நாலாயிர திவ் யப்ரபந்தம்

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம:

திருமாலல

த ொண்டரடிப் தபொடியொழ் வொர் அருளிச் தசய்
திருமொலை

திருமொலை

னியன்

திருவரங் கப் தபருமொள் அலரயர் அருளிச் தசய்

து

மற் பறான் றும் தவண்டா மனதம! * மதிே் அரங் கர்
கற் றினம் தமய் த்த கழலிலணக் கீழ் *- உற் ற
திருமாலலப் பாடும் சீர்த் பதாண்டரடிப்பபாடி எம்
பபருமாலன * எப்பபாழுதும் தபசு

த ொண்டரடிப் தபொடியொழ் வொர் அருளிச் தசய்
திருமொலை
திருவரங் க ்து எம் தபருமொன் விஷயம்
** காவலில் புலலன லவத்துக் * கலி தன் லனக் கடக்கப் பாய் ந்து *
நாவலிட்டுழி தருகின் தறாம் * நமன் தமர் தலலகே் மீதத **
மூவுலகு உண்டுமிழ் ந்த * முதல் வ! நின் நாமம் கற் ற *
ஆவலிப்புலடலம கண்டாய் * அரங் கமா நகருோதன!

1

** பச்லச மாமலல தபால் தமனி * பவே வாய் கமலச் பசங் கண் *
அச்சுதா! அமரர் ஏதற! * ஆயர் தம் பகாழுந்தத! என் னும் **
இச்சுலவ தவிர யான் தபாய் * இந்திர தலாகம் ஆளும் *
அச்சுலவ பபறினும் தவண்தடன் * அரங் கமா நகருோதன!

2

தவத நூல் பிராயம் நூறு * மனிசர் தாம் புகுவதரலும் *
பாதியும் உறங் கிப் தபாகும் * நின் றதில் பதிலன ஆண்டு **
தபலத பாலகன் அதாகும் * பிணி பசி மூப்புத் துன் பம் *
ஆதலால் பிறவி தவண்தடன் * அரங் கமா நகருோதன!

3

பமாய் த்த வல் விலனயுே் நின் று * மூன் பறழுத்துலடய தபரால் *
கத்திரபந்தும் அன் தற * பராங் கதி கண்டு பகாண்டான் **
இத்தலன அடியர் ஆனார்க்கு * இரங் கும் நம் அரங் கன் ஆய *
பித்தலனப் பபற் றும் அந்ததா! * பிறவியுே் பிணங் குமாதற!

4

பபண்டிரால் சுகங் கே் உய் ப்பான் * பபரியததார் இடும் லப பூண்டு *
உண்டிராக் கிடக்கும் தபாதும் * உடலுக்தக கலரந்து லநந்து **
தண்துழாய் மாலல மார்பன் * தமர்கோய் ப் பாடி ஆடி *
பதாண்டு பூண்டமுதம் உண்ணாத் * பதாழும் பர் தசாறுகக்குமாதற!

5

மறம் சுவர் மதிே் எடுத்து * மறுலமக்தக பவறுலம பூண்டு *
புறம் சுவர் ஓட்லட மாடம் * புரளும் தபாதறிய மாட்டீர் **
அறம் சுவராகி நின் ற * அரங் கனார்க்கு ஆட்பசய் யாதத *
புறம் சுவர் தகாலம் பசய் து * புே் கவ் வக் கிடக்கின் றீதர!

6

ஆழ் வார் எம் பபருமானார் ஜீயர் திருவடிகதே சரணம்
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ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம:

திருமாலல

புலல அறமாகி நின் ற * புத்பதாடு சமணம் எல் லாம் *
கலல அறக் கற் ற மாந்தர் * காண்பதரா தகட்பதரா தாம் **
தலல அறுப்புண்டும் சாதகன் * சத்தியம் காண்மின் ஐயா! *
சிலலயினால் இலங் லக பசற் ற * ததவதன ததவன் ஆவான்

7

பவறுப்பபாடு சமணர் முண்டர் * விதி இல் சாக்கியர்கே் * நின் பால்
பபாறுப்பரியனகே் தபசில் * தபாவதத தநாயதாகி **
குறிப்பபனக்கு அலடயுமாகில் * கூடுதமல் தலலலய ஆங் தக *
அறுப்பதத கருமம் கண்டாய் * அரங் கமா நகருோதன!

