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shrIrAmagItA

શ્રીરામગીતા

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ -

તતાે જગન્મઙ્ગલમઙ્ગલાત્મના
િવધાય રામાયણક તમુત્તમામ્ ।

ચચાર પવૂાર્ચિરતં રઘૂત્તમાે
રાજ ષવયર ભસિેવતં યથા ॥ ૧॥

સાૈ મિત્રણા ષ્ટ ઉદારબુ દ્ધના
રામઃ કથાઃ પ્રાહ પુરાતનીઃ શભુાઃ ।

રાજ્ઞઃ પ્રમત્તસ્ય ગસ્ય શાપતાે
દ્વજસ્ય તયર્ વમથાહ રાઘવઃ॥ ૨॥

કદા ચદેકા ત ઉપ સ્થતં પ્રભું
રામં રમાલા લતપાદપઙ્કજમ્ ।

સાૈ મિત્રરાસાિદતશદુ્ધભાવનઃ
પ્રણ ય ભ યા િવનયા વતાેઽબ્રવીત્॥ ૩॥

વં શદુ્ધબાેધાેઽ સ િહ સવર્દેિહના-
માત્માસ્યધીશાેઽ સ િનરાકૃ તઃ વયમ્ ।

પ્રતીયસે જ્ઞાનદશૃાં મહામતે
પાદા જ ઙ્ગાિહતસઙ્ગસઙ્ ગનામ્॥ ૪॥

અહં પ્રપન્નાેઽ મ પદા બુજં પ્રભાે
ભવાપવગ તવ યાે ગભાિવતમ્ ।

યથા જસાજ્ઞાનમપારવાિરિધ
સખંુ તિર યા મ તથાનુશાિધ મામ્॥ ૫॥

શ્રુ વાથ સાૈ મત્રવચાેઽ ખલં તદા
પ્રાહ પ્રપન્ના તહરઃ પ્રસન્નધીઃ ।

િવજ્ઞાનમજ્ઞાનતમઃપ્રશા તયે
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શ્રુ તપ્રપનં્ન ક્ષ તપાલભષૂણઃ॥ ૬॥
શ્રીરામચ દ્ર ઉવાચ -

આદાૈ વવણાર્શ્રમવ ણતાઃ િક્રયાઃ
કૃ વા સમાસાિદતશદુ્ધમાનસઃ ।

સમા ય ત પૂવર્મપુાત્તસાધનઃ
સમાશ્રયે સદુ્ગ માત્મલ ધયે॥ ૭॥

િક્રયા શ્રીરાેદ્ભવહેતુરાદતૃા
પ્રયા પ્રયાૈ તાૈ ભવતઃ સરુા ગણઃ ।

ધમતરાૈ તત્ર પનુઃ શર રકમ્
પનુઃ િક્રયા ચક્રવદ યર્તે ભવઃ॥ ૮॥

અજ્ઞાનમવેાસ્ય િહ મૂલકારણં
તદ્ધાનમવેાત્ર િવધાૈ િવધીયતે ।

િવદ્યવૈ તન્નાશિવધાૈ પટ યસી
ન કમર્ ત જં સિવરાેધમીિરતમ્॥ ૯॥

નાજ્ઞાનહાિનનર્ ચ રાગસકં્ષયાે
ભવેત્તતઃ કમર્ સદાષેમુદ્ભવેત્ ।

તતઃ પનુઃ સં તર યવાિરતા
ત માદુ્બધાે જ્ઞાનિવચારવા ભવેત્॥ ૧૦॥

નનુ િક્રયા વેદમખુને ચાેિદતા
તથવૈ િવદ્યા પુ ષાથર્સાધનમ્ ।

કતર્વ્યતા પ્રાણ તઃ પ્રચાેિદતા
િવદ્યાસહાય વમપુૈ ત સા પનુઃ॥ ૧૧॥

કમાર્કૃતાૈ દાષેમિપ શ્રુ તજર્ગાૈ
ત મા સદા કાયર્ મદં મુમુ ણા ।

નનુ વત ત્રા ધ્રવુકાયર્કાિરણી
િવદ્ય ન િક ચન્મનસા યપેક્ષતે॥ ૧૨॥

ન સત્યકાયાઽિપ િહ યદ્વદ વરઃ
પ્રકાઙ્ક્ષતેઽ યાનિપ કારકાિદકાન્ ।

તથવૈ િવદ્યા િવિધતઃ પ્રકા શતૈ-
િવ શ યતે કમર્ ભરેવ મુક્તયે॥ ૧૩॥
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કે ચદ્વદ તી ત િવતકર્વાિદન-
તદ યસદષૃ્ટિવરાેધકારણાત્ ।

