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Shri Ramanagita

ौीरमणगीता

अाय नाम
१. उपासनाूाधािनपणम ्
२. माग ऽयकथनम ्
३. मुकत  िनपणम ्
४. ानपकथनम ्
५. दयिवा
६. मनोिनमहोपायः
७. आिवचारािधकािरतदिनपणम ्
८. आौमिवचारः
९. मिभदेकथनम ्
१०. सिवा
११. ानिसिसामरकथनम ्
१२. शििवचारः
१३. संास े ीपुषयोुािधकारिनपणम ्
१४. जीविु िवचारः
१५. ौवणमननिनिदासनिनपणम ्
१६. भििवचारः
१७. ानूाििवचारः
१८. िसमिहमानकुीत नम ्

॥ ौीरमणगीता ॥
अथ ूथमोऽायः । (उपासनाूाधािनपणम ्)
महिष  रमणं ना काित केयं नराकृितम ।्
मतं त ूसने मनेोपिनबते ॥ १॥
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ौीरमणगीता

इषपऽुशके राम भिूमनधरािमत े ।
एकोिशंिवस े ादशे मािस शीतले ॥ २॥
उपिवषे ु सवष ु िशषे ु िनयतास ु ।
भगवमिृष सोऽहमपंृ िनण याय े ॥ ३॥
ूथमः ूः
सासिववकेेन मुते केवलेन िकम ।्
उताहो बहानाय िवते साधनारम ॥् ४॥
ितीयः ूः
िकमलं शाचचव िजासनूां िवमुय े ।
यथा गुपदशें िकमपुासनपेत े ॥ ५॥
ततृीय ूः
ितूः ितूमाानं िकं समथ यते ।्
िविदा पिरपणू ं ानोपरतेत ॥ ६॥
चतथु ः ूः
ािननं केन िलेन ात ुं शि कोिवदाः ॥ ७॥
पमः ूः
ानायवै समािधः िकं कामायातु कते ॥ ७॥
षः ूः
कामने योगम ितूो भवेिद ।
सकामोऽमु साफमिधगित वा न वा ॥ ८॥
एवं मम गुः ूानकय  कणािनिधः ।
अॄवीशंयदेी रमणो भगवानिृषः ॥ ९॥
ूथमूोरम ्
मोचयेकलान ब्ानािनवै केवलम ।्
सासिववकंे त ु ूावरायसाधनम ॥् १०॥
सदा ितित गीरो ानी केवलमािन ।
नासं िचयिें न वा  तदताम ॥् ११॥
ितीयूोरम ्
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ौीरमणगीता

न सिंसििव िजासोः केवलं शाचच या ।
उपासनं िवना िसिन व ािदित िनण यः ॥ १२॥
अासकाले सहजां िितं ूापासनम ।्
िसिं िरां यदा गेवै ान ं तदोते ॥ १३॥
िवषयािर भावने सिंितः ।
ानालाकृितः ूोा सहजा िितरानः ॥ १४॥
ततृीयूोरम ्
िनवा सने मौनने िरायां सहजितौ ।
ानी ािननमाानं िनःसहेः समथ यते ॥् १५॥
चतथु ू ोरम ्
सव भतूसमने िलेन ानमूताम ।्
पमूोरम ्
कामारमािधु कामं फलै िनितम ॥् १६॥
षूोरम ्
कामने योगम ितूो भवेिद ।
स कामोऽमु साफं गिप न हष यते ॥् १७॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे उपासनूाधािनपणं
नाम ूथमोऽायः ॥ १

अथ ितीयोऽायः । (माग ऽयकथनम ्)
ईशपऽुशके बाणभिूमनधरािमत े ।
चातमुा े जगौ सारं सृ भगवानिृष ॥ १॥
दयकुहरमे केवलं ॄमाऽं
हमहिमित साादापणे भाित ।
िद िवश मनसा ं िचता मता वा
पवनचलनरोधादािनो भव म ॥् २॥
ोकं भगवतो वाहषिरममुतम ।्
ौुसारं यो वदे सशंयो ना जातिुचत ॥् ३॥

ramaNagItA.pdf 3



ौीरमणगीता

अऽ ोके भगवता पवूा ध ानमीिरतम ।्
शारीरक ँयऽेिरीरे पाभौितके ॥ ४॥
तऽवै लणं चों तैमीशा च वािरतम ।्
उं चापरों नानािलिनबहणम ॥् ५॥
उपदशेो ितीयाध िशाासकृत े कृतः ।
ऽधेा िभने मागण तादैं समीयषुा ॥ ६॥
उपायो माग णािभः ूथमः सकीित तः ।
ितीयो मनािभः ूाणरोधतृीयकः ॥ ७॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे माग ऽयकथनं
नाम ितीयोऽायः ॥ २

अथ ततृीयोऽायः । (मुकत िनपणम ्)
दवैरात सवंादमाचाय रमण च ।
िनबीमतृीयऽेिाये िवषां मदु े ॥ १॥
दवैरत उवाच
िकं कत  मनु ूधानिमह ससंतृौ ।
एकं िनधा य भगवांे ाातमुहित ॥ २॥
भगवानवुाच
 पं िवयें ूधान ं महिदता ।
ूिता यऽ सवषां फलानामतु कम णाम ॥् ३॥
दवैरात उवाच
 पिवान े साधनं िकं समासतः ।
िसेेन ूयने ूिम हीयिस ॥ ४॥
भगवानवुाच
िवषयेः परावृ वृीः सवा ः ूयतः ।
िवमश केवलं ितदेचले िनपािधके ॥ ५॥
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 पिवान े साधनं तमासतः ।
िसेनेवै यने ूिम हीयिस ॥ ६॥
दवैरात उवाच
यावििभ वेणॄां योग मिुनकुर ।
तावं िनयमाः कालं िकं यमपुकुव त े ॥ ७॥
भगवानवुाच
ूयमपुकुव ि िनयमा युतां सताम ।्
िसानां कृतकृानां गलि िनयमायम ॥् ८॥
दवैरात उवाच
केवलेन िवमशन िरणे िनपािधना ।
यथा िसिथा मजै ःै िसिभ वे वा ॥ ९॥
भगवानवुाच
अचलेन मनसा मजै िैन ररम ।्
िसिः ाधानानां जने ूणवने वा ॥ १०॥
विृतज पने माणां शु ूणव वा ।
िवषयेः परावृा पािका भवते ॥् ११॥
ईशपऽुशके शलैभिूमनधरािमत े ।
समे समे सोऽयं सवंादोऽभवदतुः ॥ १२॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे मुकत िनपणं
नाम ततृीयोऽायः ॥ ३

