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இய�றிய இய�றிய இய�றிய இய�றிய """"சிவச�கர சதக�சிவச�கர சதக�சிவச�கர சதக�சிவச�கர சதக�""""    

 

Source:Source:Source:Source:    

எ��� �ராசாமி உபா�தியாய� இய�றிய "சிவச�கர சதக�" 

இஃ� மகாவி�வா� கா�சீ�ர� இராமசாமி நா�  அவ�களா# பா�ைவயிட& 

ெப�ற�. 

மதரா( ாி&ப� அ)சிய*திரசாைல, 

87, த��ெச,- �தி, ெச�ைன 

2வ� பதி&�, 1917 

விைல ைப. 9 

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

சிவச�கர சதக�சிவச�கர சதக�சிவச�கர சதக�சிவச�கர சதக�....    

சிவமய�. 

கா��கா��கா��கா��....    

ெவ/பா. 

சி�சைபயிலா �சிவச�கேர1ர�ேம� 

ெபா�சதகநா2��கலேவ- எ�க32� 

மாத�கவ�திர�தா�மாமலேரா4�பணிய 

மாத�கவ�திர�தா�வ*�. 

 

இ�6ம�. 

ேதவாதிேதவ� சிவச�கேர1ர�ேம� 

ேகாவாமணி)சதக�7றேவ--�வா� 

தவள மதவாரண�தா�றா�பர6ெம�க8 

கவளமதவாரண�தா�கா&�. 

 

��������....    

 

கா�ெகா/டேம னிய� ம�ற#9: களிெகா/டெச� கம ல�ற3�, 

தா�ெகா/டவி* திர�வானவ� தையெகா/டமா தவ ர*தண�, 

நீ�ெகா/டநி� ன38 ெகா/டேலா நிைறெகா/டன� கைறக/டேன, 

சீ�ெகா/டச� காிபாகேன சிவச�கரா சிவ ச�கரா.        (1) 
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�#லாடராவணிேவணி�� ெபா�மா�ம��திாி9ல;� 

இ#லாமன#லறனாதிகளினிதாகவ�ெறா3நா#வ3< 

=#லாசமா6ைரெச>திடெவாளி� த?ிணா���த�ெகா  

ெச#லா�சிைன<க#லா@�வா:சிவச�கராசிவச�கரா.        (2) 

 

நாணாகவா1கி ம*தரந�ம�ததா>�தி3மாAட� 

ேகாணம#வானவ� தானவ�7-<கட#கைடய� றவ� 

வாணாைளமா>�திடவ*தவBவ�ன�ைச�/ யைவ�தி � 

ேசணா�பிைறயணிேவணியாசிவச�கராசிவச�கரா.        (3) 

 

ேதராகமானிலமா�மக�றிற#9தன�கி�மாAட� 

7ராகெவ�சரமாமைற<ெகா ேவகெவ�பாியாகேவ 

ேபாராட�சய�ர�ேபா�ேபா>&��னைகெச>த�=C� 

ேசரா�திாி�ரம,டெத�சிவச�கராசிவச�கரா.       (4) 

 

�லாகமெநறிக/டந�மி3க/ மா;னி��திர� 

ேமலா>மி=சீ�ற�ெகா ேமதி&பிட�வ3காலைன< 

காலாAைத� தBவ�பைன<கா�ேதாயிட�தீ��தாெளைன) 

ேசலா�விழி�ைமபாகேனசிவச�கராசிவ ச�கரா.       (5) 

 

ேதடாவ3�ெபா3ேட-கீ,-ைசேநா<கிேயெசA�வாணிப� 

காடா=மB6ழிக�=@�கா�மாாியா�சவைல&பட 

வாடாெதனெவா3ேதாழனா>வ*தா/டவாெறைனயா2வா> 

ேசடாதன�பணிபாதேனசிவச�கராசிவச�கரா.       (6) 

 

ஆறா மா;-��பணி�தல� F6மாவ-காணேவ 

மாறா ைம*த� ற*ைத��மாவ�னமாவா><கா/கிலா� 

சீறா பா�பணிேவணிைய) ேச><கா>வைள �த38 ெச>தெத� 

ேசறா =�=மவ/ணேனசிவச�கராசிவச�கரா.       (7) 

 

ஐயா6ன<கணிெச>தேதனல�மாைலையய*நாளிேல� 

ைமயா�=ழ�கணிைக<கணிமைறயாளனீவா:ேகாயி#வ* 

ைதயானனாவ38ெச>ெகனவணிேகசமா�;-கா,- 



4 

 

ெச>யாவதிசயெம�ெசா#ேவ�சிவச�கராசிவச�கரா.       (8) 

 

அ�ெபா� ;-வ#லாளனா�<க3ளீ*தி �ேசயி�றிேய 

ைப�ெபா�மணி&பல�*�ந�பயனி#ைலெய�றதனாAைன 

ந�பி��திெச�நாைளயின�பாலனா>வ*தா/டசீ�) 

ெச�ெபா�சபாபதிெய�க38 சிவச�கராசிவச�கரா.       (9) 

 

