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பெரியாழ்வார் அருளிச ்பசய்த 

பெரியாழ்வார் திருப ாழி 

நான்கா ் ெத்து 

 

ெத்தா ் திருப ாழி - துெ்புடையாடர 

அந்தி  காலத்தில் கைாக்ஷிக்கு ்ெடி அெ்பொடதக்கு இெ்பொபத  

பெரிய பெரு ாள் திருவடிகளில் சரண ் புகுதல் 

 

** துப்புடையாடர அடைவபதல்லாம் * 

 தசாரவ்ிைத்துத் துடண ஆவர ்என்தே * 

ஒப்பிதலன் ஆகிலும் நின்னடைந்ததன் * 

 ஆடனக்கு நீ அருே் பசய்தடமயால் ** 

எய்ப்பபன்டன வந்து நலியும் தபாது * 

 அங்தகதும் நான் உன்டன நிடனக்க மாை்தைன் * 

அப்தபாடதக்கிப்தபாதத பசால்லி டவத்ததன் * 

 அரங்கத்தரவடணப் பே்ேியாதன!            1 

 

சாமிைத்து என்டனக் குறிக்பகாே் கண்ைாய் * 

 சங்பகாடு சக்கரம் ஏந்தினாதன! * 

நாமடித்து என்டன அதனக தண்ைம் * 

 பசய்வதா நிே்பர ்நமன் தமரக்ே் ** 

தபாமிைத்து உன் திேத்து எத்தடனயும் * 

 புகா வண்ணம் நிே்பததார ்மாடய வல்டல * 

ஆமிைத்தத உன்டனச ்பசால்லி டவத்ததன் * 

 அரங்கத்தரவடணப் பே்ேியாதன!                 2 

 

எல்டலயில் வாசல் குறுகச ்பசன்ோல் * 

 எே்றி நமன் தமர ்பே்றும் தபாது * 

நில்லுமின் என்னும் உபாயம் இல்டல * 

 தநமியும் சங்கமும் ஏந்தினாதன! ** 

பசால்லலாம் தபாதத உன் நாமம் எல்லாம் * 

 பசால்லிதனன் என்டனக் குறிக்பகாண்டு என்றும் * 

அல்லல் பைா வண்ணம் காக்க தவண்டும் * 

 அரங்கத்தரவடணப் பே்ேியாதன!                 3 

 

ஒே்டே விடையனும் நான்முகனும் * 

 உன்டன அறியாப் பபருடமதயாதன! * 

முே்ே உலபகல்லாம் நீதய ஆகி * 

 மூன்பேழுத்தாய முதல்வதனதயா! ** 

அே்ேது வாணாே் இவே்கு என்பேண்ணி * 

 அஞ்ச நமன் தமர ்பே்ேல் உே்ே * 

அே்டேக்கு நீ என்டனக் காக்க தவண்டும் * 

 அரங்கத்தரவடணப் பே்ேியாதன!                 4 
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டபயரவினடணப் பாே்கைலுே் * 

 பே்ேி பகாே்கின்ே பரம மூரத்்தி! * 

உய்ய உலகு படைக்க தவண்டி * 

 உந்தியில் ததாே்றினாய் நான்முகடன ** 

டவய மனிசடரப் பபாய் என்பேண்ணிக் * 

 காலடனயும் உைதன படைத்தாய் * 

ஐய! இனி என்டனக் காக்க தவண்டும் * 

 அரங்கத்தரவடணப் பே்ேியாதன!                 5 

 

தண்ணனவில்டல நமன் தமரக்ே் * 

 சாலக் பகாடுடமகே் பசய்யா நிே்பர ்* 

மண்பணாடு நீரும் எரியும் காலும் * 

 மே்றும் ஆகாசமும் ஆகி நின்ோய்! ** 

எண்ணலாம் தபாதத உன் நாமம் எல்லாம் * 

 எண்ணிதனன் என்டனக் குறிக்பகாண்டு என்றும் * 

அண்ணதல! நீ என்டனக் காக்க தவண்டும் * 

 அரங்கத்தரவடணப் பே்ேியாதன!                 6 

 

பசஞ்பசால் மடேப் பபாருே் ஆகி நின்ே * 

 ததவரக்ே் நாயகதன! எம்மாதன! * 

எஞ்சலில் என்னுடை இன்னமுதத! * 

 ஏழுலகும் உடையாய்! என்னப்பா! ** 

வஞ்ச உருவின் நமன் தமரக்ே் * 

 வலிந்து நலிந்து என்டனப் பே்றும் தபாது * 

அஞ்சலம் என்று என்டனக் காக்க தவண்டும் * 

 அரங்கத்தரவடணப் பே்ேியாதன!                 7 

 

நான் ஏதும் உன் மாயம் ஒன்ேறிதயன் * 

 நமன் தமர ்பே்றி நலிந்திைட்ு * இந்த 

ஊதன புதக என்று தமாதும் தபாது * 

 அங்குன்டன நாபனான்று நிடனக்க மாை்தைன் ** 

வாதனய் வானவர ்தங்கே் ஈசா! * 

 மதுடரப் பிேந்த மாமாயதன! * என் 

ஆனாய்! நீ என்டனக் காக்க தவண்டும் * 

 அரங்கத்தரவடணப் பே்ேியாதன!                 8 

 

குன்பேடுத்து ஆநிடர காத்த ஆயா! * 

 தகாநிடர தமய்த்தவதன! எம்மாதன! * 

அன்று முதல் இன்று அறுதியா * 

 ஆதியஞ்தசாதி மேந்தறிதயன் ** 

நன்றும் பகாடிய நமன் தமரக்ே் * 

 நலிந்து வலிந்து என்டனப் பே்றும் தபாது * 

அன்ேங்கு நீ என்டனக் காக்க தவண்டும் * 

 அரங்கத்தரவடணப் பே்ேியாதன!                 9 
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** மாயவடன மதுசூதனடன * 

 மாதவடன மடேதயாரக்ே் ஏத்தும் * 

ஆயரக்ே் ஏே்றிடன அசச்ுதடன * 

 அரங்கத்தரவடணப் பே்ேியாடன ** 

தவயர ்புகழ் வில்லிபுத்தூர ்மன் * 

 விைட்ுசித்தன் பசான்ன மாடல பத்தும் * 

தூய மனத்தனராகி வல்லார ்* 

 தூமணிவண்ணனுக்கு ஆேர ்தாதம               10 

 

பெரியாழ்வார் திருவடிகபள சரண ் 

 

 


