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Shri Ramodantam

શ્રીરામાેદ તમ્

॥ અથ બાલકા ડઃ॥
શ્રીપ ત પ્ર ણપત્યાહં શ્રીવ સાિઙ્કતવક્ષસમ્ ।
શ્રીરામાેદ તમાખ્યાસ્યે શ્રીવા મીિકપ્રક તતમ્॥ ૧॥
પુરા િવશ્રવસઃ પતુ્રાે રાવણાે નામ રાક્ષસઃ ।
આસીદસ્યાનુ ૈ ચા તાં કુ ભકણર્િવભીષણાૈ॥ ૨॥
તે તુ તીવ્રેણ તપસા પ્રત્યક્ષીકૃત્ય વેધસમ્ ।
વિવ્રરે ચ વરાિનષ્ટાન માદા શ્રતવ સલાત્॥ ૩॥
રાવણાે માનષુાદ યૈરવ ય વં તથાનજુઃ ।
િનદવ વેચ્છયા િનદ્રાં કુ ભકણાઽ ણીત ચ॥ ૪॥
િવભીષણાે િવ ભ ક્ત વવ્રે સ વગુણા વતઃ ।
તે ય અેતા વરા દ વા તત્રવૈા તદર્ધે પ્રભુઃ॥ ૫॥
રાવણ તુ તતાે ગ વા રણે જ વા ધનાિધપમ્ ।
લઙ્કાપુર ં પુ પકં ચ હૃ વા તત્રાવસ સખુમ્॥ ૬॥
યાતુધાના તતઃ સવ રસાતલિનવા સનઃ ।
દશાનનં સમા શ્રત્ય લઙ્કાયાં સખુમાવસન્॥ ૭॥
મ દાેદર ં મયસતુાં પિરણીય દશાનનઃ ।
તસ્યામુ પાદયામાસ મેઘનાદાહ્વયં સતુમ્॥ ૮॥
રસાં રસાતલં ચવૈ િવ જત્ય સ તુ રાવણઃ ।
લાેકાનાક્રમયન્ સવાર્ જહાર ચ િવલા સનીઃ॥ ૯॥
દૂષય વૈિદકં કમર્ દ્વ નદર્ય ત મ સઃ ।
આત્મજેના વતાે યુદ્ધે વાસવં ચા યપીડયત્॥ ૧૦॥
તદ યત રત્નાિન પનુરાના ય િકઙ્કરૈઃ ।
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શ્રીરામાેદ તમ્

સ્થાપિય વા તુ લઙ્કાયામવસચ્ચ ચરાય સઃ॥ ૧૧॥
તત ત મન્નવસરે િવધાતારં િદવાૈકસઃ ।
ઉપગ યાે ચરે સવ રાવણસ્ય િવચે ષ્ટતમ્॥ ૧૨॥
તદાક યર્ સરૈુઃ સાકં પ્રા ય દુગ્ધાેદધે તટમ્ ।
તુષ્ટાવ ચ હૃષીકેશં િવધાતા િવિવધૈઃ તવૈઃ॥ ૧૩॥
આિવભૂર્યાથ દૈત્યાિરઃ પપ્રચ્છ ચ િપતામહમ્ ।
િકમથર્માગતાેઽ સ વં સાકં દેવગણૈિર ત॥ ૧૪॥
તતાે દશાનના પીડામજ ત મૈ યવેદયત્ ।
તચ્છ વાવેાચ ધાતારં હષર્ય વષ્ટરશ્રવાઃ॥ ૧૫॥
અલં ભયનેાત્મયાનેે ગચ્છ દેવગણૈઃ સહ ।
અહં દાશર થભૂર્ વા હિન યા મ દશાનનમ્॥ ૧૬॥
આત્માંશશૈ્ચ સરુાઃ સવ ભૂમાૈ વાનર િપણઃ ।
યેરન્મમ સાહા યં કતુ રાવણિનગ્રહે॥ ૧૭॥

અેવમુ વા િવધાતારં તત્રવૈા તદર્ધે પ્રભુઃ ।
પદ્મયાેિન તુ ગીવાર્ણૈઃ સમં પ્રાયા પ્રહૃષ્ટધીઃ॥ ૧૮॥
અ જનત્તતઃ શક્રાે વા લનં નામ વાનરમ્ ।
સગુ્રીવમિપ માતાર્ ડાે હનુમ તં ચ મા તઃ॥ ૧૯॥
પુરૈવ જનયામાસ બવ તં ચ પદ્મજઃ ।
અેવમ યે ચ િવબુધાઃ કપીનજનય બહૂન્॥ ૨૦॥
તતાે વાનરસઙ્ઘાનાં વાલી પિર ઢાેઽભવત્ ।
અમી ભર ખલૈઃ સાકં િક ક ધામ યવુાસ ચ॥ ૨૧॥
આસીદ્દશરથાે નામ સયૂર્વંશઽેથ પા થવઃ ।
ભાયાર્ તસ્રાેઽિપ લ વાસાૈ તાસુ લેભે ન સ ત તમ્॥ ૨૨॥
તતઃ સમુ ત્રવચનાદૃ યશ ◌ૃઙ્ગં સ ભપૂ તઃ ।
આનીય પતુ્રકામે ષ્ટમારેભે સપુરાેિહતઃ॥ ૨૩॥
અથાગ્ ે થતઃ ક શ્ચદ્ગહૃી વા પાયસં ચ મ્ ।
અેત પ્રાશય પત્ની વ મત્યુ વાઽદા પાય સઃ॥ ૨૪॥
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તદ્ ગ્ હી વા તદૈવાસાૈ પત્નીઃ પ્રાશયદુ સકુઃ ।
તાશ્ચ ત પ્રાશનાદેવ પાદ્ગભર્મધારયન્॥ ૨૫॥
પૂણ કાલેઽથ કાૈસલ્યા સ જના ભાજેભાસ્કરમ્ ।
અ જનદ્રામચ દં્ર કૈકેયી ભરતં તથા॥ ૨૬॥
તતાે લ મણશત્રુઘ્નાૈ સુ મત્રા જન સતુાૈ ।
અકારય પતા તષેાં તકમાર્િદકં દ્વજૈઃ॥ ૨૭॥
તતાે વ િધરેઽ યાે યં નગ્ધાશ્ચ વાર અેવ તે ।
સકલાસુ ચ િવદ્યાસુ નપૈુ યમ ભલે ભરે॥ ૨૮॥
તતઃ કદા ચદાગત્ય િવશ્વા મત્રાે મહામુિનઃ ।
યયાચે યજ્ઞરક્ષાથ રામં શ ક્તધરાપેમમ્॥ ૨૯॥
વ સષ્ઠવચનાદ્રામં લ મણને સમ વતમ્ ।
કૃચ્છ્ર ેણ પ ત તસ્ય કાૈ શકસ્ય કરે દદાૈ॥ ૩૦॥
તાૈ ગ્ હી વા તતાે ગચ્છ બલામ તબલાં તથા ।
અસ્ત્રા ણ ચ સમગ્રા ણ તા યામપુિદદેશ સઃ॥ ૩૧॥
ગચ્છ સહાનુ ે રામઃ કાૈ શકેન પ્રચાેિદતઃ ।
તાટકામવધીદ્ધ માન્ લાેકપીડનત પરામ્॥ ૩૨॥
તતઃ સદ્ધાશ્રમં પ્રા ય કાૈ શકઃ સહરાઘવઃ ।
અ વરં ચ સમારેભે રાક્ષસાશ્ચ સમાગમન્॥ ૩૩॥
રાઘવ તુ તતાેઽસે્ત્રણ ક્ષ વા માર ચમણર્વે ।
સબુાહુપ્રમખુાન્ હ વા યજ્ઞં ચાપાલયન્મનુેઃ॥ ૩૪॥
કાૈ શકેન તતાે રામાે નીયમાનઃ સહાનજુઃ ।
અહલ્યાશાપિનમાક્ષં કૃ વા સ પ્રાપ મૈ થલમ્॥ ૩૫॥
જનકેના ચતાે રામઃ કાૈ શકેન પ્રચાેિદતઃ ।
સીતાિન મત્તમાનીતં બભ જ ધનુરૈશ્વરમ્॥ ૩૬॥
તતાે દશરથં દૂતૈરાના ય મ થલાિધપઃ ।
રામાિદ ય ત સતુે યઃ સીતાદ્યાઃ ક યકા દદાૈ॥ ૩૭॥
તતાે ગુ િનયાેગેન કૃતાેદ્વાહઃ સહાનજુઃ ।
રાઘવાે િનયર્યાૈ તને જનકેનાે માિનતઃ॥ ૩૮॥
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તદાક યર્ ધનુભર્ઙ્ગમાયા તં રાષેભીષણમ્ ।
િવ જત્ય ભાગર્વં રામમયાે યાં પ્રાપ રાઘવઃ॥ ૩૯॥
તતઃ સવર્જનાન દં કુવાર્ણશ્ચે ષ્ટતૈઃ વકૈઃ ।
તામ યવુાસ કાકુ સ્થઃ સીતયા સિહતઃ સખુમ્॥ ૪૦॥
॥ ઇ ત શ્રીરામાેદ તે બાલકા ડઃ સમાપ્તઃ॥