अथ चतथुऽायः । (ानपकथनम ्)
ूथमः ूः
अहं ॄाीित विृः िकं ान ं मिुनकुर ।
उत ॄाहिमित धीधरहं सव िमतु ॥ १॥
अथवा सकलं चतैिेत ानमुते ।
अािृचतुाा िकं न ु ान ं िवलणम ॥् २॥
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अोरम ्
इमं मम गुः ूमवेािसन आदरात ।्
आकय  रमणो वामवुाच भगवािुन ॥ ३॥
वृयो भावना एव सवा  एता न सशंयः ।
पाविितं शुां ानमाम नीिषणः ॥ ४॥
गरुोव चदाकय  सशंयदेकारकम ।्
अपंृ पनुरवेाहमं सशंयमुतम ॥् ५॥
ितीय ूः
विृां भवे न वा नाथ तपिनाम ।्
इमं म े िद सातं सशंयं छेमुहिस ॥ ६॥
तिममं ूमाकय  िमऽमिजषुामिृषः ।
अिभिष कटाणे मािमदं वामॄवीत ॥् ७॥
अोरम ्
ाभतूं यिद ॄ ात ुं विृः ूवत त े ।
ााकारा तदा भूा न पथृक ् ूितितित ॥ ८॥
अयं ूागु एवाे समे केिवशंके ।
अभवो िमतमः सवंादो रोमहष णः ॥ ९॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे ानपकथनं
नाम चतथुऽायः ॥ ४

अथ पमोऽायः । (दयिवा)
ूागेुऽऽेमे मािस नवमे िदवस े िनिश ।
उपिसतवान स्यंगिुँय दयं मिुनः ॥ १॥
िनग ि यतः सवा  वृयोः दहेधािरणाम ।्
दयं तमाातं भावनाऽऽकृितवण नम ॥् २॥
अहंविृः समानां वृीनां मलूमुते ।
िनग ि यतोऽहीदयं तमासतः ॥ ३॥
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दय यिद ानं भवेबमनाहतम ।्
मलूाधारं समार योगोपबमः कुतः ॥ ४॥
अदवे ततो रिपडाददयमुते
अयं िदित वृा तदानो पमीिरतम ॥् ५॥
त दिणतो धाम ीठे नवै वामतः ।
तावहित ोितः सहॐारं सषुुया ॥ ६॥
सव दहंे सहॐारादा लोकानभुतूयः ।
ताः ूपँयन ि्वभदेने ससंारी मनजुो भवते ॥् ७॥
आ सहॐारं शुं ोितम यं भवते ।्
तऽ जीवे सो यिद साितः पतते ॥् ८॥
िवानमानिवषयं सिकषण यिप ।
न भवेोगभाय भदेामहणे मनः ॥ ९॥
गृतोऽिप िरकैाधीः सहजा िितते ।
िनिव कः समािधु िवषयासिधौ भवते ॥् १०॥
अडं वपिुष िनःशषें िनःशषें दय े वपःु ।
तादड सव दयं पसहः ॥ ११।
भवुन ं मनसो नाद दयानः ।
अशषेा दय े ताथा पिरसमाते ॥ १२॥
की त े दयं िपडे यथाडे भानमूडलम ।्
मनः सहॐारगतं िबं चामसं यथा ॥ १३॥
यथा ददाित तपनजेः कैरवबवे ।
इदं िवतरित ोित॑दयं मनस े तथा ॥ १४॥
॑सििहतो म मनः केवलमीते ।
असिकष सयू  राऽौ चे यथा महः ॥ १५॥
अपँयंजेसो मलंू पं समानः ।
मनसा च पथृँयन भ्ावान ्ॅ ाित पामरः ॥ १६॥
िद सििहतो ानी लीन ं दयतजेिस ।
ईते मानसं तजेो िदवा भानािववैवम ॥् १७॥
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ूान ूवेारो वामथ मनो िवः
अथ त ु लं दयं दयापरः परः ॥ १८॥
ँयभदेधीरषेा मनिस ूितितित ।
दये वत मानां ँयनेकैतां ोजते ॥् १९॥
मूा  िनिाितसोषशोकावशेभयािदिभः ।
िनिमरैाहता विृः ानं दयं ोजते ॥् २०॥
तदा न ायते ूािदय शरीिरणा ।
िवायते समाधौ त ु नामभदेो िनिमतः ॥ २१॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे दयिवा
नाम पमोऽायः ॥ ५

अथ षोऽायः । (मनोिनमहोपायः)
िन दयवैं तं तिवदां वरः ।
मनसो िनमहोपायमवदिमणो मिुनः ॥ १॥
िनविमतां नणॄां िवषयासचतेसाम ।्
वासनानां बिलयानो िन महं भवते ॥् २॥
चपलं तिगृीयााणरोधने मानवः ।
पाशबो यथा जुथा चतेो न चेत े ॥ ३॥
ूाणरोधने विृनां िनरोधः सािधतो भवते ।्
विृरोधने विृनां जान े ितो भवते ॥् ४॥
ूाणरोध मनसा ूाण ूवेणम ।्
कुकं िसित यें सततूवेणात ॥् ५॥
यषेां नतैने िविधना शिः कुकसाधन े ।
हठयोगिवधानने तषेां कुकिमते ॥ ६॥
एकदा रचेकं कुया ुया रूकमकेदा ।
कुकं त ु चतवुा रं नाडीशिुभ वेतः ॥ ७॥
ूाणो नाडीष ु शुास ु िनः बमशो भवते ।्
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ूाण सवधा रोधः शुं कुकमुते ॥ ८॥
ागं दहेाभाव रचेकं ािननः परे ।
परूकं माग णं  कुकं सहजिितम ॥् ९॥
जपने वाऽथ माणां मनसो िनमहो भवते ।्
मानसने तदा मूाणयोरकेता भवते ॥् १०॥
माराणां ूाणने सायुं ानमुते ।
सहजितये ानं ढभिूमः ूकते ॥ ११॥
सहवासने महतां सतामाढचतेसाम ्
िबयमाणने वा िनं ान े लीन ं मनो भवते ॥् १२॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे मनोिनमहोपायः
नाम षोऽायः ॥ ६

