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திசிறபல நாவல இயறிய
அணாமைல சதக
(பனி சதகதிர - பாக 2)

Source:
பல விவா
இத

ப

க

இயறிய "ப

னிர சதகக

னி சதக திரா"

அடகி ளன

வைல பால !ரமணிய$ அவ%களா பாிேசாதி'க! ெபற
பதி!பிட$ பி. இரதின நாயக% அ ஸ

+, ெச

ைன -1

பதி!,ாிைம, விைல -. 6.00
.த பதி!, 1940, இரடா$ பதி!, 1948

உளடக
1. /மேரச சதக$ (/பத தாச%) PM#444
2. அற!பளீ ர சதக$ (அ$பலவாண' கவிராய%) PM#266
3. கயிலாச நாத% சதக$ (சித$பர$ பி ைள)
4. அணாமைல1 சதக$ (தி1சிற$பல நாவல%)
5. அைவயா$பிைக சதக$ (மா2ர$ கி3ைணய%)
6. திேவகட சதக$ (ெவமணி நாராயண பாரதி)
7. தடைலயா% சதக$ (ப4'கா ! ,லவ%) PM#219
8. அணாசல சதக$ (கா5சி,ர$ சபாபதி .த6யா%)
9. எ$பிரா

சதக$ (89% ேகாபாலகி3ண தாச%)

10. ேகாவி:த சதக$ ( நாராயண பாரதியா%)
11. ெதாைடமடல சதக$ (ப4'கா ! ,லவ%)
12. வடேவகட நாராயண சதக$ (தி;யகவி நாராயண தாச%)
------------/மேரச சதக$, அற!பளி ர சதக$ ம<$ தடைலயா% சதக$ .
மைர திடதிமி
ெவளியிட!ப ள
---------

பதி!,களாக (PM#444, PM#266 & PM#219)

ேப

3

தி

சி றபல நாவல இய றிய
அணாமைல சதக

விநாயக
விநாயக கா
ேநாிைச ெவபா
அடமைன $பர= மணா மைல1சதக
ெமாடமிழா ேபைதேய ேனாதேவ - ெதாட%பணி:
ெதண வர:தந யாைன திைற ெகாட .'
கண வர:த:தா

1

கா!,.

 ெபய
ேநாிைச ெவபா
ம

தி வணா மைல1சதக ெம

பி

 ெமாநாம$ ேப வா$ - இ:நிலதி

ற/ ,க?வச:த ராய1 சதகெம

<$ ேப%

<

ெவ/: தி!பதாேம.

!
கட" வா#$% - ஆசிாிய வி $த

கா%ெகாட திேமனி ெச:தா மைர'கண
கமலால யெத

கண

காணாிய ேபெராளி1 டராகி
யட' கடாக @வி நி

ற

ேவ% ெகாட தி=வ ம=வ மாகில
ெக/$ வியாபியாகி
ெயலா ='கெடா< .யிராகி ய;=யி%'
கி

பவா ன:தமாகி!

பா%ெகாட 9லA'/மமாகி யழியாத
பரசதி யிட.மாகி!
ப5சகி% திய.$ ,ாி:த

ர:ெதB$

பரசிவ மகா6கேம
ஆ%ெகாட மைலவள1 சிக,ாி யர ெசD
த

ெப< வச:தராய%

அணாவி < திெச ணா .ைல'/ாிய
வணாமைல ேதவ ேன.

(1)

4

தி ேகாவ( )தலெப ைம *றிய%

கணா கர'/க .னி'காக ேவ.ன
ைகலாய கிாியி

.க

ைகேவ வி'கவ: 9

றலா ேலதி'

ைகயிேவ Eரா/ ெமD!
ெபாணாய னாரவ தாிததல ெமௗைவயா%
,கG$ ெவ பாவி'காD!
ெபா/பா ெனDவ:த ெபைணதி A?தல$
ெபா

மாாி ெபாழி:தல$

வமா வெபாிய நாயகி$ Hரட
மாேதவ% வாB:தல$ மாதவ'
/க.னி மக:தனி ெறDHக
ம

ளனவ தாரதல$

அணா சல'கி3ண தாடவ வச:தவா
ணா:தைக வச:த ராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(2)

வணா மைலேதவ ேன.

அபிேஷக விதி *றிய%

தசல மபிேடக நெலெண யாிசிமா
9ம5ச ெண6. ளி
9ப5ச ெகௗயேமா டாவிெனD பாறயி%
ைவயான ப5சாமி%த$
உறபல மா'கத6 மாைள ெமGமி1ைச
ேயா/தம ரைத நா%ைத
ெயாகனி1 ைள/ள5 சிேத

றிரபா

Gய%க! ப5சா<ட
ெமமிள நீர

ன$ விவநீ% தபன நீ%

மிளி% ெபா
ெம

னிறேதாதக$

ப  க8ர ந

,/ ச:தன$

விள/தா ராபிேடக$
அத' கிதைகய வபிேஷக ேம,ாி:
த

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
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(3)

வணா மைலேதவேன.

அ  ெப,மா ெற-ஙனெமன விர-க! *றிய%

தமல ெரைன! 8ைஜ,ாி ேவாெமனி
றமல% ேதன:த1 சமய:
ெதாி:.ைக யவி?கி

ற ேபாH?

தனிவ4 னாெல1சிலா$
விாி,ன ெலன' காேவா ெம

கிேலா

ேமம Lகமாைம
மீனைத ெஞ4: லவலா ல:தநீ%
மி/தி: தாென1சிலா:
ெதாிமைற யி'காதி @வ%ேத வாரக
4வாச கதிகைள1
ெசDவெமனி ேலாதிக

ெசDநா'/ ெள1சிெல

ெசDன' காளாவேனா
அ

பரம ேதசிக' /கநமசி வாய% தி
வ

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணாமைல ேதவேன.

தி வணாமைல$ தீ$த$ ெதாைக வைக *றிய%

இ:திர

றீ%தேமா ட'கினி தீ%தமா

ெமமதீ%த நிதி தீ%த
மிய வண தீ%த.ய% வா தீ% த$ வட'
ெகழிலா /ேபர தீ%த$
ந:தல< மீசானி ய

றீ%த மிைறவி

ணா.ைல தீ%த மாிய
நசிக தீ%தமாணி'கவா சதீ%த
நாட$ பிரமதீ%த
.: சிவ தீ%தமா ைம:ச' கரதீ%த
ெமD!ெப ககதீ%த
.:Nறி

ேமGம< ப தீ%த ேம=தல

ெமாழியினி

னணாசல$

ஐ: ததல ெதாதலமி ெத

ப%கா

(4)

6

ண ெப< வச:தராய%
அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(5)

வணாமைல ேதவேன.

2வ பாட! ெப ற சிவ)தல மி 3மிட- *றிய%

காவிாியி

வடகைரயி ல<ப @

காட: ெத

<பதி

கைரயினி

க ெமா N<மி பேத ெழ$பதி
கண'கிP ழதிர
ேகாவிய பா4 பதி நா

/மைல நாெடா

<

ேகாகிேல? நநா4னி
Q<மி/ பதிர டா:ெதாைட நா4
/றி'கிெலணா
8விர= Rவதி ெலா

/ தலமா$

<வட திைசைய:

,க66 N<ெமBபா
,ணேமா% நாGத @வ%பா 4யதல$
,ணிய தலெம
ஆவிெதா< நி
ய

ப%கா

<ண வளிதி$ பரமேன
ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(6)

வணா மைலேதவேன.

மாச4ேதா, மபிேடக வைக *றிய%

வடாதி சிதிைர திக

8ரைண நா

ம'ெகாB: தபிேடகமா$
ைவகாசி ச:தனம தானியி பலா!பழ.
மாகனி கத6'கனி
கதா4 ச%'கைரந லாவணியி லதிரச
காS$ ,ரடாசியி
காD1சிய திரபாைல!பசி' க

னமா

கா%திைக தீபா%1சைன
திமா% கழி'/ ெநD ைதேத
ேச%:தக$ பளமீ

/டகி%த5

மதி

தீ:தயி% பரம' காடவிதி 8ரைண

7

திதிேதா< மாச8ைச
யாிதா யறி:ன' கபிேஷக ம ,ாி:
த ெப< வசதராய%
அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(7)

வணா மைலேதவேன.

வி5தி தாி3
தாி3 விதி *றிய%.
*றிய%.

நிதG$ ைவதீக ராதிமைற ேயா%க/
நீ%ெகா /ைழ'/ நீைற
ெநறியி ப

னிர ட/ல தளவதாD

ேநராD தாித ெனறியா5
சிதிரமிைழத சி காதன தர ,ாி
ெசைகேவ லரச'/
திநீைற ெயா

பத /ல நீள மாD Tத

ேச%தணித ேலவிதியதா5
தைவ சிய'/ நா6ர ட/ல5
Aதிர ேகழ/ல:
ேதாைகய% தம'/நா ல/ல தளெவன1
ெசா

னேத ம/டாகம$

அதேத வா/ல: திாிAல வ4வணித
ல ெப< வச:தராய%
அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன .

(8)

பிராமண ச6க மாதி விதி *றிய%

ேவதம தாேனாத

மெறாவ'ேகா

விதறா மியாக5ெசய
விதிேயா மெறாவ'/ ந யாக5ெசD
விதேலா Uதேலற
ஓமிைவ ச'/$ மாகவ

னியெமா

<ைரதகா கப திய$
ஒ

< ட% தXணா' கினிெயா
.றB: திேரதா'கினி

ேகதம< மிய பிரம சாாிகிர கத

ற திைவ@

<

8

கிள%:தவான!பிரத
ேக4ச: யாசியிைவ யா1சிர$ நா
கீதேவ தகணா

கதா

கா$

ஆதிவ ண%'ெகன வியாச.னி ெசDதவிதி
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(9)

வணா மைலேதவேன.

அ கிய- ெகா73- காலபல8 *றிய%

இரவிேலா ைரைய: க4ைகய ஷ'கால
ேமவா

மீனினக

ெள/$ விள/ம' காைலயி ல'கிய
மிைறதித 8ரணபல
ம=மி பாேனB க

னலேணாதய$

வானில/ தாரைகெயலா
மBகி மBகா தி'கவ%' கியமீத
மதிம! பலனா/மா$
உைரெசயி பாென4 6

தய .ெவாளி

ெயாழி:த' கியமதமமா
.தயேம ல%'கிய$ வ:திைம 
ைர'/ மைற ேயா%'ெக
அணகிாி நாத% ,க ழயிலவ
ய

பல
ப%கா

றாைதேய

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன .

