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પ્રતમ સર્ક : 

યુતાકિત્ ત ુપ્રાપ્ય પરતમ્ સ શત્રુક્નમ્ પ્રહકષિતઃ 

સ્વ પરુમ્ પ્રાકવશ ત્વીરઃ કપતા તસ્ય તુતોષ હ ૧ 

િચ્ચતા માતુલ િુલમ ્પરતે ન તતા૭નિ: 

શત્રુક્નો કનત્ય શત્રુક્નો નીત: પ્રીકત પુરસ્રુત: ૨ 

સ તત્ર ન્યવસત ્પ્રાત્રા સહ સત્િાર સત્રુતઃ 

માતુલે ના૭શ્વપકતના પતુ્ર સ્નહેેન લાકલતઃ ૩ 

તત્રા૭કપ કનવસન્તૌ તૌ તપ્યિમાણૌ ચ િામતઃ 

પ્રાતરૌ સ્મરતામ્ વીરૌ વ્રુત્તમ્ તશરતમ્ નુ્રપમ ્૪ 

રાજા૭કપ તૌ મહાતજેાઃ સસ્માર પ્રોકષતૌ સતુૌ 

ઉપૌ પરત શત્રુક્નૌ મહેન્ત્ર વરુણોપમૌ ૫ 

સવિ એવ ત ુતસ્ય ઇષ્ટા: ચત્વારઃ પુરુષષિપાઃ 

સ્વ શરીરાત્  કવકનવ્રુિત્તા: ચત્વાર ઇવ પાહવઃ ૬ 

તેષામ ્અકપ મહા તજેા રામો રકતિરઃ કપતુઃ 

સ્વયમ્પૂ: ઇવ પૂતાનામ ્પપૂવ િુણવત્તરઃ ૭ 

સ કહ તેવ:ૈ ઉતીણિ સ્ય રાવણ સ્ય વતા૭કતિકપ:  

અકતિતો માનષુ ેલોિે િજ્ઞે કવષ્ણ:ુ સનાતન: ૮ 

િૌસલ્યા શુશપુે તને પતુ્રેણા૭કમત તિેસા   

યતા વરણે તેવાનામ ્ અકતકત: વજ્ર પાકણના ૯ 

સ કહ રૂપોપપન્ન શ્ચ વીયિવાન્ અનસૂયિ: 

પૂમૌ  અનુપમ: સનૂુ: િુણૈઃ તશરતોપમ: ૧0 

સ ચ કનત્યમ ્પ્રશાન્તા૭૭ત્મા મ્રુતપુૂવિમ્ ત ુપાષતે  

ઉચ્યમાનો૭કપ પરુષમ ્ન ઉત્તરમ ્પ્રકતપત્યતે ૧૧ 

િતકમ્ચત્ ઉપિારણે રુતને એિેન તુષ્યકત 

ન સ્મરકત અપિારાણામ્ શતમ૭કપ આત્મવત ્ તયા ૧૨  

શીલ વ્રતુ્તૈ: જ્ઞાન વ્રુત્તૈ: વયો વ્રુત્તૈ શ્ચ સજ્જનૈ: 

િતયન્ આસ્ત વૈ કનત્યમ્ અસ્ત્ર યોિ અન્તર ેષ્વ૭કપ ૧૩ 

પુકત્તમાન્ મતુરા પાષી પૂવિ પાષી કપ્રયમ ્વત :  

વીયિવાન્ ન ચ વીયેણ મહતા સ્વને કવકસ્મત : ૧૪ 

ન ચા૭૭નુ્રત િતો કવત્વાન્ વ્રતુ્તાનામ્ પ્રકતપિૂિ: 

અનુરક્ત: પ્રજાકપ શ્ચ પ્રજા શ્ચા૭પ્યનુરમ્િતે ૧૫ 

સાનુરોશો કિત રોતો પ્રાહ્મણ પ્રકતપિૂિ: 

તીના૭નુિમ્પી તમિજ્ઞો કનત્યમ્ પ્રરહવાન્ શુકચ: ૧૬ 

િુલોકચત મકત: ક્ષાત્રમ ્તમિમ્ સ્વમ ્પહુ મન્યતે  
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મન્યતે પરયા િીત્યાિ મહત્ સ્વિિ  પલમ ્તત : ૧૭ 

ન અશે્રયકસ રતો કવત્વાન્ ન કવરુત્ત િતા રુકચ : 

ઉત્તરોત્તર યકુ્તૌ ચ વક્તા વાચસ્પકત યિતા ૧૮ 

અરોિ સ્તરુણો વાક્મી વપુષ્માન્ તેશ િાલ કવત્  

લોિે પુરુષ સારજ્ઞ સ્સાતુ રિેો કવકનકમિત : ૧૯ 

સ ત ુશે્રષ્ટ ૈિુિણ ૈયુિક્ત: પ્રજાનામ્ પાકતિવા૭૭ત્મિ: 

પકહશ્ચર ઇવ પ્રાણો પપવૂ િુણત: કપ્રય: ૨0 

સમ્યકિત્યા વ્રત સ્નાતો યતાવત્ સ અમ્િ વતે કવત્  

ઇષુ અસ્ત્ર ેચ કપતુ શ્શ્શે્રષ્ટો પપૂવ પરતા૭રિ : ૨૧ 

 િલ્યાણા૭કપિનઃ સાતુ: અતીનઃ સત્યવાિ્ રુિુઃ 

વ્રુત્તૈ: અકપકવનીત શ્ચ કત્વિ:ૈ તમાિ૭તિ તકશિકપઃ ૨૨  

 તમાિ૭તિ  િામ તત્ત્વજ્ઞઃ સ્મ્રુકતમાન્ પ્રકતપાનવાન ્

 લૌકિિે સમયા૭૭ચાર ેરુત િલ્પો કવશારતઃ ૨૩ 

કનપ્રતુ સ્સમ્વ્રતુાિારો િુપ્ત મમ્ત્ર સ્સહાયવાન્  

અમોિ રોત હષિ શ્ચ ત્યાિ સમ્યમ િાલકવત્ ૨૪ 

ત્રુટ પકક્ત કસ્તર પ્રજ્ઞો ન અસત્રાહી ન તુવિચા  

કનસ્તકમ્ત્ર: અપ્રમત્ત શ્ચ સ્વતોષ પર તોષકવત્ ૨૫ 

શાસ્ત્રજ્ઞ શ્ચ રુતજ્ઞ શ્ચ પરુુષા૭ન્તર િોકવતઃ 

 યઃ પ્રરહા૭નુરહયો: યતા ન્યાયમ્ કવચક્ષણઃ ૨૬ 

સત્સમ્રહ પ્રરહણ ેસ્તાનકવત્ કનરહસ્ય ચ   

 આય િમિકણ ઉપાયજ્ઞઃ સમ્ત્રષુ્ટ વ્યય િમિકવત્ ૨૭ 

 શૈ્રષ્યમ્ શાસ્ત્ર સમૂહેષ ુપ્રાપ્તો વ્યાકમશ્રિેષ્વ૭કપ 

 અતિ તમૌ ચ સમ્રુહ્ય સિુ તન્ત્રો ન ચા૭લસઃ ૨૮ 

 વૈહાકરિાણામ ્કશલ્પાનામ્ કવજ્ઞાતા૭તિ કવપાિકવત ્

 આરોહે કવનયે ચૈવ યકુ્તો વારણ વાકિનામ ્૨૯ 

 તનુવેતકવતામ ્શે્રષ્ટો લોિે૭કતરત સમ્મતઃ 

 અકપયાતા પ્રહતાિ ચ સનેા નય કવશારતઃ 

 અપ્રત્રુષ્ય શ્ચ સમ્રામ ેરુત્તૈ: અકપ સુરા સુરઃૈ ૩0 

 અનસૂયો કિત રોતો ન ત્રપુ્તો ન ચ મત્સરી 

 ન ચ અવમન્તા પૂતાનામ્ ન ચ િાલ વશા૭નિુઃ ૩૧ 

 એવમ્ શૈ્રષ્ટ:ૈ િુણ:ૈ યુક્તઃ પ્રજાનામ્ પાકતિવા૭૭ત્મિઃ 

 સમ્મત કસ્ત્રષુ લોિેષુ વસુતાયાઃ ક્ષમા િુણૈઃ ૩૨ 

 પુત્ત્યા પ્રુહસ્પતે સ્તલુ્યો વીયેણા૭કપ શચી પતેઃ ૩૩ 

 તતા સવિ પ્રજા િાન્તૈઃ પ્રીકત સમ્િનનૈઃ કપતુઃ 
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 િુણ:ૈ કવરુરુચે રામો તીપ્તઃ સૂયિ ઇવામ્શુકપઃ ૩૪ 

તમ્ એવમ્ વુ્રત્ત સમ્પન્નમ્ અપ્રત્રુષ્ય પરારમમ ્

 લોિ પાલોપમમ ્નાતમ ્અિામયત મેકતની ૩૫ 

 એતૈ સ્તુ પહુકપ: યકુ્તમ ્િુણ:ૈ અનુપમૈઃ સુતમ ્

 ત્રુષ્વા તશરતો રાજા ચરે કચન્તામ્ પરમ્તપઃ ૩૬ 

અત રાજ્ઞો પપૂવ એવમ્ વુ્રત્ત સ્ય કચર જીકવન : 

પ્રીકત: એષા િતમ્ રામો રાજા સ્યાત્  મમ જીવકત ૩૭ 

 એષા કહ અસ્ય પરા પ્રીકત: હ્રકુત સમ્પકરવતિત ે

 િતા નામ સુતમ્ ત્રક્ષ્યાકમ અકપકષક્તમ્ અહમ ્કપ્રયમ્ ૩૮ 

 વ્રુકત્ત િામો કહ લોિ સ્ય સવિ પૂતા૭ન ુિમ્પનઃ 

 મત્તઃ કપ્રયતરો લોિે પિિન્ય ઇવ વ્રુકષ્ટમાન્ ૩૯ 

 યમ શર સમો વીય ેપ્રહુસ્પકત સમો મતૌ 

 મહીતર સમો ત્રુત્યામ્ મત્ત શ્ચ િુણવત્તરઃ ૪0 

 મહીમ ્અહમ ્ઇમામ ્રુત્સ્નામ્ અકતકતષ્ટન્તમ્ આત્મિમ ્

 અનેન વયસા ત્રુષ્વા યતા સ્વિિમ ્અવાપ્નુયામ્ ૪૧ 

ઇકત એતૈ: કવકવતૈ સ્ત ૈસ્ત:ૈ અન્ય પાકતિવ તુલિપૈ : 

કિષ્ટ:ૈ અપકરમેય ૈશ્ચ લોિે લોિોત્તર ૈિુિણૈઃ ૪૨ 

 તમ્ સમીક્ષ્ય મહા રાિો યુક્તમ ્સમુકતતૈ શ્શ્શુપ:ૈ 

કનકશ્ચત્ય સકચવૈઃ સાતિમ ્યુવ રાિમ ્અમન્યત ૪૩ 

કતકવ અન્તકરક્ષે પૂમૌ ચ િોરમ ્ઉત્પાતિમ્ પયમ ્ 

સમ્ચચક્ષે ચ મતેાવી શરીર ેચા૭૭ત્મનો િરામ ્૪૪ 

પૂણિ ચમ્ત્રાનન સ્ય અત શોિા૭પનુત માત્મન : 

લોિે રામ સ્ય પુપુતે સકમ્પ્રયત્વમ્ મહાત્મન : ૪૫ 

આત્મન શ્ચ પ્રજાનામ્ ચ શે્રયશે ચ કપ્રયેણ ચ  

પ્રાપ્ત િાલેન તમાિત્મા પક્ત્યા ત્વકરતવાન્ નુ્રપ : ૪૬ 

નાના નિર વાસ્તવ્યાન ્પ્રુતિ્ જાન પતાન્ અકપ 

સમાકનનાય મેકતન્યાઃ પ્રતાનાન્ પ્રકુતવીપતીન ્૪૭ 

ન ત ુિેિય રાજાનમ્ િનિમ ્વા નરા૭કતપ : 

ત્વરયા ચ આનયા માસ પશ્ચાત્ તૌ શ્રોષ્યત : કપ્રયમ્ ૪૮ 

તાન્ વેશ્શ્મ નાના આપરણૈ: યતા૭હિમ ્પ્રકતપૂકિતાન્  

તતશાિ૭લમ્રુતો રાજા પ્રજાપકત: ઇવ પ્રજા : ૪૯ 

અતો પકવષ્ટે નુ્રપતૌ તકસ્મન્ પર પલાતિને  

તત : પ્રકવકવશ:ુ શેષા રાજાનો લોિ સમ્મતા : ૫0 

અત રાિ કવતીણેષ ુકવકવતેષુ  આસનેષુ ચ 
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રાજાનમ્ એવ અકપમુિા કનષતેુ: કનયતા નુ્રપાઃ ૫૧ 

સ લપ્તમાનૈ: કવનયાકન્વતૈ: નુ્રપૈઃ    

પુરા૭૭લય:ૈ જાનપતૈ શ્ચ માનવૈઃ 

ઉપોપકવષ્ટ:ૈ નુ્રપકત: વ્રુતો પપૌ    

સહસ્ર ચક્ષ:ુ પિવાન્ ઇવા૭મરઃૈ ૫૨ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે પ્રતમ સ્સિિ :  

ત્વિતીય સર્ક : 

તત: પકરષતમ ્સવાિમ ્આમન્ય વસુતા૭કતપઃ 

કહતમ ્ઉત્તષિણમ્ ચેતમ ્ઉવાચા૭પ્રકતમમ ્વચઃ ૧ 

તમુ્તકુપ સ્વન િલ્પને િમ્પીરણેા૭નુનાકતના 

સ્વરણે મહતા રાજા જીમૂત ઇવ નાતયન્ ૨ 

રાિ લક્ષણ યુક્તેન િામ્તેન અનપુમેન ચ  

ઉવાચ રસયકુ્તેન સવેણ નુ્રપકત નુ્રપાન્ ૩ 

કવકતતમ્ પવતામ ્એતત્ યતા મે રાજ્ય મુત્તમમ ્ 

પૂવિિૈ: મમ રાિમે્ત્રૈ: સુતવત્ પકરપાકલતમ ્૪    

સોહમ્ ઇક્ષ્વાિુકપઃ પૂવ:ૈ નરને્ત્રઃૈ પકરપાકલતમ ્

શે્રયસા યોક્તુ િામો૭કસ્મ સુિાહિમ ્અકિલમ્ િિત્ ૫  

મયા૭કપ આચકરતમ ્પવૂૈઃ પન્તાનમ્ અનુિચ્ચતા 

પ્રજા કનત્યમ ્અતન્ત્રણે યતા શક્ત્ય૭કપરક્ષતા ૬  

ઇતમ્ શરીરમ ્રુત્સ્નસ્ય લોિ સ્ય ચરતા કહતમ્ 

પામ્ટુર સ્ય આતપત્ર સ્ય ચ્ચાયાયામ્ િકરતમ્ મયા ૭ 

પ્રાસ્ય વષિ સહસ્રાકણ પહૂકન આયકૂમ્ષ જીવતઃ 

જીણિ સ્ય અસ્ય શરીર સ્ય કવશ્રાકન્તમ્ અકપરોચયે ૮ 

રાિ પ્રપાવ િુષ્ટામ ્કહ તુવિહામ્ અકિતેકન્ત્રયૈઃ 

પકરશ્રાન્તો૭કસ્મ લોિ સ્ય િુવીમ્ તમિ તુરમ ્વહન્ ૯ 

સો૭હમ ્કવશ્રામમ ્ઇચ્ચાકમ પતુ્રમ ્રુત્વા પ્રજા કહત ે

સકન્નરુષ્ટાન્ ઇમાન્ સવાિન્ અનુમાન્ય કત્વિષિપાન્ ૧0 

અનજુાતો કહ મામ ્સવૈ: િુણ:ૈ જે્યષ્ટો મમા૭૭ત્મિઃ 

પુરન્તર સમો વીય ેરામઃ પર પુરમ્ િયઃ ૧૧ 

તમ્ ચન્ત્રમ ્ઇવ પુષ્યેણ યુક્તમ્ તમિ પ્રતુામ ્વરમ ્

યૌવ રાજે્ય કનયોક્તા૭કસ્મ પ્રીતઃ પુરુષ પમુ્િવમ ્૧૨ 

અનુરૂપઃ સ વૈ નાતો લક્ષ્મીવાન્  લક્ષ્મણા૭૭રિઃ 

ત્રૈલોક્યમ ્અકપ નાતને યેન સ્યાત્ નાતવત્તરમ ્૧૩ 

અનેન શે્રયસા સત્યઃ સમ્યોજ્યા૭હમ ્ઇમામ્ મહીમ્ 
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 િત ક્લેશો પકવષ્યાકમ સુતે તકસ્મન્ કનવેશ્શ્ય વૈ ૧૪ 

યત્ ઇતમ્ મે૭ન ુરૂપા૭તિમ્ મયા સાતુ સમુકમ્ત્રતમ્  

પવમ્તો મે અનુમન્યમ્તામ્ િતમ્ વા િરવાણ્ય૭હમ ્૧૫ 

યત્ય પ્યેષા મમ પ્રીકત: કહતમ્ અન્યત્ કવકચન્ત્યતામ્  

અન્યા મત્યસ્ત કચમ્તા કહ કવમતાિપ્યકતિોતયા ૧૬ 

 ઇકત પ્રુવન્તમ્ મુકતતાઃ પ્રત્યનન્તન્ નુ્રપા નુ્રપમ ્

 વ્રુકષ્ટમન્તમ્ મહા મેિમ્ નતિન્તમ્ ઇવ પકહિણઃ ૧૭ 

કસ્નક્તો૭ન ુનાતી સમ્િજ્ઞે તત્ર હષિ સમીકરત: 

િનૌિોત્િુષ્ટ સન્નાતૌ કવમાનમ્ િમ્પય કન્નવ ૧૮ 

તસ્ય તમાિ૭તિ કવતુષો પાવમ્ આજ્ઞાય સવિશઃ 

પ્રાહ્મણા િન મુક્યા શ્ચ પૌર જાન પતૈ સ્સહ ૧૯ 

સમેત્ય મમ્ત્રકયત્વા ત ુસમતા૭૭િત પુત્તય : 

 ઊચુ શ્ચ મનસા જ્ઞાત્વા વ્રુત્તમ્ તશરતમ્ નુ્રપમ ્૨0 

 અનેિ વષિ સાહસ્રો વ્રતુ્ત: ત્વમ ્અકસ પાકતિવ 

 સ રામમ્ યુવ રાજાનમ્ અકપકષઞ્ચસ્વ પાકતિવમ ્૨૧ 

ઇચ્ચામો કહ મહા પાહુમ ્રિુ વીરમ ્મહા પલમ ્ 

િિને મહતા૭૭યામ્તમ ્રામમ્ ચત્રા વ્રુતા૭૭નનમ્ ૨૨ 

 ઇકત તત્વચનમ્ શુ્રત્વા રાજા તેષામ ્મનઃ કપ્રયમ ્

 અજાનન્ ઇવ કિજ્ઞાસુ: ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૨૩ 

શુ્રત્વવૈ વચનમ્ યન્મ ેરાિવમ્ પકત કમચ્ચત 

રાજાન: સમ્શયો૭યમ ્મે કિકમતમ ્પ્રૂત તત્ત્વત: ૨૪ 

 િતમ્ ન ુમકય તમેણ પ્રકુતવીમ્ અનુશાસકત 

 પવન્તો ત્રષુ્ટમ્ ઇચ્ચકન્ત યુવ રાિમ ્મમા૭૭ત્મિમ ્૨૫ 

 ત ેતમ્ ઊચુ: મહાત્માનમ્ પૌર જાનપતૈઃ સહ 

 પહવો નુ્રપ િલ્યાણા િુણાઃ પુત્ર સ્ય સકન્ત ત ે ૨૬ 

િુણાન્ િુણવતો તેવ તવે િલ્પસ્ય તીમત:  

કપ્રયાન્ આનમ્તનાન્ રુત્સ્નાન ્પ્રવક્ષ્યામો૭ત્ય તાન્ શુ્રણ ુ ૨૭ 

કતવ્ય:ૈ િુણૈઃ શર સમો રામઃ સત્ય પરારમઃ 

ઇક્ષ્વાિુપ્યો૭કપ સવેપ્યો૭હ્યકતકરક્તો કવશામ્પતે ૨૮ 

રામઃ સત્પુરુષો લોિે સત્ય તમિ પરાયણઃ 

સાક્ષાત્ રામાત્ કવકનવ્રુિત્તો તમિ શ્ચા૭કપ કશ્રયા સહ ૨૯ 

પ્રજા સુિત્વ ેચમ્ત્ર સ્ય વસુતાયા: ક્ષમા િુણૈઃ 

પુત્ત્યા પ્રુહસ્પતે સ્તલુ્યો વીયે સાક્ષાત્ શચી પતે: ૩0 

તમિજ્ઞઃ સત્ય સમ્ત શ્ચ શીલવાન ્અનસૂયિઃ 
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ક્ષાન્તઃ સાન્ત્વકયતા િક્ષ્ણઃ રુતજ્ઞો કવકિતેકન્ત્રયઃ ૩૧ 

મ્રુતુ શ્ચ કસ્તર કચત્ત શ્ચ સતા પવ્યો૭નસૂયિઃ  

કપ્રયવાતી ચ પૂતાનામ ્સત્ય વાતી ચ રાિવઃ ૩૨ 

પહુ શુ્રતાનામ ્વ્રુત્તાનામ ્પ્રાહ્મણાનામ્ ઉપાકસતા  

તેના સ્યેહા૭તુલા િીકતિ: યશસ્ તિે શ્ચ વતિતે ૩૩ 

 તેવા૭સુર મનુષ્યાણામ ્સવાિ૭સ્ત્રેષુ કવશારતઃ 

સમ્યકિત્યા વ્રત સ્નાતો યતાવત્ સામ્િ વેતકવત્ ૩૪ 

િાન્તવે ચ પુકવ શે્રષ્ટો પપૂવ પરતા૭૭રિ: 

િલ્યાણા૭કપિન સ્સાતુ: અતીનાત્મા મહા મકત: ૩૫ 

કત્વિ:ૈ અકપકવનીત શ્ચ શે્રષ્ટૈ તિમાિ૭તિ નૈપુણૈઃ  

 યતા વ્રિકત સમ્રામમ્ રામાતે નિર સ્ય વા 

 િત્વા સૌકમકત્ર સકહતો ના૭કવકિત્ય કનવતિત ે૩૬ 

 સમ્રામાત ્પુન: આિમ્ય િુઞ્િરણે રતેન વા 

 પૌરાન્ સ્વ િનવ કન્નત્યમ્ િુશલમ ્પકરપ્રુચ્ચકત ૩૭ 

 પુત્રે ષ્વકક્નષુ તારષેુ પ્રેષ્ય કશષ્ય િણેષ ુચ 

 કનકિલ ેના૭નુપવૂ્યાિ ચ્ચ કપતા પતુ્રાન ્ઇવૌરસાન્ ૩૮ 

 શુશૂ્રષન્તે ચ વઃ કશષ્યાઃ િકચ્ચત્ િમિસ ુતકમ્શતાઃ 

 ઇકત નઃ પરુુષ વ્યારઃ સતા રામો૭કપપાષતે ૩૯ 

 વ્યસનેષુ મનુષ્યાણામ ્પ્રુશમ્ પવકત તુઃકિતઃ 

 ઉત્સવેષુ ચ સવેષ ુકપતવે પકરતુષ્યકત ૪0 

 સત્ય વાતી મહેષ્વાસો વુ્રત્ત સેવી કિતેકન્ત્રયઃ 

કસ્મત પૂવાિ૭કપ પાષી ચ તમિમ ્સવાિત્મના૭૭કશ્રત: ૪૧ 

સમ્યિ્  યોક્તા શે્રયસામ ્ચ ન કવરુહ્ય િતા રુકચ: 

ઉત્તરોત્તર યકુ્તૌ ચ વક્તા વાચસ્પકત યિતા ૪૨ 

સુપ્રૂ: આયત તામ્રાક્ષ સ્સાક્ષાત્ કવષ્ણ ુકરવા સ્વયમ્  

રામો લોિો૭કપ રામો૭યમ્ શૌયિ વીયિ પરારમ:ૈ ૪૩ 

પ્રજા પાલન તત્ત્વજ્ઞો ન રાિોપહતેકમ્ત્રય: 

શર સ્ત્રૈલોક્ય મપ્યેિો પોક્તુમ્ કિનુ્ન મહી કમમામ ્૪૪ 

ના૭સ્ય રોત: પ્રસાત શ્ચ કનરતો૭કસ્ત િતાચન  

હન્ત્યેવ કનયમા ત્વત્યા ન વત્યે ન ચ િુપ્યકત ૪૫ 

યુન ક્ત્યતૈ : પ્રહ્રષુ્ટ શ્ચ તમસૌ યત્ર તુષ્યકત ૪૬ 

શામ્તઃૈ સવિ પ્રજા િામ્તઃૈ પ્રીકત સમ્િનનૈ નુ્રણામ્ 

િુણ ૈકવિરુચે રામો તીપ્ત સૂયિ ઇવામ્શુકપઃ ૪૭ 

ત મેવમ ્િુણ સમ્પન્નમ ્રામમ્ સત્ય પરારમમ્  
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લોિ પાલોપમમ ્નાતમ ્અિામયત મેકતની ૪૮ 

વત્સઃ શે્રયકસ જાત સ્ત ેકતષ્યા સૌ તવ રાિવઃ 

 કતષ્યા પુત્ર િુણ:ૈ યકુ્તો મરીચ ઇવ િાશ્શ્યપઃ ૪૯ 

 પલમ ્આરોક્યમ ્આય ુશ્ચ રામ સ્ય કવકતતાત્મનઃ 

તેવા૭સુર મનુષ્યેષ ુસ િમ્તવોરિેષુ ચ ૫0 

 આશમ્સતે િનઃ સવો રાષ્ટર ે પુર વર ેતતા 

 અપ્યન્તર શ્ચ પાહ્ય શ્ચ પૌર જાનપતો િનઃ   ૫૧ 

 કસ્ત્રયો વ્રુત્તા: તરુણ્ય શ્ચ સાયમ્ પ્રાતઃ સમાકહતાઃ 

 સવાિન્ તેવાન્ નમસ્યકન્ત રામસ્યા૭ત ેયશકસ્વનઃ 

 તેષામ ્આયાકચતમ ્તવે ત્વત્ પ્રસાતાત્ સમ્રુત્યતામ્ ૫૨ 

 રામમ્ ઇન્તીવર શ્શ્યામમ્ સવિ શત્રુ કનપહિણમ્ 

 પશ્શ્યામો યૌવ રાજ્ય સ્તમ્ તવ રાિોત્તમ આત્મિમ્ ૫૩ 

 તમ્ તેવ તેવોપમ માત્મિમ્ ત ે   

સવિ સ્ય લોિ સ્ય કહતે કનકવષ્ટમ ્

 કહતાય નઃ કક્ષપ્રમ્ ઉતાર િુષ્ટમ ્  

મુતા૭કપષકે્તુમ્ વરત ત્વમ્ અહિકસ ૫૪ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે કત્વતીય સિિ : 

ત્રુતીય સર્ક : 

 તેષામ ્અમ્િકલ પત્માકન પ્રરુહીતાકન સવિશઃ 

 પ્રકતરુહ્ય અપ્રવીત્ રાજા તપે્યઃ કપ્રય કહતમ્ વચઃ ૧ 

 અહો૭કસ્મ પરમ પ્રીતઃ પ્રપાવ શ્ચ અતલુો મમ 

 ય ન્મ ેજે્યષ્ટમ્ કપ્રયમ ્પુત્રમ્ યૌવ રાજ્યસ્તમ્ ઇચ્ચત ૨ 

 ઇકત પ્રત્યચ્યિ તાન્ રાજા પ્રાહ્મણાન્ ઇતમ્ અપ્રવીત ્

 વકસષ્ટમ ્વામતેવમ ્ચ તેષામ્ એવ ઉપશુ્રણ્વતામ્ ૩ 

 ચૈત્રઃ શ્રીમાન્ અયમ ્માસઃ પણુ્યઃ પકુષ્પત િાનનઃ 

 યૌવ રાજ્યાય રામ સ્ય સવિ મેવ ઉપ િલ્પ્યતામ ્૪ 

રાજ્ઞા: ત ુઉપરત ેવાકે્ય િન િોષો મહાન૭પતૂ ્

શનૈ: તકસ્મન્ પ્રશામ્ત ેચ િન િોષે િના૭કતપ: ૫ 

વકશષ્ટમ્ મુકન શાતૂિલમ ્રાજા વચનમ ્અપ્રવીત ્૬ 

અકપષેિાય રામ સ્ય યત્િમિ સપકરચ્ચતમ ્

ત તત્ય પિવન્ સવિમ ્આજ્ઞાપકયતુમ્ અહિકસ ૭ 

તત ્શુ્રત્વા પકૂમ પાલ સ્ય વકશષ્ટો કત્વિ સત્તમ:  

આકતતશેા૭રતો રાજ્ઞ કસ્તતાન્ યકુ્તાન્ રુતામ્િલીન્ ૮ 

સુવણાિતીકન રત્નાકન પલીન્ સવૌષતી ર૭કપ ૯ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 8 of 276 
 

શુક્લ માલ્યામ્ શ્ચ લાજામ્ શ્ચ પ્રતુ ક્ચ મતુ સકપિષી  

અહતાકન ચ વાસાકમ્સ રતમ્ સવાિ૭૭યતુા ન્ય૭કપ ૧0 

ચતુરમ્િ પલમ ્ચૈવ િિમ્ ચ શુપ લક્ષણમ્  

ચામર વ્યિને શ્વેત ેત્વિમ ્ચત્રમ ્ચ પામ્ટુરમ્ ૧૧ 

શતમ ્ચ શાત િુમ્પાનામ્ િુમ્પાના મકક્ન વચિસામ ્ 

કહરણ્ય શુ્રમ્િમ્ વ્રષુપમ ્સમરમ્ વ્યાર ચમિ ચ ૧૨ 

ઉપ સ્તાપયત પ્રાત: અક્ન્યિારમ્ મહીપતેઃ 

યચ્ચા૭ન્યકત્િકમ્ચ તેષ્ટવ્યમ્ ત ત્સવિમ ્ઉપિલ્પ્યતામ્ ૧૩ 

અમ્ત:પુર સ્ય ત્વારાકણ સવિ સ્ય નિર સ્ય ચ  

ચમ્તન સ્રકક્પ રચ્યિન્તામ ્તૂપૈ શ્ચ રાણ હાકરકપ: ૧૪ 

પ્રશસ્ત મન્નમ્ િુણવ ત્તકત ક્ષીરોપ સેચનમ ્

કત્વજાનામ્ શત સાહસ્ર ેય ત્પ્રિામમ્  અલમ્ પવેત ્૧૫ 

સત્રુત્ય કત્વિ મુક્યાનામ ્શ્વ: પ્રપાતે પ્રતીયતામ ્ 

રુતમ્ તકત ચ લાજા શ્ચ તકક્ષણા શ્ચા૭કપ પુષ્િલા: ૧૬ 

સૂયે અપ્યુકતત માત્રે શ્વો પકવતા સ્વકસ્ત વાચનમ ્ 

પ્રાહ્મણા શ્ચ કનમમ્યમ્તામ્ િલ્પ્યમ્તામ્ આસનાકન ચ ૧૭ 

આપત્યમ્તામ્ પતાિા શ્ચ રાિ માિિ  શ્ચ કસમ્ચ્યતામ્  ૧૮ 

સવે ચ તાળા૭૭વચરા િકણિા શ્ચ સ્વલમ્રુતા: 

િક્ષ્યામ ્કત્વતીયામ્ આસાત્ય કતષ્ટમ્ત ુનુ્રપ વેશ્શ્મન: ૧૯ 

તેવા૭૭યતન ચૈત્યેષુ સા૭ન્ન પક્ષા સ્સ તકક્ષણાઃ 

ઉપસ્તાપકયતવ્યા: સ્યુ માિલ્ય યોક્યા: પ્રતુિ્ પ્રતુિ્ ૨0 

તીિાિ૭કસ પત્તા યોતા શ્ચ સન્નત્તા મ્રષુ્ટ વાસસ: 

મહા રાજામ્િણમ્ સવે પ્રકવશમ્ત ુમહોતયમ ્૨૧ 

એવમ્ વ્યાકતશ્શ્ય કવપ્રા તૌ કરયા સ્તત્ર સકુનકષ્ટતૌ  

ચરતુ શ્ચૈવ ય ચ્ચષેમ ્પાકતિવાય કનવેત્ય ચ ૨૨  

 રુતમ્ ઇત્યે વ ચા૭પ્રતૂામ્ અકપિમ્ય િિત્પકતમ ્

 યતોક્ત વચનમ્ પ્રીતૌ હષિ યુક્તૌ કત્વિષિપૌ ૨૩ 

 તતઃ સુમન્ત્રમ્ ત્યુકતમાન્ રાજા વચનમ ્અપ્રવીત્ 

 રામઃ રુતા૭૭ત્મા પવતા શીરમ ્આનીયતામ ્ઇકત ૨૪ 

 સ તતકેત પ્રકતજ્ઞાય સમુન્ત્રો રાિ શાસનાત ્

 રામમ્ તત્રા૭૭નયામ્ ચરે રતેન રકતનામ ્વરમ ્૨૫ 

 અત તત્ર સમાસીના: તતા તશરતમ્ નુ્રપમ ્

 પ્રાચ્યો તીચ્યાઃ પ્રતીચ્યા શ્ચ તાકક્ષણાત્યા શ્ચ પકૂમપાઃ ૨૬ 

 મ્લચે્ચા શ્ચા૭૭યાિ શ્ચ ય ેચા૭ન્યે વન શૈલા૭ન્ત વાકસનઃ 
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 ઉપાસામ્ ચકરર ેસવે તમ્ તેવા ઇવ વાસવમ ્૨૭ 

 તેષામ ્મત્યે સ રાિકષિ: મરુતામ્ ઇવ વાસવઃ 

 પ્રાસાત સ્તો રતિતમ ્તતશાિ૭૭યાન્તમ્ આત્મિમ્ ૨૮ 

 િન્તવિ રાિ પ્રકતમમ ્લોિે કવક્યાત પૌરુષમ ્

 તીિિ  પાહુમ્ મહા સત્ત્વમ્ મત્ત માતઙ્ક િાકમનમ ્૨૯ 

 ચન્ત્રિાન્તા૭૭નનમ ્રામમ્ અતીવ કપ્રય તશિનમ ્

 રૂપૌતાયિ િુણૈઃ પુમ્સામ ્ત્રુકષ્ટ કચત્તા૭પહાકરણમ્ ૩0 

 િમાિ૭કપતપ્તાઃ પિિન્યમ ્હ્લાતયન્તમ્ ઇવ પ્રજાઃ 

 ન તતપિ સમાયાન્તમ્ પશ્શ્યમાનો નરા૭કતપઃ ૩૧ 

અવતાયિ સુમન્ત્ર સ્તમ ્રાિવમ્ સ્યન્તનોત્તમાત ્

 કપતુઃ સમીપમ ્િચ્ચન્તમ્ પ્રાઞ્િકલઃ પ્રુષ્ટતો૭ન્વિાત્ ૩૨ 

 સ તમ્ િૈલાસ શુ્રઙ્કાપમ ્પ્રાસાતમ્ નર પુમ્િવઃ 

 આરુરોહ નુ્રપમ ્ત્રષુ્ટમ્ સહ સૂતેન રાિવઃ ૩૩ 

 સ પ્રાઞ્િકલ રકપપ્રેત્ય પ્રણતઃ કપતુર૭કન્તિે 

 નામ સ્વમ ્શ્રાવયન્ રામો વવન્તે ચરણૌ કપતુઃ ૩૪ 

 તમ્ ત્રુષ્વા પ્રણતમ્ પાશ્વ ેરુતામ્િકલ પુટમ ્નુ્રપઃ 

 રુહ્યામ્િલૌ સમારુષ્ય સસ્વિ ેકપ્રયમ ્આત્મિમ્ ૩૫ 

 તસ્મ ૈચા૭પ્યકુતતમ્ શ્રીમાન્ મકણ િાઞ્ચન પૂકષતમ ્

 કતતેશ રાજા રુકચરમ્ રામાય પરમા૭૭સનમ્ ૩૬ 

 ત તા૭૭સનવરમ્ પ્રાપ્ય વ્યતીપયત રાિવઃ 

 સ્વયવે પ્રપયા મરેુમ ્ઉતયે કવમલો રકવઃ ૩૭ 

 તેન કવપ્રાિતા તત્ર સા સપા૭કપવ્યરોચત 

 કવમલ રહ નક્ષત્રા શારતી ત્યૌર ્ઇવેન્તુના ૩૮ 

 તમ્ પશ્શ્યમાનો નુ્રપકત સ્તતુોષ કપ્રયમ ્આત્મિમ ્

 અલમ્રુતમ્ ઇવા૭૭ત્માનમ્ આતશિ તલ સકમ્સ્તતમ્ ૩૯ 

 સ તમ્ સકસ્મતમ ્આપાષ્ય પુત્રમ ્પતુ્રવતામ્ વરઃ 

 ઉવા ચેતમ ્વચો રાજા તેવને્ત્રમ્ ઇવ િાશ્શ્યપઃ ૪0 

 જે્યષ્ટાયામ્ અકસ મે પત્ન્યામ્ સત્રુશ્શ્યામ્ સત્રશુઃ સુતઃ 

 ઉત્પન્ન સ્ત્વમ ્િુણ શે્રષ્ટો મમ રામા૭૭ત્મિઃ કપ્રયઃ ૪૧ 

 યત સ્ત્વયા પ્રજા શ્ચેમાઃ સ્વિુણૈ: અનુરકઞ્િતાઃ 

 તસ્માત્ ત્વમ ્પુષ્ય યોિેન યૌવરાજ્યમ ્અવાપ્નુકહ ૪૨ 

 િામત સ્ત્વમ ્પ્રરુત્યૈવ કવનીતો િુણવાન્ અકસ 

 િુણવ ત્ય૭કપ ત ુસ્નહેાત્ પુત્ર વક્ષ્યાકમ ત ેકહતમ ્૪૩  

પૂયો કવનયમ ્આસ્તાય પવ કનત્યમ ્કિતેકન્ત્રયઃ 
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 િામ રોત સમતુ્તાકન ત્યિતેા વ્યસનાકન ચ ૪૪ 

 પરોક્ષયા વતિમાનો વ્રતુ્ત્યા પ્રત્યક્ષયા તતા 

 અમાત્ય પ્રપ્રુતીઃ સવાિઃ પ્રરુતી શ્ચા૭નુરઞ્િય ૪૫ 

િોષ્ટા િારા૭૭યુતા િાર:ૈ રુત્વા સકન્નચયાન્ પહૂન્ ૪૬ 

 તુષ્ટા૭નુરક્ત પ્રરુકત: યઃ પાલયકત મેકતનીમ ્

 તસ્ય નન્તકન્ત કમત્રાકણ લપ્ત્વા અમ્રતુમ્ ઇવા૭મરાઃ ૪૭ 

 તસ્માત્ ત્વ મ૭કપ આત્માનમ્ કનયમ્ય એવમ્ સમાચર ૪૮ 

 ત ચ્ચતુ્વા સુહ્રતુ સ્તસ્ય રામ સ્ય કપ્રય િાકરણઃ 

 ત્વકરતાઃ શીરમ ્અપ્યેત્ય િૌસલ્યાયૈ ન્યવેતયન્ ૪૯ 

 સા કહરણ્યમ ્ચ િા શ્ચવૈ રત્નાકન કવકવતાકન ચ 

 વ્યાકતતશે કપ્રયા૭૭ક્યેપ્યઃ િૌસલ્યા પ્રમતોત્તમા ૫0 

 અતા૭કપવાત્ય રાજાનમ્ રતમ ્આરુહ્ય રાિવઃ 

 યયૌ સ્વમ ્ત્યુકતમ ત્વશે્શ્મ િનૌિૈઃ પ્રકતપૂકિતઃ ૫૧ 

 ત ેચા૭કપ પૌરા નુ્રપતે: વચ સ્તુ   

શુ્રત્વા તતા લાપમ્ ઇવષે્ટમા૭૭શુ 

નરને્ત્રમ ્આમન્ત્ય રુહાકણ િત્વા   

તેવાન્ સમાન્ અચુિ: અકત પ્રહ્રષુ્ટાઃ ૫૨  

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ત્રુતીય સિિ : 

ચતતુક સર્ક : 

 િતેષુ અત નુ્રપો પયૂઃ પૌરષેુ સહ મકન્ત્રકપઃ 

 મન્ત્રકયત્વા તત શ્ચરે કનશ્ચયજ્ઞઃ સ કનશ્ચયમ્ ૧ 

 શ્વ એવ પુષ્યો પકવતા શ્વો૭કપષેચ્યે સ્ત ુમે સતુઃ 

 રામો રાજીવ તામ્રા૭ક્ષો યૌવરાજ્ય ઇકત પ્રપુઃ ૨ 

 અતા૭ન્ત રુિહમ ્આકવશ્શ્ય રાજા તશરત સ્તતા 

 સૂતમ ્આજ્ઞાપયા માસ રામમ્ પુન: ઇહા૭૭નય ૩ 

 પ્રકતરુહ્ય સ ત ત્વાક્યમ ્સૂતઃ પુન: ઉપાયયૌ 

 રામ સ્ય પવનમ્ શીરમ ્રામમ્ આનકયતુમ ્પનુઃ ૪ 

 ત્વાર સ્તૈ: આવેકતતમ ્તસ્ય રામાયા૭૭િમનમ ્પુનઃ 

 શુ્રત્વવૈ ચા૭કપ રામ સ્તમ્ પ્રાપ્તમ ્શઙ્કા૭કન્વતો૭પવત્ ૫ 

 પ્રવેશ્શ્ય ચૈનમ ્ત્વકરતમ ્રામો વચનમ્ અપ્રવીત ્

 યત્ આિમન રુત્યમ ્તે પૂય સ્તત્ પ્રૂકહ અશેષતઃ ૬ 

 તમ્ ઉવાચ તતઃ સૂતો રાજા ત્વામ્ ત્રષુ્ટમ્ ઇચ્ચકત 

 શુ્રત્વા પ્રમાણમ ્અત્ર ત્વમ્ િમનાય ઇતરાય વા ૭ 

 ઇકત સૂત વચઃ શુ્રત્વા રામો૭ત ત્વરયા કન્વતઃ 
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 પ્રયયૌ રાિ પવનમ ્પુનર્ ત્રષુ્ટમ ્નરશે્વરમ ્૮ 

 તમ્ શુ્રત્વા સમ૭નપુ્રાપ્તમ્ રામમ્ તશરતો નુ્રપઃ 

 પ્રવેશયા માસ રુહમ ્કવવક્ષુઃ કપ્રયમ ્ઉત્તમમ ્૯ 

 પ્રકવશન્નેવ ચ શ્રીમાન્ રાિવો પવનમ ્કપતુઃ 

 તતશિ કપતરમ ્તૂરાત્ પ્રકણપત્ય રુતાઞ્િકલઃ ૧0 

 પ્રણમન્તમ્ સમુત્તાપ્ય તમ્ પકરષ્વજ્ય પૂકમપઃ 

 પ્રકતશ્શ્ય ચા૭સ્મ ૈરુકચરમ્ આસનમ ્પનુર૭પ્રવીત્ ૧૧ 

 રામ વ્રુત્તો૭કસ્મ તીિાિયુર્ પુક્તા પોિા મય ેકપ્સતાઃ 

 અન્નવકત્પઃ રતુ શતૈ સ્ત તષે્ટમ્ પૂકર તકક્ષણૈઃ ૧૨ 

 જાતમ્ ઇષ્ટમ્ અપત્યમ્ મે ત્વમ ્અત્યા૭નુપમમ ્પુકવ 

 તત્તમ ્ઇષ્ટમ ્અતીતમ્ ચ મયા પરુુષ સત્તમ ૧૩ 

 અનુપૂતાકન ચેષ્ટાકન મયા વીર સુિાન્ય૭કપ 

 તેવકષિ કપત્રુ કવપ્રાણામ ્અનુ્રણો૭કસ્મ તતા૭૭ત્મનઃ ૧૪ 

 ન કિકમ્ચત્ મમ િતિવ્યમ્ તવા૭ન્યત્રા૭કપષેચનાત ્

 અતો યત્ત્વામ ્અહમ ્પ્રયૂામ્ તન્મે ત્વમ ્િતુિમ૭હિકસ ૧૫ 

 અત્ય પ્રરુતયઃ સવાિ સ્ત્વામ્ ઇચ્ચકન્ત નરા૭કતપમ ્

 અત સ્ત્વામ્ યુવ રાજાનમ્ અકપષકે્ષ્યાકમ પુત્રિ ૧૬ 

 અકપ ચા૭ત્યા૭શુપાન ્રામ સ્વપ્નાન્ પશ્શ્યાકમ તારુણાન ્

 સકનિાિતા મહોલ્િા શ્ચ પતન્તીહ મહા સ્વનાઃ ૧૭ 

 અવષ્ટપ્તમ ્ચ મે રામ નક્ષત્રમ્ તારુણૈર્ રહૈઃ 

 આવેતયકન્ત તૈવજ્ઞાઃ સૂયાિ૭ઙ્કારિ રાહુકપઃ ૧૮ 

 પ્રાયેણ કહ કનકમત્તાનામ્ ઈત્રુશાનામ ્સમુત્પવે 

 રાજા કહ મ્રુત્યુમ ્આપ્નોકત િોરમ ્વા આપતમ્ રુચ્ચકત ૧૯ 

 તત ્યાવત્ એવ મે ચતેો ન કવમુમ્ચકમ્ત રાિવ 

 તાવત્ એવા૭કપકષઞ્ચસ્વ ચલા કહ પ્રાકણનામ ્મકતઃ ૨0 

 અત્ય ચન્ત્રો૭પ્યુપિતઃ પુષ્યાત્ પૂવિમ્ પુનવિસ ૂ

 શ્વઃ પુષ્ય યોિમ્ કનયતમ્ વક્ષ્યન્તે તૈવ કચન્તિાઃ ૨૧ 

 તત્ર પુષ્ય૭ેકપકષઞ્ચસ્વ મનસ્ ત્વરયતીવ મામ ્

 શ્વ સ્ત્વા૭હમ ્અકપષકે્ષ્યાકમ યૌવરાજે્ય પરમ્તપ ૨૨ 

 તસ્મા ત્ત્વયા૭ત્ય વ્રપ્રુકત કનશયેમ ્કનયતાત્મના 

 સહ વત્વોપવસ્તવ્યા તપિ પ્રસ્તર શાકયના ૨૩ 

 સુહ્રતુ શ્ચા પ્રમત્તા સ્ત્વામ્ રક્ષન્ત્વ૭ત્ય સમન્તતઃ 

 પવકન્ત પહુ કવક્નાકન િાયાિ ણ્યવેમ ્કવતાકન કહ ૨૪ 

 કવપ્રોકષત શ્ચ પરતો યાવત્ એવ પુરાત્ ઇતઃ 
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 તાવત્ એવ અકપષેિ સ્તે પ્રાપ્ત િાલો મતો મમ ૨૫ 

 િામમ ્િલુ સતામ્ વ્રુત્તે પ્રાતા ત ેપરતઃ કસ્તતઃ 

 જે્યષ્ટા૭નુવતી તમાિ૭૭ત્મા સાનુરોશો કિતેકન્ત્રયઃ ૨૬ 

 કિમ્ ત ુકચત્તમ ્મનુષ્યાણામ્ અકનત્યમ્ ઇકત મે મકતઃ 

 સતામ ્ચ તમિ કનત્યાનામ્ રુત શોકપ ચ રાિવ ૨૭ 

 ઇ ત્યુક્તઃ સો૭પ્યનુજ્ઞાતઃ શ્વો પાકવ ન્ય૭કપષેચન ે

 વ્રિકેત રામઃ કપતરમ્ અકપવાત્ય અપ્યયાત્ રુહમ ્૨૮ 

 પ્રકવશ્શ્ય ચા૭૭ત્મનો વેશ્શ્મ રાજ્ઞો કત્તષ્ટ૭ેકપષેચન ે

 તક્ષણેન ચ કનિિમ્ય માતુ: અન્તઃપુરમ્ યયૌ ૨૯ 

 તત્ર તામ ્પ્રવણામ્ એવ માતરમ ્ક્ષૌમ વાકસનીમ ્

 વાક્યતામ ્તેવતા૭૭િાર ેતતશિ૭યાચતીમ ્કશ્રયમ ્૩0 

 પ્રાિેવ ચ આિતા તત્ર સુકમત્રા લક્ષ્મણ સ્તતા 

 સીતા ચ આનાકયતા શુ્રત્વા કપ્રયમ ્રામા૭કપષેચનમ્ ૩૧ 

 તકસ્મન્ િાલે કહ િૌસલ્યા તસ્તૌ અમીકલતેક્ષણા 

 સુકમત્રયા૭૭ન્વાસ્ય માના સીતયા લક્ષ્મણેન ચ ૩૨ 

 શુ્રત્વા પુષ્યેણ પુત્ર સ્ય યૌવ રાજ્યા૭કપષેચનમ ્

 પ્રાણાયામેન પુરુષમ ્ત્યાયમાના િનાતિનમ્ ૩૩ 

 તતા સકનયમા મેવ સો૭કપિમ્યા૭કપવાત્ય ચ 

 ઉવાચ વચનમ ્રામો હષિયન્ તામ ્ઇતમ્ તતા ૩૪ 

 અમ્પ કપત્રા કનયકુ્તો૭કસ્મ પ્રજા પાલન િમિકણ 

 પકવતા શ્વો૭કપષેિો મે યતા મે શાસનમ ્કપતુઃ ૩૫ 

 સીતયા પ્યપુ વસ્તવ્યા રિનીયમ્ મયા સહ 

 એવમ્ રુકત્વ િુપાત્યાયૈઃ સહ મામ ્ઉક્તવાન્ કપતા ૩૬ 

 યાકન યા ન્ય૭ત્ર યોક્યાકન શ્વો પાકવ ન્ય૭કપષેચન ે

 તાકન મે મઙ્કળા ન્ય૭ત્ય વૈતેહ્યા શ્ચૈવ િારય ૩૭ 

 એત ચ્ચતુ્વા ત ુિૌસલ્યા કચરિાલા૭કપિાકિતમ ્

 હષિ પાષ્પ િલમ ્વાક્યમ્ ઇતમ્ રામમ ્અપાષત ૩૮ 

 વત્સ રામ કચરમ્ જીવ હતા સ્ત ેપકરપકન્તનઃ 

 જ્ઞાતીન્ મે ત્વમ ્કશ્રયા યુક્તઃ સુકમત્રાયા શ્ચ નન્તય ૩૯ 

 િલ્યાણ ેપત નક્ષત્રે મકય જાતો૭કસ પતુ્રિ 

 યેન ત્વયા તશરતો િુણ:ૈ આરાકતતઃ કપતા ૪0 

 અમોિમ ્પત મે ક્ષાન્તમ્ પુરુષે પુષ્િરકે્ષણ ે

 યેયમ ્ઇક્ષ્વાિુ રાજ્ય શ્રીઃ પુત્ર ત્વામ્ સમ્શ્રકયષ્યકત ૪૧ 

 ઇત્યે વમ્ ઉક્તો માત્રેતમ્ રામો પ્રાતરમ્ અપ્રવીત ્
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 પ્રાઞ્િકલમ ્પ્રહ્વમ ્આસીનમ્ અકપવીક્ષ્ય સ્મયકન્નવ ૪૨ 

 લક્ષ્મણ ેમામ ્મયા સાતિમ્ પ્રશાકત ત્વમ ્વસુમ્તરામ ્

 કત્વતીયમ ્મે૭ન્તરાત્માનમ્ ત્વામ્ ઇયમ્ શ્રી: ઉપકસ્તતા ૪૩ 

 સૌકમત્રે પુમ્ક્ષ્વ પોિામ ્સ્ત્વ કમષ્ટાન્ રાજ્ય પલાકન ચ 

 જીકવતમ ્ચ કહ રાજ્યમ્ ચ ત્વત્ અતિમ ્અકપિામયે ૪૪ 

 ઇત્યુક્ત્વા લક્ષ્મણમ ્રામો માતરૌ અકપવાત્ય ચ 

 અપ્યનુજ્ઞાપ્ય સીતામ્ ચ િિામ સ્વમ ્કનવેશનમ્ ૪૫ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ચતતુિ સિિ : 

પમ્ચમ સર્ક :         

 સકમ્તશ્શ્ય રામમ્ નુ્રપકતઃ શ્વો પાકવ ન્ય૭કપષેચન ે

 પુરોકહતમ ્સમાહૂય વકસષ્ટમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૧  

 િચ્ચોપવાસમ ્િાિુત્સ્તમ્ િારયા૭ત્ય તપો તન 

 શ્રી યશો રાજ્ય લાપાય વત્વા સહ યત વ્રતમ્ ૨ 

 તતેકત ચ સ રાજાનમ્ ઉક્ત્વા વતે કવતામ ્વરઃ 

 સ્વયમ ્વકસષ્ટો પિવાન્ યયૌ રામ કનવેશનમ ્૩ 

 ઉપવાસકયતુમ્ રામમ્  મમ્ત્રવન્ મમ્ત્ર િોકવત: 

 પ્રાહ્મમ ્રત વરમ ્યકુ્તમ્ આસ્તાય સતુ્રુટ વ્રત: ૪ 

 સ રામ પવનમ ્પ્રાપ્ય પાણ્ટુરા૭પ્ર િન પ્રપમ ્

 કતસ્રઃ િક્ષ્યા રત ેનૈવ કવવેશ મુકન સત્તમઃ  ૫ 

 તમ્ આિતમ ્રુકષમ્ રામ સ્ત્વર કન્નવ સસમ્પ્રમઃ 

 માનકયષ્યન્ સ માના૭હિમ્ કનશ્ચરામ કનવેશનાત્ ૬ 

 અપ્યેત્ય ત્વરમાણ શ્ચ રતાપ્યાશમ્ મનીકષણઃ 

 તતો૭વતારયા માસ પકરરુહ્ય રતાત્ સ્વયમ ્૭ 

 સ ચૈનમ ્પ્રકશ્રતમ ્ત્રુષ્વા સમ્પાષ્યા૭કપ પ્રસાત્ય ચ  

 કપ્રયા૭હિમ ્હષિયન્ રામમ્ ઇત્યુવાચ પુરોકહતઃ ૮ 

 પ્રસન્ન સ્ત ેકપતા રામ યૌવ રાજ્યમ ્અવાપ્સ્યકસ 

 ઉપવાસમ્ પવાન ્અત્ય િરોતુ સહ સીતયા ૯ 

 પ્રાત સ્ત્વામ્ અકપષકે્તા કહ યૌવ રાજે્ય નરા૭કતપઃ 

 કપતા તશરતઃ પ્રીત્યા યયાકતમ્ નહુષો યતા ૧0 

 ઇત્યુક્ત્વા સ તતા રામમ્ ઉપવાસમ્ યત વ્રતમ ્

 મન્ત્રવત્ િારયા માસ વૈતેહ્યા સકહતમ ્મકુનઃ ૧૧ 

 તતો યતાવત્ રામેણ સ રાજ્ઞા િુરુર૭કચિતઃ 

 અપ્યનુજ્ઞાપ્ય િાિુત્સ્તમ ્યયૌ રામ કનવેશનાત્ ૧૨ 

 સુહ્રકુત્પ સ્તત્ર રામો૭કપ તાન્ અનુજ્ઞાપ્ય સવિશઃ 
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 સપાકિતો કવવેશા૭ત તાન્ અનુજ્ઞાપ્ય સવિશઃ ૧૩ 

 હ્રષુ્ટ નારી નર યુતમ્ રામ વેશ્શ્મ તતા પપૌ 

 યતા મત્ત કત્વિ િણમ્ પ્રપલુ્લ નકળનમ્ સરઃ ૧૪ 

 સ રાિ પવન પ્રક્યા ત્તસ્મા ત્રામ કનવેશનાત ્

 કનિિ ત્ય તત્રુશ ેમાિિમ ્વકસષ્ટો િન સમ્વ્રતુમ ્૧૫ 

 પ્રુન્ત પ્રુન્તૈ: અયોત્યાયામ્ રાિ માિાિઃ સમન્તતઃ 

 પપૂવ:ુ અકપસમ્પાતાઃ િુતૂહલ િનૈ: વ્રુતાઃ ૧૬ 

 િન પ્રુન્ત ઊકમિ સમ્િષિ હષિ સ્વનવત સ્તતા 

 પપૂવ રાિ માિિ સ્ય સાિર સ્યેવ કનસ્વનઃ ૧૭ 

 કસક્ત સમ્મ્રુષ્ટ રત્યા કહ તત૭હ વિન માકલની 

 આસીત્ અયોત્યા નિરી સમુકચ્ચ્િત રુહ ત્વજા ૧૮ 

 તતા હ્ય૭યોત્યા કનલયઃ સ સ્ત્રી પાલા૭પલો િનઃ 

 રામા૭કપષેિમ્ આિાિન્ આિાિ તુતયમ ્રવેઃ ૧૯ 

 પ્રજા૭લમ્િાર પૂતમ્ ચ િન સ્યા૭૭નન્ત વતિનમ્ 

 ઉત્સુિો૭પૂ જ્જનો ત્રષુ્ટમ્ તમ્ અયોત્યા મહોત્સવમ્ ૨0 

 એવમ્ તમ્ િન સમ્પાતમ્ રાિ માિિમ ્પુરોકહતઃ 

 વ્યહૂ કન્નવ િનૌિમ ્તમ્ શનૈ રાિ િુલમ ્યયૌ ૨૧ 

 કસતા૭પ્ર કશિર પ્રક્યમ ્પ્રાસાતમ્ અકતરુહ્ય સઃ 

 સમીયાય નરને્ત્રણે શરેણેવ પ્રુહસ્પકતઃ ૨૨ 

 તમ્ આિતમ ્અકપપ્રકે્ષ્ય કહત્વા રાજા૭૭સનમ ્નુ્રપઃ 

 પપ્રચ્ચ સ ચ તસ્મ ૈતત ્રુતમ્ ઇત્ય૭પ્યવેતયત્ ૨૩ 

તેન ચૈવ તતા તલુ્યમ ્સહા૭૭સીના સ્સપાસત: 

આસનેપ્ય: સમુત્તસ્તુ: પિૂયમ્ત: પુરોકહતમ ્૨૪ 

 િુરુણા ત્વ પ્યનુજ્ઞાતો મનિુૌિમ્ કવસ્રજુ્ય તમ્ 

 કવવેશાન્તઃ પુરમ્ રાજા કસમ્હો કિકર િુહામ ્ઇવ ૨૫ 

 તત ્અર્યવેષ પ્રમતા િનાિુલમ્  

મહેન્ત્ર વેશ્શ્મ પ્રકતમમ્ કનવેશનમ ્

 વ્યતીપયમ્ શ્ચારુ કવવેશ પાકતિવઃ  

શશીવ તારા િણ સમ્િુલમ્ નપઃ  ૨૬ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણે અયોત્યા િામ્ટે પમ્ચમ સિિ : 

ષષ્ટ સ્સર્ક :  

 િતે પુરોકહત ેરામઃ સ્નાતો કનયત માનસઃ 

 સહ પત્ન્યા કવશાલાક્ષ્યા નારાયણમ ્ઉપાિમત્ ૧ 

 પ્રરુહ્ય કશરસા પાત્રીમ્ હકવષો કવકતવ ત્તતા 
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 મહતે તૈવતા યાજ્યમ ્િુહાવ જ્વકલતે૭નલે ૨ 

 શેષમ્ ચ હકવષ સ્તસ્ય પ્રાશ્શ્યા આશાસ્ય આત્મનઃ કપ્રયમ ્

 ત્યાયન્ નારાયણમ ્તવેમ્ સ્વા૭૭સ્તીણ ેિુશ સમ્સ્તર ે૩ 

 વાક્યતઃ સહ વૈતહે્યા પતૂ્વા કનયત માનસઃ 

 શ્રીમત્યા૭૭યતને કવષ્ણોઃ કશશ્શ્યે નર વરા૭૭ત્મિઃ ૪ 

 એિ યામા૭વકશષ્ટાયામ્ રાયામ ્પ્રકતકવપુત્ય સઃ 

 અલમ્િાર કવકતમ્ રુત્સ્નમ્ િારયા માસ વેશ્શ્મનઃ ૫ 

 તત્ર શુ્રણ્વન ્સુિા વાચઃ સૂત માિત વકન્તનામ્ 

 પૂવાિમ્ સમ્ત્યામ્ ઉપાસીનો િજાપ યતમાનસઃ ૬ 

 તુષ્ટાવ પ્રણત શ્ચૈવ કશરસા મતુસતૂનમ ્ 

 કવમલ ક્ષૌમ સમ્વીતો વાચયા માસ ચ કત્વજાન્ ૭ 

 તેષામ ્પણુ્યાહ િોષો૭ત િમ્પીર મતુર સ્તતા 

 અયોત્યામ્ પૂરયા માસ તૂયિ િોષા૭નુનાકતતઃ ૮ 

 રુતો પવાસમ્ ત ુતતા વૈતેહ્યા સહ રાિવમ ્

 અયોત્યા કનલયઃ શુ્રત્વા સવિઃ પ્રમુકતતો િનઃ ૯ 

 તતઃ પૌર િનઃ સવિઃ શુ્રત્વા રામા૭કપષચેનમ ્

 પ્રપાતામ ્રિનીમ ્ત્રુષ્વા ચરે શોપકયતુમ્  પુરીમ ્૧0 

 કસતા૭પ્ર કશિરા૭૭પષેુ તેવતા૭૭યતનેષુ ચ 

 ચતુષ્પતષેુ રત્યાસુ ચૈત્યે ષ્વટ્ટાલિેષુ ચ ૧૧ 

 નાના પણ્ય સમ્રુત્તેષુ વકણજામ્ આપણેષ ુચ 

 િુટુકમ્પનામ્ સમ્રતુ્તેષુ શ્રીમત્સુ પવનષેુ ચ ૧૨ 

 સપાસુ ચૈવ સવાિસુ વ્રકુ્ષષે્વા૭૭લકક્ષતેષુ ચ 

 ત્વજાઃ સમુકચ્ચ્િતા કશ્ચત્રાઃ પતાિા શ્ચા૭પવમ્ સ્તતા ૧૩ 

 નટ નતિિ સમ્િાનામ ્િાયિાનામ્ ચ િાયતામ ્

 મનઃ િણિ સુિા વાચઃ શુશુ્રવુ શ્ચ તત સ્તતઃ ૧૪ 

 રામા૭કપષેિ યકુ્તા શ્ચ િતા શ્ચરુ કમિતો િના: 

 રામા૭કપષેિે સમ્પ્રાપ્તે ચત્વરષેુ રુહેષુ ચ ૧૫ 

 પાલા અકપ રીટમાના રુહ ત્વારષેુ સમ્િશઃ 

 રામા૭કપષેિ સમ્યકુ્તા શ્ચરુરવે કમતઃ િતાઃ ૧૬ 

 રુત પુષ્પોપ હાર શ્ચ તપૂ િન્તાકત વાકસતઃ 

 રાિ માિિ ઃ રુતઃ શ્રીમાન્ પૌર ૈરામા૭કપષેચને ૧૭ 

 પ્રિાશી િરણા૭તિમ્ ચ કનશા૭૭િમન શઙ્કયા 

 તીપ વ્રકુ્ષામ્ સ્તતા ચરુ: અનુ રત્યાસુ સવિશઃ ૧૮ 

 અલમ્િારમ્ પુર સ્યૈવમ્ રુત્વા તત ્પુર વાકસનઃ 
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 આિામ્ક્ષમાણા રામ સ્ય યૌવ રાજ્યા૭કપષેચનમ્ ૧૯ 

 સમેત્ય સમ્િશઃ સવે ચત્વરષેુ સપાસુ ચ 

 િતયન્તો કમત સ્તત્ર પ્રશશમ્સુ: િના૭કતપમ ્૨0 

 અહો મહાત્મા રાજા૭યમ્ ઇક્ષ્વાિુ િુલ નન્તનઃ 

 જ્ઞાત્વા યો વ્રુત્તમ્ આત્માનમ્ રામમ ્રાજે્ય૭કપષેક્ષ્યકત ૨૧ 

 સવે સ્ય૭નુરુહીતાઃ સ્મ ય ન્નો રામો મહીપકતઃ 

 કચરાય પકવતા િોપ્તા ત્રુષ્ટ લોિ પરાવરઃ ૨૨ 

 અનુત્તત મના કવત્વાન ્તમાિત્મા પ્રાત્રુ વત્સલઃ 

 યતા ચ પ્રાત્રુષુ કસ્નક્ત સ્તતા૭સ્મા સ્વ૭કપ રાિવઃ ૨૩ 

 કચરમ્ જીવતુ તમાિત્મા રાજા તશરતો૭નિઃ 

 ય ત્પ્રસાતે ના૭કપકષક્તમ્ રામમ્ ત્રક્ષ્યામહે વયમ્ ૨૪ 

 એવમ્ કવતમ ્િતયતામ ્પૌરાણામ ્શશુુ્રવ ુસ્તતા 

 કતક્પ્યો૭કપ શુ્રત વ્રુત્તાન્તાઃ પ્રાપ્તા જાનપતા િનાઃ ૨૫ 

 ત ેત ુકતક્પ્યઃ પુરીમ ્પ્રાપ્તા ત્રષુ્ટમ ્રામા૭કપષેચનમ ્

 રામ સ્ય પૂરયા માસુઃ પુરીમ ્જાનપતા િનાઃ ૨૬ 

 િનૌિૈ: ત:ૈ કવસપિકત્પઃ શુશુ્રવે તત્ર કનસ્વનઃ 

 પવિસૂતીણિ વેિસ્ય સાિર સ્યેવ કનસ્વનઃ ૨૭ 

 તત સ્ત કતન્ત્ર ક્ષય સકન્નપમ ્પુરમ્  

કતત્રકુ્ષુકપર્ જાનપતૈ રુપાિતૈઃ 

 સમન્તતઃ સસ્વનમ્ આિુલમ્ પપૌ  

સમુત્રયાતોકપ કરવાણિ વોતિમ્  ૨૮   

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ષષ્ટ સ્સિિ :  

સપ્તમ સ્સર્ક :  

