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பல வி��வா	க� இய�றிய "ப	னி� சதக� திரா��" 

இத�� ப	னிர�� சதக�க� அட�கி��ளன 

வ�ைல பால !ரமணிய$ அவ%களா� பாிேசாதி'க! ெப�ற� 

பதி!பிட$ பி. இர�தின நாயக% அ�� ஸ	+, ெச	ைன -1 

பதி!,ாிைம, விைல -. 6.00 

.த� பதி!, 1940, இர�டா$ பதி!, 1948 

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

கா��கா��கா��கா��    

ேநாிைச ெவ�பா 

தி�நாத	 ேறடாிய ேசவ/யா	 ற	ேம� 

அ�ணா சலசதகம	பா0� - ெத�ணாவா� 

ெசா�1த�2 .$மத�த �$பி.க� தா	ப�ம 

ெம�ல/ேய ந�3ைணயா ேம. 

 

��������    

க4 வி��த$ 

ெபா	பா5ெகா	 ைறயிேனா�வா	 

        ,னலா3ெவ� மதி6�நீ 

எ	பார. மினிதாவணி9 

        தி�த	ைமயா ெலளிேயா	ெசா1$ 

,�பாட4� கி�த	ைன�$ 

        ேபா�றி'ெகா�வா ெயன5�ெள:$ 

அ	பா1ைர� ேத	 ெகா�ட�� 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (1) 

 

க/யா%�ள வ� [*]ெதா�கலா	 

        கமல!,� மல%ேமவினா	 

ப/;/ட9 த/ேதட5$ 

        பற9த	னமா0 ./ேதட5$ 
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ெகா/ேய	மன ேமேகாயிலா' 

        2/ேமவிைன ெயனிைலய நி	 

அ/யாெரலா ெம	ெசா�4டா% 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.          (2) 

[*] ெதா�க� - மாைல. 

 

 

க�ப$ம� க�ப$.ப 

        க�ப$ ெம� .ைறயா� வ� 

ெபா�பி	மி2 தி�நீறணி 

        ,னித%'கலா னி	றாெள� 

ந�ப�கய ந3மாமல% 

        ந<2$ம� டாென0�ேமா 

[*]அ�பி	ன/ யா% ேபா�றி�$ 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (3) 

[*]அ�, - அ	,. 

 

வி�லா%மல%' கைணேயவிய 

        ேவைள!ெபா/ யா=ெச0தைன 

க�லாெலறி9 தவ	 .�திேய 

        காண!பாி9 தைனயாதலா� 

ெபா�லாமன� தவென	றைன! 

        ,றேமவி�� திடைலயேன 

அ�லா% [$]கள� ெத$ம�ணேல 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (4) 

[$] கள$ - க�ட$. 

 

./ப�டெம	 றன'ேகமல% 

        .கி>ேபா�2ைழ9 திட'க�/�$ 

வ/ப�ட ேநா' 2ைடயா� ,வி 

        வாேனாடளி� தி�வா� மன$ 

ெபா/ப�டநி	 றி�ேமனியி� 

        ெபா� [$] @ழிய	 ைகயி�பிர$ 

ப/!ப�டேபா ெத	ப�டேதா 
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        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (5) 

[$] @ழிய	 - பா�/ய	. 

 

வானாகிைன வளியாகிைன 

        மா�ேவதேனா டமர%'ெகலா� 

ேகானாகிைன ய/யா%மன� 

        2/ெகா�டவ �ணAறி�9 

ேதனாகிைன ய.தாகிைன 

        ேத-%9திட% ெசறிேபாாினி� 

ஆனாகிமா� வரA%9தி�$ 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (6) 

 

,�லாகிேய @டாகிேய 

        ,:வாகிேய மரமாகிேய 

க�லாகிேய �9தி	னக%' 

        க�ேமவிேல னினிெய�ஙேன 

ெபா�லா!பிற! ெபாழி9�02ேவ	 

        ,ைல நாயிேன னிமய9த�$ 

அ�லா%2ழ� ெகா�பாகேன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (7) 

 

பைட'29ெதாழி லய�கீ9தைன 

        பாி'29ெதாழி லாி'கீ9தைன 

�ைட'29ெதாழி லர�கீ9தைன 

        �தி'29 ெதாழி ல/யா%'ெகலா� 

கிைட'2$ப/' கினிதீ9தைன 

        கிள�$வைக தைனய	3 நீ 

அைட'29 ெதாழி லாளான ெத	 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (8) 

 

பாி9தி�டற ெம�ணா	2.	 

        பயி�வாளி�' க5நி	ன�� 

 ர9தி�டவ	 ெறா�ட%'ெகன= 

        ேசாற	3 நீ க=6ாினி� 

இர9தி�டெத	 ேனாெசா�1வா 



5 

 

[*]ெயகின�தவ	 றைலெயா	றிைன 

அாி9தி�டதி� ப4ேத%9தி�$ 

அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (9) 

[*]எகின$ - அ	ன$. 

