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adhyAtmarAmAyaNe araNyakANDam

અ યાત્મરામાયણે અર યકા ડમ્

॥ પ્રથમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ

અથ તત્ર િદનં સ્થ વા પ્રભાતે રઘનુ દનઃ ।
ના વા મુિન સમામ ય પ્રયાણાયાપેચક્રમે॥ ૧॥
મનુે ગચ્છામહે સવ મુિનમ ડલમ ડતમ્ ।
િવિપનં દ ડકં યત્ર વમાજ્ઞાતુ મહાહર્ સ॥ ૨॥
માગર્પ્રદશર્નાથાર્ય શ યાનાજ્ઞપુ્તમહર્ સ ।
શ્રુ વા રામસ્ય વચનં પ્રહસ્યાિત્રમર્હાયશાઃ ।
પ્રાહ તત્ર રઘુશ્રેષં્ઠ રામ રામ સરુાશ્રય॥ ૩॥
સવર્સ્ય માગર્દ્રષ્ટા વં તવ કાે માગર્દશર્કઃ ।
તથાિપ દશર્િય ય ત તવ લાેકાનુસાિરણઃ॥ ૪॥
ઇ ત શ યાન્ સમાિદ ય વયં િક ચત્તમ વગાત્ ।
રામેણ વાિરતઃ પ્રીત્યા અિત્રઃ વભવનં યયાૈ॥ ૫॥
ક્રાેશમાતં્ર તતાે ગ વા દદશર્ મહતી ં નદ મ્ ।
અત્રેઃ શ યાનવુાચેદં રામાે રા વલાેચનઃ॥ ૬॥
નદ્યાઃ સ તરણે ક શ્ચદુપાયાે િવદ્યતે ન વા ।
ઊચુ તે િવદ્યતે નાૈકા સદુૃઢા રઘનુ દન॥ ૭॥
તારિય યામહે યુ માન્ વયમવે ક્ષણાિદહ ।
તતાે નાિવ સમારાે ય સીતાં રાઘવલ મણાૈ॥ ૮॥
ક્ષણા સ તારયામાસનુર્દ ં મુિનકુમારકાઃ ।
રામા ભન દતાઃ સવ જગ્મુરત્રેરથાશ્રમમ્॥ ૯॥
તાવેત્ય િવિપનં ઘાેરં ઝ લીઝઙ્કારનાિદતમ્ ।
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નાના ગગણાક ણ સહવ્યાઘ્રાિદભીષણમ્॥ ૧૦॥
રાક્ષસઘૈાર પૈશ્ચ સિેવતં રાેમહષર્ણમ્ ।
પ્રિવ ય િવિપનં ઘાેરં રામાે લ મણમબ્રવીત્॥ ૧૧॥
ઇતઃ પરં પ્રયત્નને ગ તવં્ય સિહતને મે ।
ધનુગુર્ણને સયંાજે્ય શરાનિપ કરે દધત્॥ ૧૨॥
અગ્રે યાસ્યા યહં પશ્ચા વમ વેિહ ધનુધર્ર ।
આવયાેમર્ યગા સીતા માયવેાત્મપરાત્મનાેઃ॥ ૧૩॥
ચ શ્ચારય સવર્ત્ર દષંૃ્ટ રક્ષાેભયં મહત્ ।
િવદ્યતે દ ડકાર યે શ્રુતપવૂર્મિર દમ॥ ૧૪॥
ઇત્યેવં ભાષમાણાૈ તાૈ જગ્મતુઃ સાધર્યાજેનમ્ ।
તત્રૈકા પુ કિર યા તે ક હારકુમુદાે પલૈઃ॥ ૧૫॥
અ બુજૈઃ શીતલાેદેન શાેભમાના વ્યદૃ યત ।
ત સમીપમથાે ગ વા પી વા ત સ લલં શભુમ્॥ ૧૬॥
ઊષુ તે સ લલા યાશે ક્ષણં છાયામપુા શ્રતાઃ ।
તતાે દદશૃરુાયા તં મહાસ વં ભયાનકમ્॥ ૧૭॥
કરાલદંષ્ટ્રવદનં ભીષય તં વગ જતૈઃ ।
વામાંસે ય તશલૂાગ્રગ્ર થતાનેકમાનષુમ્॥ ૧૮॥
ભક્ષય તં ગજવ્યાઘ્રમિહષં વનગાેચરમ્ ।
જ્યારાેિપતં ધનુ ર્ વા રામાે લ મણમબ્રવીત્॥ ૧૯॥
પ ય ભ્રાતમર્હાકાયાે રાક્ષસાેઽયમપુાગતઃ ।
આયાત્ય ભમખંુ નાેઽગ્રે ભી ણાં ભયમાવહન્॥ ૨૦॥
સ કૃતધનુ તષ્ઠ મા ભજૈર્નકન દિન ।
ઇત્યુ વા બાણમાદાય સ્થતાે રામ ઇવાચલઃ॥ ૨૧॥
સ તુ દૃ ટ્વા રમાનાથં લ મણં નક ં તદા ।
અટ્ટહાસં તતઃ કૃ વા ભીષયિન્નદમબ્રવીત્॥ ૨૨॥
કાૈ યવુાં બાણતૂણીરજટાવલ્કલધાિરણાૈ ।
મુિનવષેધરાૈ બાલાૈ સ્ત્રીસહાયાૈ સદુુમર્દાૈ॥ ૨૩॥
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સુ દરાૈ બત મે વક્ત્રપ્રિવષ્ટકવલાપેમાૈ ।
િકમથર્માગતાૈ ઘાેરં વનં વ્યાલિનષેિવતમ્॥ ૨૪॥
શ્રુ વા રક્ષાવેચાે રામઃ મયમાન ઉવાચ તમ્ ।
અહં રામ વયં ભ્રાતા લ મણાે મમ સ મતઃ॥ ૨૫॥
અેષા સીતા મમ પ્રાણવ લભા વયમાગતાઃ ।
િપ વાક્યં પુરસૃ્કત્ય શક્ષણાથ ભવાદશૃામ્॥ ૨૬॥
વા તદ્રામવચનમટ્ટહાસમથાકરાેત્ ।

વ્યાદાય વક્ત્રં બાહુ યાં શલૂમાદાય સ વરઃ॥ ૨૭॥
માં ન ના સ રામ વં િવરાધં લાેકિવશ્રુતમ્ ।
મદ્ભયાન્મનુયઃ સવ ત્ય વા વન મતાે ગતાઃ॥ ૨૮॥
યિદ િવતુ મચ્છા ત ત્ય વા સીતાં િનરાયુધાૈ ।
પલાયત ન ચેચ્છ ઘં્ર ભક્ષયા મ યવુામહમ્॥ ૨૯॥
ઇત્યુ વા રાક્ષસઃ સીતામાદાતુમ ભદુદુ્રવે ।
રામ શ્ચચ્છેદ તદ્બાહૂ શરેણ પ્રહસિન્નવ॥ ૩૦॥
તતઃ ક્રાેધપર તાત્મા વ્યાદાય િવકટં મખુમ્ ।
રામમ યદ્રવદ્રામ શ્ચચ્છેદ પિરધાવતઃ॥ ૩૧॥
પદદ્વયં િવરાધસ્ય તદદ્ભુત મવાભવત્॥ ૩૨॥
તતઃ સપર્ ઇવાસ્યને ગ્ર સતું રામમાપતત્ ।
તતાેઽધર્ચ દ્રાકારેણ બાણનેાસ્ય મહ ચ્છરઃ॥ ૩૩॥
ચચ્છેદ િધરાૈઘેણ પપાત ધરણીતલે ।
તતઃ સીતા સમા લઙ્ગ્ય પ્રશશસં રઘૂત્તમમ્॥ ૩૪॥
તતાે દુ દુભયાે નેદુિદિવ દેવગણેિરતાઃ ।
ન તુશ્ચા સરા હૃષ્ટા જગુગર્ ધવર્િકન્નરાઃ॥ ૩૫॥
િવરાધકાયાદ તસુ દરાકૃ તઃ

િવભ્રાજમાનાે િવમલા બરા તઃ ।
પ્રતપ્તચામીકરચા ભષૂણાે

વ્યદૃ યતાગ્રે ગગને રિવયર્થા॥ ૩૬॥
પ્રણ ય રામં પ્રણતા તહાિરણં
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ભવપ્રવાહાપેરમં ઘ્ ણાકરમ્ ।
પ્રણ ય ભૂયઃ પ્રણનામ દ ડવત્

પ્રપન્નસવાર્ તહરં પ્રસન્નધીઃ॥ ૩૭॥
િવરાધ ઉવાચ

શ્રીરામ રા વદલાયતાક્ષ
િવદ્યાધરાેઽહં િવમલપ્રકાશઃ ।

દુવાર્સસાકારણકાપેમૂ તના
શપ્તઃ પુરા સાેઽદ્ય િવમાે ચત વયા॥ ૩૮॥

ઇતઃ પરં વચ્ચરણારિવ દયાેઃ
તઃ સદા મેઽ તુ ભવાપેશા તયે ।

વન્નામસઙ્ક તર્નમવે વાણી
કરાેતુ મે કણર્પુટં વદ યમ્॥ ૩૯॥

કથા તં પાતુ કરદ્વયં તે
પાદારિવ દાચર્નમવે કુયાર્ત્ ।

શરશ્ચ તે પાદયુગપ્રણામં
કરાેતુ િનતં્ય ભવદ યમવેમ્॥ ૪૦॥

નમ તુ યં ભગવતે િવશદુ્ધજ્ઞાનમૂતર્યે ।
આત્મારામાય રામાય સીતારામાય વેધસે॥ ૪૧॥
પ્રપનં્ન પાિહ માં રામ યાસ્યા મ વદનુજ્ઞયા ।
દેવલાેકં રઘુશ્રેષ્ઠ માયા માં મા ણાેતુ તે॥ ૪૨॥
ઇ ત િવજ્ઞાિપત તને પ્રસન્નાે રઘનુ દનઃ ।
દદાૈ વરં તદા પ્રીતાે િવરાધાય મહામ તઃ॥ ૪૩॥
ગચ્છ િવદ્યાધરાશષેમાયાદાષેગુણા જતાઃ ।
વયા મદ્દશર્ના સદ્યાે મુક્તાે જ્ઞાનવતાં વરઃ॥ ૪૪॥
મદ્ભ ક્તદુર્લર્ભા લાેકે તા ચને્મુ ક્તદા યતઃ ।
અત વં ભ ક્તસ પન્નઃ પરં યાિહ મમાજ્ઞયા॥ ૪૫॥
રામેણ રક્ષાેિનધનં સઘુાેરં

શાપા દ્વમુ ક્તવર્રદાનમવેમ્ ।
િવદ્યાધર વં પનુરેવ લ ધં

4 sanskritdocuments.org



અ યાત્મરામાયણે અર યકા ડમ્

રામં ગ્ ણન્ને ત નરાેઽ ખલાથાર્ન્॥ ૪૬॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અર યકા ડે પ્રથમઃ સગર્ઃ॥ ૧॥

॥ દ્વતીયઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ

િવરાધે વગર્તે રામાે લ મણને ચ સીતયા ।
જગામ શરભઙ્ગસ્ય વનં સવર્સખુાવહમ્॥ ૧॥
શરભઙ્ગ તતાે દૃ ટ્વા રામં સાૈ મિત્રણા સહ ।
આયા તં સીતયા સાધ સ ભ્રમાદુ થતઃ સધુીઃ॥ ૨॥
અ ભગ ય સસુ પજૂ્ય િવષ્ટરેષપૂવેશયત્ ।
આ ત યમકરાેત્તષેાં ક દમૂલફલાિદ ભઃ॥ ૩॥
પ્રીત્યાઽઽહ શરભઙ્ગાેઽિપ રામં ભ ક્તપરાયણમ્ ।
બહુકાલ મહૈવાઽઽસં તપસે કૃતિનશ્ચયઃ॥ ૪॥
અદ્ય મત્તપસા સદં્ધ ય પુ યં બહુ િવદ્યતે ।
ત સવ તવ દાસ્યા મ તતાે મુ ક્ત વ્ર યહમ્॥ ૫॥
સમ યર્ રામસ્ય મહ સપુુ યફલં

િવરક્તઃ શરભઙ્ગયાેગી ।
ચ ત સમારાેહયદપ્રમેયં

રામં સસીતં સહસા પ્રણ ય॥ ૬॥
યાયિ શ્ચરં રામમશષેહૃ સ્થં

દૂવાર્દલ યામલમ બુ ક્ષમ્ ।
ચીરા બરં નગ્ધજટાકલાપં

સીતાસહાયં સહલ મણં તમ્॥ ૭॥
કાે વા દયાલુઃ તકામધનેુર યાે

જગત્યાં રઘનુાયકાદહાે ।
તાે મયા િનત્યમન યભા
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જ્ઞા વા ત મે વયમવે યાતઃ॥ ૮॥
પ ય વદાની ં દેવેશાે રામાે દાશર થઃ પ્રભુઃ ।
દગ્ વા વદેહં ગચ્છા મ બ્રહ્મલાેકમક મષઃ॥ ૯॥
અયાે યાિધપ તમઽ તુ હૃદયે રાઘવઃ સદા ।
યદ્વામાઙે્ક સ્થતા સીતા મેઘસ્યવે તિટ લતા॥ ૧૦॥
ઇ ત રામં ચરં યા વા દૃ ટ્વા ચ પુરતઃ સ્થતમ્ ।
પ્ર વાલ્ય સહસા વિહ્ન દગ્ વા પ ચાત્મકં વપુઃ॥ ૧૧॥
િદવ્યદેહધરઃ સાક્ષાદ્યયાૈ લાેકપતેઃ પદમ્ ।
તતાે મુિનગણાઃ સવ દ ડકાર યવા સનઃ ।
આજગ્મૂ રાઘવં દ્રષંુ્ટ શરભઙ્ગિનવેશનમ્॥ ૧૨॥
દૃ ટ્વા મુિનસમૂહં તં નક રામલ મણાઃ ।
પ્રણેમુઃ સહસા ભૂમાૈ માયામાનષુ િપણઃ॥૧૩॥
આશી ભર ભન દ્યાથ રામં સવર્હૃિદ સ્થતમ્ ।
ઊચુઃ પ્રા જલયઃ સવ ધનુબાર્ણધરં હિરમ્॥ ૧૪॥
ભૂમેભાર્રાવતારાય તાેઽ સ બ્રહ્મણા થતઃ ।
નીમ વાં હિર લ મી ં નક ં લ મણં તથા॥ ૧૫॥

શષેાંશં શઙ્ખચકે્ર દ્વે ભરતં સાનજંુ તથા ।
અતશ્ચાદાૈ ઋષીણાં વં દુઃખં માેક્તુ મહાહર્ સ॥ ૧૬॥
આગચ્છ યામાે મુિનસિેવતાિન

