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தி�அ��பா ஐ�தா� தி� ைற, பதிக� எ# - 7,   பதிக%தி& ெபய� - அதிசய மாைல 

ஆவாஈ ததிசய�ஈ ததிசய�எ& )க�ேவ& 

     அ+யெரலா� நிைன�.நிைன� தவி��தகெந/ 0�கி 

ஓவாம� அர�றிட2� அவ�/க�ளா& மாைய 

     உலகவிட யான�த� உவ�.வ�.  ய&4 

த5வாய நரகினிைட விழ/கடேவ& எைன%தா& 

     சிவயாநம என�)க8� ெதளி2ைடய& ஆ/கி9 

சாவாத வர�ெகா
��% தன/க+ைம பணி%தா& 

     தனி%தசிவ காமவ�லி/ கினி%தநட% தவேன (3208) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற,  பதிக� எ# - 22,  பதிக%தி& ெபய� -  நடராஜபதி மாைல 

Aத த லாயபல க�விக அைன%.�எ& 

          )க�வழி� பணிகேக�ப� 

     ெபாBபடா9 ச%திக அன�தேகா +கC�ெமB� 

ெபா�க#ட ச%த�பல�� 

          ஏதமற எ&Eள� நிைன%தைவ நிைன%தாF 

     கிைச�ெதG% .தவஎ��� 

இறவாத ெப�நிைலயி� இைணெசாலா இ&)� 

          றி�/கஎைன ைவ%த0�ேவ 

     நாத த� இ�I&4 வைரய�த நிைலகC� 

          நல�ெபற9 ச&மா�/கமா� 

ஞானெநறி ஓFகஓ� தி�வ�� ெசFேகா� 

          நட%திவ� ந�லஅரேச 

     வாதமிG சமயமத வாதிக ெபற�கKய 

          மாமதியி& அ தநிைறேவ 

     மணிம&றி& நGநி&ற ஒ�ெதBவ ேமஎலா� 

வ�லநட ராஜபதிேய (3673) 

அ�நாளி� அ�பல% தி�வாயி லிைடஉன/ 

          க&)ட& உைர%தப+ேய 

     அ�)த�எ லா�வ�ல ந�அ�� ேபெராளி 

          அளி%தன� மகி��.&உேள 

இ�நா ெதாG%.ந5 எ#ணிய ப+/ேக 

         இய�றிவிைள யா+மகி�க 

     எ���இற வாநிைலயி� இ&பஅE பவனாகி 

         இய�O%த மாதிI&4� 

எ�நாC� உ&இ9ைச வழிெப�4 வா�கயா� 

         எBதிநி& E�கல�ேத� 

     இனிஎ�த ஆ�றிE� பிK2ேற� உ#ைமஈ 

         ெத�மாைண எ&ற0�ேவ 
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ம&னாகி எ&ெபKய வா�வாகி அழியாத 

         வரமாகி நி&றசிவேம 

     மணிம&றி& நGநி&ற ஒ�ெதBவ ேமஎலா� 

         வ�லநட ராஜபதிேய (3680) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 23, பதிக%தி& ெபய� - ச�0�மணி மாைல 

த%.வ மசிநிைல இ.இ. தாேன 

     ச%திய� கா#என% தனி%.ைர% ெதன/ேக 

எ%.வ� தைனகC� ந5/கிெமB� நிைல/ேக 

     ஏ�றிநா� இறவாத இய�அளி� த�ளா� 

சி%.வ� .லகFக எவ�றிE� ஆட9 

     ெசBவி%த ேபர�� சிவபரP Oடேர 

ச%.வ ெநறித� வட�அ�� கடேல 

     தனிநட ராஜஎ& ச�0� மணிேய (3692) 

அமர��  னிவ�� அதிசயி% திடேவ 

     அ��ெப�P ேசாதிைய அ&)ட& அளி%ேத 

கம 4 சிவெநறி/ ேக�றிஎ& றைனேய 

     கா%ெதன .ள%தினி� கல�தெமB� பதிேய 

எம�எ � அவ�இனி இைலஇைல மகேன 

     எB�பற வா�கஎ& றிய�பிய அரேச 

சமரச ச&மா�/க சFக%தி&  தேல 

     தனிநட ராஜஎ& ச�0� மணிேய (3702) 

ந&மா�/க% தவ�உள� ந#ணிய வரேம 

     நGெவளி நGநி&4 நடPெசR� பரேம 

.&மா�/க வாதிக ெபற�க� நிைலேய 

     O%தசி வான�த� )%த  .வ�ேப 

எ&மா�/க� என/களி% ெதைனRேம� ஏ�றி 

     இறவாத ெப�நல� ஈ#தெம$% ெபா�ேள 

ச&மா�/க சFக%தா� தSவிய பதிேய 

     தனிநட ராஜஎ& ச�0� மணிேய (3703) 

க�தாம� க�.�ஓ� க�%திE� க�%ேத 

     காணாம� காT�ஓ� கா�சியி& விைளேவ 

எ�தாக% திK�ேதE/ கிகபர� அளி%ேத 

     இறவாத வர'#த# த�ளிய ஒளிேய 

வ�தாக� தவி�%திட வ�தெத ள ேத 

     மாணி/க மைலநG ம�விய பரேம 

த�தான  ணெவன9 சா�றிய பதிேய 

     தனிநட ராஜஎ& ச�0� மணிேய (3708) 
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ஏகாஅ ேனகாஎ& ேற%திG மைற/ேக 

     எ�டாத நிைலேயநா& எ�+ய மைலேய 

ஓகாள மதFகைள  Sவ.� மா�றி 

     ஒ�நிைல ஆ/கஎ& 4ைர%தெமB� பரேம 

ஈகாத� உைடயவ�/ கி�நிதி அளி%ேத 

     இ&)ற� )Kகி&ற இய�)ைட இைறேய 

சாகாத வர#த#தி� ெகைன)கா�த அரேச 

     தனிநட ராஜஎ& ச�0� மணிேய (3709) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 27, பதிக%தி& ெபய� - தி�வ� விைழத� 

விைர�.நி& அ�ைள ஈ�திட� ேவ#G� 

     விள�)�இ% த�ண�எ& உள�தா& 

கைர�த. காத� ெப�கிேம� ெபாFகி/ 

     கைரஎலா� கட�த. க#டாB 

வைர�ெதைன மண�த வளேல எ�லா� 

     வ�லவா அ�பல வாணா 

திைர#தஎ� உட�ைப� தி�உட� பா)கி� 

     திக,வி�த சி�தேன சிவேன (3755) 

சிவ�திக� க�ைண% தி�ெநறி9 சா�)� 

     ெதBவ�ஒ& ேறஎE� திற � 

நவ�த� நிைலக Oத�தர% திய8� 

     ந&ைமR� நைரதிைர  தலா� 

.வ�.வ� தவி�%.9 -�தமா திய'. 

     -கவ/ வ�ெப�� ேப�� 

தவ�திக� எ�லா� வ�லசி% திR�ந5 

     த�த� த�ண�ஈ ெதன/ேக (3756) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 36, பதிக%தி& ெபய� - ெப�ற ேப�றிைன விய%த� 

களி%ெதன .ட�பி� )0�தைன என. 

