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adhyAtmarAmAyaNe uttarakANDam

અ યાત્મરામાયણે ઉત્તરકા ડમ્

॥ પ્રથમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
જય ત રઘવુંશ તલકઃ કાૈસલ્યાહૃદયન દનાે રામઃ ।
દશવદનિનધનકાર દાશર થઃ પુ ડર કાક્ષઃ॥ ૧॥
પાવર્ત્યુવાચ ।
અથ રામઃ િકમકરાે કાૈસલ્યાન દવધર્નઃ ।
હ વા ધે રાવણાદ ન્ રાક્ષસાન્ ભીમિવક્રમઃ॥ ૨॥
અ ભ ષક્ત વયાે યાયાં સીતયા સહ રાઘવઃ ।
માયામાનષુતાં પ્રા ય ક ત વષાર્ ણ ભૂતલે॥ ૩॥
સ્થતવાન્ લીલયા દેવઃ પરમાત્મા સનાતનઃ ।
અત્યજન્માનષું લાેકં કથમ તે રઘૂદ્વહઃ॥ ૪॥
અેતદાખ્યાિહ ભગવન્ શ્રદ્દધત્યા મમ પ્રભાે ।
કથાપીયષુમા વાદ્ય ણા મેઽતીવ વધર્તે ।
રામચ દ્રસ્ય ભગવન્ બ્રૂિહ િવ તરશઃ કથામ્॥ ૫॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
રાક્ષસાનાં વધં કૃ વા રાજે્ય રામ ઉપ સ્થતે ।
આયયુમુર્નયઃ સવ શ્રીરામમ ભવ દતુમ્॥ ૬॥
િવશ્વા મત્રાેઽ સતઃ ક વાે દુવાર્સા ગુરઙ્ ગરાઃ ।
ક યપાે વામદેવાેઽિત્ર તથા સપ્તષર્યાેઽમલાઃ॥ ૭॥
અગ ત્યઃ સહ શ યૈશ્ચ મુિન ભઃ સિહતાેઽ યગાત્ ।
દ્વારમાસાદ્ય રામસ્ય દ્વારપાલમથાબ્રવીત્॥ ૮॥
બ્રૂિહ રામાય મનુયઃ સમાગત્ય બિહઃ સ્થતાઃ ।
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અગ ત્યપ્રમખુાઃ સવ આશી ભર ભન દતુમ્॥ ૯॥
પ્રતીહાર તતાે રામમગ ત્યવચનાદ્ દુ્રતમ્ ।
નમસૃ્કત્યાબ્રવીદ્વાક્યં િવનયાવનતઃ પ્રભુમ્॥ ૧૦॥
કૃતા જ લ વાચેદમગ ત્યાે મુિન ભઃ સહ ।
દેવ વદ્દશર્નાથાર્ય પ્રાપ્તાે બિહ પ સ્થતઃ॥ ૧૧॥
તમવુાચ દ્વારપાલં પ્રવેશય યથાસખુમ્ ।
પૂ જતા િવિવશવુ મ નાનારત્નિવભૂ ષતમ્॥ ૧૨॥
દૃ ટ્વા રામાે મનુીન્ શીઘં્ર પ્રત્યુ થાય કૃતા જ લઃ ।
પાદ્યાઘ્યાર્િદ ભરાપજૂ્ય ગાં િનવેદ્ય યથાિવિધ॥ ૧૩॥
ન વા તે યાે દદાૈ િદવ્યા યાસનાિન યથાહર્તઃ ।
ઉપિવષ્ટા પ્રહૃષ્ટાશ્ચ મનુયાે રામપૂ જતાઃ॥ ૧૪॥
સ ષ્ટકુશલાઃ સવ રામં કુશલમબ્રવુન્ ।
કુશલં તે મહાબાહાે સવર્ત્ર રઘનુ દન॥ ૧૫॥
િદષ્ટ ેદાની ં પ્રપ યામાે હતશત્રુમિર દમ ।
ન િહ ભારઃ સ તે રામ રાવણાે રાક્ષસશે્વરઃ॥ ૧૬॥
સધનુ વં િહ લાેકાંસ્ત્રીન્ િવજેતું શક્ત અેવ િહ ।
િદષ્ટ ા વયા હતાઃ સવ રાક્ષસા રાવણાદયઃ॥ ૧૭॥
સહ્યમેતન્મહાબાહાે રાવણસ્ય િનબહર્ણમ્ ।
અસહ્યમેત સ પ્રાપ્તં રાવણેયર્િન્નષૂદનમ્॥ ૧૮॥
અ તકપ્ર તમાઃ સવ કુ ભકણાર્દયાે ધે ।
અ તકપ્ર તમૈબાર્ણૈહર્તા તે રઘુસત્તમ॥ ૧૯॥
દત્તા ચેયં વયા માકં પુરા હ્યભયદ ક્ષણા ।
હ વા રક્ષાેગણાન્ સઙ્ખ્યે કૃતકૃત્યાેઽદ્ય વ સ॥ ૨૦॥
શ્રુ વા તુ ભા ષતં તષેાં મનુીનાં ભાિવતાત્મનામ્ ।
િવ મયં પરમં ગ વા રામઃ પ્રા જ લરબ્રવીત્॥ ૨૧॥
રાવણાદ ન તક્ર ય કુ ભકણાર્િદરાક્ષસાન્ ।
િત્રલાેકજિયનાે િહ વા િક પ્રશસંથ રાવ ણમ્॥ ૨૨॥
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તત તદ્વચનં શ્રુ વા રાઘવસ્ય મહાત્મનઃ ।
કુ ભયાેિનમર્હાતે રામં પ્રીત્યા વચાેઽબ્રવીત્॥ ૨૩॥

રામ યથા તં્ત રાવણે રાવણસ્ય ચ ।
જન્મ કમર્ વરાદાનં સઙે્ક્ષપાદ્વદતાે મમ॥ ૨૪॥
પુરા કૃતયુગે રામ પુલ ત્યાે બ્રહ્મણઃ સતુઃ ।
તપ તપ્તું ગતાે િવદ્વાન્ મેરાેઃ પાશ્વ મહામ તઃ॥ ૨૫॥
ણ બ દાેરાશ્રમેઽસાૈ યવસન્મુિનપુઙ્ગવઃ ।

તપ તપેે મહાતે ઃ વા યાયિનરતઃ સદા॥ ૨૬॥
તત્રાશ્રમે મહાર યે દેવગ ધવર્ક યકાઃ ।
ગાય ત્યાે ન તુ તત્ર હસ ત્યાે વાદય ત ચ॥ ૨૭॥
પુલ ત્યસ્ય તપાેિવઘં્ન ચકુ્રઃ સવાર્ અિન દતાઃ ।
તતઃ કુ્રદ્ધાે મહાતે વ્યાજહાર વચાે મહત્॥ ૨૮॥
યા મે દૃ ષ્ટપથં ગચ્છે સા ગભ ધારિય ય ત ।
તાઃ સવાર્ઃ શાપસિંવગ્ ા ન તં દેશં પ્રચક્રમુઃ॥ ૨૯॥
ણ બ દાે તુ રાજષઃ ક યા તન્ના ણાેદ્વચઃ ।

િવચચાર મનુેરગ્રે િનભર્યા તં પ્રપ યતી॥ ૩૦॥
બભવૂ પા ડુરતનવુ્યર્ જતા તઃશર ર ।
દૃ ટ્વા સા દેહવવૈ ય ભીતા િપતરમ વગાત્॥ ૩૧॥
ણ બ દુશ્ચ તાં દૃ ટ્વા રાજ ષર મતદ્યુ તઃ ।
યા વા મુિનકૃતં સવર્મવૈ દ્વજ્ઞાનચ ષા॥ ૩૨॥
તાં ક યાં મુિનવયાર્ય પુલ ત્યાય દદાૈ િપતા ।
તાં પ્રગ્ હ્યાબ્રવી ક યાં બાઢ મત્યેવ સ દ્વજઃ॥ ૩૩॥
શશુ્રષૂણપરાં દૃ ટ્વા મુિનઃ પ્રીતાેઽબ્રવીદ્વચઃ ।
દાસ્યા મ પતુ્રમેકં તે ઉભયાવેશવધર્નમ્॥ ૩૪॥
તતઃ પ્રાસતૂ સા પતંુ્ર પુલ ત્યા લાેકિવશ્રુતમ્ ।
િવશ્રવા ઇ ત િવખ્યાતઃ પાૈલ ત્યાે બ્રહ્મિવન્મુિનઃ॥ ૩૫॥
તસ્ય શીલાિદકં દૃ ટ્વા ભરદ્વા ે મહામુિનઃ ।
ભાયાર્થ વાં દુિહતરં દદાૈ િવશ્રવસે મુદા॥ ૩૬॥
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તસ્યાં તુ પતુ્રઃ સ જજ્ઞે પાૈલ ત્યા લાેકસ મતઃ ।
િપ તુલ્યાે વૈશ્રવણાે બ્રહ્મણા ચાનુમાેિદતઃ॥ ૩૭॥
દદાૈ તત્તપસા તુષ્ટાે બ્રહ્મા ત મૈ વરં શભુમ્ ।
મનાેઽ ભલ ષતં તસ્ય ધનેશ વમખ ડતમ્॥ ૩૮॥
તતાે લ ધવરઃ સાેઽિપ િપતરં દ્રષુ્ટમાગતઃ ।
પુ પકેણ ધના યક્ષાે બ્રહ્મદત્તને ભા વતા॥ ૩૯॥
નમસૃ્કત્યાથ િપતરં િનવેદ્ય તપસઃ ફલમ્ ।
પ્રાહ મે ભગવાન્ બ્રહ્મા દ વા વરમિન દતમ્॥ ૪૦॥
િનવાસાય ન મે સ્થાનં દત્તવાન્ પરમેશ્વરઃ ।
બ્રૂિહ મે િનયતં સ્થાનં િહસા યત્ર ન કસ્ય ચત્॥ ૪૧॥
િવશ્રવા અિપ તં પ્રાહ લઙ્કાનામ પુર શભુા ।
રાક્ષસાનાં િનવાસાય િન મતા િવશ્વકમર્ણા॥ ૪૨॥
ત્ય વા િવ ભયાદૈ્દત્યા િવિવશુ તે રસાતલમ્ ।
સા પુર દુ પ્રધષાર્ યૈમર્ યેસાગરમા સ્થતા॥ ૪૩॥
તત્ર વાસાય ગચ્છ વં ના યૈઃ સાિધ ષ્ઠતા પુરા ।
િપત્રાિદષ્ટ વસાૈ ગ વા તાં પુર ં ધનદાેઽિવશત્॥ ૪૪॥
સ તત્ર સુ ચરં કાલમવુાસ િપ સ મતઃ ।
કસ્ય ચ વથ કાલસ્ય સમુાલી નામ રાક્ષસઃ॥ ૪૫॥
રસાતલાન્મત્યર્લાેકં ચચાર િપ શતાશનઃ ।
ગ્ હી વા તનયાં ક યાં સાક્ષાદે્દવી મવ શ્રયમ્॥ ૪૬॥
અપ યદ્ધનદં દેવં ચર તં પુ પકેણ સઃ ।
િહતાય ચ તયામાસ રાક્ષસાનાં મહામનાઃ॥ ૪૭॥
ઉવાચ તનયાં તત્ર કૈકસી ં નામ નામતઃ ।
વ સે િવવાહકાલ તે યાવૈનં ચા તવતર્તે॥ ૪૮॥
પ્રત્યાખ્યાનાચ્ચ ભીતૈ વં ન વરૈગ્ ર્હ્યસે શભુે ।
સા વં વરય ભદં્ર તે મુિન બ્રહ્મકુલાેદ્ભવમ્॥ ૪૯॥
વયમવે તતઃ પતુ્રા ભિવ ય ત મહાબલાઃ ।
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ઈદશૃાઃ સવર્શાેભાઢ ા ધનદેન સમાઃ શભુે॥ ૫૦॥
તથે ત સાઽઽશ્રમં ગ વા મનુેરગ્રે વ્યવ સ્થતા ।
લખ તી ભવુમગ્રેણ પાદેનાધાેમખુી સ્થતા॥ ૫૧॥
તામ ચ્છન્મુિનઃ કા વં ક યાઽ સ વરવ ણિન ।
સાબ્રવી પ્રા જ લબ્રર્હ્મન્ યાનને જ્ઞાતુમહર્ સ॥ ૫૨॥
તતાે યા વા મુિનઃ સવ જ્ઞા વા તાં પ્રત્યભાષત ।
જ્ઞાતં તવા ભલ ષતં મત્તઃ પતુ્રાનભી સ સ॥ ૫૩॥
દા ણાયાં તુ વેલાયામાગતા સ સમુ યમે ।
અત તે દા ણાૈ પતુ્રાૈ રાક્ષસાૈ સ ભિવ યતઃ॥ ૫૪॥
સાબ્રવીન્મુિનશાદૂર્લ વત્તાેઽ યવેંિવધાૈ સતુાૈ ।
તામાહ પ શ્ચમાે ય તે ભિવ ય ત મહામ તઃ॥ ૫૫॥
મહાભાગવતઃ શ્રીમાન્ રામભ યેકત પરઃ ।
ઇત્યુક્તા સા તથા કાલે સષુવુે દશક ધરમ્॥ ૫૬॥
રાવણં િવશ તભજંુ દશશીષ સદુા ણમ્ ।
તદ્રક્ષાે તમાત્રેણ ચચાલ ચ વસુ ધરા॥ ૫૭॥
બભવૂનુાર્શહેતૂિન િન મત્તા ય ખલા યિપ ।
કુ ભકણર્ તતાે તાે મહાપવર્તસિન્નભઃ॥ ૫૮॥
તતઃ શપૂર્ણખા નામ તા રાવણસાેદર ।
તતાે િવભીષણાે તઃ શા તાત્મા સાૈ યદશર્નઃ॥ ૫૯॥
વા યાયી િનયતાહારાે િનત્યકમર્પરાયણઃ ।

કુ ભકણર્ તુ દુષ્ટાત્મા દ્વ ન્ સ તુષ્ટચેતસઃ॥ ૬૦॥
ભક્ષય ષસઙ્ઘાંશ્ચ િવચચારા તદા ણઃ ।
રાવણાેઽિપ મહાસ વાે લાેકાનાં ભયદાયકઃ ।
વ ધે લાેકનાશાય હ્યામયાે દેિહના મવ॥ ૬૧॥
રામ વં સકલા તરસ્થમ ભતાે ના સ િવજ્ઞાનદક્ૃ

સાક્ષી સવર્હૃિદ સ્થતાે િહ પરમાે િનત્યાેિદતાે િનમર્લઃ ।
વં લીલામનુ કૃ તઃ વમિહમન્ માયાગુણનૈાર્જ્યસે

લીલાથ પ્ર તચાેિદતાેઽદ્ય ભવતા વક્ષ્યા મ રક્ષાેદ્ભવમ્॥ ૬૨॥
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ના મ કેવલમન તમ ચ ત્યશ ક્ત
ચન્માત્રમક્ષરમજં િવિદતાત્મત વમ્ ।

વાં રામ ગૂઢિનજ પમનપુ્ર ત્તાે
મૂઢાેઽ યહં ભવદનુગ્રહતશ્ચરા મ॥ ૬૩॥

અેવં વદ ત મનવંશપિવત્રક તઃ
કુ ભાેદ્ભવં રઘપુ તઃ પ્રહસન્ બભાષે ।

માયા શ્રતં સકલમેતદન યક વાત્
મ ક તર્નં જગ ત પાપહરં િનબાેધ॥ ૬૪॥

ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે ઉત્તરકા ડે
પ્રથમઃ સગર્ઃ॥ ૧॥

॥ દ્વતીય સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
શ્રીરામવચનં શ્રુ વા પરમાન દિનભર્રઃ ।
મુિનઃ પ્રાવેાચ સદ સ સવષાં તત્ર વતામ્॥ ૧॥
અથ િવત્તેશ્વરાે દેવ તત્ર કાલને કેન ચત્ ।
આયયાૈ પુ પકા ઢઃ િપતરં દ્રષુ્ટમ જસા॥ ૨॥
દૃ ટ્વા તં કૈકસી તત્ર ભ્રાજમાનં મહાજૈસમ્ ।
રાક્ષસી પતુ્રસામી યં ગ વા રાવણમબ્રવીત્॥ ૩॥
પતુ્ર પ ય ધના યક્ષં વલ તં વને તજેસા ।
વમ યવેં યથા ભૂયા તથા યત્નં કુ પ્રભાે॥ ૪॥
તચ્છ વા રાવણાે રાષેાત્ પ્ર તજ્ઞામકરાેદ્દુ્રતમ્ ।
ધનદેન સમાે વાિપ હ્યિધકાે વા ચરેણ તુ॥ ૫॥
ભિવ યા ય બ માં પ ય સ તાપં ત્યજ સવુ્રતે ।
ઇત્યુ વા દુ કરં કતુ તપઃ સ દશક ધરઃ॥ ૬॥
અગમ ફલ સદ્ યથ ગાેકણ તુ સહાનજુઃ ।
વં વં િનયમમાસ્થાય ભ્રાતર તે તપાે મહત્॥ ૭॥
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આ સ્થતા દુ કરં ઘાેરં સવર્લાેકૈકતાપનમ્ ।
દશવષર્સહસ્રા ણ કુ ભકણાઽકરાેત્તપઃ॥ ૮॥
િવભીષણાેઽિપ ધમાર્ત્મા સત્યધમર્પરાયણઃ ।
પ ચવષર્સહસ્રા ણ પાદેનૈકેન ત સ્થવાન્॥ ૯॥
િદવ્યવષર્સહસ્રં તુ િનરાહારાે દશાનનઃ ।
પૂણ વષર્સહસ્રે તુ શીષર્મગ્ ાૈ જુહાવ સઃ ।
અેવં વષર્સહસ્રા ણ નવ તસ્યા તચક્રમુઃ॥ ૧૦॥
અથ વષર્સહસ્રં તુ દશમે દશમં શરઃ ।
છેત્તુકામસ્ય ધમાર્ત્મા પ્રાપ્તશ્ચાથ પ્ર પ તઃ ।
વ સ વ સ દશગ્રીવ પ્રીતાેઽ મીત્ય યભાષત॥ ૧૧॥
વરં વરય દાસ્યા મ યત્તે મન સ કાિઙ્ક્ષતમ્ ।
દશગ્રીવાેઽિપ તચ્છ વા પ્રહૃષ્ટેના તરાત્મના॥ ૧૨॥
અમર વં ણાેમીશ વરદાે યિદ મે ભવાન્ ।
સપુણર્નાગયક્ષાણાં દેવતાનાં તથાસરૈુઃ ।
અવ ય વં તુ મે દેિહ ણભૂતા િહ માનષુાઃ॥ ૧૩॥
તથાિ વ ત પ્ર યક્ષઃ પનુરાહ દશાનનમ્ ।
અગ્ ાૈ હુતાિન શીષાર્ ણ યાિન તેઽસરુપુઙ્ગવ॥ ૧૪॥
ભિવ ય ત યથાપવૂર્મક્ષયા ણ ચ સત્તમ॥ ૧૫॥
અેવમુ વા તતાે રામ દશગ્રીવં પ્ર પ તઃ ।
િવભીષણમવુાચેદં પ્રણતં ભક્તવ સલઃ॥ ૧૬॥
િવભીષણ વયા વ સ કૃતં ધમાર્થર્મુત્તમમ્ ।
તપ તતાે વરં વ સ ણી વા ભમતં િહતમ્॥ ૧૭॥
િવભીષણાેઽિપ તં ન વા પ્રા જ લવાર્ક્યમબ્રવીત્ ।
દેવ મે સવર્દા બુ દ્ધધર્મ તષ્ઠતુ શાશ્વતી ।
મા રાેચય વધમ મે બુ દ્ધઃ સવર્ત્ર સવર્દા॥ ૧૮॥
તતઃ પ્ર પ તઃ પ્રીતાે િવભીષણમથાબ્રવીત્ ।
વ સ વં ધમર્શીલાેઽ સ તથવૈ ચ ભિવ ય સ॥ ૧૯॥
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અયા ચતાેઽિપ તે દાસ્યે હ્યમર વં િવભીષણ ।
કુ ભકણર્મથાવેાચ વરં વરય સવુ્રત॥ ૨૦॥
વા યા વ્યાપ્તાેઽથ તં પ્રાહ કુ ભકણર્ઃ િપતામહમ્ ।
વ સ્યા મ દેવ ષ માસાન્ િદનમેકં તુ ભાજેનમ્॥ ૨૧॥

