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shrIrAmachAritramanjarI

શ્રીરામચાિરત્રમ જર

શ્રીમ સધુી દ્રકરકમલસ ત - શ્રીમદ્રાઘવે દ્રય તકૃતા

Shri Raghavendra Swami (1595-1671) was a great scholar and devotee. His

original name was Venkanna or Venkatanatha. As a young boy he was a

brilliant student. He learnt dvaita philosophy, grammer and shastras under

his spiritual guru Shri Sudhendra theerta. His guru noted his great

devotion and intelligence and chose him to be his successor. He later

took sanyasa in 1621 at Tanjore. He travelled extensively He popularised

Vaishnavism and the Dvaita philosophy of Saint Madhavacharya. He

wrote many texts on philosophy. He is considered to be the avatar

(reincornation) of Prahlada, the son of Hiranyakasipu who was killed by

Sri Narasimha. Many miracles are attributed to him. On Dwitiya Day of

Sravana Krishna PakSha in 1671, Raghavendra Swami gave a soul-stirring

speech to hundreds of devotees who had gathered to watch his entering

samadhi. Some of his advice to his devotees are as follows

1. One cannot get right thinking without without right living.

2. Social work done for the good of the people also constitutes worship

of the Lord.

3. One should keep away from people who merely perform miracles.

4. Right knowledge is greater than any miracle.

5. Have devotion to the Lord. But devotion should never be blind faith.

Sri Raghavendra Swami attained Jeeva samadhi in 1671. This date is

celebrated each year as Sri Raghavendra Swami Aradhana at Brindavans all

over the world. The Raghavendra Math in Mantralaya housing his Brindavan

is visited by thousands of devotees every year. His samadhi at Mantralayam

in Andhrapradesh is a place of tourism that attracts large number of
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devotees who believe that his prescence is still available at his samadhi.

The following poem composed by the saint narrates Shrimad Ramayana in

eleven verses and is in the form of a hymn (stotra). By reciting this

short poem one gets the benefit of reciting Shrimad Ramayana and also

praying to Lord Rama.

અથ શ્રીરામચાિરત્રમ જર ।
શ્રીમાન્ િવ ઃ પ્ર તાે દશરથ પતે રામનાથાેઽથ નીતાે

િવશ્વા મત્રેણ મ ત્રાહૃદનજુસિહત તાટકઘાતુકાેઽસ્ત્રમ્ ।
બ્રાહ્માદ્યં પ્રા ય હ વા િન શચરિનકરં યજ્ઞપાલાે િવમાેચ્યા-

હલ્યાં શાપાચ્ચ ભઙ્ વા શવધનુ પયન્ નક ં નઃ પ્રસીદેત્॥ ૧॥
આયન્ રામઃ સભાયા વિન િનજસહજૈભાર્ગર્વે વાસરાષેા-

દ્ધ વા સરુાિર પુરગ ઉત નુત તાપસભૈૂર્પ ષૈ્ઠઃ ।
કલ્યાણાન તધમાઽગુણલવરિહતઃ પ્રા ણનામ તરાત્મે-

ત્યાદ્યુક્તશ્ચા ભષેકે પુરજનમિહતાે મહ્યતાં મે વચાે ભઃ॥ ૨॥
કૈકેયીપ્રી તહેતાેઃ સ સહજ પ વેલ્કલી યાનર યં

ગઙ્ગાતાર ગુહાચ્યર્ઃ કૃત ચરજટાે ગી પતેઃ પતુ્રમા યઃ ।
તી વાર્ કૃ ણાં પ્રયાતાેઽવતુ િનજમમલં ચત્રકૂટં પ્રપનં્ન

વા બા ભભ્રાર્તરં તં શ્રુતજનકગ તઃ સા વયન્ યુપ્તતીથર્ઃ॥ ૩॥
દ વાઽ મૈ પાદુકે વે ક્ષ તભરણકૃતાૈ પ્રે ય તં કાકનતે્રં

વ્યસ્યારાજ્યાેઽિત્રના ાે વનમથ સ મતાે દ ડકં તાપસષે્ટમ્ ।
કુવર્ન્ હ વા િવરાધં ખલકુલદમનં યા ચત તપસા ય-ૈ

તષેાં દ વાઽભયં વાન સધનુિરષુધીન્ યાનગ ત્ત્યાત્ સ પાયાત્॥ ૪॥
આસીનઃ પ ચવટ ામકુ ત િવકૃતાં રાક્ષસી ં યાે દ્વસપ્ત-

