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adhyAtmarAmAyaNe bAlakANDamh

અ યાત્મરામાયણે બાલકા ડમ્

॥ પ્રથમઃ સગર્ઃ॥
॥ રામ હૃદયમ્॥

યઃ થવીભરવારણાય િદિવજૈઃ સ પ્રા થત શ્ચન્મયઃ
સ તઃ થવીતલે રિવકુલે માયામનુ યાેઽવ્યયઃ ।

િનશ્ચકં્ર હતરાક્ષસઃ પનુરગાદ્ બ્રહ્મ વમાદ્યં સ્થરાં
ક ત પાપહરાં િવધાય જગતાં તં નક શં ભજે॥ ૧॥

િવશ્વાેદ્ભવ સ્થ તલયાિદષુ હેતુમેકં
માયાશ્રયં િવગતમાયમ ચ ત્યમૂ તમ્ ।

આન દસા દ્રમમલં િનજબાેધ પં
સીતાપ ત િવિદતત વમહં નમા મ॥ ૨॥

પઠ ત યે િનત્યમન યચેતસઃ
વ ત ચા યા ત્મકસિ જ્ઞતં શભુમ્ ।

રામાયણં સવર્પુરાણસમંતં
િનધૂર્તપાપા હિરમવે યા ત તે॥ ૩॥

અ યાત્મરામાયણમવે િનતં્ય
પઠેદ્યદ ચ્છેદ્ભવબ ધમુ ક્તમ્ ।

ગવાં સહસ્રાયુતકાેિટદાનાત્
ફલં લભેદ્યઃ યા સ િનત્યમ્॥ ૪॥

પુરાિર ગિરસ ભૂતા શ્રીરામાણર્વસઙ્ગતા ।
અ યાત્મરામગઙ્ગેયં પનુા ત ભવુનત્રયમ્॥ ૫॥
કૈલાસાગ્રે કદા ચદ્રિવશતિવમલે મ દરે રત્નપીઠે

સિંવષં્ટ યાનિનષં્ઠ િત્રનયનમભયં સિેવતં સદ્ધસ ઘૈઃ ।
દેવી વામાઙ્કસસં્થા ગિરવરતનયા પાવર્તી ભ ક્તનમ્રા
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અ યાત્મરામાયણે બાલકા ડમ્

પ્રાહેદં દેવમીશં સકલમલહરં વાક્યમાન દક દમ્॥ ૬॥
પાવર્ત્યુવાચ

નમાેઽ તુ તે દેવ જગિન્નવાસ
સવાર્ત્મદક્ૃ વં પરમેશ્વરાેઽ સ ।

ચ્છા મ ત વં પુ ષાેત્તમસ્ય
સનાતનં વં ચ સનાતનાેઽ સ॥ ૭॥

ગાે યં યદત્ય તમન યવાચ્યં
વદ ત ભક્તષેુ મહાનુભાવાઃ ।

તદ યહાેઽહં તવ દેવ ભક્તા
પ્રયાેઽ સ મે વં વદ યત્તુ ષ્ટમ્॥ ૮॥

જ્ઞાનં સિવજ્ઞાનમથાનુભ ક્તવૈરાગ્યયુક્તં
ચ મતં િવભા વત્ ।

ના યહં યાે ષદિપ વદુક્તં
યથા તથા બ્રૂિહ તર ત યને॥ ૯॥

ચ્છા મ ચા યચ્ચ પરં રહસ્યં
તદેવ ચાગ્રે વદ વાિર ક્ષ ।

શ્રીરામચ દ્રઽે ખલલાેકસારે
ભ ક્તદૃર્ઢા નાૈભર્વ ત પ્ર સદ્ધા॥ ૧૦॥

ભ ક્તઃ પ્ર સદ્ધા ભવમાેક્ષણાય
ના યત્તતઃ સાધનમ ત િક ચત્ ।

તથાિપ હૃ સશંયબ ધનં મે
િવભેત્તુમહર્સ્યમલાે ક્ત ભ વમ્॥ ૧૧॥

વદ ત રામં પરમેકમાદં્ય
િનર તમાયાગુણસ પ્રવાહમ્ ।

ભજ ત ચાહિનશમપ્રમત્તાઃ
પરં પદં યા ત તથવૈ સદ્ધાઃ॥ ૧૨॥

વદ ત કે ચ પરમાેઽિપ રામઃ
વાિવદ્યયા સં તમાત્મસ જ્ઞમ્ ।

ના ત નાત્માનમતઃ પરેણ
સ બાેિધતાે વેદ પરાત્મત વમ્॥ ૧૩॥
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યિદ મ ના ત કુતાે િવલાપઃ
સીતાકૃતેઽનને કૃતઃ પરેણ ।

ના ત નવૈં યિદ કેન સવે્યઃ
સમાે િહ સવરિપ વ તૈઃ॥ ૧૪॥

અત્રાેત્તરં િક િવિદતં ભવદ્ ભઃ
તદ્બ્રૂત મે સશંયભેિદ વાક્યમ્॥ ૧૫॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ
ધ યા સ ભક્તા સ પરાત્મન વં

યજ્જ્ઞાતુ મચ્છા તવ રામત વમ્ ।
પુરા ન કેના ય ભચાેિદતાેઽહં

વક્તું રહસ્યં પરમં િનગૂઢમ્॥ ૧૬॥
વયાદ્ય ભ યા પિરનાેિદતાેઽહં

વકે્ષ્ય નમસૃ્કત્ય રઘૂત્તમં તે ।
રામઃ પરાત્મા પ્રકૃતેરનાિદ-

રાન દ અેકઃ પુ ષાેત્તમાે િહ॥ ૧૭॥
વમાયયા કૃ ન મદં િહ ટ્વા

નભાવેદ તબર્િહરા સ્થતાે યઃ ।
સવાર્ તરસ્થાેઽિપ િનગૂઢ આત્મા

વમાયયા ષ્ટ મદં િવચષ્ટે॥ ૧૮॥
જગ ત િનતં્ય પિરતાે ભ્રમ ત

ય સિન્નધાૈ ચુ બકલાેહવ દ્ધ ।
અેતન્ન ન ત િવમૂઢ ચત્તાઃ

વાિવદ્યયા સં તમાનસા યે॥ ૧૯॥
વાજ્ઞાનમ યાત્મિન શદુ્ધબુદ્ધે

વારાપેય તીહ િનર તમાયે ।
સસંારમવેાનુસર ત તે વૈ

પતુ્રાિદસક્તાઃ પુ કમર્યુક્તાઃ॥ ૨૦॥
યથાઽપ્રકાશાે ન તુ િવદ્યતે રવાૈ

જ્યાે તઃ વભાવે પરમેશ્વરે તથા ।
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િવશદુ્ધિવજ્ઞાનઘને રઘૂત્તમેઽિવદ્યા
કથં સ્યા પરતઃ પરાત્મિન॥ ૨૧॥

યથા િહ ચા ણા ભ્રમતા ગ્ હાિદકં
િવનષ્ટદષૃ્ટેભ્રર્મતીવ દૃ યતે ।

તથવૈ દેહે દ્રયકતુર્રાત્મનઃ
કૃતે પરેઽ યસ્ય જનાે િવમુહ્ય ત॥ ૨૨॥

નાહાે ન રાિત્રઃ સિવતુયર્થા ભવેત્
પ્રકાશ પાવ્ય ભચારતઃ ક્વ ચત્ ।

જ્ઞાનં તથાજ્ઞાન મદં દ્વયં હરાૈ
રામે કથં સ્થાસ્ય ત શદુ્ધ ચદ્ઘને॥ ૨૩॥

ત મા પરાન દમયે રઘૂત્તમે
િવજ્ઞાન પે િહ ન િવદ્યતે તમઃ ।

અજ્ઞાનસા ક્ષ યરિવ દલાેચને
માયાશ્રય વાન્ન િહ માેહકારણમ્॥ ૨૪॥

અત્ર તે કથિય યા મ રહસ્યમિપ દુલર્ભમ્ ।
સીતારામમ સનૂુસવંાદં માેક્ષસાધનમ્॥ ૨૫॥
પુરા રામાયણે રામે રાવણં દેવક ટકમ્ ।
હ વા રણે રણશ્લાઘી સપતુ્રબલવાહનમ્॥ ૨૬॥
સીતયા સહ સગુ્રીવલ મણા યાં સમ વતઃ ।
અયાે યામગમદ્રામાે હનૂમ પ્રમખુૈ ર્તઃ॥ ૨૭॥
અ ભ ષક્તઃ પિર તાે વ સષ્ઠાદ્યૈમર્હાત્મ ભઃ ।
સહાસને સમાસીનઃ કાેિટસયૂર્સમપ્રભઃ॥ ૨૮॥
દૃ ટ્વા તદા હનૂમ તં પ્રા જ લ પુરતઃ સ્થતમ્ ।
કૃતકાય િનરાકાઙં્ક્ષ જ્ઞાનાપેકં્ષ મહામ તમ્॥ ૨૯॥
રામઃ સીતામવુાચેદં બ્રૂિહ ત વં હનૂમતે ।
િન ક મષાેઽયં જ્ઞાનસ્ય પાતં્ર નાે િનત્યભ ક્તમાન્॥ ૩૦॥
તથે ત નક પ્રાહ ત વં રામસ્ય િન શ્ચતમ્ ।
હનૂમતે પ્રપન્નાય સીતા લાેકિવમાેિહની॥ ૩૧॥
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સીતાવેાચ
રામં િવ દ્ધ પરં બ્રહ્મ સ ચ્ચદાન દમદ્વયમ્ ।
સવાપાિધિવિનમુર્ક્તં સત્તામાત્રમગાેચરમ્॥ ૩૨॥
આન દં િનમર્લં શા તં િનિવકારં િનર જનમ્ ।
સવર્વ્યાિપનમાત્માનં વપ્રકાશમક મષમ્॥ ૩૩॥
માં િવ દ્ધ મૂલપ્રકૃ ત સગર્ સ્થત્ય તકાિરણીમ્ ।
તસ્ય સિન્નિધમાત્રેણ મીદમત દ્રતા॥ ૩૪॥
ત સાિન્ન યાન્મયા ષં્ટ ત મન્નારાે યતેઽબુધૈઃ ।
અયાે યાનગરે જન્મ રઘવુશંઽે તિનમર્લે॥ ૩૫॥
િવશ્વા મત્રસહાય વં મખસરંક્ષણં તતઃ ।
અહલ્યાશાપશમનં ચાપભઙ્ગાે મહે શતુઃ॥ ૩૬॥
મ પા ણગ્રહણં પશ્ચાદ્ભાગર્વસ્ય મદક્ષયઃ ।
અયાે યાનગરે વાસાે મયા દ્વાદશવા ષકઃ॥ ૩૭॥
દ ડકાર યગમનં િવરાધવધ અેવ ચ ।
માયામાર ચમરણં માયાસીતાહૃ ત તથા॥ ૩૮॥
જટાયષુાે માેક્ષલાભઃ કબ ધસ્ય તથવૈ ચ ।
શબયાર્ઃ પજૂનં પશ્ચા સગુ્રીવેણ સમાગમઃ॥ ૩૯॥
વા લનશ્ચ વધઃ પશ્ચા સીતા વષેણમવે ચ ।
સતેુબ ધશ્ચ જલધાૈ લઙ્કાયાશ્ચ િનરાેધનમ્॥ ૪૦॥
રાવણસ્ય વધાે યુદ્ધે સપતુ્રસ્ય દુરાત્મનઃ ।
િવભીષણે રાજ્યદાનં પુ પકેણ મયા સહ॥ ૪૧॥
અયાે યાગમનં પશ્ચાદ્રાજે્ય રામા ભષેચનમ્ ।
અેવમાદ િન કમાર્ ણ મયવૈાચિરતા યિપ
આરાપેય ત રામેઽ મિન્નિવકારેઽ ખલાત્મિન॥ ૪૨॥
રામાે ન ગચ્છ ત ન તષ્ઠ ત નાનુશાેચત્યાકાઙ્ક્ષતે

