
ଗୁରୁ ମଧ୍ଵ ରାୟରିଗଗ ନଗମା ନଗମା 
ଗୁରୁ ମଧ୍ଵ ସଂତତଗିଗ ନଗମା ନଗମା 
ଶ୍ରିପାଦରଜରିଗଗ  ଗୁରୁ ଵ୍ୟାସରାଜରିଗଗ 
ଗୁରୁ ଵ୍ାଦରିାଜରିଗଗ ନଗମା ନଗମା 
ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର ରାୟରିଗଗ ଗଵ୍ୈକୁଂଠ ଦାସରିଗଗ 
ପୁରଂଦର ଦାସରିଗଗ ନଗମା ନଗମା 
ଗୁରୁ ଵ୍ଜିୟ ଦାସରିଗଗ ଭାଗଣ୍ଣ ଦାସରିଗଗ 
ଶ୍ରୀ ରଂଗ ଵ୍ଲିଦ ଦାସରିଗଗ ନଗମା ନଗମା 
ପରମ ଗଵ୍ୈରାଗୟଶଲି ତମି୍ମଣ୍ଣ ଦାସରିଗଗ 
ହୁଗେକାର ଦାସରିଗଗ ନଗମା ନଗମା 
ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଶ ଵ୍ଠିଲନ  ପରମ ଭକ୍ତର ଚରଣ 
ସରସଜି ୟୁଗଗଳଗିଗ ନଗମା ନଗମା 
--------------------------------------- 
ସତତ ଗଣ ନାଥ ସଦି୍ଧୟିନୀଵ୍ କାୟୟଦଲି ମତ ିଗେରିସୁଵ୍ଳୁ ପାଵ୍ୟତ ିଗଦଵ୍ିୟୁ 
ମୁକୁତ ିପଥଗକ ମନଵ୍ୀଵ୍ ମହା ରୁଦ୍ରଗଦଵ୍ ଭକୁତଦିାୟକଳୁ ଭାରତୀ ଗଦଵ୍ି 
ୟୁକୁତ ଶାସ୍ତ୍ରଗଳଲ୍ଲ ିଵ୍ନଜ ସମ୍ଭଵ୍ନରସ ିସତ୍କମୟଗଳ ନଗେସ ିସଜନାନ ମତୟିିତୁ୍ତ 
ଗତ ିପାଲିସୁଵ୍ ନମ୍ମ ପଵ୍ମାନନୁ ଚତି୍ତଦଲି ଆନେ ସୁଖନୀଵ୍ଳୁ ରମା 
ଭକ୍ତ ଜନଗରାଗଦୟ ନମ୍ମ ପୁରେର ଵ୍ଟି୍ଟଲନୁ ସତତ ଇଵ୍ଗରାଳୁ ନେିୀ 



ନଗେସୁଵ୍ନୁ 
--------------------------------------- 
ବାଗରା ଗୁରୁ ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର ବାରୟୟା ବା ବା  
ହଂିଦୁମୁଂଦଗିଲ୍ଲନଗଗ ନୀଗନ ଗତ ି 
ଏଂଦୁ ନଂବୀଗଦ ନନି୍ନ ପାଦଵ୍  
ବଂଧନଵ୍ ବେିଗିସନ୍ନ କରପିେ ି 
ନଂଦକଂଦ ମୁକୁଂଦ ବଂଗଧା |ଅପ|  
 
ଗସଵ୍କଗନଗଲା ନାନୁ ଧାଵ୍ସି ିବଂଗଦଗନା  
ଗସଗଵ୍ୟ ନୀଗୋ ନୀନୁ  
ଗସଵ୍କନ ଗସଗଵ୍ୟନୁ ଗସଵ୍ସି ି 
ଗସଵ୍ୟ ଗସଵ୍କ ଭାଵ୍ଵ୍ୀୟୁତ  
ଠାଵୁ୍ ଗାଣସି ିଗପାଗରଗୟା ଧଗରଗୟାଳୁ  
ପାଵ୍ନାତ୍ମକ କାୟୁଵ୍ କରୁଣ ି||୧||  
 
କଗରଦଗର ବରୁଵ୍ଗିୟଂଦୁ ସାରୁଵୁ୍ଦୁ େଂଗୁର  
ତ୍ଵରିତଦ ିବଂଗଦାଦଗଗା ବଂଦୁ  
ଜରିୟଗବେଗଵ୍ା ବରିଗଦ ନମି୍ମୟ  