  જ્ઞાકત તાસી યતો જાતા િૈિેય્યા સ્ત ુસહોકષતા 

 પ્રાસાતમ્ ચન્ત્ર સમ્િાશમ્ આરુરોહ યત્રુચ્ચયા ૧ 

 કસક્ત રાિ પતામ ્રુત્સ્નામ્ પ્રિીણિ િુસુમોત્િરામ્ 

 અયોત્યામ્ મન્તરા તસ્માત્ પ્રાસાતાત્ અન્વવૈક્ષત ૨ 

 પતાિાકપ: વરા૭હાિકપ ત્વિિ ૈશ્ચ સમલમ્ રુતામ ્

વ્રુતામ ્ચન્તપતૈ શ્ચા૭કપ કશરઃ સ્નાત િનૈ વ્રુિતામ ્૩ 

માલ્ય મોતિ હસ્તૈ શ્ચ કત્વિમે્ત્રૈ: અકપનાકતતામ ્

શુક્લ તેવ રુહ ત્વારામ ્સવિ વાકતત્ર કનસ્વનામ્ ૪ 

સમ્પ્રહ્રષુ્ટ િનાિીણાિમ ્પ્રહ્મ િોષા૭કપ નાકતતામ્  

પ્રહ્રષુ્ટ વર હસ્ત્ય૭શ્વામ ્સમ્પ્રણકતિત િો વ્રુષામ ્૫ 

પ્રહ્રષુ્ટ મકુતતૈ: પૌર:ૈ ઉકચ્ચ્િત ત્વિ માકલનીમ ્



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 17 of 276 
 

અયોત્યામ્ મમ્તરા ત્રુષ્વા પરમ્ કવસ્મયમા૭૭િતા ૬ 

પ્રહષોત્પલુ્લ નયનામ ્પામ્ટુર ક્ષૌમ વાકહનીમ ્

અકવતૂર ેકસ્તતામ ્ત્રુષ્વા તાત્રીમ્ પપ્રચ્ચ મન્તરા ૭ 

 ઉત્તમે ના૭કપસમ્યકુ્તા હષેણા૭તિ પરા સતી 

 રામ માતા તનમ્ કિમ્ નુ િનેપ્યઃ સમ્પ્રયચ્ચકત ૮ 

 અકતમાત્ર પ્રહષો૭યમ ્કિમ્ િન સ્ય ચ શમ્સ મે 

 િારકયષ્યકત કિમ્ વા૭કપ સમ્પ્રહ્રષુ્ટો મહીપકતઃ ૯ 

 કવતીયિમાણા હષેણ તાત્રી પરમયા મતુા 

 આચચક્ષે૭ત િુપ્જાયૈ પૂયસીમ્ રાિવ કશ્રયમ્ ૧0 

 શ્વઃ પુષ્યેણ કિત રોતમ ્યૌવ રાજે્યન રાિવમ્ 

 રાજા તશરતો રામમ્ અકપષેચકયતા૭નિમ ્૧૧ 

 તાયા સ્ત ુવચનમ્ શુ્રત્વા િુપ્જા કક્ષપ્રમ ્અમકષિતા 

 િૈલાસ કશિરાિારાત્ પ્રાસાતાત્ અવરોહત ૧૨ 

 સા તહ્યમાના િોપને મન્તરા પાપ તકશિની 

 શયાનામ ્એત્ય િૈિેયીમ્ ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૧૩ 

 ઉકત્તષ્ટ મટેૂ કિમ્ શેષ ેપયમ્ ત્વામ્ અકપવતિત ે

 ઉપપ્લુત મહૌિેન કિમ્ આત્માનમ્ ન પુત્યસે  ૧૪ 

 અકનષ્ટ ેસપુિાિાર ેસૌપાક્યેન કવિત્તસ ે

 ચલમ્ કહ તવ સૌપાક્યમ ્નત્યઃ સ્રોત ઇવોષ્ણિે ૧૫ 

 એવમ્ ઉક્તા ત ુિૈિેયી રુષ્ટયા પરુષમ ્વચઃ 

 િુપ્િયા પાપ તકશિન્યા કવષાતમ્ અિમત ્પરમ્ ૧૬ 

 િૈિેયી ત્વ૭પ્રવીત્ િુપ્જામ્ િકચ્ચત્ ક્ષેમમ ્ન મન્તર ે

 કવષણ્ણ વતનામ્ કહ ત્વામ્ લક્ષયે પ્રુશ તુઃકિતામ ્૧૭ 

 મન્તરા ત ુવચઃ શુ્રત્વા િૈિેય્યા મતુરા૭ક્ષરમ્ 

 ઉવાચ રોત સમ્યકુ્તા વાક્યમ્ વાક્ય કવશારતા ૧૮ 

 સા કવષણ્ણતરા પતૂ્વા િુપ્જા તસ્યા કહતૈકષણી 

 કવષાતયન્તી પ્રોવાચ પેતયન્તી ચ રાિવમ્ ૧૯ 

 અક્ષેમમ ્સુમહત્ તકેવ પ્રવ્રુત્તમ્ ત્વ કત્વનાશનમ ્

 રામમ્ તશરતો રાજા યૌવ  રાજે્ય૭કપષેક્ષ્યકત ૨0 

 સા૭સ્મ્ય૭િાતે પયે મક્ના તુઃિ શોિ સમકન્વતા 

 તહ્ય માના૭નલે નેવ ત્વત્  કહતાતિમ્ ઇહા૭૭િતા ૨૧ 

 તવ તુઃિેન િૈિેકય મમ તુઃિમ્ મહ ત્પવેત ્

 ત્વ ત્વ્રતુ્તૌ મમ વ્રુકત્ત શ્ચ પવેત્ અત્ર ન સમ્શયઃ ૨૨ 

 નરા૭કતપ િુલ ેજાતા મકહષી ત્વમ ્મહીપતેઃ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 18 of 276 
 

 ઉરત્વમ ્રાિ તમાિણામ્ િતમ્ તેકવ ન પુત્યસે ૨૩ 

 તમિ વાતી શટો પતાિ િક્ષ્ણ વાતી ચ તારુણઃ 

 શુત્ત પાવ ેન જાનીષે ત ેનૈવમ્ અકત સકમ્તતા ૨૪ 

 ઉપકસ્તતમ્ પ્રયુમ્જાન સ્ત્વકય સાન્ત્વમ્ અનતિિમ ્

 અતેને વા૭ત્ય ત ેપતાિ િૌસલ્યામ્ યોિકયષ્યકત ૨૫ 

 અપવાહ્ય સ તુષ્ટાત્મા પરતમ્ તવ પન્તુષુ 

 િાલ્યે સ્તાપકયતા રામમ્ રાજે્ય કનહત િમ્ટિે ૨૬ 

 શત્રુઃ પકત પ્રવાતેન માત્રેવ કહત િામ્યયા 

 આશીકવષ ઇવામ્િે ન પાલે પકરહ્રતુ સ્ત્વયા ૨૭ 

 યતા કહ િુયાિત્ સપો વા શત્રુ વાિ પ્રત્યુપેકક્ષતઃ 

 રાજ્ઞા તશરતે ના૭ત્ય સપુત્રા ત્વમ ્તતા રુતા ૨૮ 

 પાપેના૭નુ્રત સાન્ત્વને પાલે કનત્યમ ્સુિોકચત ે

 રામમ્ સ્તાપયતા રાજે્ય સા૭નુપન્તા હતા હ્ય૭કસ ૨૯ 

 સા પ્રાપ્ત િાલમ્ િૈિેકય કક્ષપ્રમ્ િુરુ કહતમ ્તવ 

 ત્રાયસ્વ પુત્રમ ્આત્માનમ્ મામ ્ચ કવસ્મય તશિને ૩0 

 મન્તરાયા વચઃ શુ્રત્વા શયના સા શુપા૭૭નના 

ઉત્તસ્તૌ હષિ સમ્પૂણાિ ચમ્ત્ર લેિેવ શારતી ૩૧ 

અતીવ સા ત ુસમ્તષુ્ટા િૈિેયી કવસ્મયા૭કન્વતા  

 એિમ ્આપરણમ્ તસ્યૈ િુપ્જાય ૈપ્રતતૌ શુપમ્ ૩૨ 

 તત્ત્વા ત્વા૭૭પરણમ ્તસ્યૈ િુપ્જાય ૈપ્રમતોત્તમા 

 િૈિેયી મન્તરામ્ હ્રષુ્ટા પુન: એવ અપ્રવીત ્ઇતમ ્૩૩ 

 ઇતમ્ ત ુમન્તર ેમહ્યમ ્આક્યાકસ પરમમ ્કપ્રયમ ્

 એતન્ મે કપ્રયમ ્આક્યાતુઃ કિમ્ વા પયૂઃ િરોકમ તે ૩૪ 

 રામ ેવા પરત ેવા૭હમ ્કવશેષમ્ નોપલક્ષય ે

 તસ્માત્ તુષ્ટા૭કસ્મ ય ત્રાજા રામમ્ રાજે્ય૭કપષેક્ષ્યકત ૩૫ 

 ન મે પરમ્ કિકમ્ચ કતત સ્ત્વયા પનુઃ    

કપ્રયમ ્કપ્રયાહે સુવચમ ્વચઃ પરમ્ 

 તતા હ્યવોચ સ્ત્વ મતઃ કપ્રયોત્તરમ્  

વરમ ્પરમ્ ત ેપ્રતતાકમ તમ્ વ્રુણુ ૩૬ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  સપ્તમ સ્સિિ :  

અષ્ટમ સ્સર્ક ઃ  

 મન્તરા ત્વ૭પ્યસૂયૈનામ ્ઉત્સ્રજુ્યા૭૭પરણમ ્ચ તત ્

 ઉવાચેતમ્ તતો વાક્યમ ્િોપ તુઃિ સમકન્વતા ૧ 

 હષિમ ્કિમ્ ઇતમ્ અસ્તાને રુતવત્ય૭કસ પાકલશ ે
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 શોિ સાિર મત્યસ્તમ્ આત્માનમ્ ના૭વપુત્યસે ૨ 

મનસા પ્રહસાકમ ત્વામ ્તેવી ત:ુિા૭કતિતા સતી  

ય ચ્ચોકચતવ્ય ેહ્રુષ્ટા૭કસ પ્રાપ્યેતમ્ વ્યસનમ્ મહત્ ૩ 

શોચાકમ તુમિકતત્વમ ્ત ેિા કહ પ્રાજ્ઞા પ્રહષિયેત ્

અર ેસ્સપત્ની પતુ્ર સ્ય વ્રુકત્તમ્ મ્રુત્યો કરવા૭૭િતામ્ ૪ 

પરતા તેવ રામ સ્ય રાજ્ય સાતારણા ત્પયમ ્

ત કત્વકચમ્ત્ય કવષણ્ણા૭કસ્મ પયમ ્પીતાત્ કહ જાયત ે૫ 

લક્ષ્મણો કહ મહેષ્વાસો રામમ્ સવાિત્મના િત: 

શત્રુક્ન શ્ચા૭કપ પરતમ ્િાિુસ્તમ્ લક્ષ્મણો યતા ૬ 

પ્રત્યાસન્ન રમેણા૭કપ પરત સ્યૈવ પાકમકન  

રાજ્ય રમો કવપ્રરુષ્ટ સ્તયો: તાવત્ િનીયસો: ૭ 

કવતુષ: ક્ષત્ર ચાકરત્રે પ્રાજ્ઞ સ્ય પ્રાપ્ત િાકરણ: 

પયા ત્પ્રવેપ ેરામ સ્ય કચન્તયમ્તી તવા૭૭ત્મિમ ્૮ 

સુપિા િલુ િૌસલ્યા યસ્યાઃ પુત્રો૭કપષેક્ષ્યત ે

 યૌવ રાજે્યન મહતા શ્વઃ પુષ્યેણ કત્વિોત્તમૈઃ ૯ 

 પ્રાપ્તામ્ સુમહતીમ ્પ્રીકતમ્ પ્રતીતામ્ તામ ્હતકત્વષમ ્

 ઉપસ્તાસ્યકસ િૌસલ્યામ્ તાસીવ ત્વમ ્રુતામ્િકલઃ ૧0 

 એવમ્ ચે ત્ત્વમ ્સહા૭સ્માકપ સ્તસ્યા: પ્રેષ્યા પકવષ્યકસ 

 પુત્ર સ્ય તવ રામ સ્ય પ્રેષ્ય પાવમ્ િકમષ્યકત ૧૧ 

 હ્રષુ્ટાઃ િલુ પકવષ્યકન્ત રામ સ્ય પરમાઃ કસ્ત્રયઃ 

 અ પ્રહ્રષુ્ટા પકવષ્યકન્ત સ્નષુા સ્ત ેપરત ક્ષય ે૧૨ 

 તામ ્ત્રુષ્વા પરમ પ્રીતામ ્પ્રુવન્તીમ્ મન્તરામ ્તતઃ 

 રામ સ્યૈવ િુણાન્ તેવી િૈિેયી પ્રશશમ્સ હ ૧૩ 

 તમિજ્ઞો િુરુકપ તાિન્તઃ રુતજ્ઞઃ સત્યવાિ્ શુકચઃ 

 રામો રાજ્ઞઃ સતુો જે્યષ્ટો યૌવ રાજ્યમ ્અતો૭હિકત ૧૪ 

 પ્રાત્રનૂ્ પ્રુત્યામ્ શ્ચ તીિાિયુઃ કપત્રુવત્ પાલકયષ્યકત 

 સમ્તપ્યસે િતમ્ િુપ્િ ેશુ્રત્વા રામા૭કપષેચનમ ્૧૫ 

 પરત શ્ચા૭કપ રામ સ્ય ત્રુવમ્ વષિ શતાત્ પરમ્ 

 કપત્રુ પતૈામહમ ્રાજ્યમ ્અવાપ્સ્યકત નરષિપઃ ૧૬ 

 સા ત્વમ ્અપ્યતુયે પ્રાપ્તે વતિમાને ચ મન્તર ે

 પકવષ્યકત ચ િલ્યાણ ેકિમ૭તિમ્ પકરતપ્ય સે ૧૭ 

 યતા મે પરતો માન્ય સ્તતા પૂયો૭કપ રાિવ: 

 િૌસલ્યા તો૭કતકરક્તમ ્ચ સ ત ુશશૂુ્રષતે કહ મામ ્૧૮ 

 રાજ્યમ ્યકત કહ રામ સ્ય પરતસ્યા૭કપ ત ત્તતા  



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 20 of 276 
 

 મન્યત ેકહ યતા૭૭ત્માનમ્ તતા પ્રાત્રૂમ્ સ્તુ રાિવ: ૧૯ 

 િૈિેય્યા વચનમ ્શુ્રત્વા મન્તરા પ્રુશ તુઃકિતા 

 તીિિમ્ ઉષ્ણમ ્કવકનશ્શ્શ્વસ્ય િૈિેયીમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૨0 

 અનતિ તકશિની મૌક્યાિત્ ન આત્માનમ ્અવપતુ્યસે 

 શોિ વ્યસન કવસ્તીણ ેમજ્જન્તી તુઃિ સાિર ે૨૧ 

 પકવતા રાિવો રાજા રાિવ સ્ય ચ યઃ સુતઃ 

 રાિ વમ્શાત્ ત ુિૈિેકય પરતઃ પકરહાસ્યતે ૨૨ 

 ન કહ રાજ્ઞઃ સતુાઃ સવે રાજે્ય કતષ્ટકન્ત પાકમકન 

 સ્તાપ્યમાનેષુ સવેષુ સમુહાન્ અનયો પવેત ્૨૩ 

 તસ્મા જ્જે્યષ્ટે કહ િૈિેકય રાજ્ય તમ્ત્રાકણ પાકતિવાઃ 

 સ્તાપયકમ્ત અનવત્યાકમ્િ િુણવત્સુ ઇતર ેષ્વ૭કપ ૨૪ 

 અસૌ અત્યન્ત કનપિક્ન સ્તવ પતુ્રો પકવષ્યકત 

 અનાતવત્ સુિેપ્ય શ્ચ રાિ વમ્શા ચ્ચ વત્સલે ૨૫ 

 સાહમ્ ત્વત૭ત ેસમ્પ્રાપ્તા ત્વમ ્ત ુમામ ્ના૭વપુત્યસે 

 સપકત્ન વ્રતુ્તૌ યા મે ત્વમ્ પ્રતેયમ ્તાતુમ્ ઇચ્ચકસ ૨૬ 

 ત્રુવમ્ ત ુપરતમ્ રામઃ પ્રાપ્ય રાજ્યમ ્અિમ્ટિમ્ 

 તેશા૭ન્તરમ ્વા નકયતા લોિા૭ન્તરમ ્અતા૭કપ વા ૨૭ 

  પાલ એવ કહ માતુલ્યમ્ પરતો નાકયત સ્ત્વયા 

  સકન્નિષાિ ચ્ચ સૌહાતિમ ્જાયતે સ્તાવર ેષ્વ૭કપ ૨૮ 

 પરત સ્યા પ્ય૭નુવશ શ્શ્શત્રુક્નો૭કપ સમાિત: 

 લક્ષ્મણો કહ યતા રામમ ્તતા૭સૌ પરતમ ્િત: ૨૯ 

 શૂ્રયતે કહ ત્રુમ: િકશ્ચ ચ્ચેત્તવ્યો વન જીકવકપ: 

 સકન્નિષાિ કતષીિાકપ મોકચત: પરમા ત્પયાત્ ૩0 

 િોપ્તા કહ રામમ્ સૌકમકત્ર લિક્ષ્મણમ ્ચા૭કપ રાિવઃ 

 અકશ્વનો: ઇવ સૌપ્રાત્રમ ્તયો લોિેષુ કવશુ્રતમ્ ૩૧ 

 તસ્મા ન્ન લક્ષ્મણ ેરામઃ પાપમ્ કિકમ્ચત ્િકરષ્યકત 

 રામ સ્તુ પરત ેપાપમ ્િુયાિત્ ઇકત ન સમ્શયઃ ૩૨ 

 તસ્માત ્રાિ રુહાત્ એવ વનમ ્િચ્ચતુ ત ેસુતઃ 

 એતત્ કહ રોચતે મહ્યમ ્પ્રુશમ્ ચા૭કપ કહતમ ્તવ ૩૩ 

 એવમ્ ત ેજ્ઞાકત પક્ષ સ્ય શે્રય શ્ચૈવ પકવષ્યકત 

 યકત ચેત્ પરતો તમાિત ્કપયમ્ રાજ્યમ ્અવાપ્સ્યકત ૩૪ 

 સ ત ેસુિોકચતો પાલો રામ સ્ય સહિો કરપુઃ 

 સમ્રુત્તા૭તિ સ્ય નષ્ટા૭તો જીકવષ્યકત િતમ્ વશે ૩૫ 

 અકપત્રુતમ ્ઇવા૭રણ્ય ેકસમ્હેન િિ યૂતપમ ્
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 પ્રચ્ચાત્યમાનમ્ રામેણ પરતમ્ ત્રાતુમ ્અહિકસ ૩૬ 

 તપાિત્ કનરારુતા પૂવિમ્ ત્વયા સૌપાક્યવત્તયા 

 રામ માતા સપત્ની ત ેિતમ્ વૈરમ ્ન શાતયતે્ ૩૭ 

 યતા કહ રામઃ પ્રુકતવીમ ્અવાપ્સ્યકત    

ત્રુવમ્ પ્રનષ્ટો પરતો પકવષ્યકત 

 અતો કહ સકમ્ચન્તય રાજ્યમ્ આત્મિ ે  

પર સ્ય ચૈવા૭ત્ય કવવાસ િારણમ ્૩૮  

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  અષ્ટમ સ્સિિ ઃ 

નિમ સ્સર્ક : 

 એવમ્ ઉક્તા ત ુિૈિેયી રોતેન જ્વકલતા૭૭નના 

 તીિિમ્ ઉષ્ણમ ્કવકનશ્શ્શ્વસ્ય મન્તરામ ્ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૧ 

 અત્ય રામમ્ ઇતઃ કક્ષપ્રમ્ વનમ ્પ્રસ્તાપયા મ્ય૭હમ ્

 યૌવ રાજે્યન પરતમ ્કક્ષપ્રમ્ એવા૭કપ ષચેયે ૨ 

 ઇતમ્ કત્વતાનીમ ્સમ્પશ્શ્ય િેનોપાયેન મન્તર ે

 પરતઃ પ્રાપ્નુયાત્ રાજ્યમ્ ન ત ુરામઃ િતમ્ચન ૩ 

 એવમ્ ઉક્તા તયા તવે્યા મન્તરા પાપ તકશિની 

 રામા૭તિમ્ ઉપકહમ્સન્તી િૈિેયીમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત ્૪ 

હન્તેતાનીમ્ પ્રવક્ષ્યાકમ િૈિેકય શૂ્રયતામ્ ચ મે 

યતા ત ેપરતો રાજ્યમ ્પુત્રઃ પ્રાપ્સ્યકત િેવલમ્ ૫ 

કિમ્ ન સ્મરકસ િૈિેકય સ્મરમ્તી વા કનિૂહસે  

ય તુચ્યમાન0 આત્મા૭તિમ્ મત્ત સ્ત્વમ ્શ્રોતુ કમચ્ચકસ ૬ 

મયોચ્યમાનમ્ યકત ત ેશ્રોતુમ્ ચમ્તો કવલાકસકન  

શૂ્રયતા મ૭કપતાસ્યાકમ શુ્રત્વા ચા૭કપ કવમુ્રશ્શ્યતામ ્૭ 

 શુ્રત્વવૈમ્ વચનમ્ તસ્યા મન્તરાયા સ્તુ િૈિયી 

 કિકમ્ચત્ ઉત્તાય શયનાત્ સ્વા સ્તીણાિત્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૮ 

 િતય ત્વમ ્મમોપાયમ ્િેનોપાયને મન્તર ે

 પરતઃ પ્રાપ્નુયા ત્રાજ્યમ્ ન ત ુરામઃ િતમ્ચન  ૯ 

 એવમ્ ઉક્તા તયા તવે્યા મન્તરા પાપ તકશિની 

 રામાતિમ ્ઉપકહમ્સન્તી િુપ્જા વચનમ્ અપ્રવીત ્૧0 

 તવ તેવા૭સુર ેયતુ્તે સહ રાિકષિકપઃ પકતઃ 

 અિચ્ચત્ ત્વામ્ ઉપાતાય તેવરાિ સ્ય સાહ્યરુત્ ૧૧ 

 કતશમ્ આસ્તાય િૈિેકય તકક્ષણામ્ તણ્ટિાન્ પ્રકત 

 વિૈયન્તમ્ ઇકત ક્યાતમ્ પુરમ્ યત્ર કતકમત્વિઃ ૧૨ 

 સ શમ્પર ઇકત ક્યાતઃ શતમાયો મહા૭સુરઃ 
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 તતૌ શર સ્ય સમ્રામમ્ તેવ સમ્િૈ: અકનકિિતઃ ૧૩ 

 તકસ્મન્ મહકત સમ્રામ ેરાજા તશરત સ્તતા 

 રાત્રૌ પ્રસુપ્તાન્ ક્નકમ્ત સ્મ તરસા આસાત્ય રાક્ષસા: ૧૪ 

તત્રા૭િરોન ્ન્મહ ત્યુત્તમ્ રાજા તશરત સ્તતા  

 અસુર ૈશ્ચ મહા પાહુ: શસ્ત્રૈ શ્ચ શિલી રુત: ૧૫ 

 અપવાહ્ય ત્વયા તેકવ સમ્રામા ન્નષ્ટ ચતેનઃ 

 તત્રા૭કપ કવક્ષતઃ શસ્ત્રઃૈ પકત સ્ત ેરકક્ષત સ્ત્વયા ૧૬ 

 તુષ્ટને તને તત્તૌ ત ેત્વૌ વરૌ શુપ તશિન ે

 સ ત્વયો ક્તઃ પકત: તકેવ યતા  ઇચ્ચયેમ્ તતા વરૌ ૧૭ 

 રુહ્ણીયામ્ ઇકત તત ્તને તતે ત્યુ ક્તમ્ મહાત્મના 

 અનકપજ્ઞા હ્ય૭હમ ્તકેવ ત્વયૈવ િકતતા પુરા ૧૮ 

 િત એષા તવ ત ુસ્નહેા ન્મનસા તાયિતે મયા  

 રામા૭કપષેિ સમ્પારા કન્નરુહ્ય કવકનવતિય ૧૯ 

 વરૌ યાચ સ્વ પતાિરમ્ પરત સ્યા૭કપષચેનમ ્

 પ્રવ્રાિનમ્ ચ રામ સ્ય ત્વમ ્વષાિકણ ચતુતિશ ૨0 

 ચતુતિશ કહ વષાિકણ રામ ેપ્રવ્રાકિતે વનમ ્ 

 પ્રજાપાવિત સ્નહે કસ્તર: પુત્રો પકવષ્યકત ૨૧ 

 રોતા૭૭િારમ ્પ્રકવશ્શ્યા૭ત્ય રુત્તે વા૭શ્વપતેઃ સુત ે

 શષે્વા૭ન્તકહિતાયામ્ ત્વમ્ પૂમૌ મકલન વાકસની ૨૨ 

 મા સ્મૈનમ ્પ્રત્યુતીક્ષેતા મા ચનૈમ્ અકપપાષતાઃ 

 રુતમ્તી ચા૭કપ તમ્ ત્રષુ્વા િિત્યામ્ િોિ લાલસા ૨૩ 

 તકયતા ત્વમ ્સતા પતુિ: અત્ર મે ના૭કસ્ત સમ્શયઃ 

 ત્વત ્રુતે ચ મહા રાિો કવશેત્ અકપ હુતાશનમ્ ૨૪ 

 ન ત્વામ્ રોતકયતુમ્ શક્તો ન રુત્તામ ્પ્રત્યુતીકક્ષતુમ ્

 તવ કપ્રયા૭તિમ્ રાજા કહ પ્રાણાન્ અકપ પકરત્યિતે્ ૨૫ 

 ન હ્ય૭કતરકમતુમ ્શક્ત સ્તવ વાક્યમ ્મહી પકતઃ 

 મન્ત સ્વપાવ ેપુત્યસ્વ સૌપાક્ય પલમ ્આત્મનઃ ૨૬ 

 મકણ મુક્તમ ્સુવણાિકન રત્નાકન કવકવતાકન ચ 

 તત્યા ત્તશરતો રાજા મા સ્મ તેષુ મનઃ રુતાઃ ૨૭ 

 યૌ તૌ તેવા૭સુર ેયતુ્તે વરૌ તશરતો૭તતાત ્

 તૌ સ્મારય મહા પાિે સો૭તો મા ત્વામ ્અકતરમેત્ ૨૮ 

 યતા ત ુત ેવરમ ્તત્યાત્ સ્વયમ ્ઉત્તાપ્ય રાિવઃ 

 વ્યવસ્તાપ્ય મહા રાિમ્ ત્વમ ્ઇમમ્ વ્રુણુયા વરમ ્૨૯ 

 રામમ્ પ્રવ્રાિયા૭રણ્ય ેનવ વષાિકણ પઞ્ચ ચ 
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 પરતઃ કરયતામ ્રાજા પ્રુકતવ્યા: પાકતિવષિપઃ ૩0 

ચતુતિશ કહ વષાિકણ રામ ેપ્રવ્રાકિતે વનમ ્ 

રૂટ શ્ચ રુત મૂલ શ્ચ શષેમ ્સ્તાસ્યકત ત ેસુત: ૩૧ 

રામ પ્રવ્રાિનમ્ ચૈવ તેકવ યાચસ્વ તમ્ વરમ ્ 

એવમ્ કસત્ત્યકમ્ત પતુ્ર સ્ય સવાિ૭તાિ સ્તવ પાકમકન ૩૨ 

 એવમ્ પ્રવ્રાકિત શ્ચૈવ રામો૭રામો પકવષ્યકત 

 પરત શ્ચ હતા કમત્ર સ્તવ રાજા પકવષ્યકત ૩૩ 

 યેન િાલને રામ શ્ચ વનાત્ પ્રત્યા૭૭િકમષ્યકત 

 તેન િાલને પતુ્ર સ્ત ેરુત મૂલો પકવષ્યકત ૩૪ 

 સમ્રુહીત મનુષ્ય શ્ચ સુહ્રકુત્પઃ સાતિમ્ આત્મવાન્ ૩૫ 

 પ્રાપ્ત િાલમ ્ત ુત ેમન્યે રાજાનમ્ વીત સાત્વસા 

 રામા૭કપષેિ સમ્પારા કન્નરુહ્ય કવકનવતિય ૩૬ 

 અનતિમ ્અતિ રૂપેણ રાકહતા સા તત સ્તયા 

 હ્રષુ્ટા પ્રતીતા િૈિેયી મન્તરામ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૩૭ 

 સા કહ વાકે્યન િુપ્જાયા: કિશોરીવ ઉત્પતમ્ િતા  

 િૈિેયી કવસ્મયમ ્પ્રાપ્તા પરમ્ પરમ તશિના ૩૮ 

 િુપ્િ ેત્વામ્ ના૭કપજાનાકમ શે્રષ્ટામ ્શે્રષ્ટા૭કપતાકયનીમ ્

 પ્રુકતવ્યામ ્અકસ િુપ્જાનામ્ ઉત્તમા પુકત્ત કનશ્ચય ે૩૯ 

 ત્વમ ્એવ ત ુમમા૭તેષ ુકનત્ય યુક્તા કહતકૈષણી 

 ના૭હમ ્સમ૭વપુત્યેયમ્ િુપ્િ ેરાજ્ઞ કશ્ચિીકષિતમ ્૪0 

 સકન્ત તુસ્સકમ્સ્તતાઃ િુપ્જા વરાઃ પરમ તારુણા: 

 ત્વમ ્પત્મમ ્ઇવ વાતને સન્નતા કપ્રય તશિના ૪૧ 

 ઉર સ્તે૭કપ કનકવષ્ટમ ્વૈ યાવત્ સ્િન્તાત્ સમુન્નતમ ્

 અતસ્તા ચ્ચોતરમ્ શાન્તમ્ સુનાપમ ્ઇવ લકજ્જતમ્ ૪૨ 

 પકરપૂણિમ્ત ુિિનમ્ સુપીનૌ ચ પયોતરૌ  

 કવમલેન્તુ સમમ્ વક્ત્રમ્ અહો રાિકસ મન્તર ે૪૩ 

 િિનમ્ તવ કનિુિષ્ટમ્ રશના તામ શોકપતમ ્

 િમ્િે પ્રશુમ્ ઉપન્યસ્તે પાતૌ ચા૭૭પ્યાયતા વુપૌ ૪૪ 

 ત્વમ ્આયતાપ્યામ્ સકક્તપ્યામ્ મન્તર ેક્ષૌમ વાકસકન 

 અરતો મમ િચ્ચન્તી રાિ હમ્સીવ રાિસે ૪૫ 

 આસન્ યા: શમ્પર ેમાયા: સહસ્ર મ૭સુરાકતપ ે 

 સવાિ સ્ત્વકય કનકવષ્ટા સ્તા પૂય શ્ચા૭ન્યા: સહસ્રશ: ૪૬ 

 તવ ઇતમ ્સ્તિુ ય ત્તીિિમ્ રત િોણમ્ ઇવા૭૭યતમ ્

 મતયઃ ક્ષત્ર કવત્યા શ્ચ માયા શ્ચા૭ત્ર વસકન્ત ત ે૪૭ 
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 અત્ર ત ેપ્રકતમોક્ષ્યાકમ માલામ્ િુપ્િ ેકહરણ્મયીમ ્

 અકપકષક્તે ચ પરતે રાિવ ેચ વનમ ્િતે ૪૮ 

 જાત્યેન ચ સુવણેન સુકનષ્ટપ્તને મન્તર ે 

 લપ્તા૭તાિ ચ પ્રતીતા ચ લેપકયષ્યાકમ ત ેસ્તિુ ૪૯ 

 મુિે ચ કતલિમ ્કચત્રમ ્જાત રૂપ મયમ ્શપુમ ્

 િારકયષ્યાકમ ત ેિુપ્િ ેશુપા ન્યા૭૭પરણાકન ચ ૫0 

 પકરતાય શુપ ેવસ્ત્રે તેવતેવ ચકરષ્યકસ ૫૧ 

 ચન્ત્રમ ્આહ્વયમાનને મુિે ના૭પ્રકત મા૭૭નના 

 િકમષ્યકસ િકતમ ્મકુ્યામ્ િવિયન્તી કત્વષ જ્જનમ્ ૫૨ 

 તવા૭કપ િુપ્જાઃ િુપ્જાયાઃ સવાિ પરણ પૂકષતાઃ 

 પાતૌ પકરચકરષ્યકન્ત યતૈવ ત્વમ ્સતા મમ ૫૩ 

 ઇકત પ્રશસ્યમાના સા િૈિેયીમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત ્

 શયાનામ ્શયને શુપ્રે વેત્યામ્ અકક્નકશિામ્ ઇવ ૫૪ 

 િતોતિે સતેુ પન્તો ન િલ્યાકણ કવતીયત ે

 ઉકત્તષ્ટ િુરુ િલ્યાણમ્ રાજાનમ્ અનુતશિય ૫૫ 

 તતા પ્રોત્સાકહતા તેવી િત્વા મન્તરયા સહ 

 રોતા૭િારમ ્કવશાલાક્ષી સૌપાક્ય મત િકવિતા ૫૬ 

 અનેિ શત સાહસ્રમ ્મુક્તા હારમ ્વરામ્િના 

 અવમુચ્ય વરા૭હાિકણ શુપા ન્યા૭૭પરણાકન ચ ૫૭ 

 તતો હેમોપમા તત્ર િુપ્જા વાક્ય વશમ ્િતા 

 સકમ્વશ્શ્ય પૂમૌ િૈિેયી મન્તરામ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૫૮ 

 ઇહ વા મામ ્મ્રતુામ ્િુપ્િ ેનુ્રપા યા૭૭વેતકયષ્યકસ 

 વનમ ્ત ુરાિવ ેપ્રાપ્તે પરતઃ પ્રાપ્સ્યકત કક્ષકતમ્ ૫૯ 

ન સુવણ ેન મે હ્યતો ન રતૈ્ન નિચ  પષૂણ:ૈ 

એષ મે જીકવત સ્યામ્તો રામો યત્ય૭કપકષચ્યતે ૫૯ 

અતો પુન સ્તામ ્મકહષીમ્ મહીકક્ષતો   

વચોકપ ર૭ત્યતિ મહા પરારમૈ: 

ઉવાચ િુપ્જા પરત સ્ય માતરમ ્:  

કહતમ ્વચો રામ મુપેત્ય ચા૭કહતમ ્૬0 

પ્રપત્સ્ય ત ેરાજ્ય કમતમ્ કહ રાિવો  

યકત ત્રુવમ્ ત્વમ ્સસતુા ચ તપ્યસ ે

અતો કહ િલ્યાકણ યતસ્વ ત ત્તતા  

યતા સતુ સ્ત ેપારતો૭કપષેક્ષ્યતે  ૬૧ 

તતા૭કત કવત્તા મકહષી તુ િુપ્િયા  
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સમાહતા વાકિષુકપ મુિહુ મુિહુ:  

કનતાય હસ્તૌ હ્રતુયે૭કત કવકસ્મતા    

શશમ્સ િુપ્જામ્ િુકપતા પુન: પુન: ૬૨ 

યમ સ્ય વા મામ ્કવષયમ્ િતામ ્ઇતો  

કનશામ્ય િુપ્િ ેપ્રકતવતેકયષ્યકસ 

વનમ ્િતે વા સકુચરાય રાિવ ે 

સમ્રુત્ત િામો પરતો પકવષ્યકત  ૬૩ 

અહમ ્કહ નૈવા૭૭સ્તરણાકન ન સ્રિો    

ન ચમ્તનમ્ ન અમ્િન પાન પોિનમ્  

ન કિકમ્ચ કતચ્ચાકમ ન ચેહ જીકવતમ્   

ન ચતે્ ઇતો િચ્ચકત રાિવો વનમ ્ ૬૪ 

 અતૈતત્ ઉક્ત્વા વચનમ ્સુતારુણમ્   

કનતાય સવાિ પરણાકન પાકમની 

 અસમ્વ્રતુામ ્આસ્તરણેન મેકતનીમ ્  

તતા૭કતકશશ્શ્યે પકતતવે કિન્નરી  ૬૫ 

 ઉતીણિ સમ્રમ્પતમો વ્રતુા૭૭નના   

તતા૭વમુક્તોત્તમ માલ્ય પૂષણા 

નરને્ત્ર પત્ની કવમના પપૂવ સા    

તમો વ્રતુા ત્યૌ કરવ મક્ન તારિા  ૬૬   

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  નવમ સ્સિિ :  

તશમ સ્સર્ક : 

કવતકશિતા યતા તેવી િુપ્િયા પાપયા પ્રુશમ ્

તતા શતેેસ્મ સા પૂમૌ કતક્ત કવત્તેવ કિન્નરી ૧ 

કનકશ્ચત્ય મનસા રુત્યમ્ સા સમ્યકિકત પાકમની  

મન્તરાયૈ શનૈ સ્સવિ માચ ચક્ષે કવચક્ષણા ૨ 

સા તીના કનશ્ચયમ ્રુત્વા મન્તરા વાક્ય મોકહતા  

નાિ િન્યેવ કનશ્શ્શ્વસ્ય તીિિ  મુષ્ણમ્ ચ પાકમની ૩ 

મુહૂતિમ્ કચમ્તયા માસ માિિ  મા૭૭ત્મ સુિાવહમ ્૪ 

સા સુહ્ર ુચ્ચા૭તિ િામા ચ તમ્ કનશમ્ય સુકનશ્ચયમ્ 

પપૂવ પરમ પ્રીતા કસકત્તમ્ પ્રાપ્યેવ મન્તરા ૫ 

અત સા રુકષતા તેવી સમ્યિ્ રુત્વા કવકનકશ્ચયમ ્

સકમ્વવેશા૭પલા પૂમૌ કનવેશ્શ્ય પ્રુિુટીમ્ મુિે ૬  

તત: કચત્રાકણ માલ્યાકન કતવ્યાન ્આપરણાકન ચ  

અપકવત્તાકન િૈિેય્યા તાકન પૂકમમ ્પ્રપકેતર ે૭  
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તયા તા ન્ય૭પકવત્તાકન માલ્યા ન્યા૭૭પરણાકન ચ  

અશોપયમ્ત વસુતામ ્નક્ષત્રાકણ યતા નપ: ૮ 

રોતા૭૭િાર ેકનપકતતા સા પપૌ મકલન અમ્પરા  

એિ વેણીમ ્ત્રુટમ ્પત્ત્વા િત સત્વને કિન્નરી ૯ 

આજ્ઞાપ્ય ત ુમહા રાિો રાિવ સ્યા૭કપષેચનમ ્

ઉપસ્તાન મ૭નુજ્ઞાપ્ય પ્રકવવેશ કનવેશનમ ્૧0 

અત્ય રામા૭કપષેિો વૈ  પ્રકસત્ત ઇકત િકજ્ઞવાવ ્ 

કપ્રયાહાિમ ્કપ્રયમ ્આક્યાતુમ્ કવવેશા૭ન્તઃપુરમ્ વશી ૧૧ 

સ િૈિેય્યા રુહમ ્શે્રષ્ટમ્ પ્રકવવેશ મહા યશા: 

પામ્ટુરા૭પ્ર કમવ આિાશમ્ રાહુ યુક્તમ ્કનશાિર: ૧૨ 

શુિ પકહિણ સમ્િુષ્ટમ્ રૌમ્ચ હમ્સ રુતા યુતમ ્ 

વાકતત્ર રવ સમ્િુષ્ટમ્ િુપ્જા વામકનિા યતુમ્ ૧૩ 

લતા રુહૈ કશ્ચત્ર રુહૈ શ્ચમ્પિા૭શોિ શોકપતૈ :  

તામ્ત રાજ્ઞત સૌવણૈ : સમ્વ્રતુમ્ પરમા૭૭સનૈ: ૧૪ 

કવકવતૈ રન્ન પાનૈ શ્ચ પક્ષ્યૈ શ્ચ કવકવતૈ ર૭કપ  

ઉપપન્નમ ્મહાહૈ શ્ચ પકૂષતૈ : કત્રકતવોપમમ્  ૧૫ 

તત ્પ્રકવશ્શ્ય મહારાિ: સ્વ મમ્ત:પુર મ્રકુત્તમત્   

ન તતશિ કપ્રયામ્ રાજા િૈિેયીમ્ શયનોત્તમે ૧૬ 

સ િામ પલ સમ્યકુ્ત : અત્યતિમ્ મનજુા૭કતપ : 

અપશ્શ્યન્ તકયતામ્ પાયાિમ્ પપ્રચ્ચ કનષસાત ચ ૧૭ 

નકહ તસ્ય પુરા તેવી તામ્ વેળામ ્અત્યવતિત  

ન ચ રાજા રુહમ ્શૂન્યમ્ પ્રકવવેશ િતાચન ૧૮  

તતો રુહ િતો રાજા િૈિેયીમ્ પયિ પ્રુચ્ચત  

યતાપુર મ૭કવજ્ઞાય સ્વાતિ કલપ્સુમ ્અપકમ્ટતામ ્૧૯ 

પ્રકતહારી ત્વ તોવાચ સમ્ત્રસ્તા સુરુતામ્િકલ: 

તેવ તેવી પ્રુશમ ્રુત્તા રોતા૭૭િાર મ૭કપત્રુતા ૨0 

પ્રકતહાયાિ વચ શ્શ્શુ્રત્વા રાજા પરમ તુમિના: 

કનષસાત પનુ પૂિયો લુકળત વ્યાિુલેકમ્ત્રય: ૨૧ 

તત્ર તામ ્પકતતામ ્પૂમૌ શયાનામ ્અ તતોકચતામ ્

પ્રતપ્ત ઇવ તુઃિેન સો૭પશ્શ્ય જ્જિતી પકતઃ ૨૨ 

સ વુ્રત્ત સ્તરુણીમ્ પાયાિમ્ પ્રાણેપ્યો૭કપ િરીયસીમ ્

અપાપઃ પાપ સમ્િલ્પામ ્તતશિ તરણી તલે ૨૩ 

લતા કમવ કવકનષ્રુત્તામ ્પકતતામ્ તેવતા કમવ  

કિન્નરી કમવ કનતૂિતામ્ ચ્યુતા મ૭પ્સરસમ ્યતા ૨૪  
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માયા કમવ પકરપ્રષ્ટામ ્હકરણી કમવ સમ્યતામ્  

િરણેુમ્ ઇવ કતક્તેન કવત્તામ્ મ્રુિયનુા વન ે૨૫ 

મહા િિ ઇવા૭રણ્ય ેસ્નેહાત્ પકરમશિ તામ ્ 

પકરમ્રુશ્શ્ય ચ પાકણપ્યામ ્અકપસમ્ત્રસ્ત ચતેનઃ ૨૬ 

િામી િમલ પત્રાક્ષીમ ્ઉવાચ વકનતામ ્ઇતમ ્

ન ત૭ેહમ ્અકપજાનાકમ રોતમ ્આત્મકન સકમ્શ્રતમ્ ૨૭ 

તેકવ િેના૭કપ શપ્તા૭કસ િેન વા૭કસ કવમાકનતા 

યત્ ઇતમ્ મમ તુઃિાય શેષે િલ્યાકણ પામ્સષુુ ૨૮ 

પૂમૌ શેષ ેકિમ૭તિમ્ ત્વમ્ મકય િલ્યાણ ચેતકસ 

પૂતોપહત કચત્તેવ મમ કચત્ત પ્રમાકતની ૨૯ 

સકન્ત મે િુશલા વૈત્યા અકપતુષ્ટા શ્ચ સવિશઃ 

સુકિતામ ્ત્વામ ્િકરષ્યકન્ત વ્યાકતમ્ આચક્ષ્વ પાકમકન ૩0 

િસ્ય વા ત ેકપ્રયમ ્િાયિમ ્િેન વા કવકપ્રયમ ્રુતમ ્

િઃ કપ્રયમ ્લપતામ્ અત્ય િો વા સુમહ ત૭કપ્રયમ ્૩૧ 

મા રોતી માિ ચિષી સ્ત્વમ્ તેકવ સમ્પકરશોષણમ ્

અવત્યો વત્યતામ્ િો વા િો વા વત્યો કવમુચ્યતામ ્૩૨ 

તકરત્રઃ િો પવત્વા૭૭યો ત્રવ્યવાન્ વા પ્ય૭કિમ્ચનઃ 

અહમ ્ચૈવ મતીયા શ્ચ સવે તવ વશા૭નુિાઃ ૩૩ 

ન ત ેકિકમ્ચત્ અકપપ્રાયમ્ વ્યાહન્તુમ્ અહમ ્ઉત્સહે 

આત્મનો જીકવતે ના૭કપ પ્રૂકહ યન્ મનસેચ્ચકસ ૩૪ 

પલ માત્મકન જાનમ્તી ન મામ ્શકમ્િતુમ ્અહિકસ  

િકરષ્યાકમ તવ પ્રીકતમ્ સુરુતેના૭કપ ત ેશપ ે૩૫ 

યાવત્ આવતિતે ચરમ્ તાવત્ ઇમ ેવસુમ્તરા 

પ્રાચીન કસમ્ત ુસૌવીરા: સૌરાષ્ટર ા તકક્ષણા પતા : ૩૬ 

વમ્િ અમ્િ મિતા મત્સ્યા: સ્સમ્રતુ્તા : િાકશ િોસલા: 

તત્ર જાતમ્ પહુ ત્રવ્યમ ્તન તાન્ય મજાકવિમ ્૩૭ 

તતો વ્રુણીષ્વ િૈિેકય યત્ય ત્વમ ્મનસેચ્ચકસ  

કિમ્ આયાસને ત ેપીરુ ઉકત્તષ્ટો કત્તષ્ટ શોપને ૩૮ 

તત્ત્વમ ્મે પ્રકૂહ િૈિેકય યત સ્ત ેપય માિતમ્  

તત્તે વ્યપનકયષ્યાકમ નીહાર કમવ રકશ્શ્મમાન્ ૩૯  

તતો ક્તા સા સમાશ્વસ્તા વક્ત ુિામા તત૭કપ્રયમ ્

 પકરપીટકયતુમ્ પૂયો પતાિરમ્ ઉપચરમે ૪0 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  તશમ સ્સિિ : 

એર્ાતશ સ્સર્ક : 
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તમ્ મન્મત શર:ૈ કવત્તમ ્િામ વેિ વશા૭નુિમ ્ 

ઉવાચ પ્રુકતવી પાલમ ્િૈિેયી તારુણમ્ વચ : ૧ 

 ના૭કસ્મ કવપ્રરુતા તેવ િેન કચ ન્ના૭વમાકનતા 

 અકપપ્રાય સ્ત ુમે િકશ્ચત્ તમ્ ઇચ્ચાકમ ત્વયા રુતમ્ ૨ 

 પ્રકતજ્ઞામ ્પ્રકતજાનીષ્વ યકત ત્વમ ્િતુિમ ્ઇચ્ચકસ 

 અત તત્વ્યાહકરષ્યાકમ યત્ અકપપ્રાકતિતમ્ મયા ૩ 

 એવમ્ ઉક્ત સ્તયા રાજા કપ્રયયા સ્ત્રી વશમ ્િતઃ 

 તામ ્ઉવાચ મહા તજેાઃ િૈિેયીમ્ ઈષત્ ઉકત્સ્મતઃ  

િામી હસ્તને સમ્રુહ્ય મતૂિિષેુ શુકચ કસ્મતામ્ ૪ 

અવકલપ્તે ન જાનાકસ ત્વત્તઃ કપ્રયતમા મમ  

મનિુો મનિુ વ્યારાત્ રામાત્ અન્યો ન કવત્યતે ૫ 

તેના૭િય્યેન મુકે્યન રાિવેણ મહાત્મના  

શપ ેત ેજીવના૭હેણ પ્રકૂહ ય ન્મનસેચ્ચકસ ૬ 

યમ ્મુહૂતિ મપશ્શ્યમ ્સ્ત ુન જીવેય મહમ ્ત્રુવમ્  

તેન રામેણ િૈિેકય શપ ેતે વચન કરયામ ્૭ 

આત્મના વા૭૭ત્મિ ૈ શ્ચા૭ન્યૈ વ્રુિણેયમ ્મનિુષિપમ્ 

તેન રામેણ િૈિેકય શપ ેતે વચન કરયામ ્૮ 

પત્રે હ્રતુયમ્ અપ્યેતત્ અનુમ્રુશ્શ્શ્શ્યો ત્તરસ્વ મે 

એતત્ સમીક્ષ્ય િૈિેકય પ્રૂકહ યત્ સાતુ મન્યસે ૯ 

પલમ ્આત્મકન જાનન્તી ન મામ ્શકમ્િતુમ્ અહિકસ 

િકરષ્યાકમ તવ પ્રીકતમ્ સુરુતે ના૭કપ ત ેશપ ે૧0 

સા તત૭તિમાના તેવી તમ્ અકપપ્રાયમ્ આત્મનઃ  

કન માિત્યસ્ત્યા ચ્ચ હષાિ ચ્ચ પપાષ ેતુવિચમ ્વચ: ૧૧ 

 તેન વાકે્યન સમ્હ્રષુ્ટા તમ્ અકપપ્રાયમ્ આિતમ ્

 વ્યાિહાર મહા િોરમ ્અપ્યાિતમ્ ઇવા૭ન્તિમ ્૧૨ 

 યતા રમેણ શપકસ વરમ્ મમ તતાકસ ચ 

 ત ચ્ચુણ્વન્ત ુત્રય કસ્ત્રમ્શ ત્તેવાઃ સ્સા૭કક્ન પુરોિમાઃ ૧૩ 

 ચમ્ત્રા૭૭કતત્યૌ નપ શ્ચવૈ રહા રાય૭હની કતશઃ 

 િિ ચ્ચ પ્રુકતવી ચેયમ ્સ િન્તવાિ સ રાક્ષસા ૧૪ 

 કનશા ચરાકણ પૂતાકન રુહેષુ રુહ તેવતાઃ 

 યાકન ચા૭ન્યાકન પૂતાકન જાનીયુ પાિકષતમ ્તવ ૧૫ 

 સત્ય સમ્તો મહા તજેા તમિજ્ઞઃ સુ સમાકહતઃ 

 વરમ ્મમ તતા ત્યેષ તન્ મે શુ્રણ્વન્તુ તેવતાઃ ૧૬ 

ઇકત તેવી મહેષ્વાસમ ્પકરરુહ્યા૭કપશસ્ય ચ  
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તતઃ પરમ્ ઉવા ચતેમ્ વરતમ્ િામ મોકહતમ્ ૧૭ 

સ્મર રાિન્ પુરા વ્રુત્તમ્ તકસ્મન્ તૈવા૭સુર ેરણે 

તત્ર ચા૭ચ્યાવય ચ્ચત્રુ સ્તવ જીકવત મમ્તરા ૧૮ 

તત્ર ચા૭કપ મયા તેવ ય ત્ત્વમ્ સમકપ રકક્ષત : 

જારત્યા યતમાનાયા સ્તતો મે પ્રાતતા વરૌ ૧૯ 

તૌ ત ુતત્તૌ વરૌ તેવ કનક્ષેપૌ મ્રુિયા મ્ય૭હમ ્ 

તવૈવ પ્રુકતવી પાલ સિાશે સત્ય સમ્િર ૨0 

ત ત્પ્રકત શુ્રત્ય તમેણ ન ચે ત્તાસ્યકસ મે વરમ ્ 

અત્યૈવ કહ પ્રહાસ્યાકમ જીકવતમ્ ત્વ કત્વમાકનતા ૨૧ 

વાઙ્માત્રેણ તતા રાજા િૈિેય્યા સ્વ વશે રુત : 

પ્રચસ્િમ્ત કવનાશાય પાશમ ્મ્રુિ કયવા૭૭ત્મન: ૨૨ 

તત: પર મુવા ચેતમ ્વરતમ્ િામ મોકહતમ્  

વરૌ યૌ મે ત્વયા તેવ તતા તત્તૌ મહીપત ે૨૩ 

 તૌ તાવત ્અહમ ્અત્યૈવ વક્ષ્યાકમ શુ્રણ ુમે વચઃ  

અકપષેિ સમારમ્પો રાિવ સ્યોપિકલ્પતમ ્

અને નૈવા૭કપષેિેણ પરતો મે૭કપકષચ્યતામ ્૨૪ 

યો કત્વતીયો વરો તેવ તત્ત: પ્રીતને મે ત્વયા  

તતા તૈવા૭સુર ેયતુ્તે તસ્ય િાલો૭ય માિત : ૨૫ 

નવ પમ્ચ ચ વષાિકણ તણ્ટિા૭રણ્યમ ્આકશ્રતઃ 

 ચીરા૭કિન િટા તારી રામો પવત ુતાપસઃ ૨૬ 

 પરતો પિતામ ્અત્ય યૌવ રાજ્યમ ્અિણ્ટિમ્ 

 એષ મે પરમ: િામો તત્ત મેવ વરમ ્વ્રુણે ૨૭ 

 અત્ય ચૈવ કહ પશ્શ્યેયમ ્પ્રયાન્તમ્ રાિવમ્ વનમ ્૨૮ 

સ રાિ રાિો પવ સત્ય સમ્િર:  

િુલમ ્ચ શીલમ ્ચ કહ રક્ષ િન્મ ચ  

પરત્ર વાસ ેકહ વતમ ્ત્ય૭નતુ્તમમ ્   

તપોતના સત્ય વચો કહતમ્ નુ્રણામ ્૨૯ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  એિાતશ સ્સિિ : 

વિાતશ સ્સર્ક :           

 તતઃ શુ્રત્વા મહા રાિ િૈિેય્યા તારુણમ્ વચઃ 

કચમ્તામ૭કપ સમાપેતે મુહૂતિમ્ પ્રતતાપ ચ ૧ 

કિનુ્ન મે યકત વા સ્વપ્ન કશ્ચત્ત મોહો૭કપ વા મમ  

અનુપૂતોપ સિોવા મનસો વા પ્યુપત્રવ:  

ઇકત સકમ્ચમ્ત્ય ત ત્રાજા ના૭ત્યિચ્ચ ત્તતા સુિમ ્૨ 
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 પ્રકતલપ્ય કચરા ત્સમ્જ્ઞામ્ િૈિેયી વાક્ય તાકટત:  

 વ્યકતતો કવક્લપ શ્ચૈવ વ્યારીમ્ ત્રુષ્વા યતા મ્રુિઃ ૩ 

 અસમ્વ્રતુાયામ્ આસીનો િિત્યામ્ તીિિમ્ ઉચ્ચ્વસન ્

 મમ્ટલે પન્નિે રુત્તો મમ્ત્રૈ કરવ મહા કવષ : ૪ 

 અહો કતિ્ ઇકત સા૭મષો વાચમ ્ઉક્ત્વા નરા૭કતપઃ 

 મોહમ ્આપેકતવાન્ પયૂઃ શોિોપ હત ચેતનઃ ૫ 

 કચરણે ત ુનુ્રપઃ સમ્જ્ઞામ ્પ્રકતલપ્ય સુતુઃકિતઃ 

 િૈિેયીમ્ અપ્રવીત્ રુત્તઃ પ્રતહકન્નવ ચક્ષુષા ૬ 

 નુ્રશમ્સ ેતુષ્ટ ચાકરત્રે િુલ સ્યા૭સ્ય કવનાશકન 

 કિમ્ રુતમ્ તવ રામેણ પાપમ્ પાપે મયા૭કપ વા ૭ 

 સતા ત ેિનની તુલ્યામ ્વ્રુકત્તમ્ વહકત રાિવઃ 

 તસ્યૈવ ત્વમ ્અનતાિય કિમ્ કનકમત્તમ્ ઇહોત્યતા ૮ 

 ત્વમ ્મયા૭૭ત્મ કવનાશાય પવનમ ્સ્વમ ્પ્રવેકશતા 

 અકવજ્ઞાના ન્નુ્રપ સુતા વ્યાળી તીક્ષ્ણ કવષા યતા ૯ 

 જીવ લોિો યતા સવો રામસ્યા૭હ િુણ સ્તવમ ્

 અપરાતમ ્િમ ્ઉકત્તશ્શ્ય ત્યક્ષ્યા મીષ્ટમ્ અહમ ્સુતમ્ ૧0 

 િૌસલ્યામ ્વા સુકમત્રામ ્વા ત્યિયેમ્ અકપ વા કશ્રયમ્ 

 જીકવતમ ્વા૭૭ત્મનો રામમ્ ન ત્વવે કપત્રુ વત્સલમ ્૧૧ 

પરા પવકત મે પ્રીકત ત્રુિષ્વા તનયમ ્અરિમ ્

અપશ્શ્યત સ્તુ મે રામમ ્નષ્ટા પવકત ચેતના ૧૨ 

કતષ્ટે લ્લોિો કવના સૂયિમ ્સસ્યમ્ વા સકલલમ્ કવના 

ન ત ુરામમ્ કવના તેહે કતષ્ટે ત્તુ મમ જીકવતમ ્ ૧૩ 

તત ્અલમ ્ત્યજ્યતામ્ એષ કનશ્ચયઃ પાપ કનશ્ચયે 

અકપ ત ેચરણૌ મૂત્નાિ સ્પ્રુશા મ્યષે પ્રસીત મે ૧૪ 

કિ કમતમ ્કચકમ્તતમ ્પાપે ત્વયા પરમ તારુણમ ્૧૫ 

અત કિજ્ઞાસસે મામ ્ત્વમ્ પરત સ્ય કપ્રયા૭કપ્રયે  

અસ્તુ યત્ત ત્વયા પૂવિમ્ વ્યાહ્રતુમ્ રાિવમ્ પ્રકત ૧૬ 

ન મે જે્યષ્ટ સ્સુત શ્શ્શ્રીમાન્ તમિ જે્યષ્ટ ઇતીવ મે  

ત ત્ત્વયા કપ્રય વાકતન્યા સેવા૭તિમ્ િકતતમ્ પવેત ્૧૭ 

ત ચ્ચતુ્વા શોિ સમ્તપ્તા સમ્તાપયકસ મામ ્પ્રશુમ ્

આકવષ્ટાકસ રુહમ ્શૂન્યમ્ સા ત્વમ ્પરવશમ્ િતા ૧૮ 

ઇક્ષ્વાિૂણામ્ િુલે તેકવ સમ્પ્રાપ્ત સ્સુમહા નયમ ્  

અનયો નય સમ્પન્ન ેયત્ર તે કવરુતા મકત: ૧૯ 

ન કહ કિકમ્ચ ત૭યકુ્તમ ્વા કવકપ્રયમ ્વા પુરા મમ  
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આિરો સ્ત્વમ ્કવશાલાકક્ષ તને ન શ્રત્તતા મ્યહમ ્૨0 

ન ન ુત ેરાિવ સ્તલુ્યો પરતેન મહાત્મના  

પહુશો કહ સુપાલે ત્વમ ્િતા: િતયસે મમ ૨૧ 

તસ્ય તમાિત્મનો તેકવ વને વાસમ્ યશકસ્વન: 

િતમ્ રોચયસ ેપીરુ નવ વષાિકણ પમ્ચ ચ ૨૨ 

અત્યમ્ત સુિુમાર સ્ય તસ્ય તમે ત્રુતા૭૭ત્મન: 

િતમ્ રોચયસ ેવાસ મ૭રણ્ય ેપ્રશુ તારુણ ે૨૩ 

રોચય સ્ય૭કપરામ સ્ય રામ સ્ય શુપ લોચને  

તવ શુશૂ્રષ માણસ્ય કિમ૭તિમ્ કવપ્રવાસનમ્ ૨૪ 

રામો કહ પરતા ત્પૂય સ્તવ શુશૂ્રષતે સતા  

કવશેષમ ્ત્વકય તસ્મા ત્તુ પરત સ્ય ન લક્ષયે ૨૫ 

શુશૂ્રષામ્ િૌરવમ ્ચૈવ પ્રમાણમ્ વચન કરયામ ્ 

િ સ્તે પૂયસ્તરમ ્િુયાિત્ અન્યત્ર મનિુષિપાત્ ૨૬ 

પહૂનામ ્સ્ત્રી સહસ્રાણામ્ પહૂનામ્ ચોપ જીકવનામ્  

પકરવાતોપ વાતો વા રાિવ ેનોપપત્યતે ૨૭ 

સાન્ત્વયન્ સવિ પૂતાકન રામ શુત્તને ચતેસા  

રુહ્ણાકત મનિુ વ્યાર : કપ્રયૈ: કવષય વાકસન: ૨૮ 

સત્યેન લોિાન્ િયકત તીનાન્ તાનેન રાિવ: 

િુરૂન્ શશૂુ્રષયા વીરો તનુષા યકુત શાત્રવાન્ ૨૯ 

સત્યમ ્તાનમ્ તપ સ્ત્યાિો કમત્રતા શૌચ મા૭૭િિવમ્  

કવત્યા ચ િુરુ શુશૂ્રષા ત્રવુા ણ્યતેાકન રાિવ ે૩0 

તકસ્મ ન્ના૭૭િિવ સમ્પન્ને તેકવ તેવોપમ ેિતમ્  

પાપ માશમ્શસ ેરામ ેમહકષિ સમ તિેકસ ૩૧ 

ન સ્મરા મ૭કપ્રયમ ્વાક્યમ્ લોિ સ્ય કપ્રય વાકતન : 

સ િતમ્ ત્વ ત્રુતે રામમ્ વક્ષ્યાકમ કપ્રય મ૭કપ્રયમ ્૩૨ 

ક્ષમા યકસ્મન્ તમ સ્ત્યાિ: સત્યમ્ તમિ: રુતજ્ઞતા 

અપ્ય૭કહમ્સા ચ પૂતાનામ્ તમ્ મ્રતુે િા િકત મિમ ૩૩ 

મમ વુ્રત્ત સ્ય િૈિેકય િતા૭ન્ત સ્ય તપકસ્વન: 

તીનમ્ લાલપ્યમાન સ્ય િારુણ્યમ ્િતુિ મહિ કસ ૩૪ 

પ્રુકતવ્યામ ્સાિરા૭ન્તાયામ્ યકત્િકમ્ચત્ અકત િમ્યસ ે

તત ્સવિમ ્તવ તાસ્યાકમ મા ચ ત્વામ્ મન્યુ રાકવશેત્ ૩૫ 

અમ્િકલમ ્િુકમિ િૈિેકય પાતૌ ચા૭કપ સ્પ્રુશાકમ ત ે 

શરણમ્ પવ રામ સ્ય મા૭તમો મા કમહ સ્પ્રશુતે્ ૩૬ 

ઇકત તુઃિા૭કપ સમ્તપ્તમ ્કવલપમ્તમ ્અચતેનમ ્ 
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િૂણિમાનમ ્મહા રાિમ્ શોિેન સમકપપ્લતુમ્ ૩૭ 

પારમ ્શોિા૭૭ણિવ સ્યા૭૭શુ પ્રાતિયમ્તમ્ પનુ: પુન: 

પ્રત્યુવાચા૭ત િૈિેયી રૌત્રમ્ રૌત્ર તરમ ્વચ: ૩૮ 

યકત તત્વા વરૌ રાિન્ પુન: પ્રત્ય૭ન ુતપ્યસ ે

તાકમિિત્વમ્ િતમ્ વીર પ્રુકતવ્યામ્ િતકયષ્યકસ ૩૯ 

યતા સમતેા પહવ સ્ત્વયા રાિષિય સ્સહ  

િતકયષ્યકમ્ત તમિજ્ઞ તત્ર કિમ્ પ્રકતવક્ષ્યકસ ૪0 

યસ્યા: પ્રસાતે જીવાકમ યા ચ મામ ્અપ્યપાલયત્  

તસ્યા: રુતમ્ મયા કમત્યા િૈિેય્યા ઇકત વક્ષ્યકસ ૪૧ 

કિકલ્પષત્વમ ્નરમે્ત્રાણામ્ િકરષ્યકસ નરા૭કતપ  

યો તત્વા વર મ૭ત્યૈવ પુન ર૭ન્યાકન પાષસે ૪૨ 

શૈપ્ય શ્શ્શ્શ્યેન િપોતીયે સ્વ મામ્સમ ્પકક્ષણ ેતતૌ  

અલિિ  શ્ચક્ષુષી તત્વા િિામ િકત મુત્તમામ ્૪૩ 

સાિર: સમયમ્ રુત્વા ન વેલા મ૭કતવતિતે  

સમયમ ્મા૭નુ્રતમ્ િાષી: પૂવિમ્ વુ્રત્ત મ૭નુસ્મરન્ ૪૪ 

સ ત્વમ ્તમિમ ્પકરત્યજ્ય રામમ્ રાજે્ય૭કપકષચ્ય ચ  

સહ િૌસલ્યયા કનત્યમ્ રમ્ત ુકમચ્ચકસ તુમિતે ૪૫ 

પવત્વ૭તમો તમો વા સત્યમ્ વા યકત વા૭નુ્રતમ્  

ય ત્ત્વયા સમ્શુ્રતમ ્મહ્યમ ્તસ્ય ના૭કસ્ત વ્યકતરમ: ૪૬ 

અહમ ્કવષ મ૭ત્યૈવ પીત્વા પહુ તવા૭રત: 

પશ્શ્યત સ્તે મકરષ્યાકમ રામો ય ત્ય૭કપકષચ્યતે ૪૭ 

એિા૭હ મકપ પશ્શ્યેયમ ્યત્ય૭હમ ્રામ માતરમ ્ 

અમ્િકલમ ્પ્રકતરુહ્ણમ્તીમ્ શે્રયો નનુ મ્રુકત મિમ ૪૮ 

પરત ેના૭૭ત્મના ચા૭હમ્ શપ ેત ેમનજુા૭કતપ  

યતા ના૭ન્યેન તુષ્યેય મ્રુતે રામ કવવાસનાત્ ૪૯  

એ તાવ તુક્ત્વા વચનમ ્િૈિેયી કવરરામ હ  

કવલપમ્તમ ્ચ રાજાનમ્ ન પ્રકત વ્યાિહાર સા ૫0 

શુ્રત્વા ત ુરાજા િૈિેય્યા વ્રુતમ્ પર મ૭શોપનમ્  

રામ સ્ય ચ વન ેવાસ મશૈ્વયિમ્ પરત સ્ય ચ ૫૧ 

ના૭પ્યપાષત િૈિેયીમ્ મુહૂતિમ્ વ્યાિુલેકમ્ત્રય: 

પ્રૈક્ષતા૭કનકમષો તેવીમ ્કપ્રયામ્ અકપ્રય વાકતનીમ્ ૫૨ 

તામ ્કહ વજ્ર સમામ ્વાચમ્ આિણ્યિ હ્રતુયા૭કપ્રયામ ્

તુઃિ શોિ મયીમ ્િોરામ ્રાજા ન સુકિતો પવત્ ૫૩ 

સ તવે્યા વ્યવસાયમ્ ચ િોરમ ્ચ શપતમ ્રુતમ્  
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ત્યાત્વા રામકેત કનશ્વસ્ય કચન્ન: તરુ કરવા૭પતત ્૫૪ 

નષ્ટ કચત્તો યતોન્મત્તો કવપરીતો યતા૭૭તુર:  

હ્રતુ તજેા યતા સપો પપૂવ િિતી પકત: ૫૫ 

તીનયા ત ુકિરા રાજા ઇકત હોવાચ િૈિયીમ્  

અન૭તિ કમમ૭તાિપમ ્િેન ત્વ મુપતકશિતા  

પૂતોપહત કચત્તેવ પ્રુવમ્તી મામ ્ન લજ્જસ ે૫૬ 

શીલ વ્યસન મતે ત્ત ેના૭કપ જાના મ્યહમ ્પુરા  

પલાયા સ્તકત્વતાનીમ્ ત ેલક્ષય ેકવપરીતવત્ ૫૭ 

િુતો વા ત ેપયમ ્જાતમ ્યા ત્વ મેવમ ્કવતમ ્વરમ ્  

રાષ્ટર  ેપરત માસીનમ્ વ્રણુીષે રાિવમ્ વન ે૫૮ 

કવરમૈતેન પાવેન ત્વ મતેે ના૭નુ્રતને વા  

યકત પતુિ: કપ્રયમ ્િાયિમ ્લોિ સ્ય પરત સ્ય ચ ૫૯ 

નુ્રશમ્સ ેપાપ સમ્િલ્પ ેક્ષતુ્રે તુષ્રુત િાકરકણ  

કિનુ્ન તુઃિ મળીિમ્ વા મકય રામ ેચ પશ્શ્યકસ ૬0 

ન િતકમ્ચ ત્રુતે રામા ત્પરતો રાજ્ય મા૭૭વસેત ્ 

રામાત૭કપ કહતમ ્મન્યે તમિતો પલવત્તરમ ્૬૧ 

િતમ્ ત્રક્ષ્યાકમ રામ સ્ય વનમ્ િચ્ચેકત પાકષત ે

મુિ વણિમ ્કવવણિમ્ તમ ્યતૈ વમે્ત ુમુપપ્લુતમ્ ૬૨ 

તામ ્કહ મે સુરુતામ્ પકુત્તમ્ સુહ્રકુત્પ સ્સહ કનકશ્ચતામ ્

િતમ્ ત્રાક્ષ્યા મ્ય૭પાવ્રતુામ્ પર ૈકરવ હતામ ્ચમૂમ્ ૬૩ 

કિમ્ મામ ્વક્ષ્યકમ્ત રાજાનો નાના કતક્પ્ય સ્સમાિતા: 

પાલો પતા૭ય મકૈ્ષ્વૌિ કશ્ચરમ્ રાજ્યમ૭િારયત્  ૬૪ 

યતા ત ુપહવો વ્રતુ્તા  િુણવમ્તો પહુ શુ્રતા: 

