ଗୁରୁ ମଧ୍ଵ ରାୟରିଗଗ ନଗମା ନଗମା
ଗୁରୁ ମଧ୍ଵ ସଂତତିଗଗ ନଗମା ନଗମା
ଶ୍ରିପାଦରଜରିଗଗ ଗୁରୁ ଵ୍ୟାସରାଜରିଗଗ
ଗୁରୁ ଵ୍ାଦିରାଜରିଗଗ ନଗମା ନଗମା
ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର ରାୟରିଗଗ ଗଵ୍ୈକୁଂଠ ଦାସରିଗଗ
ପୁରଂଦର ଦାସରିଗଗ ନଗମା ନଗମା
ଗୁରୁ ଵ୍ିଜୟ ଦାସରିଗଗ ଭାଗଣ୍ଣ ଦାସରିଗଗ
ଶ୍ରୀ ରଂଗ ଵ୍ଲି ଦ ଦାସରିଗଗ ନଗମା ନଗମା
ପରମ ଗଵ୍ୈରାଗୟଶଲି ତିମ୍ମଣ୍ଣ ଦାସରିଗଗ
ହୁଗେକାର ଦାସରିଗଗ ନଗମା ନଗମା
ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଶ ଵ୍ିଠଲନ ପରମ ଭକ୍ତର ଚରଣ
ସରସିଜ ୟୁଗଗଳିଗଗ ନଗମା ନଗମା

--------------------------------------ସତତ ଗଣ ନାଥ ସିଦ୍ଧୟ
ି ନୀଵ୍ କାୟୟଦଲି ମତି ଗେରିସୁଵ୍ଳୁ ପାଵ୍ୟତ ି ଗଦଵ୍ିୟୁ
ମୁକୁତ ି ପଥଗକ ମନଵ୍ୀଵ୍ ମହା ରୁଦ୍ରଗଦଵ୍ ଭକୁ ତଦି ାୟକଳୁ ଭାରତୀ ଗଦଵ୍ି

ୟୁକୁତ ଶାସ୍ତ୍ରଗଳଲ୍ଲି ଵ୍ନଜ ସମ୍ଭଵ୍ନରସି ସତ୍କମୟଗଳ ନଗେସି ସଜନାନ ମତିୟିତ୍ତୁ
ଗତି ପାଲି ସୁଵ୍ ନମ୍ମ ପଵ୍ମାନନୁ ଚିତ୍ତଦଲି ଆନେ ସୁଖନୀଵ୍ଳୁ ରମା
ଭକ୍ତ ଜନଗରାଗଦୟ ନମ୍ମ ପୁରେର ଵ୍ିଟ୍ଟଲନୁ ସତତ ଇଵ୍ଗରାଳୁ ନିେୀ

ନଗେସୁଵ୍ନୁ
--------------------------------------ବାଗରା ଗୁରୁ ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର ବାରୟୟା ବା ବା
ହିଂଦୁ ମୁଂଦିଗଲ୍ଲନଗଗ ନୀଗନ ଗତି
ଏଂଦୁ ନଂବୀଗଦ ନିନ୍ନ ପାଦଵ୍
ବଂଧନଵ୍ ବିେଗି ସନ୍ନ କରପିେ ି
ନଂଦକଂଦ ମୁକୁଂଦ ବଂଗଧା |ଅପ|
ଗସଵ୍କଗନଗଲା ନାନୁ ଧାଵ୍ିସି ବଂଗଦଗନା
ଗସଗଵ୍ୟ ନୀଗୋ ନୀନୁ
ଗସଵ୍କନ ଗସଗଵ୍ୟନୁ ଗସଵ୍ିସି
ଗସଵ୍ୟ ଗସଵ୍କ ଭାଵ୍ଵ୍ୀୟୁତ

ଠାଵ୍ୁ ଗାଣିସି ଗପାଗରଗୟା ଧଗରଗୟାଳୁ
ପାଵ୍ନାତ୍ମକ କାୟୁଵ୍ କରୁଣି ||୧||
କଗରଦଗର ବରୁଵ୍ିଗୟଂଦୁ ସାରୁଵ୍ୁ ଦୁ େଂଗୁର
ତ୍ଵରିତଦି ବଂଗଦାଦଗଗା ବଂଦୁ
ଜରିୟଗବେଗଵ୍ା ବରିଗଦ ନିମ୍ମୟ

