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[த்ாிசதி- 300 ேபாற்றி]
ஆக்கிேயான்
தணிைமகணி - ராவ்பஹ

ர்

வ.சு. ெசங்கல்வராய பிள்ைள, எம். ஏ.
1955
----------------------------உ
தி ச்சிற்றம்பலம்
சிவ ைலகைளக் கூறி, வடெமாழித் த்ாிசதியால் ந்
ைற 'ேபாற்றி' எனக்
கூறிச் சிவபிராைன வணங்க ேவண் ம் என்கின்ற ஆைச ெகாண் இந் ல்
ஆக்கப்பட்ட .
இந்

ைல இனாமாகத் தம

அ ந்தவச் ெசல்வ ம்,

'ேஜாதி' அச்சகத்தில் அழகாக அச் ேசற்றிக் ெகா த்த

க பக்தியில்

ன்அணியில் நின்

அப்ெப மான

தி வ ட் ேபற்றில் திைளத் மகிழ்பவ மான தி வாளர் ராஜாபாதர் அவர்க க்கும்,
இந்
ன் ெவளியீட் க்கு ேவண் ய பிற யற்சிகைள ேமற்ெகாண்ட நண்பர்
சிவேநசச்ெசல்வர் தி ப் கழ்க் கட ல் திைளத் விைளயா ம் பக்தியாளர் தி வாளர்
கா.ரா.
ேகசப் பிள்ைளயவர்க க்கும் என ெப நன்றி உாித்தாகும். தி த்தணிைக
ஐயம்ெப மான் தி வ ள் இவர்கள் இ வாிட ம் தைழத் ேதாங்க ேவண்
அப்ெப மாைன எப்ேபா ம் வணங்குகின்ேறன்.
92, ங்கெசட் த்ெத , ெசன்ைன-1
வ.சு.ெசங்கல்வராய பிள்ைள
11-11-1955.
-----------------------------------------------------------
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உ
கணபதி ைண
தி த்தணிேகசன்

ைண

சிவபராக்ரம ேபாற்றி அகவல்
தி ச்சிற்றம்பலம்
1. அட்ட ரம்:
அட்ட ரத் தலங்கள்
தி ப்பறிய

ைறேய: கண்

ர், தி விற்கு , வ

ர், தி க்ேகாவ

ர், தி

அதிைக,

ர், கு க்ைக தி க்கட ர்.

அயன்தைல அ த்த ஆதி ேபாற்றி
அந்தகற் ெசற்ற அரேச ேபாற்றி
திாி ரம் எாித்த ேசவக ேபாற்றி
தக்கன் ேவள்வி தகர்த்தாய் ேபாற்றி
சலந்தரன் வலந்தைனச் சாய்த்தைன ேபாற்றி.
களி பிளிறக் கண்டைன ேபாற்றி
காமைன எாித்த கண் தல் ேபாற்றி
காலைன உைதத்த கட ள் ேபாற்றி.
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2. பிற ரம்:
ேசற்கண் இடந்த ேசவக ேபாற்றி
ஆைமேயா டணிந்த அண்ணேல ேபாற்றி
ஏனத் ெதயி
ண் எந்தாய் ேபாற்றி
சிங்க ாி ைன ேசவக ேபாற்றி
வாமனற் ெசற்ற வரத ேபாற்றி
குரண்டா சுரைனக் குைலத்தைன ேபாற்றி
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காளிைய அடக்கிய கர்த்தேன ேபாற்றி
கரமி பத்தாற் கயிைலைய அைசத்த
இலங்ைக மன்னன் இ ப ேதாளிறக்
கலங்க ஊன்ற ம் நலங்ெக சிந்ைதயன்.
கீதம் பாடக் கி ைபபா த்

15

நாெளா

20

வாள்த

3. தக்கன் யாகம்:

நாத ேபாற்றி

4

எச்சைன ட் ய என்ெபாேன ேபாற்றி
இந்திரன் ேதாள் றி எந்தாய் ேபாற்றி
சூாியன் கண்பல் ெதாைலத்தைன ேபாற்றி
குயில்சிற காிந்த ெகாற்றவ ேபாற்றி
திங்கைளக் காற்கீழ்த் ேதய்த்தைன ேபாற்றி
க டன் சிறைகக் கழித்தைன ேபாற்றி
நாமகள் நாசி ெகாய்தைன ேபாற்றி
அங்கியின் கரத்ைத அட்டைன ேபாற்றி.

