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ভজ গ োবিন্দং ভজ গ োবিন্দং
গ োবিন্দং ভজ মূঢমতে |
সংপ্রোতে সবিবিতে কোতে
নবি নবি রক্ষবে ডু বিন্করতে || ১ ||
মূঢ জিীবি ধনো মেৃ ষ্োং
কুরু সদ্বুবিম মনবস বিেৃ ষ্োম |
য়ল্লভতস বনজ কতমমোপোত্তং
বিত্তং গেন বিতনোদয় বিত্তম || ২ ||
নোরী স্তনভর নোভীতদশং
দৃষ্ট্বো মো ো গমোিোতিশম |
এেন্োংস িসোবদ বিকোরং
মনবস বিবিন্তয়ো িোরং িোরম || ৩ ||
নবেনী দে ে জেমবে েরেং
েদ্বজ্জীবিে মবেশয় িপেম |
বিবি ব্য়োধ্য়বভমোন গ্রস্তং
গেোকং গশোকিেং ি সমস্তম || ৪ ||
য়োিদ-বিতত্তোপোজমন সক্তঃ
েোিন-বনজপবরিোতরো রক্তঃ |
পশ্চোজ্জীিবে জজমর গদতি
িোেম োং গকোবপ ন পৃচ্ছবে গ তি || ৫ ||
য়োিে-পিতনো বনিসবে গদতি
েোিে-পৃচ্ছবে কুশেং গ তি |
েিবে িোতয়ৌ গদিোপোতয়
ভোয়মো বিভ্য়বে েবিন কোতয় || ৬ ||
িোে স্তোিে িীডোসক্তঃ
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েরুে স্তোিে েরুেীসক্তঃ |
িৃি স্তোিে-বিন্তোমগ্নঃ
পরতম ব্রহ্মবে গকোবপ ন েগ্নঃ || ৭ ||
কো গে কোন্তো কতস্ত পুত্রঃ
সংসোতরোয়মেীি বিবিত্রঃ |
কস্য় ত্বং িো কুে আয়োেঃ
েত্বং বিন্তয় েবদি ভ্রোেঃ || ৮ ||
সত্সন্ তত্ব বনস্সন্ ত্বং
বনস্সন্ তত্ব বনতমমোিত্বম |
বনতমমোিতত্ব বনশ্চেেত্ত্বং
বনশ্চেেতত্ত্ব জীিন্ুবক্তঃ || ৯ ||
িয়বস তে কঃ কোমবিকোরঃ
শুতে নীতর কঃ কোসোরঃ |
ক্ষীতে বিতত্ত কঃ পবরিোরঃ
গ্নন্য়োতে েতত্ত্ব কঃ সংসোরঃ || ১০ ||
মো কুরু ধনজন গয়ৌিন িমং
িরবে বনতমষোে-কোেঃ সিমম |
মোয়োময়বমদম-অবিেং বিত্বো
ব্রহ্মপদং ত্বং প্রবিশ বিবদত্বো || ১১ ||
বদন য়োবমতন্য়ৌ সোয়ং প্রোেঃ
বশবশর িসতন্তৌ পুনরোয়োেঃ |
কোেঃ িীডবে চ্ছত্য়োয়ুঃ
েদবপ ন মুন্িত্য়োশোিোয়ুঃ || ১২ ||
দ্বোদশ মংজবরকোবভর গশষঃ
কবিতেো বিয়ো করেস্স্য়ষঃ |
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উপতদতশো ভূ দ-বিদ্য়ো বনপুস্েঃ
শ্রীমচ্ছংকর ভ িচ্ছরস্েঃ || ১৩ ||
কো গে কোন্তো ধন ে বিন্তো
িোেু ে বকং েি নোবস্ত বনয়ন্তো |
বত্রজ বে সজ্জন সন্ বেতরকো
ভিবে ভিোেমি েরতে গনৌকো || ১৪ ||
জটিতেো মুণ্ডী েুবন্জে গকশঃ
কোষোয়োন্বর িহুকৃ ে গিষঃ |
পশ্য়িবপ ি ন পশ্য়বে মূঢঃ
উদর বনবমত্তং িহুকৃ ে গিষঃ || ১৫ ||
অন্ ং বেেং পবেেং মুণ্ডং
দশন বিিীনং জোেং েু ণ্ডম |
িৃতিো য়োবে ৃিীত্বো দণ্ডং
েদবপ ন মুন্িত্য়োশো বপণ্ডম || ১৬ ||
অতগ্র িবনঃ পৃতে ভোনুঃ
রোতত্রৌ িু িুক সমবপমে জোনুঃ |
করেে বভক্ষস-েরুেে িোসঃ
