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வ. சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைள எ திய
அ ணகிாிநாதர் ேபாற்றி அகவல்

உ
தி த்தணிேகசன்

ைண.
அ ணகிாிநாதர் ேபாற்றி அகவல்

(ேபாற்றி 108)
அ ைணப் பதிவ ம் அண்ணேல ேபாற்றி
தவ சார் குலத்தவ தாித்தைன ேபாற்றி
விவாழ் வாழ்க்ைக ண்த ம் என்
ேசாக ற்

யிைரத்

றக்க, அ ைணக்

ேகா ரத் தி ந் குதித்த ஞான்
ர்வ ண்ணியப் ர்த்தியின் பயனால்
எம்மான் ெபம்மான் எந்ைத
கனால்
ஆட்ெகாளப் ெபற்ற அரேச ேபாற்றி
தி வ தீைஷ ெபற்றைன ேபாற்றி

5

ெமௗேனாப ேதச மாண்ப

10

ெபற் ம்,

'அ ணகிாி நாத'என் றைழக்கப் ெபற் ம்,
கீரைன மீட்ட கிளர்வ ேவலால்
நாவிற் சடா
ரம் நாட்டப் ெபற் ம்
ஞான உயர்நிைல நயந்தைன ேபாற்றி
' த்தித் த ' எ ம் தல
தல்வன்
எ த் க் ெகா க்க எழிலார் பாக்கள்
பதினா றாயிரம் பா ைன ேபாற்றி
அண்ணா மைலய ம் உண்ணா ைலய

15

ம்

தி நீ றளித் ச் ெச ேவ ரக்கும்;
தண்ண ள் ெபற்ற ண்ணிய ேபாற்றி
மலேநாய் மாண் ட வள்ளியின் கரத்தால்
தீண்டப் ெபற்ற ஆண்டைக ேபாற்றி
தலந்ெதா ம் ெசன் சண் கற் தித்
நல சார் பாடல் நவின்றைன ேபாற்றி

20

தி ெவெணய்ப் பதியில் தி நடங் கண்
களித் ப் பா ய கவிஞேன ேபாற்றி
தில்ைலயில் நடன தி விய தாிசனம்

25

3
ஒல்ைலயிற் கண்டங் குவந்தைன ேபாற்றி
ஏரகப் பதியில் எந்ைத பாத
தாிசனம் ெபற்ற தவத்ேதாய் ேபாற்றி
தி ைவ யா டன் ஏ தி ப்பதி
விழாைவக் கண்ட ேமலவ ேபாற்றி
தண்ணியல் வய ர்த் தலத்தினில் அத்தன்
வித்தக ம ப் ைட ேவழ கத்தன்

30

மயில்ேவல் கடம் மாண குக்குடம்
பன்னி ேதாளைவ பயி ம் சந்தம்
பாெடனச் ெசப் ம் பாக்கியம் ெபற்ற
உத்தம பத்தியில் உயர்ந்ேதாய் ேபாற்றி
தி ப் கழ் நித்தம் ெசப் ம் ேபற்ைற

35

அத்தலத் ேதெபற் றமர்ந்தைன ேபாற்றி

40

'விகட பாிமள' எனவ ம் றார்
அாிய ெபாிய தி ப் கழ் அதைனச்
ெசப்பிய ஞான் தி வார்
கன்
கனி டன் ஏக கத் டன் கனவிைடத்
ேதான்றி 'அன்ப! சுதினம் இன்ேற

45

விரா மைலக்கு வா' என விளக்கி
அவா டன் அைழக்க அைணந்தைன ேபாற்றி
க ச்சந் திப்ைபக் கழிக்க வல்ல
தி ச்ெசங் ேகாட் ற் ேசையக் கண்
நாலா யிரங்கண் நான் கன் பைடத்திலன்
அந்ேதா என்றங் க ங்கிைன ேபாற்றி
நாகா சலத் நாத எனக்கு
நால்வைகக் கவிகள் நயந்தளித் ெதன் ம்
சாகா வரமைதத் தந்தைன என்ேற

