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 மரபர

வாமிக சாிதிர (34093409-3750)

கா!.
கா!.

விநாயக கட:.

3751. சீ;த தா<=ைல8பா1 ப>"?'கா$ @$AA8 பா ேசயா Bளா,
னா;த ேமாத1வ ெத1கவத1 ெச< ததி நா$பி ென$ன,
ேவ;த ேவாA8பா லதைனBC ெச< ததி யா$ =$ ென$ேற,
பா;த வ ெகாழி> யாைன =க8 ெபமாைன8 பரவி வா,வா.

(1)

சபாபதி.

3752. ;ேம: =ெதாழிலா Aத&$வ& ய"மைற8பி$ ெபா&ைவ யாற,
னாேம: மத>வல8 பதமைமய8 ப2தா/ நா= ேநாக,
லாேம: =ைறெய$ேற யபத'>C சிதமாேய யதைன ேநாக,
ேவாேம: கனகசைப நடநவி/ ெபவா,ைவ B$னி வா,வா.
சிவகாம தாியைம .

(2)
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3753. சிகரவைர Bதயவைர சிசைப ெபா ேறகனக5 சிைல ேயா$ ெவ<ேயா$
பகரவC சைடகிரண மைனயகதி ரவகா ! பாைவ ேயேபா,
னகரமக ரதக> மிைனயகதி ரவகா ! நயன மாகி,
யகர=த >ணம$A ணி$றE மணிவிளைக ய!" வா,வா.

(3)

தFிணா@தி.

3754. ேவதம" =தெல$A பிரமேன =தெல$A ேவைல ேமAC,
ேசாதம" =தெல$A தைமேய =தெல$A =ைர 8பா தத,
ேபாதம" த!மாற வGவவதC ெச$னிமிைச8 *டாீக,

பாதம" மலH 2 யா*டE' >ரவ ெபாறா பணி" வா,வா.

(4)

விநாயக கட:.

3755. ஒ>றE க$னமி! தடாதைகB* ணனிநாண :லக ேமா,
தி>தவி தரபா* 2யJமைன யவனாக தீரா ேதா'>,
ெப>வள5 சனகனி! பததவியா8 பசிவத பிற'ேகா 1லா,
ல>திற மவிதவாி க,பைடத மதகளி ைற யைட" வா,வா.

(5)

=ககட: .

3756. ெபாதியெச தமி,8பரமா சாாியனா >A=னி >8 ேபாத ; 2,
திதியவா சானாகிய" ம ேடா வடகைல> ெத$கைல>,
மதிய/ பிறகைல> மாாியனா பரமசிவ$ வண'க நாE,
மிதியலா சாாியனா ெம'>மர >பர$றா ளிைற Cசி வா,வா.

(6)

திநதிேதவ.

3757. வடெமாழியி &ர:ரவா கமதைம" ப1ேலா மதிக8 ெபற,
திடெமாழியா8 ப$னிர*! Hதிர= வழிவழிேய சிற" ம1க8,
படெமாழியா8 ;ணணிபா வைனயி1 > வாேற ளி" பயிA நீரா,
றடெமாழி@லாசிாிய8 ெபயபைடத நதி பிரா$ சரணC சாவா.
அகதிய=னிவ.

(7)
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3758. சிறதவக தியமிர*! நவி$றளி5 ெசதமிழா சிாிய ென$ேறா,
றதக,8 ெபயைனத த$றிBேநா காதிபல :ற தீைக,
யறதவறா "ளெவனிJ பாிசதா$ மா1 சிவேம யாக5 ெச<",
நிறததிற /ைட8பரமா சாாியJ மானாைன நிைன" வா, வா.

(8)

சமயாசாாிய .

3759. ெசம2ெயா* &ேதாேல ெயனெகா*டார2
ெதா*2$ சிற8பா$ ேமக,
=ம2ெய$ றிடவிழிக* =" >8ப :>தலா$ =ழ'கி நாE,
தம2ய ெரன8ெபநீ தைல நி$A பணிாி" தாழ8 ெபற,
ெவம2க ளாCசமயா சாாிய ேரா நா1வைரB மிைறCசி வா,வா.

(9)

ச*ேடசநாயனா =த&ேயா, ேசகிழா.

3760. தைததா ளைடவத> தைததா ளறெவறிதா தபி ராேக,
சிைதயா திய@$AC ெச/தAபா$ @வாிவ சீதி யா:,
நிைத தீ தரெமாழித நிகராிய ேசகிழா நீ! வா, வா,
ரைததீ தரக" ம2ேயJ ளனவரத மகலா ராேய.

(10)

ெம<க*டேதவ.

3761. அகதிைள8 ேபாக/ப$ னிகதிேரா
ெவனத மிழி லழ> வா<8ப,

மக"வ K$ ெமாழிெபயத "ணதியா=
ெமாழிெபயக1 வ1ேல ெம$A,

மிகதைழச தியஞான தாிச னி8ேப ெமாழிெபய"
ெம<க* டாென$,

றிகதியல8 பரC ேசாதி யளியவா சிாியன2
யிைறCசி வா,வா.

திமாளிைகேதவ .

3762. க5ேசாத' கதிராேமா யா'ெகாவயி ணவமி$ேற கழி வதாக,

(11)
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வ5ேசாவிG வாாியென' கக8ப!வா ென$றர'க மகல நீ "8,
ப5ேசாைல ெத'கட' ேகா=தி யைடதாிய பலெச< ெத1லா,
ந5ேசாத வ ெகாழி" வள திமாளிைகேதைவ நய" வா,வா.

(12)

நம5சிவாயேதசிக.

3763. ஒதிமாளிைகேதைவ ந டசிவ8 பிரகாச ைர த வாேற,
ததிவா வ! "ைறசா தவவ>த வைறயம" ைசலா தி8ேப,
வதிவ$ =தேலாரா' ைகலாய பரபைரம$ Jத& ேனா'க,
கதிவ$ ேமெகாணம5 சிவாயேத சிக$ மலதா கதி வா,வா.

(13)

அபலவாண ேதசிக .

3764. ேசாராத ெப'கைண தைழேதா'க வாவ!த* !ைறைய ேமவி,
ேயாராத ெவைனயாவா ேனாராத வனிேறாA =வ ேதாறி,
தீராத மலமாைய க$ம=தெலா!மாய5 சிர ேம H !,

மாராத திவ2ய பலவாண ேதசிகைன யைடதா ம$ேற .

(14)

8பிரமணிய ேதசிக .

3765. ெகாறவள ெபா&திவா வ!"ைற5 8
பிரமணிய >ரவ னாவா$,

உறதன த2ய >2 ெகாECசிAL ெடா'>த
க "லவா ேம$ைம,

ெபற ெப L 2த தா$ >2ெகா ளாலய=
ேபணா னாகி,

=றெவாழி தவெனனி னவ$கைண
ெயவரா/ ெமாழிய பாேறா.

(15)

சிவஞானேயாக

3766, சீலநிக, @லவா கம8ெபாெளா$ ெறா$றாகி திற றா",
ஞாலநிக, >லெத<வ ெமன8பல' ெகா*டாட நா'க E<ய5
சாலநிக, சமவாத =த&யேபா ெயாளிதிட: தயமா<வத,

பாலநிக, விழிமைறத சிவஞான ேயாகிபாத பணி" வா,வா.

(16)
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ஆ>விேதா.

3767. >ல:= ககட: கைணயிேனா தாதைன"' 6ட ேவாேத,
Bல:க, >மர> பர=னிவ Jதிதமர தித ேமேலா,
னில:க ழிலகண= மிலகிய= வரக*ட நிக ெரா$ றி1லா$,
கல:சிற8 தம ந >ண'கெளலா ேமா ெகா கா சி ேபா1வா$.

(17)

3768. 6!க, ேகா=தி >நம5சி வாயன ெகா*ட ேமேலா$,
பா!க,5 சிதாத பா2ய= ெறா'>ணத பா$ ைம யாள,
னீ!க, "றெவாMக தவறா" காேதா ெநறி யி1 வ1ேலா$,
ேற! க, வள>மர சாமி=னி வர$ =னிவ ெச< சி' ேகேற.

(18)

அைவயட$க.
அைவயட$க.

3769. அ$ன=னி வர$கனிவி சிவஞான ேயாகிவர லாA =A,
ந$னவள =ற8பா2 தகெவன5 ெசாறெமாழி நலைத ேயாேத,
ெய$னவ& Bளெமன8பா !தகிைசேய$ மA8பத> மிைசேய ேனJC,
ெசா$ன ெமாழி மறாதிற ெம$ெறாவா ேறா "த> "ணி ேறானா1.

(19)

3770. நல ;த ெத$கைலB வடகைலB பணி ெச<சிவ ஞான ேயாகி,
ல;த வரலாைற யா$ பாட8 >ததிற ல ேவா ேதாி$,
வல;த விலா=றிய நைக8பெரJ வத= ெம$ மனநீ' காதி,
தல ;த வஃதியறீ தவிதிெர$ பாெராவ தைமகா ேணேன.