ଵ୍ିରହ ତାଳଗଦ ମନଦି ଗକାରଗୁଗଵ୍
ହରିୟ ସ୍ମରଗଣୟ ନିରୁତଦଲି ଏନ
ହରୁଷଦଲି ନୀନିରୁତ ଗକାେୁ ତଲି ||୨||
ନରହରି େିୟଗନ ବା ଗୁରୁଗଶଷଵ୍ିଠଲନ
କରୁଣ ପାତ୍ରଗନ ଗବଗ ବା
ଗୁରୁଵ୍ରଗନ ପରିଗପାଷିଗସନ୍ନନୁ
ମଗରୟଦଗଲ ତଵ୍ଚରଣ ଗକାଟୀୟ
ଲି ରିସି ଚରଣାଂବୁ ଜଵ୍ ଗତାରୁତ
ତ୍ଵରିତଦଲି ଓଗୋେି ବା ବା ||୩||
--------------------------ବଂଦଗନା ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର ଇଂଦିଲ୍ଲଗି ଗ |
କଂଦନ ଗମାଗର ଗକଳି ଜନନିୟୁ ବରୁଵ୍ଂଗତ || ବଂଦଗନା ||
ଗଜଗଵ୍ରି ବଂଦ ଜଗଦିତ ନିଂଦ |
ଅଜପିତ ରାମନ ପଦାବ୍ଜ ସ୍ମରିସୁତଲି || ବଂଦଗନା ||
ହରିୟ କୁ ଣସ
ି ୁତ ବଂଦ ନରହରି େିୟ ବଂଦ |

ଶରଣାଗତରନୁ କରଵ୍ ପିେଗି ଵ୍ଗନଂଦୁ ||ବଂଦଗନା ||
େହ୍ଲାଦ ଵ୍ୟାସଂ ମୁନୀଂଦ୍ର ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର |
ନିଲିସୁତ ମନଵ୍ ମଗଧ୍ଵଶ ଵ୍ିଠଲନଲି || ବଂଦଗନା ||
------------------------------------ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର ଗୁରୁ ରାୟର ଗସଵ୍ିସଗି ରା ଗସୌଖୟଦି ଜୀଵ୍ିସଗି ରା ||ପ||
ତୁ ଂଗାତୀରଦି ରଘୁରାମନ ପୂଜସ
ି ଗି ରା ନରସିଂଘନ ଭଜକଗରା ||ଅପ||
ଶ୍ରୀ ସୁଧୀଂଦ୍ର କର ସଗରାଜ ସଂଜାତ ଜଗଗଦାଳଗଗ ପୁନୀତ
ଦଶରଥିୟ ଦଶତ୍ଵଵ୍ ତା ଵ୍ହିସି ଦୁ ମୟତଗ
ି ଳ ଜୟି ସି
ଈ ସମୀର ମତ ସଂସ୍ଥାପକରାଗି ନିଂଦକରନୁ ନୀଗି
ଭୂସୁରରିଗଗ ସଂଗସଵ୍ୟ ସଦାଚରଣୀ କଂଗଗାଳିସୁଵ୍ କରୁଣି ||୧||
କୁ ଂଦଦ ଵ୍ର ମଂତ୍ରାଲୟଦଲ୍ଲିରୁଵ୍ କଗରଦଲ୍ଲିଗଗ ବରୁଵ୍
ବଂଦାଵ୍ନଗତ ମତ୍ତିଗକ ଜଲପାନ ମୁକୁତଗି ଗ ଗସାପାନ
ସଂଦରୁଶନମାତ୍ରଦଲି ମହାତାପ ବେିଗଦାେିସଲାପ
ମଂଦଭାଗୟରିଗଗ ଗଦାଗରୟଦିରୁଵ୍ ଗସଗଵ୍ ଶରଣର ସଂଜୀଵ୍ା ||୨||