அ9ட
அ9ட விவாக-களி! பிராமண கிைவெய8ப%,
கிைவெய8ப%,
பிராமண நி$திய க ம விதி:- *றிய%

கபிர ம:ேதவ த$!ரசா பதிய
கரணமகி ழா-டமா
க:திவ ம ர .மி ரா'கத$ ைபசாச
க6யாண ேமாெர4னி
பர=.த னா

/$ ெபா:திமா னினிக!

(10)

9

பாதான மாதியான
பதினா< மா1சிர$ நா

/ச கம.$

பழ/. தழG$ ேவ வி
யிரவிதி யா.
ேய

ஷ'கால நீரா4

றதிாி ச:திகால

மிைகயா ல%'கிய$ 8ைசெயௗ பாசன
மிய$,கா யதிாிசப$
அாியநா ேவதாதி யயனமைற ேயா%ெசDைக
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(11)

வணா மைலேதவேன.

இ ப$ெதா

யாக$தி8 ெபய *றிய%

ஓதாிய வ'கினி ேடாமம தியா'கினி
ேடாமம' கிரகாயணி
திய5 ேசாடசீ வாசேப ய$மா'னி
ேகாதிர5 ச%மாசிய:
தீதிலா வேதாாி யாமமதி ராதிர5
ெச!,ம' கினியேதய:
ெதாிச ரணமாச நிடப ப:த5
சிராவணி ச=ராவணி
ேமதைகய சதிாி சிரா%தேமா டடைக
விள/மா' ராயண.ட
ேம=பா% வணமா வயசியி பெதா

<$

ேவதநவி யாககளா$
ஆதிேவ

வியி வ:த வமிசநர சிகேவ

ள ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன .

அரசாளேவ74 த8ைம *றிய%

மைலயர காடர மதிலரS நீரர
ம=மி: நா

கரண.$

ம:திாிக டளக%த% /4பைட .ைடயராD

(12)

10

வ6யச ரகேசைன.
நிைலைடய ராெயளிய ெரளிதினி கெகா
ேநாி கைணளராD
நில.B /4க பா லாறிெலா கடைமயி
னிதிெகா தன நா4
கலகமி ேவா%கைள' ெகாைலகளவி ேனா%கைள'
கன3ட மிககைள'
க4 மN லறி: ெச ேகா6

.ைற

காதித லரசாசிகா
அைல,ன பா4 நா டாடெசா' ேகசேன
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(13)

அரசக6 3,தி
3,தி ; ற- *றிய%

ம:திாிய% கமாதி கார%கைட கா!ேபா%க
ம=நக% மா'க

ற

மைல பைட தைலவேரா 4=ளிேய றிமறவ%
மதயாைன Hர ெரம%
ச:தத. மரச' /<ைணவ ராமிய,
தவறாத வ:தணாள%
சா:த.< நபாள ெராமைட ெதாழில% ேநா
தைனயறி: தமி?த மீ$
,:தி மவ% கைலஞ நிமிதிக!
,லவாிவ ைரவ%கRெம!
ேபாமர ச%'/<தி யாகி

ற றமி

,கGம நீதிகடாD
அ:திச: தி.1சி வ:தன$ 8ைச,ாி
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவி <திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

தி <ைனபா= நா67 பிரமாண- *றிய%

(14)

11

ம

னிய ப $,ரவி ேயறிெயா கணமதி
வல$ வ$ ,விைய நீேய

மா.4 கவிதா க ெவ

< @ ேவ:த$

வாDமல%: தளவாேக
மி

< /ண'/' கடகைர வைர'/மி/
ேம=மல% ேசாைல ெத/
விள/தி வாைற வதிட/4 ெவ ளா<
ேமறிைச' ெகா6மைலயா:

ெத

னிய வட'/! ,னற க4யா<
ெச!,மி: நா

ெகைல

4.ைன! பா4நா U ச% .4ெபற
ெதDHக ம

னனாட

அ:நிைலயி சிக,ாி ந
ய

னில தர ,ாி

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய .
(15)

வணா மைலேதவேன.

ெத>?கராச8 ம-கள- *றிய%

பணிெவ ளி ெச$ெபா

ப ர5சிமணி மரகத!

1ைச நிக? ைவLாிய$
பவளமாணி'கேகா ேமதக ேகாமள$
பணி. ,3பராக$
மணி: மாபரண மாைல$ ப

னி

வைகெதDவ மல%மாைல$
மா%ப தணி:மா .4A4 யில/ப
வா
நணி

,ரவி 2%: ேவ வி

ெளB:வ: ய% தி .ைன!பா4

நாடா: தி'ேகாவE%
நலசி காசன ெதDHக ராச
நரசிக .ைனய% வா?க
அணிெவ ளி ேகார/ல தீபெமன வ:த நிதி
ய ெப< வச:தராய%
அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன .

(16)

12

ெத>?கராஜ8 ச%<= சிற *றிய%

ப

னிர டல%மாைல ,ைனகி

ற தி,ய

பரா'ரம ெதDHகநீ பைடெய
தம%,ாிய ேவடா ெவன1ெசா6!
பாராR$ ேவ:த%காண
ம

னேரா% @வ$ மG த$ேம<
மலாட G'கிைள

மேபா% ,ாி:திட கிவெனாவ னரசிக
மாHர ெனனவிய:
ெத

ன5 ேசாழ5 ேசர: த:த.4
ெசவ.4 ெய

தி.4 ட

ேறா

<Aட

< ெமா.41 ச%.4

ெதDவிக' /லதித
அ

னெமன மதிவள நி,ணெக$Yரைர
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா.ைல'/ாிய
(17)

வணாமைல ேதவேன.

ெத>?கராச8 ப8னிர7 மாைல வைக *றிய%

ெகா$பல% ப $ெபாேன% ெகா

ைற,ைன மாைள

Qவிள /மி? சபக
/ல=பாி மளவ/ள மல% ள= கமலமல%
ேகா/ெச /வைள வாைக
$ைபயா% ேவ$,ப

னிமாைல ெகாட,ய

:தர விலாசமா%ப
9யச% .4ம/ட ேசகர

.$ம

ன%

ெசா:தச$ ப:த.ைடேயா
க$பமத .தைல' காரடைன1சய
கடேவ ெகாடதிறேலா
காசினிைய ெயBN< வயதாட ெதDவிக'
காவல

மகிைமகடாD

அ$,ய மல%:த.க ெக$Yர ராச%,க
ழ ெப< வச:தராய%

13

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன .

(18)

மைலயரய8 ெத>?கனா யவதாி$தைம *றிய%

கைரயி ,க? ைகைலயி சிவைம ம=ம'
காைலமைல யரயேனா%
நா கட=R' கறிவியா ேத,க! பரமன'
காத
தைரயி

மா லைன ேநா'கி

மா னிடனா1 சனி!ைபெய
தா?:தவ

<ைர ெசய

ேசா%: நி/:

தணதி GைமெயB: 
சா%வேனா ெவ

மாமனா% பிறவி

றிைற5சி

ைரெசய1 சாப: தவி%'கேவ வதா6; =லகதி லைன வயிறி
Gதியாம ேவ வியி Gதிதவனி யா கெவ
ேறாதிட' /க.னிமக
தரயெனன வ:தெதD வி'/ேலா கைர
ய ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(19)

வணா மைலேதவேன.

ெத>?கராச8 மைனவிக ெபய *றிய%

ேசர

பய:தப மாவதிெய $ெபய%
ெதாிைவ$ பா4ய

மக

4னமா ெபா: கா5சனமாைல ெய
ேதவி5 ேசாழனீ
ேபர

ெமா

ற

, ெகாடச பகமாைல ெய

கி

ற

ேபைத மண$,ாி:த
ெபைணயா றகைர' ேகாவெறD Hகன
ெபமா னில/ நாவ
Eர

<திதி ெதாட ெதாைக'/
Rமாபதி 'கல:ேத

றவ< ப@ வாிெலாவ ராகி
ேவா/ நர சிக.ைனய%

ற

14

ஆரவ$ மிச/ல /ேபரனிக% ெசவைர
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(20)

வணா மைலேதவேன.

ச$தாிராச 3மாாிகைள$ ெத>?கராச8 மணA ெச>தைம *றிய%

காசிரா ச

மக ளன!பிரைப த

கா5சிேபா ாிகதனீ

ைன

ற

கமலா வதி!ெபS மேயாதியி சி ம
க

னியா கனைகயிைன$

மாச<$ வ:தியா ,ாிவிசாலா'க
மகி?:த 
ம

கலாவதியிைன

: வாரைக1 ச:ரவ ம

ற

மட:ைத$ பலமாைல:
ேத வட மைரய$ ேபாசவிைச யாவம%
ெசவிகம ல'கணிைய1
ெசவ,ாி மாையமா ேசன

பய:தமதி

ேச%:த= பல நயனிைய
ஆைசெயா ேவட ெதD வி'/ேலா கைர
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(21)

வணா மைலேதவேன.

அ-கைவ ச-கைவ கBயாண- *றிய%

சிகள ெம$ ேதய .BதாR ம

ன

சிற:த ேப% பாாிசாள
ெசDதவ! பயனா பிற:தந /ணமான
சி<மிய கைவசகைவ
மைகய%களிவைர வள%ெத ெதளைவயா%
மா.க' கணபதி ைகயா
மணேவாைல ெயBதி.$ ம

னைர' ேகாவE%

வரவைழ த<கிட/
தகி! பன:ட மரமாகி ேயபழ:
தரநதி! ெபைண

15

ெநDபா றா

வர! பா4ய! ெபகைள ெதDவிக

தைலவ

மண$ ,ாியேவ

அ/த= ெமௗைவெதாB ைமகர

ற:ைதேய

ய ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(22)

வணா மைலேதவேன.

ெம>ெபா ணாயனா சாித- *றிய%

ெச!ப: ெதDHக ம

னவ

ெற

னவ

ெசவிகா5 சனமாைலைய
திமண5 ெசDதவைள மவி! பய:தெதா
சி<வ%ெமD! ெபாணாயனா%'
ெகா!,< ப $,ரவி 2%: .
ற ந நாத

வட$ வ:

னி ெலாதவி:

திரதிைச யினதக ெளலா
.வ:தர ,ாி/வாெய
றி!ெப ேகாவ6

மணி.4 தாிதிட

வி:தெமD! ெபாணாயனா%
ஈ

ற ச:ததிெயலா நதம
றி:தி /4க

னவென

கடாD

அ!ெபாிய ெமD!ெபாளின/ல$ விளகவ:
த ெப< வச:தராய%
அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(23)

வணா மைலேதவேன.