॥ અથ અયાે યાકા ડઃ॥
અેત મન્ન તરે ગેહં માતુલસ્ય યુધા જતઃ ।
પ્રયયાૈ ભરતઃ પ્રીતઃ શત્રુઘે્નન સમ વતઃ॥ ૧॥
તતઃ પ્રકૃ ત ભઃ સાકં મ ત્રિય વા સ ભપૂ તઃ ।
અ ભષેકાય રામસ્ય સમારેભે મુદા વતઃ॥ ૨॥
કૈકેયી તુ મહીપાલં મ થરાદૂ ષતાશયા ।
વરદ્વયં પુરા દતં્ત યયાચે સત્યસઙ્ગરમ્॥ ૩॥
વનવાસાય રામસ્ય રાજ્યા યૈ ભરતસ્ય ચ ।
તસ્યા વરદ્વયં કૃચ્છ્ર મનજુજ્ઞે મહીપ તઃ॥ ૪॥
રામં તદૈવ કૈકેયી વનવાસાય ચાિદશત્ ।
અનુજ્ઞા ય ગુ સવાર્િન્નયર્યાૈ ચ વનાય સઃ॥ ૫॥
દૃ ટ્વા તં િનગર્તં સીતા લ મણશ્ચાનજુગ્મતુઃ ।
સ ત્યજ્ય વગ્ હા સવ પાૈરાશ્ચાનુયયુદુ્રર્તમ્॥ ૬॥
વ ચિય વા તુ તા પાૈરાિન્નદ્રાણાિન્ન શ રાઘવઃ । var - કૃશાન્ પાૈરાન્
વાહ્યમાનં સમુ ત્રેણ રથમા હ્ય ચાગમત્॥ ૭॥
શ્રઙ્ ગબેરપુરં ગ વા ગઙ્ગાકૂલેઽથ રાઘવઃ ।
ગુહેન સ કૃત તત્ર િનશામેકામવુાસ ચ॥ ૮॥
સાર થ સિંનમ યાસાૈ સીતાલ મણસયંુતઃ ।
ગુહેનાનીતયા નાવા સ તતાર ચ હ્નવીમ્॥ ૯॥
ભરદ્વાજમુિન પ્રા ય તં ન વા તને સ કૃતઃ ।
રાઘવ તસ્ય િનદશા ચ્ચત્રકૂટેઽવસ સખુમ્॥ ૧૦॥
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અયાે યાં તુ તતાે ગ વા સમુ ત્રઃ શાેકિવહ્વલઃ ।
રાજ્ઞે યવેદય સવ રાઘવસ્ય િવચે ષ્ટતમ્॥ ૧૧॥
તદાક યર્ સમુ ત્રાેકં્ત રા દુઃખિવમૂઢધીઃ ।
રામરામે ત િવલપ દેહં ત્ય વા િદવં યયાૈ॥ ૧૨॥
મિ ત્રણ તુ વ સષ્ઠાે યા દેહં સરંક્ષ્ય ભપૂતેઃ ।
દૂતૈરાનાયયન્ ક્ષપં્ર ભરતં માતુલાલયાત્॥ ૧૩॥
ભરત તુ તં શ્રુ વા િપતરં કૈકયી ગરા ।
સસં્કારાિદ ચકારાસ્ય યથાિવિધ સહાનજુઃ॥ ૧૪॥
અમાત્યૈશ્ચાેદ્યમાનાેઽિપ રાજ્યાય ભરત તદા ।
વનાયવૈ યયાૈ રામમાનેતું નાગરૈઃ સહ॥ ૧૫॥
સ ગ વા ચત્રકૂટસં્થ રામં ચીરજટાધરમ્ ।
યયાચે ર ક્ષતું રાજં્ય વ સષ્ઠાદ્યૈ દ્વજૈઃ સહ॥ ૧૬॥
ચતુદર્શ સમા ની વા પનુરે યા યહં પુર મ્ । var aiShyAmi પનુરૈ યા યહં
ઇત્યુ વા પાદુકે દ વા તં રામઃ પ્રત્યયાપયત્॥ ૧૭॥
ગ્ હી વા પાદુકે ત માદ્ભરતાે દ નમાનસઃ ।
ન દગ્રામે સ્થત તા યાં રરક્ષ ચ વસુ ધરામ્॥ ૧૮॥
રાઘવ તુ ગરે ત માદ્ગ વાઽિત્ર સમવ દત ।
ત પત્ની તુ તદા સીતાં ભષૂણૈઃ વૈરભષૂયત્॥ ૧૯॥
ઉ ષ વા તુ િનશામેકામશ્રમે તસ્ય રાઘવઃ ।
િવવેશ દ ડકાર યં સીતાલ મણસયંુતઃ॥ ૨૦॥
॥ ઇ ત શ્રીરામાેદ તે અયાે યાકા ડઃ સમાપ્તઃ॥