     க�%திேல அம��தைன கனி�ேத 

ெதளி%தஎ& அறிவி� விளFகிைன உயிK� 

     சிற�பினா� கல�தைன உள� 

தளி�%திட9 சாகா வர�ெகா
� ெத��� 

     தைடபடா. சி�திக0 எ�லா� 

அளி�தைன என/ேக நி&ெப�F க�ைண 

     அ+ய&ேம� ைவ%தவா ெற&ேன (3748) 
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தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 37,   பதிக%தி& ெபய� – அழி2றா அ�வ+வ� ேப4 

சிவFக னி�தசி� ற�பல% த�நட� ெசBகி&ற ெப�வா�ேவ 

நவFக னி�தேம� நிைலநG விளFகிய ந#பேன அ+ேய&ற& 

தவFக னி�தேதா� வி#ண�ப� தி�9ெசவி தK%த� )K�தாேய 

பவ�க னி#தஇ1 வ/வேம அழி3றா% பதிவ/ வாமாேற (3852) 
 

விளF0 கி&றசி� ற�பல% த�நட� விைள/கி&ற ெப�வா�ேவ 

களFக மி�லேதா� உளநG விளFகிய க�%தேன அ+ேய&நா& 

விள�பி நி&றேதா� வி#ண�ப� தி�9ெசவி விய�த� )K�தாேய 

உள�ெகா0 இ1வ/ வி�ைமேய ம#திர ஒளிவ/ வாமாேற (3853) 
 

விPO கி&றசி� ற�பல% த�நட� விைள/கி&ற ெப�வா�ேவ 

எPச� அ�றமா மைற + விளFகிய எ&Eயி�% .ைணேயநா& 

அPச� இ&றிேய ெசBதவி# ண�ப�ஏ� றகFகளி% தளி%தாேய 

�4-� இ13ட� அழி3றா ேதா�5ெம$. -கவ/ வாமாேற (3854) 
 
ஓF0 கி&றசி� ற�பல% த�நட� ஒளி�கி&ற ெப�வா�ேவ 

ேதF0 லாவிய ெதள  ேதெப�P ெச�வேம சிவேமநி& 

பாFக ேன&ெமாழி வி#ண�ப� தி�9ெசவி பதி%த� )K�தாேய 

ஈ�5 வ 67ட� எ���வ 6 ழாெதாளி8 இய�வ/ வாமாேற (3855) 
 

இலF0 கி&றசி� ற�பல% த�நட� இGகி&ற ெப�வா�ேவ 

.லF0 ேபர�� ேசாதிேய ேசாதிR .லFகிய ெபா�ேளஎ& 

)லFெகா வி#ண�ப� தி�9ெசவி/ ேக�ற� )K�தைன இPஞா&ேற 

அல�5� இ13ட� எ9ைற:� அழி3றா அ�0வ/ வாமாேற (3856) 
 
சிற�த ேபெராளி% தி�9சி�ற� பல%திேல திக�கி&ற ெப�வா�ேவ 

.ற�த ேப�ள% த��ெப�P ேசாதிேய Oக�ெப� நிைலேயநா& 

மற�தி டா.ெசB வி#ண�ப� தி�9ெசவி மG%த� )K�தாேய 

பிற#த இ13ட� எ���இ� கழி3றா% ெப�ைமெப9 றி
மாேற (3857) 
 

வயF0 கி&றசி� ற�பல� த&னிேல வள�கி&ற ெப�வா�ேவ 

மயF0 றாதெமB அறிவிேல விளFகிய மாமணி விள/ேகஇF 

கியF0 சி�ற+ ேய&ெமாழி வி#ண�ப� ஏ�ற� )K�தாேய 

தய�5� இ13ட� எ9ைற:� அழி3றா� தனிவ/ வாமாேற (3858) 
 
த5�G கி&றசி� ற�பல� த&னிேல திக�கி&ற ெப�வா�ேவ 

கா�G கி&றேதா� கதி�நG விளFகிய கட2ேள அ+ேய&நா& 

ந5�+ நி&றேதா� வி#ண�ப� தி�9ெசவி நிைற%த� )K�தாேய 

;<
� இ13ட� எ9ைற:� அழி3றா% ெபா�வ/ வாமாேற (3859) 
 

தைடயி லாதசி� ற�பல� த&னிேல தைழ/கி&ற ெப�வா�ேவ 

கைடயி லா�ெப�F கதி�நG விளF0�ஓ� கட2ேள அ+ேய&நா& 

இைட2 றா.ெசB வி#ண�ப� தி�9ெசவி/ ேக�ற� )K�தாேய 

=ைடயி� இ13ட� எ9ைற:� அழி3றா% ெபா�வ/ வாமாேற (3860) 
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ைகயி& ெந�லிேபா� விளF0சி� ற�பலF கல�த� ெப�வா�ேவ 

ெமBயி ேலவிைள� ேதாFகிய ேபாகேம ெமB�ெப�� ெபா�ேளநா& 

ஐய ம�4ைர% தி�டவி# ண�ப�ஏ� றளி%தைன இPஞா&ேற 

ெச$:� இ13ட� எ��மி� கழி3றா. சிவவ/ வாமாேற (3861) 
 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 38, பதிக%தி& ெபய� - ேபர� வாBைமைய விய%த� 

வாதி%த மாைய விைனயா ணவ�எE� வ&மல%ைத9 

ேசதி%ெத& உள� தி�/ேகாயி லா/ெகா#G சி%திஎலா� 

ேபாதி% �ட�ைப:� ெபா� ட� பா)கிந� )%த .� 

சாதி% த�ளிய நி&ன�� கியா&ெசய% த/கெத&ேன (3866) 

ெச%தா� எSெகன9 சி�ைதெசB  &னP சிK%ெதழேவ 

இ%தா ரணியி� அ��ெப�P ேசாதி என/களி%தாB 

எ�தா>� எ��� அழியா வ/3த# ெத� 0நி�ைன 

ைவ�தா$ மணிம&ற வாணநி& ேபர� வாBைமெய&ேன (3867) 

எ&ேனஎ& மீெத� ெப�மா& க�ைண இ��தவ#ண� 

த&ேன Kலாத அ��ெப�P ேசாதிைய% த�.ல0/ 

க&ேன எனவிைள யாGக எ�றழி யாதெச7� 

ெபா�ேன8 வ/3� அளி�ெத�  யி?� =ண8#தனேன (3869) 

அ9ேசா எ&எ&4 )க�ேவ&எ& ஆ#டவ& அ�பல%தா& 

எ9ேசா தைனR� இய�றாெத& E�கல� தி&ன�ளா� 

ெமB9ேசாதி ஈ�ெதைன ேமனிைல/ ேக�றி விைர#�ட�ைப 

இ.ேசாதி ஆ)கிஅழியா நல#த#த வி.ைசையேய (3870) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 40, பதிக%தி& ெபய� - ஆன�தாEபவ� 