વનાિન સવાર્ ણ રઘૂત્તમ ક્રમાત્ ।
દ્રષંુ્ટ સુ મત્રાસતુ નક યાં

તદા દયાઽ માસુ દૃઢા ભિવ ય ત॥ ૧૭॥
ઇ ત િવજ્ઞાિપતાે રામઃ કૃતા જ લપુટૈિવભુઃ ।
જગામ મુિન ભઃ સાધ દ્રષંુ્ટ મુિનવનાિન સઃ॥ ૧૮॥
દદશર્ તત્ર પ તતા યનેકાિન શરાં સ સઃ ।
અસ્થભૂતાિન સવર્ત્ર રામાે વચનમબ્રવીત્॥ ૧૯॥
અસ્થીિન કેષામેતાિન િકમથ પ તતાિન વૈ ।
તમૂચુમુર્નયાે રામ ઋષીણાં મ તકાિન િહ॥ ૨૦॥
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રાક્ષસભૈર્ ક્ષતાનીશ પ્રમત્તાનાં સમાિધતઃ॥
અ તરાયં મનુીનાં તે પ ય તાેઽનુચર ત િહ॥ ૨૧॥
શ્રુ વા વાક્યં મનુીનાં સ ભયદૈ યસમ વતમ્ ।
પ્ર તજ્ઞામકરાેદ્રામાે વધાયાશષેરક્ષસામ્॥ ૨૨॥
પજૂ્યમાનઃ સદા તત્ર મુિન ભવર્નવા સ ભઃ ।
નક્યા સિહતાે રામાે લ મણને સમ વતઃ॥ ૨૩॥

ઉવાસ ક ત ચત્તત્ર વષાર્ ણ રઘનુ દનઃ ।
અેવં ક્રમેણ સ પ ય ષીણામાશ્રમાન્ િવભુઃ॥ ૨૪॥
સતુી ણસ્યાશ્રમં પ્રાગા પ્રખ્યાત ષસઙુ્કલમ્ ।
સવર્તુર્ગુણસ પનં્ન સવર્કાલસખુાવહમ્॥ ૨૫॥
રામમાગતમાક યર્ સતુી ણઃ વયમાગતઃ ।
અગ ત્ય શ યાે રામસ્ય મ ત્રાપેાસનત પરઃ ।
િવિધવ પજૂયામાસ ભ યુ ક ઠતલાેચનઃ॥ ૨૬॥

સતુી ણ ઉવાચ
વન્મ ત્ર યહમન તગુણાપ્રમેય

સીતાપતે શવિવિર ચસમા શ્રતાઙ્ઘે્ર ।
સસંાર સ ધુતરણામલપાેતપાદ

રામા ભરામ સતતં તવ દાસદાસઃ॥ ૨૭॥
મામદ્ય સવર્જગતામિવગાેચર વં

વન્માયયા સતુકલત્રગ્ હા ધકૂપે ।
મગ્ ં િનર ક્ષ્ય મલપુદ્ગલિપ ડમાેહ-

પાશાનુબદ્ધહૃદયં વયમાગતાેઽ સ॥ ૨૮॥
વં સવર્ભૂતહૃદયષેુ કૃતાલયાેઽિપ

વન્મ ત્ર યિવમખુષેુ તનાે ષ માયામ્ ।
વન્મ ત્રસાધનપરે વપયા ત માયા

સવેાનુ પફલદાેઽ સ યથા મહીપઃ॥ ૨૯॥
િવશ્વસ્ય ષ્ટલયસં સ્થ તહેતુરેકઃ

વં માયયા િત્રગુણયા િવિધર શિવ ણૂ ।
ભાસીશ માેિહતિધયાં િવિવધાકૃ ત વં
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યદ્વદ્રિવઃ સ લલપાત્રગતાે હ્યનેકઃ॥ ૩૦॥
પ્રત્યક્ષતાેઽદ્ય ભવતશ્ચરણારિવ દં

પ યા મ રામ તમસઃ પરતઃ સ્થતસ્ય ।
દગૃ્રપૂત વમસતામિવગાેચરાેઽિપ

વન્મ ત્રપૂતહૃદયષેુ સદા પ્રસન્નઃ॥ ૩૧॥
પ યા મ રામ તવ પમ િપણાેઽિપ

માયાિવડ બનકૃતં સમુનુ યવષેમ્ ।
ક દપર્કાેિટસભુગં કમનીયચાપબાણં

દયાદ્રર્હૃદયં મતચા વક્ત્રમ્॥ ૩૨॥
સીતાસમેતમ જના બરમપ્ર યં

સાૈ મિત્રણા િનયતસિેવતપાદપદ્મમ્ ।
નીલાે પલદુ્ય તમન તગુણં પ્રશા તં

મદ્ભાગધેયમિનશં પ્રણમા મ રામમ્॥ ૩૩॥
ન તુ રામ તવ પમશષેદેશ-
કાલાદ્યપુાિધરિહતં ઘન ચ પ્રકાશમ્ ।

પ્રત્યક્ષતાેઽદ્ય મમ ગાેચરમેતદેવ
પં િવભાતુ હૃદયે ન પરં િવકાઙે્ક્ષ॥ ૩૪॥

ઇત્યેવં તવુત તસ્ય રામઃ સ મતમબ્રવીત્ ।
મનુે ના મ તે ચતં્ત િનમર્લં મદુપાસનાત્॥ ૩૫॥
અતાેઽહમાગતાે દ્રષંુ્ટ મદતૃે ના યસાધનમ્ ।
મન્મ ત્રાપેાસકા લાેકે મામવે શરણં ગતાઃ॥ ૩૬॥
િનરપેક્ષા ના યગતા તષેાં દૃ યાેઽહમ વહમ્ ।
તાતે્રમેત પઠેદ્ય તુ વ કૃતં મિ પ્રયં સદા॥ ૩૭॥
સદ્ભ ક્તમ ભવેત્તસ્ય જ્ઞાનં ચ િવમલં ભવેત્ ।
વં મમાપેાસનાદેવ િવમુક્તાેઽસીહ સવર્તઃ॥ ૩૮॥
દેહા તે મમ સાયજંૂ્ય લ સ્યસે નાત્ર સશંયઃ ।
ગુ ં તે દ્રષુ્ટ મચ્છા મ હ્યગ ત્યં મુિનનાયકમ્ ।
િક ચ કાલં તત્ર વ તું મનાે મે વરયત્યલમ્॥ ૩૯॥
સતુી ણાેઽિપ તથેત્યાહ શ્વાે ગ મ ય સ રાઘવ ।
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અહમ યાગ મ યા મ ચરાદ્ દષૃ્ટાે મહામુિનઃ॥ ૪૦॥
અથ પ્રભાતે મુિનના સમેતાે

રામઃ સસીતઃ સહ લ મણને ।
અગ ત્યસ ભાષણલાેલમાનસઃ

શનૈરગ ત્યાનજુમ દરં યયાૈ॥ ૪૧॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અર યકા ડે દ્વતીયઃ સગર્ઃ॥ ૨॥

॥ તીયઃ સગર્ઃ॥
અથ રામઃ સતુી ણને નક્યા લ મણને ચ ।
અગ ત્યસ્યાનજુસ્થાનં મ યાહે્ન સમપદ્યત॥ ૧॥
તને સ પૂ જતઃ સ યગ્ભુ વા મૂલફલાિદકમ્ ।
પરેદ્યુઃ પ્રાત થાય જગ્મુ તેઽગ ત્યમ ડલમ્॥ ૨॥
સવર્તુર્ફલપુ પાઢ ં નાના ગગણૈયુર્તમ્ ।
પ ક્ષસઙ્ઘૈશ્ચ િવિવધનૈાર્િદતં ન દનાપેમમ્॥ ૩॥
બ્રહ્મ ષ ભદવ ષ ભઃ સિેવતં મુિનમ દરૈઃ ।
સવર્તાેઽલઙૃ્કતં સાક્ષાદ્ બ્રહ્મલાેક મવાપરમ્॥ ૪॥
બિહરેવાશ્રમસ્યાથ સ્થ વા રામાેઽબ્રવીન્મુિનમ્ ।
સતુી ણ ગચ્છ વં શીઘ્રમાગતં માં િનવેદય॥ ૫॥
અગ ત્યમુિનવયાર્ય સીતયા લ મણને ચ ।
મહાપ્રસાદ ઇત્યુ વા સતુી ણઃ પ્રયયાૈ ગુરાેઃ॥ ૬॥
આશ્રમં વરયા તત્ર ઋ ષસઙ્ઘસમા તમ્ ।
ઉપિવષં્ટ રામભક્તૈિવશષેેણ સમાયુતમ્॥ ૭॥
વ્યાખ્યાતરામમ ત્રાથ શ યે યશ્ચા તભ ક્તતઃ ।
દૃ ટ્વાગ ત્યં મુિનશ્રેષં્ઠ સતુી ણઃ પ્રયયાૈ મનુેઃ॥ ૮॥
દ ડવ પ્ર ણપત્યાહ િવનયાવનતઃ સધુીઃ ।
રામાે દાશર થબ્રર્હ્મન્ સીતયા લ મણને ચ ।

adhyaatmaRamAra.pdf 9



અ યાત્મરામાયણે અર યકા ડમ્

આગતાે દશર્નાથ તે બિહ તષ્ઠ ત સા જ લઃ॥ ૯॥
અગ ત્ય ઉવાચ

શીઘ્રમાનય ભદં્ર તે રામં મમ હૃિદ સ્થતમ્ ।
તમવે યાયમાનાેઽહં કાઙ્ક્ષમાણાેઽત્ર સં સ્થતઃ॥ ૧૦॥
ઇત્યુ વા વયમુ થાય મુિન ભઃ સિહતાે દુ્રતમ્ ।
અ યગા પરયા ભ યા ગ વા રામમથાબ્રવીત્॥ ૧૧॥
આગચ્છ રામ ભદં્ર તે િદષ્ટ ા તેઽદ્ય સમાગમઃ ।
પ્રયા ત થમર્મ પ્રાપ્તાેઽસ્યદ્ય મે સફલં િદનમ્॥ ૧૨॥
રામાેઽિપ મુિનમાયા તં દૃ ટ્વા હષર્સમાકુલઃ ।
સીતયા લ મણનેાિપ દ ડવ પ તતાે ભુિવ॥ ૧૩॥
દુ્રતમુ થા ય મુિનરાડ્ રામમા લઙ્ગ્ય ભ ક્તતઃ ।
તદ્ગાત્ર પશર્ હ્લાદસ્રવન્નતે્રજલાકુલઃ॥ ૧૪॥
ગ્ હી વા કરમેકેન કરેણ રઘનુ દનમ્ ।
જગામ વાશ્રમં હૃષ્ટાે મનસા મુિનપુઙ્ગવઃ॥ ૧૫॥
સખુાપેિવષં્ટ સ પજૂ્ય પજૂયા બહુિવ તરમ્ ।
ભાજેિય વા યથા યાયં ભાજૈે્યવર્ યૈરનેકધા॥ ૧૬॥
સખુાપેિવષ્ટમેકા તે રામં શ શિનભાનનમ્ ।
કૃતા જ લ વાચેદમગ ત્યાે ભગવા ષઃ॥ ૧૭॥
વદાગમનમવેાહં પ્રતીક્ષન્ સમવ સ્થતઃ ।
યદા ક્ષીરસમુદ્રા તે બ્રહ્મણા પ્રા થતઃ પુરા॥ ૧૮॥
ભૂમેભાર્રાપનુત્ત્યથ રાવણસ્ય વધાય ચ ।
તદાિદ દશર્નાકાઙ્ક્ષ તવ રામ તપશ્ચરન્ ।
વસા મ મુિન ભઃ સાધ વામવે પિર ચ તયન્॥ ૧૯॥
ષ્ટેઃ પ્રાગેક અેવાસીિનિવક પાેઽનપુાિધકઃ ।
વદાશ્રયા વ દ્વષયા માયા તે શ ક્ત ચ્યતે॥ ૨૦॥
વામવે િનગુર્ણં શ ક્તરા ણાે ત યદા તદા ।
અવ્યાકૃત મ ત પ્રાહુવદા તપિરિન ષ્ઠતાઃ॥ ૨૧॥
મૂલપ્રકૃ તિરત્યેકે પ્રાહુમાર્યે ત કેચન ।
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અિવદ્યા સં તબર્ ધ ઇત્યાિદ બહુધાેચ્યતે॥ ૨૨॥
વયા સઙ્ક્ષાે યમાણા સા મહત્ત વં પ્રસયૂતે ।
મહત્ત વાદહઙ્કાર વયા સ ચાેિદતાદભૂત્॥ ૨૩॥
અહઙ્કારાે મહત્ત વસં ત સ્ત્રિવધાેઽભવત્ ।
સા વકાે રાજસશ્ચવૈ તામસશ્ચે ત ભ યતે॥ ૨૪॥
તામસા સૂ મતન્માત્રા યાસન્ ભૂતા યતઃ પરમ્ ।
સ્થૂલાિન ક્રમશાે રામ ક્રમાેત્તરગુણાિન હ॥ ૨૫॥
રાજસાની દ્રયા યવે સા વકા દેવતા મનઃ ।
તે યાેઽભવ સતૂ્ર પં લઙ્ગં સવર્ગતં મહત્॥ ૨૬॥
તતાે િવરાટ્ સમુ પન્નઃ સ્થૂલાદ્ભૂતકદ બકાત્ ।
િવરાજઃ પુ ષા સવ જગ સ્થાવરજઙ્ગમમ્॥ ૨૭॥
દેવ તયર્ઙ્મનુ યાશ્ચ કાલકમર્ક્રમેણ તુ ।
વં ર ેગુણતાે બ્રહ્મા જગતઃ સવર્કારણમ્॥ ૨૮॥
સ વા દ્વ વમવેાસ્ય પાલકઃ સદ્ ભ ચ્યતે ।
લયે દ્ર વમવેાસ્ય વન્માયાગુણભેદતઃ॥ ૨૯॥
ગ્ર વ સષુુ યાખ્યા ત્તયાે બુ દ્ધજૈગુર્ણૈઃ ।

તાસાં િવલક્ષણાે રામ વં સાક્ષી ચન્મયાેઽવ્યયઃ॥ ૩૦॥
ષ્ટલીલાં યદા કતુર્મીહસે રઘનુ દન ।

