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પ્રતમ સર્ક : 

પ્રકવશ્ય ત ુમહા૭રણ્યમ ્તણ્ટિા૭રણ્યમ્ આત્મવાન ્

તતર્શ રામો તતુશર્શ સ્તાપસા૭૭શ્રમ મણ્ટલમ ્૧ 

િુર્ ચીર પકરકિપ્તમ્ પ્રાહ્મ્યા લક્ષ્મમ્યા સમાવ્રતુમ્  

યતા પ્રતીપ્તમ્ તતુશર્શમ ્િિને સૂયશ મણ્ટલમ ્૨ 

ર્રણ્યમ્ સવશ પતૂાનામ ્સુસમ્રુષ્ટ અકિરમ્ સતા 

મ્રુિૈ: પહુકપ: આિીણશમ્ પકિ સમ્િૈૈઃ સમા૭૭વ્રુતમ ્૩ 

પૂકિતમ ્ચોપનુ્રત્તમ્ ચ કનત્યમ્ અપ્સરસામ્ િણૈૈઃ 

કવર્ાલૈ: અકનનર્રણૈૈઃ સ્રુનપામ્ટૈૈઃ અકિનૈૈઃ િુર્ૈૈઃ ૪ 

સકમકત્પ: તોય િલર્ૈૈઃ પલ મૂલ ૈશ્ચ ર્ોકપતમ ્

આરણ્યૈ શ્ચ મહા વ્રુિૈૈઃ પુણ્યૈૈઃ સ્વાતુ પલૈ વ્રુશતમ ્૫ 

પકલ હોમા૭કચશતમ ્પણુ્યમ્ પ્રહ્મ િોર્ કનનાકતતમ ્

પુષ્પ ૈવશનયૈૈઃ પકરકિપ્તમ ્પકત્મનયા ચ સપત્મયા ૬ 

પલ મૂલા૭ર્નૈ તાશનતૈ: ચીર કુ્રષ્ણાકિના૭મ્પરૈૈઃ 

સૂયશ વૈશ્વાનરાપૈ શ્ચ પુરાણ ૈમુશકનકપ વ્રુશતમ્ ૭ 

પુણ્યૈ શ્ચ કનયતા૭૭હારૈૈઃ ર્ોકપતમ ્પરમકર્શકપૈઃ 

તત ્પ્રહ્મ પવન પ્રક્યમ ્પ્રહ્મ િોર્ કનનાકતતમ ્૮ 

પ્રહ્મકવકત્પ મશહાપાિૈ: પ્રાહ્મણ:ૈ ઉપર્ોકપતમ્  

ત ત્રુષ્વા રાિવૈઃ શ્રીમાન્ તાપસા૭૭શ્રમ મણ્ટલમ ્ 

અપ્યિચ્ચન ્મહાતજેા કવજ્યમ્ કુ્રત્વા મહત્તનુૈઃ ૯ 

કતવ્ય જ્ઞાનોપ પન્ના સ્ત ેરામમ્ રુષ્વા મહર્શયૈઃ 

અકપિક્મ:ુ તતા પ્રીતા વૈતેહીમ્ ચ યર્કસ્વનીમ ્૧0 

ત ેતમ્ સોમમ ્ઇવોત્યનતમ્ રુષ્વા વૈ તમશ ચાકરણૈઃ 

મમ્િળાકન પ્રયુમ્જાનાૈઃ પ્રત્યકુ્રહ્ણન્ રટુ વ્રતાૈઃ ૧૧ 

રૂપ સમ્હનનમ્ લક્ષ્મમીમ ્સૌિુમાયશમ ્સુવેર્તામ ્

તરુર્ુર્ કવકસ્મતા૭૭િારા રામ સ્ય વન વાકસનૈઃ ૧૨ 

વૈતેહીમ ્લક્ષ્મમણમ ્રામમ્ નેરૈ: અકનકમર્ૈર્ ઇવ 

આશ્ચયશ પતૂાન્ તરુર્ુૈઃ સવે ત ેવન ચાકરણૈઃ ૧૩ 

અરૈનમ્ કહ મહા પાિાૈઃ સવશ પૂત કહતે રતમ ્

અકતકતમ ્પણશર્ાલાયામ્ રાિવમ્ સમ્નયવેર્યન્ ૧૪ 

તતો રામ સ્ય સત્કુ્રત્ય કવકતના પાવિોપમાૈઃ 

આિહ્ર ુસ્તે મહા પાિાૈઃ સકલલમ્ તમશ ચાકરણૈઃ ૧૫ 

મૂલમ ્પુષ્પમ્ પલમ ્વનયમ્ આશ્રમમ્ ચ મહાત્મનૈઃ 
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કનવેતયત્વા તમશજ્ઞા સ્તતૈઃ પ્રામ્િલયો૭પ્રુવન્ ૧૬ 

તમશ પાલો િનસ્યા સ્ય ર્રણ્ય શ્ચ મહા યર્: 

પિૂનીય શ્ચ માનય શ્ચ રાજા તણ્ટ તરો િુરૈઃ ૧૭ 

ઇનર સ્યેવ ચતુ પાશિૈઃ પ્રજા રિકત રાિવ 

રાજા તસ્મા ત્વરાન્ પોિાન્ પુમ્્તે લોિ નમસ્કુ્રતૈઃ ૧૮ 

ત ેવયમ્ પવતા રક્ષ્યા પવ કત્વર્ય વાકસનૈઃ 

નિર સ્તો વન સ્તો વા ત્વમ્ નો રાજા િનેશ્વરૈઃ ૧૯ 

નયસ્ત તણ્ટા વયમ્ રાિન્ કિત ક્રોતા કિતેકનરયાૈઃ 

રકિતવ્યા સ્ત્વયા ર્શ્વ ત્િપશ પૂતા સ્તપોતનાૈઃ ૨0 

એવમ્ ઉક્ત્વા પલૈ મૂશલૈૈઃ પુષ્પ ૈવશનયૈ શ્ચ રાિવમ્ 

અનયૈ શ્ચ કવકવતા૭૭હારૈૈઃ સલક્ષ્મમણમ ્અપિૂયન્ ૨૧ 

તતા૭નયે તાપસાૈઃ કસત્તા રામમ્ વૈશ્વાનરોપમાૈઃ 

નયાય વ્રતુ્તા યતા નયાયમ ્તપશયામાસુ: ઈશ્વરમ્ ૨૨ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે પ્રતમ સિશ : 

ત્વિતીય સર્ક : 

કુ્રત આકતત્યો૭ત રામ સ્તુ સયૂશસ્યોતયનમ્ પ્રકત 

આમનય સ મનુીન્ સવાશન્ વનમ ્એવા૭નવિાહત ૧ 

નાના મ્રુિ િણા િીણશમ્ ર્ાતૂશલ વુ્રિ સકેવતમ ્

ત્વસ્ત વુ્રિ લતા િુલ્મમ્ તુતશર્શ સકલલા૭૭ર્યમ ્૨ 

કનષ્િૂિનાના ર્િુકન કિકલ્લિા િણ નાકતતમ ્

લક્ષ્મમણા૭નુિતો રામો વન મત્યમ ્તતર્શ હ ૩ 

વન મત્ય ેત ુિાિુત્સ્ત સ્તકસ્મન્ િોર મુ્રિા યતુ ે

તતર્શ કિકર શુ્રમ્િાપમ ્પરુર્ાતમ્ મહા સ્વનમ ્૪ 

િમ્પીરા૭િમ ્મહા વક્રમ્ કવિટમ ્કવર્મો તરમ્ 

પીપત્સમ ્કવર્મમ્ તીિશમ્ કવકુ્રતમ્ િોર તર્શનમ ્૫ 

વસાનમ ્ચમશ વૈયાક્રમ ્વસા૭૭રશમ ્રકતરોકિતમ ્

રાસનમ્ સવશ પૂતાનામ ્વ્યાકતતા૭૭સ્યમ ્ઇવા૭નતિમ્ ૬ 

રીન્ કસમ્હાન્ ચતુરો વ્યાક્રાન્ ત્વૌ વ્રુિૌ પ્રુર્તાન્ તર્ 

સકવર્ાણમ ્વસાકતક્તમ ્િિ સ્ય ચ કર્રો મહત્ 

અવસજ્ય  આયસ ેર્લૂ ેકવનતનતમ્ મહા સ્વનમ્ ૭ 

સ રામમ્ લક્ષ્મમણમ ્ચૈવ સીતામ્ રુષ્વા ચ મકૈતલીમ ્

અપ્યતાવત સુસમ્કુ્રત્તૈઃ પ્રજાૈઃ િાલ ઇવા૭નતિૈઃ ૮ 
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સ કુ્રત્વા પૈરવમ ્નાતમ ્ચાલયન્ ઇવ મેકતનીમ ્

અમ્િેન આતાય વૈતેહીમ્ અપક્રમ્ય તતો૭પ્રવીત્ ૯ 

યુવામ ્િટા ચીર તરૌ સ પાયૌ િીણ જીકવતૌ 

પ્રકવષ્ટૌ તણ્ટિા૭રણ્યમ ્ર્ર ચાપા૭કસ તાકરણૌ ૧0 

િતમ્ તાપસયો વાશમ્ ચ વાસૈઃ પ્રમતયા સહ 

અતમશ ચાકરણૌ પાપૌ િૌ યુવામ ્મુકન તરૂ્િૌ ૧૧ 

અહમ ્વનમ ્ઇતમ્ તુિશમ્ કવરાતો નામ રાિસૈઃ 

ચરાકમ સાયુતો કનત્યમ ્રકર્ મામ્સાકન પિયન્ ૧૨ 

ઇયમ ્નારી વરારોહા મમ પયાશ પકવષ્યકત 

યુવયોૈઃ પાપયો: ચ અહમ્ પાસ્યાકમ રકતરમ ્મ્રતુે ૧૩ 

ત સ્યૈવમ્ પ્રુવતો રુષ્ટમ્ કવરાત સ્ય તુરાત્મનૈઃ 

શુ્રત્વા સિકવશતમ ્વાક્યમ્ સમ્પ્રાનતા િનિા૭૭ત્મજા 

સીતા પ્રાવેપતો ત્વેિાત ્પ્રવાતે િતળી યતા ૧૪ 

તામ ્રુષ્વા રાિવૈઃ સીતામ્ કવરાતા૭0િ િતામ ્ર્ુપામ ્

અપ્રવી લ્લક્ષ્મમણમ ્વાક્યમ્ મુિેન પકરર્ુષ્યતા ૧૫ 

પશ્ય સૌમ્ય નરનેર સ્ય િનિ સ્યા૭ત્મ સમ્પવામ ્

મમ પાયાશમ ્ર્પુા૭૭ચારામ ્કવરાતા૭0િે  પ્રવેકર્તામ ્

અત્યનત સુિ સમ્વ્રુત્તામ્ રાિ પરુીમ ્યર્કસ્વનીમ ્૧૬ 

યત્ અકપપ્રેતમ ્અસ્માસ ુકપ્રયમ ્વર વ્રુતમ્ ચ યત ્

િૈિેય્યા સ્તુ સસુમ્વ્રુત્તમ્ કિપ્રમ્ અત્યૈવ લક્ષ્મમણ ૧૭ 

યા ન તુષ્યકત રાજે્યન પુરા૭ત ેતીિશ  તકર્શની 

યયા૭હમ ્સવશ પૂતાનામ ્કહતૈઃ પ્રસ્તાકપતો વનમ્ ૧૮ 

અત્યે તાનીમ ્સિામા સા યા માતા મમ મત્યમા ૧૯ 

પર સ્પર્ાશત્ ત ુવતૈેહ્યા ન તુૈઃિતરમ ્અકસ્ત મે 

કપતુ કવશયોિાત્ સૌકમર ેસ્વ રાજ્ય હરણાત્ તતા ૨0 

ઇકત પ્રુવકત િાિુત્સ્તે પાષ્પ ર્ોિ પકરપ્લુત ે

અપ્રવી લ્લક્ષ્મમણૈઃ કુ્રત્તો રત્તો નાિ ઇવ શ્વસન્ ૨૧ 

અનાત ઇવ પતૂાનામ્ નાત સ્ત્વમ્ વાસવોપમૈઃ 

મયા પ્રેષ્યેણ િાિુત્સ્ત કિમ૭તશમ્ પકરતપ્સ્યસ ે૨૨ 

ર્રણે કનહતસ્યા૭ત્ય મયા કુ્રત્તને રિસૈઃ 

કવરાત સ્ય િતા૭સો કહ મહી પાસ્યકત ર્ોકણતમ ્૨૩ 

રાજ્ય િામ ેમમ ક્રોતો પરતે યો પપૂવ હ 

તમ્ કવરાતે કવમોક્ષ્યાકમ વજ્રી વજ્રમ્ ઇવા૭ચલે ૨૪ 
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મમ પિુ પલ વેિ વેકિતૈઃ   

પતતુ ર્રો૭સ્ય મહાન્ મહોરકસ 

વ્યપનયતુ તનો શ્ચ જીકવતમ ્ 

પતતુ તત સ્સ મહીમ ્કવિૂકણશતૈઃ ૨૫ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે કત્વતીય સિશ :  

ત્રુતીય સર્ક : 

( ઇત્યુક્ત્વા લક્ષ્મમણ: શ્રીમાન્ રાિસમ ્પ્રહસ કન્નવ 

િો પાવાન્ વન મપ્યેત્ય ચકરષ્યકસ યતા સુિમ ્) 

અતો વાચ પુનર્ વાક્યમ્ કવરાતૈઃ પૂરયન્ વનમ ્

આત્માનમ ્પ્રુચ્ચત ેપ્રૂતમ ્િૌ યુવામ ્ક્વ િકમષ્યત: ૧ 

તમ્ ઉવાચ તતો રામો રાિસમ્ જ્વકલતા૭૭નનમ ્

પ્રુચ્ચનતમ્ સુમહા તજેા ઇક્ષ્મવાિુ િુલમ ્આત્મનૈઃ ૨ 

િકરયો વ્રતુ્ત સમ્પન્નૌ કવકત્ત નૌ વન િોચરૌ 

ત્વામ્ ત ુવેકતતુમ ્ઇચ્ચાવૈઃ િ સ્ત્વમ્ ચરકસ તણ્ટિાન્ ૩ 

તમ્ ઉવાચ કવરાત સ્તુ રામમ્ સત્ય પરાક્રમમ્ 

હનત વક્ષ્યાકમ ત ેરાિન ્કનપોત મમ રાિવ ૪ 

પુરૈઃ કિલ િયસ્યા૭હમ ્માતા મમ ર્તહ્રતા 

કવરાત ઇકત મામ ્આહુૈઃ પ્રુકતવ્યામ ્સવશ રાિસાૈઃ ૫ 

તપસા ચા૭કપ મે પ્રાપ્તા પ્રહ્મણો કહ પ્રસાતજા 

ર્સ્ત્રેણા૭વત્યતા લોિે૭ચ્ચેત્યા પતે્ય ત્વમ્ એવ ચ ૬ 

ઉત્સ્રજુ્ય પ્રમતામ્ એનામ્ અનપેિૌ યતા૭િતમ ્

ત્વરમાણૌ પલાયતેામ્ ન વામ્ જીકવતમ ્આતતે ૭ 

તમ્ રામૈઃ પ્રત્યુવા ચતેમ ્િોપ સમ્રક્ત લોચનૈઃ 

રાિસમ ્કવકુ્રતા૭૭િારમ્ કવરાતમ ્પાપ ચતેસમ ્૮ 

િુર કતિ્ ત્વામ્ ત ુહીનાતશમ્ મ્રુત્યુમ ્અનવેર્સે રુવમ્ 

રણે સમ્પ્રાપ્સ્યસે કતષ્ટ ન મે જીવન્ િકમષ્યકસ ૯ 

તતૈઃ સજ્યમ ્તનુૈઃ કુ્રત્વા રામૈઃ સુકનકર્તાન્ ર્રાન ્

સુર્ીક્રમ ્અકપસમ્તાય રાિસમ્ કનિિાન હ ૧0 

તનુર્ા જ્યા િુણવતા સપ્ત પાણાન્ મુમોચ હ 

રક્મ પમુ્િાન્ મહા વેિાન્ સુપણાશ૭કનલ તલુ્યિાન્ ૧૧ 

ત ેર્રીરમ ્કવરાત સ્ય કપત્ત્વા પકહશણ વાસસૈઃ 

કનપતેુૈઃ ર્ોકણતા કતક્તા તરણ્યામ્ પાવિોપમાૈઃ ૧૨ 

સ કવત્તો નયસ્ય વૈતેહીમ ્ર્ૂલ મુત્યમ્ય રાિસ: 



શ્રીમત્વાલ્મીકિરામાયણમ ્

અરણ્યિામ્ટ: 
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અપ્યત્રવત્ સુસમ્કુ્રત્તૈઃ તતા રામમ ્સ લક્ષ્મમણમ ્ ૧૩ 

સ કવનત્ય મહા નાતમ ્ર્ૂલમ ્ર્ક્ર ત્વિોપમમ ્

પ્રકુ્રહ્યા૭ર્ોપત તતા વ્યાત્તા૭૭નન ઇવા૭નતિૈઃ ૧૪ 

અત તૌ પ્રાતરૌ તીપ્તમ્ ર્ર વર્શમ્ વવર્શતુ: 

કવરાતે રાિસે તકસ્મન ્િાલા૭0તિ યમો પમ ે૧૫ 

સ પ્રસહ્ય મહા રૌર: કસ્તત્વા જુ્રમ્પત રાિસ: 

જુ્રમ્પમાણ સ્ય ત ેપાણા: િાયા કન્નષ્પેત:ુ આર્ુિા: ૧૬ 

સ્પર્ાશત્ ત ુવર તાનને પ્રાણાન્ સમ્રોત્ય રાિસ: 

કવરાત: ર્ૂલમ ્ઉત્યમ્ય રાિવાન૭પ્ય તાવત  ૧૭ 

ત ચ્ચૂલમ્ વજ્ર સમ્િાર્મ્ િિને જ્વલનોપમમ્ 

ત્વાપ્યામ્ ર્રાપ્યામ્ કચચ્ચેત રામૈઃ ર્સ્ત્ર પ્રતુામ ્વરૈઃ ૧૮ 

તત ્રામ કવકર્િ કચ્ચન્નમ્ ર્ૂલમ ્તસ્ય િરાત્ પકુવ  

પપાતા૭ર્કનના કચ્ચન્નમ્ મેરો કરવ કર્લા તલમ ્ ૧૯ 

તૌ િટ્િમ ્કિપ્રમ્ મુત્યમ્ય કુ્રષ્ણ સપોપમૌ ર્ુપૌ  

તૂણશ માપતત્ તસ્ય તતા પ્રહરતામ્ પલાત્  ૨0 

સ વત્યમાન: સપુ્રુર્મ ્પાહુપ્યામ્ પકરરપ્ય તૌ  

અપ્રિમ્પ્યૌ નર વ્યાક્રૌ રૌર: પ્રસ્તાતુમ્ ઇચ્ચત  ૨૧ 

તસ્ય અકપપ્રાયમ્ અજ્ઞાય રામો લક્ષ્મમણમ ્અપ્રવીત્  

વહતુ અયમ ્અલમ ્તાવત્ પતા૭નેન ત ુરાિસ: ૨૨ 

યતા ચ ઇચ્ચકત સૌકમર ેતતા વહતુ રાિસ: 

આય મેવ કહ ન: પમ્તા યેન યાકત કનર્ાચર: ૨૩ 

સ ત ુસ્વ પલ વીયેણ સમુકત્િપ્ય કનર્ાચર: 

પાલા કવવ સ્િમ્ત િતૌ ચિારા૭કત પલૌ તત: ૨૪ 

તૌ આરોપ્ય તત: સ્િમ્તમ્ રાિવૌ રિની ચર: 

કવરાતો કનનતન્ િોરમ ્િિામા૭કપમુિો વનમ્  ૨૫ 

વનમ ્મહા મેિ કનપમ ્પ્રકવષ્ટો    

રુમ:ૈ મહકત્પ: કવકવતૈ: ઉપેતમ્  

નાના કવતૈૈઃ પકિ ર્તૈ કવશકચરમ્   

કર્વા યુતમ ્વ્યાળ મ્રુિૈ કવશિીણશમ્  ૨૬ 

 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે રતુીય સિશ : 

 

ચતતુક સર્ક : 



શ્રીમત્વાલ્મીકિરામાયણમ ્

અરણ્યિામ્ટ: 
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કહ્રયમાણૌ ત ુતૌ રુષ્વા વૈતેહી રામ લક્ષ્મમણૌ 

ઉચ્ચૈ સ્સ્વરણે ચુક્રોર્ પ્રકુ્રહ્ય સુપજુા પિુૌ ૧ 

એર્ તાર્રતી રામ: સત્યવાન્ ર્ીલવાન્ ર્ુકચ: 

રિસા રૌર રૂપેણ કહ્રયતે સહ લક્ષ્મમણ: ૨ 

મામ ્વ્રુિા પિકયષ્યકમ્ત ર્ાતૂશલા કત્વકપન સ્તતા  

મામ ્હર ઉત્સ્રજુ્ય િાિુસ્તૌ નમસ્તે રાિસોત્તમ  ૩ 

તસ્યા: તત્ વચનમ્ શુ્રત્વા રામ લક્ષ્મમણૌ 

વેિમ ્પ્રચક્રતુ વીરૌ વત ેતસ્ય તુરાત્મન: ૪ 

તસ્ય રૌર સ્ય સૌકમકર: પાહુમ્ સવ્યમ્ પપમ્િ હ 

રામ સ્તુ તકિણમ્ પાહુમ્ તરસા તસ્ય રિસૈઃ ૫ 

સ પનન પાહુૈઃ સકમ્વનનો કનપપાતા૭૭રુ્ રાિસૈઃ  

તરણ્યામ ્મેિ સમ્િાર્ો વજ્ર કપન્ન ઇવા૭ચલૈઃ ૬ 

મુકષ્ટકપ: જાનકુપ: પકત્પ: સૂતયમ્ તૌ ત ુરાિસમ ્ 

ઉત્યમ્યોત્યમ્ય ચા૭કપ એનમ્ સ્તકમ્ટલે કનકષ્પપેર્તુ: ૭ 

સ કવત્તો પહુકપ પાશણૈૈઃ િટ્િાપ્યામ્ ચ પકરિત: 

કનકષ્પષ્ટો પહુતા પૂમૌ ન મમાર સ રાિસ: ૮ 

તમ્ પ્રકે્ષ્ય રામ: સપુ્રુર્મ ્અવત્યમ્ અચલોપમમ ્  

પયેર્ુ અપય ત: શ્રીમાન ્ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્  ૯ 

તપસા પરુર્ વ્યાક્ર રાિસો૭યમ ્ન ર્ક્યત ે 

ર્સ્ત્રેણ યુકત કનિતેુમ્ રાિસમ્ કનિનાવહે  ૧0 

તત ્શુ્રત્વા રાિવેણોક્તમ ્રાિસ: પ્રકશ્રતમ ્વચ: 

ઇતમ્ પ્રોવાચ િાિુત્સ્તમ ્કવરાતૈઃ પરુર્ર્શપમ ્ ૧૧ 

હતો૭કસ્મ પરુર્ વ્યાક્ર ર્ક્ર તુલ્ય પલેન વૈ  

મયા ત ુપૂવશમ્ ત્વમ્ મોહા ન્ન જ્ઞાત: પરુર્ર્શપ: ૧૨  

િૌસલ્યા સપુ્રજા રામ તાત ત્વમ્ કવકતતો મયા 

વૈતેહી ચ મહાપાિા લક્ષ્મમણ શ્ચ મહા યર્ાૈઃ ૧૩ 

અકપ ર્ાપાત્ અહમ ્િોરમ્ પ્રકવષ્ટો રાિસીમ ્તનુમ ્

તુમ્પરુ નાશમ િનતવશૈઃ ર્પ્તો વૈશ્રવણેન હ ૧૪ 

પ્રસાત્યમાન શ્ચ મયા સો૭પ્રવી નમામ ્મહાયર્ાૈઃ 

યતા તાર્રતી રામ સ્ત્વામ્ વકતષ્યકત સમ્યુિે ૧૫ 

તતા પ્રકુ્રકતમ ્આપન્નો પવાન્ સ્વિશમ્ િકમષ્યકત 

ઇકત વૈશ્રવણો રાજા રમ્પા૭૭સક્તમ ્પુરા૭નિ  

અનુપસ્તીય માનો મામ ્સમ્કુ્રત્તો વ્યિહાર હ ૧૬ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિરામાયણમ ્

અરણ્યિામ્ટ: 
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તવ પ્રસાતા નમુક્તો૭હમ્ અકપર્ાપાત્ સતુારણાત ્

પવનમ ્સ્વમ્ િકમષ્યાકમ સ્વકસ્ત વો૭સ્તુ પરમ્તપ ૧૭ 

ઇતો વસકત તમાશત્મા ર્રપમ્િૈઃ  પ્રતાપવાન ્

અત્ય૭તશ યોિને તાત મહકર્શૈઃ સૂયશ સકન્નપૈઃ 

તમ્ કિપ્રમ્ અકપિચ્ચ ત્વમ્ સ ત ેશે્રયો કવતાસ્યકત ૧૮ 

અવટે ચા૭કપ મામ ્રામ કનકિપ્ય િુર્લી વ્રિ 

રિસામ ્િત સત્ત્વાનામ ્એર્ તમશૈઃ સનાતનાૈઃ ૧૯ 

અવટે યે કનતીયનતે તેર્ામ્ લોિાૈઃ સનાતનાૈઃ 

એવમ્ ઉક્ત્વા ત ુિાિુત્સ્તમ્ કવરાતૈઃ ર્ર પીકટતૈઃ 

પપૂવ સ્વિશ  સમ્પ્રાપ્તો નયસ્ત તેહો મહા પલૈઃ ૨0 

ત ચ્ચુત્વા રાિવો વાક્યમ્ લક્ષ્મમણમ ્વ્યાકતતેર્ હ 

િુમ્િર સ્યેવ રૌર સ્ય રાિસ્યા૭સ્ય લક્ષ્મમણ 

વન૭ેકસ્મન્ સુમહત્ શ્વપ્રમ્ િનયતામ ્રૌર િમશણ: ૨૧ 

ઇત્યુક્ત્વા લક્ષ્મમણમ ્રામ: પ્રતર: િનયતા કમકત   

રસ્તૌ કવરાતમ ્આક્રમ્ય િમ્ટે પાતને વીયશવાન ્ ૨૨ 

તત: િકનરમ ્આતાય લક્ષ્મમણ: શ્વપ્ર મુત્તમમ ્

અિનત્ પાશ્વશત સ્તસ્ય કવરાત સ્ય મહાત્મન: ૨૩ 

તમ્ મુક્ત િણ્ટમ ્કનકષ્પષ્ય ર્મ્િુ િણશમ્ મહા સ્વનમ ્

કવરાતમ ્પ્રાકિપત્ શ્વપ્ર ેનતનતમ્ પૈરવ સ્વનમ્ ૨૪ 

તમ્ આહવ ેકનકિશતમ ્આરુ્ કવક્રમ કસ્તરૌ   

વુપૌ સમ્યકત રામ લક્ષ્મમણૌ 

મુતા૭કનવતૌ કચકિપતુ પશયાવહમ્  

નતમ્ત મુકત્િપ્ય કપલે ત ુરાિસમ્  ૨૫ 

અવત્યતામ ્પ્રેક્ષ્ય મહા સુરસ્ય તૌ   

કર્તેન ર્સ્ત્રેણ તતા નરર્શપૌ 

સમત્યશ ચા૭ત્ય૭તશ કવર્ારતૌ ઉપૌ    

કપલે કવરાત સ્ય વતમ્ પ્રચક્રતુ: ૨૬ 

સ્વયમ્ કવરાતેન કહ મ્રુત્યુ રાત્મન:    

પ્રસહ્ય રામેણ વતા૭તશ મીકપ્સત: 

કનવેકતત િાનન ચાકરણા સ્વયમ્    

ન મે વત: ર્સ્ત્ર કુ્રતો પવેકતકત  ૨૭ 

ત તેવ રામેણ કનર્મ્ય પાકર્તમ્    

કુ્રતા મકત સ્તસ્ય કપલ પ્રવેર્ન ે
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કપલમ્ ચ રામેણ પલને રાિસા   

પ્રવેશ્ય માનેન વનમ્ કવનાકતતમ્ ૨૮ 

પ્રહ્રષુ્ટ રૂપા કવવ રામ લક્ષ્મમણૌ   

કવરાત મુયાશ: પ્રતર ેકનહત્ય તૌ   

નનમ્તતુ વીત પયૌ મહા વન ે  

કર્લાકપ રમ્ત તશતતુ શ્ચ રાિસમ્ ૨૯ 

તત સ્તુ તૌ િામ્ચન કચર િામુશિૌ  

કનહત્ય રિૈઃ પકરકુ્રહ્ય મકૈતલીમ ્

કવિહ્રતુ સ્તૌ મકુતતૌ મહા વન ે 

કતકવ કસ્તતૌ ચનર કતવાિરા કવવ  ૩0 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ચતુતશ સ્સિશ : 

પમ્ચમ સર્ક : 

હત્વા ત ુતમ્ પીમ પલમ ્કવરાતમ ્રાિસમ ્વન ે

તતૈઃ સીતામ ્પકરષ્વજ્ય સમાશ્વાસ્ય ચ વીયશવાન ્

અપ્રવી લ્લક્ષ્મમણમ ્રામો પ્રાતરમ ્તીપ્ત તિેસમ ્૧ 

િષ્ટમ્ વનમ ્ઇતમ્ તુિશમ ્ન ચ સ્મો વન િોચરાૈઃ 

અકપિચ્ચામહે ર્ીક્રમ ્ર્રપમ્િમ્ તપો તનમ્ ૨ 

આશ્રમમ્ ર્રપમ્િ સ્ય રાિવો૭કપિિામ હ 

તસ્ય તેવ પ્રપાવ સ્ય તપસા પાકવતા૭૭ત્મનૈઃ ૩ 

સમીપ ેર્રપમ્િ સ્ય તતર્શ મહત૭ત્પતુમ ્

કવપ્રાિમાનમ્ વપુર્ા સૂયશ વૈશ્વાનરોપમમ ્૪ 

અવરહ્ય રતોત્સમ્િાત્ સિાર્ે કવપુતા૭નુિમ ્

અ સમ્સ્પ્રુર્નતમ્ વસુતામ્ તતર્શ કવપુતેશ્વરમ ્૫ 

સુપ્રપા૭૭પરણમ ્તેવમ ્કવરિો૭મ્પર તાકરણમ ્

ત કત્વતૈ: એવ પહુકપૈઃ પજૂ્યમાનમ્ મહાત્મકપૈઃ ૬ 

હકરકપ વાશકિકપ યુશક્તમ ્અનતકરિ િતમ ્રતમ ્

તતર્ાશ૭તૂરત સ્તસ્ય તરણા૭૭કતત્ય સકન્નપમ ્૭ 

પાણ્ટુરા૭પ્ર િન પ્રક્યમ ્ચનર મણ્ટલ સકન્નપમ ્

અપશ્ય કત્વમલમ ્ચરમ ્કચર માલ્યોપ ર્ોકપતમ્ ૮ 

ચામર વ્યિને ચા૭ક્્રયે રક્મ તણ્ટે મહા તન ે

કુ્રહીતે વન નારીપ્યામ્ તૂયમાન ેચ મતૂશકન ૯ 

િનતવાશ૭મર કસત્તા શ્ચ પહવૈઃ પરમર્શયૈઃ 

અનતકરિ િતમ્ તેવમ ્વાકનપ: અક્્રયાકપ: ઈકટર ે૧0 
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સહ સમ્પાર્માને ત ુર્રપમ્િેણ વાસવે 

રુષ્વા ર્તક્રતુમ્ તર રામો લક્ષ્મમણમ ્અપ્રવીત ્

રામો૭ત રત મકુત્તશ્ય લક્ષ્મમણાય પ્રતર્શયન્  ૧૧ 

અકચશષ્મમ્તમ્ કશ્રયા િુષ્ટમ્ અત્પુતમ્ પશ્ય લક્ષ્મમણ  

પ્રતપમ્ત કમવા૭૭કતત્યમ્ અમ્તકરિ િતમ્ રતમ ્ ૧૨ 

ય ેહયાૈઃ પુરહૂત સ્ય પુરા ર્ક્ર સ્ય નૈઃ શુ્રતાૈઃ 

અનતકરિ િતા કતવ્યા: તે ઇમ ેહરયો રુવમ્ ૧૩ 

ઇમ ેચ પુરર્ વ્યાક્ર યે કતષ્ટનત્ય૭કપતો રતમ ્

ર્તમ ્ર્તમ ્િુમ્ટકલનો યુવાનૈઃ િટ્િ પાણયૈઃ ૧૪ 

કવસ્તીણશ કવપલુોરસ્િા: પકરિા૭૭યત પાહવ: 

ર્ોણામ્ર્ ુવસના: સવે વ્યાક્રા ઇવ તુરાસતા : ૧૫ 

ઉરો તેર્ેર્ુ સવેર્ામ ્હારા જ્વલન સકન્નપાૈઃ 

રૂપમ ્કપપ્રકત સૌકમરે પમ્ચ કવમ્ર્કત વાકર્શિમ ્૧૬ 

એત કત્ત કિલ તેવાનામ ્વયો પવકત કનત્યતા 

યતા ઇમ ેપરુર્ વ્યાક્રા રુશ્યનતે કપ્રય તર્શનાૈઃ ૧૭ 

( ર્રપમ્િ મહર્ે તશર્શનમ ્) 

ઇહૈવ સહ વૈતહે્યા મુહૂતશમ્ કતષ્ટ લક્ષ્મમણ 

યાવ જ્જાનામ્ય૭હમ ્વ્યક્તમ્ િ એર્ ત્યકુતમાન્ રતે ૧૮ 

તમ્ એવમ્ ઉક્ત્વા સૌકમકરમ્ ઇહૈવ સ્તીયતામ ્ઇકત 

અકપચક્રામ િાિુત્સ્તૈઃ ર્રપમ્િા૭૭શ્રમમ્ પ્રકત ૧૯ 

તતૈઃ સમ૭કપિચ્ચનતમ ્પ્રેક્ષ્ય રામમ ્ર્ચી પકતૈઃ 

ર્રપમ્િમ્ અનુજ્ઞાપ્ય કવપુતાન્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૨0 

ઇહોપયાકત અસૌ રામો યાવ નમામ ્ના૭કપ પાર્ત ે

કનષ્ટામ્ નયતુ તાવ ત્ત ુતતો મામ ્રષુ્ટમ ્અહશકત ૨૧ 

કિતવનતમ્ કુ્રતા૭તશમ્ ચ રષ્ટા૭હમ ્અકચરાત્ ઇમમ્ 

િમશ કહ અનેન િતશવ્યમ ્મહત્ અનયૈૈઃ સુતુષ્િરમ્ 

કનષ્પાતકયત્વા તત્ િમશ તતો મામ ્રષુ્ટમ ્અહશકત  ૨૨ 

ઇકત વજ્રી તમ્ આમનય માનકયત્વા ચ તાપસમ ્

રતેન હકર યકુ્તને યયૌ કતવમ્ અકરમ્તમૈઃ ૨૩ 

પ્રયાતે ત ુસહસ્રા૭િે રાિવૈઃ સપકરચ્ચતમ ્

અકનનહોરમ ્ઉપાસીનમ્ ર્રપમ્િમ્મ ્ઉપાિમત્ ૨૧ 

તસ્ય પાતૌ ચ સમ્કુ્રહ્ય રામૈઃ સીતા ચ લક્ષ્મમણૈઃ 

કનર્તેુ સ્ત ત૭નજુ્ઞાતા લપ્ત વાસા કનમકનરતાૈઃ ૨૨ 
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તતૈઃ ર્ક્રોપયાનમ ્ત ુપયશપ્રુચ્ચત્ સ રાિવૈઃ 

ર્રપમ્િ શ્ચ તત ્સવશમ ્રાિવાય નયવેતયત્ ૨૬ 

મામ ્એર્ વરતો રામ પ્રહ્મ લોિમ્ કનનીર્કત 

કિતમ્ ઉકે્રણ તપસા તષુ્પ્રાપમ્ અકુ્રતાત્મકપૈઃ ૨૭ 

અહમ ્જ્ઞાત્વા નર વ્યાક્ર વતશમાનમ ્અતૂરતૈઃ 

પ્રહ્મ લોિમ્ ન િચ્ચાકમ ત્વામ્ અરુષ્વા કપ્રયા૭કતકતમ્ ૨૮ 

ત્વયા૭હમ ્પુરર્ વ્યાક્ર તાકમશિેણ મહાત્મના  

સમાિમ્ય િકમષ્યાકમ કરકતવમ્ તેવ સેકવતમ્ ૨૯ 

અિયા નર ર્ાતૂશલ કિતા લોિા મયા ર્પુાૈઃ 

પ્રાહ્મ્યા શ્ચ નાિ પ્રુષ્યા શ્ચ પ્રકતકુ્રહ્ણીષ્વ મામિાન્ ૩0 

એવમ્ ઉક્તો નર વ્યાક્રૈઃ સવશ ર્ાસ્ત્ર કવર્ારતૈઃ 

રકર્ણા ર્રપમ્િેણ રાિવો વાક્યમ ્અપ્રવીત્ ૩૧ 

અહમ ્એવ આહકરષ્યાકમ સવશ લોિાન્ મહા મનુ ે

આવાસમ ્ત ુ અહમ ્ઇચ્ચાકમ પ્રકતષ્ટમ ્ઇહ િાનને ૩૨ 

રાિવેણ એવમ્ ઉક્ત સ્તુ ર્ક્ર તુલ્ય પલને વૈ 

ર્રપમ્િો મહા પ્રાજ્ઞૈઃ પનુ: એવ આપ્રવીત્ વચૈઃ ૩૩ 

ઇહ રામ મહા તિે: સુતીક્ષ્મણો નામ તાકમશિ: 

વસકત અરણ્યે તમાશત્મા સ ત ેવાસમ્ કવતાસ્યકત  ૩૪ 

સુતીક્ષ્મણમ ્અકપિચ્ચ ત્વમ્ ર્ુચૌ તરે્ ેતપકસ્વનમ ્

રમણીય ેવનો ત્તેર્ે સ ત ેવાસમ્ કવતાસ્યકત ૩૫ 

ઇમામ ્મમ્તાકિનીમ્ રામ પ્રકત સ્રોતામ્ અનુવ્રિ 

નતીમ્ પુષ્પ ઉટુપ વહામ ્તર તર િકમષ્યકસ ૩૬  

એર્ પનતા નર વ્યાક્ર મહૂુતશમ્ પશ્ય તાત મામ ્

યાવ જ્જહાકમ િારાકણ જીણશમ્ ત્વચમ ્ઇવોરિૈઃ ૩૭ 

તતો૭કનનમ્ સ સમાતાય હુત્વા ચા૭૭જે્યન મનરકવત ્

ર્રપમ્િો મહા તજેાૈઃ પ્રકવવેર્ હુતા૭ર્નમ્ ૩૮ 

તસ્ય રોમાકણ િેર્ામ ્શ્ચ તતાહા૭કનન મશહાત્મનૈઃ 

જીણાશમ ્ત્વચમ્ તતા૭સ્તીકન ય ચ્ચ મામ્સમ ્ચ ર્ોકણતમ ્

રામ સ્તુ કવકસ્મતો પ્રારા પાયશયા ચ સહ આત્મવાન્ ૩૯ 

સ ચ પાવિ સમ્િાર્ૈઃ િુમારૈઃ સમપત્યત 

ઉત્તાય અકનનચયાત્ તસ્મા ચ્ચરપમ્િો વ્યરોચત ૪0 

સ લોિાન્ આકહતાનનીનામ્ રર્ીણામ ્ચ મહાત્મનામ ્

તેવાનામ ્ચ વ્યકતક્રમ્ય પ્રહ્મ લોિમ્ વ્યરોહત ૪૧ 
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સ પુણ્ય િમાશ પુવને કત્વિર્શપૈઃ  

કપતામહમ ્સા૭નુચરમ્ તતર્શ હ 

કપતામહ શ્ચા૭કપ સમીક્ષ્ય તમ્ કત્વિમ ્  

નનનત સસુ્વાિતમ્ ઇત્યુવાચ હ ૪૨ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે પમ્ચમ સિશ : 

ષષ્ટ સ્સર્ક : 

( ર ર્ી ણામ્ શ્રીરામ ર્રણા િકત: ) 

ર્રપ0િે કતવમ્ યાતે  મુકન સમ્િાૈઃ સમાિતાૈઃ 

અપ્યિચ્ચનત િાિુત્સ્તમ ્રામમ્ જ્વકલત તિેસમ ્૧ 

વૈિાનસા વાલકિલ્યાૈઃ સમ્પ્રિાળા મરીકચપાૈઃ 

અશ્મિુટ્ટા શ્ચ પહવૈઃ પરાહારા શ્ચ તાકમશિા: ૨ 

તનતો લૂિ કલન શ્ચૈવ તતૈ વોનમજ્જિાૈઃ પર ે 

િાર ર્ય્યા અર્ય્યા શ્ચ  તતેવ અપ્રા૭વિાર્ાિા: ૩ 

મુનયૈઃ સકલલા૭હારા વાયુ પિા સ્તતા૭પર ે

આિાર્ કનલયા શ્ચૈવ તતા સ્તકમ્ટલ ર્ાકયનૈઃ ૪ 

ત તોત્વશ વાકસનો તાનતા સ્ત તા૭૭રશ પટ વાસસૈઃ 

સિપા શ્ચ તપો કનત્યા સ્તતા પમ્ચ તપો૭કનવતાૈઃ ૫ 

સવે પ્રાહ્મ્યા કશ્રયા િુષ્ટા રુટ યોિાૈઃ સમાકહતાૈઃ 

ર્રપમ્િા૭૭શ્રમ ેરામમ્ અકપિક્મુ શ્ચ તાપસાૈઃ ૬ 

અકપિમ્ય ચ તમશજ્ઞા રામમ્ તમશ પ્રતુામ ્વરમ ્

ઊચુૈઃ પરમ તમશજ્ઞમ ્રકર્ સમ્િાૈઃ સમાકહતાૈઃ ૭ 

ત્વમ્ ઇક્ષ્મવાિુ િુલસ્યા૭સ્ય પ્રુકતવ્યા શ્ચ મહા રતૈઃ 

પ્રતાન શ્ચા૭કસ નાત શ્ચ તેવાનામ્ મિવાન્ ઇવ ૮ 

કવશુ્રત કસ્ત્રર્ુ લોિેર્ુ યર્સા કવક્રમેણ ચ 

કપરુ પકક્ત શ્ચ સત્યમ ્ચ ત્વકય તમશ શ્ચ પુષ્િલૈઃ ૯ 

ત્વામ્ આસાત્ય મહાત્માનમ્ તમશજ્ઞમ ્તમશ વત્સલમ્ 

અકતશત્વાત્ નાત વક્ષ્યામ સ્ત ચ્ચ નૈઃ િનતુમ્ અહશકસ ૧0 

અતમશ સ્તુ મહામ ્સ્તાત પવ ેત્તસ્ય મહી પતેૈઃ 

યો હરતે્ પકલ ર્ટ્પાિમ્ ન ચ રિકત પરુવત ્૧૧ 

યુમ્જાનૈઃ સ્વાન્ ઇવ પ્રાણાન્ પ્રાણ:ૈ ઇષ્ટાન્ સુતાન્ ઇવ 

કનત્ય યુક્તૈઃ સતા રિન ્સવાશન્ કવર્ય વાકસનૈઃ ૧૨ 

પ્રાપ્નોકત ર્ાશ્વતીમ ્રામ િીકતશમ ્સ પહુ વાકર્શિીમ ્

પ્રહ્મણૈઃ સ્તાનમ્ આસાત્ય તર ચા૭કપ મહીયતે ૧૩ 
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યત્ િરોકત પરમ્ તમશમ ્મુકન મૂશલ પલા૭ર્નૈઃ 

તર રાજ્ઞ શ્ચતુપાશિૈઃ પ્રજા તમેણ રિતૈઃ  ૧૪ 

સો૭યમ ્પ્રાહ્મણ પૂકયષ્ટો વાનપ્રસ્ત િણો મહાન ્

ત્વ ન્નાતો૭નાતવ રામ રાિસૈ પાશત્યતે પ્રુર્મ ્૧૫ 

એકહ પશ્ય ર્રીરાકણ મુનીનામ્ પાકવતા૭૭ત્મનામ ્

હતાનામ ્રાિસૈર ્િોર ૈપશહૂનામ્ પહુતા વન ે૧૬ 

પમ્પા નતી કનવાસાનામ્ અનુ મનતાકિનીમ્ અકપ 

કચરિૂટા૭૭લયાનામ ્ચ કક્રયતે િતનમ્ મહત્ ૧૭ 

એવમ્ વયમ્ ન મ્રુષ્યામો કવપ્રિારમ ્તપકસ્વનામ ્

કક્રયમાણમ્ વન ેિોરમ ્રિોકપ પીમ િમશકપૈઃ ૧૮ 

તત સ્ત્વામ્ ર્રણા૭તશમ ્ચ ર્રણ્યમ્ સમુપકસ્તતાૈઃ 

પકરપાલય નો રામ વત્યમાનાન્ કનર્ાચરૈૈઃ ૧૯ 

પરા તત્વો િકત: વીર પ્રકુતવ્યામ્ નોપપત્યતે  

પકરપાલય ન: સવાશન્ રાિસેપ્યો નુ્રપાત્મિ  ૨0 

એત ચ્ચુત્વા ત ુિાિુત્સ્ત સ્તાપસાનામ્ તપકસ્વનામ ્

ઇતમ્ પ્રોવાચ તમાશત્મા સવાશન્ એવ તપકસ્વનૈઃ ૨૧ 

નૈવમ ્અહશત મામ ્વક્તમુ ્આજ્ઞાપ્યો૭હમ ્તપકસ્વનામ ્

િેવલ ેના૭૭ત્મ િાયેણ  પ્રવેષ્ટવ્યમ્ મયા વનમ ્ 

કવપ્રિારમ ્અપાક્રષુ્ટમ ્રાિસૈ: પવતામ ્ઇમમ્ ૨૨ 

કપતુ સ્તુ કનતેર્ િર: પ્રકવષ્ટો૭હ કમતમ ્વનમ્  

પવતામ ્અતશ કસત્ત્યતશમ્ આિતો૭હમ ્યરુચ્ચયા ૨૩ 

તસ્ય મે૭યમ ્વન ેવાસો પકવષ્યકત મહા પલૈઃ ૨૪ 

તપકસ્વનામ્ રણે ર્રનૂ ્હનતુમ્ ઇચ્ચાકમ રાિસાન ્

પશ્યમ્તુ વીયશમ ્રર્યૈઃ સ પ્રાતુર ્મે તપો તના:  ૨૫ 

તત્ત્વા૭પયમ ્ચા૭કપ તપો તનાનામ ્

તમે રતુા૭૭ત્મા સહ લક્ષ્મમણેન 

તપો તનૈ શ્ચા૭કપ સહાયશ વુ્રત્તૈઃ   

સુતીક્ષ્મણમ ્એવા૭કપિિામ વીરૈઃ     ૨૬ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ર્ષ્ટ સ્સિશ :  

સપ્તમ સ્સર્ક : 

રામ સ્તુ સકહતો પ્રારા સીતયા ચ પરમ્તપૈઃ 

સુતીક્ષ્મણ સ્યા૭૭શ્રમ પતમ્ િિામ સહ તૈર ્કત્વિૈૈઃ ૧ 

સ િત્વા તૂરમ ્અત્વાનમ્ નતી સ્તીત્વાશ પહૂતિાૈઃ 
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તતર્શ કવપુલમ ્ર્ૈલમ ્મહા મેિમ ્ઇવોન્નતમ્ ૨ 

તત સ્તત્ ઇક્ષ્મવાિુ વરૌ સતતમ્ કવકવતૈ રુશમૈૈઃ 

િાનનમ્ તૌ કવકવર્તુૈઃ સીતયા સહ રાિવૌ ૩ 

પ્રકવષ્ટ સ્તુ વનમ ્િોરમ ્પહુ પુષ્પ પલ રુમમ્ 

તતર્ાશ૭૭શ્રમમ્ એિાનતે ચીર માલા પકરષ્કુ્રતમ ્૪ 

તર તાપસમ ્આસીનમ ્મલ પમ્િ િટા તરમ ્

રામૈઃ સુતીક્ષ્મણમ ્કવકતવ ત્તપો વ્રતુ્તમ્ અપાર્ત ૫ 

રામો૭હમ ્અકસ્મ પિવન્ પવનતમ્ રષુ્ટમ ્આિતૈઃ 

ત્વમ્  મા૭કપવત તમશજ્ઞ મહર્ે સત્ય કવક્રમ ૬ 

સ કનરીક્ષ્ય તતો વીરમ ્રામમ્ તમશ પ્રુતામ્ વરમ ્

સમાકિષ્ય ચ પાહુપ્યામ ્ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૭ 

સ્વાિતમ્ િલુ ત ેવીર રામ તમશ પ્રુતામ્ વર 

આશ્રમો૭યમ ્ત્વયા૭૭ક્રાનતૈઃ સનાત ઇવ સામ્પ્રતમ્ ૮ 

પ્રતીિમાણ: ત્વામ ્એવ ન આરોહે૭હમ ્મહાયર્ૈઃ 

તેવ લોિમ્ ઇતો વીર તહેમ ્ત્યક્ત્વા મહી તલે ૯ 

કચરિૂટમ્ ઉપાતાય રાજ્ય પ્રષ્ટો૭કસ મે શુ્રતૈઃ 

ઇહોપયાતૈઃ િાિુત્સ્તો તેવ રાિૈઃ ર્ત ક્રતુૈઃ 

ઉપાિમ્ય ચ મામ ્તેવો મહા તેવ: સુરશે્વર: 

સવાશ લ્લોિાન્ કિતાન્ આહ મમ પુણ્યને િમશણા ૧0 

તેર્ુ તેવકર્શ િુષ્ટેર્ ુકિતરે્ ુતપસા મયા 

મ  ત્પ્રસાતાત્ સ પાયશ  સ્ત્વમ્ કવહરસ્વ સ લક્ષ્મમણૈઃ ૧૩ 

તમ્ ઉક્ર તપસમ્ તીપ્તમ ્મહકર્શમ્ સત્ય વાકતનમ ્

પ્રત્યુવાચા૭૭ત્મવાન્ રામો પ્રહ્માણમ્ ઇવ વાસવૈઃ ૧૪ 

અહમ ્એવ આહકરષ્યાકમ સ્વયમ્ લોિાન્ મહા મુન ે

આવાસમ ્ત ુઅહમ ્ઇચ્ચાકમ પ્રકતષ્ટમ ્ઇહ િાનને ૧૫ 

પવાન્ સવશર િુર્લૈઃ સવશ પૂત કહતે રતૈઃ 

આક્યાતૈઃ ર્રપમ્િેન િૌતમેન મહાત્મના  ૧૬ 

એવમ્ ઉક્ત સ્તુ રામેણ મહકર્શ લોિ કવશુ્રતૈઃ 

અપ્રવી નમતુરમ્ વાક્યમ ્હર્ેણ મહતા૭૭પ્લુતૈઃ ૧૭ 

અયમ ્એવા૭૭શ્રમો રામ િુણવાન્ રમ્યતામ્ ઇહ 

રકર્ સમ્િા૭ન ુચકરતૈઃ સતા મૂલ પલૈ યુશતૈઃ ૧૮ 

ઇમમ્ આશ્રમમ્ આિમ્ય મ્રુિ સમ્િા મહા યર્ાૈઃ 

અકટત્વા પ્રકતિચ્ચકનત લોપકયત્વા૭િુતો પયાૈઃ 
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ત ચ્ચુત્વા વચનમ્ તસ્ય મહર્ે લશક્ષ્મમણા૭ક્રિૈઃ ૧૯ 

ઉવાચ વચનમ ્તીરો કવકુ્રષ્ય સ ર્રમ ્તનુૈઃ 

તાન્ અહમ ્સુમહા પાિ મ્રુિ સમ્િાન્ સમાિતાન ્

હનયામ ્કનકર્ત તારણે ર્રણેા૭ર્કન વચશસા  ૨0 

પવાન્ તર અકપર્જે્યત કિમ્ સ્યાત્ કુ્રચ્ચ્રતરમ ્તતૈઃ 

એતકસ્મન્ આશ્રમ ેવાસમ્ કચરમ્ ત ુન સમતશયે ૨૧ 

તમ્ એવમ્ ઉક્ત્વા વરતમ્ રામૈઃ સમ્ત્યામ્ ઉપાિમત્ ૨૨ 

અનવાસ્ય પકશ્ચમામ ્સમ્ત્યામ્ તર વાસમ ્અિલ્પયત ્

સુતીષ્ણ સ્યા૭૭શ્રમે રમ્યે સીતયા લક્ષ્મમણેન ચ  ૨૩ 

તતૈઃ ર્ુપમ્ તાપસ પોજ્યમ્ અન્નમ ્ 

સ્વયમ્ સતુીક્ષ્મણૈઃ પુરર્ર્શપા પ્યામ ્

તાપ્યામ્ સુસત્કુ્રત્ય તતૌ મહાત્મા  

સમ્ત્યા કનવ્રતુ્તૌ રિનીમ ્મવેક્ષ્ય    ૨૪ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે સપ્તમ સ્સિશ : 

અષ્ટમ સ્સર્ક : 

 રામ સ્તુ સહ સૌકમકરૈઃ સુતીક્ષ્મણેના૭કપપૂકિતૈઃ 

 પકરણામ્ય કનર્ામ્ તર પ્રપાતે પ્રત્યપુત્યત ૧ 

 ઉત્તાય ત ુયતા િાલમ્ રાિવૈઃ સહ સીતયા 

 ઉપસ્પ્રુર્ત્ સુ ર્ીતેન િલે નોત્પલ િકનતના ૨ 

 અત ત૭ેકનનમ્ સુરામ ્શ્ચૈવ વૈતેહી રામ લક્ષ્મમણૌ 

 િાલ્યમ ્કવકતવત્ અપ્યચ્યશ તપકસ્વ ર્રણ ેવને ૩ 

 ઉતયમ્તમ્  કતન િરમ્ રુષ્વા કવિત િલ્મર્ાૈઃ 

 સુતીક્ષ્મણમ ્અકપિમ્ય ઇતમ્ િક્ષ્મણમ ્વચનમ્ અપ્રુવન્ ૪ 

 સુિોકર્તાૈઃ સ્મ પિવન્ ત્વયા પજેૂ્યન પકૂિતાૈઃ 

 આપ્રુચ્ચામૈઃ પ્રયાસ્યામો મુનય: ત્વરયકનત નૈઃ ૫ 

 ત્વરામહે વયમ્ રષુ્ટમ ્કુ્રત્સ્નમ્ આશ્રમ મણ્ટલમ ્

 રર્ીણામ ્પુણ્ય ર્ીલાનામ્ તણ્ટિા૭રણ્ય વાકસનામ્ ૬ 

 અપ્ય૭નુજ્ઞાતુમ્ ઇચ્ચામૈઃ સહ એકપ: મુકન પુઙ્કવૈૈઃ 

 તમશ કનત્યૈ સ્તપો તાનત ૈકવશકર્િૈ: ઇવ પાવિૈૈઃ ૭ 

 અકવર્હ્ય આતપો યાવત્ સૂયો ના૭કત કવરાિત ે

 અમાિેણા૭૭િતામ ્લક્ષ્મમીમ્ પ્રાપ્ય ઇવા૭નવય વકિશતૈઃ ૮ 

 તાવત્ ઇચ્ચામહે િનતમુ ્ઇત્યુક્ત્વા ચરણૌ મનુેૈઃ 

 વવનતે સહ સૌકમકરૈઃ સીતયા સહ રાિવૈઃ ૯ 
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 તૌ સમ્સ્પ્રરુ્નતૌ ચરણૌ ઉત્તાપ્ય મુકન પુમ્િવૈઃ 

 િાટમ ્આકલમ્ક્ય સ સ્નેહમ્ ઇતમ્ વચનમ્ અપ્રવીત્ ૧0 

 અકરષ્ટમ ્િચ્ચ પનતાનમ ્રામ સૌકમકરણા સહ 

 સીતયા ચ અનયા સાતશમ્ ચાય યેવા૭ન ુવ્રુત્તયા ૧૧ 

 પશ્યા૭૭શ્રમ પતમ્ રમ્યમ્ તણ્ટિા૭રણ્ય વાકસનામ ્

 એર્ામ ્તપકસ્વનામ ્વીર તપસા પાકવતા૭૭ત્મનામ્ ૧૨ 

 સુપ્રાજ્ય પલ મૂલાકન પુકષ્પતાકન વનાકન ચ 

 પ્રર્સ્ત મ્રુિ યતૂાકન ર્ાનત પકિ િણાકન ચ ૧૩ 

 પુલ્લ પમ્િિ ર્મ્ટાકન પ્રસન્ન સકલલાકન ચ 

 િારણ્ટવ કવિીણાશકન તટાિાકન સરાકમ્સ ચ  ૧૪ 

 રક્ષ્યસે રુકષ્ટ રમ્યાકણ કિકર પ્રસ્રવણાકન ચ 

 રમણીયા નય૭રણ્યાકન મયૂરા૭કપરતાકન ચ ૧૫ 

 િમ્યતામ્ વત્સ સૌકમર ેપવાન્ અકપ ચ િચ્ચત ુ

 આિનતવ્યમ ્ચ ત ેરુષ્વા પુન રવેા૭૭શ્રમમ્ મમ ૧૬ 

 એવમ્ ઉક્ત: તત ેત્યકુ્ત્વા િાિુત્સ્તૈઃ સહ લક્ષ્મમણૈઃ 

 પ્રતકિણમ્ મુકનમ્ કુ્રત્વા પ્રસ્તાતુમ્ ઉપચક્રમે ૧૭ 

 તતૈઃ ર્ુપતર ેતૂણી તનરુ્ી ચા૭૭યતિેણા 

 તતૌ સીતા તયો પ્રાશરોૈઃ િટ્િૌ ચ કવમલૌ તતૈઃ ૧૮ 

 આપત્ય ચ ર્પુે તૂણી ચાપે ચા૭૭તાય સસ્વન ે

 કનષ્ક્રાનતૌ આશ્રમાત ્િનતુમ્ ઉપૌ તૌ રામ લક્ષ્મમણૌ ૧૯ 

 શ્રીમમ્તૌ રૂપ સમ્પન્નૌ તીપ્યમાનૌ સ્વ તિેસા  

 પ્રકસ્તતૌ રુત ચાપૌ તૌ સીતયા સહ રાિવૌ  ૨0 

 ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે અષ્ટમ સ્સિશ :  

નિમ સ્સર્ક : 

 સુતીક્ષ્મણે ન અપ્ય૭ન ુજ્ઞાતમ્ પ્રકસ્તતમ્ રિુ નનતનમ ્

 વૈતેહી કસ્નક્તયા વાચા પતાશરમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૧ 

 અયમ ્તમશૈઃ સુસૂક્ષ્મમેણ કવકતના પ્રાપ્યતે મહાન ્

 કનવ્રતુ્તેન ચ ર્ક્યો૭યમ ્વ્યસનાત્ િામજાત્ ઇહ ૨ 

 રીણ્યેવ વ્યસના નય૭ર િામજાકન પવ નત્યતુ 

 કમત્યા વાક્યમ્ પરમમ ્તસ્મા ત્િુરતરા વુપૌ 

 પર તારા૭કપ િમનમ્ કવના વૈરમ ્ચ રૌરતા ૩ 

 કમત્યા વાક્યમ્ ન ત ેપતૂમ્ ન પકવષ્યકત રાિવ 

 િુતો૭કપલાર્ણમ ્સ્ત્રીણામ્ પરરે્ામ્ તમશ નાર્નમ્ ૪ 
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 તવ નાકસ્ત મનુષ્યેમ્ર ન ચા૭પૂ ત્તે િતાચન  

 મનસ્ય૭કપ તતા રામ ન ચતૈત્ કવત્યતે ક્વકચત્  ૫ 

 સ્વ તાર કનરત સ્ત્વમ્ ચ કનત્ય મેવ નુ્રપાત્મિ  

 તકમશષ્ટ: સત્ય સમ્ત શ્ચ કપતુ કનશતેર્ િારિ: ૬ 

 સત્ય સમ્ત મહા પાિ શ્રીમન્ લક્ષ્મમણ પૂવશિ   

 ત્વકય સત્યમ ્ચ તમશ શ્ચ ત્વકય સવશમ ્પ્રકતકષ્ટતમ ્ ૭ 

  ત ચ્ચ સવશમ્ મહા પાહો ર્ક્યમ ્તતુશમ્ કિતેકનરયૈૈઃ 

  તવ વશ્ય ઇકમ્રયત્વમ્ ચ જાનાકમ ર્ુપ તર્શન ૮ 

  રુતીયમ ્ય કતતમ ્રૌરમ્ પર પ્રાણા૭કપ કહમ્સનમ ્

  કનવૈરમ ્કક્રયતે મોહાત્ ત ચ્ચ ત ેસમપુ કસ્તતમ ્૯ 

  ( રાિસ સમ્હાર કવર્યે સીતાયા વૈમત્યમ ્) 

  પ્રકતજ્ઞાત સ્ત્વયા વીર તણ્ટિા૭રણ્ય વાકસનામ ્

  રર્ીણામ્ રિણા૭તાશય વતૈઃ સમ્યકત રિસામ ્૧0 

  એત કન્નકમત્તમ્ ચ વનમ્ તણ્ટિા ઇકત કવશુ્રતમ ્

  પ્રકસ્તત સ્ત્વમ્ સહ પ્રારા રુત પાણ ર્રાસનૈઃ ૧૧ 

  તત સ્ત્વામ્ પ્રકસ્તતમ ્રુષ્વા મમ કચનતા૭૭િુલમ ્મનૈઃ 

  ત્વ ત્વ્રતુ્તમ્ કચનતયનત્યા વૈપવે કનશ્શે્રયસમ ્કહતમ્ ૧૨ 

  ન કહ મે રોચતે વીર િમનમ્ તણ્ટિાન્ પ્રકત 

 િારણમ ્તર વક્ષ્યાકમ વતનત્યાૈઃ શૂ્રયતામ્ મમ ૧૩ 

 ત્વમ્ કહ પાણ તનુ ષ્પાકણ: પ્રારા સહ વનમ ્િતૈઃ 

 રુષ્વા વન ચરાન્ સવાશન્ િકચ્ચત્ િુયાશૈઃ ર્ર વ્યયમ ્૧૪ 

 િકરયાણામ ્ચ કહ તન:ુ હુતાર્ સ્ય ઇમ્તનાકન ચ 

 સમીપતૈઃ કસ્તતમ ્તિેો પલમ્ ઉચ્ચ્રયતે પ્રુર્મ ્૧૫ 

 પુરા કિલ મહા પાહો તપસ્વી સત્યવાિ્ ર્ુકચૈઃ 

 િકસ્મકમ્શ્ચત્ અપવત ્પણુ્યે વન ેરત મ્રુિ કત્વિ ે૧૬ 

 ત સ્યૈવ તપસો કવનનમ ્િતુશમ્ ઇનરૈઃ ર્ચી પકતૈઃ 

 િટ્િ પાકણ: અતા૭૭િચ્ચત્ આશ્રમમ્ પટ રૂપ રુત્ ૧૭ 

 તકસ્મમ્ સ્તત્ આશ્રમ પતે કનકહતૈઃ િટ્િ ઉત્તમૈઃ 

 સ નયાસ કવકતના તત્તૈઃ પુણ્યે તપકસ કતષ્ટતૈઃ ૧૮ 

 સ તત ્ર્સ્ત્રમ ્અનુપ્રાપ્ય નયાસ રિણ તત્પરૈઃ 

 વન ેત ુકવચરકત એવ રિન્ પ્રત્યયમ ્આત્મનૈઃ ૧૯ 

 યર િચ્ચકત ઉપાતાતમુ ્મૂલાકન ચ પલાકન ચ 

 ન કવના યાકત તમ્ િટ્િમ્ નયાસ રિણ તત્પરૈઃ ૨0 
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 કનત્યમ ્ર્સ્ત્રમ ્પકરવહન્ ક્રમેણ સ તપો તનૈઃ 

 ચિાર રૌરીમ ્સ્વામ્ પકુત્તમ્ ત્યક્ત્વા તપકસ કનશ્ચયમ્ ૨૧ 

 તતૈઃ સ રૌર અકપરતૈઃ પ્રમત્તો અતમશ િકર્શતૈઃ 

 તસ્ય ર્સ્ત્ર સ્ય સમ્વાસા જ્જિામ નરિમ ્મકુનૈઃ ૨0 

 યેવ મેતત્ પુરાવ્રતુ્તમ્ ર્સ્ત્ર સમ્યોિ િારણમ ્ 

 અકનન સમ્યોિ વત ્હેતુ: ર્સ્ત્ર સમ્યોિ ઉચ્યત ે 

 સ્નેહા ચ્ચ પહુમાના ચ્ચ સ્મારયે ત્વામ્ ન કર્િયે ૨૩ 

 ન િતમ્ચન સા િાયાશ કુ્રહીત તનુર્ા ત્વયા 

 પુકત્ત વૈરમ ્કવના હનતમુ ્રાિસાન્ તણ્ટિા૭૭કશ્રતાન ્

 અપરાતમ ્કવના હનતમુ ્લોિાન્ વીર ન િામયે ૨૪ 

 િકરયાણામ ્ત ુવીરાણામ્ વનેર્ુ કનયતાત્મનામ ્

 તનુર્ા િાયશમ્ એતાવત ્આતાશનામ્ અકપરિણમ ્૨૫ 

 ક્વ ચ ર્સ્ત્રમ ્ક્વ ચ વનમ્ ક્વ ચ િારમ્ તપૈઃ ક્વ ચ 

વ્યાકવત્તમ્ ઇતમ્ અસ્માકપૈઃ તેર્ તમશ સ્તુ પજૂ્યતામ્ ૨૬ 

તત ્આયશ િલુર્ા પકુત્તૈઃ જાયતે ર્સ્ત્ર સેવનાત ્

પુનર્ િત્વા ત ુઅયોત્યાયામ્ િર તમશમ ્ચકરષ્યકસ ૨૭ 

અિયા ત ુપવેત ્પ્રીકતૈઃ શ્વશૂ્ર શ્વરુ્રયો: મમ 

યકત રાજ્યમ ્કહ સનનયસ્ય પવ ેસ્ત્વમ્ કનરતો મુકનૈઃ ૨૮ 

તમાશત્ અતશૈઃ પ્રપવકત તમાશત્ પ્રપવત ેસુિમ ્

તમેણ લપતે સવશમ ્તમશ સારમ ્ઇતમ્ િિત્ ૨૯ 

આત્માનમ ્કનયમ ૈસ્તૈ  સ્તૈૈઃ િર્શકયત્વા પ્રયત્નતૈઃ 

પ્રાપ્યતે કનપુણ:ૈ તમો ન સુિા લ્લપ્યતે સુિમ ્૩0 

કનત્યમ્ ર્કુચ મકતૈઃ સૌમ્ય ચર તમશમ ્તપો વન ે

સવશમ ્કહ કવકતતમ્ તપુ્યમ્ રૈલોક્યમ ્અકપ તત્ત્વતૈઃ ૩૧ 

સ્ત્રી ચાપલાત્ એતત્ ઉતાહ્રતુમ્ મે 

તમશમ ્ચ વક્તુમ્ તવ િૈઃ સમતશૈઃ 

કવચાયશ પુત્ત્યા ત ુસહા૭નિુને  

યત્ રોચતે તત ્િુર મા કચરણે  ૩૨ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે નવમ સ્સિશ : 

તશમ સ્સર્ક : 

 વાક્યમ ્એતત્ ત ુવૈતહે્યા વ્યાહ્રતુમ્ પરુશ પક્તયા 

 શુ્રત્વા તમે કસ્તતો રામૈઃ પ્રત્યુ વાચા૭ત મૈકતલીમ ્૧ 

        ( શ્રી રામ સ્ય સ્વ પ્રકતજ્ઞાતાતશ કનષ્ટા ) 



શ્રીમત્વાલ્મીકિરામાયણમ ્

અરણ્યિામ્ટ: 
 

Page 18 of 162 
 

 કહતમ ્ઉક્તમ્ ત્વયા તકેવ કસ્નક્તયા સરુર્મ્ વચૈઃ 

 િુલમ ્વ્યપકતર્નત્યા ચ તમશજ્ઞે િનિા૭૭ત્મિ ે૨ 

 કિમ્ ત ુવક્ષ્યા મ્ય૭હમ ્તેકવ ત્વય ૈવોક્તમ ્ઇતમ ્વચૈઃ 

 િકરયૈ: તાયશતે ચાપો ન આતશ ર્પ્તો પવેત ્ઇકત ૩ 

 મામ ્સીત ેસ્વયમ્ આિમ્ય ર્રણ્યા: ર્રણમ્ િતા: 

 ત ેચ આતાશ તણ્ટિા૭રણ્યે મુનયૈઃ સકમ્ર્ત વ્રતાૈઃ ૪ 

 વસનતો તમશ કનરતા વને મૂલ પલા૭ર્નાૈઃ 

 ન લપનતે સુિમ ્પીતા રાિસૈૈઃ કૂ્રર િમશકપૈઃ ૫ 

 િાલે િાલે ચ કનરતા કનયમૈ: કવકવતૈ: વન ે

 પક્ષ્યનતે રાિસ:ૈ પીમ:ૈ નર મામ્સોપજીકવકપૈઃ ૬ 

 ત ેપક્ષ્યમાણા મનુયો તણ્ટિા૭રણ્ય વાકસનૈઃ 

 અસ્માન્ અપ્યવપત્યકેત મામ ્ઊચુ: કત્વિ સત્તમાૈઃ ૭ 

 મયા ત ુવચનમ ્શુ્રત્વા તેર્ામ્ એવમ્ મુિા ચ્ચ્યતુમ ્

 કુ્રત્વા ચરણ ર્શૂુ્રર્ામ્ વાક્યમ્ એતત્ ઉતાહ્રતુમ ્૮ 

 પ્રસીતનતુ પવનતો મે હ્રી: એર્ા કહ મમા૭તુલા 

 ય તીરુર્:ૈ અહમ ્કવપ્રૈ: ઉપસ્તયેૈ: ઉપકસ્તતૈઃ 

 કિમ્ િરોમીકત ચ મયા વ્યાહ્રતુમ ્કત્વિ સકન્નતૌ ૯ 

 સવૈ: એતૈ: સમાિમ્ય વાિ્ ઇયમ્ સમતુાહ્રતુા 

 રાિસ:ૈ તણ્ટિા૭રણ્યે પહુકપૈઃ િામ રૂકપકપૈઃ ૧0 

 અકતશતાૈઃ સ્મ પ્રુર્મ ્રામ પવાન્ ન: તર રિતુ  ૧૧ 

 હોમ િાલે ત ુસમ્પ્રાપ્તે પવશ િાલેર્ુ ચા૭નિ 

 તર્શયકનત સતુુતશર્ાશ રાિસાૈઃ કપકર્તા૭ર્નાૈઃ  ૧૨ 

 રાિસ:ૈ  તકર્શતાનામ ્ચ તાપસાનામ્ તપકસ્વનામ્ 

 િકતમ ્મ્રુિયમાણાનામ્ પવાન્ નૈઃ પરમા િકતૈઃ ૧૩ 

 િામમ ્તપૈઃ પ્રપાવેન ર્ક્તા હનતુમ્ કનર્ાચરાન ્

 કચરા૭૭કિશતમ ્ત ુનેચ્ચામ સ્તપૈઃ િણ્ટકયતુમ ્વયમ્ ૧૪ 

 પહુ કવનનમ્ તપો કનત્યમ્ તશુ્ચરમ્ ચૈવ રાિવ 

 તેન ર્ાપમ ્ન મમુ્ચામો પક્ષ્યમાણા શ્ચ રાિસૈૈઃ ૧૫ 

 તત ્અત્યશમાનાન્ રિોકપ: તણ્ટિા૭રણ્ય વાકસકપૈઃ 

 રિ ન: ત્વમ્  સહ પ્રારા ત્વ ન્નાતા કહ વયમ્ વને ૧૬ 

 મયા ચતૈત્ વચૈઃ શુ્રત્વા િાત્સ્નયેન પકરપાલનમ ્

 રર્ીણામ ્તણ્ટિા૭રણ્યે સમ્શુ્રતમ્ િનિા૭૭ત્મિ ે૧૭ 

 સમ્શુ્રત્ય ચ ન ર્ક્ષ્યાકમ જીવમાનૈઃ પ્રકતશ્રવમ્ 
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 મુનીનામ ્અનયતા િતુશમ્ સત્યમ ્ઇષ્ટમ્ કહ મે સતા ૧૮ 

 અકપ અહમ ્જીકવતમ્ િહ્યામ્ ત્વામ્ વા સીતે સ લક્ષ્મમણામ ્

 ન ત ુપ્રકતજ્ઞામ્ સમ્શુ્રત્ય પ્રાહ્મણેપ્યો કવરે્ર્તૈઃ ૧૯ 

 તત ્અવશ્યમ્ મયા િાયશમ્ રર્ીણામ્ પકરપાલનમ ્

 અનુક્તનેા૭કપ વૈતકેહ પ્રકતજ્ઞાય ત ુકિમ્ પનુૈઃ ૨0 

 મમ સ્નેહા ચ્ચ સૌહાતાશત્ ઇતમ્ ઉક્તમ્ ત્વયા૭નિે 

 પકરતુષ્ટો૭સ્મ્ય૭હમ ્સીતે ન હ્ય૭કનષ્ટો૭નકુર્ષ્યતે ૨૧ 

 સરુર્મ ્ચા૭નુરૂપમ ્ચ િુલ સ્ય તવ ચા૭૭ત્મન: 

 સ તમશ ચાકરણી મે ત્વમ ્પ્રાણેપ્યો૭કપ િરીયસી  ૨૨ 

 ઇ ત્યેવમ્ ઉક્ત્વા વચનમ્ મહાત્મા  

 સીતામ્ કપ્રયામ ્મૈકતલ રાિ પુરીમ ્

 રામો તનુષ્માન્ સહ લક્ષ્મમણેન 

 િિામ રમ્યાકણ તપોવનાકન    ૨૩ 

 ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે તર્મ સ્સિશ : 

એર્ાતશ સ્સર્ક : 

અક્રતૈઃ પ્રયયૌ રામૈઃ સીતા મત્યે સમુત્યમા 

પ્રુષ્ટત સ્તુ તનુ ષ્પાકણ: લક્ષ્મમણો૭નિુિામ હ ૧ 

તૌ પશ્યમાનૌ કવકવતાન્ ર્ૈલ પ્રસ્તાન્ વનાકન ચ 

નતી શ્ચ કવકવતા રમ્યા િક્મતુૈઃ સહ સીતયા ૨ 

સારસાન ્ચક્રવાિામ ્શ્ચ નતી પુકલન ચાકરણૈઃ 

સરાકમ્સ ચ સપત્માકન યુક્તાકન િલિૈૈઃ િિૈૈઃ ૩ 

યૂત પત્તામ ્શ્ચ પ્રરુ્તાન્ મતોનમત્તાન્ કવર્ાકણનૈઃ 

મકહર્ામ ્શ્ચ વરાહામ ્શ્ચ િજામ ્શ્ચ રુમ વૈકરણૈઃ ૪ 

ત ેિત્વા તૂરમ ્અત્વાનમ્ લમ્પમાને કતવાિર ે

તરુર્ુૈઃ સકહતા રમ્યમ ્તટાિમ્ યોિના૭૭યતમ ્૫ 

પત્મ પુષ્િર સમ્પાતમ્ િિ યૂત ૈ: અલમ્કુ્રતમ ્

સારસ:ૈ હમ્સ િાતમ્પૈૈઃ સમ્િુલમ્ િલ ચાકરકપૈઃ ૬ 

પ્રસન્ન સકલલે રમ્યે તકસ્મન્ સરકસ ર્શુુ્રવ ે

િીત વાકતર કનિોર્ો ન તુ િશ્ચન રુશ્યતે  ૭ 

તતૈઃ િૌતૂહલાત્ રામો લક્ષ્મમણ શ્ચ મહા રતૈઃ 

મુકનમ્ તમશ પ્રતુમ્ નામ પ્રષુ્ટમ્ સમપુચક્રમે ૮ 

ઇતમ્ અત્ય૭ત્પતુમ્ શુ્રત્વા સવેર્ામ ્નો મહામનુ ે

િૌતૂહલમ ્મહ જ્જાતમ ્કિમ્ ઇતમ્ સાત ુિત્યતામ્ 
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વક્તવ્યમ ્યકત ચતે્ કવપ્ર ના૭કત િુહ્યમ ્અકપ પ્રપો  ૯ 

તેન એવમ્ ઉક્તો તમાશત્મા રાિવેણ મુકન સ્તતા 

પ્રપાવમ્ સરસૈઃ કુ્રત્સ્નમ ્આક્યાતુમ્ ઉપચક્રમે ૧0 

ઇતમ્ પમ્ચાપ્સરો નામ તટાિમ્ સાવશ િાકલિમ્ 

કનકમશતમ્ તપસા રામ મુકનના મામ્ટિકણશના ૧૧ 

સ કહ તેપે તપ સ્તીવ્રમ ્મામ્ટિકણશ મશહા મુકનૈઃ 

તર્ વર્શ સહસ્રાકણ વાયુ પિો િલા૭૭શ્રય: ૧૨ 

તતૈઃ પ્રવ્યકતતાૈઃ સવે તવેાૈઃ સા૭કનનપુરોિમાૈઃ 

અપ્રુવન્ વચનમ્ સવે પરસ્પર સમાિતાૈઃ ૧૩ 

અસ્માિમ ્િસ્યકચત્ સ્તાનમ્ એર્ પ્રાતશયત ેમકુનૈઃ 

ઇકત સકમ્વનન મનસ: સવે ત ેકરકતવૌિસ:  ૧૪ 

તતૈઃ િતુશમ્ તપો કવનનમ ્સવૈ: તેવ:ૈ કનયોકિતાૈઃ 

પ્રતાના૭પ્સરસૈઃ પમ્ચ કવત્યુ ચ્ચકલત વચશસૈઃ ૧૫ 

અપ્સરોકપ: તત: તાકપ: મુકન: રષુ્ટ પરાવરૈઃ 

નીતો મતન વશ્યત્વમ્ સુરાણામ્ િાયશ કસત્તયે ૧૬ 

તા શ્ચૈવા૭૭ પ્સરસૈઃ પમ્ચ મુનેૈઃ પત્નીત્વમ્ આિતાૈઃ 

તટાિે કનકમશતમ્ તાસામ ્અકસ્મન્ અનતકહશતમ ્કુ્રહમ ્૧૭ 

તરૈ વા૭૭પ્સરસૈઃ પમ્ચ કનવસનત્યો યતા સુિમ ્

રમયકનત તપોયોિા નમુકનમ્ યૌવનમ્ આકસ્તતમ ્૧૮ 

તાસામ્ સમ્ક્રીટમાનાનામ્ એર્ વાકતર કનસ્વનૈઃ 

શૂ્રયતે પૂર્ણો કનમશ્રો િીત ર્પ્તો મનો હરૈઃ ૧૯ 

આશ્ચયશમ્ ઇકત ત સ્યૈત ત્વચનમ્ પાકવતાત્મનૈઃ 

રાિવૈઃ પ્રકતિક્રાહ સહ પ્રારા મહાયર્ાૈઃ ૨0 

એવમ્ િતયમાન સ્ય તતર્ાશ૭૭શ્રમ મમ્ટલમ ્

િુર્ ચીર પકરકિપ્તમ્ નાના વુ્રિ સમાવ્રતુમ્ ૨૧ 

પ્રકવશ્ય સહ વૈતેહ્યા લક્ષ્મમણેન ચ રાિવૈઃ 

ઉવાસ મુકનકપ: સવૈ:પજૂ્યમાનો મહા યર્ા: ૨૧ 

તતા તકસ્મન્ સ િાિુત્સ્તૈઃ શ્રીમત્યા૭૭શ્રમ મણ્ટલ ે

ઉકર્ત્વા ત ુસુિમ ્તર પજૂ્યામાનો મહકર્શકપૈઃ ૨૩ 

િિામ ચ આશ્રમામ્ સ્તરે્ામ્ પયાશયેણ તપકસ્વનામ ્

યેર્ામ્ ઉકર્તવાન્ પૂવશમ ્સિાર્ ેસ મહા૭સ્ત્રકવત ્૨૪ 

ક્વકચત્ પકરતર્ાન્ માસાન્ એિમ ્સમ્વત્સરમ્ ક્વકચત ્

ક્વકચ ચ્ચ ચતુરો માસાન્ પમ્ચ ર્ટ્ચા૭પરાન ્ક્વકચત્ ૨૫ 
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અપરર અકતિાન્ માસાન્ અત્ય૭તશમ્ અકતિમ્ ક્વકચત ્

