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கா!�கா!�கா!�கா!�....    
விநாயக� கட:�. 
3751. சீ�;�த தா<=ைல8பா1 ப>�"?'கா$ @$AA8 பா� ேசயா B�ளா, 
னா�;�த ேமா�த1வ� ெத1கவ�த1 ெச< த��தி நா$பி ென$ன, 
ேவ�;�த ேவா�A8பா ல�தைனBC ெச< த��தி யா$ =$ ென$ேற, 
பா�;�த வ�� ெகாழி�>� யாைன =க8 ெப�மாைன8 பரவி வா,வா�.  (1) 
 
சபாபதி. 
3752. ;ேம: =�ெதாழிலா� Aத&$வ& ய"மைற8பி$ ெபா&ைவ யா�ற, 
னாேம: மத�>வல8 பதமைமய8 ப2�தா/ நா= ேநா�க, 
லாேம: =ைறெய$ேற ய��பத'>C சிதமாேய யதைன ேநா�க, 
ேவாேம: கனகசைப நடநவி/� ெப�வா,ைவ B$னி வா,வா�.  (2) 
 
சிவகாம�தாிய�ைம . 



3 

 

3753. சிகரவைர Bதயவைர சி�சைப ெபா� ேற�கனக5 சிைல ேயா$ ெவ<ேயா$ 
பகரவ�C சைடகிரண மைனயகதி ரவ�கா�!� பா�ைவ ேயேபா, 
னகரமக ர�தக��> மிைனயகதி ரவ�கா�! நயன மாகி, 
யகர=த� >ணம$A ணி$ற�E மணிவிள�ைக ய!�" வா,வா�.  (3) 
 
தFிணா@��தி. 
3754. ேவதம" =தெல$A� பிரமேன =தெல$A� ேவைல ேம�AC, 
ேசாதம" =தெல$A� த�ைமேய =தெல$A =ைர 8பா� த�த�, 
ேபாதம" த!மாற வGவவ�தC ெச$னிமிைச8 �*டாீக, 
பாதம" மல�H�2 யா*ட�E' >ரவ� ெபா�றா� 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! பத�தவியா8 பசிவ��த� பிற'ேகா� �1லா, 
ல�>திற மவி�தவாி� �க,பைட�த மதகளி� ைற யைட�" வா,வா�.  (5) 
 
=�க�கட:� .  
3756. ெபா��தியெச� தமி,8பரமா சாாியனா� >A=னி� >8 ேபாத� ;�2�, 
தி��தியவா சானாகிய" ம�ேடா வடகைல�>� ெத$கைல�>, 
ம��திய/� பிறகைல�> மாாியனா� பரமசிவ$ வண'க நாE, 
மி��தியலா சாாியனா ெம'>மர >�பர$றா ளிைற Cசி வா,வா�.  (6) 
 
தி�ந�திேதவ�. 
3757. வடெமாழியி &ர:ரவா கம�தைம�" ப1ேலா� மதி�க8 ெப�ற, 
திடெமாழியா8 ப$னிர*! H�திர=� வழிவழிேய சிற�" ம1க8, 
படெமாழியா8 ;ணணிபா வைனயி1 >� வா�ேற ளி�" பயி�A நீரா�, 
றடெமாழி@லாசிாிய8 ெபய�பைட�த ந�தி பிரா$ சரணC சா�வா�.  (7) 
 
அக�திய=னிவ�. 
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3758. சிற�தவக� தியமிர*! நவி$ற�ளி5 ெச�தமிழா சிாிய ென$ேறா, 
�ற�த�க,8 ெபய��ைன�த த$றிBேநா� காதிபல :�ற தீ�ைக, 
யற�தவறா "ளெவனிJ� பாிச�தா$ மா1 சிவேம யாக5 ெச<", 
நிற�ததிற /ைட8பரமா சாாியJ மானாைன நிைன�" வா, வா�.  (8) 
 
சமயாசாாிய� . 
3759. ெச�ம2ெயா* �&�ேதாேல ெயன�ெகா*டார2�  
          ெதா*2$ சிற8பா$ ேமக, 
=�ம2ெய$ றிடவிழிக* =�" >8ப :�>தலா$ =ழ'கி நாE�, 
த�ம2ய ெரன8ெப�நீ� தைல நி$A பணி�ாி�" தாழ8 ெப�ற, 
ெவ�ம2க ளாCசமயா சாாிய ேரா� நா1வைரB மிைறCசி வா,வா�.  (9) 
 
ச*ேடசநாயனா� =த&ேயா��, ேச�கிழா��. 
3760. த�ைததா ளைடவத�>� த�ைததா ளறெவறி�தா� த�பி ரா�ேக, 
சி�ைதயா திய@$AC ெச/�தAபா$ @வாிவ� சீ��தி யா:, 
நி�ைத தீ� தரெமாழி�த நிகராிய ேச�கிழா� நீ! வா, வா, 
ர�ைததீ� தர�க�" ம2ேயJ ளனவரத மகலா ராேய.  (10) 
 
ெம<க*டேதவ�. 
3761. அக�தி�ைள8 ேபா�க/�ப$ னி�கதிேரா  
          ெவன�த மிழி லழ> வா<8ப, 
மக�"வ K$ ெமாழிெபய��த "ண��தியா=  
           ெமாழிெபய��க1 வ1ேல ெம$A, 
மிக�தைழச� தியஞான தாிச னி8ேப� ெமாழிெபய��"  
           ெம<க* டாென$, 
றிக�தியல8 பரC ேசாதி ய�ளியவா சிாியன2  
           யிைறCசி வா,வா�.  (11) 
 
தி�மாளிைக�ேதவ� . 
3762. க5ேசாத' கதிராேமா யா'ெகா�வயி ணவமி$ேற கழி வதாக, 



5 

 

வ5ேசாவிG வாாியென' கக8ப!வா ென$றர'க மகல நீ� "8, 
ப5ேசாைல� ெத'கட�' ேகா=�தி யைட�தாிய பலெச< ெத1லா, 
ந5ேசாத வ�� ெகாழி�" வள� தி�மாளிைக�ேதைவ நய�" வா,வா�.  (12) 
 
நம5சிவாயேதசிக�. 
3763. ஒ�தி�மாளிைக�ேதைவ ந�டசிவ8 பிரகாச �ைர �த வாேற, 
த�தி�வா வ! "ைறசா�� தவ�வ>�த வைறயம��" ைசலா தி8ேப�, 
வ�தி�வ$ =தேலாரா' ைகலாய பர�பைரம$ Jத& ேனா'க�, 
க�தி�வ$ ேம�ெகாணம5 சிவாயேத சிக$ மல��தா� க�தி வா,வா�.  (13) 
 
அ�பலவாண ேதசிக� . 
3764. ேசாராத ெப�'க�ைண தைழ�ேதா'க வாவ!த* !ைறைய ேமவி, 
ேயாராத ெவைனயா�வா ேனாராத வனி�ேறா�A =�வ� ேதா�றி�, 
தீராத மலமாைய க$ம=தெலா!மாய5 சிர ேம� H�!, 
மாராத தி�வ2ய� பலவாண ேதசிகைன யைட�தா ம$ேற .  (14) 
 
8பிரமணிய ேதசிக� . 
3765. ெகா�றவள� ெபா&தி�வா வ!"ைற58  
         பிரமணிய >ரவ னாவா$, 
உ�றதன த2ய� >2 ெகாECசிAL ெடா�'>த  
         க�� "லவா ேம$ைம, 
ெப�ற ெப� L�2��த� தா$ >2ெகா ளாலய=�  
           ேபணா னாகி, 
=�றெவாழி� த��வெனனி னவ$க�ைண  
           ெயவரா/ ெமாழிய� பா�ேறா.  (15) 
 
சிவஞானேயா�க� 
3766, சீலநிக, @லவா கம8ெபா�ெளா$ ெறா$றாகி� திற� �றா", 
ஞாலநிக, >லெத<வ ெமன8பல�' ெகா*டாட நா'க E<ய5 
சாலநிக, சமவாத =த&யேபா ெயாளி�திட: தயமா<வ�த, 
பாலநிக, விழிமைற�த சிவஞான ேயாகிபாத� பணி�" வா,வா�.  (16) 
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ஆ�>வி�ேதா�. 
3767. >ல:=� க�கட:� க�ைணயிேனா தாதைன�"' 6ட ேவா��ேத, 
Bல:�க,� >மர>� பர=னிவ Jதி�தமர �தி�த ேமேலா, 
னில:�க ழில�கண= மில�கிய=� வர���க*ட நிக ெரா$ றி1லா$, 
கல:சிற8 ��தம ந� >ண'கெளலா ேமா��� ெகா� கா�சி ேபா1வா$.  (17) 
 
3768. 6!�க,� ேகா=�தி� >�நம5சி வாயன�� ெகா*ட ேமேலா$, 
பா!�க,5 சி�தா�த பா2ய=� ெறா�'>ண��த பா$ ைம யாள, 
னீ!�க,� "றெவாM�க� தவறா" கா�ேதா�� ெநறி யி1 வ1ேலா$, 
ேற! �க, வள�>மர சாமி=னி வர$ =னிவ� ெச< சி' ேகேற.  (18) 
 
அைவயட$க�அைவயட$க�அைவயட$க�அைவயட$க�....    
3769. அ$ன=னி வர$கனிவி� சிவஞான ேயாகிவர லாA =�A, 
ந$ன�வள =ற8பா2� த�கெவன5 ெசா�றெமாழி நல�ைத ேயா��ேத, 
ெய$னவ& Bளெமன8பா !த�கிைசேய$ மA8பத�> மிைசேய ேனJC, 
ெசா$ன ெமாழி மறா�திற ெம$ெறா�வா ேறா "த�>� "ணி�� ேறானா1.  (19) 
 
3770. நல� ;�த ெத$கைலB� வடகைலB� பணி ெச<சிவ ஞான ேயாகி, 
�ல�;�த வரலா�ைற யா$ பாட8 �>�ததிற� �ல ேவா� ேதாி$, 
வல�;�த விலா=றிய நைக8பெரJ� வ��த= ெம$ மனநீ' காதி�, 
தல� ;�த வஃதிய�றீ� தவி�திெர$ பாெரா�வ� தைம�கா ேணேன.  (20) 
 
3771. ஏ<�தவிள� ;ரண�ேச னாவைரய� ந5சினா��கினிய� ேம/�, 
வா<�த பாி ேமலழக� மய'>சிவ ஞானமா தவ�ேதா$ சீ��தி, 
ேதா<�த �க,� க5சிய8ப =னிவ�பிரா$ ெசா&� ெசா1லாC ெசா1லா ெரா$A�, 
பா<�தநில வைர8ேபா�ம� றக�தியJ மக� "வமா8 பா&8 பாேன.  (21) 
 
3772. மிக8ெபாிய னாகியசீ�5 சிவஞான =னிவர$சீ� விள�ப லா>, 
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மிக8பி$மட =ைடேயJ ெமGவா�றா ென$னி$ =ன மி� வ�ேதறா, 
நக8ப2வ மா<வள��த ேசாதிையயா ராதனCெச< ந$ைம ;*ேடா, 
�க8பாிய @$றிைழ நா$ திைழ�தீ8 ம1லாம /ஞ�ற /*ேடா .  (22) 
 
இர%டாவ& இர%டாவ& இர%டாவ& இர%டாவ& ----    பா%' நா)பா%' நா)பா%' நா)பா%' நா)....    
 
