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shrImadrAmAyaNasArashrIrAmastotram

શ્રીમદ્રામાયણસારશ્રીરામ તાતે્રમ્

ૐ
શ્રીરામજયમ્

ૐ સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
નમઃ શ્રીત્યાગરા ય મદાચાયર્વરાય ચ ।
શ્રીસીતારામભક્તાય ગુ દેવાય તે નમઃ॥
ૐ સીતાવરાય િવદ્મહે । ત્યાગગેયાય ધીમિહ ।
તન્નાે રામઃ પ્રચાેદયાત્॥
અથ શ્રીમદ્રામાયણસારશ્રીરામ તાતે્રમ્ ।
શ્રીરામપ્રેમ પાય રામાયણસગુીતયે ।
ત્યાગબ્રહ્મગુ વા મસ પાદાય નમાે નમઃ॥ ૧॥
શ્રીત્યાગબ્રહ્મગેયાય શ્રીસીતારામમૂતર્યે ।
શ્રીમાનસા ધસાેમાય શ્રીરાઘવાય તે નમઃ॥ ૨॥
િનગુર્ણબ્રહ્મ પાય નરાેત્તમાવતાિરણે ।
ગુણા પદાય ગુ યાય રઘુશ્રેષ્ઠાય તે નમઃ॥ ૩॥
સીતાં શ્રીરામપત્ની ં ચ શ્રીલ મી ં જનકાત્મ મ્ ।
ગઙ્ગીભૂતસપુાિવ યાં શ્રીમાતરં નમા યહમ્॥ ૪॥
કા યવી ક્ષતાં સ વાં માધુયર્તમભા ષણીમ્ ।
સઙ્ગીતસુ વરાં સીતાં શ્રીમાતરં નમા યહમ્॥ ૫॥
તપ્ત બૂનદાભાં તાં તપનાેભૂતતાપસીમ્ ।
તાપત્રયા ગ્ શા યાં સાં શ્રીમાતરં નમા યહમ્॥ ૬॥
તે ે જતક્ષપાનાથાં ક્ષ ત ં ક્ષા તિવગ્રહામ્ ।
ત્યાગરાજનુતાં શ્રેષ્ઠાં વ દે રામસતી ં વરામ્॥ ૭॥
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સવર્મઙ્ગલસ પન્નાં સવર્ભવ્યગુણાશ્રયામ્ ।
સવર્મઙ્ગલધાત્રી ં ચ શ્રીમાતરં નમા યહમ્॥ ૮॥
રામાે બ્રહ્મ વયં તાે ભાવનાવાે ભવાપહઃ ।
નામતારકસ સારાે રામાે રક્ષતુ માં સદા॥ ૯॥
શ્રીમન્નારાયણાેિવ ભૂર્તલાવતરાવ્યયઃ ।
રામાયણમહાકાવ્યનાથશ્રીરામચ દ્રસઃ॥ ૧૦॥
અ ખલાધારમૂલશ્ચ અવાઙ્માનસગાેચરઃ ।
અ ખલા ડકૈનાથશ્ચ અ ખલાશરદાશગુઃ॥ ૧૧॥
દુરાપ આપ્તસાૈલ યાે દુિરતેભહિરહર્િરઃ ।
દૂર કૃતાઘસઙ્ઘાતાે દૂરપારકૃપાેદિધઃ॥ ૧૨॥
માનવાવતરાવ્યક્તઃ પ ક્ષવાનરસિેવતઃ ।
ચરકાલધરાપાલાે િવદુસાધુસવુ દતઃ॥ ૧૩॥
જન્મ ત્યુજરાવ જગદારામરામકઃ ।
જગદુદ્ધારણાતુલ્યાે જયરામાે જયાવહઃ॥ ૧૪॥
