
பஜ க ோவின்தம் பஜ க ோவின்தம் 
க ோவின்தம் பஜ மூடமகத | 
ஸம்ப்ரோப்கத ஸன்னிஹிகத  ோகே 
னஹி னஹி ரக்ஷதி டுக்ரின் ரகே || ௧ || 
மூட ஜஹஹீி தனோ மத்றுஷ்ேோம் 
குரு ஸத்புத்திம் மனஸி வித்றுஷ்ேோம் | 
யல்ேபகஸ னிஜ  ர்கமோபோத்தம் 
வித்தம் கதன விகனோதய சித்தம் || ௨ || 
னோரீ ஸ்தனபர னோபகீதஶம் 
த்றுஷ்ட்வோ மோ  ோ கமோஹோகவஶம் | 
ஏதன்மோம்ஸ வஸோதி வி ோரம் 
மனஸி விசின்தயோ வோரம் வோரம் || ௩ || 
னளின ீதள த ஜேமதி தரளம் 
தத்வஜ்ஜவீித மதிஶய சபேம் | 
வித்தி வ்யோத்யபிமோன க்ரஸ்தம் 
கேோ ம் கஶோ ஹதம் ச ஸமஸ்தம் || ௪ || 
யோவத்-வித்கதோபோர்ஜன ஸக்தஃ 
தோவன்-னிஜபரிவோகரோ ரக்தஃ | 
பஶ்சோஜ்ஜவீதி ஜர்ஜர கதகஹ 
வோர்தோம் க ோபி ன ப்றுச்சதி க கஹ || ௫ || 
யோவத்-பவகனோ னிவஸதி கதகஹ 
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தோவத்-ப்றுச்சதி குஶேம் க கஹ | 
 தவதி வோயயௌ கதஹோபோகய 
போர்யோ பிப்யதி தஸ்மின்  ோகய || ௬ || 
போே ஸ்தோவத் க்ரீடோஸக்தஃ 
தருே ஸ்தோவத் தருேஸீக்தஃ | 
வ்றுத்த ஸ்தோவத்-சின்தோமக்னஃ 
பரகம ப்ரஹ்மேி க ோபி ன ேக்னஃ || ௭ || 
 ோ கத  ோன்தோ  ஸ்கத புத்ரஃ 
ஸம்ஸோகரோயமதீவ விசித்ரஃ | 
 ஸ்ய த்வம் வோ குத ஆயோதஃ 
தத்வம் சின்தய ததிஹ ப்ரோதஃ || ௮ || 
ஸத்ஸன் த்கவ னிஸ்ஸன் த்வம் 
னிஸ்ஸன் த்கவ னிர்கமோஹத்வம் | 
னிர்கமோஹத்கவ னிஶ்சேதத்த்வம் 
னிஶ்சேதத்த்கவ ஜவீன்முக்திஃ || ௯ || 
வயஸி  கத  ஃ  ோமவி ோரஃ 
ஶுஷ்க  னகீர  ஃ  ோஸோரஃ | 
க்ஷகீே வித்கத  ஃ பரிவோரஃ 
க்ன்யோகத தத்த்கவ  ஃ ஸம்ஸோரஃ || ௧0 || 
மோ குரு தனஜன யயௌவன  ர்வம் 
ஹரதி னிகமஷோத்- ோேஃ ஸர்வம் | 
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மோயோமயமிதம்-அ ிேம் ஹித்வோ 
ப்ரஹ்மபதம் த்வம் ப்ரவிஶ விதித்வோ || ௧௧ || 
தின யோமின்யயௌ ஸோயம் ப்ரோதஃ 
ஶிஶிர வஸன்யதௌ புனரோயோதஃ | 
 ோேஃ க்ரீடதி  ச்சத்யோயுஃ 
ததபி ன முன்சத்யோஶோவோயுஃ || ௧௨ || 
த்வோதஶ மம்ஜரி ோபிர கஶஷஃ 
 திகதோ வவயோ  ரேஸ்வயஷஃ | 
உபகதகஶோ பூத்-வித்யோ னிபுவேஃ 
ஶ்ரீமச்சம் ர ப வச்சரவேஃ || ௧௩ || 
 ோ கத  ோன்தோ தன  த சின்தோ 
வோதுே  ிம் தவ னோஸ்தி னியன்தோ | 
த்ரிஜ தி ஸஜ்ஜன ஸன் திகர ோ 
பவதி பவோர்ேவ தரகே யனௌ ோ || ௧௪ || 
ஜடிகேோ முண்டீ லுன்ஜித க ஶஃ 
 ோஷோயோன்பர பஹுக்றுத கவஷஃ | 
பஶ்யன்னபி ச ன பஶ்யதி மூடஃ 
உதர னிமித்தம் பஹுக்றுத கவஷஃ || ௧௫ || 
அன் ம்  ேிதம் பேிதம் முண்டம் 
தஶன விஹனீம் ஜோதம் துண்டம் | 
வ்றுத்கதோ யோதி க்றுஹதீ்வோ தண்டம் 
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ததபி ன முன்சத்யோஶோ பிண்டம் || ௧௬ || 
அக்கர வஹ்னிஃ ப்றுஷ்கட போனுஃ 
ரோத்யரௌ சுபு  ஸமர்பித ஜோனுஃ | 
 ரதே பிக்ஷஸ்-தருதே வோஸஃ 