ત્યજ ત નાે ન કરાે ત િક ચત્ ।
આન દમૂ તરચલઃ પિરણામહીનાે

માયાગુણાનનુગતાે િહ તથા િવભા ત॥ ૪૩॥
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તતાે રામઃ વયં પ્રાહ હનૂમ તમપુ સ્થતમ્ ।
ત વં પ્રવક્ષ્યા મ હ્યાત્માનાત્મપરાત્મનામ્॥ ૪૪॥

આકાશસ્ય યથા ભેદ સ્ત્રિવધાે દૃ યતે મહાન્ ।
જલાશયે મહાકાશ તદવ ચ્છન્ન અેવ િહ ।
પ્ર ત બ બાખ્યમપરં દૃ યતે િત્રિવધં નભઃ॥ ૪૫॥
બુદ્ યવ ચ્છન્નચૈત યમેકં પૂણર્મથાપરમ્ ।
આભાસ વપરં બ બભૂતમવેં િત્રધા ચ તઃ॥ ૪૬॥
સાભાસબુદ્ધઃે ક ર્ વમિવ ચ્છન્નેઽિવકાિર ણ ।
સા ક્ષ યારાે યતે ભ્રા ત્યા વ વં ચ તથા બુધૈઃ॥ ૪૭॥
આભાસ તુ ષા બુ દ્ધરિવદ્યાકાયર્મુચ્યતે ।
અિવ ચ્છન્નં તુ તદ્બ્રહ્મ િવચ્છેદ તુ િવક પતઃ॥ ૪૮॥
અિવ ચ્છન્નસ્ય પૂણન અેક વં પ્ર તપાદ્યતે ।
ત વમસ્યાિદવાક્યૈશ્ચ સાભાસસ્યાહમ તથા॥ ૪૯॥
અૈક્યજ્ઞાનં યદાે પનં્ન મહાવાક્યને ચાત્મનાેઃ ।
તદાઽિવદ્યા વકાયશ્ચ ન યત્યેવ ન સશંયઃ॥ ૫૦॥
અેત દ્વજ્ઞાય મદ્ભક્તાે મદ્ભાવાયાપેપદ્યતે ।
મદ્ભ ક્તિવમખુાનાં િહ શાસ્ત્રગતષુ મુહ્યતામ્ ।
ન જ્ઞાનં ન ચ માેક્ષઃ સ્યાત્તષેાં જન્મશતૈરિપ॥ ૫૧॥
ઇદં રહસ્યં હૃદયં મમાત્મનાે

મયવૈ સાક્ષા ક થતં તવાનઘ ।
મદ્ભ ક્તહીનાય શઠાય ન વયા

દાતવ્યમૈ દ્રાદિપ રાજ્યતાેઽિધકમ્॥ ૫૨॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ

અેતત્તેઽ ભિહતં દેિવ શ્રીરામહૃદયં મયા ।
અ તગુહ્યતમં હૃદ્યં પિવતં્ર પાપશાેધનમ્॥ ૫૩॥
સાક્ષાદ્રામેણ ક થતં સવર્વેદા તસઙ્ગ્રહમ્ ।
યઃ પઠે સતતં ભ યા સ મુક્તાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૫૪॥
બ્રહ્મહત્યાિદ પાપાિન બહુજન્મા જતા યિપ ।
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ન ય ત્યેવ ન સ દેહાે રામસ્ય વચનં યથા॥ ૫૫॥
યાેઽ તભ્રષ્ટાેઽ તપાપી પરધનપરદારેષુ િનત્યાેદ્યતાે વા

તેયી બ્રહ્મઘ્નમાતાિપ વધિનરતાે યાે ગ દાપકાર
યઃ સ પજૂ્યા ભરામં પઠ ત ચ હૃદયં રામચ દ્રસ્ય ભ યા

યાેગી દ્રરૈ યલ યં પદ મહ લભતે સવર્દેવૈઃ સ પજૂ્યમ્॥ ૫૬॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે બાલકા ડે

શ્રીરામહૃદયં નામ પ્રથમઃ સગર્ઃ॥ ૧॥

॥ દ્વતીયઃ સગર્ઃ॥
પાવર્ત્યુવાચ

ધ યા યનુગ્ હીતા મ કૃતાથાર્ મ જગ પ્રભાે ।
િવ ચ્છન્નાે મેઽ તસ દેહગ્ર થભર્વદનુગ્રહાત્॥ ૧॥
વન્મખુાદ્ગ લતં રામત વા તરસાયનમ્ ।
િપબ ત્યા મે મનાે દેવ ન ય ત ભવાપહમ્॥ ૨॥
શ્રીરામસ્ય કથા વત્તઃ શ્રુતા સઙે્ક્ષપતાે મયા ।
ઇદાની ં શ્રાેતુ મચ્છા મ િવ તરેણ સુ્ફટાક્ષરમ્॥ ૩॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ
દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ ગુહ્યાદુ્ગહ્યતરં મહત્ ।

અ યાત્મરામચિરતં રામેણાેક્તં પુરા મમ॥ ૪ ।
તદદ્ય કથિય યા મ તાપત્રયાપહમ્ ।
યચ્છ વા મુચ્યતે જ તુરજ્ઞાનાે થમહાભયાત્ ।
પ્રા ાે ત પરમા દ્ધમ્ દ ઘાર્યુઃ પતુ્રસ ત તમ્॥ ૫॥
ભૂ મભાર્રેણ મગ્ ા દશવદનમખુાશષેરક્ષાેગણાનાં

વા ગાે પમાદાૈ િદિવજમુિનજનૈઃ સાકમ સનસ્ય ।
ગ વા લાેકં દ તી વ્યસનમપુગતં બ્રહ્મણે પ્રાહ સવ
બ્રહ્મા યા વા મુહૂત સકલમિપ હૃદાવેદશષેાત્મક વાત્॥ ૬॥
ત મા ક્ષીરસમુદ્રતીરમગમદ્ બ્રહ્માથ દેવૈ ર્તાે
દેવ્યા ચા ખલલાેકહૃ સ્થમજરં સવર્જ્ઞમીશં હિરમ્ ।
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અ તાષૈીચ્છ ત સદ્ધિનમર્લપદૈઃ તાતે્રૈઃ પુરાણાેદ્ભવૈઃ
ભ યા ગદ્ગદયા ગરા તિવમલૈરાન દબા પૈ ર્તઃ॥ ૭॥
તતઃ સુ્ફર સહસ્રાંશસુહસ્રસદશૃપ્રભઃ ।
આિવરાસીદ્ધિરઃ પ્રાચ્યાં િદશાં વ્યપનય તમઃ॥ ૮॥
કથ ચદ્દષૃ્ટવાન્ બ્રહ્મા દુદર્શર્મકૃતાત્મનામ્ ।
ઇ દ્રનીલપ્રતીકાશં મતાસ્યં પદ્મલાેચનમ્॥ ૯॥
િકર ટહારકેયૂરકુ ડલૈઃ કટકાિદ ભઃ ।
િવભ્રાજમાનં શ્રીવ સકાૈ તુભપ્રભયા વતમ્॥ ૧૦॥
તવુદ્ ભઃ સનકાદૈ્યશ્ચ પાષર્દૈઃ પિરવે ષ્ટતમ્ ।

શઙ્ખચક્રગદાપદ્મવનમાલાિવરા જતમ્॥ ૧૧॥
વણર્યજ્ઞાપેવીતને વણર્વણાર્ બરેણ ચ ।
શ્રયા ભૂ યા ચ સિહતં ગ ડાપેિર સં સ્થતમ્॥ ૧૨॥
હષર્ગદ્ગદયા વાચા તાેતું સમપુચક્રમે॥ ૧૩॥

બ્રહ્માવેાચ
નતાેઽ મ તે પદં દેવ પ્રાણબુદ્ધ દ્રયાત્મ ભઃ ।
ય ચ્ચ ત્યતે કમર્પાશાદૃ્ધિદ િનતં્ય મુમુ ભઃ॥ ૧૪॥
માયયા ગુણમ યા વં જસ્યવ સ લુ પ સ ।
જગત્તને ન તે લપે આન દાનુભવાત્મનઃ॥ ૧૫॥
તથા શુ દ્ધનર્ દુષ્ટાનાં દાના યયનકમર્ ભઃ ।
શદુ્ધાત્મતા તે યશ સ સદા ભ ક્તમતાં યથા॥ ૧૬॥
અત તવાઙ્ ઘ્રમ દષૃ્ટ શ્ચત્તદાષેાપનુત્તયે ।
સદ્યાેઽ તહૃર્દયે િનતં્ય મુિન ભઃ સા વતૈ ર્તઃ॥ ૧૭॥
બ્રહ્માદૈ્યઃ વાથર્ સદ્ યથર્મ મા ભઃ પવૂર્સિેવતઃ ।
અપરાેક્ષાનુભૂત્યથ જ્ઞાિન ભહૃર્િદ ભાિવતઃ॥ ૧૮॥
તવાઙ્ ઘ્રપૂ િનમાર્લ્યતુલસીમાલયા િવભાે ।
પધર્તે વક્ષ સ પદં લ વાિપ શ્રીઃ સપ ત્નવત્॥ ૧૯॥

અત વ પાદભક્તષેુ તવ ભ ક્તઃ શ્રયાેઽિધકા ।
ભ ક્તમવેા ભવા છ ત વદ્ભક્તાઃ સારવેિદનઃ॥ ૨૦॥
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અત વ પાદકમલે ભ ક્તરેવ સદા તુ મે ।
સસંારાઽઽમયતપ્તાનાં ભષેજં ભ ક્તરેવ તે॥ ૨૧॥
ઇ ત બ્રવુ તં બ્રહ્માણં બભાષે ભગવાન્ હિરઃ ।
િક કરાેમી ત તં વેધાઃ પ્રત્યુવાચા તહ ષતઃ॥ ૨૨॥
ભગવન્ રાવણાે નામ પાૈલ ત્યતનયાે મહાન્ ।
રાક્ષસાનામિધપ તમર્દ્દત્તવરદિપતઃ॥ ૨૩॥
િત્રલાેક ં લાેકપાલા શ્ચ બાધતે િવશ્વબાધકઃ ।
માનષુેણ ત તસ્ય મયા કલ્યાણ ક પતા॥ ૨૪॥
અત વં માનષુાે ભૂ વા જિહ દેવિરપું પ્રભાે॥ ૨૫॥

શ્રીભગવાનવુાચ
ક યપસ્ય વરાે દત્ત તપસા તાે ષતને મે ।
યા ચતઃ પતુ્રભાવાય તથેત્યઙ્ગીકૃતં મયા ।
સ ઇદાની ં દશરથાે ભૂ વા તષ્ઠ ત ભૂતલે॥ ૨૬॥
તસ્યાહં પતુ્રતામેત્ય કાૈસલ્યાયાં શભુે િદને ।
ચતુધાર્ઽઽત્માનમવેાહં મીતરયાેઃ થક્॥ ૨૭॥
યાેગમાયાિપ સીતે ત જનકસ્ય ગ્ હે તદા ।
ઉ પ સ્યતે તયા સાધ સવ સ પાદયા યહમ્ ।
ઇત્યુ વા તદર્ધે િવ બ્રર્હ્મા દેવાનથાબ્રવીત્॥ ૨૮॥

બ્રહ્માવેાચ
િવ માર્નષુ પેણ ભિવ ય ત રઘાેઃ કુલે॥ ૨૯॥
યૂયં જ વં સવઽિપ વાનરે વંશસ ભવાન્ ।
િવ ણાેઃ સહાયં કુ ત યાવ સ્થાસ્ય ત ભૂતલે॥ ૩૦॥
ઇ ત દેવાન્ સમાિદ ય સમાશ્વાસ્ય ચ મેિદનીમ્ ।
યયાૈ બ્રહ્મા વભવનં િવ વરઃ સખુમા સ્થતઃ॥ ૩૧॥
દેવાશ્ચ સવ હિર પધાિરણઃ

