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எ ராசாமி உபாதியாய
இயறிய "சிவசகர சதக"
சதக"

Source:
எ ராசாமி உபாதியாய இயறிய "சிவசகர சதக"
இஃ மகாவிவா காசீர இராமசாமி நா

அவகளா# பாைவயிட&

ெபற.
மதரா( ாி&ப அ)சிய*திரசாைல,
87, தெச,- தி, ெசைன
2வ பதி&, 1917
விைல ைப. 9
-----------------------------சிவசகர சதக.
சதக.
சிவமய.
கா.
கா.
ெவ/பா.
சிசைபயிலா சிவசகேர1ரேம
ெபாசதகநா2கலேவ- எக32
மாதகவதிரதாமாமலேரா4பணிய
மாதகவதிரதாவ*.

இ6ம.
ேதவாதிேதவ சிவசகேர1ரேம
ேகாவாமணி)சதக7றேவ--வா
தவள மதவாரணதாறாபர6ெமக8
கவளமதவாரணதாகா&.

.
.

காெகா/டேம னிய மற#9: களிெகா/டெச கம லற3,
தாெகா/டவி* திரவானவ தையெகா/டமா தவ ர*தண,
நீெகா/டநி ன38 ெகா/டேலா நிைறெகா/டன கைறக/டேன,
சீெகா/டச காிபாகேன சிவசகரா சிவ சகரா.

(1)

3

#லாடராவணிேவணி ெபாமாமதிாி9ல;
இ#லாமன#லறனாதிகளினிதாகவெறா3நா#வ3<
=#லாசமா6ைரெச>திடெவாளி த?ிணாதெகா
ெச#லாசிைன<க#லா@வா:சிவசகராசிவசகரா.

(2)

நாணாகவா1கி ம*தரநமததா>தி3மாAட
ேகாணம#வானவ தானவ7-<கட#கைடய றவ
வாணாைளமா>திடவ*தவBவனைச/ யைவதி 
ேசணாபிைறயணிேவணியாசிவசகராசிவசகரா.

(3)

ேதராகமானிலமாமகறிற#9தனகிமாAட
7ராகெவசரமாமைற<ெகா ேவகெவபாியாகேவ
ேபாராடசயரேபாேபா>&னைகெச>த=C
ேசராதிாிரம,டெதசிவசகராசிவசகரா.

(4)

லாகமெநறிக/டநமி3க/ மா;னிதிர
ேமலா>மி=சீறெகா ேமதி&பிடவ3காலைன<
காலாAைத தBவபைன<காேதாயிடதீதாெளைன)
ேசலாவிழிைமபாகேனசிவசகராசிவ சகரா.

(5)

ேதடாவ3ெபா3ேட-கீ,-ைசேநா<கிேயெசAவாணிப
காடா=மB6ழிக=@காமாாியாசவைல&பட
வாடாெதனெவா3ேதாழனா>வ*தா/டவாெறைனயா2வா>
ேசடாதனபணிபாதேனசிவசகராசிவசகரா.

(6)

ஆறா மா;-பணிதல F6மாவ-காணேவ
மாறா ைம*த ற*ைதமாவனமாவா><கா/கிலா
சீறா பாபணிேவணிைய) ேச><கா>வைள த38 ெச>தெத
ேசறா ==மவ/ணேனசிவசகராசிவசகரா.

ஐயா6ன<கணிெச>தேதனலமாைலையய*நாளிேல
ைமயா=ழகணிைக<கணிமைறயாளனீவா:ேகாயி#வ*
ைதயானனாவ38ெச>ெகனவணிேகசமா;-கா,-

(7)
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ெச>யாவதிசயெமெசா#ேவசிவசகராசிவசகரா.

(8)

அெபா ;-வ#லாளனா<க3ளீ*தி ேசயிறிேய
ைபெபாமணி&பல*நபயனி#ைலெயறதனாAைன
நபிதிெசநாைளயினபாலனா>வ*தா/டசீ)
ெசெபாசபாபதிெயக38 சிவசகராசிவசகரா.

(9)

வாணாடைனநிைலெயெறழிமடவாமயகட:கிேய
ணா8கழிேதனி3விைரயாமல&பாதநா-ேய
ேபணாழறி ெம=நீெப3வா:வளித38ெச>=வா>
ேசணாகரபணிேதவேனசிவசகராசிவசகரா.

