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கட./ ைண

சீ தஞான* ெச12+டரா3தி
வணாமைலவல மா'மியேபா
தீ தமகிைம ெவளி5ைரகதிக
ழாைனகவ' பத3ைணேய.

1

7+ரரா8 மன9களி சிவ
ெபா'மைல*சா :னமகிைம
ேப+வக' றா/ேபா றி - ெப
மானிபாத3 தின3ெதா1ேவ'.

2

அணாமைலவள தீ தமகிைமயி9
காதிேயாட3த ெம%ைரக
.ணாைலயாெம' தாயார/ப8
.பம றவ 3ைணேய.

3

7ேலாகவாைச ற3தரவனா
ேபாதமகாாிஷி ெகௗதம2
சாேலாகேவத மைலககள ச'னதி
சா 3தா'ேவ/வி நடதெவ'ேற.

4

3

அகினி$8ேய ெகௗதமம9ேக
ஆரணமாாி ெசாாிைகயிேல
தகவழள ேவதிய>3தண
த'னிபிற3தா' வினா8யிேல.

5

பிற3தேவதி யைன"பா  - ாிஷி
ெபமானணாமைல ?*+ரைன
ற3தஞான விழிேனாகிதின
ேதாதிர2ெச@ெயன ெதாடளிதா'.

6

பி'>3த"ைபக/ ேயெழ%கி/ளி
ேபா$டனரகினி டமதி
உ'னிதெச3தி ேபாேல1ெபக
Bதிதாேராம அழநிறேபா.

7

கட3தமாாிஷி ேயைர"பாாி3த
க'னிைகமா கைள தா'பா 
அட பதிகி நடன:ாி3திட
ஆகிைன?3தா மகாாிஷி5.

8

இ"ப8யாதியி ெஜனகேவத'
ெச"பியவாேபா "ப8ேயா
ஒ":":ராண ைற"ப8ேகயி'ன
ஓேவனி9கன ேக/மனேம.

9

இ3திர தீ த

ச3திர'ேம. 8கட./மைல
சா 3தகிழ க3தனிேல
இ3திரதீ த மிெபைமயி9
ேகெத'ைர"ேப னத'மகிைம.

இ3திரனாேல சைமதவாமிர
ேட1லேகா மதிதின

10

4

வ3தேலாGHகி" பவ3ைலதாாினி
வா9க5க மானிடேர.

11

,%3ைத"7ரண 7சதிேலயதி
ளிெதாைக*சல டவத 
நீ%ெமாேகா8 பிரமதி59,ட
நீ99க5க மானிடேர.

12

அகினி தீ த

மாமைறேபா  மணகிாிெய>
மாைலெத'கிழ காமதிேல
ேநம2ேசரகினி தீ தடட
ேன ைமெய'ெசாIேவ' மானிடேர.

13

ப9னிமாத ெபௗ ணமிகாலதி
பாளஜீவ க ளாெரனி>
அ9கனெச' 1கி'மவ
ஆராவிள9ேமா மானிடேர.

14

மிகதவனி ெய1வ க/பதினி
மா கைளகெடா நாைளயிேல
அகினிேதவ' விபவவ'ெபJ
ரான+வாைக ெதாி3தனளா.

15

த'>மாறிய க'னிய ேபாலேவ
தக+ண வ8ெவ%
வ'னி":ட ென>9கணவ'றைன
வ2சி59,8 கல3தனேன.

ம'>யி ேபால வ8ெவ%க :
மா றியபாவ மைதைலக
வ'னிதடாகதி GHமகாைலயி

16

5

வானவ நா% கிைடதனவா.

17

எம தீ த

எ8ைசேயா வண9மணாமைல
ெத'றிைசபக ெமா:னலா
சடனா தீரெமா' டதிGHகிட
கடபல'ேகB மானிடேர.

18

கா திைகேதா பதினாரா8I
காரணமாக 1கினவ
சீ ெபதிேரகேம ெபா'னிறமாெமன
சித களி'ன GHவரா.

19

'ெனாகாலதி பிரமாவினா5த
ப$%ெயம>ட 'றினதா
யி'னதிGHகிேய தீ ெகாடாென'
ஏ1லகேதா GHவரா.

20

நிதி தீ த

நிதிGைல ந%வைணயி நல
நிதிதீ தெமா' டதிேல
கதிழிகிேனா ெகாடமவ
க$%ைரயாக விள9கி%ேம.

21

ெஜ'மா3திர"பைக தா'வில9ெகா%
ேசடைன"ேபா'ற விட3ைல5
க'மெமலா9கட தா'கடபல
காரணெசா 8யா.

வண தீ த

22

6

ேமIலகதவ ேபா மைணயி'
ேம ெக>3திகி வளமி3த
பாலவணனா தீ தடதி'
பா'ைமெய'ெசாIேவ' மானிடேர.

23

நலம>ெநாி த'>டேனயதி
நாB1கின ேப கB
வலகிரக9க ெளா'பேமவ
தாெதனேவமைற தாமைர5.

24

இ'னநவகிரக ெமா'ப. - தன
ேக றயர மகலெவ'
ப'னிதின3தின GHெத'ேற - பழ
மாமைறெசா% மானிடேர.

25

வா@. தீ த

அ9ேகய%ள வா@.தீ தமதி
ல':ட'GHகி% ேப கB
ச9கடயா.3 ைல3அளவ ற
ச வச.கிய ெம@வரா.

