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அைய சாி திர.
திர.
$மேதராமாஜாயநம:
வி& த

ம'ைகய  உய) ெபற மா அயாேதவி
ச'ைகயறபதிவிதா தம தி+ மகிைம,ற
ெச'ெக&ட+ மீதிேலறி சீ கிர மைரவ/த
ம'களமா1 ,ட2நாத+ ப'கய தா பணிகி+ேறேன

(1வ
(1வ கட ) ேதவசைப சிற
நவரா திாி மி ெம 4

(ப2லவி)
ேதவசைபதனி2 சி'காரவி/ைதைய ெச5தகாேமா ெப6மயிேல

(அப2லவி)
ஆவ8ட+ ேதவ சாஜ+ ெகா8வி2 அைம/தா நவர ன 9ட தி2
பாவல&காவல& :மலக ேபாடேவ ப தக; சி தக;
< தக; பாடேவ (ேதவசைப)

சரண.

3

ேதனா ெபாழிகி+ற ேசாைலகளா அதி2
1

நானாவித சி த ேவைலகளா

வாேனாக> ெய ஞசாைலகளா சாஜ
ம+ன அணி :மாைலகளா

2

ேநராகம@ர நி+A ஆட யி2 பாட நி+A
ம+னக5ப'க ெகா64 பணி/ ஏ திட (ேதவசைப)

3

<5ப  < ேகாC ேதவக ,டேவ
அதமா1 மலேபாடேவ

4

ெபாெகாCயா நி+A சாமரேபாடேவ
அ5ஸா#திாீக நடன'க ஆடேவ

5

சிற ஆ Cய !ர, Cேய கர ஆ Cேய தாளேபாட
விைரவாக&வானவ எதிேரநி+A ஆசீ,ற (ேதவசைப)
----------

2 வ கட.
கட.
வ/தன த/ேதா எ+றெம 4

ப2லவி
ராஜமகி>/ ஒ&வாசக உைச தா
மாச F+Aமாாியாக :)லகி2 ெப1வ .

ஆைலய'க ேதாA :ைஜ அ+டேன ெச1வ (ராஜ)

தீதி2லாம2 ெத+ன2 விைள/ தான தம ெச1வ
மாதக பதி ைஜெச1 நீதியாக உ1வ (ராஜ 3)

ப தக ேவத'க ஓதி நி ய< ேகாஷி5ப

4

இ தைன காரண எ4 ேம உைர திI (ராஜ)
----

3 வ கட
ரா.ரா. ந8'கிட எ+றெம 4

த6டகார6ய த+னி2 அ திாி <னிெச+A தவமி&/தா
எ6ட பாாி அைய ெச1தவி&த தா2 ம6டல
கழி5பெத2லாம ேக; ராஜம+னா
எ/தாளி+ பதமல நி யவிடாமேல சிர ைதயா1 :ைசெச1வ 1

ச வண<ள உ தமி வி&த தாேல
இ தல ெசழி5பெத2லா (ேக;) 2

மாச<மாாிெப1வ தாஸக உ1வ அவளாேல
:)லக'க; வாலக'க; க>வ அவளாேல (ேக; ராஜம+னா.)
-----------

4வ கட.
கட.
ேசாைலயிேலகிளிக

ப2லவி
Jைண த+ைன மீ I கான!றபாC நாரத ஓCவ/தா
இ'ைகெய+ன , ட ெய' ேவதேகாKட
ெய+ன மனவா டெம+றா (Jைண) 1

காைர'களி தா+ ஆஸன அளி தா+
னியாயமைத ேக;ெம+றா (Jைண) 2

ெய தைனேயாேபக ப தினி இ& கிறா
உ தமி ஒ& திதாேனா உலகி2 உ தமி ஒ& திதாேனா (Jைண) 3

5

யி5பேவனாேனாC Kபவன/ேதC ெச5கிேற+
ெய+ெறL/தா ேசதிெச5கிேற+ ெய+ெறL/தா (Jைண) 4
------------

5 வ கட
நாரத அைய இடெச2வ

ம த கலக விைள திடனாரத ெச+றா ெச+றா ெச+றா
உ தமியாளிட பிைMயளி தி4 ெம த5பசி  சி தமிற'கேயா
ெய+றா ெய+றா ெய+றா.