(10)

மகதாதிைசவக8Hைசெச>மலரா>மதியக#@ைன
யகதாவலாAைனேயெயறி*தறி ம)சா<கிய
கிகதா<க3ெபா3ட*தநீெயைனயாளிலBவிைசநீ=ேமா
ெசகதாதிேயெயாளிேசாதிேயசிவசகராசிவசகரா.

(11)

கா,ைட &Hராகேவாகவிைக<=ேளயரசா/- 
ேவ,ைடெதாழிெலயின&பிராேவதா*தநிவதனதிலா
ஓ,ைட<கணிறக/கைளறைவத#ேபாெலெச>வயா
ேச,ைட&ெபாறியேறா பணிசிவசகராசிவசகரா.

(12)

வி#லாமணி;-9-யவிவி=லCபாத;
ெபா#லாதைவலவாைதைய&ேபா<கிதவெசயவ*நீ
வி#லால-/ேடய38ேவ-<ைகேயமிகநCகா/
ெச#லாரழகிாிவாசேனசிவசகராசிவசகரா.

(13)

பா/-&பதிதனி#வா:6ெகா8பாி1தவாணிபமாைன
ேவ/-திதிடவ*தவ8தெதாழிேக7@யா
யா/-,டபி, /டBவிைனயாகாைமயால-நீபட)
ேச/ட=ேவா<=ப,டெதசிவசகராசிவசகரா.

உைனநி*ைதெச>ேவாவா:6 தா4ைடப,- ெமனA/ைமேய

(14)
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ெயனெவ/ணயாவ3வானவ<கிைறவா;ைனயிக:வான ெசா
ஜைனேயைரேதத<கனறைலேபா>தகதைலயாகினா
சினமிைமேயாெபCெச#வேமசிவசகராசிவசகரா.

(15)

ஆதிதைனெயா3பாதிரமா><ெகா/ நீய*நாளிேல
Hதி&ைன*ெதாளிெம>ெயா ேபா*ேத=லாலற மன
ேசாதிதவ9ணீ<கி;1கமீ*தநிமலேதவமா#
ேசதிைனெதாழெவக38 சிவசகராசிவசகரா.

(16)

தீதாச6மிய7-ேயதி3நாவி4<கரசறைன
வாதா-நீறைற>ேமவகபிணிேதயதியி
மீதாெயறி*திடேவயைதமித&பி<=நிவிைளயா,ெடேன
ேசதாப#ேபாெறாளிவாயேனசிவசகராசிவசகரா.

(17)

ெதா/ெடCநீ;றிகா,-; 13தி&பிராமணனாயைவ
ய/-)ெசம/நீ<கிெயமாKர4<க38 ெச>தைத<
க/-=ைனெதாேவ றைன<காதா8கிலா&பவெமெசாலா
ெச/Lவிரன திேமாகனாசிவசகராசிவசகரா.

(18)

மாலசிவாாிதி<க6மலேரானKபமதாக6
ேவல1க/சசிேக8வ4வில=சல*தர9ராி
பால1ெவ/மைலந/ணவ&பதகறைன<க/-தி 
ேசலசமாரைலவாயேனசிவசகராசிவசகரா.

(19)

அசாதவெகாைலெச>திடவறியாதவனிைலெய>திட
மசா=ழமடவாமய#மாறா ழ#வைசயாளனியா
எசாமனீெயைனயா8வேதெயழிலா=மீதறியா>ெகாேலா
ெசசா*தணிவைரமாபேனசிவசகராசிவசகரா.

(20)

ேயா=றவ<க38ெச>நீேயா=றைனெயெற/ணிேய
பா=றெசெசா#வாணிதபதிேய;த#;னிேவாக8ச*
ேதகிமாரைனேய6மெத>வதிறமிகநCகா/
ேச=றவிைலேவலேனசிவசகராசிவசகா.

(21)
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ேதவாதிேதவா6றைனதியானெச>ேதவ3ம*தண
ேமவாவ3பசிெகா/ தவிைரவா>திற*தி<காைலயி#
தாவாவ3ெகா-வாயன*தரேவயதக38 ெச>தி 
ேசவா ெகா-&பணககணாசிவசகராசிவசகரா.

(22)

தவநீதிேச தி3வாதMதனிநாயக<காயC நீ
நவஞாலேமனாியானைதகைவயறநபாியா<=;
உவமானமி#லா)சீெரனாேலாவாம@ெறைனயாள3,
சிவஞானச=3நாதேன சிவசகராசிவசகரா.