રીન્ માસાન્ અષ્ટમાસામ્ શ્ચ રાિવો નયવસત્ સુિમ ્૨૬ 

તતા સમ્વસત સ્તસ્ય મનુીનામ્ આશ્રમેર્ ુવૈ 

રમત: ચ આનુિૂલ્યેન યયુૈઃ સમ્વત્સરા તર્ ૨૭ 

પકરસ્રુત્ય ચ તમશજ્ઞો રાિવૈઃ સહ સીતયા 

સુતીક્ષ્મણ સ્ય આશ્રમમ્ શ્રીમાન્ પનુ રવે આિિામ હ ૨૮ 

સ તમ્ આશ્રમમ્ આિમ્ય મુકનકપૈઃ પ્રકતપૂકિતૈઃ 

તરા૭કપ નયવસ રામૈઃ િકમ્ચત્ િાલમ ્અકરમ્તમૈઃ ૨૯ 

અતા૭૭શ્રમ સ્તો કવનયાત્ િતાકચત્ તમ ્મહા મુકનમ ્

ઉપાસીનૈઃ સ િાિુત્સ્તૈઃ સુતીક્ષ્મણમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૩0 

અકસ્મન્ અરણ્યે પિવન્ અિસ્ત્યો મુકન સત્તમૈઃ 

વસતીકત મયા કનત્યમ ્િતાૈઃ િતયતામ્ શુ્રતમ્ ૩૧ 

ન ત ુજાનાકમ તમ ્તેર્મ ્વનસ્યા૭સ્ય મહત્તયા 

િુરા૭૭શ્રમ પતમ્ પુણ્યમ્ મહર્ે સ્તસ્ય તીમતૈઃ ૩૨ 

પ્રસાતા ત્તર પવતૈઃ સા૭નિુૈઃ સહ સીતયા 

અિસ્ત્યમ્ અકપિચ્ચેયમ ્અકપવાતકયતુમ ્મકુનમ્ ૩૩ 

મનો રતો મહાન્ એર્ હ્રકુત સમ્પકરવતશત ે

યકત અહમ ્તમ્ મુકન વરમ્ ર્ુશૂ્રર્ેયમ૭કપ સ્વયમ૩્૪ 

ઇકત રામ સ્ય સ મકુનૈઃ શુ્રત્વા તમાશત્મનો વચૈઃ 

સુતીક્ષ્મણૈઃ પ્રત્યુવા ચતેમ ્પ્રીતો તર્રતા૭૭ત્મિમ ્૩૫ 

અહમ ્અકપ એતત્ એવ ત્વામ્ વક્ત ુિામૈઃ સલક્ષ્મમણમ ્

અિસ્ત્યમ્ અકપિચ્ચેકત સીતયા સહ રાિવ ૩૬ 

કતષ્યા ત ુઇતાનીમ્ અતે૭કસ્મન્ સ્વયમ્ એવ પ્રવીકર્ મામ ્

અહમ ્આક્યાકમ ત ેવત્સ યરા૭િસ્ત્યો મહા મકુનૈઃ ૩૭ 

યોિનાન્ આશ્રમાત્ તાત યાકહ ચત્વાકર વૈ તતૈઃ 

તકિણને મહાન્ શ્રીમાન્ અિસ્ત્ય પ્રાતુ: આશ્રમૈઃ ૩૮ 

સ્તલી પ્રાયે વનોત્તરે્ ેકપપ્પલી વન ર્ોકપત ે

પહુ પુષ્પ પલે રમ્ય ેનાના ર્િુકન નાકતતે ૩૯ 

પકત્મનયો કવકવતા સ્તર પ્રસન્ન સકલલાૈઃ કર્વાૈઃ 

હમ્સ િારણ્ટ વા૭૭િીણાશ શ્ચક્રવાિોપ ર્ોકપતાૈઃ ૪0 

તરૈિામ્ રિનીમ ્ઉષ્ય પ્રપાતે રામ િમ્યતામ ્

તકિણામ ્કતર્મ ્આસ્તાય વન િણ્ટ સ્ય પાશ્વશતૈઃ 

તરા૭િસ્ત્યા૭૭શ્રમ પતમ્ િત્વા યોિનમ્ અનતરમ્ ૪૧ 
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રમણીય ેવનો ત્તેર્ે પહુ પાતપ સમ્વ્રતુ ે

રમ્સ્યતે તર વૈતેહી લક્ષ્મમણ શ્ચ ત્વયા સહ ૪૨ 

સ કહ રમ્યો વનો ત્તેર્ો પહુ પાતપ સમ્િુલૈઃ 

યકત પકુત્તૈઃ કુ્રતા રષુ્ટમ ્અિસ્ત્યમ્ તમ્ મહા મુકનમ ્

અત્યૈવ િમને પુકત્તમ્ રોચયસ્વ મહા યર્ૈઃ ૪૩ 

ઇકત રામો મનુેૈઃ શુ્રત્વા સહ પ્રારા૭કપવાત્ય ચ 

પ્રતસ્ત૭ેિસ્ત્યમ્ ઉકત્તશ્ય સા૭નિુૈઃ સહ સીતયા ૪૪ 

પશ્યન્ વનાકન કચરાકણ પવશતામ ્ચ અપ્ર સકન્નપાન ્

સરાકમ્સ સકરત શ્ચૈવ પકત માિશ  વર્ા૭નુિાૈઃ ૪૫ 

સુતીક્ષ્મણે નોપકતષ્ટને િત્વા તેન પતા સુિમ ્

ઇતમ્ પરમ સમ્હ્રષુ્ટો વાક્યમ્ લક્ષ્મમણમ ્અપ્રવીત્ ૪૬ 

એતત્ એવા૭૭શ્રમ પતમ ્નૂનમ ્તસ્ય મહાત્મનૈઃ 

અિસ્ત્ય સ્ય મનુે પ્રાશતુ: રુશ્યતે પુણ્ય િમશણૈઃ ૪૭ 

યતા હી મે વનસ્યા૭સ્ય જ્ઞાતાૈઃ પકત સહસ્રર્ૈઃ 

સન્નતાૈઃ પલ પારણે પુષ્પ પારણે ચ રુમાૈઃ ૪૮ 

કપપ્પલીનામ્ ચ પક્વાનામ્ વનાત્ અસ્માત્ ઉપાિતૈઃ 

િનતો૭યમ ્પવનો કત્િપ્તૈઃ સહસા િટુિોતયૈઃ ૪૯ 

તર તર ચ રુશ્યનતે સકમ્િપ્તાૈઃ િાષ્ટ સમ્ચયાૈઃ 

લૂના શ્ચ પકત રુશ્યનતે તપાશ વૈટૂયશ વચશસૈઃ ૫0 

એત ચ્ચ વન મત્ય સ્તમ ્કુ્રષ્ણા૭પ્ર કર્િરો પમમ ્

પાવિ સ્યા૭૭શ્રમ સ્ત સ્ય તૂમા૭ક્રમ ્સમ્પ્રરુશ્યતે ૫૧ 

કવકવક્તેર્ુ ચ તીતેર્ુ કુ્રત સ્નાના કત્વ જાતયૈઃ 

પુષ્પોપહારમ ્િુવશકનત િુસુમૈૈઃ સ્વયમ્ આકિશત: ૫૨ 

તત ્સતુીક્ષ્મણ સ્ય વચનમ ્યતા સૌમ્ય મયા શુ્રતમ ્

અિસ્ત્યસ્યા૭૭શ્રમો પ્રાતુ: નૂનમ ્એર્ પકવષ્યકત ૫૩ 

કનકુ્રહ્ય તરસા મ્રુત્યુમ ્લોિાનામ્ કહત િામ્યયા 

યસ્ય પ્રારા કુ્રતેયમ્ કતિ્ ર્રણ્યા પણુ્ય િમશણા ૫૪ 

ઇહ એિતા કિલ કૂ્રરો વાતાકપ: અકપ ચ ઇલ્વલૈઃ 

પ્રાતરૌ સકહતૌ આસ્તામ્ પ્રાહ્મણનનૌ મહા સુરૌ ૫૫ 

તારયન્ પ્રાહ્મણમ્ રૂપમ ્ઇલ્વલૈઃ સમ્સ્કુ્રતમ્ વતન ્

આમનરયકત કવપ્રાન્ સ્મ શ્રાત્તમ્ ઉકત્તશ્ય કનકુ્રશણૈઃ ૫૬ 

પ્રાતરમ ્સમ્સ્કુ્રતમ્ પ્રાતા તત સ્તમ્ મેર્ રૂકપણમ ્

તાન્ કત્વજાન્ પોિયા માસ શ્રાત્ત રુષ્ટને િમશણા ૫૭ 
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તતો પુક્તવતામ ્તરે્ામ ્કવપ્રાણામ્ ઇલ્વલો૭પ્રવીત ્

વાતાપે કનષ્ક્રમસ્વકેત સ્વરણે મહતા વતન્ ૫૮ 

તતો પ્રાતુ વશચૈઃ શુ્રત્વા વાતાકપ: મેર્વન્ નતન ્

કપત્ત્વા કપત્વા ર્રીરાકણ પ્રાહ્મણાનામ ્કવકનષ્પતત્ ૫૯ 

પ્રાહ્મણાનામ ્સહસ્રાકણ ત:ૈ એવમ્ િામ રૂકપકપૈઃ 

કવનાકર્તાકન સમ્હત્ય કનત્યર્ૈઃ કપકર્તા૭ર્નૈૈઃ  ૬0 

અિસ્ત્યેન તતા તેવૈૈઃ પ્રાકતશતને મહકર્શણા 

અનુપૂય કિલ શ્રાત્તે પકિતૈઃ સ મહા સુરૈઃ ૬૧ 

તતૈઃ સમ્પન્નમ ્ઇકત ઉક્ત્વા તત્ત્વા હસ્તા૭વસેચનમ ્

પ્રાતરમ ્કનષ્ક્રમસ્વકેત ઇલ્વલૈઃ સો૭પ્યપાર્ત ૬૨ 

તમ્ તતા પાર્માણમ્ ત ુપ્રાતરમ્ કવપ્ર િાકતનમ ્

અપ્રવીત્ પ્રહસન્ તીમાન્ અિસ્ત્યો મુકન સત્તમૈઃ ૬૩ 

િુતો કનષ્ક્રકમતુમ્ ર્કક્ત: મયા જીણશ સ્ય રિસૈઃ 

પ્રાતુ સ્તે મેર્ રૂપ સ્ય િતસ્ય યમ સાતનમ્ ૬૪ 

અત તસ્ય વચૈઃ શુ્રત્વા પ્રાતુ: કનતન સમ્શ્રયમ ્

પ્રતર્શકયતુમ ્આરપેે મુકનમ્ ક્રોતાત્ કનર્ાચરૈઃ ૬૫ 

સો૭કપરવન્ કત્વિ શે્રષ્ટમ્ તમ્ મકુનના તીપ્ત તિેસા 

ચિુર્ા૭નલ િલ્પને કનતશક્તો કનતનમ ્િતૈઃ  ૬૬ 

તસ્યા૭યમ ્આશ્રમો પ્રાતુ સ્તટાિ વન ર્ોકપતૈઃ 

કવપ્રા૭નુિમ્પયા યને િમેતમ્ તુષ્િરમ્ કુ્રતમ્ ૬૭ 

એવમ્ િતયમાન સ્ય તસ્ય સૌકમકરણા સહ 

રામસ્યા૭સ્તમ્ િતૈઃ સયૂશૈઃ સમ્ત્યા િાલો૭પ્યવતશત ૬૮ 

ઉપાસ્ય પકશ્ચમામ ્સમ્ત્યામ્ સહ પ્રારા યતા કવકત 

પ્રકવવેર્ા૭૭શ્રમ પતમ્ તમ્ રકર્મ ્ચા૭પ્યવાતયન્ ૬૯ 

સમ્યિ્ પ્રકતકુ્રહીત સ્તુ મુકનના તને રાિવૈઃ 

નયવસત ્તામ ્કનર્ામ્ એિામ્ પ્રાશ્ય મૂલ પલાકન ચ ૭0 

તસ્યામ ્રાયામ્ વ્યતીતાયામ્ કવમલે સયૂશ મણ્ટલ ે

પ્રાતરમ ્તમ્ અિસ્ત્ય સ્ય આમનરયત રાિવૈઃ ૭૧ 

અકપવાતયે ત્વા પિવન્ સુિમ્ અત્યુકર્તો કનર્ામ ્

આમનરયે ત્વામ્ િચ્ચાકમ િુરમ ્ત ેરષુ્ટમ્ અક્રિમ ્૭૨ 

િમ્યતામ્ ઇકત ત ેનોક્તો િિામ રિુ નનતનૈઃ 

યતો કત્તષ્ટેન માિેણ વનમ્ ત ચ્ચા૭વલોિયન્ ૭૩ 

નીવારાન્ પનસામ ્સ્તાલામ્ કસ્તકમર્ાન્ વમ્િુળાન્ તવાન ્
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કચકરકપલ્વાન્ મતૂિામ ્શ્ચ કપલ્વાન્ અકપ ચ કતનતુિાન્ ૭૪ 

પુકષ્પતાન્ પુકષ્પતા૭ક્રાકપ લશતાકપ: અનુવકેષ્ટતાન ્

તતર્શ રામૈઃ ર્તર્ સ્તર િાનતાર પાતપાન્  ૭૫ 

હકસ્ત હસ્તૈ કવશમુ્રકતતાન્ વાનર:ૈ ઉપર્ોકપતાન ્

મત્તૈૈઃ ર્િુકન સમ્િૈ શ્ચ ર્તર્ૈઃ પ્રકતનાકતતાન્ ૭૬ 

તતો૭પ્રવીત્ સમીપ સ્તમ્ રામો રાજીવ લોચનૈઃ 

પ્રુષ્ટતો૭નુિતમ ્વીરમ ્લક્ષ્મમણમ ્લકક્ષ્મમ વતશનમ ્૭૭ 

કસ્નક્ત પરા યતા વ્રુિા યતા િામ્ત મ્રુિ કત્વજાૈઃ 

આશ્રમો ના૭કત તૂરસ્તો મહર્ે પાશકવતા૭૭ત્મનૈઃ ૭૮ 

અિસ્ત્ય ઇકત કવક્યાતો લોિે સ્વેનૈવ િમશણા 

આશ્રમો રુશ્યતે તસ્ય પકરશ્રાનત શ્રમ અપહૈઃ ૭૯ 

પ્રાજ્ય તૂમ આિુલ વન: ચીર માલા પકરષ્કુ્રતૈઃ 

પ્રર્ાનત મ્રુિ યૂત શ્ચ નાના ર્િુકન નાકતતૈઃ ૮0 

કનકુ્રહ્ય તરસા મ્રુત્યુમ ્લોિાનામ્ કહત િામ્યયા 

તકિણા કતક્કુ્રતા યને ર્રણ્યા પણુ્ય િમશણા  ૮૧ 

તસ્યેતમ્ આશ્રમ પતમ્ પ્રપાવા ત્યસ્ય રાિસૈૈઃ 

કતકિયમ્ તકિણા રાસાત્ રશુ્યતે નોપપજુ્યતે ૮૨ 

યતા પ્રપ્રકુત ચ આક્રાનતા કતકિ યમ ્પુણ્ય િમશણા 

તતા પ્રપ્રકુત કનવૈરાૈઃ પ્રર્ાનતા રિની ચરાૈઃ  ૮૩ 

નામ્ના ચેયમ્ પિવતો તકિણા કતિ્ પ્રતકિણા 

પ્રકતતા કરર્ુ લોિેર્ુ તતુશર્ાશ કૂ્રર િમશકપૈઃ  ૮૪ 

માિશમ ્કનરોત્તુમ્ કનરતો પાસ્િર સ્યા૭૭ચલોત્તમૈઃ 

સમ્તેર્મ ્પાલયમ્ સ્તસ્ય કવનત્ય: શ્ર્ૈલો ન વતશતે ૮૫ 

અયમ ્તીિાશયરુ્ સ્તસ્ય લોિે કવશુ્રત િમશણૈઃ 

અિસ્ત્ય સ્યા૭૭શ્રમૈઃ શ્રીમાન્ કવનીત મ્રુિ સેકવતૈઃ ૮૬ 

એર્ લોિા૭કચશતૈઃ સાતુ કહશતે કનત્યમ ્રતૈઃ સતામ ્

અસ્માન્ અકતિતાન્ એર્ શે્રયસા યોિકયષ્યકત ૮૭ 

આરાતકયષ્યાકમ અરા૭હમ્ અિસ્ત્યમ્ તમ્ મહા મુકનમ ્

ર્ેર્મ્ ચ વન વાસ સ્ય સૌમ્ય વત્સ્યામ્ય૭હમ ્પ્રપો ૮૮ 

અર તેવાૈઃ સિનતવાશૈઃ કસત્તા શ્ચ પરમર્શયૈઃ 

અિસ્ત્યમ્ કનયતા૭હારમ ્સતતમ ્પયુશપાસતે ૮૯ 

ના૭ર જીવેન્ મ્રુર્ા વાતી કૂ્રરો વા યકત વા ર્ટૈઃ 

નુ્રર્મ્સૈઃ િામ વ્રતુ્તો વા મુકન: એર્ તતા કવતૈઃ ૯0 
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અર તેવા શ્ચ યિા શ્ચ નાિા શ્ચ પતિૈૈઃ સહ 

વસકનત કનયત આહારા તમશમ્ આરાતકયષ્ણવૈઃ ૯૧ 

અર કસત્તા મહાત્માનો કવમાનૈૈઃ સૂયશ સકન્નપૈૈઃ 

ત્યક્ત્વા તેહાન ્નવ ૈ તહૈેૈઃ સ્વયાશતાૈઃ પરમર્શયૈઃ ૯૨ 

યિત્વમ્ અમરત્વમ્ ચ રાજ્યાકન કવકવતાકન ચ 

અર તેવાૈઃ પ્રયચ્ચકનત પતૂૈ: આરાકતતાૈઃ ર્ુપ: ૯૩ 

આિતા સ્મ: આશ્રમપતમ્ સૌકમર ેપ્રકવર્ અક્રતૈઃ 

કનવેતય ઇહ મામ ્પ્રાપ્તમ્ રર્યે સહ સીતયા ૯૪ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે એિાતર્ સ્સિશ : 

વિાતશ સ્સર્ક : 

સ પ્રકવશ્યા૭૭શ્રમ પતમ ્લક્ષ્મમણો રાિવા૭નિુૈઃ 

અિસ્ત્ય કર્ષ્યમ ્આસાત્ય વાક્યમ ્એત તુવાચ હ ૧ 

રાજા તર્રતો નામ જે્યષ્ટ સ્તસ્ય સતુો પલી 

રામૈઃ પ્રાપ્તો મુકનમ્ રષુ્ટમ્ પાયશયા સહ સીતયા ૨ 

લક્ષ્મમણો નામ તસ્યા૭હમ્ પ્રાતા ત ુઅવરિો કહતૈઃ 

અનુિૂલ શ્ચ પક્ત શ્ચ યકત ત ેશ્રોરમ્ આિતૈઃ ૩ 

ત ેવયમ્ વનમ ્અત્યુક્રમ ્પ્રકવષ્ટાૈઃ કપરુ ર્ાસનાત્ 

રષુ્ટમ્ ઇચ્ચામહે સવે પિવનતમ્ કનવેત્યતામ્ ૪ 

તસ્ય તત્વચનમ ્શુ્રત્વા લક્ષ્મમણ સ્ય તપો તનૈઃ 

તતેકત ઉક્ત્વા૭કનનર્રણમ્ પ્રકવવેર્ કનવેકતતમુ ્૫ 

સ પ્રકવશ્ય મુકન શે્રષ્ટમ્ તપસા તુષ્પ્રતર્શણમ ્

કુ્રતા૭ઞ્િકલ: ઉવા ચતેમ ્રામા૭૭િમનમ ્અમ્િસા 

યતોક્તમ્ લક્ષ્મમણે નૈવ કર્ષ્યો૭િસ્ત્ય સ્ય સમ્મત: ૬ 

પુરૌ તર્રત સ્યેમૌ રામો લક્ષ્મમણ એવ ચ 

પ્રકવષ્ટૌ આશ્રમ પતમ્ સીતયા સહ પાયશયા ૭ 

રષુ્ટમ્ પવનતમ્ આયાતૌ રુ્શૂ્રર્ા૭તશમ્ અકરમ્તમૌ 

યત્ અરા૭નનતરમ ્તત્ત્વમ્ આજ્ઞાપકયતુમ્ અહશકસ ૮ 

તતૈઃ કર્ષ્યાત્ ઉપશુ્રત્ય પ્રાપ્તમ્ રામમ ્સ લક્ષ્મમણમ્ 

વૈતેહીમ ્ચ મહા પાિામ ્ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૯ 

કતષ્યા રામ કશ્ચરસ્યા૭ત્ય રષુ્ટમ ્મામ ્સમુપાિતૈઃ 

મનસા િાકમ્િતમ્ કહ અસ્ય મયા૭કપ આિમનમ્ પ્રકત ૧0 

િમ્યતામ્ સત્કુ્રતો રામૈઃ સ પાયશૈઃ સહ લક્ષ્મમણૈઃ 

પ્રવેશ્યતામ ્સમીપમ ્મે કિમ્ ચ અસૌ ન પ્રવેકર્તૈઃ ૧૧ 
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એવમ્ ઉક્ત  સ્તુ મુકનના તમશજ્ઞેન મહાત્મના 

અકપવાત્ય અપ્રવીત્  કર્ષ્ય: તતેકત કનયતામ૭્િકલૈઃ ૧૨ 

તતો કનષ્ક્રમ્ય સમ્પ્રાનતૈઃ કર્ષ્યો લક્ષ્મમણમ ્અપ્રવીત ્

ક્વ અસૌ રામો મુકનમ્ રષુ્ટમ્ એત ુપ્રકવર્તુ સ્વયમ્ ૧૩ 

તતો િત્વા આશ્રમ ત્વારમ્ કર્ષ્યેણ સહ લક્ષ્મમણૈઃ 

તર્શયા માસ િાિુત્સ્તમ ્સીતામ્ ચ િનિ આત્મજામ ્૧૪ 

તમ્ કર્ષ્યૈઃ પ્રકશ્રતમ ્વાક્યમ્ અિસ્ત્ય વચનમ્ પ્રુવન ્

પ્રાવેર્યત્ યતા નયાયમ ્સત્િારા૭તશમ્ સુસત્કુ્રતમ ્૧૫ 

પ્રકવવેર્ તતો રામૈઃ સીતયા સહ લક્ષ્મમણૈઃ 

પ્રર્ાનત હકરણ આિીણશમ્ આશ્રમમ્ કહ અવલોિયન્ ૧૬ 

સ તર પ્રહ્મણૈઃ સ્તાનમ્ અનનેૈઃ સ્તાનમ્ તતૈવ ચ 

કવષ્ણોૈઃ સ્તાનમ્ મહેનર સ્ય સ્તાનમ્ ચૈવ કવવસ્વતૈઃ ૧૭ 

સોમ સ્તાનમ્ પિ સ્તાનમ્ સ્તાનમ્ િૌપેરમ ્એવ ચ 

તાતુ કવશતાતુૈઃ સ્તાનમ્ ચ વાયોૈઃ સ્તાનમ્ તતૈવ ચ ૧૮ 

નાિ રાિ સ્ય ચ સ્તાનમ ્અનમ્ત સ્ય મહાત્મન: 

સ્તાનમ ્તતૈવ િાયયા વસૂનામ્ સ્તાન મેવ ચ  ૧૯ 

સ્તાનમ ્ચ પાર્ હસ્ત સ્ય વરણ સ્ય મહાત્મન:  

િાકતશિેય સ્ય ચ સ્તાનમ ્તમશ સ્તાનમ્ ચ પશ્યકત  ૨0 

તતૈઃ કર્ષ્યૈૈઃ પકરવ્રુતો મકુન: અકપ અકપકનષ્પતત્ 

તમ્ તતર્ાશ૭ક્રતો રામો મુનીનામ્ તીપ્ત તિેસામ્ ૨૧ 

અપ્રવી ત્વચનમ ્વીરો લક્ષ્મમણમ ્લકક્ષ્મમ વતશનમ ્

એર્ લક્ષ્મમણ કનષ્ક્રામકત અિસ્ત્યો પિવાન્ રકર્ૈઃ 

ઔતાયેણ અવિચ્ચાકમ કનતાનમ્ તપસામ ્ઇમમ ્૨૨ 

એવમ્ ઉક્ત્વા મહા પાહુ: અિસ્ત્યમ્ સૂયશ વચશસમ ્

િક્રાહ પરમ પ્રીત સ્તસ્ય પાતૌ પરમ્તપૈઃ  ૨૩ 

અકપવાત્ય ત ુતમાશત્મા તસ્તૌ રામૈઃ કુ્રતામ્િકલૈઃ 

સીતયા સહ વૈતહે્યા તતા રામ સલક્ષ્મમણૈઃ ૨૪ 

પ્રકતકુ્રહ્ય ચ િાિુત્સ્તમ્ અચશકયત્વા આસનોતિૈૈઃ 

િુર્લ પ્રશ્નમ્ ઉક્ત્વા ચ આસ્યતામ્ ઇકત સો૭પ્રવીત્ ૨૫ 

અકનનમ ્હુત્વા પ્રતાય અક્યશમ્ અકતતીન્ પ્રકતપજૂ્ય ચ 

વાનપ્રસ્તેન તમેણ સ તરે્ામ્ પોિનમ્ તતૌ  ૨૬ 

પ્રતમમ્ ચ ઉપકવશ્ય અત તમશજ્ઞો મુકન પુમ્િવૈઃ 

ઉવાચ રામમ્ આસીનમ ્પ્રાઞ્િકલમ્ તમશ િોકવતમ્ ૨૭ 
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અનયતા િલુ િાિુત્સ્ત તપસ્વી સમતુાચરન ્

તુસ્સાિીવ પર ેલોિે સ્વાકન મામ્સાકન પિયતે્ ૨૮ 

રાજા સવશ સ્ય લોિ સ્ય તમશચારી મહા રતૈઃ 

પિૂનીય શ્ચ માનય શ્ચ પવાન્ પ્રાપ્તૈઃ કપ્રયા૭કતકતૈઃ ૨૯ 

એવમ્ ઉક્ત્વા પલૈ: મૂલૈૈઃ પુષ્પ ૈશ્ચા૭નયૈ શ્ચ રાિવમ્ 

પિૂકયત્વા યતા િામમ ્પુન: એવ તતો૭પ્રવીત ્૩0 

ઇતમ્ કતવ્યમ ્મહત્ ચાપમ્ હેમ વજ્ર કવપૂકર્તમ ્

વૈષ્ણવમ ્પુરર્ વ્યાક્ર કનકમશતમ્ કવશ્વિમશણા ૩૧ 

અમોિૈઃ સૂયશ સમ્િાર્ો પ્રહ્મ તત્તૈઃ ર્રોત્તમૈઃ 

તત્તૌ મમ મહેનરેણ તૂણી ચા૭િય સાયિૌ ૩૨ 

સમ્પૂણૌ કનકર્તૈ; પાણ:ૈ જ્વલકત્પ: ઇવ પાવિૈૈઃ 

મહા રિત િોર્ો૭યમ ્અકસ: હેમ કવપૂકર્તૈઃ ૩૩ 

અનેન તનુર્ા રામ હત્વા સમ્ક્ય ેમહા૭સુરાન ્

આિહાર કશ્રયમ્ તીપ્તામ્ પુરા કવષ્ણ;ુ કતવૌિસામ્ ૩૪ 

ત ત્તનુ સ્તૌ ચ તૂણીરૌ ર્રમ્ િટ્િમ ્ચ માનત 

િયાય પ્રકતકુ્રહ્ણીષ્વ વજ્રમ્ વજ્રતરો યતા ૩૫ 

એવમ્ ઉક્ત્વા મહાતજેાૈઃ સમસ્તમ્ ત ત્વરા૭૭યુતમ ્

તત્ત્વા રામાય પિવાન્ અિસ્ત્યૈઃ પુન: અપ્રવીત ્૩૬ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ત્વાતર્ સ્સિશ : 

ત્રયોતશ સ્સર્ક : 

રામ પ્રીતો૭કસ્મ પરમ ્તે પકરતષુ્ટો૭કસ્મ લક્ષ્મમણ 

અકપવાતકયતુમ્ ય નમામ્ પ્રાપ્તૌ સ્તૈઃ સહ સીતયા ૧ 

અત્વ શ્રમેણ વામ્ િેતો પાતત ેપ્રચુર શ્રમૈઃ 

વ્યક્તમ્ ઉત્િમ્ટતે ચા૭કપ મૈકતલી િનિા૭૭ત્મજા ૨ 

એર્ા કહ સુિુમારી ચ તૈુઃિૈ શ્ચ ન કવમાકનતા 

પ્રાજ્ય તોર્મ ્વનમ્ પ્રપ્તા પરુશ સ્નેહ પ્રચોકતતા ૩ 

યતા એર્ા રમતે રામ ઇહ સીતા તતા િુર 

તુષ્િરમ્ કુ્રતવતૌ એર્ા વને ત્વામ્ અનુિચ્ચતી ૪ 

એર્ા કહ પ્રકુ્રકતૈઃ સ્ત્રીણામ્ આસ્રુષ્ટે રિુ નનતન 

સમસ્તમ ્અનુરમ્િકમ્ત કવર્મ સ્તમ્ ત્યિકનત ચ ૫ 

ર્તહ્રતાનામ ્લોલત્વમ્ ર્સ્ત્રાણામ્ તીક્ષ્મણતામ ્તતા 

િરટ અકનલયોૈઃ ર્ૈક્્રયમ ્અનુિચ્ચકનત યોકર્તૈઃ ૬ 

ઇયમ ્ત ુપવતો પાયાશ તોર્ૈ: એતૈ: કવવકિશતાૈઃ 
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િાક્યા ચ વ્યપતેશ્યા ચ યતા તેવી કહ અરનતતી ૭ 

અલમ્કુ્રતો૭યમ ્તરે્ શ્ચ યર સૌકમકરણા સહ 

વૈતેહ્યા ચ અનયા રામ વત્સ્યકસ ત્વમ્ અકરમ્તમ ૮ 

એવમ્ ઉક્ત  સ્સ મુકનના રાિવૈઃ સમ્યતામ્િકલૈઃ 

ઉવાચ પ્રકશ્રતમ ્વાક્યમ ્રકર્મ્ તીપ્તમ ્ઇવા૭નલમ્ ૯ 

તનયો૭કસ્મ અનુકુ્રહીતો૭કસ્મ યસ્ય મે મુકન પમુ્િવૈઃ 

િુણૈૈઃ સ પ્રારુ પાયશ સ્ય વરતૈઃ પકરતુષ્યકત ૧0 

કિમ્ ત ુવ્યાકતર્ મે તરે્મ્ સોતિમ ્પહુ િાનનમ ્

યરા૭૭શ્રમ પતમ્ કુ્રત્વા વસેયમ ્કનરતૈઃ સુિમ ્૧૧ 

તતો૭પ્રવી નમુકન શે્રષ્ટૈઃ શુ્રત્વા રામ સ્ય પાકર્તમ ્

ત્યાત્વા મુહૂતશમ્ તમાશ૭૭ત્મા તીરો તીરતરમ ્વચૈઃ ૧૨ 

ઇતો કત્વ યોિને તાત પહુ મૂલ પલોતિૈઃ 

તેર્ો પહુ મ્રુિૈઃ શ્રીમાન ્પમ્ચવય૭કપકવશુ્રતૈઃ ૧૩ 

તર િત્વા૭૭શ્રમ પતમ ્કુ્રત્વા સૌકમકરણા સહ 

રમસ્વ ત્વમ્ કપતુ વાશક્યમ્ યતોક્તમ્ અનપુાલયન્ ૧૪ 

િાલો૭યમ ્િત પૂકયષ્તો ય: િાલ સ્તવ રાિવ  

સમયો યો નરમે્રેણ કુ્રતો તર્રતને ત ે ૧૫ 

તીણશ પ્રકતજ્ઞ: િાિુસ્ત સિુમ્ રાજે્ય કનવત્સ્યકસ 

તનય  સ્તે િનિો રામ સ રાજા રિુ નમ્તન  

ય સ્ત્વયા જે્યષ્ટ પુરેણ યયાકત કરવ તાકરત: ૧૬ 

કવકતતો કહ એર્ વ્રતુ્તાનતો મમ સવશ સ્તવા૭નિ 

તપસ શ્ચ પ્રપાવેન સ્નેહા ત્તર્રત સ્ય ચ  ૧૭ 

હ્રતુય સ્ત શ્ચ ત ેચનતો કવજ્ઞાત સ્તપસા મયા 

ઇહ વાસમ્ પ્રકતજ્ઞાય મયા સહ તપો વન ે

અત શ્ચ ત્વામ્ અહમ ્પ્રકૂમ િચ્ચ પમ્ચવટીમ ્ઇકત ૧૮ 

સ કહ રમ્યો વનોત્તેર્ો મૈકતલી તર રમ્સ્યત ે

સ તેર્ૈઃ િાિનીય શ્ચ ના૭કતતૂર ેચ રાિવ ૧૯ 

િોતાવયાશૈઃ સમીપે ચ મકૈતલી તર રમ્સ્યત ે

પ્રાજ્ય મલૂ પલૈ  શ્ચૈવ નાના કત્વિ િણ ૈયુશતૈઃ 

કવકવક્ત શ્ચ મહા પાહો પુણ્યો રમ્ય સ્તતૈવ ચ ૨0 

પવાન્ અકપ સ તાર શ્ચ ર્ક્ત શ્ચ પકરરિણ ે

અકપ ચા૭ર વસન્ રામ સ્તાપસાન્ પાલકયષ્યકસ ૨૧ 

એતત્  આલક્ષ્યતે વીર મતૂિાનામ ્મહ ત્વનમ ્
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ઉત્તરણેા૭સ્ય િનતવ્યમ ્નયક્રોતમ્ અકપિચ્ચતા ૨૨ 

તતૈઃ સ્તલમ્ ઉપારહ્ય પવશત સ્ય અકવતૂરતૈઃ 

ક્યાતૈઃ પમ્ચવકટ ઇકત  એવ કનત્ય પકુષ્પત િાનનૈઃ ૨૩ 

અિસ્ત્યેન એવમ્ ઉક્ત  સ્તુ રામૈઃ સૌકમકરણા સહ 

સત્કુ્રત્ય આમનરયા માસ તમ્ રકર્મ ્સત્ય વાકતનમ્ ૨૪ 

તૌ ત ુતેના૭પ્યનુજ્ઞાતૌ કુ્રત પાતા૭કપ વનતનૌ 

તમ્ આશ્રમાત્ પમ્ચવટીમ્ િક્મતુૈઃ સહ સીતયા ૨૫ 

કુ્રહીત ચાપૌ ત ુનરા૭કતપા૭૭ત્મિૌ  

કવર્ક્ત તૂણી સમરરે્ ુઅિાતરૌ 

યતોપકતષ્ટેન પતા મહકર્શણા 

પ્રિક્મતુૈઃ પમ્ચવટીમ્ સમાકહતૌ  ૨૬ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે રયોતર્ સ્સિશ : 

ચતતુકશ સ્સર્ક : 

અત પમ્ચવટીમ્ િચ્ચન ્અમ્તરા રિુ નનતનૈઃ 

આસસાત મહા િાયમ્ કુ્રરમ્ પીમ પરાક્રમમ્ ૧ 

તમ્ રુષ્વા તૌ મહા પાિૌ વન સ્તમ્ રામ લક્ષ્મમણૌ 

મેનાતે રાિસમ્ પકિમ્ પ્રુવાણૌ િો પવાન્ ઇકત ૨ 

સ તૌ મતુરયા વાચા સૌમ્યયા પ્રીણયન્ ઇવ 

ઉવાચ વત્સ મામ ્કવકત્ત વયસ્યમ્ કપતુ: આત્મનૈઃ ૩ 

સ તમ્ કપરુ સિમ ્પુત્ત્વા પિૂયા માસ રાિવૈઃ 

સ તસ્ય િુલમ ્અવ્યક્રમ ્અત પપ્રચ્ચ નામ ચ ૪ 

રામ સ્ય વચનમ ્શુ્રત્વા સવશ પૂત સમુત્પવમ ્

આચચિ કત્વિ સ્તસ્મ ૈિુલમ્ આત્માનમ્ એવ ચ  ૫ 

પૂવશ િાલે મહા પાહો યે પ્રજાપતયો૭પવન ્

તાન્ મે કનિતતૈઃ સવાશન્ આકતતૈઃ શુ્રણ ુરાિવ ૬ 

િતશમૈઃ પ્રતમ: તરે્ામ ્કવકુ્રત: તત૭નનતરમ ્

ર્ેર્ શ્ચ સમ્શ્રય શ્ચૈવ પહુ પુર શ્ચ વીયશવાન્ ૭ 

સ્તાણ:ુ મરીકચ: અકર શ્ચ ક્રતુ શ્ચૈવ મહા પલૈઃ 

પુલસ્ત્ય શ્ચ કિરા શ્ચૈવ પ્રચેતાૈઃ પુલહ સ્તતા ૮ 

તિો કવવસ્વાન્ અપર: અકરષ્ટનકેમ શ્ચ રાિવ 

િશ્યપ શ્ચ મહા તજેા: તરે્ામ્ આસીત્ ચ પકશ્ચમૈઃ ૯ 

પ્રજાપતે સ્તુ તિ સ્ય પપૂવ:ુ ઇકત નૈઃ શુ્રતમ ્

ર્કષ્ટ: તકુહતરો રામ યર્કસ્વનયો મહા યર્ૈઃ ૧0 
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િાશ્યપૈઃ પ્રકતિક્રાહ તાસામ્ અષ્ટૌ સમુત્યમાૈઃ 

અકતકતમ ્ચ કતકતમ્ ચવૈ તનુમ ્અકપ ચ િાકળિામ્ 

તામ્રામ ્ક્રોતવર્ામ ્ચૈવ મનુમ્ ચા૭કપ અનલામ ્અકપ ૧૧ 

તા: ત ુિનયા: તતૈઃ પ્રીતૈઃ િશ્યપૈઃ પુન ર૭પ્રવીત ્

પુરામ્ સ્ત્રૈલોક્ય પરૂશન્ વૈ િનકયષ્યત મત્ સમાન્ ૧૨ 

અકતકત: તન્ મના રામ કતકત શ્ચ તનુ: એવ ચ 

િાકળિા ચ મહા પાહો ર્ેર્ા: ત ુઅમનસો અપવન ્૧૩ 

અકતત્યામ્ િકજ્ઞર ેતેવા: રય કસ્ત્રમ્ર્ત્ અકરમ્તમ 

આકતત્યા વસવો રરા અકશ્વનૌ ચ પરમ્તપ  ૧૪ 

કતકત સ્તુ અિનયત્ પરુાન્ તૈત્યાન્ તાત યર્કસ્વનૈઃ 

તેર્ામ ્ઇયમ્ વસુમતી પુરા આસીત્ સ વન અણશવા ૧૫ 

તનુ: ત ુઅિનયત્ પરુમ ્અશ્વ ક્રીવમ્ અકરમ્તમ 

નરિમ ્િાલિમ્ ચૈવ િાકળિા૭કપ વ્યજાયત  ૧૬ 

ક્રૌમ્ચીમ્ પાસીમ્ તતા શ્યેનીમ્ રુતરાષ્ટર ીમ્ તતા ર્ુિીમ્ 

તામ્રા૭કપ સરુ્ુવ ેિનયાૈઃ પમ્ચતૈા લોિ કવશુ્રતાૈઃ ૧૭ 

ઉલૂિાન્ િનયત્ ક્રૌમ્ચી પાસી પાસાન્ વ્યજાયત 

શ્યેની શ્યેનામ ્શ્ચ કુ્રરામ ્શ્ચ વ્યજાયત સતુિેસૈઃ ૧૮ 

રુતરાષ્ટર ી ત ુહમ્સામ્ શ્ચ િલહમ્સામ્ શ્ચ સવશર્ૈઃ 

ચક્રવાિામ ્શ્ચ પરમ ્ત ેકવિજ્ઞે સા૭કપ પાકમની 

ર્ુિી નતામ ્કવિજ્ઞે ત ુનતાયા કવનતા સુતા ૧૯ 

તર્ ક્રોત વર્ા રામ કવિજ્ઞે અકપ  આત્મ સમ્પવાૈઃ 

મ્રુિીમ ્ચ મ્રુિ મનતામ ્ચ હરીમ ્પર મતામ્ અકપ ૨0 

માતમ્િીમ્ અકપ ર્ાતૂશલીમ્ શ્વેતામ ્ચ સુરપીમ ્તતા 

સવશ લિણ સમ્પન્નામ ્સુરસામ્ િરુિામ્ અકપ ૨૧ 

અપત્યમ ્ત ુમ્રુિાૈઃ સવે મ્રુક્યા નર વરોત્તમ 

રિા શ્ચ મ્રુિ મનતાયાૈઃ સ્રુમરા: ચમરા સ્તતા ૨૨ 

હયાશ શ્ચ હરયો૭પત્યમ ્વાનરા શ્ચ તરકસ્વન: 

તત: ત ુઇરાવતીમ્ નામ િજ્ઞે પરમતા સુતામ ્૨૩ 

તસ્યા: ત ુઐરાવતૈઃ પુરો લોિ નાતો મહા િિૈઃ 

માતમ્િા સ્તુ અત માતમ્ક્યા અપત્યમ ્મનિુર્શપ: ૨૪ 

િો લામ્િૂલા શ્ચ ર્ાતૂશલી વ્યાક્રાન્ શ્ચ અિનય ત્સુતાન્  

કતર્ા િજામ ્શ્ચ િાિુત્સ્ત શ્વેતા વ્યિનયત્ સતુાન્ ૨૫ 

તતો તુકહતરૌ રામ સુરકપ: ત્વ ેવ્યજાયત  
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રોકહણીમ્ નામ પરમ ્ત ેિમ્તવીમ્ચ યર્કસ્વનીમ્  ૨૬ 

રોકહણી અિનયત્ િાવો િમ્તવી વાકિન સ્સતુાન્  

સુરસા અિનયત્ નાિાન્ રામ િરૂ સ્તુ પન્નાિાન્  ૨૭ 

મનુ મશનુષ્યાન્ િનયત્ રામ પુરાન્ યર્કસ્વન: 

પ્રાહ્મણાન્ િકરયાન્ વૈશ્યાન્ ર્રૂામ્ શ્ચ મનિુર્શપ  

સવાશન્ પુણ્ય પલાન્ વ્રિુાન્ અનલા૭કપ વ્યજાયત ૨૮ 

કવનતા ચ ર્ુિી પૌરી િરૂ શ્ચ સુરસા સ્વસા 

િરૂ નાશિમ ્સહસ્રા૭૭સ્યમ્ કવિજ્ઞે તરણી તરમ ્૨૯ 

ત્વૌ પુરૌ કવનતાયા સ્ત ુિરટો અરણ એવ ચ  

તસ્માત્ જાતો૭હમ ્અરણાત્ સમ્પાકત સ્તુ મમા૭ક્રિ: 

િટાયુ: ઇકત મામ ્કવકત્ત શ્યનેી પરુમ ્અકરમ્તમ  ૩0 

સો૭હમ ્વાસ સહાય સ્તે પકવષ્યાકમ યકત ઇચ્ચકસ 

ઇતમ્ તુિશમ ્કહ  િાનતારમ્ મ્રુિ રાિસસ સેકવતમ ્

સીતામ્ ચ તાત રકિષ્ય ેત્વકય યાતે સ લક્ષ્મમણે ૩૧ 

 

 

િટાયરુ્મ ્ત ુપ્રકતપજૂ્ય રાિવો 

મુતા પકરષ્વજ્ય ચ સન્નતો૭પવત ્

કપતુર ્કહ ર્શુ્રાવ સકિત્વમ્ આત્મવાન્  

િટાયરુ્ા સમ્િકતતમ ્પનુૈઃ પુનૈઃ ૩૨ 

સ તર સીતામ ્પકરતાય મૈકતલીમ ્ 

સહૈવ તેના૭કતપલને પકિણા 

િિામ તામ ્પમ્ચવટીમ ્સ લક્ષ્મમણો  

કરપૂન્ કતતિન્ ર્લપાન્ ઇવા૭નલૈઃ ૩૩ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ચતુતશર્ સ્સિશ : 

પમ્ચ તશ સ્સર્ક : 

તતૈઃ પઞ્ચવટીમ ્િત્વા નાના વ્યાલ મ્રુિા યુતામ ્

ઉવાચ પ્રાતરમ ્રામો લક્ષ્મમણમ્ તીપ્ત તિેસમ ્૧ 

આિતાૈઃ સ્મ યતા ઉકત્તષ્ટમ્ અમુમ્ તેર્મ ્મહકર્શણા 

અયમ ્પઞ્ચવટી તેર્ૈઃ સૌમ્ય પકુષ્પત  િાનનૈઃ ૨ 

સવશત: ચાયશતામ્ રુકષ્ટૈઃ િાનને કનપુણો કહ અકસ 

આશ્રમૈઃ િત: અકસ્મન્ ન: તેર્ે પવકત સમ્મતૈઃ ૩ 

રમતે યર વતૈેહી ત્વમ્ અહમ્ ચૈવ લક્ષ્મમણ 
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તારુર્ો રશુ્યતામ્ તરે્ૈઃ સકન્નકુ્રષ્ટ િલા૭ર્યૈઃ ૪ 

વન રામણ્યિમ્ યર િલ રામણ્યિમ્ તતા 

સકન્નકુ્રષ્ટમ્ ચ યર સ્યાત ્સકમત્ પુષ્પ િુર્ો તિમ ્૫ 

એવમ્ ઉક્ત સ્તુ રામેણ લક્મણૈઃ સમ્યત અમ્િકલૈઃ 

સીતા સમિમ ્િાિુત્સ્તમ્ ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૬ 

પરવાન્ અકસ્મ િાિુત્સ્ત ત્વકય વર્શ ર્તમ ્કસ્તત ે

સ્વયમ્ ત ુરકચર ેતેર્ે કક્રયતામ્ ઇકત મામ ્વત ૭ 

સુપ્રીત: તેન વાક્યેન લક્ષ્મમણ સ્ય મહા ત્યુકત: 

કવમુ્રર્ન્ રોચયા માસ તેર્મ્ સવશ િુણા૭કનવતમ ્૮ 

સ તમ્ રકચરમ્ આક્રમ્ય તેર્મ્ આશ્રમ િમશકણ 

હસ્તૌ કુ્રહીત્વા હસ્તને રામૈઃ સૌકમકરમ ્અપ્રવીત્ ૯ 

અયમ ્તેર્ૈઃ સમૈઃ શ્રીમાન્ પુકષ્પતૈ: તરકપ વ્રુશતૈઃ 

ઇહા૭૭શ્રમ પતમ્ સૌમ્ય યતાવત્ િતુશમ્ અહશકસ ૧0 

ઇયમ ્આકતત્ય સમ્િાર્ૈૈઃ પત્મૈૈઃ સુરકપ િકનતકપૈઃ 

અતૂર ેરુશ્યતે રમ્યા પકત્મની પત્મ ર્ોકપતા ૧૧ 

યતા૭૭ક્યાતમ ્અિસ્ત્યેન મુકનના પાકવતાત્મના 

ઇયમ ્િોતાવરી રમ્યા પુકષ્પતૈ સ્તરકપ વ્રુશતા 

હમ્સ િારણ્ટવા૭૭િીણાશ ચક્રવાિોપ ર્ોકપતા  ૧૨ 

ના૭કત તૂર ેન ચા૭સન્ન ેમ્રુિ યૂત કનપીકટતા 

મયૂર નાકતતા રમ્યાૈઃ પ્રામ્ર્વો પહુ િનતરાૈઃ 

રુશ્યનતે કિરયૈઃ સૌમ્ય પુલ્લૈ સ્તરકપ: આવ્રતુાૈઃ ૧૩ 

સૌવણૈ રાિતૈ સ્તામ્રૈ તરે્ે તેર્ે ચ તાતુકપૈઃ 

િવાકિતા ઇવા પાકનત િજાૈઃ પરમ પકક્તકપૈઃ  ૧૪ 

સાલૈ સ્તાલૈ સ્તમાલૈ શ્ચ િિૂશરૈૈઃ પનસા૭૭મ્રિૈૈઃ 

નીવાર ૈકસ્તકમરૈ્ શ્ચૈવ પુન્નાિૈ શ્ચોપ ર્ોકપતાૈઃ ૧૫ 

ચૂતૈ: અર્ોિૈ: કતલિૈ: ચમ્પિૈૈઃ િેતિૈ ર૭કપ 

પુષ્પ િુલ્મ લતો પેતૈ સ્ત ૈસ્તૈ સ્તરકપ: આવ્રુતાૈઃ ૧૬ 

ચનતનૈૈઃ સ્યનતનૈ: નીપૈૈઃ પનસૈ: લિુચૈ: અકપ 

તવા૭શ્વિણશ િકતરૈૈઃ ર્મી કિમ્ર્ુિ પાટલૈૈઃ  ૧૭ 

ઇતમ્ પુણ્યમ્ ઇતમ ્મેત્યમ્ ઇતમ્ પહુ મ્રુિ કત્વિમ ્

ઇહ વત્સ્યામ સૌકમરે સાતશમ્ એતને પકિણા ૧૮ 

એવમ્ ઉક્ત સ્તુ રામેણ લક્ષ્મમણૈઃ પર વીરહા 

અકચરણેા૭૭શ્રમમ્ પ્રાતુ શ્ચિાર સુમહા પલૈઃ ૧૯ 
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પણશર્ાલામ ્સુ કવપુલામ ્તર સમ્િાત મ્રકુત્તિામ ્

સુ સ્તમ્પામ ્મસ્િર ૈતીિૈૈઃ કુ્રત વમ્ર્ામ્ સુર્ોપનામ ્૨0 

ર્મી ર્ાિાકપ: આસ્તીયશ રુટ પાર્ા૭વપાકર્તામ્  

િુર્ િાર્ ર્રૈૈઃ પણૈૈઃ ઉપકર ચ્ચાકતતામ ્તતા ૨૧ 

સમી કુ્રત તલામ ્રમ્યામ ્ચિાર લિુ કવક્રમ:  

કનવાસમ્ રાિવસ્યા૭ત ેપ્રેિણીયમ્ અનતુ્તમમ ્ ૨૨ 

સ િત્વા લક્ષ્મમણૈઃ શ્રીમાન્ નતીમ ્િોતાવરીમ્ તતા 

સ્નાત્વા પત્માકન ચ આતાય સ પલૈઃ પુન: આિતૈઃ ૨૩ 

તતૈઃ પુષ્પ પકલમ ્કુ્રત્વા ર્ાકનતમ્ ચ સ યતા કવકત 

તર્શયા માસ રામાય તત્ આશ્રમ પતમ્ કુ્રતમ્ ૨૪ 

સ તમ્ રુષ્વા કુ્રતમ ્સૌમ્યમ્ આશ્રમમ્ સહ સીતયા 

રાિવૈઃ પણશ ર્ાલાયામ ્હર્શમ્ આહારયત્ પ્રુર્મ ્૨૫ 

સુ સમ્હ્રષુ્ટૈઃ પકરષ્વજ્ય પાહુપ્યામ ્લક્ષ્મમણમ ્તતા 

અકત કસ્નક્તમ્ ચ િાટમ ્ચ વચનમ્ ચ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૨૬ 

પ્રીતો૭કસ્મ ત ેમહત્ િમશ ત્વયા કુ્રતમ્ ઇતમ્ પ્રપો 

પ્રતેયો ય કન્નકમત્તમ ્ત ેપકરષ્વમ્િો મયા કુ્રતૈઃ ૨૭ 

પાવજ્ઞેન કુ્રતજ્ઞેન તમશજ્ઞને ચ લક્ષ્મમણ 

ત્વયા પરુેણ તમાશત્મા ન સમ્વ્રુત્તૈઃ કપતા મમ ૨૮ 

એવમ્ લક્ષ્મમણમ ્ઉક્ત્વા ત ુરાિવો લકક્ષ્મમ વતશનૈઃ 

તકસ્મન્ તેર્ ેપહુ પલે નયવસત્ સ સુિમ ્વર્ી ૨૯ 

િકમ્ચત્ િાલમ ્સ તમાશત્મા સીતયા લક્ષ્મમણેન ચ 

અનવાસ્યમાનો નયવસત્ સ્વિશ  લોિે યતા૭મરૈઃ ૩0 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે પમ્ચ તર્ સ્સિશ : 
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ર્ોટર્ સ્સિશ : 

વસત: તસ્ય ત ુસુિમ ્રાિવ સ્ય મહાત્મનૈઃ 

ર્રત્ વ્યપાયે હેમનત રતુ: ઇષ્ટૈઃ પ્રવતશતે ૧ 

સ િતા કચત્ પ્રપાતાયામ્ ર્વશયાશમ ્રિુ નનતનૈઃ 

પ્રયયૌ અકપર્ેિા૭તશમ્ રમ્યમ્ િોતાવરીમ ્નતીમ ્૨ 

પ્રહ્વૈઃ િલર્  હસ્ત  સ્તમ ્સીતયા સહ વીયશવાન ્

પ્રુષ્ટતો૭નવુ્રિન્ પ્રાતા સૌકમકર: ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૩ 

અયમ ્સ િાલૈઃ સમ્પ્રાપ્તૈઃ કપ્રયો ય સ્તે કપ્રયમ ્વત 

અલમ્કુ્રત ઇવા પાકત યને સમ્વત્સરૈઃ ર્ુપૈઃ ૪ 

નીહાર પરર્ો લોિૈઃ પ્રુકતવી સસ્ય માકલની 

િલાકન અનુપપોક્યાકન સુપિો હવ્ય વાહનૈઃ ૫ 

નવા૭ક્રયણ પજૂાકપ: અપ્યચ્યશ કપરુ તેવતાૈઃ 

કુ્રતા૭ક્રયણિાૈઃ િાલે સનતો કવિત િલ્મર્ાૈઃ  ૬ 

પ્રાજ્ય િામા િન પતાૈઃ સમ્પન્નતર િો રસાૈઃ 
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કવચરકનત મહીપાલા યારા૭તશમ્ કવકિિીર્વૈઃ ૭ 

સેવ માને રટુમ્ સૂયે કતર્મ્ અનતિ સેકવતામ ્

કવહીન કતલિા ઇવ સ્ત્રી ન ઉત્તરા કતિ્ પ્રિાર્ત ે૮ 

પ્રકુ્રત્યા કહમ િોર્ાયો તૂર સૂયશ શ્ચ સામ્પ્રતમ ્

યતા૭તશ નામા સુવ્યક્તમ્ કહમવાન્ કહમવાન્ કિકરૈઃ ૯ 

અત્યનત સુિ સમ્ચારા મત્યાહે્ન સ્પર્શતૈઃ સુિાૈઃ 

કતવસાૈઃ સુપિ આકતત્યા: ચાયા સકલલ તપુશિાૈઃ ૧0 

મ્રુતુ સૂયાશૈઃ સનીહારાૈઃ પટુ ર્ીતાૈઃ સમારતાૈઃ 

ર્ૂનયા૭રણ્યા કહમ ત્વસ્તા કતવસા પાકનત સામ્પ્રતમ્ ૧૧ 

કનવ્રતુ્ત આિાર્ ર્યનાૈઃ પુષ્ય નીતા કહમા૭રણાૈઃ 

ર્ીતા વ્રતુ્તતર આયામ: કર યામા યાકનત સામ્પ્રતમ્ ૧૨ 

રકવ સમ્ક્રાનત સૌપાક્ય: તુર્ારા૭રણ મણ્ટલૈઃ 

કનશ્વાસ અનત ઇવ આતર્શ: ચનરમા ન પ્રિાર્તે ૧૩ 

જ્યોત્સ્ના તરુ્ાર  મકલના પૌણશમાસ્યામ્ ન રાિત ે

સીતા ઇવ ચ આતપ શ્યામા લક્ષ્યતે ન ત ુર્ોપતે ૧૪ 

પ્રકુ્રત્યા ર્ીતલ સ્પર્ો કહમ કવત્ત શ્ચ સામ્પ્રતમ ્

પ્રવાકત પકશ્ચમો વાયુૈઃ િાલે કત્વિુણ ર્ીતલૈઃ ૧૫ 

પાષ્પ ચ્ચન્નાકન અરણ્યાકન યવ િોતૂમવકનત ચ 

ર્ોપનતે અપ્યુકતતે સયૂે નતકત્પૈઃ ક્રૌમ્ચ સારસૈૈઃ ૧૬ 

િિૂશર પુષ્પ આકુ્રકતકપૈઃ કર્રોકપૈઃ પૂણશ તણ્ટુલૈૈઃ 

ર્ોપનતે કિકમ્ચ તા૭૭લમ્પાૈઃ ર્ાલયૈઃ િનિ પ્રપાૈઃ ૧૭ 

મયૂિૈ: ઉપસપશકત્પ: કહમ નીહાર સમ્વ્રતુૈૈઃ 

તૂરમ ્અપ્યુકતતૈઃ સયૂશૈઃ ર્ર્ામ્િ ઇવ લક્ષ્યતે ૧૮ 

અક્રાહ્ય વીયશૈઃ પૂવાશહે્ણ મત્યાહે્ન સ્પર્શતૈઃ સુિૈઃ 

સમ્રક્તૈઃ કિકમ્ચત્ આપાણ્ટુ: આતપૈઃ ર્ોપતે કિતૌ ૧૯ 

અવશ્યાય કનપાતેન કિકમ્ચત્ પ્રકનલન્ન ર્ાત્વલા 

વનાનામ ્ર્ોપતે પૂકમ: કનકવષ્ટ તરણા૭૭તપા ૨0 

સ્પ્રુર્મ્ સ્તુ કવપુલમ ્ર્ીતમ્ ઉતિમ્ કત્વરત સ્સુિમ ્

અત્યમ્ત રુકર્તો વનયમ ્પ્રકતસમ્હરતે િરમ્  ૨૧ 

એતે કહ સમુપાસીના કવહિા િલ ચાકરણ: 

ન કવિાહકમ્ત સકલલમ્ અપ્રિલ્પા ઇવ આહવમ ્ ૨૨ 

અવશ્યાય તમો નત્તા નીહાર તમસા વ્રુતાૈઃ 

પ્રસુપ્તા ઇવ લક્ષ્યનતે કવપુષ્પા વન રાિયૈઃ ૨૩ 
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પાષ્પ સમ્ચન્ન સકલલા રત કવજ્ઞેય સારસાૈઃ 

કહમા૭રશ વાલુિૈ સ્તીરૈૈઃ સકરતો પાકનત સામ્પ્રતમ ્૨૪ 

તુર્ાર પતના ચ્ચૈવ મ્રતુતુ્વાત્ પાસ્િર સ્ય ચ 

ર્ૈત્યાત્ અિા૭ક્રસ્તમ્ અકપ પ્રાયેણ રસવ જ્જલમ ્૨૫ 

િરા િિશકરતૈૈઃ પણૈૈઃ ર્ીણશ િેસર િકણશિૈૈઃ 

નાળ ર્ેર્ા કહમ ત્વસ્તા ન પાકનત િમલા૭૭િરાૈઃ ૨૬ 

અકસ્મમ્ સ્તુ પરુર્ વ્યાક્ર િાલે તુૈઃિ સમકનવતૈઃ 

તપ શ્ચરકત તમાશત્મા ત્વ ત્પક્ત્યા પરતૈઃ પુર ે૨૭ 

ત્યક્ત્વા રાજ્યમ ્ચ માનમ્ ચ પોિામ ્શ્ચ કવકવતાન્ પહૂન ્

તપસ્વી કનયતા૭૭હારૈઃ ર્ેતે ર્ીતે મહી તલે ૨૮ 

સો૭કપ વેલામ ્ઇમામ ્નૂનમ્ અકપર્ેિા૭તશમ્ ઉત્યતૈઃ 

વુ્રતૈઃ પ્રકુ્રકતકપ કનશત્યમ ્પ્રયાકત સરયૂમ્ નતીમ ્૨૯ 

અત્યનત સુિ સમ્વ્રુત્તૈઃ સિુુમારો કહમા૭કતશતૈઃ 

િતમ્ ત ુઅપર રારેર્ુ સરયૂમ્ અવિાહતે ૩0 

પત્મ પરિેણો વીર: શ્યામૈઃ શ્રીમાન્ કનરતરો મહાન ્

તમશજ્ઞૈઃ સત્ય વાતી ચ હ્રી કનર્તેો કિતકેનરયૈઃ ૩૧ 

કપ્રયા૭કપ પાર્ી મતુરો તીિશ  પાહુ: અકરમ્તમૈઃ 

સમ્ત્યજ્ય કવકવતાન્ સૌક્યાન્ આયશમ ્સવાશત્મના૭૭કશ્રતૈઃ ૩૨ 

કિતૈઃ સ્વિશ  સ્તવ પ્રારા પરતેન મહાત્મના 

વનસ્તમ્ અકપ તાપસ્યે ય સ્ત્વામ્ અનકુવતીયત ે૩૩ 

ન કપયમ ્અનુવતશનતે મારુિમ ્કત્વપતા ઇકત 

ક્યાતો લોિ પ્રવાતો૭યમ્ પરતેના૭નયતા કુ્રતૈઃ ૩૪ 

પતાશ તર્રતો યસ્યાૈઃ સાતુ શ્ચ પરતૈઃ સતુૈઃ 

િતમ્ ન ુસા૭મ્પા િૈિેયી તારરુ્ી કૂ્રર તકર્શની ૩૫ 

ઇકત એવમ્ લક્ષ્મમણે વાક્યમ્ સ્નેહાત્ પ્રુવકત તાકમશિે 

પકરવાતમ ્િનનયા  સ્તમ્ અસહન્ રાિવો૭પ્રવીત્ ૩૬ 

ન ત૭ેમ્પા મત્યમા તાત િકહશતવ્યા િતમ્ ચન 

તામ ્એવ ઇક્ષ્મવાિુ નાત સ્ય પરત સ્ય િતામ ્િુર ૩૭ 

કનકશ્ચતા૭કપ કહ મે પકુત્ત: વન વાસ ેરુટ વ્રતા 

પરત સ્નેહ સમ્તપ્તા પાકલર્ી કક્રયતે પુનૈઃ ૩૮ 

સમ્સ્મરાકમ અસ્ય વાક્યાકન કપ્રયાકણ મતુરાકણ ચ 

હ્રતુ્યાકન અમ્રતુ િલ્પાકન મન: પ્રહ્લાતનાકન ચ  ૩૯ 

િતા કહ અહમ ્સમેષ્યાકમ પરતને મહાત્મના  
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ર્રુનનને ચ વીરણે ત્વયા ચ રિુ નમ્તન  ૪0 

ઇકત એવમ્ કવલપમ ્સ્તર પ્રાપ્ય િોતાવરીમ ્નતીમ ્

ચકે્ર૭કપર્ેિમ ્િાિુત્સ્તૈઃ સા૭નિુૈઃ સહ સીતયા ૪૧ 

તપશકયત્વા૭ત સકલલૈ સ્તે કપરૂન્ તૈવતાકન ચ 

સ્તુવકનત સ્મોકતતમ ્સયૂશમ્ તેવતા શ્ચ સમાકહતાૈઃ ૪૨ 

કુ્રતા૭કપર્ેિ: સ: રરાિ રામ:    

સીતા કત્વતીય: સહ લક્ષ્મમણેન 

કુ્રતા૭કપર્ેિો કિકર રાિ પુયા   

રરૈઃ સ નનતી પિવાન્ ઇવેર્ૈઃ  ૪૩ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ર્ોટર્ સ્સિશ : 

સપ્ત તશ સ્સર્ક : 

કુ્રતા૭કપર્ેિો રામ સ્તુ સીતા સૌકમકર: એવ ચ 

તસ્માત્ િોતાવરી તીરાત્ તતો િક્મુૈઃ સ્વમ્ આશ્રમમ્ ૧ 

આશ્રમમ્ તમ્ ઉપાિમ્ય રાિવૈઃ સહ લક્ષ્મમણૈઃ 

કુ્રત્વા પૌવાશ૭૭કહ્ણિમ ્િમશ પણશર્ાલામ ્ઉપાિમત્ ૨ 

ઉવાસ સુકિત: તર પજૂ્યમાનો મહકર્શકપ: 

લક્ષ્મમણેન સહ પ્રારા ચિાર કવકવતા: િતા:  ૩ 

સ રામૈઃ પણશ ર્ાલાયામ ્આસીનૈઃ સહ સીતયા 

કવરરાિ મહાપાહુ કશ્ચરયા ચનરમા ઇવ ૪ 

લક્ષ્મમણેન સહ પ્રારા ચિાર કવકવતાૈઃ િતાૈઃ 

તતા૭૭સીન સ્ય રામ સ્ય િતા સમ્સક્ત ચેતસૈઃ 

તમ્ તેર્મ ્રાિસી િાકચત્ આિિામ યરુચ્ચયા   ૫ 

સા ત ુર્ૂપશણિા નામ તર્ક્રીવ સ્ય રિસૈઃ 

પકિની રામમ ્આસાત્ય તતર્શ કરતર્ો પમમ્ ૬ 

કસમ્હોરસ્િમ્ મહા પાહુમ્ પત્મ પર કનપેિણમ્ 

આજાનુ પાહુમ ્તીપ્તા૭૭સ્યમ ્અતીવ કપ્રય તર્શનમ્  ૭ 

િિ કવક્રામ્ત િમનમ ્િટા મમ્ટલ તાકરણમ ્

સુિુમારમ્ મહા સત્ત્વમ્ પાકતશવ વ્યમ્િના૭કનવતમ્ ૮ 

રામમ્ ઇનતીવર શ્યામમ ્િમ્તપશ સરુર્ પ્રપમ ્

પપૂ વેનરોપમમ્ રુષ્વા રાિસી િામ મોકહતા ૯ 

સુમુિમ ્તુમુશિી રામમ્ વ્રતુ્ત મત્યમ ્મહોતરી 

કવર્ાલા૭િમ ્કવરૂપા૭િી સુિેર્મ્ તામ્ર મતૂશજા ૧0 

કપ્રય રૂપમ ્કવરૂપા સા સુ સ્વરમ ્પૈરવ સ્વરા  
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તરણમ્ તારણા વ્રતુ્તા તકિણમ્ વામ પાકર્ણી ૧૧ 

નયાય વ્રતુ્તમ્ સુતવુ્રુશત્તા કપ્રયમ્ અકપ્રય તર્શના 

ર્રીરિ સમાકવષ્ટા રાિસી વાક્યમ ્અપ્રવીત ્ ૧૨ 

િટી તાપસ રૂપેણ સ પાયશૈઃ ર્ર ચાપ રતુ ્

આિત સ્ત્વમ્ ઇમમ્ તરે્મ્ િતમ્ રાિસ સેકવતમ ્

કિમ્ આિમન કુ્રત્યમ ્ત ેતત્ત્વમ્ આક્યાતુમ ્અહશકસ  ૧૩ 

એવમ્ ઉક્ત  સ્તુ રાિસ્યા ર્ૂપશણક્યા પરમ્તપૈઃ 

રિુ પુકત્તતયા સવશમ ્આક્યાતુમ્ ઉપચક્રમે ૧૪ 

અનુ્રતમ્ ન કહ રામ સ્ય િતાકચત્ અકપ સમ્મતમ ્ 

કવરે્ર્ેણા૭૭શ્રમ સ્તસ્ય સમીપ ેસ્ત્રી િન સ્ય ચ   ૧૫ 

આસીત્ તર્રતો નામ રાજા કરતર્ કવક્રમૈઃ 

તસ્યા૭હમ ્અક્રિૈઃ પુરો રામો નામ િનૈૈઃ શુ્રતૈઃ 

પ્રાતા૭યમ ્લક્ષ્મમણો નામ યવીયાન્ મામ ્અનવુ્રતૈઃ ૧૬ 

ઇયમ ્પાયાશ ચ વૈતેહી મમ સીતે કત કવશુ્રતા 

કનયોિા ત્ત ુનરનેર સ્ય કપતુર્ માતુ શ્ચ યકનરતૈઃ ૧૭ 

તમાશ૭તશમ્ તમશ િામ્િી ચ વનમ ્વસ્તુમ્ ઇહા૭૭િતૈઃ 

ત્વામ્ ત ુવેકતતુમ ્ઇચ્ચાકમ િત્યતામ ્િા૭કસ િસ્ય વા ૧૮ 

ન કહ તાવન્ મનોજ્ઞા૭0િી રાિસી પ્રકતપાકત મે  

ઇહ વા કિમ્ કનકમત્તમ્ ત્વમ્ આિતા પ્રૂકહ તત્ત્વતૈઃ ૧૯ 

સા૭પ્રવીત્ વચનમ ્શુ્રત્વા રાિસી મતના૭૭કતશતા 

શૂ્રયતામ ્રામ વક્ષ્યાકમ ત ત્ત્વા૭તશમ્ વચનમ ્મમ ૨0 

અહમ ્ર્ૂપશણિા નામ રાિસી િામ રૂકપણી 

અરણ્યમ્ કવચરા મીતમ ્એિા સવશ પયમ્િરા ૨૧ 

રાવણો નામ મે પ્રાતા રાિસો રાિસેશ્વરૈઃ 

વીરો કવશ્રવસ: પુરો યકત ત ેર્ોરમ ્આિત:  ૨૨ 

પ્રવ્રુત્ત કનર શ્ચ સતા િુમ્પિણો મહા પલૈઃ 

કવપીર્ણ સ્તુ તમાશત્મા ન ત ુરાિસ ચકેષ્ટતૈઃ ૨૩ 

પ્રક્યાત વીયૌ ચ રણે પ્રાતરૌ િર તરૂ્ણૌ 

તાન્ અહમ ્સમ૭કતક્રાનતા રામ ત્વા૭પૂવશ તર્શનાત ્

સમુપેતા૭કસ્મ પાવને પતાશરમ્ પરુર્ોત્તમમ્ ૨૪ 

અહમ ્પ્રપાવ સમ્પન્ના સ્વચ્ચમ્ત પલ િાકમની 

કચરાય પવ મે પતાશ સીતયા કિમ્ િકરષ્યકસ ૨૫ 

કવકુ્રતા ચ કવરૂપા ચ ન સેયમ્ સરુર્ી તવ 
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અહમ ્એવા૭ન ુરૂપા ત ેપાયાશ રૂપેણ પશ્ય મામ ્૨૬ 

ઇમામ ્કવરૂપામ્ અસતીમ્ િરાળામ ્કનણશતોતરીમ ્

અનેન ત ેસહ પ્રારા પિકયષ્યાકમ માનુર્ીમ ્૨૭ 

તતૈઃ પવશત શુ્રમ્િાકણ વનાકન કવકવતાકન ચ 

પશ્યન્ સહ મયા િામી તણ્ટિાન્ કવચકરષ્યકસ ૨૮ 

ઇકત એવમ્ ઉક્તૈઃ િાિુત્સ્તૈઃ પ્રહસ્ય મકતરિેણામ્ 

ઇતમ્ વચનમ ્આરપેે વક્તુમ્ વાક્ય કવર્ારતૈઃ ૨૯  

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે સપ્ત તર્ સ્સિશ : 

અષ્ટા તશ સ્સર્ક : 

તત: ર્ૂપશણિામ ્રામૈઃ િામ પાર્ા૭વ પાકર્તામ ્

સ્વેચ્ચયા િક્ષ્મણયા વાચા કસ્મત પૂવશમ્ અતા૭પ્રવીત્ ૧ 

કુ્રત તારો૭કસ્મ પવકત પાયેયમ્ તકયતા મમ 

ત્વ કત્વતાનામ ્ત ુનારીણામ્ સુતુૈઃિા સ સપત્નતા ૨ 

અનિુ સ્તુ એર્ મે પ્રાતા ર્ીલવાન્ કપ્રય તર્શનૈઃ 

શ્રીમાન્ અકુ્રત તાર શ્ચ લક્ષ્મમણો નામ વીયશવાન ્૩ 

અપૂવી પાયશયા ચા૭તી તરણૈઃ કપ્રય તર્શનૈઃ 

અનુરૂપ શ્ચ ત ેપતાશ રૂપ સ્યા૭સ્ય પકવષ્યકત ૪ 

એનમ્ પિ કવર્ાલા૭કિ પતાશરમ્ પ્રાતરમ ્મમ 

અ સપત્ના વરારોહે મરેમ્ અિશ  પ્રપા યતા ૫ 

ઇકત રામેણ સા પ્રોક્તા રાિસી િામ મોકહતા 

કવસ્રજુ્ય રામમ ્સહસા તતો લક્ષ્મમણમ ્અપ્રવીત્ ૬ 

અસ્ય રૂપ સ્ય ત ેયુક્તા પાયાશ૭હમ ્વર વકણશની 

મયા સહ સુિમ ્સવાશન્ તણ્ટિાન્ કવચકરષ્યકસ ૭ 

એવમ્ ઉક્ત સ્તુ સૌકમરી રાિસ્યા વાક્ય િોકવતૈઃ 

તતૈઃ ર્ૂપશણિામ ્કસ્મત્વા લક્ષ્મમણો યકુ્તમ્ અપ્રવીત્ ૮ 

િતમ્ તાસ સ્ય મે તાસી પાયાશ પકવતુમ ્ઇચ્ચકસ 

સો૭હમ ્આયેણ પરવાન્ પ્રારા િમલ વકણશની ૯ 

સમ્રુત્તા૭તશસ્ય કસત્તાતાશ મુકતતા૭મલ વકણશની 

આયશ સ્ય ત્વમ્ કવર્ાલાકિ પાયાશ પવ યવીયસી ૧0 

એનામ ્કવરૂપામ ્અસતીમ્ િરાળામ ્કનણશતોતરીમ ્

પાયાશમ ્વ્રતુ્તામ ્પકરત્યજ્ય ત્વામ્ એવૈર્ પકિષ્યકત ૧૧ 

િો કહ રૂપમ ્ઇતમ્ શે્રષ્ટમ્ સમ્ત્યજ્ય વરવકણશકન 

માનુર્ીર્ુ વરારોહે િુયાશત્ પાવમ્ કવચિણૈઃ ૧૨ 
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ઇકત સા લક્ષ્મમણે નોક્તા િરાળા કનણશતોતરી 

મનયતે તત્ વચૈઃ સત્યમ ્પકરહાસ અકવચિણા ૧૩ 

સા રામમ્ પણશર્ાલાયામ્ ઉપકવષ્ટમ ્પરમ્તપમ ્

સીતયા સહ તતુશર્શમ્ અપ્રવીત્ િામ મોકહતા ૧૪ 

એનામ ્કવરૂપામ ્અસતીમ્ િરાળામ ્કનણશતોતરીમ ્

વ્રુત્તામ ્પાયાશમ ્અવષ્ટપ્ય મામ ્ન ત્વમ્ પહુ મનયસે ૧૫ 

અત્યેમામ ્પિકયષ્યાકમ પશ્યત સ્તવ માનરુ્ીમ ્

ત્વયા સહ ચકરષ્યાકમ કનસ્સપત્ના યતા સુિમ ્૧૬ 

ઇત્યુક્ત્વા મ્રુિ ર્ાપાિીમ્ અલાત સરુર્ેિણા 

અપ્યતાવત્ સુ સમ્કુ્રત્તા મહોલ્િા રોકહણીમ્ ઇવ ૧૭ 

તામ ્મ્રુત્ય ુપાર્ પ્રકતમામ્ આપતનતીમ ્મહા પલૈઃ 

કનકુ્રહ્ય રામૈઃ િુકપત સ્તતો લક્ષ્મમણમ ્અપ્રવીત્ ૧૮ 

કૂ્રર:ૈ અનાયૈૈઃ સૌકમરે પકરહાસૈઃ િતમ્ ચ ન 

ન િાયશૈઃ પશ્ય વતૈેહીમ ્િતકમ્ચત્ સૌમ્ય જીવતીમ ્૧૯ 

ઇમામ ્કવરૂપામ્ અસતીમ્ અકત મત્તામ ્મહોતરીમ ્

રાિસીમ ્પરુર્ વ્યાક્ર કવરૂપકયતુમ્ અહશકસ ૨0 

ઇત્યકુ્તો લક્ષ્મમણ સ્તસ્યાૈઃ કુ્રત્તો રામ સ્ય પશ્યતૈઃ 

ઉત્રુત્ય િટ્િમ ્કચચ્ચતે િણશ નાસમ ્મહા પલૈઃ ૨૧ 

કનકુ્રત્ત િણશ નાસા ત ુકવસ્વરમ્ સા કવનત્ય ચ 

યતા૭૭િતમ ્પ્રતુરાવ િોરા ર્ૂપશણિા વનમ ્૨૨ 

સા કવરૂપા મહા િોરા રાિસી ર્ોકણતોકિતા 

નનાત કવકવતાન્ નાતાન્ યતા પ્રાવ્રુકર્ તોયતૈઃ ૨૩ 

સા કવિરનતી રકતરમ્ પહુતા િોર તર્શના 

પ્રકુ્રહ્ય પાહૂ િિશનતી પ્રકવવેર્ મહા વનમ ્૨૪ 

તત સ્તુ સા રાિસ સમ્િ સમ્વ્રતુમ્  

િરમ્ િન સ્તાનિતમ્ કવરૂકપતા 

ઉપેત્ય તમ્ પ્રાતરમ ્ઉક્ર તર્શનમ્    

પપાત પમૂૌ િિનાત્ યતા૭ર્કનૈઃ  ૨૫ 

તતૈઃ સપાયશમ ્પય મોહ મૂકચશતા  

સ લક્ષ્મમણમ ્રાિવમ્ આિતમ્ વનમ ્

કવરૂપણમ ્ચા૭૭ત્મકન ર્ોકણતોકિતા  

ર્ર્મ્સ સવશમ ્પકિની િર સ્ય સા    ૨૬ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે અષ્ટા તર્ સ્સિશ : 
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એર્ોન ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

તામ ્તતા પકતતામ ્રુષ્વા કવરૂપામ્ ર્ોકણતોકિતામ ્

પકિનીમ ્ક્રોત સમ્તપ્તૈઃ િરૈઃ પપ્રચ્ચ રાિસૈઃ ૧ 

ઉકત્તષ્ટ તાવત્ આક્યાકહ પ્રમોહમ ્િકહ સમ્પ્રમમ્  

વ્યક્તમ્ આક્યાકહ િેન ત્વમ્ એવમ્ રૂપા કવરૂકપતા  ૨ 

િે: કુ્રષ્ણ સપશમ ્આસીનમ્ આર્ી કવર્મ્ અનાિસમ ્ 

તુત ત્ય૭કપસમાપન્નમ્ અમ્િુળ્ય૭કે્રણ લીલયા  ૩ 

િ: િાલ પાર્મ ્આસજ્ય િમ્ટે મોહા ન્ન પુત્યતે 

ય: ત્વામ્ અત્ય સમાસાત્ય પીતવાન્ કવર્મ્ ઉત્તમમ્  ૪ 

પલ કવક્રમ સમ્પન્ના િામિા િામ રૂકપણી 

ઇમામ ્અવસ્તામ્ નીતા ત્વમ્ િેન અમ્તિ સમાિતા ૫ 

તેવ િનતવશ પૂતાનામ ્રર્ીણામ્ ચ મહાત્મનામ ્

િો૭યમ ્એવમ્ કવરૂપામ ્ત્વામ્ મહાવીયશ શ્ચિાર હ ૬ 

ન કહ પશ્યાકમ અહમ ્લોિે યૈઃ િુયાશન્ મમ કવકપ્રયમ ્

અનતરણે સહસ્રા૭િમ ્મહેનરમ્ પાિર્ાસનમ્ ૭ 

અત્યા૭હમ ્માિશણૈૈઃ પ્રાણાન્ આતાસ્યે જીકવતામ્તિૈઃ 

સકલલે િીરમ ્આસક્તમ્ કનકષ્પપન્ ઇવ સારસૈઃ ૮ 

કનહતસ્ય મયા સમ્ક્ય ેર્ર સમ્કુ્રત્ત મમશણૈઃ 

સ પેનમ્ રકતરમ્ રક્તમ ્મેકતની િસ્ય પાસ્યકત ૯ 

િસ્ય પરરતાૈઃ િાયાન્ મામ્સમ્ ઉત્કુ્રત્ય સમ્િતાૈઃ 

પ્રહ્રષુ્ટા પિકયષ્યકનત કનહતસ્ય મયા રણે ૧0 

તમ્ ન તેવા ન િનતવાશ ન કપર્ાચા ન રાિસાૈઃ 

મયા૭પકુ્રષ્ટમ્ કુ્રપણમ્ ર્ક્તા સ્ત્રાતુમ્ મહા૭૭હવે ૧૧ 

ઉપલપ્ય ર્નૈૈઃ સમ્જ્ઞામ ્તમ્ મે ર્કમ્સતુમ્ અહશકસ 

યેન ત્વમ્ તુકવશનીતને વને કવક્રમ્ય કનકિશતા ૧૨ 

ઇકત પ્રાતુ વશચૈઃ શુ્રત્વા કુ્રત્તસ્ય ચ કવરે્ર્તૈઃ 

તતૈઃ ર્ૂપશણિા વાક્યમ ્સપાષ્પમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૧૩ 

