
భజ గోవిన్దం భజ గోవిన్దం 
గోవిన్దం భజ మూఢమతే | 
సంప్రాప్తే  సన్నిహిత ేకరలే 
న్హి న్హి రక్షతి డుకరిన్కరణే || ౧ || 
మూఢ జహీహి ధనాగమతృషరణ ం 
కురు సద్బుద్ధిమ్ మన్సి వితృషరణ మ్ | 
యలలభసత న్నజ కర్ోోప్రతేం 
వితేం తేన్ వినోద్య చితేమ్ || ౨ || 
నార్ీ సేన్భర నాభీద్ేశం 
ద్ృషరవ ా మా గర మోహావేశమ్ | 
ఏతనాోంస వసరద్ధ వికరరం 
మన్సి విచినే్యా వరరం వరరమ్ || ౩ || 
న్ళినీ ద్ళగత జలమతి తరళం 
తద్వజీ్జవిత మతిశయ చపలమ్ | 
విద్ధి  వరాధాభిమాన్ గిసేం 
లోకం శోకహతం చ సమసేమ్ || ౪ || 
యావద్-వితతే ప్రరీన్ సకేః 
తావన్-న్నజపర్ివరర్ో రకేః | 
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పశరాజీ్జవతి జరీర ద్ేహ ే
వరర్రే ం కోప్ి న్ పృచఛతి గేహే || ౫ || 
యావత్-పవనో న్నవసతి ద్ేహ ే
తావత్-పృచఛతి కుశలం గేహే | 
గతవతి వరయౌ ద్హేాప్రయే 
భార్రా బిభాతి తసిో న్ కరయే || ౬ || 
బాల సరే వత్ కరిడాసకేః 
తరుణ సరే వత్ తరుణీసకేః | 
వృది్ సరే వత్-చినాే మగిః 
పరమే బహాోణి కోప్ి న్ లగిః || ౭ || 
కర తే కరనాే  కసతే  పుతఃా 
సంసరర్ోయమతీవ విచితఃా | 
కసా తవం వర కుత ఆయాతః 
తతవం చినే్య తద్ధహ భాాతః || ౮ || 
సతసన్గతేవ న్నససన్గతవం 
న్నససన్గ తేవ న్నర్ోోహతవమ్ | 
న్నర్ోోహతేవ న్నశాలతతేాం 
న్నశాలతతేే ా జ్జవన్బోకరే ః || ౯ || 
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వయసి గతే కః కరమవికరరః 
శుష్తక నీర్ే కః కరసరరః | 
క్షీణే వితేే  కః పర్విరరః 
గరిాతే తతేే ా కః సంసరరః || ౧౦ || 
మా కురు ధన్జన్ యౌవన్ గరవం 
హరతి న్నమేషరత్-కరలః సరవమ్ | 
మాయామయమిద్మ్-అఖిలం హితావ 
బహాోపద్ం తవం పవాిశ విద్ధతావ || ౧౧ || 
ద్ధన్ యామినయా సరయం ప్రాతః 
శిశిర వసనయే  పున్ర్రయాతః | 
కరలః కరిడతి గచఛతాాయ ః 
తద్ప్ ిన్ మ న్ాతాాశరవరయ ః || ౧౨ || 
ద్ావద్శ మంజర్ికరభిర శేషః 
కథధతత వ ైయా కరణస్ైాషః | 
ఉపద్శేో భూద్-విద్ాా న్నపుణ ైః 
శి్రమచఛంకర భగవచఛరణ ైః || ౧౩ || 
కర తే కరనాే  ధన్ గత చినాే  
వరతుల కరం తవ నాసిే  న్నయనాే  | 
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తిాజగతి సజీన్ సన్గతిర్ేకర 
భవతి భవరరణవ తరణే నయకర || ౧౪ || 
జటిలో మ ణీీ  లునీ్నత కేశః 
కరషరయాన్ుర బహుకృత వేషః | 
పశాన్ిప్ి చ న్ పశాతి మూఢః 
ఉద్ర న్నమితేం బహుకృత వేషః || ౧౫ || 
అన్గ ం గలితం పలితం మ ణీం 
ద్శన్ విహనీ్ం జాతం తుణీమ్ | 
వృద్ధి  యాతి గృహతీావ ద్ణీం 
తద్ప్ ిన్ మ న్ాతాాశర ప్ిణీమ్ || ౧౬ || 
అగేి వహిిః పృష్తే  భాన్బః 
ర్రతరా చబబ క సమర్ిిత జాన్బః | 
కరతల భిక్షస్-తరుతల వరసః 
