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adhyAtmarAmAyaNe ayodhyAkANDam

અ યાત્મરામાયણે અયાે યાકા ડમ્

॥ પ્રથમઃ સગર્ઃ॥
અેકદા સખુમાસીનં રામં વા તઃપુરા જરે ।
સવાર્ભરણસ પન્નં રત્ન સહાસને સ્થતમ્॥ ૧॥
નીલાે પલદલ યામં કાૈ તુભામુક્તક ધરમ્ ।
સીતયા રત્નદ ડને ચામરેણાથ વી જતમ્॥ ૨॥
િવનાેદય તં તા બૂલચવર્ણાિદ ભરાદરાત્ ।
નારદાેઽવતરદ્દ્રષુ્ટમ બરાદ્યત્ર રાઘવઃ॥ ૩॥
શદુ્ધસ્ફિટકસઙ્કાશઃ શરચ્ચ દ્ર ઇવામલઃ ।
અતિકતમપુાયાતાે નારદાે િદવ્યદશર્નઃ॥ ૪॥
તં દૃ ટ્વા સહસાે થાય રામઃ પ્રીત્યા કૃતા જ લઃ ।
નનામ શરસા ભૂમાૈ સીતયા સહ ભ ક્તમાન્॥ ૫॥
ઉવાચ નારદં રામઃ પ્રીત્યા પરમયા યુતઃ ।
સસંાિરણાં મુિનશ્રેષ્ઠ દુલર્ભં તવ દશર્નમ્ ।
અ માકં િવષયાસક્તચેતસાં િનતરાં મનુે॥ ૬॥
અવાપ્તં મે પવૂર્જન્મકૃતપુ યમહાેદયૈઃ ।
સસંાિરણાિપ િહ મનુે લ યતે સ સમાગમઃ॥ ૭॥
અત વદ્દશર્નાદેવ કૃતાથાઽ મ મનુીશ્વર ।
િક કાય તે મયા કાય બ્રૂિહ ત કરવા ણ ભાેઃ॥ ૮॥
અથ તં નારદાેઽ યાહ રાઘવં ભક્તવ સલમ્ ।
િક માેહય સ માં રામ વાક્યૈલાકાનુસાિર ભઃ॥ ૯॥
સસંાયર્હ મ ત પ્રાેક્તં સત્યમેત વયા િવભાે ।
જગતામાિદભૂતા યા સા માયા ગ્ િહણી તવ॥ ૧૦॥
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વ સિન્નકષાર્ ય તે તસ્યાં બ્રહ્માદયઃ પ્ર ઃ ।
વદાશ્રયા સદા ભા ત માયા યા િત્રગુણા ત્મકા॥ ૧૧॥
સતૂેઽજસં્ર શકુ્લકૃ ણલાેિહતાઃ સવર્દા પ્ર ઃ ।
લાેકત્રયમહાગેહે ગ્ હસ્થ વમુદાહૃતઃ॥ ૧૨॥
વં િવ ર્નક લ મીઃ શવ વં નક શવા ।
બ્રહ્મા વં નક વાણી સયૂર્ વં નક પ્રભા॥ ૧૩॥
ભવાન્ શશાઙ્કઃ સીતા તુ રાેિહણી શભુલક્ષણા ।
શક્ર વમવે પાૈલાેમી સીતા વાહાનલાે ભવાન્॥ ૧૪॥
યમ વં કાલ પશ્ચ સીતા સયં મની પ્રભાે ।
િનરૃ ત વં જગન્નાથ તામસી નક શભુા॥ ૧૫॥
રામ વમવે વ ણાે ભાગર્વી નક શભુા ।
વાયુ વં રામ સીતા તુ સદાગ તિરતીિરતા॥ ૧૬॥
કુબેર વં રામ સીતા સવર્સ પ પ્રક તતા ।
દ્રાણી નક પ્રાેક્તા દ્ર વં લાેકનાશકૃત્॥ ૧૭॥
લાેકે સ્ત્રીવાચકં યાવત્ત સવ નક શભુા ।
પુન્નામવાચકં યાવત્ત સવ વં િહ રાઘવ॥ ૧૮॥
ત મા લાેકત્રયે દેવ યવુા યાં ના ત િક ચન॥ ૧૯॥
વદાભાસાેિદતાજ્ઞાનમવ્યાકૃત મતીયર્તે ।
ત માન્મહા તતઃ સતંૂ્ર લઙ્ગં સવાર્ત્મકં તતઃ॥ ૨૦॥
અહઙ્કારશ્ચ બુ દ્ધશ્ચ પ ચપ્રાણે દ્રયા ણ ચ ।
લઙ્ગ મત્યુચ્યતે પ્રાજ્ઞજૈર્ન્મ ત્યુસખુાિદમત્॥ ૨૧॥
સ અેવ વસ જ્ઞશ્ચ લાેકે ભા ત જગન્મયઃ ।
અવાચ્યાનાદ્યિવદ્યવૈ કારણાપેાિધ ચ્યતે॥ ૨૨॥
સ્થૂલં સૂ મં કારણાખ્યમપુાિધિત્રતયં ચતેઃ ।
અેતૈિવ શષ્ટાે વઃ સ્યા દ્વયુક્તઃ પરમેશ્વરઃ॥ ૨૩॥
ગ્ર વ સષુુ યાખ્યા સં તયાર્ પ્રવતર્તે ।

તસ્યા િવલક્ષણઃ સાક્ષી ચન્માત્ર વં રઘૂત્તમ॥ ૨૪॥
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વત્ત અેવ જગ તં વિય સવ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
વ યવે લીયતે કૃ નં ત મા વં સવર્કારણમ્॥ ૨૫॥
ર વિહ મવાત્માનં વં જ્ઞા વા ભયં ભવેત્ ।
પરાત્માહ મ ત જ્ઞા વા ભયદુઃખૈિવમુચ્યતે॥ ૨૬॥
ચન્માત્રજ્યાે તષા સવાર્ઃ સવર્દેહેષુ બુદ્ધયઃ ।
વયા ય મા પ્રકા ય તે સવર્સ્યાત્મા તતાે ભવાન્॥ ૨૭॥
અજ્ઞાના યસ્યતે સવ વિય ર ૈ ભજુઙ્ગવત્॥ ૨૮॥
વ પાદભ ક્તયુક્તાનાં િવજ્ઞાનં ભવ ત ક્રમાત્ ।
ત મા વદ્ભ ક્તયુક્તા યે મુ ક્તભાજ ત અેવ િહ॥ ૨૯॥
અહં વદ્ભક્તભક્તાનાં તદ્ભક્તાનાં ચ િકઙ્કરઃ ।
અતાે મામનુગ્ હ્ણ વ માેહય વ ન માં પ્રભાે॥ ૩૦॥
વન્ના ભકમલાે પન્નાે બ્રહ્મા મે જનકઃ પ્રભાે ।
અત તવાહં પાતૈ્રાેઽ મ ભક્તં માં પાિહ રાઘવ॥ ૩૧॥
ઇત્યુ વા બહુશાે ન વા વાન દાશ્રપુિર લુતઃ ।
ઉવાચ વચનં રામ બ્રહ્મણા નાેિદતાેઽ યહમ્॥ ૩૨॥
રાવણસ્ય વધાથાર્ય તાેઽ સ રઘુસત્તમ ।
ઇદાની ં રાજ્યરક્ષાથ િપતા વામ ભષેક્ષ્ય ત॥ ૩૩॥
યિદ રાજ્યા ભસસંક્તાે રાવણં ન હિન ય સ ।
પ્ર તજ્ઞા તે કૃતા રામ ભૂભારહરણાય વૈ॥ ૩૪॥
ત સતં્ય કુ રાજે દ્ર સત્યસ ધ વમવે િહ ।
શ્રુ વૈતદ્ગિદતં રામાે નારદં પ્રાહ સ મતમ્॥ ૩૫॥

નારદ મે િક ચ દ્વદ્યતેઽિવિદતં ક્વ ચત્ ।
પ્ર તજ્ઞાતં ચ ય પૂવ કિર યે તન્ન સશંયઃ॥ ૩૬॥
િક તુ કાલાનુરાેધને તત્ત પ્રાર ધસઙ્ક્ષયાત્ ।
હિર યે સવર્ભૂભારં ક્રમેણાસરુમ ડલમ્॥ ૩૭॥
રાવણસ્ય િવનાશાથ શ્વાે ગ તા દ ડકાનનમ્ ।
ચતુદર્શ સમા તત્ર હ્યુ ષ વા મુિનવષે ક્॥ ૩૮॥
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સીતા મષેણ તં દુષં્ટ સકુલં નાશયા યહમ્ ।
અેવં રામે પ્ર તજ્ઞાતે નારદઃ પ્રમુમાેદ હ॥ ૩૯॥
પ્રદ ક્ષણત્રયં કૃ વા દ ડવ પ્ર ણપત્ય તમ્ ।
અનુજ્ઞાતશ્ચ રામેણ યયાૈ દેવગ ત મુિનઃ॥ ૪૦॥
સવંાદં પઠ ત ણાે ત સં મરેદ્વા
યાે િનતં્ય મુિનવરરામયાેઃ સભ યા ।
સ પ્રા ાેત્યમરસદુુલર્ભં િવમાેક્ષં
કૈવલ્યં િવર તપુરઃસરં ક્રમેણ॥ ૪૧॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અયાે યાકા ડે પ્રથમઃ સગર્ઃ॥ ૧॥

॥ દ્વતીયઃ સગર્ઃ॥
અથ રા દશરથઃ કદા ચદ્રહ સ સ્થતઃ ।
વ સષં્ઠ વકુલાચાયર્માહૂયેદમભાષત॥ ૧॥
ભગવન્ રામમ ખલાઃ પ્રશસં ત મુહુમુર્હુઃ ।
પાૈરાશ્ચ િનગમા દ્ધા મિ ત્રણશ્ચ િવશષેતઃ॥ ૨॥
તતઃ સવર્ગુણાપેેતં રામં રા વલાેચનમ્ ।
જ્યેષં્ઠ રાજે્યઽ ભષેક્ષ્યા મ દ્ધાેઽહં મુિનપુઙ્ગવ॥ ૩॥
ભરતાે માતુલં દ્રષંુ્ટ ગતઃ શત્રુઘ્નસયંુતઃ ।
અ ભષેકે્ષ્ય શ્વ અેવાશુ ભવા તચ્ચાનુમાેદતામ્॥ ૪॥
સ ભારાઃ સિ ભ્રય તાં ચ ગચ્છ મ ત્રય રાઘવમ્ ।
ઉચ્છ્ર ય તાં પતાકાશ્ચ નાનાવણાર્ઃ સમ તતઃ॥ ૫॥
તાેરણાિન િવ ચત્રા ણ વણર્મુક્તામયાિન વૈ ।
આહૂય મિ ત્રણં રા સમુ તં્ર મિ ત્રસત્તમમ્॥૬॥
આજ્ઞાપય ત યદ્ય વાં મુિન તત્ત સમાનય ।
યાવૈરાજ્યેઽ ભષેક્ષ્યા મ શ્વાેભૂતે રઘનુ દનમ્॥ ૭॥
તથે ત હષાર્ સ મુિન િક કરાેમીત્યભાષત ।
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તમવુાચ મહાતે વ સષ્ઠાે જ્ઞાિનનાં વરઃ॥ ૮॥
શ્વઃ પ્રભાતે મ યકક્ષે ક યકાઃ વણર્ભૂ ષતાઃ ।
તષ્ઠ તુ ષાેડશ ગ ઃ વણર્રત્નાિદ ભૂ ષતાઃ॥ ૯॥
ચતુદર્ તઃ સમાયાતુ અૈરાવતકુલાેદ્ભવઃ ।
નાનાતીથાદકૈઃ પૂણાર્ઃ વણર્કુ ભાઃ સહસ્રશઃ॥ ૧૦॥
સ્થા ય તાં નવવૈયાઘ્રચમાર્ ણ ત્રી ણ ચાનય ।
શ્વેતચ્છતં્ર રત્નદ ડં મુક્તામ ણિવરા જતમ્॥ ૧૧॥
િદવ્યમાલ્યાિન વસ્ત્રા ણ િદવ્યા યાભરણાિન ચ ।
મનુયઃ સ કૃતા તત્ર તષ્ઠ તુ કુશપાણયઃ॥ ૧૨॥
નતર્ક્યાે વારમખુ્યાશ્ચ ગાયકા વે કા તથા ।
નાનાવાિદત્રકુશલા વાદય તુ પાઙ્ગણે॥ ૧૩॥
હ ત્યશ્વરથપાદાતા બિહ તષ્ઠ તુ સાયુધાઃ ।
નગરે યાિન તષ્ઠ ત દેવતાયતનાિન ચ॥ ૧૪॥
તષેુ પ્રવતર્તાં પૂ નાનાબ લ ભરા તા ।
રા નઃ શીઘ્રમાયા તુ નાનાપેાયનપાણયઃ॥ ૧૫॥
ઇત્યાિદ ય મુિનઃ શ્રીમાન્ સમુ તં્ર પમિ ત્રણમ્ ।
વયં જગામ ભવનં રાઘવસ્યા તશાેભનમ્॥ ૧૬॥
રથમા હ્ય ભગવાન્ વ સષ્ઠાે મુિનસત્તમઃ ।
ત્રી ણ કક્ષા ય તક્ર ય રથાિ ક્ષ તમવાતરત્॥ ૧૭॥
અ તઃ પ્રિવ ય ભવનં વાચાયર્ વાદવાિરતઃ ।
ગુ માગતમાજ્ઞાય રામ તૂણર્ઃ કૃતા જ લઃ॥ ૧૮॥
પ્રત્યુદ્ગ ય નમસૃ્કત્ય દ ડવદ્ભ ક્તસયંુતઃ ।
વણર્પાત્રેણ પાનીયમાિનનાયાશુ નક ॥ ૧૯॥
રત્નાસને સમાવે ય પાદાૈ પ્રક્ષાલ્ય ભ ક્તતઃ ।
તદપઃ શરસા વા સીતાયા સહ રાઘવઃ॥ ૨૦॥
ધ યાેઽ મીત્યબ્રવીદ્રામ તવ પાદા બુધારણાત્ ।
શ્રીરામેણવૈમુક્ત તુ પ્રહસન્ મુિનરબ્રવીત્॥ ૨૧॥
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વ પાદસ લલં વા ધ યાેઽભૂિદ્ગિર પ તઃ ।
બ્રહ્માિપ મ પતા તે િહ પાદતીથર્હતાશભુઃ॥ ૨૨॥
ઇદાની ં ભાષસે ય વં લાેકાનામપુદેશકૃત્ ।
ના મ વાં પરાત્માનં લ યા સ તમીશ્વરમ્॥ ૨૩॥

દેવકાયાર્થર્ સદ્ યથ ભક્તાનાં ભ ક્ત સદ્ધયે ।
રાવણસ્ય વધાથાર્ય તં ના મ રાઘવ॥ ૨૪॥
તથાિપ દેવકાયાર્થ ગુહ્યં નાેદ્ઘાટયા યહમ્ ।
તથા વં માયયા સવ કરાે ષ રઘનુ દન॥ ૨૫॥
તથવૈાનુિવધાસ્યેઽહં શ ય વં ગુ ર યહમ્ ।
ગુ ગુર્ ણાં વં દેવ િપ ણાં વં િપતામહઃ॥ ૨૬॥
અ તયાર્મી જગદ્યાત્રાવાહક વમગાેચરઃ ।
શદુ્ધસ વમયં દેહં વા વાધીનસ ભવમ્॥ ૨૭॥
મનુ ય ઇવ લાેકેઽ મન્ ભા સ વં યાેગમાયયા ।
પાૈરાેિહત્યમહં ને િવગહ્ય દૂ ય વનમ્॥ ૨૮॥
ઇ વાકૂણાં કુલે રામઃ પરમાત્મા જિન યતે ।
ઇ ત જ્ઞાતં મયા પવૂ બ્રહ્મણા ક થતં પુરા॥ ૨૯॥
તતાેઽહમાશયા રામ તવ સ બ ધકાઙ્ક્ષયા ।
અકાષ ગિહતમિપ તવાચાયર્ વ સદ્ધયે॥ ૩૦॥
તતાે મનાેરથાે મેઽદ્ય ફ લતાે રઘનુ દન ।
વદધીના મહામાયા સવર્લાેકૈકમાેિહની॥ ૩૧॥
માં યથા માેહયેન્નવૈ તથા કુ રઘૂદ્વહ ।
ગુ િન કૃ તકામ વં યિદ દેહ્યેતદેવ મે॥ ૩૨॥
પ્રસઙ્ગા સવર્મ યુક્તં ન વાચ્યં કુત્ર ચન્મયા ।
રાજ્ઞા દશરથનેાહં પ્રે ષતાેઽ મ રઘૂદ્વહ॥ ૩૩॥
વામામ ત્રિયતું રાજે્ય શ્વાેઽ ભષેક્ષ્ય ત રાઘવ ।
અદ્ય વં સીતયા સાધર્મપુવાસં યથાિવિધ॥ ૩૪॥
કૃ વા શુ ચભૂર્ મશાયી ભવ રામ જતે દ્રયઃ ।
ગચ્છા મ રાજસાિન્ન યં વં તુ પ્રાતગર્ મ ય સ॥ ૩૫॥
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ઇત્યુ વા રથમા હ્ય યયાૈ રાજગુ દુ્રર્તમ્ ।
રામાેઽિપ લ મણં દૃ ટ્વા પ્રહસિન્નદમબ્રવીત્॥ ૩૬॥
સાૈ મત્રે યાવૈરાજ્યે મે શ્વાેઽ ભષેકાે ભિવ ય ત ।
િન મત્તમાત્રમવેાહં કતાર્ ભાેક્તા વમવે િહ॥ ૩૭॥
મમ વં િહ બિહઃપ્રાણાે નાત્ર કાયાર્ િવચારણા ।
તતાે વ સષે્ઠન યથા ભા ષતં તત્તથાકરાેત્॥ ૩૮॥
વ સષ્ઠાેઽિપ પં ગ વા કૃતં સવ યવેદયત્ ।
વ સષ્ઠસ્ય પુરાે રાજ્ઞા હ્યુક્તં રામા ભષેચનમ્॥ ૩૯॥
યદા તદૈવ નગરે શ્રુ વા ક શ્ચ પુમાન્ જગાૈ ।
કાૈસલ્યાયૈ રામમાત્રે સુ મત્રાયૈ તથવૈ ચ॥ ૪૦॥
શ્રુ વા તે હષર્સ પૂણ દદતુહાર્રમુત્તમમ્ ।
ત મૈ તતઃ પ્રીતમનાઃ કાૈસલ્યા પતુ્રવ સલા॥ ૪૧॥
લ મી ં પયર્ચરદે્દવી ં રામસ્યાથર્પ્ર સદ્ધયે ।
સત્યવાદ દશરથઃ કરાેત્યેવ પ્ર તશ્રુતમ્॥ ૪૨॥
કૈકેયીવશગઃ િક તુ કામુકઃ િક કિર ય ત ।
ઇ ત વ્યાકુલ ચત્તા સા દુગા દેવીમપજૂયત્॥ ૪૩॥
અેત મન્ન તરે દેવા દેવી ં વાણીમચાેદયન્ ।
ગચ્છ દેિવ ભવુાે લાેકમયાે યાયાં પ્રયત્નતઃ॥ ૪૪॥
રામા ભષેકિવઘ્નાથ યત વ બ્રહ્મવાક્યતઃ ।
મ થરાં પ્રિવશ વાદાૈ કૈકેયી ં ચ તતઃ પરમ્॥ ૪૫॥
તતાે િવઘે્ન સમુ પન્ને પનુરેિહ િદવં શભુે ।
તથેત્યુ વા તથા ચકે્ર પ્રિવવેશાથ મ થરામ્॥ ૪૬॥
સાિપ કુ િત્રવક્રા તુ પ્રાસાદાગ્રમથા હત્ ।
નગરં પિરતાે દૃ ટ્વા સવર્તઃ સમલઙૃ્કતમ્॥ ૪૭॥
નાનાતાેરણસ બાધં પતાકા ભરલઙૃ્કતમ્ ।
સવા સવસમાયુક્તં િવ મતા પનુરાગમત્॥ ૪૮॥
ધાત્રી ં પપ્રચ્છ માતઃ િક નગરં સમલઙૃ્કતમ્ ।
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નાનાે સવસમાયુક્તા કાૈસલ્યા ચા તહ ષતા॥ ૪૯॥
દદા ત િવપ્રમખુ્યે યાે વસ્ત્રા ણ િવિવધાિન ચ ।
તામવુાચ તદા ધાત્રી રામચ દ્રા ભષેચનમ્॥ ૫૦॥
શ્વાે ભિવ ય ત તનેાદ્ય સવર્તાેઽલઙૃ્કતં પુરમ્ ।
તચ્છ વા વિરતં ગ વા કૈકેયી ં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૫૧॥
પયર્ઙ્કસ્થાં િવશાલાક્ષીમેકા તે પયર્વ સ્થતામ્ ।
િક શષેે દુભર્ગે મૂઢે મહદ્ભયમપુ સ્થતમ્॥ ૫૨॥
ન નીષેઽ તસાૈ દયર્માિનની મત્તગા મની॥ ૫૩॥
રામસ્યાનુગ્રહાદ્રાજ્ઞઃ શ્વાેઽ ભષેકાે ભિવ ય ત ।
તચ્છ વા સહસાે થાય કૈકેયી પ્રયવાિદની॥ ૫૪॥
તસ્યૈ િદવ્યં દદાૈ વણર્નપૂુરં રત્નભૂ ષતમ્ ।
હષર્સ્થાને િક મ ત મે ક યતે ભયમાગતમ્॥ ૫૫॥
ભરતાદિધકાે રામઃ પ્રયકૃન્મે પ્રયવંદઃ ।
કાૈસલ્યાં માં સમં પ યન્ સદા શશુ્રષૂતે િહ મામ્॥ ૫૬॥
રામાદ્ભયં િકમાપનં્ન તવ મૂઢે વદ વ મે ।
તચ્છ વા િવષસાદાથ કુ ઽકારણવૈિરણી॥ ૫૭॥

