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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

மூன்றா ் ெத்து 

 

நான்கா ் திருப ாழி - தழழகளு ் 

காலிெ் பின்னன வரு ் கண்ணழனக் கண்டு இழைக்கன்னியர் காமுறுதல் 

 

** தழழகளும் பதாங்கலும் ததும்பி எங்கும் * 

 தண்ணுழம எக்கம் மத்தேி தாழ் பீலி * 

குழல்களும் கீதமுமாகி எங்கும் * 

 தகாவிந்தன் வருகின்ற கூட்டம் கண்டு ** 

மழழ பகாதலா வருகின்றபதன்று பசால்லி * 

 மங்ழகமார ்சாலக வாசல் பற்றி * 

நுழழவனர ்நிற்பனராகி எங்கும் * 

 உே்ேம் விடட்ு ஊண் மறந்து ஒழிந்தனதர     1 

 

வல்லி நுண் இதழன்ன ஆழட பகாண்டு * 

 வழச அறத் திருவழர விரித்துடுத்து * 

பல்லி நுண் பற்றாக உழடவாே் சாத்திப் * 

 பழணக்கசச்ு உந்திப் பல தழழ நடுதவ * 

முல்ழல நல் நறுமலர ்தவங்ழக மலர ்

 அணிந்து * பல்லாயர ்குழா நடுதவ * 

எல்லியம் தபாதாகப் பிே்ழே வரும் * 

 எதிர ்நின்றங்கு இனவழே இழதவன்மிதன      2 

 

சுரிழகயும் பதறிவில்லும் பசண்டுதகாலும் * 

 தமலாழடயும் ததாழன்மார ்பகாண்தடாட * 

ஒரு ழகயால் ஒருவன் தன் ததாழே ஊன்றி * 

 ஆநிழர இனம் மீேக் குறித்த சங்கம் ** 

வருழகயில் வாடிய பிே்ழே கண்ணன் * 

 மஞ்சளும் தமனியும் வடிவும் கண்டாே் * 

அருதக நின்றாே் என் பபண் தநாக்கிக் கண்டாே் * 

 அது கண்டு இவ்வூர ்ஒன்று புணரக்்கின்றதத     3 

 

குன்பறடுத்து ஆநிழர காத்த பிரான் * 

 தகாவலனாய்க் குழல் ஊதியூதி * 

கன்றுகே் தமய்த்துத் தன் ததாழதராடு * 

 கலந்துடன் வருவாழனத் பதருவில் கண்டு ** 

என்றும் இவழன ஒப்பாழர நங்காய் * 

 கண்டறிதயன் ஏடி! வந்து காணாய் * 

ஒன்றும் நில்லா வழே கழன்று * 

 துகில் ஏந்திே முழலயும் என் வசம் அல்லதவ     4 

 

  



நாலாயிர திவ்யப்ரபந்தம்   ஸ்ரீ:  பபரியாழ்வார ்திருபமாழி 

ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம: 

ஆழ்வார ்எம்பபருமானார ்ஜீயர ்திருவடிகதே சரணம் 

http://acharya.org 

சுற்றி நின்று ஆயர ்தழழகே் இடச ்* 

 சுருே் பங்கி தநத்திரத்தால் அணிந்து * 

பற்றி நின்று ஆயர ்கழடத்தழலதய * 

 பாடவும் ஆடக் கண்தடன் ** அன்றிப் பின் 

மற்பறாருவரக்்கு என்ழனப் தபசல் ஒட்தடன் * 

 மாலிருஞ்தசாழல எம் மாயற்கல்லால் * 

பகாற்றவனுக்கு இவோம் என்பறண்ணிக் * 

 பகாடுமின்கே் பகாடீராகில் தகாழம்பதம     5 

 

சிந்துரம் இலங்கத் தன் திருபநற்றி தமல் * 

 திருத்திய தகாறம்பும் திருக்குழலும் * 

அந்தரம் முழவத் தண்தழழக் காவின் கீழ் * 

 வரும் ஆயதராடு உடன் வழே தகால் வீச ** 

அந்தம் ஒன்றில்லாத ஆயப்பிே்ழே * 

 அறிந்தறிந்து இவ்வீதி தபாதும் ஆகில் * 

பந்து பகாண்டான் என்று வழேத்து ழவத்துப் * 

 பவே வாய் முறுவலும் காண்தபாம் ததாழீ!     6 

 

சாலப் பல் நிழரப் பின்தன தழழக் காவின் கீழ் * 

 தன் திருதமனி நின்பறாேி திகழ * 

நீல நல் நறுங்குஞ்சி தநத்திரத்தால் அணிந்து * 

 பல்லாயர ்குழாம் நடுதவ ** 

தகாலச ்பசந்தாமழரக் கண் மிேிரக் * 

 குழலூதி இழச பாடிக் குனித்து * ஆயதரா 

டாலித்து வருகின்ற ஆயப்பிே்ழே * 

 அழகு கண்டு என் மகே் அயரக்்கின்றதத      7 

 

சிந்துரப் பபாடிக் பகாண்டு பசன்னி அப்பித் * 

 திருநாமம் இடட்ு அங்தகார ்இழலயந்தன்னால் * 

அந்தரம் இன்றித் தன் பநறி பங்கிழய * 

 அழகிய தநத்திரத்தால் அணிந்து ** 

இந்திரன் தபால் வரும் ஆயப்பிே்ழே * 

 எதிர ்நின்று அங்கு இனவழே இழதவல் என்ன * 

சந்தியில் நின்று கண்டீர ்* நங்ழக தன் 

 துகிபலாடு சரிவழே கழல்கின்றதத      8 

 

வலங்காதின் தமல்ததான்றிப் பூவணிந்து * 

 மல்லிழக வனமாழல பமௌவல் மாழல * 

சிலிங்காரத்தால் குழல் தாழ விடட்ுத் * 

 தீங்குழல் வாய்மடுத்து ஊதியூதி ** 

அலங்காரத்தால் வரும் ஆயப்பிே்ழே * 

 அழகு கண்படன் மகே் ஆழசப்படட்ு * 

விலங்கி நில்லாது எதிர ்நின்று கண்டீர ்* 

 பவே்வழே கழன்று பமய்ம்பமலிகின்றதத     9 
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** விண்ணின் மீது அமரரக்ே் விரும்பித் பதாழ * 

 மிழறத்து ஆயரப்ாடியில் வீதியூதட * 

கண்ணன் காலிப் பின்தன எழுந்தருேக் கண்டு * 

 இேவாய்க் கன்னிமார ்காமுற்ற  

வண்ணம் ** வண்டமர ்பபாழில் புதுழவயர ்தகான் * 

 விடட்ுசித்தன் பசான்ன மாழல பத்தும் * 

பண்ணின்பம் வரப் பாடும் பத்தர ்உே்ோர ்* 

 பரமான ழவகுந்தம் நண்ணுவதர       10 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகனள சரண ் 

 

 


