சக்தி பெளண்டேஷன் - இசச வகுப்பு
ஸ்ரீரகுமாயி டதவி சடமத ஸ்ரீொண்டுரங்கன் மீ து அன்ெர்கள் அருளிய
அெங்கங்கள் - 4
______________________________________________________________________________
1.ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [மாதா பெய ஓம் ராகம்]
நாம காவூம் நாம காவூம்
நாமமம் விம ாபாஸீ பாஹும்

ஆம்ஹி தை வாமேதை வாமே
ைாே பண் ரி ராயாமே!
***

ாள ைிண்டி மகவுனி ஹாைீம்

மகேவ ராஜா காவூம் ப்ரீைி

நாமா ம்ஹமே லாமகாேி ேைா
அனந்ைநாமமம் பாஹும் மகாவிந்ை!

______________________________________________________________________
2.ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ைீர்த்ை விட் ல மேத்ர விட் லமைவ
விட் ல மைவ பூஜா விட் ல
மாைா விட் ல பி...ைா விட் ல
பந்து விட் ல மகாத்ர விட் ல
***
குரு விட் ல குருமைவ விட் ல
நிைான விட் ல நிரந்ைர விட் ல
நாமா ம்ஹமே மஜ வி ட்
யாஸீ ஜ...ன ீ விட் ல

ல நாமா

_________________________________________________________________________
3.ஸ்ரீொனு டதவர் அருளிய அெங்கம் [டகாவிந்தா ராகம்]
ைன்ய ைன்ய மஹ நகரீ
பூ தவகுண்

பண் ரபுரி

ைன்ய ைன்ய ேந்த்ர பாகா
மத்மய புண் லீகா உபா
***
ைன்ய ைன்ய மவணு நாை
க்ரீ ா கரிமைா மகாவிந்ை

தன்ய ெத்மாலயாசீ ொலீ
காயீ சாரீ வனமாலீ

தன்ய ெண்ேரீசா வாஸ
டதவா காடய ொனுதாஸ! - ஒடர ராகம்
_______________________________________________________________________
4.ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
கஸ்தூரி குங்கும மரமக லாலடிலா
மகேராேீ உடீ ேர்வாங்காஸீ

பாஹிலா பாஹிலா மாஜா பாண்டுரங்கா!
ஜீவம்
ீ ஜிவலக ம ாமளபரீ
***

ஹாரமோமப களாம் மஞ்ஜுரிோ துரா
கர்ே ரத்ன பளா ஜளா ளி ை
விம வரீ நீ

மகாமடீம் பாஉமலம்

த்யாம்வரீ ம விமலம் மஸ்ைக ம்யாம்
***

நாம யாஸீ ைே ீ புகலீமை ைாலீ
ஆனந்ை ைிவாள ீ ஆஜி ஜாலீ
விட் ல விட் ல பாண்டுரங்கா!
ஜஜய, விட் ல விட் ல பாண்டுரங்கா!
_____________________________________________________________________
5.ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [அண்ணா ராகம்]
மவைாஸீ காை ா, ச்ரு ைீஸீ கான ா
விட் ல உக ா, பண்
***

ரீ மய

நாம ப ர மவம் ரூப, ப ர மவம் ைர்ேன
பரமவம் நா கடியாமே, நாமா ம்ஹமே
***
துமஜம் அவமகஞ்ேீபரமவம், பாஹுனி பரமவ
ப்மரம துமஜம் விட் லா, மஹ பாண்டுரங்கா!
____________________________________________________________________
6.ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
மாமஜ மமனாரை பூர்ேஜீமக மைவா
மகேவா மாைவா நாராயோ!
நாஹீம் நாஹீம்மஜ ஆ ேி க மோ ய ரா
நகரீ அவ்மவரா பாண்டுரங்கா!
***
அனாைாோநாைா மஹாஸீம் தூ ையாளா

கிைீ மவளாமவளாம் ப்ரார்த்தூம் ஆைாம்

நாமா மமே ஜீவ மஹாமைாம் காோவே
ீ
மகலீ துஜீ ஆே ஆைாம் பரீ
_____________________________________________________________________
7.ஸ்ரீநாமடதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
காய குே மைாஷ மாமஜ விோரிஸீ
ஆமஹ மீ மைா ராஸீ அபராைாம்ஸீ