॥ અથઆર યકા ડઃ॥
વ્રજ વનને કાકુ સ્થાે િવરાધં િવિધચાેિદતમ્ ।
સદારાનજુમાત્માનં હર તમવધીત્તદા॥ ૧॥
શરભઙ્ગાશ્રમં પ્રા ય વગર્ ત તસ્ય વીક્ષ્ય સઃ ।
પ્ર તજજ્ઞે રાક્ષસાનાં વધં મુિન ભર થતઃ॥ ૨॥
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ત માદ્ગ વા સતુી ણં ચ પ્રણ યાનને પૂ જતઃ ।
અગ ત્યસ્યાશ્રમં પ્રા ય તં નનામ રઘૂત્તમઃ॥ ૩॥
રામાય વૈ ણવં ચાપમૈ દં્ર તૂણીયુગં તથા ।
બ્રાહ્મં ચાસં્ત્ર ચ ખડ્ગં ચ પ્રદદાૈ કુ ભસ ભવઃ॥ ૪॥
તતઃ સ ગચ્છ કાકુ સ્થઃ સમાગ ય જટાયષુમ્ ।
વૈદેહ્યાઃ પાલનાયનંૈ શ્રદ્ધધે િપ વ લભમ્॥ ૫॥
તતઃ પ ચવટ ં પ્રા ય તત્ર લ મણિન મતામ્ ।
પણર્શાલામ યવુાસ સીતયા સિહતઃ સખુમ્॥ ૬॥
તત્રા યેત્યૈકદા રામં વવ્રે શપૂર્ણખાઽ ભકા ।
તિન્નર તા લ મણં ચ વવ્રે સાેઽિપ િનરાકરાેત્॥ ૭॥
રામમવે તતાે વવ્રે કામાતાર્ કામસિન્નભમ્ ।
પનુશ્ચ િધકૃ્કતા તને સીતામ યદ્રવદુ્રષા॥ ૮॥
લ મણને તદા રાષેા કૃત્તશ્રવણના સકા ।
સા તુ ગ વા જનસ્થાનં ખરાયૈત યવેદયત્॥ ૯॥
તદાક યર્ ખરઃ કુ્રદ્ધાે રાઘવં હ તુમાયયાૈ ।
દૂષણિત્ર શરાેમખુ્યયૈાર્તુધાનૈઃ સમ વતઃ॥ ૧૦॥
ત ક્ષણં લ મણે સીતાં િનધાય રઘનુ દનઃ ।
ખરં સહાનુગં સઙ્ખ્યે જઘાનાલઘુિવક્રમઃ॥ ૧૧॥
તતઃ શપૂર્ણખા ગ વા લઙ્કાં શાેકસમ વતા ।
યવેદયદ્રાવણાય ત્તા તં સવર્માિદતઃ॥ ૧૨॥
તચ્છ વા રાવણઃ સીતાં હતુ કૃતમ ત તદા ।
માર ચસ્યાશ્રમં પ્રા ય સાહા યે તમચાેદયત્॥ ૧૩॥
સાેઽિપ વણર્ ગાે ભૂ વા સીતાયાઃ પ્રમખુેઽચરત્ ।
સા તુ તં ગમાહતુ ભતાર્રં સમયાચત॥ ૧૪॥
િનયજુ્ય લ મણં સીતાં ર ક્ષતું રઘનુ દનઃ ।
અ વગચ્છ ગં તૂણ દ્રવ તં કાનના તરે॥ ૧૫॥
િવવ્યાધ ચ ગં રામઃ સ િનજં પમા સ્થતઃ ।
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હા સીતે લ મણેત્યેવં દ પ્રાણા સમત્યજત્॥ ૧૬॥
અેતદાક યર્ વૈદેહ્યા લ મણશ્ચાેિદતાે શમ્ ।
તદ્રક્ષાં દેવતાઃ પ્રા યર્ પ્રયયાૈ રાઘવા તકમ્॥ ૧૭॥
તદ તરે સમાસાદ્ય રાવણાે ય ત પ ત્ ।
સીતાં ગ્ હી વા પ્રયયાૈ ગગનને મુદાઽ વતઃ॥ ૧૮॥
તતાે જટાયુરાલાેક્ય નીયમાનાં તુ નક મ્ ।
પ્રાહરદ્રાવણં પ્રા ય તુ ડપક્ષનખૈ ર્શમ્॥ ૧૯॥
છ વનંૈ ચ દ્રહાસને પાતિય વા ચ ભૂતલે ।
ગ્ હી વા રાવણઃ સીતાં પ્રાિવશિન્નજમ દરમ્॥ ૨૦॥
અશાેકવિનકામ યે સસં્થા ય જનકાત્મ મ્ ।
રાવણાે ર ક્ષતું ચનૈાં િનયુયાજે િનશાચર ઃ॥ ૨૧॥
હ વા રામ તુ માર ચમાગચ્છન્નનજેુિરતામ્ ।
વાત્તાર્માક યર્ દુઃખાતર્ઃ પણર્શાલામપુાગમત્॥ ૨૨॥
અદૃ ટ્વા તત્ર વૈદેહી ં િવ ચ વાનાે વના તરે ।
સહાનુ ે ગ્ ધ્રરાજં છન્નપકં્ષ દદશર્ સઃ॥ ૨૩॥
તનેાેક્તાં નક વાત્તા શ્રુ વા પશ્ચા તં ચ તમ્ ।
દગ્ વા સહાનુ ે રામશ્ચકે્ર તસ્યાેદકિક્રયામ્॥ ૨૪॥
આત્મનાેઽ ભભવં પશ્ચા કુવર્તી ં પ થ લ મણઃ ।
અયાેમખુી ં ચકારાશુ કૃત્તશ્રવણના સકામ્॥ ૨૫॥
ગ્ હીતાૈ તાૈ કબ ધને ભુ ૈ તસ્ય યકૃ તતામ્ ।
તત તુ યા ચતાૈ તને તદે્દહં દેહતુશ્ચ તાૈ॥ ૨૬॥
સ તુ િદવ્યાકૃ તભૂર્ વા રામં સીતાપેલ ધયે ।
સગુ્રીવ યમૂકસ્થં યાહીત્યુ વા િદવં યયાૈ॥ ૨૭॥
તતઃ પ્રીતાે રઘુશ્રેષ્ઠઃ શબયાર્શ્રમમ યયાત્ ।
તયાઽ ભપૂ જતઃ પશ્ચા પ પાં પ્રાપ સલ મણઃ॥ ૨૮॥
॥ ઇ ત શ્રીરામાેદ તે આર યકા ડઃ સમાપ્તઃ॥
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॥ અથ િક ક ધાકા ડઃ॥
હનૂમાનથ સગુ્રીવિનિદષ્ટાે રામલ મણાૈ ।
પ્રા ય જ્ઞા વા તુ ત્તા તં તને તાૈ સમયાજેયત્॥ ૧॥ var - શ્રુ વા
તતાે રામસ્ય ત્તા તં સગુ્રીવાય િનવેદ્ય સઃ ।
સખ્યં ચ કારયામાસ તયાેઃ પાવકસિન્નધાૈ॥ ૨॥
પ્ર તજજ્ઞે તદા રામાે હિન યામી ત વા લનમ્ ।
દશર્િય યા મ વૈદેહી મત્ય યને ચ સશં્રુતમ્॥ ૩॥
સગુ્રીવેણાથ રામાય ભ્રા વૈરસ્ય કારણમ્ ।
િનવેિદતમશષેં ચ બલાિધક્યં ચ તસ્ય તત્॥ ૪॥
ત ક્ષણં દુ દુભેઃ કાયં સગુ્રીવેણ પ્રદ શતમ્ ।
સદૂુરં પ્રષેયામાસ પાદાઙ્ગુષે્ઠન રાઘવઃ॥ ૫॥
પનુશ્ચ દ શતાં તને સાલા સપ્ત રઘૂત્તમઃ ।
બાણનેૈકેન ચચ્છેદ સાધ તસ્યાનુશઙ્કયા॥ ૬॥
િક ક ધાં પ્રા ય સગુ્રીવસતાે રામસમ વતઃ ।
જગ ર્તીવ સહૃંષ્ટઃ કાપેયન્ વાનરાિધપમ્॥ ૭॥
વાલી િન ક્ર ય સગુ્રીવં સમરેઽપીડયદ્ શમ્ ।
સાેઽિપ સ ભગ્ સવાર્ઙ્ગઃ પ્રાદ્રવદ્રાઘવા તકમ્॥ ૮॥
કૃત ચહ્ન તુ રામેણ પનુરેવ સ વા લનમ્ ।
રણાયાહ્વયત ક્ષપં્ર તસ્થાૈ રામ તરાેિહતઃ॥ ૯॥
હેમમાલી તતાે વાલી તારયાઽ ભિહતં િહતમ્ ।
િનરસ્ય કુિપતાે ભ્રાત્રા રણં ચકે્ર સદુા ણમ્॥ ૧૦॥
બાણને વા લનં રામાે િવદ્ વા ભૂમાૈ યપાતયત્ ।
સાેઽિપ રામ ઇ ત જ્ઞા વા ત્ય વા દેહં િદવં યયાૈ॥ ૧૧॥
પશ્ચાત્તપ તં સગુ્રીવં સમાશ્વાસ્ય રઘૂત્તમઃ ।
વાનરાણામિધપ ત ચકારા શ્રતવ સલઃ॥ ૧૨॥
તતાે માલ્યવતઃ ષે્ઠ રામાે લ મણસયંુતઃ ।
ઉવાસ ચતુરાે માસા સીતાિવરહદુઃ ખતઃ॥ ૧૩॥
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અથ રામસ્ય િનદશા લ મણાે વાનરાિધપમ્ ।
આનય લવગૈઃ સાધ હનૂમ પ્રમખુૈ ગિરમ્॥ ૧૪॥
સગુ્રીવાે રાઘવં દૃ ટ્વા વચનાત્તસ્ય વાનરાન્ ।
યયુઙ્ક્ત સીતામ વેષુ્ટમાશાસુ ચત વિપ॥ ૧૫॥
તતાે હનુમતઃ પાણાૈ દદાૈ રામાેઽઙ્ગુલીયકમ્ ।
િવશ્વાસાય તુ વૈદેહ્યા તદ્ગહૃી વા સ િનયર્યાૈ॥ ૧૬॥
તતાે હનૂમ પ્રમખુાઃ વાનરા દ ક્ષણાં િદશમ્ ।
ગ વા સીતાં િવ ચ વ તઃ પવર્તં િવ યમા ુવન્॥ ૧૭॥
સમયા તક્રમાત્તત્ર ચકુ્રઃ પ્રાયાપેવેશનમ્ ।
તેઽત્ર સ પા તના પ્રાેક્તાં સીતાવાત્તા ચ શશુ્રવુુઃ॥ ૧૮॥
તતઃ પ્રાપુ દ વ તમઙ્ગદાદ્યાઃ લવઙ્ગમાઃ ।
તં િવલઙ્ઘિયતું તષેાં ન ક શ્ચદભવ ક્ષમઃ॥ ૧૯॥
વપ્રભાવપ્રશસંા ભ તદા બવદુ ક્ત ભઃ ।
સવંિધતાે મહે દ્રાિદ્રમા રાેહાિનલાત્મજઃ॥ ૨૦॥
॥ ઇ ત શ્રીરામાેદ તે િક ક ધાકા ડઃ સમાપ્તઃ॥