સ્થતાઃ સહાયાથર્ મત તતાે હરેઃ ।
મહાબલાઃ પવર્ત ક્ષયાેિધનઃ
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પ્રતીક્ષમાણા ભગવ તમીશ્વરમ્॥ ૩૨॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે

બાલકા ડે દ્વતીયઃ સગર્ઃ॥ ૨॥

॥ તીયઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ

અથ રા દશરથઃ શ્રીમાન્ સત્યપરાયણઃ ।
અયાે યાિધપ તવ રઃ સવર્લાેકેષુ િવશ્રુતઃ॥ ૧॥
સાેઽનપત્ય વદુઃખને પીિડતાે ગુ મેકદા ।
વ સષં્ઠ વકુલાચાયર્મ ભવાદ્યેદમબ્રવીત્॥ ૨॥
વા મન્ પતુ્રાઃ કથં મે સ્યુઃ સવર્લક્ષણલ ક્ષતાઃ ।

પતુ્રહીનસ્ય મે રાજં્ય સવ દુઃખાય ક પતે॥ ૩॥
તતાેઽબ્રવીદ્વ સષ્ઠ તં ભિવ ય ત સતુા તવ ।
ચ વારઃ સ વસ પન્ના લાેકપાલા ઇવાપરાઃ॥ ૪॥
શા તાભતાર્રમાનીય ઋ ય ઙ્ગં તપાેધનમ્ ।
અ મા ભઃ સિહતઃ પતુ્રકામે ષ્ટ શીઘ્રમાચર॥ ૫॥
તથે ત મુિનમાનીય મિ ત્ર ભઃ સિહતઃ શુ ચઃ ।
યજ્ઞકમર્ સમારેભે મુિન ભવ તક મષૈઃ॥ ૬॥
શ્રદ્ધયા હૂયમાનેઽગ્ ાૈ તપ્ત બૂનદપ્રભઃ ।
પાયસં વણર્પાત્રસં્થ ગ્ હી વાવેાચ હવ્યવાટ્॥ ૭॥
ગ્ હાણ પાયસં િદવ્યં પતુ્રીયં દેવિન મતમ્ ।
લ સ્યસે પરમાત્માનં પતુ્ર વને ન સશંયઃ॥ ૮॥
ઇત્યુ વા પાયસં દ વા રાજ્ઞે સાેઽ તદર્ધેઽનલઃ ।
વવ દે મુિનશાદૂર્લાૈ રા લ ધમનાેરથઃ॥ ૯॥
વ સષ્ઠઋ ય ઙ્ગા યામનુજ્ઞાતાે દદાૈ હિવઃ ।
કાૈસલ્યાયૈ સકૈકે યૈ અધર્મધ પ્રયત્નતઃ॥ ૧૦॥
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તતઃ સુ મત્રા સ પ્રાપ્તા જગ્ ધ્નુઃ પાૈિત્રકં ચ મ્ ।
કાૈસલ્યા તુ વભાગાધ દદાૈ તસ્યૈ મુદા વતા॥ ૧૧॥
કૈકેયી ચ વભાગાધ દદાૈ પ્રી તસમ વતા ।
ઉપભજુ્ય ચ ં સવાર્ઃ સ્ત્રયાે ગભર્સમ વતાઃ॥ ૧૨॥
દેવતા ઇવ રેજુ તાઃ વભાસા રાજમ દરે ।
દશમે મા સ કાૈસલ્યા સષુવુે પતુ્રમદ્ભુતમ્॥ ૧૩॥
મધુમાસે સતે પક્ષે નવ યાં કકર્ટે શભુે ।
પનુવર્ ક્ષસિહતે ઉચ્ચસ્થે ગ્રહપ ચકે॥ ૧૪॥
મષંે પષૂ ણ સ પ્રાપ્તે પુ પ ષ્ટસમાકુલે ।
આિવરાસી જગન્નાથઃ પરમાત્મા સનાતનઃ॥ ૧૫॥
નીલાે પલદલ યામઃ પીતવાસાશ્ચતુભુર્જઃ ।
જલ ણનતે્રા તઃ સુ્ફર કુ ડલમ ડતઃ॥ ૧૬॥
સહસ્રાકર્પ્રતીકાશઃ િકર ટ કુ ચતાલકઃ ।
શઙ્ખચક્રગદાપદ્મવનમાલાિવરા જતઃ॥ ૧૭॥
અનુગ્રહાખ્યહૃ સ્થે દુસચૂક મતચ દ્રકઃ ।
ક ણારસસ પૂણર્િવશાલાે પલલાેચનઃ ।
શ્રીવ સહારકેયૂરનપુૂરાિદિવભષૂણઃ॥ ૧૮॥
દૃ ટ્વા તં પરમાત્માનં કાૈસલ્યા િવ મયાકુલા ।
હષાર્શ્રપુૂણર્નયના ન વા પ્રા જ લરબ્રવીત્॥ ૧૯॥

કાૈસલ્યાવેાચ
દેવદેવ નમ તેઽ તુ શઙ્ખચક્રગદાધર ।
પરમાત્માચ્યુતાેઽન તઃ પૂણર્ વં પુ ષાેત્તમઃ॥ ૨૦॥
વદ ત્યગાેચરં વાચાં બુદ્ યાદ નામતી દ્રયમ્ ।
વાં વેદવાિદનઃ સત્તામાતં્ર જ્ઞાનૈકિવગ્રહમ્॥ ૨૧॥
વમવે માયયા િવશ્વં જસ્યવ સ હ સ ચ ।
સ વાિદગુણસયંુક્ત તુયર્ અેવામલઃ સદા॥ ૨૨॥
કરાષેીવ ન કતાર્ વં ગચ્છસીવ ન ગચ્છ સ ।
ણાે ષ ન ણાષેીવ પ યસીવ ન પ ય સ॥ ૨૩॥
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અપ્રાણાે હ્યમનાઃ શદુ્ધ ઇત્યાિદ શ્રુ તરબ્રવીત્ ।
સમઃ સવષુ ભૂતષેુ તષ્ઠન્નિપ ન લક્ષ્યસે॥ ૨૪॥
અજ્ઞાન વા ત ચત્તાનાં વ્યક્ત અેવ સમુેધસામ્ ।
જઠરે તવ દૃ ય તે બ્રહ્મા ડાઃ પરમાણવઃ॥ ૨૫॥
વં મમાેદરસ ભૂત ઇ ત લાેકાન્ િવડ બસે ।
ભક્તષેુ પારવ યં તે દષંૃ્ટ મેઽદ્ય રઘૂત્તમ॥ ૨૬॥
સસંારસાગરે મગ્ ા પ તપતુ્રધનાિદષુ ।
ભ્રમા મ માયયા તેઽદ્ય પાદમૂલમપુાગતા॥ ૨૭॥
દેવ વદૂ્રપમેતન્મે સદા તષ્ઠતુ માનસે ।
આ ણાેતુ ન માં માયા તવ િવશ્વિવમાેિહની॥ ૨૮॥
ઉપસહંર િવશ્વાત્મન્નદાે પમલાૈિકકમ્ ।
દશર્ય વ મહાન દબાલભાવં સકુાેમલમ્ ।
લ લતા લઙ્ગનાલાપૈ તિર યા યુ કટં તમઃ॥ ૨૯॥

શ્રીભગવાનવુાચ
યદ્યિદષં્ટ તવા ત્ય બ તત્તદ્ભવતુ ના યથા॥ ૩૦॥
અહં તુ બ્રહ્મણા પવૂ ભૂમેભાર્રાપનુત્તયે ।
પ્રા થતાે રાવણં હ તું માનષુ વમપુાગતઃ॥ ૩૧॥
વયા દશરથનેાહં તપસારાિધતઃ પુરા ।
મ પુત્ર વા ભકાિઙ્ક્ષ યા તથા કૃતમિન દતે॥ ૩૨॥
પમેત વયા દષંૃ્ટ પ્રાક્તનં તપસઃ ફલમ્ ।

મદ્દશર્નં િવમાેક્ષાય ક પતે હ્ય યદુલર્ભમ્॥ ૩૩॥
સવંાદમાવયાેયર્ તુ પઠેદ્વા યાદિપ ।
સ યા ત મમ સા યં મરણે મ ત લભેત્॥ ૩૪॥
ઇત્યુ વા માતરં રામાે બાલાે ભૂ વા રાેદ હ ।
બાલ વેઽપી દ્રનીલાભાે િવશાલાક્ષાેઽ તસુ દરઃ॥ ૩૫॥
બાલા ણપ્રતીકાશાે લા લતા ખલલાેકપઃ ।
અથ રા દશરથઃ શ્રુ વા પતુ્રાેદ્ભવાે સવમ્ ।
આન દાણર્વમગ્ ાેઽસાવાયયાૈ ગુ ણા સહ॥ ૩૬॥
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રામં રા વપત્રાકં્ષ દૃ ટ્વા હષાર્શ્રુસ લુતઃ ।
ગુ ણા તકમાર્ ણ કતર્વ્યાિન ચકાર સઃ॥ ૩૭॥
કૈકેયી ચાથ ભરતમસતૂ કમલેક્ષણા ।
સુ મત્રાયાં યમાૈ તાૈ પૂણ દુસદશૃાનનાૈ॥ ૩૮॥
તદા ગ્રામસહસ્રા ણ બ્રાહ્મણે યાે મુદા દદાૈ ।
સવુણાર્િન ચ રત્નાિન વાસાં સ સરુભીઃ શભુાઃ॥ ૩૯॥
ય મન્ રમ તે મનુયાે િવદ્યયા જ્ઞાનિવ લવે ।
તં ગુ ઃ પ્રાહ રામે ત રમણાદ્રામ ઇત્યિપ॥ ૪૦॥
ભરણાદ્ભરતાે નામ લ મણં લક્ષણા વતમ્ ।
શત્રુઘં્ન શત્રુહ તારમવંે ગુ રભાષત॥ ૪૧॥
લ મણાે રામચ દ્રણે શત્રુઘ્નાે ભરતને ચ ।
દ્વ દ્વ ભૂય ચર તાૈ તાૈ પાયસાંશાનુસારતઃ॥ ૪૨॥
રામ તુ લ મણનેાથ િવચરન્ બાલલીલયા ।
રમયામાસ િપતરાૈ ચે ષ્ટતૈમુર્ગ્ધભા ષતૈઃ॥ ૪૩॥
ભાલે વણર્મયાશ્વ થપણર્મુક્તાફલપ્રભમ્ ।
ક ઠે રત્નમ ણવ્રાતમ યદ્વ િપનખા ચતમ્॥ ૪૪॥
કણર્યાેઃ વણર્સ પન્નરત્નાજુર્નસટાલુકમ્ ।
શ નમ ણમ રકિટસતૂ્રાઙ્ગદૈ ર્તમ્॥ ૪૫॥
મતવક્ત્રા પદશન મ દ્રનીલમ ણપ્રભમ્ ।