நரசி-க<ைனய சாிைத *றிய%

வ:லகி ,க? ெகாட ெதDHக ம
மைலயமா

னெனழி

ற:பமா

வதிமா திைன!,ண%: தாிதாD! பய:தெதா
ைம:தன% சிக.ைனய%'
கி:த ந நாெட: தி.ைன! பா4 நா
ெடைல'/ மைல ம
யிெவ

னனா

< .4A4 ைவதப4 யாலத

ேகD:த நர சிக .ைனய%

16

ச:ததியி வ:தவ%க

மைலயம

ென

< ெபய%

சாறெந ேமறிைசெயலா:
தகிய ெப/4களாD நிைற: B பயி%
தானி5 ெசவ% கடாD
அ:த நர சிக.ைன யைரய%ேப ர
ய

,ெநறி

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(24)

வணா மைலேதவேன.

3லேசகர நாயனா சாிைத *றிய%

ேசாழ

பய:த ச பகமாைல வைவயி
ேறாD:ெதD Hகனீ

ேதா

ற/ல ேசகர

ற

திைய ண%:த

ன

9D.ைன! பா4 நா4
வாB@

றினிெலா

<த

பகி லாசி

வடநா ேபாDவ: த
மைனவிைய விேத /ட:ைதயி
மணி1 ேசாழ

/டபா

மாளிைக'க

[ழிெனறி யாறாதி @!பிைய1 ேச%:ததி
Gதிதவ%க @!பனாெர
<லெகலா5 ெசால=5 திம

ென

< ெபய

டா யி!ப% கடாD
ஆ?த ெப5 ைனக
ய

A?த5 சி$ம,ாி

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

மி க7 <னிவரா காரடனவதாி$தைம *றிய%
*றிய%.
றிய%.

கேகாைட யிைறைசநக% ந:தன வனதி
கனதமி க .னிவ
கட=ைள! 8சி'க மல% ெகா வாெவன'
க4திெனா பிரமசாாி
விேகா மல% ெகாய1 ெசகாைல வ5சைன
விபாவாி யர'கமாத%

(25)

17

விைளயாட ைல'க தா?வர வ$.னி
ெவ/ட ர னாவாெயன1
ெசாேகட; வ ரனாD! பிைற2% மைல1சார
ேறா

<கா ரடைன.

நீ 4த வாைகேவ ெகா ,ய ெதDவிக
ேதா

ற ,க? ெசால ெவளிேதா

அQட மணிகட னாதரவி ேனாதேன
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன .

(26)

ேவளாள ெப ைம *றிய%

ேதவால ய:ெதா<: திவிழா! 8ைச5
ெச!பாிய பிரமாலய
ெதDவ மைற ேயா% ெசD நிதைத மிய.:
திாிச:தி யாககR$
8வாR ம

ன%ச ரகபல .தலான

ெபா'கிஷ மி/5ெசவ.$
ெபா

ெவ ளி தனதானி ய$பல சர'கினா
ெபாளா'/$ வணிக%ெதாழிG

ேகாவாதி ேசாடச மகாதான தம.
/வலய தைலவ% க.
ேகாளா< ெகாB$ ேவளாள Bபைட'
ேகாலத

ெபைமய

ேறா

அவா கற:தபா லபிேடக ேனயேன
ய ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

ைவசிய ெப ைம *றிய%

ெச$ெபாைன' க6னி Gைரதாணி ைவ
ெதளி:தத

மா<ைர!ப%

திரRைடைம யட/ைவ தாG நிைல க ேம
ெசடாக நிதி ெகா!ப%

(27)
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ப$,நவ ரந$ பாீைசரதி ககளா
பா%விைல ைய!பணி!ப%
ப4: தரா . ணநிைல நிதான$
பைடதநா நிைலைமைடயா%
ந$பவ வ%தக. கா:திர ேகா4 ெபா
ன$,வா% வர= ெசல=
நாேடா< நாவா% நாணய மிலா%'கS=
நகா%க

ைவசிய%கடா

ய$,வியி வணிக%பா ெச$ெபா
ல

வள%:தி:

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(28)

நா83வ ண க,ெதாழி! *றிய%

ேவத$ ப4தெலா வ%'ேகா விதித
ேவ வி ெசய ெசDவிதிட
ேவவ திரதெலா வ%'கீத லா<ெதாழி
ேவதிய%' கானவிதியா$
ஓதறா

ேவ வி ெசய Pத6; =லெகலா
ேமா$பபைட பயிற ெபாத

ேலாரா< மரச%ெதாழி ேலாத6யா க5ெசDய
ேலா/ெபா ளீடPத
ேகாதைன' காதேல ழ ைவ+ய ரா<ெதாழி
/யிGவ ெதாழிேலழ
ேகாகாத காக விைனெதாழி ெபாளீட
/ணமாக Hதெல

<$

ஆதிA திர% ெதாழி பகாிP தா<கா
ண ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

D$திர<A சா$திர< மEவாெறன *றிய%

ெச!,மா ப+த$ப Aதிர மிைசதி:
தியாயியா யனAதிர$

(29)
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திறமான சதியா ஷாடA திரமைற
ெதாி:திட ேபாதாயன$
ஒ!பிலா' காதியா யனமாசி லாயனமி
ேதாரா< Aதிரக
ேளாத வியாகரண சதசா திரெமா
<ய%:தேசா திடசாதிர:
த!ப<$ பரதசா திரெமா
த%'கசா திரமிெதா

<ைர!ப:
<

சா<$ேவ தா:தசா திரம:ர சாதிர:
த/சா திரகளாறா$
அ!,6 கவ மாகி
ய

ற வணேல

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(30)

வணா மைலேதவேன.

நிைல:ள கழாளைர *றிய%

பாலன5 ெசDேளா ராலய மைமேளா%
பக%ேகா ,ரக4ேனா%
பதிமணி மடப: ேத%விமான$ெபா
பதிதவா கனமைமேதா%
சாைலயன சதிர$ வி'கிரக -ப5
சைமேளா ர

னதான:

தடேமாி ய'ரார நிலமானி யேகாைட
தசாைல டா'கிேனா%
ேவைலயா ேயாயா தளிதவ%க
விர திய%க

ெபாDெசாலா

கவிவாணரா

ேமலா கவிெதாக ெப<ேளா ாிவ%கேள
Hயாத ,க?பைடேதா%
ஆ6ைல யிGமா லறியாத பரமேன
ய ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெசணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

ைசவ<ைற *றிய%

(31)
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ச:தவ ேராமா லறியாத பரசிவ:
தாேன யனாதியா/5
சகல$ பணிசிவா லயேமய னாதியா5
ைசவமட மா/மதா
எ:ைதசிவ 6க= ைவதீ4 ய%1சி
திைற5சிவா? மைறேயா%கட$
மிலேம யராதி ைசவமட மாெம
றிைச'/.ய ராகமக
சி:ைதய

பாகிேய மறவா ச:தத5

சிவசம+ காராதிக
ெசDமைற ேவதிய%களிலேம ேகாகனைக
திக?மகா ைசவமடமா$
ஐ: நதி யா:தல1 :தர1 ைசவேன
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(32)

வணா மைலேதவேன.

பதினா, ேப றி8 வைக *றிய%

நதிவள: த8மி விைளகி

ற ெநலாதி

நவதானிய!ெபைம
ந/ண ெதா ெசா
ந

மைன ந

பதிவள: தகி

ன ெசாப4 நட:வ

ம'கR$

ற /ைறவிலா' கவிட

மனமி'க ஞானவறி=$
வள%கி

ற விளைமெயா ம<விலா வழ/$

மகி?1சித ேநாயி
விதிவள: தகி

ைம$

ற வாணாR ெமDதிட.

ெமDணி= மி'க ,கB$
ேவறிட னEB ம< ைவ Tக%1சி$
ேமலாD திைற:ததன.$
அதிவன தமிைத! ேப<பதி னாெற
ர

ப

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(33)
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ெபெகாF <ைற *றிய%

த

ைடய ேகாதிர மலாதந ேகாதிர
தைகயளாD! ெபாD$ைமயிலளாD

தவறிலா தாெப சேகாதர தவளாD
த/ல தழிவிலளா
யி:நில மிக:தபழி ைடயமர பிலளா
ேய:வி மீ
ெறழிவைர! பா:த

பறைவயா
ெபயாிலளாD! ,ட'

கிைளயளாD ெம
பி

ெமாழியளாD!

.னி விலளாD ந

னய /ணதளாD!

ெபமித$ பிணியிலளாD!
ெபமதி .கதளாD! ேப மி! ெபறிள
ேபைதைய மண5ெசDதி4
அ

ைனயிG மி'கேப ர
ர

,ைடய ளாெம

ப

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(34)

வணா மைலேதவேன.

ெபணிலகண- *றிய%

ப$ைப1 ைட மயிாிலாம னிமயி%
ப/வாD! பிள!பிலாம
ப< சைட யிலா கைடமயி ேராெச$
பைடமயிாிலாமG
ெகா$,ேபா பிறமயி% /<கிவர விலா
ெகாதாக மயிாிலா
ேகாணலாD ேம

மயி% பைடெகா4 லாவாி

ெகாெவ ைள மயிாிலா
ெச$பிைறயி ெனறிேம பா$பி

பட1 ழிக

ேசராம ல:ெநறி5 ெசவிமி
ககR /<காம

@'ெகா

<

திக?நீள மிலாமG$
அ$பBதி லாவிேத ெபணில' கணெம
ர

ப

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
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(35)

வணா மைலேதவேன.

 ஷலGண- *றிய%

ெநறியிைட ேயாைர: கீறாD ம4!,ைறயி
னிைறகி

ற வாRடா$

திைறயாக நாGவைர ேதா

றிெல பவய

நிைலயான வா?=.டா$
ம<.' கீறா யி'கில< பா

வட

ம4 மகி?1சிடா$
ம=மி வைரேதா
வைரேதா

றி லாைள$ பாேனக

றி லா.!பா

ஒைறய5 ழிவல$ ,ாியாD நதைலயி
ெலாைமட ேனயி:தா
Gலக.B தாRவா ெனறியி வல$,ாி1
ழிெயா

றி'கி6ைறயா$

அ<ற: ெதBேசாதி நயன!ர காசேன
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(36)

வணா மைலேதவேன.

இ%"ம%

விழிேதா

க!,@' கி.ழ: தாைள:.

