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shrIramaNalaharI

શ્રીરમણલહર

॥ નમાે ભગવતે શ્રીમતે રમણાય॥
યતાે જન્માદ્યસ્ય પ્રભવ ત ચ યઃ કૂટિનલયાે
મુદા યન્માહા યં પ્ર ણગદ ત િનતં્ય શ્રુ તગણઃ ।
શવં શદંુ્ધ શા તં િનરવિધસખંુ સત્યમમલં
પરં વ દેઽહં ત કમિપ રમણાખ્યં ચ તમહઃ॥ ૧॥
મતાે હૃ પદ્માેસાવ ણ ગિરરા ેઽ ખલભવુાે
યદ તશ્ચૈત યં તિદહ રમણાે દ ક્ષણગતઃ ।
સતાં સવષાં યાે હૃિદ િહ રમતે વાત્મકલયા
નમ ત મૈ ભૂ ે હૃદયરમણાયાનવરતમ્॥ ૨॥
જડં દેહં ન યદ્ઘટપટિનભં ચ દ્વરિહતં
તતાે નાહં તદ્યન્ન િહ ભવ ત સપુ્તાૈ પ્ર તિદનમ્ ।
અતઃ કાેઽહં ત વં વ ત વરિધયા વે ષતવતઃ
સતઃ સાેઽહંસસૂ્ફ તહૃર્દ ણ ગરાૈ ભા ત રમણઃ॥ ૩॥
મનઃસઙ્ક પાેઽયં િત્રભવુનમયાે દૃ યિનચયાે
મમૈતે સઙ્ક પા ઇ ત શતિધયાઽઽલાેક્ય સતતમ્ ।
અહં કાે વેત્ય તહૃર્િદ િનજિવમશ પિરણતે
ચદાન દઃ સાેઽહં સુ્ફર ત ભગવાં તત્ર રમણઃ॥ ૪॥
જરાદૂ્ય મવ્રાતાઽઽકુલિવષમસસંારજલધ-ે
સ્ત્રધાતપ્તા વાન્નર ગખગાદ્યા ક ણયા ।
સમુદ્ધતુ શાેણાચલતટિનવાસી ક લયુગે
સદાન દઃ સદ્ધાે જય ત રમણાખ્યઃ સ ભગવાન્॥ ૫॥
અિહસા સદ્ધા તપ્ર ણિહતદયાધમર્સયુ ં
યતીનાં બાૈદ્ધાનાં જનદશવલાખ ડમ તનામ્ ।
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િયશપૂદ્ભક્તાનાં તદનુ રમણેશાન ભગવન્
જનાેઽ સ વં બુદ્ધઃ ક્રમશ ઇહ હીશામ સર સ॥ ૬॥
કુરાન યતે્રીણા મહ જગ ત માેહ મદગુરાેઃ
સમાગચ્છ તીનાં શ મતમનસે લામિવિધતઃ ।
પ્ર નાં સ પ્રા યં યદુત પરમં દૈવમુિદતં
ખુદાચાલાહ વં રમણભગવ યાેમતનુમન્॥ ૭॥
પદાથાર્નૂચે ગાૈતમમુિનવરઃ ષાેડશતયા
કણાદ સપ્તવૈેત્યવદદથ વૈશે ષક ઋ ષઃ ।
પદાથાર્નામષેાં િત્રગુણિવકૃતાનામ ભવુાં
પરં પારં બ્રહ્મં વમ સ રમણાશષેરમણ॥ ૮॥
અનાદ પ્રાેક્તાૈ િહ પ્રકૃ તપુ ષાૈ િવશ્વજનકાૈ
યયાેભદજ્ઞાનાદ્ભવ ત મનુ ે મુક્તપુ ષઃ ।
ઇદં સાઙ્ખ્યં જ્ઞાનં સમકથયદાદાૈ તુ કિપલ-
વમવેૈતત્ત વં પરમમ સ કૈવલ્યરમણ॥ ૯॥

અિહભ્રા તીર વાં રજતિધષણા શુ ક્તપુટકે
તથવંૈ ચદૂ્રપે િનરવિધસખુે િવશ્વકલના ।
ઇતીદં યત્ત વં પરમસખુદં શાઙ્કરમતે
તદદ્વતંૈ ધામ વમ સ ભગવ પાદ રમણ॥ ૧૦॥
જગદ્રઙ્ગે ચત્રે લ લતપટમાલ્યાિદલ સતે
