நாலாயிர திவ் யப்ரபந்தம்

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம:

திருப் பல் லாண்டு

பெரியாழ் வார் அருளிச் பசய் த
திருெ் ெல் லாண்டு

திருெ் ெல் லாண்டு பெரியாழ் வார் திருப ாழிகளின் தனியன்கள்
நாதமுனிகள் அருளிச் பசய் தது
கு3ருமுக2ம் அநதீ4த்ய ப்ராஹ தவதா3ந் அதேஷாந்
நரபதி பரிக்லுப்தம் ேுல் கம் ஆதா3துகாம: |
ே்வஷுரம் அமரவந்த்3யம் ரங் க3நாத2ஸ்ய ஸாக்ஷாத்
த்3விஜகுல திலகம் தம் விஷ்ணுசித்தம் நமாமி ||
ொண்டிய ெட்டர் அருளிச் பசய் தவவ
மின் னார் தடமதிே் சூழ் * வில் லிபுத்தூர் என் று * ஒருகால்
பசான் னார் கழற் கமலம் சூடிதனாம் * - முன் னாே்
கிழி அறுத்தான் என் றுரரத்ததாம் * கீழ் ரமயினில் தசரும்
வழி அறுத்ததாம் * பநஞ் சதம! வந்து
பாண்டியன் பகாண்டாடப் * பட்டர்பிரான் வந்தான் என் று *
ஈண்டிய சங் கம் எடுத்தூத * - தவண்டிய
தவதங் கே் ஓதி * விரரந்து கிழி அறுத்தான் *
பாதங் கே் யாமுரடய பற் று

பெரியாழ் வார் அருளிச்பசய் த
திருெ் ெல் லாண்டு
** பல் லாண்டு பல் லாண்டு * பல் லாயிரத்தாண்டு *
பலதகாடி நூறாயிரம் *
மல் லாண்ட திண்ததாே் மணிவண்ணா! * உன்
தசவடி பசவ் வி திருக்காப்பு

1

** அடிதயாதமாடும் நின் தனாடும் * பிரிவின் றி ஆயிரம் பல் லாண்டு *
வடிவாய் நின் வல மார்பினில் * வாழ் கின் ற மங் ரகயும் பல் லாண்டு *
வடிவார் தசாதி வலத்துரறயும் * சுடர் ஆழியும் பல் லாண்டு *
பரட தபார் புக்கு முழங் கும் * அப்பாஞ் சசன் னியமும் பல் லாண்தட

2

வாழாட்பட்டு நின் றீர் உே் ேீதரல் * வந்து மண்ணும் மணமும் பகாண்மின் *
கூழாட்பட்டு நின் றீர்கரே * எங் கே் குழுவினில் புகுதல் ஒட்தடாம் **
ஏழாட்காலும் பழிப்பிதலாம் நாங் கே் * இராக்கதர் வாழ் * இலங் ரக
பாழாோகப் பரட பபாருதானுக்குப் * பல் லாண்டு கூறுதுதம

3

ஏடு நிலத்தில் இடுவதன் முன் னம் வந்து * எங் கே் குழாம் புகுந்து *
கூடு மனம் உரடயீர்கே் * வரம் பபாழி வந்பதால் ரலக் கூடுமிதனா **
நாடு நகரமும் நன் கறிய * நதமா நாராயணாய என் று *
பாடு மனமுரடப் பத்தர் உே் ேீர!் * வந்து பல் லாண்டு கூறுமிதன

4

ஆழ் வார் எம் பபருமானார் ஜீயர் திருவடிகதே சரணம்
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நாலாயிர திவ் யப்ரபந்தம்

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம:

திருப் பல் லாண்டு

அண்டக் குலத்துக்கு அதிபதி ஆகி * அசுரர் இராக்கதரர *
இண்ரடக் குலத்ரத எடுத்துக் கரேந் த * இருடீதகசன் தனக்கு **
பதாண்டக் குலத்தில் உே் ேீர!் வந்தடி பதாழுது * ஆயிர நாமம் பசால் லி *
பண்ரடக் குலத்ரதத் தவிர்ந்து * பல் லாண்டு பல் லாயிரத்தாண்டு என் மிதன

