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adhyAtmarAmAyaNe kiShkindhAkANDam

અ યાત્મરામાયણે િક ક ધાકા ડમ્

॥ પ્રથમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
તતઃ સલ મણાે રામઃ શનૈઃ પ પાસર તટમ્ ।
આગત્ય સરસાં શ્રેષ્ઠાં દૃ ટ્વા િવ મયમાયયાૈ॥ ૧॥
ક્રાેશમાતં્ર સિુવ તીણર્મગાધામલશ બરમ્ ।
ઉ ફુ લા બુજક હારકુમુદાે પલમ ડતમ્॥ ૨॥
હંસકાર ડવાક ણ ચક્રવાકાિદશાે ભતમ્ ।
જલકુકુ્કટકાેય ષ્ટક્રાૈ ચનાદાપેનાિદતમ્॥ ૩॥
નાનાપુ પલતાક ણ નાનાફલસમા તમ્ ।
સતાં મનઃ વચ્છજલં પદ્મિક જલ્કવા સતમ્॥ ૪॥
તત્રાપે ય સ લલં પી વા શ્રમહરં િવભુઃ ।
સાનજુઃ સરસ તીરે શીતલને પથા યયાૈ॥ ૫॥
ઋ યમૂક ગરેઃ પાશ્વ ગચ્છ તાૈ રામલ મણાૈ ।
ધનુબાર્ણકરાૈ દા તાૈ જટાવલ્કલમ ડતાૈ ।
પ ય તાૈ િવિવધાન્ ક્ષાન્ ગરેઃ શાેભાં સિુવક્રમાૈ॥ ૬॥
સગુ્રીવ તુ ગરેમૂર્િધ્ન ચતુ ભઃ સહ વાનરૈઃ ।
સ્થ વા દદશર્ તાૈ યા તાવા રાેહ ગરેઃ શરઃ॥ ૭॥
ભયાદાહ હનૂમ તં કાૈ તાૈ વીરવરાૈ સખે ।
ગચ્છ નીિહ ભદં્ર તે વટુભૂર્ વા દ્વ કૃ તઃ॥ ૮॥
વા લના પ્રે ષતાૈ િકવા માં હ તું સમપુાગતાૈ ।
તા યાં સ ભાષણં કૃ વા નીિહ હૃદયં તયાેઃ॥ ૯॥
યિદ તાૈ દુષ્ટહૃદયાૈ સજં્ઞાં કુ કરાગ્રતઃ ।
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િવનયાવનતાે ભૂ વા અેવં નીિહ િનશ્ચયમ્॥ ૧૦॥
તથે ત વટુ પેણ હનુમાન્ સમપુાગતઃ ।
િવનયાવનતાે ભૂ વા રામં ન વેદમબ્રવીત્॥ ૧૧॥
કાૈ યવુાં પુ ષવ્યાઘ્રાૈ યવુાનાૈ વીરસ મતાૈ ।
દ્યાેતય તાૈ િદશઃ સવાર્ઃ પ્રભયા ભાસ્કરાિવવ॥ ૧૨॥
યવુાં ત્રૈલાેક્યકતાર્રાિવ ત ભા ત મનાે મમ ।
યવુાં પ્રધાનપુ ષાૈ જગદ્ધતેૂ જગન્મયાૈ॥ ૧૩॥
માયયા માનષુાકારાૈ ચર તાિવવ લીલયા ।
ભૂભારહરણાથાર્ય ભક્તાનાં પાલનાય ચ॥ ૧૪॥
અવતીણાર્િવહ પરાૈ ચર તાૈ ક્ષિત્રયાકૃતી ।
જગિ સ્થ તલયાૈ સગ લીલયા કતુર્મુદ્યતાૈ॥ ૧૫॥
વત ત્રાૈ પ્રેરકાૈ સવર્હૃદયસ્થાિવહેશ્વરાૈ ।

નરનારાયણાૈ લાેકે ચર તાિવ ત મે મ તઃ॥ ૧૬॥
શ્રીરામાે લ મણં પ્રાહ પ યનંૈ વટુ િપણમ્ ।
શ દશાસ્ત્રમશષેેણ શ્રુતં નનૂમનેકધા॥ ૧૭॥
અનને ભા ષતં કૃ નં ન િક ચદપશ દતમ્ ।
તતઃ પ્રાહ હનૂમ તં રાઘવાે જ્ઞાનિવગ્રહઃ॥ ૧૮॥
અહં દાશરથી રામ વયં મે લ મણાેઽનજુઃ ।
સીતયા ભાયર્યા સાધ િપતવુર્ચનગાૈરવાત્॥ ૧૯॥
આગત તત્ર િવિપને સ્થતાેઽહં દ ડકે દ્વજ ।
તત્ર ભાયાર્ હૃતા સીતા રક્ષસા કેન ચન્મમ ।
તામ વેષુ્ટ મહાયાતાૈ વં કાે વા કસ્ય વા વદ॥ ૨૦॥
વટુ વાચ ।
સગુ્રીવાે નામ રા યાે વાનરાણાં મહામ તઃ ।
ચતુ ભમર્િ ત્ર ભઃ સાધ ગિરમૂધર્િન તષ્ઠ ત॥ ૨૧॥
ભ્રાતા કિનયાન્ સગુ્રીવાે વા લનઃ પાપચેતસઃ ।
તને િન કા સતાે ભાયાર્ હૃતા તસ્યેહ વા લના॥ ૨૨॥
તદ્ભયાદૃ યમૂકાખ્યં ગિરમા શ્રત્ય સં સ્થતઃ ।
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અહં સગુ્રીવસ ચવાે વાયપુતુ્રાે મહામતે॥ ૨૩॥
હનુમાન્નામ િવખ્યાતાે હ્ય જનીગભર્સ ભવઃ ।
તને સખ્યં વયા યુક્તં સગુ્રીવેણ રઘૂત્તમ॥ ૨૪॥
ભાયાર્પહાિરણં હ તું સહાય તે ભિવ ય ત ।
ઇદાનીમવે ગચ્છામ આગચ્છ યિદ રાેચતે॥ ૨૫॥
શ્રીરામ ઉવાચ ।
અહમ યાગત તને સખ્યં કતુ કપીશ્વર ।
સખ્યુ તસ્યાિપ ય કાય ત કિર યા યસશંયમ્॥ ૨૬॥
હનુમાન્ વ વ પેણ સ્થતાે રામમથાબ્રવીત્ ।
આરાેહતાં મમ સ્ક ધાૈ ગચ્છામઃ પવર્તાપેિર॥ ૨૭॥
યત્ર તષ્ઠ ત સગુ્રીવાે મિ ત્ર ભવાર્ લનાે ભયાત્ ।
તથે ત તસ્યા રાેહ સ્ક ધં રામાેઽથ લ મણઃ॥ ૨૮॥
ઉ પપાત ગરેમૂર્િધ્ન ક્ષણાદેવ મહાકિપઃ ।
ક્ષચ્છાયાં સમા શ્રત્ય સ્થતાૈ તાૈ રામલ મણાૈ॥ ૨૯॥

હનુમાનિપ સગુ્રીવમપુગ ય કૃતા જ લઃ ।
વ્યેતુ તે ભયમાયાતાૈ રાજન્ શ્રીરામલ મણાૈ॥ ૩૦॥
શીઘ્રમુ ત્તષ્ઠ રામેણ સખ્યં તે યાે જતં મયા ।
અ ગ્ સા ક્ષણમારાે ય તને સખ્યં દુ્રતં કુ ॥ ૩૧॥
તતાેઽ તહષાર્ સગુ્રીવઃ સમાગ ય રઘૂત્તમમ્ ।
ક્ષશાખાં વયં છ વા િવષ્ટરાય દદાૈ મુદા॥ ૩૨॥

હનૂમા લ મણાયાદા સગુ્રીવાય ચ લ મણઃ ।
હષણ મહતાિવષ્ટાઃ સવર્ અેવાવત સ્થરે॥ ૩૩॥
લ મણ વબ્રવી સવ રામ ત્તા તમાિદતઃ ।
વનવાસા ભગમનં સીતાહરણમવે ચ॥ ૩૪॥
લ મણાેક્તં વચઃ શ્રુ વા સગુ્રીવાે રામમબ્રવીત્ ।
અહં કિર યે રાજે દ્ર સીતાયાઃ પિરમાગર્ણમ્॥ ૩૫॥
સાહા યમિપ તે રામ કિર યે શત્રુઘા તનઃ ।

રામ મયા દષંૃ્ટ િક ચત્તે કથયા યહમ્॥ ૩૬॥
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અેકદા મિ ત્ર ભઃ સાધ સ્થતાેઽહં ગિરમૂધર્િન ।
િવહાયસા નીયમાનાં કેન ચ પ્રમદાેત્તમામ્॥ ૩૭॥
ક્રાેશ તી ં રામરામે ત દૃ ટ્વા માન્ પવર્તાપેિર ।
આમુચ્યાભરણા યાશુ વાેત્તર યેણ ભા મની॥ ૩૮॥
િનર ક્ષ્યાધઃ પિરત્યજ્ય ક્રાેશ તી તને રક્ષસા ।
નીતાહં ભષૂણા યાશુ ગુહાયામ ક્ષપં પ્રભાે॥ ૩૯॥
ઇદાનીમિપ પ ય વં નીિહ તવ વા ન વા ।
ઇત્યુ વાનીય રામાય દશર્યામાસ વાનરઃ॥ ૪૦॥
િવમુચ્ય રામ તદ્દ ૃ ટ્વા હા સીતે ત મુહુમુર્હુઃ ।
હૃિદ િન ક્ષ ય ત સવ રાેદ પ્રાકૃતાે યથા॥ ૪૧॥
આશ્વાસ્ય રાઘવં ભ્રાતા લ મણાે વાક્યમબ્રવીત્ ।
અ ચરેણવૈ તે રામ પ્રા યતે નક શભુા ।
વાનરે દ્રસહાયને હ વા રાવણમાહવે॥ ૪૨॥
સગુ્રીવાેઽ યાહ હે રામ પ્ર તજ્ઞાં કરવા ણ તે ।
સમરે રાવણં હ વા તવ દાસ્યા મ નક મ્॥ ૪૩॥
તતાે હનૂમાન્ પ્ર વાલ્ય તયાેર ગ્ સમીપતઃ ।
તાવુભાૈ રામસગુ્રીવાવગ્ ાૈ સા ક્ષ ણ તષ્ઠ ત॥ ૪૪॥
બાહૂ પ્રસાયર્ ચા લઙ્ગ્ય પર પરમક મષાૈ ।
સમીપે રઘનુાથસ્ય સગુ્રીવઃ સમપુાિવશત્॥ ૪૫॥
વાેદ તં કથયામાસ પ્રણયાદ્રઘનુાયકે ।

સખે મમાેદ તં વા લના ય કૃતં પુરા॥ ૪૬॥
મયપતુ્રાેઽથ માયાવી ના ા પરમદુમર્દઃ ।
િક ક ધાં સમપુાગત્ય વા લનં સમપુાહ્વયત્॥ ૪૭॥
સહનાદેન મહતા વાલી તુ તદમષર્ણઃ ।
િનયર્યાૈ ક્રાેધતામ્રાક્ષાે જઘાન દૃઢમુ ષ્ટના॥ ૪૮॥
દુદ્રાવ તને સિંવગ્ ાે જગામ વગુહાં પ્ર ત ।
અનુદુદ્રાવ તં વાલી માયાિવનમહં તથા॥ ૪૯॥
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તતઃ પ્રિવષ્ટમાલાેક્ય ગુહાં માયાિવનં ષા ।
વાલી મામાહ તષ્ઠ વં બિહગર્ચ્છા યહં ગુહામ્ ।
ઇત્યુ વાિવ ય સ ગુહાં માસમેકં ન િનયર્યાૈ॥ ૫૦॥
માસાદૂ વ ગુહાદ્વારાિન્નગર્તં િધરં બહુ ।
તદ્દ ૃ ટ્વા પિરતપ્તાઙ્ગાે તાે વાલી ત દુઃ ખતઃ॥ ૫૧॥
ગુહાદ્વાિર શલામેકાં િનધાય ગ્ હમાગતઃ ।
તતાેઽબ્રવં તાે વાલી ગુહાયાં રક્ષસા હતઃ॥ ૫૨॥
તચ્છ વા દુઃ ખતાઃ સવ મામિનચ્છ તમ યુત ।
રાજે્યઽ ભષેચનં ચકુ્રઃ સવ વાનરમિ ત્રણઃ॥ ૫૩॥
શષં્ટ તદા મયા રાજં્ય િક ચ કાલમિર દમ ।
તતઃ સમાગતાે વાલી મામાહ પ ષં ષા॥ ૫૪॥
બહુધા ભ સર્િય વા માં િનજઘાન ચ મુ ષ્ટ ભઃ ।
તતાે િનગર્ત્ય નગરાદધાવં પરયા ભયા॥ ૫૫॥
લાેકાન્ સવાર્ન્ પિરક્ર ય ઋ યમૂકં સમા શ્રતઃ ।
ઋષેઃ શાપભયા સાેઽિપ નાયાતીમં ગિર પ્રભાે॥ ૫૬॥
તદાિદ મમ ભાયા સ વયં ભુઙ્ક્તે િવમૂઢધીઃ ।
અતાે દુઃખને સ તપ્તાે હૃતદારાે હૃતાશ્રયઃ॥ ૫૭॥
વસા યદ્ય ભવ પાદસં પશાર્ સુ ખતાેઽ યહમ્ ।
મત્રદુઃખને સ તપ્તાે રામાે રા વલાેચનઃ॥ ૫૮॥
હિન યા મ તવ દ્વે યં શીઘં્ર ભાયાર્પહાિરણમ્ ।
ઇ ત પ્ર તજ્ઞામકરાે સગુ્રીવસ્ય પુર તદા॥ ૫૯॥
સગુ્રીવાેઽ યાહ રાજે દ્ર વાલી બલવતાં બલી ।
કથં હિન ય ત ભવાન્ દેવૈરિપ દુરાસદમ્॥ ૬૦॥

તે કથિય યા મ તદ્બલં બ લનાં વર ।
કદા ચદ્દ ુ દુ ભનાર્મ મહાકાયાે મહાબલઃ॥ ૬૧॥
િક ક ધામગમદ્રામ મહામિહષ પ ક્ ।
યુદ્ધાય વા લનં રાત્રાૈ સમાહ્વયત ભીષણઃ॥ ૬૨॥
તચ્છ વાઽસહમાનાેઽસાૈ વાલી પરમકાપેનઃ ।
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મિહષં ઙ્ગયાે ર્ વા પાતયામાસ ભૂતલે॥ ૬૩॥
પાદેનૈકેન ત કાયમાક્ર યાસ્ય શરાે મહત્ ।
હ તા યાં ભ્રામયં છ વા તાેલિય વા ક્ષપદ્ભુિવ॥ ૬૪॥
પપાત ત ચ્છરાે રામ માતઙ્ગાશ્રમસિન્નધાૈ ।
યાજેના પ તતં ત માન્મનુેરાશ્રમમ ડલે॥ ૬૫॥
રક્ત ષ્ટઃ પપાતાેચ્ચૈદૃર્ ટ્વા તાં ક્રાેધમૂ ચ્છતઃ ।
માતઙ્ગાે વા લનં પ્રાહ યદ્યાગ તા સ મે ગિરમ્॥ ૬૬॥
ઇતઃ પરં ભગ્ શરા મિર ય સ ન સશંયઃ ।
અેવં શપ્ત તદાર ય ઋ યમૂકં ન યાત્યસાૈ॥ ૬૭॥
અેતજ્જ્ઞા વાહમ યત્ર વસા મ ભયવ જતઃ ।
રામ પ ય શર તસ્ય દુ દુભેઃ પવર્તાપેમમ્॥ ૬૮॥
ત ક્ષપેણે યદા શક્તઃ શક્ત વં વા લનાે વધે ।
ઇત્યુ વા દશર્યામાસ શર તિદ્ગિરસિન્નભમ્॥ ૬૯॥
દૃ ટ્વા રામઃ મતં કૃ વા પાદાઙ્ગુષે્ઠન ચા ક્ષપત્ ।
દશયાજેનપયર્ તં તદદ્ભુત મવાભવત્॥ ૭૦॥
સાધુ સા વ ત સ પ્રાહ સગુ્રીવાે મિ ત્ર ભઃ સહ ।
પનુર યાહ સગુ્રીવાે રામં ભક્તપરાયણમ્॥ ૭૧॥
અેતે તાલા મહાસારાઃ સપ્ત પ ય રઘૂત્તમ ।
અેકૈકં ચાલિય વાસાૈ િન પત્રાન્ કુ તેઽ જસા॥ ૭૨॥
યિદ વમેકબાણને િવદ્ વા છદં્ર કરાે ષ ચેત્ ।
હત વયા તદા વાલી િવશ્વાસાે મે પ્ર યતે ।
તથે ત ધનુરાદાય સાયકં તત્ર સ દધે॥ ૭૩॥
બભેદ ચ તદા રામઃ સપ્ત તાલાન્ મહાબલઃ ।
તાલાન્ સપ્ત િવિન ભદ્ય ગિર ભૂ મ ચ સાયકઃ॥ ૭૪॥
પનુરાગત્ય રામસ્ય તૂણીરે પવૂર્વિ સ્થતઃ ।
તતાેઽ તહષાર્ સગુ્રીવાે રામમાહા તિવ મતઃ॥ ૭૫॥
દેવ વં જગતાં નાથઃ પરમાત્મા ન સશંયઃ ।
મ પૂવર્કૃતપુ યાૈઘૈઃ સઙ્ગતાેઽદ્ય મયા સહ॥ ૭૬॥
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વાં ભજ ત મહાત્માનઃ સસંારિવિન ત્તયે ।
વાં પ્રા ય માેક્ષસ ચવં પ્રાથર્યેઽહં કથં ભવમ્॥ ૭૭॥
દારાઃ પતુ્રા ધનં રાજં્ય સવ વન્માયયા કૃતમ્ ।
અતાેઽહં દેવદેવેશ નાકાઙે્ક્ષઽ ય પ્રસીદ મે॥ ૭૮॥
આન દાનુભવં વાદ્ય પ્રાપ્તાેઽહં ભાગ્યગાૈરવાત્ ।
દથ યતમાનને િનધાન મવ સ પતે॥ ૭૯॥

