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adhyAtmarAmAyaNe sundarakANDam

અ યાત્મરામાયણે સુ દરકા ડમ્

॥ પ્રથમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
શતયાજેનિવ તીણ સમુદં્ર મકરાલયમ્ ।
લલઙ્ઘિયષુરાન દસ દાેહાે મા તાત્મજઃ॥ ૧॥
યા વા રામં પરાત્માન મદં વચનમબ્રવીત્ ।
પ ય તુ વાનરાઃ સવ ગચ્છ તં માં િવહાયસા॥ ૨॥
અમાેઘં રામિનમુર્કં્ત મહાબાણ મવા ખલાઃ ।
પ યા યદ્યવૈ રામસ્ય પત્નીં જનકન દનીમ્॥ ૩॥
કૃતાથાઽહં કૃતાથાઽહં પનુઃ પ યા મ રાઘવમ્ ।
પ્રાણપ્રયાણસમયે યસ્ય નામ સકૃ મરન્॥ ૪॥
નર તી વાર્ ભવા ભાેિધમપારં યા ત ત પદમ્ ।
િક પનુ તસ્ય દૂતાેઽહં તદઙ્ગાઙ્ગુ લમુિદ્રકઃ॥ ૫॥
તમવે હૃદયે યા વા લઙ્ઘયા ય પવાિરિધમ્ ।
ઇત્યુ વા હનુમાન્ બાહૂ પ્રસાયાર્યતવાલિધઃ॥ ૬॥
ઋજુગ્રીવાે વર્દૃ ષ્ટઃ સન્નાકુ ચતપદદ્વયઃ ।
દ ક્ષણા ભમખુ તૂણ પુ લવુેઽિનલિવક્રમઃ॥ ૭॥
આકશા વિરતં દેવવૈ ક્ષ્યમાણાે જગામ સઃ ।
દૃ ટ્વાિનલસતંુ દેવા ગચ્છ તં વાયવુેગતઃ॥ ૮॥
પર ક્ષણાથ સ વસ્ય વાનરસ્યેદમબ્રવુન્ ।
ગચ્છત્યેષ મહાસ વાે વાનરાે વાયુિવક્રમઃ॥ ૯॥
લઙ્કાં પ્રવેષંુ્ટ શક્તાે વા ન વા નીમહે બલમ્ ।
અેવં િવચાયર્ નાગાનાં માતરં સરુસા ભધામ્॥ ૧૦॥
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અબ્રવીદે્દવતા દઃ કાૈતૂહલસમ વતઃ ।
ગચ્છ વં વાનરે દ્રસ્ય િક ચ દ્વઘ્નં સમાચર॥ ૧૧॥
જ્ઞા વા તસ્ય બલં બુ દ્ધ પનુરેિહ વરા વતા ।
ઇત્યુક્તા સા યયાૈ શઘં્ર હનુમ દ્વઘ્નકારણાત્॥ ૧૨॥
આ ત્ય માગ પુરતઃ સ્થ વા વાનરમબ્રવીત્ ।
અેિહ મે વદનં શીઘં્ર પ્રિવશ વ મહામતે॥ ૧૩॥
દેવૈ વં ક પતાે ભક્ષ્યઃ ધાસ પીિડતાત્મનઃ ।
તામાહ હનુમાન્ માતરહં રામસ્ય શાસનાત્॥ ૧૪॥
ગચ્છા મ નક ં દ્રષંુ્ટ પનુરાગ ય સ વરઃ ।
રામાય કુશલં તસ્યાઃ કથિય વા વદાનનમ્॥ ૧૫॥
િનવેકે્ષ્ય દેિહ મે માગ સરુસાયૈ નમાેઽ તુ તે ।
ઇત્યુક્તા પનુરેવાહ સરુસા િધતા યહમ્॥ ૧૬॥
પ્રિવ ય ગચ્છ મે વક્ત્રં નાે ચે વાં ભક્ષયા યહમ્ ।
ઇત્યુક્તાે હનુમાનાહ મખંુ શીઘં્ર િવદારય॥ ૧૭॥
પ્રિવ ય વદનં તેઽદ્ય ગચ્છા મ વરયા વતઃ ।
ઇત્યુ વા યાજેનાયામદેહાે ભૂ વા પુરઃ સ્થતઃ॥ ૧૮॥
દૃ ટ્વા હનૂમતાે પં સરુસા પ ચયાજેનમ્ ।
મખંુ ચકાર હનુમાન્ દ્વગુણં પમાદધત્॥ ૧૯॥
તતશ્ચકાર સરુસા યાજેનાનાં ચ િવશ તમ્ ।
વક્ત્રં ચકાર હનુમાં સ્ત્રશદ્યાજેનસ મતમ્॥ ૨૦॥
તતશ્ચકાર સરુસા પ ચાશદ્યાજેનાયતમ્ ।
વક્ત્રં તદા હનૂમાં તુ બભવૂાઙ્ગુષ્ઠસિન્નભઃ॥ ૨૧॥
પ્રિવ ય વદનં તસ્યાઃ પનુરેત્ય પુરઃ સ્થતઃ ।
પ્રિવષ્ટાે િનગર્તાેઽહં તે વદનં દેિવ તે નમઃ॥ ૨૨॥
અેવં વદ તં દૃ ટ્વા સા હનૂમ તમથાબ્રવીત્ ।
ગચ્છ સાધય રામસ્ય કાય બુ દ્ધમતાં વર॥ ૨૩॥
દેવૈઃ સ પ્રે ષતાહં તે બલં જજ્ઞાસુ ભઃ કપે ।
દૃ ટ્વા સીતાં પનુગર્ વા રામં દ્રક્ષ્ય સ ગચ્છ ભાેઃ॥ ૨૪॥
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ઇત્યુ વા સા યયાૈ દેવલાેકં વાયુસતુઃ પનુઃ ।
જગામ વાયુમાગણ ગ ત્માિનવ પ ક્ષરાટ્॥ ૨૫॥
સમુદ્રાેઽ યાહ મનૈાકં મ ણકા ચનપવર્તમ્ ।
ગચ્છત્યેષ મહાસ વાે હનૂમાન્મા તાત્મજઃ॥ ૨૬॥
રામસ્ય કાયર્ સદ્ યથ તસ્ય વં સ ચવાે ભવ ।
સગરૈવર્ દ્ધતાે ય મા પુરાહં સાગરાેઽભવમ્॥ ૨૭॥
તસ્યા વયે બભવૂાસાૈ રામાે દાશર થઃ પ્રભુઃ ।
તસ્ય કાયાર્થર્ સદ્ યથ ગચ્છત્યેષ મહાકિપઃ॥ ૨૮॥
વમુ ત્તષ્ઠ જલાત્તૂણ વિય િવશ્ર ય ગચ્છતુ ।
સ તથે ત પ્રાદુરભૂ જલમ યાન્મહાેન્નતઃ॥ ૨૯॥
નાનામ ણમયૈઃ ઙ્ગૈ તસ્યાપેિર નરાકૃ તઃ ।
પ્રાહ યા તં હનૂમ તં મનૈાકાેઽહં મહાકપે॥ ૩૦॥
સમુદ્રણે સમાિદષ્ટ વ દ્વશ્રામાય મા તે ।
આગચ્છા તક પાિન જગ્ વા પક્વફલાિન મે॥ ૩૧॥
િવશ્ર યાત્ર ક્ષણં પશ્ચાદ્ગ મ ય સ યથાસખુમ્ ।
અેવમુક્તાેઽથ તં પ્રાહ હનૂમાન્મા તાત્મજઃ॥ ૩૨॥
ગચ્છતાે રામકાયાર્થ ભક્ષણં મે કથં ભવેત્ ।
િવશ્રામાે વા કથં મે સ્યાદ્ગ તવં્ય વિરતં મયા॥ ૩૩॥
ઇત્યુ વા ષ્ટ શખરઃ કરાગ્રેણ યયાૈ કિપઃ ।
િક ચદ્દરંૂ ગતસ્યાસ્ય છાયાં છાયાગ્રહાેઽગ્રહીત્॥ ૩૪॥
સિહકા નામ સા ઘાેરા જલમ યે સ્થતા સદા ।
આકાશગા મનાં છાયામાક્ર યાકૃ ય ભક્ષયેત્॥ ૩૫॥
તયા ગ્ હીતાે હનુમાં શ્ચ તયામાસ વીયર્વાન્ ।
કેનેદં મે કૃતં વેગરાેધનં િવઘ્નકાિરણા॥ ૩૬॥
દૃ યતે નવૈ કાેઽ યત્ર િવ મયાે મે પ્ર યતે ।
અેવં િવ ચ ત્ય હનુમાનધાે દૃ ષ્ટ પ્રસારયત્॥ ૩૭॥
તત્ર દૃ ટ્વા મહાકાયાં સિહકાં ઘાેર િપણીમ્ ।
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પપાત સ લલે તૂણ પદ્ યામવેાહનદુ્રષા॥ ૩૮॥
પનુ લુત્ય હનૂમાન્ દ ક્ષણા ભમખુાે યયાૈ ।
તતાે દ ક્ષણમાસાદ્ય કૂલં નાનાફલદુ્રમમ્॥ ૩૯॥
નાનાપ ક્ષ ગાક ણ નાનાપુ પલતા તમ્ ।
તતાે દદશર્ નગરં િત્રકૂટાચલમૂધર્િન॥ ૪૦॥
પ્રાકારૈબર્હુ ભયુર્ક્તં પિરખા ભશ્ચ સવર્તઃ ।
પ્રવેક્ષ્યા મ કથં લઙ્કા મ ત ચ તાપરાેઽભવત્॥ ૪૧॥
રાત્રાૈ વેક્ષ્યા મ સૂ માેઽહં લઙ્કાં રાવણપા લતામ્ ।
અેવં િવ ચ ત્ય તત્રવૈ સ્થ વા લઙ્કાં જગામ સઃ॥ ૪૨॥
વા સૂ મં વપુદ્વાર્રં પ્રિવવેશ પ્રતાપવાન્ ।

