
ಭಜ ಗ  ೋವಿನ್ದಂ ಭಜ ಗ  ೋವಿನ್ದಂ 
ಗ  ೋವಿನ್ದಂ ಭಜ ಮ ಢಮತ ೋ | 
ಸಂಪ್ರಾಪ್ ತೋ ಸನ್ನಿಹಿತ ೋ ಕರಲ ೋ 
ನ್ಹಿ ನ್ಹಿ ರಕ್ಷತಿ ಡುಕ್ರಾನ್ಕರಣ ೋ || ೧ || 
ಮ ಢ ಜಹಿೋಹಿ ಧನರಗಮತೃಷರಣಂ 
ಕುರು ಸದ್ುುದ್ಧಿಮ್ ಮನ್ಸಿ ವಿತೃಷರಣಮ್ | 
ಯಲ್ಲಭಸ ೋ ನ್ನಜ ಕರ್ೋೋಪ್ರತತಂ 
ವಿತತಂ ತ ೋನ್ ವಿನ  ೋದ್ಯ ಚಿತತಮ್ || ೨ || 
ನರರೋ ಸತನ್ಭರ ನರಭೋದ ೋಶಂ 
ದ್ೃಷರವಾ ಮರ ಗರ ರ್ೋಹರವ ೋಶಮ್ | 
ಏತನರಮಂಸ ವಸರದ್ಧ ವಿಕರರಂ 
ಮನ್ಸಿ ವಿಚಿನ್ತಯರ ವರರಂ ವರರಮ್ || ೩ || 
ನ್ಳಿನ್ನೋ ದ್ಳಗತ ಜಲ್ಮತಿ ತರಳಂ 
ತದ್ವಜ್ಜೋವಿತ ಮತಿಶಯ ಚಪಲ್ಮ್ | 
ವಿದ್ಧಿ ವರಾಧಾಭಮರನ್ ಗಾಸತಂ 
ಲ  ೋಕಂ ಶ  ೋಕಹತಂ ಚ ಸಮಸತಮ್ || ೪ || 
ಯರವದ್-ವಿತ  ತೋಪ್ರಜೋನ್ ಸಕತಃ 
ತರವನ್-ನ್ನಜಪರವರರ  ೋ ರಕತಃ | 
ಪಶರಾಜ್ಜೋವತಿ ಜಜೋರ ದ ೋಹ ೋ 
ವರತರೋಂ ಕ  ೋಪಿ ನ್ ಪೃಚಛತಿ ಗ ೋಹ ೋ || ೫ || 
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ಯರವತ್-ಪವನ  ೋ ನ್ನವಸತಿ ದ ೋಹ ೋ 
ತರವತ್-ಪೃಚಛತಿ ಕುಶಲ್ಂ ಗ ೋಹ ೋ | 
ಗತವತಿ ವರಯೌ ದ ೋಹರಪ್ರಯೋ 
ಭರಯರೋ ಬಿಭಾತಿ ತಸಿಮನ್ ಕರಯೋ || ೬ || 
ಬರಲ್ ಸರತವತ್ ಕ್ರಾೋಡರಸಕತಃ 
ತರುಣ ಸರತವತ್ ತರುಣೋಸಕತಃ | 
ವೃದ್ ಿಸರತವತ್-ಚಿನರತಮಗಿಃ 
ಪರಮೋ ಬ್ಾಹಮಣ ಕ  ೋಪಿ ನ್ ಲ್ಗಿಃ || ೭ || 
ಕರ ತ ೋ ಕರನರತ ಕಸ ತೋ ಪುತಾಃ 
ಸಂಸರರ  ೋಯಮತಿೋವ ವಿಚಿತಾಃ | 
ಕಸಾ ತವಂ ವರ ಕುತ ಆಯರತಃ 
ತತವಂ ಚಿನ್ತಯ ತದ್ಧಹ ಭರಾತಃ || ೮ || 
ಸತಸನ್ಗತ ವೋ ನ್ನಸಸನ್ಗತವಂ 
ನ್ನಸಸನ್ಗತ ವೋ ನ್ನರ್ೋೋಹತವಮ್ | 
ನ್ನರ್ೋೋಹತ ವೋ ನ್ನಶಾಲ್ತತತಾಂ 
