
 
 

మోహముద్గరః (భజ గోవింద్ిం)                                       www.HariOme.com                                             Page 1 

 

మోహముద్గరః (భజ గోవింద్ిం) 
 

భజగోవింద్ిం భజగోవింద్ిం గోవింద్ిం భజ మూఢమతే 
సింప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుకృఙ్కరణే || ౧ || 

మూఢ జహీహి ధనాగమతృష్ణిం కురు సద్బుద్ధిం మనసి వతృష్ణమ్ 
యల్లభసే న్నజకర్మోపాతేిం వతేిం తేన వనోద్య చితేమ్ || ౨ || 

నారీసేనభర నాభీదేశిం ద్ృష్వా మా గా మోహావేశమ్ 
ఏతనాోింసావసాద్ వకారిం మనసి వచిింతయ వారిం వారమ్ || ౩ || 

నలినీద్ల్గత జల్మతితరల్ిం తద్వజ్జీవతమతిశయచపల్మ్ 
వద్ధ వాాధాభిమానగ్రసేిం లోకిం శోకహతిం చ సమసేమ్ || ౪ || 

యావద్వత్తేపారీన సకేసాేవన్నిజ పరివార్మ రకేః 
పశ్చాజ్జీవతి జరీర దేహే వార్ేిం కోఽపి న పృచఛతి గేహే || ౫ || 

యావతపవనో న్నవసతి దేహే తావతపృచఛతి కుశల్ిం గేహే 
గతవతి వాయౌ దేహాపాయే భార్ా బిభాతి తసిోింకాయే || ౬ || 

బాల్సాేవత్క్కీడాసకేః తరుణసాేవతేరుణీసకేః 
వృద్ధసాేవచాిింతాసకేః పరే బ్రహోణి కోఽపి న సకేః || ౭ || 

కా తే కాింతా కసేే పుత్రః సింసార్మఽయమతీవ వచిత్రః 
కసా తవిం కః కుత ఆయాతః తతేాిం చిింతయ తద్హ భ్రాతః || ౮ || 
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సతసింగతేవ న్నససింగతవిం న్నససింగతేవ న్నర్మోహతవమ్ 
న్నర్మోహతేవ న్నశాల్తతేాిం న్నశాల్తతేేా జ్జవన్మోక్ేః || ౯ || 

వయసిగతే కః కామవకారః శుష్కక నీరే కః కాసారః 
క్షీణేవతేే కః పరివారః జ్ఞాతే తతేేా కః సింసారః || ౧౦ || 

మా కురు ధన జన యౌవన గరవిం హరతి న్నమేష్తాకల్ః సరవమ్ 
మాయామయమిద్మఖిల్ిం బుధ్వవ బ్రహోపద్ిం తవిం ప్రవశ వద్తావ || ౧౧ || 

ద్నయామిన్యా సాయిం ప్రాతః శిశిరవసింతౌ పునర్యాతః 
కాల్ః క్రీడతి గచఛతాాయః తద్పి న ముించతాాశ్చవాయః || ౧౨ || 

కా తే కాింతా ధన గతచిింతా వాతుల్ క్ిం తవ నాసిే న్నయింతా 
త్రిజగతి సజీనసిం గతిరైకా భవతి భవారణవతరణే న్యకా || ౧౩ || 

జటిలో ముిండీ లింఛితకేశః కాష్యాింబరబహుకృతవేషః 
పశానిపి చ న పశాతి మూఢః ఉద్రన్నమితేిం బహుకృతవేషః || ౧౪ || 

అింగిం గలితిం పలితిం ముిండిం ద్శనవహీనిం జ్ఞతిం తుిండమ్ 
వృద్ధధ యాతి గృహీతావ ద్ిండిం తద్పి న ముించతాాశ్చపిిండమ్ || ౧౫ || 

అగ్రే వహిిః పృష్కేభాన్మః ర్త్రౌ చుబుకసమరిపతజ్ఞన్మః 
కరతల్భిక్షసేరుతల్వాసః తద్పి న ముించతాాశ్చపాశః || ౧౬ || 

