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ஸ�பாவந �ரம� 

சா��ைற - �ம�ரஹ�ய�ரயசார தன�ய�க� 

�மேத ர�கராமா�ஜ மஹா ேதசிகாய நம : 
�மேத �நிவாச ராமா�ஜ மஹா ேதசிகாய நம : 
�மேத ேவதா!த ராமா�ஜ மஹா ேதசிகாய நம : 

�ராமஜய� 

  

த�வ"#ேணா: பரம� பத%� ஸதா ப&ய!தி ஸூரய : 
திவ (வ ச)(ராதத�. த� வ"+ராேஸா வ"ப!யேவா  

ஜா�,வாக�ஸ�ஸமி!தேத. வ"#ேணா- ய� பரம� பத� . 
�,ணாஹி. �,தவத( ஸவ"தராதிப�ைய 

பய�வத(ர!திராசேநா அ� , �,வா திசா�  

வ"#/ப�!யேகாரா அ�ேயசாநா ஸஹேஸா யா மேநாதா. 
+,ஹ�பதி- மாத0&ேவாத வா1�ஸ!வாநா வாதா அப"  

ேநா �,ண!, வ"#ட�ேபா திேவா த,ண: +,தி3யா  

அ�ேயசாநா ஜஹேதா வ"#/ப�ந(. 
 

ெப0ய ெப,மா� �ர�க நா&சியா- ஸ�பாவநா. 
�நிவாஸ ெப,மா� அல-ேம6ம�ைக தாயா- ஸ�பாவநா. 
ேபர,ளாள+ெப,மா� ெப,!ேதவ" நா&சியா- ஸ�பாவநா.  
ஆராவ�த+ெப,மா� ேகாமளவ6லி�தாயா- ஸ�பாவநா . 
,�மிண" ஸ�யபாமா ஸேமத �ேவ/ேகாபால+ ெப,மா�  ஸ�பாவநா.  
ப�0நாராயண+ெப,மா� அரவ"!தவ6லி தாயா- ஸ�பாவநா . 
9வராஹ+ ெப,மா� அ�:ஜவ6லி தாயா- ஸ�பாவநா.  
 

சரண� பவ"�ர� வ"தத� :ராண� ேயந9த�தரதி  

#�,தான�, ேதந பவ"�ேரண ;�ேதந 9தா: அதி  

பா+மாந� அராதி� தேரம. ேலாக�ய �வாரம-&சிம�  

பவ"�ர� <ேயாதி#ம� +ரஜாமாந� மஹ�வ�, அ�,த�ய 

தாரா பஹுதா ேதாஹமாந� சரண� ேநா ேலாேக ஸுதிதா�  

ததா. +ரப�னஜன ஸ!தான >ட�தரான ந�மா?வா-         

ஸ�பாவநா.  
 

சரண� பவ"�ர�  + ஸுதிதா� ததா. 
ந க-மணா ந +ரஜயா தேநந�யாேகைநேக அ�,த�வமாநச: 
பேரண நாக� நிஹித� %ஹாயா� வ"+ராஜேத ய� யதேயா 

வ"ச!தி . ேவதா!த வ"<ஞான ஸுநி&சதா-தா: ஸ!!யாஸ  

ேயாகா� யதய: ;�தஸ��வா: ேத+ரAமேலாேக பரா!த  

காேல பரா�,தா� ப0�&ய!தி ஸ-ேவ. தAர� வ"பா+ம�  

பரேவ&ம9த� ய� :BடCக� :ரம��ய ஸ�%�த�. 
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த�ராப" தAர� ககந� வ"ேசாக� த�மி! யத!த�  

தபாஸித3ய�. ய�ேவதாெதௗ �வர +ேரா�ேதா  

ேவதா!ேத ச +ரதி#Eத: த�ய +ர�,திலFன�ய ய: ப"ர� 

ஸ மேஹ�வர: த-ஸந �தாபகரான �பா#யகார- ஸ�பாவநா.  
     

சரண� பவ"�ர�  + ஸுதிதா� ததா. 
�ம� ேவதமா-க ப"ரதி#டாபநாசா-யாநா� 

ஸ-வத!�ர �வத!�ேராபய ேவதா!தா&ச-யாநா�  

�பகவ� ராமா�ஜ ஸி�தா!த நி-�தாரண  

ஸா-வெபௗமாநா� G+:6 ேவதா!த ேதசிக� ஸ�பாவநா.  
 