(2) உ தமி பிைMெய4  ெயதிராக நி+றா நி+றா நி+றா.
நிவாண மதாயளி தா2 ெகா;கிேறென+A கள தனமாக
ெசா+னா ெசா+னா ெசா+னா.

(3) ப தாவிட திேல உ திர) ெபA வாேற+ வாேற+ வாேற+
சி த  கிைச/தபC உ தமேன பிைM  தமி2லாமேல
தாேற+. தாேற+ நாேற+.
--------

6 வ கட
ராக காவCNசி/.

(1) நாதேனந டா#ரம தி2 ேவதியச/யாசி வ/
ேபைதேய பசிெயன  ெய+மாேர நா+
ஆதரவா1 கனிக ெகா64 நி+ேறேன

2. தாகெமாழிைர  வா ெச1றாேர யி/த
ேவதைன  ெய+ன ெச1ேவனதேன பசி
தீ5பெத5பC ஸவேபாதேன.

3) ேபைதேய உ+ க ெகா& பாதகமி2லாம2 அவ

6

சாப  ளாகாம8 கா திடா1 அ/த
அ/த ேவதிய ச/யாசி பசி தீ திடா1.

(4) மா ைகயி2 ஜல ெகா64 ஸா எதிராக நி+A
க+னியாக ேவOெம+A ெதளி தி டா அ5ேபா
ெப6O&வாகேவ அ'ேக ெஜாP தி டா.
------------

7 வ கட
காேலஜி ஓட

அ5ேபா நாரத எ+னவC வானா
பதினாA வயள பாைலயா15 ேபானா,
பாடா/த6ைட ெகா8! பாதசா ெம C,
பா'கான இைட த+னி2 ப டாைடக C,
வQஜிரமிைழ தி ட ஒ Cயாணமி+ன,
வ'கிெயா4 பா C8 ைகவைளகெள+ன,
வாகானமாைல பைத க' ல'க,
வRசிடைகயி2 ரவி ைகயில'க,
சீரான காதி2 ெர தின கமம2 ஜிமி கி,
சி திைர5பைமேபா2நி+றா 8 கி
ச/திரபிரைப ாிய பிரைப ப டெமா4! C,
பா'கானரா ெகாC ஜடநாச'க ,
ம2Pைக <2ைலயி&வாMிமலேராஜா
வாசைன ெக/த'க பாிமளJச,
யி தைன தி&வழைக க6டா ாிஷி,
ஏ'கிேய மன கவைல ெகா6 டாேரய5ேபா,
எ+ தாேய இ/த உ&மா வா இ5ேபாேத,
எைன க6ேடா நைக கN சபி தாேய மாேத.
--------

7

8-வ கட
$ராமNச/திரேன எ+றெம 4.
நாரத ச தியேலாக ெச2வ.

ச தியேலாகநாதேன ச திவாணிபிராேணசேன
உ தமித/த வCைவ5பா பா பா. 1

அ திாி<னி ப தினி ேம2 ெம த)  த<ைற ேத+
உ தமித/த வCைவ தீ தீ தீ. 2

ெம த அக ேதவகி  உ தமிேயாேட பைக த
 த தன ெக+ன ெச1ேவ+ ேபா ேபா ேபா. 3
---------------

9-வ கட
க&வி&வாகி எ+றெம 4.
நாரத ைகைல N ெச2வ.

ஸேபா ெக'காதாேன ச திைமயா பாகேன
ம'ைக த/த வCவதைன தீராேயா, 1

வாராேயா எ/த+ <+ேன பாராேயா நாரத நா+
தீராேயா எ+ &ைவ ேதவா. 2

பாலமா க6ட கா1 காலைன விழவC த
ஆலகால<6ட நீலக6டா. 3

ம6டல ைதயள/தெதா& ெகா6ட2வ6ண+ வசி தி4
ைவ6ட/தைன ேக விைரவா1 ேபா ஓ1.
--------------

8

1010-வ கட .
.
நாரத ைவ6ட ஏத2.

