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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

நான்கா ் ெத்து 

 

ஒன்ெதா ் திருப ாழி -  ரவடியய 

திருவரங்க ் பெரிய ககாயிலின் பெருய  2 

 

** மரவடியயத் தம்பிக்கு * வான் பணயம் 

 யவத்துப் தபாய் வாதனார ்வாழ * 

பசருவுயைய தியசக் கருமம் * திருத்தி வந்து 

 உலகாண்ை திருமால் தகாயில் ** 

திருவடி தன் திரு உருவும் * 

 திருமங்யக மலரக்ண்ணும் காை்டி நின்ற * 

உருவுயைய மலர ்நீலம் * 

 காற்றாை்ை ஓசலிக்கும் ஒேி அரங்கதம        1 

 

** தன் அடியார ்திறத்தகத்துத் * 

 தாமயரயாே் ஆகிலும் சிதகுயரக்குதமல் * 

என் அடியார ்அது பசய்யார ்*  

 பசய்தாதரல் நன்று பசய்தார ்என்பர ்தபாலும் ** 

மன்னுயைய விபீைணற்கா *  

 மதிே் இலங்யகத் தியச தநாக்கி மலரக்ண் யவத்த * 

என்னுயைய திருவரங்கற்கன்றியும் * 

 மற்பறாருவரக்்கு ஆோவதர?          2 

 

கருே் உயைய பபாழில் மருதும் * 

 கதக்கேிறும் பிலம்பயனயும் கடிய மாவும் * 

உருே் உயைய சகடியனயும் * மல்லயரயும்  

 உயைய விை்தைாயச தகை்ைான் ** 

இருே் அகற்றும் எறிகதிதரான் * மண்ைலத்தூடு 

 ஏற்றி யவத்து ஏணி வாங்கி * 

அருே் பகாடுத்திைட்ு அடியவயர * 

 ஆை்பகாே்வான் அமரும் ஊர ்அணி அரங்கதம       3 

 

பதினாறாம் ஆயிரவர ்* ததவிமார ்பணி பசய்ய 

 துவயர என்னும் 

அதில் * நாயகராகி வீற்றிருந்த * 

 மணவாேர ்மன்னு தகாயில் ** 

புது நாண்மலரக்் கமலம் * 

 எம்பபருமான் பபான் வயிற்றில் பூதவ தபால்வான் * 

பபாது நாயகம் பாவித்திருமாந்து * 

 பபான் சாய்க்கும் புனல் அரங்கதம         4 
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ஆயமயாய்க் கங்யகயாய் * 

 ஆழ்கைலாய் அவனியாய் அருவயரகோய் * 

நான்முகனாய் நான்மயறயாய் * 

 தவே்வியாய்த் தக்கயணயாய்த் தானும் ஆனான் ** 

தசமம் உயை நாரதனார ்* 

 பசன்று பசன்று துதித்து இயறஞ்சக் கிைந்தான் தகாயில் * 

பூ மருவிப் புே்ேினங்கே் * 

 புே்ேயரயன் புகழ் குழறும் புனல் அரங்கதம      5 

 

யமத்துனன்மார ்காதலியய * மயிர ்முடிப்பித்து 

 அவரக்யேதய மன்னராக்கி * 

உத்தயர தன் சிறுவயனயும் * உய்யக் பகாண்ை 

 உயிராேன் உயறயும் தகாயில் ** 

பத்தரக்ளும் பகவரக்ளும் * 

 பழபமாழி வாய் முனிவரக்ளும் பரந்த நாடும் * 

சித்தரக்ளும் பதாழுதியறஞ்சத் * 

 தியச விேக்காய் நிற்கின்ற திருவரங்கதம         6 

 

குறை் பிரமசாரியாய் * 

 மாவலியயக் குறும்பதக்கி அரசு வாங்கி * 

இயறப் பபாழிதில் பாதாேம் * கலவிருக்யக 

 பகாடுத்துகந்த எம்மான் தகாயில் ** 

எறிப்புயைய மணிவயர தமல் * 

 இேஞாயிறு எழுந்தாற் தபால் அரவயணயின் வாய் * 

சிறப்புயைய பணங்கே் மியசச ்* 

 பசழுமணிகே் விை்பைறிக்கும் திருவரங்கதம         7 

 

உரம் பற்றி இரணியயன * 

 உகிர ்நுதியால் ஒே்ேிய மாரப்ுயறக்க ஊன்றி * 

சிரம் பற்றி முடி இடியக் கண் பிதுங்க * 

 வாய் அலரத் பதழித்தான் தகாயில் ** 

உரம் பபற்ற மலரக்் கமலம் * 

 உலகேந்த தசவடி தபால் உயரந்்து காை்ை * 

வரம்புற்ற கதிரச் ்பசந்பநல் * 

 தாே் சாய்த்துத் தயல வணக்கும் தண்ணரங்கதம      8 

 

ததவுயைய மீனமாய் ஆயமயாய் ஏனமாய் * 

 அரியாய்க் குறோய் * 

மூவுருவின் இராமனாய்க் * 

 கண்ணனாய்க் கற்கியாய் முடிப்பான் தகாயில் ** 

தசவபலாடு பபயை அன்னம் * 

 பசங்கமல மலர ்ஏறி ஊசல் ஆடி * 

பூவயண தமல் துயதந்பதழு * 

 பசம்பபாடி ஆடி வியேயாடும் புனல் அரங்கதம        9 
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பசருவாளும் புே்ோேன் மண்ணாேன் * 

 பசருச ்பசய்யும் நாந்தகம் என்னும் 

ஒரு வாேன் * மயறயாேன் ஓைாத பயையாேன் * 

 விழுக்யகயாேன் ** 

இரவாேன் பகலாேன் என்யனயாேன் * 

 ஏழுலகப் பபரும் புரவாேன் * 

திருவாேன் இனிதாகத் * 

 திருக்கண்கே் வேரக்ின்ற திருவரங்கதம         10 

 

** யகந்நாகத்து இைர ்கடிந்த * 

 கனல் ஆழிப் பயை உயையான் கருதும் தகாயில் * 

பதன்னாடும் வைநாடும் பதாழ நின்ற * 

 திருவரங்கம் திருப்பதியின் தமல் ** 

பமய்ந்நாவன் பமய்யடியான் * 

 விைட்ுசித்தன் விரித்த தமிழ் உயரக்க வல்லார ்* 

எஞ்ஞான்றும் எம்பபருமான் இயணயடிக் கீழ் * 

 இயண பிரியாதிருப்பர ்தாதம                 11 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிககள சரண ் 

 

 


