சக்தி பெளண்டேஷன் - இசச வகுப்பு
ஸ்ரீரகுமாயி டதவி சடமத ஸ்ரீொண்டுரங்கன் மீ து அருளப்ெட்ே அெங்கங்கள் - 5
______________________________________________________________________________
1. ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ஜளி புடபுடட டேகே டேகே

க்ஷணு ந லாகே ேிடே நேீ
தேே ஹ ேம்ோரு பஹாே பஹாே
அந்ே காளி ஹாே காயி நாஹி
***

காருட்யச டகள ேி...டே க்ஷண்பரு
தகே ஹ ேம்ோர ேிடே கர

நாம ம்ஹடே டேதே காஹி நதே பதர
க்ஷம டகேரி கதர ஆதஹ ஹரி!

_____________________________________________________________

2. ஸ்ரீமதி.சாந்த சக்குொய் அருளிய அெங்கம் [சர்கம் ராகம்]
மாஜியா டபாப டியா டபாலா
சித்ே த்யாடே பா ேிட்டலா
ோரா ோடஹ பலேியா டாய
தபகீ மாஜீ ராக சாய
***
காோ ஏயின டேடன சிகாடே
டஹர ஹாடே ஹரி ம்ஹோடே
ோன மான டநடே டேோ

டதவா டதவா டதவா டதவா!
நாம வின விடதா டகசவா! [ஒடர ராகம்]
____________________________________________________________
3. ஸ்ரீஞாடனஸ்வரர் மீ து ஸ்ரீடசனா அருளிய
சகா மாஜா ஞாடனஸ்ேர
மஹாேிஷ்ணு சா அேோர
சலா ஜாவு அலங்காபூர்
சந்ே ஜனாசா மாடஹர
***
ஸ்நான கரிோ இந்த்ராயேி
முக்ேி லாகலி சரே ீ சரே ீ
டசனா ஆல டலாடாம்கேி
ேிட்டல ேிட்டல பாண்டுரங்கா!

அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]

______________________________________________________________
4. அன்ெர்கள் மீ தான அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ஆம்ஹி ேிட்டலாடச ோ ர க ரீ
டாயி டாயி ேிட்டல, டாயி டாயி பண்டரீ
ஆோ அந்ேரங்க ஜாடல பாண்டுரங்க

துளேி மாலா கலா ஜாஹடலா நிஸ்சங்க
***

தூளா சந்த்ரபாகா ேீர்த்ேடஹ அந்ேரீ

ஆம்ஹி ஞானடேே ஆம்ஹி நாமடேே
ஆம்ஹி ஏக நாே ஆம்ஹி புண்டலீக

ஆம்ஹி டஹாடோ துகயா சங்கடோ கஜரீ
***

சாலேிடல ஜாடே ஜாதன ஜனாயிடச
டோச பிரேிடோ ஜாடே ப்ரம்மாண்டாடச
த்யாசா ேின டகாே அந்ேர பாடஹரி
ரகுமாயி பேி பாண்டுரங்கா!
_______________________________________________________________
5. ஸ்ரீஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
முரள ீ மடனாஹர டர மா ே ோ!
ஸ்ரீேல்ே லாஞ்சன ஹ்ருேயீ ேிலாேனு
ேீன ேயாகன டர பாண்டுரங்கா!
நாரது தும்புரு கின்னரு சுரேரு
***

காேி நிரந்ே டர பாண்டுரங்கா!
ஏக ஜனார்த்ேனி த்ருபுேனு டமாஹன
ராகி டகாேன டர பாண்டுரங்கா!
ேிட்டல ேிட்டல பாண்டுரங்கா!
தஜய தஜய ேிட்டல பாண்டுரங்கா!
_____________________________________________________________

6. ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
மாடஜ மடனாரே பூர்ே கரீ டேோ!
டகசோ மாேோ நாராயோ!
நாஹீ நாஹீ மஜ ஆேக
ீ டசாயர
ந கரி அவ் டஹர பாண்டுரங்கா!
***
அனாோம்ச நாே டஹா ஸீ து

ேயாள கிேீ டேளு டேளா

ப்ரார்த்தூ ஆோ நாம ம்ஹடே ஜீே
டஹாடோ காோ ேிே டகலி ேஜீ
ஆே ஆோ ோரீ பாண்டுரங்கா!

