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_________________________________________________________________________________________
1.ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அருளிய ெஜன் [முரள ீதரர் ராகம்]
ராம ஸியா எஜமான

மமா மர ம ா ஏக ராம
ஸியா எஜமான ககளன பனமக
ஜன ஜனகீ பிக்ஷு கர
***

கர கர

ப கான

ராம லக்ஷ்மண ஒளர பர
சத்ரு க ன அக வாஸீ

ஹனுமான மீ ரா மக ப்ரபு
***

ராம ஸியா வர து ம ஹீ
க்ருப நி ான ஸ்ரீஹரி
ஹமர ராம ஹமர ராம
ஹமர ராம ஹமர ஹமர!
______________________________________________________________
2. ஸ்ரீதுளஸி தாஸர் அருளிய ெஜன் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ஸ்ரீராமசந்த்ர க்ருபானு பஜ மன
ஹரண பவ பய
கந் ர்ப அகணி
நவநீல நீர
***
ரகுநந்
சந்

ாருணம்
அமி

சுந் ரம்

ஆனந் கந்
சர

சபி

நந் னம்

சிர முகுட குண்டல

மகாசல
ிலக சாரு

உ ார அங்க விபூஷணம்
***
ஆஜானுபுஜ சர சாப
சந்க்ராம ஜி
இ ி வ

ர

கர தூஷணம்

ி துளஸீ

ாஸ சங்கர

மசஷ முனி மன ரஞ்ஜனம்
***

மம ஹ்ரு ய கஞ்ஜ நி வாஸ

குரு காமா ிகல

லபஞ்ஜனம்

ராம ராம கஜய ராஜா ராம் கஜய
ராம ராம கஜய சீ ா ராம்!
_____________________________________________________

3.ஸ்ரீதுளஸி தாஸர் அருளிய ெஜன் [ ெகவான் சரணம் ராகம்]
தூ

யாளு

ீன ஹம் தூ

ானி கம் பீகாரி

ஹம் ப்ர சித்

பா கீ

தூ பாப புஞ்ச ஹாரீ
***

நா

தூ அ னா

அ னா

மகான்

மகான் மமா மசாம்

ப்ரும்ம தூ ஹம் ஜீவ ஹஹம்
தூ டா குர் ஹம் மசரா
***

ா

மா

தூ சப்

குரு சகா
வி

ி தூ மமரா

மஹா ி மஹா ி நாம

அமனக

மா னி ஹய மசா பா ஹவ
***
ஜ்மயாம் ம ாம் துளஸீ க்ருபாளு
சரண சரண பாஹவ ஹரி
ஹமர ராம, ராம ஹமர

ஹமர க்ருஷ்ண, க்ருஷ்ண ஹமர!
___________________________________________________________________
4. ஸ்ரீதுளஸி தாஸர் அருளிய ெஜன் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
பஜமன ராம் சரண

ின ரா ி

ரசனா கஸபமஜாதும் ஹரி ப
சுர

பிர

க் மயாம் அவசா ி

ஜாமக கஹ

நஹ

துக்க

***
ாருண சுன த்ரய ாப பு ஜா ி
ராமசந்த்ரமக நாம அமியரஸ

மசாரஸ மகாபின கா ி துளஸி
ப்ரபு வினய கர

ஹஹ ப்ர ம

ஆர ஜகீ பா ி ராமசந்த்ர!

ாஸ

_____________________________________________________________________

5. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ெகவான் சரணம் ராகம்]
ராம் ம்ஹமண க்ராமசா க்ராஸீம்
ம ாசி மஜ விலா உபவாஸீ
ன்ய

ன்ய ம

சரீர

ீர்த் ா வ்ர ா மச மா மஹர
***

ராம ம்ஹமண கரி ாம்
சுக ஸ மா

ி த்யா ஸ

ந் ா
ா

ராம ம்ஹமண வாட சாலீ
யக்ஞ பா உல பா உலீம்
***

ராம ம்ஹமண மபாகீ ம் த்யாகீ ம்
கர்ம நலி மபம் த்யா அங்கீ ம்
ஐஸா ராம ஜமப நித்ய

துகா ம்ஹமணம ா ஜீவன் முக்
__________________________________________________________
6. ஸ்ரீதுகாராம் அருளிய அெங்கம் [அண்ணா ராகம்]
மகாவிந்

மகாவிந்

மக மகாவிந்
ம வா

ம

யானந்

மனலா கலியா சந்
காயா மப

நாஹீம்

மல மன ப்மர மமம்

பாஜர ீ மலாசன துகா ம்ஹமண ஆள ீ
மஜவினூ மரசீ மவகள ீ மஹ பாண்டுரங்கா!