�ம� ேவதமா-�க  +ரதி#டாபநாசா-யாணா� 

ஸ-வ   த!�ர �வத!�ேராபய ேவதா!தசா-யாணா� 

� பகவ� ராமா�ஜ ஸி�தா!த நி-தாரண ஸா-வெபௗமாநா� 

�ம!  நாத�ன� �ம� யா�ந�ன� �ம� ராமா�ஜ �நிHப  

�நி�ரய ஸி�தா!த �தாபநாசா-யாணா�, 

�ம!  நிகமா!த மஹாேதஸிக +ரத-ஸித சரணாகதி ஸா��ர  

                                     �தாபைநக ர!தராணா�  

�ம! நிகமா!த மஹாேதசிக ஸ�+ேரா�த !யாஸ வ"�ச�1�த    

ஸி�த� ஸ� ஸ�+ரதாேய�யாதி ஆசா-ய ல)ணப09-ணாநா� 

தா�,ஸ !யாஸவ"�ச�1�த ஸ�:�தி� ஸாேஸவ (�யாதி  

                                  சி#ய ல)ண ப09-ணாநா�   

� நிகமா!த ேதசிக ஸ�+ேரா�த � பாIசரா�ரரே)ா�த   

அப"கமந உபாதாந இ<யா �வா�யாய  ேயாகHப பIசகால          

                                                                                                   நிரதாநா� 

<ஞாந ைவரா�யா�ஷடாந ேஸவதி �ம� ேவதா!தராமா�ஜ 

ஸ�யமி ஸா-வ ெபௗம கடா)ல+த ஸா-வ<ஞாந�  

�ம� பரமஹ�ேஸ�யாதி ப",தால��,த �ம� ேவதா!த  

ராமா�ஜ ஸ�யமி ஸா-வெபௗம +ர+,தி அேநக ஸ&சி�AAய   

ஸ�ேஸவ"த ஸரணாநள�நாநா�,  

�ம� நிே)ப சி!தாமண", ஸாரா�வாதிந(, � ஜய!�யாதி  
நி-ணய, � வ"#/ சி�த ம�களாஸாஸந காதா 3யா�யா,  

கBண"�B சிM�தா�: 3யா�யாந �ம� அப-யா+தா�,த 

பகவ�யாந ேஸாபாந  �ம!  நிகமா!த மஹாேதசிக  

ஸஹ�ரநாமாதி அேநக   ஸ�ஸ�+ரதாய அ�#டாந �ர!த  

க-�Hணா�, ஸ-வ<ஞாநா�,  �மதா�    

�ம� ேகாபாலா-ய மஹாேதசிகாநா� ஸ�பாவநா || 
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சரண� பவ"�ர�  + ஸுதிதா� ததா. 
ந க-மணா  + ஸ மேஹ�வர: 

�ம� ேவதமா-க ப"ரதி#டாபநாசா-யாநா� 

ஸ-வத!�ர �வத!�ேராபய ேவதா!தா&ச-யாநா�  

�பகவ� ராமா�ஜ ஸி�தா!த நி-�தாரண  

ஸா-வெபௗமாநா�  

�ம!நாத�நி �ம� யா�ந�நி �ம�ராமா�ஜ �நிHப  

�நி�ரய ஸி�தா!த �தாபகாசா-யாநா� 

�ம� �ேகாபாலா-ய மஹாேதசிக தி3ய கடா) ல+த  

ஸா-வ<ஞாநா� �மதா� � ேவதா!த ராமா�ஜ      

மஹாேதசிகாநா� ஸ�பாவநா.  
(ஆவண" - 9ரPடாதி)    

    

சரண� பவ"�ர�  + ஸுதிதா� ததா. 
ந க-மணா  + ஸ மேஹ�வர: 

�ம� ேவதமா-க + ஸி�தா!த �தாபகாசா-யாநா� 

�ம� � ேவதா!த ராமா�ஜ மஹாேதசிக தி3ய கடா) ல+த  

ஸா-வ<ஞாநா� �மதா� � �நிவாச ராமா�ஜ   

மஹாேதசிகாநா� ஸ�பாவநா.  
(ஐ+பசி - உ�திரPடாதி)  

 

சரண� பவ"�ர�  + ஸுதிதா� ததா. 
ந க-மணா  + ஸ மேஹ�வர: 

�ம� ேவதமா-க + ஸி�தா!த �தாபகாசா-யாநா� 

�ம� � �நிவாச ராமா�ஜ மஹாேதசிக தி3ய கடா) ல+த 

ஸா-வ<ஞாநா� �மதா� � �நிவாச ராமா�ஜ  

மஹாேதசிகாநா� ஸ�பாவநா.  
(மாசி - :#ய� ) 

 

சரண� பவ"�ர�  + ஸுதிதா� ததா. 
ந க-மணா  + ஸ மேஹ�வர: 

�ம� ேவதமா-க + ஸி�தா!த �தாபகாசா-யாநா� 

�ம� � �நிவாச ராமா�ஜ மஹாேதசிக தி3ய கடா) ல+த 

ஸா-வ<ஞாநா� �மதா� �பாகாேஸவக ராமா�ஜ  

மஹாேதசிகாநா� ஸ�பாவநா.  
(கா-�திைக – மக�) 
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சரண� பவ"�ர�  + ஸுதிதா� ததா. 
ந க-மணா  + ஸ மேஹ�வர: 

�ம� ேவதமா-க + ஸி�தா!த �தாபகாசா-யாநா� 

�ம� � �நிவாச ராமா�ஜ மஹாேதசிக தி3ய கடா)ல+த 

ஸா-வ<ஞாநா� �மதா� � �நிவாச ராமா�ஜ  

மஹாேதசிகாநா� ஸ�பாவநா.  
(ஆவண" - Sல�) 

 

சரண� பவ"�ர�  + ஸுதிதா� ததா. 
ந க-மணா  + ஸ மேஹ�வர: 

�ம� ேவதமா-க + ஸி�தா!த �தாபகாசா-யாநா� 

�ம�  �பாகாேஸவக ராமா�ஜ மஹாேதசிக தி3ய கடா)ல+த 

ஸா-வ<ஞாநா� �மதா� � ேவதா!த ராமா�ஜ      

மஹாேதசிகாநா� ஸ�பாவநா.  
(ஆவண" - 9ரPடாதி)  

