சக்தி பெளண்டேஷன் - சக்தி இசச வகுப்பு
ஸ்ரீருக்மிணி டதவி சடமத ொண்டுரங்கன் மீ து அன்ெர்கள் அருளிய
அெங்கங்கள் - 2

______________________________________________________________________________

1.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [அண்ணா ராகம் - நாமடக ெண்ேரி
ொட்டின் ராகம்]

நிஜல் யானே காதாம், உபா நாராயண
பபசல்யா கீ ர்த்தே கரிதாம் ன ானே

உபா ரானேேியாம், முகீ நாம வனத
நானச ோ னகாவிந்தம் நா நா சந்னத

மார்கீ சாலதா முகீ , நாம வாண ீ [ேரி]
உபா சக்ரபாண,ீ மானகம் புன ம் [ேரி]

துகா ம்ேனண யாசீ, கீ ர்த்தோசீ னகாடீ
ப்னரனமம் காலீ உடீ, நாம்யா ஸாடீம் ேரி

______________________________________________________

2.ஸ்ரீதுகாராம் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
சாவனே சுந்தர ரூப மனோேர
ரானோ நிரந்தர ஹ்ருதயீம் மனஜ
ஆணககாேீ
ீ
இச்சாஆம்ோ நாேீ சா
துனஜ நாம னகா
***

பாண்டுரங்கா!

ஜன்னமா ஜன்மீ ஜனய மாகி தனல துனஜ
ஆம்ோஸி பேஜ த்யானவ ஆதா [ேரி]
துகா ம்ேனண துஜ ஐனஸ தயாோ
துண்டிதா சகோ நாேீ ஆம்ோ
_______________________________________________________

3.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஸ்ரீவாரி ராகம்]
உச்ச நீச காம்ேீ னநனண பகவத்த
திஷ்ன
***

பாவ பக்தி நீயா ேரி

கர்ம ரங்கூ லானக னராேிதாஸா சங்னக
கபிரானச மானகம் னகனல விண ீ ேரி
***

மீ ராபாயி சாடீம் னகனதா விஷப்யாசா
தாமாஜீ சா ஜாலா பான
***

வாரேரி

புண் லீகா சாடீம் அஜுேி திஷ் த

துகா ம்ேனண மாத தன்ய த்யாசீ ேரி
__________________________________________________________

4.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஸ்ரீசக்ரராஜ ராகம்]
பாபாசீ வாஸோ நனகா தாவூம் ன ாோ
த்யாேுே ீ ஆந்தோ பரா சமீ
***

நிந்னதனச ச்ரவண நனகா மானஜ காே ீ
பதிரகனராே ீ ன வ ீ னதவா
***

அபவித்ர வாண ீ நனகா மாஜ்யா முகா
த்யாஜேுே ீ ன வ ீ னதவா
***

நனகா மஜ கதீ பரஸ்த்ரீ சங்கதீ
ஜோந்தூேமாதீ உ தாம் பலீ
***
துகா ம்ேனண மஜ அவத்யாசா கண் ாோ
தூம் ஏக னகாபாலா ஆவ ஸீ
______________________________________________________________________

5.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ராம ராம பஜய ராஜா ராம் ராகம்]
னதவா னோயிே பிகாரி, பண் ரீசா வாரகரி
ோச மாஜா னநம தர்ம, முகீ ம் விட் லா னச நாம
னேசி மாஜீ உபாசோ, லானக சந்தாஞ்சா சரணா

அனோ துகா ம்ேனண னதவா, னேசி மாஜீ னபாேி னதவா
______________________________________________________________________

6.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [கிராமியக் காவடிச்சிந்து]
சுந்தர னத த்யாே
உபா உ ாவரீ
கர க ாவரீ ன வூேியா
விட் ல பாண்டுரங்கா! ஸ்ரீேரி விட் ல பாண்டுரங்கா!
***
கோம் துேசீ ோர
காம்னஸ பீதாம்பர
ஆவன

நிரந்தர னேசி த்யாே

விட் ல பாண்டுரங்கா! ஸ்ரீேரி விட் ல பாண்டுரங்கா!
***

மகர குண் னல

தேபதீ ச்ரவணம்
ீ
கண்டீம் ககேஸ்துப மணம்
ீ விராஜித
விட் ல பாண்டுரங்கா! ஸ்ரீேரி விட் ல பாண்டுரங்கா!
***

துகா ம்ேனண மானஜ
னேசி சர்வ சுக

பாேீே ஸ்ரீமுக ஆவடீனே

விட் ல பாண்டுரங்கா! ஸ்ரீேரி விட் ல பாண்டுரங்கா!
________________________________________________________________________
7.ஸ்ரீஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
குரு மாதா குரு பிதா, குரு அமுசி குல னதவா
னதார ப தா சாங்கன , குரு ரக்ஷீ மானக புன
***

