ਭਜ ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ ਭਜ ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ
ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ ਭਜ ਮੂਢਮਤੇ |
ਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇ ਸੰ ਵਨ੍ਵਿਤੇ ਕਾਲੇ
ਨ੍ਵਿ ਨ੍ਵਿ ਰਕ੍ਸ਼ਵਤ ਡੁਵਕਰਨ੍ਕਰਣੇ || ੧ ||
ਮੂਢ ਜਿੀਵਿ ਧਨ੍ਾਗਮਤ੍ੜੁਸ਼੍ਣਾਂ
ਕੁਰੁ ਸਦ੍ੁੁੱ ਵਧਮ ਮਨ੍ਵਸ ਵਿਤ੍ੜੁਸ਼੍ਣਾਮ |

ou
si

ਦੜੁਸ਼੍ਵਾ ਮਾ ਗਾ ਮੋਿਾਿੇਸ਼ਮ |

a.
c

ਨ੍ਾਰੀ ਸਤਨ੍ਭਰ ਨ੍ਾਭੀਦੇਸ਼ਂ

gm

ਵਿੁੱ ਤਂ ਤੇਨ੍ ਵਿਨ੍ੋਦਯ ਵ ੁੱ ਤਮ || ੨ ||

om

ਯੁੱ ਲਭਸੇ ਵਨ੍ਜ ਕਰ੍ਮੋਪ੍ਾੁੱਤਂ

ਏਤਨ੍ਮਾਂਸ ਿਸਾਵਦ ਵਿਕਾਰਂ

.y

ਮਨ੍ਵਸ ਵਿਵ ਨ੍ਤਯਾ ਿਾਰਂ ਿਾਰਮ || ੩ ||

w

ਨ੍ਵਿਨ੍ੀ ਦਿਗਤ ਜਲਮਵਤ ਤਰਿਂ

w

w

ਤਦਵੁੱ ਜੀਵਿਤ ਮਵਤਸ਼ਯ

ਪ੍ਲਮ |

ਵਿੁੱ ਵਧ ਿਯਾਧਯਵਭਮਾਨ੍ ਗਰਸਤਂ
ਲੋ ਕਂ ਸ਼ੋਕਿਤਂ

ਸਮਸਤਮ || ੪ ||

ਯਾਿਦ-ਵਿੁੱ ਤੋਪ੍ਾਰ੍ਜਨ੍ ਸਕਤਃ
ਤਾਿਨ੍-ਵਨ੍ਜਪ੍ਵਰਿਾਰੋ ਰਕਤਃ |
ਪ੍ਸ਼੍ਾੁੱਜੀਿਵਤ ਜਰ੍ਜਰ ਦੇਿੇ
ਿਾਰਤਾਂ ਕੋਵਪ੍ ਨ੍ ਪੜੁੁੱ ਛਵਤ ਗੇਿੇ || ੫ ||

ਯਾਿਤ-ਪ੍ਿਨ੍ੋ ਵਨ੍ਿਸਵਤ ਦੇਿੇ
ਤਾਿਤ-ਪੜੁੁੱ ਛਵਤ ਕੁਸ਼ਲਂ ਗੇਿੇ |
ਗਤਿਵਤ ਿਾਯੌ ਦੇਿਾਪ੍ਾਯੇ
ਭਾਰਯਾ ਵ੍ਭਯਵਤ ਤਸ੍ਵਮਨ੍ ਕਾਯੇ || ੬ ||
੍ਾਲ ਸਤਾਿਤ ਕਰੀਡਾਸਕਤਃ
ਤਰੁਣ ਸਤਾਿਤ ਤਰੁਣੀਸਕਤਃ |

