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தி��ெதா�ட	 சதக. 

தி�மாணி�கமாமைல 

கா�சீ�ர�தி� தல��றாெர�� க�சிமேய ர!லதிலகராகிய 

தி�"பா�$�ெகா%&$ மைல�ெகா'() நாவலரவ	களா� இய�ற"ப.%, 

ெச�ைன: மதரா0 ாி"ப� அ�சிய(திரசாைலயி� பதி"பி�க"ப.ட). 

1914, விைல அணா 

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

!�ேவ)ைண. 

 

தி�ெந�ேவ� �
�ெத�வி��	த மாதி�ெந�ேவ� �
�ெத�வி��	த மாதி�ெந�ேவ� �
�ெத�வி��	த மாதி�ெந�ேவ� �
�ெத�வி��	த மா----����, , , , வி�வா வி�வா வி�வா வி�வா     

அழகிய ெசா�கநாதபி$ைளயவ�களிய�றிய சிற&�&பாயிர�அழகிய ெசா�கநாதபி$ைளயவ�களிய�றிய சிற&�&பாயிர�அழகிய ெசா�கநாதபி$ைளயவ�களிய�றிய சிற&�&பாயிர�அழகிய ெசா�கநாதபி$ைளயவ�களிய�றிய சிற&�&பாயிர�....    

 

ெகா�சக�க2"பா. 

 

ெபா�னி(தி� ேசாணா.$� காவிாி"3 ப.$ன�)� 

ெச�னிெய� ம�னிகலா� சி(ைதெநா() சா	வணிக	 

&�னியவா றாதாி�)� தி�ைல�வாயிர	 ேபா� 

ப�னி�வ ெரனவவைர" பா	ெசால�ேச	( )ைறபரம�.  (1) 

 

ேதா.ேபா�கி வாணைனமா4� தவ� 5�வ" பாதல�கீ6� 

கா.ேபா�கி நி�றபிரா� றனி 7த�க. டழ�பைடயா� 

ேவ.ேபா�கி மைலமகைள மண(த�ைண ெவ�பைனய 

வா.ேபா�கி சிவைதெய� மாணி�க மைலயம	( ேதா�.  (2) 

 

அைல�ெகா'() &ட9!க9ைக யா�றிெனா%9 கீ�5மதி� 

கைல�ெகா'() பட�&$� த'ப	 தி�� கழ2ைண�ேக 

யிைல�ெகா'() மலாி� வைக �ல�ெமன ெவழி�க�சி 

மைல�ெகா'() நாவல�பா மாைல ெதா%� தணி(தனனா�.  (3) 
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சா�தி%ம மா2ைக" ேப	 தி��ெதா�ட	 சதகமஃ 

ேத�தி%ந� ல$யாக� தி�ளக�றி ெய"ப�5 

நீ�தி%ெம� ஞான ந�கி நிமலன$ நிழ2��தி� 

கா�தி%நி� சயமதைன� கரதலா மலகெமன.  (4) 

 

ேத	()��க மிகலா� மகிலெம9!� சிற�க<=ள9 

>	() ேம� >றியப� னி�வெர�9 !'வின� 

ேந	() சில ப�த	க? ேவ�%நிமி� தமதா�, 

ேமா	() ெப�9 க�வியறி ெவா'�காதா ஓெரா�வ�.  (5) 

 

அ5சீ	�கழி ெந$ல$யாசிாிய வி��த. 

 

இ(திைர யா�றா= 3சி� தி�ன�= ெப�ற நீரா� 

ெச(தி� வாA ெர�ன� திக6தல�)தி�த ெச�வ� 

ம(திரா� கர9க ள�  ைவகB� சி(ைத ெச4ேவா� 

ற(திர மதியி னா� ெச( தமி6வள9 ெகாழி�! வாய�.  (6) 

 

சிவன$ யா	க டைம யவெனன" ேபC� சீல� 

றவம�?��தி ரா�க நீ�றணி தைழ�! ெம4ய� 

கவ	�ற� சைமய ேம�ெகா= க�டக	� கசனி ேபா�வா 

னவனியி� ெபாைறD ளாென� னைணயவ	� !யிேர ய�னா�  (7) 

 

அ"ப	 ( தர	ச ப(த ர�.$�" பாட ெல�லா( 

)"பவி	 சைடயா� காதி� 5�� ெவனேவ பா% 

ெமா"ப�� ெசா�க 29க ேவா )வா �	�திெய�ன� 

ெச"பபி தான ெப�ற ெசக"பிர சி�த னாேனா� .  (8) 

 

௸ ேவ5. 

 

க�)�ப� பிரதிகைள� ெகா�% ந�! 

        பா	ைவயி.%� கம'( ெத�ற� 

ம�<மைல� !5&னிவ� கம�டேலா 

        தக"ெபா�ைந வள"ப( த�னா� 
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ப�வர2 ென�ைலநக	 &�தமிழா கரவ�சி� 

        பதி"பி� )ப ாி� ட	க ?=ள ம.% 

ெப�!�க6" பயிைர வள	� 

        தி.டா� ம�ேனா .  (9) 

 

!�ேவ )ைண. 

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

தி��ெதா�ட	 சதக. 

சிவமய. தி��சி�றபல. 

 

கணபதி கா"�. 

ேநாிைச ெவ�பா 

மாதிெனா� பாக	 தி� மாணி�க மாமைலயா	 

மீதில�ப	 ேப5 ெகா�ட ெம4�சதக-ேமா திடேவ 

த(தன�! ெம.டாத ச9காி தா� ெப�5க(த 

க(த��! &��தி�ேதா� கா"�. 

--------- 

 

அைவயட�க. 

ஆசிாிய வி��த. 

 

3ேம< வ�ெறா�ட	 க�ைண >	( ெதழி� ெபற" 

        �கறி�� ெதா�ட� ெதாைக" 

ெபா��ல< நபியா�டா	க2� )ைறவைக" 

        ெபா�= ெகா�% ேச�கிழா	 ெசா� 

நாேம< ெதா�ட	க= �ராணவிாி ெகா�ைறயா	 

        நவிB �ராண சார 

நா$� தி��ெதா�ட	 சதகமைத நாயிேன 

        னாவல	&� ேனா) பா�ைம 

Fேம< ேசாைலயி� ேசாைன&கி� க�%களி 

        G6()விைள யாட� �ாிD( 

ேதாைகமயி� க�% த� சிறகைர விாி�தா% 

        G.%வா� ேகாழி ெயா"பா 

மாேம< ெவ=ைளவிைட மீேதறி ய�ப	&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல வாசேன 
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யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (1) 

 

ெதா�ட	 I�சிற"�. 

 

ப$யில! ம�ெநறி நட�திவ� &�தம" 

        ப�லவ ென�� ேசாழ� &� 

ைப(தமி6� சீவக� சி(தா மணி�கினிைம 

        பக	ெபா') ேசைவ ேவளா� 

!$ெப5 மைம�செசன வ�ேச�கி ழா	மட� 

        !�ட	 ெபா4 I2 �ைமD9 

!ண9ெகாடா தி�ைம�! &5தி I� ேவெறன� 

        >றவ( I2யா ெதன 

வ$க= �க ழாAர	 ெதா�ட� ெதாைக"பதிக 

        மத� ெபா�ைள யாைன &கனா 

லறி(தினி) நபி ெசாB ம(தாதி வைகெய�ன 

        வரச�விாி பக	க ெவனேவ 

வ$ தமி6� ேச�கிழா	� !லெகலா ெம�5 &� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (2) 

 

நாயனா	 ெதாைக. 

 

ேவதிய	க= பதி��வ	 ைசவமைற ேயா	 நா�வ	 

        மி!ம�� )வாி ெலா�வ	 

ேவ(த	களி ல5வ	!5 நிலம�ன ைரவ	�க6 

        விர< தன வணிக ைரவ	 

தீதி�ேவ ளாள	பதி� �வ	!ய வ	க= ேவட	 

        திக6பாண	 கைடஞ	 ெச�கா	 

ெச4யJ 'வ	 Fச	 பரத	சா 2ய	 தனி� 

        ெச"�ேமா ெரா�வ	 மி�க 

நீதிெசறி யிைடய	களி 2�வ	மரபறியா	 

        நிக6(தபதி� �வ ெர�5 

நீணில மகி6()ெகா� டாடவழி யாத�க6 

        நி�தியா ந(த ைசவ 
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மாதவ	 பணி(திட" பாதமல	 த()&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (3) 

 

நாயனா	க= தி�மர�. 

 

ேமானமி! தி�ைலய( தண	ஞான சப(த	 

        &�க	 த� ேடச	 ந�க	 

&ைறைமெப5 ேசாமாசி மாற	கண நாத	ெம� 

        ெமாழிசிற" �2ய	 கைல ப	 

ஞானமி! 3சைல யா"3தி ப பதிய	 

        நமிந(தி ேவத மைறேயா	 

நவிB வ� ெறா�டாிைச ஞானிய	 �க6�)ைணவ	 

        ந�சைடய	 ைசவ மைறேயா	 

ேபானக( த�சி5� ெதா�ட	 ந� ம��)வ	 

        �க2ட9 கழிய	 ேசா	 

ெபா��க6� ேசாழ	 ெந% மாற	ம9 ைக�காசி 

        ேபா�5ேகா� ெச9க� வளவ	 

மானில �க6ேவ(த	 தா= பணி( திட<&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (4) 

 

தி�<ல< >�த	 நர சி9க	ேச தி�தைலவ	 

        ெச4யகா டவ	ேகா� கழ� 

சி9க	!5 நிலம�ன ரம	 நீதி �	�தியா	 

        திகழிய� பைக யைம D( 

த�<ய	 க2�கப	 வணிக	 தி� நாவைரய	 

        சா�கிய	 க2� காமனா	 

ச�தியா	 விற�மி�ட	 �	�க	 ேகா. 

        �2யெரழி� சா�5மாி வா.டாய னா	 

க�ைணயிைள யா� !$" பதிமாற	 வாயிலா	 

        க�)&ைன ய%வ	 மான� 

க�சாற னா	 ெச�� )ைண நாய னாெரன� 

        கழ5ேவ ளாள	 ெதா�சீ	 



7 

 

ம�<மன த�பினி� றி�வ�= �ைன(திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (5) 

 

ெச"பாிய தி�நீல க�ட	!ய வ	ேவட	 

        ெசம�க� ண"ப	 பாண	 

ெச4ய தி� நீலக� ட"பாண	 கைடஞ	 நா. 

        ெச�வ	 ெச� கா	க2யனா 

ெசா"பி� &�!ல� ேதனாதி யா	வணா 

        �ய	 !றி"��ெதா�ட	 ெம4 

ேயா9!பா தவாிலதி ப�த	சா 2ய	!ல� 

        )�றசிவ ேநச ாிைடய	 

த"பிலா� தி��ல ரானாய	 மரபிலா	 

        த�$ெயறி ப�த	 ��ல	 

த�!ல� சிைறகாாி ெபா"பிய !5பா$ 

        சா	(தவ$ யா�� ம�5 

ைம"�ய ெல�9க�ைண D�பன நிைற(திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (6) 

 

!�வ�ளா� &�திெப�ற நாயனா	க=. 

 

3ம�< ெத4வமைல மாமக டன�தி�" 

        ெபா�கி�ண வ&)�% ெம4" 

ேபாதமி! தமி6மாைல ேயா)ச ப(த	ெபா4" 

        ��த	வைல நீ�) நி�றா ேண 

ம�< நாவைரய	 தி��ல	 நி�றசீ	 

        ெந%மாற ர"3தி யா	 ேநய&5 

ேசாமாசி மாற	ம9 ைக�கரசி 

        நீலக� ட"பாண	 ப� 

பாம�< மிழைல� !5ப	கண நாதெரா% 

        பகாாிய ைசவ ெநறிேய ப�றிய 

!ல�சிைறD மானவி" பதிெனா�வ	 

        பா9!லக ேமா9க நா�! 
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மாமைற பரா<&ப ேதச!� வாக&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (7) 

 

இ29க�தா� &�திெப�ற நாயனா	க=. 

 

�க6ெப59 கைலயெரறி ப�த	>� 5வனா	 

        �க6�)ைணவ	 க�ண"ப	 ேகா. 