 

ைமயா%விழி மைலமாெதா� 

        ம�59தி�' ேகால�ைதேயா% 

ைகயா%,ன	 மலரானித� - 

        காண!,ாியாெத	ைனேயா 

ெம0யான� ேவறாகேவ 

        ேவதாவாி �ழ�5�றன% 

ஐயாவவ% மதிெய	ெகாேலா 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (10) 

 

வாதாசன னா�வி	மைல 

        மாலா%கைண மைறேய பாி 

ேபாதாசன ேனசாரதி 

        ,விேயாத மா'ெகா�� பி	 

நாதா,ர நைக�தி�ட� 

        நவி1$மவ ரகம�கேவா 

ஆதாரமா றி�ேம13$ 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (11) 

 

.	னாளித> ந3மாைல� 

        .ாிேதா1ேம ,ைனய�த�$ 

ெபா	னா [$]ாிதழியிேனா�$ெவ$ 

        ,4யாைனம�றிைவத$ெமா� 

ம	னா!பயி ரறெவ�ணிேயா 

        வள%மாமைல ��வாயிைன 

அ	னாெய� ம	ப%'க�� 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (12) 

[$ இதழி - ெகா	ைற ¨ 

 

ேமனாெளா� விழி�	பத 
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        ேம� சா�திய மாேயா	 ெப� 

மீனான நாளி�மா�கவ	 

        விழிெகா�ட� �சிெய	3 தீ� 

கானா%க�$ பைத ேவெரா� 

        கைளகி	ற� ேபாலானதா� 

ஆனாயனா% ெதா:ைமயேன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (13) 

 

பாாி	கேண ைய9தாகிைன 

        பக% நீாிைட நா	காகிைன 

ேச�9தழ� க�E	ெறன= 

        ெசறி9தா0வளி'' கிர�டாகிைன 

ேந�$விணி ெலா	றாகிைன 

        நிமி�$.யி%' 2யிராகிைன 

ஆ�	னிைல யறிவா% ெசாலா0 

அ�ணாசலா!. அ�ணாசலா.   (14) 

 

மாறாவர9 த�ேவாெமன 

        ைவ29த�$ மல%�ேதவ� 

Fறாயிர .ைறவ9ெததி% 

        Gவ�கி�கி� நி	ன	ப%க� 

ேபறாயைத நிைனவா%ெகாேலா - 

        பிறவி'கட ல� நீ9தேவ 

ஆறா3 நீ� தவ%வா>��3$ 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (15) 

 

ஊன9த� மிIவா>வினி 

        1ைலேய�3மா ைமயின�ணிேய 

ஈன9ெதாட% �ய%ேமவிேன 

        ென	ெச02ேவ ெனளிேயன�� 

ேமான9த� நிைலKெதன 

        ெமாழிவாெயனி 4னி�02ேவ	 

ஆன9தேம ��வாகிய - 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (16) 
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இ/��கைர மரமாெமன 

        ெவ�ணாம4I 5டற	ைனேயா% 

பி/��2ைற யா���நா	 

        ெபாிேதவள%� '�னத	பினி� 

ப/��2ண மிலனாயி�$ 

        பாிவா�ைன யலதியாவேர 

அ/�$./ ��காெணாணா 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (17) 

 

[*]ம�டா%மல% ெகா�நி	ன/ 

        மல%@சைன ெச0கி	றிலா% 

ெமா�டா%தன� தா%த$ைமேய 

        .ய�கி�திைக! பாைரையேயா 

ெக�டாரவ% தம'2	ன�� 

        கிைடயா�.! ,ரநீெறழ 

அ� [$]டாரண	 ெறாழ நி	ற�� 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (18) 

[*]ம�� - ேத	. [$ ஆரண	 - பிரமி	 . 

 

பா$பி	விட வாயி�2ேள 

        ப�ேதைரேபா ெலளிேய�ள9 

ேத$பி!,ல னி�சி'2றா� 

        திைக!,�3 ந� 1ண%வி	றிேய 

சா$பி'கிட' கி	ேறன� 

        ட�வாெயனி 4னி�02ேவ	 

ஆ$ப�சி3 வா0ப�கேன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (19) 

 

L��'ெகா� வி�தாகிய 

        ெம0Mஞான ந	 ெனறிேத%கிலா% 

பா��'க�� ெச0வாெய�$ 

        ப�ேப�ந	 2ண%கி�கிலா% 

ேக��'கிட மா0நாெடா3� 

        கிறிெச02வா �0வா%கேளா 
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ஆ��'2வ� லவனாகிய 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (20) 

 

ெச$பி�களி$ ப� நீ�கேவ 

        ெச$ெபா	ெனன� திக>த	ைமேபா� 

ப$,�ற.$ மலநீ�கேவ 

        பரமாைவநீ ெயனேவாதிைன 

வ$,�ற நா ேயேனா%9திேல	 

        மயிைல'2O� கயிைல'2O$ 

அ$ப%'2O மகி>@�தி�$ 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (21) 

 

பாராOம	னவ% ெச�வ.$ 

        பக�$வி $ பிைறெச�வ.M 

சீரானேவ த	 ெச�வ.9 

        தி�மா	மகி> த�ெச�வ.� 

காரா�மி	 ெனனெவ�ணி�	 

        கழ�ேபா�3வா% தMெச�வமி� 

காரா1ேமா% ெவா�ணாததா$ 

அ�ணாசலா! அ�ணாசலா!   (22) 

 

உன'2�மைற9 தி9நாOநா 

        �ற�ேபாெலன த�ளா4னி 

ெயன'2�மைற9 தி�ைம9தேன 

        ெய	றா02� வா0வ9� நீ 

நிைன'29ெதா3 நிைன'29ெதா3 

        நீய	றிெயா	 3�கா�கில	 

அன'2�டேமா% [*]@த'க�� 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (23) 

[*] @த'2 - @த��'2. 