25

4. தா காவனம்:
அரவணி

ண்டஎன் அன்ேப ேபாற்றி

மான்ம ஏந்திய வானவ ேபாற்றி
அனெலாி ஏந் ைக அத்தா ேபாற்றி
தர் ெவண்டைல
ையனப் க்கைவ
ஆற்றல் அடங்க அடக்கிைன ேபாற்றி
யலகன் உரமிதி ெமாய்ம்பா ேபாற்றி
த்ேதால் அைரக்கணி

சுர ேபாற்றி

30

35

5. பிற ெப ைமகள்-அ ட் றங்கள்:
இ வர்க் காியனாய் இ ந்தாய் ேபாற்றி
கங்ைக சூ ய கட ள் ேபாற்றி
பிைறயணி சைடெயம் ெப மான் ேபாற்றி
விடமணி கண்டநின் ெமய்ய ேபாற்றி
கல்லால் நீழ ல் நல்லார் நால்வ க்
க ம்ெபா ள் உைரத்த ெப ம்ெபா ள் ேபாற்றி
விற்றிறல் விஜயற் கற்ைறநாள் பாசு
பதங்ெகா த் தாண்ட சிதம்பர ேபாற்றி.
ஒ
க் குைறந்தெதன் ெறா கண் இடந்தங்

40

க ச்சைன ாிந்த அாிக்குச் சக்கரம்
தந்த ெப ந்தைகத் தா ேவ ேபாற்றி
வலம் ரம் அதனில் வலம் ாிச் சங்கம்
மாலவற் களித்த வரதேன ேபாற்றி
வாஞ்ைசயாற் ேகட்ட பாஞ்சசன் னியத்ைதத்

45

தைலச்சங் காட் ல் தாமைரக் கண்ணன்
வழிபட அளித்த வள்ளேல ேபாற்றி
ெவள்ளங் காட் ெவ ட் உைமயவள்

50

5
த வக் குைழந்த தயாபர ேபாற்றி
நச்சர வாட் ய நம்பா ேபாற்றி
மைறவனத் ெதா நாள் மணெநய் கவர்ந்த
எ ையமா வ யா யி த்திைன ேபாற்றி
இதஞ்ச ப் ெபய்தாப் பதஞ்ச ஏத்த
நிதம் ாி நடன நீதேன ேபாற்றி
க்காலண்ணல் ேபாற்றத் தி நடம்

55

ச க்கா மற் ாி சதாசிவ ேபாற்றி
பா வார் இ வைரத் ேதாடதார் ெசவியிற்
டன் ெகாண்ட பிராேன ேபாற்றி.

60

6. தி விைளயாடல் 64:
இந்திரன் பழிெயாழி இைறவ ேபாற்றி
ஐரா வதத் க் க ளிைன ேபாற்றி
ம ைர நகைர வகுத்தைன ேபாற்றி
தடாதைக வர அ ள் தந்தைன ேபாற்றி
அரசிைய மணந்த அரேச ேபாற்றி

65

*ெவள்ளியம் பலத்தில் ள்ளிைன ேபாற்றி
குறள க் க ம்பசி ெகா த்தைன ேபாற்றி
அன்னக் குழியவற் களித்தவன் தாகம் --'ெவள்ளியம் பலத் ட்

ள்ளிய ெப மான்' - கல்லாடம்

70

தீர்த்த ைவைகயால் தீர்த்தைன ேபாற்றி.
எ கடல் அைழத்த இைறவேபாற்றி
மாமிமகிழ மாமைன அைழத்த
சாமிேபாற்றி சதாசிவேபாற்றி
உக்கிரகுமரைன உதவிைன ேபாற்றி
ேவல்வைள ெசண்டைவ வி ப் டன் அளித் க்
குமரற் காத்த குழக ேபாற்றி
கடல சுவறக் காத்தைன ேபாற்றி
இந்திரன்
வைள எற்ற இயற்றின

75

சுந்தரச் ேசாதிநின் ைணப்பதம் ேபாற்றி
ெசண்ட ெபற் த் தி வார் ேம
மண் ெபான் த ம்ப ைவத்தைன ேபாற்றி

80

மைறப்ெபா ள் விளக்கின வானவ ேபாற்றி
மரமணி விற்ற

(16)

மணி ேபாற்றி

வ ணன் நாண வாாிதி வற்றக்

85

6
கா த ந்தனிக் கட ள் ேபாற்றி
நாடழி யா கார் நான்கும் மாடக்
கூடல் வகுக்கக் குறித்தைன ேபாற்றி
எல்லாம் வல்ல சித்த ெரனேவ
உல்லாச மாக உலவிைன ேபாற்றி
கல்லாைன தின்னக் க ம்பளித் தன்
வல்லான் எனேவ வயங்கிைன ேபாற்றி
யாைன எய்தேகா மாேன ேபாற்றி
வி த்த குமார பால ெனனவிைழ

90

ஆடல் ாிந்த அரேச ேபாற்றி
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மாறியா ன மணிேய ேபாற்றி (24)
பழியஞ்சி நின்ற பரசிவ ேபாற்றி
மாபா விக்க ள் பா ேபாற்றி
அங்கம் ெவட் ன ங்க ேபாற்றி
நாகம் எய்த நாயக ேபாற்றி
மாயப் பசுைவ மாய்த்தைன ேபாற்றி
ெமய்க்காட் ட்ட ெமய்ய ேபாற்றி
உலவாக் கிழித ம் உலப்பி ேபாற்றி