તરણૌ રૂપ સમ્પન્નૌ સિુુમારૌ મહા પલૌ 

પુણ્ટરીિ કવર્ાલા૭િૌ ચીર કુ્રષ્ણા૭કિના૭મ્પરૌ ૧૪ 

પલ મૂલા૭ર્ના તામ્તૌ તાપસૌ તમશ ચાકરણૌ 

પુરૌ તર્રતસ્યા સ્તામ્ પ્રાતરૌ રામ લક્ષ્મમણૌ ૧૫ 

િનતવશ રાિ પ્રકતમૌ પાકતશવ વ્યમ્િના૭કનવતૌ 

તેવૌ વા માનુર્ૌ વા તૌ ન તિશ કયતુમ્ ઉત્સહે ૧૬ 
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તરણી રૂપ સમ્પન્ના સવાશ૭૭પરણ પૂકર્તા 

રુષ્ટા તર મયા નારી તયો મશત્યે સુમત્યમા ૧૭ 

તાપ્યામ્ ઉપાપ્યામ્ સમ્પૂય પ્રમતામ ્અકતકુ્રત્ય તામ ્

ઇમામ ્અવસ્તામ્ નીતા૭હમ ્યતા૭નાતા૭સતી તતા ૧૮ 

તસ્યા શ્ચા૭નુ્રિુ વ્રુત્તાયા સ્તયો શ્ચ હતયો રહમ ્

સ પેનમ્ પાતુમ ્ઇચ્ચાકમ રકતરમ્ રણ મૂતશકન ૧૯ 

એર્ મે પ્રતમૈઃ િામૈઃ કુ્રત સ્તાત ત્વયા પવેત ્

તસ્યા સ્તયો શ્ચ રકતરમ્ કપપેયમ્ અહમ ્આહવ ે૨0 

ઇકત તસ્યામ ્પ્રુવાણાયામ્ ચતતુશર્ મહા પલાન ્

વ્યાકતતેર્ િરૈઃ કુ્રત્તો રાિસાન્ અનતિોપમાન્ ૨૧ 

માનુર્ૌ ર્સ્ત્ર સમ્પન્નૌ ચીર કુ્રષ્ણા૭કિના૭મ્પરૌ 

પ્રકવષ્ટૌ તણ્ટિા૭રણ્યમ ્િોરમ ્પ્રમતયા સહ ૨૨ 

તૌ હત્વા તામ ્ચ તુવ્રુશત્તામ્ ઉપાવકતશતુમ્ અહશત 

ઇયમ ્ચ રકતરમ્ તેર્ામ ્પકિની મમ પાસ્યકત ૨૩ 

મનોરતો૭યમ ્ઇષ્ટો૭સ્યા પકિનયા મમ રાિસાૈઃ 

ર્ીક્રમ ્સમ્પત્યતામ ્િત્વા તૌ પ્રમત્ય સ્વેન તિેસા ૨૪ 

ઇકત પ્રકતસમાકતષ્ટા રાિસા સ્તે ચતતુશર્ 

તર િક્મ ુસ્તયા સાતશમ ્િના વાતકેરતા યતા ૨૫ 

તત સ્તુ ત ેતમ્ સમુતક્ર તિેસમ્    

તતા૭કપ તીક્ષ્મણ પ્રતરા કનર્ાચરા: 

ન ર્ેિુૈઃ એનમ્ સહસા પ્રમકતશતુમ્    

વન કત્વપા તીપ્તમ ્ઇવા૭કનનમ્ ઉકત્તતમ્ ૨૬ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે એિોન કવમ્ર્ સ્સિશ : 

ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

તતૈઃ ર્ૂપશણિા િોરા રાિવા૭૭શ્રમમ્ આિતા 

રિસામ ્આચચિે તૌ પ્રાતરૌ સહ સીતયા ૧ 

ત ેરામમ્ પણશર્ાલાયામ ્ઉપકવષ્ટમ્ મહા પલમ ્

તરુર્ુૈઃ સીતયા સાતશમ ્વૈતેહ્યા લક્ષ્મમણેન ચ ૨ 

તાન્ રુષ્વા રાિવૈઃ શ્રીમાન્ આિતામ ્તામ ્ચ રાિસીમ ્

અપ્રવીત્ પ્રાતરમ ્રામો લક્ષ્મમણમ ્તીપ્ત તિેસમ્ ૩ 

મુહૂતશમ્ પવ સૌકમરે સીતાયાૈઃ પ્રત્યનમ્તરૈઃ 

ઇમાન્ અસ્યા વકતષ્યાકમ પતવીમ ્આિતાન્ ઇહ ૪ 

વાક્યમ ્એતત્ તતૈઃ શુ્રત્વા રામ સ્ય કવકતતા૭૭ત્મનૈઃ 
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તતેકત લક્ષ્મમણો વાક્યમ ્રામ સ્ય પ્રત્યપિૂયત્ ૫ 

રાિવો૭કપ મહ ચ્ચાપમ ્ચામીિર કવપકૂર્તમ ્

ચિાર સજ્યમ ્તમાશત્મા તાકન રિાકમ્સ ચા૭પ્રવીત્ ૬ 

પુરૌ તર્રતસ્યા૭૭વામ ્પ્રાતરૌ રામ લક્ષ્મમણૌ 

પ્રકવષ્ટૌ સીતયા સાતશમ ્તુશ્ચરમ્ તણ્ટિા વનમ્ ૭ 

પલ મૂલા૭ર્નૌ તાનતૌ તાપસૌ તમશ ચાકરણૌ 

વસનતૌ તણ્ટિા૭રણ્યે કિમ૭તશમ્ ઉપકહમ્સત ૮ 

યુષ્માન્ પાપા૭૭ત્મિાન્ હનતુમ ્કવપ્રિારાન્ મહા૭૭હવે  

રર્ીણામ ્ત ુકનયોિેન પ્રાપ્તો૭હમ ્સ ર્રા૭૭યુત: ૯ 

કતષ્ટતૈવા૭ર સમ્તુ(ત)ુષ્ટા નોપાવકતશતુમ્ અહશત 

યકત પ્રાણ:ૈ ઇહાતો વો કનવતશત્વમ્ કનર્ાચરાૈઃ ૧0 

તસ્ય ત ત્વચનમ્ શુ્રત્વા રાિસા સ્ત ેચતતુશર્ 

ઊચુ વાશચમ ્સુસમ્કુ્રત્તા પ્રહ્મનનૈઃ ર્ૂલ પાણયૈઃ ૧૧ 

( સમ્રક્ત નયના િોરા રામમ્ રક્તામ્ત લોચનમ ્

પરર્ા મતુરાપાર્મ ્હ્રષુ્ટા રુષ્ટ પરાક્રમમ્ ) ૧૨ 

ક્રોતમ ્ઉત્પાત્ય નો પતુશૈઃ િર સ્ય સુમહાત્મનૈઃ 

ત્વમ્ એવ હાસ્યસે પ્રાણાન્ અત્યા૭સ્મા૭કપ હશતો યુકત ૧૩ 

િા કહ ત ેર્કક્ત: એિ સ્ય પહૂનામ્ રણ મતૂશકન 

અસ્માિમ ્અક્રતૈઃ સ્તાતુમ્ કિમ્ પુનર્ યોત્તુમ્ આહવ ે૧૪ 

એકપ: પાહુ પ્રયકુ્તૈ: નૈઃ પકરિૈૈઃ ર્ૂલ પકટ્ટસૈ: 

પ્રાણામ્ સ્ત્યક્ષ્યકસ વીયશમ્ ચ તનુ શ્ચ િર પીકટતમ્ ૧૫ 

ઇકત એવમ્ ઉક્ત્વા સમ્રપ્તા રાિસા સ્તે ચતતુશર્ 

કચકિપુ સ્તાકન ર્લૂાકન રાિવમ્ પ્રકત તિુશયમ્  ૧૬ 

તાકન ર્ૂલાકન િાિુત્સ્તૈઃ સમસ્તાકન ચતુતશર્ 

તાવકત્પ: એવ કચચ્ચતે ર્રૈૈઃ િામ્ચન પરૂ્ણૈૈઃ ૧૭ 

તતૈઃ પશ્ચાન ્મહા તજેા નારાચાન્ સૂયશ સકન્નપાન ્

િક્રાહ પરમ કુ્રત્ત શ્ચતુતશર્ કર્લાકર્તાન્  ૧૮ 

કુ્રહીત્વા તનુ: આયમ્ય લક્ષ્યાન્ ઉકત્તશ્ય રાિસાન ્

મુમોચ રાિવો પાણાન્ વજ્રાન્ ઇવ ર્તક્રતુૈઃ ૧૯ 

રક્મ પમુ્િા શ્ચ કવકર્િાૈઃ પ્રતીપ્તા હેમ પૂકર્તા: 

ત ેકપત્વા રિસામ ્વેિાત્ વિાકમ્સ રકતરાપ્લતુા: 

કવકનષ્પતે:ુ તતા પૂમૌ નયમજ્જમ્તા૭ર્કન સ્વના: ૨0 

ત ેકપન્ન હ્રતુયા પૂમૌ કચન્ન મૂલ ઇવ રુમા: 
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કનષ્પેતુ: ર્ોકણતારાશમ્િા કવકુ્રતા કવિતા૭૭સવ: ૨૧ 

તાન્ પૂમૌ પકતતાન્ રુષ્વા રાિસી ક્રોત મૂકચશતા 

પકરરસ્તા પુન સ્તર વ્યસ્રિુ ત્પૈરવ સ્વનાન્  ૨૨ 

સા નતનતી મહા નાતમ ્િવા ચ્ચૂપશણિા પનુૈઃ 

ઉપિમ્ય િરમ્ સા ત ુકિકમ્ચત્ સમ્ર્ુષ્િ ર્ોકણતા 

પપાત પનુર્ એવા૭૭તાશ સકનયાશ સેવ સલ્લિી  ૨૩ 

પ્રાતુ: સમીપે ર્ોિા૭૭તાશ સસિશ કનનતમ ્મુહુૈઃ 

સસ્વરમ ્મુમુચે પાષ્પમ્ કવર્ણ્ણ વતના તતા  ૨૪ 

કનપાકતતાન્ રુશ્ય રણે તુ રાિસાન્    

પ્રતાકવતા ર્ૂપશણિા પનુ સ્તત:   

વતમ ્ચ તરે્ામ ્કનકિલને રિસામ ્   

ર્ર્મ્સ સવશમ ્પકિની િર સ્ય સા   ૨૫ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  કવમ્ર્ સ્સિશ : 

એર્ ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

સ પુનૈઃ પકતતામ ્રુષ્વા ક્રોતા  ચ્ચપૂશણિામ ્િરૈઃ 

ઉવાચ વ્યક્તતા વાચા તામ્ અનતાશ૭તશમ્ આિતામ્ ૧ 

મયા ત ુઇતાનીમ્ ર્ૂરા સ્તે રાિસા રકતરા૭ર્નાૈઃ 

ત્વ કત્પ્રયા૭તશમ્ કવકનકતશષ્ટાૈઃ કિમ૭તશમ્ રત્યતે પુનૈઃ ૨ 

પક્તા શ્ચૈવા૭નુરક્તા શ્ચ કહતા શ્ચ મમ કનત્યર્ૈઃ 

નનનતો૭કપ ન કનહનતવ્યા ન ન િુયુશ વશચો મમ ૩ 

કિમ્ એત ચ્ચ્રોતુમ ્ઇચ્ચાકમ િારણમ ્ય ત્કુ્રતે પનુૈઃ 

હા નાતે કત કવનતશનતી સપશવત્ લટુકસ કિતૌ  ૪ 

અનાતવત્ કવલપકસ નાતે ત ુમકય સકમ્સ્તત ે

ઉકત્તષ્ટોકત્તષ્ટ મા પૈર્ી વનૈલપ્યમ્ ત્યજ્યતામ ્ઇહ ૫ 

ઇકત એવમ્ ઉક્તા તુતશર્ાશ િરણે પકરસાકમ્ત્વતા 

કવમુ્રજ્ય નયને સા૭સ્રે િરમ્ પ્રાતરમ ્અપ્રવીત્ ૬ 

અકસ્મ ઇતાનીમ ્અહમ ્પ્રાપ્તા હ્રતુ શ્રવણ નાકસિા  

ર્ોકણતૌિ પકરકનલન્ના ત્વયા ચ પકર સાકમ્ત્વતા ૭ 

પ્રેકર્તા શ્ચ ત્વયા ર્ૂરા રાિસા સ્તે ચતતુશર્ 

કનહનતુમ્ રાિવમ ્િોરા મ કત્પ્રયા૭તશમ્ સ લક્ષ્મમણમ્ ૮ 

ત ેત ુરામેણ સામર્ાશૈઃ ર્લૂ પકટ્ટસ પાણયૈઃ 

સમર ેકનહતાૈઃ સવે સાયિૈ: મમશ પેકતકપૈઃ ૯ 

તાન્ રુષ્વા પકતતાન્ પમૂૌ િણ ેનૈવ મહા પલાન ્
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રામસ્ય ચ મહત્ િમશ મહામ્ સ્ત્રાસો૭પવન્ મમ ૧0 

સા૭કસ્મ પીતા સમુકત્વનના કવર્ણ્ણા ચ કનર્ાચર 

ર્રણમ્ ત્વામ્ પનુૈઃ પ્રાપ્તા સવશતો પય તકર્શની ૧૧ 

કવર્ાત નક્રા ત્યકુર્તે પકરરાસોકમશ માકલકન 

કિમ્ મામ ્ન રાયસ ેમનનામ્ કવપલુે ર્ોિ સાિર ે૧૨ 

એતે ચ કનહતા પૂમૌ રામેણ કનકર્તૈૈઃ ર્રૈૈઃ 

ય ેચ મે પતવીમ ્પ્રાપ્તા રાિસાૈઃ કપકર્તા૭ર્નાૈઃ ૧૩ 

મકય ત ેયત્ય૭નુક્રોર્ો યકત રિસ્સુ તેર્ુ ચ 

રામેણ યકત ત ેર્કક્ત સ્તિેો વા૭કસ્ત કનર્ાચર 

તણ્ટિા૭રણ્ય કનલયમ્ િકહ રાિસ િમ્ટિમ ્૧૪ 

યકત રામમ્ મમા૭કમરમ્ અત્ય ત્વમ્ ન વકતષ્યકસ 

તવ ચૈવા૭ક્રતૈઃ પ્રાણામ ્સ્ત્યક્ષ્યાકમ કનરપરપા ૧૫ 

પુત્ત્યા૭હમ ્અનુપશ્યાકમ ન ત્વમ્ રામ સ્ય સમ્યુિે 

સ્તાતુમ્ પ્રકતમુિે ર્ક્તૈઃ સ્સ પલ શ્ચ મહાત્મન: ૧૬ 

ર્ૂર માની ન ર્ૂર સ્ત્વમ્ કમત્યા૭૭રોકપત કવક્રમૈઃ 

માનુર્ૌ ય ન્ન ર્નનોકર્ હનતુમ્ તૌ રામ લક્ષ્મમણૌ ૧૭ 

રામેણ યકત ત ેર્કક્ત: તિેો વા૭કસ્ત કનર્ાચર  

તમ્ટિા૭રણ્ય કનલયમ્ િકહ તમ્ િુલ પામ્સન  ૧૮ 

કનસ્સત્ત્વ સ્યા૭લ્પ વીયશ સ્ય વાસ સ્તે િીરુર્ કસ્ત્વહ 

અપયાકહ િનસ્તાનાત્ ત્વકરતૈઃ સહ પાનતવૈઃ ૧૯ 

રામ તિેો૭કપ પૂતો કહ ત્વમ્ કિપ્રમ્ કવનકર્ષ્યકસ 

સ કહ તિેૈઃ સ્સમા યકુ્તો રામો તર્રતા૭૭ત્મિૈઃ 

પ્રાતા ચા૭સ્ય મહા વીયો યેન ચા૭કસ્મ કવરૂકપતા ૨0 

એવમ્ કવલપ્ય પહુર્ો રાિસી કવતતોતરી  

( પ્રાતુ: સમીપે તુૈઃિા૭૭તાશ નષ્ટ સમ્જ્ઞા પપૂવ હ ) 

િરાપ્યામ્ ઉતરમ ્હત્વા રરોત પ્રુર્  તુકિતા  

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  એિ કવમ્ર્ સ્સિશ : 

વિા ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

એવમ્ આતકર્શતૈઃ ર્ૂરૈઃ ર્ૂપશણક્યા િર સ્તતા 

ઉવાચ રિસામ્ મત્યે િરૈઃ િરતરમ્ વચૈઃ  ૧ 

ત વા૭વમાન પ્રપવૈઃ ક્રોતો૭યમ ્અતુલો મમ 

ન ર્ક્યતે તારકયતુમ્ લવણા૭મ્પ ઇવો કત્તતમ્ ૨ 

ન રામમ્ િણય ેવીયાશન્ માનુર્મ્ િીણ જીકવતમ ્
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આત્મ તશુ્ચકરતૈૈઃ પ્રાણાન્ હતો યો૭ત્ય કવમોક્ષ્યકત ૩ 

પાષ્પૈઃ સકમ્હ્રયતામ ્એર્ સમ્પ્રમ શ્ચ કવમુચ્યતામ ્

અહમ ્રામમ્ સહ પ્રારા નયાકમ યમ સાતનમ ્૪ 

પરશ્વત હત સ્યા૭ત્ય મમ્ત પ્રાણ સ્ય પતૂલ ે

રામ સ્ય રકતરમ ્રક્તમ ્ઉષ્ણમ્ પાસ્યકસ રાિકસ ૫ 

સા પ્રહ્રષુ્ટા વચૈઃ શુ્રત્વા િર સ્ય વતના ચ્ચ્યુતમ ્

પ્રર્ર્મ્સ પુન: મૌક્યાશત ્પ્રાતરમ્ રિસામ્ વરમ ્૬ 

તયા પરકર્તૈઃ પૂવશમ્ પનુર્ એવ પ્રર્કમ્સતૈઃ 

અપ્રવીત્ તૂર્ણમ ્નામ િરૈઃ સેનાપકતમ ્તતા ૭ 

ચતુતશર્ સહસ્રાકણ મમ કચત્તા૭નુવકતશનામ ્

રિસામ ્ પીમ વેિાનામ ્સમરરે્ુ અકનવકતશનામ્ ૮ 

નીલ જીમૂત વણાશનામ્ િોરાણામ ્કૂ્રર િમશણામ ્

લોિ કહમ્સા કવહારાણામ્ પકલનામ ્ઉક્ર તિેસામ્ ૯ 

તેર્ામ ્ર્ાતૂશલ તપાશણામ ્મહા૭૭સ્યાનામ ્મહૌિસામ ્

સવોત્યોિમ્ ઉતીણાશનામ્ રિસામ ્સૌમ્ય િારય ૧0 

ઉપસ્તાપય મે કિપ્રમ ્રતમ્ સૌમ્ય તનૂકમ્ર્ ચ 

ર્રામ ્કશ્ચરાન્ િટ્િામ ્શ્ચ ર્ક્તી શ્ચ કવકવતાૈઃ કર્તાૈઃ ૧૧ 

અકે્ર કનયાશતુમ્ ઇચ્ચાકમ પૌલસ્ત્યાનામ્ મહાત્મનામ ્

વતા૭તશમ્ તકુવશનીત સ્ય રામસ્ય રણ િોકવતૈઃ ૧૨ 

ઇકત તસ્ય પ્રુવાણ સ્ય સૂયશ વણશમ ્મહા રતમ ્

સત૭શ્વૈૈઃ ર્પળૈૈઃ યકુ્તમ ્આચચિે૭ત તૂર્ણૈઃ ૧૩ 

તમ્ મેર કર્િરા૭૭િારમ્ તપ્ત િામ્ચન પૂર્ણમ્ 

હેમ ચક્રમ્ અસમ્પાતમ્ વૈટૂયશ મય િૂપરમ્ ૧૪ 

મત્સ્યૈૈઃ પુષ્પ:ૈ રમુૈૈઃ ર્ૈલ ૈશ્ચનર સૂયૈ શ્ચ િામ્ચનૈૈઃ 

મમ્િળૈૈઃ પકિ સમ્િૈ શ્ચ તારાકપ શ્ચ સમાવ્રતુમ્ ૧૫ 

ત્વિ કનકસ્ત્રમ્ર્ સમ્પન્નમ્ કિકમ્િણીિ કવપૂકર્તમ ્

સત૭શ્વ યુક્તમ ્સો૭મર્ાશત્ આરરોહ રતમ ્િરૈઃ ૧૬ 

કનર્ામ્ય તમ ્રત સ્તમ્ તમ્ રાિસા પીમ કવક્રમાૈઃ 

તસ્તુૈઃ સમ્પકરવા યનૈમ્ તૂર્ણમ ્ચ મહા પલમ ્૧૭ 

િર સ્તુ તાન્ મહેષ્વાસાન્ િોર વમાશ૭૭યતુ ત્વજાન ્

કનયાશતે ત્યપ્રવીત્ રુષ્વા રત સ્તૈઃ સવશ રાિસાન્ ૧૮ 

તત સ્ત રાિસમ ્સૈનયમ ્િોર વમાશ૭૭યુત ત્વિમ્ 

કનિશિામ િનસ્તાનાત્  મહા નાતમ ્મહા િવમ્ ૧૯ 
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મુત્િરૈૈઃ પટ્ટસૈ: ર્ૂલૈૈઃ સુતીક્ષ્મણૈ શ્ચ પરશ્વતૈૈઃ 

િટ્િૈ શ્ચકૈ્ર શ્ચ હસ્ત સ્તૈ પ્રાશિમાનૈ શ્ચ તોમરૈૈઃ ૨0 

ર્કક્તકપૈઃ પકરિૈ: િોર:ૈ અકતમારૈ શ્ચ િામુશિૈૈઃ 

િતા૭કસ મુસલ:ૈ વજ્ર:ૈ કુ્રહીતૈ: પીમ તર્શનૈૈઃ ૨૧ 

રાિસાનામ ્સુિોરાણામ્ સહસ્રાકણ ચતતુશર્ 

કનયાશતાકન િનસ્તાનાત્ િર કચત્તા૭ન ુવકતશનામ ્૨૨ 

તામ ્સ્તુ અકપરવતો રષુ્વા રાિસાન્ પીમ કવક્રમાન ્

િરસ્યા૭કપ રતૈઃ કિકમ્ચ જ્જિામ ત ત૭નનતરમ ્૨૩ 

તત સ્તાન્ ર્પળાન્ અશ્વામ ્સ્તપ્ત િામ્ચન પૂકર્તાન ્

િર સ્ય મતમ ્આજ્ઞાય સારકતૈઃ સમચોતયત્ ૨૪ 

સ ચોકતતો રતૈઃ ર્ીક્રમ ્િર સ્ય કરપુ િાકતનૈઃ 

ર્પ્તેના૭૭પૂરયા માસ કતર્ શ્ચ પ્રકતર્ સ્તતા ૨૫ 

પ્રવ્રુત્તમનયુ સ્તુ િરૈઃ િર સ્વનો   

કરપો: વતા૭તશમ ્ત્વકરતો યતા૭નતિ: 

અચૂચુતત્ સારકતમ ્ઉન્નતન્ પનુ:    

મહા પલો મેિ ઇવા૭શ્મ વર્શવાન્ ૨૬ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ત્વા કવમ્ર્ સ્સિશ : 

ત્રયો ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

તત ્પ્રયાતમ્ પલમ ્િોરમ્ અકર્વમ ્ર્ોકણતોતિમ્ 

અપ્યવર્શન્ મહા મેિ સ્તુમુલો િતશપા૭રણૈઃ ૧ 

કનપતેુ સ્તુરિાસ્ તસ્ય રત યુક્તા મહા િવાૈઃ 

સમ ેપુષ્પકચતે તેર્ે રાિ માિે યરુચ્ચયા ૨ 

શ્યામમ ્રકતર પયશનતમ ્પપૂવ પકરવેર્ણમ્ 

અલાત ચક્ર પ્રકતમમ ્પ્રકતકુ્રહ્ય કતવાિરમ્ ૩ 

તતો ત્વિમ ્ઉપાિમ્ય હેમ તણ્ટમ ્સમુકચ્ચ્રતમ ્

સમાક્રમ્ય મહા િાય સ્તસ્તૌ કુ્રરૈઃ સુતારણૈઃ ૪ 

િનસ્તાન સમીપ ેત ુસમાક્રમ્ય િર સ્વનાૈઃ 

કવસ્વરાન્ કવકવતામ ્શ્ચકુ્ર: મામ્સ આતા મ્રુિ પકિણૈઃ ૫ 

વ્યાિહ્ર ુશ્ચ પતીપ્તાયામ ્કતકર્ વૈ પૈરવ સ્વનમ ્

અકર્વમ ્યાતતુાનાનામ્ કર્વા િોરા મહા સ્વનાૈઃ ૬ 

પ્રકપન્ન કિકર સમ્િાર્ા સ્તોય ર્ોકણત તાકરણૈઃ 

આિાર્મ ્તત ્અનાિાર્મ્ ચકુ્ર પીમા વલાહિાૈઃ ૭ 

પપૂવ કતકમરમ ્િોરમ ્ઉત્તતમ્ રોમ હર્શણમ્ 
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કતર્ો વા કવકતર્ો વા૭કપ સવુ્યક્તમ ્ન ચિાકર્ર ે૮ 

િતજા૭૭રશ સવણાશપા સમ્ત્યા િાલમ ્કવના પપૌ 

િરસ્યા૭કપમુિા નેતુ સ્તતા િોર મ્રુિાૈઃ િિાૈઃ 

િમ્િ િોમાયુ કુ્રરા શ્ચ ચકુુ્રર્ુ: પય ર્કમ્સન: ૯ 

કનત્યા૭ર્ુપિરા યુત્તે કર્વા િોર કનતર્શનાૈઃ 

નેતુ: પલસ્યા૭કપ મુિમ ્જ્વાલોત્િાકરકપ: આનનૈૈઃ ૧0 

િપનતૈઃ પકરિા પાસો રશુ્યતે પાસ્િરા૭કનતિે 

િક્રાહ સૂયશમ ્સ્વપાશનુ: અપવશકણ મહા ક્રહૈઃ ૧૧ 

પ્રવાકત મારતૈઃ ર્ીક્રમ ્કનષ્પ્રપો૭પૂત્ કતવાિરૈઃ 

ઉત્પેતુ શ્ચ કવના રાકરમ ્તારાૈઃ િત્યોત સપ્રપાૈઃ ૧૨ 

સમ્લીન મીન કવહિા નકલનયૈઃ પુષ્પ પમ્િજાૈઃ 

તકસ્મન્ િણ ેપપૂવ ુશ્ચ કવના પુષ્પ પલૈ:  રુમાૈઃ ૧૩ 

ઉત્તૂત શ્ચ કવના વાતમ્ રણેુ: િલતરા૭રણૈઃ 

ચીચી િૂકચ ઇકત વાશ્યનતો પપૂવ ુસ્તર સાકરિાૈઃ ૧૪ 

ઉલ્િા શ્ચા૭કપ સકનિોર્ા કનપેતુ: િોર તર્શનાૈઃ 

પ્ર ચચાલ મહી સવાશ સ ર્ૈલ વન િાનના ૧૫ 

િર સ્ય ચ રતસ્ત સ્ય નતશમાન સ્ય તીમતૈઃ 

પ્રાિમ્પત પિુૈઃ સવ્યૈઃ સ્વર: ચ અસ્ય અવસજ્જત ૧૬ 

સ અસ્રા સમ્પત્યતે રકુષ્ટૈઃ પશ્યમાન સ્ય સવશતૈઃ 

લલાટે ચ રજા જાતા ન ચ મોહાત્ નયવતશત ૧૭ 

તાન્ સમીક્ષ્ય મહોત્પાતાન્ ઉકત્તતાન્ રોમ હર્શણાન ્

અપ્રવીત્ રાિસાન્ સવાશન્ પ્રહસન્ સ િર સ્તતા ૧૮ 

મહોત્પાતાન્ ઇમાન્ સવાશન્ ઉકત્તતાન્ િોર તર્શનાન ્

ન કચનતયાકમ અહમ ્વીયાશત્ પલવાન્ તુપશલાન ્ઇવ ૧૯ 

તારા અકપ ર્ર ૈસ્તીક્ષ્મણૈૈઃ પાતયેયમ્ નપ સ્તલાત્ 

મ્રુત્યુમ ્મરણ તમેણ સમ્કુ્રત્તો યોિયામ્ય૭હમ ્૨0 

રાિવમ્ તમ્ પલોકત્સક્તમ્ પ્રાતરમ્ ચા૭કપ લક્ષ્મમણમ ્

અહત્વા સાયિૈ સ્તીક્ષ્મણૈ : ન ઉપાવકતશતુમ્ ઉત્સહે ૨૧ 

સિામા પકિની મે૭સ્તુ પીત્વા ત ુરકતરમ્ તયોૈઃ 

ય કન્નકમત્તમ્ ત ુરામ સ્ય લક્ષ્મમણ સ્ય કવપયશયૈઃ ૨૨ 

ન ક્વકચત્ પ્રાપ્ત પૂવો મે સમ્યુિેર્ુ પરાિયૈઃ 

યુષ્માિ મેતત્ પ્રત્યિમ ્ના૭નુ્રતમ્ િતયામ્ય૭હમ૨્૩ 

તેવરાિમ ્અકપ કુ્રત્તો મત્ત ઐરાવત યાકયનમ ્
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વજ્ર હસ્તમ્ રણે હનયામ ્કિમ્ પુન: તૌ િુમાનરુ્ૌ ૨૪ 

સા તસ્ય િકિશતમ્ શુ્રત્વા રાિસ સ્ય મહા ચમૂૈઃ 

પ્રહર્શમ ્અતુલમ્ લેપ ેમ્રતુ્યુ પાર્ા૭વ પાકર્તા ૨૫ 

સમીય ુશ્ચ મહાત્માનો યુત્ત તર્શન િાકમ્િણૈઃ 

રર્યો તેવ િનતવાશૈઃ કસત્તા શ્ચ સહ ચારણૈૈઃ 

સમેત્ય ચ ઊચુ: સકહતા સ્તે અનયોનયમ ્પુણ્ય િમશણૈઃ ૨૬ 

સ્વકસ્ત િો પ્રાહ્મણેપ્યો૭સ્તુ લોિાનામ્ યે ચ સમ્મતાૈઃ 

 િયતામ્ રાિવો યતુ્તે પૌલસ્ત્યાન્ રિની ચરાન્ ૨૭ 

 ચક્ર હસ્તો યતા યતુ્તે સવાશન્ અસુર પુમ્િવાન ્

 એત ચ્ચા૭નય ચ્ચ પહુર્ો પ્રુવાણાૈઃ પરમર્શયૈઃ ૨૮ 

જાત િૌતૂહલાત્ તર કવમાન સ્તા શ્ચ તેવતા: 

 તરુર્:ુ વાકહનીમ ્તેર્ામ્ રાિસાનામ ્િતા૭૭યુર્ામ્ ૨૯ 

 રતેન ત ુિરો વેિાત્ સૈનયસ્ય અક્રાત્  કવકનસ્સ્રતુૈઃ 

 તમ્ રુષ્વા રાિસમ ્પયૂો રાિસા શ્ચ કવકનસ્સ્રતુાૈઃ ૩0 

 શ્યેન િામી પ્રતુુ ક્રીવો યજ્ઞ ર્રુ કવશહમ્િમૈઃ 

 તિુશયૈઃ િરવીરાિૈઃ પરર્ૈઃ િાલ િામુશિૈઃ  ૩૧ 

 મેિમાલી મહામાલી સપાશ૭૭સ્યો રકતરા૭ર્નૈઃ 

 ત્વાતર્તૈે મહાવીયાશૈઃ પ્રતસ્તુ: અકપતૈઃ િરમ્ ૩૨ 

 મહાિપાલૈઃ સ્તૂલાિૈઃ પ્રમાતી કરકર્રા સ્તતા 

 ચત્વાર એત ેસેનાનયો તૂર્ણમ ્પ્રષુ્ટતો૭નવયુૈઃ ૩૩ 

 સા પીમ વેિા સમરા૭કપિામા   

 સુતારણા રાિસ વીર સેના 

 તૌ રાિ પરુૌ સહસા૭પ્યુપેતા  

 માલા ક્રહાણામ ્ઇવ ચનર સૂયૌ ૩૪ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  રયો કવમ્ર્ સ્સિશ : 

ચતર્ુ ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

 આશ્રમમ્ પ્રકત યાતે ત ુિર ેિર  પરાક્રમ ે

 તાન્ એવ  ઔત્પાકતિાન્ રામૈઃ સહ પ્રારા તતર્શ હ ૧ 

 તાન્ ઉત્પાતાન્ મહા િોરાન્ ઉકત્તતાન્ રોમ હર્શણાન ્

 પ્રજાનામ્ અકહતાન્ રષુ્વા વાક્યમ ્લક્ષ્મમણમ્ અપ્રવીત્ ૨ 

 ઇમાન્ પશ્ય મહા પાહો સવશ પૂતા૭પહાકરણૈઃ 

 સમુકત્તતાન્ મહો ત્પાતાન્ સમ્હતુશમ્ સવશ રાિસાન્ ૩ 

 અમી રકતર તારા સ્તુ કવસ્રિુનતૈઃ િર સ્વનાન ્
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 વ્યોકમ્ન મેિા કવવતશનતે પરર્ા િતશપા૭રણાૈઃ ૪ 

 સતૂમા શ્ચ ર્રાૈઃ સવે મમ યુત્તા૭કપનકનતનૈઃ 

 રક્મ પ્રુષ્ટાકન ચાપાકન કવવેષ્ટનતે ચ લક્ષ્મમણ ૫ 

 યારુર્ા ઇહ િૂિકનત પકિણો વન ચાકરણૈઃ 

 અક્રતો નો પયમ ્પ્રાપ્તમ ્સમ્ર્યો જીકવત સ્ય ચ ૬ 

 સમ્પ્રહાર સ્તુ સુમહાન ્પકવષ્યકત ન સમ્ર્યૈઃ 

 અયમ ્આક્યાકત મે પાહુૈઃ સ્પુરમાણો મુહુર ્મહુુૈઃ 

 સકન્નિર્ ેત ુનૈઃ ર્ૂર િયમ્ ર્રોૈઃ પરાિયમ ્૭ 

 સુપ્રપમ્ ચ પ્રસન્નમ ્ચ તવ વક્રમ ્કહ લક્ષ્યત ે

 ઉત્યતાનામ્ કહ યતુ્તા૭તશમ્ યેર્ામ્ પવકત લક્ષ્મમણૈઃ 

 કનષ્પ્રપમ ્વતનમ ્તેર્ામ ્પવકત આયુૈઃ પકરિયૈઃ ૮ 

રિસામ ્નતશતામ ્િોર: શૂ્રયતે ચ મહા ત્વકન: 

આહતાનામ્ ચ પેરીણામ્ રાિસ:ૈ કૂ્રર િમશકપ:  ૯ 

 અના૭૭િત કવતાનમ્ તુ િતશવ્યમ્ ર્ુપમ્ ઇચ્ચતા 

 આપતમ ્ર્મ્િમાનને પુરર્ેણ કવપકશ્ચતા  ૧0 

 તસ્માત્ કુ્રહીત્વા વતૈેહીમ્ ર્ર પાકણ: તનુ તશરૈઃ 

 િુહામ ્આશ્રય ર્લૈ સ્ય તુિાશમ્ પાતપ સમ્િુલામ ્૧૧ 

 પ્રકતિૂકલતુમ્ ઇચ્ચાકમ ન કહ વાક્યમ ્ઇતમ ્ત્વયા 

 ર્ાકપતો મમ પાતાપ્યામ્ િમ્યતામ્ વત્સ મા કચરમ ્૧૨ 

ત્વમ્ કહ ર્ૂર શ્ચ પલવાન્ હનયા હ્યતેા ન્ન સમ્ર્ય: 

સ્વયમ્ ત ુહમ્તુમ્ ઇચ્ચાકમ સવાશન્ એવ કનર્ાચરાન્  ૧૩ 

 એવમ્ ઉક્ત સ્તુ રામણે લક્ષ્મમણૈઃ સહ સીતયા 

 ર્રાન્ આતાય ચાપમ ્ચ િુહામ ્તુિાશમ ્સમા૭૭શ્રયત્ ૧૪ 

 તકસ્મન્ પ્રકવષ્ટે ત ુિુહામ્ લક્ષ્મમણે સહ સીતયા 

 હનત કનયુશક્તમ ્ઇકત ઉક્ત્વા રામૈઃ િવચમ ્આકવર્ત્ ૧૫ 

 સા તનેા૭કનન કનિાર્ને િવચેન કવપૂકર્તૈઃ 

 પપૂવ રામ કસ્તકમર ેકવતૂમો૭કનન: ઇવોકત્તતૈઃ ૧૬ 

 સ ચાપમ ્ઉત્યમ્ય મહ ચ્ચરાન્ આતાય વીયશવાન ્

 પપૂવા૭વ કસ્તત સ્તર જ્યા સ્વનૈૈઃ પૂરયન્ કતર્ૈઃ ૧૭ 

 તતો તેવાૈઃ સિનતવાશૈઃ કસત્તા શ્ચ સહ ચારણૈૈઃ 

સમેય શ્ચ મહાત્માનો યતુ્ત તર્શન િાકમ્િણ: ૧૮ 

રર્ય શ્ચ મહાત્માનો લોિે પ્રહ્મકર્શ સત્તમા: 

સમેત્ય ચ ઊચુ: સકહતા અનયોનયમ્ પુણ્ય િમશણ: ૧૯ 
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સ્વકસ્ત િો પ્રાહ્મણેપ્ય૭સ્તુ લોિાનામ ્ય૭ેકપસમ્િતા:  

િયતામ ્રાિવો યતુ્તે પૌલસ્ત્યાન્ રિની ચરાન્ ૨0 

ચક્ર હસ્તો યતા યતુ્તે સવાશન્ અસુર પુમ્િવાન ્

એવમ્ ઉક્ત્વા પુન : પ્રોચુ: આલોક્ય ચ પરસ્પરમ્  ૨૧ 

 ( ઊચુૈઃ પરમ સમ્રસ્તા િુહ્યિા શ્ચ પરસ્પરમ્ ) 

 ચતુતશર્ સહસ્રાકણ રિસામ્ પીમ િમશણામ ્

 એિ શ્ચ રામો તમાશત્મા િતમ્ યુત્તમ ્પકવષ્યકત ૨૨ 

ઇકત રાિર્શય: કસત્તા: સિણા શ્ચ કત્વિર્શપા: 

જાત િૌતૂહલા: તસ્તુ : કવમાનસ્તા શ્ચ તેવતા: ૨૩ 

આકવષ્ટમ્ તિેસા રામમ ્સમ્ક્રામ કર્રકસ કસ્તતમ્  

રુષ્વા સવાશકણ પતૂાકન પયાત્ કવવ્યકતર ેતતા  ૨૪ 

રૂપમ ્અપ્રકતમમ ્તસ્ય રામસ્ય અકનલષ્ટ િમશણ: 

પપૂવ રૂપમ ્કુ્રત્ત સ્ય રર સ્યેવ કપનાકિન: ૨૫ 

( ઇકત સમ્પાષ્યમાણ ેત ુતેવ િમ્તવશ ચારણૈૈઃ )   

 તતો િમ્પીર કનહ્રાશતમ્ િોર વમાશ૭૭યુત ત્વિમ્ 

 અનીિમ ્યાતુતાનાનામ્ સમનતાત્ પ્રત્યરુશ્યત ૨૬ 

 કસમ્હ નાતમ ્કવસ્રિુતામ્ અનયોનયમ ્અકપિિશતામ ્

 ચાપાકન કવષ્પારયતામ ્જુ્રમ્પતામ્ ચા૭પ્ય૭પીક્ષ્મણર્ૈઃ ૨૭ 

 કવપ્રિુષ્ટ સ્વનાનામ્ ચ તુનતુપીમ્ શ્ચા૭કપ કનનનતામ ્

 તેર્ામ ્સતુુમુલૈઃ ર્પ્તૈઃ પૂરયા માસ ત ત્વનમ્ ૨૮ 

 તેન ર્પ્તેન કવરસ્તાૈઃ શ્વાપતા વન ચાકરણૈઃ 

 તુરુવ ુ યશર કનશ્શ્ર્પ્તમ ્પ્રુષ્ટતો ન અવલોિયન ્૨૯ 

 તત ્ ત ુઅનીિમ ્મહા વેિમ્ રામમ્ સમુપસપશત 

 રુત નાના પ્રહરણમ ્િમ્પીરમ્ સાિરો પમમ્ ૩0 

 રામો૭કપ ચારયન્  ચિુૈઃ સવશતો રણ પકણ્ટતૈઃ 

 તતર્શ િર સૈનયમ ્ત ત્યતુ્તા૭કપમુિમ ્ઉકત્તતમ ્૩૧ 

 કવતત્ય ચ તનુર્ પીમમ ્તૂણ્યા શ્ચોત્રુત્ય સાયિાન ્

 ક્રોતમ ્આહારયત્ તીવ્રમ ્વતા૭તશમ્ સવશ રિસામ ્૩૨ 

 તુષ્પ્રેિ: સો૭પવત્ કુ્રત્તો યુિાનતા૭કનન: ઇવ જ્વલન ્

 તમ્ રુષ્વા તિેસા૭૭કવષ્ટમ ્પ્રારવન્ વન તવેતાૈઃ ૩૩ 

 તસ્ય કુ્રત્ત સ્ય રૂપમ ્ત ુરામ સ્ય તરુર્ ેતતા 

 તિ સ્યેવ ક્રતુમ્ હનતુમ ્ઉત્યત સ્ય કપનાકિનૈઃ ૩૪ 

આકવષ્ટમ્ તિેસા રામમ ્સમ્ક્રામ કર્રકસ કસ્તતમ્  
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રુષ્વા સવાશકણ પતૂાકન પયા૭૭તાશકન પ્રરુરુવ:ુ ૩૫ 

તત ્િામુશિૈ: આપરણૈૈઃ ત્વિ ૈશ્ચ ત:ૈ    

વમશકપ શ્ચા૭કનન સમાન વણૈૈઃ 

પપૂવ સૈનયમ ્કપકર્તા૭ર્નાનામ્    

સૂયોતયે નીલ કમવા૭પ્ર પ્રુમ્તમ ્૩૬ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  ચતુર્ કવમ્ર્ સ્સિશ : 

પમ્ચ ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

અવષ્ટપ્ત તનુમ્ રામમ્ કુ્રત્તમ્ ચ કરપ ુિાકતનમ ્

તતર્ાશ૭૭શ્રમમ્ આિમ્ય િર સ્સહ પુરસ્સરૈૈઃ ૧ 

તમ્ રુષ્વા સર્રમ ્ ચાપમ્ ઉત્યમ્ય િર કનસ્સ્વનમ ્

રામસ્યા૭કપ મુિમ ્સૂતમ્ ચોત્યતામ્ ઇત્ય૭ચોતયત્ ૨ 

સ િર સ્યા૭૭જ્ઞયા સૂત સ્તુરિાન્ સમ૭ચોતયત્ 

યર રામો મહા પાહુ: એિો તૂનવન્ તનુૈઃ કસ્તતૈઃ ૩ 

તમ્ ત ુકનષ્પકતતમ ્રુષ્વા સવે ત ેરિની ચરાૈઃ 

નતશમાના મહા નાતમ ્સકચવાૈઃ પયશવારયન્ ૪ 

સ તેર્ામ ્યાતતુાનાનામ ્મત્યે રત િતૈઃ િરૈઃ 

પપૂવ મત્યે તારાણામ ્લોકહતામ્િ ઇવોકતતૈઃ ૫ 

તત: ર્ર સહસ્રેણ રામમ ્અપ્રકતમૌિસમ્  

અતશકયત્વા મહા નાતમ ્નનાત સમર ેિર: ૬ 

તત સ્તમ્ પીમ તનવાનમ્ કુ્રત્તાૈઃ સવે કનર્ા ચરાૈઃ 

રામમ્ નાના કવતૈૈઃ ર્સ્ત્ર:ૈ  અપ્યવર્શનત તિુશયમ્ ૭ 

મુત્િર:ૈ પટ્ટ:સૈૈઃ ર્ૂલૈૈઃ પ્રાસૈૈઃ િટ્િૈૈઃ પરશ્વતૈૈઃ 

રાિસાૈઃ સમર ેરામમ્ કનિનનૂ રોર્ તત્પરાૈઃ ૮ 

ત ેવલાહિ સમ્િાર્ા મહા નાતા મહા પલાૈઃ 

અપ્યતાવનત િાિુત્સ્તમ ્રતૈ: વાકિકપ રવે ચ   

િિ:ૈ પવશત િૂટાપૈ: રામમ ્યુત્તે કિિામ્સવૈઃ ૯ 

ત ેરામ ેર્ર વર્ાશકણ વ્યસ્રિુન્ રિસામ ્િણા: 

ર્ૈલેનરમ્ ઇવ તારાકપ વશર્શમાણા વલાહિા:   ૧0 

સ ત:ૈ પકરવ્રતુો િોર ૈરાિવો રિસામ ્િણૈૈઃ ૧૧ 

તાકન મુક્તાકન ર્સ્ત્રાકણ યાતતુાનૈ: સ રાિવ: 

પ્રકતિક્રાહ કવકર્િૈ: નત્યોિા કનવ સાિર:  ૧૨ 

સ ત:ૈ પ્રહરણૈૈઃ િોર:ૈ કપન્ન િારો ન કવવ્યત ે

રામ: પ્રતીપ્તૈ: પહુકપ: વજ્ર:ૈ ઇવ મહા૭ચલ:  ૧૩ 
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સ કવત્તૈઃ િતજા કતક્તૈઃ સવશ િારેર્ુ રાિવૈઃ 

 પપૂવ રામૈઃ સમ્ત્યા૭પ્ર:ૈ કતવાિર ઇવા૭૭વ્રતુૈઃ ૧૪ 

 કવર્ેતુર ્તેવ િનતવાશૈઃ કસત્તા શ્ચ પરમર્શયૈઃ 

 એિમ ્સહસ્રૈ પશહુકપ સ્તતા રુષ્વા સમા૭૭વ્રુતમ ્૧૫ 

 તતો રામૈઃ સુસમ્કુ્રત્તો મણ્ટલી કુ્રત િામુશિૈઃ 

 સસિશ કનકર્તાન્ પાણાન ્ર્તર્ો૭ત સહસ્રર્ૈઃ ૧૬ 

 તુરાવારાન્ તકુવશર્હાન ્િાલ પાર્ો પમાન્ રણે 

 મુમોચ લીલયા રામૈઃ િમ્િપરાન્ અકિહ્મિાન્ ૧૭ 

 ત ેર્રાૈઃ ર્રુ સૈનયેર્ુ મકુ્તા રામેણ લીલયા 

 આતતૂ રિસામ્ પ્રાણાન્ પાર્ાૈઃ િાલ કુ્રતા ઇવ ૧૮ 

 કપત્ત્વા રાિસ તેહામ ્સ્તાન્ ત ેર્રા રકતરા૭૭પ્લુતાૈઃ 

 અનતકરિ િતા રિુે તીપ્તા૭કનન સમ તિેસૈઃ  ૧૯ 

 અસમ્ક્યેયા સ્ત ુરામ સ્ય સાયિા શ્ચાપ મણ્ટલાત ્

 કવકનષ્પતેુ:  અતીવોક્રા રિૈઃ પ્રાણા૭પહાકરણૈઃ ૨0 

 ત ૈતશનૂકમ્ર્ ત્વજા૭ક્રાકણ વમાશકણ ચ કર્રાકમ્સ ચ 

 પાહૂન્ સહસ્તા૭૭પરણાન્ ઊરૂન્ િકર િરો પમાન ્

 કચચ્ચતે રામ સ્સમર ેર્તર્ો૭ત સહસ્રર્: ૨૧ 

 હયાન ્િામ્ચન સન્નાહાન્ રત યકુ્તાન્ સ સારતીન્  

 િજામ ્શ્ચ સ િજા૭૭રોહાન્ સ હયાન્ સારકતન સ્તતા  

 પતાતીન્ સમર ેહત્વા હ્યનય ત્યમ સાતનમ્ ૨૨ 

 તતો નાળીિ નારાચૈ સ્તીક્ષ્મણાકૈ્ર શ્ચ કવિકણશકપૈઃ 

 પીમમ ્આતશ સ્વરમ ્ચકુ્ર કપશત્યમાના કનર્ા ચરાૈઃ ૨૩ 

 તત ્સૈનયમ ્કનકર્તૈ  પાશણૈ: અકતશતમ્ મમશ પેકતકપૈઃ 

 રામેણ ન સુિમ ્લેપ ેર્ષુ્િમ્ વનમ ્ઇવા૭કનનના ૨૪ 

 િેકચ ત્પીમ પલાૈઃ ર્ૂરાૈઃ ર્ૂલાન્ િટ્િાન્ પરશ્વતાન ્

 રામસ્યા૭કપ મુિમ ્િત્વા કચકિપુ: પરમા૭૭યતુાન્ ૨૫ 

 તાકન પાણ ૈમશહા પાહુૈઃ ર્સ્ત્રા ણ્યા૭૭વાયશ રાિવૈઃ 

 િહાર સમર ેપ્રાણામ ્કશ્ચચ્ચતે ચ કર્રો તરાન્ ૨૬ 

 ત ેકચન્ન કર્રસ: પતેુ: કચન્ન વમશ ર્ારાસના: 

 સુવણશ વાત કવકિપ્તા િિત્યામ્ પાતપા યતા  ૨૭ 

 અવકર્ષ્ટા શ્ચ યે તર કવર્ણ્ણા શ્ચ કનર્ા ચરાૈઃ 

 િરમ્ એવા૭પ્યતાવનત ર્રણા૭તશમ ્ર્રા૭કતશતાૈઃ ૨૮ 

 તાન્ સવાશન્ પુન: આતાય સમાશ્વાસ્ય ચ તૂર્ણૈઃ 
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 અપ્યતાવત િાિુત્સ્તમ ્કુ્રત્તો રરમ ્ઇવા૭નતિૈઃ ૨૯ 

 કનવ્રતુ્તા સ્તુ પુનૈઃ સવે તૂર્ણા૭૭શ્રય કનપશયાૈઃ 

 રામમ્ એવા૭પ્યતાવનત સાલ તાલ કર્લા૭૭યુતાૈઃ ૩0 

 ર્ૂલ મુત્િર હસ્તા શ્ચ ચાપ હસ્તા મહા પલા: 

 સ્રિુમ્ત શ્ર્ર વર્ાશકણ ર્સ્ત્ર વર્ાશકણ સમ્યુિે  

 રુમ વર્ાશકણ મુમ્ચમ્ત કશ્ર્લા વર્ાશકણ રાિસા: ૩૧ 

 ત ત્પપૂવા૭ત્પતુમ્ યતુ્તમ્ તુમુલમ ્રોમ હર્શણમ્ 

 રામસ્ય ચ મહા િોરમ ્પુન સ્તેર્ામ્ ચ રિસામ ્૩૨ 

 ત ેસમમ્તા ત૭કપકુ્રત્તા રાિવમ્ પુન ર૭પ્યયુ: ૩૩ 

 ત ેશ્ચ સવાશ કતર્ો રુષ્વા પ્રકતર્ શ્ચ સમા૭૭વ્રતુા: 

 રાિસ:ૈ ઉત્યત પ્રાસૈ: ર્ર વર્ાશ૭કપ વકર્શકપ:  ૩૪ 

 સ કુ્રત્વા પૈરવમ ્નાતમ ્અસ્ત્રમ્ પરમ પાસ્વરમ ્ 

 સમ્યોિયત િામ્તવશમ ્રાિસેર્ુ મહા પલ: ૩૫ 

 તત શ્ર્ર સહસ્રાકણ કનયશયુ શ્ચાપ મમ્ટલાત્  

 સવાશ તર્ કતર્ો પાણ ૈરા૭૭વાયશમ્ત સમાિતૈ:   ૩૬ 

 ન આતતાનમ્ ર્રાન્ િોરાન્ ન મુમ્ચમ્તમ્ કર્લીમુિાન્  

 કવિર્શમાણમ્ પશ્યકમ્ત રાિસા સ્ત ેર્રા૭કતશતા: ૩૭ 

 ર્રા૭નતિાર માિાર્મ ્આવ્રુણોત્ સ કતવાિરમ ્ 

 પપૂવા૭વ કસ્તતો રામ: પ્રવમન્ કનકર્તાન્ ર્રાન્  ૩૮ 

 યુિપત્ પતમાનૈ શ્ચ યુિપચ્ચ હતૈ પ્રુશર્મ ્

 યુિપત્ પકતતશૈ્ચૈવ કવિીણાશ વસુતા૭પવત્  ૩૯ 

 કનહતા: પકતતા: િીણા: કચ્ચન્ના કપન્ના કવતાકરતા: 

 તર તર સ્મ  રશુ્યમ્તે રાિસા સ્તે સહસ્રર્: ૪0 

સ ઉષ્ણીર્ૈ: ઉત્તમ અમ્િૈ શ્ચ સ અમ્િતૈ પાહુકપ સ્તતા  

ઊરકપ: જાનુકપ: કચ્ચન્નૈ:નાના રૂપ કવપૂર્ણૈૈઃ ૪૧ 

હયૈ શ્ચ કત્વપ મુકૈ્ય શ્ચ રતૈૈઃ કપન્નૈ: અનેિર્: 

ચામર:ૈ વ્યિનૈ: ચરૈ: ત્વિ:ૈ નાના કવતૈર૭કપ  ૪૨ 

રામસ્ય પાણા૭કપહતૈ કવશકચરૈ શ્ર્ૂલ પટ્ટસૈ: 

િટ્િૈ: િમ્ટી કુ્રતૈૈઃ પ્રાસૈ: કવિીણશ શ્ચ પરશ્વતૈૈઃ ૪૩ 

ચૂકણશતાકપ કશ્ર્લાકપ શ્ચ ર્ર ૈકશ્ચરૈ રનેિર્: 

કવકચ્ચન્ન ૈસ્સમર ેપૂકમ: કવિીણાશ૭પતૂ્ પયમ્િરમ ્૪૪ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  પમ્ચ કવમ્ર્ સ્સિશ : 

ષત્િમ્શ સ્સર્ક : 
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તૂર્ણ સ્તુ સ્વિમ્ સૈનયમ્ હનયમાનમ્ કનરીક્ષ્ય સ: 

સકમ્તતેર્ મહા પાહુ: પીમ વેિાન્ તુરાસતાન્  

રાિસાન્ પમ્ચ સાહસ્રાન્ સમરષે્વ૭કનવકતશન: ૧ 

ત ેર્ૂલ:ૈ પટ્ટસૈ: િટ્િૈ: કશ્ર્લા વર્ૈૈઃ રુમ ૈર૭કપ  

ર્ર વર્ૈૈઃ અકવકચ્ચન્નમ ્વવુ્રર્ુ સ્તમ્ સમમ્તત: ૨ 

સ રુમાણામ ્કર્લાનામ ્ચ વર્શમ્ પ્રાણહરમ્ મહત્ ૩ 

 પ્રકતિક્રાહ તમાશત્મા રાિવ સ્તીક્ષ્મણ સાયિૈૈઃ ૪ 

 પ્રકતકુ્રહ્ય ચ તત્વર્શમ્  કનમીકલત ઇવર્શપૈઃ 

 રામૈઃ ક્રોતમ ્પરમ્ પિે ેવતા૭તશમ્ સવશ રિસામ ્૫ 

 તતૈઃ ક્રોત સમાકવષ્ટૈઃ પ્રતીપ્ત ઇવ તિેસા 

 ર્ર:ૈ  અવાકિરત્ સૈનયમ્ સવશતૈઃ સહ તૂર્ણમ ્૬ 

 તતૈઃ સેનાપકતૈઃ કુ્રત્તો તરૂ્ણૈઃ ર્રુ તૂર્ણૈઃ 

ર્રૈૈઃ આર્કન િલ્પૈ: તમ ્રાિવમ્ સમ૭વાકિરત્ ૭  

તતો રામ સ્સસુમ્કુ્રત્ત: િરુણેા૭સ્ય મહત્તનુ: 

કચચ્ચતે સમર ેવીર: ચતકુપશ: ચતુરો હયાન ્ ૮ 

હત્વા ચ અશ્વાન્ ર્રૈૈઃ તીક્ષ્મણૈૈઃ અતશ ચમ્રેણ સારતેૈઃ 

કર્રો િહાર તરિ કસ્ત્રકપ કવશવ્યાત વિકસ ૯ 

સ  કચ્ચન્ન તનવા કવરતો હાતા૭શ્વો હત સારકત:  

 િક્રાહ કિકર શુ્રમ્િાપમ ્પકરિમ્ રોમ હર્શણમ્ ૧0 

 વેકષ્ટતમ્ િામ્ચનૈૈઃ પટૈ્ટ તેવ સૈનય પ્રમતશનમ ્

 આયસૈૈઃ ર્મ્િુકપ સ્તીક્ષ્મણૈૈઃ િીણશમ્ પર વસો કિતમ્ ૧૧ 

 વજ્રા૭ર્કન સમ સ્પર્શમ્ પર િોપુર તારણમ ્૧૨ 

 તમ્ મહોરિ સમ્િાર્મ્ પ્રકુ્રહ્ય પકરિમ ્રણે 

 તૂર્ણો૭પ્યરવ રામમ ્કૂ્રર િમાશ કનર્ાચરૈઃ ૧૩ 

 તસ્યા૭કપ પતમાન સ્ય તૂર્ણ સ્ય સ રાિવૈઃ 

 ત્વાપ્યામ્ ર્રાપ્યામ્ કચચ્ચેત સ હસ્તા૭૭પરણૌ પિુૌ ૧૪ 

 પ્રષ્ટ સ્તસ્ય મહા િાયૈઃ પપાત રણ મતૂશકન 

 પકરિ કશ્ચન્નહસ્ત સ્ય ર્ક્ર ત્વિ ઇવા૭ક્રતૈઃ ૧૫ 

 સ િરાપ્યામ્ કવિીણાશપ્યામ્ પપાત પુકવ તૂર્ણૈઃ 

 કવર્ાણાપ્યામ્ કવર્ીણાશપ્યામ્ મનસ્વીવ મહા િિૈઃ ૧૬ 

 તમ્ રુષ્વા પકતતમ ્પૂમૌ તૂર્ણમ ્કનહતમ ્રણે 

 સાતુ સાકત્વ કત િાિુત્સ્તમ્ સવશ પૂતા નયપિૂયન્ ૧૭ 

 એતકસ્મન્ અનતર ેકુ્રત્તા સ્ત્રયૈઃ સેના૭ક્રયાકયનૈઃ 
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 સમ્હત્યા૭પ્યરવન્ રામમ્ મ્રુત્યુ પાર્ા૭વપાકર્તાૈઃ ૧૮ 

 મહાિપાલૈઃ સ્તૂલાિૈઃ પ્રમાતી ચ મહા પલૈઃ 

 મહા િપાલો કવપુલમ ્ર્ૂલમ ્ઉત્યમ્ય રાિસૈઃ 

 સ્તલૂાિૈઃ પટ્ટસમ ્કુ્રહ્ય પ્રમાતી ચ પરશ્વતમ ્૧૯ 

રુષ્વૈવા૭૭પતત સ્તામ્ સ્તુ રાિવૈઃ સાયિૈૈઃ કર્તૈૈઃ  

તીક્ષ્મણા૭કૈ્રૈઃ પ્રકતિક્રાહ સમ્પ્રાપ્તાન્ અકતતીન્ ઇવ ૨0 

મહા િપાલ સ્ય કર્ર કશ્ચચ્ચતે રિુ નમ્તન: 

અસમ્ક્યેય ૈસ્તુ પાણૌિૈૈઃ પ્રમમાત પ્રમાકતનમ્ ૨૧ 

સ પપાત હતો પૂમૌ કવટપીવ મહા રુમૈઃ 

સ્તલૂાિસ્ય અકિણી તીક્ષ્મણૈૈઃ પૂરયા માસ સાયિૈૈઃ ૨૨ 

તૂર્ણસ્યા૭નુિાન્ પમ્ચ સાહસ્રાન્ િુકપત: િણાત્  

પાણૌિૈૈઃ પમ્ચ સાહસ્રૈ: અનયત્ યમ સાતનમ ્ ૨૩ 

તૂર્ણમ ્કનહતમ ્રુષ્વા તસ્ય ચૈવ પતા૭નુિાન્  

વ્યાકતતેર્ િર: કુ્રત્તૈઃ સેના૭ત્યિાન્ મહા પલાન્  ૨૪ 

અયમ ્કવકનકહત સ્સમ્ક્ય ેતૂર્ણ સ્સપતા૭નુિ: 

મહત્યા સેનયા સાતશમ્ યુત્ત્વા રામમ્ િુમાનુર્મ્ ૨૫ 

ર્સ્ત્રૈ નાશના કવતા૭૭િાર ૈ હશનત્વમ્ સવશ રાિસા: 

એવમુક્ત્વા િર: કુ્રત્તો રામ મેવા૭કપતરુુવે  

શ્યેન િામી પ્રતુુ ક્રીવો યજ્ઞ ર્રુ કવશહમ્િમ: ૨૬ 

તિુશય: િરવીરાિ: પરર્: િાલ િામુશિ: 

મેિ માલી મહા માલી સપાશ૭૭સ્યો રકતરા૭ર્ન: ૨૭ 

ત્વાતર્તૈે મહા વીયાશ પલાત્યિા સ્સ સૈકનિા: 

રામ મેવા૭પ્ય વતશમ્ત કવસ્રિુમ્ત શ્ર્રો ત્તમાન ્૨૬ 

તતૈઃ પાવિ સમ્િાર્ ૈ હેમ વજ્ર કવપકૂર્તૈૈઃ 

િિન ર્ેર્મ્ તિેસ્વી તસ્ય  સૈનય સ્ય સાયિૈૈઃ ૨૯ 

ત ેરક્મ પુમ્િા કવકર્િાૈઃ સ તૂમા ઇવ પાવિાૈઃ 

કનિનનુ સ્તાકન રિાકમ્સ વજ્રા ઇવ મહા રુમાન્ ૩0  

રિસામ ્ત ુર્તમ ્રામૈઃ ર્તે નૈિેન િકણશના 

સહસ્રમ ્ચ સહસ્રેણ િિાન રણ મૂતશકન ૩૧ 

ત ૈકપશન્ન વમાશ૭૭પરણા કશ્ચન્ન કપન્નર્રા૭૭સનાૈઃ 

કનપતેુૈઃ ર્ોકણતા કતક્તા તરણ્યામ્ રિની ચરાૈઃ  ૩૨ 

 ત ૈમુશક્ત િેર્ૈૈઃ સમર ેપકતતૈૈઃ ર્ોકણતો કિતૈૈઃ 

 આસ્તીણાશ વસુતા કુ્રત્સ્ના મહા વેકતૈઃ િુર્:ૈ ઇવ ૩૩ 
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 િણેન ત ુમહા િોરમ ્વનમ્ કનહત રાિસમ ્

 પપૂવ કનરય પ્રક્યમ ્મામ્સ ર્ોકણત િતશમમ ્૩૪ 

 ચતુતશર્ સહસ્રાકણ રિસામ્ પીમ િમશણામ ્

 હતાકન એિેન રામેણ માનુર્ેણ પતાકતના ૩૫ 

 તસ્ય સૈનય સ્ય સવશ સ્ય િરૈઃ ર્ેર્ો મહારતૈઃ 

 રાિસ કસ્ત્રકર્રા શ્ચૈવ રામ શ્ચ કરપ ુસતૂનૈઃ ૩૬ 

 ર્ેર્ા હતા મહા સત્ત્વા રાિસા રણ મતૂશકન  

 િોરા તુકવશર્હા સ્સવે લક્ષ્મમણ સ્યા૭ક્રિને ત ે ૩૭ 

 તત સ્તુ ત ત્પીમ પલમ ્મહા૭૭હવે   

 સમીક્ષ્ય રામેણ હતમ્ પલીયસા 

 રતેન રામમ્ મહતા િર સ્તતા   

 સમાસસા તેનર ઇવોત્યતા૭ર્કનૈઃ ૩૮ 

 ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  ર્કવમ્ર્ સ્સિશ : 

સપ્ત ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

 િરમ્ ત ુરામા૭કપમુિમ ્પ્રયાનતમ્ વાકહનીપકતૈઃ 

 રાિસ કસ્ત્રકર્રા નામ સકન્નપત્યતેમ્ અપ્રવીત્ ૧ 

 મામ ્કનયોિય કવક્રાનત સકન્નવતશસ્વ સાહસાત્ 

 પશ્ય રામમ્ મહા પાહુમ્ સમ્યુિે કવકનપાકતતમ ્૨ 

 પ્રકતજાનાકમ ત ેસત્યમ ્આયુતમ્ ચા૭હમ ્આલપે 

 યતા રામમ ્વકતષ્યાકમ વતા૭હશમ ્સવશ રિસામ ્૩ 

 અહમ ્વા૭સ્ય રણે મ્રુત્યુ: એર્ વા સમર ેમમ 

 કવકનવત્યશ રણોત્સાહમ ્મુહૂતશમ્ પ્રાકશ્નિો પવ ૪ 

 પ્રહ્રષુ્ટો વા હતે રામ ેિનસ્તાનમ્ પ્રયાસ્યકસ 

 મકય વા કનહતે રામમ્ સમ્યુિા યો૭પયાસ્યકસ ૫ 

 િર કસ્ત્રકર્રસા તને મ્રુત્યુ લોપાત્ પ્રસાકતતૈઃ 

 િચ્ચ યુત્યે ત્ય૭નુજ્ઞાતો રાિવા૭કપ મુિો યયૌ ૬ 

 કરકર્રા શ્ચ રતે નૈવ વાકિ યકુ્તેન પાસ્વતા 

 અપ્યરવ રણ ેરામમ્ કર શુ્રમ્િ ઇવ પવશતૈઃ ૭ 

 ર્ર તારા સમૂહાન્ સ મહા મેિ ઇવોત્સ્રિુન ્

 વ્યસ્રિુ ત્સરુર્મ્ નાતમ્ િલા૭રશ સ્યેવ તુનતપુૈેઃ ૮ 

 આિચ્ચનતમ્ કરકર્રસમ્ રાિસમ ્પ્રેક્ષ્ય રાિવૈઃ 

 તનુર્ા પ્રકતિક્રાહ કવતનૂવન્ સાયિાન્ કર્તાન્ ૯ 

 સ સમ્પ્રહાર સ્તુમુલો રામ કરકર્રસો મશહાન ્
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 પપૂવા૭૭તીવ પકલનોૈઃ કસમ્હ િુમ્િરયો: ઇવ ૧0 

 તત કસ્ત્રકર્રસા પાણ ૈલશલાટે તાકટત કસ્ત્રકપૈઃ 

 અમર્ી િુકપતો રામૈઃ સમ્રપ્તમ ્ઇતમ્ અપ્રવીત ્૧૧ 

 અહો કવક્રમ ર્ૂર સ્ય રાિસ સ્યરેુર્મ્ પલમ ્

 પુષ્પ:ૈ ઇવ ર્ર ૈયશસ્ય લલાટે૭કસ્મન્ પકરિતૈઃ ૧૨ 

 મમા૭કપ પ્રકતકુ્રહ્ણીષ્વ ર્રામ્ શ્ચાપ િુણ ચ્યુતાન ્

 એવમ્ ઉક્ત્વા ત ુસમ્રપ્તૈઃ ર્રાન્ આર્ી કવર્ો પમાન ્

 કરકર્રો વિકસ કુ્રત્તો કનિિાન ચતુ તશર્  ૧૩ 

 ચતુકપશ સ્તુરિાન્ અસ્ય ર્રૈૈઃ સન્નત પવશકપૈઃ 

 નયપાતયત તિેસ્વી ચતુર સ્તસ્ય વાકિનૈઃ ૧૪ 

 અષ્ટકપૈઃ સાયિૈૈઃ સતૂમ્ રતોપસ્તા નયપાતયત ્

 રામ કશ્ચચ્ચેત પાણને ત્વિમ્ ચા૭સ્ય સમુકચ્ચ્રતમ્ ૧૫ 

 તતો હત રતા ત્તસ્માત્ ઉત્પતનતમ્ કનર્ા ચરમ ્

 કપપેત રામ સ્તમ્ પાણ:ૈ હ્રતુયે સો૭પવ જ્જટૈઃ ૧૬ 

 સાયિૈ શ્ચા૭પ્રમેયાત્મા સામર્શ સ્તસ્ય રિસૈઃ 

 કર્રામ ્કસ અપાતયત્ રામો વેિવકત્પ કસ્ત્રકપૈઃ કશ્ર્તૈૈઃ ૧૭ 

 સ પૂમૌ રકતરોત્િારી રામ પાણા૭કપપીકટતૈઃ 

 નયપતત્ પકતતૈૈઃ પૂવશમ્ સ્વ કર્રોકપ કનશર્ા ચરૈઃ ૧૮ 

 હત ર્ેર્ા સ્તતો પનના રાિસાૈઃ િર સમ્શ્રયાૈઃ 

 રવકનત સ્મ ન કતષ્ટકનત વ્યાક્ર રસ્તા મ્રુિા ઇવ ૧૯ 

 તાન્ િરો રવતો રુષ્વા કનવત્યશ: ઉકર્તૈઃ સ્વયમ્ 

 રામમ્ એવા૭કપતરુાવ રાહુ શ્ચનરમસમ્ યતા ૨0 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  સપ્ત કવમ્ર્ સ્સિશ : 

અષ્ટા ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

 કનહતમ્ તૂર્ણમ ્રુષ્વા રણે કરકર્રસા સહ 

 િર સ્યા૭પ્યપવત ્રાસો રુષ્વા રામ સ્ય કવક્રમમ્ ૧ 

 સ રુષ્વા રાિસમ ્સૈનયમ્ અકવર્હ્યમ ્મહા પલમ ્

 હતમ ્એિેન રામેણ તરૂ્ણ કસ્ત્રકર્રા અકપ ૨ 

 ત ત્પલમ ્હત પૂકયષ્ટમ્ કવમનાૈઃ પ્રકે્ષ્ય રાિસૈઃ 

 આસસાત િરો રામમ ્નમુકચ વાશસવમ્ યતા ૩ 

 કવકુ્રષ્ય પલવ ચ્ચાપમ ્નારાચાન્ રક્ત પોિનાન ્

 િર કશ્ચિેપ રામાય કુ્રત્તાન્ આર્ી કવર્ાન્ ઇવ ૪ 

 જ્યામ ્કવતૂનવન્ સુપહુર્ૈઃ કર્િયા૭સ્ત્રાકણ તર્શયન ્
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 ચિાર સમર ેમાિાશન ્ર્ર ૈરત િતૈઃ િરૈઃ  ૫ 

 સ સવાશ શ્ચ કતર્ો પાણૈૈઃ પ્રકતર્ શ્ચ મહા રતૈઃ 

 પૂરયા માસ તમ્ રુષ્વા રામો૭કપ સુમહ ત્તનુૈઃ ૬ 

 સ સાયિૈ: તુકવશર્હૈૈઃ સસ્પુકલમ્િૈૈઃ ઇવા૭કનનકપૈઃ 

 નપ શ્ચિારા૭કવવરમ્ પિશનય ઇવ વ્રુકષ્ટકપૈઃ  ૭ 

 ત ત્પપૂવ કર્તૈ પાશણૈૈઃ િર રામ કવસકિશતૈૈઃ 

 પયાશિાર્મ્ અનાિાર્મ ્સવશતૈઃ ર્ર સમ્િુલમ ્૮ 

 ર્રજાલા૭૭વ્રતુૈઃ સૂયો ન તતા સ્મ પ્રિાર્ત ે

 અનયોનય વત સમ્રમ્પાત્ ઉપયોૈઃ સમ્પ્રયુત્યતોૈઃ ૯ 

 તતો નાળીિ નારાચૈ સ્તીક્ષ્મણા૭કૈ્ર શ્ચ કવિકણશકપૈઃ 

 આિિાન િરો રામમ્ તોરૈ: ઇવ મહા કત્વપમ્ ૧0 

 તમ્ રત સ્તમ્ તનુષ્પાકણમ્ રાિસમ ્પયશવકસ્તતમ્ 

 તરુર્ુૈઃ સવશ પતૂાકન પાર્ હસ્તમ્ ઇવા૭નતિમ્ ૧૧ 

 હનતારમ્ સવશ સૈનય સ્ય પૌરર્ે પયશ૭વકસ્તતમ ્ 

 પકરશ્રામ્તમ્ મહા સત્ત્વમ્ મેને રામમ્ િર સ્તતા  ૧૨ 

તમ્ કસમ્હમ ્ઇવ કવક્રાનતમ્ કસમ્હ કવક્રાનત િાકમનમ ્

રુષ્વા ન ઉકત્વિતે રામૈઃ કસમ્હૈઃ િુર મ્રુિમ ્યતા ૧૩ 

તતૈઃ સૂયશ કનિાર્ને રતને મહતા િરૈઃ 

આસસાત રણે રામમ ્પતમ્િ ઇવ પાવિમ ્૧૪ 

તતો૭સ્ય સ ર્રમ ્ચાપમ્ મુકષ્ટ તરે્ ેમહાત્મનૈઃ 

િર કશ્ચચ્ચતે રામ સ્ય તર્શયન્ પાકણ લાિવમ ્૧૫ 

સ પુન સ્ત્વ૭પરાન્ સપ્ત ર્રાન્ આતાય વમશકણ 

કનિિાન િર: કુ્રત્તૈઃ ર્ક્રા૭ર્કન સમ પ્રપાન ્૧૬ 

તત સ્તત્ પ્રહતમ્ પાણૈૈઃ િર મુક્તૈૈઃ સુપવશકપૈઃ 

પપાત િવચમ ્પૂમૌ રામ સ્યા૭૭કતત્ય વચશસૈઃ ૧૭ 

તત શ્ર્ર સહસ્રેણ રામમ્ અપ્રકતમૌિસમ્  

અતશકયત્વા મહા નાતમ ્નનાત સમર ેિર: ૧૮ 

સ ર્ર:ૈ અકપશતૈઃ કુ્રત્તૈઃ સવશ િારેર્ુ રાિવૈઃ 

રરાિ સમર ેરામો કવતમૂો૭કનન કરવ જ્વલન્ ૧૯ 

તતો િમ્પીર કનહ્રાશતમ્ રામૈઃ ર્ર ુકનપહશણૈઃ 

ચિારા૭નતાય સ કરપોૈઃ સજ્યમ્ અનયન્ મહ ત્તનુૈઃ ૨0 

સુમહ ત્વૈષ્ણવમ્ ય ત્તત ્અકતસ્રષુ્ટમ્ મહકર્શણા 

વરમ ્તત્તનુ: ઉત્યમ્ય િરમ્ સમ૭કપતાવત ૨૧ 
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તતૈઃ િનિ પુમ્િૈ સ્તુ ર્રૈૈઃ સન્નત પવશકપૈઃ 

કચચ્ચતે રામૈઃ સમ્કુ્રત્તૈઃ િર સ્ય સમર ેત્વિમ્ ૨૨ 

સ તર્શનીયો પહુતા કવિીણશ: િામ્ચન ત્વિૈઃ 

િિામ તરણીમ ્સૂયો તવેતાનામ્ ઇવા૭૭જ્ઞયા ૨૩ 

તમ્ ચતુકપશૈઃ િરૈઃ કુ્રત્તો રામમ્ િારેર્ુ માિશણૈૈઃ 

કવવ્યાત હ્રકુત મમશજ્ઞો માતમ્િમ્ ઇવ તોમરૈૈઃ ૨૪ 

સ રામો પહુકપ પાશણૈૈઃ િર િામુશિ કનસ્સ્રુતૈૈઃ 

કવત્તો રકતર કસક્તામ્િો પપૂવ રકર્તો પ્રુર્મ ્૨૫ 

સ તનુ તશકનવનામ ્શે્રષ્ટૈઃ પ્રકુ્રહ્ય પરમા૭૭હવે 

મુમોચ પરમેષ્વાસૈઃ ર્ટ્ ર્રાન્ અકપલ કિતાન્ ૨૬ 

કર્ર સ્યેિેન પાણને ત્વાપ્યામ ્પાહ્વો રતા૭તશયત્ 

કરકપ શ્ચનરા૭તશ વક્રૈ શ્ચ વિકસ અકપિિાન હ ૨૭ 

તતૈઃ પશ્ચાન ્મહા તજેા નારાચાન્ પાસ્િરોપમાન ્

કિિામ્સૂ રાિસમ ્કુ્રત્ત સ્ત્રયો તર્ સમાતતે ૨૮ 

તતો૭સ્ય યુિમ ્એિેન ચતુકપશ શ્ચતુરો હયાન ્

ર્ષ્ટેન ત ુકર્રૈઃ સમ્ક્ય ેકચચ્ચેત રત સારતેૈઃ  ૨૯ 

કરકપ કસ્ત્રવેણુમ ્પલવાન્ ત્વાપ્યામ્ અિમ ્મહા પલૈઃ 

ત્વાતર્ને ત ુપાણેન િર સ્ય સ ર્રમ ્તનુૈઃ ૩0 

કચત્ત્વા વજ્ર સિાર્ેન રાિવૈઃ પ્રહસન્ ઇવ 

રયોતર્ે નમે્ર સમો કપપેત સમર ેિરમ્ ૩૧ 

પ્રપનન તનવા કવરતો હતા૭શ્વો હત સારકતૈઃ 

િતા પાકણ: અવપ્લુત્ય તસ્તૌ પૂમૌ િર સ્તતા ૩૨ 

તત ્િમશ રામ સ્ય મહારત સ્ય 

સમેત્ય તેવા શ્ચ મહર્શય શ્ચ 

અપિૂયન્ પ્રામ્િલયૈઃ પ્રહ્રષુ્ટા: 

તતા કવમાના૭ક્ર િતાૈઃ સમેતાૈઃ   ૩૩ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  અષ્ટા કવમ્ર્ સ્સિશ : 

એર્ોન ત્ત્રમ્શ સ્સર્ક : 

િરમ્ ત ુકવરતમ્ રામો િતા પાકણમ ્અવકસ્તતમ ્

મ્રુતુ પૂવશમ્ મહાતજેાૈઃ પરર્મ્ વાક્યમ ્અપ્રવીત ્૧ 

િજા૭શ્વ રત સમ્પાતે પલે મહકત કતષ્ટતા 

કુ્રતમ્ સુતારણમ્ િમશ સવશ લોિિુિુકપ્સતમ્ ૨ 

ઉત્વિેનીયો પતૂાનામ્ નુ્રર્મ્સૈઃ પાપ િમશકુ્રત ્
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રયાણામ ્અકપ લોિાનામ્ ઈશ્વરો૭કપ ન કતષ્ટકત ૩ 

િમશ લોિ કવરત્તમ્ ત ુિુવાશણમ્ િણતાચર 

તીક્ષ્મણમ ્સવશ િનો હકનત સપશમ ્તષુ્ટમ્ ઇવા૭૭િતમ્ ૪ 

લોપાત્ પાપાકન િુવાશણૈઃ િામા ત્વા યો ન પુત્યતે 

પ્રષ્ટૈઃ પશ્યકત તસ્યા૭નતમ ્પ્રાહ્મણી િરિા કતવ ૫ 

વસતો તણ્ટિા૭રણ્યે તાપસાન્ તમશચાકરણૈઃ 

કિમ્ ન ુહત્વા મહાપાિાન્ પલમ ્પ્રાપ્સ્યકસ રાિસ ૬ 

ન કચરમ્ પાપ િમાશણૈઃ કૂ્રરા લોિ િુિુકપ્સતા 

ઐશ્વયશમ્ પ્રાપ્ય કતષ્ટકનત ર્ીણશ મૂલા ઇવ રુમાૈઃ ૭ 

અવશ્યમ્ લપતે િતાશ પલમ્ પાપ સ્ય િમશણૈઃ 

િોરમ ્પયાશિતે િાલે રુમાૈઃ પુષ્પમ્ ઇવાતશવમ ્૮ 

ન કચરાત્ પ્રાપ્યતે લોિે પાપાનામ્ િમશણામ ્પલમ ્

સ કવર્ાણામ્ ઇવા૭ન્નાનામ્ પકુ્તાનામ ્િણતાચર ૯ 

પાપમ ્આચરતામ્ િોરમ્ લોિસ્યા૭કપ્રયમ ્ઇચ્ચતામ ્

અહમ ્આસાકતતો રાજ્ઞા પ્રાણાન્ હનતુમ્ કનર્ાચર ૧0 

અત્ય કહ ત્વામ્ મયા મકુ્તાૈઃ ર્રાૈઃ િામ્ચન પરૂ્ણાૈઃ 

કવતાયશ કનપકતષ્યકનત વલ્મીિમ્ ઇવ પન્નિાૈઃ ૧૧ 

ય ેત્વયા તણ્ટિા૭રણ્ય ેપકિતા તમશચાકરણૈઃ 

તાન્ અત્ય કનહતૈઃ સમ્ક્ય ેસ સૈનયો૭નુિકમષ્યકસ ૧૨ 

અત્ય ત્વામ્ કનહતમ ્પાણૈૈઃ પશ્યનતુ પરમર્શયૈઃ 

કનરયસ્તમ્ કવમાનસ્તા યે ત્વયા કહકમ્સતાૈઃ પુરા ૧૩ 

પ્રહર ત્વમ્ યતા િામમ ્િુર યત્નમ ્િુલા૭તમ 

અત્ય ત ેપાતકયષ્યાકમ કર્રસ્ તાલ પલમ ્યતા ૧૪ 

એવમ્ ઉક્ત સ્તુ રામેણ કુ્રત્તૈઃ સમ્રક્ત લોચનૈઃ 

પ્રત્યુવાચ િરો રામમ્ પ્રહસન્ ક્રોત મકૂચશતૈઃ ૧૫ 

પ્રાકુ્રતાન્ રાિસાન્ હત્વા યુત્તે તર્રતાત્મિ 

આત્મના િતમ્ આત્માનમ્ અપ્રર્સ્યમ ્પ્રર્મ્સકસ ૧૬ 

કવક્રાનતા પલવનતો વા યે પવકનત નરર્શપાૈઃ 

િતયકનત ન ત ેકિકમ્ચત્ તિેસા સ્વેન િકવશતાૈઃ ૧૭ 

પ્રાકુ્રતા સ્ત્વકુ્રતાત્માનો લોિે િકરય પામ્સનાૈઃ 

કનરતશિમ ્કવિત્તનતે યતા રામ કવિત્તસ ે ૧૮ 

િુલમ ્વ્યપકતર્ન્ વીરૈઃ સમર ેિો૭કપતાસ્યકત 

મ્રુત્યુ િાલે કહ સમ્પ્રાપ્તે સ્વયમ્ અપ્રસ્તવે સ્તવમ ્૧૯ 
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સવશતા ત ુલિુત્વમ્ ત ેિત્તનને કવતકર્શતમ ્