3773. தி�=னிவ� ப1ேலா�C ெச�தமிழி� றைன5Hழ 
ெவா�=னிவ Jல>ச� =ற:ைறத� கிடமாகி� 
த�=னிவ$ ைக�களிA� தாபத� த� பழ�க�தா� 
க�=னிவா ெனMெபாதிய� கவின"பா* 2யநா!.  (1) 
 
3774. தைனB*ட =னிBைறய� த�கவிட' ெகா!�ததைன 
நைனB*ட வி��க'கா� ெகாண�மிெனன நரைலவிட8 
�ைனB*ட வைவெயM�" ெபா�ைநெயJ� வட� ;�2 
விைனB*ட வி�பானி$ தீ�8பெவன மிைடவனவா1.  (2) 
 
3775. அறிவில�தாC ெச<விைனேய யவ��கிைடP றாய" ேபா� 
ெசறிம!வி$ ேமா�ெட�ைம ெசறி�"ழ�கி� க$A�ளி 
=றிெவாழிய8 ெபாழிதீ�பா$ @ாிெந!�திைரெயறி�" 
ெவறியெதன வைதெய!�" மிைசெயறிB மிடென'>�. (3) 
 
3776. ெபா�ைநவ� �ன$ =Mகி8 �றமத>8 �னெலா!� ேபா<� 
தி�கவிய ெந!�QரC ெச$ெறா� தட� ெதMபறைவ 
ெயா� தட�"8 �ன$ =Mகி ெயா�ளியநா :�கரச� 
வி�"ம& ையயா�A� தட�ெதM�த ேம$ைம ெபா9உ�.  (4) 
 
3777. ேபாரக�"C ேசரக�"� �ணாிெயன8 ெபா<ைகநிைற 
நீரக�"� ப2 ேமக நிைறெபாழி& னிைட8�>�" 
சீரக�த8 ெபாழி$ ேமலா� ெறாிBமா "வ�>*ட1 
பாரக�தி� திர$=கிR� பாிெதாி தர�கா�!�.  (5) 
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3778. மைடெயலாC ச'கின'க� வர�ெபலா மைவBயி�=� 
தைடெயலா� ெவ2ெயMமீ னாெறலா மதகிெனா& 
�ைடெயலாC ெசCசா& ேபாெரலா� ெபா&ேமக' 
கைடெயலா� ெபா& ம�த� காம�வள' கணி8பவரா�.  (6) 
 
3779. சா&யிJ' க�தியிJ� தைலவிாி�த வர�ைபயிJ' 
ேகா&ய ெச' க��பிJமா<� >லவிெயM =�தாி�" 
வா&யத* ெபா�ைநெகா! ெகா�ைகயக ம�:தலா 
லா&யவ� "ைற =�த மாி8பெதன� >லவியதா1.  (7) 
 
3780. ெகா*டற� =தய�"' ேகாைடத� ெகா1&யிJ� 
வி*!யிெர லாந!'க வாைடத� ேம�விJ� 
வ*!Aச� த=�தமிM =ட$வர�ெத$ றைல வழ'> 
ெமா*டனிமா மைலசிற�த "ய��த" ம� நாெடா$ேற.  (8) 
 
3781. ேச1 பாB� �ன�>ள�"5 ெச$ேறறி� திைரெயறி�" 
கா1 பாB� வயலக�"� க���ைட�க ெவM�தநA� 
பா1பாB' கனி5சாA ப�பல: ம8ப2ேய 
K1பாB� ெபா�ைநெயா$ேறா Sவல�நா�2ைனேயா�ப1.  (9) 
 
3782. ந&பா*2� திற=ய�வா நாெமனT ழிB'க�தா 
ெரா&பா*2$ =த�பலவா @�திய$றி� தைரயிய'கா� 
க&பா*28 பியெமனேவ கைரயவளி =ர/மல� 
ெபா&பா*2� கம1வய� �க,8பா*2 வளநாட�.  (10 ) 
 
3783. நீAவிழி மணி�ைனவா� நீசேர யாயி2J� 
ேபA தம� க��வ�� பிராென$ேற Bபசாி8பா� 
6AெமM� ைத�ெதாட�� >றி8;ைச �ாி>வேர$ 
மாAதவி ரவரா�A� வM�திைனயா� வM�"வா�.  (11) 
 
3784. இ$னவள� பலதMவி ேயMல>� �கழ:ள  (வா� 
ெபா$னவி� மணிெகMமா� ப8��ேடா� தமJெமாG 
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ெத$னவ�த நா�!ள தா1 வி�கிரம சி'ைகெயJ 
ந$னகர� பாவநா ச8பதிநா ம=��க1வா�.  (12) 
 
வி�கிரமசி'க�ர�. 
3785. மைறயவேர =தெலா� நா1 வைக�>2B� பிறவாக 
வைற>2B� த�தெமாM� ககலா" மிக ெந�'கி� 
>ைற சிறி" மி1லா" >ல�ெபா&ய நல�ெபா&B� 
பைற�கழா$ மி�ேகா'>� பாவநா ச8பதிேய.  (13) 
 
3786. சீரா/� வி��தின�க 2��தினரா :பசாி�> 
ேமரா/ =ழ:ெதாழி ேலாரா/� ேபாரா/C 
ேசரா/ மள8பாிய சிற8பா/� பிற8பா/� 
பாரா/� ெபா&ேவளா* >2க� பல பயி1வ"ேவ.  (14) 
 
3787. அண'>வன மகளிாிைட யலAவன K�ர'க� 
பிண'>வன >ழ1வ*! பிாி>வன வில�பாேட 
Bண'>வன வCசகேம B�'>வன க*ணயிேல 
யிண'>வன வற=M" மிாி>வன மற=M"�.  (15) 
 
3788. பாடகெம1 ல28பட1ெச� பCசிெகா1காைளய�சிர= 
மாடமிைச யா!த1 ெபா$ மா*ெகா2ேயா கா*ெகா2B 
நீடமைன ெதாA� வள�வ ெந!�தி�ேவா நிர�ப$�� 
ேதடவ�� ெபா�ளாத1 சிவா�5சைன ெகா ெற�ள�E�.  (16) 
 
3789. �திதைடந� பிாி:நைம8 ெபா��"ெமன வ��"வரா$ 
மதியிJ� சாி8பவ�ேம1 வராைம�ேக வ��"வரா 
லதிநலம' ைகய�ட லடாைம�ேக வ��"வரா1 
ெபாதியவளி8 ேபாாிர8ேபா� �காைம�ேக வ��"வரா1.  (17) 
 
3790. தாழா" ேம$ைமBறா ைம�த�ைட� தட'கரேம 
யாழா" ேம$ைமBறா வ�மதி1 H, கிட'>கேள 
ேபாழா" ேம$ைமBறா ெபா�காிெவ* ெகா!கேள 
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Lழா" ேம$ைமBறா ச�நிதிெம< ய$ப�ெம<ேய.  (18) 
 
3791. மாத�ட னீ��"ைறயி$ ம�றவ��>� "ைணயாேய 
ேயாதவினி தா!வன ெவா*ெச'கா ேலாதிமேம 
ேபாதைமய� >�றைம�>� ெபாழி�Aைணைம 6!வன 
ேமதைகய சாய1 வள' க*டவிாி சிைறமயிேல.  (19) 
 
3792. க�தியிைட8 ெபா$Uச1 கM�தழ> கவ�பிைழ�கா 
=�தியிA >ற8;�2 ெமா<>ழலா ரா!ெதாA 
=�திBட னா!வன ெவா*>ைழ=� தார'ெகா1 
��திநனி த!மாற8 �>ைம�த� த�மன=�.  (20) 
 
3793. கி�ைளBற1 ைக�தலேமா கிள�மகளி� =ைல�தட=� 
வ�ைளBற1 ெபா<ைகெகாேலா மடவிய�ெச' கிைடவாB� 
ெவ�ைளBற1 கவிஞ� த�வா ேயாம"ேம வின�வாB 
ெம�ைளBற னாசிெகாேலா ெவழிலர�ைப மா� நல=�.  (21) 
 
3794. கயிலாய பர�பைரயி� காம�ெபற வவதாி�த 
சயிலாதி மர�ைடேயா$ ச�தான� தைழ8பி�க 
ெவயிலா� மணிமாட மிளி�"ைறைச யக� �>�தா� 
பயி1 வா<ைம ய" ெதாி�" பரவாதா �ளேரேயா.  (22) 
 
3795. ச�தம& நாவல� த� தைலவண'க வடகைல�>C 
ெச�தமி,�>� வி�கிரம சி'கெமன ெவா�வ�ற8 
ப�தமற வவைரB�வா� பாவநா ச�படலா1 
வ�தனவி8 ெபயர�த நக��ெகன:� வழ�>*டா1.  (23) 
 
பா*2ேவளாள� சிற8�. 
3796. அ�த�த ர�"லகா ளாய ெப�' க�ைணெயா!C 
ச�த=ற வினிதம�� த�பிரா ன2�க$ேப 
ந�த/ற வள�பா*2 ேவளாள� ந�>லேம 
ெய�த:ல க=��கழ வினி"ெந�' கிய த�மா.  (24) 
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=$ேன�வர� ெப�றைம. 
3797. அ$ன>ல� திைடெயா�வ ர��தவ�தா லக�தியனா� 
=$னைமய ேவMதைல =ைற8�வைம Sம�களி�ேதா 
ெம$ன:ம� றவ�றீேற ேய�றநனி யாெமன:� 
ப$னெவா� வர�ெப�றா� பாரட'கா8 �க,ெப�றா�.  (25) 
 
ஆன�த�6�த�. 
3798. அGவாA ெப�றவ� ளைமயாறா� தைல=ைறயா� 
ெசGவா<ைம யான�த� 6�தெரJ� தி�நாம 
ெமGவாBC ெசால8ெப�றாாி1ெலாM�கி$ றைலநி$றா� 
"Gவாைம Bறா�>ண'க� ேசரா" திர*ட$னா�.  (26) 
 
மயில�ைமயா� . 
3799. அ$னவ�த மைன�>ாியா ர��ததியி� சிற�"�ளா 
ெர$னவ�� வி��ேதா�ப &$னிைளயா$ >2மாற� 
த$னமிலா� காத&யா� தைமெயா8பா ெரன8�க,வா� 
பி$னமிலா மைன�>ாிைம ேப?த&� றைமெயா8பா�.  (27) 
 