50

அ
திக் கவி அ ளிைன ேபாற்றி
எங்ேக நிைனப்பி ம் அங்ேக என
ெசங்ேகாட் ேவலன் ேதர்ந்தளிப் பாெனனச்
ெசப்பி மகிழ்ந்த சீமான் ேபாற்றி
ெச க்கா பலசூழ் ெசன்னி மைலயிற்

55

ப க்காசு ெபற்ற பண்ப ேபாற்றி
ெகா ங்குன் றத் க் குமரன் ஆ ய
நிர்த்த தாிசனம் ேநாிற் கா ம்
மாதவப் ேப வாய்ந்தைன ேபாற்றி
ஆவினன் கு வாழ் அ
கன் அ ளாற்

60

ெசபமாைல ெபற்ற திறத்ேதாய் ேபாற்றி
உன பழநி ஊைரச் ேசவித்
தறிேயன் இ வைர அந்ேதா என்

65

4
மனந்த மாற மைலமிைச ஏறி
அனந்தம் பாடல் அ ளிைன ேபாற்றி
பழநி பழநி பழநி என் ம்
அ தப் ேபைர அ தினம் ெசால்
ெந ேச நற்கதி ேந ைல நீெயன்
றி த் க் கூறின எம்மான் ேபாற்றி
பழநிப் ெப மான் ப வம் மறவாக்

70

க ைசச் ேசவகன் கவினார் பத்திைய
ெமச்சி வியந் நச்சிைன ேபாற்றி
ம ைரப் பதியில் ம ரக் கவிகள்
சிலபல பா த் தி ப்பரங் குன்றிற்
ெச ேவள் மகிழத் தி ப் கழ் பா ப்

75

பரவிப் பணிந்த பரம ேபாற்றி
ெசந் ர்ப் பதியிற் ேசய்கழல் பா
ந் ர் பத்தி திர்தரப் ெபற்
ெந சங் குளிர்ந்த நிமல ேபாற்றி
அத்தலந் தன்னில் அன்ெறா தினத்தில்

80

தன்கண் காணத் தனி தற் ெப மான்
பாலகுமரன் பயில்தி நடனம்
கண் களித்த காதல ேபாற்றி
வா க் கைழத் வண்டமிழ்ப் லவர்க்
ேகதம் விைளத்த இயற்றமிழ்ப் லவன்

85

வில் என் ம் வல்லவன் திைகக்க
அந்தாதி பா அ ம்ெபா ள் காண
யா வைகயில்
த்ெதா ெசய் ைளச்
ெசப்பிய திற ேசர் ெசம்மேல ேபாற்றி
இலங்ைகத் தீவின் எழி
தலங்கள்

90

தாிசனம் ெசய்த ச ரேன ேபாற்றி
மகாடவி ஒன்றில் வழியிழந் தங்ேக
அலமந்த ேபாதில் அ
க வள்ளல்
சகாய ெசய்யத் தைழத்தைன ேபாற்றி
இலங்ைகத் தீவில் எழி ற்கதிர் காமத்

95

தலத்தினில் ேவடன் தந்த ைஜைய
மகிழ்ந்தவ என்ன மயிலவற் தித்ேத

100

'அகர மாகி' எனவ ம் அந்த
தி விய தி ப் கழ் தி வளர் ேசாைல
மைலயினிற் பா வணங்கிைன ேபாற்றி
த்தித் தலத்தில் சுப்பிர மணிேவள்
மயிற்ெபாறி ேவற்ெபாழி வழங்கப் ெபற்ற
மகாதவம் ெபற்ற மாண்பிைன ேபாற்றி

105

5
தணிைக மைலயினிற் சாமி நடனங்
கண் களித்த கண்ணிய ேபாற்றி
வள்ளி யா ய வள்ளி மைலையக்
குன்னம் குறிச்சி ெவளியாக் கியமைல
இஃெதன விளக்கிய எந்தாய் ேபாற்றி
தம மடத்திற் சண் கன் உ ைவக்
கழிேப வைகயில் வழிபாடாற்றிய

