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Yogavasishtha

યાેગવા સષ્ઠઃ

વૈરાગ્યપ્રકરણં પ્રથમમ્ ।
પ્રથમઃ સગર્ઃ

। શ્રીમહાગણપ તચરણારિવ દા યાં નમઃ ।
॥ શ્રીઃ॥
યતઃ સવાર્ ણ ભૂતાિન પ્ર તભા ત સ્થતાિન ચ ।
યત્રવૈાપેશમં યા ત ત મૈ સત્યાત્મને નમઃ॥ ૧॥
જ્ઞાતા જ્ઞાનં તથા જ્ઞેયં દ્રષ્ટા દશર્નદૃ યભૂઃ ।
કતાર્ હેતુઃ િક્રયા ય માત્ત મૈ જ્ઞ યાત્મને નમઃ॥ ૨॥
સુ્ફર ત સીકરા ય માદાન દસ્યા બરેઽવનાૈ ।
સવષાં વનં ત મૈ બ્રહ્માન દાત્મને નમઃ॥ ૩॥
સતુી ણાે બ્રાહ્મણઃ ક શ્ચ સશંયાકૃષ્ટમાનસઃ ।
અગ તેરાશ્રમં ગ વા મુિન પપ્રચ્છ સાદરમ્॥ ૪॥
સતુી ણ ઉવાચ ।
ભગવ ધમર્ત વજ્ઞ સવર્શાસ્ત્રિવિન શ્ચત ।
સશંયાેઽ ત મહાનેક વમેતં કૃપયા વદ॥ ૫॥
માેક્ષસ્ય કારણં કમર્ જ્ઞાનં વા માેક્ષસાધનમ્ ।
ઉભયં વા િવિન શ્ચત્ય અેકં કથય કારણમ્॥ ૬॥
અગ ત ઉવાચ ।
ઉભા યામવે પક્ષા યાં યથા ખે પ ક્ષણાં ગ તઃ ।
તથવૈ જ્ઞાનકમર્ યાં યતે પરમં પદમ્॥ ૭॥
કેવલા કમર્ણાે જ્ઞાનાન્નિહ માેક્ષાેઽ ભ યતે ।
િક તૂભા યાં ભવને્માેક્ષઃ સાધનં તૂભયં િવદુઃ॥ ૮॥
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અ મન્નથ પુરા ત્ત મ તહાસં વદા મ તે ।
કા યાખ્યઃ પુરા ક શ્ચદ્બ્રાહ્મણાેઽધીતવેદકઃ॥ ૯॥
અ ગ્ વે યસ્ય પતુ્રાેઽભૂદ્વદેવેદાઙ્ગપારગઃ ।
ગુરાેરધીતિવદ્યઃ સન્નાજગામ ગ્ હં પ્ર ત॥ ૧૦॥
તસ્થાવકમર્કૃત્તૂ ણી ં સશંયાનાે ગ્ હે તદા ।
અ ગ્ વે યાે િવલાેક્યાથ પતંુ્ર કમર્િવવ જતમ્॥ ૧૧॥
પ્રાહ અેતદ્વચાે િન દં્ય ગુ ઃ પતંુ્ર િહતાય ચ ।
અ ગ્ વે ય ઉવાચ ।
િકમેત પુત્ર કુ ષે પાલનં ન વકમર્ણઃ॥ ૧૨॥
અકમર્િનરતઃ સ દ્ધ કથં પ્રા સ્ય સ તદ્વદ ।
કમર્ણાેઽ માિન્ન તેઃ િક કારણં તિન્નવેદ્યતામ્॥ ૧૩॥
કા ય ઉવાચ ।
યાવ જવમ ગ્ હાતે્રં િનતં્ય સ યામપુાસયેત્ ।
પ્ર ત્ત પાે ધમાઽયં શ્રુત્યા ત્યા ચ ચાેિદતઃ॥ ૧૪॥
ન ધનને ભવને્માેક્ષઃ કમર્ણા પ્રજયા ન વા ।
ત્યાગમાત્રેણ િક વેતે યતયાેઽશ્ન ત ચા તમ્॥ ૧૫॥
ઇ ત શ્રુત્યાદ્વર્યાેમર્ યે િક કતર્વં્ય મયા ગુરાે ।
ઇ ત સ ધગ્ધતાં ગ વા તૂ ણી ં ભૂતાેઽ મ કમર્ ણ॥ ૧૬॥
અગ ત ઉવાચ ।
ઇત્યુ વા તાત િવપ્રાેઽસાૈ કા યાે માનૈમાગતઃ ।
તથાિવધં સતંુ દૃ ટ્વા પનુઃ પ્રાહ ગુ ઃ સતુમ્॥ ૧૭॥
અ ગ્ વે ય ઉવાચ ।

પતુ્ર કથામેકાં તદથ હૃદયેઽ ખલમ્ ।
મત્તાેઽવધાયર્ પતુ્ર વં યથેચ્છ સ તથા કુ ॥ ૧૮॥
સુ ચનાર્મ કા ચ સ્ત્રી અ સરાેગણાૈત્તમા ।
ઉપિવષ્ટા િહમવતઃ શખરે શ ખસં તે॥ ૧૯॥
રમ તે કામસ તપ્તાઃ િકન્નયા યત્ર િકન્નરૈઃ ।
વધુર્ યાેઘને સં ષ્ટે મહાઘાૈઘિવના શના॥ ૨૦॥
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દૂત મ દ્રસ્ય ગચ્છ તમ તિરક્ષે દદશર્ સા ।
તમવુાચ મહાભાગા સુ ચશ્ચા સરાવેરા॥ ૨૧॥
સુ ચ વાચ ।
દેવદૂત મહાભાગ કુત આગ યતે વયા ।
અધનુા કુત્ર ગ તા સ ત સવ કૃપયા વદ॥ ૨૨॥
દેવદૂત ઉવાચ ।
સાધુ ષં્ટ વયા સભુ્રુ યથાવ કથયા મ તે ।
અિરષ્ટનેમી રાજ ષદર્ વા રાજં્ય સતુાય વૈ॥ ૨૩॥
વીતરાગઃ સ ધમાર્ત્મા િનયર્યાૈ તપસે વનમ્ ।
તપશ્ચરત્યસાૈ રા પવર્તે ગ ધમાદને॥ ૨૪॥
કાય કૃ વા મયા તત્ર તતઆગ યતેઽધનુા ।
ગ તા મ પાશ્વ શક્રસ્ય તં ત્તા તં િનવેિદતુમ્॥ ૨૫॥
અ સરા ઉવાચ ।
ત્તા તઃ કાેઅઽભવત્તત્ર કથય વ મમ પ્રભાે ।
પ્રષુ્ટકામા િવનીતા મ નાેદ્વગંે કતુર્મહર્ સ॥ ૨૬॥
દેવદૂત ઉવાચ ।

ભદ્રે યથા ત્તં િવ તરેણ વદા મ તે ।
ત મન્રા જ્ઞ વને તત્ર તપશ્ચર ત દુ તરમ્॥ ૨૭॥
ઇત્યહં દેવરાજેન સભુ્રુરાજ્ઞાિપત તદા ।
દૂત વં તત્ર ગચ્છાશુ ગ્ હી વેદં િવમાનકમ્॥ ૨૮॥
અ સરાેગણસયંુક્તં નાનાવાિદત્રશાે ભતમ્ ।
ગ ધવર્ સદ્ધયકૈ્ષશ્ચ િકન્નરાદ્યૈશ્ચ શાે ભતમ્॥ ૨૯॥
તાલવે દઙ્ગાિદ પવર્તે ગ ધમાદને ।
નાના ક્ષસમાક ણ ગ વા ત મ ગરાૈ શભુે॥ ૩૦॥
અિરષ્ટને મ રા નં દૂતારાે ય િવમાનકે ।
આનય વગર્ભાેગાય નગર મમરાવતીમ્॥ ૩૧॥
દૂત ઉવાચ ।
ઇત્યાજ્ઞાં પ્રા ય શક્રસ્ય ગ્ િહ વા ત દ્વમાનકમ્ ।
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સવાપસ્કરસયંુક્તં ત મન્નદ્રાવહં યયાૈ॥ ૩૨॥
આગત્ય પવર્તે ત મન્રાજ્ઞાે ગ વાઽઽશ્રમં મયા ।
િનવેિદતા મહે દ્રસ્ય સવાર્જ્ઞાઽિરષ્ટનેમયે॥ ૩૩॥
ઇ ત મદ્વચનં શ્રુ વા સશંયાનાેઽવદચ્છુભે ।
રા વેાચ ।
પ્રષુ્ટ મચ્છા મ દૂત વાં તન્મે વં વક્તુમહર્ સ॥ ૩૪॥
ગુણા દાષેાશ્ચ કે તત્ર વગ વદ મમાગ્રતઃ ।
જ્ઞા વા સ્થ ત તુ તત્રત્યાં કિર યેઽહં યથા ચ॥ ૩૫॥
દૂત ઉવાચ ।
વગ પુ યસ્ય સામ યા ભજુ્યતે પરમં સખુમ્ ।
ઉત્તમને તુ પુ યને પ્રા ાે ત વગર્મુત્તમમ્॥ ૩૬॥
મ યમને તથા મ યઃ વગા ભવ ત ના યથા ।
કિનષે્ઠન તાે પુ યને વગા ભવ ત તાદશૃઃ॥ ૩૭॥
પરાે કષાર્સિહ વં પધાર્ ચવૈ સમૈશ્ચ તૈઃ ।
કિનષે્ઠષુ ચ સ તાષેાે યાવ પુ યક્ષયાે ભવેત્॥ ૩૮॥
ક્ષીણે પુ યે િવશ ત્યેતં મત્યર્લાેકં ચ માનવાઃ ।
ઇત્યાિદગુણદાષેાશ્ચ વગ રાજન્નવ સ્થતાઃ॥ ૩૯॥
ઇ ત શ્રુ વા વચાે ભદ્રે સ રા પ્રત્યભાષત ।
રા વેાચ ।
નેચ્છા મ દેવદૂતાહં વગર્મીદૃ ગ્વધં ફલમ્॥ ૪૦॥
અતઃ પરં મહાેગ્રં ચ તપઃ કૃ વા કલવેરમ્ ।
ત્યક્ષ્યા યહમશદંુ્ધ િહ ણા વચ મવાેરગઃ॥ ૪૧॥
દેવદૂત િવમાનેદં ગ્ હી વા વં યથાગતઃ ।
તથા ગચ્છ મહે દ્રસ્ય સિન્નધાૈ વં નમાેઽ તુ તે॥ ૪૨॥
દે દૂત ઉવાચ ।
ઇત્યુક્તાેઽહં ગતાે ભદ્રે શક્રસ્યાગ્રે િનવેિદતુમ્ ।
યથા ત્તં િનવેદ્યાથ મહદાશ્ચયર્તાં ગતઃ॥ ૪૩॥
પનુઃ પ્રાહ મહે દ્રાે માં શ્લ ણં મધુરયા ગરા ।
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ઇ દ્ર ઉવાચ ।
દૂત ગચ્છ પનુ તત્ર તં રા નં નયાશ્રમમ્ । । ૪૪॥
વા મીકેજ્ઞાર્તત વસ્ય વભાેધાથ િવરા ગણમ્ ।
સ દેશં મમ વા મીકેમર્હષ વં િનવેદય॥ ૪૫॥
મહષ વં િવનીતાય રાજ્ઞેઽ મૈ વીતરા ગણે ।
ન વગર્ મચ્છતે ત વં પ્રબાેધાય મહામનુે॥ ૪૬॥
તને સસંારદુઃખાતા માેક્ષમે ય ત ચ ક્રમાત્ ।
ઇત્યુ વા દેવરાજેન પ્રે ષતાેઽહં તદ તકે॥ ૪૭॥
મયાગત્ય પનુ તત્ર રા વ મીકજન્મને ।
િનવેિદતા મહે દ્રસ્ય રાજ્ઞા માેક્ષ્યસ્ય સાધનમ્॥ ૪૮॥
તતાે વ મીકજન્માસાૈ રા નં સમ ચ્છત ।
અનામયમ તપ્રીત્યા કુશલપ્રશ્નવાતર્યા॥ ૪૯॥
રા વેાચ ।
ભગવ ધમર્ત વજ્ઞ જ્ઞાતજ્ઞેય િવદાવંર ।
કૃતાથાઽહં ભવદષૃ્ટ ા તદેવ કુશલં મમ॥ ૫૦॥
ભગવ પ્રષુ્ટ મચ્છા મ તદિવઘે્નન મે વદ ।
સસંારબ ધદુઃખાત કથં મુ ચા મ તદ્વદ॥ ૫૧॥
વા મીિક વાચ ।

રાજ પ્રવક્ષ્યા મ રામાયણમખ ડતમ્ ।
શ્રુ વાવધાયર્ યત્નને વન્મુક્તાે ભિવ ય સ॥ ૫૨॥
વ સષ્ટરામસવંાદં માેક્ષાપેાયકથાં શભુામ્ ।
જ્ઞાત વભાવાે રાજે દ્ર વદા મ શ્રૂયતાં બુધ॥ ૫૩॥
રા વેચ ।
કાે રામઃ ક દશૃઃ કસ્ય બદ્ધાે વા મુક્ત અેવ વા ।
અેતન્મે િન શ્ચતં બ્રૂિહ જ્ઞાનં ત વિવદાં વર॥ ૫૪॥
વા મીિક વાચ ।
શાપવ્યાજવશાદેવ રાજવષેધરાે હિરઃ ।
આહૃતાજ્ઞાનસ પન્નઃ િક ચજ્જ્ઞાેઽસાૈ ભવ પ્રભુઃ॥ ૫૫॥
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રા વેચ ।
ચદાન દ વ પે િહ રામે ચૈત યિવગ્રહે ।
શાપસ્ય કારણં બ્રૂિહ કઃ શપ્તા ચે ત મે વદ॥ ૫૬॥
વા મીિક વાચ ।
સન કુમારાે િન કામ અવસદ્બ્રહ્મસદ્મિન ।
વૈકુ ઠાદાગતાે િવ સૈ્ત્રલાેક્યાિધપ તઃ પ્રભુઃ॥ ૫૭॥
બ્રહ્મણા પૂ જતસ્ત્ર સત્યલાેકિનવા સ ભઃ ।
િવના કુમારં તં દૃ ટ્વા હ્યવુાચ પ્રભુર શ્વરઃ॥ ૫૮॥
સન કુમાર ત ધાેઽ સ િન કામાે ગવર્ચેષ્ટયા ।
અત વં ભવ કામાતર્ઃ શરજન્મે ત નામતઃ॥ ૫૯॥
તનેાિપ શાિપતાે િવ ઃ સવર્જ્ઞ વં તવા ત યત્ ।
િક ચ કાલં િહ તત્ત્ય વા વમજ્ઞાની ભિવ ય સ॥ ૬૦॥
ગુભાર્યા હતાં દૃ ટ્વા હ્યવુાચ ક્રાેધમૂ ચ્છતઃ ।

િવ ણાે તવાિપ ભાયાર્યા િવયાેગાે િહ ભિવ ય ત॥ ૬૧॥
દયા શાિપતાે િવ છલનં ય વયા કૃતમ્ ।

અત વં સ્ત્રીિવયાેગં તુ વચનાન્મમ યાસ્ય સ॥ ૬૨॥
ભાયાર્ િહ દેવદત્તસ્ય પયાે ણીતીરસં સ્થતા ।
સહવષે ગ્વ ં દૃ ટ્વા પ ચ વમાગતા॥ ૬૩॥

તને શપ્તાે િહ હિરદુર્ઃખાતર્ઃ સ્ત્રીિવયાેગતઃ ।
તવિપ ભાયર્યા સાધ િવયાેગાે િહ ભિવ ય ત॥ ૬૪॥
ગુણવૈં કુમારેણ શાિપતાે દેવશમર્ણા ।
દયા શાિપતાે િવ તને માનુ યતાં ગતઃ॥ ૬૫॥

અેતત્તે ક થતં સવ શાપવ્યાજસ્ય કારણમ્ ।
ઇદાની ં વ ચ્મ ત સવ સાવધાનમ તઃ ॥ ૬૬॥
ઇત્યાષ શ્રીમદવા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે દેવદૂતાેક્તે
માેક્ષાપેાયે દ્વાિત્રશ સાહ યાં સિંહતાયાં વૈરાગ્યપ્રકરણે
સતૂ્રપાતનકાે નામ પ્રથમઃ સગર્ઃ॥ ૧॥
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દ્વતીયઃ સગર્ઃ