(23)

அறெசBவனச*தைனயணியா;னிசிரைவேம
ெவம3கானிெசலவிைரவாக ;வ3ேசன;
பசிைறநிழற*தவ&பாறி=வி/பா@தி 
ெசெபாசிைலயாெயக38 சிவசகராசிவசகரா.

(24)

கானிறிாிப1வாகிநீகாலன3கறா>மதி#
வா4றி சிகரதி3வாKாிேலவளவமக
தா4றவேத<கா@னாசாகெற*தைகெயனகா/
ேத4ற ெகாைறதாரேன சிவசகராசிவசகரா.

(25)

ெகா<கினிறெகா ெவ/மணி<ேகாைவ&ைனெயா3சிதனா>
மி<ேகாக: தமி:மாறனாமிளி31ைவ<க#யாைனைய
இ<=தின)ெசயைவத6னிைணயறசீெரெசா#Aேவ
ெச<க)சிவ*தி ேமனியா> சிவசகராசிவசகரா.

(26)

இ3*தாமைர&ெபா>ைக<=ேளயிழிH1ரமகைன<கரா
வ3*த&பினபலநா8 கழிதBவாறி*தி 1*தர
ெபா3**தி3&பதிகெசால&த#வவ3கெழெசா#ேவ
தி3*பணியணிமாபேனசிவசகராசிவசகரா.

ெகாகா=ழசிைலயா Oத=யிலா ெமாழியயிலா விழி&
பேக3கவதனதி3&பாைவ<= ேபக தாெயன
மகாத38ெசநிைனேயவா:ெத;ேனவாராெதேனா

(27)
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ெசகாவியகனிபாகேன சிவசகராசிவசகரா.

(28)

தா6@<காமா;னிதைனய=ண&பாலCைன
ேமவி தி ெசயமாCயி# ெவ/பாகடறைனP*த6
ஏவறைல<ெகா2ெமற4<கி றீயேவெறாறி#ைலேயா
ேசவெகா-)ேச> த*ைதேயசிவசகராசிவசகரா.

(29)

தா> ேவ/-ல றமேவ/-வ சC பிதாதைன ேவ/-ல
ேச>ேவ/-லறமேவ/-ல ெசறா நல*தைன ேவ/-ல
மா>கா=மி#லவ8 ேவ/-லமாேதவநின38ேவ/ ;
ேச>ேவ/  ேவ@ைனP*தவாசிவசகராசிவசகரா.

(30)

ப-ேய:1ம*தி மாைனக8 பதறிதி <கிடேவ பணி
இ-ெறனதிைக ேம6ேவாாிாியதவ;னிேவாவி *
-ையதாிதாெயமனய நீ<கனிகாிதா=ேமா
ெச-யறமாமைறேயா க:சிவசகராசிவசகரா.

(31)

அாிதான மானிடேதகமிக-ேயென ததனா மிக&
ெபாிதான6ன38 ேவ/-ேன பிெனபேதபிைழயா=ேம
விாிபானிலாெவயிC*தழ ேம6சிைக<ெகாைலயாள ரா>
திாிதானவ=லகாலேன சிவசகராசிவசகரா.

(32)

சி*ேதந=வெட, மி)ெசக;சிைததி ெவCைர
த*ேத;ன;னிேவாவிடதழ# சிேயநிமீதிேல
வ*ேதவிமைவ<கரைவதாெயன<க38ைவ&ைபேயா
ெச*ேதமல&பதவ/ணேலசிவசகராசிவசகரா.

(33)

ககன&ெப3ெவளியி மதிகைல/ணவ#லவரா வி 
இகமாைனநிைகயிேல*தA<கிழிவ#லெவறைனபத
தகைவதRதறியா>ெகாேலாவ-யா3யி<=யிராC
ெசகநாதச=3ேபாதநசிவசகராசிவசகரா.

பவ8 வாரேவா கடபணியா# வ3மழ#கா#விழி

(34)
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ைவ<ெகா க தமீறிவ*றேவய த ச3மதிைன
தவிதாிதி மாைடயா> தமிேயக3ட3வா>ெகாேலா
ெசைமத3ைகலாசேன சிவசகராசிவசகரா.

(35 )

மா&ேபாதசகம Kபமா>வ*தC நீெயா3ைம*தைன
தா&ேபாத6/கறியாெவனத3மேளா<ேகன38
கா&ேபாவ#லாகமன<கைடேய=;/டாேமா ெசாலா>
ேச&ேபாெத4 பதநாதேன சிவசகராசிவசகரா.

