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ஆண்டாள் அருளிச ்சசய்த 

நாசச்ியார் திருச ாழி 

 

ஐந்தா ் திருச ாழி -  ன்னு செரு ்புகழ் 

எ ்செரு ானனக் கூவி அனழக்கு ்ெடி குயினை வேண்டுதை் 

 

** மன்னு மபரும்புகழ் மாதவன் * மாமணி 

 வண்ணன் மணிமுடி மமந்தன் 

தன்மன * உகந்தது காரணமாக * என் 

 சங்கிழக்கும் வழக்குண்தே? ** 

புன்மன குருக்கத்தி ஞாழல் மசருந்திப் * 

 மபாதும்பினில் வாழும் குயிதல! * 

பன்னி எப்தபாதும் இருந்து விமரந்து * என் 

 பவேவாயன் வரக் கூவாய்         1 

 

மவே்மே விேி சங்கு இேங்மகயில் மகாண்ே * 

 விமலன் எனக்குருக் காே்ோன் * 

உே்ேம் புகுந்து என்மன மநவித்து * நாளும் 

 உயிரப்்மபய்து கூத்தாேட்ுக் காணும் ** 

கே்ேவிழ் மசண்பகப் பூமலர ்தகாதிக் * 

 கேித்திமச பாடும் குயிதல! * 

மமே்ே இருந்து மிழற்றி மிழற்றாது * என் 

 தவங்கேவன் வரக் கூவாய்          2 

 

மாதலி ததர ்முன்பு தகால் மகாே்ே * மாயன் 

 இராவணன் தமல் * சரமாரி 

தாய்தமல அற்றற்று வீழத் * மதாடுத்த 

 தமலவன் வரமவங்கும் காதணன் ** 

தபாதலர ்காவில் புது மணம் நாறப் * 

 மபாறி வண்டின் காமரம் தகேட்ு * உன் 

காதலிதயாடுேன் வாழ் குயிதல! * என் 

 கருமாணிக்கம் வரக் கூவாய்          3 

 

என்புருகி இனதவல் மநடுங்கண்கே் * 

 இமம மபாருந்தா பல நாளும் * 

துன்பக் கேல் புக்கு மவகுந்தன் என்பததார ்* 

 ததாணி மபறாதுழல்கின்தறன் ** 

அன்புமேயாமரப் பிரிவுறு தநாய் * அது 

 நீயும் அறிதி குயிதல! * 

மபான்புமர தமனிக் கருேக் மகாடியுமேப் * 

 புண்ணியமன வரக் கூவாய்           4 
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** மமன்னமே அன்னம் பரந்து விமேயாடும் * 

 வில்லிபுத்தூர ்உமறவான் தன் * 

மபான்னடி காண்பததார ்ஆமசயினால் * என் 

 மபாருகயற் கண்ணிமண துஞ்சா ** 

இன்னடிசிமலாடு பால் அமுதூேட்ி * 

 எடுத்த என் தகாலக் கிேிமய * 

உன்மனாடு ததாழமம மகாே்ளுவன் குயிதல! * 

 உலகேந்தான் வரக் கூவாய்          5 

 

எத்திமசயும் அமரர ்பணிந்ததத்தும் * 

 இருடீதகசன் வலி மசய்ய * 

முத்தன்ன மவண்முறுவல் மசய்ய வாயும் * 

 முமலயும் அழகழிந்ததன் நான் ** 

மகாத்தலர ்காவில் மணித்தேம் * கண்பமே 

 மகாே்ளும் இேங்குயிதல! * என் 

தத்துவமன வரக் கூகிற்றி ஆகில் * 

 தமல அல்லால் மகம்மாறிதலதன          6 

 

மபாங்கிய பாற்கேல் பே்ேி மகாே்வாமனப் * 

 புணரவ்ததார ்ஆமசயினால் * என் 

மகாங்மக கிேரந்்து குமமத்துக் குதுகலித்து * 

 ஆவிமய ஆகுலம் மசய்யும் 

அங்குயிதல! ** உனக்மகன்ன மமறந்துமறவு? * 

 ஆழியும் சங்கும் ஒண்தண்டும் * 

தங்கிய மகயவமன வரக் கூவில் நீ * 

 சாலத் தருமம் மபறுதி            7 

 

சாரங்்கம் வமேய வலிக்கும் * தேக்மகச ்

 சதுரன் மபாருத்தம் உமேயன் * 

நாங்கே் எம்மில் இருந்து ஒே்டிய கசச்ங்கம் * 

 நானும் அவனும் அறிதும் ** 

ததங்கனி மாம்மபாழில் மசந்தேிர ்தகாதும் * 

 சிறு குயிதல! * திருமாமல 

ஆங்கு விமரந்மதால்மல கூகிற்றி ஆகில் * 

 அவமன நான் மசய்வன காதண         8 

 

மபங்கிேி வண்ணன் சிரீதரன் என்பததார ்* 

 பாசத்தகப்பேட்ு இருந்ததன் * 

மபாங்மகாேி வண்டிமரக்கும் மபாழில் வாழ் குயிதல! * 

 குறிக்மகாண்டு இது நீ தகே் ** 

சங்மகாடு சக்கரத்தான் வரக் கூவுதல் * 

 மபான்வமே மகாண்டு தருதல் * 

இங்குே்ே காவினில் வாழக் கருதில் * 

 இரண்ேத்மதான்தறல் திண்ணம் தவண்டும்        9 
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அன்றுலகம் அேந்தாமன உகந்து * 

 அடிமமக்கண் அவன் வலி மசய்ய * 

மதன்றலும் திங்களும் ஊேறுத்து * என்மன 

 நலியும் முமறமம அறிதயன் ** 

என்றும் இக்காவில் இருந்திருந்து * என்மனத் 

 ததரத்்தாதத நீயும் குயிதல! * 

இன்று நாராயணமன வரக் கூவாதயல் * 

 இங்குற்று நின்றும் துரப்பன்          10 

 

** விண்ணுற நீண்டு அடி தாவிய மமந்தமன * 

 தவற்கண் மேந்மத விரும்பி * 

கண்ணுற என் கேல் வண்ணமனக் * கூவு 

 கருங்குயிதல! என்ற மாற்றம் ** 

பண்ணுறு நான்மமறதயார ்புதுமவ மன்னன் * 

 பே்ேரப்ிரான் தகாமத மசான்ன * 

நண்ணுறு வாசக மாமல வல்லார ்* நதமா 

 நாராயணாய என்பாதர           11 

 

ஆண்டாள் திருேடிகவள சரண ் 

 

 