િદિવ ભૂમાૈ તથાકાશે બિહર તશ્ચ મે િવભુઃ ।
યાે િવભાત્યવભાસાત્મા ત મૈ સવાર્ત્મને નમઃ॥ ૧॥
વા મીિક વાચ ।
અહં બદ્ધાે િવમુક્તઃ સ્યા મ ત યસ્યા ત િનશ્ચયઃ ।
નાત્ય તમજ્ઞાે નાેત જ્ઞઃ સાેઽ મ છાસે્ત્રઽિધકારવાન્॥ ૨॥
કથાપેાયા વચાયાર્દાૈ માેક્ષાપેાયાિનમાનથ ।
યાે િવચારય ત પ્રજ્ઞાે ન સ ભૂયાેઽ ભ યતે॥ ૩॥
અ મન્રામાયણે રામકથાપેાયાન્મહાબલાન્ ।
અેતાં તુ પ્રથમં કૃ વા પુરાહમિરમદર્ન॥ ૪॥
શ યાસા મ િવનીતાય ભરદ્વા ય ધીમતે ।
અેકાગ્રાે દત્તવાં ત મૈ મ ણમ ધિરવા થને॥ ૫॥
તત અેતે કથાપેાયા ભરદ્વાજેન ધીમતા ।
ક મ શ્ચન્મે ગહને બ્રહ્મણાેઽગ્ર ઉદાહૃતાઃ॥ ૬॥
અથાસ્ય તુષ્ટાે ભગવા બ્રહ્મા લાેકિપતામહઃ ।
વરં પતુ્ર ગ્ હાણે ત તમવુાચ મહાશયઃ॥ ૭॥
ભરદ્વાજ ઉવાચ ।
ભગવ ભૂતભવ્યેશ વરાેઅયં મ/ેઽદ્ય રાેચતે ।
યનેેયં જનતા દુઃખાન્મુચ્યતે તદુદાહર॥ ૮॥
શ્રીબ્રહ્માવેાચ ।
ગુ ં વા મીિકમત્રાશુ પ્રાથર્ય વ પ્રયત્નતઃ ।
તનેેદં ય સમાર ધં રામાયણમિન દતમ્॥ ૯॥
ત મ છુતે નરાે માેહા સમગ્રા સ તિર ય ત ।
સતેનુવેા બુધેઃ પારમપારગુણશા લના॥ ૧૦॥
શ્રીવા મીિક વાચ ।
ઇત્યુ વા સ ભરદ્વાજં પરમેષ્ઠ મદાશ્રમમ્ ।
અ યાસગચ્છ સમં તને ભરદ્વાજેન ભૂતકૃત્॥ ૧૧॥
તૂણ સ પૂ જતાે દેવઃ સાેઽઘ્યર્પાદ્યાિદના મયા ।
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અવાેચન્માં મહાસ વઃ સવર્ભૂતિહતે રતઃ॥ ૧૨॥
રામ વભાવકથનાદ માદ્વરમનુે વયા ।
નાેદ્વગેા સ પિરત્યાજ્યઆસમાપ્તેરિન દતાત્॥ ૧૩॥
ગ્ર થનેાનને લાેકાેઽયમ મા સસંારસઙ્કટાત્ ।
સમુત્તિર ય ત ક્ષપં્ર પાેતનેવેાશુ સાગરાત્॥ ૧૪॥
વક્તું તદેવમવેાથર્મહમાગતવાનયમ્ ।
કુ લાેકિહતાથ વં શાસ્ત્ર મત્યુક્તવાનજઃ॥ ૧૫॥
મમ પુ યાશ્રમાત્ત મા ક્ષણાદ ત દ્ધમાગતઃ ।
મુહૂતાર્ યુ થતઃ પ્રાેચ્ચૈ તરઙ્ગ ઇવ વાિરણઃ॥ ૧૬॥
ત મ પ્રયાતે ભવત્યહં િવ મયમાગતઃ ।
પનુ તત્ર ભરદ્વાજંઅ ચ્છં વસ્થયા િધયા॥ ૧૭॥
િકમતેદ્બ્રહ્મણા પ્રાેક્તં ભરદ્વાજ વદાશુ મે ।
ઇત્યુક્તને પનુઃ પ્રાેક્તં ભરદ્વાજેન તને મે॥ ૧૮॥
ભરદ્વાજ ઉવાચ ।
અેતદુક્તં ભગવતા યથા રામાયણં કુ ।
સવર્લાેકિહતાથાર્ય સસંારાણર્વતારકમ્॥ ૧૯॥
મહં્ય ચ ભગવ બ્રૂિહ કથં સસંારસઙ્કટે ।
રામાે વ્યવહૃતાે હ્ય મ ભરતશ્ચ મહામનાઃ॥ ૨૦॥
શત્રુઘ્નાે લ મણશ્ચાિપ સીતા ચાિપ યશ વની ।
રામાનુયાિયન તે વા મિ ત્રપતુ્રા મહાિધયઃ॥ ૨૧॥
િનદુર્ઃ ખતાં યથૈતે નુ પ્રાપ્તા તદ્બ્રૂિહ મે સુ્ફટમ્ ।
તથવૈાહં ભિવ યા મ તતાે જનતયા સહ॥ ૨૨॥
ભરદ્વાજેન રાજે દ્ર વદેત્યુક્તાેઽ મ સાદરમ્ ।
તદા કતુ િવભાેરાજ્ઞામહં વક્તું પ્ર ત્તવાન્॥ ૨૩॥

વ સ ભરદ્વાજ યથા ષં્ટ વદા મ તે ।
શ્રુતને યને સમંાેહમલં દૂરે કિર ય સ॥ ૨૪॥
તથા વ્યવહર પ્રાજ્ઞ યથા વ્યવહૃતઃ સખુી ।
સવાર્સસંક્તયા બુદ્ યા રામાે રા વલાેચનઃ॥ ૨૫॥
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લ મણાે ભરતશ્ચવૈ શત્રુઘ્નશ્ચ મહામનાઃ ।
કાૈસલ્યા ચ સુ મત્રા ચ સીતા દશરથ તધા॥ ૨૬॥
કૃતાસ્ત્રશ્ચાઽિવરાેધશ્ચ બાેધપારમપુાગતાઃ ।
વ સષ્ઠાે વામદેવશ્ચ મિ ત્રણાેઽષ્ટાૈ તથેતરે॥ ૨૭॥
ષ્ટજર્ય તાે ભાસશ્ચ સત્યાે િવજય અેવ િહ ।

િવભીષણઃ સષુેણશ્ચ હનુમાિન દ્ર જત્તથા॥ ૨૮॥
અેતેઽષ્ટાૈ મિ ત્રણ પ્રાેક્તાઃ સમનીરાગચેતસઃ ।
વન્મુક્તા મહાત્માનાે યથાપ્રાપ્તાનવુ તનઃ॥ ૨૯॥

અેતૈયર્થા હુતં દતં્ત ગ્ હીતમુ ષતં તમ્ ।
તથા ચેદ્વતર્સે પતુ્ર મુક્ત અેવા સ સઙ્કટાત્॥ ૩૦॥
અપારસસંારસમુદ્રપાતી

લ વા પરાં યુ ક્તમુદારસ વઃ ।
નશાેકમાયા ત ન દૈ યમે ત

ગત વર તષ્ઠ ત િનત્ય પ્તઃ॥ ૩૧॥
ઇત્યાષ શ્રીમદવા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
વૈરાગ્યપ્રકરણે સતૂ્રપાતનકાે નામ દ્વતીયઃ સગર્ઃ॥ ૨॥

તીયઃ સગર્ઃ

ભરદ્વાજ ઉવાચ ।
વન્મુક્ત સ્થ ત બ્રહ્મ કૃ વા રાઘવમાિદતઃ ।

ક્રમા કથય મે િનતં્ય ભિવ યા મ સખુી યથા॥ ૧॥
શ્રીવા મીિક વાચ ।
ભ્રમસ્ય ગતસ્યાસ્ય તસ્યાકાશવણર્વત્ ।
અપનુઃ મરણં મ યે સાધાે િવ મરણં વરમ્॥ ૨॥
દૃ યાત્ય તાભાવબાેધં િવના તન્નાનુભૂયતે ।
કદા ચ કેન ચન્નામ વબાેધાેઽ વ યતામતઃ॥ ૩॥
સ ચેહ સ ભવત્યેવ તદથર્ મદમાતતમ્ ।
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શાસ્ત્રમાકણર્ય સ ચેત્ત વમા સ્ય સ ના યથા॥ ૪॥
જગદ્ભ્રમાેઽયં દૃ યાેઽિપ ના ત્યેવેત્યનુભૂયતે ।
વણા વ્યાે ઇવાખેદા દ્વચારણામનુાઽનઘ॥ ૫॥
દૃ યં ના તી ત બાેધને મનસાે દૃ યમાજર્નમ્ ।
સ પનં્ન દેત્તદુ પન્ના પરા િનવાર્ણિન ર્ તઃ॥ ૬॥
અ યથા શાસ્ત્રગતષુ લુઠતાં ભવતા મહ ।
ભવત્યકૃિત્રમાજ્ઞાનાં ક પૈરિપ ન િન ર્ તઃ॥ ૭॥
અશષેેણ પિરત્યાગાે વાસનાનાં ય ઉત્તમઃ ।
માેક્ષ ઇત્યુચ્યતે બ્રહ્મ સ અેવ િવમલક્રમઃ॥ ૮॥
ક્ષીણાયાં વાસનાયાં તુ ચેતાે ગલ ત સ વરમ્ ।
ક્ષીણાયાં શીતસ તત્યાં બ્રહ્મ હમકણાે યથા॥ ૯॥
અયં વાસનયા દેહાે િધ્રયતે ભૂતપ જરઃ ।
તનનુા તિનિવષ્ટેન મુક્તાૈઘ ત તનુા યથા॥ ૧૦॥
વાસના દ્વિવધા પ્રાેક્તા શદુ્ધા ચ મ લના તથા ।
મ લના જન્મનાે હેતુઃ શદુ્ધા જન્મિવના શની॥ ૧૧॥
અજ્ઞાનસઘુનાકારા ઘનાહઙ્કારશા લની ।
પનુજર્ન્મકર પ્રાેક્તા મ લના વાસના બુધૈઃ॥ ૧૨॥
પનુજર્ન્માઙુ્કરં ત્ય વા સ્થતા સ ષ્ટબીજવત્ ।
દેહાથ િધ્રયતે જ્ઞાતજ્ઞેયા શદુ્ધે ત ચાેચ્યતે॥ ૧૩॥
અપનુજર્ન્મકરણી વન્મુક્તષેુ દેિહષુ ।
વાસના િવદ્યતે શદુ્ધા દેહે ચક્ર અેવ ભ્રમઃ॥ ૧૪॥
યે શદુ્ધવાસના ભૂયાે ન જન્માનથર્ભાજનમ્ ।
જ્ઞાતજ્ઞેયા ત ઉચ્ય તે વન્મુક્તા મહાિધયઃ॥ ૧૫॥
વન્મુ ક્તપદં પ્રાપ્તાે યથા રામાે મહામ તઃ ।

તત્તેઽહં વક્ષ્યા મ જરામરણશા તયે॥ ૧૬॥
ભરદ્વાજ મહાબુદ્ધે રામક્રમ મમં શભુમ્ ।

વક્ષ્યા મ તનેવૈ સવ જ્ઞાસ્ય સ સવર્દા॥ ૧૭॥
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િવદ્યાગ્ હા દ્વિન ક્ર ય રામાે રા વલાેચનઃ ।
િદવસા યનયદ્રહેે લીલા ભરકુતાેભયઃ॥ ૧૮॥
અથ ગચ્છ ત કાલે તુ પાલયત્યવિન પે ।
પ્ર સુ વીતશાેકાસુ સ્થતાસુ િવગત વરમ્॥ ૧૯॥
તીથર્પુ યાશ્રમશ્રેણીદ્રર્ષુ્ટમુ ક ઠતં મનઃ ।
રામસ્યાભૂદ્ શં તત્ર કદા ચ ગુણશા લનઃ॥ ૨૦॥
રાઘવ ચ તિય વવૈમપેુત્ય ચરણાૈ િપતુઃ ।
હંસઃ પદ્માિવવ નવાૈ જગ્રાહ નખકેસરાૈ॥ ૨૧॥
શ્રીરામ ઉવાચ ।
તીથાર્િન દેવસદ્માિન વના યાયતનાિન ચ ।
દ્રષુ્ટમુ ક ઠતં તાત મમેદં નાથ માનસમ્॥ ૨૨॥
તદેતામ થતાં પવૂા સફલાં કતુર્મહર્ સ ।

ન સાેઽ ત ભવુને નાથ વયા યાેઽથ ન માિનતઃ॥ ૨૩॥
ઇ ત સં પ્રા થતાે રા વ સષે્ઠન સમં તદા ।
િવચાયાર્મુ ચદેવનૈં રામં પ્રથમમ થનમ્॥ ૨૪॥
શભુે નક્ષત્રિદવસે ભ્રા યાં સહ રાઘવઃ ।
મઙ્ગલાલઙૃ્કતવપુઃ કૃત વ ત્યયનાે દ્વજૈઃ॥ ૨૫॥
વ સષ્ઠપ્રિહતૈિવપ્રૈઃ શાસ્ત્રજ્ઞૈશ્ચ સમ વતઃ ।
નગ્ધૈ ક તપયૈરેવ રાજપતુ્રવરૈઃ સહ॥ ૨૬॥

અ બા ભિવિહતાશી ભરા લઙ્ગ્યા લઙ્ગ્ય ભૂ ષતઃ ।
િનરગા વગ્ હાત્ત માત્તીથર્યાત્રાથર્મુદ્યતઃ॥ ૨૭॥
િનગર્તઃ વપુરા પાૈરે તૂયર્ઘાષેેણ વાિદતઃ ।
પીયમાનઃ પુરસ્ત્રીણાં નતે્રૈ ર્ઙ્ગાૈઘભઙ્ગુરૈઃ॥ ૨૮॥
ગ્રામીણલલનાલાેલહ તપદ્માપનાેિદતૈઃ ।
લાજવષિવક ણાર્ત્મા િહમૈિરવ િહમાચલઃ॥ ૨૯॥
આવજર્ય વપ્રગણા પિર વ પ્ર શષઃ ।
આલાેકય દગ તાંશ્ચ પિરચક્રામ ઙ્ગલાન્॥ ૩૦॥
અથાર ય વકાત્ત મા ક્રમા કાેશલમ ડલાત્ ।
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નાનદાનતપાે યાનપવૂર્કં સ દદશર્ હ॥ ૩૧॥
નદ તીરા ણ પુ યાિન વના યાયતનાિન ચ
જઙ્ગલાિન જના તષેુ તટા ય ધમહી તામ્॥ ૩૨॥
મ દાિકની મ દુિનભાં કા લ દ ં ચાે પલામલામ્ ।
સર વતી ં શતદંૂ્ર ચ ચ દ્રાભાગા મરાવતીમ્॥ ૩૩॥
વેણી ં ચ કૃ ણવેણી ં ચ િનિવ યાં સરયૂં તથા ।
ચમર્ વતી ં િવત તાં ચ િવપાશાં બાહુદામિપ॥ ૩૪॥
પ્રયાગં નૈ મષં ચવૈ ધમાર્ર યં ગયાં તથા ।
વારાણસી ં શ્રી ગિર ચ કેદારં પુ કરં તથા॥ ૩૫॥
માનસં ચ ક્રમસર તથવૈાેત્તરમાનસમ્ ।
વડવાવદનં ચવૈ તીથર્ દં સ સાદરમ્॥ ૩૬॥
અ ગ્ તીથ મહાતીથર્ મ દ્રદ્યુ સર તથા ।
સરાં સ સિરતશ્ચવૈ તથા નદહ્ર દાવલીમ્॥ ૩૭॥
વા મનં કા તકેયં ચ શાલગ્રામં હિર તથા ।
સ્થાનાિન ચ ચતઃુષ ષ્ટ હરેરથ હરસ્ય ચ॥ ૩૮॥
નાનાશ્ચયર્િવ ચત્રા ણ ચતુર ધતટાિન ચ ।
િવ યમ દરકુ ં શ્ચ કુલશલૈાસ્થલાિન ચ॥ ૩૯॥
રાજષ ણાં ચ મહતાં બ્રહ્મષ ણાં તથવૈ ચ ।
દેવાનાં બ્રાહ્મણાનાં ચ પાવનાનાશ્રમા છુભાન્॥ ૪૦॥
ભૂયાેભૂયઃ સ બભ્રામ ભ્રા યાં સહ માનદઃ ।
ચતુ વર્િપ િદગ તષેુ સવાર્નવે મહીતટાન્॥ ૪૧॥
અમરિકન્નરમાનવમાિનતઃ

સમવલાેક્ય મહીમ ખલા મમામ્ ।
ઉપયયાૈ વગ્ હં રઘનુ દનાે

િવહૃતિદક્ શવલાેક મવેશ્વરઃ॥ ૪૨॥
ઇત્યાષ શ્રીમદવા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
વૈરાગ્યપ્રકરણે તીથર્યાત્રાપ્રકરણં નામ તીયઃ સગર્ઃ॥ ૩॥
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ચતુથર્ઃ સગર્ઃ

શ્રીવા મીિક વાચ ।
રામઃ પુ પા જ લવ્રાતૈિવક ણર્ઃ પુરવા સ ભઃ ।
પ્રિવવેશ ગ્ હં શ્રીમા જય તાે િવષ્ટપં યથા॥ ૧॥
પ્રણનામાથ િપતરં વ સષં્ઠ ભ્રા બા ધવાન્ ।
બ્રાહ્મણા કુલ દ્ધાંશ્ચ રાઘવઃ પ્રથમાગતઃ॥ ૨॥
સહૃુદ્ ભભ્રાર્ ભશ્ચવૈ િપત્રા દ્વજગણને ચ ।
મુહુરા લઙ્ ગતાચારાે રાઘવાે ન મમાૈ મુદા॥ ૩॥
ત મ ગ્ હે દાશરથેઃ પ્રયપ્રકથનૈ મથઃ ।
જુઘુ ર્મર્ધુરૈરાશા દુવંશ વનૈિરવ॥ ૪॥
બભવૂાથ િદના યષ્ટાૈ રામાગમન ઉ સવઃ ।
સખંુ મત્તજનાને્મુક્તકલકાેલાહલાકુલઃ॥ ૫॥
ઉવાસ સ સખંુ ગેહે તતઃ પ્ર ત રાઘવઃ ।
વણર્ય વિવધાકારા દેશાચારાિનત તતઃ॥ ૬॥
પ્રાત થાય રામાેઽસાૈ કૃ વા સ યાં યથાિવિધ ।
સભાસસંં્થ દદશ દ્રસમં વિપતરં તથા॥ ૭॥
કથા ભઃ સિુવ ચત્રા ભઃ સ વ સષ્ઠાિદ ભઃ સહ ।
સ્થ વા િદનચતુભાર્ગં જ્ઞાનગભાર્ ભરાદતૃઃ॥ ૮॥
જગામ િપત્રાનુજ્ઞાતાે મહત્યા સનેયા તઃ ।
વરાહમિહષાક ણ વનમાખેટકેચ્છયા॥ ૯॥
તતઆગત્ય સદને કૃ વા નાનાિદકં ક્રમમ્ ।
સ મત્રબા ધવાે ભુ વા િનનાય સસહૃુિન્નશામ્॥ ૧૦॥
અેવ પ્રાયિદનાચારાે ભ્રા યાં સહ રાઘવ ।
આગત્ય તીથર્યાત્રાયાઃ સમવુાસ િપતુગ્ ર્હે॥ ૧૧॥
પ તસવં્યવહારમનાેજ્ઞયા
સજુનચેત સ ચ દ્રકયાનયા ।
પિરિનનાય િદનાિન સ ચેષ્ટયા
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તુતસધુારસપેશલયાઽનઘ॥ ૧૨॥
ઇત્યાષ શ્રીમદવા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
વૈરાગ્યપ્રકરણે િદવસવ્યવહારિન પણં નામ ચતુથર્ઃ સગર્ઃ॥ ૪॥

