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shrIrAmagItA

ौीरामगीता

ौीमहादवे उवाच -

ततो जगलमलाना
िवधाय रामायणकीित मुमाम ।्

चचार पवूा चिरतं रघूमो
राजिष वयरिभसिेवतं यथा ॥ १॥

सौिमिऽणा पृ उदारबिुना
रामः कथाः ूाह परुातनीः शभुाः ।

राः ूम नगृ शापतो
िज ितय मथाह राघवः ॥ २॥

कदािचदकेा उपितं ूभ ुं
रामं रमालािलतपादपजम ।्

सौिमिऽरासािदतशुभावनः
ूण भा िवनयाितोऽॄवीत ॥् ३॥

ं शुबोधोऽिस िह सवदिेहना-
मााधीशोऽिस िनराकृितः यम ।्

ूतीयस े ानशां महामत े
पादाभृािहतससिनाम ॥् ४॥

अहं ूपोऽि पदाजुं ूभो
भवापवग तव योिगभािवतम ।्

यथासाानमपारवािरिधं
सखुं तिरािम तथानशुािध माम ॥् ५॥

ौुाथ सौिमऽवचोऽिखलं तदा
ूाह ूपाित हरः ूसधीः ।

िवानमानतमःूशाये
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ौीरामगीता

ौिुतूपं िितपालभषूणः ॥ ६॥
ौीरामच उवाच -

आदौ वणा ौमविण ताः िबयाः
कृा समासािदतशुमानसः ।

समा तवू मपुासाधनः
समाौयेुमालये ॥ ७॥

िबया ौीरोवहतेरुाता
िूयािूयौ तौ भवतः सरुािगणः ।

धमतरौ तऽ पनुः शरीरकम ्
पनुः िबया चबवदीय त े भवः ॥ ८॥

अानमवेा िह मलूकारणं
तानमवेाऽ िवधौ िवधीयते ।

िववै ताशिवधौ पटीयसी
न कम तं सिवरोधमीिरतम ॥् ९॥

नाानहािनन  च रागसंयो
भवेतः कम  सदोषमुवते ।्

ततः पनुः ससंिृतरवािरता
ताधुो ानिवचारवावते ॥् १०॥

नन ु िबया वदेमखुने चोिदता
तथवै िवा पुषाथ साधनम ।्

कत ता ूाणभतृः ूचोिदता
िवासहायमपुिैत सा पनुः ॥ ११॥

कमा कृतौ दोषमिप ौिुतज गौ
तादा काय िमदं ममुुणुा ।

नन ुता ीवुकाय कािरणी
िव न िकिनसापेत े ॥ १२॥

न सकायऽिप िह यदरः
ूकातऽेानिप कारकािदकान ।्

तथवै िवा िविधतः ूकािशत-ै
िव िशते कम िभरवे मुय े ॥ १३॥
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केिचदीित िवतकवािदन-
दसिवरोधकारणात ।्

दहेािभमानादिभवध त े िबया
िवा गताह िततः ूिसित ॥ १४॥

िवशुिवानिवरोचनािता
िवाविृरमिेत भयते ।

उदिेत कमा िखलकारकािदिभ-
िन हि िवािखलकारकािदकम ॥् १५॥

ताजेाय मशषेतः सधुी-
िव ािवरोधा समुयो भवते ॥्

आानसुानपरायणः सदा
िनवृसवियविृगोचरः ॥ १६॥

यावारीरािदष ु माययाधी-
ाविधयेो िविधवादकमणाम ।्

नतेीित वारैिखलं िनिष तत ्
ाा पराानमथ जिेयाः ॥ १७॥

यदा पराािवभदेभदेकं
िवानमावभाित भारम ।्

तदवै माया ूिवलीयतऽेसा
सकारका कारणमाससंतृःे ॥ १८॥

ौिुतूमाणािभिवनािशता च सा
कथं भिवषिप काय कािरणी ।

िवानमाऽादमलाितीयत-
ादिवा न पनुभ िवित ॥ १९॥

यिद  ना न पनुः ूसयूत े
कता हमिेत मितः कथं भवते ।्

ताता न िकमपेत े
िव िवमोाय िवभाित केवला ॥ २०॥
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सा तिैरीयौिुतराह सादरं
ासं ूशािखलकमणां ुटम ।्