______________________________________________________________

7. ஸ்ரீடசனா தாஸர் அருளிய அெங்கம் [அண்ணா ராகம்]
ஜன்மாசி ஏவுனி, மஹா தர பண்டரீ
நாடச மஹா த்ோரி, டேோ புடடம்

சந்த்ர பாடக ேீரி, கரா தும்ஹி ஸ்நான
த்யாடே ேர்சன, புண்டலீ காடச

டசனா ம்ஹடே மாஜா புரலாதே டஹே
டடாள பருனி பஹாது ேிடடாபாேி

____________________________________________________________

8. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
டகயி டகயி மாடஜ ோடச
டகாட நாம ேிடடா பாடச
டடாடள தும்ஹீ க்யாடர சுக
பஹ ேிடடாபாடச முக
***
தும்ஹீ ஐகாடர கான
மாஜா ேிடடாபாடச குே
மன டேடே ோவு டகயி
ராடஹ ேிடடாபாடச பாயி
***

துகா ம்ஹடே மாஜ ஜீே
நடகா டசாடுய டகசே
ஹடர ராம ஹடர ராமா
ராம ராம ஹடர ஹடர!
______________________________________________________________
9.ஸ்ரீமத்வ முனி அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
தூ மாஜா எஜமான ராம
ஜனன ீ ஜடரீ ரக்ஷியடல மஜ
டபாசுனி பஞ்சஹி ப்ராே ராம
ஐடே அசோஹ டபாடா சா
***
காயி கரு சிந்ே த்யான ராம

மத்ே முன ீச்ேர ஸ்ோமி ரமா
பேிேரி மா ஜ அ பி மா ன

ராம ராம தஜய ராஜா ராம!
ராம ராம தஜய ேியா ராம!

_______________________________________________________________

10. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
அலங்காபுரிே பாண்டுரங்க டகடல
சமாேிஸ்ேல டகடல ஞானடேோ!

உரடகாேி டசாஹள சந்டே சங்க டமள
ேிடடாபா ராஹிலா ஆளந்ேிச
***

பாடஹ சக்ரபாே ீ நாம்யா டடாள்ய பாே ீ
கண்டடோ ோடுன

யுக ஆடக

புடே ருக்மிே ீ கா ந் ே கா டர
தூ நிோந்ே நாம்யா டசாகா

க்ராந்ோ டகான்யா துக்கா ராயா!
_______________________________________________________________

11. ஸ்ரீஜனாொய் மாதா அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
துடஜ சரேி காலின மி டீ
சாட நாஹிடர தேகுண்ட
சர்ேபாே காயின நாம
சகா துஜீ ஆத்மா ராம!
***

நித்யபாய ேந்ேின மாஜா
டேடன நாடச பேபயவ்யோ
ரூப ந்யாஹாள ீன த்ருஷ்டி
சர்ேசுடக சாங்டகன டகாஷ்டி
***
ேீனா நாே சக்ரபாேி
ோேி ஜனி லாேி த்யானி
த்ோரகா புரி ராஜா ஹரி
ேிட்டல பாண்டுரங்கா ஹரி
_________________________________________________________

12. ஸ்ரீஏக நாத் அருளிய அெங்கம் [நீலக்கேலின் ராகம்]
தகசி ஜாவுமி ப்ருந்ோ ே னா
முரளி ோஜ ேிடோகான்ஹ

தபல் ேீரிஹரி ோஜேிமுரளி
ந ேி பரலீ ய மு னா
***
கா டே பீ ோ ம் ப...ர
க ஸ் தூ ரி டி ல க

குண்டல டசாடப கானகாய
கரு பாயி டகாோலா சாங்கூம்
***

ஹரிநாமாசி சாங்கடான
நந்ோ ச்யா ஹ ரி டன

தகள து க் டக டல அந்ேரீ
ோ ஜா டன குோ ஸ்ரீஹரி
***

ஏகா ஜனார்த்ேன ீ ம ன ீ

ம்ஹோ டேே மடனாரே
நகடள டகாோ பாண்டுரங்கா!
ேிட்டல ேிட்டல பாண்டுரங்கா!
தஜய தஜய ேிட்டல பாண்டுரங்கா!
__________________________________________________________________

13. ஸ்ரீஜனாொய் மாதா அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
ேரில பண்டரிசா டசார
கலா பாந்தோனியா டோர
ஹ்ருேய பந்ேி கான டகல

ஆந்த் ேிட்டல டகாண்டிலா
***
சப்ே டகலி ஜடா ஜூடி
ேிட்டல பாயி காேலி டபடி
டசா ஹம் சப் ோ ோ மார
டகலா ேிட்டல காகுளேி ஆலா
***
ஜனிம் ம்ஹடே பா ேிட்டலா!
ஜீடேன் டசாடி மீ து ல
வ்ருந்ோேனடக ோேி

சாது ஹ்ருேய நி ோேி
_______________________________________________________________________
14. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ெகவான் ராகம்]

டஜா டடா னி யா கரசரேி டட ேிலா மா ோ
ப ரி சா ேி ேினந்ேி மாஜி பண்டரீநாோ!
அடசா நடசா ப டே ஆடலா துஜீய டாய
க்ருபா த்ருஷ்டி பாடஹ மஜகடட பண்டரிராயா!
***

அகண்டிே அசாடே ஐடே ோடடே பாயி
பாஹுனி சங்டகாச பாே டசாடாசா டேயீ
துகா ம்ஹடே அமிதுசி டேடி ோ கூடி