સુવણશ પ્રકતરૂપેણ તપ્તે નેવ િુર્ા૭કનનના  ૨0 

ન ત ુમામ ્ઇહ કતષ્ટનતમ ્પશ્યકસ ત્વમ્ િતા તરમ્ 

તરાતરમ્ ઇવા૭િમ્પ્યમ ્પવશતમ ્તાતુકપ કશ્ચતમ ્૨૧ 

પયાશપ્તો૭હમ ્િતા પાકણ હશનતુમ્ પ્રાણાન્ રણે તવ 

રયાણામ ્અકપ લોિાનામ્ પાર્ હસ્ત ઇવા૭નતિૈઃ ૨૨ 

િામમ ્પહ્વ૭કપ વક્તવ્યમ્ ત્વકય વક્ષ્યાકમ ન ત્વ૭હમ ્

અસ્તમ્ િચ્ચ ેકત્ત સકવતા યુત્ત કવનન સ્તતો પવતે્ ૨૩ 

ચતુ તશર્ સહસ્રાકણ રાિસાનામ્ હતાકન ત ે

ત્વ કત્વનાર્ાત્ િરોમ્ય૭ત્ય તરે્ામ ્અશુ્ર પ્રમાિશનમ્ ૨૪ 

ઇકત ઉક્ત્વા પરમ કુ્રત્ત સ્તામ્ િતામ ્પરમામ ્િત: 

િર કશ્ચિેપ રામાય પ્રતીપ્તામ્ અર્કનમ્ યતા ૨૫ 

િર પાહુ પ્રમુક્તા સા પ્રતીપ્તા મહતી િતા 

પસ્મ વ્રુિામ ્શ્ચ િુલ્મામ ્શ્ચ કુ્રત્વા૭િાત્ ત ત્સમીપતૈઃ ૨૬ 

તામ ્આપતનતીમ ્જ્વકલતામ્ મ્રુત્યુ પાર્ોપમામ ્િતામ ્

અનતકરિ િતામ ્રામ કશ્ચચ્ચતે પહુતા ર્રૈૈઃ ૨૭ 

સા કવિીણાશ ર્ર ૈકપશન્ના પપાત તરણી તલ ે

િતા મનરૌર્ત પલૈ વ્યાશલીવ કવકનપાકતતા ૨૮ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે એિોન કરમ્ર્ સ્સિશ : 

ત્ત્રમ્શ સ્સર્ક : 

કપત્ત્વા ત ુતામ ્િતામ ્પાણૈ રાિવો તમશ વત્સલૈઃ 

સ્મયમાનૈઃ િરમ્ વાક્યમ ્સમ્રપ્તમ ્ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૧ 

એત ત્ત ેપલ સવશસ્વમ્ તકર્શતમ્ રાિસા૭તમ 

ર્કક્ત હીનતરો મત્તો વ્રતુા ત્વમ્ અવિિશકસ  ૨ 

એર્ા પાણ કવકનકપશન્ના િતા પૂકમ તલમ્ િતા 

અકપતાન પ્રિલ્પસ્ય તવ પ્રત્યય િાકતની  ૩ 

ય ત્ત્વયોક્તમ્ કવનષ્ટાનામ્ અહમ ્અશુ્ર પ્રમાિશનમ ્

રાિસાનામ ્િરોમીકત કમત્યા તતકસ ત ેવચૈઃ ૪ 

નીચ સ્ય િુર ર્ીલ સ્ય કમત્યા વ્રતુ્ત સ્ય રિસૈઃ 

પ્રાણાન્ અપહકરષ્યાકમ િરત્માન્ અમ્રુતમ ્યતા ૫ 

અત્ય ત ેકપન્ન િમ્ટ સ્ય પેન પુત્પતુ પૂકર્તમ ્

કવતાકરતસ્ય મ ત્પાણ ૈમશહી પાસ્યકત ર્ોકણતમ ્૬ 

પામ્સુ રૂકર્ત સવાશઙ્કૈઃ સ્રસ્ત નયસ્ત પિુ ત્વયૈઃ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિરામાયણમ ્

અરણ્યિામ્ટ: 
 

Page 63 of 162 
 

સ્વપ્સ્યસે િામ ્સમાકિષ્ય તુલશપામ ્પ્રમતામ ્ઇવ ૭ 

પ્રવ્રુત્ત કનરે ર્કયતે ત્વકય રાિસ પામ્સન ે

પકવષ્ય નત્ય૭ર્રણ્યાનામ્ ર્રણ્યા તણ્ટિા ઇમ ે૮ 

િનસ્તાને હત સ્તાને તવ રાિસ મચ્ચરૈૈઃ 

કનપશયા કવચકરષ્યકનત સવશતો મનુયો વને ૯ 

અત્ય કવપ્રસકરષ્યકનત રાિસ્યો હત પાનતવાૈઃ 

પાષ્પા૭૭રશ વતના તીના પયાત્ અનય પયાવહાૈઃ ૧0 

અત્ય ર્ોિ રસજ્ઞા સ્તા પકવષ્યકનત કનર૭તશિા: 

અનુરૂપ િુલાૈઃ પત્નયો યાસામ્ ત્વમ્ પકત: ઈરરુ્ૈઃ ૧૧ 

નુ્રર્મ્સ ર્ીલ િુરા૭૭ત્મન્ કનત્યમ ્પ્રાહ્મણ િમ્ટિ 

ય ત્કુ્રતે ર્કમ્િતૈ રનનૌ મુકનકપૈઃ પાત્યત ેહકવૈઃ ૧૨ 

તમ્ એવમ્ અકપસમ્રપ્તમ ્પ્રુવાણમ્ રાિવમ્ રણ ે

િરો કનપશત્સશયા માસ રોર્ાત્ િરતર સ્વનૈઃ ૧૩ 

રુટમ ્િલ્વ૭વકલપ્તો૭કસ પયેષ્વ૭કપ ચ કનપશયૈઃ 

વાચ્યા૭વાચ્યમ ્તતો કહ ત્વમ્ મ્રુત્યુ વશ્યો ન પુત્યસે ૧૪ 

િાલ પાર્ પકરકિપ્તા પવકનત પરુર્ા કહ ય ે

િાયાશ૭િાયશમ ્ન જાનકનત ત ેકનરસ્ત ર્કટકનરયાૈઃ ૧૫ 

એવમ્ ઉક્ત્વા તતો રામમ્ સમ્રુત્ય પ્રુિુકટમ ્તતૈઃ 

સ તતર્શ મહા સાલમ ્અકવતૂર ેકનર્ાચરૈઃ 

રણે પ્રહરણસ્યા૭ત ેસવશતો હ્ય૭વલોિયન્ ૧૬ 

સ તમ્ ઉત્પાટયા માસ સમ્રુશ્ય તર્નચ્ચતમ ્

તમ્ સમુકત્િપ્ય પાહુપ્યામ્  કવનત્ય ચ મહા પલૈઃ ૧૭ 

રામમ્ ઉકત્તશ્ય કચિેપ હત સ્ત્વમ્ ઇકત ચા૭પ્રવીત્ ૧૮ 

તમ્ આપતનતમ્ પાણૌિૈ કશ્ચત્ત્વા રામૈઃ પ્રતાપવાન ્

રોર્મ ્આહારય ત્તીવ્રમ ્કનહનતુમ્ સમર ેિરમ્ ૧૯ 

જાત સ્વેત સ્તતો રામો રોર્ા રક્તાનત લોચનૈઃ 

કનકપશપેત સહસ્રેણ પાણાનામ્ સમર ેિરમ્ ૨0 

તસ્ય પાણા૭નતરા રક્તમ્ પહુ સસુ્રાવ પેકનલમ ્

કિરૈેઃ પ્રસ્રવણ સ્યેવ તોય તારા પકરસ્રવૈઃ  ૨૧ 

કવહ્વલૈઃ સકુ્રતો પાણૈૈઃ િરો રામેણ સમ્યુિે 

મત્તો રકતર િનતેન તમ્ એવા૭પ્યરવ ત્રતુમ્ ૨૨ 

તમ્ આપતનતમ્ સમ્રપ્તમ ્કુ્રતા૭સ્ત્રો રકતરા૭૭પ્લુતમ ્

અપાસપશ ત્પ્રકત પતમ્ કિકમ્ચત્ ત્વકરત કવક્રમૈઃ ૨૩ 
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તતૈઃ પાવિ સમ્િાર્મ્ વતાય સમર ેર્રમ ્

િર સ્ય રામો િક્રાહ પ્રહ્મ તણ્ટમ ્ઇવા૭પરમ્ ૨૪ 

સ ત ત્તત્તમ્ મિવતા સરુ રાિને તીમતા 

સમ્તત ેચા૭કપ તમાશત્મા મુમોચ ચ િરમ્ પ્રકત ૨૫ 

સ કવમુક્તો મહા પાણો કનિાશત સમકનસ્સ્વનૈઃ 

રામેણ તનુરા૭૭યમ્ય િર સ્યોરકસ ચા૭પતત્ ૨૬ 

સ પપાત િરો પૂમૌ તહ્યમાનૈઃ ર્રા૭કનનના 

રર ેણેવ કવકનતશક્તૈઃ શ્વતેા૭રણ્યે ય તામ્તિૈઃ ૨૭ 

સ વુ્રર ઇવ વજ્રણે પેનને નમુકચ યશતા 

પલો વેનરા૭ર્કન હતો કનપપાત હતૈઃ િરૈઃ  ૨૮ 

તતો રાિર્શયૈઃ સવે સમ્િતાૈઃ પરમર્શયૈઃ 

સપાજ્ય મુકતતા રામમ્ ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રુવન્ ૨૯ 

એતત૭તશમ્ મહાતજેા મહેનરૈઃ પાિર્ાસનૈઃ 

ર્રપમ્િા૭૭શ્રમમ્ પુણ્યમ્ આિિામ પુરમ્તરૈઃ ૩0 

આનીત સ્ત્વમ્ ઇમમ ્તેર્મ્ ઉપાયને મહકર્શકપૈઃ 

એર્ામ ્વતા૭તશમ્ કૂ્રરાણામ્ રિસામ ્પાપ િમશણામ્ ૩૧ 

તકતતમ્ નૈઃ કુ્રતમ્ િાયશમ ્ત્વયા તર્રતા૭૭ત્મિ 

સુિમ ્તમશમ ્ચકરષ્યકનત તણ્ટિેર્ુ મહર્શયૈઃ ૩૨ 

એતકસ્મન્ અમ્તર ેતેવા: ચારણૈૈઃ સહ સમ્િતા: 

તુનતુપીમ્શ્ચા૭કપ કનનનમ્ત: પુષ્પ વર્શમ્ સમમ્તત: 

રામસ્યોપકર સમ્હ્રષુ્ટા વવ્રુર્ુ કવશકસ્મતા સ્તતા  ૩૩ 

અતાશ૭કતિ મુહૂતને રામેણ કનકર્તૈ શ્ર્રૈૈઃ  

ચતુ તશર્ સહસ્રાકણ રિસામ્ પીમ િમશણામ ્ ૩૪ 

િર તૂર્ણ મુક્યાનામ ્કનહતાકન મહા૭૭હવે 

આહો પત મહત્િમશ રામ સ્ય કવકતતા૭૭ત્મન: ૩૫ 

અહો વીયશ મહો તાક્ષ્યમ ્કવષ્નોકરવ કહ રુશ્યતે  

ઇત્યેવમ્ ઉક્ત્વા ત ેસવે યયુ તેવા યતા૭૭િતમ ્ ૩૬ 

એતકસ્મન્ અનતર ેવીરો લક્ષ્મમણૈઃ સહ સીતયા 

કિકર તુિાશ કત્વકનષ્ક્રમ્ય સકમ્વવેર્ા૭૭શ્રમમ્ સિુી ૩૭ 

તતો રામ સ્તુ કવિયી પજૂ્યમાનો મહકર્શકપૈઃ 

પ્રકવવેર્ા૭૭શ્રમમ્ વીરો લક્ષ્મમણે ના૭કપપૂકિતૈઃ ૩૮ 

તમ્ રુષ્વા ર્રુ હનતારમ ્મહર્ીણામ ્સુિા૭૭વહમ ્

પપૂવ હ્રષુ્ટા વૈતેહી પતાશરમ્ પકરર્સ્વિ ે૩૯ 
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મુતા પરમયા યકુ્તા રુષ્વા રિોિણાન્ હતાન ્ 

રામમ્ ચૈવા૭વ્યતમ્ રુષ્વા તુતોર્ િનિા૭૭ત્મજા  ૪0 

તત સ્તુ તમ્ રાિસ સમ્િ મતશનમ ્ 

સપાજ્યમાનમ્ મુકતતૈ: મહકર્શકપ: 

પુન: પકરષ્વજ્ય ર્કર્ પ્રપા૭૭નના  

પપૂવ હ્રષુ્ટા િનિા૭૭ત્મજા તતા ૪૧ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  કરમ્ર્ સ્સિશ : 

એર્ ત્ત્રમ્શ સ્સર્ક : 

ત્વરમાણ: તતો િત્વા િનસ્તાનાત્ અિમ્પન: 

પ્રકવશ્ય લમ્િામ ્વેિેન રાવણમ્ વાક્ય મપ્રવીત્. ૧ 

િનસ્તાન કસ્તતા રાિન્ રાિસા પહવો હતા: 

િર શ્ચ કનહત: સમ્ક્ય ેિતકમ્ચત્ અહમ ્આિત: ૨ 

એવમુક્તો તર્ક્રીવ: કુ્રત્ત: સમ્રક્ત લોચન:  

અિમ્પનમ ્ઉવાચતેમ્ કનતશહ કન્નવ ચિુર્ા  ૩ 

િેન રમ્યમ ્િનસ્તાનમ્ હતમ્ મમ પરા૭સુના  

િો કહ સવેર્ ુલોિેર્ુ િકતમ્ ચા૭કત િકમષ્યકત  ૪ 

ન કહ મે કવકપ્રયમ ્કુ્રત્વા ર્ક્યમ ્મિવતા સુિમ ્ 

પ્રાપ્તુમ્ વશૈ્રવણે ના૭કપ ન યમેન ન કવષ્ણનુા  ૫ 

િાલસ્ય ચાપ્ય૭હમ ્િાલો તહેયમ ્આકપ પાવિમ ્ 

મ્રુત્યુમ ્મરણ તમેણ સમ્યોિયતુમ્ ઉત્સહે  ૬ 

તહેય મ૭કપ સમ્કુ્રત્ત સ્તિેસા૭૭કતત્ય પાવિૌ  

વાત સ્ય તરસા વેિમ ્કનહનતુમ્ અહમ ્ઉત્સહે  ૭ 

તતા કુ્રત્તમ્ તર્ક્રીવમ્ કુ્રતા૭0િકલ ર૭િમ્પન: 

પયા ત્સકમ્તક્તયા  વાચા રાવણમ્ યાચતે૭પયમ ્૮ 

તર્ક્રીવો૭પયમ ્તસ્મ ૈપ્રતતૌ રિસામ ્વર: 

સ કવસ્રપ્તો૭પ્રવી ત્વાક્યમ્ અસકમ્તક્ત મ૭િમ્પન: ૯ 

પુરો તર્રત સ્યા૭કસ્ત કસમ્હ સમ્હનનો યુવા  

રામો નામ વુ્રર્ સ્િમ્તો વ્રુત્તા૭૭યત મહા પિુ: ૧0 

વીર: પ્રુતુ યર્ા શ્શ્રીમાન૭તુલ્ય પલ કવક્રમ: 

હતમ ્તેન િનસ્તાનમ્ િર શ્ચ સહ તૂર્ણ: ૧૧ 

અિમ્પન વચ શ્શુ્રત્વા રાવણો રાિસા૭કતપ: 

નાિેમ્ર ઇવ કનશ્શ્વસ્ય વચનમ્ ચતે મપ્રવીત્ ૧૨ 

સ સુરમે્રેણ સમ્યકુ્તો રામ: સવાશ૭મર ૈસ્સહ  
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ઉપયાતો િનસ્તાનમ્ પ્રૂકહ િકચ્ચ ત૭િમ્પન  ૧૩ 

રાવણ સ્ય પુન વાશક્યમ્ કનર્મ્ય ત તમ્૭િમ્પન 

આચચિ ેપલમ ્તસ્ય કવક્રમમ્ ચ મહાત્મન: ૧૪ 

રામો નામ મહા તજેા શે્રષ્ટ સ્સવશ તનુષ્મતામ્  

કતવ્યા૭સ્ત્ર  િુણ સમ્પન્ન: પુરમ્તર સમો યુકત ૧૫ 

તસ્યા૭નુરૂપો પલવાન ્રક્તા૭િો તુમ્તુકપ સ્વન: 

િનીયાન્ લક્ષ્મમણો નામ પ્રાતા ર્કર્ કનપા૭નન: 

સ તેન સહ સમ્યકુ્ત: પાવિેના૭કનલો યતા  ૧૬ 

શ્રીમાન્ રાિ વર સ્તેન િનસ્તાનમ્ કનપાકતતમ ્ 

નૈવ તેવ મહાત્માનો ના૭ર િાયાશ કવચારણા  ૧૭ 

ર્રા રામેણ ત ુઉત્સ્રુષ્ટા: રક્મ પમુ્િા: પતકરણ: 

સપાશ: પમ્ચા૭૭નના પૂત્વા પિયકમ્ત સ્મ રાિસાન્  ૧૮ 

યેન યને ચ િચ્ચકમ્ત રાિસા પય િકર્શતા: 

તેન તેન સ્મ પશ્યકમ્ત રામ મેવા૭ક્રત: કસ્તતમ્    ૧૯ 

ઇત્તમ્ કવનાકર્ત સ્તેન િનસ્તાનમ્ તવા૭નિ  ૨0 

અિમ્પન વચ શ્શ્ર્ત્વા રાવણો વાક્ય મપ્રવીત્  

િનસ્તાનમ્ િકમષ્યાકમ હનતુમ્ રામમ્ સહ લક્ષ્મમણમ ્૨૧ 

અતૈવ મુક્તે વચને પ્રોવા ચેત મ૭િમ્પન: 

શુ્રણ ુરાિન્ યતા વ્રતુ્તમ્ રામ સ્ય પલ પૌરર્મ ્ ૨૨ 

અસાત્ય: િુકપતો રામો કવક્રમેણ મહા યર્ા: 

આપિાયા સ્સુપૂણાશયા વેિમ્ પકરહરતે્ ર્ર:ૈ ૨૩ 

સ તાર ક્રહ નિરમ્ નપા શ્ચા૭પ્ય૭વસાતયેત ્

અસૌ રામ સ્તુ મજ્જમ્તીમ્ શ્રીમાન્ અપ્યતુ્તરતે્ મહીમ્  ૨૪ 

કપત્વા વેલામ ્સમરુ સ્ય લોિાન્ આપ્લાવયે કત્વપ:ુ 

વેિમ ્વા૭કપ સમરુ સ્ય વાયુમ ્વા કવતમેત્ ર્ર:ૈ ૨૫ 

સમ્હ્રતુ્ય વા પનુ લોિાન ્કવક્રમેણ મહા યર્ા:  

ર્ક્ત સ્સ પુરર્ વ્યાક્ર સ્સ્રષુ્ટમ્ પુન ર૭કપ પ્રજા: ૨૬ 

નકહ રામો તર્ક્રીવ ર્ક્યો િતેુમ્ ત્વયા યુકત  

રિસામ ્વા૭કપ લોિેન સ્વિશ : પાપ િનૈ કરવ  ૨૭ 

ન તમ્ વત્ય મ૭હમ ્મનયે સવૈ તેવા૭સુર ૈર૭કપ 

અયમ ્તસ્ય વતોપાય સ્તમ્ મમ એિ મના શ્શુ્રણ ુ૨૮ 

પાયાશ તસ્યોત્તમા લોિે સીતા નામ સુમત્યમા  

શ્યામા સમ કવપક્તામ્િી સ્ત્રી રત્નમ્ રત્ન પૂકર્તા  ૨૯ 
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નૈવ તેવી ન િમ્તવી ના૭પ્સરા ના૭કપ તાનવી  

તુલ્યા સીમકમ્તની તસ્યા માનુર્ીર્ુ િુતો પવેત ્ ૩0 

તસ્સ્યા૭પહર પાયાશમ ્ત્વમ્ પ્રમત્ય ત ુમહા વન ે 

સીતયા રકહત: િામી રામો હાસ્યકત જીકવતમ્  ૩૧ 

અરોચયત ત ત્વાક્યમ ્રાવણો રાિસા૭કતપ:  

કચમ્તકયત્વા મહા પાહુ: અિમ્પન મુવાચ હ  ૩૨ 

પાટમ ્િલ્યમ્ િકમષ્યાકમ કહ એિ: સારકતના સહ  

આનકયષ્યાકમ વતૈેહી કમમામ્ હ્રષુ્ટો મહા પુરીમ ્ ૩૩ 

અતૈવ મુક્ત્વા પ્રયયૌ િર યુક્તેન રાવણ: 

રતેન આકતત્ય વણેન કતર્ સ્સવાશ: પ્રિાર્યન્  ૩૪ 

સ રતો રાિસેમ્ર સ્ય નિર પતિો મહાન ્ 

સમ્ચાયશમાણ શ્ર્ુર્પુ ેિલતે ચમ્રમા ઇવ  ૩૫ 

સ મારીચા૭૭શ્રમમ્ પ્રાપ્ય તાટિેય મપુાિમત્  

મારીચે ના૭કચશતો રાજા પક્ષ્ય પોજૈ્ય: અમાનરુ્ૈ: ૩૬ 

તમ્ સ્વયમ્ પિૂકયત્વા તુ આસને નોતિેન ચ  

અતોપ કહતયા વાચા મારીચો વાક્યમ૭પ્રવીત્  ૩૭ 

િકચ્ચત્સુ િુર્લમ ્રાિન ્લોિાનામ્ રાિસેશ્વર  

આર્મ્િે નાત જાને ત્વમ ્યત સ્તૂણશ કમહા૭૭િત: ૩૮ 

એવ મુક્તો મહાતજેા મારીચને સ રાવણ: 

તત: પશ્ચા કતતમ ્વાક્ય મ૭પ્રવીત્ વાક્ય િોકવત: ૩૯ 

આરિો મે હત સ્તાત રામેણા૭કનલષ્ટ િમશણા  

િનસ્તાનમ૭વત્યમ ્તત્ સવશમ ્યુકત કનપાકતતમ ્ 

તસ્ય મે િુર સાકચવ્યમ ્તસ્ય પાયાશ૭પહારણે  ૪0 

રાિસેમ્ર વચ શ્શુ્રત્વા મારીચો વાક્ય મપ્રવીત ્ ૪૧ 

આક્યાતા િેન સીતા સા કમર રૂપેણ ર્રુણા 

ત્વયા રાિસ ર્ાતૂશલ િો ન નમ્તકત કનકમ્તત: 

સીતા0 ઇહા૭૭નય સ્વકેત િો૭પ્રવીકત પ્રવીકહ મે  ૪૨ 

રિો લોિસ્ય સવશસ્ય િે શ્શુ્રમ્િમ્ ચ્ચેત્તુમ ્ઇચ્ચકત  

પ્રોત્સાહયકત િશ્ચ ત્ત્વામ ્સ કહ ર્રુ ર૭સમ્ર્ય: ૪૩  

આર્ી કવર્ મુિા ત્તષ્ટર ા0 ઉત્તતુશમ્ ચચે્ચકત ત્વયા  

િમશણા તેન િેના૭કપ  િાપતમ્ પ્રકતપાકતત:  ૪૪ 

સુિ સુપ્તસ્ય ત ેરાિન્ પ્રહ્રતુમ્ િેન મૂતશકન  ૪૫ 

કવરુ્ત્ત વમ્ર્ા૭કપ િના૭ક્ર હસ્ત:   
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તિેો મત સ્સકમ્સ્તત તો કવશર્ાણ: 

ઉતીકિતુમ્ રાવણ નેહ યુક્ત:  

સ સમ્યુિે રાિવ િમ્ત હસ્તી   ૪૬ 

અસૌ રણામ્ત કસ્તકત સકમ્ત વાલો    

કવતક્ત રિો મ્રુિ હા નુ્રકસમ્હ: 

સુપ્ત સ્ત્વયા પોતકયતુમ ્ન યકુ્ત:   

શ્ર્રા0િ પૂણો કનકર્તા૭કસ તમ્ષ્ટર :   ૪૭ 

ચાપા૭પહાર ેપિુ વેિ પમ્િે   

ર્રોકમશ માલે સુમહા આહવૌિે  

ન રામ પાતાળ મુિેકત િોર ે  

પ્રસ્િકમ્તતુમ ્રાિસ રાિ યકુ્તમ્   ૪૮ 

પ્રસીત લમ્િેશ્વર રાિસેમ્ર    

લમ્િામ ્પ્રસન્નો પવ સાતુ િચ્ચ 

ત્વમ્ સ્વેર્ ુતારરે્ુ રમસ્વ કનત્યમ્    

રામ સ્સ પાયો રમતામ્ વનેર્ુ ૪૯ 

એવ મુક્તો તર્ક્રીવો મારીચને સ રાવણ: 

નયવતશત પુરીમ ્લમ્િામ ્કવવેર્ ચ કુ્રહોત્તમમ્ ૫0 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  એિ કરમ્ર્ સ્સિશ : 

વિા ત્ત્રમ્શ સ્સર્ક : 

તતૈઃ ર્ૂપશણિા રુષ્વા સહસ્રાકણ ચતતુશર્ 

હતાન્ એિેન રામેણ રિસામ્ પીમ િમશણામ ્૧ 

તૂર્ણમ ્ચ િરમ્ ચૈવ હતમ્ કરકર્રસા સહ  

રુષ્વા પુન મશહા નાતમ ્નનાત િલતોપમા ૨ 

સા રષુ્વા િમશ રામ સ્ય કુ્રતમ્ અનયૈૈઃ સુતુષ્િરમ્ 

િિામ પરમોકત્વનના લમ્િામ ્રાવણ પાકલતામ ્૩ 

સા તતર્શ કવમાના૭કે્ર રાવણમ્ તીપ્ત તિેસમ ્

ઉપોપકવષ્ટમ્ સકચવ:ૈ મરકત્પ: ઇવ વાસવમ ્૪ 

આસીનમ્ સયૂશ સમ્િાર્ ેિામ્ચને પરમા૭૭સન ે

રક્મ વેકત િતમ્ પ્રાજ્યમ્ જ્વલનતમ્ ઇવ પાવિમ ્૫ 

તેવ િનતવશ પૂતાનામ ્રર્ીણામ્ ચ મહાત્મનામ ્

અિયેમ ્સમર ેર્ૂરમ ્વ્યાત્તા૭૭નનમ્ ઇવા૭નતિમ્ ૬ 

તેવા૭સુર કવમતેર્ુ વજ્રા૭ર્કન કુ્રત વ્રણમ ્

ઐરાવત કવર્ાણા૭કૈ્ર: ઉત્કુ્રષ્ટ કિણ વિસમ્  ૭ 
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કવમ્ર્ ત્પિુમ ્તર્ક્રીવમ ્તર્શનીય પકરચ્ચતમ ્

કવર્ાલ વિસમ ્વીરમ ્રાિ લિણ લકિતમ્  ૮ 

કસ્નક્ત વટૂૈયશ સમ્િાર્મ્ તપ્ત િામ્ચન િુણ્ટલમ ્

સુપિુમ ્ર્નુલ તર્નમ ્મહા૭૭સ્યમ ્પવશતોપમમ ્૯ 

કવષ્ણ ુચક્ર કનપાતૈ શ્ચ ર્તર્ો તેવ સમ્યુિે 

અનયૈ શ્ર્સ્ત્ર પ્રહાર ૈશ્ચ મહા યુત્તેર્ુ તાકટતમ્  ૧0 

આહતા૭0િમ ્સમસ્તૈ શ્ચ તેવ પ્રહરણૈ સ્તતા 

અિોપ્યાણામ ્સમરુાણામ્ િોપણમ્ કિપ્ર િાકરણમ્ ૧૧ 

િેપ્તારમ્ પવશતા૭ક્રાણામ ્સુરાણામ ્ચ પ્રમતશનમ ્

ઉચ્ચેત્તારમ ્ચ તમાશણામ ્પર તારા૭કપમર્શનમ ્૧૨ 

સવશ કતવ્યા૭સ્ત્ર યોક્તારમ્ યજ્ઞ કવનન િરમ્ સતા 

પુરીમ ્પોિવતીમ ્િત્વા પરાકિત્ય ચ વાસકુિમ્ ૧૩ 

તિિ સ્ય કપ્રયામ્ પાયાશમ્ પરાકિત્ય િહાર યૈઃ 

િૈલાસમ્ પવશતમ ્િત્વા કવકિત્ય નર વાહનમ્ ૧૪ 

કવમાનમ ્પુષ્પિમ ્તસ્ય િામિમ્ વૈ િહાર યૈઃ 

વનમ ્ચરૈરતમ ્કતવ્યમ ્નકળનીમ્ નનતનમ ્વનમ ્૧૫ 

કવનાર્યકત યૈઃ ક્રોતા ત્તેવોત્યાનાકન વીયશવાન ્

ચનર સયૂૌ મહાપાિા વકુત્તષ્ટનતૌ પરમ્તપૌ ૧૬ 

કનવારયકત પાહુપ્યામ્ યૈઃ ર્ૈલ કર્િરોપમૈઃ 

તર્ વર્શ સહસ્રાકણ તપ સ્તપ્ત્વા મહા વન ે

પુરા સ્વયમ્પુવે તીરૈઃ કર્રાકમ્સ ઉપિહાર યૈઃ ૧૭ 

તેવ તાનવ િનતવશ કપર્ાચ પતિોરિૈૈઃ 

અપયમ ્યસ્ય સમ્ક્રામ ેમ્રુત્યુતો માનુર્ાત્ રતે ૧૮ 

મનરૈ : અકપષુ્ટતમ્ પુણ્યમ્ અત્વરરે્ુ કત્વજાકતકપૈઃ 

હકવ તાશનરે્ુ યૈઃ સોમમ ્ઉપહકનત મહા પલ: ૧૯ 

આપ્ત યજ્ઞ હરમ્ કૂ્રરમ્ પ્રહ્મનનમ્ તુષ્ટ ચાકરણમ ્

િિશર્મ્ કનર૭નુક્રોર્મ ્પ્રજાનામ્ અકહતે રતમ્ ૨0 

રાવણમ્ સવશ પૂતાનામ ્સવશ લોિ પયાવહમ ્

રાિસી પ્રાતરમ ્ર્ૂરમ ્સા તતર્શ મહા પલમ ્૨૧ 

તમ્ કતવ્ય વસ્ત્રા૭૭પરણમ્ કતવ્ય માલ્યોપ ર્ોકપતમ ્

આસને ત ુઉપકવષ્ટમ ્ચ િાલિાલ કમવોત્યતમ્  ૨૨ 

રાિસેનરમ ્મહાપાિમ ્પૌલસ્ત્ય િુલ નનતનમ્ ૨૩ 

રાવણમ્ ર્રુ હનતારમ ્મકમ્ર કપ: પકરવાકરતમ ્ 
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અકપિમ્યા૭પ્રવી ત્વાક્યમ્ રાિસી પય કવહ્વલા  ૨૪ 

તમ્ અપ્રવી ત્તીપ્ત કવર્ાલ લોચનમ્  

પ્રતર્શકયત્વા પય મોહ મૂકચશતા 

સુતારણમ્ વાક્યમ ્અપીત ચાકરણી  

મહાત્મના ર્ૂપશણિા કવરૂકપતા ૨૫ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  ત્વા કરમ્ર્ સ્સિશ : 

ત્રય ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

તતૈઃ ર્ૂપશણિા તીના રાવણમ્ લોિ રાવણમ્ 

અમાત્ય મત્યે સમ્કુ્રત્તા પરર્મ્ વાક્યમ ્અપ્રવીત્ ૧ 

પ્રમત્તૈઃ િામ પોિેર્ુ સ્વૈર વ્રુત્તો કનરમ્િુર્ૈઃ 

સમુત્પન્નમ્ પયમ ્િોરમ ્પોત્તવ્યમ ્ના૭વપુત્યસ ે૨ 

સક્તમ્ ક્રામ્યેર્ુ પોિેર્ુ િામ વ્રુત્તમ્ મહીપકતમ ્

લુપ્તમ્ ન પહુ મનયનતે શ્મર્ાના૭કનનમ ્ઇવ પ્રજાૈઃ ૩ 

સ્વયમ્ િાયાશકણ યૈઃ િાલે ના૭નકુતષ્ટકત પાકતશવૈઃ 

સ ત ુવૈ સહ રાજે્યન ત ૈશ્ચ િાયૈ કવશનશ્યકત ૪ 

અયુક્ત ચારમ ્તતુશર્શમ ્અસ્વાતીનમ્ નરા૭કતપમ ્

વિશયકનત નરા તૂરા ન્નતી પમ્િમ્ ઇવ કત્વપાૈઃ ૫ 

ય ેન રિકનત કવર્યમ ્અસ્વાતીના નરા૭કતપાૈઃ 

ત ેન વ્રતુ્ત્યા પ્રિાર્નતે કિરયૈઃ સાિર ેયતા ૬ 

આત્મવકત્પ કવશકુ્રહ્ય ત્વમ્ તેવ િનતવશ તાનવૈૈઃ 

અયુક્ત ચાર શ્ચપલૈઃ િતમ્ રાજા પકવષ્યકસ ૭ 

ત્વમ્ ત ુપાલ સ્વપાવ શ્ચ પુકત્ત હીન શ્ચ રાિસ  

જ્ઞાતવ્યમ્ ત ુન જાનીર્ે િતમ્ રાજા પકવષ્યકસ ૮ 

યેર્ામ્ ચાર શ્ચ િોર્ શ્ચ નય શ્ચ િયતામ્ વર 

અસ્વાતીના નરનેરાણામ્ પ્રાકુ્રતૈ સ્તે િનૈૈઃ સમાૈઃ ૯ 

યસ્માત્ પશ્યકનત તૂરસ્તાન્ સવાશન્ અતાશન્ નરા૭કતપાૈઃ 

ચારણે તસ્માત્ ઉચ્યનતે રાજાનો તીિશ  ચિુર્ૈઃ ૧0 

અયુક્ત ચારમ ્મનયે ત્વામ્ પ્રાકુ્રતૈૈઃ સકચવ ૈવ્રુશતમ ્

સ્વિનમ્ ચ િનસ્તાનમ્ હતમ્ યો ના૭વપુત્યસ ે૧૧ 

ચતુતશર્ સહસ્રાકણ રિસામ્ પીમ િમશણામ ્

હતાકન એિેન રામેણ િર શ્ચ સહ તરૂ્ણૈઃ ૧૨ 

રર્ીણામ ્અપયમ ્તત્તમ્ કુ્રત િેમા શ્ચ તણ્ટિાૈઃ 

તકર્શતમ ્ચ િનસ્તાનમ ્રામેણા૭કનલષ્ટ િમશણા  ૧૩ 
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ત્વમ્ ત ુલપુ્તૈઃ પ્રમત્ત શ્ચ પરાતીન શ્ચ રાવણ 

કવર્ય ેસ્વ ેસમુત્પન્નમ્ પયમ્ યો ના૭વપુત્યસ ે૧૪ 

તીક્ષ્મણમ ્અલ્પ પ્રતાતારમ્ પ્રમત્તમ ્િકવશતમ્ ર્ટમ ્

વ્યસને સવશ પતૂાકન ના૭કપતાવકનત પાકતશવમ્ ૧૫ 

અકત માકનનમ ્અક્રાહ્યમ્ આત્મ સમ્પાકવતમ ્નરમ ્

ક્રોકતનમ્ વ્યસને હકનત સ્વિનો૭કપ નરા૭કતપમ ્૧૬ 

ના૭નુકતષ્ટકત િાયાશકણ પયેર્ુ ન કપપેકત ચ 

કિપ્રમ ્રાજ્યા ચ્ચ્યુતો તીન સ્ત્રુણ ૈસ્તલુ્યો પકવષ્યકત ૧૭ 

ર્ુષ્િૈૈઃ િાષ્ટ ૈપશવેત ્િાયશમ ્લોષ્ટૈર્ અકપ ચ પામ્સુકપૈઃ 

ન ત ુસ્તાનાત્ પકરપ્રષ્ટૈૈઃ િાયશમ્ સ્યા ત્વસુતા૭કતપૈૈઃ ૧૮ 

ઉપપુક્તમ્ યતા વાસૈઃ સ્રિો વા મ્રકુતતા યતા 

એવમ્ રાજ્યા ત્પકરપ્રષ્ટૈઃ સમતો૭કપ કનર૭તશિૈઃ ૧૯ 

અપ્રમત્ત શ્ચ યો રાજા સવશજ્ઞો કવકિતેકનરયૈઃ 

કુ્રતજ્ઞો તમશ ર્ીલ શ્ચ સ રાજા કતષ્ટતે કચરમ્ ૨0 

નયનાપ્યામ્ પ્રસુપ્તો૭કપ જાિકતશ નયચિુર્ા 

વ્યક્ત ક્રોત પ્રસાત શ્ચ સ રાજા પજૂ્યતે િનૈૈઃ ૨૧ 

ત્વમ્ ત ુરાવણ તુપુશકત્ત િુશણૈ: એતૈ: કવવકિશતૈઃ 

યસ્ય ત૭ેકવકતત શ્ચાર:ૈ રિસામ્ સુમહાન્ વતૈઃ ૨૨ 

પરા૭વમનતા કવર્યેર્ુ સમ્િતો   

ન તેર્ િાલ પ્રકવપાિ તત્ત્વકવત ્

અયુક્ત પુકત્ત િુશણ તોર્ કનશ્ચયે   

કવપન્નરાજ્યો ન કચરા કત્વપત્સ્યસે ૨૩ 

ઇકત સ્વ તોર્ાન્ પકરિીકતશતામ્ સ્તયા  

સમીક્ષ્ય પતુ્ત્યા િણતાચરશે્વરૈઃ 

તનને તપેણ પલેન ચા૭કનવતો 

કવકચનતયા માસ કચરમ ્સ રાવણૈઃ   ૨૪ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  રય કસ્ત્રમ્ર્ સ્સિશ : 

ચતુ ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

તતૈઃ ર્ૂપશણિામ ્કુ્રત્તામ્ પ્રુવતીમ્ પરર્મ ્વચૈઃ 

અમાત્ય મત્યે સમ્કુ્રત્તૈઃ પકરપપ્રચ્ચ રાવણૈઃ ૧ 

િ શ્ચ રામૈઃ િતમ્ વીયશૈઃ કિમ્ રૂપૈઃ કિમ્ પરાક્રમૈઃ 

કિમ૭તશમ્ તણ્ટિા૭રણ્યમ્ પ્રકવષ્ટ શ્ચ સુતશુ્ચરમ્ ૨ 

આયુતમ ્કિમ્ ચ રામ સ્ય કનહતા યને રાિસાૈઃ 
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િર શ્ચ કનહતમ્ સમ્ક્ય ેતૂર્ણ કસ્ત્રકર્રા સ્તતા ૩ 

ઇકત ઉક્તા રાિસેનરણે રાિસી ક્રોત મૂકચશતા 

તતો રામમ ્યતા તત્ત્વમ્ આક્યાતુમ્ ઉપચક્રમે ૪ 

તીિશ  પાહુ કવશર્ાલા૭િ શ્ચીર કુ્રષ્ણા૭કિના૭મ્પરૈઃ 

િનતપશ સમ રૂપ શ્ચ રામો તર્રતા૭૭ત્મિૈઃ ૫ 

ર્ક્ર ચાપ કનપમ્ ચાપમ ્કવકુ્રષ્ય િનિામ્િતમ ્

તીપ્તાન્ કિપકત નારાચાન્ સપાશન્ ઇવ મહા કવર્ાન્ ૬ 

ના૭૭તતાનમ્ ર્રાન્ િોરાન્ ન મુમ્ચમ્તમ્ મહા પલમ ્

ન િામુશિમ ્કવિર્શનતમ્ રામમ્ પશ્યાકમ સમ્યુિે ૭ 

હનયમાનમ્ ત ુતત ્સૈનયમ્ પશ્યાકમ ર્ર વ્રુકષ્ટકપૈઃ 

ઇનરેણૈ વોત્તમમ્ સ્તસ્ય આહતમ્ ત ુઅશ્મ વ્રુકષ્ટકપૈઃ ૮ 

રિસામ ્પીમ વીયાશણામ્ સહસ્રાકણ ચતતુશર્ 

કનહતાકન ર્ર ૈસ્તીક્ષ્મણૈ સ્તે નૈિેન પતાકતના  ૯ 

અતાશ૭કતિ મુહૂતને િર શ્ચ સહ તરૂ્ણૈઃ 

રર્ીણામ ્અપયમ ્તત્તમ્ કુ્રત િેમા શ્ચ તણ્ટિાૈઃ ૧0 

એિા િતકમ્ચન્ મકુ્તા૭હમ્ પકરપૂય મહાત્મના 

સ્ત્રી વતમ ્ર્મ્િમાનેન રામેણ કવકતતા૭૭ત્મના ૧૧ 

પ્રાતા ચા૭સ્ય મહા તજેા િુણત સ્તલુ્ય કવક્રમૈઃ 

અનુરક્ત શ્ચ પક્ત શ્ચ લક્ષ્મમણો નામ વીયશવાન્ ૧૨ 

અમર્ી તિુશયો િતેા કવક્રાનતો પકુત્તમાન્ પલી 

રામ સ્ય તકિણો પાહુ: કનત્યમ્ પ્રાણો પકહ શ્ચરૈઃ ૧૩ 

રામ સ્ય ત ુકવર્ાલાિી પૂણેમ્તુ સરુર્ા૭૭નના  

તમશ પત્ની કપ્રયા પતુશ: કનત્યમ્ કપ્રય કહતે રતા  ૧૪ 

સા સુિેર્ી સુ નાસોરૂ સ્સુરૂપા ચ યર્કસ્વની  

તેવ તેવ વન સ્યા ૭સ્ય રાિતે શ્રી કરવા૭પરા  ૧૫ 

તપ્ત િામ્ચન વણાશપા રક્ત તમુ્િ નિી ર્ુપા  

સીતા નામ વરારોહા વતૈેહી તનુ મત્યમા ૧૬ 

નૈવ તેવી ન િનતવી ન યિી ન ચ કિન્નરી 

તતા રૂપા મયા નારી રષુ્ટ પૂવાશ મહી તલે ૧૭ 

ય સ્ય સીતા પવતે્ પાયાશ યમ ્ચ હ્રષુ્ટા પકરષ્વિતે્ 

અકત જીવતે્ સ સવેર્ ુલોિેષ્વ૭કપ પુરમ્તરાત્ ૧૮ 

સા સુર્ીલા વપ ુશ્િાક્યા રૂપેણા૭પ્રકતમા પકુવ 

તવા૭ન ુરૂપા પાયાશ સા ત્વમ્ ચ તસ્યા સ્તતા પકતૈઃ ૧૯ 
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તામ ્ત ુકવસ્તીણશ િિનામ્ પીનો ત્તમુ્િ પયો તરામ ્

પાયાશ૭ત ેત ુતવા૭નેતમુ ્ઉત્યતા૭હમ ્વરા૭૭નનામ ્

કવરૂકપતા૭કસ્મ કૂ્રરણે લક્ષ્મમણેન મહા પિુ ૨0 

તામ ્ત ુરુષ્વા૭ત્ય વૈતેહીમ્ પૂણશ ચનર કનપાનનામ ્

મનમતસ્ય ર્રાણામ ્ચ ત્વમ્ કવતેયો પકવષ્યકસ ૨૧ 

યકત તસ્યામ ્અકપપ્રાયો પાયાશ૭ત ેતવ જાયત ે

ર્ીક્રમ ્ઉકત્રયતામ્ પાતો િયા૭તશમ્ ઇહ તકિણૈઃ ૨૨ 

િુર કપ્રયમ ્તતા તરે્ામ ્રિસામ્ રાિસેશ્વર 

વતા૭ત્તસ્ય નુ્રર્મ્સ સ્ય રામ સ્યા૭૭શ્રમ વાકસનૈઃ ૨૩ 

તમ્ ર્ર ૈકનશકર્તૈ હશત્વા લક્ષ્મમણમ ્ચ મહા રતમ ્

હત નાતામ ્સુિમ ્સીતામ્ યતાવત્ ઉપપોક્ષ્યકસ ૨૪ 

રોચતે યકત ત ેવાક્યમ ્મમૈત રાિસેશ્વર 

કક્રયતામ ્કનકવશર્મ્િેન વચનમ્ મમ રાવણ  ૨૫ 

કવજ્ઞાયેહા૭૭ત્મ ર્કક્તમ્ ચ કહ્રયતામ ્અપલા પલાત્  

સીતા સવાશન્ અનવત્યામ્િી પાયાશ૭ત ેરાિસેશ્વર    ૨૬ 

કનર્મ્ય રામેણ ર્ર:ૈ અકિહ્મિૈ :  

હતાન્ િનસ્તાન િતાન ્કનર્ાચરાન ્

િરમ્ ચ પુત્ત્વા કનહતમ ્ચ તૂર્ણમ ્

ત્વમ્ અત્ય કુ્રત્યમ ્પ્રકતપત્તુમ્ અહશકસ ૨૭ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ચતુ કસ્ત્રમ્ર્ સ્સિશ : 

પમ્ચ ત્ત્રમ્શ સ્સર્ક : 

તતૈઃ ર્ૂપશણિા વાક્યમ્ ત ચ્ચુત્વા રોમ હર્શણમ્ 

સકચવાન્ અપ્ય૭નુજ્ઞાય િાયશમ્ પુત્ત્વા િિામ સ: ૧ 

તત ્િાયશમ્ અનુિમ્યા૭ત યતાવત્ ઉપલપ્ય ચ 

તોર્ાણામ્ ચ િુણાનામ ્ચ સમ્પ્રતાયશ પલા પલમ ્૨ 

ઇકત િતશવ્યમ ્ઇત્યેવ કુ્રત્વા કનશ્ચયમ ્આત્મનૈઃ 

કસ્તર પુકત્ત સ્તતો રમ્યામ્ યાન ર્ાલામ ્િિામ હ ૩ 

યાન ર્ાલામ ્તતો િત્વા પ્રચ્ચન્નો રાિસા૭કતપૈઃ 

સૂતમ ્સમ્ચોતયા માસ રતૈઃ સમ્યજુ્યતામ્ ઇકત ૪ 

એવમ્ ઉક્તૈઃ િણ ેનૈવ સારકત લશિુ કવક્રમૈઃ 

રતમ ્સમ્યોિયા માસ તસ્યા૭કપમતમ્ ઉત્તમમ ્૫ 

િામ્ચનમ ્રતમ્ આસ્તાય િામિમ ્રત્નપૂકર્તમ ્

કપર્ાચ વતનૈ યુશક્તમ ્િરૈૈઃ િનિ પૂર્ણૈૈઃ  ૬ 
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મેિ પ્રકતમ નાતેન સ તને તનતા૭નિુૈઃ 

રાિસા૭કતપકતૈઃ શ્રીમાન્ યયૌ નત નતી પકતમ ્૭ 

સ શ્વેત વાલવ્યિનૈઃ શ્વતે ચ્ચરો તર્ા૭૭નનૈઃ 

કસ્નક્ત વટૂૈયશ સમ્િાર્ સ્તપ્ત િામ્ચન િુમ્ટલ: ૮ 

તર્ા૭૭સ્યો કવમ્ર્કત પિુો તર્શનીય પકરચ્ચતૈઃ 

કરતર્ા૭કર મુશનીમ્રનનો તર્ ર્ીર્શ ઇવા૭કર રાટ્ ૯ 

િામિમ ્રતમ ્આસ્તાય ર્ુર્ુપ ેરાિસા૭કતપૈઃ 

કવત્યુ નમણ્ટલવાન્ મેિૈઃ સપલાિ ઇવા૭મ્પર ે૧0 

સ ર્ૈલમ ્સાિરા નૂપમ્ વીયશવાન્ અવલોિયન ્

નાના પુષ્પ પલૈ વ્રુશિૈ: અનુિીણશમ્ સહસ્રર્ૈઃ ૧૧ 

ર્ીત મમ્િળ તોયાકપૈઃ પકત્મનીકપૈઃ સમનતતૈઃ 

કવર્ાલૈ: આશ્રમ પતૈ: વકેતમકત્પૈઃ સમાવ્રુતમ ્૧૨ 

િતળ્યા૭૭ટકવ સમ્પાતમ્ નાકરિેરોપ ર્ોકપતમ ્

સાલૈ સ્તાલૈ સ્તમાલૈ શ્ચ પુકષ્પતૈૈઃ સ્તરકપ વ્રુશતમ્  ૧૩ 

નાિૈૈઃ સુપણ ૈિશ નતવૈૈઃ કિન્નર ૈશ્ચ સહસ્રર્ૈઃ 

આિ ૈવૈિાનસૈ માશર્ૈ વાશલકિલ્યૈ મશરીકચપૈૈઃ ૧૪ 

અત્યનત કનયતા૭૭હારૈૈઃ ર્ોકપતમ ્પરમકર્શકપૈઃ 

કિત િામ ૈશ્ચ કસત્તૈ શ્ચ ચારણૈ શ્ચોપર્ોકપતમ ્૧૫ 

કતવ્યા૭૭પરણ માલ્યાકપ કતશવ્ય રૂપાકપ: આવ્રુતમ ્

ક્રીટા રકત કવકતજ્ઞાકપ: અપ્સરોકપૈઃ સહસ્રર્ૈઃ  ૧૬ 

સેકવતમ ્તેવ પત્નીકપૈઃ શ્રીમતીકપૈઃ કશ્રયા વ્રુતમ ્

તેવ તાનવ સમ્િૈ શ્ચ ચકરતમ્ ત ુઅમ્રુતા૭કર્કપૈઃ ૧૭ 

હમ્સ ક્રૌમ્ચ પ્લવા િીણશમ્ સારસૈૈઃ સમ્પ્રણાકતતમ ્

વૈટૂયશ પ્રસ્તરમ ્રમ્યમ્ કસ્નક્તમ્ સાિર તિેસા ૧૮ 

પાણ્ટુરાકણ કવર્ાલાકન કતવ્ય માલ્ય યતુાકન ચ 

તૂયશ િીતા૭કપ િુષ્ટાકન કવમાનાકન સમનતતૈઃ ૧૯ 

તપસા કિત લોિાનામ ્િામિા નય૭કપસમ્પતન ્

િનતવાશ૭પ્સરસ શ્ચૈવ તતર્શ તનતા૭નિુૈઃ ૨0 

કનયાશસ રસ મૂલાનામ ્ચનતનાનામ્ સહસ્રર્ૈઃ 

વનાકન પશ્યન્ સૌમ્યાકન ક્રાણ રકુપ્ત િરાકણ ચ ૨૧ 

અિરૂણામ ્ચ મુક્યાનામ ્વનાકન ઉપ વનાકન ચ 

તક્કોલાનામ ્ચ જાત્યાનામ્ પલાનામ ્ચ સુિકનતનામ્ ૨૨ 

પુષ્પાકણ ચ તમાલ સ્ય િુલ્માકન મકરચ સ્ય ચ 
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મુક્તાનામ ્ચ સમૂહાકન ર્ુષ્યમાણાકન તીરતૈઃ ૨૩ 

ર્મ્િાનામ્ પ્રસ્તરમ ્ચૈવ પ્રવાળ કનચયમ ્તતા 

િામ્ચનાકન ચ ર્લૈાકન રાિતાકન ચ સવશર્ૈઃ  ૨૪ 

પ્રસ્રવાકણ મનોજ્ઞાકન પ્રસન્નાકન હ્રતાકન ચ 

તન તાનયોપ પન્નાકન સ્ત્રી રતૈ્ન: આવ્રુતાકન ચ ૨૫ 

હ સ્ત્ય૭શ્વ રત િાટાકન નિરાકણ અવલોિયન ્

તમ્ સમમ્ સવશતૈઃ કસ્નક્તમ્ મ્રુતુ સમ્સ્પર્શ મારતમ ્

અનૂપમ્ કસનતુ રાિ સ્ય તતર્શ કરકતવોપમમ ્૨૬ 

તરા૭પશ્યત્ સ મેિા૭પમ્ નયક્રોતમ ્રકર્કપ વ્રુશતમ ્

સમનતાત્ યસ્ય તાૈઃ ર્ાિાૈઃ ર્તયોિનમ્ આયતાૈઃ ૨૭ 

યસ્ય હકસ્તનમ ્આતાય મહા િાયમ્ ચ િચ્ચપમ ્

પિા૭તશમ્ િરટૈઃ ર્ાિામ્ આિિામ મહા પલૈઃ ૨૮ 

તસ્ય તામ ્સહસા ર્ાિામ ્પારણે પતિોત્તમૈઃ 

સુપણશૈઃ પણશ પહુળામ્ પપમ્જા૭ત મહા પલૈઃ ૨૯ 

તર વૈિાનસા માર્ા વાલકિલ્યા મરીકચપાૈઃ 

અજા પપૂવ ુ: તૂમ્રા શ્ચ સમ્િતાૈઃ પરમર્શયૈઃ ૩0 

તેર્ામ ્તયા૭તશમ્ િરટ સ્તામ્ ર્ાિામ ્ર્ત યોિનામ ્

િિામા૭૭તાય વેિેન તૌ ચોપૌ િિ િચ્ચપૌ ૩૧ 

એિ પાતેન તમાશત્મા પિકયત્વા તત્ આકમર્મ્ 

કનર્ાત કવર્યમ ્હત્વા ર્ાિયા પતિોત્તમૈઃ 

પ્રહર્શમ ્અતુલમ્ લેપ ેમોિકયત્વા મહા મનુીન્ ૩૨ 

સ તેનૈવ પ્રહર્ેણ કત્વિુણી કુ્રત કવક્રમૈઃ 

અમ્રુત આનયના૭તશમ્ વૈ ચિાર મકતમાન્ મકતમ ્૩૩ 

અયો જાલાકન કનમશત્ય કપત્ત્વા રત્નમયમ ્કુ્રહમ ્  

મહેનર પવનાત્ િુપ્તમ ્આિહારા૭મ્રુતમ ્તતૈઃ ૩૪ 

તમ્ મહકર્શ િણ ૈિુશષ્ટમ્ સુપણશ કુ્રત લિણમ ્

નામ્ના સુપરમ્ નયક્રોતમ ્તતર્શ તનતા૭નિુૈઃ ૩૫ 

તમ્ ત ુિત્વા પરમ્ પારમ્ સમુર સ્ય નતી પતેૈઃ 

તતર્ાશ૭૭શ્રમમ્ એિાનતે પુણ્યે રમ્યે વના૭નતર ે૩૬ 

તર કુ્રષ્ણા૭કિન તરમ ્િટા વલ્િલ તાકરણમ ્

તતર્શ કનયતા૭૭હારમ ્મારીચમ્ નામ રાિસમ ્૩૭ 

સ રાવણૈઃ સમાિમ્ય કવકતવત્ તેન રિસા 

મારીચનેા૭કચશતો રાજા સવશ િામ:ૈ અમાનુર્: ૩૮  
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તમ્ સ્વયમ્ પિૂકયત્વા તુ પોિનેન ઉતિેન ચ  

અતોપ કહતયા વાચા મારીચો વાક્ય મ૭પ્રવીત ્ ૩૯ 

િકચ્ચ ત્ત ે િુર્લમ ્રાિન્ લમ્િાયામ્ રાિસેશ્વર  

િેના૭તેન પનુ સ્ત્વમ્ વૈ તૂણશમ ્એવ ઇહા૭૭િત: ૪0 

એવમુક્તો મહા તજેા મારીચને સ રાવણ:  

તતૈઃ પશ્ચાત ્ઇતમ્ વાક્યમ્ અપ્રવીત્ વાક્ય િોકવતૈઃ ૪૧ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે પમ્ચ કરમ્ર્ સ્સિશ : 

ષટ્ ત્ત્રમ્શ સ્સર્ક : 

મારીચ શૂ્રયતામ્ તાત વચનમ્ મમ પાર્તૈઃ 

આતો૭કસ્મ મમ ચા૭૭તશ સ્ય પવાન્ કહ પરમા િકતૈઃ ૧ 

જાનીર્ે ત્વમ્ િનસ્તાન ેપ્રાતા યર િરો મમ 

તૂર્ણ શ્ચ મહા પાહુૈઃ સ્વસા ર્ૂપશણિા ચ મે ૨ 

કરકર્રા શ્ચ મહા તજેા રાિસૈઃ કપકર્તા૭ર્નૈઃ 

અનયે ચ પહવૈઃ ર્ૂરા લપ્ત લિા કનર્ા ચરાૈઃ ૩ 

વસકનત મ કન્નયોિેન અકત વાસમ્ ચ રાિસાૈઃ 

પાતમાના મહા૭રણ્યે મુનીન્ વૈ તમશ ચાકરણૈઃ ૪ 

ચતુ તશર્ સહસ્રાકણ રિસામ્ પીમ િમશણામ ્

ર્ૂરાણામ ્લપ્ત લિાણામ ્િર કચત્તા૭નુવકતશનામ ્૫ 

ત ેત ુઇતાનીમ ્િનસ્તાને વસમાના મહા પલાૈઃ 

સમ્િતાૈઃ પરમ આયત્તા: રામેણ સહ સમ્યુિે 

નાના પ્રહરણોપેતા: િર પ્રમુિ રાિસા: ૬ 

તેન સમ્જાત રોર્ેણ રામેણ રણ મૂતશકન 

અનુક્ત્વા પરર્મ ્કિકમ્ચ ચ્ચર:ૈ વ્યાપાકરતમ્ તનુૈઃ ૭ 

ચતુ તશર્ સહસ્રાકણ રિસામ્ ઉક્ર તિેસામ્  

કનહતાકન ર્ર ૈસ્તીક્ષ્મણૈ: માનુર્ેણ પતાકતના  ૮ 

િર શ્ચ કનહતૈઃ સમ્ક્ય ેતરૂ્ણ શ્ચ કનપાકતતૈઃ 

હત શ્ચ કરકર્રા શ્ચા૭કપ કનપશયા તણ્ટિાૈઃ કુ્રતાૈઃ ૯ 

કપરા કનરસ્તૈઃ કુ્રત્તેન સ પાયશૈઃ િીણ જીકવતૈઃ 

સ હનતા તસ્ય સૈનય સ્ય રામૈઃ િકરય પામ્સનૈઃ ૧0 

તુશ્ર્ીલૈઃ િિશર્ સ્તીક્ષ્મણો મૂિો લુપ્તો અકિતકેનરયૈઃ 

ત્યક્ત તમશ સ્તુ અતમાશત્મા પૂતાનામ ્અકહતે રતૈઃ ૧૧ 

યેન વૈરમ ્કવના૭રણ્યે સત્ત્વમ્ આકશ્રત્ય િેવલમ ્

િણશ નાસા૭પહારણે પકિની મે કવરૂકપતા  ૧૨ 
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તસ્ય પાયાશમ્ િનસ્તાનાત્ સીતામ્ સુર સુતોપમામ ્

આનકયષ્યાકમ કવક્રમ્ય સહાય: તર મે પવ ૧૩ 

ત્વયા હ્ય૭હમ ્સહાયેન પાશ્વશસ્તેન મહા પલ 

પ્રારકુપ શ્ચ સુરાન્ યતુ્તે સમક્રાન્ ના૭કપકચનતય ે૧૪ 

તત ્સહાયો પવ ત્વમ્ મે સમતો કહ અકસ રાિસ 

વીય ેયુત્તે ચ તપ ેચ ન કહ અકસ્ત સરુર્ સ્તવ ૧૫ 

ઉપાયજ્ઞો મહા ર્ૂર: સવશ માયા કવર્ારત: 

એત ત૭તશમ્ અહમ ્પ્રાપ્ત : ત્વ ત્સમીપમ ્કનર્ા ચર ૧૬ 

શુ્રણ ુતત્ િમશ સાહાય્યે યત્ િાયશમ્ વચનાન્ મમ ૧૭ 

સૌવણશ સ્ત્વમ્ મ્રુિો પૂત્વા કચરો રિત કપનતુકપૈઃ 

આશ્રમ ેતસ્ય રામ સ્ય સીતાયાૈઃ પ્રમુિે ચર ૧૮ 

ત્વામ્ ત ુકનસ્સમ્ર્યમ ્સીતા રુષ્વા ત ુમ્રુિ રૂકપણમ્ 

કુ્રહ્યતામ ્ઇકત પતાશરમ્ લક્ષ્મમણમ ્ચા૭કપતાસ્યકત ૧૯ 

તત સ્તયો: અપાયે ત ુર્ૂનયે સીતામ ્યતા સુિમ ્

કનરાપાતો હકરષ્યાકમ રાહુ શ્ચનર પ્રપામ ્ઇવ ૨0 

તતૈઃ પશ્ચાત્ સુિમ ્રામ ેપાયાશ હરણ િકર્શત ે

કવસ્રપ્તમ ્પ્રહકરષ્યાકમ કુ્રતા૭ત ેના૭નતરા૭૭ત્મના ૨૧ 

તસ્ય રામ િતામ ્શુ્રત્વા મારીચ સ્ય મહાત્મનૈઃ 

ર્ુષ્િમ ્સમ૭પવ ત્વક્રમ્ પકરરસ્તો પપૂવ હ  ૨૨ 

ઓષ્ટા પકર કલહન્ ર્ુષ્િૌ નેરૈ : અકનકમર્ ૈકરવ  

મ્રુત પૂત ઇવા૭૭તશસ્તુ રાવણમ્ સમુતૈિત  ૨૩ 

સ રાવણમ્ રસ્ત કવર્ણ્ણ ચેતા 

મહા વન ેરામ પરાક્રમજ્ઞૈઃ 

કુ્રતા૭0િકલ સ્ત ત્ત્વમ્ ઉવાચ વાક્યમ ્

કહતમ ્ચ તસ્મ ૈકહતમ ્આત્મન શ્ચ ૨૪ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ર્કટ્રમ્ર્ સ્સિશ : 

સપ્ત ત્ત્રમ્શ સ્સર્ક : 

ત ચ્ચુત્વા રાિસેનર સ્ય વાક્યમ્ વાક્ય કવર્ારતૈઃ 

પ્રત્યુવાચ મહા પ્રાજ્ઞો મારીચો રાિસેશ્વરમ્ ૧ 

સુલપાૈઃ પરુર્ા રાિન્ સતતમ્ કપ્રય વાકતનૈઃ 

અકપ્રય સ્ય ચ પત્ય સ્ય વક્તા શ્રોતા ચ તુલશપૈઃ ૨ 

ન નનૂમ્ પુત્યસ ેરામમ્ મહા વીયશમ ્િુણોન્નતમ ્

અયુક્ત ચાર શ્ચપલો મહેનર વરણોપમમ્ ૩ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિરામાયણમ ્

અરણ્યિામ્ટ: 
 

Page 78 of 162 
 

અકપ સ્વકસ્ત પવેત ્તાત સવેર્ામ ્પકુવ રિસામ ્

અકપ રામો ન સમ્કુ્રત્તૈઃ િુયાશ લ્લોિમ્ અરાિસમ ્૪ 

અકપ ત ેજીકવતા૭નતાય નોત્પન્ના િનિા૭૭ત્મજા 

અકપ સીતા કનકમત્તમ્ ચ ન પવ ેત્વ્યસનમ્ મમ ૫ 

અકપ ત્વામ્ ઈશ્વરમ્ પ્રાપ્ય િામ વ્રતુ્તમ્ કનરમ્િુર્મ્ 

ન કવનશ્યેત્ પુરી લમ્િા ત્વયા સહ સરાિસા ૬ 

ત્વ કત્વતૈઃ િામ વ્રતુ્તો કહ તુશ્ર્ીલૈઃ પાપ મકનરતૈઃ 

આત્માનમ ્સ્વ િનમ ્રાષ્ટરમ્ સ રાજા હકનત તુમશકતૈઃ ૭ 

ન ચ કપરા પકરત્યક્તો ના૭મયાશતૈઃ િતમ્ચન 

ન લુપ્તો ન ચ તુશ્ર્ીલો ન ચ િકરય પામ્સનૈઃ ૮ 

ન ચ તમશ િુણ ૈ હીન: િૌસલ્યા૭૭નનત વતશનૈઃ 

ન ચ તીક્ષ્મણો ન ચ પતૂાનામ્ સવેર્ામ ્ચ કહતે રતૈઃ ૯ 

વકમ્ચતમ્ કપતરમ ્રુષ્વા િૈિેય્યા સત્ય વાકતનમ ્

િકરષ્યા મીકત તમાશત્મા તતૈઃ પ્રવ્રકિતો વનમ ્૧0 

િૈિેય્યાૈઃ કપ્રય િામા૭તશમ ્કપતુ તશર્રત સ્ય ચ 

કહત્વા રાજ્યમ્ ચ પોિામ્ શ્ચ પ્રકવષ્ટો તણ્ટિા વનમ્ ૧૧ 

ન રામૈઃ િિશર્ સ્તાત ના૭કવત્વાન્ ના૭કિતકેનરયૈઃ 

અનુ્રતમ્ તુશ્રુતમ ્ચૈવ નવૈ ત્વમ્ વક્ત ુમહશકસ ૧૨ 

રામો કવક્રહવાન્ તમશૈઃ સાતુૈઃ સત્ય પરાક્રમૈઃ 

રાજા સવશ સ્ય લોિ સ્ય તેવાનામ્ ઇવ વાસવૈઃ ૧૩ 

િતમ્ ત્વમ્ તસ્ય વતૈેહીમ્ રકિતામ્ સ્વને તિેસા 

ઇચ્ચકસ પ્રસપમ ્હતુશમ્ પ્રપામ્ ઇવ કવવસ્વતૈઃ ૧૪ 

ર્રા૭કચશર્મ ્અનારુષ્યમ્ ચાપ િટ્િેનતનમ્ રણે 

રામા૭કનનમ ્સહસા તીપ્તમ્ ન પ્રવેષુ્ટમ ્ત્વમ્ અહશકસ ૧૫ 

તનુ વ્યાશકતત તીપ્તા૭૭સ્યમ્ ર્રા૭કચશર્મ ્અમર્શણમ્ 

ચાપ પાણ તરમ ્વીરમ ્ર્રુ સૈનય પ્રહાકરણમ ્૧૬ 

રાજ્યમ ્સુિમ ્ચ સમ્ત્યજ્ય જીકવતમ ્ચેષ્ટમ ્આત્મનૈઃ 

ના૭ત્યા૭૭સાતકયતુમ ્તાત રામા૭નતિમ્ ઇહા૭હશકસ ૧૭ 

અપ્રમેયમ ્કહ તત્તિેો યસ્ય સા િનિા૭૭ત્મજા 

ન ત્વમ્ સમતશ સ્તામ્ હતુશમ્ રામ ચાપા૭૭શ્રયામ ્વને ૧૮ 

તસ્ય સા નરકસમ્હ સ્ય કસમ્હોરસ્િ સ્ય પાકમની  

પ્રાણેપ્યો૭કપ કપ્રયતરા પાયાશ કનત્યમ ્અનુવ્રતા ૧૯ 

ન સા તર્શકયતુમ્ ર્ક્યા મૈકતકલ: ઓિકસ્વન: કપ્રયા  
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તીપ્ત સ્યેવ હુતાર્ સ્ય કર્િા સીતા સુમત્યમા ૨0 

કિમ્ ઉત્યમમ ્ઇમમ્ વ્યતશમ્ કુ્રત્વા ત ેરાિસા૭કતપ 

રુષ્ટ શ્ચેત્ ત્વમ્ રણે તને ત ત ૭નતમ્ તવ જીકવતમ ્૨૧ 

જીકવતમ ્ચ સુિમ ્ચૈવ રાજ્યમ્ ચૈવ સતુુલશપમ ્

ય કતચ્ચકસ કચરમ્ પોક્તુમ્ મા કુ્રતા રામ કવકપ્રયમ ્૨૨ 

સ સવૈૈઃ સકચવૈૈઃ સાતશમ્ કવપીર્ણ પુરોિમ:ૈ 

મમ્રકયત્વા ત ુતકમશષ્ટૈૈઃ કુ્રત્વા કનશ્ચયમ ્આત્મનૈઃ ૨૩ 

તોર્ાણામ્ ચ િુણાનામ ્ચ સમ્પ્રતાયશ પલા૭પલમ ્

આત્મન શ્ચ પલમ ્જ્ઞાત્વા રાિવ સ્ય ચ તત્ત્વતૈઃ 

કહતા૭કહતમ ્કવકનકશ્ચત્ય િમમ ્ત્વમ્ િતુશમ ્અહશકસ ૨૪ 

અહમ ્ત ુમનયે તવ ન િમમ ્રણે  

સમાિમમ્ િોસલ રાિ સૂનુના 

ઇતમ્ કહ પૂયૈઃ શુ્રણ ુવાક્યમ્ ઉત્તમમ ્

િમમ ્ચ યકુ્તમ્ ચ કનર્ાચરશે્વર ૨૫ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે સપ્ત કરમ્ર્ સ્સિશ : 

અષ્ટ ત્ત્રમ્શ સ્સર્ક : 

િતાકચ ત્ય૭પ્ય૭હમ ્વીયાશત્ પયશટન્ પ્રકુતવીમ ્ઇમામ ્

પલમ ્નાિ સહસ્ર સ્ય તારયન્ પવશતોપમૈઃ ૧ 

નીલ જીમૂત સમ્િાર્ સ્તપ્ત િામ્ચન િુણ્ટલૈઃ 

પયમ ્લોિ સ્ય િનયન્ કિરીટી પકરિા૭૭યતુૈઃ 

વ્યચરમ ્તણ્ટિા૭રણ્યમ્ રકર્ મામ્સાકન પિયન્ ૨ 

કવશ્વાકમરો૭ત તમાશત્મા મ કત્વરસ્તો મહા મકુનૈઃ 

સ્વયમ્ િત્વા તર્રતમ ્નરનેરમ્ ઇતમ ્અપ્રવીત્ ૩ 

અત્ય રિતુ મામ ્રામૈઃ પવશ િાલે સમાકહતૈઃ 

મારીચા નમ ેપયમ ્િોરમ ્સમુત્પન્નમ્ નરશે્વર ૪ 

ઇકત એવમ્ ઉક્તો તમાશત્મા રાજા તર્રત સ્તતા 

પ્રત્યુવાચ મહાપાિમ ્કવશ્વાકમરમ્ મહા મુકનમ ્૫ 

પાલો ત્વાતર્ વર્ો૭યમ્ અકુ્રતા૭સ્ત્ર શ્ચ રાિવૈઃ 

િામમ ્ત ુમમ યત્ સૈનયમ્ મયા સહ િકમષ્યકત ૬ 

પલેન ચતુરમ્િેણ સ્વયમ ્એત્ય કનર્ાચરાન્  

વકતષ્યાકમ મુકન શે્રષ્ટ ર્રુમ્ તવ યતેકપ્સતમ ્૭ 

ઇકત એવમ્ ઉક્તૈઃ સ મનુી રાજાનમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત ્

રામા ન્ના૭નયત્ પલમ ્લોિે પયાશપ્તમ ્તસ્ય રિસૈઃ ૮ 
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તેવતાનામ૭કપ પવાન્ સમરરે્ુ અકપપાલિ: ૯ 

આસીત્ તવ કુ્રતમ્ િમશ કરલોિે કવકતતમ્ નુ્રપ  

િામમ ્અસ્તુ મહત્ સૈનયમ્ કતષ્ટ કત્વહ પરમ્તપ  ૧0 

પાલો૭કપ એર્ મહા તજેાૈઃ સમતશ સ્તસ્ય કનક્રહે 

િકમષ્યે રામમ્ આતાય સ્વકસ્ત ત૭ેસ્ત ુપરમ્તપ  ૧૧ 

એવમ્ ઉક્ત્વા ત ુસ મકુન સ્તમ્ આતાય નુ્રપા૭૭ત્મિમ ્

િિામ પરમ પ્રીતો કવશ્વાકમરૈઃ સ્વમ્ આશ્રમમ ્૧૨ 

તમ્ તતા તણ્ટિા૭રણ્ય ેયજ્ઞમ્ ઉકત્તશ્ય તીકિતમ ્

પપૂવા૭વકસ્તતો રામ કશ્ચરમ્ કવસ્પારયન્ તનુૈઃ ૧૩ 

અજાત વ્યમ્િનૈઃ શ્રીમાન્ પાલૈઃ શ્યામૈઃ ર્ુપેિણૈઃ 

એિ વસ્ત્ર તરો તનવી કર્િી િનિ માલયા  ૧૪ 

ર્ોપયન્ તણ્ટિા૭રણ્યમ્ તીપ્તને સ્વને તિેસા 

અરુશ્યત તતા રામો પાલ ચનર ઇવોકતતૈઃ  ૧૫ 

તતો૭હમ ્મેિ સમ્િાર્ સ્તપ્ત િામ્ચન િુણ્ટલૈઃ 

પલી તત્ત વરો તપાશત્ આિિામ તતા૭૭શ્રમમ ્૧૬ 

તેન રુષ્ટૈઃ પ્રકવષ્ટો૭હમ ્સહસૈવ ઉત્યતા૭૭યુતૈઃ 

મામ ્ત ુરુષ્વા તનુૈઃ સજ્યમ્ અસમ્પ્રાનત શ્ચિાર સ: ૧૭ 

અવજાનન્ અહમ ્મોહાત્ પાલો૭યમ ્ઇકત રાિવમ્ 

કવશ્વાકમર સ્ય તામ ્વેકતમ્ અપ્યતાવમ્ કુ્રત ત્વરૈઃ ૧૮ 

તેન મકુ્ત સ્તતો પાણૈઃ કર્તૈઃ ર્રુ કનપહશણૈઃ 

તેના૭હમ ્તાકટતૈઃ કિપ્તૈઃ સમુરે ર્ત યોિને ૧૯ 

નેચ્ચતા તાત મામ ્હમ્તમુ્ તતા વીરણે રકિત:   

રામ સ્ય ર્ર વેિેન કનરસ્તો૭હમ ્અચતેનૈઃ  ૨0 

પાકતતો૭હમ ્તતા તને િમ્પીર ેસાિરા૭મ્પકસ 

પ્રાપ્ય સમ્જ્ઞામ ્કચરાત્ તાત લમ્િામ ્પ્રકત િતૈઃ પુરીમ ્૨૧ 

એવમ્ અકસ્મ તતા મકુ્તૈઃ સહાયા સ્તુ કનપાકતતાૈઃ 

અકુ્રતા૭સ્ત્રેણ રામેણ પાલેના૭કનલષ્ટ િમશણા  ૨૨ 

તન્ મયા વાયશમાણ સ્ત્વમ્ યકત રામેણ કવક્રહમ ્

િકરષ્યકસ આપતમ્ િોરામ્ કિપ્રમ્ પ્રાપ્યકસ રાવણ  ૨૩ 

ક્રીટા રકત કવકતજ્ઞાનામ ્સમાિોત્સવ ર્ાકલનામ ્

રિસામ ્ચૈવ સમ્તાપમ ્અનતશમ્ ચા૭૭હકરષ્યકસ ૨૪ 

હમ્યશ પ્રાસાત સમ્પાતામ ્નાના રત્ન કવપકૂર્તામ ્

રક્ષ્યકસ ત્વમ્ પુરીમ ્લમ્િામ ્કવનષ્ટામ ્મકૈતલી કુ્રતે ૨૫ 
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અિુવશનતો૭કપ પાપાકન ર્ુચયૈઃ પાપ સમ્શ્રયાત ્

પર પાપૈ: કવનશ્યકનત મત્સ્યા નાિ હ્રતે યતા ૨૬ 

કતવ્ય ચનતન કતક્તામ્િાન્ કતવ્યા૭૭પરણ પૂકર્તાન ્

રક્ષ્યકસ અકપહતાન્ પમૂૌ તવ તોર્ાત્ ત ુરાિસાન્ ૨૭ 

હ્રતુ તારાન્ સતારામ ્શ્ચ તર્ કવરવતો કતર્ૈઃ 

હત ર્ેર્ાન્ અર્રણાન્ રક્ષ્યકસ ત્વમ્ કનર્ાચરાન્ ૨૮ 

ર્ર જાલ પકરકિપ્તામ્ અકનન જ્વાલા સમા વ્રતુામ ્

પ્રતક્ત પવનામ્ લમ્િામ ્રક્ષ્યકસ ત્વમ્ ન સમ્ર્ય: ૨૯ 

પર તાર અકપમર્ાશત્ ત ુન અનયત્ પાપતરમ્ મહત્  

પ્રમતાનામ્ સહસ્રાકણ તવ રાિન્ પકરક્રહૈઃ ૩0 

પવ સ્વ તાર કનરતૈઃ સ્વ િુલમ્ રિ રાિસ 

માનમ્ વ્રુકત્તમ્ ચ રાજ્યમ્ ચ જીકવતમ્ ચષે્ટમ્ આત્મનૈઃ ૩૧ 

િળરાકણ સૌમ્યાકન કમર વિશમ ્તતૈવ ચ  

યતીચ્ચકસ કચરમ ્પોક્તમુ્ મા કુ્રતા રામ કવકપ્રયમ ્૩૨ 

કનવાયશમાણૈઃ સુહ્રતુા મયા પ્રુર્મ ્

પ્રસહ્ય સીતામ ્યકત તર્શકયષ્યકસ 

િકમષ્યકસ િીણ પલૈઃ સપાનતવો 

યમ િયમ ્રામ ર્રા૭૭ત્ત જીકવતૈઃ   ૩૩ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે અષ્ટ કરમ્ર્ સ્સિશ : 

એર્ોન ચવિાત્રમ્શ સ્સર્ક : 

એવમ્ અકસ્મ તતા મકુ્તૈઃ િતકમ્ચત્ તેન સમ્યિેુ 

ઇતાનીમ્ અકપ ય ત્વ્રુત્તમ્ ત ચ્ચુણુષ્વ ય તુત્તરમ્ ૧ 

રાિસાપ્યામ્ અહમ ્ત્વાપ્યામ ્અકનકવશણ્ણ સ્તતા કુ્રતૈઃ 

સકહતો મ્રુિ રૂપાપ્યામ્ પ્રકવષ્ટો તણ્ટિા વનમ ્૨ 

તીપ્ત કિહ્વો મહા િાય સ્તીક્ષ્મણ શુ્રણ્િો મહા પલૈઃ 

વ્યચરમ ્તણ્ટિા૭રણ્યમ્ મામ્સ પિો મહા મ્રુિૈઃ ૩ 

અકનનહોરેર્ુ તીતેર્ુ ચૈત્ય વ્રુિેર્ુ રાવણ 

અત્યનત િોરો વ્યચરમ ્સ્તાપસામ્ સ્તાન ્સમ્પ્રતર્શયન્ ૪ 

કનહત્ય તણ્ટિા૭રણ્યે તાપસાન્ તમશચાકરણૈઃ 

રકતરાકણ કપપમ ્સ્તેર્ામ્ તતા મામ્સાકન પિયન્ ૫ 

રકર્ મામ્સા૭ર્નૈઃ કૂ્રર સ્ત્રાસયન્ વન િોચરાન ્

તતા રકતર મત્તો૭હમ ્વ્યચરમ્ તણ્ટિા વનમ ્

તતા૭હમ ્તણ્ટિા૭રણ્યે કવચરન્ તમશ તૂર્િૈઃ ૬ 
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આસાતયમ ્તતા રામમ ્તાપસમ્ તમશમ ્ચાકરણમ્ 

