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॥ અથ શ્રીગાે વા મતુલસીદાસકૃત વૈરાગ્યસદં પની॥
દાેહા -
રામ બામ િદ સ નક લખન દાિહની આેર ।
યાન સકલ કલ્યાનમય સરુત તુલ સ તાેર॥ ૧॥
તુલસી મટૈ ન માેહ તમ િકઅ કાેિટ ગનુ ગ્રામ ।
હૃદય કમલ ફૂલૈ નહી ં બનુ ર બ-કુલ-ર બ રામ॥ ૨॥
સનુત લખત શ્રુ ત નયન બનુ રસના બનુ રસ લેત ।
બાસ ના સકા બનુ લહૈ પરસૈ બના િનકેત॥ ૩॥
સાેરઠા -
અજ અદ્વતૈ અનામ અલખ પ-ગનુ-રિહત ે ।
માયા પ ત સાેઈ રામ દાસ હેતુ નર-તન-ુધરેઉ॥ ૪॥
દાેહા -
તુલસી યહ તનુ ખેત હૈ મન બચ કમર્ િકસાન ।
પાપ-પુ ય દ્વૈ બીજ હ બવૈ સાે લવૈ િનદાન॥ ૫॥
તુલસી યહ તનુ તવા હૈ તપત સદા ત્રૈતાપ ।
સાં ત હાેઈ જબ સાં તપદ પાવૈ રામ પ્રતાપ॥ ૬॥
તુલસી બેદ-પુરાન-મત પૂરન સાસ્ત્ર બચાર ।
યહ બરાગ-સદં પની અ ખલ ગ્યાન કાે સાર॥ ૭॥
દાેહા -
સરલ બરન ભાષા સરલ સરલ અથર્મય માિન ।
તુલસી સરલૈ સતંજન તાિહ પર પિહચાિન॥ ૮॥
ચાપૈાઈ -
અ ત સીતલ અ ત હી સખુદાઈ ।
સમ દમ રામ ભજન અિધકાઈ॥
જડ વન કા કરૈ સચેતા ।
જગ મહઁ બચરત હૈ અેિહ હેતા॥ ૯॥
દાેહા -
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॥ વૈરાગ્ય સદં પની ગાે વા મતુલસીદાસકૃત િહદ ॥

તુલસી અૈસે કહઁુ કહઁૂ ધ ય ધરિન વહ સતં ।
પરકાજે પરમારથી પ્રી ત લયે િનબહંત॥ ૧૦॥
ક મખુ પટ દ હે રહ જથા અથર્ ભાષંત ।
તુલસી યા સસંારમ સાે બચારજુત સતં॥ ૧૧॥
બાેલૈ બચન બચાિર કૈ લી હ સતં સભુાવ ।
તુલસી દુખ દુબર્ચન કે પંથ દેત નિહ પાઁવ॥ ૧૨॥
સત્રુ ન કાહૂ કિર ગનૈ મત્ર ગનૈ નિહ કાિહ ।
તુલસી યહ મત સતં કાે બાેલૈ સમતા માિહ॥ ૧૩॥
ચાપૈાઈ -
અ ત અન યગ ત ઇંદ્ર તા ।
કાે હિર બનુ કતહઁુ ન ચીતા॥
ગ ણા સમ જગ જય ની ।

તુલસી તાિહ સતં પિહચાની॥ ૧૪॥
દાેહા -
અેક ભરાેસાે અેક બલ અેક આસ બ વાસ ।
રામ પ વાતી જલદ ચાતક તુલસીદાસ॥ ૧૫॥
સાે જન જગત જહાજ હૈ કે રાગ ન દાષે ।
તુલસી ણા ત્યા ગ કૈ ગહૈ સીલ સતંાષે॥ ૧૬॥
સીલ ગહિન સબ ક સહિન કહિન હીય મખુ રામ ।
તુલસી રિહઅે અેિહ રહિન સતં જનન કાે કામ॥ ૧૭॥
િનજ સગંી િનજ સમ કરત દુરજન મન દુખ દૂન ।
મલયાચલ હૈ સતંજન તુલસી દાષે બહૂન॥ ૧૮॥
કાેમલ બાની સતં ક સ્ત્રવત અ તમયઆઇ ।
તુલસી તાિહ કઠાેર મન સનુત મનૈ હાેઇ ઇ॥ ૧૯॥
અનુભવ સખુ ઉતપ ત કરત ભય-ભ્રમ ધરૈ ઉઠાઇ ।
અૈસી બાની સતં ક ે ઉર ભેદૈ આઇ॥ ૨૦॥
સીતલ બાની સતં ક સ સહૂ તે અનુમાન ।
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તુલસી કાેિટ તપન હરૈ ે કાેઉ ધારૈ કાન॥ ૨૧॥
ચાપૈાઈ -
પાપ તાપ સબ સલૂ નસાવૈ ।
માેહ અંધ ર બ બચન બહાવૈ॥