8

மற் றும் ஓர் பதய் வம் உண்தட * மதி இலா மானிடங் காே் *
உற் ற தபாதன் றி நீ ங் கே் * ஒருவன் என் றுணர மாட்டீர் **
அற் றதமல் ஒன் றறீயீர் * அவன் அல் லால் பதய் வம் இல் லல *
கற் றினம் தமய் த்த எந்லத * கழலிலண பணிமின் நீ தர

9

நாட்டினான் பதய் வம் எங் கும் * நல் லததார் அருே் தன் னாதல *
காட்டினான் திருவரங் கம் * உய் பவர்க்கு உய் யும் வண்ணம் **
தகட்டிதர நம் பிமீர்காே் ! * பகருட வாகனனும் நிற் க *
தசட்லட தன் மடியகத்துச் * பசல் வம் பார்த்திருக்கின் றீதர

10

ஒரு வில் லால் ஓங் கு முந்நீர் அலடத்து * உலகங் கே் உய் ய *
பசருவிதல அரக்கர் தகாலனச் * பசற் ற நம் தசவகனார் **
மருவிய பபரிய தகாயில் * மதிே் திருவரங் கம் என் னா *
கருவிதல திருவிலாதீர்! * காலத்லதக் கழிக்கின் றீதர

11

நமனும் முற் கலனும் தபச * நரகில் நின் றார்கே் தகட்க *
நரகதம சுவர்க்கம் ஆகும் * நாமங் கே் உலடய நம் பி **
அவனதூர் அரங் கம் என் னாது * அயர்த்து வீழ் ந்தேிய மாந்தர் *
கவலலயுே் படுகின் றார் என் று * அதனுக்தக கவல் கின் தறதன!

12

எறியு நீ ர் பவறி பகாே் தவலல * மாநிலத்துயிர்கே் எல் லாம் *
பவறி பகாே் பூந்துேப மாலல * விண்ணவர் தகாலன ஏத்த **
அறிவிலா மனிசர் எல் லாம் * அரங் கம் என் றலழப்பராகில் *
பபாறியில் வாழ் நரகம் எல் லாம் * புல் எழுந்பதாழியுமன் தற

13

** வண்டினம் முரலும் தசாலல * மயிலினம் ஆலும் தசாலல *
பகாண்டல் மீதணவும் தசாலல * குயிலினம் கூவும் தசாலல **
அண்டர் தகான் அமரும் தசாலல * அணி திருவரங் கம் என் னா *
மிண்டர் பாய் ந்துண்ணும் தசாற் லற விலக்கி * நாய் க்கிடுமினீதர

14

பமய் யர்க்தக பமய் யனாகும் * விதி இலா என் லனப் தபால *
பபாய் யர்க்தக பபாய் யனாகும் * புட்பகாடி உலடய தகாமான் **
உய் யப் தபாம் உணர்வினார்கட்கு * ஒருவன் என் றுணர்ந்த பின் லன *
ஐயப்பாடறுத்துத் ததான் றும் * அழகனூர் அரங் கமன் தற

15

ஆழ் வார் எம் பபருமானார் ஜீயர் திருவடிகதே சரணம்
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ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம:

திருமாலல

சூதனாய் க் கே் வனாகித் * தூர்த்ததராடிலசந்த காலம் *
மாதரார் கயற் கண் என் னும் * வலலயுே் பட்டழுந்துதவலன **
தபாததர என் று பசால் லிப் * புந்தியில் புகுந்து * தன் பால்
ஆதரம் பபருக லவத்த * அழகனூர் அரங் கமன் தற

16

விரும் பி நின் தறத்த மாட்தடன் * விதியிதலன் மதி ஒன் றில் லல *
இரும் பு தபால் வலிய பநஞ் சம் * இலற இலற உருகும் வண்ணம் **
சுரும் பமர் தசாலல சூழ் ந்த * அரங் கமா தகாயில் பகாண்ட *
கரும் பிலனக் கண்டு பகாண்டு * என் கண்ணிலண கேிக்குமாதற!

