ભજ ગોવિન્દં ભજ ગોવિન્દં
ગોવિન્દં ભજ મ ૂઢમતે |
સંપ્રાપ્તે સવિહિતે કાલે
નહિ નહિ રક્ષવત ડુહિન્કરણે || ૧ ||
મ ૂઢ જિીહિ ધનાગમત ૃષણાં

om

કુરુ સદ્બુદ્ધિમ મનવસ વિત ૃષણામ |

નારી સ્તનભર નાભીદે શ ં

ou
si

દૃષ્િા મા ગા મોિાિેશમ |

gm

વિત્તં તેન વિનોદય ચિત્તમ || ૨ ||

a.
c

યલ્લભસે વનજ કમોપાત્તં

એતન્માંસ િસાહદ વિકારં

.y

મનવસ વિચિન્તયા િારં િારમ || ૩ ||

w

w

નચિની દિગત જલમવત તરિં

w

તદ્વજ્જીવિત મવતશય િપલમ |
વિદ્ધિ વ્યાધ્યચભમાન ગ્રસ્તં
લોકં શોકિતં િ સમસ્તમ || ૪ ||
યાિદ-વિત્તોપાર્જન સક્તઃ
તાિન-વનજપહરિારો રક્તઃ |
પશ્ચાજ્જીિવત જર્જર દે િે

િાતાાં કોવપ ન પ ૃચ્છવત ગેિે || ૫ ||
યાિત-પિનો વનિસવત દે િે
તાિત-પ ૃચ્છવત કુશલં ગેિે |
ગતિવત િાયૌ દે િાપાયે
ભાયાા ચિભ્યવત તસ્સ્મન કાયે || ૬ ||

om

િાલ સ્તાિત િીડાસક્તઃ
તરુણ સ્તાિત તરુણીસક્તઃ |

a.
c

વ ૃિ સ્તાિત-ચિન્તામગ્નઃ

ou
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કા તે કાન્તા કસ્તે પુત્રઃ

gm

પરમે બ્રહ્મચણ કોવપ ન લગ્નઃ || ૭ ||
સંસારોયમતીિ વિચિત્રઃ |

.y

કસ્ય ત્િં િા કુત આયાતઃ

w

w

તત્િં ચિન્તય તહદિ ભ્રાતઃ || ૮ ||

w

સત્સન્ગત્િે વનસ્સન્ગત્િં
વનસ્સન્ગત્િે વનમોિત્િમ |
વનમોિત્િે વનશ્ચલતત્ત્િં
વનશ્ચલતત્ત્િે ીિન્મુસ્ક્તઃ || ૯ ||
િયવસ ગતે કઃ કામવિકારઃ
શુષકે નીરે કઃ કાસારઃ |

ક્ષીણે વિત્તે કઃ પહરિારઃ
ગ્ન્યાતે તત્ત્િે કઃ સંસારઃ || ૧૦ ||
મા કુરુ ધનજન યૌિન ગિાં
િરવત વનમેષાત-કાલઃ સિામ |
બ્રહ્મપદં ત્િં પ્રવિશ વિહદત્િા || ૧૧ ||
હદન યાવમન્યૌ સાયં પ્રાતઃ

gm

કાલઃ િીડવત ગચ્છત્યાયુઃ

a.
c

વશવશર િસન્તૌ પુનરાયાતઃ |

ou
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તદવપ ન મુન્િત્યાશાિાયુઃ || ૧૨ ||
દ્વાદશ મંજહરકાચભર શેષઃ

.y

કવિતો િૈયા કરણસ્યૈષઃ |

w

w

ઉપદે શો ભ ૂદ-વિદ્યા વનપુણૈઃ

w

શ્રીમચ્છંકર ભગિચ્છરણૈઃ || ૧૩ ||
કા તે કાન્તા ધન ગત ચિન્તા
િાત ુલ હકિં તિ નાસ્સ્ત વનયન્તા |
વત્રજગવત સજ્જજન સન્ગવતરે કા
ભિવત ભિાણાિ તરણે નૌકા || ૧૪ ||
જહિલો મુણ્ડી લુન્ન્જત કેશઃ

om

માયામયવમદમ-અચિલં હિત્િા

કાષાયાન્િર િહક
ુ ૃ ત િેષઃ |
પશ્યિવપ િ ન પશ્યવત મ ૂઢઃ
ઉદર વનવમત્તં િહક
ુ ૃ ત િેષઃ || ૧૫ ||
અન્ગં ગચલતં પચલતં મુણ્ડં
વ ૃિો યાવત ગૃિીત્િા દણ્ડં
તદવપ ન મુન્િત્યાશા વપણ્ડમ || ૧૬ ||
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si