____________________________________________________________

7. ஸ்ரீடகசவஜி அருளிய அெங்கம் [நீலக்கேலின் ராகம்]
ாம்வ விமபா கருணாகர மா வ
ம வ

யாநிம

ம வகி நந் ன

மஹ கருணாகர ஜீன ஜமனாத் ர
ஹா பவ துஸ்கர யாந்துனி உத் ர
***
காம ம ா ிக காஞ்சி ி மஹ அ ி
ாம்வ ரமாப ி மசவக ஹி கர
ஜனனமரணபய ஹரி நகரீ த்வமர
சரண ீ சரண

வ மகசவ கிங்கர

_____________________________________________________________

8.ஸ்ரீமதி.சாந்த சக்குொய் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]

ஸ்மர ாம் நித்ய ஹரீ
மக ீ மாயா காய

கரீ ஸ்வரமண ம ன மனம்
அத் வ ய வசமனம் பளம ா
***

காள தூரீ கருணா க ர
வர ா யக ஹ ரி மஜா
மட வி

ஹா

சி ரீ ம்

ம ா சி நிரந் ர
***

உத்

வ சரணம்
ீ

அம்ரு

பானகரீ ஹரீ

ஹமர ராம ஹமர ராம
ஹமர ராம ஹமர ஹமர

________________________________________________________________
9. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அருளிய ெஜன் [ ஹரிதாஸ் ராகம்]
துமபின மமாரீ ககளனக பரமல
மகாவர்த் ன கிரி ாரீ
மமார முகுட பீ ாம்பர மசாமப
குண்டலகீ சபீன் யாரீ மர
***
பரி சபா மமாம் த்கரளப ி டாரீ
ராமகா லாஜ ஹ மாரீ மர

மீ ரா மக ப்ரபு கிரி ர நாகர
சரண கமல பலி ஹாரி மர
__________________________________________________________________
10. ஸ்ரீதுகாராம் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ராம க்ருஷ்ண விஷ்ணு
வாமச நிரந் ரீ சகா னந்

ஹ ரீ ம்ஹணா

மகசவ மு...கீ ம் நாம உச்சாராமவம்
நித்ய மகாவிந்
***

மகாபால

ஜபக ராவா நிர் ம ல துகா

ம்ஹமண மசா...பா நாம ஹரி
நி வாரீ

ரி

ா பா ஹரி

பாண்டுரங்கா விட்டல பாண்டுரங்கா!

______________________________________________________________________
11.ஸ்ரீகெீ ர் தாஸர் அருளிய ெஜன் [முரள ீதரர் ராகம்]
சுமனா சு மனா சா ம ாஜீ
ராஜா ராம் கமஹா ஜீ

சீ ாப ி ராமசந்த்ரகீ ஜய்!

ரா ாப ி க்ருஷ்ணகீ ஜய்!
***

ககளரீப ி சந்த்ரசூடகீ ஜய்!
பவனசு

ஹனூமானகீ ஜய்!

மபாவன ஞானானந் கீ ஜய்!

பாவ பக் ி கா பூகா மசாயீ
***

மஜாக ஜுக
பக்

பூலகமய ராம

நிஜ ப
வ்யா
***

நஹீம் பாமவ
ி வாமன

வாமகா ம மவ

மகாண ஆசாரகி யா ா

த்ருவகீ உம்மர் ம ாடீ
கஹாம் கமஜந்த்ர படா ா வித்யா
ஜா

விதுரகீ க ட வ ீ

க்யாமர் துமீ உக்ர மச ன கீ
***
சூர

பாரீ

க்யா குப் ஜாகீ

னமச ராம மி ல

நஹீம் ஜாமன சு ாமா ஜீ கீ
கஹ
***

கபீரா சுன பாயீ

சாம ா ராம மில ஹஹ பக் ி
ஜந் ர ம ந்

ர லட படமஸ

நஹீம் ராமபஜனமச முக் ி
ராம சந்த்ர மூர்த் ி கி மஜ!
__________________________________________________

12. ஸ்ரீமதி,மீ ரா ொய் அருளிய ெஜன் [முரள ீதரர் ராகம்]
ஆமக நாசூங்கி கி ரி
ஆமக நாசூங்கி நாசி
நாசி பி வ ர ஸி காரி