 

காவி'2 ேந% விழிமாதரா% 

        காம'கட லதி	E>கிய 

பாவி'2 நி	னி�தா�,ைண 

        பா4�திடா ெயனி10வேனா 
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நாவி'க�� ெச�ைமயேன 

        ஞான�தவ% ,க>Qயேன 

ஆவி'23 �ைணெம0யேன 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (24) 

 

ஒ	றாகிைன பலவாகிைன 

        �ளதாகிைன யிலதாகிைன 

ெய	றாரண ம�S3வ 

        ெத�ணா� தா$ பரெம	றி�� 

க	றா�விள ெவறிமாயவ	 

        கமல�தய	 ெவ�5�றிட 

அ	றாரழ� வைரயாகிைன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (25) 

 

வள%கா%�திைக மாத9ேதா3$ 

        வ�கா%�திைக நாட	னிேல 

பளகானதி� லாவ	ப%க� 

        பாிவாகேவ ேய�தி�ெதாழ' 

கிள%மாமைல தனிேலெயாளி 

        ெக:ேசாதிகா�டாநி	ற நி	 

அளவா%ெதாி பவைரயேன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (26) 

 

ஒ�பா	மல ரயனாக5 

        ெமா�பாறி� மாலாக5$ 

ெபா�வாவ��/�ேமனியா0! 

        ெபா4வாயித	 றி�மாமைல 

வ�பாைவேயா% பாலாக5$ 

        வ�வாயித	 கறி�ைமயேன 

ய�வாைவ�	 ன�ெள	ைனேயா 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (27) 

 

ஒ!பானதி ெலா�E%�தியா 

        ெயா�பாதமா% திாிE%�தியா$ 

அ!பா	ைமேபா	 மைலயாகி� 
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        ம�ளி	 ெப� ைமயிைனயேன 

இ!பா�ேளா% க�ேட ெதாழ 

        வி�9தா09தி மதியாட% 

[*] வ!பா%சைட ./ய�ணேல 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (28) 

[*] அ!, - க�ைக . 

 

இ�!பான� ெவளிமாமைல 

        யிட�ேதா%மர கதமாமைல 

ம�!பா% மத மைல ெப�ற� . 

        வைளவி�ெலா� ெபா	மாமைல 

வி�!பாமித னாேலாெவாளி 

        ேம5$மைல வ/வாயிைன 

ய�!பாெர�' கணிமாைலயா0 - 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (29) 

 

ெபாறியி	 வழி மன$ ேபா'கிடா% 

        ெபா	ன9தி� வ/ ேச%வ�M 

ெசறி�$மி� விைனயாள%க� 

        /க:$பிற வியிலா>வ�$ 

ெவறிெகா�மைர பாிதி'ெகதி% 

        விகசி��வா�த� ேபா1ெம	 

றறி�9நிைல ெய�கீ9த�� 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (30) 

 

ப/யா5ேமா% 2ைட நீழ4� 

        பாி'2$மவ% மகி> ெச�வ.� 

க/யா%த� நிழ�ைவ23� 

        [*] க�ணாயிர	 மகி>ெச�வ. 

ெந/ேயா%மகி> த�ெச�வ. 

        நி	ன	ப%தா� பணி9ேத�தி�$ 

அ/யார/! ெபா/ ேந�ேமா - 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (31) 

[*]க�ணாயிர	 - இ9திர	. 
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கா��'2ேள தவMெச02வா% 

        கன4	ன�� தவMெச02வா% 

ேத���றந� கதிகாணெவ	 

        ெசய4�கி�	 ேகாயி�2ேள 

ேவ���றல கி�ேட தி� 

        ெம:கி�/லா% கதிகா�பேரா 

ஆ��'2ம	 றினினி	றி�$ 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (32) 

பிறவாெநறி த�வா�நீ 

        பிற'2$ப/ ெச0வா�நீ 

யிறவாவர9 த�வா�நீ 

        யிற'2$ப/ ெச0வா�நீ 

மறவா�ைன வா>��$ப/ - 

        வ9தாள5$ ேவ��$ைமயா 

[$]அறவாண% வா>� ெதா4ேமவிய 

அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (33) 

[$]அறவாண% - த�ம�தினா� வா>ேவா%. 

 

உ	றா�மல% ./யாகேவ 

        �3ம	ப%S� 3வ%ெப�றேப 

ெறா	ேற�மா லய	வா�ேளா 

        �3கி	றில ெரனிலா�கவ% 

க	றா%கேளா 4� ந	3 ெகா� 

        க�ணாகர% மதிேசகரா 

அ	றால.� ட�� ெச0தி�$ 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (34) 

 

மாேன9திைன ம:ேவ9திைன 

        மதிேய9திைன நதிேய9திைன 

காேன9திலா ெவ�'ேக9திைன 

        கமல	./ கர�ேத9திைன 

வாேன9தினா ெர1$ ேப9திைன 

        வறிேய	 ெமாழி ைய�ேம9திந� 

ஆேன9தேவ வ9தாOவா0 
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        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா   (35) 

 

தி�மாெலா� க�வா�கி�	 

        ெசMேசவ/ மிைசசா�தின	 

க�மாவட% க�ண !ப�	 

        க�<'ெகா� க�சா�தின% 

ெப�மானிவ% களி� யாவேர 

        ெபாிேயாெரன= சிலெர�<வா% 

அ�மாதவ% ெம0ேயா%2வா% 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (36) 

 

@மா9திேனா	 .தேலா% தைம! 

