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Shri Rama Dhama Stava

શ્રીરામધામ તવઃ

શ્રીરામચ દ્રપરબ્રહ્મણે નમઃ ।
ૐ શવાય ગુરવે નમઃ ।
શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજક શ્રીતારકબ્રહ્માન દસર વતીિવર ચતઃ
શ્રીરામધામ તવઃ ।
યસ્યૈકદ તસ્ય પરાત્મમૂતઃ
સઙ્ક પમાત્રેણ ભવ ત્યભીષ્ટાઃ ।

ત મૈ નમઃ સાેમ શવૈકભ ક્ત-

યાનૈકિનષ્ઠાય જગ દ્ધતાય॥
આ લઙ્ગ્ય સીતામ ખલાત્મકાં વાં
સિંવન્મયી ં ભા વરવણર્ગાત્રામ્ ।

આન દયન્ લાેકગુ ઃ પ્રશા તઃ
શ્રીરામચ દ્રાે જય ત પ્રભનુર્ઃ॥ ૧॥

ઇ દુકાેિટસદશૃાનનદુ્ય ત
બ બકા ત ચરાધરં ગુ મ્ ।

અઙ્કગા મ મ થલાિધપાત્મજં
રામચ દ્રમહમાશ્રયે પરમ્॥ ૨॥

ચ દ્રર મસદશૃાનનપ્રભં
સુ દરં મદનમાેહનં પ્રભુમ્ ।

ક ઠલ બવરહાર ભષૂણં
ચ તયા મ રઘનુાથિવગ્રહમ્॥ ૩॥

ઇ દ્રવ દ્યવરપાદપઙ્કજં
ભક્તહૃદ્ગત તમાેરિવ પ્રભુમ્ ।

સ તતં શરણમાત્મદં પરં
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શ્રીરામધામ તવઃ

ચ તયા મ રઘનુ દનં ગુ મ્॥ ૪॥
માહા યં તસ્ય રામસ્ય યસ્યવૈેદં જગદ્વશે । var જગદુ્ગરાે
સ ગુ ઃ સ પરં બ્રહ્મ સાેઽહમ મ સદા શવઃ॥ ૫॥
યસ્યાઃ પ્રસાદેન પરાેઽવબુદ્ધઃ

વાત્માઽિપ દેવાત્મતયાઽનુભૂતઃ ।
તસ્યૈ નમાે વેદ શરાેઽવગ ય -

બ્રહ્મા ત્મકાયૈ શ્રુ તશાસ્ત્રદેવ્યૈ॥ ૬॥
અઙે્ક યસ્યાઃ શયાનસ્ય ત્યુનાર્ તી ત િનશ્ચયઃ ।
શ્રુ ત તાં સ તતં દેવી ં યાયા મ પરમાત્મના॥ ૭॥
યસ્ય પ્રસાદેન ભવ ત લાેકાઃ
અૈશ્વયર્શાસ્ત્રાથર્પરાત્મ સદ્ધાઃ ।

ત મૈ નમાે િવશ્વિહતે રતાય
િવઘે્નશ્વરાયા ખલલાેકકત્ર॥ ૮॥

સદ્ધાસનં પ્રા ય જતે દ્રયા યે
સત્યાત્મબુદ્ યા સકલંં િવલા ય ।

તષ્ઠ ત ત વે સહજપ્રબાેધે
તાન્ રાઘવાન દગુ ન્નમા મ॥ ૯॥

જન્મકાેિટ ભરનુ ષ્ઠતા ખલ-
યાનકમર્પરમેશ્વરેક્ષણૈઃ ।

કૃ નદૃ યગતદાષે ચ તનં
બુ દ્ધમાનથ કરાે ત ત વતઃ॥ ૧૦॥

યદ્યદ પ મહ િક ચદ ક્ષતે
તત્તદેવ પિરણા મ નશ્વરમ્ ।

િન શ્ચનાે ત પિરમાગર્યત્યતાે
િનત્યવ તુ િક મહે ત ત વતઃ॥ ૧૧॥

આત્મજ્ઞાનં કારણં વેદવાક્યાત્
શ્રુ વા બ ધ વંસસા યસ્ય સદ્ યૈ ।

તચ્ચ જ્ઞાનં વેદવાક્યૈકલ યં
મ વા ધીરાે દે શકે દં્ર વિરષ્ઠમ્॥ ૧૨॥
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શ્રીરામધામ તવઃ

ગ વા શા ત તસ્ય સવેાં પ્રયુ જં
તષે્ઠત્ત મૈ દે શકાે વાક્ય તમ્ ।

આિદ યાદાૈ બાેધયેત્ત વમથ
શ્રુત્યા યુ યા વાનુભૂત્યા તથવૈ॥ ૧૩॥

(ઇ ત શક્ષાવ લીસઙ્ગ્રહઃ॥)