પકરપ્રક્ષ્યકમ્ત િાિુસ્તમ ્વક્ષ્યાકમ કિ મ૭હમ ્તતા ૬૫ 

િૈિેયા કક્લશ્શ્યમાનને રામ: પ્રવ્રાકિતો મયા  

યકત સત્યમ ્પ્રવી મ્યતે ત્ત૭તસત્યમ ્પકવષ્યકત ૬૬ 

કિ0 મામ ્વક્ષ્યકત િૌસલ્યા રાિવ ેવનમા૭કસ્તતે  

કિમ્ ચૈનામ ્પ્રકતવક્ષ્યાકમ રુત્વા કવકપ્રય મીત્રુશમ ્૬૭ 

યતા યતા કહ િૌસલ્યા તાસી વ ચ્ચ સિીવ ચ  

પાયાિવત્પકિની વ ચ્ચ માત્રુ વ ચ્ચોપ કતષ્ટકત ૬૮ 

સતતમ ્કપ્રય િામા મે કપ્રય પતુ્રા કપ્રયમ ્વતા 

ન મયા સત્રુતા તેવી સત્િારા૭હાિ રુતે તવ ૬૯ 

ઇતાનીમ્ ત ત્તપકત મામ ્ય ન્મયા સુરુતમ્ ત્વકય  

અપત્યમ્ વ્યમ્િનો પેતમ્ પુક્ત મન્ન કમવા૭૭તરુમ્ ૭0 
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કવપ્રિારમ ્ચ રામ સ્ય સમ્પ્રયાણમ્ વન સ્ય ચ  

સુકમત્રા પ્રકે્ષ્ય વૈ પીતા િતમ્ મે કવશ્વકસષ્યકત ૭૧ 

રુપણમ્ પત વૈતેકહ શ્રોષ્યકત ત્વય મ૭કપ્રયમ ્ 

મામ્ચ પમ્ચત્વ માપન્નમ ્રામમ્ ચ વન માકશ્રતમ ્૭૨ 

વૈતેહી પત મે પ્રાણાન્ શોચમ્તી ક્ષપકયષ્યકત  

હીના કહમવત: પાશ્વી કિન્નરણેેવ કિન્નરી ૭૩ 

ન કહ રામ મહમ ્ત્રુષ્વા પ્રવસમ્તમ્ મહા વન ે 

કચરમ્ જીવતુ માશમ્સે રુતમ્તીમ્ ચા૭કપ મકૈતલીમ ્૭૪ 

સા નનૂમ્ કવતવા રાજ્યમ્ સપુત્રા િારકયષ્યકસ  

નકહ પ્રવ્રાકિતે રામ ેતેકવ જીકવતુ મુત્સહે ૭૫ 

સતીમ ્ત્વા મહ મ૭ત્યમ્તમ્ વ્યવસ્યા મ્ય૭સતીમ ્સતીમ્  

રૂકપણીમ ્કવષ સમ્યકુ્તામ્ પીત્વેવ મકતરામ ્નર: ૭૬ 

અનુ્રતૈ પિહુ મામ ્સામ્ત્વ ૈસાન્ત્વયમ્તી સ્મ પાષસે  

િીત શપ્તને સમ્રુત્ય લુપ્તો મ્રુિ કમવા૭વતી: ૭૭ 

અનાયિ ઇકત મા માયાિ: પુત્ર કવરાકયિમ ્ત્રુવમ્  

કતક્કકરષ્યકમ્ત રત્યાસુ સુરાપમ ્પ્રાહ્મણમ્ યતા ૭૮ 

અહો તુઃિ મહો રુચ્ચ્િમ ્યત્ર વાચ: ક્ષમ ેતવ  

તુઃિ મેવમ ્કવતમ ્પ્રાપ્તમ્ પુરારુત કમવા૭શુપમ ્૭૯ 

કચરમ્ િલુ મયા પાપે ત્વમ્ પાપે ના૭કપરકક્ષતા  

અજ્ઞાના તુપસમ્પન્ના રજુ્જ રુત્પકમ્તની યતા ૮0  

રમમાણ સ્તયા સાતિમ્ મ્રુત્યુમ્ ત્વામ્ ના૭કપલક્ષયે   

પાલો રહકસ હસ્તને રુષ્ણ સપિ કમવા૭સ્પ્રુશમ ્૮૧ 

મયા હ્ય૭કપત્રુિ: પુત્ર સ્સ મહાત્મા તુરાત્મના  

તમ્ ત ુમામ ્જીવ લોિો૭યમ્ નનૂ મારોષુ્ટ મહિકત ૮૨ 

પાકલશો પત િામાત્મા રાજા તશરતો પ્રુશમ ્ 

ય: સ્ત્રી રુતે કપ્રયમ ્પુત્રમ ્વનમ ્પ્રસ્તાપકયષ્યકત ૮૩ 

વ્રતૈ શ્ચ પ્રહ્મચયૈ શ્ચ િુરુકપ શ્ચોપિકશિત: 

પોિ િાલે મહત્ રુ ચ્ચ્િમ ્પુનરવે પ્રપત્સ્યતે ૮૪ 

ના૭લમ ્કત્વતીયમ્ વચનમ્ પુત્રો મામ ્પ્રકતપાકષતુમ્  

સ વનમ ્પ્રવ્રિ ેત્યુક્તો પાટ કમત્યેવ વક્ષ્યકત ૮૫ 

યકત ત ેરાિવ: િુયાિત્ વનમ્ િચ્ચેકત ચોકતત: 

પ્રકતિૂલમ ્કપ્રયમ ્મે સ્સ્યા ન્ન ત ુવત્સ: િકરષ્યકત ૮૬ 

શુત્ત પાવો કહ પાવમ્ મે ન ત ુજ્ઞાસ્યકત રાિવ: 

સ વનમ ્પ્રવ્રિ ેત્યુક્તો પાટ કમત્યેવ વક્ષ્યકત ૮૭ 
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રાિવ ેકહ વનમ્ પ્રાપ્તે સવિ લોિ સ્ય કતક્રુતમ ્

મ્રુત્યુ: અક્ષમણીયમ્ મામ્ નકયષ્યકત યમ ક્ષયમ ્૮૮  

મ્રુતે મકય િત ેરામ ેવનમ ્મનિુ પુમ્િવે  

ઇષ્ટ ેમમ િને શેષ ેકિમ્ પાપમ્ પ્રકતવત્સ્યસે ૮૯ 

િૌસલ્યામ ્મામ ્ચ રામમ ્ચ પુત્રૌ યકત હાસ્યકત  

તુઃિા ન્ય૭સહતી તેવી મા મેવા૭ન ુમકરષ્યકત ૯0 

િૌસલ્યામ ્ચ સુકમત્રામ્ ચ મામ ્ચ પુત્રૈ કસ્ત્રકપ સ્સહ  

પ્રકક્ષપ્ય નરિે સા ત્વમ ્િૈિેકય સુકિતા પવ ૯૧ 

મયા રામેણ ચ ત્યક્તમ ્શાશ્વતમ્ સત્ રુતમ્ િુણ:ૈ  

ઇક્ષ્વાિુ િુલમ ્અક્ષોપ્યમ્ આિુલમ ્પાલકયષ્યકત ૯૨ 

કપ્રયમ ્ચેત્ પરત સ્યૈત ત્રામ પ્રવ્રાિનમ્ પવેત ્ 

મા સ્મ મે પરત: િાષીત ્પ્રેત રુત્યમ ્િતા યુષ: ૯૩ 

હમ્તા૭નાયે મામા૭કમત્રે સ િામા પવ િૈિકય  

મ્રુતે મકય િત ેરામ ેવનમ ્પુરુષ પમુ્િવે ૯૪ 

સેતાનીમ ્કવતવા રાજ્યમ્ સપુત્રા િારકયષ્યકસ  

ત્વમ ્રાિ પુત્રી વાતેન ન્યવસો મમ વેશ્શ્મકન ૯૫ 

અિીકતિ શ્ચા૭તુલા લોિે ત્રુવ: પકરપવ શ્ચ મે  

સવિ પૂતેષુ ચા૭વજ્ઞા યતા પાપ રુત સ્તતા ૯૬  

િતમ્ રત ૈકવિપ:ુ યાત્વા િજા૭શૈ્વ શ્ચ મુહુમુિહુ: 

પત્પ્યામ્ રામો મહા૭રણ્ય ેવત્સો મે કવચકરષ્યકત  ૯૭ 

યસ્ય ત્વા૭૭હાર સમય ેસૂતા: િુમ્ટલ તાકરણ: 

અહમ ્પૂવાિ: પચકમ્ત સ્મ પ્રશસ્તમ ્પાન પોિનમ્ ૯૮ 

સ િત નુ્ન િષાયાકણ કતક્તાકન િટુિાકન ચ  

પક્ષયન્ વન્ય મા૭૭હારમ ્સુતો મે વતિકયષ્યકત ૯૯ 

મહા૭હિ  વસ્ત્ર સમ્વીતો પતૂ્વા કચર સુિોકચત: 

િાષાય પકરતાન સ્ત ુિતમ્ પૂમૌ કનવત્સ્યકત ૧00 

િસ્યૈ તત ્તારુણમ્ વાક્ય મેવમ ્કવતમ ્અકચકમ્તતમ ્ 

રામસ્યા૭રણ્ય િમનમ્ પરત સ્યા૭કપષચેનમ ્ ૧0૧ 

કતિસ્ત ુયોકષતો નામ શટા સ્સ્વાતિ પરા સ્સતા  

ન પ્રવીકમ કસ્ત્રય સ્સવાિ પરત સ્યૈવ માતરમ ્૧0૨ 

અનતિ પાવ૭ેતિ પર ેનુ્રશમ્સે    

મમા૭ન ુતાપાય કનકવષ્ટ પાવ ે

કિમ૭કપ્રયમ ્પશ્શ્યકસ મ કન્નકમત્તમ ્   

કહતા૭ન ુિાકરણ્ય૭ત વા૭કપ રામ ે ૧0૩  
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પકરત્યિયેુ: કપતરો કહ પુત્રાન્    

પાયાિ: પતીમ ્શ્ચા૭કપ રુતા૭ન ુરાિા: 

રુત્સ્નમ ્કહ સવિમ ્િુકપતમ્ કહ િિત્ સ્યાત્    

ત્રુષ્વૈવ રામમ્ વ્યસને કનમક્નમ્  ૧0૪ 

અહમ ્પુન તેવ િુમાર રૂપમ્    

અલમ્રુતમ્ તમ્ સુત માવ્રિમ્તમ્  

નમ્તાકમ પશ્શ્યન્ન૭કપ તશિનેન    

પવાકમ ત્રુષ્વા પનુ યુિવ ેવ  ૧0૫ 

કવના૭કપ સયૂેણ પવેત ્પ્રવ્રુકત્ત:   

અવષિતા વજ્ર તરણે વા૭કપ   

રામમ્ ત ુિચ્ચન્ત કમત સ્સમીક્ષ્ય   

જીવ ેન્ન િકશ્ચત્ ઇકત ચતેના મે  ૧0૬ 

કવનાશ િામા મકહતા મ૭કમત્રામ્   

આવાસયમ ્મ્રુત્યુ કમવ આત્માન: ત્વમ ્  

કચરમ્ પતામ્િેન ત્રતુા૭કસ સપી    

મહા કવષા તેન હતો૭કસ્મ મોહાત્  ૧0૭ 

મયા ચ રામેણ ચ લક્ષ્મણેન    

પ્રશાસ્ત ુહીનો પરત સ્ત્વયા સહ  

પુરમ્ ચ રાષ્ટરમ ્ચ કનહત્ય પાન્તવાન્    

મમા કહતાનામ ્ચ પવા૭કપહકષિણી ૧0૮  

નુ્રશમ્શ વ્રુત્તે વ્યસન પ્રહાકરણી    

પ્રસહ્ય વાક્યમ ્યકત હા૭ત્ય પાષસે  

ન નામ ત ેિેન મુિા ત્પતમ્ત્ય૭તો    

કવશીયિમાણા તશના સ્સહસ્રતા       ૧0૯  

ન કિકમ્ચ તાહા૭કહત મ૭કપ્રયમ ્વચો   

ન વેકત્ત રામઃ પરુષાકણ પાકષતુમ્   

િત નુ્ન રામ ેહ્ય૭કપરામ વાકતકન   

પ્રવીકષ તોષાન્ િુણ કનત્ય સમ્મતે      ૧૧0 

પ્રતામ્ય વા પ્રજ્વલ વા પ્રણસ્ય વા    

સહસ્ર શો વા સ્પુકટતા મહીમ્ વ્રિ  

ન ત ેિકરષ્યાકમ વચ સ્સુતારુણમ્    

મામા૭કહતમ્ િેિય રાિ પામ્સકન ૧૧૧ 

ક્ષુરોપમામ્ કનત્યમ ્અસત્ કપ્રયમ ્વતામ ્   

પ્રતષુ્ટ પાવામ ્સ્વિુલોપ િાકતનીમ્  
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ન જીકવતુમ્ ત્વામ્ કવષહે૭મનો રમામ્   

કતતક્ષમાણામ ્હ્રતુયમ્ સપમ્તનમ્ ૧૧૨ 

ન જીકવતમ્ મે૭કસ્ત પનુ: િુત સ્સુિમ ્  

કવના૭૭ત્મિ ેના૭૭ત્મવત: િુતો રકત: 

મામા૭કહતમ ્તેકવ ન િતુિ મ૭હિકસ    

સ્પ્રુશાકમ પાતાવ૭કપ ત ેપ્રસીત મે ૧૧૩ 

સ પૂકમ પાલો કવલપન્ન૭નાત વત ્ 

કસ્ત્રયા રુહીતો હ્રતુયે૭કતમાત્રયા  

પપાત તવે્યા શ્ચરણૌ પ્રસાકરતા    

ઉપૌ અસમ્સ્પ્રુશ્શ્ય યતા૭૭તુર સ્તતા ૧૧૪ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  ત્વાતશ સ્સિિ  

ત્રયોતશ સ્સર્ક : 

 અ તત૭હિમ ્મહા રાિમ્ શયાનમ ્અ તતો કચતમ ્

 યયાકતમ્ ઇવ પણુ્યા૭ન્તે તેવ લોિાત્ પકરચ્યુતમ ્૧ 

 અન૭તિ રૂપા કસત્તા૭તાિ અપીતા પય તકશિની 

 પુન: આિારયા માસ તમેવ વરમ ્અઙ્કના ૨ 

 ત્વમ ્િત્તસે મહા રાિ સત્ય વાતી ત્રુટ વ્રતઃ 

 મમ ચેમમ ્વરમ ્િસ્માત્  કવતારકયતુમ્ ઇચ્ચકસ ૩ 

 એવમ્ ઉક્ત સ્તુ િૈિેય્યા રાજા તશરત સ્તતા 

 પ્રત્યુવાચ તતઃ રુત્તો મહૂુતિમ્ કવહ્વલ કન્નવ ૪ 

 મ્રુતે મકય િતે રામ ેવનમ્ મનિુ પુમ્િવે 

 હન્ત અનાયે મમા૭કમત્રે સ િામા સકુિની પવ ૫ 

સ્વિે૭કપ િલુ રામ સ્ય િુશલમ ્તૈવતૈ: અહમ ્ 

પ્રત્યા૭૭તેશાત્ અકપકહતમ્ તારકયષ્ય ેિતમ્ પત ૬ 

િૈિેય્યા: કપ્રય િામને રામ: પ્રવ્રાકિતો મયા  

યકત સત્યમ ્પ્રવી મ્યતેત્ ત ત૭સત્યમ ્પકવષ્યકત ૭ 

અપુત્રેણ મયા પુત્ર: શ્રમણે મહાતા મહાન્  

રામો લપ્તો મહા પાહુ સ્સ િતમ્ ત્યજ્યતે મયા ૮  

શૂર શ્ચ રુત કવત્ય શ્ચ કિત: રોત: ક્ષમા પર: 

િતમ્ િમલ પત્રાક્ષો મયા રામો કવવાસ્યતે ૯ 

િત કમન્તીવર શ્શ્યામમ ્તીિિ  પાહુમ ્મહા પલમ ્ 

અકપરામ મ૭હમ ્રામમ ્પ્રેષકયષ્યાકમ તમ્ટિાન્ ૧0 

સુિાના મુકચત સ્યૈવ તુઃિૈ ર૭નુકચતસ્ય ચ  

તુઃિમ ્નામા૭ન ુપશ્શ્યેયમ્ િતમ્ રામ સ્ય તીમત: ૧૧ 
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યકત તુઃિ મરુત્વા૭ત્ય મમ સમ્રમણમ્ પવેત ્ 

અ ત:ુિાહિ  સ્ય રામ સ્ય તત સ્સુિ મ૭વાપ્નુયામ્ ૧૨ 

નુ્રશમ્સ ેપાપ સમ્િલ્પ ેરામમ્ સત્ય પરારમમ્  

કિમ્ કવકપ્રયેણ િૈિેકય કપ્રયમ્ યોિયસે મમ  

 અિીકતિ ર૭તુલા લોિે ત્રુવમ્ પકરપવ શ્ચ મે ૧૩ 

 તતા કવલપત સ્ત સ્ય પકરપ્રકમત ચતેસઃ 

 અસ્તમ્ અપ્યિમત્ સયૂો રિની ચા૭પ્યવતિત ૧૪ 

 સ કત્ર યામા તતા૭૭તિ સ્ય ચન્ત્ર મણ્ટલ મકણ્ટતા 

 રાજ્ઞો કવલપ માન સ્ય ન વ્યપાસત શવિરી ૧૫ 

 તત ૈવોષ્ણમ્ કવકનશ્વસ્ય વ્રુત્તો તશરતો નુ્રપઃ 

 કવલલાપા૭૭તિવ ત્તુઃિમ ્િિના સક્ત લોચનઃ ૧૬ 

 ન પ્રપાતમ ્ત્વયચે્ચાકમ કનશે નક્ષત્ર પૂષણ ે 

કરયતામ ્મે તયા મયા૭યમ્ રકચતો૭ઞ્િકલઃ ૧૭ 

 અત વા િમ્યતામ ્શીરમ્ ના૭હમ ્ઇચ્ચાકમ કનરુિણામ્ 

 નુ્રશમ્સામ્ િૈિેયીમ્ ત્રષુ્ટમ્ યત્રુતે વ્યસનમ્ મહત્ ૧૮ 

 એવમ્ ઉક્ત્વા તતો રાજા િૈિેયીમ્ સમ્યતા૭ઞ્િકલઃ 

 પ્રસાતયા માસ પનુઃ િૈિેયીમ્ ચેત મ૭પ્રવીત્ ૧૯ 

 સાતુ વ્રતુ્ત સ્ય તીન સ્ય ત્વત્િત સ્ય િતા૭૭યુષઃ 

પ્રસાતઃ કરયતામ ્તેકવ પત્રે રાજ્ઞો કવશેષતઃ ૨0 

શૂન્યે ન િલુ સુશ્રોકણ મ યેતમ્ સમતુા હ્રતુમ્ 

િુરુ સાતુ પ્રસાતમ ્મે પાલે સહ્રતુયા હ્ય૭કસ ૨૧ 

પ્રસીત તેકવ રામો મે ત્વ ત્તત્તમ્ રાજ્ય મ૭વ્યયમ ્ 

લપતામ૭કસતા પામ્િે યશ: પર મવાપ્નુ કહ ૨૨ 

મમ રામ સ્ય લોિ સ્ય િુરૂણામ્ પરત સ્ય ચ  

કપ્રય મતે ત્િુરુ શ્રોકણ િુરુ ચારુ મુિેક્ષણ ે૨૩ 

કવશુત્ત પાવ સ્ય સુતુષ્ટ પાવા   

તામ્રેક્ષણ સ્ય અશુ્ર િલસ્ય રાજ્ઞઃ 

શુ્રત્વા કવકચત્રમ ્િરુણમ ્કવલાપમ ્  

પતુિર ્નુ્રશમ્સા ન ચિાર વાક્યમ્ ૨૪ 

તતઃ સ રાજા પુન રવે મકૂચિતઃ  

કપ્રયામ્ અ તુષ્ટામ ્પ્રકતિૂલ પાકષણીમ ્

સમીક્ષ્ય પતુ્ર સ્ય કવવાસનમ્ પ્રકત   

કક્ષતૌ કવસમ્જ્ઞો કનપપાત તુઃકિતઃ  ૨૫ 

ઇતીવ રાજ્ઞો વ્યકતત સ્ય સા કનશા   
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િિામ િોરમ ્શ્વસતો મનકસ્વન: 

કવપોત્યમાન: પ્રકતપોતનમ્ તતા   

કનવારયા માસ સ રાિ સત્તમ: ૨૬ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  ત્રયોતશ સ્સિિ : 

ચતતુકશ સ્સર્ક : 

 પુત્ર શોિા૭કતિતમ ્પાપા કવસમ્જ્ઞમ ્પકતતમ ્પુકવ 

 કવવેષ્ટમાનમ્ ઉત્વીક્ષ્ય સ ઇક્ષ્વાિમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૧ 

 પાપમ ્રુત્વવૈ કિમ્ ઇતમ ્મમ સમ્શુ્રત્ય સમ્શ્રવમ ્

 શેષ ેકક્ષકત તલે સન્નઃ કસ્તત્યામ્ સ્તાતુમ્ ત્વમ ્અહિકસ ૨ 

 આહુઃ સત્યમ્ કહ પરમમ્ તમિમ ્તમિકવતો િનાઃ 

 સત્યમ ્આકશ્રત્ય કહ મયા ત્વમ ્ચ તમિમ ્પ્રચોકતતઃ ૩ 

 સમ્શુ્રત્ય શૈપ્યઃ શ્શ્યેનાય સ્વામ્ તનુમ્ િિતીપકતઃ 

 પ્રતાય પકક્ષણો રાિન્ િિામ િકતમ ્ઉત્તમામ્ ૪ 

 તતા હ્ય૭લિિ  સ્તિેસ્વી પ્રાહ્મણે વેત પારિે 

 યાચમાને સ્વિે નેત્રે ઉત્ત્રુત્યા૭કવમના તતૌ ૫ 

 સકરતામ્ ત ેપકતઃ સ્વલ્પામ્ મયાિતામ ્સત્યમ ્અકન્વતઃ 

 સત્યા૭નુરોતાત્ સમય ેસ્વામ્ વેલામ ્ના૭કતવતિતે ૬ 

સત્ય મેિ પતમ્ પ્રહ્મ સત્યે તમિ: પ્રકતકષ્ટત: 

સત્ય મેવા૭ક્ષયા વેતા: સત્યે ન એવ અવાપ્યતે વરમ ્૭ 

સત્યમ ્સમ૭નુવતિસ્વ યકત તમે ત્રતુા મકત:  

સપલ સ્સ વરો મે૭સ્તુ વરતો હ્ય૭કસ સત્તમ ૮  

તમિ સ્યેહા૭કપિામા૭તિમ્ મમ ચૈ વા૭કપચોતનાત્   

પ્રવ્રાિય સતુમ્ રામમ્ કત્ર: િલુ ત્વામ ્પ્રવીમ્ય૭હમ ્૯  

સમયમ્ ચ મમા૭ત્યેમમ ્યકત ત્વમ ્ન િકરષ્યકસ 

અરત સ્તે પકરત્યક્તા પકરત્યક્ષ્યાકમ જીકવતમ ્૧0 

 એવમ્ પ્રચોકતતો રાજા િૈિેય્યા કનકવિશમ્િયા 

 ન અશિત્ પાશમ્ ઉન્મોક્તુમ્ પકલ: ઇન્ત્ર રુતમ્ યતા ૧૧ 

 ઉત્પ્રાન્ત હ્રતુય શ્ચા૭કપ કવવણિ વતનો૭પવત ્

 સ તુયો વૈ પકરસ્પન્તન્ યુિ ચરા૭ન્તરમ ્યતા ૧૨ 

 કવહ્વલાપ્યામ્ ચ નેત્રાપ્યામ્ અપશ્શ્ય કન્નવ પૂકમપઃ 

 રુચ્ચ્િાત્ તૈયેણ સમ્સ્તપ્ય િૈિેયીમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૧૩ 

 યસ્તે મન્ત્ર રુતઃ પાકણ: અક્નૌ પાપે મયા ત્રતુઃ 

 તમ્ ત્યજાકમ સ્વિમ્ ચૈવ તવ પતુ્રમ ્ત્વયા સહ ૧૪ 

પ્રયાતા રિની તેકવ સૂયિ સ્ય ઉતયનમ્ પ્રકત  
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અકપષેિમ્ િુરુ િન: ત્વરકયષ્યકત મામ ્ત્રુવમ્ ૧૫ 

રામા૭કપષેિ સમ્પાર ૈસ્ત ત૭તિ મુપિકલ્પત:ૈ 

રામ: િારકયતવ્યો મે મ્રતુ સ્ય સકલલ કરયામ ્૧૬ 

ત્વયા સ પતુ્રયા નૈવ િતિવ્યા સકલલ કરયા  

વ્યાહન્તા૭કસ અશુપાચાર ેયકત રામા૭કપષેચનમ્ ૧૭ 

ન ચ શક્નોમ્ય૭હમ ્ત્રષુ્ટમ્ પૂવિમ્ તતા સુિમ ્ 

હત હષિમ ્કનરા૭૭નમ્તમ્ પુન િિનમ્ અવાઙ્મુિમ ્૧૮ 

તામ ્તતા પ્રુવત સ્ત સ્ય પૂકમપ સ્ય મહાત્મન: 

પ્રપાતા શવિરી પણુ્યા ચમ્ત્ર નક્ષત્ર શાકલની ૧૯ 

તતઃ પાપ સમાચારા િૈિેયી પાકતિવમ ્પુનઃ 

ઉવાચ પરુષમ ્વાક્યમ ્વાક્યજ્ઞા રોષ મૂકચિતા ૨0 

કિમ્ ઇતમ્ પાષસે રાિન્ વાક્યમ ્િરરુિોપમમ ્

 આનાયકયતુમ ્અકક્લષ્ટમ્ પુત્રમ ્રામમ ્ઇહા૭હિકસ ૨૧ 

 સ્તાપ્ય રાજે્ય મમ સુતમ્ રુત્વા રામમ ્વન ેચરમ ્

 કનસ્સપત્નામ ્ચ મામ ્રુત્વા રુત રુત્યો પકવષ્યકસ ૨૨ 

 સ નુન્નૈવ તીક્ષ્ણેન પ્રતોતેન હયોત્તમઃ 

 રાજા પ્રચોકતતો૭પીક્ષ્ણમ્ િૈિેયીમ્ ઇતમ ્અપ્રવીત્ ૨૩ 

 તમિ પન્તેન પત્તો૭કસ્મ નષ્ટા ચ મમ ચતેના 

 જે્યષ્ટમ્ પુત્રમ ્કપ્રયમ ્રામમ્ ત્રષુ્ટમ્ ઇચ્ચાકમ તાકમિિમ ્૨૪ 

તત: પ્રપાતામ ્રિનીમ ્ઉકતતે ચ કતવાિર ે 

પણુ્ય ેનક્ષત્ર યોિે ચ મુહૂતે ચ સમાકહતે ૨૫ 

વકસષ્ટો િુણ સમ્પન્ન: કશષ્યૈ: પકરવ્રુત સ્તતા  

ઉપરુહ્યા૭૭શુ સમ્પારાન્ પ્રકવવેશ પુરોત્તમમ ્૨૬ 

કસક્ત સમ્માકિિત પતામ્ પતાિોત્તમ પૂકષતામ ્ 

કવકચત્ર િુસુમા િીણાિમ ્નાના સ્રકક્પ કવિરાકિતમ્ ૨૭ 

સમ્હ્રષુ્ટ મનિુોપેતામ્ સમ્રુત્ત કવપણા પણામ ્

મહોત્સવ સમાિીણાિમ ્રાિવા૭ત ેસમુત્સુિામ ્૨૮ 

ચમ્તના૭િરુ તૂપૈ શ્ચ સવિત: પ્રકત તૂકપતામ ્ 

તામ ્પુરીમ ્સમકતરમ્ય પુરમ્તર પુરોપમામ ્૨૯ 

તતશિ અમ્ત: પુરમ્ શે્રષ્ટમ્ નાના કત્વિ િણા યતુમ્  

પૌર જાન પતા િીણિમ્ પ્રાહ્મણૈઃ ઉપ શોકપતમ ્ 

યજ્ઞકવકત્પ: સુસમ્પૂણિમ ્સતસ્યૈ: પરમ કત્વિ:ૈ ૩0 

તત ્અમ્ત:પુર મા૭૭સાત્ય વ્યકતચરામ તમ્ િનમ્  

વકશષ્ટમ્ પરમ પ્રીત: પરમકષિ કવિવેશ ચ  ૩૧ 
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સ ત ુઅપશ્શ્યત્ કવકનષ્રામ્તમ્ સુમમ્ત્રમ ્નામ સારકતમ્  

ત્વાર ેમનિુ કસમ્હ સ્ય સકચવમ્ કપ્રય તશિનમ ્૩૨ 

તમ્ ઉવાચ મહા તજેા સ્સૂત પુત્રમ ્કવશારતમ ્ 

વકસષ્ટ: કક્ષપ્ર મા૭૭ચક્ષ્વ નુ્રપતે માિ કમહા૭૭િતમ્ ૩૩ 

ઇમ ેિમ્િોતિ િટા સ્સાિરપે્ય શ્ચ િામ્ચના: 

ઔતુમ્પરમ ્પત્ર પીટમ ્અકપષેિા૭તિમ્ આહ્રતુમ્ ૩૪ 

સવિ પીજાકન િમ્તા શ્ચ રત્નાકન કવકવતાકન ચ  

ક્ષૌત્રમ ્તકત રુતમ્ લાજા તપાિ: સુમનસ: પય: ૩૫ 

અષ્ટૌ ચ િન્યા રુકચરા મત્ત શ્ચ વર વારણ: 

ચતુ ર૭શ્વો રત શ્રીમાન્ કનકસ્ત્રમ્શો તનુરુત્તમમ્ ૩૬ 

વાહનમ્ નર સમ્યકુ્તમ ્ચત્રમ્ ચ શકશ સકન્નપમ ્ 

શ્વેત ેચ વાલ વ્યિને પ્રુમ્િારુ શ્ચ કહરણ્મય: ૩૭ 

હેમ તામ કપનત્ત શ્ચ િિુત્માન્ પામ્ટુરો વુ્રષ: 

િેસરી ચ ચતુર્ તમ્ષ્ટર ો હકર શે્રષ્ટો મહા પલ: ૩૮ 

કસમ્હાસનમ્ વ્યાર તનુ: સકમત્ત શ્ચ હુતાશન: 

સવિ વાકતત્ર સમ્િા શ્ચ વશે્શ્યા શ્ચા૭લમ્રુતા કસ્ત્રય: ૩૯ 

આચાયાિ પ્રાહ્મણા િાવ: પણુ્યા શ્ચ મ્રુિ પકક્ષણ: 

પૌર જાનપત શે્રષ્ટા નૈિમા શ્ચ િણ ૈસ્સહ ૪0 

એતે ચા૭ન્યે ચ પહવ: પ્રીયમાણા: કપ્રયમ ્વતા: 

અકપષેિાય રામ સ્ય સહ કતષ્ટકમ્ત પાકતિવૈ: ૪૧ 

ત્વરયસ્વ મહા રાિમ્ યતા સમકુતતે૭હકન  

પણુ્ય ેનક્ષત્ર યોિે ચ રામો રાજ્ય મ૭વાપ્નુયાત્ ૪૨ 

ઇકત તસ્ય વચ શ્શ્શુ્રત્વા સૂત પુત્રો મહાત્મન:  

સ્તવુ ન્નુ્રપકત શાતૂિલમ્ પ્રકવવેશ કનવેશનમ ્૪૩ 

તમ્ ત ુપૂવોકતતમ્ વ્રતુ્તમ ્ત્વારસ્તા રાિ સમ્મતમ્  

ન શેિુ ર૭કપસમ્રોત્તુમ્ રાજ્ઞ: કપ્રય કચિીષિવ: ૪૪ 

સ સમીપ કસ્તતો રાજ્ઞ સ્તા મ૭વસ્તા મ૭િકજ્ઞ વાન્  

વાકક્પ: પરમ તુષ્ટાકપ ર૭કપષ્ટોતુમ્ પ્રચરમે ૪૫ 

તત સ્સૂતો યતા િાલમ્ પાકતિવ સ્ય કનવેશને  

સુમમ્ત્ર: પ્રામ્િકલ પૂિત્વા તુષ્ટાવ િિતી પકતમ ્૪૬  

યતા નમ્તકત તિેસ્વી સાિરો પાસ્િરોતયે  

પ્રીત: પ્રીતેન મનસા તતાનમ્ત િન સ્સ્વત: ૪૭ 

ઇમ્ત્રમસ્યામ્ ત ુવેળાયા મ૭કપતુષ્ટાવ માતકલ:  

સો૭િય ત્તાનવાન્ સવાિમ્ સ્તતા ત્વામ ્પોતયા મ્ય૭હમ ્૪૮ 
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વેતા સ્સ હામ્િ કવત્યા શ્ચ યતા હ્યા૭૭ત્મ પુવમ્ કવપુમ્  

પ્રહ્માણમ ્પોતયમ્ ત્ય૭ત્ય તતા ત્વામ્ પોતયા મ્યહમ્ ૪૯ 

આકતત્ય સ્સહ ચમ્ત્રેણ યતા પતૂ તરામ ્શુપામ ્ 

પોતય ત્ય૭ત્ય પ્રુકતવીમ ્તતા ત્વામ ્પોતયા મ્યહમ્ ૫0 

ઉકત્તષ્ટા૭૭શુ મહા રાિ રુત િૌતુિ મમ્િળ: 

કવરાિમાનો વપુષા મેરો કરવ કતવાિર:  ૫૧ 

સોમ સૂયૌ ચ િાિુસ્ત કશવ વૈશ્રવણાવ૭કપ  

વરુણ શ્ચા૭કક્ન કરમ્ત્ર શ્ચ કવિયમ્ પ્રકતશમ્ત ુત ે૫૨ 

િતા પિવતી રાકત્ર : રુતમ્ રુત્ય કમતમ્ તવ  

પુત્ત્યસ્વ નુ્રપ શાતૂિલ િુરુ િાયિ મ૭નમ્તરમ્ ૫૩ 

ઉતકતષ્ટત રામ સ્ય સમર મ૭કપષચેનમ ્ 

પૌર જાનપતૈ શ્ચા૭કપ નૈિમ ૈશ્ચ રુતામ્િકલ: ૫૪ 

સ્વયમ ્વકશષ્ટો પિવાન ્પ્રાહ્મણૈ સ્સહ કતષ્ટકત   

કક્ષપ્ર મા૭૭જ્ઞાપ્યતામ્ રાિન્ રાિવ સ્યા૭કપષચેનમ ્૫૫ 

યતા હ્ય૭પાલા: પશવો યતા સનેા હ્ય૭નાયિા  

યતા ચમ્ત્રમ ્કવના રાકત્ર યિતા િાવો કવના વ્રુષમ ્૫૬ 

એવમ્ કહ પકવતા રાષ્ટરમ ્યત્ર રાજા ન ત્રુશ્શ્યતે ૫૭ 

ઇકત તસ્ય વચ શ્શ્શુ્રત્વા સામ્ત્વ પૂવિ કમવા૭તિવત્  

અપ્યિીયિત શોિેન પયૂ એવ મહીપકત:  ૫૮ 

 તતઃ સ રાજા તમ્ સૂતમ્ સન્ન૭હષિઃ સુતમ્ પ્રકત 

 શોિ આરક્ત ઈક્ષણઃ શ્રીમાન્ ઉત્વીક્ષ્યોવાચ તાકમિિઃ ૫૯ 

વાકૈ્ય સ્તુ િલ ુમમાિકણ મમ પૂયો કનરુમ્તકસ  

 સુમન્ત્રઃ િરુણમ્ શુ્રત્વા ત્રુષ્વા તીનમ્ ચ પાકતિવમ ્

 પ્રરુહીતામ્િકલઃ કિકમ્ચત્ તસ્મા ત્તેશાત્ અપારમત્ ૬0 

 યતા વક્તુમ્ સ્વયમ ્તનૈ્યાન્ ન શશાિ મહીપકતઃ 

 તતા સુમન્ત્રમ ્મન્ત્રજ્ઞા િૈિેયી પ્રત્યુવાચ હ ૬૧ 

સુમમ્ત્ર રાજા રિનીમ ્રામ હષિ સમુત્સુિ: 

પ્ર જાિર પકરશ્રામ્તો કનત્રાયા વશમેકયવાન્ ૬૨ 

ત ત્િચ્ચ ત્વકરતમ્ સૂત રાિ પુત્રમ ્યશકસ્વનમ ્ 

રામ મા૭૭નય પત્રમ ્ત ેના૭ત્ર િાયાિ કવચારણા ૬૩  

સ મન્યમાનઃ િલ્યાણમ્ હ્રતુયેન નનન્ત ચ 

કનિિિામ ચ સમ્પ્રીત્યા ત્વકરતો રાિ શાસનાત ્૬૪ 

સુમન્ત્ર કશ્ચન્તયા માસ ત્વકરતમ્ ચોકતત સ્તયા 

 વ્યક્તમ ્રામા૭કપષેિા૭તિમ્ ઇહા૭૭યાસ્યકત તમિકવત્ ૬૫ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 43 of 276 
 

 ઇકત સૂતો મકતમ ્રુત્વા હષેણ મહતા વ્રતુ: 

 કનિિિામ મહાતજેા રાિવ સ્ય કતત્રુક્ષયા ૬૬ 

સાિર હ્રત સમ્િાશાત્ સુમમ્ત્રો અમ્ત:પુરા ચ્ચપુાત ્

કનષ્રમ્ય િન સમ્પાતમ ્તતશિ ત્વાર મ૭રત: ૬૭ 

તતઃ પુરસ્તાત્ સહસા કવકનિિતો  

મહીપતીન્ ત્વાર િતો કવલોિયન ્

 તતશિ પૌરાન ્કવકવતાન્ મહા તનાન્   

ઉપકસ્તતાન્ ત્વારમ ્ઉપેત્ય કવકષ્ટતાન્  ૬૮     

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  ચતતુિશ સ્સિિ :  

પમ્ચ તશ સ્સર્ક : 

 ત ેત ુતામ ્રિનીમ ્ઉષ્ય પ્રાહ્મણા વેત પારિાઃ 

 ઉપતસ્તુ: ઉપસ્તાનમ્ સહ રાિ પુરોકહતાઃ ૧ 

 અમાત્ય પલ મુક્યા શ્ચ મુક્યા યે કનિમ સ્ય ચ 

 રાિવ સ્યા૭કપષેિા૭ત ેપ્રીયમાણા સ્ત ુસમ્િતાઃ ૨ 

 ઉકતતે કવમલે સૂયે પુષ્યે ચ અપ્યાિતે અહકન 

લક્ને િિિટિે પ્રાપ્તે િન્મ રામ સ્ય ચ કસ્તત ે 

 અકપષેિાય રામ સ્ય કત્વિને્ત્રૈ: ઉપ િકલ્પતમ્ ૩ 

 િામ્ચના િલ િુમ્પા શ્ચ પત્ર પીટમ ્સ્વલમ્રુતમ ્

 રત શ્ચ સમ્યિા૭૭સ્તીણો પાસ્વરા વ્યાર ચમિણા ૪ 

 િઙ્કા યમુનયોઃ પણુ્યાત ્સમ્િમાત્ આહ્રતુમ્ િલમ ્

 યા શ્ચા૭ન્યાઃ સકરતઃ પુણ્યા હ્રતાઃ િૂપાઃ સરાકમ્સ ચ ૫ 

 પ્રાિાહા શ્ચોત્વિ વાહા શ્ચ કતયિ િાહાઃ સમાકહતાઃ 

 તાપ્ય શ્ચ ૈવા૭૭હ્રતુમ્ તોયમ્ સમતુ્રેપ્ય શ્ચ સવિશઃ ૬ 

સ લાજા: ક્ષીકરકપ શ્ચન્ના િટા: િામ્ચન રાિતા: 

પત્મોત્પલ યુતા પાકમ્ત પૂણાિ: પરમ વાકરણા ૭ 

 ક્ષૌત્રમ ્તકત રુતમ્ લાજા તપાિઃ સુમનસઃ પયઃ 

વેશ્શ્યા શ્ચૈવ શુપાચારા: સવાિ૭૭પરણ પૂકષતા: ૮ 

 ચન્ત્રામ્શુ કવિચ પ્રક્યમ ્પાણ્ટુરમ્ રત્ન પૂકષતમ ્

 સજ્જમ ્કતષ્ટકત રામ સ્ય વાલ વ્યિનમ્ ઉત્તમમ્ ૯ 

 ચન્ત્ર મણ્ટલ સમ્િાશમ્ આતપત્રમ્ ચ પાણ્ટુરમ્ 

 સજ્જમ ્ત્યુકતિરમ્ શ્રીમત૭કપષેિ પુરસ્રુતમ ્૧0 

 પાણ્ટુર શ્ચ વુ્રષઃ સજ્જઃ પાણ્ટુરો૭શ્વ શ્ચ સુકસ્તતઃ 

 પ્રસ્રતુ શ્ચ િિઃ શ્રીમાન ્ઔપવાહ્યઃ પ્રતીક્ષતે ૧૧ 

 અષ્ટૌ િન્યા શ્ચ માઙ્કળ્યા સવાિ૭૭પરણ પકૂષતાઃ 
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 વાકતત્રાકણ ચ સવાિકણ વકન્તન શ્ચ તતા૭પર ે૧૨ 

 ઇક્ષ્વાિૂણામ્ યતા રાજે્ય સકમ્પ્રયેતા૭કપષેચનમ ્

 તતા જાતીયમ્ આતાય રાિ પુત્રા૭કપષચેનમ ્૧૩ 

 ત ેરાિ વચનાત્ તત્ર સમવેતા મહીપકતમ ્

 અપશ્શ્યન્તો૭પ્રુવન્ િો નુ રાજ્ઞ ેન પ્રકતપાતયતે્ ૧૪ 

 ન પશ્શ્યામ શ્ચ રાજાનમ્ ઉકતત શ્ચ કતવાિરઃ 

 યૌવ રાજ્યા૭કપષેિ શ્ચ સજ્જો રામ સ્ય તીમતઃ ૧૫ 

 ઇકત તેષુ પ્રુવાણેષ ુસાવિપૌમાન્ મહીપતીન ્

 અપ્રવીત્ તાન્ ઇતમ્ સવાિન્ સુમન્ત્રો રાિ સત્રુતઃ ૧૬ 

રામમ્ રાજ્ઞો કનયોિેન ત્વરયા પ્રકસ્તતો સ્મ્ય૭હમ ્ 

પજૂ્યા રાજ્ઞો પવમ્ત સ્ત ુરામ સ્ય ચ કવશેષત: ૧૭ 

અયમ ્પ્રુચ્ચાકમ વચનાત્ સુિમ ્આયુષ્મતામ ્અહમ ્

રાજ્ઞઃ સમ્પ્રકતપતુ્તસ્ય યત્ ચ અનાિમન િારણમ ્૧૮ 

ઇત્યુક્ત્વા અન્તઃપુર ત્વારમ્ આિિામ પુરાણકવત્ 

સતા૭૭સક્તમ્ ચ ત ત્વેશ્શ્મ સુમમ્ત્ર: પ્રકવવેશ હ ૧૯ 

તુષ્ટાવા૭સ્ય તતા વમ્શમ્ પ્રકવશ્શ્ય સ કવશામ્પતે: 

શયનીયમ ્નરમે્ત્ર સ્ય તતા૭૭સાત્ય વ્યકતષ્ટત  ૨0   

સો૭પ્યા૭૭સાત્ય ત ુતત્વેશ્શ્મ કતરસ્િરકણમ્ અમ્તરા   

આશીકપિ: િુણ યકુ્તાકપ: અકપતુષ્ટાવ રાિવમ્ ૨૧ 

સોમ સૂયૌ ચ િાિુત્સ્ત કશવ વૈશ્રવણા વ૭કપ  

વરુણ શ્ચા૭કક્ન કરમ્ત્ર શ્ચ કવિયમ્ પ્રકતશમ્ત ુત ે૨૨ 

િતા પિવતી રાકત્ર: રુતમ્ રુત્ય કમતમ્ તવ  

પુત્યસ્વ નુ્રપ શાતૂિલ િુરુ િાયિમ્ અનન્તરમ ્૨૩ 

પ્રાહ્મણા પલ મુક્યા શ્ચ નૈિમા શ્ચા૭૭િતા નુ્રપ 

તશિનમ ્પ્રકતિામ્ક્ષન્તે પ્રકતપુત્યસ્વ રાિવ ૨૪ 

સ્તવુન્તમ્ તમ્ તતા સૂતમ્ સુમન્ત્રમ ્મન્ત્ર િોકવતમ ્

પ્રકતપુત્ય તતો રાજા ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૨૫ 

રામ મા૭૭નય સૂતે કત યત સ્ય૭કપકહતો૭નયા 

કિકમતમ ્િારણમ ્યને મ મા૭જ્ઞા પ્રકતહન્યતે ૨૬ 

ન ચૈવ સમ્પ્રસપુ્તો૭હમ ્આનયેત ્આશુ રાિવમ્ 

ઇકત રાજા તશરતઃ સૂતમ્ તત્ર અન્વશાત્ પનુઃ ૨૭  

સ રાિ વચનમ ્શુ્રત્વા કશરસા પ્રકતપજૂ્ય તમ્ 

કનિિિામ નુ્રપા૭૭વાસાત્ મન્યમાનઃ કપ્રયમ ્મહત્ ૨૮ 

પ્રપન્નો રાિ માિિમ ્ચ પતાિા ત્વિ શોકપતમ ્
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હ્રષુ્ટ: પ્રમુકતત સ્સતૂો િિા મા૭૭શુ કવલોિયન ્૨૯ 

સ સૂત સ્તત્ર શુશ્રાવ રામા૭કત િરણાઃ િતાઃ 

અકપષેચન સમ્યકુ્તા: સવિ લોિ સ્ય હ્રષુ્ટવત્ ૩0 

 તતો તતશિ રુકચરમ ્િૈલાસ સત્રુશ પ્રપમ ્

 રામ વેશ્શ્મ સુમન્ત્ર સ્ત ુશર વેશ્શ્મ સમ પ્રપમ્ ૩૧ 

 મહા િવાટ કપકહતમ ્કવતકતિ શત શોકપતમ ્

 િાઞ્ચન પ્રકતમૈિારમ્ મકણ કવત્રુમ તોરણમ ્૩૨ 

 શારતા૭પ્ર િન પ્રક્યમ ્તીપ્તમ્ મરેુ િુહોપમમ ્

 મકણકપ: વર માલ્યાનામ્ સુમહકત્પ: અલમ્રુતમ ્૩૩ 

મુક્તા મકણકપ: આિીણિમ્ ચમ્તના૭િરુ તૂકપતમ્  

િમ્તાન્ મનોજ્ઞાન્ કવસ્રિુુત્ તાતુિરમ ્કશિરમ્ યતા ૩૪ 

સારસ ૈશ્ચ મયૂર ૈશ્ચ કનનત કત્પ કવિરાકિતમ્  

સુરુત ઈહામ્રુિ આિીણિમ્ સુિીણિમ્ પકક્તકપ સ્તતા ૩૫ 

મન શ્ચક્ષ ુશ્ચ પૂતાનામા૭૭તત કત્તક્મ તિેસા  

ચમ્ત્ર પાસ્િર સમ્િાશમ્ િુપેર પવનોપમમ ્૩૬ 

મહેમ્ત્ર તામ પ્રકતમમ્ નાના પકક્ષ સમાિુલમ ્ 

મેરુ શુ્રમ્િ સમમ્ સતૂો રામ વેશ્શ્મ તતશિ હ ૩૭ 

ઉપકસ્તતૈ: સમા૭૭િીણિમ્ િનૈ રમ્િકલ િાકરકપ: 

ઉપાતાય સમારામ્ત ૈ: તતા જાનપતૈ િિનૈ: ૩૮ 

રામા૭કપષેિ સુમુિૈ રુન્મુિૈ સ્સમલમ્રુતમ્  

મહા મેિ સમ પ્રક્ય મતુરમ ્સુ કવપૂકષતમ્ ૩૯ 

નાના રત્ન સમા િીણિમ્ િુપ્િ િૈરાતિા વ્રુતમ્ ૪0 

સ વાકિ યુક્તને રતને સારકત:  

નરાિુલમ ્રાિિુલમ્ કવલોિયન ્

વરૂકતના રામ રુહા૭કપ પાકતના    

પુરસ્ય સવિસ્ય મનાકમ્સ રમ્િયન્    ૪૧ 

 તતઃ સમાસાત્ય મહા તનમ્ મહત ્  

પ્રહ્રષુ્ટ રોમા સ પપૂવ સારકતઃ 

મ્રુિૈ: મયૂર ૈશ્ચ સમાિુ લોલ્પણમ ્ 

રુહમ ્વરા૭હિસ્ય શચી પતે કરવ  ૪૨ 

સ તત્ર િૈલાસ કનપા: સ્વલમ્રુતા:  

પ્રકવશ્શ્ય િક્ષ્યા કસ્ત્રતશા૭૭લયોપમા:   

કપ્રયા ન્નરાન ્રામ મતે કસ્તતાન્ પહૂન્   

અપોહ્ય શતુ્તામ્ત મુપકસ્તતો રતી ૪૩ 
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સ તત્ર શશુ્રાવ ચ હષિ યકુ્તા   

રામા કપષેિા૭તિ રુતા િનાનામ્  

નરમે્ત્ર સૂનોર૭કપ મમ્િળા૭તાિ:   

સ્સવિ સ્ય લોિ સ્ય કિર: પ્રહ્રષુ્ટ : ૪૪ 

મહેમ્ત્ર સત્મ પ્રકતમમ ્ત ુવેશ્શ્મ   

રામ સ્ય રમ્યમ ્મ્રુિ પકક્ષ િુષ્ટમ્  

તતશિ મેરો કરવ શુ્રમ્િ મચુ્ચમ્   

કવપ્રાિમાનમ્ પ્રપયા  સુમમ્ત્ર: ૪૫ 

ઉપકસ્તતૈ રમ્િકલ િારિૈ શ્ચ    

સોપાયનૈ જાિનપતૈ શ્ચ મત્યૈ: 

િોયા પતાતૈ શ્ચ કવમુક્ત યાનૈ:    

સમાિુલમ ્ત્વાર પતમ્ તતશિ  ૪૬  

તતો મહા મેિ મહીતરાપમ્   

પ્રકપન્નમ૭ત્યમ્િુશ મ૭પ્રસહ્યમ ્ 

રામૌપવાહ્યમ ્રુકચરમ્ તતશિ   

શત્રુમ્િયમ ્નાિ મુતર િાયમ્ ૪૭ 

સ્વલમ્રુતાન્ સા૭શ્વ રતાન્ સિુમ્િરાન્    

અમાત્ય મુક્યાન્ શતશ શ્ચ વલ્લપાન્  

વ્યપોહ્ય સતૂ સ્સકહતાન ્સમમ્તત : 

સમ્રુત્ત મમ્ત:પુર મા૭૭કવવેશ ૪૮ 

તત૭કત્રિૂટા૭ચલ મેિ સકન્નપમ્  

મહા કવમાનોત્તમ વેશ્શ્મ સમ્િવત ્

 અ વાયિમાણઃ પ્રકવવેશ સારકતઃ    

પ્રપૂત રત્નમ્ મિરો યતા૭૭ણિવમ ્૪૯ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  પમ્ચ તશ સ્સિિ : 

ષોટશ સ્સર્ક : 

 સ તત ્અન્તઃપુર ત્વારમ્ સમતીત્ય િના૭૭િુલમ ્

 પ્રકવકવક્તામ ્તતઃ િક્ષ્યામ્ આસસાત પુરાણકવત્ ૧ 

 પ્રાસ િામુિિ કપપ્રકત્પ: યુવકપ: મ્રુષ્ટ િુણ્ટલૈઃ 

 અપ્રમાકતકપ: એિારૈઃ સ્વ૭નરુક્તૈ: અકતકષ્ટતામ ્૨ 

 તત્ર િાષાકયણો વ્રુત્તાન ્વેત્ર પાણીન્ સ્વલમ્રુતાન ્

 તતશિ કવકષ્ટતાન્ ત્વાકર સ્યત્યક્ષાન્ સુસમાકહતાન્ ૩ 

 ત ેસમીક્ષ્ય સમાયાન્તમ ્રામ કપ્રય કચિીષિવઃ 

સહસો ત્પકતતા સ્સવે સ્વાસને પ્ય: સસમ્પ્રમા: ૪ 
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તાન્ ઉવાચ કવનીતાત્મા સૂત પતુ્ર: પ્રતકક્ષણ: 

કક્ષપ્ર મા૭ક્યાત રામાય સુમમ્ત્રો ત્વાકર કતષ્ટકત ૫ 

ત ેરામ મુપ સમ્િમ્ય પતુિ: કપ્રય કચિીષિવ: 

 સહ પાયાિય રામાય કક્ષપ્રમ્ એવા૭૭ચચકક્ષર ે૬ 

 પ્રકતવકેતતમ્ આજ્ઞાય સૂતમ્ અપ્યન્તરમ ્કપતુઃ 

 તત્રૈવ આનાયયા માસ રાિવઃ કપ્રય િામ્યયા ૭ 

 તમ્ વૈશ્રવણ સમ્િાશમ્ ઉપકવષ્ટમ્ સ્વલમ્રુતમ ્

 તતશિ સતૂઃ પયિઙે્ક સૌવણ ે સોત્તર ચ્ચતે ૮ 

 વરાહ રુકતરા૭૭પેણ શુકચના ચ સુિકન્તના 

 અનુકલપ્તમ ્પરાત્યેન ચન્તનેન પરમ્તપમ ્૯ 

 કસ્તતયા પાશ્વિત શ્ચા૭કપ વાલ વ્યિન હસ્તયા 

 ઉપેતમ્ સીતયા પયૂ કશ્ચત્રયા શકશનમ્ યતા ૧0 

 તમ્ તપન્તમ્ ઇવા૭૭કતત્યમ્ ઉપપન્નમ ્સ્વ તિેસા 

 વવન્તે વરતમ્ વન્તી કનયમજ્ઞો કવનીતવત્ ૧૧ 

 પ્રાઞ્િકલ સ્ત ુસુિમ ્પ્રુષ્વા કવહાર શયના૭૭સને  

 રાિ પુત્રમ ્ઉવાચેતમ્ સુમન્ત્રો રાિ સત્રુતઃ ૧૨ 

 િૌસલ્યા સુપ્રજા રામ કપતા ત્વમ ્ત્રષુ્ટમ્ ઇચ્ચકત 

 મકહષ્યા સહ િૈિેય્યા િમ્યતામ ્તત્ર માકચરમ ્૧૩ 

 એવમ્ ઉક્ત સ્તુ સમ્હ્રષુ્ટો નર કસમ્હો મહા ત્યુકતઃ 

 તતઃ સમ્માનયા માસ સીતામ્ ઇતમ્ ઉવાચ હ ૧૪ 

 તેકવ તેવ શ્ચ તેવી ચ સમાિમ્ય મત૭ન્તર ે

 મન્ત્રયે ત ેત્રુવમ્ કિકમ્ચત્ અકપષચેન સકમ્હતમ ્૧૫ 

 લક્ષકયત્વા હ્ય૭કપપ્રાયમ્ કપ્રય િામા સુતકક્ષણા 

સમ્ચોતયકત રાજાનમ્ મત૭તિમ્ મકતરકે્ષણ ે૧૬ 

સા પ્રહ્રષુ્ટા મહા રાિમ ્કહત િામા૭ન ુવકતિની 

િનની ચા૭તિ િામા મે િેિયાકત૭પતે સ્સુતા ૧૭ 

કતષ્યા િલુ મહા રાિો મકહષ્યા કપ્રયયા સહ  

 સુમમ્ત્રમ્ પ્રાકહણોત્તતૂમ્ અતિ િામિરમ્ મમ ૧૮ 

 યાત્રુશી પકરષ ત્તત્ર તાત્રુશો તૂત આિતઃ 

 ત્રુવમ્ અત્યૈવ મામ ્રાજા યૌવ રાજે્ય૭કપષકે્ષ્યકત ૧૯ 

 હન્ત શીરમ ્ઇતો િત્વા ત્રક્ષ્યાકમ ચ મહીપકતમ ્

 સહ ત્વમ ્પકરવારણે સુિમ્ આસ્વ રમસ્વ ચ ૨0 

 પકત સમ્માકનતા સીતા પતાિરમ્ અકસતેક્ષણા 

 આત્વારમ ્અનુ વવ્રાિ મઙ્કળા ન્યકપતત્યુષી ૨૧ 
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રાજ્યમ ્કત્વજાકતકપ િુિષ્ટમ્ રાિસૂયા૭કપષેચનમ ્

િતુિ મહિ કત ત ેરાજા વાસવ સ્યેવ લોિ રુત ્૨૨ 

તીકક્ષતમ્ વ્રત સમ્પન્નમ ્વરા૭કિન તરમ ્શુકચમ ્ 

િુરમ્િ શુ્રમ્િ પાકણમ્ ચ પશ્શ્ય0તી ત્વામ્ પજામ્ય૭હમ ્૨૩  

પૂવિમ્ કતશમ્ વજ્ર તરો તકક્ષણામ્ પાતુ ત ેયમ: 

 વરુણ: પકશ્ચમા માશામ ્તનેશ સ્તતૂ્તરામ્ કતશમ્ ૨૪ 

 અત સીતામ ્ અનજુ્ઞાપ્ય રુત િૌતુિ મમ્િળ: 

 કનશ્ચરામ સુમમ્ત્રેણ સહ રામો કનવેશનાત્ ૨૫ 

 પવિતા કતવ કનષ્રમ્ય કસમ્હો કિકર િુહા યશ: 

 લક્ષ્મણમ્ ત્વાકર સો૭પશ્શ્યત્ પ્રહ્વામ્િકલ પુટમ ્કસ્તતમ્ ૨૬ 

 અત મત્યમ િક્ષ્યાયામ્ સમાિમ્ય સુહ્રજુ્જનૈ: 

 સ સવાિન્ અકતિનો ત્રુષ્વા સમેત્ય પ્રકતનન્ત્ય ચ ૨૭ 

 તતઃ પાવિ સમ્િાશમ ્આરુરોહ રતો ત્તમમ ્

 વૈયારમ ્પુરુષ વ્યારો રાિતમ્ રાિ નમ્તન: ૨૮ 

 મેિનાત0 અસમ્પાતમ્ મકણ હેમ કવપૂકષતમ્  

 મુષ્ણન્તમ્ ઇવ ચક્ષૂકમ્ષ પ્રપયા હેમ વચિસમ ્૨૯ 

 િરણે ુકશશ ુિલ્પૈ શ્ચ યકુ્તમ્ પરમ વાકિકપઃ 

 હકર યુક્તમ ્સહસ્રાક્ષો રતમ્ ઇન્ત્ર ઇવા૭૭શિુમ ્

 પ્રયયૌ તૂણિમ ્આસ્તાય રાિવો જ્વકલતઃ કશ્રયા ૩0 

 સ પિિન્ય ઇવા૭૭િાશ ેસ્વનવાન્ અકપનાતયન ્

 કનિેતાન્ કનયિયૌ શ્રીમાન્ મહા૭પ્રાત્  ઇવ ચન્ત્રમાઃ ૩૧ 

 ચત્ર ચામર પાકણ સ્ત ુલક્ષ્મણો રાિવા૭૭નિુઃ 

 િુિોપ પ્રાતરમ ્પ્રાતા રતમ્ આસ્તાય પ્રુષ્ટતઃ ૩૨ 

 તતો હલહલા શપ્ત: તમુુલઃ સમજાયત 

 તસ્ય કનષ્રમમાણ સ્ય િનૌિ સ્ય સમન્તતઃ ૩૩ 

તતો હય વરા મુક્યા નાિા શ્ચ કિકર સકન્નપા: 

અનુિક્મુ સ્તતા રામમ ્શતશો૭ત સહસ્રશ: ૩૪ 

અરત શ્ચા૭સ્ય સન્નત્તા શ્ચમ્તના૭િરુ રૂકષતા: 

િટ્િ ચાપ તરા શ્શ્શૂરા િક્મુ રા૭૭શમ્સવો િના:  ૩૫ 

તતો વાકતત્ર શપ્તા શ્ચ સ્તુકત શપ્તા શ્ચ વકમ્તનામ ્ 

કસમ્હ નાતા શ્ચ શૂરાણામ્ તતા શુશુ્રકવર ેપકત  ૩૬ 

હમ્યિ વાતાયન સ્તાકપ પૂિકષતાકપ સ્સમમ્તત:  

િીયિમાણ સ્સ પુષ્પૌિૈ યિયૌ સ્ત્રીકપ રકરમ્તમ:   ૩૭ 

રામમ્ સવિ અનવત્યામ્િો રામ કપપ્રીષયા તત: 
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વચોકપ રર્યૈ: હમ્યિસ્તા: કક્ષકત સ્તા શ્ચ વવકમ્તર ે  ૩૮ 

નૂનમ ્નમ્તકત ત ેમાતા િૌસલ્યા માત્રુ નમ્તના  

પશ્શ્યમ્તી કસત્ત યાત્રમ ્ત્વામ્ કપયમ્ રાજ્યમ૭વ કસ્તતમ્  ૩૯  

સવિ સીમકમ્તનીપ્ય શ્ચ સીતામ્ સીમકમ્તનીમ્ વરામ્  

અમન્યમ્ત કહ તા ના૭૭યો રામ સ્ય હ્રતુય કપ્રયામ્  ૪0 

તયા સચુકરતમ્ તવે્યા પુરા નનૂમ્ મહ ત્તપ: 

રોકહણીવ શાશામ્િેન રામ સમ્યોિ માપ યા        ૪૧ 

ઇકત પ્રાસાત શુ્રમ્િેષુ પ્રમતાકપ નિરોત્તમઃ  

શુશ્રાવ રાિ માિિ  સ્ત : કપ્રયા વાચ ઉતાહ્રતુા:  ૪૨  

સ રાિવ સ્તત્ર િતા પ્રલાપમ્   

શુશ્રાવ લોિસ્ય સમાિતસ્ય   

આત્મા૭કતિારા કવકવતા શ્ચ વાચઃ   

પ્રહ્રષુ્ટ રૂપસ્ય પુર ેિનસ્ય     ૪૩ 

 એષ કશ્રયમ્ િચ્ચકત રાિવો૭ત્ય   

રાિ પ્રસાતાત્ કવપુલામ ્િકમષ્યન ્

એતે વયમ્ સવિ સમ્રતુ્ત િામા   

યેષામ્ અયમ ્નો પકવતા પ્રશાસ્તા     ૪૪ 

લાપો િનસ્યા૭સ્ય યતેષ સવિમ ્  

પ્રપત્સ્યતે રાષ્ટરમ ્ઇતમ્ કચરાય 

ન હ્ય૭કપ્રયમ ્કિમ્ચન જાતુ િકશ્ચત્    

પશ્શ્યેન્ન તુઃિમ ્મનજુા૭કતપે૭કસ્મન્      ૪૫ 

સ િોષ વકત્પશ્ચ હયૈઃ સ નાિૈઃ   

પુરસ્સરઃૈ સ્વકસ્તિ સતૂ માિતૈઃ 

મહીયમાનઃ પ્રવર ૈશ્ચ વાતિૈ:   

અકપષુ્ટતો વૈશ્રવણો યતા યયૌ     ૪૬ 

િરણે ુમાતઙ્ક રતા૭શ્વ સમ્િુલમ્    

મહા િનૌિૈઃ પકરપૂણિ ચત્વરમ્ 

 પ્રપૂત રત્નમ ્પહુ પણ્ય સમ્ચયમ્   

તતશિ રામો રુકચરમ્ મહા પતમ્    ૪૭ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  ષોટશ સ્સિિ : 

સપ્ત તશ સ્સર્ક : 

 સ રામો રતમ ્આસ્તાય સમ્પ્રહ્રષુ્ટ સુહ્રજુ્જનઃ 

પતાિા ત્વિ સમ્પન્નમ ્મહાહાિ૭િરુ તૂકપતમ ્

 અપશ્શ્યન્ નિરમ ્શ્રીમાન્ નાના િન સમાિુલમ ્ ૧ 
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 સ રુહૈ: અપ્ર સમ્િાશૈઃ પાણ્ટુર:ૈ ઉપશોકપતમ ્

 રાિ માિિમ ્યયૌ રામો મત્યેના૭િરુ તૂકપતમ્ ૨ 

ચમ્તનાનામ ્ચ મુક્યાનામ્ અિરૂણામ ્ચ સમ્ચયૈ: 

ઉત્તમાનામ ્ચ િમ્તાનામ્ ક્ષૌમ િોશા૭મ્પર સ્ય ચ ૩ 

અકવત્તાકપ શ્ચ મકુ્યાકપ રુત્તમૈ સ્પાકટિૈ ર૭કપ  

 શોપમાનમ્ અસમ્પાત ૈસ્તમ્ રાિપતમ ્ઉત્તમમ ્૪ 

 સમ્વ્રતુમ્ કવકવતૈઃ પણ્ય ૈપિક્ષ્યૈ: ઉચ્ચાવચૈ: અકપ 

તતશિ તમ્ રાિપતમ્ કતકવ તેવપતમ્ યતા  ૫ 

તત્ય૭ક્ષત હકવ લાિિ:ૈ તૂપૈ: અિરુ ચમ્તનૈ: 

નાના માલ્યોપ િમ્ત ૈશ્ચ સતા૭પ્યકચિત ચત્વરમ્ ૬ 

 આશીવાિતાન્ પહૂન્ શુ્રણ્વન્  સુહ્રકુત્પઃ સમતુીકરતાન્  

 યતા૭હિમ ્ચા૭કપ સમ્પજૂ્ય સવાિન્ એવ નરાન્ યયૌ ૭ 

 કપતામહૈ: આચકરતમ ્તતૈવ પ્રકપતામહૈઃ 

 અત્ય ઉપાતાય તમ્ માિિમ્ અકપકષક્તો૭નુપાલય ૮ 

 યતા સ્મ લાકલતાઃ કપત્રા યતા પૂવૈઃ કપતામહૈઃ 

 તતઃ સુિતરમ ્સવે રામ ેવત્સ્યામ રાિકન ૯ 

 અલમ ્અત્ય કહ પુક્તેન પરમાતૈ: અલમ ્ચ નઃ 

 યતા પશ્શ્યામ કનયાિન્તમ્ રામમ્ રાજે્ય પ્રકતકષ્ટતમ્ ૧0 

 તતો કહ ન કપ્રયતરમ ્નાન્યત્ કિકમ્ચ ત્પકવષ્યકત 

 યતા૭કપષેિો રામ સ્ય રાજે્યના૭કમત તિેસઃ ૧૧ 

 એતા: ચ અન્યા શ્ચ સુહ્રતુામ્ ઉતાસીનઃ િતાઃ શુપાઃ 

 આત્મ સમ્પિૂનીઃ શુ્રણ્વન્ યયૌ રામો મહા પતમ્ ૧૨ 

 ન કહ તસ્માન્ મનઃ િકશ્ચ ચ્ચક્ષુષી વા નરોત્તમાત ્

 નરઃ શક્નોકત અપારષુ્ટમ્ અકતરાન્તે૭કપ રાિવ ે૧૩ 

ય શ્ચ રામમ્ ન પશ્શ્યે ત્તુ યમ્ ચ રામો ન પશ્શ્યકત  

કનકમ્તત સ્સ વસે લ્લોિે સ્વા૭૭ત્મા પ્યનેમ્ કવિકહિતે ૧૪ 

સવેષામ ્કહ સ તમાિ૭૭ત્મા વણાિનામ ્િુરુતે તયામ ્

ચતુણાિમ્ કહ વયઃ સ્તાનામ્ તેન ત ેતમ ્અનુવ્રતાઃ ૧૫ 

ચતુષ્પતાન્ તેવપતામ ્શ્ચૈત્યા ન્યા૭૭યતનાકન ચ  

પ્રતકક્ષણમ્ પકરહરન્ િિામ નુ્રપતે સ્સતુ: ૧૬ 

સ રાિિુલમ્ આસાત્ય મેિ સમ્િોપમ ૈશ્શ્શુપ:ૈ  

પ્રાસાત શુ્રમ્િૈ: કવકવતૈ: િૈલાસ કશિરોપમ:ૈ  ૧૭ 

આવારયકત્પ િિિનમ્ કવમાનૈ કરવ પામ્ટુર:ૈ 

વતિમાન રુહૈ શ્ચા૭કપ રત્ન જાલ પકરષ્રુતૈઃ ૧૮ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 51 of 276 
 