மிகநீ 4'கேவ$
விர

மயி% நக:ேதா ென/ப 6ைவைய:
ெமவா யி'கேவ$

ஒழியா நீறணி ெநறியி ேதாமா%,
ெமா,ற ைகக
வயி< ேமாத ைக$@ல மா/மி; வாறிட
.ய%:ேத யி'கேவ5
ெசழி.

ளைககீ Bத.

ளகா

சிற'/. ணா'/ நா'/
ேச கைட'கSகி% Q<மிட ேனB5
சிவ:ேத யி'கேவ$
அழிவிலா NெசாG$ ,டல Xணெம

ப
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ர

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(37)

வணா மைலேதவேன.

இ%"ம%

இைடமா%, ெநறியி$ @

<$ விசாலமா

யியபா யி'கேவ
மி.ழ காகீB மா

/றி கிாீபமி;

விடமிக' /<கேவ:
தைடயிலா :தி5 ச:தா

வாDமிக

தா?:ேத யி'கேவ:
த/சா

ேம

ைமயா யைகமிகவ

ைமயாD

தான கி'கேவ
ெகாைடத5 ெசைகயி ச/ச' கரேரைக
ேகாதட மகரேரைக
/6சமா 6ைகேரைக நளினசா மரேரைக
ேகாணா தி'க ேவ$
அைடமி! ,டல Xண.ைடய ரரசரா
ம ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<தி ெச ணா .ைல'/ாிய
(38)

வணா மைலேதவேன.

வி5திH7-கால- *றிய%

காைலயி ெலB$ேபா மலசல$ விமி/
கா தி ெசDதேபா
காாிைக ெயாQ4 நீரா4 :தரணி
காவல ாிட$ேபாயி$
மாைலய$ ேபாதி5 சடாள% நிழப4
ம<Q ெச

<வாி$

மாதA தகேம= மைகய%கணிழப4
மாெபாிய ாிடேமயி$
பாபழ$ ேபாசன ெகாடபி மமல%
பறிதி4 மாபாதக%
பா%தி4 ெம;=ழி பய!ப4 ந

\
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ப4தி4 மவி?த.ணி$
ஆலய$ ,கி$ வி8தியிட

.ைறெய

ப

ர ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(39)

அற -32 *றிய%

ஓவா%' /ணHத லா<சம யேளா%'
ேகாதன மளிதலாவ:
ாி5சிட தறிநாடனாெடா<$ ப வி'
/வ:வா யிைர ெகாத
காேதாைல ]:தித கணா4 காட6
கம: திட

மடக

க4த 85ேசாைல நா4த ெபாளீ:
க

னிகா தான5ெசய

மாேபா க$,ாிய ைவதிட றைல'ெகெணD
வா%தித ணமீத
வவில கி/ண வளிதனா விததவ
வணானைமைவத
ஆல ாி:திட வற1சாைல ெசDவித
ல

ெப< வச:தராய%

அணாவினி< திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

இ%"ம%

ெச$ெபானள வி

றிேய விைலெகா யி%காத

ேச5 சிைற1ேசாறிட
றி

பட நகலற ைவ1ேசா றளிதிட
றின:ேதா< ைமயமித

ெவ$, ேநாD' கவி?த ெகாதேல றிடப$ வித
ெம

மக விைன வள%த

மக! பா வா%த ன

மக! ெப<வித

ேம=பிற% ய% காதிட

(40)
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ன$,மற ைவ!பிண மட'கலற ைவ'காைட
ந/த /ளகGத
னல தணீ%!ப:த ைவதித ெசாறிட
நாெல பறக .
அ$பிைக வள%தெத
ல

ன$

றமைறக .ைறயி:

ெப< வச:தராய%

அணாவினி< திெச ணா .ைல'/ாிய
(41)

வணா மைலேதவேன.

த4தகா6டவிதி *றிய%

இைலதிகB மாவ

னி யாிய நா விேய

ாிதழிக ேவலழி5சி
P: ந< வி6வாைக யா%:த8 லாெந6
ெயழினாவ ேவ$,வா%ைத
மல%த ெகாDயா ந</மி ழி!ைபவ%
வாDததாD! பாG ளதாD
ம=ைக! , ள தாD த.றி த/ல$
மைறயவ%' கீராறதா
கைல ெதாி ம

னவ%' ேககா தசா/ல

கனைவசி ய%'ேகா%தச
கA திர% தம' ெகா
கழியி

பதா ம/ல

ேம ேறாG ள தாD

அல%த: த:ததா வனவிதி யதாெம

ப

ர ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<தி ெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

வி5தி 3ைழ$தி7 <ைறைம *றிய%

/ைழதி வி8தி@

ற/ல தளவதா'

ெகா தைல ேம6ட நல
Q<ெநறியினி6 நா

க /லதள=

ேகாணா ெநெல ெளைவ
தைழதளைவ யிைடவி திாிAல வ4வாD
தாிதித றிாி,டர:

(42)
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தனிமா%பி G$,ய தாற/ ல$ .:தி
த

னிேலா ர/லமிட

கைழநிக% .ழைகயி

மணி'க4 ேல நீ<

கனமிலா ேதெதா4ட
கBதி! பினிG@

ற/ல' /றியிட

கணிதம/ ட%கமவிதி
அைழத

ன .த=பா%' கவேகாதி ரதி வ

ம

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(43)

வணா மைலேதவேன.

5ைசகாகாத 5கைள *றிய%

இ1சிலா லர 8 சணிெய' காமண'
கிைலயினி ெலதிட8
H5ேசாைல பைனேயாைல பி

ன6 Qைடயி

ெலத8 விடைகயி
ப1சிைலயி லாெவ< ைகயினி ெலத8
பாட ெததிட8
பாேபா னிறகி லதனிG ெமத8
பாி த மிலாவிட
1சிதம ெத

ெற ெயத8 கீ?விB:

தி%:த8 ேமா:திட8
=ைமயாD! 8சைன' காகா /றெமன
ேவா5 சிவாகமக
அ1 த

கமல% பறிதிட =வ:தவா

வ ெப< வச:தராய%
அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(44)

வணா மைலேதவேன.

5ைசகா 9பவைக *றிய%

விவமல% ெகா

ைறமா: தளி%,

ைன ம6ைக

விாிதசத /!ைபதணீ%
மிடா

பதிெபா

மைதெவ தாமைர

ெவப4 ெவ வBைண

27

ெசவநிைற தாமைர ந<$ப1ைச ெவகாைச
ேத.ற? ம'ெகாB:
ெசDயம: தாைரப

னீ%.ைல மாள5.

ெசBமல%' ெகா
,ல< கழி5சி ெபா

ைறயாதி
னாவாைர ெச;வ:தி

8திக? /த$ைப ெவசி
8ைளமல% நாரைதெச; வரவி:த ஞாழ6ைவ
8சைன' கா/மலரா$
அ6மல% ெகாசிவ 8ைச,ாி ேநசனா
ர ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(45)

வணா மைலேதவேன.

இ%"ம%

ேதவி ெச கBநீ% ப :$ைப ேகா/சி<
ெசபக$ ெவப4ைக
சி<நாக ம6ைக வல$,ாி ய'/ந:
தியாவ%த நீேலாபல$
நாவ8$ பாதிாி ,ேராைசெபா

மைதெயழி

னாவி /மாிேவைக
நாண ெவ கா'கண ேகாட கட$பல%
ந<:தாளி ெவ ெள'/!
8=< க:ழாD வ

னிெவ கைமயா$ -

ேபாமா கா:திபி1சி!
8விெனா ேவாிலா மி1சமிைவ சிவ8ைச
,ாியமல ெர
ஆவல

ப%கடாD

ேபாதமி? நாவல%' /த=.கி

ல ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

இ%"ம%

காிய ெச$ ைப!8 ப /ைச ெசBேசவ
க

ேபா ெச$பாதிாி

(46)
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க ெளாB/ ெவ ளலாி ெவ ைள திேலாத
கம?:தி5 சிவகர:ைத
விாித$ ெவபாைல மாமணி! ப4ைக
மி/ெகா4! ,6ெதாட'கி
ெம

/ரா' /

றாதி சபக$ 8க$

விளாகிRைவ ெவ ைளெநா1சி
ம=க ெவெணDத ெகாைட'கர:ைதகிைள
மக டகதிாி
மாைள ெச:திைய வணமி வாசியிைவ
மா8ைச பSமலரா$
அாியக ண!ப%க மல%ெகாட விமலேன
ய ெப< வச:தராய%
அணாவி <திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன .

(47)

இ%"ம%

நிலம= தமரைத ெவேகாக ேசா/த ,
ணீரா$ப லா/றி5சி
நில=ெவ

ைளள= மாவி6 க:தளி%

நிைற:தி ெபகர:ைத
/லவிய ககா6 ெச;ேவைக ெவணிற'
ெகா'கிற/ ெவ ள'/'
Qம: தார கதி%ப1ைச யா%:த/
/மவலாி கைமெவைம
நவிளா ெச;வ:தி ேயாாித? தாமைர நவி
ந

ற N ெறவைகயி

மல% சிவா%1சைன' காெம
நவிலாக மதி

.ைறேய

அல%ெகா நாெடா< மேநா
ய

< ,பவிதி
மணி! 8ைச,ாி'

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய வணா மைலேதவேன.

சிவB-க வைக பல8 *றிய%

(48)
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ஆ<மண லாேல யி6கேம பாணி
த1சைன ,ாி:தேப'
காR டா$ப 5 சாண6 க!8ைச
யா<ேவா%' க%த.டா
நீறி6 கா%1சன$ .திடா நித
நியதியா யாேறாரம
ேணய6 க5ெசD 8சித ேப%'கி

ப

நிதிைம:த% ேப<.டா
மாற5 ச:தன1 சா:தா 66க$
வ/வழி பாெசD$
மானிட% தம'/' /ேபரபா' கிய மவனி
மணிமாட மைனகRடா$
ஆ< .ைட யவ%8ைச யரசாசி ெசவமா
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(49)

அ சைன <தBய த ம ெமா8,ெகா8, விேசஷ- *றிய%

ஓராயி ர$8வினால1 சிதனிக
ெராவிவ ம%1சிதலா
ேமாராயிரகிண< ெவ4ைவத நிக
ெமாதடா க!ரதி3ைட
சீராயி ர$மைனக

க4ைவ திபல

ேசெமா மடமைமத
ெச!ப கிரகத ராயிர$ ேப%'/ நிக%
தீதிெலா ச:யாசியா$
ேபராயி ர5ெசாG ம:திர நிக%'/ெமா
ெப.தி ப5சா'கர$
ெபாிெமணா

கற நிக%'/ெமா ஞானிைய!