நாடம ப ே பாச ஹாடே ஆபுலியா டோடி
_______________________________________________________________________
15. ஸ்ரீஜனாொய் மாதா அருளித அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
லஹே லஹே லஹே முடலடகவுன
டகாட்யா கரி மன டமாஹன
கர அ மு சா க ர ஏ வு ன

டசாரி கரி ேஹி தூத் டலானி
***
சங்க சக்ர மிர ேகரி சக்ரமிர
ேகரி காய ோேிேி ோன
ஹரி ோேிேி ோன டமாஹன
லாக ேிஹா சக்ர பாேி ஹரி!
***
ஜனி ஹடே கா ய கா ே ீ ஹரி [3 times]
ஹடே காேி ஏவுன பாண்டுரங்கா!

_______________________________________________________________________
16. ஸ்ரீநரஹரிஅருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
நாம ஃபுகாடச ஃபுகாடச
டேே பண்டரி ராயா டச
நாம அம்ருே டஹ சார
ஹ்ருேயீ ஜபா நிரந்ேர
***
நாம சம் ோடச மாடஹா
ப்டரம சுகாடச ஆகர
நாம சர்ே மத்டய ோர
நரஹரி ஜடப நிரந்ேர

________________________________________________________________________
17. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]

காய சாங்கு ஆோ சந்ோடச உபகார
மஜ நிரந்ேர ஜாக ேேி
ீ

காய த்யாடே த்யாேி வ்ஹாடே உத்ேராயி
டடேி ோஹா பாயி ஜீே டோட
***

சஹஜ டபாலடன ஹிே உபடேச
கருே ீ சாயாே சிக ேேி
ீ

துகா ம்ஹண் ேல்ே டேனு டேடச சித்ேீ
தேடே மஜ டயேி சம்பாளிே!

_________________________________________________________________________
18. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
ேன்ய ஆ ஜி ேி...ன

பஹு சந்ோ தச ேருசன
ஹாலி பாப ோப து டி

தேன்ய டகடல உடா உடி
***
ஜாடல சமாோன பாயி
ேிோ ேடல மன ஹரி
துகா ம்ஹடே ஆடல கரா
டோசி ேீோளி ேேரா
__________________________________________________________________________
19. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
பண்டரீேி ஜாடர ஆலியா க சா ர
ேீனாம்சா டசாயர மாய பாப

ோட பாடஹ உபா டபடீசி ஆேடி
க்ருபாளு ோந்ேடி உோேிள
***
மாகில பரிஹார பு டட நாஹீக்ஷீே
ஆலியா ேர்சன ஏக டேளா
துகா ம்ஹடே டநேி ஆேிகாம்தசஹாேி
தபோலா டோ சித்ேீ நிே டடன
____________________________________________________________________________
20. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [அண்ணா ராகம்]
பாேடலா பண்டரி தேகுண்ட புேன
ேன்ய ஆஜி ேின டசானி யா சா
***

பாேடலா பண்டரி ஆனந்ே க ஜ ரி
ோஜ ேீல தூடர சங்க டபரி
***
பாேடலா பண்டரி ப்டரம ஆலிங்கனி
சந்ேயா சஜ்ஜனி நிே ேிடலாம
***

பாேடலா பண்டரி பாரநாஹி சுக
டபட லயா சகா மாய பாப
***

பாேடலா பண்டரி ஏர ஜார குண்டலி
மாவூளி ஓ ள ேி ப்டரம் பான் ஹா
***

பாேடலா பண்டரி ஆபுதல மாடஹர
நாஹீ கோர துகா ம்ஹடே!

_______________________________________________________________
21. ஸ்ரீநாம் டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
நாமா ம்ஹடே ஐோ சு கி ஞாடனஸ்ேர
ஜாடல அடே ஸ்ேிர ப்ரம்ம டமாடட
அலங்காபுரி டச வ்யர்த்ே ஏகலிே
சங்டகேிலி பாகிரேீ ஞான
பாகிரேீ ஞான லாகீ ஹரி
______________________________________________________________
22. ஸ்ரீஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
தகேல்யா சா புேளா
ப்ர க ட லா பூ ே லா
தசேன் யாசா ஜிஹ்ோளா
ஞாடனாப மாஜா ஹரி
***
சாே காம்சா மாய பாப
ேருசடன ஹடர ோப
சர்ே பூேி சுக ரூப
ஞாடனாப மாஜா ஹரி
***

ஞான நியாசா சிடராமே ீ
ேந்த்ய டஜா கா பூஜ்யஸ்ோனி
சிந்ேகாசா சிந்ோ ம ே ீ

ஞாடனாப மாஜா ஹரி
***

சால ேிலீ ஜட பிந்ேீ
ஹரலீ சாங்க யாஸீ ப்ராந்ேி
டமாக்ஷ மார்கீ சா சாங்காேி
ஞாடனாப மாஜா ஹரி
***