અેવમિ વ ત તં પ્રાહ બ્રહ્મા દૃ ટ્વા િદવાૈકસઃ ।
સર વતી ચ તદ્વક્ત્રાિન્નગર્તા પ્રયયાૈ િદવમ્॥ ૨૨॥
કુ ભકણર્ તુ દુષ્ટાત્મા ચ તયામાસ દુઃ ખતઃ ।
અન ભપ્રેતમવેાસ્યા ક િનગર્તમહાે િવિધઃ॥ ૨૩॥
સમુાલી વરલ ધાં તાન્ જ્ઞા વા પાતૈ્રાન્ િનશાચરાન્ ।
પાતાલાિન્નભર્યઃ પ્રાયાત્ પ્રહ તાિદ ભર વતઃ॥ ૨૪॥
દશગ્રીવં પિર વજ્ય વચનં ચેદમબ્રવીત્ ।
િદષ્ટ ા તે પતુ્ર સં ત્તાે વા છતાે મે મનાેરથઃ॥ ૨૫॥
યદ્ભયાચ્ચ વયં લઙ્કાં ત્ય વા યાતા રસાતલમ્ ।
તદ્ગતં નાે મહાબાહાે મહ દ્વ કૃતં ભયમ્॥ ૨૬॥
અ મા ભઃ પવૂર્મુ ષતા લઙે્કયં ધનદેન તે ।
ભ્રાત્રાક્રા તા મદાની ં વં પ્રત્યાનેતુ મહાહર્ સ॥ ૨૭॥
સા ા વાથ બલનેાિપ રાજ્ઞાં બ ધુઃ કુતઃ સહૃુત્ ।
ઇત્યુક્તાે રાવણઃ પ્રાહ નાહર્સ્યવેં પ્રભા ષતુમ્॥ ૨૮॥
િવત્તેશાે ગુ ર માકમવેં શ્રુ વા તમબ્રવીત્ ।
પ્રહ તઃ પ્ર શ્રતં વાક્યં રાવણં દશક ધરમ્॥ ૨૯॥

રાવણ યત્નને નવૈં વં વક્તુમહર્ સ ।
નાધીતા રાજધમાર્ તે ની તશાસં્ત્ર તથવૈ ચ॥ ૩૦॥
શરૂાણાં ન િહ સાૈભ્રાત્રં મે વદતઃ પ્રભાે ।
ક યપસ્ય સતુા દેવા રાક્ષસાશ્ચ મહાબલાઃ॥ ૩૧॥
પર પરમયુ ય ત ત્ય વા સાૈહૃદમાયુધૈઃ ।
નવૈેદાની તનં રાજન્ વૈરં દેવૈરનુ ષ્ઠતમ્॥ ૩૨॥
પ્રહ તસ્ય વચઃ શ્રુ વા દશગ્રીવાે દુરાત્મનઃ ।
તથે ત ક્રાેધતામ્રાક્ષ સ્ત્રકૂટાચલમ વગાત્॥ ૩૩॥
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દૂતં પ્રહ તં સ પ્રે ય િન કાસ્ય ધનદેશ્વરમ્ ।
લઙ્કામાક્ર ય સ ચવૈ રાક્ષસઃૈ સખુમા સ્થતઃ॥ ૩૪॥
ધનદઃ િપ વાક્યને ત્ય વા લઙ્કાં મહાયશાઃ ।
ગ વા કૈલાસ શખરં તપસાતાષેય ચ્છવમ્॥ ૩૫॥
તને સખ્યમનપુ્રા ય તનેવૈ પિરપા લતઃ ।
અલકાં નગર ં તત્ર િનમર્મે િવશ્વકમર્ણા॥ ૩૬॥
િદક્પાલ વં ચકારાત્ર શવને પિરપા લતઃ ।
રાવણાે રાક્ષસઃૈ સાધર્મ ભ ષક્તઃ સહાનજૈુઃ॥ ૩૭॥
રાજં્ય ચકારાસરુાણાં િત્રલાેક ં બાધયન્ ખલઃ ।
ભ ગની ં કાલખ ય દદાૈ િવકટ િપણીમ્॥ ૩૮॥
િવદ્યુ જહ્વાય ના ાસાૈ મહામાયી િનશાચરઃ ।
તતાે મયાે િવશ્વકમાર્ રાક્ષસાનાં િદતેઃ સતુઃ॥ ૩૯॥
સતુાં મ દાેદર ં ના ા દદાૈ લાેકૈકસુ દર મ્ ।
રાવણાય પનુઃ શ ક્તમમાેઘાં પ્રીતમાનસઃ॥ ૪૦॥
વૈરાેચનસ્ય દાૈિહત્રી ં ત્ર વાલે ત િવશ્રુતામ્ ।
વય દત્તામુદવહ કુ ભકણાર્ય રાવણઃ॥ ૪૧॥

ગ ધવર્રાજસ્ય સતુાં શલૈષૂસ્ય મહાત્મનઃ ।
િવભીષણસ્ય ભાયાર્થ ધમર્જ્ઞાં સમુદાવહત્॥ ૪૨॥
સરમાં નામ સભુગાં સવર્લક્ષણસયંુતામ્ ।
તતાે મ દાેદર પતંુ્ર મેઘનાદમ જનત્॥ ૪૩॥

તમાત્ર તુ યાે નાદં મેઘવ પ્રમુમાેચ હ ।
તતઃ સવઽબ્રવુન્મેઘનાદાેઽય મ ત ચાસકૃત્॥ ૪૪॥
કુ ભકણર્ તતઃ પ્રાહ િનદ્રા માં બાધતે પ્રભાે ।
તતશ્ચ કારયામાસ ગુહાં દ ઘા સિુવ તરામ્॥ ૪૫॥
તત્ર સુ વાપ મૂઢાત્મા કુ ભકણા િવઘૂ ણતઃ ।
િનિદ્રતે કુ ભકણ તુ રાવણાે લાેકરાવણઃ॥ ૪૬॥
બ્રાહ્મણાન્ ઋ ષમખુ્યાંશ્ચ દેવદાનવિકન્નરાન્ ।
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દેવ શ્રયાે મનુ યાંશ્ચ િનજઘે્ન સમહાેરગાન્॥ ૪૭॥
ધનદાેઽિપ તતઃ શ્રુ વા રાવણસ્યાક્રમં પ્રભુઃ ।
અધમ મા કુ વે ત દૂતવાક્યૈ યર્વારયત્॥ ૪૮॥
તતઃ કુ્રદ્ધાે દશગ્રીવાે જગામ ધનદાલયમ્ ।
િવિન જત્ય ધના યક્ષં જહારાેત્તમપુ પકમ્॥ ૪૯॥
તતાે યમં ચ વ ણં િન જત્ય સમરેઽસરુઃ ।
વગર્લાેકમગાત્તુણ દેવરાજ જઘાંસયા॥ ૫૦॥

તતાેઽભવન્મહદ્યુદ્ધ મ દ્રણે સહ દૈવતૈઃ ।
તતાે રાવણમ યેત્ય બબ ધ િત્રદશશે્વરઃ॥ ૫૧॥
તચ્છ વા સહસાગત્ય મેઘનાદઃ પ્રતાપવન્ ।
કૃ વા ઘાેરં મહદ્યુદં્ધ જ વા િત્રદશપુઙ્ગવાન્॥ ૫૨॥
ઇ દં્ર ગ્ હી વા બ વાસાૈ મેઘનાદાે મહાબલઃ ।
માેચિય વા તુ િપતરં ગ્ હી વે દં્ર યયાૈ પુરમ્॥ ૫૩॥
બ્રહ્મા તુ માેચયામાસ દેવે દં્ર મેઘનાદતઃ ।
દ વા વરાન્ બહંૂ ત મૈ બ્રહ્મા વભવનં યયાૈ॥ ૫૪॥
રાવણાે િવજયી લાેકાન્ સવાર્ન્ જ વા ક્રમેણ તુ ।
કૈલાસં તાેલયામાસ બાહુ ભઃ પિરઘાપેમૈઃ॥ ૫૫॥
તત્ર ન દ શ્વરેણવંૈ શપ્તાેઽયં રાક્ષસશે્વરઃ ।
વાનરૈમાર્નષુૈશ્ચવૈ નાશં ગચ્છે ત કાેિપના॥ ૫૬॥
શપ્તાેઽ યગણયન્ વાક્યં યયાૈ હૈહયપત્તનમ્ ।
તને બદ્ધાે દશગ્રીવઃ પુલ ત્યેન િવમાે ચતઃ॥ ૫૭॥
તતાેઽ તબલમાસાદ્ય જઘાંસહુર્િરપુઙ્ગવમ્ ।
ત તનેવૈ કક્ષેણ વા લના દશક ધરઃ॥ ૫૮॥

ભ્રામિય વા તુ ચતુરઃ સમુદ્રાન્ રાવણં હિરઃ ।
િવસજર્યામાસ તત તને સખ્યં ચકાર સઃ॥ ૫૯॥
રાવણઃ પરમપ્રીત અેવં લાેકાન્ મહાબલઃ ।
ચકાર વવશે રામ બુભજેુ વયમવે તાન્॥ ૬૦॥
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અેવ પ્રભાવાે રાજે દ્ર દશગ્રીવઃ સહે દ્ર જત્ ।
વયા િવિનહતઃ સઙ્ખ્યે રાવણાે લાેકરાવણઃ॥ ૬૧॥
મેઘનાદશ્ચ િનહતાે લ મણને મહાત્મના ।
કુ ભકણર્શ્ચ િનહત વયા પવર્તસિન્નભઃ॥ ૬૨॥
ભવાન્નારાયણઃ સાક્ષા જગતામાિદકૃ દ્વભુઃ ।
વ વ પ મદં સવ જગ સ્થાવરજઙ્ગમમ્॥ ૬૩॥
વન્ના ભકમલાે પન્નાે બ્રહ્મા લાેકિપતામહઃ ।
અ ગ્ તે મખુતાે તાે વાચા સહ રઘૂત્તમ॥ ૬૪॥
બાહુ યાં લાેકપાલાૈઘાશ્ચ યા ચ દ્રભાસ્કરાૈ ।
િદશશ્ચ િવિદશશ્ચવૈ કણાર્ યાં તે સમુ થતાઃ॥ ૬૫॥
ઘ્રાણા પ્રાણઃ સમુ પન્નશ્ચા શ્વનાૈ દેવસત્તમાૈ ।
જઙ્ઘા નૂ જઘનાદ્ભવુલાકાદયાેઽભવન્॥ ૬૬॥
કુ ક્ષદેશા સમુ પન્નાશ્ચ વારઃ સાગરા હરે ।
તના યા મ દ્રવ ણાૈ વાલ ખલ્યાશ્ચ રેતસઃ॥ ૬૭॥

મેઢ્ર ાદ્યમાે ગુદા ત્યુમર્ યાે દ્ર સ્ત્રલાેચનઃ ।
અ સ્થ યઃ પવર્તા તાઃ કેશે યાે મેઘસહં તઃ॥ ૬૮॥
આેષ ય તવ રાેમે યાે નખે યશ્ચ ખરાદયઃ ।
વં િવશ્વ પઃ પુ ષાે માયાશ ક્તસમ વતઃ॥ ૬૯॥
નાના પ ઇવાભા સ ગુણવ્ય તકરે સ ત ।
વામા શ્રત્યૈવ િવબુધાઃ િપબ ત્ય તમ વરે॥ ૭૦॥
વયા ષ્ટ મદં સવ િવશ્વં સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
વામા શ્રત્યૈવ વ ત સવ સ્થાવરજઙ્ગમાઃ॥ ૭૧॥
વદ્યુક્તમ ખલં વ તુ વ્યવહારેઽિપ રાઘવ ।
ક્ષીરમ યગતં સિપયર્થા વ્યા યા ખલં પયઃ॥ ૭૨॥
વદ્ભાસા ભાસતેઽકાર્િદ ન વં તનેાવભાસસે ।
સવર્ગં િનત્યમેકં વાં જ્ઞાનચ િવલાેકયેત્॥ ૭૩॥
નાજ્ઞાનચ વાં પ યેદ ધદગૃ્ ભાસ્કરં યથા ।
યાે ગન વાં િવ ચ વ ત વદેહે પરમેશ્વરમ્॥ ૭૪॥
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અતિન્નરસનમખુવૈદશીષરહિનશમ્ ।
વ પાદભ ક્તલેશને ગ્ હીતા યિદ યાે ગનઃ॥ ૭૫॥
િવ ચ વ તાે િહ પ ય ત ચન્માત્રં વાં ન ચા યથા ।
મયા પ્રલિપતં િક ચ સવર્જ્ઞસ્ય તવાગ્રતઃ ।
ક્ષ તુમહર્ સ દેવેશ તવાનુગ્રહભાગહમ્॥ ૭૬॥
િદગ્દેશકાલપિરહીનમન યમેકં

ચન્માત્રમક્ષરમજં ચલનાિદહીનમ્ ।
સવર્જ્ઞમીશ્વરમન તગુણં વ્યુદ ત-

માયં ભજે રઘપુ ત ભજતામ ભન્નમ્॥ ૭૭॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે ઉત્તરકા ડે દ્વતીયઃ
સગર્ઃ॥ ૨॥

॥ તીય સગર્ઃ॥
શ્રીરામ ઉવાચ ।
વા લસગુ્રીવયાજેર્ન્મ શ્રાેતુ મચ્છા મ ત વતઃ ।
રવી દ્રાૈ વાનરાકારાૈ જજ્ઞાતાિવ ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૧॥
અગ ત્ય ઉવાચ ।
મેરાેઃ વણર્મયસ્યાદ્રમેર્ ય ઙ્ગે મ ણપ્રભે ।
ત મન્ સભાઽઽ તે િવ તીણાર્ બ્રહ્મણઃ શતયાજેના॥ ૨॥
તસ્યાં ચતુમુર્ખઃ સાક્ષા કદા ચદ્યાેગમા સ્થતઃ ।
નતે્રા યાં પ તતં િદવ્યમાન દસ લલં બહુ॥ ૩॥
તદ્ગહૃી વા કરે બ્રહ્મા યા વા િક ચત્તદત્યજત્ ।
ભૂમાૈ પ તતમાત્રેણ ત મા તાે મહાકિપઃ॥ ૪॥
તમાહ દુ્રિહણાે વ સ િક ચ કાલં વસાત્ર મે ।
સમીપે સવર્શાેભાઢ ે તતઃ શ્રેયાે ભિવ ય ત॥ ૫॥
ઇત્યુક્તાે યવસત્તત્ર બ્રહ્મણા વાનરાેત્તમઃ ।
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અેવં બહુ તથે કાલે ગતે ઋક્ષાિધપઃ સધુીઃ॥ ૬॥
કદા ચ પયર્ટન્નદ્રાૈ ફલમૂલાથર્મુદ્યતઃ ।
અપ યિદ્દવ્યસ લલાં વાપી ં મ ણ શલા વતામ્॥ ૭॥
પાનીયં પાતુમાગચ્છત્તત્ર છાયામયં કિપમ્ ।
દૃ ટ્વા પ્ર તકિપ મ વા િનપપાત જલા તરે॥ ૮॥
તત્રાદૃ ટ્વા હિર શીઘં્ર પનુ લુત્ય વાનરઃ ।
અપ ય સુ દર ં રામામાત્માનં િવ મયં ગતઃ॥ ૯॥
તતઃ સરેુશાે દેવેશં પજૂિય વા ચતુમુર્ખમ્ ।
ગચ્છન્ મ યાહ્નસમયે દૃ ટ્વા નાર ં મનાેરમામ્॥ ૧૦॥
ક દપર્શરિવદ્ધાઙ્ગ ત્યક્તવાન્ વીયર્મુત્તમમ્ ।
તામપ્રા યવૈ તદ્બ જં વાલદેશઽેપતદ્ભુિવ॥ ૧૧॥
વાલી સમભવત્તત્ર શક્રતુલ્યપરાક્રમઃ ।
તસ્ય દ વા સરેુશાનઃ વણર્માલાં િદવં ગતઃ॥ ૧૨॥
ભાનુર યાગત તત્ર તદાનીમવે ભા મનીમ્ ।
દૃ ટ્વા કામવશાે ભૂ વા ગ્રીવાદેશઽે જન્મહત્॥ ૧૩॥
બીજં તસ્યા તતઃ સદ્યાે મહાકાયાેઽભવદ્ધિરઃ ।
તસ્ય દ વા હનૂમ તં સહાયાથ ગતાે રિવઃ॥ ૧૪॥
પતુ્રદ્વયં સમાદાય ગ વા સા િનિદ્રતા ક્વ ચત્ ।
પ્રભાતેઽપ યદાત્માનં પવૂર્વદ્વાનરાકૃ તમ્॥ ૧૫॥
ફલમૂલાિદ ભઃ સાધ પતુ્રા યાં સિહતઃ કિપઃ ।
ન વા ચતુમુર્ખસ્યાગ્રે ઋક્ષરાજઃ સ્થતઃ સધુીઃ॥ ૧૬॥
તતાેઽબ્રવી સમાશ્વાસ્ય બહુશઃ કિપકુ જરમ્ ।
તત્રૈકં દેવતાદૂતમાહૂયામરસિન્નભમ્॥ ૧૭॥
ગચ્છ દૂત મયાિદષ્ટાે ગ્ હી વા વાનરાેત્તમમ્ ।
િક ક ધાં િદવ્યનગર ં િન મતાં િવશ્વકમર્ણા॥ ૧૮॥
સવર્સાૈભાગ્યવ લતાં દેવૈરિપ દુરાસદામ્ ।
તસ્યાં સહાસને વીરં રા નમ ભષેચય॥ ૧૯॥
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સપ્તદ્વ પગતા યે યે વાનરાઃ સ ત દુજર્યાઃ ।
સવ તે ઋક્ષરાજસ્ય ભિવ ય ત વશઽેનુગાઃ॥ ૨૦॥
યદા નારાયણઃ સાક્ષાદ્રામાે ભૂ વા સનાતનઃ ।
ભૂભારાસરુનાશાય સ ભિવ ય ત ભૂતલે॥ ૨૧॥
તદા સવ સહાયાથ તસ્ય ગચ્છ તુ વાનરાઃ ।
ઇત્યુક્તાે બ્રહ્મણા દૂતાે દેવાનાં સ મહામ તઃ॥ ૨૨॥
યથાઽઽજ્ઞપ્ત તથા ચકે્ર બ્રહ્મણા તં હર શ્વરમ્ ।
દેવદૂત તતાે ગ વા બ્રહ્મણે ત યવેદયત્॥ ૨૩॥
તદાિદ વાનરાણાં સા િક ક ધાઽભૂ પાશ્રયઃ॥ ૨૪॥
સવશ્વર વમવેાસીિરદાની ં બ્રહ્મણા થતઃ ।
ભૂમેભાર્રાે હૃતઃ કૃ ન વયા લીલા દેિહના ।
સવર્ભૂતા તરસ્થસ્ય િનત્યમુક્ત ચદાત્મનઃ॥ ૨૫॥
અખ ડાન ત પસ્ય િકયાનષે પરાક્રમઃ ।
તથાિપ વ યર્તે સદ્ ભલ લામાનષુ િપણઃ॥ ૨૬॥
યશ તે સવર્લાેકાનાં પાપહત્યૈ સખુાય ચ ।
ય ઇદં ક તર્યને્મત્યા વા લસગુ્રીવયાેમર્હત્॥ ૨૭॥
જન્મ વદાશ્રય વા સ મુચ્યતે સવર્પાતકૈઃ॥ ૨૮॥
અથા યાં સ પ્રવક્ષ્યા મ કથાં રામ વદાશ્રયામ્ ।
સીતા હૃતા યદથ સા રાવણને દુરાત્મના॥ ૨૯॥
પુરા કૃતયુગે રામ પ્ર પ તસતંુ િવભુમ્ ।
સન કુમારમેકા તે સમાસીનં દશાનનઃ ।
િવનયાવનતાે ભૂ વા હ્ય ભવાદ્યેદમબ્રવીત્॥ ૩૦॥
કાે વ મન્ પ્રવરાે લાેકે દેવાનાં બલવત્તરઃ ।
દેવાશ્ચ યં સમા શ્રત્ય યુદ્ધે શત્રું જય ત િહ॥ ૩૧॥
કં યજ ત દ્વ િનતં્ય કં યાય ત ચ યાે ગનઃ ।
અેતન્મે શસં ભગવન્ પ્રશં્ન પ્રશ્નિવદાવંર॥ ૩૨॥
જ્ઞા વા તસ્ય હૃિદસ્થં યત્તદશષેેણ યાેગદક્ૃ ।
દશાનનમવુાચેદં વક્ષ્યા મ પતુ્રક॥ ૩૩॥
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ભતાર્ યાે જગતાં િનતં્ય યસ્ય જન્માિદકં ન િહ ।
સરુાસરૈુનુર્તાે િનતં્ય હિરનાર્રાયણાેઽવ્યયઃ॥ ૩૪॥
યન્ના ભપઙ્ક તાે બ્રહ્મા િવશ્વ ં પ તઃ ।
ષં્ટ યનેવૈ સકલં જગ સ્થાવરજઙ્ગમમ્॥ ૩૫॥