பிைசெசD விதலா/$
ஆராம சிக,ாி வா?த: தமைர
ய< ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன .

(50)
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பல8கைள 3றி$% 5ைச ெச>ய வார-க63 9பவைக *றிய%

ஆதிவா ரதிேல விவம%1 சி'கேவ
ய3டமா சிதிடா$
அமலைன1 ேசாமவா ர:ளப ம%1சி'கி
லளவிலா1 ெசவ.டா$
நீதி ெச; வாயினி விளாவ1 சி'கின
ேனய.ள ைம:தடா
நிக?,:தி வாரமா ைளய1 சி'கின
ெனறிெமD5 ஞான.டா$
ேவதிய

வாரமதி வகமல% கவியா$

ெவ ளிநா வ ெகாB:
ேமதினி' கரசனா5 சனிவார மாகா:தி
ெமDயிேனாD வாராகா
ஆதியினி வலாள ராய%'/ ேநயேன
ய

ெப< வக:த ராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

ஆலய$தீப ெமா8,ெகா8, விேசட- *றிய%

ஓதாிய ேதவால யகR' / ேள
வ:ேத காெயெணயா
ெலா ேகா4, தீபமிடைதெயா'/ நெலெண
ெயாவிள' ேகறிைவதா
றீத: ெதளிவான நெலெண ெயாேகா4
தீபக ளிடெதா'/5
ேசமமி ெகா$, ள ெவப வி ெநDயினா
றீபெமா

ேறறிைவதா

னீதி,ைன ப விெனD யாயிர$ விள'ெகா'/
நிைர.ைல' காயிG!ைப
ெநDவிள' ெகா

றிட6; வாயிர5 டெரா'/

நிைறக! 8ரதீப$
ஆதியி பரைவமைன 9 ெசG மணேல
ய

ெப< வச:தராய%

(51)
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அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(52)

உ6சமய ஆறி8 ெபய 4 ேதவைத:- *றிய%

ச:தகண பதி8ைச பSவ பா பத
சமயமா' கதி%ேவலவ
ற

8ைச யண
ற

மா விரதசம ய5சிவ

8ைச ைசவசமய

க:தரண Hரப திர8ைச பSவ
காளா. க1சமயமா
கவரவேதவ ைர!8ைச ,ாிம
காS$ைவ ரவசமயமா$
ப:தன பேயாத% பராசதி ைய!8ைச
பSவ வாமசமய$
பகமி1 சமயக ளா<. சமயமாD!
ப

5 சிவாகமக

அ:தர காிதான ெமD5ஞான 8ைச,ாி
ய< ெப< வச:தராய%
அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

வி5தி வா-கி$ தாி3 விதி *றிய%

ஒகர: தைன நீ4 @

<விர லா வாகி

ெயாளிவிர6 னா8மிேம
Gதி$ ப4'/ நீ றிேவா ரேகாரநர
ெகாேகா4 கபமா?வா%
இகர ெகாெதாB வலள ைகயிேல றிைறவெனதி% /விெனதிேர
ெயாியிெனதி% வழி நவிலாAச ேம=வழி
யிடாமெல
ேபநில: த

ளளவாயி$

னிேல Hழாம லணா:

ேப ப5 சா'கரைத!
ேபர

பினாG

ெப,ட

னி ெவணிற வி8திைய!
8 ேவா%க

(53)
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அணிதி .ய%கதி மாR$ ெப/வா
ர ெப< வச:தராய%
அணாவினி<தி ெச ணா .ைல'/ாிய
(54)

வணா மைலேதவேன.

உ $திராக4 தாி3 விதி *றிய%

உ1சியிைட ேயா%மணி தைழதவி காதிG
.ய%:தமா மணியாறிர
தமா க1சிர ெதைண: நீ கB
9.! பதிரடா5
ெச1ைசயணி மா%,N ெற<. ழைகயி
ெச!,மி பதாறதா5
ேச%:தி மணி'க4 6பதி ரமணி
ேத%: ரா'கமணிேய
தி1சய! பயபதி நியமெநறி  ள

,

ேநய நிைற யா%வ.டேன
நிதG$ 8ைச,ாி காலதி லாயி
நீகா தணி:தேப%க
அ1சிவ ெசா-பரவ ராெம
ள

 மாமைறக

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(55)

வணா மைலேதவேன.

ெசபமாைல3 விதி: பலI- *றிய%.
*றிய%.

ெசDயவி!பைத: திர மணி'ேகாைவ
ேச% ெசD ம

ெபாெசயி

ெச!பாிய .தித @ெவா
ெசவேம
ைபய ெவணா

ப த'கமணி

ேமலாயி$
/மணி கவி நல .:த$

பதிைன: மாபிசார!
பாலதர$ பதி

@

< ேம=.1 சாடன

பல:த5 ெசபமா6ைக
ைகயினி சி<விர6

ேம< ள

கா$ பவிதிர விர

ஞானம
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கனக.< நவிர பைகத: தசனி
க4ய ேநாD விளி=.டா$
ஐயமிைல ய/ட மேள தைழதி
ம

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(56)

வணா மைலேதவேன.

ெசயA ெச>:4 திகி8 பல8 *றிய%

நலகீ? .கமா யி: ெச! ேமெசDயி
னாெடா<$ வசிய.டா
நாம' கினி @ைல ேநாயிைல ெத

றிைசைய

நா41 ெசப$,ாிகிேலா
ெவல: தீைமத நிதிந /ரேவ
விைள:திவ /டதிைசயேதா
ேவ4 .

ேற4ய ெபாெசல= வாதிைச

H<.1 சாட

மி/5

ெசால$ வட'/.க மாD1 ெசப5 ெசDதி4
ெசா
ேதா

ன. கவிநல.:

<மீ சான திைச .திH டாெம

<

ெசாG5 சிவாகமக
அலலற ெவதிைச மா/ம4 க/ ந
ல

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

பிரேதாஷ தாிசன விதி *றிய%

நSதிைர ேயாதசி திதியேத பிரேதாட
நாெள

< ெபயரா/ம:

தாளி6 பதா< நாழிைக யத/ேம
னாG நாழிைகநீல
வணரா திாியி

@

றைர நாழி ைகெதாைக

வைர'/$!ர ேதாடகால$
மறவாம ேலசிவா லய ந:தி யிெகா$,
மதியினினாட$ைவ

(57)
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ெவண:தி ேக ர
ேமவிழியி னி

வி3ணைத நீவிவா
றிைற5சி

விமலசிவ 6கைத யரகர ெவன1ெசா6
விழியினா ெறாிசி!பவ%
அணல ளாெசவ மாR$ ெப<வ% ந
ல

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(58)

அIசித பதா$த-கைள *றிய%

பைனயின ெவல கிழ/< ெகாபன$
பழமிைவ ய:தலாகா
பட%த ெச4!பசைல ெச$பசைல சி<பசைல
பாிய/ ைட1 ைர'காD
சிைனல= மரவ ளி ] ளி ெவ R ளி
ெசகீைர ெச$.ைக
ெத

ைன ெவ லதிெனா மீ1செவ லகாD1
சிர'/பா

கினியேத

. ளி ,ணா'

ைகயா பிைச:ததயி ெராைடெநD

ெயைமெச$ மறியச!பா
P

ற நா பதி கற:தபா Aதக
தி6 கற:திடபா

அசித மிதாசார .ைடேயா ர:திடா
ர

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(59)

நாெடா,A ெச>ைகயா! வ  ஐவைக பாவ< அத 3 நிவ$தி:- *றிய%

தின:ேதா<$ பலபட ம$மியி லைர!பதா
ெசறிவிற க!பி61
ெச:தீ ெயாி!பதா றணீ%' /டதி!
ேச%:திட .க'/மதனா
.ைன: ேசா தினிெகா ெப'கிந சாணிபட
.ைறயாD ெமB'கிவதா

35

@ாியாி வாமைணயி ேலகறி /ைற!பதா
@Rைம$ பாவநீக
நிைன:மைற ேயாதிட ற!பண$ விதிட
ென!பினிைட ேயாம5ெசய
னியமெமா ப6யித ற

பா Gவ:வ

நியதிெப< மதிதிேயா%க
கன$பகி%த 6ைவதின5 ெசDமக$ ெத

ப%கா

ண ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(60)

வணா மைலேதவேன.

நாேடா,A ெச: பAசயாக- *றிய%

பாிெவா காைல' கட

கழி தமைற

பக%:தித பிரமயாக$
பலவமர ாி4யி ராதிக ட!பண$
பSவ பி%யாகமா:
ெதாித$ விதியினா றீவள% ேதாமவிைன
ெசD/வ ேதவயாக5
ெச!,5 சிவாகம! ப4ய

ன ப6யித

ேற%:தி$ 8தயாக$
வமாிய வதிதிய%' /ளமகி?: த
வழக

ன$

மா னிடயாகேநாD

மா<மக ைம:: தின5ெசயி பாவம
வாரா ெதனணி:ேத
அரன
த

ெப<5ைசவ மைறயவ% ,ாி:திவ
ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

ேபாசன$தி 3 ற- *றிய%

ப:தியிைட ேயாதன மி!,' கர4யா
பாிமாற =ணேறாட$
பாைவய ாிகறிைய மீ ெகா வாெவன!
ப

னியிட =ணேறாட5

(61)
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ச:தியா கால மதரா திாியி:
தயிர4சி Gணேறாட5
சாலவய லாட நகல: த

னிேல

தாண லதிகேதாட$
ெவ:ெத திம கலதி: தகர
மிக=ைட: திகல
ேம=. ளைகயி மிணனி

<ண

ேமலான ேதாடமா/$
அ:தமி/ ெபா

ெவ ளி பாதிர திைலசித

ம ெப< வச:தராய%
அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(62)

ேபாசன கால$% அ8னபBயி7 விதி *றிய%

ேபாசன5 ெசமிட: திெமB' கி!
ெபா:திய கிழ'/ .கமாD!
ெபாபா யி:திட வ4சி
,ேராசி ட
வாசந< ெநDய
ம:திர நவி

ேமGதக$

வல!பா

ன ைம: பி4 ப6ைவ
<ந

னீ%

வலமாக வாேபா சனெகாட மி/திநீ%
ம<=சி< விர6

வழிவி

ேடசில! ப6ெகா4' கிட சன ைமகா
ெலழிபிராணா/தி ,ாி:
தி

ன4சி Gத ராேபாச னெகா
ெடழிேசட நீ%!ெபவிர

ஆசிவழி விெடBத லாசார ைசவெநறி
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெசணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன .

ேபாசனA ெச>தபி8 அI6டான விதி *றிய%

ேபாஜன5 ெசDதபி
ெபா,ட

பாசமன .5ெசD

வடகிழ'க$

(63)
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ேபாகா சனேமவி விவல
ெபா

வாதாவி

றிட வயிைற வ4

ேதாெசா5 சீரண5 ெசDத/$ ேபாம1
சிவ.னிைய 

னிேயா%:

திலமள= திநீ வ:தி! ,ைன:ள:
ேத%:தக

னியாச.டேன

வாசி ெளB$பிராணா யாம மாறிநா
ெமௗனமாD @ேவB
ம:திர மேகாரைத  ேள ெசபிேம
மகி?ெவா மி!ப% நாR$
ஆைச< கிகத வா1சிரம ெநறிெய
ர

ப

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(64)

தா5ல4 தாி3 விதி *றிய%

ெம6ணா' கா$,$ ,B!ேபா கா$பத
ேமெறா<$ ,கசக
மிக.<க லBகG$ வதக6; ெவடா/$
ெவறிைல' /ற நீ'கி
நலபா' ெக1சி
நறியெவ

.' காGமி?: தாராD:த
ளிைலகிழி

கSக ண கிரா$ேபல த'ேகால
ந

மிள/ வா

மிள/ேந%

ெசால5 '/மண ேம=சா தி'காD
ெதாட%:தி5 சாதிபதிாி
கவாச 8ரமிைவ தா$8 சகிதமா
Dதிவ% ெசவ%கடாD
அ6யல% வாவிA ழணியணா மைலயேன
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

ேதாட வ  வைக *றிய%

(65)
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ஊண: காைல ேபசனைக ெசDத பி4
ைடயா ண சி:த
ஒவிரைல நீ'கிண

மயிெர

, 81சி,B

=கி%பட ேசா<4ட
காSநக மயிாிைன! பலா க4தெலா
கா6னா காேறD நீ%
கBவித Gகல ெத1சிைல மி?:தித
ைகயினானக.ாித
பாணியா றைலெசாாித விர6னா றைலகீற
பா?மைனயி ேலறக
படக5 சா'க /4த ெபாி ேயாைர!
பழிதனி திைரெயB!ப
ஆைணத

Rத6ைவ $காேதாட ெம

ப%கா

ண ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(66)

வணா மைலேதவேன.

ஆசமனAெச>:- கால- *றிய%

வாசமல% ெகாDயி$ Hதியிைட ேபாDவாி
மலசல$ விவாி$
மாதெரா ச$ேபாக ேமவி நீச% நிழ
மவிட

மீப4:

9சைர 'கி$ பலகார .ணி5
ேசா<ணி நீணி:
9யந கமக டமக
ெதா/சிரா தக
ேத த தானக
4

,ாியி:

ெசயி:

ெசDயி கனிகாDக

னி: 9கிெயழி$

தீய ெகாைல ெசD/ேவா% பா நிழ ேறாயி:
தீெடாணா தைவதீ4$
ஆசமன ம'கண5 ெசDயவிதி ெய

ப%கா

ண ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(67)
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2ேதவி வாச<,
வாச<, ேதாட <ளைவ:- *றிய%

நாடர நீழG$ விளாமர த4 நிழG
ந

மைன விள'/ நிழG

நடமா மனித% நிழ6ரவிட

ேமப4யி

னலமிலா1 ேசைடம=$
8 N

மைறயவ%க ட:நிழ

மிதிதிட

,னிதமா ெயாவட
,னேசட ெமாவண லாைட ேதாD திட
ெபா:த= ெகா ளலாகா
H4ைட ெப'கிய விள'/மா <!,Bதி
ெம

மயி/த ,Bதி

Hறி கBைத நாD! ,Bதி ெவ: தி சா$ப
ேவகா' காி!,Bதி$
ஆ4ைட! ,Bதிபட லாகா ேமெல

ப

ர ெப< வச:தராய%
அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

இEவைக யைமயி சிறெபன *றிய%

விைளந

னில.மாD தணீ  மகதாD

விைரெயலா மைனயிட.மாD
ெவ ளிமைல ேபாெல கமைல ெயன'கடா
விேகாG மாேயமாD'
களவிலா ெந5 ைடய ப4யாR மாR
காலதி ேலழ=மாD'
கனமான கிைடெய தைழமாD நா<விைர
காGமாD ேமனட=மாD
வளமான பாமாD' கைளபறி= மாD ேவ6
வைள=மாD நகாவலா
ைவ!,மாD நாேடா<$ வ: பா%' /:திற.
மாயி: தாப6'/$
அைள< ெகாB.ைன1 ெசவேம ெசவமா
ம ெப< வ :தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய

(68)
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(69)

வணா மைலேதவேன.

இ4நா நீகி இ4நாளி *= ;$திர

இ/ள சாீர. டாகி

திபா ெரன!

ற வயணேம

காதசி யில/ப%வ
மியலமா வாைசமா த!பிற! பாகா
தி'/ நா கைள நீ'கிேய
மைகய%க

8 நீ ரா4ய தின:ெதா

வமா றிர நாளி
வாலாய மாD'க' /ழிவாD திற:தி$
மணவாள ெனாகல:தா
ெபா/ ' கில.5 ேராணித ெதாேச%:
8ாி'/ ெமாசி!பியி 8த. ைத!ேபாG ம</ Tனி ேமபனி!
ேபாG: திரவமா$
அகமல ச
ம

வ:த ைம!பேன யி;=வ
ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

சாீர <டா3 <ைறைம *றிய%

'கில5 ேசாணித ேச%: ேசாணித
ெசா-பமாD தவ%வாசைல
ேதா

றா தைடதி$. வாேவ ேவ6ேபா

A?:கா' /<$வி:ேவா
ேடா'க! பிராணவாD ெவாளியாம பானவாD
ெவா

றிேய ெவளியினி/

.பாD: வி:ட

பிராணவா=Q4

 ேள கல: நி/$
மி'/தா ன

க வள%'/ம' க='/

ேம=$ வியாதி@

<

விரவி' கல'/ைம: தாநா க'/மிழி
ேமனிேபா லாDவளேம
அ'கமணி %'ைகைற மி'கபதி வாசேன

(70)
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ய

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(71)

வணா மைலேதவேன.

காீர வள  வைக *றிய%

கதாி திட ப தா நா 4ர=
க.ைள ேபா

.ைள'

கபதிைன:தா: தினதிேல .ைட ேபா
காSம' கமித:ேத
த .தறிக

க$பமா மிமதியி

Gறதைல ./.கமா
ேமா@

றா:திக

ெசDைக$ பாதக

R<விரக ளைர.டா:
தி: நா லா:திக @'/.க =வமா5
ெசDயைவ: தா:திகளி
ெசவி நா= ககளா5 ெச!,மா றா:திக
ேச%:தி நககRடா
மரதமாணி'க$ பதித.4 யரச%,க
ழ

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி< திெச ணா .ைல'/ாிய
(72)

வணா மைலேதவேன.

இ%"ம%

வி5 ேம ழா:திக மயி%நர$ ெப

,$

விைள:தி5 சடேமாதா
ேமவி5 சலமல: த/தா 'கR
மிைய:@1 டா/ேம
ெய5சிெல டா:திக டாட சாரக
ளியா=.ைன யான கதி%ேபா
ேலD:தவி பாD:ேத கபாலதி

வழியாக

விழியவ' /ழவிவள
ெகா5ச= ேவாேவா

ப தா:திகளறி=ேம

ெகாபிற! பிேதா

றைன'

/றிதி கரQ!பி யடா ெவனதவ -
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ெகாேட யி: ,ாி$
அ5சல! ைபெயாாீஇ ெவ$பிறவி ேநா'/ேம
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணாமைல ேதவேன

(73)

பிறவி$ %8ப$தினிய! *றிய%

ெகா4யப தா:திக

ச/! பா%ைவேய

ெகா4 /ழவித

ைன'

ேகாத< மபானவளி கீ?ேநா'/ வி'/ம'
/ழவிமி/ 
ப4யி பிற:தபி

ப.<!
பகராிய மாய%

பட!ேபா%ைவ யா

மைற:

பைடயி 6:தேப ரறிவழி: திவிைன!
பாசவைல யிப4:
4யள= ேநர நீ கா'கவைல ேநாயிேல
ேதாமி கிதைன ேநா'கி
ைர'ெகா4 பட%:தைத நிக%'/மி1 சனனமா:
ேதாதக ெமாழி!பரறிேவா%
அ4யணா மைலயேன ெதா4யரா மணியேன
ய ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

அ9டல6;மிக ெபய *றிய%

ம4லா1 ெசவக ம=தன ல மி
வள%:ததா னியல மி
மணிமாட மைனயாதி ெச:ெநவய ேறாடக
வளமி/$ 8ல மி
யி3டபா' கிய/ண1 ச:தான ல மி
ெயBெதா நிைற:தேக வி
யியபான ,திவள% விதியா ல மி
யிைச:தHாியல மி
திடமா ெயஙS5 ெச

றேபா தி$ ெவறி

(74)

43

ேச%த$ விசயல`மி
தீைமவ: தாG கலகா தி'கி

ற

தீரைத ாியல மி
யடல மிவாச ேநசைர ராச%,க
ழ ெப< வச:தராய%
அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(75)

ஆ= ைய4தா4 ேததி வ  வார$தி8 பல8 *றிய%

ஆ4மா த$பிற: ைத:தா: தினதிேல
யாிய,த வார$ வ:தா
ல;வட ெமாேபாக நாெடலா மிகவிைள:
மவனிேம 6டபயி%க
பாள வியாழ$வாி 6ேபாக ேமவிைள=
பாெரலா5 கசீவன$
ப

 ' கிரெனனி கதி% சாவி சனியேனா
பயிெரா

<$ விைளயாகா

நீஞா யி<பயி%க

பா?திக ெளாேபாக

ெநவிைள ேமெசவமா$
ேந%:தவ காரக

பனி1ேசாள ேமவிைள

ெநறி] /றிெய

ப%கா

ஆட,ாி யணேல மாடமாளிைக ெசவ
ம

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவ ேன.

ெபக

ம

%வா3 நG$திரபல8 *றிய%

ம1 வினியி ,பவதி யாயி4
மகி?ந'ேக ேதாடமா$

வா

பரணி நாணல ைம:த டாகனக
ம=கா% திைகமல4யா

.