મદ્વચનં દેિવ યથાથ તે મહદ્ભયમ્ ।
વાં તાષેયન્ સદા રા પ્રયવાક્યાિન ભાષતે॥ ૫૮॥
કામુકાેઽત યવાદ ચ વાં વાચા પિરતાષેયન્ ।
કાય કરાે ત તસ્યા વૈ રામમાતુઃ સપુુ કલમ્॥ ૫૯॥
મનસ્યેતિન્નધાયવૈ પ્રષેયામાસ તે સતુમ્ ।
ભરતં માતુલકુલે પ્રષેયામાસ સાનજુમ્॥ ૬૦॥
સુ મત્રાયાઃ સમીચીનં ભિવ ય ત ન સશંયઃ ।
લ મણાે રામમ વે ત રાજં્ય સાેઽનુભિવ ય ત॥ ૬૧॥
ભરતાે રાઘવસ્યાગ્રે િકઙ્કરાે વા ભિવ ય ત ।
િવવાસ્યતે વા નગરા પ્રાણવૈાર્ હા યતેઽ ચરાત્॥ ૬૨॥
વં તુ દાસીવ કાૈસલ્યાં િનતં્ય પિરચિર ય સ ।
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તતાેઽિપ મરણં શ્રેયાે ય સપ યાઃ પરાભવઃ॥ ૬૩॥
અતઃ શીઘં્ર યત વાદ્ય ભરતસ્યા ભષેચને ।
રામસ્ય વનવાસાથ વષાર્ ણ નવ પ ચ ચ॥ ૬૪॥
તતાે ઢાેઽભયે પતુ્ર તવ રા જ્ઞ ભિવ ય ત ।
ઉપાયં તે પ્રવક્ષ્યા મ પવૂર્મવે સિુન શ્ચતમ્॥ ૬૫॥
પુરા દેવાસરેુ યુદ્ધે રા દશરથઃ વયમ્ ।
ઇ દ્રણે યા ચતાે ધ વી સહાયાથ મહારથઃ॥ ૬૬॥
જગામ સનેયા સાધ વયા સહ શભુાનને ।
યુદં્ધ પ્રકુવર્ત તસ્ય રાક્ષસઃૈ સહ ધ વનઃ॥ ૬૭॥
તદાક્ષક લાે યપત ચ્છન્ન તસ્ય ન વેદ સઃ ।
વં તુ હ તં સમાવે ય ક લર ધ્રેઽ તધૈયર્તઃ॥ ૬૮॥
સ્થતવત્ય સતાપાઙ્ ગ પ તપ્રાણપર સયા ।
તતાે હ વાસરુાન્ સવાર્ન્ દદશર્ વામિર દમઃ॥ ૬૯॥
આશ્ચય પરમં લેભે વામા લઙ્ગ્ય મુદા વતઃ ।
ણી વ યત્તે મન સ વા છતં વરદાેઽ યહમ્॥ ૭૦॥
વરદ્વયં ણી વ વમવેં રા વદ વયમ્ ।
વયાેક્તાે વરદાે રાજન્ યિદ દતં્ત વરદ્વયમ્॥ ૭૧॥
વ યવે તષ્ઠતુ ચરં યાસભૂતં મમાનઘ ।
યદા મેઽવસરાે ભૂયાત્તદા દેિહ વરદ્વયમ્॥ ૭૨॥
તથેત્યુ વા વયં રા મ દરં વ્રજ સવુ્રતે ।
વત્તઃ શ્રુતં મયા પવૂર્ મદાની ં તમાગતમ્॥ ૭૩॥
અતઃ શીઘં્ર પ્રિવ યાદ્ય ક્રાેધાગારં ષા વતા ।
િવમુચ્ય સવાર્ભરણં સવર્તાે િવિનક યર્ ચ॥ ૭૪॥
ભૂમાવવે શયાના વં તૂ ણીમા તષ્ઠ ભા મિન ।
યાવ સત્યં પ્ર તજ્ઞાય રા ભીષં્ટ કરાે ત તે॥ ૭૫॥
શ્રુ વા િત્રવક્રયાેક્તં તત્તદા કેકયન દની ।
ત યમવેા ખલં મનેે દુઃસઙ્ગાિહતિવભ્રમા॥ ૭૬॥
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તામાહ કૈકેયી દુષ્ટા કુત તે બુ દ્ધર દશૃી ।
અેવં વાં બુ દ્ધસ પન્નાં ન ને વક્રસુ દિર॥ ૭૭॥
ભરતાે યિદ રા મે ભિવ ય ત સતુઃ પ્રયઃ ।
ગ્રામાન્ શતં પ્રદાસ્યા મ મમ વં પ્રાણવ લભા॥ ૭૮॥
ઇત્યુ વા કાપેભવનં પ્રિવ ય સહસા ષા ।
િવમુચ્ય સવાર્ભરણં પિરક યર્ સમ તતઃ॥ ૭૯॥
ભૂમાૈ શયાના મ લના મ લના બરધાિરણી ।
પ્રાવેાચ મે કુ જે યાવદ્રામાે વનં વ્રજેત્॥ ૮૦॥
પ્રાણા ત્યકે્ષ્યઽથ વા વકે્ર શિય યે તાવદેવ િહ ।
િનશ્ચયં કુ કલ્યા ણ કલ્યાણં તે ભિવ ય ત॥ ૮૧॥
ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ કુ ગ્ હં સાઽિપ તથાકરાેત્॥ ૮૨॥
ધીરાેઽત્ય તદયા વતાેઽિપ સગુણાચારા વતાે વાથવા
ની તજ્ઞાે િવિધવાદદે શકપરાે િવદ્યાિવવેકાેઽથવા ।
દુષ્ટાનામ તપાપભાિવતિધયાં સઙ્ગં સદા ચેદ્ભજેત્
તદુ્બદ્ યા પિરભાિવતાે વ્રજ ત ત સા યં ક્રમેણ સુ્ફટમ્॥૮૩॥
અતઃ સઙ્ગઃ પિરત્યાજ્યાે દુષ્ટાનાં સવર્દૈવ િહ ।
દુઃસઙ્ગી ચ્યવતે વાથાર્દ્યથેયં રાજક યકા॥ ૮૪॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અયાે યાકા ડે દ્વતીયઃ સગર્ઃ॥ ૨॥

॥ તીયઃ સગર્ઃ॥
તતાે દશરથાે રા રામા યુદયકારણાત્ ।
આિદ ય મિ ત્રપ્રકૃતીઃ સાન દાે ગ્ હમાિવશત્॥ ૧॥
તત્રાદૃ ટ્વા પ્રયાં રા િકમેતિદ ત િવહ્વલઃ ।
યા પુરા મ દરં તસ્યાઃ પ્રિવષ્ટે મિય શાેભના॥ ૨॥
હસ તી મામપુાયા ત સા િક નવૈાદ્ય દૃ યતે ।
ઇત્યાત્મ યવે સ ચ ત્ય મનસા તિવદૂયતા॥ ૩॥
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પપ્રચ્છ દાસીિનકરં કુતાે વઃ વા મની શભુા ।
નાયા ત માં યથાપવૂ મિ પ્રયા પ્રયદશર્ના॥ ૪॥
તા ઊચુઃ ક્રાેધભવનં પ્રિવષ્ટા નવૈ િવદ્મહે ।
કારણં તત્ર દેવ વં ગચ્છ િનશ્ચેતુમહર્ સ॥ ૫॥
ઇત્યુક્તાે ભયસ ત્ર તાે રા તસ્યાઃ સમીપગઃ ।
ઉપિવ ય શનૈદહં શ વૈ પા ણનાબ્રવીત્॥ ૬॥
િક શષેે વસધુા ષે્ઠ પયર્ઙ્કાદ ન્ િવહાય ચ ।
માં વં ખેદયસે ભી યતાે માં નાવભાષસે॥ ૭॥
અલઙ્કારં પિરત્યજ્ય ભૂમાૈ મ લનવાસસા ।
િકમથ બ્રૂિહ સકલં િવધાસ્યે તવ વા છતમ્॥ ૮॥
કાે વા તવાિહતં કતાર્ નાર વા પુ ષાેઽિપ વા ।
સ મે દ ડ્યશ્ચ વ યશ્ચ ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥ ૯॥
બ્રૂિહ દેિવ યથા પ્રી ત તદવ યં મમાગ્રતઃ ।
તિદદાની ં સાધિય યે સદુુલર્ભમિપ ક્ષણાત્॥ ૧૦॥
ના સ વં મમ વા તં પ્રયં માં વવશે સ્થતમ્ ।

તથાિપ માં ખેદયસે થા તવ પિરશ્રમઃ॥ ૧૧॥
બ્રૂિહ િક ધિનનં કુયા દિરદં્ર તે પ્રયઙ્કરમ્ ।
ધિનનં ક્ષણમાત્રેણ િનધર્નં ચ તવાિહતમ્॥ ૧૨॥
બ્રૂિહ કં વા વિધ યા મ વધાહા વા િવમાેક્ષ્યતે ।
િકમત્ર બહુનાેક્તને પ્રાણાન્ દાસ્યા મ તે પ્રયે॥ ૧૩॥
મમ પ્રાણાિ પ્રયતરાે રામાે રા વલાેચનઃ ।
તસ્યાપેિર શપે બ્રૂિહ વ દ્ધતં ત કરાે યહમ્॥ ૧૪॥
ઇ ત બ્રવુાણં રા નં શપ તં રાઘવાપેિર ।
શનૈિવ જ્ય નતે્રે સા રા નં પ્રત્યભાષત॥ ૧૫॥
યિદ સત્યપ્ર તજ્ઞાેઽ સ શપથં કુ ષે યિદ ।
યાચ્ઞાં મે સફલાં કતુ શીઘ્રમવે વમહર્ સ॥ ૧૬॥
પવૂ દેવાસરેુ યુદ્ધે મયા વં પિરર ક્ષતઃ ।
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તદા વરદ્વયં દતં્ત વયા મે તુષ્ટચેતસા॥ ૧૭॥
તદ્દવ્યં યાસભૂતં મે સ્થાિપતં વિય સવુ્રત ।
તત્રૈકેન વરેણાશુ ભરતં મે પ્રયં સતુમ્॥ ૧૮॥
અે ભઃ સ તસ ભારૈયાવરાજ્યેઽ ભષેચય ।
અપરેણ વરેણાશુ રામાે ગચ્છતુ દ ડકાન્॥ ૧૯॥
મુિનવષેધરઃ શ્રીમાન્ જટાવલ્કલભષૂણઃ ।
ચતુદર્શ સમા તત્ર ક દમૂલફલાશનઃ॥ ૨૦॥
પનુરાયાતુ તસ્યા તે વને વા તષ્ઠતુ વયમ્ ।
પ્રભાતે ગચ્છતુ વનં રામાે રા વલાેચનઃ॥ ૨૧॥
યિદ િક ચ દ્વલ બેત પ્રાણા ત્યકે્ષ્ય તવાગ્રતઃ ।
ભવ સત્યપ્ર તજ્ઞ વમેતદેવ મમ પ્રયમ્॥ ૨૨॥
શ્રુ વૈતદ્દા ણં વાક્યં કૈકે યા રાેમહષર્ણમ્ ।
િનપપાત મહીપાલાે વ હત ઇવાચલઃ॥ ૨૩॥
શનૈ ન્મીલ્ય નયને િવ જ્ય પરયા ભયા ।
દુઃ વ ાે વા મયા દષૃ્ટાે હ્યથવા ચત્તિવભ્રમઃ॥ ૨૪॥
ઇત્યાલાેક્ય પુરઃ પત્ની ં વ્યાઘ્રી મવ પુરઃ સ્થતામ્ ।
િક મદં ભાષસે ભદ્રે મમ પ્રાણહરં વચઃ॥ ૨૫॥
રામઃ કમપરાધં તે કૃતવાન્ કમલેક્ષણઃ ।
મમાગ્રે રાઘવગુણાન્ વણર્યસ્યિનશં શભુાન્॥ ૨૬॥
કાૈસલ્યાં માં સમં પ યન્ શશુ્રષૂા કુ તે સદા ।
ઇ ત બ્રવુ તી વં પવૂર્ મદાની ં ભાષસઽે યથા॥ ૨૭॥
રાજં્ય ગ્ હાણ પતુ્રાય રામ તષ્ઠતુ મ દરે ।
અનુગ્ હ્ણ વ માં વામે રામાન્ના ત ભયં તવ॥ ૨૮॥
ઇત્યુ વાશ્રપુર તાક્ષઃ પાદયાેિનપપાત હ ।
કૈકેયી પ્રત્યુવાચેદં સાિપ રક્તા તલાેચના॥ ૨૯॥
રાજે દ્ર િક વં ભ્રા તાેઽ સ ઉક્તં તદ્ભાષસઽે યથા ।
મ યા કરાે ષ ચે વીયં ભા ષતં નરકાે ભવેત્॥ ૩૦॥
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વનં ન ગચ્છેદ્યિદ રામચ દ્રઃ
પ્રભાતકાલેઽ જનચીરયુક્તઃ ।
ઉદ્બ ધનં વા િવષભક્ષણં વા
કૃ વા મિર યે પુરત તવાહમ્॥ ૩૧॥
સત્યપ્ર તજ્ઞાેઽહ મતીહ લાેકે
િવડ બસે સવર્સભા તરેષુ ।
રામાપેિર વં શપથં ચ કૃ વા
મ યાપ્ર તજ્ઞાે નરકં પ્રયાિહ॥ ૩૨॥
ઇત્યુક્તઃ પ્રયયા દ નાે મગ્ ાે દુઃખાણર્વે પઃ ।
મૂ ચ્છતઃ પ તતાે ભૂમાૈ િવસ જ્ઞાે તકાે યથા॥ ૩૩॥
અેવં રાિત્રગર્તા તસ્ય દુઃખા સવં સરાપેમા ।
અ ણાેદયકાલે તુ વ દનાે ગાયકા જગુઃ॥ ૩૪॥
િનવારિય વા તાન્ સવાર્ન્ કૈકેયી રાષેમા સ્થતા ।
તતઃ પ્રભાતસમયે મ યકક્ષમપુ સ્થતાઃ॥ ૩૫॥
બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યા ઋષયઃ ક યકા તથા ।
છતં્ર ચ ચામરં િદવ્યં ગ ે વા તથવૈ ચ॥ ૩૬॥
અ યાશ્ચ વારમખુ્યા યાઃ પાૈર નપદા તથા ।
વ સષે્ઠન યથાજ્ઞપ્તં ત સવ તત્ર સં સ્થતમ્॥ ૩૭॥
સ્ત્રયાે બાલાશ્ચ દ્ધાશ્ચ રાત્રાૈ િનદ્રાં ન લે ભરે ।
કદા દ્રક્ષ્યામહે રામં પીતકાૈશયેવાસસમ્॥ ૩૮॥
સવાર્ભરણસ પન્નં િકર ટકટકાે વલમ્ ।
કાૈ તુભાભરણં યામં ક દપર્શતસુ દરમ્॥ ૩૯॥
અ ભ ષક્તં સમાયાતં ગ ઢં મતાનનમ્ ।
શ્વેતચ્છત્રધરં તત્ર લ મણં લક્ષણા વતમ્॥ ૪૦॥
રામં કદા વા દ્રક્ષ્યામઃ પ્રભાતં વા કદા ભવેત્ ।
ઇત્યુ સકુિધયઃ સવ બભવૂુઃ પુરવા સનઃ॥ ૪૧॥
નેદાનીમુ થતાે રા િકમથ ચે ત ચ તયન્ ।
સમુ ત્રઃ શનકૈઃ પ્રાયાદ્યત્ર રા ઽવ તષ્ઠતે॥ ૪૨॥
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વધર્યન્ જયશ દેન પ્રણમન્ શરસા પમ્ ।
અ ત ખન્નં પં દૃ ટ્વા કૈકેયી ં સમ ચ્છત॥ ૪૩॥
દેિવ કૈકેિય વધર્ વ િક રા દૃ યતેઽ યથા ।
તમાહ કૈકેયી રા રાત્રાૈ િનદ્રાં ન લ ધવાન્॥ ૪૪॥
રામ રામે ત રામે ત રામમવેાનુ ચ તયન્ ।
પ્ર ગરેણ વૈ રા હ્ય વસ્થ ઇવ લક્ષ્યતે ।
રામમાનય શીઘં્ર વં રા દ્રષુ્ટ મહેચ્છ ત॥ ૪૫॥
અશ્રુ વા રાજવચનં કથં ગચ્છા મ ભા મિન ।
તચ્છ વા મિ ત્રણાે વાક્યં રા મિ ત્રણમબ્રવીત્॥ ૪૬॥
સમુ ત્ર રામં દ્રક્ષ્યા મ શીઘ્રમાનય સુ દરમ્ ।
ઇત્યુક્ત વિરતં ગ વા સમુ ત્રાે રામમ દરમ્॥ ૪૭॥
અવાિરતઃ પ્રિવષ્ટાેઽયં વિરતં રામમબ્રવીત્ ।
શીઘ્રમાગચ્છ ભદં્ર તે રામ રા વલાેચન॥ ૪૮॥
િપતુગહં મયા સાધ રા વાં દ્રષુ્ટ મચ્છ ત ।
ઇત્યુક્તાે રથમા હ્ય સ ભ્રમા વિરતાે યયાૈ॥ ૪૯॥
રામઃ સાર થના સાધ લ મણને સમ વતઃ ।
મ યકક્ષે વ સષ્ઠાદ ન્ પ યન્નવે વરા વતઃ॥ ૫૦॥
િપતુઃ સમીપં સઙ્ગ ય નનામ ચરણાૈ િપતુઃ ।
રામમા લઙ્ ગતું રા સમુ થાય સસ ભ્રમઃ॥ ૫૧॥
બાહૂ પ્રસાયર્ રામે ત દુઃખાન્મ યે પપાત હ ।
હા હે ત રામ તં શીઘ્રમા લઙ્ગ્યાઙે્ક યવેશયત્॥ ૫૨॥
રા નં મૂ ચ્છતં દૃ ટ્વા ચુકુ્રશઃુ સવર્યાે ષતઃ ।
િકમથ રાેદન મ ત વ સષ્ઠાેઽિપ સમાિવશત્॥ ૫૩॥
રામઃ પપ્રચ્છ િક મદં રાજ્ઞાે દુઃખસ્ય કારણમ્ ।
અેવં ચ્છ ત રામે સા કૈકેયી રામમબ્રવીત્॥ ૫૪॥
વમવે કારણં હ્યત્ર રાજ્ઞાે દુઃખાપેશા તયે ।
િક ચ કાય વયા રામ કતર્વં્ય પતેિહતમ્॥ ૫૫॥
કુ સત્યપ્ર તજ્ઞ વં રા નં સત્યવાિદનમ્ ।
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રાજ્ઞા વરદ્વયં દતં્ત મમ સ તુષ્ટચેતસા॥ ૫૬॥
વદધીનં તુ ત સવ વક્તું વાં લ જતે પઃ ।
સત્યપાશને સ બદં્ધ િપતરં ત્રાતુમહર્ સ॥ ૫૭॥
પતુ્રશ દેન ચૈત દ્ધ નરકા ત્રાયતે િપતા ।
રામ તયાેિદતં શ્રુ વા શલૂનેા ભહતાે યથા॥ ૫૮॥
વ્ય થતઃ કૈકેયી ં પ્રાહ િક મામવંે પ્રભાષસે ।
િપત્રથ િવતં દાસ્યે િપબેયં િવષમુ બણમ્॥ ૫૯॥
સીતાં ત્યકે્ષ્યઽથ કાૈસલ્યાં રાજં્ય ચાિપ ત્ય યહમ્ ।
અનાજ્ઞપ્તાેઽિપ કુ તે િપતુઃ કાય સ ઉત્તમઃ॥ ૬૦॥
ઉક્તઃ કરાે ત યઃ પતુ્રઃ સ મ યમ ઉદાહૃતઃ ।
ઉક્તાેઽિપ કુ તે નવૈ સ પતુ્રાે મલ ઉચ્યતે॥ ૬૧॥
અતઃ કરાે મ ત સવ યન્મામાહ િપતા મમ ।
સતં્ય સતં્ય કરાે યવે રામાે દ્વનાર્ ભભાષતે॥ ૬૨॥
ઇ ત રામપ્ર તજ્ઞાં સા શ્રુ વા વક્તું પ્રચક્રમે ।
રામ વદ ભષેકાથ સ ભારાઃ સ તાશ્ચ યે॥ ૬૩॥
તૈરેવ ભરતાેઽવ યમ ભષેચ્યઃ પ્રયાે મમ ।
અપરેણ વરેણાશુ ચીરવાસા જટાધરઃ॥ ૬૪॥
વનં પ્રયાિહ શીઘં્ર વમદ્યવૈ િપતુરાજ્ઞયા ।
ચતુદર્શ સમા તત્ર વસ મુ યન્નભાજેનઃ॥ ૬૫॥
અેતદેવ િપતુ તેઽદ્ય કાય વં કતુર્મહર્ સ ।
રા તુ લ જતે વક્તું વામવેં રઘનુ દન॥ ૬૬॥
શ્રીરામ ઉવાચ
ભરતસ્યવૈ રાજં્ય સ્યાદહં ગચ્છા મ દ ડકાન્ ।
િક તુ રા ન વક્તીહ માં ન નેઽત્ર કારણમ્॥ ૬૭॥
શ્રુ વૈતદ્રામવચનં દૃ ટ્વા રામં પુરઃ સ્થતમ્ ।
પ્રાહ રા દશરથાે દુઃ ખતાે દુઃ ખતં વચઃ॥ ૬૮॥
સ્ત્રી જતં ભ્રા તહૃદયમનુ્માગર્પિરવ તનમ્ ।
િનગ્ હ્ય માં ગ્ હાણેદં રાજં્ય પાપં ન તદ્ભવેત્॥ ૬૯॥
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અેવં ચેદ તં નવૈ માં શદે્રઘનુ દન ।
ઇત્યુ વા દુઃખસ તપ્તાે િવલલાપ પ તદા॥ ૭૦॥
હા રામ હા જગન્નાથ હા મમ પ્રાણવ લભ ।
માં િવ જ્ય કથં ઘાેરં િવિપનં ગ તુમહર્ સ॥ ૭૧॥
ઇ ત રામં સમા લઙ્ગ્ય મુક્તક ઠાે રાેદ હ ।
િવ જ્ય નયને રામઃ િપતુઃ સજલપા ણના॥ ૭૨॥
આશ્વાસયામાસ પં શનૈઃ સ નયકાેિવદઃ ।
િકમત્ર દુઃખને િવભાે રાજં્ય શાસતુ મેઽનજુઃ॥ ૭૩॥
અહં પ્ર તજ્ઞાં િન તીયર્ પનુયાર્સ્યા મ તે પુરમ્ ।
રાજ્યા કાેિટગુણં સાખૈ્યં મમ રાજન્ વને સતઃ॥ ૭૪॥
વ સત્યપાલનં દેવ કાય ચાિપ ભિવ ય ત ।
કૈકે યાશ્ચ પ્રયાે રાજન્ વનવાસાે મહાગુણઃ॥ ૭૫॥
ઇદાની ં ગ તુ મચ્છા મ વ્યેતુ માતુશ્ચ હૃ વરઃ ।
સ ભારશ્ચાપેહ્ર ીય તામ ભષેકાથર્માહૃતાઃ॥ ૭૬॥
માતરં સમનુશ્વાસ્ય અનનુીય ચ નક મ્ ।
આગત્ય પાદાૈ વ દ વા તવ યાસ્યે સખંુ વનમ્॥ ૭૭॥
ઇત્યુ વા તુ પિરક્ર ય માતરં દ્રષુ્ટમાયયાૈ ।
કાૈસલ્યાિપ હરેઃ પૂ ં કુ તે રામકારણાત્॥ ૭૮॥
હાેમં ચ કારયામાસ બ્રાહ્મણે યાે દદાૈ ધનમ્ ।
યાયતે િવ મેકાગ્રમનસા માનૈમા સ્થતા॥ ૭૯॥
અ તઃસ્થમેકં ઘન ચ પ્રકાશં
િનર તસવાર્ તશય વ પમ્ ।
િવ ં સદાન દમયં હૃદ જે
સા ભાવય તી ન દદશર્ રામમ્॥ ૮૦॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અયાે યાકા ડે તીયઃ સગર્ઃ॥ ૩॥
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॥ ચતુથર્ઃ સગર્ઃ॥
તતઃ સુ મત્રા દૃ ટૈ્વનં રામં રાજ્ઞી ં સસ ભ્રમા ।
કાૈસલ્યાં બાેધયામાસ રામાેઽયં સમપુ સ્થતઃ॥ ૧॥
શ્રુ વવૈ રામનામષૈા બિહદૃર્ ષ્ટપ્રવાિહતા ।
રામં દૃ ટ્વા િવશાલાક્ષમા લઙ્ગ્યાઙે્ક યવેશયત્॥ ૨॥
મૂ યર્વઘ્રાય પ પશર્ ગાતં્ર નીલાે પલચ્છિવ ।
ભુઙ્ વ પતુ્રે ત ચ પ્રાહ મષ્ટમનં્ન ધાિદતઃ॥ ૩॥
રામઃ પ્રાહ ન મે માતભાજનાવસરઃ કુતઃ ।
દ ડકાગમને શીઘં્ર મમ કાલાેઽદ્ય િન શ્ચતઃ॥ ૪॥
કૈકેયીવરદાનને સત્યસ ધઃ િપતા મમ ।
ભરતાય દદાૈ રાજં્ય મમા યાર યમુત્તમમ્॥ ૫॥
ચતુદર્શ સમા તત્ર હ્યુ ષ વા મુિનવષે ક્ ।
આગ મ યે પનુઃ શીઘં્ર ન ચ તાં કતુર્મહર્ સ॥ ૬॥
તચ્છ વા સહસાે દ્વગ્ ા મૂ ચ્છતા પનુ થતા ।
આહ રામં સદુુઃખાતાર્ દુઃખસાગરસ લુતા॥ ૭॥
યિદ રામ વનં સતં્ય યા સ ચેન્નય મામિપ ।
વ દ્વહીના ક્ષણાધ વા િવતં ધારયે કથમ્॥ ૮॥
યથા ગાૈબાર્લકં વ સં ત્ય વા તષે્ઠન્ન કુત્ર ચત્ ।
તથવૈ વાં ન શક્નાે મ ત્યક્તું પ્રાણાિ પ્રયં સતુમ્॥ ૯॥
ભરતાય પ્રસન્નશ્ચેદ્રાજં્ય રા પ્રયચ્છતુ ।
િકમથ વનવાસાય વામાજ્ઞાપય ત પ્રયમ્॥ ૧૦॥
કૈકે યા વરદાે રા સવર્ વં વા પ્રયચ્છતુ ।
વયા િકમપરાદં્ધ િહ કૈકે યા વા પસ્ય વા॥ ૧૧॥
િપતા ગુ યર્થા રામ તવાહમિધકા તતઃ ।
િપત્રાઽઽજ્ઞપ્તાે વનં ગ તું વારયેયમહં સતુમ્॥ ૧૨॥
યિદ ગચ્છ સ મદ્વાક્યમુ લઙ્ઘ્ય પવાક્યતઃ ।
તદા પ્રાણાન્ પિરત્યજ્ય ગચ્છા મ યમસાદનમ્॥ ૧૩॥
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લ મણાેઽિપ તતઃ શ્રુ વા કાૈસલ્યાવચનં ષા ।
ઉવાચ રાઘવં વીક્ષ્ય દહિન્નવ જગ ત્રયમ્॥ ૧૪॥
ઉન્મત્તં ભ્રા તમનસં કૈકેયીવશવ તનમ્ ।
બદ્ વા િનહ ન્મ ભરતં તદ્બ ધનૂ્માતુલાનિપ॥ ૧૫॥
અદ્ય પ ય તુ મે શાૈય લાેકાન્ પ્રદહતઃ પુરા ।
રામ વમ ભષેકાય કુ યત્નમિર દમ॥ ૧૬॥
ધનુ પા ણરહં તત્ર િનહ યાં િવઘ્નકાિરણઃ ।
ઇ ત બ્રવુ તં સાૈ મિત્રમા લઙ્ગ્ય રઘનુ દનઃ॥ ૧૭॥
શરૂાેઽ સ રઘુશાદૂર્લ મમાત્ય તિહતે રતઃ ।
ના મ સવ તે સતં્ય િક તુ ત સમયાે ન િહ॥ ૧૮॥