ଵ୍ରିହ ତାଳଗଦ ମନଦ ିଗକାରଗୁଗଵ୍  
ହରିୟ ସ୍ମରଗଣୟ ନରୁିତଦଲି ଏନ  
ହରୁଷଦଲି ନୀନରୁିତ ଗକାେୁତଲି ||୨||  
 
ନରହର ିେିୟଗନ ବା ଗୁରୁଗଶଷଵ୍ଠିଲନ  
କରୁଣ ପାତ୍ରଗନ ଗବଗ ବା  
ଗୁରୁଵ୍ରଗନ ପରିଗପାଷଗିସନ୍ନନୁ  
ମଗରୟଦଗଲ ତଵ୍ଚରଣ ଗକାଟୀୟ  
ଲିରିସ ିଚରଣାଂବୁଜଵ୍ ଗତାରୁତ  
ତ୍ଵରିତଦଲି ଓଗୋେ ିବା ବା ||୩|| 
--------------------------- 
ବଂଦଗନା ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର ଇଂଦଲି୍ଲଗିଗ | 
କଂଦନ ଗମାଗର ଗକଳ ିଜନନୟୁି ବରୁଵ୍ଂଗତ || ବଂଦଗନା || 
 
ଗଜଗଵ୍ରି ବଂଦ  ଜଗଦତି ନଂିଦ | 
ଅଜପିତ ରାମନ ପଦାବ୍ଜ ସ୍ମରିସୁତଲି || ବଂଦଗନା || 
 
ହରିୟ କୁଣସିୁତ ବଂଦ  ନରହର ିେିୟ ବଂଦ | 



ଶରଣାଗତରନୁ  କରଵ୍ ପିେଗିଵ୍ଗନଂଦୁ ||ବଂଦଗନା || 
 
େହ୍ଲାଦ ଵ୍ୟାସଂ ମୁନୀଂଦ୍ର ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର | 
ନଲିିସୁତ ମନଵ୍ ମଗଧ୍ଵଶ ଵ୍ଠିଲନଲି|| ବଂଦଗନା || 
------------------------------------- 
ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର ଗୁରୁ ରାୟର ଗସଵ୍ିସଗିରା ଗସୌଖୟଦ ିଜୀଵ୍ିସଗିରା ||ପ|| 
 
ତୁଂଗାତୀରଦ ିରଘୁରାମନ ପୂଜସିଗିରା ନରସଂିଘନ ଭଜକଗରା ||ଅପ||  
 
ଶ୍ରୀ ସୁଧୀଂଦ୍ର କର ସଗରାଜ ସଂଜାତ ଜଗଗଦାଳଗଗ ପୁନୀତ 
ଦଶରଥିୟ ଦଶତ୍ଵଵ୍ ତା ଵ୍ହସି ିଦୁମୟତଗିଳ ଜୟିସ ି
ଈ ସମୀର ମତ ସଂସ୍ଥାପକରାଗ ିନଂିଦକରନୁ ନୀଗ ି
ଭୂସୁରରିଗଗ ସଂଗସଵ୍ୟ ସଦାଚରଣୀ କଂଗଗାଳସିୁଵ୍ କରୁଣ ି||୧|| 
 
କୁଂଦଦ ଵ୍ର ମଂତ୍ରାଲୟଦଲ୍ଲରୁିଵ୍ କଗରଦଲ୍ଲଗିଗ ବରୁଵ୍ 
ବ ଂଦାଵ୍ନଗତ ମ ତ୍ତିଗକ ଜଲପାନ ମୁକୁତଗିଗ ଗସାପାନ 
ସଂଦରୁଶନମାତ୍ରଦଲି ମହାତାପ ବେଗିଦାେସିଲାପ 
ମଂଦଭାଗୟରିଗଗ ଗଦାଗରୟଦରୁିଵ୍ ଗସଗଵ୍ ଶରଣର ସଂଜୀଵ୍ା ||୨|| 