તુલસી અૈસે સદગનુ સાધૂ ।
બેદ મ ય ગનુ બિદત અગાધૂ॥ ૨૨॥
દાેહા -
તન કિર મન કિર બચન કિર કાહૂ દૂખત નાિહ ।
તુલસી અૈસે સતંજન રામ પ જગ માિહ॥ ૨૩॥
મખુ દ ખત પાતક હરૈ પરસત કમર્ બલાિહ ।
બચન સનુત મન માેહગત પૂ બ ભાગ મલાિહ॥ ૨૪॥
અ ત કાેમલ અ બમલ ચ માનસ મ મલ નાિહ ।
તુલસી રત મન હાેઇ રહૈ અપને સાિહબ માિહ॥ ૨૫॥
કે મન તે ઉિઠ ગઈ તલ- તલ ણા ચાિહ ।

મનસા બાચા કમર્ના તુલસી બંદત તાિહ॥ ૨૬॥
કંચન કાઁચિહ સમ ગનૈ કા મિન કાષ્ઠ પષાન ।
તુલસી અૈસે સતંજન વી બ્રહ્મ સમાન॥ ૨૭॥
ચાપૈાઈ -
કંચન કાે તકા કિર માનત ।
કા મિન કાષ્ઠ સલા પિહચાનત॥
તુલસી ભૂ લ ગયાે રસ અેહ ।
તે જન પ્રગટ રામ ક દેહા॥ ૨૮॥
દાેહા -
આિકચન ઇંદ્ર દમન રમન રામ ઇક તાર ।
તુલસી અૈસે સતં જન બરલે યા સસંાર ।૨૯॥
અહંબાદ મ ત નહી ં દુષ્ટ સગં નિહ કાેઇ ।
દુખ તે દુખ નિહ ઊપજૈ સખુ ત સખુ નિહ હાેઇ॥ ૩૦॥
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સમ કંચન કાઁચૈ ગનત સત્રુ મત્ર સમ દાેઇ ।
તુલસી યા સસંારમ કાત સતં જન સાેઈ॥ ૩૧॥
બરલે બરલે પાઇઅે માયા ત્યાગી સતં ।
તુલસી કામી કુિટલ ક લ કેક કેક અનંત॥ ૩૨॥
મ તં મેટ ાે માેહ તમ ઉગ્યાે આતમા ભાનુ ।
સતં રાજ સાે િનયે તુલસી યા સિહદાનુ॥ ૩૩॥
સાેરઠા -
કાે બરનૈ મખુ અેક તુલસી મિહમા સતં ક ।
જ હ કે બમલ બબેક સસે મહેસ ન કિહ સકત॥ ૩૪॥
દાેહા -
મિહ પત્રી કિર સધુ મ સ ત લખેની બનાઇ ।
તુલસી ગનપત સા તદિપ મિહમા લખી ન ઇ॥ ૩૫॥
ધ ય ધ ય માતા િપતા ધ ય પતુ્ર બર સાેઇ ।
તુલસી ે રામિહ ભજે જૈસહઁુે કૈસહઁુે હાેઇ॥ ૩૬॥
તુલસી કે બદન તે ધાખેેહઁુ િનકસત રામ ।
તાકે પગ ક પગતર મેરે તન કાે ચામ॥ ૩૭॥
તુલસી ભગત સપુચ ભલાૈ ભજૈ રૈન િદન રામ ।
ઊઁચાે કુલ કેિહ કામકાે જહાઁ ન હિરકાે નામ॥ ૩૮॥
અ ત ઊઁચે ભૂધરિન પર ભજુગન કે અસ્થાન ।
તુલસી અ ત નીચે સખુદ ઊખ અન્ન અ પાન॥ ૩૯॥
ચાપૈાઈ -
અ ત અન ય ે હિર કાે દાસા ।
રટૈ નામ િન સિદન પ્ર ત વાસા॥
તુલસી તેિહ સમાન નિહ કાેઈ ।
હમ નીક દેખા સબ કાેઈ॥ ૪૦॥
ચાપૈાઈ -
જદિપ સાધુ સબહી બિધ હીના ।
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તદ્યિપ સમતા કે ન કુલીના॥
યહ િદન રૈન નામ ઉચ્ચરૈ ।
વહ િનત માન અ ગિન મહઁ જરૈ॥ ૪૧॥
દાેહા -
દાસ રતા અેક નામ સા ઉભય લાેક સખુ ત્યા ગ ।
તુલસી યારાે હૈ્વ રહૈ દહૈ ન દુખ ક આ ગ॥ ૪૨॥
રૈિન કાે ભષૂન ઇંદુ હૈ િદવસ કાે ભષૂન ભાનુ ।
દાસ કાે ભષૂન ભ ક્ત હૈ ભ ક્ત કાે ભષૂન ગ્યાનુ॥ ૪૩॥
ગ્યાન કાે ભષૂન યાન હૈ યાન કાે ભષૂન ત્યાગ ।
ત્યાગ કાે ભષૂન શાં તપદ તુલસી અમલ અદાગ॥ ૪૪॥
ચાપૈાઈ -
