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தி�யகவி நாராயணதாசரவக� இய�றிய 

வடேவ�கட நாராயண சதக� (�ல�� உைர��) 

 

Source:Source:Source:Source:    

தி�யகவி - நாராயணதாசரவக� இய�றிய 

வடேவ�கட நாராயண சதக� - �ல�� உைர�� 

பதி�பாள: அ. �ழ!ைதேவ" �த#யா 

ெத%வமக� விலாச அ()*+ட�, 24 தா,டவராய�பி�ைள -தி, ெச.ைன 

இத. விைல அணா 6 

1949 

ெச.ைன : ெத%வமக� அ() நிைலய� 

------------ 

0ராமெஜய� 

வடேவ�கட நாராயணசதக� வடேவ�கட நாராயணசதக� வடேவ�கட நாராயணசதக� வடேவ�கட நாராயணசதக� ----    �ல�� உைர���ல�� உைர���ல�� உைர���ல�� உைர��    

 

பாயிர�பாயிர�பாயிர�பாயிர�    

ேநாிைச ெவ,பா 

ந2) விைன*கா ம�த� நம3யிைர*கா*�� 

ெச2ெசா"# ேனாசதக2 ெச�பிய3--வி2) 4க5 

நாரா யண தாச ந.றாக நானில6ேத 

பாரா யண2ெச% பவ*�. 

 

[இத.ெபா7�] மி�!த 4கைழ�ைடய நாராயண தாசெர.பவ ெச2ெசா�களினேல 

தி7வா% மல!த7ளிய நாராயணசதகெம.8� பாமாைலயான3, இ!த� 

9மியினிட6தி" அ.ேபா: பாராயண2 ெச%பவகளாகிய நம*� ந��ைடய 

ஊ5விைனைய யழி*�� விஷமா��; ந��ைடய உயிைர* கா*�� அ�தமா�� 

எ.றவா>. 

 

கா��கா��கா��கா��    

ேநாிைச ெவ,பா 

ந"லவட ேவ�கட63 நாரா யணசதக� 

ெசா"ல ெவன*�6 3ைணயாேம உம"ல� 

பைணயான தி,4ய63� பா,டவ*� �.ன! 

3ைணயான பாத! 3ைண. 
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[இ-�.] அழகிய வட*கி.க?�ள தி7ேவ�கட6தி ெல@!த7ளிய 0ம! நாராயண. 

விஷயமாக ஓ சதகெம.8� பாமாைல பா:கிறத��� பல�ெபா7!திய 

ப76ததாகிய அ@6த��ள 4ய�கைள�பைட6த பா,டவ*� ��கால6தி" 

3ைணயாயி7!த அவ7ைடய பாத�க� 3ைணயாயி7�ப3ம.றி எ.8யி*�� 

அைவகேள 3ைணயா�� எ->. 

 

��������    

க#வி76த� 

பிாி!திைச வ,ண� 

 

நீெகா,: த, மலெகா,: ந.ெனறி ெகா,: நி. �றிெகா,:வ,, 

சீெகா,:வ! தைனெச%3ைன( ெசறிவாகெள. ெப>வாகேளா, 

ேபெகா,Cல. ெபாறிெகா,Cல. ெபாிேயாகளா ல7� ெகா,Cல., 

நாெகா,: க, ட7� ேசாதிேய நாராயணா நாராயணா.        1 

 

[இத. ெபா7�.] பாி)6தமான தீ6த�கைள�� �ளி(சி ெபா7!திய 

4Dப�கைள��-ெகா,: ந.மா*க6ைத யறி!3 ேதவாீ7ைடய ெசாEப6ைத6 

ெதாி!3 அழகிய ஞான6ைத� ெபா7!தி6 த,ட2 சம�பி63 உ�ைம ஆராதைன 

ெச%3 அைட!த-ேபகெள"லா� எ.ன பலைன� ெப>வாகேளா அறிகிேல.; 

நாயிேன. தாசிய நாம �த#ய ப2ச சமHகார6ைத�� பாகவதராேல க7ைபைய�� 

ெகா,டவேனயலல.; ஆதலா" அ.4 )ர!3 ச!ேதாஷி63 இரDசி6த7ள 

ேவ,:� ேசாதிமயமாகிய 0ம! நாராயணா எ.றவா>. 

------- 

 

பரகாாிய� பல ெச%3ைன� பணியாமேல பிணியானபி., 

விரகாயி7! த@தாவெத. ெவறி யா�ண� �றியாகேளா, 

உரகாாிேம Iபகாாியா ெயா7சாாியா Jலவாாியா, 

நரகாாிேய �ரகாாிேய நாராயணா நாராயணா.        2 
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[இ-�.] ெகாைல, களJ, காம�, ெபா%, வ2சைன இைவ �தலாகிய அேனக 3Kட 

கி76திய�கைள( ெச%3 ேதவாீைர� பணியாம" பிணியான3 ச�பவி6த பி�பா:� 

கபடமாயி7!3 அ@6தினாேல உ,டாகிய காாிய� ஒ.>மி"ைல. ஆதலா" 

பயி6திய*கார �ண�கைள ந"ேலாகேள யறி!3 இரDசி�ப3 கட., அ6த.ைம 

ேபால அCேயைன இரDசி�ப3 உம*ேக கட.. ச�ப�கM*�� பைகயாகிய 

க7டவாகனமீதி" எ@!த7ளி அCயாகM*�பகாரமாக ஒ�பி"லாத ேசைவயா% 

உலாவ வ!த7ளா நி.ற ஐயேன! நரகா)ர8*�� �ரகா)ர8*�� ைவாியாகிய 

0ம! நாராயணா. எ->. 2 

----- 

 

சிவனீதல� 4யனீத#! திரனீத"ச!திரனீ தலா, 

தவனீத"வி, ணவாீத.மா தவாீதேலா ெடவாீதI�, 

அவனீதல! தனிெல,ணி8. னCயாரC� ெபாCயா�ேமா, 

நவநீத�, க7 ேமகேம நாராயணா நாராயணா.        3 

 

[இ-�]. சிவ8� பிமாJ� இ!திர8� ச!திர8� Oாிய8� ேதவகM� ாிஷிகM� 

இவகMடேன பி.8� யாவகM�ெகா:*கா நி.ற பல.கைள ெய"லா� 

9தல6திேல எ,ணி� பா*�மிட6தி" அைவ ேதவாீ7ைடய அCயாக� 

தி7வC63கM*�� ஒ�பாகமாDடா3. ஆதலா" அவகைள நிைன�பேதயி"ைல. 

ேகாபால கி7க6திேல ெவ,ெணைய �,ட7M� நீல ேமகவ,ணனாகிய 0ம! 

நாராயணா எ->. 3 

------- 

 

அலச6த�� பிணிவ!3 நா னைலயாமேல யமர*கி:�, 

கலச6திேலா 3ளி ந"கிெய. கவி ைய*ெகாளா% க7ணாகரா, 

�லச*கர. சலேசக ர. �லேசகர. 4க5சாகரா, நலச*கரா 

சலச* கரா நாராயணா நாராயணா.        4 

 

[இ-�.] ேதகமான3 வ76த6ைத யைட��பCயான ேநா%வ!3 அCேய. அைலயாம 

#7*க6 ேதவகM*�* ெகா:6த7ளா நி.ற கலச6 தமித6திேல ஒ7 3ளி 

கடாDசி6த7ளி அCேய8ைடய கவிைதைய* ைக*ெகா�ளேவ?�. க7ைண6 
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தி7ேமனியேன! வ(சிரபாணி�� க�காதர8� �லேசகரராகிய ஆ5வா7� ேதா6திர� 

ப,ணா நி.ற கீ6தியாகிய ச�6திர6ைத�� ந"ல ச*கர6ைத�� தாமைரமல 

ேபா.ற தி7*கர�கைள�� உைட6தாகிய 0ம! நாராயணா எ->. 

------------ 

 

எதி7�ெப7� பிணி��பர! திைர�2ெசறி! ெதழிI�பற!, 

3திர!திாி! 3டல�ெகாM! 3யர!ெதளி! 3ைன ந�பவா, 

மதிய�கிட! ெதா ளி72சடா ம�ட!ெதா>! ெதானி��பவா, 

னதிவ!ெத@� பதப�கயா நாராயணா நாராயணா.        5 

 

[இ-�.] ேதக6திேல எதி63 வராநி.ற ெபாிதாகிய ேநா% மி�!3 இைர�4 ெந7�கி 

அழ� �ைல!3 உதிர�றி!3 ெகா�ளா நி.ற 3*கமான3 ெதளி!3 ேபா%6 

ேதவாீைர அCேய. ந�4�பCயாக� பிரச.னமாக ேவ,:�. ச!திர. வாசமா%� 

பிரகாசியா நி.ற சிவ8ைடய சடாம�ட!ேதா>� �ழ*க� நிைற!திட ஆகாய 

க�ைகயான3 வ!த7ளா நி.ற தி7வC6 தாமைரகைள �ைட6தாகிய 0ம! 

நாராயணா எ->. 

--------------- 

 

எ"லா7�. 8தர63ேள ெய.ேனா:ம� �ைறகி.றேப, 

அ"லா3ேவ றி"லாைமயா லைனவ*�ேமா ர7ள"லேவா, 

வ"லா7ளா மாDடா7ளா வறியா7ளாவா5வா7ளா, 

ந" லா7ளா ெபா"லா7ளா நாராயணா நாராயணா.        6 

 

[இ-�.] அCேய8டேன ஆ6மேகாCகெள"லா! ேதவாீ7ைடய �Dசி*��ேள வாச� 

ப,?கிறேதய"லாம" ேவேறயிடமி"ைல யாதலா" யாவ7*�2 சமானமான 

கி7ைபேய ய.றி� ேபதமி"ைலேய; அ6த.ைமயாயி7*க, இதிேல வ#யெர.>� 

ெம#யெர.>� தா5வினெர. >� வா5வினெர.>� ந"லவெர.>� 

ெபா"லாதவெர.>� உ,டாகிய ெத.ன மாயேமா 0ம! நாராயணா எ->. 

-------  
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நீகா)தா நீP)தா நீயா:தா நீமா:தா, 

ேபாகாதேப* கி:ேசாெறன� 4ைலய*�ெந2 )7க( ெசாேன., 

ஆகாதகாாியெம.னிட6 தள வ�ற 3, டைவயா%ைவேயா, 

நாகாசலா நாகா லயா நாராயணா நாராயணா.        7 

 

[இ-�.] பண� வHதிர� ஆ: மா:2 சாத�� இைவகைள நீ�க� ெகா:�கெள.> 

ெசா"Iவத�� ேயா*கியமி"லாத ேபகளாகிய மிேல(ச7ைடயெந2சான3 

உ7��பCயா%* கவிைத பாC6 ேதC*ெகா,ட ெபா"லாத காாிய�க� 

கண*கி"லாம" அCேயனிட6தி #7*கி.றன. அைவகைள யாரா%!3 பாராம" 

இரDசி*க ேவ,:�, ேசஷமைலைய�� ேசஷனாகிய ேகாவிைல�� ெப�ற 0ம! 

நாராயணா எ->. 

---------- 

 

அயனாெர@6 தளவ.றிேய யதிக�கண� ெபா@தாயி8�, 

பயனாயி7� பவாி"ைலயி� பC மீதில� பCய.றிேய, 

வியனா�ைன6 ெதா@வா கள� விதிெவ"வரா% மைற ெசா"Iேம, 

நயனா ரத. 4க5ேசாதிேய நாராயணா நாராயணா.        8 

 

[இ-�.] பிரமேதவனானவ. எ@தின பிரகார ேமய"லாம" அதிகமாக Qண�-

ேபாதாகிI� இ!த� 9மியிேல பிரேயாசன�பDC7�பவ இ"ைல ெய.றாI�, 

அ�பC அ"லெவ.> ச!ேதாஷமாக6 ேதவாீைர6 ெதா@தேபகெள"லா� அ!த 

விதிவச6ைத* கட!தி7�பகெள.> ேவத�க� �ைறயி:கி.றேத; நய6ேதா:�-

+Cய நாரத மகா�னிவ ேதா6திர� ப,ணா நி.ற ேசாதிமயமாகிய 0ம! 

நாராயணா எ->.  

------------ 

 

ஓம�களா" விரத�களா Iய தீ*தயா6 திைர ேகாCயா", 

ஏம�க� க.னியாீதலா ெல@ பாைர�2 )ழ"கி.றதா", 

ஆைம�4ல. கC கி.றதா லைட 4,ணிய� கணேம8 நி., 

நாமம4க. ற3ேபாIேம நாராயணா நாராயணா.        9 
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[இ-�.] ஓம�களாேல�� விரத�களாேல�� உய(சிெப�ற ேகாC தீ6த 

யா6திைரகளாேல�� )வண�கMடேன க.னிகா தான�களாேல�� 

ஏ@9மிைய�� பிரதDசண� வ!ததினாேல�� உ,டாகிய ப2சவி!திாிய�கைள 

நீ*கினதினாேல�� வரா நி.ற 4,ணிய�கெள"லா� ேதவாீ7ைடய தி7நாம6ைத 

Qண�ேபாதாகிI2 ெசா"#ய 4,ணிய6தி�� ஒ�பாக மாDடா3 0ம! 

நாராயணா எ->. 

--------- 

 

பாேடனேலா கவிசி!தைன� பணிேயனேலா பலகாெல@!, 

தாேடனேலா ப#Sட�. ன? ேகனேலாசடேகாபேம, 

Oேடனேலாவலமாகேவ )ழேலனேலா கதிெய. >ைன, 

நாேடனேலா ெகாCேயனேலா நாராயணா நாராயணா.        10 

 

[இ-�.] ேதவாீைர* கவிைதகளாேல பாCன3மி"ைல, த,ட2 சம�பி6த3மி"ைல, 

பல கால�ெம@!3 ஆCன3மி"ைல, ப#Sட6தி. �.ேன வ!த3மிலைல, 

சடேகாப6ைத �Cயிேல OCன3மி"ைல, வலமாக( O5!த3மி"ைல, கதிெய.> 

உ.ைன நிைன6த3மி"ைல, இ6த.ைமயான பாவியானவ. கைட6ேத>� 

மா*க�ளேதா? 0ம! நாராயணா எ->.  

------------ 

 

அறைவ*ெகலா மC�ல நா ன7M*ெகலா மC�ல நீ, 

பிற7*ெகலா� ெப>வி6த3� ெப> வி�ப3�பிைண தDCேல, 

உறைவ*கிெல.8யி காவI* ெகா�வா வா 3ைர ெச%வேனா, 

நற வ6 3ழா யணிமாபேன நாராயணா நாராயணா.        11 

 

[இ-�.] ேலாக�கM*ெக"லா� அCேவராகியி7�ப3 யாேனய.றி ேவறி"ைல; 

கி7ைபகM* ெக"லா� �லகாரணமா யி7�ப3 ேதவாீேர ய.றி ேவறி"ைல; 

அயலாகM*� நீெச%த பலைன�� இனி( ெச%கி.ற பலைன�! தராசி8ைடய 

தD:களிேல ெபா7!தைவ6தா" எ. 8ைடய உயிைர இரDசி*கிற பல8*� அைவ 
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சாியாகமாDடா3. ஆதலா" வா3 ேப)வதி"ைல, ேத. ெபா7!36 தி763ள 

வ!தாி6த தி7மாைப �ைட6தாகிய 0ம! நாராயணா எ->.  