ததபி ன முன்சத்யோஶோ போஶஃ || ௧௭ || 
குருகத  ன் ோ ஸோ ர  மனம் 
வ்ரத பரிபோேனம்-அதவோ தோனம் | 
க்ன்யோன விஹனீஃ ஸர்வமகதன 
பஜதி ன முக்திம் ஜன்ம ஶகதன || ௧௮ || 
ஸுரமன்திர தரு மூே னிவோஸஃ 
ஶய்யோ பூதேம்-அஜினம் வோஸஃ | 
ஸர்வ பரிக்ரஹ கபோ த்யோ ஃ 
 ஸ்ய ஸு ம் ன  கரோதி விரோ ஃ || ௧௯ || 
கயோ ரகதோ வோ கபோ ரகதோ வோ 
ஸன் ரகதோ வோ ஸன் விஹனீஃ | 
யஸ்ய ப்ரஹ்மேி ரமகத சித்தம் 
னன்ததி னன்ததி னன்தத்கயவ || ௨0 || 
ப வத் ீதோ  ின்சிததீதோ 
 ன் ோ ஜேேவ  ேி ோ பதீோ | 
ஸக்றுதபி கயன முரோரீ ஸமர்சோ 
க்ரியகத தஸ்ய யகமன ன சர்சோ || ௨௧ || 
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புனரபி ஜனனம் புனரபி மரேம் 
புனரபி ஜனன ீஜடகர ஶயனம் | 
இஹ ஸம்ஸோகர பஹு துஸ்தோகர 
க்றுபயோபோகர போஹி முரோகர || ௨௨ || 
ரத்யோ சர்பட விரசித  ன்தஃ 
புண்யோபுண்ய விவர்ஜித பன்தஃ | 
கயோ ீ கயோ  னிகயோஜித சித்தஃ 
ரமகத போகேோன்மத்தவகதவ || ௨௩ || 
 ஸ்த்வம் க ோஹம் குத ஆயோதஃ 
 ோ கம ஜனன ீக ோ கம தோதஃ | 
இதி பரிபோவய னிஜ ஸம்ஸோரம் 
ஸர்வம் த்யக்த்வோ ஸ்வப்ன விசோரம் || ௨௪ || 
த்வயி மயி ஸர்வத்வரக ோ விஷ்ணுஃ 
வ்யர்தம் குப்யஸி மய்யஸஹிஷ்ணுஃ | 
பவ ஸமசித்தஃ ஸர்வத்ர த்வம் 
வோன்சஸ்யசிரோத்-யதி விஷ்ணுத்வம் || ௨௫ || 
ஶத்யரௌ மித்கர புத்கர பம்யதௌ 
மோ குரு யத்னம் விக்ரஹ ஸன்யதௌ | 
ஸர்வஸ்மின்னபி பஶ்யோத்மோனம் 
ஸர்வத்கரோத்-ஸ்றுஜ கபதோக்ன்யோனம் || ௨௬ || 
 ோமம் க்கரோதம் கேோபம் கமோஹம் 
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த்யக்த்வோத்மோனம் பஶ்யதி கஸோஹம் | 
ஆத்மக்ன்ய்னோன விஹனீோ மூடோஃ 
கத பச்யன்கத னர  னிகூடோஃ || ௨௭ || 
க யம்  ீதோ னோம ஸஹஸ்ரம் 
த்கயயம் ஶ்ரீபதி ரூபம்-அஜஸ்ரம் | 
கனயம் ஸஜ்ஜன ஸன்க  சித்தம் 
கதயம் தீனஜனோய ச வித்தம் || ௨௮ || 
ஸு தஃ க்ரியகத ரோமோகபோ ஃ 
பஶ்சோத்தன்த ஶரீகர கரோ ஃ | 
யத்யபி கேோக  மரேம் ஶரேம் 
ததபி ன முன்சதி போபோசரேம் || ௨௯ || 
அர்தமனர்தம் போவய னித்யம் 
னோஸ்தி ததஃ ஸு  கேஶஃ ஸத்யம் | 
புத்ரோதபி தனபோஜோம் பதீிஃ 
ஸர்வத்வரஷோ விஹிதோ ரீதிஃ || ௩0 || 
ப்ரோேோயோமம் ப்ரத்யோஹோரம் 
னித்யோனித்ய விகவ  விசோரம் | 
ஜோப்யஸகமத ஸமோதி விதோனம் 
குர்வ வதோனம் மஹத்-அவதோனம் || ௩௧ || 
குரு சரேோம்புஜ னிர்பரபக்தஃ 
ஸம்ஸோரோத்-அசிரோத்-பவ முக்தஃ | 
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கஸன்திய மோனஸ னியமோகதவம் 
த்ரக்ஷ்யஸி னிஜ ஹ்றுதயஸ்தம் கதவம் || ௩௨ 
|| 
மூடஃ  ஶ்சின வவயோ ரகேோ 
டுக்றுண் ரேோத்யயன துரீேஃ | 
ஶ்ரீமச்சம் ர ப வச்சிஷ்வயஃ 
கபோதித ஆஸீச்கசோதித  ரவேஃ || ௩௩ || 
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