દેહા ભમાનાદ ભવધર્તે િક્રયા
િવદ્યા ગતાહઙૃ્ક તતઃ પ્ર સ દ્ય ત॥ ૧૪॥

િવશદુ્ધિવજ્ઞાનિવરાેચના ચતા
િવદ્યાત્મ ત્તશ્ચરમે ત ભ યતે ।

ઉદે ત કમાર્ ખલકારકાિદ ભ-
િનહ ત િવદ્યા ખલકારકાિદકમ્॥ ૧૫॥

ત માત્ત્યજે કાયર્મશષેતઃ સધુી-
િવદ્યાિવરાેધાન્ન સમુચ્ચયાે ભવેત્॥

આત્માનુસ ધાનપરાયણઃ સદા
િન ત્તસવ દ્રય ત્તગાેચરઃ॥ ૧૬॥

યાવચ્છાર રાિદષુ માયયાત્મધી-
તાવ દ્વધેયાે િવિધવાદકમર્ણામ્ ।

નેતી ત વાક્યૈર ખલં િન ષ ય તત્
જ્ઞા વા પરાત્માનમથ ત્યજે ક્રયાઃ॥ ૧૭॥

યદા પરાત્માત્મિવભેદભેદકં
િવજ્ઞાનમાત્મ યવભા ત ભા વરમ્ ।

તદૈવ માયા પ્રિવલીયતેઽ જસા
સકારકા કારણમાત્મસં તેઃ॥ ૧૮॥

શ્રુ તપ્રમાણા ભિવના શતા ચ સા
કથં ભિવષત્યિપ કાયર્કાિરણી ।

િવજ્ઞાનમાત્રાદમલા દ્વતીયત-
ત માદિવદ્યા ન પનુભર્િવ ય ત॥ ૧૯॥

યિદ મ નષ્ટા ન પનુઃ પ્રસયૂતે
કતાર્હમસ્યે ત મ તઃ કથં ભવેત્ ।

ત મા વત ત્રા ન િકમ યપેક્ષતે
િવદ્ય િવમાેક્ષાય િવભા ત કેવલા॥ ૨૦॥
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સા તૈ ત્તર યશ્રુ તરાહ સાદરં
યાસં પ્રશ તા ખલકમર્ણાં સુ્ફટમ્ ।