------------ 

 

பசியா தம! திரேமவ7� பழியாதம! திர ம!தக., 

விசியாதம! திரேநாயிேல விழியாத மந திரெந2சிேல, 

�சியாதம! திரேமா3வா �தலானம! திரெமா.றிேல, 

நசியாதம! திர ேமா நேமா நாராயணா நாராயணா.        12 

 

[இ-�.] பசிைய எ@�பாத3, எவகளாேல�� பழி�பி"லாத3, எம. பாச6தி� கD:� 

படாத3, ேநாைய� பா*காத3, ெந2சிேல ெக:த#"லாத3, ஓ3வா*ெக"லா� 

�த.ைமயான3, ஒ.றினாேல�� நாசமி"லாத3. அ3 யாெதனி", ஓ� நேமா 

நாராயணா ெவ.8! தி7ம!திரேம ய"ல3 ேவறி"ைல 0ம! நாராயணா எ->.  

---------- 

 

அபராதமா கியப"சர* கடலாகேவா டம ேத�றிேய, 

விபாீதேநா யைலயி��ேள விட நி.ற P5 விைனெய.ெச%ேவ., 

இபராசைன* கைர ேய�> நீ ெயைனேய�ற#� காித"லேவ, 

நபரா சேன )பராசேன நாராயணா நாராயணா.        13 

 

[இ-�.] அபராத�களாகிய பல சர*�கைள ெந7*கமாக6 ேதகெம.8� ஓட6திேல 

ஏ�றி விபாீத ேநாயாகிய கடI*��ேள ஊ5விைனயான3 த�ளி நி.ற3. 

எ.ெச%ேவ.; கேஜ!திரைன* கைரேய�றின ேதவாீ அCேயைன* 

கைரேய�>த�� இ�விட6தி" அாித"லேவ; ேதவகM*�2 )ப�கM*�� 

க6தாவாகிய 0ம! நாராயணா எ->.  

------------- 

 

வா. ெசா"Iேம 4விெசா"Iேம மைற ெசா"Iேம நிைறேசட.வா%, 

தா. ெசா"I ேம �னிேவாெப72 சைப ெசா"Iேம சசி ெசா"Iேம, 

ேத. ெசா"#ப�கிைற ெசா"Iேம திைசெசா"Iேம திைகயாமேல, 
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நா. ெசா" லேவ அJமாெவேனா நாராயணா நாராயணா.        14 

 

[இ-�.] ேதவகMைடய நாJ�, உலக6ேதா7ைடய நாJ�, ேவத�கMைடய நாJ�, 

க"வி நிைற!த ஆதிேசட8ைடய இர,டாயிர� நாJ�, ெபாிதாகிய சைபேயா:�-

+Cய �னிவ7ைடய நாJ�, ச!திர. �தலாகிய நவ*கிரக�கMைடய நாJ�, 

ேத.ேபாI2 ெசா"#ைன �ைடய பாவதி பாக6தி#7*�� 76திர8ைடய நாJ�, 

தி*��பாலக7ைடய நாJ� ேதா6தாி*��பCயான ேதவாீ7ைடய கீ6திைய மா> 

படாம" அCேய8ைடய நாவினாேல ெசா"Iவத��* காரணமாேவேனா? 

ெசா"I� 0ம! நாராயணா எ->.  

----------- 

 

)7*காம7! 3ட�+றிேய )ழ�றாம7! தழ�றீயிேல, 

உ7*காம7! 3ல6 3,ைடயா J7Dடாம7! 3ழ*ெக,ெணயி", 

க7*கா ம7! திக�ைகயிேல கச*காம7! தி7க"#ேல, 

ந7*காம7!தி7*கி.றேத நாராயணா நாராயணா.        15 

 

[இ-�.] ெவயி#ேல )7�காத3, உட#ேல Tறினா� )ழ�றாத3, அ*கினியிேல 

�7காத3, உ,ைடயாக J7DC உல6தாத3, உழ*ெக,ெணயிேல க7*காத3, 

வ#ய ைககளிேல கச*காத3, இர,: க"#ேல ெந7*காத3, இ6த.ைமைய* 

ெகா,ட ம7!தான3 இ7*கி.ற3. அ3 யாெதனி" அKடாDசரேம ய.றி 

ேவறி"ைல 0ம! நாராயணா எ->: 15 

------------- 

 

தகவா�ைன� 4கழாமேல சலேம ெதா:6 திக" ேப)வா, 

�கவாயிேல 4@-@ேம �ைன ய!தக. கிைளேமா3ேம, 

ககவாகனா மி�ேமாகனா கனக.கேள பரமாெபலா�, 

நகவாளினா லாிசீய ேம நாராயணா நாராயணா.        16 

 

[இ-�.] ேம.ைமயாக6 ேதவாீைர6 ேதா6திர2ெச%யாம" ேகாபேம ெபா7!தி� 

பைகயாக இழிJேப)வா7ைடய �க6ேதா:�+Cய வா%களிேல 4@*க� 
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ெசாாிவ3ம"லாம" எதி*கா நி.றயமPத ேமா3வாக�. க7டவாகனேன! 

ேபாகெசாEபேன! இரணிய8ைடய மாைப�� திவன3 ேசைனகைள�� நக-

ெம.8� ஆ�த நனாேல ச�காியா நி.ற நரசி�கEபமாகிய 0ம! தாராயணா எ->. 

------------- 

 

தலேமைழ��படேமாதி82 சலேமா விடா தகிலா,ட ந�, 

பல�யாJெம. மைன ேசாி8� பைசேபாதிடா திைசமாதரா, 

�ல�யாJமி. பமதீயி8� �>கா3மா" ெப>காயேம, 

நலேம Jேமா ெபாலேமJேமா நாராயணா நாராயணா.        17 

 

[இ-�.] ஏ@ேலாக6ைத�� அழி��பCயா%� ேபா ப,ணினாI� ேகாப�கள-

ட��வதி"ைல, அகிலா,ட�களிேல யிராநி.ற ந.ைமயான பா*கிய�கெள"லா� 

எ. -DCேல நிைற!தாI� ஆைசக ெளாழிவதி"ைல, ெப,கெள. றிைச!த 

சாதிகெள"லா� இ.ப6ைத* ெகா:6தாI� காம�க� நீ��வதி"ைல. 

இ6த.ைமைய* ெகா,ட எ.8ைடய ேதகமான3 எ!த6 த.ைமைய�ெப>ேமா 

அறியகி"ேல. பிரகாசியா நி.ற ேமகவ,ணனாகிய 0ம! நாராயணா எ->. 

------------- 

 

ப,CDடதா மைர�!தியி� பC வா நின* கCயாெரன6, 

ெதா,CD: நி. ெறாழி"ெகா� வேதா 3யர6திேல யைடவி�பேதா, 

ெகா,CD டநி. 4க5 நி�கேவ �ைறயாளைர� 4க5கி.ற வா%, 

ந,CDடபா5 வைளெயா*�ேம நாராயணா நாராயணா.        18 

 

[இ-�.] பழைமயா யிரா நி.ற ேதவாீ7ைடய நாபி*கமல6திேல ெபா7!தின 

உயிகைள ெய"லா� அ.பரா��பC அCைம ெகா,: ைக�காிய6ைத* ெகா�ள 

ேவ,:ேமய"லாம" 3*க�களைடய( ெச%யலாேமா, ேவத�க� ெகா,Cரா நி.ற 

உ��ைடய கீ6திையவிD:* �ைற(சலான ெத%வ�கைள� 4கழா நி.ற 

வா%கெள"லா� ந,CD:6 ேதா,C விDட பா5வைள*� ஒ�பாவேத ய.றி� 

பிரேயாசனமி"ைல 0ம! நாராயணா எ->. 

-------------- 
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பைகயானவ. பிணிெச%தேதா பதினாயி ர�பிைழ�,: நா., 

வைகயா நின* �ைரெச%கி ேல. வ7ேநா�நி. ன7ளாதலா", 

மிைகயான பி. �ைறயிDடன. வி:வி6திடா% விைளயாC னா", 

நைகயாகேளா �ைறயாகேளா நாராயணா நாராயணா.        19 

 

[இ-�.] அCேய8ைடய ேதக6திேல பைகயாகிய ெபா"லாத பிணியான3 ெச%யா 

நி.ற உப6திரவ�க� பதினாயிர�,:. அதைன இ.ன வித�கெள.> ேதவாீ7*� 

வி,ண�ப2 ெச%கிேல.. வரா நி.ற இ!த ேநாயான3 உம3 கி7ைபேயய"லாம" 

ேவறி"ைல. ஆதலா" 3.ப� மி�!த பி�பா: �ைறயமிDேட.. இைத 

நீ*கிவிடாம" விைளயாCனா" உலக6தா நைக� ப3ம"லாம" இக5(சி�� 

ப,?வாக�  0ம! நாராயணா எ->. 

------------ 

 

��4�ற க. >டனாெகலா� �@வாகேவா �ழUதேவ, 

ம�4*ெகாM! ெதானிகா தில� வழிேய�4D கM�,ணேவ, 

3�4*�ேமா தயிெவ,ெண%பா" ெசாாிைக*�ம� விைட ந�ைகமா, 

நD4*�மா Cயக,ணேன நாரா யணா நாராயணா.        20 

 

[இ-�.] 3�ளின க.>கMடேன ப)*கெள"லா� �வி!தி7*கJ�, ஆகாயவழியிேல 

ெச"லா நி.ற பDசிகMைடய கா3களிேல ேகDகJ�, ஒ�பி"லாத ேவ?�ழUதி6 

ெதானியாக ம�4*ெகாDCன 3ம"லாம" அ�கி7*�� இைட�ெப,க� ெபாழியா 

நி.ற ெந%*�� ேமா7*�� தயி7*�� ெவ,ெண%*�� பாI*�� அவகMைடய 

நDபி8*�� நடன2 ெச%த க,ணனாகிய 0ம! நாராயணா எ->.  

-------- 

 

தாய�றேப தாயா�வா% தமர�றேப தம ரா�வா%, 

ேசய�றேப ேசயா�வா% ெசயல�ற ேப ெசயலா�வா%, 

வாய�றேப வாயா�வா% மைலேபாIேநா%* �ைன ந�பினா", 

நாயி�> �. பனி நி��ேமா நாராயணா நாராயணா.        21 
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[இ-�.] தாயி"லாத ேபகM*�6 தாயாகJ�, )�றமி"லாத ேபகM*�( 

)�றமாகJ�, பி�ைளயி"லாத ேபகM*�� பி�ைளயாகJ�, உதவியி" லாத 

ேபகM*� உதவியாகJ�, வா*கி"லாத ேபகM*� வா*காகJ�, அ7ளா நி.ற 

ேதவாீைர அCேய. மைலேபாI� ெகா,ட ேநா% தீ7த�� ந�பினா" Oாிய. 

�.ேன பனி நீ�� மா�ேபாேல நீ��ேமய.றி நி��ேமா? 0ம! நாராயணா எ->. 

------- 

 

ம!த. 4த. �7ெவ�ளிேச% மதிரா�ேக தாி நாெடா>!, 

த!த�ெபாலா விட ேமவி82 சகேலச நின சரண,Cனா", 

எ!த�பிரா னிவ ென.> ெகா, ேடகாதச�பலனீவேர, 

ந!த. )தா ந�4பதா நாராயணா நாராயணா.        22 

 

[இ-�.] சனி 4த. �7 )*கிர. ெச�வா% ச!திர. ரா� ேக3 Oாிய. இவக� 

நாேடா>� த�க� த�க� ெபா"லாத இராசிகளிேல யி7!தாI�, சகல63*�� 

ஈசேன! ேதவாீ7ைடய தி7வCைய யைட!தா" எ�கMைடய த�பிரா. 

இவேனெய.> அ.4 ெகா,: பதிேனாராமிட63� பலைன* ெகா:�பாக�. ந!த 

ேகாப8ைடய தி7*�மாரா! நாயிேன. ந�பா நி.ற பரமபத6ைத �ைட6தாகிய 

0ம! நாராயணா எ->. 

--------- 

 

ஆ�றாைமெயா. றைமயாைமெயா. றறி யாைமெயா. ற7ளாைம ெயான, 

ேற�றாைம ெயா. றிைசயாைமெயா. றி.னாைம ெயா. றி7தாைள��, 

ேபா�றாைமெயா. றCயா7ட. ெபா#யாைமெயா. ெறா7ெம%யிேல, 

நா�றா% விைள! திடலா�ேமா நாராயணா நாராயணா.        23 

 

[இ-�.] அயலா வா5ைவ*க,: அவதி� ப:த", ெபா>ைம நீ��த", ேபைதைம 

வள6த", ஈத.ம>6த", �ய�சியைடத", இ�கித� ஒழி6த", ெபாறாைம மி�த", 

தி7வC� 4க5 வி:த", அCயா7ட. +டாதி76த" இைவக ெள"லா� 

நாயிேன8ைடய ஒ7 ேதக63*��ேள நா�>*க� ேபால வளரலாேமா? 0ம! 

நாராயணா எ->. 
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------------ 

 

த.ைம*� நீ யCேய8ைட( ச#ைக*� நீ ெபா#ைக*� நீ, 

ேம.ைம*� நீ வ.ைம*� நீ மி�தி*� நீ த�தி*� நீ, 

4.ைம*� நீ 4லைம* � நீ ெபா>ைம*� நீம>ைம*� நீ, 

ந.ைம*� நீ தி.ைம*� நீ நாராயணா நாராயணா.        24 

 

[இ-�.] அCேய8ைடய ஒ@*க63*�� ச#ைக*�� பிரகாச63*�� ெம#ைம*�� 

வ#ைம*�� ��ற6தி��� �ய�சி*�� ெபா"லா��*�� அறிJ*�� 

ெபா>ைம*�� ேமாDச63*�� ந.ைம*�� தி.ைம*�2 சகல63*�! 

ேதவாீேரய"லாம" ேவறி"ைல 0ம! நாராயணா எ->. 

------------ 

 

ேவDபி6த3. ெப7ெந2சேம விய�பி6த 3. விைளயாடேல, 

ேகDபி6த3. பல W" கேள கிள�பி6த3. பதிவாசேம, 

ேபDபி6த 3. கனச6திேய பிைழ�பி6தெவ� பிணி�பி6த வா5, 

நாDபி(ைச�! தரேவ,:ேம நாராயணா நாராயணா.        25 

 

[இ-�.] உம3 தி7J�ளேம என*� இ.ப� த!த3, உம3 தி7விைளயாடேல 

என*�( ச!ேதாஷ2 ெச%வி6த3, உம3 தி�விய� பிரப!த�தலாகிய 4ராண�கேள 

என*�* ேகDக� ப,ணிய3, உம3 தி7�பதிகேள என*� வாச6ைத 

�,டா*கிய3, உம3 கன� ெபா7!திய வ#ைமேய என*� ஆதரJ4ாி!த3. 