<  நவமணி வQஜிரமிைழ தி ட ர னேடால/த+னிேல
லMமிேயாட ேநசி தி& ம/த உ தமைன5பணி/தா. (1)

அ+ன நடயாேள மி+னPைடயாேள க+ன2ெமாழியாேள
உ+ <கபா கேவ எ+ மன ேநா ேத இ'ேகேயதானி&5பா1 2)

தாசைற த+ைன நாச ெச1 ஜகதீசா உைம5பணி/ேத+
ேநச<ட+ பாிகாச ெச1யாமேல ேகசவாகா&ைமயா.
------------

1111-வ கட
மலCவயAமக+ ேபாேல எ+றெம 4
நாரத அயியிட ெச2வ.

ெத6டகார6ய ெச+றாேர பதி ெதா64ெச1மாைத க6டாேர
யா+ ெகா6ட)&வ ைத மாறாேய எ+றா.

ச யேலாக/தனி2 ெச+ேறேன வாணீசைன க6ணா2 க6ேடேன
பாிகாசெமாழிக க+றாேன எ+ ேச1ேவேன.

ைகலாச தனி2 க+ேறேன ெகௗாீசைன க64 பணி/ேதேன
எ+னாலாகாெத+றாேன எ+ ெச1ேவேன.

ேகசவைன க64பணி/ேதேன பாிகாச<ைற க உக/ேதேன
அ+ைனேய எ+ &மாறாேயா எ+ ெச1ேவேன .

க+னி உ&வ ைத வி4 தாேள அவமி+னைல5ேபா2 ஓ டெம4 தாேர.
இ+ன கலக விைள தாேர அ5ேபாேத.
-----------------
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1212-வ கட.
கட.
நாரத கலக.

திாிேலாகசRசாாி சீ கிரமா1 ஓCவ/ ச திய
ேலாக வாணியிட தனி  ஒ&வா ைத ெசா2வ.

சர#வதி :ைஜெய+A உலகி2 சா வ ெபா1யாN!.
அைய :ைஜெய+A அைனேவா& ேபசி ெகா6டா.

அபா உைமயவேள உ'க ஆலய தி2 :ைஜயி2ைல
அ தி  அ ைய  ஆலய'க க 4கிறா.

ப'கய தி8தி தவேள உ/த+ பா தாவிட தி2 ெசா28
ம'ைகயயாேதவி உ'கைள ப'க ெச1 வி டாேள.

நாரத& ெசா2Pவி 4 ந2ல ச6ைடயி< ேதாெம+A
Jைண தைன கான ெச1 வாலகி2 ெச+றாேர.
-----------

1313-வ கட
8'கிடவா&'க+ணா எ+ற ெம 4.
சர#வதி பிமாவிட ெச2வ.

கமல தனி8தி த க தேன ைம5பணி/ேத+
உலகி2 அ யாேதவி உ தமி

க :ைஜெய+னா.

உ<ைடய சி&KCய2லா2 உ தமேன ஜனம உ6ேடா
யாைர  க2விய2லா2 நாதேன பிைழ5ப6ேடா

அ திாி<னிப தினியா ஆலய  ேக தவேளா
ப தியி2 மி/தவேளா உ தமேன பா  வா&.

10

(பாவதி ெசா2வ)
ெக'ைகையN சிரசி2ைவ த ம'கள ணாகாேன
ச'ைக தைன ேவA  ச'கர உைழ5பணி/ேத+.

மா அயாேதவி சாவிட தி2ெச+A
ேசாதைன ச1 வா& நாதா உைம5பணி/ேத+

காமைன க6ணாெலாி தீ க6ட தி2விஷ தாி தீ
பாைவயா பதி:ைஜயி2 பலைன ைர  வா&.

ஆPைலேம2 பளிெகா6ட அN!தா உைட5பணி/ேதா+
பMமா1 யா+ ெசா2ெமாழிைய யிNைசட+ ேக;ைமயா.

மா அயாேதவி சா இட தி2 ெச+A
ேசாதைன ெச1 வ& நாதா)ைம5பணி/ேத+.
------------

1414-வ கட
காவCNசி/ ெம 4.
(தி&F திக; ச/நியாசிேவஷ ட+ அையயிட ெச2வ.
அாி அயம ச<கம5ேபா நாCைறவ/ ,Cனா ெகா6டாCன)

த'க பாாிவா ெசா+ன ெபாறாைமெமாழிக எ6ணின ேகPப6ணினா.
காஷாய ெஜபமாைல வி:திடனணி/தாேசய5ேபா ணி/தாேர
ேபாகநிைன/தாேர.