(36)

ப*த&ெப3*ெதாடாறிட&பயி# ேவ8விேயா தேனவலா#
வ*த&பல பணி தைனேய மகி:ேசகலறானாகேவ
ச*த&ய தணிகிற றைகெயபேனாதையெயபேனா
ெச*த/க <ைகயி மாைலயா> சிவசகராசிவசகரா.

(37)

ெபா#லாத ெவெகாைல ெச>யேவ =வ ;யலகைன&பவ
இ#லாத6பாதCமியRநிறைன வா:மி<
க#லாதவி# ெவளியறைன<காவா<கறேமா ெசாலா>
தி#லாாிவா: 1*தராசிவசகராசிவசகரா.

(38)

ெச*தீநிற<=ற2<= ; ெச*தாமைர&பாத*ெதாழ
த*தாய3,க/ெணனிA சரண/-ேயசாெண4ெம
சி*தா=ல*தைன நீ<கிடா) ெசயெலனவிBவியெலன கா/
ெச*தாமைர<க/ணெறாசிவசகராசிவசகரா.

(39)

ெபா>ய ெகாைல<கள6ெச ெபா#லாதவ ைரேயமி=
ெவ>ய ெபாறாைமைய,ெகா2மி=பாதகமி-ேயா<கிடா<
ைகயகனாவி4நெனறிக3தாதயா கதி ேசரநி
ெச>யப32ளதா=ேமாசிவசகராசிவசகரா.

(40)

கறா<க8 பபலேம>தி க/ணமல<கட6/;ன
;றா)சினெகா/ேடயவ; = ெபாதிைறநீ வர)
சறாகிAமசாவிதிதைல ெகா>தவாவாைசைய)
ெசறா ெதா ெபாறாளேன சிவசகராசிவசகரா.

(41)
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ெம>யாகநின38 ேவ/-ேனா ேமவாதபா<கியமி#ைலயா
ெபா>யாகவாைசயினாAைன&ேபாC*திற ெபா>ய#லேவ
ஐயாவினிய-ேய=நின38 கி, மாCளதாக
ெச>யா வி-ெலBவாC>ேவ சிவசகராசிவசகரா.

(42)

அேபாதேம மி=வாவியின3கா6ைற*தி ம*தண
தேபாதேமைமக8 =றிட)சம ெச>தவ தவமா>தி 
ெவேபா தமா;க9ரைன விளிய)ெச விற# ரெவ
ெசேபா தக*தனிAறவாசிவசகராசிவசகரா.

(43)

ெகாெபாறினாம/கீறிய=Cதானவறைன மா> பி
ப ;யிெதாைகயாைவபதற)ெசெமா3ேகழைல
ெவசினதாெகாற திெவ/ேகாடணி விசயதிைன)
ெசெபாமல<கிைறெசாலா சிவசகராசிவசகரா.

(44)

ெப3மாறனாெரா3கானிேல ெபலேவ,ைடெச>ேதபிபவ
வ3மாறி# ெவபசிேமவ6வ-விறி/ேணெனனநி
43மானேவ ெச>யா&பிA43வானெதேனாேகாெசாலா>
தி3மாமைறெசாAவாயேனசிவசகராசிவசகரா.

(45)

ப*தாகர&பரைவ பயி#ப3மாமைன<ெகா3 Fதனா
ய*தா3விமல Fவவி/ணயனாதிேயாப-யாெரலா
சி*தா=லெகாளவC நீ ெசறாெய4சீகாணேவா
ெச*தாமைரதாளானேதசிவசகராசிவசகரா.

(46)

ைவதீகமா;னியபினாம/மாாிெப>விெதானல
ைநவிதேபாதBேவதியனாதாக திேயெதறிட&
ெபா>ேம6மBM நீ=; ெபாபாதந=றிபிவர)
ெச>தா/டெதபா@#ைலேயாசிவசகராசிவசகரா.

நயெகா/ட காெப>யாததானனிவ*தி க@ெவைமயா
பயெகா/ ைன&Hசி&பவபசியா ெம@*திட# நீகேவ
வயெகா/டெவ/மணைலதி4வ/ேசாெறன)ெச>தC நீ

(47)
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ெசயெகா/டதிறிைலேயாெசாலா>சிவசகராசிவசகரா.