26

ேபர தீ த

டதிபர.ம ணாமைலவட
பகேபரனா தீ தமதி
கதி1கி% ேபாிடெச3தி
க'னி8யா யி3தி%வா/.

27

ெசவ*ெச ெசழிதி%மா3 - தின
ெச@53ெதாழிI பதி%மா
வலைண5 அ%தி%மாகைட
வாேனா%,ட பதி%மா.

28

7

அ+வனிேதவ தீ த

வடகிழெக'>மீ சானியதிகிேல
வளெபமMவினி தீ தமதி
அ%நித ழிகி%ேப களி
னான3தெம'ெசாேவ' மானிடேர.

29

நீ*சசாதிேயா ராயி>ம'னதி
நித+தமா@ GHகிவாி
?*+ர'ற'கழ 7Nவம'றி
யி'னக ம'னவ னா@பிற"பா'.

30

அகMதிய தீ த

இகதிதமி1 ெகாவாபதி
ெனெபய த9க$ 'னவரா
அகதியமானி தீ தமகிைமயி9
கைறயேகB :வியினேர.

31

க'னிெய>:ர$ டாசிமாத3தனி
காைலயிேலதின ேவைலயதா@
ந'னதிெச' 1கிலவ தமிH
நாவலராவ கா மானிடேர.

32

வசி$ட தீ த

ெசாI9ேபரனா தீ தமகினி
(1வதிOட மகானியா
வலவ தீ தெமா' டதி>ைம
வள"பமேகB மானிடேர.

கா தி3த பிசி மாத1ைம5

33

8

க9Iகாைல ழிகிவாி'
சாMதிரயாைவ5 பி$ைசெகா%
சம பேம மானிடேர.

34

பாவ19 கடகட"பத'றி
பாவல நாவல யாவ
காவலனாசம  கிைடம
க9ைகயி'மா'மிய ேபாமனேன.

35

+"பிரமணிய தீ த

ெச9ைகவ8ேவல +"ரமயர/
ெசைம":னசிவ தீ தமதி
த9கி1 மவ ெபைம*ெசாI3
த'ைமயெத'வச மலகJ .

36

வினாயக தீ த

தானவராதிய ேபா வினாயக
த பரG தி :னமகிைம
வானவ2ெசா காணாெதன*ெசால
வ பனா'ெசா8 ெலா"பி%ேமா.

37

வயிரவ தீ த

ைசவமைறெகா காவலராசிவ
ச9கரனா தி" பாலகரா
ைவரவG தியி' தீ தமகிைமைய
ைவயகேதா ெசாவ தலகJ .

ச3திர(ாிய ேதவ தீ த

ச3திர(ாிய ரOடவ+கB2

38

9

சதக'னித ம றவ
சி3ைதகளி 1கிய தீ த9க/
ெச"பவேனக ட":ற.

39

தி நதி

ஒ"பிட,டா வைணசிவகிாி
ேயா9வட திைசதனிேல
ெச"பவட9கா திநதிெய'ெறா
ெசவநதிகJ மானிடேர.

40

:ணிய நதி

அணலணாமைல ேம திைசதனி
அட களி'ன GHகிவ
:ணியமாநதி த'ெபைமவி/ள"
:தகமா கதிசயமா.

41

ேசயா நதி

விடநதி வடதிைசத'னிேல
வி%வய'றின GHகிவ
ப%ேசயார/ பா'ைமவிள9கிட
பாரதியாB மய9வளா.

42

வானா$%கிட ெச@தவ+ரைர
வாாி+வாிட ேவவி%த
ேசனாபதிசிவ +"பிரமணிய
ெச@ய, ேவவி$ டைழதவா.

பால+"ரமய ேவ+வாியி3த
பாதவிய மாநதிைய
சீலட'ேச யாெரன"ேபா றிேய

43

10

சித க/+தி தவமி"பா .

44

சிவெக9ைக

ஈசனா ச'னதி த'னி சிவெக9ைக
ெய'ெறாெத@வ திளமா
மாசிமாத3தனி GHம8யவ
மாதவராக" பிற"பனரா.

45

சி3ைதயில'னதி ெயணி8>2Mதான
ெச@தந :ணிய9 கி$%ெம'
அ3தண வி2சய மாமைற5மி3த
அணெமலா2ெசாI மானிடேர.

46

சகைர தீ த

ப8ேயார8யா யள3தமகாவிON
பபிற"பி' வராகமதி
8வண9கியி3த சகைரெபா@ைகயி
GHகிெவவர ெப றனரா.

47

பிரம தீ த

ச கைர"ெபா@ைகயி' ெத'கிழகேக
சா 3தவடபா ெலாதிைசயி
மிகபிரமனா %"ணதீ த
ேம'ைமெய'ெசாIேவ' மானிடேர.

48

இ'னமேனகமா3 தீ தவிேசட9க
ெளணியளவிட நமளேவா
ெசா'ன*சிவகிாி கடவமினி
ெதாைல"பிறவி ெய%"பேடா.

49

11

ப*ைசநிறதா ள8ேபா றி - ெயா
பாகமேணச' றா/ேபா றி
இ*ெசகம'ன' வலாளந9ண
50

விய ைப*ெசாIேவ' மானிடேர.
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