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பல வி��வா	க� இய�றிய "ப	னி� சதக� திரா��" 

இத�� ப	னிர�� சதக�க� அட�கி��ளன 

வ�ைல பால !ரமணிய$ அவ%களா� பாிேசாதி'க! ெப�ற� 

பதி!பிட$ பி. இர�தின நாயக% அ�� ஸ	+, ெச	ைன -1 

பதி!,ாிைம, விைல -. 6.00 

.த� பதி!, 1940, இர�டா$ பதி!, 1948 

----------- 

பாயிர�பாயிர�பாயிர�பாயிர�    

ேநாிைச ெவ�பா 

 

ந/ விைன' காம.த னம�யிைர' கா'0$ 

ெச/ெசா� 1னா�சதக/ ெச!பிய�--வி/ ,க2 

நாரா யணதாச% ந	றாக நானில�ேத 

பாரா யண/ெச3 பவ%'0. 

 

கா��கா��கா��கா��    

ேதாிைச ெவ�பா 

 

ந�லவட ேவ�கட�� நாராயண4 சதக$ 

ெசா�ல ெவன'0� �ைணயாேம - ம�ல% 

பைணயான தி�,ய��! பா�டவ%'0 .	ன5 

�ைணயான பாத5 �ைண. 

 

� � � �     

க1வி��த$ 

பிாி5திைச வ�ண$ 

நீ%ெகா�� த� மல%ெகா�� ந	 

        ெனறிெகா�� நி	 0றிெகா��வ	 

சீ%ெகா��வ5 தைனெச3�ைன4 
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        ெசறிவா%கெள	 ெப7வா%கேளா 

ேப%ெகா�8ல	 ெபாறிெகா�8ல	 

        ெபாிேயா%களா ல�� ெகா�8ல	 

நா%ெகா��க� ட�� ேசாதிேய 

        நாராயணா நாராயணா.   (1) 

 

பரகாாிய$ பலெச3�ைன! 

        பணியாமேல பிணியானபி	 

விரசாயிர5 த9வாதெத	 

        ெவறியா%0ண� 0றி!பா%கேளா 

உரகாாிேம ;பகாாியா 

        ெயா�சாாியா <லவாாியா 

நரகாாிேய .ரகாாிேய 

        நாராயணா நாராயணா.  (2) 

 

சிவனீதல$ ,யனீதல5 

        திரனீதல5 திரனீதலா 

கவனீத�வி� ணவனீத	மா 

        தவாீதேலா ெடவாீத;$ 

அதனீதல5 தனிெல�ணி�	 

        ன8யார8! ெபா8யா0ேமா 

நவநீத.� க�ேமகேம 

        நாராயணா நாராயணா.  (3) 

 

அலச�த�$ பிணிவ5�நா 

        னைலயாமேல யமர%'கி�$ 

மலச��ேளா% �ளி ந�கிெய	 

        கவிைய'ெகாளா3 க�ணாகரா 

0லச'கர	 சலேசகர	 

        0லேசகர	 ,க2சாகரா 

நலச'கரா சலச'கரா 

        நாராயணா நாராயணா.  (4) 

 

எதி�$ ெப�$ பிணி�$பற5 

        திைர�/ெசறி5 தழித;$பற5 
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�திர5திாி5 �டல�ெகா?நீ 

        �யர5ெதளி5 �ண ந$பவ% 

மதிமய�கிட5 ெதாளி�/சடா 

        ம0ட5ெதா75 ெதாணி�$பவா 

னதிவ5ெத9$ பதப�கயா 

        நாராயணா நாராயணா.  (5) 

 

எ�லா�.	 �தர��ேள 

        ெய	ேனா�ம� 0ைறகி	றேப% 

அ�லா�ேவ றி�லாைமயா 

        லைனவ%'0ேமா ர�ள�லேவ 

வ�லா�ளா% மா�டா�ளா% 

        வறியா�ளா% வா2வா�ளா% 

ந�லா�ளா% ெபா�லா�ளா% 

        நாராயணா நாராயணா.  (6) 

 

நீகா தா நீ@ தா 

        நீயா�தா நீமா�தா 

ேபாகாதேப%' கி�ேசாெறன! 

        ,ைலய%'0 ெந/  �க4ெசாேன	 

ஆகாதகா ாியெம	னிட� 

        தளவ�ற�� டைவயா3ைவேயா 

நாகாசலா நாகாலயா 

        நாராயணா நாராயணா.  (7) 

 

அயனாெர9� தளவி	றிேய 

        அதிக�கண! ெபா9தாயி�$ 

பயனாயி�! பவாி�ைலயி! 

        ப8மீதி1! ப8ய	றிேய 

வியனா�ைன� ெதா9வா%களB 

        விதிெவ�வரா3 மைற ெசா�;ேம 

நயனாரத	 ,க2ேசாதிேய 

        நாராயணா நாராயணா.  (8) 

 

ஓம�களா� விரத�களா ;ய% 
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        தீ%�தயா� திைர ேகா8யா� 

ஏம�க� க	னியாீதலா 

        ெல9பாைர�/  ழ�கி	றதா� 

ஆைம$,ல	 க8கி	றதா 

        லைட,�ணிய� கணேம� நி	 

நாம$,க	 ற�ேபா;ேமா 

        நாராயணா நாராயணா.  (9) 

 

பாேடனேலா கவிசி5�ைன 

        பணி ேகனேலா பலகாெல95 

தாேடனேலா ப1Eட.	 