காயா வாசா ஆண ீ மே, குரு சரண ீ அர்பண
ஏகா ஜோர்த்தே ீ சரண, குரு ஏக ஜார்தே
_______________________________________________________________________
8. ஸ்ரீஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [நீலக்கேலின் ராகம்]
குரு பரமாத்மா

ப னர ஸ

ஐஸா ஜ்யாஸா த்ரு

விச்வாஸ

னதவ த்யாசா அங்கிலா
ஸ்வனயசஞ்சலா த்யா னச கரா
***

ஏக ஜாேர்த்தே ீ குரு னதவ
னயனதம் நாேீம் பர சம்சய
பாண்டுரங்கா கஜய பாண்டுரங்கா!
ராம க்ருஷ்ண பாண்டுரங்கா!
______________________________________________________________________
9. ஸ்ரீதுகாராம் அருளிய அெங்கம் [சாகர ராடகா ஜி ராகம்]
ஆதி குருஸி பஜானவ
ரூப் த்யாோஸி ஆணானவ
குரு சரணன
ீ
னதவ னபன

விதா பாவ
ஆனபா ஆப

குருபாசீ ஆனே னதவ

கிதீ சாங்கூ வாரம்வார
துகா ம்ேனண குரு பஜே ீ

னப

திலீ நிரஞ்ஜே ீ

________________________________________________________________________

10. ஸ்ரீதுகாராம் அருளிய அெங்கம் [ஸ்ரீதத்தாத்டரயர் மீ து அருளிய கீ ர்த்தசை]
தீே சினரம் சதா ோத தயா, மாஜா தண் வத

மாதாம் னசானப ஜ ாபார அங்கீ ம், விபூதி சுந்தர
கா னக னஜாே ீம் புன

ஸ்வாே நித்ய ஜான்ேவினச ஸ்நாே

சங்க சக்ர கதா ோதீ பாயீம் க ா வா கர்ஜதீ

துகா மஹ்னண திகம்பர தயா மாஜா நமஸ்கார!

________________________________________________________________________
11.ஸ்ரீஏக நாத் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
துமசா ப்ரசாத லாதலா மஸ்தகீ ம்
ஸ்ரீதத்தராயா னதனண ஜானலாமீ சுகீ

வானசம் வனதம் நாம தத்த தத்த ஆவடீம்
ேீசா மாஜீ னஜாடீ நகரீ துஜீ
***

பாயாஞ்சா ஆ வணத்யாவா சர்வகால
அகண்

கல்னலால நாம னகாஷ

ம்ேனண ஜோர்த்தே ஏகநாத பரினஜஸீம்
த்யாே அேர்நிஸீம் தத்தாத்னரய
_______________________________________________________________________
12.ஸ்ரீடசைா அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
உதார தும்ேீ சந்த, மாய பாப க்ருபா வந்த
னகவ ா னகலா உபகார, காயா வானூமீ பார
ஜ

ஜீவா உத்தார னகலா, மார்கதாவிலா சுபந்த

னசோ ம்ேனண உதராயீ, னோதா காம் ேீ தினசோ
______________________________________________________________________
13.ஸ்ரீொனு தாஸர் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
துஜீ க்ருபாநிதீ சந்த, மீ பதித அன்யாயீ
சகனல னபாலினயனல பார, ந கனே நிர்தார னயாக்யதா
ம்ணதீ தாஸ துமசா னதவா, கரினதாம் னேவா புடில்யாசா
உச்சிஷ்

ப்ரஸாதாசீ ஆஸ, ம்ேனண பானுதாஸ துமசா

_____________________________________________________________________
14. ஸ்ரீடகாரக் கும்ெர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ப்ரஹ்ம மூர்த்தி சந்த ஜகீ அவதரனல
உத்தாராவயாஆனல தீே ஜோ
ப்ரஹ்மாதிகஜ்யாசி வந்திதீ பாயவண ீ

நாம னகதா வதே ீ னதாஷ ஜாதீ
***

னோ கா துராசாரீ விஷயீ ஆஸக்த
சந்த க்ருனபத்வரித உத்தரதீ

அகண்டிதனகாரா த்யாசா வா பானே
நிசிதிே ீ த்யானய சந்த சங்கா

____________________________________________________________________

15.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [டகாவிந்தா ஹரி ராகம்]
சந்த ஆனே தீ னத பகனஸ
வ்ருக்ஷா மாஜீ ஊஸ பஜனஸ
த்யாஸீ கரிதாம் து கண்டீ

