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భజ ಗెూౕ�ందం భజ ಗెూౕ�ందం 

ಗెూౕ�ందం భజ మూఢమತెౕ | 
సంಪా�ಪె�ౕ స���ತెౕ ಕాಲెౕ 
న� న� ర�  డు"�ంకరಣెౕ || 1 || 

 

మూఢ జ�ౕ� ధನాగమతృಷా+ం 

కురు సదు,-.� మన/ �తృಷ +ా� | 
యల2భಸెౕ �జ క�ౕ4ಪాత�ం 

�త�ం ತెౕన �ನెూౕదయ 5త�� || 2 || 

 

ನా6ౕ స�నభర ನా7ౕದెౕశం 

దృಷా:; ಮా ಗా �ౕಹాವెౕశ� | 
ఏతನా@ంస వಸా- �ಕారం 

మన/ �5ంతಯా ವారం ವార� || 3 || 

 

నC�ౕ దళగత జలమ  తరళం 

తదEFGౕ�త మ శయ చపల� | 
�-. ವాJధJ7ಮాన గ�స�ం 

ಲెూౕకం ಶెೂౕకహతం చ సమస�� || 4 || 

 

ಯావM-�ತెూ�ౕಪాజ4న సక�ః 
ತావO-�జప6ವాರెూౕ రక�ః | 
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పಶాQFGౕవ  జజ4ర ದెౕಹెౕ 
ವాತా4ం ಕెూౕ உR న పృచS  ಗెౕಹెౕ || 5 || 

 

ಯావT-పవನెూౕ �వస  ದెౕಹెౕ 
ತావT-పృచS  కుశలం ಗెౕಹెౕ | 
గతవ  ವాಯౌ ದెౕಹాಪాVౕ 
ಭాಯా4 XభJ  త/@O ಕాVౕ || 6 || 

 

ಬాల ಸ �ావT "�ౕಡాసక�ః 
తరుణ ಸ �ావT తరు\ౕసక�ః | 
వృద. ಸ �ావT-5ంತామగ�ః 
పర]ౕ బ�హ@\ ಕెూౕ உR న లగ�ః || 7 || 

 

ಕా ತెౕ ಕాంತా కಸ �ెౕ పುత�ః 
సంಸాರెూౕ உయమ ౕవ �5త�ః | 
కసJ తEం ವా కుత ఆಯాతః 
తతEం 5ంతయ త-హ ಭా�తః || 8 || 

 

సతaంగತెEౕ �సaంగతEం 

�సaంగತెEౕ ��ౕ4హతE� | 
��ౕ4హತెEౕ �శQలతత�;ం 

�శQలతತ �ె;ౕ Fౕవను@"�ః || 9 || 

 

వయ/ గತెౕ కః ಕామ�ಕారః 
శుಷెbౕ �ౕರెౕ కః ಕాಸారః | 
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cౕಣెౕ �ತె�ౕ కః ప6ವారః 
ಙeాfತెౕ తತె�;ౕ కః సంಸారః || 10 || 

 

ಮా కురు ధనజన ಯౌవన గవ4ం 

హర  �]ౕಷాT-ಕాలః సవ4� | 
ಮాಯామయgద�-అiలం �ತాE 
బ�హ@పదం తEం ప��శ �-ತాE || 11 || 

 

-న ಯాgನౌJ ಸాయం ಪా�తః 
jjర వసంತౌ పುనರాಯాతః | 
ಕాలః "�ౕడ  గచSತాJయుః 
తదR న ముంచತాJಶాವాయుః || 12 || 

 

ದాEదశ మంజ6ಕా7ర ಶెౕషః 
కlತెూౕ ವైಯా కరణಸెJౖషః | 
ఉపದెౕಶెೂౕ భూM-�ದాJ �పುಣైః 
j�ౕమచSంకర భగవచSరಣైః || 13 || 

 

ಕా ತెౕ ಕాంತా ధన గత 5ంತా 

ವాతుల "ం తవ ನా/� �యంತా | 
 �జగ  సజGన సంగ ರెౕಕా 

భవ  భವాణ4వ తరಣెౕ ನౌಕా || 14 || 

 

జoಲెూౕ ముంpౕ లుంFత ಕెౕశః 
ಕాಷాಯాన,ర బహుకృత ವెౕషః | 
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పశJన�R చ న పశJ  మూఢః 
ఉదర �gత�ం బహుకృత ವెౕషః || 15 || 

 

అంగం గqతం పqతం ముండం 

దశన ��ౕనం ಜాతం తుండ� | 
వృದెూ.ౕ ಯా  గృ�ౕತాE దండం 

తదR న ముంచತాJಶా Rండ� || 16 || 

 