        னFேகனேலா சடேகாபேமா 

Gேடனேலா வலமாகேவ 

         ழேலனேலா கதிெய	7ைன 

நாேடேலா ெகா8ேயனேலா 

        நாராயணா நாராயணா.  (10) 

 

அறைவ'ெகலா ம8Hலகா 

        ன�?'ெகலா ம8Hல நீ 

பிற�'ெகலா$ ெப�வி�த�$ 

        ெப7வி!ப�$ பிைணத�8ேல 

உறைவ'கிெல	 �யி% காவ;' 

        ெகாBவா�ைர ெய	 ெச3வேனா 

நறைவ��ழா யணிமா%பேன 

        நாராயணா நாராயணா.  (11) 

 

பசியாதம5 திரேம வ�$ 

        பழியாத ம5திர5தா	 

விசியாதம5 திரேநாயிேல 

        விழியாகம5 திரெந/சிேல 

.சியாதம5 திரேமா�வா% 

        .தலானம5 திரெமா	றிேல 

நசியாதம5 திரேமாநேமா 

        நாராயணா நாராயணா.  (12) 

 



6 

 

அபராதமா கியபலசர' 

        கடலாகேவா டமேத�றிேய 

விபாீதேமா யைலயி�0ேள 

        விடநி	ற@2 விைனெய	ெச3ேவ	 

இபராசைன' கைரேய�7 நீ 

        ெயைனேய�ற1� காித�லேவ 

தபராசேன  பராசேன 

        நாராயணா நாராயணா.  (13) 

 

வா	 ெசா�;ேம ,விெசா�;ேம 

        மைறெசா�;ேம நிைறேசட	வா3 

தா	 ெசா�;ேம .னிேவா%ெப�/ 

        சைப ெசா�;ேம கதிெசா�;ேம 

ேத	ெசா�;ப� கிைறெசா�;ேம 

        திைக ெசா�;ேம திைகயாமேல 

நா	 ெசா�லேவ �<மாெவேனா 

        நாராயணா நாராயணா.  (14) 

 

சி�'காம�5 �ட�Iறிேய 

         ழ�றா��5 தழ�றீயிேல 

உ�'காம�5 �ல%���ைடயா - 

        <��டாம�5 �ழ'ெக�ெணயி� 

க�'காம�5 தி�'ைகயிேல 

        கச'காம�5 தி�'க�1ேல 

ந�'காம�5 தி�'கி	றேத 

        நாராயணா நாராயணா.  (15) 

 

தகவா�ைன! ,கழாமேல 

        சலேம ெதா�� திக2ேப வா% 

.கவாயிேல ,9J9ேம 

        .ைனய5தக	 கிைளேபா�ேம 

ககவாகனா மி0ேமாகனா 

        கனக	கேள பரமா%ெபலா$ 

நகவாளினா லாிசீயேம ! 

        நாராயணா நாராயணா.  (16) 
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தலேமைழ�$ படேமாதி�/ 

        சலேமாவிடா வகிலா�டந� 

பல$யா<ெம	 மைன ேசாி�$ 

        பைசேபாதிடா திைசமாதரா% 

0ல$யா<மி	 ப$தீயி�� 

        07கா �மா� ெப7காயேம 

தலேம<ேம திறேம<ேம 

        நாராயணா நாராயணா.  (17) 

 

ப�8�டதா மைர�5தியி� 

        ப8வா% நிண� க8யாெரன� 

ெதா�8�� நி	 ெறாழி� ெகா�வேதா 

        �யர�திேல யைடவி!பேதா 

ெகா�8�டநி	 ,க2 நி�கேவ 

        0ைறயாளைர! ,க2கி	றவா3 

ந�8�டபா2 வைளெயா'0ேம 

        நாராயணா நாராயணா.  (18) 

 

பைகயானவ	 பிணிெச3தேதா% 

        பதினாயிர$ பிைழ���நா	 

வைகயாநின' 0ைரெச3கிேல	 

        வ�ேநா�நி	 ன�ளாதலா� 

மிைகயானபி	 .ைறயி�டன	 

        வி�வி�தியா3 விைளயா8னா� 

நைகயா%கேளா அைகயா%கேளா 

        நாராயணா நாராயணா.  (19) 

 

0!,�றக	 7டனாெவலா� 

        09வாகேவா% 0ழKதேவ 

ம!,'ெகா?5 ெதானிகாதிலB 

        வழிேய0,� க?.�ண ேவ 

�!,'0ேமா% தயி%ெவ� ெண3பா� 

        ெசாாிைக'0மB விைடந�ைகாம% 

ந�,'0மா 8யக�ணேன 
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        நாராயணா நாராயணா.  (20) 

 

தாய�றேப% தாயா0வா3 

        தமர�றேப% தமரா0வா3 

ேசய�றேப% ேசயா0வா3 

        ெசயல�றேப% ெசயலா0வா3 

வாய�றேப% வாயா0வா3 

        மைலேபா;ேநா3' 0ைன ந$பினா� 

நாயி�7.	 பனி நி�0ேமா 

        நாராயணா நாராயணா.  (21) 

 

ம5த	 ,த	 0�ெவ�ளி ெச3 

        மதிரா0ேக தாி நாெடா7� 

த5த$ ெபலா விடேமவி�/ - 

        சகேலச நி	 சரண�8னா� 

எ5த$பிரா னிவென	7 ெகா� 

        ேடகாதச! பலனிலேம 

ந5த	கதா ந$,$பதா 

        நாராயணா நாராயணா.  (22) 

 

ஆ�றாைமெயா	 றைமயாைமெயா	 

        றறியாைமெயா	 ற�ளாைமெயா	 

ேற�றாைமெயா	 றிைசயாைமெயா	 

        றி	னாைமெயா	 றி�தாைள�$ 

ேபா�றாைமெயா	 ற8யா�ட	 

        ெபா1யாைமெயா	 ெறா�ெம3யிேல 

நா�றா3விைள5 திடலா0ேமா 

        நாராயணா நாராயணா.  (23) 

 