ப்ரம்ம சாம்ராஜ்ய ேீ பி கா
ேர்ேிடயலி ேிடடசி டீகா
ேிடடாபாசா ப்ராே ச கா
ஞாடனாப மாஜா ஹரி
***

குரு டசடே லாதக ஜாே
சரே ஏக ஜனார்த்ேன
தேகன்யாச ஜீேன

ஞாடனாப மாஜா ஹரி
__________________________________________________________

23. ஸ்ரீஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [நீலக்கேலின் ராகம்]
ராத்ரன் ேிேடே மன ரங்கடல
ஹரி சரேி சித்ே ஜ ட டல
ேிரஹாடச துக்க பி ட டல
ேன்ய ஜ டலா சம்சாரி
***

ேிரஹ டகலா சுக ஜாடல
டோ மாய புடடோ பு ட ேீ
ஆ ன ந் ே ன ச மா ய
சந்ேசங்க கடலா ேன்யாஜீ
***
டமாஹ ம ம ோ துடலீ மாஜி
ப்ராந்ேி பிடடானி டகலி சஹஜி
ேிரஹ டகலா சுக ஜாடல
ஆஜி ராத்ரன் ேிடடாபாஹரி
***

ேன்ய சந்ே சங்கேீ
அேகீ ஜாலி ேிச்ராந்ேீ
ஏக ஜனார்த்ேன ீ சித்ேீ

ேிரஹ ப்ராந்ேீ நிர சள ீ

_________________________________________________
24. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அபங்கம் [ஹரிோஸ் ராகம்]
காயி டகாபால யமுடன சா ேடி

ஏேிபாேியா மி....டலானி ஜகடஜடி

டசடும் தசளகுே டகலேி ோளேண்டி
சலா சலா சலா சலா ம்ஹணதி

ொஹூ த்ருஷ்டி டவா காயி ஹரி - ஒடர ராகம்
***
ஐோ டகாபிகாத்யா காமா துர நாரி

சித்ே ேிஹ்ேலடே டேகாேயா ஹரி
மிே பாேியாடச கரிகாேீ கரி

பாரா டசாலா மிடலானி பரஸ்பரிடோ
***

சிடர டசாளியா த்ய துோ ேிேரேி
ஊர்த்ே லக்ஷ லா கடல
ஸ்ரீக்ருஷ்ே மூர்த்ேி டகாே நாடடே
டகாே குலயாேி ஜாலி ேடஸ்ே
***
சகல டநத்ரபாேி டோ ேந்ே ோேனாசா
முகமாஜி ஹாே ோத்டய ோஜேி
நாயிடக ஜனமாே க ரீ ச்ரேே
ஸ்ரீக்ருஷ்ே டேணு கீ ே
ஸ்வாமி துகா யாசா

புரவ ீ மடனாததடவா! - ஒடர ராகம்
____________________________________________________________________

25. ஸ்ரீமதி.சாந்த சக்குொய் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
மஹா டக்ஷத்ர சப்ே புரி
மாஜி சிடராமேி பண்டரீ
சந்த்ர பாடக கரிோ ஸ்நான
டகாடி கு லா உத்ோரே
***
காடர ஹிண்டசி ஏடே டேடே
பாண்டுரங்கீ டடேி சித்ே

மாஜா ஆடஹ ஹா ேிஸ்ோச
சார்ங்க ேிடடாபாச ோே

___________________________________________________________________
26. ஸ்ரீஞான டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
சத்யஞானானந்ே ககனாடச ப்ரா ேர்ே
நாஹீ ரூபேர்ே குே டஜடேம்

டோஹாடர ஸ்ரீஹரி பாஹில டடாடள பரீ
பாஹோ பாஹடே தூரி சாடரானியாம்
***

ஞான டேே ம்ஹடே ஜ்டயாேிசி நிஜ ஜ்டயாேி
டேடஹ உபீ மூர்த்ேி ேிடடேரி

ேிட்டல ேிட்டல பாண்டுரங்கா! தஜய ேிட்டல ேிட்டல பாண்டுரங்கா!
__________________________________________________________________
27. ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
சகுே சம்பன்ன பண்டரீசா ராயா!
அமுசா ஸ்ோமியா டகசி ராஜா!