காைலயிேல நி&ற&ைன/ க#Gெகா#ேட& ச&மா�/க9 

சாைலயிேல இ&ப� தைழ/கி&ேற& - ஞாலமிைச9 

சாகா வர�ெப9ேற� த%.வ%தி& ேம�ந+/0� 

ஏகா நின/க+ைம ஏ�4 (3893) 

க#ேட& களி%ேத& க�ைண% தி�அ த� 

உ#ேட& உய�நிைலேம� ஓF0கி&ேற& - ெகாBேட� 

அழியா� தி�உ�வ� அ9ேசாஎP ஞா&4� 

அழியா9சி� ற�பல%ேத யா& (3896) 

 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 41, பதிக%தி& ெபய� -  பரசிவ நிைல 

சாகாத வர�என)ேக த#ததனி� ெத$வ� 

     ச&மா�/க சைபயி�எைன% தனி/கைவ%த ெதBவ� 

மாகாத லா�என/0 வாB%தஒ� ெதBவ� 

     மாதவரா திய�எ�லா� வா�%.கி&ற ெதBவ� 
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ஏகாத நிைலஅத&ேம� எைனஏ�4� ெதBவ� 

     எ#Tெதா4� எ&Eள%ேத இனி/கி&ற ெதBவ� 

ேதகாதி உலகெமலாP ெசய�பணி%த ெதBவ� 

     சி�சைபயி� விளF0கி&ற ெதBவமேத ெதBவ� (3910) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 49, பதிக%தி& ெபய� - க#ேட& கனி�ேத& கல�ேத& என� 

ம�0ெநறிேச8 மலஉட�ைப அழியாத விமல 

     வ/வா)கி எ�லாPெசB வ�லசி%தா� ெபா�ைள% 

த�ணம. ெதK�ெதன/0% தாேனவ� தளி%த 

     தயாநிதிைய எைனஈ&ற த�ைதையஎ& தாைய� 

ெபா�நிைறசி� ற�பல%ேத விளF0கி&ற பதிைய� 

     )க�அKதா� O%தசிவ AரணெமB9 Oக%ைத/ 

க�ைணஅ�� ெப�Pேசாதி/ கட2ைளஎ& க#ணா� 

     க#Gெகா#ேட& கனி�.ெகா#ேட& கல�.ெகா#ேட& களி%ேத (4013) 

 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 50, பதிக%தி& ெபய� - ஆ#ட�ளிய அ�ைமைய விய%த� 

அ&பிேல பS%த தனி�பழ� எ&ேகா 

     அறிவிேல அறிவறி ெவ&ேகா 

இ&பிேல நிைற�த சிவபத� எ&ேகா 

     எ&Eயி�% .ைண�பதி எ&ேகா 

வ&பிலா மன%ேத வயFெகாளி எ&ேகா 

     ம&E�அ� பல%தர ெச&ேகா 

எ�=? அழியா% ெபா�=? ஆ)கி 

     எ&ைனஆ# ட�ளிய நிைனேய (4020) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 52, பதிக%தி& ெபய� - பாமாைல ஏ�ற� 

ஆ/கி அளி%த� த லா�ெதாழி�ஓ� ஐ�திைனR� 

ேத/கி அ ெதா�ந5 ெசBஎ&றா& - Z/கி 

எG%தா& அைண%தா& இறவாத ேதக� 

ெகா
�தா�சி� ற�பல%ெத& ேகா (4045) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 57, பதிக%தி& ெபய� - அ�விள/க மாைல 

கைர�.விடா ெத&Eைடய நாவக%ேத இ��. 

     கன%தOைவ த�கி&ற க�க#ேட கனிவாB 

விைர�.வ�ெத& .&பெமலா� தவி�%தஅ� ள ேத 

     ெமBஅ�ேள ெமBயாகி விளF0கி&ற விள/ேக 

திைர#தஉட� விைர#�டேன ெபா�உட�ேப ஆகி� 

     திக,#தழியா ேதா�கஅ�0 சி�ேதெம$. ச�ேத 

வைர�ெத&ைன மண�)K�. ெபா.நடPெசB அரேச 

     மகி�ெவாGநா& )ைன�திGPெசா& மாைலஅணி� த�ேள (4096) 
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சாகாத க�வியிேல தைலயான நிைலேய 

     சலியாத கா�றிைடநி& ெறாலியாத கனேல 

ஏகாத )னலிட%ேத இ+யாத )விேய 

     ஏசாத ம�திர%ேத ேபசாத ெபா�ேள 

Cகாஎ� ெறைன)C/ எ
)காேத எ��� 

     5ைலயாத வ/ெவன)ேக ெகா
�ததனி அ'ேத 

மாகாத� உைடயா�க வS%தமணி� ெபா.வி� 

     மாநடPெசB அரேசஎ& மாைலR�ஏ� ற�ேள (4145) 

0ணமறிேய& ெசBதெப�F 0�றெமலாF 0ணமா/ 

     ெகா#ட�ளி எ&Eைடய 0றி�ெப�லா�  +%. 

மண 4ேப ர�இ&ப அ தெமன/ களி%. 

     மணி +R� [�+எைன வா�கஎன வா�%தி% 

தணவிலிலா ெத� ள�ேத தா�கல#� நா � 

     தா �ஒ� வ/வாகி� தைழ�ேதா�க% =?#ேத 

அண24ேப� அ��ேசாதி அரOெகாG% த�ளி 

     ஆGகி&ற அரேசஎ& அலFக�அணி� த�ேள (4188) 

தைலகா�இF கறியாேத திK�தசிறி ேயைன% 

     தா&வலி�தா� ெகா#ட�ளி% தைட S.� தவி�%ேத 

மைலவ4ெமB அறிவளி%ேத அ�ள த� அ�%தி 

     வ�லபச% திகெள�லா� ம�வியிட� )K�. 

நிைலRறேவ தா �அ/ ேய �ஒ� வ/வா$ 

     நிைறயநிைற வி%.ய��த நிைலயத&ேம� அம�%தி 

அல�தைல�ேப� அ��ேசாதி அரOெகாG% த�ளி 

     ஆGகி&ற அரேசஎ& அலFக�அணி� த�ேள (4189) 

ம� கி�ற ெபா�வ/3� ம#திரமா� வ/3� 

     வா�வ/3� ெகா
�ெதன)5 மணி'/:4 D</% 

ப&Eகி&ற ெதாழி�ஐ�.PெசBதிடேவ பணி%.� 

     ப#)றஎ& அக�)ற � விளF0கி&ற பதிேய 

உ&Eகி&ற ேதா4�என/ 0ளெமலா� இனி%ேத 

     ஊ4கி&ற ெதள ேத ஒ�தனி�ேப ெராளிேய 

மி&Eகி&ற மணிம&றி� விளF0நட% தரேச 

     ெமBR�அணி� த�ேவாBஎ& ெபாBR�அணி� த�ேள (4150) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 68, பதிக%தி& ெபய� - ஆ+ய பாத� 

சாகா வர#த#த தாரக% பாத� 

    ச9சிதா ன�த சேதாதய பாத� 

ேதகாதி எ�லா� சி��+/0� பாத� 

     திதி த� ஐ�ெதாழி� ெசBகி&ற பாத� ஆ+ய (4328) 
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எ#ணிய வாேற என/க� பாத� 

