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ഭജ ഗ ോവിന്ദം ഭജ ഗ ോവിന്ദം
ഗ ോവിന്ദം ഭജ മൂഢമഗേ |
സംപ്രോപ്ഗേ സന്നിഹിഗേ കോഗേ
നഹി നഹി രക്ഷേി ഡുപ്കിന്കരഗേ || ൧ ||
മൂഢ ജഹീഹി ധനോ മേൃഷേോം
കുരു സദ്ബുദ്ധിമ് മനസി വിേൃഷേോമ് |
യേലഭഗസ നിജ കരഗമോരോത്തം
വിത്തം ഗേന വിഗനോദയ ചിത്തമ് || ൨ ||
നോരീ സ്േനഭര നോഭീഗദശം
ദൃഷ്ട്വോ മോ
ോ ഗമോഹോഗവശമ് |
ഏേന്ോംസ വസോദി വികോരം
മനസി വിചിന്തയോ വോരം വോരമ് || ൩ ||
നളിനീ ദള േ ജേമേി േരളം
േദവജ്ജീവിേ മേിശയ ചരേമ് |
വിദ്ധി വയോധയഭിമോന പ് സ്േം
ഗേോകം ഗശോകഹേം ച സമസ്േമ് || ൪ ||
യോവദ്-വിഗത്തോരോരജന സക്തഃ
േോവന്-നിജരരിവോഗരോ രക്തഃ |
രശ്ചോജ്ജീവേി ജരജര ഗദഗഹ
വോരേോം ഗകോരി ന രൃച്ഛേി ഗ ഗഹ || ൫ ||
യോവത്-രവഗനോ നിവസേി ഗദഗഹ
േോവത്-രൃച്ഛേി കുശേം ഗ ഗഹ |
േവേി വോയൗ ഗദഹോരോഗയ
ഭോരയോ ബിഭയേി േസ്മിന് കോഗയ || ൬ ||
ബോേ സ്േോവത് പ്കീഡോസക്തഃ
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േരുേ സ്േോവത് േരുേീസക്തഃ |
വൃദ്ധ സ്േോവത്-ചിന്തോമഗ്നഃ
രരഗമ പ്ബഹ്മേി ഗകോരി ന േഗ്നഃ || ൭ ||
കോ ഗേ കോന്തോ കസ്ഗേ രുപ്േഃ
സംസോഗരോയമേീവ വിചിപ്േഃ |
കസയ േവം വോ കുേ ആയോേഃ
േേവം ചിന്തയ േദിഹ പ്ഭോേഃ || ൮ ||
സത്സന് ഗേവ നിസ്സന് േവം
നിസ്സന് ഗേവ നിരഗമോഹേവമ് |
നിരഗമോഹഗേവ നിശ്ചേേത്തവം
നിശ്ചേേഗത്തവ ജീവന്ുക്തിഃ || ൯ ||
വയസി
ഗേ കഃ കോമവികോരഃ
ശുഷഗക നീഗര കഃ കോസോരഃ |
ക്ഷീഗേ വിഗത്ത കഃ രരിവോരഃ
ഗ്നയോഗേ േഗത്തവ കഃ സംസോരഃ || ൧൦ ||
മോ കുരു ധനജന യൗവന
രവം
ഹരേി നിഗമഷോത്-കോേഃ സരവമ് |
മോയോമയമിദമ്-അഖിേം ഹിേവോ
പ്ബഹ്മരദം േവം പ്രവിശ വിദിേവോ || ൧൧ ||
ദിന യോമിനയൗ സോയം പ്രോേഃ
ശിശിര വസന്തൗ രുനരോയോേഃ |
കോേഃ പ്കീഡേി
ച്ഛേയോയുഃ
േദരി ന മുന്ചേയോശോവോയുഃ || ൧൨ ||
ദവോദശ മംജരികോഭിര ഗശഷഃ
കഥിഗേോ വവയോ കരേവസയഷഃ |
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ഉരഗദഗശോ ഭൂദ്-വിദയോ നിരുവേഃ
പ്ശീമച്ഛംകര ഭ വച്ഛരവേഃ || ൧൩ ||
കോ ഗേ കോന്തോ ധന
േ ചിന്തോ
വോേുേ കിം േവ നോസ്േി നിയന്തോ |
പ്േിജ േി സജ്ജന സന് േിഗരകോ
ഭവേി ഭവോരേവ േരഗേ നൗകോ || ൧൪ ||
ജടിഗേോ മുണ്ഡീ േുന്ജിേ ഗകശഃ
കോഷോയോന്ബര ബഹുകൃേ ഗവഷഃ |
രശയന്നരി ച ന രശയേി മൂഢഃ
ഉദര നിമിത്തം ബഹുകൃേ ഗവഷഃ || ൧൫ ||
അന് ം
േിേം രേിേം മുണ്ഡം
ദശന വിഹീനം ജോേം േുണ്ഡമ് |
വൃഗദ്ധോ യോേി
ൃഹീേവോ ദണ്ഡം
േദരി ന മുന്ചേയോശോ രിണ്ഡമ് || ൧൬ ||
അഗപ്
വഹ്ിഃ രൃഷഗേ ഭോനുഃ
രോപ്േൗ ചുബുക സമരരിേ ജോനുഃ |