 

சரண� பவ"�ர�  + ஸுதிதா� ததா. 
ந க-மணா  + ஸ மேஹ�வர: 

�ம� ேவதமா-க + ஸி�தா!த �தாபகாசா-யாநா� 

�ம� � ேவதா!த ராமா�ஜ மஹாேதசிக தி3ய கடா)ல+த  

ஸா-வ<ஞாநா� �மதா� � �நிவாச  

மஹாேதசிகாநா� ஸ�பாவநா.  
(:ரPடாசி - உ�திரPடாதி)  

 

சரண� பவ"�ர�  + ஸுதிதா� ததா. 
ந க-மணா  + ஸ மேஹ�வர: 

�ம� ேவதமா-க + ஸி�தா!த �தாபகாசா-யாநா� 

�ம� � ேவதா!த ராமா�ஜ மஹாேதசிக தி3ய கடா)ல+த  

ஸா-வ<ஞாநா� �மதா� � ர�கநாத 

மஹாேதசிகாநா� ஸ�பாவநா.  
(ஆவண" - ேரவதி) 

 

சரண� பவ"�ர�  + ஸுதிதா� ததா. 
ந க-மணா  + ஸ மேஹ�வர: 

�ம� ேவதமா-க + ஸி�தா!த �தாபகாசா-யாநா� 

�ம� � ேவதா!த ராமா�ஜ மஹாேதசிக தி3ய கடா)ல+த  

ஸா-வ<ஞாநா� �மதா� � ேவதா!த ராமா�ஜ      

மஹாேதசிகாநா� ஸ�பாவநா.  
(ப�%ன� - :#ய�) 



 5 

சரண� பவ"�ர�  + ஸுதிதா� ததா. 
ந க-மணா  + ஸ மேஹ�வர: 

�ம� ேவதமா-க + ஸி�தா!த �தாபகாசா-யாநா� 

�ம� � ேவதா!த ராமா�ஜ மஹாேதசிக தி3ய கடா) ல+த  

ஸா-வ<ஞாநா� �மதா� � �நிவாச ராமா�ஜ   

மஹாேதசிகாநா� ஸ�பாவநா.  
(ஆவண" - உ�திர�) 

 

சரண� பவ"�ர�  + ஸுதிதா� ததா. 
ந க-மணா  + ஸ மேஹ�வர: 

�ம� ேவதமா-க + ஸி�தா!த �தாபகாசா-யாநா� 

�ம� � ேவதா!த ராமா�ஜ மஹாேதசிக தி3ய கடா) ல+த  

ஸா-வ<ஞாநா� �மதா� � ர�க ராமா�ஜ 

மஹாேதசிகாநா� ஸ�பாவநா.  
(ைவகாசி - தி,வாதிைர) 

 

வாழி�தி,நாம+பாPU  
 
ஸ-வேதச தசாகாேல#வ3யாஹத பரா�ரமா | 
ராமா�ஜா-ய தி3யா<ஞா வ-�ததாமப"வர�ததா� || 
ராமா�ஜா-ய தி3யா<ஞா +ரதிவாஸர�<<வலா | 
திக!த3யாப"ந( 9யா� சா ஹி ேலாக ஹிைதஷிண ( || 
�ம!! �ர�க&0யம�ப�ரவாம�திந� ஸ�வ-�தய | 
�ம!! �0ர!க&0யம�ப�ரவாம�திந� ஸ�வ-�தய || 
நேமா ராமா�ஜா-ய ேவத!தா-�த +ரதாய"ேந | 
ஆ�ேரய ப�மனாபா-யா ஸுதாய %ணசாலிேந || 
ராமா�ஜ தயாபா�ர� <ஞாந ைவரா�ய 9ஷண� | 
�ம� ேவ�கடநாதா-ய� வ!ேத ேவதா!த ேதசிக� || 
 
வாழிய"ராமா�ச+ ப"�ளா� மாதகவா6  
வாW  மண"நிகமா!த%, - வாழியவ� 
மாற� மைற1மிரா மா�ஜ� பாEய��  
ேதM� பE1ைர�%I சீ-. 
 
வIச+ பரசமய� மாYற வ!ேதா� வாழிேய, 
ம�[:க?+  9Gரா� மன�க+ேபா� வாழிேய, 
கIச�  தி,ம�ைக 1க�க வ!ேதா� வாழிேய, 
கலிய[ைர  %E ெகாBட க,�ைடேயா� வாழிேய, 
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ெசIெசாY தமி?மைறக� ெதள�!ைர+ேபா� வாழிேய, 
தி,மைலேம6 தி,மண"யா\& சிற�க வ!ேதா� வாழிேய, 
தIச+ பரகதிைய� த!த,�ேவா� வாழிேய, 
ெச!தமி?� G+:6 தி,ேவ�கடவ� வாழிேய 
 
நான�ல�! தா� வாழ நா�மைறக� தா� வாழ  
மாநக0�  மாற�மைற வாழ - ஞான�ய-க�  
ெச�ன�யண" ேச- G+:6 ேவதா!த ேதசிகேன! 
இ�[ெமா,  ]YறாBE,�. 
 