3800. ஏயமயி ல�ைமயா ெரJநாம� ெப�A�ளா 
ராயவேரா ெடனளா யான�த� 6�தெரன 
ேமயவ�தா மகி,சிற�" ேமதகவி$ வாMநா� 
ேயமக8 ெபAவாCைச ேம$ேம/C ர�"ளதா1.  (28) 
 
இGவி�வ�� மக8ேபAக�திேதா�ற1. 
3801, தி��த=M கிB'க�ைண� தி�:�வா =லகாைள 
ய��தமைற =�களா &'கைரய$ ெபா!பணி�"� 
வ��த=A விரதெமலா மா*�டனா� றிBநீ�A8 
ெபா��த=ைட ய2யாைர8 �க,�Q�2 Bபசாி�"�,  (29) 
 
3802. ம�Aள ந� க�மெமலா மறவா" நனி=2�" 
மி�Aளதீ விைனயாள ாிGவாேற ெயாM>வா� 
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க�Aளம� றிவ�� >மட' கழியாைம ெயவ$ெகா1சிவ8 
ப�Aளந' >றி=னி=$ பக��தெமாழி பMதாேமா.  (30) 
 
மயில�ைமயா� க�:�றைம. 
3803. இ�தவா றிவெராMக ெவ�பிரா$ றி�வ�ளா� 
க�தமா� >ழ$ மயிலா� க��ெகா*டா ர$A =த1 
வ�தமா மைறேயா��> ம�ைறய2 யா��>மவா5 
சி�தவா தாி�தளி�தா� சிவாJபவ மக8ெபAவா�.  (31) 
 
3804. ெபா'>=ைல =க'கA8�� �ளி�பழ�தி ெனMவி�8�� 
த'>ெமா� ெபா<�"யி/C சா��"வயா நிர�பிெயழ 
ெவ'>நிக, மழமலவா யி!மணய னாடாேம 
ய'>தவி�� திட8�ைக ம*ண"சிறி" Sக��தம��தா�.  (32) 
 
மக8ேபA. 
3805. ஒ�ப" தி' கEநிர�ப ெவா�ளியா1 ேலாைரெயழ8 
ெப�>சம ய�"Eந� ெப�Cைசவ' >"க&8ப� 
தி�> தவி ரதJ�EC சி�தா�த ைசவெமVஉ8 
ெபா�வ�ந1 &$பைடய8 ேபாதK /வ8;ற.  (33) 
 
3806. ெச8பாிய தமி,வழ'> ேதயெமலா' களிசிற8ப 
ெவ8பாிய மைறேயா� ெம1ேலா�' ெகா*டாட 
ெவ8பாிய ேசாணா�! ெம<�"ைறைச நக�வ8ப 
ெவா8பாிய தவ8ெபாிேயா ெரா�வரவ தாி�தனரா1.  (34) 
 
மக8ேப�A�ெகா*டா�ட�. 
3807. Hதவிைன5 சட'கைன�"� ேதா�றிய நா* =த�ெறாட'கி 
யாதரைவ யவி�ைக8பா� நி�பமல' காி�தி!வா� 
ேமதைகய ெந<விழா Lதிெய!8 பவராக8 
ேபாதமக8 பய�தா�க$ �ன$ =Mகி வி�தளி�தா�.  (35 ) 
 
பி�ைள�தி�நாம�. 
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3808. மி�களா வியHத விைனகழிய8 பி$னாளி 
ல�களா வியவைரயா ர��க�" த�ைதயா� 
தி�களா :� ெப�ைம5 ேசயா��>� தி�நாம 
=�களா &'கெமன ெமாழி�தன�ப1 கிைளBவ8ப.  (36) 
 
கா8�8ப�வ�. 
3809. த*ணியநீ ெற!�தணி�தீ சானரவ� =தலாக 
ெவ*ணியவா$ பதிெனா�வ ாிைணய2.க� ைகெதாM" 
ம*ணியமா மணி�ைரய வ�மகைவ வMவா" 
க*ணியேப ர�ளிெனா! கா8ப" S' கடென$றா�.  (37) 
 
ெச'கீைர8ப�வ�. 
3810. இ�ைகயாம$ பதி�ெதா�தா ெள!�ெதா�தா Eறம2� "� 
த�ைகம& சி�தா�த ைசவிமலா� பிறிெதா$A� 
வ�ைகBற1 ச�மதிேயா ெமனமA�> மா�சிைமயி� 
றி�ைகBறா� தைலயைச�"5 ெச'கீைர யா2னா�.  (38 ) 
 
தால8ப�வ�. 
3811. அ�தமணி� QணிAவி யா<"கி�வி� ட'கிட�தி 
=�தவட மதி�ெபா��தி =Mமணி�ெதா� 2ைலயிைண� "5 
சி�த=ற வதி�கிட�தி5 ெச'ைகெதா�!� தாதிய�க 
ட�தமன' களிசிற8ப� தாேலாதா ெலன:வ�தா�.  (39) 
 
ச8பாணி8ப�வ�. 
3812. ஆயப$@ல�ெதா!ெமாG வாத=ர?ைரெயMதி� 
தீயசம வாதCெச< சிவ8பிரகா ச8ெபயாீ� 
நாயகமா யினிெர$A நைக�திட�ைக த�!த1ேபா� 
றாயைனயா� ைக>வி�"5 ச8பாணி ெகா�2னா�.  (40) 
 
=�த8ப�வ�. 
3813. சி�தநிைல திாியா" சி�தா�த ைசவமாீஇ 
ந�தமல வ&யக1 ந1விைனB� தீவிைனB 
ெமா�தநிைல Bைடேயாரா B�றவ�� காாியனா$ 
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=�த=வ� தளி�தி!வா� =�த=வ� தளி�தி!வா�.  (41) 
 
வாராைன8ப�வ�. 
3814. வ��கதி� மணிவிள�ேக வ��>ல ;டணேம 
வ�கவி� ளAடேர வ�கவிள' க�ம��ேத 
வ�க =M மல8பைகேய வ��க�ைண�கடேல 
வ�கவ� ெகனவைழ8ப வ�"வ8�5 ெச<>வேர.  (42) 
 
அ��&8ப�வ�. 
3815. மதியவனா த&ெனா�தா ய1ேலானா த&$மானா< 
விதியைமB' கைல�>ைற: ேமவா" ெபா&த�வா< 
"திெயா!வா ராைமயினா� !கன�சா ப=� ெபAவா 
யதிவிைரவி ன��&ேய யாடவா ெவன:வ8பா�.  (43) 
 
சி�றி� ப�வ�. 
3816. ெபா�விJத� �2ெயா! ெபா&மா�ைப� பைடதய'க� 
தி�வி&! சத'ைகB� ெபா� சில��Cசீ ற2யிர�ட 
வ�த�� �ர�த� =ர* மரபைன�"C சிைத8ப" ேபா� 
ெற�வி$மட வியாிய�A சி�றி1 சிைத� த�ளினா�.  (44) 
 
சிAபைற8ப�வ�. 
3817. எ!�ெதJCெசா� கி!வயிர� >8பாய ெம*2ைசB 
ம!�"நிைற வ" ெபா�வ ம*=M"� ேபா<நிைறய 
வ!�த>ணி1 கர�ப�றி யழகியெவ* ணீறில'க� 
ெதா!�த சிA பைற =ழ�கி ய�ளின�ெசா� கைல=ழ�கா�.  (45) 
 
சிAேத�8ப�வ�. 
3818. இ�திாிய ெமJ� ெப��ேத ெர*ணியவா A��!வத� 
க�திமதி சைட�கணி�த வ*ணலா� சீற2யா� 
=�திBற8 பழ>த1 ேபா$ ெமா<யழ>; நல�பைட8ப8 
��தி மகி,� தினிதிவ��" ெபா�சிAேத ���2னா�.  (46) 
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வி�தியார�ப�. 
3819. இ�தவித =Aப�வ ெமலாநிர�ப� தா<த�ைத 
ச�தமி> மன'களி8ப� த*!ைறைச8 பதிவாM 
ம�தமிலா� >�நம5சி வாயன�� ெபா�� வள� 
ைம�தைமB ைமயா*2$ ேமலாய ப�வ�வர  (47) 
 
3820. காவணெம' க?மி�!� கைழகத& க=கியா�"8 
;வணமாைலBCசிற�த ெபா$னாிமா ைலB� Q�கி 
மாவணேவ திய� =ழ'க ம'கலவா,� தினிதிய�ப 
நாவணந1 லவேரா"� ப�ளிைய� தம�வி�தா�.  (48) 
 
க1விவள�5சி. 
3821, ப�ளியிைட நய�தம��த பாலனா ர$A =த1 
ெவ�ளிய K ெறாிவி8பா ெரா�=ைறவி* 2!வத$= 
ெனாளிய K$ =M"ண� =ண�:ைடய ரா<�திக,வா 
ெர�ளிய=� மல�"ய� பிாி�"ய� ேம�ற�தா�.  (49) 
 
இ�=">ரவ� மகி,5சி . 
3823. ச�தம& பாவநா ச8பதிெச< ெப��தவ�தா 
ல�தமி1சீ� மயில�ைம யான�த� 6�த�மன 
ந�தமகி, தைலசிற8� நாெளலா' ெகா*டாட 
வ�தவேரா� பானா*! ம�வவள�� தினிதம��தா�.  (50) 
 
3823. கைலயைமதி' களி$ வள�5சி கா�2ேய நா�!நா 
ெடாைலவி1>ண மறிவிெனா! ெதா�கைமB� ேதா$றலா 
ரைல �ன�கா விாிநா�2 னாவ!த* !ைறயைட�" 
தைலயைமபா 2யCெச<த த$ைமயினி5 சா�Aவா�.  (51) 
 
*+றாவ& *+றாவ& *+றாவ& *+றாவ& ----    தி�$தி�$தி�$தி�$ைகலாய-சிற!�ைகலாய-சிற!�ைகலாய-சிற!�ைகலாய-சிற!�....    
 