અઙ્ગીકરાે ષ માયાં વં તદા વૈ ગુણવાિનવ॥ ૩૧॥
રામ માયા દ્વધા ભા ત િવદ્યાઽિવદ્યે ત તે સદા ।
પ્ર ત્તમાગર્િનરતા અિવદ્યાવશવ તનઃ ।
િન ત્તમાગર્િનરતા વેદા તાથર્િવચારકાઃ॥ ૩૨॥
વદ્ભ ક્તિનરતા યે ચ તે વૈ િવદ્યામયાઃ તાઃ ।
અિવદ્યાવશગા યે તુ િનતં્ય સસંાિરણશ્ચ તે ।
િવદ્યા યાસરતા યે તુ િનત્યમુક્તા ત અેવ િહ॥ ૩૩॥
લાેકે વદ્ભ ક્તિનરતા વન્મ ત્રાપેાસકાશ્ચ યે ।
િવદ્યા પ્રાદુભર્વેત્તષેાં નેતરેષાં કદાચન॥ ૩૪॥
અત વદ્ભ ક્તસ પન્ના મુક્તા અેવ ન સશંયઃ ।
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વદ્ભ ય તહીનાનાં માેક્ષઃ વ ેઽિપ નાે ભવેત્॥ ૩૫॥
િક રામ બહુનાેક્તને સારં િક ચદ્બ્રવી મ તે ।
સાધુસઙ્ગ તરેવાત્ર માેક્ષહેતુ દાહૃતા॥ ૩૬॥
સાધવઃ સમ ચત્તા યે િનઃ હા િવગતૈ ષણઃ ।
દા તાઃ પ્રશા તા વદ્ભક્તા િન ત્તા ખલકામનાઃ॥ ૩૭॥
ઇષ્ટપ્રા પ્તિવપત્ત્યાેશ્ચ સમાઃ સઙ્ગિવવ જતાઃ ।
સ ય તા ખલકમાર્ણઃ સવર્દા બ્રહ્મત પરાઃ॥ ૩૮॥
યમાિદગુણસ પન્નાઃ સ તુષ્ટા યને કેન ચત્ ।
સ સઙ્ગમાે ભવેદ્યિહ વ કથાશ્રવણે ર તઃ॥ ૩૯॥
સમુદે ત તતાે ભ ક્ત વિય રામ સનાતને ।
વદ્ભક્તાવપુપન્નાયાં િવજ્ઞાનં િવપુલં સુ્ફટમ્॥ ૪૦॥
ઉદે ત મુ ક્તમાગાઽયમાદ્યશ્ચતુરસિેવતઃ ।
ત માદ્રાઘવ સદ્ભ ક્ત વિય મે પ્રેમલક્ષણા॥ ૪૧॥
સદા ભૂયાદ્ધરે સઙ્ગ વદ્ભક્તષેુ િવશષેતઃ ।
અદ્ય મે સફલં જન્મ ભવ સ દશર્નાદભૂત્॥ ૪૨॥
અદ્ય મે ક્રતવઃ સવ બભવૂુઃ સફલાઃ પ્રભાે ।
દ ઘર્કાલં મયા તપ્તમન યમ તના તપઃ ।
તસ્યેહ તપસાે રામ ફલં તવ યદચર્નમ્॥ ૪૩॥
સદા મે સીતયા સાધ હૃદયે વસ રાઘવ ।
ગચ્છત તષ્ઠતાે વાિપ તઃ સ્યાન્મે સદા વિય॥ ૪૪॥
ઇ ત તુ વા રમાનાથમગ ત્યાે મુિનસત્તમઃ ।
દદાૈ ચાપં મહે દ્રણે રામાથ સ્થાિપતં પુરા॥ ૪૫॥
અક્ષ યાૈ બાણતૂણીરાૈ ખડ્ગાે રત્નિવભૂ ષતઃ ।
જિહ રાઘવ ભૂભારભૂતં રાક્ષસમ ડલમ્॥ ૪૬॥
યદથર્મવતીણાઽ સ માયયા મનુ કૃ તઃ ।
ઇતાે યાજેનયુગ્મે તુ પુ યકાનનમ ડતઃ॥ ૪૭॥
અ ત પ ચવટ ના ા આશ્રમાે ગાૈતમીતટે ।
નેતવ્ય તત્ર તે કાલઃ શષેાે રઘુકુલાેદ્વહ॥ ૪૮॥
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તત્રવૈ બહુકાયાર્ ણ દેવાનાં કુ સ પતે॥ ૪૯॥
શ્રુ વા તદાગ ત્યસભુા ષતં વચઃ

તાતંે્ર ચ ત વાથર્સમ વતં િવભુઃ ।
મુિન સમાભા ય મુદા વતાે યયાૈ
પ્રદ શતં માગર્મશષેિવદ્ધિરઃ॥ ૫૦॥

ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અર યકા ડે તીયઃ સગર્ઃ॥ ૩॥

॥ ચતુથર્ઃ સગર્ઃ॥
શ્રી મહાદેવ ઉવાચ

માગ વ્રજન્ દદશાર્થ શલૈ ઙ્ગ મવ સ્થતમ્ ।
દં્ધ જટાયષંુ રામઃ િકમેતિદ ત િવ મતઃ॥ ૧॥
ધનુરાનય સાૈ મત્રે રાક્ષસાેઽયં પુરઃ સ્થતઃ ।
ઇત્યાહ લ મણં રામાે હિન યા ષભક્ષકમ્॥ ૨॥
તચ્છ વા રામવચનં ગ્ ધ્રરાડ્ ભયપીિડતઃ ।
વધાહાઽહં ન તે રામ િપતુ તેઽહં પ્રયઃ સખા॥ ૩॥
જટાયનુાર્મ ભદં્ર તે ગ્ ધ્રાેઽહં પ્રયકૃત્તવ॥ ૪॥
પ ચવટ ામહં વ સ્યે તવવૈ પ્રયકા યયા ।
ગયાયાં કદા ચત્તુ પ્રયાતે લ મણેઽિપ ચ॥ ૫॥
સીતા જનકક યા મે ર ક્ષતવ્યા પ્રયત્નતઃ ।
શ્રુ વા તદ્ગધૃ્રવચનં રામઃ સ નેહમબ્રવીત્॥ ૬॥
સાધુ ગ્ ધ્ર મહારાજ તથવૈ કુ મે પ્રયમ્ ।
અત્રવૈ મે સમીપસ્થાે ના તદૂરે વને વસન્॥ ૭॥
ઇત્યામિ ત્રતમા લઙ્ગ્ય યયાૈ પ ચવટ ં પ્રભુઃ ।
લ મણને સહ ભ્રાત્રા સીતયા રઘનુ દનઃ॥ ૮॥
ગ વા તે ગાૈતમીતીરં પ ચવટ ાં સિુવ તરમ્ ।
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મ દરં કારયામાસ લ મણને સબુુ દ્ધના॥ ૯॥
તત્ર તે યવસન્ સવ ગઙ્ગાયા ઉત્તરે તટે ।
કદ બપનસામ્રાિદફલ ક્ષસમાકુલે॥ ૧૦॥
િવિવક્તે જનસ બાધવ જતે ની જસ્થલે ।
િવનાેદયન્ જનક ં લ મણને િવપ શ્ચતા॥ ૧૧॥
અ યવુાસ સખંુ રામાે દેવલાેક ઇવાપરઃ ।
ક દમૂલફલાદ િન લ મણાેઽનુિદનં તયાેઃ॥ ૧૨॥
આનીય પ્રદદાૈ રામસવેાત પરમાનસઃ ।
ધનુબાર્ણધરાે િનતં્ય રાત્રાૈ ગ ત સવર્તઃ॥ ૧૩॥
નાનં કુવર્ ત્યનુિદનં ત્રય તે ગાૈતમીજલે ।
ઉભયાેમર્ યગા સીતા કુ તે ચ ગમાગમાૈ॥ ૧૪॥
આનીય સ લલં િનતં્ય લ મણઃ પ્રીતમાનસઃ ।
સવેતેઽહરહઃ પ્રીત્યા અેવમાસન્ સખંુ ત્રયઃ॥ ૧૫॥
અેકદા લ મણાે રામમેકા તે સમપુ સ્થતમ્ ।
િવનયાવનતાે ભૂ વા પપ્રચ્છ પરમેશ્વરમ્॥ ૧૬॥
ભગવન્ શ્રાેતુ મચ્છા મ માેક્ષસ્યૈકા તક ં ગ તમ્ ।
વત્તઃ કમલપત્રાક્ષ સઙે્ક્ષપાદ્વક્તુમહર્ સ॥ ૧૭॥
જ્ઞાનં િવજ્ઞાનસિહતં ભ ક્તવૈરાગ્ય િંહતમ્ ।
આચ વ મે રઘુશ્રેષ્ઠ વક્તા ના યાેઽ ત ભૂતલે॥ ૧૮॥

શ્રીરામ ઉવાચ
વક્ષ્યા મ તે વ સ ગુહ્યાદુ્ગહ્યતરં પરમ્ ।

ય દ્વજ્ઞાય નરાે જહ્યા સદ્યાે વૈક પકં ભ્રમમ્॥ ૧૯॥
આદાૈ માયા વ પં તે વક્ષ્યા મ તદન તરમ્ ।
જ્ઞાનસ્ય સાધનં પશ્ચાજ્જ્ઞાનિવજ્ઞાનસયંુતમ્॥ ૨૦॥
જ્ઞેયં ચ પરમાત્માનં યજ્જ્ઞા વા મુચ્યતે ભયાત્ ।
અનાત્મિન શર રાદાવાત્મબુ દ્ધ તુ યા ભવેત્॥ ૨૧॥
સવૈ માયા તયવૈાસાૈ સસંારઃ પિરક યતે ।
પે દ્વે િન શ્ચતે પવૂ માયાયાઃ કુલન દન॥ ૨૨॥
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િવક્ષપેાવરણે તત્ર પ્રથમં ક પયે જગત્ ।
લઙ્ગાદ્યબ્રહ્મપયર્ તં સ્થૂલસૂ મિવભેદતઃ॥ ૨૩॥
અપરં વ ખલં જ્ઞાન પમા ત્ય તષ્ઠ ત ।
માયયા ક પતં િવશ્વં પરમાત્મિન કેવલે॥ ૨૪॥
ર ૈ ભજુઙ્ગવદ્ભ્રા ત્યા િવચારે ના ત િક ચન ।
શ્રૂયતે દૃ યતે યદ્ય મયર્તે વા નરૈઃ સદા॥ ૨૫॥
અસદેવ િહ ત સવ યથા વ મનાેરથાૈ ।
દેહ અેવ િહ સસંાર ક્ષમૂલં દૃઢં તમ્॥ ૨૬॥
તન્મૂલઃ પતુ્રદારાિદબ ધઃ િક તેઽ યથાત્મનઃ॥ ૨૭॥
દેહ તુ સ્થૂલભૂતાનાં પ ચ તન્માત્રપ ચકમ્ ।
અહઙ્કારશ્ચ બુ દ્ધશ્ચ ઇ દ્રયા ણ તથા દશ॥ ૨૮॥
ચદાભાસાે મનશ્ચવૈ મૂલપ્રકૃ તરેવ ચ ।
અેત ક્ષતે્ર મ ત જ્ઞેયં દેહ ઇત્ય ભધીયતે॥ ૨૯॥
અેતૈિવલક્ષણાે વઃ પરમાત્મા િનરામયઃ ।
તસ્ય વસ્ય િવજ્ઞાને સાધના યિપ મે ॥ ૩૦॥
વશ્ચ પરમાત્મા ચ પયાર્યાે નાત્ર ભેદધીઃ ।

માનાભાવ તથા દ ભિહસાિદપિરવજર્નમ્॥ ૩૧॥
પરાક્ષપેાિદસહનં સવર્ત્રાવક્રતા તથા ।
મનાવેાક્કાયસદ્ભ યા સદુ્ગરાેઃ પિરસવેનમ્॥ ૩૨॥
બાહ્યા ય તરસશંુ દ્ધઃ સ્થરતા સ ક્રયાિદષુ ।
મનાવેાક્કાયદ ડશ્ચ િવષયષેુ િનર હતા॥ ૩૩॥
િનરહઙ્કારતા જન્મજરાદ્યાલાેચનં તથા ।
અસ ક્તઃ નેહશૂ ય વં પતુ્રદારધનાિદષુ॥ ૩૪॥
ઇષ્ટાિનષ્ટાગમે િનતં્ય ચત્તસ્ય સમતા તથા ।
મિય સવાર્ત્મકે રામે હ્યન યિવષયા મ તઃ॥ ૩૫॥
જનસ બાધરિહતશદુ્ધદેશિનષવેણમ્ ।
પ્રાકૃતજૈર્નસઙ્ઘૈશ્ચ હ્યર તઃ સવર્દા ભવેત્॥ ૩૬॥
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આત્મજ્ઞાને સદાેદ્યાેગાે વેદા તાથાર્વલાેકનમ્ ।
ઉક્તૈરેતૈભર્વજે્જ્ઞાનં િવપર તૈિવપયર્યઃ॥ ૩૭॥
બુ દ્ધપ્રાણમનાેદેહાહઙૃ્ક ત યાે િવલક્ષણઃ ।
ચદાત્માહં િનત્યશદુ્ધાે બુદ્ધ અેવે ત િનશ્ચયમ્॥ ૩૮॥
યને જ્ઞાનને સિંવત્તે તજ્જ્ઞાનં િન શ્ચતં ચ મે ।
િવજ્ઞાનં ચ તદૈવૈત સાક્ષાદનુભવેદ્યદા॥ ૩૯॥
આત્મા સવર્ત્ર પૂણર્ઃ સ્યા ચ્ચદાન દાત્મકાેઽવ્યયઃ ।
બુદ્ યાદ્યપુાિધરિહતઃ પિરણામાિદવ જતઃ॥ ૪૦॥
વપ્રકાશને દેહાદ ન્ ભાસયન્નનપા તઃ ।
અેક અેવા દ્વતીયશ્ચ સત્યજ્ઞાનાિદલક્ષણઃ॥ ૪૧॥
અસઙ્ગઃ વપ્રભાે દ્રષ્ટા િવજ્ઞાનનેાવગ યતે ।
આચાયર્શાસ્ત્રાપેદેશાદ્યૈક્યજ્ઞાનં યદા ભવેત્॥ ૪૨॥
આત્મનાે ર્ વપરયાેમૂર્લાિવદ્યા તદૈવ િહ ।
લીયતે કાયર્કરણૈઃ સહૈવ પરમાત્મિન॥ ૪૩॥
સાવસ્થા મુ ક્તિરત્યુક્તા હ્યપુચારાેઽયમાત્મિન ।
ઇદં માેક્ષ વ પં તે ક થતં રઘનુ દન॥ ૪૪॥
જ્ઞાનિવજ્ઞાનવૈરાગ્યસિહતં મે પરાત્મનઃ ।
િક વેતદ્દલુર્ભં મ યે મદ્ભ ક્તિવમખુાત્મનામ્॥ ૪૫॥
ચ મતામિપ તથા રાત્રાૈ સ યઙ્ ન દૃ યતે ।
પદં દ પસમેતાનાં દૃ યતે સ યગવે િહ॥ ૪૬॥
અેવં મદ્ભ ક્તયુક્તાનામાત્મા સ યક્ પ્રકાશતે ।
મદ્ભક્તેઃ કારણં િક ચદ્વક્ષ્યા મ ત વતઃ॥ ૪૭॥
મદ્ભક્તસઙ્ગાે મ સવેા મદ્ભક્તાનાં િનર તરમ્ ।
અેકાદ યપુવાસાિદ મમ પવાર્નુમાેદનમ્॥ ૪૮॥
મ કથાશ્રવણે પાઠે વ્યાખ્યાને સવર્દા ર તઃ ।
મ પૂ પિરિનષ્ઠા ચ મમ નામાનુક તર્નમ્॥ ૪૯॥
અેવં સતતયુક્તાનાં ભ ક્તરવ્ય ભચાિરણી ।
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મિય સ યતે િનતં્ય તતઃ િકમવ શ યતે॥ ૫૦॥
અતાે મદ્ભ ક્તયુક્તસ્ય જ્ઞાનં િવજ્ઞાનમવે ચ ।
વૈરાગ્યં ચ ભવેચ્છ ઘં્ર તતાે મુ ક્તમવા ુયાત્॥ ૫૧॥
ક થતં સવર્મેતત્તે તવ પ્રશ્નાનુસારતઃ ।
અ મન્મનઃ સમાધાય ય તષે્ઠ સ તુ મુ ક્તભાક્॥ ૫૨॥
ન વક્તવ્ય મદં યત્નાન્મદ્ભ ક્તિવમખુાય િહ ।
મદ્ભક્તાય પ્રદાતવ્યમાહૂયાિપ પ્રયત્નતઃ॥ ૫૩॥
ય ઇદં તુ પઠેિન્નતં્ય શ્રદ્ધાભ ક્તસમ વતઃ ।
અજ્ઞાનપટલ વા તં િવધૂય પિરમુચ્યતે॥ ૫૪॥
ભક્તાનાં મમ યાે ગનાં સિુવમલ વા તા તશા તાત્મનાં
મ સવેા ભરતાત્મનાં ચ િવમલજ્ઞાનાત્મનાં સવર્દા ।
સઙ્ગં યઃ કુ તે સદાેદ્યતમ ત ત સવેનાન યધીઃ
માેક્ષ તસ્ય કરે સ્થતાેઽહમિનશં દૃ યાે ભવે ના યથા॥ ૫૫॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અર યકા ડે ચતુથર્ઃ સગર્ઃ॥ ૪॥