100

வைளயல் விற்ற மணாளா ேபாற்றி (32)
அட்ட சித்திகள் அளித்தைன ேபாற்றி
விைடயின் ெபாறிெபாறி சைடய ேபாற்றி
தண்ணீர்ப் பந்தல் சைமத்தைன ேபாற்றி
ரசவா தஞ்ெசய் ரஞ்சித ேபாற்றி
ேசாழன் ம விழச் சுழ்ந்தைன ேபாற்றி

105

உலவாக் ேகாட்ைட உதவிைன ேபாற்றி
மாமனா வந் வழக்க ெவன்ற
மனா உன்றன் ைணய ேபாற்றி
வரகுணன் மகிழ மாசிவ ேலாகக்

110

காட்சிைய யளித்த கட ள் ேபாற்றி

(40)

விறகிைன விற்ற விரக ேபாற்றி
தி
கங் ெகா த்த தி வ ேபாற்றி
பலைக யிட்ட பரம ேபாற்றி
இைசவா ெவன்ற இன்ப ேபாற்றி
பன்றிக் குட் கள் ப க பா ைனத்

115

தாயா யளித்த தயாபர ேபாற்றி
ஏன ந் நான்கும் இைறயைமச் சாக
மீனவற் களித்த வானவ ேபாற்றி
காிக்கு விக்குக் க ைண காட் ய
கண்ணியங் ெகாண்ட ண்ணிய ேபாற்றி

120

நாைரக்கு

125

நல்கிைன ேபாற்றி

48

7
ஆலவா ெயல்ைல அைமத்தைன ேபாற்றி
சுந்தரப் ேபரம் ெபய்த ேசாம
சுந்தர நீல கந்தர ேபாற்றி
சங்கப் பலைக தந்தைன ேபாற்றி
த மி மணஞ்ெசய் அ ைமய ெபாற்கிழி
அளிக்குங் கவிெயான் ற ளிைன ேபாற்றி
கீர ைனக்கைர ேயற்றிய கீர்த்தி
அரவேன ஆரா அ தேன ேபாற்றி
இலக்கணம் கீரற் ககத்தியர் லம்

130

நலக்க அளித்த நாயக ேபாற்றி
சங்கப் லவர்தம் சங்ைகைய ஊமன்
தீர்க்க ைவத்த தி வ ள் ேபாற்றி
இைடக்கா டன்ெகாள் பிணக்குட ேனக

135

அவன்பின் ெசன்ற சிவேன ேபாற்றி

(56)

பரதர்ேகான் மகள்மணம் பண்
தற்கன்
வைல சியதிறம் வாய்ந்தவ ேபாற்றி
வாத ரர்ககுப் ேபாதக ேபாற்றி
நாிபாி யாக்கிய நாடக ேபாற்றி
பாிநாி யாக்கிய பக்குவ ேபாற்றி

140

பிட்ட
க்க பட்டவ ேபாற்றி
மீனவன் சுரந்தவிர் ஞானேன ேபாற்றி
சமண்க ேவற்றிய ச ர ேபாற்றி
வன்னி ங் கிண ம் ங்க ம் வந்

145

சான்

பகரச் சைமத்தைன ேபாற்றி

(64)

7. பிற ஆடல்கள்:
கவிஞராய்ப் ேபாந்த காாியார் நாாியார்
தைடபட வழிமறித் திைடயனாய் நின்றவர்
பாப்பகுந் திட்ட பரமேன ேபாற்றி
ந
ல்வாய் நனிமகிழ் ெவய்தப்
ைல யளித்த ண்ணிய ேபாற்றி

150

சாயா அன்ெபா தாயாய் வந்
ம த் வம் பார்த்த க த்தேன ேபாற்றி
ஐயா றதனிற் ைசவா ேபாற்றி
வழித் ைண நின்ற வள்ளால் ேபாற்றி
தாடைகக் காத்தைல சாய்த்தைன ேபாற்றி

155

8
8. அ பத்

வைர ஆண்ட :

தி நீல கண்டர்க் ெகா நீதி காட் ய
க நீல கண்டநின் கழ ைண ேபாற்றி
இல்ைலெயன் னாத இயற்பைக இல்ைல
ஈெயனக் ேகட்ட நாயக ேபாற்றி
மின்னி மைழயிற்ெசந்ெநல் ெகாணர்ந் ண

160

வளித்த மாறற் க ளிைன ேபாற்றி
ெபாய்ேவ டத்தில் ெமய்ய கண்ட
ெமய்ப்ெபா ட் குற்ற ெமய்ப்ெபா ள் ேபாற்றி
ெதாண்டத் ெதாைகெசாலக் கண்டவிறல் ேசர்
மிண்டர்க் க ளி ட் கண்டேன ேபாற்றி