તત્ર લઙ્કાપુર સાક્ષાદ્રાક્ષસીવષેધાિરણી॥ ૪૩॥
પ્રિવશ તં હનૂમ તં દૃ ટ્વા લઙ્કા વ્યતજર્યત્ ।
ક વં વાનર પેણ મામનાદતૃ્ય લિઙ્કનીમ્॥ ૪૪॥
પ્રિવ ય ચાેરવદ્રાત્રાૈ િક ભવાન્ કતુર્ મચ્છ ત ।
ઇત્યુ વા રાષેતામ્રાક્ષી પાદેના ભજઘાન તમ્॥ ૪૫॥
હનુમાનિપ તાં વામમુ ષ્ટનાવજ્ઞયાહનત્ ।
તદૈવ પ તતા ભૂમાૈ રક્તમુદ્વમતી શમ્॥ ૪૬॥
ઉ થાય પ્રાહ સા લઙ્કા હનૂમ તં મહાબલમ્ ।
હનૂમન્ ગચ્છ ભદં્ર તે જતા લઙ્કા વયાનઘ॥ ૪૭॥
પુરાહં બ્રહ્મણા પ્રાેક્તા હ્યષ્ટાિવશ તપયર્યે ।
ત્રેતાયુગે દાશરથી રામાે નારાયણાેઽવ્યયઃ॥ ૪૮॥
જિન યતે યાેગમાયા સીતા જનકવે મિન ।
ભૂભારહરણાથાર્ય પ્રા થતાેઽયં મયા ક્વ ચત્॥ ૪૯॥
સભાયા રાઘવાે ભ્રાત્રા ગ મ ય ત મહાવનમ્ ।
તત્ર સીતાં મહામાયાં રાવણાેઽપહિર ય ત॥ ૫૦॥
પશ્ચાદરામેણ સા ચવ્યં સગુ્રીવસ્ય ભિવ ય ત ।
સગુ્રીવાે નક ં દ્રષંુ્ટ વાનરાન્ પ્રષેિય ય ત॥ ૫૧॥
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તત્રૈકાે વાનરાે રાત્રાવાગ મ ય ત તેઽ તકમ્ ।
વયા ચ ભ સતઃ સાેઽિપ વાં હિન ય ત મુ ષ્ટના॥ ૫૨॥
તનેાહતા વં વ્ય થતા ભિવ ય સ યદાનઘે ।
તદૈવ રાવણસ્યા તાે ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥ ૫૩॥
ત માત્ વયા જતા લઙ્કા જતં સવ વયાનઘ ।
રાવણા તઃપુરવરે ક્ર ડાકાનનમુત્તમમ્॥ ૫૪॥
તન્મ યેઽશાેકવિનકા િદવ્યપાદપસઙુ્કલા ।
અ ત તસ્યાં મહા ક્ષઃ શશપા નામ મ યગઃ॥ ૫૫॥
તત્રા તે નક ઘાેરરાક્ષસી ભઃ સરુ ક્ષતા ।
દૃ ટૈ્વવ ગચ્છ વિરતં રાઘવાય િનવેદય॥ ૫૬॥
ધ યાહમ યદ્ય ચરાય રાઘવ-

તમર્માસીદ્ભવપાશમાે ચની ।
તદ્ભક્તસઙ્ગાેઽ ય તદુલર્ભાે મમ

પ્રસીદતાં દાશર થઃ સદા હૃિદ॥ ૫૭॥
ઉ લઙ્ ઘતેઽ ધાૈ પવનાત્મજેન

ધરાસતુાયાશ્ચ દશાનનસ્ય ।
પુસ્ફાેર વામા ક્ષ ભજુશ્ચ તીવં્ર

રામસ્ય દક્ષાઙ્ગમતી દ્રયસ્ય॥ ૫૮॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે સુ દરકા ડે
પ્રથમઃ સગર્ઃ॥ ૧॥

॥ દ્વતીયઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
તતાે જગામ હનુમાન્ લઙ્કાં પરમશાેભનામ્ ।
રાત્રાૈ સૂ મતનુભૂર્ વા બભ્રામ પિરતઃ પુર મ્॥ ૧॥
સીતા વષેણકાયાર્થ પ્રિવવેશ પાલયમ્ ।
તત્ર સવર્પ્રદેશષેુ િવિવચ્ય હનુમાન્ કિપઃ॥ ૨॥
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નાપ ય નક ં વા તતાે લઙ્કા ભભા ષતમ્ ।
જગામ હનુમાન્ શીઘ્રમશાેકવિનકાં શભુામ્॥ ૩॥
સરુપાદપસ બાધાં રત્નસાપેાનવાિપકામ્ ।
નાનાપ ક્ષ ગાક ણા વણર્પ્રાસાદશાે ભતામ્॥ ૪॥
ફલૈરાનમ્રશાખાગ્રપાદપૈઃ પિરવાિરતામ્ ।
િવ ચ વન્ નક ં તત્ર પ્ર ત કં્ષ મ સતુઃ॥ ૫॥
દદશાર્ભ્રં લહં તત્ર ચૈત્યપ્રાસાદમુત્તમમ્ ।
દૃ ટ્વા િવ મયમાપન્નાે મ ણ ત ભશતા વતમ્॥ ૬॥
સમતીત્ય પનુગર્ વા િક ચદ્દરંૂ સ મા તઃ ।
દદશર્ શશપા ક્ષમત્ય તિન બડચ્છદમ્॥ ૭॥
અદષૃ્ટાતપમાક ણ વણર્વણર્િવહઙ્ગમમ્ ।
તન્મૂલે રાક્ષસીમ યે સ્થતાં જનકન દનીમ્॥ ૮॥
દદશર્ હનુમાન્ વીરાે દેવતા મવ ભૂતલે ।
અેકવેણી ં કૃશાં દ નાં મ લના બરધાિરણીમ્॥ ૯॥
ભુમાૈ શયાનાં શાેચ તી ં રામરામે ત ભા ષણીમ્ ।
ત્રાતારં નાિધગચ્છ તીમપુવાસકૃશાં શભુામ્॥ ૧૦॥
શાખા તચ્છદમ યસ્થાે દદશર્ કિપકુ જરઃ ।
કૃતાથાઽહં કૃતાથાઽહં દૃ ટ્વા જનકન દનીમ્॥ ૧૧॥
મયવૈ સાિધતં કાય રામસ્ય પરમાત્મનઃ ।
તતઃ િકલિકલાશ દાે બભવૂા તઃપુરાદ્બિહઃ॥ ૧૨॥
િકમેતિદ ત સઁ લીનાે ક્ષપત્રષેુ મા તઃ ।
આયા તં રાવણં તત્ર સ્ત્રીજનૈઃ પિરવાિરતમ્॥ ૧૩॥
દશાસં્ય િવશ તભજંુ નીલા જનચયાપેમમ્ ।
દૃ ટ્વા િવ મયમાપન્નઃ પત્રખ ડે વલીયત॥ ૧૪॥
રાવણાે રાઘવેણાશુ મરણં મે કથં ભવેત્ ।
સીતાથર્મિપ નાયા ત રામઃ િક કારણં ભવેત્॥ ૧૫॥
ઇત્યેવં ચ તયિન્નત્યં રામમવે સદા હૃિદ ।
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ત મન્ િદનેઽપરરાત્રાૈ રાવણાે રાક્ષસાિધપઃ॥ ૧૬॥
વ ે રામેણ સ દષ્ટઃ ક શ્ચદાગત્ય વાનરઃ ।
કામ પધરઃ સૂ માે ક્ષાગ્રસ્થાેઽનપુ ય ત॥ ૧૭॥
ઇ ત દૃ ટ્વાદ્ભુતં વ ં વાત્મ યવેાનુ ચ ત્ય સઃ ।
વ ઃ કદા ચ સત્યઃ સ્યાદેવં તત્ર કરાે યહમ્॥ ૧૮॥
નક ં વાક્શરૈિવદ્ વા દુઃ ખતાં િનતરામહમ્ ।