(48)

பாெலனேவெயாளி ெவ8ளியபனிமாமைலCேதைவ ந/
பாேல தவெசமாCெப/பாேலவ3;னிேவாக8 ெசா#
லாேலயவ<க38 ெச>ததால-ேய=மிகவேவ/ மா
ேசேலம38விழி பாகேன சிவசகராசிவசகரா.

(49)

ஆனாAெமேபாறீய3ைமயா6ைன&ேபாSய3
வானா, மிBைவய2 வா> ேபசமேறாாிைமயா>&
ேபானாெரனி@னியாவெரக நீ<=வா நீேயய38
ேதனாமலெதாைடேவணியா>சிவசகராசிவசகரா.

(50)

திகக@கதாதிப ேதகதிலாகிய =,ட ேநா>
இக:வாலவ4யி நீ<=வாென4 ெபாதினிAன38
மிசவா:6 த*தாயாைகயாமி-ேய=மB விைனேவ/ ேமா
ெசகநாதேனமி=ேபாதேன சிவசகராசிவசகரா.

(51)

சிரமாைலக/-ைக=/டல*திக: நீCகேறாயாைடெயா/
கரமாைலெகா கானிேலகாயாம3மலவ/ண4
க3ணாலயாவளி ேசெயன<கனமா தவெச>ேப த38
சிரமாைலயாய38பாைரயாசிவசகராசிவசகரா.

(52)

மகவாெனா3மகேம ெசயவளவி)1வ63வென4*
தைகயாளைன<=3வா<கவதவேன ெச* தவறாலாி
யகேம ெகாதிதவைன<ெகாலவட தீ விைன தீதா/டேத
சிகேமலவாசிகHசிதசிவசகராசிவசகரா.

(53)

3வாசமா;னிசாபேம9:*ேதவ3ெமா3 நா= ேகா,
இ3வாரண;ைனேயமB6ழி நீயைத<காதா/டைன
ம3வாகட=8ளா<=மிBவென1ன<காேமா;ன
ெச3வாரணாிைய&ைன சிவசகராசிவசகரா.

தாரா1ேம தன#லணி)சைடக,-ையெபாறிெவ,-ேய

(54)
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ேயராாி@க&Hைசெச>ேதெபாேதகால4
வாரா=நாெணறிேபா திேலவ*தா/ட3ெளைமயேன
சீராமதிநதிேவணியாசிவசகராசிவசகரா.

(55)

நாராயண ேமனாளினினைகயாசிலபணிதாளினி#
ஓராயிரமலெகா/ ெந1றேவய3)சி<=ெபா
ேதராமலெராறிறிேயயி3ேநா<கிேலாக/சாதம
ேசராழிமாயவ4<க38 சிவசகராசிவசகரா.

(56)

;றாமதியணி ேவணியாரமைலெயனவ,டதி#
சறாகிA*ெதாைலவி#ெலன)சாC*தடாதைகயிற
வறாவ3,=ற2/ணேவ மகி:ேதவமானிடமாவாி
ெசறாரதன தளாைடயா>சிவசகராசிவசகரா.

(57)

அைலயாC 9-ய ெவ*ைதெயனக,-பசியனமாறேவ
ெதாைல யாவ38 ெச>தாெளன)ெசா#Aக-ைக<கி*தைன
நிைலயாமிறிேயவா ெமேகநினி3தாட*த38
சிைலயாOதபைரநாயகாசிவசகராசிவசகரா.

(58)

ெபா மாைலவாாிதிேதாயேவ கலதி3மகளாகிய
மிமாைலய=ழனினி3மிளிெபாசிலப- ேயறிட<
கமாமலரா<ெகா/டவாகட# 7ட@#வரேவய38
ெதமாமைலதவனா தி சிவசகராசிவசகரா.

(59)

மாயெகா2ெகாைலெச>கைலவைலெயனமாவிழியாமய#
ேபாய*தநாமைற ஏர&H*தாளிைனெதாழவப38
Fயபிைக தனமாயா1ட3றெவBவயி# ெவறிேவ#
ேசயறைன&ெபCலேன சிவசகராசிவசகரா.

(60)

த=சராசரேமா ெமதல;ப கைடநாளினி#
ெபா=*தி3மாேலாடய ேபாறி&பணி* திட;நி
அகதிலாேராணெசைமயாெவைன<ைகயாத38
சிகாிைனய/ணேலசிவசகராசிவசகரா,

(61)
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ேவலாவலய*தைனேயேம6னகரேசவி;
ேகாலாகலெச>தாலவா>=ைலய)ெசமBரைன

ேவலால ெவC<கிரேவ*தக38ெச>தா/டைன
சீலாகமமைறலேன சிவசகராசிவசகரா.