110

ேசாம நாதாின் ய பத்திைய
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி
ெசந்தமிழ் மண டன் ெதய்வ மணங்கமழ்
அலங்கார மாைல அ ளிைன ேபாற்றி
ேதவி உபாசைனச் சம்பந் தாண்டான்

115

வரவைழ
கைன எனவழக் கிட ம்
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி ேதேவந்த்ர சங்க வகுப்ப
ேதவிையத் தி ப்தி ட் ச் ேசைய
மயி மா வாஎன் றைழத்
மன்னன் பிர ட ேதவன் மகிழச்
சைபதனிற் காட் ய ச ர ேபாற்றி.
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி கிளிஉ அதனிற் கிளர்ந்
பண்ணவர் உலகு பாாி ஜாதப்
மண்மிைசக் ெகாணர்ந்த மகிப ேபாற்றி
தன டல் மைறந்த தைகைமையக் கண்ட ம்
தி வ ள் இஃெதனத் ேதறிச் சுக
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி சுக
அ
திக்கவி அ ளிைன ேபாற்றி
அ வத் தலங்களில் அ ளிய கவிகளில்
உலேகார் உய் ம் ஒ வழி காண

ெசப்பித்

பறந்

120

125

130
என்னச் சுகித்த நிைலயில்

விளக்கம் பலபல விாித்தைன ேபாற்றி
135
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி கைனத்ெத ம் பகட் னன் கலக்கு ம் ெசயலற
'உைனத்தினம்' எ ம் கழ் உைரத்தைன ேபாற்றி
எப்ேபா வ வாய் என் ன் எனவ
' ந் தமிழ்ப்' பாைவ ெமாழிந்தைன ேபாற்றி
என் நின் ெதாிசைன எனக்கு
எ த்

ேமாஎ

ம்

விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி 'அந்தகன்' எ

140
ம் கழ் அ ளிைன ேபாற்றி

' ணாள் படாத ள்' எ ம் கழ் விைழந்
ெசாற்ற தி ப் கழ்ச் சுந்தர ேபாற்றி
'நாத விந்
ேறா
எ த்

கலாதீ' என நவின்

ைஜப் கழ்உல குய்ய
விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி ஓதின எங்கள் உத்தம ேபாற்றி

145

6
இக்குைற உண் ங் கிந்நலம் இல்ைல
என்னிடத் ெதன ைற யிட்ட கழ்ப்பா
உலகுய ஈந்த உண்ைமய ேபாற்றி
ெசனனமிங் குண்ெடனில் ெசவி கு ெட ம்
150
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி குைறகளாற் குன்றிக் குைறபடா வைகதந்
ெதன்மனம் என் ம் நின்பாற் ெபா ந் க
எ
ைற யீட்ைட எம்பிரா னிடத்ேத
ைவத்த அ ள் நிைற வித்தக ேபாற்றி
ப்பால் ெசப்பிய கவிைதயின் மிக்கதாம்
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி ேதவா ர ெசா
ஏத்தி ஓர் ண்ெபா ள் இயம்பிைன ேபாற்றி
ஆ
கெமன ஆ
ைற ெசா த்
தி நீ றி ம்வைக ெதாித்தைன ேபாற்றி

155
ம் ெதய்வம் இவெரன

ஞான ேயாக நன்னிைலயதைன

160

எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி 'ஞானங்ெகாள் ெபாறி'தனில் நாட் ைன
ேபாற்றி
'இகபர ெசௗ பாக்யம்' இ நிலத் ேதார்ெபற
'வசனமிக' என் ம் மாண்பார் பாைவ
வகுத்த க ைணேசர் வரதேன ேபாற்றி
'வரதா மணி' எ ம்வலமார் கழில்
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி ரசவா தத்ைத உதவா ரசெமன
உதறித் தள்ளிய உத்தம ேபாற்றி
மகவ ேவண் ேனார் மகவ ெபறேவ
பிள்ைளப் ெப மநின்
வாயால்

165

த்தந் தந்த ள் எனவ ம் ெமாய்ம்பார்
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி கழ
ஓவிய அந்தேம ஒன் க எனவிைழ
ஓர் கழ் உைரத்த ஒள்ளிய ேபாற்றி

