ഭജോഗോവിനം
भज गोिवनदं भज गोिवनदं
गोिवनदं भज मूढमते।
संपापे सिनिहते काले

സതിക ോഗോവിനെന സതിക ോഗോവിനെന
സതിക ോഗോവിനെന സതിക മഢോതോോവ
മരണം വെനതി നിന പടിവോതിലില നിലെക
ഡകഞകരോണെയനെചോലിയോല ഫലം വരോ.

न िह न िह रकित डु कृञ् करणे।। १
मूढ जहीिह धनागमतृषणां
कुर सदिु दं मनिस िवतृषणाम्।
यलभसे िनकमोपातं
िवतं तेन िवनोदय िचतम्।। २
नारीसतनभरनाभीदेशं
दषटा मा गा मोहावेशम्।
एतनमांसवसािदिवकारं

മഢ നീ െവടിോയണം ധനചിനെയ നിതയം
മോനെസ സലബദിയം തയോഗവം വളരോതണം.
തനെതോഴില നിമിതമോയ് യോെതോന ലഭികനണതിനോലതെന നിതയ സോനോഷം ഭജിയ നീ.

നോരിയോം ജനതിെന നോഭിയം മോറം കണ്
മോനോസ പരിോഖദം പോപികോവണ സോഖ.
പചയോം മോംസതിെന െകോതിയന തോെനെനോര
സതയവം ധരിോയണം ചിതതില വീണം വീണം

मनिस िविचनतय वारं वारम्।। ३
निलनीदलगतजलमिततरलं
तदजजीिवतमितशयचपलम्।
िविद वयाधयिभमानगसतं
लोकं शोकहतं च समसतम्।। ४
याविदतोपाजर नसकसताविनजपिरवारो रकः।
पशचाजजीवित जजर रदेहे
वातार कोs िप न पृचछित गेहे।। ५
यावतपवनो िनवसित देहे
तावतपृचछित कुशलं गेहे।
गतवित वायौ देहापाये
भायार िबभयित तिसमनकाये।। ६

തോമരയിതളതില െവളോമോ ചപലം ോകളതോപോല കരോതണം ജീവിതെതയം നമള
ോരോഗവമഹങോരം തിങമീ ോലോകം തോോനോ
ദഃഖതോല നിറയന സമസവെമോരോപോെല.

എതയം കോലം നിങള ധനെത സമോദിപ
അതയം കോലം നിജ കടംബവം സോനോഷികം.
ോദഹവം കീണിെചോട ജീവിതം നയിചീടില
ോകമെത ോചോദിചീടോ ആരോരം ധരിക നീ.

നിനോദഹം തനില ശവോസം നിലകന കോലോതോളം
ോകമങള ോചോദിചീടം വീടിലളവര നിതയം.
പോണങള ോപോയിടോയോ നീ െതല കിടനീടില
ഭോരയതന ഭയതിനോയ് നിനോദഹം ഭവിചിടം.

बालसतावतकीडासकसतरणसतावतरणीसकः।
वृदसताविचचनतासकः

ബോലോരോ നിതയം തെന കളിയില ലയികന
യനോരോ നിതയം വഥോ െപണതില ഭമികന
വദോരോ നിതയം ചിനോഗസരോയ് ഭവികന
പരോമ ബഹം തനിലോരണ ലയികന.

परमे बहिण कोs िप न सकः।। ७
का ते कानता कसते पुतः
संसारोs यमतीव िविचतः।
कसय तवं वा कुत आयात-

ആരനിന പതീ മഢോ ആരനിന പതന തോോനോ
ചറോമ കോണം ോലോകം ചിതോമ പറയോവ
ആരനീെയനളതം എങനിെനതിെയന
മളതില ധരിോയണം എനെട സോഹോദരോ

सततवं िचनतय तिदह भातः।। ८
सतसङतवे िनससङतवं
िनससहगतवे िनमोहतवम्।
िनमोहतवे िनशचलततवं
िनशचलततवं जीवनमुिकः।। ९
वयिस गते कः कामिवकारः
शुषके नीरे कः कासारः।
कीणे िवते कः पिरवारो।।
जाते ततवे कः संसारः।। १०
मा कुर धनजनयौवनगवर
हरित हरित िनमेषातकालः सवर म।्
मायामयिमदमिखलं बुधवा

സജനോതോടോചരനോലോരതിോയോ നശിചീടം
ആരതിനോശതോല തെന ോമോഹവമകനീടം
ോമോഹനോശതോലോലോ സതയവം െതളിയന
സതയതോലോലോ ജീവനകനോയ് ഭവികന
പോയോമോ കവിഞീടില ആരതോന കോമഭോനന
െവളോമോ വറിോപോയോല െപോയതന കഥെയന
സമത കറഞീടില കടംബെമെനോനോണോ
സതയം തോനറിഞഞീടില ോലോകതിന ഗതിെയോനോ
ഗരവെതയകോറണം ധനവോന തോെനനതം
സരവവം നശികോമ കീണതോോലോരോകണം നീ
ചറോമ കോണം ോലോകം മോയെയനറിോയണം
ബഹതില ലയിോയണം മനസം ശരീരവം