3824. வள'க� ேவ*!வ வ�திர� தவ��ெகலா� வழ'கி 
விள'க மாயவ ாி�திர� =த&ய� மிைட�" 
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"ள'க ேமவிய கA8பலா� ேறா�றி!� ேவA 
கள'க ெமா$றிலா "ய��த" ெவ�ளி ெவ* கயிைல.  (1) 
 
3825. ேமய வாதன� கயிைலயி$ ெவE8�ேம$ ேமய - 
நாய னாயத$ ப2கெம8 ெவE8�ேமா� ந�மா$ 
மாய மாCசிA கA8ெபா� கள�"ற$ மாய� 
Qய நீA@ விரலள வ'>ல� ெதா>8பா$.  (2) 
 
3826. சைடநி றCசிவ8 ெபன1விள�8 �ற�தைல மாைல 
யைடநி லாமதி ெகா�கிற கவி�த� "ேராண 
மிைடதி ைர8�ன1 ெவ�ெள/� ப��கேம1 விள'க 
:ைடய ேகானனி� தன$கயி ைலயி$வள =வ�ேத.  (3) 
 
3827, காிய மாயவ$ ெவ�விைட B��ெகா*ட க��"� 
ெதாிய வா$Aதி ெசய1ெகாE நா$ =க$ ெச�நா 
வாிய ெவ*கைல மகEற ைவ�த" மாயி� 
பிாிய மா�கயி ைல�கிாி ேப?த� க$ேறா .  (4) 
 
3828. ைசவ ராயவ�� கநாதிேய ெய�பிரா$ றைகசா 
ெற<வ ெவ�ளிய நீAெகா* டணிவ" ெச<தா$ 
ெபா<வ >�தேவ றிலாCசன� �ைனபவ� மா�! 
ெம<வ ைக8பிாி யCெசயா ெத$ப" விைழ�ேத.  (5) 
 
3829. நிற'> லாCசைட ெய�பிரா� ெறாM"ேம னி$ேற 
யிற'> ெவ�ள ரா� >ல'கைள =2யினி$ றிற'>� 
பிற'> ெவ�ள� வி�திர� கைள8பக1 ெப�ேட 
யற'> லா:வா னவாிJ =யல: மாகா.  (6) 
 
3830. த�ைக நீ*ட� த�பிரா$ சர*டாி சி8பா 
J�ைக ேம�ெகா! பட��வா ளரா�>ல ெமா�'> 
தி�ைக ேம:றா வ�வித' >லெமன� ெதாியா 
வ�ைக ேத��த�ேதா ேசைவயா யி�ெறன ம�E�.  (7) 
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3831. ெச'ைக வ5சிர8 பைடயினா$ பதமிைச� திகM 
ம'ைக ெய�!ைட நா$=க$ பதமர வி�த 
ம'ைக மா�பின$ பதமிைவ நவநவ ம�:� 
ெவ'ைக யாைனயா� கயிைலேம வியப2 ேம:�.  (8) 
 
3832. அ�வி ப1&ட� பா<த� =ழ�க= மமர� 
ம�வி யா�8�A "�"பி =ழ�க=� வைளB' 
க�வி மா=கி$ =ழ�க= மல�8பத' க��தி 
&�வி ய$ப�ெச< யா=ழ�க�தி$ேம ெலழாவா1.  (9) 
 
3833. அ2யி� ற'கிய ைன தல� ெதா!�ப>� தறியா� 
ெதா2யி� ற'>ைக வானநா 2ய�ள� "ணிய� 
க2யி� ற'கிய >வைளக� ெசறிவன க*ணி� 
ெகா2யி� ற'கிய பைகத�� "ற:ெகா* டா!�.  (10) 
 
3834. அண'க னா�பல� >ைடெதாAC ைனயக� தைம�த 
மண'ெகா� ெகா'ைகயி� >'>� ம*ணிய நீ�த 
மிண'> மீெதனாாிராவண� க2�தேபா ெதM�த 
>ண'ெகா� ெச<யநீ� வற�தில திJெமன� >றி8பா�.  (11) 
 
3835. க�த ர�ெதாA =னிவர� ப�பல� க�ப5 
ச�த ெவ�ளிய நீ�றினா /டெலலா� தய�கி 
வ�த வாதன� "ைற>வ� க*டவா னாட� 
ந�த ெவ�ளிய =ட'>ைள மட'கலா நய8பா�.  (12) 
 
3836. நில: பா�கர� ேசைவ�> வ��ெதாA நீ*! 
>ல: ெவ�ளிெவ* க�ைறேபா யவ�ட1 6ட 
:ல: ஞாயிA ந�நிற� ேபாயெத$ Aைளவா$ 
வல: வாமதி கள'கநீ' கியெதன மகி,வா$.  (13) 
 
3837. ேமக வ*ணனா' கைணெதாA� ெவ�ளி ெவ* கயிைல 
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நாக நி$ெறM ட�8பிழ� ெபா�'> ந* ?தலா� 
ேபாக மாமக Eவ8�ற� க�நிற� ேபா�கி 
யாக =�A=$ னிறCெச<த ெதளிெதன வவா:�.  (14) 
 
3838. அயனி ராசத$ மாய$றா மதனிவ ரளவி 
Jய�C ச�"வ :��திர ெனா�வேன வ&ய$ 
மய�C ெச<யதா மைரப� ெதா1&ைல ம�ேட 
ெபய�வி1 ெவ�ளிெவ* கயிைலேயா தா'கிட8 ெபAமா1.  (15) 
 
ஆயிர�கா1 ம*டப�. 
3839. இ$ன மா1வைர� கயிைலயி ெல�ைற�> =ள" 
ெசா$ன ம�ைற நா$ கிJமி" "ைண>வ தாி" 
ப$ன ேகசJ� பக�வ ெலனா8ெப�� ப*ப 
த$ன ம*ட8 ெமா$றத$ கா1களா யிரேம.  (16) 
 
ஆ<�த காெலலாC ெச�ெபானா� ப$மணி யைவயா1 
வா<�த ேம�பர8 ெபா*ைமைய வ>�க நா� வலேமா 
ேவ<�த ேதா�ற�தா னிள'கதி�� ேகா2க ளிராA� 
பா<�த வGவைர மிைசBதி� தனெவJ� ப2ய.  (17) 
 
தி�ேவால�கம*டப�. 
3841. அ$ன ம*டப நா8பேணா� ம*டப மதைன 
ெய$ன �Cெசா1வா� வி�திJ� ப!=ைள ெய$ன5 
ெசா$ன Qல�"� H�>மC ெசால�"ணி வா� 
ம$ன ம�ற" J*ெடாழி1 வ>�திட மா�டா�.  (18 
சி'காதன�. 
 
3842. யா�பC சானன8 ெபய��A� பர�தX த$றி 
யா�ப லாக� மைற=த� ேறா�றிடா வதனா 
ேல�ப ேலாடைண ம8பெம$ றாியிைய� ெத$ன8 
;�ப$ மாமணி யைணெயா$ற� ம*டப� ெபா&ய.  (19) 
 
சிவெப�மா$L�றி��த� சிற8�. 
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3843. அைனய தி8பிய =ட'>ைள மட'கலா தன�" 
வைனB ெம�ெப� மா$சிவ ஞானமா =னிவ 
னிைனB ெம<ய� ளிதய�தி &�8ெபன ெந�'க 
&ைனB மாதி�த ம*டல ந!வி�8 ெப$ன.  (20) 
 
>ைட, சாமைரக�. 
3844. >ைற�த மாமதி ய$றிேவ றிைலெயன1 ெகாளா" 
நிைற�த மாமதி ெயனமிைச ெவ*>ைட நிழ�ற 
:ைற�த வா$�ன &ர*!�த� மின�ெதா! கல�த� 
கைற�த ேம�ெசல ெவன�கவ ாிக� �ைட யைசய.  (21க) 
 
விைட� ெகா2க� =த&யன. 
3845. விைடயி ர*!ள ெவனெலதி� ெகா2களா$ விள'க 
வைடவ ளி�கிைட Pறிலா ைமயினணி� தனவா< 
மிைடந ய'ெகா� சா� தா�றிக� 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=� ப�றி 
ேமய வா�8ெபா! ம�ைறய வா�8ெபலா� விரவி 
ேயய மாகட ெலா&=கி ெலா&தப விாி8ப.  (23) 
 
அர=ழ�க�. 
3847. வான வா,வின ாி�திர� மலரைண வதிவா 
9ன ேநமியா� வி�தியா தர�சி�த �ரக� 
மான வாைசகா வல�=னி வர�=த1 வைள�ேத 
யான மாதேரா ெடM8பர ெவா&திைச யளாவ.  (24) 
 
3848. ந�தி நாயக$ ேவ�திர� ெதா!ெமதி� நட�" 
=�தி யா>�த$ பணிதைல நி�ப@ :ல>C 
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சி�தி யா"யி�� தவளிட8 பாக�"5 சிவண 
வ�தி வா$மதி H2ய வழக$L� றி��தா$.  (25) 
 
தாிசி�கவ�தவ�க� தாிசி�"5 ெச1ல1. 
3849. க*ெகா ளா�தி� ேவால�க8 ெப��பய$ க*?� 
ெற*ெகா ளா�களி மகி,5சியி� றிைள�தன ாிைறCசி 
வி*ெகா ளா�கதி� ேமா&வி* ணவ�=த &யா�� 
ப*ெகா ளா5ெசா$மா த�கெளா!� த�மிட� பட��தா�.  (26) 
 
தி�ந�திேதவ�ைடய ேவ*!ேகா�. 
3850. 62 நி$றவ� >ழா�ெதா! மக$ற" ம$ற� 
தா2 யாவயி� றனி�தினி தம�வ" =ள�" 
நா2 ந1லம ய�மி" ேவெயன நய�" 
பா2 ய$ெபா! பணி�தன ன�திெய� பகவ$.  (27) 
 
3851. இைடயறாமேல பணி�ெதM ந�திெய� பிராைன 
Bைடய நாயக J*ெணகி, க�ைணயா ேனா�கி 
யைடய நீBள' >றி�தெத னைற>தி ெய$ன� 
கைடய ேன$ ெசB� வி*ண8ப மி"ெவன� கைரவா$.  (28) 
 
3852. ஐய நி$ன�� வ&யினா� ைகைலகா8 பைம�த 
ெச<ய ேபாதி கார�தி� பிறவ�றி� சிற�ேத 
J<ய ேவ*2 நி$ னாகம8 ெபா�*=M "ண�வா$ 
ெவ<ய ேன$விைழ� ேதெனன8 பணி�தன$ மீ�!�.  (29) 
 
ஆகம'கைள உபேதசி�த1. 
3853. பணி�த ந�திெய� பகவைன ெயMெகன8 பணி�ேத 
"ணி�த நா$மைற8 ெபா�ெளJ� ேதா$றெல� ெப�மா 
னணி�த த$�ைட யி��திய' ைகயி$ ெவாி� தடவி� 
தணி�த சி�ைதயி னாகம' ெத��!த1 சைம�தா$.  (30) 
 
ேவA. 
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3854. காமிகேம ேயாகசேம சி�தியேம காரணேம யசித� தீ� த�, 
;மி�க, சக5சிரCH� >மமC மா$8ர ேபத� ெபா�பி, 
னாமினிய விசயநி5 வாசCவா ய��வேம யனல� Lர, 
நாமவிர :ரவம> ட�விமலC ச�திரஞா ன�வி� ப�ேம.  (31) 
 
3855. ேமய�ேரா� கிதCச�ேவா� த�பார ேமரேம மிளி� ச� தான�, 
Qயவில ளித'கிரணC சி�தேம Bய�:Aவா "ளேம ெய$ன, 
வாயவி� ப�ெத�டா மாகம�தி$ ெறாைகயிைவக ளைட ேவ ேதா�ற�, 
பாயதிற' கE=ைறேய பக�வா ம">றி�ெகா� ப*பி� ேகணீ.  (32) 
 