અમલ અદાગ શાં તપદ સારા ।
સકલ કલેસ ન કરત પ્રહારા॥
તુલસી ઉર ધારૈ ે કાેઈ ।
રહૈ અનંદ સધુ મહઁ સાેઈ॥ ૪૫॥
બ બધ પાપ સભંવ ે તાપા ।
મટિહ દાષે દુખ દુસહ કલાપા॥
પરમ સાં ત સખુ રહૈ સમાઈ ।
તહઁ ઉતપાત ન બેધૈ આઈ॥ ૪૬॥
તુલસી અૈસે સીતલ સતંા ।
સદા રહૈ અેિહ ભાઁ ત અેકંતા॥
કહા કરૈ ખલ લાેગ ભજંુગા ।
ક હ્યાૈ ગરલ-સીલ ે અંગા॥ ૪૭॥
દાેહા -
અ ત સીતલ અ તહી અમલ સકલ કામના હીન ।
તુલસી તાિહ અતીત ગિન ત્ત સાં ત લયલીન॥ ૪૮॥
ચાપૈાઈ -
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॥ વૈરાગ્ય સદં પની ગાે વા મતુલસીદાસકૃત િહદ ॥

ે કાેઇ કાપે ભરે મખુ બૈના ।
સન્મખુ હતૈ ગરા-સર પનૈા॥
તુલસી તઊ લેસ િરસ નાિહ ।
સાે સીતલ કિહઅે જગ માહી ં॥ ૪૯॥
દાેહા -
સાત દ પ નવ ખંડ લાૈ તીિન લાેક જગ માિહ ।
તુલસી સાં ત સમાન સખુ અપર દૂસરાે નાહી ં॥ ૫૦॥
ચાપૈાઈ -
જહાઁ સાં ત સતગુ ક દઈ ।
તહાઁ ક્રાેધ ક જર જિર ગઈ॥
સકલ કામ બાસના બલાની ।
તુલસી બહૈ સાં ત સિહદાની॥ ૫૧॥
તુલસી સખુદ સાં ત કાે સાગર ।
સતંન ગાયાે કરન ઉ ગર॥
તામ તન મન રહૈ સમાેઈ ।
અહં અ ગિન નિહ દાહ કાેઈ॥ ૫૨॥
દાેહા -
અહંકાર ક અ ગિન મ દહત સકલ સસંાર ।
તુલસી બાઁચૈ સતંજન કેવલ સાં ત અધાર॥ ૫૩॥
મહા સાં ત જલ પર સ કૈ સાંત ભઅે જન ેઇ ।
અહં અ ગિન તે નિહ દહ કાેિટ કરૈ ે કાેઇ॥ ૫૪॥
તજે હાેત તન તરિન કાે અચરજ માનત લાેઇ ।
તુલસી ે પાની ભયા બહુિર ન પાવક હાેઇ॥ ૫૫॥
જદ્યપી સીતલ સમ સખુદ જગમ વન પ્રાન ।
તદિપ સાં ત જલ જિન ગનાૈ પાવક તેલ પ્રમાન॥ ૫૬॥
ચાપૈાઈ -
જરૈ બરૈ અ ખી ઝ ખઝાવૈ ।
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રાગ દ્વષે મહઁ જનમ ગઁવાવૈ॥
સપનેહઁુ સાં ત નિહ ઉન દેહી ।
તુલસી જહાઁ-જહાઁ બ્રત અેહી॥ ૫૭॥
દાેહા -
સાેઇ પંિડત સાેઇ પારખી સાેઈ સતં સુ ન ।
સાેઈ સરૂ સચેત સાે સાેઈ સભુટ પ્રમાન॥ ૫૮॥
સાેઇ ગ્યાની સાેઇ ગનુી જન સાેઈ દાતા યાિન ।
તુલસી કે ચત ભઈ રાગ દ્વષે ક હાિન॥ ૫૯॥
ચાપૈાઈ -
રાગ દ્વષે ક અ ગિન બુઝાની ।
કામ ક્રાેધ બાસના નસાની॥
તુલસી જબિહ સાં ત ગ્ હ આઈ ।
તબ ઉરહી ં ઉર િફર દાેહાઈ॥ ૬૦॥
દાેહા -
િફર દાેહાઈ રામ ક ગે કામાિદક ભા જ ।
તુલસી જ્યા ર બ ક ઉદય તુરત ત તમ લા જ॥ ૬૧॥
યહ બરાગ સદં પની સજુન સુ ચત સિુન લેહુ ।
અનુ ચત બચન બચાિર કે જસ સધુાિર તસ દેહુ॥ ૬૨॥
॥ ઇ ત શ્રીમદ્ગાે વામીતુલસીદાસકૃત વૈરાગ્યસદં પની સપંૂણર્મ્॥
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॥ વૈરાગ્ય સદં પની ગાે વા મતુલસીદાસકૃત િહદ ॥
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