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adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDam

અ યાત્મરામાયણે યુદ્ધકા ડમ્

॥ પ્રથમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
યથાવદ્ભા ષતં વાક્યં શ્રુ વા રામાે હનૂમતઃ ।
ઉવાચાન તરં વાક્યં હષણ મહતા તઃ॥ ૧॥
કાય કૃતં હનુમતા દેવૈરિપ સદુુ કરમ્ ।
મનસાિપ યદ યને મતુ શકં્ય ન ભૂતલે॥ ૨॥
શતયાજેનિવ તીણ લઙ્ઘયે કઃ પયાેિનિધમ્ ।
લઙ્કાં ચ રાક્ષસગુૈર્પ્તાં કાે વા ધષર્િયતું ક્ષમઃ॥ ૩॥
ત્યકાય હનુમતા કૃતં સવર્મશષેતઃ ।
સગુ્રીવસ્યેદશૃાે લાેકે ન ભૂતાે ન ભિવ ય ત॥ ૪॥
અહં ચ રઘવુંશશ્ચ લ મણશ્ચ કપીશ્વરઃ ।
નક્યા દશર્નનેાદ્ય ર ક્ષતાઃ માે હનૂમતા॥ ૫॥

સવર્થા સકૃુતં કાય નક્યાઃ પિરમાગર્ણમ્ ।
સમુદં્ર મનસા વા સીદતીવ મનાે મમ॥ ૬॥
કથં નક્રઝષાક ણ સમુદં્ર શતયાજેનમ્ ।
લઙ્ઘિય વા િરપું હ યાં કથં દ્રક્ષ્યા મ નક મ્॥ ૭॥
શ્રુ વા તુ રામવચનં સગુ્રીવઃ પ્રાહ રાઘવમ્ ।
સમુદં્ર લઙ્ઘિય યામાે મહાનક્રઝષાકુલમ્॥ ૮॥
લઙ્કાં ચ િવધ મ યામાે હિન યામાેઽદ્ય રાવણમ્ ।
ચ તાં ત્યજ રઘુશ્રેષ્ઠ ચ તા કાયર્િવના શની॥ ૯॥
અેતાન્ પ ય મહાસ વાન્ શરૂાન્ વાનરપુઙ્ગવાન્ ।
વિ પ્રયાથ સમુદ્યુક્તાન્ પ્રવેષુ્ટમિપ પાવકમ્॥ ૧૦॥
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સમુદ્રતરણે બુ દ્ધ કુ વ પ્રથમં તતઃ ।
દૃ ટ્વા લઙ્કાં દશગ્રીવાે હત ઇત્યેવ મન્મહે॥ ૧૧॥
નિહ પ યા યહં ક ચિ ત્રષુ લાેકેષુ રાઘવ ।
ગ્ હીતધનષુાે ય તે તષે્ઠદ ભમખુાે રણે॥ ૧૨॥
સવર્થા નાે જયાે રામ ભિવ ય ત ન સશંયઃ ।
િન મત્તાિન ચ પ યા મ તથા ભૂતાિન સવર્શઃ॥ ૧૩॥
સગુ્રીવવચનં શ્રુ વા ભ ક્તવીયર્સમ વતમ્ ।
અઙ્ગીકૃત્યાબ્રવીદ્રામાે હનૂમ તં પુરઃ સ્થતમ્॥ ૧૪॥
યને કેન પ્રકારેણ લઙ્ઘયામાે મહાણર્વમ્ ।
લઙ્કા વ પં મે બ્રૂિહ દુઃસા યં દેવદાનવૈઃ॥ ૧૫॥
જ્ઞા વા તસ્ય પ્રતીકારં કિર યા મ કપીશ્વર ।
શ્રુ વા રામસ્ય વચનં હનૂમાન્ િવનયા વતઃ॥ ૧૬॥
ઉવાચ પ્રા જ લદવ યથા દષંૃ્ટ બ્રવી મ તે ।
લઙ્કા િદવ્યા પુર દેવ િત્રકૂટ શખરે સ્થતા॥ ૧૭॥
વણર્પ્રાકારસિહતા વણાર્ટ્ટાલકસયંુતા ।
પિરખા ભઃ પિર તા પૂણાર્ ભિનમર્લાેદકૈઃ॥ ૧૮॥
નાનાપેવનશાેભાઢ ા િદવ્યવાપી ભરા તા ।
ગ્ હૈિવ ચત્રશાેભાઢ ૈમર્ ણ ત ભમયૈઃ શભુૈઃ॥ ૧૯॥
પ શ્ચમદ્વારમાસાદ્ય ગજવાહાઃ સહસ્રશઃ ।
ઉત્તરે દ્વાિર તષ્ઠ ત સાશ્વવાહાઃ સપત્તયઃ॥ ૨૦॥
તષ્ઠ ત્યબુર્દસઙ્ખ્યાકાઃ પ્રાચ્યામિપ તથવૈ ચ ।
ર ક્ષણાે રાક્ષસા વીરા દ્વારં દ ક્ષણમા શ્રતાઃ॥ ૨૧॥
મ યકક્ષેઽ યસઙ્ખ્યાતા ગ શ્વરથપત્તયઃ ।
રક્ષય ત સદા લઙ્કાં નાનાસ્ત્રકુશલાઃ પ્રભાે॥ ૨૨॥
સઙ્ક્રમૈિવિવધૈલર્ઙ્કા શતઘ્ની ભશ્ચ સયંુતા ।
અેવં સ્થતેઽિપ દેવેશ મે તત્ર ચે ષ્ટતમ્॥ ૨૩॥
દશાનનબલાૈઘસ્ય ચતુથાશાે મયા હતઃ ।
દગ્ વા લઙ્કાં પુર ં વણર્પ્રાસાદાે ધ ષતાે મયા॥ ૨૪॥
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શત યઃ સઙ્ક્રમાશ્ચવૈ ના શતા મે રઘૂત્તમ ।
દેવ વદ્દશર્નાદેવ લઙ્કા ભ મીકૃતા ભવેત્॥ ૨૫॥
પ્રસ્થાનં કુ દેવેશ ગચ્છામાે લવણા બુધેઃ ।
તીરં સહ મહાવીરૈવાર્નરાૈઘૈઃ સમ તતઃ॥ ૨૬॥
શ્રુ વા હનૂમતાે વાક્યમવુાચ રઘનુ દનઃ ।
સગુ્રીવ સિૈનકાન્ સવાર્ન્ પ્રસ્થાનાયા ભનાેદય॥ ૨૭॥
ઇદાનીમવે િવજયાે મુહુતર્ઃ પિરવતર્તે ।
અ મન્મુહુત ગ વાહં લઙ્કાં રાક્ષસસઙુ્કલામ્॥ ૨૮॥
સપ્રાકારાં સદુુધર્ષા નાશયા મ સરાવણામ્ ।
આને યા મ ચ સીતાં મે દ ક્ષણા ક્ષ સુ્ફરત્યધઃ॥ ૨૯॥
પ્રયાતુ વાિહની સવાર્ વાનરાણાં તર વનામ્ ।
રક્ષ તુ યૂથપાઃ સનેામગ્રે ષે્ઠ ચ પાશ્વર્યાેઃ॥ ૩૦॥
હનૂમ તમથા હ્ય ગચ્છા યગ્રેઽઙ્ગદં તતઃ ।
આ હ્યલ મણાે યાતુ સગુ્રીવ વં મયા સહ॥ ૩૧॥
ગ ે ગવાક્ષાે ગવયાે મૈ દાે દ્વિવદ અેવ ચ ।
નલાે નીલઃ સષુેણશ્ચ બવાંશ્ચ તથાપરે॥ ૩૨॥
સવ ગચ્છ તુ સવર્ત્ર સનેાયાઃ શત્રુઘા તનઃ ।
ઇત્યાજ્ઞા ય હર ન્ રામઃ પ્રતસ્થે સહલ મણઃ॥ ૩૩॥
સગુ્રીવસિહતાે હષાર્ સનેામ યગતાે િવભુઃ ।
વારણે દ્રિનભાઃ સવ વાનરાઃ કામ િપણઃ॥ ૩૪॥
વેલ તઃ પિરગજર્ તાે જગ્મુ તે દ ક્ષણાં િદશમ્ ।
ભક્ષય તાે યયુઃ સવ ફલાિન ચ મધૂિન ચ॥ ૩૫॥
બ્રવુ તાે રાઘવસ્યાગ્રે હિન યામાેઽદ્ય રાવણમ્ ।
અેવં તે વાનરશ્રેષ્ઠા ગચ્છ ત્યતુલિવક્રમાઃ॥ ૩૬॥
હિર યામુહ્યમાનાૈ તાૈ શશુભુાતે રઘૂત્તમાૈ ।
નક્ષત્રૈઃ સિેવતાૈ યદ્વચ્ચ દ્રસયૂાર્િવવા બરે॥ ૩૭॥
આ ત્ય થવીં કૃ નાં જગામ મહતી ચમૂઃ ।
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પ્રસ્ફાેટય તઃ પુચ્છાગ્રાનુદ્વહ તશ્ચ પાદપાન્॥ ૩૮॥
શલૈાનારાેહય તશ્ચ જગ્મુમાર્ તવેગતઃ ।
અસઙ્ખ્યાતાશ્ચ સવર્ત્ર વાનરાઃ પિરપૂિરતાઃ॥ ૩૯॥
હૃષ્ટા તે જગ્મુરત્યથ રામેણ પિરપા લતાઃ ।
ગતા ચમૂિદવારાત્રં ક્વ ચન્નાસ જત ક્ષણમ્॥ ૪૦॥
કાનનાિન િવ ચત્રા ણ પ યન્મલયસહ્યયાેઃ ।
તે સહં્ય સમ તક્ર ય મલયં ચ તથા ગિરમ્॥ ૪૧॥
આયયુશ્ચાનપુવૂ્યણ સમુદં્ર ભીમિનઃ વનમ્ ।
અવતીયર્ હનૂમ તં રામઃ સગુ્રીવસયંુતઃ॥ ૪૨॥
સ લલા યાશમાસાદ્ય રામાે વચનમબ્રવીત્ ।
આગતાઃ માે વયં સવ સમુદં્ર મકરાલયમ્॥ ૪૩॥
ઇતાે ગ તુમશકં્ય નાે િન પાયને વાનરાઃ ।
અત્ર સનેાિનવેશાેઽ તુ મ ત્રયામાેઽસ્ય તારણે॥ ૪૪॥
શ્રુ વા રામસ્ય વચનં સગુ્રીવઃ સાગરા તકે ।
સનેાં યવેશયત્ ક્ષપં્ર ર ક્ષતાં કિપકુ જરૈઃ॥ ૪૫॥
તે પ ય તાે િવષેદુ તં સાગરં ભીમદશર્નમ્ ।
મહાેન્નતતરઙ્ગાઢ ં ભીમનક્રભયઙ્કરમ્॥ ૪૬॥
અગાધં ગગનાકારં સાગરં વીક્ષ્ય દુઃ ખતાઃ ।
તિર યામઃ કથં ઘાેરં સાગરં વ ણાલયમ્॥ ૪૭॥
હ તવ્યાેઽ મા ભરદૈ્યવ રાવણાે રાક્ષસાધમઃ ।
ઇ ત ચ તાકુલાઃ સવ રામપાશ્વ વ્યવ સ્થતાઃ॥ ૪૮॥
રામઃ સીતામનુ ત્ય દુઃખને મહતા તઃ ।
િવલ ય નક ં સીતાં બહુધા કાયર્માનષુઃ॥ ૪૯॥
અ દ્વતીય શ્ચદાત્મૈકઃ પરમાત્મા સનાતનઃ ।
ય તુ ના ત રામસ્ય વ પં ત વતાે જનઃ॥ ૫૦॥
તં ન શ ત દુઃખાિદ િકમુતાન દમવ્યયમ્ ।
દુઃખહષર્ભયક્રાેધલાેભમાેહમદાદયઃ॥ ૫૧॥
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અજ્ઞાન લઙ્ગા યેતાિન કુતઃ સ ત ચદાત્મિન ।
દેહા ભમાિનનાે દુઃખં ન દેહસ્ય ચદાત્મનઃ॥ ૫૨॥
સ પ્રસાદે દ્વયાભાવા સખુમાત્રં િહ દૃ યતે ।
બુદ્ યાદ્યભાવા સશંદુ્ધે દુઃખં તત્ર ન દૃ યતે ।
અતાે દુઃખાિદકં સવ બુદ્ધરેેવ ન સશંયઃ॥ ૫૩॥
રામઃ પરાત્મા પુ ષઃ પુરાણાે

િનત્યાેિદતાે િનત્યસખુાે િનર હઃ ।
તથાિપ માયાગુણસઙ્ગતાેઽસાૈ

સખુીવ દુઃખીવ િવભાવ્યતેઽબુધૈઃ॥ ૫૪॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે
પ્રથમઃ સગર્ઃ॥ ૧॥

॥ દ્વતીયઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
લઙ્કાયાં રાવણાે દૃ ટ્વા કૃતં કમર્ હનૂમતા ।
દુ કરં દૈવતવૈાર્ઽિપ િહ્રયા િક ચદવાઙ્મખુઃ॥ ૧॥
આહૂય મિ ત્રણઃ સવાર્િનદં વચનમબ્રવીત્ ।
હનૂમતા કૃતં કમર્ ભવદ્ ભદૃર્ષ્ટમવે તત્॥ ૨॥
પ્રિવ ય લઙ્કાં દુધર્ષા દૃ ટ્વા સીતાં દુરાસદામ્ ।
હ વા ચ રાક્ષસાન્ વીરાનકં્ષ મ દાેદર સતુમ્॥ ૩॥
દગ્ વા લઙ્કામશષેેણ લઙ્ઘિય વા ચ સાગરમ્ ।
યુ માન્ સવાર્ન તક્ર ય વસ્થાેઽગા પુનરેવ સઃ॥ ૪॥
િક કતર્વ્ય મતાેઽ મા ભયૂર્યં મ ત્રિવશારદાઃ ।
મ ત્રય વં પ્રયત્નને ય કૃતં મે િહતં ભવેત્॥ ૫॥
રાવણસ્ય વચઃ શ્રુ વા રાક્ષસા તમથાબ્રવુન્ ।
દેવ શઙ્કા કુતાે રામાત્તવ લાેક જતાે રણે॥ ૬॥
ઇ દ્ર તુ બદ્ વા િન ક્ષપ્તઃ પતુ્રેણ તવ પત્તને ।
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જ વા કુબેરમાનીય પુ પકં ભજુ્યતે વયા॥ ૭॥
યમાે જતઃ કાલદ ડાદ્ભયં નાભૂત્તવ પ્રભાે ।
વ ણાે હુઙૃ્કતનેવૈ જતઃ સવઽિપ રાક્ષસાઃ॥ ૮॥
મયાે મહાસરુાે ભીત્યા ક યાં દ વા વયં તવ ।
વદ્વશે વતર્તેઽદ્યાિપ િકમુતા યે મહાસરુાઃ॥ ૯॥
હનૂમદ્ધષર્ણં યત્તુ તદવજ્ઞાકૃતં ચ નઃ ।
વાનરાેઽયં િકમ માકમ મન્ પાૈ ષદશર્ને॥ ૧૦॥
ઇત્યુપે ક્ષતમ મા ભધર્ષર્ણં તને િક ભવેત્ ।
વયં પ્રમત્તાઃ િક તને વ ચતાઃ માે હનૂમતા॥ ૧૧॥
નીમાે યિદ તં સવ કથં વન્ ગ મ ય ત ।

આજ્ઞાપય જગ કૃ નમવાનરમમાનષુમ્॥ ૧૨॥
કૃ વાયાસ્યામહે સવ પ્રત્યેકં વા િનયાજેય ।
કુ ભકણર્ તદા પ્રાહ રાવણં રાક્ષસશે્વરમ્॥ ૧૩॥
આર ધં ય વયા કમર્ વાત્મનાશાય કેવલમ્ ।
ન દષૃ્ટાેઽ સ તદા ભાગ્યા વં રામેણ મહાત્મના॥ ૧૪॥
યિદ પ ય ત રામ વાં વન્નાયા સ રાવણ ।
રામાે ન માનષુાે દેવઃ સાક્ષાન્નારાયણાેઽવ્યયઃ॥ ૧૫॥
સીતા ભગવતી લ મી રામપત્ની યશ વની ।
રાક્ષસાનાં િવનાશાય વયાનીતા સમુ યમા॥ ૧૬॥
િવષિપ ડ મવાગીયર્ મહામીનાે યથા તથા ।
આનીતા નક પશ્ચા વયા િક વા ભિવ ય ત॥ ૧૭॥
યદ્ય યનુ ચતં કમર્ વયા કૃતમ નતા ।
સવ સમં કિર યા મ વસ્થ ચત્તાે ભવ પ્રભાે॥ ૧૮॥
કુ ભકણર્વચઃ શ્રુ વા વાક્ય મ દ્ર જદબ્રવીત્ ।
દેિહ દેવ મમાનુજ્ઞાં હ વા રામં સલ મણમ્ ।
સગુ્રીવં વાનરાંશ્ચવૈ પનુયાર્સ્યા મ તેઽ તકમ્॥ ૧૯॥
તત્રાગતાે ભાગવતપ્રધાનાે

િવભીષણાે બુ દ્ધમતાં વિરષ્ઠઃ ।
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શ્રીરામપાદદ્વય અેકતાનઃ ।
પ્રણ ય દેવાિરમપુાપેિવષ્ટઃ॥ ૨૦॥

િવલાેક્ય કુ ભશ્રવણાિદદૈત્યાન્
મત્તપ્રમત્તાન તિવ મયને ।

િવલાેક્ય કામાતુરમપ્રમત્તાે
દશાનનં પ્રાહ િવશદુ્ધબુ દ્ધઃ॥ ૨૧॥

ન કુ ભકણ દ્ર જતાૈ ચ રાજન્
તથા મહાપાશ્વર્મહાેદરાૈ તાૈ ।

િનકુ ભકુ ભાૈ ચ તથા તકાયઃ
સ્થાતું ન શક્તા યુિધ રાઘવસ્ય॥ ૨૨॥

સીતા ભધાનને મહાગ્રહેણ
ગ્ર તાેઽ સ રાજન્ ન ચ તે િવમાેક્ષઃ ।

તામવે સ કૃત્ય મહાધનને
દ વા ભરામાય સખુી ભવ વમ્॥ ૨૩॥

યાવન્ન રામસ્ય શતાઃ શલીમખુા
લઙ્કામ ભવ્યા ય શરાં સ રક્ષસામ્ ।

છ દ ત તાવદ્રઘનુાયકસ્ય ભાે-
તાં નક ં વં પ્ર તદાતુમહર્ સ॥ ૨૪॥

યાવન્નગાભાઃ કપયાે મહાબલા
હર દ્રતુલ્યા નખદંષ્ટ્રયાેિધનઃ ।

લઙ્કાં સમાક્ર ય િવનાશય ત તે
તાવદ્દુ્રતં દેિહ રઘૂત્તમાય તામ્॥ ૨૫॥

વન્ન રામેણ િવમાેક્ષ્યસે વં
ગુપ્તઃ સરેુ દ્રરૈિપ શઙ્કરેણ ।

ન દેવરા ઙ્કગતાે ન ત્યાેઃ
પાતાલલાેકાનિપ સ પ્રિવષ્ટઃ॥ ૨૬॥

શભંુ િહતં પિવતં્ર ચ િવભીષણવચઃ ખલઃ ।
પ્ર તજગ્રાહ નવૈાસાૈ મ્રયમાણ ઇવાષૈધમ્॥ ૨૭॥
કાલને નાેિદતાે દૈત્યાે િવભીષણમથાબ્રવીત્ ।
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મદ્દત્તભાેગૈઃ પુષ્ટાઙ્ગાે મ સમીપે વસન્નિપ॥ ૨૮॥
પ્રતીપમાચરત્યેષ મમવૈ િહતકાિરણઃ ।
મત્રભાવને શત્રુમ તાે ના ત્યત્ર સશંયઃ॥ ૨૯॥
અનાયણ કૃતઘ્નને સઙ્ગ તમ ન યજુ્યતે ।
િવનાશમ ભકાઙ્ક્ષ ત જ્ઞાતીનાં જ્ઞાતયઃ સદા॥ ૩૦॥
યાેઽ ય વવેંિવધં બ્રૂયાદ્વાક્યમેકં િનશાચરઃ ।
હ ન્મ ત મન્ ક્ષણે અેવ િધક્ વાં રક્ષઃકુલાધમમ્॥ ૩૧॥
રાવણનેવૈમુક્તઃ સન્ પ ષં સ િવભીષણઃ ।
ઉ પપાત સભામ યાદ્ગદાપા ણમર્હાબલઃ॥ ૩૨॥
ચતુ ભમર્િ ત્ર ભઃ સાધ ગગનસ્થાેઽબ્રવીદ્વચઃ ।
ક્રાેધને મહતાિવષ્ટાે રાવણં દશક ધરમ્ ।
મા િવનાશમપુૈિહ વં પ્રયવાિદનમવે મામ્॥ ૩૩॥
િધક્કરાે ષ તથાિપ વં જ્યેષ્ઠાે ભ્રાતા િપતુઃ સમઃ ।
કાલાે રાઘવ પેણ તાે દશરથાલયે॥ ૩૪॥
કાલી સીતા ભધાનને તા જનકન દની ।
તાવુભાવાગતાવત્ર ભૂમેભાર્રાપનુત્તયે॥ ૩૫॥
તનેવૈ પ્રેિરત વં તુ ન ણાે ષ િહતં મમ ।
શ્રીરામઃ પ્રકૃતેઃ સાક્ષા પર તા સવર્દા સ્થતઃ॥ ૩૬॥
બિહર તશ્ચ ભૂતાનાં સમઃ સવર્ત્ર સં સ્થતઃ ।
નામ પાિદભેદેન તત્તન્મય ઇવામલઃ॥ ૩૭॥
યથા નાનાપ્રકારેષુ ક્ષે વેકાે મહાનલઃ ।
તત્તદાકૃ તભેદેન ભદ્યતેઽજ્ઞાનચ ષામ્॥ ૩૮॥
પ ચકાેશાિદભેદેન તત્તન્મય ઇવાબભાૈ ।
નીલપીતાિદયાેગને િનમર્લઃ સ્ફિટકાે યથા॥ ૩૯॥
સ અેવ િનત્યમુક્તાેઽિપ વમાયાગુણ બ બતઃ ।
કાલઃ પ્રધાનં પુ ષાેઽવ્યકં્ત ચે ત ચતુિવધઃ॥ ૪૦॥
પ્રધાનપુ ષા યાં સ જગ કૃ નં જત્યજઃ ।
કાલ પેણ કલનાં જગતઃ કુ તેઽવ્યયઃ॥ ૪૧॥
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કાલ પી સ ભગવાન્ રામ પેણ માયયા॥ ૪૨॥
બ્રહ્મણા પ્રા થતાે દેવ વદ્વધાથર્ મહાગતઃ ।
તદ યથા કથં કુયાર્ સત્યસઙ્ક પ ઈશ્વરઃ॥ ૪૩॥
હિન ય ત વાં રામ તુ સપતુ્રબલવાહનમ્ ।
હ યમાનં ન શક્નાે મ દ્રષંુ્ટ રામેણ રાવણ॥ ૪૪॥
વાં રાક્ષસકુલં કૃ નં તતાે ગચ્છા મ રાઘવમ્ ।
મિય યાતે સખુીભૂ વા રમ વ ભવને ચરમ્॥ ૪૫॥
િવભીષણાે રાવણવાક્યતઃ ક્ષણા-

દ્વ જ્ય સવ સપિરચ્છદં ગ્ હમ્ ।
જગામ રામસ્ય પદારિવ દયાેઃ
સવેા ભકાઙ્ક્ષ પિરપૂણર્માનસઃ॥ ૪૬॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે દ્વતીયઃ
સગર્ઃ॥ ૨॥

॥ તીયઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
િવભીષણાે મહાભાગશ્ચતુ ભમર્િ ત્ર ભઃ સહ ।
આગત્ય ગગને રામસ મખુે સમવ સ્થતઃ॥ ૧॥
ઉચ્ચૈ વાચ ભાેઃ વા મન્ રામ રા વલાેચન ।
રાવણસ્યાનુ ેઽહં તે દારહતુર્િવભીષણઃ॥ ૨॥
ના ા ભ્રાત્રા િનર તાેઽહં વામવે શરણં ગતઃ ।
િહતમુક્તં મયા દેવ તસ્ય ચાિવિદતાત્મનઃ॥ ૩॥
સીતાં રામાય વૈદેહી ં પ્રષેયે ત પનુઃ પનુઃ ।
ઉક્તાેઽિપ ન ણાેત્યેવ કાલપાશવશં ગતઃ॥ ૪॥
હ તું માં ખડ્ગમાદાય પ્રાદ્રવદ્રાક્ષસાધમઃ ।
તતાેઽ ચરેણ સ ચવૈશ્ચતુ ભઃ સિહતાે ભયાત્॥ ૫॥
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વામવે ભવમાેક્ષાય મુમુ ઃ શરણં ગતઃ ।
િવભીષણવચઃ શ્રુ વા સગુ્રીવાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૬॥
િવશ્વાસાહા ન તે રામ માયાવી રાક્ષસાધમઃ ।
સીતાહતુર્િવશષેેણ રાવણસ્યાનુ ે બલી॥ ૭॥
મિ ત્ર ભઃ સાયુધૈર માન્ િવવરે િનહિન ય ત ।
તદાજ્ઞાપય મે દેવ વાનરૈહર્ યતામયમ્॥ ૮॥
મમવંૈ ભા ત મે રામ બુદ્ યા િક િન શ્ચતં વદ ।
શ્રુ વા સગુ્રીવવચનં રામઃ સ મતમબ્રવીત્॥ ૯॥
યદ ચ્છા મ કિપશ્રેષ્ઠ લાેકાન્ સવાર્ન્ સહેશ્વરાન્ ।
િન મષાધન સહં યાં મ િન મષાધર્તઃ॥ ૧૦॥
અતાે મયાઽભયં દતં્ત શીઘ્રમાનય રાક્ષસમ્॥ ૧૧॥
સકૃદેવ પ્રપન્નાય તવા મી ત ચ યાચતે ।
અભયં સવર્ભૂતે યાે દદા યેતદ્વ્રતં મમ॥ ૧૨॥
રામસ્ય વચનં શ્રુ વા સગુ્રીવાે હૃષ્ટમાનસઃ ।
િવભીષણમથાના ય દશર્યામાસ રાઘવમ્॥ ૧૩॥
િવભીષણ તુ સાષ્ટાઙ્ગં પ્ર ણપત્ય રઘૂત્તમમ્ ।
હષર્ગદ્ગદયા વાચા ભ યા ચ પરયા વતઃ॥ ૧૪॥
રામં યામં િવશાલાક્ષં પ્રસન્નમખુપઙ્કજમ્ ।
ધનુબાર્ણધરં શા તં લ મણને સમ વતમ્॥ ૧૫॥
કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા તાેતું સમપુચક્રમે॥ ૧૬॥

િવભીષણ ઉવાચ ।
નમ તે રામ રાજે દ્ર નમઃ સીતામનાેરમ ।
નમ તે ચ ડકાેદ ડ નમ તે ભક્તવ સલ॥ ૧૭॥
નમાેઽન તાય શા તાય રામાયા મતતજેસે ।
સગુ્રીવ મત્રાય ચ તે રઘૂણાં પતયે નમઃ॥ ૧૮॥
જગદુ પ ત્તનાશાનાં કારણાય મહાત્મને ।
ત્રૈલાેક્યગુરવેઽનાિદગ્ હસ્થાય નમાે નમઃ॥ ૧૯॥
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વમાિદજર્ગતાં રામ વમવે સ્થ તકારણમ્ ।
વમ તે િનધનસ્થાનં વેચ્છાચાર વમવે િહ॥ ૨૦॥
ચરાચરાણાં ભૂતાનાં બિહર તશ્ચ રાઘવ ।
વ્યા યવ્યાપક પેણ ભવાન્ ભા ત જગન્મયઃ॥૨૧॥
વન્માયયા હૃતજ્ઞાના નષ્ટાત્માનાે િવચેતસઃ ।
ગતાગતં પ્રપદ્ય તે પાપપુ યવશા સદા॥ ૨૨॥
તાવ સતં્ય જગદ્ભા ત શુ ક્તકારજતં યથા ।
યાવન્ન જ્ઞાયતે જ્ઞાનં ચેતસાન યગા મના॥૨૩॥
વદજ્ઞાના સદા યુક્તાઃ પતુ્રદારગ્ હાિદષુ ।
રમ તે િવષયાન્ સવાર્ન તે દુઃખપ્રદાન્ િવભાે॥ ૨૪॥
વ મ દ્રાેઽ ગ્ યર્માે રક્ષાે વ ણશ્ચ તથાિનલઃ ।
કુબેરશ્ચ તથા દ્ર વમવે પુ ષાેત્તમ॥ ૨૫॥
વમણાેર યણીયાંશ્ચ સ્થૂલાત્ સ્થૂલતરઃ પ્રભાે ।
વં િપતા સવર્લાેકાનાં માતા ધાતા વમવે િહ॥ ૨૬॥
આિદમ યા તરિહતઃ પિરપૂણાઽચ્યુતાેઽવ્યયઃ ।
વં પા ણપાદરિહતશ્ચ ઃશ્રાતે્રિવવ જતઃ॥ ૨૭॥
શ્રાેતા દ્રષ્ટા ગ્રહીતા ચ જવન વં ખરા તક ।
કાેશે યાે વ્ય તિરક્ત વં િનગુર્ણાે િન પાશ્રયઃ॥ ૨૮॥
િનિવક પાે િનિવકારાે િનરાકારાે િનર શ્વરઃ ।
ષડ્ભાવરિહતાેઽનાિદઃ પુ ષઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ॥ ૨૯॥
માયયા ગ્ હ્યમાણ વં મનુ ય ઇવ ભાવ્યસે ।
જ્ઞા વા વાં િનગુર્ણમજં વૈ ણવા માેક્ષગા મનઃ॥ ૩૦॥
અહં વ પાદસદ્ભ ક્તિનઃશ્રેણી ં પ્રા ય રાઘવ ।
ઇચ્છા મ જ્ઞાનયાેગાખ્યં સાૈધમારાેઢુમીશ્વર॥ ૩૧॥
નમઃ સીતાપતે રામ નમઃ કા ણકાેત્તમ ।
રાવણારે નમ તુ યં ત્રાિહ માં ભવસાગરાત્॥ ૩૨॥
તતઃ પ્રસન્નઃ પ્રાવેાચ શ્રીરામાે ભક્તવ સલઃ ।
વરં ણી વ ભદં્ર તે વા છતં વરદાેઽ યહમ્॥ ૩૩॥
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િવભીષણ ઉવાચ ।
ધ યાેઽ મ કૃતકૃત્યાેઽ મ કૃતકાયાઽ મ રાઘવ ।
વ પાદદશર્નાદેવ િવમુક્તાેઽ મ ન સશંયઃ॥ ૩૪॥
ના ત મ સદશૃાે ધ યાે ના ત મ સદશૃઃ શુ ચઃ ।
ના ત મ સદશૃાે લાેકે રામ વન્મૂ તદશર્નાત્॥ ૩૫॥
કમર્બ ધિવનાશાય વજ્જ્ઞાનં ભ ક્તલક્ષણમ્ ।
વદ્ યાનં પરમાથ ચ દેિહ મે રઘનુ દન॥ ૩૬॥
ન યાચે રામ રાજે દ્ર સખંુ િવષયસ ભવમ્ ।
વ પાદકમલે સક્તા ભ ક્તરેવ સદા તુ મે॥ ૩૭॥
આે મત્યુ વા પનુઃ પ્રીતાે રામઃ પ્રાવેાચ રાક્ષસમ્ ।