ராமக்ருஷ்ேஹரி ஸ்ரீேர முகுந்ே
சஜ்ஜன ீ ஸ்ோனந்ோ சர்ோேீோ!
***
டகாேிந்ே டகாபால டகாப [Gopa] டேஷ ோரீ
டகாேர்த்ேன ேரீ நகாேரீ
துஷ்ட துர்ஜ ஜனாசி துக்க பார சித்ே
பாேன பேீோ நாமா ம்ஹடே!
__________________________________________________________________
28. ஸ்ரீசுக தாஸ் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
டேோ மீ துஜாடர சாோ டபால பக்ே
டஜாடடா நியா ஹாே நாம டகடோ
தயளகிக க்ரிடயடச நாஹி மலா ஞான
சந்ோடச ோசன டகடல நாஹீ
***
நாஹி டகலீ ேீர்த்டே சந்ே சமாகம
பக்ேி பாடே நாம டகே ஆடலா
சுகோே ம்ஹடே காய மாகு டேோ!
பக்ே ரக்ஷ டகோ ேீனா ேரீ
___________________________________________________________________
29. ஸ்ரீஞான டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
கால டே ல நாம உ ச் ச ரி ோ நாஹி
டோனி பக்ஷ பாஹி உத்ேரேி

ராமக்ருஷ்ே நாம சர்ோ டோஷாஷரண்
ஜட ஜீோ உத்ோரே ஹரி ஏக
***
ஹரிநாம சார ஜிஹ்ோ யாநாமாசி

உப ம த்யா டேோசி டகாே ோனி

ஞானடேோ சாங்க ஜாலா நாம பாட
பூர்ேஜா தேகுண்ட மார்க டசாபா

____________________________________________________________________

30. ஸ்ரீமத்வ முனி அருளிய அெங்கம் [மாதா பஜய ஓம் ராகம்]
ஜீேன் பண்டரீ ராய மாடஜ

கடீகா டடாவுன ீ ேிடடேரி உபா
டஜா டு ன ீ ய ச ம பா ய

பீ மா ேீ ரி கீ ர்த்ேனி நாம் டச
***

சஜ்ஜன ேந்ேேி பாய ஹரி
மத்ே முன ீச்ேர டகாடுனி பாே ீ
டகே ஹ லா ே ப லா ய
த்ோரகா புரி ராஜா ஹரி!
______________________________________________________________________
31. ஸ்ரீசுக தாஸ் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
டேே நாம முகீ டகே
நாடச சர்ே பய சிந்ோ
டோசி அ டே பாக்ய ோன
நாம ஜடப ராத்ர ேி ன
***
டேே ஜ்யான்ச பாடி ரா க
காய ேர்ணு த்யாே சு க
சுகோே சாங்க ோடே
பாடே டேோ சாட்டி ேி டே
______________________________________________________________________
31. ஸ்ரீஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
டகடல பேராடக பாயி ப ே ரா
யாே ராேி டகோ ந ே ரா

மா ஜ டபா ே ரா ஸ்ரீ ஹரீ ராமசந்த்ர!
சப்ே பாஹ ோள ேயா ேரீ
***

டபா ேரா ஸ்ேிடர கர்கரா ஸ்ரீஹரி
டபா ேரா ப ன ல நிர்குே ீ

த்யாேரீ சந்ேிர சூரிய டோனி
ோ டீ சங்கர டபாேரா
***

ஏக ஜனார்த்ேனி ோல டகலிய
டகடளாேி ஜாலிடய டகலியா

நாேடே டோ ஹரிஹா ேிட்டலா!
ராதிடகச நவ ராக ஹரி

ராதிடகச நவ ராக ஹரி [ஒடர ராகம்]
_____________________________________________________________

32. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [சர்கம் ராகம்]
க்ருஷ்ே மாஜி மா ோ
க்ருஷ்ே மாஜி பி ோ

பஹிேி பந்து சு ள ோ
க்ருஷ்ே மாஜா ேிட்டலா!
***
க்ருஷ்ே மாஜா கு ரு
க்ருஷ்ே மாஜா ோ ரு
உேரி தபல ேீரு
பே ந ேீசா ேிட்டல!
***
க்ருஷ்ே மாடஜ ம ன

க்ருஷ்ே மாடஜ த்யான
டசாயிரா சஜ் ஜ ன
க்ருஷ்ே மாஜா ேிட்டல!
***
துகா ம்ஹடே மாஜா
ஸ்ரீ க்ருஷ்ே ேி ோ ோ
ோடட ந க ரா ோ
ப ர ோ ஜீ ோ
______________________________________________

33. ஸ்ரீகான்டஹாொத்ரா அம்சமயார் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
அகா தேகுண்டீசா ராயா!
ராயா ேிட்டல ச க யா
அகா நாராயோ ஹரி

அகா ேசுடேே நந்ேனா!
***

அகா புண்டலிக ேரோ!
அகா ேிஷ்ணு து டகாேிந்ோ!
ரகுமாயீசா காந்ோ!