एताविदाह च वािजनां ौिुत-
ा न ं िवमोाय न कम साधनम ॥् २१॥

िवासमने त ु दिश तया
बतनु  ा उदातः समः ।

फलःै पथृाकारकैः बतःु
ससंाते ानमतो िवपय यम ॥् २२॥

सूवायो हिमनाधी-
रूिसा न त ु तदिशनः ।

ताधुैामिविबयािभ-
िव धानतः कम  िविधूकािशतम ॥् २३॥

ौाितमसीित वातो
गरुोः ूसादादिप शुमानसः ।

िवाय चकैामथाजीवयोः
सखुी भवेेिरवाूकनः ॥ २४॥

आदौ पदाथा वगितिह कारणं
वााथ िवानिवधौ िवधानतः ।

तदाथ परमाजीवका-
वसीित चकैामथानयोभ वते ॥् २५॥

ूरोािद िवरोधमानो-
िव हाय सृ तयोिदाताम ।्

सशंोिधतां लणया च लितां
ाा माानमथायो भवते ॥् २६॥

एकाकाहती न सव-े
थाजहणता िवरोधतः ।

सोऽयदाथा िवव भागलणा
युते तदयोरदोषतः ॥ २७॥

रसािदपीकृतभतूसवं
भोगालयं ःखसखुािदकम णाम ।्
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शरीरमावदािदकम जं
मायामयं लूमपुािधमानः ॥ २८॥

सूं मनोबिुदशिेययै ुतं
ूाणरैपीकृतभतूसवम ।्

भोुः सखुादरेनसुाधनं भवते ्
शरीरमिरानो बधुाः ॥ २९॥

अनािनवा मपीह कारणं
मायाूधान ं त ु परं शरीरकम ।्

उपािधभदेा ु यतः पथृितं
ाानमावधारयेमात ॥् ३०॥

कोशेयं तषे ु त ु तदाकृित-
िव भाित साितकोपलो यथा ।

असपोऽयमजो यतोऽयो
िवायतऽेििरतो िवचािरत े ॥ ३१॥

बुिेधा विृरपीह ँयते
ािदभदेने गणुऽयानः ।

अोतोऽििभचािरतो मषृा
िने परे ॄिण केवले िशवे ॥ ३२॥

दहेिेयूाणमनिदानां
सादजं पिरवत त े िधयः ।

विृमोमलूतयालणा
याववेावदसौ भवोवः ॥ ३३॥

निेतूमाणने िनराकृतािखलो
दा समाािदतिचनामतृः ।

जदेशषें जगदासिसं
पीा यथाः ूजहाित तलम ॥् ३४॥

कदािचदाा न मतृो न जायते
न ीयत े नािप िववध तऽेनवः ।

िनरसवा ितशयः सखुाकः
यभः सवगतोऽयमयः ॥ ३५॥
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एविंवध े ानमये सखुाके
कथं भवो ःखमयः ूतीयत े ।

अानतोऽासवशाकाशते
ान े िवलीयते िवरोधतः णात ॥् ३६॥

यददऽ िवभाते ॅमा-
दासिमारम ुं िवपितः ।

असप भतूऽेिहिवभावनं यथा
रािदके तदपीरे जगत ॥् ३७॥

िवकमायारिहत े िचदाके-
ऽहार एष ूथमः ूकितः ।

अास एवािन सवकारणे
िनरामये ॄिण केवले परे ॥ ३८॥

इािदरागािद सखुािदधिम काः
सदा िधयः ससंिृतहतेवः परे ।

यासुौ तदभावतः परः
सखुपणे िवभाते िह नः ॥ ३९॥

अनािवोवबिुिबितो
जीवूकाशोऽयिमतीय त े िचतः ।

आािधयः साितया पथृितो
बुापिरिपरः स एव िह ॥ ४०॥

िचिसाािधयां ूसत-
केऽ वासादनलालोहवत ।्

अोमासवशातीयते
जडाजडं च िचदाचतेसोः ॥ ४१॥

गरुोः सकाशादिप वदेवातः
सातिवानभुवो िनरी तम ।्

ाानमामपुािधविज तं
जदेशषें जडमागोचरम ॥् ४२॥

ूकाशपोऽहमजोऽहमयो-
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ऽसकृिभातोऽहमतीव िनम लः ।
िवशुिवानघनो िनरामयः

