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ভজ গ োৱিন্দং ভজ গ োৱিন্দং
গ োৱিন্দং ভজ মূঢমতে |
সংপ্ৰোতে সৱিৱিতে কোতে
নৱি নৱি ৰক্ষৱে ডু ৱিন্কৰতে || ১ ||
মূঢ জিীৱি ধনো মেৃ ষ্োং
কুৰু সদ্বুৱিম মনৱস ৱিেৃ ষ্োম |
য়ল্লভতস ৱনজ কতমমোপোত্তং
ৱিত্তং গেন ৱিতনোদয় ৱিত্তম || ২ ||
নোৰী স্তনভৰ নোভীতদশং
দৃষ্ট্িো মো ো গমোিোতিশম |
এেন্োংস িসোৱদ ৱিকোৰং
মনৱস ৱিৱিন্তয়ো িোৰং িোৰম || ৩ ||
নৱেনী দে ে জেমৱে েৰেং
েদ্িজ্জীৱিে মৱেশয় িপেম |
ৱিৱি ৱ্য়োধ্য়ৱভমোন গ্ৰস্তং
গেোকং গশোকিেং ি সমস্তম || ৪ ||
য়োিদ-ৱিতত্তোপোজমন সক্তঃ
েোিন-ৱনজপৱৰিোতৰো ৰক্তঃ |
পশ্চোজ্জীিৱে জজমৰ গদতি
িোেম োং গকোৱপ ন পৃচ্ছৱে গ তি || ৫ ||
য়োিে-পিতনো ৱনিসৱে গদতি
েোিে-পৃচ্ছৱে কুশেং গ তি |
েিৱে িোতয়ৌ গদিোপোতয়
ভোয়মো ৱিভ্য়ৱে েৱিন কোতয় || ৬ ||
িোে স্তোিে িীডোসক্তঃ
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েৰুে স্তোিে েৰুেীসক্তঃ |
িৃি স্তোিে-ৱিন্তোমগ্নঃ
পৰতম ব্ৰহ্মৱে গকোৱপ ন েগ্নঃ || ৭ ||
কো গে কোন্তো কতস্ত পুত্ৰঃ
সংসোতৰোয়মেীি ৱিৱিত্ৰঃ |
কস্য় ত্িং িো কুে আয়োেঃ
েত্িং ৱিন্তয় েৱদি ভ্ৰোেঃ || ৮ ||
সত্সন্ ত্তি ৱনস্সন্ ত্িং
ৱনস্সন্ ত্তি ৱনতমমোিত্িম |
ৱনতমমোিত্তি ৱনশ্চেেত্ত্িং
ৱনশ্চেেত্ত্তি জীিন্ুৱক্তঃ || ৯ ||
িয়ৱস তে কঃ কোমৱিকোৰঃ
শুতে নীতৰ কঃ কোসোৰঃ |
ক্ষীতে ৱিতত্ত কঃ পৱৰিোৰঃ
গ্নন্য়োতে েত্ত্তি কঃ সংসোৰঃ || ১০ ||
মো কুৰু ধনজন গয়ৌিন িমং
িৰৱে ৱনতমষোে-কোেঃ সিমম |
মোয়োময়ৱমদম-অৱিেং ৱিত্িো
ব্ৰহ্মপদং ত্িং প্ৰৱিশ ৱিৱদত্িো || ১১ ||
ৱদন য়োৱমতন্য়ৌ সোয়ং প্ৰোেঃ
ৱশৱশৰ িসতন্তৌ পুনৰোয়োেঃ |
কোেঃ িীডৱে চ্ছত্য়োয়ুঃ
েদৱপ ন মুন্িত্য়োশোিোয়ুঃ || ১২ ||
দ্িোদশ মংজৱৰকোৱভৰ গশষঃ
কৱিতেো ৱিয়ো কৰেস্স্য়ষঃ |
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উপতদতশো ভূ দ-ৱিদ্য়ো ৱনপুস্েঃ
শ্ৰীমচ্ছংকৰ ভ িচ্ছৰস্েঃ || ১৩ ||
কো গে কোন্তো ধন ে ৱিন্তো
িোেু ে ৱকং েি নোৱস্ত ৱনয়ন্তো |
ৱত্ৰজ ৱে সজ্জন সন্ ৱেতৰকো
ভিৱে ভিোেমি েৰতে গনৌকো || ১৪ ||
জটিতেো মুণ্ডী েুৱন্জে গকশঃ
কোষোয়োন্বৰ িহুকৃ ে গিষঃ |
পশ্য়িৱপ ি ন পশ্য়ৱে মূঢঃ
উদৰ ৱনৱমত্তং িহুকৃ ে গিষঃ || ১৫ ||
অন্ ং ৱেেং পৱেেং মুণ্ডং
দশন ৱিিীনং জোেং েু ণ্ডম |
িৃতিো য়োৱে ৃিীত্িো দণ্ডং
েদৱপ ন মুন্িত্য়োশো ৱপণ্ডম || ১৬ ||
অতগ্ৰ িৱনঃ পৃতে ভোনুঃ
ৰোতত্ৰৌ িু িুক সমৱপমে জোনুঃ |
কৰেে ৱভক্ষস-েৰুেে িোসঃ
