ગુરુ મધ્વ રાયરરગે નમો નમો
ગુરુ મધ્વ સંતતતગે નમો નમો
શ્રિપાદરજરરગે ગુરુ વ્યાસરાજરરગે
ગુરુ વારદરાજરરગે નમો નમો
રાઘવેંદ્ર રાયરરગે વૈકુંઠ દાસરરગે
પુરંદર દાસરરગે નમો નમો
ગુરુ શ્રવજય દાસરરગે ભાગણ્ણ દાસરરગે
િી રં ગ વલિદ દાસરરગે નમો નમો
પરમ વૈરાગ્યશલિ તતમ્મણ્ણ દાસરરગે
હુ ન્દે કાર દાસરરગે નમો નમો
ગુરુ િીશ શ્રવઠિન પરમ ભક્તર ચરણ
સરશ્રસજ યુગગલિગે નમો નમો
-------------------------------------સતત ગણ નાથ શ્રસતિયનીવ કાયયદલિ મતત પ્રેરરસુવળુ
પાવયતત દે શ્રવયુ
મુકુતત પથકે મનવીવ મહા રુદ્રદે વ ભકુ તતદાયકળુ ભારતી
દે શ્રવ
યુકુત શાસ્ત્રગિલ્લિ વનજ સમ્ભવનરશ્રસ સત્કમયગિ

નડે શ્રસ સજ્નાન મતતશ્રયત્તુ
ગતત પાલિસુવ નમ્મ પવમાનનુ લચત્તદલિ આનન્દ
સુખનીવળુ રમા
ભક્ત જનરોદે ય નમ્મ પુરન્દર શ્રવટ્ટિનુ સતત ઇવરોળુ
શ્રનન્દી નડે સુવનુ
-------------------------------------બારો ગુરુ રાઘવેંદ્ર બારય્યા બા બા
રહિંદુમરું દલિેનગે નીને ગતત
એંદુ નંબીદે શ્રનન્ન પાદવ
બંધનવ લબરડસેન્ન કરશ્રપરડ
નંદકં દ મુકુંદ બંધો |અપ|
સેવકનેિો નાનુ ધાશ્રવશ્રસ બંદેનો
સેવય
ે નીડો નીનુ
સેવકન સેવય
ે નુ સેશ્રવશ્રસ
સેવ્ય સેવક ભાવવીયુત
ઠાવુ ગાલણશ્રસ પોરે યો ધરે યોળુ
પાવનાત્મક કાયુવ કરુલણ ||૧||

કરે દરે બરુશ્રવયેંદુ સારુવુદુ ડં ગુર
ત્વરરતરદ બંદોદગો બંદુ
જરરયબેડવો બરરદે શ્રનમ્મય
શ્રવરહ તાિદે મનરદ કોરગુવે
હરરય સ્મરણેય શ્રનરુતદલિ એન
હરુષદલિ નીશ્રનરુત કોડુ તલિ ||૨||
નરહરર શ્રપ્રયને બા ગુરુશેષશ્રવઠિન
કરુણ પાત્રને બેગ બા
ગુરુવરને પરરપોશ્રષસેન્નનુ
મરે યદિે તવચરણ કોટીય
લિરરશ્રસ ચરણાંબુજવ તોરુત
ત્વરરતદલિ ઓડોરડ બા બા ||૩||
--------------------------બંદનો રાઘવેંદ્ર ઇંરદલ્લિગે |
કં દન મોરે કે લિ જનશ્રનયુ બરુવંતે || બંદનો ||
ગજવેરર બંદ જગરદત શ્રનિંદ |

અજશ્રપત રામન પદાબ્જ સ્મરરસુતલિ || બંદનો ||
હરરય કુ લણસુત બંદ નરહરર શ્રપ્રય બંદ |
શરણાગતરનુ કરવ શ્રપરડવેનદેં ુ ||બંદનો ||
પ્રહ્લાદ વ્યાસં મુનીંદ્ર રાઘવેંદ્ર |
શ્રનલિસુત મનવ મધ્વેશ શ્રવઠિનલિ|| બંદનો ||
-----------------------------------રાઘવેંદ્ર ગુરુ રાયર સેશ્રવશ્રસરો સૌખ્યરદ જીશ્રવશ્રસરો ||પ||
તુગ
ં ાતીરરદ રઘુ રામન પૂજજશ્રસરો નરશ્રસિંઘન ભજકરો ||અપ||
િી સુધીંદ્ર કર સરોજ સંજાત જગદોિગે પુનીત
દશરશ્રથય દશત્વવ તા વરહશ્રસ દુ મયતતગિ જશ્રયશ્રસ
ઈ સમીર મત સંસ્થાપકરાલગ શ્રનિંદકરનુ નીલગ
ભૂસુરરરગે સંસવ્ે ય સદાચરણી કં ગોલિસુવ કરુલણ ||૧||
કું દદ વર મંત્રાિયદલ્લિરુવ કરે દલ્લિગે બરુવ