અનાદ્યિવદ્યાસં સદં્ધ બ ધનં છન્નમદ્ય નઃ ।
યજ્ઞદાનતપઃકમર્પૂતષ્ટાિદ ભર યસાૈ॥ ૮૦॥
ન યર્તે પનુદાર્ઢ્ય ભજતે સં તઃ પ્રભાે ।
વ પાદદશર્ના સદ્યાે નાશમે ત ન સશંયઃ॥ ૮૧॥
ક્ષણાધર્મિપ ય ચ્ચત્તં વિય તષ્ઠત્યચ ચલમ્ ।
તસ્યાજ્ઞાનમનથાર્નાં મૂલં ન ય ત ત ક્ષણાત્॥ ૮૨॥
ત ત્તષ્ઠતુ મનાે રામ વિય ના યત્ર મે સદા॥ ૮૩॥
રામરામે ત યદ્વાણી મધુરં ગાય ત ક્ષણમ્ ।
સ બ્રહ્મહા સરુાપાે વા મુચ્યતે સવર્પાતકૈઃ॥ ૮૪॥
ન કાઙે્ક્ષ િવજયં રામ ન ચ દારસખુાિદકમ્ ।
ભ ક્તમવે સદા કાઙે્ક્ષ વિય બ ધિવમાેચનીમ્॥ ૮૫॥
વન્માયાકૃતસસંાર વદંશાેઽહં રઘૂત્તમ ।
વપાદભ ક્તમાિદ ય ત્રાિહ માં ભવસઙ્કટાત્॥ ૮૬॥

પવૂ મત્રાયુર્દાસીના વન્માયા તચેતસઃ ।
આસન્મેઽદ્ય ભવ પાદદશર્નાદેવ રાઘવ॥ ૮૭॥
સવ બ્રહ્મવૈ મે ભા ત ક્વ મતં્ર ક્વ ચ મે િરપુઃ ।
યાવ વન્માયયા બદ્ધ તાવદુ્ગણિવશષેતા॥ ૮૮॥
સા યાવદ ત નાના વં તાવદ્ભવ ત ના યથા ।
યાવન્નાના વમજ્ઞાનાત્તાવ કાલકૃતં ભયમ્॥ ૮૯॥
અતાેઽિવદ્યામપુા તે યઃ સાેઽ ધે તમ સ મ જ ત ।
માયામૂલ મદં સવ પતુ્રદારાિદબ ધનમ્ ।
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તદુ સારય માયાં વં દાસી ં તવ રઘૂત્તમ॥ ૯૦॥
વ પાદપદ્માિપત ચત્ત ત્ત-

વન્નામસઙ્ગીતકથાસુ વાણી ।
વદ્ભક્તસવેાિનરતાૈ કરાૈ મે

વદઙ્ગસઙ્ગં લભતાં મદઙ્ગમ્॥ ૯૧॥
વન્મૂ તભક્તાન્ વગુ ં ચ ચ ઃ

પ ય વજસ્રં સ ણાેતુ કણર્ઃ ।
વ જન્મકમાર્ ણ ચ પાદયુગ્મં

વ્રજ વજસ્રં તવ મ દરા ણ॥ ૯૨॥
અઙ્ગાિન તે પાદર ેિવ મશ્ર-

તીથાર્િન બભ્ર વિહશત્રુકેતાે ।
શર વદ યં ભવપદ્મ દૈ્ય-

જુર્ષં્ટ પદં રામ નમ વજસ્રમ્॥ ૯૩॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે િક ક ધાકા ડે
પ્રથમઃ સગર્ઃ॥ ૧॥

॥ દ્વતીય સગર્ઃ॥
ઇ થં વાત્મપિર વઙ્ગિનધૂર્તાશષેક મષમ્ ।
રામઃ સગુ્રીવમાલાેક્ય સ મતં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧॥
માયાં માેહકર ં ત મન્ િવત વન્ કાયર્ સદ્ધયે ।
સખે વદુક્તં યત્તન્માં સત્યમવે ન સશંયઃ॥ ૨॥
િક તુ લાેકા વિદ ય ત મામવંે રઘનુ દનઃ ।
કૃતવાન્ િક કપી દ્રાય સખ્યં કૃ વા ગ્ સા ક્ષકમ્॥ ૩॥
ઇ ત લાેકાપવાદાે મે ભિવ ય ત ન સશંયઃ ।
ત માદાહ્વય ભદં્ર તે ગ વા યુદ્ધાય વા લનમ્॥ ૪॥
બાણનેૈકેન તં હ વા રાજે્ય વામ ભષેચયે ।
તથે ત ગ વા સગુ્રીવઃ િક ક ધાપેવનં દુ્રતમ્॥ ૫॥
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કૃ વા શ દં મહાનાદં તમાહ્વયત વા લનમ્ ।
તચ્છ વા ભ્રા િનનદં રાષેતામ્રિવલાેચનઃ॥ ૬॥
િનજર્ગામ ગ્ હાચ્છ ઘં્ર સગુ્રીવાે યત્ર વાનરઃ ।
તમાપત તં સગુ્રીવઃ શીઘં્ર વક્ષસ્યતાડયત્॥ ૭॥
સગુ્રીવમિપ મુ ષ્ટ યાં જઘાન ક્રાેધમૂ છતઃ ।
વાલી તમિપ સગુ્રીવ અેવં કુ્રદ્ધાૈ પર પરમ્॥ ૮॥
અયુદ્ યેતામેક પાૈ દૃ ટ્વા રામાેઽ તિવ મતઃ ।
ન મુમાેચ તદા બાણં સગુ્રીવવધશઙ્કયા॥ ૯॥
તતાે દુદ્રાવ સગુ્રીવાે વમન્ રકં્ત ભયાકુલઃ ।
વાલી વભવનં યાતઃ સગુ્રીવાે રામમબ્રવીત્॥ ૧૦॥
િક માં ઘાતયસે રામ શત્રુણા ભ્રા િપણા ।
યિદ મદ્ધનને વા છા વમવે જિહ માં િવભાે॥ ૧૧॥
અેવં મે પ્રત્યયં કૃ વા સત્યવાિદન્ રઘૂત્તમ ।
ઉપેક્ષસે િકમથ માં શરણાગતવ સલ॥ ૧૨॥
શ્રુ વા સગુ્રીવવચનં રામઃ સાશ્રુિવલાેચનઃ ।
આ લઙ્ગ્ય મા મ ભષૈી વં દૃ ટ્વા વામેક િપણાૈ॥ ૧૩॥
મત્રઘા ત વમાશઙ્ક્ય મુક્તવાન્ સાયકં ન િહ ।
ઇદાનીમવે તે ચહં્ન કિર યે ભ્રમશા તયે॥ ૧૪॥
ગ વાહ્વય પનુઃ શત્રું હતં દ્રક્ષ્ય સ વા લનમ્ ।
રામાેઽહં વાં શપે ભ્રાતહર્િન યા મ િરપું ક્ષણાત્॥ ૧૫॥
ઇત્યાશ્વાસ્ય સ સગુ્રીવં રામાે લ મણમબ્રવીત્ ।
સગુ્રીવસ્ય ગલે પુ પમાલામામુચ્ય પુ પતામ્॥ ૧૬॥
પ્રષેય વ મહાભાગ સગુ્રીવં વા લનં પ્ર ત ।
લ મણ તુ તદા બદ્ વા ગચ્છ ગચ્છે ત સાદરમ્॥ ૧૭॥
પ્રષેયામાસ સગુ્રીવં સાેઽિપ ગ વા તથાકરાેત્ ।
પનુર યદ્ભુતં શ દં કૃ વા વા લનમાહ્વયત્॥ ૧૮॥
તચ્છ વા િવ મતાે વાલી ક્રાેધને મહતા તઃ ।
બદ્ વા પિરકરં સ યગ્ગમનાયાપેચક્રમે॥ ૧૯॥
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ગચ્છ તં વા લનં તારા ગ્ હી વા િન ષષેધ તમ્ ।
ન ગ તવં્ય વયેદાની ં શઙ્કા મેઽતીવ યતે॥ ૨૦॥
ઇદાનીમવે તે ભગ્ ઃ પનુરાયા ત સ વરઃ ।
સહાયાે બલવાં તસ્ય ક શ્ચન્નનંૂ સમાગતઃ॥ ૨૧॥
વાલી તામાહ હે સભુ્રુ શઙ્કા તે વ્યેતુ તદ્ગતા ।
પ્રયે કરં પિરત્યજ્ય ગચ્છ ગચ્છા મ તં િરપુમ્॥ ૨૨॥
હ વા શીઘં્ર સમાયાસ્યે સહાય તસ્ય કાે ભવેત્ ।
સહાયાે યિદ સગુ્રીવ તતાે હ વાેભયં ક્ષણાત્॥ ૨૩॥
આયાસ્યે મા શચુઃ શરૂઃ કથં તષે્ઠદ્ ગ્ હે િરપુમ્ ।
જ્ઞા વા યાહ્વયમાનં િહ હ વાયાસ્યા મ સુ દિર॥ ૨૪॥

તારાવેાચ
મત્તાેઽ યચ્છૃ રાજે દ્ર શ્રુ વા કુ યથાે ચતમ્ ।
આહ મામઙ્ગદઃ પતુ્રાે ગયાયાં શ્રુતં વચઃ॥ ૨૫॥
અયાે યાિધપ તઃ શ્રીમાન્ રામાે દાશર થઃ િકલ ।
લ મણને સહ ભ્રાત્રા સીતયા ભાયર્યા સહ॥ ૨૬॥
આગતાે દ ડકાર યં તત્ર સીતા હૃતા િકલ ।
રાવણને સહ ભ્રાત્રા માગર્માણાેઽથ નક મ્॥ ૨૭॥
આગતાે ઋ યમૂકાિદ્ર સગુ્રીવેણ સમાગતઃ ।
ચકાર તને સગુ્રીવઃ સખ્યં ચાનલસા ક્ષકમ્॥ ૨૮॥
પ્ર તજ્ઞાં કૃતવાન્ રામઃ સગુ્રીવાય સલ મણઃ ।
વા લનં સમરે હ વા રા નં વાં કરાે યહમ્॥ ૨૯॥
ઇ ત િન શ્ચત્ય તાૈ યાતાૈ િન શ્ચતં મદ્વચઃ ।
ઇદાનીમવે તે ભગ્ ઃ કથં પનુ પાગતઃ॥ ૩૦॥
અત વં સવર્થા વૈરં ત્ય વા સગુ્રીવમાનય ।
યાવૈરાજ્યેઽ ભ ષ ચાશુ રામં વં શરણં વ્રજ॥ ૩૧॥
પાિહ મામઙ્ગદં રાજં્ય કુલં ચ હિરપુઙ્ગવ ।
ઇત્યુ વાશ્રુમખુી તારા પાદયાેઃ પ્ર ણપત્ય તમ્॥ ૩૨॥
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હ તા યાં ચરણાૈ વા રાેદ ભયિવહ્વલા ।
તામા લઙ્ગ્ય તદા વાલી સ નેહ મદમબ્રવીત્॥ ૩૩॥
સ્ત્રી વભાવા દ્બભે ષ વં પ્રયે ના ત ભયં મમ ।
રામાે યિદ સમાયાતાે લ મણને સમં પ્રભુઃ॥ ૩૪॥
તદા રામેણ મે નેહાે ભિવ ય ત ન સશંયઃ ।
રામાે નારાયણઃ સાક્ષાદવતીણાઽ ખલપ્રભુઃ॥ ૩૫॥
ભૂભારહરણાથાર્ય શ્રુતં પવૂ મયાનઘે ।
વપક્ષઃ પરપક્ષાે વા ના ત તસ્ય પરાત્મનઃ॥ ૩૬॥

આને યા મ ગ્ હં સા વ ન વા તચ્ચરણા બુજમ્ ।
ભજતાેઽનુભજત્યેષ ભ ક્તગ યઃ સરેુશ્વરઃ॥ ૩૭॥
યિદ વયં સમાયા ત સગુ્રીવાે હ ન્મ તં ક્ષણાત્ ।
યદુક્તં યાવૈરાજ્યાય સગુ્રીવસ્યા ભષેચનમ્॥ ૩૮॥
કથમાહૂયમાનાેઽહં યુદ્ધાય િરપુણા પ્રયે ।
શરૂાેઽહં સવર્લાેકાનાં સ મતઃ શભુલક્ષણે॥ ૩૯॥
ભીતભીત મદં વાક્યં કથં વાલી વદેિ પ્રયે ।
ત માચ્છાેકં પિરત્યજ્ય તષ્ઠ સુ દિર વે મિન॥ ૪૦॥
અેવમાશ્વાસ્ય તારાં તાં શાેચ તીમશ્રુલાેચનામ્ ।
ગતાે વાલી સમુદ્યુક્તઃ સગુ્રીવસ્ય વધાય સઃ॥ ૪૧॥
દૃ ટ્વા વા લનમાયા તં સગુ્રીવાે ભીમિવક્રમઃ ।
ઉ પપાત ગલે બદ્ધપુ પમાલાે મતઙ્ગવત્॥ ૪૨॥
મુ ષ્ટ યાં તાડયામાસ વા લનં સાેઽિપ તં તથા ।
અહ વાલી ચ સગુ્રીવં સગુ્રીવાે વા લનં તથા॥ ૪૩॥
રામં િવલાેકયન્નવે સગુ્રીવાે યુયુધે યુિધ ।
ઇત્યેવં યુદ્ યમાનાૈ તાૈ દૃ ટ્વા રામઃ પ્રતાપવાન્॥ ૪૪॥
બાણમાદાય તૂણીરાદૈ દ્રે ધનુ ષ સ દધે ।
આકૃ ય કણર્પયર્ તમદૃ યાે ક્ષખ ડગઃ॥ ૪૫॥
િનર ક્ષ્ય વા લનં સ યગ્લકં્ષ્ય તદૃ્ધદયં હિરઃ ।
ઉ સસ ર્શિનસમં મહાવેગં મહાબલઃ॥ ૪૬॥
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બભેદ સ શરાે વક્ષાે વા લનઃ ક પયન્ મહીમ્ ।
ઉ પપાત મહાશ દં મુ ચન્ સ િનપપાત હ॥ ૪૭॥
તદા મુહૂત્ત િનઃસજ્ઞાે ભૂ વા ચેતનમાપ સઃ ।
તતાે વાલી દદશાર્ગ્રે રામં રા વલાેચનમ્ ।
ધનુરાલ બ્ય વામને હ તનેા યને સાયકમ્॥ ૪૮॥
બભ્રાણં ચીરવસનં જટામુકુટધાિરણમ્ ।
િવશાલવક્ષસં ભ્રાજદ્વનમાલાિવભૂ ષતમ્॥ ૪૯॥
પીનચાવાર્યતભજંૂ નવદૂવાર્દલચ્છિવમ્ ।
સગુ્રીવલ મણા યાં ચ પાશ્વર્યાેઃ પિરસિેવતમ્॥ ૫૦॥
િવલાેક્ય શનકૈઃ પ્રાહ વાલી રામં િવગહર્યન્ ।
િક મયાપકૃતં રામ તવ યને હતાેઽ યહમ્॥ ૫૧॥
રાજધમર્મિવજ્ઞાય ગિહતં કમર્ તે કૃતમ્ ।
ક્ષખ ડે તરાેભૂ વા ત્યજતા મિય સાયકમ્॥ ૫૨॥