॥ પ ચમઃ સગર્ઃ॥
શ્રી મહાદેવ ઉવાચ

ત મન્ કાલે મહાર યે રાક્ષસી કામ િપણી ।
િવચચાર મહાસ વા જનસ્થાનિનવા સની॥ ૧॥
અેકદા ગાૈતમીતીરે પ ચવટ ાં સમીપતઃ ।
પદ્મવ ઙુ્કશાઙ્કાિન પદાિન જગતીપતેઃ॥ ૨॥
દૃ ટ્વા કામપર તાત્મા પાદસાૈ દયર્માેિહતા ।
પ ય તી સા શનૈરાયાદ્રાઘવસ્ય િનવેશનમ્॥ ૩॥
તત્ર સા તં રમાનાથં સીતયા સહ સં સ્થતમ્ ।
ક દપર્સદશૃં રામં દૃ ટ્વા કામિવમાેિહતા॥ ૪॥
રાક્ષસી રાઘવં પ્રાહ કસ્ય વં કઃ િકમાશ્રમે ।
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યુક્તાે જટાવલ્કલાદ્યૈઃ સા યં િક તેઽત્ર મે વદ॥ ૫॥
અહં શપૂર્ણખા નામ રાક્ષસી કામ િપણી ।
ભ ગની રાક્ષસે દ્રસ્ય રાવણસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૬॥
ખરેણ સિહતા ભ્રાત્રા વસા યત્રવૈ કાનને ।
રાજ્ઞા દતં્ત ચ મે સવ મુિનભક્ષા વસા યહમ્॥ ૭॥
વાં તુ વેિદતુ મચ્છા મ વદ મે વદતાં વર ।
તામાહ રામનામાહમયાે યાિધપતેઃ સતુઃ॥ ૮॥
અેષા મે સુ દર ભાયાર્ સીતા જનકન દની ।
સ તુ ભ્રાતા કનીયાન્ મે લ મણાેઽતીવસુ દરઃ॥ ૯॥
િક કૃતં્ય તે મયા બ્રૂિહ કાય ભવુનસુ દિર ।
ઇ ત રામવચઃ શ્રુ વા કામાતાર્ સાબ્રવીિદદમ્॥ ૧૦॥
અેિહ રામ મયા સાધ રમ વ ગિરકાનને ।
કામાતાર્હં ન શક્નાે મ ત્યક્તું વાં કમલેક્ષણમ્॥ ૧૧॥
રામઃ સીતાં કટાક્ષેણ પ યન્ સ મતમબ્રવીત્ ।
ભાયાર્ મમષૈા કલ્યાણી િવદ્યતે હ્યનપાિયની॥ ૧૨॥
વં તુ સાપ યદુઃખને કથં સ્થાસ્ય સ સુ દિર ।
બિહરા તે મમ ભ્રાતા લ મણાેઽતીવ સુ દરઃ॥ ૧૩॥
તવાનુ પાે ભિવતા પ ત તનેવૈ સ ચર ।
ઇત્યુક્તા લ મણં પ્રાહ પ તમ ભવ સુ દર॥ ૧૪॥
ભ્રાતુરાજ્ઞાં પુરસૃ્કત્ય સઙ્ગચ્છાવાેઽદ્ય મા ચરમ્ ।
ઇત્યાહ રાક્ષસી ઘાેરા લ મણં કામમાેિહતા॥ ૧૫॥
તામાહ લ મણઃ સા વ દાસાેઽહં તસ્ય ધીમતઃ ।
દાસી ભિવ ય સ વં તુ તતાે દુઃખતરં નુ િકમ્॥ ૧૬॥
તમવે ગચ્છ ભદં્ર તે સ તુ રા ખલેશ્વરઃ ।
તચ્છ વા પનુર યાગાદ્રાઘવં દુષ્ટમાનસા॥ ૧૭॥
ક્રાેધાદ્રામ િકમથ માં ભ્રામયસ્યનવ સ્થતઃ ।
ઇદાનીમવે તાં સીતાં ભક્ષયા મ તવાગ્રતઃ॥ ૧૮॥
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ઇત્યુ વા િવકટાકારા નક મનુધાવ ત ।
તતાે રામાજ્ઞયા ખડ્ગમાદાય પિરગ્ હ્ય તામ્॥ ૧૯॥
ચચ્છેદ નાસાં કણા ચ લ મણાે લઘુિવક્રમઃ ।
તતાે ઘાેર વિન કૃ વા િધરાક્તવપુદુ્રર્તમ્॥ ૨૦॥
ક્ર દમાના પપાતાગ્રે ખરસ્ય પ ષાક્ષરા ।
િકમેતિદ ત તામાહ ખરઃ ખરતરાક્ષરઃ॥ ૨૧॥
કેનવૈં કાિરતા સ વં ત્યાવેર્ક્ત્રાનવુ તના ।
વદ મે તં વિધ યા મ કાલક પમિપ ક્ષણાત્॥ ૨૨॥
તમાહ રાક્ષસી રામઃ સીતાલ મણસયંુતઃ ।
દ ડકં િનભર્યં કુવર્ન્ના તે ગાેદાવર તટે॥ ૨૩॥
મામવંે કૃતવા તસ્ય ભ્રાતા તનેવૈ ચાેિદતઃ ।
યિદ વં કુલ તાેઽ સ વીરાેઽ સ જિહ તાૈ િરપૂ॥ ૨૪॥
તયાે તુ િધરં પાસ્યે ભક્ષયૈતાૈ સદુુમર્દાૈ ।
નાે ચે પ્રાણાન્ પિરત્યજ્ય યાસ્યા મ યમસાદનમ્॥ ૨૫॥
તચ્છ વા વિરતં પ્રાગા ખરઃ ક્રાેધને મૂ ચ્છતઃ ।
ચતુદર્શ સહસ્રા ણ રક્ષસાં ભીમકમર્ણામ્॥ ૨૬॥
ચાેદયામાસ રામસ્ય સમીપં વધકાઙ્ક્ષયા ।
ખરશ્ચ િત્ર શરાશ્ચવૈ દૂષણશ્ચવૈ રાક્ષસઃ॥ ૨૭॥
સવ રામં યયુઃ શીઘં્ર નાનાપ્રહરણાેદ્યતાઃ ।
શ્રુ વા કાેલાહલં તષેાં રામઃ સાૈ મિત્રમબ્રવીત્॥ ૨૮॥
શ્રૂયતે િવપુલઃ શ દાે નનૂમાયા ત રાક્ષસાઃ ।
ભિવ ય ત મહદ્યુદં્ધ નનૂમદ્ય મયા સહ॥ ૨૯॥
સીતાં ની વા ગુહાં ગ વા તત્ર તષ્ઠ મહાબલ ।
હ તુ મચ્છા યહં સવાર્ન્ રાક્ષસાન્ ઘાેર િપણઃ॥ ૩૦॥
અત્ર િક ચન્ન વક્તવ્યં શાિપતાેઽ સ મમાપેિર ।
તથે ત સીતામાદાય લ મણાે ગહ્વરં યયાૈ॥ ૩૧॥
રામઃ પિરકરં બદ્ વા ધનુરાદાય િનષુ્ઠરમ્ ।
તૂણીરાવક્ષયશરાૈ બદ્ વાયત્તાેઽભવ પ્રભુઃ॥ ૩૨॥
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તત આગત્ય રક્ષાં સ રામસ્યાપેિર ચ ક્ષપુઃ ।
આયુધાિન િવ ચત્રા ણ પાષાણાન્ પાદપાનિપ॥ ૩૩॥
તાિન ચચ્છેદ રામાેઽિપ લીલયા તલશઃ ક્ષણાત્ ।
તતાે બાણસહસ્રેણ હ વા તાન્ સવર્રાક્ષસાન્॥ ૩૪॥
ખરં િત્ર શરસં ચવૈ દૂષણં ચવૈ રાક્ષસમ્ ।
જઘાન પ્રહરાધન સવાર્નવે રઘૂત્તમઃ॥ ૩૫॥
લ મણાેઽિપ ગુહામ યા સીતામાદાય રાઘવે ।
સમ યર્ રાક્ષસાન્ દૃ ટ્વા હતાન્ િવ મયમાયયાૈ॥ ૩૬॥
સીતા રામં સમા લઙ્ગ્ય પ્રસન્નમખુપઙ્ક ।
શસ્ત્રવ્રણાિન ચાઙ્ગષેુ મમાજર્ જનકાત્મ ॥ ૩૭॥
સાિપ દુદ્રાવ દૃ ટ્વા તાન્ હતાન્ રાક્ષસપુઙ્ગવાન્ ।
લઙ્કાં ગ વા સભામ યે ક્રાેશ તી પાદસિન્નધાૈ॥ ૩૮॥
રાવણસ્ય પપાતાવે્યા ભ ગની તસ્ય રક્ષસઃ ।
દૃ ટ્વા તાં રાવણઃ પ્રાહ ભ ગની ં ભયિવહ્વલામ્॥ ૩૯॥
ઉ ત્તષ્ઠાે ત્તષ્ઠ વ સે વં િવ પકરણં તવ ।
કૃતં શકે્રણ વા ભદ્રે યમને વ ણને વા॥ ૪૦॥
કુબેરેણાથવા બ્રૂિહ ભ મીકુયા ક્ષણને તમ્ ।
રાક્ષસી તમવુાચેદં વં પ્રમત્તાે િવમૂઢધીઃ॥ ૪૧॥
પાનાસક્તઃ સ્ત્રીિવ જતઃ ષ ઢઃ સવર્ત્ર લક્ષ્યસે ।
ચારચ િવહીન વં કથં રા ભિવ ય સ॥ ૪૨॥
ખરશ્ચ િનહતઃ સઙ્ખ્યે દૂષણ સ્ત્ર શરા તથા ।
ચતુદર્શ સહસ્રા ણ રાક્ષસાનાં મહાત્મનામ્॥ ૪૩॥
િનહતાિન ક્ષણનેવૈ રામેણાસરુશત્રુણા ।
જનસ્થાનમશષેેણ મનુીનાં િનભર્યં કૃતમ્ ।
ન ના સ િવમૂઢ વમત અેવ મયાેચ્યતે॥ ૪૪॥

રાવણ ઉવાચ
કાે વા રામઃ િકમથ વા કથં તનેાસરુા હતાઃ ।
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સ યક્કથય મે તષેાં મૂલઘાતં કરાે યહમ્॥ ૪૫॥
શપૂર્ણખાવેાચ

જનસ્થાનાદહં યાતા કદા ચત્ ગાૈતમીતટે ।
તત્ર પ ચવટ નામ પુરા મુિનજનાશ્રયા॥ ૪૬॥
તત્રાશ્રમે મયા દષૃ્ટાે રામાે રા વલાેચનઃ ।
ધનુબાર્ણધરઃ શ્રીમાન્ જટાવલ્કલમ ડતઃ॥ ૪૭॥
કનીયાનનજુ તસ્ય લ મણાેઽિપ તથાિવધઃ ।
તસ્ય ભાયાર્ િવશાલાક્ષી િપણી શ્રીિરવાપરા॥ ૪૮॥
દેવગ ધવર્નાગાનાં મનુ યાણાં તથાિવધા ।
ન દષૃ્ટા ન શ્રુતા રાજન્ દ્યાેતય તી વનં શભુા॥ ૪૯॥
આનેતુમહમુદ્યુક્તા તાં ભાયાર્થ તવાનઘ ।
લ મણાે નામ તદ્ભ્રાતા ચચ્છેદ મમ ના સકામ્॥ ૫૦॥
કણા ચ નાેિદત તને રામેણ સ મહાબલઃ ।
તતાેઽહમ તદુઃખને દતી ખરમ વગામ્॥ ૫૧॥
સાેઽિપ રામં સમાસાદ્ય યુદં્ધ રાક્ષસયૂથપૈઃ ।
અતઃ ક્ષણને રામેણ તનેવૈ બલશા લના॥ ૫૨॥
સવ તને િવનષ્ટા વૈ રાક્ષસા ભીમિવક્રમાઃ ।
યિદ રામાે મનઃ કુયાર્ ત્રૈલાેક્યં િન મષાધર્તઃ॥ ૫૩॥
ભ મીકુયાર્ન્ન સ દેહ ઇ ત ભા ત મમ પ્રભાે ।
યિદ સા તવ ભાયાર્ સ્યા સફલં તવ િવતમ્॥ ૫૪॥
અતાે યત વ રાજે દ્ર યથા તે વ લભા ભવેત્ ।
સીતા રા વપત્રાક્ષી સવર્લાેકૈકસુ દર ॥ ૫૫॥
સાક્ષાદ્રામસ્ય પુરતઃ સ્થાતું વં ન ક્ષમઃ પ્રભાે ।
માયયા માેહિય વા તુ પ્રા સ્યસે તાં રઘૂત્તમમ્॥ ૫૬॥
શ્રુ વા ત સકૂ્તવાક્યૈશ્ચ દાનમાનાિદ ભ તથા ।
આશ્વાસ્ય ભ ગનીં રા પ્રિવવેશ વકં ગ્ હમ્ ।
તત્ર ચ તાપરાે ભૂ વા િનદ્રાં રાત્રાૈ ન લ ધવાન્॥ ૫૭॥
અેકેન રામેણ કથં મનુ યમાત્રેણ
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નષ્ટઃ સબલઃ ખરાે મે ।
ભ્રાતા કથં મે બલવીયર્દપર્-

યુતાે િવનષ્ટાે બત રાઘવેણ॥ ૫૮॥
યદ્વા ન રામાે મનજુઃ પરેશાે
માં હ તુકામઃ સબલં બલાૈઘૈઃ ।

સ પ્રા થતાેઽયં દુ્રિહણને પવૂ
મનુ ય પાેઽદ્ય રઘાેઃ કુલેઽભૂત્॥ ૫૯॥

વ યાે યિદ સ્યાં પરમાત્મનાહં
વૈકુ ઠરાજ્યં પિરપાલયેઽહમ્ ।

નાે ચેિદદં રાક્ષસરાજ્યમવે
ભાેકે્ષ્ય ચરં રામમતાે વ્ર મ॥ ૬૦॥

ઇ થં િવ ચ ત્યા ખલરાક્ષસે દ્રાે
રામં િવિદ વા પરમેશ્વરં હિરમ્ ।

િવરાેધબુદ્ યવૈ હિર પ્રયા મ
દુ્રતં ન ભ યા ભગવાન્ પ્રસીદેત્॥ ૬૧॥

ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અર યકા ડે પ ચમઃ સગર્ઃ॥ ૫॥

॥ ષષ્ઠઃ સગર્ઃ॥
િવ ચ ત્યૈવં િનશાયાં સ પ્રભાતે રથમા સ્થતઃ ।
રાવણાે મનસા કાયર્મેકં િન શ્ચત્ય બુ દ્ધમાન્॥ ૧॥
યયાૈ માર ચસદનં પરં પારમુદ વતઃ ।
માર ચ તત્ર મુિનવ જટાવલ્કલધારકઃ॥ ૨॥
યાયન્ હૃિદ પરાત્માનં િનગુર્ણં ગુણભાસકમ્ ।
સમાિધિવરમેઽપ યદ્રાવણં ગ્ હમાગતમ્॥ ૩॥
દુ્રતમુ થાય ચા લઙ્ગ્ય પજૂિય વા યથાિવિધ ।
કૃતા ત યં સખુાસીનં માર ચાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૪॥
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સમાગમનમેતત્તે રથનેૈકેન રાવણ ।
ચ તાપર ઇવાભા સ હૃિદ કાય િવ ચ તયન્॥ ૫॥
બ્રૂિહ મે ન િહ ગાે યં ચે કરવા ણ તવ પ્રયમ્ ।
યા યં ચેદ્બ્રૂિહ રાજે દ્ર જનં માં શને્ન િહ॥ ૬॥

