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ભજ ગોિવ�દં ભજ ગોિવ�દં 

ગોિવ�દં ભજ �ઢૂમતે | 
સ�ંા�તે સિ��હતે કાલે 

ન�હ ન�હ ર�િત �ુ�� રણે || 1 || 

 

�ઢૂ જહ"�હ ધનાગમ$&ૃણા ં
'ુ(ુ સ)*+મ મનિસ િવ$&ૃણામ | 
ય-લભસે િનજ કમ.પા0 ં

િવ0 ંતેન િવનોદય 1ચ0મ || 2 || 

 

નાર" 3તનભર નાભીદ5શ ં

7ૃ&8વા મા ગા મોહાવેશમ | 
એત�માસં વસા�દ િવકારં 

મનિસ િવ1ચ�તયા વારં વારમ || 3 || 

 

ન1ળની દળગત જલમિત તરળં 

ત;<=િવત મિતશય ચપલમ | 
િવ*+ >યા?ય1ભમાન @3ત ં

લોકં શોકહત ંચ સમ3તમ || 4 || 

 

યાવદ-િવ0ોપાAન સBતઃ 
તાવન-િનજપ�રવારો રBતઃ | 
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પDા<=વિત જAર દ5હ5 
વાતાE કો உિપ ન FGૃછિત ગેહ5 || 5 || 

 

યાવત-પવનો િનવસિત દ5હ5 
તાવત-FGૃછિત 'ુશલ ંગેહ5 | 
ગતવિત વાયૌ દ5હાપાયે 

ભાયાJ 1બLયિત તM3મન કાયે || 6 || 

 

બાલ 3તાવત �"ડાસBતઃ 
ત(ુણ 3તાવત ત(ુણીસBતઃ | 
O+ૃ 3તાવત-1ચ�તામPનઃ 
પરમે QR1ણ કો உિપ ન લPનઃ || 7 || 

 

કા તે કા�તા ક3તે FSુઃ 
સસંારો உયમતીવ િવ1ચSઃ | 
ક3ય Tવ ંવા 'ુત આયાતઃ 
તTવ ં1ચ�તય ત�દહ Vાતઃ || 8 || 

 

સTસWTવે િન3સWTવ ં

િન3સWTવે િનમ.હTવમ | 
િનમ.હTવે િનDલતTTવ ં

િનDલતTTવે =વ��MુBતઃ || 9 || 

 

વયિસ ગતે કઃ કામિવકારઃ 
X&ુક5 નીર5 કઃ કાસારઃ | 

Page 2 of 7

htt
p:/

/w
ww.yo

us
igm

a.c
om



�ીણે િવ0ે કઃ પ�રવારઃ 
Yાતે તTTવે કઃ સસંારઃ || 10 || 

 

મા 'ુ(ુ ધનજન યૌવન ગવE 
હરિત િનમેષાત-કાલઃ સવJમ | 
માયામયિમદમ-અ1ખલ ં�હTવા 
QRપદં Tવ ં�િવશ િવ�દTવા || 11 || 

 

�દન યાિમ�યૌ સાય ં�ાતઃ 
િશિશર વસ�તૌ Fનુરાયાતઃ | 
કાલઃ �"ડિત ગGછTયા]ઃુ 
તદિપ ન �ુ̂ Tયાશાવા]ઃુ || 12 || 

 

;ાદશ મજં�રકા1ભર શેષઃ 
કિથતો વૈયા કરણ3યૈષઃ | 
ઉપદ5શો bદૂ-િવcા િનFણૈુઃ 
dીમGછકંર ભગવGછરણૈઃ || 13 || 

 

કા તે કા�તા ધન ગત 1ચ�તા 
વા$લુ �કe તવ નાM3ત િનય�તા | 
િSજગિત સ<જન સWિતર5કા 
ભવિત ભવાણJવ તરણે નૌકા || 14 || 

 

જ�ટલો �gુડ" hિુiત ક5શઃ 
કાષાયા�બર બjુ'ૃત વેષઃ | 
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પkય�િપ ચ ન પkયિત �ઢૂઃ 
ઉદર િનિમ0 ંબj'ૃુત વેષઃ || 15 || 

 

અWં ગ1લત ંપ1લત ં�gુડ ં

દશન િવહ"ન ંlત ં$gુડમ | 
O+ૃો યાિત mહૃ"Tવા દgડ ં

તદિપ ન �ુ̂ Tયાશા િપgડમ || 16 || 

 