बहपदं तवं पिवश िविदतवा।। ११
िदनयािमनयौ सायं पातः
िशिशरवसनतौ पुनरायातः।
कालः कीडित गचछतयायु-

सतदिप न मुञतयाशावायुः।। १२

രോവകള പകലകള സനയകള പഭോതങള
ശിശിരം വസനവം വനോപോകന കമോത്
കോലോമോ കളിയയോമോയോസോ കറയന
ൈകവിടനിലോരം ോകളോശയോം വിപതിെന

का ते कानताधनगतिचनता
वातुल िकं तव नािसत िनयनता।
ितजगित सजजनसंगितरेका

കോനെയങോയോ മഢോ ധനചിനോയോ നിെന
കോരയങള നിയനികം ശകിെയോനിോല മീെത
സജനോതോടോചരനെകോളക യഗതിങല
സംസോരകടല തോണോനിതതോന ോപോതമോലോ

भवित भवाणर वतरणे नौका।। १३
जिटलो मुणडी लिञछतकेशः
काषायामबरबहु कृतवेषः।
पशयनिप च न पशयित मूढो
हद
ु रिनिमतं बहु कृतवेषः।। १४
अङं गिलतं पिलतं मुणडं
दशनिवहीनं जातं तुणडम्।
वृदो याित गृहीतवा दणडं
तदिप न मुञनतयाशािपणडम्।१५
अगे विहः पृषे भानुः
रातौ िचकुरसमिपर तजानुः।
करतलिभकसतरतलवास-

ജടകള പിരിചിടം തലകള വടിചിടം
കോവിവസതോല നിതയം ോവഷങള ധരിചിടം
കോണെനങിലം കണോല കണിടോ മഢര സതയം
ഉദരം നിറയോനോയ് ോവഷങള പലവിധം.

അംഗങള ോശോഷിചോലോ മടിയം നരചോപോയ്
പലകള െകോഴിഞോലോ ഒടിോപോയ് കവിളകള
വടിയം കതിെകോണ് ഗമികം വദര തെന
മതിവനതമില ആശയമോതോ കഷം.

മനിോലോ തിയം ോനോക പിനിോലോ സരയന തോനം
രോതിയില കനികടിയിരിപ വദജനം.
കയിോലോ ഭികോപോതം കിടോപോ മരോചോടില
എനോലം െവടിയോമോ ആശയോം പോശതിെന.

सतदिप न मुञनतयाशापाशः।। १६
कुरते गङासागरगमनं
वतपिरपालनमथवा दानम्।
जानिवहीनः सवर मतेन

മഢരോം ജനങളോകള ഗംഗെയ ഭജിചോലം
ദോനധരമങള വതം എനിവ ോനോറീടിലം
ലഭിയോ െതലം ോമോകം ഹനഹനയീജന
മീവിധമരയന ശോസങള പലതംതോന.

भजित न मुिकं जनमशतेन।। १७
सुरमिनदरतरमूलिनवासः
शयया भूतलमिजनं वासः।
सवर पिरगहभोगतयागः
कसय सुखं न करोित िवरागः।।१८

അമലപറമിെല വകതിന ചവടിലം
മണതില കിടനോലം മോനിോനോലടതോലം
സരവവമോപകിച വസികില സഖം തെന
തയോഗതോല ലഭിയോത സഖം തോന മെറനള.

योगरतो वा भोगरतो वा
सङरतो वा सङिवहीनः।
यसय बहिण रमते िचतं

ോയോഗതില ജോനിയോെട ോഭോഗതോല രമിോചോെട
കടനീ കടീടിലം തനിെയ വസിചോലം
ആരതന മനമതില ബഹം തോന വിരിയന
ആനനമവനോലോ ആനനമതയോനനം.

ननदित ननदित ननदतयेव।। १९
भगवदगीता िकिञदधीता
गङा जललवकिणका पीता।
सकृदिप येन मुरािरसमचार
िकयते तसय यमेन न चचार।।२०
पुनरिप जननं पुनरिप मरणं
पुनरिप जननी जठरे शयनम्।
इह संसारे बहु दसु तारे

ആരെണോരലം ോപോലം ഗീതതോന വോയിചവര
ആരണ ഗംഗോജലം സവലോമ കടിചവര
ആരണ ഹദി നിതയം ശിവെന ഭജിചവര
ഓരകോമോ യമോദവന ഇതരം മനഷയെര
വീണോമ മണില വന പിറകന ഹനജനം
വീണോമ വന കഷം മോതോവിന ഗരഭതില
അകെര കടകവോന കഷമീ മണില നിനം
രകിക ശംോഭോ ോദവ പോപിയോം ജനതിെന