અેતાવિદત્યાહ ચ વા જનાં શ્રુ ત-
જ્ઞાર્નં િવમાેક્ષાય ન કમર્ સાધનમ્॥ ૨૧॥

િવદ્યાસમ વને તુ દ શત વયા
ક્રતનુર્ દષૃ્ટા ત ઉદાહૃતઃ સમઃ ।

ફલૈઃ થ વાદ્બહુકારકૈઃ ક્રતુઃ
સસંા યતે જ્ઞાનમતાે િવપયર્યમ્॥ ૨૨॥

સપ્રત્યવાયાે હ્યહ મત્યનાત્મધી-
રજ્ઞપ્ર સદ્ધા ન તુ ત વદ શનઃ ।

ત માદુ્બધૈ ત્યાજ્યમિવિક્રયાત્મ ભ-
િવધાનતઃ કમર્ િવિધપ્રકા શતમ્॥ ૨૩॥

શ્રદ્ધા વત ત વમસી ત વાક્યતાે
ગુરાેઃ પ્રસાદાદિપ શદુ્ધમાનસઃ ।

િવજ્ઞાય ચૈકા યમથાત્મ વયાેઃ
સખુી ભવને્મે િરવાપ્રક પનઃ॥ ૨૪॥

આદાૈ પદાથાર્વગ તિહ કારણં
વાક્યાથર્િવજ્ઞાનિવધાૈ િવધાનતઃ ।

ત વ પદાથા પરમાત્મ વકા-
વસી ત ચૈકા યમથાનયાેભર્વેત્॥ ૨૫॥

પ્રત્યક્પરાેક્ષાિદ િવરાેધમાત્મનાે-
િવહાય સઙ્ગ્ હ્ય તયાે શ્ચદાત્મતામ્ ।

સશંાેિધતાં લક્ષણયા ચ લ ક્ષતાં
જ્ઞા વા વમાત્માનમથાદ્વયાે ભવેત્॥ ૨૬॥

અેકાત્મક વા જહતી ન સ ભવ-ે
ત્તથાજહ લક્ષણતા િવરાેધતઃ ।

સાેઽય પદાથાર્િવવ ભાગલક્ષણા
યજેુ્યત ત વ પદયાેરદાષેતઃ॥ ૨૭॥

રસાિદપ ચીકૃતભૂતસ ભવં
ભાેગાલયં દુઃખસખુાિદકમર્ણામ્ ।
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શર રમાદ્ય તવદાિદકમર્જં
માયામયં સ્થૂલમપુાિધમાત્મનઃ॥ ૨૮॥

સૂ મં મનાેબુ દ્ધદશે દ્રયૈયુર્તં
પ્રાણૈરપ ચીકૃતભૂતસ ભવમ્ ।

ભાેક્તુઃ સખુાદેરનુસાધનં ભવેત્
શર રમ ય દ્વદુરાત્મનાે બુધાઃ॥ ૨૯॥

અનાદ્યિનવાર્ચ્યમપીહ કારણં
માયાપ્રધાનં તુ પરં શર રકમ્ ।

ઉપાિધભેદાત્તુ યતઃ થિ થતં
વાત્માનમાત્મ યવધારયે ક્રમાત્॥ ૩૦॥

કાેશે વયં તષેુ તુ તત્તદાકૃ ત-
િવભા ત સઙ્ગા સ્ફ તકાપેલાે યથા ।

અસઙ્ગ પાેઽયમ ે યતાેઽદ્વયાે
િવજ્ઞાયતેઽ મ પિરતાે િવચાિરતે॥ ૩૧॥

બુદ્ધે સ્ત્રધા ત્તરપીહ દૃ યતે
વ ાિદભેદેન ગુણત્રયાત્મનઃ ।

અ યાે યતાેઽ મ વ્ય ભચાિરતાે ષા
િનત્યે પરે બ્રહ્મ ણ કેવલે શવે॥ ૩૨॥

દેહે દ્રયપ્રાણમન શ્ચદાત્મનાં
સઙ્ઘાદજસં્ત્ર પિરવતર્તે િધયઃ ।

ત્ત તમાેમૂલતયાજ્ઞલક્ષણા
યાવદ્ભવેત્તાવદસાૈ ભવાેદ્ભવઃ॥ ૩૩॥

ને તપ્રમાણને િનરાકૃતા ખલાે
હૃદા સમા વાિદત ચદ્ઘના તઃ ।

ત્યજેદશષંે જગદાત્તસદ્રસં
પી વા યથા ભઃ પ્રજહા ત ત ફલમ્॥ ૩૪॥

કદા ચદાત્મા ન તાે ન યતે
ન ક્ષીયતે નાિપ િવવધર્તેઽનવઃ ।

િનર તસવાર્ તશયઃ સખુાત્મકઃ
વય પ્રભઃ સવર્ગતાેઽયમદ્વયઃ॥ ૩૫॥
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અેવંિવધે જ્ઞાનમયે સખુાત્મકે
કથં ભવાે દુઃખમયઃ પ્રતીયતે ।