વક્ષ્યા મ તે ભદં્ર રહસ્યં મમ િન શ્ચતમ્॥ ૩૮॥
મદ્ભક્તાનાં પ્રશા તાનાં યાે ગનાં વીતરા ગણામ્ ।
હૃદયે સીતયા િનતં્ય વસા યત્ર ન સશંયઃ॥ ૩૯॥
ત મા વં સવર્દા શા તઃ સવર્ક મષવ જતઃ ।
માં યા વા માેક્ષ્યસે િનતં્ય ઘાેરસસંારસાગરાત્॥ ૪૦॥
તાતે્રમેત પઠેદ્ય તુ લખેદ્યઃ યાદિપ ।
મ પ્રીતયે મમાભીષં્ટ સા યં સમવા ુયાત્॥ ૪૧॥
ઇત્યુ વા લ મણં પ્રાહ શ્રીરામાે ભક્તભ ક્તમાન્ ।
પ ય વદાનીમવેષૈ મમ સ દશર્ને ફલમ્॥ ૪૨॥
લઙ્કારાજે્યઽ ભષેક્ષ્યા મ જલમાનય સાગરાત્ ।
યાવચ્ચ દ્રશ્ચ સયૂર્શ્ચ યાવ ત્તષ્ઠ ત મેિદની॥ ૪૩॥
યાવન્મમ કથા લાેકે તાવદ્રાજ્યં કરાે વસાૈ ।
ઇત્યુ વા લ મણનેા બુ હ્યાના ય કલશને તમ્॥ ૪૪॥
લઙ્કારાજ્યાિધપત્યાથર્મ ભષેકં રમાપ તઃ ।
કારયામાસ સ ચવૈલર્ મણને િવશષેતઃ॥ ૪૫॥
સાધુ સા વ ત તે સવ વાનરા તુષુ્ટવુ ર્શમ્ ।
સગુ્રીવાેઽિપ પિર વજ્ય િવભીષણમથાબ્રવીત્॥ ૪૬॥
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િવભીષણ વયં સવ રામસ્ય પરમાત્મનઃ ।
િકઙ્કરા તત્ર મખુ્ય વં ભ યા રામપિરગ્રહાત્ ।
રાવણસ્ય િવનાશે વં સાહા યં કતુર્મહર્ સ॥ ૪૭॥
િવભીષણ ઉવાચ ।
અહં િકયાન્ સહાય વે રામસ્ય પરમાત્મનઃ ।
િક તુ દાસ્યં કિર યેઽહં ભ યા શ યા હ્યમાયયા॥ ૪૮॥
દશગ્રીવેણ સ દષ્ટઃ શકુાે નામ મહાસરુઃ ।
સં સ્થતાે હ્ય બરે વાક્યં સગુ્રીવ મદમબ્રવીત્॥ ૪૯॥
વામાહ રાવણાે રા ભ્રાતરં રાક્ષસાિધપઃ ।
મહાકુલપ્રસતૂ વં રા સ વનચાિરણામ્॥ ૫૦॥
મમ ભ્રા સમાન વં તવ ના ત્યથર્િવ લવઃ ।
અહં યદહરં ભાયા રાજપતુ્રસ્ય િક તવ॥ ૫૧॥
િક ક ધાં યાિહ હિર ભલર્ઙ્કા શક્યા ન દૈવતૈઃ ।
પ્રાપ્તું િક માનવૈર પસ વવૈાર્નરયૂથપૈઃ॥ ૫૨॥
તં પ્રાપય તં વચનં તૂણર્મુ લુત્ય વાનરાઃ ।
પ્રાપદ્ય ત તદા ક્ષપં્ર િનહ તું દૃઢમુ ષ્ટ ભઃ॥ ૫૩॥
વાનરૈહર્ યમાન તુ શકુાે રામમથાબ્રવીત્ ।
ન દૂતાન્ ઘ્ન ત રાજે દ્ર વાનરાન્ વારય પ્રભાે॥ ૫૪॥
રામઃ શ્રુ વા તદા વાક્યં શકુસ્ય પિરદેિવતમ્ ।
મા વિધષ્ટે ત રામ તાન્ વારયામાસ વાનરાન્॥ ૫૫॥
પનુર બરમાસાદ્ય શકુઃ સગુ્રીવમબ્રવીત્ ।
બ્રૂિહ રાજન્ દશગ્રીવં િક વક્ષ્યા મ વ્ર યહમ્॥ ૫૬॥

સગુ્રીવ ઉવાચ ।
યથા વાલી મમ ભ્રાતા તથા વં રાક્ષસાધમ ।
હ તવ્ય વં મયા યત્ના સપતુ્રબલવાહનઃ॥ ૫૭॥
બ્રૂિહ મે રામચ દ્રસ્ય ભાયા હૃ વા ક્વ યાસ્ય સ ।
તતાે રામાજ્ઞયા વા શકંુ બ વા વરક્ષયત્॥ ૫૮॥
શાદૂર્લાેઽિપ તતઃ પવૂ દૃ ટ્વા કિપબલં મહત્ ।
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યથાવ કથયામાસ રાવણાય સ રાક્ષસઃ॥ ૫૯॥
દ ઘર્ ચ તાપરાે ભૂ વા િનઃશ્વસન્નાસ મ દરે ।
તતઃ સમુદ્રમાવેક્ષ્ય રામાે રક્તા તલાેચનઃ॥ ૬૦॥
પ ય લ મણ દુષ્ટાેઽસાૈ વાિરિધમાર્મપુાગતમ્ ।
ના ભન દ ત દુષ્ટાત્મા દશર્નાથ મમાનઘ॥ ૬૧॥
ના ત માનષુાેઽયં મે િક કિર ય ત વાનરૈઃ ।

અદ્ય પ ય મહાબાહાે શાષેિય યા મ વાિરિધમ્॥ ૬૨॥
પાદેનવૈ ગ મ ય ત વાનરા િવગત વરાઃ ।
ઇત્યુ વા ક્રાેધતામ્રાક્ષ આરાેિપતધનુર્ધર્રઃ॥ ૬૩॥
તૂણીરાદ્બાણમાદાય કાલા ગ્ સદશૃપ્રભમ્ ।
સ ધાય ચાપમાકૃ ય રામાે વાક્યમથાબ્રવીત્॥ ૬૪॥
પ ય તુ સવર્ભૂતાિન રામસ્ય શરિવક્રમમ્ ।
ઇદાની ં ભ મસા કુયા સમુદં્ર સિરતાં પ તમ્॥ ૬૫॥
અેવં બ્રવુ ત રામે તુ સશલૈવનકાનના ।
ચચાલ વસધુા દ્યાૈશ્ચ િદશશ્ચ તમસા તાઃ॥ ૬૬॥
ચુ ભે સાગરાે વેલાં ભયાદ્યાજેનમત્યગાત્ ।
ત મનક્રઝષા મીનાઃ પ્રતપ્તાઃ પિરતત્રસઃુ॥ ૬૭॥
અેત મન્ન તરે સાક્ષા સાગરાે િદવ્ય પ ક્ ।
િદવ્યાભરણસ પન્નઃ વભાસા ભાસયન્ િદશઃ॥ ૬૮॥
વા તઃસ્થિદવ્યરત્નાિન કરા યાં પિરગ્ હ્ય સઃ ।
પાદયાેઃ પુરતઃ ક્ષ વા રામસ્યાપેાયનં બહુ॥ ૬૯॥
દ ડવ પ્ર ણત્યાહ રામં રક્તા તલાેચનમ્ ।
ત્રાિહ ત્રાિહ જગન્નાથ રામ ત્રૈલાેક્યરક્ષક॥ ૭૦॥
જડાેઽહં રામ તે ષ્ટઃ જતા િન ખલં જગત્ ।
વભાવમ યથા કતુ કઃ શક્તાે દેવિન મતમ્॥ ૭૧॥
સ્થૂલાિન પ ચભૂતાિન જડા યવે વભાવતઃ ।
ષ્ટાિન ભવતૈતાિન વદાજ્ઞાં લઙ્ઘય ત ન॥ ૭૨॥

14 sanskritdocuments.org



અ યાત્મરામાયણે યુદ્ધકા ડમ્

તામસાદહમાે રામ ભૂતાિન પ્રભવ ત િહ ।
કારણાનુગમાત્તષેાં જડ વં તામસં વતઃ॥ ૭૩॥
િનગુર્ણ વં િનરાકારાે યદા માયાગુણાન્ પ્રભાે ।
લીલયાઙ્ગીકરાે ષ વં તદા વૈરાજનામવાન્॥ ૭૪॥
ગુણાત્મનાે િવરાજશ્ચ સ વાદે્દવા બભૂિવરે ।
ર ેગુણા પ્રજેશાદ્યા મ યાેભૂર્તપ ત તવ॥ ૭૫॥
વામહં માયયા છનં્ન લીલયા માનષુાકૃ તમ્॥ ૭૬॥
જડબુ દ્ધજર્ડાે મખૂર્ઃ કથં ના મ િનગુર્ણમ્ ।
દ ડ અેવ િહ મખૂાર્ણાં સન્માગર્પ્રાપકઃ પ્રભાે॥ ૭૭॥
ભૂતાનામમરશ્રેષ્ઠ પશનૂાં લગુડાે યથા ।
શરણં તે વ્ર મીશં શર યં ભક્તવ સલ ।
અભયં દેિહ મે રામ લઙ્કામાગ દદા મ તે॥ ૭૮॥
શ્રીરામ ઉવાચ ।
અમાેઘાેઽયં મહાબાણઃ ક મન્ દેશે િનપાત્યતામ્ ।
લકં્ષ્ય દશર્ય મે શીઘં્ર બાણસ્યામાેઘપા તનઃ॥ ૭૯॥
રામસ્ય વચનં શ્રુ વા કરે દૃ ટ્વા મહાશરમ્ ।
મહાેદિધમર્હાતે રાઘવં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૮૦॥
રામાેત્તરપ્રદેશે તુ દુ્રમકુલ્ય ઇ ત શ્રુતઃ ।
પ્રદેશ તત્ર બહવઃ પાપાત્માનાે િદવાિનશમ્॥ ૮૧॥
બાધ તે માં રઘુશ્રેષ્ઠ તત્ર તે પાત્યતાં શરઃ ।
રામેણ ષ્ટાે બાણ તુ ક્ષણાદાભીરમ ડલમ્॥ ૮૨॥
હ વા પનુઃ સમાગત્ય તૂણીરે પવૂર્વિ સ્થતઃ ।
તતાેઽબ્રવીદ્રઘુશ્રેષં્ઠ સાગરાે િવનયા વતઃ॥ ૮૩॥
નલઃ સતેું કરાે વ મન્ જલે મે િવશ્વકમર્ણઃ ।
સતુાે ધીમાન્ સમથાઽ મન્ કાય લ ધવરાે હિરઃ॥ ૮૪॥
ક ત ન તુ તે લાેકાઃ સવર્લાેકમલાપહામ્ ।
ઇત્યુ વા રાઘવં ન વા યયાૈ સ ધુરદૃ યતામ્॥ ૮૫॥
તતાે રામ તુ સગુ્રીવલ મણા યાં સમ વતઃ ।
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નલમાજ્ઞાપયચ્છ ઘં્ર વાનરૈઃ સતેુબ ધને॥ ૮૬॥
તતાેઽ તહૃષ્ટઃ લવગે દ્રયૂથપૈ-

મર્હાનગે દ્રપ્ર તમૈયુર્તાે નલઃ ।
બબ ધ સતેું શતયાજેનાયતં

સિુવ તં પવર્તપાદપૈદૃર્ઢમ્॥ ૮૭॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે
તીયઃ સગર્ઃ॥ ૩॥

॥ ચતુથર્ઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
સતેુમારભમાણ તુ તત્ર રામેશ્વરં શવમ્ ।
સસં્થા ય પજૂિય વાહ રામાે લાેકિહતાય ચ॥ ૧॥
પ્રણમે સતેુબ ધં યાે દૃ ટ્વા રામેશ્વરં શવમ્ ।
બ્રહ્મહત્યાિદપાપે યાે મુચ્યતે મદનુગ્રહાત્॥ ૨॥
સતેુબ ધે નરઃ ના વા દૃ ટ્વા રામેશ્વરં હરમ્ ।
સઙ્ક પિનયતાે ભૂ વા ગ વા વારાણસી ં નરઃ॥ ૩॥
આનીય ગઙ્ગાસ લલં રામેશમ ભ ષચ્ય ચ ।
સમુદ્રે ક્ષપ્તતદ્ભારાે બ્રહ્મ પ્રા ાેત્યસશંયમ્॥ ૪॥
કૃતાિન પ્રથમનેાહ્ના યાજેનાિન ચતુદર્શ ।
દ્વતીયને તથા ચાહ્ના યાજેનાિન તુ િવશ તઃ॥ ૫॥
તીયને તથા ચાહ્ના યાજેના યેકિવશ તઃ ।
ચતુથન તથા ચાહ્ના દ્વાિવશ તિર ત શ્રુતમ્॥ ૬॥
પ ચમને ત્રયાેિવશદ્યાજેનાિન સમ તતઃ ।
બબ ધ સાગરે સતેું નલાે વાનરસત્તમઃ॥ ૭॥
તનેવૈ જગ્મુઃ કપયાે યાજેનાનાં શતં દુ્રતમ્ ।
અસઙ્ખ્યાતાઃ સવુેલાિદ્ર ધુઃ લવગાેત્તમાઃ॥ ૮॥
આ હ્યમા ત રામાે લ મણાેઽ યઙ્ગદં તથા ।
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િદદકૃ્ષૂ રાઘવાે લઙ્કામા રાેહાચલં મહત્॥ ૯॥
દૃ ટ્વા લઙ્કાં સિુવ તીણા નાના ચત્ર વ કુલામ્ ।
ચત્રપ્રાસાદસ બાધાં વણર્પ્રાકારતાેરણામ્॥ ૧૦॥
પિરખા ભઃ શતઘ્ની ભઃ સઙ્ક્રમૈશ્ચ િવરા જતામ્ ।
પ્રાસાદાપેિર િવ તીણર્પ્રદેશે દશક ધરઃ॥૧૧॥
મિ ત્ર ભઃ સિહતાે વીરૈઃ િકર ટદશકાે વલઃ ।
નીલાિદ્ર શખરાકારઃ કાલમેઘસમપ્રભઃ॥૧૨॥
રત્નદ ડઃૈ સતચ્છત્રૈરનેકૈઃ પિરશાે ભતઃ ।
અેત મન્ન તરે બદ્ધાે મુક્તાે રામેણ વૈ શકુઃ॥ ૧૩॥
વાનરૈ તાિડતઃ સ યગ્ દશાનનમપુાગતઃ ।
પ્રહસન્ રાવણઃ પ્રાહ પીિડતઃ િક પરૈઃ શકુ॥૧૪॥
રાવણસ્ય વચઃ શ્રુ વા શકુાે વચનમબ્રવીત્ ।
સાગરસ્યાેત્તરે તીરેઽબ્રવં તે વચનં યથા ।
તત ઉ લુત્ય કપયાે ગ્ હી વા માં ક્ષણાત્તતઃ॥ ૧૫॥
મુ ષ્ટ ભનર્ખદ તૈશ્ચ હ તું લાેપ્તું પ્રચક્રમુઃ ।
તતાે માં રામ રક્ષે ત ક્રાેશ તં રઘપુુઙ્ગવઃ॥ ૧૬॥
િવ જ્યતા મ ત પ્રાહ િવ ષ્ટાેઽહં કપીશ્વરૈઃ ।
તતાેઽહમાગતાે ભીત્યા દૃ ટ્વા તદ્વાનરં બલમ્॥ ૧૭॥
રાક્ષસાનાં બલાૈઘસ્ય વાનરે દ્રબલસ્ય ચ ।
નૈતયાેિવદ્યતે સ ધદવદાનવયાેિરવ॥ ૧૮॥
પુરપ્રાકારમાયા ત ક્ષપ્રમેકતરં કુ ।
સીતાં વા મૈ પ્રયચ્છાશુ યુદં્ધ વા દ યતાં પ્રભાે॥૧૯॥
મામાહ રામ વં બ્રૂિહ રાવણં મદ્વચઃ શકુ ।
યદ્બલં ચ સમા શ્રત્ય સીતાં મે હૃતવાન સ॥ ૨૦॥
તદ્દશર્ય યથાકામં સસૈ યઃ સહબા ધવઃ ।
શ્વઃકાલે નગર ં લઙ્કાં સપ્રાકારાં સતાેરણામ્॥ ૨૧॥
રાક્ષસં ચ બલં પ ય શરૈિવ વં સતં મયા ।
ઘાેરરાષેમહં માેકે્ષ્ય બલં ધારય રાવણ॥ ૨૨॥
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ઇત્યુ વાપેરરામાથ રામઃ કમલલાેચનઃ ।
અેકસ્થાનગતા યત્ર ચ વારઃ પુ ષષર્ભાઃ॥ ૨૩॥
શ્રીરામાે લ મણશ્ચવૈ સગુ્રીવશ્ચ િવભીષણઃ ।
અેત અેવ સમથાર્ તે લઙ્કાં નાશિયતું પ્રભાે॥ ૨૪॥
ઉ પાટ ભ મીકરણે સવ તષ્ઠ તુ વાનરાઃ ।
તસ્ય યાદગૃ્ બલં દષંૃ્ટ પં પ્રહરણાિન ચ॥ ૨૫॥
વિધ ય ત પુરં સવર્મેક તષ્ઠ તુ તે ત્રયઃ ।
પ ય વાનરસનેાં તામસઙ્ખ્યાતાં પ્રપૂિરતામ્ ॥ ૨૬॥
ગજર્ ત વાનરા તત્ર પ ય પવર્તસિન્નભાઃ ।
ન શક્યા તે ગણિયતું પ્રાધા યને બ્રવી મ તે॥ ૨૭॥
અેષ યાેઽ ભમખુાે લઙ્કાં નદં તષ્ઠ ત વાનરઃ ।
યૂથપાનાં સહસ્રાણાં શતને પિરવાિરતઃ॥ ૨૮॥
સગુ્રીવસનેાિધપ તન લાે નામા ગ્ ન દનઃ ।
અેષ પવર્ત ઙ્ગાભઃ પદ્મિક જલ્કસિન્નભઃ॥ ૨૯॥
સ્ફાેટયત્ય ભસરં ધાે લાઙ્ગૂલં ચ પનુઃ પનુઃ ।
યવુરા ેઽઙ્ગદાે નામ વા લપતુ્રાેઽ તવીયર્વાન્॥ ૩૦॥
યને દષૃ્ટા જનક રામસ્યાતીવવ લભા ।
હનૂમાનષે િવખ્યાતાે હતાે યને તવાત્મજઃ॥ ૩૧॥
શ્વેતાે રજતસઙ્કાશાે મહાબુ દ્ધપરાક્રમઃ ।
તૂણ સગુ્રીવમાગત્ય પનુગર્ચ્છ ત વાનરઃ॥ ૩૨॥
ય વષે સહસઙ્કાશઃ પ યત્યતુલિવક્રમઃ ।
ર ભાે નામ મહાસ વાે લઙ્કાં નાશિયતું ક્ષમઃ॥ ૩૩॥
અેષ પ ય ત વૈ લઙ્કાં િદધક્ષિન્નવ વાનરઃ ।
શરભાે નામ રાજે દ્ર કાેિટયૂથપનાયકઃ॥ ૩૪॥
પનસશ્ચ મહાવીયા મૈ દશ્ચ દ્વિવદ તથા ।
નલશ્ચ સતેુકતાર્ઽસાૈ િવશ્વકમર્સતુાે બલી॥ ૩૫॥
વાનરાણાં વણર્ને વા સઙ્ખ્યાને વા ક ઈશ્વરઃ ।
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શરૂાઃ સવ મહાકાયાઃ સવ યુદ્ધા ભકાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૩૬॥
શક્તાઃ સવ ચૂણર્િયતું લઙ્કાં રક્ષાેગણૈઃ સહ ।
અેતષેાં બલસઙ્ખ્યાનં પ્રત્યેકં વ ચ્મ તે ॥૩૭॥
અેષાં કાેિટસહસ્રા ણ નવ પ ચ ચ સપ્ત ચ ।
તથા શઙ્ખસહસ્રા ણ તથાબુર્દશતાિન ચ॥ ૩૮॥
સગુ્રીવસ ચવાનાં તે બલમેત પ્રક તતમ્ ।
અ યષેાં તુ બલં નાહં વક્તું શક્તાેઽ મ રાવણ॥૩૯॥
રામાે ન માનષુઃ સાક્ષાદાિદનારાયણઃ પરઃ ।
સીતા સાક્ષા જગદ્ધતેુ શ્ચચ્છ ક્તજર્ગદા ત્મકા॥ ૪૦॥
તા યામવે સમુ પનં્ન જગ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
ત માદ્રામશ્ચ સીતાચ જગત તસ્થષુશ્ચ તાૈ॥ ૪૧॥
િપતરાૈ થવીપાલ તયાવેર કથં ભવેત્ ।
અ નતા વયાનીતા જગન્માતવૈ નક ॥ ૪૨॥
ક્ષણના શિન સસંારે શર રે ક્ષણભઙ્ગુરે ।
પ ચભૂતાત્મકે રાજંશ્ચતુિવશ તત વકે॥ ૪૩॥
મલમાંસા સ્થદુગર્ ધભૂિયષે્ઠઽહઙૃ્કતાલયે ।
કૈવાસ્થા વ્ય તિરક્તસ્ય કાયે તવ જડાત્મકે॥ ૪૪॥ var કૈવાસ્ય

ય કૃતે બ્રહ્મહત્યાિદપાતકાિન કૃતાિન ચ ।
ભાેગભાેક્તા તુ યાે દેહઃ સ દેહાેઽત્ર પ ત ય ત॥ ૪૫॥
પુ યપાપે સમાયાતાે વને સખુદુઃખયાેઃ ।
કારણે દેહયાેગાિદનાઽઽત્મનઃ કુ તાેઽિનશમ્॥૪૬॥
યાવદે્દહાેઽ મ કતાર્ મીત્યાત્માહઙુ્ક તેઽવશઃ ।
અ યાસાત્તાવદેવ સ્યા જન્મનાશાિદસ ભવઃ॥ ૪૭॥
ત મા વં ત્યજ દેહાદાવ ભમાનં મહામતે ।
આત્મા તિનમર્લઃ શદુ્ધાે િવજ્ઞાનાત્માઽચલાેઽવ્યયઃ॥ ૪૮॥
વાજ્ઞાનવશતાે બ ધં પ્ર તપદ્ય િવમુહ્ય ત ।
ત મા વં શદુ્ધભાવને જ્ઞા વાત્માનં સદા મર॥ ૪૯॥
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િવર ત ભજ સવર્ત્ર પતુ્રદારગ્ હાિદષુ ।
િનરયે વિપ ભાેગઃ સ્યાચ્છ્વશકૂરતનાવિપ॥ ૫૦॥
દેહં લ વા િવવેકાઢ ં દ્વજ વં ચ િવશષેતઃ ।
તત્રાિપ ભારતે વષ કમર્ભૂમાૈ સદુુલર્ભમ્॥ ૫૧॥
કાે િવદ્વાનાત્મસા કૃ વા દેહં ભાેગાનુગાે ભવેત્ ।
અત વં બ્રાહ્મણાે ભૂ વા પાૈલ ત્યતનયશ્ચ સન્॥ ૫૨॥
અજ્ઞાનીવ સદા ભાેગાનનુધાવ સ િક મુધા ।
ઇતઃ પરં વા ત્ય વા વં સવર્સઙ્ગં સમાશ્રય॥ ૫૩॥
રામમવે પરાત્મનં ભ ક્તભાવને સવર્દા ।
સીતાં સમ યર્ રામાય ત પાદાનુચરાે ભવ॥ ૫૪॥
િવમુક્તઃ સવર્પાપે યાે િવ લાેકં પ્રયાસ્ય સ ।
નાે ચેદ્ગ મ યસઽેધાેઽધઃ પનુરા ત્તવ જતઃ ।
અઙ્ગીકુ વ મદ્વાક્યં િહતમવે વદા મ તે॥ ૫૫॥
સ સઙ્ગ ત કુ ભજ વ હિર શર યં

શ્રીરાઘવં મરકતાપેલકા તકા તમ્ ।
સીતાસમેતમિનશં તચાપબાણં

સગુ્રીવલ મણિવભીષણસિેવતાઙ્ ઘ્રમ્॥ ૫૬॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે
ચતુથર્ઃ સગર્ઃ॥ ૪॥

॥ પ ચમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
શ્રુ વા શકુમખુાેદ્ગ તં વાક્યમજ્ઞાનનાશનમ્ ।
રાવણઃ ક્રાેધતામ્રાક્ષાે દહિન્નવ તમબ્રવીત્॥ ૧॥
અનુ વ્ય સદુુબુર્દ્ધે ગુ વદ્ભાષસે કથમ્ ।
શા સતાહં િત્રજગતાં વં માં શક્ષન્ન લ જસે॥ ૨॥
ઇદાનીમવે હ ન્મ વાં િક તુ પવૂર્કૃતં તવ ।
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મરા મ તને રક્ષા મ વાં યદ્યિપ વધાે ચતમ્॥ ૩॥
ઇતાે ગચ્છ િવમૂઢ વમવેં શ્રાેતું ન મે ક્ષમમ્ ।
મહાપ્રસાદ ઇત્યુ વા વપેમાનાે ગ્ હં યયાૈ॥ ૪॥
શકુાેઽિપ બ્રાહ્મણઃ પવૂ બ્ર હ્મષ્ઠાે બ્રહ્મિવત્તમઃ ।
વાનપ્રસ્થિવધાનને વને તષ્ઠન્ વકમર્કૃત્॥ ૫॥
દેવાનામ ભ દ્ યથ િવનાશાય સરુ દ્વષામ્ ।
ચકાર યજ્ઞિવત તમિવ ચ્છન્નાં મહામ તઃ॥ ૬॥
રાક્ષસાનાં િવરાેધાેઽભૂચ્છુકાે દેવિહતાેદ્યતઃ ।
વજ્રદંષ્ટ્ર ઇ ત ખ્યાત તત્રૈકાે રાક્ષસાે મહાન્॥ ૭॥
અ તરં પ્રે સરુા તષ્ઠચ્છુકાપકરણાેદ્યતઃ ।
કદા ચદાગતાેઽગ ત્ય તસ્યાશ્રમપદં મનુેઃ॥ ૮॥
તને સ પૂ જતાેઽગ ત્યાે ભાજેનાથ િનમિ ત્રતઃ ।
ગતે નાતું મનુાૈ કુ ભસ ભવે પ્રા ય ચા તરમ્॥ ૯॥
અગ ત્ય પ ક્ સાેઽિપ રાક્ષસઃ શકુમબ્રવીત્ ।
યિદ દાસ્ય સ મે બ્રહ્મન્ ભાજેનં દેિહ સા મષમ્॥ ૧૦॥
બહુકાલં ન ભુક્તં મે માંસં છાગાઙ્ગસ ભવમ્ ।
તથે ત કારયામાસ માંસભાજંે્ય સિવ તરમ્॥ ૧૧॥
ઉપિવષ્ટે મનુાૈ ભાેક્તું રાક્ષસાેઽતીવ સુ દરમ્ ।
શકુભાયાર્વપુ ર્ વા તાં ચા તમાહયન્ ખલઃ॥ ૧૨॥
નરમાંસં દદાૈ ત મૈ સપુક્વં બહુિવ તરમ્ ।
દ વવૈા તદર્ધે રક્ષ તતાે દૃ ટ્વા ચુકાપે સઃ॥ ૧૩॥
અમે યં માનષું માંસમગ ત્યઃ શકુમબ્રવીત્ ।
અભકં્ષ્ય માનષું માંસં દત્તવાન સ દુમર્તે॥ ૧૪॥
મહં્ય વં રાક્ષસાે ભૂ વા તષ્ઠ વં માનષુાશનઃ ।
ઇ ત શપ્તઃ શકુાે ભીત્યા પ્રાહાગ ત્યં મનુે વયા॥ ૧૫॥
ઇદાની ં ભા ષતં મેઽદ્ય માંસં દેહી ત િવ તરમ્ ।
તથવૈ દતં્ત ભાે દેવ િક મે શાપં પ્રદાસ્ય સ॥ ૧૬॥
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શ્રુ વા શકુસ્ય વચનં મુહૂત યાનમા સ્થતઃ ।
જ્ઞા વા રક્ષઃકૃતં સવ તતઃ પ્રાહ શકંુ સધુીઃ॥ ૧૭॥
તવાપકાિરણા સવ રાક્ષસને કૃતં વદમ્ ।
અિવચાયવ મે દત્તઃ શાપ તે મુિનસત્તમ॥ ૧૮॥
તથાિપ મે વચાેઽમાેઘમવેમવે ભિવ ય ત ।
રાક્ષસં વપુરાસ્થાય રાવણસ્ય સહાયકૃત્॥ ૧૯॥
તષ્ઠ તાવદ્યદા રામાે દશાનનવધાય િહ ।
આગ મ ય ત લઙ્કાયાઃ સમીપં વાનરૈઃ સહ॥ ૨૦॥
પ્રે ષતાે રાવણને વં ચારાે ભૂ વા રઘૂત્તમમ્ ।
દૃ ટ્વા શાપા દ્વિનમુર્ક્તાે બાેધિય વા ચ રાવણમ્॥ ૨૧॥
ત વજ્ઞાનં તતાે મુક્તઃ પરં પદમવા સ્ય સ ।
ઇત્યુક્તાેઽગ ત્યમુિનના શકુાે બ્રાહ્મણસત્તમઃ॥ ૨૨॥
બભવૂ રાક્ષસઃ સદ્યાે રાવણં પ્રા ય સં સ્થતઃ ।
ઇદાની ં ચાર પેણ દૃ ટ્વા રામં સહાનજુમ્॥ ૨૩॥
રાવણં ત વિવજ્ઞાનં બાેધિય વા પનુદુ્રર્તમ્ ।
પવૂર્વદ્બ્રાહ્મણાે ભૂ વા સ્થતાે વખૈાનસઃૈ સહ॥ ૨૪॥
તતઃ સમાગમદ્વદૃ્ધાે માલ્યવાન્ રાક્ષસાે મહાન્ ।
બુ દ્ધમાન્ની તિનપુણાે રાજ્ઞાે માતુઃ પ્રયઃ િપતા॥ ૨૫॥
પ્રાહ તં રાક્ષસં વીરં પ્રશા તનેા તરાત્મના ।

