
ભજ ગોવિન્દં ભજ ગોવિન્દં 
ગોવિન્દં ભજ મઢૂમતે | 
સપં્રાપ્તે સવિહિતે કાલે 
નહિ નહિ રક્ષવત ડુહિન્કરણે || ૧ || 
મઢૂ જિીહિ ધનાગમતષૃણા ં
કુરુ સદ્બુદ્ધિમ મનવસ વિતષૃણામ | 
યલ્લભસે વનજ કમોપાત્ત ં
વિત્ત ંતેન વિનોદય ચિત્તમ || ૨ || 
નારી સ્તનભર નાભીદેશ ં
દૃષ્િા મા ગા મોિાિેશમ | 
એતન્માસં િસાહદ વિકારં 
મનવસ વિચિન્તયા િારં િારમ || ૩ || 
નચિની દિગત જલમવત તરિં 
તદ્વજ્જીવિત મવતશય િપલમ | 
વિદ્ધિ વ્યાધ્યચભમાન ગ્રસ્ત ં
લોકં શોકિત ંિ સમસ્તમ || ૪ || 
યાિદ-વિત્તોપાર્જન સક્તઃ 
તાિન-વનજપહરિારો રક્તઃ | 
પશ્ચાજ્જીિવત જર્જર દેિ ે
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િાતાાં કોવપ ન પચૃ્છવત ગેિ ે|| ૫ || 
યાિત-પિનો વનિસવત દેિ ે
તાિત-પચૃ્છવત કુશલ ંગેિ ે| 
ગતિવત િાયૌ દેિાપાયે 
ભાયાા ચિભ્યવત તસ્સ્મન કાયે || ૬ || 
િાલ સ્તાિત િીડાસક્તઃ 
તરુણ સ્તાિત તરુણીસક્તઃ | 
વિૃ સ્તાિત-ચિન્તામગ્નઃ 
પરમે બ્રહ્મચણ કોવપ ન લગ્નઃ || ૭ || 
કા તે કાન્તા કસ્તે પતુ્રઃ 
સસંારોયમતીિ વિચિત્રઃ | 
કસ્ય ત્િ ંિા કુત આયાતઃ 
તત્િ ંચિન્તય તહદિ ભ્રાતઃ || ૮ || 
સત્સન્ગત્િે વનસ્સન્ગત્િ ં
વનસ્સન્ગત્િે વનમોિત્િમ | 
વનમોિત્િે વનશ્ચલતત્ત્િ ં
વનશ્ચલતત્ત્િે ીિન્મસુ્ક્તઃ || ૯ || 
િયવસ ગતે કઃ કામવિકારઃ 
શષુકે નીરે કઃ કાસારઃ | 
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ક્ષીણ ેવિત્તે કઃ પહરિારઃ 
ગ્ન્યાતે તત્ત્િે કઃ સસંારઃ || ૧૦ || 
મા કુરુ ધનજન યૌિન ગિાં 
િરવત વનમેષાત-કાલઃ સિામ | 
માયામયવમદમ-અચિલ ંહિત્િા 
બ્રહ્મપદં ત્િ ંપ્રવિશ વિહદત્િા || ૧૧ || 
હદન યાવમન્યૌ સાય ંપ્રાતઃ 
વશવશર િસન્તૌ પનુરાયાતઃ | 
કાલઃ િીડવત ગચ્છત્યાયઃુ 
તદવપ ન મનુ્િત્યાશાિાયઃુ || ૧૨ || 
દ્વાદશ મજંહરકાચભર શેષઃ 
કવિતો િૈયા કરણસ્યૈષઃ | 
ઉપદેશો ભદૂ-વિદ્યા વનપણૈુઃ 
શ્રીમચ્છકંર ભગિચ્છરણૈઃ || ૧૩ || 
કા તે કાન્તા ધન ગત ચિન્તા 
િાતલુ હકિં તિ નાસ્સ્ત વનયન્તા | 
વત્રજગવત સજ્જજન સન્ગવતરેકા 
ભિવત ભિાણાિ તરણે નૌકા || ૧૪ || 
જહિલો મણુ્ડી લનુ્ન્જત કેશઃ 
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કાષાયાન્િર િહકૃુત િેષઃ | 
પશ્યિવપ િ ન પશ્યવત મઢૂઃ 
ઉદર વનવમત્ત ંિહકૃુત િેષઃ || ૧૫ || 
અન્ગ ંગચલત ંપચલત ંમણુ્ડ ં
દશન વિિીન ંજાત ંતણુ્ડમ | 
વિૃો યાવત ગિૃીત્િા દણ્ડ ં
તદવપ ન મનુ્િત્યાશા વપણ્ડમ || ૧૬ || 
અગે્ર િદ્ધનઃ પષૃઠે ભાનઃુ 
રાત્રૌ ચબુકુ સમવપિત જાનઃુ | 
કરતલ ચભક્ષસ-તરુતલ િાસઃ 