તત ્પ્રુકતવ્યામ ્રુહ વરમ ્મહેમ્ત્ર પવનોપમમ્  

 રાિ પુત્રઃ કપતુ વેશ્શ્મ પ્રકવવેશ કશ્રયા જ્વલન્ ૧૯ 

સ િક્ષ્યા ત્વકનકપ િુિપ્તા કસ્તસ્રો૭કતરમ્ય વાકિકપ:  

પતાકત: અપર ેિક્ષ્યે ત્વ ેિિામ નરોત્તમ:  ૨0 

 સ સવાિઃ સમકતરમ્ય િક્ષ્યા તશરતા૭૭ત્મિઃ 

 સકન્નવત્યિ િનમ્ સવિમ્ શુત્ત અન્તઃપુરમ ્અપ્યિાત્ ૨૧ 

તતઃ પ્રકવષ્ટ ેકપતુ ર૭કન્તિમ્ તતા  

િનઃ સ સવો મુકતતો નુ્રપાત્મિ ે

પ્રતીક્ષતે તસ્ય પુનઃ શ્ચ  કનિિમમ્   

યતોતયમ્ ચન્ત્રમસઃ સકરત્પકતઃ  ૨૨ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  સપ્ત તશ સ્સિિ : 

અષ્ટાતશ સ્સર્ક :     

 સ તતશાિ૭૭સને રામો કનષણ્ણમ્ કપતરમ ્શપુે 

 િૈિેયી સકહતમ ્તીનમ્ મુિેન પકરશુષ્યતા ૧ 

 સ કપતુ શ્ચરણૌ પૂવિમ્ અકપવાત્ય કવનીતવત ્

 તતો વવન્તે ચરણૌ િૈિેય્યાઃ સુસમાકહતઃ ૨ 

 રામ ેત્યુક્ત્વા ચ વચનમ ્પાષ્પ પયાિિુ લેક્ષણઃ 

 શશાિ નુ્રપકત તીનો ન ઈકક્ષતુમ્ ના૭કપપાકષતુમ્ ૩ 

 તત ્અપૂવિમ્ નરપતે ત્રુિષ્વા રૂપમ ્પયા૭૭વહમ ્

 રામો૭કપ પયમ ્આપન્નઃ પતા સ્પ્રુષ્વેવ પન્નિમ ્૪ 

 ઇકન્ત્રયૈ રપ્રહ્રષુ્ટૈ સ્તમ્ શોિ સમ્તાપ િકશિતમ ્

 કનશ્વસન્તમ્ મહા રાિમ્ વ્યકતત આિુલ ચેતસમ ્૫ 

 ઊકમિ માકલનમ્ અક્ષોપ્યમ્ ક્ષુપ્યન્તમ્ ઇવ સાિરમ ્

 ઉપપ્લુતમ્ ઇવા૭૭કતત્યમ્ ઉક્તા૭નુ્રતમ્ રુકષમ ્યતા ૬ 

 અકચન્ત્ય િલ્પમ ્કહ કપતુ સ્તમ ્શોિમ ્ઉપતારયન ્

 પપૂવ સમ્રપ્તતરઃ સમુત્ર ઇવ પવિકણ  ૭ 

 કચન્તયા માસ ચ તતા રામઃ કપત્રુ કહતે રતઃ 

 કિકમ્સ્વત૭ત્યૈ વ નુ્રપકત નિ મામ ્પ્રત્ય૭કપનન્તકત ૮ 

 અન્યતા મામ ્કપતા ત્રષુ્વા િુકપતો૭કપ પ્રસીતકત 

 તસ્ય મામ ્અત્ય સમ્પ્રેક્ષ્ય કિમ્ આયાસઃ પ્રવતિતે ૯ 

 સ તીન ઇવ શોિા૭૭તો કવષણ્ણ વતન ત્યુકતઃ 

 િૈિેયીમ્ અકપવા ત્યૈવ રામો વચનમ્ અપ્રવીત્ ૧0 

 િકચ્ચન્ મયા ના૭પરાતમ્ અજ્ઞાનાત્ યેન મે કપતા 

 િુકપત સ્તન્ મમા૭૭ચક્ષ્વ ત્વમ ્ચૈ વનૈમ્ પ્રસાતય ૧૧ 
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અપ્રસન્ન મના: કિનુ્ન સતા મામ ્પ્રકત વત્સલ: 

 કવવણિ વતનો તીનો ન કહ મામ ્અકપપાષતે ૧૨ 

 શારીરો માનસો વા૭કપ િકચ્ચત્ એનમ્ ન પાતત ે

 સમ્તાપો વા૭કપતાપો વા તુલિપમ્ કહ સતા સિુમ ્૧૩ 

 િકચ્ચન્ ન કિકમ્ચત્ પરતે િુમાર ેકપ્રય તશિન ે

 શત્રુક્ને વા મહા સત્ત્વ ેમાત્રૂણામ્ વા મમા૭શપુમ ્૧૪ 

 અતોષયન્ મહા રાિમ ્અિુવિન્ વા કપતુ વિચઃ 

 મુહૂતિમ્ અકપ નચે્ચેયમ ્જીકવતુમ્ િુકપતે નુ્રપે ૧૫ 

 યતો મલૂમ ્નરઃ પશ્શ્યતે ્પ્રાતપુાિવમ્ ઇહા૭૭ત્મનઃ 

 િતમ્ તકસ્મન્ ન વતેત પ્રત્યક્ષે સકત તૈવતે  ૧૬ 

 િકચ્ચત્ ત ેપરુષમ ્કિકમ્ચત્ અકપમાનાત્ કપતા મમ 

ઉક્તો પવત્યા િોપેન યત્રા૭સ્ય લુકળતમ ્મનઃ ૧૭ 

 એતત્ આચક્ષ્વ મે તેકવ તત્ત્વને પકરપ્રુચ્ચતઃ 

કિમ્ કનકમત્તમ્ અપૂવો૭યમ્ કવિારો મનજુા૭કતપે ૧૮ 

એવ મુક્ત્વાતુ િૈિેયી રાિવેણ મહાત્મના  

ઉવા ચેતમ ્સકુનલિજ્જા ત્રુષ્ટમા૭૭ત્મ કહતમ્ વચ: ૧૯ 

ન રાજા િુકપતો રામ વ્યસનમ્ ના૭સ્ય કિમ્ચન   

કિકન્ચન્મનો િતમ્ તસ્ય ત્વ ત્પયા ન્ના૭કપ પાષતે ૨0 

કપ્રયમ ્ત્વા મ૭કપ્રયમ ્વક્તુમ્ વાણી ના૭સ્યોપ વતિત ે

તત ્અવશ્શ્યમ્ ત્વયા િાયિમ્ ય ત૭નનેા શુ્રતમ્ મમ ૨૧ 

એષ મહ્યમ ્વરમ ્તત્વા પુરા મા મ૭કપપજૂ્ય ચ   

સ પશ્શ્ચ્ચા ત્તપ્યતે રાજા યતા૭ન્ય: પ્રારુત સ્તતા ૨૨ 

અકતસ્રજુ્ય તતાકમ ઇકત વરમ ્મમ કવશામ્પકત: 

સ કનર૭તિમ્ િત િલે સેતુમ્ પકમ્તતમુ ્ઇચ્ચકત ૨૩ 

તમિમૂલ કમતમ્ રામ કવકતતમ્ ચ સતામ ્અકપ  

તત ્સત્યમ ્ન ત્યિ ેત્રાજા િુકપત સ્ત્વત્રુતે યતા ૨૪ 

યકત ત ત્વક્ષ્યતે રાજા શુપમ્ વા યકત વા૭શુપમ ્ 

િકરષ્યકસ તત સ્સવિ માક્યાસ્યાકમ પુન સ્ત્વ૭હમ ્૨૫ 

યકત ત્વ૭કપકહતમ ્રાજ્ઞા ત્વકય ત ન્ન કવપત્સ્યતે  

તતો૭હમ૭કપ તાસ્યાકમ ન હ્યષે ત્વકય વક્ષ્યકત ૨૬ 

એત ત્ત ુવચનમ્ શુ્રત્વા િૈિેય્યા સમુતાહ્રતુમ્  

ઉવાચ વ્યકતતો રામ સ્તામ્ તેવીમ ્નુ્રપ સકન્નતૌ  ૨૭ 

અહો કત ઙ્ના૭હિસે તેકવ વક્તુમ ્મા મીત્રુશમ્ વચ :    

અહમ ્કહ વચનાત્ રાજ્ઞઃ પતેયમ્ અકપ પાવિે 
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 પક્ષયેયમ્ કવષમ્ તીક્ષ્ણમ્ મજ્જયેમ ્અકપ ચા૭૭ણિવે ૨૮ 

 કનયકુ્ત: િુરુણા કપત્રા નુ્રપેણ ચ કહતને ચ ૨૯ 

 તત ્પ્રૂકહ વચનમ્ તકેવ રાજ્ઞો યત્ અકપિાકમ્ક્ષતમ ્

 િકરષ્ય ેપ્રકતજાને ચ રામો કત્વ નાિ૭કપ પાષતે ૩0 

 તમ્ આિિવ સમાયુક્તમ્ અનાયાિ સત્ય વાકતનમ ્

 ઉવાચ રામમ્ િૈિેયી વચનમ્ પ્રુશ તારુણમ્ ૩૧ 

પુરા તેવા૭સુર ેયતુ્તે કપત્રા ત ેમમ રાિવ 

 રકક્ષતને વરૌ તત્તૌ સશલ્યેન મહા રણે ૩૨ 

 તત્ર મે યાકચતો રાજા પરત સ્યા૭કપષચેનમ ્

 િમનમ ્તણ્ટિા૭રણ્ય ેતવ ચા૭ત્યૈવ રાિવ ૩૩ 

 યકત સત્ય પ્રકતજ્ઞમ્ ત્વમ્ કપતરમ્ િતુિમ્ ઇચ્ચકસ 

 આત્માનમ ્ચ નર શે્રષ્ટ મમ વાક્યમ ્ઇતમ્ શુ્રણ ુ૩૪ 

 સ કન્નતેશે કપતુ કસ્તષ્ટ યતા તેન પ્રકતશ્રુતમ ્

 ત્વયા૭રણ્યમ ્પ્રવષે્ટવ્યમ્ નવ વષાિકણ પઞ્ચ ચ ૩૫ 

પરત સ્ત્વ૭કપકષચ્યતે યતેત ત૭કપષચેનમ ્ 

ત્વત૭ત ેકવકહતમ ્રાજ્ઞા તેન સવેણ રાિવ ૩૬ 

સપ્ત સપ્ત ચ વષાિકણ તણ્ટિા૭રણ્યમ ્આકશ્રતઃ 

અકપષેિમ્ ઇમમ્ ત્યક્ત્વા િટા ચીર તરો વસ ૩૭ 

પરતઃ િોસલ પુર ેપ્રશાસ્તુ વસુતામ ્ઇમામ ્

નાના રત્ન સમાિીણાિમ ્સ વાકિ રત િુમ્િરામ ્૩૮ 

એતેન ત્વામ્ નરમે્ત્રો૭યમ્ િારુણ્યને સમાપ્લુત: 

િોિ સકમ્ક્લષ્ટ વતનો ન શક્નોકત કનરીકક્ષતમુ ્૩૯ 

એતત્ િુરુ નરમે્ત્ર સ્ય વચનમ્ રિુ નમ્તન  

સત્યેન મહતા રામ તારયસ્વ નરશે્વરમ ્૪0 

ઇતીવ તસ્યામ્ પરુષમ ્વતમ્ત્યામ્    

ન ચૈવ રામ: પ્રકવવેશ શોિમ્  

પ્રકવવ્યત ેચા૭કપ મહાનુપાવો    

રાજા ત ુપુત્ર વ્યસના૭કપ તપ્ત:  ૪૧  

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  અષ્ટાતશ સ્સિિ : 

એર્ોન ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

તત ્અકપ્રયમ ્અકમત્રક્નો વચનમ્ મરણોપમમ્ 

 શુ્રત્વા ન કવવ્યત ેરામઃ િૈિેયીમ્ ચેતમ ્અપ્રવીત ્૧ 

 એવમ્ અસ્તુ િકમષ્યાકમ વનમ ્વસ્તમુ ્અહમ ્કત્વતઃ 

 િટા૭કિન તરો રાજ્ઞઃ પ્રકતજ્ઞામ્ અનપુાલયન્ ૨ 
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 ઇતમ્ ત ુજ્ઞાતુમ્ ઇચ્ચાકમ કિમ૭તિમ્ મામ ્મહીપકતઃ 

 ના૭કપનન્તકત તુતિષો યતા પુરમ્ અકરમ્તમઃ ૩ 

 મન્યુ નિચ ત્વયા િાયો તેકવ પ્રકૂહ તવા૭રતઃ 

 યાસ્યાકમ પવ સુપ્રીતા વનમ્ ચીર િટા તરઃ ૪ 

 કહતેન િુરુણા કપત્રા રુતજ્ઞેન નુ્રપેણ ચ 

 કનયજુ્યમાનો કવસ્રપ્ત: કિમ્ ન િુયાિ મ૭હમ ્કપ્રયમ્ ૫ 

 અળીિમ્ માનસમ્ ત્વિેમ્ હ્રતુયમ્ તહતીવ મે 

 સ્વયમ ્યન્ના૭૭હ મામ ્રાજા પરત સ્યા૭કપષચેનમ્ ૬ 

 અહમ ્કહ સીતામ્ રાજ્યમ્ ચ પ્રાણાન્ ઇષ્ટાન્ તનાકન ચ 

 હ્રષુ્ટો પ્રાત્રે સ્વયમ ્તત્યામ્ પરતાય અપ્રચોકતતઃ ૭ 

 કિમ્ પુન મિનિુને્ત્રણે સ્વયમ્ કપત્રા પ્રચોકતતઃ  

 તવ ચ કપ્રય િામા૭તિમ ્પ્રકતજ્ઞામ્ અનપુાલયન ્૮ 

 તત ્આશ્વાસય કહ ઇમમ્ ત્વમ ્કિમ્ કન્વતમ્ યન્ મહીપકતઃ 

 વસુતા આસક્ત નયનો મન્તમ્ અશૂ્રકણ મુમ્ચકત ૯ 

 િચ્ચન્તુ ચ એવ આનકયતુમ્ તતૂાઃ શીર િવ:ૈ હયૈઃ 

 પરતમ ્માતુલ િુલાત્ અત્યૈવ નુ્રપ શાસનાત્ ૧0 

 તણ્ટિા૭રણ્યમ ્એષો૭હમ્ ઇત: િચ્ચાકમ સત્વરઃ 

 અકવચાયિ કપતુ વાિક્યમ ્સમા વસ્તમુ ્ચતુતિશ ૧૧ 

 સા હ્રષુ્ટા તસ્ય તત્વાક્યમ્ શુ્રત્વા રામ સ્ય િૈિયી 

 પ્રસ્તાનમ ્શ્રત્તતાના કહ ત્વરયા માસ રાિવમ્ ૧૨ 

 એવમ્ પવત ુયાસ્યકન્ત તૂતાઃ શીર િવ:ૈ હયૈઃ 

 પરતમ ્માતુલ િુલાત્ ઉપાવતિકયતુમ્ નરાઃ ૧૩ 

 તવ ત ુઅહમ ્ક્ષમમ ્મન્યે ન ઉત્સુિસ્ય કવળમ્પનમ ્

 રામ તસ્માત્ ઇતઃ શીરમ્ વનમ ્ત્વમ ્િન્તુમ્ અહિકસ ૧૪ 

 વ્રીટા અકન્વતઃ સ્વયમ ્યચ્ચ નુ્રપ સ્ત્વામ ્ના૭કપપાષત ે

 ન એતત્ કિકમ્ચ ન્નર શે્રષ્ટ મન્યુ: એષો અપનીયતામ્ ૧૫ 

 યાવત્ ત્વમ ્ન વનમ ્યાતઃ પુરાત ્અસ્માત્ અકપત્વરન ્

 કપતા તાવત્ ન ત ેરામ સ્નાસ્યતે પોક્ષ્યત૭ેકપ વા ૧૬ 

 કતિ્ િષ્ટમ્ ઇકત કનશ્વસ્ય રાજા શોિ પકરપ્લુતઃ 

 મૂકચિતો ન્યપતત્ તકસ્મન્ પયિમ્િે હેમ પકૂષતે ૧૭ 

 રામો૭પ્યતુ્તાપ્ય રાજાનમ્ િૈિેય્યા૭કપ પ્રચોકતતઃ 

 િશયા ઇવ આહત: વાજી વનમ ્િન્તુમ્ રુત ત્વરઃ ૧૮ 

 તત ્અકપ્રયમ ્અનાયાિયા વચનમ્ તારુણતરમ ્

 શુ્રત્વા િત વ્યતો રામઃ િૈિેયીમ્ વાક્યમ ્અપ્રવીત્ ૧૯ 
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 ન અહમ ્અતિપરો તેકવ લોિમ્ આવસ્તમુ ્ઉત્સહે 

 કવકત્ત મામ ્રુકષકપ સ્તલુ્યમ્ િેવલમ્ તમિમ ્આકસ્તતમ્ ૨0 

 યત્ અત્ર પવતઃ કિકમ્ચ ચ્ચક્યમ ્િતુિમ્ કપ્રયમ ્મયા 

 પ્રાણાન્ અકપ પકરત્યજ્ય સવિતા રુતમ્ એવ તત ્૨૧ 

 ન હ્યતો તમિ ચરણમ ્કિકમ્ચત્ અકસ્ત મહત્તરમ ્

 યતા કપતકર શુશૂ્રષા તસ્ય વા વચન કરયા ૨૨ 

 અનુક્તો૭પ્ય૭ત્ર પવતા પવત્યા વચનાત્ અહમ ્

 વન ેવત્સ્યાકમ કવિને વષાિકણ ઇહ ચતતુિશ ૨૩ 

 ન નનૂમ્ મકય િૈિેકય કિકમ્ચત્ આશમ્સસ ેિુણમ ્

યત્  રાજાનમ્ અવોચ: ત્વમ ્મમેશ્વરતરા સતી ૨૪ 

યાવન્ માતરમ ્આપ્રુચ્ચે સીતામ્ ચ અનુનયા મ્ય૭હમ ્

 તતો૭ત્યૈવ િકમષ્યાકમ તણ્ટિાનામ્ મહત્વનમ ્૨૫ 

 પરતઃ પાલય ેત્રાજ્યમ ્શુશૂ્રષે ચ્ચ કપતુ યિતા 

 તતા પવત્યા િતિવ્યમ્ સ કહ તમિઃ સનાતનઃ ૨૬ 

સ રામ સ્ય વચઃ શુ્રત્વા પ્રુશમ્ તુઃિ હતઃ કપતા 

 શોિાત્ અશક્નુવન્ પાષ્પમ્ પ્રરુરોત મહા સ્વનમ્ ૨૭ 

વકન્તત્વા ચરણૌ રામો કવસમ્જ્ઞ સ્ય કપતુ સ્તતા 

 િૈિેય્યા શ્ચા પ્ય૭નાયાિયા કનષ્પપાત મહા ત્યુકતઃ ૨૮ 

 સ રામઃ કપતરમ્ રુત્વા િૈિેયીમ્ ચ પ્રતકક્ષણમ્ 

 કનષ્રમ્યા૭૭ન્તઃપુરાત્ તસ્માત્ સ્વમ ્તતશિ સહુ્રજુ્જનમ્ ૨૯ 

 તમ્ પાષ્પ પકરપૂણાિ૭ક્ષઃ પ્રુષ્ટતો૭ન ુિિામ હ 

 લક્ષ્મણઃ પરમ રુત્તઃ સુકમત્રા૭૭નન્ત વતિનઃ ૩0 

અકપષેચકનિમ ્પામ્ટમ્ રુત્વા રામ: પ્રતકક્ષણમ ્ 

શનૈ: િિામ સાપેક્ષો ત્રકુષ્ટમ્ તત્ર અકવચાલયન ્૩૧ 

 ન ચ અસ્ય મહતીમ ્લક્ષ્મીમ્ રાજ્ય નાશો અપિષિકત 

 લોિ િાન્તસ્ય િાન્તત્વમ્ શીત રશ્શ્મ:ે ઇવ ક્ષપા ૩૨ 

 ન વનમ ્િન્તુ િામસ્ય ત્યિત શ્ચ વસુમ્તરામ ્

 સવિ લોિા૭કતિ સ્યેવ લક્ષ્યતે કચત્ત કવકરયા ૩૩ 

પ્રકતકષત્ય શુપમ્ ચત્રમ ્વ્યિને ચ સ્વલમ્રુતે  

કવસિિકયત્વા સ્વ િનમ્ રતમ્ પૌરામ ્સ્તતા િનાન્ ૩૪  

તારયન્ મનસા તુઃિમ ્ઇકન્ત્રયાકણ કનરુહ્ય ચ 

પ્રકવવેશ આત્મવાન્ વશે્શ્મ માતુ: અકપ્રય શકમ્સવાન્ ૩૫  

સવો હ્યકપિન: શ્રીમાન ્શ્રીમત: સત્ય વાકતન: 

ન અલક્ષયત રામ સ્ય કિકમ્ચત્ આિારમ ્આનને ૩૬ 
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ઉકચતમ્ ચ મહા પાહુ: ન િહૌ હષિમ ્આત્મન : 

શારત સ્સમુતીણાિમ્શ ુશ્ચમ્ત્ર સ્તિે ઇવા૭૭ત્મિમ ્૩૭ 

વાચા મતુરયા રામ સ્સવિમ્ સમ્માનયન્ િનમ્  

માતુ સ્સમીપમ ્તીરાત્મા પ્રકવવેશ મહા યશા: ૩૮ 

તમ્ િુણ ૈસ્સમતામ્ પ્રાપ્તો પ્રાતા કવપુલ કવરમ: 

સૌકમકત્ર: અનુ વવ્રાિ તારયન્ તુઃિ મા૭૭ત્મિમ ્૩૯ 

પ્રકવશ્શ્ય વેશ્શ્મા૭કતપ્રુશમ્ મુતા૭કન્વતમ્  

સમીક્ષ્ય તામ ્ચા૭તિ કવપકત્તમ્ આિતામ ્

ન ચૈવ રામો૭ત્ર િિામ કવકરયામ્  

સુહ્રજુ્જન સ્યા૭૭ત્મ કવપકત્ત શમ્િયા ૪0      

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિોન કવમ્શ સ્સિિ : 

કવમ્શ સ્સિિ : 

તકસ્મમ્ સ્તુ પુરુષ વ્યારે કનષ્રામકત રુતામ્િલૌ 

આતિ શપ્તો મહાન્ િજ્ઞ ેસ્ત્રીણા મમ્ત:પુર ેતતા ૧ 

રુત્યે ષ્વ૭ચોકતત: કપત્રા સવિ સ્ય અમ્ત:પુરસ્ય ચ  

િકતયિ: શરણમ્ ચા૭કપ સ રામો૭ત્ય પ્રવત્સ્યકત ૨ 

િૌસલ્યાયામ્ યતા યકુ્તો િનન્યામ્ વતિતે સતા  

તતૈવ વતિતે૭સ્માસ ુિન્મ પ્રપ્રકુત રાિવ: ૩ 

ન રુત્ત્ય ત્ય૭કપ શપ્તો૭કપ રોતનીયાકન વિિયન ્

રુત્તાન્ પ્રસાતયન્ સવાિન્ સ ઇતો૭ત્ય પ્રવત્સ્યકત ૪ 

અપુકત્ત પિત નો રાજા જીવ લોિમ્ ચરત્ય૭યમ ્ 

યો િકતમ ્સવિ પૂતાનામ ્પકરત્યિકત રાિવમ્ ૫ 

ઇકત સવાિ મકહષ્ય સ્તા કવવત્સા ઇવ તેનવ: 

પકતમ ્આચુરુશ ુશ્ચૈવ સ સ્વરમ્ ચા૭કપ ચુરુશ:ુ ૬ 

સ કહ ચામ૭્ત:પુર ેિોરમ ્આતિ શપ્તમ ્મહીપકત: 

પુત્ર શોિા૭કપ સમ્તપ્ત શ્શ્શુ્રત્વા વ્યાલીયતા૭૭સને ૭ 

રામ સ્તુ પ્રુશમ ્આયસ્તો કનશ્વસ કન્નવ િુઞ્િરઃ 

િિામ સકહતો પ્રાત્રા માતુ: અન્તઃપુરમ ્વશી ૮ 

સો૭પશ્શ્યત્ પરુુષમ ્તત્ર વ્રુત્તમ્ પરમ પકૂિતમ્ 

ઉપકવષ્ટમ ્રુહ ત્વાકર કતષ્ટત શ્ચા૭પરાન્ પહૂન ્૯ 

ત્રુષ્વૈવ ત ુતતા રામમ્ ત ેસવે સાહસોકત્તતા: 

િયને િયતામ્ શે્રષ્ટમ્ વતિયકમ્ત સ્મ રાિવમ્ ૧0 

પ્રકવશ્શ્ય પ્રતમામ્ િક્ષ્યામ્ કત્વતીયાયામ ્તતશિ સઃ 

પ્રાહ્મણાન્ વેત સમ્પન્નાન્ વ્રુત્તાન્ રાજ્ઞા૭કપ સત્રુતાન્ ૧૧ 
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પ્રણમ્ય રામ: તાન્ કવપ્રાન્ ત્રતુીયાયામ ્તતશિ સઃ 

કસ્ત્રયો વુ્રત્તા શ્ચ પાલા શ્ચ ત્વાર રક્ષણ તત્પરાઃ ૧૨ 

વતિકયત્વા પ્રહ્રષુ્ટા: તા: પ્રકવશ્શ્ય ચ રુહમ ્કસ્ત્રયઃ 

ન્યવેતયન્ત ત્વકરતા રામ માતુઃ કપ્રયમ ્તતા ૧૩ 

િૌસલ્યા૭કપ તતા તેવી રાકત્રમ્ કસ્તત્વા સમાકહતા 

પ્રપાતે ત ુઅિરોત્ પજૂામ્ કવષ્ણોઃ પુત્ર કહતૈકષણી ૧૪ 

સા ક્ષૌમ વસના હ્રષુ્ટા કનત્યમ્ વ્રત પરાયણા 

અકક્નમ ્િુહોકત સ્મ તતા મન્ત્રવત્ રુત મઙ્કળા ૧૫ 

પ્રકવશ્શ્ય ચ તતા રામો માતુ: અન્તઃપુરમ ્શુપમ્ 

તતશિ માતરમ ્તત્ર હાવયન્તીમ્ હુતા૭શનમ ્

તેવ િાયિમ્ ચ કનકમત્તમ ્ચ તત્રા૭પશ્શ્ય ત્સમુત્યતમ્ ૧૬ 

તત્ય૭ક્ષતમ્ રુતમ્ ચૈવ મોતિાન્ હકવષ સ્તતા ૧૭ 

લાજાન્ માલ્યાકન શુક્લાકન પાયસમ ્રુસરમ્ તતા  

સકમત: પૂણિ િુમ્પા શ્ચ તતશિ રિુ નમ્તન: ૧૮ 

તામ ્શુક્લ ક્ષૌમ સમ્વીતામ્ વ્રત યોિેન િકશિતામ્  

તપિયમ્તીમ્ તતશાિ૭કત્પ: તેવતામ્ તેવવકણિનીમ ્૧૯ 

સા કચરસ્યા૭૭ત્મિમ ્ત્રુષ્વા માત્રનુન્તનમા૭૭િતમ્ 

અકપચરામ સમ્હ્રષુ્ટા કિશોરમ્ પટપા યતા ૨0 

સ માતર મ૭કપરામ્તા મુપસમ્રુહ્ય રાિવ: 

પકરષ્વક્ત શ્ચ પાહુપ્યામ્ ઉપારાત શ્ચ મૂતિકન  ૨૧ 

તમ્ ઉવાચ તુરાતષિમ ્રાિવમ્ સુતમ્ આત્મનઃ 

િૌસલ્યા પતુ્ર વાત્સલ્યાત્ ઇતમ્ કપ્રય કહતમ્ વચઃ ૨૨ 

વ્રુત્તાનામ ્તમિ શીલાનામ્ રાિષીણામ ્મહાત્મનામ ્

પ્રાપ્નુઃઆય ુશ્ચ િીકતિમ ્ચ તમિમ ્ચોપકહતમ્ િુલે ૨૩ 

સત્ય પ્રકતજ્ઞમ્ કપતરમ્ રાજાનમ્ પશ્શ્ય રાિવ 

અત્યૈ વ કહ ત્વામ ્તમાિત્મા યૌવ રાજે્ય૭કપષકે્ષ્યકત ૨૪ 

તત્ત માનસ મા૭૭લપ્ય પોિનેન કનમકમ્ત્રત: 

માતરમ ્રાિવઃ કિકમ્ચત ્પ્રસાયિ અઞ્િકલમ્ અપ્રવીત્ ૨૫ 

સ સ્વપાવ કવનીત શ્ચ િૌરવા ચ્ચ તતા આનતઃ 

પ્રકસ્તતો તમ્ટિા૭રણ્ય માપ્રષુ્ટ મુપચરમ ે૨૬ 

તેવી નનૂમ્ ન જાનીષે મહત્પયમ્ ઉપકસ્તતમ ્

ઇતમ્ તવ ચ તુઃિાય વતૈેહ્યા લક્ષ્મણ સ્ય ચ ૨૭ 

િકમષ્યે તમ્ટિા૭રણ્યમ ્કિમ્ અનેન આસનને મે  

કવષ્ટરા૭૭સન યોક્યો કહ િાલો૭યમ ્મામુપકસ્તત: ૨૮ 
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ચતુતિશ કહ વષાિકણ વત્સ્યાકમ કવિને વને 

મતુ મૂલ પલૈ: જીવન્ કહત્વા મકુનવત્ આકમષમ્ ૨૯ 

પરતાય મહા રાિો યૌવ રાજ્યમ્ પ્રયચ્ચકત 

મામ ્પુન: તણ્ટિા૭રણ્યે કવવાસયકત તાપસમ ્૩0 

સ ષટ્ ચ અષ્ટૌ ચ વષાિકણ વત્સ્યાકમ કવિને વને  

આસેવમાનો વન્યાકન પલ મૂલ ૈશ્ચ વતિયન્ ૩૧  

સા કનરુત્તૈવ સાલસ્ય યકષ્ટ: પરશનુા વન ે 

પપાત સહસા તેવી તેવતેવ કતવ શ્શ્ચ્યુતા ૩૨ 

તામ ્અતુઃિોકચતામ્ ત્રુષ્વા પકતતામ ્િતળીમ ્ઇવ 

રામ સ્તતૂ્તાપયા માસ માતરમ્ િત ચેતસમ ્૩૩ 

 ઉપાવ્રુત્યોકત્તતામ્ તીનામ્ પટપામ્ ઇવ વાકહતામ ્

 પામ્સુ િુકણ્ટત સવાિમ્િીમ્ કવમમશિ ચ પાકણના ૩૪ 

 સા રાિવમ્ ઉપાસીનમ ્અસુિા૭તાિ સુિોકચતા 

 ઉવાચ પુરુષ વ્યારમ ્ઉપશુ્રણ્વકત લક્ષ્મણે ૩૫ 

 યકત પતુ્ર ન જાયતેા મમ શોિાય રાિવ 

 ન સ્મ તુઃિમ ્અતો પૂયઃ પશ્શ્યેયમ ્અહમ ્અપ્રજા: ૩૬ 

 એિ એવ કહ વન્ત્યાયાઃ શોિો પવકત માનવઃ 

 અપ્રજા૭સ્મીકત સમ્તાપો ન હ્ય૭ન્યઃ પુત્ર કવત્યતે ૩૭ 

 ન ત્રષુ્ટ પૂવિમ્ િલ્યાણમ્ સુિમ્ વા પકત પૌરુષ ે

 અકપ પુત્ર૭ેકપ પશ્શ્યેયમ ્ઇકત રામા૭૭કસ્તતમ ્મયા ૩૮ 

સા પહૂ ન્ય૭મનોજ્ઞાકન વાક્યાકન હ્રતુય કચ્ચતામ ્

 અહમ ્શ્રોષ્યે સપત્નીનામ્ અવરાણામ ્વરા સતી ૩૯ 

 અતો તુઃિતરમ ્કિમ્ નુ્ન પ્રમતાનામ્ પકવષ્યકત 

મમ શોિો કવલાપસ્ય યાત્રુશો૭યમ ્અનમ્તિ: ૪0 

ત્વકય સકન્નકહતે૭પ્યેવમ્ અહમ્ આસમ્ કનરારુતા 

કિમ્ પુનઃ પ્રોકષત ેતાત ત્રુવમ્ મરણમ્ એવ મે ૪૧ 

અત્યમ્ત કનરુહીતા૭કસ્મ પતુિ કનિત્ય મતકમ્ત્રતા  

પકરવારણે િૈિેય્યા સ્સમા વાપ્ય૭તવા૭વરા ૪૨ 

યો કહ મામ ્સેવતે િકશ્ચ તતવા૭કપ અનુવતિત ે

િૈિેય્યાઃ પુત્રમ ્અન્વીક્ષ્ય સ િનો ના૭કપપાષતે ૪૩ 

કનત્ય રોતતયા તસ્યા: િતમ્ ન ુિર વાકત તત્  

િૈિેય્યા વતનમ્ ત્રષુ્ટમ્ પતુ્ર શક્ષ્યાકમ તુિિતા ૪૪ 

તશ સપ્ત ચ વષાિકણ તવ જાતસ્ય રાિવ 

અકસતાકન પ્રિામ્ક્ષન્ત્યા મયા તુઃિ પકરક્ષયમ ્૪૫ 
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ત ત૭ક્ષયમ ્મહ ત્તુિમ ્નોત્સહે સકહતુમ્ કચરમ ્ 

કવપ્રિારમ ્સપત્ની ના મેવમ્ જીણાિ૭કસ રાિવ ૪૬ 

અપશ્શ્યન્તી તવ મુિમ ્પકર પૂણિ શકશ પ્રપમ્  

રુપણા વતિકયષ્યાકમ િતમ્ રુપણ જીકવિામ ્૪૭ 

ઉપવાસ ૈશ્ચ યોિૈ શ્ચ પહુકપ શ્ચ પકરશ્રમૈઃ 

તુઃિમ ્સમ્વકતિતો મોિમ ્ત્વમ ્કહ તુિિતયા મયા ૪૮ 

કસ્તરમ ્ત ુહ્રતુયમ્ મન્યે મ મેતમ ્ય ન્ન તીયિત ે

પ્રાવ્રુષીવ મહા નત્યાઃ સ્પ્રુષ્ટમ્ િૂલમ ્નવા૭મ્પસા ૪૯ 

મમૈવ નૂનમ ્મરણમ્ ન કવત્યતે  

ન ચા૭વિાશો૭કસ્ત યમ ક્ષય ેમમ 

ય તન્તિો૭ત્યૈવ ન મામ ્કિહીષિકત   

પ્રસહ્ય કસમ્હો રુતતીમ્ મ્રુિીમ્ ઇવ ૫0 

કસ્તરમ ્કહ નનૂમ્ હ્રતુયમ્ મમ આયસમ ્  

ન કપત્યતે ય ત્પુકવ ના૭વતીયિત ે

અનેન તુઃિેન ચ તેહમ૭કપિતમ્   

ત્રુવમ્ હ્ય૭િાલે મરણમ્ ન કવત્યતે ૫૧ 

ઇતમ્ ત ુતુઃિમ ્ય ત૭નતિિાકન મે  

વ્રતાકન તાનાકન ચ સમ્યમા શ્ચ કહ 

તપ શ્ચ તપ્તમ ્યત૭પત્ય િારણાત્  

સુકનષ્પલમ્ પીિમ ્ઇવોપ્તમ્ ઊષર ે ૫૨ 

યકત હ્ય૭િાલે મરણમ્ સ્વ યેચ્ચયા  

લપેત િકશ્ચ ત્િુરુ તુઃિ િકશિતઃ 

િતા૭હમ ્અત્યૈવ પરતે સમ્સતમ્  

કવના ત્વયા તનેુ: ઇવા૭૭ત્મિને વૈ   ૫૩ 

અતા૭કપ કિમ્ જીકવત મત્ય મે વ્રુતા   

ત્વયા કવના ચમ્ત્ર કનપા૭૭નન પ્રપ  

અનુ વ્રકિષ્યાકમ ત્વયવૈ િૌ:   

સુતુપિલા વત્સ કમવા૭ન ુિામ્ક્ષયા   ૫૪ 

પ્રુશમ ્અસુિમ ્અમકષિતા તતા   

પહુ કવલલાપ સમીક્ષ્ય રાિવમ્ 

વ્યસનમ્ ઉપકનશામ્ય સા મહત્  

સુતમ ્ઇવ પત્તમ ્અવકે્ષ્ય કિન્નરી   ૫૫ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે કવમ્શ સ્સિિ : 

એર્ ત્િમ્શ સ્સર્ક : 
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તતા ત ુકવલપન્તીમ્ તામ્ િૌસલ્યામ ્રામ માતરમ્ 

ઉવાચ લક્ષ્મણો તીન: તત્ િાલ સત્રુશમ ્વચઃ ૧ 

ન રોચતે મમા૭કપ એતત્ આય ેયત્ રાિવો વનમ ્

ત્યક્ત્વા રાજ્ય કશ્રયમ ્િચ્ચેત્ કસ્ત્રયા વાક્ય વશમ્ િતઃ ૨ 

કવપરીત શ્ચ વ્રતુ્ત શ્ચ કવષયૈ શ્ચ પ્રતકષિતઃ 

નુ્રપઃ કિમ્ ઇવ ન પ્રૂયા ચ્ચોત્યમાનઃ સ મન્મતઃ ૩  

ન અસ્ય અપરાતમ ્પશ્શ્યાકમ ના૭કપ તોષમ ્તતા કવતમ ્

યેન કનવાિસ્યતે રાષ્ટર ાત્ વન વાસાય રાિવઃ 

(અહમ ્હકનષ્ય ેકપતરમ્ વ્રુત્તમ્ િામ વશમ ્િતમ ્

 સ્ત્રી યા યકુ્તમ્ ચ કનલિજ્જમ્ તમાિ૭યકુ્તમ્ નુ્રપમ ્યતા) ૪ 

 ન તમ્ પશ્શ્યાકમ  અહમ ્લોિે પરોક્ષ મ૭કપ યો નરઃ 

 સ્વકમત્રો૭કપ કનરસ્તો૭કપ યો૭સ્ય તોષમ ્ઉતાહરતે્ ૫ 

 તેવ િલ્પમ ્રુિુમ ્તાન્તમ્ કરપૂણામ ્અકપ વત્સલમ ્

 અવેક્ષમાણઃ િો તમિમ ્ત્યિતે્ પુત્રમ ્અિારણાત્ ૬ 

 તત ્ઇતમ્ વચનમ ્રાજ્ઞઃ પુન: પાલ્યમ ્ઉપેયષુઃ 

 પુત્રઃ િો હ્રતુયે િુયાિત્ રાિ વ્રુત્તમ્ અનુસ્મરન્ ૭ 

 યાવત્ એવ ન જાનાકત િકશ્ચત્ અતિમ્ ઇમમ્ નરઃ 

 તાવત્ એવ મયા સાતિમ્ આત્મ સ્તમ ્િુરુ શાસનમ્ ૮ 

 મયા પાશ્વ ેસ તનુષા તવ િુપ્તસ્ય રાિવ 

 િઃ સમતો અકતિમ્ િતુિમ્ રુત અન્ત સ્યેવ કતષ્ટતઃ ૯ 

 કનમિનુષ્યામ્ ઇમામ ્રુત્સ્નામ ્અયોત્યામ્ મનિુષિપ 

 િકરષ્યાકમ શર:ૈ તીક્ષ્ણૈ: યકત સ્તાસ્યકત કવકપ્રય ે૧0 

 પરતસ્ય અત  પક્ષ્યો વા યો વા અસ્ય કહતમ ્ઇચ્ચકત 

સવાિન્ એતાન્ વકતષ્યાકમ મ્રુતુર ્કહ પકરપૂયતે ૧૧ 

પ્રોત્સાકહતો અયમ ્િૈિેય્યા સ તષુ્ટો યકત ન: કપતા  

અકમત્ર પતૂો કનસ્સમ્િમ્ વત્યતામ્ પત્યતા મ૭કપ ૧૨ 

િુરો પ્યિવકલપ્ત સ્ય િાયાિ િાયિ મ૭જાનત: 

ઉત્પતમ્ પ્રકતપન્નસ્ય િાયિમ્ પવકત શાસનમ ્૧૩ 

પલ મેષ કિમા૭૭કશ્રત્ય હેતુમ્ વા પરુુષિપ  

તાતુ કમચ્ચકત િૈિેય્યૈ રાજ્યમ્ કસ્તત કમતમ્ તવ ૧૪ 

ત્વયા ચૈવ મયા ચૈવ રુત્વા વૈરમ ્અનુત્તમમ્ 

િા૭સ્ય શકક્ત: કશ્રયમ્ તાતુમ્ પરતા યા૭કરશાસન ૧૫ 

અનુરક્તો૭કસ્મ પાવેન પ્રાતરમ્ તેકવ તત્ત્વતઃ 

સત્યેન તનુષા ચૈવ તત્તને ઇષ્ટેન ત ેશપ ે૧૬ 
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તીપ્તમ્ અકક્નમ ્અરણ્યમ્ વા યકત રામઃ પ્રવકે્ષ્યતે 

પ્રકવષ્ટમ ્તત્ર મામ ્તકેવ ત્વમ્ પૂવિમ્ અવતારય ૧૭ 

હરાકમ વીયાિ ત્તુઃિમ ્ત ેતમઃ સૂયિ ઇવોકતતઃ 

તેવી પશ્શ્યતુ મે વીયિમ ્રાિવ શ્ચૈવ પશ્શ્યતુ ૧૮ 

એતત્ ત ુવચનમ ્શુ્રત્વા લક્ષ્મણ સ્ય મહાત્મનઃ 

ઉવાચ રામમ્ િૌસલ્યા રુતન્તી શોિ લાલસા ૧૯ 

પ્રાતુ સ્તે વતતઃ પતુ્ર લક્ષ્મણ સ્ય શુ્રતમ્ ત્વયા 

યત્ અત્રા૭નન્તરમ ્િાયિમ્ િુરુષ્વ યકત રોચતે ૨0 

ન ચ અતમ્યિમ્ વચઃ શુ્રત્વા સપત્ન્યા મમ પાકષતમ ્

કવહાય શોિ સમ્તપ્તા િન્તુમ્ અહિકસ મામ ્ઇતઃ ૨૧ 

તમિજ્ઞ યકત તકમિષ્ટો તમિમ્ ચકરતુમ ્ઇચ્ચકસ 

શુશૂ્રષ મામ ્ઇહ સ્ત સ્ત્વમ્ ચર તમિમ ્અનતુ્તમમ ્૨૨ 

શુશૂ્રષુર ્િનનીમ ્પુત્ર સ્વરુહે કનયતો વસન ્

વરણે તપસા યકુ્તઃ િાશ્શ્યપ: કત્રકતવમ ્િતઃ ૨૩ 

યતૈવ રાજા પજૂ્ય સ્તે િૌરવેણ તતા કહ અહમ ્

 ત્વામ ્ન અહમ ્અનજુાનાકમ ન િન્તવ્યમ્ ઇતો વનમ ્૨૪ 

 ત્વ કત્વયોિાન્ ન મે િાયિમ્ જીકવતેન સુિેન વા 

 ત્વયા સહ મમ શે્રય: ત્રણુાનામ્ અકપ પક્ષણમ્ ૨૫ 

 યકત ત્વમ ્યાસ્યકસ વનમ્ ત્યક્ત્વા મામ ્શોિ લાલસામ ્

 અહમ ્પ્રાયમ ્ઇહ આકસષ્યે ન કહ શક્ષ્યાકમ જીકવતુમ ્૨૬ 

 તત સ્ત્વમ ્પ્રાપ્સ્યસે પુત્ર કનરયમ્ લોિ કવશુ્રતમ ્

 પ્રહ્મ હત્યામ્ ઇવા૭તમાિત્ સમતુ્રઃ સકરતામ ્પકતઃ ૨૭ 

 કવલપન્તીમ્ તતા તીનામ્ િૌસલ્યામ્ િનનીમ ્તતઃ 

 ઉવાચ રામો તમાિત્મા વચનમ્ તમિ સકમ્હતમ ્૨૮ 

 ના૭કસ્ત શકક્તઃ કપતુ વાિક્યમ્ સમ૭કતરકમતમુ ્મમ 

 પ્રસાતયે ત્વામ્ કશરસા િન્તુમ્ ઇચ્ચાકમ અહમ ્વનમ ્૨૯ 

 રુકષણા ચ કપતુર ્વાક્યમ્ િુવિતા વ્રત ચાકરણા 

 િૌ: હતા જાનતા તમિમ ્િણ્ટુના૭કપ કવપકશ્ચતા ૩0 

 અસ્માિમ ્ચ િુલે પૂવિમ્ સિર સ્યા૭૭જ્ઞયા કપતુઃ 

 િનકત્પઃ સાિરરૈ ્પૂકમમ્ અવાપ્તઃ સુમહાન્ વતઃ ૩૧ 

 જામતક્ન્યેન રામેણ રણેુિા િનની સ્વયમ ્

 રુત્તા પરશુના અરણ્ય ેકપતુર્ વચન િાકરણા ૩૨ 

એતૈ: અન્યૈ શ્ચ પહુકપ: તેકવ તેવા સમ:ૈ રુતમ્  

કપતુ વિચનમ્ અક્લીપમ ્િકરષ્યાકમ કપતુ: કહતમ ્૩૩ 
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 ન િલુ એતન્ મયા એિેન કરયતે કપત્રુ શાસનમ ્

એતૈ ર૭કપ રુતમ્ તકેવ યે મયા તવ િીકતિતા: ૩૪ 

ના૭હમ ્તમિ મપૂવિમ ્ત ેપ્રકતિૂલમ્ પ્રવતિયે  

પૂવ:ૈ અયમ ્અકપપ્રતેો િતો માિો અનુિમ્યતે ૩૫ 

તત ્એતત્ ત ુમયા િાયિમ્ કરયતે પુકવ ના૭ન્યતા 

કપતુર ્કહ વચનમ ્િુવિન ્ન િકશ્ચન્નામ હીયતે ૩૬ 

તામ ્એવમ્ ઉક્ત્વા િનનીમ્ લક્ષ્મણમ ્પુનર૭પ્રવીત ્

વાક્યમ ્વાક્ય કવતામ ્શે્રષ્ટ શે્રષ્ટ: સવિ તનુષ્મતામ ્૩૭ 

તવ લક્ષ્મણ જાનાકમ મકય સ્નહેમ ્અનતુ્તમમ ્

કવરમમ્ ચૈવ સત્ત્વમ ્ચ તિે શ્ચ સુતુરાસતમ્ ૩૮ 

મમ માતુ: મહત્ ત:ુિમ ્અતુલમ્ શુપ લક્ષણ 

અકપપ્રાયમ ્અકવજ્ઞાય સત્યસ્ય ચ શમસ્ય ચ ૩૯ 

તમો કહ પરમો લોિે તમ ેસત્યમ ્પ્રકતકષ્ટતમ ્

તમિ સકમ્શ્રતમ ્એતત્ ચ કપતુ વિચનમ્ ઉત્તમમ ્૪0 

સમ્શુ્રત્ય ચ કપતુ વાિક્યમ ્માતુ વાિ પ્રાહ્મણ સ્ય વા 

ન િતિવ્યમ ્વ્રુતા વીર તમિમ્ આકશ્રત્ય કતષ્ટતા ૪૧ 

સો૭હમ ્ન શક્ષ્યાકમ કપતુર્ કનયોિમ્ અકતવકતિતુમ ્

કપતુર ્કહ વચનાત્ વીર િૈિેય્યા અહમ ્પ્રચોકતતઃ ૪૨ 

તત ્એનામ ્કવસ્રિુ અનાયાિમ ્ક્ષત્ર તમિ આકશ્રતામ્ મકતમ ્

તમિમ ્આશ્રય મા તૈક્ષ્ણ્યમ્ મત્પુકત્ત: અનુિમ્યતામ્ ૪૩ 

તમ્ એવમ્ ઉક્ત્વા સૌહાતાિત્ પ્રાતરમ ્લક્ષ્મણ અરિઃ 

ઉવાચ પૂયઃ િૌસલ્યામ્ પ્રાઞ્િકલઃ કશરસા નતઃ 

અનુમન્ય સ્વ મામ ્તકેવ િકમષ્યન્તમ્ ઇતો વનમ ્૪૪ 

શાકપતા અકસ મમ પ્રાણૈઃ િુરુ સ્વસ્ત્યયનાકન મે ૪૫ 

તીણિ પ્રકતજ્ઞ શ્ચ વનાત્ પુન: એષ્યાકમ અહમ ્પરુીમ ્

યયાકત: ઇવ રાિકષિ: પરુા કહત્વા પનુકતિવમ ્૪૬ 

શોિ: સમ્તાયિતામ ્માત: હ્રતુયે સાતુ મા શચુ: 

વન વાસાત્  ઇહૈષ્યાકમ પુન: રુત્વા કપતુવિચ:  ૪૭ 

ત્વયા મય ૈચ વૈતહે્યા લક્ષ્મણેન સુકમત્રયા  

કપતુ કનિયોિે સ્તાતવ્યમ ્એષ તમિ સ્સનાતન: ૪૮ 

અમ્પ સમ્હ્રતુ્ય સમ્પારાન્ તુઃિ હ્રકુત કનરુહ્ય ચ  

વન વાસ રુતા પુકત્ત મિમ તમ્યાિ૭૭ન ુવતિતામ ્૪૯ 

એત ત્વચ સ્ત સ્ય કનશમ્ય માતા    

સુતમ્યિ મ૭વ્યર મ૭કવક્લપમ્ ચ  
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મ્રુતે વ સમ્જ્ઞામ ્પ્રકતલપ્ય તેવી    

સમીક્ષ્ય રામમ્ પુન કરત્યુવાચ ૫0  

યતૈવ ત ેપતુ્ર કપતા તતા૭હમ ્  

િુરુ સ્સ્વ તમેણ સુહ્રતુ્તયા ચ  

ન ત્વા૭નજુાનાકમ ન મામ્ કવહાય   

સુતુ:કિતા મહિકસ િમ્ત ુમેવમ્ ૫૧ 

કિમ્ જીકવત ેનેહ કવના ત્વયા મે    

લોિેન વા કિમ્ સ્વતયા૭ મ્રુતને 

શે્રયો મુહૂતિમ્ તવ સકન્નતાનમ્    

મમેહ રુત્સ્નાત૭કપ જીવ લોિાત્ ૫૨  

નર:ૈ ઇવોલ્િા૭કપ રપોહ્યમાનો   

મહા િિો૭ત્વાન મ૭નપુ્રકવષ્ટ: 

પૂય: પ્રિજ્વાલ કવલાપ મેનમ્   

કનશમ્ય રામ: િરુણમ્ િનન્યા: ૫૩ 

સ માતરમ ્ચૈવ કવસમ્જ્ઞ િલ્પામ્   

આતિમ ્ચ સૌકમકત્ર મ૭કપપ્રતપ્તમ્  

તમે કસ્તતો તમ્યિ મુવાચ વાક્યમ્   

યતા સ યેવા૭હિકત તત્ર વક્તુમ્ ૫૪  

અહમ ્કહ ત ેલક્ષ્મણ કનત્ય મેવ    

જાનાકમ પકક્તમ્ ચ પરારમમ્ ચ  

મમ ત્વ૭કપપ્રાય મ૭સકન્નરીક્ષ્ય   

માત્રા સહા૭પ્યતિ૭કસ મામ્ સુતુઃિમ ્૫૫  

તમાિ૭તિ િામા: િલુ તાત લોિે   

સમીકક્ષતા તમિ પલો તયેષુ 

ત ેતત્ર સવે સ્યુ: અસમ્શયમ્ મે    

પાયેવ વશ્શ્યા૭કપમતા સુપુત્રા ૫૬ 

યકસ્મમ્ સ્તુ સવે સ્યુ: અસકન્નકવષ્ટા   

તમો યતસ્યાત્  તતુપરમેત  

ત્વષે્યો પવ ત્ય૭તિ પરો કહ લોિે   

િામાત્મતા િલ્વકપ ન પ્રશસ્તા ૫૭ 

િુરુ શ્ચ રાજા ચ કપતા ચ વુ્રત્ત:   

રોતાત્ પ્રહષાિ ત્યકત વા૭કપ િામાત્  

ય ત્વા૭૭કતશેત્ િાયિ મવેક્ષ્ય તમિમ ્  

િષ્ટમ્ ન િુયાિત્  અનુ્રશમ્સ વ્રુકત્ત: ૫૮ 
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સ વૈ ન શક્નોકમ કપતુ: પ્રકતજ્ઞામ્    

ઇમામ ્અિતુિમ્ સિલામ ્યતાવત ્

સ હ્યાવયો સ્તાત િુરુ કનિયોિે   

તવે્યા શ્ચ પતાિ સ િકત સ્સ તમિ: ૫૯   

તકસ્મન્ પુન િીવકત તમિ રાિ ે   

કવશેષવત ્સ્વ ેપકત વતિમાને  

તેવી મયા સાતિ કમતો૭પિચ્ચેત્   

િતમ્ કસ્વ તન્યા કવતવેવ નારી ૬0 

સા મા૭નુમન્યસ્વ વનમ ્વ્રિમ્તમ ્  

િુરુષ્વ સ્વસ્ત્યયનાકન તેકવ  

યતા સમાપ્તે પનુરા૭૭વ્રિયેમ્   

યતા કહ સત્યે ન પુન યિયાકત: ૬૧ 

યશો હ્ય૭હમ ્િેવલ રાજ્ય િારણાત્  

ન પ્રષુ્ટતઃ િતુિમ્ અલમ ્મહોતયમ ્

અતીિિ  િાલે ન ત ુતકેવ જીકવતે  

વ્રુણે૭વરામ ્અત્ય મહીમ્ અતમિતઃ ૬૨ 

પ્રસાતય ન્નર વ્રુષપ સ્સ માતરમ ્  

પરારમાત્ કિિ કમષુરવે તણ્ટિાન્ 

અતા૭નિુમ ્પ્રુશમ ્અનુશાસ્ય તશિનમ ્  

ચિાર તામ ્હ્રકુત િનનીમ્ પ્રતકક્ષણમ્ ૬૩ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  એિ કવમ્શ સ્સિિ :     

વિા ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

અત તમ્ વ્યતયા તીનમ ્સકવશેષમ ્અમકષિતમ ્

શ્વસન્તમ્ ઇવ નાિેન્ત્રમ ્રોષ કવસ્પાકર તેક્ષણમ ્૧ 

આસાત્ય રામઃ સૌકમકત્રમ્ સુહ્રતુમ્ પ્રાતરમ ્કપ્રયમ ્

ઉવા ચેતમ ્સ તૈયેણ તારયન્ સત્ત્વમ ્આત્મવાન્ ૨ 

કનરુહ્ય રોષમ ્શોિમ ્ચ તૈયિ મા૭૭કશ્રત્ય િેવલમ્  

અવમાનમ ્કનરસ્યેમમ ્રુહીત્વા હષિ મતુ્તમમ ્૩ 

ઉપકક્ષપ્તમ ્કહ યત્ કિકમ્ચત્ અકપષેિા૭તિમ્ અત્ય મે  

સવિમ ્કવસિિય કક્ષપ્રમ્ િુરુ િાયિમ્ કનરત્યયમ ્૪ 

સૌકમત્રયેો૭કપષેિાતે મમ સમ્પાર સમ્પ્રમઃ 

અકપષેિ કનવ્રતુ્ત્યત ેસો૭સ્ત ુસમ્પાર સમ્પ્રમઃ ૫ 

યસ્યામત૭કપષેિા૭તિમ ્માનસમ્ પકરતપ્યત ે

માતા મે સા યતા ન સ્યાત્ સ કવશમ્િા તતા િુરુ ૬ 
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તસ્યાઃ શમ્િા મયમ ્તુઃિમ્ મુહૂતિમ્ અકપ નોત્સહે 

મનકસ પ્રકતસમ્જાતમ્ સૌકમત્ર૭ેહમ ્ઉપેકક્ષતમુ ્૭ 

ન પુકત્ત પૂવિમ્ ના૭પુકત્તમ્ સ્મરાકમ ઇહ િતાચન 

માત્રૂણામ ્વા કપતુવાિ૭હમ્ રુતમ૭લ્પમ ્ચ કવકપ્રયમ્ ૮ 

સત્યઃ સત્યા૭કપસમ્ત શ્ચ કનત્યમ ્સત્ય પરારમઃ 

 પરલોિ પયાત્ પીતો કનપિ યો૭સ્ત ુકપતા મમ ૯ 

 તસ્યા૭કપ કહ પવતે્ અકસ્મન્ િમિણ્ય૭પ્રકતસમ્હ્રતુે 

 સત્યમ ્ન ઇકત મનસ્તાપ સ્તસ્ય તાપ સ્તપેચ્ચ મામ ્૧0 

 અકપષેિ કવતાનમ્ ત ુતસ્માત્ સમ્હ્રતુ્ય લક્ષ્મણ 

 અન્વિેવા૭હમ ્ઇચ્ચાકમ વનમ ્િન્તુમ્ ઇતઃ પુનઃ ૧૧ 

 મમ પ્રવ્રાિનાત્ અત્ય રુત રુત્યા નુ્રપા૭૭ત્મજા 

 સુતમ ્પરતમ ્અવ્યરમ ્અકપષેચકયતા તતઃ ૧૨ 

 મકય ચીરા૭કિન તર ેિટા મણ્ટલ તાકરકણ 

 િતે અરણ્યમ ્ચ િૈિેય્યા પકવષ્યકત મનઃ સુિમ ્૧૩ 

 પુકત્તઃ પ્રણીતા યે નયેમ ્મન શ્ચ સુસમાકહતમ ્

 તમ્ ત ુના૭હાિકમ સમ્ક્લેષુ્ટમ્ પ્રવ્રકિષ્યાકમ મા૭કચરમ્ ૧૪ 

 રુત અન્ત સ્ત્વવે સૌકમત્રે ત્રષ્ટવ્યો મત્પ્રવાસન ે

 રાજ્ય સ્ય ચ કવતીણિ સ્ય પુન રવે કનવતિને ૧૫ 

 િૈિેય્યાઃ પ્રકતપકત્ત કહિ  િતમ્ સ્યાન્ મમ પીટને 

 યકત પાવો ન તૈવો૭યમ ્રુતાન્ત કવકહતો પવતે્ ૧૬ 

 જાનાકસ કહ યતા સૌમ્ય ન માત્રુષુ મમા૭ન્તરમ ્

 પૂત પૂવિમ્ કવશેષો વા તસ્યા મકય સુત૭ેકપ વા ૧૭ 

 સો૭કપષેિ કનવ્રુત્ત્ય૭તઃૈ પ્રવાસા૭ત ૈશ્ચ તુવિચૈઃ 

 ઉરૈ વાિકૈ્ય રહમ ્તસ્યા ના૭ન્ય ત્તૈવાત્ સમતિયે ૧૮ 

 િતમ્ પ્રરુકત સમ્પન્ના રાિ પુત્રી તતા િુણા 

 પ્રૂયાત્ સા પ્રારુતેવ સ્ત્રી મત્ પીટામ્ પત્રુિ સકન્નતૌ ૧૯ 

 યત૭કચન્ત્યમ્ ત ુત ત્તૈવમ્ પૂતે ષ્વ૭કપ ન હન્યત ે

 વ્યક્તમ ્મકય ચ તસ્યામ્ ચ પકતતો કહ કવપયિયઃ ૨0 

 િકશ્ચ ત્તૈવને સૌકમત્રે યોત્તુમ્ ઉત્સહતે પુમાન ્

 યસ્ય ન રહણમ્ કિકમ્ચત્ િમિણો૭ન્યત્ર ત્રુશ્શ્યતે ૨૧ 

 સુિ તુઃિૌ પય રોતૌ લાપા લાપૌ પવા પવૌ 

 યચ્ચ  કિકમ્ચત્ તતા પતૂમ્ નનુ તૈવ સ્ય િમિ તત્ ૨૨ 

રુષયો પ્યુર તપસો તૈવ ેના૭કપપ્રપીકટતા: 

ઉત્સ્રજુ્ય કનયમામ ્સ્તીવ્રાન્ પ્રમ્શ્શ્યન્તે િામ મન્યુકપ: ૨૩ 
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અસમ્િકલ્પત મે વેહ યત૭િસ્માત્ પ્રવતિતે   

કનવત્યાિ૭૭રમ્પ મા૭૭રપ્તમ ્નન ુતૈવ સ્ય િમિ તત ્૨૪ 

એતયા તત્ત્વયા પુત્ત્યા સમ્સ્તપ્યા૭૭ત્માન મા૭૭ત્મના  

વ્યાહત૭ેપ્ય૭કપષેિે મે પકરતાપો ન કવત્યતે ૨૫ 

તસ્માત૭પકરતાપઃ સ્સન્ ત્વમપ્ય૭ન ુકવતાય મામ ્

પ્રકતસમ્હારય કક્ષપ્રમ્ આકપષેચકનિીમ્ કરયામ ્૨૬ 

એકપ: એવ િટૈ: સવૈ: અકપષેચન સમ્પ્રુતૈ : 

મમ લક્ષ્મણ તાપસ્યે વ્રત સ્નાનમ્ પકવષ્યકત ૨૭ 

અતવા કિમ્ મમ એતને રાિ ત્રવ્ય મતેન ત ુ 

ઉત્ત્રતુમ્ મે સ્વયમ ્તોયમ્ વ્રતા૭૭તેશમ ્િકરષ્યકત ૨૮ 

મા ચ લક્ષ્મણ સમ્તાપમ ્િાષી લિક્ષ્મ્યા કવપયિયે  

રાજ્યમ ્વા વન વાસો વા વન વાસો મહોતય: ૨૯ 

ન લક્ષ્મણ અકસ્મન્ મમ રાજ્ય કવક્ને  

માતા યવીયસ્ય અકત શમ્િનીયા 

તૈવા૭કપપન્ના કહ વતન્ત્ય૭કનષ્ટમ ્ 

જાનાકસ તૈવમ ્ચ તતા પ્રપાવમ્  ૩0 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  ત્વા કવમ્શ સ્સિિ :   

ત્રયો ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

 ઇકત પ્રુવકત રામ ેત ુલક્ષ્મણો અતઃ કશરા મુહુઃ 

 શુ્રત્વા મત્યમ્ િિામ એવ મનસા તુઃિ હષિયોઃ ૧ 

 તતા ત ુપત્ત્વા પ્રિુુટીમ્ પ્રુવો મિત્યે નરષિપ: 

 કનશશ્વાસ મહા સપો કપલ સ્ત ઇવ રોકષતઃ ૨ 

 તસ્ય તુષ્પ્રકત વીક્ષ્યમ્ ત ત્પ્રુિુટી સકહતમ ્તતા 

 પપૌ રુત્ત સ્ય કસમ્હ સ્ય મુિ સ્ય સત્રુશમ ્મુિમ ્૩ 

 અર હસ્તમ્ કવતનૂ્વન ્તુ હસ્તી હસ્તમ ્ઇવા૭૭ત્મનઃ 

 કતયિ િૂત્વિમ ્શરીર ેચ પાતકયત્વા કશરો તરામ ્ 

 અર અક્ષ્ણા વીક્ષમાણ સ્તુ કતયિ ક્પ્રાતરમ ્અપ્રવીત્ ૪ 

 અસ્તાને સમ્પ્રમો યસ્ય જાતો વૈ સુમહાન્ અયમ ્

 તમિ તોષ પ્રસઙે્કન લોિસ્યા૭નકત શઙ્કયા ૫ 

 િતમ્ હ્યતેત્ અસમ્પ્રાન્ત સ્ત્વ કત્વતો વક્તુમ્ અહિકત 

 યતા તૈવમ ્અશૌણ્ટીરમ્ શૌણ્ટીરઃ ક્ષકત્રયષિપ ૬ 

 કિમ્ નામ રુપણમ્ તૈવમ્ અશક્તમ ્અકપશમ્સકસ 

 પાપયો સ્તુ િતમ્ નામ તયોઃ શઙ્કા ન કવત્યતે ૭ 

 સકન્ત તમો પતાઃ િક્ષ્ણા તમાિત્મન્ કિમ્ ન પતુ્યસે 
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તયો સ્સુચકરતમ્ સ્વાતિમ્ શાયાત્ પકર કિહીષિતો: ૮ 

યકત નૈવમ ્વ્યવકસતમ્ સ્યાકત્ત પ્રાિેવ  રાિવ  

તયો: પ્રાિેવ તત્ત સ્ય સ્યા ત્વર: પ્રરુત શ્ચ સ:  ૯ 

 લોિ કવકત્વષ્ટમ ્આરપ્તમ્ ત્વ ત૭ન્યસ્યા૭કપષચેનમ ્

નો ત્સહે સકહતુમ ્વીર તત્ર મે ક્ષમ્ત ુમહિકસ ૧0 

યેન ઇયમ ્આિતા ત્વતૈમ્ તવ પુકત્ત મિહીપત ે

સ કહ તમો મમ ત્વષે્યઃ પ્રસઙ્કાત્  અસ્ય મુહ્યકસ ૧૧ 

િતમ્ ત્વમ ્િમિણા શક્ત: િૈિેયી વશ વકતિન: 

િકરષ્યકસ કપતુ વાિક્યમ ્અતકમિષ્ટમ્ કવિકહિતમ્ ૧૨ 

યત્ય૭યમ ્કિકલ્પષા ત્પતે: રુતો પ્યેવમ્ ન રુહ્યતે  

જાયતે તત્ર મે તુઃિમ ્તમિ સમ્િ શ્ચ િકહિત: ૧૩ 

મનસા૭કપ િતમ ્િામમ ્િુયાિ  સ્ત્વમ ્િામ વ્રતુ્તયો: 

તયો સ્ત્વ૭કહતયો કનિત્યમ્ શત્ર્વો: કપત્રકપતાનયો: ૧૪ 

યત્ય૭કપ પ્રકતપકત્ત સ્તે તૈવી ચા૭કપ તયો મિતમ ્

 તતા પ્યુપકે્ષણીયમ ્ત ેન મે તત૭કપ રોચતે ૧૫ 

 કવક્લપો વીયિ હીનો યઃ સ તૈવમ ્અનુવતિત ે

 વીરાઃ સમ્પાકવતા૭૭ત્માનો ન તૈવમ ્પયુિપાસતે ૧૬ 

 તૈવમ ્પુરુષ િારણે યઃ સમતિઃ પ્રપાકતતુમ ્

 ન તૈવને કવપન્ના૭તિઃ પુરુષઃ સ્સો૭વસીતકત ૧૭ 

 ત્રક્ષ્યકન્ત ત્વ૭ત્ય તૈવસ્ય પૌરુષમ ્પરુુષસ્ય ચ 

 તૈવ માનષુયો: અત્ય વ્યક્તા વ્યકક્ત પિકવષ્યકત ૧૮ 

 અત્ય મ ત્પૌરુષ હતમ્ તૈવમ ્ત્રક્ષ્યકન્ત વૈ િનાઃ 

 ય ત્તૈવતા હતમ્ ત૭ેત્ય ત્રુષ્ટમ્ રાજ્યા૭કપષેચનમ ્૧૯ 

 અત્યઙુ્કશમ્ ઇવો ત્તામમ ્િિમ ્મત પલો ત્તતમ ્

 પ્રતાકવતમ ્અહમ ્તૈવમ ્પૌરુષેણ કનવતિયે ૨0 

 લોિપાલાઃ સમસ્તા સ્ત ેના૭ત્ય રામા૭કપષેચનમ ્

 ન ચ રુત્સ્ના સ્ત્રયો લોિા કવહન્યુઃ કિમ્ પુનઃ કપતા ૨૧ 

 યૈ કવિવાસ સ્તવા૭રણ્ય ેકમતો રાિન્ સમકતિતઃ 

 અરણ્ય ેત ેકવવત્સ્યકન્ત ચતુતિશ સમા સ્તતા ૨૨ 

 અહમ ્તતા૭૭શામ ્ચતે્સ્યાકમ કપતુ સ્ત સ્યા શ્ચ યા તવ 

 અકપષેિ કવિાતને પતુ્ર રાજ્યાય વતિતે ૨૩ 

 મ ત્પલેન કવરુત્તાય ન સ્યા ત્તૈવ પલમ ્તતા 

 પ્રપકવષ્યકત તુઃિાય યતોરમ્ પૌરુષમ ્મમ ૨૪ 

 ઊત્વિમ ્વષિ સહસ્રા૭ન્તે પ્રજા પાલ્યમ ્અનન્તરમ્ 
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 આયિ પુત્રાઃ િકરષ્યકન્ત વન વાસમ્ િતે ત્વકય ૨૫ 

