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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

நான்கா ் ெத்து 

 

எட்டா ் திருப ாழி -  ாதவத்ததான் 

திருவரங்க ் பெரிய தகாயிலின் பெரும  1 

 

** மாதவத்ததான் புத்திரன் தபாய் * மறிகடல் வாய் மாண்டானன * 

ஓதுவித்த தக்கனணயா * உருவுருதவ பகாடுத்தான் ஊர ்** 

ததாத வத்தித் தூய்மனைதயார ்* துனை படியத் துளும்பி எங்கும் * 

தபாதில் னவத்த ததன் பசாரியும் * புனல் அரங்கம் என்பதுதவ         1 

 

பிைப்பகத்தத மாண்படாழிந்த * பிே்னேகனே நால்வனரயும் * 

இனைப் பபாழுதில் பகாணரந்்து பகாடுத்து * ஒருப்படுத்த உனைப்பன் ஊர ்* 

மனைப் பபரும் தீ வேரத்்திருப்பார ்* வருவிருந்னத அேித்திருப்பார ்* 

சிைப்புனடய மனையவர ்வாழ் * திருவரங்கம் என்பதுதவ           2 

 

மருமகன் தன் சந்ததினய * உயிர ்மீடட்ு னமத்துனன்மார ்* 

உரு மகத்தத வீழாதம * குருமுகமாய்க் காத்தான் ஊர ்** 

திருமுகமாய்ச ்பசங்கமலம் * திருநிைமாய்க் கருங்குவனே * 

பபாருமுகமாய் நின்ைலரும் * புனல் அரங்கம் என்பதுதவ            3 

 

கூன் பதாழுத்னத சிதகுனரப்பக் * பகாடியவே் வாய்க் கடிய பசால் தகடட்ு * 

ஈன்பைடுத்த தாயனரயும் * இராசச்ியமும் ஆங்பகாழிய ** 

கான் பதாடுத்த பநறி தபாகிக் * கண்டகனரக் கனேந்தான் ஊர ்* 

ததன் பதாடுத்த மலரச் ்தசானலத் * திருவரங்கம் என்பதுதவ        4 

 

பபரு வரங்கே் அனவ பை்றிப் * பிழக்குனடய இராவணனன * 

உருவரங்கப் பபாருதழித்து * இவ்வுலகினனக் கண் பபறுத்தான் ஊர ்** 

குரவரும்பக் தகாங்கலரக் * குயில் கூவும் குேிர ்பபாழில் சூழ் * 

திருவரங்கம் என்பதுதவ * என் திருமால் தசரவ்ிடதம                 5 

 

கீழ் உலகில் அசுரரக்னேக் * கிழங்கிருந்து கிேராதம * 

ஆழி விடுத்து அவருனடய * கருவழித்த அழிப்பன் ஊர ்* 

தானழ மடலூடு உரிஞ்சித் * தவே வண்ணப் பபாடி அணிந்து * 

யாழின் இனச வண்டினங்கே் * ஆேம் னவக்கும் அரங்கதம                6 

 

பகாழுப்புனடய பசழுங்குருதி * பகாழித்திழிந்து குமிழ்த்பதறிய * 

பிழக்குனடய அசுரரக்னேப் * பிணம் படுத்த பபருமான் ஊர ்* 

தழுப்பரிய சந்தனங்கே் * தடவனர வாய் ஈரத்்துக் பகாண்டு * 

பதழிப்புனடய காவிரி வந்து * அடி பதாழும் சீர ்அரங்கதம           7 

 

வல் எயிை்றுக் தகழலுமாய் * வாே் எயிை்றுச ்சீயமுமாய் * 

எல்னல இல்லாத் தரணினயயும் * அவுணனனயும் இடந்தான் ஊர ்** 

எல்லியம் தபாது இருஞ்சினை வண்டு * எம்பபருமான் குணம் பாடி * 

மல்லினக பவண்சங்கூதும் * மதிே் அரங்கம் என்பதுதவ                8 
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குன்ைாடு பகாழுமுகில் தபால் * குவனேகே் தபால் குனரகடல் தபால் * 

நின்ைாடு கணமயில் தபால் * நிைமுனடய பநடுமால் ஊர ்** 

குன்றூடு பபாழில் நுனழந்து * பகாடி இனடயார ்முனல அணவி * 

மன்றூடு பதன்ைல் உலாம் * மதிே் அரங்கம் என்பதுதவ                 9 

 

** பரு வரங்கே் அனவ பை்றிப் * பனட ஆலித்து எழுந்தானன * 

பசருவரங்கப் பபாருதழித்த * திருவாேன் திருப்பதி தமல் ** 

திருவரங்கத் தமிழ் மானல * விடட்ுசித்தன் விரித்தன பகாண்டு * 

இருவர ்அங்கம் எரித்தானன * ஏத்த வல்லார ்அடிதயாதம             10 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகதள சரண ் 

 

 