अथ समोऽायः । (आिवचारािधकािरतदिनपणम ्)
भाराज वै काराचाय रमण च ।
अाये कते ौेः सवंाद इह समे ॥ १॥
कािवाच
पमािवचार िकं न ु िकं वा ूयोजनम ।्
लादािवचारणे फलं भयूोऽतोऽि वा ॥ २॥
भगवानवुाच
सवा सामिप वृीनां समिया  समीिरता ।
अहंवृरेमुा ु जानं िवमृँ यताम ॥् ३॥
एष आिवचारः  शापिरशीलनम ।्
अहारो िवलीनः ालूानगवषेणे ॥ ४॥
आाभासहारः स यदा सिलयते ।
आा सोऽिभतः पणू ः केवलः पिरिशते ॥ ५॥
सवेशिनविृः ालमािवचारतः ।
फलानामविधः सोऽयमि नतेोऽिधकं फलम ॥् ६॥
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अतुाः िसयः साा उपायारत याः ।
ताः ूाोऽिप भवे िवचारणेवै िनवतृः ॥ ७॥
कािवाच
एतािवचार ूाः कमिधकािरणम ।्
अिधकार सिः िकं ात ुं शते यम ॥् ८॥
भगवानवुाच
उपासनािदिभः शुं ूाजमसकृुतने वा ।
दोषं मनो य शरीरे िवषयषे ु च ॥ ९॥
मनसा चरतो य िवेिचभृ शम ।्
दहेे चािनता बिुं ूरिधकािरणम ॥् १०॥
दहेे नरताबुवेरायािषयषे ु च ।
एताामवे िलाां येा ािधकािरता ॥ ११॥
कािवाच
ानं सां जपो होमः ाायो दवेपजूनम ।्
सीत न ं ितथ याऽा यो दान ं ोतािन च ॥ १२॥
िवचारे सािधकार वरैाया िववकेतः ।
िकं वा ूयोजनाय ुत कालिवधतूय े ॥ १३॥
भगवानवुाच
आरिणां ीयमाणरागाणामिधकािरणाम ।्
कमा यतेािन सवा िण भयू ै िचतिशये ॥ १४॥
यम सकृुतं ूों मनोवाायसवम ।्
त ु कमा रं हि मनोवाायसवम ॥् १५॥
अशुमनसां पानामिधकािरणाम ।्
इदं लोकोपकाराय कमजालं भिवित ॥ १६॥
परषेामपुदशेाय ्मेाय च मनीिषणः ।
पा कम कुव ि भयाादशेशातः ॥ १७॥
िवचारूितकूलािन न पुयािन नरष भ ।
िबयमाणासेन भदेबुपुमिदना ॥ १८॥
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न चाकृतािन पापाय पनामिधकािरणाम ।्
िवमश महुयं पावनानां िह पावनम ॥् १९॥
ँयते ििवधा िना पानामिधकािरणाम ।्
ाग एकायोगाय पराथ च िबयादरः ॥ २०॥
कािवाच
िनवा णायाि चदेो माग  आिवचारतः ।
एको वा िविवधं मे भगवाुमहित ॥ २१॥
भगवानवुाच
एकः ूा ुं ूयतते परः ूाारमृित ।
िचराय ूथमो गन ्ू ाोाातः ॥ २२॥
एक ानतिमकेाकृितभ िवित ।
एकाकृितं िच प े ितये भवते ॥् २३॥
अिनयातो ायन ि्वािन सिंितम ।्
िवचारकु िवाय भवदेािन सिंतः ॥ २४॥
ायो दवेतां ममा लमुमम ।्
येमाामहाोिततो लीनतां ोजते ॥् २५॥
गितरवें योरकेा ातुािवमिश नः ।
ायकेः ूशाः ादो िवाय शाित ॥ २६॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे आिवचारािधकािरतदिनपणं
नाम समोऽायः ॥ ७

अथ अमोऽायः । (आौमिवचारः)
कारवेापरं ूं िनश भगवािुनः ।
चातरुाौसमिदकारं पयत ॥् १॥
ॄचारी गहृी वाऽिप वानूोऽथवा यितः ।
नारी वा वषृलो वािप पो ॄ िवचारयते ॥् २॥
सोपानवरं ूा ुं भिवाौमबमः ।
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अपिच बमापेा न िवते ॥ ३॥
गतये लोककाया णामािदशाौामबमम ्
आौमऽयधमा णां न ानूितकूलता ॥ ४॥
संासो िनम लं ान ं न काषायो न मुडनम ॥्
ूितबकबावारणायाौमो मतः ॥ ५॥
ॄचयया ौमे य शिृते ोतःै ।
िवया ानवृया च स पािलित ॥ ६॥
ॄचयण शुने गिृहे िनम लो भवते ।्
सवषामपुकाराय गहृाौम उते ॥ ७॥
सवथा वीतस गहृािप दिेहनः ।
परं ूुरित ोितऽ नवैाि सशंयः ॥ ८॥
तपसाौमः ूोतृीयः पिडतोमःै ।
अभाय वा सभाय वा ततृीयाौमभावते ॥् ९॥
तपसा दधपाप पिच योिगनः ।
चतथु  आौमः काले यमवे भिवित ॥ १०॥
एष ूागु एवा े मे ादशे पनुः ।
उपदशेो भगवतः समामयोरभतू ॥् ११॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे आौमिवचारः
नाम अमोऽायः ॥ ८