 પૂવિમ્ રાિકષિ વુ્રત્ત્યા કહ વન વાસો કવતીયત ે

 પ્રજા કનકક્ષપ્ય પુત્રષેુ પતુ્રવત્ પકરપાલન ે૨૬ 

 સ ચેત્ રાિકન અનેિ અરે રાજ્ય કવપ્રમ શઙ્કયા 

 નૈવમ ્ઇચ્ચકસ તમાિત્મન્ રાજ્યમ ્રામ ત્વમ ્આત્મકન ૨૭ 

 પ્રકતજાને ચ ત ેવીર મા પૂવમ્ વીર લોિ પાિ્ 

 રાજ્યમ ્ચ તવ રક્ષેયમ ્અહમ્ વેલેવ સાિરમ ્૨૮ 

 મઙ્કળૈ: અકપકષઞ્ચસ્વ તત્ર ત્વમ ્વ્યાપ્રુતો પવ 

 અહમ ્એિો મહીપાલાન્ અલમ ્વારકયતુમ્ પલાત્ ૨૯ 

 ન શોપા૭તાિ કવમૌ પાહૂ ન તનુ પૂિષણાય મે 

 ન અકસ: આપન્તના૭તાિય ન શરાઃ સ્તમ્પ હેતવઃ ૩0 

 અકમત્ર તમના૭તિમ્ મે સવિમ્ એત ચ્ચતુષ્ટયમ ્

 ન ચા૭હમ ્િામય૭ેત્ય૭તિમ્ યઃ સ્યાત ્શત્રુમિતો મમ 

 અકસના તીક્ષ્ણ તારણે કવત્યુચ્ચકલત વચિસા ૩૧ 

 પ્રરુહીતને વૈ શત્રુમ ્વકજ્રણમ ્વા ન િલ્પયે ૩૨ 

 િટ્િ કનષ્પેષ કનકષ્પષ્ટૈ િિહના તશુ્ચરા ચ મે 

 હસ્ત્ય૭શ્વ નર હસ્તોરુ કશરોકપ પિકવતા મહી ૩૩ 

 િટ્િ તારા હતા મે૭ત્ય તીપ્યમાના ઇવ અત્રયઃ 

 પકતષ્યકન્ત કત્વપા પૂમૌ મેિા ઇવ સકવત્યુતઃ ૩૪ 

 પત્ત િોતા૭0િુકળ ત્રાણ ેપ્રરુહીત શરા૭૭સન ે

 િતમ્ પુરુષમાની સ્યાત્ પુરુષાણામ ્મકય કસ્તતે ૩૫ 

 પહુકપ: ચ એિમ ્અત્યસ્યન્નેિેન ચ પહૂન્ િનાન ્

 કવકનયોક્ષ્યા મ્ય૭હમ ્પાણાન્ નુ્ર વાકિ િિ મમિસુ ૩૬ 

 અત્ય મે૭સ્ત્ર પ્રપાવસ્ય પ્રપાવઃ પ્રપકવષ્યકત 

 રાજ્ઞ શ્ચા૭પ્રપુતામ્ િતુિમ્ પ્રપતુ્વમ ્ચ તવ પ્રપો ૩૭ 

 અત્ય ચન્તન સારસ્ય િેયૂરા મોક્ષણસ્ય ચ  

 વસૂનામ ્ચ કવમોક્ષસ્ય સુહ્રતુામ્ પાલનસ્ય ચ ૩૮ 

 અનુરૂપા કવમૌ પાહૂ રામ િમિ િકરષ્યતઃ 

 અકપષેચન કવક્નસ્ય િત્રૂિણામ્ ત ેકનવારણે ૩૯ 

 પ્રવીકહ િો૭ત્યૈવ મયા કવયજુ્યતામ ્ 

તવા સુહ્રતુ્ પ્રાણ યશઃ સુહ્ર ુજ્જનૈઃ 

 યતા તવ ેયમ ્વસુતા વશે પવેત ્ 

તતૈવ મામ ્શાકત તવા૭કસ્મ કિમ્િરઃ  ૪0  

કવમ્રજુ્ય પાષ્પમ્ પકરસાન્ત્વ્ય ચ અસરુત્  
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સ લક્ષ્મણમ ્રાિવ વમ્શ વતિનઃ 

 ઉવાચ કપયે વચને વ્યવકસ્તતમ્  

કનપોત મામ ્એષ કહ સૌમ્ય સ ત્પતઃ     ૪૧    

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ત્રયો કવમ્શ સ્સિિ : 

ચતતુ્િકમ્શ સ્સર્ક : 

 તમ્ સમીક્ષ્ય ત ુઅવકહતમ્ કપતુ: કનતેશ પાલન ે

 િૌસલ્યા પાષ્પ સમ્રતુ્તા વચો તકમિષ્ટમ ્અપ્રવીત ્૧ 

 અત્રુષ્ટ તુઃિો તમાિત્મા સવિ પૂત કપ્રયમ ્વતઃ 

 મકય જાતો તશરતાત્ િતમ્ ઉમ્ચેન વતિયતે્ ૨ 

 યસ્ય પ્રુત્યા શ્ચ તાસા શ્ચ મ્રુષ્ટાકન અન્નાકન પુમ્િતે 

 િતમ્ સ પોક્ષ્યતે નાતો વને મૂલ પલાકન અયમ ્૩ 

 િ એતત્ શ્રત્તતેત્ શુ્રત્વા િસ્ય વા ન પવેત ્પયમ ્

 િુણવાન્ તકયતો રાજ્ઞો રાિવો ય કત્વવાસ્યતે ૪ 

નૂનમ ્ત ુપલવાન્ લોિે રુતામ્ત સ્સવિમા૭૭કતશન ્

લોિે રામા૭કપરામ સ્ત્વમ્ વનમ ્યત્ર િકમષ્યકસ ૫ 

અયમ ્ત ુમમ આત્મપવ: તવ અતશિન મારુત: 

કવલાપ તુઃિ સકમતો રુકતતા૭શુ્ર હુત આહુકત: ૬ 

કચમ્તા પાષ્પ મહા તૂમ: તવ અતશિન કચત્તિ: 

િશિકયત્વા પ્રશુમ્ પુત્ર કનશ્વાસ આયાસ સમ્પવ: ૭ 

 ત્વયા કવહીનામ ્ઇહ મામ્ શોિા૭કક્ન: અતલુો મહાન ્

 પ્રતક્ષ્યકત યતા િક્ષમ ્કચત્ર પાનુ: કહમાત્યયે ૮ 

 િતમ્ કહ તનેુઃ સ્વમ ્વત્સમ ્િચ્ચન્તમ્ ના૭નુિચ્ચકત 

 અહમ ્ત્વા૭નુિકમષ્યાકમ યત્ર પતુ્ર િકમષ્યકસ ૯ 

 તતા કનિકતતમ્ માત્રા તત્વાક્યમ્ પરુુષષિપઃ 

 શુ્રત્વા રામો૭પ્રવી ત્વાક્યમ્ માતરમ ્પ્રુશ તુઃકિતામ્ ૧0 

 િૈિેય્યા વકઞ્ચતો રાજા મકય ચા૭રણ્યમ ્આકશ્રતે 

 પવત્યા ચ પકરત્યક્તો ન નનૂમ્ વતિકયષ્યકત ૧૧ 

 પતુિઃ કિલ પકરત્યાિો નુ્રશમ્સઃ િેવલમ્ કસ્ત્રયાઃ 

 સ પવત્યા ન િતિવ્યો મનસા અકપ કવિકહિતઃ ૧૨ 

 યાવત્ જીવકત િાિુત્સ્તઃ કપતા મે િિતીપકતઃ 

 શુશૂ્રષા કરયતામ ્તાવત્ સ કહ તમિઃ સનાતનઃ ૧૩ 

 એવમ્ ઉક્તા ત ુરામેણ િૌસલ્યા શપુ તશિના 

 તત ેત્યુવાચ સુપ્રીતા રામમ્ અકક્લષ્ટિાકરણમ ્૧૪ 

 એવમ્ ઉક્ત સ્તુ વચનમ ્રામો તમિપ્રુતામ ્વરઃ 
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 પૂય: તામ ્અપ્રવી ત્વાક્યમ્ માતરમ ્પ્રુશ તુઃકિતામ્ ૧૫ 

 મયા ચૈવ પવત્યા ચ િતિવ્યમ્ વચનમ ્કપતુઃ 

 રાજા પતાિ િુરુઃ શે્રષ્ટઃ સવેષામ્ ઈશ્વરઃ પ્રપુઃ ૧૬ 

 ઇમાકન ત ુમહા૭રણ્ય ેકવહ્રતુ્ય નવ પઞ્ચ ચ 

 વષાિકણ પરમ પ્રીતઃ સ્તાસ્યાકમ વચને તવ ૧૭ 

 એવમ્ ઉક્તા કપ્રયમ ્પતુ્રમ્ પાષ્પ પૂણાિ૭૭નના તતા 

 ઉવાચ પરમા૭૭તાિ ત ુિૌસલ્યા પતુ્ર વત્સલા ૧૮ 

 આસામ ્રામ સપત્નીનામ્ વસ્તમુ ્મત્યે ન મે ક્ષમમ ્

 નય મામ ્અકપ િાિુત્સ્ત વનમ ્વન્યમ્ મ્રુિીમ ્યતા ૧૯ 

 યકત ત ેિમને પકુત્તઃ રુતા કપતુ: અપેક્ષયા 

 તામ ્તતા રુતતીમ્ રામો રુતન્ વચન મ૭પ્રવીત્ ૨0 

 જીવન્ત્યા કહ કસ્ત્રયા પતાિ તૈવતમ્ પ્રપુરવે ચ 

 પવત્યા મમ ચૈ વા૭ત્ય રાજા પ્રપવકત પ્રપુઃ ૨૧ 

ન હ્ય૭નાતા વયમ ્રાજ્ઞા લોિનાતને તીમતા  

 પરત શ્ચા૭કપ તમાિત્મા સવિ પૂત કપ્રયમ ્વતઃ 

 પવતીમ ્અનુવતેત સ કહ તમિરતઃ સતા ૨૨ 

 યતા મકય ત ુકનષ્રાન્તે પુત્ર શોિેન પાકતિવઃ 

 શ્રમમ્ ના૭વાપ્નુયાત્ કિકમ્ચત્ અપ્રમત્તા તતા િુરુ ૨૩ 

તારુણ શ્ચા પ્ય૭યમ ્શોિો યતૈનમ ્ન કવનાશ યેત્  

રાજ્ઞો વ્રતુ્તસ્ય સતતમ ્કહતમ્ ચર સમાકહતા ૨૪ 

 વ્રતોપવાસ કનરતા યા નારી પરમો ત્તમા 

 પતાિરમ્ ના૭નુવતતે સા ચ પાપિકત પિવતે્ ૨૫ 

પતુિ શશૂુ્રષયા નારી લપતે સ્વિિ  મુત્તમમ ્ 

આકપ યા કનનિમસ્િારા કનવ્રતુ્તા તેવ પિૂનાત્ ૨૬ 

 શુશૂ્રષા મેવ િુવીત પતુિઃ કપ્રયકહતે રતા 

 એષ તમિઃ પુરા ત્રષુ્ટો લોિે વેત ેશુ્રતઃ સ્મ્રુતઃ ૨૭ 

અકક્ન િાયષેુ ચ સતા સુમનોકપ શ્ચ તેવતા: 

 પજૂ્યા સ્તે મત્રુતે તેકવ પ્રાહ્મણા શ્ચૈવ સુવ્રતાઃ ૨૮ 

 એવમ્ િાલમ્ પ્રતીક્ષસ્વ મમા૭૭િમન િાકિણી 

કનયતા કનયતા હારા પતુિ શુશૂ્રષણ ેરતા ૨૯ 

 પ્રાપ્સ્યસે પરમમ ્િામમ ્મકય પ્રત્યા૭૭િતે સકત 

 યકત તમિપ્રતુામ્ શે્રષ્ટો તારકયષ્યકત જીકવતમ્ ૩0 

 એવમ્ ઉક્તા ત ુરામેણ પાષ્પ પયાિિુલકે્ષણા 

 િૌસલ્યા પતુ્ર શોિા૭૭તાિ રામમ્ વચન મપ્રવીત્ ૩૧ 
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િમને સુરુતામ્ પકુત્તમ ્ન ત ેશક્નોકમ પતુ્રિ  

કવકનવતિયતુમ્ વીર નનૂમ્ િાલો તુરત્યય: ૩૨ 

 િચ્ચ પુત્ર ત્વમ ્એિારો પત્રમ્ ત૭ેસ્ત ુસતા કવપો 

પુન સ્ત્વકય કનવ્રતુ્તે ત ુપકવષ્યાકમ િત ક્લમા ૩૩ 

પ્રત્યા૭૭િતે મહા પાિે રુતા૭ત ેચકરત વ્રતે  

કપતુ:  અ રુણ્યતામ ્પ્રાપ્તે પ્રકત લપ્સ્યે પરમ્ સુિમ ્૩૪ 

રુતાન્તસ્ય િકત: પુત્ર તુકવિપાવ્યા સતા પુકવ  

ય સ્ત્વામ્ સમ્ચોતયકત મે વચ અકચ્ચત્ય રાિવ ૩૫ 

િચ્ચ ઇતાનીમ્ મહા પાહો ક્ષેમેણ પુનરા૭૭િત: 

નમ્તકયષ્યકસ મામ ્પતુ્ર સામ્ના વાકે્યન ચારુણા ૩૬ 

અકપ ઇતાનીમ ્સ િાલ: સ્યાત્ વનાત્ પ્રત્યા૭૭િતમ્ પુન:  

ય ત્વામ ્પુત્રિ પશ્શ્યેયમ ્િટા વલ્િલ તાકરણમ્ ૩૭ 

 તતા કહ રામમ્ વન વાસ કનકશ્ચતમ્  

સમીક્ષ્ય તેવી પરમેણ ચેતસા 

 ઉવાચ રામમ્ શુપ લક્ષણમ્ વચો  

પપૂવ ચ સ્વસ્ત્ય૭યના૭કપ િાકિણી  ૩૮    

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ચતકુવિમ્શ સ્સિિ : 

પમ્ચ ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

સા અપનીય તમ્ આયાસમ્ ઉપસ્પ્રુશ્શ્ય િલમ ્શુકચ 

 ચિાર માતા રામ સ્ય મઙ્કળાકન મનકસ્વની ૧ 

ન શક્યસ ેવારકયતુમ ્િચ્ચ ઇતાનીમ ્રિૂત્તમ  

શીરમ ્ચ કવકનવતિસ્વ વતિસ્વ ચ સતામ ્રમ ે૨ 

યમ ્પાલયકસ તમિમ્ ત્વમ્ ત્રુત્યા ચ કનયમને ચ  

સ વૈ રાિવ શાતૂિલ તમિ: ત્વામ્ અકપરક્ષતુ ૩ 

યેપ્ય: પ્રણમસ ેપુત્ર ચૈત્યેષુ આયતનેષુ ચ  

ત ેચ ત્વામ્ અકપરક્ષમ્ત ુવને સહ મહકષિકપ: ૪ 

યાકન તત્તાકન ત ેઅસ્ત્રાકણ કવશ્વાકમત્રેણ તીમતા  

તાકન ત્વામ્ અકપરક્ષમ્તુ િુણ:ૈ સમુકતતમ્ સતા ૫ 

કપત્રુ શશૂુ્રષયા પતુ્ર માત્ર ુશુશૂ્રષયા તતા  

સત્યેન ચ મહા પાહો કચરમ્જીવ અકપરકક્ષત: ૬ 

સકમત્િુશ પકવત્રાકણ વતે્ય શ્ચા૭૭યતનાકન ચ  

સ્તકમ્ટલાકન કવકચત્રાકણ શૈલા વ્રુક્ષા: ક્ષુપા હ્રતા:  

પતમ્િા: પન્નિા: કસમ્હા સ્ત્વામ્ રક્ષત ુનરોત્તમ ૭ 

સ્વકસ્ત સાત્યા શ્ચ કવશે્વ ચ મરુત શ્ચ મહષિય: 



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 72 of 276 
 

સ્વકસ્ત તાતા કવતાતા ચ  સ્વકસ્ત પષૂા પિો અયિમા ૮ 

લોિ પાલ શ્ચ ત ેસવે વાસવ પ્રમુિા સ્તતા  

રુતવ શ્ચૈવ પક્ષા શ્ચ માસાઃ સમ્વત્સરાઃ ક્ષપાઃ ૯ 

કતનાકન ચ મુહૂતાિ શ્ચ સ્વકસ્ત િુવિન્તુ ત ેસતા 

સ્મ્રુકત ત્રુિકત શ્ચ તમિ શ્ચ પાન્તુ ત્વામ ્પુત્ર સવિતઃ ૧0 

સ્િન્ત શ્ચ પિવાન્ તેવઃ સોમ શ્ચ સપ્રુહસ્પકતઃ 

સપ્તષિયો નારત શ્ચ ત ેત્વામ્ રક્ષન્તુ સવિતઃ ૧૧ 

યા શ્ચા૭કપ સવિત કસ્સત્તા કતશ શ્ચ સ કતિીશ્વારા: 

સ્તતુા મયા વને તકસ્મન્ પામ્ત ુત્વામ્ પુત્ર કનત્યશ: ૧૨ 

કશલા સ્સવે સમુત્રા શ્ચ રાજા વરુણ એવ ચ  

ત્યૌ રમ્તકરક્ષમ ્પ્રુકતવી નત્ય સ્સવાિ સ્તતૈવ ચ ૧૩ 

 નક્ષત્રાકણ ચ સવાિકણ રહા શ્ચ સહ તેવતાઃ 

અહો રાત્રે તતા સમ્ત્યે પામ્ત ુત્વામ ્વન મા૭૭કશ્રતમ ્૧૪ 

રુતવ શ્ચૈવ ષટ્પણુ્યા માસા સમ્વત્સરા સ્તતા  

િલા શ્ચ િાષ્ટા શ્ચ તતા તવ શમિ કતશમ્ત ુત ે૧૫ 

મહા વનાકન ચરતો મુકન વેષસ્ય તીમતઃ 

તવા૭૭કતત્યા શ્ચ તૈત્યા શ્ચ પવમ્ત ુસુિ તા સ્સતા ૧૬ 

રાક્ષસાનામ ્કપશાચાનામ્ રૌત્રાણામ ્રૂર િમિણામ ્ 

રવ્યાતાનામ ્ચ સવેષામ ્મા પૂત્ પતુ્રિ ત ેપયમ ્૧૭ 

 પ્લવિા વ્રુકશ્ચિા તમ્શા મશિા શ્ચૈવ િાનન ે

 સરી સ્રુપા શ્ચ િીટા શ્ચ મા પૂવન્ િહને તવ ૧૮ 

 મહા કત્વપા શ્ચ કસમ્હા શ્ચ વ્યારા રુક્ષા શ્ચ તકમ્ષ્ટરણઃ 

 મકહષાઃ શુ્રકઙ્કણો રૌત્રા ન ત ેત્રુહ્યન્તુ પુત્રિ ૧૯ 

 નુ્ર મામ્સ પોિના રૌત્રા યે ચા૭ન્યે સત્ત્વ જાતયઃ 

 મા ચ ત્વામ્ કહકમ્સષુઃ પુત્ર મયા સમ્પકૂિતા કસ્ત્વહ ૨0 

 આિમા સ્તે કશવાઃ સન્તુ કસત્યન્તુ ચ પરારમાઃ 

 સવિ સમ્પત્તયો રામ સ્વકસ્તમાન્ િચ્ચ પુત્રિ ૨૧ 

 સ્વકસ્ત ત ેસ્ત્વાન્તકરક્ષેપ્યઃ પાકતિવેપ્યઃ પુનઃ પનુઃ 

 સવેપ્ય શ્ચૈવ તેવપે્યો યે ચ ત ેપકરપકન્તનઃ ૨૨ 

િુરુ સ્સોમ શ્ચ સયૂિ શ્ચ તનતો૭ત યમ સ્તતા  

પામ્ત ુત્વા મકચિતા રામ તમ્ટિા૭રણ્ય વાસનમ્ ૨૩ 

અકક્ન વાિયુ સ્તતા તૂમો મમ્ત્રા શ્ચ રુકષ  મુિાત્ ચ્યુતા: 

ઉપસ્પશિન  િાલે ત ુપામ્તુ ત્વામ્ રિુ નમ્તન ૨૪ 

સવિ લોિ પ્રપુ પ્રિહ્મા પતૂ પતાિ તત ષિયઃ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 73 of 276 
 

ય ેચ શેષાઃ સુરા સ્ત ેત્વામ્ રક્ષન્તુ વન વાકસનમ ્૨૫ 

ઇકત માલ્યૈઃ સુરિણાન્ િન્તૈ શ્ચા૭કપ યશકસ્વની 

સ્તકુતકપ શ્ચા૭નુરૂપાકપ: આનચાિ૭૭યત લોચના ૨૬ 

જ્વલનમ ્સમુપાતાય પ્રાહ્મણેન મહાત્મના  

હાવયા માસ કવકતના રામ મમ્િળ િારણાત્ ૨૭ 

રુતમ્ શ્વેતાકન માલ્યાકન સકમત શ્વેત સષિપાન ્ 

ઉપ સમ્પાતયા માસ િૌસલ્યા પરમામ્િના ૨૮ 

ઉપાત્યાય સ્સ કવકતના હુત્વા શાકમ્ત મ૭નામયમ ્ 

હુત હવ્યા૭વ શેષેણ પાહ્યમ્ પકલ મ૭િલ્પયત્ ૨૯ 

મતુ તત્ય૭ક્ષત રુતૈ સ્વકસ્ત વાચો કત્વજામ્ સ્તત: 

વાચયા માસ રામ સ્ય વને સ્વસ્ત્યયન કરયા: ૩0 

તત સ્તસ્મ ૈકત્વિમે્ત્રાય રામ માતા યશકસ્વની  

તકક્ષણામ ્પ્રતતૌ િામ્યામ્ રાિવમ્ ચ ઇત મ૭પ્રવીત્ ૩૧ 

ય ન્મઙ્કળમ ્સહસ્રાક્ષે સવિ તેવ નમસ્રુત ે 

વુ્રત્ર નાશ ેસમપવ ત્ત ત્તે પવતુ મમ્િળમ ્૩૨  

ય ન્મઙ્કળમ ્સુપણિ સ્ય કવનતા૭િલ્પયત્ પુરા 

અમ્રુતમ ્પ્રાતિયાનસ્ય ત ત્તે પવત ુમઙ્કળમ ્૩૩ 

અમ્રુતો ત્પાતને તૈત્યાન્ ક્નતો વજ્ર તરસ્ય યત્  

અકતકત મિમ્િળમ ્પ્રાતા ત્ત ત્તે પવત ુમમ્િળમ ્૩૪ 

ત્રીન્ કવરમાન્ રમતો કવષ્ણો રકમત તિેસ: 

ય તા૭૭સીન્મમ્િળમ ્રામ ત્ત ત્તે પવત ુમમ્િળમ્ ૩૫ 

રુતવ સ્સાિારા ત્વીપા વેતા લોિા કતશ શ્ચ ત ે 

મમ્િળાકન મહા પાહો કતશમ્ત ુશુપ મમ્િળા: ૩૬ 

ઇકત પુત્ર સ્ય શેષામ ્શ્ચ રુ ત્વા કશરકસ પાકમની  

િમ્તશૈ્ચા૭કપ સમાલપ્ય રામમા૭યત લોચના  ૩૭ 

ઓષતીમ્ ચા૭કપ કસત્તાતાિમ્ કવશલ્ય િરણીમ ્શુપામ ્

ચિાર રક્ષામ ્િૌસલ્યા મન્ત્રૈ: અકપિજાપ ચ ૩૮ 

ઉવાચા૭કત પ્રહ્રષુ્ટેવ સા તુઃિ વશ વકતિની  

વાઙ્માત્રેણ ન પાવને વાચા સમ્સજ્જમાનયા ૩૯ 

આનમ્ય મકૂત્નિ ચા૭૭રાય પકરષ્વજ્ય યશકસ્વની 

અવતત્ પતુ્ર કસત્તા૭તો િચ્ચ રામ યતા સુિમ ્૪0 

અરોિમ ્સવિ કસત્તાતિમ ્અયોત્યામ્ પુનર્ આિતમ ્

પશ્શ્યાકમ ત્વામ ્સુિમ ્વત્સ સુકસ્તતમ્ રાિ વેશ્શ્મકન ૪૧ 

પ્રણષ્ટ તુઃિ સમ્િલ્પા હષિ કવત્યોકત તા૭૭નના 
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ત્રક્ષ્યાકમ ત્વામ્ વનાત્ પ્રાપ્તમ્ પૂણિ ચમ્ત્ર કમવોકતતમ્ ૪૨ 

પત્રા૭૭સન િતમ્ રામ વન વાસા કતહા૭૭િતમ ્

ત્રક્ષ્યાકમ ચ પુન સ્ત્વામ ્તુ તીણિવમ્તમ્ કપતુ વિચ: ૪૩ 

મમ્િળૈ: ઉપસમ્પન્નો વન વાસાત્ ઇહા૭૭િત: 

વત્વા મમ ચ કનત્યમ ્ત્વમ્ િામાન્ સમ્વતિયાકહ પો ૪૪ 

મયા૭કચિતા તેવ િણાઃ કશવા૭૭તયો    

મહષિયો પૂત મહા૭સુરો રિાઃ 

અકપપ્રયાતસ્ય વનમ ્કચરાય ત ે  

કહતાકન િામ્ક્ષન્તુ કતશ શ્ચ રાિવ  ૪૫ 

ઇતી વ ચા૭શુ્ર પ્રકતપૂણિ લોચના   

સમાપ્ય ચ સ્વસ્ત્યયનમ્ યતા કવકત 

પ્રતકક્ષણમ્ ચૈવ ચિાર રાિવમ્   

પુનઃ પુન શ્ચા૭કપ કનપીય સસ્વિ ે      ૪૬ 

તતા ત ુતવે્યા સ રુત પ્રતકક્ષણો     

કનપીય માતુ શ્ચરણૌ પુનઃ પુનઃ 

િિામ સીતા કનલયમ્ મહાયશાઃ    

સ રાિવઃ પ્રજ્વકલતઃ સ્વયા કશ્રયા ૪૭       

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે પમ્ચ કવમ્શ સ્સિિ : 

ષત્િમ્શ સ્સર્ક : 

અકપવાત્ય ત ુિૌસલ્યામ ્રામઃ સમ્પ્રકસ્તતો વનમ ્

રુત  સ્વસ્ત્યયનો માત્રા તકમિષ્ટે વત્મિકન કસ્તતઃ ૧ 

કવરાિયન્ રાિ સુતો રાિ માિિમ ્નર ૈવ્રુિતમ્ 

હ્રતુયાકન  આમમન્ત ઇવ િન સ્ય િુણવત્તયા ૨ 

વૈતહેી ચા૭કપ તત ્સવિમ્ ન શશુ્રાવ તપકસ્વની 

તત ્એવ હ્રકુત તસ્યા શ્ચ યૌવ રાજ્યા૭કપષેચનમ ્૩ 

તેવ િાયિમ્ સ્વયમ ્રુત્વા રુતજ્ઞા હ્રષુ્ટ ચતેના 

અકપજ્ઞા રાિ તમાિણામ ્રાિ પુત્રમ ્પ્રતીક્ષતે ૪ 

પ્રકવવેશા૭ત રામ સ્ત ુસ્વ વેશ્શ્મ સુકવપૂકષતમ ્

પ્રહ્રષુ્ટ િન સમ્પૂણિમ ્કહ્રયા કિકમ્ચત્ અવાઙ્મુિઃ ૫ 

અત સીતા સમુત્પત્ય વેપમાના ચ તમ ્પકતમ ્

અપશ્શ્યત્ શોિ સમ્તપ્તમ ્કચન્તા વ્યાિુકલ તેકમ્ત્રયમ્ ૬ 

તામ ્ત્રુષ્વા સ કહ તમાિત્મા ન શાશાિ મનોિતમ ્ 

તમ્ શોિમ ્રાિવ સ્સોટુમ્ તતો કવવ્રુતતામ ્િત: ૭ 

કવવણિ વતનમ્ ત્રુષ્વા તમ્ પ્રકસ્વન્નમ ્અમષિણમ્ 
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આહ તુઃિા૭કપ સમ્તપ્તા કિમ્ ઇતાનીમ ્ઇતમ્ પ્રપો ૮ 

અત્ય પાહિસ્પતઃ શ્રીમાન્ યુક્તઃ પુષ્યો ન રાિવ 

પ્રોચ્યતે પ્રાહ્મણૈઃ પ્રાજ્ઞૈઃ િેન ત્વમ૭કસ તુમિનાઃ ૯ 

ન ત ેશત શલાિેન િલ પેન કનપેન ચ 

આવ્રુતમ ્વતનમ્ વલ્િુ ચત્રેણા૭કપ કવરાિતે ૧0 

વ્યિનાપ્યામ ્ચ મુક્યાપ્યામ્ શતપત્ર કનપેક્ષણમ ્

ચન્ત્ર હમ્સ પ્રિાશાપ્યામ ્વીજ્યતે ન તવા૭૭નનમ ્૧૧ 

વાકક્મનો વકન્તન શ્ચા૭કપ પ્રહ્રષુ્ટા સ્ત્વમ ્નરષિપ 

સ્તવુન્તો ના૭ત્ય ત્રુશ્શ્યન્તે મઙ્કળૈ:  સૂત માિતાઃ ૧૨ 

ન ત ેક્ષૌત્રમ ્ચ તકત ચ પ્રાહ્મણા વેત પારિાઃ 

મૂકત્નિ મૂતાિ૭કપકષક્ત સ્ય તતકત સ્મ કવતાનતઃ ૧૩ 

ન ત્વામ્ પ્રરુતયઃ સવાિ શે્રણી મુક્યા શ્ચ પૂકષતાઃ 

અનુવ્રકિતુમ્ ઇચ્ચકન્ત પૌર જાનપતા સ્તતા ૧૪ 

ચતુકપિ વેિ સમ્પન્નૈ હિયૈઃ િાઞ્ચન પૂષણૈઃ 

મુક્યઃ પુષ્ય રતો યકુ્તઃ કિમ્ ન િચ્ચકત ત૭ેરતઃ ૧૫ 

ન હસ્તી ચા૭રતઃ શ્રીમામ્ સ્તવ લક્ષણ પકૂિતઃ 

પ્રયાણ ેલક્ષ્યતે વીર રુષ્ણ મેિ કિકર પ્રપઃ ૧૬ 

ન ચ િાઞ્ચન કચત્રમ ્ત ેપશ્શ્યાકમ કપ્રય તશિન 

પત્રા૭૭સનમ્ પુરસ્રુત્ય યાન્તમ્ વીર પુરસ્રુતમ્ ૧૭ 

અકપષેિો યતા સજ્જઃ કિમ્ ઇતાનીમ્ ઇતમ્ તવ 

અપૂવો મુિ વણિ શ્ચ ન પ્રહષિ શ્ચ લક્ષ્યતે ૧૮ 

ઇતીવ કવલપન્તીમ્ તામ ્પ્રોવાચ રિુ નન્તનઃ 

સીતે તત્ર પવામ ્સ્તાત પ્રવ્રાિયકત મામ ્વનમ્ ૧૯ 

િુલે મહકત સમ્પૂતે તમિજ્ઞ ેતમિ ચાકરકણ 

શુ્રણ ુજાનકિ યે નેતમ ્રમેણા૭પ્યાિતમ ્મમ ૨0 

રાજ્ઞા સત્ય પ્રકતજ્ઞને કપત્રા તશરતેન ચ 

િૈિેય્યા મમ માત્રે ત ુપુરા તત્તૌ મહા વરૌ ૨૧ 

તયા૭ત્ય મમ સજ્જ૭ેકસ્મન્ અકપષેિે નુ્રપોત્યતે 

પ્રચોકતતઃ સ્સ સમયો તમેણ પ્રકતકનકિિતઃ ૨૨ 

 ચતુ તિશ કહ વષાિકણ વસ્તવ્યમ ્તણ્ટિે મયા 

 કપત્રા મે પરત શ્ચા૭કપ યૌવરાજે્ય કનયોકિતઃ ૨૩ 

સો૭હમ ્ત્વામ્ આિતો ત્રષુ્ટમ્ પ્રકસ્તતો કવિનમ્ વનમ ્

પરત સ્ય સમીપ ેત ેન અહમ્ િત્યઃ િતાચન ૨૪ 

રુકત્ત યુક્તા કહ પરુુષા ન સહન્તે પર સ્તવમ ્
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તસ્મા ન્ન ત ેિુણાઃ િત્યા પરત સ્યા૭રતો મમ ૨૫ 

ના૭કપ ત્વમ ્તેન પતિવ્યા કવશેષેણ િતા ચન 

અનુિૂલતયા શક્યમ ્સમીપે તસ્ય વકતિતુમ્ ૨૬ 

તસ્મ ૈતત્તમ ્નુ્રપકતના યૌવરાજ્યમ્ સનાતનમ્  

સ પ્રસાત્ય સ્ત્વયા સીત ેનુ્રપકત શ્ચ કવશેષત: ૨૭ 

અહમ ્ચા૭કપ પ્રકતજ્ઞામ ્તામ ્િુરોઃ સમ૭નુપાલયન ્

વનમ ્અત્યૈવ યાસ્યાકમ કસ્તરા પવ મનકસ્વની ૨૮ 

યાતે ચ મકય િલ્યાકણ વનમ્ મુકન કનષેકવતમ ્

વ્રતો પવાસ રતયા પકવતવ્યમ્ ત્વયા નિે ૨૯ 

િાલ્યમ ્ઉત્તાય તેવાનામ ્રુત્વા પજૂામ ્યતા કવકત 

વકન્તતવ્યો તશરતઃ કપતા મમ નરશે્વરઃ ૩0 

માતા ચ મમ િૌસલ્યા વ્રુત્તા સમ્તાપ િકશિતા 

તમિમ્ એવા૭રતઃ રુત્વા ત્વત્તઃ સમ્માનમ્ અહિકત ૩૧ 

વકન્તતવ્યા શ્ચ ત ેકનત્યમ્ યાઃ શેષા મમ માતરઃ 

સ્નહે પ્રણય સમ્પોિૈઃ સમા કહ મમ માતરઃ ૩૨ 

પ્રાત્રુ પુત્ર સમૌ ચા૭કપ ત્રષ્ટવ્યૌ ચ કવશેષતઃ 

ત્વયા પરત શત્રુક્નૌ પ્રાણૈઃ કપ્રયતરૌ મમ ૩૩ 

કવકપ્રયમ ્ન ચ િતિવ્યમ ્પરત સ્ય િતા ચન 

સ કહ રાજા પ્રપુ શ્ચૈવ તશે સ્ય ચ િુલ સ્ય ચ ૩૪ 

આરાકતતા કહ શીલને પ્રયત્નશૈ્ચોપસેકવતાઃ 

રાજાનઃ સમ્પ્રસીતકન્ત પ્રિુપ્યકન્ત કવપયિય ે૩૫ 

ઔરસાન૭કપ પુત્રાન્ કહ ત્યિ ન્ત્ય૭કહત િાકરણઃ 

સમતાિન્ સમ્પ્રરુહ્ણકન્ત િનાન૭કપ નરાકતપાઃ ૩૬ 

સા ત્વમ ્વસેહ િલ્યાકણ રાજ્ઞ સ્સમ૭નુવકતિની  

પરત સ્ય રતા તમે સત્ય વ્રત પરાયણા ૩૭ 

અહમ ્િકમષ્યાકમ મહા વનમ્ કપ્રયે    

ત્વયા કહ વસ્તવ્યમ ્ઇહૈવ પાકમકન 

યતા વ્યળીિમ્ િુરુષ ેન િસ્યકચત્   

તતા ત્વયા િાયિમ્ ઇતમ ્વચો મમ ૩૮      

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  ષકવમ્શ સ્સિિ : 

સપ્તત્િમ્શ સ્સર્ક : 

 એવમ્ ઉક્તા ત ુવતૈેહી કપ્રયા૭હાિ કપ્રય વાકતની 

 પ્રણયાત્ એવ સમ્રુત્તા પતાિરમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત ્૧ 

કિ કમતમ ્પાષસે રામ વાક્યમ્ લિુતયા ત્રુવમ્  
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ત્વયા ય ત૭પહાસ્યમ ્મે શુ્રત્વા નર વરાત્મિ ૨ 

(વીરાણામ ્રાિ પુત્રાણામ્ શસ્ત્રા૭સ્ત્ર કવતુષામ ્નુ્રપ  

અન૭હિમ ્અ યશમ ્ચ ન શ્રોતવ્યમ ્ત્વ યકેરતમ)્ 

 આયિ પુત્ર કપતા માતા પ્રાતા પુત્ર સ્તતા સ્નષુા 

 સ્વાકન પણુ્યાકન પુમ્જાનાઃ સ્વમ ્સ્વમ ્પાક્યમ ્ઉપાસતે ૩ 

 પતુિ પાિક્યમ ્ત ુપાયૈિા પ્રાપ્નોકત પુરુષષિપ 

 અત શ્ચૈવા૭હમ ્આકતષ્ટા વન ેવસ્તવ્યમ ્ઇત્ય૭કપ ૪ 

 ન કપતા ના૭૭ત્મિો ના૭૭ત્મા ન માતા ન સિીિનઃ 

 ઇહ પ્રેત્ય ચ નારીણામ ્પકત: એિો િકતઃ સતા ૫ 

 યકત ત્વમ ્પ્રકસ્તતો તિુિમ્ વનમ ્અત્યૈવ રાિવ 

 અરત સ્તે િકમષ્યાકમ મ્રુત્નન્તી િુશ િણ્ટિાન્ ૬ 

 ઈષ્યાિ રોષૌ પકહષ્રુત્ય પુક્ત શેષમ્ ઇવોતિમ્ 

 નય મામ ્વીર કવસ્રપ્તઃ પાપમ્ મકય ન કવત્યતે ૭ 

 પ્રાસાતા૭રૈ કવિમાનૈ વાિ વૈહાયસ િતને વા 

 સવાિ૭વસ્તા િતા પતુિઃ પાત ચ્ચાયા કવકશષ્યતે ૮ 

 અનુકશષ્ટા૭કસ્મ માત્રા ચ કપત્રા ચ કવકવતા૭૭શ્રયમ ્

 ના૭કસ્મ સમ્પ્રકત વક્તવ્યા વકતિતવ્યમ ્યતા મયા ૯ 

અહમ ્તુિિમ ્િકમષ્યાકમ વનમ્ પુરુષ વકિિતમ્  

નાના મ્રુિ િણ આિીણિમ્ શાતૂિલ વુ્રિ સેકવતમ ્૧0 

 સુિમ ્વન ેકનવત્સ્યાકમ યતૈવ પવને કપતુઃ 

 અકચન્તયન્તી ત્રીન્ લોિામ્ કશ્ચન્તયન્તી પકતવ્રતમ્ ૧૧ 

 શુશૂ્રષમાણા ત ેકનત્યમ્ કનયતા પ્રહ્મચાકરણી 

 સહ રમ્સ્યે ત્વયા વીર વનેષુ મતુ િકન્તષુ ૧૨ 

 ત્વમ ્કહ શક્તો વને િતુિમ્ રામ સમ્પકરપાલનમ ્

 અન્યસ્યા૭કપ િનસ્યેહ કિમ્ પુનર્ મમ માનત ૧૩ 

સહ ત્વયા િકમષ્યાકમ વન મ૭ત્ય ન સમ્શય: 

ના૭હમ ્શક્યા મહા પાિ કનવતિકયતુ મુત્યતા ૧૪ 

 પલ મૂલા૭શના કનત્યમ ્પકવષ્યાકમ ન સમ્શયઃ 

 ન ત ેતુઃિમ ્િકરષ્યાકમ કનવસન્તી સહ ત્વયા ૧૫ 

 ઇચ્ચાકમ સકરતઃ શૈલાન્ પલ્વલાકન વનાકન ચ 

 ત્રષુ્ટમ્ સવિત્ર કનપીતા ત્વયા નાતેન તીમતા ૧૬ 

 હમ્સ િારણ્ટવા િીણાિઃ પકત્મનીઃ સાતુ પુકષ્પતાઃ 

 ઇચ્ચયેમ ્સુકિની ત્રષુ્ટમ ્ત્વયા વીરણે સમ્િતા ૧૭ 

અકપષેિમ્ િકરષ્યાકમ તાસુ કનત્યમ ્યત વ્રતા  
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 સહ ત્વયા કવશાલાક્ષ રમ્સ્યે પરમ નકન્તની ૧૮ 

 એવમ્ વષિ સહસ્રાણામ્ શતમ ્વા૭હમ ્ત્વયા સહ 

વ્યકતરમમ ્ન વેત્સ્યાકમ સ્વિો૭કપ ન કહ મે મત: ૧૯ 

 સ્વિે૭કપ ચ કવના વાસો પકવતા યકત રાિવ 

 ત્વયા મમ નરવ્યાર ના૭હમ ્તમ૭કપ રોચયે ૨0 

 અહમ ્િકમષ્યાકમ વનમ્ સુતુિિમમ્  

મ્રુિા યુતમ્ વાનર વારણ ૈયુિતમ ્

 વન ેકનવત્સ્યાકમ યતા કપતુ રુિ હે  

તવૈવ પાતા વુપરુહ્ય સમ્યતા  ૨૧ 

 અનન્ય પાવામ ્અનુરક્ત ચતેસમ્   

ત્વયા કવયકુ્તામ ્મરણાય કનકશ્ચતામ ્

 નયસ્વ મામ ્સાતુ િુરુષ્વ યાચનામ ્ 

ન ત ેમયા અત: િુરુતા પકવષ્યકત  ૨૨ 

 તતા પ્રુવાણામ ્અકપ તમિ વત્સલો   

ન ચ સ્મ સીતામ્ નુ્રવરો કનનીષકત 

 ઉવાચ ચ એનામ્ પહુ સકન્નવતિને  

વન ેકનવાસસ્ય ચ તુઃકિતામ્ પ્રકત     ૨૩ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  સપ્તકવમ્શ સ્સિિ : 

અષ્ટાત્િમ્શ સ્સર્ક : 

સ એવમ્ પ્રુવતીમ ્સીતામ્ તમિજ્ઞો તમિ વત્સલઃ ૧ 

ન નતેુમ્ િુરુ ત ેપુકત્તમ્ વને તુઃિાકન કચમ્તયન્  

સામ્તકયત્વા પનુ સ્તામ ્તુ પાષ્પ તૂકષત લોચના  

 કનવતિના૭ત ેતમાિત્મા વાક્યમ્ એતત ્ઉવાચ હ ૨ 

 સીતે મહા િુલીના૭કસ તમે ચ કનરતા સતા 

 ઇહા૭૭ચર સ્વતમિમ્ ત્વમ્ મા યતા મનસઃ સિુમ ્૩ 

 સીતે યતા ત્વામ ્વક્ષ્યાકમ તતા િાયિમ્ ત્વયા૭પલે 

 વન ેતોષા કહ પહવો વતત સ્તા કન્નપોત મે ૪ 

 સીતે કવમુચ્યતામ ્એષા વન વાસ રુતા મકતઃ 

 પહુ તોષમ ્કહ િાન્તારમ્ વનમ ્ઇત્ય૭કપતીયતે ૫ 

 કહત પુત્ત્યા િલુ વચો મયૈતત્ અકપતીયત ે

 સતા સુિમ ્ન જાનાકમ તુઃિમ્ એવ સતા વનમ ્૬ 

 કિકર કનિિર સમ્પૂતા કિકર િન્તર વાકસનામ ્

કસમ્હાનામ્ કનનતા તુઃિાઃ શ્રોતુમ્ તુઃિમ ્અતો વનમ ્૭ 

સ રાહા સ્સકરત શ્ચૈવ પમ્િવત્ય શ્ચ તસુ્તરા: 
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મત્તૈ ર૭કપ િિ ૈકનિત્ય મતો તુઃિતરમ ્વનમ્ ૮ 

લતા િમ્ટિ સમ્િીણાિ: રુિ વાિૂપ નાકતતા: 

કનરપા શ્ચ સતુુિાિ શ્ચ માિાિ તુઃિ મતો વનમ ્૯ 

 સુપ્યત ેપણિ શય્યાસુ સ્વયમ્ પક્નાસુ પતૂલ ે

 રાકત્રષુ શ્રમ કિને્નન તસ્મા ત્તુઃિતરમ ્વનમ ્૧0 

અહો રાત્રમ્ ચ સમ્તોષ: િતિવ્યો કનયતા૭૭ત્મના  

પલૈ વ્રુક્ષા વપકતતૈ સ્સીતે તુઃિ મતો વનમ્ ૧૧ 

 ઉપવાસ શ્ચ િતિવ્યા યતા પ્રાણેન મકૈતકલ 

 િટા પાર શ્ચ િતિવ્યો વલ્િ લા૭મ્પર તાકરણા ૧૨ 

તેવતાનામ ્કપત્રૂણામ્ ચ િતિવ્યમ ્કવકત પૂવિિમ ્ 

પ્રાપ્તાનામ ્અકતતીનામ ્ચ કનત્યશ: પ્રકતપિૂનમ્ ૧૩ 

િાયિ કસ્ત્ર રકપષેિ શ્ચ િાલે િાલે ચ કનત્યશ: 

ચરતા કનયમ ેનૈવ તસ્માત્ તુઃિ તરમ ્વન: ૧૪ 

ઉપહાર શ્ચ િતિવ્ય: િુસમુૈ: સ્વય મા૭૭હ્રતુૈ: 

આષેણ કવકતના વેત્યમ્ પાલે તુઃિ મતો વનમ ્૧૫ 

યતા લપ્તેન સમ્તોષ: િતિવ્ય સ્તને મૈકતકલ  

યતા૭૭હાર ૈવિન ચર ૈકનિત્યમ્ તુઃિ મતો વનમ ્ ૧૬ 

અતીવ વાતા કસ્તકમરમ્ પુપુક્ષા ચા૭ત્ર કનત્યશઃ 

 પયાકન ચ મહાકન્ત અત્ર તતો તુઃિતરમ ્વનમ્ ૧૭ 

 સરી સ્રુપા શ્ચ પહવો પહુ રૂપા શ્ચ પાકમકન 

 ચરકન્ત પ્રુકતવીમ ્તપાિ ત્તતો ત:ુિતરમ ્વનમ ્૧૮ 

 નતી કનલયનાઃ સપાિ નતી િુકટલ િાકમનઃ 

 કતષ્ટ ન્ત્યા૭૭વ્રુત્ય પન્તાનમ્ અતો તુઃિતરમ ્વનમ ્૧૯ 

 પતમ્િા વ્રકુશ્ચિાઃ િીટા તમ્શા શ્ચ મશિૈઃ સહ 

 પાતન્તે કનત્યમ્ અપલે સવિમ્ તુઃિ તરમ ્ વનમ ્૨0 

 ત્રુમાઃ િણ્ટકિન શ્ચૈવ િુશ િાશા શ્ચ પાકમકન 

 વન ેવ્યાિુલ શાિા૭રા સ્તને તુઃિતરમ ્વનમ ્૨૧ 

િાય ક્લેશા શ્ચ પહવો પયાકન કવકવતાકન ચ  

અરણ્ય વાસ ેવસતો તુઃિ મેવ તતો વનમ્ ૨૨ 

રોત લોપૌ કવમોક્તવ્યૌ િતિવ્યા તપસે મકત: 

ન પેતવ્યમ ્ચ પેતવ્ય ેકનત્યમ્ તુઃિ મતો વનમ ્૨૩ 

તત૭લમ ્ત ેવનમ્ િત્વા ક્ષમમ ્ન કહ વનમ ્તવ 

 કવમુ્રશ કન્નહ પશ્શ્યાકમ પહુ તોષતરમ ્વનમ ્૨૪ 

 વનમ ્ત ુનેતુમ ્ન રુતા મકત સ્તતા   
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પપૂવ રામેણ યતા મહાત્મના 

ન તસ્ય સીતા વચનમ ્ચિાર   

ત્તતો૭પ્રવી ત્રામમ ્ઇતમ ્સુતુઃકિતા   ૨૫ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  અષ્ટાકવમ્શ સ્સિિ : 

એર્ોન ત્ત્રમ્શ સ્સર્ક : 

એત ત્ત ુવચનમ્ શુ્રત્વા સીતા રામ સ્ય તુઃકિતા 

પ્રસક્તા૭શુ્ર મુિી મન્તમ્ ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૧ 

ય ેત્વયા િીકતિતા તોષા વને વસ્તવ્યતામ્ પ્રકત 

િુણાન્ ઇત્યે વ તાન્ કવકત્ત તવ સ્નહે પુરસ્રુતાન્ ૨ 

મ્રુિા કસમ્હા િજા શ્ચૈવ શાતૂિલા શ્શ્શરપ સ્તતા  

પકક્ષણ સ્સ્રુમરા શ્ચૈવ ય ેચા૭ન્યે વન ચાકરણ : ૩ 

અત્રુષ્ટ પૂવિ રૂપત્વાત ્સવ ેત ેતવ રાિવ  

રૂપમ ્ત્રુષ્વા૭પસપેય:ુ પયે સવે કહ કપપ્યકત ૪ 

 ત્વયા ચ સહ િન્તવ્યમ ્મયા િુરુ િના૭૭જ્ઞયા 

 ત્વ કત્વયોિેન મે રામ ત્યક્તવ્યમ ્ઇહ જીકવતમ ્૫ 

 ન ચ મામ ્ત્વ ત્સમીપસ્તામ્ અકપ શક્નોકત રાિવ 

 સુરાણામ ્ઈશ્વરઃ શરઃ પ્રતષિકયતુમ્ ઓિસા ૬ 

 પકત હીના ત ુયા નારી ન સા શક્ષ્યકત જીકવતમુ ્

 િામમ ્એવમ્ કવતમ ્રામ ત્વયા મમ કવતકશિતમ ્૭ 

 અત ચા૭કપ મહાપ્રાજ્ઞ પ્રાહ્મણાનામ્ મયા શુ્રતમ ્

 પુરા કપત્રુ રુહે સત્યમ ્વસ્તવ્યમ ્કિલ મે વને ૮ 

 લક્ષકણપ્યો કત્વજાકતપ્યઃ શુ્રત્વા૭હમ ્વચનમ ્રુહે 

 વન વાસ રુતો ત્સાહા કનત્યમ્ એવ મહાપલ ૯ 

 આતેશો વન વાસસ્ય પ્રાપ્તવ્યઃ સ મયા કિલ 

 સા ત્વયા સહ તત્રા૭હમ્ યાસ્યાકમ કપ્રય ના૭ન્યતા ૧0 

 રુતા૭૭તેશા પકવષ્યાકમ િકમષ્યાકમ સહ ત્વયા 

 િાલ શ્ચા૭યમ ્સમુત્પન્નઃ સત્યવા ક્પવત ુકત્વિઃ ૧૧ 

 વન વાસ ેકહ જાનાકમ તુઃિાકન પહુતા કિલ 

 પ્રાપ્યન્તે કનયતમ્ વીર પુરુષૈ: અરુતા૭૭ત્મકપઃ ૧૨ 

 િન્યયા ચ કપતુ િેહે વન વાસઃ શુ્રતો મયા 

 કપકક્ષણ્યાઃ સાતુ વ્રુત્તાયા મમ માતુ કરહા૭રતઃ ૧૩ 

 પ્રસાકતત શ્ચ વૈ પૂવિમ્ ત્વમ્ વૈ પહુકવતમ ્પ્રપો 

 િમનમ ્વન વાસસ્ય િાકમ્ક્ષતમ્ કહ સહ ત્વયા ૧૪ 

 રુત ક્ષણા૭હમ ્પત્રમ ્ત ેિમનમ ્પ્રકત રાિવ 
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 વન વાસસ્ય શૂરસ્ય ચયાિ કહ મમ રોચતે ૧૫ 

 શુત્તા૭૭ત્મન્ પ્રેમ પાવાત્ કહ પકવષ્યાકમ કવિલ્મષા 

 પતાિરમ્ અનુિચ્ચન્તી પતાિ કહ મમ તૈવતમ ્૧૬ 

 પ્રેત્ય પાવ૭ેકપ િલ્યાણઃ સમ્િમો મે સહ ત્વયા 

 શુ્રકત કહિ  શૂ્રયતે પણુ્યા પ્રાહ્મણાનામ્ યશકસ્વનામ ્૧૭ 

 ઇહ લોિે ચ કપત્રુકપ યાિ સ્ત્રી યસ્ય મહામતે 

 અકત્પ તિત્તા સ્વતમેણ પ્રેત્ય પાવ૭ેકપ તસ્ય સા ૧૮ 

એવમ્ અસ્માત્ સ્વિામ ્નારીમ્ સવુ્રુત્તામ ્કહ પકતવ્રતામ ્

ના૭કપરોચયસે નેતુમ ્ત્વમ્ મામ ્િેનેહ હેતુના ૧૯ 

પક્તામ ્પકતવ્રતામ્ તીનામ્ મામ ્સમામ ્સુિ તુઃિયોઃ 

નેતુમ ્અહિકસ િાિુત્સ્ત સમાન સુિ તુઃકિનીમ ્૨0 

યકત મામ ્તુઃકિતામ ્એવમ્ વનમ ્નતેુમ્ ન ચેચ્ચકસ 

કવષમ્ અકક્નમ્ િલમ ્વા૭હમ ્આસ્તાસ્યે મ્રુત્યુ િારણાત્ ૨૧ 

એવમ્ પહુ કવતમ ્તમ્ સા યાચતે િમનમ ્પ્રકત 

ના૭નુમનેે મહાપાહુ સ્તામ્ નેતુમ ્કવિનમ્ વનમ ્૨૨ 

એવમ્ ઉક્તા ત ુસા કચન્તામ્ મૈકતલી સમુપાિતા 

સ્નાપયન્તીવ િામ ્ઉષ્ણ:ૈ અશુ્રકપ: નયન ચ્યતુૈઃ  ૨૩ 

કચન્તયન્તીમ્ તતા તામ ્તુ કનવતિકયતુમ્ આત્મવાન ્

તામ્રોષ્ટીમ્ સ તતા સીતામ્ િાિુત્ત્સો પહ્વસાન્ત્વયત્ ૨૪  

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  એિોન કત્રમ્શ સ્સિિ : 

ત્ત્રમ્શ સ્સર્ક : 

સાન્ત્વ્યમાના ત ુરામેણ મૈકતલી િનિા૭૭ત્મજા 

વન વાસ કનકમત્તાય પતાિરમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૧ 

સા તમ્ ઉત્તમ સકમ્વક્ના સીતા કવપુલ વક્ષસમ ્

પ્રણયા ચ્ચા૭કપમાના ચ્ચ પકરકચક્ષેપ રાિવમ ્૨ 

કિમ્ ત્વા અમન્યત વૈતેહઃ કપતા મે કમકતલા૭કતપઃ 

રામ જામાતરમ ્પ્રાપ્ય કસ્ત્રયમ્ પરુુષ કવરહમ ્૩ 

અનુ્રતમ્ પત લોિો૭યમ ્અજ્ઞાનાત્ યત્ કહ વક્ષ્યકત 

તિેો ના૭કસ્ત પરમ્ રામે તપતીવ કતવાિર ે૪ 

કિમ્ કહ રુત્વા કવષણ્ણ સ્ત્વમ ્િુતો વા પયમ ્અકસ્ત ત ે

યત્ પકરત્યક્તુ િામ સ્ત્વમ્ મામ્ અનન્ય પરાયણામ્ ૫ 

ત્યુમત્સેન સુતમ્ વીર સત્યવન્તમ્ અનુવ્રતામ્ 

સાકવત્રીમ ્ઇવ મામ ્કવકત્ત ત્વમ ્આત્મ વશ વકતિનીમ્ ૬ 

ન ત્વહમ ્મનસા પ્ય૭ન્યમ્ ત્રષ્ટા૭કસ્મ ત્વત્રતુ૭ેનિ 
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ત્વયા રાિવ િચ્ચેયમ્ યતા૭ન્યા િુલ પામ્સની ૭ 

સ્વયમ ્ત ુપાયાિમ ્િૌમારીમ્ કચરમ્ અત્યુકષતામ્ સતીમ ્

શૈલૂષ ઇવ મામ ્રામ પરપે્યો તાતુમ્ ઇચ્ચકસ ૮ 

યસ્ય પત્યમ ્ચ રામા૭૭ત્ત યસ્ય ચા૭ત૭ેવરુત્યસે  

ત્વમ ્તસ્ય પવ વશ્શ્ય શ્ચ કવતેય શ્ચ સતા૭નિ   ૯ 

સ મામ ્અનાતાય વનમ ્ન ત્વમ ્પ્રસ્તાતુમ ્અહિકસ 

તપો વા યકત વા૭રણ્યમ્ સ્વિો વા મે સહ ત્વયા ૧0 

ન ચ મે પકવતા તત્ર િકશ્ચત્ પકત પકરશ્રમઃ 

પ્રુષ્ટત સ્તવ િચ્ચન્ત્યા કવહાર શયનેકષ્વવ ૧૧ 

િુશ િાશ શર ઇષીિા યે ચ િણ્ટકિનો ત્રુમાઃ 

તૂલા૭કિન સમ સ્પશાિ માિે મમ સહ ત્વયા ૧૨ 

મહા વાત સમતુ્તૂતમ ્ય ન્મામ ્અપિકરષ્યકત 

રિો રમણ તન્ મન્યે પરાત્યિમ્ ઇવ ચન્તનમ ્૧૩ 

શાત્વલષેુ યતા કસશ્શ્યે વનાન્તે વન િોચર 

િુતા૭૭સ્તરણ તલ્પેષુ કિમ્ સ્યાત્ સુિતરમ ્તતઃ ૧૪ 

પત્રમ ્મૂલમ ્પલમ ્ય ત્ત્વમ્ અલ્પમ ્વા યકત વા પહુ 

તાસ્યકસ સ્વયમ ્આહ્રતુ્ય તન્ મે૭મ્રતુ રસોપમમ ્૧૫ 

ન માતુ નિ કપતુ સ્તત્ર સ્મકરષ્યાકમ ન વેશ્શ્મનઃ 

આતિવાન્ ઉપપઞુ્જાના પુષ્પાકણ ચ પલાકન ચ ૧૬ 

ન ચ તત્ર િતઃ કિકમ્ચ ત્ત્રષુ્ટમ્ અહિકસ કવકપ્રયમ ્

મત્રુતે ન ચ ત ેશોિો ન પકવષ્યાકમ તુપિરા ૧૭ 

ય સ્ત્વયા સહ સ સ્વિો કનરયો ય સ્ત્વયા કવના 

ઇકત જાનન્ પરામ ્પ્રીકતમ્ િચ્ચ રામ મયા સહ ૧૮ 

અત મામ ્એવમ્ અવ્યરામ્ વનમ ્નૈવ નકયષ્યકસ 

કવષમ્ અત્યૈવ પાસ્યાકમ માિમમ્ કત્વષતામ ્વશમ ્૧૯ 

પશ્ચા ત૭કપ કહ તુઃિેન મમ નૈવા૭કસ્ત જીકવતમ ્

ઉકજ્જતાયા સ્ત્વયા નાત તતૈવ મરણમ્ વરમ ્૨0 

ઇમમ્ કહ સકહતુમ ્શોિમ્ મુહૂતિમ્ અકપ નોત્સહે 

કિમ્ પુન તિશ વષાિકણ ત્રીકણ ચૈિમ્ ચ તુઃકિતા ૨૧ 

ઇકત સા શોિ સમ્તપ્તા કવલપ્ય િરુણમ્ પહુ 

ચુરોશ પકતમ્ આયસ્તા પ્રુશમ્ આકલઙ્ક્ય સસ્વરમ્ ૨૨ 

સા કવત્તા પહુકપ વાિક્ય:ૈ કતિક્તૈ: ઇવ િિ અઙ્કના 

કચર સકન્નયતમ્ પાષ્પમ્ મુમોચા૭કક્નમ્ ઇવા૭રકણઃ ૨૩ 

તસ્યાઃ સ્પકટિ સમ્િાશમ્ વાકર સમ્તાપ સમ્પવમ ્
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નેત્રાપ્યામ ્પકરસસુ્રાવ પઙ્કજાપ્યામ્ ઇવોતિમ્ ૨૪ 

તચ્ચૈ વા૭મલ ચમ્ત્રાપમ ્મુિ માયત લોચનમ્  

પયિ શુષ્યત પાષ્પેણ િલો ત્ત્રતુ કમવામ્પિુમ ્૨૫ 

તામ ્પકરષ્વજ્ય પાહુપ્યામ્ કવસમ્જ્ઞામ ્ઇવ તુઃકિતામ ્

ઉવાચ વચનમ ્રામઃ પકરકવશ્વાસયમ ્સ્તતા ૨૬ 

ન તેકવ તવ તુઃિેન સ્વિિમ્ અપ્ય૭કપરોચય ે

ન કહ મે૭કસ્ત પયમ ્કિકમ્ચત્ સ્વયમ્પો: ઇવ સવિતઃ ૨૭ 

તવ સવિમ ્અકપપ્રાયમ્ અકવજ્ઞાય શુપા૭૭નન ે

વાસમ્ ન રોચય૭ેરણ્ય ેશકક્તમાન્ અકપ રક્ષણ ે૨૮ 

યત્ સ્રુષ્ટા૭કસ મયા સાતિમ્ વન વાસાય મૈકતકલ 

ન કવહાતુમ ્મયા શક્યા િીકતિ: આત્મવતા યતા ૨૯ 

તમિ સ્ત ુિિ નાસ ઊરુ સકત્પ: આચકરતઃ પુરા 

તમ્ ચા૭હમ ્અનુવતે૭ત્ય યતા સૂયિમ ્સુવચિલા ૩0 

ન િલ્વ હમ ્ન િચ્ચયેમ ્વનમ્ િનિ નકમ્તકન  

વચનમ ્ત ન્નયકત મામ્ કપતુ સ્સત્યોપપ્રુકમ્હતમ ્ ૩૧ 

એષ તમિ સ્ત ુસશુ્રોકણ કપતુ માિતુ શ્ચ વશ્શ્યતા 

અત શ્ચ આજ્ઞામ ્વ્યકતરમ્ય ના૭હમ ્જીકવતુમ ્ઉત્સહે ૩૨ 

અસ્વાતીનમ્ િતમ્ તૈવમ્ પ્રિાર:ૈ અકપરાત્યતે  

સ્વાતીનમ્ સમકતરમ્ય માતરમ ્કપતરમ ્િુરુમ ્૩૩ 

ય ત્ત્રયમ ્ત ત્ત્રયો લોિા: પકવત્રમ્ તત્સમમ્ પુકવ  

ના૭ન્ય ત૭કસ્ત શપુાપામ્િે તેનતે મ૭કપરાત્યતે ૩૪ 

ન સત્યમ ્તાન માનૌ વા ન યજ્ઞા શ્ચા૭૭પ્ત તકક્ષણા: 

તતા પલિરા સ્સીતે યતા સેવા કપતુ કહિતા ૩૫ 

સ્વિો તનમ્ વા તાન્યમ્ વા કવત્યા: પુત્રા સ્સુિાકન ચ  

િુરુ વ્રુત્ય૭નુરોતેન ન કિકમ્ચ ત૭કપ તુલિપમ ્૩૬ 

તેવ િમ્તવિ િો લોિાન્ પ્રહ્મ લોિામ ્સ્તતા નરા: 

પ્રાપ્નુવકમ્ત મહાત્માનો માતા કપત્રુ પરાયણા: ૩૭ 

સ મામ ્કપતા યતા શાકસ્ત સત્ય તમિ પતે કસ્તતઃ 

તતા વકતિતુમ્ ઇચ્ચાકમ સ કહ તમિઃ સનાતનઃ ૩૮ 

મમ સન્ના મકત સ્સીતે ત્વામ્ નેતુમ ્તમ્ટિા વનમ ્ 

વકસષ્યા મીકત સા ત્વમ ્મા મ૭નુયાતુમ્ સુકનકશ્ચતા ૩૯ 

સા કહ સ્રષુ્ટા૭નવત્યાકમ્િ વનાય મકતરકે્ષણ ે 

અનુિચ્ચ સ્વ મામ ્પીરુ સહ તમિ ચરી પવ ૪0 

સવિતા સત્રુશમ્ સીતે મમ સ્વ સ્ય િુલ સ્ય ચ  
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વ્યવસાય મ૭કતરામ્તા િામ્ત ેત્વ મ૭કત શોપનમ ્૪૧ 

આરપ સ્વ સશુ્રોકણ વન વાસ ક્ષમા: કરયા: 

નેતાનીમ ્ત્વત્રતુે સીતે સ્વિો૭કપ મમ રોચત ે૪૨ 

પ્રાહ્મણેપ્ય શ્ચ રત્નાકન કપક્ષુિેપ્ય શ્ચ પોિનમ્ 

તેકહ ચા૭૭શમ્સમાનપે્યઃ સમ્ત્વર સ્વ ચ માકચરમ્ ૪૩ 

પૂષણાકન મહા૭હાિકણ વર વસ્ત્રાકણ યાકન ચ  

રમણીયા શ્ચ િેકચત્ રીટા૭તાિ શ્ચા પ્યુપસ્િરા: ૪૪ 

શયનીયાકન યાનાકન મમ ચા૭ન્યાકન યાકન ચ  

તેકહ સ્વ પ્રુત્ય વિિ સ્ય પ્રાહ્મણાના મ૭નમ્તરમ્ ૪૫ 

અનુિૂલમ ્ત ુસા પતુિ: જ્ઞાત્વા િમનમ ્આત્મનઃ 

કક્ષપ્રમ ્પ્રમુકતતા તેવી તાતુમ્ એવો પચરમે ૪૬ 

તતઃ પ્રહ્રષુ્ટા પકરપૂણિ માનસા  

યશકસ્વની પતુિ રવેક્ષ્ય પાકષતમ ્

તનાકન રત્નાકન ચ તાતમુ્ અઙ્કના  

પ્રચરમ ેતમિપ્રુતામ ્મનકસ્વની   ૪૭ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  કત્રમ્શ સ્સિિ : 

એર્ ત્ત્રમ્શ સ્સર્ક : 

એવમ્ શુ્રત્વા ત ુસમ્વાતમ્ લક્ષ્મણ: પૂવિમા૭૭િત: 

પાષ્પ પયાિિુલ મુિ શ્શ્શોિમ્ સોટુમ ્અશક્નુવન્ ૧ 

સ પ્રાતુ: ચરણૌ િાટમ ્કનપીય રિુ નમ્તન: 

સીતામ્ ઉવાચ અકતશયા રાિવમ્ ચ મહા વ્રતમ ્૨ 

યકત િમ્તમુ ્રુતા પુકત્ત વિનમ્ મ્રુિ િજા યુતમ્  

અહમ ્ત્વા અનુિકમષ્યાકમ વનમ૭રે તનુતિર: ૩ 

મયા સમેતો અરણ્યાકન પહૂકન કવચકરષ્યકસ 

પકક્ષકપ: મ્રુિ યતૂૈ શ્ચ સમ્િુષ્ટાકન સમમ્તત: ૪ 

ન તેવ લોિ આરમણમ ્ન અમરત્વમ ્અહમ ્વ્રણુ ે 

ઐશ્વયિમ્ વા૭કપ લોિાનામ્ િામયે ન ત્વયા કવના ૫ 

એવમ્ પ્રુવાણ: સૌકમકત્ર: વન વાસાય કનકશ્ચત: 

રામેણ પહુકપ: સાન્ત્વ:ૈ કનકષત્ત: પુન ર૭પ્રવીત્ ૬ 

અનુજ્ઞાત શ્ચ પવતા પૂવિ મેવ યત સ્મ્ય૭હમ ્ 

કિકમતાનીમ ્પનુ કરતમ ્કરયતે મે કનવારણમ ્૭ 

યત૭તિમ્ પ્રકતષેતો મે કરયતે િમ્ત ુકમચ્ચત:  

