
ગુરુ મધ્વ રાયરરગ ેનમો નમો 
ગુરુ મધ્વ સતંતતગ ેનમો નમો 
શ્રિપાદરજરરગ ે ગુરુ વ્યાસરાજરરગ ે
ગુરુ વારદરાજરરગે નમો નમો 
રાઘવેંદ્ર રાયરરગ ેવકંુૈઠ દાસરરગ ે
પરંુદર દાસરરગ ેનમો નમો 
ગુરુ શ્રવજય દાસરરગ ેભાગણ્ણ દાસરરગ ે
િી રંગ વલિદ દાસરરગ ેનમો નમો 
પરમ વરૈાગ્યશલિ તતમ્મણ્ણ દાસરરગ ે
હુન્દેકાર દાસરરગ ેનમો નમો 
ગુરુ િીશ શ્રવઠિન  પરમ ભક્તર ચરણ 
સરશ્રસજ યુગગલિગ ેનમો નમો 
--------------------------------
------- 
સતત ગણ નાથ શ્રસતિયનીવ કાયયદલિ મતત પ્રરેરસુવળુ 
પાવયતત દેશ્રવયુ 
મુકુતત પથકે મનવીવ મહા રુદ્રદેવ ભકુતતદાયકળુ ભારતી 
દેશ્રવ 
યુકુત શાસ્ત્રગિલ્લિ વનજ સમ્ભવનરશ્રસ સત્કમયગિ 



નડેશ્રસ સજ્નાન મતતશ્રયતુ્ત 
ગતત પાલિસુવ નમ્મ પવમાનનુ લચત્તદલિ આનન્દ 
સુખનીવળુ રમા 
ભક્ત જનરોદેય નમ્મ પરુન્દર શ્રવટ્ટિનુ સતત ઇવરોળુ 
શ્રનન્દી નડેસુવનુ 
--------------------------------
------- 
બારો ગુરુ રાઘવેંદ્ર બારય્યા બા બા  
રહિંદુમુરંદલિનેગ ેનીન ેગતત  
એંદુ નબંીદે શ્રનન્ન પાદવ  
બધંનવ લબરડસને્ન કરશ્રપરડ  
નદંકંદ મુકંુદ બંધો |અપ|  
 
સવેકનિેો નાનુ ધાશ્રવશ્રસ બદેંનો  
સવેયે નીડો નીનુ  
સવેકન સવેયેનુ સશે્રવશ્રસ  
સવે્ય સવેક ભાવવીયુત  
ઠાવ ુગાલણશ્રસ પોરેયો ધરેયોળુ  
પાવનાત્મક કાયુવ કરુલણ ||૧||  



 
કરેદરે બરુશ્રવયેંદુ સારુવદુુ ડંગુર  
ત્વરરતરદ બદંોદગો બદું  
જરરયબડેવો બરરદે શ્રનમ્મય  
શ્રવરહ તાિદે મનરદ કોરગુવ ે 
હરરય સ્મરણેય શ્રનરુતદલિ એન  
હરુષદલિ નીશ્રનરુત કોડુતલિ ||૨||  
 
નરહરર શ્રપ્રયન ેબા ગુરુશષેશ્રવઠિન  
કરુણ પાત્રન ેબગે બા  
ગુરુવરન ેપરરપોશ્રષસને્નનુ  
મરેયદિ ેતવચરણ કોટીય  
લિરરશ્રસ ચરણાબંુજવ તોરુત  
ત્વરરતદલિ ઓડોરડ બા બા ||૩|| 
--------------------------- 
બદંનો રાઘવેંદ્ર ઇંરદલ્લિગ ે| 
કંદન મોરે કેલિ જનશ્રનયુ બરુવતં ે|| બદંનો || 
 
