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ஓம் நத

ா நாராயணாய:

ஸ்ரீ: ஆண்டாள் அருளிச்மசய்த நாச்சியார் திரும
க ோதையோனவள் அந்ை க ோவிந்ைன்
ைதேயோய

ாழி

ண்ணன் மீ து க ோண்டிருந்ை

ோைகே

ோைலுக்கு முன் உைோரணமோய் என்றும் விளங்கும்.

ைிருப்போதவ ைவிர, ஆண்டோள் பதடத்ை மற்க ோரு பதடப்பு - நோச்சியோர்
ைிருகமோழி -

ண்ணன் கமல் # ோைல் உணர்ச்சி கபோங்கும் 143 போசுரங் ள்

க ோண்டது.
ோைல் ரசம் வழியும் அந்ை போடல் ளில் முைல் நோன்கு போடல் ள் - எளிய
ைமிழ்

விதை வடிவில் உங் ள் போர்தவக்கு....

இேக் ிய
படிக் வும்.

ைமிதழ

ரசிப்பவர் ள்,

அப்படிகயோரு

அமிர்ைம்

ண்டிப்போ
கபோழியும்

ஆண்டோளின்
ைமிழ்

அது

வரி தள
!

சந்ைம்

விதளயோடும் கசந்ைமிழ் !
வணக் ங் ளுடன்….
பி.ஸ்ரீகைவிபிரசோத்
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விதை வடிவில்

504:
தைகயோரு ைிங் ளும் ைதரவிளக் ித்
ைண் மண்டேம் இட்டு மோசி முன்னோள்
ஐய நுண் மணல் க ோண்டு கைரு அணிந்து
அழ ினுக்கு அேங் ரித்து அனங் கைவோ!
உய்யவும் ஆங்க ோகேோ? என்று கசோல்ேி
உன்தனயும் உம்பிதயயும் கைோழுகைன்
கவய்யது ஓர் ைழல் உமிழ் சக் ரக் த
கவங் டவற்கு என்தன விைிக் ிற் ிகய! 1
----------------------------------------ைதரதுதடத்து குளிர்வட்டக் க ோேமிட்கடன் !
தைமோைம் முழுவதுகம ஆதசயுடன் !
பித வளரும் பருவமைில் மோசியிகே
கைருவினிகே கவண்பட்டு மணலுமிட்கடன் !
மன்மைகன ! உன்தனயுமுன் ைம்பி ோமதனயும்
உய்கவகனோ எனகவண்டி கநோன்பிருந்கைன் !
மின்னுகமோளி உமிழ் ின்

சக் ரத்தை

ைன்த யில் ைோங்குமந்ை ரங் னுக்கு
அன்புடகன அந்ைரங்

கசதவயிதன

ஆக் ிடகவ பணித்ைிடுவோய் இக் ணகம !
P. ஸ்ரீகைவிபிரசோத்
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505:
கவள்தள நுண் மணல் க ோண்டு கைரு அணிந்து
கவள்வதரப் பைன்முன்னம் துத படிந்து,
முள்ளும் இல்ேோச் சுள்ளி எரிமடுத்து
முயன்று உன்தன கநோற் ின்க ன்
ள் அவிழ் பூங்

ோமகைவோ,

தண கைோடுத்துக் க ோண்டு

டல்வண்ணன் என்பகைோர் கபர் எழுைி,
புள்ளிதன வோய் பிளந்ைோன்என்பகைோர்
இேக் ினில் பு

என்தன எய் ிற் ிகய. 2

----------------------------------------நுண்மணேோல் வைிகயேோம்
ீ
வழிகசய்கைன் !
ண்ணன்வரும் போதையிகே பட்டுகபோகே...
அந்ைிவரும் கநரம்முன் நீர்த்துத யில்
புண்ணியநீ ரோடிஉடல் தூய்தமக ோண்கடன் !
முட் ளில்ேோ சுள்ளி ளோல் கவள்விகசய்கைன் !
மன்மைகன ! உதனகவண்டி கநோன்பிருந்கைன் !
கசோட்டும்படி கைகனோழுகும் மேரம்பில்
கசோக் தவக்கும்

டல்வண்ணன் கபகரழுைி

பட்சியிதன வோய்பிளந்து ைோக்குைல்கபோல்
போதவயிவள் கமகேய்ை கவண்டு ிக ன் !

P. ஸ்ரீகைவிபிரசோத்
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506:
மத்ைநன் நறுமேர் முருக் மேர்
க ோண்டுமுப் கபோதுமுன் னடிவணங் ி,
ைத்துவ மிேிகயன்று கநஞ்கசரிந்து
வோச த் ைழித்துன்தன தவைிடோகம,
க ோத்ைேர் பூங் தண கைோடுத்துக்க ோண்டு
க ோவிந்ை கனன்பகைோர் கபகரழுைி,
வித்ை ன் கவங் ட வோணகனன்னும்
விளக் ினில் பு கவன்தன விைிக் ிற் ிகய. 3
----------------------------------------முருக் ம்பூ அைனுடகன ஊமத்ைமும்
மூகவதள உன்னடியில் பூதையிட்கடன்!
சுருக்க ன்று என்வோயோல் 'நீகபோய்யன்'
எனகசோல்ே தவக் ோமல் நடந்ைிடுவோய் !
க ோத்ைோ

மேரதடந்ை அம்கபய்ைி...

'க ோவிந்ைன்' எனும்கபதர அைிகேழுைி
வித்ை னோம் கவங் டவன் எனும்விளக் ில்
நோன்பு கவ கசய்ைிடுவோய் மன்மைகன !

507:

P. ஸ்ரீகைவிபிரசோத்

Page 6

நோச்சியோர் ைிருகமோழி – எளிய ைமிழ்

விதை வடிவில்

சுவரில் புரோணநின் கபகரழுைிச்
சு வநற் க ோடி ளும் துரங் ங் ளும்,
வரிப் பிணோக் ளும்

ருப்புவில்லும்

ோட்டித்ைந் கைன் ண்டோய்

ோமகைவோ,

அவதரப் பிரோயந் கைோடங் ிஎன்றும்
ஆைரித் கைழுந்ைகவன் ைடமுதே ள்,
துவதரப் பிரோனுக்க

சங் ற்பித்துத்

கைோழுதுதவத் கைகனோல்தே விைிக் ிற் ிகய. 4
----------------------------------------சுவரினிகே உன்கபதர எழுைிதவத்கைன் !
சு ோமீ ன் துணிக்க ோடியும், குைிதர ளும்...
வரியிதன வசும்கபண்,
ீ

ரும்புவில்லும்

ோணிக்த யோய் ைந்கைகன மன்மைகன !
பூப்கபய்ை நோள்முைேோய் எழுச்சிகபறும்
என்மோர்புத் ைடமுதே ள் துவோரத யின்..
ோப்போளன்

ண்ணனுக்க

எனவளர்ந்கைன் !

கசர்த்ைிடுவோய் என்தனயும்நீ அவனிடகம !

P. ஸ்ரீகைவிபிரசோத்
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