வாழியண"  G+:6 வ, நிகமா!தாசி0ய�, 
வாழியவ�  பாதாரவ"!தமல- - வாழியவ�  
ேகாதிலா� தாBமலைர� ெகாBடாE� ெகாBE,�%�  
த(திலா ந6ேலா- திர�. 
 
                    தி,நா�   பாPU  
           &ரவண�த�M  ேசவ"�க  ேவBEய  
 
வாதாசனவர 0வெரன வ,மா பா#ய� வைகெப,நா�  
வ%ளாபரண+ெப,மா� தமிழி� வாசியறி!திUநா�, 
ேபதாேபத� ப"ரமெமனாவைக ப"ரம! ெதள�வ"�திUநா� 
ேப&ெசா�M�%& சதGஷண"ைய+ ேபசிய  ேதசிகநா�, 
த(தாகிய  பலமாய�   கைலகைள& சி�ெகன ெவ�றிUநா�  
தி�ெகPU� :க? �பாEய�ைத� ெதள�ய ^ைற�திUநா�  
ஒதாேதா� ேவதா!தா0ய� உதய� ெச\திU�நா�  
உ�தமமான :ரPடாசி� தி,ேவாண� எ[� நாேள 
   
     ெப0யாBடவ� வாழி�தி,நாம+பாPU  
 
நம� த�ைம �நிவாச லaமநாAவய ேயாகிேந   
�ம� ேவதா!த ராமா�ஜா�த சா-வ<Iய சாலிேந   
ேதசிேக!�ர தயாபா�ர� தாஸவா�ஸ6ய ேசவதி�  
யத(!�ர� � �நிவாச மஹாேதசிக மா&ரேய. 
 
வாழி தி,வர�க மாநக-சீ- மாதகவா6  
வாழி �நிவாஸ�ன� மாணEக� - வாழியேவ  
ேவதெமா, நா�%� வ"ய� தமிழி� மாமைற1�  
த(தற ந�கP க,b� சீ-. 
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ேவத+பைக& சமய� ேவ-கைளேவா� வாழிேய, 
ேவதா!த ேதசிக-ேபா6 வ (ற வ!ேதா� வாழிேய, 
ந(திெநறி தவறாம6 நிM�திேநா� வாழிேய, 
ேநச�டனாசார�  ந(ளைவ�ேதா� வாழிேய, 
காதcட� தமி?மைறய"� க,�ைர+ேபா� வாழிேய, க,  
ெதாBட- %ழா�ைத ந�% கா�தள�+ேபா� வாழிேய, 
9த:Cசைன மன�P ெபா,!த ைவ+ேபா� வாழிேய, 
:க? �நிவாஸ%, 9தல�தி6 வாழிேய. 
 
ேவத1க!தா� வாழ ேவதிய-க� தா� வாழ 
ஏதமிலிராமா[ச�வாழ - மாதவனா-  
ம�ன�யேகாய"6 �நிவாஸென�[� மா�ன�ேய  
இ�[ெமா, ]◌ாBE,� 
 
              � ேதசிக� ம�கள�  
 
�மா! ேவ�கடநாதா-ய: கவ"தா-�கிக  ேகஸC  
ேவதா!தாசா-ய வ-ேயா    ேம ஸ!நித�தா� ஸதா A,தி 
�ம! லaமண ேயாகீ!��ர ஸி�தா!த வ"ஜய�வஜ�   
வ"�வாமி�ரா %ேலா�9த� வரதா-யமஹ� பேஜ  
 
ஸ-வத!�ர �வத!�ராய ஸி�ஹாய கவ"வாதிநா�  
ேவதா!தாசா-யவ-யாய ேவ�கேடசாய ம�கள�  
 
நப�யமாஸி &ேரானாயா� அவத(-ணாய ஸூரேய  
வ"&வாமி�ரா!வயாயா� ேவ�கேடசாய ம�கள�  
 
ப"தா ய�யாந!தஸூ0: :BடCகா)ா ய<வந: 
ெபௗ�ேரா ய�தநய�ேதாதார�பாயா� த�ய ம�கள�   
 
ேவ�கேடசாவதாேராய� த�கBடா� ேசாதவா பேவ�  
யத(!�ரா�ேசாத ேவ�ேயவ� வ"த-�யாயா� ம�கள�  
 
�பாஷயகார: ப!�தாநா� ஆ�மநா த-சித� :ந: 
உ�த-�� ஆகேதா ]ந� இ�1�தாயா� ம�கள�    
 
ேயா பா6ேய வரதா-ய�ய +ராசா-ய�ய பரா� தயா� 
அவா+ய 3,�தி�  கமித: த�ைம  ேயா�யாய ம�கள�   
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ராமா�ஜா-யா தா�ேரயா� மாலா� ஸகலா: கலா: 
அவாப வ"�ச�ய+ேதய: த�ைம +ரா<ஞாய ம�கள�  
 