(20)

3771. ஏ<தவிள ;ரணேச னாவைரய ந5சினாகினிய ேம/,
வா<த பாி ேமலழக மய'>சிவ ஞானமா தவேதா$ சீதி,
ேதா<த க, க5சிய8ப =னிவபிரா$ ெசா& ெசா1லாC ெசா1லா ெரா$A,
பா<தநில வைர8ேபாம றகதியJ மக "வமா8 பா&8 பாேன.
3772. மிக8ெபாிய னாகியசீ5 சிவஞான =னிவர$சீ விளப லா>,

(21)
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மிக8பி$மட =ைடேயJ ெமGவாறா ென$னி$ =ன மி வேதறா,
நக8ப2வ மா<வளத ேசாதிையயா ராதனCெச< ந$ைம ;*ேடா,
க8பாிய @$றிைழ நா$ திைழதீ8 ம1லாம /ஞற /*ேடா .

(22)

இர%டாவ& - பா%' நா).
நா).
3773. தி=னிவ ப1ேலாC ெசதமிழி றைன5Hழ

ெவா=னிவ Jல>ச =ற:ைறத கிடமாகி

த=னிவ$ ைககளிA தாபத த பழகதா

க=னிவா ெனMெபாதிய கவின"பா* 2யநா!.

(1)

3774. தைனB*ட =னிBைறய தகவிட' ெகா!ததைன
நைனB*ட விக'கா ெகாணமிெனன நரைலவிட8

ைனB*ட வைவெயM" ெபாைநெயJ வட ; 2
விைனB*ட விபானி$ தீ8பெவன மிைடவனவா1.

(2)

3775. அறிவிலதாC ெச<விைனேய யவகிைடP றாய" ேபா

ெசறிம!வி$ ேமா ெடைம ெசறி"ழகி க$Aளி
=றிெவாழிய8 ெபாழிதீபா$ @ாிெந!திைரெயறி"

ெவறியெதன வைதெய!" மிைசெயறிB மிடென'>.

(3)

3776. ெபாைநவ ன$ =Mகி8 றமத>8 னெலா! ேபா<

திகவிய ெந!QரC ெச$ெறா தட ெதMபறைவ
ெயா தட"8 ன$ =Mகி ெயாளியநா :கரச

வி"ம& ையயாA தடெதMத ேம$ைம ெபா9உ.

(4)

3777. ேபாரக"C ேசரக" ணாிெயன8 ெபா<ைகநிைற
நீரக" ப2 ேமக நிைறெபாழி& னிைட8>"

சீரகத8 ெபாழி$ ேமலா ெறாிBமா "வ>*ட1
பாரகதி திர$=கிR பாி ெதாி தரகா !.

(5)
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3778. மைடெயலாC ச'கின'க வரெபலா மைவBயி=
தைடெயலா ெவ2ெயMமீ னாெறலா மதகிெனா&

ைடெயலாC ெசCசா& ேபாெரலா ெபா&ேமக'

கைடெயலா ெபா& மத காமவள' கணி8பவரா.

(6)

3779. சா&யிJ' கதியிJ தைலவிாித வரைபயிJ'

ேகா&ய ெச' கபிJமா< >லவிெயM =தாி"
வா&யத* ெபாைநெகா! ெகாைகயக ம:தலா
லா&யவ "ைற =த மாி8பெதன >லவியதா1.

(7)

3780. ெகா*டற =தய"' ேகாைடத ெகா1&யிJ
வி*!யிெர லாந!'க வாைடத ேமவிJ

வ*!Aச த=தமிM =ட$வரெத$ றைல வழ'>

ெமா*டனிமா மைலசிறத "யத" ம நாெடா$ேற.

(8)

3781. ேச1 பாB ன>ள"5 ெச$ேறறி திைரெயறி"
கா1 பாB வயலக" கைடக ெவMதநA
பா1பாB' கனி5சாA பபல: ம8ப2ேய

K1பாB ெபாைநெயா$ேறா Sவலநா 2ைனேயாப1.

(9)

3782. ந&பா*2 திற=யவா நாெமனT ழிB'கதா

ெரா&பா*2$ =தபலவா @திய$றி தைரயிய'கா
க&பா*28 பியெமனேவ கைரயவளி =ர/மல

ெபா&பா*2 கம1வய க,8பா*2 வளநாட.

(10 )

3783. நீAவிழி மணிைனவா நீசேர யாயி2J

ேபA தம கவ பிராென$ேற Bபசாி8பா
6AெமM ைதெதாட

>றி8;ைச ாி>வேர$

மாAதவி ரவராA வMதிைனயா வM"வா.

(11)

3784. இ$னவள பலதMவி ேயMல> கழ:ள

(வா

ெபா$னவி மணிெகMமா ப8ேடா தமJெமாG

9

ெத$னவத நா !ள தா1 விகிரம சி'ைகெயJ
ந$னகர பாவநா ச8பதிநா ம=க1வா.

(12)

விகிரமசி'கர.

3785. மைறயவேர =தெலா நா1 வைக>2B பிறவாக
வைற>2B ததெமாM ககலா" மிக ெந'கி

>ைற சிறி" மி1லா" >லெபா&ய நலெபா&B
பைறகழா$ மிேகா'> பாவநா ச8பதிேய.

(13)

3786. சீரா/ விதினக 2தினரா :பசாி>

ேமரா/ =ழ:ெதாழி ேலாரா/ ேபாரா/C
ேசரா/ மள8பாிய சிற8பா/ பிற8பா/

பாரா/ ெபா&ேவளா* >2க பல பயி1வ"ேவ.

(14)

3787. அண'>வன மகளிாிைட யலAவன Kர'க

பிண'>வன >ழ1வ*! பிாி>வன விலபாேட

Bண'>வன வCசகேம B'>வன க*ணயிேல
யிண'>வன வற=M" மிாி>வன மற=M".

(15)

3788. பாடகெம1 ல28பட1ெச பCசிெகா1காைளயசிர=
மாடமிைச யா!த1 ெபா$ மா*ெகா2ேயா கா*ெகா2B
நீடமைன ெதாA வளவ ெந!திேவா நிரப$

ேதடவ ெபாளாத1 சிவா5சைன ெகா ெறளE.

(16)

3789. திதைடந பிாி:நைம8 ெபா"ெமன வ"வரா$

மதியிJ சாி8பவேம1 வராைமேக வ"வரா
லதிநலம' ைகயட லடாைமேக வ"வரா1

ெபாதியவளி8 ேபாாிர8ேபா காைமேக வ"வரா1.
3790. தாழா" ேம$ைமBறா ைமதைட தட'கரேம

யாழா" ேம$ைமBறா வமதி1 H, கிட'>கேள

ேபாழா" ேம$ைமBறா ெபாகாிெவ* ெகா!கேள

(17)
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Lழா" ேம$ைமBறா சநிதிெம< ய$பெம<ேய.

(18)

3791. மாதட னீ"ைறயி$ மறவ> "ைணயாேய
ேயாதவினி தா!வன ெவா*ெச'கா ேலாதிமேம

ேபாதைமய >றைம> ெபாழிAைணைம 6!வன
ேமதைகய சாய1 வள' க*டவிாி சிைறமயிேல.

(19)

3792. கதியிைட8 ெபா$Uச1 கMதழ> கவபிைழகா

=தியிA >ற8; 2 ெமா<>ழலா ரா!ெதாA

=திBட னா!வன ெவா*>ைழ= தார'ெகா1
திநனி த!மாற8 >ைமத தமன=.

(20)

3793. கிைளBற1 ைகதலேமா கிளமகளி =ைலதட=

வைளBற1 ெபா<ைகெகாேலா மடவியெச' கிைடவாB
ெவைளBற1 கவிஞ தவா ேயாம"ேம வினவாB

ெமைளBற னாசிெகாேலா ெவழிலரைப மா நல=.

(21)

3794. கயிலாய பரபைரயி காமெபற வவதாித

சயிலாதி மரைடேயா$ சதான தைழ8பிக

ெவயிலா மணிமாட மிளி"ைறைச யக >தா
பயி1 வா<ைம ய" ெதாி" பரவாதா ளேரேயா.

(22)

3795. சதம& நாவல த தைலவண'க வடகைல>C
ெசதமி,> விகிரம சி'கெமன ெவாவற8

பதமற வவைரBவா பாவநா சபடலா1

வதனவி8 ெபயரத நகெகன: வழ>*டா1.

(23)

பா*2ேவளாள சிற8.

3796. அதத ர"லகா ளாய ெப' கைணெயா!C

சத=ற வினிதம தபிரா ன2க$ேப

நத/ற வளபா*2 ேவளாள ந>லேம

ெயத:ல க=கழ வினி"ெந' கிய தமா.

(24)
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=$ேனவர ெபறைம.

3797. அ$ன>ல திைடெயாவ ரதவதா லகதியனா
=$னைமய ேவMதைல =ைற8வைம Sமகளிேதா
ெம$ன:ம றவறீேற ேயறநனி யாெமன:

ப$னெவா வரெபறா பாரட'கா8 க,ெபறா.

(25)

ஆனத6த.

3798. அGவாA ெபறவ ளைமயாறா தைல=ைறயா

ெசGவா<ைம யானத 6தெரJ திநாம

ெமGவாBC ெசால8ெபறாாி1ெலாMகி$ றைலநி$றா
"Gவாைம Bறா>ண'க ேசரா" திர*ட$னா.

(26)

மயிலைமயா .

3799. அ$னவத மைன>ாியா ரததியி சிற"ளா
ெர$னவ விேதாப &$னிைளயா$ >2மாற

த$னமிலா காத&யா தைமெயா8பா ெரன8க,வா

பி$னமிலா மைன>ாிைம ேப?த& றைமெயா8பா.