अथ नवमोऽायः । (मिभदेकथनम ्)
चतदु शऽेमे राऽौ महिष  पृवानहम ।्
मिभदें समिुँय िवषां यऽ सशंयः ॥ १॥
तमाकय  मम ूं रमणो भगवानिृषः ।
ाा िदने भावने िकिदाह महामहाः ॥ २॥
शरीरानािप सो मिते ।
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सनेवै शारीरं भवित ानमानः ॥ ३॥
शरीरं जडमतेादाा चतैिमते ।
उभयोरिप सो िवाननेानमुीयत े ॥ ४॥
चतैाययािं शरीरं तात चेत े ।
िनिादौ महणाभावाते ानमानः ॥ ५॥
सूाणां िवदुादीनां लेू तािदके यथा ।
तथा कलेवरे नाां चतैोितषो गितः ॥ ६॥
लमकेमपुािौ चतैोितलम ।्
सव भासयते दहंे भारो भवुन ं यथा ॥ ७॥
ाने तकाशने शरीरे नभुतूयः ।
लं तदवे दयं सरूयचते ॥ ८॥
नाडीशििवलासने चतैाशंगुितम ता ।
दहे शयवा ः पथृाडीपािौताः ॥ ९॥
चतैं त ु पथृाां तां सषुुां ूचते ।
आनाड परामकेे परेमतृनािडकाम ॥् १०॥
सव दहंे ूकाशने ाो जीवोऽिभमानवान ।्
मते दहेमाानं तने िभं च िवपम ॥् ११॥
अिभमान ं पिर दहेे चािधयं सधुीः ।
िवचारयेदेकेामो नाडीनां मथनं भवते ॥् १२॥
नाडीनां मथननेवैाा ताः पथृृतः ।
केवलाममतृां नाडीमािौ ूिलित ॥ १३॥
आनाां यदा भाित चतैोितलम ।्
केवलायां तदा नादानभासते ॥ १४॥
सािाासमान ं वा न पथृितितित ।
जानाित माानं स दहेिमव पामरः ॥ १५॥
आवै भासते य बिहर सवतः ।
पामरवे पािद स िभमिते ॥ १६॥
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नाडीबोऽिभमान यं मिदीय त े ।
नाडीबने सूमोऽिप लंू सव ूपँयित ॥ १७॥
िनवृं सव नाडीो यदकैां नाडीकां िौतम ।्
िभमि तदा ोितराभावाय कते ॥ १८॥
अितमयोगोलं ँयतऽेिमयं यथा ।
िवचारािसं तथदें मयं भवते ॥् १९॥
शरीरािदजषुां पवू वासनानां यदा ।
कतृ मशरीरावै त भिवित ॥ २०॥
कतृ ाभावतः कम िवनाशोऽ समीिरतः ।
त वराभावाशंयानामनुवः ॥ २१॥
भिवता न पनुब ो िविभमिरकेदा ।
सा िितः परमा शिा शािः परमा मता ॥ २२॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे मिभदेकथनं
नाम नवमोऽायः ॥ ९

अथ दशमोऽायः । (सिवा)
यितनो योगनाथ महिष रमण च ।
दशमऽेऽ नीबिमवंादं सहष दम ॥् १॥
योगनाथ उवाच
सािक च स को महामनु े ।
स ौयेस े नाथ तमतें वुमहिस ॥ २॥
भगवानवुाच
येँशरीरवदाचारशािलनम ।्
अानीवाऽ िवयेाािकाधसुम ॥ ३॥
अं यथा शरीर करोपुकृितं यत े ।
तथोपकारं स कुवन ज्यित सािकः ॥
स वानःकायैपकारो यथा भवते ।्
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यं तथाऽऽचरिं कीयानिप बोघयते ॥् ५॥
आनकूुने स ापिया िनजं कुलम ।्
सवै ततो भू ै कुया िुतयतुं कुलम ॥् ६॥
योगनाथ उवाच
शािं केिचशसंि शिं केिचनीिषणः ।
अनयोः को गणुो ायामेकृत े िवभो ॥ ७॥
भगवानवुाच
मनँशुय े शािँशि वृये ।
शा सं िवधायो ैँ शािं संापयेतः ॥ ८॥
योगनाथ उवाच
सवािप च स नराणाणामिृषकुर ।
गं समदुायने िकं परं धरणीतले ॥ ९॥
भगवानवुाच
समदुायने सव  स तनधुािरणाम ।्
सौॅाऽं समभावने गं परमुते ॥ १०॥
सौॅाऽणे परा शािरों दहेधािरणाम ।्
तदें शोभत े सवा  भिूमरकंे गहंृ यथा ॥ ११॥
अभूदशे घे सवंादोऽयममे ।
योगनाथ यितनो महष दयावतः ॥ १२॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे सिवा
नाम दशमोऽायः ॥ १०

अथ एकादशोऽायः । (ानिसिसामरकथनम ्)
षोडशे िदवस े राऽौ िविवे मिुनसमम ।्
गंु ॄिवदां ौें िनमािन सिंतम ॥् १॥
उपग महाभागं सोऽहं कैवतमानवम ।्
रमणं तुवानि लभानलये ॥ २॥
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वे परमा िना वे िवशदा मितः ।
असािमव वारािशिव ानानां मादम ॥् ३॥
ं त ु सदशे वष बा एव महायशः ।
लवानिस िवान ं योिगनामिप लभम ॥् ४॥
सव ँया इमे भावा य छायामयाव ।
त ते भगविां को न ु वण ियत ुं मः ॥ ५॥
मतां घोरससंारे पतृानािमततः ।
ःखं महितीषणूा मकेा परमा गितः ॥ ६॥
पँयािम दवेदने ानने ां मुम ुः ।
ॄयानां वरं ॄुॄ यं नराकृितम ॥् ७॥
न ं ािमिगरौ नाथ न ं िणकपवत े ।
न ं वेटशलैाम े शोणािाविस वतुः ॥ ८॥
भमूिवां परुा नाथ नारदाय महशय े ।
भवान श्ौुषूमाणाय रहामपुिदवान ॥् ९॥
सनुमारं ॄिष  ामावदविेदनः ।
आगमानां त ु वेारुॄ यं सरुष भम ॥् १०॥
केवलं नाम भदेोऽयं िभदेो न िवते ।
सनुमारः पया यौ तव ततः ॥ ११॥
परुा कुमािरलो नाम भूा ॄाणसमः ।
धम वदेोिदतं नाथ ं संािपतवानिस ॥ १२॥
जनैैा कुिलत े धम भगविवडषे ु च ।
भूा ं ानसो भिं ािपतवानिस ॥ १३॥
अधनुा ं महाभाग ॄान गुये ।
शाानने सॄिैन ागतो धराम ॥् १४॥
सहेा बहवो नाथ िशाणां वािरताया ।
इमं च मम सहंे िनवारियतमुहिस ॥ १५॥
ान चािप िसीनां िवरोधः िकं पररम ।्
उताहो कोऽिप सो वत त े मिुनकुर ॥ १६॥
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मयवैं भगवाृो रमणो निुतपवू कम ।्
गिभरया शा वी मािमदं वामॄिवत ॥् १७॥
सहजां िितमाढः भावने िदन े िदन े ।
तपरितध ष नालं सहजितौ ॥ १८॥
तपदवे ध ष य िन सहजािन ।
तने िनने तपसा भवेाकः णे णे ॥ १९॥
पिरपाकेन काले ःु िसयात पँयतः ।
ूारं यिद तािभः ािहारो ािननोऽिप च ॥ २०॥
यथा ूपमहणे पातेरनुःे ।
िसयः िबयमाणा पातेरथा ॥ २१॥
भवे य ूारं शिपणूऽयं मिुनः ।
अतर इवाोिधन  िकिदिप चेत े ॥ २२॥
नां मगृयते माग िनसगा दािन ितः ॥
सवा सामिप शीनां समिः ािन िितः ॥ २३॥
अूयने त ु तपः सहजा िितते ।
सहजायां ितौ पाकािनामुवो मतः ॥ २४॥
परीवतृोऽिप बिभिन मािन सिंतः ।
घोरं तपरवे न तकैाकािमता ॥ २५॥
ानं शेरपतें यो मते नवै वदे सः ।
सवशेऽिभतः पणू पे िह बोधवान ॥् २६॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे ानिसिसामरकथनं
नाम एकादशोऽायः ॥ ११