कृपया पारे पािहमुरारे।। २१
रथयाचपर टिवरिचतकनथः
पुणयापुणयिवविजर तपनथः।
योगीयोगिनयोिजतिचतो
रमते बालोनमतवदेव।। २२
कसतवं कोs हं कुत आयातः
का मे जननी को मे तातः।
इित पिरभावय सवर मसारं
िवशवं तयकतवा सवपनिवचारम्।।२३
तविय मिय चानयतैको िवषणुवयथर कुपयिस मययसिहषणुः।
भव समिचतः सवर त तवं
वाञछसयिचरादिद िवषणुतवम्।।२४

കീറിയ തണികളോല മോറോപ ധരിചോലം
പണയപോപങള തെന വഴിെയ ഗമിചോലം
ോയോഗിയോയ് നിതയം മനം ധയോനതോല നിറചോലം
ബോലനോയ് ോമോദിചീടം ഉനോദിയോകം നനം

നീയോോരോ സോഖ ഞോോനോ എങനിെനതിെയനം
അമതോനോരോെണെനയചന തോനോെരനതം
വയരഥോമ സരവം സരവം സവപോമ വിശവം സരവം
നിസോരം സരവസവവം ചിതതില ധരിക നീ
നിനിലം വിളങനെണനിലം വിഷോദവന
നനല ോകോപെമനില കോരയങള നിനകോെത
ഏവരകസമചിതം സരവമീ ജഗതിങല
ആയവര ോനടം ചിരോല വിഷതന മോരഗം ശഭം

शतौ िमते पुते बनधौ
मा कुर यतनं िवगहसनधौ।
सवर िसमनिप पसयातमानं

യദവം മിതതവവം നനല ശതകളില
മിതങള തങളിലം ബനകള പതരിലം
ഏവരമിവോരോരതോല തോനതെനെയനളതം
സരവരെമോനോെണന തതവെതയറിോയണം

सवर तौतसृज भेदाजानम्।। २५
कामं कोधं लोभं मोहं
तयकतवाss तमानं पसयित सोs हम्।
आतमजानिवहीना मूढा-

ബഹം തോന സവയെമന ചിനിയ ോലോഭം വിനോ
ോമോഹവം കോമോകോധദഷയങളകോറണം.
ആരിത നിനയോെത മണിതില വസികനണവരോലോ നരകതില ഗമിോകണ യഥോകോോല

सते पचयनते नरकिनगूढाः।। २६
गेयं गीतानामसहसं
धयेयं शीपितरपमजसम्।
नेयं सजजनसङे िचतं
देयं दीनजनाय च िवतम्।। २७
सुखतः िकयते रामाभोगः
पशचादनत शरीरे रोगः।
यदिप लोके मरणं शरणं

ഗീതയോം നോമം നിതയം െചോല നീ മടിയോെത
ചിനിക മനമതില വിഷതന പോദങെള
സോധവോം ജനോതോട ോചരെട മനെസനം
പോവങളോകക നിതയം ദോനോമ മഹോപണയം
ോദഹതിന സഖതിനോയ് െപണവള തെന പകോരോഗങള പിടിെപട വലയന ജനം കഷം
ോലോകോമ തനില മകി മരണം തെനെയനണറിെവങിലം വീടോ പോപതിന പങോളിതം

तदिप न मुञित पापाचरणम्।।२८
अथर मनथर भावय िनतयं
नािसत ततः सुखलेसः सतयम्।
पुतादिप धनभाजां भीितः
सवर तैषा िविहता रीितः।। २९
पाणायामं पतयाहारं
िनतयािनतयिववेकिवचारम्।
जापयसमेत समािधिवधानं
कुवर वधानं महदवधानम्।। ३०

സമോതോ പരം ോദോഷം ചിനിക സോഖ നിതയം
സഖവം െതെലോനോണോ സമത നലകീടന.
മകളില നിനം ോപടിയെതോോന ലഭിചീട
ഹോ ഹന സമതിെന ോകളികള ചിതം ചിതം
ശീലിക പോണോയോമം പതയോഹോരവം നിതയം
ോവരതിരിചറിോയണം നിതയവമനിതയവം
ചിനിക വീണം വീണം ചിതതില സമോധിയോണതമം കോരയപോപികിതതോന മഹതരം

ഗരവിന പോദങെള ഭകിോയോോടോരകനവന
മണിതിലനിനം മകി ോനടീടം വഴിോപോെല
ചിതെതയടകിയം ഇനിയെമോതകിയം
ഉളതോരില വോഴം ോദവരപെതകണോലം നീ

गुरचरणामबुजिनभर रभकः
संसारादिचरादव मुकः।
सेिनदयमानसिनयमादेवं
दकयिस िनजहदयसथं देवम्।।
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