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shrIrAmamahimnaH Stotram with Hindi meanings

શ્રીરામમિહ ઃ તાતે્રમ્ સાથર્મ્

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
( શખિરણી છ દઃ)
મહામાેહાવત પ તત મહ માં તે શરણગં
શર ય વત્તાેઽ યઃ પ્રભવ ત ન કાેઽ યત્ર જગ ત ।
અત વ પાદા ભાે હયુગલમા શ્રત્ય િનતરાં
સ્થતાેઽહં સસંારાદ્વ ૃજનિનચયાદુદ્ધર િવભાે॥ ૧॥
િન વ્યક્તનેેદં જગદ ખલ મચ્છાિદકરણૈઃ
સમુ પનં્ન પ્રત્યાવ સતસતતં શ્રીરઘપુતે ।
યુગા તે સવ વૈ હર સ િકલ રાૈદ્રણે વપષુા
વમેકઃ સવાર્ત્મ વહર સ ન ચા યાે ગુણિનધે॥ ૨॥
રમ તે યાેગી દ્રા સ્ત્રપુરહરમખુ્યા વિય સદા
સમાધાૈ િવશ્વાત્મિન્નય મતહૃષીકાે રઘપુતે ।
તથા યેતે પારં િન ખલિનગમાગાેચરિવભાે
મિહ તે ગ તું ગમિયતુમલં નવૈ કુશલાઃ॥ ૩॥
કદા ચદ્ભાૈમા વૈ ગણય ત કણા કાેઽિપ મ તમાન્
તથા પારાવારાેદકલવચયા વૈ રઘપુતે ।
ક્વ ચન્નક્ષત્રાૈઘં િવષમગણનં પારય ત વૈ
ગુણાનાં તે પારં ગમિયતુમલં નવૈ કુશલાઃ॥ ૪॥
ઋતં સતં્ય ભૂમ સગુણમગુણં પમુભયં
ચદાન દં તદ્વૈ િન ખલિનગમૈર યિવિદતમ્ ।
સમ ષ્ટવ્યષ્ટ તે િવલસ ત િવરાડપમપરં
તદેતદ્વૈ િક ચ સુ્ફર ત હૃદયે ચવૈ િવદુષામ્॥ ૫॥
િવિર ચશ્ચે દ્રાદ્યૈરમરિનવહૈઃ સદ્ધમુિન ભઃ
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તુત વં ભૂભારં વ્યસનમપહતુ સરુપતેઃ ।
િવભુઃ કાૈસલ્યાયાં દશરથગ્ હે વાનજુયુતઃ
સમુદ્ભૂતશ્ચકે્ર િનજપદકૃતાથા વસમુતીમ્॥ ૬॥
મનુેિવશ્વા મત્રાચ્છરણદ બલાં ચા ય તબલાં
મહાિવદ્યાં પ્રા ય પ્રણતસખુસાૈભાગ્યદ િવભાે ।
શરેણૈકેન વં િન શચરવધૂં ચા તમહતી ં
મહાધાેરાં હ વા િવિપનમભયં ચવૈ કૃતવાન્॥ ૭॥
કરાલાસ્યં ઘાેરં િન શચરયુગં કાૈણપવરં
શ્રુતીનાં દ્વષે્ટારં મુિનમખિવઘાતે ચ િનરતમ્ ।
સબુાહંુ માર ચં િન શતિવ શખનેાેર સ દૃઢં
િનહત્યેકૈકેના વરભુિવ પુરા પ્રાકૃતિધયમ્॥ ૮॥
શલાભૂતાં શાપાચ્ચરણરજસા ગાૈતમવધૂં
યથાપવૂા કૃ વા પરમસભુગાં ચા તિવમલામ્ ।
મહાેત્તુઙ્ગં ચાપં સપિદ શ તક ઠસ્ય સદુૃઢં
દ્વધા ખ ડં ચકે્ર જનકનગર ં પ્રા ય મુિનના॥ ૯॥
શરદ્રાકેશાસ્યાં િવમલકલધાૈતાઙ્ગ ચરાં
સુ્ફરદ્રત્નાક પાં જનકતનયાં િવશ્વજનનીમ્ ।
સભુાયા યદ્રામાે િવિધવદુપયેમે સલુ લતાં
મહે દ્રશેબ્રહ્મામરમુકુટનીરા જતપદામ્॥ ૧૦॥
મહાઘાેરં ત્રુટ િ ત્રપુરહરચાપસ્ય િનનદં
સમાક યર્ ક્રાેધાદ્ ગુકુલપતેઃ ક્ષિત્રયિરપાેઃ ।
પ થ પ્રાપ્તસ્યાસ્ય મયમિપ જહથર્ વમતુલં
મહાિવદ્ય પ્રદ્યાેતનકુલમણે પાિહ િનતરામ્॥ ૧૧॥
સરુાણાં રક્ષાયૈ સપિદ િપતુરાજ્ઞાં સક ણં
સમાદાય પ્રાગાવનમનજુયુક્તાે વિનતયા ।
જનસ્થાનં પ્રા ય માલવટત ણાં ફલવતા-
મધશ્ચકે્ર વાસાે દનજુકુલનાશાય ચ િવભાે॥ ૧૨॥
પ્રભાે લઙે્કશસ્ય પ્રબલતમવીયર્સ્ય ભ ગની ં
િવ પાં કૃ વા વૈ દનજુખરમખુ્યાિન્ન શચરાન્ ।
સરુારાતી હ વા દ્વજકુલિવઘાતષેુ િનરતા-
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િન્નરાતઙં્ક ચકે્ર િવિપનમિપ વૈરં જનપદમ્॥ ૧૩॥
દશગ્રીવાજ્ઞપ્તઃ કનક ગ પેણ િવચરન્
િવ ચત્રાે માર ચઃ પ્રસભમ ભયાતઃ વિનકટે ।
અસાૈ માયાવી ત પ્રણતજનસાૈભાગ્યદ િવભાે
વયા જ્ઞા વા ન તઃ સપિદ િવ શખનેા તકપુર મ્॥ ૧૪॥
મુમષૂુર્ઃ પાૈલ ત્યઃ કપટય તવષેેણ કુમ તઃ
પરાેકં્ષ સીતાયા હરણમકરાેચ્છ્ર રઘપુતે ।
સરુાણાં રક્ષાયૈ રજિનચરનાથસ્ય હનનં
િવ યૈત સવ ખરહર તવવૈેઙ્ ગતમભૂત્॥ ૧૫॥
િવયાેગે નક્યાિ વહ મનજુભાવને િવચરન્
જટાયું દૃ ટ્વા વૈ િવિપનગતમાસન્નમરણમ્ ।
વયા તસ્યાેદ્ધારઃ વકરકમલનેવૈ િવિહત-
તવૈતદ્વા સલ્યં િવલસ ત િહ ભક્તનેુ િનતરામ્॥ ૧૬॥

