
ଭଜ ଗ ୋଵନି୍ଦଂ ଭଜ ଗ ୋଵନି୍ଦଂ 
ଗ ୋଵନି୍ଦଂ ଭଜ ମଢୂମଗେ | 
ସଂପ୍ରୋଗେ ସନ୍ନହିଗିେ କୋଗେ 
ନହ ିନହ ିରକ୍ଷେ ିଡୁକି୍ରନକରଗେ || ୧ || 
ମଢୂ ଜହୀହ ିଧନୋ ମେୃଷ୍ୋଂ 
କୁରୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧମି ମନସ ିଵେୃିଷ୍ୋମ | 
ୟଲ୍ଲଭଗସ ନଜି କଗମମୋପୋତ୍ତଂ 
ଵତି୍ତଂ ଗେନ ଵଗିନୋଦ୍ୟ ଚତି୍ତମ || ୨ || 
ନୋରୀ ସ୍ତନଭର ନୋଭୀଗଦ୍ଶଂ 
ଦୃ୍ଷ୍ଟ୍ଵୋ ମୋ  ୋ ଗମୋହୋଗଵଶମ | 
ଏେନ୍ୋଂସ ଵସୋଦ୍ ିଵକିୋରଂ 
ମନସ ିଵଚିନି୍ତୟୋ ଵୋରଂ ଵୋରମ || ୩ || 
ନଳନିୀ ଦ୍ଳ େ ଜେମେ ିେରଳଂ 
େଦ୍ଵଜ୍ଜୀଵେି ମେଶିୟ ଚପେମ | 
ଵଦି୍ଧ ିଵୟୋଧ୍ୟଭିମୋନ ଗ୍ରସ୍ତଂ 
ଗେୋକଂ ଗଶୋକହେଂ ଚ ସମସ୍ତମ || ୪ || 
ୟୋଵଦ୍-ଵଗିତ୍ତୋପୋଜମନ ସକ୍ତଃ 
େୋଵନ-ନଜିପରଵିୋଗରୋ ରକ୍ତଃ | 
ପଶ୍ଚୋଜ୍ଜୀଵେ ିଜଜମର ଗଦ୍ଗହ 
ଵୋେମୋଂ ଗକୋପି ନ ପଚୃ୍ଛେ ିଗ ଗହ || ୫ || 
ୟୋଵେ-ପଵଗନୋ ନଵିସେ ିଗଦ୍ଗହ 
େୋଵେ-ପଚୃ୍ଛେ ିକୁଶେଂ ଗ ଗହ | 
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 େଵେ ିଵୋଗୟୌ ଗଦ୍ହୋପୋଗୟ 
ଭୋୟମୋ ବଭିୟେ ିେସି୍ମନ କୋଗୟ || ୬ || 
ବୋେ ସ୍ତୋଵେ କ୍ରୀଡୋସକ୍ତଃ 
େରୁେ ସ୍ତୋଵେ େରୁେୀସକ୍ତଃ | 
ଵୃଦ୍ଧ ସ୍ତୋଵେ-ଚନି୍ତୋମଗ୍ନଃ 
ପରଗମ ବ୍ରହ୍ମେ ିଗକୋପି ନ େଗ୍ନଃ || ୭ || 
କୋ ଗେ କୋନ୍ତୋ କଗସ୍ତ ପୁତ୍ରଃ 
ସଂସୋଗରୋୟମେୀଵ ଵଚିତି୍ରଃ | 
କସୟ ତ୍ଵଂ ଵୋ କୁେ ଆୟୋେଃ 
େତ୍ଵଂ ଚନି୍ତୟ େଦ୍ହି ଭ୍ରୋେଃ || ୮ || 
ସତ୍ସନଗଗତ୍ଵ ନସିସନଗତ୍ଵଂ 
ନସିସନଗଗତ୍ଵ ନଗିମମୋହତ୍ଵମ | 
ନଗିମମୋହଗତ୍ଵ ନଶି୍ଚେେତ୍ତ୍ଵଂ 
ନଶି୍ଚେେଗତ୍ତ୍ଵ ଜୀଵନ୍କିୁ୍ତଃ || ୯ || 
ଵୟସ ି ଗେ କଃ କୋମଵକିୋରଃ 
ଶୁଗେ ନୀଗର କଃ କୋସୋରଃ | 
କ୍ଷୀଗେ ଵଗିତ୍ତ କଃ ପରଵିୋରଃ 
ଗ୍ନୟୋଗେ େଗତ୍ତ୍ଵ କଃ ସଂସୋରଃ || ୧୦ || 
ମୋ କୁରୁ ଧନଜନ ଗୟୌଵନ  ଵମଂ 
ହରେ ିନଗିମଷୋେ-କୋେଃ ସଵମମ | 
ମୋୟୋମୟମିଦ୍ମ-ଅଖିେଂ ହତି୍ଵୋ 
ବ୍ରହ୍ମପଦ୍ଂ ତ୍ଵଂ ପ୍ରଵଶି ଵଦି୍ତି୍ଵୋ || ୧୧ || 
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ଦ୍ନି ୟୋମିଗନୟୌ ସୋୟଂ ପ୍ରୋେଃ 
