
ഗുരു മധ്വ രായരിഗഗ നമമാ നമമാ 
ഗുരു മധ്വ സംതതിഗഗ നമമാ നമമാ 
ശ്രിപാദരജരിഗഗ  ഗുരു വ്യാസരാജരിഗഗ 
ഗുരു വ്ാദിരാജരിഗഗ നമമാ നമമാ 
രാഘമവ്ംദ്ര രായരിഗഗ വവ്കുംഠ 
ദാസരിഗഗ 
പുരംദര ദാസരിഗഗ നമമാ നമമാ 
ഗുരു വ്ിജയ ദാസരിഗഗ ഭാഗണ്ണ 
ദാസരിഗഗ 
ശ്രീ രംഗ വ്ലിദ ദാസരിഗഗ നമമാ നമമാ 
പരമ വവ്രാഗയശലി തിമ്മണ്ണ ദാസരിഗഗ 
ഹുന്ഗദകാര ദാസരിഗഗ നമമാ നമമാ 
ഗുരു ശ്രീശ വ്ിഠലന  പരമ ഭക്തര ചരണ 
സരസിജ യുഗഗളിഗഗ നമമാ നമമാ 
----------------------------------
----- 
സതത ഗണ നാഥ സിദ്ധിയനീവ് 
കാരയദലി മതി മേരിസുവ്ളു പാരവതി 
മദവ്ിയു 



മുകുതി പഥഗക മനവ്ീവ് മഹാ രുദ്രമദവ് 
ഭകുതിദായകളു ഭാരതീ മദവ്ി 
യുകുത ശാസ്ത്രഗളല്ലി വ്നജ 
സമ്ഭവ്നരസി സത്കര്മഗള നഗെസി 
സജ്നാന മതിയിത്തു 
ഗതി പാലിസുവ് നമ്മ പവ്മാനനു 
ചിത്തദലി ആനന്ദ സുഖനീവ്ളു രമാ 
ഭക്ത ജനഗരാഗദയ നമ്മ പുരന്ദര വ്ിട്ടലനു 
സതത ഇവ്ഗരാളു നിന്ദീ നഗെസുവ്നു 
----------------------------------
----- 
ബാമരാ ഗുരു രാഘമവ്ംദ്ര ബാരയ്യാ ബാ 
ബാ  
ഹിംദുമുംദില്ഗലനഗഗ നീമന ഗതി  
എംദു നംബീഗദ നിന്ന പാദവ്  
ബംധ്നവ് ബിെിഗസന്ന കരപിെി  
നംദകംദ മുകുംദ ബംമധ്ാ |അപ|  
 
മസവ്കമനമലാ നാനു ധ്ാവ്ിസി 



ബംഗദമനാ  
മസമവ്യ നീമൊ നീനു  
മസവ്കന മസഗവ്യനു മസവ്ിസി  
മസവ്യ മസവ്ക ഭാവ്വ്ീയുത  
ഠാവ്ു ഗാണിസി ഗപാഗരഗയാ 
ധ്ഗരഗയാളു  
പാവ്നാത്മക കായുവ് കരുണി ||൧||  
 
കഗരദമര ബരുവ്ിഗയംദു സാരുവ്ുദു 
െംഗുര  
തവരിതദി ബംഗദാദമഗാ ബംദു  
ജരിയമബെഗവ്ാ ബരിഗദ നിമ്മയ  
വ്ിരഹ താളഗദ മനദി ഗകാരഗുഗവ്  
ഹരിയ സ്മരഗണയ നിരുതദലി ഏന  
ഹരുഷദലി നീനിരുത ഗകാെുതലി ||൨||  
 
നരഹരി േിയഗന ബാ 
ഗുരുമശഷവ്ിഠലന  
കരുണ പാത്രഗന മബഗ ബാ  



ഗുരുവ്രഗന പരിമപാഷിഗസന്നനു  
മഗരയദഗല തവ്ചരണ മകാടീയ  
ലിരിസി ചരണാംബുജവ് മതാരുത  
തവരിതദലി ഓമൊെി ബാ ബാ ||൩|| 
--------------------------- 
ബംദമനാ രാഘമവ്ംദ്ര ഇംദില്ലിഗഗ | 
കംദന ഗമാഗര മകളി ജനനിയു 
ബരുവ്ംഗത || ബംദമനാ || 
 