॥ અથ સુ દરકા ડઃ॥
અ ભવ દ્યાથ સકલાનમરા પવનાત્મજઃ ।
પુ લવુે ચ ગરે ત મા દ્વલઙ્ઘિયતુમણર્વમ્ ૧॥
સ સમુ લઙ્ઘ્ય મનૈાકં સરુસામ ભવ દ્ય ચ ।
િનહત્ય સિહકાં નીત્યા પારં પ્રાપ મહાેદધેઃ॥ ૨॥
લઙ્કાિધદેવતાં જ વા તાં પ્રિવ યાિનલાત્મજઃ ।
સીતાં િવ ચ વન્નદ્રાક્ષીિન્નદ્રાણં િન શ રાવણમ્॥ ૩॥
અપ યં તત્ર વૈદેહી ં િવ ચ વાન તત તતઃ ।
અશાેકવિનકાં ગ વા કાં ચદાતા દદશર્ સઃ॥ ૪॥ var - સીતાં ખન્નાં
પાદપં ક ચદા હ્ય ત પલાશઃૈ સસું તઃ ।
આ તે મ મા ત તત્ર સીતેય મ ત તકર્યન્॥ ૫॥
રાવણ તુ તદાઽ યેત્ય મૈ થલી ં મદનાિદતઃ ।
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ભાયાર્ ભવ મમેત્યેવં બહુધા સમયાચત॥ ૬॥
અહં વદ્વશગા ન સ્યા મત્યેષા તં િનરાકરાેત્ । var - વદનુગા
કામમ યપુર તાત્મા રાવણાેઽિપ તદા યયાૈ॥ ૭॥
િનગર્તે રાવણે સીતાં પ્રલપ તી ં સ મા તઃ ।
ઉ વા રામસ્ય ત્તા તં પ્રદદાૈ ચાઙ્ગુલીયકમ્॥ ૮॥
ત સમાદાય વૈદેહી િવલ ય ચ શં પનુઃ ।
ચૂડામ ણ દદાૈ તસ્ય કરે જગ્રાહ સાેઽિપ તમ્॥ ૯॥
મા િવષાદં કૃથા દેિવ રાઘવાે રાવણં રણે ।
હ વા વાં ને યતીત્યેનામાશ્વાસ્ય સ િવિનયર્યાૈ॥ ૧૦॥
ની તમાન્ સાેઽિપ સ ચ ત્ય બભ પેવનં ચ તત્ ।
અક્ષાદ િન ચ રક્ષાં સ બહૂિન સમરેઽવધીત્॥ ૧૧॥
તતઃ શક્ર જતા યુદ્ધે બદ્ધઃ પવનન દનઃ ।
પ્રતાપં રઘનુાથસ્ય રાવણાય યવેદયત્॥ ૧૨॥ var - રાવણં તં
રક્ષાેદ િપતલાઙ્ગૂલઃ સ તુ લઙ્કામશષેતઃ ।
દગ્ વા સાગરમુત્તીયર્ વાનરા સમપુાગમત્॥ ૧૩॥
સ ગ વા વાનરૈઃ સાકં રાઘવાયાત્મના કૃતમ્ ।
િનવેદિય વા સકલં દદાૈ ચૂડામ ણ ચ તમ્॥ ૧૪॥
॥ ઇ ત શ્રીરામાેદ તે સુ દરકા ડઃ સમાપ્તઃ॥