કબ ધં ક્રવ્યાદં િન શતકરવાલને મહતા
દુ્રતં હ વા પ પાતટમનજુયુક્તશ્ચ ગતવાન્ ।
યવુાં દૃ ટ્વા જ્ઞાતું લવગપ તના વાયુતનયઃ
સમાજ્ઞપ્તશ્ચાગાદ્વરદ તવ પાદા જયુગલમ્॥ ૧૭॥
સમાક યર્ વત્તઃ સકલમસરુારા તમમલં
િવિદ વા િનઃશઙં્ક દશરથસતંુ વાં રઘપુતે ।
મહાે સાહાેન્નીતઃ સપિદ ગિર ષે્ઠ હનુમતા
પ્રભુઃ સગુ્રીવેણ લવગપ તના સખ્યમકરાેત્॥ ૧૮॥
કપીશં હ વા વા લમતુલબલવીય મયભરં
દુરાધષ દેવૈરસરુિનવહૈર યસલુભમ્ ।
વયા સગુ્રીવાય લવગકુલરાજે દ્રપદવી
પ્રદત્તા દેવેશ પ્રાણતજનવા સલ્યજલધે॥ ૧૯॥
પ્રતાપાત્તે નનંૂ સ લલિનિધમુ લઙ્ઘય તરસા
ગતાે લઙ્કાં દૃ ટ્વા જનકતનયાં ચા તિવમલામ્ ।
િનહત્યાકં્ષ દગ્ વા પુરમથ સમુ પાટ િવિપનં
હનૂમા વ પાદં પનુરિપ સમાગાદ્રઘપુતે॥ ૨૦॥
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િવિદ વા સીતાયાઃ પવનજમખુાદ્દઃુખમતુલં
િનહ તું ક્રવ્યાદેશ્વરમિપ તથા રાક્ષસકુલમ્ ।
પ્રતસ્થે સગુ્રીવાઙ્ગદહનુમદાદ્યૈઃ કિપભટૈઃ
સગુુપ્તામાદાય લવગકુલસનેાં ચ મહતીમ્॥ ૨૧॥
લવઙ્ગૈભર્ લૂકૈર મતભજુવીયઃ પિર તાે
િનષઙ્ગી કાેદાગ્ડી શરમિપ દધાનઃ કરતલે ।
ક્રમાન્માગ ની વા સ લલિનિધતીરે સિુવપુલે
ગત વં સગુ્રીવાઙ્ગદહનુમદાદ્યૈઃ કિપવરૈઃ॥ ૨૨॥
તવાગ્રે તત્રાગાચ્છરણદ દશાસ્યાનજુવરઃ
પ્રપન્ન વ પાદા બુજયુગલમારા યમમરૈઃ ।
કૃપાપારાવારા મતગુણિનધે સ ધપુુ લને
વયા દત્તા ત મૈ જનહર લઙે્કશપદવી॥ ૨૩॥
ઉ ષ વા તત્તીરે િત્રિદનમરિવ દાક્ષ કિપ ભ તતઃ
િક ચ ક્રાેધાિન્નયમનભયાત્તે જલિનિધઃ ।
પુરઃ પ્રહ્વ ભૂતાે ચરવચનૈઃ શ્રીરઘપુતે
તુ ત ચકે્ર ન વા પુલિકતતનુગર્દ્ગદ ગરા॥ ૨૪॥

અકૂપારસ્યા તાદ્દશિદશગતવૈાર્નરભટૈ-
વયાઽઽજ્ઞપ્તનૈ તા િનજભજુબલૈઃ પ્ર તરચયાઃ ।

પનુ તૈઃ પાષાણૈિવપુલ ઇહ નીલને ર ચતાે
મહાસતેવુાર્ધા તવ િવિદતના ાેઽ ત મિહમા॥ ૨૫॥
યદેતે પાષાણાઃ સતતમુદકે મ જનપરા-
તર ત્ય ધાૈ નનંૂ જગ ત પરમં ચાદ્ભુત મદમ્ ।

િકમાશ્ચય તત્ર ક્ષણચ લતનતે્રા તિવભવઃ
કટાક્ષ તે નનંૂ જગ ત ક ત બ્રહ્મા ડરચનાઃ॥ ૨૬॥
સમુત્તાયાર્શષેા લવગિનવહાઁ લ મણયુત-
તતાે લઙ્કાં ગ વા વયમિપ સમુત્તીણર્જલિધઃ ।

િનહત્યા ૈ સવ રજિનચર દં ચ સકુલં
દશગ્રીવં હ વા િવમલતરમૈશ્વયર્મકરાેઃ॥ ૨૭॥
િવિર ચીશે દ્રાદ્યૈરમરિનવહૈઃ સદ્ધમુિન ભઃ
તુતઃ તાતે્રૈઃ કૃ વા કુસમુચય ષ્ટ સિુવપુલામ્ ।
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કટાક્ષેણવૈૈતાં સ્ત્રદશમુિનમખુ્યા ક ણયા
િવલાેક્ય પ્ર વ તં ભયમ ખલમષેાં રઘપુતે॥ ૨૮॥
પ્રભાે વં સગુ્રીવપ્રમખુિવિવધવૈાર્નરભટૈયુર્તાે
વૈદેહી ં વૈ દહનસિુવશદુ્ધાં સિુવપુલામ્ ।
સમાદાય સ્થ વા ધનપ તિવમાને સિુવમલે
િવત વ વાનાં વૈ મુદમતુલમાગાિન્નજપુર મ્॥ ૨૯॥
સહસ્રં વષાર્ણામયુતમિપ કુવર્ વસમુતી ં
સનાથાં વૈદેહીરમણ કૃતવાન્ રાજ્યમતુલમ્ ।
અયાે યાયાં દેવાસરુ પિકર ટેષુ િન ચત-ૈ
મર્હારત્નનૈ રા જતચરણપઙે્ક હ િવભાે॥ ૩૦॥
કૃશાનુઃ શષેાદ્યઃ શશધરયુતાે િવજયમ ત તે
ભજ ત યાય ત તવ ચરણપઙે્ક હયુગમ્ ।
ગ્ હે તષેાં પદ્મા િવહર ત મખુે ગીઃ સલુ લતા
સભુાેગા ભુ વા તે તવ વરપદં યા ત પરમમ્॥ ૩૧॥
ખબીજં શષેાગ્ ાૈ દહનમપરશ્ચવૈ પવનાે
નમાેઽ તઃ ષડ્વણાર્પરમપદહેતુશ્ચ ભજતામ્ ।
ઇમં મ તં્ર યાે વૈ જપ ત ગુ વક્ત્રાદિધગતં
જગ પજૂ્યાે ભાેગા ભુિવ પરમિદવ્યા સ લભતે॥ ૩૨॥
ઘન યામં િવદ્યુ પ્રભવસનમાક પ ચરં
સરાે કં્ષ ચવૈા મતમદનલાવ યસભુગમ્ ।
તિડદ્વણાર્ વામે જનકતનયાં રાઘવમખું
પ્રપ ય તી ં યાયન્ ભજ ત પરમાં સ દ્ધમતુલામ્॥ ૩૩॥
અન તા યાહુવ તવ િવિવધ પા ણ ભગવન્ન
તાિન જ્ઞાતું વૈ કથમિપ સમથાર્શ્ચ િવબુધાઃ ।
િવભૂતીનામ તં તે િવમલબલ કાે વે ત્ત િનતરા-
મતદ્વ્યા ત્ત્યા વૈ વિય સકલવેદાશ્ચ ચિકતાઃ॥ ૩૪॥
તવેદં યદૂ્રપં સજલજલદાભં સલુ લતં
તદેતત્ત વજ્ઞા મુિનવરગણા હૃ સર સજે ।
મુહુ યાર્ય તે વૈ િવગતિવષયાઃ સઙ્ગરિહતા
યયુિનત્યાન દં પદમમરવ દં્ય રઘપુતે॥ ૩૫॥
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વ મ દુ વં સાેમ વમ સ તર ણ વં હુતવહ-
વમાપ વં ભૂ મ વસ સ પવન વં ચ ગગનમ્ ।