(27)

3800. ஏயமயி லைமயா ெரJநாம ெபAளா

ராயவேரா ெடனளா யானத 6தெரன

ேமயவதா மகி,சிற" ேமதகவி$ வாMநா

ேயமக8 ெபAவாCைச ேம$ேம/C ர"ளதா1.

(28)

இGவிவ மக8ேபAகதிேதாற1.

3801, தித=M கிB'கைண தி:வா =லகாைள
யதமைற =களா &'கைரய$ ெபா!பணி"
வத=A விரதெமலா மா*டனா றிBநீA8

ெபாத=ைட ய2யாைர8 க,Q 2 Bபசாி",
3802. மAள ந கமெமலா மறவா" நனி=2"

மிAளதீ விைனயாள ாிGவாேற ெயாM>வா

(29)
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கAளம றிவ >மட' கழியாைம ெயவ$ெகா1சிவ8
பAளந' >றி=னி=$ பகதெமாழி பMதாேமா.

(30)

மயிலைமயா க:றைம.

3803. இதவா றிவெராMக ெவபிரா$ றிவளா

கதமா >ழ$ மயிலா கெகா*டா ர$A =த1
வதமா மைறேயா> மைறய2 யா>மவா5

சிதவா தாிதளிதா சிவாJபவ மக8ெபAவா.

(31)

3804. ெபா'>=ைல =க'கA8 ளிபழதி ெனMவி8
த'>ெமா ெபா<"யி/C சா"வயா நிரபிெயழ
ெவ'>நிக, மழமலவா யி!மணய னாடாேம

ய'>தவி திட8ைக ம*ண"சிறி" Sகதமதா.

(32)

மக8ேபA.

3805. ஒப" தி' கEநிரப ெவாளியா1 ேலாைரெயழ8

ெப>சம ய"Eந ெபCைசவ' >"க&8ப
தி> தவி ரதJEC சிதாத ைசவெமVஉ8
ெபாவந1 &$பைடய8 ேபாதK /வ8;ற.

(33)

3806. ெச8பாிய தமி,வழ'> ேதயெமலா' களிசிற8ப
ெவ8பாிய மைறேயா ெம1ேலா' ெகா*டாட

ெவ8பாிய ேசாணா ! ெம<"ைறைச நகவ8ப

ெவா8பாிய தவ8ெபாிேயா ெராவரவ தாிதனரா1.

(34)

மக8ேபAெகா*டா ட.

3807. Hதவிைன5 சட'கைன" ேதாறிய நா* =தெறாட'கி

யாதரைவ யவிைக8பா நிபமல' காிதி!வா
ேமதைகய ெந<விழா Lதிெய!8 பவராக8

ேபாதமக8 பயதாக$ ன$ =Mகி விதளிதா.
பிைளதிநாம.

(35 )
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3808. மிகளா வியHத விைனகழிய8 பி$னாளி
லகளா வியவைரயா ரக" தைதயா

திகளா : ெபைம5 ேசயா> திநாம

=களா &'கெமன ெமாழிதனப1 கிைளBவ8ப.

(36)

கா88பவ.

3809. த*ணியநீ ெற!தணிதீ சானரவ =தலாக

ெவ*ணியவா$ பதிெனாவ ாிைணய2.க ைகெதாM"
ம*ணியமா மணிைரய வமகைவ வMவா"

க*ணியேப ரளிெனா! கா8ப" S' கடென$றா.

(37)

ெச'கீைர8பவ.

3810. இைகயாம$ பதிெதாதா ெள!ெதாதா Eறம2 "
தைகம& சிதாத ைசவிமலா பிறிெதா$A

வைகBற1 சமதிேயா ெமனமA> மா சிைமயி
றிைகBறா தைலயைச"5 ெச'கீைர யா2னா.
தால8பவ.

3811. அதமணி QணிAவி யா<"கிவி

=தவட மதிெபாதி =Mமணிெதா

(38 )

ட'கிடதி

2ைலயிைண "5

சித=ற வதிகிடதி5 ெச'ைகெதா ! தாதியக
டதமன' களிசிற8ப தாேலாதா ெலன:வதா.

(39)

ச8பாணி8பவ.

3812. ஆயப$@லெதா!ெமாG வாத=ர?ைரெயMதி

தீயசம வாதCெச< சிவ8பிரகா ச8ெபயாீ

நாயகமா யினிெர$A நைகதிடைக த !த1ேபா
றாயைனயா ைக>வி"5 ச8பாணி ெகா 2னா.
=த8பவ.

3813. சிதநிைல திாியா" சிதாத ைசவமாீஇ

நதமல வ&யக1 ந1விைனB தீவிைனB

ெமாதநிைல Bைடேயாரா Bறவ காாியனா$

(40)
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=த=வ தளிதி!வா =த=வ தளிதி!வா.

(41)

வாராைன8பவ.

3814. வகதி மணிவிளேக வ>ல ;டணேம
வகவி ளA டேர வகவிள' கமேத

வக =M மல8பைகேய வகைணகடேல

வகவ ெகனவைழ8ப வ"வ85 ெச<>வேர.

(42)

அ&8பவ.

3815. மதியவனா த&ெனாதா ய1ேலானா த&$மானா<

விதியைமB' கைல>ைற: ேமவா" ெபா&தவா<

"திெயா!வா ராைமயினா !கனசா ப= ெபAவா
யதிவிைரவி ன&ேய யாடவா ெவன:வ8பா.
சிறி பவ.

3816. ெபாவிJத

(43)

2ெயா! ெபா&மாைப பைடதய'க

திவி&! சத'ைகB ெபா சிலCசீ ற2யிர ட

வத ரத =ர* மரபைன"C சிைத8ப" ேபா
ெறவி$மட வியாியA சிறி1 சிைத தளினா.

(44)

சிAபைற8பவ.

3817. எ!ெதJCெசா கி!வயிர >8பாய ெம*2ைசB

ம!"நிைற வ" ெபாவ ம*=M" ேபா<நிைறய
வ!த>ணி1 கரபறி யழகியெவ* ணீறில'க

ெதா!த சிA பைற =ழகி யளினெசா கைல=ழகா.

(45)

சிAேத8பவ.

3818. இதிாிய ெமJ ெபேத ெர*ணியவா A !வத
கதிமதி சைடகணித வ*ணலா சீற2யா

=திBற8 பழ>த1 ேபா$ ெமா<யழ>; நலபைட8ப8
தி மகி, தினிதிவ" ெபாசிAேத  2னா.

(46)
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விதியாரப.

3819. இதவித =Aபவ ெமலாநிரப தா<தைத

சதமி> மன'களி8ப த*!ைறைச8 பதிவாM

மதமிலா >நம5சி வாயன ெபா வள
ைமதைமB ைமயா*2$ ேமலாய பவவர

(47)

3820. காவணெம' க?மி ! கைழகத& க=கியா"8

;வணமாைலBCசிறத ெபா$னாிமா ைலB Qகி
மாவணேவ திய =ழ'க ம'கலவா, தினிதியப
நாவணந1 லவேரா" பளிைய தமவிதா.

(48)

க1விவள5சி.

3821, பளியிைட நயதமத பாலனா ர$A =த1

ெவளிய K ெறாிவி8பா ெரா=ைறவி* 2!வத$=

ெனாளிய K$ =M"ண =ண:ைடய ரா<திக,வா
ெரளிய= மல"ய பிாி"ய ேமறதா.

(49)

இ=">ரவ மகி,5சி .

3823. சதம& பாவநா ச8பதிெச< ெபதவதா

லதமி1சீ மயிலைம யானத 6தமன

நதமகி, தைலசிற8 நாெளலா' ெகா*டாட

வதவேரா பானா*! மவவள தினிதமதா.

(50)

3823. கைலயைமதி' களி$ வள5சி கா 2ேய நா !நா

ெடாைலவி1>ண மறிவிெனா! ெதாகைமB ேதா$றலா
ரைல னகா விாிநா 2 னாவ!த* !ைறயைட"

தைலயைமபா 2யCெச<த த$ைமயினி5 சாAவா.
*+றாவ& - தி$ைகலாய-சிற!
தி$ைகலாய-சிற!.
ைகலாய-சிற!.
3824. வள'க ேவ*!வ வதிர தவெகலா வழ'கி
விள'க மாயவ ாிதிர =த&ய மிைட"

(51)
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"ள'க ேமவிய கA8பலா ேறாறி! ேவA

கள'க ெமா$றிலா "யத" ெவளி ெவ* கயிைல.

(1)

3825. ேமய வாதன கயிைலயி$ ெவE8ேம$ ேமய -

நாய னாயத$ ப2கெம8 ெவE8ேமா நமா$
மாய மாCசிA கA8ெபா கள"ற$ மாய
Qய நீA@ விரலள வ'>ல ெதா>8பா$.

(2)

3826. சைடநி றCசிவ8 ெபன1விள8 றதைல மாைல
யைடநி லாமதி ெகாகிற கவித "ேராண

மிைடதி ைர8ன1 ெவெள/ பகேம1 விள'க
:ைடய ேகானனி தன$கயி ைலயி$வள =வேத.

(3)

3827, காிய மாயவ$ ெவவிைட Bெகா*ட க"

ெதாிய வா$Aதி ெசய1ெகாE நா$ =க$ ெசநா
வாிய ெவ*கைல மகEற ைவத" மாயி

பிாிய மாகயி ைலகிாி ேப?த க$ேறா .

(4)

3828. ைசவ ராயவ கநாதிேய ெயபிரா$ றைகசா

ெற<வ ெவளிய நீAெகா* டணிவ" ெச<தா$
ெபா<வ >தேவ றிலாCசன ைனபவ மா !
ெம<வ ைக8பிாி யCெசயா ெத$ப" விைழேத.