દેવતાસાવર્ભાૈમશ્ચ દેવાિદમા ગતાચ્યુતઃ ।
દેવાિધદેવભૂ પાે દ નમાનવરક્ષકઃ॥ ૧૫॥
લીલાવતારપજૂ્યશ્ચ લીલાચતુરમાેહનઃ ।
લાેકધાર િત્રલાેકાપ્ત સ્ત્રલાેકસન્નુતાેત્તમઃ॥ ૧૬॥
માેહદાર સહૃુન્માેહાે માેહકાર ચ માેક્ષકઃ ।
માેહનાકારરામશ્ચ માૈિનરાજસપુૂ જતઃ॥ ૧૭॥
ગુણસા દ્રાે ગુણાતીતાે ગરદાશનવાહનઃ ।
ગતકામસહૃુ કામાે ગતમાેહા તમાેિહતઃ॥ ૧૮॥
દશાવતારલીલશ્ચ દશાનનાિરરામસઃ ।
દાશર ય તસાૈલ યાે દાસમાનસસરંમઃ॥ ૧૯॥
પિરપૂણાર્વતારશ્ચ પિરપૂણર્મનાેરથઃ ।
પિરપા લતસદ્ભક્તઃ પાવર્તીરમણ પ્રયઃ॥ ૨૦॥
દક્ષ શક્ષકસન્નૂતાે દા તરક્ષણસવુ્રતઃ ।
દાસા તશામનાપ્તશ્ચ દાનવાસરુભેદનઃ॥ ૨૧॥
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ગઙ્ગાજનકગ ભીરાે બદર ધામપાવનઃ ।
પ્રકૃત્યદ્ભુત પશ્ચ દ ક્ષાગુ મર્નઃસ્થલઃ॥ ૨૨॥
ભાગીર યલકાન દાસઙ્ગમસ્થલસાલયઃ ।
રઘનુાથઃ સસીતશ્ચ ગઙ્ગા ભમખુસાલયઃ॥ ૨૩॥
દેવપ્રયાગદૈવશ્ચ પુ યસ્થલસકુ તતઃ ।
પુરાણાલયસસં્થશ્ચ પુરાણઃ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૨૪॥
સાધુમાનસસ ચારઃ સાધુસ જનસન્નુતઃ ।
સાકેતપુિરસં તઃ સામાિદિનગમા શ્રતઃ॥ ૨૫॥
ભુ ક્તમુ ક્તદલીલશ્ચ મનાેગુપ્તસનુામકઃ ।
ભવા ધતારણાપેાયાે મ ત્રતારકગુપ્તસઃ॥ ૨૬॥
નામતારકસ સારાે પતારકસદુ્ગણઃ ।
નામ પા તશાયી ચ તારણાથર્ભવાયનઃ॥ ૨૭॥
તારકાદ્ભુતચાિરત્ર તારકાનદનામકઃ ।
તારકાર ય પશ્ચ તારકાન દરામકઃ॥ ૨૮॥
તારકાન દસન્નામધેયસારસકુ તતઃ ।
તારકાિધપવક્ત્રશ્ચ તારાગણસુ્ફરિ મતઃ॥ ૨૯॥
ભાનવુંશલલામાજઃ શ્રીમદ્દશરથાત્મજઃ ।
કાૈસલ્યાિદવ્યપતુ્રશ્ચ સવર્લક્ષણસયંુતઃ॥ ૩૦॥
સાૈ મ યનજુસપુ્રીતઃ શત્રુઘ્નભરતાગ્રજઃ ।
સવર્લાેકસ મષ્ટશ્ચ શ શપૂણર્શભુાનનઃ॥ ૩૧॥
અકલઙ્કમખુાલાેકઃ અ જનતે્રઃસધુાવચઃ ।
અનઘર્ભષૂણાેરસ્કઃ અમરા ચતપાદસઃ ॥ ૩૨॥
અ ણાેદયસઙ્કાશ ત ણા ણસ પદઃ ।
અણાદ યામગાત્રાભઃ ક ણારસપૂિરતઃ॥ ૩૩॥
મ દ મતમખુા ભાજેઃ કુ દકુડ્મલદ દશઃ ।