170

ெசப்பிய ண்ணிய ேபாற்றி

'நாேவ ெற'னவ ம் நற்றி ப் கழில்
நீநான் அற எ ம் நின்மல த்திைய
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி நா

175
வி ம்பிய நாதேன ேபாற்றி

'இடர்சங் ைககளைவ எைனக் கலக் காவைக
எந்தாய் அ ெளன எந்ைதைய ேவண்
நா ய 'அதி ம் கழெல

ம்' நற்பா

தந்த க ைணத் தம்பிரான் ேபாற்றி
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி சமாதி மேனாலயம் தந்த ள் என்
சமானமில் கைழச் சாற்றிைன ேபாற்றி
தி ப் கழ் ெசப் ம் திறத்தினர் உைழநான்
ேசர்வைக ய ெள ம் ெசம்மேல ேபாற்றி

180
ம

7
ேநாயிலா வாழ்ைவ நாம்ெப ேநான்ைம
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி ெபற் ய ேவண் ப் ேபர

185
ேளாேட

'இ ம ேராக யலகன் வாதம்'
எ ம் கழ் எங்கட் கீந்தைன ேபாற்றி
பைகத்திறம் ெவல் ம் பாணம தாகும்
'சினத்தவர்
க்கும் பைகத்தவர் கு க்கும்'
190
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி எ ம் கழ் ெசப்பிய எம்மான் ேபாற்றி
'ைமந்தா குமரா' எ

மந் திரத்ைத

'அந்ேதா மனேம' என அைழத் தழகாய்
உபேத சித்தஒ
தல் ேபாற்றி
'ஆ மயி ன்' தத் வம் அறிகிேலன்
195
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி என உைரத் ேதங்கிய எந்தாய் ேபாற்றி
நாணமில் நிைலைய நயந்த ள் என்னப்
ேபணி இரங்கிய ெப ம ேபாற்றி
ஈதேல அறெமன எ த் க் காட் ய
மாதவ நிவ மகிப ேபாற்றி
200
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி மணம்நிைற ேவ ம் வாய்ப்பிைன
ேவண் ேனார்
நிைனப்ப கூ ட 'நீலங்ெகாள்' என் ம்
அழகிய பாடைல அ ளிைன ேபாற்றி
க ப்பம் நல றக் க தினர் ஓத
'மதியால் வித்தகன்' எனவ ம் மாண்பார்
எ த் விளக்கிய இைறவ ேபாற்றி பாவிைனத் தந்த பகவ ேபாற்றி
உ கும் அன் டன்
கன் ெபாைறைய
வியந்தங் ேகத்திய ெமய்த்தவ ேபாற்றி
தாப சபலம் தணக்கும் வழியிைனத்

205

தந்த ள் கந்த சண் க குகேன
எனத் தி ெசய்த எம்பிரான் ேபாற்றி
உதய மரணம் ஒன்றிடாப் ெபா ைள
உத க என்ற உத்தம ேபாற்றி
விதிவழி ேயஎைன விைனேநாய் சூழின்

210

கலங்கா மதிையக் க ணா கரநீ
ஈந்த ள் என்ற இைறவ ேபாற்றி
மதிேயா கதிேயா மாண்
ம் ஒன்ைறத்
தந்த ள் என்ற ச ர ேபாற்றி

215

'ேவந்தா ேசந்தா' என விைழ மந்திரம்
ண்ேபா காெதன விளம்பிைன ேபாற்றி
யாெனன தறேல இன்ப த்தி
எ ந்தத் வத்ைத இயம்பிைன ேபாற்றி

220

8
உண்பதன் ன்னர் 'சண் க வா' என
உைரத்தங் ெகா பி யீந்தபின் உண்க
எ
ப ேதசம் ஈந்தைன ேபாற்றி
தனிவழி நடக்கும் த ணம் ேவல்மயில்
எனச்ெசா நடக்கஎன் றியம்பிைன ேபாற்றி
த்தி ேவண் ேனார்
கனற் பதத்தில்
க த்ைதப் கட் ன் க திற் ெபறலாம்