17

இனிதிலரத் திவலல தமாத * எறியும் தண்பரலவ மீதத *
தனி கிடந்தரசு பசய் யும் * தாமலரக் கண்ணன் எம் மான் **
கனி இருந்தலனய பசவ் வாய் க் * கண்ணலணக் கண்ட கண்கே் *
பனி அரும் புதிருமாதலா! * என் பசய் தகன் பாவிதயதன!

18

** குட திலச முடிலய லவத்துக் * குண திலச பாதம் நீ ட்டி *
வட திலச பின் பு காட்டித் * பதன் திலச இலங் லக தநாக்கி **
கடல் நிறக் கடவுே் எந்லத * அரவலணத் துயிலுமா கண்டு *
உடல் எனக்குருகுமாதலா! * என் பசய் தகன் ? உலகத்தீதர!

19

பாயு நீ ர் அரங் கம் தன் னுே் * பாம் பலணப் பே் ேி பகாண்ட *
மாயனார் திரு நன் மார்வும் * மரகத உருவும் ததாளும் **
தூய தாமலரக் கண்களும் * துவரிதழ் ப் பவே வாயும் *
ஆய சீர் முடியும் ததசும் * அடியதரார்க்ககலலாதம?

20

பணிவினால் மனம் அபதான் றிப் * பவே வாய் அரங் கனார்க்கு *
துணிவினால் வாழ மாட்டாத் * பதால் லல பநஞ் தச! நீ பசால் லாய் **
அணியினார் பசம் பபானாய * அருவலர அலனய தகாயில் *
மணியனார் கிடந்தவாற் லற * மனத்தினால் நிலனக்கலாதம?

21

தபசிற் தற தபசல் அல் லால் * பபருலம ஒன் றுணரல் ஆகாது *
ஆசற் றார் தங் கட்கல் லால் * அறியல் ஆவானும் அல் லன் **
மாசற் றார் மனத்துோலன * வணங் கி நாம் இருப்பதல் லால் *
தபசத் தான் ஆவதுண்தடா? * தபலத பநஞ் தச! நீ பசால் லாய்

22

கங் லகயில் புனிதம் ஆய * காவிரி நடுவு பாட்டு *
பபாங் கு நீ ர் பரந்து பாயும் * பூம் பபாழில் அரங் கம் தன் னுே் **
எங் கே் மால் இலறவன் ஈசன் * கிடந்தததார் கிடக்லக கண்டும் *
எங் ஙனம் மறந்து வாழ் தகன் ? * ஏலழதயன் ஏலழதயதன

23

பவே் ே நீ ர் பரந்து பாயும் * விரி பபாழில் அரங் கம் தன் னுே் *
கே் வனார் கிடந்தவாறும் * கமல நன் முகமும் கண்டு **
உே் ேதம! வலிலய தபாலும் * ஒருவன் என் றுணர மாட்டாய் *
கே் ேதம காதல் பசய் து * உன் கே் ேத்தத கழிக்கின் றாதய

24
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ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம:

திருமாலல

குேித்து மூன் றனலல ஓம் பும் * குறிபகாே் அந்தணலம தன் லன *
ஒேித்திட்தடன் என் கண் இல் லல * நின் கணும் பத்தன் அல் தலன் **
கேிப்பபதன் பகாண்டு? நம் பி! * கடல் வண்ணா! கதறுகின் தறன் *
அேித்பதனக்கருே் பசய் கண்டாய் * அரங் கமா நகருோதன!

25

தபாபதல் லாம் தபாது பகாண்டு * உன் பபான் னடி புலனய மாட்தடன் *
தீதிலா பமாழிகே் பகாண்டு * உன் திருக்குணம் பசப்ப மாட்தடன் **
காதலால் பநஞ் சம் அன் பு * கலந்திதலன் அது தன் னாதல *
ஏதிதலன் அரங் கர்க்பகல் தல! * என் பசய் வான் ததான் றிதனதன?