તં સમા શ્રત્ય િવબુધા જય ત સમરે િરપનૂ્ ।
યાે ગનાે યાનયાેગેન તમવેાનજુપ ત િહ॥ ૩૬॥
મહષવર્ચનં શ્રુ વા પ્રત્યુવાચ દશાનનઃ ।
દૈત્યદાનવરક્ષાં સ િવ ના િનહતાિન ચ॥ ૩૭॥
કાં વા ગ ત પ્રપદ્ય તે પ્રેત્ય તે મુિનપુઙ્ગવ ।
તમવુાચ મુિનશ્રેષ્ઠાે રાવણં રાક્ષસાિધપમ્॥ ૩૮॥
દૈવતૈિનહતા િનતં્ય ગ વા વગર્મનુત્તમમ્ ।
ભાેગક્ષયે પનુ ત માદ્ભ્રષ્ટા ભૂમાૈ ભવ ત તે॥ ૩૯॥
પવૂાર્ જતૈઃ પુ યપાપૈ મ્રય તે ચાેદ્ભવ ત ચ ।
િવ ના યે હતા તે તુ પ્રા ુવ ત હરેગર્ તમ્॥ ૪૦॥
શ્રુ વા મુિનમખુા સવ રાવણાે હૃષ્ટમાનસઃ ।
યાે સ્યેઽહં હિરણા સાધર્ મ ત ચ તાપરાેઽભવત્॥ ૪૧॥
મનઃ સ્થતં પિરજ્ઞાય રાવણસ્ય મહામુિનઃ ।
ઉવાચ વ સ તેઽભીષં્ટ ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥ ૪૨॥
ક ચ કાલં પ્રતીક્ષ વ સખુી ભવ દશાનન ।
અેવમુ વા મહાબાહાે મુિનઃ પનુ વાચ તમ્॥ ૪૩॥
તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ હ્ય પસ્યાિપ માિયનઃ ।
સ્થાવરેષુ ચ સવષુ નદેષુ ચ નદ ષુ ચ॥ ૪૪॥
આેઙ્કારશ્ચવૈ સતં્ય ચ સાિવત્રી થવી ચ સઃ ।
સમ તજગદાધારઃ શષે પધરાે િહ સઃ॥ ૪૫॥
સવ દેવાઃ સમુદ્રાશ્ચ કાલઃ સયૂર્શ્ચ ચ દ્રમાઃ ।
સયૂાદયાે િદવારાત્રી યમશ્ચવૈ તથાિનલઃ॥ ૪૬॥
અ ગ્ િર દ્ર તથા ત્યુઃ પજર્ યાે વસવ તથા ।
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બ્રહ્મા દ્રાદયશ્ચવૈ યે ચા યે દેવદાનવાઃ॥ ૪૭॥
િવદ્યાેતતે વલત્યેષ પા ત ચાત્તી ત િવશ્વકૃત્ ।
ક્ર ડાં કરાેત્યવ્યયાત્મા સાેઽયં િવ ઃ સનાતનઃ॥ ૪૮॥
તને સવર્ મદં વ્યાપં્ત ત્રૈલાેક્યં સચરાચરમ્ ।
નીલાે પલદલ યામાે િવદ્યુદ્વણાર્ બરા તઃ॥ ૪૯॥
શદુ્ધ બૂનદપ્રખ્યાં શ્રયં વામાઙ્કસં સ્થતામ્ ।
સદાનપાિયની ં દેવી ં પ યન્ના લઙ્ગ્ય તષ્ઠ ત॥ ૫૦॥
દ્રષંુ્ટ ન શક્યતે કૈ શ્ચદે્દવદાનવપન્નગૈઃ ।
યસ્ય પ્રસાદં કુ તે સ ચનંૈ દ્રષુ્ટમહર્ ત॥ ૫૧॥
ન ચ યજ્ઞતપાે ભવાર્ ન દાના યયનાિદ ભઃ ।
શક્યતે ભગવાન્ દ્રષુ્ટમપુાયૈિરતરૈરિપ॥ ૫૨॥
તદ્ભક્તૈ તદ્ગતપ્રાણૈ ત ચ્ચત્તૈધૂર્તક મષૈઃ ।
શક્યતે ભગવાન્ િવ વદા તામલદૃ ષ્ટ ભઃ॥ ૫૩॥
અથવા દ્રષુ્ટ મચ્છા તે વં પરમેશ્વરમ્ ।
ત્રેતાયુગે સ દેવેશાે ભિવતા પિવગ્રહઃ॥ ૫૪॥
િહતાથ દેવમત્યાર્ના મ વાકૂણાં કુલે હિરઃ ।
રામાે દાશર થભૂર્ વા મહાસ વપરાક્રમઃ॥ ૫૫॥
િપતુિનયાેગા સ ભ્રાત્રા ભાયર્યા દ ડકે વને ।
િવચિર ય ત ધમાર્ત્મા જગન્માત્રા વમાયયા॥ ૫૬॥
અેવં તે સવર્માખ્યાતં મયા રાવણ િવ તરાત્ ।
ભજ વ ભ ક્તભાવને સદા રામં શ્રયા યુતમ્॥ ૫૭॥
અગ ત્ય ઉવાચ ।
અેવં શ્રુ વાસરુા યક્ષાે યા વા િક ચ દ્વચાયર્ ચ ।
વયા સહ િવરાેધે સમુુર્મુદે રાવણાે મહાન્॥ ૫૮॥
યુદ્ધાથ સવર્તાે લાેકાન્ પયર્ટન્ સમવ સ્થતઃ ।
અેતદથ મહારાજ રાવણાેઽતીવ બુ દ્ધમાન્ ।
હૃતવાન્ નક ં દેવી ં વયાત્મવધકાઙ્ક્ષયા॥ ૫૯॥
ઇમાં કથાં યઃ યા પઠેદ્વા
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સશં્રાવયેદ્વા શ્રવણા થનાં સદા ।
આયુ યમારાેગ્યમન તસાખૈ્યં

પ્રા ાે ત લાભં ધનમક્ષયં ચ॥ ૬૦॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે ઉત્તરકા ડે
તીયઃ સગર્ઃ॥ ૩॥

॥ ચતુથર્ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
અેકદા બ્રહ્મણાે લાેકાદાયા તં નારદં મુિનમ્ ।
પયર્ટન્ રાવણાે લાેકાન્ દૃ ટ્વા ન વાબ્રવીદ્વચઃ॥ ૧॥
ભગવન્ બ્રૂિહ મે યાેદંુ્ધ કુત્ર સ ત મહાબલાઃ ।
યાેદુ્ધ મચ્છા મ બ લ ભ વં જ્ઞાતા સ જગ ત્રયમ્॥ ૨॥
મુિન યાર્ઽઽ વાહ સુ ચરં શ્વેતદ્વ પિનવા સનઃ ।
મહાબલા મહાકાયા તત્ર યાિહ મહામતે॥ ૩॥
િવ પૂ રતા યે વૈ િવ ના િનહતાશ્ચ યે ।
ત અેવ તત્ર સ તા અજેયાશ્ચ સરુાસરૈુઃ॥ ૪॥
શ્રુ વા તદ્રાવણાે વેગાન્મિ ત્ર ભઃ પુ પકેણ તાન્ ।
યાેદુ્ધકામઃ સમાગત્ય શ્વેતદ્વ પસમીપતઃ॥ ૫॥
ત પ્રભાહતતજેસં્ક પુ પકં નાચલત્તતઃ ।
ત્ય વા િવમાનં પ્રયયાૈ મિ ત્રણશ્ચ દશાનનઃ॥ ૬॥
પ્રિવશન્નવે તદ્ દ્વ પં તાે હ તને યાે ષતા ।
ષ્ટશ્ચ વં કુતઃ કાેઽ સ પ્રે ષતઃ કેન વા વદ॥ ૭॥

ઇત્યુક્તાે લીલયા સ્ત્રી ભહર્સ તી ભઃ પનુઃ પનુઃ ।
કૃચ્છ્ર ાદ્ધ તા દ્વિનમુર્ક્ત તાસાં સ્ત્રીણાં દશાનનઃ॥ ૮॥
આશ્ચયર્મતુલં લ વા ચ તયામાસ દુમર્ તઃ ।
િવ ના િનહતાે યા મ વૈકુ ઠ મ ત િન શ્ચતઃ॥ ૯॥
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મિય િવ યર્થા કુ યેત્તથા કાય કરાે યહમ્ ।
ઇ ત િન શ્ચત્ય વૈદેહી ં જહાર િવિપનેઽસરુઃ॥ ૧૦॥

નન્નવે પરાત્માનં સ જહારાવનીસતુામ્ ।
મા વ પાલયામાસ વત્તઃ કાઙ્ક્ષન્ વધં વકમ્॥ ૧૧॥
રામ વં પરમેશ્વરાેઽ સ સકલં ના સ િવજ્ઞાનદગૃ્
ભૂતં ભવ્ય મદં િત્રકાલકલનાસાક્ષી િવક પાે જ્ઝતઃ ।
ભક્તાનામનવુતર્નાય સકલાં કુવર્ન્ િક્રયાસહં ત
વં વન્મનુ કૃ તમુર્િનવચાે ભાસીશ લાેકા ચતઃ॥ ૧૨॥
તુ વવૈં રાઘવં તને પૂ જતઃ કુ ભસ ભવઃ ।
વાશ્રમં મુિન ભઃ સાધ પ્રયયાૈ હૃષ્ટમાનસઃ॥ ૧૩॥

રામ તુ સીતયા સાધ ભ્રા ભઃ સહ મિ ત્ર ભઃ ।
સસંાર વ રમાનાથાે રમમાણાેઽવસદ્ગહેૃ॥ ૧૪॥
અનાસક્તાેઽિપ િવષયાન્ બુભજેુ પ્રયયા સહ ।
હનુમ પ્રમખુૈઃ સદ્ ભવાર્નરૈઃ પિરવે ષ્ટતઃ॥ ૧૫॥
પુ પકં ચાગમદ્રામમેકદા પવૂર્વ પ્રભુમ્ ।
પ્રાહ દેવ કુબેરેણ પ્રે ષતં વામહં તતઃ॥ ૧૬॥
જતં વં રાવણનેાદાૈ પશ્ચાદ્રામેણ િન જતમ્ ।
અત વં રાઘવં િનતં્ય વહ યાવદ્વસદ્ેભુિવ॥ ૧૭॥
યદા ગચ્છેદ્રઘુશ્રેષ્ઠાે વૈકુ ઠં યાિહ માં તદા ।
તચ્છ વા રાઘવઃ પ્રાહ પુ પકં સયૂર્સિન્નભમ્॥ ૧૮॥
યદા મરા મ ભદં્ર તે તદાગચ્છ મમા તકમ્ ।
તષ્ઠા તધાર્ય સવર્ત્ર ગચ્છેદાની ં મમાજ્ઞયા॥ ૧૯॥
ઇત્યુ વા રામચ દ્રાેઽિપ પાૈરકાયાર્ ણ સવર્શઃ ।
ભ્રા ભમર્િ ત્ર ભઃ સાધ યથા યાયં ચકાર સઃ॥ ૨૦॥
રાઘવે શાસ ત ભવું લાેકનાથે રમાપતાૈ ।
વસધુા સસ્યસ પન્ના ફલવ તશ્ચ ભૂ હાઃ॥ ૨૧॥
જના ધમર્પરાઃ સવ પ તભ ક્તપરાઃ સ્ત્રયઃ ।
નાપ ય પતુ્રમરણં ક શ્ચદ્રાજિન રાઘવે॥ ૨૨॥
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સમા હ્ય િવમાના યં રાઘવઃ સીતયા સહ ।
વાનરૈભ્રાર્ ભઃ સાધ સ ચચારાવિન પ્રભુઃ॥ ૨૩॥
અમાનષુા ણ કાયાર્ ણ ચકાર બહુશાે ભુિવ ।
બ્રાહ્મણસ્ય સતંુ દૃ ટ્વા બાલં તમકાલતઃ॥ ૨૪॥
શાેચ તં બ્રાહ્મણં ચાિપ જ્ઞા વા રામાે મહામ તઃ ।
તપસ્ય તં વને શદંૂ્ર હ વા બ્રાહ્મણબાલકમ્॥ ૨૫॥
વયામાસ શદૂ્રસ્ય દદાૈ વગર્મનુત્તમમ્ ।

