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ஆண்டாள் அருளிச ்சசய்த 

நாசச்ியார் திருச ாழி 

 

 

நாசச்ியார் திருச ாழித் தனியன்கள் 

திருக்கண்ண ங்ககயான்டான் அருளிச ்சசய்தது 

 

அல்லி நாே் தாமரர தமல் ஆரணங்கின் இன்துரணவி * 

மல்லி நாடாண்ட மடமயில் - மமல்லியலாே் * 

ஆயர ்குல தவந்தன் ஆகத்தாே் * மதன் புதுரவ 

தவயர ்பயந்த விேக்கு 

 

 

ஆண்டாள் அருளிச ்சசய்த 

நாசச்ியார் திருச ாழி 

 

முதல் திருச ாழி - கதசயாரு திங்களு ் 

கண்ணனனாடு கூட்டு ்படி கா கனத் சதாழுதல் 

 

** ரதமயாரு திங்களும் தரர விேக்கித் * 

 தண் மண்டலம் இடட்ு மாசி முன்னாே் * 

ஐய நுண்மணற் மகாண்டு மதருவணிந்து * 

 அழகினுக்கலங்கரித்து அனங்க ததவா! ** 

உய்யவும் ஆங்மகாதலா என்று மசால்லி * 

 உன்ரனயும் உம்பிரயயும் மதாழுததன் * 

மவய்யததார ்தழல் உமிழ் சக்கரக் ரக * 

 தவங்கடவற்மகன்ரன விதிக்கிற்றிதய      1 

 

மவே்ரே நுண்மணற் மகாண்டு மதருவணிந்து * 

 மவே்வரரப்பதன் முன்னம் துரற படிந்து * 

முே்ளும் இல்லாச ்சுே்ேி எரி மடுத்து * 

 முயன்றுன்ரன தநாற்கின்தறன் காம ததவா! ** 

கே்ேவிழ் பூங்கரண மதாடுத்துக் மகாண்டு * 

 கடல்வண்ணன் என்பததார ்தபர ்எழுதி * 

புே்ேிரன வாய் பிேந்தான் என்பததார ்* 

 இலக்கினில் புகமவன்ரன எய்கிற்றிதய        2 

 

மத்த நன்னறுமலர ்முருக்கமலர ்

 மகாண்டு * முப்தபாதும் உன்னடி வணங்கி * 

தத்துவம் இலி என்று மநஞ்மசரிந்து * 

 வாசகத்தழித்து உன்ரன ரவதிடாதம ** 

மகாத்தலர ்பூங்கரண மதாடுத்துக் மகாண்டு * 

 தகாவிந்தன் என்பததார ்தபர ்எழுதி * 

வித்தகன் தவங்கடவாணன் என்னும் * 

 விேக்கினில் புகமவன்ரன விதிக்கிற்றிதய       3 
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சுவரில் புராண! நின் தபர ்எழுதிச ்* 

 சுறவ நற்மகாடிக்களும் துரங்கங்களும் * 

கவரிப் பிணாக்களும் கருப்பு வில்லும் * 

 காட்டித் தந்ததன் கன்டாய் காம ததவா! ** 

அவரரப் பிராயம் மதாடங்கி * என்றும் 

 ஆதரித்மதழுந்த என் தடமுரலகே் * 

துவரரப் பிரானுக்தக சங்கற்பித்துத் * 

 மதாழுது ரவத்ததன் ஒல்ரல விதிக்கிற்றிதய     4 

 

வானிரட வாழும் அவ்வானவரக்்கு * 

 மரறயவர ்தவே்வியில் வகுத்த அவி * 

கானிரடத் திரிவததார ்நரி புகுந்து * 

 கடப்பதும் தமாப்பதும் மசய்வமதாப்ப ** 

ஊனிரட ஆழி சங்கு உத்தமரக்்மகன்று * 

 உன்னித்மதழுந்த என் தடமுரலகே் * 

மானிடவரக்்மகன்று தபசச்ுப்படில் * 

 வாழகில்தலன் கண்டாய் மன்மததன!      5 

 

உருவுரடயார ்இரேயாரக்ே் நல்லார ்* 

 ஓத்து வல்லாரக்ரேக் மகாண்டு * ரவகல் 

மதருவிரட எதிர ்மகாண்டு * பங்குனி நாே் 

 திருந்ததவ தநாற்கின்தறன் காம ததவா! ** 

கருவுரட முகில்வண்ணன் காயாவண்ணன் * 

 கருவிரே தபால் வண்ணன் * கமல வண்ணத் 

திருவுரட முகத்தினில் திருக்கண்கோல் * 

 திருந்ததவ தநாக்மகனக்கருே் கண்டாய்      6 

 

காயுரட மநல்மலாடு கரும்பரமத்துக் * 

 கட்டி அரிசி அவல் அரமத்து * 

வாயுரட மரறயவர ்மந்திரத்தால் * 

 மன்மததன! உன்ரன வணங்குகின்தறன் ** 

ததச முன்னேந்தவன் திரிவிக்கிரமன் * 

 திருக்ரககோல் என்ரனத் தீண்டும் வண்ணம் * 

சாயுரட வயிறும் என் தடமுரலயும் * 

 தரணியில் தரலப்புகழ் தரக் கிற்றிதய      7 

 

மாசுரட உடம்மபாடு தரல உலறி * 

 வாய்ப்புறம் மவளுத்மதாரு தபாதும் உண்டு * 

ததசுரடத் திறலுரடக் காம ததவா! * 

 தநாற்கின்ற தநான்பிரனக் குறிக்மகாே் கண்டாய் ** 

தபசுவமதான்றுண்டு இங்கு எம்மபருமான்! * 

 மபண்ரமரயத் தரலயுரடத்தாக்கும் வண்ணம் * 

தகசவ நம்பிரயக் கால் பிடிப்பாே் 

 என்னும் * இப்தபமறனக்கருே் கண்டாய்      8 
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மதாழுது முப்தபாதும் உன்னடி வணங்கித் * 

 தூமலர ்தூய்த் மதாழுததத்துகின்தறன் * 

பழுதின்றிப் பாரக்்கடல் வண்ணனுக்தக * 

 பணி மசய்து வாழப் மபறாவிடில் நான் ** 

அழுதழுது அலமந்தம்மா வழங்க * 

 ஆற்றவும் அது உனக்குரறக்கும் கண்டாய் * 

உழுவததார ்எருத்திரன நுகங்மகாடு பாய்ந்து * 

 ஊட்டம் இன்றித் துரந்தால் ஒக்குதம      9 

 

** கருப்பு வில் மலரக்் கரணக் காம தவரேக் * 

 கழலிரண பணிந்தங்தகார ்கரி அலற * 

மருப்பிரன ஒசித்துப் புே் வாய் பிேந்த * 

 மணிவண்ணற்மகன்ரன வகுத்திமடன்று ** 

மபாருப்பன்ன மாடம் மபாலிந்து ததான்றும் * 

 புதுரவயர ்தகான் விடட்ுசித்தன் தகாரத * 

விருப்புரட இன்தமிழ் மாரல வல்லார ்* 

 விண்ணவர ்தகான் அடி நண்ணுவதர      10 

 

ஆண்டாள் திருவடிகனள சரண ் 

 

 