 
ଶ୍ରୀଦ ଵ୍ଠିଲନ ସନ୍ନଧିାନ ପାତ୍ର ସଂସୁ୍ତତସିଲୁ ମାତ୍ର 
ଗମାଦ ପେସିୁତହି ତାନହିପରଦଲ୍ଲ ିଇତଗଗ ସରିୟଲ୍ଲ ି
ଗମଦନିଗିୟାଳଗନି୍ନରସଲୁ ନା କାଗଣ ପୁସୟିଲ୍ଲାଗଣ 
ପାଦସ୍ମରଗଣୟ ମାେଦଵ୍ଗନ ପାପ ିନା ଗପଳୁଗଵ୍ ସ୍ତପି ||୩|| 
-------------------------------------- 
ତୁଂଗା ତୀରଦ ିନଂିତ ସୁୟତଵି୍ରନୟାଗର ଗପଳମ୍ମୟୟ 
ସଂଗୀତେିୟ ମଂଗଲସୁଗୁଣତରଂଗ ମୁନକୁିଗଲାତୁ୍ତଂଗ କାଣମ୍ମ || 
ଗଚଲୁଵ୍ ସୁମୁଖ ଫଗଣୟଲ୍ଲ ିତଲିକ ନାମଗଳୁ ଗନାେମ୍ମ 
ଜଲମଣୟି ଗକାରଳଲ୍ଲ ିତୁଲସମିାଗଲଗଳୁ ଗପଳମ୍ମ 
ସୁଲଲିତ କମଂେଲୁ ଦଂେଵ୍ଗନ ଧରିସହିଗନ ଗନାେମ୍ମ 
କ୍ଷଲୁ୍ଲ ହରିଣୟକନଲ୍ଲ ିଜନସିଦି େହ୍ଲାଦନୁ ତାନଲି୍ଲହିନମ୍ମ ||୧|| 
ସୁଂଦର ଚରଣାରଵ୍ଂିଦଗକ ଭକୁତୟିଲିଂଦ ଗନାେମ୍ମ 
ଵ୍ଂଦସି ିସୁ୍ତତସୁିଵ୍ ଭୂସୁରଵ୍ ଂଦ ଗନାେମ୍ମ 
ଚଂଦଦଲଂକ ତୟିିଂଦ ଗଶାଭିସୁଵ୍ାନଂଦ ଗନାେମ୍ମ 
ହଂିଗଦ ଵ୍ୟାସମୁନଗିୟଂଗଦନସିଦି କମୟଂଦଗିଳ ରସଘଦଂିଦ ରହତିଗନ ||୨|| 
ଅଭିନଵ୍ ଜନାଧୟନ ଵ୍ଠିଲନ ଧ୍ୟାନସିୁଵ୍ ଗନାେମ୍ମ 
ଅଭିଵ୍ଂଦସିଦିଵ୍ରିଗଗ ଅଖଲିାଥୟଵ୍ ସଲ୍ଲସିୁଵ୍ ଗନାେମ୍ମ 



ନଭମଣୟିଂଦଦ ିଵ୍ଵି୍ିଧଦ ିଗଶାଭିସୁଵ୍ ଗନାେମ୍ମ 
ଶୁଭଗୁଣନଧିି ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର ଗୁରୁ ଅବୁଜଭଵ୍ାଂେଦ ିେବଲ କାଣମ୍ମ ||୩|| 
---------------------------------- 
ରଥଵ୍ାଗନରିଦ  ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର 
 ରଚଗନ : ଗଗାପାଲଦାସରୁ 
ରାଗ : ପୂଵ୍ି 
ତାଳ : ଆଦ ି
 
ସତତ ମାଗୟଦ ି ସଂତତ ଗସଵ୍ପିରିଗଗ | ଅତ ି
ହତିଦଲି ମଗନାରଥଵ୍ ଗକାେୁଗଵ୍ଗନଂଦୁ |||ପ || 
 
ରଥଵ୍ାଗନରିଦ  ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର | ସଦ୍ଗଣୁଗଳ  ସାଂଦ୍ର       ||ଅ.ପ || 
 
ଚତୁର ଦକି୍କ ୁଵ୍ିଦକି୍କଗୁଳଲ୍ଲ ି| ଚରିପାଜନରଲ୍ଲ ି
ମିତୟିିଲ୍ଲଗଦ ବଂଦୁ ଓଗଲୈସୁତଲି | ଵ୍ରଵ୍ା  ଗବେୁତଲି 
ନୁତସିୁତ ପରିପରି ନତରାଗହିରିଗଗ 
ଗତଗିପଳଗଦ  ସଵ୍ୟଥା  ନା ବଗିେଗନଂଦୁ||୧|| 
 



ଅତୁଳ  ମହମିାନା ଦନିଦଲ୍ଲ ି|ଦତିଜିାଵ୍ଂଶଦଲି 
ଉତ୍ପତ୍ତିୟାଗ ିଉଚତିଦଲ୍ଲ ି| ଉତ୍ତମ ରୀତୟିଲ୍ଲ ି
ଅତଶିୟଵ୍ରୁିତଗିର  ପିତନ ଭାଗଦଗଳୁ 
ଅତଶିୟଵ୍ରୁିତଗିର ପିତନ ଭାଗଦଗଗ ମ - 
ନମଥ  ପିତଗନାଲିସଦି  ଜତି କରୁଣଦଲି||୨|| 
 