ஆதலா" அCேய8ைடய ��ற6ைத�� ெவ�விதாகிய ேநாைய�� நீ*கிவிD: இனி 

வா5 நாளாகிய பி(ைச�! தரேவ,:� 0ம! நாராயணா எ->. 

--------- 

 

9ாி*� நி. ெகாCெய.னேவ 4ளகி*�நி. சனெம.னேவ, 

ஈாி*� நி. சைபெய.னேவ யிரதி*� நி. 4கெழ.னேவ, 

ஆாி*�ண� ெப> ேகவதா மCயா7ள! தான!தேம, 

நாாி*�வி" ெலாCய( ெச%தா% நாராயணா நாராயணா.        26 
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[இ-�.] உம3 க7ட* ெகாCேய ெய.றா" என3 ேதக� 9ாி*��, உம3 

அCயாகேள ெய.றா" என3 மயி 4ளகி*��, உம3 சைபேயெய.றா" என3 

க,களிேல ஆன!த பாKப� ெப7��, உம3 4கேழெய.றா" எ.மன3 ர�மி*��. 

ஆகலா" இ6த.ைமயான �ண6ைத6 ேதவகளிேல எவக� தா. ெப�றாக�. 

பாகவத7ைடய இ7தய6தி" ஆன!தமானவேன! ஜானகி*காக உ76திர. வி"ைல 

ஒCய( ெச%த7ளா நி.ற 0ம! நாராயணா எ->.  

------------- 

 

ேத. பாCதா வனமாைல�! தி7வாழிச� க�ேம!திேய, 

தா.பாC நாரதனா:�. சைப மானிட* கதிPரேம, 

வா.பாC�D 4யெல. > தா. வ7ெம.> வா :வெத.னேவ, 

நா. பாCனா" வரேவ,:ேம நாராயணா நாராயணா.        27 

 

[இ-�.] நாரத�னியானவ பாCயாடா நி.ற ேதவாீ7ைடய சைபயான3 

மானிடகM*� அதிக Pரமாக வி7*��. ஆதலாலவா*+டா3. 

வான�பாCெய.8� பDசியான3 நீ7,ட ேமக�க� எ.ைற*� வ7ேமாெவ.> 

மன3 வாDட�ெகா�வ3 ேபால அCேய. வ7!த� பாCனா" அ6த.ைம ேபால 

வ!3 இரDசி6 த7ளேவ,:� வ,: பாC63 ராவா நி.ற 3ளபமாைல�� 

தி7(ச*கர�� ச�க�� ஏ!திய 0ம! நாராயணா எ->. 

---------- 

 

மாேனா� நின ன7M�ற நா� வா% நீம7! தாய�ஙேன, 

தாேனா: நி. ன7ள�ற நா� ச2 சீவிைய6 தளிேய>ேம, 

தாேனாைரய, Cன ேப கடா ரCயா7ளத தான!தேம, 

நாேனாதவா ஞாேனாதயா நாராயணா நாராயணா.        28 

 

[இ-�.] மக6தாகிய ேநா%கெள"லா! ேதவாீ7ைடய கி7ைபைய� ெப�ற நாைளயிேல 

உமி5 நீேர ம7!நாகி அ�ஙேன ஓC�ேபா��. உம3 க7ைண யி"லாத கால6திேல 

ச2சீவிைய* ெகா:6தாI! த�ளிவிD: அதிகமா�மாதலா" இைத யறி!தேபக� 

)க6ைத� ெப>வாக�. அCயாக� இ7தய6தி" ஆன!தமானவேன! நாயிேன. 

'ேதா6திர�’ ப,ணினா" ஞான உதய2 ெச%த7ளேவ,:� 0ம! நாராயணா எ->. 
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---------- 

 

ஈச.பர. பிரம. பிதா விைறவி,:வ, இைறத,:ழா%, 

வாசன சரா சரென.> நி. வழிய.பவா5 பதித.னிேல, 

தீச�கட� பிணி தா@ேம சிைறச,ைடவ2சைன -@ேம, 

நாச� கட! 3யிவா@ேம நாராயணா நாராயணா.        29 

 

[இ-�.] 76திர8*�� பரமேன ெய.>�, பிரம8*�6 த!ைதேயெய.>�, க6தேன 

ெய.>�, விK?ேவ ெய.>�, வ,:கMடேன �ளி(சி ெபா7!தா நி.ற 

தி763ழாயினிட6தி" வாசேனெய.>�, சராசர�களான வேனெய.>�, 

ேதவாீைர6 ேதா6திர� ப,ணி வழிபடா நி.ற அCயவக� வா5!த7M� 

தல�களிேல ெபா"லாத ச�கட�கM� ேநா%கM� சிைறகM� ேபாகM� 

வ2சைனகM� இைவ �த" ��ற�க� யாJ� நீ�கி ம�றJயிராக ெள"லாட 

வா5!தி7*�� 0ம! நாராயணா எ->. 

------------ 

 

ஆபாதவா �ைனைவ�ேம யCயா7ட. பைடப,?ேம, 

மாபாவ W" பலக��ேம மைறபன 8வாதியத�மி8�, 

ஓபாவிேயனிைவ நி.�ேன�ைர ெச%தன. விைரெச%த9, 

நாபா பரா பரேனயாீ நாராயணா நாராயணா.        30 

 

[இ-�.] அப6த� நிைற!த எ.8ைடய வாயான3 ேதவாீைர 

ைவ3ெகா,ேடயி7*��. அCயாகMட. ேபா ப,ணி*ெகா,ேட யி7*��. 

மக6தாகிய பாப சாHதிர�கைளேய க���. ஆதலா" ேவத6திேல ெசா"லா நி.ற 

விேராதிகைள� பா*கிI� அதிகாி6திரா நி.ற விேராதி யாகிய நாயிேன. ேதவாீ 

ச!நிதான6திேல வி,ண�ப2 ெச%3விDேட.. உம3 சி6த� என3 பா*கிய�. 

வாசைன ேச!த நாபி*கமல� ெபா7!தா நி.ற பராபரென.8� அாியாகிய 0மந 

நாராயணா எ->. 

------------ 
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கா�பா#னி� கடவாதவ. க#காலேம திைர யாC:!, 

ேதா�பாைவ நா ன3ெம(சேவ ெதா: O6திரத 3ைறகாரணீ, 

ேம�பாவ4, ணிய மான ந" விைன தீவிைன* ெகவரா�வா , 

நா�பா# 8* ெகா7�லேம நாராயணா நாராயணா.        31 

 

[இ-�.] கட#ேல உதி63வரா நி.ற Oாியனாேல அறி��பCயான கால� 

பிரமாண6ேதா:� +Cய க#காலேம திைரயாகJ�, ஆடா நி.ற ேதா�ப3ைம 

யானாகJ�, மன3 ெம()�பC யாக6 ெதா:*கா நி.ற OKதிர63ைற*கார 

ேதவாீரானா" ேமேல வாரா நி.ற பாப 4,ணிய�கM*� அதிகாாிக� 

எவரா�வாக�? இ!த நியாய6ைத6 ெதாிய�ப:6தேவ,:�. பற�பன ஊவன 

நட�பன இ7�பனவாகிய நா.�வித சாதிகM*ெக"லா2 சமானமான ஆதரJ 

ேதவாீேரய.றி ேவறி"ைல 0ம! நாராயணா எ->. 

------------- 

 

இைரபாெல@2 )வரான நா #7சா?ட� பிCயாமேல, 

கைரயாமேல தகராமேல கழலாமேல யழலாமேல, 

திைரயாமேல விைன�C க, Cறவா மேல வைகெய.ைனதா, 

னைரயாதேசா றி:ைம யேன நாராயணா நாராயணா.        32 

 

[இ-�.] ஆகார6திேல வளராநி.ற எ,சா ?ட�பாகிய )வரான3 கைர!3 

ேபாகாமI� இC!3 ேபாகாமI�, அதி!3 ேபாகாமI�, உதி!3 ேபாகாமI�, 

ெவ!3 ேபாகாமI�, திைர!3 ேபாகாமI�, விைனயினாேல இற!3 ேபா% 

ம>பC�� பிற!3 விழிதிறவாமI� இ7*�� வைகயாெதனி", நைர திைர 

��பி"லாத அ�த6ைத* ெகா:6த7ள ேவ,:� எ. ஐயனாகிய 0ம! நாராயணா 

எ->. 

------------ 

 

4�ெகா,:வா5 ப)வாெரடா 4#யா5 கிண�றிைட-ழி8�, 

க�ெகா,:வா தC ெகா,:வா கC ெத.பர� ப:பாவி நா., 

ஏ�ெகா,ட ேநா%* ெகவரா�வா ாினி நீயலா திைல ெயDC��, 
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ந�ெகா,டலா" வளகி.றேத நாராயணா நாராயணா.        33 

 

[இ-�.] 4"ைல�,:வாழா நி.ற ப)வான3 கிண�றிேல வி@!தா" க,டவக� 

யாேர8� எ:63 வி:வாக�. 4#யான3 வி@!ததானா" சீ*கிரமா% க�கM! 

தCகM�ெகா,: ெகா"Iவாக�. அ6த.ைமேபால� ப:பாவியான எ.8ைடய 

ேதக6திேல ெகா,ட ேநாைய6 தீ*க எவாி7*கிறாக�? இனி ேதவாீைரய.றி 

ேவ> இ"ைல. மைழயினாேல எDC(ெசC�� வளவ3 ேபால உ��ைடய 

கி7ைபயினாேல அCேய8� வளரேவ,:� 0ம! நாராயணா எ->. 33 

------------- 

 

அரச. ைகயா லபய�ெபறா ரயலாMம. னைரய,Cனா", 

விரெச.>வ! திடமீவ நீ வினவாதசீ விகள,Cனா", 

வரச�கரா தியா2) வா வ7ெக.னேம" வைகெய.ன தா., 

நர சி�கேன �ரப�கேன நாராயணா நாராயணா.        34 

 

[இ-�.] தா�க� ந�பியி7*�� அரசனாேல பிரேயாசன மி"ைலெய.> ம> 

ம.னவாிட6திேல ேச!தா" ச!ேதாஷி63 எதிேர வ!3 இட�ெகா:63 

இரDசி�பாக�. அ6த.ைமயாக6 ேதவாீைர ந�பினேபக� யாவேர8� உ�ைம 

வினவாம" ெவ>63� ப*க6திேல ெச.றா", �*கியமான ச�கர. �தலாகிய 

ேதவைதகளானாI� இரDசி*க� பய�ப:வாக�. ஆதலா" கதிேவறி"ைல. 

அCேயைன வாெவ.றைழ*க வைகெய.ன ெவ,ணி யி7*கிறீேரா ெதாியா3. 

நரசி�கEபேன! �ரகா)ரைன* ெகா.ற 0ம! நாராயணா எ->. 

----------- 

 

ேகாDெசா"Iேவ. வைசெசா"Iேவ. �ைற ெசா"Iேவ. �ைற ெசா"Iேவ., 

கீD ெசா"Iேவன மிைகெசா"Iேவ. கி#ெசா" Iேவ. வ# ெசா"Iேவ., 

ODெசா"Iேவ னயYழி நா� ெசாலேவ,C82 சிறி3.ைன ேயா, 

நாDெசா"லெல. நறிகி.றிேல. நாரா யணா நாராயணா.        35 

 

[இ-�.] பிரமக�பபாிய!த� அCேய8ைடய நாவான3 ேகா�கM� வைசகM� 

�ைறகM� �ைறகM� கீ5ைமகM� ��ற�கM� பய�கM� வ#ைமகM� 
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வ2சைனகM� இைவகைளச ெசா"Iேமய.றி* ெகா2சமாகிI� ேதவாீ நாம6ைத 

ஒ7 நாைளயிேல82 ெசா"I�பCயா யறி!தேதயி"ைல 0ம! நாராயணா எ->.  

--------- 

 

ஆளாகி நி. னி7 நாெல@6 தறியாத நா ளறிவாகைள*, 

ேகளாத நா� ெசவிTறேவ கைட யாத நா ளதிலாைசேய, 

�ளாத நா ணிலமீ3 தா. �தனா�ல� ெக@தாத நா�, 

நாளா�ேமா வாளா�தா நாராயணா நாராயணா.        36 

 

[இ-�.] ஆசாாிய8ைடய தி7வCகM*� ஆளாக6 ேதவாீ7ைடய தி7ம!திர6ைத 

அறியாத நாM�, ெதாி!த பாகவதைர* ேகளாத நாM�, ெசவிகளிேல T>�பCயா%* 

கிைடயாத நாM�, அதிேல ஆைசயான3 ெப7காத நாM�, அ2சாவ3 வயதி" �த" 

நாைளயிேல ப�ளி*+ட6தி" அாிெய.> நிலெவ@6தாகிI� எ@திைவயாத நாM� 

பல ந"ல நாளா�ேமா? வாளா�த6ைத�ைடய 0ம! நாராயணா எ->. 

------------ 

 

-D:*�ேள 3ைணயாவ3� ெவளியி� �ேள 3ைணயாவ3�, 

+D:*�ேள 3ைணயாவ 3� �.>*�ேள 3ைணயாவ3�, 

காD:* �ேள 3ைணயாவ3� கடI*�ேள 3ைணயாவ3�, 

நாD:*�ேள 3ைணயாவ3� நாராயணா நாராயணா.        37 

 

[இ-�.] -DC8*��ேள 3ைணயா யி7�பவ8�, ெவளியி8*��ேள 3ைணயா 

யி7�பவ8�, ச!திர8*��ேள 3ைணயாயி7�பவ8�, மைலயி8*��ேள 

3ைணயா யி7�பவ8�, காDC8*��ேள 3ைணயாயி7�பவ8�, கட#8* 

��ேள 3ைணயா யி7�பவ8�, நாDC8*��ேள 3ைணயா யி7�பவ8� 

நீேயய.றி ேவறி"ைல 0ம! நாராயணா எ->. 

------------ 

 

வா%*கி.றேத. பைக�,ணலா மண* கி. றசா! தைர�,ணலா�, 

கா%*கி.றமா ெவறி�,ணலா� கற*கி.றவ* கD:,ணலா� , 
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ேதா%*கி.றபா" �ைட�,ணலா2 )ைவ ெகDடமா னிடவா#லா, 

நா%*கி!தவா தைனேயைனயா நாராயணா நாராயணா.        38 

 

[இ-�.] ேத.+,C8*�� பைக6தI�, ச!தன*கDைடயி8*�6 ேத%6தI�, 

ப@6த மர6தி8*�* க"ெலறிதI�, கற*�� ப)வி8*�* கயிறைண6தI�, 

ேதா%6த தயிாி8*� ம6தா" �ைட6தI�, இைவகM*� இ!த 

உப6திரவ�,டாக" பிற7*�பகாரமா��. உ7சி�� வாIமி"லாத மானிட 

ெம.8� நாயி8*� இ!த வாதைனைய* ெகா:6தீேர இதனாேல உம*ெக.ன 

பிரேயாசன�,:. ெதாிய( ெசா"I� 0ம! நாராயணா எ->. 