Fவ& ,Cேய கானகேதCேய ெச+றாேர ஆசிரமக6டாேர.
உ தமி க64 ெம தமகி>ெகா64 சி ராசனமைத
அளி தி டா மன'களி தி டா உபசாி தி டா.

அதிதிைய5 :ஜி  அ+பாகேதசி  ெகா6டாேள எதிநி+றாேள
Mிவாைதயால உ'க ஆசிரம/தைன ேதC வ/ேதாேம
பசியா2ெநா/ேதாேம உைம உக/ேதாேம.
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இ/த ேவைளயிெல'க பசிதைன தீ திடா1 <+ைனேய எ'க அ+ைனேய.
அ/தர'க ட+ க/தFல ெகா64 அளி தாேள உபசாி தாேள நம#காி தாேள

பதவி தமளி தா2 அ&/ேதாெம+A ெசா2P உைர தாேர ேக 4 பைத தாேள.
பா தா விட/தனி2 உ திர)ெபA வாேறேன பிNைச தாேறேன உ'க ேநராக
ம/தகாச ட+ சி/ைத மகி>/ இ&59ேர அ+ன மளி5ேபேன.
-----------

1515-வ கட
(அைய அ திாி மகாாிஷியிட ெசா2வ)

நறவ ாி எ/த+ நாதேன சரண.
உ தமச/யாசிக வ/ /தாரா#ரம.
ப திட+ உபசாி 5 பணி/ நி+ேறேன
பா'கா1கனிகிழ'க; ப/ த/ேதேன
</தியச/யாசிேபாேல ெமாழிைர தாேர
இ/த)ைர ெக+ன ெசா2ேவ+ எ+ பிராேணசேர
ேபைதேய உ+ க ெகா& பL வாராேத
சா கைள ஆசிரம வி ட5பா2 விடாேத
மஹாிஷியி+ வா கிய5பC ம'ைக வ/
சி!வாகேவேவO ெம+A ஜல ைத5ேராMி தா
சவாபரண8'க பாலவC) ெகா6டாேர
அ த <னி அைய மகி>/ க6டாேர
--------------

1616-வ கட
தாரா 4 ெம 4.
திாிF திக; பாலரான.

சி&KC  பிமாேவா ெஜக  கதிபதிேயா
ப தா ெச1தவ தா2 பாலகரா1வ/தாேரா
ஆPைலேமபளிெகா6ட ஆதிFல5ெபா&ேள
ேகாலாகல ட+ ழ/ைதயா1 வ/தாேரா
திாிரெமாி தவேரா சிவனாம& திரேரா
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மகாிஷிதவ5பயனா2 மதைள பா1வ/தாேரா
-------------

1717-வ கட
காவCNசி/. (ச/தவைர)

நாரத& வாணியிட வ/தா <க வாCயி& க காரண ஏெத+றா.
மா அையயிட ேவத+ சி!பாலனானா எ+றா அ' ெச+றா

அபா உைமயவேளலாறா1 உ/த+ ச'கரனா ேசதிதைன ேகளா1
உ தமி அைய கி ெப த பிைள ேபாP& கா வாரா1 ெச+A பாரா1.

ப'கய தி8தி தி டமா ப தா உ+ ேம2 பMமினிேய
அ திாி<னி ப தினியா  திரனா1 ஆ கிவி டா ேகாேத ெச2P5ேபாேத
--------------

1818-வ கட
லMிமி பாவதி சர#வதி<வ& பதாைவ ேதCNெச2வ.

Fவ& ,Cேய கானகநாCேய நாதைன காணாம2 ேதடேவ
பிராணநாதைன காணாம2 ேதடேவ.
கானக தி8ள மாட+ பMிக பாத பணி/ ெகா6டாடேவ
அ/தர தி8ள ேதவக ,Cேய ஆன/தமா1 மலேபாடேவ
அ/தவன தி2 வசி தி4 ேதவைத ற திேபா2 றபாடேவ.
ஆரC இ/தவன ற தி நீ அ+ட+ ைகைய5பா5பாேயா
உ ேதசி த காாிய'கைள உAதியாக உைர5பாேயா.
----------------

1919-வ கட
றிெசா2வ.