েদৱপ ন মুন্িত্য়োশো পোশঃ || ১৭ ||
কুৰুতে ন্ ো সো ৰ মনং
ৱ্ৰে পৱৰপোেনম-অিিো দোনম |
গ্নন্য়োন ৱিিীনঃ সিমমতেন
ভজৱে ন মুৱক্তং জন্ শতেন || ১৮ ||
সুৰমৱন্দৰ েৰু মূে ৱনিোসঃ
শয়্য়ো ভূ েেম-অৱজনং িোসঃ |
সিম পৱৰগ্ৰি গভো ত্য়ো ঃ
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কস্য় সুিং ন কতৰোৱে ৱিৰো ঃ || ১৯ ||
গয়ো ৰতেো িো গভো ৰতেো িো
সন্ ৰতেো িো সন্ ৱিিীনঃ |
য়স্য় ব্ৰহ্মৱে ৰমতে ৱিত্তং
নন্দৱে নন্দৱে নন্দত্তয়ি || ২০ ||
ভ িদ্গীেো ৱকৱন্িদধীেো
ন্ ো জেেি কৱেকো পীেো |
সকৃ দৱপ গয়ন মুৰোৰী সমিমো
ৱিয়তে েস্য় য়তমন ন িিমো || ২১ ||
পুনৰৱপ জননং পুনৰৱপ মৰেং
পুনৰৱপ জননী জঠতৰ শয়নম |
ইি সংসোতৰ িহু দুস্তোতৰ
কৃ পয়োপোতৰ পোৱি মুৰোতৰ || ২২ ||
ৰথ্য়ো িপমট ৱিৰৱিে কন্থঃ
পুণ্য়োপুণ্য় ৱিিৱজমে পন্থঃ |
গয়ো ী গয়ো ৱনতয়োৱজে ৱিত্তঃ
ৰমতে িোতেোন্ত্তিতদি || ২৩ ||
কস্ত্িং গকোিং কুে আয়োেঃ
কো গম জননী গকো গম েোেঃ |
ইৱে পৱৰভোিয় ৱনজ সংসোৰং
সিমং ত্য়ক্ত্িো স্িপ্ন ৱিিোৰম || ২৪ ||
ত্িৱয় মৱয় সিমস্ত্ৰতকো ৱিষ্ু ঃ
ৱ্য়িমং কুপ্য়ৱস ময়্য়সৱিষ্ু ঃ |
ভি সমৱিত্তঃ সিমত্ৰ ত্িং
িোন্ছস্য়ৱিৰোদ-য়ৱদ ৱিষ্ু ত্িম || ২৫ ||
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শতত্ৰৌ ৱমতত্ৰ পুতত্ৰ িংতধৌ
মো কুৰু য়ত্নং ৱিগ্ৰি সতধৌ |
সিমৱিিৱপ পশ্য়োত্মোনং
সিমতত্ৰোে-সৃজ গভদোগ্নন্য়োনম || ২৬ ||
কোমং গিোধং গেোভং গমোিং
ত্য়ক্ত্িোত্মোনং পশ্য়ৱে গসোিম |
আত্মগ্নন্য়্নোন ৱিিীনো মূঢোঃ
গে পচ্য়তন্ত নৰক ৱন ূঢোঃ || ২৭ ||
গ য়ং ীেো নোম সিস্ৰং
গধ্য়য়ং শ্ৰীপৱে ৰূপম-অজস্ৰম |
গনয়ং সজ্জন সতন্ ৱিত্তং
গদয়ং দীনজনোয় ি ৱিত্তম || ২৮ ||
সুিেঃ ৱিয়তে ৰোমোতভো ঃ
পশ্চোিন্ত শৰীতৰ গৰো ঃ |
য়দ্য়ৱপ গেোতক মৰেং শৰেং
েদৱপ ন মুন্িৱে পোপোিৰেম || ২৯ ||
অিমমনিমং ভোিয় ৱনত্য়ং
নোৱস্ত েেঃ সুি গেশঃ সত্য়ম |
পুত্ৰোদৱপ ধনভোজোং ভীৱেঃ
সিমস্ত্ৰষো ৱিৱিেো ৰীৱেঃ || ৩০ ||
প্ৰোেোয়োমং প্ৰত্য়োিোৰং
ৱনত্য়োৱনত্য় ৱিতিক ৱিিোৰম |
জোপ্য়সতমে সমোৱধ ৱিধোনং
কুিম িধোনং মিদ-অিধোনম || ৩১ ||
গুৰু িৰেোম্ভুজ ৱনভম ৰভক্তঃ
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সংসোৰোদ-অৱিৰোদ-ভি মুক্তঃ |
গসৱন্দয় মোনস ৱনয়মোতদিং
দ্ৰক্ষষ্টয়ৱস ৱনজ হৃদয়স্থং গদিম || ৩২ ||
মূঢঃ কৱশ্চন ৱিয়োকৰতেো
ডু কৃ ণ্কৰেোধ্য়য়ন ধুৰীেঃ |
শ্ৰীমচ্ছংকৰ ভ িৱিস্ষ্টয়ঃ
গিোৱধে আসীতচ্ছোৱদে কৰস্েঃ || ৩৩ ||