�2யரா னாய	ப  பதிய	சா� கிய	விற� 

        3சைலய	 ��ல	 &�க	 

அகம5வி� ச�Kச	 நமிந(தி வாயிலா 

        ச�=ேசர	 த�$ ய$க 

ளதிப�த	 க2ய	வா. டாய	 கா ாிய	 த�க 

        ைவய$க ணீல ந�க	 

திக6 ெபற வ��சிற" �2ய	 தி� நா.ேபாவ	 

        ெச4யெச9 க.ேசாழனா	 

ெச"பிய க2�காம	 ெபா�கழ� சி9க	வா� 

        ெச��)ைணவ	 �	�தி யாரா 

மகி'மா ைற(த$ய	 பணி29க வ$ெவன&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கபிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (8) 

 

ேவட�தா� &�திெப�ற நாயனா	க=. 

 

கணிதமி! தி�நீல க�ட	விற� மி�ட	பைட 

        க�5வல ேவனாதி யா	 

க�சாற னா	 சி5� ெதா�ட	நர சி9க	 ெபா4 

        க$க2� கப	 �	�க	 

பணிதனிைற ச�தியா சம	நீதி யா	மிக" 

        பரவிய �க6� ேசாழனா	 

ப��ைற தி��!றி" ��ெதா�ட	 சிவேனச	 

        பக�ெம4" ெபா�� மாறனா	 

அணித� ேபாாி� &ைன ய%வ	கா ைர�கா2 

        லைமD மிட9கழிய	 சீ 
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ராகிய விய�பைகய	 ேமயப� ெதா�பத$ 

        யா	க�மன த�பி� மி�க 

மணித� 3திசா தனேவட வ$ெவன&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (9) 

 

இய2ைச�தமி6 நாயனா	க? ஆ�சிரம&. 

 

தனிைமெப5 தி�ஞான சப(த	 நாவைரய	 

த�கேப யாாிய 2ைச� 

தமி6�வ ராய	 தி� நா.ேபாவ	 பாண	ெசா� 

        ற�பரம ைன"பா% வா	 

ப�மிைச� தமி6நா�வ ைரய$க $��ல	 

        பயி�காாி யா	ேசர னா	 

ப�� ெப5 ெபா4ய$ைம யி�லாத �லவாிய� 

        பக	வேலா ைரவ	 ம5வி� 

�னித&5 மி�லற( தி�நீல க�டனா	 

        ெபா�மிய� பைகD ளி.டா	 

�கலைரய	 �	�தியா	 )றவற� ச�Kச	 

        �க�பிரம சாாிய �ேளா	 

மனவா�! ட�காய ெமா�ைமD� ற$யவ	&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன பிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (10) 

 

 (தர�	�தி நாயனா	. 

 

ப�!ல< கயிைலயி� பணிவிைட யக�5ெத� 

        பா�நாவ L	�சைடயனா	 

பாலெரன வ�ற�. %ைறமண &$�!&� 

        பரம�� க$ைம யாகி 

வி�!ல< மதிைக ேச	( தாAாி ல�=�ாிய 

        ெம�பரைவ ேதா= �ண	() 

விற�மி�ட A$ய� ளா�ெறா�ட	 �க6பா$ 

        ெவ�!�ைட ெந�ல ைழ�)� 
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த��க2 M	�ெச9க� ெபா� ெச4) &)!�ற	 

        த(தெபா� ளா�றி னி.%� 

தடெம%� ெதழி�ச9கி 2�!ாிைம யா4� F) 

        சா�றிெயா� தைனயைழ�) 

ம�!ல< ேசரெனா% ெவ�கய மதி�ெசல&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (11) 

 

தி�ைலவாழ(தண	. 

 

ெசா�Bல< ெசா	ணமய ம�5ளா	 தி�வ$� 

        ெதா�$� மன ைவ�த ெபாிேயா	 

Fயநா� மைறகளா ற9கவ� லா	க�&� 

        தீDளா ர5ெதாழி2 னா	 

இ�லற( தனி�வழா	 க�ைண தவ மறி< ெபாைற 

        ெயழி�சீல மி�க �கழா	 

இனியக� $ைக3தி சாதன� ேதா	பணி( 

        ேதவ� மிைற�  ெச�வ� 

தி�ைலவா ழ(தண	க� �வாயி ர�ெதாைக� 

        ெத4வமைற ேயா	 க� மகிைம 

ெச"பெவவ	 வ�Bக ெரன"�வனி ேயாதேவ 

        தி�ைலவா ழ(தண ெரன 

வ�லவ� ெறா�டைர" பா% நீ ெய�5&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (12) 

 

தி�நீலக�ட நாயனா	. 

 

கழனிெசறி தி�ைலநக	 ேவ.ேகாவ	 தி�நீல 

        க�ட	மி! காத ேலா%9 

க�ைணய$ யா	�க&) ெச4வத� கினியம. 

        கலமளி� தி%வ ர�பா 

2ைழதன" ெபா)மாத	 பாலைணய வ) ெதாி( 

        தி�லவ= ெபாறாF$ நீ 
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ெரைம�ெதா$� றி�நீல க�டெமன வ�சிமா 

        2�ப( )ற(திளைம ேபா4" 

பைழயவய )�றவ	& ன�றவ ெரன�தம) 

        பா�திர( த(ெதா ளி�)" 

பலநா ளக�5 ேக. பவ	க=கா ணாைம ம5 

        பா�திர( தரெவ 5�) வ'விறட 

�6!வி� தவாிளைம ெப�றிட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (13) 

 

இய�பைக நாயனா	. 

 

ேபாதம� ம�தநீ	 நா.$னி� காவிாி" 

        3ப.$ ன�)= வணிக	 

�கழிய� பைகயா$ யவ	க= ேவ� $யெவலா 

        ெபா�(த� ெகா%�! நாளி� 

காத� ெப5 F	�தமைற ேயாெரன� ெச�5 நி� 

        காத2 தைன�த� ெகன� 

கழறவ" ப$. த( த�"பேவ தமெரலா9 

        க�திேய தைடக= ெச4ய 

ேவா)பழி Nெத�5 வ(தவைர J.$:யிைட 

        M ெறலா வில�கி யா9ேக 

உ�ற)ைண யாகிவ� ம�றவ	த நிைலைமயிைன 

        Dலெகலா மறிய ேவ�$ 

மா)ைமயி ேனா%விைட ேயறிெயதி	 நி�5 &� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (14) 

 

இைளயா�!$"பதிமாறனா	. 

 

பாாி�வள &ழ<ெதாழி லா�மிைள யா�!$" 

        பதிமாற ேனாி� மி�க 

பா�கிய நிைற(த$ய ��$ய5  ைவ ந�! 

        ப�பின	ெச� வ9! ைற�)� 
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காாி� மைழ சாடந% யாமமைன �$� 

        க%பசி ெப59 காைலயி� 

க$(ேதா ெரன�ெசல� க�ட&) ெசயவ�ப	 

        காத2ைய வினவ வவளிP 

Qாிலா	 த�வாிP ேவைளேவ றிைலவய2 

        B�%ெந� &ைளக ெளனேவ 

ேயாதவய� ெச�றாி� தி�2ல� கா�சைம� 

        )5பயி	� கறிெச4 த�பா� 

வாாிர& )�கெவன வழB�வ மாகி&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (15) 

 

ெம4"ெபா�= நாயனா	. 

 

ந�னய மி!�ேசதி நா.$னி� ேகாவL	 

        ந�!$ விலாட ம�ன	 

ந� தி� ேவடெம4" ெபா�= ெகா�ட சி(ைதெய( 

        நா?&ைற ெநறிவழா தா	 

பி�ைனம5 ம�ன	சம ��னிவ2 ேதா�றட� 

        ெபறவாி ெதன�தீ தக 

ெப�5மி� கவெரன� ைக"பைட கர(தெவா� 

        ��தக� கவளி ேய(தி 

D�னிவா யி�றைட வில�கிமா ெதா%ம�ன 

        �5 )யி� >ாிட� ெச� 

5பசார &றஞான ெமாழி!வ ெனன"பணி 

        <றவ�ச நிைன< ெச4ய 

ம�ன� ெம4" ெபா�ெள�5 ந�ெனறி �ாி(திட&� - 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (16) 

 

விற�மி�டநாயனா	. 

 

வி(ைதெப5 மைலநா %ய	(தெச9 !�Rாி� 

        ேவளாள	 ெதா�! ல�தி� 
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விற�மி�ட	 சிவசமய ெநறிெகா�% பலபதிக� 

        ேமவிய$ யா	க ேளா%" 

ப(தமற மகி6விெனா% மாAாி� ேம<நா. 

        பரைவயா	 ேதா� மண(த 

பா9க	வ� ெறா�ட	வ( த$யா	க $�வ$ 

        பணி(திடா ேதக வதனா� 

சி(ைதமிக Q$ய) க�%வ� ெறா�டைர� 

        தி�வ�ளி னா� நிைற(த 

சீ	ெப5( ெதா�ட	 ெதாைக ேயா) ெகன வ�ெறா�ட	 

        ெச(தமி6" பதிக ேமாதி 

வ(தைன ெமாழி(த�ப	 �(திமகி6 வாக&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (17) 

 

அம	நீதிநாயனா	. 

 

அ�= ெப5 ெபா�னிநா $ல!பைழ யாைறM 

        ரத�வணிக ராைட மாைட 

யளவிெல� ணிதிDைடய வடம	நீதி யார$ய 

        ர��ைவ� )ைடேகா வண( 

த�வ	 தி� ந�L	 விழாவி� மட &ைறெபா') 

        த�கசி5 &னிவ	 ெபா�ைக� 

த�$2� ேகாவண9 ெகா�%ெச� றிடவ�ப	 

        தாம&) ெகா=க ெவ�ன 

<�வநீ	 ேதா4வெம� ெறா� ேகாவ ண(த( 

        ெதாழி�)வ( தீர மா�ெற 

&ைடேகா வண(தைன� தாெவன� காணவிைல 

        ேவெறா�5 த�வெலன ேந	 

ம�<நிைற தாெவன� ெதா�ட	 நிைற ேகாBற &� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (18) 

 

எறிப�தநாயனா	. 
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சீதவய� நீ%க� Qாிெலறி ப�த	ெம4� 

        சிவன$ய	 )யர ெம�லா� 

சிைத"பெல� ேறபர ெச%�தி%( திற2னா	 

        சிவகாமி யா	ைவ கைற" 

ேபா) ெகா4 தானிைலய	 மீ)�ைன மலைர" 

        �க6�ேசாழ	 ைகமா மத 

ெபாழி() சிதற�ெதா�ட	 சிவதா ெவ��ெசா� 

        ெபாறாமெலறி ப�த A$ 

ேமாதவய பா Jர	 மாய ேவ( த� க�% 

        &��நி� ெற��யிைர நீ	 

&$Dெமன வாளீய வா9கிவா= த�க�ட 

        �.$யாி ெபா') விைரவா� 

மாத9க ெமாேபாக �4யவ�= ெச4) &� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிரா ஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (19) 

 

ஏநாதிநாயனா	. 

 

சா�5ேசா ணா.ெடயின UாிV ழ�!ல� 

        சா�றேர னாதி நாத	 

தைலவ ெசழி� வா.பைட� ெதாழி�வி�ைச �ாி திறைம 

        சா	() ெவ� ணீ�ற�பினா	 

ேதா�றமி! தாய�தி லாிGர� வா.பைட� 

        ெதாழி�க�% மிதமி�சி ேய 

ெசா�சபத ெமா%க9!� �ல	காைல ெச�றணி 

        ெதா%�தம ாிைழ�) வ�ச� 

ேத�றமன ெதா%நீ5 சா�திமைற வா4யல	 

        ெச�லாம 2�ேவா	 ெச�� 

ெச4ய 7த� நீ5க� ேடைழேபா� நி�க� 

        சின(தவ னட	"ப வ�ப	 

மா�றா ெர�( தி�ெவ� ணீ�றா ெரன�ெதாழ&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (20) 
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க�ண"பநாயனா	. 