3856. மைறயைன�" ந�=ைடய நா$ =க�" நி$A� ெவளி வ�மா ெச<", 
ெபாைறயைம�>� ெபா"வா�கி5 சிற8பாக வாக ம�ைத8 �கல /�றா', 
>ைறயA�> மைவ @ல' ேகாணA�> மிைவBைரயா� ேகா2 யி$J, 
மிைறத��> மைவபவா மாகம� தீ� பாலா> ெம<�ைம ேயாாி$.  (33) 
 
3857. ேத!கா மிக=தல சித�வைரேயா ைர�"Cச� திேயா சா த�ேத, 
மா!ெபா& தீ�த=�8 பிரேபத� வைரைய�"� வாம ேதவ', 
6!� விச ப�=தலா Lர�வைர ைய�"மேகா ர�"* டாய, 
நீ!மிர :ரவ=த1 வி�ப�வைர த���ட ேந��த ைத�"�.  (34) 
 
3858. அைறBமி� ப" நீ'க8 �ேரா�கித=$ வா"ள மீறாய ெவ�!, 
நிைறBெமாளி வளாீசான�" நி$A ேதா$றினவா னிலவ நாE', 
>ைறயிெலாGேவா ராகம=C சாிைய=த ெலா�நா$>' 6றா நி�>, 
மிைறயி&னி "ண��திெயன ெவாGெவா$றா வா<  
            மல��தா$ ேமத� ேகாேன.  (35) 
 
3859. =�"கா மிக=தலா ேவாாி�ப� ெத�டJE ெமாழி =னா�க, 
ந�"மிர :ரவ�தி� சிவஞான ேபாதநி�க நய�தெவ1லாC . 
ச�" =ைல ெயா�பாக Jபாகம�ேதா !ண��"த/� தவா" ேக� டG, 
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வி�" =2 யவ$ பாத ெமM�" பணி� ெதா�வினா விய�ப /�றா$.  (36) 
 
தி�ந�திேதவ� ஐB�A வினவ1. 
3860. ஆயவா ய��=த &யேவ,ப தா��தெமJ மைமதி ;*ட, 
Qயப:� கரமத'க =த&யவா ெறJைம�ேத ெசா/�ப ரா�கிைய, 
ேயய=த� ச�வஞா ேனா�தர =$ னா$ெக$ேற யிய�பா நி�>, 
ேமயவிர :ரவமி� ேக�திர=$ @$ெற$ேற விள�பா நி�>�.  (37) 
 
3861. ஆத&னா ல2ேய�> மைல:ப! மி" ெதளிய வைறவா ெய$A, 
காதெலா! ைக68ப =கமல��" நைக=கி,�"� க�ைண 
@��தி, ேமதைகய @வைக8பா த'களி�ப1 ேபத�தா1 ேவறா ேமJ', 
ேகாதைமயா ஞானபா த�திய1 ெபG வாகம�"' >றி�ெகா ெளா$ேற.  (38 ) 
 
3862. ம$னிய8 தா��தேம, =தலாக @$றள:� வ>�> ேமJ, 
மி$னியம� றைவ மைல: படாெவனிJ மிர:ரவ� விள�பா நி$ற, 
"$னியவா$ சிவஞான ேபாத=ண�� ""மைல: "$னா தா>�, 
ப$னியவ பர�பரமாC சிவஞான ெம$றதைன8 பக�த /�றா$.  (39) 
 
அவ��>5 சிவஞானேபாத�ைத உபேதசி�த1 
3863. அ�ைமயிJ ம�ைமெயன நா=�பா ரா�2!வ தளவி லாத, 
ெப�ைமBைட K�ெக1லா =2யாவ ெத�"ைண�தா<8 பிற '> ெம$னி, 
னி�ைமத� ப$னிர*! H�திரமா =2: ெப�ற தி"ேகெள$ேற, 
ெயா�ைம மன ந!8பதிய8 ெப�'க�ைண தைழ� ேதா'க :ைர8ப தானா$.  (40) 
 
3864. எMவா<5H� திர�பதி�>8 பிரமாண� பாச�தி� கிர *! @$A, 
பMதாகா8 பவி�கா நா$ைக�தா றிய1 பபா ச�ப தி�கா�, 
வMவாத வில�கணேம ெழ�ெடா$பா$ சாதனேம ம� ைற @$A, 
ெமMதாத சா�திய'6 Aதலா> மி$Jெமா$A* 2ய�ப� ேகளா<.  (41) 
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3865. =�தியதாC H�திர�தி� சக�ேதா�ற நிைலயிAதி @$ றெத$A, 
ந�தியம� றஃதானா ேலBைடய ெத$Aேம னா! மாA, பிரகாசி 
வ�திய/ மி�வ�=� ெதாழி�ப!வ ெர$A� வைரயA�க8ப�ட, 
:�திய@$ றதிகாண =�ள "கா ணி�திய'க ெளா�'> மா<� ேதா<.  (42) 
 
3866. ேநயவிர* டாவதர Jயி�களிேல யிர*டAமா நி�ப ென$A�, 
பாயக$ம பலைனBயி� கE�கரேன ெகா!�Q�!� ப*ப ென$A, 
ேமய:யி ரைன�"ம5 மாறிேய பிற�>ெம$A ேமேலா னாய, 
Qயவா$ ச�வவியா 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$ற:ட &J�> ேவறாBயி�* ெடா  
            �வேன ைய�" ேமா�வி, 
ேன$றெவாGெவா$ றறிகி$ற ைவ�த J�>�  
             ேவறாேயா �யி�* ெட$ப.  (44) 
 
3868. கன:டைல வி�!கன :ட&ேல வ�ைகயினா� கன: ட�>, 
மனெநகேவ றாBயி�* ெடா�வாநி� திைரயிJ�பி ராண வாB, 
கனம�: ெதாழி1 ெசய:Cசாீர�தி� >8�சி8�� ெதாழி/' காண, 
:னவி$ைம யா�பிராண J�>ேவ றாBயிெரா$ A*! மாேதா.  (45) 
 
3569. மறவிB�A மறவிB�A நிைன�கி$ற ப2யாேல மறவி தீ��த, 
:றவியா J�>ேவ றாBயி�* ெட1லா�த� "வ'க E� >C, 
சிற:ெபற ெவGேவA ெபயாி��>� வித�தாேல ெதாிய வ�த, 
வறவ��த� "வ'கE�> ேவறாக :யி�*டா லாக ேவேழ.  (46) 
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3870. நா&ல�த� கரண'க� >யி�டேன 6�!ற: ந*ணி ன$றி5, 
சாலெவா� ெதாழி&லா ைமயின�த� கரண'க டம�> ேவறா 
ேயல:யி�*!மல மைற8பினா /யி��கறிெவா$ றி1ைல நா E', 
ேகால:யி� @$றவ�ைத8 ப!மாக @$ெற$ேற 6ற லாேம.  (47) 
 
3871. ஐ�திJயி ராேலத� "வ'கெளலா� ெதாழி1 ெச<B மர$ற னாேல, 
ைம�"யிெரலாமறிB மிர*ேடயா றனி/யி�க* மதியினாேல, 
=�தியறி வனவைன�" மழிBெமாழி த�ம8பிர ேமய மாக, 
ந�தியறிய8ப!வா னானித�> மிர*டாக நவி1 லாேம.  (48) 
 
3872. எழிலர$ பாச�ைத யJபவியா னJபவியா திையய8 பாச�, 
வாழைன யGவிர*! மJபவி�> =யி�@$ேற ம�: ெம�2, 
RMயி��> ந1லறி: தவ�தைடB மர$>�வா BAவ ைன�", 
மாM=யி� ப�Aத&� றைனயறியா� தைனயறிB மைவய� றாேல. (49) 
 
3873. ஒ$பானி லா$ ஞான� தாலரைன� கா?=யி �யி�பா ச�தி1, 
வ$பா�ப� றறினர$ேறா� Aவ$வாத னாமல� ேபா மதி� ைத� ெத*ணி, 
வி$பா�@$ெறா� பதினீயரJடெனா$ றாகிநி�றி யிையB மாA, 
நி$பாலா� ெதாழிலைன�" மர$பணிெய$ ேற ேகா2 நிக,�தி ர*ேட.  (50) 
 
3874. பதிெனா$றி$ ஞானிBA� விைடயமர னJபவி8ப னரைன8 ப�றி, 
=திர$பி னி��தாலG வரனிட�ேத கல8பனி" ெமாழியி ர*ேட, 
ெயதிாி1 கைட =�மல=' கைளகசிவ ஞானி ெயா! மிையக ஞானி, 
கதியி&'கC சிவென$ேற வழிப!க படா ைமையB� கழி�க நா$ேக.  (51) 
 
3875. ப$னிர*! H�திர�தி$ றனி5சிற8� ெமாேரா ெவா$றி$ பா> பா!, 
மி$னியநா ெம!�"ைர�தா மி$J'ேக� சிலாத=னி ேவ*ட வ�ேதா<, 
ம$னியைச வ�தமனா திகளினறி வாியனவா னிைறவா$ மா*ட, 
"$னியவ &யவநா திச�திநி�தி ய�தைவ�தா5 ெசா1வ� ெம<ேய.  ( 52) 
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3876. பதிBமத� க2ைமயா� ப:மதனாணவ=� பா�ற வ� ைத�, 
கதியவ$மா ையB'க�� =�ெமனலா மைவயிர*!' கைட� ல�தா�, 
ெபாதியவறி வி�த1பதி யறி�" நி�ற1 பசிவ� ைத8 �ணரா தஃ", 
விதியி$ ம*?<� தி!வதா ணவ'க�வி மாையBணா ேமய க$ம�.  (53) 
 
3877. உண�:றா5 ெசயி�வ&யா /றவிழ�தி� டாணவ�ைத BAப �க�, 
கண:தா ெயனவ�ளா� ப�வ=ண�� "ட1 கரண� �வனமா�கி8, 
�ண�மாைய யாணவ�தீ�� ெதாளிரறிேவ B�வாய �னித$ மாைய, 
தணவி1விைன8 பா/யி�க� கிறா:ட/ மிA=ட /� தக=� ெச<".  (54) 
 
3878. அ�:�வ� திற�"டலா Bயிரா<ம� Aலகமா யைம B� ேவறா<, 
ம�:ெகாள ம�றவ�றி JடJமா< வ1விைனக� ேக�> மாA, 
க�விெயலா� ெதாழி�ப!�தி� த>திெபற :ணவைன� "' கா�டா நி$A, 
ெவ�வறந� பத��>�" வா$�க�மா மல' கழி�>� விட&லாேத.  (55) 
 
3879. இ���கல� ெதாியழ�A ெமாி�ெதாழிேல யழ�றி!வ தி���� கி1ைல, 
ய��பைட8பா தியவிதியா தியாிைட5ெச<யிJ ெமா!�க லரன ேதகா, 
ெணா�'>வ& யநாதிப�த மJப�த மல மிர*! =யிேர ேம:, 
ெந�'கியம� றைவயைடயா னநாதி=� த$ கல�த�ணி$ மல8பி ராேன.  (56) 
 