அங்குஷ் ா பாமோனி மஸ்ைகா பர்யந்ை
அகண்

துஸ் ேி ை ஆோர மலம்

***

ஸ்வப்ன ீம்மைவா துஜீம் நாஹீம் க லீம் பக்ைி
புேஸீ விரக்ைி மகா ான ீயாம்

தூம்ேி மாஜாகுரு தூம்ேி மாஜா ஸ்வாமி
ேகலாந்ைர்யாமீ ம் காவூம் துஜ!
***

நாமா ம்ஹமே மாமஜ சுகவ ீ ஜன்ம
மரே நமகா கரூம்ேீன பாண்டுரங்கா!
விட் ல விட் ல பாண்டுரங்கா! ஜஜய
விட் ல விட் ல பாண்டுரங்கா!
______________________________________________________________________
8.ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
மபாலூம் ஐமே மபால மஜமனம்
மபாமலம் விட் ல ம ாமள
ப்மரம ேர்வாங்காமேம்

ாயீம்

வாமேம் விட் ல ரகுமாயீ
***
நாசூம் கீ ர்த்ைனாோ ரங்கீ ம் ஞானைீப
லாவூம் ஜகீ ம் பமர ஹுனி
பரமைம் க ர மைமைம் ராஹும்
நிரந்ைர ேர்வ ேஸ்த்ைா ஆலிஹாைாம்
நாமா யாோ மகேர ைா ைா
_______________________________________________________________________

9. ஸ்ரீெனா ொய் அம்சமயார் அருளிய அெங்கம் [பகாங்கு ராகம்]
ோர ோர நாம விட்ம ாபா நாமமதுமஜம் ோர
ம்ஹே உனி சூலபாேி ஜபைமஹம் வாரம் வார
***

ஆைி மத்ய அந்ை நி ஜ பீஜ ஓங்கார
பைீை அஞ்ஞானிஜ

ை ர மல அபார

***
புத்ைி ஆேி முக்ைி சுக ைாயக ோ ோர

த்ருவ ப்ரஹ லா ை அம்ப ரீமஷம் மகலாஹா நிர்ைார
***

ைிவமளைிவஸீ வ்யர்த்ை ஜாமைா ஹா ேம்ோர
பாப ரகுமாமைவி வரூ விட் மலம் ஆைார

______________________________________________________________________
10. ஸ்ரீ.ஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ேமேரேஉபா
ீ
தேைன்யாோ காபா
த்தரமலாக் யாேீ மோபா பாண்டுரங்கா!
***

பக்ைாஞ்மே ஜீவன ோ ை காஞ்மே ோைன
சுகாமேம் நிைான பாண்டுரங்கா!
***
முக்ைி கல்பத்ரும மஹாபல உத்ைம
மகாபிகாஞ்ோ காம பாண்டுரங்கா!
***
ஏகாஏகீ விட் லா மைாேைா ேஞ்ேரலா
ஏகாஜனார்த்ைன ீ மப லா
பாண்டுரங்கா விட் ல பாண்டுரங்கா!
___________________________________________________________________________
11. ஸ்ரீ.ஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [மாதா பெய ஓம் ராகம்]
மயைேி பண் ர பூர மாமஜ
மயைேி பண் ர பூர மாமஜ
பக்ைி பீமாைீர பாவ புண் லீக
க ோ ம் ஹ மே வா தூர
***
அ ணு மர ணு வ்யாபக விட் ல
அேைாப ஆத்மா விட் ல தூர
ஏகா ஜனார்த்ைன ீம் நிஜகுரு பஜன ீம்
நாஹீம் ம் ஹ ோ வா தூர

_______________________________________________________________________________
12. ஸ்ரீஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
துமமேம் நா ம ே ங் கீ ர் த் ை ன

மஹேி மாமஜ ேந்த்யா ஸ் நா ன

து ம மேம் பாயாம் வாோ மேப
மஹேி மாஜா கால மேப
***

துமமே பாயாம் பாேீம் நித்ரா

மஹம்ேி மாமஜ ப்மரம முத்ரா
ஏகா ஜனார்த்ைனா கா ர

ப்ரும்ம ரூப ஹா ேம்ோர

_________________________________________________________

13. ஸ்ரீஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
பக்ைி ப்மரம விே ஞான நமகா மைவ
அபிமான நித்ய நவாையா மாஜீ

ப்மரமசுக மையீம் ப்மரமசுக மையீம்
ப்மரம வே
ீ
நஹீம் ேமா....ைா...ன
***

ராண் மவமனமஜவம்
ீ ச்ருங்கார தபம் மகலா
ப்மரம விே ஜாோ ஞான ீ தைோ
ஏகா ஜனார்த்ைன ீம் ப்மர...ம அைி மகா
அனுபவசுரவா
ீ

