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saptarShirAmAyaNam

સપ્ત ષરામાયણમ્

કા યપાેઽિત્રભર્રદ્વા ે િવશ્વા મત્રાેઽથ ગાૈતમઃ ।
જમદ ગ્ વર્ સષ્ઠશ્ચ સપ્તૈતે મુિનપુઙ્ગવાઃ ॥
કા યપઃ - બાલકા ડમ્

તઃ શ્રી રઘનુાયકાે દશરથાન્મુ યાશ્રય તાટકાં
હ્ વા ર ક્ષતકાૈ શકક્રતવુરઃ કૃ વા યહલ્યાં શભુામ્ ।
ભઙ્ વા દ્રશરાસનં જનક ં પાણાૈ ગ્ હી વા તતાે
જ વાદ્ધાર્ વિન ભાગર્વં પનુરગા સીતાસમેતઃ પુર મ્ ॥

અિત્રઃ - અયાે યાકા ડમ્
દાસ્યા મ થરયા દયારિહતયા દુભિદતા કૈકયી
શ્રીરામપ્રથમા ભષેકસમયે માતા યયાચદ્વરાૈ ।
ભતાર્રં ભરતઃ પ્રશા તુ ધરણી ં રામાે વનં ગચ્છતા-
િદત્યાક યર્ સચાેત્તરં નિહ દદાૈ દુઃખને મૂચ્છા ગતઃ ॥

ભરદ્વાજઃ -આર યકા ડમ્
શ્રીરામઃ િપ શાસનાદ્વનમગાત્ સાૈ મિત્રસીતા વતાે
ગંગાં પ્રા ય જટાં િનબ ય સગુહઃ સ ચ્ચત્રકૂટે વસન્ ।
કૃ વા તત્ર િપ િક્રયાં સભરતાે દ વાઽભયં દ ડકે
પ્રા યાગ ત્યમનુીશ્વરં તદુિદતં વા ધનુશ્ચાક્ષયમ્ ॥

િવશ્વા મત્રઃ - િક ક ધાકા ડમ્
ગ વા પ ચવટ મગ ત્યવચનાદ્દ વાઽભયં માૈિનનાં
છ વા શપૂર્ણખાસ્યકણર્યુગલં ત્રાતું સમ તાન્ મનુીન્ ।
હ વા તં ચ ખરં સવુણર્હિરણં ભ વા તથા વા લનં
તારારત્ન મવૈિરરાજ્યમકરાે સવ ચ સગુ્રીવસાત્ ॥

ગાૈતમઃ - સુ દરકા ડમ્
દૂતાે દાશરથેઃ સલીલમુદધી ં તી વાર્ હનૂમાન્ મહાન્
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દૃ ટ્વાઽશાેકવને સ્થતાં જનક ં દ વાંગુલેમુર્િદ્રકામ્ ।
અક્ષાદ નસરુાિન્નહત્ય મહતી ં લઙ્કાં ચ દગ્ વા પનુઃ
શ્રીરામં ચ સમેત્ય દેવ જનની દષૃ્ટા મયેત્યબ્રવીત્ ॥

જમદ ગ્ ઃ - યુદ્ધકા ડમ્
રામાે બદ્ધપયાેિનિધઃ કિપવરૈવ રૈનર્લાદ્યૈ ર્તાે
લઙ્કાં પ્રા ય સકંુભકણર્તનજંુ હ વા રણે રાવણમ્ ।
સયામ્ યસ્ય િવભીષણં પનુરસાૈ સીતાપ તઃ પુ પકા-
ઢઃ સન્ પુરમાગતઃ સભરતઃ સહાસનસ્થાે બભાૈ ॥

વ સષ્ઠઃ - ઉત્તરકા ડમ્
હેમ ત ભસહસ્રષાેડશમહાસાૈધા તરાગ્રે લસ-
દ્વિેદસ્થં નવરત્નક લતમહા સહાસને સીતયા ।
શત્રુઘે્નન ચ લ મણને ભરતનેારાિધતં રાઘવં
િવશ્વા મત્રવ સષ્ઠપૂવર્મુિન ભઃ પટ્ટા ભ ષક્તં ભજે ॥
શ્રી રામાે હયમેધમખુ્યમખકૃત્ સ યક્ પ્ર ઃ પાલયન્
કૃ વા રાજ્યમથાનજુશ્ચ સુ ચરં ભૂિર વધમાર્ વતાૈ ।
પતુ્રાૈ ભ્રા સમ વતાૈ કુશલવાૈ સસં્થા ય ભૂમ ડલે
સાેઽયાે યાપુરવા સ ભશ્ચ સરયૂ નાતઃ પ્રપેદે િદવમ્ ॥

સવ ઋષયઃ -
શ્રીરામસ્ય કથાસધુા તમધુરાન્ શ્લાેકાિનમાનુત્તમાન્
યે શ ◌ૃ વ ત પઠ ત ચ પ્ર તિદનં તેઽઘાૈઘિવ વં સનઃ ।
શ્રીમ તાે બહુપતુ્રપાતૈ્રસિહતા ભુ વેહ ભાેગા શ્ચરં
ભાેગા તે તુ સદા ચતં સરુગણૈિવ ણાે લર્ભ તે પદમ્ ॥

॥ ઇ ત શ્રીસપ્ત ષરામાયણં સ પૂણર્મ્ ॥
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