ક્રવ્યાદાન યનેકાનથ ખરમવધીદ્ દૂષણં ચ િત્રશીષર્મ્ ।
માર ચં માગર્ પં દશવદનહૃતામાકૃ ત ભૂ મ ં યાં

અ વ યન્નાતર્ગ્ ધ્રં વગ તમથ નયન્ મામવેત્ ઘ્નન્ કબ ધમ્॥ ૫॥
પ પાતીરં સ ગચ્છિન્નહ કૃતવસ તભર્ ક્તતુષ્ટઃ શબય

દ વા મુ ક્ત પ્રકુવર્ન્ હનુમત ઉિદતં પ્રાપ્તસગુ્રીવસખ્યઃ ।
સપ્ત ચ્છ વા સાલાન્ િવિધવરબ લનાે વા લ ભ સયૂર્સનૂું

કુવાર્ણાે રાજ્યપાલં સમવતુ િનવસન્ માલ્યવ ક દરેસાૈ॥ ૬॥
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ની વા માસાન્ કપીશાિનહ દશ હિરતઃ પ્રે ય સીતાં િવ ચત્યા-
યાતશ્રીમદ્ધનૂમિદ્ગરમથ સમનુશ્રુત્ય ગચ્છન્ કપી દ્રઃૈ ।

સગુ્રીવાદ્યૈરસઙ્ખ્યદૈર્શમખુસહજં માનયન્ન ધવાચા
દૈત્યઘ્નઃ સતેુકાર િરપપુુર દવેદ્વાનવૈિરઘાતી॥ ૭॥

ભગ્ ં કૃ વા દશાસં્ય ગુ તરવપુષં કુ ભકણ િનહત્ય
પ્ર વ તાશષેનાગં પદકમલનતં તાક્ષ્યર્માન દ્ય રામઃ ।

સવાર્નુ વય તં ગિરધરમનઘશ્ચા જનેયં કપીન્ વાન્
િવજ્ઞાનાસે્ત્રણ રક્ષન્ સમવતુ દમયં લ મણાચ્છક્રશત્રુમ્॥ ૮॥

ક્રવ્યાદાન્ ઘ્ન સઙ્ખ્યાનિપ દશવદનં બ્રહ્મપવૂઃ સરેુશઃૈ
પુ પૈરાક યર્માણાે હુતવહિવમલમા ય સીતાં િવધાય ।

રક્ષાનેાથં વભક્તં વપુરમથ ગતઃ પુ પકસ્થઃ સમ તૈઃ
સામ્રજે્ય ચા ભ ષક્તાે િનજજનમ ખલં માનયન્ મે ગ તઃ સ્યાત્॥ ૯॥

રક્ષન્ ક્ષાેણી ં સ દ્ધાં નુત ઉત મુિન ભમાર્નયન્ વાયુસનૂું
પ્રે યાિદત્યાત્મ દ ન્ વ્યતનુત ભરતં યાવૈરાજ્યેઽનુમા ય ।

કાય સાૈ મિત્રમાતર્શ્વગિદતકૃદિરઘ્નાેઽથ શત્રુઘ્નાે યાે
હ વાઽસાૈ દુષ્ટશદંૂ્ર દ્વજસતુગુબવેત્ કુ ભ ન્માલભાર ॥ ૧૦॥

યજ્ઞં ત વન્ િત્રકાેટ વ્યર્તુદત ભરતાદૈ્યઃ સરુાનીશવાક્યા-
દ્યાસ્યન્ ધામાિત્રપુરં ભુ જમથ સ નયન્નાત્મસનૂ્ વરાજે્ય ।

કૄ વા શ્રીહ્ર ીહનૂમદ્ તિવમલચલચ્ચામરચ્છત્રશાેભી
બ્રહ્માદૈ્યઃ તૂયમાનાે િનજપુરિવલસ પાદપદ્માેઽવતાન્મામ્॥ ૧૧॥

ઇ ત શ્રીરામચિરત્રમ જર લેશતઃ કૃતા ।
રાઘ્વે દ્રણે ય તના ભૂયાદ્રામપ્રસાદદા॥ ૧૨॥
॥ ઇ ત શ્રીમ સધુી દ્રકરકમલસ ત રાઘવે દ્રય તકૃતા

શ્રીરામચાિરત્રમ જર સ પૂણાર્॥
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