॥ અથ યુદ્ધકા ડઃ॥
અથાસઙ્ખ્યઃૈ કિપગણૈઃ સગુ્રીવપ્રમખુૈઃ સહ ।
િનયર્યાૈ રાઘવ તૂણ તીરં પ્રાપ મહાેદધેઃ॥ ૧॥
તદા િવભીષણાે ભ્રાત્રા ત્યક્તાે રામમપુાગમત્ ।
લઙ્કાિધપત્યેઽ ય ષ ચદેનં રામાેઽિરમદર્નઃ॥ ૨॥
દત્તમાગર્ઃ સમુદ્રણે તત્ર સતેું નલને સઃ । var - ઉક્તમાગર્ઃ
કારિય વા તને ગ વા સવુેલં પ્રાપ પવર્તમ્॥ ૩॥
તતાે રાઘવિનિદષ્ટા નીલમખુ્યાઃ લવઙ્ગમાઃ ।
ધુઃ સવર્તાે લઙ્કાં ક્ષપાષાણપાણયઃ॥ ૪॥
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રાવણસ્ય િનયાેગેન િનગર્તા યુિધ રાક્ષસાન્ ।
પ્રહ તપ્રમખુા હ વા નેદુ તે સહિવક્રમાઃ॥ ૫॥
સગુ્રીવશ્ચ હનૂમાંશ્ચ તથા રાઘવલ મણાૈ ।
રાક્ષસા સબુહૂ યુદ્ધે જઘુ્નભ મપરાક્રમાઃ॥ ૬॥
રાવ ણ તુ તદાઽ યેત્ય સમરે રામલ મણાૈ । var - તદાઽભેત્ય
નનાહ નાગપાશને નાગાિર તાૈ વ્યમાેચયત્॥ ૭॥
રાવણાેઽિપ તતાે યુદ્ધે રાઘવેણ પરા જતઃ ।
કુ ભકણ પ્રબાે યાશુ રામં હ તું યયુઙ્ક્ત ચ॥ ૮॥

NOTE: at this point in yuddha kANDaM, after shloka 8,

there are two different versions available from different editions

VERSION 1 (only 14 shlokas after shloka 8)

Reference: SiddharUpam (In Malayalam)

રક્ષાે ભ સહ િનયાર્ય ભક્ષય તં લવઙ્ગમાન્ ।
સહાનુગં કુ ભકણ જઘાનાશુ સ રાઘવઃ॥ ૯॥
ઇ દ્ર જ પનુર યા ૈ સાનજંુ ચ રઘૂત્તમમ્ ।
અમાેહયદ્વાનરાંશ્ચ બ્રહ્માસે્ત્રણાસ્ત્રકાેિવદઃ॥ ૧૦॥
તદૈવ ગ વા હનુમાનાનીયાષૈિધપવર્તમ્ ।
તા સવાર્ બાેધિય વાઽઽશુ ત સ્થાનેઽસ્થાપયચ્ચ તમ્॥ ૧૧॥
તતાે િનકુ ભલાં ગ વા સાૈ મિત્રઃ સિવભીષણઃ ।
િન ષદ્ યે દ્ર જતાે હાેમં સયંુગે તં જઘાન ચ॥ ૧૨॥
તચ્છ વા રાવણઃ કુ્રદ્ધાે િનયાર્ય શર ષ્ટ ભઃ ।
લવઙ્ગમા પીડિય વા રામેણ યુયુધે શમ્॥ ૧૩॥
રામાેઽિપ સુ ચરં તને કૃ વા યુદં્ધ સદુા ણમ્ ।
બ્રહ્માસે્ત્રણ જઘાનનૈં બ્રહ્મદત્તવરં િરપુમ્॥ ૧૪॥
તદા શક્રાદયાે દેવા હૃષ્ટા રાવણિનગ્રહાત્ ।
રઘૂત્તમસ્યાેત્તમાઙ્ગે પુ પ ષ્ટમકુવર્ત॥ ૧૫॥
રાક્ષસાનામિધપ ત કૃ વા રામાે િવભીષણમ્ ।
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અ ગ્ પ્રવેશસશંદુ્ધાં પિરજગ્રાહ મૈ થલીમ્॥ ૧૬॥
પુર દરવરેણાશુ વિય વા લવઙ્ગમાન્ ।
અતાષેયદ્રઘુશ્રેષ્ઠાે િવિવધૈધર્નસ ચયૈઃ॥ ૧૭॥
તતઃ પુ પકમા હ્ય સસીતઃ સહલ મણઃ ।
િનયર્યાૈ વાનરૈ સાકં રામાે રક્ષાેઽિધપને ચ॥ ૧૮॥
અયાે યાં પ્રત્યસાૈ ગચ્છ પ્રષેિય વાિનલાત્મજમ્ ।
ભરતસ્ય મતં જ્ઞા વા ન દગ્રામમપુાગમત્॥ ૧૯॥
ભ્રા ભઃ સહ સઙ્ગ ય વષેં સ ત્યજ્ય તાપસમ્ ।
અયાે યાં પ્રાિવશદ્રામઃ પ્રીતૈબર્ ધજુનૈ સહ॥ ૨૦॥
વ સષ્ઠાેઽથ દ્વજૈ સાકં મિ ત્રસામ તસિન્નધાૈ ।
સીતયા સિહતં રામમ ય ષ ચદ્યથાિવિધ॥ ૨૧॥
આહ્લાદય જગ સવ પાૈણર્માસ્યાં શશી યથા ।
અયાે યામવસદ્રામઃ સીતયા સિહત શ્ચરમ્॥ ૨૨॥

