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॥ શ્રીરામકૃ ણ તાતે્ર ૧॥
ૐ હ્ર ી ં ઋતં વમચલાે ગુણ જદુ્ગણેડ્યાે
નક્તં િદવં સક ણં તવ પાદપદ્મમ્ ।
માેહઙ્કષં બહુકૃતં ન ભજે યતાેઽહં

ત મા વમવે શરણં મમ દ નબ ધાે॥ ૧॥
ભ ક્તભર્ગશ્ચ ભજનં ભવભેદકાિર
ગચ્છંત્યલં સિુવપુલં ગમનાય ત વમ્ ।
વક્ત્રાેદૃ્ધતંતુ હૃિદ મે ન ચ ભા ત િક ચત્
var વક્ત્રાેદૃ્ધતાેઽિપ હૃદયે ન મે

ત મા વમવે શરણં મમ દ ન બ ધાે॥ ૨॥
તજે તરં ત તરસા વિય પ્ત ણાઃ var વિરતં વિય
રાગે કૃતે ઋતપથે વિય રામકૃ ણે ।
મત્યાર્ તં તવ પદં મરણાે મનાશં

ત મા વમવે શરણં મમ દ નબ ધાે॥ ૩॥
કૃતં્ય કરાે ત કલષું કુહકાંતકાિર
ણાંતં શવં સિુવમલં તવ નામ નાથ ।
ય માદહં વશરણાે જગદેકગ ય

ત મા વમવે શરણં મમ દ નબ ધાે॥ ૪॥
ૐસ્થાપકાય ચ ધમર્સ્ય સવર્ધમર્ વ િપણે ।
અવતારવિરષ્ઠાય રામકૃ ણાય તે નમઃ॥

– વામી િવવેકાન દ

Encoded and proofread by Sunder Hattangadi (sunderh@hotmail.com)
Corrections by Swami Mahayogananda.
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