सणू आनमयोऽहमिबयः ॥ ४३॥
सदवै मुोऽहमिचशिमा-

नतीियानमिविबयाकः ।
अनपारोऽहमहिन शं बधु-ै

िव भािवतोऽहं िद वदेवािदिभः ॥ ४४॥
एवं सदाानमखिडताना

िवचारमाण िवशुभावना ।
हादिवामिचरणे कारकै

रसायनं यपािसतं जः ॥ ४५॥
िविव आसीन उपारतिेयो

िविनिज ताा िवमलाराशयः ।
िवभावयदेकेमनसाधनो

िवानेवल आसिंतः ॥ ४६॥
िवं यदतेरमादशन ं

िवलापयदेािन सवकारणे ।
पणू िदानमयोऽवितते

न वदे बां न च िकिदारम ॥् ४७॥
पवू समाधरेिखलं िविचय-े

दोारमाऽं सचराचरं जगत ।्
तदवे वां ूणवो िह वाचको

िवभातऽेानवशा बोधतः ॥ ४८॥
अकारसंः पुषो िह िवको

कुारकजैस ईय त े बमात ।्
ूाो मकारः पिरपतऽेिखलःै

समािधपवू न त ु ततो भवते ॥् ४९॥
िवं कारं पुषं िवलापय-े

कारमे बधा वितम ।्
ततो मकारे ूिवला तजैसं
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ितीयवण ूणव चािमे ॥ ५०॥
मकारमािन िचन े परे

िवलापयेामपीह कारणम ।्
सोऽहं परं ॄ सदा िवमिुम-

िानङ् मु उपािधतोऽमलः ॥ ५१॥
एवं सदा जातपराभावनः

ानतुः पिरिवतृािखलः ।
आे स िनासखुूकाशकः

साािमुोऽचलवािरिसवुत ॥् ५२॥
एवं सदासमािधयोिगनो

िनवृसवियगोचर िह ।
िविनिज ताशषेिरपोरहं सदा

ँयो भवयें िजतषणुानः ॥ ५३॥
ावैमाानमहिन शं मिुन-

िेदा मुसमबनः ।
ूारमिभमानविज तो

मवे साािवलीयते ततः ॥ ५४॥
आदौ च मे च तथवै चातो

भवं िविदा भयशोककारणम ।्
िहा समं िविधवादचोिदतं

भजेमाानमथािखलानाम ॥् ५५॥
आभदेने िवभावयिदं

भवभदेने मयाना तदा ।
यथा जलं वािरिनधौ यथा पयः

ीरे िवयोिनले यथािनलः ॥ ५६॥
इं यदीते िह लोकसिंतो

जगषृवैिेत िवभावयिुनः ।
िनराकृतािुतयिुमानतो

यथेभदेो िदिश िदमादयः ॥ ५७॥
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याव पँयदेिखलं मदाकं
तावदाराधनतरो भवते ।्

ौारिूज तभिलणो
य ँयोऽहमहिन शं िद ॥ ५८॥

रहमतेिुतसारसहं
मया िविनि तवोिदतं िूय ।

यतेदालोचयतीह बिुमान ्
स मुते पातकरािशिभः णात ॥् ५९॥

ॅातय दीदं पिरँयते जग-
ायवै सव पिर चतेसा ।

मावनाभािवतशुमानसः
सखुी भवानमयो िनरामयः ॥ ६०॥

यः सवेत े मामगणुं गणुारं
दा कदा वा यिद वा गणुाकम ।्

सोऽहं पादाितरणेिुभः शृन ्
पनुाित लोकिऽतयं यथा रिवः ॥ ६१॥

िवानमतेदिखलं ौिुतसारमकंे
वदेावदेचरणने मयवै गीतम ।्

यः ौया पिरपठेुभियुो
मिूपमिेत यिद मचनषे ु भिः ॥ ६२॥

॥ इित ौीमदारामायणे उमामहेरसवंादे उरकाडे पमः सग ः ॥
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