ನ್ನಶಾಲ್ತತ ತಾೋ ಜ್ೋವನ್ುಮಕ್ರತಃ || ೯ || 
ವಯಸಿ ಗತ ೋ ಕಃ ಕರಮವಿಕರರಃ 
ಶುಷ ಕೋ ನ್ನೋರ ೋ ಕಃ ಕರಸರರಃ | 
ಕ್ಷೋಣ ೋ ವಿತ ತೋ ಕಃ ಪರವರರಃ 
ಗರಿಾತ ೋ ತತ ತಾೋ ಕಃ ಸಂಸರರಃ || ೧೦ || 
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ಮರ ಕುರು ಧನ್ಜನ್ ಯೌವನ್ ಗವೋಂ 
ಹರತಿ ನ್ನಮೋಷರತ್-ಕರಲ್ಃ ಸವೋಮ್ | 
ಮರಯರಮಯಮಿದ್ಮ್-ಅಖಿಲ್ಂ ಹಿತರವ 
ಬ್ಾಹಮಪದ್ಂ ತವಂ ಪಾವಿಶ ವಿದ್ಧತರವ || ೧೧ || 
ದ್ಧನ್ ಯರಮಿನೌಾ ಸರಯಂ ಪ್ರಾತಃ 
ಶಿಶಿರ ವಸನೌತ ಪುನ್ರರಯರತಃ | 
ಕರಲ್ಃ ಕ್ರಾೋಡತಿ ಗಚಛತರಾಯುಃ 
ತದ್ಪಿ ನ್ ಮುನ್ಾತರಾಶರವರಯುಃ || ೧೨ || 
ದರವದ್ಶ ಮಂಜರಕರಭರ ಶ ೋಷಃ 
ಕಥಿತ  ೋ ವ ೈಯರ ಕರಣಸ ಾೈಷಃ | 
ಉಪದ ೋಶ  ೋ ಭ ದ್-ವಿದರಾ ನ್ನಪುಣ ೈಃ 
ಶಿಾೋಮಚಛಂಕರ ಭಗವಚಛರಣ ೈಃ || ೧೩ || 
ಕರ ತ ೋ ಕರನರತ ಧನ್ ಗತ ಚಿನರತ 
ವರತುಲ್ ಕ್ರಂ ತವ ನರಸಿತ ನ್ನಯನರತ | 
ತಿಾಜಗತಿ ಸಜಜನ್ ಸನ್ಗತಿರ ೋಕರ 
ಭವತಿ ಭವರಣೋವ ತರಣ ೋ ನೌಕರ || ೧೪ || 
ಜಟಿಲ  ೋ ಮುಣಡೋ ಲ್ುನ್ನಜತ ಕ ೋಶಃ 
ಕರಷರಯರನ್ುರ ಬ್ಹುಕೃತ ವ ೋಷಃ | 
ಪಶಾನ್ಿಪಿ ಚ ನ್ ಪಶಾತಿ ಮ ಢಃ 
ಉದ್ರ ನ್ನಮಿತತಂ ಬ್ಹುಕೃತ ವ ೋಷಃ || ೧೫ || 
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ಅನ್ಗಂ ಗಲಿತಂ ಪಲಿತಂ ಮುಣಡಂ 
ದ್ಶನ್ ವಿಹಿೋನ್ಂ ಜರತಂ ತುಣಡಮ್ | 
ವೃದ  ಿೋ ಯರತಿ ಗೃಹಿೋತರವ ದ್ಣಡಂ 
ತದ್ಪಿ ನ್ ಮುನ್ಾತರಾಶರ ಪಿಣಡಮ್ || ೧೬ || 
ಅಗ ಾೋ ವಹಿಿಃ ಪೃಷ ಠೋ ಭರನ್ುಃ 
ರರತೌಾ ಚುಬ್ುಕ ಸಮಪಿೋತ ಜರನ್ುಃ | 
ಕರತಲ್ ಭಕ್ಷಸ್-ತರುತಲ್ ವರಸಃ 