(5)

3829. நிற'> லாCசைட ெயபிரா ெறாM"ேம னி$ேற

யிற'> ெவள ரா >ல'கைள =2யினி$ றிற'>
பிற'> ெவள விதிர கைள8பக1 ெப ேட
யற'> லா:வா னவாிJ =யல: மாகா.

(6)

3830. தைக நீ*ட தபிரா$ சர*டாி சி8பா

Jைக ேமெகா! படவா ளரா>ல ெமா'>
திைக ேம:றா வவித' >லெமன ெதாியா

வைக ேததேதா ேசைவயா யிெறன மE.

(7)
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3831. ெச'ைக வ5சிர8 பைடயினா$ பதமிைச திகM

ம'ைக ெய !ைட நா$=க$ பதமர வித

ம'ைக மாபின$ பதமிைவ நவநவ ம:

ெவ'ைக யாைனயா கயிைலேம வியப2 ேம:.

(8)

3832. அவி ப1&ட பா<த =ழக= மமர
மவி யா8A ""பி =ழக= வைளB'
கவி மா=கி$ =ழக= மல8பத' கதி

&வி ய$பெச< யா=ழகதி$ேம ெலழாவா1.

(9)

3833. அ2யி ற'கிய ைன தல ெதா!ப> தறியா

ெதா2யி ற'>ைக வானநா 2யள "ணிய
க2யி ற'கிய >வைளக ெசறிவன க*ணி

ெகா2யி ற'கிய பைகத "ற:ெகா* டா!.

(10)

3834. அண'க னாபல >ைடெதாAC ைனயக தைமத
மண'ெகா ெகா'ைகயி >'> ம*ணிய நீத
மிண'> மீெதனாாிராவண க2தேபா ெதMத

>ண'ெகா ெச<யநீ வறதில திJெமன >றி8பா.

(11)

3835. கத ரெதாA =னிவர பபல கப5

சத ெவளிய நீறினா /டெலலா தயகி
வத வாதன "ைற>வ க*டவா னாட

நத ெவளிய =ட'>ைள மட'கலா நய8பா.

(12)

3836. நில: பாகர ேசைவ> வெதாA நீ*!

>ல: ெவளிெவ* கைறேபா யவட1 6ட
:ல: ஞாயிA நநிற ேபாயெத$ Aைளவா$
வல: வாமதி கள'கநீ' கியெதன மகி,வா$.

3837. ேமக வ*ணனா' கைணெதாA ெவளி ெவ* கயிைல

(13)
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நாக நி$ெறM ட8பிழ ெபா'> ந* ?தலா
ேபாக மாமக Eவ8ற கநிற ேபாகி

யாக =A=$ னிறCெச<த ெதளிெதன வவா:.

(14)

3838. அயனி ராசத$ மாய$றா மதனிவ ரளவி

JயC ச"வ :திர ெனாவேன வ&ய$

மயC ெச<யதா மைரப  ெதா1&ைல ம ேட

ெபயவி1 ெவளிெவ* கயிைலேயா தா'கிட8 ெபAமா1.

(15)

ஆயிரகா1 ம*டப.

3839. இ$ன மா1வைர கயிைலயி ெலைற> =ள"
ெசா$ன மைற நா$ கிJமி" "ைண>வ தாி"
ப$ன ேகசJ பகவ ெலனா8ெப ப*ப
த$ன ம*ட8 ெமா$றத$ கா1களா யிரேம.

(16)

ஆ<த காெலலாC ெசெபானா ப$மணி யைவயா1
வா<த ேமபர8 ெபா*ைமைய வ>க நா வலேமா
ேவ<த ேதாறதா னிள'கதி ேகா2க ளிராA
பா<த வGவைர மிைசBதி தனெவJ ப2ய.

(17)

திேவாலகம*டப.

3841. அ$ன ம*டப நா8பேணா ம*டப மதைன

ெய$ன Cெசா1வா விதிJ
ெசா$ன Qல"

ப!=ைள ெய$ன5

H>மC ெசால"ணி வா

ம$ன மற" J*ெடாழி1 வ>திட மா டா.
சி'காதன.

(18

3842. யாபC சானன8 ெபயA பரதX த$றி

யாப லாக மைற=த ேறாறிடா வதனா

ேலப ேலாடைண ம8பெம$ றாியிைய ெத$ன8

;ப$ மாமணி யைணெயா$ற ம*டப ெபா&ய.
சிவெபமா$Lறித சிற8.

(19)
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3843. அைனய தி8பிய =ட'>ைள மட'கலா தன"

வைனB ெமெப மா$சிவ ஞானமா =னிவ

னிைனB ெம<ய ளிதயதி &8ெபன ெந'க
&ைனB மாதித ம*டல ந!வி8 ெப$ன.

(20)

>ைட, சாமைரக.

3844. >ைறத மாமதி ய$றிேவ றிைலெயன1 ெகாளா"

நிைறத மாமதி ெயனமிைச ெவ*>ைட நிழற

:ைறத வா$ன &ர*!த மினெதா! கலத
கைறத ேமெசல ெவனகவ ாிக ைட யைசய.

(21க)

விைட ெகா2க =த&யன.

3845. விைடயி ர*!ள ெவனெலதி ெகா2களா$ விள'க

வைடவ ளிகிைட Pறிலா ைமயினணி தனவா<

மிைடந ய'ெகா சா தாறிக விள'கேம$ ேம/
ைடய ேநகமா கியவி தாவளி ெபா&ய .

(22)

>ட=ழா, ச'க =த&யன.

3846. ஆய வாணJ பாJக ப8ெபய ரவJ

பாய வ*>ட =ழவ= பணில= பறி

ேமய வா8ெபா! மைறய வா8ெபலா விரவி
ேயய மாகட ெலா&=கி ெலா&தப விாி8ப.

(23)

அர=ழக.

3847. வான வா,வின ாிதிர மலரைண வதிவா

9ன ேநமியா விதியா தரசித ரக

மான வாைசகா வல=னி வர=த1 வைளேத
யான மாதேரா ெடM8பர ெவா&திைச யளாவ.

3848. நதி நாயக$ ேவதிர ெதா!ெமதி நட"
=தி யா>த$ பணிதைல நிப@ :ல>C

(24)
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சிதி யா"யி தவளிட8 பாக"5 சிவண

வதி வா$மதி H2ய வழக$L றிதா$.

(25)

தாிசிகவதவக தாிசி"5 ெச1ல1.

3849. க*ெகா ளாதி ேவாலக8 ெபபய$ க*?

ெற*ெகா ளாகளி மகி,5சியி றிைளதன ாிைறCசி
வி*ெகா ளாகதி ேமா&வி* ணவ=த &யா

ப*ெகா ளா5ெசா$மா தகெளா! தமிட படதா.

(26)

திநதிேதவைடய ேவ*!ேகா.

3850. 62 நி$றவ >ழாெதா! மக$ற" ம$ற
தா2 யாவயி றனிதினி தமவ" =ள"
நா2 ந1லம யமி" ேவெயன நய"

பா2 ய$ெபா! பணிதன னதிெய பகவ$.

(27)

3851. இைடயறாமேல பணிெதM நதிெய பிராைன
Bைடய நாயக J*ெணகி, கைணயா ேனாகி
யைடய நீBள' >றிதெத னைற>தி ெய$ன

கைடய ேன$ ெசB வி*ண8ப மி"ெவன கைரவா$.

(28)

3852. ஐய நி$ன வ&யினா ைகைலகா8 பைமத

ெச<ய ேபாதி காரதி பிறவறி சிறேத

J<ய ேவ*2 நி$ னாகம8 ெபா*=M "ணவா$
ெவ<ய ேன$விைழ ேதெனன8 பணிதன$ மீ !.

(29)

ஆகம'கைள உபேதசித1.

3853. பணித நதிெய பகவைன ெயMெகன8 பணிேத

"ணித நா$மைற8 ெபாெளJ ேதா$றெல ெபமா
னணித த$ைட யிதிய' ைகயி$ ெவாி தடவி
தணித சிைதயி னாகம' ெத !த1 சைமதா$.
ேவA.

(30)
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3854. காமிகேம ேயாகசேம சிதியேம காரணேம யசித தீ த,
;மிக, சக5சிரCH >மமC மா$ 8ர ேபத ெபாபி,
னாமினிய விசயநி5 வாசC வா யவேம யனல Lர,

(31)

நாமவிர :ரவம> டவிமலC சதிரஞா னவி பேம.
3855. ேமயேரா கிதCசேவா தபார ேம ரேம மிளி ச தான,
Qயவில ளித'கிரணC சிதேம Bய:Aவா "ளேம ெய$ன,
வாயவி பெத டா மாகமதி$ ெறாைகயிைவக ளைட ேவ ேதாற,
பாயதிற' கE=ைறேய பகவா ம">றிெகா ப*பி ேகணீ.

(32)

3856. மைறயைன" ந=ைடய நா$ =க" நி$A ெவளி வமா ெச<",
ெபாைறயைம> ெபா"வாகி5 சிற8பாக வாக மைத8 கல /றா',
>ைறயA> மைவ @ல' ேகாணA> மிைவBைரயா ேகா2 யி$J,
மிைறத> மைவப வா மாகம தீ பாலா> ெம<ைம ேயாாி$.