વૈતેહીમ ્ચ મહા પાિામ ્લક્ષ્મમણમ ્ચ મહા રતમ ્૭ 

તાપસમ ્કનયતા૭૭હારમ્ સવશ પૂત કહતે રતમ ્

સો૭હમ ્વનિતમ ્રામમ્ પકરપૂય મહા પલમ્ ૮ 

તાપસો૭યમ ્ઇકત જ્ઞાત્વા પૂવશ વૈરમ ્અનુસ્મરન ્

અપ્યતાવમ્ કહ સુસમ્કુ્રત્ત સ્તીક્ષ્મણ શુ્રઙ્કો મ્રુિા૭૭કુ્રકતૈઃ ૯ 

કિિામ્સુ: અકુ્રત પ્રજ્ઞ સ્તમ્ પ્રહારમ્ અનુસ્મરન ્

તેન મકુ્તા સ્ત્રયો પાણાૈઃ કર્તાૈઃ ર્રુ કનપહશણાૈઃ 

કવકુ્રષ્ય પલવ ચ્ચાપમ ્સુપણાશ૭કનલ કનસ્સ્વના: ૧0 

ત ેપાણા વજ્ર સમ્િાર્ાૈઃ સુિોરા રક્ત પોિનાૈઃ 

આિક્મુૈઃ સકહતાૈઃ સવે રયૈઃ સન્નત પવશણૈઃ ૧૧ 

પરાક્રમજ્ઞો રામ સ્ય ર્ટો રુષ્ટ પયૈઃ પુરા 

સમુત્પ્રાનત સ્તતો મકુ્ત  સ્તા વુપૌ રાિસૌ હતૌ ૧૨ 

ર્રણે મુક્તો રામ સ્ય િતકમ્ચત્ પ્રાપ્ય જીકવતમ ્

ઇહ પ્રવ્રાકિતો યકુ્ત સ્તાપસો૭હમ ્સમાકહતૈઃ ૧૩ 

વ્રુિે વ્રુિે કહ પશ્યાકમ ચીર કુ્રષ્ણા૭કિના૭મ્પરમ્ 

કુ્રહીત તનરુ્મ ્રામમ્ પાર્ હસ્તમ્ ઇવા૭નતિમ ્૧૪ 

અકપ રામ સહસ્રાકણ પીતૈઃ પશ્યાકમ રાવણ 

રામ પૂતમ્ ઇતમ્ સવશમ ્અરણ્યમ્ પ્રકતપાકત મે ૧૫ 

રામમ્ એવ કહ પશ્યાકમ રકહતે રાિસેશ્વર 

રુષ્વા સ્વપ્નિતમ્ રામમ્ ઉત્પ્રમાકમ કવચેતનૈઃ ૧૬ 

રિારા૭૭તીકન નામાકન રામ રસ્ત સ્ય રાવણ 

રત્નાકન ચ રતા શ્ચૈવ રાસમ્ સમ્િનયકનત મે ૧૭ 

અહમ ્તસ્ય પ્રપાવજ્ઞો ન યુત્તમ ્તને ત ેિમમ્ 

પકલમ્ વા નમુકચમ ્વા૭કપ હનયા કત્ત રિુ નમ્તન: ૧૮ 

રણે રામેણ યુત્તસ્વ િમામ્ વા િુર રાિસ  

ન ત ેરામ િતા િાયાશ યકત મામ ્રષુ્ટમ્ ઇચ્ચકસ ૧૯ 

પહવ: સાતવો લોિે યકુ્તા તમશમ્ અનુકષ્ટતા: 

પરરે્ામ્ અપરાતેન કવનષ્ટા: સપકરચ્ચતા:  ૨0 

સો૭હમ ્તવા૭પરાતને કવનશ્યયેમ્ કનર્ાચર  

િુર ય ત્તે િમમ ્તત્ત્વ મ૭હમ ્ત્વા૭ના૭નુયાકમ હ૨૧  

રામ શ્ચ કહ મહા તજેા મહા સત્ત્વો મહા પલ: 

અકપ રાિસ લોિ સ્ય ન પવેત્ અનતિો૭કપ સ: ૨૨ 
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યકત ર્ૂપશણિા હેતો: િનસ્તાન િત: િર: 

અકતવ્રુત્તો હત: પૂવશમ્ રામેણા૭કનલષ્ટ િમશણા ૨૩ 

અર પ્રૂકહ યતા તત્વમ્ િો રામ સ્ય વ્યકતક્રમ:  ૨૪ 

ઇતમ્ વચો પનતુ કહતાકતશના મયા 

ય તોચ્યમાનમ્ યકત ના૭કપપત્સ્યસ ે

સપાનતવ સ્ત્યક્ષ્યકસ જીકવતમ્ રણે 

હતો૭ત્ય રામેણ ર્ર:ૈ અકિહ્મિૈૈઃ  ૨૫ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે એિોન ચત્વાકરમ્ર્ સ્સિશ : 

ચત્વાકરમ્ર્ સ્સિશ : 

મારીચને ત ુત ત્વાક્યમ ્િમમ ્યુક્તમ ્ચ કનર્ાચર: 

ઉક્તો ન પ્રકતિક્રાહ મતુશ િામ ઇવૌ ર્તમ્ ૧ 

તમ્ પત્ય કહત વક્તારમ ્મારીચમ ્રાિસા૭કતપૈઃ 

અપ્રવીત્ પરર્મ ્વાક્યમ ્અયુક્તમ ્િાલ ચોકતતૈઃ ૨ 

ય કત્િલૈ ત ત૭યુક્તા૭તશમ્ મારીચ મકય િત્યત ે

વાક્યમ ્કનષ્પલમ ્અત્યતશમ્ ઉપ્તમ્ પીિમ ્ઇવૌર્ર ે૩ 

ત્વ ત્વાકૈ્ય નશ ત ુમામ ્ર્ક્યમ્ પેત્તુમ ્રામ સ્ય સમ્યુિે 

પાપ ર્ીલ સ્ય મૂિશ  સ્ય માનુર્ સ્ય કવરે્ર્તૈઃ ૪ 

ય સ્ત્યક્ત્વા સુહ્રતુો રાજ્યમ્ માતરમ ્કપતરમ ્તતા 

સ્ત્રી વાક્યમ ્પ્રાકુ્રતમ્ શુ્રત્વા વનમ ્એિ પતે િતૈઃ ૫ 

અવશ્યમ્ ત ુમયા તસ્ય સમ્યુિે િર િાકતનૈઃ 

પ્રાણૈૈઃ કપ્રયતરા સીતા હતશવ્યા તવ સકન્નતૌ ૬ 

એવમ્ મે કનકશ્ચતા પુકત્ત: હ્રકુત મારીચ વતશત ે

ન વ્યાવતશકયતુમ ્ર્ક્યા સેનરૈ: અકપ સુરા૭સુરૈૈઃ ૭ 

તોર્મ ્િુણમ્ વા સમ્પ્રષુ્ટ  સ્ત્વમ્ એવમ્ વક્તમુ ્અહશકસ 

અપાયમ્ વા૭કપ ઉપાયમ્ વા િાયશ સ્યા૭સ્ય કવકનશ્ચયે ૮ 

સમ્પ્રષુ્ટેન ત ુવક્તવ્યમ્ સકચવેન કવપકશ્ચતા 

ઉત્યતા૭0િકલના રાજ્ઞ ેય ઇચ્ચે ત્પૂકતમ્ આત્મનૈઃ ૯ 

વાક્યમ ્અપ્રકતિૂલમ ્ત ુમ્રુતુ પૂવશમ્ ર્ુપમ્ કહતમ ્

ઉપચારણે યકુ્તમ્ ચ વક્તવ્યો વસુતા૭કતપૈઃ ૧0 

સ અવમતશમ્ ત ુય ત્વાક્યમ્ મારીચ કહતમ ્ઉચ્યત ે

ના૭કપનનતકત ત રાજા માના૭હો માન વકિશતમ ્૧૧ 

પમ્ચ રૂપાકણ રાજાનો તારયકનત અકમતૌિસૈઃ 

અનને કરનર સ્ય સોમ સ્ય યમ સ્ય વરણ સ્ય ચ ૧૨ 
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ઔષ્ણ્યમ્ તતા કવક્રમમ્ ચ સૌમ્યમ ્તણ્ટમ ્પ્રસન્નતામ ્

તારયકમ્ત મહાત્માનો રાજાન: િણતાચર  

તસ્માત્ સવાશ સ્વ૭વસ્તાસુ માનયાૈઃ પજૂ્યા શ્ચ પાકતશવાૈઃ ૧૩ 

ત્વમ્ ત ુતમશમ ્અકવજ્ઞાય િેવલમ્ મોહમ ્આકસ્તતૈઃ 

અપ્યાિતમ ્મામ ્તૌરાત્મ્યાત ્પરર્મ ્વક્તુમ ્ઇચ્ચકસ  ૧૪ 

િુણ તોર્ૌ ન પ્રુચ્ચાકમ િમમ ્ચા૭૭ત્મકન રાિસ 

મયોક્તમ્ તવ ચ એતાવત્  સમ્પ્રત્ય૭કમત કવક્રમ  ૧૫ 

અકસ્મમ્ સ્તુ ત્વમ્ મહા કુ્રત્યે સાહાય્યમ ્િતુશમ્ અહશકસ 

શુ્રણ ુત ત્િમશ સાહાય્યે યત્િાયશમ્ વચનાન્ મમ  ૧૬ 

સૌવણશ સ્ત્વમ્ મ્રુિો પૂત્વા કચરો રિત કપનતુકપૈઃ 

આશ્રમ ેતસ્ય રામ સ્ય સીતાયા: પ્રમુિે ચર   ૧૭ 

પ્રલોપકયત્વા વૈતેહીમ ્યતેષ્ટમ્ િનતુમ્ અહશકસ ૧૮ 

ત્વામ્ ત ુમાયા મ્રુિમ ્રષુ્વા િામ્ચનમ ્જાત કવસ્મયા 

આનયનૈમ્ ઇકત કિપ્રમ ્રામમ્ વક્ષ્યકત મૈકતલી ૧૯ 

અપક્રાનતે ત ુિાિુત્સ્ત ેતરૂમ્ યાત્વા કહ ઉતાહર    

હા સીતે લક્ષ્મમણે ત્યેવમ્ રામ વાક્યા૭ન ુરૂપિમ ્ ૨0 

ત ચ્ચુત્વા રામ પતવીમ ્સીતયા ચ પ્રચોકતત: 

અનુિચ્ચકત સમ્પ્રામ્ત: સૌકમકર: અકપ સૌહ્રતુાત્  ૨૧ 

અપક્રાનતે ચ િાિુસ્તે લક્ષ્મમણે ચ યતા સુિમ ્  

આનકયષ્યાકમ વતૈેહીમ ્સહસ્રા૭િૈઃ ર્ચીમ ્ઇવ ૨૨ 

એવમ્ કુ્રત્વા કત્વતમ ્િાયશમ્ ય તેષ્ટમ ્િચ્ચ રાિસ 

રાજ્યસ્ય અતશમ્ પ્રતાસ્યાકમ મારીચ તવ સુવ્રત ૨૩ 

િચ્ચ સૌમ્ય કર્વમ ્માિશમ્ િાયશસ્યા૭સ્ય કવવ્રતુ્તય ે

અહમ ્ત્વા૭નુિકમષ્યાકમ સ રતો તમ્ટિા વનમ ્ ૨૪ 

પ્રાપ્ય સીતામ્ અયતુ્તેન વમ્ચકયત્વા ત ુરાિવમ્ 

લમ્િામ ્પ્રકત િકમષ્યાકમ કુ્રત િાયશૈઃ સહ ત્વયા ૨૫ 

ન ચતે્  િરોકર્ મારીચ હકનમ ત્વામ્ અહમ ્અત્ય વૈ  

એતત્ િાયશમ્ અવશ્યમ ્મે પલા ત૭કપ િકરષ્યકસ ૨૬ 

રાજ્ઞો કહ પ્રકતિૂલસ્તો ન જાતુ સુિમ ્એતતે ૨૭ 

આસાત્ય તમ્ જીકવત સમ્ર્ય સ્ત ે

મ્રુત્યુ રુશવો હ્યત્ય મયા કવરત્ય 

એત ત્યતાવત્ પ્રકતકુ્રહ્ય પુત્ત્યા 

ય ત૭ર પત્યમ ્િુર તત ્તતા ત્વમ્  ૨૮ 
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ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ચત્વાકરમ્ર્ સ્સિશ : 

એર્ ચવિાત્રમ્શ સ્સર્ક : 

આજ્ઞપ્તો રાિવ ત્વાક્યમ્ પ્રકતિૂલમ્ કનર્ાચરૈઃ 

અપ્રવીત્ પરર્મ ્વાક્યમ ્મારીચો રાિસા૭કતપમ ્૧ 

િેના૭યમ ્ઉપકતષ્ટ  સ્ત ેકવનાર્ૈઃ પાપ િમશણા 

સ પુર સ્ય સ રાષ્ટર  સ્ય સા માત્ય સ્ય કનર્ાચર ૨ 

િ  સ્ત્વયા સુકિના રાિન્ ના૭કપનનતકત પાપકુ્રત્ 

િે નેતમ ્ઉપકતષ્ટમ્ ત ેમ્રુત્યુ ત્વારમ ્ઉપાયતૈઃ ૩ 

ર્રવ સ્તવ સવુ્યક્તમ્ હીન વીયાશ કનર્ાચરા: 

ઇચ્ચકનત ત્વામ્ કવનશ્યનતમ્ ઉપરત્તમ્ પલીયસા ૪ 

િે નેતમ ્ઉપકતષ્ટમ્ ત ેિુરેણા૭કહત વાકતના 

ય સ્ત્વામ્ ઇચ્ચકત નશ્યનતમ્ સ્વ કુ્રતેન કનર્ાચર ૫ 

વત્યાૈઃ િલુ ન હનયનતે સકચવા સ્તવ રાવણ 

ય ેત્વામ્ ઉત્પતમ્ આરૂટમ્ ન કનકુ્રહ્ણકનત સવશર્ૈઃ ૬ 

અમાત્યૈૈઃ િામ વ્રુત્તો કહ રાજા િાપતમ્ આકશ્રતૈઃ 

કનક્રાહ્યૈઃ સવશતા સકત્પ  નશ કનક્રાહ્યો કનકુ્રહ્યસે ૭ 

તમશમ ્અતશમ્ ચ િામમ ્ચ યર્ શ્ચ િયતામ્ વર 

સ્વાકમ  પ્રસાતાત્ સકચવાૈઃ પ્રાપ્નુવકનત કનર્ાચર ૮ 

કવપયશય ેત ુતત્ સવશમ ્વ્યતશમ્ પવકત રાવણ 

વ્યસનમ્ સ્વાકમ વૈિુણ્યાત્ પ્રાપ્નુ વનતીતર ેિનાૈઃ ૯ 

રાિ મલૂો કહ તમશ શ્ચ િય શ્ચ િયતામ્ વર 

તસ્માત્ સવાશ સ્વ૭વસ્તાસુ રકિતવ્યો નરા૭કતપા: ૧0 

રાજ્યમ ્પાલકયતુમ્ ર્ક્યમ્ ન તીક્ષ્મણેન કનર્ાચર 

ન ચા૭કપ પ્રકતિૂલેન ના૭કવનીતને રાિસ  ૧૧ 

ય ેતીક્ષ્મણ મનરાૈઃ સકચવા પજ્યનતે સહ તને વૈ 

કવર્મે તુરિા:  ર્ીક્રા મનત સારતયો યતા ૧૨ 

પહવૈઃ સાતવો લોિે યકુ્ત તમશમ ્અનુકષ્ટતાૈઃ 

પરરે્ામ્ અપરાતેન કવનષ્ટાૈઃ સપકરચ્ચતાૈઃ  ૧૩ 

સ્વાકમના પ્રકતિૂલેન પ્રજા સ્તીક્ષ્મણેન રાવણ 

રક્ષ્યમાણા ન વતશનતે મરે્ા િોમાયનુા યતા ૧૪ 

અવશ્યમ્ કવનકર્ષ્યકનત સવે રાવણ રાિસાૈઃ 

યેર્ામ્ ત્વમ્ િિશર્ો રાજા તુપુશકત્ત: અકિતેકનરયૈઃ ૧૫ 

ત કતતમ્ િાિતાળીયમ ્િોરમ ્આસાકતતમ ્મયા 
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અરૈવ ર્ોચનીય સ્ત્વમ્ સ સૈનયો કવનકર્ષ્યકસ  ૧૬ 

મામ ્કનહત્ય ત ુરામ શ્ચ ન કચરાત્ ત્વામ્ વકતષ્યકત 

અનેન કુ્રત કુ્રત્યો૭કસ્મ કમ્રયે ય ત૭કરણા હતૈઃ ૧૭ 

તર્શનાત્ એવ રામ સ્ય હતમ્ મામ ્ઉપતારય 

આત્માનમ ્ચ હતમ ્કવકત્ત હ્રતુ્વા સીતામ ્સપાનતવમ ્૧૮ 

આનકયષ્યકસ ચતે્ સીતામ્ આશ્રમાત્ સકહતો મયા 

નૈવ ત્વમ્ અકસ નૈવા૭હમ્ નૈવ લમ્િા ન રાિસાૈઃ ૧૯ 

કનવાયશમાણ સ્તુ મયા કહતૈકર્ણા 

ન મ્રુષ્યસે વાક્યમ ્ઇતમ ્કનર્ાચર 

પરતે િલ્પા કહ િતા યરુ્ો નરા 

કહતમ ્ન કુ્રહ્ણકનત સહુ્રકુત્પ: ઈકરતમ ્૨0 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે એિ ચત્વાકરમ્ર્ સ્સિશ : 

ત્વિ ચવિાત્રમ્શ સ્સર્ક : 

એવમ્ ઉક્ત્વા ત ુપરર્મ્ મારીચો રાવણમ્ તતૈઃ 

િચ્ચાવૈઃ ઇત્ય૭પ્રવી ત્તીનો પયા રાકરમ્ચર પ્રપોૈઃ ૧ 

રુષ્ટા શ્ચા૭હમ ્પનુ સ્તને ર્ર ચાપા૭કસ તાકરણા 

મ ત્વતોત્યત ર્સ્ત્રેણ કવનષ્ટમ્ જીકવતમ ્ચ મે ૨ 

ન કહ રામમ્ પરાક્રમ્ય જીવન્ પ્રકતકનવતશતે  

વતશતે પ્રકતરૂપો૭સૌ યમ તમ્ટ હતસ્ય ત ે ૩ 

કિમ્ ન ુર્ક્યમ ્મયા િતુશમ્ એવમ્ ત્વકય તુરા૭૭ત્મકન 

એર્ િચ્ચા મ્ય૭હમ ્તાત સ્વકસ્ત ત૭ેસ્તુ કનર્ાચર ૪ 

પ્રહ્રષુ્ટ સ્ત્વ૭પવત્ તને વચનેન સ રાિસૈઃ 

પકરષ્વજ્ય સુસકમ્િષ્ટમ ્ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૫ 

એત ચ્ચૌણ્ટીયશ યુક્તમ ્તે મ ચ્ચમ્તાકતવ પાકર્તમ ્

ઇતાનીમ્ અકસ મારીચૈઃ પૂવશમ્ અનયો કનર્ાચરૈઃ ૬ 

આરહ્યતામ ્અયમ ્ર્ીક્રમ્ િિો રત્ન કવપૂકર્તૈઃ 

મયા સહ રતો યુક્તૈઃ કપર્ાચ વતનૈૈઃ િરૈૈઃ ૭ 

પ્રલોપકયત્વા વૈતેહીમ્ યતેષ્ટમ્ િમ્તુમ્ અહશકસ  

તામ ્ર્ૂનયે પ્રસપમ્ સીતામ્ આનકયષ્યાકમ મૈકતલીમ્ ૮ 

તતો રાવણ મારીચૌ કવમાનમ્ ઇવ તમ્ રતમ ્

આરહ્ય યયતુૈઃ ર્ીક્રમ્ તસ્મા તા૭૭શ્રમ મણ્ટલાત્ ૯ 

તતૈવ તર પશ્યનતૌ પટ્ટણાકન વનાકન ચ 

કિરીમ ્શ્ચ સકરતૈઃ સવાશ રાષ્ટર ાકણ નિરાકણ ચ  ૧0 
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સમેત્ય તણ્ટિા૭રણ્યમ ્રાિવ સ્યા૭૭શ્રમમ્ તતૈઃ 

તતર્શ સહ મારીચો રાવણો રાિસા૭કતપૈઃ  ૧૧ 

અવતીયશ રતાત્ તસ્માત ્તતૈઃ િામ્ચન પરૂ્ણાત ્

હસ્તે કુ્રહીત્વા મારીચમ ્રાવણો વાક્યમ ્અપ્રવીત્ ૧૨ 

એત રામા૭૭શ્રમ પતમ ્રુશ્યતે િતળી વ્રતુમ ્

કક્રયતામ ્તત ્સિે ર્ીક્રમ્ યત૭તશમ્ વયમ્ આિતાૈઃ ૧૩ 

સ રાવણ વચૈઃ શુ્રત્વા મારીચો રાિસ સ્તતા 

મ્રુિો પૂત્વા૭૭શ્રમ ત્વાકર રામ સ્ય કવચચાર હ ૧૪ 

સ ત ુરૂપમ ્સમાસ્તાય મહત્ અત્પુત તર્શનમ ્ 

મકણ પ્રવર શુ્રમ્િા૭ક્રૈઃ કસતા૭કસત મુિા૭૭કુ્રકતૈઃ ૧૫ 

રક્ત પત્મોત્પલ મુિ ઇનર નીલોત્પલ શ્રવાૈઃ 

કિકમ્ચ તપ્યુન્નત ક્રીવ ઇનર નીલ કનપોતરૈઃ  ૧૬ 

િુમ્તેમ્તુ વજ્ર સમ્િાર્મ્ ઉતરમ્ ચા૭સ્ય પાસ્વરમ ્ 

મતૂિ કનપ પાશ્વશ શ્ચ પત્મ કિમ્િલ્િ સકન્નપૈઃ ૧૭ 

વૈટૂયશ સમ્િાર્ િુર સ્તન ુિઙ્કૈઃ સુસમ્હતૈઃ 

ઇમ્રા૭૭યતુ સવણને પુચ્ચે નોત્વશમ્ કવરાકિતા ૧૮ 

મનોહર કસ્નક્ત વણો રત્નૈ નાશના કવતૈ વ્રુશતૈઃ 

િણેન રાિસો જાતો મ્રિુૈઃ પરમ ર્ોપનૈઃ  ૧૯ 

વનમ ્પ્રજ્વલયન્ રમ્યમ ્રામા૭૭શ્રમ પતમ્ ચ તત ્

મનોહરમ ્તર્શનીયમ ્રૂપમ્ કુ્રત્વા સ રાિસૈઃ ૨0 

પ્રલોપના૭તશમ્ વતૈેહ્યા નાના તાતુ કવકચકરતમ ્

કવચરન્ િચ્ચતે સમ્યિ્ ર્ાત્વલાકન સમનતતૈઃ ૨૧ 

રૂપ્યૈ કપનતુ ર્તૈ કશ્ચરો પૂત્વા ચ કપ્રય તર્શનૈઃ 

કવટપીનામ ્કિસલયાન ્પ0ક્ત્વાતન્ કવચચાર હ ૨૨ 

િતળી કુ્રહિમ ્િત્વા િકણશિારાન્ ઇત સ્તતૈઃ 

સમાશ્રયન્ મનત િકતૈઃ સીતા સમ્તર્શનમ્ તતા ૨૩ 

રાજીવ કચર પ્રષુ્ટૈઃ સ કવરરાિ મહા મ્રુિૈઃ 

રામા૭૭શ્રમ પતાપ્યાર્ ેકવચચાર યતા સુિમ ્૨૪ 

પુનર્ િત્વા કનવ્રતુ્ત શ્ચ કવચચાર મ્રુિોત્તમૈઃ 

િત્વા મુહૂતશમ્ ત્વરયા પનુૈઃ પ્રકતકનવતશતે ૨૫ 

કવક્રીટમ ્શ્ચ પનુ પૂશમૌ પુનર્ એવ કનર્ીતકત 

આશ્રમ ત્વારમ ્આિમ્ય મ્રુિ યૂતાકન િચ્ચકત ૨૬ 

મ્રુિ યૂતૈૈઃ અનુિતૈઃ પુનરવે કનવતશત ે
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સીતા તર્શનમ ્આિામ્િન્ રાિસો મ્રુિતામ ્િતૈઃ 

પકરપ્રમકત કચરાકણ મણ્ટલાકન કવકનષ્પતન્  ૨૭ 

સમુત્વીક્ષ્ય ચ સવે તમ્ મ્રુિા યે૭નયે વનેચરાૈઃ 

ઉપિમ્ય સમાક્રાય કવરવકનત કતર્ો તર્  ૨૮ 

રાિસૈઃ સો૭કપ તાન ્વનયાન્ મ્રુિાન્ મ્રુિ વત ેરતૈઃ 

પ્રચ્ચાતના૭તશમ્ પાવસ્ય ન પિયકત સમ્સ્પ્રુર્ન્ ૨૯ 

તકસ્મન્ એવ તતૈઃ િાલે વૈતેહી ર્ુપ લોચના 

િુસુમા૭પચયે વ્યક્રા પાતપાન્ અત્ય૭વતશત ૩0 

િકણશિારાન્ અર્ોિામ ્શ્ચ ચતૂામ ્શ્ચ મકતરિેણા 

િુસુમાન્ અપકચનવનતી ચચાર રકચરા૭૭નના ૩૧ 

અનહાશ૭રણ્ય વાસસ્ય સા તમ્ રત્ન મયમ ્મ્રુિમ ્

મુક્તા મકણ કવકચરામ૭્િમ્ તતર્શ પરમામ૭્િના ૩૨ 

સા તમ્ રકચર તમ્તોષ્ટી રૂપ્ય તાતુ તનૂરહમ ્

કવસ્મયોત્પુલ્લ નયના સસ્નેહમ્ સમતુૈિત ૩૩ 

સ ચ તામ ્રામ તકયતામ ્પશ્યન્ માયા મયો મ્રિુૈઃ 

કવચચાર તત સ્તર તીપયન્ ઇવ ત ત્વનમ્ ૩૪ 

અરુષ્ટ પૂવશમ્ તમ્ રુષ્વા નાના રત્ન મયમ ્મ્રુિમ ્

કવસ્મયમ ્પરમમ ્સીતા િિામ િનિા૭૭ત્મજા   ૩૫ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે કત્વ ચત્વાકરમ્ર્ સ્સિશ : 

ત્ત્ર ચવિાત્રમ્શ સ્સર્ક : 

સા તમ્ સમ્પ્રકે્ષ્ય સશુ્રોણી િુસુમા નય૭પકચનવતી 

હેમ રાિત વણાશપ્યામ્ પાશ્વાશપ્યામ્ ઉપર્ોકપતમ ્૧ 

પ્રહ્રષુ્ટા ચા૭નવત્યામ્િી મ્રુષ્ટ હાટિ વકણશની 

પતાશરમ્ મ૭કપચા૭૭ક્રનત લક્ષ્મમણમ ્ચા૭કપ સાયુતમ્ ૨ 

આહૂય આહૂય ચ પનુ: તમ્ મ્રુિમ ્સાતુ વીિતે  

આિચ્ચ આિચ્ચ ર્ીક્રમ ્વૈ આયશ પુર સહા૭નિુ  ૩ 

તયા૭૭હૂતૌ નર વ્યાક્રૌ વૈતેહ્યા રામ લક્ષ્મમણૌ 

વીિમાણૌ ત ુતમ્ તેર્મ ્તતા તરરુ્તુ મ્રુશિમ ્૪ 

ર્મ્િમાન સ્તુ તમ્ રુષ્વા લક્ષ્મમણો રામમ્ અપ્રવીત ્

તમ્ એવૈનમ ્અહમ ્મનયે મારીચમ ્રાિસમ ્મ્રિુમ ્૫ 

ચરનતો મ્રુિયામ ્હ્રષુ્ટાૈઃ પાપેન ઉપાકતના વન ે

અનેન કનહતા રામ રાજાનૈઃ િામ રૂકપણા ૬ 

અસ્ય માયાકવતો માયા મ્રુિ રૂપમ ્ઇતમ્ કુ્રતમ ્
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પાનુમ ત્પરુર્ વ્યાક્ર િનતવશ પુર સકન્નપમ ્૭ 

મ્રુિો હ્યવેમ્ કવતો રત્ન કવકચરો ના૭કસ્ત રાિવ 

િિત્યામ્ િિતી નાત માયૈર્ા કહ ન સમ્ર્યૈઃ ૮ 

એવમ્ પ્રુવાણમ્ િાિુત્સ્તમ્ પ્રકતવાયશ ર્ુકચ કસ્મતા 

ઉવાચ સીતા સમ્હ્રષુ્ટા ચત્મના (ચમશણા) હ્રતુ ચતેના ૯ 

આયશપુરા૭કપ રામો૭સૌ મ્રુિો હરકત મે મનૈઃ 

આનયનૈમ્ મહા પાહો ક્રીટા૭તશમ્ નો પકવષ્યકત ૧0 

ઇહા૭૭શ્રમ પતે૭સ્માિમ્ પહવૈઃ પુણ્ય તર્શનાૈઃ 

મ્રુિા શ્ચરકનત સકહતા શ્ચમરાૈઃ સ્રુમરા સ્તતા ૧૧ 

રિાૈઃ પ્રુર્ત સમ્િા શ્ચ વાનરાૈઃ કિન્નરા સ્તતા 

કવચરકનત મહા પાહો રૂપ શે્રષ્ટા મનો હરા: ૧૨ 

ન ચા૭સ્ય સરુર્ો રાિન્ રષુ્ટ પૂવો મ્રુિૈઃ પુરા 

તિેસા િમયા તીપ્ત્યા યતા૭યમ ્મ્રુિ સત્તમૈઃ ૧૩ 

નાના વણશ કવકચરા૭0િો રત્ન કપનતુ સમાકચતૈઃ 

ત્યોતયન્ વનમ ્અવ્યક્રમ્ ર્ોપતે ર્કર્ સકન્નપૈઃ ૧૪ 

અહો રૂપમ ્અહો લક્ષ્મમીૈઃ સ્વર સમ્પ ચ્ચ ર્ોપના 

મ્રુિો૭ત્પુતો કવકચરો૭સૌ હ્રતુયમ્ હરતીવ મે ૧૫ 

યકત ક્રહણમ્ અપ્યકેત જીવન્ એવ મ્રુિ સ્તવ 

આશ્ચયશ પતૂમ્ પવકત કવસ્મયમ ્િનકયષ્યકત ૧૬ 

સમાપ્ત વન વાસાનામ ્રાજ્યસ્તાનામ્ ચ નૈઃ પનુૈઃ 

અમ્તૈઃ પુર કવપૂર્ા૭તો મ્રુિ એર્ પકવષ્યકત ૧૭ 

પરતસ્યા૭૭યશ પુર સ્ય શ્વશૂ્રણામ્ મમ ચ પ્રપો 

મ્રુિ રૂપમ ્ઇતમ્ કતવ્યમ્ કવસ્મયમ ્િનકયષ્યકત ૧૮ 

જીવન્ ન યકત ત૭ેપ્યેકત ક્રહણમ્ મ્રુિ સત્તમૈઃ 

અકિનમ્ નર ર્ાતૂશલ રકચરમ્ મે પકવષ્યકત  ૧૯ 

કનહતસ્યા૭સ્ય સત્ત્વસ્ય જામ્પનૂત મય ત્વકચ 

ર્ષ્પ પ્રસુ્યામ્ કવનીતાયા કમચ્ચાકમ અહમ ્ઉપાકસતુમ્ ૨0 

િામ વ્રુત્તમ્ ઇતમ્ રૌરમ ્સ્ત્રીણામ્ અસરુર્મ ્મતમ ્

વપુર્ા ત ુઅસ્ય સત્ત્વસ્ય કવસ્મયો િકનતો મમ ૨૧ 

તેન િામ્ચન રોમ્ણા ત ુમકણ પ્રવર શુ્રકમ્િણા 

તરણા૭૭કતત્ય વણેન નિર પત વચશસા 

પપૂવ રાિવસ્યા૭કપ મનો કવસ્મયમ ્આિતમ ્૨૨ 

એવમ્ સીતા વચૈઃ શુ્રત્વા તમ્ રુષ્વા મ્રુિમ ્અત્પતુમ ્
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લોકપત સ્તેન રૂપેણ સીતયા ચ પ્રચોકતત: ૨૩ 

ઉવાચ રાિવો હ્રષુ્ટો પ્રાતરમ ્લક્ષ્મમણમ ્વચૈઃ ૨૪ 

પશ્ય લક્ષ્મમણ વૈતહે્યાૈઃ સ્પ્રુહામ્ મ્રુિ િતામ ્ઇમામ ્

રૂપ શે્રષ્ટતયા કહ એર્ મ્રુિો૭ત્ય ન પકવષ્યકત ૨૫ 

ન વન ેનમ્તનોત્તેર્ે ન ચૈરરત સમ્શ્રય ે

િુતૈઃ પ્રુકતવ્યામ્ સૌકમર ેયો૭સ્ય િકશ્ચત્ સમો મ્રિુૈઃ ૨૬ 

પ્રકત લોમા૭ન ુલોમા શ્ચ રકચરા રોમ રાિયૈઃ 

ર્ોપનતે મ્રુિમ ્આકશ્રત્ય કચરાૈઃ િનિ કપનતુકપૈઃ ૨૭ 

પશ્યા૭સ્ય જુ્રમ્પમાણ સ્ય તીપ્તામ્ અકનન કર્િોપમામ ્

કિહ્વામ ્મુિાત્ કનસ્સરનતીમ્ મેિાત ્ઇવ ર્તહ્રતામ્ ૨૮ 

મસાર િલ્વ૭િશ  મુિૈઃ ર્મ્િ મુક્તા  કનપ ઉતરૈઃ 

િસ્ય નામા૭કપ રૂપ્યો૭સૌ ન મનો લોપયે નમ્રુિૈઃ ૨૯ 

િસ્ય રૂપમ ્ઇતમ્ રુષ્વા જામ્પૂ નત મય પ્રપમ ્ 

નાના રત્ન મયમ ્કતવ્યમ્ ન મનો કવસ્મયમ ્વ્રિતે્ ૩0 

( કિમ્ પુન મૈકતલી સીતા પાલા નારી ન કવસ્મયેત્ ) 

મામ્સ હેતો ર૭કપ મ્રુિાન્ કવહારા૭તશમ્ ચ તકનવનૈઃ 

નનકનત લક્ષ્મમણ રાજાનો મ્રુિયાયામ્ મહા વને ૩૧ 

તનાકન વ્યવસાયેન કવચીયનતે મહા વન ે

તાતવો કવકવતા શ્ચા૭કપ મકણ રત્નમ્ સુવકણશનૈઃ ૩૨ 

તત્સારમ્ અકિલમ્ નૂ્રણામ્ તનમ ્કનચય વતશનમ ્

મનસા કચકનતતમ્ સવશમ ્યતા ર્ુક્ર સ્ય લક્ષ્મમણ ૩૩ 

અતી યનેા૭તશ કુ્રત્યને સમ્વ્રિકત અકવચારયન ્

તમ્ અતશમ્ અતશ ર્ાસ્ત્રજ્ઞૈઃ પ્રાહુર૭ત્યાશ શ્ચ લક્ષ્મમણ ૩૪ 

એત સ્ય મ્રુિ રત્ન સ્ય પરાત્યે િામ્ચન ત્વકચ 

ઉપવેક્ષ્યકત વતૈેહી મયા સહ સુમત્યમા ૩૫ 

ન િાતળી ન કપ્રયિી ન પ્રવેણી ન ચાકવિી 

પવેત ્એતસ્ય સરુર્ી સ્પર્શને નકેત મે મકતૈઃ ૩૬ 

એર્ ચવૈ મ્રુિૈઃ શ્રીમાન્ ય શ્ચ કતવ્યો નપ શ્ચરૈઃ 

ઉપા વેતૌ મ્રુિૌ કતવ્યૌ તારા મ્રુિ મહી મ્રુિૌ ૩૭ 

યકત વા૭યમ ્તતા ય નમામ્ પવેત ્વતકસ લક્ષ્મમણ 

માયૈર્ા રાિસ સ્યકેત િતશવ્યો૭સ્ય વતો મયા ૩૮ 

એતેન કહ નુ્રર્મ્સને મારીચેના૭કુ્રતા૭૭ત્મના 

વન ેકવચરતા પૂવશમ્ કહકમ્સતા મકુન પમુ્િવાૈઃ ૩૯ 
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ઉત્તાય પહવો યેન મ્રુિયાયામ્ િના૭કતપાૈઃ 

કનહતાૈઃ પરમેષ્વાસા સ્તસ્માત્ વત્ય:  અસ્તુ અયમ ્મ્રુિૈઃ ૪0 

પુરસ્તાત્ ઇહ વાતાકપૈઃ પકરપૂય તપકસ્વનૈઃ 

ઉતર સ્તો કત્વજાન્ હકનત સ્વ િપો૭શ્વતરીમ ્ઇવ ૪૧ 

સ િતાકચત્  કચરાત્ લોિે આસસાત મહા મકુનમ ્

અિસ્ત્યમ્ તિેસા યકુ્તમ્ પક્ષ્ય સ્તસ્ય પપૂવ હ ૪૨ 

સમુત્તાને ચ ત રૂપમ ્િતુશ િામમ ્સમીક્ષ્ય તમ ્

ઉત્સ્મકયત્વા ત ુપિવાન ્વાતાકપમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૪૩ 

ત્વયા૭કવિણ્ય વાતાપે પકરપૂતા શ્ચ તિેસા 

જીવ લોિે કત્વિ શે્રષ્ટા સ્તસ્માત્ અકસ િરામ ્િતૈઃ ૪૪ 

તત ્એતત્ ન પવેત ્રિો વાતાકપ: ઇવ લક્ષ્મમણ 

મ કત્વતમ ્યો૭કતમનયતે તમશ કનત્યમ ્કિતકેનરયમ ્૪૫ 

પવેત ્હતો૭યમ ્વાતાકપ: અિસ્ત્યે નેવ મામ ્િત: ૪૬ 

ઇહ ત્વમ્ પવ સન્નત્તો યકનરતો રિ મકૈતલીમ ્

અસ્યામ્ આયત્તમ્ અસ્માિમ્ યત્ કુ્રત્યમ ્રિુ નનતન ૪૭ 

અહમ ્એનમ્ વકતષ્યાકમ ક્રહીષ્યાકમ અત વા મ્રુિમ ્

યાવત્ િચ્ચાકમ સૌકમર ેમ્રુિમ ્આનકયતુમ્ રતુમ ્૪૮ 

પશ્ય લક્ષ્મમણ વૈતેહીમ ્મ્રુિ ત્વકચ િત સ્પ્રુહામ ્

ત્વચા પ્રતાનયા કહ એર્ મ્રુિો૭ત્ય ન પકવષ્યકત ૪૯ 

અપ્રમત્તને ત ેપાવ્યમ ્આશ્રમ સ્તને સીતયા 

યાવત્ પ્રુર્તમ ્એિેન સાયિેન કનહકનમ અહમ ્

હત્વા એતત્ ચમશ ચ આતાય ર્ીક્રમ્ એષ્યાકમ લક્ષ્મમણ  ૫0 

પ્રતકિણ ેના૭કત પલેન પકિણા 

િટાયરુ્ા પુકત્તમતા ચ લક્ષ્મમણ 

પવા૭પ્રમત્તૈઃ પ્રકતકુ્રહ્ય મૈકતલીમ ્

પ્રકત િણમ્ સવશત એવ ર્કમ્િતૈઃ    ૫૧ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે કર ચત્વાકરમ્ર્ સ્સિશ : 

ચતુ શ્ચવિાત્રમ્શ સ્સર્ક : 

તતા ત ુતમ્ સમાકતશ્ય પ્રાતરમ્ રિુ નનતનૈઃ 

પપનતા૭કસમ્ મહાતજેા જામ્પૂ નત મય ત્સરમ ્૧ 

તત: કરકવનતમ્ ચાપમ ્આતાયા૭૭ત્મ કવપૂર્ણમ્ 

આપત્ય ચ િલાપૌ ત્વૌ િિામ ઉતક્ર કવક્રમૈઃ ૨ 

તમ્ વ0ચયાનો રાિનેરમ્ આપતનતમ્ કનરીક્ષ્ય વૈ 
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પપૂવા૭નતકહશત સ્ત્રાસાત્ પુનૈઃ સમ્તર્શને૭પવત્ ૩ 

પત્તા૭કસ તશનુ રા૭૭તાય પ્રતરુાવ યતો મ્રુિૈઃ ૪ 

તમ્ સ પશ્યકત રૂપેણ ત્યોતમાનમ્ ઇવા૭ક્રતૈઃ 

અવેક્ષ્યા૭વકે્ષ્ય તાવનતમ્ તનુષ્પાકણ મશહા વન ે૫ 

અકતવ્રુત્તમ ્ઇર્ોૈઃ પાતાત્  લોપયાનમ્ િતા ચન 

ર્0કિતમ ્ત ુસમુત્પ્રાનતમ્ ઉત્પતનતમ્ ઇવા૭મ્પર ે૬ 

તશ્યમાનમ્ અરશુ્યમ્ ચ વનોત્તેર્ેર્ુ િેર્ુકચત ્

કચન્ના૭પ્ર:ૈ ઇવ સમ્વીતમ ્ર્ારતમ ્ચનર મણ્ટલમ ્૭ 

મુહૂતાશત્ એવ તરુર્ ેમહુુ તૂશરાત્ પ્રિાર્ત ે

તર્શના૭તર્શને નૈવ સો૭પાિર્શત રાિવમ્ 

સુતૂરમ ્આશ્રમસ્યા૭સ્ય મારીચો મ્રુિતામ ્િત: ૮ 

આસીત્ કુ્રત્ત સ્તુ િાિુત્સ્તો કવવર્ સ્તને મોકહતૈઃ 

અત અવતસ્તે સશુ્રાનત: ચાયામ ્આકશ્રત્ય ર્ાત્વલ ે૯ 

સ તમ્ ઉનમાતયા માસ મ્રુિ રૂપો કનર્ાચર:  

મ્રુિૈૈઃ પકરવ્રુતો વનયૈ: અતૂરાત્ પ્રત્યરુશ્યત ૧0 

ક્રહીતુ િામમ ્રુષ્વૈનમ્ પુનરવેા૭પ્ય તાવત  

તત ્િણાતેવ સમ્રાસા ત્પુન: અમ્તકહશતો પવત્  ૧૧ 

પુન રવે તતો તૂરાત્ વ્રિુ ર્મ્ટાત્ કવકનસ્સ્રુતમ ્

રુષ્વા રામો મહાતજેા સ્તમ્ હનતુમ ્કુ્રત કનશ્ચયૈઃ 

પૂય સ્તુ ર્ર મુત્રતુ્ય િુકપત સ્તર રાિવ: ૧૨ 

સૂયશ રકશ્મ પ્રતીિાર્મ ્જ્વલમ્તમ્ અકર મતશન: 

સમ્તાય સુરટેુ ચાપે કવકુ્રષ્ય પલવ ત્પહુ  ૧૩ 

તમ્ એવ મ્રુિમ ્ઉકત્તશ્ય જ્વલનતમ્ ઇવ પન્નિમ ્

મુમોચ જ્વકલતમ્ તીપ્તમ્ અસ્ત્ર0  પ્રહ્મ કવકનકમશતમ ્૧૪ 

ર્રીરમ ્મુ્રિ  રૂપ સ્ય કવકનકપશત્ય ર્રોત્તમૈઃ 

મારીચ સ્યૈવ હ્રતુયમ્ કવપેતા૭ર્કન સકન્નપૈઃ ૧૫ 

તાળ મારમ ્અતોત્પત્ય નયપતત્ સ પ્રુર્ આતુરૈઃ 

વ્યનત ત્પૈરવમ ્નાતમ ્તરણ્યામ ્અલ્પ જીકવતૈઃ ૧૬ 

કમ્રયમાણ સ્તુ મારીચો િહૌ તામ ્કુ્રકરમામ ્તનુમ ્

સ્મ્રુત્વા તત ્વચનમ ્રિો તત્યૌ િેન ત ુલક્ષ્મમણમ ્

ઇહ પ્રસ્તાપયતે્ સીતા ર્ૂનયે તામ ્રાવણો હરતે્  ૧૭ 

સ પ્રાપ્ત િાલમ્ આજ્ઞાય ચિાર ચ તતૈઃ સ્વરમ ્

સરુર્મ ્રાિવ સ્યૈવ હા સીતે લક્ષ્મમણેકત ચ ૧૮ 
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તેન મમશકણ કનકવશત્તૈઃ ર્રણે અનુપમેન ચ  

મ્રુિ રૂપમ ્ત ુતત્ ત્યક્ત્વા રાિસમ ્રૂપમ ્આકસ્તત: 

ચકે્ર સ સુમહા િાયો મારીચો જીકવતમ ્ત્યિન્ ૧૯ 

તતો કવકચર િેયૂરૈઃ સવાશ૭૭પરણ પૂકર્તૈઃ 

હેમ માલી મહા તમ્ષ્ટર ો રાિસો૭પૂ ચ્ચરા હતૈઃ ૨0 

તમ્ રુષ્વા પકતતમ ્પૂમૌ રાિસમ ્િોર તર્શનમ ્

રામો રકતર કસક્તા૭0િમ્ વેષ્ટમાનમ્ મહી તલે  

િિામ મનસા સીતામ્ લક્ષ્મમણ સ્ય વચૈઃ સ્મરન ્૨૧ 

મારીચ સ્યૈવ માયૈર્ા પવૂોક્તમ્ લક્ષ્મમણેન ત ુ 

ત ત્તતા કહ અપવ ચ્ચા૭ત્ય મારીચો૭યમ ્મયા હત: ૨૨ 

હા સીતે લક્ષ્મમણેકત એવમ્ આકુ્રશ્ય ચ મહા સ્વનમ્ 

મમાર રાિસૈઃ સો૭યમ ્શુ્રત્વા સીતા િતમ્ પવતે્ ૨૩ 

લક્ષ્મમણ શ્ચ મહા પાહુૈઃ િામ્ અવસ્તામ્ િકમષ્યકત 

ઇકત સકમ્ચનત્ય તમાશત્મા રામો હ્રષુ્ટ તનૂરહૈઃ ૨૪ 

તર રામમ્ પયમ ્તીવ્રમ ્આકવવેર્  કવર્ાતિમ ્૨૫ 

રાિસમ ્મ્રુિ  રૂપમ ્તમ ્હત્વા શુ્રત્વા ચ તત ્સ્વરમ ્

કનહત્ય પ્રુર્તમ ્ચા૭નયમ્ મામ્સમ ્આતાય રાિવૈઃ 

ત્વરમાણો િનસ્તાનમ ્સસારા૭કપમુિ સ્તતા ૨૬ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ચતુ શ્ચત્વાકરમ્ર્ સ્સિશ : 

પમ્ચ ચવિાત્રમ્શ સ્સર્ક : 

આતશ સ્વરમ ્ત ુતમ્ પતુશ કવશજ્ઞાય સરુર્મ્ વન ે

ઉવાચ લક્ષ્મમણમ ્સીતા િચ્ચ જાનીકહ રાિવમ્ ૧ 

ન કહ મે જીકવતમ ્સ્તાને હ્રતુયમ્ વા૭વકતષ્ટત ે

ક્રોર્તૈઃ પરમા૭૭તશસ્ય શુ્રતૈઃ ર્પ્તો મયા પ્રુર્મ ્૨ 

આક્રનતમાનમ ્ત ુવને પ્રાતરમ્ રાતુમ્ અહશકસ 

તમ્ કિપ્રમ્ અકપતાવ ત્વમ્ પ્રાતરમ ્ર્રણૈકર્ણમ્ 

રિસામ ્વર્મ ્આપન્નમ્ કસમ્હાનામ ્ઇવ િો વ્રુર્મ ્૩ 

ન િિામ તતોક્ત સ્તુ પ્રાતુ: આજ્ઞાય ર્ાસનમ ્

તમ્ ઉવાચ તત સ્તર િુકપતા િનિા૭૭ત્મજા ૪ 

સૌકમરે કમર રૂપેણ પ્રાતુ સ્ત્વમ૭કસ ર્રુવત ્

ય સ્ત્વમ્ અસ્યામ ્અવસ્તાયામ્ પ્રાતરમ ્ના૭કપપત્યસે ૫ 

ઇચ્ચકસ ત્વમ્ કવનશ્યનતમ્ રામમ્ લક્ષ્મમણ મત્કુ્રતે 

લોપા નમમ કુ્રતે નનૂમ્ ના૭નુિચ્ચકસ રાિવમ્  ૬ 
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વ્યસનમ્ ત ેકપ્રયમ ્મનયે સ્નેહો પ્રાતકર નાકસ્ત ત ે

તેન કતષ્ટકસ કવસ્રપ્ત સ્તમ્ અપશ્યન્ મહા ત્યુકતમ ્૭ 

કિમ્ કહ સમ્ર્યમ ્આપન્ને તકસ્મન્ ઇહ મયા પવેત ્

િતશવ્યમ ્ઇહ કતષ્ટનત્યા યત્ પ્રતાન સ્ત્વમ્ આિતૈઃ ૮ 

ઇકત પ્રુવાણમ્ વતૈેહીમ ્પાષ્પ ર્ોિ પકરપ્લતુામ ્

અપ્રવી લ્લક્ષ્મમણ સ્ત્રસ્તામ્ સીતામ્ મ્રુિ વતૂમ ્ઇવ ૯ 

પન્નિા૭સુર િમ્તવશ તેવ માનુર્ રાિસૈ: 

અર્ક્ય સ્તવ વતૈેકહ પતાશ િતેુમ્ ન સમ્ર્ય: ૧0 

તેકવ તેવ મનુષ્યેર્ુ િનતવેર્ ુપતકરર્ ુ

રાિસેર્ુ કપર્ાચરે્ુ કિન્નરરે્ુ મ્રુિેર્ુ ચ ૧૧ 

તાનવેર્ુ ચ િોરરે્ુ ન સ કવત્યેત ર્ોપન ે

યો રામમ્ પ્રકતયુત્યતે સમર ેવાસવોપમમ ્૧૨ 

અવત્યૈઃ સમર ેરામો નવૈમ્ ત્વમ્ વક્તુમ ્અહશકસ 

ન ત્વામ્ અકસ્મન ્વન ેહાતુમ્ ઉત્સહે રાિવમ્ કવના ૧૩ 

અકનવાયશમ ્પલમ ્તસ્ય પલૈ પશલવતામ્ અકપ 

કરકપ લોિૈૈઃ સમુત્યકુ્તૈૈઃ સેશ્વરૈૈઃ સા૭મરરૈ ્અકપ ૧૪ 

હ્રતુયમ્ કનવ્રુશતમ્ ત૭ેસ્ત ુસમ્તાપ સ્ત્યજ્યતામ્ અયમ્ 

આિકમષ્યકત ત ેપતાશ ર્ીક્રમ્ હત્વા મ્રુિો ત્તમમ ્૧૫ 

ન ચ તસ્ય સ્વરો વ્યક્તમ્ માયયા િેનકચત્ કુ્રત:  

િનતવશ નિર પ્રક્યા માયા સા તસ્ય રિસૈઃ ૧૬ 

નયાસ પૂતા૭કસ વૈતકેહ નયસ્તા મકય મહાત્મના 

રામેણ ત્વમ્ વરારોહે ન ત્વામ્ ત્યક્તુમ્ ઇહોત્સહે ૧૭ 

કુ્રત વૈરા શ્ચ િલ્યાકણ વયમ્ એતૈ કનશર્ા ચરૈૈઃ 

 િર સ્ય કનતનાતેવ િનસ્તાન વતમ્ પ્રકત  ૧૮ 

 રાિસા કવકતના વાચો કવસ્રિુકનત મહા વન ે

 કહમ્સા કવહારા વૈતેકહ ન કચનતકયતુમ્ અહશકસ ૧૯ 

 લક્ષ્મમણે નૈવમ ્ઉક્તા સા કુ્રત્તા સમ્રક્ત લોચના 

 અપ્રવીત્ પરર્મ ્વાક્યમ્ લક્ષ્મમણમ ્સત્ય વાકતનમ્ ૨0 

 અનાયશ અ િરણા૭૭રમ્પ નુ્રર્મ્સ િુલ પામ્સન 

 અહમ ્તવ કપ્રયમ ્મનય ેરામ સ્ય વ્યસનમ ્મહત્  ૨૧ 

 રામ સ્ય વ્યસનમ ્રુષ્વા ત ેનતૈાકન પ્રપાર્સે ૨૨ 

 નૈત કચ્ચરમ ્સપત્નેર્ ુપાપમ ્લક્ષ્મમણ યત્પવેત ્

 ત્વ કત્વતરે્ુ નુ્રર્મ્સેર્ ુકનત્યમ્ પ્રચ્ચન્ન ચાકરર્ુ ૨૩ 
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 સુતુષ્ટ  સ્ત્વમ્ વને રામમ્ એિમ ્એિો૭નુિચ્ચકસ 

 મમ હેતોૈઃ પ્રકતચ્ચન્નૈઃ પ્રયુક્તો પરતેન વા ૨૪ 

 ત ન્ન કસત્ત્યકત સૌકમરે તવ વા પરત સ્ય વા   

 િતમ્ ઇનતીવર શ્યામમ ્રામમ્ પત્મ કનપેિણમ ્

 ઉપસકમ્શ્રત્ય પતાશરમ્ િામયેયમ્ પ્રતુ ક્િનમ્ ૨૫ 

 સમિમ ્તવ સૌકમરે પ્રાણામ્ સ્ત્યક્ષ્યે ન સમ્ર્યૈઃ 

 રામમ્ કવના િણમ્ અકપ ન કહ જીવાકમ પૂતલ ે૨૬ 

 ઇત્યકુ્તૈઃ પરર્મ ્વાક્યમ્ સીતયા રોમ હર્શણમ્ 

 અપ્રવી લ્લક્ષ્મમણૈઃ સીતામ્ પ્રા0િકલ કવશકિતેકનરયૈઃ ૨૭ 

 ઉત્તરમ ્નોત્સહે વક્તમુ ્તૈવતમ ્પવતી મમ 

 વાક્યમ ્અપ્રકતરૂપમ્ તુ ન કચરમ ્સ્ત્રીર્ુ મૈકતકલ ૨૮ 

 સ્વપાવ સ્ત્વેર્ નારીણામ્ એર્ુ લોિેર્ુ રુશ્યત ે

 કવમુક્ત તમાશ શ્ચપલા સ્તીક્ષ્મણા પતે િરાૈઃ કસ્ત્રયૈઃ ૨૯ 

 ન સહે હીરુર્મ ્વાક્યમ્ વૈતેકહ િનિા૭૭ત્મિ ે 

 શ્રોરયો: ઉપયો મે૭ત્ય તપ્ત નારાચ સકન્નપમ ્ ૩0 

 ઉપશુ્રણ્વનતુ મે સવે સાકિ પૂતા વન ેચરાૈઃ 

 નયાય વાતી યતા૭નયાય ઉક્તો૭હમ ્પરર્મ ્ત્વયા ૩૧ 

 કતિ્ ત્વામ્ અત્ય પ્રણશ્ય ત્વમ્ યનમામ ્એવમ્ કવર્0િસ ે

 સ્ત્રી ત્વમ્ તુષ્ટ સ્વપાવેન િુર વાકે્ય વ્યવકસ્તતમ્ ૩૨ 

 િકમષ્યે યર િાિુત્સ્તૈઃ સ્વકસ્ત ત૭ેસ્ત ુવરા૭૭નન ે

 રિનતુ ત્વામ્ કવર્ાલાકિ સમક્રા વન તેવતાૈઃ ૩૩ 

 કનકમત્તાકન કહ િોરાકણ યાકન પ્રાતુપશવકનત મે 

 અકપ ત્વામ્ સહ રામણે પશ્યેયમ ્પનુર્ આિતૈઃ ૩૪ 

( ન વે ત્યેત ન્ન જાનાકમ વૈતેકહ િનિા૭૭ત્મિ ે) 

 લક્ષ્મમણે નૈવમ ્ઉક્તા સા રતમ્તી િનિા૭૭ત્મજા 

 પ્રત્યુવાચ તતો વાક્યમ ્તીવ્રમ્ પાષ્પ પકરપ્લતુા ૩૫ 

 િોતાવરીમ્ પ્રવેક્ષ્યાકમ કવના રામેણ લક્ષ્મમણ ૩૬ 

 આપકનતષ્ય૭ેતવા ત્યક્ષ્યે કવર્મે તેહમ્ આત્મનૈઃ 

 કપપા મ્ય૭હમ ્કવર્મ્ તીક્ષ્મણમ્ પ્રવકે્ષ્યાકમ હુતાર્નમ ્

 ન ત્વ૭હમ ્રાિવાત્ અનયમ્ પતા૭કપ પરુર્મ ્સ્પ્રુર્ે ૩૭ 

 ઇકત લક્ષ્મમણમ ્આકુ્રશ્ય સીતા તુૈઃિ સમકનવતા 

 પાકણપ્યામ ્રતતી તુૈઃિાત્ ઉતરમ ્પ્રિિાન હ ૩૮ 

 તામ ્આતશ રૂપામ ્કવમના રતનતીમ ્



શ્રીમત્વાલ્મીકિરામાયણમ ્

અરણ્યિામ્ટ: 
 

Page 96 of 162 
 

 સૌકમકર રા૭૭લોક્ય કવર્ાલ નરેામ ્

 આશ્વાસયા માસ ન ચવૈ પતુશ:  

 તમ્ પ્રાતરમ્ કિકમ્ચત્ ઉવાચ સીતા  ૩૯ 

 તત સ્તુ સીતામ ્અકપવાત્ય લક્ષ્મમણૈઃ  

 કુ્રતા૭0િકલૈઃ કિકમ્ચત્ અકપપ્રણમ્ય 

 અનવીિમાણો પહુર્ શ્ચ મૈકતલીમ ્ 

 િિામ રામ સ્ય સમીપમ્ આત્મવાન્  ૪0 

 ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે પમ્ચ ચત્વાકરમ્ર્ સ્સિશ : 

ષટ્ચ વિાત્રમ્શ સ્સર્ક : 

 તયા પરર્મ ્ઉક્ત  સ્ત ુિુકપતો રાિવા૭નિુૈઃ 

 સ કવિામ્િન્ પ્રરુ્મ્ રામમ્ પ્રતસ્તે ન કચરાત્ ઇવ ૧ 

 તતા૭૭સાત્ય તર્ક્રીવૈઃ કિપ્રમ ્અનતરમ ્આકસ્તતૈઃ 

 અકપચક્રામ વૈતેહીમ ્પકરવ્રાિિ રૂપ રુત્  ૨ 

 િક્ષ્મણ િાર્ાય સમ્વીતૈઃ કર્િી ચરી ઉપાનહી 

 વામે ચ અમ્સે અવસજ્યા૭ત ર્પુે યકષ્ટ િમણ્ટલૂ ૩ 

 પકરવ્રાિિ રૂપેણ વૈતહેીમ્ સમુપાિમત્ ૪ 

 તામ ્આસસાતા૭કતપલો પ્રારપુ્યામ્ રકહતામ ્વને 

 રકહતામ ્સૂયશ ચનરાપ્યામ્ સમ્ત્યામ્ ઇવ મહત્ તમૈઃ ૫ 

 તામ ્અપશ્યત્ તતો પાલામ્ રાિ પુરીમ ્યર્કસ્વનીમ ્

 રોકહણીમ્ ર્કર્ના હીનામ્ ક્રહવત ્પ્રુર્ તારણૈઃ ૬ 

 તમ્ ઉક્રમ ્પાપ િમાશણમ્ િનસ્તાન િતા રુમાૈઃ 

 સમીક્ષ્ય ન પ્રિમ્પનતે ન પ્રવાકત ચ મારતૈઃ ૭ 

 ર્ીક્ર સ્રોતા શ્ચ તમ્ રુષ્વા વીિનતમ્ રક્ત લોચનમ ્

 કસ્તકમતમ્ િનતુમ્ આરપેે પયા ત્િોતાવરી નતી ૮ 

 રામ સ્ય ત ુઅનતરમ ્પ્રપે્સુ તશર્ક્રીવ સ્તત૭નતર ે

 ઉપતસ્તે ચ વતૈેહીમ ્કપિુ રૂપેણ રાવણૈઃ  ૯ 

 અપવ્યો પવ્ય રૂપેણ પતાશરમ્ અનરુ્ોચતીમ ્

 અપ્યવતશત વૈતેહીમ ્કચરામ્ ઇવ ર્નૈ: ચરૈઃ ૧0 

 સ પાપો પવ્ય રૂપેણ રુણૈૈઃ િૂપ ઇવા૭૭વ્રુતૈઃ 

 અકતષ્ટ ત્પ્રકે્ષ્ય વૈતેહીમ ્રામ પત્નીમ ્યર્કસ્વનીમ્ ૧૧ 

 ર્ુપામ ્રકચર તનતોષ્ટીમ્ પૂણશ ચનર કનપા૭૭નનામ ્

 આસીનામ ્પણશ ર્ાલાયામ્ પાષ્પ ર્ોિા૭કપ પીકટતામ્ ૧૨ 

 સ તામ ્પત્મ પલાર્ા૭િીમ્ પીત િૌર્ેય વાકસનીમ ્
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 અપ્યિચ્ચત વૈતેહીમ ્તષુ્ટ ચેતા કનર્ા ચરૈઃ ૧૩ 

 સ મનમત ર્રા૭૭કવષ્ટો પ્રહ્મ િોર્મ ્ઉતીરયત ્

 અપ્રવીત્ પ્રકશ્રતમ્ વાક્યમ્ રકહતે રાિસા૭કતપૈઃ ૧૪ 

 તામ ્ઉત્તમામ ્કરલોિાનામ્ પત્મહીનામ ્ઇવ કશ્રયમ ્

 કવપ્રાિમાનામ ્વપરુ્ા રાવણૈઃ પ્રર્ર્મ્સ હ ૧૫ 

 િા ત્વમ્ િા0ચન વણાશ૭૭પ ેપીત િૌર્ેય વાકસકન 

 િમલાનામ્ ર્પુામ ્માલામ્ પકત્મનીવ ચ કપપ્રતી ૧૬ 

 હ્રીૈઃ શ્રીૈઃ િીકતશૈઃ ર્ુપા લક્ષ્મમી: અપ્સરા વા ર્ુપા૭૭નન ે

 પૂકત વાશ ત્વમ્ વરારોહે રકત વાશ સ્વૈર ચાકરણી ૧૭ 

 સમાૈઃ કર્િકરણૈઃ કસ્નક્તાૈઃ પાણ્ટુરા તર્ના સ્તવ 

 કવર્ાલે કવમલે નરેે રક્તા૭નતે કુ્રષ્ણ તારિે 

 કવર્ાલમ ્િિનમ્ પીનમ ્ઊરૂ િકર િરો પમૌ ૧૮ 

 એતૌ ઉપકચતૌ વ્રુત્તૌ સકહતૌ સમ્પ્રિકલ્પતૌ 

 પીનો ન્નત મુિૌ િાનતૌ કસ્નક્ત તાલ પલોપમૌ 

 મકણ પ્રવેિા૭૭પરણૌ રકચરૌ ત ેપયોતરૌ ૧૯ 

 ચાર કસ્મતે ચાર તકત ચાર નરેે કવલાકસકન 

 મનો હરકસ મે રામ ેનતી િૂલમ ્ઇવા૭મ્પસા ૨0 

 િરા૭નત કમત મત્યા૭કસ સુિેર્ી સમ્હત સ્તની ૨૧ 

 નૈવ તેવી ન િનતવી ન યિી ન ચ કિન્નરી 

 નૈવમ ્રૂપા મયા નારી રુષ્ટ પૂવાશ મહી તલે ૨૨ 

રૂપમ ્અક્્રયમ ્ચ લોિેર્ુ સૌિુમાયશમ ્વય શ્ચ ત ે 

 ઇહ વાસ શ્ચ િાનતાર ેકચત્તમ્ ઉનમાતયકનત મે ૨૩ 

 સા પ્રકતક્રામ પરમ ્ત ેન ત્વમ્ વસ્તુમ્ ઇહા૭૭હશકસ 

 રાિસાનામ ્અયમ ્વાસો િોરાણામ ્િામ રૂકપણામ ્૨૪ 

 પ્રાસાતા૭ક્રાકણ રમ્યાકણ નિરોપ વનાકન ચ 

 સમ્પન્નાકન સુિનતીકન યુક્તાકન આચકરતુમ્ ત્વયા ૨૫ 

 વરમ ્માલ્યમ ્વરમ ્પોજ્યમ્ વરમ ્વસ્ત્રમ ્ચ ર્ોપન ે

 પતાશરમ્ ચ વરમ ્મનયે ત્વ ત્યુક્તમ ્અકસતિેણ ે૨૬ 

 િા ત્વમ્ પવકસ રરાણામ્ મરતામ ્વા ર્કુચ કસ્મત ે

 વસૂનામ ્વા વરારોહે તેવતા પ્રકતપાકસ મે ૨૭ 

 નેહ િચ્ચકનત િનતવાશ ન તેવા ન ચ કિન્નરાૈઃ 

 રાિસાનામ ્અયમ ્વાસૈઃ િતમ્ ન ુત્વમ્ ઇહા૭૭િતા ૨૮ 

 ઇહ ર્ાિા મ્રુિાૈઃ કસમ્હા ત્વીકપ વ્યાક્ર મ્રુિા સ્તતા 
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 રિા સ્તરિવૈઃ િમ્િાૈઃ િતમ્ તેપ્યો ન કપપ્યસે ૨૯ 

 મતા૭કનવતાનામ ્િોરાણામ્ િુમ્િરાણામ્ તરકસ્વનામ ્

 િતમ્ એિા મહા૭રણ્ય ેન કપપકેર્ વરા૭૭નન ે૩0 

 િા૭કસ િસ્ય િુત શ્ચ ત્વમ્ કિમ્ કનકમત્તમ્ ચ તણ્ટિાન ્

 એિા ચરકસ િલ્યાકણ િોરાન્ રાિસ સેકવતાન્ ૩૧ 

 ઇકત પ્રર્સ્તા વૈતેહી રાવણેન તુરાત્મના 

 કત્વજાકત વેર્ેણ કહ તમ ્રુષ્વા રાવણ મા૭૭િતમ ્

 સવૈ: અકતકત સત્િારૈૈઃ પિૂયા માસ મકૈતલી ૩૨ 

 ઉપાનીયા૭૭સનમ્ પવૂશમ્ પાત્યે ના૭કપકનમનય ચ 

 અપ્રવીત્ કસત્તમ ્ઇકત એવ તતા તમ્ સૌમ્ય તર્શનમ્ ૩૩ 

 કત્વજાકત વેર્ેણ સમીક્ષ્ય મૈકતલી 

 તમ્ આિતમ ્પાર િુસમુ્પ તાકરણમ ્

 અર્ક્યમ ્ઉત્વેષુ્ટમ્ ઉપાય તર્શના  

 નયમનરયત્ પ્રાહ્મણ વ ત્તત૭0િના ૩૪ 

 ઇયમ ્પ્રુસી પ્રાહ્મણ િામમ્ આસ્યતામ ્

 ઇતમ્ ચ પાત્યમ ્પ્રકતકુ્રહ્યતામ્ ઇકત 

 ઇતમ્ ચ કસત્તમ્ વન જાતમ્ ઉત્તમમ ્

 ત્વત૭તશમ્ અવ્યક્રમ ્ઇહોપ પજુ્યતામ ્ ૩૫ 

 કનમનયમાણૈઃ પ્રકતપણૂશ પાકર્ણીમ ્

 નરનેર પત્નીમ ્પ્રસમીક્ષ્ય મૈકતલીમ ્

 પ્રહસ્ય તસ્યા હરણે રતુમ્ મનૈઃ 

 સમપશયત્ આત્મ વતાય રાવણૈઃ   ૩૬ 

 તતૈઃ સુવેર્મ ્મ્રુિયા િતમ્ પકતમ ્

 પ્રતીિમાણા સહ લક્ષ્મમણમ્ તતા 

 કનરીિમાણા હકરતમ ્તતર્શ તત ્ 

 મહ ત્વનમ ્નૈવ ત ુરામ લક્ષ્મમણૌ  ૩૭ 

 ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ર્ટ્ચ ત્વાકરમ્ર્ સ્સિશ : 

સપ્ત ચવિાત્રમ્શ સ્સર્ક : 

 રાવણેન ત ુવતૈેહી તતા પ્રુષ્ટા કિહીર્શતા  

 પકરવ્રાિિ રૂપેણ ર્ર્મ્સા૭૭ત્માનમ ્આત્મના ૧ 

 પ્રાહ્મણ શ્ચા૭કતકત શ્ચા૭યમ ્અનકુ્તો કહ ર્પતે મામ ્

 ઇકત ત્યાત્વા મુહૂતશમ્ ત ુસીતા વચનમ્ અપ્રવીત્ ૨ 

 તુકહતા િનિસ્યા૭હમ ્મૈકતલ સ્ય મહાત્મનૈઃ 
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 સીતા નામ્ના૭કસ્મ પરમ ્ત ેરામ પાયાશ કત્વિોત્તમ ૩ 

 ઉકર્ત્વા ત્વાતર્  સમા ઇક્ષ્મવાિૂણામ્ કનવેર્ન ે

 પુમ્જાના માનુર્ાન્ પોિાન્ સવશ િામ સમ્રુકત્તની ૪ 

 તત સ્ત્રયોતર્ે વર્ ેરાજા અમમ્રયત પ્રપુ: 

 અકપર્ેચકયતુમ્ રામમ ્સમેતો રાિ મકમ્રકપ: ૫ 

 તકસ્મન્ સકમ્પ્રયમાણ ેત ુરાિવ સ્યા૭કપર્ચેન ે

 િૈિેયી નામ પતાશરમ્ આયાશ સ્યા યાચતે વરમ ્૬ 

 પ્રકતકુ્રહ્ય ત ુિૈિેયી શ્વર્રુમ્ સુકુ્રતેન મે 

 મમ પ્રવ્રાિનમ્ પતુશ પશરત સ્યા૭કપર્ચેનમ ્

 ત્વા વ૭યાચત પતાશરમ ્સત્યસમ્તમ્ નુ્રપોત્તમમ ્૭ 

 ના૭ત્ય પોક્ષ્યે ન ચ સ્વપ્સ્યે ન પાસ્ય૭ેહમ ્િતમ્ચન 

 એર્ મે જીકવતસ્યા૭નતો રામો યત્ય૭કપકર્ચ્યતે ૮ 

 ઇકત પ્રુવાણામ ્િૈિેયીમ્ શ્વરુ્રો મે સ પાકતશવ:  

 અયાચતા૭ત:ૈ અનવતૈ નશ ચ યામ્ચામ્ ચિાર સા ૯ 

 મમ પતાશ મહાતજેા વયસા પ0ચ કવમ્ર્િૈઃ 

 અષ્ટાતર્ કહ વર્ાશકણ મમ િનમકન િણ્યતે  ૧0 

 રામેકત પ્રકતતો લોિે િુણવાન્ સત્યવાન્ ર્કુચ: 

 કવર્ાલા૭િો મહા પાહુૈઃ સવશ પૂત કહતે રતૈઃ ૧૧ 

 િામા૭૭તશ સ્તુ મહાતજેા: કપતા તર્રત સ્વયમ ્

 િૈિેય્યા: કપ્રય િામા૭તશમ્ તમ્ રામમ્ ના૭પ્યર્ચેયત્  ૧૨ 

 અકપર્ેિાય ત ુકપતુૈઃ સમીપમ ્રામમ્ આિતમ ્

 િૈિેયી મમ પતાશરમ્ ઇત્યુવાચ રુતમ્ વચૈઃ ૧૩ 

 તવ કપરા સમા૭૭જ્ઞપ્તમ્ મમેતમ્ શુ્રણ ુરાિવ 

 પરતાય પ્રતાતવ્યમ્ ઇતમ્ રાજ્યમ ્અિણ્ટિમ ્૧૪ 

 ત્વયા કહ િલુ વસ્તવ્યમ ્નવ વર્ાશકણ પ0ચ ચ 

 વન ેપ્રવ્રિ િાિુત્સ્ત કપતરમ્ મોચયા૭નુ્રતાત્ ૧૫ 

 તત ેત્યકુ્ત્વા ચ તામ ્રામૈઃ િૈિેયીમ્ અિુતોપયૈઃ 

 ચિાર તત્વચ સ્તસ્યા મમ પતાશ રુટ વ્રતૈઃ ૧૬ 

 તત્યા ન્ન પ્રકતકુ્રહ્ણીયાત્ સત્ય પ્રૂયા ન્ન ચા૭નુ્રતમ ્

 એત ત્પ્રાહ્મણ રામ સ્ય રુવમ્ વ્રતમ્ અનુત્તમમ્ ૧૭ 

 તસ્ય પ્રાતા ત ુત્વૈમારો લક્ષ્મમણો નામ વીયશવાન ્

 રામ સ્ય પુરર્ વ્યાક્રૈઃ સહાયૈઃ સમર૭ેકરહા ૧૮ 

 સ પ્રાતા લક્ષ્મમણો નામ તમશચારી રટુ વ્રતૈઃ 
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 અનવિચ્ચત્ તનુષ્પાકણૈઃ પ્રવ્રિનતમ્ મયા સહ ૧૯ 

 િટી તાપસ રૂપેણ મયા સહ સહા૭નિુ: 

 પ્રકવષ્ટો તમ્ટિા૭રણ્યમ ્તમશ કનત્યો કિતકેમ્રય: ૨0 

 ત ેવયમ્ પ્રચ્યુતા રાજ્યાત્ િૈિેય્યા સ્તુ કુ્રતે રયૈઃ 

 કવચરામ કત્વિ શે્રષ્ટ વનમ્ િમ્પીરમ્ ઓિસા ૨૧ 

 સમાશ્વસ મુહૂતશમ્ ત ુર્ક્યમ્ વસ્તુમ્ ઇહ ત્વયા 

 આિકમષ્યકત મે પતાશ વનયમ્ આતાય પુષ્િલમ ્

(રરૂન્ િોતાન્ વરાહામ ્શ્ચ હત્વા૭૭તાયા૭કમર્ાન્ પહૂન્)   ૨૨ 

 સ ત્વમ્ નામ ચ િોરમ ્ચ િુલમ ્ચ આચક્ષ્મવ તત્ત્વતૈઃ 

 એિ શ્ચ તણ્ટિા૭રણ્યે કિમતશમ્ ચરકસ કત્વિ  ૨૩ 

 એવમ્ પ્રુવત્યામ્ સીતાયામ્ રામ પત્નયામ ્મહા પલૈઃ 

 પ્રત્યુ વાચો ત્તરમ ્તીવ્રમ ્રાવણો રાિસા૭કતપૈઃ ૨૪ 

 યેન કવરાકસતા લોિાૈઃ સ તેવા૭સુર પન્નિાૈઃ 

 અહમ ્ત ુરાવણો નામ સીતે રિો િણેશ્વરૈઃ ૨૫ 

 ત્વામ્ ત ુિા0ચન વણાશ૭૭પામ ્રુષ્વા િૌર્યે વાકસનીમ ્

 રકતમ ્સ્વિેર્ુ તારરે્ ુના૭કતિચ્ચાકમ અકનકનતતે ૨૬ 

 પહ્વીનામ ્ઉત્તમ સ્ત્રીણામ્ આહ્રતુાનામ્ ઇત સ્તતૈઃ 

 સવાશસામ ્એવ પરમ ્ત ેમમા૭ક્ર મકહર્ી પવ ૨૭ 

 લ0િા નામ સમુર સ્ય મત્યે મમ મહા પુરી 

 સાિરણે પકરકિપ્તા કનકવષ્ટા કિકર મૂતશકન  ૨૮ 

 તર સીતે મયા સાતશમ્ વનેર્ુ કવહકરષ્યકસ 

 ન ચા૭સ્યા૭રણ્ય વાસસ્ય સ્પ્રુહકયષ્યકસ પાકમકન ૨૯ 

 પ0ચ તાસ્યૈઃ સહસ્રાકણ સવાશ૭૭પરણ પૂકર્તાૈઃ 

 સીત ેપકરચકરષ્યકનત પાયાશ પવકસ મે યકત  ૩0 

 રાવણ ેનૈવમ ્ઉક્તા ત ુિુકપતા િનિા૭૭ત્મજા 

 પ્રત્યુવાચા૭નવત્યા૭0િી તમ્ અનારુત્ય રાિસમ ્૩૧ 

 મહા કિકરમ ્ઇવા િમ્પ્યમ્ મહેનર સરુર્મ્ પકતમ ્

 મહોતકતમ્ ઇવા૭િોપ્યમ્ અહમ ્રામમ્ અનવુ્રતા ૩૨ 

 સવશ લિણ સમ્પન્નમ ્નયક્રોત પકરમમ્ટલમ ્ 

 સત્યસમ્તમ્ મહાપાિમ ્અહમ ્રામમ્ અનુવ્રતા  ૩૩ 

 મહા પાહુમ ્મહોરસ્િમ્ કસમ્હ કવક્રાનત િાકમનમ ્

 નુ્રકસમ્હમ ્કસમ્હ સમ્િાર્મ્ અહમ ્રામમ્ અનવુ્રતા ૩૪ 

 પૂણશ ચનરા૭૭નનમ્ રામમ્ રાિ વત્સમ ્કિતેકનરયમ ્
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 પ્રુતુ િીકતશમ ્મહાત્માનમ્ અહમ ્રામમ્ અનુવ્રતા ૩૫ 

 ત્વમ્ પુન િશમ્પુિૈઃ કસમ્હીમ્ મામ ્ઇચ્ચકસ સુતલુશપામ ્

 ના૭હમ ્ર્ક્યા ત્વયા સ્પ્રષુ્ટમ્ આકતત્ય સ્ય પ્રપા યતા ૩૬ 

 પાતપાન્ િા0ચનાન્ નનૂમ્ પહૂન્ પશ્યકસ મનતપાિ્ 

 રાિવ સ્ય કપ્રયામ્ પાયાશમ્ ય  સ્ત્વમ્ ઇચ્ચકસ રાવણ ૩૭ 

 િુકતત સ્ય ચ કસમ્હ સ્ય મ્રુિ ર્રો સ્તરકસ્વનૈઃ 

 આર્ી કવર્સ્ય વતના ત્તમ્ષ્ટર ામ્ આતાતુમ્ ઇચ્ચકસ ૩૮ 

 મનતરમ ્પવશત શે્રષ્ટમ્ પાકણના હતુશમ ્ઇચ્ચકસ 

 િાલિૂટમ ્કવર્મ્ પીત્વા સ્વકસ્તમાન્ િનતુમ્ ઇચ્ચકસ ૩૯ 

 અકિ સૂચ્યા પ્રમ્રિુકસ કિહ્વયા લેકિ ચ િુરમ્ 

 રાિવ સ્ય કપ્રયામ્ પાયાશમ્ અકતિનતુમ ્ત્વમ્ ઇચ્ચકસ ૪0 

 અવસજ્ય કર્લામ ્િણ્ટે સમુરમ ્તતુશમ્ ઇચ્ચકસ 

 સૂયાશ ચનરમસૌ ચોપૌ પ્રાકણપ્યામ્ હતુશમ્ ઇચ્ચકસ 

 યો રામ સ્ય કપ્રયામ્ પાયાશમ્ પ્રતર્શકયતુમ્ ઇચ્ચકસ ૪૧ 

 અકનનમ ્પ્રજ્વકલતમ્ રુષ્વા વસ્ત્રેણા૭૭હતુશમ્ ઇચ્ચકસ 

 િલ્યાણ વ્રતુ્તામ ્રામ સ્ય યો પાયાશમ્ હતુશમ્ ઇચ્ચકસ ૪૨ 

 અયોમુિાનામ ્ર્ૂલાનામ ્અકે્ર ચકરતુમ ્ઇચ્ચકસ 

 રામ સ્ય સરુર્ીમ ્પાયાશમ્ યો૭કતિનતુમ્ ત્વમ્ ઇચ્ચકસ ૪૩ 

 ય ત૭નતરમ ્કસમ્હ શુ્રિાલયો વશને  

 ય ત૭નતરમ ્સ્યનતકનિા સમુરયોૈઃ 

  સુરા૭ક્્રય સૌવીરિ યો યશત૭નતરમ ્

 ત ત૭નતરમ ્ વૈ તવ રાિવ સ્ય ચ  ૪૪ 

 ય ત૭નતરમ્ િા0ચન સીસ લોહયો:    

 ય ત૭નતરમ ્ચનતન વાકર પ0િયોૈઃ 

 ય ત૭નતરમ ્હકસ્ત કપટાલયો વશન ે

 ત ત૭નતરમ ્તર્રતે સ્તવૈ વ ચ    ૪૫ 

 ય ત૭નતરમ ્વાયસ વનૈતેયયો:  