&,த +ரகாசிகா 9ெமௗ ேயநாெதௗ ப0ர)ிதா  
+ரவ-�திதா ச பாதேரஷு த�ைம �ேர#Pடாய ம�கள� 
 
ஸா���,த(ப": �ராமிfப": பAவ (ப": �,திப"- ஜநா� 
ய� ஸ�<ஜ(வயாமாஸ த�ைம  ேஸ3யாய ம�கள�  
 
ய: ��யாதிலாப  9ஜாஸு வ"�ேகா ைவ#ணேவ ஜேந  
�ரயண (ய தசா� +ரா+த: த�ைம ப3யாய மகளா� 
 
ய�மாேதவ மயா ஸ-வ� சா��ரம�ராஹி நா!யாத:   
த�ைம ேவ�கடநாதாய மம நாதாய ம�கள� 
  
ப"�ேர +ர�ேஹாபேதஷPேர ேம %ரேவ ைதவதாய ச  
+ரா+யாய +ராபகாயா� ேவ�கேடசாய ம�கள�  
 
ய: �,த�  வரதா-ேயண ேவதா!தாசா-ய ம�கள�  
ஆசா�ேத�திந� ேஸாப" பேவ! ம�களபாஜன� 
 
                 � ெப0யாBடவ� ம�கள�  
 
<ஞாநா�Pடாந ைவரா�ய  ேசவதி: &0த வ�ஸல:  
�நிவாஸ யத(!�ேரா ேம ஸ!நித�தா� ஸதா A,தி.  
ேவதமா-க ப"ரதி#Pடா�ேர ேவதா!த <ஞாந சாலிேந  
�நிவாஸ யத(!�ரா��ய ேதசிகாயா� ம�கள�  
 
பரவாத(ப ஸி�ஹாய ப03ராஜக 9+,ேத  
ஸ-வத!�ர �வத!�ராய ச-வ<ஞாயா� ம�கள�. 
 
�ரமிேடாபநிஷ�  ஸார <ஞா�ேர வ"�வ� ஸுர�,ேவ  
வ"��யாத ைவபவாயா� ேதசிேக!�ராய ம�கள�. 
 
� பா#யகார ஸி�தா!த மேஹாததி ஸுதா�சேவ  
ேவதா!தாசா-ய ஸி�தா!த வ-�தகாயா� ம�கள�. 
 
ரஹ�ய�ரய ஸாராதி �ர!த ஸார�ய ேவதிேந 
ராஜ(வ ஸமேந�ராய யமிராஜாய ம�கள� . 
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+ரப�தி   சா��ர  ஸார� ய ஏேகா ேவ�தி மஹ(தேல 
+ரப!நா-�தி ஹராயா� த�ைம பஹுள ம�கள�. 
 
நாத � யா�நாசா-ெயௗ ய&ச ச � ல#மநாAவய: 
த! �நி�ரய ஸி�தா!த ��தாபகாயா� ம�கள�. 
 
ர�ேகசபதி ேவதா!த லaமநா�Aைவய ேயாகிநா   
சம-+ப"�த பராயா� ஸ��ேவா�0�தாய ம�கள�    
 
ய: %�ப மாஸி :#ய-ே) Aயவத(-ண: ஸுபா!ேத     
த�ைம � �நிவாஸா��ய ேதசிேக!�ராய ம�கள� 
 
சடஜி� � பா#யகாேரா ய& ச ேவதா!த ேதசிக:  
ததாசா-ய �ரயா�சாய த�ைம �ேரஷPடாய ம�கள�. 
 
யத(!�ர � �நிவாஸ ராமா�ஜ %H�தமா�  
அவா+த ஸகலா-�தாய %ரேவ 90 ம�கள�. 
 
<ஞாந ப�தி வ"ர��யாதி க6யாண %ண சாலிேந  
<ஞாந +ரதாேநா�கBPடாய த�ைம நாதாய ம�கள� 
 
�,த �0தBட ஹ�தாய ஸூ-�வ :BPர வ"ேசாப"ேந  
;+ர� ய<ஞ ஸூ�ராய த�ைம ;�தாய ம�கள�. 
 
ய�யா�க�பயா ம!ேதா+ய�தா 3யா�,தி �,�பேவ� 
�வாஸ ேதசிேக!�ராய த�ைம பவ ம�கள�. 
    
த� ேதசிக கி,பா 9�நா �ராம கவ" நி-மித�  
த!  ம�கள�  ;படதா� ம�கள� பவதி �,வ�  
ேவதசீ-ஷ ரஸ<ஞாய ேவதா!தாசா-ய ப�தேய  
�நிவாஸ யத(!�ரா��ய ேதசிகாய நேமா நம: 
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வ-�தமான  ��#ண� �ம� ஆBடவ� - ைவகாசி தி,வாதிைர  
ேவதா!தல#மண�ந(!�ர �,பா�தேபாத� 
த�பாத1�ம ஸரஸ,ஹg  +,�கராஜ� 
�ைர\ய!த  1�ம �,த90 ப0&ரம� த�  
�ர�க லaமண�நி� சரண� +ரப�ேய.: 
 
ைமh- �ம� ஆBடவ� - ஆவண" உ�தர�  
�ம�  �வாஸ ேயாகீ&வர �நிக,ணால+த ேவதா!த1�ம�  
�ம� ேவதா!த ராமா�ஜ %,பதேயார-+ப"த�வா�மபார�  
�ம� &,�ய!தராமா�ஜயதி!,பேத:+ரா+தேமா)ா &ரம�த�   
�ம� �வாஸராமா�ஜ�நிமபர� ஸ�&ரேய <ஞாநவா-�தி�. 
 
