சக்தி பெளண்டேஷன் - சக்தி இசச வகுப்பு
ெண்ேரீபுரம் ஸ்ரீரகுமாயி டதவி சடமத ஸ்ரீொண்டுரங்கன் அெங்கம் - 1
1.ஸ்ரீசாந்தீஸ்வரர் அருளியது [ஸ்ரீமுரளிதர ஸ்வாமிகளின் நாமாவளி ராகம்]
குரு த்யாயீ குரு த்யாயீ

குரு பரதே சாேன நாஹீ
தேதே சத்குரு பூஜன

தஹசீ மாதஜ அனுஷ்டான
***

குரு தசவாசா சங்ேல்ப

தஹ சீ மாதஜ பூர்ண ேப
சாந்ேீஸ்வர சாங்தே வர்ம
குரு தோசீ பரப்ரஹ்ம!

_______________________________________________

2. ஸ்ரீடகசரீ மஹராஜ் அருளியது [முதல் ொேலின் ராகம்]
இது தேம் தேம ஜோ
மா ேேதச ஹரி துஜோ
சந்ே சமாேம அர்ச்சா
சாரா சார ஞான சர்ச்சா
***
பேவத் பஜன ீம் ஜாதோ மனதஹம்
துஜ்யா ஸ்வரூபீம் ோ தோ
அதே சிவவ பவ தேயீ

சிவேின தேசரீ குருதசபாயீர்.
_______________________________________________

3.ஸ்ரீசமர்த்த ராமதாஸர் அருளியது [முதல் ொேலின் ராகம்]
ஆம் ஹீம் அபராேீ
அபராேீ ஆம் ஹாம்
நாஹீம் த்ருட புத்ேீ
அமுதச அன்யாய
பாள ீதேம் ப்ரசிேீதனம்
சாம் பாள ீ தேம் ஹரீ
அமுசீ வாயிட ேரண ீ

ராமோஸ தோடாங்ேண ீ
________________________________________________________

4. ஸ்ரீஜனாொய் அருளியது [முதல் ொேலின் ராகம்]

துஜீ நாஹீ தேலீ தசவா
து ே வாதட மாதஜ ஜீவா
நஷ்ட பாபிண மீ ஹீன

நாஹீ தேதே துதஜ த்யான
தஜ தஜ துேஜா ஹதே மோ

தே த்வாம் தசா சிதே விட்டோ
க்ஷமா ேரீ தேவராயா
ோசீ ஜன ீ ோதே பாயா

_______________________________________________

5.மீ ராொய் அருளியது [முதல் ொேல் ராகம்]
ேின்தன தேோ ேன்வனயா
ப்யாரா முரள ீ வாோ
யமுனாதே ேீரீம் ேவாம்
சராதவ ோம்தே ேமரியா
ோோ தமார முகுட பீோம்பர
தசாதப குண்டே ஜேதே ஹீர
மீ ரா தே ப்ரபு ேிரிேர நாேர
சரண ேமே பேி ஹாரீ
_______________________________________________

6. ஸ்ரீமீ ரா ொய் அருளியது [முதல் ொேல் ராகம்]
ராம சியா யஜமான
தமா தர தோ ஏேராம
சியா யஜமான கேளன பனதே
ஜன ஜனேீ பிக்ஷு ேர
ேர ேரே போன
ராம ேக்ஷ்மண ஒளர பரே
சத்ருக்ன அேவாஸீ
ஹனுமான மீ ரா தே ப்ரபு
ராம சியா வர துமஹீ

க்ருபான நி ோன ஹரீ
_________________________________________________

7. ஸ்ரீக்ருஷ்ணப்டரமி மஹராஜ் [அண்ணா] அருளியது

நாமதஹ நேரீ வவகுண்ட பண்டரீ

நாந்ேதோ ஸ்ரீஹரீ தஹ பாண்டுரங்ோ!
நரதேஹீ ஜன்மதே பண்டரீச தேதே
த்ருஷ்டி பரி பாஹிதே தஹ பாண்டுரங்ோ!
பீவதரச ஸ்நான தேவாதச ேர்சன
பாப தஹ ஜதளான ஜாய தேதே

சாரணாவரீ மாோ நரஹரி தடவிோ

ஹ்ருேயீ பிம்பளா தஹ பாண்டுரங்ோ!