(33)

3857. ேத!கா மிக=தல சிதவைரேயா ைர"Cச திேயா சா தேத,
மா!ெபா& தீத= 8 பிரேபத வைரைய" வாம ேதவ',
6! விச ப=தலா Lரவைர ைய"மேகா ர"* டாய,

(34)

நீ!மிர :ரவ=த1 விபவைர தட ேநத ைத".
3858. அைறBமி ப" நீ'க8 ேராகித=$ வா"ள மீறாய ெவ !,
நிைறBெமாளி வளாீசான" நி$A ேதா$றினவா னிலவ நாE',
>ைறயிெலாGேவா ராகம=C சாிைய=த ெலாநா$>' 6றா நி>,
மிைறயி&னி "ணதிெயன ெவாGெவா$றா வா<

(35)

மலதா$ ேமத ேகாேன.

3859. ="கா மிக=தலா ேவாாிப ெத டJE ெமாழி =னாக,

ந"மிர :ரவதி சிவஞான ேபாதநிக நயதெவ1லாC .

ச" =ைல ெயாபாக Jபாகமேதா !ண"த/ தவா" ேக

டG,
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வி" =2 யவ$ பாத ெமM" பணி ெதாவினா வியப /றா$.

(36)

திநதிேதவ ஐBA வினவ1.

3860. ஆய வா ய=த &யேவ,ப தாதெமJ மைமதி ;*ட,
Qயப:

கரமத'க =த&யவா ெறJைமேத ெசா/ப ராகிைய,

ேயய=த சவஞா ேனாதர =$ னா$ெக$ேற யியபா நி>,
ேமயவிர :ரவமி ேகதிர=$ @$ெற$ேற விளபா நி>.

(37)

3861. ஆத&னா ல2ேய> மைல:ப! மி" ெதளிய வைறவா ெய$A,

காதெலா! ைக68ப =கமல" நைக=கி," கைண

@தி, ேமதைகய @வைக8பா த'களிப1 ேபததா1 ேவறா ேமJ',
ேகாதைமயா ஞானபா ததிய1 ெபG வாகம"' >றிெகா ெளா$ேற.

(38 )

3862. ம$னிய8 தாதேம, =தலாக @$றள: வ>> ேமJ,
மி$னியம றைவ மைல: படாெவனிJ மிர:ரவ விளபா நி$ற,
"$னியவா$ சிவஞான ேபாத=ண ""மைல: "$னா தா>,
ப$னியவ பரபரமாC சிவஞான ெம$றதைன8 பகத /றா$.

(39)

அவ>5 சிவஞானேபாதைத உபேதசித1

3863. அைமயிJ மைமெயன நா=பா ரா 2!வ தளவி லாத,
ெபைமBைட Kெக1லா =2யாவ ெத"ைணதா<8 பிற '> ெம$னி,
னிைமத ப$னிர*! Hதிரமா =2: ெபற தி"ேகெள$ேற,

ெயாைம மன ந!8பதிய8 ெப'கைண தைழ ேதா'க :ைர8ப தானா$. (40)
3864. எMவா<5H திரபதி>8 பிரமாண பாசதி கிர *! @$A,
பMதாகா8 ப விகா நா$ைகதா றிய1 ப பா சப திகா,

வMவாத விலகணேம ெழ ெடா$பா$ சாதனேம ம ைற @$A,
ெமMதாத சாதிய'6 Aதலா> மி$Jெமா$A* 2யப ேகளா<.

(41)
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3865. =தியதாC Hதிரதி சகேதாற நிைலயிAதி @$ றெத$A,

நதியம றஃதானா ேலBைடய ெத$Aேம னா! மாA, பிரகாசி

வதிய/ மிவ= ெதாழிப!வ ெர$A வைரயAக8ப ட,
:திய@$ றதிகாண =ள "கா ணிதிய'க ெளா'> மா< ேதா<.

(42)

3866. ேநயவிர* டாவதர Jயிகளிேல யிர*டAமா நிப ென$A,
பாயக$ம பலைனBயி கEகரேன ெகா!Q ! ப*ப ென$A,
ேமய:யி ரைன"ம5 மாறிேய பிற>ெம$A ேமேலா னாய,
Qயவா$ சவவியா பகென$A நா$காகி ேதா $றா நி>.

(43)

3867. @$றிைலெய$ னறி:டேன ெசா1/ைகயா
னறி:யி தா$ =ழ'க வ*!,

மா$றெவன "டெல$ற ெபா பிறிதி$
கிழைமயா வழ'க லாேல,

யா$ற:ட &J> ேவறாBயி* ெடா
வேன ைய" ேமாவி,

ேன$றெவாGெவா$ றறிகி$ற ைவத J>
ேவறாேயா யி* ெட$ப.

(44)

3868. கன:டைல வி !கன :ட&ேல வைகயினா கன: ட>,
மனெநகேவ றாBயி* ெடாவாநி திைரயிJபி ராண வாB,
கனம: ெதாழி1 ெசய:Cசாீரதி >8சி8 ெதாழி/' காண,
:னவி$ைம யாபிராண J>ேவ றாBயிெரா$ A*! மாேதா.

(45)

3569. மறவிBA மறவிBA நிைனகி$ற ப2யாேல மறவி தீத,
:றவியா J>ேவ றாBயி* ெட1லாத "வ'க E >C,
சிற:ெபற ெவGேவA ெபயாி> விததாேல ெதாிய வத,
வறவத "வ'கE> ேவறாக :யி*டா லாக ேவேழ.

(46)
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3870. நா&லத கரண'க

>யிடேன 6 !ற: ந*ணி ன$றி5,

சாலெவா ெதாழி&லா ைமயினத கரண'க டம> ேவறா

ேயல:யி*!மல மைற8பினா /யிகறிெவா$ றி1ைல நா E',
ேகால:யி @$றவைத8 ப!மாக @$ெற$ேற 6ற லாேம.

(47)

3871. ஐதிJயி ராேலத "வ'கெளலா ெதாழி1 ெச<B மர$ற னாேல,
ைம"யிெரலாமறிB மிர*ேடயா றனி/யிக* மதியினாேல,
=தியறி வனவைன" மழிBெமாழி தம8பிர ேமய மாக,
நதியறிய8ப!வா னானித> மிர*டாக நவி1 லாேம.

(48)

3872. எழிலர$ பாசைத யJபவியா னJபவியா திையய8 பாச,
வாழைன யGவிர*! மJபவி> =யி@$ேற ம: ெம 2,
RMயி> ந1லறி: தவதைடB மர$>வா BAவ ைன",
மாM=யி பAத& றைனயறியா தைனயறிB மைவய றாேல.

(49)

3873. ஒ$பானி லா$ ஞான தாலரைன கா?=யி யிபா சதி1,
வ$பாப றறினர$ேறா Aவ$வாத னாமல ேபா மதி ைத ெத*ணி,
வி$பா@$ெறா பதினீயரJடெனா$ றாகிநிறி யிையB மாA,
நி$பாலா ெதாழிலைன" மர$பணிெய$ ேற ேகா2 நிக,தி ர*ேட.

(50)

3874. பதிெனா$றி$ ஞானிBA விைடயமர னJபவி8ப னரைன8 பறி,
=திர$பி னிதாலG வரனிடேத கல8பனி" ெமாழியி ர*ேட,
ெயதிாி1 கைட =மல=' கைளகசிவ ஞானி ெயா! மிையக ஞானி,
கதியி&'கC சிவென$ேற வழிப!க படா ைமையB

கழிக நா$ேக.

(51)

3875. ப$னிர*! Hதிரதி$ றனி5சிற8 ெமாேரா ெவா$றி$ பா> பா!,
மி$னியநா ெம!"ைரதா மி$J'ேக சிலாத=னி ேவ*ட வேதா<,
ம$னியைச வதமனா திகளினறி வாியனவா னிைறவா$ மா*ட,
"$னியவ &யவநா திசதிநிதி யதைவதா5 ெசா1வ ெம<ேய.

( 52)
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3876. பதிBமத க2ைமயா ப :மதனாணவ= பாற வ ைத,
கதியவ$மா ையB'க =ெமனலா மைவயிர*!' கைட லதா,
ெபாதியவறி வித1பதி யறி" நிற1 ப சிவ ைத8 ணரா தஃ",
விதியி$ ம*?< தி!வதா ணவ'கவி மாையBணா ேமய க$ம.
3877. உண:றா5 ெசயிவ&யா /றவிழதி

(53)

டாணவைத BAப க ,

கண:தா ெயனவளா பவ=ண "ட1 கரண வனமாகி8,
ணமாைய யாணவதீ ெதாளிரறிேவ Bவாய னித$ மாைய,
தணவி1விைன8 பா/யிக

கிறா:ட/ மிA=ட / தக= ெச<".

(54)

3878. அ:வ திற"டலா Bயிரா<ம Aலகமா யைம B ேவறா<,
ம:ெகாள மறவறி JடJமா< வ1விைனக

ேக> மாA,

கவிெயலா ெதாழிப!தி த>திெபற :ணவைன "' கா டா நி$A,
ெவவறந பத>" வா$கமா மல' கழி> விட&லாேத.

(55)

3879. இகல ெதாியழA ெமாிெதாழிேல யழறி!வ தி கி1ைல,
யபைட8பா தியவிதியா தியாிைட5ெச<யிJ ெமா!க லரன ேதகா,
ெணா'>வ& யநாதிபத மJபத மல மிர*! =யிேர ேம:,
ெந'கியம றைவயைடயா னநாதி= த$ கலதணி$ மல8பி ராேன.