தி,�%ட!ைத �ம� ஆBடவ� - ப�%ன� :#ய�  
�ம� ேவதா!த ராமா�ஜ �நிக,ணால+த ேவதா!த1�ம�  
�ம� �வாஸ ேயாகீ&வர %,பதேயார-+ப"த �வா�மபார�  
�ம� �ர�கநாதாAவய�நி�,பயா+ரா+த ேமா)ா&ரம�த�   
�ம� ேவதா!தராமா�ஜ �நிமபர� ஸ�&ரேயேத&ேக!�ர�. 
 
ெத�ப"ைர �ம� ஆBடவ� -  ஆவண" ேரவதி 
�ம� ேவதவத�ஸ லaமநா�ேன: +ரா+தாகமா!த �வய�  
ேதந �ர%:�கவா��0 1கேள  !ய�தா�ம ர)ாபர�  
�ம� �நிதி ேயாகிவ-யக,ணால+தா+ஜ ச�ரா�கந�  
வ!ேத சா!திவ"ர�தி 9-ணமநக� �ர�கநாத� %,�.  
 
ஆ�>- �ம� ஆBடவ� - :ரPடாசி உ�திரPடாதி   
�ம� ேவதா!த ராமா�ஜ யதி!,பேதா-ல+த ேவதா!த 1�ம�  
�ம� ேதவாதி ேந&சரண ஸரஸிேஜ ேதநத�தா�ம பார�  
�ம� �வாஸ ேயாகீ&வரமஹிதமஹாஸ�+ரதாையக நி#Pட�   
வ!ேத �வாஸேயாகீ&வர %,மநக� வ�ஸல� ப3யசீல�. 
 
ேதரW!G-  �ம� ஆBடவ� - ஆவண" 9ரPடாதி  
�ம� �வாஸேயாகீ&வர பத வ"நத� ல+த ேவதா!த1�ம�  
� பாGேஸவ" ராமா�ஜ �நிதிலகா� த�பத !ய�த பார�  
�ம�  �வாஸராமவரஜ�நிமேண-ல+த ேமா)ா&ரம� த�  
�ம� ேவதா!தராமா�ஜ யதி!,பதி�ஸ�&ரேய <ஞாநவா-�தி�. 
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காட!ேத�தி  �ம� ஆBடவ� - ஆவண" Sல�  
�ம� �வாஸேயாகி +ரவரஸக,ணாபா�க ஸ�காதப�கா� 
ேவதா!த�வ!�வ வ"�யா  மரஸலஹC சIசCகாயமாண: 
ேதநாசா-ேயண ர�க+ர:சரண1ேகத�தர)ா பர�: 
�ம� �வாஸ ராமாவரஜ�நிமண"� ஸ!தத� &ேரயேஸ �யா�. 
 
�ம�  சி�னாBடவ� - கா-�திைக மக�  
�ம! நாத�ந(!�ர யா�ந�நி � ஸ�யமF!�ரா�மந:  
� �வாஸ�ந(!�ர ேதசிகமேண: +ரா+தாகமா!த �வய�  
�ர�ேகசபேத தத-+ப"த பர� �பாகா ேஸவக  
� ராமா�ஜ ேயாகிந� %,வர� வ!ேத தயாஸாகர�. 
 
�ம� ெப0யாBடவ� - மாசி :#ய�  
� ர�ேகச பேத சம-+ப"த பர� &,�ய!த ராமா�ஜ  
� ேயாகீ!�ர %H�தேமந யமிந: &,�ய!த வ"�யா�மந:  
+ரா+த &,�யவத�ஸ 1�ம A,தய� � வாஸராம�ஜா� 
� �வாஸ�ந(!�ர ேதசிகமண"� &ேரேயாநிதி� ஸ�&ரேய. 
 
� தி,�ைற9BE �ம�  ஆBடவ� - ஐ+பசி உ�திரPடாதி  
�ம� ேகாபாலஸூேர- நிரவதி க,ணாவா+த ஸ�ஸ�+ரதாய� 
�ம� ேவதா!தராமா�ஜ யதி!,பதி�ஸ-வத: ��தாபய"�வா  
ய�மி!ஸ�ஸ�+ரதாய� ஸகல�பதிச! அ�சேதா�+ரவ"◌்#ட: 
�ம� �வாஸ ராமா�ஜ �நிமநக� த� பேஜ ேதசிேக!�ர�. 
 
�  வW�G- �ம� ஆBடவ� -  ஆவண" 9ரPடாதி  
ேகாபால ேதசிக பதா+ஜ ம3ரத�ய  
+ர<ஞா வ"ர�தி க,ணா�க ஸ� %ணா+ேத:  
ேவதா!த லaமன�ேன:&0த பாகேதய�  
பாதாரவ"!த 1கள� சரண� +ரப�ேய. 
 