કરાે મ દૃ ટ્વા રામાય િનવેદયતુ વાનરઃ॥ ૧૯॥
ઇત્યેવં ચ તયન્ સીતાસમીપમગમદ્દુ્રતમ્ ।
નપૂુરાણાં િકિઙ્કણીનાં શ્રુ વા શ જતમઙ્ગના॥ ૨૦॥
સીતા ભીતા લીયમાના વાત્મ યવે સમુ યમા ।
અધાેમખુ્યશ્રનુયના સ્થતા રામાિપતા તરા॥ ૨૧॥
રાવણાેઽિપ તદા સીતામાલાેક્યાહ સમુ યમે ।
માં દૃ ટ્વા િક થા સભુ્રુ વાત્મ યવે િવલીયસે॥ ૨૨॥
રામાે વનચરાણાં િહ મ યે તષ્ઠ ત સાનજુઃ ।
કદા ચદ્દ ૃ યતે કૈ શ્ચ કદા ચન્નવૈ દૃ યતે॥ ૨૩॥
મયા તુ બહુધા લાેકાઃ પ્રે ષતા તસ્ય દશર્ને ।
ન પ ય ત પ્રયત્નને વીક્ષમાણાઃ સમ તતઃ॥ ૨૪॥
િક કિર ય સ રામેણ િનઃ હેણ સદા વિય ।
વયા સદા લઙ્ ગતાેઽિપ સમીપસ્થાેઽિપ સવર્દા॥ ૨૫॥
હૃદયેઽસ્ય ન ચ નેહ વિય રામસ્ય યતે ।
વ કૃતાન્ સવર્ભાેગાંશ્ચ વદુ્ગણાનિપ રાઘવઃ॥ ૨૬॥
ભુ નાેઽિપ ન ના ત કૃતઘ્નાે િનગુર્ણાેઽધમઃ ।
વમાનીતા મયા સા વી દુઃખશાેકસમાકુલા॥ ૨૭॥
ઇદાનીમિપ નાયા ત ભ ક્તહીનઃ કથં વ્રજેત્ ।
િનઃસ વાે િનમર્માે માની મૂઢઃ પ ડતમાનવાન્॥ ૨૮॥
નરાધમં વ દ્વમખું િક કિર ય સ ભા મિન ।
વ યતીવ સમાસક્તં માં ભજ વાસરુાેત્તમમ્॥ ૨૯॥
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દેવગ ધવર્નાગાનાં યક્ષિકન્નરયાે ષતામ્ ।
ભિવ ય સ િનયાેક્ત્રી વં યિદ માં પ્ર તપદ્યસે॥ ૩૦॥
રાવણસ્ય વચઃ શ્રુ વા સીતાઽમષર્સમ વતા ।
ઉવાચાધાેમખુી ભૂ વા િનધાય ણમ તરે॥ ૩૧॥
રાઘવા દ્બ યતા નનંૂ ભ પં વયા તમ્ ।
રિહતે રાઘવા યાં વં શનુીવ હિવર વરે॥ ૩૨॥
હૃતવાન સ માં નીચ ત ફલં પ્રા સ્યસઽે ચરાત્ ।
યદા રામશરાઘાતિવદાિરતવપુભર્વાન્॥ ૩૩॥
જ્ઞાસ્યસઽેમાનષું રામં ગ મ ય સ યમા તકમ્ ।
સમુદં્ર શાષેિય વા વા શરૈબર્દ્ વાથ વાિરિધમ્॥ ૩૪॥
હ તું વાં સમરે રામાે લ મણને સમ વતઃ ।
આગ મ યત્યસ દેહાે દ્રક્ષ્યસે રાક્ષસાધમ॥ ૩૫॥
વાં સપતંુ્ર સહબલં હ વા ને ય ત માં પુરમ્॥
શ્રુ વા રક્ષઃપ તઃ કુ્રદ્ધાે નક્યાઃ પ ષાક્ષરમ્॥ ૩૬॥
વાક્યં ક્રાેધસમાિવષ્ટઃ ખડ્ગમુદ્ય ય સ વરઃ ।
હ તું જનકરાજસ્ય તનયાં તામ્રલાેચનઃ॥ ૩૭॥
મ દાેદર િનવાયાર્હ પ ત પ તિહતે રતા ।
ત્યજૈનાં માનષુી ં દ નાં દુઃ ખતાં કૃપણાં કૃશામ્॥ ૩૮॥
દેવગ ધવર્નાગાનાં બહ્વ્યઃ સ ત વરાઙ્ગનાઃ ।
વામવે વરય ત્યુચ્ચૈમર્દમત્તિવલાેચનાઃ॥ ૩૯॥
તતાેઽબ્રવીદ્દશગ્રીવાે રાક્ષસીિવકૃતાનનાઃ ।
યથા મે વશગા સીતા ભિવ ય ત સકામના ।
તથા યત વં વિરતં તજર્નાદરણાિદ ભઃ॥ ૪૦॥
દ્વમાસા ય તરે સીતા યિદ મે વશગા ભવેત્ ।
તદા સવર્સખુાપેેતા રાજં્ય ભાેક્ષ્ય ત સા મયા॥ ૪૧॥
યિદ માસદ્વયાદૂ વ મચ્છ યાં ના ભન દ ત ।
તદા મે પ્રાતરાશાય હ વા કુ ત માનષુીમ્॥ ૪૨॥
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ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ સ્ત્રીભી રાવણાેઽ તઃપુરાલયમ્ ।
રાક્ષસ્યાે નક મેત્ય ભીષય ત્યઃ વતજર્નૈઃ॥ ૪૩॥
તત્રૈકા નક માહ યાવૈનં તે થા ગતમ્ ।
રાવણને સમાસાદ્ય સફલં તુ ભિવ ય ત॥ ૪૪॥
અપરા ચાહ કાપેને િક િવલ બેન નિક ।
ઇદાની ં છેદ્યતામઙ્ગં િવભજ્ય ચ થક્ થક્॥ ૪૫॥
અ યા તુ ખડ્ગમુદ્ય ય નક ં હ તુમુદ્યતા ।
અ યા કરાલવદના િવદાયાર્સ્યમભીષયત્॥ ૪૬॥
અેવં તાં ભીષય તી તા રાક્ષસીિવકૃતાનનાઃ ।
િનવાયર્ િત્રજટા દ્ધા રાક્ષસી વાક્યમબ્રવીત્॥ ૪૭॥

વં દુષ્ટરાક્ષસ્યાે મદ્વાક્યં વાે િહતં ભવેત્॥ ૪૮॥
ન ભીષય વં દતી ં નમસુ્ક ત નક મ્ ।
ઇદાનીમવે મે વ ે રામઃ કમલલાેચનઃ॥ ૪૯॥
આ હ્યૈરાવતં શભંુ્ર લ મણને સમાગતઃ ।
દગ્ વા લઙ્કાપુર ં સવા હ વા રાવણમાહવે॥ ૫૦॥
આરાે ય નક ં વાઙે્ક સ્થતાે દષૃ્ટાેઽગમૂધર્િન ।
રાવણાે ગાેમયહ્ર દે તૈલા યક્તાે િદગ બરઃ॥ ૫૧॥
અગાહ પુત્રપાતૈ્રૈશ્ચ કૃ વા વદનમા લકામ્ ।
િવભીષણ તુ રામસ્ય સિન્નધાૈ હૃષ્ટમાનસઃ॥ ૫૨॥
સવેાં કરાે ત રામસ્ય પાદયાેભર્ ક્તસયંુતઃ ।
સવર્થા રાવણં રામાે હ વા સકુલમ જસા॥ ૫૩॥
િવભીષણાયાિધપત્યં દ વા સીતાં શભુાનનામ્ ।
અઙે્ક િનધાય વપુર ં ગ મ ય ત ન સશંયઃ॥ ૫૪॥
િત્રજટાયા વચઃ શ્રુ વા ભીતા તા રાક્ષસ સ્ત્રયઃ ।
તૂ ણીમાસં તત્ર તત્ર િનદ્રાવશમપુાગતાઃ॥ ૫૫॥
ત જતા રાક્ષસી ભઃ સા સીતા ભીતા તિવહ્વલા ।
ત્રાતારં નાિધગચ્છ તી દુઃખને પિરમૂ ચ્છતા॥ ૫૬॥
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અશ્રુ ભઃ પૂણર્નયના ચ તય તીદમબ્રવીત્ ।
પ્રભાતે ભક્ષિય ય ત રાક્ષસ્યાે માં ન સશંયઃ ।
ઇદાનીમવે મરણં કેનાપેાયને મે ભવેત્॥ ૫૭॥
અેવં સદુુઃખને પિર લુતા સા

િવમુક્તક ઠં દતી ચરાય ।
આલ બ્ય શાખાં કૃતિનશ્ચયા તાૈ

ન નતી ક શ્ચદુપાયમઙ્ગના॥ ૫૮॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે સુ દરકા ડે
દ્વતીયઃ સગર્ઃ॥ ૨॥

॥ તીયઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
ઉદ્બ ધનને વા માેકે્ષ્ય શર રં રાઘવં િવના ।
િવતને ફલં િક સ્યાન્મમ રક્ષાેઽિધમ યતઃ॥ ૧॥