(62)

நமேனாகேபாதகமாகேவநாேயைனயாளிைறநீெயா3
நிமிமாவலவி#ேவடனா>நிலவிெதாட*ேதஞாலேம#
நிமிெய4மகளிெகா8ள ேவநிைறெச#வமா ெபா3ட*தி 
சிமய&ப3&பதவிக ராசிவசகராசிவசகரா.

(63)

வி<கியாபனெச>தீ*திடேவ தவேலானிைலெயCேம
;<கியா திகாரணமா தவ;னிேவா ய3Cகாைலயி
றி<கியாதி4களி ெகா/-ட)ேசெயனவ*த38 ெச>ைதமா#
சி<காெதளிெயைனயா2வா>சிவசகராசிவசகரா.

(64)

1சி றரதினயாைவேசாரெகா ேபானாெரன
அைச6C ெச*தமி:மாறனாரா3*தி3)சைவ தனிேல
வசிய<=லமனாகிேயவ*ேதநவமணி த*தவா
சி1ெவைனயா2ைன நபிேன சிவசகராசிவசகரா.

(65)

அனலாவிழியி3ேகாெடா மதி3=ரெலா 7ட@
சினமாரவ*ேதேயறி சி*Fரேம ெபா-யாெகன
ம4நீதிமாறைகயினி# மா>ேதமகி: ெகா2நா தயா
தினநிபணிெசமாற38 சிவசகராசிவசகரா.

(66)

தயேவ மி#லாெதகTசா*ெதBவைகட@=*
தயேவ ெசப/டா1ரன தி9ரமா>தமீர<= ;
யயா6நீத38 ெச>தவாெதாெமவிைனவிைடெகா8ளவா
ெசயரைனத3;<கிராசிவசகராசிவசகரா.

தாராய<=லேசகரதமி:மாறனா நினதாலய

(67)
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பாராக: ெகா/ேட ;ப-வ*தைன<க/ேடகிேய
வாராயாவணிேவணியாமாறிதி3வ-ைவெயன)
சீரார38 ெச>தா/டவாசிவசகராசிவசகரா.

(68)

கனUறி  விழிெகா காUறி ைழநாசி
மனேவகேமாடதிேவகமா>மடமாசமணகேள வி 
பனக*தைன<க/- ;ப-ேயக:மாறக38

சினமறமாதவ ேபாறி சிவசகராசிவசகரா.

(69)

திரேம6வி/ணவம/ணவ ெசறிையல&பைகெவறிய#
வரேம த3;னிேவா<ெகலா வா:6 ெபC1கநெனறி
தரேம ;தபயன# கி * த3ம&பாிவசதேன
சிரமாமைலேதேவய38 சிவசகராசிவசகரா.

(70)

காாி வள=றிய<கட# :*ழ<கியநிபந
றாாி ய<=லHடணதமி:மாறனிறி3;னவ*
தாாி றெவைனயா2வாரமலாெவன&ெபாகாச38
சீாி கலாநிதிேசகராசிவசகராசிவசகரா.

(71)

கனேம =ழ#கயேல விழிகனிேயெமாழி தனிமிெனழி#
அனேமகைடெய/ணாயிரமாிைவ<= ;ெறா-H,-ய#
வனேமதிகைமேயா ேமவ*ேதய38 ெச>தா>மன)
சினேமதவிெதைனயா2வா>சிவசகராசிவசகரா.

(72)

ேகாதாபலெநறிேபா<கிேய =ளிH*தி3வ-தனிேல
தீதாபலவல நீ<கிேய தின நமல ெகா/ேடதிட
வாதாபலகாரணாதி;மல;ெகடவ*தா/ட38
சீதாயசரணாகதிசிவசகராசிவசகரா.

நிதேமயைனதிெச>கிேலனின தப தாெடா>கிேல
மதேமயற<கைலகறிேல மனேமநிைலெபற6றிேல
கதேம ெகா/மாதகளாைசயாகவைல&படாெதைனயா8விக

(73)
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சிதேமவிய திாிேநதிராசிவசகராசிவசகரா.

(74)

ேபா<=ேளநைறயாைவ நீ ெபா32<=ேளெபா3ளாைவ நீ
ேவதேளெயாளியாைவ நீவி/T<=ேளெவளியாைவ நீ
நாதேளவி*தாைவ ேதைவயற ந1ைதயாைவ நீ
சீத&னமகணாயகாசிவசகராசிவசகரா.