165

ேகாவணம் மைறத்தமர் நீதிையச்* குழப்பிய
வண நாத ராதன ேபாற்றி
அ யைரக் காப்ப த கட ெனனக்ெகாள்

170

அவ்ெவறி பத்தர்க் க ந் ைண ேபாற்றி
நீற்றின் ெப ைம நிைனந் யி ாிழந்த

(7)

ஏனாதி நாதர்க் கிைறவ ேபாற்றி
கண்ணிடந் தப்பின கண்ணப் பர்க்க ள்
ண்ணிய தல்வ ராண ேபாற்றி
கலயற் க ள் ாி தைலவ ேபாற்றி
மானக்கஞ் சாறர் பானற்கண் மகளின்

175

கூந்தைல விைழந்த ஏந்தேல ேபாற்றி
தாயனார்க் க ள் ாி யேன ேபாற்றி
ஆனாயர் குழ ைசக் க ளிைண ேபாற்றி
சந்தனத் ெதாண் ெசய் சிந்தைன மிக்க

180

ர்த்திக் க ள் ாி தீர்த்தேன ேபாற்றி

(14)

மாைல ைனந் மகிழ்ந் பணிந்த
க க் குகந்த ர்த்தி ேபாற்றி
உ த்திர பசுபதி உ ெஜபத் திறங்கண்
ட த்திேயா டவர்க்க ள் ஒ த்தேன ேபாற்றி
நாைளப் ேபாவார் நற்றிறங் கண்

185

தில்ைலக் கைழத்த சிட்டேன ேபாற்றி
ெதாண்டர் குறிப்பறி ெதாண்டைர யாண்ட
ெதாண்டர் நாதநின் ைணய ேபாற்றி
தாைததாள் அறஎறி சண்ேட சர்க்க ள்
நீதிேசர் நிமலநின் நிைரகழல் ேபாற்றி

190

ஒப்பிலா அப்பர்க் கு

195

ைண ேபாற்றி

குலச்சிைற தவமகிழ் குழகேன ேபாற்றி

(21)

9
சுந்தரர் நாமம் மனத் ற்ற
மிழைலக் கு ம்பர் விைழ தல் ேபாற்றி
மாம்பழங் ெகாண்ட மாதவச் ெசல்வி
ேப
அம்ைமையப் ேபணிைன ேபாற்றி
நா க் கரசின் நாமம் ேபாற்றின
அப் திக்க ள் அப்பேன ேபாற்றி
நலந்திகழ் நீல நக்கர்க் கன்
சிலந்திையய் ேபாக்கின சீர்ைமைய விளக்கின
*நலந்தி நிறத்

200

நாதேன ேபாற்றி

----------*நல் அந்தி நிறம்
எாியகல் நீர்ெகாண் ேடற்றின மாத்திறல்
நமிநந் திக்க ள் நற்றவ ேபாற்றி
எங்குலத் ெதய்வம் எம்பிரான் பந்தன்
இைசத்தமிழ் நா ய இைறவேன ேபாற்றி

205

ஏயர்ேகான் உற்ற இ ம்பிணி நீக்க

210

நம்பிைய அ ப்பிய நம்பேன ேபாற்றி
தி மந் திர ல் ெசப்பிய லாின்
ன் டல் மைறத்த லேன ேபாற்றி
கண்ணிலாத் தண் கண்ெபற அ ளிய

(28)

ண்ணிய த ராணேன ேபாற்றி
சூதாட் டப்ெபா ள் ெதால்ல யார்க்ேக
ஊக்கத் டனளி ர்க்கற் க ள் ாி
பரம ேயாகிெயம் பரஞ்சுடர் ேபாற்றி
ஆ ரர் நண்பர் ேசாமாசி அன்பர்க்

215

காடல் காட் ய ஏடக ேபாற்றி
சாக்கியர்க் க ள் ாி தீக்கர ேபாற்றி
சிறப்
க் க ளின சிறப்பிைன ேபாற்றி
சி த்ெதாண்டர்க்க ள் ெசயவிைழந் தன்

220

பிைளக்கறி ேபணின ெப ம ேபாற்றி

(35)

ேசரமான் ைசச் சிறப்பிைன மகிழ்ந்
வாரமாச் சிலம்ெபா வழங்கிைன ேபாற்றி
காழி ேவந்தன் கழ ைண ேபாற்றிய
கணநா தர்க்க ள் கண்மணி ேபாற்றி
மாற்றலர் அஞ்சும் கூற் வர்க் கன்

225

தி வ சூட் ஆட்சிெசய அ ள்
ெபாங்கழல் உ வநின் ங்கழல் ேபாற்றி
சைடயின் ெப ைம தன்னகங் ெகாண்ட
கழ்ச்ேசா ழற்க ள் னித ேபாற்றி
ர்த்தனீ றணிந்தி ல் தீர்த்தேன என்