દ ઘાર્ વેણી મમાત્યથર્મુદ્બ ધાય ભિવ ય ત ।
અેવં િન શ્ચતબુ દ્ધ તાં મરણાયાથ નક મ્॥ ૨॥
િવલાેક્ય હનુમાન્ િક ચ દ્વચાયતદભાષત ।
શનૈઃ શનૈઃ સૂ મ પાે નક્યાઃ શ્રાતે્રગં વચઃ॥ ૩॥
ઇ વાકુવંશસ ભૂતાે રા દશરથાે મહાન્ ।
અયાે યાિધપ ત તસ્ય ચ વારાે લાેકિવશ્રુતાઃ॥ ૪॥
પતુ્રા દેવસમાઃ સવ લક્ષણૈ પલ ક્ષતાઃ ।
રામશ્ચલ મણશ્ચવૈ ભરતશ્ચવૈ શત્રુહા॥ ૫॥
જ્યેષ્ઠાે રામઃ િપતવુાર્ક્યાદ્દ ડકાર યમાગતઃ ।
લ મણને સહ ભ્રાત્રા સીતયા ભાયર્યા સહ॥ ૬॥
ઉવાસ ગાૈતમીતીરે પ ચવટ ાં મહામનાઃ ।
તત્ર નીતા મહાભાગા સીતા જનકન દની॥ ૭॥
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રિહતે રામચ દ્રણે રાવણને દુરાત્મના ।
તતાે રામાેઽ તદુઃખાતા માગર્માણાેઽથ નક મ્॥ ૮॥
જટાયષંુ પ ક્ષરાજમપ ય પ તતં ભુિવ ।
ત મૈ દ વા િદવં શીઘ્ર યમૂકમપુાગમત્॥ ૯॥
સગુ્રીવેણ કૃતા મતૈ્રી રામસ્ય િવિદતાત્મનઃ ।
તદ્ભાયાર્હાિરણં હ વા વા લનં રઘનુ દનઃ॥ ૧૦॥
રાજે્યઽ ભ ષચ્ય સગુ્રીવં મત્રકાય ચકાર સઃ ।
સગુ્રીવ તુ સમાના ય વાનરાન્ વાનરપ્રભુઃ॥ ૧૧॥
પ્રષેયામાસ પિરતાે વાનરાન્ પિરમાગર્ણે ।
સીતાયા તત્ર ચૈકાેઽહં સગુ્રીવસ ચવાે હિરઃ॥ ૧૨॥
સ પા તવચનાચ્છ ઘ્રમુ લઙ્ઘ્ય શતયાજેનમ્ ।
સમુદં્ર નગર ં લઙ્કાં િવ ચ વન્ નક ં શભુામ્॥ ૧૩॥
શનૈરશાેકવિનકાં િવ ચ વન્ શશપાત મ્ ।
અદ્રાકં્ષ નક મત્ર શાેચ તી ં દુઃખસ લુતામ્॥ ૧૪॥
રામસ્ય મિહષી ં દેવી ં કૃતકૃત્યાેઽહમાગતઃ ।
ઇત્યુ વાપેરરામાથ મા તબુર્ દ્ધમત્તરઃ॥ ૧૫॥
સીતા ક્રમેણ ત સવ શ્રુ વા િવ મયમાયયાૈ ।
િક મદં મે શ્રુતં વ્યાે વાયનુા સમુદ િરતમ્॥ ૧૬॥
વ ાે વા મે મનાેભ્રા તયર્િદ વા સત્યમવે તત્ ।
િનદ્રા મે ના ત દુઃખને ના યેત કુતાે ભ્રમઃ॥ ૧૭॥
યને મે કણર્પીયષું વચનં સમુદ િરતમ્ ।
સ દૃ યતાં મહાભાગઃ પ્રયવાદ મમાગ્રતઃ॥ ૧૮॥
શ્રુ વા ત નક વાક્યં હનુમાન્ પત્રખ ડતઃ ।
અવતીયર્ શનૈઃ સીતાપુરતઃ સમવ સ્થતઃ॥ ૧૯॥
કલિવઙ્કપ્રમાણાઙ્ગાે રક્તાસ્યઃ પીતવાનરઃ ।
નનામ શનકૈઃ સીતાં પ્રા જ લઃ પુરતઃ સ્થતઃ॥ ૨૦॥
દૃ ટ્વા તં નક ભીતા રાવણાેઽયમપુાગતઃ ।
માં માેહિયતુમાયાતાે માયયા વાનરાકૃ તઃ॥ ૨૧॥
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ઇત્યેવં ચ તિય વા સા તૂ ણમાસીદધાેમખુી ।
પનુર યાહ તાં સીતાં દેિવ ય વં િવશઙ્કસે॥ ૨૨॥
નાહં તથાિવધાે માત ત્યજ શઙ્કાં મિય સ્થતામ્ ।
દાસાેઽહં કાેસલે દ્રસ્ય રામસ્ય પરમાત્મનઃ॥ ૨૩॥
સ ચવાેઽહં હર દ્રસ્ય સગુ્રીવસ્ય શભુપ્રદે ।
વાયાેઃ પતુ્રાેઽહમ ખલપ્રાણભૂતસ્ય શાેભને॥ ૨૪॥
તચ્છ વા નક પ્રાહ હનૂમ તં કૃતા જ લમ્ ।
વાનરાણાં મનુ યાણાં સઙ્ગ તઘર્ટતે કથમ્॥ ૨૫॥
યથા વં રામચ દ્રસ્ય દાસાેઽહ મ ત ભાષસે ।
તામાહ મા તઃ પ્રીતાે નક ં પુરતઃ સ્થતઃ॥ ૨૬॥
ઋ યમૂકમગાદ્રામઃ શબયાર્ નાેિદતઃ સધુીઃ ।
સગુ્રીવાે ઋ યમૂકસ્થાે દષૃ્ટવાન્ રામલ મણાૈ॥ ૨૭॥
ભીતાે માં પ્રષેયામાસ જ્ઞાતું રામસ્ય હૃદ્ગતમ્ ।
બ્રહ્મચાિરવપુ ર્ વા ગતાેઽહં રામસિન્નિધમ્॥ ૨૮॥
જ્ઞા વા રામસ્ય સદ્ભાવં સ્ક ધાપેિર િનધાય તાૈ ।
ની વા સગુ્રીવસામી યં સખ્યં ચાકરવં તયાેઃ॥ ૨૯॥
સગુ્રીવસ્ય હૃતા ભાયાર્ વા લના તં રઘૂત્તમઃ ।
જઘાનૈકેન બાણને તતાે રાજે્યઽ યષેચયત્॥ ૩૦॥
સગુ્રીવં વાનરાણાં સ પ્રષેયામાસ વાનરાન્ ।
િદગ્ યાે મહાબલાન્ વીરાન્ ભવત્યાઃ પિરમાગર્ણે॥ ૩૧॥
ગચ્છ તં રાઘવાે દૃ ટ્વા મામભાષત સાદરમ્॥ ૩૨॥
વિય કાયર્મશષેં મે સ્થતં મા તન દન ।
બ્રૂિહ મે કુશલં સવ સીતાયૈ લ મણસ્ય ચ॥ ૩૩॥
અઙ્ગુલીયકમેતન્મે પિરજ્ઞાનાથર્મુત્તમમ્ ।
સીતાયૈ દ યતાં સાધુ મન્નામાક્ષરમુિદ્રતમ્॥ ૩૪॥
ઇત્યુ વા પ્રદદાૈ મહં્ય કરાગ્રાદઙ્ગુલીયકમ્ ।
પ્રયત્નને મયાનીતં દેિવ પ યાઙ્ગુલીયકમ્॥ ૩૫॥
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ઇત્યુ વા પ્રદદાૈ દેવ્યૈ મુિદ્રકાં મા તાત્મજઃ ।
નમસૃ્કત્ય સ્થતાે દૂરાદ્બદ્ધા જ લપુટાે હિરઃ॥ ૩૬॥
દૃ ટ્વા સીતા પ્રમુિદતા રામનામાિઙ્કતાં તદા ।
મુિદ્રકાં શરસા વા સ્રવદાન દનતે્ર ॥ ૩૭॥
કપે મે પ્રાણદાતા વં બુ દ્ધમાન સ રાઘવે ।
ભક્તાેઽ સ પ્રયકાર વં િવશ્વાસાેઽ ત તવવૈ િહ॥ ૩૮॥
નાે ચને્મ સિન્નિધ ચા યં પુ ષં પ્રષેયે કથમ્ ।
હનૂમન્ દષૃ્ટમ ખલં મમ દુઃખાિદકં વયા॥ ૩૯॥
સવ કથય રામાય યથા મે યતે દયા ।
માસદ્વયાવિધ પ્રાણાઃ સ્થાસ્ય ત મમ સત્તમ॥ ૪૦॥
નાગ મ ય ત ચેદ્રામાે ભક્ષિય ય ત માં ખલઃ ।
અતઃ શીઘં્ર કપી દ્રણે સગુ્રીવેણ સમ વતઃ॥ ૪૧॥
વાનરાનીકપૈઃ સાધ હ વા રાવણમાહવે ।
સપતંુ્ર સબલં રામાે યિદ માં માેચયે પ્રભુઃ॥ ૪૨॥
તત્તસ્ય સદશૃં વીય વીર વણર્ય વ ણતમ્ ।
યથા માં તારયેદ્રામાે હ વા શીઘં્ર દશાનનમ્॥ ૪૩॥
તથા યત વ હનુમન્ વાચા ધમર્મવા ુિહ ।
હનુમાનિપ તામાહ દેિવ દષૃ્ટાે યથા મયા॥ ૪૪॥
રામઃ સલ મણઃ શીઘ્રમાગ મ ય ત સાયુધઃ ।
સગુ્રીવેણ સસૈ યને હ વા દશમખંુ બલાત્॥ ૪૫॥
સમાને ય ત દેિવ વામયાે યાં નાત્ર સશંયઃ ।
તમાહ નક રામઃ કથં વાિરિધમાતતમ્॥ ૪૬॥
તી વાર્યાસ્યત્યમેયાત્મા વાનરાનીકપૈઃ સહ ।
હનૂમાનાહ મે સ્ક ધાવા હ્ય પુ ષષર્ભાૈ॥ ૪૭॥
આયાસ્યતઃ સસૈ યશ્ચ સગુ્રીવાે વાનરેશ્વરઃ ।
િવહાયસા ક્ષણનેવૈ તી વાર્ વાિરિધમાતતમ્॥ ૪૮॥
િનદર્િહ ય ત રક્ષાૈઘાં વ કૃતે નાત્ર સશંયઃ ।
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અનુજ્ઞાં દેિહ મે દેિવ ગચ્છા મ વરયા વતઃ॥ ૪૯॥
દ્રષંુ્ટ રામં સહ ભ્રાત્રા વરયા મ તવા તકમ્ ।
દેિવ િક ચદ ભજ્ઞાનં દેિહ મે યને રાઘવઃ॥ ૫૦॥
િવશ્વસને્માં પ્રયત્નને તતાે ગ તા સમુ સકુઃ ।
તતઃ િક ચ દ્વચાયાર્થ સીતા કમલલાેચના॥ ૫૧॥
િવમુચ્ય કેશપાશા તે સ્થતં ચૂડામ ણ દદાૈ ।
અનને િવશ્વસદે્રામ વાં કપી દ્ર સલ મણઃ॥ ૫૨॥
અ ભજ્ઞાનાથર્મ યચ્ચ વદા મ તવ સવુ્રત ।
ચત્રકૂટ ગરાૈ પવૂર્મેકદા રહ સ સ્થતઃ ।
મદઙે્ક શર આધાય િનદ્રા ત રઘનુ દનઃ॥ ૫૩॥
અૈ દ્રઃ કાક તદાગત્ય નખૈ તુ ડને ચાસકૃત્ ।
મ પાદાઙ્ગુષ્ઠમારક્તં િવદદારા મષાશયા॥ ૫૪॥
તતાે રામઃ પ્રબુદ્ યાથ દૃ ટ્વા પાદં કૃતવ્રણમ્ ।
કેન ભદ્રે કૃતં ચૈત દ્વ પ્રયં મે દુરાત્મના॥ ૫૫॥
ઇત્યુ વા પુરતાેઽપ યદ્વાયસં માં પનુઃ પનુઃ ।
અ ભદ્રવ તં રક્તાક્તનખતુ ડં ચુકાપે હ॥ ૫૬॥
ણમેકમપુાદાય િદવ્યાસે્ત્રણા ભયાજે્ય તત્ ।
ચક્ષપે લીલયા રામાે વાયસાપેિર ત વલન્॥ ૫૭॥
અ યદ્રવદ્વાયસશ્ચ ભીતાે લાેકાન્ ભ્રમન્ પનુઃ ।
ઇ દ્રબ્રહ્માિદ ભશ્ચાિપ ન શક્યાે ર ક્ષતું તદા॥ ૫૮॥
રામસ્ય પાદયાેરગ્રેઽપતદ્ભીત્યા દયાિનધેઃ ।
શરણાગતમાલાેક્ય રામ ત મદમબ્રવીત્॥ ૫૯॥
અમાેઘમેતદસં્ત્ર મે દ વૈકા ક્ષ મતાે વ્રજ ।
સવં્ય દ વા ગતઃ કાક અેવં પાૈ ષવાનિપ॥ ૬૦॥
ઉપેક્ષતે િકમથ મા મદાની ં સાેઽિપ રાઘવઃ ।
હનૂમાનિપ તામાહ શ્રુ વા સીતાનુભા ષતમ્॥ ૬૧॥
દેિવ વાં યિદ ના ત સ્થતામત્ર રઘૂત્તમઃ ।
કિર ય ત ક્ષણાદ્ભ મ લઙ્કાં રાક્ષસમ ડતામ્॥ ૬૨॥
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નક પ્રાહ તં વ સ કથં વં યાે સ્યસઽેસરૈુઃ ।
અ તસૂ મવપુઃ સવ વાનરાશ્ચ ભવાદશૃાઃ॥ ૬૩॥
શ્રુ વા તદ્વચનં દેવ્યૈ પવૂર્ પમદશર્યત્ ।
મે મ દરસઙ્કાશં રક્ષાેગણિવભીષણમ્॥ ૬૪॥
દૃ ટ્વા સીતા હનુમ તં મહાપવર્તસિન્નભમ્ ।
હષણ મહતાિવષ્ટા પ્રાહ તં કિપકુ જરમ્॥ ૬૫॥
સમથાઽ સ મહાસ વ દ્રક્ષ્ય ત વાં મહાબલમ્ ।
રાક્ષસ્ય તે શભુઃ પ થા ગચ્છ રામા તકં દુ્રતમ્॥ ૬૬॥
બુભુ ક્ષતઃ કિપઃ પ્રાહ દશર્ના પારણં મમ ।
ભિવ ય ત ફલૈઃ સવ તવ દષૃ્ટાૈ સ્થતૈિહ મે॥ ૬૭॥
તથેત્યુક્તઃ સ નક્યા ભક્ષિય વા ફલં કિપઃ ।
તતઃ પ્રસ્થાિપતાેઽગચ્છ નક ં પ્ર ણપત્ય સઃ ।
િક ચદ્દરૂમથાે ગ વા વાત્મ યવેા વ ચ તયત્॥ ૬૮॥
કાયાર્થર્માગતાે દૂતઃ વા મકાયાર્િવરાેધતઃ ।
અ ય ક ચદસ પાદ્ય ગચ્છત્યધમ અેવ સઃ॥ ૬૯॥
અતાેઽહં િક ચદ યચ્ચ કૃ વા દૃ ટ્વાથ રાવણમ્ ।
સ ભા ય ચ તતાે રામદશર્નાથ વ્ર યહમ્॥ ૭૦॥
ઇ ત િન શ્ચત્ય મનસા ક્ષખ ડાન્ મહાબલઃ ।
ઉ પાટ ાશાેકવિનકાં િન ર્ક્ષામકરાે ક્ષણાત્॥ ૭૧॥
સીતાઽઽશ્રયનગં ત્ય વા વનં શૂ યં ચકાર સઃ ।
ઉ પાટય તં િવિપનં દૃ ટ્વા રાક્ષસયાે ષતઃ॥ ૭૨॥
અ ચ્છન્ નક ં કાેઽસાૈ વાનરાકૃ ત દ્ભટઃ॥૭૩॥
નક્યવુાચ ।