---------- 

 

3�பி*ைகயா ைன�ைமவ�. >கிேலாC வாCய ந�ைக��, 

த�பி*ைகயா மகேயாக7! தா நி�கேவ ச3ேவதிய., 

க�பி*ைகயா லர8* � நீ கனிையயிD Cனிையயேம., 

ந�பி*ைகயா கிய ெத%வேம நாராயணா நாராயணா.        39 

 

[இ-�.] கேஜ!திரைன�� பா,டவைர�� வHதிர� நீ��ெத.> வாCன 

3ேராபைத�� Hத�பிதமாயி7!3 தவ�ப,ணா நி.ற மக6தாகிய ேயாகிகைள�� 

இரDசி6தி7*கD:�. நா.� ேவக6ைத� �ைட6தாகிய பிரம8ைடய சிர6ைத* 

கி�ளின சிவ8*�� பி(ைசயிD:( சாப6ைத6 தீ6தபி�பா:� இனி பர63வ� 

ேவேற ெய.> ஐய�படலாேமா? ந�பி*ைகயான ெத%வ� நீேயய.றி ேவறி"ைல 

0ம! நாராயணா. எ->. 

------------- 

 

பாலாவேதா, ேதனாவேதா பழமாவேதா பாகா வேதா, 

ேமலானச* கைரயாவேதா விைரயா7 ந" ல�தாவேதா, 

ேகாலாகல� பிணிதீரேவ �ளி ய�கேளா வன�#ேயா, 

நாலாவேதா நி.ேப ெசாலா% நாராயணா நாராயணா.        40 

 



20 

 

[இ-�.] அCேய8ைடய ேதக6திேல காலா கல2 ெச%யா நி.ற ேநாைய6 

தீ*��பCயான ேதவாீ7ைடய தி7நாமமான3 பாலாகியேதா? ேதனாகியேதா? 

பழமாகியேதா? பாகாகியேதா? ேமலாகிய ச7*கைரயாகியேதா? வாசைன ேச!த 

ந"லமிதமாகியேதா? வன �#ைக யாகியேதா? இைவய"லாம" மணிமாதிர� 

ஒளடத� இைவ �.>*� ேமலாகியேதா? எ.ென.> ெசா"Iேவா� 0ம! 

நாராயணா எ->. 

----------- 

 

9J*� நல ல3 ெசா"லேவா ெபா#சீதள� 43வாசேம, 

ேதJ*� நல ல3 ெசா"லேவா ெசவியா�ேன ெயதி நி�பேத, 

ஆJ*� ந" ல3 ெசா"லேவா வ3சா3வா ய�தீவேத, 

நாJ*� ந"ல3 ெசா"லேவா நாராயணா நாரா யணா.        41 

 

[இ-�.] 4Dப�கM*��ேள ந"ல3 ெசா"லேவ,:மானா" கா!தி�� �ளி(சி�� 

4திய வாசைன�� உ,டாகிய 4Dபேமய.றி ேவறி"ைல. ெத%வ�கM*��ேள 

ந"ல3 ெசா"லேவண: மானா" �ைறய6ைத* காதிேல ேகD��.னேம 

அCயாகM*�� பிரச.னமாகிய ெத%வ ேமய.றி ேவறி"ைல. ப)*கM*��ேள 

ந"ல3 ெசா"லேவ,:மானா" அ3 ெவ� சா3வா ய�த6ைத* ெகா:*�� 

ப)ேவய.றி ேவறி"ைல. நாJகM*��ேள ந"ல3 ெசா"லேவ,: மானா" 

ேதவாீ7ைடய தி7நாம*ைத( ெசா"#ய நாேவய.றி ேவறி"ைல 0ம! நாராயணா 

எ->. 

--------------- 

 

ஆன!தமா ய@வா�ேன மலOCேய ெதா@வா�ேன, 

ேமான!தனி� கைரவா �ேன �கிெல.னேவ 4க5வா�ேன, 

தான! தவ� 4ாிவா �ேன சரெணன >ைன யைடவா �ேன, 

நாென. ெச%ேக னிைவெயா.றிேல நாராயணா நாராயணா.        42 

 

[இ-�.] ேதவாீ7ைடய தி7வCைய நிைன63 ஆன!த பாKப�கைள* க,களிேல 

ெப7*�வாகM*��.ேன, 4Dப�கைள யல�கார2ெச%3 த,ட2 

சம�பி�பாகM*� �.ேன, ெமௗன6 தியான6தினாேல உ�ள� 
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கைர!தி:வாகM*� �.ேன, ப)�ெகா,டேல ெய.> 4க5!தி:வாகM*� 

�.ேன, தான�கM! தவ�கM2 ெச%தி:வாகM*� �.ேன, சரணாகதி 

ெச%தி:வாகM*� �.ேன , அCேய. இைவகளிேல ஒ.றாகிI� ெச%யமாD: 

ேவேனா? 0ம! நாராயணா எ->.  

------------ 

 

ெசாி*கி.ற[?கேவனேல. சிாி*கி.ற காாியேம ெச%ேவ., 

காி*கி.றக, பைடேய. ெவ>� கழ�ப. ெகா:�க:வ2சக., 

பாி*கி.ற நி. னCயாெரா:� பழேகனேல. படவ!த பி., 

நாி*கி.றேன னினிெய. ெச%ேவ நாரா யணா நாராயணா.       43 

 

[இ-�.] ஜீரணமா��பCயான ஆகார6ைத* ெகா�ளாம" நைக*��பCயான 

காாியேம ெச%3 ெதாிசன அேபDைசயான க,ைண�� பைடயாம" அ.ைப� 

பாி*கா நி.ற அCயா7டேன�� +டாம" வி7தாவாகிய கழ�பனாகJ� ெபா"லாத 

விஷ�ேபாI� வ2சகனாகJ மவதாி636 3.ப� வ!த பி�பா:, அவதிைய* 

ெகா�ளா நி.ற நாயிேன. இனி எ. ெச%ேவ.? 0ம! நாராயணா எ->.  

---------- 

 

ஆதாரேத வைதெய.பேனா வCேயைனயா ளரெசனபேனா, 

ஓதா 3ணந திடல.4+ 7ப ேதசேத சிகென.பேனா, 

மாதாபிதா Jடலாவி நீ மைனகாணிெபா. வ#ெச%வ நீ, 

நாதாJ நீ தாதாJ நீ நாராயணா நாராயணா.        44 

 

[இ-�.] ஆதாரமாகிய ேதவைதேய ெய.பேனா? அCேயைனயாM� க6தேன 

ெய.பேனா? பல W"கைள ேயாதாம" த.னிேல யறி!திட நD4 ெச%யா நி.ற, 

உபேதச�7ேவ ெய.பேனா? எ.ென.> ெசா"ேவ.? தா�� த!ைத�� ேதக��, 

உயி7�, ெப,சாதி��, காணி��, திரவிய��, வ#ைம��, ெச"வ��, நாத8�, 

பிர4J� நீேயய.றி ேவறி"ைல 0ம! நாராயணா எ->.  

--------- 
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வ: நி!ைதேய னி:வ!திேய. ம7� வி2 சிேன ன7ள2சிேன., 

அ:சி!ைதேய ென: வி!ைதேய னைலப,பிேன 8ைன ந�பிேன., 

வி: 3.பிேன. �:க.பிேல. விைனம, Cேன 8ைனய,Cேன., 

த:ெவா.றிேல மிைட�.>ேமா நாராயணா நாராயணா.       45 

 

[இ-�.] ��ற� ெபா7!திய நி!ைதைய��, இ:வ!திைய��, மி�!த மய*க6ைத��, 

அ7ளி"லாத ெபா"லாத இ7தய6ைத��, பலவித 3 நட6ைதைய��, 

காாியெம.கிற அைல(சைல�� , தீவிைனைய�� இைவகைள* ெகா,Cரா நி.ற 

நாயிேன. இர*க6திேல பய!தவனாக, அ.பிேல 3ாிதமி"லாதவனாகி, 3.ப� 

ஒழிவி"லாம" ேதவாீைர யைட!ேத.. ம6தியிேல இ.னெமா7 வித6தினாேல என3 

வ76த� நீ��ேமா? 0ம! நாராயணா எ->.  

------------ 

 

�C நீ ெகா\ �கேவதி\ �டெவ,ெண ைய வC]பிர�, 

பC]ெவணீ ெறறி]விழி* கதிேகாரவ2 சனேமயி\, 

கC]வயி6 தியரா" வரா கமதா:�* �டமிD:ேள, 

நC]ெரனி� பிணிய2)ேமா நாராயணா நாராயணா.        46 

 

[இ-�.] �C*��பCயா% கிஷாய�க� நீ ெகா:�கெள.>�, �க63*� 

ேவ3பிC��க ெள.>�, �ட6திேல எ,ெணைய கா%(சி* ெகா:�க ெள.>�, 

பிர�4 ெகா,: அC63 ெவM6த வி9திைய எறி��கெள.>�, க,கM*� 

அதிேகாரமாகிய க#*க� ேபா:�கெள. >�, வயி6திய7*�* காDC6 

தீ7�கெள.>�, ப.றி�� ஆ:� ேகாழி�� ப# ெகா:63( ச.னகமாDC� 

பா7�கெள.>2 ெசா"#னா" இைவகளாேல ேநா% தீவ3,ேடா ? 0ம! 

நாராயணா எ->.  

---------- 

 

பிர�4*� �� ளி:மா தைர� பிணிகD� நீ� பிணி��றெவ., 
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உர�4*�ேள யறியா தெத 8லக6ெதலா�ைறேசாதிேதா", 

வர�4*�ேள ெயI�4*�ேள வ@�4*�ேள த@�4*�ேள, 

நர�4*�ேள �கெவDகிேயா நாராயணா நாரா யணா.        47 

 

[இ-�.] ��Mகேளா:� +Cய பிர�ப�4த7 கM*�! தாமைர� பிைணய"கM*�� 

மி�!த ேநா%ெகா,Cரா நி.ற எ.8ைடய ெந2)*��ேள நீ ^ைழ!தறியாம 

#7�பெத.ேன? உலக6தி#7*�� எ"லா Jயிக� ேதா>� வாச� ப,ணாநி.ற 

ேசாதி நீய.றி ேவறி"ைல. ஆதலா" இ3 ேதாIட�4� எI�4� வ@�4� த@�4� 

நர�4�+C நா�றமானபCயினாேல 4�!தறிதI*� ெவDகமாகியேதா? 0ம! 

நாராயணா எ->.  

------------- 

 

ம.றாCய வதிேசாபன மைழவ,ணேன விசய�கரா, 

ெவ.றா%சய2 ெச�ம()தா மிக வாழிேக சவேன)ப�, 

க.றா"விள ெவறி!தா% ெப7� க#யாணம� கலமாதவா, 

ந.றாகேவ� கடநாயக நாராயணா நாராயணா.        48 

 

[இ-�.] ேகாபிகா KதிாீகMைடய சைபயிேல நடன� ப,ண நி.றவேன! உன*� 

அதிக ேசாபன�, ேமகவ,ணேன! உன*� விசய�. �தைலைய ெவ.றவேன! 

உன*� ெசய�. அ()தேன! உன*� மித!த வாழி ேகசவேன! உன*�( )ப�. 

க.றா" விளா�கனி ெயறி!தவேன! என*�� ெபாிதாகிய க#யாண மாதவேன! 

உன*� ம�கள�. ேவ�கட நாயகா! நீ இ6த.ைமயாக ந.றாயி7*கேவ,:� 

0ம! நாராயணா எ->.  

----------- 

 

இ!தாெவனாெவன தி(ைச நீ ெயளி நீைவேய #ழிவா�ேமா, 

ச!கானமா மலரால7( சைன ெச%தவா தவிவாகேளா, 

வ!தானேப 3தி யாகேளா வ)ேதவசீ�ைறயா�ேமா, 

ந!தாத ெப, ணைக ெச%வேளா நாராயணா நாராயணா.        49 
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[இ-�.] அCேய8ைடய இ(ைசயானபCேய இ�ேக வாெவ.> ேதவாீ எளிதாக� 

பலைன* ெகா:6த7ளினா" உம*� இகழ(சியா�ேமா? க�பக மலாினாேல 

அ7(சைன ெச%யா நி.ற ேதவக� விD:வி:வாகேளா? ச!நிதான6தி" 

வ!தேபக� 3தியாகேளா? வ)ேதவ7ைடய உைடைமயிேல�ைற!3 ேபா�ேமா? 

அழிவி"லாத 0மகா லD)மி நைக�பாேளா? ெசா"I� 0ம! நாராயணா எ->. 

----------- 

 

சி�ற�பேனா 37வ�� நீ ெததிபா,டனா ெபாிய�பேனா, 

க�ற6ைதேதவகி த�ைகேயா க, டாகன. மிதிேலசேனா, 

)�ற6தேரா ெப>ேவா ெரலா! ெதா:ேவ.வழ* கி:ேவ. விேட., 

ந�ற�ப:� ெபா7ட!3ேபா நாராயணா நாரா யணா.        50 

 

[இ-�.] ேதவாீ �.னாைளயிேல இரDசி6த ேபகM*��ேள 37வ மகாராஜ8*� 

நீ சி�ற�பேன? ெததிபா,டென.8� �யவ. உம*�� ெபாிய�பேனா? 

க"I7வ� ேபா*கி* கிளி ேபால� ேபச�ப,ணாநி.ற அக#ைகயானவ� 

ேதவகி*�6 த�ைகயாகிய உம3 சிறிய தாயாேரா? க,டாகன ென.8� 

விேராதியானவ. உம*�� ெப, ெகா:6த மிதிைல( சனக மகாராசனாகிய 

அ�மாேனா? இ.ன� ேப> ெப�ற ேபகM� ெப>� ேப>கM� உம*� உறவி. 

�ைறயாகேளா? ஆதலா" ச�ப!தமி"லாத ேபைரெய"லா� இரDசி6தபCயினாேல 

ேதவாீ7*�� அCேய8*�� வழ*� வி:வதி"ைல. ஆைச�பDட பலைன*ெகா:63 

அ�4ற� ேபாகேவ,:ேம ய.றி� ேபாக*+டா3 0ம! நாராயணா எ->. 

-------- 

 

த.ெனDெட@6 தய. ம6தக! தனிேல ெபாறி6 தC நாவிேல, 

உ.ெனDெட@6 ெத@தாைமயா Iலக63ேளா ரவைன6ெதாழா, 

க. ெனDCட6 த7ெநDCட* கனெனDCட* கன கா#பி., 

ந.ெனDெடலா! ெதாடபாதேன நாராயணா நாராயணா.        51 

 

[இ-�.] பிரமேதவனானவ. உலக6திேல��ள மானிடகMைடய தைலகளிேல தன3 

ெநDெட@6ைத மா6திர� எ@தி அC நாJகளிேல ேதவாீ7ைடய அKடாDசர6ைத 
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எ@தாம� ேபான பCயினாேல அவைன ஒ7வ7! ேத:கிறேத யி"ைல. �"ைல 

நில6திேல க"Iக� ெநDCடJ�, வி7Dச�க� ெநDCடJ�, அ*கினிக� 

ெநDCடJ�, விHதாரமாகிய ப)*க� பி.னாேல ந.ைமெபற ெநCதான 

Pரெம"லா� நட!த7ளா நி.ற தி7வCைய �ைட6தாகிய 0ம! நாராயணா எ->. 