અ@ે વ*nઃ F&ૃઠ5 ભાpઃુ 
રાSૌ qrુકુ સમિપsત lpઃુ | 
કરતલ 1ભ�સ-ત(ુતલ વાસઃ 
તદિપ ન �ુ̂ Tયાશા પાશઃ || 17 || 

 

'ુ(ુતે ગWા સાગર ગમન ં

tત પ�રપાલનમ-અથવા દાનમ | 
Yાન િવહ"નઃ સવJમતેન 

ભજિત ન �MુBતu જ�મ શતેન || 18 || 

 

vરુમw�દર ત(ુ �લૂ િનવાસઃ 
શxયા bતૂલમ-અyજન ંવાસઃ | 
સવJ પ�ર@હ ભોગTયાગઃ 
ક3ય vખુ ંન કરોિત િવરાગઃ || 19 || 

 

યોગરતો વા ભોગરતો વા 
સWરતો વા સWિવહ"નઃ | 
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ય3ય QR1ણ રમતે 1ચ0 ં

ન�દિત ન�દિત ન�દTયેવ || 20 || 

 

ભગવzીતા �કિ^દધીતા 
ગWા જલલવ ક1ણકા પીતા | 
સ'ૃદિપ યેન �રુાર" સમચાJ 
��યતે ત3ય યમેન ન ચચાJ || 21 || 

 

Fનુરિપ જનન ંFનુરિપ મરણ ં

Fનુરિપ જનની જઠર5 શયનમ | 
ઇહ સસંાર5 બjુ 7ુ3તાર5 
'ૃપયા உપાર5 પા�હ �રુાર5 || 22 || 

 

ર|યા ચપJટ િવર1ચત ક�થઃ 
FgુયાFgુય િવવyAત પ�થઃ | 
યોગી યોગ િનયોyજત 1ચ0ઃ 
રમતે બાલો�મ0વદ5વ || 23 || 

 

ક3Tવ ંકોહ ં'ુત આયાતઃ 
કા મે જનની કો મે તાતઃ | 
ઇિત પ�રભાવય િનજ સસંારં 

સવE TયBTવા 3વ�ન િવચારમ || 24 || 

 

Tવિય મિય સવJSૈકો િવ&}ઃુ 
>યથE 'ુ�યિસ મxયસ�હ&}ઃુ | 
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ભવ સમ1ચ0ઃ સવJS Tવ ં

વા~છ3ય1ચરાદ-ય�દ િવ&}Tુવમ || 25 || 

 

શSૌ િમSે FSેુ બધંૌ 
મા 'ુ(ુ યTન ંિવ@હ સ�ધૌ | 
સવJM3મ�િપ પkયાTમાન ં

સવJSોત-vજૃ ભેદાYાનમ || 26 || 

 

કામ ં�ોધ ંલોભ ંમોહ ં

TયBTવા உTમાન ંપkયિત સોહમ | 
આTમ�નાન િવહ"ના �ઢૂાઃ 
તે પGય�તે નરક િનmઢૂાઃ || 27 || 

 

ગેય ંગીતા નામ સહ� ં

?યેય ંdીપિત �પમ-અજ�મ | 
નેય ંસ<જન સW5 1ચ0 ં

દ5ય ંદ"નજનાય ચ િવ0મ || 28 || 

 

vખુતઃ ��યતે રામાભોગઃ 
પDા+�ત શર"ર5 રોગઃ | 
યcિપ લોક5 મરણ ંશરણ ં

તદિપ ન �ુ̂ િત પાપાચરણમ || 29 || 

 

અથJમનથE ભાવય િનTય ં

નાM3ત તતઃ vખુ લેશઃ સTયમ | 
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FSુાદિપ ધનભાlં ભીિતઃ 
સવJSૈષા િવ�હતા ર"િતઃ || 30 || 

 

�ાણાયામ ં�Tયાહારં 

િનTયાિનTય િવવેક િવચારમ | 
l�યસમેત સમાિધ િવધાન ં

'ુવJ વધાન ંમહદ-અવધાનમ || 31 || 

 

m(ુુ ચરણા�bજુ િનભJરભBતઃ 
સસંારાદ-અ1ચરાદ-ભવ �Bુતઃ | 
સેw�દય માનસ િનયમાદ5વ ં

��યિસ િનજ �દય3થ ંદ5વમ || 32 || 

 

�ઢૂઃ કિDન વૈયાકરણો 
�ુ'ૃgકરણા?યયન �રુ"ણઃ | 
dીમGછકંર ભગવ�Gચ&યૈઃ 
બોિધત આસીGછો�દત કરણૈઃ || 33 || 
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