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સં યા સનઃ ગી તઃ ૨

દૂરાદૈિહક પશૂ ય ગિરતઃ પ્રાે થં ઘનાર યતાે
શા તં યદ્ધનકામક ત ભરિપ વ્યાહ યતેઽદ્યાિપનાે ।
સતં્ય જ્ઞાનસખુપ્રવાહસિહતં, િનતં્ય યદુચ્ચ વરૈ-
ગ તં તન્નનુ ગીયતાં સ્થરયતે!ૐ ત સદાે મત્યદઃ॥ ૧॥
ભ્રાતનાર્શય બ ધકં વિનગડં હૈમં ભવેદ્વાયસં
પ્રેમષેાર્સદસ વ પમ ખલં દ્વ દં્વ પિરત્યજ્યતામ્ ।
દાસાૈ પૂ જતદ ડતાવિપ સમાૈ ય કા ચનં બ ધનં
સ્થેયાે ધીરયતે ત ગાયતુ ભવાનાે ત સદાે મત્યદઃ॥ ૨॥
યા વજ્ઞાનમર ચકા ધતમસં સવંધર્ય તી શં
ત્યાે ર્ત્યુમભી ણમાનય ત યા તામૈિહકેહાં ત્યજેઃ ।

“િવશ્વં જેતુમલં કૃતાત્મિવજયાે” નિન્નદં દુઃ ખતાે
મા ભૂધ રયતેઽદ્ય ગાયતુ ભવાનાે ત સદાે મત્યદઃ॥ ૩॥
“ભાેગ્યં કમર્ફલં” બ્રવુ ત િનયતં કાય િનદાના સતઃ
હેતાેઃ સ ફલમેત્યસત્તદસતા,ે બાધાે ન િવદ્યાશ્રયઃ ।
પં બ ધનવત્ તથાિપ િનતરાં વં નામ પા તગાે
મુક્તાત્મા, નનુ ગીયતાં સ્થરયતે!ૐ ત સદાે મત્યદઃ॥ ૪॥
ય ન્મત્રં જનની િપતાથ તનય ત વ તુલ્યં થા
માતા કસ્ય સતુાેઽથ મત્રમથવાઽ લઙ્ગઃ સ અેકાેઽ ત ચેત્ ।
સવર્ઃ સવર્ગતઃ સ અેવ ન પરં િક ચત્તતાે િવદ્યતે
સ વં ધીરયતેઽ સ, ગાયતુ ભવાનાે ત સદાે મત્યદઃ॥ ૫॥
અેકાે લા છનનામ પરિહતાે મુક્ત તથા ચન્મયાે
માયા યં સમપુા શ્રતાવ જ ત વ ેન તુલ્યં જગત્ ।
સાક્ષી સિ ત્રગુણાત્મકપ્રકૃ તવદૂ્રપેણ સલંક્ષ્યતે
સ વં ધીરયતેઽ સ, ગાયતુ ભવાનાે ત સદાે મત્યદઃ॥ ૬॥
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સં યા સનઃ ગી તઃ ૨