த	ைம'0நீ ய8ேய�ைட4 

        ச1ைக'0 நீ ெபா1ைக'0 நீ 

ெம	ைம'0 நீ வ	ைம'0$ 

        மி0தி'0 நீ த0தி'0 நீ 

,	ைம'0 நீ ,லைம'0 நீ 

        ெபா7ைம'0 நீ ம7ைம'0 நீ 
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ந	ைம'0 நீ தி	ைம'0 நீ 

        நாராயணா நாராயணா.  (24) 

 

ேவ�பி�த�	 ெப�ெந/சேம 

        விய!பி�த�	 விைளயாடேல 

ேக�பி�த�	 பலL�கேள 

        கிள%வி�த�	 மதிவாசேம 

ேப�பி�த�	 கனச�திேய 

        பிைழ!பி�தெவ$ பிணி!பி�தவா2 

நா�பி4ைச�5 தரேவ��ேம 

        நாராயணா நாராயணா.  (25) 

 

Mாி'0 நி	 ெகா8ெய	னேவ 

        ,ளகி'0 நி	 சனெம	னேவ 

ஈாி'0 நி	 சைபெய	னேவ 

        யிரதி'0 நி	 ,கெழ	னேவ 

ஆாி'0ண$ ெப�ேதவ%தா 

        ன8யா�ள� தான5தேம 

நாாி'0வி� ெலா8ய4ெச3தா3 

        நாராயணா நாராயணா.  (26) 

 

ேத	 பா8தா வனமாைலய5 

        தி�வாழிச� க.ேம5திேய 

தா	 பா8 நா ரதனா�.	 

        சைபமானிட%' கதி@ரேம 

வா	பா8�� ,யெலா	7தா	 

        வ�ெம	7வா �வெத	னேவ 

நா	 பா8னா� வரேவ��ேம 

        நாராயணா நாராயணா.  (27) 

 

மானா� நி	 ன�?�றளா3 

        வா$ நீ%ம�5 தாய�கேன 

ஆேனா� நி	 ன�நா�ற நா� 

        ச/சீவிைய� தளிேய�ேம 

தாேனாைரய� 8னேப%கடா 
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        ம8யா�ள� தான5தேம 

நாேனாதவா ஞாேனாதயா 

        நாராயணா நாராயணா.  (28) 

 

ஈச	பர	 பிரம	 பிதா 

        விைறவி��வ� �ைறத��ழா3 

வாச	சரா சரென	7 நி	 

        வழிய	ப%வா2 வதித	னிேல 

தீச�கட$ பிணிதா.ேம 

        சிைற ச�ைடவ/ சைன J9ேம 

நாச�கட5 �யி%வா9ேம 

        நாராயணா நாராயணா.  (29) 

 

ஆபாதவா �ைனவா9ேம 

        ய8யா�ட	 பைடப�Fேம 

மாபாவL� பலக�0ேம, 

        மைறப	�வா திய%த$மி�$ 

ஓபாவிேய னிைவநி	.ேன 

        �ைர ெச3தன	 விைரெச3தM 

நாபாரேன பரேநயநீ 

        நாராயணா நாராயணா.  (30) 

 

கா�பா1னி� கடவாதவ	 

        க1காலேம திைரயா8�5 

ேதா�பாைவ நா ன�ெம4சேவ 

        ெதா�G�திர� �ைர காரனீ 

ேம�பாவ,�ணியமான ந� 

        விைன தீவிைன' ெகவரா0வா% 

நா�பா1�' ெகா�Hலேம 

        நாராயணா நாராயணா.  (31) 

 

இைறயாெல9/  வரானதா 

        1�சாFட$ பி8யாமேல 

கைரயாமேல தகராமேல 

        கழலாமேல யழலாமேல 
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திைரயாமேல விைனH8க� 

        8றவாமேல வைகெய	ைனதா 

னைரயாதேசா றி�ைமயேன 

        நாராயணா நாராயணா.  (32) 

 

,�ெகா��வா2 ப வாெரடா% 

        ,1பா2கிண� றிைடJழி�� 

க�ெகா��வா த8ெகா��வா 

        ெகா8ெத	பர! ப�பாவி நா	 

எ�ெகா�ட ேநா3'ெகவரா0வா 

        ாினி நீயலா திைலெய�8�$ 

ந�ெகா�டலா� வள%கி	றேவ 

        நாராயணா நாராயணா.  (33) 

 

அரச	ைகயா லபய$ ெபறா 

        ரயலா?ம	 னைரய�8னா� 

வரச�கரா தியர/ வா%. 

        வ�ெக	னேம� வைகெய	னதா	 

கரச'ரதா ாி�ெவ	ெகாேலா 

        கா%வ�ணேன கதியா?வா3 

நரசி�கேன .ரப�கேன 

        நாராயணா நாராயணா.  (34) 

 

ேகா�ெசா�;ேவ	 வைசெசா�;ேவ	 

        0ைறெசா�;ேவ	 .ைறெசா�;ேவ	 

கீ�ெசா�;ேவ	 மிைக ெசா�;ேவ	 

        கிறிெசா�;ேவ	 வ1ெசா�;ேவ	 

G�ெசா�;ேவ	 னயOழி நா� 

        ெசாலேவ�8�/ சிறி�	ைனேயா% 

நா�ெசா�;ெவ	 றறிகி	றிேல	 

        நாராயணா நாராயணா.  (35) 

 

ஆளாகி நி	னி�நாெல9� 

        தறியாதநா ளறிவா%கைள' 

ேகளாதநா� ெசவிPரேவ 
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        கிைடயாதநா ளதிலாைசேய 

Hளாதநா னிலமீ�தா	 

        .தனா1ல� ெக9தாதநா� 

நாளா0ேமா வாளா�தா 

        நாராயணா நாராயணா.  (36) 

 