પ ચમ સગર્ઃ

શ્રીવા મીિક વાચ ।
અથાનેષુાેડશે વષ વતર્માને રઘૂદ્વહે ।
રામાનુયાિયિન તથા શત્રુઘે્ન લ મણેઽિપ ચ॥ ૧॥
ભરતે સં સ્થતે િનતં્ય માતામહગ્ હે સખુમ્ ।
પાલયત્યવિન રા જ્ઞ યથાવદ ખલા મમામ્॥ ૨॥
જ યત્રાથ ચ પતુ્રાણાં પ્રત્યહં સહ મિ ત્ર ભઃ ।
કૃતમ ત્રે મહાપ્રાજ્ઞે તજ્જ્ઞે દશરથે પે॥ ૩॥
કૃતાયાં તીથર્યાત્રાયાં રામાે િનજગ્ હે સ્થતમ્ ।
જગામાનુિદનં કા ય શરદ વામલં સરઃ॥ ૪॥
કુમારસ્ય િવશાલાક્ષં પા ડુતાં મખુમાદદે ।
પાકફુ લદલં શકુ્લં સા લમાલ મવા બુજમ્॥ ૫॥
કપાેલતલસલંીનપા ણઃ પદ્માસન સ્થતઃ ।
ચ તાપરવશ તૂ ણીમવ્યાપારાે બભવૂ હ॥ ૬॥
કૃશાઙ્ગ શ્ચ તયા યુક્તઃ ખેદ પરમદુમર્નાઃ ।
નાવેાચ કસ્ય ચ ક ચ લિપકમાર્િપતાપેમઃ॥ ૭॥
ખેદા પિરજનનેાસાૈ પ્રા યર્માનઃ પનુઃ પનુઃ ।
ચકારાિહ્નકમાચારં પિર લાનમખુા બુજઃ॥ ૮॥
અે ઙ્ગુણિવ શષં્ટ તં રામં ગુણગણાકરમ્ ।
આલાેક્ય ભ્રાતરાવસ્ય તામવેાયયતુદર્શામ્॥ ૯॥
તથા તષેુ તનજેુષખુેદવ સુ કૃશષેુ ચ ।
સપ ત્નકાે મહીપાલ શ્ચ તાિવવશતાં યયાૈ॥ ૧૦॥
કા તે પતુ્ર ઘના ચ તેત્યેવં રામં પનુઃ પનુઃ ।
અ ચ્છિ નગ્ધયા વાચા નવૈાકથયદસ્ય સઃ॥ ૧૧॥
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ન િક ચત્તાત મે દુઃખ મત્યુ વા િપતુરઙ્કગઃ ।
રામાે રા વપત્રાક્ષ તૂ ણીમવે મ તષ્ઠ ત॥ ૧૨॥
તતાે દશરથાે રા રામઃ િક ખેદવાિન ત ।
અ ચ્છ સવર્કાયર્જ્ઞં વ સષં્ઠ વદતાં વરમ્॥ ૧૩॥
ઇત્યુક્ત શ્ચ તિય વા સ વ સષ્ઠમુિનના પઃ ।
અ ત્યત્ર કારણં શ્રીમન્મા રાજ દુઃખમ તુ તે॥ ૧૪॥
કાપંે િવષાદકલનાં િવતતં ચ હષ

ના પને કારણવશને વહ ત સ તઃ ।
સગણ સહૃં તજવને િવના જગત્યાં

ભૂતાિન ભપૂ ન મહા ત િવકારવ ત॥ ૧૫॥
ઇત્યાષ શ્રીમદવા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
વૈરાગ્યપ્રકરણે કા યર્િનવેદનં નામ પ ચમઃ સગર્ઃ॥ ૫

ષષ્ઠઃ સગર્ઃ

શ્રીવા મીિક વાચ ।
ઇત્યુક્તે મુિનનાથને સ દેહવ ત પા થવે ।
ખેદવત્યા સ્થતે માનંૈ િક ચ કાલપ્રતીક્ષણે॥ ૧॥
પિર ખન્નાસુ સવાર્સુ રાજ્ઞીષુ પસદ્મસુ ।
સ્થતાસુ સાવધાનાસુ રામચેષ્ટાસુ સવર્તઃ॥ ૨॥
અેત મન્નવે કાલે તુ િવશ્વા મત્ર ઇ ત શ્રુતઃ ।
મહ ષર યગાદ્દ્રષંુ્ટ તમયાે યાનરાિધપમ્॥ ૩॥
તસ્ય યજ્ઞાેઽથ રક્ષાે ભ તથા િવલુલપુે િકલ ।
માયાવીયર્બલાને્મત્તૈધર્મર્કાયર્સ્ય ધીમતઃ॥ ૪॥
રક્ષાથ તસ્ય યજ્ઞસ્ય દ્રષુ્ટમૈચ્છ સ પા થવમ્ ।
નિહ શક્નાેત્યિવઘે્નન સમાપ્તું સ મુિનઃ ક્રતુમ્॥ ૫॥
તત તષેાં િવનાશાથર્મુદ્યત તપસાં િનિધઃ ।
િવશ્વા મત્રાે મહાતે અયાે યામ યગા પુર મ્॥ ૬॥

yogavAsiShTha18.pdf 15



યાેગવા સષ્ઠઃ

સ રાજ્ઞાે દશર્નાકાઙ્ક્ષ દ્વારા યક્ષાનવુાચ હ ।
શીઘ્રમાખ્યાત માં પ્રાપં્ત કાૈ શકં ગાિધનઃ સતુમ્॥ ૭॥
તસ્ય તદ્વચનં શ્રુ વા દ્વાસ્થા રાજગ્ હં યયુઃ ।
સ ભ્રા તમનસઃ સવ તને વાક્યને ચાેિદતાઃ॥ ૮॥
તે ગ વા રાજસદનં િવશ્વા મત્ર ષ તતઃ ।
પ્રાપ્તમાવેદયામાસઃુ પ્રતીહારાઃ પતે તદા॥ ૯॥
અથાસ્થાનગતં ભપંૂ રાજમ ડલમા લનમ્ ।
સમપુેત્ય વરાયુક્તાે યાષ્ટ કાેઽસાૈ વ્ય જજ્ઞપત્॥ ૧૦॥
દેવ દ્વાિર મહાતે બાલભાસ્કરભાસરુઃ ।
વાલા ણજટાજૂટઃ પુમા છ્ર માનવ સ્થતઃ॥ ૧૧॥
સભાસરુાપતાકા તં સાશ્વેભપુ ષાયુધમ્ ।
કૃતવાં તં પ્રદેશં ય તે ે ભઃ ક ણર્કા ચનમ્॥ ૧૨॥
વીક્ષ્યમાણે તુ યા ષ્ટકે િનવેદય ત રાજિન ।
િવશ્વા મત્રાે મુિનઃ પ્રાપ્ત ઇત્યનુદ્ધતયા ગરા॥ ૧૩॥
ઇ ત યાષ્ટ કવચનમાક યર્ પસત્તમઃ ।
સ સમ ત્રી સસામ તઃ પ્રાેત્તસ્થાૈ હેમિવષ્ટરાત્॥ ૧૪॥
પદા તરેવ સહસા રાજ્ઞાં દેન મા લતઃ ।
વ સષ્ઠવામદેવા યાં સહ સામ તસં તુતઃ॥ ૧૫॥
જગામ તત્ર યત્રાસાૈ િવશ્વા મત્રાે મહામુિનઃ ।
દદશર્ મુિનશાદૂર્લં દ્વારભૂમાવવ સ્થતમ્॥ ૧૬॥
કેનાિપ કારણનેાવે તલમકર્મપુાગતમ્ ।
બ્રાહ્મણે તજેસાક્રા તં ક્ષાત્રેણ ચ મહાજૈસા॥ ૧૭॥
જરાજરઠયા િનતં્ય તપઃપ્રસર ક્ષયા ।
જટાવલ્યા તસ્ક ધં સસ યાભ્ર મવાચલમ્॥ ૧૮॥
ઉપશા તં ચ કા તં ચ દ પ્તમપ્ર તઘા ત ચ ।
િન તં ચાે જતાકારં દધાનં ભા વરં વપુઃ॥ ૧૯॥
પેશલનેા તભીમને પ્રસન્નનેાકુલને ચ ।
ગ ભીરેણા તપુણન તજેસા ર જતપ્રભમ્॥ ૨૦॥
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અન ત િવતદશાસખીમેકામિન દતામ્ ।
ધારય તં કરે શ્લ ણાં કુ ડીમ લાનમાનસમ્॥ ૨૧॥
ક ણાક્રા તચેત વા પ્રસન્નૈમર્ધુરાક્ષરૈઃ ।
વીક્ષણૈર તનેવે સં સઽચ ત મમાઃ પ્ર ઃ॥ ૨૨॥
યુક્તાેયજ્ઞાપેવીતાઙ્ગં ધવલપ્રાેન્નતભ્રવુમ્ ।
અન તં િવ મયં ચા તઃ પ્રયચ્છ ત મવે ક્ષતુઃ॥ ૨૩॥
મુિનમાલાેક્ય ભપૂાલાે દૂરાદેવાનતાકૃ તઃ ।
પ્રણનામ ગલન્માૈ લમ ણમાિનતભૂતલમ્॥ ૨૪॥
મુિનર યવનીનાથં ભા વાિનવ શતક્રતુમ્ ।
તત્રા ભવાદયા ચકે્ર મધુરાેદારયા ગરા॥ ૨૫॥
તતાે વ સષ્ઠપ્રમખુાઃ સર અેવ દ્વ તયઃ ।
વાગતાિદક્રમેણનૈં પજૂયામાસરુાદતૃાઃ॥ ૨૬॥
દશરથ ઉવાચ ।
અશિઙ્કતાપેનીતને ભા વતા દશર્નને તે ।
સાધાે વનુગ્ હીતાઃ માે રિવણવેા બુ કરાઃ॥ ૨૭॥
યદનાિદ યદ ણં યદપાયિવવ જતમ્ ।
તદાન દસખંુ પ્રાપં્ત મયા વદ્દશર્માન્મનુે॥ ૨૮॥
અદ્ય વતાર્મહે નનંૂ ધ યાનાં ધુિર ધમર્તઃ ।
ભવદાગમનસ્યેમે યદ્વયં લક્ષ્યમાગતાઃ॥ ૨૯॥
અેવં પ્રકથય તાેઽત્ર રા નાેઽથ મહષર્યઃ ।
આસનષેુ સભાસ્થાનમાસાદ્ય સમપુાિવશન્॥ ૩૦॥
સ દૃ ટ્વા મા લતં લ યાભીત ત ષસત્તમમ્ ।
પ્રહૃષ્ટવદનાે રા વયમઘ્ય યવેદયત્॥ ૩૧॥
સ રાજ્ઞઃ પ્ર તગ્ હ્યાઘ્ય શાસ્ત્રદષૃ્ટેન કમર્ણા ।
પ્રદ ક્ષણં પ્રકુવર્ તં રા નં પયર્પજૂયત્॥ ૩૨॥
સ રા પૂ જત તને પ્રહૃષ્ટવદન તદા ।
કુશલં ચાવ્યયં ચવૈ પયર્ ચ્છન્નરાિધપમ્॥ ૩૩॥
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વ સષે્ઠન સમાગ ય પ્રહસ્ય મુિનપુઙ્ગવઃ ।
યથાહ ચાચર્િય વનૈં પપ્રચ્છાનામયં તતઃ॥ ૩૪॥
ક્ષણં યથાહર્મ યાે યં પજૂિય વા સમેત્ય ચ ।
તે સવ હૃષ્ટમનસાે મહારાજિનવેશને॥ ૩૫॥
યતાે ચતાસનગતા મથઃ સં દ્ધતજેસઃ ।
પર પરેણ પપ્રચ્છુઃ સવઽનામયમાદરાત્॥ ૩૬॥
ઉપિવષ્ટાય ત મૈ સ િવશ્વા મત્રાય ધીમતે ।
પાદ્યમઘ્ય ચ ગાં ચવૈ ભૂયાેભૂયાે યવેદયત્॥ ૩૭॥
અચર્િય વા તુ િવિધવ દ્વશ્વા મત્રમભાષત ।
પ્રા જ લઃ પ્રયતાે વાક્ય મદં પ્રીતમાના પઃ॥ ૩૮॥
યથાઽ તસ્ય સ પ્રા પ્તયર્થા વષર્મવષર્કે ।
યથા ધસ્યેક્ષણપ્રા પ્તભર્વદાગમનં તથા॥ ૩૯॥
યથેષ્ટદારસ પકાર્ પતુ્રજન્માઽપ્ર વતઃ ।
વ દષૃ્ટાથર્લાભશ્ચ ભવદાગમનં તથા॥ ૪૦॥
યથે સતને સયંાેગ ઇષ્ટસ્યાગમનં યથા ।
પ્રણષ્ટસ્ય યથા લાભાે ભવદાગમનં તથા॥ ૪૧॥
યથા હષા નભાેગત્યા તસ્ય પનુરાગમાત્ ।
થથા વદાગમાદ્બ્રહ્મ વાગતં તે મહામનુે॥ ૪૨॥
બ્રહ્મલાેકિનવાસાે િહ કસ્ય ન પ્રી તમાવહેત્ ।
મનુે તવાગમ તદ્વ સત્યમવે બ્રવી મ તે॥ ૪૩॥
કશ્ચ તે પરમઃ કામઃ િક ચ તે કરવા યહમ્ ।
પાત્રભૂતાેઽ સ મે િવપ્ર પ્રાપ્તઃ પરમધા મકઃ॥ ૪૪॥
પવૂ રાજ ષશ દેન તપસા દ્યાે તતપ્રભઃ ।
બ્રહ્મ ષ વમનપુ્રાપ્તઃ પૂ ેઽ સ ભગવન્મયા॥ ૪૫॥
ગઙ્ગાજલ ભષેકેણ યથા પ્રી તભર્વને્મમ ।
તથા વદ્દશર્ના પ્રી તર તઃ શીતયતીવ મામ્॥ ૪૬॥
િવગતેચ્છાભયક્રાેધાે વીતરાગાે િનરામયઃ ।
ઇદમત્યદ્ભુતં બ્રહ્મ યદ્વાન્મામપુાગતઃ । । ૪૭॥
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શભુકે્ષત્રગતં ચાહમાત્માનમપક મષમ્ ।
ચ દ્ર મ બ ઇવાને્મગ્ ં વેદવેદ્ય િવદાવંર॥ ૪૮॥
સાક્ષાિદવ બ્રહ્મણાે મે તવાભાગમનં મતમ્ ।
પૂતાેઽ યનુગ્ હીતશ્ચ તવા યાગમનાં મનુે॥ ૪૯॥
વદાગમનપુ યને સાધાે યદનુર જતમ્ ।
અદ્ય મે સફલં જન્મ િવતં ત સુ િવતમ્॥ ૫૦॥
વા મહા યાગતં દૃ ટ્વા પ્ર તપજૂ્ય પ્રણ ય ચ ।
આત્મ યવે નમા ય તદૃર્ ટે્વ દંુ જલિધયર્થા॥ ૫૧॥
ય કાય યને વાથન પ્રાપ્તાેઽ સ મુિનપુઙ્ગવ ।
કૃત મત્યેવ ત દ્વ દ્ધ માનાેઽસી ત સદા મમ॥ ૫૨॥
વકાય ન િવમશ વં કતુર્મહર્ સ કાૈ શક ।
ભગવન્ના ત્યદેયં મે વિય ય પ્ર તપદ્યતે॥ ૫૩॥
કાયર્સ્ય ન િવચારં વં કતુર્મહર્ સ ધમર્તઃ ।
કતાર્ ચાહમશષેં તે દૈવતં પરમં ભવાન્॥ ૫૪॥
ઇદમ તમધુરં િનશ ય વાક્યં

શ્રુ તસખુમાત્મિવદા િવનીતમુક્તમ્ ।
પ્ર થતગુણયશા ગુણૈઅિવ શષં્ટ

મુિન ષભઃ પરમં જગામ હષર્મ્॥ ૫૫॥
ઇત્યાષ શ્રીમદવા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
વૈરાગ્યપ્રકરણે િવશ્વા મત્રા યાગમનં નામ ષષ્ઠઃ સગર્ઃ॥ ૬