ஜாே ைீல

_________________________________________________________

14.ஸ்ரீதுகாராம் அருளிய அெங்கம் [மாதா பெய ஓம் ராகம்]
மவ ா மவ ா மஹா ப ண்
மமார்ச்ோ லாவா பீ மா ைீ ரீம்

ரீ

ேலா ேலா ேந்ை பக்ை ஜ ன

கரூம் மை வா ஸீ பாண் ன
***
லு

ா லு

ா பண் ர பு ர

ை ரா ரகு மாயி ச்ோ வர
துகா மமே ேலா காவ
நி ோ ேம்
ீ கா ை லா
____________________________________________________________

15. ஸ்ரீகான்டஹாொத்ரா அம்சமயார் அருளிய அெங்கம் [காந்திெி ராகம்]
ைீன பைிை அன்யாயீ

ேரே ஆமலா விம ாபாயீ
மீ மைாம் ஆமஹம் யாைி ஹீன
நகமள காம்ஹீ ஆேரே

***

மஜ அைிகார நாஹீம் ஹரி
படீமையீ வி ாபாயீ
ாவ மையீேரோ யாேீம்

துஜீ கான்மஹாபாத்ரா ைாஸீ

____________________________________________________________

16. ஸ்ரீஞான டதவர் அருளிய அெங்கம் [மாதா பெய ஓம் ராகம்]
விட் ல விட் ல கஜரீம் ஆவகீ
து ம து ம லீ பண்...

ரீ

மஹா மைா நா மா ோ கஜர

ைிண்ட்யா பைா காஞ்மே பார
***

நிவ்ருத்ைிஞான மைவ மோபான
அபார தவஷ்ே வ மை ஜாே
ஹ ரி கீ ர் த் ை னா ேீ ைாடீ

மை மைம் மோகா காலி மிடீ
_______________________________________________________________
17.ஸ்ரீகெீ ர் தாஸர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ஹம்மகா பண்

ர புர ஜானா

கன ஸ்யாமமக ைர்ேனமலனா
சூரஜ ோம்மன தஹைர் வாஜா
ேந்த்ரபாகா ைீரை நஹனா
***

ஏகைம்டீகா அபிர குலால
துளஸீ கீ மாலா ே ானா
கஹை கபீரா சுன பாயீ ோது
பாபீ மகா பார ல கா னா
_______________________________________________________________

18. ஸ்ரீமதி.சாந்த சக்குொய் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ருே ஜுணு ருே ஜுணு மர ப்ர ம ரா
ோண்டீம்தூ அவகுணு மர ப்ர மரா
***
ேரே கமல ைளு மர ப்ர மரா

மபாகீ ம் தூ நிஸ்ேளு மர ப்ர மரா
***
சுமனசுகந்து மர ப்ர மரா

பரிமள விது கது மர ப்ர மரா

ஜேளபாக்ய சுந்ைரு மர ப்ர மரா
பாப ரகுமாமைவ ீ வரு மர ப்ர மரா
_______________________________________________________________
19. ஸ்ரீ ஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
ஏக ஜ ஏ அபிலாஷ
பகவன் மம ஹ்ருைமய ைவ வாே
நாேஹூம் ஜக கீ ர்த்ைி மமவா
ந தவகுண்ம

வாே

***

ேித்ைிமமளாஜீவன பலி மஹாவா
ஏ அந்ைர நி வா ே

ேபலவிபலன ீம்நாமுமஜ பரவா
பரவா ஹரிஜன மேவா
***

மஹா ஆந்ைிமாம்ரமஹா நிரந்ைர
துஜ்யா ேரேம்
ீ விஸ்வாே
அமயாத்யா நகரீ மக ராஜா
ேியா ராமா ரகுராயா!
_________________________________________________________________

20. ஸ்ரீக்ருஷ்ணப்டரமி மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
பாண்டுரங்க மயமர பாண்டுரங்கா மயமர
பாண்டுரங்க மயமர விம ாபா மர

முகீ ம் மந்ைஹாே மாமைம் மகு மோமப
மங்களாங்க மயமர விம ாபா மர
***
கான ீம் மகரகுண் லகண்டீம் ஜகளஸ்துப
மேிகாம்மே பீைாம்பர விம ாபா மர
ராைா ஆேி பாமா ரகுமாயிமை ராேி
ராஜா பண் ரீ, விம ாபா மர
***
ப்மரமா ம்ஹமே ேந்த்ரபாகா ைடீம் வமே
புண் லீக பக்ை விம ாபா மர

