ଭଜ ଗ ୋଵିନ୍ଦଂ ଭଜ ଗ ୋଵିନ୍ଦଂ
ଗ ୋଵିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢମଗେ |
ସଂପ୍ରୋଗେ ସନ୍ନିହଗି େ କୋଗେ
ନହି ନହି ରକ୍ଷେି ଡୁକ୍ରିନକରଗେ || ୧ ||
ମୂଢ ଜହୀହି ଧନୋ ମେୃ ଷ୍ୋଂ
କୁ ରୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିମ ମନସି ଵିେୃଷ୍ୋମ |

om

ୟଲ୍ଲଭଗସ ନିଜ କଗମମୋପୋତ୍ତଂ

ଵିତ୍ତଂ ଗେନ ଵିଗନୋଦ୍ୟ ଚିତ୍ତମ || ୨ ||

ଏେନ୍ୋଂସ ଵସୋଦ୍ି ଵିକୋରଂ

gm

ଦ୍ୃ ଷ୍ଟ୍ଵୋ ମୋ ୋ ଗମୋହୋଗଵଶମ |

a.
c

ନୋରୀ ସ୍ତନଭର ନୋଭୀଗଦ୍ଶଂ

ou
si

ମନସି ଵିଚନ୍ତ
ି ୟୋ ଵୋରଂ ଵୋରମ || ୩ ||
ନଳିନୀ ଦ୍ଳ େ ଜେମେି େରଳଂ

.y

େଦ୍ଵଜ୍ଜୀଵିେ ମେିଶୟ ଚପେମ |

w

w

ଵିଦ୍ଧି ଵୟୋଧ୍ୟଭିମୋନ ଗ୍ରସ୍ତଂ

w

ଗେୋକଂ ଗଶୋକହେଂ ଚ ସମସ୍ତମ || ୪ ||
ୟୋଵଦ୍-ଵିଗତ୍ତୋପୋଜମନ ସକ୍ତଃ
େୋଵନ-ନିଜପରିଵୋଗରୋ ରକ୍ତଃ |
ପଶ୍ଚୋଜ୍ଜୀଵେି ଜଜମର ଗଦ୍ଗହ
ଵୋେମୋଂ ଗକୋପି ନ ପୃଚ୍ଛେି ଗ ଗହ || ୫ ||
ୟୋଵେ-ପଵଗନୋ ନିଵସେି ଗଦ୍ଗହ
େୋଵେ-ପୃଚ୍ଛେି କୁ ଶେଂ ଗ ଗହ |

େଵେି ଵୋଗୟୌ ଗଦ୍ହୋପୋଗୟ
ଭୋୟମୋ ବିଭୟେି େସ୍ମିନ କୋଗୟ || ୬ ||
ବୋେ ସ୍ତୋଵେ କ୍ରୀଡୋସକ୍ତଃ
େରୁେ ସ୍ତୋଵେ େରୁେୀସକ୍ତଃ |
ଵୃ ଦ୍ଧ ସ୍ତୋଵେ-ଚିନ୍ତୋମଗ୍ନଃ
ପରଗମ ବ୍ରହ୍ମେି ଗକୋପି ନ େଗ୍ନଃ || ୭ ||

om

କୋ ଗେ କୋନ୍ତୋ କଗସ୍ତ ପୁତ୍ରଃ
ସଂସୋଗରୋୟମେୀଵ ଵିଚତ୍ର
ି ଃ|

ନିସସନଗଗତ୍ଵ ନିଗମମୋହତ୍ଵମ |
ନିଗମମୋହଗତ୍ଵ ନିଶ୍ଚେେତ୍ତ୍ଵଂ

ou
si

ସତ୍ସନଗଗତ୍ଵ ନିସସନଗତ୍ଵଂ

gm

େତ୍ଵଂ ଚିନ୍ତୟ େଦ୍ିହ ଭ୍ରୋେଃ || ୮ ||

a.
c

କସୟ ତ୍ଵଂ ଵୋ କୁ େ ଆୟୋେଃ

.y

ନିଶ୍ଚେେଗତ୍ତ୍ଵ ଜୀଵନ୍କ୍ତ
ୁ ିଃ || ୯ ||

w

w

ଵୟସି ଗେ କଃ କୋମଵିକୋରଃ

w

ଶୁଗେ ନୀଗର କଃ କୋସୋରଃ |
କ୍ଷୀଗେ ଵିଗତ୍ତ କଃ ପରିଵୋରଃ
ଗ୍ନୟୋଗେ େଗତ୍ତ୍ଵ କଃ ସଂସୋରଃ || ୧୦ ||
ମୋ କୁ ରୁ ଧନଜନ ଗୟୌଵନ ଵମଂ
ହରେି ନିଗମଷୋେ-କୋେଃ ସଵମମ |
ମୋୟୋମୟମିଦ୍ମ-ଅଖିେଂ ହିତ୍ଵୋ
ବ୍ରହ୍ମପଦ୍ଂ ତ୍ଵଂ ପ୍ରଵିଶ ଵିଦ୍ତ୍ଵ
ି ୋ || ୧୧ ||