 ય ત૭નતરમ ્મત્િુ મયૂરયો ર૭કપ 

 ય ત૭નતરમ ્સારસ કુ્રરયો વશને  

 તત૭નતરમ ્તાર્રતે સ્તવૈ વ ચ  ૪૬ 

 તકસ્મન્ સહસ્રા૭િ સમ પ્રપાવ ે

 રામ ેકસ્તતે િામુશિ પાણ પાણૌ 

 હ્રતુા૭કપ ત૭ેહમ ્ન િરામ ્િકમષ્ય ે
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 વજ્રમ ્યતા મકિિયા૭વિીણશમ્  ૪૭ 

 ઇતીવ ત ત્વાક્યમ ્અતુષ્ટ પાવા 

 સુરુષ્ટમ ્ઉક્ત્વા રિની ચરમ ્તમ ્

 િાર પ્રિમ્પા ત્વ્યકતતા પપૂવ 

 વાતો ત્તતા સા િતળી વ તનવી  ૪૮ 

 તામ ્વેપમાનામ ્ઉપલક્ષ્ય સીતામ ્

 સ રાવણો મ્રુત્યુ સમ પ્રપાવૈઃ 

 િુલમ ્પલમ ્નામ ચ િમશ ચા૭૭ત્મનૈઃ  

 સમા૭૭ચચિે પય િારણા૭તશમ્  ૪૯ 

 ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે સપ્ત ચત્વાકરમ્ર્ સ્સિશ : 

અષ્ટ  ચવિાત્રમ્શ સ્સર્ક : 

 એવમ્ પ્રુવત્યામ્ સીતાયામ્ સમ્રપ્તૈઃ પરર્મ ્વચ: 

 લલાટે પ્રિુુટીમ્ કુ્રત્વા રાવણૈઃ પ્રત્યુવાચ હ ૧ 

 પ્રાતા વૈશ્રવણ સ્યા૭હમ્ સાપત્નયો વરવકણશકન 

 રાવણો નામ પરમ ્ત ેતર્ક્રીવૈઃ પ્રતાપવાન્ ૨ 

 યસ્ય તેવાૈઃ સિનતવાશૈઃ કપર્ાચ પતિોરિાૈઃ 

 કવરવકનત પયા ત્પીતા મ્રુત્યો કરવ સતા પ્રજાૈઃ ૩ 

 યેન વશૈ્રવણો પ્રાતા ત્વમૈારૈઃ િારણા૭નતર ે

 ત્વનત્વમ્ આસાકતતૈઃ ક્રોતા રણ ેકવક્રમ્ય કનકિશતૈઃ ૪ 

 મ ત્પયા૭૭તશૈઃ પકરત્યજ્ય સ્વમ્ અકતષ્ટાનમ્ રકત્તમત ્

 િૈલાસમ્ પવશત શે્રષ્ટમ્ અત્યાસ્તે નર વાહનૈઃ ૫ 

 યસ્ય તત્ પુષ્પિમ ્નામ કવમાનમ ્િામિમ ્ર્પુમ ્

 વીયાશત્ આવકિશતમ ્પરે યેન યાકમ કવહાયસમ ્૬ 

 મમ સમ્જાત રોર્સ્ય મિુમ્ રુષ્વૈવ મૈકતકલ 

 કવરવકનત પકરરસ્તાૈઃ સુરાૈઃ ર્ક્ર પુરોિમાૈઃ  ૭ 

 યર કતષ્ટામ્ય૭હમ ્તર મારતો વાકત ર્0કિતૈઃ 

 તીવ્રા૭0ર્ુૈઃ કર્કર્રા0૭રુ્ શ્ચ પયાત્ સમ્પત્યતે રકવૈઃ ૮ 

 કનષ્િમ્પ પરા સ્તરવો નત્ય શ્ચ કસ્તકમતોતિાૈઃ 

 પવકનત યર તરા૭હમ ્કતષ્ટાકમ ચ ચરાકમ ચ ૯ 

 મમ પાર ેસમુર સ્ય લ0િા નામ પુરી ર્ુપા 

 સમ્પૂણાશ રાિસૈ  િોર ૈયશતેનર સ્યા૭મરાવતી ૧0 

 પ્રાિારણે પકરકિપ્તા પાણ્ટુરણે કવરાકિતા 

 હેમ િક્ષ્યા પુરી રમ્યા વૈટૂયશ મય તોરણા ૧૧ 
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 હ સ્ત્ય૭શ્વ રત સમ્પાતા તૂયશ નાત કવનાકતતા 

 સવશ િાલ પલૈ વ્રુશિૈૈઃ સમ્િુલોત્યાન ર્ોકપતા ૧૨ 

 તર ત્વમ્ વસ હે સીત ેરાિ પુકર મયા સહ 

 ન  સ્મકરષ્યકસ નારીણામ્ માનુર્ીણામ ્મનકસ્વકન ૧૩ 

 પુ0જાના માનુર્ાન્ પોિાન્ કતવ્યામ્ શ્ચ વરવકણશકન 

 ન સ્મકરષ્યકસ રામ સ્ય માનુર્ સ્ય િતા૭૭યરુ્ૈઃ ૧૪ 

 સ્તાપકયત્વા કપ્રયમ ્પરુમ્ રાજ્ઞા તર્રતેન યૈઃ 

 મનત વીયશૈઃ સતુો જે્યષ્ટ સ્તતૈઃ પ્રસ્તાકપતો વનમ ્૧૫ 

 તેન કિમ્ પ્રષ્ટ રાજે્યન રામેણ િત ચતેસા 

 િકરષ્યકસ કવર્ાલા૭કિ તાપસેન તપકસ્વના  ૧૬ 

 સવશ રાિસ પતાશરમ્ િામાત્ સ્વયમ્ ઇહા૭૭િતમ ્

 ન મનમત ર્રા૭૭કવષ્ટમ્ પ્રત્યા૭૭ક્યાતુમ ્ત્વમ ્અહશકસ ૧૭ 

 પ્રત્યા૭૭ક્યાય કહ મામ ્પીર પકરતાપમ ્િકમષ્યકસ 

 ચરણેના૭કપહત્યેવ પરુૂરવસમ ્ઉવશર્ી ૧૮ 

 અમ્િુળ્યા ન સમો રામો મમ યુત્તે સ માનુર્:  

 તવ પાક્યને સમ્પ્રાપ્તમ ્પિસ્વ વરવકણશકન   ૧૯ 

 એવમ્ ઉક્તા ત ુવતૈેહી કુ્રત્તા સમ્રક્ત લોચના 

 અપ્રવીત્ પરર્મ ્વાક્યમ્ રકહતે રાિસા૭કતપમ્ ૨0 

 િતમ્ વૈશ્રવણમ ્તેવમ ્સવશ પૂત નમસ્કુ્રતમ ્

 પ્રાતરમ ્વ્યપકતશ્ય ત્વમ્ અર્ુપમ્ િતુશમ્ ઇચ્ચકસ ૨૧ 

 અવશ્યમ્ કવનકર્ષ્યકનત સવે રાવણ રાિસાૈઃ 

 યેર્ામ્ ત્વમ્ િિશર્ો રાજા તુપુશકત્ત: અકિતેકનરયૈઃ ૨૨ 

 અપહ્રતુ્ય ર્ચીમ ્પાયાશમ્ ર્ક્યમ ્ઇનર સ્ય જીકવતુમ ્

 ન ત ુરામ સ્ય પાયાશમ્ મામ્ અપનીયા૭કસ્ત જીકવતમ ્ ૨૩ 

 જીવ ેકચ્ચરમ ્વજ્ર તર સ્ય હસ્તાત્  

 ર્ચીમ ્પ્રરુષ્ય અપ્રકતરૂપ રૂપામ ્

 ન મારુર્ીમ ્રાિસ તર્શકયત્વા 

 પીતા૭મ્રુતસ્યા૭કપ તવા૭કસ્ત મોિૈઃ ૨૪ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે અષ્ટ  ચત્વાકરમ્ર્ સ્સિશ : 

એર્ોન પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

 સીતાયા વચનમ્ શુ્રત્વા તર્ક્રીવૈઃ પ્રતાપવાન ્

 હસ્તે હસ્તમ્ સમાહત્ય ચિાર સુમહ ત્વપુૈઃ ૧ 

 સ મૈકતલીમ ્પનુ વાશક્યમ્ પપાર્ે ચ તતો પ્રરુ્મ્ 
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 ન ઉનમત્તયા શુ્રતૌ મનય ેમમ વીયશ પરાક્રમૌ ૨ 

 ઉત્વહેયમ્ પજુાપ્યામ્ ત ુમેકતનીમ ્અમ્પર ેકસ્તતૈઃ 

 આકપપેયમ ્સમુરમ ્ચ હનયામ્ મ્રુત્યુમ ્રણે કસ્તતૈઃ ૩ 

 અિશમ ્રનત્યામ્ ર્ર ૈસ્તીક્ષ્મણૈ કવશકપનત્યામ્ કહ મહી તલમ ્

 િામ રૂકપણમ ્ઉનમત્તે પશ્ય મામ ્િામતમ્ પકતમ્ ૪ 

 એવમ્ ઉક્તવત સ્તસ્ય રાવણ સ્ય કર્કિ પ્રપ ે

 કુ્રત્ત સ્ય હકર પયશનતે રક્તે નરેે પપૂવતુૈઃ  ૫ 

 સત્યૈઃ સૌમ્યમ ્પકરત્યજ્ય કપિુ રૂપમ ્સ રાવણૈઃ 

 સ્વમ્ રૂપમ ્િાલ રૂપા૭૭પમ ્પિે ેવૈશ્રવણા૭નિુૈઃ ૬ 

 સમ્રક્ત નયનૈઃ શ્રીમામ્ સ્તપ્ત િા0ચન િુણ્ટલૈઃ 

 ક્રોતેન મહતા૭૭કવષ્ટો નીલ જીમૂત સકન્નપ: 

 તર્ા૭૭સ્યૈઃ િામુશિી પાણી પપૂવ િણતાચરૈઃ ૭ 

 સ પકરવ્રાિિ ચ્ચત્મ મહા િાયો કવહાય તત ્

 પ્રકતપેતે સ્વિમ્ રૂપમ ્રાવણો રાિસા૭કતપૈઃ ૮ 

 સમ્રક્ત નયનૈઃ ક્રોતા જ્જીમૂત કનચય પ્રપૈઃ 

 રક્તા૭મ્પર તર સ્તસ્તૌ સ્ત્રી રત્નમ્ પ્રકે્ષ્ય મૈકતલીમ્ ૯ 

 સ તામ ્અકસત િેર્ા૭નતામ્ પાસ્િર સ્ય પ્રપામ ્ઇવ 

 વસના૭૭પરણોપેતામ ્મૈકતલીમ્ રાવણો૭પ્રવીત્ ૧0 

 કરર્ુ લોિેર્ુ કવક્યાતમ ્યકત પતાશરમ્ ઇચ્ચકસ 

 મામ ્આશ્રય વરારોહે તવા૭હમ ્સરુર્ૈઃ પકતૈઃ ૧૧ 

 મામ ્પિસ્વ કચરાય ત્વમ્ અહમ ્િાક્ય સ્તવ કપ્રયૈઃ 

 નૈવ ચા૭હમ ્ક્વકચ ત્પરે િકરષ્ય ેતવ કવકપ્રયમ ્૧૨ 

 ત્યજ્યતામ ્માનુર્ો પાવો મકય પાવૈઃ પ્રણીયતામ ્

 રાજ્યા ચ્ચ્યતુમ્ અકસત્તા૭તશમ્ રામમ્ પકરકમતા૭૭યુર્મ૧્૩ 

 િૈ િુશણૈર્ અનુરક્તા૭કસ મૂટે પકણ્ટત માકનકન 

 યૈઃ કસ્ત્રયા વચના રાજ્યમ્ કવહાય સસુહ્રજુ્જનમ ્

 અકસ્મન્ વ્યાળા૭નુચકરતે વન ેવસકત તુમશકતૈઃ ૧૪ 

 ઇ ત્યુક્ત્વા મૈકતલીમ ્વાક્યમ ્કપ્રયા૭હાશમ ્કપ્રય વાકતનીમ ્

 અકપિમ્ય સ તુષ્ટા૭૭ત્મા રાિસ: િામ મોકહત: ૧૫ 

 િક્રાહ રાવણૈઃ સીતામ ્પુતૈઃ િે રોકહણીમ્ ઇવ ૧૬ 

 વામેન સીતામ્ પત્મા૭િીમ્ મતૂશિરે્ ુિરણે સૈઃ 

 ઊવો સ્તુ તકિણ ેનૈવ પકરિક્રાહ પાકણના  ૧૭ 

 તમ્ રુષ્વા કિકર શુ્રમ્િા૭૭પમ ્તીક્ષ્મણ તમ્ષ્ટરમ ્મહા પિુમ ્
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 પ્રારવન્ મ્રુત્યુ સમ્િાર્મ્ પયા૭૭તાશ વન તેવતાૈઃ ૧૮ 

 સ ચ માયામયો કતવ્યૈઃ િર યુક્તૈઃ િર સ્વનૈઃ 

 પ્રત્ય૭રુશ્યત હેમા૭0િો રાવણ સ્ય મહા રતૈઃ ૧૯ 

 તત સ્તામ્ પરર્ૈ વાશકૈ્ય પશત્સશયન્ સ મહા સ્વનૈઃ 

 અ0િેના૭૭તાય વૈતેહીમ્ રતમ ્આરોપય ત્તતા ૨0 

 સા કુ્રહીતા૭કત ચુક્રોર્ રાવણેન યર્કસ્વની 

 રામેકત સીતા તુૈઃિા૭તાશ રામમ્ તૂર િતમ ્વન ે૨૧ 

 તામ ્અિામામ ્સ િામા૭તશૈઃ પન્નિેનર વતૂમ ્ઇવ 

 કવવેષ્ટમાનામ ્આતાય ઉત્પપાતા૭ત રાવણૈઃ ૨૨ 

 તતૈઃ સા રાિસેનરેણ કહ્રયમાણા કવહાયસા 

 પ્રુર્મ ્ચુક્રોર્ મત્તેવ પ્રાનત કચત્તા યતા૭૭તુરા ૨૩ 

 હા લક્ષ્મમણ મહા પાહો િુર કચત્ત પ્રસાતિ 

 કહ્રયમાણામ ્ન જાનીર્ ેરિસા િામ રૂકપણા ૨૪ 

 જીકવતમ ્સુિમ ્અતાશમ્ શ્ચ તમશ હેતોૈઃ પકરત્યિન ્

 કહ્રયમાણામ ્અતમેણ મામ્ રાિવ ન પશ્યકસ ૨૫ 

 નન ુનામા૭કવનીતાનામ્ કવનેતા૭કસ પરમ્તપ 

 િતમ્ એવમ્ કવતમ ્પાપમ ્ન ત્વમ્ ર્ાકસ્ત કહ રાવણમ્ ૨૬ 

 નન ુસત્યો૭કવનીતસ્ય રુશ્યતે િમશણૈઃ પલમ ્

 િાલો૭કપ અ0િી પવત્ય૭ર સસ્યાનામ્ ઇવ પક્તયે ૨૭ 

 સ િમશ કુ્રતવાન્ એતત્ િાલોપ હત ચેતનૈઃ 

 જીકવતા૭નતિરમ ્િોરમ્ રામા ત્વ્યસનમ્ આપ્નુકહ ૨૮ 

 હનતેતાનીમ ્સિામા૭સ્તુ િૈિેયી સહ પાનતવૈૈઃ  

 કહ્રયેયમ ્તમશ િામસ્ય તમશપત્ની યર્કસ્વનૈઃ ૨૯ 

 આમનરયે િનસ્તાને િકણશિારાન્  સપુુકષ્પતાન ્

 કિપ્રમ ્રામાય ર્મ્સત્વમ્ સીતામ્ હરકત રાવણૈઃ ૩0 

 માલ્યવનતમ્ કર્િકરણમ્ વનતે પ્રસ્રવણમ્ કિકરમ ્

 કિપ્રમ ્રામાય ર્મ્સત્વમ્ સીતામ્ હરકત રાવણૈઃ ૩૧ 

 હમ્સ િારમ્ટવા૭૭િીણાશમ્ વનતે િોતાવરીમ્ નતીમ ્

 કિપ્રમ ્રામાય ર્મ્સત્વમ્ સીતામ્ હરકત રાવણૈઃ ૩૨ 

 તૈવતાકન ચ યાનય૭કસ્મન્ વન ેકવકવત પાતપ ે

 નમસ્િરોમ્ય૭હમ ્તેપ્યો પતુશૈઃ ર્મ્સત મામ ્હ્રતુામ્ ૩૩ 

 યાકન િાકન કચત૭પ્ય૭ર સત્ત્વાકન કનવસકનત ઉત 

 સવાશકણ ર્રણમ્ યાકમ મ્રુિ પકિ િણાન્ અકપ ૩૪ 
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 કહ્રયમાણામ ્કપ્રયામ્ પતુશૈઃ પ્રાણપે્યો૭કપ િરીયસીમ ્

 કવવર્ા૭૭પહ્રતુા સીતા રાવણ ેનેકત ર્મ્સત ૩૫ 

 કવકતત્વા મામ ્મહા પાહુ: અમુરા૭કપ મહા પલૈઃ 

 આનેષ્યકત પરાક્રમ્ય વવૈસ્વત હ્રતુામ્ અકપ ૩૬ 

સા તતા િરણા વાચો કવલપમ્તી સુતુૈઃકિતા  

વનસ્પકત િતમ્ કુ્રરમ્ તતર્ાશ૭૭યત લોચના  ૩૭ 

સા તમ્ ઉત્વીક્ષ્ય સશુ્રોણી રાવણ સ્ય વર્મ ્િતા  

સમા૭૭ક્રમ્ત પયપરા તૈુઃિોપ િતયા કિરા  ૩૮ 

િટાયો પશ્ય મા મા૭૭યશ કહ્રયમાણામ ્અનાતવત ્ 

અનેન રાિસેમ્રેણ િરણમ્ પાપ િમશણા ૩૯ 

નૈર્ વારકયતુમ્ ર્ક્ય સ્તવ કૂ્રરો કનર્ા ચર: 

સત્ત્વવાન્ કિતિાર્ી ચ સાયુત શ્ચૈવ તુમશકત: ૪0 

રામાય ત ુયતા તત્ત્વમ્ િટાયો હરણમ ્મમ 

લક્ષ્મમણાય ચ ત ત્સવશમ ્આક્યાતવ્યમ્ અર્ેર્તૈઃ ૪૧ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે એિોન પમ્ચાર્ સ્સિશ : 

પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

 તમ્ ર્પ્તમ્ અવસુપ્તસ્ત ુિટાયુ: અત ર્ુશુ્રવ ે

 કનરીક્ષ્ય રાવણમ્ કિપ્રમ્ વૈતેહીમ ્ચ તતર્શ સૈઃ ૧ 

 તતૈઃ પવશત િૂટા૭૭પ સ્તીક્ષ્મણ તુણ્ટૈઃ િિોત્તમૈઃ 

 વનસ્પકતિતૈઃ શ્રીમાન્ વ્યાિહાર ર્ુપામ ્કિરમ ્૨ 

 તર્ક્રીવ કસ્તતો તમે પરુાણે સત્ય સમ્શ્રયૈઃ 

 િટાયુ નાશમ નામ્ના૭હમ ્કુ્રર રાિો મહાપલૈઃ ૩ 

 રાજા સવશ સ્ય લોિ સ્ય મહેનર વરણોપમૈઃ 

 લોિાનામ ્ચ કહતે યકુ્તો રામો તર્રતા૭૭ત્મિૈઃ ૪ 

 તસ્યૈર્ા લોિ નાતસ્ય તમશપત્ની યર્કસ્વની 

 સીતા નામ વરારોહા યામ્ ત્વમ્ હતુશમ્ ઇહેચ્ચકસ ૫ 

 િતમ્ રાજા કસ્તતો તમ ેપર તારાન્ પરામ્રુરે્ત ્

 રિણીયા કવરે્ર્ેણ રાિ તારા મહાપલ  ૬ 

 કનવતશય મકતમ ્નીચામ ્પર તારા૭કપમર્શનાત્ 

 ન તત્ સમાચર ેત્તીરો યત્ પરો૭સ્ય કવિહશયતે ્૭ 

 યતા૭૭ત્મન સ્તતા૭નયેર્ામ્ તારા રક્ષ્યા કવપકશ્ચતા  ૮ 

 અતશમ્ વા યકત વા િામમ્ કર્ષ્ટાૈઃ ર્ાસ્ત્રેર્ુ અનાિતમ ્

 વ્યવસ્યકનત ન રાજાનો તમશમ્ પૌલસ્ત્ય નનતન ૯ 
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 રાજા તમશ શ્ચ િામ શ્ચ રવ્યાણામ્ ચોત્તમો કનકતૈઃ 

 તમશૈઃ ર્ુપમ્ વા પાપમ ્વા રાિ મૂલમ ્પ્રવતશતે ૧0 

 પાપ સ્વપાવ શ્ચપલૈઃ િતમ્ ત્વમ્ રિસામ ્વર 

 ઐશ્વયશમ્ અકપસમ્પ્રાપ્તો કવમાનમ ્ઇવ તુષ્કુ્રકત: ૧૧ 

 િામ0 સ્વપાવો યો યસ્ય ન ર્ક્યૈઃ પકરમાકિશતમુ ્

 ન કહ તષુ્ટા૭૭ત્મનામ ્આયશ મા વસકત આલય ેકચરમ્ ૧૨ 

 કવર્ય ેવા પુર ેવા ત ેયતા રામો મહાપલૈઃ 

 ના૭પરાત્યકત તમાશત્મા િતમ્ તસ્યા૭પરાત્યકસ ૧૩ 

 યકત ર્ૂપશણિા હેતો: િનસ્તાન િતૈઃ િરૈઃ 

 અકતવ્રુત્તો હતૈઃ પૂવશમ્ રામેણા૭કનલષ્ટ િમશણા ૧૪ 

 અર પ્રૂકહ યતા તત્ત્વમ્ િો રામ સ્ય વ્યકતક્રમૈઃ 

 યસ્ય ત્વમ્ લોિ નાત સ્ય હ્રતુ્વા પાયાશમ્ િકમષ્યકસ ૧૫ 

 કિપ્રમ ્કવસ્રિુ વતૈેહીમ ્મા ત્વા િોરણે ચિુર્ા 

 તહે ત્તહન પૂતને વ્રુરમ્ ઇનરા૭ર્કન યશતા ૧૬ 

 સપશમ ્આર્ીકવર્મ ્પત્ત્વા વસ્ત્રા૭નતે ના૭વપતુ્યસ ે

 ક્રીવાયામ ્પ્રકતમકુ્તમ્ ચ િાલ પાર્મ્ ન પશ્યકસ ૧૭ 

 સ પારૈઃ સૌમ્ય પતશવ્યો યો નરમ ્ના૭વસાતયતે્ 

 તત૭ન્નમ્ ઉપપોક્તવ્યમ્ જીયશતે યત્ અનામયમ ્૧૮ 

 યત્ કુ્રત્વા ન પવ ેત્તમો ન િીકતશ નશ યર્ો પુકવ 

 ર્રીરસ્ય પવેત ્િેતૈઃ િ સ્તત્ િમશ સમા૭૭ચરતે ્૧૯ 

 ર્કષ્ટ વર્શ સહસ્રાકણ મમ જાતસ્ય રાવણ 

 કપરુ પતૈામહમ ્રાજ્યમ ્યતાવત્ અનુકતષ્ટતૈઃ ૨0 

 વ્રુત્તો૭હમ ્ત્વમ્ યુવા તનવી સર્ર: િવચી રતી  

 તતા૭પ્યા૭૭તાય વતૈહેીમ્ િુર્લી ન િકમષ્યકસ ૨૧ 

 ન ર્ક્ત સ્ત્વમ્ પલાત્ હતુશમ્ વૈતેહીમ ્મમ પશ્યતૈઃ 

 હેતુકપ નયાશય સમ્યુક્તૈ રુશવામ્ વેતશુ્રતીમ ્ઇવ ૨૨ 

 યુત્યસ્વ યકત ર્ૂરો૭કસ મુહૂતશમ્ કતષ્ટ રાવણ 

 ર્કયષ્યસ ેહતો પૂમૌ યતા પૂવશમ્ િર સ્તતા ૨૩ 

 અસકુ્રત્ સમ્યુિે યને કનહતા તૈત્ય તાનવાૈઃ 

 નકચરા ચ્ચીર વાસા સ્ત્વામ્ રામો યકુત વકતષ્યકત ૨૪ 

 કિમ્ ન ુર્ક્યમ ્મયા િતુશમ્ િતૌ તૂરમ ્નુ્રપા૭૭ત્મિૌ 

 કિપ્રમ ્ત્વમ્ નશ્યસે નીચ તયો પીતો ન સમ્ર્યૈઃ ૨૫ 

 ન કહ મે જીવમાનસ્ય નકયષ્યકસ ર્ુપામ ્ઇમામ ્
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 સીતામ્ િમલ પરા૭િીમ્ રામ સ્ય મહર્ીમ ્કપ્રયામ્ ૨૬ 

 અવશ્યમ્ ત ુમયા િાયશમ્ કપ્રયમ ્તસ્ય મહાત્મનૈઃ 

 જીકવતનેા૭કપ રામ સ્ય તતા તર્રત સ્ય ચ ૨૭ 

 કતષ્ટ કતષ્ટ તર્ક્રીવ મહૂુતશમ્ પશ્ય રાવણ 

 યુત્તા૭૭કતત્યમ્ પ્રતાસ્યાકમ યાવત્ પ્રાણમ્ કનર્ાચર ૨૮ 

 વ્રુનતાત્ ઇવ પલમ ્ત્વામ્ ત ુપાતયેયમ ્રતોત્તમાત્ ૨૯ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે પમ્ચાર્ સ્સિશ : 

એર્ પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

 ઇ ત્યકુ્ત સ્ય યતા નયાયમ્ રાવણ સ્ય િટાયુર્ા 

 કુ્રત્તસ્યા૭કનનકનપાૈઃ સવાશ રિુે કવશમ્ર્કત રુષ્ટયૈઃ ૧ 

 સમ્રક્ત નયનૈઃ િોપાત્ તપ્ત િા0ચન િુણ્ટલૈઃ 

 રાિસેનરો૭કપતરુાવ પતિેનરમ્ અમર્શણૈઃ ૨ 

 સ સમ્પ્રહાર સ્તુમુલ સ્તયો સ્તકસ્મન્ મહા વન ે

 પપૂવ વાતોત્તતયો મેિયો િશિને યતા ૩ 

 ત ત્પપૂવા૭ત્પતુમ્ યતુ્તમ્ કુ્રર રાિસયો સ્તતા 

 સપિયો માશલ્યવતો મશહા પવશતયો કરવ ૪ 

 તતો નાળીિ નારાચૈ સ્તીક્ષ્મણા૭કૈ્ર શ્ચ કવિકણશકપૈઃ 

 અપ્યવર્શ નમહા િોર ૈકુ્રશર રાિમ ્મહાપલૈઃ ૫ 

 સ તાકન ર્ર જાલાકન કુ્રરૈઃ પરરતેશ્વરૈઃ 

 િટાયુૈઃ પ્રકતિક્રાહ રાવણા૭સ્ત્રાકણ સમ્યુિે ૬ 

 તસ્ય તીક્ષ્મણ નિાપ્યામ ્તુ ચરણાપ્યામ્ મહાપલૈઃ 

 ચિાર પહુતા િારે વ્રણાન્ પતિ સત્તમૈઃ ૭ 

 અત ક્રોતા ત્તર્ક્રીવો િક્રાહ તર્ માિશણાન ્

 મ્રુત્યુ તણ્ટ કનપાન્ િોરાન્ ર્રુ મતશન િા0િયા ૮ 

 સ ત ૈપાશણ ૈમશહા વીયશૈઃ પૂણશ મુક્તૈ: અકિહ્મિૈૈઃ 

 કપપેત કનકર્તૈ સ્તીક્ષ્મણ ૈકુ્રશરમ્ િોરૈૈઃ કર્લીમુિૈૈઃ  ૯ 

 સ રાિસ રતે પશ્યન્ જાનિીમ્ પાષ્પ લોચનામ ્

 અકચનતકયત્વા પાણામ ્સ્તાન્ રાિસમ ્સમ૭કપરવત્ ૧0 

 તતો૭સ્ય સ ર્રમ ્ચાપમ્ મુક્તા મકણ કવપૂકર્તમ ્

 ચરણાપ્યામ ્મહાતજેા પપમ્િ પતિેશ્વરૈઃ ૧૧ 

 તતો૭નયત્ તનુ રાતાય રાવણ: ક્રોત મૂકચશત: 

 વવર્શ ર્ર વર્ાશકણ ર્તર્ો૭ત સહસ્રર્:  ૧૨ 

 ર્ર:ૈ આવાકરત સ્તસ્ય સમ્યુિે પતિેશ્વર: 
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 િુલાયમ્ ઉપ સમ્પ્રાપ્ત: પિીવ પ્રપપૌ તતા  ૧૩ 

 સ તાકન ર્ર વર્ાશકણ પિાપ્યામ ્ચ કવતયૂ ચ  

 ચરણાપ્યામ ્મહાતજેા પપમ્જા૭સ્ય મહ ત્તન:ુ ૧૪ 

 ત ચ્ચા૭કનનસરુર્મ્ તીપ્તમ્ રાવણ સ્ય ર્રાવરમ્ 

 પિાપ્યામ ્સ મહા વીરો વ્યતુનોત્ પતિેશ્વરૈઃ ૧૫ 

 િામ્ચનોરશ્ચતાન્ કતવ્યાન્ કપર્ાચ વતનાન્ િરાન ્

 તામ ્શ્ચા૭સ્ય િવ સમ્પન્નાન્ િિાન સમર ેપલી ૧૬ 

 વરમ ્કરવેણુ સમ્પન્નમ ્િામિમ્ પાવિા૭કચશર્મ ્

 મકણ હેમ કવકચરા૭0િમ્ પપ0િ ચ મહા રતમ ્૧૭ 

 પૂણશ ચનર પ્રતીિાર્મ્ ચરમ્ ચ વ્યિનૈૈઃ સહ 

 પાતયા માસ વેિેન ક્રાકહપી રાિસ ૈસ્સહ   ૧૮ 

 સારતે શ્ચા૭સ્ય વેિેન તુમ્ટે નૈવ મહત્ કર્ર: 

 પુનવ્યશપાહરત્ શ્રીમાન ્પકિ રાિો મહાપલ: ૧૯ 

 સ પનન તનવા કવરતો હતા૭શ્વો હત સારકતૈઃ 

 અમ્િે ના૭૭તાય વતૈેહીમ્ પપાત પુકવ રાવણૈઃ ૨0 

 રુષ્વા કનપકતતમ્ પૂમૌ રાવણમ્ પનન વાહનમ ્

 સાતુ સાકત્વકત પતૂાકન કુ્રર રાિમ ્અપિૂયન્ ૨૧ 

 પકરશ્રાનતમ્ ત ુતમ્ રુષ્વા િરયા પકિ યૂતપમ ્

 ઉત્પપાત પનુ હ્રુશ ષ્ટો મૈકતલીમ્ કુ્રહ્ય રાવણૈઃ ૨૨ 

 તમ્ પ્રહ્રષુ્ટમ્ કનતાયા૭0િે રાવણમ્ િનિા૭૭ત્મજામ ્

 િચ્ચમ્તમ્ િટ્િ ર્ેર્મ્ ચ પ્રણષ્ટ હત સાતનમ ્  ૨૩ 

 કુ્રરરાિૈઃ સમુત્પત્ય સમ૭કપરુત્ય રાવણમ્   

 સમાવાયશ0 મહાતજેા િટાયુ: ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૨૪ 

 વજ્ર સમ્સ્પર્શ  પાણસ્ય પાયાશમ્ રામ સ્ય રાવણ 

 અલ્પ પુત્તે હરકસ એનામ્ વતાય િલુ રિસામ્ ૨૫ 

 સ કમર પનતુૈઃ સા માત્યૈઃ સ પલૈઃ સ પકરચ્ચતૈઃ 

 કવર્ પાનમ્ કપપકસ એતત્ કપપાકસત ઇવોતિમ્ ૨૬ 

 અનુપનતમ્ અજાનનતૈઃ િમશણામ્ અકવચિણાૈઃ 

 ર્ીક્રમ ્એવ કવનશ્યકનત યતા ત્વમ્ કવનકર્ષ્યકસ ૨૭ 

 પત્ત સ્ત્વમ્ િાલ પાર્ને ક્વ િત સ્તસ્ય મોક્ષ્યસ ે

 વતાય પકટર્મ્ કુ્રહ્ય સા૭કમર્મ ્િલિો યતા ૨૮ 

 ન કહ જાતુ તુરાતર્ૌ િાિુત્સ્તૌ તવ રાવણ 

 તર્શણમ ્ચા૭૭શ્રમ સ્યા૭સ્ય િકમષ્યેતે ત ુરાિવૌ ૨૯ 
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 યતા ત્વયા કુ્રતમ્ િમશ પીરણા લોિ િકહશતમ ્

 તસ્િરા ચકરતો માિો નરૈ્ વીર કનર્ેકવતૈઃ  ૩0 

 યુત્યસ્વ યકત ર્ૂરો૭કસ મુહૂતશમ્ કતષ્ટ રાવણ 

 ર્કયષ્યસ ેહતો પૂમૌ યતા પ્રાતા િર સ્તતા ૩૧ 

 પરતે િાલે પરુર્ો યત્ િમશ પ્રકતપત્યત ે

 કવનાર્ા યા૭૭ત્મનો૭તમ્યશમ્ પ્રકત પન્નો૭કસ િમશ તત ્૩૨ 

 પાપા૭નુપનતો વૈ યસ્ય િમશણૈઃ િો ન ુતત ્પુમાન ્

 િુવીત લોિા૭કતપકતૈઃ સ્વયમ્પૂ પશિવાન્ અકપ ૩૩ 

 એવમ્ ઉક્ત્વા ર્ુપમ્ વાક્યમ્ િટાયુ સ્તસ્ય રિસૈઃ 

 કનપપાત પ્રુર્મ ્પ્રુષ્ટે તર્ક્રીવ સ્ય વીયશવાન્ ૩૪ 

 તમ્ કુ્રહીત્વા નિૈ સ્તીક્ષ્મણૈ કવશતતાર સમનતતૈઃ 

 અકતરૂટો િજા૭૭રોહો યતા સ્યા ત્તુષ્ટ વારણમ ્૩૫ 

 કવતતાર નિૈર ્અસ્ય તણુ્ટમ ્પ્રષુ્ટ ેસમપશયન ્

 િેર્ામ ્શ્ચો ત્પાટયા માસ નિ પિ મુિા૭૭યુતૈઃ ૩૬ 

 સ તતા કુ્રર રાિને કનલશ્યમાનો મુહુ મુશહુૈઃ 

 અમર્શ સ્પુકર તોષ્ટૈઃ સન ્પ્રાિમ્પત સ રાવણ: ૩૭ 

 સ પકરષ્વજ્ય વૈતેહીમ ્વામે ના૭0િેન રાવણૈઃ 

 તલેના૭કપ િિાના૭૭રુ્ િટાયમુ ્ક્રોત મકૂચશતૈઃ ૩૮ 

 િટાયુ સ્તમ્ અકતક્રમ્ય તુણ્ટેના૭સ્ય િિા૭કતપૈઃ 

 વામ પાહૂન્ તર્ તતા વ્યપાહરત્ અકરમ્તમૈઃ ૩૯ 

સકમ્ચ્ચન્ન પાહો: સત્યૈવ પાહવ: સહસા૭પવન્  

કવર્ જ્વાલા૭૭વળી યકુ્તા: વલ્મીિા કતવ પન્નાિા: ૪0 

 તતૈઃ કુ્રત્તો તર્ક્રીવૈઃ સીતામ્ ઉત્સ્રજુ્ય રાવણ: 

 મુકષ્ટપ્યામ ્ચરણાપ્યામ ્ચ કુ્રર રાિમ ્અપોતયત્ ૪૧ 

 તતો મુહૂતશમ્ સમ્ક્રામો પપૂવા૭તુલ વીયશયોૈઃ 

 રાિસાનામ ્ચ મુક્ય સ્ય પકિણામ ્પ્રવર સ્ય ચ ૪૨ 

 તસ્ય વ્યાયચ્ચમાન સ્ય રામસ્યા૭ત ેસ રાવણૈઃ 

 પિૌ પાશ્વૌ ચ પાતૌ ચ િટ્િમ્ ઉત્રુત્ય સો૭કચ્ચનત ્૪૩ 

 સ કચન્ન પિૈઃ સહસા રિસા રૌર િમશણા 

 કનપપાત હતો કુ્રરો તરણ્યામ્ અલ્પ જીકવતૈઃ ૪૪ 

 તમ્ રુષ્વા પકતતમ ્પૂમૌ િતજા૭૭રશમ ્િટાયરુ્મ્ 

 અપ્યતાવત વૈતેહી સ્વ પનતુમ્ ઇવ તુૈઃકિતા ૪૫ 

 તમ્ નીલ જીમતૂ કનિાર્ િલ્પમ ્
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 સુ પાણ્ટુરોરસ્િમ્ ઉતાર વીયશમ ્

 તતર્શ લ0િાકતપકતૈઃ પ્રકુતવ્યામ ્

 િટાયરુ્મ ્ર્ાનતમ્ ઇવા૭કનનતાવમ્ ૪૬ 

 તત સ્તુ તમ્ પરરતમ ્મહીતલ ે

 કનપાકતતમ્ રાવણ વેિ મકતશતમ ્

 પુનૈઃ પકરષ્વજ્ય ર્કર્ પ્રપા૭૭નના 

 રરોત સીતા િનિા૭૭ત્મજા તતા  ૪૭ 

 

 

 ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે એિ પમ્ચાર્ સ્સિશ : 

ત્વિ પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

 તમ્ અલ્પ જીકવતમ ્પમૂૌ સ્પુરનતમ્ રાિસા૭કતપૈઃ 

 તતર્શ કુ્રરમ ્પકતતમ ્સમીપે રાિવા૭૭શ્રમાત્ ૧ 

 સા ત ુતારા૭કતપ મુિી રાવણેન સમીક્ષ્ય તમ ્

 કુ્રર રાિમ ્કવકનહતમ્ કવલલાપ સુતુૈઃકિતા ૨ 

 આકલમ્ક્ય કુ્રરમ્ કનહતમ્ રાવણેન પલીયસા  

 કવલલાપ સુતુ:િા૭૭તાશ સીતા ર્કર્ કનપા૭૭નના  ૩ 

 કનકમત્તમ્ લિણ જ્ઞાનમ્ ર્િુકન સ્વર તર્શનમ ્

 અવશ્યમ્ સુિ તુૈઃિેર્ુ નરાણામ્ પ્રકતરુશ્યતે ૪ 

 ન નનૂમ્ રામ જાના૭કસ મહત્ વ્યસનમ ્આત્મન: 

 તાવકનત નનૂમ્ િાિુત્સ્ત મત૭તશમ્ મ્રુિ પકિણૈઃ ૫ 

અયમ ્કહ પાપ ચારણે મામ્ રાતુમ્ અકપસમ્િત: 

ર્ેતે કવકનહતો પૂમૌ મમા૭પાક્યાત્ કવહમ્િમ: ૬ 

 રાકહ મામ ્અત્ય િાિુત્સ્ત લક્ષ્મમણેકત વરા૭0િના 

 સુસમ્રસ્તા સમાક્રનત ચ્ચુણ્વતામ્ ત ુયતા૭કનતિે ૭ 

 તામ ્કનલષ્ટ માલ્યા૭૭પરણામ્ કવલપનતીમ ્અનાતવત ્

 અપ્યતાવત વૈતેહીમ ્રાવણો રાિસા૭કતપૈઃ ૮ 

 તામ ્લતામ ્ઇવ વેષ્ટનતીમ્ આકલ0િનતીમ ્મહા રુમાન ્

 મુ0ચ મુ0ચકેત પહુર્ૈઃ પ્રવતન્ રાિસા૭કતપૈઃ ૯ 

 ક્રોર્નતીમ ્રામ રામેકત રામેણ રકહતામ ્વને  

 જીકવતા૭નતાય િેર્રે્ુ િક્રાહા૭નતિ સકન્નપૈઃ ૧0 

 પ્રતકર્શતાયામ્ વતૈેહ્યામ ્પપૂવ સ ચરા૭ચરમ ્

 િિત્ સવશમ ્અમયાશતમ ્તમસા૭નતને સમ્વ્રુતમ ્૧૧ 
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ન વાકત મારત સ્તર કનષ્પ્રપો૭પ ૂકત્તવાિર:  ૧૨ 

 રુષ્વા સીતામ ્પરામ્રષુ્ટામ્ તીનામ્ કતવ્યેન ચિરુ્ા 

 કુ્રતમ્ િાયશમ્ ઇકત શ્રીમાન્ વ્યાિહાર કપતામહૈઃ ૧૩ 

 પ્રહ્રષુ્ટા વ્યકતતા શ્ચા૭૭સન્ સવે ત ેપરમર્શયૈઃ 

 રુષ્વા સીતામ ્પરામ્રષુ્ટામ્ તણ્ટિા૭રણ્ય વાકસનૈઃ 

 રાવણ સ્ય કવનાર્મ ્ચ પ્રાપ્તમ્ પુત્ત્વા યરુચ્ચયા  ૧૪ 

 સ ત ુતામ ્રામ રામકેત રતનતીમ્ લક્ષ્મમણેકત ચ 

 િિામ આતાય ચા૭૭િાર્મ્ રાવણો રાિસશે્વર: ૧૫ 

 તપ્તા૭૭પરણ સવાશ૭0િી પીત િૌર્યે વાસની 

 રરાિ રાિપુરી ત ુકવત્યુત્ સૌતાકમની યતા ૧૬ 

 ઉત્તૂતેન ચ વસ્ત્રેણ તસ્યાૈઃ પીતને રાવણૈઃ 

 અકતિમ ્પ્રકતપપ્રાિ કિકર તીપ ઇવા૭કનનના  ૧૭ 

 તસ્યાૈઃ પરમ િળ્યાણ્યા સ્તામ્રાકણ સુરપીકણ ચ 

 પત્મ પરાકણ વૈતહે્યા અપ્યિીયશનત રાવણમ્ ૧૮ 

 તસ્યાૈઃ િૌર્ેયમ ્ઉત્તૂતમ ્આિાર્ ેિનિ પ્રપમ ્

 પપૌ ચા૭૭કતત્ય રાિેણ તામ્રમ્ અપ્રમ ્ઇવા૭૭તપે ૧૯ 

 તસ્યા સ્ત કત્વમલમ્ વક્રમ્ આિાર્ ેરાવણા૭0િિમ્ 

 ન રરાિ કવના રામમ્ કવનાળમ્ ઇવ પ0િિમ ્૨0 

 પપૂવ િલતમ ્નીલમ ્કપત્ત્વા ચનર ઇવોકતતૈઃ 

 સુલલાટમ ્સુિેર્ા૭નતમ્ પત્મ િપાશપમ્ અવ્રણમ ્૨૧ 

 ર્ુનલૈૈઃ સુકવમલૈ તશનતૈૈઃ પ્રપાવકત્પ: અલમ્કુ્રતમ ્

 તસ્યા સ્ત કત્વમલમ્ વક્રમ્ આિાર્ ેરાવણા૭0િિમ્   ૨૨ 

 રકતતમ્ વ્યપમ્રષુ્ટા૭સ્રમ્ ચનર વત્ કપ્રય તર્શનમ ્

 સુ નાસમ ્ચાર તામ્રો ષ્ટમ્ આિાર્ ેહાટિ પ્રપમ ્૨૩ 

 રાિસેન સમાતતૂમ્ તસ્યા સ્ત ત્વચનમ ્ર્પુમ ્

 ર્ુર્ુપ ેન કવના રામમ્ કતવા ચનર ઇવોકતતૈઃ ૨૪ 

 સા હેમ વણાશ નીલા૭0િ0 મૈકતલી રાિસા૭કતપમ ્

 ર્ુર્ુપ ેિામ્ચની િામ્ચી નીલમ્ મકણમ્ ઇવા૭૭કશ્રતા ૨૫ 

 સા પત્મ િૌરી હેમાપા રાવણમ્ િનિા૭૭ત્મજા 

 કવત્યુત્િનમ્ ઇવા૭૭કવશ્ય ર્ુર્ુપ ેતપ્ત પૂર્ણા ૨૬ 

 તર પ્રવાળ રક્તા સા નીલા૭0િમ ્રાિસેશ્વરમ ્ 

 પ્રાર્ોપયત વતૈેહી િિમ્ િક્ષ્યેવ િામ્ચની  ૨૭ 

 તસ્યા પૂર્ણ િોર્ેણ વતૈેહ્યા રાિસા૭કતપૈઃ 
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 પપૂવ ચપલો નીલૈઃ સિોર્ ઇવ તોયતૈઃ ૨૮ 

 ઉત્તમા૭0િા ચ્યુતા તસ્યાૈઃ પુષ્પ વ્રુકષ્ટૈઃ સમનતતૈઃ 

 સીતાયા કહ્રયમાણાયાૈઃ પપાત તરણી તલે ૨૯ 

 સા ત ુરાવણ વેિેન પુષ્પ વ્રુકષ્ટૈઃ સમનતતૈઃ 

 સમાતતૂા તર્ક્રીવમ્ પનુ: એવા૭પ્યવતશત ૩0 

 અપ્યવતશત પુષ્પાણામ ્તારા વશૈ્રવણા૭૭નિુમ ્

 નિર માલા કવમલા મરેમ્ નિમ ્ઇવોન્નતમ્ ૩૧ 

 ચરણાન્ નૂપુરમ ્પ્રષ્ટમ ્વૈતેહ્યા રત્નપૂકર્તમ ્

 કવત્યુ નમણ્ટલ સમ્િાર્મ્ પપાત મતુર સ્વનમ્ ૩૨ 

 તામ ્મહોલ્િામ ્ઇવા૭૭િાર્ે તીપ્યમાનામ ્સ્વતિેસા 

 િિામ આિાર્મ ્આકવશ્ય સીતામ ્વૈશ્રવણા૭૭નિુૈઃ ૩૩ 

 તસ્યા સ્તાન્ અકનન વણાશકન પરૂ્ણાકન મહીતલે 

 સિોર્ાકણ અવિીયશનત િીણા સ્તારા ઇવા૭મ્પરાત્ ૩૪ 

 તસ્યાૈઃ સ્તના૭નતરાત્ પ્રષ્ટો હાર સ્તારા૭કતપ ત્યુકતૈઃ 

 વૈતેહ્યા કનપતન્ પાકત િમ્િેવ િિના ચ્ચ્યુતા ૩૫ 

 ઉત્પાત વાતા૭કપહતા નાના કત્વિ િણા યુતાૈઃ 

 મા પૈકરકત કવતતૂા૭ક્રા વ્યાિહ્ર ુકરવ પાતપાૈઃ ૩૬ 

 નકળનયો ત્વસ્ત િમલા સ્ત્રસ્ત મીન િલે ચરાૈઃ 

 સિીમ ્ઇવ િતો ચ્ચ્વાસામ્  અનવર્ોચનત મૈકતલીમ્ ૩૭ 

 સમનતાત્ અકપસમ્પત્ય કસમ્હ વ્યાક્ર મ્રુિ કત્વજાૈઃ 

 અનવતાવમ્ સ્તતા રોર્ાત્ સીતા ચ્ચાયા૭ન ુિાકમનૈઃ ૩૮ 

 િલ પ્રપાતા૭સ્ર મુિાૈઃ શુ્રમ્િૈૈઃ ઉકચ્ચ્રત પાહુકપૈઃ 

 સીતાયામ્ કહ્રયમાણાયામ્ કવક્રોર્નતીવ પવશતાૈઃ ૩૯ 

 કહ્રયમાણામ ્ત ુવતૈેહીમ ્રુષ્વા તીનો કતવાિરૈઃ 

 પ્રકવ ત્વસ્ત પ્રપૈઃ શ્રીમાન્ આસીત્ પાણ્ટુર મણ્ટલૈઃ ૪0 

 નાકસ્ત તમશૈઃ િુતૈઃ સત્યમ્ ના૭૭િશવમ્ ના૭નુ્રર્મ્સતા 

 યર રામ સ્ય વતૈેહીમ્ પાયાશમ્ હરકત રાવણૈઃ 

 ઇકત સવાશકણ પૂતાકન િણર્ૈઃ પયશતેવયન્ ૪૧ 

 કવરસ્તિા તીન મુિા રરતુ : મ્રુિ પોતિાૈઃ 

 ઉત્વી ક્ષ્યોત્વીક્ષ્ય નયનૈ: આસ્ર પાતાકવલેિણાૈઃ ૪૨ 

 સુપ્રવેકપત િારા શ્ચ પપૂવ:ુ વન તેવતાૈઃ 

 કવક્રોર્નતીમ ્રટુમ્ સીતામ્ રુષ્વા તુૈઃિમ ્તતા િતામ્ ૪૩ 

 તામ ્ત ુલક્ષ્મમણ રામેકત ક્રોર્નતીમ્ મતુર સ્વરમ્ 
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 અવેિમાણામ ્પહુર્ો વૈતેહીમ્ તરણી તલમ્ ૪૪ 

 સ તામ ્આિુલ િેર્ા૭નતામ્ કવપ્રમ્રુષ્ટ કવરે્ર્િામ ્

 િહારા૭૭ત્મ કવનાર્ાય તર્ક્રીવો મનકસ્વનીમ ્૪૫ 

 તત સ્તુ સા ચારતતી ર્ુકચ કસ્મતા   

 કવના કુ્રતા પનતુ િનને મૈકતલી 

 અપશ્યતી રાિવ લક્ષ્મમણા વુપૌ  

 કવવણશ વક્રા પય પાર પીકટતા   ૪૬ 

 ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે કત્વ પમ્ચાર્ સ્સિશ : 

ત્ત્ર  પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

 િમ ્ઉત્પતનતમ્ તમ્ રષુ્વા મૈકતલી િનિા૭૭ત્મજા 

 તુૈઃકિતા પરમોકત્વનના પયે મહકત વકતશની ૧ 

 રોર્ રોતન તામ્રા૭િી પીમા૭િમ ્રાિસા૭કતપમ ્

 રતમ્તી િરણમ્ સીતા કહ્રયમાણતેમ્ અપ્રવીત્ ૨ 

 ન વ્યપરપસે નીચ િમશણા૭નને રાવણ 

 જ્ઞાત્વા કવરકહતામ ્યન્ મામ ્ચોરકયત્વા પલાયસે ૩ 

 ત્વયૈવ નનૂમ્ તષુ્ટાત્મન ્પીરણા હતુશમ ્ઇચ્ચતા 

 મમા૭૭પવાકહતો પતાશ મ્રુિ રૂપેણ માયયા ૪ 

 યો કહ મામ ્ઉત્યત સ્ત્રાતુમ્ સો૭પ્યયમ ્કવકનપાકતતૈઃ 

 કુ્રર રાિ: પુરાણો૭સૌ શ્વરુ્ર સ્ય સિા મમ  ૫ 

 પરમમ ્િલુ ત ેવીયશમ ્રુશ્યતે રાિસા૭તમ 

 કવશ્રાવ્ય નામતેયમ્ કહ યુત્તે ના૭કસ્મ કિતા ત્વયા ૬ 

 ઈરુર્મ ્િકહશતમ્ િમશ િતમ્ કુ્રત્વા ન લજ્જસ ે

 કસ્ત્રયા શ્ચ હરણમ ્નીચ રકહતે ત ુપરસ્ય ચ ૭ 

 િતકયષ્યકનત લોિેર્ુ પરુર્ાૈઃ િમશ િુકત્સતમ ્

 સુનુ્રર્મ્સમ ્અતકમશષ્ટમ ્તવ ર્ૌણ્ટીયશ માકનનૈઃ ૮ 

 કતિ્ ત ેર્ૌયશમ્ ચ સત્ત્વમ્ ચ યત્ ત્વયા િકતતમ ્તતા 

 િુલા૭૭ક્રોર્ િરમ્ લોિે કતિ્ ત ેચાકરરમ ્ઈરરુ્મ્ ૯ 

 કિમ્ િતુશમ્ ર્ક્યમ ્એવમ્ કહ ય જ્જવ ેનૈવ તાવકસ 

 મુહૂતશમ્ અકપ કતષ્ટસ્વ ન જીવન્ પ્રકતયાસ્યકસ ૧0 

 ન કહ ચિુૈઃ પતમ્ પ્રાપ્ય તયોૈઃ પાકતશવ પુરયોૈઃ 

 સ સૈનયો૭કપ સમતશ સ્ત્વમ્ મુહૂતશમ્ અકપ જીકવતુમ ્૧૧ 

 ન ત્વમ્ તયોૈઃ ર્ર સ્પર્શમ્ સોટુમ ્ર્ક્તૈઃ િતમ ્ચન 

 વન ેપ્રજ્વકલત સ્યેવ સ્પર્શમ્ અનને: કવહમ્િમૈઃ ૧૨ 
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 સાતુ કુ્રત્વા૭૭ત્મનૈઃ પત્યમ્ સાત ુમામ ્મુમ્ચ રાવણ ૧૩ 

 મ ત્પ્રતર્શણ રષ્ટો કહ પ્રારા સહ પકત મશમ 

 કવતાસ્યકત કવનાર્ાય ત્વમ્ મામ ્યકત ન મુમ્ચકસ ૧૪ 

 યેન ત્વમ્ વ્યવસાયને પલાન્ મામ ્હતુશમ્ ઇચ્ચકસ 

 વ્યવસાયૈઃ સ ત ેનીચ પકવષ્યકત કનર૭તશિૈઃ  ૧૫ 

 ન હ્ય૭હમ ્તમ્ અપશ્યનતી પતાશરમ્ કવપતુોપમમ ્

 ઉત્સહે ર્રુ વર્િા પ્રાણાન્ તારકયતુમ્ કચરમ ્૧૬ 

 ન નનૂમ્ ચા૭૭ત્મનૈઃ શે્રયૈઃ પત્યમ ્વા સમવેિસે 

 મ્રુત્યુ િાલે યતા મત્યો કવપરીતાકન સેવતે ૧૭ 

 મુમૂર્ૂશણામ ્કહ સવેર્ામ ્યત્ પત્યમ ્તન્ ન રોચત ે

 પશ્યા૭મ્યત્ય કહ િણ્ટે ત્વામ્ િાલ પાર્ા૭વ પાકર્તમ્ ૧૮ 

 યતા ચા૭કસ્મન્ પયસ્તાને ન કપપેકર્ તર્ાનન 

 વ્યક્તમ્ કહરણ્મયાન્ કહ ત્વમ્ સમ્પશ્યકસ મહીરહાન્ ૧૯ 

 નતીમ્ વતૈરણીમ્ િોરામ ્રકત રૌિ કનવાકહનીમ ્

 અકસ પર વનમ્ ચૈવ પીમમ ્પશ્યકસ રાવણ  ૨0 

 તપ્ત િામ્ચન પુષ્પામ્ ચ વૈટૂયશ પ્રવર ચ્ચતામ ્

 રક્ષ્યસે ર્ાલ્મલીમ ્તીક્ષ્મણામ્ આયસૈૈઃ િણ્ટિૈ કશ્ચતામ્ ૨૧ 

 ન કહ ત્વમ્ ઈરુર્મ્ કુ્રત્વા તસ્યા૭ળીિમ્ મહાત્મનૈઃ 

 તકરતુમ ્ર્ક્ષ્યકસ કચરમ ્કવર્મ્ પીત્વેવ કનકુ્રશણૈઃ ૨૨ 

 પત્ત સ્ત્વમ્ િાલ પાર્ને તુકનશવારણે રાવણ 

 ક્વ િતો લપ્સ્યસ ેર્મશ પતુશ મશમ મહાત્મનૈઃ ૨૩ 

 કનમેર્ા૭નતર મારેણ કવના પ્રાતરમ્ આહવ ે

 રાિસા કનહતા યને સહસ્રાકણ ચતુ તશર્ ૨૪ 

 સ િતમ્ રાિવો વીરૈઃ સવાશ૭સ્ત્ર િુર્લો પલી 

 ન ત્વામ્ હનયા ચ્ચર ૈસ્તીક્ષ્મણૈ: ઇષ્ટ પાયાશ૭પહાકરણમ ્૨૫ 

 એત ચ્ચાનય ચ્ચ પરર્મ ્વૈતેહી રાવણામ્િિા 

 પય ર્ોિ સમાકવષ્ટા િરણમ્ કવલલાપ હ ૨૬ 

 તતા પ્રુર્ા૭૭તાશમ ્પહુ ચૈવ પાકર્ણીમ ્

 કવલલાપ પૂવશમ્ િરણમ ્ચ પાકમનીમ ્

 િહાર પાપ સ્તરણીમ્ કવવેષ્ટતીમ ્ 

 નુ્રપા૭૭ત્મજામ ્આિત િાર વેપતુમ ્ ૨૭ 

 ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે કર પમ્ચાર્ સ્સિશ : 

ચત:ુ પમ્ચાશ સ્સર્ક : 
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 કહ્રયમાણા ત ુવતૈેહી િમ્ કચ ન્નાતમ્ અપશ્યતી 

 તતર્શ કિકર શુ્ર0િસ્તાન ્પ0ચ વાનર પુમ્િવાન્ ૧ 

 તેર્ામ ્મત્યે કવર્ાલાિી િૌર્ેયમ ્િનિ પ્રપમ ્

 ઉત્તરીયમ્ વરારોહા ર્પુાનયા૭૭પરણાકન ચ 

 મુમોચ યકત રામાય ર્મ્સેયુકરકત મૈકતલી ૨ 

 વસ્ત્રમ ્ઉત્સ્રજુ્ય ત નમત્યે કવકનકિપ્તમ ્સહપૂર્ણમ્ 

 સમ્પ્રમા ત્તુ તર્ક્રીવ સ્તત્ િમશ ન ચ પતુ્તવાન ્૩ 

 કપ0િા૭િા સ્તામ્ કવર્ાલા૭િીમ્ નેરૈ: અકનકમર્ૈ: ઇવ 

 કવક્રોર્નતીમ ્તતા સીતામ્ તરુર્ ુવાશનરર્શપાૈઃ ૪ 

 સ ચ પમ્પામ્ અકતક્રમ્ય લ0િા0 અકપમુિૈઃ પુરીમ ્

 િિામ રતતીમ્ કુ્રહ્ય મકૈતલીમ્ રાિસેશ્વરૈઃ ૫ 

 તામ ્િહાર સુસમ્હ્રષુ્ટો રાવણો મ્રુત્યુમ ્આત્મનૈઃ 

 ઉત્સ0િેનૈવ પિુિીમ ્તીક્ષ્મણ તમ્ષ્ટર ામ્ મહા કવર્ામ ્૬ 

 વનાકન સકરતૈઃ ર્ૈલાન ્સરાકમ્સ ચ કવહાયસા 

 સ કિપ્રમ્ સમતીયાય ર્ર શ્ચાપાત્ ઇવ ચ્યતુૈઃ ૭ 

 કતકમ નક્ર કનિેતમ્ ત ુવરણા૭૭લયમ ્અિયમ ્

 સકરતામ્ ર્રણમ્ િત્વા સમ૭તીયાય સાિરમ ્૮ 

 સમ્પ્રમાત્ પકરવ્રુત્તોમી રત્ત મીન મહોરિૈઃ 

 વૈતેહ્યામ ્કહ્રયમાણાયામ્ પપૂવ વરણા૭૭લયૈઃ ૯ 

 અનતકરિ િતા વાચૈઃ સસ્રિુુ શ્ચારણા સ્તતા 

 એતત્ અનતો તર્ક્રીવ ઇકત કસત્તા સ્તતા૭પ્રુવન્ ૧0 

 સ ત ુસીતામ્ કવવેષ્ટનતીમ્ અ0િે ના૭૭તાય રાવણૈઃ 

 પ્રકવવેર્ પુરીમ ્લ0િા0 રૂકપણીમ ્મ્રતુ્યુમ ્આત્મનૈઃ ૧૧ 

 સો૭કપિમ્ય પુરીમ ્લ0િા0 સુકવપક્ત મહા પતામ ્

 સમ્રૂટ િક્ષ્યા પહુળમ ્સ્વમ્ અનતૈઃપરુમ્ આકવર્ત્ ૧૨ 

 તર તામ ્અકસતાપા૭0િીમ્ ર્ોિ મોહ પરાયણામ્ 

 કનતતે રાવણૈઃ સીતામ ્મયો માયામ ્ઇવા૭૭સુરીમ ્૧૩ 

 અપ્રવી ચ્ચ તર્ક્રીવૈઃ કપર્ાચી િોર તર્શનાૈઃ 

 યતા નેમામ્ પુમાન્ સ્ત્રી વા સીતામ ્પશ્યત્ય૭સમ્મતૈઃ ૧૪ 

 મુક્તા મકણ સુવણાશકન વસ્ત્રાકણ આપરણાકન ચ 

 યત્ય કતચ્ચતે્ તતત્ એવા૭સ્યા તેયમ્ મ ચ્ચનતતો યતા૧૫ 

 યા ચ વક્ષ્યકત વૈતેહીમ ્વચનમ્ કિકમ્ચત્ અકપ્રયમ ્

 અજ્ઞાના ત્યકત વા જ્ઞાના ન્ન તસ્યા જીકવતમ ્કપ્રયમ્ ૧૬ 
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 તતો ક્ત્વા રાિસી સ્તા સ્તુ રાિસનેરૈઃ પ્રતાપવાન ્

 કનષ્ક્રમ્યા૭નતૈઃપુરાત્ તસ્માત્ કિમ્ કુ્રત્યમ ્ઇકત કચનતયન ્

 તતર્ાશ૭ષ્ટૌ મહા વીયાશન્ રાિસાન્ કપકર્તા૭ર્નાન ્૧૭ 

 સ તાન્ રુષ્વા મહા વીયો વર તાનેન મોકહતૈઃ 

 ઉવા ચૈતાન્ ઇતમ્ વાક્યમ્ પ્રર્સ્ય પલ વીયશતૈઃ ૧૮ 

 નાના પ્રહરણાૈઃ કિપ્રમ ્ઇતો િચ્ચત સત્વરાૈઃ 

 િનસ્તાનમ્ હતસ્તાનમ ્પૂત પૂવશમ્ િરા૭૭લયમ ્૧૯ 

 તરોષ્યતામ્ િનસ્તાન ેરૂ્નયે કનહત રાિસ ે

 પૌરર્મ ્પલમ ્આકશ્રત્ય રાસમ્ ઉત્સ્રજુ્ય તૂરતૈઃ ૨0 

 પલમ ્કહ સુમહ ત્યન્ મે િનસ્તાને કનવકેર્તમ ્

 સતૂર્ણ િરમ્ યતુ્તે હતમ ્ત રામ સાયિૈૈઃ ૨૧ 

 તતૈઃ ક્રોતો મમા૭પૂવો તૈયશસ્યોપકર વતશત ે

 વૈરમ ્ચ સુમહ જ્જાતમ ્રામમ્ પ્રકત સતુારણમ્ ૨૨ 

 કનયાશતકયતુમ્ ઇચ્ચાકમ ત ચ્ચ વૈરમ ્અહમ ્કરપોૈઃ 

 ન કહ લપ્સ્યા મ્ય૭હમ ્કનરા મ૭હત્વા સમ્યુિે કરપુમ૨્૩ 

 તમ્ ત ુઇતાનીમ્ અહમ ્હત્વા િર તૂર્ણ િાકતનમ ્

 રામમ્ ર્મોપ લપ્સ્યાકમ તનમ ્લપ્ત્વેવ કનતશનૈઃ ૨૪ 

 િનસ્તાને વસકત્પ સ્તુ પવત્પી રામમ્ આકશ્રતા 

 પ્રવ્રુકત્ત: ઉપનેતવ્યા કિમ્ િરોતીકત તત્ત્વતૈઃ  ૨૫ 

 અપ્રમાતા ચ્ચ િનતવ્યમ ્સવૈ: એવ કનર્ાચરૈૈઃ 

 િતશવ્ય શ્ચ સતા યત્નો રાિવ સ્ય વતમ્ પ્રકત ૨૬ 

 યુષ્માિમ્ કહ પલજ્ઞો૭હમ્ પહુર્ો રણ મૂતશકન 

 અત શ્ચાકસ્મન્ િનસ્તાને મયા યૂયમ ્કનયોકિતાૈઃ ૨૭ 

 તતૈઃ કપ્રયમ ્વાક્યમ ્ઉપેત્ય રાિસા 

 મહા૭તશમ્ અષ્ટાવ૭કપવાત્ય રાવણમ્ 

 કવહાય લ0િા0 સકહતાૈઃ પ્રતકસ્તર ે

 યતો િનસ્તાનમ્ અલક્ષ્ય તર્શનાૈઃ      ૨૮ 

 તત સ્તુ સીતામ ્ઉપલપ્ય રાવણૈઃ 

 સુસમ્પ્રહ્રષુ્ટૈઃ પકરકુ્રહ્ય મકૈતલીમ ્

 પ્રસજ્ય રામેણ ચ વૈરમ ્ઉત્તમમ્ 

 પપૂવ મોહાન્ મુકતતૈઃ સ રાિસૈઃ ૨૯ 

 ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ચતુ: પમ્ચાર્ સ્સિશ : 

 પમ્ચ પમ્ચાશ સ્સર્ક : 
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 સકમ્તશ્ય રાિસાન્ િોરાન્ રાવણો૭ષ્ટૌ મહા પલાન ્

 આત્માનમ ્પુકત્ત વૈનલપ્યાત્ કુ્રત કુ્રત્યમ ્અમનયત ૧ 

 સ કચનતયાનો વતૈેહીમ ્િામ પાણ સમકપશતૈઃ 

 પ્રકવવેર્ કુ્રહમ ્રમ્યમ્ સીતામ્ રષુ્ટમ ્અકપત્વરન્ ૨ 

 સ પ્રકવશ્ય ત ુત ત્વેશ્મ રાવણો રાિસા૭કતપૈઃ 

 અપશ્ય રાિસી મત્યે સીતામ્ ર્ોિ પરાયણામ ્૩ 

 અશુ્ર પૂણશ મુિીમ ્તીનામ્ ર્ોિ પારા૭વ પીકટતામ ્

 વાય ુવેિૈ: ઇવા૭૭ક્રાનતામ્ મજ્જનતીમ ્નાવમ્ અણશવે ૪ 

 મ્રુિ યૂત પકરપ્રષ્ટામ ્મ્રિુીમ્ શ્વકપ: ઇવા૭૭વ્રુતામ ્

 અતો મુિ મુિીમ ્તીનામ્ અપ્યેત્ય ચ કનર્ાચરૈઃ ૫ 

 તામ્ ત ુર્ોિ વર્ામ ્તીનામ્ અ વર્ામ ્રાિસાકતપૈઃ 

 સ પલા ત્તર્શયા માસ કુ્રહમ્ તેવ કુ્રહોપમમ ્૬ 

 હમ્યશ પ્રાસાત સમ્પાતમ ્સ્ત્રી સહસ્ર કનર્ેકવતમ ્

 નાના પકિ િણ ૈિુશષ્ટમ ્નાના રત્ન સમકનવતમ ્૭ 

 િા0ચનૈ સ્તાપનીયૈ શ્ચ સ્પાકટિૈ રાિતૈ સ્તતા 

 વજ્ર વૈટૂયશ કચરૈ શ્ચ સ્તમ્પૈ: રુકષ્ટ મનોહરૈૈઃ ૮ 

 કતવ્ય તનુતુકપ કનહ્રાશતમ ્તપ્ત િા0ચન તોરણમ ્

 સોપાનમ્ િા0ચનમ્ કચરમ્ આરરોહ તયા સહ ૯ 

 તાકનતિા રાિતા શ્ચૈવ િવાિાૈઃ કપ્રય તર્શનાૈઃ 

 હેમ જાલા૭૭વ્રુતા શ્ચાસમ્ સ્તર પ્રાસાત પ0ક્તયૈઃ ૧0 

 સુતા મકણ કવકચરાકણ પૂકમ પાિાકન સવશર્ૈઃ 

 તર્ક્રીવૈઃ સ્વ પવને પ્રાતર્શયત મકૈતલીમ ્૧૧ 

 તીકિશિાૈઃ પુષ્િકરણ્ય શ્ચ નાના પુષ્પ સમાવ્રુતાૈઃ 

 રાવણો તર્શયા માસ સીતામ્ ર્ોિ પરાયણામ ્૧૨ 

 તર્શકયત્વા ત ુવતૈેહીમ ્કુ્રત્સ્નમ્ ત ત્પવનોત્તમમ ્

 ઉવાચ વાક્યમ ્પાપા૭૭ત્મા સીતામ ્લોકપતુમ ્ઇચ્ચયા ૧૩ 

 તર્ રાિસ િોય શ્ચ ત્વા કવમ્ર્કત: અતા૭પરાૈઃ 

 તેર્ામ ્પ્રપુ ર૭હમ ્સીતે સવેર્ામ ્પીમ િમશણામ ્ ૧૪ 

 વિશકયત્વા િરા વ્રતુ્તાન ્પાલામ્ શ્ચ રિની ચરાન ્

 સહસ્રમ ્એિમ ્એિ સ્ય મમ િાયશ પુરૈઃ સરમ્ ૧૫ 

 યત્ ઇતમ્ રાિ તનરમ ્મે ત્વકય સવશમ ્પ્રકતકષ્ટતમ ્

 જીકવતમ ્ચ કવર્ાલાકિ ત્વમ્ મે પ્રાણ ૈિશરીયસી ૧૬ 

 પહૂનામ ્સ્ત્રી સહસ્રાણામ્ મમ યો૭સૌ પકરક્રહૈઃ 
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 તાસામ્ ત્વમ્ ઈશ્વરી સીતે મમ પાયાશ પવ કપ્રયે ૧૭ 

 સાતુ કિમ્ ત૭ેનયયા પતુ્ત્યા રોચયસ્વ વચો મમ 

 પિસ્વ મા૭કપતપ્તસ્ય પ્રસાતમ્ િતુશમ્ અહશકસ ૧૮ 

 પકરકિપ્તા સમરુેણ લ0િેયમ્ ર્ત યોિના 

નેયમ ્તર્શકયતુમ્ ર્ક્યા સેનરૈ: અકપ સુરા૭સુરૈૈઃ ૧૯ 

ન તેવેર્ ુન યિરે્ુ ન િનતવેર્ુ નકર્શર્ ુ

અહમ ્પશ્યાકમ લોિેર્ુ યો મે વીયશ સમો પવેત ્૨0 

રાજ્ય પ્રષ્ટેન તીનેન તાપસેન િતા૭૭યુર્ા 

કિમ્ િકરષ્યકસ રામેણ માનુર્ેણા૭લ્પતિેસા ૨૧ 

પિસ્વ સીતે મામ ્એવ પતાશહમ્ સરુર્ સ્તવ 

યૌવનમ ્હ્ય૭રુવમ્ પીર રમસ્વેહ મયા સહ ૨૨ 

તર્શને મા કુ્રતા પકુત્તમ ્રાિવ સ્ય વરા૭૭નન ે

િા૭સ્ય ર્કક્ત: ઇહા૭૭િનતુમ્ અકપ સીતે મનોરતૈૈઃ ૨૩ 

ન ર્ક્યો વાયુ: આિાર્ ેપાર્ૈ: પત્તુમ ્મહા િવૈઃ 

તીપ્યમાનસ્ય વા૭પ્યનને ક્રશહીતુમ્ કવમલામ્ કર્િામ્ ૨૪ 

રયાણામ ્અકપ લોિાનામ્ ન તમ ્પશ્યાકમ ર્ોપન ે

કવક્રમેણ નયે૭ત્ય સ્ત્વામ્ મ ત્પાહુ પકરપાકલતામ ્૨૫ 

લ0િાયામ ્સુમહ રાજ્યમ ્ઇતમ્ ત્વમ્ અનુપાલય 

ત્વ ત્પ્રેષ્યા મ કત્વતા શ્ચવૈ તેવાશ્ચા૭કપ ચરા૭ચરા: ૨૬ 

અકપર્ેિોતિ કનલન્ના તષુ્ટા ચ રમયસ્વ મામ ્૨૭ 

તુષ્કુ્રતમ્ યત્ પુરા િમશ વન વાસેન ત ત્િતમ ્

ય શ્ચ ત ેસુકુ્રતો તમશ સ્તસ્યે હ પલમ ્આપ્નુકહ ૨૮ 

ઇહ સવાશકણ માલ્યાકન કતવ્ય િનતાકન મૈકતકલ 

પૂર્ણાકન ચ મુક્યાકન તાકન સેવ મયા સહ ૨૯ 

પુષ્પિમ ્નામ સશુ્રોકણ પ્રાતુ વશૈ્રવણ સ્ય મે 

કવમાનમ ્સયૂશ સમ્િાર્મ ્તરસા કનકિશતમ્ મયા ૩0 

કવર્ાલમ ્રમણીયમ ્ચ ત કત્વમાનમ ્અનુત્તમમ્  

તર સીતે મયા સાતશમ્ કવહરસ્વ યતા સુિમ ્૩૧ 

વતનમ્ પત્મ સમ્િાર્મ્ કવમલમ્ ચાર તર્શનમ ્

ર્ોિા૭૭તશમ્ ત ુવરારોહે ન પ્રાિકત વરા૭૭નને ૩૨ 

એવમ્ વતકત તકસ્મન્ સા વસ્ત્રા૭નતેન વરામ્િના 

કપતાય ઇમ્તુ કનપમ ્સીતા મુિ મશૂ્ર ણ્ય૭વતશયત્  ૩૩ 

ત્યાયમ્તીમ્ તામ ્ઇવ અસ્વસ્તામ્ તીનામ્ કચમ્તા હત પ્રપામ ્
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ઉવાચ વચનમ ્પાપો રાવણો રાિસેશ્વર:  ૩૪ 

અલમ ્વ્રીટેન વૈતકેહ તમશ લોપ કુ્રતને ચ 

આર્ો૭યમ ્તૈવ કનષ્યનતો ય સ્ત્વામ્ અકપિકમષ્યકત ૩૫ 

એતૌ પાતૌ મયા કસ્નક્તૌ કર્રોકપૈઃ પકરપીકટતૌ 

પ્રસાતમ્ િુર મે કિપ્રમ ્વશ્યો તાસો૭હમ ્અકસ્મ તે ૩૬ 

ઇમાૈઃ ર્ૂનયા મયા વાચૈઃ ર્ુષ્યમાણેન પાકર્તાૈઃ 

ન ચા૭કપ રાવણૈઃ િાકમ્ચન્ મૂત્નાશ સ્ત્રીમ ્પ્રણમતે હ ૩૭ 

એવમ્ ઉક્ત્વા તર્ક્રીવો મૈકતલીમ ્િનિા૭૭ત્મજામ ્

કુ્રતા૭નત વર્મ ્આપન્નો મમે યમ ્ઇકત મનયતે ૩૮ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે પમ્ચ પમ્ચાર્ સ્સિશ : 

ષટ્પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

સા તતો ક્તા ત ુવતૈેહી કનપશયા ર્ોિ િકર્શતા 

રુણમ્ અનતરતૈઃ કુ્રત્વા રાવણમ્ પ્રત્યપાર્ત ૧ 

રાજા તર્રતો નામ તમશસેતુ: ઇવા૭ચલૈઃ 

સત્યસનતૈઃ પકરજ્ઞાતો યસ્ય પરુૈઃ સ રાિવૈઃ ૨ 

રામો નામ સ તમાશ૭૭ત્મા કરર્ુ લોિેર્ુ કવશુ્રતૈઃ 

તીિશ  પાહુ કવશર્ાલા૭િો તૈવતમ્ સ પકત મશમ ૩ 

ઇક્ષ્મવાિૂણામ્ િુલે જાતૈઃ કસમ્હ સ્િનતો મહાત્યકુતૈઃ 

લક્ષ્મમણેન સહ પ્રારા ય સ્તે પ્રાણામ્ હકરષ્યકત ૪ 

પ્રત્યિમ ્ય ત્ય૭હમ ્તસ્ય ત્વયા૭સ્યામ્ તકર્શતા પલાત ્

ર્કયતા ત્વમ્ હતૈઃ સમ્ક્ય ેિનસ્તાને યતા િરૈઃ ૫ 

ય એતે રાિસાૈઃ પ્રોક્તા િોર રૂપા મહાપલાૈઃ 

રાિવ ેકનકવશર્ાૈઃ સવે સપુણ ેપન્નિા યતા ૬ 

તસ્ય જ્યા કવપ્રમકુ્તા સ્તે ર્રાૈઃ િા0ચન પૂર્ણાૈઃ 

ર્રીરમ ્કવતકમષ્યકનત િ0િા િૂલમ ્ઇવો મશયૈઃ ૭ 

અસુર ૈવાશ સુર ૈવાશ ત્વમ્ યત્ય૭વત્યો૭કસ રાવણ 

ઉત્પાત્ય સુમહ ત્વૈરમ ્જીવમ્ સ્તસ્ય ન મોક્ષ્યસ ે૮ 

સ ત ેજીકવત ર્ેર્ સ્ય રાિવો૭નતિરો પલી 

પર્ો યૂશપ િત સ્યેવ જીકવતમ ્તવ તલુશપમ ્૯ 

યકત પશ્યે ત્સ રામ સ્ત્વામ્ રોર્ તીપ્તને ચિુર્ા 

રિ સ્ત્વમ્ અત્ય કનતશક્તો િચ્ચેૈઃ સત્યૈઃ પરાપવમ્ ૧0 

ય શ્ચનરમ્ નપસો પૂમૌ પાતયે ન્નાર્યતે વા 

સાિરમ ્ર્ોર્યે ત્વા૭કપ સ સીતામ ્મોચયેત્ ઇહ ૧૧ 
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િતા૭૭ય ુસ્ત્વમ્ િત શ્રીિો િત સત્ત્વો િતે કનરયૈઃ 

લ0િા વૈતવ્ય સમ્યુક્તા ત્વ ત્કુ્રતેન પકવષ્યકત ૧૨ 

ન ત ેપાપમ ્ઇતમ્ િમશ સુિોતિશમ્ પકવષ્યકત 

યા૭હમ ્નીતા કવના પાવમ્ પકત પાશ્વાશત્ ત્વયા વનાત્ ૧૩ 

સ કહ તૈવત સમ્યકુ્તો મમ પતાશ મહા ત્યુકતૈઃ 

કનપશયો વીયશમ ્આકશ્રત્ય ર્ૂનયે વસકત તણ્ટિે ૧૪ 

સ ત ેતપશમ ્પલમ ્વીયશમ ્ઉત્સેિમ ્ચ તતા કવતમ ્

અપનેષ્યકત િારપે્યૈઃ ર્ર વર્ેણ સમ્યુિે  ૧૫ 

યતા કવનાર્ો પૂતાનામ ્રુશ્યતે િાલ ચોકતતૈઃ 

તતા િાયે પ્રમાત્યકનત નરાૈઃ િાલ વર્મ ્િતાૈઃ ૧૬ 

મામ ્પ્રરુષ્ય સ ત ેિાલૈઃ પ્રાપ્તો૭યમ ્રાિસા૭તમ 

આત્મનો રાિસાનામ્ ચ વતાયા૭નતૈઃપુર સ્ય ચ ૧૭ 

ન ર્ક્યા યજ્ઞ મત્ય સ્તા વેકતૈઃ સ્રનુપાણ્ટ મકણ્ટતા 

કત્વજાકત મનર સમ્પૂતા ચણ્ટાલે ના૭વમકતશતુમ ્૧૮ 

તતા૭હમ ્તમશકનત્ય સ્ય તમશ પત્ની પકતવ્રતા  

ત્વયા સ્પ્રષુ્ટમ ્ન ર્ક્યા૭કસ્મ રાિસા૭તમ પાકપના  ૧૯ 

ક્રીટનતી રાિ હમ્સને પત્મ ર્મ્ટેર્ુ કનત્યતા  

હમ્સી સા રુણ ર્મ્ટ સ્તમ્ િતમ્ પશ્યતે મત્િુિમ ્ ૨0 

ઇતમ્ ર્રીરમ ્કનસ્સમ્જ્ઞમ્ પનત વા િાતયસ્વ વા 

નેતમ ્ર્રીરમ ્રક્ષ્યમ ્મે જીકવતમ્ વા૭કપ રાિસ ૨૧ 

ન કહ ર્ક્ષ્યાકમ ઉપક્રોર્મ્ પ્રુકતવ્યામ્ તાતુમ્ આત્મનૈઃ ૨૨ 

એવમ્ ઉક્ત્વા ત ુવતૈેહી ક્રોતાત્ સુપરર્મ ્વચૈઃ 

રાવણમ્ મૈકતલી તર પનુ નોવાચ કિમ્ ચન ૨૩ 

સીતાયા વચનમ્ શુ્રત્વા પરર્મ્ રોમ હર્શણમ ્

પ્રત્યુવાચ તતૈઃ સીતામ ્પય સમ્તર્શનમ્ વચૈઃ ૨૪ 

શુ્રણ ુમૈકતકલ મ ત્વાક્યમ ્માસાન ્ત્વાતર્ પાકમકન 

િાલેના૭નને ના૭પ્યેકર્ યકત મામ ્ચાર હાકસકન 

તત સ્ત્વામ્ પ્રાતરા૭૭ર્ા૭તશમ ્સૂતા શ્ચેત્સ્યકનત લેર્ર્ૈઃ ૨૫ 

ઇકત ઉક્ત્વા પરર્મ ્વાક્યમ ્રાવણૈઃ ર્રુ રાવણૈઃ 

રાિસી શ્ચ તતૈઃ કુ્રત્ત ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૨૬ 

ર્ીક્રમ ્એવમ્ કહ રાિસ્યો કવકુ્રતા િોર તર્શનાૈઃ 

તપશમ્ અસ્યા કવનેષ્યત્વમ્ મામ્સ ર્ોકણત પોિનાૈઃ ૨૭ 

વચનાત્ એવ તા સ્તસ્ય સુિોરા રાિસી િણા: 
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કુ્રત પ્રામ્િલયો પૂત્વા મકૈતલીમ્ પયશવારયન્ ૨૮ 