230

10
பார்க்கும்ஞா னத் டன் பணிநர சிங்க
ைனயர்க் க ள் ாி ன்னவ ேபாற்றி
நவரத்ன மீ ம் நாதற் ெக ம்அதி
பத்தர்க் க ள் ாி வித்தக ேபாற்றி
இவ்வ யான் னம் ஏவலா ளன்ென ம்

235

நிைன கூ டாெதன மைனவிைகத் த ந்த

240

க க்கம் பற்க ள் கண் தல் ேபாற்றி
(42)
எண்ெண யிலாைமயால் என்க த் ைதயாிந்
திரத்தம் ெபய்திங் ேகற் வன் தீபம்
எனத் ணிந் ெத ந்த க யற் கிரங்கும்
எந்ைத யீசன் எம்பிரான் ேபாற்றி
சிவன யவைரச் ெசற்றிகழ் ேவார்தம்
நாைவ ய க்கும் நற்றிறச் சத்தி
அ க க் க
ம் ஆத்தேன ேபாற்றி
சிவஸ்தலங் க க்குச் சீரார் ெப ைமப்

245

பண்பார் ெவண்பாப் பா ய காடவர்
ேகா க் க ள் ாி ேகாமான் ேபாற்றி
ையத் தீபமா ன்னவற் ெகாித்த
சுணம் ல் லர்க்க ள் கர்த்தேன ேபாற்றி
பா ய பாிசிைலப் பரன்பணிக் காக்கும்

250

காாிக் க ள் ாி கண் தல் ேபாற்றி
காழிப் ெப மான் க ைண யதனால்
தி நீ றணிந்த சீர்ெச மாறன்
உய்ய அ ளிய உத்தம ேபாற்றி
ேகாயிலா மனத்ைதக் குறிநிய மத்தர்

255

வாயிலார்க் க
ம் வள்ளேல ேபாற்றி
(49)
ேபார் ைன ெவன்ற ெபா ள யார்க்கங்
கீந் மகிழ்ந்த இதயத் திறங்ெகாள்
ைனய வார்க்க ள் தல்வ ேபாற்றி
ைசக் குாிய எ த் தாெளனக்

260

காத கரந்ெதறி கழற்சிங் கற்க ள்
த ராணநின் ெபாற் கழல் ேபாற்றி
சிவன யார்க்ெகனச் ெசல்வ மைனத் ம்
ெகாள்ைள ெகாளவி குணப்ெப ஞ் ெசல்வர்
இடங்கழி யார்க்க ள் விடங்க ேபாற்றி

265

ைசக் குாிய ைவேமாந் தாெளனக்
காாிைக ண்டந் ண்டங் கண்ட
ெச த் ைணக் க ள் ாி ெசல்வா ேபாற்றி
ைசெசய் கழ்த் ைணக் கு பசி ேபாக்கக்
காச நல்கிய கட ள் ேபாற்றி

270

11
அ யவர்க் குாியெநல் லைதெய த் தாெரன
எ த்தவர் தம்ைம வாள்ெகாண் ெடறிந்த
ேகாட்
க் க ள் ாி குணமணி ேபாற்றி
மனக்கேண ேகாயில் வகுத்த ெப மான்
சலார்க் க ள் ாி ண்ணிய ேபாற்றி

275

(56)

சிவெநறி ேபாற்றிய ெதய்வப் பாைவ
மங்ைகயர்க் கரசி மகிழ்தர உதவிய
கற்பகக் கனிெயங் கண் தல் ேபாற்றி
சா யர் ேநசர் தம்பணி கந்த
ேமலவர் ேமலவ ெமய்ப்ெபா ள் ேபாற்றி

280

சிலம்பியாப் பந்தர் சிவபிராற் கைமத்த
ேகாச்ெசங் கணாற்க ள் ெகாற்றவ ேபாற்றி
காழியர் பாடைல யாழினி ட்ட
பாணற் க ள் ாி தா ேவ ேபாற்றி
நம்பியா ரைர நலம்ெபறப் ெபற்ற

285

சைடயற் க ள் ாி சைடயாய் ேபாற்றி
நம்பியா ராின் நற்றாய் எனவ ம்
இைசஞா னிக்க ள் ஈசேன ேபாற்றி
ெதாண்டத் ெதாைகத ெதாண்டர்க் கதிபன்

290

சுந்தரன் ேதாழநின் சுடர்த்தாள் ேபாற்றி

(63)

9. ெதாைகய யார்கள்:
தில்ைல யந்தணர் நல்லகத் திலங்கும்
கூத்தமர் ெப மநின் குைரகழல் ேபாற்றி
ெபாய்ய ைமயிலாப் லவர்க் க ள் ாி
ெமய்யேன ேபாற்றி விமலேன ேபாற்றி
பத்தராய்ப் பணிவார் சித்தத் ைற ம்