வாணாடைனநிைலெய�ெறழி�மடவா�மய�கட��:கிேய 

�ணா8கழி�ேத��னி3விைரயா�மல�&பாதநா-ேய 

ேபணா�ழ�றி ெம�=நீெப3வா:வளி�த38ெச>=வா> 

ேசணாகர�பணிேதவேனசிவச�கராசிவச�கரா.       (10) 

 

மக�தாதிைசவ�க8Hைசெச>மலரா>மதி��ய�க#@ைன 

யக�தாவலாAைனேயெயறி*த���றி ம)சா<கிய� 

கிக�தா�<க3�ெபா3ட*தநீெயைனயாளிலBவிைசநீ�=ேமா 

ெசக�தாதிேயெயாளி�ேசாதிேயசிவச�கராசிவச�கரா.       (11) 

 

கா,ைட� &Hராகேவா�கவிைக<=ேளயரசா/- � 

ேவ,ைட�ெதாழிெலயின&பிரா�ேவதா*தநி�வதன�திலா� 

ஓ,ைட<கணி�ற�க/கைள�றைவ�த#ேபாெல�ெச>வ�யா� 

ேச,ைட&ெபாறிய�ேறா� பணிசிவச�கராசிவச�கரா.       (12) 

 

வி#லா�மணி;-9-யவி�வி�=ல��Cபா��த�;� 

ெபா#லாதைவ��லவாைதைய&ேபா<கி�தவ�ெசயவ*�நீ 

வி#லால-�/ேடய38ேவ-<ைகேயமிகந�Cகா/ 

ெச#லாரழ�கிாிவாசேனசிவச�கராசிவச�கரா.        (13) 

 

பா/-&பதிதனி#வா:6ெகா8பாி1�தவாணிபமா�ைன 

ேவ/-��தி�திடவ*தவ8�த�ெதாழி�ேக7@யா 

யா/-,டபி, /டBவிைனயாகாைமயால-நீபட) 

ேச/ட�=ேவா�<=�ப,டெத�சிவச�கராசிவச�கரா.       (14) 

 

உைனநி*ைதெச>ேவா�வா:6 தா4ைடப,- ெமனA/ைமேய 



5 

 

ெயனெவ/ணயாவ3�வானவ�<கிைறவா;ைனயிக:வான ெசா� 

ஜைனேய�ைர�ேதத<கன�றைலேபா>�தக��தைலயாகினா� 

சினமி�ைமேயா�ெபCெச#வேமசிவச�கராசிவச�கரா.       (15) 

 

ஆதி�தைனெயா3பா�திரமா><ெகா/ நீய*நாளிேல 

Hதி&�ைன*ெதாளி�ெம>ெயா �ேபா*ேத=லால�ற� மன� 

ேசாதி�தவ�9ணீ<கி;�1கமீ*தநி�மலேதவமா# 

ேசதி��ைன�ெதாழெவ�க38 சிவச�கராசிவச�கரா.       (16) 

 

தீதா�ச6மிய�7-ேயதி3நாவி4<கரச�றைன 

வாதா-நீ�றைற�>��ேமவ�க�பிணி�ேதய�தியி� 

மீதாெயறி*திடேவயைதமித&பி<=நி�விைளயா,ெடேன 

ேசதா�ப#ேபா�ெறாளி�வாயேனசிவச�கராசிவச�கரா.       (17) 

 

ெதா/ெட�Cநீ;றிகா,-;� 13தி&பிராமணனாயைவ 

ய/-)ெச�ம/நீ<கிெய�மாKர4<க38 ெச>தைத< 

க/-�=ைன�ெதா�ேவ� றைன<கா�தா8கிலா&பவெம�ெசாலா 

ெச/L�விரன திேமாகனாசிவச�கராசிவச�கரா.        (18) 

 

மால�சிவாாிதி�<க6மலேரானKபமதாக6� 

ேவல�1க/சசிேக8வ4�வில=�சல*தர9ராி� 

பால�1ெவ/மைலந/ணவ&பதக�றைன<க/-�தி � 

ேசல�சமாரைலவாயேனசிவச�கராசிவச�கரா.       (19) 

 

அ�சாதவ�ெகாைலெச>திடவறியாதவ�னிைலெய>திட 

ம�சா�=ழ�மடவா�மய#மாறா �ழ#வைசயாளனியா� 

எ�சாமனீெயைனயா8வேதெயழிலா=மீதறியா>ெகாேலா 

ெச�சா*தணிவைரமா�பேனசிவச�கராசிவச�கரா.       (20) 

 

ேயா=�றவ�<க38ெச>�நீேயா=�றைனெய�ெற/ணிேய 

பா=�றெச�ெசா#வாணித�பதிேய;த#;னிேவா�க8ச* 

ேதகி��மாரைனேய6ம�ெத>வ�திற�மிகந�Cகா/ 

ேச=�ற�விைலேவலேனசிவச�கராசிவச�கா�.       (21) 
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ேதவாதிேதவா6�றைன�தியான�ெச>ேதவ3ம*தண� 

ேமவாவ3�பசிெகா/ த�விைரவா>திற*தி<காைலயி# 

தாவாவ3�ெகா-வாயன*தரேவயத�க38 ெச>தி � 

ேசவா� ெகா-&பணக�கணாசிவச�கராசிவச�கரா.       (22) 

 