     இறவா நிைலயி� இ��திய பாத� 

)#ணிய� ைகR ெபா�ளா0� பாத� 

     ெபாBய� உள%தி� ெபா��தாத பாத� ஆ+ய (4333) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 70, பதிக%தி& ெபய� - அ�பலவாண� வ�ைக 

ஊக மிேல�ெப9ற ேதக� அழியாத 

     ேயாக� ெகா
�த6ேர வாF8 

     ேபாக� ெகாG%த5ேர வா]� வா]� (4413) 

ஓம�தி ேலந
. சாம�தி ேலஎைன 

     ஓம�த� ஆ)கின 68 வாF8 

     சாம%த ந5/கின 5� வா]� வா]� (4452) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 71, பதிக%தி& ெபய� - அ�பலவாண� ஆடவ�ைக 

ச&மா�/க ெநறிைவ%த5� ஆடவா ]� 

     சாகாத வர#த#த68 ஆடவா F8 

க&மா�/க மனFகைர%த5� ஆடவா ]� 

     க#ணிைச�த கணவேரந5� ஆடவா ]� 

ெசா&மா�/க� ெபா�ளான 5� ஆடவா ]� 

     O%தஅ�� ேசாதியேர ஆடவா ]� 

எ&மா�/க� உள%.க�த5� ஆடவா ]�  

     எ&Eைடய நாயகேர ஆடவா ]� ஆடவா ]� (4464) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 77, பதிக%தி& ெபய� - ஆன�த� பK2 

ெபா.வாகி� ெபா.வி�நட� )Kகி&ற ேபK&ப� ெபா�தா& யாேதா 

அ�நானா$ நா�அ�வா$ அ��வித� ஆகி�ேற� அ#ேதா அ#ேதா (4515) 

ம�வ+ேவ எPஞா&4� எ^விட%.� எதனா> மா$வி லாத 

அ�0வ/வா$ இ�ைமயிேல அைட#திட%ெப9 றா
கி�ேற� அ#ேதா அ#ேதா (4516) 
 
தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 78, பதிக%தி& ெபய� - ஞான ம��. 

 

த&ைன அளி%த ம��. - எ&4� 

     சாகாத ந�வர� த#த ம�#� 

ெபா&ன+ ஈ�த ம��. - அ�� 

     ேபானக� த�த )னித ம��. ஞான (4543) 
 
தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 79, பதிக%தி& ெபய� - சிவசிவ ேஜாதி 
 

ஏகா�த மாகிய ேஜாதி - எ&E 

     எ&4� பிKயா தி�/கி&ற ேஜாதி 
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சாகாத வர#த#த ேஜாதி - எ&ைன% 

     தானா/கி/ ெகா#டேதா� ச%திய ேஜாதி சிவசிவ (4583) 
 

 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 81, பதிக%தி& ெபய� - அ��ெப�Pேஜாதி அகவ� 

எ�ைன:� பணிெகாB /றவா வரமளி� 

த�ைனயி >வ#த வ�<ெப�4 ேஜாதி (4615 Line No 125) 

இறவா வரமளி� ெத�ைனேம ேல9றிய 

அறவாழி யா#தனி ய�<ெப�4 ேஜாதி (4615 Line No 157) 

ஓமய� தி�3� 3வ%=ட னளி�ெதன) 

காமய� தைடதவி ர�<ெப�4 ேஜாதி (4615 Line No 189-190) 

சாமா றைன��# தவி8�தி� ெகன)ேக 

ஆமா ற�ளிய வ�<ெப�4 ேஜாதி (4615 Line No 204) 

சாவா நிைலயி� த#தன 'ன)ேக 

ஆவா ெவனவ� ள�<ெப�4 ேஜாதி (4615 Line No 210) 

இ�ன� ள'தளி� திறவா� திற�=?# 

ெத�ைன வள8�தி
 மி�=ைட� தாேய (4615 Line No 1105) 

சாகா) க�வியி� றரெமலா 'ண8�தி. 

சாகா வர�ைத:# த#�ேம� ேம>� (4615 Line No 1568) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 83, பதிக%தி& ெபய� - இைற இ&ப/ 0ைழ2   

தாேன தயவா� சிறிேய�0% தனி%த ஞான அ தளி%த 

     தாேய எ�லா9 Oத�தர � த�த க�ைண எ�தாேய 

ஊேன விளFக ஊனமிலா ஒளிெப� ெற�லா உலக �எ& 

     உைடைம யா/ெகா# ட�நிைலேம� உ�ேற& உ&ற& அ�ளாேல 

வாேன மதி)க. சாகாத வரனா$ எ�லா� வ�லசி%ேத 

     வயFக உைனR� கல�.ெகா#ேட& வ0/0� ெதாழிேல  தைல�.� 

நாேன )Kகி& ேற&)Kத� நாேனா ந5ேயா நா&அறிேய& 

     நா&ந5 எ&E� ேபத�இலா நடPெசB க�ைண நாயகேன (4627) 

கைலசா�  +) கட�.ண�2 கட�. நிைறவாB/ கKசிலதாB/ 

     க�ைண மயமாB விளF0சிதா காய நGவி� இய�ைகR#ைம% 

தைலசா� வ+வி� இ&பநட� )KR� ெப�ைம% தனி தேல 

     சாகா/ க�வி பயி�றிஎ&E� சா��. விளF0� ச�0�ேவ 

)ைலசா� மன%.9 சிறிேய&ற& 0�ற� அைன%.� ெபா4%த�ளி� 

     ெபா�றா வ/3 ெகா
�ெத�லா� =?வ� லப#த# த�<ேசாதி 
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நிைலசா� இைறைம அளி%தைனநா& ெபா.வி� ஞான ந5திஎE� 

     நி�%த� )Kகி& ேற&)Kத� ந5ேயா நாேனா நிக�%தாேய (4628) 

ஓவா .#G பG%.றFகி உண��. விழி%./ கைதேபசி 

     உட�) ேநாவா .ளமட/கா ேதாேகா ேநா&) 0�பி�ேட 

சாவா வர'� சி�திஎலா� தைழ�த நிைல:� ச�மா8)க 

     ச�க மதி%=� ெப9ேற�எ& ச.�தா& ெபKெத& சK%திர%ைத 

ஆவா நிைன/கி� அதிசய�எ& அ�பா அரேச அ ேதஎ& 

     ஆவி/ கினிய .ைணேயஎ& அ&ேப அறிேவ அ��ேசாதி% 

ேதவா இ.நி& ெசயேலஇ9 ெசயைல நிைன/0� ெதா4�என. 

     சி�ைத கனி�. கனி�.�கி% ெதளா ர த� ஆன.ேவ (4631) 

ஊ�ைற உட�பி� இ��டைறவாB உறFகி விழி%./ கைதேபசி 

     உ#+F 0G%./ க�%திழ�ேத உதவா எ�தி& ஊ�திK�. 