અઙ્ગણે િરઙ્ગમાણં તં તણર્કાનનુ સવર્તઃ ।
દૃ ટ્વા દશરથાે રા કાૈસલ્યા મુમુદે તદા॥ ૪૬॥
ભાેક્ષ્યમાણાે દશરથાે રામમેહી ત ચાસકૃત્ ।
આહ્વયત્ય તહષણ પ્રે ણા નાયા ત લીલયા॥ ૪૭॥
આનયે ત ચ કાૈસલ્યામાહ સા સ મતા સતુમ્ ।
ધાવત્યિપ ન શક્નાે ત પ્રષંુ્ટ યાે ગમનાેગ તમ્॥ ૪૮॥
પ્રહસન્ વયમાયા ત કદર્માિઙ્કતપા ણના ।
િક ચદ્ગહૃી વા કવલં પનુરેવ પલાયતે॥ ૪૯॥
કાૈસલ્યા જનની તસ્ય મા સ મા સ પ્રકુવર્તી ।
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વાયનાિન િવ ચત્રા ણ સમલઙૃ્કત્ય રાઘવમ્॥ ૫૦॥
અપપૂાન્ માેદકાન્ કૃ વા કણર્શ કુ લકા તથા ।
કણર્પૂરા શ્ચ િવિવધાન્ વષર્ દ્ધાૈ ચ વાયનમ્॥ ૫૧॥
ગ્ હકૃત્યં તયા ત્યક્તં તસ્ય ચાપલ્યકારણાત્ ।
અેકદા રઘનુાથાેઽસાૈ ગતાે માતરમ તકે॥ ૫૨॥
ભાજેનં દેિહ મે માતનર્ શ્રુતં કાયર્સક્તયા ।
તતઃ ક્રાેધને ભા ડાિન લગુડનેાહનત્તદા॥ ૫૩॥
શક્યસ્થં પાતયામાસ ગવં્ય ચ નવનીતકમ્ ।
લ મણાય દદાૈ રામાે ભરતાય યથાક્રમમ્॥ ૫૪॥
શત્રુઘ્નાય દદાૈ પશ્ચાદ્દિધ દુગ્ધં તથવૈ ચ ।
સદેૂન ક થતે માત્રે હાસ્યં કૃ વા પ્રધાવ ત॥ ૫૫॥
આગતાં તાં િવલાેક્યાથ તતઃ સવઃ પલાિયતમ્ ।
કાૈસલ્યા ધાવમાનાિપ પ્ર ખલ તી પદે પદે॥ ૫૬॥
રઘનુાથં કરે વા િક ચન્નાવેાચ ભા મની ।
બાલભાવં સમા શ્રત્ય મ દં મ દં રાેદ હ॥ ૫૭॥
તે સવ લા લતા માત્રા ગાઢમા લઙ્ગ્ય યત્નતઃ ।
અેવમાન દસ દાેહજગદાન દકારકઃ॥ ૫૮॥
માયાબાલવપુ ર્ વા રમયામાસ દ પતી ।
અથ કાલને તે સવ કાૈમારં પ્ર તપેિદરે॥ ૫૯॥
ઉપનીતા વ સષે્ઠન સવર્િવદ્યાિવશારદાઃ ।
ધનવુદે ચ િનરતાઃ સવર્શાસ્ત્રાથર્વેિદનઃ॥ ૬૦॥
બભવૂજુર્ગતાં નાથા લીલયા નર િપણઃ ।
લ મણ તુ સદા રામમનુગચ્છ ત સાદરમ્॥ ૬૧॥
સવે્યસવેકભાવને શત્રુઘ્નાે ભરતં તથા ।
રામશ્ચાપધરાે િનતં્ય તૂણીબાણા વતઃ પ્રભુઃ॥ ૬૨॥
અશ્વા ઢાે વનં યા ત ગયાયૈ સલ મણઃ ।
હ વા દુષ્ટ ગાન્ સવાર્ન્ િપત્રે સવ યવેદયત્॥ ૬૩॥
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પ્રાત થાય સુ નાતઃ િપતરાવ ભવાદ્ય ચ ।
પાૈરકાયાર્ ણ સવાર્ ણ કરાે ત િવનયા વતઃ॥ ૬૪॥
બ ધુ ભઃ સિહતાે િનતં્ય ભુ વા મુિન ભર વહમ્ ।
ધમર્શાસ્ત્રરહસ્યાિન ણાે ત વ્યાકરાે ત ચ॥ ૬૫॥
અેવં પરાત્મા મનુ વતારાે મનુ યલાેકાનનુ ત્ય સવર્મ્ ।
ચકે્રઽિવકાર પિરણામહીનાે િવચાયર્માણે ન કરાે ત િક ચત્॥ ૬૬॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
બાલકા ડે તીયઃ સગર્ઃ॥ ૩॥

॥ ચતુથર્ઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ

કદા ચ કાૈ શકાેઽ યાગાદયાે યાં વલનપ્રભઃ ।
દ્રષંુ્ટ રામં પરાત્માનં તં જ્ઞા વા વમાયયા॥ ૧॥
દૃ ટ્વા દશરથાે રા પ્રત્યુ થાયા ચરેણ તુ ।
વ સષે્ઠન સમાગ ય પજૂિય વા યથાિવિધ॥ ૨॥
અ ભવાદ્ય મુિન રા પ્રા જ લભર્ ક્તનમ્રધીઃ ।
કૃતાથાઽ મ મનુી દ્રાહં વદાગમનકારણાત્॥ ૩॥
વ દ્વધા યદ્ગહૃમ્ યા ત તત્રવૈાયા ત સ પદઃ ।
યદથર્માગતાેઽ સ વં બ્રૂિહ સતં્ય કરાે મ તત્॥ ૪॥
િવશ્વા મત્રાેઽિપ તં પ્રીતઃ પ્રત્યુવાચ મહીપ તમ્ ।
અહં પવર્ ણ સ પ્રાપ્તે દૃ ટ્વા યષંુ્ટ સરુાન્ િપ ન્॥ ૫॥
યદારભે તદા દૈત્યા િવઘં્ન કુવર્ ત િનત્યશઃ ।
માર ચશ્ચ સબુાહુશ્ચાપરે ચાનુચરા તયાેઃ॥ ૬॥
અત તયાવેર્ધાથાર્ય જ્યેષં્ઠ રામં પ્રયચ્છ મે ।
લ મણને સહ ભ્રાત્રા તવ શ્રેયાે ભિવ ય ત॥ ૭॥
વ સષે્ઠન સહામ ય દ યતાં યિદ રાેચતે ।
પપ્રચ્છ ગુ મેકા તે રા ચ તાપરાયણઃ॥ ૮॥
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િક કરાે મ ગુરાે રામં ત્યક્તું નાે સહતે મનઃ ।
બહુવષર્સહસ્રા તે કષ્ટેનાે પાિદતાઃ સતુાઃ॥ ૯॥
ચ વારાેઽમરતુલ્યા તે તષેાં રામાેઽ તવ લભઃ ।
રામિ વતાે ગચ્છ ત ચેન્ન વા મ કથ ચન॥ ૧૦॥
પ્રત્યાખ્યાતાે યિદ મુિનઃ શાપં દાસ્યત્યસશંયઃ ।
કથં શ્રેયાે ભવને્મહ્યમસતં્ય ચાિપ ન શતે્॥ ૧૧॥

વ સષ્ઠ ઉવાચ
રાજન્ દેવગુહ્યં ગાપેનીયં પ્રયત્નતઃ ।

રામાે ન માનષુાે તઃ પરમાત્મા સનાતનઃ॥ ૧૨॥
ભૂમેભાર્રાવતારાય બ્રહ્મણા પ્રા થતઃ પુરા ।
સ અેવ તાે ભવને કાૈસલ્યાયાં તવાનઘ॥ ૧૩॥
વં તુ પ્ર પ તઃ પવૂ ક યપાે બ્રહ્મણઃ સતુઃ ।
કાૈસલ્યા ચાિદ તદવમાતા પવૂ યશ વની॥ ૧૪॥
ભવ તાૈ તપ ઉગં્ર વૈ તપેાથે બહુવ સરમ્ ।
અગ્રા યિવષયાૈ િવ પૂ યાનૈકત પરાૈ ।
તદા પ્રસન્નાે ભગવાન્ વરદાે ભક્તવ સલઃ॥ ૧૫॥
ણી વ વર મત્યુક્તે વં મે પતુ્રાે ભવામલ ।

ઇ ત વયા યા ચતાેઽસાૈ ભગવાન્ ભૂતભાવનઃ॥ ૧૬॥
તથેત્યુ વાદ્ય પતુ્ર તે તાે રામઃ સ અેવ િહ ।
શષે તુ લ મણાે રાજન્ રામમવેા વપદ્યત॥ ૧૭॥

તાૈ ભરતશત્રુઘ્નાૈ શઙ્ખચકે્ર ગદા તઃ ।
યાેગમાયાિપ સીતે ત તા જનકન દની॥ ૧૮॥
િવશ્વા મત્રાેઽિપ રામાય તાં યાજેિયતુમાગતઃ ।
અેતદુ્ગહ્યતમં રાજન્ન વક્તવ્યં કદાચન॥ ૧૯॥
અતઃ પ્રીતને મનસા પજૂિય વાથ કાૈ શકમ્ ।
પ્રષેય વ રમાનાથં રાઘવં સહલ મણમ્॥ ૨૦॥
વ સષે્ઠનવૈમુક્ત તુ રા દશરથ તદા ।
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કૃતકૃત્ય મવાત્માનં મનેે પ્રમુિદતા તરઃ॥ ૨૧॥
આહૂય રામરામે ત લ મણે ત ચ સાદરમ્ ।
આ લઙ્ગ્ય મૂ યર્વઘ્રાય કાૈ શકાય સમપર્યત્॥ ૨૨॥
તતાેઽ તહૃષ્ટાે ભગવાન્ િવશ્વા મત્રઃ પ્રતાપવાન્ ।
આશી ભર ભન દ્યાથ આગતાૈ રામલ મણાૈ ।
ગ્ હી વા ચાપતૂણીરબાણખડ્ગધરાૈ યયાૈ॥ ૨૩॥
િક ચદે્દશમ તક્ર ય રામમાહૂય ભ ક્તતઃ ।
દદાૈ બલાં ચા તબલાં િવદ્યે દ્વે દેવિન મતે॥ ૨૪॥
યયાેગ્રર્હણમાત્રેણ ક્ષામાિદ ન યતે॥ ૨૫॥
તત ઉત્તીયર્ ગઙ્ગાં તે તાટકાવનમાગમન્ ।
િવશ્વા મત્ર તદા પ્રાહ રામં સત્યપરાક્રમમ્॥ ૨૬॥
અત્રા ત તાટકા નામ રાક્ષસી કામ િપણી ।
બાધતે લાેકમ ખલં જિહ તામિવચારયન્॥ ૨૭॥
તથે ત ધનુરાદાય સગુણં રઘનુ દનઃ ।
ટઙ્કારમકરાેત્તને શ દેનાપૂરયદ્વનમ્॥ ૨૮॥
તચ્છ વાસહમાના સા તાટકા ઘાેર િપણી ।
ક્રાેધસમંૂ ચ્છતા રામમ ભદુદ્રાવ મેઘવત્॥ ૨૯॥
તામેકેન શરેણાશુ તાડયામાસ વક્ષ સ ।
પપાત િવિપને ઘાેરા વમ તી િધરં બહુ॥ ૩૦॥
તતાેઽ તસુ દર યક્ષી સવાર્ભરણભૂ ષતા ।
શાપા પશાચતાં પ્રાપ્તા મુક્તા રામપ્રસાદતઃ॥ ૩૧॥
ન વા રામં પિરક્ર ય ગતા રામાજ્ઞયા િદવમ્॥ ૩૨॥
તતાેઽ તહૃષ્ટઃ પિરર ય રામં

મૂધર્ યવઘ્રાય િવ ચ ત્ય િક ચત્ ।
સવાર્સ્ત્ર લં સરહસ્યમ તં્ર

પ્રીત્યા ભરામાય દદાૈ મનુી દ્રઃ॥ ૩૩॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
બાલકા ડે ચતુથર્ઃ સગર્ઃ॥ ૪॥
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॥ પ ચમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ

તત્ર કામાશ્રમે ર યે કાનને મુિનસઙુ્કલે ।
ઉ ષ વા રજનીમેકાં પ્રભાતે પ્ર સ્થતાઃ શનૈઃ॥ ૧॥
સદ્ધાશ્રમં ગતાઃ સવ સદ્ધચારણસિેવતમ્ ।
િવશ્વા મત્રેણ સ દષ્ટા મનુય તિન્નવા સનઃ॥ ૨॥
પૂ ં ચ મહતી ં ચકૂ્ર રામલ મણયાેદુ્રર્તમ્ ।
શ્રીરામઃ કાૈ શકં પ્રાહ મનુે દ ક્ષાં પ્રિવ યતામ્॥ ૩॥
દશર્ય વ મહાભાગ કુત તાૈ રાક્ષસાધમાૈ ।
તથેત્યુ વા મુિનયર્ષુ્ટમારેભે મુિન ભઃ સહ॥ ૪॥
મ યાહે્ન દદશૃાતે તાૈ રાક્ષસાૈ કામ િપણાૈ ।
માર ચશ્ચ સબુાહુશ્ચ વષર્ તાૈ િધરા સ્થની॥ ૫॥
રામાેઽિપ ધનુરાદાય દ્વાૈ બાણાૈ સ દધે સધુીઃ ।
આકણાર્ તં સમાકૃ ય િવસસજર્ તયાેઃ થક્॥ ૬॥
તયાેરેક તુ માર ચં ભ્રામય છતયાજેનમ્ ।
પાતયામાસ જલધાૈ તદદ્ભુત મવાભવત્॥ ૭॥
દ્વતીયાેઽ ગ્ મયાે બાણઃ સબુાહુમજય ક્ષણાત્ ।
અપરે લક્ષમણનેાશુ હતા તદનુયાિયનઃ॥ ૮॥
પુ પાૈઘૈરાિકરન્ દેવા રાઘવં સહલ મણમ્ ।
દેવદુ દુભયાે નેદુ તુષુ્ટવુઃ સદ્ધચારણાઃ॥ ૯॥
િવશ્વા મત્ર તુ સ પજૂ્ય પૂ હ રઘનુ દનમ્ ।
અઙે્ક િનવે ય ચા લઙ્ગ્ય ભ યા બા પાકુલેક્ષણઃ॥ ૧૦॥
ભાજેિય વા સહ ભ્રાત્રા રામં પક્વફલાિદ ભઃ ।
પુરાણવાક્યૈમર્ધુરૈિનનાય િદવસત્રયમ્॥ ૧૧॥
ચતુથઽહિન સ પ્રાપ્તે કાૈ શકાે રામમબ્રવીત્ ।
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રામ રામ મહાયજ્ઞં દ્રષંુ્ટ ગચ્છામહે વયમ્॥ ૧૨॥
િવદેહરાજનગરે જનકસ્ય મહાત્મનઃ ।
તત્ર માહેશ્વરં ચાપમ ત ય તં િપનાિકના॥ ૧૩॥
દ્રક્ષ્ય સ વં મહાસ વં પજૂ્યસે જનકેન ચ ।
ઇત્યુ વા મુિન ભ તા યાં યયાૈ ગઙ્ગાસમીપગમ્॥ ૧૪॥
ગાૈતમસ્યાશ્રમં પુ યં યત્રાહલ્યાઽઽ સ્થતા તપઃ ।
િદવ્યપુ પફલાપેેતપાદપૈઃ પિરવે ષ્ટતમ્॥ ૧૫॥
ગપ ક્ષગણૈહ નં નાનાજ તુિવવ જતમ્ ।

દૃ ટ્વાવેાચ મુિન શ્રીમાન્ રામાે રા વલાેચનઃ॥ ૧૬॥
કસ્યૈતદાશ્રમપદં ભા ત ભા વચ્છુભં મહત્ ।
પત્રપુ પફલૈયુર્કં્ત જ તુ ભઃ પિરવ જતમ્॥ ૧૭॥
આહ્લાદય ત મે ચેતાે ભગવન્ બ્રૂિહ ત વતઃ॥ ૧૮॥

િવશ્વા મત્ર ઉવાચ
રામ પુરા તં્ત ગાૈતમાે લાેકિવશ્રુતઃ ।

સવર્ધમર્ તાં શ્રેષ્ઠ તપસારાધયન્ હિરમ્॥ ૧૯॥
ત મૈ બ્રહ્મા દદાૈ ક યામહલ્યાં લાેકસુ દર મ્ ।
બ્રહ્મચયણ સ તુષ્ટઃ શશુ્રષૂણપરાયણામ્॥ ૨૦॥
તયા સાધર્ મહાવા સીદ્ગાૈતમ તપતાં વરઃ ।
શક્ર તુ તાં ધષર્િયતુમ તરં પ્રે સરુ વહમ્॥ ૨૧॥
કદા ચન્મુિનવષેેણ ગાૈતમે િનગર્તે ગ્ હાત્ ।
ધષર્િય વાથ િનરગા વિરતં મુિનર યગાત્॥ ૨૨॥
દૃ ટ્વા યા તં વ પેણ મુિનઃ પરમકાપેનઃ ।
પપ્રચ્છ ક વં દુષ્ટાત્મન્ મમ પધરાેઽધમઃ॥ ૨૩॥
સતં્ય બ્રૂિહ ન ચેદ્ભ મ કિર યા મ ન સશંયઃ ।
સાેઽબ્રવીદે્દવરા ેઽહં પાિહ માં કામિકઙ્કરમ્॥ ૨૪॥
કૃતં જુગુ સતં કમર્ મયા કુ સતચેતસા ।
ગાૈતમઃ ક્રાેધતામ્રાક્ષઃ શશાપ િદિવ િધપમ્॥ ૨૫॥
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યાેિનલ પટ દુષ્ટાત્મન્ સહસ્રભગવાન્ ભવ ।
શ વા તં દેવરા નં પ્રિવ ય વાશ્રમં દુ્રતમ્॥ ૨૬॥
દૃ ટ્વાહલ્યાં વપેમાનાં પ્રા જ લ ગાૈતમાેઽબ્રવીત્ ।
દુષ્ટે વં તષ્ઠ દુ ર્ત્તે શલાયામાશ્રમે મમ॥ ૨૭॥
િનરાહારા િદવારાત્રં તપઃ પરમમા સ્થતા ।
આતપાિનલવષાર્િદસિહ ઃ પરમેશ્વરમ્॥ ૨૮॥
યાય તી રામમેકાગ્રમનસા હૃિદ સં સ્થતમ્ ।
નાનાજ તુિવહીનાેઽયમાશ્રમાે મે ભિવ ય ત॥ ૨૯॥
અેવં વષર્સહસ્રષેુ હ્યનેકેષુ ગતષેુ ચ ।
રામાે દાશર થઃ શ્રીમાનાગ મ ય ત સાનજુઃ॥ ૩૦॥
યદા વદાશ્રય શલાં પાદા યામાક્ર મ ય ત ।
તદૈવ ધૂતપાપા વં રામં સ પજૂ્ય ભ ક્તતઃ॥ ૩૧॥
પિરક્ર ય નમસૃ્કત્ય તુ વા શાપા દ્વમાેક્ષ્યસે ।
પવૂર્વન્મમ શશુ્રષૂાં કિર ય સ યથાસખુમ્॥ ૩૨॥
ઇત્યુ વા ગાૈતમઃ પ્રાગા દ્ધમવ તં નગાેત્તમમ્ ।
તદાદ્યહલ્યા ભૂતાનામદૃ યા વાશ્રમે શભુે॥ ૩૩॥
તવ પાદરજઃ પશ કાઙ્ક્ષતે પવનાશના ।
આ તેઽદ્યાિપ રઘુશ્રેષ્ઠ તપાે દુ કરમા સ્થતા॥ ૩૪॥
પાવય વ મનુેભાર્યાર્મહલ્યાં બ્રહ્મણઃ સતુામ્ ।
ઇત્યુ વા રાઘવં હ તે ગ્ હી વા મુિનપુઙ્ગવઃ॥ ૩૫॥
દશર્યામાસ ચાહલ્યામુગ્રેણ તપસા સ્થતામ્ ।
રામઃ શલાં પદા ટ્વા તાં ચાપ યત્તપાેધનામ્॥ ૩૬॥
નનામ રાઘવાેઽહલ્યાં રામાેઽહ મ ત ચાબ્રવીત્ ।
તતાે દૃ ટ્વા રઘુશ્રેષં્ઠ પીતકાૈશયેવાસસમ્॥ ૩૭॥
ચતુભુર્જં શઙ્ખચક્રગદાપઙ્કજધાિરણમ્ ।
ધનુબાર્ણધરં રામં લ મણને સમ વતમ્॥ ૩૮॥
મતવક્તં્ર પદ્મનતંે્ર શ્રીવ સાિઙ્કતવક્ષસમ્ ।

નીલમા ણક્યસઙ્કાશં દ્યાેતય તં િદશાે દશ॥ ૩૯॥
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દૃ ટ્વા રામં રમાનાથં હષર્િવસ્ફાિરતેક્ષણા ।
ગાૈતમસ્ય વચઃ વા જ્ઞા વા નારાયણં વરમ્॥ ૪૦॥
સ પજૂ્ય િવિધવદ્રામમઘ્યાર્િદ ભરિન દતા ।
હષાર્શ્રજુલનતે્રા તા દ ડવ પ્ર ણપત્ય સા॥ ૪૧॥
ઉ થાય ચ પનુદૃર્ ટ્વા રામં રા વલાેચનમ્ ।
પુલકાિઙ્કતસવાર્ઙ્ગા ગરા ગદ્ગદયૈલત॥ ૪૨॥

અહલ્યાવેાચ
અહાે કૃતાથાર્ મ જગિન્નવાસ તે

પાદા જસલંગ્ રજઃકણાદહમ્ ।
શા મ ય પદ્મજશઙ્કરાિદ ભ-
િવ ગ્યતે ર ધતમાનસઃૈ સદા॥ ૪૩॥

અહાે િવ ચત્રં તવ રામ ચે ષ્ટતં
મનુ યભાવને િવમાેિહતં જગત્ ।

ચલસ્યજસં્ર ચરણાિદવ જતઃ
સ પૂણર્ આન દમયાેઽ તમાિયકઃ॥ ૪૪॥

ય પાદપઙ્કજપરાગપિવત્રગાત્રા
ભાગીરથી ભવિવિર ચમખુાન્ પનુા ત ।

સાક્ષા સ અેવ મમ દૃ ગ્વષયાે યદા તે
િક વ યર્તે મમ પુરાકૃતભાગધેયમ્॥ ૪૫॥

મત્યાર્વતારે મનુ કૃ ત હિર
રામા ભધેયં રમણીયદેિહનમ્ ।

ધનુધર્રં પદ્મિવશાલલાેચનં
ભ મ િનતં્ય ન પરાન્ ભ જ યે॥ ૪૬॥

ય પાદપઙ્કજરજઃ શ્રુ ત ભિવ ગ્યં
યન્ના ભપઙ્કજભવઃ કમલાસનશ્ચ ।

યન્નામસારર સકાે ભગવાન્ પુરાિર તં
રામચ દ્રમિનશં હૃિદ ભાવયા મ॥ ૪૭॥

યસ્યાવતારચિરતાિન િવિર ચલાેકે
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ગાય ત નારદમખુા ભવપદ્મ દ્યાઃ ।
આન દ શ્રપુિર ષક્તકુચાગ્રસીમા

વાગીશ્વર ચ તમહં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૪૮॥
સાેઽયં પરાત્મા પુ ષઃ પુરાણ