------------ 

 

உரI*�ேமா 7>ப2சேமா Jைன ந(சிேன ெனைனய(சம., 

விர#D:ேத விைனவ"லேனா விதிைக*�ள� விரேலாைசயா", 

ெபாரI�ற ேநா% கழல�பணா%� 4திதாம7! ெதா7 Pத னா", 

நரைல*�ளா% வரேவ,:ேபா நாராயணா நாராயணா.        52 

 

[இ-�.] �6தா நி.ற உர#8*� ஒ7கால6திேல�� தாி6திர� வ7வதி"ைல. 

அ6த.ைம ேபால6 ேதவாீாிட6திேல நிர�பிய ஐ)வாியேம ய.றி 

இ"லாததி"ைலேய. ஆதலா" உ�மிட6திேல இ(ைச ெகா,ேட.. இனி எ.ைன 

அ!த யமனானவ. விர" விD:*காDC யறி!3 விைன ெச%யமாD:வேனா? 

பிரமாவி8ைடய ைககளிேல யிரா நி.ற விரI� எ. றைலயிேல எ@த அைசய 

மாDடா3. வ76த6ைத( ெச%யா நி.ற எ. ேநா% தீ7�பCயா%( ெச%வத��� 

4திதா% ஒ�பி"லாத ச2சீவியான3 0 அ8மாராேல வரேவ,:ேமா? �ரா�தி 

வாசனாகிய 0ம! நாராயணா எ->.  

------------ 

 

சைமயாதிேத வைதெய.ப32 சைமயாதி நி. ெபயெர.ப3�, 

உைமயாMட. பரம. பாி! 3ைனமாமைற� ெபா7ெள.ப3�, 

தைம யா�வெத. றிைமேயா திேலா6 தைமயாதிப. 4க5கி.ற3�, 

நைமயாமேல ெயைனயாMவா% நாராயணா நாராயணா.        53 

 

[இ-�.] ச�ப�கM*ெக"லா� அதிேதவைத நீேயெய.>�, எ(சமய63*�� உாிய3 

உ��ைடய ெபயேரெய.>�, மக6தாகிய ேவத� ெபா7� நீேயெய.> 

உைமயவM*�( சிவ. பாி!3 நி(சய�ப,ணின3�, ேதவைதகM*�� 

திேலா6தைம*�� அதிபனாகிய ேதேவ!திர. த�கைள இரDசி*�� கததேன 
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ெய.> 4க5கி.ற3� ெகடாம�பC எ.ைன இரDசி6 த7ள ேவ,:� 0ம! 

நாராயணா எ->.  

----------- 

 

நீய,டரா லCபDட நா ணிைனவி"ைல நி. 8தர63ேள, 

ேபாய,டேகா Cயிெல!த[ 4ைரயி��ேள விைளயாCேன., 

மாய�கட! தறி ேவெனனி" வரத. ெக\ வாேனா*ெகலா�, 

நாய. ெக\ வி:ெம.பேன நாராயணா நாராயணா.        54 

 

[இ-�.] ேதவாீ அேசாைத �தலாகிய இைடயராேல அCபDட நாைளயிேல 

அCேய8*� நிைனவி"லாம� ேபாய3. அ3 எதனாேலெய.றா", உம3 

�Dசி*��ேள இரா நி.ற அ,ட ேகாCகளிேல எ!த ச!3கM*��ேளேயா 

விைளயாCேன.. நீ ெச%�� மாய� நீ�கி யறி!ேத ேனயானா" ேதவைதகM* 

ெக"லா� உ�ைம வரதென.>�, நாயகென.>�. அ!த இைடயகM*�6 

ெதாிய�பட( ெசா"#* ெக:-க�. விD:வி:�ேகாெள.> நீ*கிவி:ேவ.. 

தி7ேமனி எ.னவிதமாக ெநா!தேதா? இ�ேபா3 ெபாிேயாகளாேல யறி!ேத. - 

அறி!32 சமய6திேல உதவாேத ேபாேன.. இனி வ7!தி எ.ன பிரேயாசன�? 

0ம! நாராயணா எ->.  

------------- 

 

காசி*�M� கையயி��M� கழியாதபா தக னாைகயா", 

+சி*�ைல! 3ைனவ!திேய. �ைற யா�ேமா விைனெய.பேதா, 

வாசி*�வ! த7� ெச%�வா%வயிர6திராவண.ற�ைகத., 

நாசி* �வா ெளறிையயேன நாராயணா நாராயணா.        55 

 

[இ-�.] காசியினிட6திேல�� கயாவினிட6திேல�� வாசமப,ணினாI� நீ�காத 

பாவியான பCயினாேல மன3 +ச* கைல!3 ேதவாீைர6 ேதா6திர� ப,ணாம" 

விD:விDேட.. அதினாேல உம*�* �ைறவா�ேமா? அCேய8ைடய 

விைனெய.8� வாசி தீ7�பCயா%வ!3 கி7ைப ெச%த7ள ேவ,:�. 

�.னாளிேல வயிப6ேதா:� +Cய இராவண. த�ைகயாகிய O�பனைகயின3 

�*க>�பCயா%( ெச%த வாளா�த6ைத�ைடய 0ம! நாராயணா எ->.  
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---------- 

 

தாM*கவா விய நாவி82 ச#யா3வா சனி யானேநா%, 

ஆைள* ெகடா தி.ைற*�வா வைச யாமேல ய.ைற*�வா, 

ேதாM*�வா ளிைய ெய%தவ. 3யக,Cரா வணனி.> ேபா%, 

நாைள*�வா .ெவ8ைமயேன நாராயணா நாரா யணா.        56 

 

[இ-�.] ேதவாீ7ைடய தி7வCகM*� ஆைச ெகா�ளா நி.ற என3 ெந2சிேல�� 

நாவிேல�� வ76தமி"லாம" வரேவ,:�. சனியான ேநாயான3 அCைமைய* 

ெக:63விடாம" இ.ைற*ேக வரேவ,:�. சரமதிைசயிேல யமைன*க,: 

ச2ச#*� �.னேம அ.ைற*� வரேவ,:�. �.னாைளயி" பாண�கைள6 

ேதா�களிேல ய@!3�பCயா% எ%3 அவன3 3யர6ைத*க,:, வயிர6ைத�ைடய 

இராவணா! நீ இ.ைற*�( ெச.> நாைள*� வாெவ.> கி7ைப ப,ணாநி.ற 

எ.ைனயனாகிய 0ம! நாராயணா எ->. 

------------ 

 

வி*க�கிட� ெபா7ம�கிட� வி:�()ேம ெல@த�கிட�, 

க*க�கிட மி7ம�கிட� க7த� கிட!தி7க�கிட�, 

ெசா*க�கிட��ளி த�கிட2 ):த�கிட� ெவ7வ�கிட�, 

ந*க�கிட! த7 ெம%ய7� நாராயணா நாராயணா.        57 

 

[இ-�.] வி*கெல.>�, ெபா7மெல.>�, ேம"�(ெச.>�, க*கெல.>�, 

இ7மெல.>�, க7கெல.>�, தி7கெல.>�, ெசா*�த ெல.>�, 

�ளிதெல.>�, ):தெல.>�, பய�ப:தெல.>�, ந*கெல.>� ெசா"லா நி.ற 

அ!த� SைடகM*ெக"லா� இட� ெகா:6திரா நி.ற ேதக6ைத�ைட6தாகிய 

அCேயைன இரDசி6த7ள ேவ,:� 0ம! நாராயணா எ->.  

------------- 

 

3ளசீதள6 3ளசீதள6 P% நீரேத �C நீ ரதா�, 

உளதாயிர� ெபயெர,? W� ெறா7 ேகாCம! திரேமலதா�, 



28 

 

வளமாபி.மா மணி ெய.னேவ மணியாெமைன� பிணிெய. ெச��, 

நள+பர.பைகெவ.றவா நாராயணா நாராயணா.        58 

 

[இ-�.] தி763ழாயின3 தள�களிேல ெபா7!3� �ளி!த நீேர �C*�� 

கஷாய�கM* ெக"லா� ேமலாகிய கிஷாய நீராகJ�, நிைல ெப�றிரா நி.ற ஆயிர! 

தி7நாம�கM� W�ெறா7ேகாC ம!திர�கM*� ேமலாகிய ம!திரமாகJ�, வள� 

ெபா7!தா நி.ற தி7மாபிேல யி7*�� கJH3வமணிேய மணிகM* ெக"லா� 

ேமலாகிய மணியாகJ� இ7*கி.றன. ஆரா�மிட6தி" இ3ேவ மணிம!திர 

அJஷதமாக வி7*க� பிணியான3 அCேயைன எ.ன ெச%��? நள+பர8ைடய 

சாப6ைத6 தீ6 த7ளிய 0ம! நாராயணா எ->. 

----------- 

 

)ைவேயாைசT ெறாளிமாமண! ெதாடரா மன2 )ழ" ெக,ைட��, 

கைவமா8மாைன�� விDCI� களிவ,:ேம விளிகி.றேபா", 

இைவ Pயெவ. றிைவ தீயெவ. றினி�, Cேல னினிெய. ெச%ேவ., 

நைவதீரேவய7� ெச%�வா% நாராயணா நாராயணா.        59 

 

[இ- �.] ஆகார J7ைசயினாேல ெக,ைட��, மணிேயாைசயினாேல கிைளமா8�, 

ேதக� பாிச6தினா" யாைன��, தீப� பிரகாச6தினாேல விDC�9(சி��, 

வாசைனயினாேல மத6த வ,:�, இைவ ஐ!3� மன! ெதாட!3 )ழ.> வி@!3 

இற!3 ேபாவ3 ேபாேல என3 ப2ச இ!திாிய�� இ3 ந.ைமெய.>�, இ3 தீைம 

ெய.>� ெதாி!3 4சி�பதி"ைல. இனி ெய. ெச%ேவ.? இ!த* ��ற! 

தீ7�பCயா%* கி7ைபெச%த7ள ேவ,:� 0ம! நாராயணா எ-> 

----------- 

 

ெநDேடணியி. பCெயD:ேமா நி.ெனD ெட@6 ெதழில,டேம", 

எDடாெம8� பத ெமDடேவ யிரதி6தச* கைரேயயதி., 

வDேட ப)� பழேமசதா ம3ாி6தவா ர�ேதெய8�, 

நDேடய7D 4ன"கD:வா% நாராயணா நாரா யணா.        60 
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[இ-�.] ��கி"களாேல ெநCயகாயைம6 திரா நி.ற ஏணியின3 பCகளிேல ஏறினா" 

பரம பத� எDடமாDடா3. ஆதலா" ஏ@ அ,ட63*�ேம" எDடாவதாகிய அ!த� 

பரமபத63*� ஏறிவர உபாய�,:. அ3 யாெதனி", நின3 தி7ம!திரமாகிய 

எDெட@6ைத�� என3 ெந2சிேல நD:, இர�மியமான ச7*கைர�� க�க,:� 

கனி!த ��பழ�� நி6திய ம3ரமாகிய ஆராவமித�� இைவகMைடய )ைவேபாேல 

பரJ�பCயாக* கி7ைப�4ன" கDCனா" ஏறிவ7ேவ. 0ம! நாராயணா எ->. 

------------- 

 

கா?�கேண �வி��ைகேய க73�ளேம கனலா2சன�, 

9?�4ய� 4ளகா�கேம 4க5 நாவேத திக5ேக�விேய, 

ஆ?� ெப?2 சரெண.பேத யைவய"லனா ளபராதிகா,, 

நா?� ெபய* காதாரேம நாராயணா நாராயணா.        61 

 

[இ-�.] ேதவாீ தி7வCைய* காணா நி.ற க,கM�, �வியா நி.ற ைககM�, 

நிைனயா நி.ற உ�ள�கM�, ம!திரா*கினிெபா7!திய ச�� ச*ர வா2சன� 

9ணாநி.ற 4ஜ�கM�, 4ளக�ெகா�ளா நி.ற ேதக�கM�, 4கழா நி.ற 

நாJகM�, ேகDகா நி.ற ெசவிகM� இைவக� ெபா7!தி* �:�ப63டேன 

சரணாகதி ப,ணா நி.ற அCயாகைள�ேபால� ெபா7!தினவ. நான"ல.; 

மி�!த அபராத6ைத �ைடயவ.. ஆதலா" தாிசன�ப,ண ெவDக6ைத 

யைட!ேத.. இ6த.ைமயான ெவDக6ைத யைட!த ேபகM*ெக"லா� 

ஆதாரமாகிய 0ம! நாராயணா எ->. 

---------- 

 

கவி ந"லேதா கவிதீயேதா கன�டனா. விைதவி6தி:�, 

4வி ந"லேத" விைளெவ%3ேம 4க5 ந"லேத" 4கேகDகெவ., 

ெசவி ந"லேத ல7ண"லேத ெசயன"லேத #யன"லேத, 

நவி ந"லேத வாினாவிேல நாராயணா நாராயணா.        62 

 

[இ-�.] மி�!த �டனானவ. பாடா நி.ற கவிைதயான3 ந.ைமயாயேதா? 

தீைமயாயேதா? ெதாியவரா3. விைத*கா நி.ற விைதயான3 9மி ந"லதாயி7�பி. 
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விைள�ேமய.றி விைளயாம� ேபாவதி"ைல. ஆதலா" உம3 4க@� கி7ைப�2 

ெசயI� இயI� ந"லதானபCயினாேல அைத எ. காதிேல ேகD: நாவினாேல 

ேதா6திர� ப,ணினா" ந.ைம வ7ேமய.றி6 3.ப� வ7வதி"ைல 0ம! 

நாராயணா எ->. 

------------- 

 

பைசெகா,டபா கவதாகம� ப7கா 3கா 37கா3 ெந2, 

சைச ெகா,டபா தக நீாிேல யமி5ேவைனயா ணவமாதியா�, 

கைசெகா,ட ேமா 3ைகதா*�ேமா களJ�ள தா 8ன த.பி ேல., 

நைசெகா,டகா ாியமா�ேமா நாராயணா நாராயணா.        63 

 

[இ-�.] ேதவாீாிட6திேல அ.4 ெபா7!தா நி.ற பாகவதா� ெசா"#ய ஆகம 

சாHதிர�கைள என3 காதான3 ேகDப3மி"ைல. ெந2சான3 உ7�வ3மி"ைல. 

அைலயா நி.ற பாதக* கட#ேல வி@!த எ.ைன* காம� ெவ�ளி மய*க ெம.சிற 

பிரைம எ:63*ெகா,: விைனயான3 ேமாதி யC*��. தி7D: மன6ைத 

�ைட6தான வனா% உ�மிட6திேல ப6தியி"லாம" பரமபத63*�* காத" 

ெகா,டதா" அ!த* காாிய மா�ேமா? 0ம! நாராயணா எ->.  

----------- 

 

பல+>பD ெடா7ெந2சின. பாிெச.ன ெவ� க?மானவா, 

வில+> ெகா, ெடைன வி,டெத. விரனீ*கிேமா ^கவாகேளா, 

மல+றலா% நீதா8 ெம. மதித.ைனவிD ெடைனெயா6தைன, 

நல+>வா )ரேத8ேவ நாராயணா நாராயணா.        64 

 

[இ-�.] அCேய. பலவிதமான இைடT> பDட ஒ7 ெந2ைச �ைடயவனாேன.. 