26

குரங் குகே் மலலலய நூக்கக் * குேித்துத் தாம் புரண்டிட்தடாடி *
தரங் க நீ ர் அலடக்கல் உற் ற * சலமிலா அணிலும் தபாதலன் **
மரங் கே் தபால் வலிய பநஞ் சம் * வஞ் சதனன் பநஞ் சு தன் னால் *
அரங் கனார்க்கு ஆட்பசய் யாதத * அேியத்ததன் அயர்க்கின் தறதன

27

உம் பரால் அறியலாகா * ஒேியுோர் ஆலனக்காகி *
பசம் புலால் உண்டு வாழும் * முதலல தமல் சீறி வந்தார் **
நம் பரம் ஆயதுண்தட? * நாய் கதோம் சிறுலம ஓரா *
எம் பிராற் கு ஆட்பசய் யாதத * என் பசய் வான் ததான் றிதனதன?

28

ஊரிதலன் காணி இல் லல * உறவு மற் பறாருவர் இல் லல *
பாரில் நின் பாத மூலம் * பற் றிதலன் பரம மூர்த்தி! **
காபராேி வண்ணதன! * கண்ணதன! கதறுகின் தறன் *
ஆருேர் கலேகண்? அம் மா! * அரங் கமா நகருோதன!

29

மனத்திதலார் தூய் லம இல் லல * வாயிதலார் இன் பசால் இல் லல *
சினத்தினால் பசற் றம் தநாக்கித் * தீ விேி விேிவன் வாோ **
புனத்துழாய் மாலலயாதன! * பபான் னி சூழ் திருவரங் கா! *
எனக்கினிக் கதி என் பசால் லாய் ? * என் லன ஆளுலடய தகாதவ!

30

தவத்துோர் தம் மில் அல் தலன் * தனம் படத்தாரில் அல் தலன் *
உவர்த்த நீ ர் தபால * என் தன் உற் றவர்க்கு ஒன் றும் அல் தலன் **
துவர்த்த பசவ் வாயினார்க்தக * துவக்கறத் துரிசனாதனன் *
அவத்ததம பிறவி தந்தாய் * அரங் கமா நகருோதன!

31

ஆர்த்து வண்டலம் பும் தசாலல * அணி திருவரங் கம் தன் னுே் *
கார்த் திரே் அலனய தமனிக் * கண்ணதன! உன் லனக் காணும் **
மார்க்கம் ஒன் றறிய மாட்டா * மனிசரில் துரிசனாய *
மூர்க்கதனன் வந்து நின் தறன் * * மூர்க்கதனன் மூர்க்கதனதன

32

பமய் எல் லாம் தபாக விட்டு * விரி குழலாரில் பட்டு *
பபாய் எல் லாம் பபாதிந்து பகாண்ட * தபாழ் க்கதனன் வந்து நின் தறன் **
ஐயதன! அரங் கதன! * உன் அருே் என் னும் ஆலச தன் னால் *
பபாய் யதனன் வந்து நின் தறன் * பபாய் யதனன் பபாய் யதனதன

33
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ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம:

திருமாலல

உே் ேத்தத உலறயும் மாலல * உே் ளுவான் உணர்பவான் றில் லா *
கே் ேத்ததன் நானும் பதாண்டாய் த் * பதாண்டுக்தக தகாலம் பூண்டு **
உே் ளுவார் உே் ேிற் பறல் லாம் * உடன் இருந்தறிதி என் று *
பவே் கிப் தபாய் என் னுே் தே நான் * விலவறச் சிரித்திட்தடதன

34

தாவி அன் று உலகம் எல் லாம் * தலல விோக் பகாண்ட எந்தாய் ! *
தசவிதயன் உன் லன அல் லால் * சிக்பகனச் பசங் கண் மாதல! **
ஆவிதய! அமுதத! * என் தன் ஆருயிர் அலனய எந்தாய் ! *
பாவிதயன் உன் லன அல் லால் * பாவிதயன் பாவிதயதன

35

மலழக்கன் று வலர முன் ஏந்தும் * லமந்ததன! மதுர ஆதற! *
உலழக் கன் தற தபால தநாக்கம் * உலடயவர் வலலயுே் பட்டு **
உலழக்கின் தறற் பகன் லன தநாக்காபதாழிவதத! * உன் லன அன் தற
அலழக்கின் தறன் * ஆதிமூர்த்தி! * அரங் கமா நகருோதன!

