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॥ஸ யாஸாேச கீ³த ॥

॥ஸ யாஸாேச கீ³த ॥

॥ஸ யாஶாேச கீ³த ॥
ப⁴க³வ ³ யபாத³ வாமீ விேவகான த³ ரு’த
Song of the SannyAsin
யா ஸு ரஸி ³த⁴ கவிேதசா வாமீ ேமா ான த³ ரு’த மராடீ²

அனுவாத³

ஜாக³வ வன, ேஜ கீ³த ஜ மேல கி³ரிக³ ஹரீ ³ர வனீ
ஐஹிகேதசா கதீ⁴ க³ த⁴ஹீ ேபாசு ந ஶகலா யா விஜனீ

ஶா தி ஜயாசீ ப⁴ கு³ ந ஶகலீ காமஸுகா²சீ ஆஸ கதீ⁴
விசலித திஜலா க ந த⁴ஜலா த⁴ன-கீ தீசா வாஸ கதீ⁴
சி ஸ யாசா ரவாஹ ேஜேத²அக² ட³ பா⁴ேவ சரசரலா
ஆணி ேராதஹீஆன தா³சா ேதா³ேஹாபாடீ² சுளசுளலா
நி ப⁴ய தீ⁴ரா,ேஹஸ யாஸீ, கர வன உதி³த மஹான
கா³ ேத உதா³ த அ ரு’த கா³ன ௐ த ஸ ௐ ! ॥ 1॥
ேதாட³ துசீ தீ ஸ வ ப³ த⁴ேன, கரிதி ப³ ³த⁴ துலா ஸாசீ
கா யாஹிணகஸ தா⁴ சீ வா லக²லக² யா ேஹமாசீ

ேரம- ³ேவஷஅ ஶுபா⁴ஶுபா⁴சீ ஆணிக ஸக³ யா ³வ ³வா சீ
ேதாட³ துேச ேத ஸ வ பாஶ ேர, ஜக²ட³தி துஜலா ேஜ ஸாசீ
குரவாளீேல, தாடி³யேல வா, தா³ஸ கதீ⁴ஹீமு த நேஸ

கு³லாம ஸ தத கு³லாம அஸேதா,ஜாணுன ேக⁴ ேஹஸ யஅேஸ

கனகா யா ஜரி அஸ யா ேப³ ³யா, து³ ப³ல நஸதீ ஜக²டா³யா
ஸம த² யாஹீ ப³ ³த⁴ கராயா, ஹணுனிஜுகா³ரீ ³ர தயா
நி ப⁴ய தீ⁴ரா, ேஹஸ யாஸீ, கர வன உதி³த மஹான
கா³ ேத உதா³ த அ ரு’த கா³ன ௐத ஸ ௐ ! ॥ 2॥
அ ஞா ேச திமிர ஜாஉ ேத³, பு⁴லவீ துஜ ேஜஆபா⁴ேஸ
-ம த³ பு²ரேண; உதா³ஸேதேச க⁴ வரீ க⁴ன ரசிதேஸ
ஜீவன- ரு’ ஶமவீ காயம; ப²ரப²ட ஓடீ⁴ ஜீவாலா
ஜ மாமாகு³னிமர ேநஈ, மர மாகு³னிஜ மாலா

அஹ ஜி கேதா ேஜா நர ேயேத², ேதாச ஜி கேதா ஸ வாலா
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॥ஸ யாஸாேச கீ³த ॥

ஜாணுன ேக⁴ யா ஸ யாலா அ கதீ⁴ஹீ ந வஶ ேஹா ’ மீ ’ வாலா
நி ப⁴ய தீ⁴ரா, ேஹஸ யாஸீ, கர வன உதி³த மஹான
கா³ ேத உதா³ த அ ரு’த கா³ன ௐத ஸ ௐ ! ॥ 3॥
ஜேய ேபரிேல ேதாசி ேபா⁴கி³ ப²ள, காரண கா யா ரஸவிதேஸ

ஶுபா⁴பாஸுனீ ஶுப⁴சீ ேஹாேத,அஶுபா⁴பாஸுனிஅஶுப⁴ தேஸ
நியமாதுனி யா ஹணதீ ஞாேத, oக◌़◌் குணீ கதீ⁴ஹீஸுடத நேஸ

ேஜா ேகாணீஹீ ேத³ஹ தா⁴ரிேதா, ப³ த⁴ன யாலா லாக³தேஸ
அேஸஸ ய ேஹ; பர துஆ மா நாம பாதீத அேஸ