(56)

3880. ேம<யா ைவB ாி" விகாரெமா$A மி$ைம யினா1 வி!படாத,
Qய த தரதினா ெலாவழியா' >ண'கல > Q<ைமத$னா,
பாயவித மாயிேக Aதிறதா &ைவ =தலா ப*பா$ மிகா',
ேகயெவாளி =த1வெனா8ப திைலயி"வ லாபதிB மி1ைல மாேதா.
3881. ம:=யி சிறறிவி பலவிதத வி*மலத ம& Z* !ற,
ெவாவி1சக லத வசி8பன வவி யாபகத ெவா '> HM,
மி*மலதீ தர=தி யைடவ ெவ*ணி1 லனெவ னிJ மி*ம லத,

(57)
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ெபாதேனா !'கம தனவேறா! மாைய ண8ப @$ேற.

(58)

3882. சா"நிக தமகறிவி1 லாதனவ சாெதன5சா ராத வ1ல,
ெவாதறி"' கனவி$ மய' >வசத ச"ணவி சத ச ேதாேர,
ெபாதியவா ணவ மயக =தைல =த1 ெசயா"வி* ண விகீ ழி$ப,
ெமதிய "$ ப" ேநா< =தல!8பி$ வ "மைற ேமவி$ ேம:.

(59)

3883. தைனெயாGவா5 சதச" றாதசேதா ராெதா$A தா$ ேவ* டா",
விைன பலவா' கரண ெவGேவ Aட1 வன மியா:=யி ேமவ ேககா,
ணைனய ெப' கலாதியி5ைச யாதிக வ தைடBமா ற$ேற ெந1&$,
வைனB=ைள ெய$னவா ணவ= யிாி கல>மி5ைச யாதி மாறி

(60)

3884. பதியகதி னி5ைசயா திகைளBேதா றாதண: பா ைவ சா,
மதியிளி$ விர:த$ைன யழி8ப=A சாதிBத$ வழிேய யாகி,
விதியைமB @$றிட" மிதிறமா மவைதெயன விளேபா ைர",
திதியைமய தளாம /யிற8ப1 சதியா5 ெச$A பA.

(61)

3885. ேமய:A திகமC ெசயெவா டா திAதியேத மிக: மா>,
மாய:யி ந1லறிைவ5 சிைத8பி> வள8பி> மட: ண5சி,
Qயெவ*ெசாெறாழில?: ேதாறா" மAதைலேய ேதா$ற ேதாA,
மாயவ1லா ணவதணிக :யிர!> மாைய த ம த மாேதா.

(62)

3886. தம& த"வைம தீவா ைகபேதா ெரM " ேதாA,
விதெவ*ப ெதாபதேம, ேகா2 மJ வாக 'க விள'> நாேல,
ெழாதவி KெறMபா கமைறநா1 ரா ண'க ெளா@ வாA,
ததமன கினிைமெச<சா திரமாA கைல ெதாைகB தகெவ
3887. ஆயசிவC சதிநா தவி" சதா சிவமீச மரனி வ>,
ேமயந1விC ஞானகல பிரளயா கலதீ" வி!தா ரா<,

ெட ேட.

(63)
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Qய சாி ைய கிாிைய ேயாகதி ெசறிதவ> ெதா>த Jக,
பாய கரணவன ேபாகைம" கைலBயித1 ப*?C த.

(64)

3888. காலெமா! நியதிகைல விைதயரா கட' கைரநா லாA,
சாலைமத "வத$பா றப>தி ேயாேரMC சாறா நி$ற,
மாலய$வ லாாி=னாC சகல> தJ=தலா வ>> நா$>,
ேமலவினி Bதவி!வ த தமா மாையமA மிைசத1 ேக 2.

(65)

3889. மாயாகா ாியமயக &1ைலேய1 விைன Sக5சி வர: மி1ைல,
ேயயாவG விைனகழி: மா'ெக<தா =னCH,த வி*மலதி$,
சாயாத =யகற& /யிமாயா காாியதி சாித &$றி,
6யாத விவிைனZ

டாதிைவயி$ றைவBெம<த1 >றிெகாளாவா1.

(66)

3890. இவிைனெய$ பனமன=$ @$றா/ மிதமகித மியற லாம8,
ெபவிைனயி$ பயனறேன மறேனயி கமதி$ பயனா8 ேபணி,
மவியி! மி$ப"$ப மைவ மா<வி னGவிைனக வ" ேதாA,
ெமாதJ:* டாகமA ெமாதJவி /ண8 ப!'ெக

!'ேக 2$றா<, (67)

3891. மன=தலா @$A மைச வறநிப ந1விைனயி$ வர: ப1ல,
மன=தலா @$A மைச வறநிப தீவிைனயி$ வர: ப1ல,
மன=தலா ெமா@$A ைடெபயர ந1விைனயி$ வா : ப1ல,
மன=தலா ெமா @$A ைடெபயர தீவிைனயி$ வர: ப1ல.

(68 )

3892. Qயவா யைமதவிைன யாவ> Qயவா யைமத ப1ல,
தீயவா யைமதவிைன யாவ> தீயவா யைமத ப1ல,
Qயவா ெயாவதம ெகாவ> தீயவா< ெதாைலவ ப1ல,
தீயவா ெயாவதம ெகாவ> Qயவா<5 ெசறிவ ப1ல.
3893. ந1விைனமா A திய வா<தீய ந1லனவா< நண/ =*!,

(69)

28

வ1விைன ெம1&யவிைனயா< ெம1விைனவ1 &யவிைனயா< வர: =*!,
ந1விைனயாA ெபாMேதயத$ பய$ேபா றீயவிைன ந?க /*!,

1விைனயா A ெபாMேத யத$பய$ேபா ன1 விைனயி$ ண: =*!. (70)
3894. ாி=ைறயி பிற,"யிெத< வ;த ெம$றிவறி க/ ெமா$றா$,
ம:=ழி விைழதவிைழ தி1விைழத வ$றி மA வவ ெவ$ன,
திாிவிதமா பயனிழித விைன தீ: ெசயிJ Sக த$றி தீரா,
வாிய =M வ"மி"விைலயாJமிைய B ப*ணா ைமBப &>.

(71)

3895. இ$பேம பய"வ *ணியெம1 லாமிழித பாவ ெம1லா,
"$பேம பய"வ மிGவிர*! ெதாகிபயேனா "<தா றீ',
ெகா$ெச<விைன ெயாழிதவி விைனயறேம மறேம ெகா பயைன நாE,

வ$ெசயத8 பய$ ேபால வழ'>றா ெதாழிெதா "'> வைகB =*ேடா . (72)
3896. இயநா கதியிெனM வைகேதாற ெத*ப" நா$கிலக8,
பயப! பலபவதி1 விைனயினா பல=ைறL, ப ைவ வா'க,
நயப!நி$ மலன$ேற Bல>விதி8 ழிதலநீ ந1ல @தி,
வியப!@$ Aவாகி விாிவன ெமலா'கதிதா$ விள'> மாேற.

(73)

3897. அறி:றா வைகயற'க* =Mகவ! தறிதர5ெச< தத$ பி$ னாக5,
ெசறிBமக5 சாிைய =த னா$> விள' கி!மா ெம$ ெமல5ெச/தி,
ெநறிெகாE*ைம5 சாிைய =த$ @$A நிர8தன" வ&ேந ேத<",
பாிமலபா கபயிறி5 சாதிபதி திவிைனயி$ சம= ப*ணி .

(74)

3898. பாசெமா! ப :'கீ,8 படேமலா ப பதிநீ பயி/' 68,
ேத ெபற திர*ெட$ன வ >வா தி: ெவா$ ெற!" வ",
காசி$ மJ8 பதெமM"8 வன'க ட "வ'க கைலக ளி$J,
ேமசி&ைவ ேயாராA மாிமா Q<ைம யினி தியறி8 பி$ன.

(75)
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3899. 6 டேம ெபா"ேவத$ னிய1ேபெய$ AைரBண: >றி> @$றா,
னா டமி> =8ெபாE ெமா$பதினா 2ட8ப!மி நயத ெவ1லா',
கா ! கா !தாJ' காணறி:' கதிவிழியி கல8ேப யா>,
மீ டவ பயJ=ற ெதாிததனி னM"மிவ ைறB'ேக ளாேய.

(76)

3900. ம*=தலா5 சிவமீறா ம&தத "வமைன" வய'க வாA,
ெம*=தலா ெதாழிலைன" தனிதனிகா?த லவறி கிையB 9ப,
தி* =த$ம றைவசடமா கா*டறாி சனமிைடயி திற'க ணீ'>,
ெவா*=த/* ைமையகா*ட1 தியா பாசதி Jற @$A

(77)

3901. பாசமிGவா றக/த/ =ற:8பைக நாடா" பக தாேன,
ேநச=தெலனநிற /வி"கா ற$னிய" நிரப =,>,
மாசநின >யிரெள$ றகறவ ளா=தெல$ றவாவ1 கா சி,
Lசவ" ெகா!ெசயேன ெதாழித/ற லளாேய வி!த1 தி .

(78)

3902. ஆயவ ளா$ =தேல ெயனநிைனத லளினா ல$ன தாA,
ேமயெதாழி1 ாி>வெல$ ெற*?ெசய லற1 வி மளிU!,
ேதாயவவ

ேபாதெமா! கிடெலன=$ கிளதவ றி ேறா$A @$A,

பாயசிவ Jகா சி ேயாகமா ேபாக= ேம பகவா' ேக*ேமா .