36

பதேிவிலாக் கலங் கல் நீ ர் சூழ் * திருவரங் கத்துே் ஓங் கும் *
ஒேியுோர் தாதம அன் தற * தந்லதயும் தாயும் ஆவார் **
எேியததார் அருளும் அன் தற * என் திறத்து எம் பிரானார் *
அேியன் நம் லபயல் என் னார் * அம் மதவா! பகாடியவாதற!

37

** தமம் பபாருே் தபாக விட்டு * பமய் ம் லமலய மிக உணர்ந்து *
ஆம் பரிசறிந்து பகாண்டு * ஐம் புலன் அகத்தடக்கி **
காம் பறத் தலல சிலரத்து * உன் கலடத்தலல இருந்து வாழும் *
தசாம் பலர உகத்தி தபாலும் * சூழ் புனல் அரங் கத்தாதன!

38

அடிலமயில் குடிலம இல் லா * அயல் சதுப்தபதிமாரில் *
குடிலமயில் கலடலம பட்ட * குக்கரில் பிறப்பதரலும் **
முடியினில் துேபம் லவத்தாய் ! * பமாய் கழற் கன் பு பசய் யும் *
அடியலர உகத்தி தபாலும் * அரங் கமா நகருோதன!

39

திரு மறு மார்வ! நின் லனச் * சிந்லதயுே் திகழ லவத்து *
மருவிய மனத்தராகில் * மாநிலத்துயிர்கே் எல் லாம் **
பவருவுறக் பகான் று சுட்டிட்டு * ஈட்டிய விலனயதரலும் *
அருவிலனப் பயனதுய் யார் * அரங் கமா நகருோதன!

40

வானுோர் அறியலாகா * வானவா என் பராகில் *
ததனுலாம் துேப மாலலச் * பசன் னியாய் ! என் பராகில் **
ஊனம் ஆயினகே் பசய் யும் * ஊன காரகர்கதேலும் *
தபானகம் பசய் த தசடம் * தருவதரல் புனிதம் அன் தற

41

பழுதிலா ஒழுகல் ஆற் றுப் * பல சதுப்தபதிமார்கே் ! *
இழி குலத்தவர்கதேலும் * எம் அடியார்கோகில் **
பதாழுமினீர ் பகாடுமின் பகாண்மின் * என் று நின் தனாடும் ஒக்க *
வழிபட அருேினாய் தபால் * மதிே் திருவரங் கத்தாதன!

42
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ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம:

திருமாலல

அமர ஓர் அங் கம் ஆறும் * தவதம் ஓர் நான் கும் ஓதி *
தமர்கேில் தலலவராய * சாதி அந்தணர்கதேலும் **
நுமர்கலேப் பழிப்பராகில் * பநாடிப்பததார் அேவில் * ஆங் தக
அவர்கே் தாம் புலலயர் தபாலும் * அரங் கமா நகருோதன!

43

** பபண்ணுலாம் சலடயினானும் * பிரமனும் உன் லனக் காண்பான் *
எண்ணிலா ஊழி ஊழி * தவம் பசய் தார் பவே் கி நிற் ப **
விண்ணுோர் வியப்ப வந்து * ஆலனக்கன் று அருலே ஈந்த
கண்ணறா!(ய் ) * உன் லன என் தனா? * கலேகணாக் கருதுமாதற

44

** வேபவழும் தவே மாட * மதுலர மாநகரம் தன் னுே் *
கவே மால் யாலன பகான் ற * கண்ணலன அரங் க மாலல **
துேவத் பதாண்டாய பதால் சீர்த் * பதாண்டரடிப்பபாடி பசால் *
இலேய புன் கவிலததயலும் * எம் பிராற் கு இனியவாதற

45

த ொண்டரடிப் தபொடி ஆழ் வொர் திருவடிகளள சரணம்
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