 

கானில! ேபா�த"பி நா%%" 3	ேவட	 

        காவலவ ெர� நாகனா	 

காதB� றி% தி�ண னா	ேவ.ைட ெச�5ெத� 

        காள�தி மைல நாத�� 

>னில5  ைவெப5 மிைற�சிவா4 ம�சன& 

        &�சிமல	 த(த5 தின 

&க(திட� க�ட ெம4� சிவேகாசாி�!மன 

        )5 )ய ரக�ற விழிநீ	 

தானில9 கியவ�வி ேயாட< ம�(திட� 

        தானட9 காத ேபா)( 

த�க� ணிட(த"ப நி�கம5 க�!�தி 

        சாயவ) நீ�! ேபா) 

மானில( த�னிெல� க�ண"ப ெனன< &� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (21) 

 

!9கி2ய�கைலயநாயனா	. 

 

கா<ைற( தி%ெபா�னி நாெட�( ெத�றி�� 

        கடQாி� மைறேயா	 தமி6� 

கைலய	!9 கி2யெவ� �ைகந5 பணிவிைட� 

        காதலா	 க2யி னா�மா� 

ேம<மைன யா= தா2 ெகா�% ெந� ெகாளெவ�5 

        மி�க!9 கி2ய வா9கி ேவ�%பணி 

விைடய�� 3�டம	( திடவி�2� 

        மி!ெச�வ மகல வ�ளா 

ேலவிய$ யார&) பாBட ன�(த< 

        மிய�பன( தாளி லாச 

ென�ண&$ வாக< வாகீச��!விைன 

        N�ெமா� பி=ைள யா	�! 

மாவள� )டன&) தானளி� திட<&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 
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        மாணி�க பைல நாதேன.  (22) 

 

மான�க�சாற நாயனா	. 

 

க�ன�வய� G6க�ைச ந�னக	� !$யில! 

        காராள ெர�� மான� 

க�சாற னா	ெதா�ட	 ெந�சா� மினியபணி 

        காதெலா% த�ப�பினா	 

த�னைமD ட�ெப�ற க�னிேய ய�!ாிைம 

        சா�5மண வ)ைவ ேக.%� 

த�கமா விரத	ேபா 2�!= வர வ�ப	ெப� 

        ட�ைனய$ பணிவி� திட 

வ�னமி� !ழ� நம) ப�சவ$ ெச4வத� 

        காெமன மகி6() �த�வி 

யளகம)  ாிைகயி லாி(த�ள வா9கிமைற 

        வா4வி� ெண'(த வா�கி� 

ம�னிய க2�காம	 ந�மண� ெச4திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (23) 

 

அாிவா.டநாயனா	. 

 

தைழ�தவய� நீ	 நா. %ய	(தகண ம9கல( 

        த�னி�வ� பி�னவ	 !ல� 

தாயனா ெர(ைததி� நாயனா	 மாவ%� 

        த�கெச( ெந�கீைர D� 

ெசழி�திட� தி�வ& தளி"பவ	� ேகவ5ைம 

        ேச	"பவய� ெச�5 >2 

ெச4) க� ெந�ற9க டம)�$ யாகேவ 

        ெச(ெந�பணி !ைறயா) க� 

$ைழ�திட� க�ெந� றவி	�) &ண வி�லாத 

        ெதனி�மைன யவ? &�ேபா 

2%பாி  ெகா%வர� கமாி�J ழ�கள� 

        தீ.% வா= 3.ட ெவதியா4 

வ'�கிய கம	�!= ந� மாவ%வி ேடெலன&� 
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        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (24) 

 

ஆனாய நாயனா	. 

 

ந�Cமழ நா.$�ம9 கலநகாி 2ைடய	!ல 

        ந�Cமா னாய	 சி(ைத 

ந(திந ப�க$ைம ெய�5நிைர ேம4"பெரழி� 

        நவி� )ைண� க�வி ெநறியி� 

��ணிய மி!(த தி� ெவ�ணீ5 ப$வ 

        ெபா2()39 ெகா�ைற நீழ� 

ேபா()திாி க�!ழ2 ல�ெச'� த&த 

        �க.$யா ன(த �5 

ப�ணிலக வாயிர9 க�ண�ல ேகா	&த� 

        பயி�சரா சர& ��க" 

ைப9!ைழ ெப��கவ( த�பநீ தின&மி" 

        ப$M ெதன" �க�5 

வ�ணமி! மல	மாாி வி�ணவ	 ெபாழி(திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (25) 

 

�	�திநாயனா	. 

 

தா.$க மி!பா�$ நா.$னி� ெற� ம)ைர 

        தனி�வணிக	 �	�தி யா	ந� 

ச(தன� கா"பி% �(திமற வாதபணி 

        த�நாளி� ம5ம�ன	 ேபா	 

நா.$மா ற�பைடைய J.$Dல கா�டமண	 

        நாவி� ெமாழி ெபா4D க() 

நாயனா	 பணிவிைட� கிைடM றி% ெபா') 

        ந�&ழ9 ைகக= க�2� 

றீ.$Dதி ர(தைச சிைத(ெத�� கைரய ெம4� 

        சி(ைதக� $ரவி லPQ	� 

ெச9ேகா� நடா�)ெம� ேறாதிய ம� J4( திட� 
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        சி()ர பிடாி� ைவ"ப 

வா.டமி� லா'ைம கா.$D� கா�% &� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (26) 

 

&�க நாயனா	. 

 

ேத9!ல< ெபா�னிநா ேடா9!3 �கL	 

        ெசழி�!மைற ேயா	 &�க னா	 

ெச9கதி�தி�!& ென'() �ன� �6கிவ� 

        ெசறிகாவி னி�ெச�5 ேத� 

பா9!ெப5 ேகா.$� மல	 நீ�ட ெகா$ மல	 திைர" 

        பாணிமல	 ஞால மல� 

பறி�தபி� பிைணபல ெதா%�)த� ெசPவிவிைர 

        பயி�காைல தின& ம�பா4 

நீ9காிய வ	�தமா னீ�ச	 தி� &$G.$ 

        ேநயவா ன(த �.$ நிகாிலா 

வ�ெச'� ேதாதிDைம ய&)�ட 

        ேநய	மண ம)வி�"பி� 

மா9!யி� ெப5�ேசாைல G6ெப� மண(தனி� &� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிரா ஜூ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (27) 

 

உ��திரப பதி நாயனா	. 

 

க9!ெல' மதிெயன� ச9கெவ� $ைரயிெனா2 

        கா.%நீ	" ெபா�னி நா.$� 

கைல நீ% ெத�றி�� தைலMாி ல5ெதாழி� 

        க�றப  பதிய	 ெம4ைம 

த9!நா� ேவதமா ற9கச. க�மெநறி 

        தவறா 2ர< பகB( 

த��ன� ம%�!ணி� 5�சிமிைச ய9ைகய� 

        ச2ெயா% மகி6�சி சா	() 

வ9கண ெசன"ப�ச வ.சர &��திர 
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        மைற(தி%( திறைம யதனா 

ல�பிெனா% சைட(தி யில9கம' மா�கர 

        மB9க�  �பா	 !ழ� 

ம9ைகDட� மி!தி�� ெச9க�மழ விைடயி� &� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (28) 

 

தி�நாைள"ேபாவா	நாயனா	. 

 

காமல	 சிற(தேம� கரநா.$ லாதU	� 

        கைடஞ	!ல ந(த	 தி�&� 

க�ண	பதி பலெவன" ப�ெணா2 &ழ�!&� 

        க�விெச4 �ற�ெதா�$ னா	 

3ம�< �� >	� தி��ேகாயி� மதி�வல 

        �ாியவட ேவ5 விலக" 

�ாி() 3 ெபா4ைக ெச4 தபல( ெதா'திட" 

        �கBெமாழி நாைள ெய�ப 

ேரமமைற ேயா	ெதா'( தி�ைல ெச� ெற4திநா 

        மி"பிறவி தீ� வைகெய� 

ெற�ணக9 க�ட(த ண	�கிர< கன<த( 

        ெதாியி% �ன� �6கிேய 

மா&னிவ ராகிமைற ேயா	 ேபா�ற ம� 5�&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (29) 

 

தி��!றி"��ெதா�டநாயனா	. 

 

த�டமி6 மி!(ெதா�ைட நா.$னி� க�சிநக	 

        த�னிேல கா2 மரபி� றைழ�!( 

தி��!றி"��ெதா�ட ர$யா	 

        சட9க= பணி ெச4D நாளி� 

ெகா�ட�ம2 காைலயா )லாி�மா தவெரன� 

        >ைறமா ெசா%மிைள�த 

ேகாலெமன <(ெதா�ட	 &�� ெச� றிடவ�� 
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        >	()மா  ைற >ைறைய� 

க�டய	வி �ைடெயா2� திடவ� ெளன�சீத 

        கால&ட� !ளி	 ெபாறா) 

காCெம� ேறாதவி" பகலளி" ேபாெமன� 

        ைக�ெகா� ெடா2�) வ�&� 

ம�$ய ெப�(Fற� க�%&$ ேமாத&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (30) 

 

த�K  ரநாயனா	. 

 

ெம4யக ெப5 தி�� ேச4�ஞL	 மைறேயாாி� 

        மீ5கா சிபேகா� திர விள9ெக�ச 

க�த	மைன யா=பவி� திைரேச4 ' 

        விசாரச� மாவறிவி னி� 

ெபா4பிக6( ேதா	கணிைர ேம4�!மா ய�பிைழ 

        ெபாறா) தா� ேம4�) விாிநீ	" 

ெபா9!ம� ணியனா நீழ�மண� ேம�பா� 

        ெபாழி(தா.$ ய	�சைன தின� 

ெச4யவ( தண	 தம� கய2 ேனா	 >றவ� 

        ெச4ைகத( ைத�! ைர"ப� 

ேத$ம5 நா=க� ப$�)ைக� தவ	கா� 

        ெதறி"பம' ெவறிய வா�பா� 

ைவயக மதி�றா &�கல( த() &� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (31) 

 

தி�நா<�கைரயநாயனா	. 

 

தி�&ைன" பா$நா %ாிய தி� வா�	 

        ெசழி�தேவளா�! ல�தி� 

றிக6!5� ைகயரதிப	 �கழனா	 மைனவிமா 

        தினிய	பா� றிலக வதியி� 
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ம�ணீ�கி ெய�5பா ட2��தி ர�தமண	 

        மா	�க&ற திலத வதியி� 

வ�Gைல யாலதிைக ேச	()வ� டமிழிேனா4 

        மா�றிவா� கிைறெய�5 ெம4 

ெவ�<நீ� றைறந�  ேவழ&4( தைலநீ(தி 

        ெவ� ெபா$� Gல மி.ப 

ேவ�$ய" 3தி ேச4 விட நீ�கி ேயகா  

        ேவ�$மைற கத< நீ�கி 

ம�<தா� &$ ெகாள" 3�க2 Mாி� &� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (32) 

 

!ல�சிைறநாயனா	. 

 

பா.$ ைச த�பா�$ நா.$�மண ேம�!$" 

        பதி�!ல� சிைறய ரமணி� 

ப(த&5 ெத�ன	ேகா ம(திாிக� ேமலா 

        ப$�கிைச( தி%வ ர$யா	 

தா.ெடா' ெப�ைமெப5 மரபினா	 ேமப%� 

        சாதியா ர�ல ெரனி�( 

த�3தி சாதன மணி(தவ	களாயி$ 

        றா6(ெத'9 காதBைட யா	� 

ேச.டல	� தி�ெவ� பா�$மா ேதவியா	 

        தி��!றி" ேபவ� �ாிவா	 

ெச4யச ப(த	வா தி� ேறா�ற !�டைர� 

        திக6க'வி ேல�5 �கேழா	 

வா.டமி� லாலவா4 ேபா�றிய�= J%ற &� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (33) 

 

ெப�மிழைல�!5பநாயனா	. 

 

ேமதினி� வ�மிழைல நா%ய	( தி.ட ெப� 

        மிழைல� !5ப ர�ப	 



22 

 

வி��( தி�"பணி நிரவ& F.$ நிதி 

        ேவ�%வ தளி"ப	 தின&( 

தீதலா வ�ெறா�ட	 பாதமல	 ைகெதா') 

        ெச4யவா4 வா6�த மன) 

சி(தி"ப ெவ(ைதய�= ச(தி"ப ெதனவ� 

        ெச'�)ண		 ெத�சி�தியா� 

நாத&5 கரணெமா� றாயறி< ேம�ெகா�% 

        நா$வழி �(தி Dறேவ 

நா%9 கபாலந% மீதி��ல9!விய 

        நா.$வ� ெறா�ட	 ெவ=ளி 

மாதிர ெப5வதறி வா�ெறாி( த$ெதாழ&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிரா ஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (34) 

 

காைர�காலைமயா	. 