ேரா கணிதீ%'க மகி6ய .ைடயளா
.ல=மா

றைலதைலவ'

/ய% க மளி!ப4 வாதிைர ெவ<!,மான.

(76)
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.ைடயளா$ ,ன%8ச நா
ெபா

ெனழி க:த$ 8ச5 சிற!,ைடய
ெபா6மா யி6யைம:த%

8ெதாழி மக.ாிய ,ட

ேம லதிகாமி

8ரைம: த%களானியா$
அ

ன நைட யா% நடன சாைலவள% சிக,ாி
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(77)

வணா மைலேதவேன

இ%"ம%

உதிர$ பதிவிரைத யதேம

ேமெசவ

.டா யி5சிதிைர
ேயாகிய நல:த$ பா/< வாதி க
.றி: தனிவிசாக$
மதிம: தைலவ' கல ,

ேநாD ேகைட

ம<,ட னி1ைச@ல$
வா?=பா பா'கிய$ 8ராட மைமெக
மா.தி ராடஞான!
பதி< ேமான ந ெபாளா மவிட$
ப $ெபானா

சைதய

நிதிேபா$ பக$ ,ரைடமல திர டாதிமி4
பமிேர வதிநடைலயா$
அத: கி%1ெசறி மட:ைதய%க
ன

8தபல

ெப< வச:தராய%

அணாவி <திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன .

ஆDச<றாத விட-கைள *றிய%

ேதவால யகளி ச:நிதா னகளி
றிவிழா விசிற:த
ேத% நட: திெபாBதி லமைற பச%:தவழி
ெசD: தழசாைலயி
பாவாண% கவி!ர சக$ ,ராண$

(78)
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ப4'கி

ற விவசைபயி

பா%ைவ' கலகார ேசாபன .Q%தக
பS$ விவாக சைபயி
ேகாவான சிகா தனதி: தர ெச
ேகாெகாட ராச%சைபயி
Q<மி; விடெமலா மாAச மிைலெய

<

Q!பி ைர'/மைறக
ஆவா கனதேன மாவா% வனதேன
ய ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(79)

வணா மைலேதவேன.

அ;வ இலகண- *றிய%

நீலமர கத. மாணி'க ம$ெபா
னிைற:தெவ பனிச:திர
ெந4யதா மைரமல%' காைசமல% க.கி
ென!,மணி வ தீ$பா
ேகால.< கி

றெச$ ப5 ' /ழ$,/யி

Q<மீ ெர நிறமா
/திைர தமமிைவயி ெலா நிற .ைடதாD'
/றித.க மா%,1 சிவா
கானா6; ெவ4ட$ ெவR!பா யி'கில
கதியட மகல$தா
கவி.க நாபாத ைம:$ ெவR!,றி
கனப5ச கயாணியா$
ஆலவா யிபாியி ல'கண .ைரதவா
வ

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

இ%"ம%

கவா$ பாிநாபி ெதா.

,றெமலா

கதி%ேபா சிவ:மதிேபா
கவி<$ பி

.B நலமா ெவR'கில'

(80)
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ககிபக விஜயெம

பா%

வடமதி ேபாலேவ .!,ற$ ெவR!பாD
வயகிேய பி,றெமலா$
வ4=ெச கதி%ேபா சிவ:தி கி ைளய
ம=கதி% விஜயெம

பா%

இடN ற/ல .ய%:தபாி தம
ெமப நால/ல
மி=ளிய மதிய$ த<பெதா ர/ல
மிய$,மத ம'ேகாைடயா$
அடம கலரக நிதG நடாைர
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(81)

இ%"ம%

வாசியி

வய .!பதிர ேடவட

மவி$ பதவைத
மாறிெலா @
ம

<வ சர.மி மாத.

நா ப

னிரடா$

ேப பாி ெய;வண ேபதக மி'கி$
ெபெவ ைள தா

கல:தா

ெப,மி/ ம!,ரவி தைலவ

றன'/!

ெப5ெசவ .கவியா:
ேத ள க<!,! பாி'/வயி ேற:
திக?:தெந மா%பேம5
ெச5சிவ! ேபறி$ ெவ ைள நிற ேமவி5
ெசDவாணரகமா$
ஆ ம ர5சிர விதார கவிஞ%,க
ழ

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன .

இ%"ம%

ஏ<பாி மா'கB திைடயிரைட1 ழி

(82)
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யி'கி

மி4 யி

னGடா$

இகா6 ேலயிர ைட1 ழி யி'கில;
வி=ளியா னிகளப:த
Qற ெகா4யவிைன யாமி<தி டா
/த'/மீ ததனி
/ல=. கால4யி Gகேபா லதி
ேகாத< .ழ:தாளி$
H< ழி தாெனா

றி

மாேவ< தைலவைன

ெவ;விைன மி/ெதா<'/
ேம=மி= ளி!ப:தி 2ற! படய
ெம6: ந /ரெவDதி$
ஆ<ல= ெச$பவள ேவணிமதி .4யேன
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(83)

வணா மைலேதவேன.

இ%"ம%

ெதாித கBதினிைட ெயா ழி யி:தி4
ெறDவமணி ெய
திமக

<ெபயரா$

விலாச. டா.க: தைல நாசி

திகBமா% பிைவநா6ட$
மவிய விர ழி டாயி

ெவறித

மாறிலா1 சாிமதக$
மணியா யி'கில; வாசிேம ேல<ேவா%
வா?=ேம

ேமெலDவா%

விர= ெநறியினவி ெலா ழி யி'கின
H<நிதி மதி.டா$
ேவளி; விடகளி ழியிலா வி=ளியி
ேமேலற ன

ற

<கா

அாியய களவிட காியேபா ரழகேன
ய

ெப< வச:தாரய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

இ%"ம%

(84)
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ேவைகநாி சிக.ய

மயி

மல ர$,மத

ேவழ /ர/ேபால
ேவக.ள நைடயதா1 ச/ெவ க

ன6

விலாழிகா வாD TைரமாD
தா/வி ெறானிச/ ேமகம தளேம<
த4ைர மடகெறானியாD1
சா</ற மக

ேபா கவி?த.க மாக நா

தைழமா: தளிாினிறமா
ேதகம? மல%:தக ெநDத ேபா G'கிர5
ேச%:த விழி யாD!பகடா5
ெச!பமா ெயா!பமாD வாைல: சாணாD1
சிற'/ /ள$,யரமா
யா/திைர லXண .ைரதவிதி ெய

ப%கா

ண ெப< வச:தராய%
அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(85)

வணா மைலேதவேன.

இ%"ம%

பா$ ெப$பாி .கதிைட ெவRதி4
பரராசைர1ெசயி'/$
பணி8 கBவா .கிைவ ெவRதி4
பா'கியெமலாெகா'/$
ஏமி பிட%ெவ ைள யாயி: தா,தவ
ாி

பேம

ெமழி

ேமG.டா

மா%பி ெவ ைளறி கவைல ேநாயி

றிேய

ெய!ேபா மனமகி?த:
ேதா.க மிட பா ெவ ளி நிற ேமவி4
bயச: தான.டா:
ேதா

றிய வல!,ற$ ெவணிற5 ெசவமா:
9D.க$ பிபா க$

ஆ$பர ப:தகவி ேநய$ ெபா: ைர
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா.ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(86)
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இ%"ம%

மா%, கBமர வ!பட$ ேபாலதாD
வாைழமட ெலாத ெசவியாD
வதன .' ேகாணமாD TதGய%: தகலமாD
ைவ'/ம4 ப:ெதாததாD
ஏ%,ைன நாGகா Gகைட: ேதயைத
ெய நா 4ய ேபாலா
யிெதாைட திரசியாD1 ழகி
ெயBகைட' ேகாெல

ற ேபா தீ

னலாD

ேபா%,ாி .கதிேல ெவ4 ெமதி%!பதாD!
,ரவிேயா

மனமறிவதாD

ெபாககழி ேகாைட: தகிய 'க.$
,6ெயன! பாDகி
ஆ%பாி யி'கி
ண

றதாD

ற தம! ,ரவிகா

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(87)

வணா மைலேதவேன.

இ%"ம%

ெகாDைள! ,ரவிய நிகி
Qதினட மகெள

ன=

/லவி$ வாசைனயி

மா

மைல ெய

ன=

மத$ பாளித'

//ம மகிெகா!பதாD
ெவDய க ெபாறியரா வடெந Hதிநைட
வி ழ ப:ெத
ேமேல< ேசவக

ன=$

கா/

ேவகதி வளிெய

ளடகிேய
ன=5

ெசDந சாாிைக பதிென . ளதாD
திதமி நா
ெச

/வய

றபாி ேமேலற விதிெய

< மைறயா5

ெசB$பாியி ேலறிவ:ெத$
ஐயநீ பா4ய கறிவித ெத
ண ெப< வச:தராய%

ப%கா -
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அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(88)

வணா மைலேதவேன.

இவ <8னி B8ன% ெபறேவ7 ெமன!

தாமமா கியபிறவி சாராத ெமD5ஞான
சாதன$ ெபறேவ4ேனா%
சாிையகிாி யாேயாக @

< கட:தெமD1

ச/ைவ யைடய ேவ$
நாமமா% தசிவா லய6க தாிசன
நா4ய
ந'க

ெபறேவ4ேனா%

வல'ைக தைல ேமெகாட வதிகார

ந:திைய .

காணேவ$

8மியா ளரசைர' ககா ாிய ெசய$
8%தியாD! ெபறேவ4ேனா%
,ரவல% க' கிைச:தம:திாிக
ேபாD.
ஆமிக வளக
ம

பா

, காணேவ$
சி கா,ாி விளகவ

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெசணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

கலவியி ெகாேகாகKைல *றிய%

நா.ட 6ைழமா 6கனம ேதாைர:
நSமித ழதரபான
நல ைவ பதிெனா

< மமி%தநிைல பதிைன:.