એત કતચ્ચાકમ કવજ્ઞાતમુ ્સમ્શયો કહ મમા૭નિ ૮ 

તતો૭પ્રવી ન્મહા તજેા રામો લક્ષ્મણ મ૭રતઃ 
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કસ્તતમ્ પ્રા ક્કાકમનમ્ વીરમ્ યાચમાનમ ્રુતા૭ઞ્િકલમ્ ૯ 

કસ્નક્તો તમિરતો વીર સ્સતતમ્ સત્પતે કસ્તત: 

કપ્રય: પ્રાણ સમો વશ્શ્યો પ્રાતા ચા૭કસ સિા ચ મે ૧0 

મયા૭ત્ય સહ સૌકમત્રે ત્વકય િચ્ચકત ત ત્વનમ ્

િો પકરષ્યકત િૌસલ્યામ ્સુકમત્રામ ્વા યશકસ્વનીમ્ ૧૧ 

અકપવષિકત િામ:ૈ ય: પિિન્યઃ પ્રુકતવીમ ્ઇવ 

સ િામ પાશ પયિસ્તો મહા તજેા મહીપકતઃ ૧૨ 

સા કહ રાજ્યમ ્ઇતમ્ પ્રાપ્ય નુ્રપ સ્ય અશ્વપતેઃ સુતા 

તુઃકિતાનામ ્સપત્નીનામ્ ન િકરષ્યકત શોપનમ ્૧૩ 

ન સ્મકરષ્યકત િૌસલ્યામ ્સુકમત્રામ ્ચ સુ તુકિતામ્  

પરતો રાજ્યમ ્આસાત્ય િૈિેય્યામ્ પયિવકસ્તત: ૧૪ 

તામ ્આયાિમ ્સ્વયમેવ ઇહ રાિ અનુરહણ ેન વા  

સૌકમત્રે પર િૌસલ્યામ્ ઉક્ત અતિમ્  ઇમમ્ ચર ૧૫ 

એવમ્ મમ ચ ત ેપકક્ત: પકવષ્યકત સુતકશિતા  

તમિજ્ઞ િુરુ પજૂાયામ્ તમિશ્ચા૭પ્યતુલો મહાન્ ૧૬ 

એવમ્ િુરુષ્વ સૌકમત્રે મત્રુતે રિુ નમ્તન  

અસ્માકપ: કવપ્રહીણાય માતુ: ન પવતે્ સુિમ ્૧૭ 

એવમ્ ઉક્ત સ્તુ રામેણ લક્ષ્મણઃ િક્ષ્ણયા કિરા 

પ્રત્યુવાચ તતા રામમ્ વાક્યજ્ઞો વાક્ય િોકવતમ ્૧૮ 

તવ ૈવ તિેસા વીર પરતઃ પિૂકયષ્યકત 

િૌસલ્યામ ્ચ સુકમત્રામ્ ચ પ્રયતો ના૭ત્ર સમ્શયઃ ૧૯  

( યકત તષુ્ટો ન રક્ષતે પરતો રાજ્ય મુત્તમમ ્ 

પ્રાપ્ય તુમિનસા વીર િવેણ ચ કવશેષત: 

ત મ૭હમ ્તુમિકતમ ્રૂરમ ્વકતષ્યાકમ ન સમ્શય:  

ત ત્પક્ષા ન૭કપ યાન્ સવાિન્ ત્રલૈોક્ય મકપ કિનુ્ન સા ) 

િૌસલ્યા કપપ્રયુાત્ આયાિ સહસ્રમ્ અકપ મકત્વતાન ્

યસ્યાઃ સહસ્રમ્ રામાણામ્ સમ્પ્રાપ્તમ્ ઉપ જીકવનામ્ ૨0 

તતા આત્મ પરણે ચૈવ મમ માતુ સ્ત તૈવ ચ  

પયાિપ્તા મકત્વતાનામ ્ચ પરણાય યશકસ્વની ૨૧  

િુરુષ્વ મા મ૭નુચરમ્ વતૈમ્યિમ્ ન ઇહ કવત્યતે  

રુતા૭તો અહમ ્પકવષ્યાકમ તવ ચા૭તિ: પ્રિલ્પતે  ૨૨ 

તનુ: આતાય સશરમ ્િકનત્ર કપટિા તરઃ 

અરત સ્તે િકમષ્યાકમ પન્તાનમ્ અનુ તશિયન્ ૨૩ 

આહકરષ્યાકમ ત ેકનત્યમ્ મૂલાકન ચ પલાકન ચ 
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વન્યાકન યાકન ચા૭ન્યાકન સ્વા૭૭હારાકણ તપકસ્વનામ્ ૨૪ 

પવાન્ ત ુસહ વૈતહે્યા કિકર સાનુષુ રમ્સ્યતે 

અહમ ્સવિમ ્િકરષ્યાકમ જારતઃ સ્વપત શ્ચ ત ે૨૫ 

રામ સ્તુ અનેન વાક્યેન સુપ્રીતઃ પ્રત્યુવાચ તમ ્

વ્રિ આપ્રુચ્ચસ્વ સૌકમત્રે સવિમ ્એવ સુહ્રજુ્જનમ્ ૨૬ 

ય ેચ રાજ્ઞો તતૌ કતવ્ય ેમહાત્મા વરુણઃ સ્વયમ ્

િનિ સ્ય મહા યજ્ઞ ેતનષુી રૌત્ર તશિને ૨૭ 

અપેત્ય િવચ ેકતવ્ય ેતણૂી ચા૭ક્ષય સાયિૌ 

આકતત્ય કવમલૌ ચોપૌ િટ્િૌ હેમ પકરષ્રુતૌ ૨૮ 

સત્રુત્ય કનકહતમ ્સવિમ ્એતત્ આચાયિ સત્મકન 

સ ત્વમ ્આયુતમ્ આતાય કક્ષપ્રમ્ આવ્રિ લક્ષ્મણ ૨૯ 

સ સુહ્રજુ્જનમ્ આમન્ય વન વાસાય કનકશ્ચતઃ 

ઇક્ષ્વાિુ િુરુમ ્આમન્ય િરાહ આયુતમ ્ઉત્તમમ્ ૩0 

ત કત્તવ્યમ ્રાિ શાતૂિલઃ સત્રુતમ્ માલ્ય પૂકષતમ ્

રામાય તશિયા માસ સૌકમકત્રઃ સવિ મા૭૭યુતમ ્૩૧ 

તમ્ ઉવાચ આત્મવાન્ રામઃ પ્રીત્યા લક્ષ્મણમ્ આિતમ્ 

િાલે ત્વમ ્આિતઃ સૌમ્ય િાકમ્ક્ષતે મમ લક્ષ્મણ ૩૨ 

અહમ ્પ્રતાતુમ્ ઇચ્ચાકમ યત્ ઇતમ્ મામિમ ્તનમ ્

પ્રાહ્મણેપ્ય: તપકસ્વપ્ય: ત્વયા સહ પરમ્તપ ૩૩ 

વસકન્ત ઇહ ત્રુટમ ્પક્ત્યા િુરુષુ કત્વિ સત્તમાઃ 

તેષામ ્અકપ ચ મે પયૂઃ સવેષામ્ ચ ઉપજીકવનામ્ ૩૪ 

વકસષ્ટ પતુ્રમ ્ત ુસયુજ્ઞમ ્આયિમ્    

ત્વમ ્આનય આશુ પ્રવરમ્ કત્વજાનામ ્

અકપપ્રયાસ્યાકમ વનમ ્સમસ્તાન્   

અપ્યચ્યિ કશષ્ટાન્ અપરાન્ કત્વજાતીન્  ૩૫      

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  એિ કત્રમ્શ સ્સિિ : 

વિા ત્ત્રમ્શ સ્સર્ક : 

તતઃ શાસનમ્ આજ્ઞાય પ્રાતુઃ શુપતરમ ્કપ્રયમ ્

િત્વા સ પ્રકવવેશા૭૭શુ સુયજ્ઞ સ્ય કનવેશનમ ્૧ 

તમ્ કવપ્રમ ્અક્ન્યિાર સ્તમ્ વકન્તત્વા લક્ષ્મણો૭પ્રવીત ્

સિે અપ્યાિચ્ચ પશ્શ્ય ત્વમ્ વેશ્શ્મ તુષ્િર િાકરણઃ ૨ 

તતઃ સમ્ત્યામ્ ઉપા સ્યા૭૭શુ િત્વા સૌકમકત્રણા સહ 

િુષ્ટમ્ તત ્પ્રાકવશત્ લક્ષ્મ્યા રમ્યમ ્રામ કનવશેનમ્ ૩ 

તમ્ આિતમ ્વેત કવતમ ્પ્રાઞ્િકલઃ સીતયા સહ 
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સુયજ્ઞમ ્અકપચરામ રાિવો૭કક્નમ્ ઇવા૭કચિતમ ્૪ 

જાત રૂપ મય ૈમુિકૈ્ય: અઙ્કતૈઃ િુણ્ટલૈઃ શુપૈઃ 

સહેમ સૂત્રૈ મિકણકપઃ િેયૂર:ૈ વલય:ૈ અકપ 

અન્યૈ શ્ચ રતૈ્ન પિહુકપઃ િાિુત્સ્તઃ પ્રત્યપિૂયત્ ૫ 

સુયજ્ઞમ ્સ તતો વાચ રામઃ સીતા પ્રચોકતતઃ ૬ 

હારમ ્ચ હેમ સૂત્રમ્ ચ પાયાિયૈ સૌમ્ય હારય 

રશનામ્ ચ અતુના સીતા તાતુમ ્ઇચ્ચકત ત ેસિે ૭ 

અમ્િતાકન કવકચત્રાકણ િેયૂરાકણ શુપાકન ચ  

પ્રયચ્ચકત સિે તુપ્યમ ્પાયાિયૈ િચ્ચતી વનમ્ ૮  

પયિઙ્કમ ્અર્યાસ્તરણમ ્નાના રત્નકવપકૂષતમ ્

તમ્ અકપ ઇચ્ચકત વતૈહેી પ્રકતષ્ટાપકયતુમ્ ત્વકય ૯ 

નાિઃ શત્રુમ ્િયો નામ માતુલો યમ ્તતૌ મમ 

તમ્ ત ેિિ સહસ્રેણ તતાકમ કત્વિ પમુ્િવ ૧0 

ઇકત ઉક્તઃ સ કહ રામણે સુયજ્ઞઃ પ્રકતરુહ્ય તત ્

રામ લક્ષ્મણ સીતાનામ ્પ્રયુયોિ આકશષઃ શુપા: ૧૧ 

અત પ્રાતરમ ્અવ્યરમ ્કપ્રયમ્ રામઃ કપ્રયમ ્વતઃ 

સૌકમકત્રમ ્તમ્ ઉવાચ ઇતમ્ પ્રહ્મવે કત્રતશેશ્વરમ ્૧૨ 

અિસ્ત્યમ્ િૌકશિમ્ ચૈવ તા વુપૌ પ્રાહ્મણોત્તમૌ 

અચિય આહૂય સૌકમત્રે રતૈ્નઃ સસ્યમ્ ઇવ અમ્પુકપઃ ૧૩ 

તપિયસ્વ મહા પાહો િો સહસ્રૈ શ્ચ માનત 

સુવણ ૈરિતૈ શ્ચૈવ મકણકપ શ્ચ મહા તનૈઃ ૧૪ 

િૌસલ્યામ ્ચ ય આશીકપિ: પક્તઃ પયુિપકતષ્ટકત 

આચાયિ: તકૈત્તરીયાણામ્ અકપરૂપ શ્ચ વેત કવત્ ૧૫ 

તસ્ય યાનમ ્ચ તાસી શ્ચ સૌકમત્રે સમ્પ્રતાપય 

િૌશેયાકન ચ વસ્ત્રાકણ યાવત્ તુષ્યકત સ કત્વિઃ ૧૬ 

સૂત કશ્ચત્ર રત શ્ચા૭૭યિઃ સકચવઃ સુકચરોકષતઃ 

તોષયનૈમ્ મહા૭હૈ શ્ચ રતૈ્ન વિસ્ત્રૈ તિનૈ સ્તતા 

પશુિાકપ શ્ચ સવાિકપ િિવામ્ તશ શતેન ચ ૧૭ 

ય ેચે મે િટિાલાપા પહવો તમ્ટમાણવા:  

કનત્ય સ્વાત્યાય શીલત્વા ન્ના ન્ય ત્િુવિકમ્ત કિમ્ચન ૧૮ 

અલસા સ્વાત ુિામા શ્ચ મહતામ્ ચા૭કપ સમ્મતા: 

તેષામ ્અશીકત યાનાકન રત્ન પૂણાિકન તાપય ૧૯ 

શાકલવાહ સહસ્રમ ્ચ ત્વે શતે પત્રિામ ્સ્તતા 

વ્યમ્િના૭તિમ્ ચ સૌકમત્રે િો સહસ્રમ્ ઉપાિુરુ ૨0 
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મેિલીનામ ્મહા સમ્િ: િૌસલ્યામ્ સમપુકસ્તત: 

તેષામ ્સહસ્રમ ્સૌકમત્ર ેપ્રત્યેિમ્ સમ્પ્રતાપય ૨૧ 

અમ્પા યતા ચ સા નમ્તતે્ િૌસલ્યા મમ તકક્ષણામ ્ 

તતા કત્વજાતીમ્ તાન્ સવાિન્ લક્ષ્મણા૭ચિય સવિશ: ૨૨ 

તતઃ સ પરુુષ વ્યાર સ્ત ત્તનમ્ લક્ષ્મણઃ સ્વયમ ્

યતોક્તમ્ પ્રાહ્મણને્ત્રાણામ્ અતતા ત્તનતો યતા ૨૩ 

અતા૭પ્રવીત્ પાષ્પ િળામ્ કસ્તષ્ટત શ્ચોપજીકવનઃ 

સમ્પ્રતાય પહુ ત્રવ્યમ ્એિૈિ સ્યોપજીવનમ્ ૨૪ 

લક્ષ્મણ સ્ય ચ ય ત્વશે્શ્મ રુહમ્ ચ યત્ ઇતમ્ મમ 

અશૂન્યમ્ િાયિમ્ એિૈિમ્ યાવત્ આિમનમ્ મમ ૨૫ 

ઇત્યુક્ત્વા તુઃકિતમ ્સવિમ્ િનમ્ તમ્ ઉપજીકવનમ ્

ઉવા ચેતમ ્તના ત્યક્ષમ્ તનમ્ આનીયતામ્ ઇકત ૨૬ 

તતો૭સ્ય તનમ ્આિહ્રઃુ સવિમ ્એવોપજીકવનઃ 

સ રાકશ સ્સુમહામ ્સ્તત્ર તશિનીયો હ્ય ત્રુશ્શ્યત ૨૭ 

તતઃ સ પરુુષ વ્યાર સ્ત ત્તનમ્ સહ લક્ષ્મણઃ 

કત્વિપે્યો પાલ વ્રતુ્તેપ્યઃ રુપણ ેપ્યો૭હ્યતાપયત્ ૨૮ 

ત ત્રાસીત્ કપઙ્કળો િાક્યિ કસ્ત્રિટો નામ વૈ કત્વિઃ 

ઉમ્ચ વુ્રકત્ત વિન ેકનત્યમ ્પાલ િુત્તાલ લામ્િલી ૨૯ 

તમ્ વ્રુત્તમ્ તરુણી પાયાિ પાલાન્ આતાય તારિાન્  

અપ્રવીત્ પ્રાહ્મણમ્ વાક્યમ્ તાકરયે ણા૭કપપીકટતા ૩0 

અપાસ્ય પાલમ્ િુત્તાલમ ્િુરુષ્વ વચનમ ્મમ  

રામ તશિય તમિજ્ઞમ ્યકત કિકન્ચત્ અવાપ્સ્યકસ ૩૧  

પાયાિયા વચનમ્ શુ્રત્વા શાટીમ્ આચ્ચાત્ય તુશ્ચતામ ્

સ પ્રાકતષ્ટત પમ્તાનમ્ યત્ર રામ કનવેશનમ્ ૩૨ 

પ્રુિુ અકમ્િર સ્સમમ્ તીપ્ત્યા કત્રિટમ્ િન સમ્સકત  

આ પઞ્ચમાયાઃ િક્ષ્યાયા નૈનમ ્િકશ્ચત્ અવારયત્ ૩૩ 

સ રાિપતુ્રમ્ આસાત્ય કત્રિટો વાક્યમ ્અપ્રવીત્ 

કનતિનો પહુ૭ પતુ્રો૭કસ્મ રાિપતુ્ર મહાયશઃ ૩૪ 

ઉમ્ચ વ્રુકત્ત વિન ેકનત્યમ ્પ્રત્યવેક્ષસ્વ મામ ્ઇકત ૩૫ 

તમ્ ઉવાચ તતો રામઃ પકરહાસ સમકન્વતમ ્

િવામ્ સહસ્રમ્ અકપ એિમ્ ન ત ુકવશ્રાકણતમ ્મયા 

પકરકક્ષપકસ તણ્ટેન યાવત્ તાવત્ અવાપ્સ્યકસ ૩૬ 

સ શાટીમ ્ત્વકરતઃ િયામ્ સમ્પ્રાન્તઃ પકરવેષ્ય તામ ્

આકવત્ય તણ્ટમ ્કચક્ષેપ સવિ પ્રાણને વેકિતઃ ૩૭ 
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સ તીત્વાિ સરય ૂપારમ ્તમ્ટ સ્તસ્ય િરા ચ્યુત: 

િો વ્રિ ેપહુ સાહસ્રે પપાતો ક્ષણ સકન્નતૌ ૩૮ 

તમ્ પકરષ્વજ્ય તમાિત્મા આતસ્માત્ સરય ૂતટાત્ 

આનયા માસ તા િોપૈ કસ્ત્રિટાયા૭૭શ્રમમ્ પ્રકત ૩૯ 

ઉવાચ ચ તતો રામ સ્તમ્ િાક્યિ મ૭કપસાન્ત્વયન ્

મન્યુ નિ િલુ િતિવ્યઃ પકરહાસો હ્યયમ ્મમ ૪0 

ઇતમ્ કહ તિે સ્તવ ય ત્તુરત્યયમ્   

તતેવ કિજ્ઞાકસત ુકમચ્ચતયા મયા  

ઇમમ્ પવાન૭તિ મકપ પ્રચોકતતો   

વ્રુણીષ્વ કિમ્ ચે તપરમ્ વ્યવસ્યકત  ૪૧ 

પ્રવીકમ સત્યેન ન ત૭ેકસ્ત યમ્ત્રણા    

તનમ ્કહ યત્ય ન્મમ કવપ્ર િારણાત ્

પવત્સુ સમ્ય ક્પ્રકત પાતનને તત્     

મયા૭૭કિિતમ્ પ્રીત યશસ્િરમ ્પવેત ્૪૨ 

તતઃ સ પાયિ કસ્ત્રિટો મહામુકન:  

િવામ્ અનીિમ ્પ્રકતરુહ્ય મોકતતઃ 

યશો પલ પ્રીકત સુિોપ પ્રુકમ્હણી   

તતા૭૭કશષઃ પ્રત્યવતન્ મહાત્મનઃ ૪૩ 

ન ચા૭કપ રામ: પ્રકતપણૂિ માનસો    

મહ ત્તનમ ્તમિ પલૈ રુપાકિિતમ્ 

કનયોિયા માસ સુહ્રજુ્જને કચરાત્   

યતા૭હિ  સમ્માન વચ: પ્રચોકતત:    ૪૪ 

કત્વિ સ્સુહ્ર ુત્પ્રુત્ય િનો૭તવા તતા    

તકરત્ર કપક્ષાચરણ શ્ચ યો૭પવત ્ 

ન તત્ર િકશ્ચ ન્ન પપૂવ તકપિતો  

યતા૭હિ  સમ્માન ન તાન સમ્પ્રમૈ: ૪૫ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  ત્વા કત્રમ્શ સ્સિિ : 

ત્રય ત્િમ્શ સ્સર્ક : 

તત્વા ત ુસહ વૈતેહ્યા પ્રાહ્મણેપ્યો તનમ ્પહુ 

િક્મતુઃ કપતરમ્ ત્રષુ્ટમ્ સીતયા સહ રાિવૌ ૧ 

તતો રુહીતે તુષ્પ્રેક્ષ્યે ત ુઅશોપેતામ્ તતા આયતુે 

માલા તામકપ: આસક્ત ેસીતયા સમલમ્રુતે ૨ 

તતઃ પ્રાસાત હમ્યાિકણ કવમાન કશિરાકણ ચ 

અકતરુહ્ય િનઃ શ્રીમાન્ ઉતાસીનો વ્યલોિયત્ ૩ 
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ન કહ રત્યાઃ સ્મ શક્યન્તે િન્તુમ્ પહુ િન આિુલાઃ 

આરુહ્ય તસ્માત્ પ્રાસાતાન્ તીનાઃ પશ્શ્યકન્ત રાિવમ્ ૪ 

પતાકતમ્ વકિિત ચ્ચત્રમ ્રામમ્ ત્રુષ્વા તતા િનાઃ 

ઊચુ: પહુ કવતા વાચઃ શોિોપહત ચેતસઃ ૫ 

યમ ્યાન્તમ્ અનુયાકત સ્મ ચતુરઙ્ક પલમ ્મહત ્

તમ્ એિમ ્સીતયા સાતિમ્ અનુયાકત સ્મ લક્ષ્મણઃ ૬ 

ઐશ્વયિસ્ય રસજ્ઞઃ સન્ િાકમનામ્ ચૈવ િામતઃ 

ન ઇચ્ચકત એવ અનુ્રતમ ્િતુિમ્ કપતરમ્ તમિ િૌરવાત્ ૭ 

યા ન શક્યા પુરા ત્રષુ્ટમ ્પૂતૈ: આિાશિૈ: અકપ 

તામ ્અત્ય સીતામ્ પશ્શ્યકન્ત રાિ માિિ  િતા િનાઃ ૮ 

અઙ્ક રાિોકચતામ ્સીતામ્ રક્ત ચન્તન સેકવનીમ ્

વષિમ્ ઉષ્ણમ ્ચ શીતમ ્ચ નેષ્યકમ્ત આશુ કવવણિતામ્ ૯ 

અત્ય નૂનમ ્તશરતઃ સત્ત્વમ ્આકવશ્શ્ય પાષત ે

ન કહ રાજા કપ્રયમ ્પતુ્રમ ્કવવાસકયતુમ્ ઇચ્ચકત ૧0 

કનિુિણ સ્યા૭કપ પતુ્ર સ્ય િતમ્ સ્યાત્ કવપ્રવાસનમ ્

કિમ્ પુન યિસ્ય લોિો૭યમ્ કિતો વ્રુત્તેન િેવલમ્ ૧૧ 

આનુ્રશમ્સ્યમ ્અનુરોશઃ શુ્રતમ્ શીલમ ્તમઃ શમઃ 

રાિવમ્ શોપય ન્ત્યેતે ષટ્િુણાઃ પુરુષોત્તમમ્ ૧૨ 

તસ્માત્ તસ્યોપિાતેન પ્રજાઃ પરમ પીકટતાઃ 

ઔતિા નીવ સત્ત્વાકન રીષ્મે સકલલ સમ્ક્ષયાત ્૧૩ 

પીટયા પીકટતમ્ સવિમ ્િિત્ અસ્ય િિત્પતેઃ 

મૂલસ્ય ઇવ ઉપિાતેન વ્રુક્ષઃ પુષ્પ પલોપિઃ ૧૪  

મૂલમ ્હ્યષે મનુષ્યાણામ્ તમિ સારો મહા ત્યુકત: 

પુષ્પમ્ પલમ ્ચ પત્રમ ્ચ શાિા શ્ચા પ્યેતર ે િના: ૧૫ 

ત ેલક્ષ્મણ ઇવ કક્ષપ્રમ ્સપત્ન્યઃ સહ પાન્તવાઃ 

િચ્ચન્તમ્ અનુિચ્ચામો યેન િચ્ચકત રાિવઃ ૧૬ 

ઉત્યાનાકન પકરત્યજ્ય ક્ષેત્રાકણ ચ રુહાકણ ચ 

એિ તુઃિ સુિા રામમ્ અનુિચ્ચામ તાકમિિમ ્૧૭ 

સમતુ્ત્રતુ કનતાનાકન પકરત્વ સ્તા૭કિરાકણ ચ  

ઉપાત્ત તન તાન્યાકન હ્રતુ સારાકણ સવિશઃ ૧૮ 

રિસા અપ્યવ િીણાિકન પકરત્યક્તાકન તૈવતૈઃ 

મૂષિૈ: પકરતાવકત્પ: ઉકત્પલૈ: આવ્રુતાકન ચ ૧૯ 

અપે તોતિ તૂમાકન હીન સમ્માિિનાકન ચ  

પ્રણષ્ટ પકલ િમજે્યા મમ્ત્ર હોમ િપાકન ચ ૨0 
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તુષ્િાલે નેવ પક્નાકન કપન્ન પાિનવકમ્ત ચ  

અસ્મ ત્ત્યક્તાકન વેશ્શ્માકન િૈિેયી પ્રકતપત્યતામ્ ૨૧ 

વનમ ્નિરમ ્એવા૭સ્ત ુયેન િચ્ચકત રાિવઃ 

અસ્માકપ શ્ચ પકરત્યક્તમ્ પુરમ્ સમ્પત્યતામ ્વનમ ્૨૨ 

કપલાકન તકમ્ષ્ટરણઃ સવે સાનૂકન મ્રુિ પકક્ષણઃ 

અસ્મ ત્ત્યક્તમ ્પ્રપત્યન્તામ્ સવે્યમાનમ્ ત્યિન્તુ ચ ૨૩ 

ત્રુણ મામ્સ પલાતાનામ ્તેશમ્ વ્યાળ મ્રુિ કત્વિમ ્૨૪ 

પ્રપત્યતામ ્કહ િૈિેયી સ પુત્રા સહ પાન્તવ:ૈ 

રાિવેણ વન ેસવે સહ વત્સ્યામ કનવ્રુિતા: ૨૫ 

ઇત્યે વમ્ કવકવતા વાચો નાના િન સમીકરતાઃ 

શુશ્રાવ રામઃ શુ્રત્વા ચ ન કવચરે૭સ્ય માનસમ્ ૨૬ 

સ ત ુવેશ્શ્મ કપતુ તૂિરાત ્િૈલાસ કશિર પ્રપમ ્ 

અકપચરામ તમાિત્મા મત્ત માતમ્િ કવરમ: ૨૭ 

કવનીત વીર પરુુષમ ્પ્રકવશ્શ્ય ત ુનુ્રપા૭૭લયમ ્ 

તતશિ અવકસ્તતમ્ તીનમ ્સુમમ્ત્રમ૭કવ તૂરત: ૨૮ 

પ્રતીક્ષમાણો૭કપ િનમ્ તતા૭૭તિમ્  

અના૭૭તિરૂપઃ પ્રહસકન્નવ અત 

િિામ રામઃ કપતરમ્ કતત્રુક્ષુઃ  

કપતુ કનિતેશમ ્કવકતવ કચ્ચિીષુિઃ  ૨૯ 

તત ્પૂવિમ્ ઐક્ષ્વાિ સતુો મહાત્મા  

રામો િકમષ્યન્ વનમ્ આતિ રૂપમ ્

વ્યકતષ્ટત પ્રકે્ષ્ય તતા સમુન્ત્રમ્  

કપતુર ્મહાત્મા પ્રકતહારણા૭તિમ્  ૩0 

કપતુર ્કનતેશને ત ુતમિ વત્સલો  

વન પ્રવેશ ેરુત પુકત્ત કનશ્ચયઃ 

સ રાિવઃ પ્રેક્ષ્ય સુમન્ત્રમ્ અપ્રવીત્  

કનવેતયસ્વ આિમનમ ્નુ્રપાય મે ૩૧   

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  ત્રય કસ્ત્રમ્શ સ્સિિ : 

ચતતુ્િમ્શ સ્સર્ક : 

તત: િમલ પત્રાક્ષ: શ્શ્યામો કનરુપમો મહાન્  

ઉવાચ રામ સ્તમ ્સતૂમ ્કપતુરા૭૭ક્યાકહ માકમકત ૧ 

સ રામ પ્રેકષતઃ કક્ષપ્રમ ્સમ્તાપ િલુષેકન્ત્રયઃ 

પ્રકવશ્શ્ય નુ્રપકતમ ્સતૂો કનશ્વસન્તમ્ તતશિ હ ૨ 

ઉપરક્ત કમવા૭૭કતત્યમ્ પસ્મ ચ્ચન્ન કમવા૭નલમ ્ 
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તટાિ કમવ કનસ્તોયમ્ અપશ્શ્યત્ િિતી પકતમ ્૩ 

આલોક્ય ત ુમહાપ્રાજ્ઞઃ પરમ આિુલ ચેતસમ ્

રામમ્ એવા૭ન ુશોચન્તમ્ સૂતઃ પ્રાઞ્િકલ: આસતત્ ૪ 

તમ્ વતિકયત્વા રાજાનમ્ સૂત: પૂવિમ્ િયા૭૭કશષા  

પયમ ્કવક્લપયા વાચા મમ્તયા િક્ષ્ણ મપ્રવીત ્૫ 

અયમ ્સ પુરુષ વ્યાર ત્વાકર કતષ્ટકત ત ેસતુઃ 

પ્રાહ્મણેપ્યો તનમ્ તત્ત્વા સવિમ્ ચૈવ ઉપજીકવનામ્ ૬ 

સ ત્વા પશ્શ્યતુ પત્રમ ્ત ેરામઃ સત્ય પરારમઃ 

સવાિન્ સુહ્રતુા આપ્રુચ્ચ્ય ત્વામ્ ઇતાનીમ ્કતત્રકુ્ષતે ૭ 

િકમષ્યકત મહા૭રણ્યમ્ તમ્ પશ્શ્ય િિતીપતે 

વ્રુતમ ્રાિ િુણૈઃ સવૈ: આકતત્યમ્ ઇવ રકશ્શ્મકપઃ ૮ 

સ સત્યવાતી તમાિત્મા િામ્પીયાિત્ સાિરોપમઃ 

આિાશ ઇવ કનષ્પઙ્કો નરને્ત્રઃ પ્રત્યુવાચ તમ્ ૯ 

સુમન્ત્રા૭૭નય મે તારાન્ યે િે કચત્ ઇહ મામિાઃ 

તારઃૈ પકરવ્રતુઃ સવૈ ત્રિષુ્ટમ્ ઇચ્ચાકમ તાકમિિમ ્ ૧0 

સો૭ન્તઃ પુરમ્ અતી ત્યૈવ કસ્ત્રય સ્તા વાક્યમ ્અપ્રવીત ્

આયિ: આહ્વયકત વો રાજા િમ્યતામ ્તત્ર મા કચરમ્ ૧૧ 

એવમ્ ઉક્તાઃ કસ્ત્રયઃ સવાિઃ સુમન્ત્રણે નુ્રપા૭૭જ્ઞયા 

પ્રચરમ:ુ તત્ પવનમ ્પતુિ: આજ્ઞાય શાસનમ ્૧૨ 

અતિ સપ્ત શતા સ્તા સ્ત ુપ્રમતા: તામ્ર લોચનાઃ 

િૌસલ્યામ ્પકરવાયાિ૭ત શનૈ: િક્મ:ુ ત્રુત વ્રતાઃ ૧૩ 

આિતેષુ ચ તારષેુ સમવેક્ષ્ય મહીપકતઃ 

ઉવાચ રાજા તમ્ સૂતમ ્સુમન્ત્ર આનય મે સતુમ ્૧૪ 

સ સૂતો રામમ ્આતાય લક્ષ્મણમ્ મૈકતલીમ ્તતા 

િિામ અકપમુિ તૂણિમ ્સિાશમ્ િિતીપતેઃ ૧૫ 

સ રાજા પુત્રમ ્આયાન્તમ્ ત્રુષ્વા તૂરાત્ રુતા૭ઞ્િકલમ ્

ઉત્પપાતા૭૭સના ત્તૂણિમ્ આતિઃ સ્ત્રી િન સમ્વ્રતુઃ ૧૬ 

સો૭કપતતુ્રાવ વેિેન રામમ્ ત્રુષ્વા કવશામ ્પકતઃ 

તમ્ અસમ્પ્રાપ્ય તુઃિા૭૭તિઃ પપાત પકુવ મૂકચિતઃ ૧૭ 

તમ્ રામો૭પ્યપતત્ કક્ષપ્રમ્ લક્ષ્મણ શ્ચ મહારતઃ 

કવસમ્જ્ઞમ ્ઇવ તુઃિેન સશોિમ્ નુ્રપકતમ ્તતા ૧૮ 

સ્ત્રી સહસ્ર કનનાત શ્ચ સમ્િજ્ઞે રાિ વેશ્શ્મકન 

હા હા રામેકત સહસા પષૂણ ત્વકન મૂકચિતઃ ૧૯ 

તમ્ પકરષ્વજ્ય પાહુપ્યામ્ તા ઉપૌ રામ લક્ષ્મણૌ 
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પયિઙે્ક સીતયા સાતિમ ્રુતન્તઃ સમવેશયન્ ૨0 

અત રામો મુહૂતને લપ્ત સમ્જ્ઞમ્ મહીપકતમ ્

ઉવાચ પ્રાઞ્િકલ પૂિત્વા શોિા૭૭ણિવ પકરપ્લુતમ ્૨૧ 

આપ્રુચ્ચે ત્વામ ્મહારાિ સવેષામ ્ઈશ્વરો૭કસ નઃ 

પ્રકસ્તતમ ્તણ્ટિા૭રણ્યમ્ પશ્શ્ય ત્વમ ્િુશલને મામ ્૨૨ 

લક્ષ્મણમ્ ચા૭નજુાનીકહ સીતા ચ અન્વકેત મામ ્વનમ ્

િારણૈ: પહુકપ: ત ુઅત્ય અવાયિમાણૌ ન ચે ચ્ચતઃ ૨૩ 

અનજુાનીકહ સવાિન્ નઃ શોિમ્ ઉત્સ્રજુ્ય માનત 

લક્ષ્મણમ્ મામ ્ચ સીતામ ્ચ પ્રજાપકત: ઇવ પ્રજાઃ ૨૪ 

પ્રતીક્ષમાણમ્ અવ્યરમ ્અનુજ્ઞામ્ િિતીપતેઃ 

ઉવાચ રાજા સમ્પ્રેક્ષ્ય વન વાસાય રાિવમ્ ૨૫ 

અહમ ્રાિવ િૈિેય્યા વર તાનને મોકહતઃ 

અયોત્યાયા સ્ત્વમ ્એવા૭ત્ય પવ રાજા કનરુહ્ય મામ ્૨૬ 

એવમ્ ઉક્તો નુ્રપકતના રામો તમિપ્રુતામ ્વરઃ 

પ્રત્યુવા ચા૭ઞ્િકલમ્ રુત્વા કપતરમ્ વાક્ય િોકવતઃ ૨૭ 

પવાન્ વષિ સહસ્રાય પ્રકુતવ્યા નુ્રપતે પકતઃ 

અહમ ્ત્વ૭રણ્ય ેવત્સ્યાકમ ન મે િાયિમ્ ત્વયા૭નુ્રતમ્ ૨૮ 

નવ પમ્ચ ચ વષાિકણ વન વાસ ેકવહ્રતુ્યતે  

પુન: પાતૌ રહીષ્યાકમ પ્રકતજ્ઞા૭ન્તે નરાકતપ  ૨૯  

રુતન્ આતિ: કપ્રયમ ્પુત્રમ્ સત્ય પાશને સમ્યત: 

િૈિેય્યા ચોત્યમાન સ્તુ કમતો રાજા તમ્ અપ્રવીત્ ૩0  

શે્રયસે વ્રતુ્તયે તાત પુન રા૭૭િમનાય ચ 

િચ્ચસ્વ અકરષ્ટમ ્અવ્યરઃ પન્તાનમ્ અિુતોપયમ્ ૩૧ 

ન કહ સત્યા૭૭ત્મન સ્તાત તમાિ૭કપમનસ સ્તવ  

કવકનવતિકયતુમ્ પુકત્ત શ્શ્શક્યતે રિુ નમ્તન ૩૨ 

અત્ય કત્વ તાનીમ ્રિનીમ્ પતુ્ર મા િચ્ચ સવિતા 

એિા૭હ તશિનેના૭કપ સાતુ તાવત્  ચરામ્ય૭હમ ્૩૩ 

માતરમ ્મામ ્ચ સમ્પશ્શ્યન્ વસ ઇમામ ્અત્ય શવિરીમ ્

તકપિતઃ સવિ િામ ૈસ્ત્વમ ્શ્વઃ િાલે સાતકયષ્યકસ ૩૪ 

તુષ્િરમ્ કરયતે પતુ્ર સવિતા રાિવ ત્વયા  

મ કત્પ્રયા૭તિમ્ કપ્રયામ્ સ્ત્યક્ત્વા યત્ યાકસ કવિનમ્ વનમ૩્૫ 

ન ચ એતત્ મે કપ્રયમ ્પતુ્ર શપ ેસત્યેન રાિવ  

ચન્નયા ચકલત સ્ત્વકસ્મ કસ્ત્રયા ચન્ના૭કક્ન િલ્પયા ૩૬ 

વમ્ચના યા ત ુલપ્તા મે તામ્ ત્વમ ્કનસ્તતુિ કમચ્ચકસ  
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અનયા વ્રતુ્ત સાકતન્યા િૈિેય્યા૭કપ પ્રચોકતત: ૩૭ 

ન ચૈ તા૭૭શ્ચયિ તમમ ્ય સ્ત્વમ ્જે્યષ્ટ સ્સતુો મમ  

અપા૭નુ્રત િતમ ્પુત્ર કપતરમ્ િતુિ કમચ્ચકસ ૩૮ 

અત રામ સ્તતા શુ્રત્વા કપતુ રા૭૭તિસ્ય પાકષતમ ્

લક્ષ્મણેન સહ પ્રાત્રા તીનો વચનમ્ અપ્રવીત્ ૩૯ 

પ્રાપ્સ્યાકમ યાન્ અત્ય િુણાન્ િો મે શ્વસ્તાન્ પ્રતાસ્યકત 

અપરમણમ ્એવા૭તઃ સવિ િામ:ૈ અહમ ્વ્રુણે ૪0 

ઇયમ ્સ રાષ્ટર ા સ િના તન તાન્ય સમાિુલા 

મયા કવસ્રુષ્ટા વસુતા પરતાય પ્રતીયતામ ્

વન વાસ રુતા પુકત્ત: ન ચ મે૭ત્ય ચકલષ્યકત ૪૧ 

ય સ્તષુ્ટેન વરો તત્ત: િૈિેય્યૈ વરત ત્વયા  

તીયતામ્ કનકિલે નૈવ સત્ય ત્વમ ્પવ પાકતિવ ૪૨ 

અહમ ્કનતેશમ્ પવતો યતોક્ત મ૭નુપાલયન્  

ચતુતિશ સમા વત્સ્યે વને વન ચર ૈસ્સહ ૪૩ 

મા કવમશો વસુમતી પરતાય પ્રતીયતામ્  

ન કહ મે િાકમ્ક્ષતમ ્રાજ્યમ્ સુિમ ્આત્મકન વા કપ્રયમ્ ૪૪ 

યતા કનતશેમ્ િતુિમ્ વૈ તવૈવ રિુ નમ્તન ૪૫ 

અપિચ્ચતુ ત ેતુઃિમ ્મા પૂ પાિષ્પ પકરપ્લતુઃ 

ન કહ ક્ષપુ્યકત તતુિષિઃ સમુત્રઃ સકરતામ ્પકતઃ ૪૬ 

ન એવ અહમ ્રાજ્યમ્ ઇચ્ચાકમ ન સુિમ ્ન ચ મૈકતલીમ ્

ન એવ સવાિન્ ઇમાન્ િામાન્ ન સ્વિિમ ્નૈવ જીકવતમ ્૪૭ 

ત્વામ ્અહમ ્સત્યમ ્ઇચ્ચાકમ ના૭નુ્રતમ્ પરુુષષિપ 

પ્રત્યક્ષમ્ તવ સત્યેન સુરુતેન ચ ત ેશપ ે૪૮ 

ન ચ શક્યમ ્મયા તાત સ્તાતુમ્ ક્ષણ મ૭કપ પ્રપો  

ન શોિમ ્તારય સ્વનૈમ ્ન કહ મે૭કસ્ત કવપયિયઃ ૪૯ 

અકતિતો હ્ય૭કસ્મ િૈિેય્યા વનમ ્િચ્ચે કત રાિવ   

મયા ચોક્તમ્ વ્રજા મીકત તત્ સત્ય મ૭નુપાલયે ૫0 

મા ચોત્િમ્ટામ્ રુતા તેવ વને રમ્સ્યામહે વયમ્  

પ્રશામ્ત હકરણાિીણે નાના શિુન નાકતતે  ૫૧ 

કપતા કહ તૈવતમ ્તાત તેવતાના મ૭કપ સ્મ્રુતમ્  

તસ્માત્ તૈવત કમત્યેવ િકરષ્યાકમ કપતુ વિચ:  ૫૨ 

ચતુતિશ સુ વષેષ ુિતષે ુનર સત્તમ   

પુન ત્રિક્ષ્યકસ મામ ્પ્રાપ્તમ્ સન્તાપો૭યમ ્કવમુચ્યતામ્  ૫૩ 

યેન સમ્સ્તમ્પનીયો૭યમ ્સવો પાષ્પ િળો િન: 
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સ ત્વમ ્પુરુષ શાતૂિલ કિમ૭તિમ્ કવકરયામ્ િત:  ૫૪ 

પુરમ્ ચ રાષ્ટરમ ્ચ મહી ચ િેવલા   

મયા કનસ્રષુ્ટા પરતાય તીયતામ ્

અહમ ્કનતેશમ્ પવતો૭નુ પાલયન્   

વનમ ્િકમષ્યાકમ કચરાય સેકવતુમ ્       ૫૫ 

મયા કનસ્રષુ્ટામ્ પરતો મહીમ્ ઇમામ ્ 

સ શૈલ ષણ્ટામ્ સ પુરામ ્સ િાનનામ ્

કશવામ ્સુસીમામ્ અનશુાસ્તુ િેવલમ્   

ત્વયા યતકુ્તમ્ નુ્રપતે તતા૭સ્તુ તત ્૫૬ 

ન મે તતા પાકતિવ તીયતે મનો   

મહત્સ ુિામેષ ુન આત્મનઃ કપ્રય ે

યતા કનતશે ેતવ કશષ્ટ સમ્મતે  

વ્યપતૈ ુતુઃિમ ્તવ મત્રુતે૭નિ   ૫૭ 

તત ્અત્ય ન એવા અનિ રાજ્ય મવ્યયમ ્ 

ન સવિ િામાન્ ન સુિમ ્ન મૈકતલીમ ્

ન જીકવતમ્ ત્વામ્ અનુ્રતેન યોિયન્  

વ્રુણીય સત્યમ ્વ્રતમ્ અસ્તુ ત ેતતા ૫૮ 

પલાકન મૂલાકન ચ પક્ષયન્ વન ે  

કિરીમ ્શ્ચ પશ્શ્યન્ સકરતઃ સરાકમ્સ ચ 

વનમ ્પ્રકવશ્શ્યૈવ કવકચત્ર પાતપમ્   

સુિી પકવષ્યાકમ તવા૭સ્ત ુકનવ્રુિકતઃ      ૫૯ 

એવમ્ સ રાજા વ્યસના૭કપપન્ન : 

શોિેન તુઃિેન ચ તામ્ય માન: 

આકલમ્ક્ય પુત્રમ ્સકુવનષ્ટ સમ્જ્ઞો   

મોહમ ્િતો વૈવ કચચેષ્ટ કિકમ્ચત્      ૬0 

તવે્ય સ્તત સ્સમ્રરુુતુ  સ્સમેતા:   

તામ ્વિિકયત્વા નર તવે પત્નીમ ્

રુતન્ સુમમ્ત્રો૭કપ િિામ મૂચાિમ ્   

હા હા રુતમ્ તત્ર પપૂવ સવિમ્ ૬૧    

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  ચતુ કસ્ત્રમ્શ સ્સિિ : 

પમ્ચ ત્ત્રમ્શ સ્સર્ક ; 

તતો કનતૂિય સહસા કશરો કનશ્વસ્ય ચા૭સરુત્  

પાણૌ પાકણમ્ કવકનકષ્પષ્ય તમ્તાન ્િટિટાસ્ય ચ ૧ 

લોચને િોપ સમ્રક્તે વણિમ્ પૂવોકચતમ્ િહત્  
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િોપાકપ પતૂ સ્સહસા સમ્તાપ મ૭શુપમ્ િત: ૨ 

મન સ્સમીક્ષમાણ સ્ય સૂતો તશરત સ્ય સ: 

િમ્પય કન્નવ િૈિેય્યા હ્રતુયમ્ વાિ્ શર ૈકશ્શ્શતૈ: ૩ 

વાક્ય વજ્ર ૈરનુપમ ૈકનિકપમ્ત કન્નવ ચ આશુિૈ : 

િૈિેય્યા સ્સવિ મમાિકણ સુમમ્ત્ર: પ્રત્ય પાષત ૪ 

યસ્યા સ્તવ પકત સ્ત્યક્તો રાજા તશરત સ્સ્વયમ્  

પતાિ સવિ સ્ય િિત સ્તાવર સ્ય ચર સ્ય ચ  

ન હ્યિાયિતમમ ્કિકમ્ચ ત્તવ તેવીહ કવત્યતે ૫ 

પકતક્નીમ ્ત્વા મહમ ્િુલક્નીમ૭કપ ચા૭ન્તત: ૬ 

ય ન્મહેમ્ત્ર કમવા૭િય્યમ્ તુષ્પ્રિમ્પ્ય કમવા૭ચલમ ્ 

મહો૭તકત કમવા૭ક્ષોપ્યમ્ સમ્તાપયકસ િમિકપ: ૭ 

મા૭વમમ્સ્તા તશરતમ્ પતાિરમ્ વરતમ્ પ્રકત  

પતુિ: ઇચ્ચા કહ નારીણામ્ પુત્ર િોયા કવકશષ્યતે ૮ 

યતા વયો કહ રાજ્યાકન પ્રાપ્નુવકમ્ત નુ્રપ ક્ષય ે 

ઇક્ષ્વાિુ િુલનાતે અકસ્મન્ તત્ લોપયતુ કમચ્ચકસ ૯ 

રાજા પવત ુત ેપુત્રો પરત શ્શ્શાસ્તુ મકેતનીમ ્ 

વયમ્ તત્ર િકમષ્યામો યત્ર રામો િકમષ્યકત ૧0 

ન કહ ત ેકવષય ેિકશ્ચત્ પ્રાહ્મણો વસ્તુ મહિ કત  

તાત્રુશમ્ ત્વ મ૭મયાિત મત્ય િમિ કચિીષિકસ ૧૧ 

નૂનમ ્સવે િકમષ્યામો માિિમ્ રામ કનષેકવતમ ્ 

ત્યક્તાયા પાન્તવ:ૈ સવૈ: પ્રાહ્મણૈ :સાતુકપ સ્સતા ૧૨ 

િા પ્રીતી રાજ્ય લાપેન તવ તેકવ પકવષ્યકત  

તાત્રુશમ્ ત્વમ ્અમયાિતમ ્િમિ િતુિમ્ કચિીષિકસ ૧૩ 

આશ્ચયિ કમવ પશ્શ્યાકમ યસ્યા સ્તે વુ્રત્ત મીત્રુશમ્  

આચરમ્ત્યા ન કવવ્રુતા સત્યો પવકત મેકતની ૧૪ 

મહા પ્રહ્મકષિ સ્રુષ્ટા કહ જ્વલમ્તો પીમ તશિના: 

કતિ્ વાક્તમ્ટા ન કહમ્સકમ્ત રામ પ્રવ્રાિને કસ્તતામ્ ૧૫ 

આમ્રમ્ કચત્વા િુટારણે કનમ્પમ્ પકરચર ેત્તુ ય: 

ય શ્ચનૈમ્ પયસા કસમ્ચને્નૈવા૭સ્ય મતુરો પવેત ્૧૬ 

અકપજાતમ્ કહ ત ેમન્યે યતા માતુ સ્તતૈવ ચ  

નકહ કનમ્પાત્ સ્રવેત્ ક્ષૌત્રમ્ લોિે કનિકતતમ્ વચ: ૧૭ 

તવ માતુ: અસત્રાહમ્ કવત્મ: પૂવિમ્ યતા શુ્રતમ્  

કપતુ: સ્ત ેવરત: િકશ્ચ ત્તતૌ વર મ૭નુત્તમમ ્૧૮ 

સવિ પૂત રુતમ્ તસ્માત્ સમ્િજ્ઞે વસુતા૭કતપ: 
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તેન કતયિ ક્કતાનામ ્ચ પૂતાનામ્ કવકતતમ ્વચ: ૧૯ 

તતો જુ્રમ્પસ્ય શયને કવરુતાત્ પૂકર વચિસ: 

કપતુ સ્તે કવકતતો પાવ: સ તત્ર પહુતા૭હસત્ ૨0 

તત્ર ત ેિનની રુત્તા મ્રુત્યુ પાશ મપીપ્સતી 

હાસમ ્ત ેનુ્રપતે સૌમ્ય કિજ્ઞાસા મીકત ચા૭પ્રવીત્ ૨૧ 

નુ્રપ શ્ચો વાચ તામ ્તેવીમ્ તેકવ શમ્શાકમ ત ેયકત  

તતો મે મરણમ્ સત્યો પકવષ્યકત ન સમ્શય: ૨૨ 

માતા ત ેકપતરમ ્તકેવ તત: િૈિય મપ્રવીત્  

શમ્સ મે જીવ વા મા વા ન મામ૭પહકસષ્યકસ ૨૩ 

કપ્રયયા ચ તતોક્ત સ્સન્ િેિય: પ્રકુતવી પકત: 

તસ્મ ૈતમ્ વરતાય અતિમ્ િતયા માસ તત્ત્વત: ૨૪ 

તત સ્સ વરત સ્સાતૂ રાજાનમ્ પ્રત્યપાષત 

કમ્રયતામ ્ત્વમ્સતામ્ વયેમ્ મા રુતા સ્ત્વમ ્ મહીપતે ૨૫ 

સ ત ચ્ચતુ્વા વચ સ્તસ્ય પ્રસન્ન મનસો નુ્રપ: 

માતરમ ્ત ેકનરસ્યા૭૭૭શુ કવિહાર િુપેર વત્ ૨૬ 

તતા ત્વ મ૭કપ રાજાનમ્ તિુિના ચકરતે પકત  

અસત્રાહ કમમમ્ મેూહાત્ િુરુષે પાપ તકશિકન ૨૭ 

સત્ય શ્ચા૭ત્ય પ્રવાતો૭યમ્ લૌકિિ: પ્રકતપાકત મા 

કપત્રનૂ્ સમનુ જાયન્તે નરા માતર મમ્િના: ૨૮ 

નૈવમ ્પવ રુહાણેતમ ્યતા૭૭હ વસુતાકતપ: 

પતુિ: ઇચ્ચામ્ ઉપાસ્વહે િનસ્યા૭સ્ય િકત પિવ ૨૯ 

મા ત્વમ ્પ્રોત્સાકહતા પાપૈ તેવ રાિ સમ પ્રપમ ્ 

પતાિરમ્ લોિ પતાિરમ્ અસત્તમિ મુપાતતા: ૩0 

ન કહ કમત્યા પ્રકતજ્ઞાતમ ્િકરષ્યકત તવા૭નિ: 

શ્રીમાન્ તશરતો રાજા તેકવ રાજીવ લોચન: ૩૧ 

જે્યષ્ટો વતાન્ય: િમિણ્ય: સ્વ તમિ પકરરકક્ષતા  

રકક્ષતા જીવ લોિસ્ય પલી રામો૭કપકષચ્યતામ ્૩૨ 

પકરવાતો કહ ત ેતેકવ મહાન્ લોિે ચકરષ્યકત  

યકત રામો વનમ ્યાકત કવહાય કપતરમ ્નુ્રપમ ્૩૩ 

સ રાજ્યમ ્રાિવ: પાતુ પવ ત્વમ ્કવિત જ્વરા  

ન કહ ત ેરાિવા તન્ય: ક્ષમ: પુરવર ેવસેત્ ૩૪ 

રામ ેકહ યૌવ રાજ્ય સ્ત ેરાજા તશરતો વનમ ્ 

પ્રવેક્ષ્યકત મહેષ્વાસ: પવૂિ વુ્રત્ત મ૭નુસ્મરન્ ૩૫ 

ઇકત સાન્ત્વ ૈશ્ચ તીક્ષ્ણૈ શ્ચ િૈિેયીમ્ રાિ સમ્સકત  
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સુમમ્ત્ર: ક્ષોપયા માસ પયૂ યેવ રુતામ્િકલ: ૩૬ 

નૈવ સા ક્ષપુ્યતે તેવી ન ચ સ્મ પકરતૂયતે  

ન ચ અસ્યા મુિ વણિસ્ય કવકરયા લક્ષ્યતે તતા ૩૭    

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે પમ્ચ કત્રમ્શ સ્સિિ ; 

ષત્રત્રમ્શ સ્સર્ક : 

તતઃ સુમન્ત્રમ ્ઐક્ષ્વાિઃ પીકટત: અત્ર પ્રકતજ્ઞયા 

સપાષ્પમ્ અકત કનશ્વસ્ય િિાત ઇતમ્ પનુઃ પનુઃ ૧ 

સૂત રત્ન સુસમ્પૂણાિ ચતુકવિત પલા ચમૂઃ 

રાિવ સ્ય અનુયાત્રાતિમ ્કક્ષપ્રમ્ પ્રકતકવતીયતામ્ ૨ 

રૂપ આજીવા ચ શાકલન્યો વકણિ શ્ચ મહા તનાઃ 

શોપયન્તુ િુમાર સ્ય વાકહનીમ્ સપુ્રસાકરતાઃ ૩ 

ય ેચ એનમ્ ઉપજીવકન્ત રમતે યશૈ્ચ વીયિતઃ 

તેષામ ્પહુ કવતમ્ તત્ત્વા તાકન અપ્ય૭ત્ર કનયોિય ૪ 

આયુતાકન ચ મુક્યાકન નાિરા: શિટાકન ચ  

અનુિચ્ચન્તુ િાિુસ્તમ્ વ્યાતા શ્ચ અરણ્ય િોચરા: ૫ 

કનક્નન્ મ્રુિાન્ િુઞ્િરામ્ શ્ચ કપપમ ્શ્ચ અરણ્યિમ ્મતુ 

નતી શ્ચ કવકવતાઃ પશ્શ્યન્  નરાજ્યમ ્સમ્સ્મકરષ્યકત ૬ 

તાન્ય િોશ શ્ચ યઃ િકશ્ચત્ તન િોશ શ્ચ મામિઃ 

તૌ રામમ્ અનુિચ્ચેતામ ્વસન્તમ્ કનિિને વન ે૭ 

યિન્ પણુ્યષેુ તેશેષુ કવસ્રિુમ્ શ્ચ આપ્ત તકક્ષણાઃ 

રુકષકપ શ્ચ સમાિમ્ય પ્રવત્સ્યકત સુિમ ્વન ે૮ 

પરત શ્ચ મહાપાહુ:  અયોત્યામ્ પાલકયષ્યકત 

સવિ િામૈઃ સહ શ્રીમાન્ રામઃ સમ્સાત્યતામ ્ઇકત ૯ 

એવમ્ પ્રુવકત િાિુસ્તે િૈિેય્યા પયમ ્આિતમ ્

મુિમ ્ચા૭કપ અિમત્  શોષમ્ સ્વર શ્ચા૭કપ ન્યરુત્યત ૧0 

સા કવષણ્ણા ચ સમ્ત્રસ્તા મુિેન પકરશુષ્યતા  

રાજાનમ્ એવ અકપ મુિી િૈિેયી વાક્ય મપ્રવીત્ ૧૧ 

રાજ્યમ ્િત િનમ્ સાતો પીત મણ્ટામ્ સુરામ ્ઇવ 

કનરાસ્વાત્યતમમ્ શૂન્યમ્ પરતો ના૭કપપત્સ્યતે ૧૨ 

િૈિેય્યામ ્મુક્ત લજ્જાયામ્ વતન્ત્યામ્ અકત તારુણમ્ 

રાજા તશરતો વાક્યમ ્ઉવાચ આયત લોચનામ ્૧૩ 

વહન્તમ ્કિમ્ તુતકસ મામ્ કનયજુ્ય તુકર મા અકહત ે

અનાયે રુત્ય મારપ્તમ ્કિમ્ ન પૂવિ મુપારુત: ૧૪ 

તસ્ય એતત્ રોત સમ્યકુ્તમ્ ઉક્તમ્ શુ્રત્વા વરામ્િના  
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િૈિેયી કત્વિુણમ્ રુત્તા રાજાનમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત ્૧૫ 

તવ ૈવ વમ્શ ેસિરો જે્યષ્ટમ્ પુત્રમ ્ઉપારુતત ્

અસમઞ્િ ઇકત ક્યાતમ ્તતા૭યમ ્િન્તુમ્ અહિકત ૧૬ 

એવમ્ ઉક્તો કતકિ ત્યેવ રાજા તશરતો૭પ્રવીત્ 

વ્રીકટત શ્ચ િનઃ સવિઃ સા ચ તમ્ ના૭વપુત્યત ૧૭ 

તત્ર વ્રતુ્તો મહામાત્રઃ કસત્તાતો નામ નામતઃ 

શુકચ પિહુમતો રાજ્ઞઃ િૈિેયીમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૧૮ 

અસમમ્િો રુહીત્વા ત ુરીકટતઃ પકત તારિાન ્

સરય્વાઃ પ્રકક્ષપન્ અપ્સ ુરમતે તને તુમિકતઃ ૧૯ 

તમ્ ત્રુષ્વા નાિરાઃ સવે રુત્તા રાજાનમ્ અપ્રુવન ્

અસમમ્િમ ્વ્રુણીષ્વ એિમ્ અસ્માન્ વા રાષ્ટર  વતિન 

તાન્ ઉવાચ તતો રાજા કિમ્ કનકમત્તમ્ ઇતમ્ પયમ ્૨0 

તાશ્ચા૭કપ રાજ્ઞા સમ્પ્રષુ્ટા વાક્યમ ્પ્રરુત યો૭પ્રુવન્ ૨૧ 

રીકટત સ્ત્વષે નઃ પુત્રાન ્પાલાન્ ઉત્પ્રાન્ત ચેતનઃ 

સરય્વામ્ પ્રકક્ષપન્ મૌક્યાિત્ અતલુામ્ પ્રીકતમ ્અશ્નુતે ૨૨ 

સ તાસામ્ વચનમ્ શુ્રત્વા પ્રરુતીનામ્ નરા૭કતપઃ 

તમ્ તત્યાિ અકહતમ ્પુત્રમ્ તાસામ્ કપ્રય કચિીષિયા ૨૩ 

તમ્ યાનમ્ શીર મારોપ્ય સ પાયિમ્ સ પકરચ્ચતમ્  

યાવ જ્જીવમ ્કવવાસ્યો૭ય કમકત સ્વાન્  અન્વશત્ કપતા ૨૪ 

સ પાલ કપટિમ ્રુહ્ય કિકર તુિાિણ્ય૭લોિયત ્

કતશ સ્સવાિ: ત ુઅનુચરન્ સ યતા પાપ િમિ રુત ્૨૫ 

ઇ ત્યેવમ્ અત્યિત્ રાજા સિરો વૈ સતુાકમિિઃ 

રામઃ કિમ્ અિરોત્ પાપમ્ યેન એવમ્ ઉપરુત્યતે ૨૬ 

ન કહ િમ્ચન પશ્શ્યામો રાિવ સ્ય અવિુણમ્ વયમ ્ 

તુલિપો કહ અસ્ય કનરય: શશામ્િસ્યેવ િલ્મષમ્ ૨૭ 

અત વા તેકવ તોષમ ્ત્વમ્ િકમ્ચ ત્પશ્શ્યકત રાિવ ે 

તમ૭ત્ય પ્રૂકહ તત્વને તતો રામો કવવાસ્યતામ્ ૨૮ 

અ તુષ્ટસ્ય કહ સમ્ત્યાિ: સત્પતે કનરતસ્ય ચ  

કનતિહે તકપ શર સ્ય ત્યુકતમ્ તમિ કનરોતનાત્ ૨૯ 

તત ્અલમ ્તેકવ રામ સ્ય કશ્રયા કવહતયા ત્વયા 

લોિતો અકપ કહ ત ેરક્ષ્ય: પકરવાત શ્શ્શુપા૭૭નન ે ૩0 

શુ્રત્વા ત ુકસત્તાતિ વચો રાજા શ્રાન્તતર સ્વનઃ 

શોિોપ હતયા વાચા િૈિેયીમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૩૧ 

એતત્વચો ન ઇચ્ચકસ પાપ રુત્તે    
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કહતમ ્ન જાનાકસ મમા૭૭ત્મનો વા 

આસ્તાય માિિમ ્રુપણમ ્િુચેષ્ટા    

ચેષ્ટા કહ ત ેસાતુ પતાત્ અપેતા        ૩૨ 

અનુવ્રકિષ્યાકમ અહમ ્અત્ય રામમ્  

રાજ્યમ ્પકરત્યજ્ય સુિમ્ તનમ ્ચ 

સહ એવ રાજ્ઞા પરતને ચ ત્વમ ્ 

યતા સુિમ ્પમુ્ક્ષ્વ કચરાય રાજ્યમ ્૩૩ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ષ કટ્ત્રમ્શ સ્સિિ ;  

સપ્ત ત્ત્રમ્શ સ્સર્ક : 

મહામાત્ર વચઃ શુ્રત્વા રામો તશરતમ ્તતા 

અપ્ય પાષત વાક્યમ ્ત ુકવનયજ્ઞો કવનીતવત્ ૧ 

ત્યક્ત પોિ સ્ય મે રાિન્ વન ેવન્યેન જીવતઃ 

કિમ્ િાયિમ્ અનુયાત્રેણ ત્યક્ત સઙ્કસ્ય સવિતઃ ૨ 

યો કહ તત્ત્વા કત્વપ શે્રષ્ટમ્ િક્ષ્યાયામ્ િુરુતે મનઃ 

રજુ્જ સ્નહેેન કિમ્ તસ્ય ત્યિતઃ િુમ્િ રોત્તમમ ્૩ 

તતા મમ સતામ ્શે્રષ્ટ કિમ્ ત્વકિન્યા િિત્પતે 

સવાિકણ એવ અનુ જાનાકમ ચીરાકણ એવ આનયન્તુ મે ૪ 

િકનત્ર કપટિે ચ ઉપે મમ અનયત િચ્ચતઃ 

ચતુ તિશ વન ેવાસમ ્વષાિકણ વસતો મમ ૫ 

અત ચીરાકણ િૈિેયી સ્વયમ્ આહ્રતુ્ય રાિવમ્ 

ઉવાચ પકરતત્સ્વકેત િનૌિે કનરપત્રપા ૬ 

સ ચીર ેપરુુષ વ્યારઃ િૈિેય્યાઃ પ્રકતરુહ્ય ત ે

સૂક્ષ્મ વસ્ત્રમ ્અવકક્ષપ્ય મુકન વસ્ત્રાકણ અવસ્ત હ ૭ 

લક્ષ્મણ શ્ચા૭કપ તત્રૈવ કવહાય વસને શુપ ે

તાપસા: આચ્ચાતને ચ એવ િરાહ કપતુ: અરતઃ ૮ 

અત આત્મપકરતાના૭તિમ્ સીતા િૌશેય વાકસની 

સમીક્ષ્ય ચીરમ્ સમ્ત્રસ્તા પ્રુષતી વાિુરામ ્ઇવ ૯ 

સા વ્યપત્રપમાણેવ પ્રરુહ્ય ચ તુમિનાઃ 

િૈિેયી િુશ ચીર ેત ેજાનિી શુપ લક્ષણા ૧0 

અશુ્ર સમ્પૂણિ નેત્રા ચ તમિજ્ઞા તમિ તકશિની  

િન્તવિ રાિ પ્રકતમમ ્પતાિરમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  

િતમ્ ન ુચીરમ ્પત્નકન્ત મુનયો વન વાકસનઃ ૧૧ 

ઇકત હ્યિુશલા સીતા સા મુમોહ મુહુ મુિહુ: ૧૨ 

રુત્વા િણ્ટે ચ સા ચીરમ ્એિમ ્આતાય પાકણના 
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તસ્તૌ હ્યિુશલા તત્ર વ્રીકળતા િનિા૭૭ત્મજા ૧૩ 

તસ્તૌ તત્ કક્ષપ્રમ ્આિમ્ય રામો તમિપ્રતુામ ્વરઃ 

ચીરમ્ પપન્ત સીતાયાઃ િૌશેય સ્ય ઉપકર સ્વયમ ્૧૪ 

રામમ્ પ્રકે્ષ્ય ત ુસીતાયા પત્નમ્તમ્ ચીર મતુ્તમમ ્ 

અમ્ત: પુરિતા નાયો મમુુચુ: વાકર નેત્રિમ ્૧૫ 

ઊચુ શ્ચ પરમાયસ્તા રામમ્ જ્વકલત તિેસમ ્ 

વત્સ નૈવમ ્કનયકુ્તેયમ ્વનવાસે મનકસ્વની ૧૬ 

કપતુ: વાક્યા૭નુરોતને િતસ્ય કવિનમ્ વનમ ્ 

તાવત્ તશિનમ ્અસ્યામ્ ન: સપલમ ્પવતુ પ્રપો ૧૭ 

લક્ષ્મણેન સહાયેન વનમ્ િચ્ચસ્વ પતુ્રિ  

ન ઇયમ ્અહિકત િળ્યાણી વસ્તુમ્ તાપસ વત્વ૭ન ે૧૮ 

િુરુ નો યાચનામ ્પતુ્ર સીતા કતષ્ટતુ પાકમની  

તમિકનત્ય: સ્વયમ ્સ્તાતમુ્ ન હીતાનીમ ્ત્વકમચ્ચકસ ૧૯ 

તાસા મેવમ ્કવતા વાચ: શુ્રણ્વન્ તશરતા૭૭ત્મિ: 

પપમ્તવૈ તતા ચીરમ્ સીતયા તુલ્ય શીલયા ૨0 

ચીર ેરુહીતે ત ુતયા સમીક્ષ્ય નુ્રપતે: િુરુ: 

કનવાયિ સીતામ ્િૈિેયીમ્ વકસષ્ટો વાક્યમ૭પ્રવીત્ ૨૧ 

અકત પ્રવ્રતુ્તે તુમેતે િૈિેકય િુલ પામ્સકન  

વમ્ચકયત્વા ચ રાજાનમ ્ન પ્રમાણ ેઅવકતષ્ટસે ૨૨ 

ન િમ્તવ્યમ ્વનમ ્તવે્યા સીતયા શીલ વકિિતે  

અનુષ્ટાસ્યકત રામ સ્ય સીતા પ્રરુત મા૭૭સનમ ્૨૩ 

આત્મા કહ તારા સવેષામ્ તાર સમ્રહ વકતિનામ ્ 

આત્મીય કમકત રામ સ્ય પાલકયષ્યકત મકેતનીમ ્૨૪ 

અત યાસ્યકત વૈતેહી વનમ્ રામેણ સમ્િતા  

વયમપ્ય૭ન ુયાસ્યામ: પુરમ્ ચેતમ ્િકમષ્યકત ૨૫ 

અમ્તપાલા શ્ચ યાસ્યકમ્ત સતારો યત્ર રાિવ: 

સહોપ જીવ્યમ ્રાષ્ટરમ ્ચ પુરમ્ ચ સ પકરચ્ચતમ ્૨૬ 

પરત શ્ચ સ શત્રકુ્ન શ્ચીર વાસા વન ેચર: 

વન ેવસમ્તમ ્િાિુત્સ્ત મનુ વત્સ્યકત પૂવિિમ ્૨૭ 

તત શ્શ્શૂન્યામ્ િત િનામ્ વસુતામ ્પાતપૈ સ્સહ  

ત્વ મેિા શાકત તુવ્રુિત્તા પ્રજાનામ્ અકહતે કસ્તતા ૨૮ 

ન કહ તત્ પકવતા રાષ્ટરમ ્યત્ર રામો ન પપૂકત: 

