
நாலாயிர திவ்யப்ரபந்தம்   ஸ்ரீ:  பபரியாழ்வார ்திருபமாழி 

ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம: 

ஆழ்வார ்எம்பபருமானார ்ஜீயர ்திருவடிகதே சரணம் 

http://acharya.org 

பெரியாழ்வார ்அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார ்திருப ாழி 

இரண்டா ் ெதத்ு 

 

ெத்தா ் திருப ாழி - ஆற்றில் இருந்து 

ஆயர் ங்கையர் யசசாகத ெை்ைல் ைண்ணன் தீ ்புைகளை் கூறி முகறயிடுதல் 

 

ஆற்றில் இருந்து * விளேயாடுதவாங்களே * 

தசற்றால் எறிந்து * வளே துகில் ளகக்பகாண்டு ** 

காற்றில் கடியனாய் * ஓடி அகம் புக்கு * 

மாற்றமும் தாரானால் இன்று முற்றும் *  

வளேத் திறம் தபசானால் இன்று முற்றும்     1 

 

குண்டலம் தாழக் * குழல் தாழ நாண் தாழ * 

எண்திளசதயாரும் * இளறஞ்சித் பதாழுததத்த ** 

வண்டமர ்பூங்குழலார ்* துகில் ளகக்பகாண்டு * 

விண் ததாய் மரத்தானால் இன்று முற்றும் *  

தவண்டவும் தாரானால் இன்று முற்றும்      2 

 

தடம் படு தாமளரப் * பபாய்ளக கலக்கி * 

விடம் படு நாகத்ளத * வால் பற்றி ஈரத்்து ** 

படம் படு ளபந்தளல * தமல் எழப் பாய்ந்திட்டு * 

உடம்ளப அளசத்தானால் இன்று முற்றும் *  

உசச்ியில் நின்றானால் இன்று முற்றும்       3 

 

ததனுகன் ஆவி பசகுத்துப் * பனங்கனி * 

தான் எறிந்திடட் * தடம் பபரும் ததாேினால் ** 

வானவர ்தகான் விட * வந்த மளழ தடுத்து * 

ஆனிளர காத்தானால் இன்று முற்றும் *  

அளவ உய்யக் பகாண்டானால் இன்று முற்றும்     4 

 

ஆய்சச்ியர ்தசரி * அளே தயிர ்பால் உண்டு * 

தபரத்்தவர ்கண்டு பிடிக்கப் * பிடியுண்டு ** 

தவய்த் தடந்ததாேினார ்* பவண்பணய் பகாே் மாட்டாது * அங்கு 

ஆப்புண்டு இருந்தானால் இன்று முற்றும் *  

அடி உண்டு அழுதானால் இன்று முற்றும்      5 

 

தே்ேித் தேர ்நளட இட்டு * இேம் பிே்ளேயாய் * 

உே்ேத்தின் உே்தே * அவளே உற தநாக்கி ** 

கே்ேத்தினால் வந்த * தபய்சச்ி முளல உயிர ்* 

துே்ேச ்சுளவத்தானால் இன்று முற்றும் *  

துவக்கற உண்டானால் இன்று முற்றும்       6 

 

மாவலி தவே்வியில் * மாண் உருவாய்ச ்பசன்று * 

மூவடி தாபவன்று * இரந்த இம்மண்ணிளன * 

ஓரடி இட்டு * இரண்டாம் அடி தன்னிதல * 

தாவடி இட்டானால் இன்று முற்றும் *  

தரணி அேந்தானால் இன்று முற்றும்       7 
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தாளழ தண்ணாம்பல் * தடம் பபரும் பபாய்ளக வாய் * 

வாழு முதளல * வளலப்பட்டு வாதிப்புண் ** 

தவழம் துயர ்பகட * விண்தணார ்பபருமானாய் * 

ஆழி பணி பகாண்டானால் இன்று முற்றும் *  

அதற்கருே் பசய்தானால் இன்று முற்றும்      8 

 

வானத்து எழுந்த * மளழ முகில் தபால் * எங்கும் 

கானத்து தமய்ந்து * கேித்து விளேயாடி ** 

ஏனத்து உருவாய் * இடந்த இம்மண்ணிளன * 

தானத்தத ளவத்தானால் இன்று முற்றும் *  

தரணி இடந்தானால் இன்று முற்றும்      9 

 

அங்கமலக் கண்ணன் தன்ளன * அதசாளதக்கு * 

மங்ளக நல்லாரக்ே் தாம் * வந்து முளறப்படட் ** 

அங்கவர ்பசால்ளலப் * புதுளவக்தகான் பட்டன் பசால் * 

இங்கிளவ வல்லவரக்்கு * ஏதம் ஒன்றில்ளலதய      10 

 

பெரியாழ்வார ்திருவடிைசள சரண ் 

 

 


