நாலாயிர திவ் யப்ரபந்தம்

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதத இராமாநுஜாய நம:

நாச்சியார் திருமமாழி

ஆண்டாள் அருளிச் சசய் த
நாச்சியார் திருச ாழி
ஏழா ் திருச ாழி - கருப் பூர ் நாறும ா
பாஞ் சசன்னியத் ததப் பத் நாபமனாடு ் சுற் ற ாக்குதல்
** கருப்பூரம் நாறுதமா? * கமலப்பூ நாறுதமா? *
திருப்பவேச் மசவ் வாய் தான் * தித்தித்திருக்குதமா? **
மருப்மபாசித்த மாதவன் தன் * வாய் ச் சுவவயும் நாற் றமும் *
விருப்புற் றுக் தகட்கின் தறன் * மசால் ஆழி மவண்சங் தக!

1

கடலில் பிறந்து * கருதாது * பஞ் சசனன்
உடலில் வேர்ந்து தபாய் * ஊழியான் வகத்தலத்
திடரில் ** குடி ஏறித் * தீய அசுரர் *
நடவலப் பட முழங் கும் * ததாற் றத்தாய் நற் சங் தக!

2

தட வவரயின் மீதத * சரற் கால சந்திரன் *
இவடயுவாவில் வந்து * எழுந்தாதல தபால ** நீ யும்
வடமதுவரயார் மன் னன் * வாசுததவன் வகயில் *
குடி ஏறி வீற் றிருந்தாய் * தகாலப் மபரும் சங் தக!

3

சந்திர மண்டலம் தபால் * தாதமாதரன் வகயில் *
அந்தரம் ஒன் றின் றி * ஏறி அவன் மசவியில் **
மந்திரம் மகாே் வாதய தபாலும் * வலம் புரிதய! *
இந்திரனும் உன் தனாடு * மசல் வத்துக்தகலாதன

4

உன் தனாடு உடதன * ஒரு கடலில் வாழ் வாவர *
இன் னார் இவனயார் என் று * எண்ணுவார் இல் வல காண் **
மன் ஆகி நின் ற * மதுசூதன் வாய் அமுதம் *
பன் னாளும் உண்கின் றாய் * பாஞ் சசன் னியதம!

5

தபாய் த் தீர்த்தம் ஆடாதத * நின் ற புணர் மருதம் *
சாய் த்து ஈர்த்தான் வகத்தலத்தத * ஏறிக் குடி மகாண்டு **
தசய் த் தீர்த்தமாய் நின் ற * மசங் கண்மால் தன் னுவடய *
வாய் த் தீர்த்தம் பாய் ந்தாட வல் லாய் * வலம் புரிதய!

6

மசங் கமல நாண்மலர் தமல் * ததனுகரும் அன் னம் தபால் *
மசங் கட் கருதமனி * வாசுததவனுவடய **
அங் வகத் தலம் ஏறி * அன் ன வசம் மசய் யும் *
சங் கவரயா! உன் மசல் வம் * சால அழகியதத

7

உண்பது மசால் லில் * உலகேந்தான் வாய் அமுதம் *
கண்பவட மகாே் ேில் * கடல் வண்ணன் வகத்தலத்தத **
மபண்பவடயார் உன் தமல் * மபரும் பூசல் சாற் றுகின் றார் *
பண்பல மசய் கின் றாய் * பாஞ் சசன் னியதம!

8

ஆழ் வார் எம் மபருமானார் ஜீயர் திருவடிகதே சரணம்
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பதினாறாம் ஆயிரவர் * ததவிமார் பார்த்து இருப்ப *
மது வாயில் மகாண்டாற் தபால் * மாதவன் தன் வாய் அமுதம் **
மபாதுவாக உண்பதவனப் * புக்கு நீ உண்டக்கால் *
சிவதயாதரா உன் தனாடு? * மசல் வப் மபரும் சங் தக!

9

** பாஞ் சசன் னியத்வதப் * பற் பநாபதனாடும் *
வாய் ந்த மபரும் சுற் றம் * ஆக்கிய வண்புதுவவ **
ஏய் ந்த புகழ் ப் பட்டர்பிரான் * தகாவத தமிழ் ஈவரந்தும் *
ஆய் ந்து ஏத்த வல் லார் * அவரும் அணுக்கதர

10

ஆண்டாள் திருவடிகமள சரண ்

ஆழ் வார் எம் மபருமானார் ஜீயர் திருவடிகதே சரணம்
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