પ્તમઃ સગર્ઃ

શ્રીવા મીિક વાચ ।
તચ્છ વા રાજ સહસ્ય વાક્યમદ્ભુતિવ તરમ્ ।
હૃષ્ટમાનાે મહાતે િવશ્વા મત્રાેઽ યભાષત॥ ૧॥
સદશૃં રાજશાદૂર્લ તવવૈૈતન્મહીતલે ।
મહાવંશપ્રસતૂસ્ય વ સષ્ઠવશવ તનઃ॥ ૨॥
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યત્તુ મે હૃદ્ગતં વાક્યં તસ્ય કાયર્િવિનણર્યમ્ ।
કુ વં રાજશાદૂર્લ ધમ સમનપુાલય॥ ૩॥
અહં ધમ સમા તષે્ઠ સદ્ યથ પુ ષષર્ભ ।
તસ્ય િવઘ્નકરા ઘાેરા રાક્ષસા મમ સં સ્થતાઃ॥ ૪॥
યદા યદા તુ યજ્ઞને યજેઽહં િવબુધવ્ર ન્ ।
તદા તદા તુ મે યજ્ઞં િવિનઘ્ન ત િનશાચરાઃ॥ ૫॥
બહુશાે િવિહતે ત મન્મયા રાક્ષસનાયકાઃ ।
અિકર તે મહી ં યાગે માંસને િધરેણ ચ॥ ૬॥
અવધૂતે તથાભૂતે ત મ યાગકદ બકે ।
કૃતશ્રમાે િન સાહ ત માદે્દશાદુપાગતઃ॥ ૭॥
ન ચ મે ક્રાેધમુ સ્રષંુ્ટ બુ દ્ધભર્વ ત પા થવ ।
તથાભૂતં િહ ત કમર્ ન શાપ તસ્ય િવદ્યતે॥ ૮॥
ઈદશૃી યજ્ઞદ ક્ષા સા મમ ત મન્મહાક્રતાૈ ।
વ પ્રસાદાદિવઘે્નનપ્રાપયેયં મહાફલમ્॥ ૯॥
ત્રાતુમહર્ સ મામાત શરણા થનમાગતમ્ ।
અ થનાં યિન્નરાશ વં સત્તમેઽ ભભવાે િહ સઃ॥ ૧૦॥
તવા ત તનયઃ શ્રીમા દપૃ્તશાદૂર્લિવક્રમઃ ।
મહે દ્રસદશૃાે વીય રામાે રક્ષાેિવદારણઃ॥ ૧૧॥
તં પતંુ્ર રાજશાદૂર્લ રામં સત્યપરાક્રમમ્ ।
કાકપક્ષધરં શરંૂ જ્યેષં્ઠ મે દાતુમહર્ સ॥ ૧૨॥
શક્તાે હ્યષે મયા ગુપ્તાે િદવ્યને વને તજસા ।
રાક્ષસા યેઽપકતાર્ર તષેાં મૂધર્િવિનગ્રહે॥ ૧૩॥
શ્રેયશ્ચાસ્ય કિર યા મ બહુ પમન તકમ્ ।
ત્રયાણામિપ લાેકાનાં યને પજૂ્યાે ભિવ ય ત॥ ૧૪॥
ન ચ તે રામમાસાદ્ય સ્થાતું શક્તા િનશાચરાઃ ।
કુ્રદં્ધ કેસિરણં દૃ ટ્વા વનરેણ ઇવૈણકાઃ॥ ૧૫॥
તષેાં ન ચા યઃ કાકુસ્થાદ્યાેદુ્ધમુ સહતે પુમાન્ ।
ઋતે કેસિરણઃ કુ્રદ્ધાન્મત્તાનાં કિરણા મવ॥ ૧૬॥
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વીયા સક્તા િહ તે પાપાઃ કાલકૂટાપેમા રણે ।
ખદૂર્ષણયાે ર્ત્યાઃ કૃતા તાઃ કુિપતા ઇવ॥ ૧૭॥
રામસ્ય રાજશાદૂર્લ સિહ ય તે ન સાયકાન્ ।
અનારતગતા ધારા જલદસ્યવે પાંસવઃ॥ ૧૮॥
ન ચ પતુ્રકૃતં નેહં કતુર્મહર્ સ પા થવ ।
ન તદ ત જગત્ય મ યન્ન દેયં મહાત્મનામ્॥ ૧૯॥
હ ત નનંૂ િવ ના મ હતાં તા વ દ્ધ રાક્ષસાન્ ।
નહ્ય મદાદયઃ પ્રાજ્ઞાઃ સ દગ્ધે સ પ્ર ત્તયઃ॥ ૨૦॥
અહં વે દ્મ મહાત્માનં રામં રા વલાેચનમ્ ।
વ સષ્ઠશ્ચ મહાતે યે ચા યે દ ઘર્દ શનઃ॥ ૨૧॥
યિદ ધમા મહ વં ચ યશ તે મન સ સ્થતમ્ ।
તન્મહં્ય સમ ભપ્રેતમાત્મજં દાતુમહર્ સ॥ ૨૨॥
દશરાત્રશ્ચ મે યજ્ઞાે ય મન્રામેણ રાક્ષસાઃ ।
હ તવ્યા િવઘ્નકતાર્રાે મમ યજ્ઞસ્ય વૈિરણઃ॥ ૨૩॥
અત્રા યનુજ્ઞાં કાકુ સ્થ દદતાં તવ મિ ત્રણઃ ।
વ સષ્ઠપ્રમખુાઃ સવ તને રામં િવસજર્ય॥ ૨૪॥
નાત્યે ત કાલઃ કાલજ્ઞ યથાયં મમ રાઘવ ।
તથા કુ વ ભદં્ર તે મા ચ શાેકે મનઃ કૃથાઃ॥ ૨૫॥
કાયર્મ વિપ કાલે તુ કૃતમેત્યુપકારતામ્ ।
મહદ યપુકારાેઽિપ િરક્તતામેત્યકાલતઃ॥ ૨૬॥
ઇત્યેવમુ વા ધમાર્ત્મા ધમાર્થર્સિહતં વચઃ ।
િવરરામ મહાતે િવશ્વા મત્રાે મુિનશ્વરઃ॥ ૨૭॥
શ્રુ વા વચાે મુિનવરસ્ય મહાનુભાવ-

તૂ ણીમ તષ્ઠદુપપન્નપદં સ વક્તુમ્ ।
નાે યુ ક્તયુક્તકથનને િવનૈ ત તાષેં

ધીમાનપૂિરતમનાેઽ ભમતશ્ચ લાેકઃ॥ ૨૮॥
ઇત્યાષ શ્રીમદ્વા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
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વૈરાગ્યપ્રકરણે િવશ્વા મત્રવાક્યં નામ સપ્તમઃ સગર્ઃ॥ ૭

અષ્ટમઃ સગર્ઃ

વા મીિક વાચ
તચ્છ વા રાજશાદૂર્લાે િવશ્વા મત્રસ્ય ભા ષતમ્ ।
મુહૂતર્માસીિન્નશ્ચેષ્ટઃ સદે ય ચેતમબ્રવીત્॥ ૧॥
ઊનષાેડશવષાઽયં રામાે રા વલાેચનઃ ।
ન યુદ્ધયાેગ્યતામસ્ય પ યા મ સહ રાક્ષસઃૈ॥ ૨॥
ઇયમક્ષાૈિહણી પૂણાર્ યસ્યાઃ પ તરહં પ્રભાે ।
તયા પિર તાે યુદં્ધ દાસ્યા મ િપ શતા શનામ્॥ ૩॥
ઇમે િહ શરૂા િવક્રા તા ત્યા મ ત્રિવશારદાઃ ।
અહં ચષૈાં ધનુ પા ણગાપ્તા સમરમૂધર્િન॥ ૪॥
અે ભઃ સહૈવ વીરાણાં મહે દ્રમહતામિપ ।
દદા મ યુદં્ધ મત્તાનાં કિરણા મવ કેસર ॥ ૫॥
બાલાે રામ વનીકેષુ ન ના ત બલાબલમ્ ।
અ તઃપુરાદતૃે દષૃ્ટા નાનનેા યા રણાવિનઃ॥ ૬॥
ન શસૈ્ત્રઃ પરમૈયુર્ક્તાે ન ચ યુદ્ધિવશારદઃ ।
નવાસૈ્ત્રઃ શતૂકાેિટનાં તજ્જ્ઞઃ સમરભૂ મષુ॥ ૭॥
કેવલં પુ પખ ડષેુ નગરાપેવનષેુ ચ ।
ઉદ્યાનવનકુ જેષુ સદૈવ પિરશીલનમ્॥ ૮॥
િવવતુર્મષે ના ત સહ રાજકુમારકૈઃ ।
ક ણર્પુ પાપેહારાસુ વકા વ જરભૂ મષુ॥ ૯॥
અદ્ય વ તતરાં બ્રહ્મન્મમ ભાગ્યિવપયર્યાત્ ।
િહમનેવે િહ પદ્માભઃ સ પન્નાે હિરણઃ કૃશઃ॥ ૧૦॥
નાત્તુમન્નાિન શક્નાે ત ન િવહતુ ગ્ હાવિનમ્ ।
અ તઃખેદપર તાત્મા તૂ ણી ં તષ્ઠ ત કેવલમ્॥ ૧૧॥
સદારઃ સહ ત્યાેઽહં ત કૃતે મુિનનાયક ।
શરદ વ પયાવેાહાે નનંૂ િનઃસારતાં ગતઃ॥ ૧૨॥
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ઈદશૃાેઽસાૈ સતુાે બાલ આિધનાઽથ વશીકૃતઃ ।
કથં દદા મ તં તુ યં યાેદંુ્ધ સહ િનશાચરૈઃ॥ ૧૩॥
અિપ બાલાઙ્ગનાસઙ્ગાદિપ સાધાે સધુારસાત્ ।
રાજ્યાદિપ સખુાયવૈ પતુ્ર નેહાે મહામતે॥ ૧૪॥
યે દુર તા મહાર ભા સ્ત્રષુ લાેકેષુ ખેદદાઃ ।
પતુ્ર નેહેન સ તાેઽિપ કુવર્તે તાનસશંયમ્॥ ૧૫॥
અસવાેઽથ ધનં દારા ત્યજ્ય તે માનવૈઃ સખુમ્ ।
ન પતુ્રાે મુિનશાદૂર્લ વભાવાે હ્યષે જ તષુુ॥ ૧૬॥
રાક્ષસાઃ કૂ્રરકમાર્ણઃ કૂટયુદ્ધિવશારદાઃ ।
રામ તા યાેધય વ થં યુ ક્તરેવા તદુઃસહા॥ ૧૭॥
િવપ્રયુક્તાે િહ રામેણ મુહૂતર્મિપ નાે સહે ।
િવતું િવતાકાઙ્ક્ષ ન રામં નેતુમર્હર્ સ॥ ૧૮॥

નવવષર્સહસ્રા ણ મમ તસ્ય કાૈ શક ।
દુઃખનેાે પાિદતા ત્યેતે ચ વારઃ પતુ્રકા મયા॥ ૧૯॥
પ્રધાનભૂત તે વવે રામઃ કમલલાેચનઃ ।
તં િવનેહ ત્રયાેઽ ય યે ધારય ત ન િવતમ્॥ ૨૦॥
સ અેવ રામાે ભવતા નીયતે રાક્ષસા પ્ર ત ।
યિદ ત પુત્રહીનં વં તમવેાશુ િવ દ્ધ મામ્॥ ૨૧॥
ચતુણાર્માત્મ નાં િહ પ્રી તરત્રવૈ મે પરા ।
જ્યેષં્ઠ ધમર્મયં ત માન્ન રામં નેતુમહર્ સ॥ ૨૨॥
િનશાચરબલં હ તું મનુે યિદ તવે સતમ્ ।
ચતુરઙ્ગસમાયુકં્ત મયા સહ બલં નય॥ ૨૩॥
િકવીયાર્ રાક્ષસા તે તુ કસ્ય પતુ્રાઃ કથં ચ તે ।
િકય પ્રમાણાઃ કે ચવૈ ઇ ત વણર્ય મે સુ્ફટમ્॥ ૨૪॥
કથં તને પ્રકતર્વં્ય તષેાં રામેણ રક્ષસામ્ ।
મામકૈબાર્લકૈબ્રર્હ્મન્મયા વા કૂટયાેિધનામ્॥ ૨૫॥
સવ મે શસં ભગવ યથા તષેાં મહારણે ।
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સ્થાતવ્યં દુષ્ટભાગ્યાનાં વીયા સક્તા િહ રાક્ષસાઃ॥ ૨૬॥
શ્રૂયતે િહ મહાવીયા રાવણાે નામ રાક્ષસઃ ।
સાક્ષાદ્વશૈ્રવણભ્રાતા પતુ્રાે િવશ્રવસાે મનુેઃ॥ ૨૭॥
સ ચેત્તવ મખે િવઘં્ન કરાે ત િકલ દુમર્ તઃ ।
ત સઙ્ગ્રામે ન શક્તાઃ માે વયં તસ્ય દુરાત્મનઃ॥ ૨૮॥
કાલે કાલે થબ્રહ્મ ભૂિરવીયર્િવભૂતયઃ ।
ભૂતે વ યુદયં યા ત પ્રલીયતે ચ કાલતઃ॥ ૨૯॥
અદ્યા મ તુ વયં કાલ રાવણાિદષુ શત્રષુુ ।
ન સમથાર્ઃ પુરઃ સ્થાતું િનયતેરેષ િનશ્ચયઃ॥ ૩૦॥
ત મા પ્રસાદં ધમર્જ્ઞ કુ વં મમ પતુ્રકે ।
મમ ચવૈા પભાગ્યસ્ય ભવા હ પરદૈવતમ્॥ ૩૧॥
દેવદાનવગ ધવાર્ યક્ષાઃ પતગપન્નગાઃ ।
નશક્તા રાવણં યાેદંુ્ધ િક પનુઃ પુ ષા યુિધ॥ ૩૨॥
મહાવીયર્વતાં વીયર્માદત્તે યુિધ રાક્ષસઃ ।
તને સાધ ન શક્તાઃ મ સયંુગે તસ્ય બાલકૈઃ॥ ૩૩॥
અયમ યતમઃ કાલઃ પેલવીકૃતસ જનઃ ।
રાઘવાેઽિપ ગતાે દૈ યં યતાે વાધર્કજજર્રઃ॥ ૩૪॥
અથવા લવણં બ્રહ્મ યજ્ઞઘં્ન તં મધાેઃ સતુમ્ ।
કથય વસરુપ્રખ્યં નવૈ માેક્ષ્યા મ પતુ્રકમ્॥ ૩૫॥
સુ દાપેસુ દયાેશ્ચવૈ પતુ્રૈ વવૈ વતાપેમાૈ ।
યજ્ઞિવઘ્નકરાૈ બ્રૂિહ ન તે દાસ્યા મ પતુ્રકમ્॥ ૩૬॥
અથ ને ય સ ચે બ્રહ્મં તદ્ધતાેઽ યહમવે તે ।
અ યથા તુ ન પ યા મ શાશ્વતં જયમાત્મનઃ॥ ૩૭॥
ઇત્યુ વા દુ વચનં રઘૂદ્વહાેઽસાૈ

ક લાેલે મુિનમતસશંયે િનમગ્ ઃ ।
નાજ્ઞાસી ક્ષણમિપ િનશ્ચયં મહાત્મા

પ્રાેદ્વ ચાિવવ જલધાૈ સ મુહ્યમાનઃ॥ ૩૮॥
ઇત્યાષ શ્રીમદ્વા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
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વૈરાગ્યપ્રકરણે દશરથવાકં્ય નામ અષ્ટમઃ સગર્ઃ॥ ૮॥

નવમઃ સગર્ઃ

વા મીિક વાચ
તચ્છુ વા વચનં તસ્ય નેહપયાર્કુલેક્ષણમ્ ।
સમ યુઃ કાૈ શકાે વાક્યં પ્રત્યુવાચ મહીપ તમ્॥ ૧॥
કિર યા મ ત સશં્રુત્ય પ્ર તજ્ઞાં હાતુમહર્ સ ।
સ ભવા કેસર ભૂ વા ગતા મવ વા છ સ॥ ૨॥
રાઘવાણામયુક્તાેઽયં કુલસ્યાસ્ય િવપયર્યઃ ।
ન કદાચન ય તે શીતાંશાે ણર મયઃ॥ ૩॥
યિદ વં ન ક્ષમાે રાજ ગ મ યા મ યથાગતમ્ ।
હીનપ્ર તજ્ઞ કાકુ સ્થ સખુી ભવ સબા ધવઃ॥ ૪॥
વા મીિક વાચ
ત મ કાપેપર તેઽથ િવશ્વા મત્રે મહાત્મિન ।
ચચાલ વસધુા કૃ ના સરુાંશ્ચ ભયમાિવશત્॥ ૫॥
ક્રાેધા ભભૂતં િવજ્ઞાય જગ ન્મત્રં મહામુિનમ્ ।
તમા સવુ્રતાે ધીમા વ સષ્ઠાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૬॥

વ સષ્ઠ ઉવાચ ।
ઇ કવાકૂણાં કુલે તઃ સાક્ષાદ્ધમર્ ઇવાપરઃ ।
ભવા દશરથઃ શ્રીમાંસૈ્ત્રલાેક્યગુણભૂ ષતઃ॥ ૭॥
તમા સવુ્રતાે ભૂ વા ન ધમ હાતુમહર્ સ ।

િત્રષુ લાેકેષુ િવખ્યાતાે ધમણ યશસા યુતઃ॥ ૮॥
વધમ પ્ર તપદ્ય વ ન ધમ હાતુમહર્ સ ।
મનુે સ્ત્રભવુનેશસ્ય વચનં કતુર્મહર્ સ॥ ૯॥
કિર યામી ત સશં્રુત્ય તત્તે રાજન્નકુવર્તઃ ।
ઇષ્ટાપૂત હરેદ્ધમ ત માદ્રામં િવસજર્ય॥ ૧૦॥
ઇ વાકુવંશ તાેઽિપ વયં દશરથાેઽિપ સન્ ।
ન પાલય સ દેદ્વાક્યં કાેઽપરઃ પાલિય ય ત॥ ૧૧॥
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યુ મદાિદપ્રણીતને વ્યવહારેણ જ તવઃ ।
મયાર્દાં ન િવમુ ચ ત તાં ન હાતું વમહર્ સ॥ ૧૨॥
ગુપ્તં પુ ષ સહેન વલનનેા તં યથા ।
કૃતાસ્ત્રમકૃતાસં્ત્ર વા નનંૈ શક્ષ્ય ત રાક્ષસાઃ॥ ૧૩॥
અેષ િવગ્રહવા ધમર્ અેષ વીયર્વતાં વરઃ ।
અેષ બુદ્ યાઽિધકાે લાેકે તપસાં ચ પરાયણમ્॥ ૧૪॥
અેષાેઽસં્ત્ર િવિવધં વે ત્ત ત્રૈલાેક્યે સચરાચરે ।
નૈતદ યઃ પુમા વે ત્ત ન ચ વે સ્ય ત કશ્ચન॥ ૧૫॥
ન દેવા નષર્યઃ કે ચન્નાસરુા ન ચ રાક્ષસાઃ ।
ન નાગા યક્ષગ ધવાર્ઃ સમેતાઃ સદશૃા મનુેઃ॥ ૧૬॥
અસ્ત્રમ મૈ કૃશાશ્વને પરૈઃ પરમદુજર્યમ્ ।
કાૈ શકાય પુરા દતં્ત યદા રાજં્ય સમ વગાત્॥ ૧૭॥
તે િહ પતુ્રાઃ કૃશાશ્વસ્ય પ્ર પ તસતુાપેમાઃ ।
અેનમ વચર વીરા દ પ્તમ તાે મહાજૈસઃ॥ ૧૮॥
જયા ચ સપુ્રભ ચવૈ દાક્ષાય યાૈ સમુ યમે ।
તથાે તુ યા યપત્યાિન શતં પરમદુજર્યમ્॥ ૧૯॥
પ ચાશતં સતુા જજ્ઞે જયા લ ધવરા પુરા ।
વધાથ સરુસૈ યાનાં તે ક્ષમાઃ કામચાિરણઃ॥ ૨૦॥
સપુ્રભા જનયામાસ પતુ્રા પ ચાશતં પરાન્ ।
સઙ્ઘષાર્ન્નામ દુધર્વાર્ દુરાકારા બલીયસઃ॥ ૨૧॥
અેવવંીયા મહાતે િવશ્વા મત્રાે જગન્મુિનઃ ।
ન રામગમને બુ દ્ધ િવક્લવાં કતુર્મહર્ સ॥ ૨૨॥
અ મન્મહાસ વતમે મનુી દ્રે