 

தாரணி பரா<கா ைர�கா2� வணிக	 தன 

        த�த	ெப5 �னித வதியா	 

தமெர�9 கடனாைக நிதிபதி மக� பரம 

        த�த�மண &�5 ம$யா	 

சீரணிய வ&தி%மி னாளிட9 ெகா'ந	த� 

        ெச9கனி யறி(த�ப ரா4� 

ெச�ற&) ெகா�டபி� கணவ�� $�க�. 

        ெச9கனி யைழ"ப ெவ�வி 

ேபரணிD ம5ேதச ெம4திேவ றி�ெறாி( 

        ேதகவ$ ெதாழ ம5�) 

ெமழிBட� !ைற() &$ யா�கயிைல க�டைம 

        ெயனவ"ப ென�5 பா$ 

வாரணி தன�காளி யா%கா. $லக&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (35) 

 

அ"3திநாயனா	. 
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)9கமி! தி9கX	 வா'நா� மைறெநறி� 

        ெசா�பயிB ம"3தி யா	 

)� ெகாைல கள<க. காம9 க$(தற� 

        Fயமைன யற வழா ம� 

ற9!ெபா� ளிடைம(த	 ேமதிநிைர ம�ற )( 

        த�கவா� கரசி னாம� 

சா�றி மகி6 நாளதனி� வா�கரச	 ப(த	வழி 

        சா	() ெபய	 க�% காத� 

ெபா9கமைன ெச�றெபா' த�ப	 ெபய	 வினவிய$ 

        ேபா�றிய தா�கி ��த �த�வைன� 

கத2யிைல ெகா%வா ெவன�ெசால" 

        ெபா9கர< தீ�$ Jய 

ம9காத ேசயி� விட மாறவ& திட<&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (36) 

 

தி�நீலந�கநாயனா	. 

 

த�டைல ெந�9!கா விாிநா.$� வ�தி�� 

        சா�தம9 ைகயி� மைனயற( 

த�கமைற ேயா	 நீல ந�க	 மன தினி)ற� 

        சா	()மா திைரவிரத ெம4� 

ெகா�டவய வ(தியா	 3ைச ெச4 த��மி� 

        >	()ப� சா�கர &�� 

>ற29க�தி� சிலபிவிழ மா�5 த9 

        ேகாைதமீ F$ நீ�த� 

க�ட�5 கனவிலவ XதிD மியாேமனி 

        க�றிய )ைர"ப வி�லா= 

காதலா4� சப(த ��ணமகி6 வா4நீல 

        க�டயா6" பாண	 த9க 

வ�$�� தழ�ேவதி த(திட" ெப�மண&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (37) 
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நமிந(திநாயனா	. 

 

ஊ�கமிக வ�ெபா�னி நா.$ேல ம"ேபைர 

        M	�!�மைற ேயா	�! ?ய	சீ 

��ைமெப5 நமிந(திய$க= சிவ பணிவிைட 

        Dக()மா Aாி ைற�சி� 

ேத�க&5 தி�விள� ேக�ற நிைன வா4மாைல 

        ெச�ெபா') ��த	 மைனயி� ெச�5 

ந5 ெந4 ேக. $ட�தீ )ைர�திட� 

        சி(ைதயி� 5ய	ெகா�ட ைத" 

ேபா�கிவிட நீ	விள� ேக : றவி� வா�க�= 

        �க�றப$ தீப ேம�றி" 

�)ைம ெபற வ�ப	�! ேவ�%வன ெவ�லா 

        ெபா�(திட� ெச4த ப$யா� 

வா�கரச	 ெதா�ட�� காணிெயன ேவா திட&� 

வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (38) 

 

தி�ஞானசப(த�	�திநாயனா	. 

 

சிர�ர( தனி�மைற� சிவபாத விைதய	 த( 

        ேதவியக வதியா ர�. 

ெச�வ	க< ணிய	 நீல வ�2ய& )�%ப� 

        ேச	()ந� றாள ேம(தி� 

தரள நிைர ேச	சிவிைக ேயறி&ய லகேனா4 

        தவி	�தினிய ப(த� ேமவி� 

த�ககிழி ெப�றிைசயி� யா6&றி� தால( 

        தவி	�ெதழி� கத< �$" 

�ரவல�  ரவி%� தமண	 நிைல ேபா�கியி$ 

        ��தனா	 தைலயி ேல�றி" 

3வாத ெப�ைணகனி கா4�த9க ம9ைகயா4" 

        �க6நபி யா�டா	 த� 

ம�மல	� !ழ2த� றி�மண� ெச4திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 
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        மாணி�க மைல நாதேன.  (39) 

 

ஏய	ேகா� க2�காம நாயனா	. 

 

ேகாதிலா நீ	நா %லா< ெப� ம9கல� 

        !$ ெகா=பி� னவாி ேலய	 

ேகா� க2�காம	�� >	தன� காபணி 

        ெகா%"பரா A	"பரைவ யா	 

காதலா ெல(ைதைய� F)வி% ேவா� &க9 

        காணெவா� ணாெத�ற ெசா� 

க�%வ� ெறா�ட	 ெமாழி ெகா�ேடய	 பா�Gைல 

        கா.$ய$ ேபா�ற வ	�! 

மீ)வ� ெறா�டாி� றீ�ெமன ேவயாிைச 

        யா)ற< நபி ய�ளா ேலயவ) 

ேக.ேடய	 !ட	Zறி யிடவறி( 

        தி%நபி Dட2கழ &� 

வாைத தீ	( ேதெய'( ேதய	தா6( ேதெதா&&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (40) 

 

தி��லநாயனா	. 

 

சி(ைதய ரா�தி� ந(திய� ள.டமா 

        சி�திெப5 மைறயவ ெர�( 

ெத�கயிைல Dைறசி�த	 வ�டமி6" ெபாதியமைல 

        ேசரவ� ேபா) ெபா�னி 

ய(தமி! சா�தU	 ந(த	!ல �லனா 

        ைரய	 நிைர ேம4"ப Jய 

வாவி� !ழா9கத5 மா5க� டP<டற� 

        னாவிெகா� ெடழ< நிைரக= 

�(திமகி6 வா4மைனக= ெச�றபி� பவாி� 

        �காம� 5ற() ஞான 

�க�5மா வ% த� %ைற�ெக'( தரச$ 

        ெபா�(தியா� ெடா�பா� தி� 

ம(திர( தா��வாயிர9 >ற&� 
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        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (41) 

 

த�$ய$கணாயனா	. 

 

க�விெசறி யாAாி ென�ைலெய( நா?ந� 

        காணிெப5 த�$ய$க= 

க�ெணாளி விலா"பிறவி ந�ணிெம4� ஞான� 

        க��தி� விழி க�ட�தி ன� 

ெச�வமி! நமசிவா ய"பத� ெச"�நா� 

        திற2ன	 தறி� !றியினா� 

ெச4யநீ	" ெபா4ைகக� ல"��த	 வ()க� 

        ெடாியாத வசட ென�5 

ெசா�லமன ெநா(திட� கனவில� ளிய&ைறைம 

        ேதா�ற�பா� >றி ம5நா. 

ெடா�ட	க� விள9கம� !�ட	க� ம'9கமி! 

        )ய�ழ( தவ	 பாழியி� 

வ�லக� ெகா�% த� ெச4பணி &$"ப&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (42) 

 

�	�கநாயனா	. 

 

ெகா�ட�ம2 ெதா�ைடவள நா.$� ேவ� கா.[	 

        !லா<&ழ வி�ெறாழி 2ன	 

!ைறவிலா� ெச�வ&� றிைறவர$ யா	தம� 

        !நல&தளி"ப	 ெம�ேம� 

ப�ைடD= ெபா�?ம� 5=ளன ெவலா9!ைற< 

        ப$��ெச4 பணி!ைற படா" 

பா�ைமயி� றா�க�ற G) ெபா� ெதாழி2னா� 

        பாி<ட� ெப�ற ெபா�=க 

ள�ட	நா யக	 தி�� ெதா�ட�� $�கினிைம 

        யாெமன" பலபதி பணி( 

த�=!ட( ைத"பதிD ளா	க= ெசா� G) பிற 
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        ழாக< ெவ!�டவ தனா� 

ம�டல �க6�	�க ெர�நாம ெம4த&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (43) 

 

ேசாமாசிமாறநாயனா	. 

 

Gதமி! மபரா	 ேவதிய	 !ல�தி� வ� 

        ேசாமாசி மாற	 க�ைண� 

Fயெம4 ய$யா	களியாேர� மி�கவ5 

         ைவய&) த�ெப�ைம யா	 

தீதகல ேவசகல ேதவ	மகி6 ேவ=2பல 

        ெச4)ைசவ�தி� �ல� 

தி�ெவ'� த� மற வாநாவி னா	�க6 

        ேச�மா Aாி� ேமவி" 

ேபாதக" ப�மாைல ேயா)  (தர	 ெச4ய 

        39கழ� பணி() ேபா�5 

�)ைமயா ேலாசா5 !�ற&( தீெநறிெச� 

        �லைன() ெவ�5 �னித 

மாதவ� ேமாதாிய சிவேலாக ேமவிட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (44) 

 

சா�கியநாயனா	. 

 

காாில! த�ெபாழி� ச9கம9 ைகயிBழ< 

        க�)ேவ ளா�டைலவ	 

நா� கைலபயி� ேறபிறவி வைலெயாழி( )4(திட� 

        க�திேய ெச�5 கா�சி 

Mாில! சா�கிய	க= சீாிைச( தவ��ைம 

        ெயாPவா) ைசவ ெநறியி 

�.ெபா� ெடாி() )ற வாதெந� ச�)ணவி 

        �ாியசிவ 29க மீ) 

தாாில! மலெரன� ெச9கல9 ைகயிெனறிவ	 
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        சைமயமறி யா	!றி ப%( 

த�க"பணி ெயா�தின மற()ண< ெகா=ளவ) 

        தானிைன( ெதறிய மகி6வா4 

வார&ட ேனாட நீ �ாிவிைட ேயறி&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (45) 

 

சிற"�2 நாயனா	. 

 

ெபா�னிநீ	 நா.%வள ம�� தி� வா�>	 

        ெபா�()மைற யவ	 திற 

பா" �க6ெப5 சிற"�2ய	 மிக<ம$ யா	 தி�" 

        ெபா�ன$ பணி() தா6() 

ெச(ெநல& ெதா%கறிக= க�னல5  ைவDட� 

        ெசெபானி� ப�த ளி�!� 

ெச4ைகDைட யார� ெச'�ேதாதி ய��ட� 

        றீேவ.% ேவ=வி ெய�லா 

&�னாிய <��ைடய பாதமல	 த�னி2ட 

        <=ள�� ெச4) நா? 

&=ளவ= எ�ைம நீ9 கா)மிக ேவா9கிட 

        <க() நீ க�ைண ெச4ய 

ம��நி� பாதப9 கயநீழ� ம�விட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (46) 

 

சி5�ெதா�ட நாயனா	. 

 

!ைறவிலா" ெபா�னிநா. $ல! ெச9 கா.ட9 

        !$�!�மா� திர	 !ல�தி� 

ெகா�றவ	 பைட�ெதாழிB ம�5&ள கைலக?9 

        >	()ண	 பர�ேசாதியா 

ாிைறவ	�க ழ�திைர ெகாண	() ெவ� கா.டைம 

        யி�Bக( தினிய கணப 

தீ�சர மதி�பி=ைள யா�கினிைம யாம$ய 
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        ெரழி2� சி5�ெதா�ட	 சீ 

�ைறD�மி� காணவயி ரவராகி யாரநிழ 

        Bறவினவி ய�ப	 ெதாழ நா 

&�தரா பதிவிரத மக<கறி D�பெதன 

        <�ைம� கிைச( தைம"ப 

மைறவாகி ந�� த�வ	 தைமய�ளி Dைமெயா%&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (47) 

 

கழறி�றறிவா	நாயனா	. 