VERSION 2 (60 shlokas after shloka 8)

Reference: ebook from http://hinduebooks.blogspot.com

તતાે વાનરસઙ્ઘાંશ્ચ ભક્ષય તં િનશાચરમ્ ।
અૈ દ્રણેાસે્ત્રણ રામાેઽિપ િનજઘાન રણે શમ્॥ ૯॥
તતાે રાવણસ દષ્ટાૈ દેવા તકનરા તકાૈ ।
હનૂમદઙ્ગદા યાં તુ િનહતાૈ રણમૂધર્િન॥ ૧૦॥
અથા તકાયમાયા તં રથમા હ્ય વાિહનીમ્ ।
અદર્ય તં મહાકાયં લ મણશ્ચાવધીચ્છરૈઃ॥ ૧૧॥
તતાે રાવણસ દષ્ટઃ શક્ર જદ્રાઘવાૈ રણે ।
બ્રહ્માસે્ત્રણ ચ તાૈ બદ્ વા વાનરાંશ્ચાવધીચ્છરૈઃ॥ ૧૨॥
અથ બવતાે વાક્યાદ્ગ વા ચાષૈિધપવર્તમ્ ।
મા તશ્ચાષૈધી તત્રાદૃ ટ્વા કાપંે ચકાર સઃ॥ ૧૩॥ var - ચચાર
ભૂધરં તં સમુ પાટ ગ્ હી વા પનુરાગતઃ ।
તાસાં ગ ધને વૈ સવાર્ન્રાઘવાદ ન વયત્॥ ૧૪॥
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રાવણઃ કિપ ભદર્ગ્ધાં પુર ં વીક્ષ્ય ષા વતઃ ।
યયુઙ્ક્ત કુ ભકણર્સ્ય પતુ્રાૈ હ તું ચ રાઘવાૈ॥ ૧૫॥
અથાદર્ય તાૈ ત સૈ યં વીક્ષ્ય તાૈ બલશા લનાૈ ।
કુ ભં રામાેઽવધીદ્બાણૈિનકુ ભં ચાત્મ ે રવેઃ॥ ૧૬॥
તતઃ ખરાત્મજં તને રાવણને પ્રચાેિદતમ્ ।
પીડય તં કપી બાણજૈર્ઘાનાસે્ત્રણ રાઘવઃ॥ ૧૭॥
તતઃ સ તપ્તહૃદયાે રાવણાે યુદ્ધદુમર્દમ્ ।
પ્રચાેદયામાસ સતંુ યુદ્ધે હ તું સ રાઘવાૈ॥ ૧૮॥
નગરાિન્નયર્યાૈ તૂણર્ મ દ્ર જ સ મ ત જયઃ ।
માયાસીતાં િવિન ક્ષ ય સવષાં માેહનાય વૈ॥ ૧૯॥
વાનરે વિપ પ ય સુ હનૂમ પ્રમખુષેુ ચ ।
જઘાન સીતાં ખડ્ગને શતને સ મ ત જયઃ॥ ૨૦॥
યુદં્ધ ત્ય વા તતઃ સવવાર્નરૈઃ સ પર તઃ ।
દુઃ ખતાે હનુમાં તત્ર યત્ર રમાેઽવ્રજ લઘુ॥ ૨૧॥
ઉપગ યાબ્રવીદ્રામં હનૂમાિન્ન ખલં તદા ।
શ્રુ વા ત્તા તમ ખલં રામાે માેહમવાપ સઃ॥ ૨૨॥
િવભીષણાેઽથ સ પ્રા ય દૃ ટ્વા રામં ચ મૂ છતમ્ ।
િવષ ણા વાનરા વાચા સા વયિન્નદમબ્રવીત્॥ ૨૩॥
મ યા િવષાદં સ ત્યજ્ય જગન્નાયક હે પ્રભાે ।
શ ◌ૃ મેઽ ભિહતં વાક્યં જ્ઞા વા રાવ ણમાનસમ્॥ ૨૪॥
દુરાત્મના કૃતા માયા રાક્ષસે દ્રસતુને વૈ ।
િનકુ ભલાયાં હાેમં તુ કૃતં તનેાધનુા િકલ॥ ૨૫॥
લ મણં પ્રષેયાદૈ્યવ મયા સહ સમિ ત્રણા ।
કૃતે હાેમે તત્ર િરપુરજેયાે ભવ ત ધ્રવુમ્॥ ૨૬॥
ઉવાચ રામઃ સાૈ મિત્ર રાક્ષસે દ્રસતંુ જિહ ।
ગચ્છે ત શીઘં્ર સહૃુદા રાવણસ્યાનજેુન સઃ॥ ૨૭॥
લ મણ તુ તદા રામમામ ય સિવભીષણઃ ।
િનકુ ભલાં પ્રાપ તૂણર્ મ દ્ર જદ્યત્ર વતર્તે॥ ૨૮॥
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અદશર્યદ્ભ્રા પતંુ્ર ધમાર્ત્મા સ િવભીષણઃ ।
લ મણાે ભેદયામાસ રાક્ષસા છરસ ચયૈઃ॥ ૨૯॥
કૃ વા ચરં તત્ર યુદ્ધમૈ દ્રણેાસે્ત્રણ વૈ ષા ।
શર શ્ચચ્છેદ સાૈ મિત્રદર્શાનનસતુસ્ય િહ॥ ૩૦॥
સ સતુસ્ય વધં શ્રુ વા રાવણઃ શાેકક શતઃ ।
નષ્ટધૈયા િવહ્વલાઙ્ગાે િવલલાપાકુલે દ્રયઃ॥ ૩૧॥
િનરથર્કં તુ મ જન્મ જ પતં ચ િનરથર્કમ્ ।
યનેાહમદ્ય પ યા મ હત મ દ્ર જતં રણે॥ ૩૨॥
ક્વ ગતાેઽ સ હતઃ શરૂ માનષુેણ પદા તના ।
રાજ્યાદ્ભ્રષ્ટેન દ નને ત્ય વા માં પતુ્ર િવતમ્॥ ૩૩॥
ઇ દં્ર જ વા તુ તં બદ્ વા લઙ્કામાનીય વૈ બલાત્ ।
અકરાે વં પ્રતાપને કારાગ્ હિનવા સનમ્॥ ૩૪॥
માેચયામાસ બ્રહ્મા વાં સા વિય વામરાિધપમ્ ।
તાદૃ વં કુત્ર માં ત્ય વા ગતાેઽદ્ય સદુુરાસદઃ॥ ૩૫॥
િક કિર યા યહં પતુ્ર ક્વ ગચ્છા મ વદાધનુા ।
નય માં યત્ર ગ તા સ તત્ર તે ન િવલ બનમ્॥ ૩૬॥
લાેકેષુ વ સમાે ના ત તાદશૃસ્ય િપતા યહમ્ ।
ઇત્યાશયા સ્થતં પતુ્ર ગિવતને મયાત્ર િહ॥ ૩૭॥
ધૂમ્રાક્ષાે વજ્રદંષ્ટ્રશ્ચ કુ ભકણર્ઃ પ્રતાપવાન્ ।
રાક્ષસા િનહતાઃ સવ પ્રહ તપ્રમખુા અિપ॥ ૩૮॥
અનાદતૃ્ય તુ તા સવાર્ન્રાક્ષસા પ્રહૃતાનિપ ।
અવષ્ટ ય બલં પતુ્ર સખુનેાવ સ્થતં તવ॥ ૩૯॥
ઇત્યેવં બહુધા તત્ર િવલ ય સ તુ રાવણઃ ।
અ તિનય ય દુઃખાિન કાપંે ચકે્ર સદુા ણમ્॥ ૪૦॥
રથં સતૂ મમાગ્રે વં ક્ષપં્ર કુ જયૈ ષણઃ ।
રામં સલ મણં હ તું િનગર્ મ યા યહં ગ્ હાત્॥ ૪૧॥