ேந�ைற வைரR� வ 5#ேபா. ேபா/கி இ��ேத& ெநறிஅறிேய& 

     ேநேரஇ�ைற� பக�அ�ேதா ெநGFகா ல �ெமB% தவேயாக 

ஆ�ைற அைட�ேதா� எ�ேலா�� அ9ேசா எ&ேற அதிசயி�ப 

     அ'�B டழியா� தி�உ�வ� அைட#ேத� ெபKய அ��ேசாதி� 

ேப�ைற உKைம� ேபறாக� ெப�ேற& ெபKய ெப�மா&நி& 

     ெப�ைம இ.ேவ� இத& இயைல யாேர .ணி�. ேபOவேர (4633) 

)ைரேச� விைனR� ெகாGமாைய� )ண��)� இ�C� மைற�பிெனாG 

     )க8� பிறவா� தைடகெளலா� ேபா/கி ஞான� ெபா�விளF0� 

வைரேச�% த�ளி9 சி%திெயலா� வழFகி9 சாகா வர�ெகா
�� 

     வலி�ெத& உள%தி� அம��.யிK� கல�. மகி��. வா�கி&றாB 

பைரேச� ெவளியி� பதியாBஅ� பா�ேம� ெவளியி� விளF0சி%த 

     பதிேய சிறிேய& பாட8/0� பKO விைர�ேத பாலி%த 

அைரேச அ த� என/களி%த அ�ேம உ#ைம அறிவளி%த 

     அ�பா ெபKய அ��ேசாதி அ�பா வாழி நி&அ�ேள (4634) 
 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 84, பதிக%தி& ெபய� - ெபறா� ேப4 

ஆவாஎ& ெறைனயா�ெகா# ட�ளியெத ள ேத 

     அ�ேமஎ& அ�பாஎ& ஐயாஎ& அரேச 

சாவாத வர�என)5� த#தெப�# தைகேய 

     தயாநிதிேய சி�சைபயி� தனி%தெப�� பதிேய 

ஓவாெத& உளக%ேத ஊ�ெறS�ேப ர&ேப 

     உளப+ எ&னறிவி� உளெப�P Oகேம 

ந5வாஎ& ெமாழிகெளலா� நிைல%தபய& ெபறேவ 

     நி%திைரத5�� ேத&இர2 ந5Fகிவி+� த.ேவ (4635) 

அ9செமலா� தவி�%த�ளி இ9ைசஎலா� அளி%த 

     அ�ேமஎ& அ�பாஎ& ஐயாஎ& அரேச 

.9ச2ல காசார% .G/கைன%.� தவி�%ேத 
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     O%தெநறி வழF0வி%த சி%தசிகா மணிேய 

உ9சநிைல நGவிளF0� ஒ�தைலைம� பதிேய 

     உலகெமலா� எG%தி+E� உலவாத நிதிேய 

இ9சமய� எS�த�ளி இறவாத வர'� 

     எ�லா4ெச$ வ�லசி�தி� இய9ைக:#த# தைனேய (4638) 

அ9செமலா� தவி�%த�ளி இ9ைசஎலா� அளி%த 

     அ�ேமஎ& அ�பாஎ& ஐயாஎ& அரேச 

.9ச2ல காசார% .G/கைன%.� தவி�%ேத 

     O%தெநறி வழF0வி%த சி%தசிகா மணிேய 

உ9சநிைல நGவிளF0� ஒ�தைலைம� பதிேய 

     உலகெமலா� எG%தி+E� உலவாத நிதிேய 

இ.சமய� எ7#த�ளி இறவாத வர'� 

     எ�லா4ெச$ வ�லசி�தி� இய9ைக:#த# தைனேய (4639) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 85, பதிக%தி& ெபய� - சிவான�த% தS�த� 

ேதக�எ% ேபா�� சிைதயாத வBண� 

     ெச$வி� ெதலா�வ�ல சி�தி:� த#ேத 

ேபாக�எ� லா�எ&ற& ேபாகம தா/கி� 

     ேபாதா�த நா�ைட� )ர/கேம� ஏ�றி 

ஏகசி வான�த வா�/ைகயி� எ&4� 

     இ&)�4 வாS� இய�பளி% ெத&ைன 

ஆகம வ 5தியி� ஆட9ெசB த5ேர 

     அ��ெப�P ேஜாதிஎ& ஆ#டவ� ந5ேர (4646) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 87, பதிக%தி& ெபய� - அ9ேசா� ப%. 

எ�ைமR�எ& தைன�பிKயா ெத&Eளேம 

     இடFெகா#ட இைறவ& த&ைன 

இ�ைமயி�எ� தன)கழியா� தி�வ/வ� 

     த#தாைன எ�லா� வ�ல 

ெச�ைமத� சி%தைனஎ& சிவபதிைய% 

     ெதள த% திரைள எ&ற& 

அ�ைமைய9சி� ற�பல%ெத& அ��ெப�Pேசா 

     திைய�ெப�ேற& அ9ேசா அ9ேசா (4671) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 88, பதிக%தி& ெபய� - அEபவ நிைல 

நா&ெசBத )#ணிய� எ&Eைர/ ேக&ெபா. ந#ணியேதா� 
வா&ெசBத மாமணி எ&ைகயி� ெப�4ந� வா�வைட�ேத& 

ஊ�ெச$த ேதக� ஒளிவ/ வாகநி� ேறா�5கி�ேற� 

ேத&ெசBத ெதள  .#ேட&க# ேட&ெமB% தி�நிைலேய (4675) 
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தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 89, பதிக%தி& ெபய� - அ��ெப�Pேசாதி அைட2 

 

உறேவ எனதி& Eயிேரஎ& உள%தி� உ�றினி/0� 

நறேவ அ��ெப�P ேசாதிம& ேறாF0 நட%தரேச 

இறேவ� என��ணி ெவ$திட. ெச$தைன எ&ைனஇனி 
மறேவ� அ+9சிறி ேய&ஒ� ேபா. மற/கிEேம (4688) 
 

மற�ேப& அேல&உ&ைன ஓ�கண ேமE� மற/கி�அ&ேற 

இற�ேப& இ.ச% திய�ச% திய�ச% திய�இைச%ேத& 

பிற%ேப தவி8�ெதைன ஆ<ெகாB ட'த� ெப?தளி�த 

சிற%ேப அ��ெப�P ேசாதிம& ேறாF0 ெசSPOடேர (4689) 
 
வாழிஎ& ேறஎைன மா�அய& ஆதிய� வ�த��ேப� 
ஆழிஎ& ேற.தி% ேத%த� )K�தைன அ�)த�ந6 
Qழிஅ� ேறஎ��� சாகா வர'� உவ#தளி�தா$ 

வாழிம& ேறாF0� அ��ெப�P ேசாதிநி& ம&ன�ேள (4694) 
 
தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 90, பதிக%தி& ெபய� - அ+ைம� ேப4 

 

Cகாஎன) C/ எடாதி) ெகா/யேன9ேக 

சாகாவர� த#த தயாநிதி� த#ைதேயநி& 

மாகாதல& ஆகின& நா&இF0 வா�கி&ேற&எ& 

ேயாகாதி சயFக உைர/க உல�)றாேத (4707) 
 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 91, பதிக%தி& ெபய� -  உல�பி� இ&ப� 