લાેકાનામપુદેશાથ પરમાત્મા રઘૂત્તમઃ॥ ૨૬॥
કાેિટશઃ સ્થાપયામાસ શવ લઙ્ગાિન સવર્શઃ ।
સીતાં ચ રમયામાસ સવર્ભાેગૈરમાનષુૈઃ॥ ૨૭॥
શશાસ રામાે ધમણ રાજં્ય પરમધમર્િવત્ ।
કથાં સસં્થાપયામાસ સવર્લાેકમલાપહામ્॥ ૨૮॥
દશવષર્સહસ્રા ણ માયામાનષુિવગ્રહઃ ।
ચકાર રાજં્ય િવિધવ લાેકવ દ્યપદા બુજઃ॥ ૨૯॥
અેકપત્નીવ્રતાે રામાે રાજ ષઃ સવર્દા શુ ચઃ ।
ગ્ હમેધીયમ ખલમાચરન્ શક્ષયન્ જનાન્॥ ૩૦॥
સીતા પ્રે ણાનુ ત્ત્યા ચ પ્રશ્રયેણ દમને ચ ।
ભતુર્મર્નાેહરા સા વી ભાવજ્ઞા સા િહ્રયા ભયા॥ ૩૧॥
અેકદાક્ર ડિવિપને સવર્ભાેગસમ વતે ।
અેકા તે િદવ્યભવને સખુાસીનં રઘૂત્તમમ્॥ ૩૨॥
નીલમા ણક્યસઙ્કાશં િદવ્યાભરણભૂ ષતમ્ ।
પ્રસન્નવદનં શા તં િવદ્યુ પુ જિનભા બરમ્॥ ૩૩॥
સીતા કમલપત્રાક્ષી સવાર્ભરણભૂ ષતા ।
રામમાહ કરા યાં સા લાલય તી પદા બુજે॥ ૩૪॥
દેવદેવ જગન્નાથ પરમાત્મન્ સનાતન ।
ચદાન દાિદમ યા તરિહતાશષેકારણ॥ ૩૫॥
દેવ દેવાઃ સમાસાદ્ય મામેકા તેઽબ્રવુ વચઃ ।
બહુશાેઽ યર્માના તે વૈકુ ઠાગમનં પ્ર ત॥ ૩૬॥
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વયા સમેત શ્ચચ્છ યા રામ તષ્ઠ ત ભૂતલે ।
િવ જ્યા માન્ વકં ધામ વૈકુ ઠં ચ સનાતનમ્॥ ૩૭॥
આ તે વયા જગદ્ધાિત્ર રામઃ કમલલાેચનઃ ।
અગ્રતાે યાિહ વૈકુ ઠં વં તથા ચેદ્રઘૂત્તમઃ॥ ૩૮॥
આગ મ ય ત વૈકુ ઠં સનાથાન્નઃ કિર ય ત ।
ઇ ત િવજ્ઞાિપતાહં તૈમર્યા િવજ્ઞાિપતાે ભવાન્॥ ૩૯॥
યદ્યુક્તં ત કુ વાદ્ય નાહમાજ્ઞાપયે પ્રભાે ।
સીતાયા તદ્વચઃ શ્રુ વા રામાે યા વાબ્રવી ક્ષણમ્॥ ૪૦॥
દેિવ ના મ સકલં તત્રાપેાયં વદા મ તે ।
ક પિય વા મષં દેિવ લાેકવાદં વદાશયમ્॥ ૪૧॥
ત્ય મ વાં વને લાેકવાદાદ્ભીત ઇવાપરઃ ।
ભિવ યતઃ કુમારાૈ દ્વાૈ વા મીકેરાશ્રમા તકે॥ ૪૨॥
ઇદાની ં દૃ યતે ગભર્ઃ પનુરાગત્ય મેઽ તકમ્ ।
લાેકાનાં પ્રત્યયાથ વં કૃ વા શપથમાદરાત્॥ ૪૩॥
ભૂમેિવવરમાત્રેણ વૈકુ ઠં યાસ્ય સ દુ્રતમ્ ।
પશ્ચાદહં ગ મ યા મ અેષ અેવ સિુનશ્ચયઃ॥ ૪૪॥
ઇત્યુ વા તાં િવ જ્યાથ રામાે જ્ઞાનૈકલક્ષણઃ ।
મિ ત્ર ભમર્ ત્રત વજ્ઞૈબર્લમખુ્યશૈ્ચ સં તઃ॥ ૪૫॥
તત્રાપેિવષં્ટ શ્રીરામં સહૃુદઃ પયુર્પાસત ।
હાસ્યપ્રાૈઢકથાસજુ્ઞા હાસય તઃ સ્થતા હિરમ્॥ ૪૬॥
કથાપ્રસઙ્ગા પપ્રચ્છ રામાે િવજયનામકમ્ ।
પાૈરા નપદા મે િક વદ તીહ શભુાશભુમ્॥ ૪૭॥
સીતાં વા માતરં વા મે ભ્રા વા કૈકયીમથ ।
ન ભેતવં્ય વયા બ્રૂિહ શાિપતાેઽ સ મમાપેિર॥ ૪૮॥
ઇત્યુક્તઃ પ્રાહ િવજયાે દેવ સવ વદ ત તે ।
કૃતં સદુુ કરં સવ રામેણ િવિદતાત્મના॥ ૪૯॥
િક તુ હ વા દશગ્રીવં સીતામાહૃત્ય રાઘવઃ ।
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અમષ ષ્ઠતઃ કૃ વા વં વે મ પ્રત્યપાદયત્॥ ૫૦॥
ક દશૃં હૃદયે તસ્ય સીતાસ ભાેગજં સખુમ્ ।
યા હૃતા િવજનેઽર યે રાવણને દુરાત્મના॥ ૫૧॥
અ માકમિપ દુ કમર્ યાે ષતાં મષર્ણં ભવેત્ ।
યાદગૃ્ભવ ત વૈ રા તાદૃ યાે િનયતં પ્ર ઃ॥ ૫૨॥
શ્રુ વા તદ્વચનં રામઃ વજનાન્ પયર્ ચ્છત ।
તેઽિપ ન વાબ્રવુન્ રામમવેમેતન્ન સશંયઃ॥ ૫૩॥
તતાે િવ જ્ય સ ચવાન્ િવજયં સહૃુદ તથા ।
આહૂય લ મણં રામાે વચનં ચેદમબ્રવીત્॥ ૫૪॥
લાેકાપવાદ તુ મહાન્ સીતામા શ્રત્ય મેઽભવત્ ।
સીતાં પ્રાતઃ સમાનીય વા મીકેરાશ્રમા તકે॥ ૫૫॥
ત્ય વા શીઘં્ર રથને વં પનુરાયાિહ લ મણ ।
વક્ષ્યસે યિદ વા િક ચત્તદા માં હતવાન સ॥ ૫૬॥
ઇત્યુક્તાે લ મણાે ભીત્યા પ્રાત થાય નક મ્ ।
સમુ ત્રેણ રથે કૃ વા જગામ સહસા વનમ્॥ ૫૭॥
વા મીકેરાશ્રમસ્યા તે ત્ય વા સીતામવુાચ સઃ ।
લાેકાપવાદભીત્યા વાં ત્યક્તવાન્ રાઘવાે વને॥ ૫૮॥
દાષેાે ન ક શ્ચન્મે માતગર્ચ્છાશ્રમપદં મનુેઃ ।
ઇત્યુ વા લ મણઃ શીઘં્ર ગતવાન્ રામસિન્નિધમ્॥ ૫૯॥
સીતાિપ દુઃખસ તપ્તા િવલલાપા તમુગ્ધવત્ ।
શ યૈઃ શ્રુ વા ચ વા મીિકઃ સીતાં જ્ઞા વા સ િદવ્યદક્ૃ॥ ૬૦॥
અઘ્યાર્િદ ભઃ પજૂિય વા સમાશ્વાસ્ય ચ નક મ્ ।
જ્ઞા વા ભિવ યં સકલમાપર્યન્ મુિનયાે ષતામ્॥ ૬૧॥
તા તાં સ પજૂય ત મ સીતાં ભ યા િદને િદને ।
જ્ઞા વા પરાત્મનાે લ મી ં મુિનવાક્યને યાે ષતઃ ।
સવેાં ચકુ્રઃ સદા તસ્યા િવનયાિદ ભરાદરાત્॥ ૬૨॥
રામાેઽિપ સીતારિહતઃ પરાત્મા િવજ્ઞાનદકેૃ્કવલ આિદદેવઃ ।
સ ત્યજ્ય ભાેગાન ખલાન્ િવરક્તાે મુિનવ્રતાેઽભનૂ્મુિનસિેવતાઙ્ ઘ્રઃ॥ ૬૩॥
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ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે ઉત્તરકા ડે
ચતુથર્ઃ સગર્ઃ॥ ૪॥

॥ પ ચમ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
તતાે જગન્મઙ્ગલમઙ્ગલાત્મના

િવધાય રામાયણક તમુત્તમામ્ ।
ચચાર પવૂાર્ચિરતં રઘૂત્તમાે

રાજ ષવયર ભસિેવતં યથા॥ ૧॥
સાૈ મિત્રણા ષ્ટ ઉદારબુ દ્ધના

રામઃ કથાઃ પ્રાહ પુરાતનીઃ શભુાઃ ।
રાજ્ઞઃ પ્રમત્તસ્ય ગસ્ય શાપતાે

દ્વજસ્ય તયર્ વમથાહ રાઘવઃ॥ ૨॥
કદા ચદેકા ત ઉપ સ્થતં પ્રભું

રામં રમાલા લતપાદપઙ્કજમ્ ।
સાૈ મિત્રરાસાિદતશદુ્ધભાવનઃ

પ્રણ ય ભ યા િવનયા વતાેઽબ્રવીત્॥ ૩॥
વં શદુ્ધબાેધાેઽ સ િહ સવર્દેિહના-

માત્માસ્યધીશાેઽ સ િનરાકૃ તઃ વયમ્ ।
પ્રતીયસે જ્ઞાનદશૃાં મહામતે

પાદા જ ઙ્ગાિહતસઙ્ગસઙ્ ગનામ્॥ ૪॥
અહં પ્રપન્નાેઽ મ પદા બુજં પ્રભાે

ભવાપવગ તવ યાે ગભાિવતમ્ ।
યથા જસાઽજ્ઞાનમપારવાિરિધ

સખંુ તિર યા મ તથાનુશાિધ મામ્॥ ૫॥
શ્રુ વાથ સાૈ મિત્રવચાેઽ ખલં તદા

પ્રાહ પ્રપન્ના તહરઃ પ્રસન્નધીઃ ।
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િવજ્ઞાનમજ્ઞાનતમઃપ્રશા તયે
શ્રુ તપ્રપનં્ન ક્ષ તપાલભષૂણઃ॥ ૬॥

આદાૈ વવણાર્શ્રમવ ણતાઃ િક્રયાઃ
કૃ વા સમાસાિદતશદુ્ધમાનસઃ ।

સમા ય ત પૂવર્મપુાત્તસાધનઃ
સમાશ્રયે સદુ્ગ માત્મલ ધયે॥ ૭॥

િક્રયા શર રાેદ્ભવહેતુરાદતૃા
પ્રયા પ્રયાૈ તાૈ ભવતઃ સરુા ગણઃ ।

ધમતરાૈ તત્ર પનુઃ શર રકં
પનુઃ િક્રયા ચક્રવદ યર્તે ભવઃ॥ ૮॥

અજ્ઞાનમવેાસ્ય િહ મૂલકારણં
તદ્ યાનમવેાત્ર િવધાૈ િવધીયતે ।

િવદ્યવૈ તન્નાશિવધાૈ પટ યસી
ન કમર્ ત જં સિવરાેધમીિરતમ્॥ ૯॥

નાજ્ઞાનહાિનનર્ ચ રાગસઙ્ક્ષયાે
ભવેત્તતઃ કમર્ સદાષેમુદ્ભવેત્ ।

તતઃ પનુઃ સં તર યવાિરતા
ત માદુ્બધાે જ્ઞાનિવચારવાન્ ભવેત્॥ ૧૦॥

નનુ િક્રયા વેદમખુને ચાેિદતા
તથવૈ િવદ્યા પુ ષાથર્સાધનમ્ ।

કતર્વ્યતા પ્રાણ તઃ પ્રચાેિદતા
િવદ્યાસહાય વમપુૈ ત સા પનુઃ॥ ૧૧॥

કમાર્કૃતાૈ દાષેમિપ શ્રુ તજર્ગાૈ
ત મા સદા કાયર્ મદં મુમુ ણા ।

નનુ વત ત્રા ધ્રવુકાયર્કાિરણી
િવદ્યા ન િક ચન્મનસા યપેક્ષતે॥ ૧૨॥

ન સત્યકાયાઽિપ િહ યદ્વદ વરઃ
પ્રકાઙ્ક્ષતેઽ યાનિપ કારકાિદકાન્ ।

તથવૈ િવદ્યા િવિધતઃ પ્રકા શતૈઃ
િવ શ યતે કમર્ ભરેવ મુક્તયે॥ ૧૩॥
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કે ચદ્વદ તી ત િવતકર્વાિદન-
તદ યસદ્દષૃ્ટિવરાેધકારણાત્ ।

દેહા ભમાનાદ ભવધર્તે િક્રયા
િવદ્યા ગતાહઙૃ્ક તતઃ પ્ર સદ્ ય ત॥ ૧૪॥

િવશદુ્ધિવજ્ઞાનિવરાેચના ચતા
િવદ્યાત્મ ત્તશ્ચરમે ત ભ યતે ।

ઉદે ત કમાર્ ખલકારકાિદ ભઃ
િનહ ત િવદ્યા ખલકારકાિદકમ્॥ ૧૫॥

ત માત્ત્યજે કાયર્મશષેતઃ સધુીઃ
િવદ્યાિવરાેધાન્ન સમુચ્ચયાે ભવેત્ ।

આત્માનુસ ધાનપરાયણઃ સદા
િન ત્તસવ દ્રય ત્તગાેચરઃ॥ ૧૬॥

યાવચ્છર રાિદષુ માયયાત્મધી-
તાવ દ્વધેયાે િવિધવાદકમર્ણામ્ ।

નેતી ત વાક્યૈર ખલં િન ષ ય તત્
જ્ઞા વા પરાત્માનમથ ત્યજે ક્રયાઃ॥ ૧૭॥

યદા પરાત્માત્મિવભેદભેદકં
િવજ્ઞાનમાત્મ યવભા ત ભા વરમ્ ।

તદૈવ માયા પ્રિવલીયતેઽ જસા
સકારકા કારણમાત્મસં તેઃ॥ ૧૮॥

શ્રુ તપ્રમાણા ભિવના શતા ચ સા
કથં ભિવ યત્યિપ કાયર્કાિરણી ।

િવજ્ઞાનમાત્રાદમલા દ્વતીયત-
ત માદિવદ્યા ન પનુભર્િવ ય ત॥ ૧૯॥

યિદ મ નષ્ટા ન પનુઃ પ્રસયૂતે
કતાર્હમસ્યે ત મ તઃ કથં ભવેત્ ।

ત મા વત ત્રા ન િકમ યપેક્ષતે
િવદ્યા િવમાેક્ષાય િવભા ત કેવલા॥ ૨૦॥

સા તૈ ત્તર યશ્રુ તરાહ સાદરં
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યાસં પ્રશ તા ખલકમર્ણાં સુ્ફટમ્ ।
અેતાવિદત્યાહ ચ વા જનાં શ્રુ તઃ

જ્ઞાનં િવમાેક્ષાય ન કમર્ સાધનમ્॥ ૨૧॥
િવદ્યાસમ વને તુ દ શત વયા

ક્રતનુર્ દષૃ્ટા ત ઉદાહૃતઃ સમઃ ।
ફલૈઃ થ વાદ્બહુકારકૈઃ ક્રતુઃ

સસંા યતે જ્ઞાનમતાે િવપયર્યમ્॥ ૨૨॥
સપ્રત્યવાયાે હ્યહ મત્યનાત્મધી-

રજ્ઞપ્ર સદ્ધા ન તુ ત વદ શનઃ ।
ત માદુ્બધૈ ત્યાજ્યમિવિક્રયાત્મ ભઃ

િવધાનતઃ કમર્ િવિધપ્રકા શતમ્॥ ૨૩॥
શ્રદ્ધા વત ત વમસી ત વાક્યતાે

ગુરાેઃ પ્રસાદાદિપ શદુ્ધમાનસઃ ।
િવજ્ઞાય ચૈકા યમથાત્મ વયાેઃ

સખુી ભવને્મે િરવાપ્રક પનઃ॥ ૨૪॥
આદાૈ પદાથાર્વગ તિહ કારણં

વાક્યાથર્િવજ્ઞાનિવધાૈ િવધાનતઃ ।
ત વ પદાથા પરમાત્મ વકા-

વસી ત ચૈકા યમથાનયાેભર્વેત્॥ ૨૫॥
પ્રત્યક્પરાેક્ષાિદિવરાેધમાત્મનાેઃ

િવહાય સઙ્ગ્ હ્ય તયાે શ્ચદાત્મતામ્ ।
સશંાેિધતાં લક્ષણયા ચ લ ક્ષતાં

જ્ઞા વા વમાત્માનમથાદ્વયાે ભવેત્॥ ૨૬॥
અેકાત્મક વા જહતી ન સ ભવેત્

તથાઽજહ લક્ષણતા િવરાેધતઃ ।
સાેઽય પદાથાર્િવવ ભાગલક્ષણા

યજેુ્યત ત વ પદયાેરદાષેતઃ॥ ૨૭॥
રસાિદપ ચીકૃતભૂતસ ભવં

ભાેગાલયં દુઃખસખુાિદકમર્ણામ્ ।
શર રમાદ્ય તવદાિદકમર્જં
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માયામયં સ્થૂલમપુાિધમાત્મનઃ॥ ૨૮॥
સૂ મં મનાેબુ દ્ધદશે દ્રયૈયુર્તં

પ્રાણૈરપ ચીકૃતભૂતસ ભવમ્ ।
ભાેક્તુઃ સખુાદેરનુસાધનં ભવેત્

શર રમ ય દ્વદુરાત્મનાે બુધાઃ॥ ૨૯॥
અનાદ્યિનવાર્ચ્યમપીહ કારણં

માયાપ્રધાનં તુ પરં શર રકમ્ ।
ઉપાિધભેદાત્તુ યતઃ થક્ સ્થતં

વાત્માનમાત્મ યવધારયે ક્રમાત્॥ ૩૦॥
કાેશે વયં તષેુ તુ તત્તદાકૃ તઃ

િવભા ત સઙ્ગાત્ સ્ફિટકાપેલાે યથા ।
અસઙ્ગ પાેઽયમ ે યતાેઽદ્વયાે

િવજ્ઞાયતેઽ મન્ પિરતાે િવચાિરતે॥ ૩૧॥
બુદ્ધે સ્ત્રધા ત્તરપીહ દૃ યતે

વ ાિદભેદેન ગુણત્રયાત્મનઃ ।
અ યાે યતાેઽ મન્ વ્ય ભચારતાે ષા

િનત્યે પરે બ્રહ્મ ણ કેવલે શવે॥ ૩૨॥
દેહે દ્રયપ્રાણમન શ્ચદાત્મનાં

સઙ્ઘાદજસ્રં પિરવતર્તે િધયઃ ।
ત્ત તમાેમૂલતયાજ્ઞલક્ષણા

યાવદ્ભવેત્તાવદસાૈ ભવાેદ્ભવઃ॥ ૩૩॥
ને તપ્રમાણને િનરાકૃતા ખલાે

હૃદા સમા વાિદત ચદ્ઘના તઃ ।
ત્યજેદશષંે જગદાત્તસદ્રસં

પી વા યથા ભઃ પ્રજહા ત ત ફલમ્॥ ૩૪॥
કદા ચદાત્મા ન તાે ન યતે

ન ક્ષીયતે નાિપ િવવધર્તેઽનવઃ ।
િનર તસવાર્ તશયઃ સખુાત્મકઃ

વય પ્રભઃ સવર્ગતાેઽયમદ્વયઃ॥ ૩૫॥
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અેવંિવધે જ્ઞાનમયે સખુાત્મકે
કથં ભવાે દુઃખમયઃ પ્રતીયતે ।

અજ્ઞાનતાેઽ યાસવશા પ્રકાશતે
જ્ઞાને િવલીયેત િવરાેધતઃ ક્ષણાત્॥ ૩૬॥

યદ યદ યત્ર િવભાવ્યતે ભ્રમા-
દ યાસ મત્યાહુરમું િવપ શ્ચતઃ ।

અસપર્ભૂતેઽિહિવભાવનં યથા
ર વાિદકે તદ્વદપીશ્વરે જગત્॥ ૩૭॥

િવક પમાયારિહતે ચદાત્મકે-
ઽહઙ્કાર અેષ પ્રથમઃ પ્રક પતઃ ।

અ યાસ અેવાત્મિન સવર્કારણે
િનરામયે બ્રહ્મ ણ કેવલે પરે॥ ૩૮॥

ઇચ્છાિદરાગાિદસખુાિદધ મકાઃ
સદા િધયઃ સં તહેતવઃ પરે ।

ય મા પ્રસપુ્તાૈ તદભાવતઃ પરઃ
સખુ વ પેણ િવભાવ્યતે િહ નઃ॥ ૩૯॥

અનાદ્યિવદ્યાેદ્ભવબુ દ્ધ બ બતાે
વઃ પ્રકાશાેઽય મતીયર્તે ચતઃ ।

આત્મા િધયઃ સા ક્ષતયા થક્ સ્થતાે
બુદ્ યાપિર ચ્છન્નપરઃ સ અેવ િહ॥ ૪૦॥

ચ દ્બ બસાક્ષ્યાત્મિધયાં પ્રસઙ્ગત-
વેકત્ર વાસાદનલાક્તલાેહવત્ ।

અ યાે યમ યાસવશા પ્રતીયતે
જડાજડ વં ચ ચદાત્મચેતસાેઃ॥ ૪૧॥

ગુરાેઃ સકાશાદિપ વેદવાક્યતઃ ।
સ તિવદ્યાનુભવાે િનર ક્ષ્ય તમ્ ।

વાત્માનમાત્મસ્થમપુાિધવ જતં
ત્યજેદશષંે જડમાત્મગાેચરમ્॥ ૪૨॥

પ્રકાશ પાેઽહમ ેઽહમદ્વયાે-
ઽસકૃ દ્વભાતાેઽહમતીવ િનમર્લઃ ।
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િવશદુ્ધ િવજ્ઞાનઘનાે િનરામયઃ
સ પૂણર્ આન દમયાેઽહમિક્રયઃ॥ ૪૩॥

