
గురు మధ్వ రాయరిగె నమో నమో 

గురు మధ్వ సంతతిగె నమో నమో 

శ్రపిాదరజరిగె  గురు వ్ాాసరాజరిగె 

గురు వ్ాదిరాజరిగె నమో నమో 

రాఘవ్ ందర రాయరిగె వ్ ైక ంఠ దాసరిగె 

పురందర దాసరిగె నమో నమో 

గురు విజయ దాసరిగె భాగణ్ణ దాసరిగె 

శ్ర ిరంగ వలిద దాసరిగె నమో నమో 

పరమ వ్ ైరాగాశలి తిమమణ్ణ దాసరిగె 

హున్ కెార దాసరిగె నమో నమో 

గురు శ్రశి విఠలన  పరమ భకతర చరణ్ 

సరసిజ యుగగళిగె నమో నమో 

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

----- 

సతత గణ్ న్ాథ సిదియినీవ కారాదలి మతి ప్రరరిసువళు 



పారవతి దేవియు 

ముక తి పథకె మనవీవ మహా రుదరదేవ భక తిదాయకళు 

భారతీ దేవి 

యుక త శాసతరగళలి ివనజ సమభవనరసి సతకరమగళ 

నడెసి సజనాన మతియితతత  

గతి పాలిసువ నమమ పవమానను చితతదలి ఆనన ె

సుఖనీవళు రమా 

భకత జనరొదెయ నమమ పురనరె విట్టలను సతత ఇవరొళు 

నినీ ెనడెసువను 

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

----- 

బారో గురు రాఘవ్ ందర బారయాా బా బా  

హ ందుముందిలలనిగె నీన్  గతి  

ఎందు నంబీదె నినా పాదవ  

బంధ్నవ బిడిసెనా కరప్ిడి  



నందకంద ముక ంద బంధో |అప|  

 

సరవకన్ లో న్ాను ధావిస ిబందెన్ో  

సరవ్ య నీడో నీను  

సరవకన సరవ్ యను సరవిస ి 

సరవా సరవక భావవీయుత  

ఠావు గాణ్ిసి పొరెయొ ధ్రెయొళు  

పావన్ాతమక కాయువ కరుణ్ి ||౧||  

 

కరెదరే బరువియి ందు సారువుదు డంగుర  

తవరితది బందొదగో బందు  

జరియబేడవ్ొ బరిదె నిమమయ  

విరహ తాళదె మనది కొరగువ్   

హరియ సమరణ్ెయ నిరుతదలి ఏన  

హరుషదలి నీనిరుత కొడ తలి ||౨||  



 

నరహరి ప్ిరయన్  బా గురుశేషవిఠలన  

కరుణ్ పాతరన్  బేగ బా  

గురువరన్  పరిపోషిసెనాను  

మరెయదలల తవచరణ్ కోట్ీయ  

లిరిసి చరణ్ాంబుజవ తోరుత  

తవరితదలి ఓడోడి బా బా ||౩|| 

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

బందన్ో రాఘవ్ ందర ఇందిలిగెి | 

కందన మొర ెకేళి జననియు బరువంతె || బందన్ో || 

 

గజవ్ రి బంద  జగదిత నింద | 

అజప్ిత రామన పదాబజ సమరిసుతలి || బందన్ో || 

 

హరియ క ణ్ిసుత బంద  నరహరి ప్ిరయ బంద | 



శరణ్ాగతరను  కరవ ప్ిడివ్ న్ ందు ||బందన్ో || 

 

పరహిాద వ్ాాసం మునీందర రాఘవ్ ందర | 

నిలిసుత మనవ మధేవశ విఠలనలి|| బందన్ో || 

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

--- 

రాఘవ్ ందర గురు రాయర సరవిసిరో సౌఖాది జీవిసిరో ||ప|| 

 

తతంగాతీరది రఘురామన పూజిసిరో నరసింఘన భజకరో 

||అప||  

 

శ్ర ిసుధ ందర కర సరోజ సంజనత జగదొళగె పునీత 

దశరథియ దశతవవ తా వహ స ిదురమతిగళ జయిసి 

ఈ సమీర మత సంసాా పకరాగి నిందకరను నీగి 

భూసురరిగె సంసరవా సదాచరణ్ీ కంగొళిసువ కరుణ్ి ||౧|| 



 