அபுலா னகாடீ னதா சாண்டீ
***

த்யாஸீ கரிதாம் பிேண ீ
அந்துே ீ நினக னகா

பாண ீ

த்யாலா அக்ேி வரி காலா
னபலா னவாவுேி ராேிலா
***
த்யாேீ னபல் பாசீ சாகர
னமாலா ச லா அபார
துகா ம்ேனண ஐனஸ னதார
நாேீம் சந்த கனரா கர
______________________________________________________________

16. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [நீலக்கேலின் ராகத்தில்]
னஜகாம் ரஞ்சனல காஞ்சனல
த்யாம்ஸீ ம்ேனண னஜா ஆபுனல
னதாசி சாது ஒேகாவா
னதவனதனதசி ஜாணாவா
***
ம்ருது சபாஹ்ய நவநீத
பதனஸசஜ்ஜ ோனசசித்த
ஜ்யாஸீ அ...பாங்கிதா நாேீம்
த்யாஸீ தரீ னஜா ஹ்ருதயீம்
***

தயாகரனணனஜ புத்ராஸீ
னதசீ தாஸா ஆணிதாஸீ

துகா ம்ேனண சாங்கூகிதீ

னதாசீபகவன் தாச்யா மூர்த்தி
________________________________________________________________________

17. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [கிராமியக் காவடிச்சிந்து]
க்ருதயுகா மாஜீ னோனதா
மீ ப்ரேலாத ேரி

* ேேனோேி அங்கத
த்னரதா யுகீ *
__________

த்வாபர யுகா மாஜீ

னோனதா மீ உத்தவ
* ம்ேனணாேி மாதவ
சந்த்னதாஷினல *
__________

கலியுகா மாஜீ ரூப
ஜாலீ னதாே ேரி
* நாமயா ேேனோே
அவதரனலா *
__________
னதனத ஜாரி னகலா
னோதா ஏக பண
* க்ரந்தமீ நிர்மே
சதனகாடி *
__________

கவிதா கரிதா உரலீ
னோதீ பாகீ ேரி
* னதசி ஆலி முகீ
துகா ேேனே *
_____________________________________________________________

18. ஸ்ரீஞாைடதவர் அருளிய அெங்கம் [ெகவான் சரணம் ராகம்]
துமனச நாம சங்கீ ர்த்தே, னேசீ மானஜ சந்த்யா ஸ்நாே
***
தும ச்யா பாயானச வந்தே, னேசீ மானஜ அனுஷ் ாே
***

தும ச்யா பாயா சாஸா னக்ஷப, ோசி மாஜா காலனக்ஷப
***

தும ச்யா ப்னரனம ஆே ீ நித்ரா, ேீச மாஜீ த்யாே முத்ரா
***

ஏகா ஜோர்த்தே ீ சார, ப்ரஹ்ம ரூப ோ சம்சார
_____________________________________________________________

19. ஸ்ரீொனுதாஸர் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
நாமா சாமேிமா சுக சாங்னக
பரீக்ஷீதீ ராஜா ஜானே அங்னக

ஜபதாஞ்சி ராம க்ருஷ்ண நானம
தேண னோதீ கர்மா கர்னம
***

நானம த...யா சாந்திக்ஷமா
நானம சீதே சங்கர உபா
நாம ஜப த்யாே ீ மே ீ

பானுதாஸ வந்தினதா சரண ீ

___________________________________________________________

20. ஸ்ரீதுகாராம் அருளிய அெங்கம் [நீலக்கேலின் ராகம்]
னவத அேந்த னபாலிலா
அர்த இதுகாசி சாதிலா
வின ா பாஸி சரண ஜானவ
நிஜேிஷ் ா நாம கானவ
***
சகல சாஸ்த்ரான்சா விசார
அன்தி இதுகாசி நிர்தார

அ ரா புராண ீ சித்தாந்த
துகா ம்ேனண ோசி [ேரி]
____________________________________________________________

21. ஸ்ரீக்ருஷ்ணப்டரமி மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [சர்கம் ராகம்]
சந்த்ரபானக ஸ்நாேக ரானவ
சந்தே டீனல கரானவ
வாலு வண்டீ னலாலானவ
விட் ல விட் ல னபாலானவ
***
கரு

ஸ்தம்ப வந்தானவ

கீ ர்த்தே கருேி ந்ருத்யானவ
விட் ல தர்சே கரானவ
விட் ல ஹ்ருதயீ ஸ்மரானவ

***

ப்னரமா ம்ேனண பண் ரி ஜானவ
ப்னரமா லிங்கே கரானவ
ஜய ஜய விட் ல பாண்டுரங்க!

ஜய ேரி விட் ல பாண்டுரங்க!