ભ્રાતમુર્ ક્ત મમાં ક્વ વા ગયસ?ે નાયં ન લાેકાેઽપર-
તદ્દાતા ન ચ લ યતેઽત્ર ભવતા શાસે્ત્ર તથા મ દરે ।
હ તનેાક લતા વયવૈ રશના યાકષર્ ત વા મમાં
ત્ય વા ધીરયતેઽથ ગાયતુ ભવાનાે ત સદાે મત્યદઃ॥ ૭॥
બ્રૂયાઃ વ તવચઃ સમ તજગતે મત્તાે ન િક ચદ્વ્યથા
ભૂયા પ્રા ણષુ તુઙ્ગનીચસમનુસ્યૂતાેઽ મ િનતં્ય િવભુઃ ।
આશા સા વસનાક ત્યુિનરયાવલ્યામનાસ્થાે ગલદ્-
બ ધાે ધીરયતેઽથ ગાયતુ ભવાનાે ત સદાે મત્યદઃ॥ ૮॥
ક દગૃ્ગચ્છ ત વને તવ તનુમાર્ ચ તતાે ભૂઃ સહૃુત્
કામં કમર્વશાિદયં િવચરતુ,સ્યા તુલ્યિન દા તુ તઃ ।
અેક વે સ ત કાેઽ તુ પજૂકજનઃ પજૂ્યાેઽથવા િન દકઃ
શા તાે ધીરયતેઽદ્ય ગાયતુ ભવાનાે ત સદાે મત્યદઃ॥ ૯॥
લાેભે લાભિવલાસક તક લતે સતં્ય કુતાે લ યતે
નાર ં પ ય ત યઃ કલત્ર મ ત સ પ્રા ાે ત િક પૂણર્તામ?્
મત્યર્ઃ ક્રાેધમમ વયુગ્મવશગાે મુક્તાે ન માયાભયાત્
ત્ય વૈતન્નનુ ગીયતાં સ્થરયતે!ૐ ત સદાે મત્યદઃ॥ ૧૦॥
વતર્ વેહ િનરાશ્રય તવ િનવાસાહ ન િક ચ સખ!ે
આકાશં પટલં ણં ચ શયનં ભકં્ષ્ય તથા યા ચતમ્ ।
અન્નં પાનમદૂષણં િકલ ભવેદાત્મજ્ઞ! ય પ્રા યતે
યા વાધીનધનુીવ ગાયતુ યત!ેૐ ત સદાે મત્યદઃ॥ ૧૧॥
દ્વત્રા અેવ ભવ ત ત વિનરતા અ યે દ્વષ તાે હસ-
ત્યેતા પ્રાપય ભાસમ ધતમસા પ્રાેદૃ્ધત્ય માયા તેઃ ।
દેશાદે્દશમવા ય દુઃખસખુયાે તુલ્યઃ વત ત્રાે ભ્રમન્
ગીતં ધીરયતેઽદ્ય ગાયતુ ભવાનાે ત સદાે મત્યદઃ॥ ૧૨॥
કાલનેાેદ્ભવકમર્બ ધનબલાદાત્મા િવમુક્તાે ભવે-
ન્નાે પ ત્તનર્ ભવાન્ન ચાહમથવા મત્યા ન વાપીશ્વરઃ ।
તઃ “સવર્મહં” તથા” ખલ”મહં વાન દસા દ્રાે િવભુ-
ર્નન્ “ત વમસી” ત ગાયતુ યતે ૐ ત સદાે મત્યદઃ॥ ૧૩॥
વા મિવવેકાન દર ચતા “સ યા સનઃ ગી તઃ”
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શરાઙ્કવસચુ દ્રવષ, જુલાઈ માસ,ે સહસ્રદ્વ પાેદ્યાને િવર ચતા)
સાિહત્યાચાયર્-અ યાપક-અેમ. અે. -ભ ડારકરાપેાહ્વ ય બકશમર્ણા
સસૃં્કતશ્લાેકેષુ અનૂિદતા॥

Encoded by Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com,

Proofread by Sunder Hattangadi

Song of the Sannyasin by Swami Vivekananda

Sanskrit translation by bhANDarakara

The English meaning is available at

http://www.ramakrishnavivekananda.info/vivekananda/volume_4/writings_poems/the_song_of_the_sannyasintm

Also see Marathi, Hindi, Bangla translation links at

https://maasarada.blogspot.com/2015/06/uthaao-sanyaasi-uthao-se-taan-himaadritml

There is one another sanyAsagItI in Marathi available in audio on this site.

Song of the Sannyasin 2

pdf was typeset on October 6, 2018

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

sanyAsigItikA2.pdf 3


	 Song of the Sannyasin 2 
	 સંન્યાસિનઃ ગીતિઃ ૨ 
	Sanskrit Document Information
	Sanskrit Document Text
	Document Credits