ગજવરેર બદં  જગરદત શ્રનિંદ | 



અજશ્રપત રામન પદાબ્જ સ્મરરસુતલિ || બદંનો || 
 
હરરય કુલણસુત બદં  નરહરર શ્રપ્રય બદં | 
શરણાગતરનુ  કરવ શ્રપરડવનેેંદુ ||બદંનો || 
 
પ્રહ્લાદ વ્યાસ ંમુનીંદ્ર રાઘવેંદ્ર | 
શ્રનલિસુત મનવ મધ્વશે શ્રવઠિનલિ|| બદંનો || 
--------------------------------
----- 
રાઘવેંદ્ર ગુરુ રાયર સશે્રવશ્રસરો સૌખ્યરદ જીશ્રવશ્રસરો ||પ|| 
 
તુગંાતીરરદ રઘુરામન પજૂજશ્રસરો નરશ્રસિંઘન ભજકરો ||અપ||  
 
િી સુધીંદ્ર કર સરોજ સજંાત જગદોિગ ેપનુીત 
દશરશ્રથય દશત્વવ તા વરહશ્રસ દુમયતતગિ જશ્રયશ્રસ 
ઈ સમીર મત સસં્થાપકરાલગ શ્રનિંદકરનુ નીલગ 
ભસુૂરરરગ ેસસંવે્ય સદાચરણી કંગોલિસુવ કરુલણ ||૧|| 
 
કંુદદ વર મંત્રાિયદલ્લિરુવ કરેદલ્લિગ ેબરુવ 



બ દંાવનગત મ શ્રત્તકે જિપાન મુકુતતગ ેસોપાન 
સદંરુશનમાત્રદલિ મહાતાપ બરડદોરડસિાપ 
મંદભાગ્યરરગ ેદોરેયરદરુવ સવેે શરણર સજંીવા ||૨|| 
 
િીદ શ્રવઠિન સશ્રન્નધાન પાત્ર સસં્તતુતસલ ુમાત્ર 
મોદ પરડસુતતહ તાશ્રનહપરદલ્લિ ઇતગ ેસરરયલ્લિ 
મેરદશ્રનયોિલગન્નરસલુ ના કાણે પશુ્રસયલિાણ ે
પાદસ્મરણેય માડદવન ેપાશ્રપ ના પળેુવ ેસ્તશ્રપ ||૩|| 
--------------------------------
------ 
તુગંા તીરરદ શ્રનિંત સુયતતવરન્યારે પિેમ્મય્ય 
સગંીતશ્રપ્રય મંગિસુગુણતરંગ મુશ્રનકુિોતુ્તગં કાણમ્મ || 
ચેલવુ સુમુખ ફણેયલ્લિ તતિક નામગળુ નોડમ્મ 
જિમલણય કોરિલ્લિ તિુશ્રસમાિગેળુ પિેમ્મ 
સુિલિત કમંડલ ુદંડવન ેધરરશ્રસહન ેનોડમ્મ 
કુ્ષલિ રહરણ્યકનલ્લિ જશ્રનશ્રસદ પ્રહ્લાદનુ તાશ્રનલ્લિહનમ્મ 
||૧|| 
સુદંર ચરણારશ્રવિંદકે ભકુતતયલિિંદ નોડમ્મ 
વરંદશ્રસ સ્તતુતસુવ ભસુૂરવ દં નોડમ્મ 



ચંદદિકં તતશ્રયિંદ શોલભસુવાનદં નોડમ્મ 
રહિંદે વ્યાસમુશ્રનયેંદેશ્રનશ્રસદ કમંરદગિ રસઘરદિંદ રરહતન ે||૨|| 
અલભનવ જનાધયન શ્રવઠિન ધ્યાશ્રનસુવ નોડમ્મ 
અલભવરંદશ્રસદવરરગે અલખિાથયવ સલ્લિસુવ નોડમ્મ 
નભમલણયંદરદ શ્રવશ્રવધરદ શોલભસુવ નોડમ્મ 
શુભગુણશ્રનશ્રધ રાઘવેંદ્ર ગુરુ અબુજભવાડંરદ પ્રબિ કાણમ્મ 
||૩|| 
--------------------------------
-- 
રથવાનરેરદ  રાઘવેંદ્ર 
 રચન ે: ગોપાિદાસરુ 
રાગ : પશૂ્રવિ 
તાિ : આરદ 
 