ഗജമവ്രി ബംദ  ജഗദിത നിംദ | 
അജപിത രാമന പദാബ്ജ സ്മരിസുതലി || 
ബംദമനാ || 
 
ഹരിയ കുണിസുത ബംദ  നരഹരി േിയ 
ബംദ | 
ശരണാഗതരനു  കരവ് പിെിഗവ്ഗനംദു 
||ബംദമനാ || 
 
േഹ്ലാദ വ്യാസം മുനീംദ്ര രാഘമവ്ംദ്ര | 



നിലിസുത മനവ് മമധ്വശ വ്ിഠലനലി|| 
ബംദമനാ || 
----------------------------------
--- 
രാഘമവ്ംദ്ര ഗുരു രായര മസവ്ിസിമരാ 
സൗഖയദി ജീവ്ിസിമരാ ||പ|| 
 
തുംഗാതീരദി രഘുരാമന പൂജിസിമരാ 
നരസിംഘന ഭജകമരാ ||അപ||  
 
ശ്രീ സുധ്ീംദ്ര കര സമരാജ സംജാത 
ജഗഗദാളഗഗ പുനീത 
ദശരഥിയ ദശതവവ് താ വ്ഹിസി 
ദുര്മതിഗള ജയിസി 
ഈ സമീര മത സംസ്ഥാപകരാഗി 
നിംദകരനു നീഗി 
ഭൂസുരരിഗഗ സംമസവ്യ സദാചരണീ 
കംഗഗാളിസുവ് കരുണി ||൧|| 
 



കുംദദ വ്ര മംത്രാലയദല്ലിരുവ് 
കഗരദല്ലിഗഗ ബരുവ് 
ബ ംദാവ്നഗത മ ത്തിഗക ജലപാന 
മുകുതിഗഗ മസാപാന 
സംദരുശനമാത്രദലി മഹാതാപ 
ബെിമദാെിസലാപ 
മംദഭാഗയരിഗഗ ഗദാഗരയദിരുവ് മസഗവ് 
ശരണര സംജീവ്ാ ||൨|| 
 
ശ്രീദ വ്ിഠലന സന്നിധ്ാന പാത്ര 
സംസ്ത്ുതിസലു മാത്ര 
മമാദ പെിസുതിഹ താനിഹപരദല്ലി 
ഇതഗഗ സരിയല്ലി 
മമദിനിഗയാളഗിന്നരസലു നാ കാഗണ 
പുസിയല്ലാഗണ 
പാദസ്മരഗണയ മാെദവ്ഗന പാപി നാ 
മപളുഗവ് സ്ത്പി ||൩|| 
----------------------------------
---- 



തുംഗാ തീരദി നിംത സുയതിവ്രനയാഗര 
മപളമ്മയ്യ 
സംഗീതേിയ മംഗലസുഗുണതരംഗ 
മുനികുമലാത്തുംഗ കാണമ്മ || 
ഗചലുവ് സുമുഖ ഫഗണയല്ലി തിലക 
നാമഗളു മനാെമ്മ 
ജലമണിയ ഗകാരളല്ലി 
തുലസിമാഗലഗളു മപളമ്മ 
സുലലിത കമംെലു ദംെവ്ഗന 
ധ്രിസിഹഗന മനാെമ്മ 
ക്ഷുല്ല ഹിരണയകനല്ലി ജനിസിദ 
േഹ്ലാദനു താനില്ലിഹനമ്മ ||൧|| 
സുംദര ചരണാരവ്ിംദഗക ഭകുതിയലിംദ 
മനാെമ്മ 
വ്ംദിസി സ്ത്ുതിസുവ് ഭൂസുരവ് ംദ 
മനാെമ്മ 
ചംദദലംക തിയിംദ മശാഭിസുവ്ാനംദ 
മനാെമ്മ 
ഹിംഗദ വ്യാസമുനിഗയംഗദനിസിദ 