યશઃ િક લ સ્યસે રામ ચાેરવ કૃતસઙ્ગરઃ ।
યિદ ક્ષિત્રયદાયાદાે મનાવેશસમુદ્ભવઃ॥ ૫૩॥
યુદં્ધ કૃ વા સમકં્ષ મે પ્રા યસે ત ફલં તદા ।
સગુ્રીવેણ કૃતં િક તે મયા વા ન કૃતં િકમુ॥ ૫૪॥
રાવણને હૃતા ભાયાર્ તવ રામ મહાવને ।
સગુ્રીવં શરણં યાત તદથર્ મ ત શશુ્રુમ॥ ૫૫॥
બત રામ ન નીષે મદ્બલં લાેકિવશ્રુતમ્ ।
રાવણં સકુલં બદ્ વા સસીતં લઙ્કયા સહ॥ ૫૬॥
આનયા મ મુહૂત્તાર્દ્ધાર્દ્યિદ ચેચ્છા મ રાઘવ ।
ધ મષ્ઠ ઇ ત લાેકેઽ મન્ ક યસે રઘનુ દન॥ ૫૭॥
વાનરં વ્યાધવદ્ધ વા ધમ કં લ સ્યસે વદ ।
અભકં્ષ્ય વાનરં માંસં હ વા માં િક કિર ય સ॥ ૫૮॥
ઇત્યેવં બહુ ભાષ તં વા લનં રાઘવાેઽબ્રવીત્ ।
ધમર્સ્ય ગાેપ્તા લાેકેઽ મશ્ચરા મ સશરાસનઃ॥ ૫૯॥
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અધમર્કાિરણં હ વા સદ્ધમ પાલયા યહમ્ ।
દુિહતા ભ ગની ભ્રાતુભાર્યાર્ ચવૈ તથા નષુા॥ ૬૦॥
સમા યાે રમતે તાસામેકામિપ િવમૂઢધીઃ ।
પાતક સ તુ િવજ્ઞેયઃ સ વ યાે રાજ ભઃ સદા॥ ૬૧॥
વં તુ ભ્રાતુઃ કિનષ્ઠસ્ય ભાયાર્યાં રમસે બલાત્ ।
અતાે મયા ધમર્િવદા હતાેઽ સ વનગાેચર॥ ૬૨॥
વં કિપ વાન્ન નીષે મહા તાે િવચર ત યત્ ।
લાેકં પનુાનાઃ સ ચારૈરત તાન્ના તભાષયેત્॥ ૬૩॥
તચ્છ વા ભયસ ત્ર તાે જ્ઞા વા રામં રમાપ તમ્ ।
વાલી પ્રણ ય રભસાદ્રામં વચનમબ્રવીત્॥ ૬૪॥
રામ રામ મહાભાગ ને વાં પરમેશ્વરમ્ ।
અ નતા મયા િક ચદુક્તં ત ક્ષ તુમહર્ સ॥ ૬૫॥
સાક્ષા વચ્છરઘાતને િવશષેેણ તવાગ્રતઃ ।
ત્ય યસનૂ્ મહાયાે ગદુલર્ભં તવ દશર્નમ્॥ ૬૬॥
યન્નામ િવવશાે ગ્ હ્ણન્ મ્રયમાણઃ પરં પદમ્ ।
યા ત સાક્ષા સ અેવાદ્ય મુમષૂામ પુરઃ સ્થતઃ॥ ૬૭॥
દેવ ના મ પુ ષં વાં શ્રયં નક ં શભુામ્ ।
રાવણસ્ય વધાથાર્ય તં વાં બ્રહ્મણા થતમ્॥ ૬૮॥
અનુ નીિહ માં રામ યા તં વ પદમુત્તમમ્ ।
મમ તુલ્યબલે બાલે અઙ્ગદે વં દયાં કુ ॥ ૬૯॥
િવશલ્યં કુ મે રામ હૃદયં પા ણના શન્ ।
તથે ત બાણમુદૃ્ધત્ય રામઃ પ પશર્ પા ણના ।
ત્ય વા તદ્વાનરં દેહમમરે દ્રાેઽભવ ક્ષણાત્॥ ૭૦॥
વાલી રઘૂત્તમશરા ભહતાે િવ ષ્ટાે

રામેણ શીતલકરેણ સખુાકરેણ ।
સદ્યાે િવમુચ્ય કિપદેહમન યલ યં

પ્રાપ્તં પદં પરમહંસગણૈદુર્રાપમ્॥ ૭૧॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે િક ક ધાકા ડે
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દ્વતીયઃ સગર્ઃ॥ ૨॥

॥ તીય સગર્ઃ॥
િનહતે વા લિન રણે રામેણ પરમાત્મના ।
દુદુ્રવવુાર્નરાઃ સવ િક ક ધાં ભયિવહ્વલાઃ॥ ૧॥
તારામૂચુમર્હાભાગે હતાે વાલી રણા જરે ।
અઙ્ગદં પિરરક્ષાદ્ય મિ ત્રણઃ પિરનાેદય॥ ૨॥
ચતુદ્વાર્રકપાટાદ ન્ બદ્ વા રક્ષામહે પુર મ્ ।
વાનરાણાં તુ રા નમઙ્ગદં કુ ભા મિન॥ ૩॥
િનહતં વા લનં શ્રુ વા તારા શાેકિવમૂ છતા ।
અતાડય વપા ણ યાં શરાે વક્ષશ્ચ ભૂિરશઃ॥ ૪॥
િકમઙ્ગદેન રાજે્યન નગરેણ ધનને વા ।
ઇદાનીમવે િનધનં યાસ્યા મ પ તના સહ॥ ૫॥
ઇત્યુ વા વિરતા તત્ર દતી મુક્તમૂધર્ ।
યયાૈ તારાઽ તશાેકાતાર્ યત્ર ભ ર્કલવેરમ્॥ ૬॥
પ તતં વા લનં દૃ ટ્વા રક્તૈઃ પાંસુ ભરા તમ્ ।
દતી નાથનાથે ત પ તતા તસ્ય પાદયાેઃ॥ ૭॥

ક ણં િવલપ તી સા દદશર્ રઘનુ દનમ્ ।
રામ માં જિહ બાણને યને વાલી હત વયા॥ ૮॥
ગચ્છા મ પ તસાલાેક્યં પ તમાર્મ ભકાઙ્ક્ષતે ।
વગઽિપ ન સખંુ તસ્ય માં િવના રઘનુ દન॥ ૯॥

પત્નીિવયાેગજં દુઃખમનુભૂતં વયાનઘ ।
વા લને માં પ્રયચ્છાશુ પત્નીદાનફલં ભવેત્॥ ૧૦॥
સગુ્રીવ વં સખંુ રાજં્ય દાિપતં વા લઘા તના ।
રામેણ મયા સાધ ભુઙ્ વ સાપત્નવ જતમ્॥ ૧૧॥
ઇત્યેવં િવલપ તી ં તાં તારાં રામાે મહામનાઃ ।
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સા વયામાસ દયયા ત વજ્ઞાનાપેદેશતઃ॥ ૧૨॥
િક ભી શાેચ સ વ્યથ શાેકસ્યાિવષયં પ તમ્ ।
પ ત તવાયં દેહાે વા વાે વા વદ ત વતઃ॥ ૧૩॥
પ ચાત્મકાે જડાે દેહ વઙ્માંસ િધરા સ્થમાન્ ।
કાલકમર્ગુણાે પન્નઃ સાેઽ યા તેઽદ્યાિપ તે પુરઃ॥ ૧૪॥
મ યસે વમાત્માનં વ તિહ િનરામયઃ ।
ન યતે ન મ્રયતે ન તષ્ઠ ત ન ગચ્છ ત॥ ૧૫॥
ન સ્ત્રી પુમા વા ષ ઢાે વા વઃ સવર્ગતાેઽવ્યયઃ ।
અેક અેવા દ્વતીયાેઽયમાકાશવદલપેકઃ ।
િનત્યાે જ્ઞાનમયઃ શદુ્ધઃ સ કથં શાેકમહર્ ત॥ ૧૬॥

તારાવેાચ
દેહાેઽ ચ કાષ્ઠવદ્રામ વાે િનત્ય શ્ચદાત્મકઃ ।
સખુદુઃખાિદસ બ ધઃ કસ્ય સ્યાદ્રામ મે વદ॥ ૧૭॥

શ્રીરામ ઉવાચ ।
અહઙ્કારાિદસ બ ધાે યાવદે્દહે દ્રયૈઃ સહ ।
સસંાર તાવદેવ સ્યાદાત્મન વિવવેિકનઃ॥ ૧૮॥
મ યારાેિપતસસંારાે ન વયં િવિનવતર્તે ।
િવષયાન્ યાયમાનસ્ય વ ે મ યાગમાે યથા॥ ૧૯॥
અનાદ્યિવદ્યાસ બ ધાત્ત કાયાર્હઙૃ્કતે તથા ।
સસંારાેઽપાથર્કાેઽિપ સ્યાદ્રાગદ્વષેાિદસઙુ્કલઃ॥ ૨૦॥
મન અેવ િહ સસંારાે બ ધશ્ચવૈ મનઃ શભુે ।
આત્મા મનઃસમાન વમેત્ય તદ્ગતબ ધભાક્॥ ૨૧॥
યથા િવશદુ્ધઃ સ્ફિટકાેઽલક્તકાિદસમીપગઃ ।
તત્તદ્વણર્યુગાભા ત વ તુતાે ના ત ર જનમ્॥ ૨૨॥
બુદ્ધ દ્રયાિદસામી યાદાત્મનઃ સં તબર્લાત્ ।
આત્મા વ લઙ્ગં તુ મનઃ પિરગ્ હ્ય તદુદ્ભવાન્॥ ૨૩॥
કામાન્ જુષન્ ગુણૈબર્દ્ધઃ સસંારે વતર્તેઽવશઃ ।
આદાૈ મનાેગુણાન્ ટ્વા તતઃ કમાર્ યનેકધા॥ ૨૪॥
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શકુ્લલાેિહતકૃ ણાિન ગતય ત સમાનતઃ ।
અેવં કમર્વશા વાે ભ્રમત્યાભૂતસ લવમ્॥ ૨૫॥
સવાપસહૃંતાૈ વાે વાસના ભઃ વકમર્ ભઃ ।
અનાદ્યિવદ્યાવશગ તષ્ઠત્ય ભિનવેશતઃ॥ ૨૬॥

ષ્ટકાલે પનુઃ પવૂર્વાસનામાનસઃૈ સહ ।
યતે પનુર યવંે ઘટ ય ત્ર મવાવશઃ॥ ૨૭॥

યદા પુ યિવશષેેણ લભતે સઙ્ગ ત સતામ્ ।
મદ્ભક્તાનાં સશુા તાનાં તદા મ દ્વષયા મ તઃ॥ ૨૮॥
મ કથાશ્રવણે શ્રદ્ધા દુલર્ભા યતે તતઃ ।
તતઃ વ પિવજ્ઞાનમનાયાસને યતે॥ ૨૯॥
તદાચાયર્પ્રસાદેન વાક્યાથર્જ્ઞાનતઃ ક્ષણાત્ ।
દેહે દ્રયમનઃપ્રાણાહઙૃ્ક ત યઃ થક્ સ્થતમ્॥ ૩૦॥
વાત્માનુભવતઃ સત્યમાન દાત્માનમદ્વયમ્ ।

જ્ઞા વા સદ્યાે ભવને્મુક્તઃ સત્યમવે મયાેિદતમ્॥ ૩૧॥
અેવં મયાેિદતં સ યગાલાેચય ત યાેઽિનશમ્ ।
તસ્ય સસંારદુઃખાિન ન શ ત કદાચન॥ ૩૨॥
વમ યેતન્મયા પ્રાેક્તમાલાેચય િવશદુ્ધધીઃ ।
ન યસે દુઃખ લૈઃ કમર્બ ધા દ્વમાેક્ષ્યસે॥ ૩૩॥
પવૂર્જન્મિન તે સભુ્રુ કૃતા મદ્ભ ક્ત ત્તમા ।
અત તવ િવમાેક્ષાય પં મે દ શતં શભુે॥ ૩૪॥
યા વા મદૂ્રપમિનશમાલાેચય મયાેિદતમ્ ।
પ્રવાહપ તતં કાય કુવર્ ત્યિપ ન લ યસે॥ ૩૫॥
શ્રીરામેણાેિદતં સવ શ્રુ વા તારા તિવ મતા ।
દેહા ભમાનજં શાેકં ત્ય વા ન વા રઘૂત્તમમ્॥ ૩૬॥
આત્માનુભવસ તુષ્ટા વન્મુક્તા બભવૂ હ ।
ક્ષણસઙ્ગમમાત્રેણ રામેણ પરમાત્મના॥ ૩૭॥
અનાિદબ ધં િનધૂર્ય મુક્તા સાિપ િવક મષા ।
સગુ્રીવાેઽિપ ચ તચ્છ વા રામવક્ત્રા સમીિરતમ્॥ ૩૮॥
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જહાવજ્ઞાનમ ખલં વસ્થ ચત્તાેઽભવત્તદા ।
તતઃ સગુ્રીવમાહેદં રામાે વાનરપુઙ્ગવમ્॥ ૩૯॥
ભ્રાતજુ્યષ્ઠસ્ય પતુ્રેણ યદુક્તં સા પરાિયકમ્ ।
કુ સવ યથા યાયં સસં્કારાિદ મમાજ્ઞયા॥ ૪૦॥
તથે ત બ લ ભમુર્ખ્યવૈાર્નરૈઃ પિરણીય તમ્ ।
વા લનં પુ પકે ક્ષ વા સવર્રા પેચારકૈઃ॥ ૪૧॥
ભેર દુ દુ ભિનઘાષૈબ્રાર્હ્મણૈમર્િ ત્ર ભઃ સહ ।
યૂથપવૈાર્નરૈઃ પાૈરૈ તારયા ચાઙ્ગદેન ચ॥ ૪૨॥
ગ વા ચકાર ત સવ યથાશાસં્ત્ર પ્રયત્નતઃ ।
ના વા જગામ રામસ્ય સમીપં મિ ત્ર ભઃ સહ॥ ૪૩॥