தவநீதிேச� தி3வாதM��தனிநாயக�<காய�C நீ 

நவஞாலேமனாியானைதகைவய�றந�பாியா<=;� 

உவமானமி#லா)சீெரனாேலாவாம@�ெறைனயாள3, 

சிவஞானச�=3நாதேன சிவச�கராசிவச�கரா.        (23) 

 

அ���றெசBவனச*தைனயணியா�;னிசிர�ைவ��ேம 

ெவ���ம3�கானி�ெசலவிைரவாக ;�வ3ேசன;� 

ப���சிைறநிழற*தவ&பாறி�=வி/பா@�தி � 

ெச�ெபா�சிைலயாெய�க38 சிவச�கராசிவச�கரா.       (24) 

 

கானி�றிாிப1வாகிநீகால�ன3�க�றா>மதி# 

வா4�றி �சிகர�தி3வாKாிேலவளவ�மக� 

தா4�றவ�ேத�<கா@னா�சா�க�ெற�*தைகெய�னகா/ 

ேத4�ற ெகா�ைற�தாரேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (25) 

 

ெகா<கி�னிறெகா ெவ/மணி<ேகாைவ&�ைனெயா3சி�தனா> 

மி<ேகா��க: தமி:மாறனா�மிளி3�1ைவ<க#யாைனைய 

இ<=�தின)ெசயைவ�த6�னிைணய�றசீெர�ெசா#Aேவ� 

ெச<க)சிவ*தி ேமனியா> சிவச�கராசிவச�கரா.       (26) 

 

இ3*தாமைர&ெபா>ைக<=ேளயிழிH1ர�மகைன<கரா 

வ3*த&பின�பலநா8 கழி�தBவா�றி*தி 1*தர� 

ெபா3*�*தி3&பதிக�ெசால&�த#வ�வ3��கெழ�ெசா#ேவ� 

தி3*��பணியணிமா�பேனசிவச�கராசிவச�கரா.       (27) 

 

ெகா�கா�=ழ�சிைலயா� Oத�=யிலா� ெமாழியயிலா� விழி& 

ப�ேக3கவதன�தி3&பாைவ<= ேபக� தாெயன 

ம�காத38ெச�நி�ைனேயவா:�ெத�;ேனவாராெதேனா 
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ெச�காவிய�கனிபாகேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (28) 

 

தா6��@<கா�மா;னிதைனய�=ண&பால�Cைன 

ேமவி�� தி ெசயமாCயி# ெவ/பா�கடறைனP*த6� 

ஏவ�றைல<ெகா2ெம�ற4<கி� றீயேவெறா�றி#ைலேயா 

ேசவ�ெகா-)ேச> த*ைதேயசிவச�கராசிவச�கரா.       (29) 

 

தா> ேவ/-ல� றம�ேவ/-வ� ச�C� பிதாதைன ேவ/-ல� 

ேச>ேவ/-ல�றம�ேவ/-ல� ெச�றா� நல*தைன ேவ/-ல� 

மா>கா=மி#லவ8 ேவ/-ல�மாேதவநி�ன38ேவ/ ;� 

ேச>ேவ/ � ேவ@ைனP*தவாசிவச�கராசிவச�கரா.       (30) 

 

ப-ேய:1ம*தி மாைனக8 பதறி�தி <கிடேவ பணி 

இ-��ெறன�திைக ேம6ேவாாிாிய�தவ;னிேவா�வி * 

�-ைய�தாி�தாெய�மன��ய� நீ<கனி�காிதா=ேமா 

ெச-ய�றமாமைறேயா� �க:சிவச�கராசிவச�கரா.       (31) 

 

அாிதான மானிடேதகமி�க-ேயென �ததனா� மிக& 

ெபாிதான6�ன38 ேவ/-ேன� பி�ென�பேதபிைழயா=ேம 

விாிபானிலாெவயிC*தழ� ேம6�சிைக<ெகாைலயாள ரா>� 

திாிதானவ�=லகாலேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (32) 

 

சி*ேத�ந�=வெட, மி)ெசக;�சிைத�தி ெவ�Cைர 

த*ேத;ன�;னிேவா�விட�தழ# �சிேயநி�மீதிேல 

வ*ேதவி��ம�ைவ<கர�ைவ�தாெயன<க38ைவ&ைபேயா 

ெச*ேத�மல�&பதவ/ணேலசிவச�கராசிவச�கரா.       (33) 

 

ககன&ெப3ெவளியி� மதிகைல�/ணவ#லவரா� வி � 

இக�மாைனநி�ைகயிேல*தA<கிழிவ#லெவ�றைன��பத� 

தக�ைவ�தRதறியா>ெகாேலாவ-யா3யி�<=யிரா�C� 

ெசகநாதச�=3ேபாதந�சிவச�கராசிவச�கரா.       (34) 

 

ப�வ��8 வா�ரேவா� கட�பணியா# வ3மழ#கா#விழி 
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��ைவ<ெகா �க தமீறிவ*�றேவய த� ச3ம�திைன� 

த�வி�தாி�தி மாைடயா> தமிேய�க3ட3வா>ெகாேலா 

ெச�ைம�த3�ைகலாசேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (35 ) 

 

