
பஜ ேகாவி	த	 (ேமாஹ �கர	) 

 
 

பஜ ேகாவி	த� பஜ ேகாவி	த� 

ேகாவி	த� பஜ �டமேத | 

ஸ��ரா�ேத ஸ	னிஹிேத காேல 

னஹி னஹி ர�தி ����கரேண || 1 || 

 

�ட ஜஹ�ஹி தனாகம�� ணா� 

!" ஸ�#�தி� மனஸி வி�� ணா� | 

ய%லபேஸ னிஜ க&ேமாபா�த� 

வி�த� ேதன விேனாதய சி�த� || 2 || 

 

னா( )தனபர னாபேீதஶ� 

�� ,வா மா கா ேமாஹாேவஶ� | 

ஏத	மா�ஸ வஸாதி விகார� 

மனஸி விசி	தயா வார� வார� || 3 || 

 

னளின � தளகத ஜலமதி தரள� 

த�வ/ஜ�வித மதிஶய சபல� | 

வி�தி 0யா�யபிமான �ர)த� 

ேலாக� ேஶாகஹத� ச ஸம)த� || 4 || 

 

யாவ�-வி�ேதாபா&ஜன ஸ�தஃ 

தாவ	-னிஜப�வாேரா ர�தஃ | 
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ப2சா/ஜ�வதி ஜ&ஜர ேதேஹ 

வா&தா� ேகா உபி ன ��4சதி ேகேஹ || 5 || 

 

யாவ�-பவேனா னிவஸதி ேதேஹ 

தாவ�-��4சதி !ஶல� ேகேஹ | 

கதவதி வாெயௗ ேதஹாபாேய 

பா&யா பி�யதி த)மி	 காேய || 6 || 

 

பால )தாவ� �(டாஸ�தஃ 

த"ண )தாவ� த"ண�ஸ�தஃ | 

0��த )தாவ�-சி	தாம�னஃ 

பரேம �ர7மணி ேகா உபி ன ல�னஃ || 7 || 

 

கா ேத கா	தா க)ேத #�ரஃ 

ஸ�ஸாேரா உயமத�வ விசி�ரஃ | 

க)ய �வ� வா !த ஆயாதஃ 

த�வ� சி	தய ததிஹ �ராதஃ || 8 || 

 

ஸ�ஸ�க�ேவ னி)ஸ�க�வ� 

னி)ஸ�க�ேவ னி&ேமாஹ�வ� | 

னி&ேமாஹ�ேவ னி2சலத��வ� 

னி2சலத��ேவ ஜ�வ	9�திஃ || 9 || 

 

வயஸி கேத கஃ காமவிகாரஃ 

ஶு ேக ன �ேர கஃ காஸாரஃ | 
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��ேண வி�ேத கஃ ப�வாரஃ 

/ஞாேத த��ேவ கஃ ஸ�ஸாரஃ || 10 || 

 

மா !" தனஜன ெயௗவன க&வ� 

ஹரதி னிேமஷா�-காலஃ ஸ&வ� | 

மாயாமயமித�-அகில� ஹி�வா 

�ர7மபத� �வ� �ரவிஶ விதி�வா || 11 || 

 

தின யாமி	ெயௗ ஸாய� �ராதஃ 

ஶிஶிர வஸ	ெதௗ #னராயாதஃ | 

காலஃ �(டதி க4ச�யா>ஃ 

ததபி ன 9?ச�யாஶாவா>ஃ || 12 || 

 

�வாதஶ ம�ஜ�காபிர ேஶஷஃ 

கதிேதா ைவயா கரண)ையஷஃ | 

உபேதேஶா A�-வி�யா னி#ைணஃ 

Bம4ச�கர பகவ4சரைணஃ || 13 || 

 

கா ேத கா	தா தன கத சி	தா 

வாCல கி� தவ னா)தி னிய	தா | 

��ஜகதி ஸ/ஜன ஸ�கதிேரகா 

பவதி பவா&ணவ தரேண ெனௗகா || 14 || 

 

ஜDேலா 9EF G?ஜித ேகஶஃ 

காஷாயா	பர பஹு��த ேவஷஃ | 
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ப2ய	னபி ச ன ப2யதி �டஃ 

உதர னிமி�த� பஹு��த ேவஷஃ || 15 || 

 

அ�க� கலித� பலித� 9Eட� 

தஶன விஹ�ன� ஜாத� CEட� | 

0��ேதா யாதி ��ஹ��வா தEட� 

ததபி ன 9?ச�யாஶா பிEட� || 16 || 

 