કરતલ ચભક્ષસ-તરુતલ િાસઃ

gm

રાત્રૌ ચુબકુ સમવપિત જાનુઃ |

a.
c

અગ્રે િદ્ધનઃ પ ૃષઠે ભાનુઃ

om

દશન વિિીનં જાતં ત ુણ્ડમ |

તદવપ ન મુન્િત્યાશા પાશઃ || ૧૭ ||

.y

કુરુતે ગન્ગા સાગર ગમનં

w

w

વ્રત પહરપાલનમ-અિિા દાનમ |

w

ગ્ન્યાન વિિીનઃ સિામતેન
ભજવત ન મુસ્ક્તિં જન્મ શતેન || ૧૮ ||
સુરમન્ન્દર તરુ મ ૂલ વનિાસઃ
શય્યા ભ ૂતલમ-અજજનં િાસઃ |
સિા પહરગ્રિ ભોગત્યાગઃ
કસ્ય સુિ ં ન કરોવત વિરાગઃ || ૧૯ ||

યોગરતો િા ભોગરતો િા
સન્ગરતો િા સન્ગવિિીનઃ |
યસ્ય બ્રહ્મચણ રમતે ચિત્તં
નન્દવત નન્દવત નન્દત્યેિ || ૨૦ ||
ગન્ગા જલલિ કચણકા પીતા |
સકૃદવપ યેન મુરારી સમિાા

gm

પુનરવપ જનનં પુનરવપ મરણં

a.
c

હિયતે તસ્ય યમેન ન િિાા || ૨૧ ||

ou
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પુનરવપ જનની જઠરે શયનમ |
ઇિ સંસારે િહુ દુસ્તારે

.y

કૃપયાપારે પાહિ મુરારે || ૨૨ ||

w

w

રથ્યા િપાિ વિરચિત કન્િઃ

w

પુણ્યાપુણ્ય વિિજર્જત પન્િઃ |
યોગી યોગ વનયોજજત ચિત્તઃ
રમતે િાલોન્મત્તિદે િ || ૨૩ ||
કસ્ત્િં કોિં કુત આયાતઃ
કા મે જનની કો મે તાતઃ |
ઇવત પહરભાિય વનજ સંસારં

om

ભગિદ્ગીતા હકન્ન્િદધીતા

સિાં ત્યક્ત્િા સ્િપ્ન વિિારમ || ૨૪ ||
ત્િવય મવય સિાત્રૈકો વિષ્ુઃ
વ્યિાં કુપ્યવસ મય્યસહિષ્ુઃ |
ભિ સમચિત્તઃ સિાત્ર ત્િં
િાન્છસ્યચિરાદ-યહદ વિષ્ુત્િમ || ૨૫ ||

om

શત્રૌ વમત્રે પુત્રે િંધૌ
મા કુરુ યત્નં વિગ્રિ સન્ધૌ |

a.
c

સિાસ્સ્મિવપ પશ્યાત્માનં

ou
si

કામં િોધં લોભં મોિં

gm

સિાત્રોત-સ ૃજ ભેદાગ્ન્યાનમ || ૨૬ ||
ત્યક્ત્િાત્માનં પશ્યવત સોિમ |

.y

આત્મગ્ન્ય્નાન વિિીના મ ૂઢાઃ

w

w

તે પચ્યન્તે નરક વનગ ૂઢાઃ || ૨૭ ||

w

ગેય ં ગીતા નામ સિસ્રં
ધ્યેય ં શ્રીપવત રૂપમ-અજસ્રમ |
નેય ં સજ્જજન સન્ગે ચિત્તં
દે ય ં દીનજનાય િ વિત્તમ || ૨૮ ||
સુિતઃ હિયતે રામાભોગઃ
પશ્ચાિન્ત શરીરે રોગઃ |

યદ્યવપ લોકે મરણં શરણં
તદવપ ન મુન્િવત પાપાિરણમ || ૨૯ ||
અિામનિાં ભાિય વનત્યં
નાસ્સ્ત તતઃ સુિ લેશઃ સત્યમ |
પુત્રાદવપ ધનભાજાં ભીવતઃ

om

સિાત્રૈષા વિહિતા રીવતઃ || ૩૦ ||
પ્રાણાયામં પ્રત્યાિારં

gm

જાપ્યસમેત સમાવધ વિધાનં

a.
c

વનત્યાવનત્ય વિિેક વિિારમ |

ou
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કુિા િધાનં મિદ-અિધાનમ || ૩૧ ||
ગુરુ િરણામ્ભુજ વનભારભક્તઃ

.y

સંસારાદ-અચિરાદ-ભિ મુક્તઃ |

w

w

સેન્ન્દય માનસ વનયમાદે િ ં

w

દ્રક્ષ્યવસ વનજ હૃદયસ્િં દે િમ || ૩૨ ||
મ ૂઢઃ કવશ્ચન િૈયાકરણો
ડુકૃણ્કરણાધ્યયન ધુરીણઃ |
શ્રીમચ્છંકર ભગિચ્ચ્િષયૈઃ
િોવધત આસીચ્છોહદત કરણૈઃ || ૩૩ ||