கானக  மைல ற தி ைகயி+ றி உைர5ேபா அைமைகயி+
றிைர5ேபா.
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வாலகேதவ&  வண'கிறிைர5ேபா அைம

தாேய உ+ மல கர ைத தாறா1 றிெசா2ேவ+
ம'களமா1 றிைற5ேப+ மகி>/ ேகளாயைம
தாேய உ+ கர/தனிேல தனேரைகயி& 
நீ தனி Nெச+ற யிட'கெள2லா கனகமயமா
ப தாைவ ேத4கிற பாவைனமி& 
பாலராகி ஓாிட தி2 Uைல ெச1கிறாரைம
ேதCயேதாெபா&;ம  க 4ற அைம
,Cய சீ கிர/த+னிேல தி&மண< நட 
உ/தடகர/த+ைன கா டாேயா அைம
உக/ றிநாைர5 ேப+ மகி>/ ேகளாயைம
பராச திவCவ<ள பா கியேரைகயி& 
ப தாைவ ேத4கிற பாவைனமி& 
ேதCயேதாெபா&;ன  சி தியாமைம
சீ கிர தி2 !பமாக தி&மண< நட 
தாேய உ+ கா/த+ைன தாரா1 றிெசா2ேவன
சீரானறி உம  சீ கிறமா1N ெசா2ேவன
ஏராளமா1 வி ைதேரைக யி& தமாகர தி2
தாராளமா1 அைன ேப&  த/தி&5பா1 அைம
ப தா) ஓாிட தி2 பாலனானா அைம
தி&மண< ெச1 ெகா64 சீ கிர வ&Jக

2020-வ கட.
கட.
மி.
<வ& ஆசிரமேச&த2

Fவ&கானக ெச+றாறா <னி ஆசிரம த+னி2 ேபா1நி+றாறா
Fவ&பாலைர க6டாரா மCமீதினி2 ைவ தான/த' ெகா6டாரா.

அ+ைனைய க64பணி தாம அவ ராசீவதி க உக/தாரா.
சி+னRசி! கைள யி+னாெர+A ெதாிவி5பாெய+A பணி/தாறா

க+னிேய எ/த+ த/ைதக தானிைத க6ணாேல பா  மகி>/தி4'க.
ேவA<க பா  க  ழ/ைதகைள வி 4வி4'க ெதா CPேல.
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ம'ைகய த+ைன உபசாி தா வன5ப 4 :ஷணமளி தா
ெக'ைக ஆCேய அவா தாி தா ட'ைகய த+ைன ேசா#தாி தா

க/தFலபலாதியளி தா+ ம'ைகயக;மைத கிரக தா.
பா'கிPய பிைM தரேவOெம+A மாதரசித+ைன #ேதா தாி தா

சி&KC ெச1 ெஜ க தாவமா உலைகெரகி  எ/தட ப தா அமா .
சஹார ெச1தி4 & திரயமா யிவ Fவ& எ'க;ட ப தாவமா.
-------------

2121-வ கட
பளியைர கீ தைன ெம 4

ப2லவி.
பா தாைவயளி திடாயமா யி தைரயி8/தைன ேபா2
உ தமிநா+ பா ததி2ைல ப தாைவயளி திடாயமா

அப2லவி.
< திநா தாிஷி கி த/த உ&ைவமாறாமP&/ததினாேல
அவரா2 வ/த தி/தகாரண'க

எ'க ேம2 பமனைதைவ  த'கிேய மன :ாி 
பா தாவ திர) ெபA பா'காக ஆசீவதி  ப தாைவ
த/தி4ேலனி/தேவைள ம/த+ சிAைம/தகைள
நீ'க வ/ததினா2 தி&மண வி/ைதயா1 நட தேவO
</தி5ேபா2 திாிF திக ெசா/தவCைவ ெகா6டா
ப/த2பC கேஜாC  ஆன/தமாகவிவாக ெச1தா.
<5ப  < ேகாC ேதவ ப திட+ வ/ நிக
நாப ெத6ணாயிய ாீஷிகளாசீவதி க
ைம/த+ திாிF தக;  வி/ைதடனல'காி க
ம'க2ய தாரண ெச1 ம'ைக மனமகி>/தா.
----------
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2222-வ கட
உ தமகி&Kணேன எ+றெம 4 நாரத கலக

!& ட+ நாரத உ&  கடைல ெகா64
ேதவாி&  சைப வ/தா.
தி&F திக; உபசாி க அ'கீகாி 
ெபாராஆைமயா2 ஓெமாழிைர தா.