ர

ஜாவூம் ப்மரமீ ம் ஜனஹும்ஜா சூங்கி
***

ப்மரம ப்ரீ கீ பாந் ீ குங்கரு
சுர கீ கசன ீகா சூங்கீ

மலாக லாஜ குலகீ மர யா ா
யாஹமம் ஏ க ன ரா சூங்கீ
***

பிவமகபலங்க ஜா கபளடூங்கீ
மீ ரா ஹரி ரங்க நாசூங்கீ
கிரி ாரி கிரி ாரி

த்வாரகாபுரி ஸ்ரீஹரி
______________________________________________

13.ஸ்ரீமதி.மீ ராொய் அருளிய ெஜன் [ெகவான் சரணம் ராகம்]
மபா ல மா, மபா ல மா

மபா ல மா மர மபா ல மா
ரா ா க்ருஷ்ண பினா பிஜும்
மபால மா மர மபா ல மா
***
சாகர மசல டீமனா ஸ்வா
ஜீமன மபா ல மா
க ட மவா லீ ம மடா
மபால மா மர மபா ல மா
***

சாந்

சூர ஜனும் ம ஜ

ஜீமண மபால மா
ஆகியா சங்காம

ப்ரீ

மஜாட மாமர ஸ்ரீராமா!
***
ஹீரா மாமணக ஜ மவ ர
ஜிமனம் மபா ல மா
க

ீ ர சங்காம

மணி

ம ாள மா மர ரகுராமா!
***

மீ ரா கமஹ ப்ரபு
கி ரி

ர நா க ர

ச ரீ ர ஆப் யும் சம

ம ால மாம

மபா ல மா

___________________________________________________________________
14. ஸ்ரீமதி.குணா ொய் அருளிய அெங்கம் [சர்கம் ராகம்]
நா ரா ய ணா பஜமர
மானச நாராயண
பஜமர த்ரிபுவன
ப ி ப
***

சிந் ிஸீ

ஜ ரீ தூம் காய உமணம்
துஜமர மா ன ச

விஷய உமபக்ஷுனி
அனுபவ ல க்ஷுனி
***

ஆத்ம ப ீம் ராம்
மர மா ன ச
க்ருஷ்ண

யார் ண வ

கர்ண புடீம் கு ஜ
***
மஹாம்சி க ீ துஜமர
மான ச ஹரி
விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா!
விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா!
_________________________________________________________

15.ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அருளிய ெஜன் [பகாங்கு ராகம்]
பக் ி ஆகளிலா

யா கன

பக் ி ஆ க ளி லா
பார்த் ர ீம் சா ரத்ய க ரீ
மஜா நிஜ ப
***

ம

பலிலா

த்யாகன ப்ரஹலா ா ஸ் வ
ப்ரகடுனி ஸ் ம்பீம்
நிர் ளி லா

ானவ

யா க ன

ருக்மணி மந ஏக
***

துளசி

ளாமன கிரி ர

ப்ரபு துலிலா

யா

கன வ்ருந் ாவன ஸ்ரீநா
முராரீ ப்ரபு கிரி ாரி

____________________________________________________________________
16. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அருளிய ெஜசை [ஹரிதாஸ் ராகம்]
சரணஜ மஹிமாஹமம் ஜான ீ ப்ரபு
யாஹி சரண மஸ கங்கா ப்ரகடீ
பகீ ர

குல ரன ீ யாஹி சரணமஸ

அஹல்யா உத் ரீ ககள மகீ
***

படராண ீ யாஹீ சரணமஸ விப்ர
சு ாமா கஞ்சன

ாம

ின்ஹி

மீ ரா கமஹ ப்ரபு கிரி ர நாகர

தும் பி ா ஹமம் மசாரீ ஸ்ரீநா !
______________________________________________________________________
17. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அருளிய ெஜன் [முரள ீதரர் ராகம்]
ஹமயா மமாமர பாக ஜாமக
சாது ஆமய பாவனா
சுவா சந் ன காச லிமயா
ஆங்க கூல காவனா
***
மதுராமம கம்ச மாரா
லங்கா ப ீ ராவணா
ராஜா பலி த்வாமர டஹரீ
ரூபலியா பாவனா
***
மகாகுல மமம் ஜாமக டஹரீ
த்வாரகா வ சா னா
மீ ரா பாயி ஹரி கீ
ப கூம் லகா வ னா

ாஸீ

_________________________________________________________

18. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அருளிய ெஜன் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ஹரி தும ஹமரா ஜனகீ பீர
த்கரளப ீகீ லாஜ ராகீ
துர

பாட்மயா சீர பக்

காரண

ரூபநரஹரி த்ரிமயா ஆஹி சரீர
***

ஹிரணா குஸ மாரி லீன்மஹா
நாஹீம் ந

ீர்மயா

ீர பூ...டம ா

கஜராஜ ராக்கயள கி...மயா பாஹரநீர
தாஸி மீ ரா லால கிரிதர

சரண கமல செ சீரஹரி - same tune
___________________________________________________________

19. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அருளிய ெஜன் [கிராமியக் காவடிச்சிந்து ராகம்]
ராம

க்ருஷ்ண மபால ம ா ீ ஹமனா ராம !