ଶଶିରି ଵସଗନ୍ତୌ ପୁନରୋୟୋେଃ | 
କୋେଃ କ୍ରୀଡେ ି ଚ୍ଛେୟୋୟୁଃ 
େଦ୍ପି ନ ମନୁଚେୟୋଶୋଵୋୟୁଃ || ୧୨ || 
ଦ୍ଵୋଦ୍ଶ ମଂଜରକିୋଭିର ଗଶଷଃ 
କଥିଗେୋ ଗଵୈୟୋ କରେଗସୈୟଷଃ | 
ଉପଗଦ୍ଗଶୋ ଭୂଦ୍-ଵଦି୍ୟୋ ନପିୁଗେୈଃ 
ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଂକର ଭ ଵଚ୍ଛରଗେୈଃ || ୧୩ || 
କୋ ଗେ କୋନ୍ତୋ ଧନ  େ ଚନି୍ତୋ 
ଵୋେୁେ କଂି େଵ ନୋସି୍ତ ନୟିନ୍ତୋ | 
ତ୍ରଜି େ ିସଜ୍ଜନ ସନଗେଗିରକୋ 
ଭଵେ ିଭଵୋେମଵ େରଗେ ଗନୌକୋ || ୧୪ || 
ଜଟଗିେୋ ମଣୁ୍ଡୀ େୁନିିେ ଗକଶଃ 
କୋଷୋୟୋନବର ବହୁକୃେ ଗଵଷଃ | 
ପଶୟନ୍ନପି ଚ ନ ପଶୟେ ିମଢୂଃ 
ଉଦ୍ର ନମିିତ୍ତଂ ବହୁକୃେ ଗଵଷଃ || ୧୫ || 
ଅନଗଂ  େିେଂ ପେିେଂ ମଣୁ୍ଡଂ 
ଦ୍ଶନ ଵହିୀନଂ ଜୋେଂ େୁଣ୍ଡମ | 
ଵୃଗଦ୍ଧୋ ୟୋେ ି ହୃୀତ୍ଵୋ ଦ୍ଣ୍ଡଂ 
େଦ୍ପି ନ ମନୁଚେୟୋଶୋ ପିଣ୍ଡମ || ୧୬ || 
ଅଗଗ୍ର ଵହ୍ଃି ପଗୃେ ଭୋନୁଃ 
ରୋଗତ୍ରୌ ଚୁବୁକ ସମପିେ ଜୋନୁଃ | 
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କରେେ ଭିକ୍ଷସ-େରୁେେ ଵୋସଃ 
େଦ୍ପି ନ ମନୁଚେୟୋଶୋ ପୋଶଃ || ୧୭ || 
କୁରୁଗେ  ନଗୋ ସୋ ର  ମନଂ 
ଵ୍ରେ ପରପିୋେନମ-ଅଥଵୋ ଦ୍ୋନମ | 
ଗ୍ନୟୋନ ଵହିୀନଃ ସଵମମଗେନ 
ଭଜେ ିନ ମକିୁ୍ତଂ ଜନ୍ ଶଗେନ || ୧୮ || 
ସରୁମନ୍ଦରି େରୁ ମେୂ ନଵିୋସଃ 
ଶୟୟୋ ଭୂେେମ-ଅଜନିଂ ଵୋସଃ | 
ସଵମ ପରଗି୍ରହ ଗଭୋ େୟୋ ଃ 
କସୟ ସଖୁଂ ନ କଗରୋେ ିଵରିୋ ଃ || ୧୯ || 
ଗୟୋ ରଗେୋ ଵୋ ଗଭୋ ରଗେୋ ଵୋ 
ସନଗରଗେୋ ଵୋ ସନଗଵହିୀନଃ | 
ୟସୟ ବ୍ରହ୍ମେ ିରମଗେ ଚତି୍ତଂ 
ନନ୍ଦେ ିନନ୍ଦେ ିନନ୍ଦଗେୟଵ || ୨୦ || 
ଭ ଵଦ୍ଗୀେୋ କନିିଚଦ୍ଧୀେୋ 
 ନଗୋ ଜେେଵ କେିକୋ ପୀେୋ | 
ସକୃଦ୍ପି ଗୟନ ମରୁୋରୀ ସମଚମୋ 
କ୍ରିୟଗେ େସୟ ୟଗମନ ନ ଚଚମୋ || ୨୧ || 
ପୁନରପି ଜନନଂ ପୁନରପି ମରେଂ 
ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠଗର ଶୟନମ | 
ଇହ ସଂସୋଗର ବହୁ ଦୁ୍ସ୍ତୋଗର 
କୃପୟୋପୋଗର ପୋହ ିମରୁୋଗର || ୨୨ || 
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ରଥୟୋ ଚପମଟ ଵରିଚେି କନ୍ଥଃ 