સ્થતે સમીપે પુ ષસ્ય સાધાે ।
પ્રાપ્તેઽિપ ત્યાવમર વમે ત

મા દ નતાં ગચ્છ યથા િવમૂઢઃ॥ ૨૩॥
ઇત્યાષ શ્રીમદ્વા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
વૈરાગ્યપ્રકરણે વ સષ્ઠસમાશ્વાસનં નામ નવમઃ સગર્ઃ॥ ૯॥
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દશમઃ સગર્ઃ

વા મીિક વાચ
તથા વ સષે્ઠ બ્રવુ ત રા દશરથઃ સતુમ્ ।
સ પ્રહૃષ્ટમના રામમાજુહાવ સલ મણમ્॥ ૧॥
દશરથ ઉવાચ ।
પ્ર તહાર મહાબાહંુ રામં સત્યપરાક્રમમ્ ।
સલ મણમિવઘે્નન પુ યાથ શીઘ્રમાનય॥ ૨॥
ઇ ત રાજ્ઞા િવ ષ્ટાેઽસાૈ ગ વા તઃપુરમ દરમ્ ।
મુહૂતર્માત્રેણાગત્ય સમવુાચ મહીપ તમ્॥ ૩॥
દેવ દાેદર્ લતાશષેિરપાે રામઃ વમ દરે ।
િવમનાઃ સં સ્થતાે રાત્રાૈ ષટ્પદઃ કમલે યથા॥ ૪॥
આગચ્છા મ ક્ષણનેે ત વ ક્ત યાય ત ચૈકતઃ ।
ન કસ્ય ચચ્ચ િનકટે સ્થાતુ મચ્છ ત ખન્નધીઃ॥ ૫॥
ઇત્યુક્ત તને ભપૂાલ તં રામાનુચરં જનમ્ ।
સવર્માશ્વાસયામાસ પપ્રચ્છ ચ યથાક્રમમ્॥ ૬॥
કથં ક દૃ ગ્વધાે રામ ઇ ત ષ્ટાે મહી તા ।
રામ ત્યજનઃ ખન્નાે વાક્યમાહ પહીપ તમ્॥ ૭॥
દેહય ષ્ટ મમાં દેવ ધારય ત ઇમે વયમ્ ।
ખન્નાઃ ખેદે પિર લાનતનાૈ રામે સતુે તવ॥ ૮॥
રામાે રા વપત્રાક્ષાે યતઃપ્ર ત ચાગતઃ ।
સિવપ્ર તીથર્યાત્રાયા તતઃપ્ર ત દુમર્નાઃ॥ ૯॥
યત્નપ્રાથર્નયામાસં્ક િનજવ્યાપારમાિહ્નકમ્ ।
સાેઽયમા લાનવદનઃ કરાે ત ન કરાે ત વા॥ ૧૦॥
નાનદેવાચર્નાદાનભાજેનાિદષુ દુમર્નાઃ ।
પ્રા થતાેઽિપ િહ ના પ્તેરશ્રાત્યશનમીશ્વરઃ॥ ૧૧॥
લાેલા તઃપુરનાર ભઃ કૃતદાેલા ભરઙ્ગણે ।
નચ ક્ર ડ ત લીલા ભધાર્રા ભિરવ ચાતકઃ॥ ૧૨॥
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મા ણક્યમુકુલપ્રાેતા કેયૂરકટકાવ લઃ ।
નાન દય તઉ તં રાજ દ્યાૈઃ પાતિવષયં યથા॥ ૧૩॥
ક્ર ડદ્વધૂિવલાેકેષુ વહ કુસમુવાયષુુ ।
લતાવલયગેહેષુ ભવત્ય ત િવષાદવાન્॥ ૧૪॥
યદ્દ્રવ્યમુ ચતં વાદુ પેશલં ચત્તહાિર ચ ।
બા પપૂણક્ષણ અેવ તનેવૈ પિર ખદ્યતે॥ ૧૫॥
િક મમા દુઃખદાિય યં પ્રસુ્ફર તીઃ પુરાઙ્ગનાઃ ।
ઇ ત ત્તિવલાસષેુ કા મનીઃ પિરિન દ ત । ૧૬॥
ભાજેનં શયનં યાનં િવલાસં નાનમાસનમ્ ।
ઉન્માત્તચે ષ્ટત ઇવ ના ભન દત્યિન દતમ્॥ ૧૭॥
િક સ પદા િક િવપદા િક ગેહેન િક મઙ્ ગતૈઃ ।
સવર્મવેાસિદત્યુ વા તૂ ણીમેકાેઽવ તષ્ઠતે॥ ૧૮॥
નાેદે ત પિરહાસષેુ ન ભાેગષેુ િનમ જ ત ।
ન ચ તષ્ઠ ત કાયષુ માનૈમવેાવલ બતે॥ ૧૯॥
િવલાેલાલકવ લયા હેલાવ લતલાેચનાઃ ।
નાન દય ત તં નાયા ગ્યાે વનત ં યથા॥ ૨૦॥
અેકા તષેુ િદગ તષેુ તીરેષુ િવિપનષેુ ચ ।
ર તમાયાત્યર યષેુ િવક્ર ત ઇવ જ તષુુ॥ ૨૧॥
વસ્ત્રપાનાશનાદાનપરાઙ્મખુતયા તયા ।
પિરવ્રાડ્ધ મણં ભપૂ સાેઽનુયા ત તપ વનમ્॥ ૨૨॥
અેક અેવ વસ દેશે જનશૂ યે જનેશ્વર ।
ન હસત્યેકયા બુદ્ યા ન ગાય ત ન રાેિદ ત॥ ૨૩॥
બદ્ધપદ્માસનઃ શૂ યમના વામકરસ્થલે ।
કપાેલતલમાધાય કેવલં પિર તષ્ઠ ત॥ ૨૪॥
ના ભમાનમપુાદત્તે નચ વા છ ત રાજતામ્ ।
નાેદે ત ના તમાયા ત સખુદુઃખાનુ ત્તષુ॥ ૨૫॥
ન િવદ્મઃ િકમસાૈ યા ત િક કરાે ત િકમીહતે ।
િક યાય ત િકમાયા ત કથં િકમનુધાવ ત॥ ૨૬॥
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પ્રત્યહં કૃશતામે ત પ્રત્યહં યા ત પા ડુતામ્ ।
િવરાગં પ્રત્યહં યા ત શરદ ત અેવ દુ્રમઃ॥ ૨૭॥
અનુયાતાૈ તથવૈૈતાૈ રાજચ્છત્રુઘ્નલ મણાૈ ।
તાદશૃાવવે તસ્યવૈ પ્ર ત બ બાિવવ સ્થતાૈ॥ ૨૮॥
ત્યૈ રાજ ભર બા ભઃ સ ષ્ટાેઽિપ પનુઃ પનુઃ ।

ઉ વા ન િક ચદેવે ત તૂ ણીમા તે િનર િહતઃ॥ ૨૯॥
આપાતમાત્રહૃદે્યષુ મા ભાેગષેુ મનઃ કૃથાઃ ।
ઇ ત પાશ્વર્ગતં ભવ્યામનુશા ત સહૃુ જનમ્॥ ૩૦॥
નાનાિવભવર યાસુ સ્ત્રીષુ ગાેષ્ઠ ગતાસુ ચ ।
પુર સ્થત મવા નેહાે નાશમવેાનપુ ય ત॥ ૩૧॥
નીતમાયુરનાયાસપદપ્રા પ્તિવવ જતૈઃ ।
ચે ષ્ટતૈિર ત કાકલ્યા ભૂયાેભૂયઃ પ્રગાય ત॥ ૩૨॥
સમ્રાડ્ભવે ત પાશ્વર્સં્થ વદ તમનુ િવનમ્ ।
પ્રલપ ત મવાને્મતં્ત હસત્ય યમના મુિનઃ॥ ૩૩॥
ન પ્રાેક્તમાકણર્ય ત ઈક્ષતે ન પુરાેગતમ્ ।
કરાેત્યવજ્ઞાં સવર્ત્ર સસુમેત્યાિપ વ તુિન॥ ૩૪॥
અ યાકાશસરાે જ યા અ યાકાશમહાવને ।
ઇ થમેતન્મન ઇ ત િવ મયાેઽસ્ય ન યતે॥ ૩૫॥
કા તામ યગતસ્યાિપ મનાેઽસ્ય મદનષેવઃ ।
ન ભેદય ત દુભદં્ય ધારા ઇવ મહાપેલમ્॥ ૩૬॥
આપદામેકમાવાસમ ભવા છ સ િક ધનમ્ ।
અનુ શ યે ત સવર્ વમ થને સ પ્રયચ્છ ત॥ ૩૭॥
ઇયામાપિદયં સ પિદત્યેવં ક પનામયઃ ।
મનસાેઽભુિદતાે માેહ ઇ ત શ્લાેકા પ્રગાય ત॥ ૩૮॥
હા હતાેઽહમનાથાેઽહ મત્યાક્ર દપરાેઽિપ સન્ ।
ન્ જનાે યા ત વૈરાગ્યં ચત્ર મત્યેવ વ યસાૈ॥ ૩૯॥
રઘુકાનનશાલને રામેણ િરપુઘા તના ।
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શ મ થં સ્થતનેવૈ વયં ખેદમપુાગતાઃ॥ ૪૦॥
ન િવદ્મઃ િક મહાબાહાે તસ્ય તાદશૃચેતસઃ ।
કુમર્ઃ કમલપત્રાક્ષ ગ તરત્ર િહ નાે ભવાન્॥ ૪૧॥
રા નમથવા િવપ્રમપુદેષ્ટારમગ્રતઃ ।
હસત્યજ્ઞ મવાવ્યગ્રઃ સાેઽવધીરય ત પ્રભાે॥ ૪૨॥
યદેવેદ મદં સ્ફારં જગન્નામ યદુ થતમ્ ।
નૈતદ્વ તુ નચવૈાહ મ ત િનણ ય સં સ્થતઃ॥ ૪૩॥
નારાૈ નાત્મિન નાે મત્રે ન રાજે્ય ન ચ માતિર ।
ન સ પદા ન િવપદા તસ્યાસ્થા ન િવભાે બિહઃ॥ ૪૪॥
િનર તાસ્થાે િનરાશાેઽસાૈ િનર હાેઽસાૈ િનરા પદઃ ।
ન મૂઢાે ન ચ મુક્તાેઽસાૈ તને ત યામહે શમ્॥ ૪૫॥
િક ધનને િકમ બા ભઃ િક રાજે્યન િકમીહયા ।
ઇ ત િનશ્ચયવાન તઃ પ્રાણત્યાગપરઃ સ્થતઃ । ॥ ૪૬॥
ભાેગેઽ યાયુ ષ રાજે્યષુ મત્રે િપતિર માતિર ।
પરમુદ્વગેમાયાતશ્ચાતકાેઽવગ્રહે યથા॥ ૪૭॥
ઇ ત તાેકે સમાયાતાં શાખાપ્રસરશા લનીમ્ ।
આપત્તામલમુદ્ધતુ સમુદેતુ દયાપરઃ॥ ૪૮॥
તસ્ય તાદૃ વભાવસ્ય સમગ્રિવભવા વતમ્ ।
સસંાર લમાભાે ગ પ્રભાે પ્ર તિવષાયતે॥ ૪૯॥
ઈદશૃઃ સ્યાન્મહાસ વઃ ક ઇવ મન્મહીતલે ।
પ્રકૃતે વ્યવહારે તં યાે િનવેશિયતું ક્ષમઃ॥ ૫૦॥
મન સ માેહમપાસ્ય મહામનાઃ

સકલમા તતમઃ િકલ સાધુતામ્ ।
સફલતાં નયતીહ તમાે હરન્

િદનકરાે ભુિવ ભાસ્કરતા મવ॥ ૫૧॥
ઇત્યાષ શ્રીમદ્વા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
વૈરાગ્યપ્રકરણે રાઘવિવષાદાે નામ દશમઃ સગર્ઃ॥ ૧૦॥
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અેકાદશઃ સગર્ઃ

િવશ્વા મત્ર ઉવાચ ।
અેવં ચેત્તન્મહાપ્રાજ્ઞા ભવ તાે રઘનુ દનમ્ ।
ઇહાનય તુ વિરતા હિરણં હિરણા ઇવ॥ ૧॥
અેષ માેહાે રઘપુતનેાર્પદ્ યાે ન ચ રાગતઃ ।
િવવેકવૈરાગ્યવતાે બાેધ અેવ મહાેદયઃ॥ ૨॥
ઇહયાતુ ક્ષણાદ્રામ ઇહ ચવૈ વયં ક્ષણાત્ ।
માેહં તસ્યાપને યામાે મા તાેઽદ્રઘેર્નં યથા॥ ૩॥
અેત મન્મા જતે યુ યા માેહે સ રઘનુ દનઃ ।
િવશ્રા તમે ય ત પદે ત મ વય મવાેત્તમે॥ ૪॥
સત્યતાં મુિદતાં પ્રજ્ઞાં િવશ્રા તમપતાપતામ્ ।
પીનતાં વરવણર્ વ પીતા ત ઇવૈ ય ત॥ ૫॥
િન ં ચ પ્રકૃતામવે વ્યવહારપર પરામ્ ।
પિરપૂણર્મના મા ય આચિર યત્યખ ડતમ્॥ ૬॥
ભિવ ય ત મહાસ વાે જ્ઞાતલાેકપરાવરઃ ।
સખુદુઃખદશાહીનઃ સમલાેષ્ટા મકા ચનઃ॥ ૭॥
ઇત્યુક્તે મુિનનાથને રા સ પૂણર્માનસઃ ।
પ્રાિહણાેદ્રામમાનેતું ભૂયાે દૂતપર પરામ્॥ ૮॥
અેતાવતાથ કાલને રામાે િનજગ્ હાસનાત્ ।
િપતુઃ સકાશમાગ તુમુ થતાેઽકર્ ઇવાચલાત્॥ ૯॥
તઃ ક તપયૈ ર્ત્યૈભ્રાર્ યાં ચ જગામ હ ।
ત પુ યં વિપતુઃ સ્થાનં વગ સરુપતેિરવ॥ ૧૦॥
દૂરાદેવ દદશાર્સાૈ રામાે દશરથં તદા ।
તં રાજસમૂહેન દેવાૈઘનેવે વાસવમ્॥ ૧૧॥
વ સષ્ઠિવશ્વ મત્રા યાં સિેવતં પાશ્વર્યાેદ્વર્યાેઃ ।
સવશાસ્ત્રાથર્તજ્જ્ઞને મિ ત્ર દેન મા લતમ્॥ ૧૨॥
ચા ચામરહ તા ભઃ કા તા ભઃ સમપુા સતમ્ ।
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કકુ ભિરવ મૂતાર્ ભઃ સં સ્થતા ભયર્થાે ચતમ્॥ ૧૩॥
વ સષ્ઠિવશ્વા મત્રાદ્યા તથા દશરથાદયઃ ।
દદશૃૂ રાઘવં દુરાદુપાયા તં ગુહાપેમમ્॥ ૧૪॥
સ વાવષ્ટ ધગભણ શતૈ્યેનવે િહમાચલમ્ ।
શ્રતં સકલસવે્યને ગ ભીરેણ સુ્ફટેન ચ । ॥ ૧૫॥
સાૈ યં સમં શભુાકારં િવનયાેદારમાનસમ્ ।
કા તાપેશા તવપષંુ પરસ્યાથર્સ્ય ભાજનમ્॥ ૧૬॥
સમુદ્યદ્યાવૈનાર ભં દ્ધાપેશમશાેભનમ્ ।
અનુ દ્વગ્ મનાન દં પૂણર્પ્રાયમનાેરથમ્॥ ૧૭॥
િવચાિરતજગદ્યાત્રં પિવત્રગુણગાેચરમ્ ।
મહાસ વૈકલાેભને ગુણૈિરવ સમા શ્રતમ્॥ ૧૮॥
ઉદારમાયર્માપૂણર્મ તઃ કરણકાેટરમ્ ।
અિવ ભતયા ત્ત્યા દશર્ય તમનુત્તમમ્॥ ૧૯॥
અેવઙ્ગુણગણાક ણા દૂરાદેવ રઘૂદ્વહઃ ।
પિરમેય મતાચ્છાચ્છ વહારા બરપ લવઃ॥ ૨૦॥
પ્રણનામ ચલચ્ચા ચૂડામ ણમર ચના ।
શરસા વસધુાક પલાેલદેવાચલ શ્રયા॥ ૨૧॥
અેવં મનુી દ્રે બ્રવુ ત િપતુઃ પાદા ભવ દનમ્ ।
કતુર્મભુઆજગામાથ રામઃ કમલલાેચનઃ॥ ૨૨॥
પ્રથમં િપતરં પશ્ચાન્મનુી મા યૈકમાિનતાૈ ।
તતાે િવપ્રાં તતાે બ ધું તતાે ગુ ગણા સહૃુત્॥ ૨૩॥
જગ્રાહ ચ તતાે દષૃ્ટ ા મનાઙ્મૂધ્નાર્ તથા ગરા ।
રાજલાેકેન િવિહતાં તાં પ્રણામપર પરામ્॥ ૨૪॥
િવિહતાશીમુર્િન યાં તુ રામઃ સસુમમાનસઃ ।
આસસાદ િપતુઃ પુ યં સમીપં સરુસુ દરઃ॥ ૨૫॥
પાદા ભવ દનપરં તમથાસાૈ મહીપ તઃ ।
શરસ્ય યા લ લઙ્ગાશુ ચુચુ બ ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૨૬॥
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શત્રુઘં્ન લ મણં ચવૈ તથવૈ પરવીરહા ।
આ લ લઙ્ગ ઘન નેહાે રાજહંસાેઽ બુજે યથા॥ ૨૭॥
ઉ સઙ્ગે પતુ્ર તષે્ઠ ત વદત્યથ મહીપતાૈ ।
ભૂમાૈ પિરજના તીણ સાઽશકેુઽથ યિવક્ષત॥ ૨૮॥
રા વેાચ ।
પતુ્ર પ્રાપ્તિવવેક વં કલ્યાણાનાં ચ ભાજનમ્ ।
જડવ જણર્યા બુદ્ યા ખેદાયાત્મા ન દ યતામ્॥ ૨૯॥
દ્ધિવપ્રગુ પ્રાેક્તં વાદશૃનેાનુ તષ્ઠતા ।
પદમાસાદ્યતે પુ યં ન માેહમનુધાવતા॥ ૩૦॥
તાવદેવાઽઽપદાે દૂરે તષ્ઠ ત પિરપેલવાઃ ।
યાવદેવ ન માેહસ્ય પ્રસરઃ પતુ્ર દ યતે॥ ૩૧॥
શ્રીવ સષ્ઠ ઉવાચ ।
રાજપતુ્ર મહાબાહાે શરૂ વં િવ જતા વયા ।
દુ ચ્છેદા દુરાર ભા અ યમી િવષયારયઃ॥ ૩૨॥
િકમતજ્જ્ઞ ઇવાજ્ઞાનાં યાેગ્યે વ્યામાેહસાગરે ।
િવિનમ જ સ ક લાેલબહુલે ડ્યશા લિન॥ ૩૩॥
િવશ્વા મત્ર ઉવાચ ।
ચલિન્નલાે પલવ્યૂહસમલાેચનલાેલતામ્ ।
બ્રૂિહ ચેતઃકૃતાં ત્યક્વા હેતનુા કેન મુહ્ય સ॥ ૩૪॥
િકિનષ્ઠાઃ કે ચ તે કેન િકય તઃ કારણને તે ।
આધયઃ પ્રિવલુ પ ત મનાે ગેહ મવાખવઃ॥ ૩૫॥
મ યે નાનુ ચતાનાં વમાધીનાં પદમુત્તમમ્ ।
આપ સુ ચાઽપ્રયાજંે્ય તે િનહીના અિપ ચાધયઃ॥ ૩૬॥
યથા ભમતમાશુ વં બ્રૂિહ પ્રા સ્ય સ ચાનઘ ।
સવર્મવે પનુયન ભે સ્ય તે વાં તુ નાધયઃ॥ ૩૭॥
ઇત્યુક્તમસ્ય સમુતે રઘવુંશકેત-ુ
રાક યં વાક્યમુ ચતાથર્િવલાસગભર્મ્ ।
તત્યાજ ખેદમ ભગજર્ ત વાિરવાહે
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બહ યથા વનુ મતા ભમતાથર્ સ દ્ધઃ॥ ૩૮॥
ઇત્યાષ શ્રીમદ્વા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
વૈરાગ્યપ્રકરણે રાઘવસમાશ્વાસનં નામૈકાદશઃ સગર્ઃ॥
૧૧॥