અેકઃ વય જ્યાે તરન ત આદ્યઃ ।
માયાતનું લાેકિવમાેહનીયાં

ધત્તે પરાનુગ્રહ અેષ રામઃ॥ ૪૯॥
અયં િહ િવશ્વાેદ્ભવસયંમાનામેકઃ

વમાયાગુણ બ બતાે યઃ ।
િવિર ચિવ વીશ્વરનામભેદાન્

ધત્તે વત ત્રઃ પિરપૂણર્ આત્મા॥ ૫૦॥
નમાેઽ તુ તે રામ તવાઙ્ ઘ્રપઙ્કજં

શ્રયા તં વક્ષ સ લા લતં પ્રયાત્ ।
આક્રા તમેકેન જગ ત્રયં પુરા

યેયં મનુી દ્રરૈ ભમાનવ જતૈઃ॥ ૫૧॥
જગતામાિદભૂત વં જગ વં જગદાશ્રયઃ ।
સવર્ભૂતે વસયંુક્ત અેકાે ભા ત ભવાન્ પરઃ॥ ૫૨॥
આેઙ્કારવાચ્ય વં રામ વાચામિવષયઃ પુમાન્ ।
વાચ્યવાચકભેદેન ભવાનવે જગન્મયઃ॥ ૫૩॥
કાયર્કારણક ર્ વફલસાધનભેદતઃ ।
અેકાે િવભા સ રામ વં માયયા બહુ પયા॥ ૫૪॥
વન્માયામાેિહતિધય વાં ન ન ત ત વતઃ ।
માનષું વા ભમ ય તે માિયનં પરમેશ્વરમ્॥ ૫૫॥
આકાશવ વં સવર્ત્ર બિહર તગર્તાેઽમલઃ ।
અસઙ્ગાે હ્યચલાે િનત્યઃ શદુ્ધાે બુદ્ધઃ સદવ્યયઃ॥ ૫૬॥
યાે ષન્મૂઢાહમજ્ઞા તે ત વં ને કથં િવભાે ।
ત માત્તે શતશાે રામ નમસુ્કયાર્મન યધીઃ॥ ૫૭॥
દેવ મે યત્ર કુત્રાિપ સ્થતાયા અિપ સવર્દા ।
વ પાદકમલે સક્તા ભ ક્તરેવ સદા તુ મે॥ ૫૮॥
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નમ તે પુ ષા યક્ષ નમ તે ભક્તવ સલ ।
નમ તેઽ તુ હૃષીકેશ નારાયણ નમાેઽ તુતે॥ ૫૯॥
ભવભયહરમેકં ભાનુકાેિટપ્રકાશં

કર તશરચાપં કાલમેઘાવભાસમ્ ।
કનક ચરવસં્ત્ર રત્નવ કુ ડલાઢ ં

કમલિવશદનતંે્ર સાનજંુ રામમીડે॥ ૬૦॥
તુ વવૈં પુ ષં સાક્ષાદ્રાઘવં પુરતઃ સ્થતમ્ ।

પિરક્ર ય પ્રણ યાશુ સાઽનુજ્ઞાતા યયાૈ પ તમ્॥ ૬૧॥
અહલ્યયા કૃતં તાતંે્ર યઃ પઠેદ્ભ ક્તસયંુતઃ ।
સ મુચ્યતેઽ ખલૈઃ પાપૈઃ પરં બ્રહ્માિધગચ્છ ત॥ ૬૨॥
પતુ્રાદ્યથ પઠેદ્ભ યા રામં હૃિદ િનધાય ચ ।
સવં સરેણ લભતે વ યા અિપ સપુતુ્રકમ્॥ ૬૩॥
સવાર્ન્ કામાનવા ાે ત રામચ દ્રપ્રસાદતઃ॥ ૬૪॥
બ્રહ્મઘ્નાે ગુ ત પગાેઽિપ પુ ષઃ તેયી સરુાપાેઽિપ વા
મા ભ્રા િવિહસકાેઽિપ સતતં ભાેગૈકબદ્ધાતુરઃ ।

િનતં્ય તાતે્ર મદં જપન્ રઘપુ ત ભ યા હૃિદસ્થં મરન્
યાયન્મુ ક્તમપૈુ ત િક પનુરસાૈ વાચારયુક્તાે નરઃ॥ ૬૫॥

ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે બાલકા ડે
અહલ્યાેદ્ધરણં નામ પ ચમઃ સગર્ઃ॥ ૫॥

॥ ષષ્ઠઃ સગર્ઃ॥
િવશ્વા મત્રાેઽથ તં પ્રાહ રાઘવં સહલ મણમ્ ।
ગચ્છામાે વ સ મ થલાં જનકેના ભપા લતામ્॥ ૧॥
દૃ ટ્વા ક્રતવુરં પશ્ચાદયાે યાં ગ તુમહર્ સ ।
ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ ગઙ્ગામુત્તતુ સહરાઘવઃ ।
ત મન્ કાલે નાિવકેન િન ષદ્ધાે રઘનુ દનઃ॥ ૨॥
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નાિવક ઉવાચ
ક્ષાલયા મ તવ પાદપઙ્કજં

નાથ દા દષૃદાેઃ િકમ તરમ્ ।
માનષુીકરણચૂણર્મ ત તે

પાદયાેિર ત કથા પ્રથીયસી॥ ૩॥
પાદા બુજં તે િવમલં િહ કૃ વા

પશ્ચા પરં તીરમહં નયા મ ।
નાે ચેત્તર સદ્યવુતી મલને

સ્યાચ્ચે દ્વભાે િવ દ્ધ કુટુ બહાિનઃ॥ ૪॥
ઇત્યુ વા ક્ષા લતાૈ પાદાૈ પરં તીરં તતાે ગતાઃ ।
કાૈ શકાે રઘનુાથને સિહતાે મ થલાં યયાૈ॥ ૫॥
િવદેહસ્ય પુરં પ્રાતરૃ ષવાટં સમાિવશત્ ।
પ્રાપ્તં કાૈ શકમાક યર્ જનકાેઽ તમુદા વતઃ॥ ૬॥
પૂ દ્રવ્યા ણ સઙ્ગ્ હ્ય સાપેા યાયઃ સમાયયાૈ ।
દ ડવ પ્ર ણપત્યાથ પજૂયામાસ કાૈ શકમ્॥ ૭॥
પપ્રચ્છ રાઘવાૈ દૃ ટ્વા સવર્લક્ષણસયંુતાૈ ।
દ્યાેતય તાૈ િદશઃ સવાર્શ્ચ દ્રસયૂાર્િવવાપરાૈ॥ ૮॥
કસ્યૈતાૈ નરશાદૂર્લાૈ પતુ્રાૈ દેવસતુાપેમાૈ ।
મનઃપ્રી તકરાૈ મેઽદ્ય નરનારાયણાિવવ॥ ૯॥
પ્રત્યુવાચ મુિનઃ પ્રીતાે હષર્યન્ જનકં તદા ।
પતુ્રાૈ દશરથસ્યૈતાૈ ભ્રાતરાૈ રામલ મણાૈ॥ ૧૦॥
મખસરંક્ષણાથાર્ય મયાનીતાૈ િપતુઃ પુરાત્ ।
આગચ્છન્ રાઘવાે માગ તાટકાં િવશ્વઘા તનીમ્॥ ૧૧॥
શરેણૈકેન હતવાન્નાેિદતાે મેઽ તિવક્રમઃ ।
તતાે મમાશ્રમં ગ વા મમ યજ્ઞિવિહસકાન્॥ ૧૨॥
સબુાહુપ્રમખુાન્ હ વા માર ચં સાગરેઽ ક્ષપત્ ।
તતાે ગઙ્ગાતટે પુ યે ગાૈતમસ્યાશ્રમં શભુમ્॥ ૧૩॥
ગ વા તત્ર શલા પા ગાૈતમસ્ય વધૂઃ સ્થતા ।

24 sanskritdocuments.org



અ યાત્મરામાયણે બાલકા ડમ્

પાદપઙ્કજસં પશાર્ કૃતા માનષુ િપણી॥ ૧૪॥
દૃ ટ્વાહલ્યાં નમસૃ્કત્ય તયા સ યક્પ્રપૂ જતઃ ।
ઇદાની ં દ્રષુ્ટકામ તે ગ્ હે માહેશ્વરં ધનુઃ॥ ૧૫॥
પૂ જતં રાજ ભઃ સવદૃર્ષ્ટ મત્યનુશશુ્રવુે ।
અતાે દશર્ય રાજે દ્ર શવૈં ચાપમનુત્તમમ્ ।
દૃ ટ્વાયાે યાં જગ મષુઃ િપતરં દ્રષુ્ટ મચ્છ ત॥ ૧૬॥
ઇત્યુક્તાે મુિનના રા પૂ હાર્િવ ત પજૂયા ।
પજૂયામાસ ધમર્જ્ઞાે િવિધદષૃ્ટેન કમર્ણા ।
તતઃ સ પ્રષેયામાસ મિ ત્રણં બુ દ્ધમત્તરમ્॥ ૧૭॥

જનક ઉવાચ
શીઘ્રમાનય િવશ્વેશચાપં રામાય દશર્ય॥ ૧૮॥
તતાે ગતે મિ ત્રવરે રા કાૈ શકમબ્રવીત્ ।
યિદ રામાે ધનુ ર્ વા કાેટ ામારાપેયેદુ્ગણમ્॥ ૧૯॥
તદા મયાત્મ સીતા દ યતે રાઘવાય િહ ।
તથે ત કાૈ શકાેઽ યાહ રામં સવંીક્ષ્ય સ મતમ્॥ ૨૦॥
શીઘં્ર દશર્ય ચાપા યં રામાયા મતતજેસે ।
અેવં બ્રવુ ત માનૈીશે આગતાશ્ચાપવાહકાઃ॥ ૨૧॥
ચાપં ગ્ હી વા બ લનઃ પ ચસાહસ્રસઙ્ખ્યકાઃ ।
ઘ ટાશતસમાયુકં્ત મ ણવ િદભૂ ષતમ્॥ ૨૨॥
દશર્યામાસ રામાય મ ત્રી મ ત્રયતાં વરઃ ।
દૃ ટ્વા રામઃ પ્રહૃષ્ટાત્મા બદ્ વા પિરકરં દૃઢમ્॥ ૨૩॥
ગ્ હી વા વામહ તને લીલયા તાેલયન્ ધનુઃ ।
આરાપેયામાસ ગુણં પ ય વ ખલરાજસુ॥ ૨૪॥
ઈષદાકષર્યામાસ પા ણના દ ક્ષણને સઃ ।
બભ ખલહૃ સારાે િદશઃ શ દેન પૂરયન્॥ ૨૫॥
િદશશ્ચ િવિદશશ્ચવૈ વગ મત્ય રસાતલમ્ ।
તદદ્ભુતમભૂત્તત્ર દેવાનાં િદિવ પ યતામ્॥ ૨૬॥
આચ્છાદય તઃ કુસમુૈદવાઃ તુ ત ભર િડરે ।
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દેવદુ દુભયાે નેદુનર્ તુશ્ચા સરાેગણાઃ॥ ૨૭॥
દ્વધા ભગ્ ં ધનુદૃર્ ટ્વા રા લઙ્ગ્ય રઘૂદ્વહમ્ ।
િવ મયં લે ભરે સીતામાતરાેઽ તઃપુરા જરે॥ ૨૮॥
સીતા વણર્મયી ં માલાં ગ્ હી વા દ ક્ષણે કરે ।
મતવક્ત્રા વણર્વણાર્ સવાર્ભરણભૂ ષતા॥ ૨૯॥

