
நாலாயிர திவ்யப்ரபந்தம்   ஸ்ரீ:  நாசச்ியார ்திருமமாழி 

ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம: 

ஆழ்வார ்எம்மபருமானார ்ஜீயர ்திருவடிகதே சரணம் 

http://acharya.org 

ஆண்டாள் அருளிச ்சசய்த 

நாசச்ியார் திருச ாழி 

 

பத்தா ் திருச ாழி - காரக்்ககாடல் பூக்காள் 

தலலவி பிரிந்த நிலலயில் பிரிவாற்றாது வருந்திக் கூறுதல் 

 

** காரக்்தகாடல் பூக்காே்! * காரக்்கடல் வண்ணன் என் தமல் * உம்மமப் 

தபாரக்்தகாலம் மசய்து * தபார விடுத்தவன் எங்குற்றான்? ** 

ஆரக்்தகா இனி நாம் * பூசல் இடுவது? * அணி துழாய்த் 

தாரக்்தகாடும் மநஞ்சம் தன்மனப் * பமடக்க வல்தலன் அந்ததா!   1 

 

தமல் ததான்றிப் பூக்காே்! * தமல் உலகங்கேின் மீது தபாய் * 

தமல் ததான்றும் தசாதி * தவத முதல்வர ்வலங்மகயில் ** 

தமல் ததான்றும் ஆழியின் * மவஞ்சுடர ்தபாலச ்சுடாது * எம்மம 

மாற்தறாமலப் பட்டவர ்கூட்டத்து * மவத்துக் மகாே்கிற்றிதர        2 

 

தகாமவ மணாட்டி! * நீ உன் மகாழுங்கனி மகாண்டு * எம்மம 

ஆவி மதாமலவிதயல் * வாய் அழகர ்தம்மம அஞ்சுதும் ** 

பாவிதயன் ததான்றிப் * பாம்பமணயாரக்்கும் தம் பாம்பு தபால் * 

நாவும் இரண்டுேவாய்த்து * நாணிலிதயனுக்தக          3 

 

முல்மலப் பிராட்டி! * நீ உன் முறுவல்கே் மகாண்டு * எம்மம 

அல்லல் விமேவிதயல் * ஆழி நங்காய்! உன் அமடக்கலம் ** 

மகால்மல அரக்கிமய மூக்கரிந்திட்ட * குமரனார ்

மசால்லும் மபாய் ஆனால் * நானும் பிறந்தமம மபாய் அன்தற        4 

 

பாடும் குயில்காே்! * ஈமதன்ன பாடல்? * நல் தவங்கட 

நாடர ்நமக்கு ஒரு வாழ்வு தந்தால் * வந்து பாடுமின் ** 

ஆடும் கருேக் மகாடி உமடயார ்* வந்தருே் மசய்து * 

கூடுவர ்ஆயிடில் * கூவி நும் பாடட்ுக்கே் தகடட்ுதம          5 

 

கண மா மயில்காே்! * கண்ண பிரான் திருக்தகாலம் தபான்று * 

அணி மா நடம் பயின்றாடுகின்றீரக்்கு * அடி வீழ்கின்தறன் ** 

பணம் ஆடரவமணப் * பற்பல காலமும் பே்ேி மகாே் * 

மணவாேர ்* நம்மம மவத்த பரிசிது காண்மிதன          6 

 

நடமாடித் ததாமக விரிக்கின்ற * மா மயில்காே்! * உம்மம 

நடமாட்டம் காணப் * பாவிதயன் நான் ஓர ்முதலிதலன் ** 

குடமாடு கூத்தன் * தகாவிந்தன் தகாமிமற மசய்து * எம்மம 

உமடமாடு மகாண்டான் * உங்களுக்கினி ஒன்று தபாதுதம?        7 

 

** மமழதய! மமழதய! மண் புறம் பூசி * உே்ோய் நின்ற 

மமழுகூற்றினாற் தபால் * ஊற்று நல் தவங்கடத்துே் நின்ற ** 

அழகப் பிரானார ்தம்மம * என் மநஞ்சத்தகப்படத் 

தழுவ நின்று * என்மனத் ததரத்்திக் மகாண்டு * ஊற்றவும் வல்மலதய?  8 
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கடதல! கடதல! உன்மனக் கமடந்து * கலக்குறுத்து * 

உடலுே் புகுந்து நின்று * ஊறல் அறுத்தவற்கு ** என்மனயும் 

உடலுே் புகுந்து நின்று * ஊறல் அறுக்கின்ற மாயற்கு * என் 

நடமலகே் எல்லாம் * நாகமணக்தக மசன்றுமரத்திதய     9 

 

** நல்லமவன் ததாழி! * நாகமண மிமச நம் பரர ்* 

மசல்வர ்மபரியர ்* சிறு மானிடவர ்நாம் மசய்வமதன்? ** 

வில்லி புதுமவ * விடட்ுசித்தர ்தங்கே் ததவமர * 

வல்ல பரிசு வருவிப்பதரல் * அது காண்டுதம      10 

 

ஆண்டாள் திருவடிககள சரண ் 

 

 