(અથાન દવ લીસઙ્ગ્રહઃ ૨ ।)
શ્રુતં બ્રહ્મ સતં્ય યદાદાૈ પ્રધાનં
તદ તે પનુબ્રર્હ્મવાક્યે મહેશમ્ ।

પરં શ્રૂયતે સે દ્રદેવાદ્યવેદં્ય
સમ તં યતાે યચ્ચ સવ યદ તમ્॥ ૧૪॥ (૧)

યદ્ બ્રહ્માદાૈ સૂ ચતં બ્રહ્મવાક્યે
યદ્ વ્યાખ્યાતં સત્યભૂતં ચ ઋ ગ્ભઃ ।

પ્રત્યગ્ભૂતં યચ્ચ સવર્સ્ય જ તાેઃ
તદ્ ભૂમાખ્યં રામધામ પ્રપદે્ય॥ ૧૫॥ (૨)

યદ્ િવજ્ઞાના સવર્કામા પ્ત ક્તા
ય મા તં સૂ મભૂતં સમ તમ્ ।

યદ્ બાેધાથ ક પતાઃ પ ચ કાેશાઃ
કાેશાતીતં રામધામ પ્રપદે્ય॥ ૧૬॥ (૩)

સત્તાસૂ્ફત યત્ર િવશ્રા તમેતઃ
ય મન્નેતદ્ બ ભ્રમીતીહ િવશ્વમ્ ।

યચ્ચાદૃ યં નીડશૂ યં ન સઙ્ ગ
દષૃ્ટે ય મન્ બા યતે ભી તહેતુઃ ।

યસ્યાજ્ઞાનાદ્ભી તયુક્તાશ્ચ દેવાઃ
તદ્ ભૂમાખ્યં રામધામ પ્રપદે્ય॥ ૧૭॥ (૪)

યસ્યાન દસ્યાંશમગ્ ાશ્ચ દેવાઃ
યસ્યાન દાે ભજુ્યતે વીત ણૈઃ ।

યચ્ચૈત યં સવર્ભૂતા તરસ્થં
યશ્ચાિદત્યે ગીયતે વેદવાક્યૈઃ ।

યત્ ચૈક વં બ્રહ્મણઃ સા ક્ષણાેક્તં
તદ્ ભૂમાખ્યં રામધામ પ્રપદે્ય॥ ૧૮॥ (૫)
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ય માચ્છ દાઃ શ ક્તશૂ યા િન ત્તાઃ
તદ્ ભૂમાખ્યં રામધામ પ્રપદે્ય॥ ૧૯॥ (૬)

યત્રા ાયાે વતર્તેઽમખુ્ય ત્ત્યા
યચ્ચાગ્રાહ્યં બુ દ્ધ ત્ત્યાત્મભૂતમ્ ।
યં ચાન દં પ્રા ય િવદ્વાનભીતઃ
તદ્ ભૂમાખ્યં રામધામ પ્રપદે્ય॥ ૨૦॥ (૭)

ય મન્ જ્ઞાતે પુ યપાપે ચ ન તાે
ય મન્ દષૃ્ટે િવશ્વમેત દ્ધ દષૃ્ટમ્ ।

યેયં યચ્ચ બ્રહ્મિવદ્ ભઃ પ્રશા તૈઃ
તદ્ ભૂમાખ્યં રામધામ પ્રપદે્ય॥ ૨૧॥ (૮)

ત્યાેગાે ય મૈ વતર્તે વેદવાક્યે
યદ્ િવજ્ઞાને સાધનં યાેગમાહુઃ ।

કે ચ સાઙ્ખ્યાઃ સાઙ્ખ્યમવેાિદ્રય તે
તદ્ ભૂમાખ્યં રામધામ પ્રપદે્ય॥ ૨૨॥ (૯)

અ યાે માતા મેયમ ય દ્ધ યત્ર
પ યન્નવેેત્યેવમુકં્ત િહ લ મ ।

િવશ્ર યા તે યત્ર સત્યે પર મન-્
તદ્ ભૂમાખ્યં રામધામ પ્રપદે્ય॥ ૨૩॥ (૧૦)

ય દ્વજ્ઞાનાત્ સત્યવાિદ વમે ત
ય મા સત્યા યતે ચા તવાદ ।

ય મ લ ધે ના ત કતર્વ્ય બુ દ્ધઃ
તદ્ ભૂમાખ્યં રામધામ પ્રપદે્ય॥ ૨૪॥ (૧૧)

કાેશ તમપનીય બુ દ્ધમાન્
બ્રહ્મ પમનવદ્યમીક્ષતે ।

સાદરં સકલમાનશે ષણા
બ્રહ્મપુચ્છ મ ત વાક્યમાનતઃ॥ ૨૫॥ (૧૨)