_______________________________________________________________

22. ஸ்ரீடசைாதாஸர் அருளிய அெங்கம் [நாம டத ெண்ேரீ ராகம்]
ஜன்மானச னயானவாேி, போனர பண் ரீ
நாசா மோத்வாரீ, னதவா புன

ேரி

***

சந்த்ரபானக தீரீ, கராதும்ேீ ஸ்நாே
த்யானர தர்சே புண் லீகானச [ேரி]

______________________________________________________________

23.ஸ்ரீொனுதாஸர் அருளிய அெங்கம் [ெகவான் சரணம் ராகம்]
தன்ய தன்ய னேம் நகர, பூ பவகுண்

பண் ர பூரி

தன்ய தன்ய சந்த்ர பாகா, மதனய புண் லீகா உபா
தன்ய தன்ய னவணு நாத, க்ரீ ா கரினதா னகாவிந்த
தன்யபத்மாலயாசீ பாலீ, காயீ சாரீ வேமாலீ
தன்ய பண் ரீசா வாஸ, னதவா கானய பானுதாஸ
விட் ல விட் ல பாண்டுரங்க! விட் ல விட் ல பாண்டுரங்க!
_______________________________________________________________

24. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ப்ரேலாத காரனண நரசிம்ே ஜாலாஸீ
த்யாசியா னபாலாஸீ சத்ய னகனல

ராமக்ருஷ்ண னகாவிந்த நாராயணா ேரி
கர்னஜராஜதவாரீ பக்த ராஜ
***
விட் ல மாதவ முகுந்த னகசவ
னதனணபதத்யகால தசகலா
துகா ம்ேனண தயா காரனணம்சகுண
பக்தாஞ்னச வசே சத்ய னகனல
________________________________________________________________
25. ஸ்ரீராமதாஸர் அருளிய அெங்கம் [தாசரடத ராகம்]
அபராதீ அபராதீ, ஆம்ோ நாேீ த்ரு

புத்தி

மானஜ அன்யாய அகநித, னகாண கரீல க ணி த
மஜ சர்வஸ்னவ பாோனவ, ப்ரதீதீனே சாம் பா ோ னவ

மாஜீ வாயீ

கரணி, ராமதாஸ னலா ாங்கண ீ

________________________________________________________________
26. ஸ்ரீசமர்த்த ராமதாஸர் அருளிய அெங்கம்
னே தயாளுவா [3 times] ஸ்வாமீ ராகவா!
***

ப்ரதமகாமலா லாவிலீ சனவ, மக உனபக்ஷனண னயாக்ய னே நவ்னே
***

சகல ஜாணதா அந்தர ஸ்திதி, மகதும்ோப்ரதி காய விேந்தீ
***

தாஸ துமசா வா

பாேனதா, னபாலதாம் நனய கண்

தா னதா

___________________________________________________________________

27.ஸ்ரீசமர்த்த ராமதாஸர் அருளிய அெங்கம் [ெகவான் சரணம் ராகம்]
வதே சுோஸ்ய ரசாே [ோ ராகவ] - 2 times in all lines
சர்வாங்கீ தனு சு...ே ீே [ோ ராகவ]

ம்ருகநாபீனர கிோடிோ [ோ ராகவ]
மஸ்தகீ சு மேமாோ [ோ ராகவ]
சா ஜிரீ பவஜயந்தீ [ோ ராகவ]
பாயீம் னதா ர கர்ஜதீ [ோ ராகவ]
சுந்தர லாவண்ய காண ீ [ோ ராகவ]
உபா னகாதண்

பாணி [ோ ராகவ]

சகல ஜீவாஞ்னச ஜீவே [ோ ராகவ]
ராமதாஸாஸி ப்ரசன்ே [ோ ராகவ]
_____________________________________________________________________

27.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
ஏயீ கா தூம் மாய பாப
பண் ரீ ச்யா ராயா
துஜ விண வண
ீ
ஜாலா
க்ஷீண ஜாலீ காயா
***
யாதீ ேீே மதி ேீே
கர்ம ேீே மானஜ
னசான ாேியாம் சர்வ லஜ்ஜா
சரண ஆனலாம் துஜ
***

தீே நானத தீே பந்தூ
நாம துஜ ஸானக

பதிதபாவே நாம ஐஸீ
ப்ரீதா வே ீ கானஜ
***
வின வரீ நீ

உபா கடீவரி கர

துகா ம்ேனண னேசி ஆம்ோ
த்யாே நிரந்தர

____________________________________________________

28. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [கிராமியக் காவடிச்சிந்து ராகம்]
ராஜஸ சுகுமார,மதோசா புதோ

ரவிச சிகோ, னலாபலியா [பாண்டுரங்கா! பாண்டுரங்கா!]
***

கஸ்தூரீ மேவ , சன்தோசீ உடீ
ருனே மாே கண்டீ பவஜயந்தீ [பாண்டுரங்கா! பாண்டுரங்கா!]
***

முகு

குண் னல, ஸ்ரீமுக னசாபனல

சுகானச ஓதனல ஸகேேீ [பாண்டுரங்கா! பாண்டுரங்கா!]
***
கானச னஸாே சோ, பாங்கனர பான ாோ
கேேிே சாவோ பாயியானோ [பாண்டுரங்கா! பாண்டுரங்கா!]
***
சகல ேீ தும்ேீ, ஹ்வானக ஏகீ சவா
துகா ம்ேனண ஜீவா தீரநாேீ [பாண்டுரங்கா! பாண்டுரங்கா!]