 

ெபாBேயஉைர/ கி&றஎ& ெசா�8� )ைன�.ெகா#டாB 

ெமBேயதி� அ�பல% தாட�ெசB வி%தகேன 

எBேய&இனி ெவ�மல/ e�+� இ��ெத&உள� 

ைநேய&-�த ந�>ட� ெப$தின� நானில�ேத (4715) 

 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 93, பதிக%தி& ெபய� - சிவ)#ணிய� ேப4 

உய%திட� அறியா திற�தவ� தைமஇ^ 

     2லகிேல உயி�ெப�4 மீ�G� 

நய%ெதாG வ�வி% திG�ஒ� ஞான 

     நா�ட � க�பேகா +யிE� 

வய%ெதாG சாகா வர'�எ� தன)ேக 

     வழ�கிட% ெப9றன� மரண 

பய�ைதவி< ெடாழி�ேத� என/கி. ேபா.� 

     ப#ணிய தவ�பலி% த.ேவ (4731) 

க�ட � கழ&ேற& கவைலவி� ெடாழி%ேத& 

     கல/க � த5��தன& பிறவி. 

ச<ட'� கிழி�ேத� Z/க � .ற�ேத& 

     சாைவR� ேநாைவR� தவி��ேத& 

சி�ட � அைட�ேத& சி�சைப உைடயா& 
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     ெச�வெமB� பிைளஎ& ெறா�ேப�� 

ப�ட � தK%ேத& என/கி. ேபா.� 

     ப#ணிய தவ�பலி% த.ேவ (4736) 
 
தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 94, பதிக%தி& ெபய� - சிவான�த� ப�4 

வைரய�ற சீ��ெப� வா�2த� ெத&மன� ம&னிஎ&4� 

)ைரய�ற ெமB�நிைல ஏ�றிெமBP ஞான� ெபா.வினிைட% 

திைரய�ற கா�சி அளி%தி& ன த% ெதளிவ�ளி 

நைரய9� R%ப9 றிற%ப9 றி�)க3� ந�கியேத (4740) 

க�ேற&சி� ற�பல/ க�விைய/ க�4/ க�ைணெநறி 

உ�ேற&எ/ கால � சாகாம� ஓ�5� ஒளிவ/வ� 

ெப9ேற� உய�நிைல ெப�ேற& உலகி� பிறநிைலைய� 

ப�ேற& சிவான�த� ப�ேறஎ& ப�ெறன� ப�றினேன (4745) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 95, பதிக%தி& ெபய� - இைற எளிைமைய விய%த� 

ெபா.நடPெசB மலர+எ& தைலேமேல அைம%த5� 
     )%த த� அளி%த5�எ& )&ைமஎலா� ெபா4%த5� 
ச.மைறஆ கமFகஎலா� சா�றKய ெபKய 

     தனி%தைலைம% த�ைதயேர சாகாத வர'� 

எ�நிைன�ேத� நிைன�தா�ேக அ�=?:� திற'� 

     இ�பஅ  பவநிைல:� என)க�S வத9ேக 

இ�த�ண� எ�ேற�நா� எ�பத�'� ெகா
�த68 
     எ&)க�ேவ& எ&)ைடg� அ&பி��த வாேற (4754) 
 
தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 98, பதிக%தி& ெபய� - அ��ெகாைட� )க�9சி 

)ல�த மன%ைத அட/கிஒ� ேபா. நிைன/க மா�டாேத 

அல�த சிறிேய& பிைழெபா4%ேத அ�ளா ர த� அளி%திFேக 

உல#த உட�ைப அழியாத உட�பா% =?#ெத� உயி? ேள 

கல#த பதிேய நி&தன/0/ ைக�மா ேற. ெகாG�ேபேன (4789) 

ெப#ேண ெபா�ேள என9Oழ&ற ேபைத மன%தா� ெபK.ழ&ற 

)#ேண எE�இ� )ைலஉட�பி� )0�. திK�த )ைலேய�0% 

தBேண8 மதியி� அ'தளி��. சாகா வர#த# தா<ெகாBட 

கBேண மணிேய நி&தன/0/ ைக�மா ேற. ெகாG�ேபேன (4791) 

ேபாத� ஒழியா மன/0ரFகி& ேபா/ைக அட/க% ெதKயா. 

ேநாத� )K�த சிறிேயE/ கிரFகி/ க�ைண ேநா/களி%.9 

சாத� எ �ஓ8 ச�கட�ைத� தவி8�ெத� உயி?� தா�கல#த 

காத� அரேச நி&தன/0/ ைக�மா ேற. ெகாG�ேபேன (4796) 
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தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 100, பதிக%தி& ெபய� - அEபவ சி%தி 

எைனயா& மதி%.� )க�கி&ற த&றிஃ ெத�ைதபிரா& 

தைனயா& மதி%திF0� ெப�றந� வா�வ. சா�4கி&ேற& 

விைனயா& ெமலி�த ெமலிைவஎ� லா�விைர� ேததவி�%.% 

தைனயா& )ண��திட9 சாகா வர�ைத:� த#தனேன (4815) 
 
ஒ&4க# ேட&தி� அ�பல% ேதஒளி ஓF0கி&ற 

ந&4க# ேட&உல ெக�லா� தைழ/க நட�)Kத� 

இ&4க# ேட&எ��� சாகா வர�ைத என)க�ள 

ம��கB டா8)கி#த வா,3ள ெத�� மகி,#தனேன (4817) 
 
தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 101, பதிக%தி& ெபய� - ெபா&வ+வ� ேப4 

ஊன உட�ேப ஒளிஉட�பா$ ஓ�கிநி9க 

ஞான அ'ெதன)5 ந�கியேத - வான� 

ெபா��ெப�P ேசாதி� ெபா.வி� விளF0� 

அ��ெப�P ேசாதி அ. (4823) 

ஓத உலவா ஒ�ேதாழ� ெதாBட�ள� 

சாத� ஒழி�ெத�ைன� தானா)கி% - Aதல%தி� 

ஐ�ெதாழி�ெசB எ&ேற அ��ேசாதி/ ேகாலளி%தா& 

ெவ�ெதாழி�ேபாB ந5Fக விைர�. (4828) 

Z/க� ெகG%.9 OகFெகாG%தா& எ&தன/ேக 

ஆ/கெமன ஓF0�ெபா& அ�பல%தா& - ஏ/கெமலா� 

ந5Fகிேன& எ#ண� நிர�பிேன& ெபா�வ/வ� 

தா�கிேன� ச�தியமா� தா� (4832) 

.&ப� ெகG%.9 OகFெகாG%தா& எ&தன/ேக 

அ&பக%தி� வாS�சி� ற�பல%தா& - இ&)�வ� 

தாFகிேன& சாகா� தனிவ/வ� ெப9ெறாளியா� 

ஓ�கிேன� உ#ைம உைர (4833) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 107, பதிக%தி& ெபய� - தி� உ�தியா� 

த�ைதைய/ க#ேட&நா� சாகா வர�ெப9ேற� 

சி�ைத களி%ேத&எ&4 உ�த5பற 

சி%ெதலா� வ�ேல&எ&4 உ�த5பற (4903) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 108, பதிக%தி& ெபய� - அ� அ�)த� 

ெச%தா� எSகி&ற தி�நா அG%த. 