______________________________________________
8. ஸ்ரீஜனாொய் அருளியது
தயே தயே விடா பாயீ
மாதஜ பண்டரீதச ஆயீ

பீமா ஆணி சந்த்ர பாோ
துஜ்யா சரணச்யா
ீ
ேங்ோ

இதுக்யா சஹிே த்வாம்பா யாதவ
மாஜ்யா ரங்ேண ீ நாசாதவ
மாஜா ரங்ே துதஜ குண ீ
ம்ஹதண நாமா யாசீ ஜன ீ
_________________________________________________
9. ஸ்ரீஜனாொய் அருளியது
த்வாரதேவசயா ராயா
புத்ேி தே ோ, நாம ோயா
மேிமந்ே துஜீ ோசீ
டாவ தேயீ, சரணா பாசீ
துதஜ பேரீம் படதே
ேரீ ஆோ சா பாள ேரீ, ஹரீ
ந ேதள ஹரீசீ ேரண ீ
ம்ஹதண நாமா யாசீ ஜன ீ
_______________________________________________
10. ஸ்ரீஜனாொய் அருளியது
பாய தஜாடூனி விதடவரீ
ேர தட வு ன ீ ேடா வரீ

ரூப சாம் வதள சுந்ேர

ோன ீ குண்டதே மேராோர
ேளா மாே வவஜயந்ேீ
புதட தோபாே நா சேீ
ேருட சண்முே உபா

ம்ஹதண ஜன ீ ேன்ய தசாயா

________________________________________________
11. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளியது
நாம தேோ உடா உடீ
தஹாய சம்சாராசீ துடீ

ஐஸா ோப பான்ோ ோடீ
விட்டே பாயீ பதட மிடீ

நாமா பரதே சாேன நாஹீ
தஜ தூ ேரீசீ ஆணே
ீ ோஹீ
ஹாோதரான ீ சாங்தே துோ
நாம தேோ ராதஹா நோ
________________________________________________

12. ஸ்ரீசமர்த்த ராமதாஸர் அருளியது [ஸ்ரீசக்ர ராஜ ராகம்]
மாதஜ மானச விதடவரீ
விட்டே சரணம்
ீ நிராந்ேரீ
பண்டரிபுர மதனாரே ஜ்யாசா
ேன்ய ேன்ய தோ வேவாசா
தஜா தஜா பண்டரீச தேோ
தேதண ேேிோே ஜிங்ேிோ
ராமோஸ ம்ஹதண பண்டரீ
நா நா சாேதன விண ோரீ
___________________________________________________

13. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ப்ருதாவனமும் நந்தகுமாரனும்
ராகம்]

ஆனந்ோசா ேந்ே ஹரிஹா
தேவேி நந்ேன பாஹிோ

பக்ோ ஸாடீம் தடவுன ேரேடீம்
பீமாம் நிேடீம் ராஹிோ
ேம்ச பயாதனம் வசுதேவாதனம்
நந்ே யதசாதே வாஹிோ

யக்ஞ யாே ஜப ேபாஸி நபுதே
த்யான ோரதண நாேதள

நிஸ்சய ஸாசா பரி துோ யாசா
பக்ேி குணா தநம் தமாஹிோ

___________________________________________________________
14.ஸ்ரீதுகாராம்
ராகம்]

மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ப்ருதாவனமும் நந்தகுமாரனும்

ராம அதயாேி யாசா ராயா
ேீன நாே தர சேயா
பாப ோப விக்ன ஹாரீ
ேீன நாே சுே ேரீ
பில்ேிணிசி தபாதர உச்சிஷ்ட
ஸ்வோரிசி
ீ
தஹதும் ப்ரஷ்ட
மீ தோ ேவேி தசம் மூே
துோ ம்ஹதண தூம்ச தோே
______________________________________________________________

15.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [சர்வடலாக தயாநிடத ராகம்]
ேன்ய ஆஜீ ேன ஜாதேம்
பஹு சந்ோம்தச ேர்சன
ஜாேி பாபா ோபா உடீ
வேன்ய தேதே உடா உடீம்
ஜாதேம் சமா ோன பாயீம்
விஸா வதேம் மன துோ

ம்ஹதண ஆதே ேரா தோசீ
ேிவாள ீ ேசரா...