__________________________________________________________________________
29. ஸ்ரீடசைாஜி அருளிய அெங்கம் [ப்ரஹ்ம பமாகடே ராகம்]
ஸ்துதி கரூ ஜஸா
நாேி அ தி கார
சிணலா பணிவர வர்ண னவோ [வர வர்ண னவோ]
***
னத னத மீ சரதா
னோயீே பகசாபரீ
வர்ணாவய ேரி
கீ ர்த்தி துஜீ [ேரி கீ ர்த்தி துஜீ]
***

அ ா ரேீ பாகனல
சோேீ சீணனல

சார்ேீ ேீ ராேினல

கமேே யசீ [ராேினல கமேே யசீ]
***
ரக்மா னதவ ீ வர

அங்கீ கார னகலா

நிவாந்த ரேிலா
னசோ நாஹ்வ ீ [ராேிலா னசோ நாஹ்வ]ீ

_________________________________________________________________

30. ஸ்ரீடசாகா டமளர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
னதகிலா னதகிலா னயாகீ யாஞ்சாரானவா
ரக்மானதவசானோ
ீ
பண் ரீசா!

புண் லீகா சாடீம் யு னக அட் ாவசு
ீ
தருணி பாலனவஷ பீமாதடீம்
***

காயீனகாபானலவத்ஸ பவண வாஞ்சானமோ
நாசதீ னகாபால விட் ல சந்னத
னசாகானமோ னதனதம் வந்தினதா சரண
காலீ னலா ாங்கண மோ த்வாரீம்
_________________________________________________________________
31. ஸ்ரீொனுதாஸர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
லாவண்ய ரூப னே! ப...ோ ன ானே பரீ!
மூர்த்தினே னகாஜிரி வின வரீ
ராயீ ரகுமாயீ! சத்யபாமா ஆயீ!
கரு
***

ேனுமந்த

ாயீம் உனப அஸதீ

சந்த்ரபாகா தீர்த்த, புண் லீக முே ீ
தக்ஷிணவாேிே ீ னசாப தனஸ
னவணூநாதீ காலா னகாபால கரிதீ
பானுதாஸ த்ருப்தி பாேுேியா!
_____________________________________________________________________

32. ஸ்ரீொனுதாஸர் அருளிய அெங்கம் [கிராமியக் காவடிச்சிந்து]
அனோ பாண்டுரங்கா!
பதித பாவோ!

ஆமுசி விக்ஞாபோ, ஏக அனஸ! [பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கா!]
***
நாமாசா ஆசார!

சந்தாஞ்சா சங்காத
புரவாவா நிர்தாரீ

ஜன்னமாஜன்மீ [பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கா!]
***

பக்தீசினய யாதீம்
பக்தீசினய குலீம்

ஜன்மனத நிர்தாரீ

னதவராயா! [பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கா!]
***

பானுதாஸ ம்ேனண
துஜா நனகா தந்தா

ராத்ரிந்தி வ ஸ னகாவிந்தா!

வானச நாம [பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கா!]
_________________________________________________________________
33. ஸ்ரீொனுதாஸர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
அதவ்ய ஆேந்த னதாோ பரமாேந்த
னசானப சச்சி தாேந்த வின வரீ
சாவனே ரூபனேம் குணா அ...னகாசர
உபாகடீகரன

ஊே ீவின

***
பீதாம்பர பரிதாே சந்தோசீ உடீ
ருனே மால சுண்டீ பவஜயந்தீ
பானுதாஸ ம்ேனண ப்ரஹ்ம அனகாசர
னநணனவ விசார ப்ரம்மாதிகா!

__________________________________________________________________

34. ஸ்ரீசமர்த்த ராமதாஸர் அருளிய அெங்கம் [ஏக ஏக ராகம்]
னயனதம் உபா காம் ஸ்ரீராமா!
மேனமாேே னமக ஸ்யாமா!
***
சாப பானண காய னகனல
கர க ா வரீ ன
***

வினல

காயனகலீ அனயாத்யா புரி

னய னதம் ரச வி லி பண் ரி
***
காய னகலீ சரயூ கங்கா

னய னதம் வானேம் சந்த்ர பாகா
***

காய னகலா ேனுமந்த
னயனதம் புண் லீக பக்த
***

காய னகலா வாேர தே
னயனதம் வசவினல னகாபால
***

ராமதாஸீ பஜஸா பாவ
பதஸா ஜாலா பண் ரீ ராவ

__________________________________________________________

35. ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
பண் ரீ நி வாஸா சகா பாண்டுரங்கா!
கரி அங்க சங்க பக்தாசியா

