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ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம:

பபரியாழ் வார் திருபமாழி

பெரியாழ் வார் அருளிச் பசய் த
பெரியாழ் வார் திருப ாழி
நான்கா ் ெத்து
ஐந் தா ் திருப ாழி - ஆசசவாய்
ெகவானிடத்தில் ஈடுெடா ல் இருக்கு ்
ஸ ் ஸாரிகளுக்கு ஹிததாெததச ் பசய் தல்
** ஆசசவாய் ச் பசன் ற சிந்சதயராகி *
அன் சன அத்தன் என் புத்திரர் பூமி *
வாசவார் குழலாே் என் று மயங் கி *
மாளும் எல் சலக்கண் வாய் திறவாதத **
தகசவா! புருத ாத்தமா! என் றும் *
தகழலாகிய தகடிலீ! என் றும் *
தபசுவார் அவர் எய் தும் பபருசம *
தபசுவான் புகில் நம் பரம் அன் தற
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சீயினால் பசறிந்ததறிய புண் தமல் *
பசற் றல் ஏறிக் குழம் பிருந்பதங் கும் *
ஈயினால் அரிப்புண்டு மயங் கி * எல் சல
வாய் ச் பசன் று தசர்வதன் முன் னம் **
வாயினால் நதமா நாரணா என் று *
மத்தகத்திச க் சககசேக் கூப்பி *
தபாயினால் பின் சன இத்திசசக்கு என் றும் *
புசணக் பகாடுக்கிலும் தபாக ஒ ் ாதர
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தசார்வினால் பபாருே் சவத்ததுண் ாகில் *
பசால் லு பசால் பலன் று சுற் றும் இருந்து *
ஆர் வினவிலும் வாய் திறவாதத *
அந்தகாலம் அச வதன் முன் னம் **
மார்வம் என் பததார் தகாயில் அசமத்து *
மாதவன் என் னும் பதய் வத்சத ந ்டி *
ஆர்வம் என் பததார் பூவி வல் லார்க்கு *
அரவதண் த்தில் உய் யலுமாதம
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தமல் எழுந்தததார் வாயுக் கிேர்ந்து *
தமல் மி ற் றிசன உே் பேழ வாங் கி *
காலும் சகயும் விதிர் விதிர்த்ததறிக் *
கண்ணுறக்கம் அதாவதன் முன் னம் **
மூலமாகிய ஒற் சற எழுத்சத *
மூன் று மாத்திசர உே் பேழ வாங் கி *
தவசல வண்ணசன தமவுதிராகில் *
விண்ணகத்தினில் தமவலுமாதம
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மடி வழி வந்து நீ ர்ப் புலன் தசார *
வாயில் அ ்டிய கஞ் சியும் மீண்த *
கச வழி வாரக் கண் ம் அச ப்பக் *
கண்ணுறக்கம் அதாவதன் முன் னம் **
தூச வழி உம் சம நாய் கே் கவரா *
சூலத்தால் உம் சமப் பாய் வதும் பசய் யார் *
இச வழியில் நீ ர் கூசறயும் இழவீர் *
இருடீதகசன் என் தறத்த வல் லீதர
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அங் கம் வி ் சவ ஐந்தும் அகற் றி *
ஆவி மூக்கினில் தசாதித்த பின் சன *
சங் கம் வி ் வர் சகசய மறித்துப் *
சபயதவ தசல சாய் ப்பதன் முன் னம் **
வங் கம் வி டு
் லவும் க ற் பே் ேி மாயசன *
மதுசூதனசன மார்பில்
தங் க வி டு
் சவத்து * ஆவததார் கருமம்
சாதிப்பார்க்கு * என் றும் சாதிக்கலாதம
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பதன் னவன் தமர் பசப்பம் இலாதார் *
தசவதக்குவார் தபாலப் புகுந்து *
பின் னும் வன் கயிற் றால் பிணித்பதற் றிப் *
பின் முன் னாக இழுப்பதன் முன் னம் **
இன் னவன் இசனயான் என் று பசால் லி *
எண்ணி உே் ேத்திருே் அற தநாக்கி *
மன் னவன் மதுசூதனன் என் பார் *
வானகத்து மன் றாடிகே் தாதம
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கூடிக் கூடி உற் றார்கே் இருந்து *
குற் றம் நிற் க நற் றங் கே் பசறந்து *
பாடிப் பாடி ஓர் பாச யில் இ டு
் *
நரிப் பச க்பகாரு பாகு ம் தபாதல **
தகாடி மூடி எடுப்பதன் முன் னம் *
பகௌத்துவம் உச க் தகாவிந்ததனாடு *
கூடி ஆடிய உே் ேத்தரானால் *
குறிப்பி ம் க ந்து உய் யலுமாதம
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வாய் ஒரு பக்கம் வாங் கி வலிப்ப *
வார்ந்த நீ ர்க் குழிக் கண்கே் மிழற் ற *
தாய் ஒரு பக்கம் தந்சத ஒரு பக்கம் *
தாரமும் ஒரு பக்கம் அலற் ற **
தீ ஓரு பக்கம் தசர்வதன் முன் னம் *
பசங் கண் மாபலாடும் சிக்பகனச் சுற் ற
மாய் * ஒரு பக்கம் நிற் க வல் லாருக்கு *
அரவதண் த்தில் உய் யலுமாதம
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** பசத்துப் தபாவததார் தபாது நிசனந்து *
பசய் யும் பசய் சககே் ததவபிரான் தமல் *
பத்தராய் இறந்தார் பபறும் தபற் சறப் *
பாழித்ததாே் வி டு
் சித்தன் புத்தூர்க் தகான் **
சித்தம் நன் பகாருங் கித் திருமாசலச் *
பசய் த மாசல இசவ பத்தும் வல் லார் *
சித்தம் நன் பகாருங் கித் திருமால் தமல்
பசன் ற சிந்சத * பபறுவர் தாதம
பெரியாழ் வார் திருவடிகதள சரண ்
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