િવિર ચ વં દ્ર વમ સ સકલં દૃ ય મહ યત્
વદ યદ્વ વેકં ન િહ જગ ત ભૂમન્ રઘપુતે॥ ૩૬॥
વમવેાદાૈ ભૂમિન્નગમિનચયાનાં જલિનધાૈ
િનમગ્ ાનાં ચવૈાેદ્ધરણમકરાેમ નવપષુા ।
સધુાકામનૈ તં સ લલિનિધિનમર્ થનિવધાૈ
ગિર ષે્ઠ વં વૈ દૃઢકમઠ પેણ તવાન્॥ ૩૭॥
િનહત્યા ૈ દૈતં્ય પ્રલયજલધાૈ ઘાેરમતુલં
સમુદ્ધારં ભૂમે ગિરકુલયુતાયાઃ સરભસમ્ ।
?? line missing in original

મહાદંષ્ટ્ર ાગ્રેણા મતગુણિનધે વં ચ કૃતવાન્॥ ૩૮॥
વભક્તં પ્રહ્લાદં પરમિવદુષામાયર્મમલં

િવિદ વા તં િપત્રા કૃતિવિવધદ ડં કુમ તના ।
િવધાયાેગ્રં પં નરહિરિવ ચત્રં િત્રનયનં
જઘાન વં દૈત્યેશ્વરમ મતવીય રઘપુતે॥ ૩૯॥
સનુાસીરૈશ્વય હૃતમતુલવીયણ બ લના
િવિદ વેદં રામ પ્રણતજનવા સલ્યજલધે ।
તુત વં શક્રાદ્યૈરમરિનવહૈવાર્મનવપુ-

િવધાયાેગ્રં વૈરાેચનમિપ બબ ધામરિરપુમ્॥ ૪૦॥
કુલં ક્ષાતં્ર સપ્તિત્રગુણમિપ કૃ વા રઘપુતે
જઘાન વં રાજ્ઞાં પ્રબલ મહ શસ્ત્રાસ્ત્રિવશદમ્ ।
િનહત્યાેગ્રાન્ કંસપ્રમખુિદ ત યાદવકુલે
વમાિવભૂર્યાેગ્રં સમરભુિવ ભારં ચ હૃતવાન્॥ ૪૧॥
અન તા યવંે વૈ તવ િવિવધ પા ણ ચ િવભાે
પ્રવક્તું તાનીહ પ્રભવ ત ન કાેઽ યત્ર જગ ત ।
પરાત્મન્ શ્રીરામ િત્રગુણરિહતાકારપરમપ્રભાે
પારાવારા મતગુણિનધે ચદ્ઘન િવભાે॥ ૪૨॥
નમ તે શ્રીરામ હ્ય મતગુણગ્રામાય સતતં
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નમાે ભૂયાે ભૂયાે પનુરિપ નમ તે રઘપુતે ।
નમાે વેદૈવર્ દ્યા ખલમુિનગણારા ય ભગવન્નમાે
ભૂયાે ભૂય તવ ચરણપઙે્ક હયુગે॥ ૪૩॥
મયા તે પાદા ભાે હયુગલમા શ્રત્ય િનતરા-
મયાે યાયાં ભ યા િવિવધપદર યૈઃ સરુ ચતમ્ ।
ઇદં રામ તાતંે્ર પ્રપઠ ત નરાે યઃ પ્ર તિદનં
સ ભુ વા ભાેગા વૈ ભજ ત પરમં શાશ્વતપદમ્॥ ૪૪॥
સહસ્રૈઃ શષેાે વૈ પ્રભવ ત ન વક્ત્રૈગુર્ણગણાન્
પ્રવક્તું ચાક પં કથમિપ ચ તે રામ સતતમ્ ।
અત વાં કઃ તાેતું પ્રભવ ત હ્યલં શ્રીરઘપુતે
વ્રજ ત્યાકાશસ્ય ક્વ ચદિપ ચ પારં િહ મશકાઃ॥ ૪૫॥
તુ યં નમાે ભગવતે રઘનુ દનાય શ્રી નક પ્રયતમાય ખરા તકાય ।
યાેગી દ્રપૂ જતપદા બુ હદ્વયાય સસંારદુઃખશમનાય નમાે નમ તે॥ ૪૬॥
કામાદ્યા દુજર્યાશ્ચને્મમ ભવતુ પનુમુર્ ક્તયાે ષ સુ કામઃ
ક્રાેધશ્ચેત્તાવકે વૈ તવ ચરણયુગા ભાે હે સ્યાચ્ચ લાેભઃ ।
માેહશ્ચેદ્ યાનયાેગે ભવતુ મમ પનુમર્ સરાેમ સરાે વૈ
વ પાદા ભાજેસાખૈ્ય સ્થ ત મહ િનતરાં નવૈ પ યા મ ભૂમાૈ॥ ૪૭॥
ઇ ત શ્રીમદ્રામાચાયર્િવર ચતં શ્રીરામમિહ ઃ તાતંે્ર સમાપ્તમ્॥