        ெபா	ற=ெச0ைவ ெயனேவா%9�ேம 

காமா9தகனாவாெய�� 

        க��ேதெபாி தா'ெகா��L 

ேணமா9த%க� ,க>வாாி� - 

        ெவறிேயாமி2 மMஞானேமா 

ஆமா$பிைண திாிசார�6> 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (37) 

 

க�லாைன .	 ைகநீ�/ேய 

        க�$,�<மா ற�� ெச0த நீ 

ெபா�லாதக	 மன.	ன�� 

        ேபாத9தைன ��ண=ெச0 

வ�லாயைல ேபானி�பெத	 

        மாயMெசாலா0 மகி>ெதா�ட%க� 

அ�லாதவ%' காிதாகிய 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (38) 

 

வா�ேட3க�ணிைசஞானியா% 

        ைம9த	றைன யா�ெகா�டநா� 

பா�ேடய�= சைனயாெமன! 

        பக%9தாயஃ �ண%9�$பிற% 

மா�ேடக4 ெசாலெவ�<ெம	 

        ம�ணீ'2வா யி�ேவா%க� ேபா 
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ரா�ேட ெச0வவ%.	 வ�$ 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (39) 

 

ஈன9த� பிறவி'க� 

        4ைடேயைழேய	 பலகா� விழ 

ஊன9த�$ விைனயா$வளி 

        �3வி�தலா 1னதி	ன�� 

ேமான9த� 2ைக ேசரேவ 

        .	னி'ெகா� வ9ேதைனயா 

ஆைன9�மா /யைவயேன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (40) 

 

நா0த	னி1� கைடயாகி நி	 

        ன�ல	ப%த$ பான�ணிேல	 

வா0த	னினி	 றைன வா>�திேல	 

        வண�கி!பணி ெச0�$மில	 

ேப0 த	ெனாடா /யவா3ேபா� 

        பி�ேத3ெம	னக ந�ணிைன 

ஆ0த	னி� ம�� ெச0தி�$ 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (41) 

 

ச9தி��மா லய	வா� ெச0 

        த4னா�கவ%' காிதாகிைன 

வ9தி�தலா ெலா�பாண	 .	 

        வ9தா0விற ேகாதி'ெகா� 

சி9தி�தி/ லவாி�திற9 

        ெதளிெவ0தியி	 ன�� ேச%2வா% 

அ9தி!பிைற ./யாளேன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (42) 

 

உைமயாள� ளைனயாக5$ 

        ெமா�த9ைத நீ தானாக59 

தம�	ன/ யாராக5M 

        சா%ப�றவ% த�டேநா'2றி 

னமனா% ந< காேதா�த 
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        னாேய�ண%9 �ைனய�/ேன	 

அம%நீதியா% ெதா:ைமயேன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (43) 

 

கா%ேமவிய கள�க�டன	 

        கழ	 ேம5மா� விழிக�டன	 

ேபா%ேம56 ல�க�டன	 

        ேபாத	றைல' கர�க�டன	 

சீ%ேம5மா திட�க�டன	 

        சிறிேயனிட ாினி'கா�பேனா 

ஆ%ேம5தா ரணிேதாளேன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (44) 

 

தி�மாலய �னதா�./ 

        ெதாிவானல ம9தா% .ன$ 

ஒ�மா�வ9 தியி	வா0த4 

        �3மாறறி கிலராகித� 

1�மாறிய திறென	ைனேயா 

        5ைமபாகேன ய�ளாகேன 

அ�மாதவ% பலேர�தி�$ 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (45) 

 

வ�லாளம	 னவ	 வா>ேவா% 

        மகவாயவ� க�ளீ9தி�$ 

[*]வி�லா%மதி ./ய�ணேல 

        விைனேய	 பிற9 திடைவ!ைபேய� 

க�லா0மர மாேய�நீ 

        கனிேவாடம% த�மி!பதி 

ய�லாவிட9 தனி�ைவ�திேட� 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (46) 

[*]வி� - பிரகாச$ 

 

வரமாமல ரவனீ9திட 

        வாேனா%கO' கிடேர ெச� 
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நரகா ர	 றைனெவ�ல.	 

        னாராயண	 றவMெச0த4	 

ஒ�பாதியா� கவ�'களி�. - 

        ெதா�பாதிேத:வி'கீதலா� 

அ�வா0ம� விைனேயாெசாலா0 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (47) 

 

எ�O'2ெள� ெண0ேபால5 - 

        ெமறிமாமணி ெயாளிேபால5� 

க�O�ற@ மண$ேபால5� 

        கனக��3 ெமாளிேபால5$ 

வி�O�றிடா �யி%ேதா3 நீ 

        ேம5�றேதா%9 தவ%!ேபா�3ேவ	 

அ�O�ற நீ றணிெம0யேன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (48) 

 

உைமயாOன விழிE�நா 

        ெளாளி��கதி% மதிவானிைட 

சைமவாயி�' க5ந�ளி� 

        டரணி'2�E /யத	ைமயா� 

கைமயா�நி	 விழிகாரண' 

        கதி%மாமதி ெயனேவா%9தன	 

அைமவாமன� தவ% ேபா�றிய 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (49) 

 

ெப�ைம'கட னிறவ�ண�$ 

        பிரம	.த 4யேதவ�$ 

ஒ�மி'கமா0 த�Eழிேதா 

        ெறா�தா�மா0 தரனீ�கேவ 

த�ம'கட 5�ெவ�விைட 

        தானா0வர 5வ9Q%9தி�$ 

அ�ைம�தி� வ�ளாளேன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (50) 

 

கைலயா% மதி கதிரா2நி	 
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        க�ேணாாிர�ைட�E�நா� 

மைலயா	 மக� க:வா0 ெச�$ 

        வைக ெசா�4ேய விைன நி	ன� 

ணிைலKதினி ெனவ�09திடா% 

        நிமி% ெசMசைட மிைசேயமதி 

அைலயா%9தி ெயா�6/ய 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (51) 

 

த'க	.னி9 ேதSறிய 

        சாப9ெதாட%9 ெத0தா �ைன! 