மா&ேபாதச�கம Kபமா>வ*த�C நீெயா3ைம*தைன� 

தா&ேபாத6/கறியாெவன�த3ம��ேளா�<ேக��ன38 

கா&ேபா�வ#லா�க�மன<கைடேய�=;/டாேமா ெசாலா> 

ேச&ேபாெத4� பதநாதேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (36) 

 

ப*த&ெப3*ெதாடா�றிட&பயி# ேவ8விேயா� த�ேனவலா# 

வ*த&பல பணி த�ைனேய மகி:ேச�கல�றானாகேவ 

ச*த&�ய� தணிகி�ற ��றைகெய�பேனாதையெய�பேனா 

ெச*த/க <ைகயி� மாைலயா> சிவச�கராசிவச�கரா.       (37) 

 

ெபா#லாத ெவ�ெகாைல ெச>யேவ �=வ� ;யலகைன&பவ� 

இ#லாத6�பாத��CமியR�நி�றைன வா:��மி< 

க#லாதவி# ெவளிய�றைன<காவா��<கறேமா ெசாலா> 

தி#லா�ாிவா: 1*தராசிவச�கராசிவச�கரா.       (38) 

 

ெச*தீநிற<=ற2<= ;� ெச*தாமைர&பாத*ெதாழ� 

த*தாய3,க/ெண�னிA� சரண/-ேயசாெண�4ெம� 

சி*தா=ல*தைன நீ<கிடா) ெசயெல�னவிBவியெல�ன கா/ 

ெச*தாமைர<க/ண�ெறா��சிவச�கராசிவச�கரா.       (39) 

 

ெபா>ய� ெகாைல<கள6�ெச�� ெபா#லாதவ� �ைரேயமி=� 

ெவ>ய� ெபாறாைமைய�,ெகா2மி=பாதக�மி-ேயா�<கிடா< 

ைகய�கனாவி4ந�ெனறிக3தாதயா� கதி ேசரநி� 

ெச>ய�ப32ளதா=ேமாசிவச�கராசிவச�கரா.       (40) 

 

க�றா<க8 ப�பலேம>�தி �க/ண�மல�<கட6/;ன� 

;�றா)சின�ெகா/ேடயவ�; =� ெபா�திைறநீ வர) 

ச�றாகிAம�சாவிதிதைல ெகா>தவா�வாைசைய) 

ெச�றா� ெதா�� ெபா�றாளேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (41) 
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ெம>யாகநி�ன38 ேவ/-ேனா� ேமவாதபா<கியமி#ைலயா� 

ெபா>யாகவா�ைசயினாAைன&ேபா�C*திற� ெபா>ய#லேவ 

ஐயாவினிய-ேய�=நி�ன38 கி, மாCளதாக� 

ெச>யா வி-ெலBவாC>ேவ� சிவச�கராசிவச�கரா.        (42) 

 

அ�ேபாதேம மி=�வாவியின3கா6ைற*தி ம*தண� 

த�ேபாதேம�ைமக8 =�றிட)சம� ெச>தவ� தவமா>�தி � 

ெவ�ேபா தமா;க9ரைன விளிய)ெச�� விற# �ரெவ� 

ெச�ேபா தக*தனிA�றவாசிவச�கராசிவச�கரா.       (43) 

 

ெகா�ெபா�றினா�ம/கீறிய�=Cதானவ�றைன மா>�� பி� 

ப��� ;யி��ெதாைகயாைவ��பதற)ெச�ெமா3ேகழைல 

ெவ���சின�தா�ெகா�ற தி�ெவ/ேகாடணி விசய�திைன) 

ெச�ெபா�மல�<கிைற��ெசாலா� சிவச�கராசிவச�கரா.       (44) 

 

ெப3மாறனாெரா3கானிேல ெபலேவ,ைடெச>ேதபி�பவ� 

வ3மாறி# ெவ�பசிேமவ6�வ-வி�றி�/ேணென�னநி� 

43மானேவ ெச>யா&பிA�43வானெத�ேனாேகாெசாலா> 

தி3மாமைறெசாA�வாயேனசிவச�கராசிவச�கரா.       (45) 

 

ப*தா�கர&பரைவ பயி#ப3மாமைன<ெகா3 Fதனா 

ய*தா3வி�மல� Fவவி/ணயனாதிேயா�ப-யாெரலா� 

சி*தா=ல�ெகாளவ�C நீ ெச�றாெய4�சீ�காணேவா 

ெச*தாமைர�தாளானேதசிவச�கராசிவச�கரா.       (46) 

 

ைவதீகமா;னிய�பினா�ம/மாாிெப>வி�ெதா�னல� 

ைநவி�தேபாதBேவதிய�னாதாக திேயெத�றிட& 

ெபா>ேம6மBM� நீ�=;� ெபா�பாதந�=றிபி�வர) 

ெச>தா/டெத�பா@#ைலேயாசிவச�கராசிவச�கரா.       (47) 

 

நய�ெகா/ட கா�ெப>யாததானனிவ*தி �க@ெவ�ைமயா� 

பய�ெகா/ ைன&Hசி&பவ�பசியா� ெம@*திட# நீ�கேவ 

வய�ெகா/டெவ/மணைல�தி4�வ/ேசாெறன)ெச>த�C நீ 
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ெசய�ெகா/டதி�றிைலேயாெசாலா>சிவச�கராசிவச�கரா.       (48) 