ou
si

ਸਂਸਾਰੋਯਮਤੀਿ ਵਿਵ ਤਰਃ |

a.
c

ਕਾ ਤੇ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਸਤੇ ਪ੍ੁਤਰਃ

gm

ਪ੍ਰਮੇ ੍ਰਹ੍ਮਵਣ ਕੋਵਪ੍ ਨ੍ ਲਗਨਃ || ੭ ||

om

ਵੜੁੁੱ ਧ ਸਤਾਿਤ-ਵ ਨ੍ਤਾਮਗਨਃ

ਕਸਯ ਤਵਂ ਿਾ ਕੁਤ ਆਯਾਤਃ

w

ਸਤ੍ਸਨ੍ਗਤਵੇ ਵਨ੍ਿੱਸਨ੍ਗਤਵਂ

.y

ਤਤਵਂ ਵ ਨ੍ਤਯ ਤਵਦਿ ਭਰਾਤਃ || ੮ ||

w

w

ਵਨ੍ਿੱਸਨ੍ਗਤਵੇ ਵਨ੍ਰ੍ਮੋਿਤਵਮ |
ਵਨ੍ਰ੍ਮੋਿਤਵੇ ਵਨ੍ਸ਼੍ਲਤੁੱ ਤਵਂ

ਵਨ੍ਸ਼੍ਲਤੁੱ ਤਵੇ ਜੀਿਨ੍ਮੁਵਕਤਃ || ੯ ||
ਿਯਵਸ ਗਤੇ ਕਃ ਕਾਮਵਿਕਾਰਃ
ਸ਼ੁਸ਼੍ਕੇ ਨ੍ੀਰੇ ਕਃ ਕਾਸਾਰਃ |
ਕ੍ਸ਼ੀਣੇ ਵਿੁੱ ਤੇ ਕਃ ਪ੍ਵਰਿਾਰਃ
ਗਨਯਾਤੇ ਤੁੱ ਤਵੇ ਕਃ ਸਂਸਾਰਃ || ੧੦ ||

ਮਾ ਕੁਰੁ ਧਨ੍ਜਨ੍ ਯੌਿਨ੍ ਗਰਵਂ
ਿਰਵਤ ਵਨ੍ਮੇਸ਼ਾਤ-ਕਾਲਃ ਸਰਵਮ |
ਮਾਯਾਮਯਵਮਦਮ-ਅਵਿਲਂ ਵਿਤਵਾ
੍ਰਹ੍ਮਪ੍ਦਂ ਤਵਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ ਵਿਵਦਤਵਾ || ੧੧ ||
ਵਦਨ੍ ਯਾਵਮਨ੍ਯੌ ਸਾਯਂ ਪ੍ਰਾਤਃ
ਵਸ਼ਵਸ਼ਰ ਿਸਨ੍ਤੌ ਪ੍ੁਨ੍ਰਾਯਾਤਃ |

