
விநாயகர் அகவல் 

 

 

சீக் கபதச் சசந்ா ரப்பூம் 

தாச் சினம்பு தனிரச தாடப் 

சதான்ணர ஞாணும் பூந்துகில் ஆரடபம் 

ன்ணருங்கில் பர்ந் சகநிப்தப் 

பதர ிறும் சதரும்தாக் பகாடும் (05) 

ப பகபம் ிபங்குசிந் தூபம் 

அஞ்சு கபம் அங்குச தாசபம் 

சஞ்சிற் குடிசகாண்ட ீன பணிபம் 

ான்ந ாபம் ானிரு புபம் 

பன்று கண்ணும் பம்ச் சுடும் (10) 

இண்டு சசிபம் இனங்குசதான் படிபம் 

ிண்டபப் புரிதல் ிகசாபி ார்பும் 

சசாற்தம் கடந் துரிசய்ஞ் ஞாண 

அற்பும் ின்ந கற்தகக் கபிபந! 

பப்த தகரும் பிக ாகண! (15) 

இப்சதாழு சன்ரண ஆட்சகாப பண்டித் 

ாா சணக்குத் ாசணழுந் ருபி 
ாாப் திநி க்கம் அறுத்துத் 

ிருந்ி பரனந் சழுத்தும் சபிாய்ப் 

சதாருந்ப ந்சன் உபந்ணில் புகுந்து (20) 

குருடி ாகிக் குனந் ன்ணில் 

ிருடி ரத்துத் ிநிது சதாருசபண 

ாடா ரகான் கிழ்ந்சணக் கருபிக் 

பகாடா பத்ால் சகாடுிரண கரபந்ப 

உட்டா உதபசம் புகட்டிசன் சசிில் (25) 

சிட்டா ஞாணத் சபிரபம் காட்டி 

ஐம்புனன் ன்ரண அடக்கும் உதாம் 

இன்புறு கருரின் இணிசணக் கருபிக் 

கருிக சபாடுங்கும் கருத்ிரண நிித்(து) 

இருிரண ன்ரண அறுத்ிருள் கடிந்து (30) 

னசாரு ான்கும் ந்சணக் கருபி 
னசாரு பன்நின் க்கம் அறுத்ப 

ஒன்தது ாில் ஒருந் ித்ால் 

ஐம்புனக் கர அரடப்ததும் காட்டி 

ஆநா ாத்(து) அங்குச ிரனபம் (35) 
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பதநா ிறுத்ிப் பதச்சுர றுத்ப 

இரடதிங் கரனின் எழுத்நி ித்துக் 

கரடிற் சுழுபரணக் கதானபம் காட்டி 

பன்றுண் டனத்ின் பட்டி தூின் 

ான்சநழு தாம்தின் ாில் உர்த்ிக் (40) 

குண்டனி ணிற் கூடி அசரத 

ிண்சடழு ந்ிம் சபிப்தட உரத்து 

பனா ாத்ின் பண்சடழு கணரனக் 

கானால் எழுப்பும் கருத்நி ித்ப 

அப ிரனபம் ஆித்ன் இக்கபம் (45) 

குப சகான் குத்ரபம் கூநி 
இரடச்சக் கத்ின் ஈசட்டு ிரனபம் 

உடல்சக் கத்ின் உறுப்ரதபம் காட்டிச் 

சண்பக தூனபம் சதுர்பக சூக்கபம் 

எண் பகாக இணிசணக் கருபிப் (50) 

புரிட்ட காம் புனப்தட எணக்குத் 

சரிசட்டு ிரனபம் சரிசணப் தடுத்ிக் 

கருத்ிணில் கதான ாில் காட்டி 

இருத்ி பத்ி ிணிசணக் கருபி 
என்ரண நிித்(து) எணக்கருள் சசய்து (55) 

பன்ரண ிரணின் பரனக் கரபந்து 

ாக்கும் ணபம் இல்னா பணானம் 

பக்கிப சன்நன் சிந்ர சபிித்(து) 

இருள்சபி ிண்டுக்(கு) ஒன்நிடம் என்ண 

அருள்ரும் ஆணந்த்(து) அழுத்ிசன் சசிில் (60) 

எல்ரன ில்னா ஆணந் ம்அபித்(து) 

அல்னல் கரபந்ப அருள்ி காட்டிச் 

சத்த்ின் உள்பப சாசிம் காட்டிச் 

சித்த்ின் உள்பப சினிங்கம் காட்டி 

அணுிற்(கு) அணுாய் அப்தாலுக்(கு) அப்தானாய்க் (65) 

கணுபற்நி ின்ந கரும்புள்பப காட்டி 

படபம் ீறும் ிபங்க ிறுத்ிக் 

கூடுசய்த் சாண்டர் குாத்துடன் கூட்டி 

அஞ்சக் கத்ின் அரும்சதாருள் ன்ரண 

சஞ்சக் கருத்ின் ிரனநி ித்துத் (70) 

த்து ிரனரத் ந்சரண ாண்ட 

ித்க ிாக ிரகல் சப! (72) 

ஓம் ிக்ண ிாகா பதாற்நி… 