3880. ேம<யா ைவB� �ாி�"� விகாரெமா$A மி$ைம யினா1 வி!படாத, 
Qயத� தர�தினா ெலா�வழியா' >ண'கல� >� Q<ைமத$னா�, 
பாயவித மா�யி��ேக� A�திற�தா &ைவ =தலா� ப*பா$ மி�கா', 
ேகயெவாளி =த1வெனா8ப திைலயி"வ லா�பதிB மி1ைல மாேதா.  (57) 
 
3881. ம�:=யி� சி�றறிவி� பலவித�த வி�*மல�த ம& Z* !�ற, 
ெவா�வி1சக ல�த வசி8பன வ��வி யாபக�த ெவா �'> HM, 
மி�*மல�தீ� தர=�தி யைடவ ெவ*ணி1 லனெவ னிJ மி�*ம ல�த, 
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ெபா��தேனா !'க�ம� தனவ�ேறா!� மாைய �ண�8ப @$ேற.  (58) 
 
3882. சா�"நிக� தம�கறிவி1 லாதனவ சா�ெதன5சா ராத வ1ல, 
ெவா�தறி�"' கனவி$ மய' >வச�த ச�"ண�வி� சத ச� ேதாேர, 
ெபா�தியவா ணவ மய�க =தைல =த1 ெசயா"வி* ண� �விகீ ழி$ப, 
ெம�திய "$ ப��" ேநா< =தல!8பி$ வ�� "ம�ைற ேமவி$ ேம:�.  (59) 
 
3883. தைனெயாGவா5 ச�தச�" றாதச�ேதா 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 மா�றி  (60) 
 
3884. பதியக�தி னி5ைசயா திகைளB�ேதா� றாதண:� பா� ைவ சா�, 
மதியி�ளி$ விர:த$ைன யழி8ப=�A சா�திB�த$ வழிேய யா�கி, 
விதியைமB @$றிட�" மி�திறமா மவ�ைதெயன விள�ேபா ைர�"�, 
திதியைமய� த�ளாம /யி�ற8ப1 ச�தியா5 ெச$A ப�A�.  (61) 
 
3885. ேமய:A தி�க�மC ெசயெவா�டா திAதியேத மிக: மா�>, 
மாய:யி� ந1லறிைவ5 சிைத8பி�>� வள�8பி�> மட: ண�5சி, 
Qயெவ*ெசா�ெறாழில?:� ேதா�றா" மAதைலேய ேதா$ற� ேதா�A, 
மாயவ1லா ணவ�தணி�க :யிர!�> மாைய �த ம�த மாேதா.  (62) 
 
3886. �தம& த�"வைம� தீ��வா� ைக�ப�ேதா ெரM �"� ேதா�A, 
வி�தெவ*ப� ெதா�பதேம, ேகா2 மJ வாக� 'க� விள'> நாேல, 
ெழா�தவி� K�ெறMபா க�மைறநா1 �ரா ண'க ெளா�@ வாA, 
த�தமன� கினிைமெச<சா� திரமாA கைல �ெதாைகB� தகெவ� ெட�ேட.  (63) 
 
3887. ஆயசிவC ச�திநா தவி�" சதா சிவமீச மரனி வ��>, 
ேமயந1விC ஞானகல� பிரளயா கல�தீ" வி!�தா ரா<, 
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Qய சாி ைய கிாிைய ேயாக�தி� ெசறி�தவ��>� ெதா>த J�க�, 
பாய கரண��வன ேபாகைம�" கைலBயி��த1 ப*?C �த�.  (64) 
 
3888. காலெமா! நியதிகைல வி�ைதயரா க���ட' கைரநா லாA, 
சாலைமத� "வ�த$பா� ற��ப>தி ேயாேரMC சா�றா நி$ற, 
மாலய$வ லாாி=னாC சகல��>� தJ=தலா வ>�> நா$>, 
ேமலவினி Bதவி!வ த�தமா மாையம�A மிைச�த1 ேக�2.  (65) 
 
3889. மாயாகா ாியமய�க &1ைலேய1 விைன Sக�5சி வர: மி1ைல, 
ேயயாவG விைன�கழி: மா'ெக<தா =னCH,�த வி�*மல�தி$, 
சாயாத =ய�கற& /யி�மாயா காாிய�தி� சாி�த &$றி�, 
6யாத வி�விைனZ� டாதிைவயி$ றைவBெம<த1 >றி�ெகாளாவா1.  (66) 
 
3890. இ�விைனெய$ பனமன=$ @$றா/ மிதமகித மிய�ற லாம8, 
ெப�விைனயி$ பயனறேன மறேனயி� க�ம�தி$ பயனா8 ேபணி, 
ம�வியி! மி$ப"$ப மைவ மா<வி னGவிைனக� வ�" ேதா�A, 
ெமா�தJ:* டா�கம�A ெமா�தJவி /ண8 ப!'ெக� !'ேக 2$றா<,  (67) 
 
3891. மன=தலா @$A மைச வறநி�ப ந1விைனயி$ வர:� ப1ல, 
மன=தலா @$A மைச வறநி�ப� தீவிைனயி$ வர:� ப1ல, 
மன=தலா ெமா�@$A� �ைடெபயர ந1விைனயி$ வா :� ப1ல, 
மன=தலா ெமா� @$A� �ைடெபயர� தீவிைனயி$ வர:� ப1ல.  (68 ) 
 
3892. Qயவா யைம�தவிைன யாவ��>� Qயவா யைம�த ப1ல, 
தீயவா யைம�தவிைன யாவ��>� தீயவா யைம�த ப1ல, 
Qயவா ெயா�வ�தம� ெகா�வ��>� தீயவா<� ெதாைலவ ப1ல, 
தீயவா ெயா�வ�தம� ெகா�வ��>� Qயவா<5 ெசறிவ ப1ல.  (69) 
 
3893. ந1விைனமா A �திய வா<�தீய ந1லனவா< நண/ =*!, 
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வ1விைன ெம1&யவிைனயா< ெம1விைனவ1 &யவிைனயா< வர: =*!, 
ந1விைனயா�A� ெபாMேதயத$ பய$ேபா� றீயவிைன ந?க /*!, 
�1விைனயா� A� ெபாMேத யத$பய$ேபா ன1 விைனயி$ �ண�: =*!.  (70) 
 
3894. �ாி=ைறயி� பிற,�"யி�ெத< வ�;த ெம$றிவ�றி� �க/ ெமா$றா$, 
ம�:=ழி விைழ�தவிைழ� தி1விைழ�த வ$றி ம�A வ�வ ெவ$ன�, 
திாிவிதமா� பயனிழி�த விைன தீ�: ெசயிJ Sக�� த$றி� தீரா, 
வாிய =M வ"மி"விைலயாJமிைய B� ப*ணா ைமB�ப &�>�.  (71) 
 
3895. இ$பேம பய�"வ�� �*ணியெம1 லாமிழி�த பாவ ெம1லா�, 
"$பேம பய�"வ� மிGவிர*!� ெதாகி�பயேனா "<�தா� றீ�', 
ெகா$ெச<விைன ெயாழி�தவி� விைனயறேம மறேம ெகா� பயைன நாE�, 
வ$ெசய�த8 பய$ ேபால வழ'>றா ெதாழி�ெதா "'>� வைகB =*ேடா .  (72) 
 
3896. இய��நா� கதியிெனM வைக�ேதா�ற� ெத*ப�" நா$கில�க8, 
பய��ப! பலபவ�தி1 விைனயினா� பல=ைறL, ப ைவ வா'க, 
நய�ப!நி$ மலன$ேற Bல>விதி8 �ழி�தலநீ� ந1ல @��தி, 
விய�ப!@$ A�வாகி விாி�வன ெமலா'கதி�தா$ விள'> மாேற.  (73) 
 
3897. அறி:றா வைகயற'க* =M�கவ!� தறிதர5ெச< தத$ பி$ னாக5, 
ெசறிBமக5 சாிைய =த னா$>� விள' கி!மா ெம$ ெமல5ெச/�தி, 
ெநறிெகாE*ைம5 சாிைய =த$ @$A நிர8��தன" வ&ேந� ேத<�", 
பாிமலபா க�பயி�றி5 சா�திபதி� தி�விைனயி$ சம=� ப*ணி .  (74) 
 
3898. பாசெமா! ப:'கீ,8 படேமலா� பபதிநீ� பயி/' 6�8��, 
ேதெபற� திர*ெட$ன வ��>�வா� தி�:� ெவா$ ெற!�" வ�", 
காசி$ மJ8 பதெமM�"8 �வன'க ட� "வ'க� கைலக ளி$J, 
ேமசி&ைவ ேயாராA மாி��மா Q<ைம யினி திய�றி8 பி$ன�.  (75) 
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3899. 6�டேம ெபா"ேவத$ னிய1ேபெய$ AைரBண�: >றி�> @$றா, 
னா�டமி> =8ெபா�E ெமா$பதினா 2ட8ப!மி� நய�த ெவ1லா', 
கா�! �கா�!�தாJ' காணறி:' கதி�விழியி� கல8ேப யா>, 
மீ�டவ�� பயJ=ற� ெதாி�ததனி னM�"மிவ� ைறB'ேக ளாேய.  (76) 
 
3900. ம*=தலா5 சிவமீறா ம&த�த� "வமைன�"� வய'க வா�A, 
ெம*=தலா� ெதாழிலைன�"� தனி�தனிகா?த லவ�றி� கிையB 9ப�, 
தி* =த$ம� றைவசடமா� கா*டறாி சனமிைடயி� திற'க ணீ'>, 
ெவா*=த/* ைமைய�கா*ட1 �தியா� பாச�தி J�ற @$A�  (77) 
 
3901. பாசமிGவா றக/த/ =ற:8பைக நாடா" பக�� தாேன, 
ேநச=தெலனநி�ற /�வி"கா ற$னிய�" நிர�ப =,>, 
மாசநின� >யிர�ெள$ றக�றவ� ளா=தெல$ றவாவ1 கா�சி, 
Lசவ" ெகா!ெசயேன�� ெதாழித/ற ல�ளாேய வி!த1 �தி .  (78) 
 
3902. ஆயவ� ளா$ =தேல ெயனநிைன�த ல�ளினா ல$ன தா�A, 
ேமயெதாழி1 �ாி>வெல$ ெற*?ெசய லற1 வி��� ம�ளிU!, 
ேதாயவவ� ேபாதெமா!� கிடெலன=$ கிள�தவ� றி� ேறா$A @$A�, 
பாயசிவ J��கா�சி ேயாகமா� ேபாக= ேம� பக�வா' ேக*ேமா .  (79) 
 