(75)

ஆறினி-கைரயா த3வல தாமைரதளி நீ3வ/
காறினைலகாபாசமா><க ேபாயினாமிகவா-ேன
நீைற&ைன*தி ெம>யேன நிமலா த தா,ெகா82வா>
சீற*தவி ;னிேவாெதாசிவசகராசிவசகரா.

(76)

கைலைய ெதாட@ெயனேவகAழெறாடரரெவனேவ
வைலயிப  8ெளனமாவழ@ப ெவனேவ
மைல6றேநா>தைனநிைகயிமவிகிைர தானா<=வா>
சிைலயாமைலயணிைகயேன சிவசகராசிவசகரா.

(77)

வைதயாவைததி வாதேநா>மா2ப-யாணின3,
ைதயா3ளேமவாதெசெபாேசாதிேய கழாதிேய
விைதயா>மைறேவரா>வ3விமலா;னிவரேபாறி 
சிைதயாதவ தசிபராசிவசகராசிவசகரா.

(78)

காக/டநைப7ெழன<கைலக/டெவா/பிைணெயன6
ஏெகா/டமாமதிக/- ெமழி#ேவைல நீத ேபாலேவ
ேபாெகா/டெவபிணிநீ<கிநி மாமலதாேளய38
சீெகா/டநேறேசாமயாசிவசகராசிவசகரா.

(79)

ெகாைலேயபதி  ேவகணா<=3கியெகா2ெமமன
நிைலெபறிடவ38ெச>=வா>நிமலா மண<கமலாலய
அைலேமவிய தி3மா#பணியமலாவடகைழேய*திய
சிைலேவடைனெயாிெச>தவாசிவசகராசிவசகரா.

பாெராCநிகேழாதிேலபாவிதி3வ- தா:கிேல

(80)
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நீெராறநி ;-யா,-ேலனின தப தாெடா>கிேல
ேபாெராC ெவBவிைன தீவி ெபாறாமைரதாேளய38
சீெராறகா விட;/டவாசிவசகராசிவ சகரா.

(81)

Fதாகினாெயா3வ=;ேறாைக<=ேமாதாயாய
ேபாதாமேலய ;ெகா ெபா3கானிேலP*தாயவ
தாைதேயாதைனேயா;ன&பேனாெவன&பவ
தீதாம&பைடயாளேன சிவசகராசிவசகரா.

நீ3விட நீK*தி

(82 )

நீணாக;ேகாணாமதி

தா3மலதா3 மணிதடமாப;மட9ல;
ஆ3*தழலHதி மணிநீCமாெதா37Cமா>)
சீ3* ெவ8விைடயாய38 சிவசகராசிவசகரா.

(83)

க#லாெலறி*தவ3<= ;காலா Aைததவ3<=வ#
வி#லால-தவ3<=ேம விைரவாய38 ெச>தா/டைன
ெசா#லா ரண;- நீ-ய Fயா6ைனெதாவமன
ெச#லாெவைனகா&ைப ெகா#சிவசகராசிவசகரா.

(84)

ெச*தாமைர;கெமனேவேசேலயி3விழிெயனேவ
ச*தா தன வைரெயனேவ தளசிறிைட -ெயனேவ ெகா*தா =ழ#;கிெலனேவ=ைலமடவாராைசயா
சி*தா=ல*தீதா2வா>சிவசகராசிவசகரா.

(85)

வாத&ெப3பிணிேயா ளவா-திைகதி ேவைனநி
பாதகளைடவி ;பவேநாைய*தீ&பா>=ைழ<
காைத& ெபா3 விழிபகேனக வா*தைம<களேன ெச
சீத&பனி<கதி9-யசிவசகராசிவசகரா.

(86)

அ*தாமைரதவிசா த3மயேன ;தபலேதவ3
ந*தா6யி<=யிரா;ைன நாேடாC வ*தைன ெச>ேத
4* தாமல<ெகா Hைசெச>றாகளியாெனெச>=ேவ
சி*தாகா வளபாகேன சிவசகராசிவசகரா.

(87)
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பரமானநிபதபகயபணியாமெம#ல-ேம61
ரமாதராைசயினாAழ#லேயைனேயாெபா3ளாகேவ
திரமானநிசாணாயேதனார3,கட :கநீ
சிரமாைலயாய3ள&பேனசிவசகராசிவசகரா.