રાજન્ વચાે મેઽદ્ય શ્રુ વા કુ યથે સતમ્॥ ૨૬॥
યદા પ્રિવષ્ટા નગર ં નક રામવ લભા ।
તદાિદ પુયા દૃ ય તે િન મત્તાિન દશાનન॥ ૨૭॥
ઘાેરા ણ નાશહેતૂિન તાિન મે વદતઃ ।
ખર તિનતિનઘાષા મેઘા અ તભયઙ્કરાઃ॥ ૨૮॥
શાે ણતનેા ભવષર્ ત લઙ્કામુ ણને સવર્દા ।
દ ત દેવ લઙ્ગાિન વદ્ય ત પ્રચલ ત ચ॥ ૨૯॥
કા લકા પા ડુરૈદર્ તૈઃ પ્રહસત્યગ્રતઃ સ્થતા ।
ખરા ગાષેુ પ્ર ય તે મષૂકા નકુલૈઃ સહ॥ ૩૦॥
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મા ર્રેણ તુ યુદ્ ય ત પન્નગા ગ ડને તુ ।
કરાલાે િવકટાે મુ ડઃ પુ ષઃ કૃ ણિપઙ્ગલઃ॥ ૩૧॥
કાલાે ગ્ હા ણ સવષાં કાલે કાલે વવેક્ષતે ।
અેતા ય યાિન દૃ ય તે િન મત્તા યુદ્ભવ ત ચ॥ ૩૨॥
અતઃ કુલસ્ય રક્ષાથ શા ત કુ દશાનન ।
સીતાં સ કૃત્ય સધનાં રામાયાશુ પ્રયચ્છ ભાેઃ॥ ૩૩॥
રામં નારાયણં િવ દ્ધ િવદ્વષેં ત્યજ રાઘવે ।
ય પાદપાેતમા શ્રત્ય જ્ઞાિનનાે ભવસાગરમ્॥ ૩૪॥
તર ત ભ ક્તપૂતા તા તતાે રામાે ન માનષુઃ ।
ભજ વ ભ ક્તભાવને રામં સવર્હૃદાલયમ્॥ ૩૫॥
યદ્યિપ વં દુરાચારાે ભ યા પૂતાે ભિવ ય સ ।
મદ્વાક્યં કુ રાજે દ્ર કુલકાૈશલહેતવે॥ ૩૬॥
તત્તુ માલ્યવતાે વાક્યં િહતમુક્તં દશાનનઃ ।
ન મષર્ય ત દુષ્ટાત્મા કાલસ્ય વશમાગતઃ॥ ૩૭॥
માનવં કૃપણં રામમેકં શાખા ગાશ્રયમ્ ।
સમથ મ યસે કેન હીનં િપત્રા મુિન પ્રયમ્॥ ૩૮॥
રામેણ પ્રે ષતાે નનંૂ ભાષસે વમનગર્લમ્ ।
ગચ્છ દ્ધાેઽ સ બ ધુ વં સાેઢં સવ વયાેિદતમ્॥ ૩૯॥
ઇતાે મ કણર્પદવી ં દહત્યેતદ્વચ તવ ।
ઇત્યુ વા સવર્સ ચવૈઃ સિહતઃ પ્ર સ્થત તદા॥ ૪૦॥
પ્રાસાદાગ્રે સમાસીનઃ પ યન્ વાનરસિૈનકાન્ ।
યુદ્ધાયાયાજેય સવર્રાક્ષસાન્ સમપુ સ્થતાન્॥ ૪૧॥
રામાેઽિપ ધનુરાદાય લ મણને સમાહૃતમ્ ।
દૃ ટ્વા રાવણમાસીનં કાપેને કલષુીકૃતઃ॥ ૪૨॥
િકર િટનં સમાસીનં મિ ત્ર ભઃ પિરવે ષ્ટતમ્ ।
શશાઙ્કાધર્િનભનેવૈ બાણનેૈકેન રાઘવઃ॥ ૪૩॥
શ્વેતચ્છત્રસહસ્રા ણ િકર ટદશકં તથા ।
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ચચ્છેદ િન મષાધન તદદ્ભુત મવાભવત્॥ ૪૪॥
લ જતાે રાવણ તૂણ િવવેશ ભવનં વકમ્ ।
આહૂય રાક્ષસાન્ સવાર્ન્ પ્રહ તપ્રમખુાન્ ખલઃ॥ ૪૫॥
વાનરૈઃ સહ યુદ્ધાય નાેદયામાસ સ વરઃ ।
તતાે ભેર દઙ્ગાદ્યૈઃ પણવાનકગાેમખુૈઃ॥ ૪૬॥
મિહષાેષ્ટ્ર ૈઃ ખરૈઃ સહૈદ્વ િપ ભઃ કૃતવાહનાઃ ।
ખડ્ગશલૂધનઃુપાશય ષ્ટતાેમરશ ક્ત ભઃ॥૪૭॥
લ ક્ષતાઃ સવર્તાે લઙ્કાં પ્ર તદ્વારમપુાયયુઃ ।
ત પૂવર્મવે રામેણ નાેિદતા વાનરષર્ભાઃ॥ ૪૮॥
ઉદ્ય ય ગિર ઙ્ગા ણ શખરા ણ મહા ત ચ ।
ત ંશ્ચાે પાટ િવિવધાન્ યુદ્ધાય હિરયૂથપાઃ॥ ૪૯॥
પ્રેક્ષમાણા રાવણસ્ય તા યનીકાિન ભાગશઃ ।
રાઘવ પ્રયકામાથ લઙ્કામા હુ તદા॥ ૫૦॥
તે દુ્રમૈઃ પવર્તાગ્રૈશ્ચ મુ ષ્ટ ભશ્ચ લવઙ્ગમાઃ ।
તતઃ સહસ્રયૂથાશ્ચ કાેિટયૂથાશ્ચ યૂથપાઃ॥ ૫૧॥
કાેટ શતયુતાશ્ચા યે ધનુર્ગરં શમ્ ।
આ લવ તઃ લવ તશ્ચ ગજર્ તશ્ચ લવઙ્ગમાઃ॥ ૫૨॥
રામાે જયત્ય તબલાે લ મણશ્ચ મહાબલઃ ।
રા જય ત સગુ્રીવાે રાઘવેણાનપુા લતઃ॥ ૫૩॥
ઇત્યેવં ઘાષેય તશ્ચ સમં યુયુિધરેઽિર ભઃ ।
હનૂમાનઙ્ગદશ્ચવૈ કુમુદાે નીલ અેવ ચ॥ ૫૪॥
નલશ્ચ શરભશ્ચવૈ મૈ દાે દ્વિવદ અેવ ચ ।
બવાન્ દિધવક્ત્રશ્ચ કેસર તાર અેવ ચ॥ ૫૫॥

અ યે ચ બ લનઃ સવ યૂથપાશ્ચ લવઙ્ગમાઃ ।
દ્વારા યુ લુત્ય લઙ્કાયાઃ સવર્તાે ધુ ર્શમ્ ।
તદા ક્ષૈમર્હાકાયાઃ પવર્તાગ્રૈશ્ચ વાનરાઃ॥ ૫૬॥
િનજઘુ્ન તાિન રક્ષાં સ નખૈદર્ તૈશ્ચ વે ગતાઃ ।
રાક્ષસાશ્ચ તદા ભીમા દ્વારે યઃ સવર્તાે ષા॥ ૫૭॥
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િનગર્ત્ય ભ દપાલૈશ્ચ ખડ્ગૈઃ શલૂૈઃ પરશ્વધૈઃ ।
િનજઘુ્નવાર્નરાનીકં મહાકાયા મહાબલાઃ॥ ૫૮॥
રાક્ષસાંશ્ચ તથા જઘુ્નવાર્નરા જતકા શનઃ ।
તદા બભવૂ સમરાે માંસશાે ણતકદર્મઃ॥ ૫૯॥
રક્ષસાં વાનરાણાં ચ સ બભવૂાદ્ભુતાપેમઃ ।
તે હયૈશ્ચ ગજૈશ્ચવૈ રથૈઃ કા ચનસિન્નભૈઃ॥ ૬૦॥
રક્ષાવે્યાઘ્રા યુયુિધરે નાદય તાે િદશાે દશ ।
રાક્ષસાશ્ચ કપી દ્રાશ્ચ પર પરજયૈ ષણઃ॥ ૬૧॥
રાક્ષસાન્ વાનરા જઘુ્નવાર્નરાંશ્ચવૈ રાક્ષસાઃ ।
રામેણ િવ ના દષૃ્ટા હરયાે િદિવ ં શ ઃ॥ ૬૨॥
બભવૂુબર્ લનાે હૃષ્ટા તદા પીતા તા ઇવ ।
સીતા ભમશર્પાપને રાવણનેા ભપા લતાન્॥ ૬૩॥
હતશ્રીકાન્ હતબલાન્ રાક્ષસાન્ જઘુ્નરાજેસા ।
ચતુથાશાવશષેેણ િનહતં રાક્ષસં બલમ્॥ ૬૪॥
વસૈ યં િનહતં દૃ ટ્વા મેઘનાદાેઽથ દુષ્ટધીઃ ।
બ્રહ્મદત્તવરઃ શ્રીમાન તધાર્નં ગતાેઽસરુઃ॥ ૬૫॥
સવાર્સ્ત્રકુશલાે વ્યાે બ્રહ્માસે્ત્રણ સમ તતઃ ।
નાનાિવધાિન શસ્ત્રા ણ વાનરાનીકમદર્યન્॥ ૬૬॥
વવષર્ શર લાિન તદદ્ભુત મવાભવત્ ।
રામાેઽિપ માનયન્ બ્રાહ્મમસ્ત્રમસ્ત્રિવદાં વરઃ॥ ૬૭॥
ક્ષણં તૂ ણીમવુાસાથ દદશર્ પ તતં બલમ્ ।
વાનરાણાં રઘુશ્રેષ્ઠશ્ચુકાપેાનલસિન્નભઃ॥ ૬૮॥
ચાપમાનય સાૈ મત્રે બ્રહ્માસે્ત્રણાસરંુ ક્ષણાત્ ।
ભ મીકરાે મ મે પ ય બલમદ્ય રઘૂત્તમ॥ ૬૯॥
મેઘનાદાેઽિપ તચ્છ વા રામવાક્યમત દ્રતઃ ।
તૂણ જગામ નગરં માયયા માિયકાેઽસરુઃ॥ ૭૦॥
પ તતં વાનરાનીકં દૃ ટ્વા રામાેઽ તદુઃ ખતઃ ।
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ઉવાચ મા ત શીઘં્ર ગ વા ક્ષીરમહાેદિધમ્॥ ૭૧॥
તત્ર દ્રાેણ ગિરનાર્મ િદવ્યાષૈિધસમુદ્ભવઃ ।
તમાનય દુ્રતં ગ વા સ વય મહામતે॥ ૭૨॥
વાનરાૈઘાન્ મહાસ વાન્ ક ત તે સુ સ્થરા ભવેત્ ।
આજ્ઞાપ્રમાણ મત્યુ વા જગામાિનલન દનઃ॥ ૭૩॥
આનીય ચ ગિર સવાર્ન્ વાનરાન્ વાનરષર્ભઃ ।
વિય વા પનુ તત્ર સ્થાપિય વાઽઽયયાૈ દુ્રતમ્॥ ૭૪॥

પવૂર્વદ્ભૈરવં નાદં વાનરાણાં બલાૈઘતઃ ।
શ્રુ વા િવ મયમાપન્નાે રાવણાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૭૫॥
રાઘવાે મે મહાન્ શત્રુઃ પ્રાપ્તાે દેવિવિન મતઃ ।
હ તું તં સમરે શીઘં્ર ગચ્છ તુ મમ યૂથપાઃ॥ ૭૬॥
મિ ત્રણાે બા ધવાઃ શરૂા યે ચ મિ પ્રયકાિઙ્ક્ષણઃ ।
સવ ગચ્છ તુ યુદ્ધાય વિરતં મમ શાસનાત્॥ ૭૭॥
યે ન ગચ્છ ત યુદ્ધાય ભીરવઃ પ્રાણિવ લવાત્ ।
તાન્ હિન યા યહં સવાર્ન્ મચ્છાસનપરાઙ્મખુાન્॥ ૭૮॥
તચ્છ વા ભયસ ત્ર તા િનજર્ગ્મૂ રણકાેિવદાઃ ।
અ તકાયઃ પ્રહ તશ્ચ મહાનાદમહાેદરાૈ॥ ૭૯॥
દેવશત્રુિનકુ ભશ્ચ દેવા તકનરા તકાૈ ।
અપરે બ લનઃ સવ યયુયુર્દ્ધાય વાનરૈઃ॥ ૮૦॥
અેતે ચા યે ચ બહવઃ શરૂાઃ શતસહસ્રશઃ ।
પ્રિવ ય વાનરં સૈ યં મમ થુબર્લદિપતાઃ॥ ૮૧॥
ભુશુ ડી ભ દપાલૈશ્ચ બાણૈઃ ખડ્ગૈઃ પરશ્વધૈઃ ।
અ યૈશ્ચ િવિવધૈરસૈ્ત્રિનજઘુ્નહર્િરયૂથપાન્॥ ૮૨॥
તે પાદપૈઃ પવર્તાગ્રનૈર્ખદંષ્ટ્ર ૈશ્ચ મુ ષ્ટ ભઃ ।
પ્રાણૈિવમાેચયામાસઃુ સવર્રાક્ષસયૂથપાન્॥ ૮૩॥
રામેણ િનહતાઃ કે ચ સગુ્રીવેણ તથાપરે ।
હનૂમતા ચાઙ્ગદેન લ મણને મહાત્મના ।
યૂથપવૈાર્નરાણાં તે િનહતાઃ સવર્રાક્ષસાઃ॥ ૮૪॥
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રામતજેઃ સમાિવ ય વાનરા બ લનાેઽભવન્ ।
રામશ ક્તિવહીનાનામવેં શ ક્તઃ કુતાે ભવેત્॥ ૮૫॥
સવશ્વરઃ સવર્મયાે િવધાતા

માયામનુ ય વિવડ બનને ।
સદા ચદાન દમયાેઽિપ રામાે

યુદ્ધાિદલીલાં િવતનાે ત માયામ્॥ ૮૬॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે
પ ચમઃ સગર્ઃ॥ ૫॥

॥ષષ્ઠઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
શ્રુ વા યુદ્ધે બલં નષ્ટમ તકાયમખંુ મહત્ ।
રાવણાે દુઃખસ તપ્તઃ ક્રાેધને મહતાઽઽ તઃ॥ ૧॥
િનધાયે દ્ર જતં લઙ્કારક્ષણાથ મહાદ્યુ તઃ ।
વયં જગામ યુદ્ધાય રામેણ સહ રાક્ષસઃ॥ ૨॥
િદવં્ય સ્ય દનમા હ્ય સવર્શસ્ત્રાસ્ત્રસયંુતમ્ ।
રામમવેા ભદુદ્રાવ રાક્ષસે દ્રાે મહાબલઃ॥ ૩॥
વાનરાન્ બહુશાે હ વા બાણૈરાશીિવષાપેમૈઃ ।
પાતયામાસ સગુ્રીવપ્રમખુાન્ યૂથનાયકાન્॥ ૪॥
ગદાપા ણ મહાસ વં તત્ર દૃ ટ્વા િવભીષણમ્ ।
ઉ સસજર્ મહાશ ક્ત મયદત્તાં િવભીષણે॥ ૫॥
તામાપત તીમાલાેક્ય િવભીષણિવઘા તનીમ્ ।
દત્તાભયાેઽયં રામેણ વધાહા નાયમાસરુઃ॥ ૬॥
ઇત્યુ વા લ મણાે ભીમં ચાપમાદાય વીયર્વાન્ ।
િવભીષણસ્ય પુરતઃ સ્થતાેઽક પ ઇવાચલઃ॥ ૭॥
સા શ ક્તલર્ મણતનું િવવેશામાેઘશ ક્તતઃ ।

adhyaatmaRamyuddha.pdf 27



અ યાત્મરામાયણે યુદ્ધકા ડમ્

યાવ ત્યઃ શક્તયાે લાેકે માયાયાઃ સ ભવ ત િહ॥ ૮॥
તાસામાધારભૂતસ્ય લ મણસ્ય મહાત્મનઃ ।
માયાશ યા ભવે ક વા શષેાંશસ્ય હરે તનાેઃ॥ ૯॥
તથાિપ માનષું ભાવમાપન્ન તદનવુ્રતઃ ।
મૂ ચ્છતઃ પ તતાે ભૂમાૈ તમાદાતું દશાનનઃ॥ ૧૦॥
હ તૈ તાેલિયતું શક્તાે ન બભવૂા તિવ મતઃ ।
સવર્સ્ય જગતઃ સારં િવરાજં પરમેશ્વરમ્॥ ૧૧॥
કથં લાેકાશ્રયં િવ ં તાેલયે લઘુરાક્ષસઃ ।
ગ્રહીતુકામં સાૈ મિત્ર રાવણં વીક્ષ્ય મા તઃ॥ ૧૨॥
આજઘાનાેર સ કુ્રદ્ધાે વજ્રક પને મુ ષ્ટના ।
તને મુ ષ્ટપ્રહારેણ નુ યામપતદ્ભુિવ॥ ૧૩॥
આસ્યૈશ્ચ નતે્રશ્રવણૈ દ્વમન્ િધરં બહુ ।
િવઘૂણર્માનનયનાે રથાપેસ્થ ઉપાિવશત્॥ ૧૪॥
અથ લ મણમાદાય હનૂમાન્ રાવણાિદતમ્ ।
આનયદ્રામસામી યં બાહુ યાં પિરગ્ હ્ય તમ્॥ ૧૫॥
હનૂમતઃ સહૃુ વને ભ યા ચ પરમેશ્વરઃ ।
લઘુ વમગમદે્દવાે ગુ ણાં ગુ ર યજઃ॥ ૧૬॥
સા શ ક્તરિપ તં ત્ય વા જ્ઞા વા નારાયણાંશજમ્ ।
રાવણસ્ય રથં પ્રાગાદ્રાવણાેઽિપ શનૈ તતઃ॥ ૧૭॥
સજ્ઞામવા ય જગ્રાહ બાણાસનમથાે ષા ।
રામમવેા ભદુદ્રાવ દૃ ટ્વા રામાેઽિપ તં કુ્રધા॥ ૧૮॥
આ હ્યજગતાં નાથાે હનૂમ તં મહાબલમ્ ।
રથસં્થ રાવણં દૃ ટ્વા અ ભદુદ્રાવ રાઘવઃ॥ ૧૯॥
જ્યાશ દમકરાેત્તીવં્ર વજ્રિન પષેિનષુ્ઠરમ્ ।
રામાે ગ ભીરયા વાચા રાક્ષસે દ્રમવુાચ હ॥ ૨૦॥
રાક્ષસાધમ તષ્ઠાદ્ય ક્વ ગ મ ય સ મે પુરઃ ।
કૃ વાપરાધમવેં મે સવર્ત્ર સમદ શનઃ॥ ૨૧॥

28 sanskritdocuments.org



અ યાત્મરામાયણે યુદ્ધકા ડમ્

યને બાણને િનહતા રાક્ષસા તે જનાલયે ।
તનેવૈ વાં હિન યા મ તષ્ઠાદ્ય મમ ગાેચરે॥ ૨૨॥
શ્રીરામસ્ય વચઃ શ્રુ વા રાવણાે મા તાત્મજમ્ ।
વહ તં રાઘવં સઙ્ખ્યે શરૈ તી ણૈરતાડયત્॥ ૨૩॥
હતસ્યાિપ શરૈ તી ણવૈાર્યુસનૂાેઃ વતજેસા ।
વ્યવધર્ત પનુ તે ે નનદર્ ચ મહાકિપઃ॥ ૨૪॥
તતાે દૃ ટ્વા હનૂમ તં સવ્રણં રઘુસત્તમઃ ।
ક્રાેધમાહારયામાસ કાલ દ્ર ઇવાપરઃ॥ ૨૫॥
સાશ્વં રથં વજં સતંૂ શસ્ત્રાૈઘં ધનુર જસા ।
છતં્ર પતાકાં તરસા ચચ્છેદ શતસાયકૈઃ॥ ૨૬॥
તતાે મહાશરેણાશુ રાવણં રઘુસત્તમઃ ।
િવવ્યાધ વજ્રક પને પાકાિરિરવ પવર્તમ્॥ ૨૭॥
રામબાણહતાે વીરશ્ચચાલ ચ મુમાેહ ચ ।
હ તાિન્નપ તતશ્ચાપ તં સમીક્ષ્ય રઘૂત્તમઃ॥ ૨૮॥
અધર્ચ દ્રણે ચચ્છેદ ત કર ટં રિવપ્રભમ્ ।
અનુ ના મ ગચ્છ વ મદાની ં બાણપીિડતઃ॥ ૨૯॥
પ્રિવ ય લઙ્કામાશ્વાસ્ય શ્વઃ પ ય સ બલં મમ ।
રામબાણને સિંવદ્ધાે હતદપાઽથ રાવણઃ॥ ૩૦॥
મહત્યા લ જયા યુક્તાે લઙ્કાં પ્રાિવશદાતુરઃ ।
રામાેઽિપ લ મણં દૃ ટ્વા મૂ ચ્છતં પ તતં ભુિવ॥ ૩૧॥
માનષુ વમપુા શ્રત્ય લીલયાનુશશુાેચ હ ।
તતઃ પ્રાહ હનૂમ તં વ સ વય લ મણમ્॥ ૩૨॥
મહાષૈધીઃ સમાનીય પવૂર્વદ્વાનરાનિપ ।
તથે ત રઘવેણાેક્તાે જગામાશુ મહાકિપઃ॥ ૩૩॥
હનૂમાન્ વાયવુેગને ક્ષણાત્તી વાર્ મહાેદિધમ્ ।
અેત મન્ન તરે ચારા રાવણાય યવેદયન્॥ ૩૪॥
રામેણ પ્રે ષતાે દેવ હનૂમાન્ ક્ષીરસાગરમ્ ।
ગતાે નેતું લ મણસ્ય વનાથ મહાષૈધીઃ॥ ૩૫॥
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શ્રુ વા તચ્ચારવચનં રા ચ તાપરાેઽભવત્ ।
જગામ રાત્રાવેકાક કાલને મગ્ હં ક્ષણાત્॥ ૩૬॥
ગ્ હાગતં સમાલાેક્ય રાવણં િવ મયા વતઃ ।
કાલને મ વાચેદં પ્રા જ લભર્યિવહ્વલઃ ।
અઘ્યાર્િદકં તતઃ કૃ વા રાવણસ્યાગ્રતઃ સ્થતઃ॥ ૩૭॥
િક તે કરાે મ રાજે દ્ર િકમાગમનકારણમ્ ।
કાલને મમવુાચેદં રાવણાે દુઃખપીિડતઃ॥ ૩૮॥
મમાિપ કાલવશતઃ કષ્ટમેતદુપ સ્થતમ્ ।
મયા શ યા હતાે વીરાે લ મણઃ પ તતાે ભુિવ॥ ૩૯॥
તં વિયતુમાનેતુમાષેધીહર્નુમાન્ ગતઃ ।
યથા તસ્ય ભવે દ્વઘ્ન તથા કુ મહામતે॥ ૪૦॥
માયયા મુિનવષેેણ માેહય વ મહાકિપમ્ ।
કાલાત્યયાે યથા ભૂયાત્તથા કૃ વૈિહ મ દરે॥ ૪૧॥
રાવણસ્ય વચઃ શ્રુ વા કાલને મ વાચ તમ્ ।
રાવણેશ વચાે મેઽદ્ય ધારય ત વતઃ॥ ૪૨॥
પ્રયં તે કરવા યવે ન પ્રાણાન્ ધારયા યહમ્ ।
માર ચસ્ય યથાર યે પુરાભૂ ગ િપણઃ॥ ૪૩॥
તથવૈ મે ન સ દેહાે ભિવ ય ત દશાનન ।
હતાઃ પતુ્રાશ્ચ પાતૈ્રાશ્ચ બા ધવા રાક્ષસાશ્ચ તે॥ ૪૪॥
ઘાતિય વાઽસરુકુલં િવતનેાિપ િક તવ ।
રાજે્યન વા સીતયા વા િક દેહેન જડાત્મના॥ ૪૫॥
સીતાં પ્રયચ્છ રામાય રાજં્ય દેિહ િવભીષણે ।
વનં યાિહ મહાબાહાે ર યં મુિનગણાશ્રયમ્॥ ૪૬॥
ના વા પ્રાતઃ શભુજલે કૃ વા સ યાિદકાઃ િક્રયાઃ ।
તત અેકા તમા શ્રત્ય સખુાસનપિરગ્રહઃ॥ ૪૭॥
િવ જ્ય સવર્તઃ સઙ્ગ મતરાન્ િવષયાન્ બિહઃ ।
બિહઃપ્ર ત્તાક્ષગણં શનૈઃ પ્રત્યક્ પ્રવાહય॥ ૪૮॥
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પ્રકૃતે ભન્નમાત્માનં િવચારય સદાનઘ ।
ચરાચરં જગ કૃ નં દેહબુદ્ધ દ્રયાિદકમ્॥ ૪૯॥
આબ્રહ્મ ત બપયર્ તં દૃ યતે શ્રૂયતે ચ યત્ ।
સષૈા પ્રકૃ તિરત્યુક્તા સવૈ માયે ત ક તતા॥ ૫૦॥
સગર્ સ્થ તિવનાશાનાં જગદ્વકૃ્ષસ્ય કારણમ્ ।
લાેિહતશ્વેતકૃ ણાિદ પ્ર ઃ જ ત સવર્દા॥ ૫૧॥
કામક્રાેધાિદપતુ્રાદ્યાન્ િહસા ણાિદક યકાઃ ।
માેહય ત્યિનશં દેવમાત્માનં વૈગુર્ણૈિવભુમ્॥ ૫૨॥
ક ર્ વભાે વમખુાન્ વગુણાનાત્મનીશ્વરે ।
આરાે ય વવશં કૃ વા તને ક્ર ડ ત સવર્દા॥ ૫૩॥
શદુ્ધાેઽ યાત્મા યયા યુક્તઃ પ યતીવ સદા બિહઃ ।
િવ ત્ય ચ વમાત્માનં માયાગુણિવમાેિહતઃ॥ ૫૪॥
યદા સદુ્ગ ણા યુક્તાે બાે યતે બાેધ િપણા ।
િન ત્તદૃ ષ્ટરાત્માનં પ યત્યેવ સદા સુ્ફટમ્॥ ૫૫॥
વન્મુક્તઃ સદા દેહી મુચ્યતે પ્રાકૃતૈગુર્ણૈઃ ।
વમ યવેં સદાત્માનં િવચાયર્ િનયતે દ્રયઃ॥ ૫૬॥
પ્રકૃતેર યમાત્માનં જ્ઞા વા મુક્તાે ભિવ ય સ ।
યાતું યદ્યસમથાઽ સ સગુણં દેવમાશ્રય॥ ૫૭॥
હૃ પદ્મક ણકે વણર્પીઠે મ ણગણા વતે ।
દુશ્લ ણતરે તત્ર નક્યા સહ સં સ્થતમ્॥ ૫૮॥
વીરાસનં િવશાલાક્ષં િવદ્યુ પુ જિનભા બરમ્ ।
િકર ટહારકેયૂરકાૈ તુભાિદ ભર વતમ્॥ ૫૯॥
નપૂુરૈઃ કટકૈભાર્ તં તથવૈ વનમાલયા ।
લ મણને ધનુદ્વર્ દ્વકરેણ પિરસિેવતમ્॥ ૬૦॥
અેવં યા વા સદાત્માનં રામં સવર્હૃિદ સ્થતમ્ ।
ભ યા પરમયા યુક્તાે મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૬૧॥

વૈ ચિરતં તસ્ય ભક્તૈિનત્યમન યધીઃ ।
અેવં ચે કૃતપવૂાર્ ણ પાપાિન ચ મહા ત્યિપ ।
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ક્ષણાદેવ િવન ય ત યથાગ્ ે તૂલરાશયઃ॥ ૬૨॥
ભજ વ રામં પિરપૂણર્મેકં

િવહાય વૈરં િનજભ ક્તયુક્તઃ ।
હૃદા સદા ભાિવતભાવ પં

અનામ પં પુ ષં પુરાણમ્॥ ૬૩॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે ષષ્ઠઃ
સગર્ઃ॥ ૬॥

॥સપ્તમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
કાલને મવચઃ શ્રુ વા રાવણાેઽ તસિન્નભમ્ ।
જ વાલ ક્રાેધતામ્રાક્ષઃ સિપરદ્ ભિરવા ગ્ મત્॥ ૧॥
િનહ ન્મ વાં દુરાત્માનં મચ્છાસનપરાઙ્મખુમ્ ।
પરૈઃ િક ચદ્ગહૃી વા વં ભાષસે રામિકઙ્કરઃ॥ ૨॥
કાલને મ વાચેદં રાવણં દેવ િક કુ્રધા ।
ન રાેચતે મે વચનં યિદ ગ વા કરાે મ તત્॥ ૩॥
ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ શીઘં્ર કાલને મમર્હાસરુઃ ।
નાેિદતાે રાવણનેવૈ હનૂમ દ્વઘ્નકારણાત્॥ ૪॥
સ ગ વા િહમવ પાશ્વ તપાવેનમક પયત્ ।
તત્ર શ યૈઃ પિર તાે મુિનવષેધરઃ ખલઃ॥ ૫॥
ગચ્છતાે માગર્માસાદ્ય વાયુસનૂાેમર્હાત્મનઃ ।
તતાે ગ વા દદશાર્થ હનૂમાનાશ્રમં શભુમ્॥ ૬॥
ચ તયામાસ મનસા શ્રીમાન્ પવનન દનઃ ।
પુરા ન દષૃ્ટમેતન્મે મુિનમ ડલમુત્તમમ્॥ ૭॥
માગા િવભ્રં શતાે વા મે ભ્રમાે વા ચત્તસ ભવઃ ।
યદ્વાઽઽિવ યાશ્રમપદં દૃ ટ્વા મુિનમશષેતઃ॥ ૮॥
પી વા જલં તતાે યા મ દ્રાેણાચલમનુત્તમમ્ ।
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ઇત્યુ વા પ્રિવવેશાથ સવર્તાે યાજેનાયતમ્॥ ૯॥
આશ્રમં કદલીશાલખજૂર્રપનસાિદ ભઃ ।
સમા તં પક્વફલનૈર્મ્રશાખૈશ્ચ પાદપૈઃ॥ ૧૦॥
વૈરભાવિવિનમુર્ક્તં શદંુ્ધ િનમર્લલક્ષણમ્ ।
ત મન્મહાશ્રમે ર યે કાલને મઃ સ રાક્ષસઃ॥ ૧૧॥
ઇ દ્રયાેગં સમાસ્થાય ચકાર શવપજૂનમ્ ।
હનૂમાન ભવાદ્યાહ ગાૈરવેણ મહાસરુમ્॥ ૧૨॥
ભગવન્ રામદૂતાેઽહં હનૂમાન્નામ નામતઃ ।
રામકાયણ મહતા ક્ષીરા ધ ગ તુમુદ્યતઃ॥ ૧૩॥
ષા માં બાધતે બ્રહ્મન્નુદકં કુત્ર િવદ્યતે ।
યથેચ્છં પાતુ મચ્છા મ ક યતાં મે મનુીશ્વર॥ ૧૪॥
તચ્છ વા મા તવેાર્ક્યં કાલને મ તમબ્રવીત્ ।
કમ ડલુગતં તાેયં મમ વં પાતુમહર્ સ॥ ૧૫॥
ભુઙ્ વ ચેમાિન પક્વાિન ફલાિન તદન તરમ્ ।
િનવસ વ સખુનેાત્ર િનદ્રામેિહ વરા તુ મા॥ ૧૬॥
ભૂતં ભવં્ય ભિવ યં ચ ના મ તપસા વયમ્ ।
ઉ થતાે લ મણઃ સવ વાનરા રામવી ક્ષતાઃ॥ ૧૭॥
તચ્છ વા હનુમાનાહ કમ ડલજુલને મે ।
ન શા યત્યિધકા ણા તતાે દશર્ય મે જલમ્॥ ૧૮॥
તથેત્યાજ્ઞાપયામાસ વટંુ માયાિવક પતમ્ ।
વટાે દશર્ય િવ તીણ વાયુસનૂાજેર્લાશયમ્॥ ૧૯॥
િનમીલ્ય ચા ક્ષણી તાેયં પી વાગચ્છ મમા તકમ્ ।
ઉપદેક્ષ્યા મ તે મ તં્ર યને દ્રક્ષ્ય સ ચાષૈધીઃ॥ ૨૦॥
તથે ત દ શતં શીઘં્ર વટુના સ લલાશયમ્ ।
પ્રિવ ય હનુમાં તાેયમિપબન્મી લતેક્ષણઃ॥ ૨૧॥
તતશ્ચાગત્ય મકર મહામાયા મહાકિપમ્ ।
અગ્રસતં્ત મહાવેગાન્મા ત ઘાેર િપણી॥ ૨૨॥