3903. ஒ$Aப! மதனாேலா� ெபா�ளாகா திர*2$ேவ A�மா கா", 
ெதா$A நிைல நிைலேயயா<� கல�" "$ன A$னாைம யிர*!C ேசார, 
வ$A மல� தM�தியா' கறிவாகி யறிவிJளா,� தறி: ேமவ8, 
ெபா$றிB� ெபா$ றாதவச� தி$பவா< ம!8ப"ேவ ேபாக மாமா1.  (80) 
 
3904. இ�நிைலேம ெலா�நிைலB மி1ைலயி1 ெதாழிதரா ெத�த ஞா$A, 
ம$Jயி�ம� ெறா$ப"'க* ?�Aமா� றி!மீ'> வ>�த ப�"�, 
"$J =*ைம ஞானேம �தைவ�த வ�ைத 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� சா�கிரா தீத ம�ைற�, 
"ாியெமன விர*2னி�பி ேனறாவாC M�திெயா! ெசா8பன�தி�, 
பிாியமி> சா�கிர�திJறிJ� வள �Cசகல� ேபச ெல$ேன, 
யாியெப� நிைலயM�த வைவெயலா மழிBமய� கா�ற &$ேற .  (82 ) 
 
3906. ம�*மலநீ' >றமாைய விைனயிர*! ம�ளாேய ம$ J� ைவய�, 
தி�*மல� ேபா� கிடவவ�ைற ெய�பிரா ேன$A ெகா*ேட யினி" ந1>C, 
�தியினா$ ெமாழியா� வாJ; திக� ைதBற� ேதா�றி னாைன, 
யி� ப>8பா வயிJமிறேவ�" �ச$ மா� �காி$ப ெம<" வாேர.  (83) 
 
3907. எ$A ெப�' க�ைணB� ெவ�பிரா$ ெப�த =�தி யிர*2� ற$ைம, 
ெயா$A பிறி தி$ைம ெபா� ெடாA'கா�2 Bைர�த�E =ண�: ேக�!, 
ந$A சி�தி� "� ெதளி�" நி�ைட B�ற ந�திமா தவ�ேதா னா'>�, 
"$A ெப� மகி,5சிெகா� வா*ட�E� தனி=தைல� "தி8ப தானா$.  (84) 
 
தி�ந�திேதவ�"தி. ேவA. 
3908. கதி�> மிய1� ேவAைடைம க�ேறா� க�" பலவாக8 
பதி�> =லக ெமலா�பா�றி மீ�! மாேயா$ ப"மெனா!� 
"தி�>� ப2 ேதா� றி8ேபா�றி5 HM மலவா� றைல�கா�A� 
திதி�>C ெசயேல தைலநி$ற சிற�த :�வ =த1 ேபா�றி. (85) 
 
3909. ஒ*ைம� >ணமி ெலா�நாேய J�ற மடன$ றி1லாத 
தி*ைம� >ணமா மல�த$ேற சிவண வாழா நி$ற >ண 
ெவ*ைம� தைலவ Jறவா'ேக யிய/� ப�வ� தைனேய<�" 
வ*ைம� கைலயா திகட�த வ�ள� ற$ைமய" ேபா�றி.  (86) 
 
3910. இ�E மலெமா$ ேறப�A மிர*! விைனB =ைடேய�> 
ம�ளி$ ம&B மாையB'க$ ம=�தி ேராதா ன�திைனB� 
ெபா�ளி$ ம&மா மாையையB மலநா$ காக8 �ண��திேய 
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ய�ளி$ ம&த நீராவ� �தந� ெறாழி$ைம ய" ேபா�றி.  (87) 
 
3911. ெந�8பி னழ�றி வா�பைடயா னிமி� =டல� பிள�தி �ேட, 
ய�8� ெந<�ேதா� க*ேசார வைமய� >ைட�" நரகி�!', 
க�8ப� ெபா&ம*ணக�"<�"' காம� "ற�க� திைடேய<� "�, 
வி�8� ெவA8� மி1லா" விைளB மவிகா ர�ேபா�றி.  (88) 
 
3912. ;த' ெகா1ேலா வவ�றான ெபாைறசா �டேலா ெபா றிகேளா, 
ேமா"'காண ம"தாேனா ெமாழிB மாைய ய" ெகா1ேலா, 
யாேதா வறிேய =ண�வெத$ெற யிைனத ராம னீதாM�, 
ேபாத� ேவெற$ ற�� �ாி�த ெபா'> ெமாளி8ேபா தக� ேபா�றி.  (89) 
 
3913. உAேக வலச கல�த =யி�க� ெக1லா' ெகM= ெம$A�, 
ெதAமா ையயிலா ாிர*டாய திற�த ெர$A மாவயி ன�, 
மAமா ையையயி$ற டாவிர*! க�ம ெம$A =றவ>�"', 
>Aமா ேலJ =ள�த��ப� ெகா�ளா வா<ைம ய"ேபா�றி.  (90) 
 
3914. வ�சா� கிரவ வ�ைத�> வா<�த சகல� ெதைனய$ ேனா, 
ெவா�வா தா�>� ெதாA நீ'கி B�ற வி��ேக வல�தி$ க*, 
ம�வா L�> பிைழ ெகா*! விடா"� ச&யா மAவ/'கா� 
த�மா தவCெச< வ&5H,5சி ைக�ெகா* ட�E ம"ேபா�றி. (91) 
 
3915. விைனயி$ றிற@* 2!மாA ெம&ேய$ ெம&ைவ� தகவா�றி, 
யைனய "க�ேபா யJ'>� வித மறி:* டா�கி ெயலாமா �றி�, 
கைனவ* ெடா&�க ம"8ெபாழிB' கமல மல�ேந� தி�8பாத, 
நிைனவி /ற�ெகா� வா,வளி�த நிமல வா,:$ பத� ேபா�றி.  (92) 
 
3916. நிக,ேக வல=C சகல==� தி5ச கல=� நிகழ:<� "�, 
திக,ேக வலச கலநீ�க5 சிற8� ம�:C �த�தி�, 
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றிக,ேக வலேம யாேனைன5 ெசறிேக வலநீ� >� ேமலா�, 
திக,ேக வலC ெச< திடநா!C ெசறிேக வலந� ெபா�� ேபா�றி.  (93) 
 
3917. காராணவ�த$ ேற8ப�டா< கல�க மாைய ய" ;*டா, 
ேயாரா விைன�ேகா� ப�டா< ேபா� >டேன வர:� ப�டாெய$, 
றாரா வறி�தா< நீேயெய$ றைமய விழி�" மா$ =தேலா�, 
ேதரா :�வ� ேதா�றிெயைன� கா�2ய�E� திற� ேபா�றி.  (94) 
 
3918. ஒ$A ப!ேக வல�ைதைய� "றைழ� தாCச கல� ெதா$A, 
=$ற வி�Cச கல�ைத�" =தி� ெமாளிசா� �த�தி, 
ெல$A வ$ன ேபதெமலா ம�ளி னிைச�" =ைற கா�2, 
ந$A ெதாி�தி� 2னிதா*ட நலமா� ெப�ைம� திற� ேபா�றி.  (95) 
 
3919. யாேன ெய$ன ெவனெத$ன நி$ற வி�ைள8 ேபா� கிெயலா�, 
தாேன ெய$ன ெவைனவ1ேல த$றா ளி��தி� கதி�= 
$ன, மீேன ெய$ன விள�ெக$ன விர: மாைய மா<�த'க, 
Uேன Sக� Sக�5சிெயலா ேம�ற :ாிைம� திற� ேபா�றி.  (96) 
 
3920. இ�ைற வைரB ெம$வழிேய யி��த தைன8ேபா� ற$வழிேய, 
ெய�ைற வைரB� த'>நிைல ேதா$ற� தைனB ெமைன B�த�, 
ெதா�ைற Bறாத தனெதனத� ெறா�=8 பா,ேம$ =M8 பாழா, 
ம�ைற� கடறி வைலயாக வ�ேபாி$ப க� ேபா�றி.  (97) 
 
3921. மதிL� றி��>C சைட=2B மாJ மM:C ச"�8 �ய=�, 
"திL� றி��>� தி�=க=� ேதா$ற8 ப2�த �&� ேதா/�, 
விதிL� றி��த ெசGவாB� ெவ<ய தா> Sத�க*?', 
கதிL� றி��த தி�வ2B =ைடய ைகைல8 பிரா$ ேபா�றி.  (98) 
 
சிவெப�மாJைடய க�டைள. 



33 

 

 
3922. எ$A "தி�த ந�தி=க ெம�மா$ க�ைண Bறேநா�கி 
ந$A நி$ைன யபரசிவ ென$A ஞால' ெகா*டாட வைக 
ெவா$A சிற8பி னா�பிற�ேபா /ைர�தா K/� கிையB� 
ய$A தவிர8 பாரா�2 யைமய வ�ெக$ ற�� �ாி�தா$.  (99) 
 
3923. ப$னா* =ய$A ெந!மாேல ப'ேக �கேன பிறரறியா� 
த$னா� ெபாிேயா$ ெப�'க�ைண ெயா�'> ெப�ற ைசலாதி 
=$னா� வா<�த த$பணிேய =ய$A தைலநி$ றி�நாேள 
ந$னா ெள$A மகி,சிற�தா னட�த தினிேம னவிJவா�.  (100) 
 
சன�>மா=னிவ�. ேவA. 
3924. ம�டல� கமல8 ��ேத* ைம�தனாC சன�> மார$ 
க�டல� பைட�த லாதி கனவிJ ேம$A ெகா�ளா$ 
வி�டல� மணிமா� ப*ண1 வா,�ைகயி$ ெவA8� ைவ�தா$ 
ப�டல� திைசயா$ ெற<வ8 பாதேம சா�� ப*பா$.  (101) 
 
தி�ந�திேதவைர அைடத1. 
3925. மைற=த� கைலக ெள1லா மய�கற� ெதளி�த நீரா 
னிைறெகM க�ைண வா<�த ெந!�தவ =��ெகா* ட$ னா$ 
>ைறய� =*ைம ஞான' >றி�ெகா! ேத�த1 ேவ�டா 
னிைற=த� கயிைல கா�> ந�திபா ெல<தி னாேன.  (102) 
 
3926. எ<திய சன�> மார ன�திெய� ெப�மா$ பாத 
ெம<திக ழ$பி� பலகா1 விைரதர� தா,�" தா,�ேத 
ையெதன ெவM�" நி$றா ன�விய' க*ணீ� ேசார 
ைமதிக, மனமி1 லாைன ேநா�கினா ன�தி வ�ள1.  (103) 
 
தி�ந�திேதவ�வJ. 
3927. ேநா�கிய ந�தி8 ��ேத ?வ/நி$ னாம� யா" 
ேத�கிய வ&யி னி�த5 சில�பைட க�ம� யா" 
பா�கிய மாக� ெகா�E� பயென" ேவ�ட ெத$றா 
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U�கிய வ&யா$ மீ�!� பணி�ெதM� "ைர�க /�றா$.  (104) 
 