યિદદં દૃ યતે સવ રાજં્ય દેહાિદકં ચ યત્ ।
યિદ સતં્ય ભવેત્તત્ર આયાસઃ સફલશ્ચ તે॥ ૧૯॥
ભાેગા મેઘિવતાનસ્થિવદ્યુ લખેવે ચ ચલાઃ ।
આયુર ય ગ્ સ તપ્તલાેહસ્થજલ બ દુવત્॥ ૨૦॥
યથા વ્યાલગલસ્થાેઽિપ ભેકાે દંશાનપેક્ષતે ।
તથા કાલાિહના ગ્ર તાે લાેકાે ભાેગાનશાશ્વતાન્॥ ૨૧॥
કરાે ત દુઃખને િહ કમર્ત તં્ર
શર રભાેગાથર્મહિનશં નરઃ ।
દેહ તુ ભન્નઃ પુ ષા સમીક્ષ્યતે
કાે વાત્ર ભાેગઃ પુ ષેણ ભજુ્યતે॥ ૨૨॥
િપ મા સતુભ્રા દારબ વાિદસઙ્ગમઃ ।
પ્રપાયા મવ જ તનૂાં નદ્યાં કાષ્ઠાૈઘવચ્ચલઃ॥ ૨૩॥
છાયવે લ મીશ્ચપલા પ્રતીતા
તા યમ બૂ મવદધ્રવું ચ ।
વ ાપેમં સ્ત્રીસખુમાયુર પં
તથાિપ જ તાેર ભમાન અેષઃ॥ ૨૪॥
સં તઃ વ સદશૃી સદા રાેગાિદસઙુ્કલા ।
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ગ ધવર્નગરપ્રખ્યા મૂઢ તામનવુતર્તે॥ ૨૫॥
આયુ યં ક્ષીયતે ય માદાિદત્યસ્ય ગતાગતૈઃ ।
દૃ ટ્વા યષેાં જરા ત્યૂ કથ ચન્નવૈ બુ યતે॥ ૨૬॥
સ અેવ િદવસઃ સવૈ રાિત્રિરત્યેવ મૂઢધીઃ ।
ભાેગાનનપુતત્યેવ કાલવેગં ન પ ય ત॥ ૨૭॥
પ્ર તક્ષણં ક્ષરત્યેતદાયુરામઘટા બુવત્ ।
સપત્ના ઇવ રાેગાૈઘાઃ શર રં પ્રહર ત્યહાે॥ ૨૮॥
જરા વ્યાઘ્રીવ પુરત તજર્ય ત્યવ તષ્ઠતે ।
ત્યુઃ સહૈવ યાત્યેષ સમયં સ પ્રતીક્ષતે॥ ૨૯॥
દેહેઽહ ભાવમાપન્નાે રા હં લાેકિવશ્રુતઃ ।
ઇત્ય મન્મનુતે જ તુઃ કૃ મિવડ્ભ મસિ જ્ઞતે॥ ૩૦॥
વગ સ્થમા સિવ મતૂ્રરેતાેરક્તાિદસયંુતઃ ।
િવકાર પિરણામી ચ દેહ આત્મા કથં વદ॥ ૩૧॥
યમાસ્થાય ભવા લાેકં દગ્ધુ મચ્છ ત લ મણ ।
દેહા ભમાિનનઃ સવ દાષેાઃ પ્રાદુભર્વ ત િહ॥ ૩૨॥
દેહાેઽહ મ ત યા બુ દ્ધરિવદ્યા સા પ્રક તતા ।
નાહં દેહ શ્ચદાત્મે ત બુ દ્ધિવદ્યે ત ભ યતે॥ ૩૩॥
અિવદ્યા સં તેહતુિવદ્યા તસ્યા િનવ તકા ।
ત માદ્યત્નઃ સદા કાયા િવદ્યા યાસે મુમુ ભઃ ।
કામક્રાેધાદય તત્ર શત્રવઃ શત્રુસદૂન॥ ૩૪॥
તત્રાિપ ક્રાેધ અેવાલં માેક્ષિવઘ્નાય સવર્દા ।
યનેાિવષ્ટઃ પુમાન્ હ ત િપ ભ્રા સહૃુ સખીન્॥ ૩૫॥
ક્રાેધમૂલાે મન તાપઃ ક્રાેધઃ સસંારબ ધનમ્ ।
ધમર્ક્ષયકરઃ ક્રાેધ ત મા ક્રાેધં પિરત્યજ॥ ૩૬॥
ક્રાેધ અેષ મહાન્ શત્રુ ણા વૈતરણી નદ ।
સ તાષેાે ન દનવનં શા તરેવ િહ કામધુક્॥ ૩૭॥
ત માચ્છા ત ભજ વાદ્ય શત્રુરેવં ભવેન્ન તે ।
દેહે દ્રયમનઃપ્રાણબુદ્ યાિદ યાે િવલક્ષણઃ॥ ૩૮॥
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આત્મા શદુ્ધઃ વય જ્યાે તરિવકાર િનરાકૃ તઃ ।
યાવદે્દહે દ્રયપ્રાણૈ ભન્ન વં નાત્મનાે િવદુઃ॥ ૩૯॥
તાવ સસંારદુઃખાૈઘૈઃ પીડ્ય તે ત્યુસયંુતાઃ ।
ત મા વં સવર્દા ભન્નમાત્માનં હૃિદ ભાવય॥ ૪૦॥
બુદ્ યાિદ યાે બિહઃ સવર્મનવુતર્ વ મા ખદઃ ।
ભુ જન્ પ્રાર ધમ ખલં સખંુ વા દુઃખમવે વા॥ ૪૧॥
પ્રવાહપ તતં કાય કુવર્ન્નિપ ન લ યસે ।
બાહ્યે સવર્ત્ર ક ર્ વમાવહન્નિપ રાઘવ॥ ૪૨॥
અ તઃશદુ્ધ વભાવ વં લ યસે ન ચ કમર્ ભઃ ।
અેતન્મયાેિદતં કૃ નં હૃિદ ભાવય સવર્દા॥ ૪૩॥
સસંારદુઃખૈર ખલૈબાર્ યસે ન કદાચન ।
વમ ય બ મમાઽઽિદષં્ટ હૃિદ ભાવય િનત્યદા॥ ૪૪॥
સમાગમં પ્રતીક્ષ વ ન દુઃખૈઃ પીડ્યસે ચરમ્ ।
ન સદૈકત્ર સવંાસઃ કમર્માગાર્નવુ તનામ્॥ ૪૫॥
યથા પ્રવાહપ તત લવાનાં સિરતાં તથા ।
ચતુદર્શસમા સઙ્ખ્યા ક્ષણાદ્ધર્ મવ યતે॥ ૪૬॥
અનુમ ય વ મામ બ દુઃખં સ ત્યજ્ય દૂરતઃ ।
અેવં ચે સખુસવંાસાે ભિવ ય ત વને મમ॥ ૪૭॥
ઇત્યુ વા દ ડવન્માતુઃ પાદયાેરપત ચ્ચરમ્ ।
ઉ થા યાઙે્ક સમાવે ય આશી ભર યન દયત્॥ ૪૮॥
સવ દેવાઃ સગ ધવાર્ બ્રહ્મિવ શવાદયઃ ।
રક્ષ તુ વાં સદા યા તં તષ્ઠ તં િનદ્રયા યુતમ્॥ ૪૯॥
ઇ ત પ્રસ્થાપયામાસ સમા લઙ્ગ્ય પનુઃ પનુઃ ।
લ મણાેઽિપ તદા રામં ન વા હષાર્શ્રુગદ્ગદઃ॥ ૫૦॥
આહ રામ મમા તઃસ્થઃ સશંયાેઽયં વયા હૃતઃ ।
યાસ્યા મ ષ્ઠતાે રામ સવેાં કતુ તદાિદશ॥ ૫૧॥
અનુગ્ હ્ણ વ માં રામ નાેચે પ્રાણા ત્ય યહમ્ ।
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તથે ત રાઘવાેઽ યાહ લ મણં યાિહ મા ચરમ્॥ ૫૨॥
પ્રતસ્થે તાં સમાધાતું ગતઃ સીતાપ તિવભુઃ ।
આગતં પ તમાલાેક્ય સીતા સુ મતભા ષણી॥ ૫૩॥
વણર્પાત્રસ્થસ લલૈઃ પાદાૈ પ્રક્ષાલ્ય ભ ક્તતઃ ।
પપ્રચ્છ પ તમાલાેક્ય દેવ િક સનેયા િવના॥ ૫૪॥
આગતાેઽ સ ગતઃ કુત્ર શ્વેતચ્છતં્ર ચ તે કુતઃ ।
વાિદત્રા ણ ન વાદ્ય તે િકર ટાિદિવવ જતઃ॥ ૫૫॥
સામ તરાજસિહતઃ સ ભ્રમાન્નાગતાેઽ સ િકમ્ ।
ઇ ત મ સીતયા ષ્ટાે રામઃ સ મતમબ્રવીત્॥ ૫૬॥
રાજ્ઞા મે દ ડકાર યે રાજં્ય દતં્ત શભુેઽ ખલમ્ ।
અત ત પાલનાથાર્ય શીઘં્ર યાસ્યા મ ભા મિન॥ ૫૭॥
અદૈ્યવ યાસ્યા મ વનં વં તુ શ્વશ્રૂસમીપગા ।
શશુ્રષૂાં કુ મે માતનુર્ મ યાવાિદનાે વયમ્॥ ૫૮॥
ઇ ત બ્રવુ તં શ્રીરામં સીતા ભીતાબ્રવીદ્વચઃ ।
િકમથ વનરાજં્ય તે િપત્રા દતં્ત મહાત્મના॥ ૫૯॥
તામાહ રામઃ કૈકે યૈ રા પ્રીતાે વરં દદાૈ ।
ભરતાય દદાૈ રાજં્ય વનવાસં મમાનઘે॥ ૬૦॥
ચતુદર્શ સમા તત્ર વાસાે મે િકલ યા ચતઃ ।
તયા દેવ્યા દદાૈ રા સત્યવાદ દયાપરઃ॥ ૬૧॥
અતઃ શીઘં્ર ગ મ યા મ મા િવઘં્ન કુ ભા મિન ।
શ્રુ વા તદ્રામવચનં નક પ્રી તસયંુતા॥ ૬૨॥
અહમગ્રે ગ મ યા મ વનં પશ્ચા વમે ય સ ।
ઇત્યાહ માં િવના ગ તું તવ રાઘવ નાે ચતમ્॥ ૬૩॥
તામાહ રાઘવઃ પ્રીતઃ વ પ્રયાં પ્રયવાિદનીમ્ ।
કથં વનં વાં ને યેઽહં બહુવ્યાઘ્ર ગાકુલમ્॥ ૬૪॥
રાક્ષસા ઘાેર પાશ્ચ સ ત માનષુભાે જનઃ ।
સહવ્યાઘ્રવરાહાશ્ચ સ ચર ત સમ તતઃ॥ ૬૫॥
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કટ્વ લફલમૂલાિન ભાજેનાથ સમુ યમે ।
અપપૂાન્નવ્ય જનાિન િવદ્ય તે ન કદાચન॥ ૬૬॥
કાલે કાલે ફલં વાિપ િવદ્યતે કુત્ર સુ દિર ।
માગા ન દૃ યતે ક્વાિપ શકર્રાક ટકા વતઃ॥ ૬૭॥
ગુહાગહ્વરસ બાધં ઝ લીદંશાિદ ભયુર્તમ્ ।
અેવં બહુિવધં દાષેં વનં દ ડકસિ જ્ઞતમ્॥ ૬૮॥
પાદચારેણ ગ તવં્ય શીતવાતાતપાિદમત્ ।
રાક્ષસાદ ન્ વને દૃ ટ્વા િવતં હાસ્યસઽે ચરાત્॥ ૬૯॥
ત માદ્ભદ્રે ગ્ હે તષ્ઠ શીઘં્ર દ્રક્ષ્ય સ માં પનુઃ ।
રામસ્ય વચનં શ્રુ વા સીતા દુઃખસમ વતા॥ ૭૦॥
પ્રત્યુવાચ સુ્ફરદ્વક્ત્રા િક ચ કાપેસમ વતા ।
કથં મા મચ્છસે ત્યક્તું ધમર્પત્ની ં પ તવ્રતામ્॥ ૭૧॥
વદન યામદાષેાં માં ધમર્જ્ઞાેઽ સ દયાપરઃ ।
વ સમીપે સ્થતાં રામ કાે વા માં ધષર્યેદ્વને॥ ૭૨॥
ફલમૂલાિદકં યદ્યત્તવ ભુક્તાવશે ષતમ્ ।
તદેવા તતુલ્યં મે તને તુષ્ટા રમા યહમ્॥ ૭૩॥
વયા સહ ચર ત્યા મે કુશાઃ કાશાશ્ચ ક ટકાઃ ।
પુ પા તરણતુલ્યા મે ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥ ૭૪॥
અહં વાં ક્લેશયે નવૈ ભવેયં કાયર્સાિધની ।
બાલ્યે માં વીક્ષ્ય ક શ્ચન્માં જ્યાે તઃશાસ્ત્રિવશારદઃ॥ ૭૫॥
પ્રાહ તે િવિપને વાસઃ પત્યા સહ ભિવ ય ત ।
સત્યવાદ દ્વ ે ભૂયાદ્ગ મ યા મ વયા સહ॥ ૭૬॥
અ ય ક ચ પ્રવક્ષ્યા મ શ્રુ વા માં નય કાનનમ્ ।
રામાયણાિન બહુશઃ શ્રુતાિન બહુ ભ દ્વજૈઃ॥ ૭૭॥
સીતાં િવના વનં રામાે ગતઃ િક કુત્ર ચદ્વદ ।
અત વયા ગ મ યા મ સવર્થા વ સહાિયની॥ ૭૮॥
યિદ ગચ્છ સ માં ત્ય વા પ્રાણા ત્યક્ષ્યા મ તેઽગ્રતઃ ।
ઇ ત તં િનશ્ચયં જ્ઞા વા સીતાયા રઘનુ દનઃ॥ ૭૯॥
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અબ્રવીદે્દિવ ગચ્છ વં વનં શીઘં્ર મયા સહ ।
અ ધત્યૈ પ્રયચ્છાશુ હારાનાભરણાિન ચ॥ ૮૦॥
બ્રાહ્મણે યાે ધનં સવ દ વા ગચ્છામહે વનમ્ ।
ઇત્યુ વા લ મણનેાશુ દ્વ નાહૂય ભ ક્તતઃ॥ ૮૧॥
દદાૈ ગવાં દશતં ધનાિન
વસ્ત્રા ણ િદવ્યાિન િવભષૂણાિન ।
કુટુ બવદ્ યઃ શ્રુતશીલવદ્ યાે
મુદા દ્વજે યાે રઘવુંશકેતુઃ॥ ૮૨॥
અ ધત્યૈ દદાૈ સીતા મખુ્યા યાભરણાિન ચ ।
રામાે માતુઃ સવેકે યાે દદાૈ ધનમનેકધા॥ ૮૩॥
વકા તઃપુરવા સ યઃ સવેકે ય તથવૈ ચ ।
પાૈર નપદે યશ્ચ બ્રાહ્મણે યઃ સહસ્રશઃ॥ ૮૪॥
લ મણાેઽિપ સુ મત્રાં તુ કાૈસલ્યાયૈ સમપર્યત્ ।
ધનુ પા ણઃ સમાગત્ય રામસ્યાગ્રે વ્યવ સ્થતઃ॥ ૮૫॥
રામઃ સીતા લ મણશ્ચ જગ્મુઃ સવ પાલયમ્॥ ૮૬॥
શ્રીરામઃ સહ સીતયા પપથે ગચ્છન્ શનૈઃ સાનજુઃ ।
પાૈરાન્ નપદાન્ કુતૂહલદશૃઃ સાન દમુદ્વ ક્ષયન્ ।
યામઃ કામસહસ્રસુ દરવપુઃ કા ત્યા િદશાે ભાસયન્ ।
પાદ યાસપિવિત્રતાઽ ખલજગત્ પ્રાપાલયં ત પતુઃ॥ ૮૭॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અયાે યાકા ડે ચતુથર્ઃ સગર્ઃ॥ ૪॥