తద్ప్ ిన్ మ న్ాతాాశర ప్రశః || ౧౭ || 
కురుత ేగనాగ  సరగర గమన్ం 
వతా పర్ిప్రలన్మ్-అథవర ద్ాన్మ్ | 
గరిాన్ విహీన్ః సరవమతేన్ 
భజతి న్ మ కరేం జన్ో శతనే్ || ౧౮ || 
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సబరమన్నదర తరు మూల న్నవరసః 
శయాా భూతలమ్-అజిన్ం వరసః | 
సరవ పర్ిగిహ భోగతాాగః 
కసా సబఖం న్ కర్ోతి విర్రగః || ౧౯ || 
యోగరతత వర భోగరతత వర 
సన్గ రతత వర సన్గ విహీన్ః | 
యసా బహాోణి రమతే చితేం 
న్న్దతి న్న్దతి న్న్దతేావ || ౨౦ || 
భగవద్గగ తా కరన్నాద్ధగతా 
గనాగ  జలలవ కణకిర ప్ీతా | 
సకృద్ప్ి యనే్ మ ర్రర్ీ సమర్రా 
కరియతే తసా యమేన్ న్ చర్రా || ౨౧ || 
పున్రప్ ిజన్న్ం పున్రప్ ిమరణం 
పున్రప్ ిజన్నీ జఠర్ే శయన్మ్ | 
ఇహ సంసరర్ే బహు ద్బసరే ర్ే 
కృపయాప్రర్ే ప్రహి మ ర్రర్ే || ౨౨ || 
రథాా చరిట విరచిత కన్థ ః 
పుణాాపుణా వివర్ిీత పన్థ ః | 
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యోగీ యోగ న్నయోజిత చితేః 
రమతే బాలోన్ోతేవద్ేవ || ౨౩ || 
కసేాం కోహం కుత ఆయాతః 
కర మే జన్నీ కో మే తాతః | 
ఇతి పర్ిభావయ న్నజ సంసరరం 
సరవం తాకరే ా సవపి విచారమ్ || ౨౪ || 
తవయ మయ సరవత్ైకైో విషుణ ః 
వారథం కుపాసి మయాసహషిుణ ః | 
భవ సమచితేః సరవత ాతవం 
వరన్ఛసాచిర్రద్-యద్ధ విషుణ తవమ్ || ౨౫ || 
శతరా మితే ాపుతే ాబంధర 
మా కురు యతిం విగిహ సనయి  | 
సరవసిోన్ిప్ి పశరాతాోన్ం 
సరవతతాత్-సృజ భదే్ాగరిాన్మ్ || ౨౬ || 
కరమం కోి ధం లోభం మోహం 
తాకరే ాతాోన్ం పశాతి సో హమ్ | 
ఆతోగరిాాన్ విహీనా మూఢాః 
త ేపచానేే  న్రక న్నగూఢాః || ౨౭ || 
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గేయం గీతా నామ సహసంా 
ధేాయం శి్రపతి రూపమ్-అజసమా్ | 
నేయం సజీన్ సనేగ  చితేం 
ద్ేయం ద్గన్జనాయ చ వితేమ్ || ౨౮ || 
సబఖతః కరియతే ర్రమాభోగః 
పశరాది్నే్ శర్ీర్ే ర్ోగః | 
యద్ాప్ి లోకే మరణం శరణం 
తద్ప్ ిన్ మ న్ాతి ప్రప్రచరణమ్ || ౨౯ || 
అరథమన్రథం భావయ న్నతాం 
నాసిే  తతః సబఖ లేశః సతామ్ | 
పుతాాద్ప్ి ధన్భాజాం భీతిః 
సరవత్ైషైర విహితా ర్ీతిః || ౩౦ || 
ప్రాణాయామం పతాాాహారం 
న్నతాాన్నతా వివేక విచారమ్ | 
జాపాసమేత సమాధధ విధాన్ం 
కురవ వధాన్ం మహద్-అవధాన్మ్ || ౩౧ || 
గ రు చరణామ ుజ న్నరురభకేః 
సంసరర్రద్-అచిర్రద్-భవ మ కేః | 

www.yo
us

igm
a.c

om



సతన్నదయ మాన్స న్నయమాద్వేం 
ద్కా్షాసి న్నజ హృద్యసథం ద్వేమ్ || ౩౨ || 
మూఢః కశిాన్ వ యైాకరణో 
డుకృణకరణాధాయన్ ధబర్ణీః | 
శి్రమచఛంకర భగవచిాష్్ైాః 
బో ధధత ఆసీచోఛద్ధత కరణ ైః || ౩౩ || 
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