சன�>மார� விைட 
3928. எ$ெபய� சன�> மார னி5சில� பைட�ேத னாத$ 
ற$ெபய ரைடநி$ ெச�ெபா� றா�பணி ெசய�ெபா��ேட 
ந$ெபய �*ைம ஞான நாயிேன$ ேவ�ட ெத$ேற 
மி$ெபய�� ெத$ன மீ�!� L,�ெதM� "ைர�தா ன$ேற.  (105) 
 
தி�ந�திேதவ� அவைர அ'கீகாி�த1. 
3929. ந�திெய� ெப�மா ென$பா ன1&ய� சன�> மார$ 
��திB� ெதளி: மா�த� ேபாத�தி ெனாழி:� ேத��ேத 
B�திய விவJ� >*ைம ேயாதலா ெம$A� ெகா*! 
=�திய வி;தி ந1கி =M8பணி நய�தி ெய$றா$.  (106) 
 
சிவகண�ேதா� மகி,5சி. 
3930. ெசா�ற ெசா� றைலேம� ெகா*! >மர$[ மகி,5சி 
B�றா ன�றவ� கண'க ண�தி� கிவ$ வ�" ந?>' கா�சி 
க�ைறயC சைடயா�� கி�த ந�திேய கல�த ெதா�> 
ம�A� ேவ றி1ைல ெய$னா வா<மல�� "வைக ;�தா�.  (107) 
 
3931. தி�வ28 பணிவி டா" ெச<ய8ப$ னா�க� ெச1ல 
ம�வ2� க2ய னான >மர$வா, த�ம� நாளி� 
ற�வ2� ைகைல கா�>� த�பிரா$ க�ைண 6��ேத 
B�வ2� >*ைம ஞான ேமா"மா :�ள' ெகா*டா$.  (108) 
 
சன�>மார� உபேதச� ெபAத1. 
3932. ெபா�� ெபA' >மர� 6வி8 ெபா&வி$மா� 2��த1 ெச<ேத 
ய�� சிவஞான ேபாத ம*ண1பா� ேக�ட வாேற 
ெத��ெபற� ெதாைக =$ @$றா� ெச8பினா ென�தஞா$A 
ம��ப! ைமய மாதி =�>�ற ம2�த நீரா$.  (109) 
 
3933. ம$னிய >ரவ$ வா��ைத =MைமB மா*பி� ேக�! 
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மி$னிய ெகா!சி�தி�"� ெதளி�"ேம னி�ைட 62� 
"$னிய வி��தா$ வ�ேப ெசா/�பிர பCச மா<�"8 
ப$னிய சிவஞா ன�ேத பட�ெப�C ெச1வ னாகி.  (110) 
 
3934. இ$னணC சன�>மார னிய1 சிவ ஞான ேபாத 
ந$ன�� ெடளி�" =�தி நய�"L� றி��>' காைல5 
ெச�ெநறி ெயாM�கC சா�ச� தியஞான தாிசனி8ேப� 
ம$னிய =னிவ$ வ�" வ*கயி லாய� ��கா$.  (111) 
 
அவைர5 ச�திய ஞானிதாிசனிக� அைடத1. 
3935. ��கமா =னிவ$ ஞான ேபாதமா� சன�> மார 
ன�கெபா� பாத� ேபா�றி நாயிேன J<�ேத ென$றா$ 
ற�க நீ யாவ$ வ�த காாிய ெமவ$சா� ெற$ன� 
தி�ெகலா� �க,தா$ ேப�� வ�த"� ெதாிய5 ெசா�றா$.  (112) 
 
அ2யா� மகி,5சி. 
3936. பர:வி* ண8ப ேம�A8 ப'கய =கமல��" 
விர: நீ ெற!�" ந1கி8 பணிெச<" ேமக ெவ$றா 
னா:நீ�5 சைடயா ன$ப ரக�திய =னிவ J�>� 
கர:தீ� திரணQமா� கினிெயன� கல�தா ென$றா�.  (113) 
 
ச�தியஞானி தாிசனிக� உபேதச� ெபAத1. 
3937. சீாிய த$ேப� நா�ட� தி�வ28 பணியி� ற8பா 
ேனாாிய =னிவ$ ேமவ :Aமகி, >மர$ ;�"� 
ேதாிய தா$ =$ ேனா��த சிவஞான ேபாதC ெசா�றா$ 
Lாிய ந�தி8 ��ேத டன�> =$ விள�� மாேற.  (114) 
 
3938. >ரவைன வழிபா டா�றி� ெகாE�திய வைன�"� ேத��" 
திரவைன ைகயிைல ஞான சிகாமணி யாகி வா,�தா$ 
�ரவைன ெயா�பா$ ேமய �ராதன ன�ேள ெய$ன8 
பரவைன த�மா A�றா$ பரCேசாதி =னிவ ென$பா$.  (115) 
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அவைர8பரCேசாதி=னிவாைடத1. 
3939. திக,பரC ேசாதி தா$ச� தியஞான தாிசனி8ேப�8 
�க,=னி யி��ைக நா28 ெபா�பத� பணி�" L,�தா 
னக,மல வைனயா னீயா ர!�தெத$ ெனனவி னாவ 
விக,பவ மா<�க வ�ேத ென$ெறலா =ைர�தா ன$ேற.  (116) 
 
3940. உைர�தெசா$ =M" ேம�ேற BA>ண =M" நா2 
விைர�தம� றிவ$ேபா &யாேர ேம:வா ெர$A வ�" 
நைர�தெவ� விைடயா$ ெச<B ந1ல� ெள$A �1& 
வைர�தெவ* ணீA ந1கி வதிகந� பணியி ெல$றா$.  (117) 
 
தி��கிள� =னிவ னாCச� தியஞான தாிசனி�>� 
க��கிள� தரCசா ராத பரCேசாதி கிைட�த கா�சி 
B��கிள� "ைறைச ெய'க� சிவஞான ேயாகி� >*ைம8 
ெபா��கிள� க5சிய8ப =னிவர$ �ண��த ெதா�>�.  (118) 
 
3942. பணிபல நாE' ெகா*! பரCேசாதி� கிர�கC ெச<" 
"ணிசிவ ஞான ேபாத� ெதா$ைமயி Jபேத சி�"� 
தணிவற� ெதளி�த பி$� K/'ைக� தா'க ந1கி 
யணிெச<தா ென�ைம யாE ம��த� >ரவ ேரேற.  (119) 
 
3943. உ*ைமயா� ைகைலநி$A ெமா�பரC ேசாதி நாத$ 
வ*ைமசா$ ஞான சி�தா மணிெயன ம*ணிழி�" 
த*ைமயா� காசி யாதி� தல�தாி சி�>' காைல 
ந*ைமசா1 ெவ*ெண< ந1R� நட�த" மினி5ெசா1 வாமா1.  (120) 
------- 
நா+காவ&நா+காவ&நா+காவ&நா+காவ&    
 
3944. ெசா1ெலாM�க நடவா" ேசாைனவற' 6�கா/� 
�1ெலாM�க� தைலெய!�ெதG விட�"மா<8 ெபா&தர: 
மி1ெலாM�க� "றெவாM�க மிர*டாய விய1 வா<�த 
ந1ெலாM�க ெமன8�க/ ந!நா! ந!நா!.  (1) 
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3945. ெபா$னிலம1 கமரெரலக� ேபாகிய ெத� பசிெய$ன 
ெவ�நில=' >"க&�ேத யிய1;ைச விழாெவ!8ப 
வ�நிலெமா<� கவராய வா�A�கா லா�2யாக 
ண$னிலCெசா$ =2 >ைல�" ந!நா! ந!நா!.  (2) 
 
3946. ��க:யி� சிைதயா" ேபா�றிவ� ம*மக�>� 
த�கவள� பலெபா&த* டகநாட1 >�றடமா� 
ெதா�கெப� வள'கா�! ேசாணா! =ைல� தடமா 
ந�கமணி ேமகைலH, ந!நா! ந!நா!.  (3) 
 
3947. >றம&தி$ >$Aகைள� >Cசர�ைத� கீ,ேமலா 
வறம&ய :��2வயி ற"கிழிB ம" ேநா�கி8 
�றவகழி யிரா8பக/� ெபாேறென$ேற ேயாலமிட8 
பிறரறிB நீ�த�தி� ெப*ைணபா< வள� ெப�>�.  (4) 
 
3948. ெப*ைண தி யி�பா/� ெப��>மிக ெவM'ெகாM'கா� 
ப*ைணவய� றைலநிர8ப8 பCசா& கத&க= 
ெக*ைணயற� த2�ேதா'கி யி�திரனா ரைவ நிர8ப 
:*ணயமா� ம*ெணா! வி* \டலற� 6ட1 ெசB�.  (5) 
 
3949. ெப*ைணெயM� திைர�ெகாM�" �க,�ெகாM�தி$ பிற�கெமன 
வி*ைணயளா யாமாத� ெவ� =ைல�>' >ம'கMவி8 
ப*ைணகளி$ பிரதாப� பட��தெதன8 பட�த/ 
ெம*ைணயிலா5 ெச�ெநெலா! க$ன1கEமினிேதா'>�.  (6) 
 
3950. சாெல1லா� ெவ2வாைள த2ெய1லாC ெச'>வைள 
காெல1லா' க�ேமதி கர�ெப1லா� பா�பின'க� 
Hெல1லா� ச'கின'க !ைறெய1லா =�">�த1 
பாெல1லா� ப�திைரய1 பட�ெவ1லா' க=ேகறி  (7) 
 
3951. ெத$றெலழ வழல���C ெசGவியமா� "ண�5ேசாைல 
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ெயா$ற1 ெகா� =Mமதிைய ெயாழியா" தடவ�த1 
>$ற&$ ம* மகள'ைக� தைலநீ�2� >ளி�வி�பா 
ம$ற&லா மக*=க�ைத வ�திறம� ற" கா�!�.  (8) 
 
3952. கைரத�மா ட'கெளலா' ககனமளா< நி�ற&னா1 
விைரயாகி&$ ெகாM��ைகேயா ேமகேமா லா:வன 
:ைரெசறி�த ெபாழிலைன�" ெமா�ளியகா� த'>தலா� 
�ைரதவி� ம"மைழேயா �ன$ மைழேயா ெபாழி>வன.  (9) 
 
3953. ம�:லக' களி Q'க வ*சமயா சாாியரா 
மி�வ�கEC ச�தான� தி�வ�கE மவதாி�க8 
ெப�>தவC ெச<தெதனி� பிற'>வள ந!நா�2 
ன�>தவி� சிற8�ைர�க வ2ேயனா வா>வேதா.  (10) 
 
ஆக ெச<ய� - 202. 

�சிவஞானேயாகிக� சாி�திர� .�றி�/�சிவஞானேயாகிக� சாி�திர� .�றி�/�சிவஞானேயாகிக� சாி�திர� .�றி�/�சிவஞானேயாகிக� சாி�திர� .�றி�/....    
----------- 