�  தி,�%ட!ைத � ேதசிக� - :ரPடாசி 9ராட�  
� �,#ண ேதசிக பதா�:ஜ +,�கராஜ�  
ேவதா!த லaமண �ந(!�ர �,பா�த ேபாத�  
�ர\ய!த ேதசிக யத(!�ர சடா0 S-�தி�  
ேகாபால ேதசிக சிகாமண" மா&ரயாம: 
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� ஸா)ா� �வாமி - சி�திைர தி,வாதிைர  
�ர�கநாத %,பாத ஸேராஜ ஹ�ஸ�  
ேவதா!த ேதசிக பதா�:ஜ +,�கராஜ�  
�ம� யத(!�ர சடேகாப தயாவல�ப�  
ேவதா!த லaமண �நி� சரண� +ரப�ேய  
 
க6யாணாவஹ ம�மாக� கா,Bய கலசா�:ேத: 
+ரப�ேய ர�கநாத�ய பதப�கஜ த6லஜ�  
 
� வ (ரராகவ %ேரா� தநய� தத&ச  
சாCரகாதி ஸமத(�ய ஸம�த சா��ர�  
வ"�ேயாதமாநமநவ�ய %ைணகதாந�  
�ர�கநாத %,வ-யமஹ� +ரப�ேய 
 
� ேவ�ேடச%,ணாக,ணாகேரேண  
�ேச ஸம-+ப"த பர� &0த பா0ஜாத�  
� ர�கநாத %,வ ()ண ல+த ேபாத�  
�வ (ரராகவ%,� சரண� +ரப�ேய. 
 
வ�ஸ வ�ச பேயாத(!ேதா: க6யாண %ண வா0ேத: 
�மேதா ேவ�கேடஸ�ய சரெணௗ சரண� பேஜ. 
 
�மேதா ர�கநாத�ய %ைண-தா�ய �பாகத�  
ராமா�ஜ� �வ"த(ய� த� அ�வ"த(ய�பா�மேஹ. 
 
�தாத%, ேஸவா�த ேவதா!த 1களாசய: 
வா��யாந!த%,: �மா! &ேரயேஸ ேம� 9யேஸ 
 
�ைசல9-ண %லவா0தி 9-ண ச!�ர�  
� �நிவாஸ %,வ-ய பதா+ஜ +,�க�   
&ேரேயா %ணா�: நிதி ம&0த பா0ஜாத�  
� தாதயா-யமநக� சரண� +ரப�ேய. 
 
� ம&சடா0 �நிபாத ஸேராஜ ஹ�ஸ�  
�ம� பரா�%ச தேபாதந ல+த ேபாத�  
�ம! !,ஸி�ஹ வரதா-யதயாவல�ப�  
�ம� பரா�%ச �நி� +ரணேதா�மி நி�ய�  
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�ம� வரதவ"ஷBவா-ய பத ப�கஜ ஷPபத�  
அேஹாப"ல %,� வ!ேத வ�ஸ வ�ைசக ெமௗ�திக�  
மஹாதயாத(சிர�:ஜா)   
நி�யாந நி�யாப"நிவ"#ட :�ேத: 
அ<ஞாந நி�ராஹக மIஜஸாஹ�- 
அ�ம�%ேரார��0 1க�  +ரப�ேய  
 
மஹாதயாத(ச %ேரா� தநய� த�வவ"�வர�  
வ!ேத வரத வ"#Bவா-ய� வா�ஸ6யாதி %ணா-ணவ� 
நேமா வரத வ"#Bவாரயா நயநாந!த தாய"ேந  
வா��யாய வரதா-யாய வாதிந(ஹார பா�வேத 
ப-யாய பா#யகாராய +ரணதா-�தி� வ"G!வ!ேத  
+ரAமத!��ர �வத!�ராய �வ"த(ய +ரAமேண நாம: 
 
�மா! ேவ�கட நாதா-ய: கவ"தா-�கிக ேகஸC 
ேவதா!தாசா-ய வ-ேயா ேம ஸ!நித�தா� ஸதா A,தி   
 
ய�மாத�மாப"ேரத� யதிபதி கதித +ரா�தந +ர�0ேயா�ய�   
க-ம +ரAமாவம-ச+ரபவ பஹுபல� ஸா-�தம�ராஹி சா��ர�  
த� வ"#வ�ேபதவ"�யா��தி பதவ"ஷய��ேதய9த� +ர9த�   
வ!ேதயா�ேரயா ராமா�ஜ %,மநக� வாதிஹ�ஸா�:வாஹ�  
 
ராமா�ஜா-யதநய� ரமண (ய ேவஷ�- 
ஆ�ேரயமா�ம  %ண9-ண மந-�க சீல� | 
� ர�கராஜமிவ த�தயயா வத(-ண�  
�ர�க ராஜ %,வ-யமஹ� +ரப�ேய || 
 
ஆ�ேரய ேகா�ரா�:தி 9-ண ச!�ர�  
ஆசார 1�தா�ம %ேணாபப!ந�  
நதா-�திA,� ேதசிக ர�நஸூ�ந�  
ராமா�ஜா-ய� %,மா&ரயாம:  
ஆ�ேரய ேகா�ர ஸ�9த மா&ரேய &0தவ�ஸல� | 
யத(!�ர மஹாநஸிக� +ரணதா-�திஹர� %,� || 
+ரணாம�  லaமண�ன�: +ரதி �,Aணா மாமக� | 
+ரஸாதயதி ய�ஸூ�தி: �வாத(ந பதிகா� &,தி� || 
தயா நி�ந� யத(!�ர�ய ேதசிக� 9-ணம&ரேய | 
ேயந வ"&வ�,ேஜா வ"ஷேணார9-யதா மேநாரத:  || 
வ"காேஹ யா�ந� த(-�த� ஸா+,!தாவேந ��தித� | 
நிர�த ஜிAமக�ப-ேச ய�ர �,#ண: �,தாதர: || 
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அ�<ஜித )மா ேயாக� அ:Bய ஜந பாதக� | 
அ�+,#ட மதராக� த� ராம� -ய�பா�மேஹ || 
நம�யா� யரவ"!தா)� நாதபாேவ 3யவ��தித� | 
;�தஸ��வமய� ெசௗேர: அவதார மிவாபர� || 
 