________________________________________________________________
16. ஸ்ரீகெீ ர் தாஸர் அருளிய ெஜசன [ஸ்ரீசக்ர ராஜ ராகம்]
குரு க்ருபா அஞ்ஜன
பாதயா தமதர பாயீ
ராம பினாே சூ
நாஜீம் ஸ்ரீஹரீ

தேேே

அந்ேர ராம

பாதஹர ராம
ஜஹாம் தேதேம் வஹாம்
பூரண ஹீ ோம
ஜாேே ராம
தசாவே ராம

ஸ்வப்னதம தேேே ராஜாஹீ ராம
ேஹே ேபீரா
அனுபவ நீோ
ஜஹாம் தேதே வஹாம்
ராம சரிோ
___________________________________________________

17.ஸ்ரீமீ ரா ொய் அருளியது [முதல்ொேல் ராகம்]
தமாரி ோேீ ேடே குரு
சரண ன ேீ சரண

பினா முதஜ-ே-சூ-நஜீம் பாதவ
ஜூட மாய சப் ஸ்வப்னன ேீ
பவசாேர சப்-சுக்-ேயீவஹ
பிேிர நஹீம் முதஜ ேரண ன ேீ
மீ ரா தே ப்ரபு ேிரிேர நாேர
உேட பயீ தமாதர நயன ன ேீ

____________________________________________________

18. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [பஜய் பஜய் ராம க்ருஷ்ண ஹரி
ராகம்]

சத் குரு தநம் மஜ ஆசீர் வாே ேிோ

ஹ்ருஷ பரோ ஹ்ருேயீம் மாதஜ ஹரி
ஹ்ருேயீம் தச பாவ ேளோ குருஸீ
ஆனந்ே உல்ோசீம்-தபாதே மஜ

தபாதே மஜகுரு க்ருபாதோ ேருண ீ

துோ ம்ஹதண மன ீம் ஆனந்ே தோ[ம்]
___________________________________________________

19. ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [மாதா பஜய ஓம் ராகம்]
ஹாேீ வணா
ீ
முேீ ஹரி
ோதய ரா உளா பீ ேரீ

அன்ன உேே தசாடி தே
த்யான தேவாதச ோ ேதே
தேஹ பாவ

விஸ ரோ

சந்ே ஹரீசா ோ ேோ

நாமா ம்ஹதண தஹசி தேயீ
துதஜ பாய மாஜீ தடாயீ
____________________________________________________

20.ஸ்ரீஞான டதவர் அருளிய அெங்கம் [ராம ராம பஜய ராஜா ராம் ராகம்]
ரூப பாஹோ தோசன ீ
சுே ஜாதேதவா சாஜன ீ
தோ ஹா விட்டே பரவா
தோ ஹா மாேவ பரவா

பஹுோ சுக்ருோன்சீ தஜாடீ
மஹ்தணானி விட்டே ஆவடீ
சர்வ சுோதச ஆேர
பாப ரகுமாதேவி வர
_____________________________________________________

21.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஹ் அருளிய அெங்கம் [சர்கம் ராகம்]
விட்டே டாள, விட்டே ேிண்டீ, விட்டே தோடீம் உச்சார
விட்டே அவோ பாண்டவே, விட்டே தபாோ விட்டே

விட்டே நாே, விட்டே தபே, விட்டே சந்ே விட்டே
விட்டே சுோ, விட்டே துக்ோ, துேயா முோ விட்டே
_________________________________________________________

22.ஸ்ரீராம தாஸர் அருளிய அெங்கம் [சர்கம் ராகம்]
ராம ோவா, ராம த்யாவா, ராம ஜீ விம்சா விசாவா
ேல்யாணாதச தஜ ேல்யாண, ரகு ராயாதச குணோன
மங்ேளாம்தச தஜ மங்ேள, ராம கேளசல்யாசா பாே
ராம வேவல்யாசா ோன ீ, ராமோச அபிமான ீ