अथ ादशोऽायः । (शििवचारः)
एकोनिवशं े िदवस े भाराजो महामनाः ।
कपाली कृितष ु ायानपृिमणं गुम ॥् १।
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कपावुाच
िवषयी िवषयो विृिरतीदं भगविंकम ।्
ािननां पामराणां च लोकयाऽास ु ँयते ॥ २॥
अथ केन िवशषेणे ानी पामरतोऽिधकः ।
इमं म े नाथ सहंे िनवत ियतमुहिस ॥ ३॥
भगवानवुाच
अिभो िवषयी य पानजुष भ ।
ापारिवषयौ भातािभौ पतः ॥ ५॥
भदेभास े िवजानाित ाभदें ित तािकम ।्
भदेाभासवशं गा पामरु िविभते ॥ ६॥
कपावुाच
नाथ यििमे भदे भासे िऽपटुीमयाः ।
शिमा पं तताहो शिविज तम ॥् ७॥
भगवानवुाच
व यििमे भदेा भासे िऽपटुीमयाः ।
सव शं पं तदावदाविेदनः ॥ ८॥
कपावुाच
ईर त ु या शिगता वदेाविेदिभः ।
अि वा चलनं तमाहोिाथ नाि वा ॥ ९॥
भगवानवुाच
शेलनादवे लोकानां तात सवः ।
चलनाौयो वु न सलित किहिचत ॥् १०॥
अचल तु यलनं लोककारणम ।्
तामोवाचते मायामिनवा ां िवपितः ॥ ११॥
चलं िवषियणो यथाथ िमव भासते ।
चलनं न नरौे प तु वतुः ॥ १२॥
ईर च शे भदेो िंतिनिमकः ।
िमथनु ं िदमकंे ािेपसंता ॥ १३॥
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कपावुाच
ापार ईरायं ँयॄाडकोिटकृत ।्
िनः िकमथवाऽिनो भगवाुमहित ॥ १४॥
भगवानवुाच
िनजया परया शा चलचलः परः ।
केवलं मिुनसवंें रहिमदमुमम ॥् १५॥
चलमवे ापारो ापारँशिते ।
शा सविमदं ँयं ससज  परमः पमुान ॥् १६॥
ापार ु ूविृत िनविृिरित च िधा ।
िनविृरा यऽ सवमावैाभिूदित ौिुतः ॥ १७॥
नानां तैकालं गते सव िमतः ।
अभिूदित पदनेाऽ ापारः कोऽिप गते ॥ १८॥
आवैिेत िविनदशिशषेाणां समं ततः ।
आवेोपसहंारातानां ूकीित तः ॥ १९॥
िवना शिं नरौे पं न ूतीयत े ।
ापार आौयिेत िनामा शिते ॥ २०॥
ापारो िवसगा िदकाय मंु मनीिषिभः ।
आौयो िपदां ौे पााितिरते ॥ २१॥
पमसापें नवै सवा कतः ।
शिं विृं पं च य एवं वदे वदे सः ॥ २२॥
वृरेभावे त ु सतो नानाभावो न िसित ।
सा शितिरा चदे ्वतृने व समुवः ॥ २३॥
यिद कालेन भिवता जगतः ूलयो महान ।्
अभदेने पऽेयं ापारो लीनववते ॥् २४॥
सवऽिप वहारोऽयं न भवेिमरा ।
न सिृना िप िवान ं यदतेत ि्ऽपटुीमयम ॥् २५॥
पमाौयने ापारग कम णा ।
नामामुते ाां शिरकेा परारा ॥ २६॥
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लणं चलनं यषेां शेषेां तदाौयः ।
यत ि्किरमं वु ं ारष भ ॥ २७॥
तदकंे परमं व ु शिमकेे ूचते ।
पं केऽिप िवासंो ॄाे पुषं परे ॥ २८॥
व सं िधा गं लणने च वतुः ।
लणनेोते सं वतुनभुयूत े ॥ २९॥
तापिवान ं ापारणे च वतुः ।
ताटने च साा ििवधं सचते ॥ ३०॥
पमाौयं ूाा पारं तात लणम ।्
वृा िवाय तलूमाौये ूितितित ॥ ३१॥
पं लणोपतें लणं च पवत ।्
तादानेवै सनयोकीित तः ॥ ३२॥
तटलणनेवैं ापाराने मािरष ।
यतो लं पं ािापारवतः ॥ ३३॥
ापारो वनुो नाो यिद पँयिस ततः ।
इदं त ु भदेिवान ं सव कािनकं मतम ॥् ३४॥
शुासाया सयें सिृः ादीशकना ।
कनयेमतीत चते ्पमविशते ॥ ३५॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे शििवचारो
नाम ादशोऽायः ॥ १२