adhyaatmaRamyuddha.pdf 33



અ યાત્મરામાયણે યુદ્ધકા ડમ્

તતાે દદશર્ હનુમાન્ ગ્રસ તી ં મકર ં ષા ।
દારયામાસ હ તા યાં વદનં સા મમાર હ॥ ૨૩॥
તતાેઽ તિરક્ષે દદશૃે િદવ્ય પધરાઙ્ગના ।
ધા યમાલી ત િવખ્યાતા હનૂમ તમથાબ્રવીત્॥ ૨૪॥
વ પ્રસાદાદહં શાપા દ્વમુક્તા મ કપીશ્વર ।
શપ્તાહં મુિનના પવૂર્મ સરા કારણા તરે॥ ૨૫॥
આશ્રમે ય તુ તે દષૃ્ટઃ કાલને મમર્હાસરુઃ ।
રાવણપ્રિહતાે માગ િવઘં્ન કતુ તવાનઘ॥ ૨૬॥
મુિનવષેધરાે નાસાૈ મુિનિવપ્રિવિહસકઃ ।
જિહ દુષં્ટ ગચ્છ શીઘં્ર દ્રાેણાચલમનુત્તમમ્॥ ૨૭॥
ગચ્છા યહં બ્રહ્મલાેકં વ પશાર્દ્ધતક મષા ।
ઇત્યુ વા સા યયાૈ વગ હનૂમાન યથાશ્રમમ્॥ ૨૮॥
આગતં તં સમાલાેક્ય કાલને મરભાષત ।
િક િવલ બેન મહતા તવ વાનરસત્તમ॥ ૨૯॥
ગ્ હાણ મત્તાે મ ત્રાં વં દેિહ મે ગુ દ ક્ષણામ્ ।
ઇત્યુક્તાે હનુમાન્મુ ષ્ટ દૃઢં બદ્ વાહ રાક્ષસમ્॥ ૩૦॥
ગ્ હાણ દ ક્ષણામેતા મત્યુ વા િનજઘાન તમ્ ।
િવ જ્ય મુિનવષેં સ કાલને મમર્હાસરુઃ॥ ૩૧॥
યુયુધે વાયપુતુ્રેણ નાનામાયાિવધાનતઃ ।
મહામાિયકદૂતાેઽસાૈ હનૂમાન્માિયનાં િરપુઃ॥ ૩૨॥
જઘાન મુ ષ્ટના શી ણર્ ભગ્ મૂધાર્ મમાર સઃ ।
તતઃ ક્ષીરિનિધ ગ વા દૃ ટ્વા દ્રાેણં મહા ગિરમ્॥ ૩૩॥
અદૃ ટ્વા ચાષૈધી તત્ર ગિરમુ પાટ સ વરઃ ।
ગ્ હી વા વાયવુેગને ગ વા રામસ્ય સિન્નિધમ્॥ ૩૪॥
ઉવાચ હનુમાન્ રામમાનીતાેઽયં મહા ગિરઃ ।
યદ્યુક્તં કુ દેવેશ િવલ બાે નાત્ર યજુ્યતે॥ ૩૫॥
શ્રુ વા હનૂમતાે વાક્યં રામઃ સ તુષ્ટમાનસઃ ।
ગ્ હી વા ચાષૈધીઃ શીઘં્ર સષુેણને મહામ તઃ॥ ૩૬॥
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ચિક સાં કારયામાસ લ મણાય મહાત્મને ।
તતઃ સપુ્તાે થત ઇવ બુદ્ વા પ્રાવેાચ લ મણઃ॥ ૩૭॥
તષ્ઠ તષ્ઠ ક્વ ગ તા સ હન્મીદાની ં દશાનન ।
ઇ ત બ્રવુ તમાલાેક્ય મૂ યર્વઘ્રાય રાઘવઃ॥ ૩૮॥
મા ત પ્રાહ વ સાદ્ય વ પ્રસાદાન્મહાકપે ।
િનરામયં પ્રપ યા મ લ મણં ભ્રાતરં મમ॥ ૩૯॥
ઇત્યુ વા વાનરૈઃ સાધ સગુ્રીવેણ સમ વતઃ ।
િવભીષણમતનેવૈ યુદ્ધાય સમવ સ્થતઃ॥ ૪૦॥
પાષાણૈઃ પાદપૈશ્ચવૈ પવર્તાગ્રૈશ્ચ વાનરાઃ ।
યુદ્ધાયા ભમખુા ભૂ વા યયુઃ સવ યુયુ સવઃ॥ ૪૧॥
રાવણાે િવવ્યથે રામબાણૈિવદ્ધાે મહાસરુઃ ।
માતઙ્ગ ઇવ સહેન ગ ડનેવે પન્નગઃ॥ ૪૨॥
અ ભભૂતાેઽગમદ્રા રાઘવેણ મહાત્મના ।
સહાસને સમાિવ ય રાક્ષસાિનદમબ્રવીત્॥ ૪૩॥
માનષુેણવૈ મે ત્યુમાહ પવૂ િપતામહઃ ।
માનષુાે િહ ન માં હ તું શક્તાેઽ ત ભુિવ કશ્ચન॥ ૪૪॥
તતાે નારાયણઃ સાક્ષાન્માનષુાેઽભૂન્ન સશંયઃ ।
રામાે દાશર થભૂર્ વા માં હ તું સમપુ સ્થતઃ॥ ૪૫॥
અનર યને ય પૂવ શપ્તાેઽહં રાક્ષસશે્વર ।
ઉ પ સ્યતે ચ મદં્વશે પરમાત્મા સનાતનઃ॥ ૪૬॥
તને વં પતુ્રપાતૈ્રૈશ્ચ બા ધવૈશ્ચ સમ વતઃ ।
હિન યસે ન સ દેહ ઇત્યુ વા માં િદવં ગતઃ॥ ૪૭॥
સ અેવ રામઃ સ તાે મદથ માં હિન ય ત ।
કુ ભકણર્ તુ મૂઢાત્મા સદા િનદ્રાવશં ગતઃ॥ ૪૮॥
તં િવબાે ય મહાસ વમાનય તુ મમા તકમ્ ।
ઇત્યુક્તા તે મહાકાયા તૂણ ગ વા તુ યત્નતઃ॥ ૪૯॥
િવબાે ય કુ ભશ્રવણં િન યૂ રાવણસિન્નિધમ્ ।
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નમસૃ્કત્ય સ રા નમાસનાપેિર સં સ્થતઃ॥ ૫૦॥
તમાહ રાવણાે રા ભ્રાતરં દ નયા ગરા ।
કુ ભકણર્ િનબાેધ વં મહ કષ્ટમપુ સ્થતમ્॥ ૫૧॥
રામેણ િનહતાઃ શરૂાઃ પતુ્રાઃ પ્રાતૈ્રાશ્ચ બા ધવાઃ ।
િક કતર્વ્ય મદાની ં મે ત્યુકાલ ઉપ સ્થતે॥ ૫૨॥
અેષ દાશરથી રામઃ સગુ્રીવસિહતાે બલી ।
સમુદં્ર સબલ તી વાર્ મૂલં નઃ પિરકૃ ત ત॥ ૫૩॥
યે રાક્ષસા મખુ્યતમા તે હતા વાનરૈયુર્િધ ।
વાનરાણાં ક્ષયં યુદ્ધે ન પ યા મ કદાચન॥ ૫૪॥
નાશય વ મહાબાહાે યદથ પિરબાેિધતઃ ।
ભ્રાતુરથ મહાસ વ કુ કમર્ સદુુ કરમ્॥ ૫૫॥
શ્રુ વા તદ્રાવણે દ્રસ્ય વચનં પિરદેિવતમ્ ।
કુ ભકણા જહાસાેચ્ચવૈર્ચનં ચેદમબ્રવીત્॥ ૫૬॥
પુરા મ ત્રિવચારે તે ગિદતં યન્મયા પ ।
તદદ્ય વામપુગતં ફલં પાપસ્ય કમર્ણઃ॥ ૫૭॥
પવૂર્મવે મયા પ્રાેક્તાે રામાે નારાયણઃ પરઃ ।
સીતા ચ યાેગમાયે ત બાેિધતાેઽિપ ન બુ યસે॥ ૫૮॥
અેકદાહં વને સાનાૈ િવશાલાયાં સ્થતાે િન શ ।
દષૃ્ટાે મયા મુિનઃ સાક્ષાન્નારદાે િદવ્યદશર્નઃ॥ ૫૯॥
તમબ્રવં મહાભાગ કુતાે ગ તા સ મે વદ ।
ઇત્યુક્તાે નારદઃ પ્રાહ દેવાનાં મ ત્રણે સ્થતઃ॥ ૬૦॥
તત્રાે પન્નમુદ તં તે વક્ષ્યા મ ત વતઃ ।
યવુા યાં પીિડતા દેવાઃ સવ િવ મપુાગતાઃ॥ ૬૧॥
ઊચુ તે દેવદેવેશં તુ વા ભ યા સમાિહતાઃ ।
જિહ રાવણમક્ષાે યં દેવ ત્રૈલાેક્યક ટકમ્॥ ૬૨॥
માનષુેણ ત તસ્ય ક પતા બ્રહ્મણા પુરા ।
અત વં માનષુાે ભૂ વા જિહ રાવણક ટકમ્॥ ૬૩॥
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તથેત્યાહ મહાિવ ઃ સત્યસઙ્ક પ ઈશ્વરઃ ।
તાે રઘુકુલે દેવાે રામ ઇત્ય ભિવશ્રુતઃ॥ ૬૪॥

સ હિન ય ત વઃ સવાર્િનત્યુ વા પ્રયયાૈ મુિનઃ ।
અતાે નીિહ રામં વં પરં બ્રહ્મ સનાતનમ્॥ ૬૫॥
ત્યજ વૈરં ભજ વાદ્ય માયામાનષુિવગ્રહમ્ ।
ભજતાે ભ ક્તભાવને પ્રસીદ ત રઘૂત્તમઃ॥ ૬૬॥
ભ ક્તજર્િનત્રી જ્ઞાનસ્ય ભ ક્તમાક્ષપ્રદાિયની ।
ભ ક્તહીનને ય ક ચ કૃતં સવર્મસ સમમ્॥ ૬૭॥
અવતારાઃ સબુહવાે િવ ણાેલ લાનુકાિરણઃ ।
તષેાં સહસ્રસદશૃાે રામાે જ્ઞાનમયઃ શવઃ॥ ૬૮॥
રામં ભજ ત િનપુણા મનસા વચસાઽિનશમ્ ।
અનાયાસને સસંારં તી વાર્ યા ત હરેઃ પદમ્॥ ૬૯॥
યે રામમવે સતતં ભુિવ શદુ્ધસ વા

યાય ત તસ્ય ચિરતાિન પઠ ત સ તઃ ।
મુક્તા ત અેવ ભવભાેગમહાિહપાશઃૈ

સીતાપતેઃ પદમન તસખંુ પ્રયા ત॥ ૭૦॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે સપ્તમઃ
સગર્ઃ॥ ૭॥

॥અષ્ટમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
કુ ભકણર્વચઃ શ્રુ વા ભ્રુકુટ િવકટાનનઃ ।
દશગ્રીવાે જગાદેદમાસનાદુ પતિન્નવ॥ ૧॥
વમાનીતાે ન મે જ્ઞાનબાેધનાય સબુુ દ્ધમાન્ ।
મયા કૃતં સમીકૃત્ય યુ ય વ યિદ રાેચતે॥ ૨॥
નાે ચેદ્ગચ્છ સષુુ યથ િનદ્રા વાં બાધતેઽધનુા ।
રાવણસ્ય વચઃ શ્રુ વા કુ ભકણા મહાબલઃ॥ ૩॥
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ષ્ટાેઽય મ ત િવજ્ઞાય તૂણ યુદ્ધાય િનયર્યાૈ ।
સ લઙ્ઘિય વા પ્રાકારં મહાપવર્તસિન્નભઃ॥ ૪॥
િનયર્યાૈ નગરાત્તૂણ ભીષયન્ હિરસિૈનકાન્ ।
સ નનાદ મહાનાદં સમુદ્રમ ભનાદયન્॥ ૫॥
વાનરાન્ કાલયામાસ બાહુ યાં ભક્ષયન્ ષા ।
કુ ભકણ તદા દૃ ટ્વા સપક્ષ મવ પવર્તમ્॥ ૬॥
દુદુ્રવવુાર્નરાઃ સવ કાલા તક મવા ખલાઃ ।
ભ્રમ તં હિરવાિહ યાં મુદ્ગરેણ મહાબલમ્॥ ૭॥
કાલય તં હર ન્ વેગાદ્ભક્ષય તં સમ તતઃ ।
ચૂણર્ય તં મુદ્ગરેણ પા ણપાદૈરનેકધા॥ ૮॥
કુ ભકણ તદા દૃ ટ્વા ગદાપા ણિવભીષણઃ ।
નનામ ચરણં તસ્ય ભ્રાતજુ્યષ્ઠસ્ય બુ દ્ધમાન્॥ ૯॥
િવભીષણાેઽહં ભ્રાતુમ દયાં કુ મહામતે ।
રાવણ તુ મયા ભ્રાતબર્હુધા પિરબાેિધતઃ॥ ૧૦॥
સીતાં દેહી ત રામાય રામઃ સાક્ષા જનાદર્નઃ ।
ન ણાે ત ચ માં હ તું ખડ્ગમુદ્ય ય ચાેક્તવાન્॥ ૧૧॥
િધક્ વાં ગચ્છે ત માં હ વા પદા પાિપ ભરા તઃ ।
ચતુ ભમર્િ ત્ર ભઃ સાધ રામં શરણમાગતઃ॥ ૧૨॥
તચ્છ વા કુ ભકણાઽિપ જ્ઞા વા ભ્રાતરમાગતમ્ ।
સમા લઙ્ગ્ય ચ વ સ વં વ રામપદાશ્રયાત્॥ ૧૩॥
કુલસરંક્ષણાથાર્ય રાક્ષસાનાં િહતાય ચ ।
મહાભાગવતાેઽ સ વં પુરા મે નારદાચ્છતમ્॥ ૧૪॥
ગચ્છ તાત મમેદાની ં દૃ યતે ન ચ િક ચન ।
મદ યાે વા પરાે વાિપ મદમત્તિવલાેચનઃ॥ ૧૫॥
ઇત્યુક્તાેઽશ્રુમખુાે ભ્રાતુશ્ચરણાવ ભવ દ્ય સઃ ।
રામપાશ્વર્મપુાગત્ય ચ તાપર ઉપ સ્થતઃ॥ ૧૬॥
કુ ભકણાઽિપ હ તા યાં પાદા યાં પષેયન્ હર ન્ ।
ચચાર વાનર ં સનેાં કાલયન્ ગ ધહ તવત્॥ ૧૭॥
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દૃ ટ્વા તં રાઘવઃ કુ્રદ્ધાે વાયવ્યં શસ્ત્રમાદરાત્ ।
ચક્ષપે કુ ભકણાર્ય તને ચચ્છેદ રક્ષસઃ॥ ૧૮॥
સમુદ્ગરં દક્ષહ તં તને ઘાેરં નનાદ સઃ ।
સ હ તઃ પ તતાે ભૂમાવનેકાનદર્યન્ કપીન્॥ ૧૯॥
પયર્ તમા શ્રતાઃ સવ વાનરા ભયવેિપતાઃ ।
રામરાક્ષસયાેયુર્દં્ધ પ ય તઃ પયર્વ સ્થતાઃ॥ ૨૦॥
કુ ભકણર્ છન્નહ તઃ શાલમુદ્ય ય વેગતઃ ।
સમરે રાઘવં હ તું દુદ્રાવ તમથાેઽ ચ્છનત્॥ ૨૧॥
શાલને સિહતં વામહ તમૈ દ્રણે રાઘવઃ ।
છન્નબાહુમથાયા તં નદર્ તં વીક્ષ્ય રાઘવઃ॥ ૨૨॥
દ્વાવધર્ચ દ્રાૈ િન શતાવાદાયાસ્ય પદદ્વયમ્ ।
ચચ્છેદ પ તતાૈ પાદાૈ લઙ્કાદ્વાિર મહા વનાૈ॥ ૨૩॥
િનકૃત્તપા ણપાદાેઽિપ કુ ભકણાઽ તભીષણઃ ।
વડવામખુવદ્વક્ત્રં વ્યાદાય રઘનુ દનમ્॥ ૨૪॥
અ ભદુદ્રાવ િનનદન્ રાહુશ્ચ દ્રમસં યથા ।
અપૂરય ચ્છતાગ્રૈશ્ચ સાયકૈ તદ્રઘૂત્તમઃ॥ ૨૫॥
શરપૂિરતવક્ત્રાેઽસાૈ ચુક્રાેશા તભયઙ્કરઃ ।
અથ સયૂર્પ્રતીકાશમૈ દં્ર શરમનુત્તમમ્॥ ૨૬॥
વ શિનસમં રામ શ્ચક્ષપેાસરુ ત્યવે ।
સ ત પવર્તસઙ્કાશં સુ્ફર કુ ડલદંષ્ટ્રકમ્॥ ૨૭॥
ચકતર્ રક્ષાેઽિધપતેઃ શરાે ત્ર મવાશિનઃ ।
ત ચ્છરઃ પ તતં લઙ્કાદ્વાિર કાયાે મહાેદધાૈ॥ ૨૮॥
શરાેઽસ્ય રાેધયદ્દવ્ારં કાયાે નક્રાદ્યચૂણર્યત્ ।
તતાે દેવાઃ સઋષયાે ગ ધવાર્ઃ પન્નગાઃ ખગાઃ॥ ૨૯॥
સદ્ધા યક્ષા ગુહ્યકાશ્ચ અ સરાે ભશ્ચ રાઘવમ્ ।
ઈિડરે કુસમુાસારૈવર્ષર્ તશ્ચા ભન દતાઃ॥ ૩૦॥
આજગામ તદા રામં દ્રષંુ્ટ દેવમનુીશ્વરઃ ।
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નારદાે ગગનાત્તુણ વભાસા ભાસયન્ િદશઃ॥ ૩૧॥
રામ મ દ વર યામમુદારાઙ્ગં ધનુધર્રમ્ ।
ઈષત્તામ્રિવશાલાક્ષમૈ દ્રાસ્ત્રા ચતબાહુકમ્॥ ૩૨॥
દયાદ્રર્દષૃ્ટ ા પ ય તં વાનરા છરપીિડતાન્ ।
દૃ ટ્વા ગદ્ગદયા વાચા ભ યા તાેતું પ્રચક્રમે॥ ૩૩॥
નારદ ઉવાચ ।
દેવદેવ જગન્નાથ પરમાત્મન્ સનાતન ।
નારાયણા ખલાધાર િવશ્વસા ક્ષન્નમાેઽ તુ તે॥ ૩૪॥
િવશદુ્ધજ્ઞાન પાેઽિપ વં લાેકાન તવ ચયન્ ।
માયયા મનુ કારઃ સખુદુઃખાિદમાિનવ॥ ૩૫॥
વં માયયા ગુહ્યમાનઃ સવષાં હૃિદ સં સ્થતઃ ।
વય જ્યાે તઃ વભાવ વં વ્યક્તઅેવામલાત્મનામ્॥ ૩૬॥
ઉન્મીલયન્ જસ્યેતન્નતે્રે રામ જગ ત્રયમ્ ।
ઉપસિંહ્રયતે સવ વયા ચ િનમીલનાત્॥ ૩૭॥
ય મન્ સવર્ મદં ભા ત યતશ્ચૈતચ્ચરાચરમ્ ।
ય માન્ન િક ચ લાેકેઽ મ ત મૈ તે બ્રહ્મણે નમઃ॥ ૩૮॥
પ્રકૃ ત પુ ષં કાલં વ્યક્તાવ્યક્ત વ િપણમ્ ।
યં ન ત મુિનશ્રેષ્ઠા ત મૈ રામાય તે નમઃ॥ ૩૯॥
િવકારરિહતં શદંુ્ધ જ્ઞાન પં શ્રુ તજર્ગાૈ ।
વાં સવર્જગદાકારમૂ ત ચા યાહ સા શ્રુ તઃ॥ ૪૦॥
િવરાેધાે દૃ યતે દેવ વૈિદકાે વેદવાિદનામ્ ।
િનશ્ચયં નાિધગચ્છ ત વ પ્રસાદં િવના બુધાઃ॥ ૪૧॥
માયયા ક્ર ડતાે દેવ ન િવરાેધાે મનાગિપ ।
ર મ લં રવેયર્દ્વદ્દ ૃ યતે જલવદ્ ભ્રમાત્॥ ૪૨॥
ભ્રા તજ્ઞાનાત્તથા રામ વિય સવ પ્રક યતે ।
મનસાેઽિવષયાે દેવ પં તે િનગુર્ણં પરમ્॥ ૪૩॥
કથં દૃ યં ભવેદે્દવ દૃ યાભાવે ભજે કથમ્ ।
અત તવાવતારેષુ પા ણ િનપુણા ભુિવ॥ ૪૪॥
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ભજ ત બુ દ્ધસ પન્ના તર ત્યેવ ભવાણર્વમ્ ।
કામક્રાેધાદય તત્ર બહવઃ પિરપ થનઃ॥ ૪૫॥
ભીષય ત સદા ચેતાે મા ર્રા મષૂકં યથા ।
વન્નામ મરતાં િનતં્ય વદૂ્રપમિપ માનસે॥ ૪૬॥
વ પૂ િનરતાનાં તે કથા તપરાત્મનામ્ ।
વદ્ભક્તસઙ્ ગનાં રામ સસંારાે ગાે પદાયતે॥ ૪૭॥
અત તે સગુણં પં યા વાહં સવર્દા હૃિદ ।
મુક્તશ્ચરા મ લાેકેષુ પજૂ્યાેઽહં સવર્દૈવતૈઃ॥ ૪૮॥
રામ વયા મહ કાય કૃતં દેવિહતેચ્છયા ।
કુ ભકણર્વધનેાદ્ય ભૂભારાેઽયં ગતઃ પ્રભાે॥ ૪૯॥
શ્વાે હિન ય ત સાૈ મિત્રિર દ્રજેતારમાહવે ।
હિન યસઽેથ રામ વં પરશ્વાે દશક ધરમ્॥ ૫૦॥
પ યા મ સવ દેવેશ સદ્ધઃૈ સહ નભાેગતઃ ।
અનુગ્ હ્ણ વ માં દેવ ગ મ યા મ સરુાલયમ્॥ ૫૧॥
ઇત્યુ વા રામમામ ય નારદાે ભગવા ષઃ ।
યયાૈ દેવૈઃ પજૂ્યમાનાે બ્રહ્મલાેકમક મષમ્॥ ૫૨॥
ભ્રાતરં િનહતં શ્રુ વા કુ ભકણ મહાબલમ્ ।
રાવણઃ શાેકસ તપ્તાે રામેણા ક્લષ્ટકમર્ણા॥ ૫૩॥
મૂ ચ્છતઃ પ તતાે ભૂમાવુ થાય િવલલાપ હ ।
િપ વં્ય િનહતં શ્રુ વા િપતરં ચા તિવહ્વલમ્॥ ૫૪॥
ઇ દ્ર જ પ્રાહ શાેકાત ત્યજ શાેકં મહામતે ।
વ્યેતુ તે દુઃખમ ખલં વસ્થાે ભવ મહીપતે॥ ૫૬॥
સવ સમીકિર યા મ હિન યા મ ચ વૈ િરપનૂ્ ।
ગ વા િનકુ ભલાં સદ્ય તપર્િય વા હુતાશનમ્॥ ૫૭॥
લ વા રથાિદકં ત માદજેયાેઽહં ભવા યરેઃ ।
ઇત્યુ વા વિરતં ગ વા િનિદષં્ટ હવનસ્થલમ્॥ ૫૮॥
રક્તમાલ્યા બરધરાે રક્તગ ધાનુલપેનઃ ।
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િનકુ ભલાસ્થલે માનૈી હવનાયાપેચક્રમે॥ ૫૯॥
િવભીષણાેઽથ તચ્છ વા મેઘનાદસ્ય ચે ષ્ટતમ્ ।
પ્રાહ રામાય સકલં હાેમાર ભં દુરાત્મનઃ॥ ૬૦॥
સમા યતે ચેદ્ધાેમાેઽયં મેઘનાદસ્ય દુમર્તેઃ ।
તદાજેયાે ભવેદ્રામ મેઘનાદઃ સરુાસરૈુઃ॥ ૬૧॥
અતઃ શીઘં્ર લ મણને ઘાતિય યા મ રાવ ણમ્ ।
આજ્ઞાપય મયા સાધ લ મણં બ લનાં વરમ્ ।
હિન ય ત ન સ દેહાે મેઘનાદં તવાનજુઃ॥ ૬૨॥
શ્રીરામચ દ્ર ઉવાચ ।
અહમવેાગ મ યા મ હ તુ મ દ્ર જતં િરપુમ્ ।
આગ્ ેયને મહાસે્ત્રણ સવર્રાક્ષસઘા તના॥ ૬૩॥
િવભીષણાેઽિપ તં પ્રાહ નાસાવ યૈિનહ યતે ।
ય તુ દ્વાદશ વષાર્ ણ િનદ્રાહારિવવ જતઃ॥ ૬૪॥
તનેવૈ ત્યુિનિદષ્ટાે બ્રહ્મણાસ્ય દુરાત્મનઃ ।
લ મણ તુ અયાે યાયા િનગર્ યાયા વયા સહ॥ ૬૫॥
તદાિદ િનદ્રાહારાદ ન્ન ના ત રઘૂત્તમ ।
સવેાથ તવ રાજે દ્ર જ્ઞાતં સવર્ મદં મયા॥ ૬૬॥
તદાજ્ઞાપય દેવેશ લ મણં વરયા મયા ।
હિન ય ત ન સ દેહઃ શષેઃ સાક્ષાદ્ધરાધરઃ॥ ૬૭॥
વમવે સાક્ષા જગતામધીશાે
નારાયણાે લ મણ અેવ શષેઃ ।

યવુાં ધરાભારિનવારણાથ
તાૈ જગન્નાટકસતૂ્રધારાૈ॥ ૬૮॥

ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે અષ્ટમઃ
સગર્ઃ॥ ૮॥
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॥નવમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
િવભીષણવચઃ શ્રુ વા રામાે વાક્યમથાબ્રવીત્ ।
ના મ તસ્ય રાૈદ્રસ્ય માયાં કૃ નાં િવભીષણ॥ ૧॥

સ િહ બ્રહ્માસ્ત્રિવચ્છૂરાે માયાવી ચ મહાબલઃ ।
ના મ લ મણસ્યાિપ વ પં મમ સવેનમ્॥ ૨॥

જ્ઞા વવૈાસમહં તૂ ણી ં ભિવ ય કાયર્ગાૈરવાત્ ।
ઇત્યુ વા લ મણં પ્રાહ રામાે જ્ઞાનવતાં વરઃ॥ ૩॥
ગચ્છ લ મણ સૈ યને મહતા જિહ રાવ ણમ્ ।
હનૂમ પ્રમખુૈઃ સવયૂર્થપૈઃ સહ લ મણ॥ ૪॥
બવા ક્ષરા ેઽયં સહ સૈ યને સં તઃ ।

િવભીષણશ્ચ સ ચવૈઃ સહ વામ ભયાસ્ય ત॥ ૫॥
અ ભજ્ઞ તસ્ય દેશસ્ય ના ત િવવરા ણ સઃ ।
રામસ્ય વચનં શ્રુ વા લ મણઃ સિવભીષણઃ॥ ૬॥
જગ્રાહ કામુર્કં શ્રેષ્ઠમ યદ્ભીમપરાક્રમઃ ।
રામપાદા બુજં ટ્વા હૃષ્ટઃ સાૈ મિત્રરબ્રવીત્॥ ૭॥
અદ્ય મ કામુર્કાન્મુક્તાઃ શરા િન ભદ્ય રાવ ણમ્ ।
ગ મ ય ત િહ પાતાલં નાતું ભાેગવતીજલે॥ ૮॥
અેવમુ વા સ સાૈ મિત્રઃ પિરક્ર ય પ્રણ ય તમ્ ।
ઇ દ્ર જિન્નધનાકાઙ્ક્ષ યયાૈ વિરતિવક્રમઃ॥ ૯॥
વાનરૈબર્હુસાહસ્રૈહર્નૂમાન્ ષ્ઠતાેઽ વગાત્ ।
િવભીષણશ્ચ સિહતાે મિ ત્ર ભ વિરતં યયાૈ॥ ૧૦॥
બવ પ્રમખુા ઋક્ષાઃ સાૈ મિત્ર વરયા વયુઃ ।