ଶ୍ରୀଦ ଵ୍ିଠଲନ ସନ୍ନିଧାନ ପାତ୍ର ସଂସ୍ତୁ ତସି ଲୁ ମାତ୍ର
ଗମାଦ ପେିସୁତହି ତାନିହପରଦଲ୍ଲି ଇତଗଗ ସରିୟଲ୍ଲି
ଗମଦିନଗି ୟାଳଗିନ୍ନରସଲୁ ନା କାଗଣ ପୁସୟ
ି ଲ୍ଲାଗଣ
ପାଦସ୍ମରଗଣୟ ମାେଦଵ୍ଗନ ପାପି ନା ଗପଳୁ ଗଵ୍ ସ୍ତପି ||୩||
-------------------------------------ତୁ ଂଗା ତୀରଦି ନିଂତ ସୁୟତିଵ୍ରନୟାଗର ଗପଳମ୍ମୟୟ
ସଂଗୀତେିୟ ମଂଗଲସୁଗୁଣତରଂଗ ମୁନକ
ି ୁ ଗଲାତ୍ତୁଂଗ କାଣମ୍ମ ||
ଗଚଲୁ ଵ୍ ସୁମୁଖ ଫଗଣୟଲ୍ଲି ତିଲକ ନାମଗଳୁ ଗନାେମ୍ମ
ଜଲମଣିୟ ଗକାରଳଲ୍ଲି ତୁ ଲସିମାଗଲଗଳୁ ଗପଳମ୍ମ
ସୁଲଲି ତ କମଂେଲୁ ଦଂେଵ୍ଗନ ଧରିସହ
ି ଗନ ଗନାେମ୍ମ
କ୍ଷୁଲ୍ଲ ହିରଣୟକନଲ୍ଲି ଜନିସଦି େହ୍ଲାଦନୁ ତାନିଲ୍ଲହ
ି ନମ୍ମ ||୧||
ସୁଂଦର ଚରଣାରଵ୍ିଂଦଗକ ଭକୁ ତୟ
ି ଲି ଂଦ ଗନାେମ୍ମ
ଵ୍ଂଦିସି ସ୍ତୁ ତସି ୁଵ୍ ଭୂସୁରଵ୍ଂଦ ଗନାେମ୍ମ
ଚଂଦଦଲଂକତିୟିଂଦ ଗଶାଭିସୁଵ୍ାନଂଦ ଗନାେମ୍ମ
ହିଂଗଦ ଵ୍ୟାସମୁନଗି ୟଂଗଦନିସଦି କମୟଂଦିଗଳ ରସଘଦିଂଦ ରହିତଗନ ||୨||
ଅଭିନଵ୍ ଜନାଧୟନ ଵ୍ିଠଲନ ଧ୍ୟାନିସୁଵ୍ ଗନାେମ୍ମ
ଅଭିଵ୍ଂଦିସଦି ଵ୍ରିଗଗ ଅଖିଲାଥୟଵ୍ ସଲ୍ଲିସୁଵ୍ ଗନାେମ୍ମ

ନଭମଣିୟଂଦଦି ଵ୍ିଵ୍ିଧଦି ଗଶାଭିସୁଵ୍ ଗନାେମ୍ମ
ଶୁଭଗୁଣନିଧି ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର ଗୁରୁ ଅବୁ ଜଭଵ୍ାଂେଦି େବଲ କାଣମ୍ମ ||୩||
---------------------------------ରଥଵ୍ାଗନରିଦ ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର
ରଚଗନ : ଗଗାପାଲଦାସରୁ
ରାଗ : ପୂଵ୍ି
ତାଳ : ଆଦି
ସତତ ମାଗୟଦ ି ସଂତତ ଗସଵ୍ିପରିଗଗ | ଅତି
ହିତଦଲି ମଗନାରଥଵ୍ ଗକାେୁ ଗଵ୍ଗନଂଦୁ |||ପ ||
ରଥଵ୍ାଗନରିଦ ରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର | ସଦ୍ଗଣ
ୁ ଗଳ ସାଂଦ୍ର
ଚତୁ ର ଦିକ୍କୁ ଵ୍ିଦକ୍କ
ି ଗ
ୁ ଳଲ୍ଲି | ଚରିପାଜନରଲ୍ଲି
ମିତୟ
ି ି ଲ୍ଲଗଦ ବଂଦୁ ଓଗଲୈ ସୁତଲି | ଵ୍ରଵ୍ା ଗବେୁ ତଲି
ନୁ ତସି ୁତ ପରିପରି ନତରାଗିହରିଗଗ
ଗତିଗପଳଗଦ ସଵ୍ୟଥା ନା ବିଗେଗନଂଦୁ ||୧||