295

அத்தேன ேபாற்றி அ த்தேன ேபாற்றி
பரமைனப் பா ம் பண்பினர்க் க
ம்
கத்தேன ேபாற்றி க த்தேன ேபாற்றி
சித்தம் சிவன்பாற்ேசர் த்தவர்க் க ள் ாி
சித்தேன ேபாற்றி தி த்தேன ேபாற்றி

300

ஆ ர்ப் பிறந்தார் அவர்பிற வா அ ள்
பா த் த
ம் பரேன ேபாற்றி
தி ேமனி தீண் ம் ெப ம்ேப ெபற்ேறார்க்
க ள் ாி கு பர அரஹர ேபாற்றி
நீ
சும் நிவர்க் க ள் ாி

305

வி மிய ெகாள்ைக வி ப்ெபா ள் ேபாற்றி

310

12
அப்பா

ம்ம ச் சா ம் அ யார்க்

க ள் ாி க ைணய அரஹர ேபாற்றி

(9)

10. பிற அ யார்கள்:
மணிவா சகர ள் மணிவா சகங்கைள
எ தி மகிழ்ந்த எழிேல ேபாற்றி
இைசப்பா பா ய இைசப் ல வர்க்க ள்
திைசப்பார் ேபாற் ம் தீர்த்தேன ேபாற்றி
வைகப்படத் ெதாண்டத் ெதாைகவிாி நம்பி
யாண்டார் நம்பிைய யாண்டவ ேபாற்றி
ம வற்ற பத்தி அ பத்
வர்

315

அவர்சாி தஞ்ெசா ம் ஆர ளாளர்
ேசக்கிழார்க் க ள் ாி ேதேவ ேபாற்றி
பட் னத்தார் ெதா பட்டேன ேபாற்றி
சாத்திரஞ் ெசான்ன சந்தான குரவர்க்
ெகா கு எனத்திகழ் ஒ த்தேன ேபாற்றி

320

தா மா னவர்க்க ள் தந்ைதேய ேபாற்றி
குமர ன ள்ெப குமர கு பரர்
சிவப்பிர காசர் சிவஞான நிவர்
ஆதிய அ யார்க் க ளிைன ேபாற்றி
கண் ைக நீறணி க த்தினர்க் க
ம்

325

அண்ட வாணநின் அ யிைண ேபாற்றி
சிவாய நமஎனச் சிந்திப் பவர்க்ேகார்
அபாயம் இலாவைக அ ள்வாய் ேபாற்றி
எப்பாி ேசத்தி ம் அப்பாி ேசநின்
ற ள் ாி பரசிவ அற் த ேபாற்றி.

330

11. தி க்ேகாலக் காட்சி:
ஆெணா ெபண்வ வாயிைன ேபாற்றி
மடப்பா ைவக்கன் றிடப்பா கந்த
சைடப்பாற் பிைறயணி சங்கர ேபாற்றி
கய க ைனத்ெத காி க ைனத்த
வயவ ேபாற்றி வரத ேபாற்றி

335

மாயச் சூைர ய ைவத்த
அத்தைனத் தந்த தத் வ ேபாற்றி
இடபம ேத ம் எந்தாய் ேபாற்றி
ேசவார் ெவல்ெகா த் ேதேவ ேபாற்றி

340

13
கட்டங் கக்ெகா

காட் ைன ேபாற்றி

சூலக் கரத் ச் சுந்தர ேபாற்றி
மாண்டா ெர ம்பணி மன்னவ ேபாற்றி
ாி ல் மார்பிற் ண்டைன ேபாற்றி
தீவண ேமனிப் வண ேபாற்றி
மின்னிகர் சைட
விண்ணவ ேபாற்றி

345

மா ாி காி ாி மகிழ்ந்தைன ேபாற்றி
ேதளணி ெசஞ்சைடத் ேதசிக ேபாற்றி
கண்
ங் க த்த ேபாற்றி
யெவண் ணீ
ைதந்தைன ேபாற்றி
தைலயணி மாைல தாித்தைன ேபாற்றி

350

வானம ஞ்சைட வானவ ேபாற்றி
ெகான்ைற ங் குர ங் ேகாட ம் ஆத்தி ம்
வன்னி ம் ம்ைப ம் மத்த ம் எ க்கும்
கரந்ைத ம் ைள ம் கமல ம் ேகாங்கும்
வில்வ ம் ெநாச்சி ம் வி ம்பிைன ேபாற்றி

355

12. இ பத்ைதந்

வ

:

வேராதய ர்த்தியாய் வயங்கிைன ேபாற்றி
சுகாசன ர்த்தியாய்த் லங்கிைன ேபாற்றி
சுப க யாண* சுந்தர ேபாற்றி
உமாம ேகசுர உத்தம ேபாற்றி
கிாீச ர்த்தியாம் ேக
ேபாற்றி

360

ேசாமாஸ் கந்தராம் யவ ேபாற்றி
சக்கர தான ச ரேன ேபாற்றி
த்ாி ர்த்தி யாெமந் ேதேவ ேபாற்றி
ஹாிஹர ர்த்திேய ஹரஹர ேபாற்றி