ન વા રામસ્ય ચરણાૈ સગુ્રીવઃ પ્રાહ હૃષ્ટધીઃ ।
રાજં્ય પ્રશાિધ રાજે દ્ર વાનરાણાં સ દ્ધમત્॥ ૪૪॥
દાસાેઽહં તે પાદપદં્મ સવેે લ મણવ ચ્ચરમ્ ।
ઇત્યુક્તાે રાઘવઃ પ્રાહ સગુ્રીવં સ મતં વચઃ॥ ૪૫॥
વમવેાહં ન સ દેહઃ શીઘં્ર ગચ્છ મમાજ્ઞયા ।
પુરરાજ્યાિધપત્યે વં વાત્માનમ ભષેચય॥ ૪૬॥
નગરં ન પ્રવેક્ષ્યા મ ચતુદર્શ સમાઃ સખે ।
આગ મ ય ત મે ભ્રાતા લ મણઃ પત્તનં તવ॥ ૪૭॥
અઙ્ગદં યાવૈરાજ્યે વમ ભષેચય સાદરમ્ ।
અહં સમીપે શખરે પવર્તસ્ય સહાનજુઃ॥ ૪૮॥
વ સ્યા મ વષર્િદવસાં તત વં યત્નવાન્ ભવ ।
િક ચ કાલં પુરે સ્થ વા સીતાયાઃ પિરમાગર્ણે॥ ૪૯॥
સાષ્ટાઙ્ગં પ્ર ણપત્યાહ સગુ્રીવાે રામપાદયાેઃ ।
યદાજ્ઞાપયસે દેવ તત્તથવૈ કરાે યહમ્॥ ૫૦॥
અનુજ્ઞાતશ્ચ રામેણ સગુ્રીવ તુ સલ મણઃ ।
ગ વા પુરં તથા ચકે્ર યથા રામેણ ચાેિદતઃ॥ ૫૧॥
સુ ગ્રવેણ યથા યાયં પૂ જતાે લ મણ તદા ।
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આગત્ય રાઘવં શીઘં્ર પ્ર ણપત્યાપેત સ્થવાન્॥ ૫૨॥
તતાે રામાે જગામાશુ લ મણને સમ વતઃ ।
પ્રવષર્ણ ગરે વ શખરં ભૂિરિવ તરમ્॥ ૫૩॥
તત્રૈકં ગહ્વરં દૃ ટ્વા સ્ફાિટકં દ પ્તમચ્છુભમ્ ।
વષર્વાતાતપસહં ફલમૂલસમીપગમ્ ।
વાસાય રાેચયામાસ તત્ર રામઃ સલ મણઃ॥ ૫૪॥
િદવ્યમૂલફલપુ પસયંુતે માૈ ક્તકાપેમજલાૈઘપ વલે ।
ચત્રવણર્ ગપ ક્ષશાે ભતે પવર્તે રઘુકુલાેત્તમાેઽવસત્॥ ૫૫॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે િક ક ધાકા ડે
તીયઃ સગર્ઃ॥ ૩॥

॥ચતુથર્ સગર્ઃ॥
તત્ર વા ષકિદનાિન રાઘવાે લીલયા મ ણગુહાસુ સ ચરન્ ।
પક્વમૂલફલભાેગતાે ષતાે લ મણને સિહતાેઽવસ સખુમ્॥ ૧॥
વાતનુન્નજલપૂિરતમેઘાન તર તિનતવૈદ્યુતગભાર્ન્ ।
વીક્ષ્ય િવ મયમગાદ્ગજયૂથાન્ યદ્વદાિહતસકુા ચનકક્ષાન્॥ ૨॥
નવઘાસં સમા વાદ્ય હૃષ્ટપુષ્ટ ગ દ્વ ઃ ।
ધાવ તાે પિરતાે રામં વીક્ષ્ય િવસ્ફાિરતેક્ષણાઃ॥ ૩॥
ન ચલ ત સદા યાનિનષ્ઠા ઇવ મનુીશ્વરાઃ ।
રામં માનષુ પેણ ગિરકાનનભૂ મષુ॥ ૪॥
ચર તં પરમાત્માનં જ્ઞા વા સદ્ધગણા ભુિવ ।
ગપ ક્ષગણા ભૂ વા રામમવેાનુસિેવરે॥ ૫॥

સાૈ મિત્રરેકદા રામમેકા તે યાનત પરમ્ ।
સમાિધિવરમે ભ યા પ્રણયા દ્વનયા વતઃ॥ ૬॥
અબ્રવીદે્દવ તે વાક્યા પૂવાક્તા દ્વગતાે મમ ।
અનાદ્યિવદ્યાસ ભૂતઃ સશંયાે હૃિદ સં સ્થતઃ॥ ૭॥
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ઇદાની ં શ્રાેતુ મચ્છા મ િક્રયામાગણ રાઘવ ।
ભવદારાધનં લાેકે યથા કુવર્ ત યાે ગનઃ॥ ૮॥
ઇદમવે સદા પ્રાહુયા ગનાે મુ ક્તસાધનમ્ ।
નારદાેઽિપ તથા વ્યાસાે બ્રહ્મા કમલસ ભવઃ॥ ૯॥
બ્રહ્મક્ષત્રાિદવણાર્નામાશ્રમાણાં ચ માેક્ષદમ્ ।
સ્ત્રીશદૂ્રાણાં ચ રાજે દ્ર સલુભં મુ ક્તસાધનમ્ ।
તવ ભક્તાય મે ભ્રાત્રે બ્રૂિહ લાેકાપેકારકમ્॥ ૧૦॥

શ્રીરામ ઉવાચ ।
મમ પૂ િવધાનસ્ય ના તાેઽ ત રઘનુ દન ।
તથાિપ વકે્ષ્ય સઙે્ક્ષપાદ્યથાવદનપુવૂર્શઃ॥ ૧૧॥
વગ્ હ્યાેક્તપ્રકારેણ દ્વજ વં પ્રા ય માનવઃ ।

સકાશા સદુ્ગરાેમર્ તં્ર લ વા મદ્ભ ક્તસયંુતઃ॥ ૧૨॥
તને સ દ શતિવિધમાર્મવેારાધયે સધુીઃ ।
હૃદયે વાઽનલે વાચ પ્ર તમાદાૈ િવભાવસાૈ॥ ૧૩॥
શાલગ્રામ શલાયાં વા પજૂયને્મામત દ્રતઃ ।
પ્રાતઃ નાનં પ્રકુવ ત પ્રથમં દેહશદુ્ધયે॥ ૧૪॥
વેદત ત્રાેિદતૈમર્ ત્રૈ ર્ લપેનિવધાનતઃ ।
સ યાિદ કમર્ યિન્નત્યં ત કુયાર્ દ્વિધના બુધઃ॥ ૧૫॥
સઙ્ક પમાદાૈ કુવ ત સદ્ યથ કમર્ણાં સધુીઃ ।
વગુ ં પજૂયેદ્ભ યા મદુ્બદ્ યા પજૂકાે મમ॥ ૧૬॥
શલાયાં નપનં કુયાર્ પ્ર તમાસુ પ્રમાજર્નમ્ ।
પ્ર સદ્ધગૈર્ ધપુ પાદૈ્યમર્ પૂ સ દ્ધદાિયકા॥ ૧૭॥
અમાિયકાેઽનુ ત્ત્યા માં પજૂયેિન્નયતવ્રતઃ ।
પ્ર તમાિદ વલઙ્કારઃ પ્રયાે મે કુલન દન॥ ૧૮॥
અગ્ ાૈ યજેત હિવષા ભાસ્કરે સ્થ ડલે યજેત્ ।
ભક્તનેાપેહૃતં પ્રીત્યૈ શ્રદ્ધયા મમ વાયર્િપ॥ ૧૯॥
િક પનુભર્ક્ષ્યભાજે્યાિદ ગ ધપુ પાક્ષતાિદકમ્ ।
પૂ દ્રવ્યા ણ સવાર્ ણ સ પાદૈ્યવં સમારભેત્॥ ૨૦॥
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ચૈલા જનકુશઃૈ સ યગાસનં પિરક પયેત્ ।
તત્રાપેિવ ય દેવસ્ય સ મખુે શદુ્ધમાનસઃ॥ ૨૧॥
તતાે યાસં પ્રકૂવ ત મા કાબિહરા તરમ્ ।
કેશવાિદ તતઃ કુયાર્ત્ત વ યાસં તતઃ પરમ્॥ ૨૨॥
મન્મૂ તપ જર યાસં મ ત્ર યાસં તતાે યસતે્ ।
પ્ર તમાદાવિપ તથા કુયાર્િન્નત્યમત દ્રતઃ॥ ૨૩॥
કલશં વપુરાે વામે ક્ષપે પુ પાિદ દ ક્ષણે ।
અઘ્યર્પાદ્યપ્રદાનાથ મધપુકાર્થર્મવે ચ॥ ૨૪॥
તથવૈાચમનાથ તુ યસે પાત્રચતુષ્ટયમ્ ।
હૃ પદે્મ ભાનુિવમલે મ કલાં વસિ જ્ઞતામ્॥ ૨૫॥
યાયે વદેહમ ખલં તયા વ્યાપ્તમિર દમ ।
તામવેાવાહયેિન્નત્યં પ્ર તમાિદષુ મ કલામ્॥ ૨૬॥
પાદ્યાઘ્યાર્ચમનીયાદ્યૈઃ નાનવસ્ત્રિવભષૂણૈઃ ।
યાવચ્છક્યાપેચારૈવાર્ વચર્યને્મામમાયયા॥ ૨૭॥
િવભવે સ ત કપૂર્રકુઙુ્કમાગ ચ દનૈઃ ।
અચર્યને્મ ત્રવિન્નતં્ય સગુ ધકુસમુૈઃ શભુૈઃ॥ ૨૮॥
દશાવરણપૂ ં વૈ હ્યાગમાેક્તાં પ્રકારયેત્ ।
નીરાજનૈધૂર્પદ પનૈવેદૈ્યબર્હુિવ તરૈઃ॥ ૨૯॥
શ્રદ્ધયાપેહરેિન્નત્યં શ્રદ્ધાભુગહમીશ્વરઃ ।
હાેમં કુયાર્ પ્રયત્નને િવિધના મ ત્રકાેિવદઃ॥ ૩૦॥
અગ ત્યેનાેક્તમાગણ કુ ડનેાગમિવત્તમઃ ।
જુહુયાન્મૂલમ ત્રેણ પુંસકૂ્તનેાથવા બુધઃ॥ ૩૧॥
અથવાપૈાસનાગ્ ાૈ વા ચ ણા હિવષા તથા ।
તપ્ત બૂનદપ્રખ્યં િદવ્યાભરણભૂ ષતમ્॥ ૩૨॥
યાયેદનલમ યસ્થં હાેમકાલે સદા બુધઃ ।
પાષર્દે યાે બ લ દ વા હાેમશષેં સમાપયેત્॥ ૩૩॥
તતાે જપં પ્રકુવ ત યાયને્માં યતવાક્ મરન્ ।
મખુવાસં ચ તા બૂલં દ વા પ્રી તસમ વતઃ॥ ૩૪॥
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મદથ ત્યગીતાિદ તુ તપાઠાિદ કારયેત્ ।
પ્રણમેદ્દ ડવદ્ભૂમાૈ હૃદયે માં િનધાય ચ॥ ૩૫॥
શરસ્યાધાય મદ્દતં્ત પ્રસાદં ભાવનામયમ્ ।
પા ણ યાં મ પદે મૂિધ્ન ગ્ હી વા ભ ક્તસયંુતઃ॥ ૩૬॥
રક્ષ માં ઘાેરસસંારાિદત્યુ વા પ્રણમે સધુીઃ ।
ઉદ્વાસયેદ્યથાપવૂ પ્રત્યગ્જ્યાે ત ષ સં મરન્॥ ૩૭॥
અેવમુક્તપ્રકારેણ પજૂયે દ્વિધવદ્યિદ ।
ઇહામતૂ્ર ચ સં સ દ્ધ પ્રા ાે ત મદનુગ્રહાત્॥ ૩૮॥
મદ્ભક્તાે યિદ મામવંે પૂ ં ચવૈ િદને િદને ।
કરાે ત મમ સા યં પ્રા ાેત્યેવ ન સશંયઃ॥ ૩૯॥
ઇદં રહસ્યં પરમં ચ પાવનં

મયવૈ સાક્ષા ક થતં સનાતનમ્ ।
પઠત્યજસં્ર યિદ વા ણાે ત યઃ

સ સવર્પૂ ફલભાઙ્ ન સશંયઃ॥ ૪૦॥
અેવં પરાત્મા શ્રીરામઃ િક્રયાયાેગમનુત્તમમ્ ।
ષ્ટઃ પ્રાહ વભક્તાય શષેાંશાય મહાત્મને॥ ૪૧॥

પનુઃ પ્રાકૃતવદ્રામાે માયામાલ બ્ય દુઃ ખતઃ ।
હા સીતે ત વદન્નવૈ િનદ્રાં લેભે કથ ચન॥ ૪૨॥
અેત મન્ન તરે તત્ર િક ક ધાયાં સબુુ દ્ધમાન્ ।
હનૂમાન્ પ્રાહ સગુ્રીવમેકા તે કિપનાયકમ્॥ ૪૩॥

રાજન્ પ્રવક્ષ્યા મ તવવૈ િહતમુત્તમમ્ ।
રામેણ તે કૃતઃ પવૂર્મપુકારાે હ્યનુત્તમઃ॥ ૪૪॥
કૃતઘ્નવ વયા નનંૂ િવ તઃ પ્ર તભા ત મે ।
વ કૃતે િનહતાે વાલી વીરસૈ્ત્રલાેક્યસ મતઃ॥ ૪૫॥
રાજે્ય પ્ર ત ષ્ઠતાેઽ સ વં તારાં પ્રાપ્તાેઽ સ દુલર્ભામ્ ।
સ રામઃ પવર્તસ્યાગ્રે ભ્રાત્રા સહ વસન્ સધુીઃ॥ ૪૬॥
વદાગમનમેકાગ્રમીક્ષતે કાયર્ગાૈરવાત્ ।
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વં તુ વાનરભાવને સ્ત્રીસક્તાે નાવબુદ્ યસે॥ ૪૭॥
કરાેમી ત પ્ર તજ્ઞાય સીતાયાઃ પિરમાગર્ણમ્ ।
ન કરાે ષ કૃતઘ્ન વં હ યસે વા લવદ્દુ્રતમ્॥ ૪૮॥
હનૂમદ્વચનં શ્રુ વા સગુ્રીવાે ભયિવહ્વલઃ ।
પ્રત્યુવાચ હનૂમ તં સત્યમવે વયાેિદતમ્॥ ૪૯॥
શીઘં્ર કુ મમાજ્ઞાં વં વાનરાણાં તર વનામ્ ।
સહસ્રા ણ દશદેાની ં પ્રષેયાશુ િદશાે દશ॥ ૫૦॥
સપ્તદ્વ પગતાન્ સવાર્ન્ વાનરાનાનય તુ તે ।
પક્ષમ યે સમાયા તુ સવ વાનરપુઙ્ગવાઃ॥ ૫૧॥
યે પક્ષમ તવતર્ તે તે વ યા મે ન સશંયઃ ।
ઇત્યાજ્ઞા ય હનૂમ તં સગુ્રીવાે ગ્ હમાિવશત્॥ ૫૨॥
સગુ્રીવાજ્ઞાં પુરસૃ્કત્ય હનૂમાન્ મિ ત્રસત્તમઃ ।
ત ક્ષણે પ્રષેયામાસ હર ન્ દશ િદશઃ સધુીઃ॥ ૫૩॥
અગ ણતગુણસ વાન્ વાયવુેગપ્રચારાન્

વનચરગણમખુ્યાન્ પવર્તાકાર પાન્ ।
પવનિહતકુમારઃ પ્રષેયામાસ દૂતા-

ન તરભસતરાત્મા દાનમાનાિદ પ્તાન્॥ ૫૪॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે િક ક ધાકા ડે
ચતુથર્ઃ સગર્ઃ॥ ૪॥

॥પ ચમ સગર્ઃ॥
રામ તુ પવર્તસ્યાગ્રે મ ણસાનાૈ િનશામખુે ।
સીતાિવરહજં શાેકમસહિન્નદમબ્રવીત્॥ ૧॥
પ ય લ મણ મે સીતા રાક્ષસને હૃતા બલાત્ ।
તાઽ તા વા િનશ્ચેતું ન નેઽદ્યાિપ ભા મનીમ્॥ ૨॥
વતી ત મમ બ્રૂયા ક શ્ચદ્વા પ્રયકૃત્ સ મે ।