||ଅ.ପ ||

ଅତୁ ଳ ମହିମାନା ଦିନଦଲ୍ଲି |ଦିତଜ
ି ାଵ୍ଂଶଦଲି
ଉତ୍ପତ୍ତିୟାଗି ଉଚିତଦଲ୍ଲି | ଉତ୍ତମ ରୀତିୟଲ୍ଲି
ଅତିଶୟଵ୍ିରୁତିଗର ପିତନ ଭାଗଦଗଳୁ
ଅତିଶୟଵ୍ିରୁତିଗର ପିତନ ଭାଗଦଗଗ ମ ନମଥ ପିତଗନାଲି ସଦି ଜିତ କରୁଣଦଲି ||୨||
େଥମ େହ୍ଲାଦ ଵ୍ୟାସମୁନଗି ୟ | ୟତିରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର .... ଗୁରୁରାଘଗଵ୍ଂଦ୍ର
ପତୀତଗରାଦ୍ଧାରିଗୟ ପାଵ୍ନକାରିଗୟ |କରମୁଗଗି ଵ୍ନୁ ଗଦାଗରଗୟ
କ୍ଷିତଗି ୟାଳୁ ଗଗାପାଲଵ୍ିଠଲନ ସ୍ମରିସୁତ ....... ଵ୍ିଠଲ .... ଗଗାପାଲଵ୍ିଠଲ
େତି ମଂତ୍ରାଲୟଗଦାଳୁ ଅତି ଗମଗରଵ୍||୩||
---------------------------------ପଵ୍ମାନ ପଵ୍ମାନ ଜଗଦ ୋଣ
ସଂକରୁଷଣ ଭଵ୍ ଭୟାରଣୟ ଦହନ | ପ |
ଶ୍ରଵ୍ଣଗଵ୍ ଗମାଦଲାଦ ନଵ୍ଵ୍ିଧ ଭକୁ ତୟ
ି
ତଵ୍କଦିଂଦଲି ଗକାେୁ କଵ୍ିଜନେିୟା | ଅପ |
ଗହମ କଚ୍ଚୂଟ ଉପଵ୍ୀତ ଧରିତ ମାରୁତ
କାମାଦିଵ୍ଗୟରହିତା ଗଵ୍ୟାମାଦି ସକଲ ଵ୍ୟାଵ୍ତା ନିଭୟୀତା
ରାମଚଂଦ୍ରନ ନିଜଦୂ ତ ୟାମ ୟାମଗକ ନିନାରଧିପୁଦଗକ

କାମିଗପ ଏନଗିଦୁ ଗନମିସ ି େତିଦନି ଈ ମନସିଗଗ ସୁଖଗସ୍ତାମଵ୍
ଗତାରୁତ ପାମରମତିୟନୁ ନୀମାଣିପୁଗଦା || ୧ ||
ଵ୍ଜ୍ର ଶରୀର ଗଂଭୀର ମୁକୁଟଧର ଦୁ ଜୟନଵ୍ନକୁ ଠାର
ନିଜୟରମଣି ଦୟା ପାରାଵ୍ାରା ଉଦାର ସଜ୍ଜନରଘପରିହାର
ଅଜୟୁନଗଗାଲି ଦଂଦୁ ଧ୍ଵଜଵ୍ାନିସି ନିଂଦୁ ମୂଜୟଗଵ୍ରିଵ୍ଂଗତ
ଗଜୟଗନ ମାେିଦ ି ଗହଗଜ୍ଜ ଗହଗଜ୍ଜଗଗ ନିନ ଅବ୍ଜ ପାଦଗଦାଳି ମୂଜୟଗଦଲି
ଭଵ୍ଵ୍ଜିତ ଗନନିଗସା || ୨ ||
ୋଣ ଅପାନ ଵ୍ୟାନ ଉଦାନ ସମାନ ଆନଂଦ ଭାରତି ରମଣ
ନୀଗନ ଶଵ୍ୟାଦିଗୀଵ୍ୟାଣାଦୟରିଗଗ ଜାନଧନପାଲି ପ ଵ୍ଗରଣୟ
ନାନୁ ନିରୁତଦଲି ଏଗନଗନସଗୁଗଵ୍ ମାନସାଦି କମୟ
ନିନଗଗାପ୍ପିସଗି ଦଗନା ୋଣନାଥ ସିରିଵ୍ଜ
ି ୟଵ୍ିଠଲନ
କାଣିସଗି କାେୁ ଵ୍ୁ ଦୁ ଭାନୁ େକାଶ || ୩ ||
----------------------------------ଗଵ୍ଂକଟାଦ୍ରି ନିଲୟନ ପଂକଜନାଭନ ଗତାରଵ୍ଵ ଲକୁ ମି ||
ଵ୍ସୁଗଦଵ୍ ଗଦଵ୍କି କଂଦା ନମ୍ମଶଶିମୁଖୟ
ି ଗରାେଗନ ଆନଂଦା
ପଶୁଗଳ କାୟଦ ଗଗାଵ୍ିଂଦ ନମ୍ମବିସଜନାଭ ମୁକୁଂଦା ||