J��'0ேள �ைணயாவ�$ 

        ெவளியி�0ேள �ைணயாவ�$ 

I��'0ேள �ைணயாவ�� 

        0	7'0ேள �ைணயாவ�$ 

கா��'0ேள �ைணயாவ�$ 

        கட;'0ேள �ைணயாவ�$ 

நா��'0ேள �ைணயாவ�$ 

        நாராயணா நாராயணா.  (37) 

 

 

வா3'கி	றேத	 ,ைக��ணலா$ 

        மண'கி	ற சா5 தைர��ணலா� 

கா3'கி	றமா ெவறி��ணலா� 

        கற'கி	றவ%' க���ணலா$ 

ேதா3'கி	ற பா� கைட��ணலா/ 

         ைவெக�டமானிடவா1லா 

நா3'கி5தவா தைனேயைனயா - 

        நாராயணா நாராயணா.  (38) 

 

�$பி'ைகயா ைன�ைமயவ% 

.	7கிெலா�வா 8யந�ைக�$ 

த$பி'ைகயா மகேயாக�5 

        தாநி�கேவ ச�%ேவதிய	 

ச$பி'ைகயா லர�'0 நீ 

        கனிையயி� 8னிையயேம	 

ந$பி'ைகயா கியெத3வேம 

        நாராயணா நாராயணா.  (39) 

 

பாலாவேதா ேதனாவேதா 



13 

 

        பழமாவேதா பாகாவேதா 

ேமலான ச%' கைரயாவேதா 

        விைரயா� ந� ல.தாவேதா 

ேகாலாகல! பிணிதீரேவ 

        0ளிய�கேளா வனH1ேயா 

நாலாவேதாாி	 ேப% ெசாலா3 

        நாராயணா நாராயணா.  (40) 

 

M<'0 ந� ல� ெசா�லேவா 

        ெபா1சீதள$ ,�வாசேமா 

ேத<'0 ந� ல� ெசா�லேவா 

        ெசவியா%.னா ெனதி% நி�பேதா 

ஆ<'0 ந�ல� ெசா�லேவா 

        வ� சா�வா ய.தீவேதா 

நா<'0 ந� ல� ெசா�லேவா 

        நாராயணா நாராயணா.  (41) 

 

ஆன5தமா ய9வா%.ேன 

        அல%G8ேய ெதா9வா%.ேன 

ேமான5தனி� கைரவா%.ேன. 

        .கிெல	னேவ ,க2வா%.ேன 

தான5தவ$ ,ாிவா%.ேன 

த0க�வியா� மி0ேவா%.ேன நாென	ெச3ேக னிைவெயா	றிேல	 

        நாராயணா நாராயணா.  (42) 

 

ெசாி'கி	றQFக%ேவனேல	 

        சிாி'கி	றகா ாியேம ெச3ேவ	 

காி'கி	றக� பைடேய	 ெவ7� - 

        கழ!ப	 ெகா�� க�வ/சக	 

பாி'கி	ற நி	 ன8யாெரா�$ 

        பழேகனேல	 பட%வ5தவி5 

நாி'கி	றிேல னினிெய	ெச3ேவ	 

        நாராயணா நாராயணா.  (43) 

 

ஆதாரேத வைத ெப	பேனா 
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        வ8ேயைனயா ளாெய	பேனா 

ஓதா�ண%� திடவ	,I 

        �பேதசேத சிகென	பேனா 

மாதாபிதா <டலாவி நீ - 

        மைலகாணிெபா	 வ1ெச�வநீ 

நாதா< நீ தாதா< நீ 

        நாராயணா நாராயணா. !  (44) 

 

வ�நி5ைதேய னி�வ5திேய	 

        ம��வி/சிேன ன�ள/சிேன	 

அ�சி5ைதேயென�வி5ைதேய, 

        னைல ப�பிேன �ைன ந$பிேன	 

வி�5�	பிேல .�க	பிேல	 

        விைனம�8ேல �ைனய�8ேன	 

ந�ெவா	றிேல மிைட0	7ேமா 

        நாராயணா நாராயணா.  (45) 

 

08நீ%ெகாR% .கேவதிR% 

        0டெவ�ெணைய வ8S%பிர$ 

ப8S%ெவணீ ெறறிJ%விழி' -- 

        கதிேகாரவ/ சனேமயிR% 

க8S%வயி� தியரா�வரா 

        கமதா�0' 0டமி��ேள 

ந8Sெரனி� பிணிய/ ேமா 

        நாராயணா நாராயணா.  (46) 

 

பிர!,'0.� ளி�மாதைர! - 

        பிணிக��நீ� பிணி��றெவ	 

உர!,'0ேள யறியாதெத 

        �லக�ெதலா .ைர ேசாதிேதா� 

வர!,'0ேள ெய;!,'0ேள 

        ,கெவ�கிேயா இ�� அ�கிேயா 

இற!,'0ேள நிர!பி	றிேய 

        நாராயணா நாராயணா.  (47) 
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ம	றா8ேய யதிேசாபன 

        மைழவ�ணேன விசய�கரா 

ெவ	றா3ெசய/ ெச�ம4 தா 

        மிகவாழிேக சவேன ப� 

க	றா� விள ெவறி5தா3ெப�� 

        க1யாணம� கலமாதவா 

ந	றாயேவ� கடநாயகா 

        நாராயணா நாராயணா.  (48) 

 

இ5தாெவனா ெவன தி4ைசநீ - 

        ெயளிநீைவேய விழியா0ேமா 

ச5தானமா மலரால�4 

        சைன ெச30வா% தவிவா%கேளா 

வ5தானேப% �தியா%கேளா - 

        வ ேதவ%ெசா� 0ைறயா0ேமா 

ந5தாதெப� ணைகெச3வேளா 

        நாராயணா நாராயணா.  (49) 

 