ભવત્ય અેવ ન ત માયાં રાક્ષસિન મતામ્ ।
નાહમનંે િવ ના મ દુઃખશાેકસમાકુલા॥ ૭૪॥
ઇત્યુક્તા વિરતં ગ વા રાક્ષસ્યાે ભયપીિડતાઃ ।
હનૂમતા કૃતં સવ રાવણાય યવેદયન્॥ ૭૫॥
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દેવ ક શ્ચન્મહાસ વાે વાનરાકૃ તદેહ ત્ ।
સીતયા સહ સ ભા ય હ્યશાેકવિનકાં ક્ષણાત્ ।
ઉ પાટ ચૈત્યપ્રાસાદં બભ મતિવક્રમઃ॥ ૭૬॥
પ્રાસાદર ક્ષણઃ સવાર્ન્ હ વા તત્રવૈ ત સ્થવાન્ ।
તચ્છ વા તૂણર્મુ થાય વનભઙ્ગં મહાઽ પ્રયમ્॥ ૭૭॥
િકઙ્કરાન્ પ્રષેયામાસ િનયુતં રાક્ષસાિધપઃ ।
િનભગ્ ચૈત્યપ્રાસાદપ્રથમા તરસં સ્થતઃ॥ ૭૮॥
હનુમાન્ પવર્તાકારાે લાેહ ત ભકૃતાયુધઃ ।
િક ચ લાઙ્ગૂલચલનાે રક્તાસ્યાે ભીષણાકૃ તઃ॥ ૭૯॥
આપત તં મહાસઙ્ઘં રાક્ષસાનાં દદશર્ સઃ ।
ચકાર સહનાદં ચ શ્રુ વા તે મુમુહુ ર્શમ્॥ ૮૦॥
હનુમ તમથાે દૃ ટ્વા રાક્ષસા ભીષણાકૃ તમ્ ।
િનજર્ઘુ્નિવિવધાસ્ત્રાૈઘૈઃ સવર્રાક્ષસઘા તનમ્॥ ૮૧॥
તત ઉ થાય હનુમાન્ મુદ્ગરેણ સમ તતઃ ।
િન પપષે ક્ષણાદેવ મશકાિનવ યૂથપઃ॥ ૮૨॥
િનહતાન્ િકઙ્કરાન્ શ્રુ વા રાવણઃ ક્રાેધમૂ ચ્છતઃ ।
પ ચ સનેાપતી ં તત્ર પ્રષેયામાસ દુમર્દાન્॥ ૮૩॥
હનૂમાનિપ તાન્ સવા લાેહ ત ભને ચાહનત્ ।
તતઃ કુ્રદ્ધાે મિ ત્રસતુાન્ પ્રષેયામાસ સપ્ત સઃ॥ ૮૪॥
આગતાનિપ તાન્ સવાર્ન્ પવૂર્વદ્વાનરેશ્વરઃ ।
ક્ષણાિન્નઃશષેતાે હ વા લાેહ ત ભને મા તઃ॥ ૮૫॥
પવૂર્સ્થાનમપુા શ્રત્ય પ્રતીક્ષન્ રાક્ષસાન્ સ્થતઃ ।
તતાે જગામ બલવાન્ કુમારાેઽક્ષઃ પ્રતાપવાન્॥ ૮૬॥
તમુ પપાત હનુમાન્ દૃ ટ્વાકાશે સમુદ્ગરઃ ।
ગગના વિરતાે મૂિધ્ન મુદ્ગરેણ વ્યતાડયત્॥ ૮૭॥
હ વા તમકં્ષ િનઃશષેં બલં સવ ચકાર સઃ॥ ૮૮॥
તતઃ શ્રુ વા કુમારસ્ય વધં રાક્ષસપુઙ્ગવઃ ।
ક્રાેધને મહતાિવષ્ટ ઇ દ્રજેતારમબ્રવીત્॥ ૮૯॥
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પતુ્ર ગચ્છા યહં તત્ર યત્રા તે પતુ્રહા િરપુઃ ।
હ વા તમથવા બદ્ વા આનિય યા મ તેઽ તકમ્॥૯૦॥
ઇ દ્ર જ પતરં પ્રાહ ત્યજ શાેકં મહામતે ।
મિય સ્થતે િકમથ વં ભાષસે દુઃ ખતં વચઃ॥ ૯૧॥
બદ્ વાઽઽને યે દુ્રતં તાત વાનરં બ્રહ્મપાશતઃ ।
ઇત્યુ વા રથમા હ્ય રાક્ષસબૈર્હુ ભ ર્તઃ॥ ૯૨॥
જગામ વાયપુતુ્રસ્ય સમીપં વીરિવક્રમઃ ।
તતાેઽ તગ જતં શ્રુ વા ત ભમુદ્ય ય વીયર્વાન્॥ ૯૩॥
ઉ પપાત નભાેદેશં ગ ત્માિનવ મા તઃ ।
તતાે ભ્રમ તં નભ સ હનૂમ તં શલીમખુૈઃ॥ ૯૪॥
િવદ્ વા તસ્ય શરાેભાગ મષુ ભશ્ચાષ્ટ ભઃ પનુઃ ।
હૃદયં પાદયુગલં ષડ્ ભરેકેન વાલિધમ્॥ ૯૫॥
ભેદિય વા તતાે ઘાેરં સહનાદમથાકરાેત્ ।
તતાેઽ તહષાર્દ્ધનુમાન્ ત ભમુદ્યસ્ય વીયર્વાન્॥ ૯૬॥
જઘાન સાર થ સાશં્વ રથં ચાચૂણર્ય ક્ષણાત્ ।
તતાેઽ યં રથમાદાય મેઘનાદાે મહાબલઃ॥ ૯૭॥
શીઘં્ર બ્રહ્માસ્ત્રમાદાય બદ્ વા વાનરપુઙ્ગવમ્ ।
િનનાય િનકટં રાજ્ઞાે રાવણસ્ય મહાબલઃ॥ ૯૮॥
યસ્ય નામ સતતં જપ ત યે-