નટા વેતે સવ સ્થલજલખગાઃ પ્રા ણિનવહાઃ ।
મહામાયાઽ યા ચપલચપલા સવૈ સનુટ ।
મહાસતૂ્રાચાયા રમણ સકલં વં ભ્રમય સ॥ ૧૧॥
વમ ગ્ વં સાેમ વમ સ પવન વં જલમ સ
વમકર્ વં વી િવયદિપ મહત્તારકગણઃ ।
તથા િવશ્વે દેવા વમ સ વ ણ વં સરુપ ત-
યર્માે દ્રાેઽ સ વં રમણ ધનદાે ગી પ તર સ॥ ૧૨॥
જગ સ્રષ્ટા બ્રહ્મા ભવ સ ભગવન્ ષ્ટસમયે
જગ ત્રાતા િવ વમ સ િકલ િવશ્વ ભરવપુઃ ।
મહાદેવાેઽ સ વં િન ખલભવસહંારિવભવ-
સ્ત્રયાેઽ યેતે દેવા તવ રમણ લીલાિવલ સતાઃ॥ ૧૩॥
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શવ વં શવૈાનાં હિરર સ મુકુ દાઙ્ ઘસહૃુદાં
ભવાની શાક્તાનાં ગણપભજકાનાં ગણપ તઃ ।
રિવ વં સાૈરાણામ સ હુતવહ વં િહ યજતાં
દ્વ નાં સાિવત્રી વદ રમણ િક િક ન ભવ સ॥ ૧૪॥
મ ણદ્વ પે નીપાપેવનગત ચ તામ ણગ્ હે
સમાસીના પાશાઙુ્કશ વરભયાપાેહનભુ ।
િત્રણતે્રા રક્તાભા શશધરિકર ટાઽતુલકૃપા
મતાસ્યા િક ન વં રમણ ભવુનાધીશ્વરવધૂઃ॥ ૧૫॥
િપતા પાતા નેતા વમ સ િવષમે સાધનપથે
પ્રભાે માતાઽ સ વં હ્યનપુમદયામૂ તરમલા ।
ગુ વં ચાેદ્ધતાર્ સખુરિહત સસંારજલધ-ે
સ્ત્ર પાે ભા સ વં રમણભગવં તે પદજુષામ્॥ ૧૬॥
મુમુક્ષણૂાં મા યા વમ સ ભગવન્મુ ક્તલ તકા
સખુેચ્છૂનાં ણાં વમ સ સખુસાપેાનપદવી ।
મખાસક્તાનાં વં હ્ય સ િવ તવૈતાનકિવિધ-
તપાેિનષ્ઠાનાં વં રમણ મિહતઃ સ દ્ધમિહમા॥ ૧૭॥
િનરાકારાેઽિપ વં ભવ સ િવિવધાકારિવભવ-
વમદ્વતૈી દ્વતૈી નનુ લસ સ િવશ્વાત્મકતનુઃ ।
વમેકાેઽનેકાત્મા સુ્ફર સ િન ખલાકાર ચરઃ
પ્રકાશાેઽદૃ યશ્ચ વમ સ રમણાચાયર્ ભગવન્॥ ૧૮॥
િવરાડ ગ્ િવશ્વ વમ સ મહસા ગ્ર ત તથા
િહર યા તઃ વ ે ભવ સ પવન તજૈસ ઇ ત ।
સષુુપ્તાવીશ વં િદનકરતનુઃ પ્રાજ્ઞ ઉિદત-
તુર યે ધા વં રમણ હૃદયે હ્યાે મ ત પદમ્॥ ૧૯॥
મનાે ન વં બુ દ્ધનર્ ભવ સ તયા ને દ્રયગણ-

વહઙ્કારાે ન વં પ્રકૃ તર સ ન વં ન િવકૃ તઃ ।
અિવદ્યાઽનાિદ વં ન ભવ સ ન દગૃ્દૃ યિનચય-
શ્ચદાન દઃ સતં્ય વમ સ પરમં બ્રહ્મરમણ॥ ૨૦॥
વ સષ્ઠાે નવૈ વં ભવ સ ન તથા ગાૈતમમુિન-
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ભર્રદ્વા ેઽિત્ર વં ન િહ બહુમતઃ કાૈ શક ઉત ।
ન વા માર ચ વં સભુગ જમદ ગ્ વમિપ નાે