ଦ୍ିନ ୟୋମିଗନୟୌ ସୋୟଂ ପ୍ରୋେଃ
ଶିଶର
ି ଵସଗନ୍ତୌ ପୁନରୋୟୋେଃ |
କୋେଃ କ୍ରୀଡେି ଚ୍ଛେୟୋୟୁ ଃ
େଦ୍ପି ନ ମୁନଚେୟୋଶୋଵୋୟୁ ଃ || ୧୨ ||
ଦ୍ଵୋଦ୍ଶ ମଂଜରିକୋଭିର ଗଶଷଃ
କଥିଗେୋ ଗଵୈୟୋ କରେଗସୈୟଷଃ |

om

ଉପଗଦ୍ଗଶୋ ଭୂଦ୍-ଵିଦ୍ୟୋ ନିପୁଗେୈଃ
ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଂକର ଭ ଵଚ୍ଛରଗେୈଃ || ୧୩ ||

ତ୍ରିଜ େି ସଜ୍ଜନ ସନଗେଗି ରକୋ

gm

ଵୋେୁ େ କିଂ େଵ ନୋସ୍ତି ନିୟନ୍ତୋ |

a.
c

କୋ ଗେ କୋନ୍ତୋ ଧନ େ ଚିନ୍ତୋ

ou
si

ଭଵେି ଭଵୋେମଵ େରଗେ ଗନୌକୋ || ୧୪ ||
ଜଟିଗେୋ ମୁଣ୍ଡୀ େୁ ନିିେ ଗକଶଃ

.y

କୋଷୋୟୋନବର ବହୁ କୃେ ଗଵଷଃ |

w

w

ପଶୟନ୍ନପି ଚ ନ ପଶୟେି ମୂଢଃ

w

ଉଦ୍ର ନିମିତ୍ତଂ ବହୁ କୃେ ଗଵଷଃ || ୧୫ ||
ଅନଗଂ େିେଂ ପେିେଂ ମୁଣ୍ଡଂ
ଦ୍ଶନ ଵିହୀନଂ ଜୋେଂ େୁ ଣ୍ଡମ |
ଵୃ ଗଦ୍ଧୋ ୟୋେି ହ
ୃ ୀତ୍ଵୋ ଦ୍ଣ୍ଡଂ
େଦ୍ପି ନ ମୁନଚେୟୋଶୋ ପିଣ୍ଡମ || ୧୬ ||
ଅଗଗ୍ର ଵହ୍ିଃ ପୃଗେ ଭୋନୁ ଃ
ରୋଗତ୍ରୌ ଚୁ ବୁ କ ସମପିେ ଜୋନୁ ଃ |

କରେେ ଭିକ୍ଷସ-େରୁେେ ଵୋସଃ
େଦ୍ପି ନ ମୁନଚେୟୋଶୋ ପୋଶଃ || ୧୭ ||
କୁ ରୁଗେ ନଗୋ ସୋ ର ମନଂ
ଵ୍ରେ ପରିପୋେନମ-ଅଥଵୋ ଦ୍ୋନମ |
ଗ୍ନୟୋନ ଵିହୀନଃ ସଵମମଗେନ
ଭଜେି ନ ମୁକ୍ତିଂ ଜନ୍ ଶଗେନ || ୧୮ ||

om

ସୁରମନ୍ଦିର େରୁ ମୂେ ନିଵୋସଃ
ସଵମ ପରିଗ୍ରହ ଗଭୋ େୟୋ ଃ
ଗୟୋ ରଗେୋ ଵୋ ଗଭୋ ରଗେୋ ଵୋ
ୟସୟ ବ୍ରହ୍ମେି ରମଗେ ଚିତ୍ତଂ

ou
si

ସନଗରଗେୋ ଵୋ ସନଗଵହ
ି ୀନଃ |

gm

କସୟ ସୁଖଂ ନ କଗରୋେି ଵିରୋ ଃ || ୧୯ ||

a.
c

ଶୟୟୋ ଭୂେେମ-ଅଜିନଂ ଵୋସଃ |

.y

ନନ୍ଦେି ନନ୍ଦେି ନନ୍ଦଗେୟଵ || ୨୦ ||

w

w

ଭ ଵଦ୍ଗୀେୋ କିନଚଦ୍
ି ଧୀେୋ

w

ନଗୋ ଜେେଵ କେିକୋ ପୀେୋ |
ସକୃ ଦ୍ପି ଗୟନ ମୁରୋରୀ ସମଚମୋ
କ୍ରିୟଗେ େସୟ ୟଗମନ ନ ଚଚମୋ || ୨୧ ||
ପୁନରପି ଜନନଂ ପୁନରପି ମରେଂ
ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠଗର ଶୟନମ |
ଇହ ସଂସୋଗର ବହୁ ଦ୍ୁ ସ୍ତୋଗର
କୃ ପୟୋପୋଗର ପୋହି ମୁରୋଗର || ୨୨ ||