રાવણ ઉવાચ
અ ત રા દશરથઃ સાકેતાિધપ તઃ િકલ ।
રામનામા સતુ તસ્યજ્યેષ્ઠઃ સત્યપરાક્રમઃ॥ ૭॥
િવવાસયામાસ સતંુ વનં વનજન પ્રયમ્ ।
ભાયર્યા સિહતં ભ્રાત્રા લ મણને સમ વતમ્॥ ૮॥
સઆ તે િવિપને ઘાેરે પ ચવટ ાશ્રમે શભુે ।
તસ્ય ભાયાર્ િવશાલાક્ષી સીતા લાેકિવમાેિહની॥ ૯॥
રામાે િનરપરાધાન્મે રાક્ષસાન્ ભીમિવક્રમાન્ ।
ખરં ચ હ વા િવિપને સખુમા તેઽ તિનભર્યઃ॥ ૧૦॥
ભ ગ યાઃ શપૂર્ણખાયા િનદાષાયાશ્ચ ના સકામ્ ।
કણા ચચ્છેદ દુષ્ટાત્મા વને તષ્ઠ ત િનભર્યઃ॥ ૧૧॥
અત વયા સહાયને ગ વા ત પ્રાણવ લભામ્ ।
આનિય યા મ િવિપને રિહતે રાઘવેણ તામ્॥ ૧૨॥
વં તુ માયા ગાે ભૂ વા હ્યાશ્રમાદપને ય સ ।
રામં ચ લ મણં ચવૈ તદા સીતાં હરા યહમ્॥ ૧૩॥
વં તુ તાવ સહાયં મે કૃ વા સ્થાસ્ય સ પવૂર્વત્ ।
ઇત્યેવં ભાષમાણં તં રાવણં વીક્ષ્ય િવ મતઃ॥ ૧૪॥
કેનેદમપુિદષં્ટ તે મૂલઘાતકરં વચઃ ।
સ અેવ શત્રવુર્ યશ્ચ ય વન્નાશં પ્રતીક્ષતે॥ ૧૫॥
રામસ્ય પાૈ ષં વા ચત્તમદ્યાિપ રાવણ ।
બાલાેઽિપ માં કાૈ શકસ્ય યજ્ઞસરંક્ષણાય સઃ॥ ૧૬॥
આગતિ વષુણૈકેન પાતયામાસ સાગરે ।
યાજેનાનાં શતં રામ તદાિદ ભયિવહ્વલઃ॥ ૧૭॥
વા વા તદેવાહં રામં પ યા મ સવર્તઃ॥ ૧૮॥
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દ ડકેઽિપ પનુર યહં વને
પવૂર્વૈરમનુ ચ તયન્ હૃિદ ।

તી ણ ઙ્ગ ગ પમેકદા
માદશૃબૈર્હુ ભરા તાેઽ યયામ્॥ ૧૯॥

રાઘવં જનક સમ વતં
લ મણને સિહતં વરા વતઃ ।

આગતાેઽહમથ હ તુમુદ્યતાે
માં િવલાેક્ય શરમેકમ ક્ષપત્॥ ૨૦॥

તને િવદ્ધહૃદયાેઽહમુદ્ભ્રમન્
રાક્ષસે દ્ર પ તતાેઽ મ સાગરે ।

ત પ્ર ત્યહ મદં સમા શ્રતઃ
સ્થાનમૂ જત મદં ભયાિદતઃ॥ ૨૧॥

રામમવે સતતં િવભાવયે
ભીતભીત ઇવ ભાેગરા શતઃ ।

રાજરત્નરમણીરથાિદકં
શ્રાતે્રયાેયર્િદ ગતં ભયં ભવેત્॥ ૨૨॥

રામ આગત ઇહે તશઙ્કયા
બાહ્યકાયર્મિપ સવર્મત્યજમ્ ।

િનદ્રયા પિર તાે યદા વપે
રામમવે મનસાનુ ચ તયન્॥ ૨૩॥

વ દૃ ષ્ટગતરાઘવં તદા
બાેિધતાે િવગતિનદ્ર આસ્થતઃ ।

તદ્ભવાનિપ િવમુચ્ય ચાગ્રહં
રાઘવં પ્ર ત ગ્ હં પ્રયાિહ ભાેઃ॥ ૨૪॥

રક્ષ રાક્ષસકુલં ચરાગતં
ત તાૈ સકલમવે ન ય ત ।

તવ િહતં વદતાે મમ ભા ષતં
પિરગ્ હાણ પરાત્મિન રાઘવે ।

ત્યજ િવરાેધમ ત ભજ ભ ક્તતઃ
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પરમકા ણકાે રઘનુ દનઃ॥ ૨૫॥
અહમશષે મદં મુિનવાક્યતઃ

અ ણવમાિદયુગે પરમેશ્વરઃ ।
બ્રહ્મણા થત ઉવાચ તં હિરઃ

િક તવે સતમહં કરવા ણ તત્॥ ૨૬॥
બ્રહ્મણાેક્તમરિવ દલાેચન

વં પ્રયાિહ ભુિવ માનષું વપુઃ ।
દશરથાત્મજભાવમ જસા

જિહ િરપું દશક ધરં હરે॥ ૨૭॥
અતાે ન માનષુાે રામઃ સાક્ષાન્નારાયણાેઽવ્યયઃ ।
માયામાનષુવષેેણ વનં યાતાેઽ તિનભર્યઃ॥ ૨૮॥
ભૂભારહરણાથાર્ય ગચ્છ તાત ગ્ હં સખુમ્ ।
શ્રુ વા માર ચવચનં રાવણઃ પ્રત્યભાષત॥ ૨૯॥
પરમાત્મા યદા રામઃ પ્રા થતાે બ્રહ્મણા િકલ ।
માં હ તું માનષુાે ભૂ વા યત્નાિદહ સમાગતઃ॥ ૩૦॥
કિર યત્ય ચરાદેવ સત્યસઙ્ક પ ઈશ્વરઃ ।
અતાેઽહં યત્નતઃ સીતામાને યા યવે રાઘવાત્॥ ૩૧॥
વધે પ્રાપ્તે રણે વીર પ્રા સ્યા મ પરમં પદમ્ ।
યદ્વા રામં રણે હ વા સીતાં પ્રા સ્યા મ િનભર્યઃ॥ ૩૨॥
તદુ ત્તષ્ઠ મહાભાગ િવ ચત્ર ગ પ ક્ ।
રામં સલ મણં શીઘ્રમાશ્રમાદ તદૂરતઃ॥ ૩૩॥
આક્ર ય ગચ્છ વં શીઘં્ર સખંુ તષ્ઠ યથા પુરા ।
અતઃ પરં ચેદ્ય ક ચદ્ભાષસે મ દ્વભીષણમ્॥ ૩૪॥
હિન યા ય સનાનને વામત્રવૈ ન સશંયઃ ।
માર ચ તદ્વચઃ શ્રુ વા વાત્મ યવેા વ ચ તયત્॥ ૩૫॥
યિદ માં રાઘવાે હ યાત્તદા મુક્તાે ભવાણર્વાત્ ।
માં હ યાદ્યિદ ચેદ્દષુ્ટ તદા મે િનરયાે ધ્રવુમ્॥ ૩૬॥
ઇ ત િન શ્ચત્ય મરણં રામાદુ થાય વેગતઃ ।
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અબ્રવીદ્રાવણં રાજન્ કરાે યાજ્ઞાં તવ પ્રભાે॥ ૩૭॥
ઇત્યુ વા રથમાસ્થાય ગતાે રામાશ્રમં પ્ર ત ।
શદુ્ધ બૂનદપ્રખ્યાે ગાેઽભૂદ્રાૈ ય બ દુકઃ॥ ૩૮॥
રત્ન ઙ્ગાે મ ણખુરાે નીલરત્નિવલાેચનઃ ।
િવદ્યુ પ્રભાે િવમુગ્ધાસ્યાે િવચચાર વના તરે॥ ૩૯॥
રામાશ્રમપદસ્યા તે સીતાદૃ ષ્ટપથે ચરન્॥ ૪૦॥
ક્ષણં ચ ધાવત્યવ તષ્ઠતે ક્ષણં

સમીપમાગત્ય પનુભર્યા તઃ ।
અેવં સ માયા ગવષે પ ક્

ચચાર સીતાં પિરમાેહયન્ ખલઃ॥ ૪૧॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અર યકા ડે ષષ્ઠઃ સગર્ઃ॥ ૬॥

॥ સપ્તમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ

અથ રામાેઽિપ ત સવ જ્ઞા વા રાવણચે ષ્ટતમ્ ।
ઉવાચ સીતામેકા તે નિક મે વચઃ॥ ૧॥
રાવણાે ભ પેણઆગ મ ય ત તેઽ તકમ્ ।
વં તુ છાયાં વદાકારાં સ્થાપિય વાેટજે િવશ॥ ૨॥
અગ્ ાવદૃ ય પેણ વષ તષ્ઠ મમાજ્ઞયા ।
રાવણસ્ય વધા તે માં પવૂર્વ પ્રા સ્યસે શભુે॥ ૩॥
શ્રુ વા રામાેિદતં વાક્યં સાિપ તત્ર તથાકરાેત્ ।
માયાસીતાં બિહઃ સ્થા ય વયમ તદર્ધેઽનલે॥ ૪॥
માયાસીતા તદાઽપ ય ગં માયાિવિન મતમ્ ।
હસ તી રામમ યેત્ય પ્રાવેાચ િવનયા વતા॥ ૫॥
પ ય રામ ગં ચતં્ર કાનકં રત્નભૂ ષતમ્ ।
િવ ચત્ર બ દુ ભયુર્ક્તં ચર તમકુતાેભયમ્ ।
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બદ્ વા દેિહ મમ ક્ર ડા ગાે ભવતુ સુ દરઃ॥ ૬॥
તથે ત ધનુરાદાય ગચ્છન્ લ મણમબ્રવીત્ ।
રક્ષ વમ તયત્નને સીતાં મ પ્રાણવ લભામ્॥ ૭॥
માિયનઃ સ ત િવિપને રાક્ષસા ઘાેરદશર્નાઃ ।
અતાેઽત્રાવિહતઃ સા વી ં રક્ષ સીતામિન દતામ્॥ ૮॥
લ મણાે રામમાહેદં દેવાયં ગ પ ક્ ।
માર ચાેઽત્ર ન સ દેહ અેવ ભૂતાે ગઃ કુતઃ॥ ૯॥

શ્રીરામ ઉવાચ
યિદ માર ચ અેવાયં તદા હ ન્મ ન સશંયઃ ।
ગશ્ચેદાનિય યા મ સીતાિવશ્રમહેતવે॥ ૧૦॥
ગ મ યા મ ગં બદ્ વા હ્યાનિય યા મ સ વરઃ ।
વં પ્રયત્નને સ તષ્ઠ સીતાસરંક્ષણાેદ્યતઃ॥ ૧૧॥
ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ રામાે માયા ગમનુદુ્રતઃ ।
માયા યદાશ્રયા લાેકમાેિહની જગદાકૃ તઃ॥ ૧૨॥
િનિવકાર શ્ચદાત્માિપ પૂણાઽિપ ગમ વગાત્ ।
ભક્તાનુક પી ભગવાિન ત સતં્ય વચાે હિરઃ॥ ૧૩॥
કતુ સીતા પ્રયાથાર્ય નન્નિપ ગં યયાૈ ।
અ યથા પૂણર્કામસ્ય રામસ્ય િવિદતાત્મનઃ॥ ૧૪॥
ગેણ વા સ્ત્રયા વાિપ િક કાય પરમાત્મનઃ॥ ૧૫॥
કદા ચદ્ દૃ યતેઽ યાશે ક્ષણં ધાવ ત લીયતે ।
દૃ યતે ચ તતાે દૂરાદેવં રામમપાહરત્ ।
તતાે રામાેઽિપ િવજ્ઞાય રાક્ષસાેઽય મ ત સુ્ફટમ્॥ ૧૬॥
િવવ્યાધ શરમાદાય રાક્ષસં ગ િપણમ્ ।
પપાત િધરાક્તાસ્યાે માર ચઃ પવૂર્ પ ક્॥ ૧૭॥
હા હતાેઽ મ મહાબાહાે ત્રાિહ લ મણ માં દુ્રતમ્ ।
ઇત્યુ વા રામવદ્વાચા પપાત િધરાશનઃ॥ ૧૮॥
યન્નામાજ્ઞાેઽિપ મરણે વા ત સા યમા ુયાત્ ।
િકમુતાગ્રે હિર પ ય તનેવૈ િનહતાેઽસરુઃ॥ ૧૯॥
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તદે્દહાદુ થતં તજેઃ સવર્લાેકસ્ય પ યતઃ ।
રામમવેાિવશદે્દવા િવ મયં પરમં યયુઃ॥ ૨૦॥
િક કમર્ કૃ વા િક પ્રાપ્તઃ પાતક મુિનિહસકઃ ।
અથવા રાઘવસ્યાયં મિહમા નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૧॥
રામબાણને સિંવદ્ધઃ પવૂ રામમનુ મરન્ ।
ભયા સવ પિરત્યજ્ય ગ્ હિવત્તાિદકં ચ યત્॥ ૨૨॥
હૃિદ રામં સદા યા વા િનધૂર્તાશષેક મષઃ ।
અ તે રામેણ િનહતઃ પ યન્ રામમવાપ સઃ॥ ૨૩॥
દ્વ ે વા રાક્ષસાે વાિપ પાપી વા ધા મકાેઽિપ વા ।
ત્યજન્ કલવેરં રામં વા યા ત પરં પદમ્॥ ૨૪॥
ઇ ત તેઽ યાે યમાભા ય તતાે દેવા િદવં યયુઃ॥ ૨૫॥
રામ ત ચ્ચ તયામાસ મ્રયમાણાેઽસરુાધમઃ ।
હા લ મણે ત મદ્વાક્યમનુકુવર્ન્મમાર િકમ્ ।
શ્રુ વા મદ્વાક્યસદશૃં વાક્યં સીતાિપ િક ભવેત્॥ ૨૬॥
ઇ ત ચ તાપર તાત્મા રામાે દૂરા યવતર્ત॥ ૨૭॥
સીતા તદ્ભા ષતં શ્રુ વા માર ચસ્ય દુરાત્મનઃ ।
ભીતા તદુઃખસિંવગ્ ા લ મણં વદમબ્રવીત્ ।
ગચ્છ લ મણ વેગને ભ્રાતા તેઽસરુપીિડતઃ॥ ૨૮॥
હા લ મણે ત વચનં ભ્રાતુ તે ન ણાે ષ િકમ્ ।
તામાહ લ મણાે દેિવ રામવાક્યં ન તદ્ભવેત્॥ ૨૯॥
યઃ ક શ્ચદ્રાક્ષસાે દેિવ મ્રયમાણાેઽબ્રવીદ્વચઃ ।
રામસૈ્ત્રલાેક્યમિપ યઃ કુ્રદ્ધાે નાશય ત ક્ષણાત્॥ ૩૦॥
સ કથં દ નવચનં ભાષતેઽમરપૂ જતઃ ।
કુ્રદ્ધા લ મણમાલાેક્ય સીતા બા પિવલાેચના॥ ૩૧॥
પ્રાહ લ મણ દુબુર્દ્ધે ભ્રાતવુ્યર્સન મચ્છ સ ।
પ્રે ષતાે ભરતનેવૈ રામનાશા ભકાિઙ્ક્ષણા॥ ૩૨॥
માં નેતુમાગતાેઽ સ વં રામનાશ ઉપ સ્થતે ।
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ન પ્રા સ્યસે વં મામદ્ય પ ય પ્રાણા ત્ય યહમ્॥ ૩૩॥
ન નાતીદશૃં રામ વાં ભાયાર્હરણાેદ્યતમ્ ।
રામાદ યં ન શા મ વાં વા ભરતમવે વા॥ ૩૪॥
ઇત્યુ વા વ યમાના સા વબાહુ યાં રાેદ હ ।
તચ્છ વા લ મણઃ કણા િપધાયાતીવ દુઃ ખતઃ॥ ૩૫॥
મામવંે ભાષસે ચ ડ િધક્ વાં નાશમપુૈ ય સ ।
ઇત્યુ વા વનદેવી યઃ સમ યર્ જનકાત્મ મ્॥ ૩૬॥
યયાૈ દુઃખા તસિંવગ્ ાે રામમવે શનૈઃ શનૈઃ ।
તતાેઽ તરં સમાલાેક્ય રાવણાે ભ વષે ક્॥ ૩૭॥
સીતાસમીપમગમત્ સુ્ફરદ્દ ડકમ ડલુઃ ।
સીતા તમવલાેક્યાશુ ન વા સ પજૂ્ય ભ ક્તતઃ॥ ૩૮॥
ક દમૂલફલાદ િન દ વા વાગતમબ્રવીત્ ।
મનુે ભુઙ્ વ ફલાદ િન િવશ્રમ વ યથાસખુમ્॥ ૩૯॥
ઇદાનીમવે ભતાર્ મે હ્યાગ મ ય ત તે પ્રયમ્ ।
કિર ય ત િવશષેેણ તષ્ઠ વં યિદ રાેચતે॥ ૪૦॥