યિદ ના મ તાં સા વી ં વ તી ં યત્ર કુત્ર વા॥ ૩॥
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હઠાદેવાહિર યા મ સધુા મવ પયાેિનધેઃ ।
પ્ર તજ્ઞાં મે ભ્રાતયન મે જનકાત્મ ॥ ૪॥
નીતા તં ભ મસા કુયા સપતુ્રબલવાહનમ્ ।
હે સીતે ચ દ્રવદને વસ તી રાક્ષસાલયે॥ ૫॥
દુઃખાત્તાર્ મામપ ય તી કથં પ્રાણાન્ ધિર ય સ ।
ચ દ્રાેઽિપ ભાનવુદ્ભા ત મમ ચ દ્રાનનાં િવના॥ ૬॥
ચ દ્ર વં નક ં ટ્વા કરૈમા શ શીતલૈઃ ।
સગુ્રીવાેઽિપ દયાહીનાે દુઃ ખતં માં ન પ ય ત॥ ૭॥
રાજં્ય િન ક ટકં પ્રા ય સ્ત્રી ભઃ પિર તાે રહઃ ।
કૃતઘ્નાે દૃ યતે વ્યક્તં પાનાસક્તાેઽ તકામુકઃ॥ ૮॥
નાયા ત શરદં પ યન્નિપ માગર્િયતું પ્રયામ્ ।
પવૂાપકાિરણં દુષ્ટઃ કૃતઘ્નાે િવ તાે િહ મામ્॥ ૯॥
હ ન્મ સગુ્રીવમ યવંે સપુરં સહબા ધવમ્ ।
વાલી યથા હતાે મેઽદ્ય સગુ્રીવાેઽિપ તથા ભવેત્॥ ૧૦॥
ઇ ત ષં્ટ સમાલાેક્ય રાઘવં લ મણાેઽબ્રવીત્ ।
ઇદાનીમવે ગ વાહં સગુ્રીવં દુષ્ટમાનસમ્॥ ૧૧॥
મામાજ્ઞાપય હ વા તમાયાસ્યે રામ તેઽ તકમ્ ।
ઇત્યુ વા ધનુરાદાય વયં તૂણીરમવે ચ॥ ૧૨॥
ગ તુમ યુદ્યતં વીક્ષ્ય રામાે લ મણમબ્રવીત્ ।
ન હ તવ્ય વયા વ સ સગુ્રીવાે મે પ્રયઃ સખા॥ ૧૩॥
િક તુ ભીષય સગુ્રીવં વા લવ વં હિન યસે ।
ઇત્યુ વા શીઘ્રમાદાય સગુ્રીવપ્ર તભા ષતમ્॥ ૧૪॥
આગત્ય પશ્ચાદ્ય કાય ત કિર યા યસશંયમ્ ।
તથે ત લ મણાેઽગચ્છ વિરતાે ભીમિવક્રમઃ॥ ૧૫॥
િક ક ધાં પ્ર ત કાપેને િનદર્હિન્નવ વાનરાન્ ।
સવર્જ્ઞાે િનત્યલ મીકાે િવજ્ઞાનાત્માિપ રાઘવઃ॥ ૧૬॥
સીતામનુશશુાેચાત્તર્ઃ પ્રાકૃતઃ પ્રાકૃતા મવ ।
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બુદ્ યાિદસા ક્ષણ તસ્ય માયાકાયાર્ તવ તનઃ॥ ૧૭॥
રાગાિદરિહતસ્યાસ્ય ત કાય કથમુદ્ભવેત્ ।
બ્રહ્મણાેક્ત તં કતુ રાજ્ઞાે દશરથસ્ય િહ॥ ૧૮॥
તપસઃ ફલદાનાય તાે માનષુવષે ક્ ।
માયયા માેિહતાઃ સવ જના અજ્ઞાનસયંુતાઃ॥ ૧૯॥
કથમષેાં ભવને્માેક્ષ ઇ ત િવ િવ ચ તયન્ ।
કથાં પ્રથિયતું લાેકે સવર્લાેકમલાપહામ્॥ ૨૦॥
રામાયણા ભધાં રામાે ભૂ વા માનષુચેષ્ટકઃ ।
ક્રાેધં માેહં ચ કામં ચ વ્યવહારાથર્ સદ્ધયે॥ ૨૧॥
તત્ત કાલાે ચતં ગ્ હ્ણન્ માેહયત્યવશાઃ પ્ર ઃ ।
અનુરક્ત ઇવાશષેગુણષેુ ગુણવ જતઃ॥ ૨૨॥
િવજ્ઞાનમૂ તિવજ્ઞાનશ ક્તઃ સાક્ષ્યગુણા વતઃ ।
અતઃ કામાિદ ભિનત્યમિવ લપ્તાે યથા નભઃ॥ ૨૩॥
િવ દ ત મનુયઃ કે ચ ન ત જનકાદયઃ ।
તદ્ભક્તા િનમર્લાત્માનઃ સ યગ્ ન ત િનત્યદા ।
ભક્ત ચત્તાનુસારેણ યતે ભગવાનજઃ॥ ૨૪॥
લ મણાેઽિપ તદા ગ વા િક ક ધાનગરા તકમ્ ।
જ્યાઘાષેમકરાેત્તીવ્રં ભીષયન્ સવર્વાનરાન્॥ ૨૫॥
તં દૃ ટ્વા પ્રાકૃતા તત્ર વાનરા વપ્રમૂધર્િન ।
ચકુ્રઃ િકલિકલાશ દં તપાષાણપાદપાઃ॥ ૨૬॥
તાન્ દૃ ટ્વા ક્રાેધતામ્રાક્ષાે વાનરાન્ લ મણ તદા ।
િનમૂર્લાન્ કતુર્મુદ્યુક્તાે ધનુરાન ય વીયર્વાન્॥ ૨૭॥
તતઃ શીઘં્ર સમા લુત્ય જ્ઞા વા લ મણમાગતમ્॥ ૨૮॥
િનવાયર્ વાનરાન્ સવાર્નઙ્ગદાે મિ ત્રસત્તમઃ ।
ગ વા લ મણસામી યં પ્રણનામ સ દ ડવત્॥ ૨૯॥
તતાેઽઙ્ગદં પિર વજ્ય લ મણઃ પ્રયવધર્નઃ ।
ઉવાચ વ સ ગચ્છ વં િપ વ્યાય િનવેદય॥ ૩૦॥
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મામાગતં રાઘવેણ ચાેિદતં રાૈદ્રમૂ તના ।
તથે ત વિરતં ગ વા સગુ્રીવાય યવેદયત્॥ ૩૧॥
લ મણઃ ક્રાેધતામ્રાક્ષઃ પુરદ્વાિર બિહઃ સ્થતઃ ।
તચ્છ વાતીવ સ ત્ર તઃ સગુ્રીવાે વાનરેશ્વરઃ॥ ૩૨॥
આહૂય મિ ત્રણાં શ્રેષં્ઠ હનૂમ તમથાબ્રવીત્ ।
ગચ્છ વમઙ્ગદેનાશુ લ મણં િવનયા વતઃ॥ ૩૩॥
સા વયન્ કાેિપતં વીરં શનૈરાનય સાદરમ્ ।
પ્રષેિય વા હનૂમ તં તારામાહ કપીશ્વરઃ॥ ૩૪॥
વં ગચ્છ સા વય તી તં લ મણં દુભા ષતૈઃ ।
શા તમ તઃપુરં ની વા પશ્ચાદ્દશર્ય મેઽનઘે॥ ૩૫॥
ભવ વ ત તત તારા મ યકકં્ષ સમાિવશત્ ।
હનુમાનઙ્ગદેનવૈ સિહતાે લ મણા તકમ્॥ ૩૬॥
ગ વા નનામ શરસા ભ યા વાગતમબ્રવીત્ ।
અેિહ વીર મહાભાગ ભવદ્ગહૃમશિઙ્કતમ્॥ ૩૭॥
પ્રિવ ય રાજદારાદ ન્ દૃ ટ્વા સગુ્રીવમવે ચ ।
યદાજ્ઞાપયસે પશ્ચાત્ત સવ કરવા ણ ભાેઃ॥ ૩૮॥
ઇત્યુ વા લ મણં ભ યા કરે ગ્ હ્ય સ મા તઃ ।
આનયામાસ નગરમ યાદ્રાજગ્ હં પ્ર ત॥ ૩૯॥
પ યં તત્ર મહાસાૈધાન્ યૂથપાનાં સમ તતઃ ।
જગામ ભવનં રાજ્ઞઃ સરેુ દ્રભવનાપેમમ્॥ ૪૦॥
મ યકક્ષે ગતા તત્ર તારા તારાિધપાનના ।
સવાર્ભરણસ પન્ના મદરક્તા તલાેચના॥ ૪૧॥
ઉવાચ લ મણં ન વા મતપવૂાર્ ભભા ષણી ।
અેિહ દેવર ભદં્ર તે સાધુ વં ભક્તવ સલઃ॥ ૪૨॥
િકમથ કાપેમાકાષ ભર્ક્તે ત્યે કપીશ્વરે ।
બહુકાલમનાશ્વાસં દુઃખમવેાનુભૂતવાન્॥ ૪૩॥
ઇદાની ં બહુદુઃખાૈઘાદ્ભવદ્ ભર ભર ક્ષતઃ ।
ભવ પ્રસાદા સગુ્રીવઃ પ્રાપ્તસાખૈ્યાે મહામ તઃ॥ ૪૪॥
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કામાસક્તાે રઘપુતેઃ સવેાથ નાગતાે હિરઃ ।
આગ મ ય ત હરયાે નાનાદેશગતાઃ પ્રભાે॥ ૪૫॥
પ્રે ષતાે દશસાહસ્રા હરયાે રઘુસત્તમ ।
આનેતું વાનરાન્ િદગ્ યાે મહાપવર્તસિન્નભાન્॥ ૪૬॥
સગુ્રીવઃ વયમાગત્ય સવર્વાનરયૂથપૈઃ ।
વધિય ય ત દૈત્યાૈઘાન્ રાવણં ચ હિન ય ત॥ ૪૭॥
વયવૈ સિહતાેઽદૈ્યવ ગ તા વાનરપુઙ્ગવઃ ।
પ યા તભર્વનં તત્ર પતુ્રદારસહૃુદ્વતૃમ્॥ ૪૮॥
દૃ ટ્વા સગુ્રીવમભયં દ વા નય સહૈવ તે ।
તારાયા વચનં શ્રુ વા કૃશક્રાેધાેઽથ લ મણઃ॥ ૪૯॥
જગામા તઃપુરં યત્ર સગુ્રીવાે વાનરેશ્વરઃ ।
મામા લઙ્ગ્ય સગુ્રીવઃ પયર્ઙે્ક પયર્વ સ્થતઃ॥ ૫૦॥

દૃ ટ્વા લ મણમત્યથર્મુ પપાતા તભીતવત્ ।
તં દૃ ટ્વા લ મણઃ કુ્રદ્ધાે મદિવહ્વ લતેક્ષણમ્॥ ૫૧॥
સગુ્રીવં પ્રાહ દુ ર્ત્ત િવ તાેઽ સ રઘૂત્તમમ્ ।
વાલી યને હતાે વીરઃ સ બાણાેઽદ્ય પ્રતીક્ષતે॥ ૫૨॥
વમવે વા લનાે માગ ગ મ ય સ મયા હતઃ ।
અેવમત્ય તપ ષં વદ તં લ મણં તદા॥ ૫૩॥
ઉવાચ હનુમાન્ વીરઃ કથમવંે પ્રભાષસે ।
વત્તાેઽિધકતરાે રામે ભક્તાેઽયં વાનરાિધપઃ॥ ૫૪॥
રામકાયાર્થર્મિનશં ગ ત ન તુ િવ તઃ ।
આગતાઃ પિરતઃ પ ય વાનરાઃ કાેિટશઃ પ્રભાે॥ ૫૫॥
ગ મ ય ત્ય ચરેણવૈ સીતાયાઃ પિરમાગર્ણમ્ ।
સાધિય ય ત સગુ્રીવાે રામકાયર્મશષેતઃ॥ ૫૬॥
શ્રુ વા હનુમતાે વાક્યં સાૈ મિત્રલર્ જતાેઽભવત્ ।
સગુ્રીવાેઽ યઘ્યર્પાદ્યાદ્યૈલર્ મણં સમપજૂયત્॥ ૫૭॥
આ લઙ્ગ્ય પ્રાહ રામસ્ય દાસાેઽહં તને ર ક્ષતઃ ।
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રામઃ વતજેસા લાેકાન્ ક્ષણાદ્ધનવૈ જે ય ત॥ ૫૮॥
સહાયમાત્રમવેાહં વાનરૈઃ સિહતઃ પ્રભાે ।
સાૈ મિત્રરિપ સગુ્રીવં પ્રાહ િક ચન્મયાેિદતમ્॥ ૫૯॥
ત ક્ષમ વ મહાભાગ પ્રણયાદ્ભા ષતં મયા ।
ગચ્છામાેઽદૈ્યવ સગુ્રીવ રામ તષ્ઠ ત કાનને॥ ૬૦॥
અેક અેવા તદુઃખાત્તા નક િવરહા પ્રભુઃ ।
તથે ત રથમા હ્ય લ મણને સમ વતઃ॥ ૬૧॥
વાનરૈઃ સિહતાે રા રામમવેા વપદ્યત॥ ૬૨॥
ભેર દઙ્ગૈબર્હુઋક્ષવાનરૈઃ શ્વેતાતપત્રવૈ્યર્જનૈશ્ચ શાે ભતઃ ।
નીલાઙ્ગદાદ્યૈહર્નુમ પ્રધાનૈઃ સમા તાે રાઘવમ યગાદ્ધિરઃ॥ ૬૩॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે િક ક ધાકા ડે
પ ચમઃ સગર્ઃ॥ ૫॥

॥ ષષ્ઠ સગર્ઃ॥
દૃ ટ્વા રામં સમાસીનં ગુહાદ્વાિર શલાતલે ।
ચૈલા જનધરં યામં જટામાૈ લિવરા જતમ્॥ ૧॥
િવશાલનયનં શા તં મતચા મખુા બુજમ્ ।
સીતાિવરહસ તપ્તં પ ય તં ગપ ક્ષણઃ॥ ૨॥
રથાદ્દરૂા સમુ પત્ય વેગા સગુ્રીવલ મણાૈ ।
રામસ્ય પાદયાેરગ્રે પેતતુભર્ ક્તસયંુતાૈ॥ ૩॥
રામઃ સગુ્રીવમા લઙ્ગ્ય ટ્વાનામયમ તકે ।
સ્થાપિય વા યથા યાયં પજૂયામાસ ધમર્િવત્॥ ૪॥
તતાેઽબ્રવીદ્રઘુશ્રેષં્ઠ સગુ્રીવાે ભ ક્તનમ્રધીઃ ।
દેવ પ ય સમાયા તી ં વાનરાણાં મહાચમૂમ્॥ ૫॥
કુલાચલાિદ્રસ ભૂતા મે મ દરસિન્નભાઃ ।
નાનાદ્વ પસિરચ્છૈલવા સનઃ પવર્તાપેમાઃ॥ ૬॥
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અસઙ્ખ્યાતાઃ સમાયા ત હરયઃ કામ િપણઃ ।
સવ દેવાંશસ ભૂતાઃ સવ યુદ્ધિવશારદાઃ॥ ૭॥
અત્ર કે ચદ્ગજબલાઃ કે ચદ્દશગ પેમાઃ ।
ગ યુતબલાઃ કે ચદ યેઽ મતબલાઃ પ્રભાે॥ ૮॥
કે ચદ જનકૂટાભાઃ કે ચ કનકસિન્નભાઃ ।
કે ચદ્રક્તા તવદના દ ઘર્વાલા તથાપરે॥ ૯॥
શદુ્ધસ્ફિટકસઙ્કાશાઃ કે ચદ્રાક્ષસસિન્નભાઃ ।
ગજર્ તઃ પિરતાે યા ત વાનરા યુદ્ધકાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૧૦॥
વદાજ્ઞાકાિરણઃ સવ ફલમૂલાશનાઃ પ્રભાે ।
ઋક્ષાણામિધપાે વીરાે બવાન્નામ બુ દ્ધમાન્॥ ૧૧॥
અેષ મે મિ ત્રણાં શ્રેષ્ઠઃ કાેિટભ લૂક દપઃ ।
હનૂમાનષે િવખ્યાતાે મહાસ વપરાક્રમઃ॥ ૧૨॥
વાયપુતુ્રાેઽ તતજે વી મ ત્રી બુ દ્ધમતાં વરઃ ।
નલાે નીલશ્ચ ગવયાે ગવાક્ષાે ગ ધમાદનઃ॥ ૧૩॥
શરભાે મૈ દવશ્ચવૈ ગજઃ પનસ અેવ ચ ।
વલીમખુાે દિધમખુઃ સષુેણ તાર અેવ ચ॥ ૧૪॥
કેસર ચ મહાસ વઃ િપતા હનુમતાે બલી ।
અેતે તે યૂથપા રામ પ્રાધા યને મયાેિદતાઃ॥ ૧૫॥
મહાત્માનાે મહાવીયાર્ઃ શક્રતુલ્યપરાક્રમાઃ ।
અેતે પ્રત્યેકતઃ કાેિટકાેિટવાનરયૂથપાઃ॥ ૧૬॥
તવાજ્ઞાકાિરણઃ સવ સવ દેવાંશસ ભવાઃ ।
અેષ વા લસતુઃ શ્રીમાનઙ્ગદાે નામ િવશ્રુતઃ॥ ૧૭॥
વા લતુલ્યબલાે વીરાે રાક્ષસાનાં બલા તકઃ ।
અેતે ચા યે ચ બહવ વદથ ત્યક્ત િવતાઃ॥ ૧૮॥
યાેદ્ધારઃ પવર્તાગ્રૈશ્ચ િનપુણાઃ શત્રુઘાતને ।
આજ્ઞાપય રઘુશ્રેષ્ઠ સવ તે વશવ તનઃ॥ ૧૯॥
રામઃ સગુ્રીવમા લઙ્ગ્ય હષર્પૂણાર્શ્રુલાેચનઃ ।
પ્રાહ સગુ્રીવ ના સ સવ વં કાયર્ગાૈરવમ્॥ ૨૦॥
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માગર્ણાથ િહ નક્યા િનયુઙ્ વ યિદ રાેચતે ।
શ્રુ વા રામસ્ય વચનં સગુ્રીવઃ પ્રીતમાનસઃ॥ ૨૧॥
પ્રષેયામાસ બ લનાે વાનરાન્ વાનરષર્ભઃ ।
િદ સવાર્સુ િવિવધાન્ વાનરાન્ પ્રે ય સ વરમ્॥ ૨૨॥
દ ક્ષણાં િદશમત્યથ પ્રયત્નને મહાબલાન્ ।
યવુરાજં બવ તં હનૂમ તં મહાબલમ્॥ ૨૩॥
નલં સષુેણં શરભં મૈ દં દ્વિવદમવે ચ ।
પ્રષેયામાસ સગુ્રીવાે વચનં ચેદમબ્રવીત્॥ ૨૪॥
િવ ચ વ તુ પ્રયત્નને ભવ તાે નક ં શભુામ્ ।
માસાદવાર્ઙ્િનવતર્ વં મચ્છાસનપુરઃસરાઃ॥ ૨૫॥
સીતામદૃ ટ્વા યિદ વાે માસાદૂ વ િદનં ભવેત્ ।
તદા પ્રાણા તકં દ ડં મત્તઃ પ્રા સ્યથ વાનરાઃ॥ ૨૬॥
ઇ ત પ્રસ્થા ય સગુ્રીવાે વાનરાન્ ભીમિવક્રમાન્ ।
રામસ્ય પાશ્વ શ્રીરામં ન વા ચાપેિવવેશ સઃ॥ ૨૭॥
ગચ્છ તં મા ત દૃ ટ્વા રામાે વચનમબ્રવીત્ ।
અ ભજ્ઞાનાથર્મેતન્મે હ્યઙ્ગુલીયકમુત્તમમ્॥ ૨૮॥
મન્નામાક્ષરસયંુક્તં સીતાયૈ દ યતાં રહઃ ।
અ મન્ કાય પ્રમાણં િહ વમવે કિપસત્તમ ।