சிவெநறி ஒ&ேற எF0�தைல எG%த. 
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இ%தா ரணி த� வாE� உG%த. 

இறவா வர#தா� என)5) ெகா
�த� அ�)த� (4907) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 111, பதிக%தி& ெபய� - ப�தாட� 

இைசயாம� ேபானவ� எ�லா�� நாண 

     இறவா% ெப�வர� யா�ெப9�) ெகாBேட� 

வைசயா.� இ�லாத ேம�றிைச ேநா/கி 

     வ�ேத&எ& ேதாழிந5 வாழிகா# ேவ4 

நைசயாேத எ&Eைட ந#ப. ேவ#+� 

     ந&மா�/க மா�O%த ச&மா�/க� த&னி� 

அைசயாம� நி&றFேக ஆேட+ ப�. 

     அ��ெப�P ேசாதிக# டாேட+ ப�. ஆேட+ (4953) 

இ&பாேல உலக%தா� எ�லா�� காண 

     இறவா% ெப�வர� யா�ெப9�) ெகாBேட� 

ெத&பாேல ேநா/கிேன& சி%தாG கி&ற 

     தி�நா இ.ெதா�G9 ேச��த. ேதாழி 

.&பாேல அைச�த. ந5/கிஎ& ேனாேட 

     O%தச& மா�/க%தி� ஒ%தவ ளாகி 

அ&பாேல அறிவாேல ஆேட+ ப�. 

     அ��ெப�P ேசாதிக# டாேட+ ப�. ஆேட+ (4954) 

த�பாேல சக%தவ� சாேவ .ணி�தா� 

     தா ள� நாணநா� சாதைல� தவி8�ேத 

எ%பா>� எ)கா>� இ��தேல ெப9ேற� 

     எ&ேதாழி வாழிந5 எ&ெனாG e+ 

.�பாேல விளFகிய O%தச& மா�/க9 

     ேசாதிஎ& ேறாதிய வ 5திைய வி�ேட 

அ�பாேல ேபாகாம� ஆேட+ ப�. 

     அ��ெப�P ேசாதிக# டாேட+ ப�. ஆேட+ (4956) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 112, பதிக%தி& ெபய� - ெமBய� விய�) 

வ�லாB உன. க�ைண அ ெத& வாB/0 வ�த ேத 

மல � மாைய/ 0ல � விைனR�  S.� ெவ�த ேத 

எ�லா நல � ஆன அதைன உ#G வ�த ேத 

இறவா ெத��� ஓ�5� வ/வ� என)5 வ#த ேத (5032) 

 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 122, பதிக%தி& ெபய� - ஊZ. சFேக 

எ&உயி� கா%தா&எ&4 ஊZ. சFேக 

இ&ப� பலி%தெத&4 ஊZ. சFேக 
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ெபா�உ�� த#தா�எ�� ஊU� ச�ேக 

ெபா�சைப அ�ப&எ&4 ஊZ. சFேக (5273) 

இறவாைம ஈ#தா�எ�� ஊU� ச�ேக 

எ#ண� பலி%தெத&4 ஊZ. சFேக 

திறேம அளி%தா&எ&4 ஊZ. சFேக 

சி�ற� பல%தா&எ&4 ஊZ. சFேக (5278) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 125, பதிக%தி& ெபய� - தனி% தி�அலFக� 

 &னாெசB )#ணிய� யாேதா உலக�  S.�எ&பா� 

இ�நா அைட�தி&ப� எBதிட ஓFகின& எ#ணியவா 

ெற�நாC� இ13ட� ேபஇற வாத இய9ைகெப9ேற� 

எ&னாைச அ�பைன/ க#Gெகா# ேட&எ& இதய%திேல (5412) 

தனி%.ைணயாB எ&ற&ைன% தாFகி/ெகா# ெட&ற& 

மனி�த உட�பழியா வாேற - கனி%.ைணயா� 

இ&ன த� த�ெதன/ேக எ�லா � வ�லசி%தி 

த&ைனR�த� .�கல�தா& றா& (5392) 

நா&ெசBத )#ணிய� எ&Eைர/ ேக&ெபா. ந#ணியேதா� 

வா&ெசBத மாமணி எ&ைகயி� ெப�4ந� வா�வைட�ேத& 

ஊ�ெச$த ேதக� ஒளிவ/ வாகநி� ேறா�5கி�ேற� 

ேகா&ெசBத வி9ைச 0ணி/கவ� லா�எவ� e4மிேன (5397) 

ெபா�திய மல%பிணி% =7)5 ர�ைபதா� 

சி�திய� -�தச� மா8)க. ேச8%பினா� 

நி�திய மாகிேய நிக7� எ�ப� 

ச�திய� ச�திய� சக�� ள68கேள (5402) 

ெச%தா� எS�தன� O%தச& மா�/க� சிற�த.நா& 

ஒ%தா� உய��தவ� இ�லா ஒ�வைன உ�றைட�ேத 

சி%தாG கி&றன& சாகா வர'� சிற)க%ெப9ேற� 

இ%தா ரணியி� என/கிைண யா�எ& றிய�)வேன (5417) 

உைரR� உ�ற. ஒளிR� உ�ற. உண�2� உ�ற. உ#ைமேய 

பைரR� உ�ற. பதிR� உ�ற. பத � உ�ற. ப�றிேய 

)ைரR� அ�ற. 0ைறR� அ�ற. )ைலR� அ�ற. )&ைமேச� 

திைர:� அ9ற� நைர:� அ9ற� திைர:� அ9றவி 7#தேத (5435) 

கா�றாேல )வியாேல ககனமத னாேல 

     கனலாேல )னலாேல கதிராதி யாேல 

e�றாேல பிணியாேல ெகாைல/க�வி யாேல 

     ேகாளாேல பிறஇய�4� ெகாGPெசய�க ளாேல 
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ேவ�றாேல எPஞா&4� அழியாேத விள�5� 

     ெம$அளி)க ேவB
ெம�ேற� விைர#தளி�தா� என)ேக 

ஏ�றாேல இழிெவனந5� நிைனயாத5� உலகீ� 

     எ�ைதஅ�� ெப�Pேஜாதி இைறவைன9சா� வ 5ேர (5450) 

Z/க � .ய�� அ9ச � இட�� 

     ெதாைல�தன ெதாைல�தன எைனவி� 

ேட/க � விைனR� மாையR� இ�C� 

     இK�தன ஒழி�தன  S.� 

ஆ/க � அ�C� அறி2�ெமB அ&)� 

     அழி3றா உட�=�ெம$ இ�ப 

ஊ)க'� எைனேய உ9றன உலகீ� 

     உ#ைமஇ^ வாசக� உண�மி& (5455) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 128, பதிக%தி& ெபய� - உ�ற .ைர%த� 