(79)

3903. ஒ$Aப! மதனாேலா ெபாளாகா திர*2$ேவ Aமா கா",
ெதா$A நிைல நிைலேயயா< கல" "$ன A$னாைம யிர*!C ேசார,
வ$A மல தMதியா' கறிவாகி யறிவிJளா, தறி: ேமவ8,
ெபா$றிB ெபா$ றாதவச தி$பவா< ம!8ப"ேவ ேபாக மாமா1.

(80)

3904. இநிைலேம ெலாநிைலB மி1ைலயி1 ெதாழிதரா ெதத ஞா$A,
ம$Jயிம ெறா$ப"'க* ?Aமா றி!மீ'> வ>த ப",
"$J =*ைம ஞானேம தைவத வைத Bேள ெதாக வட'>,
பி$ன நிைல நா$கிெனா$ப தட'>ெமா நிைலேபாக ேமய ட'>.

(81)
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3905. இாிவாிய :ட&$ விைன வ வ'கா சாகிரா தீத மைற,
"ாியெமன விர*2னிபி ேனறாவாC Mதிெயா! ெசா8பனதி,
பிாியமி> சாகிரதிJறிJ வள Cசகல ேபச ெல$ேன,

யாியெப நிைலயMத வைவெயலா மழிBமய காற &$ேற .

(82 )

3906. ம*மலநீ' >றமாைய விைனயிர*! மளாேய ம$ J ைவய,
தி*மல ேபா கிடவவைற ெயபிரா ேன$A ெகா*ேட யினி" ந1>C,
தியினா$ ெமாழியா வாJ; திக ைதBற ேதாறி னாைன,
யி ப>8பா வயிJமிறேவ" ச$ மா காி$ப ெம<" வாேர.

(83)

3907. எ$A ெப' கைணB ெவபிரா$ ெபத =தி யிர*2 ற$ைம,
ெயா$A பிறி தி$ைம ெபா ெடாA'கா 2 BைரதE =ண: ேக !,
ந$A சிதி " ெதளி" நி ைட Bற நதிமா தவேதா னா'>,
"$A ெப மகி,5சிெகா வா*டE தனி=தைல "தி8ப தானா$.

(84)

திநதிேதவ"தி. ேவA.

3908. கதி> மிய1 ேவAைடைம கேறா க" பலவாக8
பதி> =லக ெமலாபாறி மீ ! மாேயா$ ப"மெனா!

"தி> ப2 ேதா றி8ேபாறி5 HM மலவா றைலகாA
திதி>C ெசயேல தைலநி$ற சிறத :வ =த1 ேபாறி.

(85)

3909. ஒ*ைம >ணமி ெலாநாேய Jற மடன$ றி1லாத

தி*ைம >ணமா மலத$ேற சிவண வாழா நி$ற >ண

ெவ*ைம தைலவ Jறவா'ேக யிய/ பவ தைனேய<"
வ*ைம கைலயா திகடத வள ற$ைமய" ேபாறி.

3910. இE மலெமா$ ேறபA மிர*! விைனB =ைடேய>

மளி$ ம&B மாையB'க$ ம=தி ேராதா னதிைனB

ெபாளி$ ம&மா மாையையB மலநா$ காக8 ணதிேய

(86)
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(87)

யளி$ ம&த நீராவ தந ெறாழி$ைம ய" ேபாறி.
3911. ெந8பி னழறி வா பைடயா னிமி =டல பிளதி

ேட,

ய8 ெந<ேதா க*ேசார வைமய >ைட" நரகி !',
க8ப ெபா&ம*ணக"<"' காம "றக திைடேய< ",
வி8 ெவA8 மி1லா" விைளB மவிகா ரேபாறி.

(88)

3912. ;த' ெகா1ேலா வவறான ெபாைறசா டேலா ெபா றிகேளா,
ேமா"'காண ம"தாேனா ெமாழிB மாைய ய" ெகா1ேலா,
யாேதா வறிேய =ணவெத$ெற யிைனத ராம னீதாM,
ேபாத ேவெற$ ற ாித ெபா'> ெமாளி8ேபா தக ேபாறி.
3913. உAேக வலச கல த =யிக

(89)

ெக1லா' ெகM= ெம$A,

ெதAமா ையயிலா ாிர*டாய திறத ெர$A மாவயி ன,
மAமா ையையயி$ற டாவிர*! கம ெம$A =றவ>"',
>Aமா ேலJ =ளதப ெகாளா வா<ைம ய"ேபாறி.

(90)

3914. வசா கிரவ வைத> வா<த சகல ெதைனய$ ேனா,
ெவாவா தா> ெதாA நீ'கி Bற வி ேக வலதி$ க*,
மவா L> பிைழ ெகா*! விடா"

ச&யா மAவ/'கா

தமா தவCெச< வ&5H,5சி ைகெகா* டE ம"ேபாறி.

(91)

3915. விைனயி$ றிற@* 2!மாA ெம&ேய$ ெம&ைவ தகவாறி,
யைனய "கேபா யJ'> வித மறி:* டாகி ெயலாமா றி,
கைனவ* ெடா&க ம"8ெபாழிB' கமல மலேந தி8பாத,
நிைனவி /றெகா வா,வளித நிமல வா,:$ பத ேபாறி.
3916. நிக,ேக வல=C சகல== தி5ச கல= நிகழ:< ",
திக,ேக வலச கலநீக5 சிற8 ம:C ததி,

(92)
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றிக,ேக வலேம யாேனைன5 ெசறிேக வலநீ > ேமலா,
திக,ேக வலC ெச< திடநா!C ெசறிேக வலந ெபா ேபாறி.

(93)

3917. காராணவத$ ேற8ப டா< கலக மாைய ய" ;*டா,

ேயாரா விைனேகா

ப டா< ேபா >டேன வர: ப டாெய$,

றாரா வறிதா< நீேயெய$ றைமய விழி" மா$ =தேலா,
ேதரா :வ ேதாறிெயைன கா 2யE திற ேபாறி.

(94)

3918. ஒ$A ப!ேக வலைதைய "றைழ தாCச கல ெதா$A,
=$ற விCச கலைத" =தி ெமாளிசா ததி,
ெல$A வ$ன ேபதெமலா மளி னிைச" =ைற கா 2,
ந$A ெதாிதி

2னிதா*ட நலமா ெபைம திற ேபாறி.

(95)

3919. யாேன ெய$ன ெவனெத$ன நி$ற விைள8 ேபா கிெயலா,

தாேன ெய$ன ெவைனவ1ேல த$றா ளிதி கதி=

$ன, மீேன ெய$ன விளெக$ன விர: மாைய மா<த'க,
Uேன Sக Sக5சிெயலா ேமற :ாிைம திற ேபாறி.

(96)

3920. இைற வைரB ெம$வழிேய யித தைன8ேபா ற$வழிேய,
ெயைற வைரB த'>நிைல ேதா$ற தைனB ெமைன Bத,
ெதாைற Bறாத தனெதனத ெறா=8 பா,ேம$ =M8 பாழா,
மைற கடறி வைலயாக வேபாி$ப க ேபாறி.

(97)

3921. மதிL றி>C சைட=2B மாJ மM:C ச"8 ய=,
"திL றி> தி=க= ேதா$ற8 ப2த & ேதா/,
விதிL றித ெசGவாB ெவ<ய தா> Sதக*?',
கதிL றித திவ2B =ைடய ைகைல8 பிரா$ ேபாறி.
சிவெபமாJைடய க டைள.

(98)
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3922. எ$A "தித நதி=க ெமமா$ கைண Bறேநாகி

ந$A நி$ைன யபரசிவ ென$A ஞால' ெகா*டாட வைக
ெவா$A சிற8பி னாபிறேபா /ைரதா K/ கிையB
ய$A தவிர8 பாரா 2 யைமய வெக$ ற ாிதா$.

(99)

3923. ப$னா* =ய$A ெந!மாேல ப'ேக கேன பிறரறியா

த$னா ெபாிேயா$ ெப'கைண ெயா'> ெபற ைசலாதி
=$னா வா<த த$பணிேய =ய$A தைலநி$ றிநாேள
ந$னா ெள$A மகி,சிறதா னடத தினிேம னவிJவா.

(100)

சன>மா=னிவ. ேவA.

3924. ம டல கமல8 ேத* ைமதனாC சன> மார$

க டல பைடத லாதி கனவிJ ேம$A ெகாளா$

வி டல மணிமா ப*ண1 வா,ைகயி$ ெவA8 ைவதா$
ப டல திைசயா$ ெற<வ8 பாதேம சா ப*பா$.

(101)

திநதிேதவைர அைடத1.

3925. மைற=த கைலக ெள1லா மயகற ெதளித நீரா

னிைறெகM கைண வா<த ெந!தவ =ெகா* ட$ னா$
>ைறய =*ைம ஞான' >றிெகா! ேதத1 ேவ டா
னிைற=த கயிைல கா> நதிபா ெல<தி னாேன.

(102)

3926. எ<திய சன> மார னதிெய ெபமா$ பாத

ெம<திக ழ$பி பலகா1 விைரதர தா," தா,ேத

ையெதன ெவM" நி$றா னவிய' க*ணீ ேசார
ைமதிக, மனமி1 லாைன ேநாகினா னதி வள1.
திநதிேதவவJ.