अथ ऽयोदशोऽायः । (संास े ीपुषयोुािधकारिनपणम ्)
अिऽणामयोा विसानां कुलषुा ।
महादवे जननी धीर ॄविेदनः ॥ १॥
ूितमान ं परुीणां लोकसवेाोत े िता ।
िबॅाणा महत िवां ॄािदिवबधुतुाम ॥् २॥
दिणे िवतँँेािरया आिदमा गुः ।
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तपखी मे दियता िवशालाी यशिनी ॥ ३॥
ूयने रमणायं िविहतं मिुनम ।्
अगदाी िनिने मखु े मम ॥ ४॥
आितानां नारीणामि चेितबकम ।्
गहृागने हंसीं िकम ु ाासतम ॥् ५॥
जीवा एव मुाया दहेपातो भवेिद ।
दहनं वा समािधवा  काय युमनरम ॥् ६॥
ूयिमदं ौुा भगवानिृषसमः ।
अवोचिण यं तऽ सवशााथ तिवत ॥् ७॥
पे वत मानानां पानां योिषतामिप ।
िनवृािषधे हंसीं नवै ित ॥ ८॥
मुािविशोध च वधरूिप ।
जीवुा न दाा ात त्हेो िह सरुालयः ॥ ९॥
ये दोषो दहेदहन े प ुसंो मु संतृाः ।
मुायाि ते सव दहेदाहे च योिषतः ॥ १०॥
एकिवशंऽेि गीतोऽभदूयमथ मनीिषणा ।
अिधकृ ानवत रमणने महिष णा ॥ ११॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे संास े ीपुषयोुािधकारिनपणं
नाम ऽयोदशोऽायः ॥ १३

अथ चतदु शोऽायः । (जीविुिवचारः)
िनशायामकेिवशंऽेि भारािज िवदां वरः ।
ूािँशवकुलोपािधवदभ वदतां वरः ॥ १॥
जीवनमिुं समिुँय महिष  पिरपृवान ।्
अथ सवष ु श ृवु महिष वा मॄिवत ॥् २॥
शाीयलैिककैािप ूयरैिवचािलता ।
प े सुढा िना जीविुदाता ॥ ३॥
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मिुरकेिवधवै ाानािवशषेतः ।
शरीरं मुबं जीवंु ूचते ॥ ४॥
ॄलोकगतो मुँौयूत े िनगमषे ु यः ।
अनभुतूौ न भदेोऽि जीवु त च ॥ ५॥
ूाणाः समवलीये याऽवै महानः ।
तानभुवो िवतेयोभयोिरव ॥ ६॥
साापिनाया बहाने सातः ।
मिुरकेिवधवै ादेु परबिुगः ॥ ७॥
मुो भवित जीवो माहाािन सिंतः ।
ूाणाः समवलीये तवैाऽ नरष भ ॥ ८॥
जीवु कालेन तपसः पिरपाकतः ।
शा भावोऽिप िसः ािूप े सिप कुऽिचत ॥् ९॥
भयू पिरपाकेन पाभावोऽिप िसित ।
केवलं िचयो भूा स िसो िवहिरित ॥ १०॥
शरीरसौंयं िसोयमतेरोम ।
अनेािप च कालेन दवेतानमुहावते ॥् ११॥
भदेमतें परुृ तारतं न सिद ।
दहेवानशरीरो वा मु आिन सिंतः ॥ १२॥
नाडीारािच रोने मागणोगितन रः ।
तऽोने बोधने सो मुो भिवित ॥ १३॥
उपासक सतुरां पिच योिगनः ।
ईरानमुहाोा नाडीारोमा गितः ॥ १४॥
सवष ु कामचारोऽ लोकेष ु पिरकीित तः ।
इयाऽनकेदहेानां महणं चानमुहः ॥ १५॥
कैलाशं केऽिप मुानां लोकमाम नीिषणः ।
एके वदि वकुैठं परे ािदमडलम ॥् १६॥
मुलोका ते सव िवूािदलोकवत ।्
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िचऽवभैवया शा प े पिरकिताः ॥ १७॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे जीविुिवचारो
नाम चतदु शोऽायः ॥ १४

अथ पदशोऽायः । (ौवणमननिनिदासनिनपणम ्)
ौवणं नाम िकं नाथ मननं नाम िकं मतम ।्
िकं वा मिुनकुलौे िनिदासनमुते ॥ १॥
इवें भगवाृो मया ॄिवदां वरः ।
ािवशं े िदवस े ूातरॄवीिससंिद ॥ २॥
वदेशीष वाानामथ ाानपवू कम ।्
आचाया वणं केिचवणं पिरचते ॥ ३॥
अपरे ौवणं ूाराचाया ििदतानः ।
िगरां भाषामयीनां च पं बोधयि याः ॥ ४॥
ौुा वदेावाािन िनजवाािन वा गरुोः ।
जारीयपुयने ाा वोभयमरा ॥ ५॥
अहयमलंू ं शरीरादिेव लणः ।
इतीदं ौवणं िचावणं वतुो भवते ॥् ६॥
वदि मननं केिचााऽथ  िवचारणम ।्
वतुो मननं तात प िवचारणम ॥् ७॥
िवपया सने रिहतं सशंयने च मानद ।
कैिािवान ं िनिदासनमुते ॥ ८॥
िवपया सने रिहतं सशंयने च यिप ।
शाीयमैिवान ं केवलं नानभुतूय े ॥ ९॥
सशंय िवपया सो िनवायत े उभाविप ।
अनभुूवै वािस न शाशतकैरिप ॥ १०॥
शां ौावतो हात स्शंयं च िवपय यम ।्
ौायाः िकिने पनुरदुययोः ॥ ११॥
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मलूदेु वािस पानभुवे तयोः ।
प े सिंिताििदासनमुते ॥ १२॥
बिहरतात प े सिंितं िवना ।
अपरोो भवेोधो न शाशतचच या ॥ १३॥
पसिंितः ाते स्हजा कुिडनष भ ।
सा मिुः सा परा िना स सााार ईिरतः ॥ १४॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे ौवणमननिनिदासन िनपणं
नाम पदशोऽायः ॥ १५