બદં ાવનગત મશ્રત્તકે જિપાન મુકુતતગે સોપાન
સંદરુશનમાત્રદલિ મહાતાપ બરડદોરડસિાપ
મંદભાગ્યરરગે દોરે યરદરુવ સેવે શરણર સંજીવા ||૨||
િીદ શ્રવઠિન સશ્રન્નધાન પાત્ર સંસ્તુતતસલુ માત્ર
મોદ પરડસુતતહ તાશ્રનહપરદલ્લિ ઇતગે સરરયલ્લિ
મેરદશ્રનયોિલગન્નરસલુ ના કાણે પુશ્રસયલિાણે
પાદસ્મરણેય માડદવને પાશ્રપ ના પેળુવે સ્તશ્રપ ||૩||
------------------------------------તુગ
ં ા તીરરદ શ્રનિંત સુયતતવરન્યારે પેિમ્મય્ય
સંગીતશ્રપ્રય મંગિસુગુણતરં ગ મુશ્રનકુ િોત્તુગ
ં કાણમ્મ ||
ચેલવ
ુ સુમુખ ફણેયલ્લિ તતિક નામગળુ નોડમ્મ
જિમલણય કોરિલ્લિ તુિશ્રસમાિેગળુ પેિમ્મ
સુિલિત કમંડલુ દં ડવને ધરરશ્રસહને નોડમ્મ
ક્ષુ લિ રહરણ્યકનલ્લિ જશ્રનશ્રસદ પ્રહ્લાદનુ તાશ્રનલ્લિહનમ્મ
||૧||
સુદં ર ચરણારશ્રવિંદકે ભકુ તતયલિિંદ નોડમ્મ
વંરદશ્રસ સ્તુતતસુવ ભૂસુરવદં નોડમ્મ

ચંદદિંકતતશ્રયિંદ શોલભસુવાનંદ નોડમ્મ
રહિંદે વ્યાસમુશ્રનયેંદેશ્રનશ્રસદ કમંરદગિ રસઘરદિંદ રરહતને ||૨||
અલભનવ જનાધયન શ્રવઠિન ધ્યાશ્રનસુવ નોડમ્મ
અલભવંરદશ્રસદવરરગે અલખિાથયવ સલ્લિસુવ નોડમ્મ
નભમલણયંદરદ શ્રવશ્રવધરદ શોલભસુવ નોડમ્મ
શુભગુણશ્રનશ્રધ રાઘવેંદ્ર ગુરુ અબુજભવાંડરદ પ્રબિ કાણમ્મ
||૩||
--------------------------------રથવાનેરરદ રાઘવેંદ્ર
રચને : ગોપાિદાસરુ
રાગ : પૂશ્રવિ
તાિ : આરદ
સતત માગયરદ સંતત સેશ્રવપરરગે | અતત
રહતદલિ મનોરથવ કોડુ વન
ે દેં ુ |||પ ||
રથવાનેરરદ રાઘવેંદ્ર | સદ્ગુણગિ સાંદ્ર

||અ.પ ||

ચતુર રદક્કુ શ્રવરદક્કુગિલ્લિ | ચરરપાજનરલ્લિ
શ્રમતતશ્રયલિદે બંદુ ઓિૈસુતલિ | વરવા બેડુતલિ
નુતતસુત પરરપરર નતરાલગહરરગે
ગતતપેિદે સવયથા ના લબડે નદેં ુ ||૧||
અતુિ મરહમાના રદનદલ્લિ |રદતતજાવંશદલિ
ઉત્પશ્રત્તયાલગ ઉલચતદલ્લિ | ઉત્તમ રીતતયલ્લિ
અતતશયશ્રવરુતતરે શ્રપતન ભાદે ગળુ
અતતશયશ્રવરુતતરે શ્રપતન ભાદે ગે મ ન્મથ શ્રપતનોલિશ્રસદ જજત કરુણદલિ||૨||
પ્રથમ પ્રહ્લાદ વ્યાસમુશ્રનયે | યતતરાઘવેંદ્ર .... ગુરુરાઘવેંદ્ર
પતીતરોિારરયે પાવનકારરયે |કરમુલગવેનુ દોરે યે
લિતતયોળુ ગોપાિશ્રવઠિન સ્મરરસુત ....... શ્રવઠિ ....
ગોપાિશ્રવઠિ
પ્રતત મંત્રાિયદોળુ