સદૈવ મુક્તાેઽહમ ચ ત્યશ ક્તમાન્
અતી દ્રયજ્ઞાનમિવિક્રયાત્મકઃ ।

અન તપારાેઽહમહિનશં બુધૈઃ
િવભાિવતાેઽહં હૃિદ વેદવાિદ ભઃ॥ ૪૪॥

અેવં સદાત્માનમખ ડતાત્મના
િવચારમાણસ્ય િવશદુ્ધભાવના ।

હ યાદિવદ્યામ ચરેણ કારકૈ
રસાયનં યદ્વદુપા સતં જઃ॥ ૪૫॥

િવિવક્ત આસીન ઉપારતે દ્રયાે
િવિન જતાત્મા િવમલા તરાશયઃ ।

િવભાવયેદેકમન યસાધનાે
િવજ્ઞાનદકેૃ્કવલ આત્મસં સ્થતઃ॥ ૪૬॥

િવશ્વં યદેત પરમાત્મદશર્નં
િવલાપયેદાત્મિન સવર્કારણે ।

પૂણર્ શ્ચદાન દમયાેઽવ તષ્ઠતે
ન વેદ બાહ્યં ન ચ િક ચદા તરમ્॥ ૪૭॥

પવૂ સમાધેર ખલં િવ ચ તયે-
દાેઙ્કારમાત્રં સચરાચરં જગત્ ।

તદેવ વાચ્યં પ્રણવાે િહ વાચકાે
િવભાવ્યતેઽજ્ઞાનવશાન્ન બાેધતઃ॥ ૪૮॥

અકારસ જ્ઞઃ પુ ષાે િહ િવશ્વકાે
હ્યુકારક તજૈસ ઈયર્તે ક્રમાત્ ।

પ્રાજ્ઞાે મકારઃ પિરપઠ્યતેઽ ખલૈઃ
સમાિધપવૂ ન તુ ત વતાે ભવેત્॥ ૪૯॥

િવશ્વં વકારં પુ ષં િવલાપયે-
દુકારમ યે બહુધા વ્યવ સ્થતમ્ ।

તતાે મકારે પ્રિવલા ય તજૈસં
દ્વતીયવણ પ્રણવસ્ય ચા તમે॥ ૫૦॥
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મકારમ યાત્મિન ચદ્ઘને પરે
િવલાપયેદ્પ્રાજ્ઞમપીહ કારણમ્ ।

સાેઽહં પરં બ્રહ્મ સદા િવમુ ક્તમ-
દ્વજ્ઞાનદઙૃ્મુક્ત ઉપાિધતાેઽમલઃ॥ ૫૧॥

અેવં સદા તપરાત્મભાવનઃ
વાન દતુષ્ટઃ પિરિવ તા ખલઃ ।

આ તે સ િનત્યાત્મસખુપ્રકાશકઃ
સાક્ષા દ્વમુક્તાેઽચલવાિર સ ધવુત્॥ ૫૨॥

અેવં સદા ય તસમાિધયાે ગનાે
િન ત્તસવ દ્રયગાેચરસ્ય િહ ।

િવિન જતાશષેિરપાેરહં સદા
દૃ યાે ભવેયં જતષડ્ગુણાત્મનઃ॥ ૫૩॥

યા વવૈમાત્માનમહિનશં મુિન-
તષે્ઠ સદા મુક્તસમ તબ ધનઃ ।

પ્રાર ધમશ્નન્ન ભમાનવ જતાે
મ યવે સાક્ષા પ્રિવલીયતે તતઃ॥ ૫૪॥

આદાૈ ચ મ યે ચ તથવૈ ચા તતાે
ભવં િવિદ વા ભયશાેકકારણમ્ ।

િહ વા સમ તં િવિધવાદચાેિદતં
ભજે વમાત્માનમથા ખલાત્મનામ્॥ ૫૫॥

આત્મ યભેદેન િવભાવયિન્નદં
ભવત્યભેદેન મયાત્મના તદા ।

યથા જલં વાિરિનધાૈ યથા પયઃ
ક્ષીરે િવયદ્વ્યાે યિનલે યથાિનલઃ॥ ૫૬॥

ઇ થં યદ ક્ષેત િહ લાેકસં સ્થતાે
જગ ષવૈે ત િવભાવયન્મુિનઃ ।

િનરાકૃત વાચ્છ તયુ ક્તમાનતાે
યથે દુભેદાે િદ શ િદગ્ભ્રમાદયઃ॥ ૫૭॥

યાવન્ન પ યેદ ખલં મદાત્મકં
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તાવન્મદારાધનત પરાે ભવેત્ ।
શ્રદ્ધાલુરત્યૂ જતભ ક્તલક્ષણાે

ય તસ્ય દૃ યાેઽહમહિનશં હૃિદ॥ ૫૮॥
રહસ્યમેતચ્છ તસારસઙ્ગ્રહં

મયા િવિન શ્ચત્ય તવાેિદતં પ્રય ।
ય વેતદાલાેચયતીહ બુ દ્ધમાન્

સ મુચ્યતે પાતકરા શ ભઃ ક્ષણાત્॥ ૫૯॥
ભ્રાતયર્દ દં પિરદૃ યતે જગ-

ન્માયવૈ સવ પિરહૃત્ય ચેતસા ।
મદ્ભાવનાભાિવતશદુ્ધમાનસઃ

સખુી ભવાન દમયાે િનરામયઃ॥ ૬૦॥
યઃ સવેતે મામગુણં ગુણા પરં

હૃદા કદા વા યિદ વા ગુણાત્મકમ્ ।
સાેઽહં વપાદા ચતરે ભઃ શન્

પનુા ત લાેકિત્રતયં યથા રિવઃ॥ ૬૧॥
િવજ્ઞાનમેતદ ખલં શ્રુ તસારમેકં

વેદા તવેદ્યચરણને મયવૈ ગીતમ્ ।
યઃ શ્રદ્ધયા પિરપઠેદ્ ગુ ભ ક્તયુક્તાે

મદૂ્રપમે ત યિદ મદ્વચનષેુ ભ ક્તઃ॥ ૬૨॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે ઉત્તરકા ડે
પ ચમઃ સગર્ઃ॥ ૫॥

॥ ષષ્ઠઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
અેકદા મનુયઃ સવ યમનુાતીરવા સનઃ ।
આજગ્મૂ રાઘવં દ્રષંુ્ટ ભયા લવણરક્ષસઃ॥ ૧॥
કૃ વાગ્રે તુ મુિનશ્રેષં્ઠ ભાગર્વં ચ્યવનં દ્વ ઃ ।
અસઙ્ખ્યાતાઃ સમાયાતા રામાદભયકાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૨॥
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તાન્ પજૂિય વા પરયા ભ યા રઘુકુલાેત્તમઃ ।
ઉવાચ મધુરં વાક્યં હષર્યન્ મુિનમ ડલમ્॥ ૩॥
કરવા ણ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ િકમાગમનકારણમ્ ।
ધ યાેઽ મ યિદ યૂયં માં પ્રીત્યા દ્રષુ્ટ મહાગતાઃ॥ ૪॥
દુ કરં ચાિપ ય કાય ભવતાં ત કરાે યહમ્ ।
આજ્ઞાપય તુ માં તં્ય બ્રાહ્મણા દૈવતં િહ મે॥ ૫॥
તચ્છ વા સહસા હૃષ્ટ યવનાે વાક્યમબ્રવીત્ ।
મધનુામા મહાદૈત્યઃ પુરા કૃતયુગે પ્રભાે॥ ૬॥
આસીદતીવ ધમાર્ત્મા દેવબ્રાહ્મણપજૂકઃ ।
તસ્ય તુષ્ટાે મહાદેવાે દદાૈ શલૂમનુત્તમમ્॥ ૭॥
પ્રાહ ચાનને યં હં સ સ તુ ભ મીભિવ ય ત ।
રાવણસ્યાનુ ભાયાર્ તસ્ય કુ ભીનસી શ્રુતા॥ ૮॥
તસ્યાં તુ લવણાે નામ રાક્ષસાે ભીમિવક્રમઃ ।
આસીદ્દરુાત્મા દુધર્ષા દેવબ્રાહ્મણિહસકઃ॥ ૯॥
પીિડતા તને રાજે દ્ર વયં વાં શરણં ગતાઃ ।
તચ્છ વા રાઘવાેઽ યાહ મા ભીવા મુિનપુઙ્ગવાઃ॥ ૧૦॥
લવણં નાશિય યા મ ગચ્છ તુ િવગત વરાઃ ।
ઇત્યુ વા પ્રાહ રામાેઽિપ ભ્રા ન્ કાે વા હિન ય ત॥ ૧૧॥
લવણં રાક્ષસં દદ્યાત્ બ્રાહ્મણે યાેઽભયં મહત્ ।
તચ્છ વા પ્રા જ લઃ પ્રાહ ભરતાે રાઘવાય વૈ॥ ૧૨॥
અહમવે હિન યા મ દેવાજ્ઞાપય માં પ્રભાે ।
તતાે રામં નમસૃ્કત્ય શત્રુઘ્નાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૩॥
લ મણને મહ કાય કૃતં રાઘવ સયંુગે ।
ન દગ્રામે મહાબુ દ્ધભર્રતાે દુઃખમ વભૂત્॥ ૧૪॥
અહમવે ગ મ યા મ લવણસ્ય વધાય ચ ।
વ પ્રસાદાદ્રઘુશ્રેષ્ઠ હ યાં તં રાક્ષસં યુિધ॥ ૧૫॥
તચ્છ વા વાઙ્કમારાે ય શત્રુઘં્ન શત્રુસદૂનઃ ।
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પ્રાહાદ્યવૈા ભષેક્ષ્યા મ મથુરારાજ્યકારણાત્॥ ૧૬॥
આના ય ચ સસુ ભારાન્ લક્ષમણનેા ભષેચને ।
અિનચ્છ તમિપ નેહાદ ભષેકમકારયત્॥ ૧૭॥
દ વા ત મૈ શરં િદવં્ય રામઃ શત્રુઘ્નમબ્રવીત્ ।
અનને જિહ બાણને લવણં લાેકક ટકમ્॥ ૧૮॥
સ તુ સ પજૂ્ય તચ્છૂલં ગેહે ગચ્છ ત કાનનમ્ ।
ભક્ષણાથ તુ જ તનૂાં નાનાપ્રા ણવધાય ચ॥ ૧૯॥
સ તુ નાયા ત સદનં યાવદ્વનચરાે ભવેત્ ।
તાવદેવ પુરદ્વાિર તષ્ઠ વં તકામુર્કઃ॥ ૨૦॥
યાે સ્યતે સ વયા કુ્રદ્ધ તદા વ યાે ભિવ ય ત ।
તં હ વા લવણં કૂ્રરં તદ્વનં મધુસિ જ્ઞતમ્॥ ૨૧॥
િનવે ય નગરં તત્ર તષ્ઠ વં મેઽનુશાસનાત્ ।
અશ્વાનાં પ ચસાહસ્રં રથાનાં ચ તદધર્કમ્॥ ૨૨॥
ગ નાં ષટ્ શતાનીહ પત્તીનામયુતત્રયમ્ ।
આગ મ ય ત પશ્ચા વમગ્રે સાધય રાક્ષસમ્॥ ૨૩॥
ઇત્યુ વા મૂ યર્વઘ્રાય પ્રષેયામાસ રાઘવઃ ।
શત્રુઘં્ન મુિન ભઃ સાધર્માશી ભર ભન દ્ય ચ॥ ૨૪॥
શત્રુઘ્નાેઽિપ તથા ચકે્ર યથા રામેણ ચાેિદતઃ ।
હ વા મધુસતંુ યુદ્ધે મથુરામકરાે પુર મ્॥ ૨૫॥
સ્ફ તાં જનપદાં ચકે્ર મથુરાં દાનમાનતઃ ।
સીતાિપ સષુવુે પતુ્રાૈ દ્વાૈ વા મીકેરથાશ્રમે॥ ૨૬॥
મુિન તયાનેાર્મ ચકે્ર કુશાે જ્યેષ્ઠાેઽનુ ે લવઃ ।
ક્રમેણ િવદ્યાસ પન્નાૈ સીતાપતુ્રાૈ બભવૂતુઃ॥ ૨૭॥
ઉપનીતાૈ ચ મુિનના વેદા યયનત પરાૈ ।
કૃ નં રામાયણં પ્રાહ કાવ્યં બાલકયાેમુર્િનઃ॥ ૨૮॥
શઙ્કરેણ પુરા પ્રાેક્તં પાવર્ત્યૈ પુરહાિરણા ।
વેદાપે હંનાથાર્ય તાવગ્રાહયત પ્રભુઃ॥ ૨૯॥
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કુમારાૈ વરસ પન્નાૈ સુ દરાવ શ્વનાિવવ ।
ત ત્રીતાલસમાયુક્તાૈ ગાય તાૈ ચેરતવુર્ને॥ ૩૦॥
તત્ર તત્ર મનુીનાં તાૈ સમાજે સરુ િપણાૈ ।
ગાય તાવ ભતાે દૃ ટ્વા િવ મતા મનુયાેઽબ્રવુન્॥ ૩૧॥
ગ ધવ વવ િકન્નરેષુ ભુિવ વા દેવષેુ દેવાલયે
પાતાલે વથવા ચતુમુર્ખગ્ હે લાેકેષુ સવષુ ચ ।
અ મા ભ શ્ચર િવ ભ શ્ચરતરં દૃ ટ્વા િદશઃ સવર્તાે
નાજ્ઞાયીદશૃગીતવાદ્યગિરમા નાદ શ નાશ્રાિવ ચ॥ ૩૨॥
અેવં તવુદ્ ભર ખલૈમુર્િન ભઃ પ્ર તવાસરમ્ ।
આસાતે સખુમેકા તે વા મીકેરાશ્રમે ચરમ્॥ ૩૩॥
અથ રામાેઽશ્વમેધાદ શં્ચકાર બહુદ ક્ષણાન્ ।
યજ્ઞાન્ વણર્મયી ં સીતાં િવધાય િવપુલદ્યુ તઃ॥ ૩૪॥
ત મન્ િવતાને ઋષયઃ સવ રાજષર્ય તથા ।
બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ સમાજગ્મુિદદકૃ્ષવઃ॥ ૩૫॥
વા મીિકરિપ સઙ્ગ્ હ્ય ગાય તાૈ તાૈ કુશીલવાૈ ।
જગામ ઋ ષવાટસ્ય સમીપં મુિનપુઙ્ગવઃ॥ ૩૬॥
તત્રૈકા તે સ્થતં શા તં સમાિધિવરમે મુિનમ્ ।
કુશઃ પપ્રચ્છ વા મીિક જ્ઞાનશાસં્ત્ર કથા તરે॥ ૩૭॥
ભગવન્ શ્રાેતુ મચ્છા મ સઙે્ક્ષપાદ્ભવતાેઽ ખલમ્ ।
દેિહનઃ સં તબર્ ધઃ કથમુ પદ્યતે દૃઢઃ॥ ૩૮॥
કથં િવમુચ્યતે દેહી દૃઢબ ધાદ્ભવા ભધાત્ ।
વક્તુમહર્ સ સવર્જ્ઞ મહં્ય શ યાય તે મનુે॥ ૩૯॥
વા મીિક વાચ ।

વક્ષ્યા મ તે સવ સઙે્ક્ષપાદ્બ ધમાેક્ષયાેઃ ।
વ પં સાધનં ચાિપ મત્તઃ શ્રુ વા યથાેિદતમ્॥ ૪૦॥

તથવૈાચર ભદં્ર તે વન્મુક્તાે ભિવ ય સ ।
દેહ અેવ મહાગેહમદેહસ્ય ચદાત્મનઃ॥ ૪૧॥
તસ્યાહઙ્કાર અેવા મન્મ ત્રી તનેવૈ ક પતઃ ।
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દેહગેહા ભમાનં વં સમારાે ય ચદાત્મિન॥ ૪૨॥
તને તાદા યમાપન્નઃ વચે ષ્ટતમશષેતઃ ।
િવદધા ત ચદાન દે તદ્વા સતવપુઃ વયમ્॥ ૪૩॥
તને સઙ્ક પતાે દેહી સઙ્ક પિનગડા તઃ ।
પતુ્રદારગ્ હાદ િન સઙ્ક પય ત ચાિનશમ્॥ ૪૪॥
સઙ્ક પયન્ વયં દેહી પિરશાેચ ત સવર્દા ।
ત્રય તસ્યાહમાે દેહા અધમાેત્તમમ યમાઃ॥ ૪૫॥
તમઃ સ વરજઃ સ જ્ઞા જગતઃ કારણં સ્થતેઃ ।
તમાે પા દ્ધ સઙ્ક પાિન્નત્યં તામસચેષ્ટયા॥ ૪૬॥
અત્ય તં તામસાે ભૂ વા કૃ મક ટ વમા ુયાત્ ।
સ વ પાે િહ સઙ્ક પાે ધમર્જ્ઞાનપરાયણઃ॥ ૪૭॥
અદૂરમાેક્ષસામ્રાજ્યઃ સખુ પાે િહ તષ્ઠ ત ।
ર ે પાે િહ સઙ્ક પાે લાેકે સ વ્યવહારવાન્॥ ૪૮॥
પિર તષ્ઠ ત સસંારે પતુ્રદારાનુર જતઃ ।
િત્રિવધં તુ પિરત્યજ્ય પમેતન્મહામતે॥ ૪૯॥
સઙ્ક પં પરમા ાે ત પદમાત્મપિરક્ષયે ।
દષૃ્ટ ઃ સવાર્ઃ પિરત્યજ્ય િનય ય મનસા મનઃ॥ ૫૦॥
સબાહ્યા ય તરાથર્સ્ય સઙ્ક પસ્ય ક્ષયં કુ ।
યિદ વષર્સહસ્રા ણ તપશ્ચર સ દા ણમ્॥ ૫૧॥
પાતાલસ્થસ્ય ભૂસ્થસ્ય વગર્સ્થસ્યાિપ તેઽનઘ ।
ના યઃ ક શ્ચદુપાયાેઽ ત સઙ્ક પાપેશમાદતૃે॥ ૫૨॥
અનાબાધેઽિવકારે વે સખુે પરમપાવને ।
સઙ્ક પાપેશમે યત્નં પાૈ ષેણ પરં કુ ॥ ૫૩॥
સઙ્ક પત તાૈ િન ખલા ભાવાઃ પ્રાેતાઃ િકલાનઘ ।
છન્ને ત તાૈ ન નીમઃ ક્વ યા ત િવભવાઃ પરાઃ॥ ૫૪॥
િનઃસઙ્ક પાે યથાપ્રાપ્તવ્યવહારપરાે ભવ ।
ક્ષયે સઙ્ક પ લસ્ય વાે બ્રહ્મ વમા ુયાત્॥ ૫૫॥
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અિધગતપરમાથર્તામપુેત્ય પ્રસભમપાસ્ય િવક પ લમુચ્ચૈઃ ।
અિધગમય પદં તદ દ્વતીયં િવતતસખુાય સષુુપ્ત ચત્ત ત્તઃ॥ ૫૬॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે ઉત્તરકા ડે ષષ્ઠઃ
સગર્ઃ॥ ૬॥