સ તાૈઃ પ્રોવાચ રાજા ત ુરાવણો િોર તર્શનૈઃ 

પ્રચાલ્ય ચરણો ત્િર્ૈ  તાશરયન્ ઇવ મેકતનીમ્ ૨૯ 

અર્ોિ વકનિા મત્યે મકૈતલી નીયતામ ્ઇકત 

તરેયમ ્રક્ષ્યતામ ્િૂટમ ્યુષ્માકપૈઃ પકરવાકરતા ૩0 

ત રનૈામ્ તિશનૈ િોરૈૈઃ પનુૈઃ સાનત્વ ૈશ્ચ  મૈકતલીમ ્

આનયત્વમ્ વર્મ ્સવાશ વનયામ ્િિ વતૂમ્ ઇવ ૩૧ 

ઇકત પ્રકતસમાકતષ્ટા રાિસ્યો રાવણને તાૈઃ 

અર્ોિ વકનિામ ્િક્મ ુમૈકતલીમ્ પકરકુ્રહ્ય તામ ્૩૨ 

સવશ િામ પલૈ વ્રુશિૈ નાશના પુષ્પ પલૈ વ્રુશતામ ્

સવશ િાલ મતૈ શ્ચા૭કપ કત્વિૈૈઃ સમપુ સેકવતામ ્૩૩ 

સા ત ુર્ોિ પરીતા0િી મૈકતલી િનિા૭૭ત્મજા 

રાિસી વર્મ ્આપન્ના વ્યાક્રીણામ્ હકરણી યતા ૩૪ 

ર્ોિેન મહતા ક્રસ્તા મૈકતલી િનિા૭૭ત્મજા 

ન ર્મશ લપતે પીર: પાર્ પત્તા મ્રુિી યતા  ૩૫ 

ન કવનતતે તર ત ુર્મશ મૈકતલી 

કવરૂપ નરેાકપ: અતીવ તકિશતા 

પકતમ ્સ્મરનતી તકયતમ ્ચ તૈવતમ ્ 

ચેતના૭પૂત્ પય ર્ોિ પીકટતા   ૩૬ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ર્ ટ્પમ્ચાર્ સ્સિશ : 

સપ્ત પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

રાિસમ ્મ્રુિ રૂપેણ ચરનતમ્ િામ રૂકપણમ ્

કનહત્ય રામો મારીચમ્ તૂણશમ ્પકત નયવતશત ૧ 

તસ્ય સમ્ત્વરમાણ સ્ય રષુ્ટ િામસ્ય મકૈતલીમ ્

કૂ્રર સ્વરો૭ત િોમાયુ: કવનનાતા૭સ્ય પ્રષુ્ટતૈઃ ૨ 

સ તસ્ય સ્વરમ ્આજ્ઞાય તારણમ્ રોમ હર્શણમ્ 

કચનતયા માસ િોમાયોૈઃ સ્વરણે પકરર્0કિતૈઃ ૩ 

અ ર્ુપમ્ પત મનય૭ેહમ ્િોમાયુ: વાશ્યતે યતા 

સ્વકસ્ત સ્યાત્ અકપ વતૈેહ્યા રાિસૈ પશિણમ્ કવના ૪ 

મારીચને ત ુકવજ્ઞાય સ્વરમ્ આલક્ષ્ય મામિમ ્

કવકુ્રષ્ટમ્ મ્રુિ રૂપેણ લક્ષ્મમણૈઃ શુ્રણુયા ત્યકત ૫ 

સ સૌકમકરૈઃ સ્વરમ ્શુ્રત્વા તામ ્ચ કહત્વા૭ત મૈકતલીમ ્

તયૈવ પ્રકહતૈઃ કિપ્રમ્ મ ત્સિાર્મ્ ઇહૈષ્યકત ૬ 
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રાિસૈૈઃ સકહત ૈનૂશનમ ્સીતાયા ઈકપ્સતો વતૈઃ 

િા0ચન શ્ચ મ્રુિો પતૂ્વા વ્યપનીયા૭૭શ્રમા ત્તુ મામ ્૭ 

તૂરમ ્નીત્વા ત ુમારીચો રાિસો૭પ ૂચ્ચરા હતૈઃ 

હા લક્ષ્મમણ હતો૭સ્મીકત ય ત્વાક્યમ્ વ્યાિહાર ચ ૮ 

અકપ સ્વકસ્ત પવ ેત્ત્વાપ્યામ્ રકહતાપ્યામ ્મયા વને 

િનસ્તાન કનકમત્તમ્ કહ કુ્રત વૈરો૭કસ્મ રાિસૈૈઃ ૯ 

કનકમત્તાકન ચ િોરાકણ રુશ્યનતે૭ત્ય પહૂકન ચ 

ઇકત એવમ્ કચનતયન્ રામૈઃ શુ્રત્વા િોમાયુ કનસ્સ્વનમ્ ૧0 

આત્મન શ્ચા૭પનયનમ ્મ્રુિ રૂપેણ રિસા 

આિિામ િનસ્તાનમ્ રાિવૈઃ પકરર્0કિતૈઃ  ૧૧ 

તમ્ તીન માનસમ્ તીનમ્ આસેતુ: મ્રુિ પકિણૈઃ 

સવ્યમ્ કુ્રત્વા મહાત્માનમ્ િોરામ ્શ્ચ સસ્રિુુૈઃ સ્વરાન્ ૧૨ 

તાકન રુષ્વા કનકમત્તાકન મહા િોરાકણ રાિવૈઃ 

નયવતશતા૭ત ત્વકરતો િવેના૭૭શ્રમ મા૭૭ત્મન: ૧૩ 

સ ત ુસીતામ ્વરારોહામ ્લક્ષ્મમણમ ્ચ મહા પલમ ્ 

આિિામ િનસ્તાનમ્ કચમ્તય ન્નેવ રાિવ: ૧૪ 

તતો લિણમ ્આયાનતમ ્તતર્શ કવિત પ્રપમ ્૧૫ 

તતો૭કવતૂર ેરામેણ સમીયાય સ લક્ષ્મમણૈઃ 

કવર્ણ્ણૈઃ સુકવર્ણ્ણેન તુૈઃકિતો તુૈઃિ પાકિના  ૧૬ 

સમ્િિહાશ૭ત તમ્ પ્રાતા િષે્ટો લક્ષ્મમણમ ્આિતમ ્

કવહાય સીતામ્ કવિને વને રાિસ સેકવતે  ૧૭ 

કુ્રહીત્વા ચ િરમ્ સવ્યમ ્લક્ષ્મમણમ ્રિુ નનતનૈઃ 

ઉવાચ મતુરો તિશમ ્ઇતમ ્પરર્મ ્આકતશ મત્ ૧૮ 

અહો લક્ષ્મમણ િહ્યશમ ્ત ેકુ્રતમ્ ય ત્ત્વમ્ કવહાય તામ ્

સીતામ્ ઇહા૭૭િતૈઃ સૌમ્ય િકચ્ચત્ સ્વકસ્ત પવેત ્ઇહ  ૧૯ 

ન મે અકસ્ત સમ્ર્યો વીર સવશતા િનિા૭૭ત્મજા 

કવનષ્ટા પકિતા વા૭કપ રાિસૈ વશન ચાકરકપૈઃ 

અર્ુપાકન એવ પકૂયષ્ટમ ્યતા પ્રાતુપશવકનત મે ૨0 

અકપ લક્ષ્મમણ સીતાયાૈઃ સામક્્રયમ્ પ્રાપ્નુયાવહે 

જીવમ્ત્યા: પુરર્ વ્યાક્ર સુતાયા િનિસ્ય વૈ  ૨૧ 

યતા વૈ મ્રુિ સમ્િા શ્ચ િોમાયુ શ્ચૈવ પૈરવમ ્ 

વાશ્યનતે ર્િુના શ્ચા૭કપ પ્રતીપ્તામ ્અકપતો કતર્મ્  ૨૨ 

અકપ સ્વકસ્ત પવેત ્તસ્યા: રાિ પુયા મહાપલ ૨૩ 
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ઇતમ્ કહ રિો મ્રુિ સકન્નિાર્મ્ 

પ્રલોપ્ય મામ ્તૂરમ ્અનપુ્રયામ્તમ ્

હતમ ્િતકમ્ચ નમહતા શ્રમેણ 

સ રાિસો૭પૂકનમ્રયમાણ એવ       ૨૪ 

મન શ્ચ મે તીનમ્ ઇહા૭પ્રહ્રષુ્ટમ ્

ચિુ શ્ચ સવ્યમ્ િુરતે કવિારમ ્

અ સમ્ર્યમ ્લક્ષ્મમણ નાકસ્ત સીતા 

હ્રતુા મ્રતુા વા પકત વતશતે વા   ૨૫ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે સપ્ત પમ્ચાર્ સ્સિશ : 

અષ્ટ પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

સ રુષ્વા લક્ષ્મમણમ ્તીનમ ્ર્ૂનયે તર્રતા૭૭ત્મિૈઃ 

પયશપ્રુચ્ચત તમાશત્મા વૈતહેીમ્ આિતમ્ કવના ૧ 

પ્રકસ્તતમ્ તણ્ટિા૭રણ્યમ્ યા મામ ્અનિુિામ હ 

ક્વ સા લક્ષ્મમણ વૈતેહી યામ્ કહત્વા ત્વમ્ ઇહા૭૭િતૈઃ ૨ 

રાજ્ય પ્રષ્ટ સ્ય તીન સ્ય તણ્ટિાન્ પકરતાવતૈઃ 

ક્વ સા તુૈઃિ સહાયા મે વૈતેહી તનુ મત્યમા ૩ 

યામ્ કવના નોત્સહે વીર મુહૂતશમ્ અકપ જીકવતમુ ્

ક્વ સા પ્રાણ સહાયા મે સીતા સુર સુતોપમા ૪ 

પકતત્વમ્ અમરાણામ ્વા પ્રુકતવ્યા શ્ચા૭કપ લક્ષ્મમણ 

કવના તામ ્તપનીયા૭પામ્ નેચ્ચેયમ્ િનિા૭૭ત્મજામ્ ૫ 

િકચ્ચ જ્જીવકત વૈતહેી પ્રાણૈૈઃ કપ્રયતરા મમ 

િકચ્ચત્ પ્રવ્રાિનમ્ સૌમ્ય ન મે કમત્યા પકવષ્યકત ૬ 

સીતા કનકમત્તમ્ સૌકમરે મ્રુતે મકય િતે ત્વકય 

િકચ્ચત્ સિામા સુકિતા િૈિેયી સા પકવષ્યકત ૭ 

સપુર રાજ્યામ ્કસત્તા૭તાશમ્ મ્રુત પુરા તપકસ્વની 

ઉપસ્તાસ્યકત િૌસલ્યા િકચ્ચત્ સૌમ્ય ન િૈિયીમ્ ૮ 

યકત જીવકત વતૈેહી િકમષ્યાકમ આશ્રમમ્ પનુૈઃ 

સુવ્રુત્તા યકત વ્રુત્તા સા પ્રાણામ્ સ્ત્યક્ષ્યાકમ લક્ષ્મમણ ૯ 

યકત મામ ્આશ્રમ િતમ ્વૈતેહી ના૭કપપાર્ત ે

પુનૈઃ પ્રહકસતા સીતા કવનકર્ષ્યાકમ લક્ષ્મમણ  ૧0 

પ્રૂકહ લક્ષ્મમણ વૈતેહી યકત જીવકત વા ન વા 

ત્વકય પ્રમત્તે રિોકપ પશકિતા વા તપકસ્વની ૧૧ 

સુિુમારી ચ પાલા ચ કનત્યમ્ ચા૭તુૈઃિ તકર્શની 
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મ કત્વયોિેન વૈતેહી વ્યક્તમ્ ર્ોચકત તુમશનાૈઃ ૧0 

સવશતા રિસા તને કિહ્મને સુતુરાત્મના 

વતતા લક્ષ્મમણે ત્યુચ્ચૈ: તવા૭કપ િકનતમ્ પયમ ્   ૧૩ 

શુ્રત સ્તુ ર્0િે વૈતહે્યા સ સ્વરૈઃ સરુર્ો મમ 

રસ્તયા પ્રેકર્ત સ્ત્વમ્ ચ રષુ્ટમ ્મામ ્ર્ીક્રમ્ આિતૈઃ ૧૪ 

સવશતા ત ુકુ્રતમ્ િષ્ટમ્ સીતામ્ ઉત્સ્રિુતા વન ે

પ્રકતિતુશમ્ નુ્રર્મ્સાનામ ્રિસામ્ તત્તમ્ અનતરમ ્૧૫ 

તુૈઃકિતાૈઃ િર િાતને રાિસાૈઃ કપકર્તા૭ર્નાૈઃ 

તૈૈઃ સીતા કનહતા િોર ૈપશકવષ્યકત ન સમ્ર્યૈઃ ૧૬ 

અહો અકસ્મ વ્યસને મનનૈઃ સવશતા કરપ ુસતૂન 

કિમ્ ત ુઇતાનીમ ્િકરષ્યાકમ ર્0િે પ્રાપ્તવ્યમ્ ઈરુર્મ ્૧૭ 

ઇકત સીતામ ્વરારોહામ ્કચનતયન્ એવ રાિવૈઃ 

આિિામ િનસ્તાનમ્ ત્વરયા સહ લક્ષ્મમણૈઃ ૧૮ 

કવિહશમાણો૭નિુમ ્આતશ રૂપમ ્

િુતા શ્રમા ચ્ચૈવ કપપાસયા ચ 

કવકનશ્શ્વસન્ ર્ુષ્િ મુિો કવર્ણ્ણૈઃ 

પ્રકતશ્રયમ્ પ્રાપ્ય સમીક્ષ્ય ર્ૂનયમ્ ૧૯ 

સ્વમ્ આશ્રમમ્ સમ્પ્રકવિાહ્ય વીરો 

કવહાર તેર્ાન્ અનસુ્રુત્ય િાકમ્શ્ચત ્

એતત્ ત કતત્યેવ કનવાસ પૂમૌ 

પ્રહ્રષુ્ટ રોમા વ્યકતતો પપૂવ    ૨0 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે અષ્ટ પમ્ચાર્ સ્સિશ : 

એર્ોન ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

અતા૭૭શ્રમાત્ ઉપાવ્રતુ્તમ્ અનતરા રિુ નનતનૈઃ 

પકરપપ્રચ્ચ સૌકમકરમ્ રામો તુૈઃિા૭કતશતૈઃ પુનૈઃ ૧ 

તમ્ ઉવાચ કિમ૭તશમ્ ત્વમ્ આિતો૭પાસ્ય મૈકતલીમ ્

યતા સા તવ કવશ્વાસાત્ વન ેકવહકરતા મયા ૨ 

રુષ્વૈવા૭પ્યાિતમ ્ત્વામ ્મે મૈકતલીમ ્ત્યજ્ય લક્ષ્મમણ 

ર્0િમાનમ્ મહત્ પાપમ્ યત્ સત્યમ ્વ્યકતતમ ્મનૈઃ ૩ 

સ્પુરતે નયનમ ્સવ્યમ્ પાહુ શ્ચ હ્રતુયમ્ ચ મે 

રુષ્વા લક્ષ્મમણ તૂર ેત્વામ્ સીતા કવરકહતમ ્પકત ૪ 

એવમ્ ઉક્ત સ્તુ સૌકમકર: લક્ષ્મમણૈઃ ર્ુપ લિણૈઃ 

પૂયો તુૈઃિ સમાકવષ્ટો તુૈઃકિતમ્ રામમ્ અપ્રવીત્ ૫ 
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ન સ્વયમ્ િામ િારણે તામ્ ત્યક્ત્વા૭હમ ્ઇહા૭૭િતૈઃ 

પ્રચોકતત સ્તયૈ વોકૈ્ર: ત્વ ત્સિાર્મ ્ઇહા૭૭િતૈઃ ૬ 

આયેણેવ પરાકુ્રષ્ટમ્ હા સીતે લક્ષ્મમણેકત ચ 

પકરરાહીકત ય ત્વાક્યમ ્મૈકતલ્યા સ્ત ચ્ચુકતમ્ િતમ્ ૭ 

સા તમ્ આતશ સ્વરમ ્શુ્રત્વા તવ સ્નેહેન મૈકતલી 

િચ્ચ િચ્ચેકત મામ ્આહ રતનતી પય કવહ્વલા ૮ 

પ્રચોત્યમાનેન મયા િચ્ચેકત પહુર્ સ્તયા 

પ્રત્યકુ્તા મૈકતલી વાક્યમ ્ઇતમ્ ત્વ ત્પ્રત્યયાકનવતમ ્૯ 

ન તત્ પશ્યામ્ય૭હમ ્રિો યત ્અસ્ય પયમ ્આવહેત્ 

કનવ્રુશતા પવ નાસ્ત્યતેત્ િેના૭કપ એવમ્ ઉતાહ્રતુમ્ ૧0 

કવિકહશતમ્ ચ નીચમ ્ચ િતમ્ આયો૭કપતાસ્યકત 

રાહીકત વચનમ્ સીતે ય સ્ત્રાયેત્ કરતર્ાન ્અકપ ૧૧ 

કિમ્ કનકમત્તમ્ ત ુિેના૭કપ પ્રાતુ: આલમ્પ્ય મે સ્વરમ ્

રાિસેન ઈકરતમ ્વાક્યમ્ રાકહ રાહીકત ર્ોપને  ૧૨ 

કવસ્વરમ ્વ્યાહ્રતુમ્ વાક્યમ્ લક્ષ્મમણ રાકહ મામ ્ઇકત 

ન પવત્યા વ્યતા િાયાશ િુનારી િન સેકવતા ૧૩ 

અલમ ્વૈનલપ્યમ ્આલમ્પ્ય સ્વસ્તા પવ કનરત્સિુા 

ન ચા૭કસ્ત કરર્ુ લોિેર્ ુપુમાન્ યો રાિવમ્ રણે 

જાતો વા જાયમાનો વા સમ્યુિે યૈઃ પરાિયતે્ ૧૪ 

ન િય્યો રાિવે યુત્તે તેવ:ૈ ર્ક્ર પુરોિમ:ૈ ૧૫ 

એવમ્ ઉક્તા ત ુવતૈેહી પકરમોકહત ચેતના 

ઉવાચા૭શૂ્રકણ મુ0ચનતી તારણમ્ મામ ્ઇતમ્ વચૈઃ ૧૬ 

પાવો મકય તવો૭ત્યતશમ ્પાપ એવ કનવેકર્તૈઃ 

કવનષ્ટ ેપ્રાતકર પ્રાપ્તુમ્ ન ચ ત્વમ્ મામ ્અવાપ્સ્યકસ ૧૭ 

સમ્િેતા ત્પરતેન ત્વમ્ રામમ્ સમ૭નુિચ્ચકસ 

ક્રોર્નતમ્ કહ યતા૭ત્યતશમ્ નનૈમ્ અપ્યવપત્યસે ૧૮ 

કરપુૈઃ પ્રચ્ચન્ન ચારી ત્વમ્ મત૭તશમ્ અનુિચ્ચકસ 

રાિવસ્યા નતર પ્રેપ્સુ: તતૈવમ ્ના૭કપપત્યસે ૧૯ 

એવમ્ ઉક્તો કહ વૈતહે્યા સમ્રપ્તો રક્ત લોચનૈઃ 

ક્રોતાત્ પ્રસ્પુરમાણો ષ્ટ આશ્રમાત્ અકપકનિશતૈઃ ૨0 

એવમ્ પ્રુવાણમ્ સૌકમકરમ્ રામૈઃ સમ્તાપ મોકહતૈઃ 

અપ્રવી ત્તુષ્કુ્રતમ્ સૌમ્ય તામ્ કવના ય ત્ત્વમ્ આિતૈઃ ૨૧ 

જાનન્ અકપ સમતશમ્ મામ્ રિસામ ્કવકનવારણ ે
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અનેન ક્રોત વાકે્યન મૈકતલ્યા કનસ્સ્રતુો પવાન્ ૨૨ 

ન કહ ત ેપકરતુષ્યાકમ ત્યક્ત્વા યત્યાકસ મૈકતલીમ ્

કુ્રત્તાયાૈઃ પરર્મ ્શુ્રત્વા કસ્ત્રયા શ્ચ ત્વમ્ ઇહા૭૭િતૈઃ ૨૩ 

સવશતા ત ુઅપનીતમ ્ત ેસીતયા યત્ પ્રચોકતતૈઃ 

ક્રોતસ્ય વર્મ ્આપન્નો ના૭િરો શ્ર્ાસનમ્ મમ ૨૪ 

અસૌ કહ રાિસૈઃ ર્તેે ર્રણેા૭કપહતો મયા 

મ્રુિ રૂપેણ યેના૭હમ ્આશ્રમાત્ અપવાકહતૈઃ ૨૫ 

કવકુ્રષ્ય ચાપમ ્પકરતાય સાયિમ્ 

સલીલ પાણેન ચ તાકટતો મયા 

માિીમ ્તનુમ્ ત્યજ્ય ચ કવનલપ સ્વરો 

પપૂવ િેયૂર તરૈઃ સ રાિસૈઃ  ૨૬ 

ર્રા હતે નૈવ તતા૭૭તશયા કિરા 

સ્વરમ ્મમા૭૭લમ્પ્ય સુતૂર સમ્શ્રવમ્ 

ઉતાહ્રતુમ્ ત ત્વચનમ્ સુતારણમ્ 

ત્વમ્ આિતો યને કવહાય મૈકતલીમ ્ ૨૭ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  એિોન ર્કષ્ટતમ સ્સિશ : 

ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

પ્રુર્મ ્આવ્રિમાન સ્ય તસ્ય અતો વામ લોચનમ ્

પ્રાસ્પુર ચ્ચાસ્િલ રામો વેપતુ શ્ચા૭સ્ય જાયત ૧ 

ઉપાલક્ષ્ય કનકમત્તાકન સો૭ર્ુપાકન મુહુ મુશહુૈઃ 

અકપ િેમમ ્ન ુસીતાયા ઇકત વૈ વ્યાિહાર ચ  ૨ 

ત્વરમાણો િિામા૭ત સીતા તર્શન લાલસૈઃ 

ર્ૂનયમ ્આવસતમ ્રુષ્વા પપૂ વોકત્વનન માનસૈઃ ૩ 

ઉત્પ્રમન્ ઇવ વેિેન કવકિપન્ રિુ નનતનૈઃ 

તર તરોટિ સ્તાનમ્ અકપવીક્ષ્ય સમનતતૈઃ  ૪ 

તતર્શ પણશર્ાલામ ્ચ રકહતામ્ સીતયા તતા 

કશ્રયા કવરકહતામ્ ત્વસ્તામ્ હેમનતે પકત્મનીમ ્ઇવ ૫ 

રતનતમ્ ઇવ વ્રુિૈ શ્ચ મ્લાન પુષ્પ મ્રુિ કત્વિમ ્

કશ્રયા કવહીનમ્ કવત્વસ્તમ્ સમ્ત્યક્ત વન તેવતમ્ ૬ 

કવપ્રિીણાશ૭કિન િુર્મ્ કવપ્રકવત્ત પ્રુસી િટમ ્

રુષ્વા ર્ૂનયો ટિ સ્તાનમ્ કવલલાપ પુનૈઃ પનુૈઃ ૭ 

હ્રતુા મ્રતુા વા નષ્ટા વા પકિતા વા પકવષ્યકત 

કનલીના૭કપ અત વા પીર: અત વા વનમ્ આકશ્રતા ૮ 
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િતા કવચતેુમ ્પુષ્પાકણ પલાનય અકપ ચ વા પનુૈઃ 

અત વા પકત્મનીમ્ યાતા િલા૭તશમ્ વા નતીમ ્િતા ૯ 

યત્નાન્ મ્રુિયમાણ સ્તુ ના૭૭સસાત વને કપ્રયામ ્

ર્ોિ રક્તે િણૈઃ ર્ોિાત્ ઉનમત્ત ઇવ લક્ષ્યતે  ૧0 

વ્રુિાત્ વ્રુિમ ્પ્રતાવન્ સ કિર ેશ્ચા૭કરમ ્નતાન્ નતીમ ્

પપૂવ કવલપન્ રામૈઃ ર્ોિ પ0િા૭૭ણશવા૭૭પ્લતુૈઃ ૧૧ 

અકપ િાકચત્ ત્વયા રષુ્ટા સા િતમ્પ કપ્રયા કપ્રયા 

િતમ્પ યકત જાનીર્ે ર્મ્સ સીતામ ્ર્ુપા૭૭નનામ ્૧૨ 

કસ્નક્ત પલ્લવ સમ્િાર્ામ્ પીત િૌર્ેય વાકસની 

ર્મ્સસ્વ યકત વા રષુ્ટા કપલ્વ કપલ્વોપમ સ્તની ૧૩ 

અત વા૭િુશન ર્મ્સ ત્વમ્ કપ્રયામ્ તામ ્અિુશન કપ્રયામ ્

િનિ સ્ય સુતા પીર: યકત જીવકત વા ન વા ૧૪ 

િિુપૈઃ િિુપોરમ ્તામ ્વ્યક્તમ્ જાનાકત મકૈતલીમ ્

યતા પલ્લવ પુષ્પાયો પાકત હ્યરે્ વનસ્પકતૈઃ ૧૫ 

પ્રમર:ૈ ઉપિીત શ્ચ યતા રુમવરો હ્યયમ ્

એર્ વ્યક્તમ્ કવજાનાકત કતલિ કસ્તલિ કપ્રયામ ્૧૬ 

અર્ોિ ર્ોિા૭પનુત ર્ોિોપહત ચતેસમ ્

ત્વ ન્નામાનમ્ િુર કિપ્રમ્ કપ્રયા સમ્તર્શનને મામ ્૧૭ 

યકત તાલ ત્વયા રુષ્ટા પક્વ તાલ પલ સ્તની 

િતયસ્વ વરારોહામ ્િારણ્યમ્ યકત ત ેમકય ૧૮ 

યકત રુષ્ટા ત્વયા સીતા િમ્પુ િમ્પૂ નત પ્રપા 

કપ્રયામ્ યકત કવજાનીર્ ેકનશ્ર્0િ0 િતયસ્વ મે ૧૯ 

અહો ત્વમ્ િકણશિારા૭ત્ય સુપુષ્પ:ૈ ર્ોપસ ેપ્રુર્મ ્ 

િકણશિારા કપ્રયા સાત્વી ર્મ્સ રષુ્ટા કપ્રયા યકત  ૨0   

ચૂત નીપ મહા સાલાન્ પનસાન્ િુરવાન્ તવાન ્ 

તાકટમા ન૭કપ તાન્ િત્વા રુષ્વા રામો મહા યર્ા:  ૨૧ 

મકલ્લિા માતવી શ્ચૈવ ચમ્પિાન્ િેતિી સ્તતા  

પ્રુચ્ચન્ રામો વને પ્રામ્ત ઉનમત્ત ઇવ લક્ષ્યતે   ૨૨ 

અત વા મ્રુિ ર્ાપા૭િીમ્ મ્રુિ જાનાકસ મૈકતલીમ ્

મ્રુિ કવપ્રેિણી િાનતા મ્રિુીકપૈઃ સકહતા પવેત ્૨૩ 

િિ સા િિ નાસો રૂ યશકત રુષ્ટા ત્વયા પવેત ્

તામ ્મનયે કવકતતામ ્તપુ્યમ્ આક્યાકહ વર વારણ ૨૪ 

ર્ાતૂશલ યકત સા રષુ્ટા કપ્રયા ચનર કનપા૭૭નના 
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મૈકતલી મમ કવસ્રપ્તૈઃ િતયસ્વ ન ત ેપયમ ્૨૫ 

કિમ્ તાવકસ કપ્રયે નનૂમ ્રુષ્ટાકસ િમલેિણ ે

વ્રુિેણા૭૭ચ્ચાત્ય ચા૭૭ત્માનમ્ કિમ્ મામ ્ન પ્રકતપાર્સે ૨૬ 

કતષ્ટ કતષ્ટ વરારોહે ન ત૭ેકસ્ત િરણા મકય 

ના૭ત્યતશમ્ હાસ્ય ર્ીલાકસ કિમ૭તશમ્ મામ ્ઉપિેસે ૨૭ 

પીત િૌર્યેિેન અકસ સૂકચતા વરવકણશકન 

તાવનત્ય૭કપ મયા રુષ્ટા કતષ્ટ યત્ય૭કસ્ત સૌહ્રતુમ ્૨૮ 

નૈવ સા નૂનમ ્અત વા કહકમ્સતા ચાર હાકસની 

કુ્રચ્ચ્રમ ્પ્રાપ્તમ્ કહ મામ ્નૂનમ્ યતોપકેિતુમ્ અહશકત ૨૯ 

વ્યક્તમ્ સા પકિતા પાલા રાિસૈૈઃ કપકર્તા૭ર્નૈૈઃ 

કવપજ્યા૭0િાકન સવાશકણ મયા કવરકહતા કપ્રયા ૩0 

નૂનમ ્ત ચ્ચુપ તનતોષ્ટમ ્સુ નાસમ ્ચાર િુમ્ટલમ ્ 

પૂણશ ચમ્ર કમવ ક્રસ્તમ્ મુિમ ્કનષ્પ્રપતામ્ િતમ ્ ૩૧ 

સા કહ ચમ્પિ વણાશપા ક્રીવા કૈ્રવેય ર્ોકપતા 

િોમલા કવલપનત્યા સ્તુ િાનતાયા પકિતા ર્પુા ૩૨ 

નૂનમ ્કવકિપ્યમાણૌ તૌ પાહૂ પલ્લવ િોમલૌ 

પકિતૌ વેપમાના૭ક્રૌ સ હસ્તા૭૭પરણા૭0િતૌ ૩૩ 

મયા કવરકહતા પાલા રિસામ્ પિણાય વૈ 

સાત ેનેવ પકરત્યક્તા પકિતા પહુ પાનતવા  ૩૪ 

હા લક્ષ્મમણ મહા પાહો પશ્યકસ ત્વમ્ કપ્રયામ્ ક્વકચત ્

હા કપ્રયે ક્વ િતા પરે હા સીતકેત પનુૈઃ પુનૈઃ ૩૫ 

ઇકત એવમ્ કવલપન્ રામૈઃ પકરતાવન ્વનાત્ વનમ ્

ક્વકચત્ ઉત્પ્રમતે વેિાત ્ક્વકચત્ કવપ્રમત ેપલાત્ 

ક્વકચન્ મત્ત ઇવા પાકત િાનતા૭નવેર્ણ તત્પરૈઃ ૩૬ 

સ વનાકન નતીૈઃ ર્ૈલાન ્કિકર પ્રસ્રવણાકન ચ 

િાનનાકન ચ વેિેન પ્રમ ત્યપકરસકમ્સ્તતૈઃ  ૩૭ 

તતા સ િત્વા કવપલુમ ્મહ ત્વનમ ્

પરીત્ય સવશમ ્ત્વ૭ત મકૈતલીમ્ પ્રકત 

અકનકષ્ટત આર્ૈઃ સ ચિાર માિશણ ે

પુનૈઃ કપ્રયાયાૈઃ પરમમ ્પકરશ્રમમ્  ૩૮ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  ર્કષ્ટતમ સ્સિશ : 

એર્ ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

રુષ્વા૭૭શ્રમ પતમ્ ર્ૂનયમ્ રામો તર્રતા૭૭ત્મિૈઃ 
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રકહતામ ્પણશર્ાલામ ્ચ કવત્વસ્તાન્ આસનાકન ચ ૧ 

અ રુષ્વા તર વતૈેહીમ ્સકન્નરીક્ષ્ય ચ સવશર્ૈઃ 

ઉવાચ રામૈઃ પ્રાકુ્રશ્ય પ્રકુ્રહ્ય રકચરૌ પિુૌ ૨ 

ક્વ ન ુલક્ષ્મમણ વૈતેહી િમ્ વા તેર્મ ્ઇતો િતા 

િેના૭૭હ્રતુા વા સૌકમરે પકિતા િેન વા કપ્રયા ૩ 

વ્રુિેણા૭૭વાયશ યકત મામ્ સીતે હકસતુમ ્ઇચ્ચકસ 

અલમ ્ત ેહકસતે ના૭૭ત્ય મામ ્પિસ્વ સુતુૈઃકિતમ્ ૪ 

યૈૈઃ સહ ક્રીટસ ેસીતે કવશ્વસ્તૈ મ્રુશિ પોતિૈૈઃ 

એતે હીના સ્ત્વયા સૌમ્યે ત્યાયકનત અસ્ર અકવલેિણાૈઃ ૫ 

સીતાયા રકહતો૭હમ ્વૈ ન જીવાકમ લક્ષ્મમણ    ૬ 

મ્રુતમ ્ર્ોિેન મહતા સીતા હરણિને મામ ્

પર લોિે મહા રાિો નનૂમ્ રક્ષ્યકત મે કપતા ૭ 

િતમ્ પ્રકતજ્ઞામ્ સમ્શુ્રત્ય મયા ત્વમ્ અકપયોકિતૈઃ 

અપૂરકયત્વા તમ્ િાલમ ્મ ત્સિાર્મ ્ઇહા૭૭િતૈઃ ૮ 

િામ વ્રુત્તમ્ અનાયશમ્ મામ્ મ્રુર્ા વાકતનમ્ એવ ચ 

કતિ્ ત્વામ્ ઇકત પર ેલોિે વ્યક્તમ ્વક્ષ્યકત મે કપતા ૯ 

કવવર્મ્ ર્ોિ સમ્તપ્તમ ્તીનમ્ પનન મનોરતમ ્

મામ ્ઇહો ત્સ્રજુ્ય િરણમ્ િીકતશ: નરમ ્ઇવા૭નુ્રિુમ્ ૧0 

ક્વ િચ્ચકસ વરારોહે મામ્ ઉત્સ્રજુ્ય સુમત્યમ ે

ત્વયા કવરકહત શ્ચા૭હમ ્મોક્ષ્યે જીકવતમ ્આત્મનૈઃ ૧૧ 

ઇતીવ કવલપન્ રામૈઃ સીતા તર્શન લાલસૈઃ 

ન તતર્શ સુતુૈઃિા૭૭તો રાિવો િનિા૭૭ત્મજામ ્

અના૭૭સાતયમાનમ્ તમ્ સીતામ્ તર્રતા૭૭ત્મજામ્ ૧૨ 

પ0િમ ્આસાત્ય કવપુલમ્ સીતનતમ્ ઇવ િુ0િરમ ્

લક્ષ્મમણો રામમ્ અત્ય૭તશમ્ ઉવાચ કહત િામ્યયા ૧૩ 

મા કવર્ાતમ્ મહા પાહો િુર યત્નમ ્મયા સહ 

ઇતમ્ ચ કહ વનમ ્ર્ૂર પહુ િનતર ર્ોકપતમ્ ૧૪ 

કપ્રય િાનન સમ્ચારા વનો નમત્તા ચ મૈકતલી 

સા વનમ ્વા પ્રકવષ્ટા સ્યાન્ નકળનીમ્ વા સપુુકષ્પતામ્ ૧૫ 

સકરતમ ્વાકપ સમ્પ્રાપ્તા મીન વમ્િુળ સેકવતામ ્

સ્નાતુ િામા કનલીના સ્યાત્ સ િામા વન ેક્વકચત્  ૧૬ 

કવરાસકયતુ િામા વા લીના સ્યાત ્િાનને ક્વકચત ્

કિજ્ઞાસમાના વૈતેહી ત્વામ્ મામ ્ચ પરુર્ર્શપ ૧૭ 
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તસ્યા હ્ય૭નવેર્ણે શ્રીમન્ કિપ્રમ્ એવ યતાવહે ૧૮ 

વનમ ્સવશમ ્કવકચનુવો યર સા િનિા૭૭ત્મજા 

મનયસ ેયકત િાિુત્સ્ત મા સ્મ ર્ોિે મનૈઃ કુ્રતાૈઃ ૧૯ 

એવમ્ ઉક્ત સ્તુ સૌહાતાશ લ્લક્ષ્મમણેન સમાકહતૈઃ 

સહ સૌકમકરણા રામો કવચેતુમ્ ઉપચક્રમ ે૨0 

તૌ વનાકન કિરીમ ્શ્ચૈવ સકરત શ્ચ સરાકમ્સ ચ 

કનકિલને કવકચનવાનૌ સીતામ્ તર્રતા૭૭ત્મિૌ ૨૧ 

તસ્ય ર્ૈલસ્ય સાનકૂન િુહા શ્ચ કર્િરાકણ ચ 

કનકિલને કવકચનવાનૌ નૈવ તામ ્અકપિક્મતુૈઃ ૨૨ 

કવકચત્ય સવશતૈઃ ર્ૈલમ ્રામો લક્ષ્મમણમ ્અપ્રવીત્ 

નેહ પશ્યાકમ સૌકમરે વતૈેહીમ્ પવશત ેરુ્પામ ્૨૩ 

તતો તુૈઃિા૭કપસમ્તપ્તો લક્ષ્મમણો વાક્યમ ્અપ્રવીત ્

કવચરન્ તણ્ટિા૭રણ્યમ ્પ્રાતરમ ્તીપ્ત તિેસમ ્૨૪ 

પ્રાપ્સ્યકસ ત્વમ્ મહા પ્રાજ્ઞ મૈકતલીમ્ િનિા૭૭ત્મજામ ્

યતા કવષ્ણ ુમશહા પાહુ પશકલમ્ પત્ત્વા મહીમ ્ઇમામ૨્૫ 

એવમ્ ઉક્ત સ્તુ વીરણે લક્ષ્મમણેન સ રાિવૈઃ 

ઉવાચ તીનયા વાચા તૈુઃિા૭કપહત ચેતનૈઃ ૨૬ 

વનમ ્સવશમ ્સુકવકચતમ ્પકત્મનયૈઃ પુલ્લ પ0િજાૈઃ 

કિકર શ્ચા૭યમ ્મહા પ્રાજ્ઞ પહુ િનતર કનિશરૈઃ 

ન કહ પશ્યાકમ વતૈેહીમ ્પ્રાણેપ્યો૭કપ િરીયસીમ ્૨૭ 

એવમ્ સ કવલપન્ રામૈઃ સીતા હરણ િકર્શતૈઃ 

તીનૈઃ ર્ોિ સમાકવષ્ટો મુહૂતશમ્ કવહ્વલો૭પવત્ ૨૮ 

સ કવહ્વકલત સવાશ૭0િો િત પુકત્ત: કવચેતનૈઃ 

કનર્સાતા૭૭તુરો તીનો કનશ્શ્વસ્ય અર્ીતમ ્આયતમ્ ૨૯ 

પહુળમ ્સ ત ુકનશ્શ્વસ્ય રામો રાજીવ લોચનૈઃ 

હા કપ્રયકેત કવચુક્રોર્ પહુર્ો પાષ્પ િત્િતૈઃ ૩0 

તમ્ તત: સાનત્વયા માસ લક્ષ્મમણૈઃ કપ્રય પાનતવૈઃ 

પહુ પ્રિારમ્ તમશજ્ઞૈઃ પ્રકશ્રતમ્ પ્રકશ્રતા૭0િકલૈઃ ૩૧ 

અનારુત્ય ત ુત ત્વાક્યમ ્લક્ષ્મમણો ષ્ટ પટુા ચ્યતુમ ્

અપશ્યમ ્સ્તામ્ કપ્રયામ ્સીતામ્ પ્રાક્રોર્ત્ સ પુનૈઃ પુનૈઃ ૩૨ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે એિ ર્કષ્ટતમ સ્સિશ : 

ત્વિ ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

સીતામ્ અપશ્યન ્તમાશત્મા િામોપહત ચતેન: 
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કવલલાપ મહા પાહૂ રામ: િમલ લોચન: ૧ 

પશ્યન ્ઇવ સ તામ ્સીતામ્ અપશ્યન્ મતના૭કતશત: 

ઉવાચ રાિવો વાક્યમ ્કવલાપા૭૭શ્રય તુવશચમ ્ ૨ 

ત્વમ્ અર્ોિસ્ય ર્ાિાકપ: પુષ્પ કપ્રયતયા કપ્રયે  

આવ્રુણોકર્ ર્રીરમ ્ત ેમમ ર્ોિ કવવકતશની ૩ 

િતળી િામ્ટ સરુર્ૌ િતળ્યા સમ્વ્રતુા વુપૌ  

ઊરૂ પશ્યાકમ ત ેતકેવ ના૭કસ ર્ક્તા કનિૂકહતુમ્  ૪ 

િકણશિાર વનમ ્પરે હસમ્તી તેકવ સેવસ ે

અલમ ્ત ેપકરહાસેન મમ પાતા૭૭વહેન વૈ  ૫ 

પકરહા સેવ કિમ્ સીતે પકરશ્રામ્ત સ્ય મે કપ્રયે  

અયમ ્સ પાકરહાસો૭કપ સાતુ તેકવ ન રોચતે  ૬ 

કવરે્ર્ેણ આશ્રમ સ્તાન ેહાસો૭યમ ્ન પ્રર્સ્યતે  

અવિાચ્ચાકમ ત ેર્ીલમ ્પકરહાસ કપ્રયમ ્કપ્રયે  ૭ 

આિચ્ચ ત્વમ્ કવર્ાલા૭કિ ર્ૂનયો૭યમ ્ઉટિ સ્તવ ૮ 

સુવ્યક્તમ્ રાિસૈ: સીતા પકિતા વા હ્રતુા૭કપ વા  

ન કહ સા કવલપમ્તમ્ મામ્ ઉપ સમ્પ્રૈકત લક્ષ્મમણ  ૯ 

એતાકન મ્રુિ યૂતાકન સા૭શુ્ર નરેાકણ લક્ષ્મમણ  

ર્મ્સમ્તીવ કહ વૈતેહીમ ્પકિતામ્ રિની ચર:ૈ ૧0 

હા મમા૭૭યે ક્વ યાતા૭કસ હા સાકત્વ વર વકણશકન  

હા સિામા ત્વયા તકેવ િૈિેયી સા પકવષ્યકત  ૧૧ 

સીતયા સહ કનયાશતો કવના સીતામ્ ઉપાિત: 

િતમ્ નામ પ્રવેક્ષ્યાકમ ર્ૂનયમ્ અમ્ત:પુરમ્ પનુ: ૧૨ 

કનવીયશ ઇકત લોિો મામ ્કનતશય શ્ચકેત વક્ષ્યકત 

િાતરત્વમ્ પ્રિાર્મ ્કહ સીતા૭પનયનને મે ૧૩ 

કનવ્રતુ્ત વન નાસ શ્ચ િનિમ ્કમકતલા૭કતપમ્  

િુર્લમ ્પકર પ્રુચ્ચમ્તમ્ િતમ્ ર્ક્ષ્યે કનરીકિતમુ્  ૧૪ 

કવતેહ રાિો નૂનમ ્મામ ્રુષ્વા કવરકહતમ ્તયા  

સુતા સ્નેહેન સમ્તપ્તો મોહસ્ય વર્મ ્એષ્યકત  ૧૫ 

અતવા ન િકમષ્યાકમ પરુીમ ્પરત પાકલતામ ્ 

સ્વિો૭કપ સીતયા હીન શ્ર્ૂનય એવ મતો મમ  ૧૬ 

મામ ્ઇહોત્સ્રજુ્ય કહ વને િચ્ચા૭યોત્યા પુરીમ ્ર્ુપામ ્ 

ન ત્વ૭હમ ્તામ ્કવના સીતામ્ જીવેયમ ્કહ િતમ્ચન ૧૭ 

િાટમ ્આકિષ્ય પરતો વાચ્યો મ ત્વચના ત્વયા  
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અનુજ્ઞાતો૭કસ રામેણ પાલયેકત વસુમ્તરામ્ ૧૮ 

અમ્પા ચ મમ િૈિેયી સુકમરા ચ ત્વયા કવપો  

િૌસલ્યા ચ યતા નયાયમ ્અકપવાત્યા મમા૭૭જ્ઞયા ૧૯ 

રિણીયા પ્રયત્નને પવતા સા ઉક્ત િાકરણા  ૨0 

સીતા યા શ્ચ કવનાર્ો૭યમ્ મમ ચા૭કમર િર્શન  

કવસ્તરણે િનનયા મે કવકનવેત્ય સ્ત્વયા પવેત ્ ૨૧ 

ઇકત કવલપકત રાિવ ેસતુીને    

વનમ ્ઉપિમ્ય તયા કવના સુિેશ્યા  

પય કવિલ મુિ સ્તુ લક્ષ્મમણો૭કપ    

વ્યકતત મના પ્રુર્મા૭૭તુરો પપૂવ ૨૨  

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે કત્વ ર્કષ્ટતમ સ્સિશ : 

ત્ત્ર ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

સ રાિ પુર: કપ્રયયા કવહીન:  

િામેન ર્ોિેન ચ પીયમાન: 

કવર્ાતયન્ પ્રાતરમ ્આતશ રૂપો   

પૂયો કવર્ાતમ ્પ્રકવવેર્તીવ્રમ્  ૧ 

સ લક્ષ્મમણમ ્ર્ોિ વર્ા૭કપપન્નમ ્ 

ર્ોિે કનમનનો કવપુલતેુ રામ: 

ઉવાચ વાક્યમ ્વ્યસના૭નુરૂપમ ્ 

ઉષ્ણમ ્કવકનશ્શ્વસ્ય રતન્ ર્ોિમ ્૨ 

ન મકત્વતો તુષ્કુ્રત િમશ િારી   

મનયે કત્વતીયો૭કસ્ત વસુમ્તરાયામ્  

ર્ોિેન ર્ોિે કહ પરમ્પરાયા  

મા મેકત કપમ્તન્ હ્રતુયમ ્મન શ્ચ  ૩ 

પૂવશમ્ મયા નનૂમ્ અપીકપ્સતાકન  

પાપાકન િમાશકણ અસકુ્રત્ કુ્રતાકન  

તરા૭ય મ૭ત્યા૭૭પકતતો કવપાિો  

તુૈઃિેન તુિમ્ યત૭હમ ્કવર્ાકમ ૪  

રાજ્ય પ્રણાર્: સ્વ િન ૈકવશયોિ:  

કપતુ કવશનાર્ો િનની કવયોિ: 

સવાશકણ મે લક્ષ્મમણ ર્ોિ વેિમ ્ 

આપૂરયકમ્ત પ્રકવકચકમ્તતાકન ૫ 

સવશમ ્ત ુતુિમ્ મમ લક્ષ્મમણેતમ્  
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ર્ામ્તમ્ ર્રીર ેવન મેત્ય ર્ૂનયમ ્ 

સીતા કવયોિાત્ પનુર પ્યુતીણશમ્  

િાષ્ટ:ૈ ઇવા૭કનન: સહસા પ્રતીપ્ત: ૬ 

સા નનૂમ્ આયાશ મમ રાિસેન  

પલાત્ હ્રતુા િમ ્સમુપેત્ય પીર: 

અપસ્વરમ ્સસ્વર કવપ્રલાપા  

પયેન કવક્રકમ્તત વત્ય૭પીક્ષ્મણમ ્૭ 

તૌ લોકહત સ્ય કપ્રય તર્શન શ્ચ  

સતોકચતા ઉત્તમ ચમ્તન સ્ય  

વ્રુત્તૌ સ્તનૌ ર્ોકણત પમ્િ કતક્તૌ  

નૂનમ્ કપ્રયાયા મમ ના૭કપપાત: ૮ 

તત ્િક્ષ્મણ સવુ્યક્ત મ્રતુુ પ્રલાપમ ્ 

તસ્યા મુિમ ્િુકમ્ચત િેર્ પારમ ્

રિો વર્મ ્નનૂમ્ ઉપાિતાયા  

ન પ્રાિતે રાહુ મુિે યતમે્તુ: ૯ 

તામ ્હાર પાર્ સ્ય સતોકચતાયા  

ક્રીવામ ્કપ્રયાયા મમ સવુ્રતાયા: 

રિાકમ્સ નનૂમ્ પકર પીતવકમ્ત  

કવકપત્ય ર્ૂનયે રકતરા૭ર્નાકન  ૧0 

મયા કવહીના કવિને વને યા  

રિોકપ: આહ્રતુ્ય કવકુ્રષ્યમાણા   

નૂનમ ્કવનાતમ ્િુરરીવ તીના  

સા મુક્તવ ત્યા૭યત િામ્ત નરેા ૧૧ 

અકસ્મન્ મયા સાતશમ્ ઉતાર ર્ીલા  

કર્લા તલે પૂવશમ્ ઉપોપકવષ્ટા  

િામ્ત કસ્મતા લક્ષ્મમણ જાત હાસા  

ત્વામ્ આહ સીતા પહુ વાક્ય જાતમ્ ૧૨  

િોતાવ રીયમ ્સકરતામ ્વકરષ્ટા  

કપ્રયા કપ્રયાયા મમ કનત્ય િાલમ્  

અ૭પ્ય૭ર િચ્ચેત્ ઇકત કચમ્તયાકમ  

ન એિાકિની યાકત કહ સા િતાકચત્  ૧૩  

પત્મા૭૭નના પત્મ કવર્ાલ નરેા  

પત્માકન વા૭૭નેતુમ ્અકપપ્રયાતા  
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તત૭કપ અયકુ્તમ્ ન કહ સા િતાકચત્   

મયા કવના િચ્ચકત પમ્િજાકન ૧૪ 

િામમ ્ત ુઇતમ્ પકુષ્પત વુ્રિ ર્મ્ટમ ્ 

નાના કવતૈ: પકિ િણૈૈઃ ઉપેતમ્  

વનમ ્પ્રયાતા ન ુતત૭પ્ય૭યકુ્તમ્  

એિાકિની સા અકત કપપેકત પીર:  ૧૫ 

આકતત્ય પો લોિ કુ્રતા૭કુ્રતજ્ઞ:  

લોિસ્ય સત્યા૭નુ્રત િમશ સાકિન્  

મમ કપ્રયા સા ક્વા િતા હ્રતુા વા  

ર્મ્ર્સ્વ મે ર્ોિ વર્સ્ય કનત્યમ ્૧૬  

લોિેર્ુ સવેર્ ુચ નાકસ્ત કિકમ્ચત્   

ય ત્તેન  કનત્યમ ્કવકતતમ્ પવ ેત્તત્  

ર્મ્સસ્વ વાયો િુલ ર્ાકલનીમ્ તામ ્ 

હ્રતુા મ્રતુા વા પકત વતશતે વા ૧૭ 

ઇતીવ તમ્ ર્ોિ કવતેય તેહમ્  

રામમ્ કવસમ્જ્ઞમ ્કવલપમ્તમ્ એવમ્  

ઉવાચ સૌકમકર: અતીન સત્ત્વ:  

નયાયે કસ્તત: િાલ યતુમ ્ચ વાક્યમ ્ ૧૮ 

ર્ોિમ ્કવમુમ્ચા૭યશ રુકતમ્ પિસ્વ  

સોત્સાહતા ચા૭સ્તુ કવમાિશણ૭સ્યા: 

ઉત્સાહવમ્તો કહ નરા ન લોિે  

સીતકમ્ત િમશસ ુઅકત તષુ્િરરે્ુ ૧૯ 

ઇતીવ સૌકમકરમ ્ઉતક્ર પૌરર્મ્  

પ્રુવમ્તમ્ આતશ: રાિુ વમ્ર્ વતશન: 

ન કચમ્તયા માસ રુકતમ ્કવમુક્તવાન્  

પુન શ્ચ તિુમ ્મહત્ અપ્યુપાિમત્  ૨0 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે કર ર્કષ્ટતમ સ્સિશ : 

ચતુ ષ્ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

સ તીનો તીનયા વાચા લક્ષ્મમણમ ્વાક્યમ ્અપ્રવીત ્

ર્ીક્રમ ્લક્ષ્મમણ જાનીકહ િત્વા િોતાવરીમ ્નતીમ ્

અકપ િોતાવરીમ ્સીતા પત્માકન આનકયતુમ્ િતા ૧ 

એવમ્ ઉક્ત સ્તુ રામેણ લક્ષ્મમણૈઃ પર વીર હા  

નતીમ્ િોતાવરીમ ્રમ્યામ્ િિામ લિુ કવક્રમૈઃ ૨ 
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તામ ્લક્ષ્મમણ સ્તીતશવતીમ્ કવકચત્વા રામમ્ અપ્રવીત ્

નૈનામ ્પશ્યાકમ તીતેર્ુ ક્રોર્તો ન શુ્રણોકત મે ૩ 

િમ ્ન ુસા તરે્મ્ આપન્ના વૈતેહી નલેર્ નાકર્ની 

ન કહ તમ્ વકેત્મ વૈ રામ યર સા તનમુત્યમા ૪ 

લક્ષ્મમણ સ્ય વચૈઃ શુ્રત્વા તીનૈઃ સમ્તાપ મોકહતૈઃ 

રામૈઃ સમ૭કપચક્રામ સ્વયમ્ િોતાવરીમ્ નતીમ ્૫ 

સ તામ ્ઉપકસ્તતો રામૈઃ ક્વ સીતેકત એવમ્ અપ્રવીત્ ૬ 

પૂતાકન રાિસેનરેણ વતા૭હેણ હ્રતુામ્ અકપ 

ન તામ ્ર્ર્મ્સ ૂરામાય તતા િોતાવરી નતી ૭ 

તતૈઃ પ્રચોકતતા પૂતૈૈઃ ર્મ્સા૭સ્મ  ત્તામ ્કપ્રયામ ્ઇકત 

ન ત ુસા૭પ્યવતત્ સીતામ્ પ્રુષ્ટા રામેણ ર્ોચતા ૮ 

રાવણ સ્ય ચ તરૂપમ ્િમાશકણ ચ તુરાત્મનૈઃ 

ત્યાત્વા પયા ત્તુ વૈતેહીમ ્સા નતી ન ર્ર્મ્સ તામ ્૯ 

કનરાર્ સ્તુ તયા નત્યા સીતાયા તર્શને કુ્રતૈઃ 

ઉવાચ રામૈઃ સૌકમકરમ ્સીતા તર્શન િકર્શતૈઃ ૧0 

એર્ા િોતાવરી સૌમ્ય કિકમ્ચ ન્ન પ્રકતપાર્તે  

કિમ્ ન ુલક્ષ્મમણ વક્ષ્યાકમ સમેત્ય િનિમ ્વચૈઃ 

માતરમ ્ચૈવ વતૈેહ્યા કવના તામ ્અહમ ્અકપ્રયમ ્૧૧ 

યા મે રાજ્ય કવહીન સ્ય વને વનયેન જીવતૈઃ 

સવશમ ્વ્યપનયે ચ્ચોિમ ્વૈતેહી ક્વ ન ુસા િતા ૧૨ 

જ્ઞાકત પિ કવહીન સ્ય રાિ પુરીમ ્અપશ્યતૈઃ 

મનયે તીિાશ પકવષ્યકનત રારયો મમ જાક્રતૈઃ ૧૩ 

મમ્તાકિનીમ્ િનસ્તાનમ્ ઇમમ્ પ્રસ્રવણમ ્કિકરમ્ 

સવાશકણ અનચુકરષ્યાકમ યકત સીતા કહ રુશ્યતે ૧૪ 

એતે મ્રુિા મહા વીયાશ મામ્ ઈિનતે મુહુર ્મુહુ: 

વક્ત ુિામા ઇવ કહ મે ઇકમ્િતાન ્ઉપલિયે  ૧૫ 

તામ ્સ્તુ રુષ્વા નર વ્યાક્રો રાિવ: પ્રત્યુવાચ હ  

ક્વ સીતેકત કનરીિન્ વૈ પાષ્પ સમ્રુત્તયા રુર્ા  ૧૬ 

એવમ્ ઉક્તા નરમે્રેણ તે મ્રુિા: સહસોકત્તતા: 

તકિણા૭કપ મુિા: સવે તર્શયમ્તો નપ સ્તલમ્  ૧૭ 

મૈકતલી કહ્રયમાણા સા કતર્મ્ યામ ્અપ્યપત્યત     

તેન માિેણ તાવમ્તો કનરીિમ્તે નરા૭કતપમ્  ૧૮ 

યેન માિશમ ્ચ પૂકમમ ્ચ કનરીિમ્તે સ્મ ત ેમ્રુિા: 
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પુન શ્ચ માિશમ ્ઇચ્ચકમ્ત લક્ષ્મમણેન ઉપ લકિતા: ૧૯ 

તેર્ામ ્વચન સવશસ્વમ્ લિયા માસ ચ ઇકમ્િતમ ્ 

ઉવાચ લક્ષ્મમણો જે્યષ્ટમ ્તીમાન્ પ્રાતરમ્ આતશવત ્ ૨0 

ક્વ સીતેકત ત્વયા પ્રષુ્ટા યતા ઇમ ેસહસોકત્તતા: 

તર્શયકમ્ત કિકતમ ્ચૈવ તકિણામ્ ચ કતર્મ ્મ્રિુા: ૨૧ 

સાતુ િચ્ચાવહે તેવ કતર્મ્ એતામ ્કહ નરૈકતમ ્

યકત સ્યાત્ આિમ: િકશ્ચત્ આયાશ વા સા અત લક્ષ્યત ે ૨૨ 

પાટમ ્ઇકત એવ િાિુસ્ત: પ્રકસ્તતો તકિણામ્ કતર્મ્  

લક્ષ્મમણા૭નુિત શ્રીમાન ્વીિમાણો વસુમ્તરામ ્ ૨૩ 

એવમ્ સમ્પાર્માણૌ તૌ અનયોનયમ ્પ્રાતરા ઉપૌ 

વસુમ્તરાયામ્ પકતતમ ્પુષ્પ માિશમ ્અપશ્યતામ ્૨૪ 

તામ ્પુષ્પ વ્રકુષ્ટમ ્પકતતામ્ રુષ્વા રામો મહી તલ ે

ઉવાચ લક્ષ્મમણમ ્વીરો તુૈઃકિતો તુૈઃકિતમ ્વચૈઃ ૨૫ 

અકપજાનાકમ પુષ્પાકણ તાકન ઇમાકન ઇહ લક્ષ્મમણ 

કપનત્તા નીહ  વૈતહે્યા મયા તત્તાકન િાનને ૨૬ 

મનયે સૂયશ શ્ચ વાય ુશ્ચ મકેતની ચ યર્કસ્વની  

અકપરિકમ્ત પુષ્પાકણ પ્રિુવશમ્તો મમ કપ્રયમ ્  ૨૭ 

એવમ્ ઉક્ત્વા મહાપાહુ: લક્ષ્મમણમ ્પુરર્ર્શપ: 

ઉવાચ રામો તમાશત્મા કિકરમ ્પ્રસ્રવણા૭૭િુલમ ્ ૨૮ 

િકચ્ચત્ કિકત પ્રતુામ ્નાત રષુ્ટા સવાશમ્િ સુમ્તરી  

રામા રમ્યે વનોત્તેર્ે મયા કવરકહતા ત્વયા  ૨૯ 

કુ્રત્તો૭પ્રવીત્ કિકરમ ્તર કસમ્હૈઃ િરુ મ્રુિમ ્યતા ૩0 

તામ ્હેમ વણાશમ્ હેમા૭૭પામ ્સીતામ ્તર્શય પવશત 

યાવત્ સાનૂકન સવાશકણ ન ત ેકવત્વમ્સયા મ્ય૭હમ ્૩૧ 

એવમ્ ઉક્તસ્તુ રામેણ પવશતો મૈકતલીમ ્પ્રકત  

ર્મ્સ કન્નવ તત સ્સીતામ ્ના૭તર્શયત રાિવ ે ૩૨ 

તતો તાર્રતી રામ ઉવાચ ચ કર્લોચ્ચયમ્  ૩૩ 

મમ પાણા૭કનનકનતશક્તો પસ્મી પતૂો પકવષ્યકસ 

અસેવ્યૈઃ સતતમ્ ચૈવ કનસ્ત્રુણ રુમ પલ્લવૈઃ  ૩૪ 

ઇમામ ્વા સકરતમ ્ચા૭ત્ય ર્ોર્કયષ્યાકમ લક્ષ્મમણ 

યકત ના૭૭ક્યાકત મે સીતામ્ અત્ય ચનર કનપા૭૭નનામ્ ૩૫ 

એવમ્ સ રકર્તો રામો કતતિન્ ઇવ ચિુર્ા 

તતર્શ પૂમૌ કનષ્ક્રાનતમ્ રાિસ સ્ય પતમ્ મહત્ ૩૬ 
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રસ્તાયા રામ િાકમ્િણ્યા: પ્રતાવમ્ત્યા ઇત સ્તત: 

રાિસેના૭ન ુવ્રતુ્તાયા મકૈતલ્યા શ્ચ પતાનય૭ત ૩૭ 

સ સમીક્ષ્ય પકરક્રાનતમ્ સીતાયા રાિસ સ્ય ચ 

પનનમ ્તનુ શ્ચ તૂણી ચ કવિીણશમ્ પહુતા રતમ્  

સમ્પ્રાનત હ્રતુયો રામૈઃ ર્ર્મ્સ પ્રાતરમ્ કપ્રયમ્ ૩૮ 

પશ્ય લક્ષ્મમણ વૈતહે્યાૈઃ ર્ીણાશૈઃ િનિ કપનતવૈઃ 

પૂર્ણાનામ ્કહ સૌકમર ેમાલ્યાકન કવકવતાકન ચ ૩૯ 

તપ્ત કપનતુ કનિાર્ ૈશ્ચ કચરૈૈઃ િતિ કપનતુકપૈઃ 

આવ્રુતમ ્પશ્ય સૌકમરે સવશતો તરણી તલમ ્૪0 

મનયે લક્ષ્મમણ વૈતેહી રાિસૈૈઃ િામ રૂકપકપૈઃ 

કપત્ત્વા કપત્ત્વા કવપક્તમ ્વા પકિતા વા પકવષ્યકત ૪૧ 

તસ્યા કનકમત્તમ્ વૈતહે્યા ત્વયો: કવવતમાનયોૈઃ 

પપૂવ યુત્તમ ્સૌકમરે િોરમ્ રાિસયો: ઇહ ૪૨ 

મુક્તા મકણ મયમ ્ચતેમ ્તપનીય કવપકૂર્તમ ્

તરણ્યામ ્પકતતમ ્સૌમ્ય િસ્ય પનનમ ્મહત્તનુૈઃ ૪૩ 

તરણા૭૭કતત્ય સમ્િાર્મ્ વૈટૂયશ િુકળિા કચતમ ્

કવર્ીણશમ્ પકતતમ ્પૂમૌ િવચમ ્િસ્ય િા0ચનમ ્૪૪ 

ચરમ ્ર્ત ર્લાિમ ્ચ કતવ્ય માલ્યોપ ર્ોકપતમ ્

પનન તણ્ટમ ્ઇતમ્ તસ્ય પૂમૌ સૌમ્ય કનપાકતતમ્ ૪૫ 

િામ્ચન ઉર: ચતા: ચ ઇમે કપર્ાચ વતનાૈઃ િરાૈઃ 

પીમ રૂપા મહા િાયાૈઃ િસ્ય વા કનહતા રણે ૪૬ 

તીપ્ત પાવિ સમ્િાર્ો ત્યુકતમાન્ સમર ત્વિૈઃ 

અપકવત્ત શ્ચ પનન શ્ચ િસ્ય સામ્ક્રાકમિો રતૈઃ ૪૭ 

રતા૭િ મારા કવકર્િા સ્તપનીય કવપૂર્ણાૈઃ 

િસ્યેમ૭ેકપહતા પાણાૈઃ પ્રિીણાશ િોર િમશણૈઃ ૪૮ 

ર્ર વરૌ ર્ર:ૈ પૂણૌ કવત્વસ્તૌ પશ્ય લક્ષ્મમણ  

પ્રતોત અપીર્ુ હસ્તો વૈ િસ્ય અયમ ્સારકત: હત: ૪૯ 

િ સ્યેમૌ પુરર્ વ્યાક્ર ર્યાતે કનહતૌ યુકત  

ચામર ક્રાકહણૌ સૌમ્ય સોષ્ણીર્ મકણ િુમ્ટલૌ ૫0 

પતવી પરુર્ સ્યૈર્ા વ્યક્તમ્ િસ્યા૭કપ રિસ: 

વૈરમ ્ર્ત િુણમ્ પશ્ય મમેતમ્ જીકવતા૭નતિમ ્૫૧ 

સુિોર હ્રતુયૈૈઃ સૌમ્ય રાિસૈૈઃ િામ રૂકપકપૈઃ 

હ્રતુા મ્રતુા વા સીતા પકિતા વા તપકસ્વની ૫૨ 
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ન તમશ: રાયત ેસીતામ્ કહ્રયમાણામ ્મહા વન ે૫૩ 

પકિતાયામ ્કહ વૈતેહ્યામ્ હ્રતુાયામ્ અકપ લક્ષ્મમણ 

િે કહ લોિે કપ્રયમ ્િતુશમ ્ર્ક્તાૈઃ સૌમ્ય મમ ઈશ્વરાૈઃ ૫૪ 

િતાશરમ્ અકપ લોિાનામ ્ર્ૂરમ ્િરણ વેકતનમ ્

અજ્ઞાનાત્ અવમનયેરન ્સવશ પૂતાકન લક્ષ્મમણ ૫૫  

મ્રુતુમ ્લોિ કહતે યકુ્તમ ્તાનતમ્ િરણ વેકતનમ ્

કનવીયશ ઇકત મનયનતે નનૂમ્ મામ ્કરતર્ેશ્વરાૈઃ ૫૬ 

મામ ્પ્રાપ્ય કહ િુણો તોર્ૈઃ સમ્વ્રતુ્તૈઃ પશ્ય લક્ષ્મમણ 

અત્યૈવ સવશ પૂતાનામ ્રિસામ્ અપવાય ચ ૫૭ 

સમ્હ્રતુ્યૈવ ર્કર્ જ્યોત્સ્નામ્ મહાન્ સૂયશ ઇવોકતતૈઃ 

સમ્હ્રતુ્ય એવ િુણાન્ સવાશન્ મમ તિે: પ્રિાર્ત ે ૫૮ 

નૈવ યિા ન િનતવાશ ન કપર્ાચા ન રાિસાૈઃ 

કિન્નરા વા મનુષ્યા વા સુિમ્ પ્રાપ્સ્યકનત લક્ષ્મમણ ૫૯ 

મમા૭સ્ત્ર પાણ સમ્પૂણશમ ્આિાર્મ ્પશ્ય લક્ષ્મમણ 

કનસ્સમ્પાતમ્ િકરષ્યાકમ કહ અત્ય રૈલોક્ય ચાકરણામ્ ૬0 

સકન્નરત્ત ક્રહ િણમ્ આવાકરત કનર્ાિરમ ્

કવપ્રણષ્ટા૭નલ મર ત્પાસ્િર ત્યુકત સમ્વ્રુતમ ્

કવકનમશકતત ર્ૈલા૭ક્રમ ્ર્ુષ્યમાણ િલા૭૭ર્યમ ્૬૧ 

ત્વસ્ત રુમ લતા િુલ્મમ્ કવપ્રણાકર્ત સાિરમ ્

રૈલોક્યમ ્ત ુિકરષ્યાકમ સમ્યુક્તમ્ િાલ તમશણા  ૬૨ 

ન તામ ્િુર્કલનીમ્ સીતામ્ પ્રતાસ્યકનત મમ ઈશ્વરાૈઃ 

અકસ્મન્ મુહૂતે સૌકમરે મમ રક્ષ્યકનત કવક્રમમ્ ૬૩ 

ના૭૭િાર્મ ્ઉત્પકતષ્યકનત સવશ પૂતાકન લક્ષ્મમણ 

મમ ચાપ િુણ ઉનમકુ્તૈ: પાણ જાલૈ: કનરનતરમ ્૬૪ 

અકતશતમ્ મમ નારાચૈ: ત્વસ્ત પ્રાનત મ્રુિ કત્વિમ્ 

સમાિુલમ ્અમયાશતમ્ િિત્ પશ્યા૭ત્ય લક્ષ્મમણ ૬૫ 

આિણશ પૂણ:ૈ ઇર્ુકપ: જીવ લોિમ્ તુરાવરૈૈઃ 

િકરષ્ય ેમૈકતલી હેતો: અ કપર્ાચમ ્અ રાિસમ ્૬૬ 

મમ રોર્ પ્રયુક્તાનામ્ સાયિાનામ્ પલમ ્સુરાૈઃ 

રક્ષ્યકનત અત્ય કવમુક્તાનામ્ અમર્ાશત્ તૂર િાકમનામ્ ૬૭ 

નૈવ તેવા ન તતૈેયા ન કપર્ાચા ન રાિસાૈઃ 

પકવષ્યકનત મમ ક્રોતાત ્રૈલોક્યે કવપ્રણાકર્તે  ૬૮ 

તેવ તાનવ યિાણામ ્લોિા યે રિસામ ્અકપ 
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પહુતા ન પકવષ્યકનત પાણૌિૈૈઃ ર્િલી કુ્રતાૈઃ ૬૯ 

કનમશયાશતાન્ ઇમાન ્લોિાન્ િકરષ્યાકમ અત્ય સાયિૈૈઃ 

હ્રતુામ્ મ્રુતામ્ વા સૌકમરે ન તાસ્યકમ્ત મમ ઈશ્વરા: ૭0 

તતા રૂપામ્ કહ વૈતેહીમ ્ન તાસ્યકમ્ત યકત કપ્રયામ્  

નાર્યાકમ િિત્ સવશમ ્રૈલોક્યમ્ સચરા૭ચરમ ્ ૭૧ 

ઇ ત્યુક્ત્વા રોર્ તામ્રા૭િો રામો કનષ્પીય િામુશિમ ્

ર્રમા૭૭તાય સમ્તીપ્તમ્ િોરમ્ આર્ી કવર્ોપમમ્ ૭૨ 

સમ્તાય તનુકર્ શ્રીમાન્ રામ: પર પુરમ્િય: 

યુિા૭નતા૭કનન: ઇવ કુ્રત્ત ઇતમ્ વચનમ્ અપ્રવીત્ ૭૩   

યતા િરા યતા મ્રુત્યુ: યતા િાલો યતા કવકતૈઃ 

કનત્યમ્ ન પ્રકતહનયનતે સવશ પૂતેર્ુ લક્ષ્મમણ 

તતા૭હમ ્ક્રોત સમ્યકુ્તો ન કનવાયો૭કસ્મ અસમ્ર્યમ્ ૭૪ 

પુરવે મે ચારતતીમ્ અકનકનતતામ ્

કતર્કનત સીતામ્ યકત ના૭ત્ય મૈકતલીમ ્

સ તેવ િનતવશ મનુષ્ય પન્નિમ્ 

િિત્ સ ર્લૈમ ્પકરવતશયા મ્ય૭હમ ્ ૭૫ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ચતુ ષ્ર્કષ્ટતમ સ્સિશ : 

પમ્ચ ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

તપ્યમાનમ્ તતા રામમ્ સીતા હરણ િકર્શતમ ્

લોિાનામ ્અપવ ેયકુ્તમ ્સમ્વતશિમ ્ઇવા૭નલમ ્૧ 

વીિમાણમ ્તનુૈઃ સજ્યમ્ કનશ્શ્વસનતમ્ મુહુ મુશહુ:  

તક્તુ િામમ ્િિત્ સવશમ્ યુિા૭નતે ત ુયતા હરમ ્ ૨ 

અ રુષ્ટ પૂવશમ્ સમ્કુ્રત્તમ્ રુષ્વા રામમ ્સ લક્ષ્મમણૈઃ 

અપ્રવીત્ પ્રા0િકલ વાશક્યમ્ મુિેન પકરર્ુષ્યતા ૩ 

પુરા પૂત્વા મ્રતુુ તાશનતૈઃ સવશ પૂત કહતે રતૈઃ 

ન ક્રોત વર્મ ્આપન્નૈઃ પ્રકુ્રકતમ્ હાતુમ ્અહશકસ ૪ 

ચનરે લક્ષ્મણીૈઃ  પ્રપા સૂય ેિકત વાશયૌ પુકવ િમા 

એત ચ્ચ કનયતમ્ સવશમ ્ત્વકય ચા૭નુત્તમમ ્યર્ૈઃ ૫ 

એિ સ્ય ન અપરાતને લોિાન્ હમ્તુમ્ ત્વ મ૭હશકસ  

ન ત ુજાનાકમ િસ્યા૭યમ્ પનનૈઃ સામ્ક્રાકમિો રતૈઃ 

િેન વા િસ્ય વા હેતોૈઃ સાયુતૈઃ સપકરચ્ચતૈઃ ૬ 

િુર નેકમ િત શ્ચા૭યમ ્કસક્તો રકતર કપનતુકપૈઃ 

તેર્ો કનવ્રતુ્ત સમ્ક્રામૈઃ સુિોરૈઃ પાકતશવા૭૭ત્મિ ૭ 
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એિ સ્ય ત ુકવમતો૭યમ ્ન ત્વયો વશતતામ ્વર 

ન કહ વ્રતુ્તમ્ કહ પશ્યાકમ પલ સ્ય મહતૈઃ પતમ્ ૮ 

નૈિસ્ય ત ુકુ્રતે લોિાન્ કવનાર્કયતુમ્ અહશકસ 

યુક્ત તણ્ટા કહ મ્રુતવૈઃ પ્રર્ાનતા વસુતા૭કતપાૈઃ ૯ 

સતા ત્વમ્ સવશ પૂતાનામ્ ર્રણ્યૈઃ પરમા િકતૈઃ 

િો ન ુતાર પ્રણાર્મ ્ત ેસાતુ મનયતે રાિવ ૧0 

સકરતૈઃ સાિરાૈઃ ર્ૈલા તવે િનતવશ તાનવાૈઃ 

ન અલમ ્ત ેકવકપ્રયમ ્િતુશમ્ તીકિત સ્યેવ સાતવૈઃ ૧૧ 

યેન રાિન્ હ્રતુા સીતા તમ્ અનવકેર્તમુ ્અહશકસ 

મ કત્ત્વતીયો તનુષ્પાકણૈઃ સહાયૈૈઃ પરમકર્શકપૈઃ ૧૨ 

સમુરમ ્ચ કવચેષ્યામૈઃ પવશતામ્ શ્ચ વનાકન ચ 

િુહા શ્ચ કવકવતા િોરા નતી: પત્મ વનાકન ચ   ૧૩ 

તેવ િનતવશ લોિામ ્શ્ચ કવચેષ્યામૈઃ સમાકહતાૈઃ 

યાવન્ ના૭કતિકમષ્યામ સ્તવ પાયાશ૭પહાકરણમ્ ૧૪ 

ન ચતે્ સામ્ના પ્રતાસ્યકનત પત્નીમ ્ત ેકરતર્ેશ્વરાૈઃ 

િોસલેનર તતૈઃ પશ્ચાત્ પ્રાપ્ત િાલમ ્િકરષ્યકસ ૧૫ 

ર્ીલેન સામ્ના કવનયને સીતામ ્

નયેન ન પ્રાપ્સ્યકસ ચે ન્નરનેર 

તતૈઃ સમુત્સાતય હેમ પમુ્િૈૈઃ  

મહેનર વજ્ર પ્રકતમૈૈઃ ર્રૌિૈૈઃ  ૧૬ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે પમ્ચ ર્કષ્ટતમ સ્સિશ : 

ષટ્ ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

તમ્ તતા ર્ોિ સમ્તપ્તમ ્કવલપનતમ ્અનાતવત્ 

મોહેન મહતા૭૭કવષ્ટમ ્પકરત્યૂનમ્ અચેતનમ્ ૧ 

તતૈઃ સૌકમકર: આશ્વાસ્ય મુહૂતાશત ્ઇવ લક્ષ્મમણૈઃ 

રામમ્ સમ્પોતયા માસ ચરણૌ ચા૭કપપીટયન્ ૨ 

મહતા તપસા રામ મહતા ચા૭કપ િમશણા 

રાજ્ઞા તર્રતે ના૭સી લ્લપ્તો૭મ્રુતમ ્ઇવા૭મરૈૈઃ ૩ 

તવ ચૈવ િુણ ૈપશત્ત સ્ત્વ કત્વયોિાન ્મહીપકતૈઃ 

રાજા તેવત્વમ્ આપન્નો પરત સ્ય યતા શુ્રતમ્ ૪ 

યકત તુૈઃિમ ્ઇતમ્ પ્રાપ્તમ ્િાિુત્સ્ત ન સકહષ્યસ ે

પ્રાકુ્રત શ્ચ અલ્પ સત્ત્વ શ્ચ ઇતરૈઃ િૈઃ સકહષ્યકત ૫ 

તુૈઃકિતો કહ પવાન્ લોિાન્ તિેસા યકત તક્ષ્યત ે
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આતાશૈઃ પ્રજા નર વ્યાક્ર ક્વ ન ુયાસ્યકનત કનવ્રુશકતમ ્૬ 

લોિ સ્વપાવ એવૈર્ યયાકત: નહુર્ા૭૭ત્મિૈઃ 

િતૈઃ ર્કે્રણ સાલોક્યમ્ અનય સ્તમ્ સમસ્પ્રુર્ત ્૭ 

મહકર્શૈઃ ય: વકસષ્ટ સ્તુ યૈઃ કપતુ: નૈઃ પુરોકહતૈઃ 

અહ્ના પુર ર્તમ્ િજ્ઞ ેતતૈ વા૭સ્ય પનુ હશતમ્ ૮ 

યા ચેયમ્ િિતો માતા તેવી લોિ નમસ્કુ્રતા 

અસ્યા શ્ચ ચલનમ ્પૂમ:ે રુશ્યતે સત્ય સમ્શ્રવ ૯ 

યૌ તમૌ િિતામ ્નેરૌ યર સવશમ ્પ્રકતકષ્ટતમ ્

આકતત્ય ચનરૌ ક્રહણમ્ અપ્યુપેતૌ મહા પલૌ ૧0 

સુમહામ્ત્ય૭કપ પતૂાકન તેવા શ્ચ પુરર્ર્શપ 

ન તૈવસ્ય પ્રમુ0ચકનત સવશ પૂતાકન તકેહનૈઃ ૧૧ 

ર્ક્રા૭૭કતર્ુ અકપ તેવરે્ુ વતશમાનૌ નયા૭નયૌ 

શૂ્રયતેે નર ર્ાતૂશલ ન ત્વમ્ વ્યકતતુમ ્અહશકસ ૧૨ 

નષ્ટાયામ્ અકપ વતૈેહ્યામ ્હ્રતુાયામ્ અકપ ચા૭નિ 

ર્ોકચતુમ્ ના૭હશસે વીર યતા૭નયૈઃ પ્રાકુ્રત સ્તતા ૧૩ 

ત્વત્ કવતા કહ ન ર્ોચકનત સતતમ્ સત્ય તકર્શનૈઃ 

સુમહત્સ ુઅકપ કુ્રચ્ચ્રેર્ુ રામા૭કનકવશણ્ણ તર્શના: ૧૪ 

તત્ત્વતો કહ નર શે્રષ્ટ પુત્ત્યા સમ૭નુકચનતય 

પુત્ત્યા યકુ્તા મહા પ્રાજ્ઞા કવજાનકનત ર્ુપા૭ર્પુે ૧૫ 

અરુષ્ટ િુણ તોર્ાણામ ્અરુતાનામ્ ચ િમશણામ ્

ના૭નતરણે કક્રયામ ્તેર્ામ્ પલમ ્ઇષ્ટમ્ પ્રવતશત ે૧૬ 

મામ ્એવ કહ પુરા વીર ત્વમ્ એવ પહુર્ો૭નવર્ાૈઃ 

અનુકર્ષ્યા કત્ત િો ન ુત્વામ્ અકપ સાિાત્ પ્રુહસ્પકતૈઃ ૧૭ 

પુકત્ત શ્ચ ત ેમહા પ્રાજ્ઞ તવે:ૈ અકપ તુર૭નવયા 

ર્ોિેના૭કપપ્રસુપ્તમ ્ત ેજ્ઞાનમ્ સમ્પોતયાકમ અહમ ્૧૮ 

કતવ્યમ ્ચ માનરુ્મ ્ચૈવમ્ આત્મન શ્ચ પરાક્રમમ ્

ઇક્ષ્મવાિુ વુ્રર્પા૭વેક્ષ્ય યતસ્વ કત્વર્તામ્ વત ે૧૯ 

કિમ્ ત ેસવશ કવનાર્ને કુ્રતેન પરુર્ર્શપ 

તમ્ એવ ત ુકરપુમ ્પાપમ્ કવજ્ઞાય ઉત્તતુશમ ્અહશકસ ૨0 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ર્ટ્ ર્કષ્ટતમ સ્સિશ : 