క ందద వర మంతరా లయదలిరిువ కరెదలిగెి బరువ 

బ ందావనగత మ తితకె జలపాన ముక తిగె సోపాన 

సందరుశనమాతరదలి మహాతాప బడిదోడిసలాప 

మందభాగారిగె దొరెయదిరువ సరవ్  శరణ్ర సంజీవ్ా ||౨|| 

 

శ్రది విఠలన సనిాధాన పాతర సంసుత తిసలు మాతర 

మోద పడిసుతిహ తానిహపరదలి ిఇతగె సరియలి ి

మేదినియొళగినారసలు న్ా కాణ్ె పుసియలాిణె్ 

పాదసమరణ్ెయ మాడదవన్  పాప్ ిన్ా ప్రళువ్  సతపి్ ||౩|| 

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

---- 

తతంగా తీరది నింత సుయతివరన్ాారె ప్రళమమయా 

సంగీతపి్రయ మంగలసుగుణ్తరంగ మునిక లోతతత ంగ 

కాణ్మమ || 



చెలువ సుముఖ ఫణె్యలి ితిలక న్ామగళు న్ోడమమ 

జలమణ్ియ కొరళలి ితతలసిమాలలగళు ప్రళమమ 

సులలిత కమండలు దండవన్  ధ్రిసిహన్  న్ోడమమ 

క్షుల ిహ రణ్ాకనలి ిజనిసిద పరహిాదను తానిలిహినమమ ||౧|| 

సుందర చరణ్ారవిందకె భక తియలింద న్ోడమమ 

వందిస ిసుత తిసువ భూసురవ ంద న్ోడమమ 

చందదలంక తియింద శోభిసువ్ానంద న్ోడమమ 

హ ందె వ్ాాసమునియి ందెనిసిద కరమందిగళ రసఘదింద 

రహ తన్  ||౨|| 

అభినవ జన్ారని విఠలన ధాానిసువ న్ోడమమ 

అభివందిసిదవరిగె అఖిలారవా సలిసిువ న్ోడమమ 

నభమణ్ియందది వివిధ్ది శోభిసువ న్ోడమమ 

శుభగుణ్నిధి రాఘవ్ ందర గురు అబుజభవ్ాండది పరబల 

కాణ్మమ ||౩|| 

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



రథవ్ాన్ రిద  రాఘవ్ ందర 

 రచన్  : గోపాలదాసరు 

రాగ : పూరివ 

తాళ : ఆది 

 

సతత మారగది  సంతత సరవిపరిగె | అతి 

హ తదలి మన్ోరథవ కొడ వ్ న్ ందు |||ప || 

 

రథవ్ాన్ రిద  రాఘవ్ ందర | సదుగ ణ్గళ  సాందర       ||అ.ప 

|| 

 

చతతర దిక క విదిక కగళలి ి| చరిపాజనరలి ి

మితియిలది ెబందు ఓలలైసుతలి | వరవ్ా  బేడ తలి 

నుతిసుత పరిపరి నతరాగిహరిగె 

గతిప్రళదె  సరవథా  న్ా బిడెన్ ందు||౧|| 



 

అతతళ  మహ మాన్ా దినదలి ి|దితిజనవంశదలి 

ఉతపతితయాగి ఉచితదలి ి| ఉతతమ రీతియలి ి

అతిశయవిరుతిరె  ప్ితన భాదెగళు 

అతిశయవిరుతిరె ప్ితన భాదెగె మ - 

నమథ  ప్ితన్ొలిసిద  జిత కరుణ్దలి||౨|| 

 

పరథమ పరహిాద వ్ాాసమునియి  | యతిరాఘవ్ ందర ....  

గురురాఘవ్ ందర 

పతీతరోదాిరియేి  పావనకారియిే |కరముగివ్ ను  దొరెయి  

క్షితియొళు  గోపాలవిఠలన  సమరిసుత ....... విఠల .... 