દ્વાદશઃ સગર્ઃ

વા મીિક વાચ ।
ઇ ત ષ્ટાે મનુી દ્રણે સમાશ્વસ્ય ચ રાઘવઃ ।
ઉવાચ વચનં ચા પિરપૂણાર્થર્મ થરમ્॥ ૧॥
શ્રીરામ ઉવાચ ।
ભગવ ભવતા ષ્ટાે યથાવદધનુાઽ ખલમ્ ।
કથયા યહમજ્ઞાેઽિપ કાે લઙ્ઘય ત સદ્વચઃ॥ ૨॥
અહં તાવદયં તાે િનજેઽ મ પ સદ્મિન ।
ક્રમેણ દ્ધ સ પ્રાપ્તઃ પ્રાપ્તિવદ્યશ્ચ સં સ્થતઃ॥ ૩॥
તતઃ સદાચારપરાે ભૂ વાહં મુિનનાયક ।
િવહૃત તીથર્યાત્રાથર્મવુ મ બુિધમખેલામ્॥ ૪॥
અેતાવતાથ કાલને સસંારાસ્થા મમાં હરન્ ।
સમુદ્ભૂતાે મન સ મે િવચારઃ સાેઽયમીદશૃઃ॥ ૫॥
િવવેકેન પર તાત્મા તનેાહં તદનુ વયમ્ ।
ભાેગનીરસયા બુદ્ યા પ્રિવચાિરતવાિદનમ્॥ ૬॥
િકનામેદં બત સખંુ યેયં સસંારસ ત તઃ ।
યતે તયે લાેકાે મ્રયતે જનનાય ચ । ॥ ૭॥

અસ્થરાઃ સવર્ અેવેમે સચરાચરચે ષ્ટતાઃ ।
આપદાં પતયઃ પાપા ભાવા િવભવભૂમયઃ॥ ૮॥
અયઃશલાકાસદશૃાઃ પર પરમસઙ્ ગનઃ ।
શ્લ ય તે કેવલં ભાવા મનઃક પનયા વયા॥ ૯॥
મનઃસમાયત્ત મદં જગદાભાે ગ દૃ યતે ।
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મનશ્ચાસિદવાભા ત કેન મ પિરમાેિહતાઃ॥ ૧૦॥
અસતવૈ વયં કષં્ટ િવકૃષ્ટા મૂઢબુદ્ધયઃ ।
ગ ણા ભસા દૂરે વને મુગ્ધ ગા ઇવ॥ ૧૧॥

ન કેન ચચ્ચ િવક્ર તા િવક્ર તા અેવ સં સ્થતાઃ ।
બત મૂઢા વયં સવ નાના અિપ શા બરમ્॥ ૧૨॥
િકમેતષેુ પ્રપ ચષેુ ભાેગા નામ સદુુભર્ગાઃ ।
મુધવૈ િહ વયં માેહા સં સ્થતા બદ્ધભાવનાઃ॥ ૧૩॥
આજ્ઞાતં બહુકાલને વ્યથર્મવે વયં વને ।
માેહે િનપ તતા મુગ્ધાઃ શ્વભ્રે મુગ્ધા ગા ઇવ॥ ૧૪॥
િક મે રાજે્યન િક ભાેગૈઃ કાેઽહં િક મદમાગતમ્ ।
ય ન્મ યવૈા તુ ત ન્મ યા કસ્ય નામ િકમાગતમ્॥ ૧૫॥
અેવં િવ શતાે બ્રહ્મ સવ વવે તતાે મમ ।
ભાવે વર તરાયાતા પ થકસ્ય મ વવ॥ ૧૬॥
તદેતદ્ભગવ બ્રૂિહ િક મદં પિરણ ય ત ।
િક મદં યતે ભૂયઃ િક મદં પિરવધર્તે॥ ૧૭॥
જરામરણમાપચ્ચ જનનં સ પદ તથા ।
આિવભાર્વ તરાેભાવૈિવવધર્ તે પનુઃ પનુઃ॥ ૧૮॥
ભાેગૈ તૈરેવ તૈરેવ તુચ્છાઇવર્યમમી િકલ ।
પ ય જજર્રતાં નીતા વાતૈિરવ ગિરદુ્રમાઃ॥ ૧૯॥
અચેતના ઇવ જનાઃ પવનૈઃ પ્રાણનામ ભઃ ।
વન તઃ સં સ્થતા વ્યથ યથા ક ચકવેણવઃ॥ ૨૦॥
શા યતીદં કથં દુઃખ મ ત તપ્તાેઽ મ ચ તયા ।
જરદ્દુ્રમ ઇવાેગ્રેણ કાેટરસે્થન વિહ્નના॥ ૨૧॥
સસંારદુઃખપાષાણનીર ધ્રહૃદયાેઽ યહમ્ ।
િનજલાેકભયાદેવ ગલદ્બા પં ન રાેિદ મ॥ ૨૨॥
શૂ યા મન્મખુ ત્તી તાં શુ કરાેદનનીરસાઃ ।
િવવેક અેવ હૃ સસં્થાે મમૈકા તષેુ પ ય ત॥ ૨૩॥
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શં મુહ્યા મ સં ત્ય ભાવાભાવમયી ં સ્થ તમ્ ।
દાિરદ્ર્યેણવે સભુગાે દૂરે સસંારચેષ્ટયા॥ ૨૪॥
માેહય ત મનાે ત્ત ખ ડય ત ગુણાવ લમ્ ।
દુઃખ લ પ્રયચ્છ ત િવપ્રલ ભપરાઃ શ્રયઃ॥ ૨૫॥
ચ તાિનચયચક્રા ણ નાન દાય ધનાિન મે ।
સ પ્રસતૂકલત્રા ણ ગ્ હા યુગ્રાપદા મવ॥ ૨૬॥
િવિવધદાષેદશાપિર ચ તનૈ-
િવતતભઙ્ગુરકારણક પતૈઃ ।
મમ ન િન ર્ તમે ત મનાે મનુે
િનગિડતસ્ય યથા વનદ તનઃ॥ ૨૭॥
ખલાઃ કાલેકાલે િન શ િન શતમાેહૈક મિહકા -

ગતાલાેકે લાેકે િવષયશતચાૈરાઃ સચુતુરાઃ ।
પ્ર તાઃ પ્રાેદ્યુક્તા િદ શિદ શ િવવેકૈકહરણે
રણે શક્તા તષેાં ક ઇવ િવદુષઃ પ્રાજે્ઝ્યસભુટાઃ॥ ૨૮॥
ઇત્યાષ શ્રીમદ્વા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
વૈરાગ્યપ્રકરણે પ્રથમપિરતાપાે નામ દ્વાદશઃ સગર્ઃ॥ ૧૨॥

ત્રયાેદશઃ સગર્ઃ

શ્રીરામ ઉવાચ ।
ઇયમ મિ સ્થતાેદારા સસંારે પિરક પતા ।
શ્રીમુર્ને પિરમાેહાય સાિપ નનંૂ કદથર્દા॥ ૧॥
ઉ લાસબહુલાન તક લાેલાનલમાકુલાન્ ।
જડા પ્રવહ ત સ્ફારા પ્રા ષીવ તરઙ્ ગણી॥ ૨॥
ચ તાદુિહતરાે બહ્વ્યાે ભૂિરદુલર્ લતૈિધતાઃ ।
ચ ચલાઃ પ્રભવ ત્યસ્યા તરઙ્ગાઃ સિરતાે યથા॥ ૩॥
અેષા િહ પદમેકત્ર ન િનબધ્ના ત દુભર્ગા ।
દગ્ધવેાિનયતાચાર મતશ્ચેતશ્ચ ધાવ ત॥ ૪॥
જનય તી પરં દાહં પરા ષ્ટાઙ્ ગકા સતી ।
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િવનાશમવે ધત્તેઽ તદ પલખેવે ક જલમ્॥ ૫॥
ગુણાગુણિવચારેણ િવનવૈ િકલ પાશ્વર્ગમ્ ।
રાજપ્રકૃ તવન્મૂઢા દુરા ઢાઽવલ બતે॥ ૬॥
કમર્ણા તનેતનેષૈા િવ તારમનુગચ્છ ત ।
દાષેાશીિવષવેગસ્ય ય ક્ષીરં િવ તરાયતે॥ ૭॥
તાવચ્છ ત દુ પશાર્ઃ પરે વે ચ જને જનાઃ ।
વાત્યયવે િહમં યાવ ચ્છ્ર યા ન પ ષીકૃતાઃ॥ ૮॥
પ્રાજ્ઞાઃ શરૂાઃ કૃતજ્ઞાશ્ચ પેશલા દવશ્ચ યે ।
પાંસમુુષ્ટ વે મણયઃ શ્રયા તે મ લનીકૃતાઃ॥ ૯॥
ન શ્રીઃ સખુાય ભગવ દુઃખાયવૈ િહ વધર્તે ।
ગુપ્તા િવમ્=નાશનં ધત્તે ત િવષલતા યથા॥ ૧૦॥
શ્રીમાનજનિન દ્યશ્ચ શરૂશ્ચા યિવક થનઃ ।
સમદૃ ષ્ટઃ પ્રભુશ્ચવૈ દુલર્ભાઃ પુ ષાસ્ત્રયઃ॥ ૧૧॥
અેષા િહ િવષમા દુઃખભાે ગનાં ગહના ગુહા ।
ઘનમાેહગજે દ્રાણાં િવ યશલૈમહાતટ ॥ ૧૨॥
સ કાયર્પદ્મરજની દુઃખકૈરવચ દ્રકા ।
સદુૃ ષ્ટદ િપકાવાત્યા ક લાેલાૈઘતરઙ્ ગણી॥ ૧૩॥
સ ભ્રમાભ્રાિદપદવી િવષાદિવષવિધની ।
કેદાિરકા િવક પાનાં ખેદાયભયભાે ગની॥ ૧૪॥
િહમં વૈરાગ્યવ લીનાં િવકારાેલૂકયા મની ।
રાહુદંષ્ટ્ર ા િવવેકે દાેઃ સાજૈ યા ભાજેચ દ્રકા॥ ૧૫॥
ઇ દ્રાયુધવદાલાેલનાનારાગમનાેહરા ।
લાેલા તિડિદવાે પન્ન વં સની ચ જડાશ્રયા॥ ૧૬॥
ચાપલાવ જતાર યનકુલી નકુલીન ।
િવપ્રલ ભનતા પયર્ જતાેગ્ર ગ ણકા॥ ૧૭॥
લહર વૈક પેણ પદં ક્ષણમકુવર્તી ।
ચલા દ પ શખવેા તદુજ્ઞયગ તગાેચરા॥ ૧૮॥
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સહીવ િવગ્રહવ્યગ્રકર દ્રકુલપાે થની ।
ખડ્ગધારેવ શ શરા તી ણતી ણાશયાશ્રયા॥ ૧૯॥
નાનયાપહૃતા થ યા દુરાિધપિરલીનયા ।
પ યા યભવ્યયા લ યા િક ચદ્દઃુખાદતૃે સખુમ્॥ ૨૦॥
દૂરેણાે સાિરતાઽલ યા પનુરેવ તમાદરાત્ ।
અહાે બતા શ્લ યતીવ િનલર્ જ દુજર્ના સદા॥ ૨૧॥
મનાેરમા કષર્ ત ચત્ત ત્ત
કદથર્સા યા ક્ષણભઙ્ગુરા ચ ।
વ્યાલાવલીગાત્રિવ ત્તદેહા
શ્વભ્રાે થતા પુ પલતવે લ મીઃ॥ ૨૨॥
ઇત્યાષ શ્રીમદ્વા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
વૈરાગ્યપ્રકરણે લ મીિનરાકરણં નામ ત્રયાેદશઃ સગર્ઃ॥ ૧૩॥

ચતુદર્શઃ સગર્ઃ

શ્રીરામ ઉવાચ ।
આયુઃ પ લવકાેણાગ્રલ બા બુકણભઙ્ગુરમ્ ।
ઉન્મત્ત મવ સ ત્યજ્ય યાત્યકા ડે શર રકમ્॥ ૧॥
િવષયાશીિવષાસઙ્ગપિરજજર્રચેતસામ્ ।
અપ્રાૈઢાત્મિવવેકાનામાયુરાયાસકારણમ્॥ ૨॥
યે તુ િવજ્ઞાતિવજ્ઞેયા િવશ્રા તા િવતતે પદે ।
ભાવાભાવસમાશ્વાસમાયુ તષેાં સખુાયતે॥ ૩॥
વયં પિર મતાકારપિરિન ષ્ઠતિનશ્ચયાઃ ।
સસંારભ્રતિડ પુ જે મનુે નાયુ ષ િન ર્તાઃ॥ ૪॥
યજુ્યતે વેષ્ટનં વાયાેરાકાશસ્ય ચ ખ ડનમ્ ।
ગ્રથનં ચ તરઙ્ગાણામાસ્થા નાયુ ષ યજુ્યતે॥ ૫॥
પેલવં શરદ વાભ્રમ નેહ ઇવ દ પકઃ ।
તરઙ્ગક ઇવાલાેલં ગતમવેાપેલક્ષ્યતે॥ ૬॥
તરઙ્ગં પ્ર ત બ બે દંુ તિડ પુ જં નભાે બુજમ્ ।
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ગ્રહીતુમાસ્થાં બધ્ના મ ન વાયુ ષ હત સ્થતાૈ॥ ૭॥
અિવશ્રા તમનાઃ શૂ યમાયુરાતતમીહતે ।
દુઃખાયવૈ િવમૂઢાઽ તગર્ભર્મશ્વતર યથા॥ ૮॥
સસંારસં તાવસ્યાં ફેનાેઽ મ સગર્સાગરે ।
કાયવ લ્યા ભસાે બ્રહ્મ િવતં મે ન રાેચતે॥ ૯॥
પ્રા યં સ પ્રા યતે યને ભૂયાે યને ન શાેચ્યતે ।
પરાયા િન ર્તેઃ સ્થાનં યત્ત િવતમુચ્યતે॥ ૧૦॥
તરવાેઽિપ િહ વ ત વ ત ગપ ક્ષણઃ ।
સ વ ત મનાે યસ્ય મનનને ન વ ત॥ ૧૧॥
તા ત અેવ જગ ત જ તવઃ સાધુ િવતાઃ ।

યે પનુનહ ય તે શષેા જરઠગદર્ભાઃ॥ ૧૨॥
ભારાેઽિવવેિકનઃ શાસં્ત્ર ભારાે જ્ઞાનં ચ રા ગણઃ ।
અશા તસ્ય મનાે ભારાે ભારાેઽનાત્મિવદાે વપુઃ॥ ૧૩॥
પમાયુમર્નાે બુ દ્ધરહઙ્કાર તથેિહતમ્ ।
ભારાે ભારધરસ્યવે સવ દુઃખાય દુિધયઃ॥ ૧૪॥
અિવશ્રા તમનાપુણર્માપદાં પરમા પદમ્ ।
નીડં રાેગિવહઙ્ગાનામાયુરાયાસનં દૃઢમ્॥ ૧૫॥
પ્રત્યહં ખેદમુ જ્ય શનૈરલમનારતમ્ ।
આખ્રનુવે જરચ્છ્વભ્રં કાલને િવિનહ યતે॥ ૧૬॥
શર ર બલિવશ્રા તૈિવષદાહપ્રદાિય ભઃ ।
રાેગૈરાપીયતે રાૈદ્રવૈ્યાર્લૈિરવ વનાિનલઃ॥ ૧૭॥
પ્ર નવુાનૈરિવચ્છેદં તુચ્છૈર તરવા શ ભઃ ।
દુઃખૈરા યતે કૂ્રરૈઘુર્ણૈિરવ જરદ્દુ્રમઃ॥ ૧૮॥
નનંૂ િનગરણાયાશુ ઘનગધર્મનારતમ્ ।
આખ્રુમાર્ ર્રકેણવે મરણનેાવલાેક્યતે॥ ૧૯॥
ગ ધાિદગુણગ ભ યા શૂ યયાઽશ ક્તવે યયા ।
અન્નં મહાશનનેવે જરયા પિર યર્તે॥ ૨૦॥
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િદનૈઃ ક તપયૈરેવ પિરજ્ઞાય ગતાદરમ્ ।
દુજર્નઃ સજુનનેવે યાવૈનનેાવમુચ્યતે॥ ૨૧॥
િવનાશસહૃુદા િનતં્ય જરામરણબ ધનુા ।
પં ખઙ્ગવરેણવે કૃતા તનેા ભલ યતે॥ ૨૨॥
સ્થરતયા સખુભા સતયા તયા
સતતમુ જ્ઝતમુત્તમફ ગુ ચ ।
જગ ત ના ત તથા ગુણવ જતં
મરણભાજનમાયુિરદં યથા॥ ૨૩॥
ઇત્યાષ શ્રીમદ્વા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
વૈરાગ્યપ્રકરણે િવતગહાર્ નામ ચતુદર્શઃ સગર્ઃ॥ ૧૪॥

