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ஆண்டாள் அருளிச ்சசய்த 

நாசச்ியார் திருச ாழி 

 

இரண்டா ் திருச ாழி - நா  ாயிர ் 

இடடப் சபண்கள் சிற்றில் சிடதக்க வேண்டா என்று கண்ணடன வேண்டுதல் 

 

** நாமம் ஆயிரம் ஏத்த நின்ற * நாராயணா! நரதன! * உன்னன 

மாமி தன் மகனாகப் மபற்றால் * எமக்கு வானத தவிருதம ** 

காமன் தபாதரு காலம் என்று * பங்குனி நாே் கனை பாரித்ததாம் * 

தீனம மசய்யும் சிரீதரா! * எங்கே் சிற்றில் வந்து சினததயதல    1 

 

இன்று முற்று முதுகு தநாவ * இருந்து இனழத்த இசச்ிற்றினல * 

நன்றும் கண்ணுற தநாக்கி * நாங்மகாளும் ஆரவ்ம் தன்னனத் தணிகிைாய் ** 

அன்று பாலகனாகி * ஆலினல தமல் துயின்ற எம் ஆதியாய்! * 

என்றும் உன்தனக்மகங்கே் தமல் * இரக்கம் எழாதமதம் பாவதம   2 

 

குண்டு நீர ்உனற தகாேரீ! * மத யானன தகாே் விடுத்தாய் * உன்னனக் 

கண்டு மால் உறுதவாங்கனேக் * கனைக்கண்கோல் இைட்ு வாதிதயல் ** 

வண்ைல் நுண்மணல் மதே்ேி * யாம் வனேக் னககோல் சிரமப்பை்தைாம் * 

மதண்தினரக் கைற் பே்ேியாய்! * எங்கே் சிற்றில் வந்து சினததயதல   3 

 

மபய்யு மாமுகில் தபால் வண்ணா! * உன்தன் தபசச்ும் மசய்னகயும் * எங்கனே 

னமயல் ஏற்றி மயக்க * உன் முகம் மாய மந்திரம் தான் மகாதலா? ** 

மநாய்யர ்பிே்னேகே் என்பதற்கு * உன்னன தநாவ நாங்கே் உனரக்கிதலாம் * 

மசய்ய தாமனரக் கண்ணினாய்! * எங்கே் சிற்றில் வந்து சினததயதல  4 

 

மவே்னே நுண்மணற் மகாண்டு * சிற்றில் விசித்திரப்பை * வீதி வாய்த் 

மதே்ேி நாங்கே் இனழத்த தகாலம் * அழித்தியாகிலும் உன்தன் தமல் ** 

உே்ேம் ஓடி உருகல் அல்லால் * உதராைம் ஒன்றும் இதலாம் கண்ைாய் * 

கே்ே மாதவா! தகசவா! * உன் முகத்தன கண்கே் அல்லதவ    5 

 

முற்றிலாத பிே்னேகதோம் * முனல தபாந்திலாததானம * நாே் மதாறும் 

சிற்றில் தமல் இைட்ுக் மகாண்டு * நீ சிறிதுண்டு திண்மணன நாம் அது 

கற்றிதலாம் ** கைனல அனைத்து அரக்கர ்குலங்கனே * முற்றவும் 

மசற்று * இலங்னகனயப் பூசல் ஆக்கிய தசவகா! * எம்னம வாதிதயல்    6 

 

தபதம் நன்கறிவாரக்தோடு * இனவ தபசினால் மபரிதின்சுனவ * 

யாதும் ஒன்றறியாத பிே்னேகதோனம * நீ நலிந்மதன் பயன்? ** 

ஓத மாகைல் வண்ணா! * உன் மணவாை்டிமாமராடு சூழறும் * 

தசது பந்தம் திருத்தினாய்! * எங்கே் சிற்றில் வந்து சினததயதல     7 

 

வை்ை வாய்ச ்சிறு தூனததயாடு * சிறு சுேகும் மணலும் மகாண்டு * 

இை்ைமா வினேயாடுதவாங்கனேச ்* சிற்றில் ஈைழித்மதன் பயன்? ** 

மதாைட்ுனதத்து நலிதயல் கண்ைாய் * சுைரச் ்சக்கரம் னகயில் ஏந்தினாய்! * 

கை்டியும் னகத்தால் இன்னானம * அறிதிதய கைல் வண்ணதன!      8 
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முற்றத்தூடு புகுந்து * நின் முகம் காை்டிப் புன்முறுவல் மசய்து * 

சிற்றிதலாமைங்கே் சிந்னதயும் * சினதக்கக் கைனவதயா? தகாவிந்தா! ** 

முற்ற மண்ணிைம் தாவி * விண்ணுற நீண்ைேந்து மகாண்ைாய்! * எம்னமப் 

பற்றி மமய்ப்பிணக்கிை்ைக்கால் * இந்தப் பக்கம் நின்றவர ்என் மசால்லார?்   9 

 

** சீனத வாய் அமுதம் உண்ைாய்! * எங்கே் சிற்றில் நீ சினததயல் என்று * 

வீதி வாய் வினேயாடும் * ஆயர ்சிறுமியர ்மழனலச ்மசால்னல ** 

தவத வாய்த் மதாழிலாரக்ே் வாழ் * வில்லிபுத்தூர ்மன் விைட்ுசித்தன் தன் * 

தகானத வாய்த் தமிழ் வல்லவர ்* குனறவின்றி னவகுந்தம் தசரவ்தர   10 

 

ஆண்டாள் திருேடிகவள சரண ் 

 

 