 

பாெல�னேவெயாளி� ெவ8ளிய�பனிமாமைல�Cேதைவ ந/ 

பாேல தவ�ெச�மாCெப/பாேலவ3;னிேவா�க8 ெசா# 

லாேலயவ�<க38 ெச>ததால-ேய�=மி�கவ�ேவ/ மா 

ேசேலம38விழி பாகேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (49) 

 

ஆனாAெம�ேபா�றீய3ைமயா6ைன&ேபா�Sய3� 

வானா, மிBைவய��2� வா> ேபசம�ேறாாி�ைமயா>& 

ேபானாெரனி@னியாவெர��க� நீ<=வா� நீேயய38 

ேதனா�மல��ெதாைடேவணியா>சிவச�கராசிவச�கரா.       (50) 

 

திக��க@�க�தாதிப� ேதக�திலாகிய =,ட ேநா> 

இக:வாலவ4யி� நீ<=வாென�4� ெபா�தினிA�ன38 

மிசவா:6 த*தாயாைகயா�மி-ேய�=மB விைனேவ/ ேமா 

ெசகநாதேனமி=ேபாதேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (51) 

 

சிரமாைலக/-ைக=/டல*திக: நீCக�ேறாயாைடெயா/ 

கரமாைல��ெகா கானிேலகாயாம3மல�வ/ண4� 

க3ணாலயாவளி ேசெயன<கனமா தவ�ெச>ேப� த38 

சிரமாைலயாய38பாைரயாசிவச�கராசிவச�கரா.        (52) 

 

மகவாெனா3மகேம ெசயவள�வி)1வ63வ�ென4* 

தைகயாளைன<=3வா<கவ�தவேன ெச�* தவறாலாி 

யகேம ெகாதி�தவைன<ெகாலவட� தீ விைன தீ��தா/டேத 

சிகேமலவாசிகHசி�தசிவச�கராசிவச�கரா.        (53) 

 

�3வாசமா;னிசாபேம�9:*ேதவ3ெமா3 நா�= ேகா, 

இ3வாரண;ைனேய��மB6ழி நீயைத<கா�தா/டைன 

ம3வா�கட�=8ளா<=மிBவ�ென�1ன<காேமா;ன� 

ெச3வாரண��ாிைய&�ைன சிவச�கராசிவச�கரா.        (54) 

 

தாரா�1ேம த�ன#லணி)சைடக,-ைய�ெபாறிெவ,-ேய 
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ேயராாி@�க&Hைசெச>ேத���ெபா�ேதகால4� 

வாரா=நாெணறிேபா திேலவ*தா/ட3ெள�ைமயேன 

சீரா�மதிநதிேவணியாசிவச�கராசிவச�கரா.       (55) 

 

நாராயண� ேமனாளினி�னைகயா�சில�பணிதாளினி# 

ஓராயிரமல�ெகா/ ெந�1றேவய3)சி<=�ெபா� 

ேதரா�மலெரா�றி�றிேயயி3ேநா<கிேலா�க/சா�தம� 

ேசராழிமாயவ4<க38 சிவச�கராசிவச�கரா.       (56) 

 

;�றாமதியணி ேவணியா�ர�மைலெயனவ,டதி# 

ச�றாகிA*ெதாைலவி#ெலன)சா�C*தடாதைகயி��ற 

வ�றாவ3,=ற2/ணேவ மகி:ேதவமானிடமாவாி 

ெச�றாரதன தளாைடயா>சிவச�கராசிவச�கரா.        (57) 

 

அைலயாC 9-ய ெவ*ைதெய�னக,-�பசியன�மாறேவ 

ெதாைல யாவ38 ெச>தாெளன)ெசா#A�க-ைக<கி*தைன 

நிைலயா�மி�றிேயவா ெம�ேகநி�னி3தாட*த38 

சிைலயா�Oத�பைரநாயகாசிவச�கராசிவச�கரா.        (58) 

 

ெபா� மாைலவாாிதிேதாயேவ �கல�தி3மகளாகிய 

மி�மாைலய�=ழனி�னி3மிளி�ெபா�சில�ப- ேய�றிட< 

க�மாமலரா<ெகா/டவாகட# 7ட@#வரேவய38 

ெத�மாமைல�தவனா� �தி சிவச�கராசிவச�கரா.        (59) 

 

மாய�ெகா2�ெகாைலெச>கைலவைலெய�னமாவிழியா�மய# 

ேபாய*தநா�மைற ஏ�ர&H*தாளிைன�ெதாழவ�ப38 

Fய�பிைக தனமா��யா1ட3�றெவBவயி# ெவ�றிேவ# 

ேசய�றைன&ெபC�லேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (60) 

 

த�=�சராசரேமா ெம�தல;�ப �கைடநாளினி# 

ெபா�=*தி3மாேலாடய� ேபா�றி&பணி* திட;��நி� 

அ�க�திலாேராண�ெச�ைமயாெவைன<ைகயாத38 

சி�க��ாி�ைனய/ணேலசிவச�கராசிவச�கரா,       (61) 
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ேவலாவலய*த�ைனேயேம6��ன�கரேசவி;� 

ேகாலாகல�ெச>தாலவா>=ைலய)ெச�மB�ரைன 

 