________________________________________________________

23.ஸ்ரீசமர்த்த ராம தாஸர் அருளிய அெங்கம் [ஏக ஏக விோொயீ ராகம்]
ஏயீ ஏயீ ஹனுமந்ோ
மாதஜ அஞ்ஜன ீசா சுோ
துஜீ பஹாதோ மீ வாட
ப்ராண சேயா மஜோ தபட
துஜ வான் தசானி மஜோ
தோண சங்ேடீ ரக்ஷிசா
நதோ ோவூ தூ வு சீர
ோச பஹு சின்ோ தூர
______________________________________________________
24.ஸ்ரீதுகாராம்
ராகம்]

மஹராஜ்

அருளிய

அெங்கம்

[டகாவிந்தா

சரணம் சரணம் ஹனுமந்ோ
தும்ஹா ஆதோ ராம சுோ
ோய பக்ேீச்யா த்யா வாடா
மஜ ோவாவ்யா சு படா
சூர ஆணி மஹா ேீர
ஸ்வாமி ோஜீ தூ சாேர
துோ ம்ஹதண மஹா ருத்ரா
அஞ்ஜன ீ சியா குமாரா!

___________________________________________________

25.ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
சந்ே சரண ரஜ ோே ோம் சேஜ

ஹரி

டகாவிந்தா

வாசதன தே பீஜ ஜதளான ஜாய
மே ராம நாமீ ம் உபதஜ ஆவடீ

சுே ேதடாம் ேடீ வாதடாம் ோதே
ேண்டீம் ப்தரம ோதட நயன ீம்

நீே தோதட ஹ்ருேயீம் ப்ரேதட
ராம ரூப நாமா ம்ஹதண
சாேன சுேப தோமதட

பரி உபேிஷ்தட பூர்வ புண்ய
_____________________________________________________

26. ஸ்ரீசிவதின டகசரி மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [முதல் ொேல் ராகம்]
இது தேம் தேம ஜோ

மா ேேதஸ ஹரி துஜோ
சந்ே சமா ேம அர்ச்சா

சாரா சார ஞான சர்ச்சா
பேவத்-பஜன ீம் ஜாதோ மனதஹம்
துஜ்யா ஸ்வரூபீம் ோ தோ
அதே சிவவபவ தேயீ
சிவேினதேஸரீ குருதச பாயீர்
_____________________________________________________

27. ஸ்ரீஞாடனஸ்வரர் அருளிய அெங்கம் [பசந்தமிழ் நாபேனும் டொதினிடல
ராகம்]
சந்ே பார பண்டரீ மே, ேீ ர்த்ேனாசா ேஜரதஹாே
தே தேம் அதச தேவ உபா, வேஸீ சம சரணாசீ தஸாபா
ரங்ே பதரம் ேீ ர்த்ேனாந்ே, ப்தரதமம்ஹரி ோஸநா சே
சோ விரளா ஞாதனஸ்வர, நாம யாதசதஜா ஜிஹ்வார
ஐஸா சந்ே சரணஜாதவம், ஜன ீ ம்ஹதண த்யா ோத் யாதவ
விட்டே விட்டே பாண்டுரங்ோ! ஹரி, விட்டே விட்டே பாண்டுரங்ோ!
_______________________________________________________
28. ஸ்ரீமீ ரா ொய் அருளிய ெஜன் [காவடிச்சிந்து]

ராம ரேன ேன

பாதயா பாதயா ஜீ
வமதனம் வஸ்து அதமா.....ேேீ ேீ
தமதர சத்குரு க்ருபாதர [அபனாதயா....தமதர]
ஜனம ஜனம ேீ
பூம்சீ பாயீ

ஜேதமம் சவவ தோவாதயா [ேரவச]
நஹி தோயி தசார நதேதவ
ேின ேின பே ே
சவாதயா சேன ீ

நாவதே வடீயா
ீ
சத்குரு
பவ சாேர ேரீ
ஆதயா மீ ரா தே
ப்ரபு ேிரி நாேர
ஹரேி ஹரேி ஜஸ ோதயா [2 times]
____________________________________________________________