நாேதந �நிநா ேதந பேவய� நாதவாநஹ� | 
ய�ய ைநகமிக� த�தவ� ஹ�தாமலகதா� கத� || 
ய�ய ஸார�வத �ேராேதா வ%ளாேமாத வாஸித� | 
&,த(நா� வ"&ரமாயால� சடா0� த�பா�மேஹ. || 
 
வ!ேத ைவ%BPட ேஸநா!ய� ேதவ� ஸூ�ரவத(ஸக� | 
ய�ேவ�ர சிகர�ப!ேத வ"&வேமத� 3யவ��தித�. || 
 
ஸஹத-மசC�   ெசௗேர: ஸ�ம!�0த ஜக�திதா� | 
அ��ரஹமயg� வ!ேத நி�ய ம<ஞாத நி�ரஹா� || 
 
கம+ யா�ய� %,� வ!ேத கமலா �,ஹ ேமதிந� | 
+ரவ�தா ச!தஸா� வ�தா பIசரா�ர�ய ய: �வய� || 
வ"காேஹ நிகமா!தா-ய வ"#/பாத ஸ��பவா� | 
ரஹ�ய�ரய ஸாரா��யா� �0�ேராதஸ மக6மஷா� || 
   
அவ"<ஞாத � வ"ஜாநதா� வ"<ஞாத மவ"ஜாநதா� |   
ரஹ�ய�ரய ஸாரா��ய� பர� +ரAமா� ேம A,தி || 
 
சீெரா�M G+:6 தி,ேவ�கட�ைடயா�  
பாெரா�ற& ெசா�ன  பழெமாழி1�  - ஓெரா�M  
தாேன யைமயாேதா தாரண"ய"6 வா?வா-�%  
வாேனற+ ேபாமள^� வா?^. 
 
ைவசேக  ேராஹிண"ஜாத� கா&யபாவய வா0ேத: 
இ!� � :BடCகா�ச� ேகா#Pf9-ணமஹ� பேஜ. 
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�மேத ர�கராமா�ஜ மஹாேத&காய நம: 
�மேத �நிவாஸ ராமா�ஜ மஹாேதசிகாய நம: 
�மேத ேவதா!த ராமா�ஜ மஹாேதசிகாய நம: 
�மேத ர�கநாத மஹாேதசிகாய நம: 
�மேத �நிவாஸ மஹாேதசிகாய நம:  
�மேத ேவதா!த ராமா�ஜ மஹாேதசிகாய நம: 
�மேத �நிவாஸ ராமா�ஜ மஹாேதசிகாய நம:  
�மேத பாகாேஸவக ராமா�ஜ மஹாேதசிகாய நம: 
�மேத �நிவாஸ மஹாேதசிகாய நம: 
�மேத �நிவாஸ ராமா�ஜ மஹாேதசிகாய நம: 
�மேத ேவதா!த ராமா�ஜ மஹாேதசிகாய நம: 
�மேத ேகாபாலா-யா மஹாேதசிகாய நம: 
�மேத ேவதா!த ராமா�ஜ மஹாேதசிகாய நம; 
�மேத ர�கராமா�ஜ மஹாேதசிகாய நம: 
�மேத +ரAமத!�ர �வத!�ராய மஹாேதசிகாய நம: 
�மேத %மார வரதாய மகா%ரேவ நம: 
�மேத நிகமா!த மஹாேதசிகாய நம: 
�மேத பகவேத பா#யகாராய மஹாேதசிகாய நம: 
�மேத மஹா 9-ணாய நம: 
�மேத யா�ந�நேய நம: 
�மேத ராமமி&ராய நம:  
�மேத :BடCகா)ாய நம: 
�மேத நாத�நேய நம: 
�மேத வ%ள9ஷண மஹாேதசிகாய நம: 
�ர�கநாய�ைய நம: �ர�கநாத பர+ரAமேண நம: 
�ர�கநாத தி3யமண" பாகா+யா� நம: 
�ம�ைய ேகாதாைய நம: � அல-ேம6 ம�கா நாய"காஸேமத  
� �நிவாஸ பர+ரAமேண நம: � ெப,!ேதவ" நாய"கா ஸேமத  
� +ரணதா-�திஹர வரத பர+ரAமேண நம: � ேகாமளவ6லி நாய"கா 
ஸேமத � அப-யா+தா�,த பர+ரAமேண நம: � அரவ"!த வ6லி  
நாய"கா ஸேமத � பதCநாராயண பர+ரAமேண நம: � ,�மிண (  
ஸ�யபாமா ஸேமத � ேவ/ேகாபால பர+ரAமேண நம: 
� அ�:ஜவ6லி நாய"கா ஸேமத �  9வராஹ பர+ரAமேண நம:  