େଥମ େହ୍ଲାଦ ଵ୍ୟାସମୁନଗିୟ | ୟତରିାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର ....  ଗୁରୁରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର 
ପତୀତଗରାଦ୍ଧାରିଗୟ  ପାଵ୍ନକାରିଗୟ |କରମୁଗଗିଵ୍ନୁ  ଗଦାଗରଗୟ 
କି୍ଷତଗିୟାଳୁ  ଗଗାପାଲଵ୍ଠିଲନ  ସ୍ମରିସୁତ ....... ଵ୍ଠିଲ .... ଗଗାପାଲଵ୍ଠିଲ 
େତ ି ମଂତ୍ରାଲୟଗଦାଳୁ   ଅତ ି ଗମଗରଵ୍||୩|| 
---------------------------------- 
ପଵ୍ମାନ ପଵ୍ମାନ ଜଗଦ ୋଣ 
ସଂକରୁଷଣ ଭଵ୍ ଭୟାରଣୟ ଦହନ | ପ | 
ଶ୍ରଵ୍ଣଗଵ୍ ଗମାଦଲାଦ ନଵ୍ଵ୍ିଧ ଭକୁତୟି 
ତଵ୍କଦଂିଦଲି ଗକାେୁ କଵ୍ିଜନେୟିା | ଅପ | 
ଗହମ କଚୂ୍ଚଟ ଉପଵ୍ୀତ ଧରିତ ମାରୁତ 
କାମାଦଵି୍ଗୟରହତିା ଗଵ୍ୟାମାଦ ିସକଲ ଵ୍ୟାଵ୍ ତା ନଭିୟୀତା 
ରାମଚଂଦ୍ରନ ନଜିଦୂତ ୟାମ ୟାମଗକ ନନିାରଧିପୁଦଗକ 



କାମିଗପ ଏନଗଦୁି ଗନମିସ ିେତଦିନି ଈ ମନସଗିଗ ସୁଖଗସ୍ତାମଵ୍ 
ଗତାରୁତ ପାମରମତୟିନୁ ନୀମାଣପିୁଗଦା || ୧ || 
ଵ୍ଜ୍ର ଶରୀର ଗଂଭୀର ମୁକୁଟଧର ଦୁଜୟନଵ୍ନକୁଠାର 
ନଜିୟରମଣ ିଦୟା ପାରାଵ୍ାରା ଉଦାର ସଜ୍ଜନରଘପରିହାର 
ଅଜୟୁନଗଗାଲିଦଂଦୁ ଧ୍ଵଜଵ୍ାନସି ିନଂିଦୁ ମୂଜୟଗଵ୍ରିଵ୍ଂଗତ 
ଗଜୟଗନ ମାେଦି ିଗହଗଜ୍ଜ ଗହଗଜ୍ଜଗଗ ନନି ଅବ୍ଜ ପାଦଗଦାଳ ିମୂଜୟଗଦଲି 
ଭଵ୍ଵ୍ଜତି ଗନନଗିସା || ୨ || 
ୋଣ ଅପାନ ଵ୍ୟାନ ଉଦାନ ସମାନ ଆନଂଦ ଭାରତ ିରମଣ 
ନୀଗନ ଶଵ୍ୟାଦଗିୀଵ୍ୟାଣାଦୟରିଗଗ ଜାନଧନପାଲିପ ଵ୍ଗରଣୟ 
ନାନୁ ନରୁିତଦଲି ଏଗନଗନସଗୁଗଵ୍ ମାନସାଦ ିକମୟ 
ନନିଗଗାପ୍ପିସଗିଦଗନା ୋଣନାଥ ସରିିଵ୍ଜିୟଵ୍ଠିଲନ 
କାଣସିଗିକାେୁଵୁ୍ଦୁ ଭାନୁେକାଶ || ୩ || 
----------------------------------- 
ଗଵ୍ଂକଟାଦ୍ର ିନଲିୟନ ପଂକଜନାଭନ ଗତାରଵ୍ଵ ଲକୁମି || 
 
ଵ୍ସୁଗଦଵ୍ ଗଦଵ୍କ ିକଂଦା  ନମ୍ମଶଶିମୁଖୟିଗରାେଗନ ଆନଂଦା 
ପଶୁଗଳ କାୟଦ ଗଗାଵ୍ଂିଦ  ନମ୍ମବସିଜନାଭ ମୁକୁଂଦା || 
 