ತದ್ಪಿ ನ್ ಮುನ್ಾತರಾಶರ ಪ್ರಶಃ || ೧೭ || 
ಕುರುತ ೋ ಗನರಗ ಸರಗರ ಗಮನ್ಂ 
ವಾತ ಪರಪ್ರಲ್ನ್ಮ್-ಅಥವರ ದರನ್ಮ್ | 
ಗರಿಾನ್ ವಿಹಿೋನ್ಃ ಸವೋಮತ ೋನ್ 
ಭಜತಿ ನ್ ಮುಕ್ರತಂ ಜನ್ಮ ಶತ ೋನ್ || ೧೮ || 
ಸುರಮನ್ನದರ ತರು ಮ ಲ್ ನ್ನವರಸಃ 
ಶಯರಾ ಭ ತಲ್ಮ್-ಅಜ್ನ್ಂ ವರಸಃ | 
ಸವೋ ಪರಗಾಹ ಭ  ೋಗತರಾಗಃ 
ಕಸಾ ಸುಖಂ ನ್ ಕರ  ೋತಿ ವಿರರಗಃ || ೧೯ || 
ಯೋಗರತ  ೋ ವರ ಭ  ೋಗರತ  ೋ ವರ 
ಸನ್ಗರತ  ೋ ವರ ಸನ್ಗವಿಹಿೋನ್ಃ | 
ಯಸಾ ಬ್ಾಹಮಣ ರಮತ ೋ ಚಿತತಂ 
ನ್ನ್ದತಿ ನ್ನ್ದತಿ ನ್ನ್ದತ ಾೋವ || ೨೦ || 
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ಭಗವದ್ಧಗೋತರ ಕ್ರನ್ನಾದ್ಧೋತರ 
ಗನರಗ ಜಲ್ಲ್ವ ಕಣಕರ ಪಿೋತರ | 
ಸಕೃದ್ಪಿ ಯೋನ್ ಮುರರರೋ ಸಮರ್ರೋ 
ಕ್ರಾಯತ ೋ ತಸಾ ಯಮೋನ್ ನ್ ಚರ್ರೋ || ೨೧ || 
ಪುನ್ರಪಿ ಜನ್ನ್ಂ ಪುನ್ರಪಿ ಮರಣಂ 
ಪುನ್ರಪಿ ಜನ್ನ್ನೋ ಜಠರ ೋ ಶಯನ್ಮ್ | 
ಇಹ ಸಂಸರರ ೋ ಬ್ಹು ದ್ುಸರತರ ೋ 
ಕೃಪಯರಪ್ರರ ೋ ಪ್ರಹಿ ಮುರರರ ೋ || ೨೨ || 
ರಥ್ರಾ ಚಪೋಟ ವಿರಚಿತ ಕನ್ಥಃ 
ಪುಣರಾಪುಣಾ ವಿವಜ್ೋತ ಪನ್ಥಃ | 
ಯೋಗೋ ಯೋಗ ನ್ನಯೋಜ್ತ ಚಿತತಃ 
ರಮತ ೋ ಬರಲ  ೋನ್ಮತತವದ ೋವ || ೨೩ || 
ಕಸತಾಂ ಕ  ೋಹಂ ಕುತ ಆಯರತಃ 
ಕರ ಮೋ ಜನ್ನ್ನೋ ಕ  ೋ ಮೋ ತರತಃ | 
ಇತಿ ಪರಭರವಯ ನ್ನಜ ಸಂಸರರಂ 
ಸವೋಂ ತಾಕರತಾ ಸವಪಿ ವಿರ್ರರಮ್ || ೨೪ || 
ತವಯಿ ಮಯಿ ಸವೋತ ೈಕ  ೋ ವಿಷುಣಃ 
ವಾಥೋಂ ಕುಪಾಸಿ ಮಯಾಸಹಿಷುಣಃ | 
ಭವ ಸಮಚಿತತಃ ಸವೋತಾ ತವಂ 
ವರನ್ಛಸಾಚಿರರದ್-ಯದ್ಧ ವಿಷುಣತವಮ್ || ೨೫ || 