பாண்டுரங்கா ஜஜய பாண்டுரங்கா ஜஜய
விட் ல விட் ல ஸ்ரீபாண்டுரங்கா!
________________________________________________________________

21. ஸ்ரீக்ருஷ்ணப்டரமி மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
விட் ல வாமே மபால கடிகடி
விட் ல வாமே மபால விட் ல
நாமசுைாரே மே வு னி

விட் ல ப்மரமமம் ம ால
***

ஆேன ீம் ேயன ீம் மபாஜன ீம்
கமன ீம் வை மஹ நாம

அமமால விட் ல நாமம

தரளா ராகவ ொஹதாம்

ரூெ சடகால ொண்டுரங்கா! - ஒடர ராகம்
____________________________________________________________________

22.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [காந்திெி ராகம்], [நீலக்கேலின்
ராகத்திலும் ொேலாம்]
ைன்ய ஜாமலா மஹா ேம்ோரீ
ஆம்ஹீ மைகிலீ ப ண்

ரீ

க்ரூம் மேத்ர ப்ரைேிோ
மபடூம் ேந்ை ோது ஜனா
***
ேந்த்ரபாமக கரூம் ஸ்நான
புண் லீகா மே ை ர் ே ன
உமப ராஹும் கரு பாரீ
ம ாமள பரூனி பாஹும் ஹரி
***

துகா ம்ஹமே வாளு வண்டீ
மஹா லாப புக் கா ோ டீ ம்
______________________________________________________________________
23. ஸ்ரீநீளா தாஸர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ேகல மந்த்ரராம வரிஷ்

ோர

விட் ல நாம த்ரி அ ே ர
வா மேம் உச் ோர கரிைாம்ஜப
ப்ரகம

மைகீ ம் விட் ல ரூப

***

த்ரி விை ைா பா ம் மே ஹ ர ே
விட் ல நாம உச் ோ ர ே
நீளா ம்ஹமே சுகம ேித்ைி

விட் ல நாமாேீ ே மா ைி

_________________________________________________________________________
24. ஸ்ரீமதி.சாந்த சக்குொய் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ேே பர உக

ந ய ன மை வா!

கராவயா ைவ மங்கல பூஜா

மைஹ மீ ப மீ ஹாளின மாஜா
பாவ பக்ைி ோஹா நஜ ராோ
***

ஸ்வகாரூன
ீ
த்யாவா தூப
ஜாலி மை மீ ச் வா ோ ோ

சுகந்ை பேரீே மங்கல மைோ
மகாமள பை ஹ்ருையா வரம விை
***

ப்ரபூ மாஜா யாவா அ ப ங் க
நாஹீம் நாஹீம் ஓவ ீ மூக

ஜிவாமனம் க ஸீ மர கா வ ீ

நயனா மதடல அஸ்ரு க ரி தீ
அடக ர சா தா வா - ஒடர ராகம்
_______________________________________________________________________
25.ஸ்ரீநரஹரி தாஸர் அருளிய அெங்கம் [டகாவிந்தா ராகம்]
மா மஜ ப்மரம துமஜ பாயீம்
ராமஹா ஐ மேம் கரீம் காஹீம்
மாக மேம் மை மஹேி மாமகாம்
ஆேிகா நலமகா ேந்ைாம்ேி
***
காயா வாச்ோ ஆ ேி ம ன
ை வ ேரேம்
ீ ஹாேி மாஜா
நிர்ைார மமே ந ர ஹ ரி
நிர்ைார மமே மோ னா ர
______________________________________________________________________

26. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
பண் ரீ பண் ரீ விடு ராயா ோ
நகரீ பம்வைா பி ம் வ மர ோ
மவ ா மத்மய ப ண்

ரீ ோ

ஹு ா கஸ்ைப்மரம் ேஹும் மகாேம்
ீ
***

ாள ம்ருைங்காேீ த்வன ீம்

ஐமே ஸ்ைல ஆ மஹ மகா ம ம்
துக யாலா விட் ல மபம ம்
விட் ல விட் ல ஸ்ரீபாண்டுரங்கா!

