
நாலாயிர திவ்யப்ரபந்தம்   ஸ்ரீ:  நாசச்ியார ்திருமமாழி 

ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம: 

ஆழ்வார ்எம்மபருமானார ்ஜீயர ்திருவடிகதே சரணம் 

http://acharya.org 

ஆண்டாள் அருளிச ்சசய்த 

நாசச்ியார் திருச ாழி 

 

மூன்றா ் திருச ாழி - க ாழி அழைப்பதன் 

 ண்ணன்  வரந்்த கூழற ழள ்  ன்னியர் இரத்தல் 

 

** தகாழி அழழப்பதன் முன்னம் * குழைந்து நீராடுவான் தபாந்ததாம் * 

ஆழியன் மசல்வன் எழுந்தான் * அரவழண தமல் பே்ேி மகாண்ைாய்! ** 

ஏழழழம ஆற்றவும் பை்தைாம் * இனி என்றும் மபாய்ழகக்கு வாதராம் * 

ததாழியும் நானும் மதாழுததாம் * துகிழலப் பணித்தருோதய    1 

 

இது என் புகுந்தது இங்கந்ததா! * இப்மபாய்ழகக்கு எவ்வாறு வந்தாய்? * 

மது இன்துழாய் முடி மாதல! * மாயதன! எங்கே் அமுதத! ** 

விதி இன்ழமயால் அது மாை்தைாம் * வித்தகப் பிே்ோய்! விழரதயல் * 

குதி மகாண்ைரவில் நடித்தாய்! * குருந்திழைக் கூழற பணியாய்    2 

 

எல்தல! ஈமதன்ன இேழம? * எம்மழனமார ்காணில் ஒை்ைார ்* 

மபால்லாங்கு ஈமதன்று கருதாய் * பூங்குருந்ததறி இருத்தி ** 

வில்லால் இலங்ழக அழித்தாய்! * நீ தவண்டியது எல்லாம் தருதவாம் * 

பல்லாரும் காணாதம தபாதவாம் * பை்ழைப் பணித்தருோதய     3 

 

பரக்க விழித்மதங்கும் தநாக்கிப் * பலர ்குழைந்தாடும் சுழனயில் * 

அரக்க நில்லா கண்ண நீரக்ே் * அலமருகின்றவா பாராய் ** 

இரக்கதமல் ஒன்றும் இலாதாய்! * இலங்ழக அழித்த பிராதன! * 

குரக்கரசு ஆவதறிந்ததாம் * குருந்திழைக் கூழற பணியாய்     4 

 

காழலக் கது விடுகின்ற * கயமலாடு வாழே விரவி * 

தவழலப் பிடித்து என்ழனமாரக்ே் ஓை்டில் * என்ன விழேயாை்தைா? ** 

தகாலச ்சிற்றாழை பலவும் மகான்டு * நீ ஏறி இராதத * 

தகாலம் கரிய பிராதன! * குருந்திழைக் கூழற பணியாய்        5 

 

தைத்தவிழ் தாமழரப் மபாய்ழகத் * தாே்கே் எம் காழலக் கதுவ * 

விைத் ததே் எறிந்தாதல தபால * தவதழன ஆற்றவும் பை்தைாம் ** 

குைத்ழத எடுத்ததற விைட்ுக் * கூத்தாை வல்ல எம் தகாதவ! * 

படிற்ழற எல்லாம் தவிரந்்து * எங்கே் பை்ழைப் பணித்தருோதய   6 

 

நீரிதல நின்றயரக்்கின்தறாம் * நீதி அல்லாதன மசய்தாய் * 

ஊர ்அகம் சாலவும் தசய்த்தால் * ஊழி எல்லாம் உணரவ்ாதன! ** 

ஆரவ்ம் உனக்தக உழைதயாம் * அம்மழனமார ்காணில் ஒை்ைார ்* 

தபார விைாய் எங்கே் பை்ழைப் * பூங்குருந்ததறி இராதத        7 

 

மாமிமார ்மக்கதே அல்தலாம் * மற்றும் இங்மகல்லாரும் தபாந்தார ்* 

தூமலரக்் கண்கே் வேரத் * மதால்ழல இராத் துயில்வாதன! ** 

தசமதமல் அன்றிது சாலச ்* சிக்மகன நாம் இது மசான்தனாம் * 

தகாமே ஆயர ்மகாழுந்தத! * குருந்திழைக் கூழற பணியாய்       8 
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கஞ்சன் வழல ழவத்த அன்று * கார ்இருே் எல்லில் பிழழத்து * 

மநஞ்சு துக்கம் மசய்யப் தபாந்தாய் * நின்ற இக்கன்னியதராழம ** 

அஞ்ச உரப்பாே் அதசாழத * ஆணாை விை்டிைட்ிருக்கும் * 

வஞ்சகப் தபய்சச்ி பால் உண்ை * மசிழம இலீ! கூழற தாராய்       9 

 

** கன்னியதராமைங்கே் நம்பி * கரிய பிரான் விழேயாை்ழை * 

மபான்னியல் மாைங்கே் சூழ்ந்த * புதுழவயர ்தகான் பை்ைன் தகாழத ** 

இன்னிழசயால் மசான்ன மாழல * ஈழரந்தும் வல்லவர ்தாம் தபாய் * 

மன்னிய மாதவதனாடு * ழவகுந்தம் புக்கிருப்பாதர       10 

 

ஆண்டாள் திருவடி கள சரண ் 

 

 