க்ருஷ்ண மபால ஏக ஹிம ா
***

லகட கியா அன மமால

ீ துண்ட

ஆயீ

ானா காமவ

பான ீ பீமவ பிஞ் சர மமம் கர
***

கல்மலால

மீ ராமகப்ரபு கிரி ர நாகர் சரண க ம ல
சித்

மடால ஸ்ரீஹரி வ்ருந் ாவன ஸ்ரீநா ா ஆமவா!

__________________________________________________________

20. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அருளிய ெஜன் [முரளிதரர் ராகம்]
மகாவிந்

லீனா மபால

ஹமமன மகாபால லீனா
மமால மகா யீ க மஹ சஸ் ா
மகாயி கமஹ மஹங்கா
***
மகாயி கமஹ அன மமால
மகாயி கமஹ ஹல்கா
மகாயி கமஹ பாரீ
லீயா
***

ராஜு ம ால

ப்ருந் ாவன மமம் குஞ்ஜ கலீன
மமம் லி யா பஜா மக மடால
மகாயி கமஹ கரமமம் மகாயி
கமஹ வனமமம் ரா ா மக
***
சங்ககி...மலால

மீ ரா மக ப்ரபு கிரி ர நாகர
பூர்வ ஜனமகா மபால
மாயி ஹமமன ஸ்ரீநா !

______________________________________________________

21. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அருளிய ெஜன் [நீலக்கேலில் ராகம்]
காயா ஹரி கா ப ஜ ன
நித்ய கரிமயாமர ஜா கா யா
சுக சம்ப மஸ நா ஹ க

ஜுர ஜுர மரி மயா மர மஜா
***

காயா ஹரிமக பஜனமஸ

நிஜப ஹவகுண்டகு சலிமயாமர
மீ ராமகப்ரபு கிரி ர நாகர
சரண கமல சித்

ரிமயாமர

_________________________________________________________

22. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அருளிய ெஜன் [முரள ீதரர் ராகம்]
ரா ா ப்யாமர ம

டா மராஜீ

பன்ஸீ ஹ மாரீ மஜா

பன் ஸீ மம மமரா ப்ராண
பஸ
***

ஹஹ மவ பன்ஸீ

கயீ மசாரீ நா மசா
மநகீ பன்ஸி ந ரூ மப கி
ஹரி ஹரி பான்ஸகீ மபரீ
கடி ஏக் முகமமம் கடி
***

ஏக க ர மமா கடி
ஏக அ ர

...ரீ

மீ ராமகப்ரபு கிரி ர நாகர
சரண கமல பலி ஹாரீ
______________________________________________________________________
23. ஸ்ரீகெீ ர் தாஸர் அருளிய ெஜன் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ம

கர மமாஹ தூஹரி ப ஹ ன மகா

மானமர நயன

ிமய

ர்சன

கர்மண மகா ஸ்ர வ ண
சுன க்யா னாமர வ ன
***

ி...மய
ியா

ஹரி குண காமன மகா ஹா
கர

ானமர கஜ

கபீர

ிமய

சுன பாயீ சா ம ா க ஞ் ச ன
நிப ஜ

கானமர சியாராம!

______________________________________________________________________
24. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அருளிய ெஜன் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ஹரி நாம ஜமபா பரமார்த்

யஹீ

ஜூ மட மய ஜ க வ்யவஹாரா
பவ

ாப ஹம ா, மனஸ் சாந்

பிமவா ப்மரம அம் ரு
***

ார

கமரா

ப்ரபு சரண க மஹா ய ி முக் ி

சாமஹா ஹஹ மயஹி இஹ ஆ ார
பூரி மக்ஷத்ர
ஜகன்நா

ிவ்ய விஹார

ப்ரபு நர ஹரி

_____________________________________________________________________

25. ஸ்ரீப்ரஹ்மாைந்த தாஸர் அருளிய ெஜன் [முரள ீதரர் ராகம், இவரது ெஜன்கள்
மிக மிக ப்ரஸித்தம்]

ப்ருந் ாவனமக குஞ்ஜ பவன
மம நா ச
ர

கிரி

ாரீ

ர ர முரள ீ அ ர

பர பரஸ்வர மதுர மதுர
***
கர கரநட வர ஸ்வரூப
சுந் ர சுக காரீ

கன கனகன பஜ
டும டுமடும சல

ாள
சால

***
சரணன சன சன சன ச ன
நூ புர த்வனி ப்யாரீ
ிர

ிர ிர கர

பிர பிரபிர ம

கான
ான

***
மில மில மில ர....ச
ராஸ சங்க மகாபநாரீ
வ

வ வ

வ ன சந்

ஹஸ ஹஸ ஹஸ ஹஸன மந்
***

ப்ருஹ்மானந்

நந்

நந் ன பலி ஹாரீ

நந்

ப்ருந் ாவனமக குஞ்ஜ பவன
மம நா ச

கிரி ாரீ

______________________________________________________________________

26. ஸ்ரீ.ஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [கிராமியக் காவடிச்சிந்து ராகம்]
ஏக சார ராம