3927. ேநாகிய நதி8 ேத ?வ/நி$ னாம யா"

ேதகிய வ&யி னித5 சிலபைட கம யா"

பாகிய மாக ெகாE பயென" ேவ ட ெத$றா

(103)
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Uகிய வ&யா$ மீ ! பணிெதM "ைரக /றா$.

(104)

சன>மார விைட

3928. எ$ெபய சன> மார னி5சில பைடேத னாத$

ற$ெபய ரைடநி$ ெசெபா றா பணி ெசயெபா ேட
ந$ெபய *ைம ஞான நாயிேன$ ேவ ட ெத$ேற

மி$ெபய ெத$ன மீ ! L,ெதM "ைரதா ன$ேற.

(105)

திநதிேதவ அவைர அ'கீகாித1.

3929. நதிெய ெபமா ென$பா ன1&ய சன> மார$

திB ெதளி: மாத ேபாததி ெனாழி: ேதேத
Bதிய விவJ >*ைம ேயாதலா ெம$A

ெகா*!

=திய வி;தி ந1கி =M8பணி நயதி ெய$றா$.

(106)

சிவகணேதா மகி,5சி.

3930. ெசாற ெசா றைலேம ெகா*! >மர$[ மகி,5சி

Bறா னறவ கண'க ணதி கிவ$ வ" ந?>' கா சி
கைறயC சைடயா கித நதிேய கலத ெதா>

மA ேவ றி1ைல ெய$னா வா<மல "வைக ;தா.

(107)

3931. திவ28 பணிவி டா" ெச<ய8ப$ னாக ெச1ல
மவ2 க2ய னான >மர$வா, தம நாளி

றவ2 ைகைல கா> தபிரா$ கைண 6ேத

Bவ2 >*ைம ஞான ேமா"மா :ள' ெகா*டா$.
சன>மார உபேதச ெபAத1.

3932. ெபா ெபA' >மர 6வி8 ெபா&வி$மா
ய சிவஞான ேபாத ம*ண1பா ேக ட வாேற

(108)

2த1 ெச<ேத

ெதெபற ெதாைக =$ @$றா ெச8பினா ெனதஞா$A
மப! ைமய மாதி =>ற ம2த நீரா$.

3933. ம$னிய >ரவ$ வாைத =MைமB மா*பி ேக !

(109)
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மி$னிய ெகா!சிதி" ெதளி"ேம னி ைட 62

"$னிய விதா$ வேப ெசா/பிர பCச மா<"8
ப$னிய சிவஞா னேத படெபC ெச1வ னாகி.

(110)

3934. இ$னணC சன>மார னிய1 சிவ ஞான ேபாத

ந$ன

ெடளி" =தி நய"L றி>' காைல5

ெசெநறி ெயாMகC சாச தியஞான தாிசனி8ேப

ம$னிய =னிவ$ வ" வ*கயி லாய கா$.

(111)

அவைர5 சதிய ஞானிதாிசனிக அைடத1.

3935. கமா =னிவ$ ஞான ேபாதமா சன> மார

னகெபா பாத ேபாறி நாயிேன J<ேத ென$றா$
றக நீ யாவ$ வத காாிய ெமவ$சா ெற$ன

திெகலா க,தா$ ேப வத" ெதாிய5 ெசாறா$.

(112)

அ2யா மகி,5சி.

3936. பர:வி* ண8ப ேமA8 ப'கய =கமல"

விர: நீ ெற!" ந1கி8 பணிெச<" ேமக ெவ$றா
னா:நீ5 சைடயா ன$ப ரகதிய =னிவ J>

கர:தீ திரணQமா கினிெயன கலதா ென$றா.

(113)

சதியஞானி தாிசனிக உபேதச ெபAத1.

3937. சீாிய த$ேப நா ட திவ28 பணியி ற8பா
ேனாாிய =னிவ$ ேமவ :Aமகி, >மர$ ;"

ேதாிய தா$ =$ ேனாத சிவஞான ேபாதC ெசாறா$
Lாிய நதி8 ேத டன> =$ விள மாேற.

(114)

3938. >ரவைன வழிபா டாறி ெகாEதிய வைன" ேத"
திரவைன ைகயிைல ஞான சிகாமணி யாகி வா,தா$

ரவைன ெயாபா$ ேமய ராதன னேள ெய$ன8

பரவைன தமா Aறா$ பரCேசாதி =னிவ ென$பா$.

(115)
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அவைர8பரCேசாதி=னிவாைடத1.

3939. திக,பரC ேசாதி தா$ச தியஞான தாிசனி8ேப8
க,=னி யிைக நா28 ெபாபத பணி" L,தா
னக,மல வைனயா னீயா ர!தெத$ ெனனவி னாவ

விக,பவ மா<க வேத ென$ெறலா =ைரதா ன$ேற.

(116)

3940. உைரதெசா$ =M" ேமேற BA>ண =M" நா2

விைரதம றிவ$ேபா &யாேர ேம:வா ெர$A வ"

நைரதெவ விைடயா$ ெச<B ந1ல ெள$A 1&

வைரதெவ* ணீA ந1கி வதிகந பணியி ெல$றா$.

(117)

திகிள =னிவ னாCச தியஞான தாிசனி>

ககிள தரCசா ராத பரCேசாதி கிைடத கா சி

Bகிள "ைறைச ெய'க சிவஞான ேயாகி >*ைம8

ெபா கிள க5சிய8ப =னிவர$ ணத ெதா>.

(118)

3942. பணிபல நாE' ெகா*! பரCேசாதி கிரகC ெச<"

"ணிசிவ ஞான ேபாத ெதா$ைமயி Jபேத சி"
தணிவற ெதளித பி$ K/'ைக தா'க ந1கி
யணிெச<தா ெனைம யாE மத >ரவ ேரேற.

(119)

3943. உ*ைமயா ைகைலநி$A ெமாபரC ேசாதி நாத$

வ*ைமசா$ ஞான சிதா மணிெயன ம*ணிழி"
த*ைமயா காசி யாதி தலதாி சி>' காைல

ந*ைமசா1 ெவ*ெண< ந1R நடத" மினி5ெசா1 வாமா1.
-------

(120)

நா+காவ&
3944. ெசா1ெலாMக நடவா" ேசாைனவற' 6கா/

1ெலாMக தைலெய!ெதG விட"மா<8 ெபா&தர:
மி1ெலாMக "றெவாMக மிர*டாய விய1 வா<த
ந1ெலாMக ெமன8க/ ந!நா! ந!நா!.

(1)
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3945. ெபா$னிலம1 கமரெரலக ேபாகிய ெத பசிெய$ன
ெவநில=' >"க&ேத யிய1;ைச விழாெவ!8ப
வநிலெமா< கவராய வாAகா லா 2யாக

ண$னிலCெசா$ =2 >ைல" ந!நா! ந!நா!.

(2)

3946. க:யி சிைதயா" ேபாறிவ ம*மக >

தகவள பலெபா&த* டகநாட1 >றடமா

ெதாகெப வள'கா ! ேசாணா! =ைல தடமா
நகமணி ேமகைலH, ந!நா! ந!நா!.

(3)

3947. >றம&தி$ >$Aகைள >Cசரைத கீ,ேமலா

வறம&ய : 2வயி ற"கிழிB ம" ேநாகி8

றவகழி யிரா8பக/ ெபாேறென$ேற ேயாலமிட8
பிறரறிB நீததி ெப*ைணபா< வள ெப>.

(4)

3948. ெப*ைண தி யிபா/ ெப>மிக ெவM'ெகாM'கா

ப*ைணவய றைலநிர8ப8 ப Cசா& கத&க=

ெக*ைணயற த2ேதா'கி யிதிரனா ரைவ நிர8ப

:*ணயமா ம*ெணா! வி* \டலற 6ட1 ெசB.

(5)

3949. ெப*ைணெயM திைரெகாM" க,ெகாMதி$ பிறகெமன
வி*ைணயளா யாமாத ெவ =ைல>' >ம'கMவி8
ப*ைணகளி$ பிரதாப படதெதன8 படத/

ெம*ைணயிலா5 ெசெநெலா! க$ன1கEமினிேதா'>.

(6)

3950. சாெல1லா ெவ2வாைள த2ெய1லாC ெச'>வைள

காெல1லா' கேமதி கரெப1லா பாபின'க
Hெல1லா ச'கின'க !ைறெய1லா =">த1

பாெல1லா ப திைரய1 படெவ1லா' க=ேகறி
3951. ெத$றெலழ வழலC ெசGவியமா "ண5ேசாைல

(7)
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ெயா$ற1 ெகா =Mமதிைய ெயாழியா" தடவத1

>$ற&$ ம* மகள'ைக தைலநீ 2 >ளிவி பா
ம$ற&லா மக*=கைத வதிறம ற" கா !.

(8)

3952. கைரதமா ட'கெளலா' ககனமளா< நிற&னா1

விைரயாகி&$ ெகாMைகேயா ேமகேமா லா:வன

:ைரெசறித ெபாழிலைன" ெமாளியகா த'>தலா
ைரதவி ம"மைழேயா ன$ மைழேயா ெபாழி>வன.

(9)

3953. ம:லக' களி Q'க வ*சமயா சாாியரா

மிவகEC சதான திவகE மவதாிக8

ெப>தவC ெச<தெதனி பிற'>வள ந!நா 2

ன>தவி சிற8ைரக வ2ேயனா வா>வேதா.
ஆக ெச<ய - 202.
-----------

சிவஞானேயாகிக சாிதிர .றி/.
.றி/.

(10)