29. ஸ்ரீமுக்தாொய் அருளிய அெங்கம் [18 ொேல் ராகம்]
சோ சிவாசா அவோர
ஸ்வாமி நிவ்ருத்ேி ோ ோ ர
மஹா விஷ்னூ சா அவோர
சோ மா...ஜா...ஞாதனஸ்வர

ப்ரஹ்ம தசாபான தோ ஜாோ
பக்ோம் ஆனந்ே வர்ஷே
ஆேி சக்ேி....முக்ோபாயீ
ோஸீ ஜன ீ சாதே பாயீ
___________________________________________________________

30. ஸ்ரீடகசவ டதவர் அருளிய அெங்கம் [பசந்தமிழ் நாபேனும் டொதினிடல
ராகம்]
சந்ே சமாேம ோஸீதர
க்ஷண பரி வஸ்ேீசி ஜாஸீதர
ஹரேீ பாேே ராஸீதர
பாவஸீ ப்ரஹ்ம போஸீதர

குரு சரண ீ மன தடவுன ீயா
பஜன ரசாயண தசவுனியா
சின் மய தேதன தேவுனியா

ராஹஸி ேன்மய தஹாவுனியா
குரு சரணசா
ீ
வாஸீதர
சமாேி த்யாசீ ோஸீதர

பதோ பேி த்யா ோஸீதர
தபாதே தேசவ தஜாஸீதர

_________________________________________________

31. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [கிராமியக் காவடிச்சிந்து]
சுந்ேரதே த்யான
தசாதப சிம்ஹாசன ீம்
வாமாங்ேீ ம் நந்ேின ீ
ஜனோசீ ேக்ஷீதணஸி உபா பந்தூ, ேக்ஷீதணஸி உபா
ேக்ஷ்மண பரே சத்ரு
ேன வேதேயீ சுே
சுே சண்முே தோ உபா, மாருேி
பே பீம ஜதப, மாருேி பே பீம ஜதப
ராம நாம சர்வ
ோள துோ ம்ஹதண
மாஜ்யா ஸ்ரீராமா தச த்யான
ேரீன பூஜன, விட்டோ ேரீன பூஜன
_________________________________________________________________________

32. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஏக ஏக அனுசந்தித்த ராகம்]
ராம நாமாசீ ப வாதட
அேண்ட ஜ்யாசீ வாசா பதட
ேன்யதோ ஏே சம்சாரீம்
ராம நாம தஜா உச்சரீ

ராம நாம ேர்தஜம் வாசா
ோள ஆக்ஞா ோரே த்யாசா

துோ ம்ஹதண ராம நாமீ ம்

க்ருே க்ருத்ய ஜாதேம் ஆம்ஹீ
_________________________________________________________________________

33. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ப்ருந்தாவனமும் ராகம்]
ஆனந்ோசா ேந்ே ஹரிஹா
தேவேி நந்ேன பாஹிோ

பக்ோ ஸாடீம் தடவுன ேரேடீம்
பீமாம் நிேடீம் ராஹிோ

ேம்ச பயாதனம் வசுதேவாதனம்
நந்ே யதசாதே வாஹிோ
யக்ஞ யாே ஜப ேபாஸி நபுதே
த்யான ோரதண நாேதள

நிஸ்சய சாசா பரி துே யாசா
பக்ேி குணா தநம் தமாஹிோ
_____________________________________________________________________
34.ஸ்ரீஏகநாதர் அருளிய அெங்கம் [ஏடிருகரனு ராகம்]
முரளி மதனாஹர தர மாேவ
ஸ்ரீவத்ஸோஞ்ஜன ஹ்ருேயீம்
விோசன ேீய, ேயாேன தர மாேவ பாண்டுரங்ோ!
நாரே தும்பர சுரவர ேின்னர
ோேீ நிரந்ேர தர, [மாேவ]
ஏோ ஜனார்த்ேன ீம் த்ரிபுவன தமாஹன
ராேீ ேீ தோேன தர, மாேவ,
ஸ்ரீஹரி ஸ்ரீபாண்டுரங்ோ!
______________________________________________________________________