,'க�.ச9 திரேனா%கைல 

        ெபா4ெவ0த5	 ./ மீதிேல 

ைவ'2$ப/ ய=ச9திர	 

        மனைந9� ெச0 தவெம	ைனேயா 

[*]அ'க	,ட னணிெம0யேன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (52) 

[*]அ'2 - ச�2மணி. 

 

உ	ன	னிைல வின5$ ெபா: 

        �ைமத	ைனேய விய9தாெளன 

ம	�$ய.ைனயி�ச�கமா0 

        ம�வி=சி3 விதிமாமக 

ெள	ன!ெபா4 ெக	ேறவிய 

        ெதவ%'2$ ம� டரவ�லேவா 

அ	ன�தவ	 பணிையயேன 

        அ�ணாசலா. அ�ணாசலா.   (53) 

 

வி�ணாOமி9 திரன'கினி 

[$]விறல9தக னி�த%'கிைற 

த�ணா%வ�ண	 வா�ேவ 

        தன த	�ட னீசான�$ 

உ�ணா/E> கிய தீ%�தமி	 

        ெறா	ேறெயம திட% தீ%�திட 

அ�ணாமைல ெயன நீ/ய 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா .   (54) 
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[$]விற� - ெவ�றி. 

 

@சி'கந	 மல��� தீ$ 

        ,ன1��ந	 ெனறிேத%2வா	 

வாசி'கவா கம.��நி	 

        மல% ேநா'க. .�டா2ேம 

ேனசி�ெதளி ேய�02ேவ 

        னீேரா�க� மணி@��ள� 

[*]தாச�றவ% ெதா:ைமயேன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (55) 

[*]ஆ  - 2�ற$. 

 

தி�வாசக ெமா	3��ந� 

        ேறவார. .�டா�கைவ 

க�வா0வழி வாராெநறி 

        கா��$ெமன= சா	ேறா% ெசால� 

ெத�ளா�Lேணையையேயா 

        ெத�நாயி�� கைடயாயிேன	 

அ�மாதவ% �திேயாவிலா . 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (56) 

 

ப�லா%விட! பணியா.ைன! 

        பாி9ேதெதாழ வ�ளீ9த�$ 

ெபா�லாவிட .�ட�டைர! 

        ,ர9தா�வ� ேமா%9�$.ைன' 

க�லா%கைள= ேசராெநறி 

        கைடேய�க�� ெசயேவ��மா� 

அ�லா% ட ைலயிலா/ய 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (57) 

 

ேதவாதிேத வாெவ	கிேல	 

        சிவேலாகநா தாெவ	கிேல	 

காவாயர ேனெய	கிேல	 

        காபா4வ9 தாென	கிேல	 
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ேசவான Q% ேவாெவ	கிேல	 

        சிறிேயனத னாேலாைவயா 

ஆவாெவன வ�� ெச0கிைல 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (58) 

 

க	னா2ேப ராவி9திரா 

        காமா.க ேசாமா,வி 

ம	னாெவன ேவெபா0யைர 

        வா>�தி'கவி ெசா�லாமன	 

2	னார�� ெப3ம	ப%தா 

        Oள$ைவ�� வா>� �ற ந�2வா0 

அ9நாவU ராளி'க�� - 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (59) 

 

ப=ெச	னிற ெமா�பா1ற! 

        ைப$ெபா	னிற ெமா�பா1ற 

ெவ=ெச	றதீ நிறேமவிேம� 

        ெவ�ணீ 3@� திடநி	ற நீ 

ந= �/��/�க�ட. 

        நண1�றைத$ @த�கO' 

க=ெச	ன நி�ப�கா�டேவா 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (60) 

 

ப	னாகைண� �யி	மாயேன 

        பாிேவா�கா� த�� ெச02வ 

ென	னா=சில ெர��ேதா�வ 

        ாீ��ைமேய 4ைமேயா%வைர 

த	னா�கைட9 திடவ9தநM 

        ச�க�டவ ரMசி� ெதா:$ 

அ9நா�,ர வாவ�ணெம	 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (61) 

 

காம�ெதா� ெகாைல6�ெபா0 

        கள5'கிட9 த9ெத	மன$ 

@ம�தெம	 பணிகி	ற நீ 
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        ெபா�9த�கிட9 தாராைமயா� 

ஈம�ெதாி நரக$ெமன' 

        கிடமா2ெம	 ெறணி நி	ன� 

ளாெம0��ைண ேய ந$பிேன	 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (62) 

 

உன'2�ள/ ேய	ேமவி� 

        .ைனேயா%கிலா ைமயினிI5ட� 

என'ெக	னL9 தைன .	னி� 

        ெள	ேனா� ேச%9 த9ேதாெவைன 

நின'2!,ற$ பா0நி�கேவ 

        நீ��றதா ெல	ெச02ேவ	 

அன'க	னிேந% த�மாத%6> 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (63) 