ગ વા િનકુ ભલાદેશં લ મણાે વાનરૈઃ સહ॥ ૧૧॥
અપ યદ્બલસઙ્ઘાતં દૂરાદ્રાક્ષસસઙુ્કલમ્ ।
ધનુરાય ય સાૈ મિત્રયર્ત્તાેઽભૂદ્ભૂિરિવક્રમઃ॥ ૧૨॥
અઙ્ગદેન ચ વીરેણ બવાન્ રાક્ષસાિધપઃ ।
તદા િવભીષણઃ પ્રાહ સાૈ મિત્ર પ ય રાક્ષસાન્॥ ૧૩॥
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યદેતદ્રાક્ષસાનીકં મેઘ યામં િવલાેક્યતે ।
અસ્યાનીકસ્ય મહતાે ભેદને યત્નવાન્ ભવ॥ ૧૪॥
રાક્ષસે દ્રસતુાેઽ ય મન્ ભન્ને દૃ યાે ભિવ ય ત ।
અ ભદ્રવાશુ યાવદ્વૈ નૈત કમર્ સમા યતે॥ ૧૫॥
જહી વીર દુરાત્માનં િહસાપરમધા મકમ્ ।
િવભીષણવચઃ શ્રુ વા લ મણઃ શભુલ મણઃ॥ ૧૬॥
વવષર્ શરવષાર્ ણ રાક્ષસે દ્રસતંુ પ્ર ત ।
પાષાણૈઃ પવર્તાગ્રૈશ્ચ ક્ષૈશ્ચ હિરયૂથપાઃ॥ ૧૭॥
િનજર્ઘુ્નઃ સવર્તાે દૈત્યાં તેઽિપ વાનરયૂથપાન્ ।
પરશ્વધૈઃ શતૈબાર્ણૈર સ ભયર્ ષ્ટતાેમરૈઃ॥ ૧૮॥
િનજર્ઘુ્નવાર્નરાનીકં તદા શ દાે મહાનભૂત્ ।
સ સ પ્રહાર તુમુલઃ સ જજ્ઞે હિરરક્ષસામ્॥ ૧૯॥
ઇ દ્ર જ વબલં સવર્મદ્યર્માનં િવલાેક્ય સઃ ।
િનકુ ભલાં ચ હાેમં ચ ત્ય વા શીઘં્ર િવિનગર્તઃ॥ ૨૦॥
રથમા હ્ય સધનુઃ ક્રાેધને મહતાગમત્ ।
સમાહ્વયન્ સ સાૈ મિત્ર યુદ્ધાય રણમૂધર્િન॥ ૨૧॥
સાૈ મત્રે મેઘનાદાેઽહં મયા વન્ન માેક્ષ્યસે ।
તત્ર દૃ ટ્વા િપ વં્ય સ પ્રાહ િનષુ્ઠરભાષણમ્॥ ૨૨॥
ઇહૈવ તઃ સં દ્ધઃ સાક્ષાદ્ ભ્રાતા િપતુમર્મ ।
ય વં વજનમુ જ્ય પર ત્ય વમાગતઃ॥ ૨૩॥
કથં દુ્રહ્ય સ પતુ્રાય પાપીયાન સ દુમર્ તઃ ।
ઇત્યુ વા લ મણં દૃ ટ્વા હનૂમ ષ્ઠતઃ સ્થતમ્॥ ૨૪॥
ઉદ્યદાયુધિન સ્ત્રશે રથે મહ ત સં સ્થતઃ ।
મહાપ્રમાણમુદ્ય ય ઘાેરં િવસ્ફારયન્ ધનુઃ॥ ૨૫॥
અદ્ય વાે મામકા બાણાઃ પ્રાણાન્ પાસ્ય ત વાનરાઃ ।
તતઃ શરં દાશર થઃ સ ધાયા મત્રકષર્ણઃ॥ ૨૬॥
સસજર્ રાક્ષસે દ્રાય કુ્રદ્ધઃ સપર્ ઇવ શ્વસન્ ।
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ઇ દ્ર જદ્રક્તનયનાે લ મણં સમુદૈક્ષત॥ ૨૭॥
શક્રાશિનસમ પશલર્ મણનેાહતઃ શરૈઃ ।
મુહૂતર્મભવન્મૂઢઃ પનુઃ પ્રત્યાહૃતે દ્રયઃ॥ ૨૮॥
દદશાર્વ સ્થતં વીરં વીરાે દશરથાત્મજમ્ ।
સાેઽ ભચક્રામ સાૈ મિત્ર ક્રાેધસરંક્તલાેચનઃ॥ ૨૯॥
શરાન્ ધનુ ષ સ ધાય લ મણં ચેદમબ્રવીત્ ।
યિદ તે પ્રથમે યુદ્ધે ન દષૃ્ટાે મે પરાક્રમઃ॥ ૩૦॥
અદ્ય વાં દશર્િય યા મ તષે્ઠદાની ં વ્યવ સ્થતઃ ।
ઇત્યુ વા સપ્ત ભબાર્ણૈર ભિવવ્યાધ લ મણમ્॥ ૩૧॥
દશ ભશ્ચ હનૂમ તં તી ણધારૈઃ શરાેત્તમૈઃ ।
તતઃ શરશતનેવૈ સ પ્રયુક્તને વીયર્વાન્॥ ૩૨॥
ક્રાેધ દ્વગુણસરં ધાે િન બભેદ િવભીષણમ્ ।
લ મણાેઽિપ તથા શત્રું શરવષરવાિકરત્॥ ૩૩॥
તસ્ય બાણૈઃ સસુિંવદં્ધ કવચં કા ચનપ્રભમ્ ।
વ્યશીયર્ત રથાપેસ્થે તલશઃ પ તતં ભુિવ॥ ૩૪॥
તતઃ શરસહસ્રેણ સઙ્કુ્રદ્ધાે રાવણાત્મજઃ ।
બભેદ સમરે વીરં લ મણં ભીમિવક્રમમ્॥ ૩૫॥
વ્યશીયર્તાપતિદ્દવં્ય કવચં લ મણસ્ય ચ ।
કૃતપ્ર તકૃતા યાે યં બભવૂતુર ભદુ્રતાૈ॥ ૩૬॥
અભી ણં િનઃશ્વસ તાૈ તાૈ યુ યેતાં તુમુલં પનુઃ ।
શરસં તસવાર્ઙ્ગાૈ સવર્તાે િધરાે ક્ષતાૈ॥ ૩૭॥
સદુ ઘર્કાલં તાૈ વીરાવ યાે યં િન શતૈઃ શરૈઃ ।
અયુ યેતાં મહાસ વાૈ જયાજયિવવ જતાૈ॥ ૩૮॥
અેત મન્ન તરે વીરાે લ મણઃ પ ચ ભઃ શરૈઃ ।
રાવણેઃ સાર થ સાશ્વં રથં ચ સમચૂણર્યત્॥ ૩૯॥
ચચ્છેદ કામુર્કં તસ્ય દશર્યન્ હ તલાઘવમ્ ।
સાેઽ યત્તુ કામુર્કં ભદં્ર સજં્ય ચકે્ર વરા વતઃ॥ ૪૦॥
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તચ્ચાપમિપ ચચ્છેદ લ મણ સ્ત્ર ભરાશગુૈઃ ।
તમવે છન્નધ વાનં િવવ્યાધાનેકસાયકૈઃ॥ ૪૧॥
પનુર ય સમાદાય કામુર્કં ભીમિવક્રમઃ ।
ઇ દ્ર જ લ મણં બાણૈઃ શતૈરાિદત્યસિન્નભૈઃ॥ ૪૨॥
બભેદ વાનરાન્ સવાર્ન્ બાણૈરાપૂરયન્ િદશઃ ।
તત અૈ દં્ર સમાદાય લ મણાે રાવ ણ પ્ર ત॥ ૪૩॥
સ ધાયાકૃ ય કણાર્ તં કામુર્કં દૃઢિનષુ્ઠરમ્ ।
ઉવાચ લ મણાે વીરઃ મરન્ રામપદા બુજમ્॥ ૪૪॥
ધમાર્ત્મા સત્યસ ધશ્ચ રામાે દાશર થયર્િદ ।
િત્રલાેક્યામપ્ર તદ્વ દ્વ તદેનં જિહ રાવ ણમ્॥ ૪૫॥
ઇત્યુ વા બાણમાકણાર્ દ્વકૃ ય તમ જ હગમ્ ।
લ મણઃ સમરે વીરઃ સસજ દ્ર જતં પ્ર ત॥ ૪૬॥
સ શરઃ સ શરસ્ત્રાણં શ્રીમ વ લતકુ ડલમ્ ।
પ્રમ યે દ્ર જતઃ કાયા પાતયામાસ ભૂતલે॥ ૪૭॥
તતઃ પ્રમુિદતા દેવાઃ ક તર્ય તાે રઘૂત્તમમ્ ।
વવષુર્ઃ પુ પવષાર્ ણ તવુ તશ્ચ મુહુમુર્હુઃ॥ ૪૮॥
જહષર્ શક્રાે ભગવાન્ સહ દેવૈમર્હ ષ ભઃ ।
આકાશઽેિપ ચ દેવાનાં શશુ્રવુે દુ દુ ભ વનઃ॥ ૪૯॥
િવમલં ગગનં ચાસીિ સ્થરાભૂ દ્વશ્વધાિરણી ।
િનહતં રાવ ણ દૃ ટ્વા જયજ પસમ વતઃ॥ ૫૦॥
ગતશ્રમઃ સ સાૈ મિત્રઃ શઙ્ખમાપૂરયદ્રણે ।
સહનાદં તતઃ કૃ વા જ્યાશ દમકરાે દ્વભુઃ॥ ૫૧॥
તને નાદેન સહૃંષ્ટા વાનરાશ્ચ ગતશ્રમાઃ ।
વાનરે દ્રશૈ્ચ સિહતઃ તવુદ્ ભહૃર્ષ્ટમાનસઃૈ॥ ૫૨॥
લ મણઃ પિરતુષ્ટાત્મા દદશાર્ યેત્ય રાઘવમ્ ।
હનૂમદ્રાક્ષસા યાં ચ સિહતાે િવનયા વતઃ॥ ૫૩॥
વવ દે ભ્રાતરં રામં જ્યેષં્ઠ નારાયણં િવભુમ્ ।
વ પ્રસાદાદ્રઘુશ્રેષ્ઠ હતાે રાવ ણરાહવે॥ ૫૪॥
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શ્રુ વા ત લ મણાદ્ભ યા તમા લઙ્ગ્ય રઘૂત્તમઃ ।
મૂ યર્વઘ્રાય મુિદતઃ સ નેહ મદમબ્રવીત્॥ ૫૫॥
સાધુ લ મણ તુષ્ટાેઽ મ કમર્ તે દુ કરં કૃતમ્ ।
મેઘનાદસ્ય િનધને જતં સવર્મિર દમ॥ ૫૬॥
અહાેરાત્રૈ સ્ત્ર ભવ રઃ કથ ચ દ્વિનપા તતઃ ।
િનઃસપત્નઃ કૃતાેઽ યદ્ય િનયાર્સ્ય ત િહ રાવણઃ॥ ૫૭॥
પતુ્રશાેકાન્મયા યાેદંુ્ધ તં હિન યા મ રાવણમ્॥ ૫૮॥
મેઘનાદં હતં શ્રુ વા લ મણને મહાબલમ્ ।
રાવણઃ પ તતાે ભુમાૈ મૂ ચ્છતઃ પનુ થતઃ ।
િવલલાપા તદ નાત્મા પતુ્રશાેકેન રાવણઃ॥ ૫૯॥
પતુ્રસ્ય ગુણકમાર્ ણ સં મરન્ પયર્દેવયત્ ।
અદ્ય દેવગણાઃ સવ લાેકપાલા મહષર્યઃ॥ ૬૦॥
હત મ દ્ર જતં જ્ઞા વા સખંુ વ સ્ય ત િનભર્યાઃ ।
ઇત્યાિદ બહુશઃ પતુ્રલાલસાે િવલલાપ હ॥ ૬૧॥
તતઃ પરમસઙ્કુ્રદ્ધાે રાવણાે રાક્ષસાિધપઃ ।
ઉવાચ રાક્ષસાન્ સવાર્િન્નનાશિયષુરાહવે॥ ૬૨॥
સ પતુ્રવધસ તપ્તઃ શરૂઃ ક્રાેધવશં ગતઃ ।
સવંીક્ષ્ય રાવણાે બુદ્ યા હ તું સીતાં પ્રદુદુ્રવે॥ ૬૩॥
ખડ્ગપા ણમથાયા તં કુ્રદં્ધ દૃ ટ્વા દશાનનમ્ ।
રાક્ષસીમ યગા સીતા ભયશાેકાકુલાભવત્॥ ૬૪॥
અેત મન્ન તરે તસ્ય સ ચવાે બુ દ્ધમાન્ શુ ચઃ ।
સપુાશ્વા નામ મેધાવી રાવણં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૬૫॥
નનુ નામ દશગ્રીવ સાક્ષાદ્વશૈ્રવણાનજુઃ ।
વેદિવદ્યાવ્રત નાતઃ વકમર્પિરિન ષ્ઠતઃ॥ ૬૬॥
અનેકગુણસ પન્નઃ કથં સ્ત્રીવધ મચ્છ સ ।
અ મા ભઃ સિહતાે યુદ્ધે હ વા રામં ચ લ મણમ્ ।
પ્રા સ્યસે નક ં શીઘ્ર મત્યુક્તઃ સ યવતર્ત॥ ૬૭॥
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તતાે દુરાત્મા સહૃુદા િનવેિદતં
વચઃ સધુ ય પ્ર તગ્ હ્ય રાવણઃ ।

ગ્ હં જગામાશુ શચુા િવમૂઢધીઃ
પનુઃ સભાં ચ પ્રયયાૈ સહૃુદ્વતૃઃ॥ ૬૮॥

ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે નવમઃ
સગર્ઃ॥ ૯॥

॥દશમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
સ િવચાયર્ સભામ યે રાક્ષસઃૈ સહ મિ ત્ર ભઃ ।
િનયર્યાૈ યેઽવ શષ્ટા તૈ રાક્ષસઃૈ સહ રાઘવમ્॥ ૧॥
શલભઃ શલભૈયુર્ક્તઃ પ્ર વલ ત મવાનલમ્ ।
તતાે રામેણ િનહતાઃ સવ તે રાક્ષસા યુિધ॥ ૨॥
વયં રામેણ િનહત તી ણબાણને વક્ષ સ ।
વ્ય થત વિરતં લઙ્કાં પ્રિવવેશ દશાનનઃ॥ ૩॥
દૃ ટ્વા રામસ્ય બહુશઃ પાૈ ષં ચા યમાનષુમ્ ।
રાવણાે મા તેશ્ચવૈ શીઘં્ર શકુ્રા તકં યયાૈ॥ ૪॥
નમસૃ્કત્ય દશગ્રીવઃ શકંુ્ર પ્રા જ લરબ્રવીત્ ।
ભગવન્ રાઘવેણવૈં લઙ્કા રાક્ષસયુથપૈઃ॥ ૫॥
િવના શતા મહાદૈત્યા િનહતાઃ પતુ્રબા ધવાઃ ।
કથં મે દુઃખસ દાેહ વિય તષ્ઠ ત સદુ્ગરાૈ॥ ૬॥
ઇ ત િવજ્ઞાિપતાે દૈત્યગુ ઃ પ્રાહ દશાનનમ્ ।
હાેમં કુ પ્રયત્નને રહ સ વં દશાનન॥ ૭॥
યિદ િવઘ્નાે ન ચેદ્ધાેમે તિહ હાેમાનલાે થતઃ॥ ૮॥
મહાન્ રથશ્ચ વાહાશ્ચ ચાપતૂણીરસાયકાઃ ।
સ ભિવ ય ત તૈયુર્ક્ત વમજેયાે ભિવ ય સ॥ ૯॥
ગ્ હાણ મ ત્રાન્ મદ્દત્તાન્ ગચ્છ હાેમં કુ દુ્રતમ્ ।
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ઇત્યુક્ત વિરતં ગ વા રાવણાે રાક્ષસાિધપઃ॥ ૧૦॥
ગુહાં પાતાલસદશૃી ં મ દરે વે ચકાર હ ।
લઙ્કાદ્વારકપાટાિદ બદ્ વા સવર્ત્ર યત્નતઃ॥ ૧૧॥
હાેમદ્રવ્યા ણ સ પાદ્ય યા યુક્તા યા ભચાિરકે ।
ગુહાં પ્રિવ ય ચૈકા તે માનૈી હાેમં પ્રચક્રમે॥ ૧૨॥
ઉ થતં ધૂમમાલાેક્ય મહા તં રાવણાનજુઃ ।
રામાય દશર્યામાસ હાેમધૂમં ભયાકુલઃ॥ ૧૩॥
પ ય રામ દશગ્રીવાે હાેમં કતુ સમારભત્ ।
યિદ હાેમઃ સમાપ્તઃ સ્યાત્તદાઽજેયાે ભિવ ય ત॥ ૧૪॥
અતાે િવઘ્નાય હાેમસ્ય પ્રષેયાશુ હર શ્વરાન્ ।
તથે ત રામઃ સગુ્રીવસ મતનેાઙ્ગદં કિપમ્॥ ૧૫॥
હનૂમ પ્રમખુાન્ વીરાનાિદદેશ મહાબલાન્ ।
પ્રાકારં લઙ્ઘિય વા તે ગ વા રાવણમ દરમ્॥ ૧૬॥
દશકાેટ ઃ લવઙ્ગાનાં ગ વા મ દરરક્ષકાન્ ।
ચૂણર્યામાસરુશ્વાંશ્ચ ગ ં શ્ચ યહનન્ ક્ષણાત્॥ ૧૭॥
તતશ્ચ સરમા નામ પ્રભાતે હ તસજ્ઞયા ।
િવભીષણસ્ય ભાયાર્ સા હાેમસ્થાનમસચૂયત્॥ ૧૮॥
ગુહાિપધાનપાષાણમઙ્ગદઃ પાદઘટ્ટનૈઃ ।
ચૂણર્િય વા મહાસ વઃ પ્રિવવેશ મહાગુહામ્॥ ૧૯॥
દૃ ટ્વા દશાનનં તત્ર મી લતાક્ષં દૃઢાસનમ્ ।
તતાેઽઙ્ગદાજ્ઞયા સવ વાનરા િવિવશદુુ્રર્તમ્॥ ૨૦॥
તત્ર કાેલાહલં ચકુ્ર તાડય તશ્ચ સવેકાન્ ।
સ ભારાં શ્ચ ક્ષપુ તસ્ય હાેમકુ ડે સમ તતઃ॥ ૨૧॥
સ્રવુમા ચ્છદ્ય હ તાચ્ચ રાવણસ્ય બલાદુ્રષા ।
તનેવૈ સ જઘાનાશુ હનૂમાન્ લવગાગ્રણીઃ॥ ૨૨॥
ઘ્ન ત દ તૈશ્ચ કાષૈ્ઠશ્ચ વાનરા ત મત તતઃ ।
ન જહાૈ રાવણાે યાનં હતાેઽિપ િવ જગીષયા॥ ૨૩॥
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પ્રિવ યા તઃપુરે વે મ યઙ્ગદાે વેગવત્તરઃ ।
સમાનય કેશબ ધે વા મ દાેદર ં શભુામ્॥। ૨૪॥
રાવણસ્યવૈ પુરતાે િવલપ તીમનાથવત્ ।
િવદદારાઙ્ગદ તસ્યાઃ ક ચુકં રત્નભૂ ષતમ્॥ ૨૫॥
મુક્તા િવમુક્તાઃ પ તતાઃ સમ તાદ્રત્નસ ચયૈઃ ।
શ્રાે ણસતંૂ્ર િનપ તતં ત્રુિટતં રત્ન ચિત્રતમ્॥ ૨૬॥
કિટપ્રદેશા દ્વસ્ર તા નીવી તસ્યવૈ પ યતઃ ।
ભષૂણાિન ચ સવાર્ ણ પ તતાિન સમ તતઃ॥ ૨૭॥
દેવગ ધવર્ક યાશ્ચ નીતા હૃષ્ટૈઃ લવઙ્ગમૈઃ ।
મ દાેદર રાેદાથ રાવણસ્યાગ્રતાે શમ્॥ ૨૮॥
ક્રાેશ તી ક ણં દ ના જગાદ દશક ધરમ્ ।
િનલર્ ેઽ સ પરૈરેવં કેશપાશે િવકૃ યતે॥ ૨૯॥
ભાયાર્ તવવૈ પુરતઃ િક જુહાે ષ ન લ જસે ।
હ યતે પ યતાે યસ્ય ભાયાર્ પાપૈશ્ચ શત્રુ ભઃ॥ ૩૦॥
મતર્વં્ય તને તત્રવૈ િવતાન્મરણં વરમ્ ।
હા મેઘનાદ તે માતા ક્લ યતે બત વાનરૈઃ॥ ૩૧॥
વિય વ ત મે દુઃખમીદશૃં ચ કથં ભવેત્ ।
ભાયાર્ લ ચ સ ત્યક્તા ભત્રાર્ મે િવતાશયા॥ ૩૨॥
શ્રુ વા તદે્દિવતં રા મ દાેદયાર્ દશાનનઃ ।
ઉત્તસ્થાૈ ખડ્ગમાદાય ત્યજ દેવી મ ત બ્રવુન્॥ ૩૩॥
જઘાનાઙ્ગદમવ્યગ્રઃ કિટદેશે દશાનનઃ ।
તદાે જ્ય યયુઃ સવ િવ વંસ્ય હવનં મહત્॥ ૩૪॥
રામપાશ્વર્મપુાગ ય તસ્થુઃ સવ પ્રહ ષતાઃ॥ ૩૫॥
રાવણ તુ તતાે ભાયાર્મવુાચ પિરસા વયન્ ।
દૈવાધીન મદં ભદ્રે વતા િક ન દૃ યતે ।
ત્યજ શાેકં િવશાલા ક્ષ જ્ઞાનમાલ બ્ય િન શ્ચતમ્॥ ૩૬॥
અજ્ઞાનપ્રભવઃ શાેકઃ શાેકાે જ્ઞાનિવનાશકૃત્ ।
અજ્ઞાનપ્રભવાહ ધીઃ શર રાિદ વનાત્મસુ॥ ૩૭॥
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તન્મૂલઃ પતુ્રદારાિદસ બ ધઃ સં ત તતઃ ।
હષર્શાેકભયક્રાેધલાેભમાેહ હાદયઃ॥ ૩૮॥
અજ્ઞાનપ્રભવા હ્યેતે જન્મ ત્યુજરાદયઃ ।
આત્મા તુ કેવલં શદુ્ધાે વ્ય તિરક્તાે હ્યલપેકઃ॥ ૩૯॥
આન દ પાે જ્ઞાનાત્મા સવર્ભાવિવવ જતઃ ।
ન સયંાેગાે િવયાેગાે વા િવદ્યતે કેન ચ સતઃ॥ ૪૦॥
અેવં જ્ઞા વા વમાત્માનં ત્યજ શાેકમિન દતે ।
ઇદાનીમવે ગચ્છા મ હ વા રામં સલ મણમ્॥ ૪૧॥
આગ મ યા મ નાે ચને્માં દારિય ય ત સાયકૈઃ ।
શ્રીરામાે વજ્રક પૈશ્ચ તતાે ગચ્છા મ ત પદમ્॥ ૪૨॥
તદા વયા મે કતર્વ્યા િક્રયા મચ્છાસનાિ પ્રયે ।
સીતાં હ વા મયા સાધ વં પ્રવેક્ષ્ય સ પાવકમ્॥ ૪૩॥
અેવં શ્રુ વા વચ તસ્ય રાવણસ્યા તદુઃ ખતા ।
ઉવાચ નાથ મે વાક્યં સતં્ય તથા કુ ॥ ૪૪॥
શક્યાે ન રાઘવાે જેતું વયા ચા યૈઃ કદાચન ।
રામાે દેવવરઃ સાક્ષા પ્રધાનપુ ષેશ્વરઃ॥ ૪૫॥
મ સ્યાે ભૂ વા પુરા ક પે મનું વવૈ વતં પ્રભુઃ ।
રરક્ષ સકલાપદ્ યાે રાઘવાે ભક્તવ સલઃ॥ ૪૬॥
રામઃ કૂમાઽભવ પવૂ લક્ષયાજેનિવ તઃ ।
સમુદ્રમથને ષે્ઠ દધાર કનકાચલમ્॥ ૪૭॥
િહર યાક્ષાેઽ તદુ ર્ત્તાે હતાેઽનને મહાત્મના ।
ક્રાેડ પેણ વપષુા ક્ષાેણીમુદ્ધરતા ક્વ ચત્॥ ૪૮॥
િત્રલાેકક ટકં દૈતં્ય િહર યક શપું પુરા ।
હતવાન્નાર સહેન વપષુા રઘનુ દનઃ॥ ૪૯॥
િવક્રમૈ સ્ત્ર ભરેવાસાૈ બ લ બદ્ વા જગ ત્રયમ્ ।
આક્ર યાદા સરેુ દ્રાય ત્યાય રઘુસત્તમઃ॥ ૫૦॥
રાક્ષસાઃ ક્ષિત્રયાકારા તા ભૂમેભર્રાવહાઃ ।
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તાન્ હ વા બહુશાે રામાે ભવું જ વા હ્યદાન્મનુેઃ॥ ૫૧॥
સ અેવ સા પ્રતં તાે રઘવુંશે પરા પરઃ ।
ભવદથ રઘુશ્રેષ્ઠાે માનષુ વમપુાગતઃ॥ ૫૨॥
તસ્ય ભાયાર્ િકમથ વા હૃતા સીતા વનાદ્બલાત્ ।
મમ પતુ્રિવનાશાથ વસ્યાિપ િનધનાય ચ॥ ૫૩॥
ઇતઃ પરં વા વૈદેહી ં પ્રષેય વ રઘૂત્તમે ।
િવભીષણાય રાજં્ય તુ દ વા ગચ્છામહે વનમ્॥ ૫૪॥
મ દાેદર વચઃ શ્રુ વા રાવણાે વાક્યમબ્રવીત્ ।
કથં ભદ્રે રણે પતુ્રાન્ ભ્રા ન્ રાક્ષસમ ડલમ્॥ ૫૫॥
ઘાતિય વા રાઘવેણ વા મ વનગાેચરઃ ।
રામેણ સહ યાે સ્યા મ રામબાણૈઃ સશુીઘ્રગૈઃ॥ ૫૬॥
િવદાયર્માણાે યાસ્યા મ ત દ્વ ણાેઃ પરમં પદમ્ ।
ના મ રાઘવં િવ ં લ મી ં ના મ નક મ્ ।

જ્ઞા વવૈ નક સીતા મયાનીતા વનાદ્બલાત્॥ ૫૭॥
રામેણ િનધનં પ્રા ય યાસ્યામી ત પરં પદમ્ ।
િવમુચ્ય વાં તુ સસંારાદ્ગ મ યા મ સહ પ્રયે॥ ૫૮॥
પરાન દમયી શદુ્ધા સવે્યતે યા મુમુ ભઃ ।
તાં ગ ત તુ ગ મ યા મ હતાે રામેણ સયંુગે॥ ૫૯॥
પ્રક્ષાલ્ય ક મષાણીહ મુ ક્ત યાસ્યા મ દુલર્ભામ્॥ ૬૦॥
ક્લેશાિદપ ચકતરઙ્ગયુતં ભ્રમાઢ ં

દારાત્મ પ્તધનબ ધુઝષા ભયુક્તમ્ ।
આૈવાર્નલાભિનજરાષેમનઙ્ગ લં

સસંારસાગરમતીત્ય હિર વ્ર મ॥ ૬૧॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે દશમઃ
સગર્ઃ॥ ૧૦॥
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॥અેકાદશઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
ઇત્યુ વા વચનં પ્રે ણા રાજ્ઞી ં મ દાેદર ં તદા ।
રાવણઃ પ્રયયાૈ યાેદંુ્ધ રામેણ સહ સયંુગે॥ ૧॥
દૃઢં સ્ય દનમાસ્થાય તાે ઘાેરૈિનશાચરૈઃ ।
ચકૈ્રઃ ષાેડશ ભયુર્ક્તં સવ થં સકૂબરમ્॥ ૨॥
િપશાચવદનૈઘારૈઃ ખરૈયુર્ક્તં ભયાવહમ્ ।
સવાર્સ્ત્રશસ્ત્રસિહતં સવાપસ્કરસયંુતમ્॥ ૩॥
િનશ્ચક્રામાથ સહસા રાવણાે ભીષણાકૃ તઃ ।
આયા તં રાવણં દૃ ટ્વા ભીષણં રણકકર્શમ્॥ ૪॥
સ ત્ર તાભૂત્તદા સનેા વાનર રામપા લતા॥ ૫॥
હનૂમાનથ ચાે લુત્ય રાવણં યાેદુ્ધમાયયાૈ ।
આગત્ય હનુમાન્ રક્ષાવેક્ષસ્યતુલિવક્રમઃ॥ ૬॥
મુ ષ્ટબ ધં દૃઢં બદ્ વા તાડયામાસ વેગતઃ ।
તને મુ ષ્ટપ્રહારેણ નુ યામપતદ્રથે॥ ૭॥
મૂ ચ્છતાેઽથ મુહૂતન રાવણઃ પનુ થતઃ ।
ઉવાચ ચ હનૂમ તં શરૂાેઽ સ મમ સ મતઃ॥ ૮॥
હનૂમાનાહ તં િધઙ્માં ય વં વ સ રાવણ ।
વં તાવન્મુ ષ્ટના વક્ષાે મમ તાડય રાવણ॥ ૯॥
પશ્ચાન્મયા હતઃ પ્રાણાન્માેક્ષ્યસે નાત્ર સશંયઃ ।
તથે ત મુ ષ્ટના વક્ષાે રાવણનેાિપ તાિડતઃ॥ ૧૦॥
િવઘૂણર્માનનયનઃ િક ચ ક મલમાયયાૈ ।
સજ્ઞામવા ય કિપરાડ્ રાવણં હ તુમુદ્યતઃ॥ ૧૧॥
તતાેઽ યત્ર ગતાે ભીત્યા રાવણાે રાક્ષસાિધપઃ ।
હનૂમાનઙ્ગદશ્ચવૈ નલાે નીલ તથવૈ ચ॥ ૧૨॥
ચ વારઃ સમવેત્યાગ્રે દૃ ટ્વા રાક્ષસપુઙ્ગવાન્ ।
અ ગ્ વણ તથા સપર્રાેમાણં ખડ્ગરાેમકમ્॥ ૧૩॥
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તથા શ્ચકરાેમાણં િનજર્ઘુ્નઃ ક્રમશાેઽસરુાન્ ।
ચ વારશ્ચતુરાે હ વા રાક્ષસાન્ ભીમિવક્રમાન્ ।
સહનાદં થક્ કૃ વા રામપાશ્વર્મપુાગતાઃ॥ ૧૪॥
તતઃ કુ્રદ્ધાે દશગ્રીવઃ સ દ ય દશનચ્છદમ્॥ ૧૫॥
િવ ત્ય નયને કૂ્રરાે રામમવેા વધાવત ।
દશગ્રીવાે રથસ્થ તુ રામં વ પેમૈઃ શરૈઃ॥ ૧૬॥
આજઘાન મહાઘાેરૈધાર્રા ભિરવ તાેયદઃ ।
રામસ્ય પુરતઃ સવાર્ન્ વાનરાનિપ િવવ્યધે॥ ૧૭॥
તતઃ પાવકસઙ્કાશઃૈ શરૈઃ કા ચનભષૂણૈઃ ।
અ યવષર્દ્રણે રામાે દશગ્રીવં સમાિહતઃ॥ ૧૮॥
રથસં્થ રાવણં દૃ ટ્વા ભૂ મષં્ઠ રઘનુ દનમ્ ।
આહૂય માત લ શક્રાે વચનં ચેદમબ્રવીત્॥ ૧૯॥
રથને મમ ભૂ મષં્ઠ શીઘં્ર યાિહ રઘૂત્તમમ્ ।
વિરતં ભૂતલં ગ વા કુ કાય મમાનઘ॥ ૨૦॥
અેવમુક્તાેઽથ તં ન વા માત લદવસાર થઃ ।
તતાે હયૈશ્ચ સયંાજે્ય હિરતૈઃ સ્ય દનાેત્તમમ્॥ ૨૧॥
વગાર્ જયાથ રામસ્યહ્યપુચક્રામ માત લઃ ।
પ્રા જ લદવરાજેન પ્રે ષતાેઽ મ રઘૂત્તમ॥ ૨૨॥
રથાેઽયં દેવરાજસ્ય િવજયાય તવ પ્રભાે ।
પ્રે ષતશ્ચ મહારાજ ધનુરૈ દં્ર ચ ભૂ ષતમ્॥ ૨૩॥
અભેદં્ય કવચં ખડ્ગં િદવ્યતૂણીયુગં તથા ।
આ હ્યચ રથં રામ રાવણં જિહ રાક્ષસમ્॥ ૨૪॥
મયા સાર થના દેવ તં્ર દેવપ તયર્થા ।
ઇત્યુક્ત તં પિરક્ર ય નમસૃ્કત્ય રથાેત્તમમ્॥ ૨૫॥
આ રાેહ રથં રામાે લાેકા લ યા િનયાજેયન્ ।
તતાેઽભવન્મહાયુદં્ધ ભૈરવં રાેમહષર્ણમ્॥ ૨૬॥
મહાત્મનાે રાઘવસ્ય રાવણસ્ય ચ ધીમતઃ ।
આગ્ ેયને ચ આગ્ ેયં દૈવં દૈવને રાઘવઃ॥ ૨૭॥

54 sanskritdocuments.org



અ યાત્મરામાયણે યુદ્ધકા ડમ્

અસં્ત્ર રાક્ષસરાજસ્ય જઘાન પરમાસ્ત્રિવત્ ।
તત તુ સ જે ઘાેરં રાક્ષસં ચાસ્ત્રમસ્ત્રિવત્ ।
ક્રાેધને મહતાિવષ્ટાે રામસ્યાપેિર રાવણઃ॥ ૨૮॥
રાવણસ્ય ધનુમુર્ક્તાઃ સપાર્ ભૂ વા મહાિવષાઃ ।
શરાઃ કા ચનપુઙ્ખાભા રાઘવં પિરતાેઽપતન્॥ ૨૯॥
તૈઃ શરૈઃ સપર્વદનવૈર્મદ્ ભરનલં મખુૈઃ ।
િદશશ્ચ િવિદશશ્ચવૈ વ્યાપ્તા તત્ર તદાભવન્॥ ૩૦॥
રામઃ સપા તતાે દૃ ટ્વા સમ તા પિરપૂિરતાન્ ।
સાપૈણર્મસં્ત્ર તદ્ઘાેરં પુરઃ પ્રાવતર્યદ્રણે॥ ૩૧॥
રામેણ મુક્તા તે બાણા ભૂ વા ગ ડ િપણઃ ।
ચ ચ્છદુઃ સપર્બાણાં તાન્ સમ તાત્ સપર્શત્રવઃ॥ ૩૨॥
અસે્ત્ર પ્ર તહતે યુદ્ધે રામેણ દશક ધરઃ ।
અ યવષર્ત્તતાે રામં ઘાેરા ભઃ શર ષ્ટ ભઃ॥ ૩૩॥
તતઃ પનુઃ શરાનીકૈ રામમ ક્લષ્ટકાિરણમ્ ।
અદર્િય વા તુ ઘાેરેણ માત લ પ્રત્યિવ યત॥ ૩૪॥
પાતિય વા રથાપેસ્થે રથકેતું ચ કા ચનમ્ ।
અૈ દ્રાનશ્વાન યહનદ્રાવણઃ ક્રાેધમૂ ચ્છતઃ॥ ૩૫॥
િવષેદુદવગ ધવાર્શ્ચારણાઃ િપતર તથા ।
આત્તાર્કારં હિર દૃ ટ્વા વ્ય થતાશ્ચ મહષર્યઃ॥ ૩૬॥
વ્ય થતા વાનરે દ્રાશ્ચ બભવૂુઃ સિવભીષણાઃ ।
દશાસ્યાે િવશ તભજુઃ પ્રગ્ હીતશરાસનઃ॥ ૩૭॥
દદશૃે રાવણ તત્ર મનૈાક ઇવ પવર્તઃ ।
રામ તુ ભ્રુકુિટ બદ્ વા ક્રાેધસરંક્તલાેચનઃ॥ ૩૮॥
કાપંે ચકાર સદશૃં િનદર્હિન્નવ રાક્ષસમ્ ।
ધનુરાદાય દેવે દ્રધનુરાકારમદ્ભુતમ્॥ ૩૯॥
ગ્ હી વા પા ણના બાણં કાલાનલસમપ્રભમ્ ।
િનદર્હિન્નવ ચ યા દદશૃે િરપુમ તકે॥ ૪૦॥
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પરાક્રમં દશર્િયતું તજેસા પ્ર વલિન્નવ ।
પ્રચક્રમે કાલ પી સવર્લાેકસ્ય પ યતઃ॥ ૪૧॥
િવકૃ ય ચાપં રામ તુ રાવણં પ્ર તિવ ય ચ ।
હષર્યન્ વાનરાનીકં કાલા તક ઇવાબભાૈ॥ ૪૩॥
કુ્રદં્ધ રામસ્ય વદનં દૃ ટ્વા શત્રું પ્રધાવતઃ ।
તત્રસઃુ સવર્ભૂતાિન ચચાલ ચ વસુ ધરા॥ ૪૩॥
રામં દૃ ટ્વા મહારાૈદ્રમુ પાતાંશ્ચ સદુા ણાન્ ।
ત્ર તાિન સવર્ભૂતાિન રાવણં ચાિવશદ્ભયમ્॥ ૪૪॥
િવમાનસ્થા સરુગણાઃ સદ્ધગ ધવર્િકન્નરાઃ ।
દદશૃઃુ સમુહાયુદં્ધ લાેકસવંતર્કાપેમમ્ ।
અૈ દ્રમસં્ત્ર સમાદાય રાવણસ્ય શરાેઽ ચ્છનત્॥ ૪૫॥
મૂધાર્નાે રાવણસ્યાથ બહવાે િધરાે ક્ષતાઃ ।
ગગના પ્રપત ત મ તાલાિદવ ફલાિન િહ॥ ૪૬॥
ન િદનં ન ચ વૈ રાિત્રનર્ સ યાં ન િદશાેઽિપ વા ।
પ્રકાશ તે ન તદૂ્રપં દૃ યતે તત્ર સઙ્ગરે॥ ૪૭॥
તતાે રામાે બભવૂાથ િવ મયાિવષ્ટમાનસઃ ।
શતમેકાેત્તરં છન્નં શરસાં ચૈકવચર્સામ્॥ ૪૮॥
ન ચવૈ રાવણઃ શા તાે દૃ યતે િવતક્ષયાત્ ।
તતઃ સવાર્સ્ત્રિવદ્ધ રઃ કાૈસલ્યાન દવધર્નઃ॥ ૪૯॥
અસૈ્ત્રશ્ચ બહુ ભયુર્ક્ત શ્ચ તયામાસ રાઘવઃ ।
યૈયબાર્ણૈહર્તા દૈત્યા મહાસ વપરાક્રમાઃ॥ ૫૦॥
ત અેતે િન ફલં યાતા રાવણસ્ય િનપાતને ।
ઇ ત ચ તાકુલે રામે સમીપસ્થાે િવભીષણઃ॥ ૫૧॥
ઉવાચ રાઘવં વાક્યં બ્રહ્મદત્તવરાે હ્યસાૈ ।
િવ ચ્છન્ના બાહવાેઽ યસ્ય િવ ચ્છન્નાિન શરાં સ ચ॥ ૫૨॥
ઉ પ સ્ય ત પનુઃ શીઘ્ર મત્યાહ ભગવાનજઃ ।
ના ભદેશઽે તં તસ્ય કુ ડલાકારસં સ્થતમ્॥ ૫૩॥
તચ્છાષેયાનલાસે્ત્રણ તસ્ય ત્યુ તતાે ભવેત્ ।
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િવભીષણવચઃ શ્રુ વા રામઃ શીઘ્રપરાક્રમઃ॥ ૫૪॥
પાવકાસે્ત્રણ સયંાજે્ય ના ભ િવવ્યાધ રક્ષસઃ ।
અન તરં ચ ચચ્છેદ શરાં સ ચ મહાબલઃ॥ ૫૫॥
બાહૂનિપ ચ સરં ધાે રાવણસ્ય રઘૂત્તમઃ ।
તતાે ઘાેરાં મહાશ ક્તમાદાય દશક ધરઃ॥ ૫૬॥
િવભીષણવધાથાર્ય ચક્ષપે ક્રાેધિવહ્વલઃ ।
ચચ્છેદ રાઘવાે બાણૈ તાં શતૈહમભૂ ષતૈઃ॥ ૫૭॥
દશગ્રીવ શર છેદાત્તદા તે ે િવિનગર્તમ્ ।
લાન પાે બભવૂાથ છન્નૈઃ શીષભર્યઙ્કરૈઃ॥ ૫૮॥
અેકેન મખુ્ય શરસા બાહુ યાં રાવણાે બભાૈ ।
રાવણ તુ પનુઃ કુ્રદ્ધાે નાનાશસ્ત્રાસ્ત્ર ષ્ટ ભઃ॥ ૫૯॥
વવષર્ રામં તં રામ તથા બાણવૈર્વષર્ ચ ।
તતાે યુદ્ધમભૂદ્ઘાેરં તુમુલં લાેમહષર્ણમ્॥ ૬૦॥
અથ સં મારયામાસ માતલી રાઘવં તદા ।
િવ સં્ત્ર વધાયાસ્ય બ્રાહ્મં શીઘં્ર રઘૂત્તમ॥ ૬૧॥
િવનાશકાલઃ પ્ર થતાે યઃ સરૈુઃ સાેઽદ્ય વતર્તે ।
ઉત્તમાઙ્ગં ન ચૈતસ્ય છેત્તવં્ય રાઘવ વયા॥ ૬૨॥
નવૈ શી ણર્ પ્રભાે વ યાે વ ય અેવ િહ મમર્ ણ ।
તતઃ સં માિરતાે રામ તને વાક્યને માતલેઃ॥ ૬૩॥
જગ્રાહ સ શરં દ પ્તં િનઃશ્વસ ત મવાેરગમ્ ।
યસ્ય પાશ્વ તુ પવનઃ ફલે ભાસ્કરપાવકાૈ॥ ૬૪॥
શર રમાકાશમયં ગાૈરવે મે મ દરાૈ ।
પવર્ વિપ ચ િવ ય તા લાેકપાલા મહાજૈસઃ॥ ૬૫॥
વલ્યમાનં વપષુા ભાતં ભાસ્કરવચર્સા ।