ઽજ્ઞાનકમર્કૃતબંધનં ક્ષણાત્ ।
સદ્ય અેવ પિરમુચ્ય ત પદં

યા ત કાેિટરિવભાસરંુ શવમ્॥ ૯૯॥
તસ્યવૈ રામસ્ય પદા બુજં સદા

હૃ પદ્મમ યે સિુનધાય મા તઃ ।
સદૈવ િનમુર્ક્તસમ તબ ધનઃ

િક તસ્ય પાશિૈરતરૈશ્ચ બ ધનૈઃ॥ ૧૦૦॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે સુ દરકા ડે
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તીયઃ સગર્ઃ॥ ૩॥

॥ ચતુથર્ઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
યા તં કપી દં્ર તપાશબ ધનં

િવલાેકય તં નગરં િવભીતવત્ ।
અતાડયન્મુ ષ્ટતલૈઃ સકુાપેનાઃ

પાૈરાઃ સમ તાદનુયા ત ઈ ક્ષતુમ્॥ ૧॥
બ્રહ્માસ્ત્રમનંે ક્ષણમાત્રસઙ્ગમં

કૃ વા ગતં બ્રહ્મવરેણ સ વરમ્ ।
જ્ઞા વા હનૂમાનિપ ફ ગુર જુ ભ-

ર્તાે યયાૈ કાયર્િવશષેગાૈરવાત્॥ ૨॥
સભા તરસ્થસ્ય ચ રાવણસ્ય તં

પુરાે િનધાયાહ બલાિર જત્તદા ।
બદ્ધાે મયા બ્રહ્મવરેણ વાનરઃ

સમાગતાેઽનને હતા મહાસરુાઃ॥ ૩॥
યદ્યુક્તમત્રાયર્ િવચાયર્ મિ ત્ર ભ-

િવધીયતામષે ન લાૈિકકાે હિરઃ ।
તતાે િવલાેક્યાહ સ રાક્ષસશે્વરઃ

પ્રહ તમગ્રે સ્થતમ જનાિદ્રભમ્॥ ૪॥
પ્રહ ત ચ્છૈનમસાૈ િકમાગતઃ

િકમત્ર કાય કુત અેવ વાનરઃ ।
વનં િકમથ સકલં િવના શતં

હતાઃ િકમથ મમ રાક્ષસા બલાત્॥ ૫॥
તતઃ પ્રહ તાે હનુમ તમાદરાત્

પપ્રચ્છ કેન પ્રિહતાેઽ સ વાનર ।
ભયં ચ તે મા તુ િવમાેક્ષ્યસે મયા

સતં્ય વદ વા ખલરાજસિન્નધાૈ॥ ૬॥
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તતાેઽ તહષાર્ પવનાત્મ ે િરપું
િનર ક્ષ્ય લાેકત્રયક ટકાસરુમ્ ।

વક્તું પ્રચકે્ર રઘનુાથસ કથાં
ક્રમેણ રામં મનસા મરન્મુહુઃ॥ ૭॥
સુ્ફટં દેવગણાદ્ય મત્ર હે
રામસ્ય દૂતાેઽહમશષેહૃિ સ્થતેઃ ।

યસ્યા ખલેશસ્ય હૃતાધનુા વયા
ભાયાર્ વનાશાય શનુવે સદ્ધિવઃ॥ ૮॥

સ રાઘવાેઽ યેત્ય મતઙ્ગપવર્તં
સગુ્રીવમતૈ્રીમનલસ્ય સિન્નધાૈ ।

કૃ વૈકબાણને િનહત્ય વા લનં
સગુ્રીવમવેાિધપ ત ચકાર તમ્॥ ૯॥

સ વાનરાણામિધપાે મહાબલી
મહાબલવૈાર્નરયૂથકાેિટ ભઃ ।

રામેણ સાધ સહ લ મણને ભાેઃ
પ્રવષર્ણેઽમષર્યુતાેઽવ તષ્ઠતે॥ ૧૦॥

સ ચાેિદતા તને મહાહર શ્વરા
ધરાસતુાં માગર્િયતું િદશાે દશ ।

તત્રાહમેકઃ પવનાત્મજઃ કિપઃ
સીતાં િવ ચ વન્ શનકૈઃ સમાગતઃ॥ ૧૧॥

દષૃ્ટા મયા પદ્મપલાશલાેચના
સીતા કિપ વા દ્વિપનં િવના શતમ્ ।

દૃ ટ્વા તતાેઽહં રભસા સમાગતાન્
માં હ તુકામાન્ તચાપસાયકાન્॥ ૧૨॥

મયા હતા તે પિરર ક્ષતં વપુઃ
પ્રયાે િહ દેહાેઽ ખલદેિહનાં પ્રભાે ।

બ્રહ્માસ્ત્રપાશને િનબ ય માં તતઃ
સમાગમન્મેઘિનનાદનામકઃ॥ ૧૩॥
ટૈ્વવ માં બ્રહ્મવરપ્રભાવતઃ
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ત્ય વા ગતં સવર્મવૈ મ રાવણ ।
તથા યહં બદ્ધ ઇવાગતાે િહતં

પ્રવક્તુકામઃ ક ણારસાદ્રર્ધીઃ॥। ૧૪॥
િવચાયર્ લાેકસ્ય િવવેકતાે ગ ત

ન રાક્ષસી ં બુ દ્ધમપુૈિહ રાવણ ।
દૈવી ં ગ ત સં તમાેક્ષહૈતુક ં

સમાશ્રયાત્ય તિહતાય દેિહનઃ॥ ૧૫॥
વં બ્રહ્મણાે હ્યુત્તમવંશસ ભવઃ ।

પાૈલ ત્યપતુ્રાેઽ સ કુબેરબા ધવઃ ।
દેહાત્મબુદ્ યાિપ ચ પ ય રાક્ષસાે

નાસ્યાત્મબુદ્ યા િકમુ રાક્ષસાે નિહ॥ ૧૬॥
શર રબુદ્ધ દ્રયદુઃખસ ત તઃ

ન તે ન ચ વં તવ િનિવકારતઃ ।
અજ્ઞાનહેતાેશ્ચ તથવૈ સ તતેઃ

અસ વમસ્યાઃ વપતાે િહ દૃ યવત્॥ ૧૭॥
ઇદં તુ સતં્ય તવ ના ત િવિક્રયા

િવકારહેતનુર્ ચ તેઽદ્વય વતઃ ।
યથા નભઃ સવર્ગતં ન લ યતે

તથા ભવાન્ દેહગતાેઽિપ સૂ મકઃ ।
દેહે દ્રયપ્રાણશર રસઙ્ગતઃ

વાત્મે ત બુદ્ વા ખલબ ધભાગ્ભવેત્॥ ૧૮॥
ચન્માત્રમવેાહમ ેઽહમક્ષરાે

હ્યાન દભાવાેઽહ મ ત પ્રમુચ્યતે ।
દેહાેઽ યનાત્મા થવીિવકાર ે

ન પ્રાણઆત્માઽિનલ અેષ અેવ સઃ॥ ૧૯॥
મનાેઽ યહઙ્કારિવકાર અેવ નાે

ન ચાિપ બુ દ્ધઃ પ્રકૃતેિવકાર ।
આત્મા ચદાન દમયાેઽિવકારવાન્

દેહાિદસઙ્ઘાદ્વ્ય તિરક્ત ઈશ્વરઃ॥ ૨૦॥
િનર જનાે મુક્ત ઉપાિધતઃ સદા
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જ્ઞા વવૈમાત્માન મતાે િવમુચ્યતે ।
અતાેઽહમાત્ય તકમાેક્ષસાધનં

વકે્ષ્ય વાવિહતાે મહામતે॥ ૨૧॥
િવ ણાેિહ ભ ક્તઃ સિુવશાેધનં િધયઃ

તતાે ભવજે્જ્ઞાનમતીવ િનમર્લમ્ ।
િવશદુ્ધત વાનુભવાે ભવેત્તતઃ

સ ય ગ્વિદ વા પરમં પદં વ્રજેત્॥ ૨૨॥
અતાે ભજ વાદ્ય હિર રમાપ ત

રામં પુરાણં પ્રકૃતેઃ પરં િવભુમ્ ।
િવ જ્ય માખૈ્ય હૃિદ શત્રુભાવનાં

ભજ વ રામં શરણાગત પ્રયમ્ ।
સીતાં પુરસૃ્કત્ય સપતુ્રબા ધવાે

રામં નમસૃ્કત્ય િવમુચ્યસે ભયાત્॥ ૨૩॥
રામં પરાત્માનમભાવયન્ જનાે

ભ યા હૃિદસ્થં સખુ પમદ્વયમ્ ।
કથં પરં તીરમવા ુયા જનાે

ભવા બુધેદુર્ઃખતરઙ્ગમા લનઃ॥ ૨૪॥
નાે ચે વમજ્ઞાનમયને વિહ્નના

વલ તમાત્માનમર ક્ષતાિરવત્ ।
નયસ્યધાેઽધઃ વકૃતૈશ્ચ પાતકૈઃ

િવમાેક્ષશઙ્કા ન ચ તે ભિવ ય ત॥ ૨૫॥
શ્રુ વા તા વાદસમાનભા ષતં

તદ્વાયુસનૂાેદર્શક ધરાેઽસરુઃ ।
અ યમાણાેઽ ત ષા કપીશ્વરં

જગાદ રક્તા તિવલાેચનાે વલન્॥૨૬॥
કથં મમાગ્રે િવલપસ્યભીતવત્

લવઙ્ગમાનામધમાેઽ સ દુષ્ટધીઃ ।
ક અેષ રામઃ કતમાે વનેચરાે

િનહ ન્મ સગુ્રીવયુતં નરાધમમ્॥ ૨૭॥
વાં ચાદ્ય હ વા જનકાત્મ ં તતાે
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િનહ ન્મ રામં સહલ મણં તતઃ ।
સગુ્રીવમગ્રે બ લનં કપીશ્વરં