 

பாச'கிட$ [*]ப ெவ	ன5$ 

ப 5'கிட$ பதிெய	ன5$ 

மாச�றமா மைறேப ம$ 

        மாைய!ப  வாெம	�ேள 

ேதசி�ெபா4 பதியா2 நீ 

        திக>கி	றத� ,தம�லேவா 

ஆைச'2ேம னிமி%ேசாதிேய 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (64) 

[*] ப  - சீவ	 

 

யா	ெச0தன	 பிற% ெச0தன 

        ெரன தியாென� மMஞானேம 

;	ெச0பிற விைய ந�2ெம	 

        3ண%9ேதனின த�ளா4னி 

வா	ெச0பத விக�யாவி� 

        மய�காெநறி த9தாOவா0 

ஆ	ெச0ெந�� ெகா/யாளேன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (65) 

 

சிவ0ேயா�த யMெச0தி/� 
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        விர5$மி� ெளாழிவாத�ேபா� 

ெபா0யானதி� 2�வ9திட! 

        ெபா0!ேபாதநீ� கி�ெம	னேவ 

ெம0யானF 1ைரெச0ய5$ 

        Lேணதிாி9 �ழ�வா%சில% ஐயாவவ �0வா%ெகாேலா 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (66) 

 

பைர�	னி� விழிE�ைக! 

        ப�ம�தனி விர�ப�தி1$ 

வ�க�ைகப� தினி	E	றய	 

        மா49திர�'கீ9�ம� 

ெறா�நா	2 E	ைற�$ ேவணியி 

        ெலாளி��!,வன�கா�தநி	 

அ�ைம=ெசய லறியாெரவ% 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (67) 

 

மடவா%மய றாேனா% ,ற$ 

        வ�கி	றப� பிணிேயா% ,ற$ 

திடமா$வ3 ைம�ேமா%,ற9 

        தீராததீ! பசிேயா% ,ற$ 

கடனா2வ	 ேபேயா%!,ற� 

        கழிமானமா� 2ர�ேகா%,ற$ 

அடலா	 ெம49 �ைனய�/ேன	 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (68) 

 

தா0மா%கOM ச4�தா%வ� 

        சமனா�ேமா ச4�தா%மல% 

வா0 ேவத�M ச4�தானழ	 

        ம42$பி�M ச4�தி�டதா� 

ேச0 நானினி= ெச�$வ�ணெம	 

        ெச!பா0பல கைலேவத.$ 

ஆ0ேமலவ% ெதா:ைமயேன 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (69) 

 

மைனயா� மன$ ெவ3!பாக5 
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        மாதாமன$ ெவ3!பாக5� 

கனிவான ெப� க� பி�ைளக�-- 

        கச9ேதமன$ ெவ3!பாக5M 

சனியாமி� ம1மீைழ�M 

        சா%9ேதைழேய ன4யாவைக 

அைனயாெமன வ9தாOவா0 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (70) 

 

கா��'2ேள தவMெச02வா% 

        கன1'2ேள தவMெச02வா% 

நா��'2ேள யறMெச02வா% 

        நதியாவி�$ ேபா0E>2வா% 

பா��'2 நா� வ%கெள0திய 

        பாிசி�பய னைடவா%கேளா 

ஆ�/�ெபா4 தீ'க�ணேன 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (71) 

 

[*]பறைவ'கர சாைன9தெவ$ 

        பணிவ9�ேபா� ற!@�ட நீ 

மற.�3மா தவேரவிட 

        வ�பா$பணி9 திடவி�ைலேயா 

திற.�3வ	 பிலென	ெறைன= 

        ெசயி�தா�ெகாளா வைகெய	ைன .	 

அறவ%'க� ட�ைமயேன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (72) 

[*] பறைவ'கர  - க�ட	 

 

எாிகி	றதீ! ேபா�சீறிேய 

        யியம	வ� ேம�ேபைதேய	 

யாிகி	ற மா%' க�ேடய%ேபா� 

        பணி��	பத$ ேபா�39திற9 

ெதாிகி	றிேல னதனா4ேன . 

        சிறிேயைனயா� ட��ெவ$ப4 

யாிகி	ற ெச	 னியிேல�றி�$ 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (73) 
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த$மாலறி வனயாைவ�9 

        தாம�லெவ	 ப�ைம9தேன 

 $மாவி�9 தி�மாெறன= 

        ெசா�4�ெதாி வி!பா	மல%' 

ைக$மா	 .த 4யயாைவ�� 

        கர9ேதா%2� வா0வ9தைன 

அ$மா5ன த�ெள	ைனேயா 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (74) 

 

காலா>கள% ப�மாயி	 ெவ� 

        காித	ைன� நாிெகா�வ� 

ேபாலாைசயா$ ப�ேச�றினி� 

        ,ைலேய	வி:9 �ழ�கி	றதா� 

பாலாமி� விைனெவ�1நி	 - 

        பதெம�ஙன9 ெதா:ேவைனயா 

ஆலால.� ட�ணாதேன 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (75) 

 

ெபா�ளீ�ட5 மதனானவ! 