കര്മംദിഗള രസഘദിംദ രഹിതഗന ||൨|| 
അഭിനവ് ജനാര്ധ്ന വ്ിഠലന 
ധ്യാനിസുവ് മനാെമ്മ 
അഭിവ്ംദിസിദവ്രിഗഗ അഖിലാര്ഥവ് 
സല്ലിസുവ് മനാെമ്മ 
നഭമണിയംദദി വ്ിവ്ിധ്ദി മശാഭിസുവ് 
മനാെമ്മ 
ശുഭഗുണനിധ്ി രാഘമവ്ംദ്ര ഗുരു 
അബുജഭവ്ാംെദി േബല കാണമ്മ ||൩|| 
---------------------------------- 
രഥവ്ാമനരിദ  രാഘമവ്ംദ്ര 
 രചഗന : മഗാപാലദാസരു 
രാഗ : പൂരവി 
താള : ആദി 
 
സതത മാര്ഗദി  സംതത മസവ്ിപരിഗഗ | 
അതി 
ഹിതദലി മമനാരഥവ് ഗകാെുഗവ്ഗനംദു 
|||പ || 



 
രഥവ്ാമനരിദ  രാഘമവ്ംദ്ര | സദ്ഗുണഗള  
സാംദ്ര       ||അ.പ || 
 
ചതുര ദിക്കു വ്ിദിക്കുഗളല്ലി | 
ചരിപാജനരല്ലി 
മിതിയില്ലഗദ ബംദു ഓവലസുതലി | 
വ്രവ്ാ  മബെുതലി 
നുതിസുത പരിപരി നതരാഗിഹരിഗഗ 
ഗതിമപളഗദ  സരവഥാ  നാ 
ബിഗെഗനംദു||൧|| 
 
അതുള  മഹിമാനാ ദിനദല്ലി 
|ദിതിജാവ്ംശദലി 
ഉത്പത്തിയാഗി ഉചിതദല്ലി | ഉത്തമ 
രീതിയല്ലി 
അതിശയവ്ിരുതിഗര  പിതന ഭാഗദഗളു 
അതിശയവ്ിരുതിഗര പിതന ഭാഗദഗഗ മ - 
ന്മഥ  പിതഗനാലിസിദ  ജിത 



കരുണദലി||൨|| 
 
േഥമ േഹ്ലാദ വ്യാസമുനിഗയ | 
യതിരാഘമവ്ംദ്ര ....  ഗുരുരാഘമവ്ംദ്ര 
പതീതമരാദ്ധാരിമയ  പാവ്നകാരിമയ 
|കരമുഗിഗവ്നു  ഗദാഗരഗയ 
ക്ഷിതിഗയാളു  മഗാപാലവ്ിഠലന  
സ്മരിസുത ....... വ്ിഠല .... മഗാപാലവ്ിഠല 
േതി  മംത്രാലയഗദാളു   അതി  
ഗമഗരവ്||൩|| 
---------------------------------- 
പവ്മാന പവ്മാന ജഗദ ോണ 
സംകരുഷണ ഭവ് ഭയാരണയ ദഹന | പ | 
ശ്രവ്ണഗവ് ഗമാദലാദ നവ്വ്ിധ് ഭകുതിയ 
തവ്കദിംദലി ഗകാെു കവ്ിജനേിയാ | 
അപ | 
മഹമ കച്ചൂട ഉപവ്ീത ധ്രിത മാരുത 
കാമാദിവ്ര്ഗരഹിതാ മവ്യാമാദി സകല 
വ്യാവ് താ നിര്ഭീതാ 



രാമചംദ്രന നിജദൂത യാമ യാമഗക 
നിനാരധ്ിപുദഗക 
കാമിഗപ എനഗിദു മനമിസി േതിദിന 
ഈ മനസിഗഗ സുഖസമതാമവ് 
മതാരുത പാമരമതിയനു നീമാണിപുമദാ || 
൧ || 
വ്ജ്ര ശരീര ഗംഭീര മുകുടധ്ര 
ദുര്ജനവ്നകുഠാര 
നിര്ജരമണി ദയാ പാരാവ്ാരാ ഉദാര 
സജ്ജനരഘപരിഹാര 
അര്ജുനഗഗാലിദംദു ധ്വജവ്ാനിസി 
നിംദു മൂര്ജഗവ്രിവ്ംഗത 
ഗര്ജഗന മാെിദി ഗഹജ്ഗജ ഗഹജ്ഗജഗഗ 
നിന് അബ്ജ പാദഗദാളി മൂര്ജഗദലി 
ഭവ്വ്ര്ജിത ഗനനിമസാ || ൨ || 
ോണ അപാന വ്യാന ഉദാന സമാന 
ആനംദ ഭാരതി രമണ 
നീഗന ശരവാദിഗീരവാണാദയരിഗഗ 
ജാനധ്നപാലിപ വ്മരണയ 