॥ પ ચમઃ સગર્ઃ॥
આયા તં નાગરા દૃ ટ્વા માગ રામં સ નક મ્ ।
લ મણને સમં વીક્ષ્ય ઊચુઃ સવ પર પરમ્॥ ૧॥
કૈકે યા વરદાનાિદ શ્રુ વા દુઃખસમા તાઃ ।
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બત રા દશરથઃ સત્યસ ધં પ્રયં સતુમ્॥ ૨॥
સ્ત્રીહેતાેરત્યજ કામી તસ્ય સત્યવતા કુતઃ ।
કૈકેયી વા કથં દુષ્ટા રામં સતં્ય પ્રયઙ્કરમ્॥ ૩॥
િવવાસયામાસ કથં કૂ્રરકમાર્ઽ તમૂઢધીઃ ।
હે જના નાત્ર વ તવં્ય ગચ્છામાેઽદૈ્યવ કાનનમ્॥ ૪॥
યત્ર રામઃ સભાયર્શ્ચ સાનુ ે ગ તુ મચ્છ ત ।
પ ય તુ નક ં સવ પાદચારેણ ગચ્છતીમ્॥ ૫॥
પુ ભઃ કદા ચદ્દ ૃ ટ્વા વા નક લાેકસુ દર ।
સાિપ પાદેન ગચ્છ તી જનસઙ્ઘે વના તા॥ ૬॥
રામાેઽિપ પાદચારેણ ગ શ્વાિદિવવ જતઃ ।
ગચ્છ ત દ્રક્ષ્યથ િવભું સવર્લાેકૈકસુ દરમ્॥ ૭॥
રાક્ષસી કૈકેયીના ી તા સવર્િવના શની ।
રામસ્યાિપ ભવેદ્દઃુખં સીતાયાઃ પાદયાનતઃ॥ ૮॥
બલવાન્ િવિધરેવાત્ર પુ પ્રયત્નાે િહ દુબર્લઃ ।
ઇ ત દુઃખાકુલે દે સાધનૂાં મુિનપુઙ્ગવઃ॥ ૯॥
અબ્રવીદ્વામદેવાેઽથ સાધનૂાં સઙ્ઘમ યગઃ ।
માનુશાેચથ રામં વા સીતાં વા વ ચ્મ ત વતઃ॥ ૧૦॥
અેષ રમઃ પરાે િવ રાિદનારાયણઃ તઃ ।
અેષા સા નક લ મીયાગમાયે ત િવશ્રુતા॥ ૧૧॥
અસાૈ શષે તમ વે ત લ મણાખ્યશ્ચ સા પ્રતમ્ ।
અેષ માયાગુણૈયુર્ક્ત તત્તદાકારવાિનવ॥ ૧૨॥
અેષ અેવ ર ેયુક્તાે બ્રહ્માભૂ દ્વશ્વભાવનઃ ।
સ વાિવષ્ટ તથા િવ સ્ત્રજગ પ્ર તપાલકઃ॥ ૧૩॥
અેષ દ્ર તામસાેઽ તે જગ પ્રલયકારણમ્ ।
અેષ મ સ્યઃ પુરા ભૂ વા ભક્તં વવૈ વતં મનુમ્॥ ૧૪॥
નાવ્યારાે ય લયસ્યા તે પાલયામાસ રાઘવઃ ।
સમુદ્રમથને પવૂ મ દરે સતુલં ગતે॥ ૧૫॥
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અધારય વ ષે્ઠઽિદ્ર કૂમર્ પી રઘૂત્તમઃ ।
મહી રસાતલં યાતા પ્રલયે સકૂરાેઽભવત્॥ ૧૬॥
તાેલયામાસ દંષ્ટ્ર ાગ્રે તાં ક્ષાેણી ં રઘનુ દનઃ ।
નાર સહં વપુઃ કૃ વા પ્રહ્લાદવરદઃ પુરા॥ ૧૭॥
ત્રૈલાેક્યક ટકં રક્ષઃ પાટયામાસ તન્નખૈઃ ।
પતુ્રરાજં્ય હૃતં દૃ ટ્વા હ્યિદત્યા યા ચતઃ પુરા॥ ૧૮॥
વામન વમપુાગ ય યાચ્ઞયા ચાહર પુનઃ ।
દુષ્ટક્ષિત્રયભૂભારિન ત્ત્યૈ ભાગર્વાેઽભવત્॥ ૧૯॥
સ અેવ જગતાં નાથ ઇદાની ં રામતાં ગતઃ ।
રાવણાદ િન રક્ષાં સ કાેિટશાે િનહિન ય ત॥ ૨૦॥
માનષુેણવૈ મરણં તસ્ય દષંૃ્ટ દુરાત્મનઃ ।
રાજ્ઞા દશરથનેાિપ તપસારાિધતાે હિરઃ॥ ૨૧॥
પતુ્ર વાકાઙ્ક્ષયા િવ ણાે તદા પતુ્રાેઽભવદ્ધિરઃ ।
સ અેવ િવ ઃ શ્રીરામાે રાવણાિદવધાય િહ॥ ૨૨॥
ગ તાદ્યવૈ વનં રામાે લ મણને સહાયવાન્ ।
અેષા સીતા હરેમાર્યા ષ્ટ સ્થત્ય તકાિરણી॥ ૨૩॥
રા વા કૈકેયી વાિપ નાત્ર કારણમ વિપ ।
પવૂદ્યનુાર્રદઃ પ્રાહ ભૂભારહરણાય ચ॥ ૨૪॥
રામાેઽ યાહ વયં સાક્ષાચ્છ્વાે ગ મ યા યહં વનમ્ ।
અતાે રામં સમુિદ્દ ય ચ તાં ત્યજત બા લશાઃ॥ ૨૫॥
રામરામે ત યે િનતં્ય જપ ત મનુ ભુિવ ।
તષેાં ત્યુભયાદ િન ન ભવ ત કદાચન॥ ૨૬॥
કા પનુ તસ્ય રામસ્ય દુઃખશઙ્કા મહાત્મનઃ ।
રામના ૈવ મુ ક્તઃ સ્યા કલાૈ ના યને કેન ચત્॥ ૨૭॥
માયામાનષુ પેણ િવડ બય ત લાેકકૃત્ ।
ભક્તાનાં ભજનાથાર્ય રાવણસ્ય વધાય ચ॥ ૨૮॥
રાજ્ઞશ્ચાભીષ્ટ સદ્ યથ માનષું વપુરા શ્રતઃ ।
ઇત્યુ વા િવરરામાથ વામદેવાે માહામુિનઃ॥ ૨૯॥
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શ્રુ વા તેઽિપ દ્વ ઃ સવ રામં જ્ઞા વા હિર િવભુમ્ ।
જહુહૃર્ સશંયગ્ર થ રામમવેા વ ચ તયન્॥ ૩૦॥
ય ઇદં ચ તયેિન્નત્યં રહસ્યં રામસીતયાેઃ ।
તસ્ય રામે દૃઢા ભ ક્તભર્વે દ્વજ્ઞાનપૂિવકા॥ ૩૧॥
રહસ્યં ગાપેનીયં વાે યૂયં વૈ રાઘવ પ્રયાઃ ।
ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ િવપ્ર તેઽિપ રામં પરં િવદુઃ॥ ૩૨॥
તતાે રામઃ સમાિવ ય િપ ગેહમવાિરતઃ ।
સાનજુઃ સીતયા ગ વા કૈકેયી મદમબ્રવીત્॥ ૩૩॥
આગતાઃ માે વયં માતસ્ત્રય તે સ મતં વનમ્ ।
ગ તું કૃતિધયઃ શીઘ્રમાજ્ઞાપયતુ નઃ િપતા॥ ૩૪॥
ઇત્યુક્તા સહસાે થાય ચીરા ણ પ્રદદાૈ વયમ્ ।
રામાય લ મણાયાથ સીતાયૈ ચ થક્ થક્॥ ૩૫॥
રામ તુ વસ્ત્રા યુ જ્ય વ યચીરા ણ પયર્ધાત્ ।
લ મણાેઽિપ તથા ચકે્ર સીતા તન્ન િવ નતી॥ ૩૬॥
હ તે ગ્ હી વા રામસ્ય લ જયા મખુમૈક્ષત ।
રામાે ગ્ હી વા તચ્ચીરમંશકેુ પયર્વેષ્ટયત્॥ ૩૭॥
તદ્ દૃ ટ્વા દુઃ સવ રાજદારાઃ સમ તતઃ ।
વ સષ્ઠ તુ તદાક યર્ િદતં ભ સર્યન્ ષા॥ ૩૮॥
કૈકેયી ં પ્રાહ દુ ર્ત્તે રામ અેવ વયા તઃ ।
વનવાસાય દુષ્ટે વં સીતાયૈ િક પ્રયચ્છ સ॥ ૩૯॥
યિદ રામં સમ વે ત સીતા ભ યા પ તવ્રતા ।
િદવ્યા બરધરા િનતં્ય સવાર્ભરણભૂ ષતા॥ ૪૦॥
રમય વિનશં રામં વનદુઃખિનવાિરણી ।
રા દશરથાેઽ યાહ સમુ તં્ર રથમાનય॥ ૪૧॥
રથમા હ્ય ગચ્છ તુ વનં વનચર પ્રયાઃ ।
ઇત્યુ વા રામમાલાેક્ય સીતાં ચવૈ સલ મણમ્॥ ૪૨॥
દુઃખાિન્નપ તતાે ભૂમાૈ રાેદાશ્રપુિર લુતઃ ।
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આ રાેહ રથં સીતા શીઘં્ર રામસ્ય પ યતઃ॥ ૪૩॥
રામઃ પ્રદ ક્ષણં કૃ વા િપતરં રથમા હત્ ।
લ મણઃ ખડ્ગયુગલં ધનુ તૂણીયુગં તથા॥ ૪૪॥
ગ્ હી વા રથમા હ્ય નાેદયામાસ સાર થમ્ ।
તષ્ઠ તષ્ઠ સમુ ત્રે ત રા દશરથાેઽબ્રવીત્॥ ૪૫॥
ગચ્છ ગચ્છે ત રામેણ નાેિદતાેઽચાેદયદ્રથમ્ ।
રામે દૂરં ગતે રા મૂ ચ્છતઃ પ્રાપતદ્ભુિવ॥ ૪૬॥
પાૈરા તુ બાલ દ્ધાશ્ચ દ્ધા બ્રાહ્મણસત્તમાઃ ।
તષ્ઠ તષે્ઠ ત રામે ત ક્રાેશ તાે રથમ વયુઃ॥ ૪૭॥
રા િદ વા સુ ચરં માં નય તુ ગ્ હં પ્ર ત ।
કાૈસલ્યાયા રામમાતુિરત્યાહ પિરચારકાન્॥ ૪૮॥
િક ચ કાલં ભવેત્તત્ર વનં દુઃ ખતસ્ય મે ।
અત ઊ વ ન વા મ ચરં રામં િવના કૃતઃ॥ ૪૯॥
તતાે ગ્ હં પ્રિવ યવૈ કાૈસલ્યાયાઃ પપાત હ ।
મૂ ચ્છતશ્ચ ચરાદુ્બદ્ વા તૂ ણીમવેાવત સ્થવાન્॥ ૫૦॥
રામ તુ તમસાતીરં ગ વા તત્રાવસ સખુી ।
જલં પ્રા ય િનરાહારાે ક્ષમૂલેઽ વપ દ્વભુઃ॥ ૫૧॥
સીતયા સહ ધમાર્ત્મા ધનુ પા ણ તુ લ મણઃ ।
પાલયામાસ ધમર્જ્ઞઃ સમુ ત્રેણ સમ વતઃ॥ ૫૨॥
પાૈરાઃ સવ સમાગત્ય સ્થતા તસ્યાિવદૂરતઃ ।
શક્તા રામં પુરં નેતું નાે ચેદ્ગચ્છામહે વનમ્॥ ૫૩॥
ઇ ત િનશ્ચયમાજ્ઞાય તષેાં રામાેઽ તિવ મતઃ ।
નાહં ગચ્છા મ નગરમેતે વૈ ક્લેશભા ગનઃ॥ ૫૪॥
ભિવ ય તી ત િન શ્ચત્ય સમુ ત્ર મદમબ્રવીત્ ।
ઇદાનીમવે ગચ્છામઃ સમુ ત્ર રથમાનય॥ ૫૫॥
ઇત્યાજ્ઞપ્તઃ સમુ ત્રાેઽિપ રથં વાહૈરયાજેયત્ ।
આ હ્ય રામઃ સીતા ચ લ મણાેઽિપ યયુદુ્રર્તમ્॥ ૫૬॥
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અયાે યા ભમખું ગ વા િક ચદ્દરંૂ તતાે યયુઃ ।
તેઽિપ રામમદૃ ટૈ્વવ પ્રાત થાય દુઃ ખતાઃ॥ ૫૭॥
રથને મગતં માગ પ ય ત તે પુરં યયુઃ ।
હૃિદ રામં સસીતં તે યાય ત તસ્થુર વહમ્॥ ૫૮॥
સમુ ત્રાેઽિપ રથં શીઘં્ર નાેદયામાસ સાદરમ્ ।
સ્ફ તાન્ જનપદાન્ પ યન્ રામઃ સીતાસમ વતઃ॥ ૫૯॥
ગઙ્ગાતીરં સમાગચ્છચ્છૃઙ્ગવેરાિવદૂરતઃ ।
ગઙ્ગાં દૃ ટ્વા નમસૃ્કત્ય ના વા સાન દમાનસઃ॥ ૬૦॥
શશપા ક્ષમૂલે સ િનષસાદ રઘૂત્તમઃ ।
તતાે ગુહાે જનૈઃ શ્રુ વા રામાગમમહાે સવમ્॥ ૬૧॥
સખાયં વા મનં દ્રષંુ્ટ હષાર્ત્તૂણ સમાપતત્ ।
ફલાિન મધપુુ પાિદ ગ્ હી વા ભ ક્તસયંુતઃ॥ ૬૨॥
રામસ્યાગ્રે િવિન ક્ષ ય દ ડવ પ્રાપતદ્ભુિવ ।
ગુહમુ થા ય તં તૂણ રાઘવઃ પિરષ વજે॥ ૬૩॥
સ ષ્ટકુશલાે રામં ગુહઃ પ્રા જ લરબ્રવીત્ ।
ધ યાેઽહમદ્ય મે જન્મ નષૈાદં લાેકપાવન॥ ૬૪॥
બભવૂ પરમાન દઃ ટ્વા તેઽઙ્ગં રઘૂત્તમ ।
નષૈાદરાજ્યમેતત્તે િકઙ્કરસ્ય રઘૂત્તમ॥ ૬૫॥
વદધીનં વસન્નત્ર પાલયા માન્ રઘૂદ્વહ ।
આગચ્છ યામાે નગરં પાવનં કુ મે ગ્ હમ્॥ ૬૬॥
ગ્ હાણ ફલમૂલાિન વદથ સ ચતાિન મે ।
અનુગ્ હ્ણ વ ભગવન્ દાસ તેઽહં સરુાેત્તમ॥ ૬૭॥
રામ તમાહ સપુ્રીતાે વચનં મે સખે ।
ન વેક્ષ્યા મ ગ્ હં ગ્રામં નવ વષાર્ ણ પ ચ ચ॥ ૬૮॥
દત્તમ યને નાે ભુ જે ફલમૂલાિદ િક ચન ।
રાજં્ય મમૈતત્તે સવ વં સખા મેઽ તવ લભઃ॥ ૬૯॥
વટક્ષીરં સમાના ય જટામુકુટમાદરાત્ ।
બબ ધ લ મણનેાથ સિહતાે રઘનુ દનઃ॥ ૭૦॥
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જલમાતં્ર તુ સ પ્રા ય સીતયા સહ રાઘવઃ ।
આ તં કુશપણાર્દૈ્યઃ શયનં લ મણને િહ॥ ૭૧॥
ઉવાસ તત્ર નગરપ્રાસાદાગ્રે યથા પુરા ।
સુ વાપ તત્ર વૈદેહ્યા પયર્ઙ્ક ઇવ સસૃં્કતે॥ ૭૨॥
તતાેઽિવદૂરે પિરગ્ હ્ય ચાપં
સબાણતૂણીરધનુઃ સ લ મણઃ ।
રરક્ષ રામં પિરતાે િવપ યન્
ગુહેન સાધ સશરાસનને॥ ૭૩॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અયાે યાકા ડે પ ચમઃ સગર્ઃ॥ ૫॥