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ಶತೌಾ ಮಿತ ಾೋ ಪುತ ಾೋ ಬ್ಂಧೌ 
ಮರ ಕುರು ಯತಿಂ ವಿಗಾಹ ಸನೌಿ | 
ಸವೋಸಿಮನ್ಿಪಿ ಪಶರಾತರಮನ್ಂ 
ಸವೋತ  ಾೋತ್-ಸೃಜ ಭ ೋದರಗರಿಾನ್ಮ್ || ೨೬ || 
ಕರಮಂ ಕ  ಾೋಧಂ ಲ  ೋಭಂ ರ್ೋಹಂ 
ತಾಕರತಾತರಮನ್ಂ ಪಶಾತಿ ಸ  ೋಹಮ್ | 
ಆತಮಗರಿಾಾನ್ ವಿಹಿೋನರ ಮ ಢರಃ 
ತ ೋ ಪಚಾನ ತೋ ನ್ರಕ ನ್ನಗ ಢರಃ || ೨೭ || 
ಗ ೋಯಂ ಗೋತರ ನರಮ ಸಹಸಾಂ 
ಧ ಾೋಯಂ ಶಿಾೋಪತಿ ರ ಪಮ್-ಅಜಸಾಮ್ | 
ನ ೋಯಂ ಸಜಜನ್ ಸನ ಗೋ ಚಿತತಂ 
ದ ೋಯಂ ದ್ಧೋನ್ಜನರಯ ಚ ವಿತತಮ್ || ೨೮ || 
ಸುಖತಃ ಕ್ರಾಯತ ೋ ರರಮರಭ  ೋಗಃ 
ಪಶರಾದಿ್ನ್ತ ಶರೋರ ೋ ರ  ೋಗಃ | 
ಯದ್ಾಪಿ ಲ  ೋಕ ೋ ಮರಣಂ ಶರಣಂ 
ತದ್ಪಿ ನ್ ಮುನ್ಾತಿ ಪ್ರಪ್ರಚರಣಮ್ || ೨೯ || 
ಅಥೋಮನ್ಥೋಂ ಭರವಯ ನ್ನತಾಂ 
ನರಸಿತ ತತಃ ಸುಖ ಲ ೋಶಃ ಸತಾಮ್ | 
ಪುತರಾದ್ಪಿ ಧನ್ಭರಜರಂ ಭೋತಿಃ 
ಸವೋತ ೈಷರ ವಿಹಿತರ ರೋತಿಃ || ೩೦ || 
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ಪ್ರಾಣರಯರಮಂ ಪಾತರಾಹರರಂ 
ನ್ನತರಾನ್ನತಾ ವಿವ ೋಕ ವಿರ್ರರಮ್ | 
ಜರಪಾಸಮೋತ ಸಮರಧ ವಿಧರನ್ಂ 
ಕುವೋ ವಧರನ್ಂ ಮಹದ್-ಅವಧರನ್ಮ್ || ೩೧ || 
ಗುರು ಚರಣರಮುುಜ ನ್ನಭೋರಭಕತಃ 
ಸಂಸರರರದ್-ಅಚಿರರದ್-ಭವ ಮುಕತಃ | 
ಸ ೋನ್ನದಯ ಮರನ್ಸ ನ್ನಯಮರದ ೋವಂ 
ದ್ಾಕ್ಷಾಸಿ ನ್ನಜ ಹೃದ್ಯಸಥಂ ದ ೋವಮ್ || ೩೨ || 
ಮ ಢಃ ಕಶಿಾನ್ ವ ೈಯರಕರಣ  ೋ 
ಡುಕೃಣಕರಣರಧಾಯನ್ ಧುರೋಣಃ | 
ಶಿಾೋಮಚಛಂಕರ ಭಗವಚಿಾಷ ಾೈಃ 
ಬ  ೋಧತ ಆಸಿೋರ್  ಛೋದ್ಧತ ಕರಣ ೈಃ || ೩೩ || 
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