अथ षोडशोऽायः । (भििवचारः)
अथ भिं समिुँय पृः पुषसमः ।
अभाषत महाभागो भगवान र्मणो मिुनः ॥ १॥
आा िूयः सम िूयं नतेरदानः ।
अिा तलैधारावत ्ू ीितभ िदाता ॥ २॥
अिभं ानः ूीा िवजानातीरं किवः ।
जानपरो िभं लीन आिन ितित ॥ ३॥
वही तलैधारावा ूीितः परमेरे ।
अिनतोऽिप सा बिुं पं नयित ीवुम ॥् ४॥
पिरिं यदाानं ं चािप मते ।
भो िवषियपणे तदा ेशिनवृय े ॥ ५॥
ापकं परमं व ु भजते दवेतािधया ।
भजं दवेताबुा तदवेाे समतु े ॥ ६॥
दवेताया नरौे नामपूकनात ।्
ताां त ु नामपाां नामप े िवजेत े ॥ ७॥
भौ त ु पिरपणूा यमलं ौवणमकेदा ।
ानाय पिरपणूा य तदा भिः ूकते ॥ ८॥
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धारापतेा या भिः सा िवििेत की त े ।
भेः पर सा हतेभु वतीित िविनण यः ॥ ९॥
कामाय भिं कुवा णः कामं ूाािनवतृः ।
शाताय सखुाे भजते पनुरीरम ॥् १०॥
भिः कामसमतेाऽिप कामाौ न िनवत त े ।
ौा वृा परे प ुिंस भयू एवािभव ध त े ॥ ११॥
वध माना च सा भिः काले पणूा  भिवित ।
पणू या परया भा ाननेवे भवं तरते ॥् १२॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे भििवचारः
नाम षोडशोऽायः ॥ १६

अथ सदशोऽायः । (ानूाििवचारः)
पिवशं े त ु िदवस े वदैभ िवषं वरः ।
ूौयानवतो भूा मिुन ं भयूोऽिप पृवान ॥् १॥
वदैभ  उवाच
बमणेायाित िकं ान ं िकििििन े िदन े ।
एकिवे काले िकं पणू माभाित भानवुत ॥् २॥
भगवानवुाच
बमणेायाित न ान ं िकििििन े िदन े ।
अासपिरपाकेन भासते पणू मकेदा ॥ ३॥
वदैभ  उवाच
अासकाले भगवन व्िृरब िहथा ।
यातायातं ूकुवा णा यात े िकं ानमुते ॥ ४॥
भगवानवुाच
अया ता मितिव िहरायाित चेनुः ।
अासमवे तामाा न ं नभुवोऽतुः ॥ ५॥
वदैभ  उवाच
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ान मिुनशा ल भिूमकाः कािदीिरताः ।
शाषे ु िवषां ौेःै कथं तासां समयः ॥ ६॥
भगवानवुाच
शाोा भिूमकावा  भवि परबिुगाः ।
मिुभदेा इव ूा ानमकंे ूजानताम ॥् ७॥
चया दहेिेयादीनां वीाानसुािरणीम ।्
कयि परे भिूमारतं न वतुः ॥ ८॥
वदैभ  उवाच
ूानमकेदा िसं सवा ानिनबहणम ।्
ितरोधत े िकमानाादिरतानुः ॥ ९॥
भगवानवुाच
अान ूिति न पराभयूत े पनुः ।
ूानमकेदा िसं भराजकुलोह ॥ १०॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे ानूाििवचारो
नाम सदशोऽायः ॥ १७

अथ अादशोऽायः । (िसमिहमानकुीत नम ्)
वरपराशरगोऽसमुवं वसमुतीसरुसयशरम ।्
िवमलसुरपिडतननं कमलपऽिवशालिवलोचनम ॥् १॥
अणशलैगताौमवािसनं परमहंसमननमतुम ।्
कणया दधतं वहािरतां सततमािन सिंतमरे ॥ २॥
अिखलसशंयवारणभाषणं ॅममदिरदाशवीणम ।्
अिवरतं परसौधतृोमं िनजतनिूवषयेलसालसम ॥् ३॥
पिरणताॆफलूभिवमहं चलतरिेयिनमहसमहम ।्
अमतृिचनविपिरमहं िमतवचोरिचतागमसहम ॥् ४॥
अमलिदतरामरीिचिभिन जकरिैरव पजबावम ।्
पदजषुां जडभावमनहेसा पिरहरमनगणुाकरम ॥् ५॥
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मृतमं वचन े िश शीतलं िवकिसतं वदन े सरसीहे ।
मनिस शूमहँशिशसिभे िद लसमन इवाणम ॥् ६॥
अदयमातनौ किठनं ोत े ूषुिचमलं िवषयोजे ।
ऋिषमरोषमपतेमनोरथं धतृमदं घनिचहरीवशात ॥् ७॥
िवगतमोहमलोभमभवनं शिमतमरमुिवनं सदा ।
भवमहोदिधतारणकमिण ूितफलेन िवनवै सदोतम ॥् ८॥
माताममिेत नगराजसतुोपीठं
नागानन े भजित यािह िपता ममिेत ।
अं हर समवा िशरनने
सिुत िगिरकृतो िवभिूतम ॥् ९॥
वदेािदपाकदमनोरकपशे-ै

य ुैध राधरसषुुमरेरै ।
सूामतृायगुमतृने सह ूणा
सशपटल रहमथ म ॥् १०॥
दडं िवनवै यितनं बत दडपािणं
ःखाितारकमिरं बत तारक ।
ा भवं भवमहो सततं भजं
हंसं तथािप गतमानससरागम ॥् ११॥
धीरसिद सवुण िगररेननू ं
वारिरोधिेधकमवे गिभरतायाम ।्
ाौ जयमचलामिखल धाऽ
दाौ िनद शनमशिकथादिवम ॥् १२॥
नीलारिवसुदा सशं ूसादे
तुं तथा महिस तोयजबावने ।
ॄाां ितौ त ु िपतरं वटमलूवासं
संारयमचलमनिूदतं म े ॥ १३॥
याधनुािप रमणी रमणीयभावा
िगवा णलोकपतृना शभुविृपा ।
सशंोभत े िशरिस नािप मनोजग-
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ाशं गिृहणमिधपं यतीनाम ॥् १४॥
वालोकवरदं नरदिनोऽिप
मेर महतो गुतां वहम ।्
मारवृिमव सवजन पाद-
ायां िौत पिरतापमपाहरम ॥् १५॥
यवाित कमनकेिविचऽयिु-