பக்தபக வாரியா னோசீ நாராயணா!
னபாலதா வசே காய லாஜ
***
மனக பேுதாஞ்னச னபடியனலம் ருண
ஆம்ோசாடீங்னகாண ஆலீதா
வாரம் வார துஸ லாஜ நாேீம் னதவா
னபாலனர னகஸவா ம்ேனண நாமா!
__________________________________________________________

36. ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [ப்ரம்ம பமாகடே ராகம்]
வின வரீ உபா
தீோஞ்சா பகவாரீ
னப ாவயா உபாரீ
னதான்ேீ பாஹ்யா [விட் ல பாண்டுரங்கா, விட் ல பாண்டுரங்கா!]
***
குணனதாஷ த்யாஞ்சா
நபானே சின ாோ
னபன

னவனோ னவோ

னகஸிராஜ [விட் ல பாண்டுரங்கா, விட் ல பாண்டுரங்கா!]
***

ஐஸா தயாவந்த
னகத சமாசார
லோே ஆணினதார

சாம்பாேினதா [விட் ல பாண்டுரங்கா, விட் ல பாண்டுரங்கா!]
***

சர்வாலாகீ னததா
சமாே தர்ஸே

உபானதா ஆபண

சம பாயீ [விட் ல பாண்டுரங்கா, விட் ல பாண்டுரங்கா!]
***

நாம ம்ேனண தயா
சந்தாஞ்சீ ஆவடீ

னப ாவயாக ாடீம்

உபாஸியனச [விட் ல பாண்டுரங்கா, விட் ல பாண்டுரங்கா!]
______________________________________________________________________________________
37. ஸ்ரீநீளா அருளிய அெங்கம் [காந்திஜி ராகம்]
முகு

குண் னல வேமாலா

னகசர கஸ்தூரிசா டிோ
***

வின ா னததிலாம் யாம் திடீ
அங்கீ ம் சந்தோசீ உடீ
***
ஜடித கங்கனணம் முத்ரிகா
கானஸ பீதாம்பர னந கா
***
முக லாவண்யாசீ காண ீ

பஜஸா சந்த்ர பூர்ண பண ீ
***
கடீ னமகலா வி ரா ஜி த
வாங்கி கிங்கிணி னதா

கர்ஜித

***
நீோ ம்ேனண கடீகர
அங்கீ காந்தீ மனோேர
___________________________________________________

38. ஸ்ரீஷாந்த சக்குொய் அருளிய அெங்கம் [அண்ணா ராகம்]
னதேு ா சரணம்,
ீ
வாஜவினதா னவணூ
னகாபிகா ரமணூ, ஸ்வாமீ மாஜா
***
னதகிலாக மானய, யமுனேச்யா தீரீம்

ோத காந்த்யாவரீம், ராதினகச்யா
***

குஞ்ச வர்ண ன ானே, சிரீம் பாபர னஜாடீ
மயூர புச்ச, னவஷ்
***

வி ராஜி த

சகுண னமக ஸ்யாம, லாவண்ய சுந்தர
நாமயா தாதார, னகஸீ ராஜ

________________________________________________________

39. ஸ்ரீக்ருஷ்ணப்டரமி மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [அண்ணா ராகம்]
னேசி வரனதயீ வின ாபாயீ ேரி
னேசி வரனதயீ வின ாபாயீ ேரி
ஜன்ம ஜன்மாவரி னய ஊேி வார்கரி

யாத்ரா கரூம் னக்ஷத்ர பண் ரி ஸ்ரீேரி
கரூம் ப்ரணாம சந்தாஞ்சா சரண

ராமக்ருஷ்ண ேரி நாம சங்கீ ர்த்தே
சாவே சுந்தர துஜா ரூப தரூம் ஹ்ருதயீம்
ப்னரம ஸ்வரூப னே பாண்டுரங்கா!
________________________________________________________

40. ஸ்ரீஏகநாதர் அருளிய அெங்கம் [ெகவான் சரணம் ராகம்]
ரானத ரானத ரானத ரானத ரானத ரானத முகுந்த முராரீ
வாஜவினதா னேணு ேரி ோஸா வோ கிரிதாரீ
***
காந்த்யாவர காம் ப ே ோதாம் மத்னய காடீ ேரி

வாஜவினதா னவணு ேரி ோஸாம் வோ ஜகனகடீ
***
ஏக ஏக ககேேணனயக, ஏக ஏக க்ருஷ்ண ேரி
தரினயல்யா னபர மத்னய காலுேியா ேரி ேரி
***
ஏகா ஜோர்தே ீம்ராஸ, மண் ல ரசினயனலம் ேரி
ஜிகன