35.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [பசந்தமிழ்நாபேனும் ராகம்]
தோவிந்ே தோவிந்ே மனோேேியா சந்ே மே தோவிந்ே தே
ோயா தபே நஹீம் தேவா! ேயா ஆனந்ே தேம் மன

ப்தரமதரம் பாஜ ரேீ தோசன துோ ம்ஹதண ஆள ீதஜவ ீ
நூதரசீ தவேள ீ விட்டோ! பாண்டுரங்ோ! கஜய பாண்டுரங்ோ!
_______________________________________________________________________

36.ஸ்ரீஏே நாேர் அருளிய அபங்ேம் [தோவிந்ோ ஹரி ராேம்]
சேே தேவாஞ்சா நியந்ோ

மாஜீ விட்டே மாோ பிோ
தோஹா உபா விதட வரீ
ேட ேரூனி...யாம் ேரீ
***

மிரதவ வவஜயந்ேீ மாோ
தேஸர ேஸ்தூரீ சாடிோ
மேராோர குண்டதே

ேரீ சங்ேசக்ர தஸாபதே
***

ஏோ சரண ஜனார்த்ேன ீம்

விட்டே பாதஹ த்யான ீ மண ீ
தோவிந்ோ ஹரி தோவிந்ோ!
பண்டரி நாோ தோவிந்ோ!

______________________________________________________________________

37. ஸ்ரீஏகநாதர் அருளிய அெங்கம் [சின்னஞ்சிறுபெண் டொடல ராகம்]
மன தமாஹன முரள ீ வாோ!
நந்ோ ச்யா அேதபோ
பக்ோ சாடீம் தோ ஜேதஜடி
குப்தஜசீ ரே ஜாோ
விதுரா சரீச்யா
பக்ஷுனி ேன்யா

பரமானந்தேம் ோோ
பக்ேி சுதேம் சுோவோ
ஏோ ஜனார்த்ேன ீம் நிமாோ
_____________________________________________________________________
38. மீ ரா ொய் அருளிய ெஜசன

பதசா தமாதர வநனனு தம நந்ேோலு
***
தமாஹனி மூரத்து, சான்வரி சூரத்து,
வநனா பதன பிஷாலு
***

தமார முகூட, மேராக்ருேி குண்டலு,
அருண ேிேே தஷாதப பாலு
***

அேர சுத்ோ ரஸு, முரளி... ராஹஜ்ஜு,
ஊரு வபஜந்ேி மாோ
***
மீ ரா ப்ரபு, சந்ேன சுேோயி,
பேத் பாலு தோபாலு

___________________________________________________________________
39. சத்குரு ஸ்ரீத்யாகராஜர் கீ ர்த்தசன [ெஜசன சம்ப்ரதாயம்]
சர்வ தோே ேயாநிதே!, சார்வ கபளம ோசரதே!
பூ சுோ ேரமு பட்டி, பூமி கேயு வாடு நீவு

ேமேபந்து குேஜ வருே, ேடதேர்ச்சின வாடு நீவு
பவமான குமாருண்டு, பண்வடன வாடு நீவு

ஞான வவராக்ய பக்ேி, ோன கமாசகு வாட நீவு
ஆேம நிேமாேீே, த்யாேராஜ விநுே சரிே

__________________________________________________________________
40.சத்குரு ஸ்ரீத்யாகராஜர் கீ ர்த்தசன [ெஜசன சம்ப்ரதாயம்]
ேருணா சமுத்ர நனு ோவதவ, ஸ்ரீராம பத்ரா!
***
சரணாேே ஹ்ருத் சித்ர சமன, நிர்ஜிே நித்ர
***
நா பாபமு நாதோ நுண்தட
ஸ்ரீப நீ பிருது தேமி ப்ரதுகு
ஏ பாபுே சாபதமா? [ராமா]
எந்துேீ சமமு த்யாேராஜநுே