గోపాలవిఠల 

పరతి  మంతరా లయదొళు   అతి  మెరెవ||౩|| 

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

పవమాన పవమాన జగద పరా ణ్ 



సంకరుషణ్ భవ భయారణ్ా దహన | ప | 

శవిణ్వ్  మొదలాద నవవిధ్ భక తియ 

తవకదిందలి కొడ  కవిజనప్ిరయా | అప | 

హేమ కచచూట్ ఉపవీత ధ్రిత మారుత 

కామాదివరగరహ తా వ్యామాది సకల వ్ాావ తా నిరీభతా 

రామచందరన నిజదచత యామ యామకె నిన్ారధిపుదకె 

కామిప్ె ఎనగిదు న్ మిస ిపరతిదిన ఈ మనసిగె 

సుఖసోత మవ 

తోరుత పామరమతియను నీమాణ్ిపుదో || ౧ || 

వజర శరీర గంభీర ముక ట్ధ్ర దురజనవనక ఠార 

నిరజరమణి్ దయా పారావ్ారా ఉదార సజజనరఘపరిహార 

అరుజ నగొలిదందు ధ్వజవ్ానిసి నిందు మూరజగవరివంతె 

గరజన్  మాడిది హెజెజ హెజెజగె నిన్ అబజ పాదదొళి 

మూరజగదలి 

భవవరిజత న్ నిసో || ౨ || 



పరా ణ్ అపాన వ్ాాన ఉదాన సమాన ఆనంద భారతి 

రమణ్ 

నీన్  శరావదిగీరావణ్ాదారిగె జననధ్నపాలిప వరేణ్ా 

న్ాను నిరుతదలి ఏన్ న్ సగువ్  మానసాది కరమ 

నినగొప్ిపసిదెన్ో పరా ణ్న్ాథ సిరివిజయవిఠలన 

కాణ్ిసికొడ వుదు భానుపరకాశ || ౩ || 

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

- 

వ్ ంకట్ాదిర నిలయన పంకజన్ాభన తోరవవ లక మి || 

 

వసుదేవ దేవకి కందా  నమమశశ్రముఖియరొడన్  ఆనందా 

పశుగళ కాయె గోవింద  నమమబిసజన్ాభ ముక ందా || 

 

సామజరాజ వరదా  బలుప్రరమది భక తర పొరెదా 

ఆ మహా దితిజర తరిదా  నిససీమ మహామహ మన్ాగి 



మెరెద  నమమ || 

 

ఉరగగిరియలిపప  అందుమరుతన హెగలేరి బపప 

శరణ్రిగొరవితత తపపసిరి మోహన విఠఠల తిమమపప  

నమమపపన || 

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

- 

శరణ్ు శరణ్ు నినగెంబెన్ొ విఠల 

కరుణ్ానిధియి ంబె కాయయా విఠల 

 

శ్రశువ్ాగి జనిసిదొా శ్రరిామవిఠల 

శశ్రధ్రనుత గోప్ికందన్  విఠల 

అసురె పూతని కొంద శ్రకి ష ణవిఠల 

కసుమన్ాభ సిరివర ముదుెవిఠల 

 



అరస ిరుకిమణ్ిగె నీ అరసన్ొ విఠల 

సరసిజ సంభవ సనుాత విఠల 

నిరుత ఇటి్టగె మేలల నింతయా నీ విఠల 

చరణ్ సరవ్ యనితతత  కాయయా విఠల 

 

కండె గోపుర వ్ ంకట్ పరభు విఠల 

అండజవ్ాహన హౌదొ నీ విఠల 

పాండ నందన పరిపాలన్  విఠల 

పుండరీకాక్ష శ్ర ిపురందర విఠల 

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

- 

న్ రెనంబిదె మద హ దయ మంట్పదొళు 

పరిశోభిసుతిరు పాండ రంగ                 ||ప|| 

 

శరణ్ు జనర సంసార మహా భయ 



హరణ్ కరుణ్ సిరి పాండ రంగ                 ||అ.ప|| 

 

న్ రెదిహ బహుజనరోళిదరెు మన 

సిరా విడ  నినాలి పాండ రంగ 

పర ిపర ికెలసవు నినా మహాపూజె 

నిరుత ఎనగ ెకొడ  పాండ రంగ              ||౧|| 

 

పరదేవన్  నిన్ాా లీలా సమ తియను 

నిరుత ఎనగ ెకొడ  పాండ రంగ 

పరరాప్రక్షెయ బిడిసి నిరంతర 

పరగతి పథ తోరో పాండ రంగ            ||౨|| 

 

సుఖవ్ాగలి బహు దుుఃఖవ్ాగలి 

సఖనీన్ాగిరు పాండ రంగ 

నిఖిలాంతరగత వ్ాాస విఠల తవ 



ముఖ పంకజ తోరో పాండ రంగ         ||౩|| 

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

-- 