બ બાેષ્ઠશ્ચા વક્ત્રશ્ચ અ તલાવ યરામસઃ॥ ૩૪॥
આ નુબાહુતજે વી અરિવ દાક્ષશીકરઃ ।
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અગશ્રેષ્ઠા તગ ભીરઃ અજ દ્રાિદસન્નુતઃ॥ ૩૫॥
િવ તષેુિધકાેદ ડાે વીતતામસરાજસઃ ।
િવધુકાેિટશસ ભાસાે વાગીશનુતરાજસઃ॥ ૩૬॥
કાેદ ડપા ણિવખ્યાતઃ કાશીશનુતતારકઃ ।
કુિટલાલકલાવ યઃ કવીનહૃદયાલયઃ॥ ૩૭॥
કપાેલમુકુરાે માપ્ત ઉમાેમાપ્તાપ્તનામકઃ ।
કુમનાેગણભીમશ્ચ કુસમુાકરમ ડતઃ॥ ૩૮॥
દ્યુત્યયુતિવભાકાેશાે ગમન દ્વરદાદ્ભુતઃ ।
માધુયર્ વરગા ભીયા જતાપઘનસુ વનઃ॥ ૩૯॥
ધમાર્ત્મધ યધીરશ્ચ ધમર્પાલનસવુ્રતઃ ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષશ્ચ ધારાધરાભિવગ્રહઃ॥ ૪૦॥
િદવ્યાે દાશરથી દા તાે િદનનાથા વયા ધચઃ ।
િદવ્યલાવ યશાૈયર્શ્ચ દ નબ ધુધર્રાિધપઃ॥ ૪૧॥
સાકેતરાજકાૈમારઃ સવાન્નતગુણા પદઃ ।
સત્યકામઃ સશુીલશ્ચ સ કા યસવુૈભવઃ॥ ૪૨॥
મુિનભાિવતસત્યશ્ચ મુિનમાનસપૂ જતઃ ।
મુિનવ દતરામશ્ચ મુિન વન વનઃ॥ ૪૩॥
રામઃ કાૈ શક મત્રશ્ચ મુિનયાગસપુાલનઃ ।
ત ણા ણસદંૃ યાે મુિનપૂ જતસ પદઃ॥ ૪૪॥
પાદ પશર્ જતાહલ્યાશાપઃ પાપિવમાેચનઃ ।
પાદ મરણપાલશ્ચ પાપા ધપટભાસ્કરઃ॥ ૪૫॥
જતશઙ્કરચાપશ્ચ શ્રી નક મનાેહરઃ ।
સીતાહૃદ જખદ્યાેતઃ સીતારામાે રઘૂત્તમઃ॥ ૪૬॥
ત્રાણશાૈયર્સબુાણશ્ચ મદગ્ યમદાપહઃ ।
જતરામાે જતાપ્તશ્ચ સવાર્ન દકરઃ સખુઃ॥ ૪૭॥
વીરાે જનક માતા નક પ્રાણનાયકઃ ।
વરાન દસકુ દશ્ચ મૈ થલીમાનસારમઃ॥ ૪૮॥
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કલ્યાણસુ દરાકારઃ કલ્યાણરાજમાેહનઃ ।
સીતામાેહનરામશ્ચ કલ્યાણ પસચ્છિવઃ॥ ૪૯॥
માતાિપત્ર તન દશ્ચ અયાે યાજનમાેદનઃ ।
યામમેઘશરચ્ચ દ્રિનભસીતાસમેતસઃ॥ ૫૦॥

અેકવાગેકપત્નીક અેકબાણૈકવીયર્વાન્ ।
અેક ણાપહૈકશ્ચ અેકવ તવુપુધર્રઃ॥ ૫૧॥
આત્મારામાે જતાત્મા ચ જતકામાે જતે દ્રયઃ ।
માનસારામરામશ્ચ અ ભરામઃ સગુારમઃ॥ ૫૨॥
દુભાષઃ વરાન દાે માધુયર્પૂણર્સુ વરઃ ।