સવાનરં હ ય ચરેણ વાનર ।
શ્રુ વા દશગ્રીવવચઃ સ મા તઃ

િવ દ્ધકાપેને દહિન્નવાસરુમ્॥ ૨૮॥
ન મે સમા રાવણકાેટયાેઽધમ

રામસ્ય દાસાેઽહમપારિવક્રમઃ ।
શ્રુ વા તકાપેને હનૂમતાે વચાે

દશાનનાે રાક્ષસમવેમબ્રવીત્॥ ૨૯॥
પાશ્વ સ્થતં મારય ખ ડશઃ કિપ

પ ય તુ સવઽસરુ મત્રબા ધવાઃ ।
િનવારયામાસ તતાે િવભીષણાે

મહાસરંુ સાયુધમુદ્યતં વધે ।
રાજન્ વધાહા ન ભવે કથ ચન

પ્રતાપયુક્તૈઃ પરરાજવાનરઃ॥ ૩૦॥
હતેઽ મન્ વાનરે દૂતે વાતાર્ કાે વા િનવેદયેત્
રામાય વં યમુિદ્દ ય વધાય સમપુ સ્થતઃ॥ ૩૧॥
અતાે વધસમં િક ચદ ય ચ્ચ તય વાનરે ।
સ ચહ્નાે ગચ્છતુ હિરય દૃ ટ્વાઽઽયાસ્ય ત દુ્રતમ્॥ ૩૨॥
રામઃ સગુ્રીવસિહત તતાે યુદં્ધ ભવેત્તવ ।
િવભીષણવચઃ શ્રુ વા રાવણાેઽ યેતદબ્રવીત્॥ ૩૩॥
વાનરાણાં િહ લાઙ્ગૂલે મહામાનાે ભવે કલ ।
અતાે વસ્ત્રાિદ ભઃ પુચ્છં વેષ્ટિય વા પ્રયત્નતઃ॥૩૪॥
વિહ્નના યાજેિય વનૈં ભ્રામિય વા પુરેઽ ભતઃ ।
િવસજર્યત પ ય તુ સવ વાનરયૂથપાઃ॥ ૩૫॥
તથે ત શણપટૈ્ટશ્ચ વસૈ્ત્રર યૈરનેકશઃ ।
તૈલાક્તવૈષ્ટયામાસલુાર્ઙ્ગૂલં મા તેદૃર્ઢમ્॥ ૩૬॥
પુચ્છાગ્રે િક ચદનલં દ પિય વાથ રાક્ષસાઃ ।
ર જુ ભઃ સદુૃઢં બદ્ વા વા તં બ લનાેઽસરુાઃ॥ ૩૭॥
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સમ તાદ્ભ્રામયામાસશુ્ચાેરાેઽય મ ત વાિદનઃ ।
તૂયર્ઘાષેૈઘાષય ત તાડય તાે મુહુમુર્હુઃ॥ ૩૮॥
હનૂમતાિપ ત સવ સાેઢં િક ચ ચ્ચક ષુર્ણા ।
ગ વા તુ પ શ્ચમદ્વારસમીપં તત્ર મા તઃ॥ ૩૯॥
સૂ માે બભવૂ બ ધે યાે િનઃ તઃ પનુર યસાૈ ।
બભવૂ પવર્તાકાર તત ઉ લુત્ય ગાપેુરમ્॥ ૪૦॥
તત્રૈકં ત ભમાદાય હ વા તાન્ ર ક્ષણઃ ક્ષણાત્ ।
િવચાયર્ કાયર્શષેં સ પ્રાસાદાગ્રાદ્ગહૃાદ્ગહૃમ્॥ ૪૧॥
ઉ લુત્યાે લુત્ય સ દ પ્તપુચ્છેન મહતા કિપઃ ।
દદાહ લઙ્કામ ખલાં સાટ્ટપ્રાસાદતાેરણામ્॥ ૪૨॥
હા તાત પતુ્ર નાથે ત ક્ર દમાનાઃ સમ તતઃ ।
વ્યાપ્તાઃ પ્રાસાદ શખરેઽ યા ઢા દૈત્યયાે ષતઃ॥ ૪૩॥
દેવતા ઇવ દૃ ય તે પત ત્યઃ પાવકેઽ ખલાઃ ।
િવભીષણગ્ હં ત્ય વા સવ ભ મીકૃતં પુરમ્॥ ૪૪॥
તત ઉ લુત્ય જલધાૈ હનૂમાન્મા તાત્મજઃ ।
લાઙ્ગૂલં મ જિય વા તઃ વસ્થ ચત્તાે બભવૂ સઃ॥ ૪૫॥
વાયાેઃ પ્રયસ ખ વાચ્ચ સીતયા પ્રા થતાેઽનલઃ ।
ન દદાહ હરેઃ પુચ્છં બભવૂાત્ય તશીતલઃ॥ ૪૬॥
યન્નામસં મરણધૂતસમ તપાપાઃ

તાપત્રયાનલમપીહ તર ત સદ્યઃ ।
તસ્યવૈ િક રઘવુરસ્ય િવ શષ્ટદૂતઃ

સ ત યતે કથમસાૈ પ્રકૃતાનલને॥ ૪૭॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે સુ દરકા ડે
ચતુથર્ઃ સગર્ઃ॥ ૪॥
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॥ પ ચમઃ સગર્ઃ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
તતઃ સીતાં નમસૃ્કત્ય હનૂમાનબ્રવીદ્વચઃ ।
આજ્ઞાપયતુ માં દેિવ ભવતી રામસિન્નિધમ્॥ ૧॥
ગચ્છા મ રામ વાં દ્રષુ્ટમાગ મ ય ત સાનજુઃ ।
ઇત્યુ વા િત્રઃપિરક્ર ય નક ં મા તાત્મજઃ॥ ૨॥
પ્રણ ય પ્ર સ્થતાે ગ તુ મદં વચનમબ્રવીત્ ।
દેિવ ગચ્છા મ ભદં્ર તે તૂણ દ્રક્ષ્ય સ રાઘવમ્॥૩॥
લ મણં ચ સસગુ્રીવં વાનરાયુતકાેિટ ભઃ ।
તતઃ પ્રાહ હનૂમ તં નક દુઃખક શતા॥ ૪॥
વાં દૃ ટ્વા િવ તં દુઃખ મદાની ં વં ગ મ ય સ ।
ઇતઃ પરં કથં વત રામવાતાર્શ્રુ ત િવના॥ ૫॥
મા ત વાચ ।
યદે્યવં દેિવ મે સ્ક ધમારાેહ ક્ષણમાત્રતઃ
રામેણ યાજેિય યા મ મ યસે યિદ નિક॥ ૬॥
સીતાવેાચ ।
રામઃ સાગરમાશાે ય બદ્ વા વા શરપ જરૈઃ ।
આગત્ય વાનરૈઃ સાધ હ વા રાવણમાહવે॥ ૭॥
માં નયેદ્યિદ રામસ્ય ક તભર્વ ત શાશ્વતી ।
અતાે ગચ્છ કથં ચાિપ પ્રાણાન્ સ ધારયા યહમ્॥ ૮॥
ઇ ત પ્રસ્થાિપતાે વીરઃ સીતયા પ્ર ણપત્ય તામ્ ।
જગામ પવર્તસ્યાગ્રે ગ તું પારં મહાેદધેઃ॥ ૯॥
તત્ર ગ વા મહાસ વઃ પાદા યાં પીડયન્ ગિરમ્ ।
જગામ વાયવુેગને પવર્તશ્ચ મહીતલમ્॥ ૧૦॥
ગતાે મહીસમાન વં િત્રશદ્યાજેનમુ ચ્છ્ર તઃ ।
મા તગર્ગના તઃસ્થાે મહાશ દં ચકાર સઃ॥ ૧૧॥
તં શ્રુ વા વાનરાઃ સવ જ્ઞા વા મા તમાગતમ્ ।
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હષણ મહતાિવષ્ટાઃ શ દં ચકુ્રમર્હા વનમ્॥ ૧૨॥
શ દેનવૈ િવ નીમઃ કૃતકાયર્ઃ સમાગતઃ ।
હનૂમાનવે પ ય વં વાનરા વાનરષર્ભમ્॥ ૧૩॥
અેવં બ્રવુ સુ વીરેષુ વાનરેષુ સ મા તઃ ।
અવતીયર્ ગરેમુર્િધ્ન વાનરાિનદમબ્રવીત્॥ ૧૪॥
દષૃ્ટા સીતા મયા લઙ્કા ધ ષતા ચ સકાનના ।
સ ભા ષતાે દશગ્રીવ તતાેઽહં પનુરાગતઃ॥ ૧૫॥
ઇદાનીમવે ગચ્છામાે રામસગુ્રીવસિન્નિધમ્ ।
ઇત્યુક્તા વાનરાઃ સવ હષણા લઙ્ગ્ય મા તમ્॥ ૧૬॥
કે ચચ્ચુચુ બુલાર્ઙ્ગૂલં ન તુઃ કે ચદુ સકુાઃ ।
હનૂમતા સમેતા તે જગ્મુઃ પ્રસ્રવણં ગિરમ્॥ ૧૭॥
ગચ્છ તાે દદશૃવુ રા વનં સગુ્રીવર ક્ષતમ્ ।
મધુસજં્ઞં તદા પ્રાહુરઙ્ગદં વાનરષર્ભાઃ॥ ૧૮॥
િધતાઃ માે વયં વીર દેહ્યનુજ્ઞાં મહામતે ।