ேவலால ெவ�C<கிரேவ*த�க38ெச>தா/டைன 

சீலாகமமைற�லேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (62) 

 

நமேனா�கேபாதகமாகேவநாேயைனயாளிைறநீெயா3 

நிமி�மாவலவி#ேவடனா>நிலவி�ெதாட�*ேதஞாலேம# 

நிமிெய�4ம�களிெகா8ள ேவநிைறெச#வமா� ெபா3ட*தி � 

சிமய&ப3&பதவி�க ராசிவச�கராசிவச�கரா.       (63) 

 

வி<கியாபன�ெச>தீ*திடேவ த�வேலானிைலெய�Cேம 

;<கியா திகாரணமா தவ;னிேவா� �ய3Cகாைலயி� 

றி<கியாதி4�களி ெகா/-ட)ேசெய�னவ*த38 ெச>ைதமா# 

சி<காெதளிெயைனயா2வா>சிவச�கராசிவச�கரா.       (64) 

 

1சி ��றர�தின�யாைவ��ேசார�ெகா ேபானாெரன 

அைச6�C ெச*தமி:மாறனாரா3*தி3)சைவ த�னிேல 

வசிய<=லம�னாகிேயவ*ேதநவமணி த*தவா 

சி1ெவ�ைனயா2ைன ந�பிேன� சிவச�கராசிவச�கரா.       (65) 

 

அனலா�விழியி3ேகாெடா மதி3�=ரெலா 7ட@� 

சினமாரவ*ேதேய�றி �சி*Fரேம ெபா-யாெகன 

ம4நீதிமாற�ைகயினி# மா>�ேதமகி: ெகா2நா தயா� 

தினநி�பணிெச�மாற38 சிவச�கராசிவச�கரா.       (66) 

 

தயேவ �மி#லாெத�கT�சா�*ெதBவைக�ட@��=* 

தய�ேவ ெச��ப/டா1ரன தி9ரமா>�தமீர�<= ;� 

�ய�யா6நீ�த38 ெச>தவாெதா�ெம�விைனவிைடெகா8ளவா 

ெசய�ரைன�த3;<கிராசிவச�கராசிவச�கரா.       (67) 

 

தாரா��ய<=லேசகர�தமி:மாறனா� நினதாலய� 
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பாரா��க: ெகா/ேட�� ;�ப-வ*தைன<க/ேட�கிேய 

வாராயாவணிேவணியாமாறி�தி3வ-ைவெயன) 

சீரார38 ெச>தா/டவாசிவச�கராசிவச�கரா.       (68) 

 

கனU�றி � விழி��ெகா �காU�றி ��ைழநாசி�� 

மனேவகேமாடதிேவகமா>மடமா�சமண�கேள வி � 

பனக*தைன<க/-�� ;�ப-ேய�க:மாற�க38 

 

சினம�றமாதவ� ேபா�றி �சிவச�கராசிவச�கரா.       (69) 

 

திரேம6வி/ணவ�ம/ணவ� ெசறிைய��ல&பைகெவ�றிய# 

வரேம த3;னிேவா�<ெகலா� வா:6� ெபC�1கந�ெனறி� 

தரேம ;த�பயன# கி * த3ம&பாி��வச�தேன 

சிரமாமைல�ேதேவய38 சிவச�கராசிவச�கரா.       (70) 

 

காாி� வள�=�றி��ய�<கட# �:*�ழ<கியநி�பந� 

றாாி� �ய<=லHடண�தமி:மாறனி�றி3;�ன�வ* 

தாாி� �றெவைனயா2வாரமலாெவன&ெபா�காச38 

சீாி� கலாநிதிேசகராசிவச�கராசிவச�கரா.       (71) 

 

கனேம =ழ#கயேல விழிகனிேயெமாழி தனிமி�ெனழி# 

அனேமகைடெய/ணாயிரமாிைவ<= ;�ெறா-H,-ய# 

வனேமதிக�ைமேயா ேமவ*ேதய38 ெச>தா>மன) 

சினேமதவி��ெதைனயா2வா>சிவச�கராசிவச�கரா.       (72) 

 

ேகாதா�பலெநறிேபா<கிேய =ளி�H*தி3வ-த�னிேல 

தீதா�பலவல� நீ<கிேய தின ந�மல� ெகா/ேட�திட 

வாதா�பலகாரணாதி;�மல;�ெகடவ*தா/ட38 

சீதா��யசரணாகதிசிவச�கராசிவச�கரா.       (73) 

 

நிதேமயைன��திெச>கிேலனின த�ப� தாெடா��>கிேல� 

மதேமயற<கைலக�றிேல� மனேமநிைலெபற6�றிேல� 

கதேம ெகா/மாத�களாைசயா�கவைல&படாெதைனயா8விக 
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சிதேமவிய திாிேந�திராசிவச�கராசிவச�கரா.       (74) 

 

ேபா�<=ேளநைறயாைவ நீ ெபா32<=ேளெபா3ளாைவ நீ 

ேவத��ேளெயாளியாைவ நீவி/T<=ேளெவளியாைவ நீ 

நாத��ேளவி*தாைவ ேதைவய�ற ந�1ைதயாைவ நீ 

சீத&�ன�மகணாயகாசிவச�கராசிவச�கரா.       (75) 