கான்டஹா பாத்ரா ோேி ஆோ!
_______________________________________________

34. ஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
துஜ்யா முரள ீ சீ த்ேன ீ
ஆகல் பி ே படலி கானி

ேிவ்ஹல் ஜாடல அந்ே கரேி
மீ கர ேம்ோ ேிே ர டல
***

அஹ டர சாம் ோளியா

தகேி ோஜ ேிலி முரள ீ
முரள ீ டநாடஹ டகேல பாே
ேிடன ஹரில மாஜ ப்ராே
***
சம்ோர டகலோோ ேீன
ஏவுனி ஹ்ருேயி சஞ்சலி
துஜ்ய சுரள ீச சுரோன
மீ ேிே ரடல டேடஹ பான
***

கர டசாடடானி ேரிடல ரான
மீ வ்ருந்ோேனி டக டல
ஏக ஜனார்த்ேனி டகாேிந்ே
பேிே பாேன பரமானந்ே
***
துஜ நாமாச மஜ சந்ே
வ்ருத்ேி ேே பேிம் நிேர்த்ேலி
வ்ருந்ோேன குஞ்ஜ பிஹாரி
ராோ ஹ்ருேய ேி ஹா ரி
_______________________________________________________

35. ஸ்ரீஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
காயாஹீ பண்டரீ ஆத்ம ஹா ேிட்டல
நாந்ேடோ டகேல பாண்டுரங்கா!

பாே பக்ேி பீமா உே கடே ோடஹ
பரோ டசாப ேடஹ பாண்டுரங்கா!
***
ேயா க்ஷமா சாந்ேீ டஹசி ோளுேண்ட
மிளாலாடச ோட தேஷ்ேோம் ச

ஞான த்யான பூஜா ேிடேக ஆனந்ே
ஹாேி டேணு நாே டசாப ேடச
***

ேச இந்த்ரி யாம்சா ஏக டமளா டகலா
ஐோ டகாபால காளா டஹாேடே
டேகிலீ பண்டரீ டேஹீ ஜன ீ மன ீ
ஏக ஜனார்த்ேன ீ ோர கரீ

___________________________________________________________________

36. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
டேடாடர ோடாடர பண்டரீ டேடாடர
பண்டரீ டமார்ச்டச லாே பீமாேீரி
கலா சலா சந்ே ஜ னா
ே ரா ரகுமாயீச்சா ே ரா
துகா ம்ஹடே சலா சால காே
நிஷாேி காேலா ஸ்ரீேிட்டலா!
____________________________________________________________________

37. துகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
டகள மாண்டிடயலா ோளேண்டி காயீ
நாசேீ தேஷ்ேே பாயிடர

க்டராே அபிமான டகலா பாேடனி
ஏக டமக லாக ேீல பாயீடர
***
டகாபீசந்ேன உடீ து ள ேி ச்ய மால
ஹார மீ ர ேி ேீ க ள
ோள ம்ருேங்க டாயீ புஷ்ப ேர்சாவ்
அனுபம்ய சுக டசாஹ ோடர
***
ேர்ே அபிமான ேிே ரலீ யாேி
ஏக ஏகா டலாடாங் கே ீ ஜாேீ

நிர்மடல சித்டே ஜாலீ நேன ீே
பாஷாே பாேேர ஃபுடேீடர

***

டஹாடோ ஜயஜய கார கர்ஜேம்பர்
மாேடல தேஷ்ேே ே ீ டர
துகா ம்ஹடே டசாபி டகலி பாயோட
உத்ேரா ேய பே சாகரடர

____________________________________________________________

38. ஸ்ரீதுகாராம் மஹாராஜ் அருளிய அெங்கம் [நீலக்கேல் ராகம்]
டேோ டஹாயின பிகாரி
பண்டரீசா ோர கரீ

ஹாசி மாஜ டநம ேர்ம

முகீ ேிட்டலா டச நாம
***

டஹசி மாஜி உபாசனா
லாடக சந்ோசா சரோ

அடஹா துகா ம்ஹடே டேோ!
ஹீச மாஹி டபாளி டசோ
________________________________________________________________

39. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் மாதா அருளிய ெஜன் [முரள ீதரர் ராகம்]
ஆடோ மன டமாஹனா ஜி
டஜானு ோம்ரீ பா ட
கா ன டபா ன டமாஹி
ஏக ந பாதே தநடன
***

லடக கபாட தும் ஆயாம்
பினு சுகு நாஹிம் டமடர ேில்
டம படஹாே உச்சாட
மீ ரா கடஹ டம ப ஹி
ராேரி சாந்டோ நஹி நிராட
_______________________________________________________________

40. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் மாதா அருளிய ெஜன் [முரள ீதரர் ராகம்]
டமடர மன ராம நாம பேி
டேடர காரே ஸ்யாம சுந்ேர
சகல டலாகாம் ஹன்ஸீ