ou
si

ਕਵਿਤੋ ਿੈਯਾ ਕਰਣਸਯੈਸ਼ਃ |

a.
c

ਦਵਾਦਸ਼ ਮਂਜਵਰਕਾਵਭਰ ਸ਼ੇਸ਼ਃ

gm

ਤਦਵਪ੍ ਨ੍ ਮੁਨ੍ਤ
੍ ਯਾਸ਼ਾਿਾਯੁਃ || ੧੨ ||

om

ਕਾਲਃ ਕਰੀਡਵਤ ਗੁੱ ਛਤਯਾਯੁਃ

ਉਪ੍ਦੇਸ਼ੋ ਭੂਦ-ਵਿਦਯਾ ਵਨ੍ਪ੍ੁਣੈਃ

.y

ਸ਼ਰੀਮੁੱ ਛਂਕਰ ਭਗਿੁੱ ਛਰਣੈਃ || ੧੩ ||

w

ਕਾ ਤੇ ਕਾਨ੍ਤਾ ਧਨ੍ ਗਤ ਵ ਨ੍ਤਾ

w

w

ਿਾਤੁਲ ਵਕਂ ਤਿ ਨ੍ਾਵਸਤ ਵਨ੍ਯਨ੍ਤਾ |
ਵਤਰਜਗਵਤ ਸੁੱ ਜਨ੍ ਸਨ੍ਗਵਤਰੇਕਾ
ਭਿਵਤ ਭਿਾਰ੍ਣਿ ਤਰਣੇ ਨ੍ੌਕਾ || ੧੪ ||
ਜਵਿਲੋ ਮੁਣ੍ਡੀ ਲੁਨ੍ਵਜਤ ਕੇਸ਼ਃ
ਕਾਸ਼ਾਯਾਨ੍੍ਰ ੍ਿੁਕ੍ੜੁਤ ਿੇਸ਼ਃ |
ਪ੍ਸ਼ਯੰਨ੍ਵਪ੍

ਨ੍ ਪ੍ਸ਼ਯਵਤ ਮੂਢਃ

ਉਦਰ ਵਨ੍ਵਮੁੱ ਤਂ ੍ਿੁਕ੍ੜੁਤ ਿੇਸ਼ਃ || ੧੫ ||

ਅਨ੍ਗਂ ਗਵਲਤਂ ਪ੍ਵਲਤਂ ਮੁਣ੍ਡਂ
ਦਸ਼ਨ੍ ਵਿਿੀਨ੍ਂ ਜਾਤਂ ਤੁਣ੍ਡਮ |
ਵੜੁੁੱ ਧੋ ਯਾਵਤ ਗ੍ੜੁਿੀਤਵਾ ਦਣ੍ਡਂ
ਤਦਵਪ੍ ਨ੍ ਮੁਨ੍ਤ
੍ ਯਾਸ਼ਾ ਵਪ੍ਣ੍ਡਮ || ੧੬ ||
ਅਗਰੇ ਿਵਿਨਃ ਪੜੁਸ਼ਠੇ ਭਾਨ੍ੁਃ
ਰਾਤਰੌ

ੁ੍ੁਕ ਸਮਰ੍ਵਪ੍ਤ ਜਾਨ੍ੁਃ |

a.
c

ਕੁਰੁਤੇ ਗਨ੍ਗਾ ਸਾਗਰ ਗਮਨ੍ਂ

gm

ਤਦਵਪ੍ ਨ੍ ਮੁਨ੍ਤ
੍ ਯਾਸ਼ਾ ਪ੍ਾਸ਼ਃ || ੧੭ ||

om

ਕਰਤਲ ਵਭਕ੍ਸ਼ਸ-ਤਰੁਤਲ ਿਾਸਃ

ou
si

ਿਰਤ ਪ੍ਵਰਪ੍ਾਲਨ੍ਮ-ਅਿਿਾ ਦਾਨ੍ਮ |
ਗਨਯਾਨ੍ ਵਿਿੀਨ੍ਃ ਸਰਵਮਤੇਨ੍

.y

ਭਜਵਤ ਨ੍ ਮੁਵਕਤਂ ਜਨ੍ਮ ਸ਼ਤੇਨ੍ || ੧੮ ||

w

ਸੁਰਮਵਨ੍ਦਰ ਤਰੁ ਮੂਲ ਵਨ੍ਿਾਸਃ

w

w

ਸ਼ੁੱ ਯਾ ਭੂਤਲਮ-ਅਵਜਨ੍ਂ ਿਾਸਃ |
ਸਰਵ ਪ੍ਵਰਗਰਿ ਭੋਗਤਯਾਗਃ
ਕਸਯ ਸੁਿਂ ਨ੍ ਕਰੋਵਤ ਵਿਰਾਗਃ || ੧੯ ||
ਯੋਗਰਤੋ ਿਾ ਭੋਗਰਤੋ ਿਾ
ਸਨ੍ਗਰਤੋ ਿਾ ਸਨ੍ਗਵਿਿੀਨ੍ਃ |
ਯਸਯ ੍ਰਹ੍ਮਵਣ ਰਮਤੇ ਵ ੁੱ ਤਂ
ਨ੍ਨ੍ਦਵਤ ਨ੍ਨ੍ਦਵਤ ਨ੍ਨ੍ਦਤਯੇਿ || ੨੦ ||