েদবপ ন মুন্িত্য়োশো পোশঃ || ১৭ ||
কুরুতে ন্ ো সো র মনং
ব্রে পবরপোেনম-অিিো দোনম |
গ্নন্য়োন বিিীনঃ সিমমতেন
ভজবে ন মুবক্তং জন্ শতেন || ১৮ ||
সুরমবন্দর েরু মূে বনিোসঃ
শয়্য়ো ভূ েেম-অবজনং িোসঃ |
সিম পবরগ্রি গভো ত্য়ো ঃ
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কস্য় সুিং ন কতরোবে বিরো ঃ || ১৯ ||
গয়ো রতেো িো গভো রতেো িো
সন্ রতেো িো সন্ বিিীনঃ |
য়স্য় ব্রহ্মবে রমতে বিত্তং
নন্দবে নন্দবে নন্দত্তয়ি || ২০ ||
ভ িদ্গীেো বকবন্িদধীেো
ন্ ো জেেি কবেকো পীেো |
সকৃ দবপ গয়ন মুরোরী সমিমো
বিয়তে েস্য় য়তমন ন িিমো || ২১ ||
পুনরবপ জননং পুনরবপ মরেং
পুনরবপ জননী জঠতর শয়নম |
ইি সংসোতর িহু দুস্তোতর
কৃ পয়োপোতর পোবি মুরোতর || ২২ ||
রথ্য়ো িপমট বিরবিে কন্থঃ
পুণ্য়োপুণ্য় বিিবজমে পন্থঃ |
গয়ো ী গয়ো বনতয়োবজে বিত্তঃ
রমতে িোতেোন্ত্তিতদি || ২৩ ||
কস্ত্বং গকোিং কুে আয়োেঃ
কো গম জননী গকো গম েোেঃ |
ইবে পবরভোিয় বনজ সংসোরং
সিমং ত্য়ক্ত্বো স্বপ্ন বিিোরম || ২৪ ||
ত্ববয় মবয় সিমস্ত্রতকো বিষ্ু ঃ
ব্য়িমং কুপ্য়বস ময়্য়সবিষ্ু ঃ |
ভি সমবিত্তঃ সিমত্র ত্বং
িোন্ছস্য়বিরোদ-য়বদ বিষ্ু ত্বম || ২৫ ||
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শতত্রৌ বমতত্র পুতত্র িংতধৌ
মো কুরু য়ত্নং বিগ্রি সতধৌ |
সিমবিিবপ পশ্য়োত্মোনং
সিমতত্রোে-সৃজ গভদোগ্নন্য়োনম || ২৬ ||
কোমং গিোধং গেোভং গমোিং
ত্য়ক্ত্বোত্মোনং পশ্য়বে গসোিম |
আত্মগ্নন্য়্নোন বিিীনো মূঢোঃ
গে পচ্য়তন্ত নরক বন ূঢোঃ || ২৭ ||
গ য়ং ীেো নোম সিস্রং
গধ্য়য়ং শ্রীপবে রূপম-অজস্রম |
গনয়ং সজ্জন সতন্ বিত্তং
গদয়ং দীনজনোয় ি বিত্তম || ২৮ ||
সুিেঃ বিয়তে রোমোতভো ঃ
পশ্চোিন্ত শরীতর গরো ঃ |
য়দ্য়বপ গেোতক মরেং শরেং
েদবপ ন মুন্িবে পোপোিরেম || ২৯ ||
অিমমনিমং ভোিয় বনত্য়ং
নোবস্ত েেঃ সুি গেশঃ সত্য়ম |
পুত্রোদবপ ধনভোজোং ভীবেঃ
সিমস্ত্রষো বিবিেো রীবেঃ || ৩০ ||
প্রোেোয়োমং প্রত্য়োিোরং
বনত্য়োবনত্য় বিতিক বিিোরম |
জোপ্য়সতমে সমোবধ বিধোনং
কুিম িধোনং মিদ-অিধোনম || ৩১ ||
গুরু িরেোম্ভুজ বনভম রভক্তঃ
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সংসোরোদ-অবিরোদ-ভি মুক্তঃ |
গসবন্দয় মোনস বনয়মোতদিং
দ্রক্ষ্য়বস বনজ হৃদয়স্থং গদিম || ৩২ ||
মূঢঃ কবশ্চন বিয়োকরতেো
ডু কৃ ণ্করেোধ্য়য়ন ধুরীেঃ |
শ্রীমচ্ছংকর ভ িবিস্্য়ঃ
গিোবধে আসীতচ্ছোবদে করস্েঃ || ৩৩ ||