મહઃ સપ્તષ ણામિય રમણ લાેકાેત્તરમ સ॥ ૨૧॥
કલેદાષાન્નાનાકલષુમ તપાષ ડક લતે
િવધમઽ મ વશ્વે િપબ ત તવ વાક્યા તકણાન્ ।
જનાૈઘઃ સવાઽિપ શ્રવણબલત પ્તમયતે
પ્રભાવઃ સ પૂણર્ તવ રમણ ગ ત જગ ત॥ ૨૨॥
અહાે ધ યેયં તે જનનવશતાે ભારતમહી
હ્યવાચી િદગ્ધ યા તવ પદસરાે ઙ્કનવશાત્ ।
શવાકારાે ધ ય વ ણ ગિર ત્તુઙ્ગ શખરાે
મહષ યત્ર વં િવહર સ સતામાપ્ત રમણ॥ ૨૩॥
સરુાઃ સદ્ધાઃ સા યા યમિનયમયુક્તાઃ સતુપસઃ
સરુ ષબ્રહ્મ ષપ્ર તય ઉતા યે ચ ય મનઃ ।
મુહૂત બ્રાહ્મે તુ શ્રુ તમધુરનાના તુ તપરાઃ
નમ ત વાં બ્રહ્મન્ રમણ ક ણાપૂણર્જલધે॥ ૨૪॥
સુ્ફરચ્છા તજ્યાે નાતુ લત શવકૈલાસમિહમા
લસ કૈવલ્યશ્રીહ સતહિરવૈકુ ઠગિરમા ।
િવરાગૈશ્ચયાર્ભાસિુવ જતસધુાસાગરયશાઃ
કૃપા ધેઃ શાેણાદ્રાૈ જય ત રમણસ્યાશ્રમવરઃ॥ ૨૫॥
કપાેલે વામે વં કરકમલમાધાય િવમલે
શયાનશ્ચાેત્તાનં ક્ષ તજગતનતે્રા જયુગલઃ ।
ઋ ષઃ શા તઃ સાેઽહંસુ્ફરણપરમાન દમુિદતઃ
શવઃ પૂણર્ઃ સાક્ષી જય ત રમણઃ શાેણકટકે॥ ૨૬॥
મતં વક્ત્રે શભંુ્ર કરકમલમુદ્રા સખુકર
વભાવસ્થાૈ પાદાૈ િનજસહજભાવ સ્થતમનાઃ ।
વસાનઃ કાપૈીનં ધવલમવધૂતા ખલતમાઃ
પરાત્મા શાેણાદ્રાૈ રમણભગવા ભા ત ભયહૃત્॥ ૨૭॥
કટાક્ષક્ષપે તે હર ત હૃદય વા તમ ખલં
દયાદૃ ષ્ટઃ પૂણાર્ પ્રકટય ત િવજ્ઞાન મિહરમ્ ।
દદાતીષદ્ધાસ્યં પ્રણતમનુ યાત્મપદવી-
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મમેય તે ધ યાે રમણમિહમા વાગિવષયઃ॥ ૨૮॥
રકારાેઽ ગ્ બ્રર્હ્મન્ દહ ત સહસા સ ચતમલં
મકારશ્ચ દ્રાેઽયં હર ત તપનં સ ચ ત સધુામ્ ।
ણકારશ્ચાકા હ ત્યલઘુ િન બડાજ્ઞાન ત મરં
િવભૂ ત વન્ના ાે જય ત રમણેશાન જગ ત॥ ૨૯॥
સમુદ્ધતુ લાેકા ક લમલહતાં તપ્તહૃદયાન્
સરુાણાં સનેાનીઃ સદયમવતીણર્ વમધનુા ।
અવેક્ષ્ય પ્રત્યકં્ષ રમણભગવં વામનજુગાૈ
કિવઃ ક ઠેકાવ્યાે ગણપ તમુિન સિૂર તલકઃ॥ ૩૦॥
પ્રસાદા સ પ્રા યાર્દિપ સરુવરે ય તવ કૃપાં
પરં મ વા છ વા ણ મવ િન જ્ઞાનિનગડમ્ ।
િવિનદ્ર શ્ચદૂ્રપે િનરવિધસખુે મ જ ત સધુીઃ
સ પુ યાનાં મ યે રમણ પિરણામઃ પરગુરાે॥ ૩૧॥
અસારે સસંારે િવષય ગ ણાભ્ર મતધી-
શ્ચરન્નાનાયાનેાૈ પ્રબલતરસ કમર્વશતઃ ।
ઇદાની ં સ પ્રાપ્તશ્ચરણકમલં તે ભયહરં