______________________________________________________________________
27.ஸ்ரீதுகாராம் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
நாம ேங்கீ ர்த்ைன ோைன தப மோமப
ஜல ைீல பாமபம் ஜன்மாந்ைரீேீ

நல கைீ ோயாே ஜாமவ வனாந்ைரா
சுமக மயமைா கரா நாராயோ!
***

ாயீே தபமோன ீ க ரா ஏ க ேித்ை

ஆவடீ ஆனந்ை ஆள வா வா

ராமக்ருஷ்ே ஹரி விட் ல மகேவா!
மந்த்ரஹா ஜபாவா ேர்வகால
***
துகா ம்ஹமே மோமப ஆமஹ ேர்வா ஹூனி
ோஹனா மைா ைே ீ மகமைா மயமை
அமயாத்யா புரி விலாே ஹரி
ைேரை நந்ைன பாண்டுரங்கா!
____________________________________________________________________

28.ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [சநடவத்யப் ொேல் - ஹரிதாஸ் ராகம்]
மகவோ மாைவா மகாவிந்ை மகாபாலா!
மஜவம்தூம்
ீ
க்ருபாளா பாண்டுரங்கா!
அத்யுைா வாமனா ைேரை நந்ைனா!
மஜ வி தூம் கா க்ருஷ்ோ பாண்டுரங்கா!
***
க்ருஷ்ே விஷ்மோ ஹரி முகுந்ை ஸ்ரீஹரி
மஜவி தூம் ஹரஹரி பாண்டுரங்கா!
ஐஸீ க்லானி கரிைா விட் ல பாவலா
தநமவத்ய மஜ விலா நாமயாோ!
________________________________________________________________

29.ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [ெசும்ொல் அளிக்கும் ொேல் - மாதா பெய
ஓம் ராகம்]

தூைபிமயாமமமர மகாவிந்ை லாலா
தூைபிமயாமமமர மைன மகாபாலா

காலாமரபேரா கபிலாமர காயீ

தூை மைாஹாவன நாமா ஜாயீ
***
மோமனகாகச்சுவா தூை மே பரிமயா
பிமயா நாராயே ஆ மக ைரிமயா

பாஷாேகீ மூரை தூைநஹீம் பீவை
ேீர ப ோண் ை நாமா மராமவ
***

ஐோபகைதமம் கஹீம் நஹீம் பாமயா
நாம மைவமன தூை பிலாமயா

தூைபிமயா மமமர மகாவிந்ை லாலா
தூைபிமயா மமமர மைன மகாபாலா!

__________________________________________________________________
29. ெனாொய் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
ஹரி ஆலாமர ஹரி ஆலா
ேந்ை ேம்மகப்ரம்மானந்து ஜாலா
ஹரிமயமைமர ஹரி மைமைமர
ஹரி வாம்சூனி நாஹீ துமஜமர
***
ஹரி நாமேமர ஹரி வாமேமர
ஹரி பாஹைா ஆனந்து ோமேமர
ஹரீ ஆைீமர ஹரி அந்ைீமர
ஹரி வ்யாபக் ேர்வாம் புைிமர
***

ஹரி ஜாோமர ஹரி வாோமர
பாப ரகுமா மைவி வரு ராோமர
ஹமர ராம ஹமர ராமா
ஹமர ராம ஹமர ஹமர!
_____________________________________________________________________
30. ஸ்ரீஞானடதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ஸ்ரீகுரு ோரிகா அேைாம் பாடி ராக
இைராம்ோமலகா மகாே கரீ
ராஜயாேி காந்ைா காய் பீக் மாமக

ம்ஹோேியா மஜாமக ேித்ைி பாமவ
***
கல்பைரு ைளவடீமஜா மகாேி தபே[லா]

காய வானி த்யால ோம்கீ மஜா ஜீ

ஞானமைவ் ம்ஹமே ைரமலா ைரமலா
ஆைா உத்ைரிமலா குரு க்ருமப
________________________________________________________________________
31. ஸ்ரீொனுதாஸர் அருளிய அெங்கம் [ஏக ஏக ராகம்]
ஜபைா நாமு விட் லாமே
பய நாஹீ மஹா ஹாளாமே
நாம மந்த்ர த்ரியேர
கரி ேைா மைா உச்ோர

விட் ல நாமம சுகானந்ை
பானுைாே பரமானந்ை

_________________________________________________________________________
32.ஸ்ரீமதி.சாந்த சக்குொய் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
ஹரி ஆலாமர ஹரி ஆலா
ேந்ைேம்மக ப்ரம்மானந்து