॥ ષષ્ઠઃ સગર્ઃ॥
સપંુ્ત રામં સમાલાેક્ય ગુહઃ સાેઽશ્રપુિર લુતઃ ।
લ મણં પ્રાહ િવનયાદ્ ભ્રાતઃ પ ય સ રાઘવમ્॥ ૧॥
શયાનં કુશપત્રાૈઘસં તરે સીતયા સહ ।
યઃ શતેે વણર્પયર્ઙે્ક વા તીણ ભવનાેત્તમે॥ ૨॥
કૈકેયી રામદુઃખસ્ય કારણં િવિધના કૃતા ।
મ થરાબુ દ્ધમાસ્થાય કૈકેયી પાપમાચરત્॥ ૩॥
તચ્છ વા લ મણઃ પ્રાહ સખે વચાે મમ ।
કઃ કસ્ય હેતુદુર્ઃખસ્ય કશ્ચ હેતુઃ સખુસ્ય ચ॥ ૪॥
વપવૂાર્ જતકમવ કારણં સખુદુઃખયાેઃ॥ ૫॥
સખુસ્ય દુઃખસ્ય ન કાેઽિપ દાતા
પરાે દદાતી ત કુબુ દ્ધરેષા ।
અહં કરાેમી ત થા ભમાનઃ
વકમર્સતૂ્રગ્ર થતાે િહ લાેકઃ॥ ૬॥
સહૃુ ન્મત્રાયુર્દાસીનદ્વે યમ યસ્થબા ધવાઃ ।
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વયમવેાચરન્ કમર્ તથા તત્ર િવભાવ્યતે॥ ૭॥
સખંુ વા યિદ વા દુઃખં વકમર્વશગાે નરઃ ।
યદ્યદ્યથાગતં તત્તદ્ ભુ વા વસ્થમના ભવેત્॥ ૮॥
ન મે ભાેગાગમે વા છા ન મે ભાેગિવવજર્ને ।
આગચ્છ વથ માગચ્છ વભાેગવશગાે ભવેત્॥ ૯॥
વ મન્ દેશે ચ કાલે ચ ય માદ્વા યને કેન વા ।
કૃતં શભુાશભંુ કમર્ ભાજંે્ય તત્તત્ર ના યથા॥ ૧૦॥
અલં હષર્િવષાદા યાં શભુાશભુફલાેદયે ।
િવધાત્રા િવિહતં યદ્યત્તદલઙ્ઘ્યં સરુાસરૈુઃ॥ ૧૧॥
સવર્દા સખુદુઃખા યાં નરઃ પ્રત્યવ યતે ।
શર રં પુ યપાપા યામુ પનં્ન સખુદુઃખવત્॥ ૧૨॥
સખુસ્યાન તરં દુઃખં દુઃખસ્યાન તરં સખુમ્ ।
દ્વયમેત દ્ધ જ તનૂામલઙ્ઘ્યં િદનરાિત્રવત્॥ ૧૩॥
સખુમ યે સ્થતં દુઃખં દુઃખમ યે સ્થતં સખુમ્ ।
દ્વયમ યાે યસયંુક્તં પ્રાેચ્યતે જલપઙ્કવત્॥ ૧૪॥
ત માદ્ધયૈણ િવદ્વાંસ ઇષ્ટાિનષ્ટાપેપ ત્તષુ ।
ન હૃ ય ત ન મુહ્ય ત સમં માયે ત ભાવનાત્॥ ૧૫॥
ગુહલ મણયાેરેવં ભાષતાેિવમલં નભઃ ।
બભવૂ રામઃ સ લલં ટ્વા પ્રાતઃ સમાિહતઃ॥ ૧૬॥
ઉવાચ શીઘં્ર સદુૃઢં નાવમાનય મે સખે ।
શ્રુ વા રામસ્ય વચનં િનષાદાિધપ તગુર્હઃ॥ ૧૭॥
વયમવે દૃઢં નાવમાિનનાય સલુક્ષણામ્ ।
વા મન્ના હ્યતાં નાૈકાં સીતયા લ મણને ચ॥ ૧૮॥
વાહયે જ્ઞા ત ભઃ સાધર્મહમવે સમાિહતઃ ।
તથે ત રાઘવઃ સીતામારાે ય શભુલક્ષણામ્॥ ૧૯॥
ગુહસ્ય હ તાવાલ બ્ય વયં ચારાેહદચ્યુતઃ ।
આયુધાદ ન્ સમારાે ય લ મણાેઽ યા રાેહ ચ॥ ૨૦॥
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ગુહ તાન્ વાહયામાસ જ્ઞા ત ભઃ સિહતઃ વયમ્ ।
ગઙ્ગામ યે ગતાં ગઙ્ગાં પ્રાથર્યામાસ નક ॥ ૨૧॥
દેિવ ગઙ્ગે નમ તુ યં િન ત્તા વનવાસતઃ ।
રામેણ સિહતાહં વાં લ મણને ચ પજૂયે॥ ૨૨॥
સરુામા સાપેહારૈશ્ચ નાનાબ લ ભરાદતૃા ।
ઇત્યુ વા પરકૂલં તાૈ શનૈ ત્તીયર્ જગ્મતુઃ॥ ૨૩॥
ગુહાેઽિપ રાઘવં પ્રાહ ગ મ યા મ વયા સહ ।
અનુજ્ઞાં દેિહ રાજે દ્ર નાે ચે પ્રાણા ત્ય યહમ્॥ ૨૪॥
શ્રુ વા નષૈાિદવચનં શ્રીરામ તમથાબ્રવીત્ ।
ચતુદર્શ સમાઃ સ્થ વા દ ડકે પનુર યહમ્॥ ૨૫॥
આયાસ્યા યુિદતં સતં્ય નાસતં્ય રામભા ષતમ્ ।
ઇત્યુ વા લઙ્ગ્ય તં ભક્તં સમાશ્વાસ્ય પનુઃ પનુઃ॥ ૨૬॥
િનવતર્યામાસ ગુહં સાેઽિપ કૃચ્છ્ર ાદ્યયાૈ ગ્ હમ્॥ ૨૭॥
તત્ર મે યં ગં હ વા પ વા હુ વા ચ તે ત્રયઃ ।
ભુ વા ક્ષતલે સુ વા સખુમાસત તાં િનશામ્॥ ૨૮॥
તતાે રામ તુ વૈદેહ્યા લ મણને સમ વતઃ ।
ભરદ્વા શ્રમપદં ગ વા બિહ પ સ્થતઃ ।
તત્રૈકં વટુકં દૃ ટ્વા રામઃ પ્રાહ ચ હે વટાે॥ ૨૯॥
રામાે દાશર થઃ સીતાલ મણા યાં સમ વતઃ ।
આ તે બિહવર્નસ્યે ત હ્યુચ્યતાં મુિનસિન્નધાૈ॥ ૩૦॥
તચ્છ વા સહસા ગ વા પાદયાેઃ પ તતાે મનુેઃ ।
વા મન્ રામઃ સમાગત્ય વનાદ્બિહરવ સ્થતઃ॥ ૩૧॥
સભાયર્ઃ સાનજુઃ શ્રીમાનાહ માં દેવસિન્નભઃ ।
ભરદ્વા ય મનુયે જ્ઞાપય વ યથાે ચતમ્॥ ૩૨॥
તચ્છ વા સહસાે થાય ભરદ્વા ે મનુીશ્વરઃ ।
ગ્ હી વાઘ્ય ચ પાદં્ય ચ રામસામી યમાયયાૈ॥ ૩૩॥
દૃ ટ્વા રામં યથા યાયં પજૂિય વા સલ મણમ્ ।
આહ મે પણર્શાલાં ભાે રામ રા વલાેચન॥ ૩૪॥
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આગચ્છ પાદરજસા પનુીિહ રઘનુ દન ।
ઇત્યુ વાેટજમાનીય સીતયા સહ રઘાવાૈ॥ ૩૫॥
ભ યા પનુઃ પજૂિય વા ચકારા ત યમુત્તમમ્ ।
અદ્યાહં તપસઃ પારં ગતાેઽ મ તવ સઙ્ગમાત્॥ ૩૬॥
જ્ઞાતં રામ તવાેદ તં ભૂતં ચાગા મકં ચ યત્ ।
ના મ વાં પરાત્માનં માયયા કાયર્માનષુમ્॥ ૩૭॥

યદથર્મવતીણાઽ સ પ્રા થતાે બ્રહ્મણા પુરા ।
યદથ વનવાસ તે ય કિર ય સ વૈ પુરઃ॥ ૩૮॥
ના મ જ્ઞાનદષૃ્ટ ાહં તયા વદુપાસનાત્ ।

ઇતઃ પરં વાં િક વકે્ષ્ય કૃતાથાઽહં રઘૂત્તમ॥ ૩૯॥
ય વાં પ યા મ કાકુ સ્થં પુ ષં પ્રકૃતેઃ પરમ્ ।
રામ તમ ભવાદ્યાહ સીતાલ મણસયંુતઃ॥ ૪૦॥
અનુગ્રાહ્યા વયા બ્રહ્મ વયં ક્ષિત્રયબા ધવાઃ ।
ઇ ત સ ભા ય તેઽ યાે યમુ ષ વા મુિનસિન્નધાૈ॥ ૪૧॥
પ્રાત થાય યમનુામુત્તીયર્ મુિનવારકૈઃ ।
કૃતા લવને મુિનના દષૃ્ટમાગણ રાઘવઃ॥ ૪૨॥
પ્રયયાૈ ચત્રકૂટાિદ્ર વા મીકેયર્ત્ર ચાશ્રમઃ ।
ગ વા રામાેઽથ વા મીકેરાશ્રમં ઋ ષસઙુ્કલમ્॥ ૪૩॥
નાના ગ દ્વ ક ણ િનત્યપુ પફલાકુલમ્ ।
તત્ર દૃ ટ્વા સમાસીનં વા મીિક મુિનસત્તમમ્॥ ૪૪॥
નનામ શરસા રામાે લ મણને ચ સીતયા ।
દૃ ટ્વા રામં રમાનાથં વા મીિકલાકસુ દરમ્॥ ૪૫॥
નક લ મણાપેેતં જટામુકુટમ ડતમ્ ।

ક દપર્સદશૃાકારં કમનીયા બુજેક્ષણમ્॥ ૪૬॥
દૃ ટૈ્વવ સહસાેત્તસ્થાૈ િવ મયાિન મષેક્ષણઃ ।
આ લઙ્ગ્ય પરમાન દં રામં હષાર્શ્રુલાેચનઃ॥ ૪૭॥
પજૂિય વા જગ પજંૂ્ય ભ યાઘ્યાર્િદ ભરાદતૃઃ ।
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ફલમૂલૈઃ સ મધુરૈભાજિય વા ચ લા લતઃ॥ ૪૮॥
રાઘવઃ પ્રા જ લઃ પ્રાહ વા મીિક િવનયા વતઃ ।
િપતુરાજ્ઞાં પુરસૃ્કત્ય દ ડકાનાગતા વયમ્॥ ૪૯॥
ભવ તાે યિદ ન ત િક વક્ષ્યામાેઽત્ર કારણમ્ ।
યત્ર મે સખુવાસાય ભવે સ્થાનં વદ વ તત્॥ ૫૦॥
સીતયા સિહતઃ કાલં િક ચત્તત્ર નયા યહમ્ ।
ઇત્યુક્તાે રાઘવેણાસાૈ મુિનઃ સ મતમબ્રવીત્॥ ૫૧॥
વમવે સવર્લાેકાનાં િનવાસસ્થાનમુત્તમમ્ ।
તવાિપ સવર્ભૂતાિન િનવાસસદનાિન િહ॥ ૫૨॥
અેવં સાધારણં સ્થાનમુકં્ત તે રઘનુ દન ।
સીતયા સિહતસ્યે ત િવશષેં ચ્છત તવ ।
તદ્વક્ષ્યા મ રઘુશ્રેષ્ઠ યત્તે િનયતમ દરમ્॥ ૫૩॥
શા તાનાં સમદષૃ્ટ નામદ્વષૄે્ટણાં ચ જ તષુુ ।
વામવે ભજતાં િનતં્ય હૃદયં તેઽિધમ દરમ્॥ ૫૪॥
ધમાર્ધમાર્ન્ પિરત્યજ્ય વામવે ભજતાેઽિનશમ્ ।
સીતયા સહ તે રામ તસ્ય હૃ સખુમ દરમ્॥ ૫૫॥
વન્મ ત્ર પકાે ય તુ વામવે શરણં ગતઃ ।
િનદ્વર્ દ્વાે િનઃ હ તસ્ય હૃદયં તે સમુ દરમ્॥ ૫૬॥
િનરહઙ્કાિરણઃ શા તા યે રાગદ્વષેવ જતાઃ ।
સમલાેષ્ટા મકનકા તષેાં તે હૃદયં ગ્ હમ્॥ ૫૭॥
વિય દત્તમનાેબુ દ્ધયર્ઃ સ તુષ્ટઃ સદા ભવેત્ ।
વિય સ ત્યક્તકમાર્ ય તન્મન તે શભંુ ગ્ હમ્॥ ૫૮॥
યાે ન દ્વષે્ટ પ્રયં પ્રા ય પ્રયં પ્રા ય ન હૃ ય ત ।
સવ માયે ત િન શ્ચત્ય વાં ભજેત્તન્મનાે ગ્ હમ્॥ ૫૯॥
ષડ્ભાવાિદિવકારાન્ યાે દેહે પ ય ત નાત્મિન ।
ટ્ સખંુ ભયં દુઃખં પ્રાણબુદ્ યાેિનર ક્ષતે॥ ૬૦॥

સસંારધમિનમુર્ક્ત તસ્ય તે માનસં ગ્ હમ્॥ ૬૧॥
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પ ય ત યે સવર્ગુહાશયસ્થં
વાં ચદ્ઘનં સત્યમન તમેકમ્ ।
અલપેકં સવર્ગતં વરે યં
તષેાં હૃદ જે સહ સીતયા વસ॥ ૬૨॥
િનર તરા યાસદૃઢ કૃતાત્મનાં
વ પાદસવેાપિરિન ષ્ઠતાનામ્ ।
વન્નામક ત્યાર્ હતક મષાણાં
સીતાસમેતસ્ય ગ્ હં હૃદ જે॥ ૬૩॥
રામ વન્નામમિહમા વ યર્તે કેન વા કથમ્ ।
ય પ્રભાવાદહં રામ બ્રહ્મ ષ વમવાપ્તવાન્॥ ૬૪॥
અહં પુરા િકરાતષેુ િકરાતૈઃ સહ વિધતઃ ।
જન્મમાત્ર દ્વજ વં મે શદૂ્રાચારરતઃ સદા॥ ૬૫॥
શદૂ્રાયાં બહવઃ પતુ્રા ઉ પન્ના મેઽ જતાત્મનઃ ।
તતશ્ચાેરૈશ્ચ સઙ્ગ ય ચાૈરાેઽહમભવં પુરા॥ ૬૬॥
ધનુબાર્ણધરાે િનતં્ય વાનામ તકાપેમઃ ।
અેકદા મનુયઃ સપ્ત દષૃ્ટા મહ ત કાનને॥ ૬૭॥
સાક્ષાન્મયા પ્રકાશ તાે વલનાકર્સમપ્રભાઃ ।
તાન વધાવં લાેભને તષેાં સવર્પિરચ્છદાન્॥ ૬૮॥
ગ્રહીતુકામ તત્રાહં તષ્ઠ તષે્ઠ ત ચાબ્રવમ્ ।
દૃ ટ્વા માં મનુયાેઽ ચ્છન્ િકમાયા સ દ્વ ધમ॥ ૬૯॥
અહં તાનબ્રવં િક ચદાદાતું મુિનસત્તમાઃ ।
પતુ્રદારાદયઃ સ ત બહવાે મે બુભુ ક્ષતાઃ॥ ૭૦॥
તષેાં સરંક્ષણાથાર્ય ચરા મ ગિરકાનને ।
તતાે મામૂચુરવ્યગ્રાઃ ચ્છ ગ વા કુટુ બકમ્॥ ૭૧॥
યાે યાે મયા પ્ર તિદનં િક્રયતે પાપસ ચયઃ ।
યૂયં તદ્ભા ગનઃ િક વા ને ત વે ત થક્ થક્॥ ૭૨॥
વયં સ્થાસ્યામહે તાવદાગ મ ય સ િનશ્ચયઃ ।
તથેત્યુ વા ગ્ હં ગ વા મુિન ભયર્દુદ િરતમ્॥ ૭૩॥
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અ ચ્છં પતુ્રદારાદ તૈ ક્તાેઽહં રઘૂત્તમ ।
પાપં તવવૈ ત સવ વયં તુ ફલભા ગનઃ॥ ૭૪॥
તચ્છ વા તિનવદાે િવચાયર્ પનુરાગમમ્ ।
મનુયાે યત્ર તષ્ઠ ત ક ણાપૂણર્માનસાઃ॥ ૭૫॥
મનુીનાં દશર્નાદેવ શદુ્ધા તઃકરણાેઽભવમ્ ।
ધનુરાદ ન્ પિરત્યજ્ય દ ડવ પ તતાેઽ યહમ્॥ ૭૬॥
રક્ષ વં માં મુિનશ્રેષ્ઠા ગચ્છ તં િનરયાણર્વમ્ ।
ઇત્યગ્રે પ તતં દૃ ટ્વા મામૂચુમુર્િનસત્તમાઃ॥ ૭૭॥
ઉ ત્તષ્ઠાે ત્તષ્ઠ ભદં્ર તે સફલઃ સ સમાગમઃ ।
ઉપદેક્ષ્યામહે તુ યં િક ચત્તનેવૈ માેક્ષ્યસે॥ ૭૮॥
પર પરં સમાલાેચ્ય દુ ર્ત્તાેયં દ્વ ધમઃ ।
ઉપેક્ષ્ય અેવ સદ્વતૃ્તૈ તથાિપ શરણં ગતઃ ।
રક્ષણીયઃ પ્રયત્નને માેક્ષમાગાપદેશતઃ॥ ૭૯॥
ઇત્યુ વા રામ તે નામ વ્યત્ય તાક્ષરપવૂર્કમ્ ।
અેકાગ્રમનસાત્રવૈ મરે ત જપ સવર્દા॥ ૮૦॥
આગચ્છામઃ પનુયાર્વત્તાવદુક્તં સદા જપ ।
ઇત્યુ વા પ્રયયુઃ સવ મનુયાે િદવ્યદશર્નાઃ॥ ૮૧॥
અહં યથાપેિદષં્ટ તૈ તથાકરવમ જસા ।
જપન્નેકાગ્રમનસા બાહ્યં િવ તવાનહમ્॥ ૮૨॥
અેવં બહુ તથે કાલે ગતે િનશ્ચલ િપણઃ ।
સવર્સઙ્ગિવહીનસ્ય વ મીકાેઽભનૂ્મમાપેિર॥ ૮૩॥
તતાે યુગસહસ્રા તે ઋષયઃ પનુરાગમન્ ।
મામૂચુિન ક્રમ વે ત તચ્છ વા તૂણર્મુ થતઃ॥ ૮૪॥
વ મીકાિન્નગર્તશ્ચાહં નીહારાિદવ ભાસ્કરઃ ।
મામ યાહુમુર્િનગણા વા મીિક વં મનુીશ્વર॥ ૮૫॥
વ મીકા સ ભવાે ય માદ્ દ્વતીયં જન્મ તેઽભવત્ ।
ઇત્યુ વા તે યયુિદવ્યગ ત રઘુકુલાેત્તમ॥ ૮૬॥
અહં તે રામ ના શ્ચ પ્રભાવાદ દશૃાેઽભવમ્ ।
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અદ્ય સાક્ષા પ્રપ યા મ સસીતં લ મણને ચ॥ ૮૭॥
રામં રા વપત્રાકં્ષ વાં મુક્તાે નાત્ર સશંયઃ ।
આગચ્છ રામ ભદં્ર તે સ્થલં વૈ દશર્યા યહમ્॥ ૮૮॥
અેવમુ વા મુિનઃ શ્રીમા લ મણને સમ વતઃ ।
શ યૈઃ પિર તાે ગ વા મ યે પવર્તગઙ્ગયાેઃ॥ ૮૯॥
તત્ર શાલાં સિુવ તીણા કારયામાસ વાસભૂઃ ।
પ્રાક્પ શ્ચમં દ ક્ષણાેદક્ શાેભનં મ દરદ્વયમ્॥ ૯૦॥
નક્યા સિહતાે રામાે લ મણને સમ વતઃ ।

તત્ર તે દેવસદશૃા હ્યવસન્ ભવનાેત્તમે॥ ૯૧॥
વા મીિકના તત્ર સપુૂ જતાેઽયં
રામઃ સસીતઃ સહ લ મણને ।
દેવૈમુર્નીદ્રઃૈ સિહતાે મુદા તે
વગ યથા દેવપ તઃ સશચ્યા॥ ૯૨॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અયાે યાકા ડે ષષ્ઠઃ સગર્ઃ॥ ૬॥