ପୁେୟୋପୁେୟ ଵଵିଜେି ପନ୍ଥଃ | 
ଗୟୋ ୀ ଗୟୋ  ନଗିୟୋଜେି ଚତି୍ତଃ 
ରମଗେ ବୋଗେୋନ୍ତ୍ତଵଗଦ୍ଵ || ୨୩ || 
କସ୍ତଵଂ ଗକୋହଂ କୁେ ଆୟୋେଃ 
କୋ ଗମ ଜନନୀ ଗକୋ ଗମ େୋେଃ | 
ଇେ ିପରଭିୋଵୟ ନଜି ସଂସୋରଂ 
ସଵମଂ େୟକ୍ତଵୋ ସ୍ଵପନ ଵଚିୋରମ || ୨୪ || 
ତ୍ଵୟି ମୟି ସଵମଗତ୍ରୈଗକୋ ଵଷୁି୍ଃ 
ଵୟଥମଂ କୁପୟସ ିମୟୟସହଷୁି୍ଃ | 
ଭଵ ସମଚତି୍ତଃ ସଵମତ୍ର ତ୍ଵଂ 
ଵୋନଛସୟଚରିୋଦ୍-ୟଦ୍ ିଵଷୁି୍ତ୍ଵମ || ୨୫ || 
ଶଗତ୍ରୌ ମିଗତ୍ର ପୁଗତ୍ର ବଂଗଧୌ 
ମୋ କୁରୁ ୟତ୍ନଂ ଵଗି୍ରହ ସଗଧୌ | 
ସଵମସି୍ମନ୍ନପି ପଶୟୋତ୍ମୋନଂ 
ସଵମଗତ୍ରୋେ-ସଜୃ ଗଭଦ୍ୋଗ୍ନୟୋନମ || ୨୬ || 
କୋମଂ ଗକ୍ରୋଧଂ ଗେୋଭଂ ଗମୋହଂ 
େୟକ୍ତଵୋତ୍ମୋନଂ ପଶୟେ ିଗସୋହମ | 
ଆତ୍ମଗ୍ନୟୟନୋନ ଵହିୀନୋ ମଢୂୋଃ 
ଗେ ପଚୟଗନ୍ତ ନରକ ନ ିୂଢୋଃ || ୨୭ || 
ଗ ୟଂ  ୀେୋ ନୋମ ସହସ୍ରଂ 
ଗଧ୍ୟୟଂ ଶ୍ରୀପେ ିରୂପମ-ଅଜସ୍ରମ | 
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ଗନୟଂ ସଜ୍ଜନ ସଗନଗ ଚତି୍ତଂ 
ଗଦ୍ୟଂ ଦ୍ୀନଜନୋୟ ଚ ଵତି୍ତମ || ୨୮ || 
ସଖୁେଃ କ୍ରିୟଗେ ରୋମୋଗଭୋ ଃ 
ପଶ୍ଚୋଦ୍ଧନ୍ତ ଶରୀଗର ଗରୋ ଃ | 
ୟଦ୍ୟପି ଗେୋଗକ ମରେଂ ଶରେଂ 
େଦ୍ପି ନ ମନୁଚେ ିପୋପୋଚରେମ || ୨୯ || 
ଅଥମମନଥମଂ ଭୋଵୟ ନେିୟଂ 
ନୋସି୍ତ େେଃ ସଖୁ ଗେଶଃ ସେୟମ | 
ପୁତ୍ରୋଦ୍ପି ଧନଭୋଜୋଂ ଭୀେଃି 
ସଵମଗତ୍ରୈଷୋ ଵହିେିୋ ରୀେଃି || ୩୦ || 
ପ୍ରୋେୋୟୋମଂ ପ୍ରେୟୋହୋରଂ 
ନେିୟୋନେିୟ ଵଗିଵକ ଵଚିୋରମ | 
ଜୋପୟସଗମେ ସମୋଧି ଵଧିୋନଂ 
କୁଵମ ଵଧୋନଂ ମହଦ୍-ଅଵଧୋନମ || ୩୧ || 
 ୁରୁ ଚରେୋମୁ୍ଭଜ ନଭିମରଭକ୍ତଃ 
ସଂସୋରୋଦ୍-ଅଚରିୋଦ୍-ଭଵ ମକୁ୍ତଃ | 
ଗସନ୍ଦୟି ମୋନସ ନୟିମୋଗଦ୍ଵଂ 
ଦ୍ରକ୍ଷୟସ ିନଜି ହୃଦ୍ୟସ୍ଥଂ ଗଦ୍ଵମ || ୩୨ || 
ମଢୂଃ କଶି୍ଚନ ଗଵୈୟୋକରଗେୋ 
ଡୁକୃେକରେୋଧ୍ୟୟନ ଧୁରୀେଃ | 
ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଂକର ଭ ଵଚ୍ଚଗିଷୈୟଃ 
ଗବୋଧିେ ଆସୀଗଚ୍ଛୋଦ୍େି କରଗେୈଃ || ୩୩ || 
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