ସାମଜରାଜ ଵ୍ରଦା ବଲୁ ଗେମଦି ଭକୁ ତର ଗପାଗରଦା
ଆ ମହା ଦିତଜ
ି ର ତରିଦା ନିସସୀମ ମହାମହିମନାଗି ଗମଗରଦ ନମ୍ମ ||
ଉରଗଗିରିୟଲି ପ୍ପ ଅଂଦୁ ମରୁତନ ଗହଗଗଲରି ବପ୍ପ
ଶରଣରିଗଗାରଵ୍ିତ୍ତ ତପ୍ପସିରି ଗମାହନ ଵ୍ିଠଠଲ ତିମ୍ମପ୍ପ ନମ୍ମପ୍ପନ ||
----------------------------------ଶରଣୁ ଶରଣୁ ନିନଗଗଂଗବଗନା ଵ୍ିଠଲ
କରୁଣାନିଧିଗୟଂଗବ କାୟୟୟ ଵ୍ିଠଲ
ଶିଶୁଵ୍ାଗି ଜନିସଗି ଦୟା ଶ୍ରୀରାମଵ୍ିଠଲ
ଶଶିଧରନୁ ତ ଗଗାପିକଂଦଗନ ଵ୍ିଠଲ
ଅସୁଗର ପୂତନି ଗକାଂଦ ଶ୍ରୀକଷ୍ଣଵ୍ିଠଲ
କସୁମନାଭ ସିରିଵ୍ର ମୁଦ୍ଦୁଵ୍ଠ
ି ଲ
ଅରସି ରୁକିମଣଗି ଗ ନୀ ଅରସଗନା ଵ୍ିଠଲ
ସରସିଜ ସଂଭଵ୍ ସନ୍ନତ
ୁ ଵ୍ିଠଲ
ନିରୁତ ଇଟ୍ଟିଗଗ ଗମଗଲ ନିଂଗତୟା ନୀ ଵ୍ିଠଲ
ଚରଣ ଗସଗଵ୍ୟନିତ୍ତୁ କାୟୟୟ ଵ୍ିଠଲ

କଂଗେ ଗଗାପୁର ଗଵ୍ଂକଟ େଭୁ ଵ୍ିଠଲ
ଅଂେଜଵ୍ାହନ ଗହୌଗଦା ନୀ ଵ୍ିଠଲ
ପାଂେୁ ନଂଦନ ପରିପାଲଗନ ଵ୍ିଠଲ
ପୁଂେରୀକାକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପୁରଂଦର ଵ୍ିଠଲ
----------------------------------ଗନଗରନଂବିଗଦ ମଦ ହଦୟ ମଂଟପଗଦାଳୁ
ପରିଗଶାଭିସୁତର
ି ୁ ପାଂେୁ ରଂଗ

||ପ||

ଶରଣୁ ଜନର ସଂସାର ମହା ଭୟ
ହରଣ କରୁଣ ସିରି ପାଂେୁ ରଂଗ

||ଅ.ପ||

ଗନଗରଦିହ ବହୁଜନଗରାଳିଦ୍ଦରୁ ମନ
ସ୍ଥିର ଵ୍ିେୁ ନିନ୍ନଲି ପାଂେୁ ରଂଗ

ପରି ପରି ଗକଲସଵ୍ୁ ନିନ୍ନ ମହାପୂଗଜ
ନିରୁତ ଏନଗଗ ଗକାେୁ ପାଂେୁ ରଂଗ
ପରଗଦଵ୍ଗନ ନିନ୍ନା ଲୀଲା ସ୍ମତିୟନୁ

||୧||

ନିରୁତ ଏନଗଗ ଗକାେୁ ପାଂେୁ ରଂଗ
ପରରାଗପଗକ୍ଷୟ ବିେସି ି ନିରଂତର
ପରଗତି ପଥ ଗତାଗରା ପାଂେୁ ରଂଗ

||୨||

ସୁଖଵ୍ାଗଲି ବହୁ ଦୁ ୁଃଖଵ୍ାଗଲି
ସଖନୀନାଗିରୁ ପାଂେୁ ରଂଗ
ନିଖଲ
ି ାଂତଗୟତ ଵ୍ୟାସ ଵ୍ିଠଲ ତଵ୍
ମୁଖ ପଂକଜ ଗତାଗରା ପାଂେୁ ରଂଗ

||୩||

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