ରଥୟୋ ଚପମଟ ଵିରଚିେ କନ୍ଥଃ
ପୁେୟୋପୁେୟ ଵିଵଜିେ ପନ୍ଥଃ |
ଗୟୋ ୀ ଗୟୋ ନିଗୟୋଜିେ ଚିତ୍ତଃ
ରମଗେ ବୋଗେୋନ୍ତ୍ତଵଗଦ୍ଵ || ୨୩ ||
କସ୍ତଵଂ ଗକୋହଂ କୁ େ ଆୟୋେଃ
କୋ ଗମ ଜନନୀ ଗକୋ ଗମ େୋେଃ |

om

ଇେି ପରିଭୋଵୟ ନିଜ ସଂସୋରଂ
ସଵମଂ େୟକ୍ତଵୋ ସ୍ଵପନ ଵିଚୋରମ || ୨୪ ||

ଭଵ ସମଚିତ୍ତଃ ସଵମତ୍ର ତ୍ଵଂ

gm

ଵୟଥମଂ କୁ ପୟସି ମୟୟସହିଷ୍ୁଃ |

a.
c

ତ୍ଵୟି ମୟି ସଵମଗତ୍ରୈଗକୋ ଵିଷ୍ୁଃ

ou
si

ଵୋନଛସୟଚିରୋଦ୍-ୟଦ୍ି ଵିଷ୍ୁତ୍ଵମ || ୨୫ ||
ଶଗତ୍ରୌ ମିଗତ୍ର ପୁଗତ୍ର ବଂଗଧୌ

w

w

ସଵମସ୍ମିନ୍ନପି ପଶୟୋତ୍ମୋନଂ

.y

ମୋ କୁ ରୁ ୟତ୍ନଂ ଵିଗ୍ରହ ସଗଧୌ |

w

ସଵମଗତ୍ରୋେ-ସୃଜ ଗଭଦ୍ୋଗ୍ନୟୋନମ || ୨୬ ||
କୋମଂ ଗକ୍ରୋଧଂ ଗେୋଭଂ ଗମୋହଂ
େୟକ୍ତଵୋତ୍ମୋନଂ ପଶୟେି ଗସୋହମ |
ଆତ୍ମଗ୍ନୟୟନୋନ ଵିହୀନୋ ମୂଢୋଃ
ଗେ ପଚୟଗନ୍ତ ନରକ ନି ୂଢୋଃ || ୨୭ ||
ଗ ୟଂ ୀେୋ ନୋମ ସହସ୍ରଂ
ଗଧ୍ୟୟଂ ଶ୍ରୀପେି ରୂପମ-ଅଜସ୍ରମ |

ଗନୟଂ ସଜ୍ଜନ ସଗନଗ ଚିତ୍ତଂ
ଗଦ୍ୟଂ ଦ୍ୀନଜନୋୟ ଚ ଵିତ୍ତମ || ୨୮ ||
ସୁଖେଃ କ୍ରିୟଗେ ରୋମୋଗଭୋ ଃ
ପଶ୍ଚୋଦ୍ଧନ୍ତ ଶରୀଗର ଗରୋ ଃ |
ୟଦ୍ୟପି ଗେୋଗକ ମରେଂ ଶରେଂ
େଦ୍ପି ନ ମୁନଚେ ି ପୋପୋଚରେମ || ୨୯ ||

om

ଅଥମମନଥମଂ ଭୋଵୟ ନିେୟଂ
ନୋସ୍ତି େେଃ ସୁଖ ଗେଶଃ ସେୟମ |

ପ୍ରୋେୋୟୋମଂ ପ୍ରେୟୋହୋରଂ

ou
si

ନିେୟୋନିେୟ ଵିଗଵକ ଵିଚୋରମ |

gm

ସଵମଗତ୍ରୈଷୋ ଵିହେ
ି ୋ ରୀେିଃ || ୩୦ ||

a.
c

ପୁତ୍ରୋଦ୍ପି ଧନଭୋଜୋଂ ଭୀେିଃ

ଜୋପୟସଗମେ ସମୋଧି ଵିଧୋନଂ

.y

କୁ ଵମ ଵଧୋନଂ ମହଦ୍-ଅଵଧୋନମ || ୩୧ ||

w

w

ୁରୁ ଚରେୋମ୍ଭୁଜ ନିଭମରଭକ୍ତଃ

w

ସଂସୋରୋଦ୍-ଅଚିରୋଦ୍-ଭଵ ମୁକ୍ତଃ |
ଗସନ୍ଦିୟ ମୋନସ ନିୟମୋଗଦ୍ଵଂ
ଦ୍ରକ୍ଷୟସି ନିଜ ହୃ ଦ୍ୟସ୍ଥଂ ଗଦ୍ଵମ || ୩୨ ||
ମୂଢଃ କଶ୍ଚି ନ ଗଵୈୟୋକରଗେୋ
ଡୁକୃ େକରେୋଧ୍ୟୟନ ଧୁରୀେଃ |
ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଂକର ଭ ଵଚ୍ଚିଗଷୈୟଃ
ଗବୋଧିେ ଆସୀଗଚ୍ଛୋଦ୍ିେ କରଗେୈଃ || ୩୩ ||