ના મ સ વં તે સવ ગચ્છ પ થાઃ શભુ તવ॥ ૨૯॥
અેવં કપીનાં રાજ્ઞા તે િવ ષ્ટાઃ પિરમાગર્ણે ।
સીતાયા અઙ્ગદમખુા બભ્રમુ તત્ર તત્ર હ॥ ૩૦॥
ભ્રમ તાે િવ યગહને દદશૃઃુ પવર્તાપેમમ્ ।
રાક્ષસં ભીષણાકારં ભક્ષય તં ગાન્ ગ ન્॥ ૩૧॥
રાવણાેઽય મ ત જ્ઞા વા કે ચદ્વાનરપુઙ્ગવાઃ ।
જઘુ્નઃ િકલિકલાશ દં મુ ચ તાે મુ ષ્ટ ભઃ ક્ષણાત્॥ ૩૨॥
નાયં રાવણ ઇત્યુ વા યયુર યન્મહદ્વનમ્ ।
ષાતાર્ સ લલં તત્ર નાિવ દન્ હિરપુઙ્ગવાઃ॥ ૩૩॥
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િવભ્રમ તાે મહાર યે શુ કક ઠાેષ્ઠતાલુકાઃ ।
દદશૃગુર્હ્વરં તત્ર ણગુ મા તં મહત્॥ ૩૪॥
આદ્રર્પક્ષાન્ ક્રાૈ ચહંસાિન્નઃ તાન્ દદશૃુ તતઃ ।
અત્રા તે સ લલં નનંૂ પ્રિવશામાે મહાગુહામ્॥ ૩૫॥
ઇત્યુ વા હનુમાનગ્રે પ્રિવવેશ તમ વયુઃ ।
સવ પર પરં વા બાહૂન્ બાહુ ભ સકુાઃ॥ ૩૬॥
અ ધકારે મહદ્દરંૂ ગ વાપ યન્ કપીશ્વરાઃ ।
જલાશયાન્ મ ણિનભતાેયાન્ ક પદુ્રમાપેમાન્॥ ૩૭॥
ક્ષાન્ પક્વફલનૈર્મ્રાન્ મધુદ્રાેણસમ વતાન્ ।

ગ્ હાન્ સવર્ગુણાપેેતાન્ મ ણવસ્ત્રાિદપૂિરતાન્॥ ૩૮॥
િદવ્યભક્ષ્યાન્નસિહતાન્ માનષુૈઃ પિરવ જતાન્ ।
િવ મતા તત્ર ભવને િદવ્યે કનકિવષ્ટરે॥ ૩૯॥
પ્રભયા દ યમાનાં તુ દદશૃઃુ સ્ત્રયમેકકામ્ ।
યાય તી ં ચીરવસનાં યાે ગની ં યાેગમા સ્થતામ્॥ ૪૦॥
પ્રણેમુ તાં મહાભાગાં ભ યા ભીત્યા ચ વાનરાઃ ।
દૃ ટ્વા તાન્ વાનરાન્ દેવી પ્રાહ યૂયં િકમાગતાઃ॥ ૪૧॥
કુતાે વા કસ્ય દૂતા વા મ સ્થાનં િક પ્રધષર્થ ।
તચ્છ વા હનુમાનાહ વક્ષ્યા મ દેિવ તે॥ ૪૨॥
અયાે યાિધપ તઃ શ્રીમાન્ રા દશરથઃ પ્રભુઃ ।
તસ્ય પતુ્રાે મહાભાગાે જ્યેષ્ઠાે રામ ઇ ત શ્રુતઃ॥ ૪૩॥
િપતુરાજ્ઞાં પુરસૃ્કત્ય સભાયર્ઃ સાનુ ે વનમ્ ।
ગત તત્ર હૃતા ભાયાર્ તસ્ય સા વી દુરાત્મના॥ ૪૪॥
રાવણને તતાે રામઃ સગુ્રીવં સાનુ ે યયાૈ ।
સગુ્રીવાે મત્રભાવને રામસ્ય પ્રયવ લભામ્॥ ૪૫॥
ગય વ મ ત પ્રાહ તતાે વયમપુાગતાઃ ।

તતાે વનં િવ ચ વ તાે નક ં જલકાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૪૬॥
પ્રિવષ્ટા ગહ્વરં ઘાેરં દૈવાદત્ર સમાગતાઃ ।
વં વા િકમથર્મત્રા સ કા વા વં વદ નઃ શભુે॥ ૪૭॥
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યાે ગની ચ તથા દૃ ટ્વા વાનરાન્ પ્રાહ હૃષ્ટધીઃ ।
યથેષં્ટ ફલમૂલાિન જગ્ વા પી વા તં પયઃ॥ ૪૮॥
આગચ્છત તતાે વકે્ષ્ય મમ ત્તા તમાિદતઃ ।
તથે ત ભુ વા પી વા ચ હૃષ્ટા તે સવર્વાનરાઃ॥ ૪૯॥
દેવ્યાઃ સમીપં ગ વા તે બદ્ધા જ લપુટાઃ સ્થતાઃ ।
તતઃ પ્રાહ હનૂમ તં યાે ગની િદવ્યદશર્ના॥ ૫૦॥
હેમા નામ પુરા િદવ્ય િપણી િવશ્વકમર્ણઃ ।
પતુ્રી મહેશં ત્યેન તાષેયામાસ ભા મની॥ ૫૧॥
તુષ્ટાે મહેશઃ પ્રદદાિવદં િદવ્યપુરં મહત્ ।
અત્ર સ્થતા સા સદુતી વષાર્ણામયુતાયુતમ્॥ ૫૨॥
તસ્યા અહં સખી િવ ત પરા માેક્ષકાિઙ્ક્ષણી ।
ના ા વય પ્રભા િદવ્યગ ધવર્તનયા પુરા॥ ૫૩॥
ગચ્છ તી બ્રહ્મલાેકં સા મામાહેદં તપશ્ચર ।
અત્રવૈ િનવસ તી વં સવર્પ્રા ણિવવ જતે॥ ૫૪॥
ત્રેતાયુગે દાશર થભૂર્ વા નારાયણાેઽવ્યયઃ ।
ભૂભારહરણાથાર્ય િવચિર ય ત કાનને॥ ૫૫॥
માગર્ તાે વાનરા તસ્ય ભાયાર્માયા ત તે ગુહામ્ ।
પજૂિય વાથ તાન્ ન વા રામં તુ વા પ્રયત્નતઃ॥ ૫૬॥
યાતા સ ભવનં િવ ણાેયા ગગ યં સનાતનમ્ ।
ઇતાેઽહં ગ તુ મચ્છા મ રામં દ્રષંુ્ટ વરા વતા॥ ૫૭॥
યૂયં િપદ વમક્ષી ણ ગ મ યથ બિહગુર્હામ્ ।
તથવૈ ચકુ્ર તે વેગાદ્ગતાઃ પવૂર્ સ્થતં વનમ્॥ ૫૮॥
સાિપ ત્ય વા ગુહાં શીઘં્ર યયાૈ રાઘવસિન્નિધમ્ ।
તત્ર રામં સસગુ્રીવં લ મણં ચ દદશર્ હ॥ ૫૯॥
કૃ વા પ્રદ ક્ષણં રામં પ્રણ ય બહુશઃ સધુીઃ ।
આહ ગદ્ગદયા વાચા રાેમા ચતતનૂ હા॥ ૬૦॥
દાસી તવાહં રાજે દ્ર દશર્નાથર્ મહાગતા ।
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બહુવષર્સહસ્રા ણ તપં્ત મે દુશ્ચરં તપઃ॥ ૬૧॥
ગુહાયાં દશર્નાથ તે ફ લતં મેઽદ્ય તત્તપઃ ।
અદ્ય િહ વાં નમસ્યા મ માયાયાઃ પરતઃ સ્થતમ્॥ ૬૨॥
સવર્ભૂતષેુ ચાલકં્ષ્ય બિહર તરવ સ્થતમ્ ।
યાેગમાયાજવિનકાચ્છન્નાે માનષુિવગ્રહઃ॥ ૬૩॥
ન લક્ષ્યસઽેજ્ઞાનદશૃાં શલૈષૂ ઇવ પ ક્ ।
મહાભાગવતાનાં વં ભ ક્તયાેગિવિધ સયા॥ ૬૪॥
અવતીણાઽ સ ભગવન્ કથં ના મ તામસી ।
લાેકે નાતુ યઃ ક શ્ચત્તવ ત વં રઘૂત્તમ॥ ૬૫॥
મમૈતદેવ પં તે સદા ભાતુ હૃદાલયે ।
રામ તે પાદયુગલં દ શતં માેક્ષદશર્નમ્॥ ૬૬॥
અદશર્નં ભવાણાર્નાં સન્માગર્પિરદશર્નમ્ ।
ધનપતુ્રકલત્રાિદિવભૂ તપિરદિપતઃ ।
અિક ચનધનં વાદ્ય ના ભધાતું જનાેઽહર્ ત॥ ૬૭॥
િન ત્તગુણમાગાર્ય િન ક ચનધનાય તે॥ ૬૮॥
નમઃ વાત્મા ભરામાય િનગુર્ણાય ગુણાત્મને ।
કાલ િપણમીશાનમાિદમ યા તવ જતમ્॥ ૬૯॥
સમં ચર તં સવર્ત્ર મ યે વાં પુ ષં પરમ્ ।
દેવ તે ચે ષ્ટતં ક શ્ચન્ન વેદ િવડ બનમ્॥ ૭૦॥
ન તેઽ ત ક શ્ચદ્દિયતાે દ્વે યાે વાઽપર અેવ ચ ।
વન્માયાિપિહતાત્માન વાં પ ય ત તથાિવધમ્॥ ૭૧॥
અજસ્યાકતુર્ર શસ્ય દેવ તયર્ઙ્નરાિદષુ ।
જન્મકમાર્િદકં યદ્યત્તદત્ય તિવડ બનમ્॥ ૭૨॥
વામાહુરક્ષરં તં કથાશ્રવણ સદ્ધયે ।
કે ચ કાેસલરાજસ્ય તપસઃ ફલ સદ્ધયે॥ ૭૩॥
કાૈસલ્યયા પ્રા યર્માનં તમાહુઃ પરે જનાઃ ।
દુષ્ટરાક્ષસભૂભારહરણાયા થતાે િવભુઃ॥ ૭૪॥
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બ્રહ્મણા નર પેણ તાેઽય મ ત કેચન ।
વ ત ગાય ત ચ યે કથા તે રઘનુ દન॥ ૭૫॥

પ ય ત તવ પાદા જં ભવાણર્વસતુારણમ્ ।
વન્માયાગુણબદ્ધાહં વ્ય તિરક્તં ગુણાશ્રયમ્॥ ૭૬॥
કથં વાં દેવ નીયાં તાેતું વાિવષયં િવભુમ્ ।
નમસ્યા મ રઘુશ્રેષં્ઠ બાણાસનશરા વતમ્ ।
લ મણને સહ ભ્રાત્રા સગુ્રીવાિદ ભર વતમ્॥ ૭૭॥
અેવં તુતાે રઘુશ્રેષ્ઠઃ પ્રસન્નઃ પ્રણતાઘહૃત્ ।
ઉવાચ યાે ગની ં ભક્તાં િક તે મન સ કાિઙ્ક્ષતમ્॥ ૭૮॥
સા પ્રાહ રાઘવં ભ યા ભ ક્ત તે ભક્તવ સલ ।
યત્ર કુત્રાિપ તાયા િનશ્ચલાં દેિહ મે પ્રભાે॥ ૭૯॥
વદ્ભક્તષેુ સદા સઙ્ગાે ભૂયાન્મે પ્રાકૃતષેુ ન ।
જહ્વા મે રામરામે ત ભ યા વદતુ સવર્દા॥ ૮૦॥
માનસં યામલં પં સીતાલ મણસયંુતમ્ ।
ધનુબાર્ણધરં પીતવાસસં મુકુટાે વલમ્॥ ૮૧॥
અઙ્ગદૈનૂર્પુરૈમુર્ક્તાહારૈઃ કાૈ તુભકુ ડલૈઃ ।
ભા તં મરતુ મે રામ વરં ના યં ણે પ્રભાે॥ ૮૨॥

શ્રીરામ ઉવાચ ।
ભવ વવેં મહાભાગે ગચ્છ વં બદર વનમ્ ।
તત્રવૈ માં મર તી વં ત્ય વેદં ભૂતપ ચકમ્ ।
મામવે પરમાત્માનમ ચરા પ્ર તપદ્યસે॥ ૮૩॥
શ્રુ વા રઘૂત્તમવચાેઽ તસારક પં