 

சீலமி! மைலநா% வா6ெகா%9 ேகாX	 

        சிற(தெச9 ேகா�ேகாைத யா	 

ெச�வ	 தி� வ�ைசயிைற ெம�ல$ பணி(திட� 

        ெச4யெபாைற ய�றவ &ற 

ஞாலமி! &$Gட ேவ�%ெமன ம(திாிக 

        ணவி�பர ன�ளி �லகி 

ன�ணியன யாைவD மறி()வ� ணான$ 

        நய()ந� பாண ப�ர� 

சீலமி! தி�&க( தரநிதி யளி�ேதாைச 

        ெச4யாத நாளி னபி 

ெசயலறி( ேததியவ $.பணி� த(தாதி 

        ெச"பிெயா2 க�$� வ� 

மாBறவி 2யாைன&� ேகாணவி% ேசர�&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யி ஜூ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (48) 

 

கணநாதநாயனா	. 

 

ஊழிகால�திெல' மாழியி� மித(தெபய 

        ��ைமெசறி காழி�க	 வா6 

<�றைவ திகமா� ெப�5கா� ேவதெநறி 

        ேயா)கண நாத	 ச�ைப 

பா'ைடய விச	தி� வாைலய" பணிவிைடக 
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        எ�பிெனா% வ() �ாிேவா 

எPவைக" ப�தவ� ெச4தி$� ப��ட 

        னவ	!ைற &$�தி நா? 

ேமழிைசயின& )�ட பி=ைள பா� தாளிைண 

        விைற�சிய	� சைன �ாி() 

மிைடயறா ெந�சி�� !ைடயரா4 மைனயற� 

        ேத�ைக ெப5 மா	�க மதனா� 

வாழிய கண9க.! நாதெரன வா6(திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன பயிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (49) 

 

>�5வநாயனா	. 

 

!�றாத கீ	�திDைற ெத�கள( ைத"பதி� 

        ெகா�றவாி B�ற ெதா�ேப	 

>�றனா ர�?�ைம சா�றிய$ யா	�க�� 

        ெகா�%ந� ெறா�% �ாிேவா	 

)�5பைக ம�ன	 ேபா	 ெவ�5 திைற ெகா�%ளா	 

        )களிலா� தி�ைல நக	வா6 

Fயமைற ேயா	தைம &$G.ட ேவ�டவவ	 

        ேசாழ�� க�றி யா9க= 

ெவ�றி &$ G%வ) ெச4ேயா ெமன�கழறி 

        ேவ�மைலய னா% ெச�ல 

மிகமன( தள	வாகி நி�ன$� கமல9க= 

        ேவ�டேவ கனவி� வ() 

ம�றா% 39கழ� G.$யர சாள&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (50) 

 

ெபா4ய$ைமயி�லாத�லவ	நாயனா	. 

 

எ'�)மைச சீ	ப(த ம$ ெதாைடக= பாவின� 

        ேத�றவிய� ெசா�ெபா�. பா. 

ெடழிலல9 காரெம� 5ைரெப5 மில�கிய� 
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        ெத�Cமிய 2ைச நாடக� 

ெசழி�த&� தமிழி� றைழ�தா  ம)ரமி! 

        சி�ரவி� தார நா�!� ெச"பிட� 

கவிக மக� வாதிவா� கியெனன� 

        ேத	(தப� கைலக ளா4() 

ப'�தகனி யி� ைவ ெமாழி�கினிய ெச(தமி6" 

        பாட� ெசா� ல<வ�ல ரா4" 

பாாினி� ெபா4யிலா" �லவெர� ேறெபய	 

        பைட�) ம� தின மன�தி� 

வ'�திட� சிவெம� 5ய	(தப� ெமாழி(திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (51) 

 

�க6�ேசாழநாயனா	. 

 

சிைற"ப% �ன�ெபா�னி DைறMாி� ம7ெநறி 

        ெசB�திய �க6� ேசாழனா	 

சீ�ல< க�Qாி லானிைலய	 �ைனDமல	 

        சி() காி பாக	 Jழ 

ெவறிப�த	 &��த( தைலயாிD ெம�னவா 

        ளீ() ம5 ேவ(த	 திைறக 

ளிலகமைல யாளமதி லதிகேன திைறெகாடா 

        தி�(த<ைர ேக.ட ெபா'ேத 

!றிெப5 பைட வி%� தம	 ெதா%� ெதழி� ெவ�றி 

        ெகா�% &$ யி�!ைவ ெயலா9 

ெகா%வா &$�!ளழ� விாிDேமா	 சைடயிைன� 

        >	()க� ட$ வண9கி 

மறி ம'� ைகய	 &$ ெயனெவாியி� �6க&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன பிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (52) 

 

நரசி9க&ைனயைரய நாயனா	. 

 

நா%�க $�&ைன" பா$நா டர �ாி 
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        நரசி9க &ைனயைரய	 சீ	 

ந�!�வி ெநறிவளைம ம�கி ெவ� ணீ�ற�� 

        நா$மிக வாைல ய9க= 

ேத%ெபா�= பணிெச4) நீ% தி�வாதிைர� 

        தினமதனி ல�ப	 மகிழ� 

ெசெபா�U 5தவியவ ��பவ& தி%வெரா� 

        தினமதி� R	�த ேவட9 

>%&ட 2ன	வர� க�டவ ெரா)9கெம4 

        >	() ெவ� ணீ�றி 

B�ைம� !றியின ெரன"ெபா� ளிர�%ப9 கீ(தினிய 

        >றிேய விைடெகா%�) 

வா%)ய	 நீ9கிD� பாதமல	 ேமவிட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (53) 

 

அதிப�தநாயனா	. 

 

அைல நீ% ெபா�னிநா %ல<கட னாைகநக 

        ரழ!ெப5 7ைழய	 தைலவ 

ரதிப�த	 வைலயி�மீ� விைலவள� ெதாழி2னா 

        ர$யவ	� க�� �ாிேவா	 

சலேம< கட2ேல வைலயிட வக"ப% 

        தைலைமெசறி மீ�கைல &$� 

தாCவி� கழ2�� காெமன வி%"ப	வைல 

        Jசம5 மீ�ப டாம� 

பலகாB &ண<கிைட யாம�ெம2 வா4�கிைளஞ	 

        பகாி� ப�தி மறவா" 

பா�ைமக� ேடெச ெபா� ேமனிமீ� வைல :பக" 

        ப%நா= வி%�த வ�பா� 

மைலமா) பாக&ற விைடேயறி ய�ப	&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (54) 

 

க2�கபநாயனா	. 
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த�ணா5 ேம�கைர" ெப�ணா கட�F	 

        தைழ�ததன ைவசிய	 &த�ைம 

த9கிய க2�கப	 ெபா9!மைன வா6�ைக நிைல 

        சா	() F9 காைன பாட� 

த�ணல$ ேபா�றிப$. யா	�க$ைம பா4மன� 

        த�பிெனா% வ&) ெசெபா 

னளி"ப	 &� ேனவ��ாி பவ	 நீ9கி ய�?�வி 

        ன$யா �ட�வர� க� 

ெட�ணாிய மகி6வின$. யா	 தா= விள�!த� 

        கிைசயாத மைனவி யி�ைக 

ெபறி(த$ய	 தாளிைண விள�கிய5  ைவயிேனா% 

        மினி த& தளி�! ம�பா� 

ம�ணாட	 பணி பமிக வி�ணாட	 �கழ&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (55) 

 

க2நீதிநாயனா	. 

 

தல&ய	( தி%ெதா�ைட நா.$� வ� ெமா�றிM	� 

        ச�கர" பா$ யாாி� சா	(தக2 

நீதியா	 ேவ�%ெச� வ�)ாிய 

        த�ைமயின ர�ண� ேகாயி� 

பலதின& மிர<பக ெலாளிவிள� கி%பணிய	 

        ைப ெபா�ெம2 ய�கிைள ஞ	 

ப�க�விைல ெகா�% பிற ெச�>	() >2யி� 

        ப$யி�றி மைனயி னாைள 

விைல>ற வ)மாறி ெய(ைத பணி !ைறய<யி	 

        வி%வெனன வகனிைர�) 

மி�கதிாி யி.%ாிய ைக�க�வி யா�மணி 

        மிட�றாிய வ�� >	() 

மல	ெசறி கர�தினி� பி$ ெச4) கழ� ெபற&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (56) 
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ச�திநாயனா	. 

 

விள9!கா விாிநா. $ல9கிய விாி�ைசM	 

        ேவளா� !$� தைலைமயி� 

வி�தக மி!�)வ� ச�தியா	 ெம4�தி� 

        ெவ'�) மற வாத நாவ 

�ள9களி )ள9க� சிவான(த வாாிய& 

        )�% க மான ப�க 

ேளா) ம$ யா	�க$ய	 நீதிI� மா5பா 

        %�றவ	க ணாெவா%9க� 

)ள9! த� டாய� தி'�ெதாளி� வா= ெகா�% 

        )�ெணன வாி() வி%ேவா	 

ேசாதிமணி ம�றினட மா%ேச வ$கைள� 

        ெதா')மகி6 ப�தி யதனா� 

வள9!ல< ேமலா( தல9!$ யி�"ப&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 . 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (57) 

 

ஐய$க= காடவ	ேகானாயனா	. 

 

!வைலய மதி�தப� லவ	 த9 !ல�தினிைம 

        ெகா�%மா னில&' வ)9 

>	() ெச9 ேகா�&ைறக ேட	()வ2 பைகெயாளி 

        !ைற�) ெவ� !ைழய	 பதியி� 

சிவெநறி தைழ�தி% ப$யா சளி"பெம4� 

        தி�வ�ளி� மி�க ஞான� 

ெச4யைவ ய$க= கா டவ	ேகா ெனன"ெப�( 

        ெத4வெமா% ெத�ற மி6�ெசா� 

றவமி!9 கைலகேட	( )ட�வா6�ைக ெபா4ெயன� 

        தானறி( தபல�). சா	() 

ெவ� பாநடன	 தி�வ$க� &த�மி�க 

        தலெம9க C� க�5 

ம<னநி� றி�வ$" பணிவிைட மகி6(திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 
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வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன..  (58) 

 

கண��லநாயனா	. 

 

எ=ளாத திைரயி� வட ெவ=ளா5 ெத�கைர 

        ய��!"ேவ X	�கிைறவ னா 

ெர�ணி� ெச�வ�தி�வள ந�ணியறி வி� ெப�ைம 

        ெய4) ேம பா%ாிய ரா4 

ெவ=ள&$ யா	 தைமD &=ள மற வா�தி� 

        விள�கி% பணிவிைடயி னா	 

ெம4ய	 தி� ைல"பதி பணி() �2 N� ர 

        வி��பணி ேம< நாளி� 

ம=ள� ெபா��மாறி பி�லாைம ெகா�%பி� 

        றா9கண ��விைல யி%( 

த�கெபா� ெண4விள� கி.% �� விைலயிலா� 

        த�ண மறேவ ென�றி� 

வ=ள� பணி ெயன< &$ மீெதாி ம%�திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (59) 

 

காாிநாயனா	 

 

கட�ெசறி �வி�!=வள &ைடய தி� ந�பதி� 

        கடQாினிட& தி�த� காாியா 

ெரனவ� ேபாி�ர ேவா	 தமி6� 

        க�5ெசா� பய�வி ாீ�)� 

திட&ல< ெச(தமி6� ேகாைவத ெபயரா� 

        சிற"�ட �ைர�) ெவ�றி 

ேச	�! ெதறி �ேவ(த	 பா�பயி� றவ	த9க= 

        சி(ைத மகி6 <ட னளி�த 

வட� நிதி� !ைவெகா�% வ$வாைல யபல 

        வைம�)ம$ யா	 தம�! 

ம�� ெபற ேவத�க ெசெபா� ெகா%�)மன 

        தயராத கயிைல D�5 



36 

 

மட�ெப5 தி��கமல வ$யிைண )தி"ப&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (60) 

 

நி�றசீ	ெநேமாறநாயனா	. 

 

த%மா5 ெநறிதைன� தவமான ெத�றாிய 

        த&டைல Jணி� மா4�த� 

சா�கிய" ேப4கட ெபா4மாய வைலயிைட� .. 