விைர�. விைர�. ப+கட�ேத& ேம�பா� அ த� விய�.#ேட& 

கைர�. கைர�. மன�உ�க/ க#� ெப�க/ க�%தல��ேத 

வைர�. ஞான மண�ெபாFக மணிம& றரைச/ க#Gெகா#ேட& 

திைர#� ெநகி,#த ேதா>ட�=� ெச7�ெபா� உட�பா$� திக,#ேதேன (5482) 

ெப9ேற� எ��� இறவாைம ேபத� தவி8#ேத இைறவ�எைன 

உ9ேற கல#தா� நானவைன உ9ேற கல#ேத� ஒ�றாேன� 

எ�ேற அ+ேய& ெசBததவ� யாேர )K�தா� இ&ன த� 

.�ேற உலகீ� ந5வி�எலா� வா�க வா�க .னிஅ�ேற (5486) 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# -129, பதிக%தி& ெபய� - O%த சிவநிைல 

O%த வ+2� Oகவ+வா� ஓFகார 

நி%த வ+2� நிைற�ேதாF0 - சி%ெதE�ஓ8 

ஞான வ/3மி�ேக நா�ெப9ேற� எ�ெக�5� 

தானவிைள யா</ய9ற� தா� (5503) 

Cகா எனஅ
�ேதா8 C/ அழாதவBண� 

சாகா வர�என)ேக த#தி<டா� - ஏகாஅ& 

ஏகா எனமைறக ஏ%.Pசி� ற�பல%தா& 

மாகா தலனா மகி��. (5510) 

நாேன தவ�)K�ேத& ந�ெப�மா& ந�ல�ளா� 

நாேன அ��சி%தி நாடைட�ேத& - நாேன 

அழியா வ/வ� அைவR��� ெப9ேற� 

இழியாம� ஆ
கி�ேற� இ�5 (5513) 
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தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 136, பதிக%தி& ெபய� - ச&மா�/க உலகி& ஒ�ைமநிைல 

ேநாவா. ேநா&ெபைன�ேபா� ேநா�றவ�� எ4ஞா��� 

சாவா வர�எைன%ேபா� சா8#தவ�� - ேதவாநி& 

ேபர�ைள எ&ேபால� ெப�றவ�� எ^2லகி� 

யா�உள�ந5 ச�ேற அைற (5624) 
 
தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 139, பதிக%தி& ெபய� - ந�றாB ெசவிலி/0/ eற� 

வளைல� )ண��ேத& அ�மேவா இ.தா& 

     மாைலேயா காைலேயா எ&றா 

எளைல% தவி��ேத& உலெகலா� என/ேக 

     ஏவ�ெசB கி&றன எ&றா 

ெத0ள' த�#தி அழிவிலா உட�=� 

     சி�தி:� ெப9றன� எ�றா0 

.ளிய மடவ 5� கா#மிேனா எ&றா 

     ேசா�விலா நா&ெப�ற Oைதேய (5685) 

வாழிமா மணிம& றிைறவேன என/0 

     மாைலவ� தணி�தன& எ&றா 

ஊழிேதா Vழி உலவி � அழியா 
     உட�ெபன) களி�தன� எ�றா0 

ஆழி[� உலேகா ட#டFக அைன%.� 

     அளி/கஎ& ற�ளினா& எ&றா 

ஏழிய& மாட மிைசRற ைவ%தா& 

     எ&றன என.ெம� லியேல (5688) 
 

தி�அ��பா ஆறா� தி� ைற, பதிக� எ# - 142, பதிக%தி& ெபய� - அEபவ மாைல 

காணாத கா�சிெயலா� கா#கி&ேற& ெபா.வி� 

     க�ைணநட� )Kகி&ற கணவைரஉ� கல�ேத& 

ேகாணாத ேம�நிைலேம� இ&பஅE பவ%தி� 

     0ைறயாத வா�வைட�ேத& தா�வைன%.� தவி��ேத& 

நாணாC� தி��ெபா.வி� நட�பா+� பா+ 

     நய/கி&ேற& ந�றவ�� விய/கி&ற ப+ேய 

மாணாக� ெபா�ஆக� ஆகவர� ெப9ேற� 

     வள�அ� ேநா/கைட�ேத& க#டாBஎ& ேதாழி (5804) 

சKையநிைல நா&0�ஒ� கிKையநிைல நா&0� 

     தனிேயாக நிைலநா&0� தனி%தனிக# டறி�ேத& 

உKயசிவ ஞானநிைல நா&0�அ� ஒளியா� 

     ஒ&ெறா&றா அறி�ேத&ேம� உ#ைமநிைல ெப�ேற& 

அKயசிவ சி%தா�த ேவதா�த  தலா� 

     ஆற�த நிைலஅறி�ேத& அ�பா�நி& ேறாF0� 
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ெபKயசிவ அEபவ%தா� சமரசச� மா8)க� 

     ெப9ேற�இ� கிறவாைம உ9ேற�காB ேதாழி (5806) 

நா&பசி%த ேபாெத�லா� தா&பசி%தா� ஆகி 

     ந�லதி� அ தளி%ேத அ�ல�பசி தவி�%ேத 

ஊ&பதி%த எ&Eைடய உள%ேதத�  ைடய 

     உபயபத� பதி%த�ளி அபய�என/ களி%தா� 

வா&பதி/0� கிைட�பKயா� சி�சைபயி� ந+/0� 

     மணவாள� எைன�)ண��த )ற�)ண�9சி% த�ண� 

தா�பதி�த ெபா�வ/வ� தைனஅைட#� களி�ேத� 

     சா�4�அக� )ண�9சியி&ஆ� ஏ�ற� உைர� ப.ேவ (5807) 

தாயிE�ேப ர�Cைடயா� எ&EயிK� கல�த 

     தனி%தைலவ� நா&ெசBதெப�� தவ%தாேல கிைட%தா� 

வாயிE�ஓ� மன%திE�மா மதியிE�எ% திற%.� 

     மதி%தள%த� க��.Kய ம&றி�நட� )Kவா� 

ஆயிE�எ& அளவி&மிக எளிய�என எ&ைன 

     அக�)ண��தா� )ற�)ண��தா� )ற�)ண�9சி% த�ண� 

Uயஒளி ெப9றழியா ேதா�5வ/ வாேன� 

     -கமயமா� அக%=ண8.சி ெசா�>வெத% ப/ேயா (5812) 
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தாயிE�ேப ர�Cைடயா� எ&EயிK� கல�த 

     தனி%தைலவ� நா&ெசBதெப�� தவ%தாேல கிைட%தா� 

வாயிE�ஓ� மன%திE�மா மதியிE�எ% திற%.� 

     மதி%தள%த� க��.Kய ம&றி�நட� )Kவா� 

ஆயிE�எ& அளவி&மிக எளிய�என எ&ைன 

     அக�=ண8#தா8 =ற�=ண8#தா8 =ற%=ண8.சி� த�ண� 

Uயஒளி ெப9றழியா ேதா�5வ/ வாேன� 

     -கமயமா� அக%=ண8.சி ெசா�>வெத% ப/ேயா (5816) 

 