તમુગ્રમસં્ત્ર લાેકાનાં ભયનાશનમદ્ભુતમ્॥ ૬૬॥
અ ભમ ય તતાે રામ તં મહેષું મહાભજુઃ ।
વેદપ્રાેક્તને િવિધના સ દધે કામુર્કે બલી॥ ૬૭॥
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ત મન્ સ ધીયમાને તુ રાઘવેણ શરાેત્તમે ।
સવર્ભૂતાિન િવત્રેસશુ્ચચાલ ચ વસુ ધરા॥ ૬૮॥
સ રાવણાય સઙ્કુ્રદ્ધાે શમાન ય કામુર્કમ્ ।
ચક્ષપે પરમાયત્ત તમસં્ત્ર મમર્ઘા તનમ્॥ ૬૯॥
સ વજ્ર ઇવ દુધર્ષા વજ્રપા ણિવસ જતઃ ।
કૃતા ત ઇવ ઘાેરાસ્યાે યપતદ્રાવણાેર સ॥ ૭૦॥
સ િનમગ્ ાે મહાઘાેરઃ શર રા તકરઃ પરઃ ।
બભેદ હૃદયં તૂણ રાવણસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૭૧॥
રાવણસ્યાહર પ્રાણાન્ િવવેશ ધર ણતલે ।
સ શરાે રાવણં હ વા રામતૂણીરમાિવશત્॥ ૭૨॥
તસ્ય હ તા પપાતાશુ સશરં કામુર્કં મહત્ ।
ગતાસભુ્રર્ મવેગને રાક્ષસે દ્રાેઽપતદ્ભુિવ॥ ૭૩॥
તં દૃ ટ્વા પ તતં ભૂમાૈ હતશષેાશ્ચ રાક્ષસાઃ ।
હતનાથા ભયત્ર તા દુદુ્રવુઃ સવર્તાેિદશમ્॥ ૭૪॥
દશગ્રીવસ્ય િનધનં િવજયં રાઘવસ્ય ચ ।
તતાે િવનેદુઃ સહૃંષ્ટા વાનરા જતકા શનઃ॥ ૭૫॥
વદ તાે રામિવજયં રાવણસ્ય ચ તદ્વધમ્ ।
અથા તિરક્ષે વ્યનદ સાૈ ય સ્ત્રદશદુ દુ ભઃ॥ ૭૬॥
પપાત પુ પ ષ્ટશ્ચ સમ તાદ્રાઘવાપેિર ।
તુષુ્ટવુમુર્નયઃ સદ્ધાશ્ચારણાશ્ચ િદવાૈકસઃ॥ ૭૭॥
અથા તિરક્ષે ન તુઃ સવર્તાેઽ સરસાે મુદા ।
રાવણસ્ય ચ દેહાે થં જ્યાે તરાિદત્યવ સુ્ફરત્॥ ૭૮॥
પ્રિવવેશ રઘુશ્રેષં્ઠ દેવાનાં પ યતાં સતામ્ ।
દેવા ઊચુરહાે ભાગ્યં રાવણસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૭૯॥
વયં તુ સા વકા દેવા િવ ણાેઃ કા યભાજનાઃ ।
ભયદુઃખાિદ ભવ્યાર્પ્તાઃ સસંારે પિરવ તનઃ॥ ૮૦॥
અયં તુ રાક્ષસઃ કૂ્રરાે બ્રહ્મહાઽતીવ તામસઃ ।
પરદારરતાે િવ દ્વષેી તાપસિહસકઃ॥ ૮૧॥
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પ ય સુ સવર્ભૂતષેુ રામમવે પ્રિવષ્ટવાન્ ।
અેવં બ્રવુ સુ દેવષેુ નારદઃ પ્રાહ સુ મતઃ॥ ૮૨॥
તાત્ર સરુા યૂયં ધમર્ત વિવચક્ષણાઃ ।

રાવણાે રાઘવદ્વષેાદિનશં હૃિદ ભાવયન્॥ ૮૩॥
ત્યૈઃ સહ સદા રામચિરતં દ્વષેસયંુતઃ ।
શ્રુ વા રામા વિનધનં ભયા સવર્ત્ર રાઘવમ્॥ ૮૪॥
પ યન્નનુિદનં વ ે રામમવેાનપુ ય ત ।
ક્રાેધાેઽિપ રાવણસ્યાશુ ગુ બાેધાિધકાેઽભવત્॥ ૮૫॥
રામેણ િનહતશ્ચા તે િનધૂર્તાશષેક મષઃ ।
રામસાયજુ્યમવેાપ રાવણાે મુક્તબ ધનઃ॥ ૮૬॥
પાિપષ્ઠાે વા દુરાત્મા પરધનપરદારેષુ સક્તાે યિદ સ્યા-

િન્નતં્ય નેહાદ્ભયાદ્વા રઘુકુલ તલકં ભાવયન્ સ પરેતઃ ।
ભૂ વા શદુ્ધા તરઙ્ગાે ભવશતજિનતાનેકદાષેૈિવમુક્તઃ

સદ્યાે રામસ્ય િવ ણાેઃ સરુવરિવનુતં યા ત વૈકુ ઠમાદ્યમ્॥ ૮૭॥
હ વા યુદ્ધે દશાસં્ય િત્રભવુનિવષમં વામહ તને ચાપં

ભુમાૈ િવષ્ટ ય તષ્ઠિન્નતરકર તં ભ્રામયન્ બાણમેકમ્ ।
આરક્તાપેા તનતે્રઃ શરદ લતવપુઃ સયૂર્કાેિટપ્રકાશાે

વીરશ્રીબ ધુરાઙ્ગ સ્ત્રદશપ તનુતઃ પાતુ માં વીરરામઃ॥ ૮૮॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે
અેકાદશઃ સગર્ઃ॥ ૧૧॥

॥દ્વાદશઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
રામાે િવભીષણં દૃ ટ્વા હનૂમ તં તથાઙ્ગદમ્ ।
લ મણં કિપરાજં ચ બવ તં તથા પરાન્॥ ૧॥
પિરતુષ્ટેન મનસા સવાર્નવેાબ્રવીદ્વચઃ ।
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ભવતાં બાહુવીયણ િનહતાે રાવણાે મયા॥ ૨॥
ક તઃ સ્થાસ્ય ત વઃ પુ યા યાવચ્ચ દ્રિદવાકરાૈ
ક તર્િય ય ત ભવતાં કથાં ત્રૈલાેક્યપાવનીમ્॥ ૩॥
મયાપેેતાં ક લહરાં યાસ્ય ત પરમાં ગ તમ્ ।
અેત મન્ન તરે દૃ ટ્વા રાવણં પ તતં ભુિવ॥ ૪॥
મ દાેદર મખુાઃ સવાર્ઃ સ્ત્રયાે રાવણપા લતાઃ ।
પ તતા રાવણસ્યાગ્રે શાેચ ત્યઃ પયર્દેવયન્॥ ૫॥
િવભીષણઃ શશુાેચાતર્ઃ શાેકેન મહતા તઃ ।
પ તતાે રાવણસ્યાગ્રે બહુધા પયર્દેવયત્॥ ૬॥
રામ તુ લ મણં પ્રાહ બાેધય વ િવભીષણમ્ ।
કરાેતુ ભ્રા સસં્કારં િક િવલ બેન માનદ॥ ૭॥
સ્ત્રયાે મ દાેદર મખુ્યાઃ પ તતા િવલપ ત ચ ।
િનવારયતુ તાઃ સવાર્ રાક્ષસી રાવણ પ્રયાઃ॥ ૮॥
અેવમુક્તાેઽથ રામેણ લ મણાેઽગા દ્વભીષણમ્ ।
ઉવાચ તકાપેા તે પ તતં તકાપેમમ્॥ ૯॥
શાેકેન મહતાિવષં્ટ સાૈ મિત્રિરદમબ્રવીત્ ।
યં શાેચ સ વં દુઃખને કાેઽયં તવ િવભીષણ॥ ૧૦॥
વં વાસ્ય કતમઃ ષ્ટેઃ પુરેદાનીમતઃ પરમ્ ।
યદ્વત્તાેયાૈઘપ તતાઃ સકતા યા ત તદ્વશાઃ॥ ૧૧॥
સયંજુ્ય તે િવયજુ્ય તે તથા કાલને દેિહનઃ ।
યથા ધાનાસુ વૈ ધાના ભવ ત ન ભવ ત ચ॥ ૧૨॥
અેવં ભૂતષેુ ભૂતાિન પ્રેિરતાનીશમાયયા ।
વં ચેમે વયમ યે ચ તુલ્યાઃ કાલવશાેદ્ભવાઃ॥ ૧૩॥
જન્મ ત્યૂ યદા ય માત્તદા ત માદ્ભિવ યતઃ ।
ઈશ્વરઃ સવર્ભૂતાિન ભૂતૈઃ જ ત હ ત્યજઃ॥ ૧૪॥
આત્મ ષ્ટૈર વત ત્રૈિનરપેક્ષાેઽિપ બાલવત્ ।
દેહેન દેિહનાે વા દેહાદે્દહાેઽ ભ યતે॥ ૧૫॥
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બી દેવ યથા બીજં દેહા ય ઇવ શાશ્વતઃ ।
દેિહદેહિવભાગાેઽયમિવવેકકૃતઃ પુરા॥ ૧૬॥
નાના વં જન્મ નાશશ્ચ ક્ષયાે દ્ધઃ િક્રયાફલમ્ ।
દ્રષુ્ટરાભા ત્યતદ્ધમાર્ યથાગ્ ેદાર્ િવિક્રયાઃ॥ ૧૭॥
ત ઇમે દેહસયંાેગાદાત્મના ભા ત્યસદ્ગ્રહાત્ ।
યથા યથા તથા ચા યદ્ યાયતાેઽસ સદાગ્રહાત્॥ ૧૮॥
પ્રસપુ્તસ્યાનહ ભાવાત્તદા ભા ત ન સં તઃ ।
વતાેઽિપ તથા તદ્વ દ્વમુક્તસ્યાનહઙૃ્કતેઃ॥ ૧૯॥

ત માન્માયામનાેધમ જહ્યહ મમતાભ્રમમ્ ।
રામભદ્રે ભગવ ત મનાે ધેહ્યાત્મનીશ્વરે॥ ૨૦॥
સવર્ભૂતાત્મિન પરે માયામાનષુ િપ ણ ।
બાહ્યે દ્રયાથર્સ બ ધાત્ત્યાજિય વા મનઃ શનૈઃ॥ ૨૧॥
તત્ર દાષેાન્ દશર્િય વા રામાન દે િનયાજેય ।
દેહબુદ્ યા ભવેદ્ભ્રાતા િપતા માતા સહૃુિ પ્રયઃ॥ ૨૨॥
િવલક્ષણં યદા દેહા નાત્યાત્માનમાત્મના ।
તદા કઃ કસ્ય વા બ ધુભ્રાર્તા માતા િપતા સહૃુત્॥ ૨૩॥
મ યાજ્ઞાનવશા તા દારાગારાદયઃ સદા ।
શ દાદયશ્ચ િવષયા િવિવધાશ્ચવૈ સ પદઃ॥ ૨૪॥
બલં કાેશાે ત્યવગા રાજં્ય ભૂ મઃ સતુાદયઃ ।
અજ્ઞાનજ વા સવ તે ક્ષણસઙ્ગમભઙ્ગુરાઃ॥ ૨૫॥
અથાે ત્તષ્ઠ હૃદા રામં ભાવયન્ ભ ક્તભાિવતમ્ ।
અનવુતર્ વ રાજ્યાિદ ભુ જન્ પ્રાર ધમ વહમ્॥ ૨૬॥
ભૂતં ભિવ યદભજન્ વતર્માનમથાચરન્ ।
િવહર વ યથા યાયં ભવદાષેનૈર્ લ યસે॥ ૨૭॥
આજ્ઞાપય ત રામ વાં યદ્ભ્રાતુઃ સા પરાિયકમ્ ।
ત કુ વ યથાશાસં્ત્ર દતીશ્ચાિપ યાે ષતઃ॥ ૨૮॥
િનવારય મહાબુદ્ધે લઙ્કાં ગચ્છ તુ મા ચરમ્ ।
શ્રુ વા યથાવદ્વચનં લ મણસ્ય િવભીષણઃ॥ ૨૯॥
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ત્ય વા શાેકં ચ માેહં ચ રામપાશ્વર્મપુાગમત્ ।
િવ ય બુદ્ યા ધમર્જ્ઞાે ધમાર્થર્સિહતં વચઃ॥ ૩૦॥
રામસ્યવૈાનુ ત્ત્યથર્મુત્તરં પયર્ભાષત ।
શસંમ તં કૂ્રરં ત્યક્તધમર્વ્રતં પ્રભાે॥ ૩૧॥
નાહાઽ મ દેવ સસં્કતુ પરદારા ભમ શનમ્ ।
શ્રુ વા તદ્વચનં પ્રીતાે રામાે વચનમબ્રવીત્॥ ૩૨॥
મરણા તાિન વૈરા ણ િન ત્તં નઃ પ્રયાજેનમ્ ।
િક્રયતામસ્ય સસં્કારાે મમા યષે યથા તવ॥ ૩૩॥
રામાજ્ઞાં શરસા વા શીઘ્રમવે િવભીષણઃ ।
સા વવાક્યૈમર્હાબુ દ્ધ રાજ્ઞી ં મ દાેદર ં તદા॥ ૩૪॥
સા વયામાસ ધમાર્ત્મા ધમર્બુ દ્ધિવભીષણઃ ।
વરયામાસ ધમર્જ્ઞઃ સસં્કારાથ વબા ધવાન્॥ ૩૫॥
ચત્યાં િનવે ય િવિધવ પ મેધિવધાનતઃ ।
આિહતાગ્ ેયર્થા કાય રાવણસ્ય િવભીષણઃ॥ ૩૬॥
તથવૈ સવર્મકરાેદ્બ ધુ ભઃ સહ મિ ત્ર ભઃ ।
દદાૈ ચ પાવકં તસ્ય િવિધયુક્તં િવભીષણઃ॥ ૩૭॥
ના વા ચવૈાદ્રર્વસે્ત્રણ તલાન્ દભાર્ ભ મ શ્રતાન્ ।
ઉદકેન ચ સ મશ્રાન્ પ્રદાય િવિધપવૂર્કમ્॥ ૩૮॥
પ્રદાય ચાેદકં ત મૈ મુધ્નાર્ ચનંૈ પ્રણ ય ચ ।
તાઃ સ્ત્રયાેઽનનુયામાસ સા વમુ વા પનુઃ પનુઃ॥ ૩૯॥
ગ યતા મ ત તાઃ સવાર્ િવિવશનુર્ગરં તદા ।
પ્રિવષ્ટાસુ ચ સવાર્સુ રાક્ષસીષુ િવભીષણઃ॥ ૪૦॥
રામપાશ્વર્મપુાગત્ય તદા તષ્ઠ દ્વનીતવત્ ।
રામાેઽિપ સહ સૈ યને સસગુ્રીવઃ સલ મણઃ॥ ૪૧॥
હષ લેભે િરપનૂ્ હ વા યથા તં્ર શતક્રતુઃ ।
માત લશ્ચ તદા રામં પિરક્ર યા ભવ દ્ય ચ॥ ૪૨॥
અનુજ્ઞાતશ્ચ રામેણ યયાૈ વગ િવહાયસા ।
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તતાે હૃષ્ટમના રામાે લ મણં ચેદમબ્રવીત્॥ ૪૩॥
િવભીષણાય મે લઙ્કારાજ્યં દતં્ત પુરૈવ િહ ।
ઇદાનીમિપ ગ વા વં લઙ્કામ યે િવભીષણમ્॥ ૪૪॥
અ ભષેચય િવપ્રૈશ્ચ મ ત્રવ દ્વિધપવૂર્કમ્ ।
ઇત્યુક્તાે લ મણ તૂણ જગામ સહ વાનરૈઃ॥ ૪૫॥
લઙ્કાં સવુણર્કલશઃૈ સમુદ્રજલસયંુતૈઃ ।
અ ભષેકં શભંુ ચકે્ર રાક્ષસે દ્રસ્ય ધીમતઃ॥ ૪૬॥
તતઃ પાૈરજનૈઃ સાધ નાનાપેાયનપા ણ ભઃ ।
િવભીષણઃ સસાૈ મિત્ર પાયનપુરસૃ્કતઃ॥ ૪૭॥
દ ડપ્રણામમકરાેદ્રામસ્યા ક્લષ્ટકમર્ણઃ ।
રામાે િવભીષણં દૃ ટ્વા પ્રાપ્તરાજં્ય મુદા વતઃ॥ ૪૮॥
કૃતકૃત્ય મવાત્માનમમ યત સહાનજુઃ ।
સગુ્રીવં ચ સમા લઙ્ગ્ય રામાે વાક્યમથાબ્રવીત્॥ ૪૯॥
સહાયને વયા વીર જતાે મે રાવણાે મહાન્ ।
િવભીષણાેઽિપ લઙ્કાયામ ભ ષક્તાે મયાનઘ॥ ૫૦॥
તતઃ પ્રાહ હનૂમ તં પાશ્વર્સં્થ િવનયા વતમ્ ।
િવભીષણસ્યાનુમતેગર્ચ્છ વં રાવણાલયમ્॥ ૫૧॥
નક્યૈ સવર્માખ્યાિહ રાવણસ્ય વધાિદકમ્ ।
નક્યાઃ પ્ર તવાક્યં મે શીઘ્રમવે િનવેદય॥ ૫૨॥

અેવમાજ્ઞાિપતાે ધીમાન્ રામેણ પવનાત્મજઃ ।
પ્રિવવેશ પુર ં લઙ્કાં પજૂ્યમાનાે િનશાચરૈઃ॥ ૫૩॥
પ્રિવ ય રાવણગ્ હં શશપામૂલમા શ્રતામ્ ।
દદશર્ નક ં તત્ર કૃશાં દ નામિન દતામ્॥ ૫૪॥
રાક્ષસી ભઃ પિર તાં યાય તી ં રામમવે િહ ।
િવનયાવનતાે ભૂ વા પ્રણ ય પવનાત્મજઃ॥ ૫૫॥
કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા પ્રહ્વાે ભ યાઽગ્રતઃ સ્થતઃ ।
તં દૃ ટ્વા નક તૂ ણી ં સ્થ વા પવૂર્ ત યયાૈ॥ ૫૬॥
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જ્ઞા વા તં રામદૂતં સા હષાર્ સાૈ યમખુી બભાૈ ।
સ તાં સાૈ યમખુી ં દૃ ટ્વા તસ્યૈ પવનન દનઃ ।
રામસ્ય ભા ષતં સવર્માખ્યાતુમપુચક્રમે॥ ૫૭॥
દેિવ રામઃ સસગુ્રીવાે િવભીષણસહાયવાન્ ।
કુશલી વાનરાણાં ચ સૈ યૈશ્ચ સહલ મણઃ॥ ૫૮॥
રાવણં સસતંુ હ વા સબલં સહ મિ ત્ર ભઃ ।
વામાહ કુશલં રામાે રાજે્ય કૃ વા િવભીષણમ્॥ ૫૯॥
શ્રુ વા ભતુર્ઃ પ્રયં વાક્યં હષર્ગદ્ગદયા ગરા ।
િક તે પ્રયં કરાે યદ્ય ન પ યા મ જગ ત્રયે॥ ૬૦॥
સમં તે પ્રયવાક્યસ્ય રત્ના યાભરણાિન ચ ।
અેવમુક્ત તુ વૈદેહ્યા પ્રત્યુવાચ લવઙ્ગમઃ॥ ૬૧॥
રત્નાૈઘા દ્વિવધાદ્વાિપ દેવરાજ્યા દ્વ શ યતે ।
હતશત્રું િવજિયનં રામં પ યા મ સુ સ્થરમ્॥ ૬૨॥
તસ્ય તદ્વચનં શ્રુ વા મૈ થલી પ્રાહ મા તમ્ ।
સવ સાૈ યા ગુણા સાૈ ય વ યવે પિરિન ષ્ઠતાઃ ॥ ૬૩॥
રામં દ્રક્ષ્યા મ શીઘં્ર મામાજ્ઞાપયતુ રાઘવઃ ।
તથે ત તાં નમસૃ્કત્ય યયાૈ દ્રષંુ્ટ રઘૂત્તમમ્॥ ૬૪॥
નક્યા ભા ષતં સવ રામસ્યાગ્રે યવેદયત્ ।

યિન્ન મત્તાેઽયમાર ભઃ કમર્ણાં ચ ફલાેદયઃ॥ ૬૫॥
તાં દેવી ં શાેકસ તપ્તાં દ્રષુ્ટમહર્ સ મૈ થલીમ્ ।
અેવમુક્તાે હનુમતા રામાે જ્ઞાનવતાં વરઃ॥ ૬૬॥
માયાસીતાં પિરત્યક્તું નક મનલે સ્થતામ્ ।
આદાતું મનસા યા વા રામઃ પ્રાહ િવભીષણમ્॥ ૬૭॥
ગચ્છ રાજન્ જનક માનયાશુ મમા તકમ્ ।
નાતાં િવરજવસ્ત્રાઢ ાં સવાર્ભરણભૂ ષતામ્॥ ૬૮॥
િવભીષણાેઽિપ તચ્છ વા જગામ સહમા તઃ ।
રાક્ષસી ભઃ સુ દ્ધા ભઃ નાપિય વા તુ મૈ થલીમ્॥ ૬૯॥
સવાર્ભરણસ પન્નામારાે ય શ બકાેત્તમે ।
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યાષ્ટ કૈબર્હુ ભગુર્પ્તાં ક ચુકાે ણી ષ ભઃ શભુામ્॥ ૭૦॥
તાં દ્રષુ્ટમાગતાઃ સવ વાનરા જનકાત્મ મ્ ।
તાન્ વારય તાે બહવઃ સવર્તાે વતે્રપાણયઃ॥ ૭૧॥
કાેલાહલં પ્રકુવર્ તાે રામપાશ્વર્મપુાયયુઃ ।
દૃ ટ્વા તાં શ બકા ઢાં દૂરાદથ રઘૂત્તમઃ॥ ૭૨॥
િવભીષણ િકમથ તે વાનરાન્ વારય ત િહ ।
પ ય તુ વાનરાઃ સવ મૈ થલી ં માતરં યથા॥ ૭૩॥
પાદચારેણ સાઽઽયાતુ નક મમ સિન્નિધમ્ ।
શ્રુ વા તદ્રામવચનં શ બકાદવ હ્ય સા॥ ૭૪॥
પાદચારેણ શનકૈરાગતા રામસિન્નિધમ્ ।
રામાેઽિપ દૃ ટ્વા તાં માયાસીતાં કાયાર્થર્િન મતામ્॥ ૭૫॥
અવાચ્યવાદાન્ બહુશઃ પ્રાહ તાં રઘનુ દનઃ ।
અ યમાણા સા સીતા વચનં રાઘવાેિદતમ્॥ ૭૬॥
લ મણં પ્રાહ મે શીઘં્ર પ્ર વાલય હુતાશનમ્ ।
િવશ્વાસાથ િહ રામસ્ય લાેકાનાં પ્રત્યયાય ચ॥ ૭૭॥
રાઘવસ્ય મતં જ્ઞા વા લ મણાેઽિપ તદૈવ િહ ।
મહાકાષ્ઠચયં કૃ વા વાલિય વા હુતાશનમ્॥ ૭૮॥
રામપાશ્વર્મપુાગ ય તસ્થાૈ તૂ ણીમિર દમઃ ।
તતઃ સીતા પિરક્ર ય રાઘવં ભ ક્તસયંુતા॥ ૭૯॥
પ યતાં સવર્લાેકાનાં દેવરાક્ષસયાે ષતામ્ ।
પ્રણ ય દેવતા યશ્ચ બ્રાહ્મણે યશ્ચ મૈ થલી॥ ૮૦॥
બદ્ધા જ લપુટા ચેદમવુાચા ગ્ સમીપગા ।
યથા મે હૃદયં િનતં્ય નાપસપર્ ત રાઘવાત્॥ ૮૧॥
તથા લાેકસ્ય સાક્ષી માં સવર્તઃ પાતુ પાવકઃ ।
અેવમુ વા તદા સીતા પિરક્ર ય હુતાશનમ્॥ ૮૨॥
િવવેશ વલનં દ પ્તં િનભર્યને હૃદા સતી॥ ૮૩॥
દૃ ટ્વા તતાે ભૂતગણાઃ સ સદ્ધાઃ
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સીતાં મહાવિહ્નગતાં શાતાર્ઃ ।
પર પરં પ્રાહુરહાે સ સીતાં

રામઃ શ્રયં વાં કથમત્યજજ્જ્ઞઃ॥ ૮૪॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે
દ્વાદશઃ સગર્ઃ॥ ૧૨॥

॥ત્રયાેદશઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
તતઃ શક્રઃ સહસ્રાક્ષાે યમશ્ચ વ ણ તથા ।
કુબેરશ્ચ મહાતે ઃ િપનાક ષવાહનઃ॥ ૧॥
બ્રહ્મા બ્રહ્મિવદાં શ્રેષ્ઠાે મુિન ભઃ સદ્ધચારણૈઃ ।
ઋષયઃ િપતરઃ સા યા ગ ધવાર્ સરસાેરગાઃ॥ ૨॥
અેતે ચા યે િવમાના યૈરાજગ્મુયર્ત્ર રાઘવઃ ।
અબ્રવુન્ પરમાત્માનં રામં પ્રા જલયશ્ચ તે॥ ૩॥
કતાર્ વં સવર્લાેકાનાં સાક્ષી િવજ્ઞાનિવગ્રહઃ ।
વસનૂામષ્ટમાેઽ સ વં દ્રાણાં શઙ્કરાે ભવાન્॥ ૪॥
આિદકતાર્ સ લાેકાનાં બ્રહ્મા વં ચતુરાનનઃ ।
અ શ્વનાૈ ઘ્રાણભૂતાૈ તે ચ ષી ચ દ્રભાસ્કરાૈ॥ ૫॥
લાેકાનામાિદર તાેઽ સ િનત્ય અેકઃ સદાેિદતઃ ।
સદા શદુ્ધઃ સદા બુદ્ધઃ સદા મુક્તાેઽગુણાેઽદ્વયઃ॥ ૬॥
વન્માયાસં તાનાં વં ભા સ માનષુિવગ્રહઃ ।
વન્નામ મરતાં રામ સદા ભા સ ચદાત્મકઃ॥ ૭॥
રાવણને હૃતં સ્થાનમ માકં તજેસા સહ ।
વયાદ્ય િનહતાે દુષ્ટઃ પનુઃ પ્રાપ્તં પદં વકમ્॥ ૮॥
અેવં તવુ સુ દેવષેુ બ્રહ્મા સાક્ષા પતામહઃ ।
અબ્રવી પ્રણતાે ભૂ વા રામં સત્યપથે સ્થતમ્॥ ૯॥
બ્રહ્માવેાચ
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વ દે દેવં િવ મશષે સ્થ તહેતું
વામ યાત્મજ્ઞાિન ભર તહૃર્િદ ભાવ્યમ્ ।

હેયાહેયદ્વ દ્વિવહીનં પરમેકં
સત્તામાતં્ર સવર્હૃિદસ્થં દૃ શ પમ્॥ ૧૦॥

પ્રાણાપાનાૈ િનશ્ચયબુદ્ યા હૃિદ દ્ વા
છ વા સવ સશંયબ ધં િવષયાૈઘાન્ ।

પ ય તીશં યં ગતમાેહા યતય તં
વ દે રામં રત્નિકર ટં રિવભાસમ્॥ ૧૧॥

માયાતીતં માધવમાદં્ય જગદાિદ
માનાતીતં માેહિવનાશં મુિનવ દ્યમ્ ।

યાે ગ યેયં યાેગિવધાનં પિરપૂણ
વ દે રામં ર જતલાેકં રમણીયમ્॥ ૧૨॥

ભાવાભાવપ્રત્યયહીનં ભવમખુ્યઃૈ
યાેગાસક્તૈર ચતપાદા બુજયુગ્મમ્ ।

િનતં્ય શદંુ્ધ બુદ્ધમન તં પ્રણવાખ્યં
વ દે રામં વીરમશષેાસરુદાવમ્॥ ૧૩॥

વં મે નાથાે ના થતકાયાર્ ખલકાર
માનાતીતાે માધવ પાેઽ ખલધાર ।

ભ યા ગ યાે ભાિવત પાે ભવહાર
યાેગા યાસભૈાર્િવતચેતઃસહચાર ॥ ૧૪॥

વામાદ્ય તં લાેકતતીનાં પરમીશં
લાેકાનાં નાે લાૈિકકમાનૈરિધગ યમ્ ।

ભ ક્તશ્રદ્ધાભાવસમેતૈભર્જનીયં
વ દે રામં સુ દર મ દ વરનીલમ્॥ ૧૫॥

કાે વા જ્ઞાતું વામ તમાનં ગતમાનં
માયાસક્તાે માધવ શક્તાે મુિનમા યમ્ ।

દાર યે વ દત દારક દં
વ દે રામં ભવમખુવ દં્ય સખુક દમ્॥ ૧૬॥

નાનાશાસૈ્ત્રવદકદ બૈઃ પ્ર તપાદં્ય
િનત્યાન દં િનિવષયજ્ઞાનમનાિદમ્ ।
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મ સવેાથ માનષુભાવં પ્ર તપનં્ન
વ દે રામં મરકતવણ મથુરેશમ્॥ ૧૭॥