மு த அேஸ ேதா ஸதா³ஸ வதா³,அனுப⁴வஆதா த வமஸி

நி ப⁴ய தீ⁴ரா, ேஹஸ யாஸீ, கர வன உதி³த மஹான
கா³ ேத உதா³ த அ ரு’த கா³ன ௐத ஸ ௐ ! ॥4॥
ஆஈ-பா³பா³ பிதா-பு ர அ ப னீ மி ரச ேஹ நி ய

அ ச வ ேன ப³க⁴தீ ேபாகள, களேல யா நச ஸ ய

அலி க³ஆ மா பிதா கு சா, பு ர கு சா அ மி ர ?
ஶ ரு கு சா அஸூ ஶேக, ேஜா அ ³வய பா⁴ேவ ஸ வ ர ?
ஸகல அேஸஹா அக² ட³ஆ மா, யாஹுன து³ஸரீ நச ஸ தா

விஶு ³த⁴ஆ மா த வமஸி , ேகவள அனுப⁴வஹாஆதா
நி ப⁴ய தீ⁴ரா, ேஹஸ யாஸீ, கர வன உதி³த மஹான
கா³ ேத உதா³ த அ ரு’த கா³ன ௐத ஸ ௐ ! ॥ 5॥
ஆேஹ ேகவள ஏகச ஆ மா, ஞாதா ஆணிமு த ஸதா³
நாஹி தயாலா நாம- பஹீ,அத²வா கஸலீ கல கதா

ராேஹ யாதச மாயா யாசீ, பாஹி வ ேனஹீஸாரீ

ஸா ப ேதா, பா⁴ஸதேஸ பரி ஜீவன ஜக³ மய யவஹாரீ

ச அஸஸி ேதா விஶு ³த⁴ஆ மா,அனுப⁴வஆதா த வமஸி

வி வ யாபீ அதீத பரி ேதா, ஜாணுன ேக⁴ யா வ பாஸி

நி ப⁴ய தீ⁴ரா, ேஹஸ யாஸீ, கர வன உதி³த மஹான
கா³ ேத உதா³ த அ ரு’த கா³ன ௐத ஸ ௐ ! ॥ 6॥
குேட² ேஶாத⁴ஸீமு தீலா ,மி ரா,ஹி டு³னி பா³ேஹரீ ?
இஹ-பரேலாகஹிஸம த² நாஹீமு தீ ³யாவயா ஸ ஸாரீ

ய த²ச ஆேஹ துசா ேஶாத⁴ ேதா ³ர தா² வரி அ ேத³வ ³ரு’ஹீ
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॥ஸ யாஸாேச கீ³த ॥

நிஜஹ ேத த⁴ரலீ ேதா³ரீ, தீச ஓட⁴ேத துஜ ேக³ஹீ
ேஸாட³ துசீ தீ பகட³ தீவரீ,ஶேமல ேத ஹா தளமள தீ

ேஹாஈல அ த து யா து:³கா² சா, ரு’த³யீ ேயஈல சிர-ஶா தீ
நி ப⁴ய தீ⁴ரா, ேஹஸ யாஸீ, கர வன உதி³த மஹான
கா³ ேத உதா³ த அ ரு’த கா³ன ௐத ஸ ௐ ! ॥ 7॥
தவ ரு’த³யாதுன ேபா³ல நி ⁴ ேத³, ஶா தி மிளாவீ ஸகளாஸ
பீ⁴தி நேஸ தீ மா யாபாஸுன, தி²ரசர ேகா யா ஜீவாஸ

வ ேலாகாதீல ேத³வக³ணீஅ ஸரபட யா ஜீவாத

’ மீ ’ ச அேஸ ேதா அ த யாமீ ஆ மா அவகா⁴ ரு’த³யாத
யஜிேதா ’ மீ ’ தீ ஸ வ ஜீவேன,இஹபரேலாகீ ஜீ அஸதீ
வ கீ³ ⁴தளீ நரகா ம ⁴ேய ப³ஹுவித⁴ ேலாகீ ஜீ வஸதீ
யஜிேதா ஸா யா ஆகா ாஹீ ஶ கா ஸ ஶயஅ பீ⁴தீ
காரண யா சா வபா⁴வஹா, கீ சி தாலா யா ⁴ரமவீதி
அஶா ரகாேர ஆ மப³லாேன ேதாட³ ப³ த⁴ேன தவ ஸாரீ
ஸுக²து:³கா² ேச பாஶ ஸகள ேஹ ேப³ ³யா ஜணு யா ஸ ஸாரீ

நி ப⁴ய தீ⁴ரா, ேஹஸ யாஸீ, கர வன உதி³த மஹான
கா³ ேத உதா³ த அ ரு’த கா³ன ௐத ஸ ௐ ! ॥ 8॥
ஜாஓ ராேஹா ேத³ஹ கஸாஹீ,விசார யாசா நச ஹாவா