ਭਗਿਦਗੀਤਾ ਵਕਵਨ੍੍ਦਧੀਤਾ
ਗਨ੍ਗਾ ਜਲਲਿ ਕਵਣਕਾ ਪ੍ੀਤਾ |
ਸਕ੍ੜੁਦਵਪ੍ ਯੇਨ੍ ਮੁਰਾਰੀ ਸਮਰ੍ਾ
ਵਕਰਯਤੇ ਤਸਯ ਯਮੇਨ੍ ਨ੍

ਰ੍ਾ || ੨੧ ||

ਪ੍ੁਨ੍ਰਵਪ੍ ਜਨ੍ਨ੍ਂ ਪ੍ੁਨ੍ਰਵਪ੍ ਮਰਣਂ
ਪ੍ੁਨ੍ਰਵਪ੍ ਜਨ੍ਨ੍ੀ ਜਠਰੇ ਸ਼ਯਨ੍ਮ |

ਰ੍ਪ੍ਿ ਵਿਰਵ ਤ ਕਨ੍ਥਃ

ou
si

ਪ੍ੁਣਯਾਪ੍ੁਣਯ ਵਿਿਰ੍ਵਜਤ ਪ੍ਨ੍ਥਃ |

a.
c

ਰਿਯਾ

gm

ਕ੍ੜੁਪ੍ਯਾਪ੍ਾਰੇ ਪ੍ਾਵਿ ਮੁਰਾਰੇ || ੨੨ ||

om

ਇਿ ਸਂਸਾਰੇ ੍ਿੁ ਦੁਸਤਾਰੇ

ਯੋਗੀ ਯੋਗ ਵਨ੍ਯੋਵਜਤ ਵ ੁੱ ਤਃ

.y

ਰਮਤੇ ੍ਾਲੋ ਨ੍ਮੁੱ ਤਿਦੇਿ || ੨੩ ||

w

ਕਸਤਵਂ ਕੋਿਂ ਕੁਤ ਆਯਾਤਃ

w

w

ਕਾ ਮੇ ਜਨ੍ਨ੍ੀ ਕੋ ਮੇ ਤਾਤਃ |
ਇਵਤ ਪ੍ਵਰਭਾਿਯ ਵਨ੍ਜ ਸਂਸਾਰਂ
ਸਰਵਂ ਤਯਕਤਵਾ ਸਵਪ੍ਨ ਵਿ ਾਰਮ || ੨੪ ||
ਤਵਵਯ ਮਵਯ ਸਰਵਤਰੈਕੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ
ਿਯਰਥਂ ਕੁਪ੍ਯਵਸ ਮੁੱ ਯਸਵਿਸ਼੍ਣੁਃ |
ਭਿ ਸਮਵ ੁੱ ਤਃ ਸਰਵਤਰ ਤਵਂ
ਿਾਨ੍ਛਸਯਵ ਰਾਦ-ਯਵਦ ਵਿਸ਼੍ਣੁਤਵਮ || ੨੫ ||

ਸ਼ਤਰੌ ਵਮਤਰੇ ਪ੍ੁਤਰੇ ੍ਂਧੌ
ਮਾ ਕੁਰੁ ਯਤਨਂ ਵਿਗਰਿ ਸਨ੍ਧੌ |
ਸਰਵਸ੍ਵਮੰ ਨ੍ਵਪ੍ ਪ੍ਸ਼ਯਾਤ੍ਮਾਨ੍ਂ
ਸਰਵਤਰੋਤ-ਸ੍ੜੁਜ ਭੇਦਾਗਨਯਾਨ੍ਮ || ੨੬ ||
ਕਾਮਂ ਕਰੋਧਂ ਲੋ ਭਂ ਮੋਿਂ
ਤਯਕਤਵਾਤ੍ਮਾਨ੍ਂ ਪ੍ਸ਼ਯਵਤ ਸੋਿਮ |