365

த

ிணா

ர்த்தியாம் தத் வ ேபாற்றி

(10)

பி
ா டனராம் ெப ம ேபாற்றி
கங்கா ளன்ென ம் கட ள் ேபாற்றி
காமசங் கார கண் தல் ேபாற்றி
காலசங் கார கழலாய் ேபாற்றி
சலந்த ராசுர சங்கார ேபாற்றி

370

(15)

ப் ராாியாம் ர்த்தி ேபாற்றி
சரப ர்த்தியாம் சங்கர ேபாற்றி
நீல கண்டராம் நித்திய ேபாற்றி
த்ாிபாத

ர்த்தியாம் தீர்த்த ேபாற்றி

375

(20)

14
ஏக பாத இைறவ ேபாற்றி
வயிரவ ர்த்தியாம் வானவ ேபாற்றி
இடபா டராம் எம்மான் ேபாற்றி
சந்திர ேசகர தற்பர ேபாற்றி
நடன ர்த்தியாம் நாத ேபாற்றி
கங்கா தரராம் கற்பக ேபாற்றி.
13. பிற வ

380

(25)

கள்:

இ ங்க பத் திலகிைன ேபாற்றி
பாதிேயார் மாதர் மா ேமார் பாகர்
எனத்திகழ் வனப்
ம் இனித்தேன ேபாற்றி
ஓங்கா ரத் ள் நீங்காய் ேபாற்றி

385

14. தலவாசம்:
பஞ்ச

தத்தலம் பதிகளாக் ெகாண்ட

மஞ்சேன ேபாற்றி மணாளேன ேபாற்றி
ஆ ர் ஆைனக் கா டன் அழகார்
அண்ணா மைலகா ளத்தி சிதம்பரம்
காசி ஆலவாய் ஏசிலா தார
ேயாகத் தலங்களிற் ேபாகேன ேபாற்றி

390

கஞ்ச னாதியர் ைகெதா ேதத்தப்
பஞ்ச சைபகளிற் பண்பார் வைகயில்
நட்ட மா ஞ் சிட்டேன ேபாற்றி
ஆ ர் ஆதிய ஏ தலங்களில்
நடங் குலா வித்திகழ் விடங்கேன ேபாற்றி

395

கயிைல மைலவாழ் கண் தல் ேபாற்றி
வடநாட் லகு வளமார் பதிகள்
ஐந்தினிற் றிக ம் ைமந்தேன ேபாற்றி
வநா டதனில் லங்குேகா கர்ணத்
திலங்கி நாதநின் ெபாலன் கழல் ேபாற்றி

400

ெதாண்ைட நாடதனிற் பண்ைட நாள் தலா
நலத்த எண் ணான்கு தலத்தேன ேபாற்றி
இ பத் திரண்ெட ம் இ ப்பிடம் ெகாண்
ந நாட் லகு நாயக ேபாற்றி
ெகாங்ெக பதிகளிற் ங்கவ ேபாற்றி

405

மைலநாட் ெடா பதி வாழ்வாய் ேபாற்றி
இரண்ெட பதிகள் இ ப்பிடங் ெகாண்

410

15
பாண் நாட் லகும் ஆண்டவ ேபாற்றி
ஈழத் திரண் வாழ்தற் கினிய
தலெமனக் ெகாண்ட தைலைமய ேபாற்றி
காவிாி வடகைர காண்டகு தலங்கள்
ஏெழான் பதி ம் இலகிைன ேபாற்றி
காவிாித் ெதன்கைர கவி
தலங்கள்
இ ப ம்
ம் ஏ ம் ஆனைவ
இனிதாக் ெகாண்ட னிதா ேபாற்றி.

415

-------------குக்கா; குரங்கணின்

ட்டம், (23) சி கு

(24) சீகாளத்தி, தி

ஆைனக்கா.

15. வழிபட்ேடார்:
1விண்ணவர் 2தானவர் 3மண்ணவ ராேனார்
பண்ணிய சைன பாிந்தைன ேபாற்றி
4அணி

ம் 5ஆைம ம்

420

6ஆைன ம் 7 காக ம்

8பசு ம் 9பாம் ம் 10பன்றி ங் 11குதிைர ம்
12நண் ம் 13வண் ம் 14நாைர ம் 15க கும்
16குயி

ம் 17மயி

ம் 18 ய

20ஈ ம் 21எ ம் ம்
24சிலந்தி ம்

ங் 19கு வி ம்

22குரங்கும்

23க ட

425

ம்

ைசெசய் சிற்பர ேபாற்றி.