சி�ற!பேனா ��வ%'0 நீ 

        ெததிபா�டனா% ெபாிய!பேனா 

க�ற�ைதேத வகித�ைகேயா 

        க�டாகன	 மிதிேலசேனா 

 �ற�தேரா ெப7ேவாெரலா5 

        ெதா�ேவ	வழ' கி�ேவ	விேட	 

த�ற!ப�$ ெபா�ட5�ேபா : 

        நாராயணா நாராயணா.  (50) 

 

த	ென�ெட9� தய	ம�தக5 

        தனிேல ெபாறி� த8 நாவிேல 

உ	ென�ெட9� ெத9தாைமயா 

        ;லக��ேளா ரவைன�ெதாழா% 

க	ென�8ட� த�ெந�8ட' 

        க	ென�8ட' கனகா1பி	 

ந	ென�ெடலா5 ெதாட%பாதேன 

        நாராயணா நாராயணா.  (51) 
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உர;'0ேமா �7ப/சேமா 

        <ைன ந4சிேன ெனைனய4சம	 

விர1��ேத% விைனவ�லேனா 

        விதிைக'0மி2 விரேலாைசயா� 

ெபார;�றேநா3 கழல!பணா! 

        ,ாிதாம�5 ெதா�@தனா� 

நரைல'0ளா3 வரேவ��ேமா - 

        நாராயணா நாராயணா.  (52) 

 

சைமயாதிேத வைதெய	ப�/ : 

        சைமயாதி நி	 ெபயெர	ப�$ 

உைமயா?ட	 பரம	 ,ாி5 

        �ைனமாமைற! ெபா�ெள	ப�$ 

கைமயா�வெத	 றிைமேயா%திேலா� 

        தைமயாதி�	 ,க2கி	ற�$ 

நைமயாமேல எைனயா?வா3 

        நாராயணா நாராயணா.  (53) 

 

நீய�டரா ல8ப�டநா 

        ணிைனவி�ைல நி	�தர��ேள 

ேபாய�டேகா 8யிெல5தேவ% - 

        ,ைரயி�0ேள விைளயா8ேன	 

மாய�கட5 தறிேவனேலா 

        வரத	ெகR% வாேனா%'ெகலா$ 

நாய	ெகR% வி� ம	பேன 

        நாராயணா நாராயணா.  (54) 

 

காசி'0?� கையயி�0?� 

        கழியாதபா தகனாைகயா� 

வாசி'0ைல5 �ைன வ5திேய	 

        0ைறயா0ேமா விைனெய	பேதா% 

வாசி'0வ5 த�� ெச30வா3 

        வயிர�திரா வண	ற�ைகத	 

நாசி'0வா ெளறிையயேன 
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        நாராயணா நாராயணா.  (55) 

 

தா?'கவா விய நாவி�/ 

        ச1யா�வா சனியான ேநா3 

ஆைள'ெகடா தி	ைற'0வா 

        வைசயாமேல ய	ைற'0வா 

ேதா?'0வா ளிைய ெச3தவ	 

        �ய%க�8ரா வணவி	7ேபா3 

நாைள'0வா ெவ�ைமயேன 

        நாராயணா நாராயணா.  (56) 

 

வி'க�கிட$ ெபா�ம�கிட$ 

        வி�H4 ேம ெல9த�கிட$ 

க'க�கிட மி�ம�கிட� 

        க�த�கிட5 தி�த�கிட$ 

ெசா'கி�கிட� 0ளி%த�கிட/ 

         �த�கிட$ ஒ�வ�கிட$ ந'க�கிட5 த�ைமயேன 

        நாராயணா நாராயணா.  (57) 

 

�ளசீதள� �ளசீதள� 

        @3நீரேத 08 நீரதா$ 

உளதாயிர$ ெபயெர�F L� 

        ெறா� ேகா8 ம5 திரேமலதா$ 

வளமா%பி	மா மணிெய	னேவ 

        மணியாெமைன! பிணிெய	ெச3�$ 

தளIபர	 பைகெவ	றவா - 

        நாராயணா நாராயணா.  (58) 

 

 ைவேயாைசP ெறாளிமாமண5 

        ெதாடராமண/  ழ� ெக�ைட�$ 

கைவமா�மா ைனவி�8;� - 

        களிவ��ேம விளிகி	ற ேபா� 

இைவ @யெவ	 றினி@�8ேல 

        னினிெய	 ெச3ேவ	 நைவதீரேவ 

அைவேமவிய அ�ளாளேன 
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        நாராயணா நாராயணா.  (59) 

 

ெந�ேடணியி	 ப8ெய��ேமா 

        நி	ென�ெட9� ெதழில�டேம� 

எ�டாெம�$ பதெம�டேவ 

        யிரதி�தச%' கைரேயயதி	 

வ�ேடப $ பழேமசதா 

        ம�ாி�தவா ர.ேதெய�� 

ந�ேடய�� ,ன�கா��வா3 

        நாராயணா நாராயணா  (60) 

 

காF�கேண 0வி��ைகேய 

        க���ளேம கனலா/சன$ 

MF$,ய$ ,ளகா�கேம 

        ,க2நாவேத திக2ேக� விேய 

ஆF$ ெபF/ சரெண	பேத 

        யைவய�ல நா	பராதிகா� 

நாF$ ெபய%' காதாரேம 

        நாராயணா நாராயணா.  (61) 

 

கவி ந�லேதா க1தீயேதா 

        கனHடனா	 விைதவி�தி�$ 

,வி ந�லேத� விைள ெவ3�ேம 

        ,க2ந�லேத� ,க% ேக�கெவ	 

ெசவி ந�லேத ல�ண�லேத 

        ெசயன�லேத 1யன�லேத 

நவின�லேத வாிநாவிேல 

        நாராயணா நாராயணா.  (62) 

 