અજ્ઞાનતાેઽ યાસવશા પ્રકાશતે
જ્ઞાને િવલીયેત િવરાેધતઃ ક્ષણાત્॥ ૩૬॥

યદ યદ યત્ર િવભાવ્યતે ભ્રમા-
દ યાસ મત્યાહુરમું િવપ શ્ચતઃ ।

અસપર્ભૂતેઽિહિવભાવનં યથા
ર વાિદકે તદ્વદપીશ્વરે જગત્॥ ૩૭॥

િવક પમાયારિહતે ચદાત્મકે-
ઽહઙ્કાર અેષ પ્રથમઃ પ્રક પતઃ ।

અ યાસ અેવાત્મિન સવર્કારણે
િનરામયે બ્રહ્મ ણ કેવલે પરે॥ ૩૮॥

ઇચ્છાિદરાગાિદ સખુાિદધ મકાઃ
સદા િધયઃ સં તહેતવઃ પરે ।

ય મા પ્રસપુ્તાૈ તદભાવતઃ પરઃ
સખુ વ પેણ િવભાવ્યતે િહ નઃ॥ ૩૯॥

અનાદ્યિવદ્યાેદ્ભવબુ દ્ધ બ બતાે
વપ્રકાશાેઽય મતીયર્તે ચતઃ ।

આત્માિધયઃ સા ક્ષતયા થિ થતાે
બુ દ્યાપિર ચ્છન્નપરઃ સ અેવ િહ॥ ૪૦॥

ચ દ્બ બસાક્ષ્યાત્મિધયાં પ્રસઙ્ગત-
વેકત્ર વાસાદનલાક્તલાેહવત્ ।

અ યાે યમ યાસવશા પ્રતીયતે
જડાજડ વં ચ ચદાત્મચેતસાેઃ॥ ૪૧॥

ગુરાેઃ સકાશાદિપ વેદવાક્યતઃ
સ તિવદ્યાનુભવાે િનર ક્ષ્ય તમ્ ।

વાત્માનમાત્મસ્થમપુાિધવ જતં
ત્યજેદશષંે જડમાત્મગાેચરમ્॥ ૪૨॥

પ્રકાશ પાેઽહમ ેઽહમદ્વયાે-
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ઽસકૃ દ્વભાતાેઽહમતીવ િનમર્લઃ ।
િવશદુ્ધિવજ્ઞાનઘનાે િનરામયઃ

સ પૂણર્ આન દમયાેઽહમિક્રયઃ॥ ૪૩॥
સદૈવ મુક્તાેઽહમ ચ ત્યશ ક્તમા-

નતી દ્રયજ્ઞાનમિવિક્રયાત્મકઃ ।
અન તપારાેઽહમહિનશં બુધૈ-

િવભાિવતાેઽહં હૃિદ વેદવાિદ ભઃ॥ ૪૪॥
અેવં સદાત્માનમખ ડતાત્મના

િવચારમાણસ્ય િવશદુ્ધભાવના ।
હ યાદિવદ્યામ ચરેણ કારકૈ

રસાયનં યદ્વદુપા સતં જઃ॥ ૪૫॥
િવિવક્તઆસીન ઉપારતે દ્રયાે

િવિન જતાત્મા િવમલા તરાશયઃ ।
િવભાવયેદેકમન યસાધનાે

િવજ્ઞાનદકેૃ્કવલઆત્મસં સ્થતઃ॥ ૪૬॥
િવશ્વં યદેત પરમાત્મદશર્નં

િવલાપયેદાત્મિન સવર્કારણે ।
પૂણર્ શ્ચદાન દમયાેઽવ તષ્ઠતે

ન વેદ બાહ્યં ન ચ િક ચદા તરમ્॥ ૪૭॥
પવૂ સમાધેર ખલં િવ ચ તયે-

દાેઙ્કારમાત્રં સચરાચરં જગત્ ।
તદેવ વાચ્યં પ્રણવાે િહ વાચકાે

િવભાવ્યતેઽજ્ઞાનવશાન્ન બાેધતઃ॥ ૪૮॥
અકારસજં્ઞઃ પુ ષાે િહ િવશ્વકાે

હ્યુકારક તજૈસ ઈયર્તે ક્રમાત્ ।
પ્રાજ્ઞાે મકારઃ પિરપઠ્યતેઽ ખલૈઃ

સમાિધપવૂ ન તુ ત વતાે ભવેત્॥ ૪૯॥
િવશ્વં વકારં પુ ષં િવલાપયે-

દુકારમ યે બહુધા વ્યવ સ્થતમ્ ।
તતાે મકારે પ્રિવલા ય તજૈસં
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દ્વતીયવણ પ્રણવસ્ય ચા તમે॥ ૫૦॥
મકારમ યાત્મિન ચદ્ઘને પરે