!& டேனயி/த உ&  கடைல த+ைன விைரவா1ப வ
ெச1 உ&வா1 எ+Aைர தா. (!& ட+ )

Fவ& வா'கி மைனயாளிட ெகா4 க
<Cயாெத+Aைர தா ாிஷியவவா'கி
அையயிட ெகா4 க ெநாCயி2 ப வ
ெச1 அைன ேப& மளி தா (!& ட+)

ெவ கி தைலனி/ நாரதமஹாாிஷி
விைரவாக எL/ ெச+றா அ5ேபா
ாிஷிக; அைய5க>/ ஆசிவசன',றி
அைனேபக;மகிழ/தா. (!& ட+)
-------------

2323-வ கட.
கட.

ம'கள'க பாCனாக சி'காரமாக ெஜயம'கள'க,
மா ப மாசனியா  $தர+ ெஜகநாத&  ம'கள'க.
ச'கரஉைமயவ  இ'கிதமாக ப'கய தி8தி ேதா 
பாாிவாணி நாயகி  ம'கள'க.

த'க கமலெம4 தா தா1 அைய ம'கள ஹாரா தி ெகா64
மகி>/ தி&KC! திநி+றா ம'கள'க.

ெபற.
ெபற.
--------------------
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ேகாரா பா சாி திர.
திர.
1-வ கட
வ/தன த/ேத+ எ+றெம 4

ச திய ாித+னி2 நிஜப த+ வசி தி டா+
க த+ பா64ெர'க+ மீதி2 ப திமி/த சி தனா
உ தமமா யவ ெரழிைல நி திய நட  ப தனா (ச திய)

பாேராக> ஹாி நாம ைத பஜைன ெச1களி தவ+
ேகாரபெர+ நாம,வியைழ க தாி தன+ (ச திய)

காம ேராதேலாபேமாக க6C த பாி! ன
ேநமமாக ஹாிைய ெநRசி2 நிைலநிA  < தனா (ச திய)

ப தினித2வேனா4 விர தியா15பிைழ தின+
சி த தி25பர5பிமஹ ைத நிA தி ம6ைழ ன+ (ச திய)
------------

2-வ கட .
.

$ஹாிையN சி/ைததனி2 நாCயவ திVயணயபவ ைத பாC
ேச  ம6ைண ேச&ெச1ய :தியாக எ6ண'ெகா64 மிதி தா அதி2தி தா

மா ஜல  ேகேபா சிAபாலைன5பா  ெகாெம+றாசா.
வ/த சி!ைவ5பாறாம2 சி/ைதயி2 ஒ+A ேதாணாம2 மதி தா ேச 
ைக தா.

ம'ைகயவ சீ கிரமா1வ/தா சிAபாலைன காேணாெம+Aெநா/தா
ம6டேன ேச/ பால+ வி6Oலகட/தைத க6டாள. ேசாக ெகா6டா.

தீபரச5தமா1ெமாழிைர தா க4'ேகாப தா2 ப தாைவ பழி தா.
ப தினிரைல ேக 4 உ தம யா ைதவி 4 இைற/தாெசா2P ைற/தா
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பால+ ேபானா2 கிைட தி4மாேத ேகாபால+ ெச+றா2 வ&வாேரா இ5ேபாேத
பால காெய/தடசீல ைத ெயாழி தாயCகளி எ+A ெசா2P
------------

3-வ கட.
கட.
(ேசC நீ மைர )

ப தாைர 8ேம உ தமிேகாபமா1
ெப த தா1 கிர ஹதி ெச+றனேவகமா1
ைம/தைன5பிாி/த வி& தா/த ைதைர தா
த/ைத தாயி&ேப& ெநா/ ேகாபி தா
பால காணசீலைன ெவA5பாேளா
சீதா நீ ெச1த ேகாப ைத5 ெபா&5பாேறா
ம&மகைன மாியாைதயாயைழ  சிAெப6
க+னிைய தி&மணR ெச1 ைவ தா.
ப தினி இ&ேப& உ தமிடேன
ச திய தன  ஏகினாபா'கா1
-----

4- கட 

அ/தர'கமா1 சி/ைத&கி ேகாவி/தநாம ைத5பாCனா
ஞால த+ைன அ ஞானமானைத கானெலனறவ எ6ணினா
பால+ ச'கீதேலால+ ேவOேகாபாலைன திப6ணினா
நாரணாப:ரணா ெஜக காரணாெவ+A பாCனா
ஆறண உைதேக கவ/த $நாதைன ெகா6டாCனா.