అಗె�ౕ వ��ః పృಷెsౕ ಭానుః 
ರాತౌ� చుబుక సమR4త ಜానుః | 
కరతల 7�t-తరుతల ವాసః 
తదR న ముంచತాJಶా ಪాశః || 17 || 

 

కురుತెౕ గంಗా ಸాగర గమనం 

వ�త ప6ಪాలన�-అథವా ದాన� | 
ಙeాfన ��ౕనః సవ4మತెౕన 

భజ  న ము"�ం జన@ శತెౕన || 18 || 

 

సురమం-ర తరు మూల �ವాసః 
శಯాJ భూతల�-అFనం ವాసః | 
సవ4 ప6గ�హ ಭెూౕగತాJగః 
కసJ సుఖం న కರెూౕ  �ರాగః || 19 || 

 

wౕగరತెూౕ ವా ಭెూౕగరತెూౕ ವా 

సంగరತెూౕ ವా సంగ��ౕనః | 
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యసJ బ�హ@\ రమತెౕ 5త�ం 

నంద  నంద  నందತెJౕవ || 20 || 

 

భగవ-�ౕತా "ం5దxౕತా 

గంಗా జలలవ క\ಕా Rౕತా | 
సకృదR Vౕన ముರా6ౕ సమಚా4 

"�యತెౕ తసJ య]ౕన న చಚా4 || 21 || 

 

పುనరR జననం పುనరR మరణం 

పುనరR జన�ౕ జఠರెౕ శయన� | 
ఇహ సంಸాರెౕ బహు దుಸ �ాರెౕ 
కృపಯా உಪాರెౕ ಪా� ముರాರెౕ || 22 || 

 

రಥాJ చప4ట �ర5త కంథః 
పುಣాJపುణJ �వF4త పంథః | 
wౕ~ౕ wౕగ �wౕFత 5త�ః 
రమತెౕ ಬాಲెూౕన@త�వದెౕవ || 23 || 

 

కస�;ం ಕెూౕహం కుత ఆಯాతః 
ಕా ]ౕ జన�ౕ ಕెూౕ ]ౕ ತాతః | 
ఇ  ప6ಭావయ �జ సంಸారం 

సవ4ం తJಕా�; సEప� �ಚార� || 24 || 

 

తE� మ� సవ4ತె�ಕెూౕ �షు+ః 
వJథ4ం కుపJ/ మయJస�షు+ః | 
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భవ సమ5త�ః సవ4త� తEం 

ವాఞSసJ5ರాM-య- �షు+తE� || 25 || 

 

శತౌ� gತె�ౕ పುತె�ౕ బంಧౌ 

ಮా కురు యత�ం �గ�హ సంಧౌ | 
సవ4/@న�R పಶాJತా@నం 

సవ4ತెూ�ౕT-సృజ ಭెౕದాಙeాfన� || 26 || 

 

ಕామం ಕెూ�ౕధం ಲెూౕభం �ౕహం 

తJಕా�; உತా@నం పశJ  ಸెూౕహ� | 
ఆత@ಙe fా�న ��ౕನా మూಢాః 
ತెౕ పచJంತెౕ నరక �గూಢాః || 27 || 

 

ಗెౕయం ~ౕತా ನామ సహస�ం 

ಧెJౕయం j�ౕప  రూప�-అజస�� | 
ನెౕయం సజGన సంಗెౕ 5త�ం 

ದెౕయం -ౕనజನాయ చ �త�� || 28 || 

 

సుఖతః "�యತెౕ ರాಮాಭెూౕగః 
పಶాQద.ంత శ6ౕರెౕ ರెూౕగః | 
యదJR ಲెూౕಕెౕ మరణం శరణం 

తదR న ముంచ  ಪాಪాచరణ� || 29 || 

 

అథ4మనథ4ం ಭావయ �తJం 

ನా/� తతః సుఖ ಲెౕశః సతJ� | 
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పುತా�దR ధనಭాಜాం 7ౕ ః 
సవ4ತె�ಷా ��ತా 6ౕ ః || 30 || 

 

ಪా�ಣాಯామం ప�ತాJಹారం 

�ತాJ�తJ �ವెౕక �ಚార� | 
ಜాపJస]ౕత సಮాx �ಧానం 

కువ4 వಧానం మహM-అవಧాన� || 31 || 

 

గురు చరಣాంభుజ �భ4రభక�ః 
సంಸాರాM-అ5ರాM-భవ ముక�ః | 
ಸెౕం-య ಮానస �యಮాದెౕవం 

ద���/ �జ హృదయస�ం ದెౕవ� || 32 || 

 

మూఢః కjQన ವైಯాకరಣెూౕ 
డుకృణbరಣాధJయన ధు6ౕణః | 
j�ౕమచSంకర భగవ5QಷెJౖః 
ಬెూౕxత ఆ/ౕಚెూSౕ-త కరಣైః || 33 || 
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