॥ સપ્તમઃ સગર્ઃ॥
સમુ ત્રાેઽિપ તદાયાે યાં િદના તે પ્રિવવેશ હ ।
વસે્ત્રણ મખુમાચ્છાદ્ય બા પાકુ લતલાેચનઃ॥ ૧॥
બિહરેવ રથં સ્થા ય રા નં દ્રષુ્ટમાયયાૈ ।
જયશ દેન રા નં તુ વા તં પ્રણનામ હ॥ ૨॥
તતાે રા નમ તં તં સમુ તં્ર િવહ્વલાેઽબ્રવીત્ ।
સમુ ત્ર રામઃ કુત્રા તે સીતયા લ મણને ચ॥ ૩॥
કુત્ર ત્યક્ત વયા રામઃ િક માં પાિપનમબ્રવીત્ ।
સીતા વા લ મણાે વાિપ િનદર્યં માં િકમબ્રવીત્॥ ૪॥
હા રામ હા ગુણિનધે હા સીતે પ્રયવાિદિન ।
દુઃખાણર્વે િનમગ્ ં માં મ્રયમાણં ન પ ય સ॥ ૫॥
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િવલ યવૈં ચરં રા િનમગ્ ાે દુઃખસાગરે ।
અેવં મ ત્રી દ તં તં પ્રા જ લવાર્ક્યમબ્રવીત્॥ ૬॥
રામઃ સીતા ચ સાૈ મિત્રમર્યા નીતા રથને તે ।
ઙ્ગવેરપુરા યાશે ગઙ્ગાકૂલે વ્યવ સ્થતાઃ॥ ૭॥
ગુહેન િક ચદાનીતં ફલમૂલાિદકં ચ યત્ ।
ટ્વા હ તને સ પ્રીત્યા નાગ્રહી દ્વસસજર્ તત્॥ ૮॥

વટક્ષીરં સમાના ય ગુહેન રઘનુ દનઃ ।
જટામુકુટમાબદ્ ય મામાહ પતે વયમ્॥ ૯॥
સમુ ત્ર બ્રૂિહ રા નં શાેક તેઽ તુ ન મ કૃતે ।
સાકેતાદિધકં સાખૈ્યં િવિપને નાે ભિવ ય ત॥ ૧૦॥
માતુમ વ દનં બ્રૂિહ શાેકં ત્યજતુ મ કૃતે ।
આશ્વાસયતુ રા નં દં્ધ શાેકપિર લુતમ્॥ ૧૧॥
સીતા ચાશ્રપુર તાક્ષી મામાહ પસત્તમ ।
દુઃખગદ્ગદયા વાચા રામં િક ચદવેક્ષતી॥ ૧૨॥
સાષ્ટાઙ્ગં પ્ર ણપાતં મે બ્રૂિહ શ્વ વાેઃ પદા બુજે ।
ઇ ત પ્ર દતી સીતા ગતા િક ચદવાઙ્મખુી॥ ૧૩॥
તત તેઽશ્રપુર તાક્ષા નાવમા હુ તદા ।
યાવદ્ગઙ્ગાં સમુત્તીયર્ ગતા તાવદહં સ્થતઃ॥ ૧૪॥
તતાે દુઃખને મહતા પનુરેવાહમાગતઃ ।
તતાે દ તી કાૈસલ્યા રા ન મદમબ્રવીત્॥ ૧૫॥
કૈકે યૈ પ્રયભાયાર્યૈ પ્રસન્નાે દત્તવાન્ વરમ્ ।
વં રાજં્ય દેિહ તસ્યવૈ મ પુત્રઃ િક િવવા સતઃ॥ ૧૬॥
કૃ વા વમવે ત સવર્ મદાની ં િક નુ રાેિદ ષ ।
કાૈસલ્યાવચનં શ્રુ વા ક્ષતે ષ્ટ ઇવા ગ્ ના॥ ૧૭॥
પનુઃ શાેકાશ્રપુૂણાર્ક્ષઃ કાૈસલ્યા મદમબ્રવીત્ ।
દુઃખને મ્રયમાણં માં િક પનુદુર્ઃખયસ્યલમ્॥ ૧૮॥
ઇદાનીમવે મે પ્રાણા ઉ ક્ર મ ય ત િનશ્ચયઃ ।
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શપ્તાેઽહં બાલ્યભાવને કેન ચન્મુિનના પુરા॥ ૧૯॥
પુરાહં યાવૈને દપૃ્તશ્ચાપબાણધરાે િન શ ।
અચરં ગયાસક્તાે નદ્યા તીરે મહાવને॥ ૨૦॥
તત્રાધર્રાત્રસમયે મુિનઃ ક શ્ચ ષાિદતઃ ।
િપપાસાિદતયાેઃ િપત્રાજેર્લમાનેતુમુદ્યતઃ ।
અપૂરય જલે કુ ભં તદા શ દાેઽભવન્મહાન્॥ ૨૧॥
ગજઃ િપબ ત પાનીય મ ત મ વા મહાિન શ ।
બાણં ધનુ ષ સ ધાય શ દવેિધનમ ક્ષપમ્॥ ૨૨॥
હા હતાેઽ મી ત તત્રાભૂચ્છ દાે માનષુસચૂકઃ ।
કસ્યાિપ ન કૃતાે દાષેાે મયા કેન હતાે િવધે॥ ૨૩॥
પ્રતીક્ષતે માં માતા ચ િપતા ચ જલકાઙ્ક્ષયા ।
તચ્છ વા ભયસ ત્ર ત તતાેઽહં પાૈ ષં વચઃ॥ ૨૪॥
શનૈગર્ વાથ ત પાશ્વ વા મન્ દશરથાેઽ યહમ્ ।
અ નતા મયા િવદ્ધસ્ત્રાતુમહર્ સ માં મનુે॥ ૨૫॥
ઇત્યુ વા પાદયાે તસ્ય પ તતાે ગદ્ગદાક્ષરઃ ।
તદા મામાહ સ મુિનમાર્ ભષૈી ર્પસત્તમ॥ ૨૬॥
બ્રહ્મહત્યા શને્ન વાં વૈ યાેઽહં તપ સ સ્થતઃ ।
િપતરાૈ માં પ્રતીક્ષેતે ડ્ યાં પિરપીિડતાૈ॥ ૨૭॥
તયાે વમુદકં દેિહ શીઘ્રમવેાિવચારયન્ ।
ન ચે વાં ભ મસા કુયાર્ પતા મે યિદ કુ ય ત॥ ૨૮॥
જલં દ વા તુ તાૈ ન વા કૃતં સવ િનવેદય ।
શલ્યમુદ્ધર મે દેહા પ્રાણા ત્યક્ષ્યા મ પીિડતઃ॥ ૨૯॥
ઇત્યુક્તાે મુિનના શીઘં્ર બાણમુ પાટ દેહતઃ ।
સજલં કલશં વા ગતાેઽહં યત્ર દ પતી॥ ૩૦॥
અ ત દ્ધાવ ધદશૃાૈ પપાસાિદતાૈ િન શ ।
નાયા ત સ લલં ગ્ હ્ય પતુ્રઃ િક વાત્ર કારણમ્॥ ૩૧॥
અન યગ તકાૈ દ્ધાૈ શાેચ્યાૈ ટ્પિરપીિડતાૈ ।
આવામપુેક્ષતે િક વા ભ ક્તમાનાવયાેઃ સતુઃ॥ ૩૨॥
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ઇ ત ચ તાવ્યાકુલાૈ તાૈ મ પાદ યાસજં વિનમ્ ।
શ્રુ વા પ્રાહ િપતા પતુ્ર િક િવલ બઃ કૃત વયા॥ ૩૩॥
દેહ્યાવયાેઃ સપુાનીયં િપબ વમિપ પતુ્રક ।
ઇત્યેવં લપતાેભ ત્યા સકાશમગમં શનૈઃ॥ ૩૪॥
પાદયાેઃ પ્ર ણપત્યાહમબ્રવં િવનયા વતઃ ।
નાહં પતુ્ર વયાે યાયા રા દશરથાેઽ યહમ્॥ ૩૫॥
પાપાેઽહં ગયાસક્તાે રાત્રાૈ ગિવિહસકઃ ।
જલાવતારાદ્દરેૂઽહં સ્થ વા જલગતં વિનમ્॥ ૩૬॥
શ્રુ વાહં શ દવેિધ વાદેકં બાણમથાત્યજમ્ ।
હતાેઽ મી ત વિન શ્રુ વા ભયાત્તત્રાહમાગતઃ॥ ૩૭॥
જટાં િવક યર્ પ તતં દૃ ટ્વાહં મુિનદારકમ્ ।
ભીતાે ગ્ હી વા ત પાદાૈ રક્ષ રક્ષે ત ચાબ્રવમ્॥ ૩૮॥
મા ભષૈીિર ત માં પ્રાહ બ્રહ્મહત્યાભયં ન તે ।
મ પત્રાેઃ સ લલં દ વા ન વા પ્રાથર્ય િવતમ્॥ ૩૯॥
ઇત્યુક્તાે મુિનના તને હ્યાગતાે મુિનિહસકઃ ।
રક્ષેતાં માં દયાયુક્તાૈ યવુાં િહ શરણાગતમ્॥ ૪૦॥
ઇ ત શ્રુ વા તુ દુઃખાતા િવલ ય બહુ શાેચ્ય તમ્ ।
પ તતાે નાૈ સતુાે યત્ર નય તત્રાિવલ બયન્॥ ૪૧॥
તતાે નીતાૈ સતુાે યત્ર મયા તાૈ દ્ધદ પતી ।
ટ્વા સતંુ તાૈ હ તા યાં બહુશાેઽથ િવલપેતુઃ॥ ૪૨॥

હાહે ત ક્ર દમાનાૈ તાૈ પતુ્ર પતુ્રેત્યવાેચતામ્ ।
જલં દેહી ત પતુ્રે ત િકમથ ન દદાસ્યલમ્॥ ૪૩॥
તતાે મામૂચતુઃ શીઘં્ર ચ ત રચય ભપૂતે ।
મયા તદૈવ ર ચતા ચ ત તત્ર િનવે શતાઃ ।
ત્રય તત્રા ગ્ ષ્ટાે દગ્ધા તે િત્રિદવં યયુઃ॥ ૪૪॥
તત્ર દ્ધઃ િપતા પ્રાહ વમ યવેં ભિવ ય સ ।
પતુ્રશાેકેન મરણં પ્રા સ્યસે વચનાન્મમ॥ ૪૫॥
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સ ઇદાની ં મમ પ્રાપ્તઃ શાપકાલાેઽિનવાિરતઃ ।
ઇત્યુ વા િવલલાપાથ રા શાેકસમાકુલઃ॥ ૪૬॥
હા રામ પતુ્ર હા સીતે હા લ મણ ગુણાકર ।
વ દ્વયાેગાદહં પ્રાપ્તાે ત્યું કૈકેિયસ ભવમ્॥ ૪૭॥
વદન્નવેં દશરથઃ પ્રાણા ત્ય વા િદવં ગતઃ ।
કાૈસલ્યા ચ સુ મત્રા ચ તથા યા રાજયાે ષતઃ॥ ૪૮॥
ચુકુ્રશશુ્ચ િવલપેુશ્ચ ઉર તાડનપૂવર્કમ્ ।
વ સષ્ઠઃ પ્રયયાૈ તત્ર પ્રાતમર્િ ત્ર ભરા તઃ॥ ૪૯॥
તૈલદ્રાે યાં દશરથં ક્ષ વા દૂતાનથાબ્રવીત્ ।
ગચ્છત વિરતં સાશ્વા યુધા જન્નગરં પ્ર ત॥ ૫૦॥
તત્રા તે ભરતઃ શ્રીમા છત્રુઘ્નસિહતઃ પ્રભુઃ ।
ઉચ્યતાં ભરતઃ શીઘ્રમાગચ્છે ત મમાજ્ઞયા॥ ૫૧॥
અયાે યાં પ્ર ત રા નં કૈકેયી ં ચાિપ પ યતુ ।
ઇત્યુક્તા વિરતં દૂતા ગ વા ભરતમાતુલમ્॥ ૫૨॥
યુધા જતં પ્રણ યાેચુભર્રતં સાનજંુ પ્ર ત ।
વ સષ્ઠ વબ્રવીદ્રાજન્ ભરતઃ સાનજુઃ પ્રભુઃ॥ ૫૩॥
શીઘ્રમાગચ્છતુ પુર મયાે યામિવચારયન્ ।
ઇત્યાજ્ઞપ્તાેઽથ ભરત વિરતં ભયિવહ્વલઃ॥ ૫૪॥
આયયાૈ ગુ ણાિદષ્ટઃ સહ દૂતૈ તુ સાનજુઃ ।
રાજ્ઞાે વા રાઘવસ્યાિપ દુઃખં િક ચદુપ સ્થતમ્॥ ૫૫॥
ઇ ત ચ તાપરાે માગ ચ તયન્નગરં યયાૈ ।
નગરં ભ્રષ્ટલ મીકં જનસ બાધવ જતમ્॥ ૫૬॥
ઉ સવૈશ્ચ પિરત્યક્તં દૃ ટ્વા ચ તાપરાેઽભવત્ ।
પ્રિવ ય રાજભવનં રાજલ મીિવવ જતમ્॥ ૫૭॥
અપ ય કૈકેયી ં તત્ર અેકામવેાસને સ્થતામ્ ।
નનામ શરસા પાદાૈ માતુભર્ ક્તસમ વતઃ॥ ૫૮॥
આગતં ભરતં દૃ ટ્વા કૈકેયી પ્રેમસ ભ્રમાત્ ।
ઉ થાયા લઙ્ગ્ય રભસા વાઙ્કમારાે ય સં સ્થતા॥ ૫૯॥
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મૂ યર્વઘ્રાય પપ્રચ્છ કુશલં વકુલસ્ય સા ।
િપતા મે કુશલાે ભ્રાતા માતા ચ શભુલક્ષણા॥ ૬૦॥
િદષ્ટ ા વમદ્ય કુશલી મયા દષૃ્ટાેઽ સ પતુ્રક ।
ઇ ત ષ્ટઃ સ ભરતાે માત્રા ચ તાકુલે દ્રયઃ॥ ૬૧॥
દૂયમાનને મનસા માતરં સમ ચ્છત ।
માતઃ િપતા મે કુત્રા તે અેકા વ મહ સં સ્થતા॥ ૬૨॥
વયા િવના ન મે તાતઃ કદા ચદ્રહ સ સ્થતઃ ।
ઇદાની ં દૃ યતે નવૈ કુત્ર તષ્ઠ ત મે વદ॥ ૬૩॥
અદૃ ટ્વા િપતરં મેઽદ્ય ભયં દુઃખં ચ યતે ।
અથાહ કૈકેયી પતુ્ર િક દુઃખને તવાનઘ॥ ૬૪॥
યા ગ તધર્મર્શીલાનામશ્વમેધાિદયા જનામ્ ।
તાં ગ ત ગતવાનદ્ય િપતા તે િપ વ સલ॥ ૬૫॥
તચ્છ વા િનપપાતાવે્યા ભરતઃ શાેકિવહ્વલઃ ।
હા તાત ક્વ ગતાેઽ સ વં ત્ય વા માં જનાણર્વે॥ ૬૬॥
અસમ યવ રામાય રાજ્ઞે માં ક્વ ગતાેઽ સ ભાેઃ ।
ઇ ત િવલિપતં પતંુ્ર પ તતં મુક્તમૂધર્જમ્॥ ૬૭॥
ઉ થા યા જ્ય નયને કૈકેયી પતુ્રમબ્રવીત્ ।
સમાશ્વ સિહ ભદં્ર તે સવ સ પાિદતં મયા॥ ૬૮॥
તામાહ ભરત તાતાે મ્રયમાણઃ િકમબ્રવીત્ ।
તમાહ કૈકેયી દેવી ભરતં ભયવ જતા॥ ૬૯॥
હા રામ રામ સીતે ત લ મણે ત પનુઃ પનુઃ ।
િવલપન્નવે સુ ચરં દેહં ત્ય વા િદવં યયાૈ॥ ૭૦॥
તામાહ ભરતાે હેઽ બ રામઃ સિન્નિહતાે ન િકમ્ ।
તદાની ં લ મણાે વાિપ સીતા વા કુત્ર તે ગતાઃ॥ ૭૧॥
રામસ્ય યાવૈરાજ્યાથ િપત્રા તે સ ભ્રમઃ કૃતઃ ।
તવ રાજ્યપ્રદાનાય તદાહં િવઘ્નમાચરમ્॥ ૭૨॥
રાજ્ઞા દતં્ત િહ મે પવૂ વરદેન વરદ્વયમ્ ।
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યા ચતં તિદદાની ં મે તયાેરેકેન તેઽ ખલમ્॥ ૭૩॥
રાજં્ય રામસ્ય ચૈકેન વનવાસાે મુિનવ્રતમ્ ।
તતઃ સત્યપરાે રા રાજં્ય દ વા તવવૈ િહ॥ ૭૪॥
રામં સ પ્રષેયામાસ વનમવે િપતા તવ ।
સીતા યનુગતા રામં પા તવ્રત્યમપુા શ્રતા॥ ૭૫॥
સાૈભ્રાત્રં દશર્યન્ રામમનુયાતાેઽિપ લ મણઃ ।
વનં ગતષેુ સવષુ રા તાનવે ચ તયન્॥ ૭૬॥
પ્રલપન્ રામરામે ત મમાર પસત્તમઃ ।
ઇ ત માતવુર્ચઃ શ્રુ વા વ હત ઇવ દુ્રમઃ॥ ૭૭॥
પપાત ભૂમાૈ િનઃસ જ્ઞ તં દૃ ટ્વા દુઃ ખતા તદા ।
કૈકેયી પનુર યાહ વ સ શાેકેન િક તવ॥ ૭૮॥
રાજે્ય મહ ત સ પ્રાપ્તે દુઃખસ્યાવસરઃ કુતઃ ।
ઇ ત બ્રવુ તીમાલાેક્ય માતરં પ્રદહિન્નવ॥ ૭૯॥
અસ ભા યા સ પાપે મે ઘાેરે વં ભ ર્ઘા તની ।
પાપે વદ્ગભર્ તાેઽહં પાપવાન મ સા પ્રતમ્ ।
અહમ ગ્ પ્રવેક્ષ્યા મ િવષં વા ભક્ષયા યહમ્॥ ૮૦॥
ખડ્ગને વાથ ચાત્માનં હ વા યા મ યમક્ષયમ્ ।
ભ ર્ઘા તિન દુષ્ટે વં કુ ભીપાકં ગ મ ય સ॥ ૮૧॥
ઇ ત િનભર્ સ્યર્ કૈકેયી ં કાૈસલ્યાભવનં યયાૈ ।
સાિપ તં ભરતં દૃ ટ્વા મુક્તક ઠા રાેદ હ॥ ૮૨॥
પાદયાેઃ પ તત તસ્યા ભરતાેઽિપ તદાઽ દત્ ।
આ લઙ્ગ્ય ભરતં સા વી રામમાતા યશ વની ।
કૃશાઽ તદ નવદના સાશ્રનુતે્રેદમબ્રવીત્॥ ૮૩॥
પતુ્ર વિય ગતે દૂરમવેં સવર્મભૂિદદમ્ ।
ઉક્તં માત્રા શ્રુતં સવ વયા તે મા ચે ષ્ટતમ્॥ ૮૪॥
પતુ્રઃ સભાયા વનમવે યાતઃ
સલ મણાે મે રઘુરામચ દ્રઃ ।
ચીરા બરાે બદ્ધજટાકલાપઃ
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સ ત્યજ્ય માં દુઃખસમુદ્રમગ્ ામ્॥ ૮૫॥
હા રામ હા મે રઘવુંશનાથ
તાેઽ સ મે વં પરતઃ પરાત્મા ।