________________________________________________________________

41.சத்குரு ஸ்ரீத்யாகராஜர் கீ ர்த்தசன [ெஜசன சம்ப்ரதாயம்]
ராமம் பதஜ ஹம் சோ!
***
ஸ்யாமம் சேே சுஜன
ஹ்ருேய ஜேேி தசாமம்
ஜனே சுோபி
***
ராஜம் நே சுர ராஜம்
ஸ்துே ேஜ ராஜம்

ஸ்ருேி வினுோ ஜம்
சுே ரேி ராஜம்
துரே விராஜம்

சுஜன சமாஜம்

த்யாேராஜ ராஜம்
_____________________________________________________________
42.ஸ்ரீெத்ராசல ராமதாஸர் அருளிய கீ ர்த்தசன

ஏடி ருேரனு ேயதூ ச்சேதவா, இனவம் தசாத்ேம ராமா!
நா ேரமா, பவ சாேர நீ ேனு,நளின ேதளக்ஷண ராமா!
***

ஸ்ரீரகுநந்ேன, சீோ ரமணா, ஸ்ரிே ஜன தபாஷே ராமா!

ோருண்யாேய பக்ே வ ரேனினு, ேண்ணேி ோனுகு ராமா!
***

க்ரூர ேர்மமுலு, தநரே தச சிேி, தநரமு கேந்ேகு ராமா!
ோரித்ரியமு பரிஹாரமு தசயதவ, வேவ சிோமணி ராமா!
_______________________________________________________________
43.

ஸ்ரீகான்டஹா

ராகம்]

ொத்டரச

அம்சமயார்

அருளிய

அெங்கம்

[முதல்

ொேல்

க்யாதர க்யாதர முேீ நாம
அன்ேரீே தரான ீயா ப்தரம
மாஜு ஆதஹ தபாளா பாப
தேோ ோப ஹதரான ீ
***
ஆபுேியா நாம சாடீ
ோதவ சங்ேடீ ேவ ோதஹ
க்யாதர க்யாதர அனுபவ

ோன்தஹா பாத்தரசா மாேவ
______________________________________________________________

44.ஸ்ரீகான்டஹா ொத்டரச அம்சமயார் அருளிய அெங்கம் [முதல் ொேல் ராகம்]
மாதஜ மாதஹர பண்டரீ
சுதே நாந்து பீமா ேீரீ
ஏதே ஆதஹ மாய பாப
ஹதர ோப ேருசதன
***
நிவாரிலீ ேளேள சின்ோ
தேலீ வ்யோ அன்ேரீசீ

வேசீ விதடவரீ தசாபலீ
பாஹுனி ோன்தஹா பாத்ரா ோலீ
________________________________________________________________

45. ஸ்ரீதுக்காராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [சர்கம் ராகம்]
ராம க்ருஷ்ண தோவிந்ே நாராயண பாண்டுரங்ோ!
தேசவ முராரி விட்டே பாண்டுரங்ோ!
***

ேக்ஷ்மி நி...வாஸா பாதஹ ேீனபந்து

துஜா ோதோ சந்தூ சோ மஜ பாண்டுரங்ோ!
***

துதஜ நாமீ ப்தரம தேயீ அேண்டிே ஹரி

தநதண ேப வ்ரே ோன ோஹீ பாண்டுரங்ோ!
***

துோ ம்ஹதண மாதஜ தஹசி ோமாேதள ஹரி
அேண்டஹீ ோதள நாம துதஜ பாண்டுரங்ோ!

_______________________________________________________________

46. ஸ்ரீசாந்த சக்குொய் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ஜீவ விட்டே, ஆத்மா விட்டே
பரமாத்மா விட்டே, விட்டே ஹரி
ஜனே விட்டே, ஜனன ீ விட்டே
தசாயரா சாங்ோேீ விட்டே [2 times]
***
ஐஹிக்ய விட்டே, பரத்ர விட்டே
நிரந்ேர ோரிோ விட்டே விட்டே
நாம விட்டே, ரூப விட்டே
பேிேபாவன நாம விட்டே [2 times]

_______________________________________________________________

47.ஸ்ரீசாந்த சக்குொய் அருளிய அெங்கம் [சாக்கர ராக்டகா ஜீ ராகம்]
நதோ துதஜ ஞான நதோ
துஜா மான மாதஜ ஆதஹ
மனதவ ேதள சீ ஹரி
***
நதோ துஜீ புத்ேி நதோ
துஜீ முக்ேி மஜ ஆதஹ
விஸ்ராந்ேி தவேள ீச ஹரி [நதோ துதஜ ஞான நதோ]
***

சரண ீ தடவுனி, மாோ வினவி ேதச
சர்வோ ஐோ
பண்டரீ நாோ விக்ஞாபனா!