பானே திகன

அவனதம் ப்ரம்ேசீ னகாந்தனலம்

________________________________________________________

41. ஸ்ரீொலக தாஸர் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
ேளு ேளூ தும்ேீம் வா

சலா

வான ந் த மி ே தீல விட் லா
ோதீ தம்பூ...ர பாயீம்

குங்கர நாசத பண் ரி ஜாவுேியா

னமாேே விட் ல காவுேியா
ரங்க சினலவரீ நா சூேியா

சந்த தும்ேீ ேளூ ேளூ சலா
ம்ேணா விட் ல விட் லா!

_______________________________________________________

42. ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
நாம காவூம் நாம த்யாவூம்

நானமம் வின ாபாஸீ வாேூம்
ஆம்ேீம் பதவானச பதவானச
தாஸ பண் ரீ ராயானச
***

தாே திண்டீ னகவுண ீ ோதீம்
னகசவ ராஜ காவூ ப்ரீதீ

நாம ம்ேனண லானகாேி சதா

ஆேந்த நானம பாேூ னகாவிந்த
__________________________________________________________

43. ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [டகாவிந்தா ஹரி

ராகம்]

ஜாய ஜாய தூ பண் ரீ
னோய னோய வார கரீ
***
சாண்ன ாகோயா வாே வண்
காய ஞாச்சிசீ பவகுண்
***

காந்த்யாபதா காஞ்னச பார
துேஸீ மாலா ஆணி அபீர
***
சாது சந்தாஞ்ச்யா தா ண ீ
துகா ஜாய னலா ாங்கண ீ
___________________________________________________________

44.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [டகாவிந்தா ஹரி
னவ ா னவ ா னர பண் ரீ
னமார்னச லாவா பீ மாதீரீ
***

சலா சலா சந்த ஜே
கரா னத வாஸீ பாண் ே
***

ராகம்]

லு ா லு ா பண் ரபுர
தரா ரகுமாயீசா வர
***
துகா ம்ேனண சலா ேரி

காவ நி சாணி காலா ேரி

_____________________________________________________________

45.ஸ்ரீஞாை டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹாரத்தி ராகம்]
சகுண நிர்குண னதான்ேீ விலக்ஷண
ப்ரஹ்ம சோதே விட் லா
***

பதித பாவே மாேஸ னமாேே
ப்ரஹ்ம சோதே விட் லா
***

த்னயய த்யாதா சித்த நிரஞ்ஜே
ப்ரஹ்ம சோதே விட் லா
***
ஞாேனதவ ம்ேனண ஆேந்தசித்கண
ப்ரஹ்ம சோதே விட் லா
_______________________________________________________________

46.ஸ்ரீதுகாராம் மஹராஜ் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
நனய ஜரீ மதுர உத்தர
திதலா சுஸ் வர நாேீம் னதனவ
நாேீம் தயாவிண பு...னகலா விட் ல
ஏயிலபதசானபால ராமக்ருஷ்ண
***
னதவ பாசீம் மானக ஆவ டீசீ பக்தி
விஸ்வானச ப்ரீதி பாவ பனே
துகா ம்ேனண மோ சாங்கனதா விசார
தரனவா நிர்தார தினஸந்திஸ
________________________________________________________________

47. ஸ்ரீடசாகாடமளர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
பண் ரீனச சுக நாேீம் த்ரிபு வ ே ீ ம்
ப்ரத்யக்ஷ சக்ரபாணி உபா அனஸ

த்ரீபுவே ீம் சமர்த்த ஐனஸ பபந்தீர்த்த
தக்ஷிணமுகவா ோத சந்த்ரபாகா
***

சகல சந்தாஞ்சா முகு

மணினதகா

புண் லீக சகா ஆனே னதனத

னசாகா ம்ேனண னதனத சுகாடீமிராசீ
னபால்யா பாவிகான்ஸீ அகண்டித

_____________________________________________________________
48.ஸ்ரீஏக நாதர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
ஸ்ரீமுக ஸாஜினர குண் னல னசாபதீ
சங்க சக்ர ோதீம் பத்ம கதா

பீதாம்பர காம் பவஜயந்தீ கண்டீ
டிலக லல்லாடீ சந்தநாஞ்ச
***

முகு

குண் னலம் ஜலனக பான ாோ

கேே ீே சாம் வோ வின வரீ

ஸ்ரீவத்ஸ லாஞ்சே ஹ்ருதயீம் பூஷண
ஏகா ஜோர்தே த்ருப்த ஜாலா

____________________________________________________________
49.ஸ்ரீதுகாராம் அருளிய அெங்கம் [ஏக ஏக ராகம்]
ஏக மூர்த்தி வின ாபாயீ
ப்ரம்ம மூர்த்தி சர்வ