તથાિપ દુઃખં ન જહા ત માં વૈ
િવિધબર્લીયાિન ત મે મનીષા॥ ૮૬॥
સ અેવં ભરતાે વીક્ષ્ય િવલપ તી ં શં શચુા ।
પાદાૈ ગ્ હી વા પ્રાહેદં માતવર્ચાે મમ॥ ૮૭॥
કૈકે યા ય કૃતં કમર્ રામરાજ્યા ભષેચને ।
અ યદ્વા યિદ ના મ સા મયા નાેિદતા યિદ॥ ૮૮॥
પાપં મેઽ તુ તદા માતબ્રર્હ્મહત્યાશતાેદ્ભવમ્ ।
હ વા વ સષં્ઠ ખડ્ગને અ ધત્યા સમ વતમ્॥ ૮૯॥
ભૂયાત્ત પાપમ ખલં મમ ના મ યદ્યહમ્ ।
ઇત્યેવં શપથં કૃ વા રાેદ ભરત તદા॥ ૯૦॥
કાૈસલ્યા તમથા લઙ્ગ્ય પતુ્ર ના મ મા શચુઃ ।
અેત મન્ન તરે શ્રુ વા ભરતસ્ય સમાગમમ્॥ ૯૧॥
વ સષ્ઠાે મિ ત્ર ભઃ સાધ પ્રયયાૈ રાજમ દરમ્ ।
દ તં ભરતં દૃ ટ્વા વ સષ્ઠઃ પ્રાહ સાદરમ્॥ ૯૨॥
દ્ધાે રા દશરથાે જ્ઞાની સત્યપરાક્રમઃ ।
ભુ વા મત્યર્સખંુ સવર્ મ ટ્વા િવપુલદ ક્ષણૈઃ॥ ૯૩॥
અશ્વમેધાિદ ભયર્જ્ઞૈલર્ વા રામં સતંુ હિરમ્ ।
અ તે જગામ િત્રિદવં દેવે દ્રાદ્ધાર્સનં પ્રભુઃ॥ ૯૪॥
તં શાેચ સ થવૈ વમશાેચ્યં માેક્ષભાજનમ્ ।
આત્મા િનત્યાેઽવ્યયઃ શદુ્ધાે જન્મનાશાિદવ જતઃ॥ ૯૫॥
શર રં જડમત્યથર્મપિવતં્ર િવનશ્વરમ્ ।
િવચાયર્માણે શાેકસ્ય નાવકાશઃ કથ ચન॥ ૯૬॥
િપતા વા તનયાે વાિપ યિદ ત્યુવશં ગતઃ ।
મૂઢા તમનુશાેચ ત વાત્મતાડનપવૂર્કમ્॥ ૯૭॥
િનઃસારે ખલુ સસંારે િવયાેગાે જ્ઞાિનનાં યદા ।
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ભવેદ્વરૈાગ્યહેતુઃ સ શા તસાખૈ્યં તનાે ત ચ॥ ૯૮॥
જન્મવાન્ યિદ લાેકેઽ મ તિહ તં ત્યુર વગાત્ ।
ત માદપિરહાયાઽયં ત્યુજર્ન્મવતાં સદા॥ ૯૯॥
વકમર્વશતઃ સવર્જ તનૂાં પ્રભવા યયાૈ ।
િવ નન્ન યિવદ્વાન્ યઃ કથં શાેચ ત બા ધવાન્॥ ૧૦૦॥
બ્રહ્મા ડકાેટયાે નષ્ટાઃ ષ્ટયાે બહુશાે ગતાઃ ।
શુ ય ત સાગરાઃ સવ કૈવાસ્થા ક્ષણ િવતે॥ ૧૦૧॥
ચલપત્રા તલગ્ ા બુ બ દુવ ક્ષણભઙ્ગુરમ્ ।
આયુ ત્યજત્યવેલાયાં ક તત્ર પ્રત્યય તવ॥ ૧૦૨॥
દેહી પ્રાક્તનદેહાે થકમર્ણા દેહવાન્ પનુઃ ।
તદે્દહાે થને ચ પનુરેવં દેહઃ સદાત્મનઃ॥ ૧૦૩॥
યથા ત્યજ ત વૈ ણ વાસાે ગ્ હ્ણા ત નૂતનમ્ ।
તથા ણ પિરત્યજ્ય દેહી દેહં પનુનર્વમ્॥ ૧૦૪॥
ભજત્યેવ સદા તત્ર શાેકસ્યાવસરઃ કુતઃ ।
આત્મા ન મ્રયતે તુ યતે ન ચ વધર્તે॥ ૧૦૫॥
ષડ્ભાવરિહતાેઽન તઃ સત્યપ્રજ્ઞાનિવગ્રહઃ ।
આન દ પાે બુદ્ યાિદસાક્ષી લયિવવ જતઃ॥ ૧૦૬॥
અેક અેવ પરાે હ્યાત્મા હ્ય દ્વતીયઃ સમઃ સ્થતઃ ।
ઇત્યાત્માનં દૃઢં જ્ઞા વા ત્ય વા શાેકં કુ િક્રયામ્॥ ૧૦૭॥
તૈલદ્રાે યાઃ િપતુદહમુદૃ્ધત્ય સ ચવૈઃ સહ ।
કૃતં્ય કુ યથા યાયમ મા ભઃ કુલન દન॥ ૧૦૮॥
ઇ ત સ બાેિધતઃ સાક્ષાદુ્ગ ણા ભરત તદા ।
િવ જ્યાજ્ઞાનજં શાેકં ચકે્ર સિવિધવ ક્રયામ્॥ ૧૦૯॥
ગુ ણાેક્તપ્રકારેણઆિહતાગ્ ેયર્થાિવિધ ।
સસૃં્કત્ય સ િપતુદહં િવિધદષૃ્ટેન કમર્ણા॥ ૧૧૦॥
અેકાદશઽેહિન પ્રાપ્તે બ્રાહ્મણાન્ વેદપારગાન્ ।
ભાજેયામાસ િવિધવચ્છતશાેઽથ સહસ્રશઃ॥ ૧૧૧॥
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ઉિદ્દ ય િપતરં તત્ર બ્રાહ્મણે યાે ધનં બહુ ।
દદાૈ ગવાં સહસ્રા ણ ગ્રામાન્ રત્ના બરા ણ ચ॥ ૧૧૨॥
અવસ વગ્ હે યત્ર રામમવેાનુ ચ તયન્ ।
વ સષે્ઠન સહ ભ્રાત્રા મિ ત્ર ભઃ પિરવાિરતઃ॥ ૧૧૩॥
રામેઽર યં પ્રયાતે સહ જનકસતુાલ મણા યાં સઘુાેરં
માતા મે રાક્ષસીવ પ્રદહ ત હૃદયં દશર્નાદેવ સદ્યઃ ।
ગચ્છા યાર યમદ્ય સ્થરમ તર ખલં દૂરતાેઽપાસ્ય રાજં્ય
રામં સીતાસમેતં મત ચરમખંુ િનત્યમવેાનુસવેે॥ ૧૧૪॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અયાે યાકા ડે સપ્તમઃ સગર્ઃ॥ ૭॥

॥ અષ્ટમઃ સગર્ઃ॥
વ સષ્ઠાે મુિન ભઃ સાધ મિ ત્ર ભઃ પિરવાિરતઃ ।
રાજ્ઞઃ સભાં દેવસભાસિન્નભામિવશ દ્વભુઃ॥ ૧॥
તત્રાસને સમાસીનશ્ચતુમુર્ખ ઇવાપરઃ ।
આનીય ભરતં તત્ર ઉપવે ય સહાનજુમ્॥ ૨॥
અબ્રવીદ્વચનં દેશકાલાે ચતમિર દમમ્ ।
વ સ રાજે્યઽ ભષેક્ષ્યામ વામદ્ય િપ શાસનાત્॥ ૩॥
કૈકે યા યા ચતં રાજં્ય વદથ પુ ષષર્ભ ।
સત્યસ ધાે દશરથઃ પ્ર તજ્ઞાય દદાૈ િકલ॥ ૪॥
અ ભષેકાે ભવ વદ્ય મુિન ભમર્ ત્રપવૂર્કમ્ ।
તચ્છ વા ભરતાેઽ યાહ મમ રાજે્યન િક મનુે॥ ૫॥
રામાે રા િધરાજશ્ચ વયં તસ્યવૈ િકઙ્કરાઃ ।
શ્વઃ પ્રભાતે ગ મ યામાે રામમાનેતુમ જસા॥ ૬॥
અહં યૂયં માતરશ્ચ કૈકેયી ં રાક્ષસી ં િવના ।
હિન યા યધનુવૈાહં કૈકેયી ં મા ગ ધનીમ્॥ ૭॥
િક તુ માં નાે રઘુશ્રેષ્ઠઃ સ્ત્રીહ તારં સિહ યતે ।

adhyaatmaRamAyo.pdf 45



અ યાત્મરામાયણે અયાે યાકા ડમ્

તચ્છ્વાેભૂતે ગ મ યા મ પાદચારેણ દ ડકાન્॥ ૮॥
શત્રુઘ્નસિહત તૂણ યૂયમાયાત વા ન વા ।
રામાે યથા વને યાત તથાહં વલ્કલા બરઃ॥ ૯॥
ફલમૂલકૃતાહારઃ શત્રુઘ્નસિહતાે મનુે ।
ભૂ મશાયી જટાધાર યાવદ્રામાે િનવતર્તે॥ ૧૦॥
ઇ ત િન શ્ચત્ય ભરત તૂ ણીમવેાવત સ્થવાન્ ।
સાધુસા વ ત તં સવ પ્રશશસંમુુર્દા વતાઃ॥ ૧૧॥
તતઃ પ્રભાતે ભરતં ગચ્છ તં સવર્સિૈનકાઃ ।
અનજુગ્મુઃ સમુ ત્રેણ નાેિદતાઃ સાશ્વકુ જરાઃ॥ ૧૨॥
કાૈસલ્યાદ્યા રાજદારા વ સષ્ઠપ્રમખુા દ્વ ઃ ।
છાદય તાે ભવું સવ ષ્ઠતઃ પાશ્વર્તાેઽગ્રતઃ॥ ૧૩॥
ઙ્ગવેરપુરં ગ વા ગઙ્ગાકૂલે સમ તતઃ ।
ઉવાસ મહતી સનેા શત્રુઘ્નપિરચાેિદતા॥ ૧૪॥
આગતં ભરતં શ્રુ વા ગુહઃ શિઙ્કતમાનસઃ ।
મહત્યા સનેયા સાધર્માગતાે ભરતઃ િકલ॥ ૧૫॥
પાપં કતુ ન વા યા ત રામસ્યાિવિદતાત્મનઃ ।
ગ વા તદૃ્ધદયં જ્ઞેયં યિદ શદુ્ધ તિર ય ત॥ ૧૬॥
ગઙ્ગા નાે ચે સમાકૃ ય નાવ તષ્ઠ તુ સાયુધાઃ ।
જ્ઞાતયાે મે સમાયત્તાઃ પ ય તઃ સવર્તાેિદશમ્॥ ૧૭॥
ઇ ત સવાર્ન્ સમાિદ ય ગુહાે ભરતમાગતઃ ।
ઉપાયનાિન સઙ્ગ્ હ્ય િવિવધાિન બહૂ યિપ॥ ૧૮॥
પ્રયયાૈ જ્ઞા ત ભઃ સાધ બહુ ભિવિવધાયુધૈઃ ।
િનવેદ્યાપેાયના યગ્રે ભરતસ્ય સમ તતઃ॥ ૧૯॥
દૃ ટ્વા ભરતમાસીનં સાનજંુ સહ મિ ત્ર ભઃ ।
ચીરા બરં ઘન યામં જટામુકુટધાિરણમ્॥ ૨૦॥
રામમવેાનુશાેચ તં રામરામે ત વાિદનમ્ ।
નનામ શરસા ભૂમાૈ ગુહાેઽહ મ ત ચાબ્રવીત્॥ ૨૧॥
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શીઘ્રમુ થા ય ભરતાે ગાઢમા લઙ્ગ્ય સાદરમ્ ।
ટ્વાઽનામયમવ્યગ્રઃ સખાય મદમબ્રવીત્॥ ૨૨॥

ભ્રાત વં રાઘવેણાત્ર સમેતઃ સમવ સ્થતઃ ।
રામેણા લઙ્ ગતઃ સાદ્રર્નયનનેામલાત્મના॥ ૨૩॥
ધ યાેઽ સ કૃતકૃત્યાેઽ સ ય વયા પિરભા ષતઃ ।
રામાે રા વપત્રાક્ષાે લ મણને ચ સીતયા॥ ૨૪॥
યત્ર રામ વયા દષૃ્ટ તત્ર માં નય સવુ્રત ।
સીતયા સિહતાે યત્ર સપુ્ત તદ્દશર્ય વ મે॥ ૨૫॥
વં રામસ્ય પ્રયતમાે ભ ક્તમાન સ ભાગ્યવાન્ ।
ઇ ત સં ત્ય સં ત્ય રામં સાશ્રુિવલાેચનઃ॥ ૨૬॥
ગુહેન સિહત તત્ર યત્ર રામઃ સ્થતાે િન શ ।
યયાૈ દદશર્ શયનસ્થલં કુશસમા તમ્॥ ૨૭॥
સીતાઽઽભરણસલંગ્ વણર્ બ દુ ભર ચતમ્ ।
દુઃખસ તપ્તહૃદયાે ભરતઃ પયર્દેવયત્॥ ૨૮॥
અહાેઽ તસકુુમાર યા સીતા જનકન દની ।
પ્રાસાદે રત્નપયર્ઙે્ક કાેમલા તરણે શભુે॥ ૨૯॥
રામેણ સિહતા શતેે સા કથં કુશિવષ્ટરે ।
સીતા રામેણ સિહતા દુઃખને મમ દાષેતઃ॥ ૩૦॥
િધઙ્માં તાેઽ મ કૈકે યા પાપરા શસમાનતઃ ।
મિન્ન મત્ત મદં ક્લેશં રામસ્ય પરમાત્મનઃ॥ ૩૧॥
અહાેઽ તસફલં જન્મ લ મણસ્ય મહાત્મનઃ ।
રામમવે સદા વે ત વનસ્થમિપ હૃષ્ટધીઃ॥ ૩૨॥
અહં રામસ્ય દાસા યે તષેાં દાસસ્ય િકઙ્કરઃ ।
યિદ સ્યાં સફલં જન્મ મમ ભૂયાન્ન સશંયઃ॥ ૩૩॥
ભ્રાત ર્ના સ યિદ ત કથય વ મમા ખલમ્ ।
યત્ર તષ્ઠ ત તત્રાહં ગચ્છા યાનેતુમ જસા॥ ૩૪॥
ગુહ તં શદુ્ધહૃદયં જ્ઞા વા સ નેહમબ્રવીત્ ।
દેવ વમવે ધ યાેઽ સ યસ્ય તે ભ ક્તર દશૃી॥ ૩૫॥
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રામે રા વપત્રાકે્ષ સીતાયાં લ મણે તથા ।
ચત્રકૂટાિદ્રિનકટે મ દાિક યિવદૂરતઃ॥ ૩૬॥
મનુીનામાશ્રમપદે રામ તષ્ઠ ત સાનજુઃ ।
નક્યા સિહતાે ન દા સખુમા તે િકલ પ્રભુઃ॥ ૩૭॥

તત્ર ગચ્છામહે શીઘં્ર ગઙ્ગાં તતુર્ મહાહર્ સ ।
ઇત્યુ વા વિરતં ગ વા નાવઃ પ ચશતાિન હ॥ ૩૮॥
સમાનય સસૈ યસ્ય તતુ ગઙ્ગાં મહાનદ મ્ ।
વયમવેાિનનાયૈકાં રાજનાવં ગુહ તદા॥ ૩૯॥
આરાે ય ભરતં તત્ર શત્રુઘં્ન રામમાતરમ્ ।
વ સષં્ઠ ચ તથા યત્ર કૈકેયી ં ચા યયાે ષતઃ॥ ૪૦॥
તી વાર્ ગઙ્ગાં યયાૈ શીઘં્ર ભરદ્વા શ્રમં પ્ર ત ।
દૂરે સ્થા ય મહાસૈ યં ભરતઃ સાનુ ે યયાૈ॥ ૪૧॥
આશ્રમે મુિનમાસીનં વલ ત મવ પાવકમ્ ।
દૃ ટ્વા નનામ ભરતઃ સાષ્ટાઙ્ગમ તભ ક્તતઃ॥ ૪૨॥
જ્ઞા વા દાશર થ પ્રીત્યા પજૂયામાસ માૈિનરાટ્ ।
પપ્રચ્છ કુશલં દૃ ટ્વા જટાવલ્કલધાિરણમ્॥ ૪૩॥
રાજં્ય પ્રશાસત તેઽદ્ય િકમેતદ્વલ્કલાિદકમ્ ।
આગતાેઽ સ િકમથ વં િવિપનં મુિનસિેવતમ્॥ ૪૪॥
ભરદ્વાજવચઃ શ્રુ વા ભરતઃ સાશ્રુલાેચનઃ ।
સવ ના સ ભગવન્ સવર્ભૂતાશય સ્થતઃ॥ ૪૫॥
તથાિપ ચ્છસે િક ચત્તદનુગ્રહ અેવ મે ।
કૈકે યા ય કૃતં કમર્ રામરાજ્યિવઘાતનમ્॥ ૪૬॥
વનવાસાિદકં વાિપ ન િહ ના મ િક ચન ।
ભવ પાદયુગં મેઽદ્ય પ્રમાણં મુિનસત્તમ॥ ૪૭॥
ઇત્યુ વા પાદયુગલં મનુેઃ ટ્વાઽત્તર્માનસઃ ।
જ્ઞાતુમહર્ સ માં દેવ શદુ્ધાે વાઽશદુ્ધ અેવ વા॥ ૪૮॥
મમ રાજે્યન િક વા મન્ રામે તષ્ઠ ત રાજિન ।
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િકઙ્કરાેઽહં મુિનશ્રેષ્ઠ રામચ દ્રસ્ય શાશ્વતઃ॥ ૪૯॥
અતાે ગ વા મુિનશ્રેષ્ઠ રામસ્ય ચરણા તકે ।
પ ત વા રાજ્યસ ભારાન્ સમ યાર્ત્રવૈ રાઘવમ્॥ ૫૦॥
અ ભષેકે્ષ્ય વ સષ્ઠાદ્યૈઃ પાૈર નપદૈઃ સહ ।
ને યેઽયાે યાં રમાનાથં દાસઃ સવેેઽ તનીચવત્॥ ૫૧॥
ઇત્યુદ િરતમાક યર્ ભરતસ્ય વચાે મુિનઃ ।
આ લઙ્ગ્ય મૂ યર્વઘ્રાય પ્રશશસં સિવ મયઃ॥ ૫૨॥
વ સ જ્ઞાતં પુરૈવૈતદ્ભિવ યં જ્ઞાનચ ષા ।
મા શચુ વં પરાે ભક્તઃ શ્રીરામે લ મણાદિપ॥ ૫૩॥
આ ત યં કતુર્ મચ્છા મ સસૈ યસ્ય તવાનઘ ।
અદ્ય ભુ વા સસૈ ય વં શ્વાે ગ તા રામસિન્નિધમ્॥ ૫૪॥
યથાઽઽજ્ઞાપય ત ભવા તથે ત ભરતાેઽબ્રવીત્ ।
ભરદ્વાજ વપઃ ટ્વા માનૈી હાેમગ્ હે સ્થતઃ॥ ૫૫॥
દ યાૈ કામદુઘાં કામવ ષણીં કામદાે મુિનઃ ।
અ જકામધુક્ સવ યથાકામમલાૈિકકમ્॥ ૫૬॥
ભરતસ્ય સસૈ યસ્ય યથેષં્ટ ચ મનાેરથમ્ ।
યથા વવષર્ સકલં પ્તા તે સવર્સિૈનકાઃ॥ ૫૭॥
વ સષં્ઠ પજૂિય વાગ્રે શાસ્ત્રદષૃ્ટેન કમર્ણા ।
પશ્ચા સસૈ યં ભરતં તપર્યામાસ યાે ગરાટ્॥ ૫૮॥
ઉ ષ વા િદનમેકં તુ આશ્રમે વગર્સિન્નભે ।
અ ભવાદ્ય પનુઃ પ્રાતભર્રદ્વાજં સહાનજુઃ॥ ૫૯॥
ભરત તુ કૃતાનુજ્ઞઃ પ્રયયાૈ રામસિન્નિધમ્ ।
ચત્રકૂટમનપુ્રા ય દૂરે સસં્થા ય સિૈનકાન્ ।
રામસ દશર્નાકાઙ્ક્ષ પ્રયયાૈ ભરતઃ વયમ્॥ ૬૦॥
શત્રુઘે્નન સમુ ત્રેણ ગુહેન ચ પર તપઃ ।
તપ વમ ડલં સવ િવ ચ વાનાે યવતર્ત॥ ૬૧॥
અદૃ ટ્વા રામભવનમ ચ્છદૃ ષમ ડલમ્ ।
કુત્રા તે સીતયા સાધ લ મણને રઘૂત્તમઃ॥ ૬૨॥
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ઊચુરગ્રે ગરેઃ પશ્ચાદ્ગઙ્ગાયા ઉત્તરે તટે ।
િવિવક્તં રામસદનં ર યં કાનનમ ડતમ્॥ ૬૩॥
સફલૈરામ્રપનસઃૈ કદલીખ ડસં તમ્ ।
ચ પકૈઃ કાેિવદારૈશ્ચ પુન્નાગૈિવપુલૈ તથા॥ ૬૪॥
અેવં દ શતમાલાેક્ય મુિન ભભર્રતાેઽગ્રતઃ ।
હષાર્દ્યયાૈ રઘુશ્રેષ્ઠભવનં મિ ત્રણા સહ॥ ૬૫॥
દદશર્ દૂરાદ તભાસરંુ શભંુ
રામસ્ય ગેહં મુિન દસિેવતમ્ ।
ક્ષાગ્રસલંગ્ સવુલ્કલા જનં
રામા ભરામં ભરતઃ સહાનજુઃ॥ ૬૬॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અયાે યાકા ડે અષ્ટમઃ સગર્ઃ॥ ૮॥

॥ નવમઃ સગર્ઃ॥
અથ ગ વાઽઽશ્રમપદસમીપં ભરતાે મુદા ।
સીતારામપદૈયુર્ક્તં પિવત્રમ તશાેભનમ્॥ ૧॥
સ તત્ર વ ઙુ્કશવાિર ચત-
વ િદ ચહ્નાિન પદાિન સવર્તઃ ।
દદશર્ રામસ્ય ભવુાેઽ તમઙ્ગલાિન
અચેષ્ટય પાદરજઃસુ સાનજુઃ॥ ૨॥
અહાે સધુ યાેઽહમમૂિન
રામપાદારિવ દાિઙ્કતભૂતલાિન ।
પ યા મ ય પાદર ે િવ ગ્યં
બ્રહ્માિદદેવૈઃ શ્રુ ત ભશ્ચ િનત્યમ્॥ ૩॥
ઇત્યદ્ભુતપે્રમરસા લુતાશયાે
િવગાઢચેતા રઘનુાથભાવને ।
આન દ શ્રુ નિપત તના તરઃ