તત ્વનમ ્પકવતા રાષ્ટરમ ્યત્ર રામો કનવત્સ્યકત ૨૯ 

ન હ્ય૭તત્તામ ્મહીમ ્કપત્રા પરત શ્શ્શાસ્તુ મહિ કત  
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ત્વકય વા પતુ્રવત ્વસ્તમુ ્યકત જાતો મહી પતે: ૩0 

યત્ય૭કપ ત્વમ ્કક્ષકત તલાત્ િિનમ્ ચ ઉત્પકતષ્યકસ   

કપતુર ્વમ્શ ચકરત્રજ્ઞ: સ: અન્યતા ન િકરષ્યકત ૩૧ 

તત ્ત્વયા પુત્ર િકતિન્યા પુત્ર સ્ય રુતમ૭કપ્રયમ ્ 

લોિે કહ સ ન કવત્યેત યો ન રામમ૭નવુ્રત: ૩૨ 

ત્રક્ષસ્ય અત્યૈવ િૈિેકય પશુ વ્યાળ મ્રુિ કત્વજાન્  

િચ્ચત સ્સહ રામેણ પાતપામ્ શ્ચ તતુન્મુિાન્ ૩૩ 

અતોત્તમાન્ આપરણાકન તેકવ   

તેકહ સ્નષુાય ૈવ્યપનીય ચીરમ્  

ન ચીર મસ્યા: પ્રકવતીય તેકત   

ન્યવારય ત્ત ત્વસનમ્ વકસષ્ટ :   ૩૪ 

એિ સ્ય રામ સ્ય વન ેકનવાસ:   

ત્વયા વુ્રત: િેિય રાિ પુકત્ર 

કવપૂકષતયેમ ્પ્રકત િમિ કનત્યા   

વસતુ અરણ્ય ેસહ રાિવેણ   ૩૫ 

યાનૈ શ્ચ મુકૈ્ય: પકરચારિૈ શ્ચ   

સુસમ્વ્રતુા િચ્ચત ુરાિ પુત્રી  

વસ્ત્રૈ શ્ચ સવૈ: સકહત:ૈ કવતાનૈ: 

નેયમ ્વ્રતુા ત ેવર સમ્પ્રતાને   ૩૬  

તકસ્મમ્ સ્તતા િલ્પકત કવપ્ર મુકે્ય   

િુરૌ નુ્રપ સ્યા૭પ્રકતમ પ્રપાવે    

નૈવ સ્મ સીતા કવવ્રુત્ત પાવા   

કપ્રયસ્ય પતુિ: પ્રકતિાર િામા ૩૭ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે સપ્ત કત્રમ્શ સ્સિિ : 

અષ્ટ ત્ત્રમ્શ સ્સર્ક : 

તસ્યામ્ ચીરમ્ વસાનાયામ્ નાતવત્યામ્ અનાતવત ્

પ્રચુરોશ િનઃ સવો કતિ્ ત્વામ્ તશરતમ ્ત ુઇકત ૧ 

તેન તત્ર પ્રણાતેન તુકિત સ્સ મહીપકત:  

કચચ્ચતે જીકવતે શ્રત્તામ ્તમે યશકસ ચ આત્મન: ૨ 

સ કનશ્વસ્ય ઉષ્ણમ ્ઐક્ષ્વાિ  સ્તામ્ પાયાિમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત ્

િૈિેકય િુશ  ચીરણે ન સીતા િન્તુમ્ અહિકત ૩ 

સુિુમારી ચ પાલા ચ સતતમ્ ચ સુિોકચતા  

નેયમ ્વન સ્ય યોક્ય ેકત સત્યમ્ આહ િુરુ મિમ ૪ 

ઇયમ ્કહ િસ્યા૭પિરોકત કિકમ્ચત્   
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તપકસ્વની રાિ વરસ્ય િન્યા  

યા ચીરમ્ આસાત્ય િનસ્ય મત્યે   

કસ્તતા કવસમ્જ્ઞા શ્રમણી વ િાકચત્     ૫ 

ચીરાણ્ય૭પાસ્યા જ્જનિ સ્ય િન્યા   

નેયમ ્પ્રકતજ્ઞા મમ તત્ત પૂવાિ  

યતા સુિમ ્િચ્ચતુ રાિ પુત્રી   

વનમ ્સમરા સહ સવિ રતૈ્નઃ     ૬ 

અજીવના૭હેણ મયા નુ્રશમ્સા   

રુતા પ્રકતજ્ઞા કનયમેન તાવત્  

ત્વયા કહ પાલ્યાત્ પ્રકતપન્ન મેતત્   

ત ન્મામ ્તહેત્ વેણુ: ઇવા૭૭ત્મ પુષ્પમ્ ૭  

રામેણ યકત ત ેપાપે કિકમ્ચત્ રુતમ્ અશોપનમ્  

અપિાર: િ ઇહ ત ેવૈતહે્યા તકશિતો૭ત મે ૮ 

મ્રુિીવોત્પલુ્લ નાયના મ્રતુુ શીલા તપકસ્વની  

અપિારમ ્િ કમહ ત ેિરોકત િનિા૭૭ત્મજા ૯ 

નન ુપયાિપ્ત મતે  ત્તે પાપે રામ કવવાસનમ ્

કિમ્ એકપઃ રુપણ:ૈ પૂયઃ પાતિૈ: અકપ ત ેરુતૈઃ ૧0 

પ્રકતજ્ઞાતમ ્મયા તાવત ્ત્વયોક્તમ્ તેકવ શુ્રણ્વત  

રામમ્ યત૭કપષેિાય ત્વમ્ ઇહા૭૭િત મપ્રવી:  ૧૧ 

તત ્એતત્ સમકતરમ્ય કનરયમ્ િમ્ત ુકમચ્ચકસ  

મૈકતલી મ૭કપ યા કહ ત્વ મીક્ષસે ચીર વાકસનીમ ્૧૨ 

ઇતીવ રાજા કવલપન્ મહાત્મા    

શોિસ્ય નામ્તમ ્સ તતશિ કિકમ્ચત્  

પ્રુશા૭૭તુરત્વા ચ્ચ પપાત પૂમૌ   

તેનૈવ પતુ્ર વ્યસને કનમક્ન:  ૧૩ 

એવમ્ પ્રુવન્તમ્ કપતરમ્ રામઃ સમ્પ્રકસ્તતો વનમ ્

અવાિ્ કશરસમ્ આસીનમ્ ઇતમ્ વચનમ્ અપ્રવીત્ ૧૪ 

ઇયમ ્તાકમિિ િૌસલ્યા મમ માતા યશકસ્વની 

વ્રુત્તા ચ અક્ષુત્ર શીલા ચ ન ચ ત્વામ ્તેવ િહિતે ૧૫ 

મયા કવહીનામ ્વરત પ્રપન્નામ્ શોિ સાિરમ ્

અત્રુષ્ટ પૂવિ વ્યસનામ્ પયૂઃ સમ્મન્તુમ્ અહિકસ ૧૬ 

પુત્ર શોિમ ્યતા સવે ત્વયા પજેૂ્યન પૂકિતા  

મામ ્કહ સકમ્ચન્તયન્તી સા ત્વકય જીવેત્ તપકસ્વની ૧૭ 

ઇમામ ્મહેન્ત્રોપમ જાત િકતિનીમ ્ 
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તતા કવતાતુમ્ િનનીમ ્મ મા૭હિકસ 

યતા વનસ્ત ેમકય શોિ િકશિતા  

ન જીકવતમ્ ન્યસ્ય યમ ક્ષયમ્ વ્રિતે્ ૧૮ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે અષ્ટ કત્રમ્શ સ્સિિ : 

એર્ો ન ચવિાત્િમ્શ સ્સર્ક : 

રામ સ્ય ત ુવચઃ શુ્રત્વા મુકન વેષ તરમ ્ચ તમ્    

સમીક્ષ્ય સહ પાયાિપી રાજા કવિત ચેતનઃ ૧ 

ન એનમ્ તુઃિેન સમ્તપ્તઃ પ્રત્યવૈક્ષત રાિવમ્ 

ન ચ એવમ્ અકપસમ્પ્રકે્ષ્ય પ્રત્યપાષત તુમિનાઃ ૨ 

સ મુહૂતિમ્ ઇવા૭સમ્જ્ઞો તુઃકિત શ્ચ મહીપકતઃ 

કવલલાપ મહા પાહૂ રામ મેવા૭ન ુકચન્તયન્ ૩ 

મન્યે િલુ મયા પૂવિમ્ કવવત્સા પહવઃ રુતાઃ 

પ્રાકણનો કહકમ્સતા વા૭કપ તસ્માત્ ઇતમ્ ઉપકસ્તતમ્ ૪ 

ન ત ુએવ અનાિતે િાલે તેહા ચ્ચ્યવકત જીકવતમ્ 

િૈિેય્યા કક્લશ્શ્યમાન સ્ય મ્રુત્યુ: મમ ન કવત્યતે ૫ 

યો૭હમ ્પાવિ સમ્િાશમ્ પશ્શ્યાકમ પુરતઃ કસ્તતમ ્

કવહાય વસને સૂક્ષ્મ ેતાપસ આચ્ચાતમ્ આત્મિમ ્૬ 

એિસ્યાઃ િલુ િૈિેય્યાઃ રુતે૭યમ ્કક્લશ્શ્યતે િનઃ 

સ્વાત ેપ્રયતમાનાયાઃ સકમ્શ્રત્ય કનરુકતમ્ કત્વમામ ્૭ 

એવમ્ ઉક્ત્વા ત ુવચનમ્ પાષ્પેણ કપકહતેકમ્ત્રય : 

રામેકત સરુતેવ ઉક્ત્વા વ્યાહતુિમ ્ન શશાિ હ ૮ 

સમ્જ્ઞામ્ ત ુપ્રકતલપ્યૈવ મુહૂતાિત્ સ મહીપકતઃ 

નેત્રાપ્યામ ્અશુ્ર પૂણાિપ્યામ્ સુમન્ત્રમ ્ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૯ 

ઔપવાહ્યમ ્રતમ ્યુક્ત્વા ત્વમ ્આયાકહ હયોત્તમૈઃ 

પ્રાપયનૈમ્ મહાપાિમ્ ઇતો િનપતાત્ પરમ્ ૧0 

એવમ્ મન્યે િુણવતામ્ િુણાનામ્ પલમ ્ઉચ્યત ે

કપત્રા માત્રા ચ ય ત્સાતુ: વીરો કનવાિસ્યતે વનમ ્૧૧ 

રાજ્ઞો વચનમ્ આજ્ઞાય સુમન્ત્રઃ શીર કવરમઃ 

યોિકયત્વા યયૌ તત્ર રતમ્ અશ્વ:ૈ અલમ્રુતમ્ ૧૨ 

તમ્ રતમ ્રાિ પુત્રાય સૂતઃ િનિ પૂકષતમ ્

આચચક્ષ૭ેઞ્િકલમ ્રુત્વા યુક્તમ ્પરમ વાકિકપઃ ૧૩ 

રાજા સત્વરમ્ આહૂય વ્યાપ્રતુમ્ કવત્ત સમ્ચય ે

ઉવાચ તેશ િાલજ્ઞમ ્કનકશ્ચતમ્ સવિતઃ શુકચમ ્૧૪ 

વાસાકમ્સ ચ મહાહાિકણ પૂષણાકન વરાકણ ચ 
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વષાિકણ એતાકન સમ્ક્યાય વૈતહે્યાઃ કક્ષપ્રમ્ આનય ૧૫ 

નરને્ત્રણે એવમ્ ઉક્ત સ્તુ િત્વા િોશ રુહમ ્તતઃ 

પ્રાયચ્ચત ્સવિમ ્આહ્રતુ્ય સીતાયૈ કક્ષપ્રમ ્એવ તત ્૧૪ 

સા સજુાતા સજુાતાકન વૈતેહી પ્રકસ્તતા વનમ ્

પૂષયા માસ િાત્રાકણ ત:ૈ કવકચત્રૈ: કવપષૂણૈઃ ૧૭ 

વ્યરાિયત વૈતેહી વેશ્શ્મ ત ત્સ ુકવપકૂષતા 

ઉત્યત અમ્શુમતઃ િાલે િમ્ પ્રપેવ કવવસ્વતઃ ૧૮ 

તામ ્પજુાપ્યામ્ પકરષ્વજ્ય  શ્વશૂ્ર વિચનમ્ અપ્રવીત ્

અનાચરન્તીમ્ રુપણમ્ મૂત્ન્યુિપારાય મૈકતલીમ ્૧૯ 

અસત્યઃ સવિ લોિે૭કસ્મન્ સતતમ્ સત્રુતાઃ કપ્રયૈઃ 

પતાિરમ્ ના૭નુમન્યન્તે કવકનપાત િતમ્ કસ્ત્રયઃ ૨0 

એષ સ્વપાવો નારીણામ ્અનુપૂય પુરા સુિમ ્ 

અલ્પામ૭કપ આપતામ ્પ્રાપ્ય તુષ્યકત વ્રિહ ત્ય૭કપ ૨૧ 

અસત્ય શીલા કવરુતા તુરાિહ્ય હ્રતુયા સ્સતા  

યુવત્ય: પાપ સમ્િલ્પા: ક્ષણ માત્રાત્ કવરાકિણ: ૨૨ 

ન િુલમ ્ન રુતમ ્કવત્યા ન તત્તમ્ ના૭કપ સમ્રહ: 

સ્ત્રીણામ ્રુહ્ણાકત હ્રતુયમ્ અકનત્ય હ્રતુયા કહતા: ૨૩ 

સાત્વીનામ્ કહ કસ્તતાનામ્ ત ુશીલે સત્યે શુ્રતે શમે  

સ્ત્રીણામ ્પકવત્રમ્ પરમમ્ પકત રિેો કવકશષ્યતે ૨૪ 

સ ત્વયા ન અવમન્તવ્યઃ પુત્રઃ પ્રવ્રાકિતો મમ 

તવ તૈવતમ ્અસ્તુ એષ: કનતિનઃ સતનો૭કપ વા ૨૫ 

કવજ્ઞાય વચનમ્ સીતા તસ્યા તમાિ૭તિ સકમ્હતમ ્

રુતા૭ઞ્િકલ: ઉવા ચતેમ ્શ્વશૂ્રમ ્અકપમુિે કસ્તતામ્ ૨૬ 

િકરષ્ય ેસવિમ ્એવા૭હમ ્આયાિ યત્ અનુશાકસ્ત મામ ્

અકપજ્ઞા૭કસ્મ યતા પતુિ: વકતિતવ્યમ ્શુ્રતમ્ ચ મે ૨૭ 

ન મામ ્અસજ્જને ના૭૭યાિ સમાનકયતુમ ્અહિકત 

તમાિત્ કવચકલતુમ્ ના૭હમ્ અલમ ્ચન્ત્રા કતવ પ્રપા ૩0 

ન અતન્ત્રી વાત્યતે વીણા ન અચરો વતિતે રતઃ 

ન અપકતઃ સુિ મતેે તયા સ્યાત્ અકપ શત આત્મજા ૩૧ 

કમતમ ્તતાકત કહ કપતા કમતમ્ માતા કમતમ્ સુતઃ 

અકમતસ્ય કહ તાતારમ્ પતાિરમ્ િા ન પિૂયેત્ ૩0 

સા અહ મેવમ ્િતા શે્રષ્ટા શુ્રત તમિ પરાવરા 

આય ેકિમ્ અવમન્યેયમ્ સ્ત્રીણામ્ પતાિ કહ તવૈતમ ્૩૧ 

સીતાયા વચનમ્ શુ્રત્વા િૌસલ્યા હ્રતુયમ્િમમ્ 
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શુત્ત સત્ત્વા મુમોચ અશુ્ર સહસા તુઃિ હષિિમ્ ૩૨ 

તામ્ પ્રાઞ્િકલ: અકપરમ્ય માત્રુ મત્યે૭કત સત્રુતામ ્

રામઃ પરમ તમિજ્ઞો માતરમ્ વાક્યમ ્અપ્રવીત્ ૩૩ 

અમ્પ મા તુઃકિતા પ ૂસ્ત્વમ્ પશ્શ્ય ત્વમ ્કપતરમ ્મમ 

ક્ષયો કહ વન વાસસ્ય કક્ષપ્રમ્ એવ પકવષ્યકત ૩૪ 

સુપ્તાયા: ત ેિકમષ્યકન્ત નવ વષાિકણ પઞ્ચ ચ 

સા સમરમ ્ઇહ પ્રાપ્તમ ્મામ્ ત્રક્ષ્યકસ સુહ્રતુ્ વ્રુતમ્ ૩૫ 

એ તાવત્ અકપનીતા૭તિમ્ ઉક્ત્વા સ િનનીમ ્વચઃ 

ત્રયઃ શત શતા૭તાિ શ્ચ તતશાિ૭વકે્ષ્ય માતરઃ ૩૬ 

તા શ્ચા૭કપ સ તતૈવા૭૭તાિ માત્રૂ તિશરતા૭૭ત્મિઃ 

તમિ યકુ્તમ્ ઇતમ્ વાક્યમ્ કનિિાત રુતા૭ઞ્િકલઃ ૩૭ 

સમ્વાસાત્ પરુષમ ્કિકમ્ચત્ અજ્ઞાના ત્વા૭કપ ય ત્રુતમ્ 

ત ન્મ ેસમન ુજાનીત સવાિ શ્ચા૭૭મન્ત્રયાકમ વઃ ૩૮ 

વચનમ ્રાિવ સ્ય એતત્ તમિ યકુ્તમ્ સમાકહતમ્  

શુશુ્રવ:ુ તા: કસ્ત્રય: સ્સવાિ શ્શ્શોિોપહત ચતેસ: ૩૯ 

િજ્ઞે અત તાસામ્ સન્નાતઃ રૌઞ્ચીનામ્ ઇવ કનસ્વનઃ 

માનવને્ત્ર સ્ય પાયાિણામ ્એવમ્ વતકત રાિવ ે૪0 

મુરિ પણવ મેિ િોષવત્  

તશરત વેશ્શ્મ પપૂવ યત ્પુરા 

કવલકપત પકરતેવના૭૭િુલમ્  

વ્યસન િતમ્ તત્ અપતૂ્ સુતુઃકિતમ્  ૪૧ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિોન ચત્વાકરમ્શ સ્સિિ : 

ચવિાત્િમ્શ સ્સર્ક :   

અત રામ શ્ચ સીતા ચ લક્ષ્મણ શ્ચ રુતા૭ઞ્િકલઃ 

ઉપસમ્રુહ્ય રાજાનમ્ ચરુ: તીનાઃ પ્રતકક્ષણમ્ ૧ 

તમ્ ચા૭કપ સમ૭નુજ્ઞાપ્ય તમિજ્ઞઃ સીતયા સહ 

રાિવઃ શોિ સમ્મૂટો િનનીમ્ અપ્યવાતયત્ ૨ 

અન્વક્ષમ ્લક્ષ્મણો પ્રાતુઃ િૌસલ્યામ ્અપ્યવાતયત ્

અત માતુઃ સુકમત્રાયા િરાહ ચરણૌ પુનઃ ૩ 

તમ્ વન્તમાનમ ્રુતતી માતા સૌકમકત્રમ ્અપ્રવીત ્

કહત િામા મહા પાહુમ ્મૂકત્નિઉપારાય લક્ષ્મણમ ્૪ 

સ્રુષ્ટ સ્ત્વમ ્વન વાસાય સ્વ૭નુરક્તઃ સુહ્ર ુજ્જને 

રામ ેપ્રમાતમ ્મા િાષીઃ પુત્ર  પ્રાતકર િચ્ચકત ૫ 

વ્યસની વા સમ્રતુ્તો વા િકત: એષ તવા૭નિ 
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એષ લોિે સતામ ્તમો યત્ જે્યષ્ટ વશિો પવેત ્૬ 

ઇતમ્ કહ વ્રુત્તમ્ ઉકચતમ ્િુલસ્યા૭સ્ય સનાતનમ ્

તાનમ્ તીક્ષા ચ યજ્ઞેષુ તનુ ત્યાિો મ્રુતેષુ ચ ૭ 

લક્ષ્મણમ્ત ુએવ મુક્ત્વા સા સકમ્સત્તમ્ કપ્રય રાિવમ્  

સુકમત્રા િચ્ચ િચ્ચેકત પનુ: પુન: ઉવાચ તમ્ ૮ 

રામમ્ તશરતમ ્કવકત્ત મામ્ કવકત્ત િનિા૭૭ત્મજામ્ 

અયોત્યામ્ અટવીમ્ કવકત્ત િચ્ચ તાત યતા સુિમ ્૯ 

તતઃ સુમન્ત્રઃ િાિુત્સ્તમ ્પ્રાઞ્િકલ: વાક્યમ ્અપ્રવીત ્

કવનીતો કવનયજ્ઞ શ્ચ માતકલ: વાસવમ ્યતા ૧0 

રતમ ્આરોહ પત્રમ ્ત ેરાિ પુત્ર મહા યશઃ 

કક્ષપ્રમ ્ત્વામ ્પ્રાપકયષ્યાકમ યત્ર મામ ્રામ વક્ષ્યકસ ૧૧ 

ચતુ તિશ કહ વષાિકણ વસ્તવ્યાકન વન ેત્વયા 

તાકન ઉપરકમતવ્યાકન યાકન તવે્યા૭કસ ચોકતતઃ ૧૨ 

તમ્ રતમ ્સૂયિ સમ્િાશમ ્સીતા હ્રષુ્ટને ચતેસા 

આરુરોહ વરા૭૭રોહા રુત્વા૭લમ્િારમ્ આત્મનઃ ૧૩ 

અતો જ્વલન સમ્િાશમ ્ચામીિર કવપકૂષતમ ્ 

તમ્ આરુરુહતુ: તૂણિમ ્પ્રાતરૌ રામ લક્ષ્મણૌ ૧૪ 

વન વાસમ્ કહ સમ્ક્યાય વાસામ ્સ્યા૭૭પરણાકન ચ  

પતાિર મ૭નુિચ્ચમ્ત્યૈ સીતાયૈ શ્વશુરો તતૌ ૧૫ 

તત ૈવા૭૭યુત જાતાકન પ્રાત્રપુ્યામ્ િવચાકન ચ 

રત ઉપસ્તે પ્રકતન્યસ્ય સચમિ િકટનમ્ ચ તત્ ૧૬ 

સીતા ત્રુતીયાન્ આરૂટાન્ ત્રુષ્વા ત્રુષ્ટમ્ અચોતયત ્

સુમન્ત્રઃ સમ્મતાન ્અશ્વાન્ વાય ુવેિ સમાન્ િવ ે૧૭ 

પ્રયાતે ત ુમહા૭રણ્યમ ્કચર રાત્રાય રાિવ ે

પપૂવ નિર ેમૂચાિ પલ મચૂાિ િનસ્ય ચ ૧૮ 

તત ્સમાિુલ સમ્પ્રાન્તમ ્મત્ત સમ્િુકપત કત્વપમ ્

હય કશકમ્િત કનિોષમ્ પુરમ્ આસીન્ મહા સ્વનમ્ ૧૯ 

તતઃ સ પાલ વ્રતુ્તા સા પુરી પરમ પીકટતા 

રામમ્ એવા૭કપતતુ્રાવ િમાિ૭૭તિઃ સકલલમ ્યતા ૨0 

પાશ્વિતઃ પ્રષુ્ટત શ્ચા૭કપ લમ્પમાના: તત્ ઉન્મુિાઃ 

પાષ્પ પૂણિ મુિાઃ સવે તમ્ ઊચુ: પ્રુશ તુઃકિતાઃ ૨૧ 

સમ્યચ્ચ વાકિનામ ્રશ્શ્મીન્ સતૂ યાકહ શનૈઃ શનૈઃ 

મુિમ ્ત્રક્ષ્યાકમ રામ સ્ય તુતિશિમ્ નો પકવષ્યકત ૨૨ 

આયસમ ્હ્રતુયમ્ નૂનમ ્રામ માતુર૭સમ્શયમ ્
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યત્ તેવ િપિ પ્રકતમ ેવનમ્ યાકત ન કપત્યતે ૨૩ 

રુત રુત્યા કહ વૈતેહી ચાયે વા૭નુિતા પકતમ ્

ન િહાકત રતા તમે મેરુમ્ અિિ  પ્રપા યતા ૨૪ 

અહો લક્ષ્મણ કસત્તાતિઃ સતતામ્ કપ્રય વાકતનમ ્

પ્રાતરમ ્તેવ સમ્િાશમ્ ય: ત્વમ ્પકરચકરષ્યકસ ૨૫ 

મહકત એષા કહ ત ેકસકત્ત: એષ ચ અપ્યુતયો મહાન ્

એષ સ્વિિસ્ય માિિ  શ્ચ યત્ એનમ્ અનુિચ્ચકસ ૨૬ 

એવમ્ વતન્ત: ત ેસોટુમ્ ન શેિુ: પાષ્પમ્ આિતમ ્

નરા: તમ્ અનુિચ્ચન્ત: કપ્રય કમક્ષ્વાિુ નમ્તનમ ્૨૭ 

અત રાજા વ્રુતઃ સ્ત્રીકપ: તીના૭કપતીન ચેતનઃ 

કનિિિામ કપ્રયમ ્પુત્રમ ્ત્રક્ષ્યામીકત પ્રુવન્ રુહાત્ ૨૮ 

શુશુ્રવ ેચા૭રતઃ સ્ત્રીણામ ્રુતન્તીનામ્ મહા સ્વનઃ 

યતા નાતઃ િરણેૂનામ્ પત્તે મહકત િુઞ્િર ે૨૯ 

કપતા ચ રાજા િાિુત્સ્તઃ શ્રીમાન્ સન્ન સ્તતા૭પવત ્ 

પકરપૂણિઃ શશી િાલે રહેણોપપ્લતુો યતા ૩0 

સ ચ શ્રીમાન્ અકચમ્ત્યાત્મા રામો તશરતા૭૭ત્મિ: 

સૂતમ ્સમ્ચોતયા માસ ત્વકરતમ્ વાહ્યતા કમકત ૩૧ 

રામો યાહીકત સતૂમ્ તમ્ કતષ્ત્ટેકત સ િન સ્તતા 

ઉપયમ ્ના૭શિત્ સતૂ: િતુિ મત્વકન ચોકતત: ૩૨ 

કનિિ ચ્ચકત મહા પાહૌ રામે પૌર િના૭શ્શ્શુ્રકપ:  

પકતત ૈરપ્ય૭વકહતમ્ પ્રશશામ મહી રિ: ૩૩ 

રુકતતા૭શુ્ર પકરત્યૂનમ્ હાહા રુત મ૭ચેતનમ્  

પ્રયાણ ેરાિવ સ્યા૭૭સીત્ પુરમ્ પરમ પીકટતમ્ ૩૪ 

સુશ્રાવ નયનૈ: સ્ત્રીણામ૭સ્ર મા૭૭યાસ સમ્પવમ ્ 

મીન સમ્ક્ષોપ ચકલતૈ સ્સકલલમ્ પમ્િિ ૈકરવ ૩૫ 

ત્રુષ્વા ત ુનુ્રપકત શ્શ્શ્રીમાન્ એિ કચત્ત િતમ્ પુરમ ્ 

કનપ પાતૈવ તુઃિેન હત મૂલ ઇવ ત્રુમ: ૩૬ 

તતો હલ હલા શપ્તો િજ્ઞે રામ સ્ય પ્રુષ્ટતઃ 

નરાણામ ્પ્રેક્ષ્ય રાજાનમ્ સીતન્તમ્ પ્રુશ તુઃકિતમ ્૩૭ 

હા રામેકત િનાઃ િેકચ ત્રામ માતેકત ચા૭પર ે

અન્તઃપુરમ્ સમ્રુત્તમ ્ચ રોશન્તમ્ પયિતેવયન્ ૩૮ 

અન્વીક્ષમાણો રામ સ્ત ુકવષણ્ણમ્ પ્રાન્ત ચેતસમ ્

રાજાનમ્ માતરમ ્ચૈવ તતશાિ૭નુિતૌ પકત ૩૯ 

સ પત્ત ઇવ પાશને કિશોરો માતરમ ્યતા  
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તમિ પાશને સકમ્ક્ષપ્તઃ પ્રિાશમ્ ના૭પ્યતુૈક્ષત ૪0 

પતાકતનૌ ચ યાના૭હૌ અતુઃિા૭હૌ સુિોકચતૌ 

ત્રુષ્વા સમ્ચોતયા માસ શીરમ ્યાહીકત સારકતમ ્૪૧ 

ન કહ તત્ પરુુષ વ્યારો તુઃિતમ્ તશિનમ્ કપતુઃ 

માતુ શ્ચ સકહતુમ્ શક્ત: તોત્રા૭૭કતિત ઇવ કત્વપઃ ૪૨ 

પ્રત્યિાર કમવા યાન્તી વત્સલા વત્સ િારણાત ્

પત્ત વત્સા યતા તનેુ: રામ માતા૭પ્ય તાવત ૪૩ 

તતા રુતન્તીમ્ િૌસલ્યામ્ રતમ ્તમ્ અનુતાવતીમ ્

રોશન્તીમ્ રામ રામેકત હા સીતે લક્ષ્મણ ેકત ચ ૪૪ 

રામ લક્ષ્મણ સીતા૭તિમ ્સ્રવમ્તીમ્ વાકર નેત્રિમ ્ 

અ સરુત્ પ્રૈક્ષત સ તામ ્નુ્રત્યન્તીમ્ ઇવ માતરમ ્૪૩ 

કતષ્ટે કત રાજા ચુરોશ યાકહ યાહી કત રાિવઃ 

સુમન્ત્ર સ્ય પપૂવ આત્મા ચરયો: ઇવ ચા૭ન્તરા ૪૬ 

ના શ્રૌષમ્ ઇકત રાજાનમ્ ઉપાલપ્તો૭કપ વક્ષ્યકસ 

કચરમ્ તુઃિસ્ય પાકપષ્ટમ ્ઇકત રામ: તમ્ અપ્રવીત્ ૪૭ 

રામ સ્ય સ વચઃ િુવિન્ અનુજ્ઞાપ્ય ચ તમ્ િનમ ્

વ્રિતો૭કપ હયાન્ શીરમ્ ચોતયા માસ સારકતઃ ૪૮ 

ન્યવતિત િનો રાજ્ઞો રામમ્ રુત્વા પ્રતકક્ષણમ ્

મનસા પ્ય૭શુ્ર વેિૈ શ્ચ ન ન્યવતિત માનુષમ ્૪૯ 

યમ ્ઇચ્ચેત ્પનુર્ આયાન્તમ્ નૈનમ ્તૂરમ ્અનુવ્રિતે્ 

ઇત્ય૭માત્યા મહા રાિમ્ ઊચુ: તશરતમ્ વચઃ ૫0 

તેષામ ્વચઃ સવિ િુણોપ પન્નમ ્  

પ્રકસ્વન્ન િાત્રઃ પ્રકવષણ્ણ રૂપઃ 

કનશમ્ય રાજા રુપણઃ સ પાયો   

વ્યવકસ્તત સ્તમ ્સુતમ્ ઈક્ષમાણઃ  ૫૧       

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  ચત્વાકરમ્શ સ્સિિ : 

એર્ ચવિાત્િમ્શ સ્સર્ક : 

તકસ્મમ્ સ્તુ પુરુષ વ્યારે કનષ્રામકત રુતામ્િલૌ 

આતિ શપ્તો૭ત સમ્િજ્ઞે સ્ત્રીણામ્ અન્તઃપુર ેમહાન્ ૧ 

અનાત સ્ય િન સ્યા૭સ્ય તુપિલ સ્ય તપકસ્વનઃ  

યો િકતમ ્શરણમ્ ચા૭૭સીત્ સ નાતઃ િ ન ુિચ્ચકત ૨ 

ન રુત્ય ત્ય૭કપશપ્તો૭કપ રોતનીયાકન વિિયન ્

રુત્તાન્ પ્રસાતયન્ સવાિન્ સમ તુઃિઃ િકચત ્િત: ૩ 

િૌસલ્યાયામ્ મહા તજેા યતા માતકર વતિત ે
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તતા યો વતિતે૭સ્માસ ુમહાત્મા િ ન ુિચ્ચકત ૪ 

િૈિેય્યા કક્લશ્શ્યમાનને રાજ્ઞા સમ્ચોકતતો વનમ ્

પકરત્રાતા િનસ્યા૭સ્ય િિતઃ િ ન ુિચ્ચકત ૫ 

અહો કનશ્ચેતનો રાજા જીવ લોિસ્ય સકમ્પ્રયમ ્

તમ્યિમ ્સત્ય વ્રતમ્ રામમ્ વન વાસો પ્રવત્સ્યકત ૬ 

ઇકત સવાિ મકહષ્ય સ્તા કવવત્સા ઇવ તેનવઃ 

રુરુતુ શ્ચૈવ તુઃિાતાિઃ સ સ્વરમ્ ચ કવચુરુશુઃ ૭ 

સ તમ્ અન્તઃપુર ેિોરમ ્આતિ શપ્તમ ્મહીપકતઃ 

પુત્ર શોિા૭કપ સમ્તપ્તઃ શુ્રત્વા ચા૭૭સીત્ સતુુઃકિતઃ ૮ 

ના૭કક્નહોત્રા ણ્યહૂયન્ત ના૭પચન્ રુહ મેકતન: 

અિુવિન ્ન પ્રજા િાયિમ્ સૂયિ શ્ચા૭ન્તર તીયત ૯ 

વ્યસ્રિુન્ િપળાન્ નાિા િાવો વત્સાન્ ન પાયયન ્

પુત્રમ ્પ્રતમમ ્લપ્ત્વા િનની ના૭પ્યનમ્તત ૧0 

કત્રશઙુ્ક: લોકહતાઙ્ક શ્ચ પ્રહુસ્પકત પુતા વ૭કપ 

તારુણાઃ સોમમ ્અપ્યેત્ય રહાઃ સવે વ્યવકસ્તતાઃ ૧૧ 

નક્ષત્રાકણ િતા ચીકમ્ષ રહા શ્ચ િત તિેસઃ 

કવશાિા શ્ચ સ તૂમા શ્ચ નપકસ પ્રચિાકશર ે૧૨ 

િાકળિા કનલ વેિેન મહોતકત કરવોકત્તત: 

રામ ેવનમ ્પ્રવ્રકિતે નિરમ્ પ્રચાચાલ તત ્૧૩ 

કતશ: પયાિિુલા સ્સવાિ કસ્તકમર ેણેવ સમ્વ્રતુા: 

ન રહો ના૭કપ નક્ષત્રમ્ પ્રચિાશે ન કિમ્ચન ૧૪ 

અિસ્મા ન્નાિરઃ સવો િનો તૈન્યમ્ ઉપાિમત્ 

આહાર ેવા કવહાર ેવા ન િકશ્ચત્ અિરોન્ મનઃ ૧૫ 

શોિ પયાિય સમ્તપ્ત સ્સતતમ્ તીિિ  મુચ્ચ્વસન ્

અયોત્યાયામ ્િન સ્સવિ શ્શ્શુશોચ િિતી પકતમ ્૧૬ 

પાષ્પ પયાિિુલ મુિો રાિ માિિ  િતો િનઃ 

ન હ્રષુ્ટો લક્ષ્યતે િકશ્ચત ્સવિઃ શોિ પરાયણઃ ૧૭ 

ન વાકત પવનઃ શીતો ન શશી સૌમ્ય તશિનઃ 

ન સૂયિ સ્તપતે લોિમ્ સવિમ્ પયાિિુલમ ્િિત્ ૧૮ 

અનકતિનઃ સુતાઃ સ્ત્રીણામ્ પતાિરો પ્રાતર સ્તતા 

સવે સવિમ ્પકરત્યજ્ય રામમ્ એવા ન્વકચન્તયન્ ૧૯ 

ય ેત ુરામ સ્ય સુહ્રતુઃ સવે ત ેમૂટ ચેતસઃ 

શોિ પારણે ચ આરાન્તાઃ શયનમ ્ન િુહુ સ્તતા ૨0 

તત સ્ત્વયોત્યા રકહતા મહાત્મના   
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પુરમ્તર ેણેવ મહી સ પવિતા 

ચચાલ િોરમ ્પય પાર પીકટતા   

સ નાિ યોતા૭શ્વ િણા નનાત ચ  ૨૧ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિ ચત્વાકરમ્શ સ્સિિ : 

ત્વિ ચવિાત્િમ્શ સ્સર્ક : 

યાવત્ ત ુકનયિત સ્તસ્ય રિો રૂપમ ્અત્રુશ્શ્યત 

ન ૈવકે્ષ્વાિુ વર સ્તાવત્ સમ્િહારા૭૭ત્મ ચક્ષુષી ૧ 

યાવ ત્રાજા કપ્રયમ ્પુત્રમ ્પશ્શ્ય ત્યત્યમ્ત તાકમિિમ ્

તાવ ત્વ્યવતિતે વા૭૭સ્ય તરણ્યામ ્પુત્ર તશિને ૨ 

ન પશ્શ્યકત રિો૭પ્ય૭સ્ય યતા રામ સ્ય પૂકમપઃ 

તતા૭૭તિ શ્ચ કવષણ્ણ શ્ચ પપાત તરણી તલે ૩ 

તસ્ય તકક્ષણમ્ અન્વિાત્ િૌસલ્યા પાહુમ ્અઙ્કના 

વામમ ્ચા સ્યા૭ન્વિાત ્પાશ્વિમ ્િૈિેયી પરત કપ્રયા ૪  

તામ ્નયેન ચ સમ્પન્નો તમેણ કવનયેન ચ 

ઉવાચ રાજા િૈિેયીમ્ સમીક્ષ્ય વ્યકતતે કન્ત્રયઃ ૫ 

િૈિેકય મા મમા૭ઙ્કાકન સ્પ્રાક્ષી સ્ત્વમ ્તષુ્ટ ચાકરણી           

ન કહ ત્વામ્ ત્રષુ્ટમ્ ઇચ્ચાકમ ન પાયાિ ન ચ પાન્તવી ૬ 

ય ેચ ત્વામ્  અનજુીવકન્ત ના૭હમ ્તષેામ ્ન ત ેમમ 

િેવલા૭તિ પરામ ્કહ ત્વામ્ ત્યક્ત તમાિમ્ ત્યજા મ્યહમ્ ૭ 

અરુહ્ણામ ્ય ચ્ચ ત ેપાકણમ્ અકક્નમ ્પયિણયમ ્ચ યત ્

અનજુાનાકમ ત ત્સવિમ ્અકસ્મ ન્લોિે પરત્ર ચ ૮ 

પરત શ્ચતે્ પ્રતીતઃ સ્યા ત્રાજ્યમ ્પ્રાપ્યેત મ૭વ્યયમ ્

યન્ મે સ તત્યાત્ કપત્ર૭તિમ્ મામ ્મા ત ત્તત્તમ ્આિમત્ ૯ 

અત રણે ુસમતુ્વસ્તમ્ તમ્ ઉત્તાપ્ય નરા૭કતપમ ્

ન્યવતિત તતા તેવી િૌસલ્યા શોિ િકશિતા  ૧0 

હત્વવે પ્રાહ્મણમ્ િામાત્ સ્પ્રુષ્વા૭કક્નમ ્ઇવ પાકણના 

અન્વ તપ્યત તમાિત્મા પુત્રમ્ સકમ્ચન્ત્ય તાપસમ ્૧૧ 

કનવ્રુત્યૈવ કનવ્રુત્યૈવ સીતતો રત વત્મિસ ુ

રાજ્ઞો ના૭કતપપૌ રૂપમ ્રસ્ત સ્યામ્શુમતો યતા ૧૨ 

કવલલાપ ચ તુઃિા૭૭તિઃ કપ્રયમ્ પુત્રમ ્અનુસ્મરન ્

નિરા૭ન્તમ્ અનુપ્રાપ્તમ્ પતુ્ત્વા પતુ્રમ ્અતા૭પ્રવીત્ ૧૩ 

વાહનાનામ્ ચ મકુ્યાનામ્ વહતામ ્તમ્ મમા૭૭ત્મિમ ્

પતાકન પકત ત્રશુ્શ્યન્તે સ મહાત્મા ન ત્રુશ્શ્યતે ૧૪ 

ય સ્સુિેષુ ઉપ તાનષેુ શતેે ચમ્તન રૂકષત : 
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વીજ્ય માનો મહા૭હાિકપ: સ્ત્રીકપ મિમ સુતોત્તમ: ૧૫ 

સ નૂનમ ્િકચત્ એવાત્ય વુ્રક્ષ મૂલમ ્ઉપાકશ્રતઃ 

િાષ્ટમ ્વા યકત વા૭શ્શ્માનમ્ ઉપતાય શકયષ્યત ે૧૬ 

ઉત્તાસ્યકત ચ મેકતન્યાઃ રુપણઃ પામ્સુ િુકમ્ટતઃ 

કવકનશ્શ્શ્વસન્ પ્રસ્રવણાત્ િરણેૂનામ્ ઇવ ષિપઃ ૧૭ 

ત્રક્ષ્યકન્ત નૂનમ ્પુરુષા: તીિિ  પાહુમ ્વન ેચરાઃ 

રામમ્ ઉત્તાય િચ્ચન્તમ્ લોિ નાતમ ્અનાત વત્ ૧૮ 

સા નનૂમ્ િનિ સ્યેષ્ટા સીતા સુિ સતોકચતા  

િમ્ટિા રમણા રામ્તા વનમ૭ત્ય િકમષ્યકત ૧૯ 

અનકપજ્ઞા વનાનામ્ સા નૂનમ્ પય મુપૈષ્યકત  

શ્વાપતા નકતિતમ ્શુ્રત્વા િમ્પીરમ્ રોમ હષિણમ્ ૨0 

સ િામા પવ િૈિેકય કવતવા રાજ્યમ ્આવસ 

ન કહ તમ્ પુરુષ વ્યારમ ્કવના જીકવતુમ્ ઉત્સહે ૨૧ 

ઇત્યેવમ્ કવલપન્ રાજા િનૌિેના૭કપ સમ્વ્રતુઃ 

અપસ્નાત ઇવા૭કરષ્ટમ ્પ્રકવવેશ પુરોત્તમમ ્૨૨ 

શૂન્ય ચત્વર વેશ્શ્માન્તામ ્સમ્વ્રતુા૭૭પણ તેવતામ ્

ક્લાન્ત તુપિલ તુઃિા૭તાિમ્ ના૭ત્યાિીણિ મહા પતામ્ ૨૩ 

તામ ્અવેક્ષ્ય પુરીમ ્સવાિ રામમ્ એવા૭ન ુકચન્તયન ્

કવલપન્ પ્રાકવશ ત્રાજા રુહમ્ સૂયિ ઇવા૭મ્પતુમ ્૨૪ 

મહા હ્રતમ ્ઇવા૭ક્ષોપ્યમ્ સુપણેન હ્રતુો રિમ ્

રામેણ રકહતમ્ વેશ્શ્મ વૈતેહ્યા લક્ષ્મણેન ચ ૨૫ 

અત િત્િત  શપ્ત સ્તુ કવલપન્ મનજુા૭કતપ: 

ઉવાચ મ્રુતુ મમ્તા૭તિમ્ વચનમ્ તીન મ૭સ્વરમ ્૨૬ 

િૌસલ્યાયા રુહમ ્શીરમ ્રામ માતુ નિયન્તુ મામ ્

ન હ્ય૭ન્યત્ર મમા૭૭શ્વાસો હ્રતુય સ્ય પકવષ્યકત ૨૭ 

ઇકત પ્રુવન્તમ્ રાજાનમ્ અનયન્ ત્વાર તકશિન: 

િૌસલ્યાયા રુહમ ્તત્ર ન્યવેશ્શ્યત કવનીત વત ્૨૮ 

તત સ્તત્ર પ્રકવષ્ટ સ્ય િૌસલ્યાયા કનવેશનમ ્

અકતરુહ્યા૭કપ શયનમ ્પપૂવ લુકળતમ ્મનઃ ૨૯ 

પુત્ર ત્વય કવહીનમ્ ચ સ્નુષયા૭કપ કવવકિિતમ્  

અપશ્શ્યત્ પવનમ્ રાજા નષ્ટ ચમ્ત્ર કમવા૭મ્પરમ ્૩0 

ત ચ્ચ ત્રુષ્વા મહા રાિો પિુમ્ ઉત્યમ્ય વીયિવાન ્

ઉચ્ચૈઃ સ્વરણે ચુરોશ હા રાિવ િહાકસ મામ ્૩૧ 

સુકિતા પત તમ્ િાલમ ્જીકવષ્યકન્ત નરોત્તમાઃ 
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પકરષ્વિન્તો યે રામમ્ ત્રક્ષ્યકન્ત પુન: આિતમ્ ૩૨ 

અત રાયામ ્પ્રપન્નાયામ્ િાળ રાયા કમવાત્મન: 

અતિ રાત્રે  તશરત: િૌસલ્યા કમત મપ્રવીત્ ૩૩ 

રામમ્ મે૭નુિતા ત્રુકષ્ટ: અત્યા૭કપ ન કનવતિતે  

ન ત્વામ્ પશ્શ્યાકમ િૌસલ્યે સાતુ મામ ્પાકણના સ્પ્રુશ ૩૪ 

તમ્ રામમ્ એવા૭ન ુકવકચન્તયન્તમ્  

સમીક્ષ્ય તેવી શયને નરને્ત્રમ ્

ઉપોપકવશ્શ્યા૭કતિમ્ આતિ રૂપા  

કવકનશ્શ્શ્વસન્તી કવલલાપ રુચ્ચ્િમ ્  ૩૫ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે કત્વ ચત્વાકરમ્શ સ્સિિ : 

ત્ત્ર ચવિાત્િમ્શ સ્સર્ક : 

તતઃ સમીક્ષ્ય શયને સન્નમ ્શોિેન પાકતિવમ્ 

િૌસલ્યા પતુ્ર શોિા૭૭તાિ તમ્ ઉવાચ મહીપકતમ ્૧ 

રાિવો નર શાતૂિલ કવષમ્ ઉપ્ત્વા કત્વ કિહ્વ વત્ 

કવચકરષ્યકત િૈિેયી કનમુિ ક્તેવ કહ પન્નિી ૨ 

કવવાસ્ય રામમ્ સુપિા લપ્ત િામા સમાકહતા 

ત્રાસકયષ્યકત મામ ્પયૂો તુષ્ટા૭કહ કરવ વેશ્શ્મકન ૩ 

અત સ્મ નિર ેરામ શ્ચરન્ પૈક્ષમ ્રુહે વસેત ્

િામ િારો વરમ ્તાતુમ્ અકપ તાસમ ્મમા૭૭ત્મિમ્ ૪ 

પાતકયત્વા ત ુિૈિેય્યા રામમ્ સ્તાના ત્યતેષ્ટતઃ 

પ્રકતષ્ટો રક્ષસામ્ પાિઃ પવિણી વા૭૭કહતાકક્નના ૫ 

િિ રાિ િકત વીરો મહા પાહુ તિનુ તિરઃ 

વનમ ્આકવશતે નનૂમ્ સ પાયિઃ સહ લક્ષ્મણઃ ૬ 

વન ેત્વ૭ત્રષુ્ટ તુઃિાનામ્ િૈિેય્યા૭નુમતે ત્વયા 

ત્યક્તાનામ્ વન વાસાય િા ન્વ૭વસ્તા પકવષ્યકત ૭  

ત ેરત્ન હીના સ્તરુણાઃ પલ િાલે કવવાકસતાઃ 

િતમ્ વત્સ્યકન્ત રુપણાઃ પલ મૂલૈઃ રુતા૭શનાઃ ૮ 

અપીતાનીમ ્સ િાલઃ સ્યાન્ મમ શોિ ક્ષયઃ કશવઃ 

સ પાયિમ્ ય ત્સહ પ્રાત્રા પશ્શ્યેયમ્ ઇહ રાિવમ્ ૯ 

શુ્રત્વ ૈવોપ કસ્તતૌ વીરૌ િતા૭યોત્યા પકવષ્યકત 

યશકસ્વની હ્રષુ્ટ િના સૂકચ્ચ્િત ત્વિ માકલની ૧0 

િતા પ્રકે્ષ્ય નર વ્યારૌ અરણ્યાત ્પનુરા૭૭િતૌ 

નકન્તષ્યકત પુરી હ્રષુ્ટા સમુત્ર ઇવ પવિકણ ૧૧ 

િતા૭યોત્યામ્ મહા પાહુઃ પુરીમ ્વીરઃ પ્રવેક્ષ્યકત 
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પુરસ્રુત્ય રત ેસીતામ્ વ્રષુપો િો વતૂમ ્ઇવ ૧૨ 

િતા પ્રાકણ સહસ્રાકણ રાિ માિે મમા૭૭ત્મિૌ 

લાિ:ૈ અવિકરષ્યકન્ત પ્રકવશન્તૌ અકરમ્તમૌ ૧૩ 

પ્રકવશમ્તૌ િતા૭યોત્યામ્ ત્રક્ષ્યાકમ શુપ િુમ્ટલૌ  

ઉતરા૭૭યુત કનકસ્ત્રમ્શૌ સ શુ્રમ્િા કવવ પવિતૌ ૧૪ 

િતા સુમનસઃ િન્યા કત્વજાતીનામ્ પલાકન ચ 

પ્રકતશન્ત્યઃ પુરીમ ્હ્રષુ્ટાઃ િકરષ્યકન્ત પ્રતકક્ષણમ ્૧૫ 

િતા પકરણતો પુત્ત્યા વયસા ચા૭મરપ્રપઃ 

અપ્યુપૈષ્યકત તમિજ્ઞ કસ્ત્રવષિ ઇવ મામ ્લલન્ ૧૬ 

કનસ્સમ્શયમ ્મયા મન્યે પુરા વીર િતયિયા 

પાતુ િામેષ ુવત્સેષ ુમાત્રૂણામ્ શાકતતાઃ સ્તનાઃ ૧૭ 

સા૭હમ ્િૌ કરવ કસમ્હેન કવવત્સા વત્સલા રુતા 

િૈિેય્યા પુરુષ વ્યાર પાલ વત્સેવ િૌર ્પલાત્ ૧૮ 

ન કહ તાવ ત્િુણ ૈિુિષ્ટમ્ સવિ શાસ્ત્ર કવશારતમ ્

એિ પુત્રા કવના પતુ્રમ ્અહમ્ જીકવતુમ ્ઉત્સહે ૧૯ 

ન કહ મે જીકવતે કિકમ્ચત્ સામત્યિમ્ ઇહ િલ્પ્યતે 

અપશ્શ્યન્ત્યાઃ કપ્રયમ ્પતુ્રમ્ મહા પાહુમ ્મહા પલમ ્૨0 

અયમ ્કહ મામ ્તીપયત ેસમુકત્તત:   

તનિૂ શોિ પ્રપવો હુતા૭શનઃ 

મહીમ ્ઇમામ ્રકશ્શ્મકપ રુત્તત પ્રપો  

યતા કનતાિે પિવાન્ કતવાિરઃ  ૨૧ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે કત્ર ચત્વાકરમ્શ સ્સિિ : 

ચતુ શ્ચવિાત્િમ્શ સ્સર્ક : 

કવલપન્તીમ્ તતા તામ ્તુ િૌસલ્યામ્ પ્રમતો ત્તમામ ્

ઇતમ્ તમે કસ્તતા તમ્યિમ્ સુકમત્રા વાક્યમ ્અપ્રવીત્ ૧ 

તવા૭૭ય ેસત્િુણૈર્ યુક્તઃ પુત્રઃ સ પરુુષોત્તમઃ 

કિમ્ ત ેકવલકપતે નૈવમ ્રુપણમ્ રુકતતેન વા ૨ 

ય સ્તવા૭૭યે િતઃ પતુ્ર સ્ત્યક્ત્વા રાજ્યમ ્મહા પલઃ 

સાતુ િુવિન્ મહાત્માનમ્ કપતરમ્ સત્ય વાકતનમ ્૩ 

કશષ્ટૈ: આચકરતે સમ્યિ્ શશ્વત્ પ્રેત્ય પલોતયે 

રામો તમે કસ્તતઃ શે્રષ્ટો ન સ શોચ્યઃ િતાચન ૪ 

વતિતે ચોત્તમામ્ વ્રુકત્તમ્ લક્ષ્મણો૭કસ્મન્ સતા૭નિઃ 

તયાવાન્ સવિ પતૂેષુ લાપ સ્ત સ્ય મહાત્મનઃ ૫ 

અરણ્ય વાસ ેય ત્તુઃિમ ્જાનતી વૈ સુિોકચતા 
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અનુિચ્ચકત વૈતેહી તમાિત્માનમ્ તવા૭૭ત્મિમ ્૬ 

િીકતિ પતૂામ ્પતાિામ્ યો લોિે પ્રમયકત પ્રપુઃ 

તમ સત્ય વ્રત પરઃ કિમ્ ન પ્રાપ્ત સ્તવા૭૭ત્મિઃ ૭ 

વ્યક્તમ ્રામ સ્ય કવજ્ઞાય શૌચમ ્માહાત્મ્યમ્ ઉત્તમમ્ 

ન િાત્રમ ્અમ્શુકપઃ સૂયિઃ સમ્તાપકયતુમ ્અહિકત ૮ 

કશવઃ સવેષ ુિાલેષુ િાનનપે્યો કવકનસ્સ્રતુઃ 

રાિવમ્ યુક્ત શીતોષ્ણઃ સેકવષ્યકત સુિો૭કનલઃ ૯ 

શયાનમ ્અનિમ ્રાત્રૌ કપતેવા૭કપપકરષ્વિન્ 

રકશ્શ્મકપઃ સમ્સ્પ્રુશન્ શીતૈ શ્ચન્ત્રમા હ્લાતકયષ્યકત ૧0         

તતૌ ચ અસ્ત્રાકણ કતવ્યાકન યસ્મ ૈપ્રહ્મા મહૌિસે 

તાનવને્ત્રમ્ હતમ ્ત્રુષ્વા કતકમત્વિ સતુમ્ રણે ૧૧ 

સ શૂર: પુરુષ વ્યાર સ્સ્વ પાહુ પલ માકશ્રત: 

અસમ્ત્રસ્તો૭પ્યરણ્યસ્તો વેશ્શ્મનીવ કનવત્સ્યકત ૧૨ 

યસ્યેષુ પત માસાત્ય કવનાશમ્ યાકમ્ત શત્રવ: 

િતમ્ ન પ્રકુતવી તસ્ય શાસને સ્તાતુ મહિ કત ૧૩ 

યા શ્રી શૌયિમ ્ચ રામ સ્ય યા ચ િળ્યાણ સત્ત્વતા  

કનવ્રતુ્તા૭રણ્ય વાસ સ્સ કક્ષપ્રમ્ રાજ્ય મ૭વાપ્સ્યકત ૧૪ 

સૂયિ સ્યા૭કપ પવ ેત્સૂયો હ્યક્ને રકક્ન: પ્રપો: પ્રપ:ુ 

કશ્રય શ્શ્શ્રી શ્ચ પવ ેત્યરા િીકતિ: િીહ્યાિ: ક્ષમા ક્ષમા ૧૫ 

તૈવતમ ્તૈવતાનામ ્ચ પૂતાનામ્ પતૂ સત્તમ: 

તસ્ય િે હ્ય૭િુણા તેકવ રાષ્ટર ે વા પ્ય૭ત વા પુર ે ૧૬ 

પ્રુકતવ્યા સહ વૈતહે્યા કશ્રયા ચ પરુુષષિપઃ 

કક્ષપ્રમ ્કતસ્રુકપ રતેાકપઃ સહ રામો૭કપષકે્ષ્યકત ૧૭ 

તુઃિિમ ્કવસ્રિુ ન્ત્યા૭સ્રમ્ કનષ્રામન્તમ્ ઉતીક્ષ્ય યમ ્

અયોત્યાયામ ્િના સ્સવે શોિ વેિ સમાહતા: ૧૮ 

િુશ ચીર તરમ ્તેવમ ્િચ્ચન્તમ્ અપરાકિતમ ્ 

સીતે વા૭નુિતા લક્ષ્મી સ્તસ્ય કિમ્ નામ તલુિપમ ્૧૯ 

તનુ રિહવરો યસ્ય પાણ િટ્િા૭સ્ત્ર પ્રુત્સ્વયમ્ 

લક્ષ્મણો વ્રિકત હ્ય૭રે તસ્ય કિમ્ નામ તુલિપમ ્૨0 

કનવ્રતુ્ત વન વાસમ ્તમ્ ત્રષ્ટાકસ પનુ રાિતમ્  

િકહ શોિમ ્ચ મોહમ ્ચ તેકવ સત્યમ ્પ્રવીકમ ત ે૨૧ 

કશરસા ચરણા વેતૌ વમ્તમાન મ૭કનકન્તતે  

પુન ત્રિક્ષ્યકસ િળ્યાકણ પુત્રમ્ ચમ્ત્ર કમવોકતતમ ્૨૨ 

પુન: પ્રકવષ્ટમ્ ત્રુષ્વા ત૭મકપકષક્તમ્ મહા કશ્રયમ ્ 
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સમુત્સ્રક્ષ્યકસ નેત્રાપ્યામ ્કક્ષપ્રમ ્આનન્તિમ્ પયઃ ૨૩ 

મા શોિો તકેવ તુિમ્ વા ન રામ ેત્રશુ્શ્યત૭ેકશવમ ્ 

કક્ષપ્રમ ્ત્રક્ષ્યકસ પતુ્રમ ્ત્વમ્ સ સીતમ ્સહ લક્ષ્મણમ્ ૨૪ 

ત્વયા અશેષો િન શ્ચૈવ સમાશ્વાસ્યો યતા૭નિે  

કિકમતાની કમતમ્ તેકવ િરોકષ હ્રકુત કવક્લપમ ્૨૫ 

ના૭હાિ ત્વમ ્શોકચતુમ ્તેકવ યસ્યા સ્તે રાિવ સ્સુત: 

ન કહ રામાત્ પરો લોિે કવત્યતે સત્પતે કસ્તત: ૨૬ 

અકપવાતયમાનમ ્તમ્ ત્રુષ્વા સસુહ્રતુમ્ સુતમ્ 

મુતા૭શુ્ર મોક્ષ્યસે કક્ષપ્રમ ્મેિ લેિેવ વાકષિિી ૨૭ 

પુત્ર સ્ત ેવરતઃ કક્ષપ્રમ ્અયોત્યામ્ પુનરા૭૭િતઃ 

િરાપ્યામ્ મ્રતુુ પીનાપ્યામ્ ચરણૌ પીટકયષ્યકત ૨૮ 

અકપવાત્ય નમસ્યમ્તમ ્શૂરમ્ સ સુહ્રતુમ્ સુતમ્  

મુતા૭સ્રૈ: પ્રોક્ષ્યકસ પનુ મેિરાકિ કરવા ચલમ ્૨૯ 

આશ્વાસયમ્તી કવકવતૈ શ્ચ વાકૈ્ય:   

વાક્યો પચાર ેિુશલા૭નવત્યા  

રામ સ્ય તામ ્માતર મવે મુક્ત્વા    

તેવી સુકમત્રા કવરરામ રામા  ૩0  

કનશમ્ય ત લ્લક્ષ્મણ માત્રુ વાક્યમ ્  

રામ સ્ય માતુ નિરતેવ પત્ન્યાઃ 

સત્યઃ શરીર ેકવનનાશ શોિઃ   

શરત્િતો મેિ ઇવા૭લ્પ તોયઃ  ૩૧ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે કત્ર ચતુ શ્ચત્વાકરમ્શ સ્સિિ : 

પમ્ચ વિાત્િમ્શ સ્સર્ક : 

અનુરક્તા મહાત્માનમ્ રામમ્ સત્ય પરારમમ્ 

અનુિક્મુઃ પ્રયાન્તમ્ તમ્ વન વાસાય માનવાઃ ૧ 

કનવકતિત૭ેકપ ચ પલાત્ સુહ્ર ુત્વિે ચ રાિકન 

નૈવ ત ેસન્ન્યવતિન્ત રામ સ્યા૭નુિતા રતમ ્૨ 

અયોત્યા કનલયાનામ્ કહ પુરુષાણામ્ મહા યશાઃ 

પપૂવ િુણ સમ્પન્નઃ પૂણિ ચન્ત્ર ઇવ કપ્રયઃ ૩ 

સ યાચ્યમાનઃ િાિુત્સ્તઃ સ્વાકપઃ પ્રરુકતકપ સ્તતા 

િુવાિણઃ કપતરમ્ સત્યમ્ વનમ્ એવા૭ન્વપત્યત ૪ 

અવેક્ષમાણઃ સસ્નહેમ્ ચક્ષુષા પ્રકપપ કન્નવ 

ઉવાચ રામઃ સ્નહેેન તાઃ પ્રજાઃ સ્વાઃ પ્રજા ઇવ ૫ 

યા પ્રીકત પિહુમાન શ્ચ મ ય્ય૭યોત્યા કનવાકસનામ ્
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મ કત્પ્રયાતિમ્ કવશેષેણ પરતે સા કનવેશ્શ્યતામ્ ૬ 

સ કહ િલ્યાણ ચાકરત્રઃ િૈિેય્યા૭૭નન્ત વતિનઃ 

િકરષ્યકત યતાવ ત્વઃ કપ્રયાકણ ચ કહતાકન ચ ૭ 

જ્ઞાન વ્રતુ્તો વયો પાલો મ્રુતુ વીયિ િુણાકન્વતઃ 

અનુરૂપઃ સ વો પતાિ પકવષ્યકત પયાપહઃ ૮ 

સ કહ રાિ િુણ ૈયુિક્તો યુવ રાિઃ સમીકક્ષતઃ 

અકપ ચા૭કપ મયા કશષ્ટૈઃ િાયિમ્ વો પત્રુિ શાસનમ્ ૯ 

ન ચ તપ્યે ત્યતા ચ અસૌ વન વાસમ્ િતે મકય 

મહા રાિ સ્તતા િાયો મમ કપ્રય કચિીષિયા ૧0 

યતા યતા તાશરકત તિમિમ ્એવા કસ્તતો૭પવત ્

તતા તતા પ્રરુતયો રામમ્ પકતમ ્અિામયન્ ૧૧ 

પાષ્પેણ કપકહતમ્ તીનમ ્રામઃ સૌકમકત્રણા સહ 

ચિષેવ િુણ ૈપિત્ત્વા િનમ્ પુર વાકસનમ્ ૧૨ 

ત ેકત્વજા કસ્ત્ર કવતમ ્વ્રતુ્તા જ્ઞાનને વયસૌિસા 

વયઃ પ્રિમ્પ કશરસો તૂરાત્ ઊચુ: ઇતમ્ વચઃ ૧૩ 

વહન્તો િવના રામમ્ પો પો જાત્યા સ્તુરમ્િમાઃ 

કનવતિત્વમ ્ન િન્તવ્યમ ્કહતા પવત પતિકર ૧૪ 

િણિવકમ્ત કહ પતૂાકન કવશેષેણ તુરમ્િમા: 

યૂયમ ્તસ્મા કન્નવતિત્વમ ્યાચનામ્ પ્રકતવકેતતા: ૧૫ 

તમિત સ્સ કવશુત્તાત્મા વીર શ્શ્શુપ ત્રટુ વ્રત:  

ઉપવાહ્ય સ્ત ુવો પતાિ ના૭પવાહ્યઃ પુરાત્વનમ ્૧૬ 

એવમ્ આતિ પ્રલાપામ્ સ્તાન્ વ્રતુ્તાન ્પ્રલપતો કત્વજાન ્

અવેક્ષ્ય સહસા રામો રતાત્ અવતતાર હ ૧૭ 

પત્પ્યામ્ એવ િિામા૭ત સ સીતઃ સહ લક્ષ્મણઃ 

સકન્નરુષ્ટ પત ન્યાસો રામો વન પરાયણઃ ૧૮ 

કત્વજાતીમ્ સ્ત ુપતાતીમ ્સ્તાન્ રામ શ્ચાકરત્ર વત્સલઃ 

ન શશાિ રુણા ચક્ષુઃ પકરમોક્તુમ્ રતેન સઃ ૧૯ 

િચ્ચન્તમ્ એવ તમ્ ત્રુષ્વા રામમ્ સમ્પ્રાન્ત ચેતસ: 

ઊચુઃ પરમ સમ્તપ્તા રામમ્ વાક્યમ ્ઇતમ્ કત્વજાઃ ૨0 

પ્રાહ્મણ્યમ ્સવિમ ્એત ત્ત્વામ્ પ્રહ્મણ્યમ ્અનુિચ્ચકત 

કત્વિ સ્િન્તા૭કત રૂટા સ્ત્વામ્ અક્નયો૭પ્યન ુયાન્ત્ય૭મી ૨૧ 

વાિપેય સમુત્તાકન ચત્રા ણ્યતેાકન પશ્શ્ય નઃ 

પ્રુષ્ટ તો૭નપુ્રયાતાકન હમ્સાન્ ઇવ િલાત્યયે ૨૨ 

અનવાપ્તા૭૭તપત્રસ્ય રકશ્શ્મ સમ્તાકપતસ્ય ત ે
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એકપ શ્ચાયામ ્િકરષ્યામઃ સ્વ ૈશ્ચત્ર ૈવાિિપકેયિૈઃ ૨૩ 

યા કહ નઃ સતતમ ્પુકત્ત વેત મન્ત્રા૭નુસાકરણી 

ત્વ ત્રુતે સા રુતા વત્સ વન વાસા૭નુસાકરણી ૨૪ 

હ્રતુયે ષ્વેવ કતષ્ટકન્ત વેતા યે નઃ પરમ્ તનમ ્

વત્સ્યમ્ત૭કપ રુહે ષ્વવે તારા શ્ચાકરત્ર રકક્ષતાઃ ૨૫ 

ન પુન કનિશ્ચયઃ િાયિ સ્ત્વ ત્િતૌ સુરુતા મકતઃ 

ત્વકય તમિ વ્યપકે્ષે ત ુકિમ્ સ્યા ત્તમિમ ્અપેકક્ષતમુ્ ૨૬ 

યાકચતો નો કનવતિસ્વ હમ્સ શુક્લ કશરોરુહૈઃ 

કશરોકપ કનિપ્રુતાચાર મહી પતન પામ્સલુૈઃ ૨૭ 

પહૂનામ ્કવતતા યજ્ઞા કત્વજાનામ્ ય ઇહાિતાઃ 

તેષામ ્સમાકપ્ત: આયત્તા તવ વત્સ કનવતિને ૨૮ 

પકક્તમકન્ત કહ પૂતાકન િમ્િમા િમ્િમાકન ચ 

યાચમાનેષુ તેષુ ત્વમ ્પકક્તમ્ પક્તેષુ તશિય ૨૯ 

અનુિમ્તમુ ્અશક્તા સ્ત્વામ્ મૂલ:ૈ ઉત્ત્રતુ વકેિકપઃ 

ઉન્નતા વાય ુવેિેન કવરોશ ન્તીવ પાતપાઃ ૩0 

કનશ્ચે ષ્ટા૭૭હાર સમ્ચારા વ્રુક્ષૈિ સ્તાન કવકષ્ટતાઃ 

પકક્ષણો૭કપ પ્રયાચન્તે સવિ પૂતા૭નુિકમ્પનમ ્૩૧ 

એવમ્ કવરોશતામ ્તેષામ્ કત્વજાતીનામ્ કનવતિન ે

તત્રુશ ેતમસા તત્ર વારય ન્તીવ રાિવમ્ ૩૨ 

તત સ્સુમમ્ત્રો૭કપ રતા કત્વમુચ્ય   

શ્રાન્તાન્ હયાન્ સમ્પકરવત્યિ શીરમ ્ 

પીતોતિામ ્સ્તોય પકરપ્લુ તામ્િાન્    

અચારય૭ત્વ ૈતમસા કવતૂર ે   ૩૩   

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે પમ્ચ ત્વાકરમ્શ સ્સિિ : 

ષટ્ ચવિાત્િમ્શ સ્સર્ક : 

તત સ્ત ુતમસા તીરમ્ રમ્યમ ્આકશ્રત્ય રાિવઃ 

સીતામ્ ઉત્વીક્ષ્ય સૌકમકત્રમ્ ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૧ 