కురుతే గింగాసాగరగమనిం వ్రతపరిపాల్నమథవా దానమ్ 
జ్ఞానవహినః సరవమతేన ముక్ేిం న భజతి జనోశతేన || ౧౭ || 
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సుర మింద్ర తరు మూల్ న్నవాసః శయాా భూతల్ మజినిం వాసః 
సరవ పరిగ్రహ భోగ తాాగః కసా సుఖిం న కర్మతి వర్గః || ౧౮ || 

యోగరత్త వాభోగరత్తవా సింగరత్త వా సింగవీహినః 
యసా బ్రహోణి రమతే చితేిం నింద్తి నింద్తి నింద్తేావ || ౧౯ || 

భగవద్ గీతా క్ించిద్ధీతా గింగా జల్ల్వ కణికాపీతా 
సకృద్పి యేన ముర్రి సమర్ా క్రియతే తసా యమేన న చర్ా || ౨౦ || 

పునరపి జననిం పునరపి మరణిం పునరపి జననీ జఠరే శయనమ్ 
ఇహ సింసారే బహుద్బసాేరే కృపయాఽపారే పాహి ముర్రే || ౨౧ || 

రథ్యా చరపట వరచిత కింథః పుణ్యాపుణా వవరిీత పింథః 
యోగీ యోగన్నయోజిత చిత్తే రమతే బాలోనోతేవదేవ || ౨౨ || 

కసేాిం కోఽహిం కుత ఆయాతః కా మే జననీ కో మే తాతః 
ఇతి పరిభావయ సరవమసారమ్ వశవిం తాకాేా సవపి వచారమ్ || ౨౩ || 

తవయి మయి చానాత్రైకో వష్ణః వారథిం కుపాసి మయాసహిష్ణః 
భవ సమచితేః సరవత్ర తవిం వాింఛసాచిర్ద్ాద్ వష్ణతవమ్ || ౨౪ || 

శత్రౌ మిత్రే పుత్రే బింధౌ మా కురు యతిిం వగ్రహసింధౌ 
సరవసిోనిపి పశ్చాతాోనిం సరవత్రోతసృజ భేదాజ్ఞానమ్ || ౨౫ || 

కామిం క్రోధిం లోభిం మోహిం తాకాేాఽతాోనిం పశాతి కోఽహమ్ 
ఆతోజ్ఞాన వహీనా మూఢః తే పచాింతే నరకన్నగూఢః || ౨౬ || 



 
 

మోహముద్గరః (భజ గోవింద్ిం)                                       www.HariOme.com                                             Page 4 

 

గేయిం గీతా నామ సహస్రిం ధ్యాయిం శ్రీపతి రూపమజస్రమ్ 
నేయిం సజీన సింగే చితేిం దేయిం దీనజనాయ చ వతేమ్ || ౨౭ || 

సుఖతః క్రియతే ర్మాభోగః పశ్చాద్ధింత శరీరే ర్మగః 
యద్ాపి లోకే మరణిం శరణిం తద్పి న ముించతి పాపాచరణమ్ || ౨౮ || 

అరథమనరథిం భావయ న్నతాిం నాసిేతతః సుఖలేశః సతామ్ 
పుత్రాద్పి ధన భాజ్ఞిం భీతిః సరవత్రైష్ వహితా రీతిః || ౨౯ || 

ప్రాణ్యయామిం ప్రతాాహారిం న్నతాాన్నతా వవేకవచారమ్ 
జ్ఞపాసమేత సమాధివధ్వనిం కురవవధ్వనిం మహద్వధ్వనమ్ || ౩౦ || 

గురుచరణ్యింబుజ న్నరభర భకేః సింసార్ద్చిర్ద్భవ ముకేః 
సేింద్రియమానస న్నయమాదేవిం ద్రక్షయసి న్నజ హృద్యసథిం దేవమ్ || ౩౧ || 

భజగోవింద్ిం భజగోవింద్ిం గోవింద్ిం భజమూఢమతే 
నామసోరణ్యద్నాముపాయిం నహి పశ్చామో భవతరణే || ౩౨ || 

 