અતત મેરેવ||૩||

--------------------------------પવમાન પવમાન જગદ પ્રાણ

સંકરુષણ ભવ ભયારણ્ય દહન | પ |
િવણવે મોદિાદ નવશ્રવધ ભકુ તતય
તવકરદિંદલિ કોડુ કશ્રવજનશ્રપ્રયા | અપ |
હે મ કચ્ચૂટ ઉપવીત ધરરત મારુત
કામારદવગયરરહતા વ્યોમારદ સકિ વ્યાવતા શ્રનભીતા
રામચંદ્રન શ્રનજદૂ ત યામ યામકે શ્રનનારશ્રધપુદકે
કાશ્રમપે એનલગદુ નેશ્રમશ્રસ પ્રતતરદન ઈ મનશ્રસગે સુખસ્તોમવ
તોરુત પામરમતતયનુ નીમાલણપુદો || ૧ ||
વજ્ર શરીર ગંભીર મુકુટધર દુ ર્જનવનકુ ઠાર
શ્રનર્જરમલણ દયા પારાવારા ઉદાર સજ્જનરઘપરરહાર
અર્ુ ન
ય ગોલિદં દુ ધ્વજવાશ્રનશ્રસ શ્રનિંદુ મૂર્જગવરરવંતે
ગર્જને મારડરદ હે જ્ે હે જ્ેગે શ્રનન અબ્જ પાદદોલિ
મૂર્જગદલિ
ભવવજર્જત નેશ્રનસો || ૨ ||
પ્રાણ અપાન વ્યાન ઉદાન સમાન આનંદ ભારતત રમણ
નીને શવાયરદગીવાયણાદ્યરરગે જાનધનપાલિપ વરે ણ્ય
નાનુ શ્રનરુતદલિ એનેનસ
ે ગુવે માનસારદ કમય
શ્રનનગોલ્પપશ્રસદેનો પ્રાણનાથ શ્રસરરશ્રવજયશ્રવઠિન
કાલણશ્રસકોડુ વદુ ુ ભાનુપ્રકાશ || ૩ ||

---------------------------------વેંકટારદ્ર શ્રનિયન પંકજનાભન તોરવ્વ િકુ શ્રમ ||
વસુદેવ દે વરક કં દા નમ્મશશ્રશમુલખયરોડને આનંદા
પશુગિ કાય્દ ગોશ્રવિંદ નમ્મલબસજનાભ મુકુંદા ||
સામજરાજ વરદા બલુપ્રમ
ે રદ ભકુ તર પોરે દા
આ મહા રદતતજર તરરદા શ્રનસ્સીમ મહામરહમનાલગ મેરેદ
નમ્મ ||
ઉરગલગરરયલિપપ અંદુ મરુતન હે ગિેરર બપપ
શરણરરગોરશ્રવત્ત તપપશ્રસરર મોહન શ્રવઠ્ઠિ તતમ્મપપ
નમ્મપપન ||
---------------------------------શરણુ શરણુ શ્રનનગેંબન
ે ો શ્રવઠિ
કરુણાશ્રનશ્રધયેંબે કાયય્ય શ્રવઠિ

શ્રશશુવાલગ જશ્રનશ્રસદ્યો િીરામશ્રવઠિ
શશ્રશધરનુત ગોશ્રપકં દને શ્રવઠિ
અસુરે પૂતશ્રન કોંદ િીકષ્ણશ્રવઠિ
કસુમનાભ શ્રસરરવર મુદ્દુશ્રવઠિ
અરશ્રસ રુક્ક્મલણગે ની અરસનો શ્રવઠિ
સરશ્રસજ સંભવ સન્નુત શ્રવઠિ
શ્રનરુત ઇટ્ટટ્ટગે મેિે શ્રનિંત્યો ની શ્રવઠિ
ચરણ સેવય
ે શ્રનત્તુ કાયય્ય શ્રવઠિ
કં ડે ગોપુર વેંકટ પ્રભુ શ્રવઠિ
અંડજવાહન હૌદો ની શ્રવઠિ
પાંડુનદં ન પરરપાિને શ્રવઠિ
પુડ
ં રીકાિ િી પુરંદર શ્રવઠિ
---------------------------------નેરેનલં બદે મદ હૃદય મંટપદોળુ
પરરશોલભસુતતરુ પાંડુરંગ

||પ||

શરણુ જનર સંસાર મહા ભય
હરણ કરુણ શ્રસરર પાંડુરંગ

||અ.પ||

નેરેરદહ બહુ જનરોલિદ્દરુ મન
ક્સ્થર શ્રવડુ શ્રનન્નલિ પાંડુરંગ
પરર પરર કે િસવુ શ્રનન્ન મહાપૂે
શ્રનરુત એનગે કોડુ પાંડુરંગ

||૧||

પરદે વને શ્રનન્ના િીિા સ્મતતયનુ
શ્રનરુત એનગે કોડુ પાંડુરંગ
પરરાપેિેય લબરડશ્રસ શ્રનરં તર
પરગતત પથ તોરો પાંડુરંગ

||૨||

સુખવાગલિ બહુ દુ ુઃખવાગલિ
સખનીનાલગરુ પાંડુરંગ
શ્રનલખિાંતગયત વ્યાસ શ્રવઠિ તવ
મુખ પંકજ તોરો પાંડુરંગ

||૩||

-----------------------------------