પ ચદશઃ સગર્ઃ

શ્રીરામ ઉવાચ ।
મુધવૈા યુ થતાે માેહાન્મુધવૈ પિરવધર્તે ।
મ યામયને ભીતાેઽ મ દુરહઙ્કારશત્રુણા॥ ૧॥
અહઙ્કારવશાદેવ દાષેકાેશકદથર્તામ્ ।
દદા ત દ નદ નાનાં સસંારાે િવિવધાકૃ તઃ॥ ૨॥
અહઙ્કારવશાદાપદહઙ્કારાદ્દરુાધયઃ ।
અહઙ્કારવશાદ હા વહઙ્કારાે મમામયઃ॥ ૩॥
તમહઙ્કારમા શ્રત્ય પરમં ચરવૈિરણમ્ ।
ન ભજેુ ન િપબા ય ભઃ િકમુ ભાેગા ભજેુ મનુે॥ ૪॥
સસંારરજની દ ઘાર્ માયા મન સ માેિહની ।
તતાેઽહઙ્કારદાષેેણ િકરાતનેવે વાગુરા॥ ૫॥
યાિન દુઃખાિન દ ઘાર્ ણ િવષમા ણ મહા ત ચ ।
અહઙ્કારા પ્રસતૂાિન તા યગા ખિદરા ઇવ॥ ૬॥
શમે દુસિહકેયાસ્યં ગુણપદ્મિહમાશિનમ્ ।
સા યમેઘશર કાલમહઙ્કારં ત્ય યહમ્॥ ૭॥
નાહં રામાે ન મે વા છા ભાવષેુ ન ચ મે મનઃ ।
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શા ત આ સતુ મચ્છા મ વાત્મનીવ જનાે યથા॥ ૮॥
અહઙ્કારવશાદ્યદ્યન્મયા ભુક્તં હુતં કૃતમ્ ।
સવ તત્તદવ વવે વ વહઙ્કારિરક્તતા॥ ૯॥
અહ મત્ય ત દેદ્બ્રહ્મન્નહમાપિદ દુઃ ખતઃ ।
ના ત દે સુ ખત ત માદનહઙ્કાિરતા વરમ્॥ ૧૦॥
અહઙ્કારપિરત્યજ્ય મનુે શા તમન તયા ।
અવ તષે્ઠ ગતાેદ્વગેાે ભાેગાૈઘાે ભઙ્ગુરા પદઃ॥ ૧૧॥
બ્રહ્મ યાવદહઙ્કારવાિરદઃ પિરજૃ ભતે ।
તાવ દ્વકાસમાયા ત ણાકુટજમ જર ॥ ૧૨॥
અહઙ્કારઘને શા તે ણા નવતિડ લતા ।
શા તદ પ શખા ત્ત્યા ક્વાિપ યાત્ય તસ વરમ્॥ ૧૩॥
અહઙ્કારમહાિવ યે મનાેમત્તમહાગજઃ ।
િવસૂ્ફજર્ ત ઘનાસ્ફાેટૈઃ તિનતૈિરવ વાિરદઃ॥ ૧૪॥
ઇહ દેહમહાર યે ઘનાહઙ્કારકેસર ।
યાેઽયમુ લસ ત સ્ફાર તનેેદં જગદાતતમ્॥ ૧૫॥
ણાત તુલવપ્રાેતા બહુજન્મપર પરા ।

અહઙ્કારાેગ્ર ખઙ્ગને ક ઠે મુક્તાવલી કૃતા॥ ૧૬॥
પતુ્ર મત્રકલત્રાિદત ત્રમ ત્રિવવ જતમ્ ।
પ્રસાિરતમનનેેહ મનુેઽહઙ્કારવૈિરણા॥ ૧૭॥
પ્રમા જતેઽહ મત્ય મ પદે વયમિપ દુ્રતમ્ ।
પ્રમા જતા ભવ ત્યેતે સવર્ અેવ દુરાધયઃ॥ ૧૮॥
અહ મત્ય બુદે શા તે શનૈશ્ચ શમશા તની ।
મનાેગગનસમંાેહ મિહકા ક્વાિપ ગચ્છ ત॥ ૧૯॥
િનરહઙ્કાર ત્તેમ માખૈ્યાર્ચ્છાેકેન સીદતઃ ।
ય ક ચદુ ચતં બ્રહ્મં તદાખ્યાતુ મહાહર્ સ॥ ૨૦॥
સવાર્પદાં િનલયમધ્રવુમ તરસ્થ-

મનુ્મુક્તમુત્તમગુણને ન સશં્રયા મ ।
યત્નાદઙૃ્ક તપદં પિરતાેઽ તદુઃખં
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શષેેણ માં સમનુશાિધ મહાનુભાવ॥ ૨૧॥
ઇત્યાષ શ્રીમદ્વા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
વૈરાગ્યપ્રકરણે અહઙ્કારજુગુ સા નામ પ ચદશઃ સગર્ઃ॥ ૧૫॥

ષાેડશઃ સગર્ઃ

શ્રીરામ ઉવાચ ।
દાષેજૈર્જર્રતાં યા ત સ કાયાર્દાયર્સવેનાત્ ।
વાતા તઃિપચ્છલવવચ્ચેતશ્ચલ ત ચ ચલમ્॥ ૧॥
ઇતશ્ચેતશ્ચ સવુ્યગં્ર વ્યથર્મવેા ભધાવ ત
દૂરાદ્દરૂતરં દ નં ગ્રામે કાૈલેયકાે યથા॥ ૨॥
ન પ્રા ાે ત ક્વ ચ ક ચતપ્રપ્તૈરિપ મહાધનૈઃ ।
ના તઃ સ પૂણર્તામે ત કર ડક ઇવા બુ ભઃ॥ ૩॥
િનત્યમવે મનુે શૂ યં કદાશાવાગુરા તમ્ ।
ન મનાે િન ર્ ત યા ત ગાે યૂથાિદવ ચ્યુતઃ॥ ૪॥
તરઙ્ગતરલાં ત્ત દધદાલનૂશીણર્તામ્ ।
પિરત્યજ્ય ક્ષણામિપ હૃદયે યા ત ન સ્થ તમ્॥ ૫॥
મનાે શ્ચનનિવ ધં િદશાે દશ િવધાવ ત ।
મ દરાહનનાેદૂ્ધતં ક્ષીરાણર્વપયાે યથા॥ ૬॥
ક લાેલક લતાવત માયામકરમા લતમ્ ।
ન િનરાેદંુ્ધ સમથાઽ મ મનાેમયમહાણર્વમ્॥ ૭॥
ભાેગદૂવાર્ઙુ્કરાકાઙ્ક્ષ શ્વભ્રપાતમ ચ તયન્ ।
મનાેહિરણકાે બ્રહ્મ દૂરં િવપિરધાવ ત॥ ૮॥
ન કદાચન મે ચેતઃ વામાલનૂિવ શણર્તામ્ ।
ત્યજત્યાકુલયા ત્ત્યા ચ ચલ વ મવાણર્વઃ॥ ૯॥
ચેતશ્ચ ચલયા ત્ત્યા ચ તાિનચયચ ચુરમ્ ।
ત બધ્ના ત નૈકત્ર પ જરે કેસર યથા॥ ૧૦॥

મનાે માેહરથા ઢં શર રા સમતાસખુમ્ ।
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હરત્યપહતાેદ્વગંે હંસઃ ક્ષીર મવા ભસઃ॥ ૧૧॥
અન પક પનાત પે િવલીના શ્ચત્ત ત્તયઃ ।
મનુી દ્ર ન પ્રબુ ય તે તને ત યેઽહમાકુલઃ॥ ૧૨॥
ક્રાેડીકૃતદૃઢગ્ર થ ણાસતૂ્રે સ્થતાત્મના ।
િવહગાે લકેનવે બ્રહ્મ બદ્ધાેઽ મ ચેતસા॥ ૧૩॥
સ તતામષર્ધૂમને ચ તા વાલાકુલને ચ ।
વિહ્નનવે ણં શુ કં મનુે દગ્ધાેઽ મ ચેતસા॥ ૧૪॥
કૂ્રરેણ જડતાં યાત ણાભાયાર્નુગા મના ।
શવં કાૈલેયકેનવે બ્રહ્મ ભુક્તાેઽ મ ચેતસા॥ ૧૫॥
તરઙ્ગતરલાસ્ફાલ ત્તના જડ િપણા ।
તટ ક્ષ ઇવાૈઘને બ્રહ્મન્નીતાેઽ મ ચેતસા॥ ૧૬॥
અવા તરિનપાતાય શૂ યે વા ભ્રમણાય ચ ।
ણં દ ડિનલનેવે દૂરે નીતાેઽ મ ચેતસા॥ ૧૭॥
સસંારજલધેર માિન્નત્યમુત્તરણાને્મખુઃ ।
સતેનુવે પયઃપૂરાે રાેિધતાેઽ મ કુચેતસા॥ ૧૮॥
પાતાલાદ્ગચ્છતાં વી ં વ્યાઃ પાતાલગા મના ।
કૂપકાષં્ઠ કુદા ેવ વે ષ્ટતાેઽ મ કુચેતસા॥ ૯॥
મ યવૈ સ્ફાર પેણ િવચારા દ્વશરા ણા ।
બાલાે વેતાલકેનવે ગ્ હીતાેઽ મ કુચેતસા॥ ૨૦॥
વહે્ન ણતરઃ શલૈાદિપ કષ્ટતરક્રમઃ ।
વ દિપ દૃઢાે બ્રહ્મ દુિનગ્રહમનાેગ્રહઃ॥ ૨૧॥
ચેતઃ પત ત કાયષુ િવહગઃ વા મષે વવ ।
ક્ષણને િવર ત યા ત બાલઃ ક્ર ડનકાિદવ॥ ૨૨॥
જડપ્રકૃ તરાલાેલાે િવતતાવતર્ ત્તમાન્ ।
મનાેઽ ધરિહતવ્યાલાે દૂરં નય ત તાત મામ્॥ ૨૩॥
અ ય ધપાનાન્મહતઃ સમુે ન્મૂલનાદિપ ।
અિપ વહ્ યશના સાધાે િવષમિ ચત્તિનગ્રહઃ॥ ૨૪॥
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ચત્તં મારણમથાર્નાં ત મ સ ત જગ ત્રયમ્ ।
ત મ ક્ષીણે જગ ક્ષીણં ત ચ્ચિક સ્યં પ્રયત્નતઃ॥ ૨૫॥
ચતાિદમાિન સખુદુઃખશતાિન નનૂ-
મ યાગતા યગવરાિદવ કાનનાિન ।
ત મ વવેકવશ તનુતાં પ્રયાતે
મ યે મનુે િનપુણમવે ગલ ત તાિન॥ ૨૬॥
સકલગુણજયાશા યત્ર બદ્ધા મહદ્ ભ-
તમિર મહ િવજેતું ચત્તમ યુ થતાેઽહમ્ ।
િવગતર તતયા તનાર્ ભન દા મ લ મી ં
જડમ લનિવલાસાં મેઘલખેા મવે દુઃ॥ ૨૭॥
ઇત્યાષ શ્રીમદ્વા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
વૈરાગ્યપ્રકરણે વૈરાગ્ય ચત્તદાૈરા યં નામ ષાેડશઃ સગર્ઃ॥ ૧૬॥

સપ્તદશઃ સગર્ઃ

શ્રીરામ ઉવાચ ।
હાદાર્ ધકારશવર્યાર્ ણયેહ દુર ત્યયા ।
સુ્ફર ત ચેતનાકાશે દાષેકાૈ શકપઙ્ક્તયઃ॥ ૧॥
અ તદાર્હપ્રદાિય યા સમૂઢરસમાદર્વઃ ।
પઙ્કઆિદત્યદ યવે શાષેં નીતાેઽ મ ચ તયા॥ ૨॥
મમ ચત્તમહાર યે વ્યામાેહ ત મરાકુલે ।
શૂ યે તા ડિવની તા શમાશાિપશા ચકા॥ ૩॥
વચાેર ચતનીહારા ક ચનાપેવનાે વલા ।
નનંૂ િવકાસમાયા ત ચ તાકણકમ જર ॥ ૪॥
અલમ તભ્રર્માયવૈ ણાતર લતાશયા ।
આયાતા િવષમાે લાસમૂ મર બુિનધાિવવ॥ ૫॥
ઉદ્દામક લાેલરવા દેહાદ્રા વહતીહ મે ।
તરઙ્ગતરલાકારા તર ણાતરઙ્ ગણી॥ ૬॥
વેગં સરંાેદુ્ધમુિદતાે વાત્યયવે જર ણમ્ ।
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નીતઃ કલષુયા ક્વાિપ ણયા ચત્તચાતકઃ॥ ૭॥
યાં યામહમતીવાસ્થાં સશં્રયા મ ગુણ શ્રયામ્ ।
તાં તાં કૃ ત ત મે ણા ત ત્રી મવ કુમૂ ષકા॥ ૮॥
પયસીવ જર પણ વાયાિવવ જર ણં।
નભસીવ શરન્મેઘ શ્ચ તાચકે્ર ભ્રમા યહમ્॥ ૯॥
ગ તુમા પદમાત્મીયમસમથર્િધયાે વયમ્ ।
ચ તા લે િવમુહ્યામાે લે શકુનયાે યથા॥ ૧૦॥
ણા ભધાનયા તાત દગ્ધાેઽ મ વાલયા તથા ।

યથા દાહાપેશમનમાશઙે્ક ના તૈરિપ॥ ૧૧॥
દૂરં દૂર મતાે ગ વા સમેત્ય ચ પનુઃ પનુઃ ।
ભ્રમત્યાશુ િદગ તષેુ ણાને્મત્ત તુરઙ્ગમી॥ ૧૨॥
જડસસં ગણી ણા કૃતાે વાર્ધાેગમાગમા ।

ધા ગ્ર થમતી િનત્યમારઘટ્ટાગ્રર જુવત્॥ ૧૩॥
અ તગ્રર્ થતયા દેહે સવર્દુ છેદયાઽનયા ।
ર વવેાશુ બલીવદર્ ણયા વાહ્યતે જનઃ॥ ૧૪॥
પતુ્ર મત્રકલત્રાિદ ણયા િનત્યકૃષ્ટયા ।
ખગે વવ િકરાત્યેદં લં લાેકેષુ રચ્યતે॥ ૧૫॥
ભીષયત્યિપ ધીરં મામ ધયત્યિપ સકે્ષણમ્ ।
ખેદયત્યિપ સાન દં ણા કૃ ણવે શવર્ર ॥ ૧૬॥
કુિટલા કાેમલ પશાર્ િવષવષૈ યશં સની ।
દશત્યિપ મના ષ્ટા ણા કૃ ણવે ભાે ગની॥ ૧૭॥
ભ દતી હૃદયં પુંસાં માયામયિવધાિયની ।
દાૈભાર્ગ્યદાિયની દ ના ણા કૃ ણવે રાક્ષસી॥ ૧૮॥
ત દ્ર ત ત્રીગણૈઃ કાેશં દધાના પિરવે ષ્ટતમ્ ।
નાન દે રાજતે બ્રહ્મં ણા જજર્રવ લક ॥ ૧૯॥
િનત્યમવેા તમ લના કટુકાને્માદદાિયની ।
દ ઘર્ત ત્રી ઘન નેહા ણાગહ્વરવ લર ॥ ૨૦॥
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અનાન દકર શૂ યા િન ફલા વ્યથર્મુન્નતા ।
અમઙ્ગલકર કૂ્રરા ણા ક્ષીણવે મ જર ॥ ૨૧॥
અનાવ જત ચત્તાિપ સવર્મવેાનુધાવ ત ।
ન ચા ાે ત ફલં િક ચ ણા ણવ કા મની॥ ૨૨॥
સસંાર દે મહ ત નાનારસસમાકુલે ।
ભવુનાભાેગરઙ્ગષેુ ણા જરઠનતર્ક ॥ ૨૩॥
જરાકુસુ મતા ઢા પાતાે પાતફલાવ લઃ ।
સસંારજઙ્ગલે દ ઘ ણા િવષલતા તતા॥ ૨૪॥
યન્ન શક્નાે ત તત્રાિપ ધત્તે તા ડિવતાં ગ તમ્ ।
ત્યત્યાન દરિહતં ણા ણવ નતર્ક ॥ ૨૫॥
શં સુ્ફર ત નીહારે શા યત્યાલાેક આગતે ।