        ெபா�த� சட9 தைனேயா$ப5 

ம�ளீ��மா த%களாைசயி	 

        மய�கி�திாி தர5�ெகாேலா 

ெத�ளீ��மி� த�L9தைன 

        ேதவாதிேத வாெவ	ைனேய 

அ�ளீ��ெம	ப%க� ேபா�றிய 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (76) 

 

ெபா0யானேத 2/ெகா�ட� 

        ,:வானேத ெநளிகி	ற� 

ைசேயாகேம விைழகி	ற� 

        சவமாகிேம� வி:கி	ற� 

ெம0யான தி� கிைத நாயிேன	 

        Lேண ம9 �ழ�கி	றிேல	 

ஐயா5ன த�� ேவ�/ேன	 
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        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (77) 

 

இ9நா� வைர யி�.�டேசா 

        ெற�லாமள விடெவ�ணிேலா 

ெபா	னாமைல தாேன�ேமா 

        ,ைலேயனி	 .�ேலெபாி 

ெத	னாவழ� ேவனாதலா 

        4யம	வர ேவ�	�வா	 

அ9நாளி	.னீவ9த�� 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (78) 

 

பற'2Mசிைற மைறய	ன.$ 

        ப/கீ�டேகா� ெடா�ப	றி�� 

கற'கி	றவா	 பாலா�/ேய 

        கனிவாய�= சி�தி	றவ	 

இற'2$ப/ ெச�ம	ப%தா - 

        ெம0�$ப/ �ணரா%ெகாேலா 

அற'2MசியM சைடயாளேன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (79) 

 

தா0த9ைதநீ 2�ெத0வநீ 

        தமிேய�யி ர� நீெயனா 

வா0த9தன ெமாழிேவனலா	 

        மனமா�டநி	 ன/யாெரா�9 

ேதா0த9�வ� விைன நீ�க59 

        �ைலெயா�தந	 னிைலSட5$ 

ஆ0த9திேல �0ேவ	ெகாேலா 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (80) 

 

மா%�தா�டனி	 மைல�=சிேம	 

        மதியா� நா ெடா3ேம2த� 

பா%�தா�கவ	 ெவ�5$ப/ 

        பணி9ேதா%,றM ெசலைவ�ததீ 

ேவ%�தாெவன 5ைன ேம5ெம	 

        விைனேயா%,றM ெசலைவ�திைல 
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ஆ%�தா%./' கணிய�ணேல 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (81) 

 

ெத�ளி�ெதளி த�ம	ப%பா� 

        ேச%9ேதய� ளீவா0பட% 

.�ளி'2ேவ 4க� ேபா�த	 

        .ைறய�லெவ	 ப�ேபாெலைன 

ெய�ளி�தி� வ�ளீ9திைல 

        ெயனிேனைழேய ென	ெச02ேவ	 

அ�ளி!,ன	 ./ேம�ெகாO$ 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (82) 

 

ேத	ப�ட ெசா�4யராைசயி� 

        நிகழாைலவா0' க�$ெப	னேவ 

நா	 ப�� ெநா9 தன	 ேம1ேமா 

        நமனா% வாி ெல	ெச02ேவ	 

கா	ப�ட@� 2ழ�பாக நி	 

        கழ� 6/யா� ெகாள ேவ��மா� 

ஆ	ப�ட நீ� ெகா/ய�ணேல 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (83) 

 

பதியா2 நி	 பதமாமல% 

        பணியாதேப ய�நி	,க> 

�தியாதE ட�மாலயM 

        6>வ9திடா! ,ைலயாள�$ 

கதியா�கா <வைரையேயா 

        கால	 கைத ய/!ப��ைந9 

ததியா2ல மைடவாரலா� - 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (84) 

 

மாேயாைன�9 ெதா:கி	றில	 

        மலேராைன�9 ெதா:க	றி� 

னாேயனிைன ேய ேபா�3ேவ 

ன�காய� ெளனி லா�கவ% 

ஏேயெயன நைக ெச0வேர 
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        ெயன நாணி நா	 ெம4கி	றன	 

ஆேயெயன அ/யா%'க�� 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (85) 

 

[*]ெபா�!,=சிைல யா�	ன�� 

        ேபாத9தைல! ப�ம	ப%க 

ெண�!,'2$ வா �வி�'2 நீ 

        ணீ�'2மM சா%ேம1ேமா 

ம�!,'கடா மற4'2ேம 

        மனமா05றா ெரனேவா%9� நி	 

அ��,'2வா	 விைழகி	றன	 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (86) 

[*] ெபா�!, - மைல. 

 

வாசி!ப�	 ன/யா%,க> 

        வ9தி!ப�	 ன/யா%பத 

ேநசி!ப�	 ன/யா%பத$ 

        நிைனகி�ப�	 ன/யா%பத$ 

@சி!ப�	 ன/யா%பத$ 

        ,ைனகி�ப�	 ன/யா%பத$ 

ஆசி!ப�	 ன/யா%பத$, - 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (87) 

 

ெபா	�'2ேள ெயாளிெய	ன5$ 

        @5'2ேள மண ெம	ன5$ 

எ	�'2ேள நீேம5வ 

        ெதளிேய�ண% த�மா3 ெச0 

�	�'2ேள யா	ேமவ5 - 

        ெமா�நீய�� ெசயேவ��மா� 

அ	ன'ெகா/ ேயா	ேபா�றி�$ 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (88) 

 

ேவ4'2.� ளிடெவ�ணிலா% 

        ெவறிெகா�ட ேபய%களாகிேயா% 
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கா1'2 .� ளிட�ேபா1ைன' 

        கைடேய	மற9 தி�கா3ேம 

மா1�றெம0 ய�ேபா�றி�	 

        மல%�தாெடா: மாேறா%9தில	 

[*ஆ4'2.	 ன�ேதா%'க�� 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (89) 

[*] ஆ4�த� - களி�த�. 

