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ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம:

பபரியாழ் வார் திருபமாழி

பெரியாழ் வார் அருளிச் பசய் த
பெரியாழ் வார் திருப ாழி
முதல் ெத்து
நான்கா ் திருப ாழி - தன் முகத்து
சந் திரனன அனழத்தல் : அ ் புலிெ் ெருவ ்
** தன் முகத்துச் சுட்டி * தூங் கத் தூங் கத் தவழ் ந்து தபாய் *
பபான் முகக் கிண்கிணி ஆர்ப்பப் * புழுதி அளேகின் றான் **
என் மகன் தகாவிந்தன் * கூத்திளன இே மாமதீ! *
நின் முகம் கண் உேவாகில் * நீ இங் தக தநாக்கிப் தபா

1

என் சிறுக் குட்டன் * எனக்தகார் இன் னமுது எம் பிரான் *
தன் சிறுக் ளககோல் * காட்டிக் காட்டி அளழக்கின் றான் **
அஞ் சன வண்ணதனாடு * ஆடல் ஆட உறுதிதயல் *
மஞ் சில் மளறயாதத * மாமதீ! மகிழ் ந்ததாடி வா

2

சுற் றும் ஒேி வட்டம் * சூழ் ந்து தசாதி பரந்பதங் கும் *
எத்தளன பசய் யிலும் * என் மகன் முகம் தநர் ஒவ் வாய் **
வித்தகன் தவங் கட வாணன் * உன் ளன விேிக்கின் ற *
ளகத்தலம் தநாவாதம * அம் புலீ! கடிததாடி வா

3

சக்கரக் ளகயன் * தடங் கண்ணால் மலர விழித்து *
ஒக்களல தமல் இருந்து * உன் ளனதய சுட்டிக் காட்டும் காண் **
தக்கது அறிதிதயல் * சந்திரா! சலம் பசய் யாதத *
மக்கே் பபறாத * மலடன் அல் ளலதயல் வா கண்டாய்

4

அழகிய வாயில் * அமுத ஊறல் பதேிவுறா *
மழளல முற் றாத * இேஞ் பசால் லால் உன் ளனக் கூவுகின் றான் **
குழகன் சிரீதரன் * கூவக் கூவ நீ தபாதிதயல் *
புளழ இலவாகாதத * நின் பசவி புகர் மாமதீ!
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தண்படாடு சக்கரம் * சார்ங்கம் ஏந்தும் தடக்ளகயன் *
கண் துயில் பகாே் ேக் கருதிக் * பகாட்டாவி பகாே் கின் றான் **
உண்ட முளலப்பால் அறா கண்டாய் * உறங் காவிடில் *
விண் தனில் மன் னிய * மாமதீ! விளரந்ததாடி வா

6

பாலகன் என் று * பரிபவம் பசய் தயல் * பண்படாரு நாே்
ஆலின் இளல வேர்ந்த * சிறுக்கன் அவன் இவன் **
தமல் எழப் பாய் ந்து * பிடித்துக் பகாே் ளும் பவகுளுதமல் *
மாளல மதியாதத * மாமதீ! மகிழ் ந்ததாடி வா

7

சிறியன் என் று என் இேஞ் சிங் கத்ளத * இகதழல் கண்டாய் *
சிறுளமயின் வார்த்ளதளய * மாவலி இளடச் பசன் று தகே் **
சிறுளமப் பிளழ பகாே் ேில் * நீ யும் உன் ததளவக்குரிளய காண் *
நிளற மதீ! பநடுமால் * விளரந்து உன் ளனக் கூவுகின் றான்

8

ஆழ் வார் எம் பபருமானார் ஜீயர் திருவடிகதே சரணம்

http://acharya.org

நாலாயிர திவ் யப்ரபந்தம்

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம:

பபரியாழ் வார் திருபமாழி

தாழியில் பவண்பணய் * தடங் ளக ஆர விழுங் கிய *
தபளழ வயிற் று எம் பிரான் கண்டாய் * உன் ளனக் கூவுகின் றான் **
ஆழி பகாண்டு உன் ளன எறியும் * ஐயுறவில் ளல காண் *
வாழ உறுதிதயல் * மாமதீ! மகிழ் ந்ததாடி வா
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** ளமத் தடங் கண்ணி * அதசாளத தன் மகனுக்கு * இளவ
ஒத்தன பசால் லி * உளரத்த மாற் றம் ** ஒேி புத்தூர்
வித்தகன் விட்டுசித்தன் * விரித்த தமிழ் இளவ *
எத்தளனயும் பசால் ல வல் லவர்க்கு * இடர் இல் ளலதய
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பெரியாழ் வார் திருவடிகளள சரண ்
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