        தானக" ப.% ைல(ேத 

வி%மா5 தமி6விக	 பாதார வி(த9க= 

        ெம4ய�பி னால ைட() 

ேம�ைம Dைட யா	ம9ைக ய	�கரசி யா	களய 

        ெம�&ைல திைள�! மா	பி 

ென%மாற னா	க�னி நா%சிவ ேமா9கேவ 

        நீ%ெச9 ேகா� ெசB�தி 

நிக'நா ளம	 ேவ�$ வ(ேத�ற ெதPவைர 

        ெந�ேவ2 த�னி� ெவ�ேறா	 

வ%மா5 சிவேலாக பதவிய) ெப�றிட &� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (61) 

 

வாயிலாநாயனா	. 

 

ெபா�னீ% ெதா�ைடவள ந�னா.$� மயிலா 

        �ாி�!= ேவளா� !$� !. 

ெபா��ைடய வாயிலா	 ந�றவ	� கி�ப 

        �ாி(திட வி�பி மிக< 

ப�னா? மறவாம B�� ெச ெபா�றி�" 

        பணிமன திட�த ைம�)" 

பா	�கஞா ன�தீப ேம�றியா ன(தவழி 

        பாரா.$ நீரா.$ D� 

ெசா�னீ% ம�ப& தைம�)� சிவா	�சைன� 

        ேதா�றெமா% ேத�ற &�ற� 
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ெதா�டாி" ப$ெந% நா?ம	� சைன ெச4) 

        Fயதா மனம கி6() 

ம�னீ% &ன)பத நீழ�வா6 <�றிட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (62) 

 

&ைனய%வா	 நாயனா	. 

 

ெசபிய� �க6 ெப�ற த�ெபா�னி வளநா% 

        ேச�நீ [	�!$ மி!� 

ெச�வநிைற ேவளாள	 ெதா�!ல� தினினல� 

        ெச4D&ைன ய%வ ெர�5( 

தெபயாி னா�சிற( த�வியி� மா�றா	 

        தம�கம ாிைள�தி% ேப	 

த9களி� ெவ�றிெபற <�ெச4J ெர�மவ	 

        த�ெபான% ைவ�) மனதி 

ன�சிவ ன$மல	 ேபா�றி மா� றா	 மீ) 

        நா$யவ ேராெட தி	() 

நவி�ெவ�றி ெச4)வ� ெபா�= ெகா�% ெதா�டைர 

        ந�ற& த��தி நிக6வா	 

வ�ல< ேசாைல திக6 சிவேலாக ெம4திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (63) 

 

கழ�சி9க நாயனா	. 

 

ெசக�திBய	 ப�லவ	 !ல�தி� வ� ேகா�கழ� 

        சி9க	சிவ ன�றி ம�ேறா	 

சி(ைதப� றா	பைடயி� ெவ�சம	 �ாி() வட 

        திைசகவ	( தரசியB நா� 

மி!�தி% பலபதி )தி�)மா Aாிைறவ	 

        ெம�ல$ ெதா'ேபா) தா� 

ேம<தா ம�தி� மணி மாட&� றி% மைனவி 

        ெம�மல ெர%�) ேமா(த 
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தக�தி� ெபாறாம� ெச��)ைணவ	 தா� �� 

        காி(திட� க�% வினவி 

யPவைக� !�த�ட மீ)ேபா தாெதன< 

        மாிைவைக மலைர ெவ.$ 

ம!�)வ ெப�5தி� பாதமல ெர4 திட&� 

        வ(த$ைய ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (64) 

 

இட9கழி நாயனா	. 

 

ேதனா% ேசாைலெசறி ேகானா% வா'( 

        தி��ெகா% பாX	 ம�� 

ெச9ேகா� �ாி(தி% மிட9கழிய	 ெகா9கிBய	 

        ெசெபானா லபல�). 

டானா% ேசவ$ய	 ேமனீ% மணி&க% 

        தா� ேம4(த பா� !லந� 

றைலவ	 சிவ சைமயெநறி யிலகிட விள�!நா 

        டனிெலா�வ	 ெதா�ட	 மகிழ� 

கானீ% கனிகடயி	 பானீ% ம&திட� 

        காணா தி�.$ ென�ைல� 

கவ	(திட� காவல	 ெகாண	() &� விடவ�ப	 

        காCந ெபா�=க ெள�5 

மானா% ைகயா$ யா	� ெகன வழ9கிட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (65) 

 

ெச��)ைண நாயனா	 . 

 

ெசயமி! ெபா�னிநா %ய	 ம�த நா%�க6 

        ெச�ெசா� நிைற த�ைச நகாி� 

ேச�ேவ ளா�!ல� தா�� ெச��)ைணய	 

        சி(ைததனி ல(தி பகB( 

தய<�ற க$ய�� கயB�ற ெவமைனDைத 

        த(தெச ப9க ய"ெபா� 
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றாைள மற வாமெல( நா?மா Aாீைற 

        தைன"பணி( திடவ( நாளி� 

�யB5 கள�சி9க	 மய�ெப5( ேதவிெம� 

        ேபா) ேமா( தி%த� க�% 

�னித	&$ யணிDமல ெரன�� காி(தட� 

        3�டெறாழி� ேவ�% ம�பா� 

வயமி!( தி%நடன மிய�வ�9 கழBற&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (66) 

 

�க6�)ைணநாயனா	. 

 

ெச4ய�� Fாில! ைசவ மைற ேயா	 நல� 

        திக6�க6� )ைணய	 ேவத� 

ெச9க�விைட யா	 தைம யாகம" ப$ 3ைச 

        ெச4Dந� னியம &ைடயா	 

)4ய<ல க�தி� மைழ ெப4யாம� ெவபசி� 

        )�ப� )ழ�ற ய	() 

ேசா	(தி$� ந�ெறா�% சா	()ம. டல�ட� 

        Iய நீ ரா.% ெபா'தி� 

ெம4யினீ	� !டைமய	 ைகதள	( ேத&$யி� 

        Jழ" ெபாறா ல$யி� 

J6(திட� )யிBற� கனவி�க ண�ளிேய 

        விய�ப$� கா  தின& 

ைவயம) �கழேவ த(த�ப	 ேபா�றிட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (67) 

 

ேகா.�2 நாயனா	. 

 

ேவதம2 ேசாணா.% நா.$ய� தா�!$யி� 

        ேவளாள	 ேகா.�2ய	 மா� 

ேவ(த	த( திாியரா4" பா(தளணி வா	�க&) 

        ேவ�%ெமன ெந�!ைவ மிக" 
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ேபாதமைன யவ	 தம� ேகாதிரா. டா	க= ெவ 

        ேபாாி� ேம� ெச�ல <லகி� 

ெபா9!வற கால9க= வ(திட� தாபசி 

        ெபாறாமB� $ட< மா�றா	 

மீதட� ெகா�%வ� ேபாதறி( தாைண ெமாழி 

        மீ5கிைள ஞ	�கினிய ெசா� 

வினவி� த$(திட" பி=ைளையD வாளினா� 

        Jசிட� க�% க(ேத 

மாதகவி னி(நிைலயி �டனைணக ெவ�5 &� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (68) 

 

ப�தரா4"பணிவா	நாயனா	. 

 

ஈசன$ யவெர�9 காசினியி B�றவ	� 

        கி�பெமா% ெதா�% �ாித 

ேல�ைகெபற நா?� சிவா	�சைனக= ெச4தி%த 

        ெல�Cசிவ நியம ந�ண� 

ேற ெப5 ேவ=விமன ேநசேமா $ய�றன� 

        சிவகைத மகி6() ேக.ட� 

ெச"�மா ன(தெமா% ெம4"�ளக &றமயி	 

        சி2	"பவிழி நீ	க� ம�கி 

யாைசெகா $�"பணி விலாச9க= கா.$ வ� 

        ம"பணி மகி6() ெகா=ள 

2யா) ெசயி �9!ைழ� காத�� ெகனெமாழி� 

        தாராத காத� >	() 

வாசமி! ப�தரா4" பணிDம$ யா	க�&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (69) 

 

பரமைன"பாேவா	நாயனா	. 

 

சீலமி! ெத4வெமாழி IBந� கலச&னி 

        ெச4தவ� டமிழி LB( 
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ேதசிக� ெதா%நவி� சிவாகம� ெசா�க= வைக 

        ேத	() பல கைலக ளா4�) 

ஞாலமதி� மி�!ெம� காைலயி� ெம4Dவைக 

        ந�ணிெயழி� ம�5 ளா% 

நாதேவ தா(தபாி 3ரணான(தெம� 

        ஞானேமா ன(த Aப 

பால&ைற ெச9கர திாி Gலக9 காதர 

        பராபர சிவாய &�க. 

பரமென� ேறபா% ம$யா	க= ெகதிெபா 

        பா	வி� �!( ேதறிD 

மாலய� மறியாத ேசவ$க= ெதா' திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதாக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (70) 

 

சி�த�ைத� சிவ�பா2� ைவ�த நாயனா	. 

 

பாரண<  ைவெயாளி Mேறாைச நா�றமா 

        பா�ைம ெப5 �ல� மன& 

பயி� ��தி ேயாடக9 காரமைல இ(த& 

        படார) ந% நா$யி� 

சீரண< நாத& ப9கய� &தலான 

        ேதவ	 த பத& நீ9கி� 

திக6கி�ற பரஞான ெம4"பா� ேசாதியி� 

        ேற  ெப5 ெபா2< ேநா�கி" 

3ரண சிவா�பவ ேபாகவா ன(தமா 

        ெபா�திைர� கட2� �6! 

��யபாி பாகேர த9க= சி� த�திைன" 

        ெபா�(தநி� பா2� ைவ�ேதா	 

வாரணிD ெமாளி	கனக கலச9கி� மாதிெனா% 

        மா�விைடயி� மீ) ேதா�றி 

ம�றவ	க= க�%ன) பாதம� ெச4திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (71) 
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&"ேபா)(தி�ேமனிதீ�%வா	 காயனா	. 

 

க�தாிய ஞான கா� ட�திெனா% பாசனா 

        கா�டந� கச$� கிாியா 

கா�டெம� &"ப!தி யானபல வாகட� 

        கைலெயலா ந�! ண	(ேத 

ெப�ைமெப5 &"ெபா�ளி ��ைமெதாி வ�றவ	 

        ெப�(தி�� ைசவ மைறேயா	 

ேப &" ேபா) நிக6 காலெமதி	 கால& 

        ேபCெமதி	 கால மதிB 

ெமா�ைமDட� விதிவழியி ன	�சைன� ெதா�$ைன 

        Dஞ�5த� !ாிய ெபாிேயா 

�=ள�� மாறா) சிவசாத ன9கேள 

        D�ற ெப� வா6�ைகDைடேயா	 

ம�<மா லறியாத நி�ன$ யைட(திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதாக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (73) 

 

&'நீ53சிய&னிவ	 நாயனா	. 

 

ஆதிேவ தாகம �ராணசா� திர&ைற� 

        க�3தி ெய� வி3தி 

ய�க�ப &பக�ப &ய	 க�ப ெநறியமி� 

        தாசா �ைர�த ப$ேய 

காதெலா% சிரெந�றி மா	�(தி Dட� &ழ9 

        கா�ேதா= மணி�க.% &� 

ைகயிைட" பி��ற ெமழி�கா) த�க�ட 

        க�)திாி ��டரமதா4" 

ேபாதக ெப5ச9கி தாம(திர9களி� 

        �க�கிழ� !ட� வட�கி� 

ெபா��5( திைசயி� ெபா2()ப� சா�கர 

        �க�5க� மணி �ைன() 

மாதவ	க= &'நீ5 3 &னி ேவா	க�&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 
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வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (74) 

 

அ"பாBம$�சா	(தவ$யா	 நாயனா	. 

 

ெவ=ள நீ	 G'கா� ெக�ைலெசறி நா.$�� 

        ேவ(த	 தமி6 ேச	(த நா.$� 

ேமBமி" பாB ெம� காBந� றவெநறியி� 

        ெம4�ெதா� $ைச�த ேப�( 

ெத=? ெச( தமிழிைசக= வி=?மா Aச	&� 

        றிறைமவிற� மி�ட	 மகிழ� 

தி�வ�= �ாி(தி% பாிவி� றி�� ெதா�ட	 

        சீ	ெப5( ெதாைகெய� பா 

<=ளியB ைவ"பி� ெமாழி ெகா=?மி�ேகாரதி 

        Bறாதெபாி ேயா� &�பி� 

��5ம" பாBம$ சா	(தவ$ யாெர�� 

        &�தம	க= சி�த மகிழ 

வ=ைளயி� பணிலமணி வ=ளெலன வா6�திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (75) 

 

3சைலநாயனா	. 