டகாயி கடஹ மீ ரா பாயி!
***
தஹ பாேரீ டகாயி கடஹ குல்

நாசீ டகாயி கடஹ மீ ரா ேீப்

ஆகரீ நாம பியா சூன ராஸீ
காண்ட ோர பக்ேி கீ ஞாரீ
***

காடி தஹ ஜம் ஃபன்ேி

மீ ரா டக ப்ரபு கிரிேர நாகர
சப் சடராேர் ோஸீ

த்ோரகா புரி ோஸீ

____________________________________________________________________

41. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அம்சமயாய் அருளிய ெஜன் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
மாயி தமடன டகாேிந்ே லீடனா டமால்
டகாேிந்ே லீடனா டமா ல்
டகாயி கடஹ சஸ்ோ

டகாயி கடஹ மஹங்கா
லீடனா ே ராஜு டமால்
***
டகாயி கடஹ கர் டம
டகாயி கடஹ பன் டம
ராோ டக சங்க் கீ டலால்
மீ ரா டக ப்ரபு கிரிேர நாகர
ஆேே ப்டரம் டக டோல்
_______________________________________________________________________

42.ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அம்சமயாய் அருளிய ெஜன் [முரள ீதரர் ராகம்]
ஹரி குே காோே நாசூங்கீ
ப்ரபு குே காோே நாசூங்கீ
அப்டன ம‘ன்ேிர் டமான் தபட் தபட் கர்
கீ ோ பாகேே பா சூங்கீ
***
ஜ்யான த்யான கீ கட்டடி பாந்கர்
ஹரி ஹர சங்க தமலா கூங்கீ
மீ ரா கடஹ ப்ரபு கிரிேர நாகர
சோ ப்டரம ரசா ச்சாகூங்கீ
__________________________________________________________________________

43. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அம்சமயாய் அருளிய ெஜன் [முரள ீதரர் ராகம்]
தும்டர காரே சம் குச் ச்டசாடா
அப் டமாஹின க்டயான் ேரஜாடோடஹா

ப்ரஹ் பிோலாடகா உர அந்ேர

டசா தும் ஆடய புஜாடோடஹா
***
அப் ச்டசாடத்ய நஹி பதன ப்ரபுஜி

ஹன்ஸ்கர் துரந்த் புலாடோ டஹா
மீ ரா ோஸீ ஜனம ஜனம கீ

அங்டக டச சங்க லாடகா டஹா

___________________________________________________________________________

44. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அம்சமயாய் அருளிய ெஜன் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ஜாடகா பன்ஸீ ோடர ல ல னா ஜாடகா
டமடர ப்யாடர ரஜனி பீ ேி

டபாடர பாடயா தஹ கர்கர்குடலகிோடர
டகாபி மஹத் சுனி யது தஹ
***

கங்கனா டக ஜனகார் உ டடா
லால்ஜி டபார படயா தஹ
சுர நர த்ோடர க்ோல பால
சப் கரத் குலாஹல் ஜய் ஜய் சுபத்
***
உச்சாடர மாகன் டரா டீ ஹாத் டம
லீன ீ டகாேன் டக ரக்ோடர
மீ ரா டக ப்ரபு கிரிேர நாகர
சாரே ஆடய டகா ோடர ஹரி!

________________________________________________________________________________

45. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அம்சமயாய் அருளிய ெஜன் [மாதா பஜய ஓம் ராகம்]
ஹரி தும ஹடரா ஜன கீ பீர
ஹரி தும ஹடரா ஜன கீ பீர
த்தரளபேீ கீ லாஜ் ராகீ து ம
போடயா ச்சீர பகே காரே
***
ரூப நரஹரி ே ர் டயா ஆ பு
சரீர ேிரண்ய கசிபு மார
லின்டஹா ே ர் டயா நா ஹி ேீ ர
பூட்டோ கஜராஜ ராக்டயா கிடயா
***
பாஹர நீர ோஸீ மீ ரா

லாலு கிரிேர துக்க ஜஹான
ே ஹான் பீர மீ ரா ப்ரபு

த்ோரகா புரி ராஜு கம்பீர!
_____________________________________________________________

46.ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அம்சமயாய் அருளிய ெஜன் [M.S ராகம்]
பக குங்குரு பந்ே
பக குங்குரு பந்ே மீ ரா நாச்சீடர

டம டநா அபுடன நாராயே டகா
டஹா கயி ஆப்பு ஹீ ோஸீ டர
***

ேிசு கா ப்யாலா ராோஜீ டந டப
பீேே மீ ரா ஹான்ஸீ டர
***

டலாக கடஹ மீ ரா பயீ பாேடரா
நாேீ கடஹ குல நாஸீடர

மீ ரா டக ப்ரபு கிரிேர நாகரு
சகஜ மிடல அேினாேி டர
__________________________________________________________________

47.ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அம்சமயாய் அருளிய ெஜன் [M.S ராகம்]
மடன சாக்கர ராக்டகா ஜி
***
சாகர ரஹசூன் பாஹு லகாசூன்
நிே உடு ேருசன பாசூன்