વાચ પ તનુતાે વાચાે વાઙ્મા લકાસભુૂ ષતઃ॥ ૫૩॥
નામસુ વરમાધુયા નામપ્રભાવતારકઃ ।
નામરામસશુ દશ્ચ રામાે ધમર્પરાક્રમઃ॥ ૫૪॥
ત્યક્તપટ્ટા ભષેકશ્ચ તાતવાક્યસપુાલનઃ ।
સીતાનુગગતાર યાે લ મણાનજુસિેવતઃ॥ ૫૫॥
ગુહારામ તપાેભા ત તીણર્ગઙ્ગાે ભવાપહઃ ।
તાપસા ચતસ પાદાે ભરાજમખુશાેભનઃ॥ ૫૬॥
યાેગી દ્રભાિવતાત્મા ચ ભરદ્વાજ ષસં તુતઃ ।
યમનુાસઙ્ગતાગઙ્ગાપૂતપ્રયાગપાવનઃ॥ ૫૭॥
ચત્રકૂટ ગિરપ્રસ્થાે વા મીિકઋ ષદ શતઃ ।
સાૈ મિત્રિન મતાર યપણર્શાલસવુા સતઃ॥ ૫૮॥
સીતારામાે વનારામઃ સાૈ મિત્રસવેતાે ષતઃ ।
સાધુ ચ પદ્મભાકાેશઃ સીતાવરાનુ શ્રતઃ॥ ૫૯॥
નાતમ દાિકનીસીતાસહારામવના શ્રતઃ ।

અ તર યવનાન દઃ સીતાનજુસમેતસઃ॥ ૬૦॥
ભરતા શ્લષ્ટમાહાત્મા પાદુકાપૂતકેકયઃ ।
ન દગ્રામા ભ ષક્ત દ્વપાદુકાયાે યપાલનઃ॥ ૬૧॥
ઉ ષ્ટ ચત્રકૂટશ્ચ અનસયૂાિત્રસઙ્ગતઃ ।
િદવ્યાલઙૃ્કતભાયર્શ્ચ તાપસાશીવર્ચા પદઃ॥ ૬૨॥
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સ પૂતદ ડકાર યાે હતાશરઃ સહૃુ દ્ધતઃ ।
તાપસા તિવનાશશ્ચ મુિનસન્નુતસ સખુઃ॥ ૬૩॥
પ ચવટ ારમારામ તપ વી યતમાનસઃ ।
પાિટતાસરુ દશ્ચ દાર દવ દતઃ॥ ૬૪॥
ખરદૂષણસહંારાે િનશાચરહરાવ્યયઃ ।
વૈદેહીહષર્સં શ્લષ્ટાે વૈદેહીભાગ્યભવ્યસઃ॥ ૬૫॥
ઋ ષદેવપરામાેદ ઋ ષસઙુ્કલસં તુતઃ ।
ઋષભા ઢવ દ્યશ્ચ ઋ ષવષેમહાયશાઃ॥ ૬૬॥
તામસાસરુસહંાર તાપસા તિનવારણઃ ।
તાપસાન દલીલશ્ચ તાપનીયારમારમઃ॥ ૬૭॥
વાિર નનનતે્રશ્ચ વરવીરઃ શભુાકરઃ ।
વનમાલી વરાન દાે વસધુાતનયા પ્રયઃ॥ ૬૮॥
માયામાર ચસ પાટાે માયાતીત વ પવાન્ ।
માયાદાર મહાબાહુમાર્યા બુદસમીરણઃ॥ ૬૯॥
લુપ્તસીતામહાપ્રેષ્ઠઃ ક્ષ ત વષેણાયુતઃ ।
પિરત્યક્તજનસ્થાન ત્યક્તપ ચવટ તટઃ॥ ૭૦॥
આસાિદતજટાયુશ્ચ આત્મબ ધુઃ સભુા ષતઃ ।
ભૂ હરણસ દેશક્રાેિધતાસા યવીરસઃ॥ ૭૧॥
જટાયુમાેક્ષસસં્કારાે રા િધપાે વનેચરઃ ।
જનાધારાે જરાપેતાે રા વલાેચનાપરઃ॥ ૭૨॥
શબયુર્પહૃતાશશ્ચ શબર ભ યપુાશ્રયઃ ।
શબર માેક્ષસાક્ષી ચ સવર્સાક્ષી િદના વયઃ॥ ૭૩॥