॥ સપ્તમ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
વા મીિકના બાેિધતાેઽસાૈ કુશઃ સદ્યાેગતભ્રમઃ ।
અ તમુર્ક્તાે બિહઃ સવર્મનુકુવશ્ચકાર સઃ॥ ૧॥
વા મીિકરિપ તાૈ પ્રાહ સીતાપતુ્રાૈ મહાિધયાૈ ।
તત્ર તત્ર ચ ગાય તાૈ પુરે વી થષુ સવર્તઃ॥ ૨॥
રામસ્યાગ્રે પ્રગાયેતં શશુ્રષૂુયર્િદ રાઘવઃ ।
ન ગ્રાહ્યં વૈ યવુા યાં તદ્યિદ િક ચ પ્રદાસ્ય ત॥ ૩॥
ઇ ત તાૈ ચાેિદતાૈ તત્ર ગાયમાનાૈ િવચેરતુઃ ।
યથાેક્ત ષણા પવૂ તત્ર તત્રા યગાયતામ્॥ ૪॥
તાં સ શશુ્રાવ કાકુ સ્થઃ પવૂર્ચયા તત તતઃ ।
અપવૂર્પાઠ ત ચ ગેયને સમ ભ લુતામ્॥ ૫॥
બાલયાે રાઘવઃ શ્રુ વા કાૈતૂહલમપુેિયવાન્ ।
અથ કમાર્ તરે રા સમાહૂય મહામનુીન્॥ ૬॥
રાજ્ઞશ્ચવૈ નરવ્યાઘ્રઃ પ ડતાંશ્ચવૈ નૈગમાન્ ।
પાૈરા ણકાન્ શ દિવદાે યે ચ દ્ધા દ્વ તયઃ॥ ૭॥
અેતાન્ સવાર્ન્ સમાહૂય ગાયકાૈ સમવેશયત્ ।
તે સવ હૃષ્ટમનસાે રા નાે બ્રાહ્મણાદયઃ॥ ૮॥
રામં તાૈ દારકાૈ દૃ ટ્વા િવ મતાઃ હ્યિનમષેણાઃ ।
અવાેચન્ સવર્ અેવૈતે પર પરમથાગતાઃ॥ ૯॥
ઇમાૈ રામસ્ય સદશૃાૈ બ બા દ્બ બ મવાેિદતાૈ ।
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જિટલાૈ યિદ ન સ્યાતાં ન ચ વલ્કલધાિરણાૈ॥ ૧૦॥
િવશષેં નાિધગચ્છામાે રાઘવસ્યાનયાે તદા ।
અેવં સવંદતાં તષેાં િવ મતાનાં પર પરમ્॥ ૧૧॥
ઉપચક્રમતુગાર્તું તાવુભાૈ મુિનદારકાૈ ।
તતઃ પ્ર તં્ત મધુરં ગા ધવર્મ તમાનષુમ્॥ ૧૨॥
શ્રુ વા તન્મધુરં ગીતમપરાહે્ણ રઘૂત્તમઃ ।
ઉવાચ ભરતં ચા યાં દ યતામયુતં વસુ॥ ૧૩॥
દ યમાનં સવુણ તુ ન ત જગ્ હતુ તદા ।
િકમનને સવુણન રાજન્નાૈ વ યભાજેનાૈ॥ ૧૪॥
ઇ ત સ ત્યજ્ય સ દતં્ત જગ્મતુમુર્િનસિન્નિધમ્ ।
અેવં શ્રુ વા તુ ચિરતં રામઃ વસ્યવૈ િવ મતઃ॥ ૧૫॥
જ્ઞા વા સીતાકુમારાૈ તાૈ શત્રુઘં્ન ચેદમબ્રવીત્ ।
હનૂમ તં સષુેણં ચ િવભીષણમથાઙ્ગદમ્॥ ૧૬॥
ભગવ તં મહાત્માનં વા મીિક મુિનસત્તમમ્ ।
આનય વં મુિનવરં સસીતં દેવસ મતમ્॥ ૧૭॥
અસ્યા તુ પષર્દાે મ યે પ્રત્યયં જનકાત્મ ।
કરાેતુ શપથં સવ ન તુ ગતક મષામ્॥ ૧૮॥
સીતાં તદ્વચનં શ્રુ વા ગતાઃ સવઽ તિવ મતાઃ ।
ઊચુયર્થાેક્તં રામેણ વા મીિક રામપાષર્દાઃ॥ ૧૯॥
રામસ્ય હૃદ્ગતં સવ જ્ઞા વા વા મીિકરબ્રવીત્ ।
શ્વઃ કિર ય ત વૈ સીતા શપથં જનસસંિદ॥ ૨૦॥
યાે ષતાં પરમં દૈવં પ તરેવ ન સશંયઃ ।
તચ્છ વા સહસા ગ વા સવ પ્રાેચુમુર્નવેર્ચઃ॥ ૨૧॥
રાઘવસ્યાિપ રામાેઽિપ શ્રુ વા મુિનવચ તથા ।
રા નાે મનુયઃ સવ વ મ ત ચાબ્રવીત્॥ ૨૨॥
સીતાયાઃ શપથં લાેકા િવ ન તુ શભુાશભુમ્ ।
ઇત્યુક્તા રાઘવેણાથ લાેકાઃ સવ િદદકૃ્ષવઃ॥ ૨૩॥
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બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રાશ્ચવૈ મહષર્યઃ ।
વાનરાશ્ચ સમાજગ્મુઃ કાૈતૂહલસમ વતાઃ॥ ૨૪॥
તતાે મુિનવર તૂણ સસીતઃ સમપુાગમત્ ।
અગ્રત ત ષ કૃ વાઽઽયા તી િક ચદવાઙ્મખુી॥ ૨૫॥
કૃતા જ લબાર્ પક ઠા સીતા યજ્ઞં િવવેશ તમ્ ।
દૃ ટ્વા લ મી મવાયા તી ં બ્રહ્માણમનુયાિયનીમ્॥ ૨૬॥
વા મીકેઃ ષ્ઠતઃ સીતાં સાધવુાદાે મહાનભૂત્ ।
તદા મ યે જનાૈઘસ્ય પ્રિવ ય મુિનપુઙ્ગવઃ॥ ૨૭॥
સીતાસહાયાે વા મીિકિર ત પ્રાહ ચ રાઘવમ્ ।
ઇયં દાશરથે સીતા સવુ્રતા ધમર્ચાિરણી॥ ૨૮॥
અપાપા તે પુરા ત્યક્તા મમાશ્રમસમીપતઃ ।
લાેકાપવાદભીતને વયા રામ મહાવને॥ ૨૯॥
પ્રત્યયં દાસ્યતે સીતા તદનુજ્ઞાતુમહર્ સ ।
ઇમાૈ તુ સીતાતનયાિવમાૈ યમલ તકાૈ॥ ૩૦॥
સતુાૈ તુ તવ દુધર્ષા ત યમેતદ્બ્રવી મ તે ।
પ્રચેતસાેઽહં દશમઃ પતુ્રાે રઘુકુલાેદ્વહ॥ ૩૧॥
અ તં ન મરા યુક્તં તથેમાૈ તવ પતુ્રકાૈ ।
બહૂન્ વષર્ગણાન્ સ યક્ તપશ્ચયાર્ મયા કૃતા॥ ૩૨॥
નાપેાશ્નીયાં ફલં તસ્યા દુષ્ટેયં યિદ મૈ થલી ।
વા મીિકનવૈમુક્ત તુ રાઘવઃ પ્રત્યભાષત॥ ૩૩॥
અેવમેતન્મહાપ્રાજ્ઞ યથા વદ સ સવુ્રત ।
પ્રત્યયાે જિનતાે મહં્ય તવ વાક્યૈરિક બષૈઃ॥ ૩૪॥
લઙ્કાયામિપ દત્તાે મે વૈદેહ્યા પ્રત્યયાે મહાન્ ।
દેવાનાં પુરત તને મ દરે સ પ્રવે શતા॥ ૩૫॥
સયંે લાેકભયાદ્બ્રહ્મન્નપાપાઽિપ સતી પુરા ।
સીતા મયા પિરત્યક્તા ભવાં ત ક્ષ તુમહર્ ત॥ ૩૬॥
મમવૈ તાૈ ના મ પતુ્રાવેતાૈ કુશીલવાૈ ।
શદુ્ધાયાં જગતીમ યે સીતાયાં પ્રી તર તુ મે॥ ૩૭॥
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દેવાઃ સવ પિરજ્ઞાય રામા ભપ્રાયમુ સકુાઃ ।
બ્રહ્માણમગ્રતઃ કૃ વા સમાજગ્મુઃ સહસ્રશઃ॥ ૩૮॥
પ્ર ઃ સમાગમન્ હૃષ્ટાઃ સીતા કાૈશયેવા સની ।
ઉદઙ્મખુી હ્યધાેદૃ ષ્ટઃ પ્રા જ લવાર્ક્યમબ્રવીત્॥ ૩૯॥
રામાદ યં યથાહં વૈ મનસાિપ ન ચ તયે ।
તથા મે ધરણી દેવી િવવરં દાતુમહર્ ત॥ ૪૦॥
તથા શપ ત્યાઃ સીતાયાઃ પ્રાદુરાસીન્મહાદ્ભુતમ્ ।
ભૂતલાિદ્દવ્યમત્યથ સહાસનમનુત્તમમ્॥ ૪૧॥
નાગે દ્રિૈધ્રયમાણં ચ િદવ્યદેહૈ રિવપ્રભમ્ ।
ભૂદેવી નક ં દાે યા ગ્ હી વા નેહસયંુતા॥ ૪૨॥
વાગતં તામવુાચનૈામાસને સં યવેશયત્ ।
સહાસનસ્થાં વૈદેહી ં પ્રિવશ તી ં રસાતલમ્॥ ૪૩॥
િનર તરા પુ પ ષ્ટિદવ્યા સીતામવાિકરત્ ।
સાધવુાદશ્ચ સમુહાન્ દેવાનાં પરમાદ્ભુતઃ॥ ૪૪॥
ઊચુશ્ચ બહુધા વાચાે હ્ય તિરક્ષગતાઃ સરુાઃ ।
અ તિરક્ષે ચ ભૂમાૈ ચ સવ સ્થાવરજઙ્ગમાઃ॥ ૪૫॥
વાનરાશ્ચ મહાકાયાઃ સીતાશપથકારણાત્ ।
કે ચ ચ્ચ તાપરા તસ્ય કે ચદ્ યાનપરાયણાઃ॥ ૪૬॥
કે ચદ્રામં િનર ક્ષ તઃ કે ચ સીતામચેતસઃ ।
મુહૂતર્માતં્ર ત સવ તૂ ણી ભૂતમચેતનમ્॥ ૪૭॥
સીતાપ્રવેશનં દૃ ટ્વા સવ સ માેિહતં જગત્ ।
રામ તુ સવ જ્ઞા વવૈ ભિવ ય કાયર્ગાૈરવમ્॥ ૪૮॥
અ નિન્નવ દુઃખને શશુાેચ જનકાત્મ મ્ ।
બ્રહ્મણા ઋ ષ ભઃ સાધ બાેિધતાે રઘનુ દનઃ॥ ૪૯॥
પ્ર તબુદ્ધ ઇવ વ ાચ્ચકારાન તરાઃ િક્રયાઃ ।
િવસસજર્ ઋષીન્ સવાર્ વ ે યે સમાગતાઃ॥ ૫૦॥
તાન્ સવાર્ન્ ધનરત્નાદૈ્ય તાષેયામાસ ભૂિરશઃ ।
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ઉપાદાય કુમારાૈ તાવયાે યામગમ પ્રભુઃ॥ ૫૧॥
તદાિદ િનઃ હાે રામઃ સવર્ભાેગષેુ સવર્દા ।
આત્મ ચ તાપરાે િનત્યમેકા તે સમપુ સ્થતઃ॥ ૫૨॥
અેકા તે યાનિનરતે અેકદા રાઘવે સ ત ।
જ્ઞા વા નારાયણં સાક્ષા કાૈસલ્યા પ્રયવાિદની॥ ૫૩॥
ભ યાગત્ય પ્રસનં્ન તં પ્રણતા પ્રાહ હૃષ્ટધીઃ ।
રામ વં જગતામાિદરાિદમ યા તવ જતઃ॥ ૫૪॥
પરમાત્મા પરાન દઃ પૂણર્ઃ પુ ષ ઈશ્વરઃ ।

તાેઽ સ મે ગભર્ગ્ હે મમ પુ યા તરેકતઃ॥ ૫૫॥
અવસાને મમા યદ્ય સમયાેઽભૂદ્રઘૂત્તમ ।
નાદ્યા યબાેધજઃ કૃ નાે ભવબ ધાે િનવતર્તે॥ ૫૬॥
ઇદાનીમિપ મે જ્ઞાનં ભવબ ધિનવતર્કમ્ ।
યથા સઙે્ક્ષપતાે ભૂયાત્તથા બાેધય માં િવભાે॥ ૫૭॥
િનવદવાિદનીમવેં માતરં મા વ સલઃ ।
દયાલુઃ પ્રાહ ધમાર્ત્મા જરાજજર્િરતાં શભુામ્॥ ૫૮॥
માગાર્સ્ત્રયાે મયા પ્રાેક્તાઃ પુરા માેક્ષા પ્તસાધકાઃ ।
કમર્યાેગાે જ્ઞાનયાેગાે ભ ક્તયાેગશ્ચ શાશ્વતઃ॥ ૫૯॥
ભ ક્તિવ ભદ્યતે માત સ્ત્રિવધા ગુણભેદતઃ ।
વભાવાે યસ્ય ય તને તસ્ય ભ ક્તિવ ભદ્યતે॥ ૬૦॥

ય તુ િહસાં સમુિદ્દ ય દ ભં મા સયર્મવે વા ।
ભેદદૃ ષ્ટશ્ચ સરં ભી ભક્તાે મે તામસઃ તઃ॥ ૬૧॥
ફલા ભસ ધભાગાથ ધનકામાે યશ તથા ।
અચાર્દાૈ ભેદબુદ્ યા માં પજૂયે સ તુ રાજસઃ॥ ૬૨॥
પર મન્નિપતં ય તુ કમર્િનહર્રણાય વા ।
કતર્વ્ય મ ત વા કુયાર્દ્ભેદબુદ્ યા સ સા વકઃ॥ ૬૩॥
મદુ્ગણાશ્રયણાદેવ મ યન તગુણાલયે ।
અિવ ચ્છન્ના મનાે ત્તયર્થા ગઙ્ગા બુનાેઽ બુધાૈ॥ ૬૪॥
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તદેવ ભ ક્તયાેગસ્ય લક્ષણં િનગુર્ણસ્ય િહ ।
અહૈતુક્યવ્યવિહતા યા ભ ક્તમર્િય યતે॥ ૬૫॥
સા મે સાલાેક્યસામી યસા ષ્ટસાયજુ્યમવે વા ।
દદાત્યિપ ન ગ્ હ્ણ ત ભક્તા મ સવેનં િવના॥ ૬૬॥
સ અેવાત્ય તકાે યાેગાે ભ ક્તમાગર્સ્ય ભા મિન ।
મદ્ભાવં પ્રા ુયાત્તને અ તક્ર ય ગુણત્રયમ્॥ ૬૭॥
મહતા કામહીનને વધમાર્ચરણને ચ ।
કમર્યાેગને શ તને વ જતને િવિહસનાત્॥ ૬૮॥
મદ્દશર્ન તુ તમહાપૂ ભઃ તવ દનૈઃ ।
ભૂતષેુ મદ્ભાવનયા સઙ્ગનેાસત્યવજર્નૈઃ॥ ૬૯॥
બહુમાનને મહતાં દુઃ ખનામનુક પયા ।
વસમાનષેુ મૈ યા ચ યમાદ નાં િનષવેયા॥ ૭૦॥

વેદા તવાક્યશ્રવણાન્મમ નામાનુક તર્નાત્ ।
સ સઙ્ગનેાજર્વનેવૈ હ્યહમઃ પિરવજર્નાત્॥ ૭૧॥
કાઙ્ક્ષયા મમ ધમર્સ્ય પિરશદુ્ધા તરાે જનઃ ।
મદુ્ગણશ્રવણાદેવ યા ત મામ જસા જનઃ॥ ૭૨॥
યથા વાયવુશાદ્ગ ધઃ વાશ્રયાદ્ઘ્રાણમાિવશતે્ ।
યાેગા યાસરતં ચત્તમવેમાત્માનમાિવશતે્॥ ૭૩॥
સવષુ પ્રા ણ તષેુ હ્યહમાત્મા વ્યવ સ્થતઃ ।
તમજ્ઞા વા િવમૂઢાત્મા કુ તે કેવલં બિહઃ॥ ૭૪॥
િક્રયાે પન્નનૈકભેદૈદ્રર્વ્યૈમ ના બ તાષેણમ્ ।
ભૂતાવમાિનનાચાર્યામ ચતાેઽહં ન પૂ જતઃ॥ ૭૫॥
તાવન્મામચર્યેદે્દવં પ્ર તમાદાૈ વકમર્ ભઃ ।
યાવ સવષુ ભૂતષેુ સ્થતં ચાત્મિન ન મરેત્॥ ૭૬॥
ય તુ ભેદં પ્રકુ તે વાત્મનશ્ચ પરસ્ય ચ ।
ભન્નદષૃ્ટેભર્યં ત્યુ તસ્ય કુયાર્ન્ન સશંયઃ॥ ૭૭॥
મામતઃ સવર્ભૂતષેુ પિર ચ્છન્નષેુ સં સ્થતમ્ ।
અેકં જ્ઞાનને માનને મૈ યા ચાચદ ભન્નધીઃ॥ ૭૮॥
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ચેતસવૈાિનશં સવર્ભૂતાિન પ્રણમે સધુીઃ ।
જ્ઞા વા માં ચેતનં શદંુ્ધ વ પેણ સં સ્થતમ્॥ ૭૯॥
ત મા કદા ચન્નેકે્ષત ભેદમીશ્વર વયાેઃ ।
ભ ક્તયાેગાે જ્ઞાનયાેગાે મયા માત દ િરતઃ॥ ૮૦॥
આલ બ્યૈકતરં વાિપ પુ ષઃ શભુ ચ્છ ત ।
તતાે માં ભ ક્તયાેગને માતઃ સવર્હૃિદ સ્થતમ્॥ ૮૧॥
પતુ્ર પેણ વા િનતં્ય વા શા તમવા સ્ય સ ।
શ્રુ વા રામસ્ય વચનં કાૈસલ્યાઽઽન દસયંુતા॥ ૮૨॥
રામં સદા હૃિદ યા વા છ વા સસંારબ ધનમ્ ।
અ તક્ર ય ગતી તસ્રાેઽ યવાપ પરમાં ગ તમ્॥ ૮૩॥
કૈકેયી ચાિપ યાેગં રઘપુ તગિદતં પવૂર્મવેાિધગ ય
શ્રદ્ધાભ ક્તપ્રશા તા હૃિદ રઘુ તલકં ભાવય તી ગતાસઃુ ।
ગ વા વગ સુ્ફર તી દશરથસિહતા માેદમાનાવતસે્થ
માતા શ્રીલ મણસ્યા ય તિવમલમ તઃ પ્રાપ ભતુર્ઃ સમીપમ્॥ ૮૪॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે ઉત્તરકા ડે સપ્તમઃ
સગર્ઃ॥ ૭॥