ભ વાચ
કા વં કમલપત્રા ક્ષ કાે વા ભતાર્ તવાનઘે ।
િકમથર્મત્ર તે વાસાે વને રાક્ષસસિેવતે ।
બ્રૂિહ ભદ્રે તતઃ સવ વ ત્તા તં િનવેદયે॥ ૪૧॥

સીતાવેાચ
અયાે યાિધપ તઃ શ્રીમાન્ રા દશરથાે મહાન્ ।
તસ્યજ્યેષ્ઠઃ સતુાે રામઃ સવર્લક્ષણલ ક્ષતઃ॥ ૪૨॥
તસ્યાહં ધમર્તઃ પત્ની સીતા જનકન દની ।
તસ્ય ભ્રાતા કનીયા શ્ચ લ મણાે ભ્રા વ સલઃ॥ ૪૩॥
િપતુરાજ્ઞાં પુરસૃ્કત્ય દ ડકે વ તુમાગતઃ ।
ચતુદર્શ સમા વાં તુ જ્ઞાતુ મચ્છા મ મે વદ॥ ૪૪॥

ભ વાચ
પાૈલ ત્યતનયાેઽહં તુ રાવણાે રાક્ષસાિધપઃ ।
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વ કામપિરતપ્તાેઽહં વાં નેતું પુરમાગતઃ॥ ૪૫॥
મુિનવષેેણ રામેણ િક કિર ય સ માં ભજ ।
ભુઙ્ વ ભાેગાન્ મયા સાધ ત્યજ દુઃખં વનાેદ્ભવમ્॥ ૪૬॥
શ્રુ વા તદ્વચનં સીતા ભીતા િક ચદુવાચ તમ્ ।
યદે્યવં ભાષસે માં વં નાશમે ય સ રાઘવાત્॥ ૪૭॥
આગ મ ય ત રામાેઽિપ ક્ષણં તષ્ઠ સહાનજુઃ ।
માં કાે ધષર્િયતું શક્તાે હરેભાર્યા શશાે યથા॥ ૪૮॥
રામબાણૈિવ ભન્ન વં પ ત ય સ મહીતલે॥ ૪૯॥
ઇ ત સીતાવચઃ શ્રુ વા રાવણઃ ક્રાેધમૂ ચ્છતઃ ।
વ પં દશર્યામાસ મહાપવર્તસિન્નભમ્ ।
દશાસં્ય િવશ તભજંુ કાલમેઘસમદ્યુ તમ્॥ ૫૦॥
તદ્દ ૃ ટ્વા વનદેવ્યશ્ચ ભૂતાિન ચ િવતત્રસઃુ ।
તતાે િવદાયર્ ધરણી ં નખૈ દૃ્ધત્ય બાહુ ભઃ॥ ૫૧॥
તાેલિય વા રથે ક્ષ વા યયાૈ ક્ષપં્ર િવહાયસા ।
હા રામ હા લ મણે ત દતી જનકાત્મ ॥ ૫૨॥
ભયાે દ્વગ્ મના દ ના પ ય તી ભવુમવે સા ।
શ્રુ વા ત ક્ર દતં દ નં સીતાયાઃ પ ક્ષસત્તમઃ॥ ૫૩॥
જટાયુ થતઃ શીઘં્ર નગાગ્રાત્તી ણતુ ડકઃ ।
તષ્ઠ તષે્ઠ ત તં પ્રાહ કાે ગચ્છ ત મમાગ્રતઃ॥ ૫૪॥
મુ ષ વા લાેકનાથસ્ય ભાયા શૂ યાદ્વનાલયાત્ ।
શનુકાે મ ત્રપૂતં વં પુરાેડાશ મવા વરે॥ ૫૫॥
ઇત્યુ વા તી ણતુ ડને ચૂણર્યામાસ તદ્રથમ્ ।
વાહાન્ બભેદ પાદા યાં ચૂણર્યામાસ તદ્ધનુઃ॥ ૫૬॥
તતઃ સીતાં પિરત્યજ્ય રાવણઃ ખડ્ગમાદદે ।
ચચ્છેદ પક્ષાૈ સામષર્ઃ પ ક્ષરાજસ્ય ધીમતઃ॥ ૫૭॥
પપાત િક ચચ્છેષેણ પ્રાણને ભુિવ પ ક્ષરાટ્ ।
પનુર યરથનેાશુ સીતામાદાય રાવણઃ॥ ૫૮॥
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ક્રાેશ તી રામરામે ત ત્રાતારં નાિધગચ્છ ત ।
હા રામ હા જગન્નાથ માં ન પ ય સ દુઃ ખતામ્॥ ૫૯॥
રક્ષસા નીયમાનાં વાં ભાયા માેચય રાઘવ ।
હા લ મણ મહાભાગ ત્રાિહ મામપરાિધનીમ્॥ ૬૦॥
વાક્શરેણ હત વં મે ક્ષ તુમહર્ સ દેવર ।
ઇત્યેવં ક્રાેશમાનાં તાં રામાગમનશઙ્કયા॥ ૬૧॥
જગામ વાયવુેગને સીતામાદાય સ વરઃ॥ ૬૨॥
િવહાયસા નીયમાના સીતાપ યદધાેમખુી ।
પવર્તાગ્રે સ્થતાન્ પ ચ વાનરાન્ વાિર નના ।
ઉત્તર યાધર્ખ ડને િવમુચ્યાભરણાિદકમ્॥ ૬૩॥
બદ્ વા ચક્ષપે રામાય કથયિ વ ત પવર્તે॥ ૬૪॥
તતઃ સમુદ્રમુ લઙ્ઘ્ય લઙ્કાં ગ વા સ રાવણઃ ।
વા તઃપુરે રહસ્યે તામશાેકિવિપનેઽ ક્ષપત્ ।
રાક્ષસી ભઃ પિર તાં મા બુદ્ યા વપાલયત્॥ ૬૫॥
કૃશાઽ તદ ના પિરકમર્વ જતા

દુઃખને શુ યદ્વદનાઽ તિવહ્વલા ।
હા રામ રામે ત િવલ યમાના

સીતા સ્થતા રાક્ષસ દમ યે॥ ૬૬॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અર યકા ડે સપ્તમઃ સગર્ઃ॥ ૭॥

॥ અષ્ટમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ

રામાે માયાિવનં હ વા રાક્ષસં કામ િપણમ્ ।
પ્રતસ્થે વાશ્રમં ગ તું તતાે દૂરાદ્દદશર્ તમ્॥ ૧॥
આયા તં લ મણં દ નં મખુને પિરશુ યતા ।
રાઘવ શ્ચ તયામાસ વાત્મ યવે મહામ તઃ॥ ૨॥
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લ મણ તન્ન ના ત માયાસીતાં મયા કૃતામ્ ।
જ્ઞા વા યનેં વ ચિય વા શાેચા મ પ્રાકૃતાે યથા॥ ૩॥
યદ્યહં િવરતાે ભૂ વા તૂ ણી ંસ્થાસ્યા મ મ દરે ।
તદા રાક્ષસકાેટ નાં વધાપેાયઃ કથં ભવેત્॥ ૪॥
યિદ શાેચા મ તાં દુઃખસ તપ્તઃ કામુકાે યથા ।
તદા ક્રમેણાનુ ચ વન્ સીતાં યાસ્યેઽસરુાલયમ્ ।
રાવણં સકુલં હ વા સીતામગ્ ાૈ સ્થતાં પનુઃ॥ ૫॥
મયવૈ સ્થાિપતાં ની વા યાતાયાે યામત દ્રતઃ॥ ૬॥
અહં મનુ યભાવને તાેઽ મ બ્રહ્મણા થતઃ ।
મનુ યભાવમાપન્નઃ િક ચ કાલં વસા મ કાૈ ।
તતાે માયામનુ યસ્ય ચિરતં મેઽનુ વતામ્॥ ૭॥
મુ ક્તઃ સ્યાદપ્રયાસને ભ ક્તમાગાર્નવુ તનામ્ ।
િન શ્ચત્યૈવં તદા દૃ ટ્વા લ મણં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૮॥
િકમથર્માગતાેઽ સ વં સીતાં ત્ય વા મમ પ્રયામ્ ।
નીતા વા ભ ક્ષતા વાિપ રાક્ષસજૈર્નકાત્મ ॥ ૯॥
લ મણઃ પ્રા જ લઃ પ્રાહ સીતાયા દુવર્ચાે દન્ ।
હા લ મણે ત વચનં રાક્ષસાેક્તં શ્રુતં તયા॥ ૧૦॥
વદ્વાક્યસદશૃં શ્રુ વા માં ગચ્છે ત વરાબ્રવીત્ ।
દ તી સા મયા પ્રાેક્તા દેિવ રાક્ષસભા ષતમ્ ।
નેદં રામસ્ય વચનં વસ્થા ભવ શુ ચ મતે॥ ૧૧॥
ઇત્યેવં સાિ વતા સા વી મયા પ્રાવેાચ માં પનુઃ ।
યદુક્તં દુવર્ચાે રામ ન વાચ્યં પુરત તવ॥ ૧૨॥
કણા િપધાય િનગર્ત્ય યાતાેઽહં વાં સમી ક્ષતુમ્॥ ૧૩॥
રામ તુ લ મણં પ્રાહ તથા યનુ ચતં કૃતમ્ ।
વયા સ્ત્રીભા ષતં સતં્ય કૃ વા ત્યક્તા શભુાનના ।
નીતા વા ભ ક્ષતા વાિપ રાક્ષસનૈાર્ત્ર સશંયઃ॥ ૧૪॥
ઇ ત ચ તાપરાે રામઃ વાશ્રમં વિરતાે યયાૈ ।
તત્રાદૃ ટ્વા જનક ં િવલલાપા તદુઃ ખતઃ॥ ૧૫॥
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હા પ્રયે ક્વ ગતા સ વં ના સ પવૂર્વદાશ્રમે ।
અથવા મ દ્વમાેહાથ લીલયા ક્વ િવલીયસે॥ ૧૬॥
ઇત્યા ચ વન્ વનં સવ નાપ ય નક ં તદા ।
વનદેવ્યઃ કુતઃ સીતાં બ્રવુ તુ મમ વ લભામ્॥ ૧૭॥
ગાશ્ચ પ ક્ષણાે ક્ષા દશર્ય તુ મમ પ્રયામ્ ।
ઇત્યેવં િવલપન્નવે રામઃ સીતાં ન કુત્ર ચત્॥ ૧૮॥
સવર્જ્ઞઃ સવર્થા ક્વાિપ નાપ યદ્રઘનુ દનઃ ।
આન દાેઽ ય વશાેચત્તામચલાેઽ યનુધાવ ત॥ ૧૯॥
િનમર્માે િનરહઙ્કારાેઽ યખ ડાન દ પવાન્ ।
મમ યે ત સીતે ત િવલલાપા તદુઃ ખતઃ॥ ૨૦॥
અેવં માયામનુચરન્નસક્તાેઽિપ રઘૂત્તમઃ ।
આસક્ત ઇવ મૂઢાનાં ભા ત ત વિવદાં ન િહ॥ ૨૧॥
અેવં િવ ચ વન્ સકલં વનં રામઃ સલ મણઃ ।
ભગ્ ં રથં છત્રચાપં કૂબરં પ તતં ભુિવ॥ ૨૨॥
દૃ ટ્વા લ મણમાહેદં પ ય લ મણ કેન ચત્ ।
નીયમાનાં જનક ં તં જ વા યાે જહાર તામ્॥ ૨૩॥
તતઃ ક ચદ્ભવુાે ભાગં ગ વા પવર્તસિન્નભમ્ ।
િધરાક્તવપુદૃર્ ટ્વા રામાે વાક્યમથાબ્રવીત્॥ ૨૪॥
અેષ વૈ ભક્ષિય વા તાં નક ં શભુદશર્નામ્ ।
શતેે િવિવક્તેઽ ત પ્તઃ પ ય હ ન્મ િનશાચરમ્॥ ૨૫॥
ચાપમાનય શીઘં્ર મે બાણં ચ રઘનુ દન ।
તચ્છ વા રામવચનં જટાયુઃ પ્રાહ ભીતવત્॥ ૨૬॥
માં ન મારય ભદં્ર તે મ્રયમાણં વકમર્ણા ।
અહં જટાયુ તે ભાયાર્હાિરણં સમનુદુ્રતઃ॥ ૨૭॥
રાવણં તત્ર યુદં્ધ મે બભવૂાિરિવમદર્ન ।
તસ્ય વાહાન્ રથં ચાપં છ વાહં તને ઘા તતઃ॥ ૨૮॥
પ તતાેઽ મ જગન્નાથ પ્રાણા ત્યક્ષ્યા મ પ ય મામ્ ।
તચ્છ વા રાઘવાે દ નં ક ઠપ્રાણં દદશર્ હ॥ ૨૯॥
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હ તા યાં સં શન્ રામાે દુઃખાશ્રુ તલાેચનઃ॥ ૩૦॥
જટાયાે બ્રૂિહ મે ભાયાર્ કેન નીતા શભુાનના ।
મ કાયાર્થ હતાેઽ સ વમતાે મે પ્રયબા ધવઃ॥ ૩૧॥
જટાયુઃ સન્નયા વાચા વક્ત્રાદ્રક્તં સમુદ્વમન્ ।
ઉવાચ રાવણાે રામ રાક્ષસાે ભીમિવક્રમઃ॥ ૩૨॥
આદાય મૈ થલી ં સીતાં દ ક્ષણા ભમખુાે યયાૈ ।
ઇતાે વક્તું ન મે શ ક્તઃ પ્રાણા ત્યક્ષ્યા મ તેઽગ્રતઃ॥ ૩૩॥
િદષ્ટ ા દષૃ્ટાેઽ સ રામ વં મ્રયમાણને મેઽનઘ ।
પરમાત્મા સ િવ વં માયામનજુ પ ક્॥ ૩૪॥
અ તકાલેઽિપ દૃ ટ્વા વાં મુક્તાેઽહં રઘુસત્તમ ।
હ તા યાં શ માં રામ પનુયાર્સ્યા મ તે પદમ્॥ ૩૫॥
તથે ત રામઃ પ પશર્ તદઙ્ગં પા ણના મયન્ ।
તતઃ પ્રાણાન્ પિરત્યજ્ય જટાયુઃ પ તતાે ભુિવ॥ ૩૬॥
રામ તમનુશાે ચ વા બ ધવુત્ સાશ્રુલાેચનઃ ।
લ મણને સમાના ય કાષ્ઠાિન પ્રદદાહ તમ્॥૩૭॥
ના વા દુઃખને રામાેઽિપ લ મણને સમ વતઃ ।
હ વા વને ગં તત્ર માંસખ ડાન્ સમ તતઃ॥ ૩૮॥
શાદ્વલે પ્રા ક્ષપદ્રામઃ થક્ થગનેકધા ।
ભક્ષ તુ પ ક્ષણઃ સવ પ્તાે ભવતુ પ ક્ષરાટ્॥ ૩૯॥
ઇત્યુ વા રાઘવઃ પ્રાહ જટાયાે ગચ્છ મ પદમ્ ।
મ સા યં ભજ વાદ્ય સવર્લાેકસ્ય પ યતઃ॥ ૪૦॥
તતાેઽન તરમવેાસાૈ િદવ્ય પધરઃ શભુઃ ।
િવમાનવરમા હ્ય ભા વરં ભાનુસિન્નભમ્॥ ૪૧॥
શઙ્ખચક્રગદાપદ્મિકર ટવરભષૂણૈઃ ।
દ્યાેતયન્ વપ્રકાશને પીતા બરધરાેઽમલઃ॥ ૪૨॥
ચતુ ભઃ પાષર્દૈિવ ણાે તાદશૃરૈ ભપૂ જતઃ ।
તૂયમાનાે યાે ગગણૈઃ રામમાભા ય સ વરઃ ।
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કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા તુષ્ટાવ રઘનુ દનમ્॥ ૪૩॥
જટાયુ વાચ

