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1. மகிழ்ச்சியானவர்
2.. அறத்தின் வடிவமாய் உள்ளவர்
3. சிவத்யானத்தில் எப்ெபாழுதும் ஈடுபாடு உைடயவர்
4. கூர்ைமயான ெகாம்புகைளயுைடயவர்
5. ேவதங்கைள கால்களாக உைடயவர்
6. மாறுபட்ட வடிவத்ைதயுைடயவர்
7. வ்ருஷபாய நம: (சிறந்தவர்)
8. உயர்ந்த மைலேபால் உள்ளவர்
9. ேதவர்களுக்ெகல்லாம் ேதவர்களாக உள்ளவர்.
10. சிவனுக்கு ப்ரியமானவர்
11. ெபாலிவுடன் இருப்பவர்
12. நடனமாடிக்ெகாண்டிருப்பவர்
13. அனல் வடிவாய் இருப்பவர்
14. ெசல்வத்தில் ப்ரியமுைடயவர◌்
15. ெவண்சாமரத்ைதக் ைகயில் ைவத்திருப்பவர்
16. ேவதத்தின் அங்காய நம:
17. தங்கத்தில் விருப்பமுள்ளவர்
18. ைகலாசத்தில் உைறபவர்
19. ேதவனாய் இருப்பவர்
20. உறுதியான கால்கைளயுைடயவர்
21. ேவதத்தில் ப்ரியமானவர்
22. ெவண்ைமயான பூணைல அணிந்தவர்
23. நடனத்தில் விருப்பமுள்ளவர்
24. சலங்ைகைய அனிந்திருப்பவர்
25. உறுதியான ெகாம்புகைளயுைடயவர்
26. ெபான்னின் அதிபதி
27. ெபானாபரணங்கைள அணிந்தவர்
28. விஷ்ணுவடிவமாக இருப்பவர்
29. நிலத்தின் வடிவமாக இருப்பவர்
30. நிதிகளுக்கு அதிபதியாக இருப்பவர்
31. சிவனுைடய ஊர்தியாக இருப்பவர்
32. ெவல்லத்தில் ப்ரியமானவர்
33. அழகான சிரிப்ைப உைடயவர்
34. ெகாம்பிைனயுைடயவர்
35. பசும்புல்லில் ப்ரியமுைடயவர்
36. ேவத்தின் ெபாருளாக உள்ளவர்
37. மந்திரத்தின் ெபாருளாக உள்ளவர்
38. கண்முன் நிற்பவர்
39. கருைணயின் வடிவானவர்
40. துரிதமானவர்
41. அழகான ெநற்றிைய உைடயவர்
42. சிவ ேயாகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்
43. நீருக்குத்தைலவராக இருப்பவர்
44. அழகான வடிைவயுைடயவர்
45. காைளகளுக்கு அதிபராக விள்ங்குபவர்
46. சந்திரன், சூர்யன், அக்னி - இம்மூன்ைறயும் கண்களாக உைடயவர்
47. அழகானவர்
48. சந்திரைன அனிந்தவர்
49. அழகான முகத்ைத உைடயவர்
50. கலிைய அழிப்பவர்
51. ெநல் ஒளி ெபாருந்தியவர்
52. ெபரிய வரணாய்
ீ
இருப்பவர்
53. ஹம்ஸனாய் (ஞான வடிவமாய்) இருப்பவர்
54. அனல் வடிவாய் இருப்பவர்
55. இைறவனாய் இருப்பவர்
56. வரங்கைளக் ெகாடுப்பவர்
57. ருத்ர வடிவமாய் இருப்பவர்
58. இனியவர்
59.அன்பர்களுக்குப் ப்ரியமானவர்
60. சிறந்தவர்
61. சிறந்தவடிைவயுைடயவர்
62. ப்ரகாசிப்பவர்
63. ஒளிமிக்க கண்கைள (சுடர்விழி) உைடயவர்
64. நிலயாய் இருப்பவர்
65. காலமாக இருப்பவர்
66. விஷ்ணுவடிவமாய் இருப்பவர்
67. எேலாருக்கும் இைறயாய் இருப்பவர்
68. ெவண்ணிறமாய் இருப்பவர்
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69. சிவனுக்கு உைறவிடமாக இருப்பவர்
70. ஞானமயமாய் இருப்பவர்
71. ெகாம்பினில் பட்டம் அடித்தவர்
72. ெவண்சாமரத்ைத அணிந்தவர்
73. ேவதத்திற்கு அரசன்
74. ஒளியினால் விளங்குபவர்
75. வித்வான்
76. பரேமச்வரனாக விள்ங்குபவர்
77. மாறுபட்ட வடிைவ உைடயவர்
78. வடிவற்றவர்
79. அரக்கர்கைள அழித்தவர்
80. மூக்கணாங்கயிறு அணிந்தவர்.
81. ஆதிேசஷணுக்கு ஈசனாக விளங்குபவர்
82. எள், அரிசி இவற்ைற உணவாகக் ெகாண்டவர்
83. வாரநந்தி
84. இனிைமயானவர்
85. சுத்தமானவர் (மாசற்றவர்)
86.கயிைற பட்டமாக உைடயவர்
87. கரிய கழுத்ைத உைடயவர்
88. ஷிலாதரின் புத்ரன்
89. ஷிலாதருக்கு ப்ரியமான புத்திரராக உைடயவர்
90. காரணமாக இருப்பவர்
91. மைறக்கு இனியவர்
92. நாதமுள்ள மணிைய தரித்திருப்பவர்
93. ெகாடுத்துைவத்தவர்
94. விஷ்ணுவாகிய நந்தியாய் ப்ரியமானவர்
95. சிவனுைடய உக்கிரத்ைத ெபற்றுக்ெகாள்பவர் (பிடித்துக்ெகாள்பவர்)
96. மங்களமானவர்
97. குைறயற்றவர்
98. வரமுைடயவர்
ீ
99. உறுதியானவர்
100. ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபகாக இருப்பவர்
101.நிைலயாய் இருப்பவர்
102.ப்ரேதாஷத்தில் ப்ரியமாய் இருப்பவர்
103.காைளயாக இருப்பவர்
104.குண்டலத்ைத அணிந்தவர்
105.பலசாலியானவர்
106.ெவண்ணிறமான வடிைவ உைடயவர்
107.எல்லா வடிவாகவும் இருப்பவர்
108.எல்ேலாராலும் அறியப்படுபவர்
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