પ પાતીરસસુ ચારઃ પ પાપારસસુ ચરઃ ।
ઋ યમૂકપ્ર તપ્રસ્થાે રાજ ષવષેતજેસઃ॥ ૭૪॥
હનુમ સઙ્ગત શ તઃ સભ્રા કશ્ચ માવરઃ ।
સીતા વષેણયુક્તશ્ચ હનુમચ્છ્લાેિકતાનુતઃ॥ ૭૫॥
સગુ્રીવાપેેતસગુ્રીવઃ સાૈ મિત્રસિેવતાગ્રથઃ ।
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મત્રીકૃતનેપતુ્રશ્ચ મત્રવંશપ્રદ પકઃ॥ ૭૬॥
દષૃ્ટ નક્યલઙ્કારઃ ક શપ્રા જ લસિેવતઃ ।
સાલસ પાટના ક્લષ્ટઃ સગુ્રીવપ્રત્યયાવહઃ॥ ૭૭॥
પા લતાદત્તવાક્યશ્ચ પ્રાપ્તરાજ્યસહૃુ કિપઃ ।
માલ્યવદ્ ષ્ટવાસશ્ચ ત્યક્તકામાે મદાપહઃ॥ ૭૮॥
દત્તાઙ્ગુલીયપાૈરસ્યપ્રભાવનામતારકઃ ।
દનુ હવિન શઙ્કાે હનુમદ્ધનેતારણઃ॥ ૭૯॥
હનુમન્નીતસ દેશસીતાદશર્નન દતઃ ।
હયાર્નીતવધૂભષૂચૂડામ ય તહ ષતઃ॥ ૮૦॥
પિર વક્તમ તાે માધુયર્પૂણર્ભાષણઃ ।
પિરચારવનાૈકશ્ચ મા ત્યા ઢવીયર્વાન્॥ ૮૧॥
સમુદ્રતીરસ પ્રાપ્તાે િવભીષણકૃતા જ લઃ ।
સવર્લાેકશર યશ્ચ િવભીષણાભયપ્રદઃ॥ ૮૨॥
સત્યવાક્સત્યકમાર્ ચ અ ભ ષક્તિવભીષણઃ ।
શત્રુ મત્રસમાલાેકઃશરણાગતપાવ્રતઃ॥ ૮૩॥
સાગરાપેાસશરૂશ્ચ અ ધવેલકુશા તરઃ ।
આશગુાશનશાયી ચ અ ધતીરાપેશાયનઃ॥ ૮૪॥
કુ્ર યક્રાેધાે જતક્રાેધઃ પાથાેિધમદહારકઃ ।
આપગેશા ચતાનૂત આપ્તકામાપ્તપાલનઃ॥ ૮૫॥
સતેુબ ધનશા તશ્ચ શદુ્ધા તરઙ્ગસિેવતઃ ।
સવે્યઃ સવેકસરંક્ષાે હનુમદ્વાહનાેત્તમઃ॥ ૮૬॥
રણધીરઃશરાસારાે રામાે ભીમપરાક્રમઃ ।
રાક્ષસાભીષણાન યાે િરપુસદૂનસચ્છરઃ॥ ૮૭॥
ભાસ્કરાંશશુરાવષા ભાસ્કરાયુતતજેસઃ ।
ભાસ્કરા વયશરૂશ્ચ નુતભાસ્કરભાસરુઃ॥ ૮૮॥
કુ ભ ગ ત્યગેયશ્ચ મુિનસ જનસન્નુતઃ ।
કાેદ ડપા ણપુ યશ્ચ શરનપૈુ યસાગરઃ॥ ૮૯॥
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રાક્ષસવ્યૂહનાશશ્ચ હતરાવણરાક્ષસઃ ।
િરપુભીષણબાણશ્ચ જતાધમર્સધુમર્પા॥ ૯૦॥
ધમર્સસં્થાપનાન તાે દત્તરાજ્યિવભીષણઃ ।
દેવદેવા ચતાનૂતઃ પુ પાવષાર્ ભ ષક્તવાન્॥ ૯૧॥
નીતસીતાસપુૂતશ્ચ અ ગ્ પ્ર વલશાૈચતઃ ।
