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The Song of the Free by Swami Vivekananda

વન્મુક્તગી તઃ

શરાઙ્કવસચુ દ્રવષ ફેબ્રુઅર માસસ્ય પ ચદશિદને યૂયાકર્-
નગરે ર ચતા વન્મુક્તગી તઃ ભ ડારકરાપેાહ્વ ય બકશમર્ણા
સસૃં્કતશ્લાેકેષુ અનૂિદતા

ચેત્તાિડતાેઽ ત ભજુગઃ કુ તે ફણાં વાં
વિહ્ન વર્લત્ય તતરાં ચ લતે ધનઃ સન્ ।
વ્યાેમા તરં ચ ભવ ત પ્ર તનાદયુક્તં
મમાર્હતાકુિપતકેસિરગ જતને-॥ ૧॥
િવદ્યુ દ્વદાિરતહૃદ બુદરા જર ભઃ
પૂરેણ પૂિરતતલાં જગતી ં િવધત્તે ।
પયાર્કુલં ભવ ત ચેિન્નતરાં તવા ત-
ત વં ધ્રવું પ્રકટય ત મહન્મહા તઃ॥ ૨॥
લાનં મનાે ભવતુ, મ દતરા ચ દૃ ષ્ટઃ,
પ્રેમ પ્રતારકમથાફલમ તુ સખ્યમ્ ।
આપચ્છતં ક્ષપતુ દૈવગ તઃ વક યં
સા દં્ર તમાેઽ યવ ણદુ્ધ સ દ્ધમાગર્મ્-॥ ૩॥
કાપેાિહતભ્રુકુિટભઙ્ગપદં િવહ તું
કુયાર્દ્યિદ પ્રકૃ તરદ્ય ન િવ મરે વમ્ ।
િદવ્યાેઽ સ યાિહ સહૃુદગ્રત અેવ િનતં્ય
નાે વામદ ક્ષણિદશાૈ પુરત તુ લક્ષ્યમ્॥ ૪॥
દેવાેઽિપ ના મ મનુ ે ન પશુ તથાહં
નાર ન ચા મ ચ પુમાન્ન મનઃ શર રમ્ ।
શાસ્ત્રા ણ િવ મયપરા ણ મમ વ પં
નાલં પ્રકાશિયતુમદ્ય યતાેઽ મ સાેહમ્॥ ૫॥
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પવૂ િદવાકરિનશાકરજન્મતાેઽિપ
પ્રાગ્ધૂમકેતુગણતારકમ દસતૂેઃ ।
િદક્કાલયાેરિપ યદા ન જિન તદાનાે-
માસં તથા“હ”મધનુા ભિવતા ચ િનત્યમ્॥ ૬॥
ભૂઃ શાેભના, િકરણભા વરભાસ્કરાેઽિપ
ચ દ્રઃ પ્રકાશમધુરાે િવયદુ વલં ચ ।
હેતાેરધીનમ ખલં િવચરત્યભી ણં
બ ધને વ ત પનુિવલયં પ્રયા ત-॥ ૭॥
િવ તાયર્ ક ચુક મવ વમસત્ય લં
તષેામપુયર્થ ચ તાિન દૃઢં ગ્ હી વા ।
ભૂ વગર્લાેકિનરયા સદસચ્ચ ચત્તં
ચતં્ર સદા વય ત નૈકિવચારસતૂ્રૈઃ॥ ૮॥
િદક્કાલકાયર્કરણાિદકમવે સવ
નીિહ મત્ર! બિહરાવરણં ન સત્યમ્ ।

અ મી દ્રયાદિપ પરાે મનસાે િવચારાદ્
દ્રષ્ટા ખલસ્ય જગતઃ ખલુ સા ક્ષ પઃ॥ ૯॥
દ્વતંૈ બહુ વમસદ ત સદેકમવેં
મ યવે િવશ્વમ ખલં હ્યહમવે સવર્મ્ ।
દ્વષેાે ન ચા ત મિય નાિપ િવ ભન્નભાવાે
મત્તાે યતાેઽ ત ન પરં પ્રયતામયાેઽહમ્॥ ૧૦॥
વ ં ત્યજે વ મહ બ ધનમુ ક્તહેતાેઃ
ગૂઢં િનબાેધ તવ ના ત ભયાવકાશઃ ।
છાયા મમવૈ િકમુ સા વસકારણં સ્યાત્?
“સાેઽહં” ન ચા યિદ ત ચ તય િનત્યમવે॥ ૧૧॥
વા મિવવેકાન દર ચતા (The Song of the Free) વન્મુક્તગી તઃ
સાિહત્યાચાયર્-અેમ૦ અે૦-અ યાપક-ભ ડારકરાપેાહ્વ ય બકશમર્ણા
સસૃં્કતશ્લાેકેષુ અનૂિદતા ।
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The wounded snake its hood unfurls,
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The flame stirred up doth blaze,

The desert air resounds the calls

Of heart-struck lion’s rage.

The cloud puts forth it deluge strength

When lightning cleaves its breast,

When the soul is stirred to its in most depth

Great ones unfold their best.

Let eyes grow dim and heart grow faint,

And friendship fail and love betray,

Let Fate its hundred horrors send,

And clotted darkness block the way.

All nature wear one angry frown,

To crush you out - still know, my soul,

You are Divine. March on and on,

Nor right nor left but to the goal.

Nor angel I, nor man, nor brute,

Nor body, mind, nor he nor she,

The books do stop in wonder mute

To tell my nature; I am He.

Before the sun, the moon, the earth,

Before the stars or comets free,

Before e’en time has had its birth,

I was, I am, and I will be.

The beauteous earth, the glorious sun,

The calm sweet moon, the spangled sky,

Causation’s law do make them run;

They live in bonds, in bonds they die.

And mind its mantle dreamy net

Cast o’er them all and holds them fast.

In warp and woof of thought are set,
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Earth, hells, and heavens, or worst or best.

Know these are but the outer crust -

All space and time, all effect, cause.

I am beyond all sense, all thoughts,

The witness of the universe.

Not two nor many, ’tis but one,

And thus in me all me’s I have;

I cannot hate, I cannot shun

Myself from me, I can but love.

From dreams awake, from bonds be free,

Be not afraid. This mystery,

My shadow, cannot frighten me,

Know once for all that I am He.

– Swami Vivekananda
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