க+னியி&ேப& ம+ன+ கர/த+ைன த+ மCயி2ைவ  ேய/தி
க6ைண விழி  இ அ+யாயெம+A த+ கர'கைள ேசதி
ப+னகமீதி2 ந+ன சயனி த ப'கஜாMைன ேசவி தா
க+னியி&வக த+ மனைத க6ண+ பாத தி2 #தாபி 
பாைவய&ட+ ப திெச1 ேநமமா கால கழி தி டா
கர ைதயாகேவ தசமிவிரத தினி2 ப6டாீநாத+ அைழ தி 4.
---------

18

5-வ கட
மாலல'கார எ+றெம 4

ேகாரேசைவைய க6டா& ேகார  பாறான/த'ெகாறா,
மஹாப தியாP& ம'ைகய&ட+ ,ட மகி>/ க>/ அ1ய.
மகிைமைய ெகா6டாC ேகார.

அ திபாலர! அ&ெந2P +ைன அபாிமிதமான பலவி&Mக,
! தி எ'கி8 மயி2ேதாைக விாி தா4, < தியளி தி4
ெப னமயமான, ேகார

அ6டக <னிவக க6டறியாத ப6டாீேகாரசிகரமதி2
ெகா6ட2வ6ண+ பத :6டவறா1 நிஜெதா6டக ேகாKCைக
க6டார/த தின2, ேகாரேசைவ

பரவசமா1 ச+னதி ெகதிநி+A பாைவய&ட+ ச+ன த'க டா,
காரமி2லாதைக'கய ைற/தெத+A க6ணினா2 நீ&த கல'க தவி தா

ெதா6டக நி தன ெச1வைத5பா  ப6டாினதனட
அ6டெவா6ணாத ஆன/த'ெகா64 அவக ந4வினி2 ெச+ தC தா.
(ேகார)

பஜேரப6டாிநாதாெவ+A பஜைன ெச12 தி தா ெஜய
நாேதV ேசாபாேதV  காராச பா1 நி தனக6டா
----------6-வ கட
காவCNசி/ பாைளவா1

தA Jைண மி&த'கயி'கித ஜாலக ேபா 4
ஸ'கீத டேன நி+A பாCனா
ம'களகரமாக ,Cனா.
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ப தக ஒ+றாக ,C சி த<&கிேய பாC
அ தைன ேப&மாய'ேக ,Cனா
< திேய வி&பி ஸதாபாCனா

ப தபரா தீனநி+A சி தமகி>/ தி க
இ தைன ேப& மா1 நி+A  தி டா
ப த கிரகா<மளி தி டா.

கரமிர6C8 ஜாலக விைரவாக எ4  ெகா64
க6ண+ பாத தி2 மனைதNசா தினா
தாசக மலமாாி Wறினா.
------------7-வ கட
ல கி வ& கட8  ெய+ றெம 4.

அ+ைன& மணிெயL/ உ+னிதமா1 வாறா
ெசானமணி :ஷண'க ந+ராகேவயணி/ ெகா64
வன5ப டாைட தாி  மி+னைல5ேபாேல
ப தக6ணி+ <+பாகேவ சிAக+னிைய5ேபாேல

ச'கமி&த'க ெந&'க ம'களவா திய'க <ழ'க
ைம/தைன ம&'கி2ைவ  வ/தைத5பரரா1
அ/த !/தாிேகர1 இ/த வி/ைதைய5பார1 அ+ைன& மணி

ப தட பாலனC ச யணசீலனC
ெம த உ1யானC பாைவேய வார1 இ/த பாலைன5பாரா1.
உ/த+ பாவ ைத தீரா1 அ+ைன& மணி

மாைக& மணிைய க64 மனமகி>/ பரவசமா1 மலரC பணி/தா
சிAமதைளையயைண/தா அ+ைன& மணி

ம'கள'க பாCனாறம+ மகிைமைய ெகா6டாCன
றி
-----------------