ஹரி பமஜா ஹரீ

ஹரி ஹரி ம ரீ சிந் ா, சாரீ
மய நாமாஸீ ம மர
***

ராம க்ருஷ்ண மகாவிந்
ஜபமக ஆனந்

பாமய மனா பந் , ஒளர

சாமர மஸாட தூஸமர மர ஹரி
***
க்ருஷ்ண நாம காமர
ப்யாமர ப்யாமர ஜமப
ஞான ம வ ஹரி, நாமமாலா
ஹருஷ பராலா பாயா பாயா
_______________________________________________________________________
27. ஸ்ரீசூர தாஸ் ெஜன் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
மதுகர ஸ்யாம ஹமாமர மசார
மன ஹர லிமயா மாதுரி
மூர

நிரக நயனகீ மஜார

கமய கடாய ம ார சப்
***
பந் ன

கமய ஹஸன அமகார

உசக பமராம் ஜாக
ாமர கின

நிசி பீம

ப ரீ மபார

சுர ாஸ ப்ரபு ஹ மன
மமமரா சரபமலக மயா நந் கிமசார!
______________________________________________________________________
28. ஸ்ரீப்ரஹ்மாைந்தர் அருளிய ெஜன் [பகாங்கு ராகம்]
ஜனம ஜனம மகாஹம
கருணாகர அவ

ாஸ து...மாமர

ா...ர ஸ்ரீக்ருஷ்ண முராமர!

***

பவ சாகர ஜல

ர ண கடின ஹஹ கி ஸ

வி ி ஜாவூம் பார முராமர ஸ்ரீக்ருஷ்ண முராமர!
***

தும்பின ஒளரன பாலக மமமரா வஞ்சக ச ப

பரிவார முராமர ஹம குணஹீன ம ாஷ ப ிபூரண
***

அபன ீ ஓர நிஹாரீ ஸ்ரீக்ருஷ்ண முராமர!
ப்ருஹ்மானந்

விளம் ப ன கீ மஜ ஸ்ரீக்ருஷ்ண முராமர!

சுனிமய மமரீ புகார முராமர!

______________________________________________________________________
29. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அருளிய ெஜன் [மாதா பஜய ஓம் ராகம்]
ஜாமகா பன்சீ வாமர ல னா
ஜாமகா மமாமர ப்யாமர ஹரி
ர ஜ ன ீ பீ

ீ மபாரபமயஹஹ

கரகர கி மல கிம் வாமர
***
மகாபீ ஹீ ம ன சுனிய னஹஹ
கங்கண கஜ்ஜன ஹா...மர
உமடாலாலஜீ மபாரபமயாஹஹ
சுரநரடாமட த்வா...மர
***
க்வாலபாலசப் கர குலாஹல
ஜயஜய சப்

உச்சா...மர

மாகனமராடீ ஹா மமம் லீன்ஹீம்
ககளவனமக ர கா மர
***
மீ ரா மக ப்ரபு கிரி ர நாகர
சரண ஆயமகா

ாமர

த் வா ர கா புரி வாஸி ஹமயா
மீ ரா ஹ்ரு ய விஹாரி
___________________________________________________________

30. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அருளிய ெஜன் [மாதா பஜய ஓம் ராகம்]
சாம்வர பன்சீ வாலா நந் லாலா
ம வாலா மகாகுலகா உஜ்ஜியாலா
க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணகமஹா சாஜ சபமர

க்ருஷ்ண நாம சங் கட துக்க ஹாமர
***

ஜப

துமாரீ மாலா நந் லாலா

ம வாலா மகாகுலகா உஜ்ஜியாலா
மகாவு கஹஹ

க்ருஷ்ண முராரீ

மகாவு கமஹ நடவர கிரி ாரீ
***

பாரலகாமன வாலா நந் லாலா

ம வாலா மகாகுலகா உஜ்ஜியாலா
மீ ரா மக ப்ரபு கிரி ர நாகர

த்வாரகா பு...ரி ராஜா நந் லாலா!
______________________________________________________________

31. ஸ்ரீஞாை டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
சுக துக்க காம்ஹீம் பஜன ப்ரவாஹீம்
மாயாமமாஹ பாஹீ ஹரி ரமயா