મહષ બ્રહ્મષ રમણભગવ વં િહ શરણમ્॥ ૩૨॥
ફલાસક્તઃ કુવર્ વિવધમિનશં કમર્ બહુધા
ભ્રમન્નાનાતીથ ભુિવ બત પઠ છાસ્ત્રિનકરમ્ ।
અશા તઃ સવર્ત્રાિવિદતિનજ પાેઽહમધનુા
શર યં પ્રાપ્ત વાં રમણભગવં વં િહ શરણમ્॥ ૩૩॥
જપન્નાનામ ત્રા તવમિપ સરુાણાં િવરચયન્
લખ ય ત્રાં તા તં્ર મતમિપ િવશ વૈિદકમુત ।
વ પાજ્ઞાનને પ્રબલતમસાચ્છાિદતમ ત-
વયાભાસાં ધા ા સદયમવલાેક્યાેઽહમધનુા॥ ૩૪॥

મહામાેહેનાહાે િવષમિવષયાનવે ભજતઃ
વત વાવસ્થાનં ત્યજત ઉદયે દુલર્ભતમમ્ ।
િવહાયા તદૃર્ ષ્ટ બિહરિવરતં ધાવત ઇહ
પ્રભાે ક્ષ તવં્ય મે રમણ ચપલસ્યાપચિરતમ્॥ ૩૫॥
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ત્રયી જ્ઞાનં યાેગિ વ ત િવિદતમાગર્ત્રયપરા
યથેચ્છં ગચ્છ તુ વ ચમનુ ત્યાત્ર મનુ ઃ ।
અહં તુ વ પાદા બુજશરણદ ક્ષાિવમલધી-
જર્ગ સવ લાેકે રમણભગવ વ સદશૃમ્॥ ૩૬॥
પથઃ સવાર્ હ વા ભ્રમણપિરતપ્તઃ શ્રમયુતઃ
પ્રપન્નાેઽહં ભક્તઃ પદસર સજં તે હ્યભયદમ્ ।
શર યઃ શક્તાે માં રમણભગવન્નાેદ્ધર સ ચ-ે
વદ યં કં લાેકે શરણમધનુા યા મ કથય॥ ૩૭॥
િનબદં્ધ હૃદ્ગ્ર થ મમ સપિદ સ ભેદય િવભાે
સમ તં સ છ ધ વમથ ભગવન્ સશંયમિપ ।
ક્ષયં દ્રાક્સવાર્ ણ પ્રણય મમ કમાર્ ણ દયયા
પરં વં વાત્માનં પ્રથય રમણેશાન હૃદયે॥ ૩૮॥
વમાત્મા િવશ્વષેાં હૃદયકુહરે ભા સ િવમલઃ
પરાતં્મ તે િદવ્યં પદસર સજદ્વ દ્વમધનુા ।
પ્રપન્નાેઽ મ બ્રહ્મન્ ગુ રમણ માં શાિધ કૃપયા
યથાહં ગચ્છેયં ભવજલિધપારં તવ પદમ્॥ ૩૯॥
અહં દૈ યાગાર વમ સ િવભવાનાં જનનભ-ૂ
મર્હામૂઢાેઽહં વં હ્ય સ િન ખલિવજ્ઞાનિનલયઃ ।
િપપાસાશ્રા તાેઽહં વમ સ શવપીયષૂલહર
ગુ વં શ યાેઽહં રમણભગવ પાિહ દયયા॥ ૪૦॥
કરાલે સહાસ્યે યિદ પત ત હા પ્રા ણિનકરઃ
પ્રણષ્ટાે િન ર્ વાે ભવ ત િવકલશ્ચ પ્રકૃ તતઃ ।
તવાચાયર્સ્યવૈં હ્યમલક ણાદૃ ષ્ટકલયા
ભવેન્નષ્ટાે વાે ભુિવ રમણ મ યેઽદ્ભુત મદમ્॥ ૪૧॥
મુમુ જજ્ઞાસયુર્ ઇહ મનજુઃ પવૂર્સકૃુતૈઃ
શ્વપાકાે ગાે ડાે યવનકુલ ે વા ભવતુ િકમ્ ।
સ યા ત વદ્વક્ત્રપ્રસરદુપદેશાત્મસધુયા
પરં ત્યાેઃ પારં રમણ તવ સા યં ચ ભજ ત॥ ૪૨॥
સભા યં સદ્ધા તં તવ મિહતસદ્દશર્નગતં
હૃદા પાયં પાયં રમણભગવન્ પ ડતગણઃ ।