િવલાપયે પ્રાજ્ઞમપીહ કારણમ્ ।
સાેઽહં પરં બ્રહ્મ સદા િવમુ ક્તમ-

દ્વજ્ઞાનદઙ્ૃ મુક્ત ઉપાિધતાેઽમલઃ॥ ૫૧॥
અેવં સદા તપરાત્મભાવનઃ

વાન દતુષ્ટઃ પિરિવ તા ખલઃ ।
આ તે સ િનત્યાત્મસખુપ્રકાશકઃ

સાક્ષા દ્વમુક્તાેઽચલવાિર સ ધવુત્॥ ૫૨॥
અેવં સદા ય તસમાિધયાે ગનાે

િન ત્તસવ દ્રયગાેચરસ્ય િહ ।
િવિન જતાશષેિરપાેરહં સદા

દૃ યાે ભવેયં જતષડ્ગુણાત્મનઃ॥ ૫૩॥
યા વવૈમાત્માનમહિનશં મુિન-

તષે્ઠ સદા મુક્તસમ તબ ધનઃ ।
પ્રાર ધમશ્નન્ન ભમાનવ જતાે

મ યવે સાક્ષા પ્રિવલીયતે તતઃ॥ ૫૪॥
આદાૈ ચ મ યે ચ તથવૈ ચા તતાે

ભવં િવિદ વા ભયશાેકકારણમ્ ।
િહ વા સમ તં િવિધવાદચાેિદતં

ભજે વમાત્માનમથા ખલાત્મનામ્॥ ૫૫॥
આત્મ યભેદેન િવભાવયિન્નદં

ભવત્યભેદેન મયાત્મના તદા ।
યથા જલં વાિરિનધાૈ યથા પયઃ

ક્ષીરે િવયદ્વ્યાે યિનલે યથાિનલઃ॥ ૫૬॥
ઇ થં યદ ક્ષેત િહ લાેકસં સ્થતાે

જગ ષવૈે ત િવભાવયન્મુિનઃ ।
િનરાકૃત વાચ્છ તયુ ક્તમાનતાે

યથે દુભેદાે િદ શ િદગ્ભ્રમાદયઃ॥ ૫૭॥
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યાવન્ન પ યેદ ખલં મદાત્મકં
તાવન્મદારાધનત પરાે ભવેત્ ।

શ્રદ્ધાલુરત્યૂ જતભ ક્તલક્ષણાે
ય તસ્ય દૃ યાેઽહમહિનશં હૃિદ॥ ૫૮॥

રહસ્યમેતચ્છ તસારસઙ્ગ્રહં
મયા િવિન શ્ચત્ય તવાેિદતં પ્રય ।

ય વેતદાલાેચયતીહ બુ દ્ધમાન્
સ મુચ્યતે પાતકરા શ ભઃ ક્ષણાત્॥ ૫૯॥

ભ્રાતયર્દ દં પિરદૃ યતે જગ-
ન્માયવૈ સવ પિરહૃત્ય ચેતસા ।

મદ્ભાવનાભાિવતશદુ્ધમાનસઃ
સખુી ભવાન દમયાે િનરામયઃ॥ ૬૦॥

યઃ સવેતે મામગુણં ગુણા પરં
હૃદા કદા વા યિદ વા ગુણાત્મકમ્ ।

સાેઽહં વપાદા ચતરે ભઃ શન્
પનુા ત લાેકિત્રતયં યથા રિવઃ॥ ૬૧॥

િવજ્ઞાનમેતદ ખલં શ્રુ તસારમેકં
વેદા તવેદચરણને મયવૈ ગીતમ્ ।

યઃ શ્રદ્ધયા પિરપઠેદુ્ગ ભ ક્તયુક્તાે
મદૂ્રપમે ત યિદ મદ્વચનષેુ ભ ક્તઃ॥ ૬૨॥

॥ ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે ઉત્તરકા ડે પ ચમઃ સગર્ઃ॥
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