ગ વા તદૈવ બદર ત ખ ડજુષ્ટમ્ ।
તીથ તદા રઘપુ ત મનસા મર તી

ત્ય વા કલવેરમવાપ પરં પદં સા॥ ૮૪॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે િક ક ધાકા ડે
ષષ્ઠઃ સગર્ઃ॥ ૬॥
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॥ સપ્તમ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
અથ તત્ર સમાસીના ક્ષખ ડષેુ વાનરાઃ ।
ચ તય તાે િવમુહ્ય તઃ સીતામાગર્ણક શતાઃ॥ ૧॥
તત્રાવેાચાઙ્ગદઃ કાં શ્ચદ્વાનરાન્ વાનરષર્ભઃ ।
ભ્રમતાં ગહ્વરેઽ માકં માસાે નનંૂ ગતાેઽભવત્॥ ૨॥
સીતા નાિધગતા મા ભનર્ કૃતં રાજશાસનમ્ ।
યિદ ગચ્છામ િક ક ધાં સગુ્રીવાેઽ માન્ હિન ય ત॥ ૩॥
િવશષેતઃ શત્રુસતંુ માં મષાિન્નહિન ય ત ।
મિય તસ્ય કુતઃ પ્રી તરહં રામેણ ર ક્ષતઃ॥ ૪॥
ઇદાની ં રામકાય મે ન કૃતં ત ન્મષં ભવેત્ ।
તસ્ય મદ્ધનને નનંૂ સગુ્રીવસ્ય દુરાત્મનઃ॥ ૫॥
મા ક પાં ભ્રા ભાયા પાપાત્માનુભવત્યસાૈ ।
ન ગચ્છેયમતઃ પાશ્વ તસ્ય વાનરપુઙ્ગવાઃ॥ ૬॥
ત્યક્ષ્યા મ િવતં ચાત્ર યને કેનાિપ ત્યુના ।
ઇત્યશ્રનુયનં કે ચદ્દ ૃ ટ્વા વાનરપુઙ્ગવાઃ॥ ૭॥
વ્ય થતાઃ સાશ્રનુયના યવુરાજમથાબ્રવુન્॥ ૮॥
િકમથ તવ શાેકાેઽત્ર વયં તે પ્રાણરક્ષકાઃ ।
ભવામાે િનવસામાેઽત્ર ગુહાયાં ભયવ જતાઃ॥ ૯॥
સવર્સાૈભાગ્યસિહતં પુરં દેવપુરાપેમમ્ ।
શનૈઃ પર પરં વાક્યં વદતાં મા તાત્મજઃ॥ ૧૦॥
શ્રુ વાઙ્ગદં સમા લઙ્ગ્ય પ્રાવેાચ નયકાેિવદઃ ।
િવચાયર્તે િકમથ તે દુિવચારાે ન યજુ્યતે॥ ૧૧॥
રાજ્ઞાેઽત્ય ત પ્રય વં િહ તારાપતુ્રાેઽ તવ લભઃ ।
રામસ્ય લ મણા પ્રી ત વિય િનતં્ય પ્રવધર્તે॥ ૧૨॥
અતાે ન રાઘવાદ્ભી ત તવ રાજ્ઞાે િવશષેતઃ ।
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અહં તવ િહતે સક્તાે વ સ ના યં િવચારય॥ ૧૩॥
ગુહાવાસશ્ચ િનભદ્ય ઇત્યુકં્ત વાનરૈ તુ યત્ ।
તદેતદ્રામબાણાનામભેદં્ય િક જગ ત્રયે॥ ૧૪॥
યે વાં દુબાધય ત્યેતે વાનરા વાનરષર્ભ ।
પતુ્રદારાિદકં ત્ય વા કથં સ્થાસ્ય ત તે વયા॥ ૧૫॥
અ યદુ્ગહ્યતમં વકે્ષ્ય રહસ્યં મે સતુ ।
રામાે ન માનષુાે દેવઃ સાક્ષાન્નારાયણાેઽવ્યયઃ॥ ૧૬॥
સીતા ભગવતી માયા જનસ માેહકાિરણી ।
લ મણાે ભવુનાધારઃ સાક્ષાચ્છેષઃ ફણીશ્વરઃ॥ ૧૭॥
બ્રહ્મણા પ્રા થતાઃ સવ રક્ષાેગણિવનાશને ।
માયામાનષુભાવને તા લાેકૈકરક્ષકાઃ॥ ૧૮॥
વયં ચ પાષર્દાઃ સવ િવ ણાવેકુ ઠવા સનઃ ।
મનુ યભાવમાપન્ને વેચ્છયા પરમાત્મિન॥ ૧૯॥
વયં વાનર પેણ તા તસ્યવૈ માયયા ।
વયં તુ તપસા પવૂર્મારા ય જગતાં પ તમ્॥ ૨૦॥
તનેવૈાનુગ્ હીતાઃ મઃ પાષર્દ વમપુાગતાઃ ।
ઇદાનીમિપ તસ્યવૈ સવેાં કૃ વવૈ માયયા॥ ૨૧॥
પનુવકુ ઠમાસાદ્ય સખંુ સ્થાસ્યામહે વયમ્ ।
ઇત્યઙ્ગદમથાશ્વાસ્ય ગતા િવ યં મહાચલમ્॥ ૨૨॥
િવ ચ વ તાેઽથ શનકૈ ર્નક ં દ ક્ષણા બુધેઃ ।
તીરે મહે દ્રાખ્ય ગરેઃ પિવતં્ર પાદમાયયુઃ॥ ૨૩॥
દૃ ટ્વા સમુદં્ર દુ પારમગાધં ભયવધર્નમ્ ।
વાનરા ભયસ ત્ર તાઃ િક કુમર્ ઇ ત વાિદનઃ॥ ૨૪॥
િનષેદુ દધે તીરે સવ ચ તાસમ વતાઃ ।
મ ત્રયામાસરુ યાે યમઙ્ગદાદ્યા મહાબલાઃ॥ ૨૫॥
ભ્રમતાે મે વને માસાે ગતાેઽત્રવૈ ગુહા તરે ।
ન દષૃ્ટાે રાવણાે વાદ્ય સીતા વા જનકાત્મ ॥ ૨૬॥
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સગુ્રીવ તી ણદ ડાેઽ માિન્નહ ત્યેવ ન સશંયઃ ।
સગુ્રીવવધતાેઽ માકં શ્રેયઃ પ્રાયાપેવેશનમ્॥ ૨૭॥
ઇ ત િન શ્ચત્ય તત્રવૈ દભાર્ના તીયર્ સવર્તઃ ।
ઉપાિવવેશુ તે સવ મરણે કૃતિનશ્ચયાઃ॥ ૨૮॥
અેત મન્ન તરે તત્ર મહે દ્રાિદ્રગુહા તરાત્ ।
િનગર્ત્ય શનકૈરાગાદ્ગધૃ્રઃ પવર્તસિન્નભઃ॥ ૨૯॥
દૃ ટ્વા પ્રાયાપેવેશને સ્થતાન્ વાનરપુઙ્ગવાન્ ।
ઉવાચ શનકૈગ્ ર્ધ્રઃ પ્રાપ્તાે ભક્ષ્યાેઽદ્ય મે બહુઃ॥ ૩૦॥
અેકૈકશઃ ક્રમા સવાર્ન્ ભક્ષયા મ િદને િદને ।
શ્રુ વા તદ્ગધૃ્રવચનં વાનરા ભીતમાનસાઃ॥ ૩૧॥
ભક્ષિય ય ત નઃ સવાર્નસાૈ ગ્ ધ્રાે ન સશંયઃ ।
રામકાય ચ ના મા ભઃ કૃતં િક ચદ્ધર શ્વરાઃ॥ ૩૨॥
સગુ્રીવસ્યાિપ ચ િહતં ન કૃતં વાત્મનામિપ ।
થાનને વધં પ્રાપ્તા ગચ્છામાે યમસાદનમ્॥ ૩૩॥

અહાે જટાયુધર્માર્ત્મા રામસ્યાથ તઃ સધુીઃ॥
માેકં્ષ પ્રાપ દુરાવાપં યાે ગનામ યિર દમઃ॥ ૩૪॥
સ પા ત તુ તદા વાક્યં શ્રુ વા વાનરભા ષતમ્ ।
કે વા યૂયં મમ ભ્રાતુઃ કણર્પીયષૂસિન્નભમ્॥ ૩૫॥
જટાયુિર ત નામાદ્ય વ્યાહર તઃ પર પરમ્ ।
ઉચ્યતાં વાે ભયં મા ભનૂ્મત્તઃ લવગસત્તમાઃ॥ ૩૬॥
તમવુાચાઙ્ગદઃ શ્રીમાનુ થતાે ગ્ ધ્રસિન્નધાૈ ।
રામાે દાશર થઃ શ્રીમાન્ લ મણને સમ વતઃ॥ ૩૭॥
સીતયા ભાયર્યા સાધ િવચચાર મહાવને ।
તસ્ય સીતા હૃતા સા વી રાવણને દુરાત્મના॥ ૩૮॥
ગયાં િનગર્તે રામે લ મણે ચ હૃતા બલાત્ ।

રામરામે ત ક્રાેશ તી શ્રુ વા ગ્ ધ્રઃ પ્રતાપવાન્॥ ૩૯॥
જટાયનુાર્મ પક્ષી દ્રાે યુદં્ધ કૃ વા સદુા ણમ્ ।
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રાવણને હતાે વીરાે રાઘવાથ મહાબલઃ॥ ૪૦॥
રામેણ દગ્ધાે રામસ્ય સાયજૂ્યમગમ ક્ષણાત્ ।
રામઃ સગુ્રીવમાસાદ્ય સખ્યં કૃ વા ગ્ સા ક્ષકમ્॥ ૪૧॥
સગુ્રીવચાેિદતાે હ વા વા લનં સદુુરાસદમ્ ।
રાજં્ય દદાૈ વાનરાણાં સગુ્રીવાય મહાબલઃ॥ ૪૨॥
સગુ્રીવઃ પ્રષેયામાસ સીતાયાઃ પિરમાગર્ણે ।
અ માન્ વાનર દાન્ વૈ મહાસ વાન્ મહાબલઃ॥ ૪૩॥
માસાદવાર્ઙ્િનવતર્ વં નાે ચે પ્રાણાન્ હરા મ વઃ ।
ઇત્યાજ્ઞયા ભ્રમ તાેઽ મન્ વને ગહ્વરમ યગાઃ॥ ૪૪॥
ગતાે માસાે ન નીમઃ સીતાં વા રાવણં ચ વા॥
મતુ પ્રાયાપેિવષ્ટા મ તીરે લવણવાિરધેઃ॥ ૪૫॥
યિદ ના સ હે પ ક્ષન્ સીતાં કથય નઃ શભુામ્ ।
અઙ્ગદસ્ય વચઃ શ્રુ વા સ પા તહૃર્ષ્ટમાનસઃ॥ ૪૬॥
ઉવાચ મિ પ્રયાે ભ્રાતા જટાયુઃ લવગેશ્વરાઃ ।
બહુવષર્સહસ્રા તે ભ્રા વાતાર્ શ્રુતા મયા॥ ૪૭॥
વાક્સાહા યં કિર યેઽહં ભવતાં લવગેશ્વરાઃ ।
ભ્રાતુઃ સ લલદાનાય નય વં માં જલા તકમ્॥ ૪૮॥
પશ્ચા સવ શભંુ વકે્ષ્ય ભવતાં કાયર્ સદ્ધયે ।
તથે ત િન યુ તે તીરં સમુદ્રસ્ય િવહઙ્ગમમ્॥ ૪૯॥
સાેઽિપ ત સ લલે ના વા ભ્રાતુદર્ વા જલા જ લમ્ ।
પનુઃ વસ્થાનમાસાદ્ય સ્થતાે નીતાે હર શ્વરૈઃ ।
સ પા તઃ કથયામાસ વાનરાન્ પિરહષર્યન્॥ ૫૦॥
લઙ્કા નામ નગયાર્ તે િત્રકૂટ ગિરમૂધર્િન ।
તત્રાશાેકવને સીતા રાક્ષસી ભઃ સરુ ક્ષતા॥ ૫૧॥
સમુદ્રમ યે સા લઙ્કા શતયાજેનદૂરતઃ ।
દૃ યતે મે ન સ દેહઃ સીતા ચ પિરદૃ યતે॥ ૫૨॥
ગ્ ધ્ર વાદ્દરૂદૃ ષ્ટમ નાત્ર સશંિયતું ક્ષમમ્ ।
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શતયાજેનિવ તીણ સમુદં્ર ય તુ લઙ્ઘયેત્॥ ૫૩॥
સ અેવ નક ં દૃ ટ્વા પનુરાયાસ્ય ત ધ્રવુમ્ ।
અહમવે દુરાત્માનં રાવણં હ તુમુ સહે ।
ભ્રાતુહર્ તારમેકાક િક તુ પક્ષિવવ જતઃ॥ ૫૪॥
યત વમ તયત્નને લઙ્ ઘતું સિરતાં પ તમ્ ।
તતાે હ તા રઘુશ્રેષ્ઠાે રાવણં રાક્ષસાિધપમ્॥ ૫૫॥
ઉ લઙ્ઘ્ય સ ધું શતયાજેનાયતં

લઙ્કાં પ્રિવ યાથ િવદેહક યકામ્ ।
દૃ ટ્વા સમાભા ય ચ વાિરિધ પનુ-

તતુ સમથર્ઃ કતમાે િવચાયર્તામ્॥ ૫૬॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે િક ક ધાકા ડે
સપ્તમઃ સગર્ઃ॥ ૭॥

॥ અષ્ટમ સગર્ઃ॥
અથ તે કાૈતુકાિવષ્ટાઃ સ પા ત સવર્વાનરાઃ ।
પપ્રચ્છુભર્ગવન્ બ્રૂિહ વમુદ તં વમાિદતઃ॥ ૧॥
સ પા તઃ કથયામાસ વ ત્તા તં પુરા કૃતમ્ ।
અહં પુરા જટાયુશ્ચ ભ્રાતરાૈ ઢયાવૈનાૈ॥ ૨॥
બલને દિપતાવાવાં બલ જજ્ઞાસયા ખગાૈ ।
સયૂર્મ ડલપયર્ તં ગ તુમુ પ તતાૈ મદાત્॥ ૩॥
બહુયાજેનસાહસ્રં ગતાૈ તત્ર પ્રતાિપતઃ ।
જટાયુ તં પિરત્રાતું પક્ષૈરાચ્છાદ્ય માેહતઃ॥ ૪॥
સ્થતાેઽહં ર મ ભદર્ગ્ધપક્ષાેઽ મન્ િવ યમૂધર્િન ।
પ તતાે દૂરપતનાન્મૂ ચ્છતાેઽહં કપીશ્વરાઃ॥ ૫॥
િદનત્રયા પનુઃ પ્રાણસિહતાે દગ્ધપક્ષકઃ ।
દેશં વા ગિરકૂટાન્ વા ન ને ભ્રા તમાનસઃ॥ ૬॥
શનૈ ન્મીલ્ય નયને દૃ ટ્વા તત્રાશ્રમં શભુમ્ ।
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શનૈઃ શનૈરાશ્રમસ્ય સમીપં ગતવાનહમ્॥ ૭॥
ચ દ્રમા નામ મુિનરાડ્ દૃ ટ્વા માં િવ મતાેઽવદત્ ।
સ પાતે િક મદં તેઽદ્ય િવ પં કેન વા કૃતમ્॥ ૮॥

ના મ વામહં પવૂર્મત્ય તં બલવાન સ ।
દગ્ધાૈ િકમથ તે પક્ષાૈ ક યતાં યિદ મ યસે॥ ૯॥
તતઃ વચે ષ્ટતં સવ કથિય વા તદુઃ ખતઃ ।
અબ્રવં મુિનશાદૂર્લ દહ્યેઽહં દાવવિહ્નના॥ ૧૦॥
કથં ધારિયતું શક્તાે િવપક્ષાે િવતં પ્રભાે ।
ઇત્યુક્તાેઽથ મુિનવ ક્ષ્ય માં દયાદ્રર્િવલાેચનઃ॥ ૧૧॥

વ સ વચાે મેઽદ્ય શ્રુ વા કુ યથે સતમ્ ।
દેહમૂલ મદં દુઃખં દેહઃ કમર્સમુદ્ભવઃ॥ ૧૨॥
કમર્ પ્રવતર્તે દેહેઽહ બુદ્ યા પુ ષસ્ય િહ ।
અહઙ્કાર વનાિદઃ સ્યાદિવદ્યાસ ભવાે જડઃ॥ ૧૩॥
ચચ્છાયયા સદા યુક્ત તપ્તાયઃિપ ડવત્ સદા ।
તને દેહસ્ય તાદા યાદે્દહશ્ચેતનવાન્ ભવેત્॥ ૧૪॥
દેહાેઽહ મ ત બુ દ્ધઃ સ્યાદાત્મનાેઽહઙૃ્કતેબર્લાત્ ।
તન્મૂલ અેષ સસંારઃ સખુદુઃખાિદસાધકઃ॥ ૧૫॥
આત્મનાે િનિવકારસ્ય મ યા તાદા યતઃ સદા ।
દેહાેઽહં કમર્કતાર્હ મ ત સઙ્ક ય સવર્દા॥ ૧૬॥
વઃ કરાે ત કમાર્ ણ ત ફલૈબર્દ્ યતેઽવશઃ ।