കരേേ ഭിക്ഷസ്-േരുേേ വോസഃ
േദരി ന മുന്ചേയോശോ രോശഃ || ൧൭ ||
കുരുഗേ
ന് ോ സോ ര
മനം
പ്വേ രരിരോേനമ്-അഥവോ ദോനമ് |
ഗ്നയോന വിഹീനഃ സരവമഗേന
ഭജേി ന മുക്തിം ജന് ശഗേന || ൧൮ ||
സുരമന്ദിര േരു മൂേ നിവോസഃ
ശയ്യോ ഭൂേേമ്-അജിനം വോസഃ |
സരവ രരിപ് ഹ ഗഭോ േയോ ഃ
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കസയ സുഖം ന കഗരോേി വിരോ ഃ || ൧൯ ||
ഗയോ രഗേോ വോ ഗഭോ രഗേോ വോ
സന് രഗേോ വോ സന് വിഹീനഃ |
യസയ പ്ബഹ്മേി രമഗേ ചിത്തം
നന്ദേി നന്ദേി നന്ദഗേയവ || ൨൦ ||
ഭ വദ് ീേോ കിന്ചിദധീേോ
ന് ോ ജേേവ കേികോ രീേോ |
സകൃദരി ഗയന മുരോരീ സമരചോ
പ്കിയഗേ േസയ യഗമന ന ചരചോ || ൨൧ ||
രുനരരി ജനനം രുനരരി മരേം
രുനരരി ജനനീ ജേഗര ശയനമ് |
ഇഹ സംസോഗര ബഹു ദുസ്േോഗര
കൃരയോരോഗര രോഹി മുരോഗര || ൨൨ ||
രഥയോ ചരരട വിരചിേ കന്ഥഃ
രുേയോരുേയ വിവരജിേ രന്ഥഃ |
ഗയോ ീ ഗയോ
നിഗയോജിേ ചിത്തഃ
രമഗേ ബോഗേോന്ത്തവഗദവ || ൨൩ ||
കസ്േവം ഗകോഹം കുേ ആയോേഃ
കോ ഗമ ജനനീ ഗകോ ഗമ േോേഃ |
ഇേി രരിഭോവയ നിജ സംസോരം
സരവം േയക്തവോ സവപ്ന വിചോരമ് || ൨൪ ||
േവയി മയി സരവവപ്േഗകോ വിഷേുഃ
വയരഥം കുരയസി മയ്യസഹിഷേുഃ |
ഭവ സമചിത്തഃ സരവപ്േ േവം
വോന്ഛസയചിരോദ്-യദി വിഷേുേവമ് || ൨൫ ||
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ശപ്േൗ മിഗപ്േ രുഗപ്േ ബംധൗ
മോ കുരു യത്നം വിപ് ഹ സന്ധൗ |
സരവസ്മിന്നരി രശയോത്മോനം
സരവഗപ്േോത്-സൃജ ഗഭദോഗ്നയോനമ് || ൨൬ ||
കോമം ഗപ്കോധം ഗേോഭം ഗമോഹം
േയക്തവോത്മോനം രശയേി ഗസോഹമ് |
ആത്മഗ്നയ്നോന വിഹീനോ മൂഢോഃ
ഗേ രചയഗന്ത നരക നി ൂഢോഃ || ൨൭ ||
ഗ യം
ീേോ നോമ സഹപ്സം
ഗധയയം പ്ശീരേി രൂരമ്-അജപ്സമ് |
ഗനയം സജ്ജന സന്ഗ
ചിത്തം
ഗദയം ദീനജനോയ ച വിത്തമ് || ൨൮ ||
സുഖേഃ പ്കിയഗേ രോമോഗഭോ ഃ
രശ്ചോദ്ധന്ത ശരീഗര ഗരോ ഃ |
യദയരി ഗേോഗക മരേം ശരേം
േദരി ന മുന്ചേി രോരോചരേമ് || ൨൯ ||
അരഥമനരഥം ഭോവയ നിേയം
നോസ്േി േേഃ സുഖ ഗേശഃ സേയമ് |
രുപ്േോദരി ധനഭോജോം ഭീേിഃ
സരവവപ്േഷോ വിഹിേോ രീേിഃ || ൩൦ ||
പ്രോേോയോമം പ്രേയോഹോരം
നിേയോനിേയ വിഗവക വിചോരമ് |
ജോരയസഗമേ സമോധി വിധോനം
കുരവ വധോനം മഹദ്-അവധോനമ് || ൩൧ ||
ുരു ചരേോമ്ഭുജ നിരഭരഭക്തഃ
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സംസോരോദ്-അചിരോദ്-ഭവ മുക്തഃ |
ഗസന്ദിയ മോനസ നിയമോഗദവം
പ്ദക്ഷയസി നിജ ഹൃദയസ്ഥം ഗദവമ് || ൩൨ ||
മൂഢഃ കശ്ചിന വവയോകരഗേോ
ഡുകൃണ്കരേോധയയന ധുരീേഃ |
പ്ശീമച്ഛംകര ഭ വച്ചിവഷയഃ
ഗബോധിേ ആസീഗച്ഛോദിേ കരവേഃ || ൩൩ ||