5

எந்ரத தந்ரத தந்ரத தந்ரத தம் மூத்தப்பன் * ஏழ் படிகால் பதாடங் கி *
வந்து வழி வழி ஆட்பசய் கின் தறாம் ** திருதவாணத் திருவிழவில்
அந்தி அம் தபாதில் அரி உருவாகி * அரிரய அழித்தவரன *
பந்தரன தீரப் பல் லாண்டு * பல் லாயிரத்தாண்டு என் று பாடுதுதம

6

தீயில் பபாலிகின் ற பசஞ் சுடர் ஆழி * திகழ் திருச்சக்கரத்தின் *
தகாயில் பபாறியாதல ஒற் றுண்டு நின் று * குடி குடி ஆட்பசய் கின் தறாம் **
மாயப் பபாருபரட வாணரன * ஆயிரம் ததாளும் பபாழி குருதி
பாய * சுழற் றிய ஆழி வல் லானுக்குப் * பல் லாண்டு கூறுதுதம

7

பநய் பயரட நல் லததார் தசாறும் * நியதமும் அத்தாணிச் தசவகமும் *
ரக அரடக்காயும் கழுத்துக்குப் பூபணாடு * காதுக்குக் குண்டலமும் **
பமய் யிட நல் லததார் சாந்தமும் தந்து * என் ரன பவே் ளுயிர் ஆக்க வல் ல *
ரபயுரட நாகப் பரகக் பகாடியானுக்குப் * பல் லாண்டு கூறுவதன

8

உடுத்துக் கரேந்த நின் பீதக ஆரட உடுத்துக் * கலத்ததுண்டு *
பதாடுத்த துழாய் மலர் சூடிக் கரேந் தன * சூடும் இத்பதாண்டர்கதோம் **
விடுத்த திரசக் கருமம் திருத்தித் * திருதவாணத் திருவிழவில் *
படுத்த ரபந்நாகரணப் பே் ேி பகாண்டானுக்குப் * பல் லாண்டு கூறுதுதம

9

எந்நாே் எம் பபருமான் * உந்தனக்கு அடிதயாம் என் று எழுத்துப்பட்ட
அந்நாதே * அடிதயாங் கே் அடிக்குடில் * வீடு பபற் று உய் ந்தது காண் **
பசந்நாே் ததாற் றித் * திருமதுரரயுே் சிரல குனித்து * ஐந்தரலய
ரபந்நாகத்தரலப் பாய் ந்தவதன! * உன் ரனப் பல் லாண்டு கூறுதுதம

10

** அல் வழக்கு ஒன் றும் இல் லா * அணிதகாட்டியர் தகான் * அபிமானதுங் கன்
பசல் வரனப் தபாலத் * திருமாதல! நானும் உனக்குப் பழவடிதயன் **
நல் வரகயால் நதமா நாராயணா என் று * நாமம் பல பரவி *
பல் வரகயாலும் பவித்திரதன! * உன் ரனப் பல் லாண்டு கூறுவதன

11

** பல் லாண்படன் று பவித்திரரனப் பரதமட்டிரய * சார்ங்கம் என் னும்
வில் லாண்டான் தன் ரன * வில் லிபுத்தூர் விட்டுசித்தன் விரும் பிய பசால் **
நல் லாண்படன் று நவின் றுரரப்பார் * நதமா நாராயணாய என் று *
பல் லாண்டும் பரமாத்மரனச் * சூழ் ந்திருந்து ஏத்துவர் பல் லாண்தட

12

பெரியாழ் வார் திருவடிகளள சரண ்

ஆழ் வார் எம் பபருமானார் ஜீயர் திருவடிகதே சரணம்
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