॥ અષ્ટમ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
અથ કાલે ગતે ક મન્ ભરતાે ભીમિવક્રમઃ ।
યુધા જતા માતુલને હ્યાહૂતાેઽગા સસિૈનકઃ॥ ૧॥
રામાજ્ઞયા ગત તત્ર હ વા ગ ધવર્નાયકાન્ ।
તસ્રઃ કાેટ ઃ પુરે દ્વે તુ િનવે ય રઘનુ દનઃ॥ ૨॥
પુ કરં પુ કરાવત્યાં તકં્ષ તક્ષ શલાહ્વયે ।
અ ભ ષચ્ય સતુાૈ તત્ર ધનધા યસહૃુદ્વતૃાૈ॥ ૩॥
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પનુરાગત્ય ભરતાે રામસવેાપરાેઽભવત્ ।
તતઃ પ્રીતાે રઘુશ્રેષ્ઠાે લ મણં પ્રાહ સાદરમ્॥ ૪॥
ઉભાૈ કુમારાૈ સાૈ મત્રે ગ્ હી વા પ શ્ચમાં િદશમ્ ।
તત્ર ભ લાન્ િવિન જત્ય દુષ્ટાન્ સવાર્પકાિરણઃ॥ ૫॥
અઙ્ગદ શ્ચત્રકેતુશ્ચ મહાસ વપરાક્રમાૈ ।
દ્વયાેદ્વ નગરે કૃ વા ગ શ્વધનરત્નકૈઃ॥ ૬॥
અ ભ ષચ્ય સતુાૈ તત્ર શીઘ્રમાગચ્છ માં પનુઃ ।
રામસ્યાજ્ઞાં પુરસૃ્કત્ય ગ શ્વબલવાહનઃ॥ ૭॥
ગ વા હ વા િરપનૂ્ સવાર્ન્ સ્થાપિય વા કુમારકાૈ ।
સાૈ મિત્રઃ પનુરાગત્ય રામસવેાપરાેઽભવત્॥ ૮॥
તત તુ કાલે મહ ત પ્રયાતે

રામં સદા ધમર્પથે સ્થતં હિરમ્ ।
દ્રષંુ્ટ સમાગાદૃ ષવષેધાર

કાલ તતાે લ મણ મત્યુવાચ॥ ૯॥
િનવેદય વા તબલસ્ય દૂતં

માં દ્રષુ્ટકામં પુ ષાેત્તમાય ।
રામાય િવજ્ઞાપનમ ત તસ્ય

મહ ષમખુ્યસ્ય ચરાય ધીમન્॥ ૧૦॥
તસ્ય તદ્વચનં શ્રુ વા સાૈ મિત્ર વરયા વતઃ ।
આચચક્ષેઽથ રામાય સ સ પ્રાપ્તં તપાેધનમ્॥ ૧૧॥
અેવં બ્રવુ તં પ્રાવેાચ લ મણં રાઘવાે વચઃ ।
શીઘં્ર પ્રવે યતાં તાત મુિનઃ સ કારપવૂર્કમ્॥ ૧૨॥
લ મણ તુ તથેત્યુ વા પ્રાવેશયત તાપસમ્ ।
વતજેસા વલ તં તં ઘ્ ત સક્તં યથાનલમ્॥ ૧૩॥

સાેઽ ભગ ય રઘુશ્રેષં્ઠ દ યમાનઃ વતજેસા ।
મુિનમર્ધુરવાક્યને વધર્ વેત્યાહ રાઘવમ્॥ ૧૪॥
ત મૈ સ મનુયે રામઃ પૂ ં કૃ વા યથાિવિધ ।
ટ્વાનામયમવ્યગ્રાે રામઃ ષ્ટાેઽથ તને સઃ॥ ૧૫॥
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િદવ્યાસને સમાસીનાે રામઃ પ્રાવેાચ તાપસમ્ ।
યદથર્માગતાેઽ સ વ મહ ત પ્રાપય વ મે॥ ૧૬॥
વાક્યને ચાેિદત તને રામેણાહ મુિનવર્ચઃ ।
દ્વ દ્વમવે પ્રયાેક્તવ્યમનાલકં્ષ્ય તુ તદ્વચઃ॥ ૧૭॥
ના યને ચૈતચ્છ્ર ાેતવં્ય નાખ્યાતવ્યં ચ કસ્ય ચત્ ।

યાદ્વા િનર કે્ષદ્વા યઃ સ વ ય વયા પ્રભાે॥ ૧૮॥
તથે ત ચ પ્ર તજ્ઞાય રામાે લ મણમબ્રવીત્ ।
તષ્ઠ વં દ્વાિર સાૈ મત્રે નાયા વત્ર જનાે રહઃ॥ ૧૯॥
યદ્યાગચ્છ ત કાે વાિપ સ વ યાે મે ન સશંયઃ ।
તતઃ પ્રાહ મુિન રામાે યને વા વં િવસ જતઃ॥ ૨૦॥
યત્તે મની ષતં વાક્યં તદ્વદ વ મમાગ્રતઃ ।
તતઃ પ્રાહ મુિનવાર્ક્યં રામ યથાતથમ્॥ ૨૧॥
બ્રહ્મણા પ્રે ષતાેઽ મીશ કાયાર્થ તેઽ તકં પ્રભાે ।
અહં િહ પવૂર્ ે દેવ તવ પતુ્રઃ પર તપ॥ ૨૨॥
માયાસઙ્ગમ ે વીર કાલઃ સવર્હરઃ તઃ ।
બ્રહ્મા વામાહ ભગવાન્ સવર્દેવ ષપૂ જતઃ॥ ૨૩॥
ર ક્ષતું વગર્લાેકસ્ય સમય તે મહામતે ।
પુરા વમેક અેવાસીલાકાન્ સહૃંત્ય માયયા॥ ૨૪॥
ભાયર્યા સિહત વં મામાદાૈ પતુ્રમ જનઃ ।
તથા ભાેગવતં નાગમન તમુદકેશયમ્॥ ૨૫॥
માયયા જનિય વા વં દ્વાૈ સસ વાૈ મહાબલાૈ ।
મધુકૈટભકાૈ દૈત્યાૈ હ વા મેદાેઽ સ્થસ ચયમ્॥ ૨૬॥
ઇમાં પવર્તસ બદ્ધાં મેિદની ં પુ ષષર્ભ ।
પદ્મે િદવ્યાકર્સઙ્કાશે ના યામુ પાદ્ય મામિપ॥ ૨૭॥
માં િવધાય પ્ર યક્ષં મિય સવ યવેદયત્ ।
સાેઽહં સયંુક્તસ ભાર વામવાેચં જગ પતે॥ ૨૮॥
રક્ષાં િવધ વ ભૂતે યાે યે મે વીયાર્પહાિરણઃ ।
તત વં ક યપા તાે િવ વાર્મન પ ક્॥ ૨૯॥
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હૃતવાન સ ભૂભારં વધાદ્રક્ષાેગણસ્ય ચ ।
સવાર્સૂ સાયર્માણાસુ પ્ર સુ ધરણીધર॥ ૩૦॥
રાવણસ્ય વધાકાઙ્ક્ષ મત્યર્લાેકમપુાગતઃ ।
દશવષર્સહસ્રા ણ દશવષર્શતાિન ચ॥ ૩૧॥
કૃ વા વાસસ્ય સમયં િત્રદશે વાત્મનઃ પુરા ।
સ તે મનાેરથઃ પૂણર્ઃ પૂણ ચાયુ ષ તે ષુ॥ ૩૨॥
કાલ તાપસ પેણ વ સમીપમપુાગમત્ ।
તતાે ભૂયશ્ચ તે બુ દ્ધયર્િદ રાજ્યમપુા સતુમ્॥ ૩૩॥
તત્તથા ભવ ભદં્ર તે અેવમાહ િપતામહઃ ।
યિદ તે ગમને બુ દ્ધદવલાેકં જતે દ્રય॥ ૩૪॥
સનાથા િવ ના દેવા ભજ તુ િવગત વરાઃ ।
ચતુમુર્ખસ્ય તદ્વાક્યં શ્રુ વા કાલને ભા ષતમ્॥ ૩૫॥
હસન્ રામ તદા વાક્યં કૃ નસ્યા તકમબ્રવીત્ ।
શ્રુતં તવ વચાે મેઽદ્ય મમાપીષ્ટતરં તુ તત્॥ ૩૬॥
સ તાષેઃ પરમાે જ્ઞેય વદાગમનકારણાત્ ।
ત્રયાણામિપ લાેકાનાં કાયાર્થ મમ સ ભવઃ॥ ૩૭॥
ભદં્ર તેઽ વાગ મ યા મ યત અેવાહમાગતઃ ।
મનાેરથ તુ સ પ્રાપ્તાે ન મેઽત્રા ત િવચારણા॥ ૩૮॥
મ સવેકાનાં દેવાનાં સવર્કાયષુ વૈ મયા ।
સ્થાતવ્યં માયયા પતુ્ર યથા ચાહ પ્ર પ તઃ॥ ૩૯॥
અેવં તયાેઃ કથયતાેદુર્વાર્સા મુિનર યગાત્ ।
રાજદ્વારં રાઘવસ્ય દશર્નાપેક્ષયા દુ્રતમ્॥ ૪૦॥
મુિનલર્ મણમાસાદ્ય દુવાર્સા વાક્યમબ્રવીત્ ।
શીઘં્ર દશર્ય રામં મે કાય મેઽત્ય તમાિહતમ્॥ ૪૧॥
તચ્છ વા પ્રાહ સાૈ મિત્રમુર્િન વલનતજેસમ્ ।
રામેણ કાય િક તેઽદ્ય િક તેઽભીષં્ટ કરાે યહમ્॥ ૪૨॥
રા કાયાર્ તરે વ્યગ્રાે મુહૂત સ પ્રતીક્ષ્યતામ્ ।
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તચ્છ વા ક્રાેધસ તપ્તાે મુિનઃ સાૈ મિત્રમબ્રવીત્॥ ૪૩॥
અ મન્ ક્ષણે તુ સાૈ મત્રે ન દશર્ય સ ચે દ્વભુમ્ ।
રામં સિવષયં વંશં ભ મીકુયા ન સશંયઃ॥ ૪૪॥
શ્રુ વા તદ્વચનં ઘાેર ષેદુર્વાર્સસાે શમ્ ।
વ પં તસ્ય વાક્યસ્ય ચ તિય વા સ લ મણઃ॥ ૪૫॥

સવર્નાશાદ્વરં મેઽદ્ય નાશાે હ્યેકસ્ય કારણાત્ ।
િન શ્ચત્યૈવં તતાે ગ વા રામાય પ્રાહ લ મણઃ॥ ૪૬॥
સાૈ મત્રવેર્ચનં શ્રુ વા રામઃ કાલં વ્યસજર્યત્ ।
શીઘં્ર િનગર્ ય રામાેઽિપ દદશાર્ત્રેઃ સતંુ મુિનમ્॥ ૪૭॥
રામાેઽ ભવાદ્ય સ પ્રીતાે મુિન પપ્રચ્છ સાદરમ્ ।
િક કાય તે કરાેમી ત મુિનમાહ રઘૂત્તમઃ॥ ૪૮॥
તચ્છ વા રામવચનં દુવાર્સા રામમબ્રવીત્ ।
અદ્ય વષર્સહસ્રાણામપુવાસસમાપનમ્॥ ૪૯॥
અતાે ભાજેન મચ્છા મ સદં્ધ યત્તે રઘૂત્તમ ।
રામાે મુિનવચઃ શ્રુ વા સ તાષેેણ સમ વતઃ॥ ૫૦॥
સ સદ્ધમનં્ન મનુયે યથાવ સમપુાહરત્ ।
મુિનભુર્ વાન્નમ તં સ તુષ્ટઃ પનુર યગાત્॥ ૫૧॥
વમાશ્રમં ગતે ત મન્ રામઃ સ માર ભા ષતમ્ ।

કાલને શાેકદુઃખાતા િવમનાશ્ચા તિવહ્વલઃ॥ ૫૨॥
અવાઙ્મખુાે દ નમના ન શશાકા ભભા ષતુમ્ ।
મનસા લ મણં જ્ઞા વા હતપ્રાયં રઘૂદ્વહઃ॥ ૫૩॥
અવાઙ્મખુાે બભવૂાથ તૂ ણીમવેા ખલેશ્વરઃ ।
તતાે રામં િવલાેક્યાહ સાૈ મિત્રદુર્ઃખસ લુતમ્॥ ૫૪॥
તૂ ણી ભૂતં ચ તય તં ગહર્ તં નેહબ ધનમ્ ।
મ કૃતે ત્યજ સ તાપં જિહ માં રઘનુ દન॥ ૫૫॥
ગ તઃ કાલસ્ય ક લતા પવૂર્મવેેદશૃી પ્રભાે ।
વિય હીનપ્ર તજ્ઞે તુ નરકાે મે ધ્રવું ભવેત્॥ ૫૬॥
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મિય પ્રી તયર્િદ ભવેદ્યદ્યનુગ્રાહ્યતા તવ ।
ત્ય વા શઙ્કાં જિહ પ્રાજ્ઞ મા મા ધમ ત્યજ પ્રભાે॥ ૫૭॥
સાૈ મિત્રણાેક્તં તચ્છ વા રામશ્ચ લતમાનસઃ ।
આહૂય મિ ત્રણઃ સવાર્ન્ વ સષં્ઠ ચેદમબ્રવીત્॥ ૫૮॥
મનુેરાગમનં યત્તુ કાલસ્યાિપ િહ ભા ષતમ્ ।
પ્ર તજ્ઞામાત્મનશ્ચવૈ સવર્માવેદય પ્રભુઃ॥ ૫૯॥
શ્રુ વા રામસ્ય વચનં મિ ત્રણઃ સપુરાેિહતાઃ ।
ઊચુઃ પ્રા જલયઃ સવ રામમ ક્લષ્ટકાિરણમ્॥ ૬૦॥
પવૂર્મવે િહ િનિદષં્ટ તવ ભૂભારહાિરણઃ ।
લ મણને િવયાેગ તે જ્ઞાતાે િવજ્ઞાનચ ષા॥ ૬૧॥
ત્ય શુ લ મણં રામ મા પ્ર તજ્ઞાં ત્યજ પ્રભાે ।
પ્ર તજ્ઞાતે પિરત્યક્તે ધમા ભવ ત િન ફલઃ॥ ૬૨॥
ધમ નષ્ટેઽ ખલે રામ ત્રૈલાેક્યં ન ય ત ધ્રવુમ્ ।
વં તુ સવર્સ્ય લાેકસ્ય પાલકાેઽ સ રઘૂત્તમ॥ ૬૩॥
ત્ય વા લ મણમવેૈકં ત્રૈલાેક્યં ત્રાતુમહર્ સ ।
રામાે ધમાર્થર્સિહતં વાક્યં તષેામિન દતમ્॥ ૬૪॥
સભામ યે સમાશ્રુત્ય પ્રાહ સાૈ મિત્રમ જસા ।
યથેષં્ટ ગચ્છ સાૈ મત્રે મા ભૂદ્ધમર્સ્ય સશંયઃ॥ ૬૫॥
પિરત્યાગાે વધાે વાિપ સતામવેાેભયં સમમ્ ।
અેવમુક્તે રઘુશ્રેષે્ઠ દુઃખવ્યાકુ લતેક્ષણઃ॥ ૬૬॥
રામં પ્રણ ય સાૈ મિત્રઃ શીઘં્ર ગ્ હમગા વકમ્ ।
તતાેઽગા સરયૂતીરમાચ ય સ કૃતા જ લઃ॥ ૬૭॥
નવ દ્વારા ણ સયં ય મૂિધ્ન પ્રાણમધારયત્ ।
યદક્ષરં પરં બ્રહ્મ વાસદેુવાખ્યમવ્યયમ્॥ ૬૮॥
પદં ત પરમં ધામ ચેતસા સાેઽ ય ચ તયત્ ।
વાયુરાેધને સયંુક્તં સવ દેવાઃ સહષર્યઃ॥ ૬૯॥
સાગ્ યાે લ મણં પુ પૈ તુષુ્ટવુશ્ચ સમાિકરન્ ।
અદૃ યં િવબુધૈઃ કૈ શ્ચ સશર રં ચ વાસવઃ॥ ૭૦॥
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ગ્ હી વા લ મણં શક્રઃ વગર્લાેકમથાગમત્ ।
તતાે િવ ણાેશ્ચતુભાર્ગં તં દેવં સરુસત્તમાઃ ।
સવ દેવષર્યાે દૃ ટ્વા લ મણં સમપજૂયન્॥ ૭૧॥
લ મણે િહ િદવમાગતે હરાૈ સદ્ધલાેકગતયાે ગન તદા ।
બ્રહ્મણા સહ સમાગમન્મુદા દ્રષુ્ટમાિહતમહાિહ પકમ્॥ ૭૨॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે ઉત્તરકા ડે અષ્ટમઃ
સગર્ઃ॥ ૮॥