 

ஆ�றி�னி-கைரயா� த3வல� தாமைர�தளி� நீ3�வ/ 

கா�றி�னைலகா�பாசமா><க ேபாயினா�மிகவா-ேன� 

நீ�ைற&�ைன*தி ெம>யேன நிமலா த �தா,ெகா82வா> 

சீ�ற*தவி� ;னிேவா�ெதா��சிவச�கராசிவச�கரா.       (76) 

 

கைலைய� ெதாட��@ெய�னேவகAழ�ெறாடரரெவ�னேவ 

வைலயி�ப � �8ெள�னமாவழ@�ப ���ெவ�னேவ 

மைல6�றேநா>தைனநி�ைகயி�ம�வி�கிைர தானா<=வா> 

சிைலயாமைலயணிைகயேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (77) 

 

வைதயாவைத�தி வாதேநா>மா2�ப-யாணி�ன3, 

�ைதயா3ளேமவாதெச�ெபா�ேசாதிேய �கழாதிேய 

விைதயா>மைறேவரா>வ3விமலா;னிவர�ேபா�றி � 

சிைதயாதவ�� தசி�பராசிவச�கராசிவச�கரா.       (78) 

 

கா�க/டந�ைப�7ெழன<கைலக/டெவா/பிைணெய�ன6� 

ஏ�ெகா/டமாமதிக/- ெமழி#ேவைல நீ�த� ேபாலேவ 

ேபா�ெகா/டெவ�பிணிநீ<கிநி��� மாமல��தாேளய38 

சீ�ெகா/டந�ேறேசாமயாசிவச�கராசிவச�கரா.       (79) 

 

ெகாைலேயப��தி � ேவ�கணா�<=3கி��ய�ெகா2ெம�மன 

நிைலெப�றிடவ38ெச>=வா>நிமலா மண<கமலாலய� 

அைலேமவிய தி3மா#பணியமலாவட�கைழேய*திய 

சிைலேவடைனெயாிெச>தவாசிவச�கராசிவச�கரா.       (80) 

 

பாெரா�Cநி��கேழாதிேல�பாவி�தி3வ- தா:கிேல� 
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நீெரா�றநி� ;-யா,-ேலனின த�ப� தாெடா��>கிேல� 

ேபாெரா�C� ெவBவிைன தீ���வி� ெபா�றாமைர�தாேளய38 

சீெரா�றகா� விட;/டவாசிவச�கராசிவ ச�கரா.       (81) 

 

Fதாகினாெயா3வ�=;�ேறாைக<=ேமா�தாயாய� 

ேபாதாமேலய ;��ெகா ெபா3கானிேலP*தாயவ� 

�தாைதேயா�த�ைனேயா;�ன&பேனாெவ�ன&பவ 

தீதாம�&பைடயாளேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (82 ) 

 

நீ3�விட நீK�*தி  நீணாக;�ேகாணாமதி� 

தா3�மல��தா3� மணி�தடமா�ப;�மட�9ல;� 

ஆ3*தழல�H�தி மணிநீCமாெதா37Cமா>) 

சீ3*� ெவ8விைடயாய38 சிவச�கராசிவச�கரா.       (83) 

 

க#லாெலறி*தவ3<= ;�காலா Aைத�தவ3<=�வ# 

வி#லால-�தவ3<=ேம விைரவாய38 ெச>தா/டைன 

ெசா#லா ரண;- நீ-ய Fயா6ைன�ெதா�வ�மன� 

ெச#லாெவைன��கா&ைப ெகா#சிவச�கராசிவச�கரா.       (84) 

 

ெச*தாமைர;கெம�னேவேசேலயி3விழிெய�னேவ 

ச*தா� தன� வைரெய�னேவ தள�சி�றிைட �-ெய�னேவ - 

ெகா*தா� =ழ#;கிெல�னேவ=ைல�மடவாராைசயா� 

சி*தா=ல*தீ��தா2வா>சிவச�கராசிவச�கரா.       (85) 

 

வாத&ெப3�பிணிேயா ள�வா-�திைக�தி ேவைனநி� 

பாத��களைடவி�� ;�பவேநாைய�*தீ�&பா>=ைழ< 

காைத& ெபா3� விழிப�கேனக வா�*தைம<களேன ெச�� 

சீத&பனி<கதி�9-யசிவச�கராசிவச�கரா.       (86) 

 

அ*தாமைர�தவிசா� த3மயேன ;த�பலேதவ3 

ந*தா6யி�<=யிரா;ைன நாேடாC� வ*தைன ெச>�ேத 

4* தா�மல�<ெகா Hைசெச>��றா�களியாென�ெச>=ேவ� 

சி*தாகா� வள�பாகேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (87) 
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பரமானநி�பதப�கய�பணியாம�ெம#ல-ேம61 

�ரமாதராைசயினாAழ#�லேயைனேயா�ெபா3ளாகேவ 

திரமானநி�சாணா��ய�ேதனார3,கட� �:கநீ 

சிரமாைலயாய3ள&பேனசிவச�கராசிவச�கரா.       (88) 

 