સતત માગયરદ  સતંત સશે્રવપરરગ ે| અતત 
રહતદલિ મનોરથવ કોડુવનેેંદુ |||પ || 
 
રથવાનરેરદ  રાઘવેંદ્ર | સદ્ગુણગિ  સાદં્ર       ||અ.પ || 
 



ચતરુ રદક્કુ શ્રવરદક્કુગિલ્લિ | ચરરપાજનરલ્લિ 
શ્રમતતશ્રયલિદે બંદુ ઓિૈસુતલિ | વરવા  બડુેતલિ 
નુતતસુત પરરપરર નતરાલગહરરગ ે
ગતતપિેદે  સવયથા  ના લબડેનેંદુ||૧|| 
 
અતિુ  મરહમાના રદનદલ્લિ |રદતતજાવશંદલિ 
ઉત્પશ્રત્તયાલગ ઉલચતદલ્લિ | ઉત્તમ રીતતયલ્લિ 
અતતશયશ્રવરુતતરે  શ્રપતન ભાદેગળુ 
અતતશયશ્રવરુતતરે શ્રપતન ભાદેગ ેમ - 
ન્મથ  શ્રપતનોલિશ્રસદ  જજત કરુણદલિ||૨|| 
 
પ્રથમ પ્રહ્લાદ વ્યાસમુશ્રનયે | યતતરાઘવેંદ્ર ....  ગુરુરાઘવેંદ્ર 
પતીતરોિારરયે  પાવનકારરયે |કરમુલગવનુે  દોરેયે 
લિતતયોળુ  ગોપાિશ્રવઠિન  સ્મરરસુત ....... શ્રવઠિ .... 
ગોપાિશ્રવઠિ 
પ્રતત  મંત્રાિયદોળુ   અતત  મેરેવ||૩|| 
--------------------------------
-- 
પવમાન પવમાન જગદ પ્રાણ 



સકંરુષણ ભવ ભયારણ્ય દહન | પ | 
િવણવ ેમોદિાદ નવશ્રવધ ભકુતતય 
તવકરદિંદલિ કોડુ કશ્રવજનશ્રપ્રયા | અપ | 
હેમ કચ્ચૂટ ઉપવીત ધરરત મારુત 
કામારદવગયરરહતા વ્યોમારદ સકિ વ્યાવ તા શ્રનભીતા 
રામચંદ્રન શ્રનજદૂત યામ યામકે શ્રનનારશ્રધપદુકે 
કાશ્રમપ ેએનલગદુ નશે્રમશ્રસ પ્રતતરદન ઈ મનશ્રસગ ેસુખસ્તોમવ 
તોરુત પામરમતતયનુ નીમાલણપદુો || ૧ || 
વજ્ર શરીર ગભંીર મુકુટધર દુર્જનવનકુઠાર 
શ્રનર્જરમલણ દયા પારાવારા ઉદાર સજ્જનરઘપરરહાર 
અરુ્યનગોલિદંદુ ધ્વજવાશ્રનશ્રસ શ્રનિંદુ મૂર્જગવરરવતં ે
ગર્જન ેમારડરદ હેજ્ે હેજ્ેગ ેશ્રનન અબ્જ પાદદોલિ 
મૂર્જગદલિ 
ભવવજર્જત નશે્રનસો || ૨ || 
પ્રાણ અપાન વ્યાન ઉદાન સમાન આનદં ભારતત રમણ 
નીન ેશવાયરદગીવાયણાદ્યરરગ ેજાનધનપાલિપ વરેણ્ય 
નાનુ શ્રનરુતદલિ એનનેસેગુવે માનસારદ કમય 
શ્રનનગોલ્પપશ્રસદેનો પ્રાણનાથ શ્રસરરશ્રવજયશ્રવઠિન 
કાલણશ્રસકોડુવદુુ ભાનુપ્રકાશ || ૩ || 



