
ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ‘ಭಜ ಗ  ೋವಿಂದಂ’  
 

ಭಜ ಗ  ೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗ  ೋವಿಂದಂ 

ಗ  ೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮ ಢಮತ ೋ| 
ಸಂಪ್ಾಾಪ್ ತೋ ಸನ್ನಿಹಿತ ೋ ಕಾಲ ೋ 
ನ ಹಿ ನ ಹಿ ರಕ್ಷತಿ ಡುಕುರುಞ್ ಕರಣ ೋ || 1|| 

 

ಮ ಢ ಜಹಿೋಹಿ ಧನಾಗಮತೃಷ್ಾಾಮ್ 

ಕುರುಸದುುದಿಧಂ ಮನಸಿ ವಿತೃಷ್ಾಾಮ್| 

ರ್ಲ್ಲಭಸ ೋ ನ್ನಜಕರ್ೋಯಪ್ಾತತಂ 

ವಿತತಂ ತ ೋನ ವಿನ  ೋದರ್ ಚಿತತಮ್||2|| 

 

ನಾರೋ ಸತನಭರನಾಭೋದ ೋಶಂ 

ದೃಷ್ಾವಾಮಾ ಗಾ ರ್ೋಹಾವ ೋಶಮ್| 

ಏತನಾಮಂಸವಸಾದಿವಿಕಾರಂ 

ಮನಸಿ ವಿಚಿಂತರ್ ವಾರಂ ವಾರಮ್ ||3|| 

 

ನಲಿನ್ನೋದಲ್ಗತಜಲ್ಮತಿತರಲ್ಂ 

ತದವಜ್ಜೋವಿತಮತಿಶರ್ಚಪಲ್ಮ್| 

ವಿದಿಧ ವಾಾಧಾಭಮಾನಗಾಸತಂ 

ಲ  ೋಕಂ ಶ  ೋಕಹತಂ ಚ ಸಮಸತಮ್ ||4|| 

 

ಯಾವದಿವತ  ತೋಪ್ಾಜಯನಸಕತಃ 
ಸಾತವನ್ನಿಜಪರವಾರ  ೋ ರಕತಃ| 
ಪಶಾಾಜ್ಜೋವತಿ ಜಜಯರದ ೋಹ ೋ 
ವಾತಾಯಂ ಕ  ೋsಪಿ ನ ಪೃಚಛತಿ ಗ ೋಹ ೋ ||5|| 

 

ಯಾವತಪವನ  ೋ ನ್ನವಸತಿ ದ ೋಹ ೋ 
ತಾವತಪೃಚಛತಿ ಕುಶಲ್ಂ ಗ ೋಹ ೋ| 
ಗತವತಿ ವಾಯೌ ದ ೋಹಾಪ್ಾಯೋ 



ಭಾಯಾಯ ಬಿಭಾತಿ ತಸಿಮನ್ ಕಾಯೋ||6|| 

 

ಬಾಲ್ಸಾತವತಿ್ರೋಡಾಸಕತ- 
ಸತರುಣಸಾತವತತರುಣೋಸಕತಃ| 
ವೃದಧಸಾತವತಿಾಂತಾಮಗಿಃ 
ಪರ ೋ ಬ್ಾಹಮಣ ಕ  ೋsಪಿ ನ ಸಕತಃ ||7|| 

 

ಕಾ ತ ೋ ಕಾಂತಾ ಕಸ ತೋ ಪುತಾಃ 
ಸಂಸಾರ  ೋsರ್ಮತಿೋವ ವಿಚಿತಾಃ| 
ಕಸಾ ತವಂ ಕಃ ಕುತ ಆಯಾತ- 
ಸತತತಾಂ ಚಿಂತರ್ ತದಿಹ ಭಾಾತಃ ||8|| 

 

ಸತಸಂಗತ ವೋ ನ್ನಸಸಂಗತವಂ 

ನ್ನಸಸಂಗತ ವೋ ನ್ನರ್ೋಯಹತವಮ್| 

ನ್ನರ್ೋಯಹತ ವೋ ನ್ನಶಾಲ್ತತತಾಂ 

ನ್ನಶಾಲ್ತತ ತಾೋ ಜ್ೋವನುಮಕ್ತಃ ||9|| 

 

ವರ್ಸಿ ಗತ ೋ ಕಃ ಕಾಮವಿಕಾರಃ 
ಶುಷ್ ್ೋ ನ್ನೋರ ೋ ಕಃ ಕಾಸಾರಃ| 
ಕ್ಷೋಣ ೋ ವಿತ ತೋ ಕಃ ಪರವಾರ  ೋ 
ಜ್ಞಾತ ೋ ತತ ತಾೋ ಕಃ ಸಂಸಾರಃ ||10|| 

 