அ�ேர வ7னிஃ �� ேட பாHஃ 

ரா�ெரௗ I#க ஸம&பித ஜாHஃ | 

கரதல பி�)-த"தல வாஸஃ 

ததபி ன 9?ச�யாஶா பாஶஃ || 17 || 

 

!"ேத க�கா ஸாகர கமன� 

0ரத ப�பாலன�-அதவா தான� | 

/ஞான விஹ�னஃ ஸ&வமேதன 

பஜதி ன 9�தி� ஜ	ம ஶேதன || 18 || 

 

ஸுரம	திர த" �ல னிவாஸஃ 

ஶJயா Aதல�-அஜின� வாஸஃ | 

ஸ&வ ப��ரஹ ேபாக�யாகஃ 

க)ய ஸுக� ன கேராதி விராகஃ || 19 || 

 

ேயாகரேதா வா ேபாகரேதா வா 

ஸ�கரேதா வா ஸ�கவிஹ�னஃ | 
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ய)ய �ர7மணி ரமேத சி�த� 

ன	ததி ன	ததி ன	த�ேயவ || 20 || 

 

பகவ�கீதா கி?சிதத�தா 

க�கா ஜலலவ கணிகா பதீா | 

ஸ��தபி ேயன 9ரா( ஸம&சா 

��யேத த)ய யேமன ன ச&சா || 21 || 

 

#னரபி ஜனன� #னரபி மரண� 

#னரபி ஜனன � ஜடேர ஶயன� | 

இஹ ஸ�ஸாேர பஹு C)தாேர 

��பயா உபாேர பாஹி 9ராேர || 22 || 

 

ர�யா ச&பட விரசித க	தஃ 

#Eயா#Eய விவ&ஜித ப	தஃ | 

ேயாகீ ேயாக னிேயாஜித சி�தஃ 

ரமேத பாேலா	ம�தவேதவ || 23 || 

 

க)�வ� ேகாஹ� !த ஆயாதஃ 

கா ேம ஜனன� ேகா ேம தாதஃ | 

இதி ப�பாவய னிஜ ஸ�ஸார� 

ஸ&வ� �ய��வா )வ�ன விசார� || 24 || 

 

�வயி மயி ஸ&வ�ைரேகா வி Mஃ 

0ய&த� !�யஸி மJயஸஹி Mஃ | 
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பவ ஸமசி�தஃ ஸ&வ�ர �வ� 

வா?ச)யசிரா�-யதி வி M�வ� || 25 || 

 

ஶ�ெரௗ மி�ேர #�ேர ப�ெதௗ 

மா !" ய�ன� வி�ரஹ ஸ	ெதௗ | 

ஸ&வ)மி	னபி ப2யா�மான� 

ஸ&வ�ேரா�-)�ஜ ேபதா/ஞான� || 26 || 

 

காம� �ேராத� ேலாப� ேமாஹ� 

�ய��வா உ�மான� ப2யதி ேஸாஹ� | 

ஆ�ம/?னான விஹ�னா �டாஃ 

ேத ப4ய	ேத னரக னிNடாஃ || 27 || 

 

ேகய� கீதா னாம ஸஹ)ர� 

�ேயய� Bபதி Oப�-அஜ)ர� | 

ேனய� ஸ/ஜன ஸ�ேக சி�த� 

ேதய� த�னஜனாய ச வி�த� || 28 || 

 

ஸுகதஃ ��யேத ராமாேபாகஃ 

ப2சா�த	த ஶ(ேர ேராகஃ | 

ய�யபி ேலாேக மரண� ஶரண� 

ததபி ன 9?சதி பாபாசரண� || 29 || 

 

அ&தமன&த� பாவய னி�ய� 

னா)தி ததஃ ஸுக ேலஶஃ ஸ�ய� | 
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#�ராதபி தனபாஜா� பதீிஃ 

ஸ&வ�ைரஷா விஹிதா (திஃ || 30 || 

 

�ராணாயாம� �ர�யாஹார� 

னி�யானி�ய விேவக விசார� | 

ஜா�யஸேமத ஸமாதி விதான� 

!&வ வதான� மஹ�-அவதான� || 31 || 

 

!" சரணா�#ஜ னி&பரப�தஃ 

ஸ�ஸாரா�-அசிரா�-பவ 9�தஃ | 

ேஸ	திய மானஸ னியமாேதவ� 

�ரPயஸி னிஜ 7�தய)த� ேதவ� || 32 || 

 

�டஃ க2சின ைவயாகரேணா 

���Eகரணா�யயன C(ணஃ | 

Bம4ச�கர பகவ4சி ையஃ 

ேபாதித ஆQ4ேசாதித கரைணஃ || 33 || 
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