ஹரி ரூபீம் சுக ஹரிரூபீம் துக்க
ஹரி ரூபீம் மசாக ஆத்மா மாஜா
***
சாகார நிராகார சர்வஹா ஆசார
ஹரி ரூப சார பஜனபாவ
நிவ்ருத் ிமக ஞான ஹரி ரூப த்யான
மனா மசம் உன் மன ஹரி ரூபீம்
______________________________________________________________
32. ஸ்ரீகெீ ர் தாஸர் அருளிய ெஜன் [முரள ீதரர் ராகம்]
ப மஜா மர ஹப யா
ராம மகாவிந்

ஹரி

ஜப ப சா ன கசூம்
நஹிலா க
***

கர ச

நஹீம் கடரீ சந்

ீ

சம்ப ி சுகமக கா ர ண
ஜாமஸ பூல ப ரீ
கஹ கபீரா ஜ்யா முகீ ம்
***

ராம நஹீம் ஓ முக
தூ ல ப ரீ ஸ்ரீ ஹ ரி

காசி மக்ஷத்ர விஹாரி
ஸ்ரீராம க்ருஷ்ண ஹரி

___________________________________________________________

33.ஸ்ரீ. ஜைாொய் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
ரா ா ஆணிம ா முராரி
க்ரீடா குஞ்ஜவன ீம் கரீ
ரா ா டுல

டுல

நிஜ பவ னாந்
***

ஆலி

ஹரி

சுமனாஞ்மச மஸ மஜவரீ
ரா ா ஆணிம ா முராரீ
ஆவடீமனம் விடிமய ம

ாஸீ ஜனா ஆனந் ானந்

__________________________________________________________

34. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
மகாகு ள ீம் ச்யா சு...கா
அந்

பார நாஹி மலகா

பால க்ருஷ்ணா நந் ாகரி
ஆனந் ல்யா நர நாரீ
***
குடியா ம ாரமனம் கரீ ீ
க ா கா ீ கா...மணம்
துகா ம்ஹமண சந்ம

மயமண மப ிமல மகாவிந்ம !
____________________________________________________________

35. ஸ்ரீ நிவ்ருத்தி தாஸ் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
விஸ்வம்பர மூர்த் ி விச்வாமச பாளக
ஹவகுண்ட நாயக ஜீவ ஜீவ
ம
நந்

ரூமபம் சுந் ர
கரீம் வமஸ

ஜன ீம் வன ீம் ம மஸ க்ருஷ்ண ரூப
***
நிகல நிமகாட நி ம்ப பரிபூர்ண
அனந்

பூர்ணகன மகாபமவஷம்

நிவ்ருத் ி பரிகார ஹவகுண்ட அபார
பாக்ய பராவர யமசாம

மசம்

___________________________________________________________
36. ஸ்ரீ.கெீ ர் தாஸ் அருளிய ெஜன் [அண்ணா ராகம்]
டாமட விட பர,நிகடகடி பர
கர பீ ாம்பர,

ாரீ மர ராமா!

***

சங்க சக்ர ம ா, ஹா
மகாவர்த் ன கிரி,
***

விராஜி

ாரீமர க்ருஷ்ண!

மமாஹன மூர , குப சு ர
பன ீஹஹ நட நாகர, வ்ரஜ வா ஸீ மர
***

அ ஸீ குஸும சம, காந் ி விராஜி

மமாரமுகுட கள, து ள ஸீ மர ஹரி
***

பீமா மக

ட நிகட, பண்டர பு ர

அ ஜ ப மக்ஷத்ர, சுக
***

ாயீ மர ஹரி

ாள வணா
ீ
ஒள ர, ம்ரு ங்க பாமஜ
சந் னகீ பாச்சாயீமர, பஜன பஜன ஒளர்
***
கீ ர்த் ன நிசி

ின, காவ

ஹரி குண

லீலாமர ப்மரம, சுக ஹர மலவ
***

ஹபடா புண்டலீக, ம

வா லா மர

மசாட் ியா ஹவகுண்ட சுக, ஹரி பாவ பக் ி கா
***
பூகாமர க ஹ
லாக

, கபீர ஹரிமகா மீ டா

துளஸீ, புக்காமர ஸ்ரீஹரி

__________________________________________________________

37. ஸ்ரீமதி.மீ ரா ொய் அருளிய ெஜன் [நீலக்கேலின் ராகம்]
சாமலா மன கங்கா ஜமுனா
கங்கா ஜமுனா நிர்மல பான ீ
சீ ள மஹா

ச ரீ ர

பன்ஸீ பஜா வ
***

கா வ

கான்சா சங்கலிமய பலவரீ

ீர

மமார முகுட பீ ாம்பர

மசாமப குண்டல ஜலக

ஹீர

மீ ராமகப்ரபு கிரி ர நா க ர
சரண கமல பர சீ ர

___________________________________________________________

38. ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [டசாமாரியா ராகம்]
மகஸீ ராஜா ஆ ி
சகலா அ னா