 

ெபா9க&ைற ெதா�ைடநா ெடா�5 தி� நி�றிM	" 

        3 ராி� வாச &�ற 

3சலா	 க9ைகயணி ேநசெரன ெம4"பணி" 

        �(திமறவாம� நா?� 

)9க&ைற ேகாயி� ெசய <9ைகயி� ெபா�ளிலா� 

        )ய	ெகா� டய	() சி(ைத� 

ேதா�ற�தி னா�ெபா�=க= ேச	�)க� கால( 

        ெதா%�)மாைலய ெம%�) 

மி9கித" பிரதி.ைட ப�Cநா. க�சிதனி 

        2"பணி ெச4 காட வ	�! 

மிெமாழிக= ெசாலவ(த வா�கி) விளபவ$ 

        யிைணெதா') பி�� 
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ெந�சி� ம9ைகப9 காெவ�5 3சைன �ாி(திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (76) 

 

ம9ைகய	�கரசியா	. 

 

தரணி�க6 மணி&$� ேசாழ�மக ளா4�ெத�ன	 

        த!$ விள9கி மாத	 

தனியரசி நாம �ைன()ம$ யா	பணிக 

        டைல ெகா�% காழி நா.$� 

சிர�ர" பி=ைளயா	 தமி6மாைல ைவ"பி� 

        சிற"பினி) வ"ப ேவா9கி� 

தீ)ைர� தி%சமண	 வா) தீ	� )� தி�� 

        ெத�பா�$ நா% வா6க" 

பரசைமய ெநறிெக% ப$3தி சாதன 

        பயில� !ல�சிைற மன" 

ப��பணி யி�ப&� ற��ெப5 த ெகா'ந	 

        பாசவிைன D() ற"ப 

வரமி!( த$ய	பணி விைடமி!( திட<&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (77) 

 

ேநசநாயனா	. 

 

ேதெபாழி� வ�(தி�� காZ2 மாநக	� 

        சீலமி! சா2ய	 !ல� 

ெசய2னா	 சிவபணி� ெச�வனாாினிைமெப5 

        ேதசமதி� ேநச ெர�ப 

தா ெபய	 மன�ெச4ைக 39கழ� காகெநறி 

        சா�5வா� கி� ெச4ைக 

ெம4� த�கப� சா�சர ம�வி�� காகெவழி� 

        த�கர� ெதாழி� ெச4 ைகசீ	 

ேமப%� சிவேயாகி 3�பணி� காகெவன 

        ெம�Bைட� ேகாவண மிக 
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ேவ�$ய) ெச4) தின மீ()&ைற வ'வாத , 

        ெம4ைமயதி னாB நீல 

மாபணி யணி(தி�வ	 கா�பாிய கழ� ெபற&� ' 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (78) 

 

ேகா�ெச9க.ேசாழ நாயனா	. 

 

ேசாழநா %ாியெவ� ணாவ�மா நகாி� 

        5ல9!� சிலபி வா4 I� 

 �றிேம� ப(தாி. ட	�சைனக= �ாியெவ� 

        நபிக� ட�சித ெம� 

Jழேவ ெச4தகர மீதி� க$"ப<யி	 

        J4(திரவி !ல ேவ(தனா	 

ேமவி%�  பேதவ� மாெத�9 கமலவதி - 

        மி�னிெனா% தி�ைல ெதா') 

தாழ< வயி�றி� பிற() ேகா� ெச9க�ண	 

        தானாகி &$யி� ம!ட� 

சா�றிD( த(ைததவ &ற<� சிவாைலய� 

        த�கபணி ெச4) தி�ைல 

வா'மைற ேயா	�க ெபா� னீ$ல� ெச4திட&� 

        வ(த$.ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (79) 

 

நீலக�ட"பாண நாயனா	. 

 

ேநயமிக வ�ெம��க�தமா �2Mாி 

        னீலக� ட"பாணனா	 

நீ%பல பதிபணி( தாலவா4 ேச	() ப� 

        ணிப�றவ$ யாைர ேயவ� 

Fய தி� வாயி� &� ெகா�% ெசல நி�றிைச� 

         �திக ளிய�ற வி�ணி� 

 (தர" ெபா�பலைக த(திட ெமாழி(த�= 
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         ர()மகி6 வாய க�5 

ேமயவா A	� தி�� ேகாயி�வ( தியாழிைச 

        விளபவட திைச பணி() 

ேம<ச ப(த	ெசா� பாட2யா ழி.ெடழி� 

        விள9! ெப� மண &க() 

மாயனிைற ேத%ெபா� ேசவ$ பராவ&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (80) 

 

சைடய நாயனா	. 

 

கதிபா< &ைமதி�" பணிவிைட� க�னிய	க= . ' 

        கமவித வினி ைவகைற 

காைலமல	 ெகா4)வ� காைல த� றா= பணி� 

        காம	 மல	 ெகா4தி ட�ெச� 

ெறதி	க� டவ	�கவ	க ளி�ைசெகா� ேடமல 

        ெச%�)வர வி) ெசய லறி( 

தினியமல ர�சித ெமன"�வியி லவதாி� 

        தி��� றி�() நபா� 

சதி	ெப5 பணி�ாிD ெம�5க� ணா$நிழ� 

        த�ைனெயாளி	  (தர ெமன� 

தானைழ� திடவ() பரைவச9 கி2மண� 

        சா	(தவ� ெறா�ட	 தைம 

மதைலெயன ேவெப�ற சைடயனா	 ெதா'திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (81) 

 

இைசஞானியா	. 

 

ஒழியாத ெப�ைபD= சைடயனா	 காத�ெபற 

        ேவா9!ந� ெச4ைக Dடேன 

D�றந� ப��ைடய ராயி� லற�தி�� 

        !ாியந� 5ைண யாயினா 
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பழியாத &"�ர& ெமா�ெநா$யி ெல4தாைர 

        ய�பிேனா %வ() பா$ 

யானெதா� &தைலவா4" பி=ைள தைன ய�றைழ� 

        தா�றினிைட யி.ட ெபா�ைள� 

!ழியா	 !ள�ெத%� ேதபரைவ யி�2.ட 

        ேகாதிலா Aச	 தைம� 

!ணமி!( தமி6நா% ைசவெநறி தைழயேவ 

        !மரெனன ேவப ய(த 

மைழமத	 ெந%9கணிைச ஞானியா	 ெதா'திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைததக	 - 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (82) 

 

பரைவநா�சியா	. 

 

காைலமல	 ெகா4)வ� காைலமன தி�ைசைய� 

        க�%ைம களி�தி% ெமன� 

க�ைணதர வாA���திர� கணிைகயா	 

        காத2 ெயன" பிற() 

ேவைலவிட &ற6விழி" பரைவெய� ேறெபய	 

        விள9கியதி Aபவதியா4 

ேவ�ெறா�வ	 மா�மன� ேதா�றமி� லா) &� 

        ேவ�$யா A	�ேகாவி B. 

ேசாைல" ப 9கிளி ெயன"பணிய வர<வ� 

        ெறா�ட	க� டாைச தீர� 

ெசா�றமி6� கிசவிலவ ளி�R) ெச�5 ப 

        ேசாபன� ெச4) மகி6வா4 

வாைலDைம யா=பணி� ேகாலமிைச வாக&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (83) 

 

ச9கி2 நா�சியா	. 

 

ெவ�றிெப5 கயிைலDைம ந�பணி !ைற(தபி� 

        மி�க தி� ெவா�றி Mாி� 
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ேவளாள	 தைலவ	நா யி5கிழா� �த�விெயன 

        ேமதினி விள9க மகி6வா4" 

ெப�றதா4 த(ைதத�  �ற�தி� ம�ற� விைன 

        ேபச" ெபா�த வதனா� 

ெபமா� பணி�ெகன� க�னிமா ட�ெச4). ' 

        ேபைதயணி ேம< நாளி� 

க�றவ� ெறா�ட	வ( )�5மி� னா�மீ) 

        காத�தீ	� த�? ெம�ன� 

க�னிமன திைசயமகி ழி� கீ6& னபிெம4� 

        க.%ைர" பலெமா�றி M	 

ம�றவ	க ளறியமண &�றெபா� ெகா$ெதாழ&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (84) 

 

நாய�மா	�!" 3ைச விபர. 

சி�திைர, ைவகாசி. 

 

ெச�ெசா�மி! சி�திைர� தி9க= பர ணியினா. 

        சி5�ெதா�ட ேராகணி தனி� 

ெச�வம9 ைக�காசி, யா திைரயி� விற�மி�ட	 

        சி�திைரயி 2ைச ஞானியா	 

த�சமி! ம வதியி� ெம4�!றி" ��ெதா�ட	 

        சைதயமதி னாவைரய	 சீ	 

சா	(தைவ காசி�ல�தினி� சப(த	 

        த�பாண	 &�க	 ந�க	 

)�சாத ேசாமாசி மாறரா யி2ய	 

        )ைண�கழ� சி9க	 பணி 

ெசா�ற�ன	 3ச�தினபியா� டாெரழி� 

        Rயநமி ந(தி 3ச 

ம� ல< !�ைறயா ரபா� ெச� றிட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (85) 
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ஆனி, ஆ$. 

 

ஆனிமதி த�னிலா யி2ய �க6�)ைணவ 

        ப�பி�மக வாத Qர 

ர�=ெப5 3ரமம	 நீதியா ேரவதியி 

        லா	க2� கப ரா$ 

தானில! ம வதியி� �	�தியா	 சி�திைர 

        தைழ�தமிழ ைல�! 5ப	 

சா�5மா திைரயினி� >�றா யி2ய	 

        தனி��க6� ேசாழ	 ேசாதி 

ஞானமி! வ�ெறா�ட	 ேநய&ைற ேசர	ேகா 

        னவி�விசா க�தி 2னிய 

ந�� ெப5 பரைவச9 கி2 நா�சி யா	ேக.ைட 

        நா=க2� காம	 �2ய	 

வானநா ெட4திெம4� ஞானJ $லக&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (86) 

 

ஆவணி, �ர.டாசி, ஐ"பசி. 

 

ஆவணி மதி�!= வ� 3ச� ெச��)ைணவ 

        ராயி2ய மதிப�த	 சீ 

ரானமக நாளி2ைள யா�!$ய	 �லநா 

        ளா	கைலய	 வாணி�சிD 

பாவிய� �ர.டாதி ய பதி D��திர" 

        ப பதி Dேராகணி தனி� 

பணிDநா. ேபாவ�� திராடேம னாதியா	 

        பக	சைதய நரசி9க	 ேப	 

ேம<ைம" பசிமாத வ பதியி� �லனா	 

        மீ5பர ணியி� மாறனா	 

மி�ககா	� திைகயிட9 கழிய	 3 ச�ச�தி 

        ேம<ம� ட3ச லா	 

மா<ல< �லநாைளய$க= வா�ற&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 
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        மாணி�க மைல நாதேன.  (87) 

 

கா	�திைக, மா	கழி. 

 

கா	�திைகயி� வ�தி�� கா	�திைகயி னாளி� 

        கண��ல ��திர மதி� 

கா.% ெம4" ெபா�ணாப ர�தமா னாய	ெசா� 

        கனி�ல �	�க	 வா4ைம 

3	�திெப5 3ராட ேம�றி% சிற"�2ய	 

        ேபாதமா	 கழிமதி யினி� 

ெபா9!மா திைரயினா. $�ைலய( தண	சைடய	 

        �க6பா< ேசாதி நாளி� 

சீ	�திக6 சிற(தக� சாறனா	 ஞான� 

        ெசழி�த3 ராட மதனி� 

ெச4யசா� கிய	 த�ண &�ற<� திராட� 

        தின� திய� பைகயிேர வதி 

வா	�ைதமி! வாயிலா ேர�றெசா	� கெபற&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 - 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (88) 

 

ைத, மாசி. 