பைசெகா�டபா 'வதாகம$ 

        ப�கா�கா ��கா�ெந/ 

சைசெகா�டபா தகநீாிேல 

        யமி2ேவைனயா �வமாதியா$ 

கைசெகா�டேமா �ைகதா'0ேமா 

        கள<�ள நா �னத	பிேல 
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நைகெகா�டகா ாியமா0ேமா 

        நாராயணா நாராயணா.  (63) 

 

பலI7ப� ெடா�ெந/சின	 

        பாிெச	ன ெவ� கFமானவா 

விைல I7ெகா� ெடைனவி�டெத	 

        விரனீ'கிேமா% Uக%வா%கேளா 

மலIறலா3 நீதா�ெம	 

        மதித	ைனவி� ெடைனெயா�தைன 

நலI7வா%  ரேத�ேவ 

        நாராயணா நாராயணா.  (64) 

 

வா/சி�தேத வைதயா0 நீ 

        வடேவ�கட5 தனி நி�க<$ 

நீ/சி�திாி5 தன	Jணிேல 

        நிழ�க�டபி	 ெவயினி�பேரா 

கா/சி�தல� த�ளாளேன 

        கனேகா,ர' ெகா8யா�ெபா	 

னா/சி�றி�! பதிவ�ளேல 

        நாராயணா நாராயணா.  (65) 

 

ைமநாகமாழிையயா�டவா2 - 

        வைகெய	ன நி	 ன�� ெவ�ளவா/ 

ைசயினா1�5 ததிKறேவ 

        கைமேவFற� த�மாெறவ	 

ைகயினாலாி5 திடர�ணிய - 

        க1தீர நீ ய�� ெச3தி�$ 

ைதயினாாினி� சாியாவேனா 

        நாராயணா நாராயணா  (66) 

 

எம'ெக	7வா2 0�$ப�திேல - 

        யி9!,�Fவா ெரமதாைதயா% 

தம'ெகா	7ைவ� திலெர	பேர 

        சழ'0�ளேப% வழ'0�ள ேப% 

 ம'கி	றவ4  ைமயாளன4 
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         த	ம�ைறய  ைமக�ெகலா$ 

நம'ெக	னகா ாியெம	பேர 

        நாராயணா தாராயணா.  (67) 

 

ப க�0மா யிைண பா8யி� 

        பலபா8யா 8�மாய%த$ 

சி க�0மா யிைனைம5தனா3� 

        தி���'0மா யிைனய	7தா	 

. க�0மா யிைன நாயிேன	 

        .சி!பி'0மா ய��Mைவேய 

ந 'கி!பி	வா சைனெகா�வேரா 

        நாராயணா நாராயணா.  (68) 

 

0ல�காணேவ 08காணேவ 

        0ண�காணேவ ப9தாயி�$ 

பல�காF நி	 ன8யாெரனி� 

        பவசாகர! பர!ெப	�ள� 

கல�காமேல கல�காFேம 

        கழலாமேல கழ� காFேம 

நல�காமேல நல�காFேம . 

        நாராயணா நாராயF.  (69) 

 

ஈ	ேறா�நீ யலனா�மB 

        விய;5திவ� 8னன�லனி� 

ேபாேபா	ேறாெனவ	 ெப7பி�ைளேபா 

        ேபாபிதா வினவாதிரா	 

சா	ேறா%.ேன யினிேநாைய நீ 

        தவிராெயனி� சபத�ெக�$ 

நா	ேறாைரJ சியவாளேன 

        நாராயணா நாராயணா.  (70) 

 

க/ச!பத5 தைனய�ஙேன 

        க�8'கைர5 தவச�தரா3 

ெந/ச��நா ரணெவ	7தா 

        னியமி�� நி� திைர ெகா�?வா% 
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ெகா/ச�ைதநி	 றளவா'0வா3 

        0ணப�ைதவா2 08யா'0வா3 

ந/ச�ைதயா ர.தா'0வா3 

        நாராயணா நாராயணா.  (71) 

 

எழிென���! ப�ேமனிவ5 

        ெத	ைக'கக! ப�ெம	7 நா	 

த9வி'ெகாள� திாிகி	றெத	 

        சவச'கரா சரமா0 நீ 

வ9வி' ெகாட� கி�ெகா8ேய 

        வரந�ல.	 வரவ/சிேய 

ந9வி'ெகாேட திாிகி	றெத	 

        நாராயணா நாராயணா.  (72) 

 

எைன'கா'கநீ வர	 ேம	ைமெய	 

        றி�!பாரவ%' க�<�� நி	 

தைன'கா�தவா கனவி�ைலேயா 

        த0ேசைனகா வலனி�ைலேயா 

நிைன'கா�தேச ய�மி�ைலேயா 

        நிைனவி�ைலேயா விைமேயா% பிரா 

ணைன'கா�தமா �தியி�ைலேயா 

        நாராயணா நாராயணா.  (73) 

 

க�ெபா	7ேகா மக	 மா�றவ	 

        க�ெகா�தெபா3' கி�� பா%�தேதா% 

ப�ெபா	7 L;ைர ெச3ய நா	 

        பழெபா34சலா� விைளயா8ேன	 

ம�ெபா	7நீ ரன�ெபா	றவி� - 

        வளிேபா	றேவ வ�ெம	7 நி	 

ந�ெபா	7நீ தர� ேவ��ேம : - 

        நாராயணா நாராயணா.  (74) 

 

ேபாேக5திர	 சிரேம5� நி	 

        Mேதவி,� லைரேய�தேவ 

ஆேகெனனா <ைரெச3தவ 
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        ளால8ேயைனேய� �ைக ேவ��வா3 

மாேக5திர	 றன த$பிேய 

        வடேவ�கடா சலவ�ளேல 

நாேக5திேய நகேம5திேய 

        நாராயணா நாராயணா.  (75) 

 