கா ய தயாேச ஸரேலஆதா க ம ரவாஹீ ேதா ஜாவா

குணீஅ பு ேத³ பு பஹார வா லாதா² ³ ேத³ ேத³ஹாலா
நேகா ஹ காஹிச ேகா ,அ தரி ஜாணுனஆ யாலா

நி ³ய நி த³கா, ய ஜகா அேப⁴த³ லாேப⁴ யா தா²னீ
துதி வா நி தா³ நஸதீ ேதேத², ஜாணுன ராஹீ ஶா த மனீ

நி ப⁴ய தீ⁴ரா, ேஹஸ யாஸீ, கர வன உதி³த மஹான
கா³ ேத உதா³ த அ ரு’த கா³ன ௐத ஸ ௐ ! ॥ 9॥
காம, நாம அ த⁴ பி⁴லாஷா சி தீ யா யா வஸதாத

ரகட ந ேஹாஈ ரகாஶமய ேத ஸ ய தயா யா ரு’த³யாத
ேஜா ேகாணீ நிஜப னீ-பா⁴ேவ நாரீ-சி தன கரீதேஸ

ஸி ³த⁴ கதீ⁴ஹீ ேதா நர நாஹீ, ஜாணுன ேக⁴ ேஹஸ யஅேஸ

அ பஹீவ மாஜீ யாலா வாமி வாசா ேபா³த⁴அேஸ
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॥ஸ யாஸாேச கீ³த ॥

ஆணி ேராத⁴ஹீ யா ய தீலா ப³ ³த⁴ க னீ ேட²விதேஸ
மாயாஜாலாமது⁴னீ ேதா நர பார கதீ⁴ நச ஜாஉ ஶேக
ஹணுனீ யா யஜுனீ ப³ ேதா⁴, ணபேண ராஹிஸுேக²
நி ப⁴ய தீ⁴ரா, ேஹஸ யாஸீ, கர வன உதி³த மஹான
கா³ ேத உதா³ த அ ரு’த கா³ன ௐத ஸ ௐ ! ॥ 10॥
நேகா நிேகதன துேச வத:ேச, ராஹி ேமாகளா ஆதா

ப³ ³த⁴ ேகாண ேத க⁴ர ேஹ மி ர, துஜலா கரிேத கு³ணவ தா?
நீல க³க³ன ேஹ ச² பர ேச, ரு’ணமய ⁴மீ தவ ஶ யா

ைத³வவேஶ ேஜ மிேள அ ன ேத, புரேத ேத³ஹா ராகா²யா
ஜேல, க ேச அேஸல யாசா விசார முளிஹீ மனீ நேஸா

ஸதா³வாஹ யா நதீ³ ரமாேணமு த துசா ’ ’ஸதா³அேஸா
பாணீஅத²வா அ ன காஹீஹீ, யா தீ⁴ராலா நா மளவீ
ஜாணதேஸ ேஜா வ ப அபுேல, மஹானஆ மா ேதா மிளவீ

நி ப⁴ய தீ⁴ரா, ேஹஸ யாஸீ, கர வன உதி³த மஹான
கா³ ேத உதா³ த அ ரு’த கா³ன ௐத ஸ ௐ ! ॥ 11॥
காஹிஅ ப ஜன ஸ ய ஜாணதீ,இதர ³ேவஶ தவ கரதீல
ல ந திகேட³ ³யாேவ தீ⁴ரா, ஜரீ துலா ேத ஹஸதீல
ஜாேகா³-ஜாகீ³ ⁴ரமண கரீ ,மு தா, துஜ ேஹஸஹஜ க⁴ேட³
ஸா ய கரீ ப³ ³தா⁴ ஜா யா மாயா-ேமாஹாபலீகேட³
ேத³ஹ-ம யா க டாசீ ேஸாடு³ன ேத³ஈ பீ⁴தி அதா
ேமாத³-ஸுகா²சா ேஶாத⁴ ந ேக⁴ஈ, கரிஸீ கு ைஜ ஸஹாயதா

ஸுக²-து:³கா² யா பார ஜாஉனீ அசல ரஹாேவ ஸதா³ மனீ
பரமா யா யா ரா தீஸாடீ² ேஸவாரத ேஹாஈ சணீ

நி ப⁴ய தீ⁴ரா, ேஹஸ யாஸீ, கர வன உதி³த மஹான
கா³ ேத உதா³ த அ ரு’த கா³ன ௐத ஸ ௐ ! ॥ 12॥
ரார ³தா⁴சா ய ேஹாஈ ேதா, நி தி³ன ஐஸா தி²ர ரு’ தீ
ஸாத⁴ன கருனீஅவிசல பா⁴ேவ, ேத³ ஜீவாலா சிரமு தீ