50 sanskritdocuments.org



અ યાત્મરામાયણે અયાે યાકા ડમ્

શનૈરવાપાશ્રમસિન્નિધ હરેઃ॥ ૪॥
સ તત્ર દૃ ટ્વા રઘનુાથમા સ્થતં
દૂવાર્દલ યામલમાયતેક્ષણમ્ ।
જટાિકર ટં નવવલ્કલા બરં
પ્રસન્નવક્તં્ર ત ણા ણદ્યુ તમ્॥ ૫॥
િવલાેકય તં જનકાત્મ ં શભુાં
સાૈ મિત્રણા સિેવતપાદપઙ્કજમ્ ।
તદા ભદુદ્રાવ રઘૂત્તમં શચુા
હષાર્ચ્ચ ત પાદયુગં વરાગ્રહીત્॥ ૬॥
રામ તમાકૃ ય સદુ ઘર્બાહુદા યા
પિર વજ્ય સ ષ ચ નતે્રજૈઃ ।
જલૈરથાઙ્કાપેિર સ યવેશયત્
પનુઃ પનુઃ સ પિરષ વજે િવભુઃ॥ ૭॥
અથ તા માતરઃ સવાર્ઃ સમાજગ્મુ વરા વતાઃ ।
રાઘવં દ્રષુ્ટકામા તા ષાતાર્ ગાૈયર્થા જલમ્॥ ૮॥
રામઃ વમાતરં વીક્ષ્ય દુ્રતમુ થાય પાદયાેઃ ।
વવ દે સાશ્રુ સા પતુ્રમા લઙ્ગ્યાતીવ દુઃ ખતા॥ ૯॥
ઇતરાશ્ચ તથા ન વા જનની રઘનુ દનઃ ।
તતઃ સમાગતં દૃ ટ્વા વ સષં્ઠ મુિનપુઙ્ગવમ્॥ ૧૦॥
સાષ્ટાઙ્ગં પ્ર ણપત્યાહ ધ યાેઽ મી ત પનુઃ પનુઃ ।
યથાહર્મપુવે યાહ સવાર્નવે રઘૂદ્વહઃ॥ ૧૧॥
િપતા મે કુશલી િક વા માં િકમાહા તદુઃ ખતઃ ।
વ સષ્ઠ તમવુાચેદં િપતા તે રઘનુ દન॥ ૧૨॥
વ દ્વયાેગા ભતપ્તાત્મા વામવે પિર ચ તયન્ ।
રામરામે ત સીતે ત લ મણે ત મમાર હ॥ ૧૩॥
શ્રુ વા ત કણર્શલૂાભં ગુરાવેર્ચનમ જસા ।
હા હતાેઽ મી ત પ તતાે દન્ રામઃ સલ મણઃ॥ ૧૪॥
તતાેઽનુ દુઃ સવાર્ માતરશ્ચ તથાપરે ।
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હા તાત માં પિરત્યજ્ય ક્વ ગતાેઽ સ ઘ્ ણાકર॥ ૧૫॥
અનાથાેઽ મ મહાબાહાે માં કાે વા લાલયેિદતઃ ।
સીતા ચ લ મણશ્ચવૈ િવલપેતુરતાે શમ્॥ ૧૬॥
વ સષ્ઠઃ શા તવચનૈઃ શમયામાસ તાં શચુમ્ ।
તતાે મ દાિકની ં ગ વા ના વા તે વીતક મષાઃ॥ ૧૭॥
રાજ્ઞે દદુજર્લં તત્ર સવ તે જલકાિઙ્ક્ષણે ।
િપ ડાિન્નવાર્પયામાસ રામાે લ મણસયંુતઃ॥ ૧૮॥
ઇઙ્ગુદ ફલિપ યાકર ચતાન્મધુસ લુતાન્ ।
વયં યદન્નાઃ િપતર તદન્નાઃ તનાેિદતાઃ॥ ૧૯॥
ઇ ત દુખાશ્રપુૂણાર્ક્ષઃ પનુઃ ના વા ગ્ હં યયાૈ ।
સવ િદ વા સુ ચરં ના વા જગ્મુ તદાશ્રમમ્॥ ૨૦॥
ત મ તુ િદવસે સવ ઉપવાસં પ્રચિક્રરે ।
તતઃ પરેદ્યુિવમલે ના વા મ દાિકનીજલે॥ ૨૧॥
ઉપિવષં્ટ સમાગ ય ભરતાે રામમબ્રવીત્ ।
રામ રામ મહાભાગ વાત્માનમ ભષેચય॥ ૨૨॥
રાજં્ય પાલય િપ યં તે જ્યેષ્ઠ વં મે િપતા તથા ।
ક્ષિત્રયાણામયં ધમા ય પ્ર પિરપાલનમ્॥ ૨૩॥
ઇ ટ્વા યજ્ઞૈબર્હુિવધૈઃ પતુ્રાનુ પાદ્ય ત તવે ।
રાજે્ય પતંુ્ર સમારાે ય ગ મ ય સ તતાે વનમ્॥ ૨૪॥
ઇદાની ં વનવાસસ્ય કાલાે નવૈ પ્રસીદ મે ।
માતુમ દુ કૃતં િક ચ મતુ નાહર્ સ પાિહ નઃ॥ ૨૫॥
ઇત્યુ વા ચરણાૈ ભ્રાતુઃ શરસ્યાધાય ભ ક્તતઃ ।
રામસ્ય પુરતઃ સાક્ષાદ્દ ડવ પ તતાે ભુિવ॥ ૨૬॥
ઉ થા ય રાઘવઃ શીઘ્રમારાે યાઙે્કઽ તભ ક્તતઃ ।
ઉવાચ ભરતં રામઃ નેહાદ્રર્નયનઃ શનૈઃ॥ ૨૭॥

વ સ પ્રવક્ષ્યા મ વયાેક્તં યત્તથવૈ તત્ ।
િક તુ મામબ્રવીત્તાતાે નવ વષાર્ ણ પ ચ ચ॥ ૨૮॥
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ઉ ષ વા દ ડકાર યે પુરં પશ્ચા સમાિવશ ।
ઇદાની ં ભરતાયેદં રાજં્ય દતં્ત મયા ખલમ્॥ ૨૯॥
તતઃ િપત્રવૈ સવુ્યકં્ત રાજં્ય દતં્ત તવવૈ િહ ।
દ ડકાર યરાજ્યં મે દતં્ત િપત્રા તથવૈ ચ॥ ૩૦॥
અતઃ િપતવુર્ચઃ કાયર્માવા યામ તયત્નતઃ ।
િપતવુર્ચનમુ લઙ્ઘ્ય વત ત્રાે ય તુ વતર્તે॥ ૩૧॥
સ વન્નવે તકાે દેહા તે િનરયં વ્રજેત્ ।
ત માદ્રાજ્યં પ્રશાિધ વં વયં દ ડકપાલકાઃ॥ ૩૨॥
ભરત વબ્રવીદ્રામં કામુકાે મૂઢધીઃ િપતા ।
સ્ત્રી જતાે ભ્રા તહૃદય ઉન્મત્તાે યિદ વક્ષ્ય ત ।
ત સત્ય મ ત ન ગ્રાહં્ય ભ્રા તવાક્યં યથા સધુીઃ॥ ૩૩॥
શ્રીરામ ઉવાચ
ન સ્ત્રી જતઃ િપતા બ્રૂયાન્ન કામી નવૈ મૂઢધીઃ ।
પવૂ પ્ર તશ્રુતં તસ્ય સત્યવાદ દદાૈ ભયાત્॥ ૩૪॥
અસત્યાદ્ભી તરિધકા મહતાં નરકાદિપ ।
કરાેમીત્યહમ યેત સત્યં તસ્યૈ પ્ર તશ્રુતમ્॥ ૩૫॥
કથં વાક્યમહં કુયાર્મસતં્ય રાઘવાે િહ સન્ ।
ઇત્યુદ િરતમાક યર્ રામસ્ય ભરતાેઽબ્રવીત્॥ ૩૬॥
શ્રીભરત ઉવાચ
તથવૈ ચીરવસનાે વને વ સ્યા મ સવુ્રત ।
ચતુદર્શ સમા વં તુ રાજં્ય કુ યથાસખુમ્॥ ૩૭॥
શ્રીરામ ઉવાચ
િપત્રા દતં્ત તવવૈૈતદ્રાજ્યં મહં્ય વનં દદાૈ ।
વ્યત્યયં યદ્યહં કુયાર્મસત્યં પવૂર્વત્ સ્થતમ્॥ ૩૮॥
અહમ યાગ મ યા મ સવેે વાં લ મણાે યથા ।
નાેચે પ્રાયાપેવેશને ત્ય યેત કલવેરમ્॥ ૩૯॥
ઇત્યેવં િનશ્ચયં કૃ વા દભાર્ના તીયર્ ચાતપે ।
મનસાિપ િવિન શ્ચત્ય પ્રાઙ્મખુાપેિવવેશ સઃ॥ ૪૦॥
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ભરતસ્યાિપ િનબર્ ધં દૃ ટ્વા રામાેઽ તિવ મતઃ ।
નતે્રા તસ જ્ઞાં ગુરવે ચકાર રઘનુ દનઃ॥ ૪૧॥
અેકા તે ભરતં પ્રાહ વ સષ્ઠાે જ્ઞાિનનાં વરઃ ।
વ સ ગુહ્યં વેદં મમ વાક્યા સિુન શ્ચતમ્॥ ૪૨॥
રામાે નારાયણઃ સાક્ષાદ્બ્રહ્મણા યા ચતઃ પુરા ।
રાવણસ્ય વધાથાર્ય તાે દશરથાત્મજઃ॥ ૪૩॥
યાેગમાયાિપ સીતે ત તા જનકન દની ।
શષેાેઽિપ લ મણાે તાે રામમ વે ત સવર્દા॥ ૪૪॥
રાવણં હ તુકામા તે ગ મ ય ત ન સશંયઃ ।
કૈકે યા વરદાનાિદ યદ્યિન્નષુ્ઠરભાષણમ્॥ ૪૫॥
સવ દેવકૃતં નાે ચેદેવં સા ભાષયે કથમ્ ।
ત માત્ત્ય ઽઽગ્રહં તાત રામસ્ય િવિનવતર્ને॥ ૪૬॥
િનવતર્ વ મહાસૈ યૈભ્રાર્ ભઃ સિહતઃ પુરમ્ ।
રાવણં સકુલં હ વા શીઘ્રમવેાગ મ ય ત॥ ૪૭॥
ઇ ત શ્રુ વા ગુરાવેાર્ક્યં ભરતાે િવ મયા વતઃ ।
ગ વા સમીપં રામસ્ય િવ મયાે ફુ લલાેચનઃ॥ ૪૮॥
પાદુકે દેિહ રાજે દ્ર રાજ્યાય તવ પૂ જતે ।
તયાેઃ સવેાં કરાે યવે યાવદાગમનં તવ॥ ૪૯॥
ઇત્યુ વા પાદુકે િદવ્યે યાજેયામાસ પાદયાેઃ ।
રામસ્ય તે દદાૈ રામાે ભરતાયા તભ ક્તતઃ॥ ૫૦॥
ગ્ હી વા પાદુકે િદવ્યે ભરતાે રત્નભૂ ષતે ।
રામં પનુઃ પિરક્ર ય પ્રણનામ પનુઃ પનુઃ॥ ૫૧॥
ભરતઃ પનુરાહેદં ભ યા ગદ્ગદયા ગરા ।
નવપ ચસમા તે તુ પ્રથમે િદવસે યિદ॥ ૫૨॥
નાગ મ ય સ ચેદ્રામ પ્રિવશા મ મહાનલમ્ ।
બાઢ મત્યેવ તં રામાે ભરતં સ યવતર્યત્॥ ૫૩॥
સસૈ યઃ સવ સષ્ઠશ્ચ શત્રુઘ્નસિહતઃ સધુીઃ ।
મા ભમર્િ ત્ર ભઃ સાધ ગમનાયાપેચક્રમે॥ ૫૪॥
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કૈકેયી રામમેકા તે સ્રવન્નતે્રજલાકુલા ।
પ્રા જ લઃ પ્રાહ હે રામ તવ રાજ્યિવઘાતનમ્॥ ૫૫॥
કૃતં મયા દુષ્ટિધયા માયામાેિહતચેતસા ।
ક્ષમ વ મમ દાૈરા યં ક્ષમાસારા િહ સાધવઃ॥ ૫૬॥
વં સાક્ષા દ્વ રવ્યક્તઃ પરમાત્મા સનાતનઃ ।
માયામાનષુ પેણ માેહયસ્ય ખલં જગત્ ।
વયવૈ પ્રેિરતાે લાેકઃ કુ તે સા વસાધુ વા॥ ૫૭॥
વદધીન મદં િવશ્વમ વત તં્ર કરાે ત િકમ્ ।
યથા કૃિત્રમનતર્ક્યાે ત્ય ત કુહકેચ્છયા॥ ૫૮॥
વદધીના તથા માયા નતર્ક બહુ િપણી ।
વયવૈ પ્રેિરતાહં ચ દેવકાય કિર યતા॥ ૫૯॥
પાિપષં્ઠ પાપમનસા કમાર્ચરમિર દમ ।
અદ્ય પ્રતીતાેઽ સ મમ દેવાનામ યગાેચરઃ॥ ૬૦॥
પાિહ િવશ્વેશ્વરાન ત જગન્નાથ નમાેઽ તુ તે ।
છ ધ નેહમયં પાશં પતુ્રિવત્તાિદગાેચરમ્॥ ૬૧॥
વજ્જ્ઞાનાનલખડ્ગને વામહં શરણં ગતા ।
કૈકે યા વચનં શ્રુ વા રામઃ સ મતમબ્રવીત્॥ ૬૨॥
યદાહ માં મહાભાગે ના તં સત્યમવે તત્ ।
મયવૈ પ્રેિરતા વાણી તવ વક્ત્રા દ્વિનગર્તા॥ ૬૩॥
દેવકાયાર્થર્ સદ્ યથર્મત્ર દાષેઃ કુત તવ ।
ગચ્છ વં હૃિદ માં િનતં્ય ભાવય તી િદવાિનશમ્॥ ૬૪॥
સવર્ત્ર િવગત નેહા મદ્ભ યા માેક્ષ્યસઽે ચરાત્ ।
અહં સવર્ત્ર સમદગૃ્ દ્વે યાે વા પ્રય અેવ વા॥ ૬૫॥
ના ત મે ક પકસ્યવે ભજતાેઽનુભ યહમ્ ।
મન્માયામાેિહતિધયાે મામ બ મનુ કૃ તમ્॥ ૬૬॥
સખુદુઃખાદ્યનુગતં ન ત ન તુ ત વતઃ ।
િદષ્ટ ા મદ્ગાેચરં જ્ઞાનમુ પનં્ન તે ભવાપહમ્॥ ૬૭॥
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મર તી તષ્ઠ ભવને લ યસે ન ચ કમર્ ભઃ ।
ઇત્યુક્તા સા પિરક્ર ય રામં સાન દિવ મયા॥ ૬૮॥
પ્રણ ય શતશાે ભૂમાૈ યયાૈ ગેહં મુદા વતા ।
ભરત તુ સહામાત્યૈમાર્ ભગુર્ ણા સહ॥ ૬૯॥
અયાે યામગમચ્છ્ર ઘં્ર રામમવેાનુ ચ તયન્ ।
પાૈર નપદાન્ સવાર્નયાે યાયામુદારધીઃ॥ ૭૦॥
સ્થાપિય વા યથા યાયં ન દગ્રામં યયાૈ વયમ્ ।
તત્ર સહાસને િનતં્ય પાદુકે સ્થા ય ભ ક્તતઃ॥ ૭૧॥
પજૂિય વા યથા રામં ગ ધપુ પાક્ષતાિદ ભઃ ।
રા પેચારૈર ખલૈઃ પ્રત્યહં િનયતવ્રતઃ॥ ૭૨॥
ફલમૂલાશનાે દા તાે જટાવલ્કલધારકઃ ।
અધઃશાયી બ્રહ્મચાર શત્રુઘ્નસિહત તદા॥ ૭૩॥
રાજકાયાર્ ણ સવાર્ ણ યાવ ત થવીતલે ।
તાિન પાદુકયાેઃ સ યઙ્િનવેદય ત રાઘવઃ॥ ૭૪॥
ગણયન્ િદવસા યવે રામાગમનકાઙ્ક્ષયા ।
સ્થતાે રામાિપતમનાઃસાક્ષાદ્બ્રહ્મમુિનયર્થા॥ ૭૫॥
રામ તુ ચત્રકૂટાદ્રાૈ વસન્મુિન ભરા તઃ ।
સીતયા લ મણનેાિપ િક ચ કાલમપુાવસત્॥ ૭૬॥
નાગરાશ્ચ સદા યા ત રામદશર્નલાલસાઃ ।
ચત્રકૂટ સ્થતં જ્ઞા વા સીતયા લ મણને ચ॥ ૭૭॥
દૃ ટ્વા ત જનસ બાધં રામ તત્યાજ તં ગિરમ્ ।
દ ડકાર યગમને કાયર્મ યનુ ચ તયન્॥ ૭૮॥
અ વગા સીતયા ભ્રાત્રા હ્યત્રેરાશ્રમમુત્તમમ્ ।
સવર્ત્ર સખુસવંાસં જનસ બાધવ જતમ્॥ ૭૯॥
ગ વા મુિનમપુાસીનં ભાસય તં તપાવેનમ્ ।
દ ડવ પ્ર ણપત્યાહ રામાેઽહમ ભવાદયે॥ ૮૦॥
િપતુરાજ્ઞાં પુરસૃ્કત્ય દ ડકાનનમાગતઃ ।
વનવાસ મષેણાિપ ધ યાેઽહં દશર્નાત્તવ॥ ૮૧॥
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શ્રુ વા રામસ્ય વચનં રામં જ્ઞા વા હિર પરમ્ ।
પજૂયામાસ િવિધવદ્ભ યા પરમયા મુિનઃ॥ ૮૨॥
વ યૈઃ ફલૈઃ કૃતા ત યમપુિવષં્ટ રઘૂત્તમમ્ ।
સીતાં ચ લ મણં ચવૈ સ તુષ્ટાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૮૩॥
ભાયાર્ મેઽતીવ સં દ્ધા હ્યનસયૂે ત િવશ્રુતા ।
તપશ્ચર તી સુ ચરં ધમર્જ્ઞા ધમર્વ સલા॥ ૮૪॥
અ ત તષ્ઠ ત તાં સીતા પ ય વિરિનષૂદન ।
તથે ત નક ં પ્રાહ રામાે રા વલાેચનઃ॥ ૮૫॥
ગચ્છ દેવી ં નમસૃ્કત્ય શીઘ્રમેિહ પનુઃ શભુે ।
તથે ત રામવચનં સીતા ચાિપ તથાકરાેત્॥ ૮૬॥
દ ડવ પ તતામગ્રે સીતાં દૃ ટ્વા તહૃષ્ટધીઃ ।
અનસયૂા સમા લઙ્ગ્ય વ સે સીતે ત સાદરમ્॥ ૮૭॥
િદવ્યે દદાૈ કુ ડલે દ્વે િન મતે િવશ્વકમર્ણા ।
દુકૂલે દ્વે દદાૈ તસ્યૈ િનમર્લે ભ ક્તસયંુતા॥ ૮૮॥
અઙ્ગરાગં ચ સીતાયૈ દદાૈ િદવ્યં શભુાનના ।
ન ત્યક્ષ્યતેઽઙ્ગરાગેણ શાેભા વાં કમલાનને॥ ૮૯॥
પા તવ્રતં્ય પુરસૃ્કત્ય રામમ વેિહ નિક ।
કુશલી રાઘવાે યાતુ વયા સહ પનુગ્ ર્હમ્॥ ૯૦॥
ભાજેિય વા યથા યાયં રામં સીતાસમ વતમ્ ।
લ મણં ચ તદા રામં પનુઃ પ્રાહ કૃતા જ લઃ॥ ૯૧॥
રામ વમવે ભવુનાિન િવધાય તષેાં
સરંક્ષણાય સરુમાનષુ તયર્ગાદ ન્ ।
દેહાન્ બભ ષ ન ચ દેહગુણૈિવ લપ્તસ-્
વત્તાે બભેત્ય ખલમાેહકર ચ માયા॥ ૯૩॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
અયાે યાકા ડે નવમઃ સગર્ઃ॥ ૯॥
સમાપ્ત મદમયાે યાકા ડમ્
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