ேதவாீ வா%J பாிச�ேபாேல எ���. நிைற!தவ ரானீ. ஆதலா" எ.ைன மா6திர� 

நீ���பC யான ��ற6ைத6 ேதCவிDடெத.ேனா ? விர" நீ*கி ேமாைர* �C*கிற 

ேபகM�ளேரா? கி7ைப��>� ெப7கிய உ,ைமயான இ7தய6திேல எ.ைன 

மற!3விDட பCயினாேல ேதவாீ7� அCேய82 சமானேமய.றி அதிசய� இ"ைல. 

ந.ைமயாக6 ேதா6திர� ப,ணாநி.ற ேதவகM*�* காமேத8வாகிய 0ம! 

நாராயணா எ->.  

------------ 
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வா2சி6தேத வைதயா�நீ வடேவ�கட! தனினி�கJ�, 

நீ2சி6திாி! தன. -ணிேல நிழ"க,டபி. ெவயினி�பேரா, 

கா2சி6தல6 த7ளாளேன கனேகா4ர* ெகாCயா:ெமா,, 

நா2சி�றி7� பதிவ�ளேல நாராயணா நாரா யணா.        65 

 

[இ-�.] அCேய8ைடய ெந2சிேல ஆைச ெகா�ளா நி.ற ெத%வமாகிய ேதவாீ 

இ!த6 தி7ேவ�கட6தி" தாேன எ@!த7ளி யி7�ப3 ெதாியாம" -ணிேல 

உலகெம"லா! திாி!3 அைல!ேத.. இனி நிழ"க,டேபக� ெவயி#ேல 

நி�ப3,ேடா ? கன� ெபா7!திய ேகா4ர�களிேல ெகாCகளாடா நி.ற அழகிய 

மதி"கேளா:� +Cய கா2சி6தல�தலாகிய W�ெறD:6 தி7�பதிகளிேல�� 

அ7ளாள ெர.>� வ�ளெல.>� விள�கிய 0ம! நாராயணா. எ->. 

----------------- 

 

ைம நாகமா ழிையய,Cவர5 வைகெய.ன நி. ன7�ெவ�ளலா2, 

ைசயினா#7!ததிU றேவ சைமேவ8ற6 த7மாெறவ., 

ைகயினா லறி! திடர,ணிய க# தீர நீ ய7� ெச%தி:�, 

ைநனாாினி� சாியாவேனா நாராயணா நாராயணா.        66 

 

[இ-�.] ைம நாகமைலயான3 ச�6திர6திேல �@கி வா@! த.ைமேபாேல 

ேதவாீ7ைடய கி7பாச�6திர6திேல ஆைசயாயி7!3 ஊ>� பCயா%� ெபா7!தின 

என*� வர6ைத*ெகா:*��பCயான மா*க� எ�விட6திேலேயா ெதாிய வரா3. 

நா. பிரமாவி8ைடய சிர6ைத* கி�ளி� ெபா7!தா நி.ற தாி6திர� தீ7�பCயா%6 

ேதவாீ கி7ைப ப,ணா நி.ற 76திர8*�( சமானமாக மாD:ேவேனா? 0ம! 

நாராயணா. எ->. 

------------- 

 

எம*ெக.> வா5 �:�ப6திேல யி@�4, ?வாெரமதாைதய, 

தம*ெகா.ைறைவ6 தில ெர.பேர சழ*��ளேப வழ*��ள ேப, 

)ம* கி.றவ( )ைமயாளன( )த.ம�ைறய( )ைம கDெகலா�, 

நம*ெக.னகா ாியெம.பேர நாரா யணா நாராயணா.        67 
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[இ-�.] எம*ெக.> வாழா நி.ற �:�ப6திேல அவதி�ப:� ேபகளாகிய பாவிக� 

ந��ைடய அவதி தீ7�பCயா% ந��ைடய பிதா*க� நம*� ஒ.ைற�� ைவயாம� 

ேபானாகேள ெய.> அ@வாக�. இ!த( ச�சாரமாகிய )ைமைய( )ம*கா நி.ற 

47ஷ. அ()தனாைகயாேல அ!த( )ைமகைள6 தா�க நம*ெக.ன காாியெம.> 

அறிJைடேயா ச!ேதாஷி�பா 0ம! நாராயணா எ->. 

---------- 

 

ப)*கD�மா யிைனபாCயி� பலபாCயா C� மாய த�, 

சி)*கD�மாயிைனைம!தனா%6 தி7D :*�மா யிைனய.> தா., 

�)*கD�மா யிைன நாயிேன. �சி�4*�மா ய7�9ைவேய, 

ந)* கி�பி.வா சைனெகா�வேரா நாராயணா நாரா யணா.        68 

 

[இ-�.] ஆயபாCயிேல யிரா நி.ற ப)*+Dட�கM*� இரDசக க6தாவாகி��, 

இைட� பி�ைளகM*�� பாடIடேன ஆட"காDC��, சி>பி�ைளகளாகி 

ெவ,ெண% தி7:! ெதாழிI*� இைச!த3ம"லாம" �.னாைளயிேல 

�ர��கM*� ேநசமாகி இரDசி6த ேதவாீ நாயிேன8ைடய தள(சி*�* கி7ைப 

ப,ணாம" 4Dப6ைத ந)*கி �கவாைர�ேபால உேபைQ ப,ணலாேமா? 0ம! 

நாராயணா எ->.  

----------- 

 

�ல�காணேவ �Cகாணேவ �ண�காணேவ ப@தாயி8�, 

பல�கா?நின னCயாெரனி� பவசாகர� பர�ெப.8ள�, 

கல�காமேல கல� கா?ேம கழலாமேல கழ"கா?ேம, 

நல�கா மேல நல�கா?ேம நாராயணா நாராயணா.        69 

 

[இ-�.] �லவ,ைம�� �ல6தி. நிைலைம�� �ண�ெப7ைம�� இைவகைள* 

கா?மிட6தி" ப@தாயி7!தாI� ேதவாீ7*� அCைம� பDடாகேளயானா" 

ேம.ைம ெப>வாக�. ஆதலா" பாவ ச�6திர� பர�4*��ேள எ.8ைடய 

ெந2சான3 கD:விD:* கல�கி ஒ3�கி நல�காம" நல�கா?� க�பைல� 

ேபா.ற தி7வCைய*கா?� 0ம! நாராயணா எ->.  

----------------- 
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ஈ.ேறா8 நீ யலனா8ம� வியI!திய, Cனன"லனி�, 

ேபா.ேறாெனவ. ெப>பி�ைள ைய� ேபாேபாபிதா வினவா திரா., 

சா.ேறா �ேன யினிேநாைய நீ தவிராெயனி� சபத� ெக:�, 

நா.ேறாைர- சியவாளேன நாராயணா நாராயணா.        70 

 

[இ-�.] எ.ைன� ெப�றவ8� நீய"லேவா? நா8� அ7ைமயான இய" ெபா7!திய 

உம3 உ!தியிேல யி7!தவ8ம"லேவா? உ�ைம� ேபாேல இர*கமி"லா 

எவாி7*கிறாக�? ேபா ேபா! பிதாவானவ. ெப�ற பி�ைளைய வினவா 

தி7�பாேனா? ெபாிேயாக� �.பாக எ.8ைடய ேநாைய இனி தீராம� 

ேபானீரானா" உம3 சரணாகதி ச�ரDசைண எ.கிறெநறி ெகD:�ேபா��. 

பைகஞைர -சிய வாளா�த6ைத �ைட6தாகிய 0ம! நாராயணா எ->. 

------------- 

 

க2ச�பத! தைனய�ஙேன கDC*கைர! தவச6தரா%, 

ெந2ச63 நா ரணெவ.> தா னியமி63 நி6திைரெகா�Mவா, 

ெகா2ச6ைத நி. றளவா*�வா% �ணப6ைதவா5 �Cயா*� வா%, 

ந2ச6ைதயா ர�தா*�வா% நாராயணா நாராயணா.        71 

 

[இ-�.] ேதவாீ7ைடய தாமைரேபாI� தி7வCைய உ�ள6திேல நிைன!3 ஞான* 

கயி�றினாேல அ�ஙேன கDC* கைர!37கி� பரவச6ைதயைட!3 0ம! 

நாராயணேன ெய.> நி(சய�ப,ணி ஆன!த நி6திைர ெகா�Mவாக�. 

37�4ேபாேல யி7நதாI� அவகைள மகாேம7வாக( ெச%த7Mவா%. இ3J-

ம"லாம" 4@*கைள ஐKவாிய6ைத �ைட6தாகிய �:�ப�களாகJ�, விஷ6ைத 

அமிதமாகJ� ெச%த7ளா நி.ற மகிைமைய �ைடய 0ம! நாராயணா எ ->. 

---------- 

 

எ@ெநDC7� ப7ேமனிவ! ெத.ைக* கக�ப:ெம.> நா., 

த@வி*ெகாள6 திாிகி.ற ன. சகல(சரா சரமா� நீ, 

வ@வி*ெகாட� கி� ேகாCேய வர ந"க�. வரவ2சிேய, 
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ந@வி* ெகாேட திாிகி.றெத. நாராயணா நாராயணா.        72 

 

[இ-�.] ெநCயதா% வள!திரா நி.ற உம3 ப76த தி7ேமனியான3 என3 

ைக*��ேள வ!3 அக�ப:ெம.> நா. த@வி*ெகா�ள6 திாிகி.ேற.. சகல 

சராசர�களாகிய ேதவாீ எ. �.ேனவ!3 வர6ைத* ெகா:*க�பய!3 

அ�� மி��� ஓC வ@வி*ெகா,:� ந@வி* ெகா,:� திாிகி.ற3 எ. 

ெசா"I�? 0ம! நாராயணா எ->. 

--------------- 

 

எைன*கா*க நீ வர. ேம.ைமெய. றி7� பா%பரா* க3J,: நி., 

றைன*கா6தவா கன மி"ைலேயா த�ேசைனகா வலனி"ைலேயா, 

நிைன* கா6தேச ட8மி"ைலேயா நிைனவி"ைலேயா விைமேயாபிரா, 

ணைன*கா6தமா7தியி"ைலேயா நாராயணா நாராயணா.        73 

 

[இ-�.] அCேயைன இரDசி*கவ7த" ேம.ைமெய. ெற,ணியி7�S; அ�வா> 

இ7*� ெம,ண6தி" பரா*� வ!தேதா? அ"ல3 ேதவாீ7*� வாகனமாகJ� 

3ைணயாகJ� கா63*ெகா,Cரா நி.ற க7ட8� ேசைன*காவல8� 

ஆதிேசஷ8� ேதவகளாகிய வானவகMயிைர இரDசி*க( ச2சீவி ெகா,:வ!த 

அ8மா8� இவகளி"லாம� ேபானாகேளா? அ"ல3 தி7J�ள6தி" ஞாபக 

மி"ைலேயா? ெசா"I� 0ம! நாராயணா எ->. 

----------- 

 

க,ெபா.> ேகா மக.மா�றவ. க:ெகா6த ெபா%* கி7� பா6தேதா, 

ப,ெபா.ற WIைரெச%ய நா. பலெபா%(ெசாலா" விைள யாCேன., 

ம,ெபா.றி நீரன"ெபா.றிவி, வளிெபா.றேவ வ7ம.> நி., 

ந,ெபா.> நீ தர"ேவ,:ேம நாராயணா நாராயணா.        74 

 

[இ-�.] க,பாைவேபான தி7தராKCர. �மாரனாகிய 3ாிேயாதன8*�� 

பைகவனான தமராச. க:களJ ெபா% ெசா.னதினாேல இ7� O5!த நரக6ைத� 

பா6தாென.> ஒ�பி"லாத ப,4 ேபா.ற சாHதிர2 ெசா"I� ேபா3� நா. 

அேநகமான ெபா%கைள விைளயாDடாக( ெசா"#ேன.. ஆதலா" என*� எ.ன 
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கதிேயா ெதாியவரா3. பிாிதிJ, அ�4, ேத�, வா�, ஆகாய� ஆகிய ப2ச9த�கM� 

ேதவாீ �Dசியி" அட���கால6திேல அCேய8� வ!3 ேச7ேவ.. 

அ�ேபாதாகிI� உம3 ந,ெபா.> மா6திர� ைவ63 இரDசி6த7ளேவ,:� 

0ம! நாராயணா எ->. 

------------ 

 

ேபாேக!திர. சிரேம!3 நி. 9ேதவி 4" லைரேய!தேவ, 

ஆேகெனனா Jைரெச%வேன லCேயைனேய! 3ைகேவ,:வா%, 

மாேக!திர. றன த�பிேய வடேவ�கடா சலவ�ளேல, 

நாேக!திேய நகேம!திேய நாராயணா நாராயணா.        75 

 

[இ-�]. ச�ப�கM*� இராசனாகிய ஆதிேசஷ. �Cகளிேல ஏ!தா நி.ற உம3 

ேதவியாகிய 9மிேதவியானவ�, பாபிகைள6 தா��த�� வ76தமாயி7*கிறெத.> 

ேதவாீ7ைடய தி7*ெசவியிேல வி,ண�ப2 ெச%த7�வாளாகி", அCேயைன-

மா6திர� தா�கி* ெகா�M� பCயா% ேவ,C*ெகா�ளேவ,:�. 

ேதேவ!திர8*�6 த�பியாகJ�, தி7ேவ�கடமைல*� நாயகனாகJ� ெபா7!திய 

வ�ளேல! பா2ச ச.னிய6ைத�� ேகாவ6தனகிாிைய�� ஏ!தி ய7ளா நி.ற 0ம! 

நாராயணா எ->. 

------------ 

 

ஊழி�பிற! தி:பாவேநா �டைல6ெதாடா வைகத!திடா%, 

வாழி*� நா யகனி!திர. ம8 வி.பத� ெபறவி(சிேய., 

ஆழி*ைக�. ெகாைடமி*கெத. றCேய.மிக�ெபறலா�ேமா, 

நாழி*�ட� கல�ெகா�Mேமா நாராயணா நாரா யணா.        76 

 

[இ-�.] இக6திேல ம8(ச*கரவ6தியி8ைடய பத��, பர6திேல வா5J*� 

நாயகனாகிய இ!திர8ைடயபத�� இ(ைசயாக ேவ,:வதி"ைல. ஆதலா" 

ஊ5விைனயினாேல பிற!திடா நி.ற பாவேநாயான3 அCேய8ைடய ேதக6திேல 

ேசராவைக ெச%த7ளிய பரமபத6ைத6 ேதவாீ கடாDசி6த7ளேவ,:�. தி7வாழி 

தாி6த தி7*கர6ைத �ைடயவேன! உ�மிட6திேல மி�!த தியாக� உ,ெட.> 

நானி(ைச ெகா,டதினாேல மி�!3 வ7ேமா? எ.பிரா�தி எ�வளேவா அ�வளேவ 
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�C��. அ3 எ6த.ைமெய.றா", நாழி*�ட6ைத* ெகா,:ேபா%( ச�6திர6திேல 

யமி56தினா" நாழிெகா�Mேமய.றி கல�ெகா�Mவதி"ைல 0ம! நாராயணா எ-

>.  