ସାମଜରାଜ ଵ୍ରଦା  ବଲୁଗେମଦ ିଭକୁତର ଗପାଗରଦା 
ଆ ମହା ଦତିଜିର ତରିଦା  ନସିସୀମ ମହାମହମିନାଗ ିଗମଗରଦ  ନମ୍ମ || 
 
ଉରଗଗରିିୟଲିପ୍ପ  ଅଂଦୁମରୁତନ ଗହଗଗଲରି ବପ୍ପ 
ଶରଣରିଗଗାରଵ୍ତି୍ତ ତପ୍ପସରିି ଗମାହନ ଵ୍ିଠଠଲ ତମି୍ମପ୍ପ  ନମ୍ମପ୍ପନ || 
----------------------------------- 
ଶରଣ ୁଶରଣ ୁନନିଗଗଂଗବଗନା ଵ୍ଠିଲ 
କରୁଣାନଧିିଗୟଂଗବ କାୟୟୟ ଵ୍ଠିଲ 
 
ଶିଶୁଵ୍ାଗ ିଜନସିଗିଦୟା ଶ୍ରୀରାମଵ୍ିଠଲ 
ଶଶିଧରନୁତ ଗଗାପିକଂଦଗନ ଵ୍ଠିଲ 
ଅସୁଗର ପୂତନ ିଗକାଂଦ ଶ୍ରୀକ ଷ୍ଣଵ୍ଠିଲ 
କସୁମନାଭ ସରିିଵ୍ର ମୁଦୁ୍ଦଵ୍ଠିଲ 
 
ଅରସ ିରୁକିମଣଗିଗ ନୀ ଅରସଗନା ଵ୍ଠିଲ 
ସରସଜି ସଂଭଵ୍ ସନ୍ନତୁ ଵ୍ଠିଲ 
ନରୁିତ ଇଟ୍ଟଗିଗ ଗମଗଲ ନଂିଗତୟା ନୀ ଵ୍ଠିଲ 
ଚରଣ ଗସଗଵ୍ୟନତୁି୍ତ କାୟୟୟ ଵ୍ଠିଲ 



 
କଂଗେ ଗଗାପୁର ଗଵ୍ଂକଟ େଭୁ ଵ୍ଠିଲ 
ଅଂେଜଵ୍ାହନ ଗହୌଗଦା ନୀ ଵ୍ଠିଲ 
ପାଂେୁନଂଦନ ପରିପାଲଗନ ଵ୍ଠିଲ 
ପୁଂେରୀକାକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପୁରଂଦର ଵ୍ଠିଲ 
----------------------------------- 
ଗନଗରନଂବଗିଦ ମଦ ହ ଦୟ ମଂଟପଗଦାଳୁ 
ପରିଗଶାଭିସୁତରୁି ପାଂେୁରଂଗ                 ||ପ|| 
 
ଶରଣ ୁଜନର ସଂସାର ମହା ଭୟ 
ହରଣ କରୁଣ ସରିି ପାଂେୁରଂଗ                 ||ଅ.ପ|| 
 
ଗନଗରଦହି ବହୁଜନଗରାଳଦି୍ଦରୁ ମନ 
ସ୍ଥରି ଵ୍େୁି ନନି୍ନଲି ପାଂେୁରଂଗ 
ପର ିପର ିଗକଲସଵୁ୍ ନନି୍ନ ମହାପୂଗଜ 
ନରୁିତ ଏନଗଗ ଗକାେୁ ପାଂେୁରଂଗ              ||୧|| 
 
ପରଗଦଵ୍ଗନ ନନି୍ନା ଲୀଲା ସ୍ମ ତୟିନୁ 



ନରୁିତ ଏନଗଗ ଗକାେୁ ପାଂେୁରଂଗ 
ପରରାଗପଗକ୍ଷୟ ବେିସି ିନରିଂତର 
ପରଗତ ିପଥ ଗତାଗରା ପାଂେୁରଂଗ            ||୨|| 
 
ସୁଖଵ୍ାଗଲି ବହୁ ଦୁୁଃଖଵ୍ାଗଲି 
ସଖନୀନାଗରୁି ପାଂେୁରଂଗ 
ନଖିଲିାଂତଗୟତ ଵ୍ୟାସ ଵ୍ଠିଲ ତଵ୍ 
ମୁଖ ପଂକଜ ଗତାଗରା ପାଂେୁରଂଗ         ||୩|| 
------------------------------------ 