દુલર્ઙ્ઘ્યષેુ પદં ધત્તે ચ તા ચપલબિહણી॥ ૨૬॥
જડક લાેલબહુલા ચરં શૂ યા તરા તરા ।
ક્ષણમુ લાસમાયા ત ણા પ્રા ટ્તરઙ્ ગણી॥ ૨૭॥
નષ્ટમુ જ્ય તષ્ઠ તં ણા ક્ષ મવાપરમ્ ।
પુ ષા પુ ષં યા ત ણા લાેલવે પ ક્ષણી॥ ૨૮॥
પદં કરાેત્યલઙ્ઘ્યેઽિપ પ્તાિપ ફલમીહતે ।
ચરં તષ્ઠ ત નૈકત્ર ણા ચપલમકર્ટ॥
ઇદં કૃ વેદમાયા ત સવર્મવેાસમ જસમ્ ।
અનારતં ચ યતતે ણા ચેષ્ટેવ ચૈિવક ॥ ૩૦॥
ક્ષણમાયા ત પાતાલં ક્ષણં યા ત નભસ્થલમ્ ।
ક્ષણં ભ્રમ ત િદકુ્ક જે ણા હૃ પદ્મષટ્પદ ॥ ૩૧॥
સવર્સસંારદાષેાણાં ણૈકા દ ઘર્દુઃખદા ।
અ તઃપુરસ્થમિપ યા યાજેયત્ય તસઙ્કટે॥ ૩૨॥
પ્રયચ્છ ત પરં ડં્ય પરમાલાેકરાેિધની ।
માેહનીહારગહના ણા જલદમા લકા॥ ૩૩॥
સવષાં જ તુ તાનાં સસંારવ્યવહાિરણામ્ ।
પિરપ્રાેતમનાેમાલા ણા બ ધનર જુવત્॥ ૩૪॥
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િવ ચત્રવણાર્ િવગુણા દ ઘાર્ મ લનસઽિ સ્થ તઃ ।
શૂ યા શૂ યપદા ણા શક્રકામુર્કધ મણી॥ ૩૫॥
અશિનગુર્ણસસ્યાનાં ફ લતા શરદાપદામ્ ।
િહમં સિંવ સરાે નાં તમસાં દ ઘર્યા મની॥ ૩૬॥
સસંારનાટકનટ કાયાર્લયિવહઙ્ગમી ।
માનસાર યહિરણી મરસઙ્ગીતવ લક ॥ ૩૭॥
વ્યવહારા ધલહર માેહમાતઙ્ગ ઙ્ખલા ।
સગર્ યગ્રાેધસલુભા દુઃખકૈરવચ દ્રકા॥ ૩૮॥
જરામરણદુઃખાનામેકા રત્નસમુિદ્રકા ।
આિધવ્યાિધિવલાસાનાં િનતં્ય મત્તા િવલા સની॥ ૩૯॥
ક્ષણમાલાેકિવમલા સા ધકારલવા ક્ષણમ્ ।
વ્યાેમવી યપુમા ણા નીહારગહના ક્ષણમ્॥ ૪૦॥
ગચ્છત્યુપશમં ણા કાયવ્યાયામશા તયે ।
તમી ઘનતમઃકૃ ણા યથા રક્ષાેિન ત્તયે॥ ૪૧॥
તાવન્મુહ્યત્યયં મૂકાે લાેકાે િવલુ લતાશયઃ ।
યાવદેવાનુસ ધત્તે ણા િવષિવષૂ ચકા॥ ૪૨॥
લાેકાેઽયમ ખલં દુઃખં ચ તયાે જ્ઝતયાજે્ઝ ત ।
ણાિવષૂ ચકામ ત્ર ચ તાત્યાગાે િહ ક યતે॥ ૪૩॥
ણપાષાણકાષ્ઠાિદસવર્મા મષશઙ્કયા ।
આદદાના સુ્ફરત્ય તે ણા મ સ્યી હ્ર દે યથા॥ ૪૪॥
રાેગા તરઙ્ગના ણા ગ ભીરમિપ માનવમ્ ।
ઉત્તાનતાં નય ત્યાશુ સયૂાશવ ઇવા બુજમ્॥ ૪૫॥
અ તઃશૂ યા ગ્ર થમત્યાે દ ઘર્ વાઙુ્કરક ટકાઃ ।
મુક્તામ ણ પ્રયા િનતં્ય ણા વે લતા ઇવ॥ ૪૬॥
અહાે બત મહ ચ્ચતં્ર ણામિપ મહાિધયઃ ।
દુ છેદામિપ કૃ ત ત િવવેકેનામલા સના॥ ૪૭॥
ના સધારા ન વ ચનર્ તપ્તાયઃકણા ચષઃ ।
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તથા તી ણા યથા બ્રહ્મં ણેયં હૃિદ સં સ્થતા॥ ૪૮॥
ઉ વલાઽ સતતી ણાગ્રા નેહદ ઘર્દશા પરા ।
પ્રકાશા દાહદુઃ પશાર્ ણા દ પ શખા ઇવ॥ ૪૯॥
અિપ મે સમં પ્રાજ્ઞમિપ શરૂમિપ સ્થરમ્ ।
ણીકરાે ત નૈકા િનમષેેણ નરાેત્તમમ્॥ ૫૦॥
સં તીણર્ગહના ભીમા ઘન લર ેમયી ।
સા ધકારાેગ્રનીહારા ણા િવ યમહાતટ ॥ ૫૧॥
અેકૈક સવર્ભવુના તરલ ધલક્ષ્યા
દુલર્ક્ષ્યતામપુગતવૈ વપુઃ સ્થતવૈ ।
ણા સ્થતા જગ ત ચ ચલવી ચમલે

ક્ષીરાેદકા બુતરલે મધુરેવ શ ક્તઃ॥ ૫૨॥
ઇત્યાષ શ્રીમદ્વા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
વૈરાગ્યપ્રકરણે ણાભઙ્ગાે નામ સપ્તદશઃ સગર્ઃ॥ ૧૭॥

અષ્ટાદશઃ સગર્ઃ

શ્રીરામ ઉવાચ ।
આદ્રાર્ ત્રત ત્રીગહનાે િવકાર પિરપાતવાન્ ।
દેહઃ સુ્ફર ત સસંારે સાેઽિપ દુઃખાય કેવલમ્॥ ૧॥
અજ્ઞાેઽિપ તજ્જ્ઞસદશૃાે વ લતાત્મચમ કૃ તઃ ।
યુ યા ભવ્યાેઽ યભવ્યાેઽિપ ન જડાે નાિપ ચેતનઃ॥ ૨॥
જડાજડદશૃાેમર્ યે દાેલાિયતદુરાશયઃ ।
અિવવેક િવમૂઢાત્મા માેહમવે પ્રયચ્છ ત॥ ૩॥
તાેકેનાન દમાયા ત તાેકેનાયા ત ખેિદતામ્ ।
ના ત દેહસમઃ શાેચ્યાે નીચાે ગુણબિહ કૃતઃ॥ ૪॥
આગમાપાિયના િનતં્ય દ તકેસરશા લના ।
િવકાસ મતપુ પેણ પ્ર તક્ષણમલઙૃ્કતઃ॥ ૫॥
ભજુશાખાે ઘનસ્ક ધાે દ્વજ ત ભશભુ સ્થ તઃ ।
લાેચના લ બલાક્રા તઃ શરઃપીઠ હ ફલઃ॥ ૬॥
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શ્રવદ તરસગ્ર તાે હ તપાદસપુ લવઃ ।
ગુ મવા કાયર્સઙ્ઘાતાે િવહઙ્ગમકૃતા પદઃ॥ ૭॥
સચ્છાયાે દેહ ક્ષાેઽયં વપા થગણા પદઃ ।
કસ્યાત્મીયઃ કસ્ય પરઆસ્થાનાસે્થ િકલાત્ર કે॥ ૮॥
તાત સ તરણાથન ગ્ હીતાયાં પનુઃ પનુઃ ।
નાિવ દેહલતાયાં ચ કસ્યસ્યાદાત્મભાવના॥ ૯॥
દેહના વને શૂ યે બહુગતર્સમાકુલે ।
તનૂ હાસઙ્ખ્યતરાૈ િવશ્વાસં કાેઽિધગચ્છ ત॥ ૧૦॥
માંસ ના વ સ્થવ લતે શર રપટહેઽદૃઢે ।
મા ર્રવદહં તાત તષ્ઠા યત્ર ગત વનાૈ॥ ૧૧॥
સસંારાર યસં ઢાે િવલસ ચ્ચત્તમકર્ટઃ ।
ચ તામ જિરતાકારાે દ ઘર્દુઃખઘુણક્ષતઃ॥ ૧૨॥
ણાભજુઙ્ગમીગેહં કાપેકાકકૃતાલયઃ ।
મતપુ યાેદ્ગમઃ શ્રીમા છુભાશભુમહાફલઃ॥ ૧૩॥

સસુ્ક ધાૈઘલતા લાે હ ત તબકસુ દરઃ ।
પવન પ દતાશષે વાઙ્ગાવયવપ લવઃ॥ ૧૪॥
સવ દ્રયખગધારઃ સુ નુ ત ભ ઉન્નતઃ ।
સરસચ્છાયયા યુક્તઃ કામપા થિનષેિવતઃ॥ ૧૫॥
મૂધર્સ જિનતાઽઽદ ઘર્ શરાે હ ણાવ લઃ ।
અહઙ્કારગ્ ધ્રકૃતકુલાયઃ સુ ષરાેદરઃ॥ ૧૬॥
િવ ચ્છન્નવાસના લમૂલ વાદ્દલુર્વાકૃ તઃ ।
વ્યાયામિવરસઃ કાય લક્ષાેઽયં ન સખુાય મે॥ ૧૭॥
કલવેરમહઙ્કારગ્ હસ્થસ્ય મહાગ્ હમ્ ।
લુઠ વ યેતુ વા સ્થૈય િકમનને મનુે મમ॥ ૧૮॥
પઙ્ ક્તબદ્ધે દ્રયપશું વલ ણાગ્ હાઙ્ગનમ્ ।
રાગર જતસવાર્ઙ્ગં નેષં્ઠ દેહગ્ હં મમ॥ ૧૯॥
ષ્ઠા સ્થકાષ્ઠસઙ્ઘટ્ટપિરસઙ્કટકાેટરમ્ ।
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આ ત્રર જુ ભરાબદં્ધ નેષં્ઠ દેહગ્ હં મમ॥ ૨૦॥
પ્ર ત નાયુત ત્રીકં રક્તા બુકૃતકદર્મમ્ ।
જરામઙ્કાેલધવલં નેષં્ઠ દેહગ્ હં મમ॥ ૨૧॥
ચત્ત ત્યકૃતાન તચેષ્ટાવષ્ટ ધસં સ્થ ત ।
મથામાેહમહાસ્થૂણં નેષં્ઠ દેહગ્ હં મમ॥ ૨૨॥
દુઃખાભર્કકૃતાક્ર દં સખુશ યામનાેરમમ્ ।
દુર હાદગ્ધદાસીકં નેષં્ઠ દેહગ્ હં મમ॥ ૨૩॥
મલાઢ િવષયવ્યૂહભા ડાપેસ્કરસઙ્કટમ્ ।
અજ્ઞાનક્ષારવ લતં નેષં્ઠ દેહગ્ હં મમ॥ ૨૪॥
ગુ ફગુગ્ગુલુિવશ્રા ત નૂ વર્ ત ભમ તકમ્ ।
દ ઘર્દાેદાર્ સદુૃઢં નેષં્ઠ દેહગ્ હં મમ॥ ૨૫॥
પ્રકટાક્ષગવાક્ષા તઃ ક્ર ડ પ્રજ્ઞાગ્ હાઙ્ગનમ્ ।
ચ તાદુિહ કં બ્રહ્મન્નેષં્ટ દેહગ્ હં મમ॥ ૨૬॥
મૂધર્ ચ્છાદનચ્છન્નકણર્શ્રીચ દ્રશા લકમ્ ।
આદ ઘાર્ઙ્ગુ લિનવ્યૂર્હં નેષં્ઠ દેહગ્ હં મમ॥ ૨૭॥
સવાર્ઙ્ગકુડ્યસઙ્ઘાતઘનરાેમયવાઙુ્કરમ્ ।
સશંૂ યપેટિવવરં નેષં્ઠ દેહગ્ હં મમ॥ ૨૮॥
નખાેણર્ના ભિનલયં સરમાર ણતા તરમ્ ।
ભાઙ્કારકાિરપવનં નેષં્ઠ દેહગ્ હં મમ॥ ૨૯॥
પ્રવેશિનગર્મવ્યગ્રવાતવેગમનારતમ્ ।
િવતતાક્ષગવાક્ષં તન્નેષં્ઠ દેહગ્ હં મમ॥ ૩૦॥
જહ્વામકર્િટકાક્રા તવદનદ્વારભીષણમ્ ।
દષૃ્ટદ તા સ્થશકલં નેષં્ઠ દેહગ્ હં મમ॥ ૩૧॥
વક્સુધાલપેમ ણં ય ત્રસ ચારચ ચલમ્ ।
મનઃ સદારવનુાે ખાતં નેષં્ઠ દેહગ્ હં મમ॥ ૩૨॥
મતદ પપ્રભાેદ્ભા સ ક્ષણમાન દસુ દરમ્ ।

ક્ષણં વ્યાપ્તં તમઃપૂરૈનષં્ઠ દેહગ્ હં મમ॥ ૩૩॥
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સમ તરાેગાયતનં વલીપ લતપત્તનમ્ ।
સવાર્િધસારગહનં નેષં્ઠ દેહગ્ હં મમ॥ ૩૪॥
અક્ષક્ષર્ક્ષાેભિવષમા શૂ યા િનઃસારકાેટરા ।
તમાેગહનિદકુ્ક નેષ્ટા દેહાટવી મમ॥ ૩૫॥
દેહાલયં ધારિયતું ન શક્નાે મ મનુીશ્વરઃ ।
પઙ્કમગ્ ં સમુદ્ધતુ ગજમ પબલાે યથા॥ ૩૬॥
િક શ્રયા િક ચ રાજે્યન િક કાયને િકમીિહતૈઃ ।
િદનૈઃ કિપતયૈરેવ કાલઃ સવર્ િનકૃ ત ત॥ ૩૭॥
રક્તમાંસમયસ્યાસ્ય સબાહ્યા ય તરં મનુે ।
નાશકૈધ મણાે બ્રૂિહ કૈવ કાયસ્ય ર યતા॥ ૩૮॥
મરણાવસરે કાયા વં નાનુસર ત યે ।
તષેુ તાત કૃતઘ્નષેુ કૈવાસ્થા વદ ધીમતામ્॥ ૩૯॥
મત્તેભકણાર્ગ્રચલઃ કાયાે લ બા બુભઙ્ગુરઃ ।
ન સ ત્યજ ત માં યાવત્તાવદેનં ત્ય યહમ્॥ ૪૦॥
પવન પ દતરલં પેલવઃ કાયપ લવઃ ।
જજર્ર તનુ ત્તશ્ચ નેષ્ટાે મે કટુનીરસઃ॥ ૪૧॥
ભુ વા પી વા ચરં કાલં બાલપ લવપેલવામ્ ।
તનુતામેત્ય યત્નને િવનાશમનુધાવ ત॥ ૪૨॥
તા યવે સખુદુઃખાિન ભાવાભાવમયા યસાૈ ।
ભૂયાેઽ યનુભવ કાયઃ પ્રાકૃતાે િહ ન લ જતે॥ ૪૩॥
સુ ચરં પ્રભુતાં કૃ વા સસંવે્ય િવભવ શ્રયમ્ ।
નાેચ્છ્ર ાયમે ત ન સ્થૈય કાયઃ િક મ ત પાલ્યતે॥ ૪૪॥
જરાકાલે જરામે ત ત્યુકાલે તથા તમ્ ।
સમ અેવાિવશષેજ્ઞઃ કાયાે ભાે ગદિરદ્રયાેઃ॥ ૪૫॥
સસંાર ભાેિધજઠરે ણાકુહરકા તરે ।
સપુ્ત તષ્ઠ ત મુક્તેહાે મૂકાેઽયં કાયકચ્છપઃ॥ ૪૬॥
દહનૈકાથર્યાેગ્યાિન કાયકાષ્ઠાિન ભૂિરશઃ ।
સસંારા ધાિવહાેહ્ય તે ક ચત્તષેુ નરં િવદુઃ॥ ૪૭॥
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દ ઘર્દાૈરા યવલયા િનપાતફલપાતયા ।
ન દેહલતયા કાય િક ચદ ત િવવેિકનઃ॥ ૪૮॥
મ જકદર્મકાેશષેુ ઝિટત્યેવ જરાં ગતઃ ।
ન જ્ઞાયતેયાત્ય ચરા કઃ કથં દેહદદુર્રઃ॥ ૪૯॥
િનઃસારસકલાર ભાઃ કાયાશ્ચપલવાયવઃ ।
ર ેમાગણ ગચ્છ તાે દૃ ય તે નેહ કેન ચત્॥ ૫૦॥
વાયાેદ પસ્ય મનસાે ગચ્છતાે જ્ઞાયતે ગ તઃ ।
આગચ્છતશ્ચ ભગવ છર રસ્ય કદાચન॥ ૫૧॥
બદ્ધાસ્થા યે શર રેષુ બદ્ધાસ્થા યે જગિ સ્થતાૈ ।
તાન્માેહમિદરાને્મત્તા ધ ગ્ધગ તુ પનુઃ પનુઃ॥ ૫૨॥
નાહં દેહસ્ય નાે દેહાે મમ નાયમહં તથા ।
ઇ ત િવશ્રા ત ચત્તા યે તે મનુે પુ ષાેત્તમાઃ॥ ૫૩॥
માનાવમાનબહુલા બહુલાભમનાેરમાઃ ।
શર રમાત્રબદ્ધાસં્થ ગ્ ત દાષેદશૃાે નરમ્॥ ૫૪॥
શર રશ્વભ્રશાિય યા િપશાચ્યા પશલાઙ્ગયા ।
અહઙ્કારચમ કૃત્યા છલને છ લતા વયમ્॥ ૫૫॥
પ્રજ્ઞા વરાક સવવ કાયબદ્ધાસ્થયાનયા ।
મ યાદ્યાનકુરાક્ષસ્યા છ લતા કષ્ટમેિકકા॥ ૫૬॥
ન િક ચદિપ દૃ યેઽ મ સતં્ય તને હતાત્મના ।
ચતં્ર દગ્ધશર રેણ જનતા િવપ્રલ યતે॥ ૫૭॥
િદનૈઃ ક તપયૈરેવ િનઝર્રા બુકણાે યથા ।
પતત્યયમયત્નને જરઠઃ કાયપ લવઃ॥ ૫૮॥
કાયાેઽયમ ચરાપાયાે બુદુ્બદાેઽ બુિનધાિવવ ।
વ્યથ કાયર્પરાવત પિરસુ્ફર ત િન ફલઃ॥ ૫૯॥
મથાજ્ઞાનિવકારેઽ મ વ સ ભ્રમપત્તને ।
કાયે સુ્ફટતરાપાયે ક્ષણમાસ્થા ન મે દ્વજ॥ ૬૦॥
તિડ ષુ શરદભ્રષેુ ગ ધવર્નગરેષુ ચ
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સ્થૈય યને િવિનણ તં સ િવશ્વ સતુ િવગ્રહે॥ ૬૧॥
સતતભઙ્ગુરકાયર્પર પરા
િવજિય તજયં હઠ ત્તષુ ।
પ્રબલદાષે મદં તુ કલવેરમ્
ણ મવાહમપાેહ્ય સખંુ સ્થતઃ॥ ૬૨॥
ઇત્યાષ શ્રીમદ્વા સષ્ઠમહારામાયણે વા મીક યે
વૈરાગ્યપ્રકરણે કાયજુગુ સા નામાષ્ટાદશઃ સગર્ઃ॥ ૧૮॥
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