અગ ણતગુણમપ્રમેયમાદ્યં
સકલજગિ સ્થ તસયંમાિદહેતુમ્ ।

ઉપરમપરમં પરાત્મભૂતં
સતતમહં પ્રણતાેઽ મ રામચ દ્રમ્॥ ૪૪॥

િનરવિધસખુ મ દરાકટાક્ષં
ક્ષિપતસરેુ દ્રચતુમુર્ખાિદદુઃખમ્ ।

નરવરમિનશં નતાેઽ મ રામં
વરદમહં વરચાપબાણહ તમ્॥ ૪૫॥

િત્રભવુનકમનીય પમીડં્ય
રિવશતભાસરુમીિહતપ્રદાનમ્ ।

શરણદમિનશં સરુાગમૂલે
કૃતિનલયં રઘનુ દનં પ્રપદે્ય॥ ૪૬॥

ભવિવિપનદવા ગ્ નામધેયં
ભવમખુદૈવતદૈવતં દયાલુમ્ ।

દનજુપ તસહસ્રકાેિટનાશં
રિવતનયાસદશૃં હિર પ્રપદે્ય॥ ૪૭॥

અિવરતભવભાવના તદૂરં
ભવિવમખુૈમુર્િન ભઃ સદૈવ દૃ યમ્ ।

ભવજલિધસતુારણાઙ્ ઘ્રપાેતં
શરણમહં રઘનુ દનં પ્રપદે્ય॥ ૪૮॥

ગિરશ ગિરસતુામનાેિનવાસં
ગિરવરધાિરણમીિહતા ભરામમ્ ।

સરુવરદનજેુ દ્રસિેવતાઙ્ ઘ્ર
સરુવરદં રઘનુાયકં પ્રપદે્ય॥ ૪૯॥

પરધનપરદારવ જતાનાં
પરગુણભૂ તષુ તુષ્ટમાનસાનામ્ ।

પરિહતિનરતાત્મનાં સસુવંે્ય
રઘવુરમ બુજલાેચનં પ્રપદે્ય॥ ૫૦॥
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મત ચરિવકા સતાનના જ-
મ તસલુભં સરુરાજનીલનીલમ્ ।

સતજલ હચા નતે્રશાેભં
રઘપુ તમીશગુરાેગુર્ ં પ્રપદે્ય॥ ૫૧॥

હિરકમલજશ ભુ પભેદાત્-
વ મહ િવભા સ ગુણત્રયાનુ ત્તઃ ।

રિવિરવ જલપૂિરતાેદપાત્ર-ે
વમરપ ત તુ તપાત્રમીશમીડે॥ ૫૨॥

ર તપ તશતકાેિટસુ દરાઙ્ગં
શતપથગાેચરભાવનાિવદૂરમ્ ।

ય તપ તહૃદયે સદા િવભાતં
રઘપુ તમા તહરં પ્રભું પ્રપદે્ય॥ ૫૩॥

ઇત્યેવં તવુત તસ્ય પ્રસન્નાેઽભૂદ્રઘૂત્તમઃ ।
ઉવાચ ગચ્છ ભદં્ર તે મમ િવ ણાેઃ પરં પદમ્॥ ૫૪॥
ણાે ત ય ઇદં તાતંે્ર લખેદ્વા િનયતઃ પઠેત્ ।
સ યા ત મમ સા યં મરણે મ ત લભેત્॥ ૫૫॥
ઇ ત રાઘવભા ષતં તદા

શ્રુતવાન્ હષર્સમાકુલાે દ્વજઃ ।
રઘનુ દનસા યમા સ્થતઃ

પ્રયયાૈ બ્રહ્મસપુૂ જતં પદમ્॥ ૫૬॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અર યકા ડે અષ્ટમઃ સગર્ઃ॥ ૮॥

॥ નવમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ

તતાે રામાે લ મણને જગામ િવિપના તરમ્ ।
પનુદુર્ઃખં સમા શ્રત્ય સીતા વષેણત પરઃ॥ ૧॥
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તત્રાદ્ભુતસમાકારાે રાક્ષસઃ પ્રત્યદૃ યત ।
વક્ષસ્યવે મહાવક્ત્રશ્ચ રાિદિવવ જતઃ॥ ૨॥
બાહૂ યાજેનમાત્રેણ વ્યા તાૈ તસ્ય રક્ષસઃ ।
કબ ધાે નામ દૈત્યે દ્રઃ સવર્સ વિવિહસકઃ॥ ૩॥
તદ્બાહ્વાેમર્ યદેશે તાૈ ચર તાૈ રામલ મણાૈ ।
દદશર્તુમર્હાસ વં તદ્બાહુપિરવે ષ્ટતાૈ॥ ૪॥
રામઃ પ્રાવેાચ િવહસન્ પ ય લ મણ રાક્ષસમ્ ।
શરઃપાદિવહીનાેઽયં યસ્ય વક્ષ સ ચાનનમ્॥ ૫॥
બાહુ યાં લ યતે યદ્યત્તત્તદ્ભક્ષન્ સ્થતાે ધ્રવુમ્ ।
આવામ યેતયાેબાર્હ્વાેમર્ યે સઙ્ક લતાૈ ધ્રવુમ્॥ ૬॥
ગ તુમ યત્ર માગા ન દૃ યતે રઘનુ દન ।
િક કતર્વ્ય મતાેઽ મા ભિરદાની ં ભક્ષયે સ નાૈ॥ ૭॥
લ મણ તમવુાચેદં િક િવચારેણ રાઘવ ।
આવામેકૈકમવ્યગ્રાૈ છ દ્યાવાસ્ય ભુ ૈ ધ્રવુમ્॥ ૮॥
તથે ત રામઃ ખડ્ગને ભજંુ દ ક્ષણમ ચ્છનત્ ।
તથવૈ લ મણાે વામં ચચ્છેદ ભજુમ જસા॥ ૯॥
તતાેઽ તિવ મતાે દૈત્યઃ કાૈ યવુાં સરુપુઙ્ગવાૈ ।
મદ્બાહુચ્છેદકાૈ લાેકે િદિવ દેવષેુ વા કુતઃ॥ ૧૦॥
તતાેઽબ્રવીદ્ધસન્નવે રામાે રા વલાેચનઃ ।
અયાે યાિધપ તઃ શ્રીમાન્ રા દશરથાે મહાન્॥ ૧૧॥
રામાેઽહં તસ્ય પતુ્રાેઽસાૈ ભ્રાતા મે લ મણઃ સધુીઃ ।
મમ ભાયાર્ જનક સીતા ત્રૈલાેક્યસુ દર ॥ ૧૨॥
આવાં ગયયા યાતાૈ તદા કેનાિપ રક્ષસા ।
નીતાં સીતાં િવ ચ વ તાૈ ચાગતાૈ ઘાેરકાનને॥ ૧૩॥
બાહુ યાં વે ષ્ટતાવત્ર તવ પ્રાણિરરક્ષયા ।
છન્નાૈ તવ ભુ ૈ વં ચ કાે વા િવકટ પ ક્॥ ૧૪॥

કબ ધ ઉવાચ
ધ યાેઽહં યિદ રામ વમાગતાેઽ સ મમા તકમ્ ।
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પુરા ગ ધવર્રા ેઽહં પયાવૈનદિપતઃ॥ ૧૫॥
િવચર લાેકમ ખલં વરનાર મનાેહરઃ ।
તપસા બ્રહ્મણાે લ ધમવ ય વં રઘૂત્તમ॥ ૧૬॥
અષ્ટાવકં્ર મુિન દૃ ટ્વા કદા ચદહસં પુરા ।
કુ્રદ્ધાેઽસાવાહ દુષ્ટ વં રાક્ષસાે ભવ દુમર્તે॥ ૧૭॥
અષ્ટાવક્રઃ પનુઃ પ્રાહ વ દતાે મે દયાપરઃ ।
શાપસ્યા તં ચ મે પ્રાહ તપસા દ્યાે તતપ્રભઃ॥ ૧૮॥
ત્રેતાયુગે દાશર થભૂર્ વા નારાયણઃ વયમ્ ।
આગ મ ય ત તે બાહૂ છદ્યેતે યાજેનાયતાૈ॥ ૧૯॥
તને શાપા દ્વિનમુર્ક્તાે ભિવ ય સ યથા પુરા ।
ઇ ત શપ્તાેઽહમદ્રાકં્ષ રાક્ષસી ં તનુમાત્મનઃ॥ ૨૦॥
કદા ચદે્દવરા નમ યદ્રવમહં ષા ।
સાેઽિપ વજે્રણ માં રામ શરાેદેશઽે યતાડયત્॥ ૨૧॥
તદા શરાે ગતં કુ ક્ષ પાદાૈ ચ રઘનુ દન ।
બ્રહ્મદત્તવરા ત્યુનાર્ભનૂ્મે વજ્રતાડનાત્॥ ૨૨॥
મખુાભાવે કથં વેદય મત્યમરાિધપમ્ ।
ઊચુઃ સવ દયાિવષ્ટા માં િવલાેક્યાઽઽસ્યવ જતમ્॥ ૨૩॥
તતાે માં પ્રાહ મઘવા જઠરે તે મખંુ ભવેત્ ।
બાહૂ તે યાજેનાયામાૈ ભિવ યત ઇતાે વ્રજ॥ ૨૪॥
ઇત્યુક્તાેઽત્ર વસિન્નત્યં બાહુ યાં વનગાેચરાન્ ।
ભક્ષયા યધનુા બાહૂ ખ ડતાૈ મે વયાનઘ॥ ૨૫॥
ઇતઃ પરં માં શ્વભ્રાસ્યે િન ક્ષપાગ્ ી ધના તે ।
અ ગ્ ના દહ્યમાનાેઽહં વયા રઘુકુલાેત્તમ॥ ૨૬॥
પવૂર્ પમનપુ્રા ય ભાયાર્માગ વદા મ તે॥ ૨૭॥
ઇત્યુક્તે લ મણનેાશુ શ્વભં્ર િન મત્ય તત્ર તમ્ ।
િન ક્ષ ય પ્રાદહ કાષૈ્ઠ તતાે દેહા સમુ થતઃ ।
ક દપર્સદશૃાકારઃ સવાર્ભરણભૂ ષતઃ॥ ૨૮॥
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રામં પ્રદ ક્ષણં કૃ વા સાષ્ટાઙ્ગં પ્ર ણપત્ય ચ ।
કૃતા જ લ વાચેદં ભ ક્તગદ્ગદયા ગરા॥ ૨૯॥

ગ ધવર્ ઉવાચ
તાેતુમુ સહતે મેઽદ્ય મનાે રામા તસ ભ્રમાત્ ।
વામન તમનાદ્ય તં મનાવેાચામગાેચરમ્॥ ૩૦॥
સૂ મં તે પમવ્યકં્ત દેહદ્વયિવલક્ષણમ્ ।
દગૃ્રપૂ મતર સવ દૃ યં જડમનાત્મકમ્ ।
ત કથં વાં િવ નીયાદ્વ્ય તિરક્તં મનઃ પ્રભાે॥ ૩૧॥
બુદ્ યાત્માભાસયાેરૈક્યં વ ઇત્ય ભધીયતે ।
બુદ્ યાિદ સાક્ષી બ્રહ્મવૈ ત મિન્નિવષયેઽ ખલમ્॥ ૩૨॥
આરાે યતેઽજ્ઞાનવશાિન્નિવકારેઽ ખલાત્મિન ।
િહર યગભર્ તે સૂ મં દેહં સ્થૂલં િવરાટ્ તમ્॥ ૩૩॥
ભાવનાિવષયાે રામ સૂ મં તે યા મઙ્ગલમ્ ।
ભૂતં ભવં્ય ભિવ યચ્ચ યત્રેદં દૃ યતે જગત્॥ ૩૪॥
સ્થૂલેઽ ડકાેશે દેહે તે મહદાિદ ભરા તે ।
સપ્ત ભ ત્તરગુણવૈરા ે ધારણાશ્રયઃ॥ ૩૫॥
વમવે સવર્કૈવલ્યં લાેકા તેઽવયવાઃ તાઃ ।
પાતાલં તે પાદમૂલં પા ણર્ તવ મહાતલમ્॥ ૩૬॥
રસાતલં તે ગુ ફાૈ તુ તલાતલ મતીયર્તે ।
નનુી સતુલં રામ ઊ તે િવતલં તથા॥ ૩૭॥