મુક્તાહારૈઃ કણર્પત્રૈઃ ક્વણચ્ચરણનપુૂરા ।
દુકૂલપિરસવંીતા વસ્ત્રા તવ્યર્ જત તની॥ ૩૦॥
રામસ્યાપેિર િન ક્ષ ય મયમાના મુદં યયાૈ ।
તતાે મુમુિદરે સવ રાજદારાઃ વલઙૃ્કતમ્॥ ૩૧॥
ગવાક્ષ લર ધ્રે યાે દૃ ટ્વા લાેકિવમાેહનમ્ ।
તતાેઽબ્રવીન્મુિન રા સવર્શાસ્ત્રિવશારદઃ॥ ૩૨॥
ભાે કાૈ શક મુિનશ્રેષ્ઠ પતં્ર પ્રષેય સ વરમ્ ।
રા દશરથઃ શીઘ્રમાગચ્છતુ સપતુ્રકઃ॥ ૩૩।
િવવાહાથ કુમારાણાં સદારઃ સહમિ ત્ર ભઃ ।
તથે ત પ્રષેયામાસ દૂતા વિરતિવક્રમાન્॥ ૩૪॥
તે ગ વા રાજશાદૂર્લં રામશ્રેયાે યવેદયન્ ।
શ્રુ વા રામકૃતં રા હષણ મહતા લુતઃ॥ ૩૫॥
મ થલાગમનાથાર્ય વરયામાસ મિ ત્ર ભઃ ।
ગચ્છ તુ મ થલાં સવ ગ શ્વરથપત્તયઃ॥ ૩૬॥
રથમાનય મે શીઘં્ર ગચ્છા યદ્યવૈ મા ચરમ્ ।
વ સષ્ઠ વગ્રતાે યાતુ સદારઃ સિહતાેઽ ગ્ ભઃ॥ ૩૭॥
રામમા ઃ સમાદાય મુિનમ ભગવાન્ ગુ ઃ ।
અેવં પ્રસ્થા ય સકલં રાજ ષિવપુલં રથમ્॥ ૩૮॥
મહત્યા સનેયા સાધર્મા હ્ય વિરતાે યયાૈ ।
આગતં રાઘવં શ્રુ વા રા હષર્સમાકુલઃ॥ ૩૯॥
પ્રત્યુ જગામ જનકઃ શતાન દપુરાેધસા ।
યથાેક્તપજૂયા પજંૂ્ય પજૂયામાસ સ કૃતમ્॥ ૪૦॥
રામ તુ લ મણનેાશુ વવ દે ચરણાૈ િપતુઃ ।
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તતાે હૃષ્ટાે દશરથાે રામં વચનમબ્રવીત્॥ ૪૧॥
િદષ્ટ ા પ યા મ તે રામ મખંુ ફુ લા બુ પેમમ્ ।
મનુેરનુગ્રહા સવ સ પનં્ન મમ શાેભનમ્॥ ૪૨॥
ઇત્યુ વાઘ્રાય મૂધાર્નમા લઙ્ગ્ય ચ પનુઃ પનુઃ ।
હષણ મહતાિવષ્ટાે બ્રહ્માન દં ગતાે યથા॥ ૪૩॥
તતાે જનકરાજેન મ દરે સિન્નવે શતઃ ।
શાેભને સવર્ભાેગાઢ ે સદારઃ સસતુઃ સખુી॥ ૪૪॥
તતઃ શભુે િદને લગ્ ે સમુુહૂત રઘૂત્તમમ્ ।
આનયામાસ ધમર્જ્ઞાે રામં સભ્રા કં તદા॥ ૪૫॥
રત્ન ત ભસિુવ તારે સિુવતાને સતુાેરણે ।
મ ડપે સવર્શાેભાઢ ે મુક્તાપુ પફલા વતે॥ ૪૬॥
વેદિવદ્ ભઃ સસુ બાધે બ્રાહ્મણૈઃ વણર્ભૂ ષતૈઃ ।
સવુા સની ભઃ પિરતાે િન કક ઠ ભરા તે॥ ૪૭॥
ભેર દુ દુ ભિનઘાષૈગ ત ત્યૈઃ સમાકુલે ।
િદવ્યરત્ના ચતે વણર્પીઠે રામં યવેશયત્॥ ૪૮॥
વ સષં્ઠ કાૈ શકં ચવૈ શતાન દઃ પુરાેિહતઃ ।
યથાક્રમં પજૂિય વા રામસ્યાેભયપાશ્વર્યાેઃ॥ ૪૯॥
સ્થાપિય વા સ તત્રા ગ્ વાલિય વા યથાિવિધ ।
સીતામાનીય શાેભાઢ ાં નાનારત્નિવભૂ ષતામ્॥ ૫૦॥
સભાયા જનકઃ પ્રાયાદ્રામં રા વલાેચનમ્ ।
પાદાૈ પ્રક્ષાલ્ય િવિધવત્તદપાે મૂ યર્ધારયત્॥ ૫૧॥
યા તા મૂિધ્ન શવણ બ્રહ્મણા મુિન ભઃ સદા ।
તતઃ સીતાં કરે વા સાક્ષતાેદકપવૂર્કમ્॥ ૫૨॥
રામાય પ્રદદાૈ પ્રીત્યા પા ણગ્રહિવધાનતઃ ।
સીતા કમલપત્રાક્ષી વણર્મુક્તાિદભૂ ષતા॥ ૫૩॥
દ યતે મે સતુા તુ યં પ્રીતાે ભવ રઘૂત્તમ ।
ઇ ત પ્રીતને મનસા સીતાં રામકરેઽપર્યન્॥ ૫૪॥
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મુમાેદ જનકાે લ મી ં ક્ષીરા ધિરવ િવ ણવે ।
ઉ મલાં ચાૈરસી ં ક યાં લ મણાય દદાૈ મુદા॥ ૫૫॥
તથવૈ શ્રુ તક ત ચ મા ડવી ં ભ્રા ક યકે ।
ભરતાય દદાવેકાં શત્રુઘ્નાયાપરાં દદાૈ॥ ૫૬॥
ચ વારાે દારસ પન્ના ભ્રાતરઃ શભુલક્ષણાઃ ।
િવરેજુઃ પ્રજયા સવ લાેકપાલા ઇવાપરે॥ ૫૭॥
તતાેઽબ્રવીદ્વ સષ્ઠાય િવશ્વા મત્રાય મૈ થલઃ ।
જનકઃ વસતુાેદ તં નારદેના ભભા ષતમ્॥ ૫૮॥
યજ્ઞભૂ મિવશદ્ુ યથ કષર્તાે લાઙ્ગલને મે ।
સીતામખુા સમુ પન્ના ક યકા શભુલક્ષણા॥ ૫૯॥
તામદ્રાક્ષમહં પ્રીત્યા પુિત્રકાભાવભાિવતામ્ ।
અિપતા પ્રયભાયાર્યૈ શરચ્ચ દ્રિનભાનના॥ ૬૦॥
અેકદા નારદાેઽ યાગા દ્વિવક્તે મિય સં સ્થતે ।
રણયન્મહતીમ્ વીણાં ગાયન્નારાયણં િવભુમ્॥ ૬૧॥
પૂ જતઃ સખુમાસીનાે મામવુાચ સખુા વતઃ ।

વ વચનં ગુહ્યં તવા યુદયકારણમ્॥ ૬૨॥
પરમાત્મા હૃષીકેશાે ભક્તાનુગ્રહકા યયા ।
દેવકાયાર્થર્ સદ્ યથ રાવણસ્ય વધાય ચ॥ ૬૩॥

તાે રામ ઇ ત ખ્યાતાે માયામાનષુવષે ક્ ।
આ તે દાશર થભૂર્ વા ચતુધાર્ પરમેશ્વરઃ॥ ૬૪॥
યાેગમાયાઽિપ સીતે ત તા વૈ તવ વે મિન ।
અત વં રાઘવાયવૈ દેિહ સીતાં પ્રયત્નતઃ॥ ૬૫॥
ના યે યઃ પવૂર્ભાયષા રામસ્ય પરમાત્મનઃ ।
ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ દેવગ ત દેવમુિન તદા॥ ૬૬॥
તદાર ય મયા સીતા િવ ણાેલર્ મીિવભાવ્યતે ।
કથં મયા રાઘવાય દ યતે નક શભુા॥ ૬૭॥
ઇ ત ચ તાસમાિવષ્ટઃ કાયર્મેકમ ચ તયમ્ ।
મ પતામહગેહે તુ યાસભૂત મદં ધનુઃ॥ ૬૮॥
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ઈશ્વરેણ પુરા ક્ષપ્તં પુરદાહાદન તરમ્ ।
ધનુરેત પણં કાયર્ મ ત ચ ત્ય કૃતં તથા॥ ૬૯॥
સીતાપા ણગ્રહાથાર્ય સવષાં માનનાશનમ્ ।
વ પ્રસાદાન્મુિનશ્રેષ્ઠ રામાે રા વલાેચનઃ॥ ૭૦॥
આગતાેઽત્ર ધનુદ્રર્ષંુ્ટ ફ લતાે મે મનાેરથઃ ।
અદ્ય મે સફલં જન્મ રામ વાં સહ સીતયા॥ ૭૧॥
અેકાસનસં્થ પ યા મ ભ્રાજમાનં રિવ યથા॥ ૭૨॥
વ પાદા બુધરાે બ્રહ્મા ષ્ટચક્રપ્રવતર્કઃ ।
બ લ વ પાદસ લલં વાભૂિદ્દિવ િધપઃ॥ ૭૩॥
વ પાદપાંસસું પશાર્દહલ્યા ભ ર્શાપતઃ ।
સદ્ય અેવ િવિનમુર્ક્તા કાેઽ ય વત્તાેઽિધર ક્ષતા॥ ૭૪॥
ય પાદપઙ્કજપરાગસરુાગયાે ગ-

દૈ જત ભવભયં જતકાલચકૈ્રઃ ।
યન્નામક તર્નપરા જતદુઃખશાેકા

દેવા તમવે શરણં સતતં પ્રપદે્ય॥ ૭૫॥
ઇ ત તુ વા પઃ પ્રાદાદ્રાઘવાય મહાત્મને ।
દ નારાણાં કાેિટશતં રથાનામયુતં તદા॥ ૭૬॥
અશ્વાનાં િનયુતં પ્રાદાદ્ગ નાં ષટ્શતં તથા ।
પત્તીનાં લક્ષમેકં તુ દાસીનાં િત્રશતં દદાૈ॥ ૭૭॥
િદવ્યા બરા ણ હારા શ્ચ મુક્તારત્નમયાે વલાન્ ।
સીતાયૈ જનકઃ પ્રાદા પ્રીત્યા દુિહ વ સલઃ॥ ૭૮॥
વ સષ્ઠાદ ન્ સસુ પજૂ્ય ભરતં લ મણં તથા ।
પજૂિય વા યથા યાયં તથા દશરથં પમ્॥ ૭૯॥
પ્રસ્થાપયામાસ પાે રા નં રઘુસત્તમમ્ ।
સીતામા લઙ્ગ્ય દતી ં માતરઃ સાશ્રુલાેચનાઃ॥ ૮૦॥
શ્વશ્રૂશશુ્રષૂણપરા િનતં્ય રામમનવુ્રતા ।
પા તવ્રત્યમપુાલ બ્ય તષ્ઠ વ સે યથા સખુમ્॥ ૮૧॥
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પ્રયાણકાલે રઘનુ દનસ્ય ભેર દઙ્ગાનકતૂયર્ઘાષેઃ ।
વવાર્ સભેર ઘનતૂયર્શ દૈઃ સમંૂ ચ્છતાે ભૂતભયઙ્કરાેઽભૂત્॥ ૮૨॥

ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
બાલકા ડે ષષ્ઠઃ સગર્ઃ॥ ૬॥

॥ સપ્તમઃ સગર્ઃ॥
અથ ગચ્છ ત શ્રીરામે મૈ થલાદ્યાજેનત્રયમ્ ।
િન મત્તા ય તઘાેરા ણ દદશર્ પસત્તમઃ॥ ૧॥
ન વા વ સષં્ઠ પપ્રચ્છ િક મદં મુિનપુઙ્ગવ ।
િન મત્તાનીહ દૃ ય તે િવષમા ણ સમ તતઃ॥ ૨॥
વ સષ્ઠ તમથ પ્રાહ ભયમાગા મ સચૂ્યતે ।
પનુર યભયં તેઽદ્ય શીઘ્રમવે ભિવ ય ત॥ ૩॥
ગાઃ પ્રદ ક્ષણં યા ત પ ય વાં શભુસચૂકાઃ ।