--------------------------------
--- 
વેંકટારદ્ર શ્રનિયન પકંજનાભન તોરવ્વ િકુશ્રમ || 
 
વસુદેવ દેવરક કંદા  નમ્મશશ્રશમુલખયરોડન ેઆનદંા 
પશુગિ કાય્દ ગોશ્રવિંદ  નમ્મલબસજનાભ મુકંુદા || 
 
સામજરાજ વરદા  બલપુ્રમેરદ ભકુતર પોરેદા 
આ મહા રદતતજર તરરદા  શ્રનસ્સીમ મહામરહમનાલગ મેરેદ  
નમ્મ || 
 
ઉરગલગરરયલિપપ  અંદુમરુતન હેગિરેર બપપ 
શરણરરગોરશ્રવત્ત તપપશ્રસરર મોહન શ્રવઠ્ઠિ તતમ્મપપ  
નમ્મપપન || 
--------------------------------
--- 
શરણ ુશરણ ુશ્રનનગેંબનેો શ્રવઠિ 
કરુણાશ્રનશ્રધયેંબ ેકાયય્ય શ્રવઠિ 
 



શ્રશશુવાલગ જશ્રનશ્રસદ્યો િીરામશ્રવઠિ 
શશ્રશધરનુત ગોશ્રપકંદન ેશ્રવઠિ 
અસુરે પતૂશ્રન કોંદ િીક ષ્ણશ્રવઠિ 
કસુમનાભ શ્રસરરવર મુદ્દુશ્રવઠિ 
 
અરશ્રસ રુક્ક્મલણગ ેની અરસનો શ્રવઠિ 
સરશ્રસજ સભંવ સનુ્નત શ્રવઠિ 
શ્રનરુત ઇટ્ટટ્ટગ ેમેિ ેશ્રનિંત્યો ની શ્રવઠિ 
ચરણ સવેયેશ્રનતુ્ત કાયય્ય શ્રવઠિ 
 
કંડે ગોપરુ વેંકટ પ્રભ ુશ્રવઠિ 
અંડજવાહન હૌદો ની શ્રવઠિ 
પાડુંનદંન પરરપાિન ેશ્રવઠિ 
પુડંરીકાિ િી પરંુદર શ્રવઠિ 
--------------------------------
--- 
નરેેનલંબદે મદ હૃદય મંટપદોળુ 
પરરશોલભસુતતરુ પાડુંરંગ                 ||પ|| 
 



શરણ ુજનર સસંાર મહા ભય 
હરણ કરુણ શ્રસરર પાડુંરંગ                 ||અ.પ|| 
 
નરેેરદહ બહુજનરોલિદ્દરુ મન 
ક્સ્થર શ્રવડુ શ્રનન્નલિ પાડુંરંગ 
પરર પરર કેિસવ ુશ્રનન્ન મહાપૂે  
શ્રનરુત એનગ ેકોડુ પાડુંરંગ              ||૧|| 
 
પરદેવન ેશ્રનન્ના િીિા સ્મ તતયનુ 
શ્રનરુત એનગ ેકોડુ પાડુંરંગ 
પરરાપિેેય લબરડશ્રસ શ્રનરંતર 
પરગતત પથ તોરો પાડુંરંગ            ||૨|| 
 
સુખવાગલિ બહુ દુુઃખવાગલિ 
સખનીનાલગરુ પાડુંરંગ 
શ્રનલખિાતંગયત વ્યાસ શ્રવઠિ તવ 
મુખ પકંજ તોરો પાડુંરંગ         ||૩|| 
--------------------------------
---- 