અતલં ચ મહી રામ જઘનં ના ભગં નભઃ ।
ઉરઃસ્થલં તે જ્યાેતી ં ષ ગ્રીવા તે મહ ઉચ્યતે॥ ૩૮॥
વદનં જનલાેક તે તપ તે શઙ્ખદેશગમ્ ।
સત્યલાેકાે રઘુશ્રેષ્ઠ શીષર્ યા તે સદા પ્રભાે॥ ૩૯॥
ઇ દ્રાદયાે લાેકપાલા બાહવ તે િદશઃ શ્રુતી ।
અ શ્વનાૈ ના સકે રામ વક્ત્રં તેઽ ગ્ દાહૃતઃ॥ ૪૦॥
ચ તે સિવતા રામ મનશ્ચ દ્ર ઉદાહૃતઃ ।
ભ્રૂભઙ્ગ અેવ કાલ તે બુ દ્ધ તે વાક્પ તભર્વેત્॥ ૪૧॥
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દ્રાેઽહઙ્કાર પ તે વાચ છ દાં સ તેઽવ્યય ।
યમ તે દંષ્ટ્ર દેશસ્થાે નક્ષત્રા ણ દ્વ લયઃ॥ ૪૨॥
હાસાે માેહકર માયા ષ્ટ તેઽપાઙ્ગમાેક્ષણમ્ ।
ધમર્ઃ પુર તેઽધમર્શ્ચ ષ્ઠભાગ ઉદ િરતઃ॥ ૪૩॥
િન મષાને્મષેણે રાિત્રિદવા ચવૈ રઘૂત્તમ ।
સમુદ્રાઃ સપ્ત તે કુ ક્ષનાર્ડ્યાે નદ્ય તવ પ્રભાે॥ ૪૪॥
રાેમા ણ ક્ષાષૈધયાે રેતાે ષ્ટ તવ પ્રભાે ।
મિહમા જ્ઞાનશ ક્ત તે અેવં સ્થૂલં વપુ તવ॥ ૪૫॥
યદ મન્ સ્થૂલ પે તે મનઃ સ ધાયર્તે નરૈઃ ।
અનાયાસને મુ ક્તઃ સ્યાદતાેઽ યન્નિહ િક ચન॥ ૪૬॥
અતાેઽહં રામ પં તે સ્થૂલમવેાનુભાવયે ।
ય મન્ યાતે પ્રેમરસઃ સરાેમપુલકાે ભવેત્॥ ૪૭॥
તદૈવ મુ ક્તઃ સ્યાદ્રામ યદા તે સ્થૂલભાવકઃ ।
તદ યા તાં તવવૈાહમેતદૂ્રપં િવ ચ તયે॥ ૪૮॥
ધનુબાર્ણધરં યામં જટાવલ્કલભૂ ષતમ્ ।
અપીચ્યવયસં સીતાં િવ ચ વ તં સલ મણમ્॥ ૪૯॥
ઇદમવે સદા મે સ્યાન્માનસે રઘનુ દન॥ ૫૦॥
સવર્જ્ઞઃ શઙ્કરઃ સાક્ષા પાવર્ત્યા સિહતઃ સદા ।
વદૂ્રપમવે સતતં યાયન્ના તે રઘૂત્તમ ।
મુમષૂૂર્ણાં તદા કા યાં તારકં બ્રહ્મવાચકમ્॥ ૫૧॥
રામરામેત્યુપિદશન્ સદા સ તુષ્ટમાનસઃ ।
અત વં નક નાથ પરમાત્મા સિુન શ્ચતઃ॥ ૫૨॥
સવ તે માયયા મૂઢા વાં ન ન ત ત વતઃ ।
નમ તે રામભદ્રાય વેધસે પરમાત્મને॥ ૫૩॥
અયાે યાિધપતે તુ યં નમઃ સાૈ મિત્રસિેવત ।
ત્રાિહ ત્રાિહ જગન્નાથ માં માયા ના ણાેતુ તે॥ ૫૪॥

શ્રીરામ ઉવાચ
તુષ્ટાેઽહં દેવગ ધવર્ ભ યા તુત્યા ચ તેઽનઘ ।
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યાિહ મે પરમં સ્થાનં યાે ગગ યં સનાતનમ્॥ ૫૫॥
જપ ત યે િનત્યમન યબુદ્ યા

ભ યા વદુક્તં તવમાગમાેક્તમ્ ।
તેઽજ્ઞાનસ ભૂતભવં િવહાય

માં યા ત િનત્યાનુભવાનુમેયમ્॥ ૫૬॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અર યકા ડે નવમઃ સગર્ઃ॥ ૯॥

॥ દશમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ

લ વા વરં સ ગ ધવર્ઃ પ્રયાસ્યન્ રામમબ્રવીત્ ।
શબયાર્ તે પુરાેભાગે આશ્રમે રઘનુ દન॥ ૧॥
ભ યા વ પાદકમલે ભ ક્તમાગર્િવશારદા ।
તાં પ્રયાિહ મહાભાગ સવ તે કથિય ય ત॥ ૨॥
ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ સાેઽિપ િવમાનનેાકર્વચર્સા ।
િવ ણાેઃ પદં રામનામ મરણે ફલમીદશૃમ્॥ ૩॥
ત્ય વા ત દ્વિપનં ઘાેરં સહવ્યાઘ્રાિદદૂ ષતમ્ ।
શનૈરથાશ્રમપદં શબયાર્ રઘનુ દનઃ॥ ૪॥
શબર રામમાલાેક્ય લ મણને સમ વતમ્ ।
આયા તમારાદ્ધષણ પ્રત્યુ થાયા ચરેણ સા॥ ૫॥
પ ત વા પાદયાેરગ્રે હષર્પૂણાર્શ્રુલાેચના ।
વાગતનેા ભન દ્યાથ વાસને સ યવેશયત્॥ ૬॥
રામલ મણયાેઃ સ યક્પાદાૈ પ્રક્ષાલ્ય ભ ક્તતઃ ।
ત જલનેા ભ ષચ્યાઙ્ગમથાઘ્યાર્િદ ભરાદતૃા॥ ૭॥
સ પજૂ્ય િવિધવદ્રામં સસાૈ મિત્ર સપયર્યા ।
સઙ્ગ્ હીતાિન િદવ્યાિન રામાથ શબર મુદા॥ ૮॥
ફલા ય તક પાિન દદાૈ રામાય ભ ક્તતઃ ।
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પાદાૈ સ પજૂ્ય કુસમુૈઃ સગુ ધૈઃ સાનુલપેનૈઃ॥ ૯॥
કૃતા ત યં રઘુશ્રેષ્ઠમપુિવષં્ટ સહાનજુમ્ ।
શબર ભ ક્તસ પન્ના પ્રા જ લવાર્ક્યમબ્રવીત્॥ ૧૦॥
અત્રાશ્રમે રઘુશ્રેષ્ઠ ગુરવાે મે મહષર્યઃ ।
સ્થતાઃ શશુ્રષૂણં તષેાં કુવર્તી સમપુ સ્થતા॥ ૧૧॥
બહુવષર્સહસ્રા ણ ગતા તે બ્રહ્મણઃ પદમ્ ।
ગ મ ય તાેઽબ્રવુન્માં વં વસાત્રવૈ સમાિહતા॥ ૧૨॥
રામાે દાશર થ ર્તઃ પરમાત્મા સનાતનઃ ।
રાક્ષસાનાં વધાથાર્ય ઋષીણાં રક્ષણાય ચ॥ ૧૩॥
આગ મ ય ત ચૈકાગ્ર યાનિનષ્ઠા સ્થરા ભવ ।
ઇદાની ં ચત્રકૂટાદ્રાવાશ્રમે વસ ત પ્રભુઃ॥ ૧૪॥
યાવદાગમનં તસ્ય તાવદ્રક્ષ કલવેરમ્ ।
દૃ ટૈ્વવ રાઘવં દગ્ વા દેહં યાસ્ય સ ત પદમ્॥ ૧૫॥
તથવૈાકરવં રામ વદ્ યાનૈકપરાયણા ।
પ્રતીક્ષ્યાગમનં તેઽદ્ય સફલં ગુ ભા ષતમ્॥ ૧૬॥
તવ સ દશર્નં રામ ગુ ણામિપ મે ન િહ ।
યાે ષન્મૂઢાઽપ્રમેયાત્મન્ હીન તસમુદ્ભવા॥ ૧૭॥
તવ દાસસ્ય દાસાનાં શતસઙ્ખ્યાેત્તરસ્ય વા ।
દાસી વે નાિધકારાેઽ ત કુતઃ સાક્ષાત્તવવૈ િહ॥ ૧૮॥
કથં રામાદ્ય મે દષૃ્ટ વં મનાવેાગગાેચરઃ ।
તાેતું ન ને દેવેશ િક કરાે મ પ્રસીદ મે॥ ૧૯॥

શ્રીરામ ઉવાચ
પું વે સ્ત્રી વે િવશષેાે વા તનામાશ્રમાદયઃ ।
ન કારણં મદ્ભજને ભ ક્તરેવ િહ કારણમ્॥ ૨૦॥
યજ્ઞદાનતપાે ભવાર્ વેદા યયનકમર્ ભઃ ।
નવૈ દ્રષુ્ટમહં શક્યાે મદ્ભ ક્તિવમખુૈઃ સદા॥ ૨૧॥
ત માદ્ભા મિન સઙે્ક્ષપાદ્વકે્ષ્યઽહં ભ ક્તસાધનમ્॥ ૨૨॥
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સતાં સઙ્ગ તરેવાત્ર સાધનં પ્રથમં તમ્ ।
દ્વતીયં મ કથાલાપ તીયં મદુ્ગણેરણમ્ ।
વ્યાખ્યા વં મદ્વચસાં ચતુથ સાધનં ભવેત્॥ ૨૩॥
આચાયાપાસનં ભદ્રે મદુ્બદ્ યાઽમાયયા સદા ।
પ ચમં પુ યશીલ વં યમાિદ િનયમાિદ ચ॥ ૨૪॥
િનષ્ઠા મ પૂજને િનતં્ય ષષં્ઠ સાધનમીિરતમ્ ।
મમ મ ત્રાપેાસક વં સાઙ્ગં સપ્તમમુચ્યતે॥ ૨૫॥
મદ્ભક્તે વિધકા પૂ સવર્ભૂતષેુ મન્મ તઃ ।
બાહ્યાથષુ િવરા ગ વં શમાિદસિહતં તથા॥ ૨૬॥
અષ્ટમં નવમં ત વિવચારાે મમ ભા મિન ।
અેવં નવિવધા ભ ક્તઃ સાધનં યસ્ય કસ્ય વા॥ ૨૭॥
સ્ત્રયાે વા પુ ષસ્યાિપ તયર્ગ્યાેિનગતસ્ય વા ।
ભ ક્તઃ સ યતે પ્રેમલક્ષણા શભુલક્ષણે॥ ૨૮॥
ભક્તાૈ સ તમાત્રાયાં મત્ત વાનુભવ તદા ।
મમાનુભવ સદ્ધસ્ય મુ ક્ત તત્રવૈ જન્મિન॥ ૨૯॥
સ્યાત્ત મા કારણં ભ ક્તમાક્ષસ્યે ત સિુન શ્ચતમ્ ।
પ્રથમં સાધનં યસ્ય ભવેત્તસ્ય ક્રમેણ તુ॥ ૩૦॥
ભવે સવ તતાે ભ ક્તમુર્ ક્તરેવ સિુન શ્ચતમ્ ।
ય માન્મદ્ભ ક્તયુક્તા વં તતાેઽહં વામપુ સ્થતઃ॥ ૩૧॥
ઇતાે મદ્દશર્નાન્મુ ક્ત તવ ના ત્યત્ર સશંયઃ ।
યિદ ના સ મે બ્રૂિહ સીતા કમલલાેચના॥ ૩૨॥
કુત્રા તે કેન વા નીતા પ્રયા મે પ્રયદશર્ના॥ ૩૩॥

શબયુર્વાચ
દેવ ના સ સવર્જ્ઞ સવ વં િવશ્વભાવન ।
તથાઽિપ ચ્છસે યન્માં લાેકાનનુ તઃ પ્રભાે॥ ૩૪॥
તતાેઽહમ ભધાસ્યા મ સીતા યત્રાધનુા સ્થતા ।
રાવણને હૃતા સીતા લઙ્કાયાં વતર્તેઽધનુા॥ ૩૫॥
ઇતઃ સમીપે રામાઽઽ તે પ પાનામ સરાવેરમ્ ।
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ઋ યમૂક ગિરનાર્મ ત સમીપે મહાનગઃ॥ ૩૬॥
ચતુ ભમર્િ ત્ર ભઃ સાધ સગુ્રીવાે વાનરાિધપઃ ।
ભીતભીતઃ સદા યત્ર તષ્ઠત્યતુલિવક્રમઃ॥ ૩૭॥
વા લનશ્ચ ભયાદ્ ભ્રાતુ તદગ ય ષેભર્યાત્ ।
વા લન તત્ર ગચ્છ વં તને સખ્યં કુ પ્રભાે॥ ૩૮॥
સગુ્રીવેણ સ સવ તે કાય સ પાદિય ય ત ।
અહમ ગ્ પ્રવેક્ષ્યા મ તવાગ્રે રઘનુ દન॥ ૩૯॥
મુહૂત તષ્ઠ રાજે દ્ર યાવદ્દગ્ વા કલવેરમ્ ।
યાસ્યા મ ભગવન્ રામ તવ િવ ણાેઃ પરં પદમ્॥ ૪૦॥
ઇ ત રામં સમામ ય પ્રિવવેશ હુતાશનમ્ ।
ક્ષણાિન્નધૂર્ય સકલમિવદ્યાકૃતબ ધનમ્ ।
રામપ્રસાદાચ્છબર માેકં્ષ પ્રાપા તદુલર્ભમ્॥ ૪૧॥
િક દુલર્ભં જગન્નાથે શ્રીરામે ભક્તવ સલે ।
પ્રસન્નેઽધમજન્માિપ શબર મુ ક્તમાપ સા॥ ૪૨॥
િક પનુબ્રાર્હ્મણા મખુ્યાઃ પુ યાઃ શ્રીરામ ચ તકાઃ ।
મુ ક્ત યા તી ત તદ્ભ ક્તમુર્ ક્તરેવ ન સશંયઃ॥ ૪૩॥
ભ ક્તમુર્ ક્તિવધાિયની ભગવતઃ શ્રીરામચ દ્રસ્ય હે

લાેકાઃ કામદુઘાઙ્ ઘ્રપદ્મયુગલં સવે વમત્યુ સકુાઃ ।
નાનાજ્ઞાનિવશષેમ ત્રિવત ત ત્ય વા સદૂુરે શં

રામં યામતનું મરાિરહૃદયે ભા તં ભજ વં બુધાઃ॥ ૪૪॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અર યકા ડે દશમઃ સગર્ઃ॥ ૧૦॥
અર યકા ડમ્ સમાપ્તમ્॥
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