ભક્ષયામઃ ફલા યદ્ય િપબામાેઽ તવન્મધુ॥ ૧૯॥
સ તુષ્ટા રાઘવં દ્રષંુ્ટ ગચ્છામાેઽદૈ્યવ સાનજુમ્॥ ૨૦॥
અઙ્ગદ ઉવાચ ।
હનૂમાન્ કૃતકાયાઽયં િપબતૈત પ્રસાદતઃ ।
જક્ષ વં ફલમૂલાિન વિરતં હિરસત્તમાઃ॥ ૨૧॥
તતઃ પ્રિવ ય હરયઃ પાતુમારે ભરે મધુ ।
ર ક્ષણ તાનનાદતૃ્ય દિધવક્ત્રેણ નાેિદતાન્॥ ૨૨॥
િપબત તાડયામાસવુાર્નરાન્ વાનરષર્ભાઃ ।
તત તાન્ મુ ષ્ટ ભઃ પાદૈશ્ચૂણર્િય વા પપુમર્ધુ॥ ૨૩॥
તતાે દિધમખુઃ કુ્રદ્ધઃ સગુ્રીવસ્ય સ માતુલઃ ।
જગામ ર ક્ષ ભઃ સાધ યત્ર રા કપીશ્વરઃ॥ ૨૪॥
ગ વા તમબ્રવીદે્દવ ચરકાલા ભર ક્ષતમ્ ।
નષં્ટ મધવુનં તેઽદ્ય કુમારેણ હનૂમતા॥ ૨૫॥
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શ્રુ વા દિધમખુનેાેક્તં સગુ્રીવાે હૃષ્ટમાનસઃ ।
દૃ ટ્વાગતાે ન સ દેહઃ સીતાં પવનન દનઃ॥ ૨૬॥
નાે ચને્મધવુનં દ્રષંુ્ટ સમથર્ઃ કાે ભવને્મમ ।
તત્રાિપ વાયપુતુ્રેણ કૃતં કાય ન સશંયઃ॥ ૨૭॥
શ્રુ વા સગુ્રીવવચનં હૃષ્ટાે રામ તમબ્રવીત્ ।
િકમુચ્યતે વયા રાજન્ વચઃ સીતાકથા વતમ્॥ ૨૮॥
સગુ્રીવ વબ્રવીદ્વાક્યં દેવ દષૃ્ટાવનીસતુા ।
હનુમ પ્રમખુાઃ સવ પ્રિવષ્ટા મધુકાનનમ્॥ ૨૯॥
ભક્ષય ત મ સકલં તાડય ત મ ર ક્ષણઃ ।
અકૃ વા દેવકાય તે દ્રષંુ્ટ મધવુનં મમ॥ ૩૦॥
ન સમથાર્ તતાે દેવી દષૃ્ટા સીતે ત િન શ્ચતમ્ ।
ર ક્ષણાે વાે ભયં મા તુ ગ વા બ્રૂત મમાજ્ઞયા॥ ૩૧॥
વાનરાનઙ્ગદમખુાનાનય વં મમા તકમ્ ।
શ્રુ વા સગુ્રીવવચનં ગ વા તે વાયવુેગતઃ॥ ૩૨॥
હનૂમ પ્રમખુાનૂચુગર્ચ્છતેશ્વરશાસનાત્ ।
દ્રષુ્ટ મચ્છ ત સગુ્રીવઃ સરામાે લ મણા વતઃ॥ ૩૩॥
યુ માનતીવ હૃષ્ટા તે વરય ત મહાબલાઃ ।
તથેત્ય બરમાસાદ્ય યયુ તે વાનરાેત્તમાઃ॥ ૩૪॥
હનૂમ તં પુરસૃ્કત્ય યવુરાજં તથાઙ્ગદમ્ ।
રામસગુ્રીવયાેરગ્રે િનપેતુભુર્િવ સ વરમ્॥ ૩૫॥
હનૂમાન્ રાઘવં પ્રાહ દષૃ્ટા સીતા િનરામયા ।
સાષ્ટાઙ્ગં પ્ર ણપત્યાગ્રે રામં પશ્ચાદ્ધર શ્વરમ્॥ ૩૬॥
કુશલં પ્રાહ રાજે દ્ર નક વાં શચુા વતા ।
અશાેકવિનકામ યે શશપામૂલમા શ્રતા॥ ૩૭॥
રાક્ષસી ભઃ પિર તા િનરાહારા કૃશા પ્રભાે ।
હા રામ રામ રામે ત શાેચ તી મ લના બરા॥ ૩૮॥
અેકવેણી મયા દષૃ્ટા શનૈરાશ્વા સતા શભુા ।
ક્ષશાખા તરે સ્થ વા સૂ મ પેણ તે કથામ્॥ ૩૯॥
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જન્માર ય તવાત્યથ દ ડકાગમનં તથા ।
દશાનનને હરણં નક્યા રિહતે વિય॥ ૪૦॥
સગુ્રીવેણ યથા મતૈ્રી કૃ વા વા લિનબહર્ણમ્ ।
માગર્ણાથ ચ વૈદેહ્યા સગુ્રીવેણ િવસ જતાઃ॥ ૪૧॥
મહાબલા મહાસ વા હરયાે જતકા શનઃ ।
ગતાઃ સવર્ત્ર સવ વૈ તત્રૈકાેઽહ મહાગતઃ॥ ૪૨॥
અહં સગુ્રીવસ ચવાે દાસાેઽહં રાઘવસ્ય િહ ।
દષૃ્ટા ય નક ભાગ્યા પ્રયાસઃ ફ લતાેઽદ્ય મે॥ ૪૩॥
ઇત્યુદ િરતમાક યર્ સીતા િવસ્ફાિરતેક્ષણા ।
કેન વા કણર્પીયષું શ્રાિવતં મે શભુાક્ષરમ્॥ ૪૪॥
યિદ સતં્ય તદાયાતુ મદ્દશર્નપથં તુ સઃ ।
તતાેઽહં વાનરાકારઃ સૂ મ પેણ નક મ્॥ ૪૫॥
પ્રણ ય પ્રા જ લભૂર્ વા દૂરાદેવ સ્થતઃ પ્રભાે ।
ષ્ટાેઽહં સીતયા ક વ મત્યાિદ બહુિવ તરમ્॥ ૪૬॥
મયા સવ ક્રમેણવૈ િવજ્ઞાિપતમિર દમ ।
પશ્ચાન્મયાિપતં દેવ્યૈ ભવદ્દત્તાઙ્ગુલીયકમ્॥ ૪૭॥
તને મામ તિવશ્વ તા વચનં ચેદમબ્રવીત્ ।
યથા દષૃ્ટા મ હનુમન્ પીડ્યમાના િદવાિનશમ્॥ ૪૮॥
રાક્ષસીનાં તજર્નૈ ત સવ કથય રાઘવે ।
મયાેક્તં દેિવ રામાેઽિપ વ ચ્ચ તાપિરિન ષ્ઠતઃ॥ ૪૯॥
પિરશાેચત્યહાેરાત્રં વદ્વાતા નાિધગ ય સઃ ।
ઇદાનીમવે ગ વાહં સ્થ ત રામાય તે બ્રવુે॥ ૫૦॥
રામઃ શ્રવણમાત્રેણ સગુ્રીવેણ સલ મણઃ ।
વાનરાનીકપૈઃ સાધર્માગ મ ય ત તેઽ તકમ્॥ ૫૧॥
રાવણં સકુલં હ વા ને ય ત વાં વકં પુરમ્ ।
અ ભજ્ઞાં દેિહ મે દેિવ યથા માં િવશ્વસે દ્વભુઃ॥ ૫૨॥
ઇત્યુક્તા સા શરાેરત્નં ચૂડાપાશે સ્થતં પ્રયમ્ ।
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દ વા કાકેન યદ્વતંૃ્ત ચત્રકૂટ ગરાૈ પુરા॥ ૫૩॥
તદ યાહાશ્રપુૂણાર્ક્ષી કુશલં બ્રૂિહ રાઘવમ્ ।
લ મણં બ્રૂિહ મે િક ચદ્દ ુ ક્તં ભા ષતં પુરા॥ ૫૪॥
ત ક્ષમ વાજ્ઞભાવને ભા ષતં કુલન દન ।
તારયને્માં યથા રામ તથા કુ કૃપા વતઃ॥ ૫૫॥
ઇત્યુ વા દતી સીતા દુઃખને મહતા તા ।
મયા યાશ્વા સતા રામ વદતા સવર્મવે તે॥ ૫૬॥
તતઃ પ્રસ્થાિપતાે રામ વ સમીપ મહાગતઃ ।
તદાગમનવેલાયામશાેકવિનકાં પ્રયામ્॥ ૫૭॥
ઉ પાટ રાક્ષસાં તત્ર બહૂન્ હ વા ક્ષણાદહમ્ ।
રાવણસ્ય સતંુ હ વા રાવણનેા ભભા ય ચ॥ ૫૮॥
લઙ્કામશષેતાે દગ્ વા પનુર યાગમં ક્ષણાત્ ।
શ્રુ વા હનૂમતાે વાક્યં રામાેઽત્ય તપ્રહૃષ્ટધીઃ॥ ૫૯॥
હનૂમં તે કૃતં કાય દેવૈરિપ સદુુ કરમ્ ।
ઉપકારં ન પ યા મ તવ પ્રત્યુપકાિરણઃ॥ ૬૦॥
ઇદાની ં તે પ્રયચ્છા મ સવર્ વં મમ મા તે ।
ઇત્યા લઙ્ગ્ય સમાકૃ ય ગાઢં વાનરપુઙ્ગવમ્॥ ૬૧॥
સાદ્રર્નતે્રાે રઘુશ્રેષ્ઠઃ પરાં પ્રી તમવાપ સઃ ।
હનૂમ તમવુાચેદં રાઘવાે ભક્તવ સલઃ॥ ૬૨॥
પિરર ભાે િહ મે લાેકે દુલર્ભઃ પરમાત્મનઃ ।
અત વં મમ ભક્તાેઽ સ પ્રયાેઽ સ હિરપુઙ્ગવ॥ ૬૩॥
ય પાદપદ્મયુગલં તુલસીદલાદૈ્યઃ

સ પજૂ્ય િવ પદવીમતુલાં પ્રયા ત ।
તનેવૈ િક પનુરસાૈ પિરર ધમૂત

રામેણ વાયુતનયઃ કૃતપુ યપુ જઃ॥ ૬૪॥
ઇ ત શ્રીમદ યાત્મરામાયણે ઉમામહેશ્વરસવંાદે સુ દરકા ડે
પ ચમઃ સગર્ઃ॥ ૫॥
॥ સમાપ્ત મદમ્ સુ દરકા ડમ્॥
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