ப்ருந்ோேனு கீ குஞ்ஜ கலினு டம
டேரீ லீலா காசூன்
***
டமார முகுட பீோம்பர டசாடஹ
கலு தபஜந்ேி மாலா
வ்ருந்ோேன டம டேனு சராடே
டமாஹன முரள ீ ோலா
***
டஜாகீ ஆயா டஜாகு கரே கூ
ேப கரடே சன்யாஸீ

ஹரி பஜன கூ சாது ஆடயா
வ்ருந்ோேனு டக பாஸீ
***

மீ ரா டக ப்ரபு தகஹர கம்பீரா
ஹ்ருேய ரடஹா ஜீ ேீரா

ஆேி ராத்து ப்ரபு ேருசன தே டஹ
ப்டரமு நேீ டக ேீரா

_____________________________________________________

48. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அம்சமயாய் அருளிய ெஜன் [முரளிதரர் ராகம்]
ஆஜு தமம் டேடகா கிரிோரீ
சுந்ேர பேன மேன கீ டசாபா
சித்ே ேன அேியாரி

ப ஜா ே து பன்ஸீ குஞ்ஜன தமமு
***

காேே ோள ேரங்க

ரங்கு த்ேனி நச்சத் க்ோலகன் தமமு
மா தூ ரி ேஹ் மூரே

ப்யாரி படச ர டஹ நி சி
***
ேின ஹிரடே பீச்ச டடர
நஹி டாரீ ோஹீ பரம் டன்
மன் தஹளம் ோரீ ேஹ் மூரேி
டமாஹினி நிஹாரது டலாக் ோஜு டாரீ
***
துள்ஸீ ேன குஞ்ஜன
சம்சாரி கிரிேர லாலு
நேல நட்னா க ர
மீ ரா பலி ஹா ரீ
_________________________________________________________

49. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அம்சமயாய் அருளிய ெஜன் [முரளிதரர் ராகம்]
தநனா டலா பீ டர பஹுரி
சடக நஹி ஆ ய
டராம டராம நக்ஷிக் ச்சபி
நிர்கேலலகி ரடஹ லல ச்சாடய
***
தமம் ோடாடீ

கர் அப்டன ரீ

டமாஹன நிகடச ஆய

பேனு சந்த்ரு பர்காசத் டஹலீ
மந்து மந்து முஷ் காய

***

டலாக குடும்பி பரஜ பரஜஹிம்
பேியாம் கஹே பனாய
சஞ்ஜல் நிபட அடக நஹிம்
மானே பரு ஹது பி கா ய
***

படலா கடஹா டகாயி புடரா கடஹா
தமம் சபு லயி சீச்சு சத்ஹாய்
மீ ரா ப்ரபு கிரிேரன் லாலு

பின பல் ச்சின ரஹு ந ஜாய

___________________________________________________

50. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அம்சமயாய் அருளிய ெஜன் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ே ர ே பின துகன் லாடக தநனு
ஜபு டே தும் பிச்சூடர பிவு ப்யாடர
காபுன நா பாடயா தசன சபே

சுனது டமரீ ச்சேியான் கான்பி மீ டட
***
லாடக தபன ஏக டக டகி பந்த்
நிஹாரூன் பரி ச்சாமாசி தரனு ஹரி
பிரஹ பிோ கா சூம் கஹுன் சஜன ீ
பஹு கயீ கரேே ஏன ஹரி
***
மீ ரா டக ப்ரபு கபு டர மிடலா டக

துக் டமடன் சுகதேன ஜகன்நாோ!
_________________________________________________________

51. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அம்சமயாய் அருளிய ெஜன் [முரள ீதரர் ராகம்]
தமம் ேிரஹின தபடீ ஜா கூன்
ஜகத் சப் டசாடே ரீ ஆலி
பிரஹின் தபடீ ரங்கு மஹல்
டமம் டமாேியன கீ லட் டபாடே
***
ஏக பிரஹின ஹம் ஏசீ டே கீ
அம் சு அன் மாலா டபா டே

ோரா கின் கின் தரன் பினாஹி
சுக கீ கடீ கப் ஆடே
***

மீ ரா டக ப்ரபு கிரிேர நாகர
மில் டக பிசூட் ந ஜாடே
பூரி டக்ஷத்ர ேி...ஹாரி
ஜகந்நாே ப்ரபு கி ோேி

____________________________________________________________________

52.ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அம்சமயாய் அருளிய ெஜன் [நீலக்கேலின் ராகம்]
ேிரஹனி பாேரீ ரீ ப யீ

சூடன பேன பரு ோடீ டஹாயடக
டேரே ஹாய ே யீ

ேின நஹிம் பூக் தரன் நஹி நித்ரா
***

டபாஜன பாேன க யீ

டலகர் அம்ச்சடரா அம் சு ேன்
டபான்ச்டச உேடர காத்து கயீ

மீ ரா கடஹ மனடமாஹன ப்யாடர
ஜாடான் கச்சூ நா கயீ
________________________________________________________________________