 

க�ைணெப5 ைதமாத மி�கசீாிடமதி� 

        க�ண"ப ராதிைர ெயழி� 

கா.%மாி வா.டாய ��திராட நாளி� 

        கனி(த த� Kச	 நீ%( 

த�ணேம வியவிசா க�தினி� �க6ெப�ற 

        த�க தி� நீல க�ட	 

சைதயமதி ல"3தி ேரவதியி ேலய	ேகா� 

        சா�5மா சி�தி9களி� 

ெபா�ணய &லா<ம� த(த�னி ெலறிப�த	 

        3ராட நா.காாி யா	 

ெபா��ல< சைதய�தி� மி�கெச9 க.ேசாழ	 

        3<ல கக�5 வாணா= 
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வ�ணநிைற ககனநா %ாிய!$ யாக&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (89) 

 

ப9!னி. 

 

ப9!னி� தி9க=ேரா கணிதனி� சிவேனச	 

        பா< தி�வாதிைர மி! 

பணிம�< கணநாத	 3ச&ைன ய%வ	ெசா� 

        பக	ேசாதி நாளைம யா	 

த9!ம� ட(த�$ ய$க��ல�தி� 

        றைழ�தி% !ல�சிைறயா	 சீ	 

த�ப�தி ெயா%பணிவ	 பரமைன" பா%வா	 

        த�சமி! சி�த ைவ�ேதா	 

ெச9க�மா� பணிDமா Aாி� பிற(தா	க 

        $�ேமனி தீ�% ம$யா	 

ெசைமத� &'நீ5 3 &னி ேவா	�லவ	 

        ெச4யவ$ சா	(த வ$யா	 

வ9கண மி!(தி�" ெபா�பதி விள9கிட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைத நக	 

        காணி�க மைல நாதேன.  (90) 

 

தி��>.ட. 

 

மி�கெத� ம)ைர தனி ல5ப�) நா�! தி� 

        விைளயாட� ெச4) கா�சி 

ேம<நா� ப�திெய� ணாயிரவ ராய�� 

        மி!(தகா ேசாண( தனி� 

ற�கநா லாயிரவ ரா4�தி�ைல மானக	 

        தைழ�!�வாயிரவ ரா4� 

சா�5மா Aாில5 I�ெறா�வ ராD�ைம 

        சா� ெப�()ைற யினி� 

ப�!வ மி!(த&( I�ெறா�வ	 கா4வன 

        பயி�Jழி மிழைல நகாி� 
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ப�� ெப5 I�ெறா�வ ரா4மி!� சிவைதயி� 

        ப�னி�வ ராய� தின 

ைம�கட� ெப5 �வியி ெல�5( )தி"ப&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (91) 

 

ைகமிசாரணிய. 

 

அ9கிர	 வசி.ட	ச< னக	 &னிவ ரைனவ� 

        மவனியி� றவமி ய�ற 

வலவ ன�.!ைசயி னாழி ெச� றம	ைநமி 

        சாரணிய &�ற Gத	 

த9கந� றவி த( தியாவ� மகி6(திட� 

        ச<னக� வா.ேபா�கி யி� 

றானமா� மியவள� சா�5ெமன வ�ண�சீ	 

        த�ைசவ மா �ராண� 

)9க&5 கைதெய(ைத &�க	பா� >றவ� 

        ெசா�ைலந( தி�! ைர"ப� 

Fயெமாழி D�சன� !மார	� கிய�ெச� 

        ெசா�வியா த�ெம ம�! 

வ9கண( த�மா�ற ெம�ன மகி6 &னிேவா	&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (92) 

 

தி�மாணி�கமைலயி��ப�தி. 

 

ெபா�!வ. $னி��வ	 வி�ணிலைன ேவா� 

        ெபா�(திDைற கி�ற காைல" 

ெபா��ட� வா4<ரக	 வ(த நைக நாரத	 

        �ாி(தம	 விைள�) ேமைர� 

ெத��ரக� &$மீ தட�கவ9 >6பிச! 

        ெச4யேமா திD விடா தா� 

ேறவ	ெசா� !ரக	ச� றயர<9 >6பில� 

        ெச�ைற() &$க= J6�த 
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ந�!ல< ெத�பா�$ நா.$� நீ ல(ெதா�ைட 

        நா.$ல� ண9ெகா9! ந� 

னா.$�  ேவத நீ	 நா.$�மர கதெமழி� 

        நவி�5 ெபா� னி� ெத� கைர 

ம� !ல< நிபநிழ� க�%பணி ெதா�ட	&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (93) 

 

மாணி�கமைல�சிற"பி�சீ	. 

 

உ��நா� விைசெகா� ெட'() 3 தலமம	( 

        )யரமீ ெர.டகல ��5 

ேயாசைன பிர�தின மைல�ெகா'( தா4மப 

        ேமா9கிெய� K	�த மி�க� 

ெத��ல< ம9கி திைச மி��ப� சா�கர� 

        தீ	�தெமா% ெத4வ தீ	�த� 

ெச"�"ப� சா�கர� !ைகD&னி ேவா	தவ� 

        ெச4ைகD( )4ய �2D 

ப�னக மி!பல வில9! ெவ( ெதாழிB�" 

        பா�ைமD9 காக மCகா" 

ப��வி� ட�ெவன� க�டைல தடாக& 

        பயி�வள மில9க <லகி� 

ம��ெபாி ேயா	 தி�" ெபா�ன$ பணி(திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (94) 

 

ஆாியம�ன	 3சைன. 

 

ெச�ெசாBய	 க9ைகம� டல&') ம�ெநறி 

        ெசB�)மாாியம� னவ� 

ேசட� பணி() &$ மணிவிள� கி%மணி� 

        சி(ைதெயா% ேவ�$ வ() 

மி� மவி ேடக&$ ேம� நிர ப�ெச4ய 

        ேவ�%ெம� றினிய த�கா 
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ேவாி(தி நீராயி ர9கட9 ெகா�%வர 

        மி�க ெபாசி வாசி கா.ட� 

த�ச ெபாறாம�வா ?�வி &$ ேமாதிட� 

        தா� � பா	!ழ Bைம� 

ைதயெலா% ேதா�றியி� கிைள ஞெர� ச�னிதி 

        தனி�றின ெபா�னி நதியி� 

ம�சன" பணிவிைடக= �ாிகெவ� றாாிய� &� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (95) 

 

ஆதிேசட� 3ைசெச4த). 

 

3ச2% ேசட� &� வானவ	க= ெசாலவாD 

        3கி�) மாச க�ற 

�னிதெநறி மகதியா6 &னி�கல வக2ட 

        ேபா()மா தலம ேனக9 

காசினி �க6()ேகா க�ன&த ல(த9 

        கடபமா நகாி ைற�சி� 

காவிாியி னீ	ப$( ேதகிய� திாி&த� 

        க�றந� றவ&னிவ	 பா 

லாைசெயா% க�டைம ேகாவிெற� பா� ைன 

        யைம�)நீ	 �6கி ெவ4ேயா� 

அ"ெபய	� ேகணி I� ெற.ெட�9 !பநீ 

        ரபிேடக ம) ெச4) ேம 

மா ண� சிரமணி� தீபைவ� ேத�றிட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (96) 

 

ேதேவ(திர� சாப(தீ	(த). 

 

ேத ற� கட�கைட( த&தினி� பலவைக 

        ெசனி"பவக 2ைய& !(த� 

ெச4ேகா தம�� களி"பநீ	 �6கி� 

        திற9ெகாளா தமர	 ேகா�மா 
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லா ெகா� ேடவாி� !யிெலன� >வி&னி 

        யகலவக 2ைய வ�சமா 

லாக" �ண	(த&னி சாபி�தி ட�!� 

        வறி() தல மகிைம �கல 

ேநசெமா% ெச�றி(திர தீரெமா� 5�5�சி 

        நீ=ேதவ தீ	�த �6கி 

நிபநிழ� ெகா�டத� கீசான மி�கசிவ 

        29க�ெச4 த	�சைன தவ 

வாசவ� ெச4) &னி சாபம) தீர&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (97) 

 

இ$ 3சைன �ாி(த). 

 

திர&�ற <தயமா� வைரயிBய	 ம(ேதக� 

        தீவினி வர�க	 காணா� 

ெச�விைன� திரவித� ேற	வி. $ர9கியம	. 

        ெச4திைள" பமர	 க�% 

பரமா	� சைனயினிB� றீதகB ெமன<மியா6" 

        ப�&னி வர�கன2 ெசா� 

பகர29க�தினி விர�னவைர யா	கழ� 

        பணியநி� பி�னவ ென� 

&ைரெகா� டக�தினி� நிைன"ப&� ��&வ( 

        )�5மிP <ைரத ர�ெச� 

5ய	சி�திைர�தி9க= 3ரைணயி ல�தனா 

        ேளா9கிரவி தீர �6கி 

வ�மட9 க�பணி( திரவிபைக தீர&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (98) 

 

அக�திய	 3சைன. 

 

கட� G' ெந$யவட வைரயி�� !�தரதிைச 

        கா.$வள	 �.ப ப�தைர� 
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கைரயிட� தறிஞெரா% !5&னிவ �ைரD நா. 

        க�%நா ரதா� வ� 

விைடயிேனா	 பதிபல பணி(திைமய &ற<&ன 

        ெவ�< பிேரத ேமா.ச 

ேம<நி ப�)ைற பணி()ைதய �ாிெயன 

        விள�கிெந% &$யி� ேம� பா� 

றடெமா� றைம�)ந�  ைதய&தி� �6கிெயழி� 

        ச�னிதி �!()�சி யி� ற�கவ	� 

சைன�ாிD ந.பி�வ� டா	!ழ� 

        ைறய Bட� ெவ=ைள விைடேம� 

மடலவி6� கலச&னி ெசா�கெர� ேற�த&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (99) 

 

உேராமச&னிவர	�சைன. 

 

சலதி ெந% <லகி�ம� ெநறியிெல� ேகா$ெபா� 

        ற�ம9க ளீ.$ வா'� 

சமரேவ லரசெனா� F	�த�ற வா4ெநறி 

        தள	()ேலா காயத மத� 

க�வியி�  க&� றறபாவ மிைலெயன� 

        கால9 கழி"ப மற2� 

க�தியி� ப�திெய� ேகா$நர கி�ெச�5 

        க'கா யைல(திைமய மீ 

தில! தவ ேராமச ாிட�ெச�5 ஞான&� 

        ெற"பதி பணி() ெபா�னி 

ெய4தமைல க�%�� ணிபக9ைக யி�ப$( 

        ெதழி�Aப மாக &னிவ	 

மலர$ பணி(தரச �லகிய� �ர(திட&� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (100) 

 

வாD<3சி�த நாயனா	. 
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அ�ட	ெமாழி D.ெகா�ட ச�டமா�தேவ(த 

        ரவனியி 2 ைச() ெபா�னி 

யா�றி� நீ ரா$வ( ேத�றகீ6 பா�பாைற 

        ய) த�னி ல9ைக வயிர� 

த�டமதி னா�ேகணி க�%�ன� �6கிெயாளி	 

        சயிலவ� &�5 ேம�பா� 

ச�னிதி பணி() பல ப�வந� றவெநறி 

        தைழ"பெவ= விைடயி� மீ) 

)�டமதி &$ நீல க�டம' மானிட� 

        ேதாைகெயா% &�� ேதா�றி� 

ேதா�திர� ெசயமா  தீ	�)நி� வ$வ( 

        )ல9!&�  ைன ப$(த 

ம�டல� ேதா	�கினிைம D�ெடன ெமாழி() &� 

        வ(த$ைம ெகா�ட கயிைல 

வாசேன யிராஜ29 ேகசேன சிவைதநக	 

        மாணி�க மைல நாதேன.  (101) 

 

ஆயனா	 3சைன �ாி(த). 

 

ெச4�கழனி G6!ழி� த�டைல நக	�!$ைம 

        ேச	(தேகா பால மரபி� 

றிகழாய ரானிைரக= ேம4"ப	நா ேடா5ேம 

        தி�மைல� சா	பி ெலா�மா= 

ெம4�க�ைண மைலமீ) ெச�ற�ணைல�க�% 

        ேம<மா� பா�வி�" பா� 

ேவ�$யவி ேடக�ெச4 நா=பலவி ெலா�நா= 

        மி!( தி% பா�க ற() 

ைக�கட( த�ைனேயா	 பா�ைவ�தி ட�க�9 

        காக9 கவி6"ப வ"பா� 

.,. B6( )யி	வி%" ேபாெமன< மிமைல� 

        .....சிந &�வ ெம�5 க 

..... மCகாத வழ��ாி( தாய	&� 
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