(88)

அவமானகாாியெமனிடதளவி#ைலன-யா<=ந
றவமாபணிெச>கிலாதமிேயனினெசாலேவ/ ேமா
நவமானநின38ெச>வேத.நலமா;ைமயிடமாகிய
சிவமான தபரலேன சிவசகராசிவசகரா.

(89)

மகாதகாதைலற ேம#ைவதாக8 சீெபறாகெள றிகாாியபல3ெசாAமிைசேக,  ேமமிகேவ,டெவ
பகாகி நீயவவா>ெமாழிபெதறிடா&ப- ெச>=வா>
சிகாரமகளேதவேனசி சகராசிவசகரா.

(90)

அறிேயைனயாவறெமபைதய3மாமைற;-யாெயன<
=றிேயைனயா6ளெந<=ற<=ைழேயைனயாமடவாக8ேம#
ெவறிேயைனயாநின தப தா8ேமவி&பணிாியா தவி)
சிறிேயைனயா8 ;க@கேன சிவசகராசிவசகரா.

(91)

சதாகாலநின3ணா ெம சலன*தவிதிட ேவ/ ம
தாகாரண<=3ேவ ெசாைலெபாறியிெசAமன நிகெபா
பதாகாவணபேக3கபணி பழெபா3ளா=ந
சிதாகாசசிமயேதவேன சிவசகராசிவசகரா.

(92)

1ததி3<கயிலாயேமேறா C1காதீத)1க
;ததி3<கிேறா>நித;னிவாதிவ*திடேரெச
மிததி3,கிைசவாகியானிைளயாதி3*திடேவ/ ெம
சிததி3<கைதநீ<கியா8 சிவசகராசிவசகரா.

மனமாதியாகாணகெளவசமாக6மயேலா3*
தனமாதியாவாைசேநா> சாராம@)சகமீதிேல
இனமாதியாபலேபதேமெய>தாமெலறைனயா2வா>

(93)
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சினமா#விைடமிைசேயவ3சிவசகராசிவசகரா.

(94 )

ெபா3ேள நின3ள#ல கேழநிC திய#ல
ம3ேள நிகழ# க/டபிமகிேழ நீன ப#லதி
கி3ேள ைன,ெகா/டபினிைணேயெதன<கி&Hவினி
ெந3ேள ைத*தி ேவாபணிசிவசகராசிவசகரா.

(95)

அதாதிதிெதாழி#சி,-சகாரெசமரேன மல
ததாதியிபிறவாெகறி த&பா த3ளி&ேபா நீ
1தாதிாிைரநாதநCாியகட*தி ேசாதிேய
சிதாதிேயாபல3* திசிவசகராசிவசகரா.

(96)

&ேபாதைனெதாழிலாெசாAெசாேக, ட1ழலாமேல
நேபாதைன<கிடமா<கிெயனைவ தீதி நா தா*தநி
அேபாதைன<கிைலெயனிடைதயாவிேதெம>யா=ேம
சிேபா தச=3ேவய38 கிவசகராசிவசகரா.

(97)

உைதயா திபாகரேபாறிெய4யிராகிநிறா>ேபாறிய
பைதயா>*த38வா>ேபாறிந#லான*தவாாிதிேபாறி ம பைதயாவ3=3ேபாறிபபலவாகியபதிேபாறிேய
சிைதயா தசிபரேபாறிேயசிவசகராசிவசகரா.

(98)

பரேம*Hரணேம*திெயபவநாசதபரேபாறி
வரேம* /ணியேபாCக/மணிேபாறிமாநிதிேபாறிெபா
4ரேம*மா#பணிபாத6 தமேபாறிசி1கேபாறிய)
சிரேம* ைகயாேபாறி நசிவசகராசிவசகரா.

(99)

ேபாதாசா/பாிHரண&ெபா3ேள சர/ைரயறேவா
நாதாசரெணைனயா/ட3ணபாசரணைறயாமல&
பாதாசாெணெசாெகா2பரேனசர/பாி*தா/மேனா
தீதாசர/சிவேனசர/சிவசகராசிவசகரா.

வாவாழிகா மைறவா ாியாவா:*தி3)சதகட

(100)
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மாவாழிமவாழிெயாமைலயன ெவ/யவாழி
னாவாழியபக8 வாழின38வாழியாாியவாழி ெச*
ேதவா:மல&பதவாழியி)ெசகவாழிசீவாழிேய.

சிவசகர சதக றி.
றி.
------------xxxx
------------xxxx---------xxxx----------
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