ஜாலா

ஹரிமயமைமர ஹரி மைமைமர
ஹரி வாம்சூனி நாஹீ துமஜமர
***
ஹரி நாமேமர ஹரி வாமேமர
ஹரி பாஹைா ஆனந்துோமேமர
ஹரி ஆைீமர ஹரி ஆைீமர
ஹரி வ்யாபக ேர்வாம்புைிமர
***

ஹரி ஜாோமை ஹரி வாோமர
பாப ரகுமாமைவி வருவா ோமர
ஹமர ராம ஹமர ராம
ராம ராம ஹமர ஹமர!
_________________________________________________________________________
33. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
ேல பண் ரீேி ஜாவும்
ரகுமா மைவி வர பாஹு
ம ாஜள நீவ ைிலகானு
மன மைமை ேமாைானு
***

ேந்த் மஹைா மஹா ைில் மபடி
ஆனந்மை நாசு வாள வண்டி

மஜ ைீர்த்ைாமே மாமஹரு
ேர்வ சுகாமே பாண் ாரு
***
ஜன்ம நாஹிமர ஆேிக

துகா ம்ஹமே மாஜி பாரு
ஹமர ராம ஹமர ராம

ராம ராம ஹமர ஹமர!

____________________________________________________________________
34. ஸ்ரீநீளா தாஸ் அருளிய அெங்கம் [சர்கம் ராகம்]
விட் ல நாமம, விட் ல ஜாமல
மைஹ பாவ விேருனிமகமல
ேர்வ கால விட்

ேித்ைி

ப்ரம்மானந்மை ம ட்டு ல ைீ
***

விட் ல த்யான ீ, மன ீ ஜன ீ
விட் ல மலாேன ீ ேிந்த்ன ீ
நீளா ம்ஹமே மபாகீ த்யாகீ
விட் ல ையா ை லாங்கீ [ம்]
______________________________________________________________________
35. ஸ்ரீநரஹரி தாஸர் அருளிய அெங்கம் [ முரள ீதரர் ராகம்]
க்ருபாகரி பண் ரி நாை!
ைீன நாை து ேமர்த்ை
அபராை கரீ ேமா

துஜ நகமள ம ஹி மா
***
கரி பக்ைாம்ோ ோ பாளூ
அனாைாம் ே தூ க்ருபாளூ
ஆம்ஹி பஹுை அன்யாயி
ேமா கரி விட் ா பாயி
***
ையா ோைரா அனந்ைா!
க்ருபாகரி பண் ரி நாைா!
து மஜ நாமு அம்ருை ோரு
நரஹரி ஜமப நிரந்ைரு

_________________________________________________________________________
36. ஸ்ரீஞான டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]

ஸ்ரீகுரு ோரிகா அேைாம் பாடி ராக
இைராம் ோ மலகா மகான கரி

ராயயாேி காந்ைா காயி பீக மாமக
ம்ஹோேியா மஜாமக ேித்ைி பாமவ!
***

கல்பைரு ைளவடீமஜாமகாேி தபே
லாகாய வானி த்யாலோம்கீ மஜா கீ

ஞானமைவ ம்ஹமே ைரமலா ைரமலா
ஆைா அத்ைரீமலா குரு க்ருமப!

__________________________________________________________________________
37. ஸ்ரீொனுதாஸர் அருளிய அெங்கம் [மாதா பெய ஓம் ராகம்]
ஜபைா நாம விட் லாமே

ப ய நா ஹீ மஹா கா ளா மே
நாம மந்த்ர த்ரி அ ே ர
கரி ேைா மைா உ ச் ோ ர
***
ஸ்ரீவிட் ல் நாமம சுகானந்ை
பானுைாே பரமானந்ை
விட் ல விட் ல பாண்டுரங்கா!
விட் ல விட் ல பாண்டுரங்கா!
__________________________________________________________________________
38. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
பாண்டுரங்க த்யான ீம் பாண்டுரங்க மே ீ
ஜாக்ருைீ ஸ்வப்ன ீம் பாண்டுரங்கா!