നാനു നിരുതദലി ഏമനഗനസഗുഗവ് 
മാനസാദി കര്മ 
നിനഗഗാപ്പിസിഗദമനാ ോണനാഥ 
സിരിവ്ിജയവ്ിഠലന 
കാണിസിഗകാെുവ്ുദു ഭാനുേകാശ || 
൩ || 
----------------------------------
- 
ഗവ്ംകടാദ്രി നിലയന പംകജനാഭന 
മതാരവ്വ ലകുമി || 
 
വ്സുമദവ് മദവ്കി കംദാ  
നമ്മശശിമുഖിയഗരാെഗന ആനംദാ 
പശുഗള കായ്ദ മഗാവ്ിംദ  
നമ്മബിസജനാഭ മുകുംദാ || 
 
സാമജരാജ വ്രദാ  ബലുമേമദി ഭകുതര 
ഗപാഗരദാ 
ആ മഹാ ദിതിജര തരിദാ  നിസ്സീമ 



മഹാമഹിമനാഗി ഗമഗരദ  നമ്മ || 
 
ഉരഗഗിരിയലിപ്പ  അംദുമരുതന 
ഗഹഗമലരി ബപ്പ 
ശരണരിഗഗാരവ്ിത്ത തപ്പസിരി മമാഹന 
വ്ിഠ്ഠല തിമ്മപ്പ  നമ്മപ്പന || 
----------------------------------
- 
ശരണു ശരണു നിനഗഗംഗബഗനാ വ്ിഠല 
കരുണാനിധ്ിഗയംഗബ കായയ്യ വ്ിഠല 
 
ശിശുവ്ാഗി ജനിസിഗദയാ ശ്രീരാമവ്ിഠല 
ശശിധ്രനുത മഗാപികംദഗന വ്ിഠല 
അസുഗര പൂതനി ഗകാംദ ശ്രീക ഷ്ണവ്ിഠല 
കസുമനാഭ സിരിവ്ര മുദ്ദുവ്ിഠല 
 
അരസി രുക്മിണിഗഗ നീ അരസഗനാ 
വ്ിഠല 
സരസിജ സംഭവ് സന്നുത വ്ിഠല 



നിരുത ഇട്ടിഗഗ മമഗല നിംഗതയാ നീ 
വ്ിഠല 
ചരണ മസഗവ്യനിത്തു കായയ്യ വ്ിഠല 
 
കംഗെ മഗാപുര ഗവ്ംകട േഭു വ്ിഠല 
അംെജവ്ാഹന ഹൗഗദാ നീ വ്ിഠല 
പാംെുനംദന പരിപാലഗന വ്ിഠല 
പുംെരീകാക്ഷ ശ്രീ പുരംദര വ്ിഠല 
----------------------------------
- 
ഗനഗരനംബിഗദ മദ ഹ ദയ മംടപഗദാളു 
പരിമശാഭിസുതിരു പാംെുരംഗ                 
||പ|| 
 
ശരണു ജനര സംസാര മഹാ ഭയ 
ഹരണ കരുണ സിരി പാംെുരംഗ                 
||അ.പ|| 
 
ഗനഗരദിഹ ബഹുജനമരാളിദ്ദരു മന 



സ്ഥിര വ്ിെു നിന്നലി പാംെുരംഗ 
പരി പരി ഗകലസവ്ു നിന്ന മഹാപൂഗജ 
നിരുത എനഗഗ ഗകാെു പാംെുരംഗ              
||൧|| 
 
പരമദവ്ഗന നിന്നാ ലീലാ സ്മ തിയനു 
നിരുത എനഗഗ ഗകാെു പാംെുരംഗ 
പരരാമപഗക്ഷയ ബിെിസി നിരംതര 
പരഗതി പഥ മതാമരാ പാംെുരംഗ            
||൨|| 
 
സുഖവ്ാഗലി ബഹു ദുുഃഖവ്ാഗലി 
സഖനീനാഗിരു പാംെുരംഗ 
നിഖിലാംതര്ഗത വ്യാസ വ്ിഠല തവ് 
മുഖ പംകജ മതാമരാ പാംെുരംഗ         
||൩|| 
----------------------------------
-- 