॥ શ્રીરામમિહ ઃ તાતે્રમ્ િહ દ ભાવાથાર્નવુાદ
અનવુાદકઃ શ્રી ગયાચરણ િત્રપાિઠઃ
ઇસ સસંાર-સાગર ક મહામાેહ પી ભઁવર મ ફંસ કર િનર તર ચક્કર ખાતે હુઅે પ તત પ્રાણી ક , હે રઘનુાથ,
આપ જૈસે શરણાગત વ સલ કાે છાેડ◌़ કર કાનૈ રક્ષા કર સકતા હૈ ? અતઃ મ આપકે ચરણ કમલા કા આશ્રય
લેકર યહ પ્રાથર્ના કરતા હઁૂ િક હે પ્રભાે, આપ મેર ઇસ સસંાર સે રક્ષા ક જઅે ે પાપા કા ભ ડાર હૈ॥૧॥
આપ વયં તાે પૂણર્તઃ અિવકાર આૈર અવ્યક્તબને રહતે હ િક તુ અપની ઇચ્છા-જ્ઞાન-િક્રયા-શ ક્તઆિદ સાધના
કે મા યમ સે ઇસ દૃ યમાન જગત્ ક ઉ પ ત્ત કરતે હ, સદૈવ ઉસક રક્ષા િકયા કરતે હ આૈર િફર યુગ ક સમા પ્ત
પર અપને રાૈદ્ર પ દ્વારા (યા દ્ર કા પ ધારણ કરકે) ઉસકાે િવનષ્ટ કર દેતે હ । હે ગુણશાલી (અથવા સ વ,
રજસ,્ તમસ્ કે સમ વય), ઇસ જગત્ કે ભીતર આપ હી સબ પ્રા ણયા ક આત્મા કે પ મ અ તયાર્મીભાવ સે
િવહાર કરતે રહતે હ । આપકાે છાેડ◌़ કર અ ય કાેઈ ભી જગદાત્મા કે પ મ પ્ર ત ષ્ઠત નહી ં હૈ॥૨॥
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હે સ પૂણર્ જગત્ કે પ્રાણ- વ પ િવશ્વાત્મન્ ! ભગવાન શવ આિદ પરમ યાેગીશ્વર અપની ઇ દ્રયા કાે સયં મત
આૈર ચત્ત કાે સ્થર કરકે સમાિધ ક અવસ્થા મઆપકે અ દર િનત્ય રમણ િકયા કરતે હ (રમ તે યાે ગનાે ય મન્
સ રામઃ, યાેગી લાેગ સમાિધ ક અવસ્થા મ જસ પરમત વ મ રમણ કરતે હ, ઉસે ’રામ’ કહતે હ) । તથાિપ યે
લાેગ આપક અગાધ મિહમા કા અ ત પાને મ સવર્થા અસમથર્ રહતે હ ક્યાિક આપકે વ પ કાે સાક્ષાત વેદ ભી
નહી ં સમઝ પાઅે ે પરમ પુ ષ કે િનઃશ્વાસ કહે તે હ આૈર વે ભી, ’ને ત’ ’ન ત’૧ કહ કર હી આપકા વણર્ન
કરતે હ॥૩॥
૧ ઈશ્વર ક િનષેધાત્મક વ્યાખ્યા ’ન-ઇ ત’ (’અૈસા નહી’ં) । ઋ ષયા કા કહના હૈ િક ઈશ્વર મન આૈર વાણી સે પરે
હ અતઃ કાેઈ નહી ં બતા સકતા િક ’વહ કૈસા હૈ’; કેવલ યહી કહા સકતા હૈ િક ’વહ કૈસા નહી ં હૈ’ । જગત્ મ

ે કુછ ભી િદખાઈ યા સનુાઈ દેતા હૈ યા ે કુછ ભી ક પના કા િવષય હાે સકતા હૈ, ઈશ્વર વૈસા નહી ં હૈ, ઉસસે
ભન્ન હૈ ।
અૈસા તાે સભંવ હૈ િક કભી કાેઈ બુ દ્ધમાન્ વ્ય ક્ત વી કે સમ ત અ -પરમા આ ક ગણના કર ડાલે, અથવા
સમુદ્ર મ િકતને જલ- બ દુ હ ઇસકા િહસાબ લગા લે । યહ ભી સભંવ હૈ િક આકાશ મ િવદ્યમાન નક્ષત્રા ક કાેઈ
ગનતી કર લે, િક તુ યહ સ ભવ નહી ં હૈ િક કાેઈઆપકે સમ ત ગુણાઆૈર શ ક્તયા કાઆેર-છાેર પા સકેક્યાિક
વે અસખં્ય આૈર અપિરમેય હ॥૪॥
હે મહામિહમશાલી, આપ વયમવે જગત્ કા િનયમન કરને વાલે ઋત-ત વ હ। અપિરવતર્નશીલ પ સે સદૈવ
િવદ્યમાન રહને કે કારણઆપ કાે હી ’સત્ય’ ત વ ભી કહા તા હૈ (ત।ુ ક ।, ’સતં્ય જ્ઞાનમન તં બ્રહ્મ’) ।આપકે
સગુણઅેવં િનગુર્ણ દાનેા પ્રકાર કે પ હ । ઇસકેઅ તિરક્તઆપ િવશદુ્ધ ચૈત ય- વ પઅેવં અખ ડઆન દમય
હ, િક તુ આપકા વા તિવક વ પ તાે વેદા ક ભી સમઝ સે પરે ક વ તુ હૈ। યહ સમ ત ચરાચર િવશ્વ વ તુતઃ
આપકા હી મૂતર્ પ હૈ । યહસબઅત્ય તગૂઢ◌़ હૈઆૈર બરલા હી કાેઈ અૈસા મનુ ય હાેગા ેઆપકે વા તિવક
વ પ કાે સમઝ સકે॥૫॥

જબ બ્રહ્મા, શવ, ઇ દ્ર આિદ દેવતાઆ આૈર સદ્ધા તથા મુિનયા ને વી કા ભાર દૂર કરને કે લયે તુ તપૂવર્ક
આપસે પ્રાથર્ના ક તાે સવર્વ્યાપી આૈર સવર્ત્ર િવદ્યમાન હાેતે હુઅે ભી આપ મહારાજ દશરથ કે ઘર મ કાૈશલ્યા કે
પતુ્ર કે પ મ પ્રકટ હાે ગયે આૈર અપને પાવન ચરણા કે િનકે્ષપ સેઆપને વસમુતી (રત્નમયી) કહી ને વાલી ઇસ

વી કાે ભી ધ ય કર િદયા॥૬॥

હે શરણાગત વ સલ અેવં પ્રણતજના કાે સાૈભાગ્ય પ્રદાન કરને વાલે, આપને મુિન િવશ્વા મત્ર સે ’બલા’ અેવં
’અ તબલા’ નામક દાે અલાૈિકક મહાિવદ્યાઅ પ્રાપ્ત કરકે અેક હી બાણ સે ઉસ દ ઘર્કાય અેવં ભીષણ રાક્ષસી
(તાડ◌़કા) કા વધ કરકે મુિન િવશ્વા મત્ર કે વ યપ્રદેશ કાે સવર્થા િનરાપદ કર િદયા॥૭॥
ઉન ભીષણ સબુાહુ આૈર માર ચ નામ કે રાક્ષસા કાે જનકા મખુ અત્ય ત િવકરાલ થા, ે વેદા સે ઘ્ ણા કરતે થે
આૈર િનર તર ઋ ષયા કે દ્વારા સપંાિદત યજ્ઞા મ િવઘ્ન ડાલા કરતે થ,ે આપને દૃઢતા સે અેક હી પનૈા બાણ ચલા
કર માર ગરાયા આૈર યજ્ઞકતાર્ ઋ ષયા કે યજ્ઞ ક રક્ષા ક ॥૮॥
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િફર મૂિન િવશ્વા મત્ર કે સાથ જનકપુર તે હુઅે માગર્ મ આપને ગાૈતમ ઋ ષ ક પત્ની (અહલ્યા) કાે, ે શાપ કે
કારણ પ્ર તર- શલા બન ગઈ થી,અપને ચરણા ક ધૂ લ સે શાપ-મુક્ત કરકે િનમર્લ કા ત વાલી પરમ સુ દર સ્ત્રી
કે પ મ પિરણત કર િદયા આૈર િફર (જનક ક રાજસભા મ) ભગવાન્ નીલક ઠ ( શવ) કે ઉસ િવશાલ સદુૃઢ◌़
ધનષુ કાે તાેડ◌़ ડાલા॥૯॥
ત પશ્ચાત્ આપને શરત-્પૂ ણમા કે ચ દ્રમા કે સમાન મખુવાલી આૈર સધુા કે સમાન િનમર્લ, સરુ ય આૈર ગાૈરવણર્
કે અંગા વાલી, જનક ક પતુ્રી, જગ જનની, સુ દર સીતા કા શભુ મુહૂતર્ મ પા ણગ્રહણ િકયા ે રત્નજિટત
વસ્ત્રાભષૂણ ધારણ િકયે હુઅે થી।ં ઉસ સમય ઇ દ્ર આિદ દેવતાઆ ને આકર માઁ સીતા કે સ મખુ અપના શીશ
ઝુકાતે હુઅે અપને મુકુટ કાે ઉનકે ચરણા પર રખ કર ઉનક વ દના ક ॥૧૦॥
જબ િત્રપુરિવનાશક ભગવાન્ શકંર કે ટૂટતે હુઅે ધનષુ કે ભીષણ શ દ કાે સનુ કર ક્ષિત્રયા કે શત્રુ પરશરુામ ક્રાેધ
મ ભર કર જનકપુર ક આેર આતે હુઅે માગર્ મ આપસે મલે તાે આપને ઉનકા અસી મત અ ભમાન િવનષ્ટ કર
િદયા। હે સયૂર્વંશ કે મ ણ, અતુલ બલશાલી રામ, આપ મેર સદૈવ રક્ષા કર॥૧૧॥