--------- 

 

த8J*�ேள �ளரா>ேப ச#ைக*� நா யக7.ைன நா., 

ப8வ�ெசாலா வைகதD:வா பழகி(சதா ெநறிகD:வா, 

அ?வ�றேசா ரைரெய�றிேயயCேயைனயாளர ெச.னேவ, 

ந? கி*ெகாேட திாிகி.றன. நாராயணா நாராயணா.        77 

 

[இ-�.] எ.8ைடய ேதக63*��ேள இரா நி.ற காம�, �ேராத�, ேலாப�, ேமாக�, 

மத�, மா(சாிய� எ.> ெசா"லா நி.ற இ!த ஆேபகM,:. அவ ச#ைக*� 

நாயகராகிய ேதவாீ7*�* கவிைதக� பாடாதவைக தD:வா. நி6திய�� பழகின 

மா*க6ைத�� ெக:�பா. ஆதலா" கிரம� நீ�கிய அ6தி7டகைள* ெகா.> 

அCேயைன ரDசி6த7M� க6தேன ெய.> அ:63*ெகா,: திாிகி.றன. 

0ம! நாராயணா எ->. 

-------------- 

 

உைட(ேசைலதா �ைழ*ேகாைலதா �ண( ேசா> தா பண�ேப>தா, 

கைட�9வடா வைட* காயடா கறி*காசடா கைட*ேகாளேன, 

கிைட* ேகாCவா �C(ேசதடா கி>�பாைவயா ெவ>� பாெபாலா, 

நைட*காைசயா யி>6ேதன ேலா நாராயணா நாராயணா.        78 

 

[இ-�.] உ:*கிறத��( ேசரைல தாடாெவ. >�, கா3*�� ெபா.ேனாைல தாடா 

ெவ. >�, உ,கிறத��( ேசா> தாடாெவ.>�, மி�!த பண�கைள6 தாடா-

ெவ.>�, கைட� 4Kப�கைள வா�கி6தாடா ெவ.>�, பா*� ெவ�றிைல தாடா 

ெவ.>�, கறி*�* கா)தாடா ெவ.>�, கைட�பDட ேகாளேன ெய.>�, 

ப:*ைக*� ஓCவடாெவ.>�, அC(ேசாம னிேல �C(ேசதடாெவ.>�, கி>தாக� 

ேபசி ெவ>63* ெகா�ளா நி.ற ேவசிய7ைடய ெபா"லாத நட6ைதகளிேல 

ஆைசயா%6 திரவிய6ைதெய"லா� இழ!3விD: விழலனாேன. 0ம! நாராயணா 

எ.>.  
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------------ 

 

க.னி�ெப7� கடேலா:வா. க�ப6திேல விைளயா:வா., 

உ.னி*ெகாM� பயெம. னேநா ெயா7பD:ெந2 ெசா7மி*கிேல., 

எ. னி�பயந ெதளிவி6திடா ய"ேலா*�மீ! ெத. மDCேல, 

ந.னி*�ண� பிCபDடேத நாரா யணா நாராயணா.        79 

 

[இ-�.] ெபாிதாகிய கட#ேல நீ!தJ�, க�ப6திேலறி விைளயாடJ�, ெபா7!திய 

இள� 46திைய�ைடயவ. ெச.ற பி�பா: நிைன63* ெகா�ளா நி.ற 

பய�கைள�ேபாேல ேநாயான3 வ76தி�� என3 ெந2) ஒ7மி6ததி"ைல. 

ஆைகயா", எ.னிட6திேல உ,டாகிய பய6ைத6 ெதளிவி6த7ள ேவ,:�; 

யாவ7*�� கி7ைப ெச%கிற நீ எ. மD:2 ெச%த7ள உம*� ேலாப�ண� 

பிCபDடேதா? 0ம! நாரா யணா எ->. 

-------------- 

 

4D4�ளவ. ெகாCெய.னேவ ெபா� ெபா.னவ. கைலெய.னேவ, 

கD4,டாீ கம ல6திேன க,ெண.னேவ கைரகி.றிேல., 

சD4�ளJ. சமய6திேல சலம,Cேன. சர ண,Cேன., 

நD4�ளேதா பைக��ளேதா நாராயணா நாராயணா.        80 

 

[இ-�.] பDசிEபமாகிய க7ட*ெகாCயேன ெய.>�, வ.ைமெப�ற 

)வணவKதிரேன ெய.>�, ேதேனா:+Cய சிவ!த தாமைர*க,ணேன 

ெய.>�, கைர!37காத பாவியான வ. உம3 சமய6தி" வயிரா*கிய� ெபா7!தித 

தி7வC யைட!ேத.. அCேயனிட6திேல ேநச மி7*�ேமா? பைகயி7*�ேமா? 

ெதாியவரா3 0ம! நாராயணா எ->.  

---------------- 

 

க()�பிதி! ெத@ெகா�ைகயா கைடவா� விழி� பைடேகாCக�, 

த()*கிட! தி:ெந2 சிேல தனிய�4ைத6 தவ7%வேரா, 

பி()6தயா பரனான நீ ெப7ம!திர! தனிலா�>வா%, 
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ந( )�ெப72 )ைதேவைலயா% நாராயணா நாரா யணா.        81 

 

[இ-�.] க(சட�காமெழ@!த ெகா�ைககைள �ைடய க.னிய கைட*க, 

பாைவயாகிய ஆ�தேகாCக� என3 ெந2சிேல ைத637கி� 4,ணாகிய3. அ!த 

ேநாைய எ. ெசா"ேவ.? ஒ7பாண� பDடவக� பிைழ�பதி"ைலேய? ஆதலா" 

நி6தியபரனாைகயினாேலேய இ!த� பாண�கைள� பி:�கி� 4,கைள உம3 

ெபாிதாகிய தி7ம!திர6தினாேல ஆ>�பC ெச%த7ளேவ,:� ஆைச�டேன 

உய!த அமித*கட#ேல ேமJ� 0ம! நாராயணா எ->. 

------------ 

 

எ%தாாி7! திடவ�ைபேநா மிழிவாள ேபா� பழிபாதக�, 

ெச%தாாி>6 திடல.றிேய ெத%வ!தைனச சிைதவாகேவ, 

ைவதாவெத. விதன6திேல வழித�4ேம வா%பா>ேம, 

ைநதா 3வி. பரகாரேன நாராயணா நாராயணா.        82 

 

[இ-�.] பாண6ைத ெய%தவனி7*க, அ�ைப ேநாகா நி.ற இழிவாளேபால 

பழிபாதக2 ெச%த நான"லேவா அ8பவி*கேவ,:�. அ3வ.றி6 ேதவாீைர 

விதன6தினாேல ெக:தலாக ைவெத.ன பிரேயாசன�? இதனா" ந.மா*க�2 

ச6திய�� ெகD:�ேபா�ேமய.றி ெவறி"ைல. சரமதிைசயிேல ைந!3ேபாகா நி.ற 

தா3J*� வயி6தியனாகிய 0ம!நாராயணா எ->. 

----------------- 

 

�கிI*�ேள யCபDடேவா �3ம*க� ேபா�>ணிவி*�ேநா%, 

மிகவ�பேமா வி:வி6 திடா% விமல6த நீ ம:J*�ேள, 

3கிைல* ெகாடா% 3கி"விDCடா% ெதாழெவDகேம விய ைம*கணா, 

நகிI*�� -5 நைகய()தா நாரா யணா நாராயணா.        83 

 

[இ-�.] ேமகவ7ஷ6திலCபDட கிழவக� வ76த6ைத யைட!3, இற*�மா�ேபாேல 

அCேயனிற*��பCயா%6 3ணி!3 ெச%யா நி.ற ேநாயான3 ெப7�த" 

ெசா�பம"லேவ. ஆதலால3 நீ���பC*�* கடாDசி6த7ள ேவ,:�. 

�.னாைளயிேல, பாி)6தமான சல6ேதா:�+Cய ய�னா நதியிேல Hநான� 
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ப,ணா நி.ற ேகாபிகா HதிாீகMைடய வHதிர�கைள அபகாி63* 

ெகா,:ேபா%* ெகாடாமI�, விD:விடாமI�, நி.றகால6திேல அவகM� 

ைம6ெதா@3 ேகDக ெவDக6ைத �ைடயவகளா% ைம தீDCய க,பாைவயான3, 

த�க� ெகா�ைகயிேல பCய6 த*கதா%6 தைலைய* கவி563*ெகா�ள 

நைக6த7ளா நி.ற 0ம6 நாராயணா எ->.  

----------------- 

 

கமல6ைதவ! தய"வ,:?� க7தாத ேதைரக ெளா*கேவ, 

அமல6ைத நீாிைடவாழி8 ம3ேபாலேவ, யயலாெரலா� , 

நிமல�பத! ெதா@�ாிேல நிைலெப�றி7! 3ைனவ!திேய., 

ஞம#*�ேமா ற7� ெச%தி: நாராயணா நாராயணா.        84 

 

[இ-�.] பாி)6தமான சல6ேதா:�+Cய தடாக6திேல யிரா நி.ற தாமைரயி8ைடய 

ெப7ைமைய அ63டேன பிற!த தவைள யறிய மாDடா3; ப*க�களிேலயி7!3 

வ,:களதி. ேதைன சா�பிD:( ச!ேதாஷ6ைதயைட��.அ3 ேபால ேதவாீ 

நிைலெப�றிரா நி.ற ஊாிேல, அCேயனி7!3 ேதவாீைர6 ேதா6திர� ப,ணி* 

கனட6ேதற வறிேய.. அய#ேல இராநி.ற பிர�மா�தலாகிய ேபகெள"லா! 

ேதவாீ7ைடய பாி)6தமான தி7வCைய6 ெதா@3 கைட6ேத>கிறாக�, கைட 

ெகDட )வான63*��, கி7ைய ெச%த7ளின 0ம! நாராயணா எ->.  

---------------- 

 

எ. மா:- ெட.பி�ைள ெப, ெட. காணி ம, ெண. ெசா�ெம8�, 

த.மா#ேல யறியாத ேப தமதா�ேமா தானாவதா, 

வ.மாயெம. ற3க,: நி. வடேவ�கட பதிைவகிேய, 

ந. வா8ய நிைல நி�பேரா நாராயணா நாராயணா.        85 

 

[இ-�.] எ.மாெட.>�. எ.-ெட.>�, எ. பி�ைளெய.>�, எ. 

ெப,சாதிெய.>�, எ.காணி ம,ெண.>�, எ.8ைடைமெய.>�, த�க� 

மய*க6தினா", �டரான ேப ெசா!தெம. றி7�பாக�, அைவக� த�கள 

தா�ேமா? அைவகM*��, இவகM*��, ச�ப!தெம.ன? இைவெய"லா� வ#ய 
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மா%ைக ெய.> ெதளி!3 ந.ைம ெப�ற மானிடெர"லா! ேதவாீ7ைடய 

தி7மைலைய நி6தியபதா6த ெம.> நிைன636 த�கி உய!த நிைலெப> வாக� 

0ம! நாராயணா எ->.  

------------- 

 

பரேலாக�� பரEப�� பரேபாக�� பர மா�J�, 

)ரேலாக�2 )ரEப�2 )ரேபாக �2 )ரரா�J�, 

திரேலாகெம. றிைவயாைவ �! தி7ேவ�கட! தனிI�ள தா", 

நரேலாகேம மிக ந.> கா நாராயணா நாராயணா.        86 

 

[இ-�.] பரமபத��, தி�விய தி7ேமனி��, நி6தியான!த��, நி6திய த63வ��, 

ம�ற இைமயவ நா:�, இைமயவ ேமனி��, இைமயவ ஆ�M� இைமயவ 

ேபாக��, இைம யவகM*� நாயகனாகிய இ!திர8ைடய பதவி�� இைவக� 

�தலாகிய ஜ)வாிய�கெள"லா! தம3 தி7ேவ�கட6ைத யைட!த ேபகM* 

ெக"லா�,டாகிய த.ைமயினாேல இ!த நர ேலாகேம மி�!த ந.ைமயான3. 

0ம! நாரா யணா எ->. 

---------- 

 

அசவா தவ. பறிேவடரா ரCேய8ட� பிணி ேநாெயலா�, 

கசவா3 தி.பவேபாலேவ கவ ராம#� க7� +> வா%, 

�சவா�தா சி> ேகாவலா �>ேவதியா �லம.னவா, 

னசவா வியி� பயில.னேம நாராயணா நாராயணா.        87 

 

[இ-�.] அைசவி"லாம" வ#யபழிைய( ெச%யா நி.ற ேவடரானவக�, 

தயவி"லாம" மி7க�கைள*ெகா.> தி.8மா�ேபாேல அCேய8ைடய 

ேதக6ைத� பிணியான3 பி:�கி6 தி.னாம" இ�விட6தி� கி7ைப ெச%த7ள 

ேவ,:�. கல�ைபயா�த6ைத �ைடயவேன! இளைமயாகிய ேகாபாலேன! 

�Dடனாகிய வாமேன! Oாிய�ல ம.னவேன! மானச ம:விேல விைளயாடா நி.ற 

அ.னEபமாகிய 0ம! நாராயணா எ->.  

------------- 
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மீ.+7ம� கிCபாதியா, மி7க��ற� பரசாளிேகா, 

மா. +றலா �தனாய. ேம" வ7 வாகி�� ெப7வாசிேயா, 

ேத. �7மா கமசார �2 சி>ேபாகேமா கமசார��, 

நா.+7ைர �7ப6தேன நாராயணா நாராயணா.        88 

 

[இ-�.] ம(செம.>�, +மெம.>�, வராகெம.>�, நரசி�கெம.>�, 

வாமனெம.>�, பர)ராமென.>�, 0ராமென.>�, பலராமென.>�, 

0கி7Kணென.>�, வ!தத"லாம" ேமI� க�கியா% வ7வதினாேல உம*�� 

ெபாிதாகிய பல8,ேடா? ம3ர� ெபா7!திய ஆகம சாHதிர�2 சி�றி.பமாகிய 

காம சார�� நா.�சார�� ஓ3வி6த �7வாகிய சா!திப7*�� ப*தனாகிய 0ம! 

நாராயணா எ->. 

--------------- 

 

மி>*க6தகா ெதனதாவியி. விள*கி�� நி. ன7ெண%யிடா%, 

ெபா>*க6தகா த3ெம% �ட" 4@*க6தகா ெதா7ேபாாிேல, 

�>*கிDட ேப ந:*கிDCட* �ைலவாணனா திரேடா ெளலா�, 

ந>*கி*ைகேயா 3ைணவிDடவா நாராயணா நாராயணா.        89 

 

[இ-�.] அவமாகிய என3ேதகமான3 4@*க�ெகா,: ெபா>*க6 தகாம" இற63 

ேபாகிற3 த�தியான காாியம"லேவ. ஆதலா" உயிராகிய விள*கான3 அவி!3 

ேபாகாம", ேதவாீ கி7ைபயாகிய ெந%ய�3 ெப%த7ளேவ,:�. ஒ�பி"லாத 

�6த�க6தி" �>*கிDட சிவ. �தலாகியேப ந:*க�ெகா�ள� ெபா"லாத 

வாணா)8ைடய விHதாரமான ேதா�கைள ெய"லா2 ச*கர6தினாேல ந>*கி 

இர,: ைகைய மா6திர� விDட7ளிய 0ம! நாராயணா எ->.  