સપ્ત ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

પૂવશિો૭કપ ઉક્ત માર સ્તુ લક્ષ્મમણેન સુપાકર્તમ ્

સાર ક્રાહી મહા સારમ ્પ્રકતિક્રાહ રાિવૈઃ ૧ 
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સ કનકુ્રહ્ય મહા પાહુૈઃ પ્રવ્રુત્તમ્ િોપમ ્આત્મનૈઃ 

અવષ્ટપ્ય તનુ કશ્ચરમ ્રામો લક્ષ્મમણમ ્અપ્રવીત ્૨ 

કિમ્ િકરષ્યાવહે વત્સ ક્વ વા િચ્ચાવ લક્ષ્મમણ 

િેનોપાયને પશ્યેયમ ્સીતામ્ ઇકત કવકચનતય ૩ 

તમ્ તતા પકરતાપા૭૭તશમ્ લક્ષ્મમણો રામમ ્અપ્રવીત ્

ઇતમ્ એવ િનસ્તાનમ ્ત્વમ્ અનવેકર્તુમ્ અહશકસ 

રાિસ:ૈ પહુકપૈઃ િીણશમ્ નાના રુમ લતા યુતમ્ ૪ 

સકનત ઇહ કિકર તુિાશકણ કનતશરાૈઃ િનતરાકણ ચ 

િુહા શ્ચ કવકવતા િોરા નાના મ્રુિ િણા૭૭િુલાૈઃ ૫ 

આવાસાૈઃ કિન્નરાણામ્ ચ િનતવશ પવનાકન ચ 

તાકન યકુ્તો મયા સાતશમ્ ત્વમ્ અનવેકર્તુમ્ અહશકસ ૬ 

ત્વ કત્વતા પુકત્ત સમ્પન્ના: માહાત્માનો નરર્શપ 

આપત્સ ુન પ્રિમ્પનતે વાયુ વેિૈ: ઇવા૭ચલાૈઃ ૭ 

ઇકત ઉક્ત સ્ત ત્વચ; સવશમ્ કવચચાર સલક્ષ્મમણૈઃ 

કુ્રત્તો રામૈઃ ર્રમ ્િોરમ ્સમ્તાય તનુકર્ િુરમ્ ૮ 

 

 

તતૈઃ પવશત િૂટા૭૭પમ ્મહાપાિમ ્કત્વિોત્તમમ્ 

તતર્શ પકતતમ ્પૂમૌ િતજા૭૭રશમ ્િટાયુર્મ ્૯ 

તમ્ રુષ્વા કિકર શુ્ર0િા૭પમ્ રામો લક્ષ્મમણમ ્અપ્રવીત ્

અનેન સીતા વૈતેહી પકિતા ના૭ર સમ્ર્યૈઃ ૧0 

કુ્રર રૂપમ ્ઇતમ્ વ્યક્તમ્ રિો પ્રમકત િાનનમ ્

પિકયત્વા કવર્ાલાિીમ્ આસ્તે સીતામ્ યતા સુિમ ્

એનમ્ વકતષ્ય ેતીપ્તા૭કૈ્ર:  િોર:ૈ પાણ:ૈ અકિહ્મિૈૈઃ ૧૧ 

ઇકત ઉક્ત્વા અપ્યપતત્ કુ્રરમ ્સમ્તાય તનુકર્ િુરમ્ 

કુ્રત્તો રામૈઃ સમુરા૭નતામ્ ચાલયન્ ઇવ મેકતનીમ ્૧૨ 

તમ્ તીનમ્ તીનયા વાચા સપનેમ્ રકતરમ્ વમન ્

અપ્યપાર્ત પિી ત ુરામમ્ તર્રતા૭૭ત્મિમ ્૧૩ 

યામ્ ઓર્કતમ્ ઇવ આયુષ્માન્ અનવેર્કસ મહા વને 

સા તેવી મમ ચ પ્રાણા રાવણેન ઉપયમ ્હ્રતુમ્ ૧૪ 

ત્વયા કવરકહતા તેવી લક્ષ્મમણેન ચ રાિવ 

કહ્રયમાણા મયા રુષ્ટા રાવણેન પલીયસા ૧૫ 

સીતામ્ અપ્યવપન્નો૭હમ્ રાવણ શ્ચ રણે મયા 
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કવત્વકમ્સત રત ચ્ચરૈઃ પાકતતો તરણી તલે  ૧૬ 

એતત્ અસ્ય તનુ: પનનમ્ એતત્ અસ્ય ર્રાવરમ ્

અયમ ્અસ્ય રતો રામ પનનૈઃ સામ્ક્રાકમિો મયા  ૧૭ 

અયમ ્ત ુસારકત: તસ્ય મત્ પિ કનહતો યુકત  ૧૮ 

પકરશ્રાનત સ્ય મે પિૌ કચત્ત્વા િટ્િેન રાવણૈઃ 

સીતામ્ આતાય વૈતેહીમ્ ઉત્પપાત કવહાયસમ ્૧૯ 

રિસા કનહતમ ્પૂવશમ્ ન મામ ્હનતમુ ્ત્વમ્ અહશકસ ૨0 

રામ સ્તસ્ય ત ુકવજ્ઞાય પાષ્પ પૂણશ મુિ સ્તતા  

કત્વિુણી કુ્રત તાપા૭૭તશ: સીતા સક્તામ ્કપ્રયામ ્િતામ્ ૨૧ 

કુ્રરરાિમ્ પકરષ્વજ્ય પકરત્યજ્ય મહ ત્તન:ુ  

કનપપાત અવર્ો પૂમૌ રરોત સહ લક્ષ્મમણૈઃ ૨૨ 

એિમ ્એિાયને તુિે કનશ્શ્વસનતમ્ િતમ્ચન 

સમીક્ષ્ય તુૈઃકિતો રામૈઃ સૌકમકરમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૨૩ 

રાજ્યા ત્પ્રમ્ર્ો વને વાસૈઃ સીતા નષ્ટા હતો કત્વિૈઃ 

ઈરુર્ીયમ ્મમા૭લક્ષ્મમી કનશતશહેત્ અકપ પાવિમ ્૨૪ 

સમ્પૂણશમ ્અકપ ચેત્ અત્ય પ્રતરયેમ્ મહોતકતમ ્

સો૭કપ નનૂમ્ મમા૭લક્ષ્મમ્યા કવરુ્ષ્યતે્ સકરતામ ્પકતૈઃ ૨૫ 

ના૭કસ્ત અપાક્યતરો લોિે મત્તો૭કસ્મન્ સ ચરા૭ચર ે

ય ેનેયમ ્મહતી પ્રાપ્તા મયા વ્યસન વાિુરા ૨૬ 

અયમ ્કપરુ વયસ્યો મે કુ્રરરાિો િરાકનવતૈઃ 

ર્ેતે કવકનહતો પૂમૌ મમ પાક્ય કવપયશયાત્ ૨૭ 

ઇકત એવમ્ ઉક્ત્વા પહુર્ો રાિવૈઃ સહ લક્ષ્મમણૈઃ 

િટાયરુ્મ ્ચ પસ્પર્શ કપરુ સ્નેહમ ્કવતર્શયન્ ૨૮ 

કનકુ્રત્ત પિમ ્રકતરા૭વકસક્તમ ્

તમ્ કુ્રરરાિમ ્પકરરપ્ય રામૈઃ 

ક્વ મૈકતલી પ્રાણ સમા મમેકત 

કવમુચ્ય વાચમ ્કનપપાત પૂમૌ  ૨૯ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે સપ્ત ર્કષ્ટતમ સ્સિશ : 

અષ્ટ ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

રામૈઃ પ્રેક્ષ્ય ત ુતમ્ કુ્રરમ ્પુકવ રૌરેણ પાકતતમ ્

સૌકમકરમ ્કમર સમ્પન્નમ્ ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૧ 

મમા૭યમ ્નૂનમ ્અતેર્ ુયતમાનો કવહમ્િમૈઃ 

રાિસેન હતૈઃ સમ્ક્ય ેપ્રાણામ્ સ્ત્યક્ષ્યકત તુસ્ત્યજાન્ ૨ 
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અયમ ્અસ્ય ર્રીર૭ેકસ્મન્ પ્રાણો લક્ષ્મમણ કવત્યત ે

તતા કહ સ્વર કવહીનો૭યમ્ કવનલપમ ્સમતુીિતે ૩ 

િટાયો યકત ર્નનોકર્ વાક્યમ્ વ્યાહકરતુમ ્પનુૈઃ 

સીતામ્ આક્યાકહ પરમ ્ત ેવતમ ્આક્યાકહ ચા૭૭ત્મનૈઃ ૪ 

કિમ્ કનકમત્તો૭હરત ્સીતામ્ રાવણ સ્તસ્ય કિમ ્મયા 

અપરાતમ ્ત ુયમ ્રુષ્વા રાવણેન હ્રતુા કપ્રયા ૫ 

િતમ્ ત ચ્ચનર સમ્િાર્મ્ મુિમ્ આસી નમનોહરમ્ 

સીતયા િાકન ચોક્તાકન તકસ્મન્ િાલે કત્વિોત્તમ ૬ 

િતમ્ વીયશૈઃ િતમ્ રૂપૈઃ કિમ્ િમાશ સ ચ રાિસૈઃ 

ક્વ ચા૭સ્ય પવનમ ્તાત પ્રૂકહ મે પકરપ્રુચ્ચતૈઃ ૭ 

તમ્ ઉત્વીક્ષ્યા૭ત તીના૭૭ત્મા કવલપનતમ્ અનનતરમ ્

વાચા૭કત સન્નયા રામમ ્િટાયુ: ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૮ 

સા હ્રતુા રાિસેનરેણ રાવણેન કવહાયસા 

માયામ ્આસ્તાય કવપલુામ્ વાત તુકતશન સમ્િુલામ્ ૯ 

પકરશ્રાનત સ્ય મે તાત પિૌ કચત્ત્વા સ રાિસ: 

સીતામ્ આતાય વૈતેહીમ્ પ્રયાતો તકિણામ્ કતર્મ્  ૧0 

ઉપરત્યકનત મે પ્રાણા રકુષ્ટ: પ્રમકત રાિવ 

પશ્યાકમ વ્રુિાન્ સૌવણાશન્ ઉર્ીર કુ્રત મતૂશજાન્ ૧૧ 

યેન યાકત મુહૂતેન સીતામ્ આતાય રાવણૈઃ 

કવપ્રણષ્ટમ ્તનમ ્કિપ્રમ ્તત ્સ્વામી પ્રકતપત્યતે ૧૨ 

કવનતો નામ મુહૂતો૭યમ ્સ ચ િાિુત્સ્ત ના૭પતુત ્

ત્વત્ કપ્રયામ્ જાનિીમ ્હ્રતુ્વા રાવણો રાિસેશ્વર: 

િર્વ ત્પકટર્મ્ કુ્રહ્ય કિપ્રમ્ એવ કવનશ્યકત ૧૩ 

ન ચ ત્વયા વ્યતા િાયાશ િનિ સ્ય સુતામ ્પ્રકત 

વૈતેહ્યા રમ્સ્યસે કિપ્રમ ્હત્વા તમ્ રાિસમ ્રણે ૧૪ 

અસમ્મૂટ સ્ય કુ્રર સ્ય રામમ્ પ્રત્ય૭નુપાર્તૈઃ 

આસ્યાત્ સસુ્રાવ રકતરમ્ કમ્રયમાણસ્ય સાકમર્મ ્૧૫ 

પુરો કવશ્રવસૈઃ સાિા ત્પ્રાતા વૈશ્રવણ સ્ય ચ 

ઇકત ઉક્ત્વા તુલશપાન્ પ્રાણાન ્મુમોચ પતિેશ્વરૈઃ ૧૬ 

પ્રૂકહ પ્રૂહીકત રામ સ્ય પ્રવુાણ સ્ય કુ્રતા0િલેૈઃ 

ત્યક્ત્વા ર્રીરમ ્કુ્રર સ્ય િક્મુૈઃ પ્રાણા કવહાયસમ ્૧૭ 

સ કનકિપ્ય કર્રો પૂમૌ પ્રસાયશ ચરણૌ તતા 

કવકિપ્ય ચ ર્રીરમ ્સ્વમ્ પપાત તરણી તલે  ૧૮ 
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તમ્ કુ્રરમ ્પ્રેક્ષ્ય તામ્રા૭િમ્ િતા૭૭સુમ ્અચલોપમમ ્

રામૈઃ સુપહુકપ તુશૈઃિૈ તીનૈઃ સૌકમકરમ ્અપ્રવીત ્૧૯ 

પહૂકન રિસામ ્વાસ ેવર્ાશકણ વસતા સુિમ ્

અનેન તણ્ટિા૭રણ્યે કવર્ીણશમ્ ઇહ પકિણા  ૨0 

અનેિ વાકર્શિો ય સ્તુ કચર િાલમ્ સમુકત્તતૈઃ 

સો૭યમ ્અત્ય હતૈઃ ર્તેે િાલો કહ તુરકતક્રમૈઃ ૨૧ 

પશ્ય લક્ષ્મમણ કુ્રરો૭યમ ્ઉપિારી હત શ્ચ મે 

સીતામ્ અપ્યવપન્ નો વૈ રાવણેન પલીયસા ૨૨ 

કુ્રરરાજ્યમ ્પકરત્યજ્ય કપરુ પૈતામહમ ્મહત ્

મમ હેતો: અયમ ્પ્રાણાન્ મુમોચ પતિેશ્વરૈઃ ૨૩ 

સવશર િલુ રશુ્યનતે સાતવો તમશ ચાકરણૈઃ 

ર્ૂરાૈઃ ર્રણ્યાૈઃ સૌકમરે કતયશ ક્યોકન િતે ષ્વ૭કપ ૨૪ 

સીતા હરણિમ ્તુૈઃિમ ્ન મે સૌમ્ય તતા િતમ ્

યતા કવનાર્ો કુ્રર સ્ય મત્કુ્રતે ચ પરમ્તપ ૨૫ 

રાજા તર્રતૈઃ શ્રીમાન્ યતા મમ મયા યર્ાૈઃ 

પિૂનીય શ્ચ માનય શ્ચ તતા૭યમ ્પતિેશ્વરૈઃ ૨૬ 

સૌકમરે હર િાષ્ટાકન કનમશકતષ્યાકમ પાવિમ ્

કુ્રરરાિમ્ કતતિાકમ મત્કુ્રતે કનતનમ ્િતમ ્૨૭ 

નાતમ્ પતિ લોિસ્ય કચતામ્ આરોપયાકમ અહમ ્

ઇમમ્ તક્ષ્યાકમ સૌકમર ેહતમ્ રૌરેણ રિસા ૨૮ 

યા િકત યશજ્ઞ ર્ીલાનામ ્આકહતાનનશે્ચ યા િકતૈઃ 

અ પર આવકતશનામ્ યા ચ યા ચ પૂકમ પ્રતાકયનામ ્૨૯ 

મયા ત્વમ્ સમ૭નજુ્ઞાતો િચ્ચ લોિાન્ અનતુ્તમાન ્

કુ્રરરાિ મહા સત્ત્વ સમ્સ્કુ્રત શ્ચ મયા વ્રિ ૩0 

એવમ્ ઉક્ત્વા કચતામ્ તીપ્તામ્ આરોપ્ય પતિેશ્વરમ્ 

તતાહ રામો તમાશત્મા સ્વપનતુમ્ ઇવ તુૈઃકિતૈઃ ૩૧ 

રામો૭ત સહ સૌકમકર વશનમ્ યાત્વા સ વીયશવાન ્

સ્તલૂાન્ હત્વા મહારોહીન્ અનુ તસ્તાર તમ્ કત્વિમ્ ૩૨ 

રોકહ મામ્સાકન ચોત્રુત્ય પેર્ી કુ્રત્વા મહાયર્ાૈઃ 

ર્િુનાય તતૌ રામો રમ્યે હકરત ર્ાત્વલ ે૩૩ 

યત્ તત્ પ્રતે સ્ય મત્યશ સ્ય િતયકનત કત્વજાતયૈઃ 

તત ્સ્વિશ  િમનમ ્તસ્ય કિપ્રમ્ રામો િજાપ હ ૩૪ 

તતો િોતાવરીમ્ િત્વા નતીમ્ નર વરા૭૭ત્મિૌ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિરામાયણમ ્

અરણ્યિામ્ટ: 
 

Page 147 of 162 
 

ઉતિમ્ ચક્રતુ સ્તસ્મ ૈકુ્રર રાજાય તૌ ઉપૌ ૩૫ 

ર્ાસ્ત્ર રુષ્ટને કવકતના િલે કુ્રરાય રાિવૌ  

સ્નાત્વા તૌ કુ્રર રાજાય ઉતિમ્ ચક્રતુ સ્તતા ૩૬ 

સ કુ્રરરાિૈઃ કુ્રતવાન્ યર્સ્િરમ ્

સુતુષ્િરમ્ િમશ રણે કનપાકતતૈઃ 

મહકર્શ િલ્પેન ચ સમ્સ્કુ્રત સ્તતા 

િિામ પુણ્યામ્ િકતમ્ આત્મનૈઃ ર્ુપામ ્૩૭ 

કુ્રતોતિૌ તા વ૭કપ પકિ સત્તમે  

કસ્તરામ્ ચ પુકત્તમ્ પ્રકણતાય િક્મતુ: 

પ્રવેશ્ય સીતા૭કતિમે તતો મનો વનમ ્ 

સુર0ેરા  કવવ કવષ્ણ ુવાસવૌ    ૩૮ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે અષ્ટ ર્કષ્ટતમ સ્સિશ : 

એર્ોન સપ્તત્તમ સ્સર્ક : 

કુ્રત્વૈવમ ્ઉતિમ્ તસ્મ ૈપ્રકસ્તતૌ રાિવૌ તતા 

અવેિનતૌ વને સીતામ્ પકશ્ચમામ્ િક્મતુ કતશર્મ ્૧ 

તામ ્કતર્મ ્તકિણામ ્િત્વા ર્ર ચાપા૭કસ તાકરણૌ 

અકવપ્રહતમ ્ઐક્ષ્મવાિૌ પનતાનમ્ પ્રકતપતેતુૈઃ ૨ 

િુલ્મ ૈવ્રુશિૈ શ્ચ પહુકપ લશતાકપ શ્ચ પ્રવેકષ્ટતમ ્

આવ્રુતમ ્સવશતો તુિશમ ્િહનમ્ િોર તર્શનમ ્૩ 

વ્યકતક્રમ્ય ત ુવેિેન વ્યાલ કસમ્હ કનર્ેકવતમ્  

સુપીમમ ્ત નમહા૭રણ્યમ્ વ્યકતયાતૌ મહાપલૌ ૪ 

તતૈઃ પરમ્ િનસ્તાનાત ્કરક્રોર્મ્ િમ્ય રાિવૌ 

ક્રૌ0ચા૭રણ્યમ્ કવકવર્તુ િશહનમ્ તૌ મહૌિસૌ ૫ 

નાના મેિ િન પ્રક્યમ્ પ્રહ્રષુ્ટમ્ ઇવ સવશતૈઃ 

નાના વણૈૈઃ ર્ુપૈૈઃ પુષ્પ ૈમ્રુશિ  પકિ િણ ૈયુશતમ્ ૬ 

કતરિુમાણૌ વતૈેહીમ ્ત ત્વનમ ્તૌ કવકચક્યતૈુઃ 

તર તરા૭વકતષ્ટનતૌ સીતા હરણ િકર્શતૌ  ૭ 

તત: પૂવેણ તૌ િત્વા કરક્રોર્મ્ પ્રાતરૌ તતા  

ક્રૌમ્ચા૭રણ્યમ્ અકતક્રમ્ય મતમ્િા૭૭શ્રમમ્ અમ્તર ે૮  

રુષ્વા ત ુતત્વનમ ્િોરમ ્પહુ પીમ મ્રુિ કત્વિમ્  

નાના સત્ત્વ સમા૭૭િીણશમ્ સવશમ ્િહન પાતપમ ્ ૯ 

તરુર્ા: ત ેત ુતૌ તર તરીમ ્તર્રતા૭૭ત્મિૌ  

પાતાળ સમ િમ્પીરામ ્તમસા કનત્ય સમ્વ્રતુામ ્૧0 
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આસાત્ય તૌ નર વ્યાક્રૌ તયાશ સ્તસ્યા૭કવતકૂરત:  

તરુર્ા: ત ેમહા રૂપામ ્રાિસીમ્ કવકુ્રતા૭૭નનામ્  ૧૧ 

પયતામ ્અલ્પ સત્વાનામ્ પીપત્સામ્ રૌર તર્શનામ ્

લમ્પોતરીમ ્તીક્ષ્મણ તમ્ષ્ટર ામ્ િરાળામ ્પરર્ ત્વચમ ્૧૨  

પિયમ્તીમ્ મ્રુિાન્ પીમાન્ કવિટામ્ મકુ્ત મતૂશજામ ્

પ્રકે્ષ્ય એતામ ્તૌ તત સ્તર પ્રાતરૌ રામ લક્ષ્મમણૌ  ૧૩ 

સા સમા૭૭સાત્ય તૌ વીરૌ વ્રિમ્તમ ્પ્રાતુ ર૭ક્રત: 

એકહ રમ્સ્યાવહેકત ઉક્ત્વા સમાલમ્પત લક્ષ્મમણમ ્ ૧૪ 

ઉવાચ ચ એનમ ્વચનમ ્સૌકમકરમ ્ઉપિૂહ્ય સા  ૧૫ 

અહમ ્ત ુઅયોમુિી નામ લાપ સ્તે ત્વમ્ અકસ કપ્રય: 

નાત પવશત િૂટેર્ુ નતીનામ્ પુકળનરે્ ુચ  

આય:ુ ર્ેર્મ્ ઇમમ્ વીર ત્વમ્ મયા સહ રમ્સ્યસ ે ૧૬ 

એવમ્ ઉક્ત સ્તુ િુકપત: િટ્િમ્ ઉત્રુત્ય લક્ષ્મમણ: 

િણશ નાસૌ સ્તનૌ ચ અસ્યા કનચિતશ અકરસતૂન: ૧૭ 

િણાશ નાસા કનકુ્રત્તે ત ુકવસ્વરમ્ સા કનનત્ય ચ  

યતા૭૭િતમ ્પ્રતુરાવ રાિસી પીમ તર્શના  ૧૮ 

તસ્યામ ્િતાયામ ્િહનમ્ કવર્મ્તૌ વનમ ્ઓિસા  

આસેતતુ: અકર કમરનનૌ પ્રાતરૌ રામ લક્ષ્મમણૌ ૧૯ 

લક્ષ્મમણ સ્તુ મહા તજેાૈઃ સત્ત્વવાન્ ર્ીલવાન્ ર્ુકચૈઃ 

અપ્રવીત્ પ્રા0િકલ વાશક્યમ્ પ્રાતરમ ્તીપ્ત તિેસમ ્૨0 

સ્પનતતે મે રટુમ્ પાહુ: ઉકત્વનનમ્ ઇવ મે મનૈઃ 

પ્રાયર્ શ્ચા૭કપ અકનષ્ટાકન કનકમત્તાકન ઉપલિયે ૨૧ 

તસ્માત્ સજ્જી પવ આયશ ત્વમ્ િુરષ્વ વચનમ્ કહતમ ્

મમૈવ કહ કનકમત્તાકન સત્યૈઃ ર્મ્સકનત સમ્પ્રમમ ્૨૨ 

એર્ વમ્ચુલિો નામ પિી પરમ તારણૈઃ 

આવયો: કવિયમ ્યતુ્તે ર્મ્સન્ ઇવ કવનતશકત ૨૩ 

તયો: અનવેર્તો: એવમ્ સવશમ્ તત ્વનમ્ ઓિસા 

સમ્િજ્ઞ ેકવપુલૈઃ ર્પ્તૈઃ પ્રપમ્િન્ ઇવ તત્વનમ ્૨૪ 

સમ્વેકષ્ટતમ ્ઇવા૭ત્યતશમ્ િહનમ્ માતકરશ્વના 

વન સ્ય તસ્ય ર્પ્તો૭પૂ કત્તવમ્ આપૂરયન્ ઇવ ૨૫ 

તમ્ ર્પ્તમ ્િામ્િમાણ સ્તુ રામૈઃ િિે સહા૭નિુૈઃ 

તતર્શ સુમહા િાયમ્ રાિસમ્ કવપુલોરસમ ્૨૬ 

આસેતતુ સ્તત સ્તર તા વુપૌ પ્રમુિે કસ્તતમ ્
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કવવ્રુત્તમ ્અકર્રો ક્રીવમ ્િપનતમ્ ઉતર ેમુિમ ્૨૭ 

રોમકપ: કનકચતૈ સ્તીક્ષ્મણૈ: મહા કિકરમ ્ઇવોકચ્ચ્રતમ ્

નીલ મેિ કનપમ્ રૌરમ ્મેિ સ્તકનત કનસ્સ્વનમ ્૨૮ 

અકનન જ્વાલા કનિાર્ને લલાટસ્તને તીપ્યતા  

મહા પક્ષ્મમેણ કપ0િેન કવપુલેના૭૭યતને ચ ૨૯ 

એિેન ઉરકસ િોરણે નયનેન આરુ્ તકર્શના 

મહા તમ્ષ્ટર ોપપન્નમ્ તમ્ લેકલહાનમ્ મહા મુિમ ્૩0 

પિયનતમ ્મહા િોરાન્ રિ કસમ્હ મ્રુિ કત્વપાન ્

િોરૌ પિુૌ કવિુવાશણમ ્ઉપૌ યોિનમ્ આયતૌ ૩૧ 

િરાપ્યામ્ કવકવતાન્ કુ્રહ્ય રષ્િાન્ પકિ િણાન ્મ્રુિાન ્

આિર્શનતમ ્કવિર્શનતમ ્અનેિાન્ મ્રુિ યતૂપાન ્

કસ્તતમ્ આવ્રુત્ય પનતાનમ્ તયો: પ્રારોૈઃ પ્રપન્નયોૈઃ ૩૨ 

અત તૌ સમકતક્રમ્ય ક્રોર્ મારે તતર્શતુૈઃ 

મહાનતમ્ તારણમ્ પીમમ્ િપનતમ્ પિુ સમ્વ્રતુમ ્

િપમ્તમ્ ઇવ સમ્સ્તાનાત્ અકત િોર પ્રતર્શનમ્  ૩૩ 

સ મહાપાહુ: અત્યતશમ્ પ્રસાયશ કવપુલૌ પિુૌ 

િક્રાહ સકહતૌ એવ રાિવૌ પીટયન્ પલાત્ ૩૪ 

િકટ્િનૌ રુટ તનવાનૌ કતક્મ તિેૌ મહા પિુૌ 

પ્રાતરૌ કવવર્મ્ પ્રાપ્તૌ કુ્રષ્યમાણૌ મહા પલૌ ૩૫ 

તર તૈયેણ ર્ૂરાૈઃ ત ુરાિવો નૈવ કવવ્યત ે

પાલ્યાત્ અનાશ્રયત્વાત ્ચ લક્ષ્મમણ: ત ુઅકત કવવ્યતે  

ઉવાચ ચ કવર્ણ્ણ સ્સન્ રાિવમ્ રાિવા૭૭નિુ: ૩૬ 

પશ્ય મામ ્વીર કવવર્મ ્રાિસ સ્ય વર્મ ્િતમ ્ 

મયા એિેન કવકનયુશક્તમ ્પકરમુમ્ચસ્વ રાિવ  

મામ ્કહ પૂત પકલમ્ તત્વા પલાયસ્વ યતા સુિમ ્ ૩૭ 

અકત િમ્તાકસ વતૈેહીમ ્અકચરણે ઇકત મે મકત: ૩૮ 

પ્રકતલપ્ય ચ િાિુત્ત્સ કપરુ પૈતામહમ ્મહીમ ્  

તર મામ ્રામ રાજ્ય સ્ત: સ્મતુશમ ્અહશકસ સવશતા   ૩૯ 

લક્ષ્મમણેન એવમ્ ઉક્ત સ્તુ રામ: સૌકમકરમ ્અપ્રવીત્  

માસ્મ રાસમ ્કુ્રતા વીર ન કહ ત્વારુિ્ કવર્ીતકત ૪0 

એતકસ્મન્ અમ્તર ેકૂ્રરો પ્રાતરૌ રામ લક્ષ્મમણૌ  

પપ્રચ્ચ િન કનિોર્: િપમ્તો તાનવોત્તમ:  ૪૧ 

િૌ યુવામ ્વુ્રર્પ સ્િનતૌ મહા િટ્િ તનુ તશરૌ                 
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િોરમ ્તેર્મ ્ઇમમ્ પ્રાપ્તૌ મમ પિા વુપકસ્તતૌ ૪૨ 

વતતમ ્િાયશમ્ ઇહ વામ ્કિમ૭તશમ્ ચ આિતૌ યુવામ ્

ઇમમ્ તેર્મ ્અનપુ્રાપ્તૌ િુતા૭૭તશસ્ય ઇહ કતષ્ટતૈઃ ૪૩ 

સ પાણ ચાપ િટ્િૌ ચ તીક્ષ્મણ શુ્રમ્િા: ઇવ ર્શપૌ 

મમા૭૭સ્યમ ્અનુસમ્પ્રાપ્તૌ તુલશપમ્ જીકવતમ ્પુનૈઃ ૪૪ 

તસ્ય તત્વચનમ ્શુ્રત્વા િપનત સ્ય તુરા૭૭ત્મનૈઃ 

ઉવાચ લક્ષ્મમણમ ્રામો મુિેન પકરર્ુષ્યતા ૪૫ 

કુ્રચ્ચ્રાત્ કુ્રચ્ચ્રતરમ ્પ્રાપ્ય તારણમ્ સત્ય કવક્રમ 

વ્યસનમ્ જીકવતા૭નતાય પ્રાપ્તમ ્અપ્રાપ્ય તામ ્કપ્રયામ્ ૪૬ 

િાલ સ્ય સુમહ ત્વીયશમ્ સવશ પૂતેર્ુ લક્ષ્મમણ 

ત્વામ્ ચ મામ ્ચ નર વ્યાક્ર વ્યસનૈૈઃ પશ્ય મોકહતૌ ૪૭ 

ના૭કત પારો૭કસ્ત તૈવ સ્ય સવશ પૂતેર્ુ લક્ષ્મમણ 

ર્ૂરા શ્ચ પલવનત શ્ચ કુ્રતા૭સ્ત્રા શ્ચ રણાકિર ે

િાલા૭કપપન્નાૈઃ સીતકનત યતા વાલુિ સતેવૈઃ ૪૮ 

ઇકત પ્રુવાણો રટુ સત્ય કવક્રમો 

મહા યર્ા તાર્રકતૈઃ પ્રતાપવાન ્

અવેક્ષ્ય સૌકમકરમ ્ઉતક્ર કવક્રમમ્ 

કસ્તરામ્ તતા સ્વામ્ મકતમ્ આત્મના૭િરોત્   ૪૯ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે એિોન સપ્તકતમ સ્સિશ : 

સપ્તત્તતમ સ્સર્ક : 

તૌ ત ુતર કસ્તતૌ રુષ્વા પ્રાતરૌ રામ લક્ષ્મમણૌ 

પાહુ પાર્ પકરકિપ્તૌ િપનતો વાક્યમ્ અપ્રવીત ્૧ 

કતષ્ટતૈઃ કિમ્ ન ુમામ ્રુષ્વા િતુા૭૭તશમ્ િકરયર્શપૌ 

આહારા૭તશમ્ ત ુસકમ્તષ્ટૌ તૈવને િત ચેતસૌ ૨ 

ત ચ્ચુત્વા લક્ષ્મમણો વાક્યમ્ પ્રાપ્ત િાલમ્ કહતમ ્તતા 

ઉવાચા૭૭કતશમ્ સમાપન્નો કવક્રમ ેકુ્રત કનશ્ચયૈઃ ૩ 

ત્વામ્ ચ મામ ્ચ પુરા તણૂશમ્ આતત્તે રાિસા૭તમૈઃ 

તસ્માત્ અકસપ્યામ્ અસ્ય આર્ ુપાહૂ કચનતાવહે િુરૂ ૪ 

પીર્ણો૭યમ ્મહા િાયો રાિસો પિુ કવક્રમ: 

લોિમ્ કહ અકતકિતમ્ કુ્રત્વા કહ આવામ ્હનતમુ ્ઇહ ઇચ્ચકત૫  

કનશ્ચેષ્ટાનામ ્વતો રાિન્ િુકત્સતો િિતી પતે: 

ક્રતુ મત્ય ઉપનીતાનામ ્પર્ૂનામ્ ઇવ રાિવ  ૬ 

એતત્ સમ્િકલ્પતમ ્શુ્રત્વા તયો: કુ્રત્ત સ્તુ રાિસ: 
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કવતાયશ આસ્યમ ્તતા રૌર: તૌ પિયતુમ્ આરપત્ ૭ 

તત સ્તૌ તેર્ િાલજ્ઞૌ િટ્િાપ્યામ્ એવ રાિવૌ 

અકચ્ચનતતામ ્સસુમ્હ્રષુ્ટૌ પાહૂ તસ્ય અમ્સ તરે્ત: ૮ 

તકિણો તકિણમ્ પાહુમ્ અસક્તમ્ અકસના તતૈઃ 

કચચ્ચતે રામો વેિેન સવ્યમ્ વીર સ્તુ લક્ષ્મમણૈઃ ૯ 

સ પપાત મહા પાહુ કશ્ચન્ન પાહુ: મહા સ્વનૈઃ 

િમ ્ચ િામ ્ચ કતર્ શ્ચવૈ નાતયન્ િલતો યતા ૧0 

સ કનકુ્રત્તૌ પિુૌ રુષ્વા ર્ોકણ તૌિ પકરપ્લુતૈઃ 

તીનૈઃ પપ્રચ્ચ તૌ વીરૌ િૌ યુવામ ્ઇકત તાનવૈઃ ૧૧ 

ઇકત તસ્ય પ્રુવાણ સ્ય લક્ષ્મમણૈઃ ર્ુપ લિણૈઃ 

ર્ર્મ્સ રાિવમ્ તસ્ય િપનત સ્ય મહાત્મન: ૧૨ 

અયમ ્ઇક્ષ્મવાિુ તાયાતો રામો નામ િનૈૈઃ શુ્રતૈઃ 

અસ્યૈવ અવરિમ ્કવકત્ત પ્રાતરમ્ મામ ્ચ લક્ષ્મમણમ ્૧૩ 

મારા પ્રકતહતો રાજે્ય રામ: પ્રવ્રાકિતો વનમ ્ 

મયા સહ ચરકત એર્ પાયાશ ચ મહત્ વનમ ્ ૧૪ 

અસ્ય તેવ પ્રપાવસ્ય વસતો કવિને વન ે

રિસા અપહ્રતુા પત્ની યામ્ ઇચ્ચનતૌ ઇહ આિતૌ ૧૫ 

ત્વમ્ ત ુિો વા કિમ૭તશમ ્વા િપનત સરુર્ો વન ે

આસ્યને ઉરકસ તીપ્તને પનન િમ્િો કવચેષ્ટસે ૧૬ 

એવમ્ ઉક્તૈઃ િપનત સ્ત ુલક્ષ્મમણેન ઉત્તરમ ્વચૈઃ 

ઉવાચ પરમ પ્રીત: તત્ ઇનર વચનમ ્સ્મરન્ ૧૭ 

સ્વાિતમ્ વામ્ નર વ્યાક્રૌ કતષ્યા પશ્યાકમ વામ ્અહમ ્

કતષ્યા ચ ઇમૌ કનકુ્રત્તૌ મે યુવાપ્યામ ્પાહુ પનતનૌ ૧૮ 

કવરૂપમ ્યત્ ચ મે રૂપમ્ પ્રાપ્તમ્ કહ અકવનયાત્ યતા 

તન્ મે શુ્રણ ુનર વ્યાક્ર તત્ત્વતૈઃ ર્મ્સત સ્તવ ૧૯ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  સપ્તકતતમ સ્સિશ : 

એર્ સપ્તત્તતમ સ્સર્ક : 

પુરા રામ મહા પાહો મહા પલ પરાક્રમ 

રૂપમ ્આસીનત્ મમ અકચનત્યમ્ કરર્ુ લોિેર્ુ કવશુ્રતમ્ ૧ 

યતા સોમ સ્ય ર્ક્ર સ્ય સૂયશ સ્ય ચ યતા વપુૈઃ 

સો૭હમ ્રૂપમ ્ઇતમ્ કુ્રત્વા લોિ કવરાસનમ્ મહત્ 

રર્ીન્ વન િતાન્ રામ રાસયાકમ તત સ્તતૈઃ ૨ 

તતૈઃ સ્તૂલકર્રા નામ મહકર્શૈઃ િોકપતો મયા 
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સકમ્ચનવન્ કવકવતમ્ વનયમ્ રૂપેણ અનને તકર્શતૈઃ ૩ 

તેન અહમ ્ઉક્તૈઃ પ્રેક્ષ્ય એવમ્ િોર ર્ાપ અકપતાકયના 

એતત્ એવ નુ્રર્મ્સમ ્ત ેરૂપમ્ અસ્તુ કવિકહશતમ ્૪ 

સ મયા યાકચતૈઃ કુ્રત્તૈઃ ર્ાપસ્ય અનતો પવેત ્ઇકત 

અકપર્ાપ કુ્રતસ્ય ઇકત તેન ઇતમ્ પાકર્તમ્ વચૈઃ ૫ 

યતા કચત્ત્વા પિુૌ રામ: ત્વામ્ તહેત્ કવિને વન ે

તતા ત્વમ્ પ્રાપ્સ્યસ ેરૂપમ્ સ્વમ્ એવ કવપુલમ ્ર્ુપમ્ ૬ 

કશ્રયા કવરાકિતમ્ પુરમ ્તનો: ત્વમ્ કવકત્ત લક્ષ્મમણ 

ઇનર િોપાત ્ઇતમ્ રૂપમ્ પ્રાપ્તમ્ એવમ્ રણા૭કિર ે૭ 

અહમ ્કહ તપસા ઉકે્રણ કપતામહમ્ અતોર્યમ ્

તીિશમ્ આયુૈઃ સ મે પ્રાતાત્ તતો મામ ્કવપ્રમો૭સ્પ્રુર્ત્ ૮ 

તીિશમ્ આય:ુ મયા પ્રાપ્તમ ્કિમ્ મે ર્ક્રૈઃ િકરષ્યકત 

ઇકત એવમ્ પુકત્તમ્ આસ્તાય રણે ર્ક્રમ ્અતર્શયમ ્૯ 

તસ્ય પાહુ પ્રમુક્તને વજ્રણે ર્તપવશણા 

સકક્તની ચ કર્ર શ્ચૈવ ર્રીર ેસમ્પ્રવકેર્તમ ્ ૧0 

સ મયા યાચ્યમાનૈઃ સન ્અનયત્ યમ સાતનમ ્

કપતામહ વચૈઃ સત્યમ ્તત્  અસ્તુ ઇકત મમ અપ્રવીત્ ૧૧ 

અના૭૭હારૈઃ િતમ્ ર્ક્તો પનન સકક્ત કર્રો મુિૈઃ 

વજ્રણેા૭કપહતૈઃ િાલમ ્સુતીિશમ્ અકપ જીકવતમુ ્૧૨ 

એવમ્ ઉક્ત સ્તુ મે ર્ક્રો પાહૂ યોિનમ્ આયતૌ 

પ્રાતાત્ આસ્યમ ્ચ મે િુિૌ તીક્ષ્મણ તમ્ષ્ટરમ ્અિલ્પયત્ ૧૩ 

સો૭હમ ્પજુાપ્યામ્ તીિાશપ્યામ્ સમાકુ્રષ્યા૭કસ્મ વને ચરાન ્

કસમ્હ કત્વપ મ્રુિ વ્યાક્રાન્ પિયાકમ સમનતતૈઃ ૧૪ 

સ ત ુમામ ્અપ્રવીત્ ઇનરો યતા રામૈઃ સ લક્ષ્મમણૈઃ 

ચેત્સ્યતે સમર ેપાહૂ તતા સ્વિશમ્ િકમષ્યકસ ૧૫ 

અનેન વપુર્ા રામ વન ેઅકસ્મ રાિ સત્તમ  

ય ત્તત્ પશ્યાકમ સવશસ્ય ક્રહણમ્ સાતુ રોચયે  ૧૬ 

અવશ્યમ્ ક્રહણમ્ રામો મનયે અહમ ્સમુપૈષ્યકત  

ઇમામ ્પકુત્તમ ્પુરસ્કુ્રત્ય તેહ નયાસ કુ્રત શ્રમ: ૧૭ 

સ ત્વમ્ રામો૭કસ પરમ ્ત ેના૭હમ ્અનયેન રાિવ 

ર્ક્યો હનતુમ ્યતા તત્ત્વમ્ એવમ્ ઉક્તમ્ મહકર્શણા ૧૮ 

અહમ ્કહ મકત સાકચવ્યમ્ િકરષ્યાકમ નરર્શપ 

કમરમ્ ચૈવ ઉપતકે્ષ્યાકમ યુવાપ્યામ ્સમ્સ્કુ્રત: અકનનના ૧૯ 
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એવમ્ ઉક્ત સ્તુ તમાશત્મા તનુના તને રાિવૈઃ 

ઇતમ્ િિાત વચનમ્ લક્ષ્મમણ સ્ય ઉપશુ્રણ્વતૈઃ ૨0 

રાવણેન હ્રતુા સીતા મમ પાયાશ યર્કસ્વની 

કનષ્ક્રાનતસ્ય િનસ્તાનાત્ સહ પ્રારા યતા સુિમ ્૨૧ 

નામ મારમ ્ત ુજાનાકમ ન રૂપમ ્તસ્ય રિસૈઃ 

કનવાસમ્ વા પ્રપાવમ્ વા વયમ્ તસ્ય ન કવત્મહે ૨૨ 

ર્ોિા૭૭તાશનામ્ અનાતાનામ્ એવમ્ કવપકરતાવતામ ્

િારણ્યમ્ સરુર્મ ્િતુશમ ્ઉપિાર ેચ વતશતામ ્૨૩ 

િાષ્ટાકન આનીય ર્ુષ્િાકણ િાલે પનનાકન િુ0િરૈૈઃ 

તક્ષ્યામ: ત્વામ્ વયમ્ વીર શ્વપ્રે મહકત િકલ્પતે ૨૪ 

સ ત્વમ્ સીતામ્ સમાચક્ષ્મવ યેન વા યર વા હ્રતુા 

િુર િલ્યાણમ્ અત્ય૭તશમ્ યકત જાનાકસ તત્ત્વતૈઃ ૨૫ 

એવમ્ ઉક્ત સ્તુ રામેણ વાક્યમ્ તનુ: અનુત્તમમ ્

પ્રોવાચ િુર્લો વક્તુમ્ વક્તારમ્ અકપ રાિવમ ્૨૬ 

કતવ્યમ ્અકસ્ત ન મે જ્ઞાનમ્ ના૭કપજાનાકમ મકૈતલીમ્ 

ય: તામ ્જ્ઞાસ્યકત તમ્ વક્ષ્યે તક્તૈઃ સ્વમ્ રૂપમ ્આકસ્તતૈઃ ૨૭ 

અ તક્તસ્ય ત ુકવજ્ઞાતમુ્ ર્કક્ત: અકસ્ત ન મે પ્રપો 

રાિસમ ્તમ્ મહાવીયશમ ્સીતા યેન હ્રતુા તવ ૨૮ 

કવજ્ઞાનમ ્કહ મહત્ પ્રષ્ટમ્ ર્ાપ તોર્ેણ રાિવ 

સ્વ કુ્રતેન મયા પ્રાપ્તમ્ રૂપમ્ લોિ કવિકહશતમ્ ૨૯ 

કિમ્ ત ુયાવન્ ન યાકત  અસ્તમ્ સકવતા  શ્રાનત વાહનૈઃ 

તાવત્ મામ ્અવટે કિપ્ત્વા તહ રામ યતા કવકત ૩0 

તક્ત: ત્વયા અહમ ્અવટે નયાયને રિુ નનતન 

વક્ષ્યાકમ તમ્ અહમ ્વીર ય: તમ્ જ્ઞાસ્યકત રાિસમ ્૩૧ 

તેન સક્યમ્ ચ િતશવ્યમ ્નયાય વ્રતુ્તેન રાિવ 

િલ્પકયષ્યકત ત ેપ્રીતૈઃ સાહાય્યમ્ લિુ કવક્રમૈઃ ૩૨ 

ન કહ તસ્ય અકસ્ત અકવજ્ઞાતમ્ કરર્ુ લોિેર્ુ રાિવ 

સવાશન્ પકરસ્રતુો લોિાન્ પુરા વૈ િારણા૭નતર ે૩૩ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  એિ સપ્તકતતમ સ્સિશ : 

ત્વિ સપ્તત્તતમ સ્સર્ક : 

એવમ્ ઉક્તૌ ત ુતૌ વીરૌ િપનતેન નરશે્વરૌ 

કિકર પ્રતરમ્ આસાત્ય પાવિમ્ કવસસિશતુૈઃ  ૧ 

લક્ષ્મમણ સ્તુ મહોલ્િાકપ: જ્વકલતાકપૈઃ સમનતતૈઃ 
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કચતામ્ આતીપયા માસ સા પ્રિજ્વાલ સવશતૈઃ ૨ 

ત ચ્ચરીરમ્ િપનત સ્ય કુ્રત કપણ્ટોપમમ ્મહત ્

મેતસા પચ્યમાન સ્ય મનતમ્ તહકત પાવિ ૩ 

સ કવતૂય કચતામ ્આરુ્ કવતૂમો૭કનન: ઇવોકત્તતૈઃ 

અરિ ેવાસસી કવપ્રન્ માલામ્ કતવ્યામ્ મહા પલૈઃ ૪ 

તત કશ્ચતાયા વેિેન પાસ્વરો કનમશલા૭મ્પરૈઃ 

ઉત્પપાતા૭૭રુ્ સમ્હ્રષુ્ટૈઃ સવશ પ્રત્ય0િ પૂર્ણૈઃ ૫ 

કવમાને પાસ્વર ેકતષ્ટન્ હમ્સ યુક્તે યર્સ્િર ે

પ્રપયા ચ મહા તજેા કતર્ો તર્ કવરાિયન્ ૬ 

સો૭નતકરિ િતો રામમ્ િપનતો વાક્યમ ્અપ્રવીત ્

શુ્રણ ુરાિવ તત્ત્વેન યતા સીતામ્ અવાપ્સ્યકસ 

રામ ર્યકુ્ત યો લોિે યાકપૈઃ સવશમ ્કવમુ્રશ્યતે ૭ 

પકરમ્રુષ્ટો તર્ા૭0તને તર્ા પાિેન સવે્યત ે

તર્ા પાિ િતો હીન સ્ત્વમ્ રામ સહ લક્ષ્મમણૈઃ ૮ 

યત્ કુ્રતે વ્યસનમ્ પ્રાપ્તમ ્ત્વયા તાર પ્રતર્શણમ ્

તત ્અવશ્યમ્ ત્વયા િાયશૈઃ સ સુહ્રતુ્ સુહ્રતુા વરમ ્

અકુ્રત્વા ન કહ ત ેકસકત્તમ્ અહમ ્પશ્યાકમ કચનતયન્ ૯ 

શૂ્રયતામ ્રામ વક્ષ્યાકમ સુક્રીવો નામ વાનરૈઃ 

પ્રારા કનરસ્તૈઃ કુ્રત્તેન વાકલના ર્ક્ર સૂનનુા  ૧0 

રશ્યમૂિે કિકર વર ેપમ્પા પયશનત ર્ોકપત ે

કનવસકત આત્મવાન્ વીર શ્ચતુકપશૈઃ સહ વાનરૈૈઃ ૧૧ 

વાનરમે્રો મહા વીયશ: તિેોવાન્ અકમત પ્રપ: 

સત્ય સમ્તો કવનીત શ્ચ રુકતમાન્ મકતમાન્ મહાન્ ૧૨   

તિ: પ્રિલ્પો ત્યકુતમાન ્મહા પલ પરાક્રમ: 

પ્રારા કવવાકસતો રામ રાજે્ય હેતો: મહા પલ: ૧૩ 

સ ત ેસહાયો કમરમ ્ચ સીતાયા: પકરમાિશણ ે

પકવષ્યકત કહતે રામ મા ચ ર્ોિે મન: કુ્રતા: ૧૪ 

પકવતમ ્કહ યત્ ચા૭કપ ન તત્ ર્ક્યમ ્ઇહ અનયતા  

િતુશમ્ ઇક્ષ્મવાિુ ર્ાતૂશલ િાલો કહ તુરકત ક્રમ: ૧૫ 

િચ્ચર્ીક્રમ્ ઇતો રામ સુક્રીવમ્ તમ્ મહા પલમ ્  

વયસ્યમ ્તમ્ િુર કિપ્રમ ્ઇતો િત્વા અત્ય રાિવ 

અરોહાય સમાિમ્ય તીપ્યમાને કવપાવસૌ ૧૬ 

ન ચ ત ેસ: અવમનતવ્યૈઃ સુક્રીવો વાનરા૭કતપૈઃ 
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કુ્રતજ્ઞૈઃ િામ રૂપી ચ સહાયા૭તી ચ વીયશવાન્ ૧૭ 

ર્ક્તૌ કહ અત્ય યુવામ ્િતુશમ્ િાયશમ્ તસ્ય કચિીકર્શતમ ્

કુ્રતા૭તો વા અકુ્રતા૭તો વા કુ્રત્યમ ્તવ િકરષ્યકત ૧૮ 

સ રિરિસૈઃ પુરૈઃ પમ્પામ્ અટકત ર્0કિતૈઃ 

પાસ્િર સ્ય ઔરસૈઃ પરુ: વાકલના કુ્રત કિકલ્પર્ૈઃ ૧૯ 

સકન્નતાય આયતુમ ્કિપ્રમ્ રષ્યમૂિ આલયમ ્િકપમ્ 

િુર રાિવ સત્યેન વયસ્યમ્ વન ચાકરણમ્ ૨0 

સ કહ સ્તાનાકન સવાશકણ િાત્સ્નયેન િકપ િુ0િરૈઃ 

નર મામ્સ અકર્નામ ્લોિે નૈપુણ્યાત્ અકતિચ્ચકત ૨૧ 

ન તસ્ય અકવકતતમ્ લોિે કિકમ્ચત ્અકસ્ત કહ રાિવ 

યાવત્ સયૂશૈઃ પ્રતપકત સહસ્રા૭0રુ્: અકરમ્તમ ૨૨ 

સ નતી: કવપુલાન્ ર્ૈલાન્ કિકર તુિાશકણ િનતરાન ્

અકનવષ્ય વાનરૈૈઃ સાતશમ ્પત્નીમ ્ત ેઅકતિકમષ્યકત ૨૩ 

વાનરામ ્શ્ચ મહા િાયાન્ પ્રેર્કયષ્યકત રાિવ 

કતર્ો કવચેતમુ ્તામ ્સીતામ્ ત્વ કત્વયોિેન ર્ોચતીમ ્

સ: જ્ઞાસ્યકત વરારોહામ ્કનમશલામ્ રાવણાલયે   ૨૪ 

સ મેર શુ્ર0િા૭ક્ર િતામ ્અકનકનતતામ ્

પ્રકવશ્ય પાતાળ તલે અકપ વા આકશ્રતામ ્

પ્લવમ્િમાનામ ્પ્રવર: તવ કપ્રયામ ્

કનહત્ય રિાકમ્સ પુનૈઃ પ્રતાસ્યકત    ૨૫ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે  કત્વ સપ્તકતતમ સ્સિશ : 

ત્ત્ર સપ્તત્તતમ સ્સર્ક : 

કનતર્શકયત્વા રામાય સીતાયાૈઃ પ્રકતપાતન ે

વાક્યમ ્અનવતશમ ્અતશજ્ઞૈઃ િપનતૈઃ પુન: અપ્રવીત્ ૧ 

એર્ રામ કર્વૈઃ પનતા ય રૈતે પુકષ્પતા રુમાૈઃ 

પ્રતીચીમ ્કતર્મ્ આકશ્રત્ય પ્રિાર્નતે મનોરમાૈઃ ૨ 

િમ્પૂ કપ્રયાળ પનસાૈઃ પ્લિ નયક્રોત કતનતુિાૈઃ 

અશ્વત્તાૈઃ િકણશિારા શ્ચ ચૂતા શ્ચ અનયે ચ પાતપાૈઃ ૩ 

તનવના નાિ વ્રિુા શ્ચ કતલિા નક્ત માલિા: 

નીલ અર્ોિા: િતમ્પા શ્ચ િરવીરા: ચ પકુષ્પતા: 

અકનન મુક્યા અર્ોિા શ્ચ સુરક્તા: પાકરપરિા: ૪ 

તાન્ આરહ્ય અતવા પમૂૌ પાતકયત્વા ચ તાન્ પલાત ્

પલાન્ અમ્રતુ િલ્પાકન પિયનતૌ િકમષ્યતૈઃ ૫ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિરામાયણમ ્

અરણ્યિામ્ટ: 
 

Page 156 of 162 
 

તત ્અકતક્રમ્ય િાિુત્સ્ત વનમ્ પુકષ્પત પાતપમ્  

નમ્તન પ્રકતમમ્ ત ુઅનયત્ િુરવ: ઉત્તરા ઇવ  ૬ 

સવશ િામ પલા વ્રિુા: પાતપા: ત ુમતુ સ્રવા: 

સવે ચ રતુવ: તર વને કચરરતે યતા  ૭ 

પલ પાર અવનતા: તર મહા કવટપ તાકરણ: 

ર્ોપનતે સવશત: તર મેિ પવશત સકન્નપા: ૮ 

તાન્ આરહ્ય અતવા પમૂૌ પાતકયત્વા યતા સિુમ ્ 

પલાકન અમ્રુત િલ્પાકન લક્ષ્મમણ: ત ેપ્રતાસ્યકત  ૯ 

ચમ્ક્રમનતૌ વરાન્ તેર્ાન્ ર્ૈલાત્ રૈ્લમ ્વનાત્ વનમ ્

તતૈઃ પુષ્િકરણીમ્ વીરૌ પમ્પામ્ નામ િકમષ્યતૈઃ ૧0 

અર્િશરામ ્અકવપ્રમ્ર્ામ ્સમ તીતશમ્ અર્ૈવલામ ્ 

રામ સમ્જાત વાલૂિામ ્િમલોત્પલ ર્ોકપતામ ્૧૧ 

તર હમ્સાૈઃ પ્લવાૈઃ ક્રૌ0ચા: િુરરા  શ્ચૈવ રાિવ 

વલ્િુ  સ્વના કનિૂિકનત પમ્પા સકલલ િોચરાૈઃ ૧૨ 

ન ઉકત્વિનતે નરાન્ રષુ્વા વતસ્ય અિોકવતાૈઃ ર્ુપાૈઃ 

કુ્રત કપણ્ટ ઉપમાન્ સ્તલૂાન્ તાન્ કત્વજાન્ પિકયષ્યતૈઃ ૧૩ 

રોકહતાન્ વક્ર તુણ્ટામ ્શ્ચ નલ મીનામ ્શ્ચ રાિવ 

પમ્પાયામ્ ઇર્ુકપ: મત્સ્યાન્ તર રામ વરાન્ હતાન્૧૪ 

કન સ્ત્વ નપિાન્ અય સ્તપ્તાન્ અકુ્રર્ાન્ એિ િણ્ટિાન ્

તવ પક્ત્યા સમાયુક્તો લક્ષ્મમણૈઃ સમ્પ્રતાસ્યકત ૧૫ 

પ્રુર્મ ્ત ેિાતતો મત્સ્યાન્ પમ્પાયાૈઃ પુષ્પ સમ્ચયે 

પત્મ િકનત કર્વમ ્વાકર સુિ ર્ીતમ્ અનામયમ ્૧૬ 

ઉત્રુત્ય સ તતા અકનલષ્ટમ્ રૂપ્ય સ્પાકટિ સકન્નપમ ્

અત પુષ્િર પણેન લક્ષ્મમણૈઃ પાયકયષ્યકત ૧૭ 

સ્તલૂાન્ કિકર િુહા ર્ય્યાન્ વરાહાન્ વન ચાકરણૈઃ 

અપામ ્લોપાત્ ઉપાવ્રતુ્તાન્ વ્રુર્પાન્ ઇવ નતશતૈઃ 

રૂપા૭કનવતામ્ શ્ચ પમ્પાયામ્ રક્ષ્યકસ ત્વમ્ નરોત્તમ ૧૮ 

સાયાહે્ન કવચરન્ રામ કવટપી માલ્ય તાકરણૈઃ 

ર્ીતોતિમ્ ચ પમ્પાયા રુષ્વા ર્ોિમ ્કવહાસ્યકસ ૧૯ 

સુમનોકપ કશ્ચતામ ્સ્તર કતલિાન્ નક્ત માલિાન ્

ઉત્પલાકન ચ પલુ્લાકન પ0િજાકન ચ રાિવ ૨0 

ન તાકન િકશ્ચન્ માલ્યાકન તર આરોપકયતા નરૈઃ 

ન ચ વૈ મ્લાનતામ્ યાકમ્ત ન ચ ર્ીયશકમ્ત રાિવ  ૨૧ 
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મત0િ કર્ષ્યા સ્તર આસન્ રર્યૈઃ સુસમાકહતા: 

તેર્ામ ્પાર અકપતપ્તાનામ્ વનયમ ્આહરતામ ્િુરોૈઃ ૨૨ 

ય ેપ્રપતેુ: મહીમ ્તૂણશમ ્ર્રીરાત્ સ્વેત કપનતવૈઃ 

તાકન માલ્યાકન જાતાકન મુનીનામ ્તપસા તતા 

સ્વેત કપનતુ સમતુ્તાકન ન કવનશ્યકનત રાિવ ૨૩ 

તેર્ામ ્અત્યા૭કપ તરૈવ રુશ્યતે પકરચાકરણી 

શ્રમણી ર્પરી નામ િાિુત્સ્ત કચરજીકવની  ૨૪ 

ત્વામ્ ત ુતમે કસ્તતા કનત્યમ્ સવશ પૂત નમસ્કુ્રતમ ્

રુષ્વા તેવોપમમ ્રામ સ્વિશ  લોિમ્ િકમષ્યકત ૨૫ 

તત: તત્ રામ પમ્પાયા: તીરમ્ આકશ્રત્ય પકશ્ચમમ ્

આશ્રમ સ્તાનમ્ અતુલમ ્િુહ્યમ ્િાિુત્સ્ત પશ્યકસ ૨૬ 

ન તર આક્રકમતુમ ્નાિાૈઃ ર્નનુવકનત તમ્ આશ્રમમ્ 

રર્ે સ્તસ્ય મત0િ સ્ય કવતાનાત્ ત ચ્ચ િાનનમ ્૨૭ 

તકસ્મન્ નનતન સમ્િાર્ ેતેવ અરણ્ય ઉપમ ેવન ે

નાના કવહિ સમ્િીણે રમ્સ્યસે રામ કનવ્રુશતૈઃ ૨૮ 

રશ્યમૂિ સ્તુ પમ્પાયાૈઃ પુરસ્તાત્ પકુષ્પત રુમૈઃ 

સુતુૈઃિારોહણો નામ કર્ર્ુ નાિા૭કપરકિતૈઃ 

ઉતારો પ્રહ્મણા ચૈવ પૂવશ િાલે કવકનકમશતૈઃ ૨૯ 

ર્યાનૈઃ પરુર્ો રામ તસ્ય ર્ૈલ સ્ય મતૂશકન 

યત્ સ્વપ્ને લપતે કવત્તમ્ તત્ પ્રપુત્તો૭કતિચ્ચકત ૩0 

ય: ત ુએનમ્ કવર્મા૭૭ચારૈઃ પાપ િમાશ૭કતરોહકત  

તરૈવ પ્રહરકનત એનમ્ સુપ્તમ્ આતાય રાિસાૈઃ ૩૧ 

તર અકપ કર્ર્ ુનાિાનામ્ આક્રનતૈઃ શૂ્રયતે મહાન ્

ક્રીટતામ ્રામ પમ્પાયામ ્મત0િ અરણ્ય વાકસનામ્ ૩૨ 

કસક્તા રકતર તારાકપૈઃ સમ્હત્ય પરમ કત્વપાૈઃ 

પ્રચરકનત પ્રુતિ્ િીણાશ મિે વણાશ: તરકસ્વનૈઃ  ૩૩ 

ત ેતર પીત્વા પાનીયમ ્કવમલમ્ ર્ીતમ્ અવ્યયમ ્

કનવ્રતુા: સકમ્વિાહનતે વનાકન વન િોચરાૈઃ  ૩૪ 

રિામ્ શ્ચ કત્વકપન શ્ચૈવ નીલ િોમલિ પ્રપાન્  

રરૂન ્અપેત અપિયાન્ રુષ્વા ર્ોિમ ્િકહષ્યકસ ૩૫ 

રામ તસ્ય ત ુર્ૈલ સ્ય મહતી ર્ોપતે િુહા 

કર્લા કપતાના િાિુત્સ્ત તુૈઃિમ્ ચ અસ્યાૈઃ પ્રવેર્નમ્ ૩૬ 

તસ્યા િુહાયાૈઃ પ્રાક્ત્વાર ેમહાન્ ર્ીત ઉતિો હ્રતૈઃ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિરામાયણમ ્

અરણ્યિામ્ટ: 
 

Page 158 of 162 
 

પહુ મૂલ પલો રમ્યો નાના નિ સમાવ્રુતૈઃ ૩૭ 

તસ્યામ ્વસકત સુક્રીવ શ્ચતકુપશૈઃ સહ વાનરૈૈઃ 

િતાકચત્ કર્િર ેતસ્ય પવશત સ્ય અવકતષ્ટતે  ૩૮ 

િપનત: ત ુઅનુર્ાસ્ય એવમ્ તૌ ઉપૌ રામ લક્ષ્મમણૌ 

સ્રક્વી પાસ્િર વણાશપૈઃ િે વ્યરોચત વીયશવાન્ ૩૯ 

તમ્ ત ુિ સ્તમ્ મહા પાિમ્ િપનતમ્ રામ લક્ષ્મમણૌ 

પ્રકસ્તતૌ ત્વમ્ વ્રિસ્વકેત વાક્યમ ્ઊચતુ: અકનતિે ૪0 

િમ્યતામ્ િાયશ કસત્ત્ય૭તશમ્ ઇકત તૌ અપ્રવીત્ ચ સૈઃ 

સુપ્રીતૌ તૌ અનુજ્ઞાપ્ય િપનતૈઃ પ્રકસ્તત સ્તતા  ૪૧ 

સ તત ્િપનતૈઃ પ્રકતપત્ય રૂપમ ્

વ્રુતૈઃ કશ્રયા પાસ્િર તલુ્ય તેહૈઃ 

કનતર્શયન્ રામમ ્અવેક્ષ્ય િ સ્તૈઃ 

સક્યમ્ િુરષ્વેકત તતા૭પ્યુવાચ   ૪૨ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે કર સપ્તકતતમ સ્સિશ : 

ચતુ સ્સપ્તત્તતમ સ્સર્ક : 

તૌ િપનતને તમ ્માિશમ ્પમ્પાયા તકર્શતમ ્વન ે

પ્રતસ્તતુ: કતર્મ ્કુ્રહ્ય પ્રતીચીમ્ નુ્રવરા૭૭ત્મિૌ ૧ 

તૌ ર્ૈલેર્ ુઆકચત અનિેાન્ િૌર િલ્પ પલ રમુાન ્

વીિનતૌ િક્મતુ: રષુ્ટમ ્સુક્રીવમ્ રામ લક્ષ્મમણૌ ૨ 

કુ્રત્વા ચ ર્ૈલ પ્રુષ્ટે ત ુતૌ વાસમ્ રિુ નનતનૌ 

પમ્પાયાૈઃ પકશ્ચમમ્ તીરમ ્રાિવવૌ ઉપતસ્તતુૈઃ ૩ 

તૌ પુષ્િકરણ્યાૈઃ પમ્પાયા સ્તીરમ્ આસાત્ય પકશ્ચમમ્ 

અપશ્યતામ્ તત સ્તર ર્પયાશ રમ્યમ ્આશ્રમમ્ ૪ 

તૌ તમ્ આશ્રમમ્ આસાત્ય રુમ:ૈ પહુકપ: આવ્રતુમ ્

સુરમ્યમ ્અકપવીિનતૌ ર્પરીમ્ અપ્યપુેયતુૈઃ ૫ 

તૌ ત ુરુષ્વા તતા કસત્તા સમુત્તાય કુ્રતા0િકલૈઃ 

પાતૌ િક્રાહ રામ સ્ય લક્ષ્મમણ સ્ય ચ તીમતૈઃ 

પાત્યમ ્આચમનીયમ્ ચ પ્રાતાત્ યતા કવકત ૬ 

તામ ્ઉવાચ તતો રામૈઃ શ્રમણીમ્ સકમ્ર્ત વ્રતામ ્

િકચ્ચ ત્ત ેકનકિશતા કવનનાૈઃ િકચ્ચ ત્ત ેવતશતે તપૈઃ ૭ 

 િકચ્ચ ત્તે કનયતૈઃ િોપ આહાર શ્ચ તપો તન ે

 િકચ્ચ ત્તે કનયમાૈઃ પ્રાપ્તાૈઃ િકચ્ચ ત્તે મનસૈઃ સુિમ ્

 િકચ્ચ ત્તે િુર ર્શૂુ્રર્ા સપલા ચાર પાકર્કણ ૮ 
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 રામેણ તાપસી પ્રુષ્ટા સા કસત્તા કસત્ત સમ્મતા 

 ર્ર્મ્સ ર્પરી વ્રુત્તા રામાય પ્રત્યુપ કસ્તતા ૯ 

 અત્ય પ્રાપ્તા તપ કસ્સકત્ત: તવ સમ્તર્શનાત્ મયા  

 અત્ય મે સપલમ ્તપ્તમ ્િુરવ શ્ચ સુપૂકિતા: ૧0 

 અત્ય મે સપલમ ્િનમ સ્વિશ  શ્ચૈવ પકવષ્યકત  

 ત્વકય તેવ વર ેરામ પૂકિતે પરુર્ર્શપ  ૧૧ 

 ચિુર્ા તવ સૌમ્યને પતૂા૭કસ્મ રિુ નમ્તન  

 િકમષ્યાકમ અિયાન્ લોિાન્ ત્વત્ પ્રસાતાત્ અકરમ્તમ  ૧૨ 

 કચરિૂટમ્ ત્વકય પ્રાપ્તે કવમાનૈ: અતુલ પ્રપૈૈઃ 

 ઇત સ્તે કતવમ્ આરૂટા યાન ્અહમ ્પયશચાકરર્મ ્૧૩ 

 ત ૈશ્ચા૭હમ ્ઉક્તા તમશજ્ઞૈ મશહા પાિૈ મશહકર્શકપૈઃ 

 આિકમષ્યકત ત ેરામૈઃ સુપુણ્યમ્ ઇમમ્ આશ્રમમ ્૧૪ 

 સ ત ેપ્રકતક્રહીતવ્યૈઃ સૌકમકર સકહતો૭કતકતૈઃ 

 તમ્ ચ રુષ્વા વરાન્ લોિાન્ અિયામ્સ્ ત્વમ્ િકમષ્યકસ ૧૫ 

 મયા ત ુકવકવતમ્ વનયમ્ સકમ્ચતમ્ પરુર્ર્શપ 

 તવા૭ત ેપરુર્ વ્યાક્ર પમ્પાયા સ્તીર સમ્પવમ ્૧૬ 

 એવમ્ ઉક્તૈઃ સ તમાશત્મા ર્પયાશ ર્પરીમ ્ઇતમ ્

 રાિવૈઃ પ્રાહ કવજ્ઞાન ેતામ્ કનત્યમ ્અપકહષ્કુ્રતામ ્૧૭ 

 તનોૈઃ સિાર્ાત્ તત્ત્વને પ્રપાવમ્ ત ેમહાત્મનૈઃ 

 શુ્રતમ્ પ્રત્યિમ ્ઇચ્ચાકમ સમ્રષુ્ટમ ્યકત મનયસ ે૧૮ 

 એત ત્તુ વચનમ્ શુ્રત્વા રામ વક્રા કત્વકનસ્સ્રતુમ ્

 ર્પરી તર્શયા માસ તૌ ઉપૌ ત ત્વનમ્ મહત્ ૧૯ 

 પશ્ય મેિ િન પ્રક્યમ ્મુ્રિ પકિ સમાિુલમ ્

 મત0િ વનમ ્ઇકત એવ કવશુ્રતમ ્રિુ નનતન ૨0 

 ઇહ ત ેપાકવત આત્માનો િુરવો મે મહા ત્યુત ે

 િુહવાન ્શ્ચકક્રર ેતીતશમ ્મનરવન્ મનર પૂકિતમ ્૨૧ 

 ઇયમ ્પ્રત્યિ્ સ્તલી વતેી યર ત ેમે સુસત્કુ્રતાૈઃ 

 પુષ્પોપહારમ ્િુવશકનત શ્રમાત્ ઉત્વેકપકપૈઃ િરૈૈઃ ૨૨ 

 તેર્ામ ્તપૈઃ પ્રપાવેન પશ્ય  અત્યા૭કપ રિૂત્તમ 

 ત્યોતયકનત કતર્ૈઃ સવાશૈઃ કશ્રયા વેત્ય: અતુલ પ્રપાૈઃ ૨૩ 

 અર્નનુવકત્પ: ત:ૈ િનતમુ્ ઉપવાસ શ્રમ આલસૈૈઃ 

 કચકનતતે અપ્યાિતાન્ પશ્ય સમેતાન્ સપ્ત સાિરાન્ ૨૪ 

 કુ્રત અકપર્ેિૈ: ત:ૈ નયસ્તા વલ્િલાૈઃ પાતપેર્ુ ઇહ 
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 અત્યા૭કપ ન અવરુ્ષ્યકનત પ્રતેર્ ેરિુ નનતન ૨૫ 

 તૈવ િાયાશકણ િુવશકત્પ: યાકન ઇમાકન કુ્રતાકન વૈ  

 પુષ્પ:ૈ િુવલય:ૈ સાતશમ ્મ્લાનત્વમ્ ન ઉપયાકમ્ત વૈ  ૨૬ 

 કુ્રત્સ્નમ્ વનમ્ ઇતમ્ રષુ્ટમ્ શ્રોતવ્યમ ્ચ શુ્રતમ્ ત્વયા 

 તત ્ઇચ્ચાકમ અપ્ય૭નજુ્ઞાતા ત્યક્તુમ ્એતત્ િળેપરમ્ ૨૭ 

 તેર્ામ ્ઇચ્ચાકમ અહમ ્િનતુમ્ સમીપમ ્પાકવત આત્મનામ ્

 મુનીનામ ્આશ્રમો યરે્ામ્ અહમ ્ચ પકરચાકરણી ૨૮ 

 તકમશષ્ટમ ્ત ુવચૈઃ શુ્રત્વા રાિવૈઃ સહ લક્ષ્મમણૈઃ 

 પ્રહર્શમ ્અતુલમ્ લેપ ેઆશ્ચયશમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૨૯ 

 તામ ્ઉવાચ તતો રામ શ્રમણીમ્ સકમ્ર્ત વ્રતામ ્ 

 અકચશત: અહમ ્ત્વયા પક્ત્યા િચ્ચ િામમ્ યતા સુિમ ્ ૩0 

 ઇકત ઉક્તા િકટલા વ્રતુ્તા ચીર કુ્રષ્ણા૭કિના૭0પરા  

 તકસ્મન્ મુહૂતે ર્પરી તેહમ્ જીણશમ ્કિહાસતી  ૩૧ 

 અનુજ્ઞાતા ત ુરામેણ હુત્વા૭૭ત્માનમ્ હુતાર્ન ે

 જ્વલત્ પાવિ સમ્િાર્ા સ્વિશમ્ એવ િિામ સા ૩૨ 

 કતવ્ય આપરણ સમ્યકુ્તા કતવ્ય માલ્ય અનલુેપના  

 કતવ્ય અમ્પર તરા તર પપૂવ કપ્રય તર્શના  

 કવરાિયમ્તી તમ્ તેર્મ ્કવત્યુત્ સૌતાકમની યતા  ૩૩ 

 યર ત ેસુકુ્રતા૭૭ત્માનો કવહરકનત મહર્શયૈઃ 

 તત ્પણુ્યમ્ ર્પરી સ્તાનમ્ િિામા૭૭ત્મ સમાકતના ૩૪ 

 ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટે ચતુ સ્સપ્તકતતમ સ્સિશ : 

પમ્ચ સપ્તત્તતમ સ્સર્ક : 

 કતવમ્ ત ુતસ્યામ્ યાતાયામ્ ર્પયાશમ્ સ્વેન તિેસા  

 લક્ષ્મમણેન સહ પ્રારા કચનતયા માસ રાિવૈઃ ૧ 

 કચનતકયત્વા ત ુતમાશત્મા પ્રપાવમ્ તમ્ મહાત્મનામ ્

 કહત િાકરણમ્ એિાક્રમ ્લક્ષ્મમણમ ્રાિવો૭પ્રવીત્ ૨ 

 રુષ્ટો૭યમ ્આશ્રમૈઃ સૌમ્ય પહ્વા૭૭શ્ચયશૈઃ કુ્રતા૭૭ત્મનામ ્

 કવશ્વસ્ત મુ્રિ ર્ાતૂશલો નાના કવહિ સેકવતૈઃ ૩ 

 સપ્તાનામ ્ચ સમુરાણામ્ એર્ુ તીતરે્ુ લક્ષ્મમણ 

 ઉપસ્પ્રષુ્ટમ્ ચ કવકતવત ્કપતર શ્ચા૭કપ તકપશતાૈઃ ૪ 

 પ્રણષ્ટમ્ અર્ુપમ્ ત ત્તત્ િલ્યાણમ્ સમુપકસ્તતમ ્

 તેન તત્વેન હ્રષુ્ટમ્ મે મનો લક્ષ્મમણ સમ્પ્રકત ૫ 

 હ્રતુયે કહ નર વ્યાક્ર ર્પુમ્ આકવપશકવષ્યકત 
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 તત ્આિચ્ચ િકમષ્યાવૈઃ પમ્પામ ્તામ ્કપ્રય તર્શનામ ્

 રશ્યમૂિો કિકર યશર ના૭કત તૂર ેપ્રિાર્તે ૬ 

 યકસ્મન્ વસકત તમાશત્મા સુક્રીવ: અમ્ર્ુમતૈઃ સતુૈઃ 

 કનત્યમ્ વાકલ પયાત્ રસ્ત: ચતુકપશૈઃ સહ વાનરૈૈઃ ૭ 

 અકપત્વર ેચ તમ્ રષુ્ટમ ્સુક્રીવમ્ વાનરર્શપમ ્

 તત ્અતીનમ ્કહ મે સૌમ્ય સીતાયાૈઃ પકરમાિશણમ્ ૮ 

 એવમ્ પ્રુવાણમ્ તમ્ રામમ્ સૌકમકર: ઇતમ્ અપ્રવીત ્

િચ્ચાવ: ત્વકરતમ્ તર મ મા૭કપ ત્વરતે મનૈઃ ૯  

આશ્રમાત્ ત ુતત સ્તસ્માન્ કનષ્ક્રમ્ય સ કવર્ામ્પકતૈઃ 

આિિામ તતૈઃ પમ્પામ ્લક્ષ્મમણેન સહ પ્રપુ: ૧0 

સ તતર્શ તત: પણુ્યામ્ ઉતાર િન સકેવતામ્  

નાના રુમ લતા િીણાશમ ્પમ્પામ્ પાનીય વાકહનીમ્  ૧૧ 

પત્મૈૈઃ સૌિકનતિૈ: તામ્રામ ્ર્ુનલામ ્િુમુત મણ્ટલૈૈઃ 

નીલામ ્િુવલય ઉત્િાટૈ: પહુ વણાશમ્ િુતામ ્ઇવ ૧૨ 

સ તામ ્આસાત્ય વૈ રામો તૂરાત્ ઉતિ વાકહનીમ ્

મત0િ સરસમ્ નામ હ્રતમ્ સમ૭વિાહત ૧૩ 

અરકવનતોત્પલવતીમ્ પત્મ સૌિકનતિા યુતામ ્

પુકષ્પતા૭મ્રવણો પતેામ ્પકહશણોત્િુષ્ટ નાકતતામ ્૧૪ 

કતલિૈ: પીિપૂર ૈશ્ચ વટૈૈઃ ર્ુનલ રુમ:ૈ તતા 

પુકષ્પતૈૈઃ િરવીર ૈશ્ચ પુન્નાિૈ શ્ચ સુપકુષ્પતૈૈઃ ૧૫ 

માલતી િુનત િુલ્મ ૈશ્ચ પાણ્ટીર:ૈ કનચુળૈ: તતા 

અર્ોિૈૈઃ સપ્તપણ ૈશ્ચ િેતિૈ: અકત મુક્તિૈૈઃ  ૧૬ 

અનયૈ શ્ચ કવકવતૈ: વ્રુિૈૈઃ પ્રમતામ ્ઇવ પકૂર્તામ ્

સમીિમાણૌ પુષ્પાયમ ્સવશતો કવપલુ રુમમ્ ૧૭ 

િોયકષ્ટકપ શ્ચ અિુશનિૈૈઃ ર્તપરૈ શ્ચ િીરિૈૈઃ 

એતૈ શ્ચા૭નયૈ શ્ચ કવહિૈ: નાકતતમ્ તત ્વનમ્ મહત્ ૧૮ 

તતો િક્મતુ: અવ્યક્રૌ રાિવૌ સુસમાકહતૌ  

તત ્વનમ ્ચૈવ સરસ: પશ્યનતૌ ર્િુનૈ : યુતમ ્ ૧૯ 

સ તતર્શ તત: પમ્પામ ્પૂત વાકર કનકતમ્ ર્ુપામ ્

પ્રહ્રષુ્ટ નાના ર્િુનામ્ પાતપૈ: ઉપર્ોકપતામ ્ ૨0 

(કતલિ અર્ોિ પુન્નાિ વિુળ ઉત્તાલિ િાકર્નીમ)્ 

સ રામો કવકતવાન્ વ્રુિાન્ સરાકમ્સ કવકવતાકન ચ 

પશ્યન્ િામા૭કપ સમ્તપ્તો િિામ પરમમ ્હ્રતમ ્૨૧ 
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પુકષ્પત ઉપ વનોપતેામ ્સાલ ચમ્પિ ર્ોકપતામ ્ 

ર્ટ્ પતૌિ સમાકવષ્ટામ ્શ્રીમતીમ્ અતલુ પ્રપામ ્૨૨ 

સ્પકટિોપમ તોયા૭૭યામ્ િક્ષ્મણ વાલુિ સમ્તતામ ્

સ તામ ્રુષ્વા પુન: પમ્પામ્ પત્મ સૌિકમ્તિૈ: યુતામ ્

ઇકત ઉવાચ તતા વાક્યમ ્લક્ષ્મમણમ ્સત્ય કવક્રમ: ૨૩ 

અસ્યા: તીર ેત ુપૂવોક્તૈઃ પવશતો તાતુ મકણ્ટતૈઃ 

રશ્યમૂિ ઇકત ક્યાત: પણુ્ય: પુકષ્પત પાતપ: ૨૪ 

હકર: રિરિો નામ્નૈઃ પરુ: તસ્ય મહાત્મનૈઃ 

અત્યાસ્તે તમ્ મહાવીયશૈઃ સુક્રીવ ઇકત કવશુ્રતૈઃ ૨૫ 

સુક્રીવમ્ અકપિચ્ચ ત્વમ ્વાનરનેરમ ્નરર્શપ 

ઇકત ઉવાચ પનુ: વાક્યમ્ લક્ષ્મમણમ ્સત્ય કવક્રમમ્ ૨૬ 

રાજ્ય પ્રષ્ટેન તીનેન તસ્યામ્ આસક્ત ચતેસા  

િતમ્ મયા કવના ર્ક્યમ્ સીતામ્ લક્ષ્મમણ જીકવતુમ ્ ૨૭ 

ઇકત એવમ્ ઉક્ત્વા મતના૭કપ પીકટત:  

સ લક્ષ્મમણમ ્વાક્યમ ્અનનય ચતેસમ્  

કવવેર્ પમ્પામ ્નકળનીમ્ મનોરમામ ્ 

રિૂત્તમ: ર્ોિ કવર્ાત યકમ્રત: ૨૮ 

તતો મહત્ વત્મશ ચ તૂર સમ્ક્રમ:  

ક્રમેણ િત્વા પ્રકતિૂલ તનવનમ ્

તતર્શ પમ્પામ્ ર્પુ તર્શ િાનનામ્  

અનેિ નાના કવત પકિ જાલિામ્  ૨૯ 

ઇકત શ્રીમરામાયણ ેઅરણ્ય િામ્ટ: સમાપ્ત: 

શ્રી રામાપશણમસ્ત ુ


