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இைத பரதி தின பாராயண ெசவதா  பதி ைக.
ஜகவான  மஹாெப#யவாள%& அைள( ெப)*, இகபர
லாப,கைள அைட.

ேரயைஸ ெபற ேவ1கிேற&.

அன.த ஸஸார ஸரதாரா
ெநௗகாய தா(யா, பதி தா(யா
ைவராய ஸார4யத 5ஜநா(யா
நேமா நம:  பா

கா(யா ||

ெபா7:
எைலய)ற வா9ைகெய: கடைல தா1வ படகா;,
வட பதிைய தர<யதாக=, ைவராய எ&ற
சாரா4யைத ெகாகிறதா;, 5ஜிக த.ததா; உ7ள
வ& பா

ைகக? நம
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கவவவாராசின% ஸாகரா(யா
ெதௗAபாக தாவாBத பாலிகா(யா
CDதா நர வபததி(யா
நேமா நம:  பா

கா(யாம ||

ெபா7:
கவ

வெம&: கடைல ெபா,கE ெசகி&ற ச.திரனாக=,

&பெம&: காFதGைய அைண ேமகFடமாக=,
த&ைன வண,கியவAகள%&
உ7ள வ& பா

&ப,கைள ேபாகி&றதாக=

ைகக? நம

கார! நம

கார!!

நதா யேயா:  பதிதா ஸமH ;:
கதாசித(யாI த#ரவAயா:
Jகா

ச வாச

பதிதா ஹிதா(யா
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கா(யா ||

ெபா7:
மிக= ஏ9ைமயானவAக7 ட எ(ெபாLதாவ
பா

எ.த வ&

ைககைள வண,கிய உடேன ெசவ.தAகளாக ஆகிறாAகேளா,

எ.த பா

ைககைள வண,கிய ஊைமக7 ட (ரஹ

பதி

நிகரான ெசாலா)ற ெப)றவAகளா ஆகிறாAகேளா, அOவத
ெபைம வா.த, ந&ைமகைள தர<ய  வ&
பா

ைகக? நம

கார! நம

கார!!

நாலH க நGகாஸ பதாPதா(யா
நாநாவேமஹாதி நிவாAகா(யா
நம4ஜனாபQRட ததிரதா(யா
நேமா நம:   பா

கா(யா ||

ெபா7:
தாமைர நிகரானதா;, பலவத மயக,கைள (ேமாஹ,கைள)
ேபாக<யதா; த&ைன வண,கியவAக? வபயவ)ைற
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தர<யதா; உ7ள,  வ& பா
நம

ைகக? நம

கார!

கார!!

.பாசி ெபௗலH Oரஜரனகா.தி
ஸ# வராஜ ஜஹக&யகா(யா
.பவதா(யா, நதேலாகப,ேத
நேமா நம:   பா

கா(யா ||

ெபா7:
அரசAகள%& கிDட,கள% ஒள% வIகி&ற
G
சிற.த ரதின,கள%&
(ரகாசமாகிய ஆ)ற (நதிய) அழட& வள,கி&ற ெப1
மH ,க7 ேபா&றதா;, த&ைன வண,கிறவAக?
அரசனாய ந&ைமைய ெகாக <யதா; உ7ள
வ& பா

ைகக? நம

கார! நம

கார!!

பாப.தகாAக பரபரா(யா
தபாரயாஹG.ர கேகRவரா(யா
ஜாFயா(தி சேஷாஷணவாடவா(யா
நேமா நம:  பா

பாயா ||

ெபா7:
பாவமாகிய இைள( ேபா X#ய& ேபா&றதா;, J&*வத
தாப,களாகிய ஆதிெபௗதிக, ஆதிெதவக,
G ஆயாமிக பாBகைள
அழிகி&ற கட& ேபா&*, அஞானமாகிய (Jடத&ைம)
சரைத வ)றE ெசகி&ற வாடவான%யாக= வள,கி&ற
  பா

ைகக? நம

கார! நம

கார!!

றி(B:
ஆதிBதிக : ம1ணாைச, ெபா&னாைச, ெப1ணாைச ஆகிய
ஈஷணாரய
ஆதிெதவக
G
: ேதவ#ண, #ஷி#ண, ப#ண ஆகிய
#ணரய
ஆயாமிக: சவ, ரஜ
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ேம)ெசா&னைவ எலா தன%யாகேவா ேசA.ேதா பறவ
காரணமாகிற
சமாதி ஷFI(ரத ைவபவா(யா
சமாதிதானOரத தG[ிதா(யா
ரமாதவா&#

திர பதிதா(யா

நேமா நம:  பா

கா(யா ||

ெபா7:
ஞான% ேவ1<ய சம தலிய ஆ* ண,கைள ெகா
ெபைம வா.ததா;, அOவா* ண,க? Jலமாக=7ள
Oரதைத அள<யாதா;, ம& நாராயணன%&
சரணாரவ.த,கள% நிைலயான பதிைய ெகாக
<யதா;7ள  பா

ைகக? நம

கார! நம

கார!!

வாAசாபராணா அகிேலRடதா(யா
வாஹா ஸஹாயா[
வா.தா

ர.தரா(யா

ச பாவ(ரத 5ஜனா(யா

நேமா நம: பா

கா(யா ||

ெபா7:
தனன% (பா
அைன

ைககைள) 5ஜி(பதி ஈபா ெகா1டவAக?
வ(ப,கைள; ெகாக <யதாக=,

ேதவைதகள%& அ:ரகைத வைரவ அள%க<யதாக=,
மனதி) தCைமயான எ1ணைத தர<யதா; 5ஜிக
த.த  பா

ைகக? நம

கார! நம

கார!!

காமாதிஸAப Oரஜகாடா(யா
வேவக ைவராய நிதி(ரதா(யா
ேபாத(ரதா(யா தேமா[தா(யா
நேமா நம:  பா

கா(யா ||

ெபா7:
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ஆைச தலிய தGய ண,களாகிய பாBகைள அழி
கடனாக=, வேவக (ந&ைமகைள தGைமகைள அறித)
ைவராய (ப)றி&ைம), ஆகிய ெசவ,கைள ெகாக
<யதா;, (ரம ஞானைத அள%க<யதா;, த&ைன
(பா

ைககைள) மனதி சதா யான%(பவAக? ேமா[ைத

அள%க <யதா; உ7ள வ& பா
நம

ைகக? நம

கார!

கார!!

அ:தின  ஜகவ& பா

ைகக? நம

க#

வா9ேவா! வா9வ(ேபா!!
 ெப#யவா சரண!
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