ઊ વાર્ધાે ભ્રમતે િનતં્ય પાપપુ યાત્મકઃ વયમ્॥ ૧૭॥
કૃતં મયાિધકં પુ યં યજ્ઞદાનાિદ િન શ્ચતમ્ ।
વગ ગ વા સખંુ ભાેક્ષ્ય ઇ ત સઙ્ક પવાન્ ભવેત્॥ ૧૮॥

તથવૈા યાસત તત્ર ચરં ભુ વા સખંુ મહત્ ।
ક્ષીણપુ યઃ પતત્યવાર્ગિનચ્છન્ કમર્ચાેિદતઃ॥ ૧૯॥
પ ત વા મ ડલે ચે દાે તતાે નીહારસયંુતઃ ।
ભૂમાૈ પ ત વા વ્રીહ્યાદાૈ તત્ર સ્થ વા ચરં પનુઃ॥ ૨૦॥

adhyaatmaRamkiShkindhA.pdf 39



અ યાત્મરામાયણે િક ક ધાકા ડમ્

ભૂ વા ચતુિવધં ભાજંે્ય પુ ષૈભુર્જ્યતે તતઃ ।
રેતાે ભૂ વા પનુ તને ઋતાૈ સ્ત્રીયાેિન સ ચતઃ॥ ૨૧॥
યાેિનરક્તને સયંુક્તં જરાયપુિરવે ષ્ટતમ્ ।
િદનનેૈકેન કલલં ભૂ વા ઢ વમા ુયાત્॥ ૨૨॥
ત પુનઃ પ ચરાત્રેણ બુદુ્બદાકારતા મયાત્ ।
સપ્તરાત્રેણ તદિપ માંસપે શ વમા ુયાત્॥ ૨૩॥
પક્ષમાત્રેણ સા પેશી િધરેણ પિર લુતા ।
તસ્યા અેવાઙુ્કરાે પ ત્તઃ પ ચિવશ તરાિત્રષુ॥ ૨૪॥
ગ્રીવા શરશ્ચ સ્ક ધશ્ચ ષ્ઠવંશ તથાેદરમ્ ।
પ ચધાઙ્ગાિન ચૈકૈકં ય તે માસતઃ ક્રમાત્॥ ૨૫॥
પા ણપાદાૈ તથા પાશ્વર્ઃ કિટ ર્નુ તથવૈ ચ ।
માસદ્વયાત્ પ્ર ય તે ક્રમેણવૈ ન ચા યથા॥ ૨૬॥
િત્ર ભમાર્સઃૈ પ્ર ય તે અઙ્ગાનાં સ ધયઃ ક્રમાત્ ।
સવાર્ઙ્ગુલ્યઃ પ્ર ય તે ક્રમાન્માસચતુષ્ટયે॥ ૨૭॥
નાસા કણા ચ નતે્રે ચ ય તે પ ચમાસતઃ ।
દ તપઙ્ ક્તનર્ખા ગુહ્યં પ ચમે યતે તથા॥ ૨૮॥
અવાર્ક્ ષ માસત છદં્ર કણર્યાેભર્વ ત સુ્ફટમ્ ।
પાયુમઢ્રમપુસં્થ ચ ના ભશ્ચાિપ ભવે ણામ્॥ ૨૯॥
સપ્તમે મા સ રાેમા ણ શરઃ કેશા તથવૈ ચ ।
િવભક્તાવયવ વં ચ સવ સ પદ્યતેઽષ્ટમે॥ ૩૦॥
જઠરે વધર્તે ગભર્ઃ સ્ત્રયા અેવં િવહઙ્ગમ ।
પ ચમે મા સ ચૈત યં વઃ પ્રા ાે ત સવર્શઃ॥ ૩૧॥
ના ભસતૂ્રા પર ધ્રેણ મા ભુક્તાન્નસારતઃ ।
વધર્તે ગભર્તઃ િપ ડાે ન મ્રયેત વકમર્તઃ॥ ૩૨॥

વા સવાર્ ણ જન્માિન પવૂર્કમાર્ ણ સવર્શઃ ।
જઠરાનલતપ્તાેઽય મદં વચનમબ્રવીત્॥ ૩૩॥
નાનાયાેિનસહસ્રષેુ યમાનાેઽનુભૂતવાન્ ।
પતુ્રદારાિદસ બ ધં કાેિટશઃ પશબુા ધવાન્॥ ૩૪॥
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કુટુ બભરણાસ યા યાયા યાયૈધર્નાજર્નમ્ ।
કૃતં નાકરવં િવ ચ તાં વ ેઽિપ દુભર્ગઃ॥ ૩૫॥
ઇદાની ં ત ફલં ભુ જે ગભર્દુઃખં મહત્તરમ્ ।
અશાશ્વતે શાશ્વતવદે્દહે ણાસમ વતઃ॥ ૩૬॥
અકાયાર્ યવે કૃતવાન્ન કૃતં િહતમાત્મનઃ ।
ઇત્યેવં બહુધા દુઃખમનુભૂય વકમર્તઃ॥ ૩૭॥
કદા િન ક્રમણં મે સ્યાદ્ગભાર્િન્નરયસિન્નભાત્ ।
ઇત ઊ વ િનત્યમહં િવ મવેાનપુજૂયે॥ ૩૮॥
ઇત્યાિદ ચ તયન્ વાે યાેિનય ત્રપ્રપીિડતઃ ।

યમાનાેઽ તદુઃખને નરકા પાતક યથા॥ ૩૯॥
પૂ તવ્રણાિન્નપ તતઃ કૃ મરેષ ઇવાપરઃ ।
તતાે બાલ્યાિદદુઃખાિન સવર્ અેવં િવભુ જતે॥ ૪૦॥
વયા ચવૈાનુભૂતાિન સવર્ત્ર િવિદતાિન ચ ।
ન વ ણતાિન મે ગ્ ધ્ર યાવૈનાિદષુ સવર્તઃ॥ ૪૧॥
અેવં દેહાેઽહ મત્ય માદ યાસાિન્નરયાિદકમ્ ।
ગભર્વાસાિદદુઃખાિન ભવ ત્ય ભિનવેશતઃ॥ ૪૨॥
ત માદે્દહદ્વયાદ યમાત્માનં પ્રકૃતેઃ પરમ્ ।
જ્ઞા વા દેહાિદમમતાં ત્ય વાત્મજ્ઞાનવાન્ ભવેત્॥ ૪૩॥

ગ્રદાિદિવિનમુર્ક્તં સત્યજ્ઞાનાિદલક્ષણમ્ ।
શદંુ્ધ બુદં્ધ સદા શા તમાત્માનમવધારયેત્॥ ૪૪॥
ચદાત્મિન પિરજ્ઞાતે નષ્ટે માેહેઽજ્ઞસ ભવે ।
દેહઃ પતતુ વાઽર ધકમર્વેગને તષ્ઠતુ॥ ૪૫॥
યાે ગનાે ન િહ દુઃખં વા સખંુ વાઽજ્ઞાનસ ભવમ્ ।
ત માદે્દહેન સિહતાે યાવ પ્રાર ધસઙ્ક્ષયઃ॥ ૪૬॥
તાવ ત્તષ્ઠ સખુને વં તક ચુકસપર્વત્ ।
અ યદ્વક્ષ્યા મ તે પ ક્ષન્ મે પરમં િહતમ્॥ ૪૭॥
ત્રેતાયુગે દાશર થભૂર્ વા નારાયણાેઽવ્યયઃ ।
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રાવણસ્ય વધાથાર્ય દ ડકાનાગ મ ય ત॥ ૪૮॥
સીતયા ભાયર્યા સાધ લ મણને સમ વતઃ ।
તત્રાશ્રમે જનક ં ભ્રા યાં રિહતે વને॥ ૪૯॥
રાવણશ્ચાેરવન્ની વા લઙ્કાયાં સ્થાપિય ય ત ।
તસ્યાઃ સગુ્રીવિનદશાદ્વાનરાઃ પિરમાગર્ણે॥ ૫૦॥
આગ મ ય ત જલધે તીરં તત્ર સમાગમઃ ।
વયા તૈઃ કારણવશાદ્ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥ ૫૧॥
તદા સીતા સ્થ ત તે યઃ કથય વ યથાથર્તઃ ।
તદૈવ તવ પક્ષાૈ દ્વાવુ પ સ્યેતે પનુનર્વાૈ॥ ૫૨॥

સ પા ત વાચ ।
બાેધયામાસ માં ચ દ્રનામા મુિનકુલેશ્વરઃ ।
પ ય તુ પક્ષાૈ મે તાૈ નૂતનાવ તકાેમલાૈ॥ ૫૩॥
વ ત વાેઽ તુ ગ મ યા મ સીતાં દ્રક્ષ્યથ િનશ્ચયમ્ ।

યત્નં કુ વં દુલર્ઙ્ઘ્યસમુદ્રસ્ય િવલઙ્ઘને॥ ૫૪॥
યન્નામ તમાત્રતાેઽપિર મતં સસંારવારાંિનિધ
તી વાર્ ગચ્છ ત દુજર્નાેઽિપ પરમં િવ ણાેઃ પદં શાશ્વતમ્ ।
તસ્યવૈ સ્થ તકાિરણ સ્ત્રજગતાં રામસ્ય ભક્તાઃ પ્રયા
યૂયં િક ન સમુદ્રમાત્રતરણે શક્તાઃ કથં વાનરાઃ॥ ૫૫॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે િક ક ધાકા ડે
અષ્ટમઃ સગર્ઃ॥ ૮॥

॥નવમ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।

ગતે િવહાયસા ગ્ ધ્રરાજે વાનરપુઙ્ગવાઃ ।
હષણ મહતાિવષ્ટાઃ સીતાદશર્લાલસાઃ॥ ૧॥
ઊચુઃ સમુદં્ર પ ય તાે નક્રચક્રભયઙ્કરમ્ ।
તરઙ્ગાિદ ભ ન્નદ્ધમાકાશ મવ દુગ્રર્હમ્॥ ૨॥
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પર પરમવાેચન્ વૈ કથમનંે તરામહે ।
ઉવાચ ચાઙ્ગદ તત્ર વં વાનરાેત્તમાઃ॥ ૩॥
ભવ તાેઽત્ય તબ લનઃ શરૂાશ્ચ કૃતિવક્રમાઃ ।
કાે વાત્ર વાિરિધ તી વાર્ રાજકાય કિર ય ત॥ ૪॥
અેતષેાં વાનરાણાં સ પ્રાણદાતા ન સશંયઃ ।
તદુ ત્તષ્ઠતુ મે શીઘં્ર પુરતાે યાે મહાબલઃ॥ ૫॥
વાનરાણાં ચ સવષાં રામસગુ્રીવયાેરિપ ।
સ અેવ પાલકાે ભૂયાન્નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૬॥
ઇત્યુક્તે યવુરાજેન તૂ ણી ં વાનરસિૈનકાઃ ।
આસન્નાેચુઃ િક ચદિપ પર પરિવલાેિકનઃ॥ ૭॥

અઙ્ગદ ઉવાચ ।
ઉચ્યતાં વૈ બલં સવઃ પ્રત્યેકં કાયર્ સદ્ધયે ।
કેન વા સા યતે કાય નીમ તદન તરમ્॥ ૮॥
અઙ્ગદસ્ય વચઃ શ્રુ વા પ્રાેચવુ રા બલં થક્ ।
યાજેનાનાં દશાર ય દશાેત્તરગુણં જગુઃ॥ ૯॥
શતાદવાર્ગ્ બવાં તુ પ્રાહ મ યે વનાૈકસામ્ ।
પુરા િત્રિવક્રમે દેવે પાદં ભૂમાનલક્ષણમ્॥ ૧૦॥
િત્રઃસપ્તકૃ વાેઽહમગાં પ્રદ ક્ષણિવધાનતઃ ।
ઇદાની ં વાધર્કગ્ર તાે ન શક્નાે મ િવલઙ્ ઘતુમ્॥ ૧૧॥
અઙ્ગદાેઽ યાહ મે ગ તું શકં્ય પારં મહાેદધેઃ ।
પનુલર્ઙ્ઘનસામ ય ન ના ય ત વા ન વા॥ ૧૨॥
તમાહ બવાન્ વીર વં રા નાે િનયામકઃ ।
ન યુક્તં વાં િનયાેક્તું મે વં સમથાઽ સ યદ્યિપ॥ ૧૩॥

અઙ્ગદ ઉવાચ ।
અેવં ચે પૂવર્વ સવ વ સ્યામાે દભર્િવષ્ટરે ।
કેનાિપ ન કૃતં કાય િવતું ચ ન શક્યતે॥ ૧૪॥
તમાહ બવાન્ વીરાે દશર્િય યા મ તે સતુ ।
યનેા માકં કાયર્ સ દ્ધભર્િવ યત્ય ચરેણ ચ॥ ૧૫॥
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ઇત્યુ વા બવાન્ પ્રાહ હનૂમ તમવ સ્થતમ્ ।
હનૂમન્ િક રહ તૂ ણી ંસ્થીયતે કાયર્ગાૈરવે॥ ૧૬॥
પ્રાપ્તેઽજ્ઞનેવે સામ ય દશર્યાદ્ય મહાબલ ।
વં સાક્ષાદ્વાયુતનયાે વાયુતુલ્યપરાક્રમઃ॥ ૧૭॥
રામકાયાર્થર્મવે વં જિનતાેઽ સ મહાત્મના ।

તમાત્રેણ તે પવૂ દૃ ટ્વાેદ્ય તં િવભાવસમુ્॥ ૧૮॥
પક્વં ફલં જઘ્ ક્ષામીત્યુ લુતં બાલચેષ્ટયા ।
યાજેનાનાં પ ચશતં પ તતાેઽ સ તતાે ભુિવ॥ ૧૯॥
અત વદ્બલમાહા યં કાે વા શક્નાે ત વ ણતુમ્ ।
ઉ ત્તષ્ઠ કુ રામસ્ય કાય નઃ પાિહ સવુ્રત॥ ૨૦॥
શ્રુ વા બવતાે વાક્યં હનૂમાન તહ ષતઃ ।
ચકાર નાદં સહસ્ય બ્રહ્મા ડં સ્ફાેટયિન્નવ॥ ૨૧॥
બભવૂ પવર્તાકાર સ્ત્રિવક્રમ ઇવાપરઃ ।
લઙ્ઘિય વા જલિનિધ કૃ વા લઙ્કાં ચ ભ મસાત્॥ ૨૨॥
રાવણં સકુલં હ વાઽઽને યે જનકન દનીમ્ ।
યદ્વા બદ્ વા ગલે ર વા રાવણં વામપા ણના॥ ૨૩॥
લઙ્કાં સપવર્તાં વા રામસ્યાગ્રે ક્ષપા યહમ્ ।
યદ્વા દૃ ટૈ્વવ યાસ્યા મ નક ં શભુલક્ષણામ્॥ ૨૪॥
શ્રુ વા હનુમતાે વાક્યં બવાિનદમબ્રવીત્ ।
દૃ ટૈ્વવાગચ્છ ભદં્ર તે વ તી ં નક ં શભુામ્॥ ૨૫॥
પશ્ચાદ્રામેણ સિહતાે દશર્િય ય સ પાૈ ષમ્ ।
કલ્યાણં ભવતાદ્ભદ્ર ગચ્છત તે િવહાયસા॥ ૨૬॥
ગચ્છ તં રામકાયાર્થ વાયુ વામનુગચ્છતુ ।
ઇત્યાશી ભઃ સમામ ય િવ ષ્ટઃ લવગાિધપૈઃ॥ ૨૭॥
મહે દ્રાિદ્ર શરાે ગ વા બભવૂાદ્ભુતદશર્નઃ॥ ૨૮॥
મહાનગે દ્રપ્ર તમાે મહાત્મા સવુણર્વણાઽ ણચા વક્ત્રઃ ।
મહાફણી દ્રાભસદુ ઘર્બાહુવાર્તાત્મ ેઽદૃ યત સવર્ભૂતૈઃ॥ ૨૯॥
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ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે િક ક ધાકા ડે
નવમઃ સગર્ઃ॥ ૯॥
॥ સમાપ્ત મદં િક ક ધાકા ડમ્॥
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