16. ேவத ம் சிவ

ம்:

சாமேவ தப்ாிய சங்கர ேபாற்றி
ேவதம் பா ம் விகிர்தா ேபாற்றி
ேவதம் ேபாற் ம் பாத ேபாற்றி
ேவத
திகழ் நாத ேபாற்றி
ேவத
ைக ேமேலாய் ேபாற்றி
ேவத பா ைக ேவந்ேத ேபாற்றி
ேவத வாரண ேமேலாய் ேபாற்றி.

430

ேவத
ர விண்ணவ ேபாற்றி
ேவதஞ் சரடா ேவய்ந்தைன ேபாற்றி
ேவதக் ேகாவண ேவதிய ேபாற்றி
ேவதேம விழியாய் விளங்குைவ ேபாற்றி
ேவதேம ெமாழியா விளம் ைவ ேபாற்றி

435

ேவதேம வ வா வி ம்பிைன ேபாற்றி

440
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ேவதச் ெசங்ேகால் ெமய்யேன ேபாற்றி
ேவத ஆைணய விதியேன ேபாற்றி
ேவதம் நான்கும் ேதர்ப்பாி யாக ம்
ேவதம் பந்தல் நாற்கால் ஆக ம்
ேபாத அைமத்த

திய ேபாற்றி

445

17. பரம் ெபா ள்
ப மனாய் நின் பைடப்பாய் ேபாற்றி
அாியாய் நின்றங் களிப்பாய் ேபாற்றி
அரனாய் நின்றங் கழிப்பாய் ேபாற்றி
வர்ேகா எனத்திகழ் ேதவர்ேகா ேபாற்றி
பந்த ம்
ம் பைடப்ேபான் ேபாற்றி
பஞ்ச தங்களிற் பரந்தைன ேபாற்றி
அட்ட ர்த்தியாய் அமர்ந்தைன ேபாற்றி

450

ஆக்கல், அளித்தல், அழித்தல், மைறத்தல்
அ க்கிர கித்தெலன் ைறவைகச் ெசயல் ாி
ஆற்ற லைமந்த அதிபேன ேபாற்றி
பிறப்பிறப் பில்லாப் ெபாியவ ேபாற்றி

455

"பிைழப் வாய்ப்ெபான் றறியா நாேயன்
குைழத்த ெசான் மாைல ெகாண்ட ள் ேபாற்றி
ேபாற்றி ேபாற்றி ராண காரண
ேபாற்றி ேபாற்றி சயசய ேபாற்றி".
தி ச்சிற்றம்பலம்

460

-----------*தி வாசகம்-ேபாற்றித்தி வகவல்
----------------------------------------------------------(1) ேதவர்

சித்த -தி க்காட் ப்பள்ளி (கீைழ, ேகாட் ர்

(2) அசுரர்

சித்தன இ ம்பாவனம், திாிசிராப்பள்ளி

(3) மண்ணவர் அரசர்
(4-24) அணில்
(4) குரங்கணில்
(6) தி

சித்தன தி வா ர், தி

தல் சிலந்திவைர
ட்டம் (5) தி

த

த ய

விைட ம

சித்த தலங்கள்

ய

ர்

த ய

ைறேய

மணஞ்ேசாி

ஆைனக்கா, காளத்தி, ேகாட்டா , ெபண்ணாகடம்

(7) குரங்கணில்

ட்டம் (8) தி

ஆமாத்

ர், ஆ ர், ெபண்ணாகடம், ஆவ

ைற
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(9) காளத்தி, பாம் ரம், நாைகக்காேராணம், தி நாேகச்சுரம், கும்பேகாணம்
நாேகசுர சாமிேகாயில், பாதாளீச்சுரம்
(10) சிவ ரம் (11) அயவந்தி- சாத்த மங்ைக (12) தி ந்
(13) தி ெவண் ைற (14) தி

நாைர ர், ம ைர

(15) தி க்க க்குன்றம், ள்ளி க்கு ேவ
(17) மயிலாப் ர், மயிலா

ர் (16) தி க்ேகாழம்பம்

ைற (மா ரம்) (18) தி ப்பாதிாிப்

(19) ம ைர வ வலம் (20) ஈங்ேகாய்மைல (21) தி
(22) குரங்கா
(23) சி கு

ேதவன்கு , தி

எ ம்பி ர்

ைற- ெதன் வட ; குரக்குக்கா; குரங்கணின்
(24) சீகாளத்தி, தி

ஆைனக்கா.

ல் வரலா ம் வாழ்த் ம்
ேபாற்றி அகவல் கெலன் ெறனக்ெகார்பணி
சாற்றிய தம்பிபல சந்தஞ்ெசால் - ஆற்றல் நிைற
ஆ
கெனந்ைத ஆ
கன ளால்
டேன வாழ்க வி ேமல்.
வாழ்க இந் ைல வழங்க உதவினவர்
வாழ்கமயில் ேவல்ேசவல் மாதி வர் - வாழ்கேவ
ெசல்லா ந் ெதன்கணிைகச் ேசேயான் அ யார்கள்
எல்லா ம் வாழ்க இனி .
----------------------
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