 

[$] ந��9ெதாழா தவென	ற� 

        ண�காயிஃேதா%வாெரனி� 

ெறா��'கலா ெலறி9ேதா�2.	 

        ெறாைலயாத4	 ப9த9த� 

க��'கைத ெய	ேறசில% 

        கழறி'ெகா�வ% ேரய$ெமாழி 

ய�/= � ெம	காதிைன 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (90) 

[$] ந�� - ேநசி��. 

 

ைகயா� ெப3 பயனி	மல%' 

        கழல%=சைன ய�ெச0தேல 

ெம0யா�ெப3 பய	 ெம0யனீ 

        ேமவாலா0 ம�6>தேல 

ெபா0யானதி� வாயா�பய	 

        ேபா�றி��தி ெசய4�கிைவ 

ஐயாெவளி ேய�ெக0�ேமா 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (91) 

 

மலE	3ைட யா�'க�� 

        வ/வ�ெகா� வ9தா�கவ% 

சலE	றி� விைனெயா!பிேல 

        த�ேபா�வா தைன நீ�கிேய 

நலE	3ற வ�� ெச0�நீ 

        நாேய�க�� ெச0வா0 ெகாேலா 

அலE	3ேதா ளவேன/ய 
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        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (92) 

 

பாசாடவி' 2�ைள$,ல! 

        பைகேவட�' 2றவாதலா� 

காசாைசயா	 ெகா�ட�ப%த� 

        கைடவாயிேறா 3� கா�தி� 

@சாபல ேனாெவ	3ேள 

        ,ல$பி�தி�9 �ழ�கி	றிேல	 

ஆசாரமா றாதா%' க�� 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (93) 

 

,ைலயானேதா% ெதாழி� ெச0யி�$ 

        ெபா0யான ேதா% ெமாழிேபசி�� 

ெகாைலயாகிய ெசய� ெச0யி�� 

        ெகா/தா�க� வ�ெச0யி� 

மைலயா� நி	 ன�� ேச%வேர� 

        வறிேயனவர/ ேச%வனா� 

அைலயா36 /யவ�ணேல 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (94) 

 

பைட!பா�நீ �லகியாைவ�$ 

        பாிவாயளி� தி�வா�நீ 

�ைட!பா� நீ ெபா0ெபா0ெயன� 

        ேதா�றாவைக மைற!பா� நீ 

கைட!பால�' கிர'கMெச�� 

        க�ணாள� நீயாயய	 

அைட!பா�3யி� ேவானாயெத	 

        அ�ணாசலா! அ�ணாசலா.   (95) 

 

பாடா%கவி பாியா�ைன! 

        பணிமாமல% ெகா�@சியா% 

ேதடார/ யா%த$ைம�9 

        தின.�டேத ��ைடையேயா 

மாடாெமன� திாிவாரவ% 

        மன$ ெவ9�2$ பியி� L>வேர 
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ஆடாதேப �டனா/ய 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (96) 

 

ேபாகா�வா �ைவ��Oேள 

        @ாி��ேநாி�ேபா'கிேய 

சாகாமன� தவராகிநி	 

        சா%,�றி� ேவெய�<த� 

ேசகா%த� பலேவணிக� 

        ெசறி�தா�கத	 ேமேலறிேய 

ஆகாயெம� /ட�ேபா1மா� 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (97) 

 

மாலாெரா� க�ப9தனி	 

        மைழேமகமா0 வரவ%�கத	 

ேமலாயிைன பி	�$ெமா� 

        விைடயா0வர ேவ;%9தைன 

பாலா%ெமாழி மாதாவர! 

        பாிவாவிட! பாV9தைன 

ஆலால.� <$பி�தநீ 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (98) 

 

பா0 வானதி நீ%!பா0=சி�$ 

        படெர�/யி	 கனிைக!பறா 

நா0வானிமி ராதா�பல 

        நா�ெகா�/�' கி'க�/� 

மா0வாகிவ	 மனேந�றா 

        வைகயா�கைவ ேபாலாதேலா%9 

தா0வா%'க� Oைனய�/ேன	 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (99) 

 

ெகா$பாாிைட வ�டா%விழி' 

        ெகா�கா%தன= சி�காாிக 

ட$பா	மனM ெச	ேறயழி 

        ச�டாளைன ெய	றா�ைவேயா 

ெச$பாகிேன% ெமாழி ப�கேன 
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        சி9தி�தவ%' 2ய%Lட�� 

அ$பா%சைட த$பாெவாளி% 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (100) 

 

ப/யாOம	 னவ%வாழ5$ 

        பாிேவா�ம	�யி%வாழ5$ 

./யாமைற தா	 வாழ5$ 

        .தலானைச வ$ வாழ5� 

க/யாெனறி� தமி>வாழ5$ 

        கவிவாண%யா வ�$ வாழ5$ 

அ/யா%க�வா ழ5ந	க�� 

        அ�ணாசலா ! அ�ணாசலா.   (101) 

    

அ�ணாசல சதக� ��றி��அ�ணாசல சதக� ��றி��அ�ணாசல சதக� ��றி��அ�ணாசல சதக� ��றி��....    

--------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------    