હે સવર્વ્યાપી, ઇસકે પશ્ચાત્ આપને દેવતાઆ ક રક્ષા કે લયે િપતા ક (વનવાસ સબં ધી) આજ્ઞા તુર ત માન કર
છાેટે ભાઈ તથા પત્ની કાે સાથ લયા આૈર જનસ્થાન નામક પ્રદેશ મ કર ફલ-યુક્ત ક્ષા તથા સઘન ક્ષા કે નીચે
અપની કુિટયા બનાઈ જસસે આપ વહાઁ રહતે હુઅે રાક્ષસા કે કુલ કા િવનાશ કર સક॥૧૨॥
હે પ્રભાે, પ્રબલ શ ક્તમાન્ લઙ્કાિધપ ત રાવણ ક બહન (કે અભદ્ર વ્યવહાર સે ખન્ન હાેકર) આપને લ મણ કે
મા યમ સે ઉસે ઉસકે ચેહરે કાે કુ પ કરવા િદયા આૈર ઉસકે પશ્ચાત ખરદૂષણ આિદ ઉન રાક્ષસા કાે માર કર, ે
દેવા કે શત્રુ થે આૈર િનર તર મુિનયા-બ્રાહ્મણા આિદ કે િવનાશ મ લગે રહતે થ,ે ઉસ જંગલ કાે પૂણર્તઃ િનરાપદ
કર િદયા આૈર તબ વહાઁ પર નાગિરક જન િનભર્ય હાેકર િવચરણ કરને લગે॥૧૩॥

દશાનન રાવણ ક આજ્ઞા સે જબ માર ચ અેક િવ ચત્ર પ્રકાર કે વણર્- ગ કા પ ધારણ કરકે આપકે સ મખુ
િવચરણ કરને લગા તાે, હે પ્રણતપાલ રઘનુાથ, આપને ઉસકે માયાવી પ કાે ન કર અેક હી બાણ સે ઉસકાે
વગર્ લાેક ભજે િદયા॥૧૪॥

હે રઘપુ ત, ક્યાિક પુલ ત્યવંશી રાવણ ક ત્યુ સમીપ આ ગઈ થી ઇસ લયે વહ દુબુર્ દ્ધ (સાધુ કા) કપટ વષે
ધારણ કરકે આયા આૈર આપક અનપુ સ્થ ત મ માઁ સીતા કા અપહરણ કરકે લે ગયા । વ તુતઃ, ’દેવા ક રક્ષા કે
લયે રાક્ષસા કા િવનાશ આવ યક હૈ’ યહ આપને ભલી-ભાઁ ત મન મ િવચારા આૈર તબ આપક હી મૂલ પ્રેરણા
સે યહ સબ ઘિટત હુઆ॥૧૫॥

જબ આપ નક કે િવયાેગ મ અેક સામા ય માનવ ક ભાઁ ત દુઃખી હાેકર નર-લીલા કર રહે થે તાે આપને જંગલ
મ અેક સ્થાન પર મરણાસન્ન અવસ્થા મ ગ્ દ્ધ જટાયુ કાે દેખા । ઉસ સમય આપને વતઃ અપને કર-કમલા સે
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ઉઠા કર ઉસકા ઉદ્ધાર િકયા । આપકા અપને ભક્તા પર ઇસ પ્રકાર કા અ તશય વા સલ્ય સદૈવ દેખને મ આતા
હૈ॥૧૬॥

ત પશ્ચાત્ આપને તી ણ તલવાર સે માંસાશી કબ ધ નામક રાક્ષસ કા શીઘ્રતયા વધ કર િદયા આૈર િફર લ મણ
કે સાથ પ પા સરાવેર કે તટ પર પહઁુચે । વહાઁ વાનરા કે અિધપ ત (સગુ્રીવ) ને આપ દાનેા કાે દેખ કર વાયુ-પતુ્ર
(હનુમાન)્ કાે આપક નકાર લનેે કે લયે ભે । હે વરદ, ઉ હાને (બ્રાહ્મણ વેશ મ) આકર આપકા સપંૂણર્
પિરચય પ્રાપ્ત કર લયા॥૧૭॥
હે રઘપુ ત, આપસે આપકા સમ ત ત્તા ત સનુ કર આૈર યહ નકર િક આપ અસરુા કે શત્રુ હ આૈર દશરથ કે
પતુ્ર કે પ મ ઉ પન્ન હુઅે હ, િનઃશકં ભાવ સે હનુમાન્ આપકાે બડ◌़અે ઉ સાહ કે સાથ તુર ત પવર્ત કે શખર પર
આસીન વાનરરાજ સગુ્રીવ કે પાસ લે ગયે જહાઁ આપ પ્રભુ ને ઉનકે સાથ મતૈ્રી સબં ધ સ્થાિપત કર લયા॥૧૮॥
વાનરા કે અિધપ ત, અતુલ બલશાલી આૈર પરમ અ ભમાની બા લ કાે માર કર, જસકા સામના કરના કિઠન થા
આૈર જસક દેવતા આૈર અસરુ ભી સરલતા સે બરાબર નહી ં કર સકતે થ,ે આપને વાનરા કે અિધપ ત ક પદવી
સગુ્રીવ કાે દે દ જસસે સદ્ધ હૈ િક આપ અપને આ શ્રતા કે લયે વા સલ્ય કે સાગર હ॥૧૯॥
હે રઘપુ ત, સિુન શ્ચત પ સે આપકે હી પ્રતાપ કે પ્રભાવ સે હનુમાન્ સમુદ્ર કાે તજે◌़ઈ સે લાઁઘ કર લંકા પહંુચ
ગયે આૈર વહાઁ પરમ િવશદુ્ધ નક કે દશર્ન કર, અક્ષકુમાર કા વધ કરકે, લંકા પુર કાે જલા કર તથા વહાઁ કે
ઉપવન કાે ઉ ડ◌़ કર આપકે ચરણા મ વાિપસ લાૈટ આઅે॥૨૦॥
પવનપતુ્ર હનુમાન્ કે મખુ સે સીતા કા અસહ્ય દુઃખ સનુ કર, રાક્ષસરાજ રાવણ અેવં ઉસકે કુલ કા વધ કરને કે
લયે આપને સગુ્રીવ,અઙ્ગદ, હનુમાન્ આિદ વીરા સે યુક્ત બલવતી વાનરસનેા કાે લેકર ઉસકે ઊપર ચઢ◌़આઈ
કર દ ॥૨૧॥

