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॥ શ્રીરામકૃ ણ તાતે્ર ૨॥
આચ ડાલાપ્ર તહતરયાે યસ્ય પ્રેમપ્રવાહઃ

લાેકાતીતાેઽ યહહ ન જહાૈ લાેકકલ્યાણમાગર્મ્ ।
ત્રૈલાેક્યેઽ યપ્ર તમમિહમા નક પ્રાણબ ધાે

ભ યા જ્ઞાનં તવરવપુઃ સીતયા યાે િહ રામઃ॥ ૧॥
નરદેવ દેવ, જય જય નરદેવ

ત ધીકૃત્ય પ્રલયક લતં વાહવાે થં મહાંતમ્
િહ વા રાિત્ર પ્રકૃ તસહ મ ધતા મસ્ર મશ્રામ્

ગીતં શાંતં મધુરમિપ યઃ સહનાદં જગજર્
સાેઽયં તઃ પ્ર થતપુ ષાે રામકૃ ણિ વદાનીમ્॥ ૨॥

નરદેવ દેવ, જય જય નરદેવ
શ ક્તસમુદ્રસમુ થતરઙ્ગં

દ શતપ્રેમિવજૃ ભતરઙ્ગમ્ ।
સશંયરાક્ષસનાશમહાસં્ત્ર

યા મ ગુ ં શરણં ભવવૈદ્યમ્॥ ૩॥
નરદેવ દેવ, જય જય નરદેવ

અદ્વયત વસમાિહત ચત્તં
પ્રાે વલભ ક્તપટા ત ત્તમ્ ।

કમર્કલવેરમદ્ભુતચેષં્ટ
યા મ ગુ ં શરણં ભવવૈદ્યમ્॥ ૪॥

નરદેવ દેવ, જય જય નરદેવ

– વામી િવવેકાન દ

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