ਨ੍ੇਯਂ ਸੁੱ ਜਨ੍ ਸਨ੍ਗੇ ਵ ੁੱ ਤਂ

ਵਿੁੱ ਤਮ || ੨੮ ||

.y

ਦੇਯਂ ਦੀਨ੍ਜਨ੍ਾਯ

ou
si

ਧਯੇਯਂ ਸ਼ਰੀਪ੍ਵਤ ਰੂਪ੍ਮ-ਅਜਸਰਮ |

a.
c

ਗੇਯਂ ਗੀਤਾ ਨ੍ਾਮ ਸਿਸਰਂ

gm

ਤੇ ਪ੍ ਯਨ੍ਤੇ ਨ੍ਰਕ ਵਨ੍ਗੂਢਾਃ || ੨੭ ||

om

ਆਤ੍ਮਗਨਯਯਨਾਨ੍ ਵਿਿੀਨ੍ਾ ਮੂਢਾਃ

w

ਸੁਿਤਃ ਵਕਰਯਤੇ ਰਾਮਾਭੋਗਃ

w

w

ਪ੍ਸ਼੍ਾੁੱਧਨ੍ਤ ਸ਼ਰੀਰੇ ਰੋਗਃ |

ਯਦਯਵਪ੍ ਲੋ ਕੇ ਮਰਣਂ ਸ਼ਰਣਂ
ਤਦਵਪ੍ ਨ੍ ਮੁਨ੍ਵ੍ ਤ ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਰਣਮ || ੨੯ ||
ਅਰਥਮਨ੍ਰਥਂ ਭਾਿਯ ਵਨ੍ਤਯਂ
ਨ੍ਾਵਸਤ ਤਤਃ ਸੁਿ ਲੇ ਸ਼ਃ ਸਤਯਮ |
ਪ੍ੁਤਰਾਦਵਪ੍ ਧਨ੍ਭਾਜਾਂ ਭੀਵਤਃ
ਸਰਵਤਰੈਸ਼ਾ ਵਿਵਿਤਾ ਰੀਵਤਃ || ੩੦ ||

ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਂ ਪ੍ਰਤਯਾਿਾਰਂ
ਵਨ੍ਤਯਾਵਨ੍ਤਯ ਵਿਿੇਕ ਵਿ ਾਰਮ |
ਜਾਪ੍ਯਸਮੇਤ ਸਮਾਵਧ ਵਿਧਾਨ੍ਂ
ਕੁਰਵ ਿਧਾਨ੍ਂ ਮਿਦ-ਅਿਧਾਨ੍ਮ || ੩੧ ||
ਗੁਰੁ

ਰਣਾਮ੍ਭੁਜ ਵਨ੍ਰ੍ਭਰਭਕਤਃ

ਸੇਵਨ੍ਦਯ ਮਾਨ੍ਸ ਵਨ੍ਯਮਾਦੇਿਂ
ਮੂਢਃ ਕਵਸ਼੍ਨ੍ ਿੈਯਾਕਰਣੋ
ਸ਼ਰੀਮੁੱ ਛਂਕਰ ਭਗਿੁੱ ਵ ਸ਼ਯੈਃ

ou
si

ਡੁਕ੍ੜੁਣ੍ਕਰਣਾਧਯਯਨ੍ ਧੁਰੀਣਃ |

gm

a.
c

ਦਰਕ੍ਸ਼ਯਵਸ ਵਨ੍ਜ ਹ੍ੜੁਦਯਸਥਂ ਦੇਿਮ || ੩੨ ||

w

w

.y

੍ੋਵਧਤ ਆਸੀਿੱਛੋਵਦਤ ਕਰਣੈਃ || ੩੩ ||

w

om

ਸਂਸਾਰਾਦ-ਅਵ ਰਾਦ-ਭਿ ਮੁਕਤਃ |