ி

தூம்சீ க்ருபா நி ி நாராயணா!
***

அவ்யக் ா அக்ஷரா
சர்வ அ வி னா ஸ

அகா பண்டரீசா பாண்டுரங்கா!
***

தூசி ப்ரஹ்ம சாரி
மகாபி காஞ்மச கரீ
சர்வஸ்மவ உத்
***
ல டி மக
மகாகுல பீ

...ரீ சர்வ ஜீவாம்

ா வ லீ
ரீ

நாமா மமண ஸிரீம் பார வாஹி
______________________________________________________________

39. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [அண்ணா ராகம்]
ஆவமட பண்டரீ, பீமா பாண்டு ரங்கா!
சந்த்ர பாகா லிங்க, புண்டலீக ஹரி
***
காமம னு கல்ப,
ஆவடீசி
***

ரு சிந் ாமணி

ண,ீ பு ர வ ீ

ி

துகா ம்ஹமண ஜீவா, ம ார ஜாமலம் ம ார
நாடமவ மஹ பூ ,

ஹான காம் ஹீம்

_________________________________________________________________
40.ஸ்ரீகெீ ர் தாஸ் அருளிய ெஜன் [அண்ணா ராகம்]
பமஜா மதுர ஹரி, நாம நி ர ந்
பமஜா மதுர ஹரி, நாம ப மஜா
***

ர

மதுர ஹரி நாம, நிரந் ர ப மஜா

மதுர ஹரி நாம, ஸரஸ பா வ மஸ
***
ஹரி பமஜ மஜா, பாமவ மஸா ஸுக ாம
பாமவ மஸா ஸுக ாம, நிரந் ர ப மஜா
***

மதுர ஹரி ராம, ஹரி ஹி சுக ஹஹ

ஹரி ஹி சாந் ி, ஹரிஹி ப்ராணா ராம
***

ஹரி ஹி ப்ராணா ராம, நிரந் ர பமஜா
மதுர ஹரி ராம, ஹரி ஹி பாபமச
***

முக்

கமர மஜா, ப ஜ ன க மர

அவிராம பஜன, கமர அவிராம
***

நிரந் ர பமஜா, ம து ர ஹ ரி நாம
அமயாத்யா வாஸ, சியா ராம
_____________________________________________________

41.ஸ்ரீதுகாரம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [பகாங்கு ராகம்]
ஜன்மவரீ மகமல த்யான அந் ரீம் ம சி ஆடவண
ஆளி பிங்குரடீ ஜாள ீ பூர்வம ஹ பி ஸ ர ஸீ
குரு பக்

ஹரிபாய நிசி ின ீம் த்யா ஜாய

துகா ம்ஹமண ஆத்ம ப

சித் ீம் த்யானம

மகாவிந் !

_____________________________________________________

42. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
மகயிமகயி மாமஜ வா மச மகாட நாம
விமடாபாமசம் மடாமள தும் ஹி த்யாமர
சுக பாஹா விமடாபாமச முக தும்ஹீ
ஆயிகா ம
***

த்யான மாஜ்யா விமடாபா!

பாமச குண மனா ம

ம ம்

ாம்வ மகயீ

ராஹீம் விமடாபாமச பாயீம் ஹ ரி
துகா ம்ஹமண மாஜ்யா ஜீ வா ந மகா
மசாடூம் னி யா மகசவ!

______________________________________________________

43.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [நீலக்கேலின் ராகம்]

ஸ்வயம்பூ ஆமுசா விமடவரீ, உபா
ஹச ன்யா சா காபா பாண்டுரங்கா!

நாஹீம் கடவிலா நாஹீம் ஹபச விலா
புண்டலீகாஆலா மபடா வாயா
***

த்வார மக சீ ஆ வ கீ
ஸ ம் ப த்

ி மக வு னி உபா

சக்ர பாணி பண்ட ரீஸீ

துகாம்ஹமண மூர்த் ி க ட லி மஜ
***

ம் ஹ ண

ீ த்யாஞ்ச்யா முக வர் ீ

கிமட மபடா ஸ்ரீஹரி

பாண்டுரங்கா கஜய பாண்டுரங்கா!
விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா!