ஆேிக்துேமர மஜனாஹி ஆைாம்
மநமிலியா ேித்ை பாேுன ீயாம்
***
படிமலம் வளே இந்த்ரியா ேகலா
பாவமைா நிராளா நாஹீம் துமஜ
துகா ம்ஹமே மநத்ரி மகலீ ஓளகே
ை ஸ் ைமஹ த்யான விம வரி
_________________________________________________________________________

39. ஸ்ரீமதி.சாந்த சக்குொய் அருளிய அெங்கம் [மாதா பெய ஓம் ராகம்]
ராம் பரவா க்ருஷ்ே பரவா
சுந்ைர பரவா பாயி பரவா
மகேவ பரவா மாைவ பரவா

மகாபால பரவா பாயி யாமனா
***

பாப ரகுமா மை வி வ ரு
த்ரு பு வ னி க ரு வா

விட் ல பரவா பாயி யாமனா

பாண்டுரங்கா ஹரி பாண்டுரங்கா!
_________________________________________________________________________
40. ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
பண் ரீ நி...வாோ ேகா பாண்டுரங்கா!
கரி அம்க ககா பக்ைா ேி யா

பக்ைதகவரியா மஹாேி நாராயே
மபாலா வேன காய லாஜ
***

மாமக பஹுைாம்மே மப டி ய மல ருே
ஆம்ஹாோடி மகாே ஆலி ைா

வாரம்வார தூஜ் லாஜ் நாஹி மைவா!
மபாலமர மகேவா நாமா ம்ஹமே!
___________________________________________________________________________
41. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ெகவான் ராகம்]
தபல் ஆமலஹரி ேங்குேக்ர
கைா பத்ம மோமபகரீ
கரும

ஏமைா ப

த் கா ரி

நாபி நாபி ம்ஹமே த்வாமர!
***

முகு

குண் லாம்ோ ைீப்ைி

மைமஜம் மலாபலா கபஸ்ைி
மமக ஸ்யாமா வர்ே ஹரி
மூர்த்ைி ம ாளஸ் ோ ஜி ரி
***
ே து ர் புஜ தவஜயந்ைி
கலா மால மஹரு ளைி
பீைாம்பர ஜளமக தகே
உ ஜ லல்யா ைாஹி ைிே
***

துகா ஜாலா ஜே ேந்துஷ்
கர ஆமல

தவகுண் பீ

விட் ல விட் ல பாண்டுரங்கா!
விட் ல விட் ல பாண்டுரங்கா!
_______________________________________________________________
42. ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
பண் ரீோ வாே, ேந்த்ர பாமக ஸ்நான
ஆேிக ைர்ேன விம ாபாமே

மஹேி கம ா மஜ, ஜன்ம ஜன்மாந்ைரீ
மா கமே ஸ்ரீஹரி நாஹீ து மஜ
***

மு கி ேைா நாம, ேந்ைாமை ைர்ேன
ஜன ீ ஜனார்த்ைன ஐோ பாவ

நாமா ம்ஹமே துமஜ நித்ய மஹாத்வாரி
கீ ர்த்ைன கஜரீ ேப்மரமாமே

_________________________________________________________________

43. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
துஜ விணு மகாோ ே ர ணு
ஜாவு நா ரா ய ணு
ஐோன் மை கீ மீ மகாே ீ
துஜா ைீன்ஹீ த்ரி புவன ீ
***
பா ஹி லீ பு ரா மே
ைாம்ம ாளிலீ ை ரு ே மன
துகா ம்ஹமே

ாயி

ஜடுண்ம ஜலா துஜிய பாயி
__________________________________________________________________

44. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [அண்ணா ராகம்]
வ்ருே வல்லி ஆம்ஹா
மோ ய ரீ வ ன ே மர
பேி ஹீ சுஸ்வமரம்
ஆ...ள வி...ைீ
***
ஏமேம் சுமகம் ருமே
ஏகாந்ைா வாே

நாஹீம் குே மைாஷ
அங்கா மய ை
***

ஆகாே மண் ல

ப்ருைிவி ஆேன
ரமம மை மை மன
க்ரீ ா க ரீ
***

கம்ைா ககம்

லூ

மைஹ உ ப ோ ர

ஜாேவிமைா வாரா
அ வ ே ரு
***

ஹரிகைா மபாஜன
பர்வடீ விஸ்ைார
கருேி ப்ர கார
மே வு ரு ேி
***

துகா ம்ஹமே மஹாயி
மனாேி ேம் வாை
ஆ பு லா ேீ வாை
ஆ ப ோ ேி
___________________________________________________________

45. ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [மாதா பெய ஓம் ராகம்]
நாமா ம்ஹமே
ஆ ைா மலா பலா
ைீ ன க ரா

பாப ஞாமனஸ்வர
ேமாைி ஸ் ை ல ந ைீ ேி யா

மா ஷா தா கபல ம ெ ெ ண
சதடஸ ெனவள காய வ டன! [ஒடர ராகம்]
____________________________________________________________