सशंोिभतं िनगमजीवनमाततान ।
भु त बधुसहंितसंतु
वषेारं त ु िनगमानतवचो िवचािर ॥ १६॥
वदेशीष चयसारसहं परमणाचल यः ।
गुममिप सवतोमखुं सऽूभतूमतनोिदमं गुम ॥् १७॥
दवेवािच सतुरामिशितं कागरिहतं च यिप ।
मबमिण तथाऽिप सुरािषतानचुरभावसयम ॥् १८॥
लोकमातकुृचधपाियनँशरवकृतो महाकवःे ।
िािवडिजिशशोन टिरो भिूमकारमपारमधेसम ॥् १९॥
भतूले िह तिृतयमुवं बौभिूमधररकािरणः ।
ॄिनितदशाूदशनािुवादितिमर शाये ॥ २०॥
कुयोिनमखुमौिनपिूजते िािवडे वचिस िवौतुं किवम ।्
वमजरं परं महः केवलं िधषणया गंु िवना ॥ २१॥
बालकेऽिप जडगोपकेऽिप व वानरऽेिप शिुन वा खलेऽिप वा ।
पिडतऽेिप पदसिंौतऽेिप वा पपातरिहतं समेणम ॥् २२॥
शिममिप शािसयंतुं भिममिप भदेविज तम ।्
वीतरागमिप लोकवलं दवेताशंमिप नॆचिेतम ॥् २३॥
एष यािम िपतरुिकं ममाषेणं त ु न िवधीयतािमित ।
सिंविल गहृतो िविनग तं शोणशलैचरणं समागतम ॥् २४॥
ईशं गणुगणरैिभरामं ूौयणे रमणं भगवम ।्
िसलोकमिहमानमपारं पृवानमतृनाथयतीः ॥ २५॥
आह तं स भगवानगवासी िसलोकमिहमा त ु हः ।
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त े िशवने सशाः िशवपाः शबुवि च वरायिप दातमु ॥् २६॥
॥ इित ौीरमणगीतास ु ॄिवायां योगशा े रमणावेािसनो
वािस गणपतेपिनबे िसमिहमानकुीत न ं
नाम अादशोऽायः ॥ १८

॥ इित ौीरमणगीता समाा ॥

॥ अऽमे े भवपुसहंारोकाः ॥
ितीय े त ु ितीयऽेऽ ोको मे यं मनुःे ।
ितीयाायगाः ोका अमेतें िववृवत े ॥ १॥
इतरऽ त ु सव ऽ ूाथ ः ूकािरणः ।
उराथ भगवतः ोकबो मम यम ॥् २॥
अयं गणपतमे मालायामुलो मिणः ।
गरुोः सरती यऽ िवशुे ूितिबिता ॥ ३॥

॥ मूशसंा ॥
गलि गेयं िवमलतरगीतवै महतो
नगाधीशािमिमणमिुनपािनमित ।
पथो वाणीपाणपितकवभे दयं
समिंु सयंाित ूबलमलहािरयनपुदम ॥्
—ूणवानः

॥ ौीरमणगीताूकाशपीिठका ॥
ईरः सवभतूानमकेोऽसौ दयाौयः ।
स आा सा परा िदाि िकन ॥ १॥
सा िवयोगासहा शिरकेा श जमित ।
ँयॄाडकोिटनां भाित जािद िबॅती ॥ २॥
यिमयं वणृतु े िमा जा रीव िनजं िशशमु ।्

ramaNagItA.pdf 29



ौीरमणगीता

स तामषेत े पोतः किपः ािमव मातरम ॥् ३॥
जयित स भवाुमणो वाितराचाय गणपितज यित ।
अ च वाणी भवद ् - रमणीयाथा नवुित नी जयित ॥ ४॥
—कपािल शाी

॥ ौीरमणालीः ॥
अणािितटे िदशो वसान ं
पिरतः पुयभवुः पनुः पनुानम ।्
रमणाामहो महो िवशषें
जयित ाहरं नरावषेम ॥् १॥
चिरतने नरानरषे ु तुं
महसां पुिमदं िवदाममूम ।्
िरतापहमािौतषे ु भात ्-
कणामिूत वरं महिष माः ॥ २॥
िलतने तपःूभावभूा
कबिलकृ जगिह धाा ।
िवलसन भ्गवान म्हिष र-

रमाचाय पमुान ह्रधं नः ॥ ३॥
ूथमं पुषं तमीशमकेे
पुषाणां िवमं तथाऽे ।
सरसीजभवाडमडलाना-
मपरे ममामनि सः ॥ ४॥
पुषिऽयतऽेिप भासमान ं
यमहिमिलनो न वदे जःु ।
अजहमखडमषे नणॄां
िनजवृने िनदशनाय भाित ॥ ५॥
मृलो हिसतने ममं
रवेः ूबलो शा ला ।
िवपलुो दयने िवभोा
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गहनो मौनगिृहतया च वृा ॥ ६॥
गुराट ् िकम ु शरोऽयमः
िकम ु वा शरसवः कुमारः ।
िकम ु कुिडनजः स एव बालः
िकम ु वा संतशिरषे शःु ॥ ७॥
बधिेत िवकनाय िविभ
ब भागव मौिननो िवलाशः ।
दयषे ु त ु नः सदाऽिवकं
रमण ं रमस े गरुो गुणाम ॥् ८॥

औपिसकैरतेबै ं नीतः वािलः ।
उपहारायतामषे महिष चरणायोः ॥ १॥
गणुोऽऽ रमणे भिः कृतिव च शाती ।
रो रमणनाोऽयं िन दयमः ॥ २॥
महषमिनराज यशोगानमल ितः ।
तदयं कारगणुरैवें नवोलः ॥ ३॥
रमण पदाोजरणं दयमम ।्
इखुडरसाादे को वा भिृतमपेताम ॥् ४॥
अयं रमणपादािकरािप िकता ।
काकठमनुरेवेािसना वािवलािसना ॥ ५॥
रमणािसरोजातरसने कपािलना ।
भाराजने भेन रिचतो रमणािलः ॥ ६॥
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