ಮಾ ಕುರು ಧನಜನಯೌವನಗವಯಂ 

ಹರತಿ ನ್ನಮೋಷ್ಾತಾ್ಲ್ಃ ಸವಯಮ್| 

ಮಾಯಾಮರ್ಮಿದಮಖಿಲ್ಂ ಮತಾವ 
ಬ್ಾಹಮಪದಂ ತವಂ ಪಾವಿಶ ವಿದಿತಾವ||11|| 

 

ದಿನಯಾಮಿನೌಾ ಸಾರ್ಂ ಪ್ಾಾತಃ 
ಶಿಶಿರವಸಂತೌ ಪುನರಾಯಾತಃ| 
ಕಾಲ್ಃಕ್ಾೋಡತಿ ಗಚಛತಾಾರ್ು- 



ಸತದಪಿ ನ ಮುಂಚತಾಾಶಾವರ್ುಃ ||12|| 

 

ಕಾ ತ ೋ ಕಾಂತಾ ಧನಗತಚಿಂತಾ 

ವಾತುಲ್ ಕ್ಂ ತವ ನಾಸಿತ ನ್ನರ್ಂತಾ| 

ತಿಾಜಗತಿ ಸಜಜನಸಂಗತಿರ ೋಕಾ 

ಭವತಿ ಭವಾಣಯವತರಣ ೋ ನೌಕಾ ||13|| 

 

ಜಟಿಲ  ೋ ಮುಂಡೋ ಲ್ುಂಚಿತಕ ೋಶಃ 
ಕಾಷ್ಾಯಾಂಬ್ರಬ್ಹುಕೃತ ವ ೋಷಃ| 
ಪಶಾನಿಪಿ ಚ ನ ಪಶಾತಿ ಮ ಢಃ 
ಉದರನ್ನಮಿತತಂ ಬ್ಹುಕೃತವ ೋಷಃ ||14|| 

 

ಅಂಗಂ ಗಲಿತಂ ಪಲಿತಂ ಮುಂಡಂ 

ದಶನವಿಹಿೋನಂ ಜಾತಂ ತುಂಡಮ್| 

ವೃದ  ಧೋ ಯಾತಿ ಗೃಹಿೋತಾವ ದಂಡಂ 

ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತಾಾಶಾಪಿಂಡಮ್||15|| 

 

ಅಗ ಾೋ ವಹಿಿಃ ಪೃಷ್ ಠೋ ಭಾನುಃ 
ರಾತೌಾ ಚುಬ್ುಕಸಮಪಿಯತಜಾನುಃ| 
ಕರತಲ್ಭಕ್ಷಸತರುತಲ್ವಾಸ- 
ಸತದಪಿ ನ ಮುಂಚತಾಾಶಾಪ್ಾಶಃ ||16|| 

 

ಕುರುತ ೋ ಗಂಗಾಸಾಗರಗಮನಂ 

ವಾತಪರಪ್ಾಲ್ನಮಥವಾ ದಾನಮ್| 

ಜ್ಞಾನವಿಹಿೋನಃ ಸವಯಮತ ೋನ 

ಮುಕ್ತಂ ಭಜತಿ ನ ಜನಮಶತ ೋನ||17|| 

 

ಸುರಮಂದಿರತರುಮ ಲ್ನ್ನವಾಸಃ 
ಶಯಾಾ ಭ ತಲ್ಮಜ್ನಂ ವಾಸಃ| 
ಸವಯಪರಗಾಹಭ  ೋಗತಾಾಗಃ 



ಕಸಾ ಸುಖಂ ನ ಕರ  ೋತಿ ವಿರಾಗಃ ||18|| 

 

ಯೋಗರತ  ೋ ವಾ ಭ  ೋಗರತ  ೋ ವಾ 

ಸಂಗರತ  ೋ ವಾ ಸಂಗವಿಹಿೋನಃ| 
ರ್ಸಾ ಬ್ಾಹಮಣ ರಮತ ೋ ಚಿತತಂ 

ನಂದತಿ ನಂದತಿ ನಂದತ ಾೋವ ||19|| 

 

ಭಗವದಿಗೋತಾ ಕ್ಂಚಿದಧೋತಾ 

ಗಂಗಾಜಲ್ ಲ್ವ ಕಣಕಾ ಪಿೋತಾ| 

ಸಕೃದಪಿ ಯೋನ ಮುರಾರಸಮಚಾಯ 

ಕ್ಾರ್ತ ೋ ತಸಾ ರ್ಮೋನ ನ ಚಚಾಯ ||20|| 

 

ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ 

ಪುನರಪಿ ಜನನ್ನೋಜಠರ ೋ ಶರ್ನಮ್| 

ಇಹ ಸಂಸಾರ ೋ ಬ್ಹುದುಸಾತರ ೋ 
ಕೃಪಯಾsಪ್ಾರ ೋ ಪ್ಾಹಿ ಮುರಾರ ೋ ||21|| 

 