46.ஸ்ரீடகாரக் கும்ெர் அருளிய அெங்கம் [சர்வடலாக தயாநிடத ராகம்]
ப்ரம்ம மூர்த்ைி ேந்ை ஜகி
அ வ ை ர மல விட் லஹரி
உத்ைரா வய ஆமல ைீன

ஜனா ப்ரம்மாைிகா த்யாேி
வ...ந் ைிை பாயவனி
நாம மகைா வ ை னி

மைாஷஜாைீ ஹாகா துரா
ோரீ விஷயீ ஆ ேக்ை

ேந்ை க்ருமப த்வ ரி ை
உத்ைரைீ அகண்டிை

மகாரா கும்பார த்யாேி

வா பாஹமைா நிேி ைினி
த்யாமய ேந்ை ேங்க

பண் ரீபுர பாண்டுரங்க!

________________________________________________________________
47. ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
விட் ல ருக்மிே ீ ேஹிை கரு
ஹனுமந்ை ஆேிக ேந்ை மஹாந்ை
ஜமா ஜாமல பரிே பா க வ ை
நாமா புண் லீக பைாகா
***

ேஹிை உத்ைாவமல கந்ைர்வ ஆேி மைவ
ஆமலசுரகே ோலவ ீ வி...மாமன
அலங்காபுரீ லஹண் மைார் ோரு
ஆமல ருஷீச்வர உத்ைாவமல
***
பார தவஷ்ேவாமே நாமா ம்ஹமே
மைவைி ேைி ைான் ரடீ ஹரி
ஜாைி மஜகாடீ யு மக மஜ ேி

பாண்டுரங்கா விட் ல பாண்டுரங்கா!
_______________________________________________________________

48.ஸ்ரீநரஹரி தாஸர் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
நாமா ோ பஜார் பண் ரி
நா ம ேி மக ைி
நா ம ேி மை ைி
மகாடிகுள உத்ைார
***
ாயீ

ாயீ ேந்ைமிளாஜல

கரிைி ஜய ஜய கார
ஆஷா

கார்த்ைிக் யாத்ரா

பரைி விட் லலஹா ேர்ைாரு
***

மகாபால புரீ காலா மஹாயி
லாஹ் யா ஞ் ோ படிமார

பால கைாோ லா கலி மகாடி
ைரிமலம் ஹரிமேம் த்வார
***

ோங்க

பாந்ைாஜர பக்ைீேீ

நாராயே நா மா ேீ
ேம்ோர ோகர பரல

ஜாமைாபுரு ஸ்ரீஹரி
***

நாராயே நாமாேீ
ேம்ஸ் க்ரிைீ மபா வ ரா
ஃபிர ை மே கர் க ரா
நாராயே நாமாேீ
***

நர ஹ ரி மபா ை லா
ஹரி நாமி ரங்கலா
நாராயே நாமாேீ
ஜஜய விட் ல பாண்டுரங்கா!
_________________________________________________

49. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
க்ருபாளு ேஜ்ஜன தும்ஹி ேந்ைஜன
மஹேி க்ருபாைான துமமே மஜ

ஆ வணு தும்ஹீ த்யாவ ீ பாண்டுரங்க!
கீ வ மாஜி ோங்க கா குள ைீ
***
அனாது அபராைி பைிைாஆகளா
பரி பாயா மவகளா நகா கரு
துகா ம்ஹமே துமீ நிரவில்யா வரீ
மக மஜ ஹரி உமபேே!
________________________________________________

50. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
லஹண் பண் மைகா மைவா
முங்கீ ோக ஜரோ ரவ
ஐராவை ரத்ன மைாரு
த்யாேி அங்குோோ மாரு

***

ஜ்யாேி அங்கீ மமாம

பணு

ையா யாைன கடினு
துகா ம்ஹமே ஜாே

வ்ஹாஜவ லஹாே ஹூனிலஹானு!

_______________________________________________

51. ஸ்ரீஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
யாமர நாசூ ப்மரமானந்மை
ராம நாம ேியா ேந்மை

ம்ஹே ஸ்ரீராம ஜய் ராம
ஜய் ஜய் ராமு
ஜய் ஜய் ராமு
***

பவ ேிந்து ைாரக நாமு
ஐஸீ நாமாடி ஆவடி

ைாள மகல மைோ பரி

ஆவடீடன நாம டதாகா
ம்ஹடண ெனார்த்தன ஏகா! [ஒடர ராகம்]
__________________________________________________