அவமானகாாியெம�னிட�தளவி#ைல��ன-யா�<=ந� 

றவமா�பணி��ெச>கிலா�தமிேயனின�ெசாலேவ/ ேமா 

நவமானநி�ன38ெச>வேத.நலமா;ைமயிடமாகிய 

சிவமான த�பர�லேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (89) 

 

ம�காதகாதைல��ற� ேம#ைவ�தா�க8 சீ�ெப�றா�கெள� - 

றி�காாிய�பல3�ெசாAமிைசேக, � ேம�மிகேவ,டெவ� 

ப�காகி நீயவ�வா>ெமாழிப�ெத�றிடா&ப- ெச>=வா> 

சி�காரம�களேதவேனசி ச�கராசிவச�கரா.       (90) 

 

அறிேயைனயாவறெம�பைதய3மாமைற;-யாெயன< 

=றிேயைனயா6ளெந<=ற<=ைழேயைனயாமடவா�க8ேம# 

ெவறிேயைனயாநின த�ப� தா8ேமவி&பணி�ாியா தவி) 

சிறிேயைனயா8 ;க@�கேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (91) 

 

சதாகாலநி�ன3ணா ெம� சலன*தவி��திட ேவ/ ம� 

�தாகாரண<=3ேவ ெசாைல�ெபாறியி�ெசAமன நி�கெபா� 

பதாகா�வண�ப�ேக3க�பணி�� பழ�ெபா3ளா=ந� 

சிதாகாசசி�மயேதவேன சிவச�கராசிவச�கரா.       (92) 

 

1�த�தி3<கயிலாயேம�ேறா� C�1காதீத)1க 

;�த�தி3<கி�ேறா>நித;னிவாதிவ*திடேரெச� 

மி�த�தி3,கிைசவாகியானிைளயாதி3*திடேவ/ ெம� 

சி�த�தி3<கைதநீ<கியா8 சிவச�கராசிவச�கரா.       (93) 

 

மனமாதியா�காண�கெள�வசமாக6மயேலா3* 

தனமாதியா�வாைசேநா> சாராம@)சகமீதிேல 

இனமாதியா�பலேபதேமெய>தாமெல�றைனயா2வா> 
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சினமா#விைடமிைசேயவ3�சிவச�கராசிவச�கரா.       (94 ) 

 

ெபா3ேள� நி�ன3ள#ல� �கேழ�நி�C திய#ல� 

ம3ேள �நி�கழ# க/டபி�மகிேழ� நீ�ன� ப#லதி� 

கி3ேள �ைன�,ெகா/டபி�னிைணேயெதன<கி&Hவினி� 

ெந3ேள �ைத*தி ேவா�பணிசிவச�கராசிவச�கரா.       (95) 

 

அ�தாதிதி�ெதாழி#சி,-ச�கார�ெச�மரேன மல� 

த�தாதியி�பிறவாெகறி த&பா த3ளி&ேபா� நீ 

1�தாதிாி�ைரநாதந�Cாிய�கட*தி ேசாதிேய 

சி�தாதிேயா�பல3*� திசிவச�கராசிவச�கரா.       (96) 

 

��&ேபாதைன�ெதாழிலா�ெசாA�ெசா�ேக, ட�1ழலாமேல 

ந�ேபாதைன<கிடமா<கிெய�னைவ தீ��தி நா தா*தநி� 

அ�ேபாதைன<கிைலெய�னிட�ைதயாவிேதெம>யா=ேம 

சி�ேபா தச�=3ேவய38 கிவச�கராசிவச�கரா.       (97) 

 

உைதயா திபா�கரேபா�றிெய�4யிராகிநி�றா>ேபா�றிய� 

பைதயா>*த38வா>ேபா�றிந#லான*தவாாிதிேபா�றி ம� - 

பைதயாவ3�=3ேபா�றிப�பலவாகியபதிேபா�றிேய 

சிைதயா தசி�பரேபா�றிேயசிவச�கராசிவச�கரா.       (98) 

 

பரேம*�Hரணேம*திெய�பவநாசத�பரேபா�றி�� 

வரேம*� �/ணிய�ேபா�Cக/மணிேபா�றிமாநிதிேபா�றிெபா� 

4ரேம*�மா#பணிபாத6� தமேபா�றிசி�1கேபா�றிய) 

சிரேம*� ைகயாேபா�றி ந�சிவச�கராசிவச�கரா.        (99) 

 

ேபாதாசா/பாிHரண&ெபா3ேள சர/�ைரய�றேவா� 

நாதாசரெணைனயா/ட3ண�பாசரணைறயா�மல�& 

பாதாசாெண�ெசா�ெகா2�பரேனசர/பாி*தா/மேனா 

தீதாசர/சிவேனசர/சிவச�கராசிவச�கரா.       (100) 

 

வா�வாழிகா� மைறவா ாியா�வா:��*தி3)சதக��ட� 
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மா�வாழி��ம�வாழிெயா�மைலய�ன ெவ/�ய�வாழி�� 

னா�வாழிய�ப�க8 வாழி��ன38வாழியாாிய�வாழி ெச* 

ேத�வா:மல�&பத�வாழியி)ெசக�வாழி��சீ�வாழிேய.       (101) 

 

சிவச�கர சதக� ��றி��சிவச�கர சதக� ��றி��சிவச�கர சதக� ��றி��சிவச�கர சதக� ��றி��....    

------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------    

 