ઇત્યુ વા રથમા હ્ય શીઘં્ર સાર થવાિહતમ્ ।
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રામેણ સહ સઙ્ગ ય યુદં્ધ ચકે્ર સદુા ણમ્॥ ૪૨॥
તતાે માત લનાનીતં રથમૈ દં્ર સમા હન્ ।
રરાજ રામાે ધમાર્ત્મા હ્યુદયસ્થાે યથા રિવઃ॥ ૪૩॥
ચકાર યુદ્ધમ્ તુમુલં દેવ દે ચ પ ય ત ।
સીતાહરણ કાપેાદ્રામાે ધમર્ તાં વરઃ॥ ૪૪॥
અથાગ ત્યસ્ય વચનાદ્રાવણં લાેકક ટકમ્ ।
જઘાન રામાે લ મીવા બ્રાહ્મણેાસે્ત્રણ તં રણે॥ ૪૫॥
મ દાેદર વધં શ્રુ વા ભતુર્ઃ પ્રયતરસ્ય સા ।
િવલલાપ રણં ગ વા કુરર વ શાતુરા॥ ૪૬॥
િવભીષણાેઽથ રામેણ સ દષ્ટઃ સહ રાક્ષસઃૈ ।
ચકાર દહનં તસ્ય રાવણસ્ય ગતાયષુઃ॥ ૪૭॥
અથા ગ્ વચના સીતાં રામાે વીક્ષ્ય સિુનમર્લામ્ ।
સ દષ્ટાે દેવ દૈશ્ચ જગ્રાહ િપ સિન્નધાૈ॥ ૪૮॥
તવવૈ યુક્તં કમત સવર્લાેકભયઙ્કરમ્ ।
તદ્વદેૈહ્યાઃ કૃતે રામ સા તુ લ મીભર્વા વભૂઃ॥ ૪૯॥
ઇત્યેવં દેવસઙ્ઘૈશ્ચ મુિન ભશ્ચા ભપૂ જતઃ ।
લ મણશ્ચ તુતાષેાથ રામાે િવશ્વાસમાયયાૈ॥ ૫૦॥
િવભીષણસ્ય ધમાર્ત્મા સત્યસ ધ ઉદારધીઃ ।
કારયામાસ લ મીવાનનજેુના ભષેચનમ્॥ ૫૧॥
તતઃ પુ પકમા હ્ય સહ મત્રજૈર્ગ પ તઃ ।
ભાયાર્નુ યાં સિહતઃ િક ક ધાં પ્રાપ રાઘવઃ॥ ૫૨॥
િક ક ધાિનલયાઃ સવાર્ઃ કપીનાં યાે ષતઃ પ્રયાઃ ।
સીતાકુતૂહલા પુ પં િવમાનં તાઃ સમા હન્॥ ૫૩॥
અથ દાશર થઃ શ્રીમા ભરતં દ્રષુ્ટ મચ્છયા ।
ભરદ્વા શ્રમં પ્રાપ્ત તત્ર તને િનવાિરતઃ॥ ૫૪॥
ભરતસ્યા તકં રામઃ પ્રષેયામાસ મા તમ્ ।
રામસ્યાદશર્નાદ્વિહ્નપ્રવેશં કાઙ્ક્ષતાે શમ્॥ ૫૫॥
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તત્ર તને મનુી દ્રણે સાનજુઃ સસહૃુદ્ગણઃ ।
સ તાષેિવવશનેાથ રામાેઽિપ િવિધપૂ જતઃ॥ ૫૬॥
રામાેઽથ સહ સઙ્ગ ય ભરતનેાિરઘા તના ।
અયાે યાં પ્રાિવશત્તૂણ મા ભશ્ચા ભન દતઃ॥ ૫૭॥
અથાયાે યાિનવાસા તે જનાઃ સવઽિપ તાે ષતાઃ ।
અ ભગ યાબ્રવુન્રામં ધ યા વય મ ત દુ્રતમ્॥ ૫૮॥
ચાતકા તુ ઘના દૃ ટ્વા મયૂરાશ્ચ યથા શશનૂ્ ।
આસાદ્ય માતર તાષંે તથા પ્રાપજુર્ના ભુિવ॥ ૫૯॥
અથા ભષેકં રામસ્ય વ સષ્ઠાદ્યા મુદાઽ વતાઃ ।
સિહતા મિ ત્ર ભશ્ચકુ્રવર્સવાે વાસવં યથા॥ ૬૦॥
અ ભષેકાે સવે સવ સગુ્રીવાદ્યાઃ કપીશ્વરાઃ ।
યથાહ પૂ જતાશ્ચાસન્ સ્રગ્ગ ધા બરભષૂણૈઃ॥ ૬૧॥
િવ શ ય મુક્તાહારેણ સીતયા હનુમાન્મુદમ્ ।
પૂ જતશ્ચ તથા લેભે યથા સીતાવલાેકને॥ ૬૨॥
સવાર્સાં વાનર ણાં ચ કાૈસલ્યા પતુ્રવ સલા ।
ભષૂણૈભૂર્ષયામાસ વસ્ત્રચ દનકુઙુ્કમૈઃ॥ ૬૩॥
રામાજ્ઞયાથ સવઽિપ સગુ્રીવાિદ લવઙ્ગમાઃ ।
િક ક ધાં લે ભરે કૃચ્છ્ર ાચ્છ્ર રામિવરહાતુરાઃ॥ ૬૪॥
અ તભક્તાે દ ઘર્ વી લઙ્કાસમરસાધકઃ ।
અનુજ્ઞાતઃ સ રામેણ લઙ્કાં પ્રાયા દ્વભીષણઃ॥ ૬૫॥
િપતુ સહંાસનં પ્રા ય ભ્રા ભઃ સિહતાેઽનઘઃ ।
િવરરાજ તથા રામાે યથા િવ સ્ત્રિવષ્ટપે॥ ૬૬॥
લ મણાનુમતે રામાે યાવૈરાજ્યં તુ દત્તવાન્ ।
ભરતાયાપ્રમેયાય પ્રાણાિ પ્રયતરાય સઃ॥ ૬૭॥
ચ વાર તે મહાત્માનઃ સભાયાર્ રઘુસત્તમાઃ ।
ખે સતારાે યથા ચ દ્ર તથા રેજુઃ વપત્તને॥ ૬૮॥
॥ ઇ ત શ્રીરામાેદ તે યુદ્ધકા ડઃ સમાપ્તઃ॥
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॥ અથ ઉત્તરકા ડઃ॥
રા પયર્ગ્રહીદેવ ભાયા રાવણદૂ ષતામ્ ।
ઇત્યજ્ઞજનવાદેન રામ તત્યાજ મૈ થલીમ્॥ ૧॥
ત દ્વિદ વાથ વા મીિકરાનીયનૈાં િન શ્રમમ્ ।
અ તવર્ત્ન સમાશ્વાસ્ય તત્રવૈાવાસય સખુમ્॥ ૨॥
ઋ ષ ભઃ પ્રા થતસ્યાથ રાઘવસ્ય િનયાેગતઃ ।
શત્રુઘ્નાે લવણં યુદ્ધે િનહત્યૈનાનપાલયત્॥ ૩॥
તપસ્ય તં તતઃ શદંૂ્ર શ બૂકાખ્યં રઘૂત્તમઃ ।
હ વા િવપ્રસ્ય કસ્યાિપ તં પતુ્રમ વયત્॥ ૪॥
રામે હેમમયી ં પત્ની ં કૃ વા યજ્ઞં િવત વ ત ।
આનીય સસતુાં સીતાં ત મૈ પ્રાચેતસાે દદાૈ॥ ૫॥
શઙ્ક્યમાના પનુશ્ચવંૈ રામેણ જનકાત્મ ।
ભૂ યા પ્રા થતયા દતં્ત િવવરં પ્રિવવેશ સા॥ ૬॥
var - the next shloka is found only in some editions