અપને અ મત બલશાલી વાનરા તથા ભાલુઆ સે ઘરે હુઅે આપ કંધે પર ધનષુ રખે, પીઠ પર તરકશ બાઁધે તથા
હાથ મ બાણ લયે, ધીરે-ધીરે રા તા પાર કરત-ેકરત,ે સગુ્રીવ, અંગદ તથા હનુમાન કે સાથ િવશાલ સમુદ્ર કે તટ
પર આ પહઁુચે॥૨૨॥
હે, કૃપા કે સાગર, અગ ણત ગુણા ક ખાન, શરણાગતવ સલ પ્રભાે, ઉસી સમય દશાનન કે છાેટે ભાઈ ને સમુદ્ર
તટ પર આકર આપકે ઉન ચરણ કમલા મ શરણ લી જનક આરાધના દેવતા ભી િકયા કરતે હ । આપન,ે હે
પાપ (અેવં દુઃખ) િવનાશક, ઉસી સમય ઉસે લંકેશ ક પદવી પ્રદાન કર દ ॥૨૩॥

હે કમલનયન, આપને ઉસ સમુદ્રતટ પર વાનરા કે સાથ તીન િદન તક િનવાસ િકયા । ઉસકે પશ્ચાત્ િક ચત્
ક્રાેધાિવષ્ટ હાનેે કા અ ભનય કરકે આપને સમુદ્ર પર ચઢ◌़આઈ કરને ક ઠાની, જસસે સાગર અત્ય ત ભયભીત
હાે ગયાઆૈર ભ ક્તભાવ સે ઝુકકર મધુર વચના સે ઉસને રાેમા ચત શર રઅેવં ગદ્ગદ વાણી કે દ્વારા, હે રઘપુ ત,
બડ◌़ઈ દેર તક આપક તુ ત ક ॥૨૪॥
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તબ સમુદ્ર ક સલાહ પર, આપક આજ્ઞા સે વાનર વીર દસા િદશાઆ મ ગયે આૈર અપની ભુ આ કે બલ સે
બડ◌़અે-બડ◌़અે પ્ર તર-ખ ડ ઉખાડ◌़ કર લેઆઅે । િફર (રામ નામ સેઅંિકત) ઉન પ થરા કે દ્વારા કિપશ્રેષ્ઠ
નીલ ને સમુદ્ર ક ઉત્તાલ તરઙ્ગા કે ઊપર અેક િવશાલ મહાસતેુ કા િનમાર્ણ િકયા જસસેઆપકે નામ ક મિહમા
સુ પષ્ટ હૈ॥૨૫॥

યહ િકતના અદ્ભુત હૈ િક ે પ થર ભાર હાનેે કે કારણ સદૈવ પાની મ ડૂબ તે હ, વે આપક મિહમા સે સમુદ્ર
મ તૈરને લગે । અથવા ે અપને નતે્રા કે મ દ પ દન માત્ર સે જ ય કટાક્ષ દ્વારા અગ ણત બ્રહ્મા ડ ઉ પન્ન કરને
મ સમથર્ હૈ, ઉસકે સબં ધ મ યહ કાનૈ સા આશ્ચયર્ કા િવષય હૈ ?॥૨૬॥
આપને સવર્પ્રથમ સ પૂણર્ વાનરસનેા કાે સમુદ્ર કે પાર ઉતારા, ઉસકે બાદ વયં ભી લ મણ સિહત પાર ઉતરે
આૈર લંકા પહઁુચે । વહાઁ યુદ્ધ મ રાક્ષસા કે સમૂહ કાે િવ વ ત કરકે રાવણ કાે ભી ઉસકે પિરવાર કે સાથ સમાપ્ત
કર િદયા આૈર ઇસ પ્રકાર દેવતાઆ કાે અસરુા કે ભય સે મુક્ત કર િદયા॥૨૭॥
તબ બ્રહ્મા, શવઅેવં ઇ દ્રઆિદ કે સાથ દેવા કે સમૂહ ન,ે સદ્ધા ને તથા મુિનયા ને િદવ્ય તાતે્રા સેઆપક તુ ત
ક આૈર આપકે ઊપર િવપુલ પુ પ ષ્ટ ક । આપને અપની ક ણામયી નગ્ધ દ ષ્ટ સે દેખતે હુઅે દેવા કાે કૃતાથર્
િકયા આૈર ઉનકાે િનભર્ય કર િદયા॥૨૮॥
લાેગા કે સતંાષે કે લયે આપને નગર ક જનતા કે સ મખુ વૈદેહી કાે અ ગ્ મ પ્રવેશ કરને ક આજ્ઞા દ આૈર ઇસ
પ્રકાર સબકે સમક્ષસીતા કાે િન કલંક પ્રમા ણત કરકે કુબેર કે િવમાન (પુ પક) દ્વારા અપને નગરઅયાે યા વાિપસ
આકર આપને અપને આત્મીય જના કાે આન દત િકયા॥૨૯॥

હે સીતા કે વામી, દસ સહસ્ર વષા તક આપને પ્રસન્નતાપવૂર્ક અયાે યા મ રહતે હુઅે ઇસ વી પર ભલી ભાઁ ત
રાજ્ય િકયા આૈર અપની પ્ર કાે ઉસ કાલ મ અ ત ષ્ટ-અના ષ્ટ આિદ દૈવી આપદાઆ (ઈ ત) સે સરુ ક્ષત
રખા । હે પ્રભાે, ઉસ સમય આપકે ચરણકમલા ક સમચર્ના દેવતા, અસરુ તથા બડ◌़અે-બડ◌़અે રા આકર
અપને મુકુટા મ ખ ચત મ ણયા સે િકયા કરતે થે॥૩૦॥
આપકે ચરણ કમલા કા યાન કરતે હુઅે ે આપકે ગાપેનીય બીજમંત્ર રાં કા જપ કરતે રહતે હ ઉનકે ઘર મ સદૈવ
લ મી આૈર સર વતી િવરાજમાન રહતી હ આૈર વન મ અચ્છે-અચ્છે ભાેગા કાે ભાેગ કર અ ત મ વે આપકે
શ્રેષ્ઠ પરમપદ કાે પ્રાપ્ત હાેતે હ। (કૃશાનુઃ = અ ગ્ , અ ગ્ કા બી ક્ષર હૈ ’ર’। શષે = આ, શશધરઃ = ચ દ્રમા =
બ દુ અથવા અનુ વાર)।
ે ગુ મખુ સે પ્રાપ્ત કરકે ભગવાન્ રામ કે વબીજ (રાં) કે સાથ ’રામાય નમઃ’ ેડ◌़ કર ઇસ ષડક્ષર મ ત્ર