તદવપ ન મનુ્િત્યાશા પાશઃ || ૧૭ || 
કુરુતે ગન્ગા સાગર ગમન ં
વ્રત પહરપાલનમ-અિિા દાનમ | 
ગ્ન્યાન વિિીનઃ સિામતેન 
ભજવત ન મસુ્ક્તિં જન્મ શતેન || ૧૮ || 
સરુમન્ન્દર તરુ મલૂ વનિાસઃ 
શય્યા ભતૂલમ-અજજન ંિાસઃ | 
સિા પહરગ્રિ ભોગત્યાગઃ 
કસ્ય સિુ ંન કરોવત વિરાગઃ || ૧૯ || 
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યોગરતો િા ભોગરતો િા 
સન્ગરતો િા સન્ગવિિીનઃ | 
યસ્ય બ્રહ્મચણ રમતે ચિત્ત ં
નન્દવત નન્દવત નન્દત્યેિ || ૨૦ || 
ભગિદ્ગીતા હકન્ન્િદધીતા 
ગન્ગા જલલિ કચણકા પીતા | 
સકૃદવપ યેન મરુારી સમિાા 
હિયતે તસ્ય યમેન ન િિાા || ૨૧ || 
પનુરવપ જનન ંપનુરવપ મરણ ં
પનુરવપ જનની જઠરે શયનમ | 
ઇિ સસંારે િહ ુદુસ્તારે 
કૃપયાપારે પાહિ મરુારે || ૨૨ || 
રથ્યા િપાિ વિરચિત કન્િઃ 
પણુ્યાપણુ્ય વિિજર્જત પન્િઃ | 
યોગી યોગ વનયોજજત ચિત્તઃ 
રમતે િાલોન્મત્તિદેિ || ૨૩ || 
કસ્ત્િ ંકોિ ંકુત આયાતઃ 
કા મે જનની કો મે તાતઃ | 
ઇવત પહરભાિય વનજ સસંારં 
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સિાં ત્યક્ત્િા સ્િપ્ન વિિારમ || ૨૪ || 
ત્િવય મવય સિાતૈ્રકો વિષ્ઃુ 
વ્યિાં કુપ્યવસ મય્યસહિષ્ઃુ | 
ભિ સમચિત્તઃ સિાત્ર ત્િ ં
િાન્છસ્યચિરાદ-યહદ વિષ્તુ્િમ || ૨૫ || 
શત્રૌ વમત્રે પતેુ્ર િધંૌ 
મા કુરુ યત્ન ંવિગ્રિ સન્ધૌ | 
સિાસ્સ્મિવપ પશ્યાત્માન ં
સિાત્રોત-સજૃ ભેદાગ્ન્યાનમ || ૨૬ || 
કામ ંિોધ ંલોભ ંમોિ ં
ત્યક્ત્િાત્માન ંપશ્યવત સોિમ | 
આત્મગ્ન્ય્નાન વિિીના મઢૂાઃ 
તે પચ્યન્તે નરક વનગઢૂાઃ || ૨૭ || 
ગેય ંગીતા નામ સિસ્ર ં
ધ્યેય ંશ્રીપવત રૂપમ-અજસ્રમ | 
નેય ંસજ્જજન સન્ગે ચિત્ત ં
દેય ંદીનજનાય િ વિત્તમ || ૨૮ || 
સિુતઃ હિયતે રામાભોગઃ 
પશ્ચાિન્ત શરીરે રોગઃ | 
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યદ્યવપ લોકે મરણ ંશરણ ં
તદવપ ન મનુ્િવત પાપાિરણમ || ૨૯ || 
અિામનિાં ભાિય વનત્ય ં
નાસ્સ્ત તતઃ સિુ લેશઃ સત્યમ | 
પતુ્રાદવપ ધનભાજાં ભીવતઃ 
સિાતૈ્રષા વિહિતા રીવતઃ || ૩૦ || 
પ્રાણાયામ ંપ્રત્યાિારં 
વનત્યાવનત્ય વિિેક વિિારમ | 
જાપ્યસમેત સમાવધ વિધાન ં
કુિા િધાન ંમિદ-અિધાનમ || ૩૧ || 
ગરુુ િરણામ્ભજુ વનભારભક્તઃ 
સસંારાદ-અચિરાદ-ભિ મકુ્તઃ | 
સેન્ન્દય માનસ વનયમાદેિ ં
દ્રક્ષ્યવસ વનજ હૃદયસ્િ ંદેિમ || ૩૨ || 
મઢૂઃ કવશ્ચન િૈયાકરણો 
ડુકૃણ્કરણાધ્યયન ધરુીણઃ | 
શ્રીમચ્છકંર ભગિચ્ચ્િષયૈઃ 
િોવધત આસીચ્છોહદત કરણૈઃ || ૩૩ || 
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