--------------- 

 

4.ெசா"#ேல யக�பDட3� ேபாதாமேல யவேம�ெறன, 

ெக.ெசா"Iேவா ெமன ெவ, ணிேயா யாேதாெவ ன*கீயா3 நீ, 

ெத. ெசா" #ேல வடெசா"#ேல தி7வா%ெமாழி( ச3 ேவதமா, 

ந.ெசா"#ேல விைளயா:வா% நாரா யணா நாராயணா.        90 
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[இ-�.] அCேய8ைடய �ட46தியினாேல பாடா நி.ற 4"# தாகிய கவிைத( 

ெசா"#ேல அக�பDட3� ேபாதாம", என3 அ*கியா ன6ைதெய"லா� 

ஏ�றபCயினாேல இவ8*� எ.ன ெசா"Iேவா ெம.> தி7J�ள6தி 

ெல,ணியேதா எ.னேமா கி7ைப ெச%த7 ளாம#7�பைத அறிகேல.. தமிழாகிய 

ெத. ெசா"#ேல�� கிர!தமாகிய வடெசா"#ேல�! தி7வா%ெமாழி ெய.8� 

நா. �ேவத6தி 8ைடய ந.ைமெப�ற ெசா"#ேல�!தி7விைள யாட" ெச%த7ளா 

நி.ற 0ம! நாராயணா எ->. 

---------- 

 

ெம#யாைம�! தி7ஞான� மி�ேபாக�! திடேதக��, 

ச#யாைம�� பைக நாச�! தன ராசி�! த�சீல��, 

க#யாண�� ெபற நீதர* கடனாளியா� பி8�.ைன நா., 

ந#யாமேல ய7� +>வா% நாராயணா நாராயணா.        91 

 

[இ-�.] ெம#த#"லாைம��, அழகிய ஞான��, மி�!த ேபாக��, வ#ய ேதக��, 

ச#யாைம��, பைக நாச��, திரவியராசி��, ேயா*கியமான ஆசார��, 

க#யாண��, இைவெய"லா! ேதவாீாிட6தி" ெப>�பCயான கடனாளி யானதா", 

இனி உ�ைம நா. வ76தாம" 9ரணமான கி7ைப ெச%த7ள ேவ,:� 0ம! 

நாராயணா எ->. 

--------------- 

 

சம6ேத3 ந" லறேமத7! தையேய த7! தவேம3மி*, 

கைம6ேத 3ேம லைடேவ3கா ரணேம39 ரணேம3ச�, 

கம6ேத 3ரா கத ேம3 ெசா" கைமேய3 ெசா" கதியாJ நீ, 

நம6 ேத3வாரைகவாசேன நாராயணா நாராயணா.        92 

 

[இ-�.] சாம6திய�க� தாேன3? ந"ல த7ம�க� தாேன3. அ7ைமயான தயJக� 

தாேன3? அாிய தவ�க� தாேன3? மி�!த அைம�4க� தாேன3? ேமலாகிய 

அைடJக� தாேன3? காரண�க� தாேன3? 9ரண�க� தாேன3? +Dட�க� 
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தாேன3? ஆணவ�க� தாேன3? ெசா"#ய ெபா>ைமக� தாேன3? ெசா"லா 

நி.ற ேமாDச�க� தாேன3? இைவக� யாJ� ேதவாீ7ைடய கி7ைபேய 

ய.றிைர�� ேவறி"ைல. ஆதலா" உம3 தி7வCகM*ேக நமHகார2ெச%3 

நி.ேற. 3வாரகாவாசனாகிய 0ம! நாராயணா எ->.  

----------- 

 

பி6த�கய2 ெசாறிேத ம"க� பிதமீைளகா மாைலபா,:J., 

ம6த2)ர2 சளிச.னிகா" வ#Oைலவி* �த"க*�வா, 

�6த�பன! தைல ேநாJம� >ளேநாெயலா! ெதாடராமலா�, 

ந6த. �த� ெகா7காலேன நாராயணா நாராயணா.        93 

 

[இ-�.] பி6த� - Qய� - ெசாறி - ெவ�ைள� பா,: - நைர - ஈைள -காமாைல-

பா,: உ.ம6த�. )ர� - சளி - ச.னி - கா"வ# - Oைல-வி*க"-க*� வா%- 

த�பன� தைலேநா% ம�>2 ெசா"லா நி.ற ேநா%கெள"லா� அCேயைன6 ெதாட 

ராம" இரDசி6த7ள ேவ,:�. ந6த. �த8*� ஒ7 இயமனாகிய 0ம! 

நாராயணா எ->. 

----------- 

 

3ைறT7மா �தைல*�ல( )ைனெயா6த ம.னவ வாச#", 

�ைறTவ3� கைசசாடேவ �ைல*கி.ற3! தைலேசாாியா%, 

�ைறTவ3� பிற�.ைனேய �னிபாவ�! ெதாிேயனல., 

நைறTரேன க7டாசலா நாராயணா நாராயணா.        94 

 

[இ-�.] �தைல* �ல2 ச2சாியா நி.ற 3ைறைய�ைடய )ைனேபாேலயிரா நி.ற 

3Kட ம.ன வாச#ேல �ைறJகைள( ெசா"Iமிட6தி", அவக� த7ம� 

விசாாியாம" ேந!த பC*�� பிர�4களாேல அC6திட6 ேதக� ெநா!3 தைலகளிேல 

உதிர� ெப7�� ேபா3 �ைறயமிD:* ேக�வியி"லாம" பி�பா: ேதவாீைர6 

ெத%வேமெய.> ெவ>63* ெகா�பவ7ைடய பாவ! தீவேதயி"ைல. ஆதலா" 

ேதவாீ ச!நிதான6திேல �.ன� �ைறயமிD ேட.; தி7நைறTாிேல�! 

தி7ேவ�கடமாகிய க7டாசல6திேல�� நிைலெப�ற 0ம! நாரா யணா எ->. 

----------- 
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பிணிவிDடேத விதியாைவ�� பிைழவிDடேத )கசீவியா%, 

பணிவிDடேத தமனாெர8� பைக விDடேத பல9சI�, 

தணிவிDடேத யதி ஞானேம தகவிDடேத �ைனேயாதவா%, 

நணி விDடேத ெய.மDCேல நாராயணா நாராயணா.        95 

 

[இ-�.] அCேய8ைடய சனன�க� ேதா>! ெதாடரா நி.ற பிணிகைள��, 

விதிகைள��, எம. பைககைள��, ம.மத. ச,ைடகைள��, இைவ �தலாகிய 

யாைவ�� நீ*கி( )கசீ#யாகJ�, அதிக ஞானியாகJ�, வா*கினாேல உ�ைமஓ3ம 

பCயாகJ�, எ.மDCேல ெபா7!3தலாக6 ேதவாீ7ைடய கடாQ -Dசணிய2 

ெச%த7ளிய3 0ம! நாராயணா எ->. 

--------- 

 

வா%ெச%த4, ணிய�ேகாCெய., வழி ெச%த 4,ணிய�ேகாCெய. , 

தா% ெச%த 4, ணிய�ேகாC த!ைதய ெச%த 4,ணிய�ேகாC ெய., 

பாெச%த 4,ணிய�ேகாCெய. பதி ெச%த 4,ணிய�ேகாCெய., 

நா. ெச%த 4, ணிய�ேகாCகா, நாராயணா நாராயணா.       96 

 

[இ-�.] என3 வா*��, என3 மர4�, என3 மாதாJ�, என3 பிதாJ�, என3 

பாடI�, என3 ஊ7�, என3 நாJ�, இைவக ெள"லா2 ெச%த 4,ணிய� 

அேநக�ேகாC யானபCயினாேல ேதவாீைர� பிரச.னமாக* காண*கிைட6த3 

0ம! நாராயணா எ->. 

----------- 

 

உ. ேகாயிெல. கா" OழJ �.பாதெம. க,காணJ�, 

நி.பாடெல. வா%பாடJ நி. காாிய� ைக ெச%யJ�, 

எ.கா3 நி. 4க5 ேகDகJ ெம.ெந2ச நி. னிைனJ.னJ�, 

நன காக ந" லரேமய7� நாராயணா நாராயணா.        97 
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[இ-�.] உம3 தி7*ேகாயிைல எ. கா" OழJ�, உம3 தி7வCைய எ. க, 

காணJ�, உம3 சாி6திர6ைத எ. வா% பாடJ�, உம3 ைக�காிய6ைத எ.ைக 

ெச%யJ�, உம3 4கைழ என3 கா3 ேகDகJ�, உம3 தியான6ைத எ.ென2) 

ெச%யJ�, இ6த.ைமயாகிய ந"ல வர6ைத* ெகா:6த7ளேவ,:� 0ம! 

நாராயணா எ->. 

------------ 

 

இ�க,ெணலா நாராயணா ெவ�ெக�க? நாராயணா, 

ெசா�க,ெணலா நாராயணா ெதாழி ெல�க? நாராயணா, 

��க,ெணலா நாரா யணா �கெம�க? நாராயணா, 

ந�க,ெணலா நாராயணா நாராயணா நாராயணா.        98 

 

[இ-�.] -:க� யாைவயி8� ெவளிக� யாைவ யி8�, ெசா"Iக� யாைவயி8�, 

ெதாழி"க� யாைவயி8�, �.னிட�க� யாைவயி8�, �க�க� யாைவயி8�, 

ந"#ட�கெள"லாவ�றிI�, பாி9ரணமா யி7�ப3 ேதவாீ ெசாEபேமய.றி 

ேவெறா7வ7,ேடா 0ம! நாராயணா எ->.  

------------ 

 

ேத>!தி7� பதிேவ�கடா ெதாிசி63 நாரணெவ.> தா., 

W>�பC� பவப.8வா W>�மி7! 3லகா,டபி., 

ேப>� ெப>� பி�ைள�ெப>� ெப7ைம�ெப>� ெப>வி� ைபேய 

நா>!3ழா யணிமாபேன நாராயணா நாராயணா.        99 

 

[இ-�.] ேவத�Cவிேல ேதறா நி.ற தி7 ேவ�கடெம.8! தி7�பதிைய6 தாிசி63 

0ம! நாராயண சதக� W>பாடைல��, பC�பவகM�, அ6த�களாரா%-

பவகM� W> வ7ஷமி7!3 பி�ைளக� �தலாகிய உலகாDசி யின3 பலைன 

அ8பவி6த பி�பா: அவகM*�� ெப7ைமைய� ெப�ற பரமபத6ைத* கடாDசி6 

த7�வா%, பாிமளி*�6 தி763ழாயணி!த தி7மாைப�ைடய 0ம! நாராயணா எ-

>.  

----------- 
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நனிவாழி நி. ப"ேகாயிI நனிவாழி நி. பலேதவிமா, 

நனிவாழி நி. னCயாெரலா நனி வாழி நி. ப"ைலபவ�, 

நனிவாழி நி. வட ேவ�கட நவிவாழி நி. களிக�றேபா, 

நனிவாழி நி. கவிேகDடேப நாராயணா நாராயணா.        100 

 

[இ-�.] ேசாழ நாDCI�, பா,Cய நாDCI�, மைல நாDCI�, ந: நாDCI�, 

ெதா,ைட நாDCI�, வட நாDCI�, ேதவாீ நி6திய ைவபவமா% விள�கா நி.ற 

தி7வர�க� ெபாிய ேகாயி" �த" பரமபத� அ!தியமாகவிரா நி.ற W�ெறD:6 

தி7�பதியிI�, பாகவதக� உ(சீவி*க6 தி7*ேகாயி" ெகா,: எ@!த7ளியிரா 

நி.ற ேதவாீ7ைடய தி7*ேகாயி"கெள"லா� ப"லா,: ப"லா,: மி�தியாக 

வாழ*கடவ3; ேதவாீ7ைடய வQHதல6தி #.ப��> -�றிரா நி.ற 

மகாலD)மி��, 9மிபிராDC��, நீளாேதவி��, ப"லா,: ப"லா,: மி�தியாக 

வாழ*கடவ3. திாிகால�களிI�, இைட விடாம" தம3 தி7J�ளேம ஆலயமாக( 

ெச%3 ெகா,: ேதவாீைர6 தியான2ெச%�� கட" O5!த இ�Jலக6தி.-

க,?�ள பரம பாகவதக� யாவ7� ப"லா,: ப"லா,: மி�தியாக 

வாழ*கடவ3. ேதவாீ7ைடய மகிைம ��> விள��� ைவபவ�க� ப"லா,: 

வாழJ�, சமHகி7த பாைஷ*��, திராவிட பாைஷ*��, எ"ைலயாகி��, 

ச3ேவத�கM�, ம�ற சாHதிர�கM� ெசா"ல�பDட ெபா7�கM* ெக"லா� 

�Cவாகி��, தமேம ெசாEபமாகி��, 9மிேதவி*� மணி�Cயாகி��, தன*ெகா� 

பி"லாம" ெப7ைம ெபா7!திய ெசாணமயமாகி��, ஓ�கிய ேதவாீ 

எ@!த7ளியிரா நி.ற வட*கி.க?�ள தி7ேவ�கடமைல��, ப"லா,: 

ப"லா,: மி�தியாக வாழ*கடவ3. திாிகால*கியானிகளாகிய வசிKட வாமேதவ 

விHவாமிதர வியாச பராச சJனகாதி ாிஷிகM�, மகா63மா*களாகிய ந�மா5வா 

�த#ய ஆ5வாகM�, பேதா6தாரகராகிய இராமா^ஜாசாாிய7�, வரகவிகளான 

த,CபJபதி காளிதாச. க�ப �தலாகிய கவிச*ரவ6திகM�, பரம 

பாகவேதா6தமகளாகிய அழகிய மணவாள பி�ைள� ெப7மாைளய�கா �தலாகிய 

பரமபாகவதகளா� ெச%த7ளிய ேவத�கM�, ைவணவாகம�களாகிய 

0பா2சரா6ர ைவகாசன�கM� இதிகாச ராமாயண பாரத�கM�, வாம�வராக� 

�த#ய 4ராண�கM�, ம�>��ள W"களாசிய இைவகளி" ெசா"ல�பDC7*கிற 

ேதவாீ7ைடய நி6யக"யாண �ண�கைள அ6தியயன2 ெச%த பாகவதக� 
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யாவ7� மி�தியாக வாழ* கடவ3. இ�வா> மகிைம��ற ேதவாீ விஷயமாக 

ெச%த7ளிய கவிகைள சிரவணா!த63ட. ேக�வி��ற பாகவதகளியாவ7� 

ப"லா,: ப"லா,: மி�தியாக வாழ*கடவ3 0ம! நாராயணா எ->. 

 

வடேவ�கட நாராயணசதக� �ல�� உைர�� ��றி��வடேவ�கட நாராயணசதக� �ல�� உைர�� ��றி��வடேவ�கட நாராயணசதக� �ல�� உைர�� ��றி��வடேவ�கட நாராயணசதக� �ல�� உைர�� ��றி��....    
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