ஊழி�பிற5 தி�பாவேநா 

        �டைல�ெதாடா வைகத5திடா3 

வாழி'0நா யகனி5திர	 

        ம�வி	பத$ ெபறவி4சிேய	 

ஆழி'ைக�	 ெகாைடமி'கெத	 

        ற8ேய	மிக! ெபறலா0ேம 

நாழி'0ட� கல�ெகா�?ேமா 

        நாராயணா நாராயணா.  (76) 

 

த�<'0ேள �ளரா7ேப% 

        ச1ைக'0 நா யக�	ைன நா 

ப�வ�ெசாலா வைகத��வா% 

        பழகி4சதா ெநறிக��வா% 

அF<�றேசா ரைரெய�றிேய 

        ய8ேயைனயா ளாெய	னேவ 

நFகி'ெகாேட திாிகி	றன	 

        நாராயணா நாராயணா.  (77) 

 

உைட4ேசைலதா 0ைழ4ேசாைலதா 

        <ண4ேசா7தா பண!ேப7தா 

க7'காசடா கைட'ேகாளேன : 

        கைட!Mவடா வைட'காயடா 

கிைட'ேகா8வா .84ேசதடா 

        கி7!பாைவயா% ெவ7!பா%ெபாலா 

நைட'காைசயா யிழ5ேத	ெகாேலா 

        நாராயணா நாராயணா.  (78) 

 

க	னி!ெப�� கடேலா�வா	 

        க$ப�திேல விைளயா�வா	 
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உ	னி'ெகா?$ பயென	னேநா 

        ெயா�ம��ெந/ ெசா�மி'கிேல	 

எ	னி�பய5 ெதளிவி�திடா 

        ெய�லா%'0மீ5 ெத	ம�8ேல 

ந	னி'0ண$ பி8ப�ட� 

        நாராயணா நாராயணா.  (79) 

 

,�,�ளவ	 ெகா8ெய	னேவ 

        ெபா�ெபா	னவ	 கைலெய	னேவ 

க�,�டாீ கமல�திேனா% 

        க�ெண	னேவ கைரகி	றிேல	 

ச�,�ளவ	 சமய�திேல - 

        சலம�8ேன	 சரண�8ேன	 

ந�,�ள ேதா பைக��ளேதா 

        நாராயணா நாராயணா.  (80) 

 

க4 !பிதி%5 ெத9ெகா�ைகயா% 

        கைடவாளழி! பைடேகா8க� 

இ4 ' கிட5 தி�ெந/சிேல 

        னிலாய$,ைத� தவ�3வேர 

பி4 �தய% பரனான நீ 

        ெப�ம5திர5 தனிலா�7வா3 

ந4 !ெப�/  ைதேவைலயா3 

        நாராயணா நாராயணா.  (81) 

 

எ3தாாி�5 திடவ$ைபேநா 

        மிழிவாள% ேபா� பழிபாதக$ 

ெச3தாாி�5 திடல	றிேய 

        ெத3வ5தைன4 சிைதவாகேவ 

ைவதாவெத	 விதன�திேல 

        வழித!,ேம வா3பா�ேம 

ைநதா�வி	 வரகாரேம 

        நாராயணா நாராயணா.  (82) 

 

.கி;'0ேள ய8!ப�டேவா% 
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        .�ம'க� ேபா� 7ணிவி'0ேநா3 

மிகல�பேமா வி�வி�திடா3 

        விமத�தநீ% ம�<'0ேள 

�கிைல' ெகாடா3 �கி� வி�8டா3 

        ெதாழெவ�கேம விைமய'கணா% 

நகி;'0� J2 நைகய4 தா 

        நாராயணா நாராயணா.  (83) 

 

 மல�ைதவ5 தய�வ��F� 

        க�தாதேதா% வைகெயா'கேவ 

அமல�த நீ ாிைடவாழி� 

        ம�ேபாலேவ அயலாெரலா$ 

நிமல!பத5 ெதா9Hாிேல 

        நிைலெப�றி�5 �ைனவ5திேய	 

0ம1'0ேமா ர�� ெச3தி� 

        நாராயணா நாராயணா.  (84) 

 

எ	மா�J ெட	பி�ைள ெப� 

        ெட	 காணிம� ெண	 ெசா�ெத�$ 

த	மா1ேல யறியாதேப% 

        தனதா0ேமா தானாவதா% 

வ	மாயெம	 ற� க�� நி	 

        வடேவ�கட$ பதிைவகிேய 

ந	மா�ட% நிைல நி�பேம 

        நாராயணா நாராயணா.  (85) 

 

பரேலாக.$ பர-ப.$ 

        பரேபாக.$ பரமா�<$ 

 ரேலாக./  ய-ப./ 

         ரேபாக./  ரவா�<$ 

திரேலாகெம	 றிைவயாைவ�5 

        தி�ேவ�கட5 தனி;�ள தா� 

நரேலாகேம மிக ந	7கா� 

        நாராயனா நாராயணா.  (86) 
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அ வாதவ	 பழிேவடரா 

        ய8ேய�மி! பிணிேநாெயலா$ 

கசவா�தி	 பல%ேபாலேவ 

        கவராம1� க�� I7வா3 

0சவாயதா சி7ேகாவலா 

        07ேவதியா 0லம	ன%மா 

னசவாவியி� பயில	னேன 

        நாராயணா நாராயணா.  (87) 

 

மீ	I7ம� கி8பாதியா	 

        மி�த�0ர� பரசா1ேகா 

மா	Iறலா �தனாய	 ேம� 

        வ�வாசி�$ ெப�வாசிேய� 

ேத	I7மா கமசார./ 

        சி7ேபாகேமா கமசார.$ 

நா	 I7ம� 0�ப�தேன 

        நாராயணா நாராயணா.  (88) 

 