શ્રદ્ધાયુક્તાે યઃ પઠતીમં તવમાદં્ય
બ્રાહ્મં બ્રહ્મજ્ઞાનિવધાનં ભુિવ મત્યર્ઃ ।

રામં યામં કા મતકામપ્રદમીશં
યા વા યાતા પાતક લૈિવગતઃ સ્યાત્॥ ૧૮॥

શ્રુ વા તુ ત લાેકગુરાેિવભાવસઃુ
વાઙે્ક સમાદાય િવદેહપુિત્રકામ્ ।

િવભ્રાજમાનાં િવમલા ણદ્યુ ત
રક્તા બરાં િદવ્યિવભષૂણા વતામ્॥ ૧૯॥

પ્રાવેાચ સાક્ષી જગતાં રઘૂત્તમં
પ્રપન્નસવાર્ તહરં હુતાશનઃ ।

ગ્ હાણ દેવી ં રઘનુાથ નક ં
પુરા વયા મ યવરાેિપતાં વને॥ ૨૦॥

િવધાય માયાજનકાત્મ ં હરે
દશાનનપ્રાણિવનાશનાય ચ ।

હતાે દશાસ્યઃ સહ પતુ્રબા ધવ-ૈ
િનરાકૃતાેઽનને ભરાે ભવુઃ પ્રભાે॥ ૨૧॥

તરાેિહતા સા પ્ર ત બ બ િપણી
કૃતા યદથ કૃતકૃત્યતાં ગતા ।

તતાેઽ તહૃષ્ટાં પિરગ્ હ્ય નક ં
રામઃ પ્રહૃષ્ટઃ પ્ર તપજૂ્ય પાવકમ્॥ ૨૨॥

વાઙે્ક સમાવે ય સદાઽનપાિયની ં
શ્રયં િત્રલાેક જનની ં શ્રયઃ પ તઃ ।

દૃ ટ્વાથ રામં જનકાત્મ યુતં
શ્રયા સુ્ફર તં સરુનાયકાે મુદા ।

ભ યા ગરા ગદ્ગદયા સમેત્ય
કૃતા જ લઃ તાેતુમથાપેચક્રમે॥ ૨૩॥

ઇ દ્ર ઉવાચ ।
ભજેઽહં સદા રામ મ દ વરાભં
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ભવાર યદાવાનલાભા ભધાનમ્ ।
ભવાનીહૃદા ભાિવતાન દ પં

ભવાભાવહેતું ભવાિદપ્રપન્નમ્॥ ૨૪॥
સરુાનીકદુઃખાૈઘનાશકૈહેતું

નરાકારદેહં િનરાકારમીડ્યમ્ ।
પરેશં પરાન દ પં વરે યં

હિર રામમીશં ભજે ભારનાશમ્॥ ૨૫॥
પ્રપન્ના ખલાન દદાેહં પ્રપનં્ન

પ્રપન્ના તિનઃશષેનાશા ભધાનમ્ ।
તપાેયાેગયાેગીશભાવા ભભાવ્યં

કપીશાિદ મતં્ર ભજે રામ મત્રમ્॥ ૨૬॥
સદા ભાેગભા ં સદૂુરે િવભા તં

સદા યાેગભા મદૂરે િવભા તમ્ ।
ચદાન દક દં સદા રાઘવેશં

િવદેહાત્મ ન દ પં પ્રપદે્ય॥ ૨૭॥
મહાયાેગમાયાિવશષેાનુયુક્તાે

િવભાસીશ લીલાનરાકાર ત્તઃ ।
વદાન દલીલાકથાપૂણર્કણાર્ઃ

સદાન દ પા ભવ તીહ લાેકે॥ ૨૮॥
અહં માનપાના ભમત્તપ્રમત્તાે

ન વેદા ખલેશા ભમાના ભમાનઃ ।
ઇદાની ં ભવ પાદપદ્મપ્રસાદાત્

િત્રલાેકાિધપત્યા ભમાનાે િવનષ્ટઃ॥ ૨૯॥
સુ્ફરદ્રત્નકેયૂરહારા ભરામં

ધરાભારભૂતાસરુાનીકદાવમ્ ।
શરચ્ચ દ્રવક્તં્ર લસ પદ્મનતંે્ર

દુરાવારપારં ભજે રાઘવેશમ્॥ ૩૦॥
સરુાધીશનીલાભ્રનીલાઙ્ગકા ત

િવરાધાિદરક્ષાવેધા લાેકશા તમ્ ।
િકર ટાિદશાેભં પુરારા તલાભં
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ભજે રામચ દં્ર રઘૂણામધીશમ્॥ ૩૧॥
લસચ્ચ દ્રકાેિટપ્રકાશાિદપીઠે

સમાસીનમઙે્ક સમાધાય સીતામ્ ।
સુ્ફરદ્ધમેવણા તિડ પુ જભાસાં

ભજે રામચ દં્ર િન ત્તા તત દ્રમ્॥ ૩૨॥
તતઃ પ્રાવેાચ ભગવાન્ ભવા યા સિહતાે ભવઃ ।
રામં કમલપત્રાકં્ષ િવમાનસ્થાે નભઃસ્થલે॥ ૩૩॥
આગ મ યા યયાે યાયાં દ્રષંુ્ટ વાં રાજ્યસ કૃતમ્ ।
ઇદાની ં પ ય િપતરમસ્ય દેહસ્ય રાઘવ॥ ૩૪॥
તતાેઽપ ય દ્વમાનસં્થ રામાે દશરથં પુરઃ ।
નનામ શરસા પાદાૈ મુદા ભ યા સહાનજુઃ॥ ૩૫॥
આ લઙ્ગ્ય મૂ યર્વઘ્રાય રામં દશરથાેઽબ્રવીત્ ।
તાિરતાેઽ મ વયા વ સ સસંારાદ્દઃુખસાગરાત્॥ ૩૬॥
ઇત્યુ વા પનુરા લઙ્ગ્ય યયાૈ રામેણ પૂ જતઃ ।
રામાેઽિપ દેવરાજં તં દૃ ટ્વા પ્રાહ કૃતા જ લમ્॥ ૩૭॥
મ કૃતે િનહતાન્ સઙ્ખ્યે વાનરાન્ પ તતાન્ ભુિવ ।
વયાશુ સધુા ષ્ટ ા સહસ્રાક્ષ મમાજ્ઞયા॥ ૩૮॥

તથેત્ય ત ષ્ટ ા તાન્ વયામાસ વાનરાન્ ।
યે યે તા ધે પવૂ તે તે સપુ્તાે થતા ઇવ ।
પવૂર્વદ્બ લનાે હૃષ્ટા રામપાશ્વર્મપુાયયુઃ॥ ૩૯॥
નાે થતા રાક્ષસા તત્ર પીયષૂ પશર્નાદિપ ।
િવભીષણ તુ સાષ્ટાઙ્ગં પ્ર ણપત્યાબ્રવીદ્વચઃ॥ ૪૦॥
દેવ મામનુગ્ હ્ણ વ મિય ભ ક્તયર્દા તવ ।
મઙ્ગલ નાનમદ્ય વં કુ સીતાસમ વતઃ॥ ૪૧॥
અલઙૃ્કત્ય સહ ભ્રાત્રા શ્વાે ગ મ યામહે વયમ્ ।
િવભીષણવચઃ શ્રુ વા પ્રત્યુવાચ રઘૂત્તમઃ॥ ૪૨॥
સકુુમારાેઽ તભક્તાે મે ભરતાે મામવેક્ષતે ।
જટાવલ્કલધાર સ શ દબ્રહ્મસમાિહતઃ॥ ૪૩॥
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કથં તને િવના નાનમલઙ્કારાિદકં મમ ।
અતઃ સગુ્રીવમખુ્યાં વં પજૂયાશુ િવશષેતઃ॥ ૪૪॥
પૂ જતષેુ કપી દ્રષેુ પૂ જતાેઽહં ન સશંયઃ ।
ઇત્યુક્તાે રાઘવેણાશુ વણર્રત્ના બરા ણ ચ॥ ૪૫॥
વવષર્ રાક્ષસશ્રેષ્ઠાે યથાકામં યથા ચ ।
તત તાન્ પૂ જતાન્ દૃ ટ્વા રામાે રત્નૈશ્ચ યૂથપાન્॥ ૪૬॥
અ ભન દ્ય યથા યાયં િવસસજર્ હર શ્વરાન્ ।
િવભીષણસમાનીતં પુ પકં સયૂર્વચર્સમ્॥ ૪૭॥
આ રાેહ તતાે રામ ત દ્વમાનમનુત્તમમ્ ।
અઙે્ક િનધાય વૈદેહી ં લ જમાનાં યશ વનીમ્॥ ૪૮॥
લ મણને સહ ભ્રાત્રા િવક્રા તને ધનુ મતા ।
અબ્રવીચ્ચ િવમાનસ્થઃ શ્રીરામઃ સવર્વાનરાન્॥ ૪૯॥
સગુ્રીવં હિરરાજં ચ અઙ્ગદં ચ િવભીષણમ્ ।
મત્રકાય કૃતં સવ ભવદ્ ભઃ સહ વાનરૈઃ॥ ૫૦॥
અનુજ્ઞાતા મયા સવ યથેષં્ટ ગ તુમહર્થ ।
સગુ્રીવ પ્ર તયાહ્યાશુ િક ક ધાં સવર્સિૈનકૈઃ॥ ૫૧॥
વરાજે્ય વસ લઙ્કાયાં મમ ભક્તાે િવભીષણ ।
ન વાં ધષર્િયતું શક્તાઃ સે દ્રા અિપ િદવાૈકસઃ॥ ૫૨॥
અયાે યાં ગ તુ મચ્છા મ રાજધાની ં િપતુમર્મ ।
અેવમુક્તા તુ રામેણ વાનરા તે મહાબલાઃ॥ ૫૩॥
ઊચુઃ પ્રા જલયઃ સવ રાક્ષસશ્ચ િવભીષણઃ ।
અયાે યાં ગ તુ મચ્છામ વયા સહ રઘૂત્તમ॥ ૫૪॥
દૃ ટ્વા વામ ભ ષક્તં તુ કાૈસલ્યામ ભવાદ્ય ચ ।
પશ્ચાદ્વણૃીમહે રાજ્યમનુજ્ઞાં દેિહ નઃ પ્રભાે॥ ૫૫॥
રામ તથે ત સગુ્રીવ વાનરૈઃ સિવભીષણઃ ।
પુ પકં સહનૂમાંશ્ચ શીઘ્રમારાેહ સા પ્રતમ્॥ ૫૬॥
તત તુ પુ પકં િદવ્યં સગુ્રીવઃ સહ સનેયા ।
િવભીષણશ્ચ સામાત્યઃ સવ ચા હુદુ્રર્તમ્॥ ૫૭॥
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તે વા ઢેષુ સવષુ કાૈબેરં પરમાસનમ્ ।
રાઘવેણા યનુજ્ઞાતમુ પપાત િવહાયસા॥ ૫૮॥
બભાૈ તને િવમાનને હંસયુક્તને ભા વતા ।
પ્રહૃષ્ટશ્ચ તદા રામશ્ચતુમુર્ખ ઇવાપરઃ॥ ૫૯॥
તતાે બભાૈ ભાસ્કર બ બતુલ્યં

કુબેરયાનં તપસાનુલ ધમ્ ।
રામેણ શાેભાં િનતરાં પ્રપેદે

સીતાસમેતને સહાનજેુન॥ ૬૦॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે
ત્રયાેદશઃ સગર્ઃ॥ ૧૩॥

॥ચતુદર્શઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
પાતિય વા તતશ્ચ ઃ સવર્તાે રઘનુ દનઃ ।
અબ્રવીન્મૈ થલી ં સીતાં રામઃ શ શિનભાનનામ્॥ ૧॥
િત્રકૂટ શખરાગ્રસ્થાં પ ય લઙ્કાં મહાપ્રભામ્ ।
અેતાં રણભવું પ ય માંસકદર્મપિઙ્કલામ્॥ ૨॥
અસરુાણાં લવઙ્ગાનામત્ર વૈશસનં મહત્ ।
અત્ર મે િનહતઃ શતેે રાવણાે રાક્ષસશે્વરઃ॥ ૩॥
કુ ભકણ દ્ર જન્મખુ્યાઃ સવ ચાત્ર િનપા તતાઃ ।
અેષ સતેુમર્યા બદ્ધઃ સાગરે સ લલાશયે॥ ૪॥
અેતચ્ચ દૃ યતે તીથ સાગરસ્ય મહાત્મનઃ ।
સતેુબ ધ મ ત ખ્યાતં ત્રૈલાેક્યને ચ પૂ જતમ્॥ ૫॥
અેત પિવતં્ર પરમં દશર્ના પાતકાપહમ્ ।
અત્ર રામેશ્વરાે દેવાે મયા શ ભુઃ પ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૬॥
અત્ર માં શરણં પ્રાપ્તાે મિ ત્ર ભશ્ચ િવભીષણઃ ।
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અેષા સગુ્રીવનગર િક ક ધા ચત્રકાનના॥ ૭॥
તત્ર રામાજ્ઞયા તારાપ્રમખુા હિરયાે ષતઃ ।
આનયામાસ સગુ્રીવઃ સીતાયાઃ પ્રયકા યયા॥ ૮॥
તા ભઃ સહાે થતં શીઘં્ર િવમાનં પ્રેક્ષ્ય રાઘવઃ ।
પ્રાહ ચાિદ્ર યમૂકં પ ય વાલ્યત્ર મે હતઃ॥ ૯॥
અેષા પ ચવટ નામ રાક્ષસા યત્ર મે હતાઃ ।
અગ ત્યસ્ય સતુી ણસ્ય પ યાશ્રમપદે શભુે॥ ૧૦॥
અેતે તે તાપસાઃ સવ દૃ ય તે વરવ ણિન ।
અસાૈ શલૈવરાે દેિવ ચત્રકૂટઃ પ્રકાશતે॥ ૧૧॥
અત્ર માં કૈકયીપુત્રઃ પ્રસાદિયતુમાગતઃ ।
ભરદ્વા શ્રમં પ ય દૃ યતે યમનુાતટે॥ ૧૨॥
અેષા ભાગીરથી ગઙ્ગા દૃ યતે લાેકપાવની ।
અેષા સા દૃ યતે સીતે સરયૂયપૂમા લની॥ ૧૩॥
અેષા સા દૃ યતેઽયાે યા પ્રણામં કુ ભા મિન ।
અેવં ક્રમેણ સ પ્રાપ્તાે ભરદ્વા શ્રમં હિરઃ॥ ૧૪॥
પૂણ ચતુદર્શે વષ પ ચ યાં રઘનુ દનઃ ।
ભરદ્વાજં મુિન દૃ ટ્વા વવ દે સાનજુઃ પ્રભુઃ॥ ૧૫॥
પપ્રચ્છ મુિનમાસીનં િવનયને રઘૂત્તમઃ ।
ણાે ષ ક ચ્ચદ્ભરતઃ કુશલ્યા તે સહાનજુઃ॥ ૧૬॥
સુ ભક્ષા વતર્તેઽયાે યા વ ત ચ િહ માતરઃ ।
શ્રુ વા રામસ્ય વચનં ભરદ્વાજઃ પ્રહૃષ્ટધીઃ॥ ૧૭॥
પ્રાહ સવ કુશ લનાે ભરત તુ મહામનાઃ ।
ફલમૂલકૃતાહારાે જટાવલ્કલધારકઃ॥ ૧૮॥
પાદુકે સકલં યસ્ય રાજં્ય વાં સપુ્રતીક્ષતે ।
યદ્ય કૃતં વયા કમર્ દ ડકે રઘનુ દન॥ ૧૯॥
રાક્ષસાનાં િવનાશં ચ સીતાહરણપવૂર્કમ્ ।
સવ જ્ઞાતં મયા રામ તપસા તે પ્રસાદતઃ॥ ૨૦॥
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વં બ્રહ્મ પરમં સાક્ષાદાિદમ યા તવ જતઃ ।
વમગ્રે સ લલં ટ્વા તત્ર સપુ્તાેઽ સ ભૂતકૃત્॥ ૨૧॥
નારાયણાેઽ સ િવશ્વાત્મન્નરાણામ તરાત્મકઃ ।
વન્ના ભકમલાે પન્નાે બ્રહ્મા લાેકિપતામહઃ॥ ૨૨॥
અત વં જગતામીશઃ સવર્લાેકનમસૃ્કતઃ ।
વં િવ ર્નક લ મીઃ શષેાેઽયં લ મણા ભધઃ॥ ૨૩॥
આત્મના જસીદં વમાત્મ યવેાત્મમાયયા ।
ન સ જસે નભાવે વં ચચ્છ યા સવર્સા ક્ષકઃ॥ ૨૪॥
બિહર તશ્ચ ભૂતાનાં વમવે રઘનુ દન ।
પૂણાઽિપ મૂઢદષૃ્ટ નાં િવ ચ્છન્ન ઇવ લક્ષ્યસે॥ ૨૫॥
જગ વં જગદાધાર વમવે પિરપાલકઃ ।
વમવે સવર્ભૂતાનાં ભાેક્તા ભાજંે્ય જગ પતે॥ ૨૬॥
દૃ યતે શ્રૂયતે યદ્ય મયર્તે વા રઘૂત્તમ ।
વમવે સવર્મ ખલં વ દ્વના યન્ન િક ચન॥ ૨૭॥
માયા જ ત લાેકાંશ્ચ વગુણૈરહમાિદ ભઃ ।
વચ્છ ક્તપે્રિરતા રામ ત મા વ યપુચયર્તે॥ ૨૮॥
યથા ચુ બકસાિન્ન યાચ્ચલ ત્યેવાયસાદયઃ ।
જડા તથા વયા દષૃ્ટા માયા જ ત વૈ જગત્॥ ૨૯॥
દેહદ્વયમદેહસ્ય તવ િવશ્વં િરર ક્ષષાેઃ ।
િવરાટ્ સ્થૂલં શર રં તે સતંૂ્ર સૂ મમુદાહૃતમ્॥ ૩૦॥
િવરાજઃ સ ભવ ત્યેતે અવતારાઃ સહસ્રશઃ ।
કાયાર્ તે પ્રિવશ ત્યેવ િવરાજં રઘનુ દન॥ ૩૧॥
અવતારકથાં લાેકે યે ગાય ત ગ્ ણ ત ચ ।
અન યમનસાે મુ ક્ત તષેામવે રઘૂત્તમ॥ ૩૨॥
વં બ્રહ્મણા પુરા ભૂમેભાર્રહારાય રાઘવ ।
પ્રા થત તપસા તુષ્ટ વં તાેઽ સ રઘાેઃ કુલે॥ ૩૩॥
દેવકાયર્મશષેેણ કૃતં તે રામ દુ કરમ્ ।
બહુવષર્સહસ્રા ણ માનષું દેહમા શ્રતઃ॥ ૩૪॥
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કુવર્ન્ દુ કરકમાર્ ણ લાેકદ્વયિહતાય ચ ।
પાપહાર ણ ભવુનં યશસા પૂરિય ય સ॥ ૩૫॥
પ્રાથર્યા મ જગન્નાથ પિવતં્ર કુ મે ગ્ હમ્ ।
સ્થ વાદ્ય ભુ વા સબલઃ શ્વાે ગ મ ય સ પત્તનમ્॥ ૩૬॥
તથે ત રાઘવાેઽ તષ્ઠત્ત મન્નાશ્રમ ઉત્તમે ।
સસૈ યઃ પૂ જત તને સીતયા લ મણને ચ॥ ૩૭॥
તતાે રામ શ્ચ તિય વા મુહૂત પ્રાહ મા તમ્ ।
ઇતાે ગચ્છ હનૂમં વમયાે યાં પ્ર ત સ વરઃ॥ ૩૮॥
નીિહ કુશલી ક ચ્ચ જનાે પ તમ દરે ।
ઙ્ગવેરપુરં ગ વા બ્રૂિહ મતં્ર ગુહં મમ॥ ૩૯॥
નક લ મણાપેેતમાગતં માં િનવેદય ।

ન દગ્રામં તતાે ગ વા ભ્રાતરં ભરતં મમ॥ ૪૦॥
દૃ ટ્વા બ્રૂિહ સભાયર્સ્ય સભ્રાતુઃ કુશલં મમ ।
સીતાપહરણાદ િન રાવણસ્ય વધાિદકમ્॥ ૪૧॥
બ્રૂિહ ક્રમેણ મે ભ્રાતુઃ સવ તત્ર િવચે ષ્ટતમ્ ।
હ વા શત્રુગણાન્ સવાર્ન્ સભાયર્ઃ સહલ મણઃ॥ ૪૨॥
ઉપયા ત સ દ્ધાથર્ઃ સહ ઋક્ષહર શ્વરૈઃ ।
ઇત્યુ વા તત્ર ત્તા તં ભરતસ્ય િવચે ષ્ટતમ્॥ ૪૩॥
સવ જ્ઞા વા પનુઃ શીઘ્રમાગચ્છ મમ સિન્નિધમ્ ।
તથે ત હનુમાં તત્ર માનષું વપુરા સ્થતઃ॥ ૪૪॥
ન દગ્રામં યયાૈ તૂણ વાયવુેગને મા તઃ ।
ગ ત્માિનવ વેગને જઘ્ ક્ષન્ ભજુગાેત્તમમ્॥ ૪૫॥
ઙ્ગવેરપુરં પ્રા ય ગુહમાસાદ્ય મા તઃ ।
ઉવાચા મધુરં વાક્યં પ્રહૃષ્ટેના તરાત્મના॥ ૪૬॥
રામાે દાશર થઃ શ્રીમાન્ સખા તે સહ સીતયા ।
સલ મણ વાં ધમાર્ત્મા ક્ષેમી કુશલમબ્રવીત્॥ ૪૭॥
અનુજ્ઞાતાેઽદ્ય મુિનના ભરદ્વાજેન રાઘવઃ ।
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આગ મ ય ત તં દેવં દ્રક્ષ્ય સ વં રઘૂત્તમમ્॥ ૪૮॥
અેવમુ વા મહાતે ઃ સ પ્રહૃષ્ટતનૂ હમ્ ।
ઉ પપાત મહાવેગાે વાયવુેગને મા તઃ॥ ૪૯॥
સાેઽપ યદ્રામતીથ ચ સરયૂં ચ મહાનદ મ્ ।
તામ તક્ર ય હનુમાન્ન દગ્રામં યયાૈ મુદા॥ ૫૦॥
ક્રાેશમાત્રે વયાે યાયાશ્ચીરકૃ ણા જના બરમ્ ।
દદશર્ ભરતં દ નં કૃશમાશ્રમવા સનમ્॥ ૫૧॥
મલપઙ્કિવિદગ્ધાઙ્ગં જિટલં વલ્કલા બરમ્ ।
ફલમૂલકૃતાહારં રામ ચ તાપરાયણમ્॥ ૫૨॥
પાદુકે તે પુરસૃ્કત્ય શાસય તં વસુ ધરામ્ ।
મિ ત્ર ભઃ પાૈરમખુ્યશૈ્ચ કાષાયા બરધાિર ભઃ॥ ૫૩॥
તદેહં મૂ તમ તં સાક્ષાદ્ધમર્ મવ સ્થતમ્ ।
ઉવાચ પ્રા જ લવાર્ક્યં હનૂમાન્મા તાત્મજઃ॥ ૫૪॥
યં વં ચ તયસે રામં તાપસં દ ડકે સ્થતમ્ ।
અનુશાેચ સ કાકુ સ્થઃ સ વાં કુશલમબ્રવીત્॥ ૫૫॥
પ્રયમાખ્યા મ તે દેવ શાેકં ત્યજ સદુા ણમ્ ।
અ મન્મુહૂત ભ્રાત્રા વં રામેણ સહ સઙ્ગતઃ॥ ૫૬॥
સમરે રાવણં હ વા રામઃ સીતામવા ય ચ ।
ઉપયા ત સ દ્ધાથર્ઃ સસીતઃ સહલ મણઃ॥ ૫૭॥
અેવમુક્તાે મહાતે ભરતાે હષર્મૂ ચ્છતઃ ।
પપાત ભુિવ ચા વસ્થઃ કૈકયી પ્રયન દનઃ॥ ૫૮॥
આ લઙ્ગ્ય ભરતઃ શીઘં્ર મા ત પ્રયવાિદનમ્ ।
આન દજૈરશ્રજુલૈઃ સષેચ ભરતઃ કિપમ્॥ ૫૯॥
દેવાે વા માનષુાે વા વમનુક્રાેશાિદહાગતઃ ।
પ્રયાખ્યાનસ્ય તે સાૈ ય દદા મ બ્રવુતઃ પ્રયમ્॥ ૬૦॥
ગવાં શતસહસ્રં ચ ગ્રામાણાં ચ શતં વરમ્ ।
સવાર્ભરણસ પન્ના મુગ્ધાઃ ક યા તુ ષાેડશ॥ ૬૧॥
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અેવમુ વા પનુઃ પ્રાહ ભરતાે મા તાત્મજમ્ ।
બહૂનીમાિન વષાર્ ણ ગતસ્ય સમુહદ્વનમ્॥ ૬૨॥
ણાે યહં પ્રી તકરં મમ નાથસ્ય ક તર્નમ્ ।
કલ્યાણી બત ગાથેયં લાૈિકક પ્ર તભા ત મે॥ ૬૩॥
અે ત વ તમાન દાે નરં વષર્શતાદિપ ।
રાઘવસ્ય હર ણાં ચ કથમાસી સમાગમઃ॥ ૬૪॥
ત વમાખ્યાિહ ભદં્ર તે િવશ્વસયેં વચ તવ ।
અેવમુક્તાેઽથ હનુમાન્ ભરતને મહાત્મના॥ ૬૫॥
આચચક્ષેઽથ રામસ્ય ચિરતં કૃ નશઃ ક્રમાત્ ।
શ્રુ વા તુ પરમાન દં ભરતાે મા તાત્મ ત્॥ ૬૬॥
આજ્ઞાપયચ્છત્રુહણં મુદા યુક્તં મુદા વતઃ ।
દૈવતાિન ચ યાવ ત નગરે રઘનુ દન॥ ૬૭॥
નાનાપેહારબ લ ભઃ પજૂય તુ મહાિધયઃ ।
સતૂા વૈતા લકાશ્ચવૈ વ દનઃ તુ તપાઠકાઃ॥ ૬૮॥
વારમખુ્યાશ્ચ શતશાે િનયાર્ વદ્યવૈ સઙ્ઘશઃ ।
રાજદારા તથામાત્યાઃ સનેા હ ત્યશ્વપત્તયઃ॥ ૬૯॥
બ્રાહ્મણાશ્ચ તથા પાૈરા રા નાે યે સમાગતાઃ ।
િનયાર્ તુ રાઘવસ્યાદ્ય દ્રષંુ્ટ શ શિનભાનનમ્॥ ૭૦॥
ભરતસ્ય વચઃ શ્રુ વા શત્રુઘ્નપિરચાેિદતાઃ ।
અલ ચકુ્રશ્ચ નગર ં મુક્તારત્નમયાે વલૈઃ॥ ૭૧॥
તાેરણૈશ્ચ પતાકા ભિવ ચત્રા ભરનેકધા ।
અલઙુ્કવર્ ત વે માિન નાનાબ લિવચક્ષણાઃ॥ ૭૨॥
િનયાર્ ત દશઃ સવ રામદશર્નલાલસાઃ ।
હયાનાં શતસાહસ્રં ગ નામયુતં તથા॥ ૭૩॥
રથાનાં દશસાહસ્રં વણર્સતૂ્રિવભૂ ષતમ્ ।
પારમેષ્ઠ યપુાદાય દ્રવ્યા યુચ્ચાવચાિન ચ॥ ૭૪॥
તત તુ શ બકા ઢા િનયર્યૂ રાજયાે ષતઃ ।
ભરતઃ પાદુકે યસ્ય શરસ્યવે કૃતા જ લઃ॥ ૭૫॥
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શત્રુઘ્નસિહતાે રામં પાદચારેણ િનયર્યાૈ ।
તદૈવ દૃ યતે દૂરા દ્વમાનં ચ દ્રસિન્નભમ્॥ ૭૬॥
પુ પકં સયૂર્સઙ્કાશં મનસા બ્રહ્મિન મતમ્ ।
અેત મન્ ભ્રાતરાૈ વીરાૈ વૈદેહ્યા રામલ મણાૈ॥ ૭૭॥
સગુ્રીવશ્ચ કિપશ્રેષ્ઠાે મિ ત્ર ભશ્ચ િવભીષણઃ ।
દૃ યતે પ યત જના ઇત્યાહ પવનાત્મજઃ॥ ૭૮॥
તતાે હષર્સમુદ્ભૂતાે િનઃ વનાે િદવમ શત્ ।
સ્ત્રીબાલયવુ દ્ધાનાં રામાેઽય મ ત ક તર્નાત્॥ ૭૯॥
રથકુ જરવા જસ્થા અવતીયર્ મહી ં ગતાઃ ।
દદશૃુ તે િવમાનસ્થં જનાઃ સાેમ મવા બરે॥ ૮૦॥
પ્રા જ લભર્રતાે ભૂ વા પ્રહૃષ્ટાે રાઘવાને્મખુઃ ।
તતાે િવમાનાગ્રગતં ભરતાે રાઘવં મુદા॥ ૮૧॥
વવ દે પ્રણતાે રામં મે સ્થ મવ ભાસ્કરમ્ ।
તતાે રામા યનુજ્ઞાતં િવમાનમપતદ્ભુિવ॥ ૮૨॥
આરાેિપતાે િવમાનં તદ્ભરતઃ સાનજુ તદા ।
રામમાસાદ્ય મુિદતઃ પનુરેવા યવાદયત્॥ ૮૩॥
સમુ થાય ચરાદ્દષંૃ્ટ ભરતં રઘનુ દનઃ ।
ભ્રાતરં વાઙ્કમારાે ય મુદા તં પિરષ વજે॥ ૮૪॥
તતાે લ મણમાસાદ્ય વૈદેહી ં નામ ક તર્યન્ ।
અ યવાદયત પ્રીતાે ભરતઃ પ્રેમિવહ્વલઃ॥ ૮૫॥
સગુ્રીવં બવ તં ચ યવુરાજં તથાઙ્ગદમ્ ।
મૈ દ દ્વિવદનીલાંશ્ચ ઋષભં ચવૈ સ વજે॥ ૮૬॥
સષુેણં ચ નલં ચવૈ ગવાક્ષં ગ ધમાદનમ્ ।
શરભં પનસં ચવૈ ભરતઃ પિરષ વજે॥ ૮૭॥
સવ તે માનષું પં કૃ વા ભરતમાદતૃાઃ ।
પપ્રચ્છુઃ કુશલં સાૈ યાઃ પ્રહૃષ્ટાશ્ચ લવઙ્ગમાઃ॥ ૮૮॥
તતઃ સગુ્રીવમા લઙ્ગ્ય ભરતઃ પ્રાહ ભ ક્તતઃ ।
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વ સહાયને રામસ્ય જયાેઽભૂદ્રાવણાે હતઃ॥ ૮૯॥
વમ માકં ચતુણા તુ ભ્રાતા સગુ્રીવ પ ચમઃ ।
શત્રુઘ્નશ્ચ તદા રામમ ભવાદ્ય સલ મણમ્॥ ૯૦॥
સીતાયાશ્ચરણાૈ પશ્ચાદ્વવ દે િવનયા વતઃ ।
રામાે માતરમાસાદ્ય િવવણા શાેકિવહ્વલામ્॥ ૯૧॥
જગ્રાહ પ્રણતઃ પાદાૈ મનાે માતુઃ પ્રસાદયન્ ।
કૈકેયી ં ચ સુ મત્રાં ચ નનામેતરમાતરાૈ॥ ૯૨॥
ભરતઃ પાદુકે તે તુ રાઘવસ્ય સપુૂ જતે ।
યાજેયામાસ રામસ્ય પાદયાેભર્ ક્તસયંુતઃ॥ ૯૩॥
રાજ્યમેત યાસભૂતં મયા િનયાર્ તતં તવ ।
અદ્ય મે સફલં જન્મ ફ લતાે મે મનાેરથઃ॥ ૯૪॥
ય પ યા મ સમાયાતમયાે યાં વામહં પ્રભાે ।
કાેષ્ઠાગારં બલં કાેશં કૃતં દશગુણં મયા॥ ૯૫॥
વત્તજેસા જગન્નાથ પાલય વ પુરં વકમ્ ।
ઇ ત બ્રવુાણં ભરતં દૃ ટ્વા સવ કપીશ્વરાઃ॥ ૯૬॥
મુમુચનુત્રજં તાેયં પ્રશશસંમુુર્દા વતાઃ ।
તતાે રામઃ પ્રહૃષ્ટાત્મા ભરતં વાઙ્કગં મુદા॥ ૯૭॥
યયાૈ તને િવમાનને ભરતસ્યાશ્રમં તદા ।
અવ હ્ય તદા રામાે િવમાના યાન્મહીતલમ્॥ ૯૮॥
અબ્રવી પુ પકં દેવાે ગચ્છ વૈશ્રવણં વહ ।
અનુગચ્છાનુ ના મ કુબેરં ધનપાલકમ્॥ ૯૯॥
રામાે વ સષ્ઠસ્ય ગુરાેઃ પદા બુજં