_______________________________________________________________

48. ஸ்ரீஞானடதவர் அருளிய அெங்கம் [டகாவிந்தா ஹரி டகாவிந்தா ராகம்]
க்ருபாேரீ பண்டரீ நாோ
ேீனா நாோ தூ சமர்ோ
***

அ ப ராே ே ரீ க்ஷமா
துதஜ ந ேதள மஹிமா
***

ேரீ பக்ோ சாசாம் பானு
அனாோசா தூ க்ருபானு
***

ஆம்ஹீ பஹுே அன்யாயீ
க்ஷமா ேரீ விட்டாபாயீ
***

ேயா சாேர ஆனந்ோ
க்ருபாேரீ பண்டரீ நாோ!
***
துதஜ நாமாம்ருே சார
நரஹரி ஜதப நிரந்ேர!
___________________________________________________________

49. ஸ்ரீஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [நீலக்கேலின் ராகம்]
வாரியாதன குண்டே ஹாதே
தடாதள தமாடிே ராோ சாதே
பணஸேம்பீரீ ேர்ேள ீ ோட

ஹாேீ தேவுன ீ சாரங்ேீ பாட
***
ராதேோ பாஹுனி புேதே ஹரீ
வபே தோஹிதோ ஆபுதேேரீ
க்ருஷ்ணாோ பாஹுன ீ புேலீ சித்ோ
ராோ குசள ீ தடரா ரிோ
***
மனமி ளாதே தஸ மனா
ஏோ புேோ ஜனார்த்ேனா!
ராோ ஹரிஸ்ரீ தோவிந்ோ!

ஸ்ரீபாண்டுரங்ோ விட்டே ஹரி
___________________________________________________________

50.ஸ்ரீஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [நீலக்கேலின் ராகம்]
ஏே ேரி ேி... யா பாவ
ஆ ப ண சி தஹாய தேவ
நேதே ேரதண சாயாஸ

ஜாய ேிேதட தேவ பாஸ
***

த்யான ீ ம...ண ீ ஸ்வப்ன ீ தேவ
ேி...தஸ ஜன ீம் வன ீம் ஹரி
அ வ தோேீ ஜி ே தட

ஏோஜனார்த்ேன தேவேி ேதட

________________________________________________________

51.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [சர்கம் ராகம்]
தஹசி ோன தேோ தேவா!
துஜா விஸா நவ் ஹாவா
குண ோயின ஆவ...டீ

தஹசிமாஜீ சர்வ தஜாடீ
***
நேதே முக்ேி ேனசம்போ
சந்ே சங்ே தேயீ சோ
துோ ம்ஹதண ேர்ப்பவாஸீ
சுதே ோோ தவ ஆம் ஹாஸீ
__________________________________________________________

52. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [டஹசி டஹசி ராகம்]
து தஜ பாய மாதஜ பாள, ஏேத் ரோ சர்வ ோள
***
தஹஸீ தேயீ விடாபாயீ, பாண்டுரங்ே மாதஜ ஆயீ
***
நாஹீம் தமாக்ஷ முக்ேி சாட, துஜீ தசவா ோதே தோட
***
சோ சங்ே சஜ்ஜ நாஞ்சா, நதோவி தயாே பண்டரீசா!
***
நித்ய சந்த்ரபாதே ஸ்நான, ேரீம் தக்ஷத்ர ப்ரேக்ஷண
***

புண்டலீே பாஹுனி த்ருஷ்டீ, ஹர்தஷம் நாதசாம் வாே வண்டீ
***
துோ ம்ஹதண பாண்டுரங்ோ! துதஜஸ்வரூப சந்த்ர பாோ!

__________________________________________________________