ெவ7'க�தகா ெதனதாவியி	 

        விள'கி�0 நி	 ன�ெண3யிடா3 

ெபா7'க�தகா த�ெம3�ட� 

        ,9'க�தகா ெதா�ேபாாிேல 

0றி'கி�டேமா ந�'கி�8ட' 

        0ைலவாணனா% திரேடாெளலா$ 

ந7'கி'ைகேயா% �ைணவி�டவா 

        நாராயணா நாராயணா.  (89) 

 

,	ெசா�1ேல யக!ப�ட�$ 

        ேபாதாமேல யமேம�ெறன' 

ெக	ெசா�;ேவா ெமனெவ�ணிேயா 

        யாேதாெவன' கீயா� நீ 

ெத	ெசா�1ேல வடெசா�1ேல - 

        தி�வா3 ெமாழி4 ச�%ேவதமா 

ந	ெசா�1ேல விைளயா�வா3 

        நாராயணா நாராயணா.  (90) 



26 

 

 

ெம1யாைம�5 தி�ஞான. 

        மி0ேபாக.5 திடேதக.$ 

ச1யாைம�$ பைக நாக.5 

        தனராசி�5 த�சீல.$ 

க1யாண.$ ெபறநீதர' 

        கடனாளியா� பி�.	ைன நா	 

ந1யாமேல ய�� I7வா3 

        நாராயணா நாராயணா.  (91) 

 

சம�ேத� ந� லறேமத�5 

        தையேய த�5 தவேம�மி' 

கைம�ேத�ேம லைடேவ�கா 

        ரணேம�M ரணேம�ச� 

கம�ேத�ரா கதேவ�ெசா� - 

        கைமேய� ெசா� கதியா< நீ 

நம�ேத�வா ரைகவாசேன 

        நாராயணா நாராயணா.  (92) 

 

பி�த�கய/ ெசாாிேதம�க$ 

        பிதமீைளகா மாைல பா��<	 

ம�த/ ர/ சளிச	னிகா� - 

        வ1Gைலவி' 0த� க'0வா 

��தேமபன5 தைலேநா<ம� 

        7ள ேநாெயலா5 ெதாடராமலா� 

ந�தி	 .த� ெகா�காலேன 

        நாராயணா நாராயணா.  (93) 

 

 

�ைறP�மா .தைல'0ல4 

         ைனெயா�தம	 னவ%வாச1� 

0ைறP%வ�� கைசசாடேவ , 

        0ைலகி	ற�5 தைலேசாாியா3 

.ைறP%வ�$ பிற�	ைனேய 

        .னிபாவ.5 ெதாிேயனேலா 
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தைறPரேன க�டாசலா 

        நாராயணா நாராயணா.  (94) 

 

பிணிவி�டேத விதியாைவ�$ 

        பிைழவி�டேத  கசீவியா3! 

பணிவி�டேத நமனாெர�$ 

        பைகவி�டேத பலMச;$ 

த�ணிவி�டேத யதிஞானேம 

        ரதவி�டேத �ைனேயாதவா3 

நணிவி�டேத ெய	ம�8ேல 

        நாராயணா நாராயணா.  (95) 

 

வா3 ெச3த ,�ணிய�ேகா8ெய	 

        வழிெச3த ,�ணிய�ேகா8ெய	 

தா3ெச3த,�ணிய�ேகா8த5 

        ைதய� ெச3த ,�ணிய�ேகா8ெய	 

பாெச3த ,�ணிய�ேகா8ெய	 

        பதிெச3த ,�ணிய�ேகா8ெய	 

நா	 ெச3த ,�ணிய�ேகா8கா� 

        நாராயணா நாராயணா.  (96) 

 

உ	 ேகாயிெல	 கா� Gழ< 

        .	பாதெம	 க�காண<$ 

நி	பாடெல	 வா3பாட< 

        நி	காாிய� ைக ெச3ய<$ 

வ	கா� நி	 ,க2ேக�க< 

        ெம	ென/சநி	 நிைன<	ன<$ 

ந	காக ந� வரேமய�� 

        நாராயணா நாராயணா.  (97) 

 

இத� ெக�ணலா நாராயணா 

        ெவ�ெக�கF நாராயணா 

ெசா�க�ெணலா நாராயணா 

        ெதாழிெல�கF நாராயணா 

.�ெக�ெணலா நாராயணா 
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        .கெம�கF நாராயணா 

ந�க�ணலா நாராயணா 

        நாராயணா நாராயணா.  (98) 

 

ேத75தி�! பதிேவ�கட5 

        ெதாிசி��நா ரணெவ	7 நா	 

L;$ப8! பவ%ப�Fவா% 

        L7$மி�5 �லகா�டபி	 

ேப�$ெப7$ பி�ைளைய! ெப7$ 

        ெப�ைம!ெப7$ ெப7வி!ைபேய 

நா75�ழா யணிமா%பேன 

        நாராயணா நாராயணா.  (99) 

 

நனிவாழி நி	 ப�ேகாயி; 

        நனிவாழி நி	 பலேதவிமா% 

நனிவாழி நி	 ன8யாெரலா 

        நனிவாழி நி	 பலைவபவ$ 

நனிவாழி நி	 வடேவ�கட 

        நனிவாழி நி	 கவிக�றேப% 

நனிவாழி நி	 கவிேக�டேப% 

        நாராயணா நாராயணா.  (100) 

 

வடேவ�கட நாராயண சதக� !�றி�"வடேவ�கட நாராயண சதக� !�றி�"வடேவ�கட நாராயண சதக� !�றி�"வடேவ�கட நாராயண சதக� !�றி�"....    

ப�னி� சதக�திர�� !�றி�"ப�னி� சதக�திர�� !�றி�"ப�னி� சதக�திர�� !�றி�"ப�னி� சதக�திர�� !�றி�"....    

 