________________________________________________________________________
44. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [காந்திஜி ராகம்]
ரூபி குந் ள மலாசன
சரணம்
ீ ஸ் ிரா வமலம் மன
***
ம ஹ பாவ ஹ ர ப லா
துஜா பாஹ ாம் விட்டல
***
களூம் மந ீ சுக துக்க

ஹான ஹர பலி பூக

***
துகா ம்ஹமண நவ் மஹ
பர ி துஜா

ர்சமன மாகு ீ

______________________________________________________________________
45. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [பகாங்கு ராகம்]
பஹு ாம் ஜன்மாம் அந் ீம் ஜன்ம லாஸீ ந ரா
ம வ தூம் மசாயிரா கரீ ஆ ாம் கரீ ஆ ாம் பாபா
***
ஸ்வஹி

ாஸா ஸ்வார்த்

அனர்த்

ாசா அர்த் சாண்டி

ஆ ாம் சாண்டி ஆ ாம் குடீ கல்பமன சீவாட, மார்க [ஆ ாம் சாண்டி ஆ ாம் குடீ
கல்பமன சீவாட]
***

ஆமஹ நீட பண்டரீசா! பண்டரீசா ஜாமவம்

ஸவர்க சுக த்யாமவம் ரூபம ம்பாஹா மவம் விமடவரீ
***
வமடவரீ
ீ
உபா ஆனந் ாசா கந்
சந்

துகா நாமச

நாம மகாமஷம் விட்டல ஹரி மஹ பாண்டுரங்கா!

______________________________________________________________________
46. ஸ்ரீதுகாராம் அருளிய அெங்கம் [கிராமியக் காவடிச்சிந்து]
அவகீ ஞ்ச

ீர்த்ம ம்,கடலீ ஏக மவளா

* சந்த்ரபாகா மடாளாம், ம கிலியா *
__________

அவகீ ஞ்ச பாமபம், மகலிம்

ிகாந் சீ

* ஹவகுண்டபண்டரீ, ம கிலியா *
__________

அவகியாம் சந் ாம், ஏகமவளா மபடீ
* புண்டலீகா ிருஷ்டி, ம கிலியா *
__________
துகா ம்ஹமண ஜன்மா, ஆல்யாமச சார்த் க
* விட்டலசிஏக, ம கிலியா *
_____________________________________________________________________
47.ஸ்ரீதுகாராம் அருளிய அெங்கம் [அண்ணா ராகம்]
ஆமஸீ மி ராஸ, பண்டரீ ஆமமஸ
கரபீமா
***

ீரீம், பாண்டுரங்க ஆமுசா

பி ா ருக்மாம வ,ீ ஆமூசி மா ா
பந்து புண்டலீகமுனி, சந்த்ரபாகாஹி பஹ்ண ீ
***
துகா ஜு நாட, மிராஸு டாவ

ிலா

பாயா பா ஸீம், மஹ பாண்டுரங்கா!
___________________________________________________________________

48.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
சலா பண்டரீஸி ஜாவூம்
ரகுமா ம வ ீ வர பாஹும்
மடாமள நிவ ீல கான மனா
ம

***
சந்

ம

ச மா

மஹாந்

ா ன

மஹா

ீல

மபடீ ஆனந்

நாசூம்

வாளவண்டீ மஜ

ீர்த் ாமச

மாமஹர ஸ்வர்க ஸுகாஞ்மச
***

பாண்டார ஜன்ம நாஹீமர

ஆணக
ீ துகா ம்ஹமண மாஜி
பாக விட்டல பண்டரிநா

கஜய பாண்டுரங்க விட்டல ஹரி!

____________________________________________________________

49. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
பாப மாஜா

ீன நா

வாட பக் ாஞ்சீ பாஹா
கரமடவுன ீ க டீ வ ரீ
உபா பிம்வமரச்யா
***

ீரீம்

கான ீம் குண்டமலம் வனமாலா
ரூப சுந் ர சாம் வாளா
துகா ம்ஹமண மபடா வ யா
ச ா உபாரில்யா பாஹ்யா
____________________________________________________________

50. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
மவ

அனந்

மபா லி லா அர்த்

இதுகாசி சா ிலா விமடாபாஸி

சரண ஜாமவம் நிஜ நிஷ்டா நாமகாமவ
சகல சாஸ்த்ராஞ்சா விசார
***
அந் ீம் இ து கா சி நிர் ர
அடார புராணம்
ீ சித் ாந்
துகா ம்ஹமண ஹாசி மஹ

விட்டல

பாண்டுரங்கா விட்டல பாண்டுரங்கா!
___________________________________________________________

51. ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [மாதா பஜய ஓம் ராகம்]
ம ஹ ஜாமவா அ வா ராமஹா
பாண்டு ரங்கீ ம் த்ருட பாமவா

சரணன மஸாடீம் சர்வ ா ஆண
து ஜீ பண்டரி நா ா!

***

வ ன ீம் துமஜ மங்கள நாம
ஹ்ரு யீம் அகண்டி

ப்மர...ம

நாமா ம்ஹமண மகசவ ராஜ
மகலா மநம சாலவ ீ மாஜா

____________________________________________________________