શ્રીમન્નારાયણાન તાે લ મીસહાવતીણર્વાન્॥ ૯૨॥
બ્રહ્મા ડનાયકાે રામાે બ્રહ્માશઙ્કરસં તુતઃ ।
િપ વ ત્યયના યુક્તઃ િપ સં શ્લષ્ટસ સતુઃ॥ ૯૩॥
િવમાનપુ પકા ઢઃ સીતારામપર તપઃ ।
સભ્રા લ મણાપજૂ્યઃ સગુ્રીવહનુમ ચ્છ્ર તઃ॥ ૯૪॥

બવદ્વાનરાનીકાે નાકમાગર્પ્રયાણકઃ ।
જ્ઞાતાજ્ઞાતસ્થલાદશર્સીતેચ્છાપિરપૂરકઃ॥ ૯૫॥
ભરદ્વા શ્રમાગ તુમુર્િનપજૂનસન્નુતઃ ।
ભરતાહષર્સં શ્લષ્ટઃ કાૈસલ્યાન દવધર્નઃ॥ ૯૬॥
સાકેતસાગરા જશ્ચ કાેલાહલજના જ લઃ ।
સુ વાગતજનારામાે ભરતાયુક્તપાદુકઃ॥ ૯૭॥
ન દગ્રામપ્રવેશશ્ચ સપુૂતભરતાશ્રમઃ ।
ગુ વ દનસયંુક્તઃ પનુદર્ત્તકુભેરયઃ॥ ૯૮॥
િવશાેિધતજટાજૂટઃ નાનાનુલપેનાે વલઃ ।
કાૈશયેવાસભાસશ્ચ કાૈશલ્યા પ્રયપતુ્રસઃ॥ ૯૯॥
સવાર્લઙ્કારભાયર્શ્ચ અયાે યાનગર પ્રયઃ ।
સાકેતધામસયૂર્શ્ચ અયાે યાનગર પ્રયઃ॥ ૧૦૦॥
સાકેતરાજરાજ યઃ પટ્ટા ભષેકવૈભવઃ ।
અ તકાેલાહલાન દસવાન્નતસવુૈભવઃ॥ ૧૦૧॥
સુ સહાસનરત્નાભઃ સસીતઃ સરુસિેવતઃ ।
વ સષ્ઠવામદેવાદ્ય ભ ષક્તાે વરરામસઃ॥ ૧૦૨॥
સવાદિધજલા સક્તઃ સવર્નદ્ય ભષે ચતઃ ।
સવાષિધરસા સક્તાે િદવ્યા ભષેકરા જતઃ॥ ૧૦૩॥
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સવાપિનષદાસક્તઃ સવર્વેદાથર્સારસઃ ।
સવાર્ધારઃ પરાથર્શ્ચ સવર્શાસ્ત્રપદાથર્સઃ॥ ૧૦૪॥
સવર્મઙ્ગલસયંુક્તઃ સવર્ વન વનઃ ।
સવર્ભવ્યગુણશ્રાયઃ સવર્નતે્રાે સવચ્છિવઃ॥ ૧૦૫॥
સમુુત્યરત્નહારશ્ચ શતા જહેમમા લનઃ ।
ઇ દ્રનીલપ્રકાશશ્ચ ઇ વાકુવંશભાસ્કરઃ॥ ૧૦૬॥
શત્રુઘ્નસં તચ્છત્રઃ સાૈ મિત્રભરતા જ લઃ ।
વાલવ્યજનસગુ્રીવાે િવભીષણા યચામરઃ॥ ૧૦૭॥
ગાનનતર્નન દશ્ચ સઙ્ગીત પ્રયસુ વરઃ ।
કાકુ સ્થરાજ સહશ્ચ કાકલર્વંશજ તુતઃ॥ ૧૦૮॥
ભમર્ચેલિવરાજશ્ચ લસન્મકુટકુ ડલઃ ।
ભાતવુંશાિધરાજશ્ચ લાેકા ભરામસવુ્રતઃ॥ ૧૦૯॥
લાવ યરામભદ્રશ્ચ લ મીરમણભપૂ તઃ ।
લાેકાવના ભયુક્તશ્ચ લાેકત્રાણા ભપૂ જતઃ॥ ૧૧૦॥
તમાલઘનનીલાભાે ઘનાઘનઘન વરઃ ।
ઘ્ ણાપાઙ્ગાે ઘનાભશ્ચ ઘનાઘઘનમા તઃ॥ ૧૧૧॥
