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ஆண்டாள் அருளிச ்சசய்த 

நாசச்ியார் திருச ாழி 

 

ஒன்பதா ் திருச ாழி - சிந்துரச ்சச ்சபாடி 

திரு ாலிருஞ்சசாலை அழகலர வழிபடுதை் 

 

** சிந்துரச ்மசம்மபாடிப் தபால் * திருமாலிருஞ்தசாலல எங்கும் * 

இந்திர தகாபங்கதே * எழுந்தும் பரந்திட்டனவால் ** 

மந்தரம் நாட்டி அன்று * மதுரக் மகாழுஞ்சாறு மகாண்ட * 

சுந்தரத் ததாே் உலடயான் * சுழலலயில் நின்றுய்துங்மகாதலா?   1 

 

தபாரக்் கேிறு மபாரும் * மாலிருஞ்தசாலல அம்பூம்புறவில் * 

தாரக்்மகாடி முல்லலகளும் * தவே நலக காடட்ுகின்ற ** 

காரக்்மகாே் படாக்கே் நின்று * கழறிச ்சிரிக்கத் தரிதயன் * 

ஆரக்்கிடுதகா? ததாழீ! * அவன் தார ்மசய்த பூசலலதய     2 

 

கருவிலே ஒண்மலரக்ாே்! * காயா மலரக்ாே்! * திருமால் 

உருமவாேி காடட்ுகின்றீர ்* எனக்கு உய்வழக்கு ஒன்றுலரயீர ்** 

திரு விலேயாடு திண் ததாே் * திருமாலிருஞ்தசாலல நம்பி * 

வரி வலேயில் புகுந்து * வந்தி பற்றும் வழக்குேதத     3 

 

லபம்மபாழில் வாழ் குயில்காே்! மயில்காே்! * ஒண்கருவிலேகாே்! * 

வம்பக் கேங்கனிகாே்! * வண்ணப் பூலவ நறுமலரக்ாே்! ** 

ஐம்மபரும் பாதகரக்ாே்! * அணி மாலிருஞ்தசாலல நின்ற * 

எம்மபருமானுலடய நிறம் * உங்களுக்மகன் மசய்வதத?    4 

 

துங்க மலரப்் மபாழில் சூழ் * திருமாலிருஞ்தசாலல நின்ற * 

மசங்கட் கருமுகிலின் * திருவுருப் தபால் ** மலர ்தமல் 

மதாங்கிய வண்டினங்காே்! * மதாகு பூஞ்சுலனகாே்! * சுலனயில் 

தங்கு மசந்தாமலரகாே்! * எனக்தகார ்சரண் சாற்றுமிதன    5 

 

** நாறு நறும் மபாழில் * மாலிருஞ்தசாலல நம்பிக்கு * நான் 

நூறு தடாவில் மவண்மணய் * வாய் தநரந்்து பராவி லவத்ததன் ** 

நூறு தடா நிலறந்த * அக்கார அடிசில் மசான்தனன் * 

ஏறு திரு உலடயான் * இன்று வந்திலவ மகாே்ளுங்மகாதலா    6 

 

இன்று வந்து இத்தலனயும் * அமுது மசய்திடப் மபறில் * நான் 

ஒன்று நூறாயிரமாக் மகாடுத்துப் * பின்னும் ஆளும் மசய்வன் ** 

மதன்றல் மணம் கமழும் * திருமாலிருஞ்தசாலல தன்னுே் 

நின்ற பிரான் * அடிதயன் மனத்தத வந்து தநர ்படிதல     7 

 

காலல எழுந்திருந்து * கரிய குருவிக் கணங்கே் * 

மாலின் வரவு மசால்லி * மருே் பாடுதல் மமய்ம்லம மகாதலா? ** 

தசாலல மலலப் மபருமான் * துவராபதி எம்மபருமான் * 

ஆலின் இலலப் மபருமான் * அவன் வாரத்்லத உலரக்கின்றதத   8 
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தகாங்கலரும் மபாழில் * மாலிருஞ்தசாலலயில் மகான்லறகே் தமல் * 

தூங்கு மபான் மாலலகதோடு * உடனாய் நின்று தூங்குகின்தறன் ** 

பூங்மகாே் திருமுகத்து * மடுத்தூதிய சங்மகாலியும் * 

சாரங்்க வில் நாண் ஒலியும் * தலலப்மபய்வது எஞ்ஞான்று மகாதலா   9 

 

** சந்மதாடு கார ்அகிலும் சுமந்து * தடங்கே் மபாருது * 

வந்திழியும் சிலம்பாறுலட * மாலிருஞ்தசாலல நின்ற 

சுந்தரலன ** சுரும்பார ்குழல் * தகாலத மதாகுத்துலரத்த * 

மசந்தமிழ் பத்தும் வல்லார ்* திருமால் அடி தசரவ்ரக்தே    10 

 

ஆண்டாள் திருவடிகசள சரண ் 

 

 