લ મણઃ સભયભ્રંશાદ્રામેણ સમપુે ક્ષતઃ ।
માનષું દેહમુ જ્ય વકં પં સમાિવશત્॥ ૭॥
અથ રામસ્ય િનદશા પાૈરૈઃ સહ વનાૈકસઃ ।
િનમ જ્ય સરયૂતીથ દેહં ત્ય વા િદવં યયુઃ॥ ૮॥
તતાે ભરતશત્રુઘ્નાૈ િનજં પમવાપતુઃ ।
રામાેઽિપ માનષું દેહં ત્ય વા ધામાિવશ વકમ્॥ ૯॥
શ્રીરામાેદ તમાખ્યાત મદં મ દિધયા મયા ।
સમીક્ષ્ય િનપુણૈ સદ્ ભઃ સશંાે ય પિરગ્ હ્યતામ્॥ ૧૦॥
var - the next shloka is found only in some editions

યષેાં પ્રસાદાદ્રામસ્ય ચિરતં ક તતં મયા ।
તા ગુ સવર્દા નાૈ મ નારાયણપરાયણાન્॥ ૧૧॥
ય તુ દાશર થભૂર્ વા રણે હ વા ચ રાવણમ્ ।
રરક્ષ લાેકા વૈકુ ઠઃ સ માં રક્ષતુ ચન્મયઃ॥ ૧૨॥
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॥ ઇ ત શ્રીરામાેદ તે ઉત્તરકા ડઃ સમાપ્તઃ॥

Encoded and proofread by P. P. Narayanaswami swami at mun.ca

Sriramodantam is a highly abridged version of Ramayana believed to

be written by Parameshwara Kavi in 15th century however,

as per New Catalogus Catalogorum vol 25, some manuscripts have Paramesvara as author

and some others Vasudeva Sastri.

–by Parameshvara. Deshamangalam 1441-42.

–by (NAreri) VAsudevashAtrin. Oppert I. 2723. .25.80-81.

https:/ /vmlt.in/ncc/25?page=18

Kannada edition of Ramodantam in DLI collection mentioned Paramesvara Kavi as author.

It has been in use as the first text in old Sanskrit curriculum of Kerala for last five centuries.

As per this curriculum the students were taught this text along with Amarakosha and

Siddharoopam immediately after they had learnt the Sanskrit alphabets (Varnamala).

᳚There is a popular folklore going around in Thrissur District of Kerala :
There is a temple, tiruviLakkAva by name between Thrissur Kodungallur (could be near

a place called Urakam) where the presence of the Goddess of Learning, Saraswati, is very

strong and even now, I am sure, a lot of parents must be doing the vidyArambham of their

children in that temple.

Folklore has it that the naivedyam made to the Goddess is not distributed, but dumped into

a well as otherwise the consumer will have too much knowledge! Be that as it may, around

400/500 years back, one day, as the naivedyam was being taken to be dumped at the usual

place (probably a dry well) due to carelessness (or, maybe prArabdha), a plantain fruit fell

down. A local Namboothiri, an idiot by name Vasudevan, blissfully unaware that this was a

fruit which had been offered as naivedyam to the Goddess, found a plantain on the roadside

and beat a Warasyar (a lady attached to the temple for specific duties) to it! He ate the

plantain and casually threw the skin on the side. The pious lady who was a witness to the

plantain falling and also being aware of the greatness of the fruit ate the skin of the fruit

and became a Panditha overnight. It is this Ikkaali Warasyar who is the author of two works
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- pANDavacharitam and shrIrAmodantam. Vasudevan Namboothiri, no doubt became a

wise man and one version has it that he married the Warasyar lady later. ᳚ - Surendran

Shri Ramodantam
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