225

எ மைற ெமாழிைய இைசத்தைன ேபாற்றி
ெகாள்களின் ெகா ைம குைலகுைலந் திடேவ

230

'ேசயவன் ந்தி' எ ந்தி ப் பாைவ
உலகுக் களித்த ஒ வ ேபாற்றி
ம் ம் ேபாெதலாம் 'குமர சரணம்'
எனச் ெசா ம் வழக்கம் ஏற்ப ன் உய்தி
ெபறலாம் என்ற ெப ைமய ேபாற்றி
பிறவிக் கட ற் பி படா தி க்க
வி ம்பினால்
கன் ேமதகு நாமம்
க க என்
கன்றைன ேபாற்றி

235

ந்திக் கிேலச ம் காயக் கிேலச ம்
ேபாக்க வி ம்பிேனார் னித ர்த்தியாம்
கைன மறவா ைறசித் திக்க
ெபாய்ைய நிந்திக்க உண்ைம சாதிக்க
என எ த் ைரத்த ஏந்தேல ேபாற்றி

240

த ங்ேகாள் மனத்ைத வி ங்ேகாள் ெவகுளிையத்
தானம் இ ங்ேகாள் தவறா ெதன் ம்
இ ந்த ப ேய இ ங்ேகாள் என்ற
ேப ப ேதசம் ேபசிைன ேபாற்றி
கதிெபற ேவண் ன் கரவா தி க

245

க
க வ ேவல் இைறதி க் கழைல
எனக்குறிப் பிட்ட எந்தாய் ேபாற்றி
வாழி வாழி எனமற வா
பரவி ன் சரண பங்கயம் த வன்
கன் என் ெமாழிந்தைன ேபாற்றி

250

சிற்ற ப் ெப ைமையச் ெசப்பிைன ேபாற்றி
ேவ ன் ெப ைமைய விளக்கிைன ேபாற்றி
ேவல்வாங்கு திறத்ைத விாித்தைன ேபாற்றி
தி க்ைக வழக்கம் ெதாித்தைன ேபாற்றி
ஞானேவழம் நவின்றைன ேபாற்றி

255

சித் வகுப்ைபத் திற டன் ஓதித்
தி ப் கழ்ப் ெப ைமையத் ெதாித்தைன ேபாற்றி
க த்தன் அ ளிய ெப த்த வசனப்

260

9
ெப ைமயின் அ ைமையப் ேபசிைன ேபாற்றி
கிள்ைள ெமாழியாள் வள்ளியின் ேவைளக்
காரன்
ெகனக் கழறிைன ேபாற்றி
ேவ ச்சி காவலன் ேவலவ நீஎனப்
பா க் கசிந் ளம் பரவிைன ேபாற்றி
தேவ தாள அலைககள் ேபாாிற்
ெகாண்ட கு கலம் விண்டைனப் ேபாற்றி

265

தி ப் யப் ெப ைமையச் ெசப்பிைன ேபாற்றி
கந்தன்
கன் கடம்பன் க ைணயன்
கைடக்கண் இயைலக் கைடந்ெத த் ேதாதிப்
பயன் பல உண் பாாீர் பாாீர்
வாாீர் வாாீர் எனப் பைற சாற்றிய

270

பரம க ைணப் பண்பேன ேபாற்றி
ெமௗன நிைலேய மதிப்பிலா திலகும்
சிவேலா கம்ெமனச் ெசப்பிைன ேபாற்றி
இங்ஙனம் எம்மான் எழிலைத வகுத் த்
தணிைக எம் ெப மான் தன் கரத் தமர்ந்த

275

சுக உ விளங்கும் சுகேம ேபாற்றி
அ ண கிாி எ ம் அப்பேன ேபாற்றி
சுத்தேன ேபாற்றி நித்தேன ேபாற்றி
அத்தேன ேபாற்றி பத்தேன ேபாற்றி
கண்ேண ேபாற்றி கண்மணிேய ேபாற்றி
ேபாற்றி ேபாற்றி தலம் உய்யத்

280

தி ப் கழ் தந்த ெதய்வேம ேபாற்றி.

286

சுபம்
ேவ

மயி

------------------
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