પટ્ટા ભરામચ દ્રશ્ચ પરમાન દવાિરિધઃ ।
પરમાદ્ભુતચાિરત્રઃ પઙ્ક ક્ષીસમેતસઃ॥ ૧૧૨॥
કિપશ્રેષ્ઠનુતશ્રીમાન્ કા મતાથર્પ્રદાયકઃ ।
કાય િરનુતશ્રેષ્ઠઃ કામાિદિરપુદારકઃ॥ ૧૧૩॥
શ તરાગનુતાગીતઃ શતકાેિટરિવપ્રભઃ ।
શ તશ્લાેકસવુાગથર્ઃ શતકાેિટનમસૃ્કતઃ॥ ૧૧૪॥
શ્રીત્યાગબ્રહ્મસદંશર્પટ્ટા ભરામપજૂ્યસઃ ।
શ્રીમ સહાસનાભષૂઃ શ્રી નક સભુાગ્યસઃ॥ ૧૧૫॥
શ્રીત્યાગબ્રહ્મવાગ્વષર્ નગ્ધપટ્ટા ભરામસઃ ।
સદુ્ગ વા મસઙ્ગીતજગન્માેહનરામસઃ॥ ૧૧૬॥
ત્યાગબ્રહ્મનુતાગીતપુ યચાિરત્રમાિહનઃ ।
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શ્રીસીતારામદૈવશ્ચ સવર્મઙ્ગલદાયકઃ॥ ૧૧૭॥
શ્રીત્યાગબ્રહ્મહૃદ્વાસ ત પ્રત્યક્ષસધુાવચઃ ।
ગુ વા મસસુઙ્ગીતપૂણર્વાસસનાતનઃ॥ ૧૧૮॥
શ્રીત્યાગબ્રહ્મસન્નૂ તિદવ્યનામસકુ તર્નઃ ।
ગુ િનત્યાે સવાગીતાે ગુ સાક્ષા કૃતેશ્વરઃ॥ ૧૧૯॥
ગુ સઙ્ગીતસાિન્ન યાે નાદસધુારસાકૃ તઃ ।
સપ્ત વરનદદ્ઘ ટઃ કાેદ ડરામસુ વરઃ॥ ૧૨૦॥
જ્યાઘાષેનયદે યશ્ચ રસસઙ્ગ તવાગ્ગ તઃ ।
ગ તતાલશરાવતા ભજનાન દસિેવતઃ॥ ૧૨૧॥
ગુ ક તર્નસ સારાે રાગરત્નસમુા લકઃ ।
ગુ દેવપરાિનષ્ઠાે ગુ દેવાપરઃ પરઃ॥ ૧૨૨॥
આકારધામસન્નામ આકારનાદિવગ્રહઃ ।
આકારપ જરાગુપ્ત આકાર વરપૂ જતઃ॥ ૧૨૩॥
શ્લાેિકત વચિરત્રશ્ચ પુ પાવ લસમુ ડતઃ ।
ના યાપેયુક્તચેતઃપુ પાસ ક્ત તુ તસિેવતઃ॥ ૧૨૪॥
રામાયણકથાસારં શ્રીરામસકૃુપાવહમ્ ।
રામ તાતંે્ર મહાપુ યં ગુ પ્રેય શભુપ્રદમ્॥ ૧૨૫॥
મઙ્ગલં રામચ દ્રાય સીતાશ્રીમ ણ નયે ।
ત્યાગબ્રહ્મસલુીનાય મઙ્ગલાઙ્કાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૨૬॥
મઙ્ગલં ગુ દેવાય અેત તાતે્રપ્રભાિવને ।
રામભદ્રસલુીનાય ત્યાગરા ય મઙ્ગલમ્॥ ૧૨૭॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા
અનુરાગેણ કૃતં શ્રીમદ્રામાયણસારશ્રીરામ તાતે્રં ગુરાૈ સમિપતમ્ ।

ૐ
શભુમ તુ ।
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