અન્નં બાહ્યં નાહમ મી ત સદં્ધ
તદ્વદે્દહાે નાહમ યન્નકાયર્મ્ ।

નાહં દેહી તત્ર યચ્ચ પ્ર સદં્ધ
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તષેાં સાક્ષી સદ્ઘનાેઽહં પરાત્મા॥ ૨૬॥ (૧૩)

નાહં શ્રાતંે્ર વક્ ચ ચ નર્ ચાહં
જહ્વા ઘ્રાણં પા ણપાદં તથવૈ ।

પાયપૂસં્થ વાઙ્મનઃ પ્રાણવગા
નાહં તષેાં દૃ યતુચ્છ વહેતાેઃ॥ ૨૭॥ (૧૪)

નાહઙ્કારાે નાિપ ત્ત તદ યા
િવદ્યાિવદ્યે નાિપ સ વં રજસ્ય ।

મૂલાઽિવદ્યા નાિપ માયા તથવૈ
તષેામષેામાગમાપાય હેતાેઃ॥ ૨૮॥ (૧૫)

દષૃ્ટે હેયાત્મ યાત્મનવૈાત્મભૂતે
સવ દૃ યં બા યતે બ્રહ્મ પે ।

યત્ર વસ્યેત્ય ત ચાત્ર પ્રમાણં
સદ્ધા તઃ;સ્યાદાગમાપાિયતષૈામ્॥ ૨૯॥ (૧૬)

માયાૈ યદ્વન્માયયા િવશ્વમેતત્
ટ્વા વાત્મ યાત્મનવૈા ત્ત કાલે ।

અ ડે િપ ડે તદ્વદેવા ભમાની
ખેલત્યાત્મા સિંવદેક વભાવઃ॥ ૩૦॥ (૧૭)

વ દ્રષ્ટા યદ્વદેવાત્મદાષેાત્
વ ે સવ માનમેયાિદ ભન્નમ્ ।

પ યન્ના તે તદ્વદેવાત્ર સાક્ષી
તષ્ઠત્યાત્મા સ ચ્ચદેક વભાવઃ॥ ૩૧॥ (૧૮)

દૃ યદૂરગતમાત્મનાઽચ્યુતં
ભાવયન્ન ખલમાત્મિન વકે ।

દૃ યવગર્રિહતઃ પનુભર્વે
ભૂતભાિવકૃતવ જતઃ વયમ્॥ ૩૨॥ (૧૯)

પરમપુ ષ પે ભૂ ભૂતે પરેશે
પિર મ ત મહ િક ચત્ ભા ત યન્ના ત તત્ર ।

ઇ તમ તરહમ મ બ્રહ્મ સાક્ષા ચ્ચદાત્મા
િવગ લતમદમાનાૈ રાજતે સાવર્ભાૈમઃ॥ ૩૩॥ (૨૦)
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સમરસપિરપૂણર્ઃ વચ્છચૈત ય સ ધુઃ
શમદમશરિદ દુજ્યાે તરાન દપૂરઃ ।

જલિનિધશયનશ્રી તુ ષ્ટગા ભીયર્શીલઃ
વયમહ મ ત બુ દ્ધ ર્યતે નવૈ દેહી॥ ૩૪॥ (૨૧)

યત્ર ભા ત સકલં જગચ્ચલં
ભ ત્ત ચત્ર મવ બુદ્ બુદાપેમમ્ ।

સદ્ઘનં સખુ ચદાત્મકં પરં
ભૂમ પમહમ મ ત સદા॥ ૩૫॥ (૨૨)

પ્રત્યક્ત વતમાેમાેહ તાપસ તાપકૃદ્રિવઃ ।
ઉદે ત વે વકે િનતં્ય સદાન દપ્રકાશકઃ॥ ૩૬॥ (૨૩)

વાત્મગા મ તમાે લમાપીયાયં િવધુઃ સદા ।
કં વધર્યન્ િવવેકઃ વે કાશતે કાેશદૂરતઃ॥ ૩૭॥ (૨૪)

સ પજૂ્ય સીતાપ તમાિવરાસીત્
વાન દસામ્રાજ્યમનામયં તત્ ।

સવર્જ્ઞતા શા તરસાત્મિનષે્ઠ
ત્યાગાે િવરાગઃ પરમઃ પરા ચ॥ ૩૮॥ (૨૫)

ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્ શ્રીરામચ દ્રાશ્રમપૂજ્યપાદ શ ય
શ્રીતારકબ્રહ્માન દસર વતીિવર ચતા તૈ ત્તર યાપેિનષ સઙ્ગ્રહ પા
શ્રીરામધામ તુ તઃ સ પૂણાર્ ।
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