ಕಸತಾಂ ಕ  ೋsಹಂ ಕುತ ಆಯಾತಃ 
ಕಾ ಮೋ ಜನನ್ನೋ ಕ  ೋ ಮೋ ತಾತಃ | 
ಇತಿ ಪರಭಾವರ್ ಸವಯಮಸಾರಂ 

ವಿಶವಂ ತಾಕಾತಾ ಸವಪಿವಿಚಾರಮ್ ||22|| 

 

ರಥ್ಾಾಕಪಯಟವಿರಚಿತಕಂಥಃ 
ಪುಣಾಾಪುಣಾವಿವಜ್ಯತಪಂಥಃ| 
ಯೋಗೋ ಯೋಗನ್ನಯೋಜ್ತ ಚಿತ  ತೋ 
ರಮತ ೋ ಬಾಲ  ೋನಮತತವದ ೋವ ||23|| 

 

ತವಯಿ ಮಯಿ ಚಾನಾತಾಯಕ  ೋ ವಿಷುಾಃ 
ವಾಥಯಂ ಕುಪಾಸಿ ಮರ್ಾಸಹಿಷುಾಃ| 
ಭವ ಸಮಚಿತತಃ ಸವಯತಾ ತವಂ 



ವಾಛಂಸಾಚಿರಾದಾದಿ ವಿಷುಾತವಮ್||24|| 

 

ಶತೌಾ ಮಿತ ಾೋ ಪುತ ಾೋ ಬ್ಂಧೌ 

ಮಾ ಕುರು ರ್ತಿಂ ವಿಗಾಹಸಂಧೌ| 

ಸವಯಸಿಮನಿಪಿ ಪಶಾಾತಾಮನಂ 

ಸವಯತ  ಾೋತಸೃಜ ಭ ೋದಜ್ಞಾನಮ್ ||25|| 

 

ಕಾಮಂ ಕ  ಾೋಧಂ ಲ  ೋಭಂ ರ್ೋಹಂ 

ತಾಕಾತಾತಾಮನಂ ಭಾವರ್ ಕ  ೋsಹಮ್| 

ಆತಮಜ್ಞಾನವಿಹಿೋನಾ ಮ ಢಾ- 
ಸ ತೋ ಪಚಾಂತ ೋ ನರಕನ್ನಗ ಢಾಃ ||26|| 

 

ಗ ೋರ್ಂ ಗೋತಾನಾಮಸಹಸಾಂ 

ಧ ಾೋರ್ಂ ಶಿಾೋಪತಿರ ಪಮಜಸಾಮ್| 

ನ ೋರ್ಂ ಸಜಜನಸಂಗ ೋ ಚಿತತಂ 

ದ ೋರ್ಂ ದಿೋನಜನಾರ್ ಚ ವಿತತಮ್ ||27|| 

 

ಅಥಯಮನಥಯಂ ಭಾವರ್ ನ್ನತಾಂ 

ನಾಸಿತ ತತಃ ಸುಖಲ ೋಶಃ ಸತಾಮ್| 

ಪುತಾಾದಪಿ ಧನಭಾಜಾಂ ಭೋತಿಃ 
ಸವಯತ ೈಷ್ಾ ವಿಹಿತಾ ರೋತಿಃ ||28|| 

 

ಪ್ಾಾಣಾಯಾಮಂ ಪಾತಾಾಹಾರಂ 

ನ್ನತಾಾನ್ನತಾವಿವ ೋಕವಿಚಾರಮ್| 

ಜಾಪಾಸಮೋತ ಸಮಾಧವಿಧಾನಂ 

ಕುವಯವಧಾನಂ ಮಹದವಧಾನಮ್ ||29|| 

 

ಸುಖತಃ ಕ್ಾರ್ತ ೋ ರಾಮಾಭ  ೋಗಃ 
ಪಶಾಾದಧಂತ ಶರೋರ ೋ ರ  ೋಗಃ| 
ರ್ದಾಪಿ ಲ  ೋಕ ೋ ಮರಣಂ ಶರಣಂ 



ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತಿ ಪ್ಾಪ್ಾಚರಣಮ್ ||30|| 

 

ಗುರುಚರಣಾಂಬ್ುಜನ್ನಭಯರಭಕತಃ 
ಸಂಸಾರಾದಚಿರಾದಭವ ಮುಕತಃ| 
ಸ ೋಂದಿಾರ್ಮಾನಸನ್ನರ್ಮಾದ ೋವಂ 

ದಾಕ್ಷಯಸಿ ನ್ನಜಹೃದರ್ಸಥಂ ದ ೋವಮ್ ||31|| 

 

ಭಜಗ  ೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗ  ೋವಿಂದಂ 

ಗ  ೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮ ಢಮತ ೋ || 
 

||ಇತಿ ಶಿಾೋಮಜಜಗದುಗರುಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಭಜಗ  ೋವಿಂದಸ  ತೋತಾಂ ಸಂಪರಣಯಮ್|| 

 
 
 
 