ઇત્યેવં વદત તસ્ય વવાૈ ઘાેરતરાેઽિનલઃ॥ ૪॥
મુ ણ શ્ચક્ષૂં ષ સવષાં પાંસુ ષ્ટ ભરદર્યન્ ।
તતાે વ્રજન્ દદશાર્ગ્રે તે ેરા શમપુ સ્થતમ્॥ ૫॥
કાેિટસયૂર્પ્રતીકાશં િવદ્યુ પુ જસમપ્રભમ્ ।
તે ેરા શ દદશાર્થ મદગ્ યં પ્રતાપવાન્॥ ૬॥
નીલમેઘિનભં પ્રાંશું જટામ ડલમ ડતમ્ ।
ધનુઃ પરશપુા ણ ચ સાક્ષા કાલ મવા તકમ્॥ ૭॥
કાતર્વીયાર્ તકં રામં દપૃ્તક્ષિત્રયમદર્નમ્ ।
પ્રાપ્તં દશરથસ્યાગ્રે કાલ ત્યુ મવાપરમ્॥ ૮॥
તં દૃ ટ્વા ભયસ ત્ર તાે રા દશરથ તદા ।
અઘ્યાર્િદપૂ ં િવ ત્ય ત્રાિહ ત્રાહી ત ચાબ્રવીત્॥ ૯॥
દ ડવ પ્ર ણપત્યાહ પતુ્રપ્રાણં પ્રયચ્છ મે ।
ઇ ત બ્રવુ તં રા નમનાદતૃ્ય રઘૂત્તમમ્॥ ૧૦॥
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ઉવાચ િનષુ્ઠરં વાક્યં ક્રાેધા પ્રચ લતે દ્રયઃ ।
વં રામ ઇ ત ના ા મે ચર સ ક્ષિત્રયાધમ॥ ૧૧॥
દ્વ દ્વયુદં્ધ પ્રયચ્છાશુ યિદ વં ક્ષિત્રયાેઽ સ વૈ ।
પુરાણં જજર્રં ચાપં ભઙ્ વા વં ક થસે મુધા॥ ૧૨॥
અ મ તુ વૈ ણવે ચાપે આરાપેય સ ચેદુ્ગણમ્ ।
તદા યુદં્ધ વયા સાધ કરાે મ રઘવુંશજ॥ ૧૩॥
નાે ચે સવાર્ન્ હિન યા મ ક્ષિત્રયા તકરાે હ્યહમ્ ।
ઇ ત બ્રવુ ત વૈ ત મ શ્ચચાલ વસધુા શમ્॥ ૧૪॥
અ ધકારાે બભવૂાથ સવષામિપ ચ ષામ્ ।
રામાે દાશર થવ રાે વીક્ષ્ય તં ભાગર્વં ષા॥ ૧૫॥
ધનુરા ચ્છદ્ય તદ્ધ તાદારાે ય ગુણમ જસા ।
તૂણીરાદ્બાણમાદાય સ ધાયાકૃ ય વીયર્વાન્॥ ૧૬॥
ઉવાચ ભાગર્વં રામં બ્રહ્મન્ વચાે મમ ।
લકં્ષ્ય દશર્ય બાણસ્ય હ્યમાેઘાે મમ સાયકઃ॥ ૧૭॥
લાેકાન્ પાદયુગં વાિપ વદ શીઘં્ર મમાજ્ઞયા ।
અયં લાેકઃ પરાે વાથ વયા ગ તું ન શક્યતે॥ ૧૮॥
અેવં વં િહ પ્રકતર્વં્ય વદ શીઘં્ર મમાજ્ઞયા ।
અેવં વદ ત શ્રીરામે ભાગર્વાે િવકૃતાનનઃ॥ ૧૯॥
સં મરન્ પવૂર્ ત્તા ત મદં વચનમબ્રવીત્ ।
રામ રામ મહાબાહાે ને વાં પરમેશ્વરમ્॥ ૨૦॥
પુરાણપુ ષં િવ ં જગ સગર્લયાેદ્ભવમ્ ।
બાલ્યેઽહં તપસા િવ મારાધિયતુમ જસા॥ ૨૧॥
ચક્રતીથ શભંુ ગ વા તપસા િવ મ વહમ્ ।
અતાષેયં મહાત્માનં નારાયણમન યધીઃ॥ ૨૨॥
તતઃ પ્રસન્નાે દેવેશઃ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ ।
ઉવાચ માં રઘુશ્રેષ્ઠ પ્રસન્નમખુપઙ્કજઃ॥ ૨૩॥

શ્રીભગવાનવુાચ
ઉ ત્તષ્ઠ તપસાે બ્રહ્મન્ ફ લતં તે તપાે મહત્ ।

adhyaatmaRamBal.pdf 31



અ યાત્મરામાયણે બાલકા ડમ્

મ ચ્ચદંશને યુક્ત વં જિહ હૈહયપુઙ્ગવમ્॥ ૨૪॥
કાતર્વીય િપ હણં યદથ તપસઃ શ્રમઃ ।
તત સ્ત્રઃસપ્તકૃ વ વં હ વા ક્ષિત્રયમ ડલમ્॥ ૨૫॥
કૃ નાં ભૂ મ ક યપાય દ વા શા તમપુાવહ ।
ત્રેતામખુે દાશર થભૂર્ વા રામાેઽહમવ્યયઃ॥ ૨૬॥
ઉ પ સ્યે પરયા શ યા તદા દ્રક્ષ્ય સ માં તતઃ ।
મત્તજેઃ પનુરાદાસ્યે વિય દતં્ત મયા પુરા॥ ૨૭॥
તદા તપશ્ચર લાેકે તષ્ઠ વં બ્રહ્મણાે િદનમ્ ।
ઇત્યુ વા તદર્ધે દેવ તથા સવ કૃતં મયા॥ ૨૮॥
સ અેવ િવ વં રામ તાેઽ સ બ્રહ્મણા થતઃ ।
મિય સ્થતં તુ વત્તજે વયવૈ પનુરાહૃતમ્॥ ૨૯॥
અદ્ય મે સફલં જન્મ પ્રતીતાેઽ સ મમ પ્રભાે ।
બ્રહ્માિદ ભરલ ય વં પ્રકૃતેઃ પારગાે મતઃ॥ ૩૦॥
વિય જન્માિદષડ્ભાવા ન સ ત્યજ્ઞાનસ ભવાઃ ।
િનિવકારાેઽ સ પૂણર્ વં ગમનાિદિવવ જતઃ॥ ૩૧॥
યથા જલે ફેન લં ધૂમાે વહ્નાૈ તથા વિય ।
વદાધારા વ દ્વષયા માયા કાય જત્યહાે॥ ૩૨॥
યાવન્માયા તા લાેકા તાવ વાં ન િવ નતે ।
અિવચાિરત સદ્ધષૈાઽિવદ્યા િવદ્યાિવરાેિધની॥ ૩૩॥
અિવદ્યાકૃતદેહાિદસઙ્ઘાતે પ્ર ત બ બતા ।
ચચ્છ ક્ત ર્ વલાેકેઽ મન્ વ ઇત્ય ભધીયતે॥ ૩૪॥
યાવદે્દહમનઃપ્રાણબુદ્ યાિદ વ ભમાનવાન્ ।
તાવ ક ર્ વભાે વસખુદુઃખાિદભાગ્ભવેત્॥ ૩૫॥
આત્મનઃસં તનાર્ ત બુદ્ધજે્ઞાર્નં ન વ ત ।
અિવવેકાદ્દવ્યં યુઙ્ વા સસંાર ત પ્રવતર્તે॥ ૩૬॥
જડસ્ય ચ સમાયાેગા ચ્ચ વં ભૂયા ચ્ચતે તથા ।
જડસઙ્ગા જડ વં િહ જલાગ્ યાેમલનં યથા॥ ૩૭॥
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યાવ વ પાદભક્તાનાં સઙ્ગસાખૈ્યં ન િવ દ ત ।
તાવ સસંારદુઃખાૈઘાન્ન િનવતન્નરઃ સદા॥ ૩૮॥
ત સઙ્ગલ ધયા ભ યા યદા વાં સમપુાસતે ।
તદા માયા શનૈયાર્ ત તાનવં પ્ર તપદ્યતે॥ ૩૯॥
તત વજ્જ્ઞાનસ પન્નઃ સદુ્ગ તને લ યતે ।
વાક્યજ્ઞાનં ગુરાેલર્ વા વ પ્રસાદા દ્વમુચ્યતે॥ ૪૦॥
ત મા વદ્ભ ક્તહીનાનાં ક પકાેિટશતૈરિપ ।
ન મુ ક્તશઙ્કા િવજ્ઞાનશઙ્કા નવૈ સખંુ તથા॥ ૪૧॥
અત વ પાદયુગલે ભ ક્તમ જન્મજન્મિન ।
સ્યા વદ્ભ ક્તમતાં સઙ્ગાેઽિવદ્યા યા યાં િવન ય ત॥ ૪૨॥
લાેકે વદ્ભ ક્તિનરતા વદ્ધમાર્ તવ ષણઃ ।
પનુ ત લાેકમ ખલં િક પનુઃ વકુલાેદ્ભવાન્॥ ૪૩॥
નમાેઽ તુ જગતાં નાથ નમ તે ભ ક્તભાવન ।
નમઃ કા ણકાન ત રામચ દ્ર નમાેઽ તુ તે॥ ૪૪॥
દેવ યદ્ય કૃતં પુ યં મયા લાેક જગીષયા ।
ત સવ તવ બાણાય ભૂયાદ્રામ નમાેઽ તુ તે॥ ૪૫॥
તતઃ પ્રસન્નાે ભગવાન્ શ્રીરામઃ ક ણામયઃ ।
પ્રસન્નાેઽ મ તવ બ્રહ્મન્ યત્તે મન સ વતર્તે॥ ૪૬॥
દાસ્યે તદ ખલં કામં મા કુ વાત્ર સશંયમ્ ।
તતઃ પ્રીતને મનસા ભાગર્વાે રામમબ્રવીત્॥ ૪૭॥
યિદ મેઽનુગ્રહાે રામ તવા ત મધુસદૂન ।
વદ્ભક્તસઙ્ગ વ પાદે દૃઢા ભ ક્તઃ સદા તુ મે॥ ૪૮॥
તાતે્રમેત પઠેદ્ય તુ ભ ક્તહીનાેઽિપ સવર્દા ।
વદ્ભ ક્ત તસ્ય િવજ્ઞાનં ભૂયાદ તે ત તવ॥ ૪૯॥
તથે ત રાઘવેણાેક્તઃ પિરક્ર ય પ્રણ ય તમ્ ।
પૂ જત તદનુજ્ઞાતાે મહે દ્રાચલમ વગાત્॥ ૫૦॥
રા દશરથાે હૃષ્ટાે રામં ત મવાગતમ્ ।
આ લઙ્ગ્યા લઙ્ગ્ય હષણ નતે્રા યાં જલમુ જત્॥ ૫૧॥
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તતઃ પ્રીતને મનસા વસ્થ ચત્તઃ પુરં યયાૈ ।
રામલ મણશત્રુઘ્નભરતા દેવસં મતાઃ॥ ૫૨॥
વાં વાં ભાયાર્મપુાદાય રે મરે વ વમ દરે ।

માતાિપ યાં સહૃંષ્ટાે રામઃ સીતાસમ વતઃ ।
રેમે વૈકુ ઠભવને શ્રયા સહ યથા હિરઃ॥ ૫૩॥
યુધા જન્નામ કૈકેયીભ્રાતા ભરતમાતુલઃ ।
ભરતં નેતુમાગચ્છ વરાજં્ય પ્રી તસયંુતઃ॥ ૫૪॥
પ્રષેયામાસ ભરતં રા નેહસમ વતઃ ।
શત્રુઘં્ન ચાિપ સ પજૂ્ય યુધા જતમિર દમઃ॥ ૫૫॥
કાૈસલ્યા શશુભુે દેવી રામેણ સહ સીતયા ।
દેવમાતવે પાૈલાે યા શચ્યા શકે્રણ શાેભના॥ ૫૬॥
સાકેતે લાેકનાથપ્ર થતગુણગણાે લાેકસઙ્ગીતક તઃ

શ્રીરામઃ સીતયા તેઽ ખલજનિનકરાન દસ દાેહમૂ તઃ ।
િનત્યશ્રીિનિવકારાે િનરવિધિવભવાે િનત્યમાયાિનરાસાે

માયાકાયાર્નુસાર મનજુ ઇવ સદા ભા ત દેવાેઽ ખલેશઃ॥ ૫૭॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
બાલકા ડે સપ્તમઃ સગર્ઃ॥ ૭॥

સમાપ્તાેઽયં બાલકા ડઃ
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