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ஆண்டாள் அருளிச ்சசய்த 

நாசச்ியார் திருச ாழி 

 

பதின ாரா ் திருச ாழி - தாமுகக்கு ் 

தலைவி திருவரங்க ் சசய்லககு    ் சபாறாது  

தாய் ார் முதலினயாலர னநாக்கி வருந்திக் கூறுதை் 

 

** தாம் உகக்கும் தம் ககயில் * சங்கதம தபாலாதவா? * 

யாம் உகக்கும் என் ககயில் * சங்கமும் ஏந்திகழயீர!் ** 

தீ முகத்து நாககண தமல் * தசரும் திருவரங்கர ்* 

ஆ!முகத்கத தநாக்காரால் * அம்மதன! அம்மதன!        1 

 

எழில் உகைய அம்மகனமீர!் * என் அரங்கத்து இன்னமுதர ்* 

குழல் அழகர ்வாய் அழகர ்* கண் அழகர ்** மகாப்பூழில் 

எழுகமலப் பூவழகர ்* எம்மானார ்* என்னுகைய 

கழல் வகேகயத் * தாமும் கழல் வகேதய ஆக்கினதர      2 

 

** மபாங்தகாதம் சூழ்ந்த * புவனியும் விண்ணுலகும் * 

அங்காதும் தசாராதம * ஆே்கின்ற எம்மபருமான் ** 

மசங்தகால் உகைய * திருவரங்கச ்மசல்வனார ்* 

எங்தகால் வகேயால் * இைர ்தீரவ்ர ்ஆகாதத?          3 

 

மசச்ணி மாை * மதிே் அரங்கர ்வாமனனார ்* 

பசக்சப் பசுந்ததவர ்* தாம் பண்டு நீர ்ஏற்ற ** 

பிசக்சக் குகற ஆகி * என்னுகைய மபய்வகே தமல் * 

இசக்ச உகையதரல் * இத்மதருதவ தபாதாதர?          4 

 

மபால்லாக் குறே் உருவாய்ப் * மபாற்ககயில் நீர ்ஏற்று * 

எல்லா உலகும் * அேந்து மகாண்ை எம்மபருமான் ** 

நல்லாரக்ே் வாழும் * நேிர ்அரங்க நாககணயான் * 

இல்லாததாம் ககப்மபாருளும் * எய்துவான் ஒத்துேதன       5 

 

ககப்மபாருே்கே் முன்னதம * ககக்மகாண்ைார ்* காவிரி நீர ்

மசய்ப் புரே ஓடும் * திருவரங்கச ்மசல்வனார ்** 

எப்மபாருைக்ும் நின்றாரக்்கும் * எய்தாது * நான்மகறயின் 

மசாற்மபாருோய் நின்றார ்* என் மமய்ப்மபாருளும் மகாண்ைாதர       6 

 

உண்ணாது உறங்காது * ஒலி கைகல ஊைறுத்து * 

மபண் ஆக்கக ஆப்புண்டு * தாம் உற்ற தபமதல்லாம் ** 

திண்ணார ்மதிே் சூழ் * திருவரங்கச ்மசல்வனார ்* 

எண்ணாதத தம்முகைய * நன்கமகதே எண்ணுவதர        7 

 

** பாசி தூரத்்துக் கிைந்த * பார ்மகைக்ு * பண்மைாரு நாே் 

மாசுைம்பில் நீர ்வாரா * மானம் இலாப் பன்றியாம் ** 

ததசுகைய ததவர ்* திருவரங்கச ்மசல்வனார ்* 

தபசி இருப்பனகே் * தபரக்்கவும் தபராதவ          8 
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கண்ணாலம் தகாடித்துக் * கன்னி தன்கனக் ககப்பிடிப்பான் * 

திண்ணாரந்்திருந்த * சிசுபாலன் ததசழிந்து ** 

அண்ணாந்திருக்கதவ * ஆங்கவகேக் ககப்பிடித்த * 

மபண்ணாேன் தபணுமூர ்* தபரும் அரங்கதம          9 

 

** மசம்கம உகைய * திருவரங்கர ்தாம் பணித்த * 

மமய்ம்கமப் மபரு வாரத்்கத * விைட்ுசித்தர ்தகை்டிருப்பர ்** 

தம்கம உகப்பாகரத் * தாம் உகப்பர ்என்னும் மசால் * 

தம்மிகைதய மபாய்யானால் * சாதிப்பார ்ஆர ்இனிதய?    10 

 

ஆண்டாள் திருவடிகனள சரண ் 

 

 