ந/நக' /றிகேளB
Q<த: த'/றிக ெள.ய% பறைவேபா
/ரேலாைச ெயமிைக'
/விதாட னகளி நா

/.ைர கரணக

Q< நாபெதேம
2கல வி!ேபாக ெமD$.ய' கீெர
.றBN றிபடேன
ேயாரா< ெமாழிகி

ற ெகா'ேகாக விதமறி:

9டேலா 4னிதாகேவ

(89)
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யாடவ மைகய மபவி திட6
ம

ப

ெப< வச:தராய%

அணாவி <திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(90)

ெப பாL ேநா>க வராவைக *றிய%

எநா ைள'கி .B'காெடா; ேவா%பச
மிக க6'கமிேவா%
எதாக மதிெதா<$ பிதநீ ெரலா
ெமதிட ம:ெகா ேவா%
திடமா ெயணா

/ நாளி' ெகாகா

றி:திைழ ,ண%1சி ெசDேவா%,
ெச!,ெமா @
சீட

<மா ததில/ நகியம

ெசDெகா ேவா%

வடமா @வி மதி'ெகா விேராசன$
வாகா$ ேலவா/ேவா%
வயி<பசி கS ேவா%கR'ெகா ேநா$
வாரா மி/தியாக
அடமா சிதி .

னிடம ேரசேன

ய ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

தீேயா ேத7 ெபா  ேபா வழி *றிய%

ைவயக: த

னிேல தீேயா%க ளீெபா

வ$ப' கா$பிண'கா$
வாேயாட மாகேவ ேபேயா 8சாாி
மா%கட5 ெசலவி'கா
ைகயக ெகாடெகாைல பாதக%' கா$பைட'
க

னமி க ள'கா

க5சா மய'கபினி சாராய மா ன
க4யக /4ய'கா$
ெமDயக5 சிறிதிலா! ெபாDவழ' க ேப $

(91)
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Hண' கா:தழகா$
ேவைசய%' கா$8த @ மS'கா/$
ேவ:த% தடதி 'கா$
அDயேன Dயேன ெசDய ெவழி
ய

ெமDயேன

ெப< வச:தராய%

அணாவி <திெச ணா .ைல'/ாிய
(92)

வணா மைலேதவேன.

ந!ேலா ெபா  பய8ப7மா, *றிய%

ேச%கட றாரணியி னேலா%க ளீெபா
ேடவால யகR'கா:
ேதவாபி ேடகமா ராதைன' காைமய%
திக?சமா ராதைன'கா Nகட
கைரகட ,லவ%க காெமௗன
TவGெமD5 ஞானிய%'கா$
ேநா/மா தவ.ைடய ேப%'கா$ பசி'கன
Tக%1சி'/ .தவலா/$
நாகின$ ேவதெநறி ேவ விக கா5 /ண
நSதானகR'கா
நெறாட% பாகவத% தகR' கா$,ாி
நாெல டறகR'கா$
ஆகணா வ%'/ .
ய

ன

பர5 ேசாதிேய

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(93)

வணா மைலேதவேன.

பிரயாண$%3 ராசிபல8 *றிய%

ேமடல' கினமதனி E%!பயண மாகா
Hறிடப நல. ளதா$
மினதி ேலெசG காாியெம தி%!ப
ெம

கடக மரச%ேசைவ

நாட5 சிகதி லாதாய மாக

னி

நளி%1 ர காS:லா$
நெபா

கிைட'/$ வி1சிக$ பிணியினா

53

ன6=ட ன'க.டா
ேகா<: த ச ஜய$ மகரம
ெகா4யபய மா/$பேமா
ெகா4ய%த டைன ெயD மீனமைழ யாபய
ெகாடயா திைரெசDகால
தாேவ ேதாளி பகவிஃ ைமயா
ம

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(94)

வணா மைலேதவேன.

<3ண$ திய! *றிய%

ஞானம டவேம

ைம வாDைமெபாைற ேமானெமா

நைவெசைய$ ெபாறியட'க
நகம விய, ெநறி சா:த.ய% கவியிைவ
நலசா Hக/ணமா$
ஈனம< தானமன d'க: தவ:த$
ெமழிகவி ேக விஞான$
இைசHர ெசௗாிய மலகார மிைவேய
யிராசத /ணதியபா:
தா< ெந:யி ெலாB'க.த னீதிவB
தா?=5 சமாதிேகாப:
தா=ெகாைல ேப4 ேசா$, ெபாD காமமிைவ
தாமத /ணத

ைமயா$

ஆன.த ைம:தா ம:திவணதேன
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(95)

வணா மைலேதவேன.

நவகிரகதான- *றிய%.
*றிய%.

பா=' கீ:தி: தானம க

றீ

ற

ப வா/ மதிதன'/!
பானிற1 ச/ ெச; வாD'/1 சிவ!ெப
ைப$,த /1ெச$ெபானா$
வானிய வியாழ: தன'/ெவ படாைட

54

மா 'கிர/ெவ ளி
மவிய சனி'/மிைவ காிய நிற மாயில/
மயிடமா ெவைம'கடா
தானிய 6ரா/=' க1ச க<!,ைட
தான ெவ ளா'கடா
த'க ெச ேக=' ேகாதாிய மதயாைன
சா<மைற ேயா%'களித
ஆன நவ'கிரக தானவிதி ]ெத
ர

ப

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<தி ெச ணா .ைல'/ாிய
(96)

வணா மைலேதவேன.

நவகிரக" "4 திைச:- *றிய%

நவட மாமிரவி வி' கி

ற நிைல

நாம' கினி@ைலதா
னாசர மதி<' காறிைச திாிேகாண
நாணிலம க
வவிP ச

வ4வமா$

றிைச! பாணவ4 வ$,த

வடதிைச தீ%'கசர$
ம=ெபா

கீ?திைச! ப5சேகா ண

வய/ நீ% த 'கிர
மிைடேம றிைசத! ேபாG1 சனி நிதி
ேம=A%! பாகாரமாD
ேம=வனி ரா/வட ேமறிைச வசெமன
ெவேக த/மிடமா$
அைடெமா
த

பகிரக வ4வ.: திைசமீ

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா.ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

நவதானிய<A சமி$%- *றிய%

Aாிய

ேகாைம ெச5சா6 ேசாமனா:

வைர ெச; வாDதன'கா5
ெசாலாிய ,:தி'/ நப $ பயறதா:

(97)
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9Dவியா ழ:தன'/
ேவாிய கடைலயா$ ெவ ளி'/ ெமா1ைசயா$
ேமவிய சனி'ெகா ளதா$
ெவறிெகா ளிரா/=' கானமா டேக
விைள காண நவதானிய
நாாிய ெல'/! பலாசல ககா6
நாவி ய1 வத$
நலதி வ

னிQ%! ,ல</ த%!ைபயிைவ

நவசமி தா/ெம

ேற

யாாிய .ண%:தேம லவாீ விதிெய

ப

ர ெப< வச:தராய%
அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(98)

வணா மைலேதவேன.

2வ ேதவார$ெதாைக *றிய%

ப

ன: திஞான ச$ப:த% ெச:தமி?!
பதிகமீ ெதணாயிர$

பபான :தர ாிைசதேத வார.!
பஃேம ேலழாயிர$
ந

த றிலகவதி யாெரா: ேதா
நாவி' கரச%ெசா

<தி

ன

நறமி?! பதிகநா பெதா

ப தாயிர

நாமி$ @வ%ெமாழி
பி

னெர[றா< ப நா பதிகமி!
ேபல/ தனி விள/$

ேப மி/ NேறB பைத: சிவதல!
ெபைமேச% பதிகமா/$
அ

ன தி .ைறேயாதி நி
த

ன4! 8ைசெசD

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<திெச ணா .ைல'/ாிய
வணா மைலேதவேன.

(99)
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சி றி8ப ேபாி8ப அ6டா-கேயாக- *றிய%

வனிைதப5 சைணயா< ைவேபாச னக:த
ம=சி திரவ+திர$
மாைழமணி யிைழயணி தயிலதா$ 8லெம
வைகயேத சிறி

பமா:

தினமணி வி8தி ரா'கப5 சா'கர:
தீ%த!பிர சாதமாசா
ெறாிசன மி6கச கமெம ம
ெடளித$ ேபாி

ப

பமா:

தனியியம நியமமா தனபிராணாயாம
தபிரதியாகாரமா$
தாரைண தியான5ச மாதியி; ெவேம
சா<ம டாகேயாக$
அனவரத நடனமி வளக பததேன
ய

ெப< வச:தராய%

அணாவினி<தி ெச ணா.ைல'/ாிய
(100)

வணா மைலேதவேன.

நாL :க$திL 5ைச ெச>தவகைள *றிய%

தீதிலா ய%கிேர தாக: த

னிேல

ெசகன ேசாதிமைலயா:
திமால ய

.த 6ைமேயா%க மைறயினா

சிவதம ேம,ாி:தா%
நீதிமா மணிதிேர தாக தாகம
ெநறிதேபா தன%8ைசயா
நிதிவா பரமதி வ1சிரா கதனீ

ற

நிபனா$ Hரச$,
நாதேன க6யிவ லாளபிர ,டேதவ
ராம% த ம5சகா!த
நவிலாயிரேதB. N<ெமB பேம
னாபில வகவ
மாதியாD நி
வ

றதல தமக% தாவான

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெக ணா .ைல'/ாிய
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(101)

வணா மைலேதவேன

அைவயடக- *றிய%

பாிமள: ேதாயிதழி மாைலெயா மணமிலா!
ப1சிள$ ,ல<கிைன!
Bெத

< த ளாம Pசள மகி?ெவா$

பட%சைடயி ேலறப4யா
விர=மா ைசயினா Gைரதவி1 சதகம
மி'க,

ெசாலாயிG$

ேமதினி ெயலா$,க ழில'கண மில'கிய
மிகெதளி: தறி நாவல%
பர= நி

,க?தல! ெபைமயி

<தியி!

பதனா 6க?:திடாம
ப4

நிைற:த

, ெகா4 ெபாி வ:த

பா6 ேமெகா Rவா%
அாியயெனா 4:திர
ய

8சித Hரேன

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(102)

வணா மைலேதவேன.

வாழி *றிய%

ச:தத. ேமா நா

மைறவாழி யாக:

தளி%'/$ ப 'க

வாழி

தரணிகா வல%வாழி மநீதி வாழி.
தமி?வாழி ேவ விதனிேல
வ:ெதB: ெதDHக ம

னவ

வாழியவ

மதைலெமD! ெபாணாயனா%
ைம:த% வழி வ:தவ%க

வாழி/க .னிவாழி

மாதவ நிைற: வாழி
:தர மி/:த= ணா.ைல தாDவாழி
ேசாதி!ர காசமாக
ேதா

<மணாமைல! பரமனா% வாழிெமD
ைண மேனா

ய:தண%க

மணி$ வாழி

வாழிெயழி சிக,ாி வாழிெமD

58

ய

ெப< வச:தராய%

அணாவி னி<திெச ணா .ைல'/ாிய
(103)

வணா மைலேதவேன.

அணாமைல சதக < றி ,.
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