(અથાર્ત ’રા રામાય નમઃ’) કા િનત્ય જપ કરતા હૈ વહ સ પૂણર્ િવશ્વ મ પૂ તા હૈ । અપને વન કાલ મ તાે વહ
િદવ્ય ભાેગ ભાેગતા હી હૈ, સાથ મ ( ત્યુ કે અન તર ભગવાન્ િવ કે) પરમ પદ કાે પ્રાપ્ત કરતા હૈ । (શષેાગ્ ી =
અ ગ્ + શષે અથાર્ત્ ર + આ યા ’રા’, બી ક્ષર િનત્ય બ દુ યુક્ત હાેતા હૈ અતઃ ’રાં’ । દહન = અ ગ્ , અ ગ્ કા
બી ક્ષર ’રં’ હૈ અથાર્ત્ ર વણર્ । મપરઃ = જસકે બાદ મ મ હાે અથાર્ત રામ । પવનઃ = વાયુ કા બી ક્ષર ’ય’।
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પૂરે કાે મલા કર શ દ બના ’રામાય’ । નમાેઽ તઃ = જસકે અ ત મ નમઃ શ દ હાે । ઇસ પ્રકાર બીજમ ત્ર ‘રાં
રામાય નમઃ’ યહ હૈ)॥૩૨॥

ે સાધક મેઘા કે સમાન યામવણર્ કે સલાનેે શર ર વાલે, િવદ્યુત કે સમાન પીલે રંગ કે ચમક લે આૈર સુ દર વસ્ત્ર
ધારણ િકયે હુઅે, કમલ કે સમાન નતે્ર વાલે આૈર અસખં્ય કામદેવા કે સમવેત સુદંરતા કે સમાન લાવ યશાલી
ભગવાન રામ કા યાન કરતા હૈ જનકે બાઈં આેર િવદ્યુદ્વણાર્ ( વણર્ કે સમાન શાર િરક કા ત વાલી) નક
ખડ◌़ઈ હુઈ નેહપવૂર્ક ભગવાન્ રામ કે મખુારિવ દ કાે િનહાર રહી હ, અૈસા સાધક અતુલનીય સ દ્ધયા કાે પ્રાપ્ત
કરતા હૈ॥૩૩॥
હે ભગવન્ આપકે પ અેવં આપક િવભૂ તયાઁ અન ત હ; ઉન સબકા યાન કરને મ દેવતા ભી કભી સમથર્ નહી ં
હાે પાતે । હે, િનમર્લ, આપક સામ યર્ અેવં આપકે અૈશ્વયર્ કા ભલા કાનૈ અ ત પા સકતા હૈ જબિક સ પૂણર્ વેદ
ભી િવ મત ભાવ સે ’ને ત’ ’ને ત’ કહ કર હી આપકા વણર્ન કરતે હ॥૩૪॥
હે રઘનુાથ,આપકા ે યહ જલ સે ભરે હુઅે મેઘ કે સમાન રમણીય યામલ પ હૈ ઉસકાે ત વજ્ઞાની શ્રેષ્ઠ મુિનજન
અપને હૃદય-કમલ મ બાર-બાર યાન કરતે હઅે િવષય- ણા સે િવમુક્ત હાેકર જગત્ કે પ્ર તઆસ ક્તસે રિહત
હાે તે હ આૈર દેવા કે દ્વારા વ દનીય આપકે ઉસ પરમ-પદ કાે પ્રાપ્ત કરતે હ જહાં આન દ કા િનત્ય સામ્રાજ્ય હૈ
॥૩૫॥
યહાઁ શવમિહ ઃ તવ (શ્લાેક ૨) કા -
અતીતઃ પ થાનં તવ ચ મિહમા વાઙ્મનસયાે
રતદ્વ્યા ત્ત્યાઽયં ચિકતમ ભધત્તે શ્રુ તરિપ ।
યહઅંશ તુલનીય હૈ । તત્ (વહ) શ દ યહાઁ બ્રહ્મ કા વાચી હૈ । અતત્ = ે બ્રહ્મ યા પરમેશ્વર ન હાે ।વ્યા ત્ત
કા અથર્ હૈ િનરસન યા િનરાકરણ । િવશ્વ મ જતની ભી વ તુઅ િવદ્યમાન હ યા જનક ક પના હાે સકતી હૈ,
પરમેશ્વર ઉન સબસે થક્ હૈ અતઃ ઉસક કેવલ િનષેધાત્મક પિરભાષા હી હાે સકતી હૈ। ે કુછ ભી હમ દેખતે-
સનુતે યા સાેચત-ેસમઝતે હ, ઉસસે ે ભન્ન હ, વહી બ્રહ્મ યા પરમેશ્વર હૈ । યહી ’અતદ્વ્યા ત્ત’ કા ભાવ હૈ
।
આપ હી દેવાિધપ ત ઇ દ્ર હ, આપ હી ચ દ્રમા (યા સાેમરસ) તથા સયૂર્ હ । આપ હી અ ગ્ તથા જલ ત વ હ,
આપ હી ભૂ મ તથા વાયુ હ । આપ હી બ્રહ્મા તથા દ્ર કે પ મ જગત્ કે સજર્ક તથા સહંારક હ । વ તુતઃ ે
કુછ ભી ઇસ સસંાર મ િદખાઈ દે રહા હૈ વહ સબ પ્રકારા તર સે આપ હી હ । હે સવર્વ્યાપી, આપકે અ તિરક્ત
ઇસ જગત્ મ આૈર િકસી વ તુ કા અ ત વ નહી ં હૈ॥૩૬॥
જબ વૈિદક-વાઙ્મય સમુદ્ર મ ડૂબ ગયા થા તાે હે સવાર્ત્મન, ષ્ટ કે પ્રાર ભ મ આપને હી મ સ્ય પ ધારણ કરકે
ઉન વેદા કાે સમુદ્ર સે વાહર િનકાલા થા। (ઉસકે બાદ) જબ દેવા ને અ ત પ્રાપ્ત કરને ક ઇચ્છા સે સાગર કા
મ થન િકયા આૈર ઉસકે લયે મ દરાચલ કાે વહાઁ લાયે તાે આપને હી અેક શ ક્તશાલી કચ્છપ કા પ ધારણ કરકે
ઉસકાે નીચે સે સભંાલા આૈર ઉસે પીઠ પર ઉઠાયે રહે॥૩૭॥
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યહ શ્લાેક ’ શવમિહ ઃ તવ’ કે–
વમકર્ વં સાેમ વમ સ પવન વં હુતવહઃ
વમાપ વં વ્યાેમ વમુ ધર ણરાત્મા વ મ ત ચ ।
પિર ચ્છન્નામવંે વિય પિરણતા બભ્રતુ ગરં
ન િવદ્મ તત્ ત વં વય મહ તુ ય વં ન ભવ સ॥
સે પૂણર્તયા પ્રભાિવત હૈ આૈર અેક પ્રકાર સે ઉસક છાયા લગતા હૈ।
હે અન ત ગુણશાલી, આપને અેક િવશાલ વરાહ કા પ ધારણ કરકે પ્રલયકાલીન સમુદ્ર મ િવચરણ કરતે હુઅે
ઉસ અતુલબલશાલી, ઘાેર દૈત્ય, િહર યાક્ષ કા વધ િકયા આૈર તદન તર અપની દંષ્ટ્ર ા કે અગ્રભાગ પર સ પૂણર્
પવર્તા સે યુક્ત વી કાે ઉઠાકર ઊપર લે આઅે॥૩૮॥
જબ આપકાે પતા ચલા િક આપકે ભક્ત પ્રહ્લાદ કાે, ે પરમ િવદ્વાન્, સચ્ચિરત્ર આૈર િન પાપ થા, ઉસકે દુબુર્ દ્ધ
િપતા (િહર યક શપુ) ને આપકે પ્ર ત ભ ક્ત-ભાવ રખને કે કારણઅનેક પ્રકાર સે દ ડત િકયા હૈ તાે આપને તીન
નતે્રા સે યુક્ત, સહ કા મલા-જુલા અેક િવ ચત્ર આૈર ઉગ્ર પ બનાયા આૈર ઉસ અ મત બલશાલી દૈત્યરાજ કાે
ચીર કર રખ િદયા॥૩૯॥