ாயீ

னதாேி மாயி உப னபடி
ஜே ீ பாயி தூப னராடி
தீே மூர்த்தி விட் ல ஏக
கான்னோபாத்ரீ னபடியாலிங்க
சந்த்ர பானக சர்வதீர்த்த

மந்த்ர ஜப நாம கீ ர்த்னத
பண் ரீச னசாகா னமோ
புண் லீக னக்ஷத்ரபால
நாமா ம்ேனண ஞாேனதவ
துகா ம்ேனண னதவ ஏக
________________________________________________________________
50.ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [டசாமாரியா ராகம்]
விட் லாஸீ பானே
விட் லாஸீ த்யானய
விட் லாஸீ கானய
சர்வ கானல
***

விட் ல ோ வ்ருத்தி ேரி
விட் ல ஜபனண ேரி
சித்த வித்த மே
சர்வ காம
***

ஸ பாஹ்ய விட் ல்
தான

கேவ

தச திச அ பா
விட் லசி
***

நாமா ம்ேனண தும்ேீ
விட் ல னோ ஊே
அபங்க பஜே ேரி
கரீதஸா

______________________________________________________

51. ஸ்ரீநாம டதவர் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
பண் ரீசா வாச, சந்த்ர பானக ஸ்நாே
ஆணிக தர்சே, விட்ன ாபா னச
னேஸி கன ா மஜ
ஜன்ம ஜன்மாந்தரீ
மாகனண ஸ்ரீேரீ நாேீ துனஜ
***
முகீ நாம சதா

சந்தாஞ்சீ தர்சே
ஜே ீ ஜோர்தே
ஐஸா பாவ
நாமா ம்ேனண
துனஜ நித்ய மோத்வாரீ
கீ ர்த்தே கஜரீம்ஸ
ப்னரமானச
_______________________________________________________________

52. ஸ்ரீஜைாொய் அருளிய அெங்கம் [மாதா பஜய ஓம் ராகம்]
துஜீ நாேீ னகலீ னசவா
து க வான
நஷ்

மானஜ ஜீவா

பாபி ணமீ ேீே

நாேீ னகனல துனஜ த்யாே

***

னஜனஜ து க ஜா னல மலா
னத த்வாம் னசாசினல விட் லா
க்ஷமா கரீ னதவ ராயா

தாஸீ ஜே ீ லானக பாயா

_______________________________________________________________
53. ஸ்ரீஜைாொய் அருளிய அெங்கம் [முரள ீதரர் ராகம்]
வி...டூ மாஜா னலங்கரு வாலா
சனக னலங்கு ராஞ்சா னமோ
நிவ்ருத்தி ோ காந்த்ய வரீ
னசாபாோசா ோத தரீ
***

புன

சானல ஞாேஸ்வர

மானக முக்தா பாயீ சுந்தர

னகாராகும் பார மாண்டீ வரி
னசாகா ஜீவா பனராபரீ
***
பாங் கானய கடினய வரீ
நாமா கராங்குே ீ தரீ
ஜே ீ ம்ேனண னர னகாபாலா
கரீ பக்தாஞ்சா னசா ேோ
__________________________________________________________________
54. ஸ்ரீதுகாராம் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
பதித மீ பாயீ சரண ஆனலா துஜ
ராகீ மாஜீ லாஜ பாண்டுரங்கா!
தாரினயனல பக்த நகனே துஜா அந்த
னதார மீ பதித பாண்டுரங்கா!
***
த்கரேபதீ பேீண பவரீ கான்ஜினயலீ
ஆபணா ஐஸீனகலீ பாண்டுரங்கா!
ப்ரேலாதா காரனண ஸ்தம்பீ அவதார
மாஜா கா விசர பாண்டுரங்கா!
***

துகா ம்ேனண துஜ சரண ஜீனவ பானவ
பாப நிர்தோனவ பாண்டுரங்கா!
விட் ல விட் ல பாண்டுரங்கா ேரி

விட் ல விட் ல பாண்டுரங்கா!

_____________________________________________________________
55.ஸ்ரீதுகாராம் அருளிய அெங்கம் [ஹரிதாஸ் ராகம்]
சத்குரு வான்னசாே ீ சாம்பன நானஸாய
தரானவ னத பாய ஆதீ ஆதீ

ஆபணாஸாரினக கரீதி தாத்காே
நாேீ காேனவே தயா லாகீ
***

னலாேபரிசாசீே ஸானே உபமா
சத்குரு மேிமா அகா தசி

துகா ம்ேனண பகனஸ ஆந்தனேனே ஜே
னகனல விஸரூே கர்ய னதவா!

________________________________________________________________