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પ્રહૃષ્ટ પ્તાત્મા ભવ ત ગતસ દેહ ત મરાે
ન ક મૈ વદ્વાણી િદશ ત શવકૈવલ્યપદવીમ્॥ ૪૩॥
કુતાેઽયં સસંારઃ પ્રભવ ત કુતાેઽજ્ઞાન ત મરં
કુતાે વેશાનાૈ ભવ ત કથમદ્વતૈિધષણા ।
વત વસ્ય જ્ઞાને િક મહ ગુ શ ય વકથનં
ચદાન દાકારે જય ત રમણે શ્રીભગવ ત॥ ૪૪॥
અિનત્યે લાેકેઽ મન્નસખુભિરતેઽવા ય જનનં
પરં િનતં્ય સતં્ય હૃદયરમણં શાશ્વતસખુમ્ ।
ભવ તં પ્રાપ્તા યે રમણભગવન્ પુ યપુ ષાઃ
કૃતાથર્ વં તષેાં કથ મવ કવી દ્રઃ કથયતુ॥ ૪૫॥
િવિદ વા યં દેવં તર ત ભુિવ ત્યું તનુધરાે
યતાે ના યઃ પ થા ઇ ત ભણ ત મુ યૈ શ્રુ તરિપ ।
વમવેાયં દેવાે હૃદયરમણઃ સવર્જગતાં
મહાત્મ સ પજૂ્યે જગ ત મિહમા તે િવજયતે॥ ૪૬॥
િવના વાત્મજ્ઞાનં ક્વચન મનજુઃ કાેઽિપ િવમલાં
કદા ચદ્યાત્યુવ્યા કથમિપ ન િનવાર્ણપદવીમ્ ।
ઇ ત જ્ઞાનજ્યાે તઃ પ્રકિટતવતાે ભારતભુિવ
પ્રભા તે બ્રહ્મા ડે રમણ લસતીશાનયશસા॥ ૪૭॥
અહં બ્રહ્મા મી ત શ્રુ તહૃિદ વચ ત વમ સ ચ-ે
ત્યયંહ્યાત્મા બ્રહ્મતે્યિપ ગિદત મ થં યદમલમ્ ।
ચદાન દઃ સતં્ય તદ સ રમણ બ્રહ્મ પરમં
હ્યહં વં વં ચાહં નનુ રમણ નાના ત િક મહ॥ ૪૮॥
પરં બ્રહ્માન દં િવમલમનઘં શાશ્વતમજં
શવં પૂણ શા તં પરમશભુ પં હ્ય ભનવમ્ ।
પ્રપ ચાતીતં શં િત્રગુણરિહતં િનત્યમુિદતં
મહ ષ વ દે શ્રીરમણભગવ તં હૃિદ મુદા॥ ૪૯॥
નમ તે પૂણાર્ય િત્રભવુનમયાયા ખલિવદે
નમ તે િનત્યાય પ્રકૃ તરિહતાયાત્મમહસે ।
નમ તે શદુ્ધાય પ્રણતજનનાથાય િવભવે
નમ તે ભૂ ે શ્રીરમણગુરવે શ્રીભગવતે॥ ૫૦॥
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નમાે મહં્ય કત્ર િન ખલભવુનાધારવપષુે
નમાે મહં્ય જ્ઞાત્રે વયનુમય પાય કવયે ।
નુમાે મહં્ય ધાત્રે નગવરિનવાસાય મનુયે
નમાે મહં્ય ભત્ર હૃદયરમણાયેહ સતતમ્॥ ૫૧॥
િવશષેાથાર્ લઘ્વી “નરપ ત ગે દ્રણે” ભ ણતા
પનુાના વાત્માનં રમણલહર યં િવજયતે ।
અનને તાતે્રેણ મર ત રમણં યઃ શભુમ તઃ
પ્રસાદ તસ્યાસ્ય પ્રવહ ત પરસ્યા ખલગુરાેઃ॥ ૫૨॥
ઇ ત શ્રીનરે દ્રકેસિરશમર્પ્રણીતા શ્રીરમણલહર ॥
શ્રીરમણાપર્ણમ તુ॥
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