॥ નવમ સગર્ઃ॥
શ્રી મહાદેવ ઉવાચ ।
લ મણં તુ પિરત્યજ્ય રામાે દુઃખસમ વતઃ ।
મિ ત્રણાે નૈગમાંશ્ચવૈ વ સષં્ઠ ચેદમબ્રવીત્॥ ૧॥
અ ભષેક્ષ્યા મ ભરતમિધરાજે્ય મહામ તમ્ ।
અદ્ય ચાહં ગ મ યા મ લ મણસ્ય પદાનુગઃ॥ ૨॥
અેવમુક્તે રઘુશ્રેષે્ઠ પાૈર નપદા તદા ।
દુ્રમા ઇવ ચ્છન્નમૂલા દુઃખાતાર્ઃ પ તતા ભુિવ॥ ૩॥
મૂ ચ્છતાે ભરતાે વાિપ શ્રુ વા રામા ભભા ષતમ્ ।
ગહર્યામાસ રાજં્ય સ પ્રાહેદં રામસિન્નધાૈ॥ ૪॥
સત્યેન ચ શપે નાહં વાં િવના િદિવ વા ભુિવ ।
કાઙે્ક્ષ રાજં્ય રઘુશ્રેષ્ઠ શપે વ પાદયાેઃ પ્રભાે॥ ૫॥
ઇમાૈ કુશલવાૈ રાજન્ન ભ ષ ચ વ રાઘવ ।
કાેસલષેુ કુશં વીરમુત્તરેષુ લવં તથા॥ ૬॥
ગચ્છ તુ દૂતા વિરતં શત્રુઘ્નાનયનાય િહ ।
અ માકમેતદ્ગમનં વવાર્સાય ણાેતુ સઃ॥ ૭॥
ભરતનેાેિદતં શ્રુ વા પ તતા તાઃ સમીક્ષ્ય તમ્ ।
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પ્ર શ્ચ ભયસિંવગ્ ા રામિવશ્લષેકાતરાઃ॥ ૮॥
વ સષ્ઠાે ભગવાન્ રામમવુાચ સદયં વચઃ ।
પ ય તાતાદરા સવાર્ઃ પ તતા ભૂતલે પ્ર ઃ॥ ૯॥
તાસાં ભાવાનુગં રામ પ્રસાદં કતુર્મહર્ સ ।
શ્રુ વા વ સષ્ઠવચનં તાઃ સમુ થા ય પજૂ્ય ચ॥ ૧૦॥
સ નેહાે રઘનુાથ તાઃ િક કરાેમી ત ચાબ્રવીત્ ।
તતઃ પ્રા જલયઃ પ્રાેચુઃ પ્ર ભ યા રઘૂદ્વહમ્॥ ૧૧॥
ગ તુ મચ્છ સ યત્ર વમનુગચ્છામહે વયમ્ ।
અ માકમષેા પરમા પ્રી તધર્માઽયમક્ષયઃ॥ ૧૨॥
તવાનુગમને રામ હૃદ્ગતા નાે દૃઢા મ તઃ ।
પતુ્રદારાિદ ભઃ સાધર્મનુયામાેઽદ્ય સવર્થા॥ ૧૩॥
તપાવેનં વા વગ વા પુરં વા રઘનુ દન ।
જ્ઞા વા તષેાં મનાેદાઢ્ય કાલસ્ય વચનં તથા॥ ૧૪॥
ભક્તં પાૈરજનં ચવૈ બાઢ મત્યાહ રાઘવઃ ।
કૃ વવૈ િનશ્ચયં રામ ત મન્નવેાહિન પ્રભુઃ॥ ૧૫॥
પ્રસ્થાપયામાસ ચ તાૈ રામભદ્રઃ કુશીલવાૈ ।
અષ્ટાૈ રથસહસ્રા ણ સહસ્રં ચવૈ દ તનામ્॥ ૧૬॥
ષ ષ્ટ ચાશ્વસહસ્રાણામેકૈક મૈ દદાૈ બલમ્ ।
બહુરત્નાૈ બહુધનાૈ હૃષ્ટપુષ્ટજના તાૈ॥ ૧૭॥
અ ભવાદ્ય ગતાૈ રામં કૃચ્છ્ર ેણ તુ કુશીલવાૈ ।
શત્રુઘ્નાનયને દૂતાન્ પ્રષેયામાસ રાઘવઃ॥ ૧૮॥
તે દૂતા વિરતં ગ વા શત્રુઘ્નાય યવેદયન્ ।
કાલસ્યાગમનં પશ્ચાદિત્રપતુ્રસ્ય ચે ષ્ટતમ્॥ ૧૯॥
લ મણસ્ય ચ િનયાર્ણં પ્ર તજ્ઞાં રાઘવસ્ય ચ ।
પતુ્રા ભષેચનં ચવૈ સવ રામ ચક ષતમ્॥ ૨૦॥
શ્રુ વા તદ્દતૂવચનં ત્રુઘ્નઃ કુલનાશનમ્ ।
વ્ય થતાેઽિપ ત લ વા પતુ્રાવાહૂય સ વરઃ ।
અ ભ ષચ્ય સબુાહંુ વૈ મથુરાયાં મહાબલઃ॥ ૨૧॥

48 sanskritdocuments.org



અ યાત્મરામાયણે ઉત્તરકા ડમ્

યપૂકેતું ચ િવિદશાનગરે શત્રુસદૂનઃ ।
અયાે યાં વિરતં પ્રાગા વયં રામિદદકૃ્ષયા॥ ૨૨॥
દદશર્ ચ મહાત્માનં તજેસા વલનપ્રભમ્ ।
દુકૂલયુગસવંીતં ઋ ષ ભશ્ચાક્ષયૈ ર્તમ્॥ ૨૩॥
અ ભવાદ્ય રમાનાથં શત્રુઘ્નાે રઘપુુઙ્ગવમ્ ।
પ્રા જ લધર્મર્સિહતં વાક્યં પ્રાહ મહામ તઃ॥ ૨૪॥
અ ભ ષચ્ય સતુાૈ તત્ર રાજે્ય રા વલાેચન ।
તવાનુગમને રાજન્ િવ દ્ધ માં કૃતિનશ્ચયમ્॥ ૨૫॥
ત્યક્તું નાહર્ સ માં વીર ભક્તં તવ િવશષેતઃ ।
શત્રુઘ્નસ્ય દૃઢાં બુ દ્ધ િવજ્ઞાય રઘનુ દનઃ॥ ૨૬॥
સ ભવતુ મ યાહે્ન ભવાિનત્યબ્રવીદ્વચઃ ।
અથ ક્ષણા સમુ પેતવુાર્નરાઃ કામ િપણઃ॥ ૨૭॥
ઋક્ષાશ્ચ રાક્ષસાશ્ચવૈ ગાપેુચ્છાશ્ચ સહસ્રશઃ ।
ઋષીણાં દેવતાનાં ચ પતુ્રા રામસ્ય િનગર્મમ્॥ ૨૮॥
શ્રુ વા પ્રાેચૂ રઘુશ્રેષં્ઠ સવ વાનરરાક્ષસાઃ ।
તવાનુગમને િવ દ્ધ િન શ્ચતાથાર્ન્ િહ નઃ પ્રભાે॥ ૨૯॥
અેત મન્ન તરે રામં સગુ્રીવાેઽિપ મહાબલઃ ।
યથાવદ ભવાદ્યાહ રાઘવં ભક્તવ સલમ્॥ ૩૦॥
અ ભ ષચ્યાઙ્ગદં રાજે્ય આગતાેઽ મ મહાબલમ્ ।
તવાનુગમને રામ િવ દ્ધ માં કૃતિનશ્ચયમ્॥ ૩૧॥
શ્રુ વા તષેાં દૃઢં વાક્યં ઋક્ષવાનરરક્ષસામ્ ।
િવભીષણમવુાચેદં વચનં દુ સાદરમ્॥ ૩૨॥
ધિર ય ત ધરા યાવ પ્ર તાવ પ્રશાિધ મે ।
વચનાદ્રાક્ષસં રાજં્ય શાિપતાેઽ સ મમાપેિર॥ ૩૩॥
ન િક ચદુત્તરં વાચ્યં વયા મ કૃતકારણાત્ ।
અેવં િવભીષણં તૂ વા હનૂમ તમથાબ્રવીત્॥ ૩૪॥
મા તે વં ચર વ મમાજ્ઞાં મા ષા કૃથાઃ ।
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બવ તમથ પ્રાહ તષ્ઠ વં દ્વાપરા તરે । ૩૫॥
મયા સાધ ભવેદ્યુદં્ધ ય ક ચ કારણા તરે ।
તત તાન્ રાઘવઃ પ્રાહ ઋક્ષરાક્ષસવાનરાન્ ।
સવાર્નવે મયા સાધ પ્રયાતે ત દયા વતઃ॥ ૩૬॥
તતઃ પ્રભાતે રઘવુંશનાથાે

િવશાલવક્ષાઃ સતક જનતે્રઃ ।
પુરાેધસં પ્રાહ વ સષ્ઠમાય

યા વ ગ્ હાતે્રા ણ પુરાે ગુરાે મે । ૩૭॥
તતાે વ સષ્ઠાેઽિપ ચકાર સવ

પ્રાસ્થાિનકં કમર્ મહ દ્વધાનાત્ ।
ક્ષાૈમા બરાે દભર્પિવત્રપા ણઃ

મહાપ્રયાણાય ગ્ હીતબુ દ્ધઃ॥ ૩૮॥
િન ક્ર ય રામાે નગરા સતાભ્રા-

ચ્છશીવ યાતઃ શ શકાેિટકા તઃ ।
રામસ્ય સવ્યે સતપદ્મહ તા

પદ્મા ગતા પદ્મિવશાલનતે્રા॥ ૩૯॥
પાશ્વઽથ દક્ષેઽ ણક જહ તા

યામા યયાૈ ભૂરિપ દ યમાના ।
શાસ્ત્રા ણ શસ્ત્રા ણ ધનુશ્ચ બાણા

જગ્મુઃ પુર તાદૃ્ધતિવગ્રહા તે॥ ૪૦॥
વેદાશ્ચ સવ તિવગ્રહાશ્ચ

યયુશ્ચ સવ મનુયશ્ચ િદવ્યાઃ ।
માતા શ્રુતીનાં પ્રણવને સા વી

યયાૈ હિર વ્યાહૃ ત ભઃ સમેતા॥ ૪૧॥
ગચ્છ તમવેાનુગતા જના તે

સપતુ્રદારાઃ સહ બ ધવુગઃ ।
અના તદ્વાર મવાપવગ

રામં વ્રજ તં યયુરાપ્તકામાઃ ।
સા તઃપુરઃ સાનુચરઃ સભાયર્ઃ

શત્રુઘ્નયુક્તાે ભરતાેઽનુયાતઃ॥ ૪૨॥
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ગચ્છ તમાલાેક્ય રમાસમેતં
શ્રીરાઘવં પાૈરજનાઃ સમ તાઃ ।

સબાલ દ્ધાશ્ચ યયુ દ્વ યાઃ
સામાત્યવગાર્શ્ચ સમિ ત્રણાે યયુઃ॥ ૪૩॥

સવ ગતાઃ ક્ષત્રમખુાઃ પ્રહૃષ્ટા
વૈ યાશ્ચ શદૂ્રાશ્ચ તથા પરે ચ ।

સગુ્રીવમખુ્યા હિરપુઙ્ગવાશ્ચ
નાતા િવશદુ્ધાઃ શભુશ દયુક્તાઃ॥ ૪૪॥

ન ક શ્ચદાસીદ્ભવદુઃખયુક્તાે
દ નાેઽથવા બાહ્યસખુષેુ સક્તઃ ।

આન દ પાનુગતા િવરક્તા
યયુશ્ચ રામં પશુ ત્યવગઃ॥ ૪૫॥

ભૂતા યદૃ યાિન ચ યાિન તત્ર
યે પ્રા ણનઃ સ્થાવરજઙ્ગમાશ્ચ ।

સાક્ષા પરાત્માનમન તશ ક્ત
જગ્મુિવમુક્તાઃ પરમેકમીશમ્॥ ૪૬॥

નાસીદયાે યાનગરે તુ જ તુઃ
ક શ્ચત્તદા રામમના ન યાતઃ ।

શૂ યં બભવૂા ખલમવે તત્ર
પુરં ગતે રાજિન રામચ દ્રે॥ ૪૭॥

તતાેઽ તદૂરં નગરા સ ગ વા
દૃ ટ્વા નદ ં તાં હિરનતે્ર તામ્ ।

નન દ રામઃ તપાવનાેઽતાે
દદશર્ ચાશષે મદં હૃિદસ્થમ્॥ ૪૮॥

અથાગત તત્ર િપતામહાે મહાન્
દેવાશ્ચ સવ ઋષયશ્ચ સદ્ધાઃ ।

િવમાનકાેટ ભરપારપારં
સમા તં ખં સરુસિેવતા ભઃ॥ ૪૯॥

રિવપ્રકાશા ભર ભસુ્ફર વં
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જ્યાે તમર્યં તત્ર નભાે બભવૂ ।
વય પ્રકાશમૈર્હતાં મહદ્ ભઃ

સમા તં પુ યકૃતાં વિરષૈ્ઠઃ॥ ૫૦॥
વવુશ્ચ વાતાશ્ચ સગુ ધવ તાે

વવષર્ ષ્ટઃ કુસમુાવલીનામ્ ।
ઉપ સ્થતે દેવ દઙ્ગનાદે

ગાય સુ િવદ્યાધરિકન્નરેષુ॥ ૫૧॥
રામ તુ પદ્ યાં સરયજૂલં સકૃત્

ટ્વા પિરક્રામદન તશ ક્તઃ ।
બ્રહ્મા તદા પ્રાહ કૃતા જ લ તં

રામં પરાત્મન્ પરમેશ્વર વમ્॥ ૫૨॥
િવ ઃ સદાન દમયાેઽ સ પૂણા

ના સ ત વં િનજમૈશમેકમ્ ।
તથાિપ દાસસ્ય મમા ખલેશ કૃતં

વચાે ભક્તપરાેઽ સ િવદ્વન્॥ ૫૩॥
વં ભ્રા ભવ ણવમવેમાદ્યં

પ્રિવ ય દેહં પિરપાિહ દેવાન્ ।
યદ્વા પરાે વા યિદ રાેચતે તં

પ્રિવ ય દેહં પિરપાિહ ન વમ્॥ ૫૪॥
વમવે દેવાિધપ તશ્ચ િવ ઃ

ન ત ન વાં પુ ષા િવના મામ્ ।
સહસ્રકૃ વ તુ નમાે નમ તે

પ્રસીદ દેવેશ પનુનર્મ તે॥ ૫૫॥
િપતામહપ્રાથર્નયા સ રામઃ

પ ય સુ દેવષેુ મહાપ્રકાશઃ ।
મુ ણંશ્ચ ચક્ષૂં ષ િદવાૈકસાં તદા

બભવૂ ચક્રાિદયુતશ્ચતુભુર્જઃ॥ ૫૬॥
શષેાે બભવૂેશ્વરત પભૂતઃ

સાૈ મિત્રરત્યદ્ભુતભાેગધાર ।
બભવૂતુશ્ચક્રદરાૈ ચ િદવ્યાૈ
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કૈકેિયસનૂુલર્વણા તકશ્ચ॥ ૫૭॥
સીતા ચ લ મીરભવ પુરેવ

રામાે િહ િવ ઃ પુ ષઃ પુરાણઃ ।
સહાનજુઃ પવૂર્શર રકેણ

બભવૂ તે ેમયિદવ્યમૂ તઃ॥ ૫૮॥
િવ ં સમાસાદ્ય સરેુ દ્રમખુ્યા

દેવાશ્ચ સદ્ધા મનુયશ્ચ દક્ષાઃ ।
િપતામહાદ્યાઃ પિરતઃ પરેશં

તવૈગ્ ર્ણ તઃ પિરપજૂય તઃ॥ ૫૯॥
આન દસ લાિવતપૂણર્ ચત્તા

બભૂિવરે પ્રાપ્તમનાેરથા તે ।
તદાહ િવ દુ્રર્િહણં મહાત્મા

અેતે િહ ભક્તા મિય ચાનુરક્તાઃ॥ ૬૦॥
યા તં િદવં મામનુયા ત સવ

તયર્ક્ષર રા અિપ પુ યયુક્તાઃ ।
વૈકુ ઠસા યં પરમં પ્રયા તુ

સમાિવશ વાશુ મમાજ્ઞયા વમ્॥ ૬૧॥
શ્રુ વા હરેવાર્ક્યમથાબ્રવી કઃ

સા તાિનકાન્ યા તુ િવ ચત્રભાેગાન્ ।
લાેકાન્મદ યાપેિર દ યમાનાન્

વદ્ભાવયુક્તાઃ કૃતપુ યપુ ઃ॥ ૬૨॥
યે ચાિપ તે રામ પિવત્રનામ

ગ્ ણ ત મત્યાર્ લયકાલ અેવ ।
અજ્ઞાનતાે વાિપ ભજ તુ લાેકાન્

તાનવે યાેગૈરિપ ચાિધગ યાન્॥ ૬૩॥
તતાેઽ તહૃષ્ટા હિરરાક્ષસાદ્યાઃ

ટ્વા જલં ત્યક્તકલવેરા તે ।
પ્રપેિદરે પ્રાક્તનમવે પં

યદંશ ઋક્ષહર શ્વરા તે॥ ૬૪॥
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પ્રભાકરં પ્રાપ હિરપ્રવીરઃ
સગુ્રીવ આિદત્યજવીયર્વ વાત્ ।

તતાે િવમગ્ ાઃ સરયજૂલષેુ
નરાઃ પિરત્યજ્ય મનુ યદેહમ્॥ ૬૫॥

આ હ્ય િદવ્યાભરણા િવમાનં
પ્રાપુશ્ચ તે સા તિનકાખ્યલાેકાન્ ।

તયર્ક્પ્ર તા અિપ રામદષૃ્ટા
જલં પ્રિવષ્ટા િદવમવે યાતાઃ॥ ૬૬॥

િદદકૃ્ષવાે નપદાશ્ચ લાેકા
રામં સમાલાેક્ય િવમુક્તસઙ્ગાઃ ।
વા હિર લાેકગુ ં પરેશં

ટ્વા જલં વગર્મવાપુર જઃ॥ ૬૭॥
અેતાવદેવાેત્તરમાહ શ ભુઃ

શ્રીરામચ દ્રસ્ય કથાવશષેમ્ ।
યઃ પાદમ યત્ર પઠે સ પાપાદ્-

િવમુચ્યતે જન્મસહસ્ર તાત્॥ ૬૮॥
િદને િદને પાપચયં પ્રકુવર્ન્

પઠેન્નરઃ શ્લાેકમપીહ ભ યા ।
િવમુક્તસવાર્ઘચયઃ પ્રયા ત

રામસ્ય સાલાેક્યમન યલ યમ્॥ ૬૯॥
આખ્યાનમેતદ્રઘનુાયકસ્ય

કૃતં પુરા રાઘવચાેિદતને ।
મહેશ્વરેણાપ્તભિવ યદથ

શ્રુ વા તુ રામઃ પિરતાષેમે ત॥ ૭૦॥
રામાયણં કાવ્યમન તપુ યં

શ્રીશઙ્કરેણા ભિહતં ભવા યૈ ।
ભ યા પઠેદ્યઃ યાત્ સ પાપૈઃ

િવમુચ્યતે જન્મશતાેદ્ભવૈશ્ચ॥ ૭૧॥
અ યાત્મરામં પઠતશ્ચ િનતં્ય

શ્રાેતુશ્ચ ભ યા લ ખતુશ્ચ રામઃ ।
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અ તપ્રસન્નશ્ચ સદા સમીપે
સીતાસમેતઃ શ્રયમાતનાે ત॥ ૭૨॥

રામાયણં જનમનાેહરમાિદકાવ્યં
બ્રહ્માિદ ભઃ સરુવરૈરિપ સં તુતં ચ ।

શ્રદ્ધા વતઃ પઠ ત યઃ યાત્તુ િનતં્ય
િવ ણાેઃ પ્રયા ત સદનં સ િવશદુ્ધદેહઃ॥ ૭૩॥

ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
ઉત્તરકા ડે નવમઃ સગર્ઃ॥ ૯॥
॥ સમાપ્ત મદમુત્તરકા ડમ્॥
॥ સ પૂણર્મ્ ઇ ત અ યાત્મરામાયણમ્॥
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