ન વા યથા દેવગુરાેઃ શતક્રતુઃ ।
દ વા મહાહાર્સનમુત્તમં ગુરાે-

પાિવવેશાથ ગુરાેઃ સમીપતઃ॥ ૧૦૦॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે
ચતુદર્શઃ સગર્ઃ॥ ૧૪॥
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॥પ ચદશઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
તત તુ કૈકયીપુત્રાે ભરતાે ભ ક્તસયંુતઃ ।
શરસ્ય જ લમાધાય જ્યેષં્ઠ ભ્રાતરમબ્રવીત્॥ ૧॥
માતા મે સ કૃતા રામ દતં્ત રાજં્ય વયા મમ ।
દદા મ તત્તે ચ પનુયર્થા વમદદા મમ॥ ૨॥
ઇત્યુ વા પાદયાેભર્ યા સાષ્ટાઙ્ગં પ્ર ણપત્ય ચ ।
બહુધા પ્રાથર્યામાસ કૈકે યા ગુ ણા સહ॥ ૩॥
તથે ત પ્ર તજગ્રાહ ભરતાદ્રાજ્યમીશ્વરઃ ।
માયામા શ્રત્ય સકલાં નરચેષ્ટામપુાગતઃ॥ ૪॥
વારાજ્યાનુભવાે યસ્ય સખુજ્ઞાનૈક િપણઃ ।
િનર તા તશયાન દ િપણઃ પરમાત્મનઃ॥ ૫॥
માનષુેણ તુ રાજે્યન િક તસ્ય જગદ શતુઃ ।
યસ્ય ભ્રૂભઙ્ગમાત્રેણ િત્રલાેક ન ય ત ક્ષણાત્॥ ૬॥
યસ્યાનુગ્રહમાત્રેણ ભવ ત્યાખ ડલ શ્રયઃ ।
લીલા ષ્ટમહા ષ્ટેઃ િકયદેતદ્રમાપતેઃ॥ ૭॥
તથાિપ ભજતાં િનતં્ય કામપૂરિવિધ સયા ।
લીલામાનષુદેહેન સવર્મ યનવુતર્તે॥ ૮॥
તતઃ શત્રુઘ્નવચનાિન્નપુણઃ મશ્રુકૃ તકઃ
સ ભારાશ્ચા ભષેકાથર્માનીતા રાઘવસ્ય િહ॥ ૯॥
પવૂ તુ ભરતે નાતે લ મણે ચ મહાત્મિન ।
સગુ્રીવે વાનરે દ્રે ચ રાક્ષસે દ્રે િવભીષણે॥ ૧૦॥
િવશાેિધતજટઃ નાત શ્ચત્રમાલ્યાનુલપેનઃ ।
મહાહર્વસનાપેેત તસ્થાૈ તત્ર શ્રયા વલન્॥ ૧૧॥
પ્ર તકમર્ ચ રામસ્ય લ મણશ્ચ મહામ તઃ ।
કારયામાસ ભરતઃ સીતાયા રાજયાે ષતઃ॥ ૧૨॥
મહાહર્વસ્ત્રાભરણૈરલ ચકુ્રઃ સમુ યમામ્ ।
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તતાે વાનરપત્નીનાં સવાર્સામવે શાેભના॥ ૧૩॥
અકારયત કાૈસલ્યા પ્રહૃષ્ટા પતુ્રવ સલા ।
તતઃ સ્ય દનમાદાય શત્રુઘ્નવચના સધુીઃ॥ ૧૪॥
સમુ ત્રઃ સયૂર્સઙ્કાશં યાજેિય વાગ્રતઃ સ્થતઃ ।
આ રાેહ રથં રામઃ સત્યધમર્પરાયણઃ॥ ૧૫॥
સગુ્રીવાે યવુરાજશ્ચ હનુમાંશ્ચ િવભીષણઃ ।
ના વા િદવ્યા બરધરા િદવ્યાભરણભૂ ષતાઃ॥ ૧૬॥
રામમ વીયુરગ્રે ચ રથાશ્વગજવાહનાઃ ।
સગુ્રીવપ યઃ સીતા ચ યયુયાર્નૈઃ પુરં મહત્॥ ૧૭॥
વજ્રપા ણયર્થા દેવૈહર્િરતાશ્વરથે સ્થતઃ ।
પ્રયયાૈ રથમાસ્થાય તથા રામાે મહ પુરમ્॥ ૧૮॥
સાર યં ભરતશ્ચકે્ર રત્નદ ડં મહાદ્યુ તઃ ।
શ્વેતાતપતં્ર શત્રુઘ્નાે લ મણાે વ્યજનં દધે॥ ૧૯॥
ચામરં ચ સમીપસ્થાે યવીજયદિર દમઃ ।
શ શપ્રકાશં વપરં જગ્રાહાસરુનાયકઃ॥ ૨૦॥
િદિવજૈઃ સદ્ધસઙ્ઘૈશ્ચ ઋ ષ ભિદવ્યદશર્નૈઃ ।
તૂયમાનસ્ય રામસ્ય શશુ્રવુે મધુર વિનઃ॥ ૨૧॥
માનષું પમાસ્થાય વાનરા ગજવાહનાઃ ।
ભેર શઙ્ખિનનાદૈશ્ચ દઙ્ગપણવાનકૈઃ॥ ૨૨॥
પ્રયયાૈ રાઘવશ્રેષ્ઠ તાં પુર ં સમલઙૃ્કતામ્ ।
દદશૃુ તે સમાયા તં રાઘવં પુરવા સનઃ॥ ૨૩॥
દૂવાર્દલ યામતનું મહાહર્-

િકર ટરત્નાભરણા ચતાઙ્ગમ્ ।
આરક્તક યતલાેચના તં

દૃ ટ્વા યયુમાદમતીવ પુ યાઃ॥ ૨૪॥
િવ ચત્રરત્ના ચતસતૂ્રનદ્ધ-

પીતા બરં પીનભુ તરાલમ્ ।
અનઘ્યર્મુક્તાફલિદવ્યહારૈઃ
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િવરાેચમાનં રઘનુ દનં પ્ર ઃ॥ ૨૫॥
સગુ્રીવમખુ્યહૈર્િર ભઃ પ્રશા તૈઃ

િનષવે્યમાણં રિવતુલ્યભાસમ્ ।
ક તૂિરકાચ દન લપ્તગાત્રં

િનવીતક પદુ્રમપુ પમાલમ્॥ ૨૬॥
શ્રુ વા સ્ત્રયાે રામમપુાગતં મુદા

પ્રહષર્વેગાે ક લતાનન શ્રયઃ ।
અપાસ્ય સવ ગ્ હકાયર્માિહતં

હ યાર્ ણ ચવૈા હુઃ વલઙૃ્કતાઃ॥ ૨૭॥
દૃ ટ્વા હિર સવર્દગૃુ સવાકૃ ત

પુ પૈઃ િકર ત્યઃ મતશાે ભતાનનાઃ ।
દૃ ગ્ભઃ પનુનત્રમનાેરસાયનં

વાન દમૂ ત મનસા ભરે ભરે॥ ૨૮॥
રામઃ મત નગ્ધદશૃા પ્ર તથા

પ યન્ પ્ર નાથ ઇવાપરઃ પ્રભુઃ ।
શનજૈર્ગામાથ િપતુઃ વલઙૃ્કતં

ગ્ હં મહે દ્રાલયસિન્નભં હિરઃ॥ ૨૯॥
પ્રિવ ય વે મા તરસં સ્થતાે મુદા

રામાે વવ દે ચરણાૈ વમાતુઃ ।
ક્રમેણ સવાર્ઃ િપ યાે ષતઃ પ્રભુઃ

નનામ ભ યા રઘવુંશકેતુઃ॥ ૩૦॥
તતાે ભરતમાહેદં રામઃ સત્યપરાક્રમઃ ।
સવર્સ પ સમાયુકં્ત મમ મ દરમુત્તમમ્॥ ૩૧॥
મત્રાય વાનરે દ્રાય સગુ્રીવાય પ્રદ યતામ્ ।
સવ યઃ સખુવાસાથ મ દરા ણ પ્રક પય॥ ૩૨॥
રામેણવૈં સમાિદષ્ટાે ભરતશ્ચ તથાકરાેત્ ।
ઉવાચ ચ મહાતે ઃ સગુ્રીવં રાઘવાનજુઃ॥ ૩૩॥
રાઘવસ્યા ભષેકાથ ચતુઃ સ ધજુલં શભુમ્ ।
આનેતું પ્રષેય વાશુ દૂતાં વિરતિવક્રમાન્॥ ૩૪॥
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પ્રષેયામાસ સગુ્રીવાે બવ તં મ સતુમ્ ।
અઙ્ગદં ચ સષુેણં ચ તે ગ વા વાયવુેગતઃ॥ ૩૫॥
જલપૂણાર્ન્ શાતકુ ભકલશાંશ્ચ સમાનયન્ ।
આનીતં તીથર્સ લલં શત્રુઘ્નાે મિ ત્ર ભઃ સહ॥ ૩૬॥
રાઘવસ્યા ભષેકાથ વ સષ્ઠાય યવેદયત્ ।
તત તુ પ્રયતાે દ્ધાે વ સષ્ઠાે બ્રાહ્મણૈઃ સહ॥ ૩૭॥
રામં રત્નમયે પીઠે સસીતં સં યવેશયત્ ।
વ સષ્ઠાે વામદેવશ્ચ બા લગાતમ તથા॥ ૩૮॥
વા મીિકશ્ચ તથા ચકુ્રઃ સવ રામા ભષેચનમ્ ।
કુશાગ્રતુલસીયુક્તપુ યગ ધજલૈમુર્દા॥ ૩૯॥
અ ય ષ ચન્ રઘુશ્રેષં્ઠ વાસવં વસવાે યથા ।
ઋ વ ગ્ભબ્રાર્હ્મણૈઃ શ્રેષૈ્ઠઃ ક યા ભઃ સહ મિ ત્ર ભઃ॥ ૪૦॥
સવાષિધરસશૈ્ચવૈ દૈવતનૈર્ભ સ સ્થતૈઃ ।
ચતુ ભલાકપાલૈશ્ચ તવુદ્ ભઃ સગણૈ તથા॥ ૪૧॥
છતં્ર ચ તસ્ય જગ્રાહ શત્રુઘ્નઃ પા ડુરં શભુમ્ ।
સગુ્રીવરાક્ષસે દ્રાૈ તાૈ દધતુઃ શ્વેતચામરે॥ ૪૨॥
માલાં ચ કા ચની ં વાયુદર્દાૈ વાસવચાેિદતઃ ।
સવર્રત્નસમાયુક્તં મ ણકા ચનભૂ ષતમ્॥ ૪૩॥
દદાૈ હારં નરે દ્રાય વયં શક્ર તુ ભ ક્તતઃ ।
પ્રજગુદવગ ધવાર્ ન તુશ્ચા સરાેગણાઃ॥ ૪૪॥
દેવદુ દુભયાે નેદુઃ પુ પ ષ્ટઃ પપાત ખાત્ ।
નવદૂવાર્દલ યામં પદ્મપત્રાયતેક્ષણમ્॥ ૪૫॥
રિવકાેિટપ્રભાયુક્તિકર ટેન િવરા જતમ્ ।
કાેિટક દપર્લાવ યં પીતા બરસમા તમ્॥ ૪૬॥
િદવ્યાભરણસ પન્નં િદવ્યચ દનલપેનમ્ ।
અયુતાિદત્યસઙ્કાશં દ્વભજંુ રઘનુ દનમ્॥ ૪૭॥
વામભાગે સમાસીનાં સીતાં કા ચનસિન્નભામ્ ।
સવાર્ભરણસ પન્નાં વામાઙે્ક સમપુ સ્થતામ્॥ ૪૮॥
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રક્તાે પલકરા ભાે ં વામનેા લઙ્ગ્ય સં સ્થતમ્ ।
સવાર્ તશયશાેભાઢ ં દૃ ટ્વા ભ ક્તસમ વતઃ॥ ૪૯॥
ઉમયા સિહતાે દેવઃ શઙ્કરાે રઘનુ દનમ્ ।
સવર્દેવગણૈયુર્ક્તઃ તાેતું સમપુચક્રમે॥ ૫૦॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
નમાેઽ તુ રામાય સશ ક્તકાય

નીલાે પલ યામલકાેમલાય ।
િકર ટહારાઙ્ગદભષૂણાય

સહાસનસ્થાય મહાપ્રભાય॥ ૫૧॥
વમાિદમ યા તિવહીન અેકઃ

જસ્યવસ્ય સ ચ લાેક તમ્ ।
વમાયયા તને ન લ યસે વં
ય વે સખુેઽજસ્રરતાેઽનવદ્યઃ॥ ૫૨॥

લીલાં િવધ સે ગુણસં ત વં
પ્રપન્નભક્તાનુિવધાનહેતાેઃ ।

નાનાવતારૈઃ સરુમાનષુાદૈ્યઃ
પ્રતીયસે જ્ઞાિન ભરેવ િનત્યમ્॥ ૫૩॥

વાંશને લાેકં સકલં િવધાય તં
બભ ષ ચ વં તદધઃ ફણીશ્વરઃ ।

ઉપયર્ધાે ભા વિનલાેડુપાષૈિધ-
પ્રવષર્ પાેઽવ સ નૈકધા જગત્॥ ૫૪॥

વ મહ દેહ તાં શ ખ પઃ
પચ સ ભુક્તમશષેમજસ્રમ્ ।

પવનપ ચક પસહાયાે
જગદખ ડમનને બભ ષ॥ ૫૫॥

ચ દ્રસયૂર્ શ ખમ યગતં યત્
તજે ઈશ ચદશષેતનનૂામ્ ।

પ્રાભવત્તનુ તા મવ ધૈય
શાૈયર્માયુર ખલં તવ સ વમ્॥ ૫૬॥
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વં િવિર ચ શવિવ િવભેદાત્
કાલકમર્શ શસયૂર્િવભાગાત્ ।

વાિદનાં થ ગવેશ િવભા સ
બ્રહ્મ િન શ્ચતમન યિદહૈકમ્॥ ૫૭॥

મ સ્યાિદ પેણ યથા વમેકઃ
શ્રુતાૈ પુરાણષેુ ચ લાેક સદ્ધઃ ।

તથવૈ સવ સદસ દ્વભાગ-
વમવે ના યદ્ભવતાે િવભા ત॥ ૫૮॥

યદ્ય સમુ પન્નમન ત ષ્ટા-
વુ પ સ્યતે યચ્ચ ભવચ્ચ યચ્ચ ।

ન દૃ યતે સ્થાવરજઙ્ગમાદાૈ
વયા િવનાતઃપરતઃ પર વમ્॥ ૫૯॥

ત વં ન ન ત પરાત્મન તે
જનાઃ સમ તા તવ માયયાતઃ ।

વદ્ભક્તસવેાઽમલમાનસાનાં
િવભા ત ત વં પરમેકમૈશમ્॥ ૬૦॥

બ્રહ્માદય તે ન િવદુઃ વ પં
ચદાત્મત વં બિહરથર્ભાવાઃ ।

તતાે બુધ વા મદમવે પં
ભ યા ભજન્મુ ક્તમપુૈત્યદુઃખઃ॥ ૬૧॥

અહં ભવન્નામ ગ્ ણન્ કૃતાથા
વસા મ કા યામિનશં ભવા યા ।

મુમષૂર્માણસ્ય િવમુક્તયેઽહં
િદશા મ મ તં્ર તવ રામ નામ॥ ૬૨॥

ઇમં તવં િનત્યમન યભ યા
વ ત ગાય ત લખ ત યે વૈ ।

તે સવર્સાખૈ્યં પરમં ચ લ વા
ભવ પદં યા તુ ભવ પ્રસાદાત્॥ ૬૩॥

ઇ દ્ર ઉવાચ ।
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રક્ષાેઽિધપનેા ખલદેવ સાખૈ્યં
હૃતં ચ મે બ્રહ્મવરેણ દેવ ।

પનુશ્ચ સવ ભવતઃ પ્રસાદાત્
પ્રાપં્ત હતાે રાક્ષસદુષ્ટશત્રુઃ॥ ૬૪॥

દેવા ઊચુઃ
હૃતા યજ્ઞભાગા ધરાદેવદત્તા

મુરારે ખલનેાિદદૈત્યેન િવ ણાે ।
હતાેઽદ્ય વયા નાે િવતાનષેુ ભાગાઃ

પુરાવદ્ભિવ ય ત યુ મ પ્રસાદાત્॥ ૬૫॥
િપતર ઊચુઃ
હતાેઽદ્ય વયા દુષ્ટદૈત્યાે મહાત્મન્

ગયાદાૈ નરૈદર્ત્તિપ ડાિદકાન્નઃ ।
બલાદ ત્ત હ વા ગ્ હી વા સમ તા-

િનદાની ં પનુલર્ ધસ વા ભવામઃ॥ ૬૬॥
યક્ષા ઊચુઃ
સદા િવ ષ્ટકમર્ યનનેા ભયુક્તા

વહામાે દશાસ્યં બલાદ્દઃુખયુક્તાઃ ।
દુરાત્મા હતાે રાવણાે રાઘવેશ

વયા તે વયં દુઃખ તા દ્વમુક્તાઃ॥ ૬૭॥
ગ ધવાર્ ઊચુઃ
વયં સઙ્ગીતિનપુણા ગાય ત તે કથા તમ્ ।
આન દા તસ દાેહયુક્તાઃ પૂણાર્ઃ સ્થતાઃ પુરા॥ ૬૮॥
પશ્ચાદ્દરુાત્મના રામ રાવણનેા ભિવદુ્રતાઃ ।
તમવે ગાયમાનાશ્ચ તદારાધનત પરાઃ॥ ૬૯॥
સ્થતા વયા પિરત્રાતા હતાેઽયં દુષ્ટરાક્ષસઃ ।
અેવં મહાેરગાઃ સદ્ધાઃ િકન્નરા મ ત તથા॥ ૭૦॥
વસવાે મનુયાે ગાવાે ગુહ્યકાશ્ચ પતિ ત્રણઃ ।
સપ્ર પતયશ્ચૈતે તથા ચા સરસાં ગણાઃ॥ ૭૧॥
સવ રામં સમાસાદ્ય દૃ ટ્વા નતે્રમહાે સવમ્ ।
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તુ વા થક્ થક્ સવ રાઘવેણા ભવ દતાઃ॥ ૭૨॥
યયુઃ વં વં પદં સવ બ્રહ્મ દ્રાદય તથા ।
પ્રશસં તાે મુદા રામં ગાય ત તસ્ય ચે ષ્ટતમ્॥ ૭૩॥
યાય ત વ ભષેકાદ્ર સીતાલ મણસયંુતમ્ ।
સહાસનસં્થ રાજે દં્ર યયુઃ સવ હૃિદ સ્થતમ્॥ ૭૪॥
ખે વાદ્યષેુ વન સુ પ્રમુિદતહૃદયૈદવ દૈઃ તવુદ્ ભઃ
વષર્દ્ ભઃપુ પ ષ્ટ િદિવ મુિનિનકરૈર ડ્યમાનઃ સમ તાત્ ।
રામઃ યામઃ પ્રસન્ન મત ચરમખુઃ સયૂર્કાેિટપ્રકાશઃ
સીતાસાૈ મિત્રવાતાત્મજમુિનહિર ભઃ સવે્યમાનાે િવભા ત॥ ૭૫॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે
પ ચદશઃ સગર્ઃ॥ ૧૫॥

॥ષાેડશઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
રામેઽ ભ ષક્તે રાજે દ્રે સવર્લાેકસખુાવહે ।
વસધુા સસ્યસ પન્ના ફલવ તાે મહી હાઃ॥ ૧॥
ગ ધહીનાિન પુ પા ણ ગ ધવ ત ચકા શરે ।
સહસ્રશતમશ્વાનાં ધનેનૂાં ચ ગવાં તથા॥ ૨॥
દદાૈ શત ષાન્ પવૂ દ્વજે યાે રઘનુ દનઃ ।
િત્રશ કાેિટ સવુણર્સ્ય બ્રાહ્મણે યાે દદાૈ પનુઃ॥ ૩॥
વસ્ત્રાભરણરત્નાિન બ્રાહ્મણે યાે મુદા તથા ।
સયૂર્કા તસમપ્રખ્યાં સવર્રત્નમયી ં સ્રજમ્॥ ૪॥
સગુ્રીવાય દદાૈ પ્રીત્યા રાઘવાે ભક્તવ સલઃ ।
અઙ્ગદાય દદાૈ િદવ્યે હ્યઙ્ગદે રઘનુ દનઃ॥ ૫॥
ચ દ્રકાેિટપ્રતીકાશં મ ણરત્નિવભૂ ષતમ્ ।
સીતાયૈ પ્રદદાૈ હારં પ્રીત્યા રઘુકુલાેત્તમઃ॥ ૬॥
અવમુચ્યાત્મનઃ ક ઠાદ્ધારં જનકન દની ।
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અવૈક્ષત હર ન્ સવાર્ન્ ભતાર્રં ચ મુહુમુર્હુઃ॥ ૭॥
રામ તામાહ વૈદેહી મઙ્ ગતજ્ઞાે િવલાેકયન્ ।
વૈદેિહ યસ્ય તુષ્ટા સ દેિહ ત મૈ વરાનને॥ ૮॥
હનૂમતે દદાૈ હારં પ યતાે રાઘવસ્ય ચ ।
તને હારેણ શશુભુે મા તગારવેણ ચ॥ ૯॥
રામાેઽિપ મા ત દૃ ટ્વા કૃતા જ લમપુ સ્થતમ્ ।
ભ યા પરમયા તુષ્ટ ઇદં વચનમબ્રવીત્॥ ૧૦॥
હનૂમં તે પ્રસન્નાેઽ મ વરં વરય કાિઙ્ક્ષતમ્ ।
દાસ્યા મ દેવૈરિપ યદ્દલુર્ભં ભવુનત્રયે॥ ૧૧॥
હનૂમાનિપ તં પ્રાહ ન વા રામં પ્રહૃષ્ટધીઃ ।
વન્નામ મરતાે રામ ન ય ત મનાે મમ॥ ૧૨॥
અત વન્નામ સતતં મરન્ સ્થાસ્યા મ ભૂતલે ।
યાવ સ્થાસ્ય ત તે નામ લાેકે તાવ કલવેરમ્॥ ૧૩॥
મમ તષ્ઠતુ રાજે દ્ર વરાેઽયં મેઽ ભકાિઙ્ક્ષતઃ ।
રામ તથે ત તં પ્રાહ મુક્ત તષ્ઠ યથાસખુમ્॥ ૧૪॥
ક પા તે મમ સાયજંૂ્ય પ્રા સ્યસે નાત્ર સશંયઃ ।
તમાહ નક પ્રીતા યત્ર કુત્રાિપ મા તે॥ ૧૫॥
સ્થતં વામનુયાસ્ય ત ભાેગાઃ સવ મમાજ્ઞયા ।
ઇત્યુક્તાે મા ત તા યામીશ્વરા યાં પ્રહૃષ્ટધીઃ॥ ૧૬॥
આન દાશ્રપુર તાક્ષાે ભૂયાે ભૂયઃ પ્રણ ય તાૈ ।
કૃચ્છ્ર ાદ્યયાૈ તપ તપ્તું િહમવ તં મહામ તઃ॥ ૧૭॥
તતાે ગુહં સમાસાદ્ય રામઃ પ્રા જ લમબ્રવીત્ ।
સખે ગચ્છ પુરં ર યં ઙ્ગવેરમનુત્તમમ્॥ ૧૮॥
મામવે ચ તયિન્નત્યં ભુઙ્ વ ભાેગાિન્ન જતાન્ ।
અ તે મમવૈ સા યં પ્રા સ્યસે વં ન સશંયઃ॥ ૧૯॥
ઇત્યુ વા પ્રદદાૈ ત મૈ િદવ્યા યાભરણાિન ચ ।
રાજં્ય ચ િવપુલં દ વા િવજ્ઞાનં ચ દદાૈ િવભુઃ॥ ૨૦॥
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રામેણા લઙ્ ગતાે હૃષ્ટાે યયાૈ વભવનં ગુહઃ ।
યે ચા યે વાનરાઃ શ્રેષ્ઠા અયાે યાં સમપુાગતાઃ॥ ૨૧॥
અમૂલ્યાભરણવૈર્સૈ્ત્રઃ પજૂયામાસ રાઘવઃ ।
સગુ્રીવપ્રમખુાઃ સવ વાનરાઃ સિવભીષણાઃ॥ ૨૨॥
યથાહ પૂ જતા તને રામેણ પરમાત્મના ।
પ્રહૃષ્ટમનસઃ સવ જગ્મુરેવ યથાગતમ્॥ ૨૩॥
સગુ્રીવપ્રમખુાઃ સવ િક ક ધાં પ્રયયુમુર્દા ।
િવભીષણ તુ સ પ્રા ય રાજં્ય િનહતક ટકમ્॥ ૨૪॥
રામેણઃ પૂ જતઃ પ્રીત્યા યયાૈ લઙ્કામિન દતઃ ।
રાઘવાે રાજ્યમ ખલં શશાસા ખલવ સલઃ॥ ૨૫॥
અિનચ્છન્નિપ રામેણ યાવૈરાજ્યેઽ ભષે ચતઃ ।
લ મણઃ પરયા ભ યા રામસવેાપરાેઽભવત્॥ ૨૬॥
રામ તુ પરમાત્માિપ કમાર્ યક્ષાેઽિપ િનમર્લઃ ।
ક ર્ વાિદ િવહીનાેઽિપ િનિવકારાેઽિપ સવર્દા॥ ૨૭॥
વાન દેનાિપ તુષ્ટઃ સન્ લાેકાનામપુદેશકૃત્ ।
અશ્વમેધાિદયજ્ઞૈશ્ચ સવિવપુલદ ક્ષણૈઃ॥ ૨૮॥
અયજ પરમાન દાે માનષું વપુરા શ્રતઃ ।
ન પયર્દેવન્ િવધવા ન ચ વ્યાલકૃતં ભયમ્॥ ૨૯॥
ન વ્યાિધજં ભયં ચાસીદ્રામે રાજં્ય પ્રશાસ ત ।
લાેકે દસ્યુભયં નાસીદનથા ના ત કશ્ચન॥ ૩૦॥
દ્ધષેુ સ સુ બાલાનાં નાસી ત્યુભયં તથા ।
રામપૂ પરાઃ સવ સવ રાઘવ ચ તકાઃ॥ ૩૧॥
વવષુર્જર્લદા તાેયં યથાકાલં યથા ચ ।
પ્ર ઃ વધમર્િનરતા વણાર્શ્રમગુણા વતાઃ॥ ૩૨॥
આૈરસાિનવ રામાેઽિપ જુગાપે િપ વ પ્ર ઃ ।
સવર્લક્ષણસયંુક્તઃ સવર્ધમર્પરાયણઃ॥ ૩૩॥
દશવષર્સહસ્રા ણ રામાે રાજ્યમપુા ત સઃ॥ ૩૪॥
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ઇદં રહસ્યં ધનધા યઋ દ્ધમ-
દ્દ ઘાર્યુરારાેગ્યકરં સપુુ યદમ્ ।

પિવત્રમા યા ત્મકસિ જ્ઞતં પુરા
રામાયણં ભા ષતમાિદશ ભનુા॥ ૩૫॥

ણાે ત ભ યા મનજુઃ સમાિહતાે
ભ યા પઠેદ્વા પિરતુષ્ટમાનસઃ ।

સવાર્ઃ સમા ાે ત મનાેગતા શષાે
િવમુચ્યતે પાતકકાેિટ ભઃ ક્ષણાત્॥ ૩૬॥

રામા ભષેકં પ્રયતઃ ણાે ત યાે
ધના ભલાષી લભતે મહદ્ધનમ્ ।

પતુ્રા ભલાષી સતુમાયર્સ મતં
પ્રા ાે ત રામાયણમાિદતઃ પઠન્॥ ૩૭॥

ણાે ત યાેઽ યા ત્મકરામસિંહતાં
પ્રા ાે ત રા ભવુ દ્ધસ પદમ્ ।

શત્રનૂ્ િવ જત્યાિર ભરપ્રધ ષતાે
વ્યપેતદુઃખાે િવજયી ભવે પઃ॥ ૩૮॥

સ્ત્રયાેઽિપ વ ત્યિધરામસિંહતાં
ભવ ત તા િવસતુાશ્ચ પૂ જતાઃ ।

વ યાિપ પતંુ્ર લભતે સુ િપણં
કથા મમાં ભ ક્તયુતા ણાે ત યા॥ ૩૯॥

શ્રદ્ધા વતાે યઃ યા પઠેન્નરાે
િવ જત્ય કાપંે ચ તથા િવમ સરઃ ।

દુગાર્ ણ સવાર્ ણ િવ જત્ય િનભર્યાે
ભવે સખુી રાઘવભ ક્તસયંુતઃ॥ ૪૦॥

સરુાઃ સમ તા અિપ યા ત તુષ્ટતાં
િવઘ્નાઃ સમ તા અપયા ત વતામ્ ।

અ યાત્મરામાયણમાિદતાે ણાં
ભવ ત સવાર્ અિપ સ પદઃ પરાઃ॥ ૪૧॥

રજ વલા વા યિદ રામત પરા
ણાે ત રામાયણમેતદાિદતઃ ।
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પતંુ્ર પ્રસતૂે ઋષભં ચરાયષું
પ તવ્રતા લાેકસપુૂ જતા ભવેત્॥ ૪૨॥

પજૂિય વા તુ યે ભ યા નમસુ્કવર્ ત િનત્યશઃ ।
સવઃ પાપૈિવિનમુર્ક્તા િવ ણાેયાર્ ત પરં પદમ્॥ ૪૩॥
અ યાત્મરામચિરતં કૃ નં વ ત ભ ક્તતઃ ।
પઠ ત વા વયં વક્ત્રાત્તષેાં રામઃ પ્રસીદ ત॥ ૪૪॥
રામ અેવ પરં બ્રહ્મ ત મ તુષ્ટેઽ ખલાત્મિન ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં યદ્યિદચ્છ ત તદ્ભવેત્॥ ૪૫॥
શ્રાેતવં્ય િનયમનેૈતદ્રામાયણમખ ડતમ્ ।
આયુ યમારાેગ્યકરં ક પકાેટ ઘનાશનમ્॥ ૪૬॥
દેવાશ્ચ સવ તુ ય ત ગ્રહાઃ સવ મહષર્યઃ ।
રામાયણસ્ય શ્રવણે ય ત િપતર તથા॥ ૪૭॥
અ યાત્મરામાયણમેતદદ્ભુતં

વૈરાગ્યિવજ્ઞાનયુતં પુરાતનમ્ ।
પઠ ત વ ત લખ ત યે નરાઃ

તષેાં ભવેઽ મન્ન પનુભર્વાે ભવેત્॥ ૪૮॥
આલાેડ્યા ખલવેદરા શમસકૃદ્યત્તારકં બ્રહ્મ તદ્-
રામાે િવ રહસ્યમૂ તિર ત યાે િવજ્ઞાય ભૂતેશ્વરઃ ।
ઉદૃ્ધત્યા ખલસારસઙ્ગ્રહ મદં સઙે્ક્ષપતઃ પ્રસુ્ફટં
શ્રીરામસ્ય િનગૂઢત વમ ખલં પ્રાહ પ્રયાયૈ ભવઃ॥ ૪૯॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે યુદ્ધકા ડે ષાેડશઃ
સગર્ઃ॥ ૧૬॥
॥ સમાપ્ત મદં યુદ્ધકા ડમ્॥
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