હે રામ, પ્રણતજના કે લયે ક ણા કે સાગર, જબ આપકાે પતા ચલા િક ઇ દ્ર કા અૈશ્વયર્ અતુલબલશાલી દૈત્યરાજ
બ લ ને છ ન લયા હૈ તાે ઇ દ્રાિદ દેવા કે દ્વારાઆકર તુ ત કરને પરઆપને અેક તજે વી વામન- પ ધારણ િકયા
આૈર દેવતાઆ કે શત્રુ ઉસ બ લ કાે (વ ણપાશા સ)ે બાઁધ લયા॥૪૦॥
શસ્ત્ર-અસ્ત્ર ચલાને મ કુશલ, પ્રબલ બલશાલી (આતતાયી) ક્ષિત્રયા કે કુલ કાે, હે રઘપુ ત, આપને (પરશરુામ કા
પ ધારણ કરકે) ઇક્ક સ બાર િવનષ્ટ િકયા। (તદન તર) હે લ મી કે વામી, આપને (કૃ ણ કે પ મ) આિવભૂર્ત

હાેકર યાદવા કે કુલ મ ઉ પન્ન કંસ આિદ ઉગ્ર દૈત્યા કા િવનાશ કરકે વી કા ભાર હલકા િકયા॥૪૧॥
ઇસ પ્રકાર, હે રામચ દ્ર , આપકે િવ ભન્ન પા કા કાેઈ આેર-છાેર નહી ં હૈ । વે અન ત હ આૈર ઇસ જગત્ મ
કાેઈ ભી ઉનક ગણના નહી ં કર સકતા । આપ જગત્ કે અ -અ મ વ્યાપ્ત હ (િવભુ) તથા સ વ-રજસ-્તમસ્
પ તીના ગુણા સે રિહત, િવશદુ્ધ ચૈત ય- વ પ, પરમાત્મા હ । આપકે ગુણ અસખં્ય આૈર અપિરમેય હ । આપ

જગત્ કે િનય તા અેવં અન ત તે ેમય હ॥૪૨॥
અન ત ગુણા કે આગાર, હે રામ, આપકાે મેરા સદૈવ નમસ્કાર હૈ । હે રઘપુ ત, મ આપકાે વારંગાર પનુઃ પનુઃ
પ્રણામ કરતા હૂમ્ । સ પૂણર્ મુિનજના કે દ્વારા આરાધનીય અેવં વેદા કે દ્વારા હી ને સકને વાલે, ભગવન્,
આપકાે મ નમન કરતા હઁૂ । આપકે મગલમય ચરણકમલા મ મેરા વારંવાર પ્રણામ હૈ॥૪૩॥

આપકે ગુણા કે સમૂહ કાે યિદ શષેનાગ ભી અપને અેક સહસ્ર મખુા સે ક પયર્ ત િનર તર વણર્ન કરતે રહ તાે ભી
વે ઉનકા પાર નહી ં પા સકત,ે અતઃ કાનૈ મરણધમાર્ મનુ ય (અપને સી મત- વન કાલ મ) ઉનકા વણર્ન કરને મ
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સમથર્ હાે સકતા હૈ ? ઠ ક ભી હૈ, મચ્છર કભી અન ત આકાશ કાે પાર કરકે ઉસકે દૂસરે છાેર તક નહી ં સકતે
॥૪૪॥
મને આપકે િનમર્લ ચરણ કમલા કા આશ્રય લેકર (હે રામ) અત્ય ત ભ ક્ત-પવૂર્ક િવિવધ સરુ ય પદા સે અયાે યા
નગર મ ઇસ તાતે્ર ક રચના ક હૈ। ે રઘુકુલ શરાેમ ણ શ્રીરામ કે ઇસ મંગલમય તાતે્ર કા પ્ર તિદન પાઠ
કરેગા વહ વી પર અનેક ભાેગા કાે ભાેગ કર અ ત મ ભગવાન્ કે ઉસ િનત્ય પરમ-ધામ કાે પ્રાપ્ત કરેગા॥૪૫॥
હે નક વ લભ, ખર દૂષણ આિદ કે િનહ તા ભગવાન રઘનંુદન આપકાે નમસ્કાર હૈ । સસંાર કે સભી દુઃખા કા
શમન કરને વાલે આૈર યાેગીશ્વર ભગવાન શકંર કે દ્વારા પૂ ત ચરણકમલ વાલે શ્રીરામ, આપકાે વારંવાર પ્રણામ
હૈ॥૪૬॥
(શાસ્ત્રાે મ કહા ગયા હૈ િક) કામ ક્રાેધ આિદ િવકારા કે ઉપર િવજય પ્રાપ્ત કરના અત્યંત કઠ ન હૈ । યિદ અૈસા હૈ
આૈર કામ વાસના રહની હૈ તાે મેર ઇચ્છા હૈ િક મેરા મન મુ ક્ત પી સ્ત્રી િક કામના કરે । ક્રાેધ રહના િહ હૈ તાે
મૈ મેરે પાપકમા કે ઉપર ક્રાેધ ક ઁ । યિદ લાેભ સે છુટકારા નહી મલના હૈ તાે મેરા લાેભ આપકે ચરણકમલા કે
પ્ર ત હાે । મેરા માેહ (આસ ક્ત) અ યાત્મયાેગ કે પ્ર ત રહ આૈર મેરે મ સર (અવમાનના યા ઘ્ ણા ) િક પાત્ર મેર
ઇંિદ્રયાં હા ( ે ભાેગા મ લપ્ત રહતી હૈ ) । હે રામ, તુમકાે છાેડકર ઇસ વી પાર અ યત્ર કહી ં ભી મ સખુ નહી
દેખતા॥૪૭॥
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