ந தர புனரபி ஜ மச நாஹீ, காரண ேதேத² ³ைவத நேஸ
’ மீ ’ நாஹீஅ ’ ’ஹீ நாஹீ, ேத³வ ந மானவ ேகாணிஅேஸ

ஆ ம ப மீ க◌़◌் ஸ வச சாேலா, சிதா³ன த³மய சிரவாஸீ
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॥ஸ யாஸாேச கீ³த ॥

அஹ அேஸ ேஹ இத³ ஸ வஹீ ஜாணுன ேக⁴ஈ oக◌़◌் த வமஸி

cக◌़◌்
நி ப⁴ய தீ⁴ரா, ேஹஸ யாஸீ, கர வன உதி³த மஹான
கா³ ேத உதா³ த அ ரு’த கா³ன ௐத ஸ ௐ ! ॥ 13॥
ஜீவனவிகாஸ , ஜா । 1995அ க ; ராம ரு’ ணமட², நாக³ ர

THE SONG OF THE SANNYASIN

Wake up the note! the song that had its birth
Far off, where worldly taint could never reach;
In mountain caves, and glades of forest deep,
Whose calm no sigh for lust or wealth or fame
Could ever dare to break; where rolled the stream
Of knowledge, truth, and bliss that follows both.
Sing high that note, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Strike off thy fetters ! Bonds that bind thee down,
Of shining gold, or darker, baser ore;
Love, hate–good, bad–and all the dual throng,
Know, slave is slave, caressed or whipped, not free;
For fetters though of gold, are not less strong to bind;
Then, off with them, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Let darkness go; the will-o’-the-wisp that leads
With blinking light to pile more gloom on gloom.
This thirst for life, for ever quench; it drags
From birth to death, and death to birth, the soul.
He conquers all who conquers self . Know this
And never yield, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

’ Who sows must reap,’ they say . ’ and cause must bring
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The sure effect; good,good; bad, bad; and none
Escape the law . But whoso wears a form
Must wear the chain.’ Too true; but far beyond
Both name and form is Atman, ever free.
Know thou art That, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

They know not truth, who dream such vacant dreams
As father, mother, children, wife and friend.
The sexless Self ! whose father He ? whose child ?
Whose friend, whose foe is He who is but One ?
The Self is all in all, none else exists;
And thou art That, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

There is but One—The Free— The Knower—Self !
Without a name, without a form or stain.
In Him is Maya, dreaming all this dream.
The Witness, He appears nature, soul.
Know thou art That, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Where seekest thou ? That freedom, friend, this world
Nor that can give . In books and temple vain
Thy search . Thine only is the hand that holds
The rope that drags thee on . Then cease lament,
Let go the hold, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Say, ’ Peace to all : From me no danger be
To aught that lives . In those that dwell on high,
In those that lowly creep, I am the Self in all !
All life both here and there, do I renounce,
All heavens, and earths and hells, all hopes and fears.
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Thus cut thy bonds, Sannyasin bold ! Say—
’ Om Tat Sat, Om ! ’

Heed then no more how body lives or goes,
Its task is done . Let Karma float it down;
Let one put garlands on, another kick
This frame; say naught . No praise or blame can be
Where praiser, praised, and blamer, blamed are—one.
Thus be thou calm., Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Truth never comes where lust and fame and greed
Of gain reside . No man who thinks of woman
As his wife can ever perfect be;
Nor he who owns the least of things, nor he
Whom anger chains, can ever pass thro’ Maya’s gates.
So, give these up, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Have thou no home . What home can hold thee, friend ?
The sky thy roof; the grass thy bed; and food,
What chance may bring, well cooked or ill, judge not,
No food or drink can taint that noble Self
Which knows Itself . Like rolling river free
Thou ever be, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Few only know the truth . The rest will hate
And laugh at thee, great one; but pay no heed.
Go thou, the free, from place to place, and help
Them out of darkness, Maya’s veil . Without
The fear of pain or search for pleasure, go
Beyond them both, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’
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Thus, day by day, till Karma’s powers spent
Release the soul forever . No more is birth,
Nor I, nor thou, nor God, nor man . The ’ I ’
Has All become, the All is ’ I ’ and Bliss.
Know thou art That, Sannyasin bold ! Say—

’ Om Tat Sat, Om ! ’

Composed at the retreat of Thousand Island Park, New York, in July
1895, where Swami Vivekananda lived for seven weeks with some of his
disciples in order to give them spiritual training . ’ There were 12 of
us,’ a disciple writes, ’ and it seemed as if Pentecastal fire descended
and touched the Master . One afternoon, when he had been telling us of
the glory of renunciation, of the joy and freedom of those of the ochre
robe, he suddenly left us, and in a short time he had written his Song
of the Sannyasin , a very passion of sacrifice and renunciation .
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