ઇયમ ્અત્ય કનશા પૂવાિ સૌકમત્રે પ્રકસ્તતા વનમ ્

વન વાસ સ્ય પત્રમ ્ત ેસ નોત્િકણ્ટતુમ્ અહિકસ ૨ 

પશ્શ્ય શૂન્યા૭ન્યરણ્યાકન રુતન્તીવ સમન્તતઃ 

યતા કનલયમ ્આયકત્પ કનિલીનાકન મ્રુિ કત્વિઃૈ  ૩ 

અત્યા૭યોત્યા ત ુનિરી રાિતાની કપતુ મિમ 

સ સ્ત્રી પમુ્સા િતાન્ અસ્મા ન્શોકચષ્યકત ન સમ્શયઃ ૪ 

અનુરક્તા કહ મનજુા રાજાનમ્ પહુકપ િુિણ:ૈ 
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ત્વામ ્ચ મામ ્ચ નર વ્યાર શત્રુક્ન પારતૌ તતા ૫  

કપતરમ્ ચા૭નુશોચાકમ માતરમ ્ચ યશકસ્વનીમ ્

અકપ વા અમ્તૌ પવેતામ્ ત ુરુતમ્તૌ તા વ૭પીક્ષ્ણશ: ૬ 

પરતઃ િલુ તમાિત્મા કપતરમ ્માતરમ ્ચ મે 

તમાિ૭તિ િામ સકહતૈ વાિક્યૈ: આશ્વાસકયષ્યકત ૭ 

પરત સ્યા૭નુ્રશમ્સત્વમ ્સકમ્ચન્ત્યા૭હમ ્પુનઃ પુનઃ 

ના૭નુશોચાકમ કપતરમ ્માતરમ ્ચા૭કપ લક્ષ્મણ ૮ 

ત્વયા િાયિમ્ નર વ્યાર મામ્ અનુવ્રિતા રુતમ્ 

અન્વષે્ટવ્યા કહ વૈતહે્યા રક્ષણા૭ત ેસહાયતા ૯ 

અકત્પ: એવ ત ુસૌકમત્રે વત્સ્યા મ્ય૭ત્ય કનશામ ્ઇમામ ્

એત કત્ત રોચતે મહ્યમ ્વન્યે૭કપ કવકવતે સકત ૧0 

એવમ્ ઉક્ત્વા ત ુસૌકમકત્રમ્ સુમન્ત્રમ ્અકપ રાિવઃ 

અપ્રમત્ત સ્ત્વમ ્અશ્વેષ ુપવ સૌમ્ય ેત્યુવાચ હ ૧૧ 

સો૭શ્વાન્ સુમન્ત્રઃ સમ્યમ્ય સૂય૭ેસ્તમ ્સમુપાિત ે

પ્રપૂત યવસાન્ રુત્વા પપૂવ પ્રત્ય૭નન્તરઃ ૧૨ 

ઉપાસ્યતુ કશવામ ્સમ્ત્યામ્ ત્રુષ્વા રાકત્રમ ્ઉપકસ્તતામ ્

રામ સ્ય શયનમ્ ચરે સતૂઃ સૌકમકત્રણા સહ ૧૩ 

તામ ્શય્યામ ્તમસા તીર ેવીક્ષ્ય વ્રકુ્ષ તળૈઃ રુતામ ્

રામઃ સૌકમકત્રણા સાતિમ્ સ પાયિઃ સકમ્વવેશ હ ૧૪ 

સ પાયિમ્ સમ્પ્રસપુ્તમ્ તમ્ પ્રાતરમ ્વીક્ષ્ય લક્ષ્મણઃ 

િતયા માસ સૂતાય રામ સ્ય કવકવતાન્ િુણાન્ ૧૫ 

જારતો હ્યવે તામ ્રાકત્રમ ્સૌકમત્રે: ઉકતતો રકવઃ 

સૂત સ્ય તમસા તીર ેરામ સ્ય પ્રુવતો િુણાન્ ૧૬ 

િોિુલા૭૭િુલ તીરાયા સ્તમસાયા કવતૂરતઃ 

અવસત્ તત્ર તામ ્રાકત્રમ્ રામઃ પ્રરુકતકપઃ સહ ૧૭ 

ઉત્તાય ત ુમહાતજેાઃ પ્રરુતી સ્તા કનશામ્ય ચ 

અપ્રવી ત્પ્રાતરમ્ રામો લક્ષ્મણમ્ પણુ્ય લક્ષણમ ્૧૮ 

અસ્મ ત્વ્યપકે્ષાન્ સૌકમત્રે કનરપેક્ષાન્ રુહે ષ્વ૭કપ 

વુ્રક્ષ મૂલેષ ુસમ્સુપ્તાન્ પશ્શ્ય લક્ષ્મણ સામ્પ્રતમ્ ૧૯ 

ય તૈતે કનયમમ્ પૌરાઃ િુવિ ન્ત્ય૭સ્મ કન્નવતિને 

અકપ પ્રાણાન્ અકસષ્યકન્ત ન ત ુત્યક્ષ્યકન્ત કનશ્ચયમ્ ૨0 

યાવતેવ ત ુસમ્સપુ્તા સ્તાવતેવ વયમ્ લિુ 

રતમ ્આરુહ્ય િચ્ચામઃ પન્તાનમ્ અિુતોપયમ્ ૨૧ 

અતો પૂયો૭કપ નતેાનીમ્ ઇક્ષ્વાિુ પુર વાકસનઃ 
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સ્વપયે:ુ અનુરક્તા મામ ્વુ્રક્ષ મૂલાકન સકમ્શ્રતાઃ ૨૨ 

પૌરા હ્યાત્મ રુતા ત્તુઃિા કત્વપ્રમોક્ષ્યા  નુ્રપાત્મિઃૈ 

ન ત ેિ લ્વા૭૭ત્મના યોજ્યા તુઃિેન પુર વાકસનઃ ૨૩ 

અપ્રવી લ્લક્ષ્મણો રામમ્ સાક્ષા ત્તમિમ ્ઇવ કસ્તતમ ્

રોચતે મે મહા પ્રાજ્ઞ કક્ષપ્રમ્ આરુહ્યતામ ્ઇકત ૨૪ 

અત રામો૭પ્રવીત્ શ્રીમાન્ સુમમ્ત્રમ ્યજુ્યતામ ્રત: 

િકમષ્યાકમ તતો૭રણ્યમ ્િચ્ચ શીર કમત: પ્રપો ૨૫ 

સૂત સ્તતઃ સમ્ત્વકરતઃ સ્યન્તનમ્ ત ૈહિયોત્તમૈઃ 

યોિકયત્વા૭ત રામાય પ્રાઞ્િકલઃ પ્રત્યવેતયત્ ૨૬ 

અયમ ્યુક્તો મહા પાહો રત સ્ત ેરકતનામ ્વર  

ત્વ મારોહસ્વ પત્રમ ્ત ેસ સીત સ્સહ લક્ષ્મણ: ૨૭ 

તમ્ સ્યમ્તન મ૭કતષ્ટાય રાિવ સ્સપકરચ્ચત: 

શીરિામ ્આિુલાવતાિમ ્તમસા મતર ન્નતીમ્ ૨૮ 

સ સમ્તીયિ મહા પાહુ શ્રીમાન્ કશવ મિમ્ટિમ ્ 

પ્રાપત્યત મહા માિિ  મ૭પયમ્ પય તકશિનામ ્૨૯ 

મોહના૭તિમ્ ત ુપૌરાણામ્ સૂતમ્ રામો૭પ્રવી ત્વચઃ 

ઉતઙ્મુિઃ પ્રયાકહ ત્વમ ્રતમ્ આસ્તાય સારતે ૩0 

મુહૂતિમ્ ત્વકરતમ ્િત્વા કનિિતય રતમ્ પનુઃ 

યતા ન કવત્યુઃ પૌરા મામ્ તતા િુરુ સમાકહતઃ ૩૧ 

રામ સ્ય વચનમ ્શુ્રત્વા તતા ચરે સ સારકતઃ 

પ્રત્યા૭૭િમ્ય ચ રામ સ્ય સ્યન્તનમ્ પ્રત્યવેતયત્ ૩૨ 

તૌ સમ્પ્રયકુ્તમ્ ત ુરતમ ્સમા કસ્તતૌ   

તતા સ સીતૌ રિુવમ્શ વતિનૌ  

પ્રચોતયા માસ તત સ્તરુમ્િમાન્    

સ સારકત યેન પતા તપો વનમ ્ ૩૩ 

તત: સમાસ્તાય રતમ ્મહા રત:    

સ સારકત તાિશરકત વિનમ્ યયૌ  

ઉતઙ્મુિમ ્તમ્ ત ુરતમ ્ચિાર    

પ્રયાણ મામ્િળ્ય કનકમત્ત તશિનાત્ ૩૪ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ષટ્ ચત્વાકરમ્શ સ્સિિ : 

સપ્ત ચવિાત્િમ્શ સ્સર્ક : 

પ્રપાતાયામ્ ત ુશવિયાિમ ્પૌરા સ્ત ેરાિવો કવના 

શોિોપહત કનશ્ચેષ્ટા પપવૂ ુહિત ચેતસઃ ૧ 

શોિ જા૭શુ્ર પકરત્યૂના વીક્ષમાણા સ્તત સ્તતઃ 
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આલોિમ ્અકપ રામ સ્ય ન પશ્શ્યકન્ત સ્મ તુઃકિતાઃ ૨ 

ત ેકવષા તા૭૭તિ વતના રકહતા સ્તને તીમતા  

રુપણા: િરુણા વાચો વતકમ્ત સ્મ મનકસ્વન: ૩ 

કત િસ્ત ુિલુ કનત્રામ્ તામ્ ય યા૭પહ્રતુ ચેતસ: 

ના૭ત્ય પશ્શ્યામહે રામમ્ પ્રુતૂ રસ્િમ ્મહા પિુમ ્૪ 

િતમ્ નામ મહા પાહુ સ્સ તતા૭કવતત કરય: 

પક્તમ્ િનમ્ પકરત્યજ્ય પ્રવાસમ ્રાિવો િત: ૫ 

યો ન સ્સતા પાલયકત કપતા પતુ્રા કનવૌરસાન્  

િતમ્ રિૂણામ્ સ શે્રષ્ટ સ્ત્યક્ત્વા નો કવકપનમ્ િત: ૬ 

ઇહૈવ કનતનમ ્યામો મહા પ્રસ્તાન મેવ વા  

રામેણ રકહતાનામ ્કહ કિમ૭તિમ્ જીકવતમ ્કહ ન: ૭ 

સકમ્ત શુષ્િાકણ િાષ્ટાકન પ્રપતૂાકન મહાકમ્ત ચ  

ત:ૈ પ્રજ્વાલ્ય કચતામ ્સવ ેપ્રકવશામો૭ત પાવિમ ્૮ 

કિમ્ વક્ષ્યામો મહા પાહુ રનસૂય: કપ્રયમ ્વત: 

નીત સ્સ રાિવો૭સ્માકપ કરકત વક્તુમ્ િતમ્ ક્ષમમ ્૯ 

સા નનૂમ્ નિરી તીના ત્રુષ્વા૭સ્માન્ રાિવમ્ કવના  

પકવષ્યકમ્ત કનરા૭૭નમ્તા સ સ્ત્રી પાલ વયોકતિા ૧0 

કનયાિતા સ્તને વીરણે સહ કનત્યમ ્કિતા૭૭ત્મના  

કવહીના સ્તને ચ પુન: િતમ્ પશ્શ્યામ તામ ્પુરીમ ્૧૧ 

ઇતીવ પહુતા વાચો પાહુ મુત્યમ્ય ત ેિના: 

કવલપમ્ત સ્મ તુિા૭૭તાિ કવવત્સા ઇવ તનેવ: ૧૨    

તતો માિાિ૭નુસારણે િત્વા કિકમ્ચત્ ક્ષણમ્ પનુઃ 

માિિ  નાશા કત્વષાતેન મહતા સમકપપ્લતુાઃ ૧૩ 

રતસ્ય માિિ  નાશેન ન્યવતિન્ત મનકસ્વનઃ 

કિમ્ ઇતમ્ કિમ્ િકરષ્યામો તૈવ ેનોપહતા ઇકત ૧૪ 

તતો યતા િતે નૈવ માિેણ ક્લાન્ત ચેતસઃ 

અયોત્યામ્ અિમન્ સવે પુરીમ ્વ્યકતત સજ્જનામ ્૧૫ 

આલોક્ય નિરી તામ ્ચ ક્ષય વ્યાિુલ માનસા:  

આવતિયમ્ત ત૭ેશૂ્રકણ નયનૈ: શોિ પીકટતૈ: ૧૬ 

એષા રામેણ નિરી રકહતા ના૭કત શોપતે  

આપિા િરુટે નેવ હ્રતાત્ ઉત્ત્રતુ પન્નિા ૧૭ 

ચમ્ત્ર હીન કમવા૭૭િાશમ્ તોય હીન કમવા૭૭ણિવમ ્

અપશ્શ્ય કન્નહતાનમ્તમ ્નિરમ્ ત ેકવચેતસ: ૧૮ 

ત ેતાકન વેશ્શ્માકન મહા તનાકન   



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 122 of 276 
 

તુઃિેન ત:ુિોપ હતા કવશન્ત: 

નૈવ પ્રિજ્ઞુ સ્સ્વ િનમ્ પરમ્ વા    

કનરીક્ષ માણા: પ્રકવનષ્ટ હષાિ:  ૧૯ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે સપ્ત ચત્વાકરમ્શ સ્સિિ : 

અષ્ટ ચવિાત્િમ્શ સ્સર્ક : 

તેષા મેવમ ્કવષણ્ણાનામ્ પીકટતાના મતીવ ચ  

પાષ્પ કવપ્લુત નેત્રાણામ ્સશોિાનામ ્મુમૂષિયા ૧ 

અનુિમ્ય કનવ્રુત્તાનામ ્રામમ્ નિર વાકસનામ ્

ઉત્િતાનીવ સત્ત્વાકન પપૂવ:ુ અમનકસ્વનામ્ ૨ 

સ્વમ ્સ્વમ ્કનલયમ્ આિમ્ય પુત્ર તારઃૈ સમાવ્રતુાઃ 

અશૂ્રકણ મુમુચુઃ સવે પાષ્પેણ કપકહતાનનાઃ ૩ 

ન ચા૭હ્રષુ્યન ્ન ચા૭મોતન્ વકણિો ન પ્રસારયન ્

ન ચા૭શોપન્ત પણ્યાકન ના પચન્ રુહ મેકતનઃ ૪ 

નષ્ટમ ્ત્રુષ્વા ના૭પ્યનન્તન્ કવપલુમ ્વા તના૭૭િમમ્ 

પુત્રમ ્પ્રતમિમ ્લપ્ત્વા િનની ના૭પ્યનન્તત ૫ 

રુહે રુહે રુતન્ત્ય શ્ચ પતાિરમ્ રુહમ ્આિતમ્ 

વ્યિહિયન્ત તુઃિાતાિ વાકક્પ સ્તોત્રૈ: ઇવ કત્વપાન ્૬ 

કિમ્ ન ુતેષામ ્રુહૈઃ િાયિમ્ કિમ્ તારઃૈ કિમ્ તનને વા 

પુત્રૈ વાિ કિમ્ સુિૈ વાિ૭કપ યે ન પશ્શ્યકન્ત રાિવમ ્૭ 

એિઃ સત્પુરુષો લોિે લક્ષ્મણઃ સહ સીતયા 

યો૭નુિચ્ચકત િાિુત્સ્તમ ્રામમ્ પકરચરન્ વન ે૮ 

આપિાઃ રુત પણુ્યા સ્તાઃ પકત્મન્ય શ્ચ સરાકમ્સ ચ 

યેષ ુસ્નાસ્યકત િાિુત્સ્તો કવિાહ્ય સકલલમ્ શકુચ ૯ 

શોપકયષ્યકન્ત િાિુત્સ્તમ્ અટવ્યો રમ્ય િાનનાઃ 

આપિા શ્ચ મહા નૂપાઃ સાનુમન્ત શ્ચ પવિતાઃ ૧0 

િાનનમ્ વા૭કપ શૈલમ ્વા યમ ્રામો૭કપિકમષ્યકત 

કપ્રયા૭કતકતમ્ ઇવ પ્રાપ્તમ્ નનૈમ્ શક્ષ્યકન્ત અકચિતુમ્ ૧૧   

કવકચત્ર િુસુમા પીટા પહુ મઞ્િકર તાકરણઃ 

રાિવમ્ તશિકયષ્યકમ્ત નિા પ્રમર શાકલન: ૧૨ 

અિાલે ચા૭કપ મુક્યાકન પુષ્પાકણ ચ પલાકન ચ 

તશિકયષ્યન્ત્ય૭નુરોશાત્ કિરયો રામમ ્આિતમ ્૧૩ 

પ્રસ્રકવષ્યકમ્ત તોયાકન કવમલાકન મહીતરા: 

કવતશિયન્તો કવકવતાન્ પૂય કશ્ચત્રામ ્શ્ચ કનિિરાન્  

પાતપાઃ પવિતા૭રેષુ રમકયષ્યકન્ત રાિવમ્ ૧૪ 
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યત્ર રામો પયમ ્ના૭ત્ર નાકસ્ત તત્ર પરાપવઃ 

સ કહ શૂરો મહા પાહુઃ પુત્રો તશરત સ્ય ચ ૧૫ 

પુરા પવકત નો તૂરા ત૭નુિચ્ચામ રાિવમ્ ૧૬ 

પાત ચ્ચાયા સુિા પતુિ સ્તાત્રુશ સ્ય મહાત્મનઃ 

સ કહ નાતો િનસ્યા સ્ય સ િકતઃ સ પરાયણમ ્૧૭ 

વયમ્ પકરચકરષ્યામઃ સીતામ્ યયૂમ ્ત ુરાિવમ ્

ઇકત પૌર કસ્ત્રયો પત્રૂિન્ તુઃિાતાિ સ્ત ત્તત૭પ્રુવન ્૧૮ 

યુષ્માિમ્ રાિવો૭રણ્ય ેયોિ ક્ષેમમ ્કવતાસ્યકત 

સીતા નારી િન સ્યા૭સ્ય યોિ ક્ષેમમ ્િકરષ્યકત ૧૯ 

િો ન્વનનેા૭પ્રતીતેન સોત્િકણ્ટત િનેન ચ 

સમ્પ્રીયેતા૭મનોજ્ઞને વાસેન હ્રતુ ચેતસા ૨0 

િૈિેય્યા યકત ચે ત્રાજ્યમ ્સ્યા ત૭તમ્યિમ ્અનાતવત ્

ન કહ નો જીકવતે ના૭તિઃ િુતઃ પુત્રૈઃ િુતો તનૈઃ ૨૧ 

યયા પતુ્ર શ્ચ પતાિ ચ ત્યક્તા વૈશ્વયિ િારણાત ્

િતમ્ સા પકરહર ેતન્યમ્ િૈિેયી િુલ પામ્સની ૨૨ 

િૈિેય્યા ન વયમ્ રાજે્ય પ્રુતિા કનવસેમકહ 

જીવન્ત્યા જાતુ જીવન્ત્યઃ પુત્રૈ ર૭કપ શપામહે ૨૩ 

યા પુત્રમ ્પાકતિવને્ત્ર સ્ય પ્રવાસયકત કનરુિણા 

િ સ્તામ્ પ્રાપ્ય સુિમ ્જીવે ત૭તમ્યાિમ્ તુષ્ટ ચાકરણીમ ્૨૪ 

ઉપત્રુત કમતમ્ સવિ મ૭નાલમ્પ મ૭નાયિમ ્ 

િૈિેય્યા કહ રુતે સવિમ ્કવનાશ મુપયાસ્યકત ૨૫ 

ન કહ પ્રવ્રકિતે રામ ેજીકવષ્યકત મહીપકતઃ 

મ્રુતે તશરતે વ્યક્તમ્ કવલાપ સ્તત૭નન્તરમ ્૨૬ 

ત ેકવષમ્ કપપતા૭૭લોય ક્ષીણ પણુ્યાઃ સુતુિિતાઃ 

રાિવમ્ વા૭નુિચ્ચત્વમ ્અશુ્રકતમ્ વા૭કપ િચ્ચત ૨૭ 

કમત્યા પ્રવ્રાકિતો રામઃ સ પાયિઃ સહ લક્ષ્મણઃ 

પરત ેસકન્નસ્રુષ્ટાઃ સ્મઃ સૌકનિે પશવો યતા ૨૮ 

પૂણિ ચમ્ત્રા૭૭નન શ્શ્યામો િૂટ િત્રુ રકરમ્તમ: 

આજાન ુપાહુ: પત્મા૭ક્ષો રામો લક્ષ્મણ પૂવિિ: ૨૯ 

પૂવાિ૭કપપાષી મતુર સ્સત્ય વાતી મહા પલ: 

સૌમ્ય શ્ચ સવિ લોિ સ્ય ચમ્ત્રવકત્પ્રય તશિન: ૩0 

નૂનમ ્પરુુષ શાતૂિલો મત્ત માતમ્િ કવરમ: 

શોપકયષ્ય ત્ય૭રણ્યાકન કવચરન્ સ મહારત: ૩૧ 

તા સ્તતા કવલપ ન્ત્યસ્તુ નિર ેનાિર કસ્ત્રયઃ 
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ચુરુશ ુપ્રુિશ સમ્તપ્તા મ્રુત્યો કરવ પયા૭૭િમ ે૩૨ 

ઇત્યેવમ્ કવલપમ્તીનામ ્સ્ત્રીણામ્ વશે્શ્મસ ુરાિવમ ્ 

િિામા૭સ્તમ્ કતનિરો રિની ચા૭પ્યવતિત ૩૩ 

નષ્ટ જ્વલન સમ્તાપા પ્રશામ્તા ત્યાય સત્િતા  

કતમેરણેા૭કપકલપ્તને તતા સા નિરી પપૌ ૩૪ 

ઉપશામ્ત વકણક્પણ્યા નષ્ટ હષાિ કનરા૭૭શ્રયા  

અયોત્યા નિરી ચા૭૭સી ન્નષ્ટ તાર કમવા૭મ્પરમ્ ૩૫ 

તતા કસ્ત્રયો રામ કનકમત્ત મા૭૭તુરા  

યતા સતુે પ્રાતકર વા કવવાકસત ે

કવલપ્ય તીના રુરુતુ કવિચેતસઃ  

સુતૈ  કહિ  તાસામ્ અકતિો કહ સો૭પવત ્૩૬ 

પ્રશામ્ત િીતો ત્સવ નુ્રત્ત વાતના   

વ્યપાસ્ત હષાિ કપકહતા૭૭પણોતયા  

તતા હ્યયોત્યા નિરી પપૂવ    

સા મહાણિવ સ્સમ્ક્ષુકપતોતિો યતા ૩૭ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે અષ્ટ ચત્વાકરમ્શ સ્સિિ : 

એર્ોન પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

રામો૭કપ રાકત્ર શેષેણ તેનૈવ મહ ત૭ન્તરમ્ 

િિામ પુરુષ વ્યારઃ કપતુર્ આજ્ઞામ ્અનુસ્મરન્ ૧ 

તતૈવ િચ્ચત સ્તસ્ય વ્યપાયા ત્રિની કશવા 

ઉપાસ્ય સ કશવામ ્સમ્ત્યામ્ કવષયાન્તમ ્વ્યિાહત ૨ 

રામાન્ કવરુષ્ટ સીમામ ્સ્તાન્ પુકષ્પતાકન વનાકન ચ 

પશ્શ્ય ન્નકતયયૌ શીરમ ્શર:ૈ ઇવ હયોત્તમૈઃ 

શુ્રણ્વન્ વાચો મનુષ્યાણામ્ રામ સમ્વાસ વાકસનામ્ ૩ 

રાજાનમ્ કતિ્ તશરતમ ્િામ સ્ય વશ માિતમ્ 

હા નુ્રશમ્સા૭ત્ય િૈિેયી પાપા પાપા૭નુપકન્તની ૪ 

તીક્ષ્ણા સકમ્પન્ન મયાિતા તીક્ષ્ણે િમિકણ વતિત ે

યા પુત્રમ ્ઈત્રુશમ્ રાજ્ઞઃ પ્રવાસયકત તાકમિિમ ્૫ 

વન વાસ ેમહા પ્રાજ્ઞમ ્સા૭નુરોશમ ્કિતેકમ્ત્રયમ્ 

િતમ્ નામ મહા પાિા સીતા િનિ નકમ્તની ૬ 

સતા સુિે ષ્વ૭કપરતા ત:ુિા ન્ય૭નુપ કવષ્યકત 

અહો તશરતો રાજા કનસ્સ્નહે સ્સ્વ સતુમ્ કપ્રયમ ્૭ 

પ્રજાના મ૭નિમ ્રામમ્ પકરત્યક્તુ કમહેચ્ચકત   

એતા વાચો મનુષ્યાણામ્ રામ સમ્વાસ વાકસનામ ્૮ 
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શુ્રણ્વ ન્નકત યયૌ વીરઃ િોસલાન્ િોસલેશ્વરઃ ૯ 

તતો વતેશ્રુકતમ ્નામ કશવ વાકર વહામ ્નતીમ ્

ઉત્તી યાિ૭કપ મુિઃ પ્રાયા તિસ્ત્યાત્યુકષતામ્ કતશમ્ ૧0 

િત્વા ત ુસુકચરમ ્િાલમ ્તતઃ શીત િલામ્ નતીમ ્

િોમતીમ ્િોયતુા નૂપામ ્અતરત્ સાિરમ્િમામ ્૧૧ 

િોમતીમ ્ચા પ્ય૭કતરમ્ય રાિવઃ શીરિૈર ્હયૈઃ 

મયૂર હમ્સાકપ રુતામ ્તતાર સ્યકન્તિામ ્નતીમ્ ૧૨ 

સ મહીમ ્મનનુા રાજ્ઞા તત્તામ્ ઇક્ષ્વાિવે પુરા 

સ્પીતામ્ રાષ્ટર ા વ્રતુામ ્રામો વૈતેહીમ ્અન્વતશિયત્ ૧૩ 

સૂત  ઇત્યેવ ચા૭૭પાષ્ય સારકતમ ્તમ્ અપીક્ષ્ણશઃ 

હમ્સ મત્ત સ્વરઃ શ્રીમાન ્ઉવાચ પુરુષષિપઃ ૧૪ 

િતા૭હમ ્પનુર્ આિમ્ય સરય્વાઃ પુકષ્પતે વન ે

મ્રુિયામ ્પયિકટષ્યાકમ માત્રા કપત્રા ચ સમ્િતઃ ૧૫ 

રાિષીણામ્ કહ લોિે૭કસ્મન્ રત્યતિમ્ મ્રુિયા વને  

િાલે વ્રુતામ ્તામ ્મનિુ ૈતિકન્વનામ્ અકપિાકમ્ક્ષતામ્ ૧૬ 

ના૭ત્યતિમ્ અકપિામ્ક્ષાકમ મ્રુિયામ ્સરય ૂવન ે

રકત હ્યષેા૭તુલા લોિે રાિકષિ િણ સમ્મતા ૧૭  

સ તમ્ અત્વાનમ્ ઐક્ષ્વાિઃ સૂતમ્ મતુરયા કિરા 

તમ્ તમ્ અતિમ્ અકપપ્રતે્ય યયૌ વાક્યમ ્ઉતીરયન્ ૧૮ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિોન પમ્ચાશ સ્સિિ : 

પમ્ચાશ સ્સિિ : 

કવશાલાન્ િોસલાન્ રમ્યાન્ યાત્વા લક્ષ્મણ પૂવિિઃ 

અયોત્યા૭કપ મુિો તીમાન્ પ્રામ્િકલ વાિક્ય મપ્રવીત્ ૧ 

આપ્રુચ્ચે ત્વામ ્પુકર શે્રષ્ટે િાિુસ્ત પકરપાકલતે  

તૈવતાકન ચ યાકન ત્વામ ્પાલયમ્ત્યા વસકમ્ત ચ  ૨ 

કનવ્રતુ્ત  વન વાસ સ્ત્વા મનુ્રણો િિતી પતે: 

પુન ત્રિક્ષ્યાકમ માત્રા ચ કપત્રા ચ સહ સમ્િત: ૩ 

તતો રુકતર તામ્રાક્ષો પિુ મુત્યમ્ય તકક્ષણમ ્ 

અશુ્ર પૂણિ મુિો તીનો૭પ્રવી જ્જાનપતમ્ િનમ્ ૪ 

અનુરોશો તયા ચૈવ યતા૭હિમ ્મકય ન: રુત: 

કચરમ્ તુઃિસ્ય પાપીયો િમ્યતામ્ અતિ કસત્તયે  ૫ 

ત૭ેકપવાત્ય મહાત્માનમ ્રુત્વા ચા૭કપ પ્રતકક્ષણમ્  

કવલપમ્તો નરા િોરમ ્વ્યકતષ્ટમ્ત િકચ ત્િકચત્ ૬ 

તતા કવલપતામ ્તષેામ ્અત્રુપ્તાનામ્ ચ રાિવ: 
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આચક્ષ ુકવિષયમ ્પ્રાયા ત્યતા૭િિ : ક્ષણતામુિે ૭ 

તતો તાન્ય તનો પેતાન ્તાન શીલ િનાન્ કશવાન્  

અિુતકશ્ચ ત્પયા ન્રમ્યામ્ શ્ચૈત્ય યૂપ સમાવ્રુતાન્ ૮ 

ઉત્યાના૭૭મ્રવણો પેતાન્ સમ્પન્ન સકલલા૭૭શયાન્  

તુષ્ટ પષુ્ટ િના િીણાિન્ િોિુલાિુલ સેકવતાન્ ૯ 

લક્ષણીયા ન્નરને્ત્રાણામ્ પ્રહ્મ િોષા૭કપ નાકતતાન ્

રતેન પરુુષ વ્યાર: િોસલા નત્યવતિત ૧0 

મત્યેન મુકતતમ ્સ્પીતમ ્રમ્યોત્યાન સમાિુલમ ્ 

રાજ્યમ ્પોક્યમ ્નરને્ત્રાણામ્ યયૌ ત્રકુત મતામ ્વર: ૧૧ 

તત્ર કત્રપતિામ ્કતવ્યામ ્કશવ તોયા મ૭શૈવલામ્  

તતશિ રાિવો િમ્િામ ્પણુ્યમ ્રુકષ કનષેકવતામ ્૧૨ 

આશ્રમ:ૈ અકવ તૂરસ્તૈ શ્શ્શ્રી મકત્પ: સમલમ્રુતામ ્

િાલે૭પ્સરોકપ હ્રુિ ષ્ટાકપ સ્સેકવતામ્પો હ્રતામ ્કશવામ્ ૧૩ 

તેવ તાનવ િમ્તવ:ૈ કિન્નર:ૈ ઉપશોકપતામ ્ 

નાના િમ્તવિ પત્નીકપ: સેકવતામ્ સતતમ ્કશવામ્ ૧૪ 

તેવ રીટ શતા િીણાિમ ્તેવો ત્યાન શતા યતુામ ્ 

તેવા૭તિમ્ આિાશ િમામ્ કવક્યાતામ ્તેવ પકત્મનીમ્ ૧૫ 

િલા િાતા૭ટ્ટહાસોરામ ્પેન કનમિલ હાકસનીમ ્ 

િકચ ત્વણેી રુત િલામ્ િકચ તા૭૭વતિ શોકપતામ્ ૧૬ 

િકચત્ કસ્તકમત િમ્પીરામ ્િકચત્ વેિ િલાિુલામ્   

િકચ ત્િમ્પીર કનિોષામ્ િકચ ત્પૈરવ કનસ્સ્વનામ્ ૧૭ 

તેવ સમ્િા૭૭પ્લુત િલામ્ કનમિલો ત્પલ શોકપતામ ્ 

િકચત્ આપોિ પુકળનામ્ િકચ કન્નમિલ વાલુિામ ્૧૮ 

હમ્સ સારસ સમ્િુષ્ટામ ્ચરવાિોપ િૂકિતામ્  

સતામતૈ શ્ચ કવહિૈ ર૭કપસન્નાકત તા૭ન્તરામ ્૧૯  

િકચ ત્તીર રુહૈ: વ્રુક્ષૈ: માલાકપ ર૭કપશોકપતામ ્ 

િકચત્ પલુ્લોત્પલ ચ્ચન્નામ્ િકચત્ પત્મ વનાિુલામ્ ૨0 

િકચત્ િુમુત ષમ્ટૈ શ્ચ િુટ્મલૈ: ઉપશોકપતામ્  

નાના પુષ્પ રિો ત્વસ્તામ્ સમતા કમવ ચ િકચત્ ૨૧ 

વ્યપતે મલ સમ્િાતામ ્મકણ કનમિલ તશિનામ ્ 

કતશા િિ ૈવિન િિ ૈમિત્તૈ શ્ચ વર વારણૈઃ ૨૨ 

તેવોપવાહ્ય શ્ચ મુહુ સ્સન્નાકતત વના૭ન્તરામ ્ 

પ્રમતા કમવ યત્નને પૂકષતામ્ પષૂણોત્તમ:ૈ ૨૩ 

પલૈ: પુષ્પ:ૈ કિસલય ૈવ્રુિતામ્ િુલ્મ ૈકત્વિિ ૈસ્તતા 
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કશમ્શુમાર ૈશ્ચ નરૈ શ્ચ પિુમ્િૈ શ્ચ કનષેકવતામ ્૨૪ 

કવષ્ણ ુપાત ચ્યતુામ ્કતવ્યામ્ અપાપામ્ પાપ નાશનીમ ્

( તામ ્શમ્િર િટા િૂટા ત્પ્રષ્ટામ ્સાિર તિેસા ) 

સમુત્ર મકહષીમ ્િમ્િામ ્સારસ રૌમ્ચ નાકતતામ ્ 

આસસાત મહા પાહુઃ શુ્રકઙ્કપેરપુરમ્ પ્રકત ૨૫ 

તામ ્ઊકમિ િકલલા૭૭વતાિમ્ અન્વવેક્ષ્ય મહારતઃ 

સુમન્ત્રમ ્અપ્રવીત્ સતૂમ્ ઇહૈ વા૭ત્ય વસામહે ૨૬ 

અકવતૂરાત્ અયમ ્નત્યા પહુ પુષ્પ પ્રવાળવાન ્

સુમહાન્ ઇઙુ્કતી વ્રુક્ષો વસામો૭ત્રૈવ સારતે ૨૭ 

ત્રક્ષ્યામ સ્સકરતામ્ શે્રષ્ટામ્ સમ્માન્ય સકલલામ ્કશવામ્  

તેવ તાનવ િમ્તવિ મ્રુિ માનુષ પકક્ષણામ ્૨૮ 

લક્ષ્મણ શ્ચ સુમન્ત્ર શ્ચ પાટમ ્ઇકત એવ રાિવમ્ 

ઉક્ત્વા તમ્ ઇઙુ્કતી વ્રુક્ષમ્ તતા ઉપયયતુર ્હયૈઃ ૨૯ 

રામો૭કપયાય તમ્ રમ્યમ્ વ્રુક્ષમ ્ઇક્ષ્વાિુ નન્તનઃ 

રતાત્ અવાતરત્ તસ્માત્ સ પાયિઃ સહ લક્ષ્મણઃ ૩0 

સુમન્ત્રો૭પ્યવતીયાિ સ્મા ન્મોચકયત્વા હયોત્તમાન ્

વુ્રક્ષ મૂલ િતમ્ રામમ ્ઉપતસ્તે રુતા૭ઞ્િકલઃ ૩૧ 

તત્ર રાજા િુહો નામ રામ સ્યા૭૭ત્મ સમઃ સિા 

કનષાત જાત્યો પલવાન ્સ્તપકત શ્ચેકત કવશુ્રતઃ ૩૨ 

સ શુ્રત્વા પુરુષ વ્યારમ્ રામમ્ કવષયમ ્આિતમ ્

વ્રુત્તૈઃ પકરવ્રતુો૭માત્યૈ જ્ઞાિકતકપ શ્ચા૭કપ ઉપાિતઃ ૩૩ 

તતો કનષાતા૭કતપકતમ ્ત્રુષ્વા તૂરાત્ ઉપકસ્તતમ ્

સહ સૌકમકત્રણા રામઃ સમાિચ્ચ ત્િુહેન સઃ ૩૪ 

તમ્ આતિઃ સમ્પકરષ્વજ્ય િુહો રાિવમ્ અપ્રવીત ્

યતા૭યોત્યા ત તેતમ ્ત ેરામ કિમ્ િરવાકણ ત ે ૩૫ 

ઈત્રુશમ ્કહ મહા પાહો િ: પ્રાપ્સ્યત્યકતકતમ્ કપ્રયમ ્૩૬ 

તતો િુણવ તન્નાત્યમ્ ઉપાતાય પ્રતુ કિતમ ્

અક્યિમ્ ચોપાનયત્ કક્ષપ્રમ્ વાક્યમ ્ચેતમ ્ઉવાચ હ ૩૭ 

સ્વાિતમ્ ત ેમહા પાહો ત વેયમ્ અકિલા મહી 

વયમ્ પ્રેષ્યા પવાન્ પતાિ સાતુ રાજ્યમ ્પ્રશાકત નઃ ૩૮ 

પક્ષ્યમ્ પોજ્યમ ્ચ પેયમ ્ચ લેહ્યમ ્ચેતમ ્ઉપકસ્તતમ ્

શયનાકન ચ મુક્યાકન વાકિનામ્ િાતનમ્ ચ ત ે૩૯ 

િુહમ ્એવમ્ પ્રુવાણમ્ તમ્ રાિવઃ પ્રત્યુવાચ હ 

અકચિતા શ્ચૈવ હ્રષુ્ટા શ્ચ પવતા સવિતા વયમ ્
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પત્પ્યામ્ અકપિમા ચ્ચવૈ સ્નહે સમ્તશિનને ચ ૪0 

પજુાપ્યામ્ સાતુ વ્રતુ્તાપ્યામ્ પીટયન્ વાક્યમ ્અપ્રવીત ્

કતષ્યા ત્વામ ્િુહ પશ્શ્યાકમ અરોિમ ્સહ પાન્તવૈઃ ૪૧ 

અકપ ત ેિશલમ ્રાષ્ટર ે કમત્રેષુ ચ તનષેુ ચ ૪૨ 

ય કત્ત્વતમ્ પવતા કિકમ્ચત્ પ્રીત્યા સમુપ િકલ્પતમ ્

સવિમ ્તત ્અનજુાનાકમ ન કહ વત ેપ્રકતરહે ૪૩ 

િુશ ચીરા૭કિન તરમ ્પલ મૂલા૭શનમ ્ચ મામ ્

કવકત્ત પ્રકણકહતમ્ તમે તાપસમ્ વન િોચરમ્ ૪૪ 

અશ્વાનામ ્િાતને ના૭હમ્ અતી ના૭ન્યેન િેનકચત ્

એતાવતા૭ત્ર પવતા પકવષ્યાકમ સુપૂકિતઃ ૪૫ 

એતે કહ તકયતા રાજ્ઞઃ કપતુ તિશરત સ્ય મે 

એતૈ સ્તુ કવકહતૈ: અશ્વ:ૈ પકવષ્યા મ્યહમ ્અકચિતઃ ૪૬ 

અશ્વાનામ ્પ્રકતપાનમ્ ચ િાતનમ્ ચૈવ સો૭ન્વશાત ્

િુહ સ્તત્રૈવ પરુુષામ ્સ્ત્વકરતમ્ તીયતામ ્ઇકત ૪૭ 

તત શ્ચીરોત્તરા સઙ્કઃ સમ્ત્યામ્ અન્વાસ્ય પકશ્ચમામ્ 

િલમ ્એવા૭૭તત ેપોજ્યમ્ લક્ષ્મણેના૭૭હ્રતુમ્ સ્વયમ્ ૪૮ 

તસ્ય પૂમૌ શયાન સ્ય પાતૌ પ્રક્ષાળ્ય લક્ષ્મણઃ 

સ પાયિ સ્ય તતો૭પ્યેત્ય તસ્તૌ વ્રુક્ષમ ્ઉપાકશ્રતઃ ૪૯ 

િુહો૭કપ સહ સતૂેન સૌકમકત્રમ્ અનુપાષયન ્

અન્વજાર ત્તતો રામમ્ અપ્રમત્તો તન ુતિરઃ ૫0 

તતા શયાન સ્ય તતો૭સ્ય તીમતો   

યશકસ્વનો તાશરત ેમિહાત્મનઃ 

અત્રુષ્ટ તુઃિ સ્ય સુિોકચત સ્ય સા  

તતા વ્યતીયાય કચરણે શવિરી  ૫૧ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે પમ્ચાશ સ્સિિ : 

એર્ પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

તમ્ જારતમ ્અ તમ્પેન પ્રાતુ: અતાિય લક્ષ્મણમ્ 

િુહઃ સમ્તાપ સમ્તપ્તો રાિવમ્ વાક્યમ ્અપ્રવીત્ ૧ 

ઇયમ ્તાત સુિા શય્યા ત્વ તતિમ્ ઉપિકલ્પતા 

પ્રત્યાશ્વકસકહ સાત્વ૭સ્યામ્ રાિ પુત્ર યતા સુિમ ્૨ 

ઉકચતો૭યમ ્િનઃ સવિઃ ક્લેશાનામ્ ત્વમ ્સુિોકચતઃ 

િુપ્ત્ય૭તિમ્ જાિકરષ્યામઃ િાિુત્સ્ત સ્ય વયમ્ કનશામ ્૩ 

ન કહ રામાત્ કપ્રયતરો મમા૭કસ્ત પુકવ િશ્ચન 

પ્રવી મ્યતેત ્અહમ ્સત્યમ્ સત્યે નૈવ ચ ત ેશપ ે૪ 
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અસ્ય પ્રસાતા તા૭૭શમ્સે લોિે૭કસ્મન્ સુમહ ત્યશઃ 

તમાિ૭વાકપ્તમ્ ચ કવપલુામ્ અતાિ વાકપ્તમ્ ચ િેવલામ્ ૫ 

સો૭હમ ્કપ્રય સિમ ્રામમ્ શયાનમ ્સહ સીતયા 

રકક્ષષ્યાકમ તનુ ષ્પાકણઃ સવિતો જ્ઞાકતકપઃ સહ ૬ 

ન કહ મે૭કવકતતમ્ કિકમ્ચ ત્વન૭ેકસ્મન્ ચરતઃ સતા 

ચતુરઙ્કમ ્હ્ય૭કપ પલમ ્સુમહત્ પ્રસહેમકહ ૭ 

લક્ષ્મણ સ્તમ્ તતોવાચ રક્ષ્યમાણા સ્ત્વયા નિ    

ના૭ત્ર પીતા વયમ ્સવે તમિમ્ એવા૭નુપશ્શ્યતા ૮ 

િતમ્ તાશરતૌ પૂમૌ શયાને સહ સીતયા 

શક્યા કનત્રા મયા લપ્તમુ ્જીકવતમ ્વા સુિાકન વા ૯ 

યો ન તેવા૭સુરઃૈ સવૈઃ શક્યઃ પ્રસકહતુમ્ યુકત 

તમ્ પશ્શ્ય સુિ સકમ્વષ્ટમ ્ત્રુણેષ ુસહ સીતયા ૧0 

યો મન્ત્ર તપસા લપ્તો કવકવતૈ શ્ચ પકરશ્રમૈઃ 

એિો તશરત સ્યૈષ પુત્રઃ સત્રુશ લક્ષણઃ ૧૧ 

અકસ્મન્ પ્રવ્રાકિતે રાજા ન કચરમ્ વતિકયષ્યકત 

કવતવા મેકતની નનૂમ્ કક્ષપ્રમ્ એવ પકવષ્યકત ૧૨ 

કવનત્ય સુમહા નાતમ્ શ્રમેણોપરતાઃ કસ્ત્રયઃ 

કનિોષોપરતમ ્ચા૭તો મન્યે રાિ કનવેશનમ્ ૧૩ 

િૌસલ્યા ચૈવ રાજા ચ તતૈવ િનની મમ 

ના૭૭શમ્સ ેયકત જીવકન્ત સવે ત ેશવિરીમ ્ઇમામ ્૧૪ 

જીવેત્ અકપ કહ મે માતા શત્રુક્નસ્યા૭ન્વવેક્ષયા 

ત ત્તુઃિમ ્ય ત્તુ િૌસલ્યા વીર સૂકવિનકશષ્યકત   ૧૫ 

અનુરક્ત િના૭૭િીણાિ સુિા લોિ કપ્રયાવહા 

રાિ વ્યસન સમ્સ્રુષ્ટા સા પુરી કવનકશષ્યકત ૧૬ 

િતમ્ પુત્રમ ્મહાત્માનમ ્જે્યષ્ટમ્ કપ્રય મ૭પશ્શ્યત: 

શરીરમ ્તારકયષ્યકમ્ત પ્રાણા રાજ્ઞો મહાત્મન: ૧૭ 

કવનષ્ટ ેનુ્રપતૌ પશ્ચાત્ િૌસલ્યા કવનકશષ્યકત  

અનમ્તરમ્ ચ માતા૭કપ મમ નાશ મુપૈષ્યકત ૧૮ 

અકતરાન્તમ્ અકતરાન્તમ્ અન વાપ્ય મનોરતમ ્

રાજે્ય રામમ્ અકનકક્ષપ્ય કપતા મે કવનકશષ્યકત ૧૯ 

કસત્તાતાિઃ કપતરમ ્વુ્રત્તમ ્તકસ્મન્ િાલે પ્યુપકસ્તત ે

પ્રેત િાયષેુ સવેષ ુસમ્સ્િકરષ્યકન્ત પૂકમપમ ્૨0 

રમ્ય ચત્વર સમ્સ્તાનામ ્સુકવપક્ત મહા પતામ ્

હમ્યિ પ્રાસાત સમ્પન્નામ ્િકણિા વર શોકપતામ ્૨૧ 
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રતા૭શ્વ િિ સમ્પાતામ ્તૂયિ નાત કવનાકતતામ ્

સવિ િલ્યાણ સમ્પૂણાિમ ્હ્રષુ્ટ પષુ્ટ િનાિુલામ્ ૨૨ 

આરા મોત્યાન સમ્પન્નામ્ સમાિો ત્સવ શાકલનીમ ્

સુકિતા કવચકરષ્યકન્ત રાિતાનીમ્ કપતુ મિમ ૨૩ 

અકપ જીવ ેત્તશરતો વનવાસા ત્પુન વિયમ્  

પ્રત્યા૭૭િમ્ય મહાત્માન મ૭કપ પશ્શ્યેમ સુવ્રતમ ્૨૪ 

અકપ સત્ય પ્રકતજ્ઞેન સાતિમ્ િુશકલના વયમ્ 

કનવ્રતુ્ત વન વાસ૭ેકસ્મન્નયોત્યામ્ પ્રકવશેમકહ ૨૫ 

પકરતેવય માનસ્ય તુઃિાતિ સ્ય મહાત્મનઃ 

કતષ્ટતો રાિપતુ્ર સ્ય શવિરી સા૭ત્યવતિત ૨૬ 

તતા કહ સત્યમ ્પ્રુવકત પ્રજા કહતે   

નરને્ત્ર પતુ્રે િુરુ સૌહ્રતુા ત્િુહઃ 

મુમોચ પાષ્પમ્ વ્યસના૭કપ પીકટતો   

જ્વરા૭૭તુરો નાિ ઇવ વ્યતા૭૭તુરઃ ૨૭ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિ પમ્ચાશ સ્સિિ : 

ત્વિ પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

પ્રપાતાયામ્ ત ુશવિયાિમ ્પ્રુતુ વક્ષા મહા યશાઃ 

ઉવાચ રામઃ સૌકમકત્રમ ્લક્ષ્મણમ્ શુપ લક્ષણમ ્૧ 

પાસ્િરોતય િાલો૭યમ ્િતા પિવતી કનશા 

અસૌ સુરુષ્ણો કવહિઃ િોકિલ સ્તાત િૂિકત ૨ 

પકહિણાનામ્ ચ કનિોષઃ શૂ્રયતે નતતામ્ વન ે

તરામ જાહ્નવીમ્ સૌમ્ય શીરિામ્ સાિરમ ્િમામ ્૩ 

કવજ્ઞાય રામ સ્ય વચઃ સૌકમકત્ર કમિત્ર નન્તનઃ 

િુહમ ્આમન્ય સૂતમ્ ચ સો૭કતષ્ટ ત્પ્રાતુ ર૭રતઃ ૪ 

સ ત ુરામ સ્ય વચનમ ્કનશમ્ય પ્રકત રુહ્ય ચ  

સ્તપકત સ્તણૂિ માહૂય સકચવા કનત મપ્રવીત્ ૫ 

અસ્ય વાહન સમ્યકુ્તામ ્િણિ રાહવતીમ ્શુપામ ્ 

સુપ્રતારામ ્ત્રટુામ્ તીતે શીરમ્ નાવ મુપાહર ૬ 

તમ્ કનશમ્ય િુહ આતશેમ્ િુહા૭માત્ય િણો મહાન ્

ઉપોહ્ય રુકચરામ્ નાવમ્ િુહાય પ્રત્યવેતયત્ ૭ 

તત સ્સ પ્રામ્િકલ પૂિત્વા િુહો રાિવમ૭પ્રવીત્  

ઉપ કસ્તતે૭યમ ્નૌ તેવ પૂય: કિમ્ િરવાકણ ત ે૮ 

તવા૭મર સુત પ્રક્ય તતુિમ્ સાિર િામ ્નતીમ ્  

નૌ કરયમ ્પુરુષ વ્યાર તામ્ ત્વમ ્આરોહ સવુ્રત ૯ 
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અતોવાચ મહા તજેા રામો િુહ કમતમ્ વચ: 

રુત િામો૭કસ્મ પવતા શીર મારોપ્યતા કમકત ૧0 

તતઃ િલાપાન્ સન્નહ્ય િટ્િૌ પત્ત્વા ચ તકન્વનૌ 

િક્મતુર ્યેન તૌ િઙ્કામ ્સીતયા સહ રાિવૌ ૧૧ 

રામમ્ એવ ત ુતમિજ્ઞમ ્ઉપિમ્ય કવનીતવત ્

કિમ્ અહમ ્િરવાણીકત સૂતઃ પ્રાઞ્િકલ ર૭પ્રવીત્ ૧૨ 

તતો પ્રવી ત્તાશરકત સ્સમુમ્ત્રમ્  

સ્પ્રુશન્ િર ેણોત્તમ તકક્ષણેન  

સુમમ્ત્ર શીરમ્ પુન રવે યાકહ    

રાજ્ઞ સ્સિાશે પવ ચા૭પ્રમત્ત:   ૧૩ 

કનવતિ સ્વ ેત્યુવાચૈનમ ્એતાવ કત્ત રુતમ્ મમ 

રતમ ્કવહાય પત્પ્યામ ્ત ુિકમષ્યામો મહા વનમ ્૧૪ 

આત્માનમ ્ત્વ પ્યનુજ્ઞાતમ્ અવ ેક્ષ્યા૭તિઃ સ સારકતઃ 

સુમન્ત્રઃ પુરુષ વ્યારમ ્ઐક્ષ્વાિમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૧૫ 

ના૭કતરાન્તમ્ ઇતમ્ લોિે પુરુષે ણેહ િેનકચત ્

તવ સ પ્રાત્રુ પાયિ સ્ય વાસઃ પ્રારુતવત્ વન ે૧૬ 

ન મન્યે પ્રહ્મચય૭ેકસ્ત સ્વતીતે વા પલોતયઃ 

માતિ વા૭૭િિવ યો વાિ૭કપ ત્વામ ્ચે ત્વ્યસનમ્ આિતમ્ ૧૭ 

સહ રાિવ વૈતેહ્યા પ્રાત્રા ચૈવ વન ેવસન ્

ત્વમ ્િકતમ્ પ્રાપ્સ્યસે વીર કત્ર લોિામ્સ્તુ િયન્ ઇવ ૧૮ 

વયમ્ િલુ હતા રામ યે તયા પ્યુપવકમ્ચતાઃ 

િૈિેય્યા વશમ ્એષ્યામઃ પાપાયા તુઃિ પાકિનઃ ૧૯ 

ઇકત પ્રુવન્ આત્મ સમમ ્સુમન્ત્રઃ સારકત સ્તતા 

ત્રુષ્વા તૂર િતમ્ રામમ ્તુઃિાતો રુરુતે કચરમ ્૨0 

તત સ્ત ુકવિત ેપાષ્પ ેસતૂમ્ સ્પ્રુષ્ટોતિમ્ શુકચમ ્

રામ સ્તુ મતુરમ ્વાક્યમ ્પુનઃ પુનર્ ઉવાચ તમ ્૨૧ 

ઇક્ષ્વાિૂણામ્ ત્વયા તલુ્યમ્ સુહ્રતુમ્ નોપલક્ષય ે

યતા તશરતો રાજા મામ ્ન શોચેત્ તતા િુરુ ૨૨ 

શોિો પહત ચેતા શ્ચ વ્રતુ્ત શ્ચ િિતીપકતઃ 

િામ પારા૭વ સન્ન શ્ચ તસ્માત્ એત ત્પ્રવીકમ ત ે૨૩ 

ય ત્ય તાજ્ઞાપયેત્ કિકમ્ચત્ સ મહાત્મા મહીપકતઃ 

િૈિેય્યાઃ કપ્રય િામા૭તિમ ્િાયિમ્ તત ્અકવિામ્ક્ષયા ૨૪ 

એત ત૭તિમ્ કહ રાજ્યાકન પ્રશાસકત નરશે્વરાઃ 

યત ્એષામ ્સવિ રુત્યેષુ મનો ન પ્રકતહન્યતે ૨૫ 
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 ત ત્યતા સ મહારાિો ના૭ળીિમ્ અકતિચ્ચકત 

ન ચ તામ્યકત તુઃિેન સમુન્ત્ર િુરુ તત ્તતા ૨૬ 

અત્રુષ્ટ તુઃિમ ્રાજાનમ્ વ્રુત્તમ્ આયિમ ્કિતેકન્ત્રયમ્ 

પ્રૂયા સ્ત્વમ ્અકપવાત્યૈવ મમ હેતો કરતમ ્વચઃ ૨૭ 

નૈવા૭હમ ્અનુશોચાકમ લક્ષ્મણો ન ચ મૈકતલી 

અયોત્યાયા શ્શ્ચ્યુતા શ્ચેકત વન ેવત્સ્યામહેકત ચ ૨૮ 

ચતુતિશસ ુવષેષ ુકનવ્રતુ્તષેુ પુનઃ પુનઃ 

લક્ષ્મણમ્ મામ ્ચ સીતામ ્ચ ત્રક્ષ્યકસ કક્ષપ્રમ્ આિતાન્ ૨૯ 

એવમ્ ઉક્ત્વા ત ુરાજાનમ્ માતરમ ્ચ સુમન્ત્ર મે 

અન્યા શ્ચ તેવીઃ સકહતાઃ િૈિેયીમ્ ચ પુનઃ પનુઃ ૩૧ 

આરોક્યમ્ પ્રકૂહ િૌસલ્યામ્ અત પાતા૭કપ વન્તનમ ્

સીતાયા મમ ચા૭૭યિસ્ય વચના લ્લક્ષ્મણ સ્ય ચ ૩૨ 

પ્રૂયા શ્ચ કહ મહારાિમ ્પરતમ્ કક્ષપ્રમ્ આનય 

આિત શ્ચા૭કપ પરતઃ સ્તાપ્યો નુ્રપમતે પતે ૩૩ 

પરતમ ્ચ પકરષ્વજ્ય યૌવરાજે્ય૭કપકષચ્ય ચ 

અસ્મ ત્સમ્તાપિમ્ તુઃિમ્ ન ત્વામ ્અકપપકવષ્યકત ૩૪ 

પરત શ્ચા૭કપ વક્તવ્યો યતા રાિકન વતિસ ે

તતા માત્રુષુ વતેતાઃ સવાિસ્વ ેવા૭કવશેષતઃ ૩૫ 

યતા ચ તવ િૈિેયી સકુમત્રા ચ કવશેષતઃ 

તતૈવ તેવી િૌસલ્યા મમ માતા કવશેષતઃ ૩૫ 

તાત સ્ય કપ્રય િામેન યૌવ રાજ્ય મવેક્ષતા  

લોિયો રુપયો શક્યમ ્કનત્યતા સુિ મેકતતુમ ્૩૬ 

કનવત્યિમાનો રામણે સમુન્ત્રઃ શોિ િકશિતઃ 

તત ્સવિમ ્વચનમ ્શુ્રત્વા સ્નહેાત્ િાિુત્સ્તમ ્અપ્રવીત્ ૩૭ 

યત્ અહમ ્નોપચારણે પ્રૂયામ્ સ્નહેાત્ અકવક્લપ: 

પકક્તમાન્ ઇકત તત્ તાવત્ વાક્યમ ્ત્વમ ્ક્ષન્તુમ ્અહિકસ ૩૮ 

િતમ્ કહ ત્વકત્વહીનો૭હમ્ પ્રકતયાસ્યાકમ તામ ્પુરીમ ્

તવ તાવત્ કવયોિેન પતુ્ર શોિા૭૭િુલામ ્ઇવ ૩૯ 

સ રામમ્ અકપ તાવન્ મે રતમ ્ત્રુષ્વા તતા િનઃ 

કવના રામમ્ રતમ ્ત્રુષ્વા કવતીયેતા૭કપ સા પુરી ૪0 

તૈન્યમ્ કહ નિરી િચ્ચેત ્ ત્રુષ્વા શૂન્યમ્ ઇમમ્ રતમ ્

સૂતા૭વશેષમ ્સ્વમ ્સૈન્યમ્ હત વીરમ ્ઇવા૭હવે ૪૧ 

તૂર૭ેકપ કનવસન્તમ્ ત્વામ્ માનસ ેના૭રતઃ કસ્તતમ ્

કચન્તયન્ત્યો૭ત્ય નૂનમ ્ત્વામ્ કનરાહારાઃ રુતાઃ પ્રજાઃ ૪૨ 
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ત્રુષ્ટમ્ તકત્ત ત્વયા રામ યાત્રુશમ્ ત્વ ત્પ્રવાસને  

પ્રજાનામ ્સમ્િુલમ ્વ્રતુ્તમ્ ત્વ ચ્ચોિ ક્લામ્ત ચેતસામ્ ૪૩ 

આતિનાતો કહ યઃ પૌર ૈમુિક્ત  સ્ત્વ કત્વપ્રવાસન ે

રત સ્તમ ્મામ ્કનશામ્યવૈ િુયુિઃ શત િુણમ્ તતઃ ૪૪ 

અહમ ્કિમ્ ચા૭કપ વક્ષ્યાકમ તેવીમ ્તવ સુતો મયા 

નીતો૭સૌ માતુલ િુલમ ્સમ્તાપમ્ મા રુતા ઇકત ૪૫ 

અસત્યમ ્અકપ નૈવા૭હમ્ પ્રૂયામ્ વચનમ ્ઈત્રશુમ્ 

િતમ૭કપ્રયમ ્એવા૭હમ્ પ્રૂયામ્ સત્યમ ્ઇતમ્ વચઃ ૪૬ 

મમ તાવન્ કનયોિસ્તા સ્ત્વ ત્પન્તુ િન વાકહનઃ 

િતમ્ રતમ ્ત્વયા હીનમ ્પ્રવક્ષ્યકન્ત હયોત્તમાઃ ૪૭ 

ત ન્ન શક્ષ્યા મ્યહમ ્િમ્તુમ્ અયોત્યામ્ ત્વ ત્રતુ૭ેનિ  

વન વાસાનુ યાનાય મા મ૭નુજ્ઞાતુ મહિ કસ ૪૮ 

યકત મે યાચમાન સ્ય ત્યાિમ્ એવ િકરષ્યકસ 

સ રતો૭કક્નમ્ પ્રવકે્ષ્યાકમ ત્યક્ત માત્ર ઇહ ત્વયા ૪૯ 

પકવષ્યકન્ત વન ેયાકન તપો કવક્નિરાકણ ત ે

રતેન પ્રકતપાકતષ્યે તાકન સત્ત્વાકન રાિવ ૫0 

ત્વત ્રુતેન મયા પ્રાપ્તમ ્રત ચયાિ રુતમ્ સુિમ ્

આશમ્સ ેત્વ ત્રુતે ના૭હમ્ વન વાસ રુતમ્ સિુમ ્૫૧ 

પ્રસી તેચ્ચાકમ ત૭ેરણ્ય ેપકવતુમ્ પ્રત્ય૭નન્તરઃ 

પ્રીત્યા૭કપકહતમ ્ઇચ્ચાકમ પવ મે પ્રત્યનન્તરઃ ૫૨ 

ઇમ ેચા૭કપ હયા વીર યકત ત ેવન વાકસન: 

પકરચાયાિમ ્િકરષ્યકમ્ત પ્રાપ્સ્યકમ્ત પરમામ ્િકતમ્ ૫૩ 

તવ શુશૂ્રષણમ્ મૂત્નાિ િકરષ્યાકમ વન ેવસન ્

અયોત્યામ્ તેવ લોિમ્ વા સવિતા પ્રિહામ્ય૭હમ ્૫૪ 

ન કહ શક્યા પ્રવેષુ્ટમ ્સા મયા૭યોત્યા ત્વયા કવના 

રાિતાની મહેન્ત્ર સ્ય યતા તુષ્રુત િમિણા ૫૫ 

વન વાસ ેક્ષયમ ્પ્રાપ્તે મમૈષ કહ મનોરત: 

ય ત૭નેન રતે નૈવ ત્વામ ્વહેયમ ્પુરી પુન : ૫૬ 

ચતુતિશ કહ વષાિકણ સકહતસ્ય ત્વયા વન ે

ક્ષણ પૂતાકન યાસ્યકન્ત શતશ સ્ત ુતતો૭ન્યતા ૫૭ 

પ્રુત્ય વત્સલ કતષ્ટન્તમ્ પત્રુિ પતુ્ર િતે પકત 

પક્તમ્ પ્રુત્યમ ્કસ્તતમ્ કસ્તત્યામ્ ત્વમ ્ન મામ્ હાતુમ્ અહિકસ ૫૮ 

એવમ્ પહુ કવતમ ્તીનમ ્યાચમાનમ ્પનુઃ પુનઃ 

રામો પ્રુત્યા૭નુિમ્પી ત ુસુમન્ત્રમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૫૯ 
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જાનાકમ પરમામ ્પકક્તમ્ મકય ત ેપત્રુિ વત્સલ 

શુ્રણ ુચા૭કપ યત૭તિમ્ ત્વામ્ પ્રેષયાકમ પુરીમ ્ઇતઃ ૬0 

નિરીમ ્ત્વામ્ િતમ્ ત્રુષ્વા િનની મે યવીયસી 

િૈિેયી પ્રત્યયમ્ િચ્ચેત્ ઇકત રામો વનમ્ િતઃ ૬૧ 

પકરતુષ્ટા કહ સા તેકવ વન વાસમ્ િતે મકય 

રાજાનમ્ ના૭કતશઙે્કત કમત્યા વાતીકત તાકમિિમ ્૬૨ 

એષ મે પ્રતમઃ િલ્પો યત્ અમ્પા મે યવીયસી 

પરતા રકક્ષતમ્ સ્પીતમ્ પુત્ર રાજ્યમ ્અવાપ્નુયાત્ ૬૩ 

મમ કપ્રયા૭તિમ્ રાજ્ઞ શ્ચ સ રત સ્ત્વમ્ પુરીમ ્વ્રિ 

સકમ્તષ્ટ શ્ચા૭કસ યા નતાિમ્ સ્તામ ્સ્તાન્ પ્રૂયા સ્તતા તતા ૬૪ 

ઇત્યુક્ત્વા વચનમ્ સૂતમ ્સાન્ત્વકયત્વા પુનઃ પનુઃ 

િુહમ ્વચનમ ્અક્લીપમ ્રામ: હેતુમત૭પ્રવીત ્૬૫ 

નેતાનીમ ્િુહ યોક્યો૭યમ્ વાસો મે સિને વને  

અવશ્શ્યમ્ હ્યાશ્રમે વાસ: િતિવ્ય સ્તત્િતો કવકત: ૬૬ 

સો૭હમ ્રુહીત્વા કનયમમ્ તપકસ્વ િન પૂષણમ્  

કહત િામ: કપતુ પૂિય સ્સીતાયા લક્ષ્મણ સ્ય ચ  

િટાઃ રુત્વા િકમષ્યાકમ ન્યરોત ક્ષીરમ ્આનય ૬૮ 

તત ્ક્ષીરમ ્રાિ પુત્રાય િુહઃ કક્ષપ્રમ ્ઉપાહરત ્

લક્ષ્મણ સ્યા૭૭ત્મન શ્ચવૈ રામ સ્તનેા૭િરો  જ્જટાઃ ૬૯ 

તીિિ  પાહુ નિર વ્યારો િકટલત્વ મતારયત્ ૭0 

તૌ તતા ચીર વસનૌ િટા મણ્ટલ તાકરણૌ  

અશોપેતામ ્રુકષ સમૌ પ્રાતરૌ રામ લક્ષ્મણૌ ૭૧ 

તતો વૈિાનસમ્ માિિમ ્આકસ્તતઃ સહ લક્ષ્મણઃ 

વ્રતમ ્આકતષ્ટવાન્ રામઃ સહાયમ્ િુહમ ્અપ્રવીત્ ૭૨ 

અપ્રમત્તો પલે િોશે તુિે િનપતે તતા 

પવેતા િુહ રાજ્યમ ્કહ તુરા રક્ષતમમ ્મતમ ્૭૩ 

તત સ્તમ ્સમ૭નજુ્ઞાય િુહમ્ ઇક્ષ્વાિુ નન્તનઃ 

િિામ તૂણિમ ્અવ્યરઃ સ પાયિઃ સહ લક્ષ્મણઃ ૭૪ 

સ ત ુત્રુષ્વા નતી તીર ેનાવમ્ ઇક્ષ્વાિુ નન્તનઃ 

કતતીષુિઃ શીરિામ ્િઙ્કામ્ ઇતમ્ લક્ષ્મણમ ્અપ્રવીત્ ૭૫ 

આરોહ ત્વમ ્નર વ્યાર કસ્તતામ્ નાવમ્ ઇમામ ્શનૈઃ 

સીતામ ્ચા૭૭રોપયા૭ન્વક્ષમ્ પકરરુહ્ય મનકસ્વનીમ્ ૭૬ 

સ પ્રાતુઃ શાસનમ ્શુ્રત્વા સવિમ ્અપ્રકતિૂલયન ્

આરોપ્ય મકૈતલીમ્ પૂવિમ ્આરુરોહા૭૭ત્મવામ ્સ્તતઃ ૭૭ 
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અતા રુરોહ તિેસ્વી સ્વયમ્ લક્ષ્મણ પૂવિિઃ 

તતો કનષાતા૭કતપકતર ્િુહો જ્ઞાતીન્ અચોતયત્ ૭૮ 

રાિવો૭કપ મહા તજેા નાવ મારુહ્ય તામ ્તત: 

પ્રહ્મવત ્ક્ષત્રવ ચ્ચૈવ જાજાપ કહત માત્મન: ૭૯ 

આચમ્ય ચ યતા શાસ્ત્રમ ્નતીમ ્તામ ્સહ સીતયા  

પ્રાણ મત પ્રીકત સમ્હ્રષુ્ટો લક્ષ્મણ શ્ચા૭કમત પ્રપ: ૮0 

અનુજ્ઞાય સુમન્ત્રમ ્ચ સ પલમ ્ચૈવ તમ્ િુહમ ્

આસ્તાય નાવમ્ રામ સ્તુ ચોતયામાસ નાકવિાન્ ૮૧ 

તત સ્ત ૈશ્ચોકતતા સા નૌઃ િણિ તાર સમાકહતા 

શુપ સ્પ્ય વેિ અકપહતા શીરમ્ સકલલમ્ અત્યિાત્ ૮૨ 

મત્યમ્ ત ુસમ૭નપુ્રાપ્ય પાિીરત્યા સ્ત્વકનકન્તતા 

વૈતેહી પ્રાઞ્િકલ પૂિત્વા તામ્ નતીમ ્ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૮૩ 

પુત્રો તશરત સ્યા૭યમ ્મહા રાિસ્ય તીમતઃ 

કનતેશમ ્પાલયત્વનેમ્ િઙે્ક ત્વ ત૭કપરકક્ષતઃ ૮૪ 

ચતુતિશ કહ વષાિકણ સમરા ણ્યષુ્ય િાનન ે

પ્રાત્રા સહ મયા ચૈવ પનુઃ પ્રત્યા૭૭િકમષ્યકત ૮૫ 

તત સ્ત્વામ ્તકેવ સુપિે ક્ષેમેણ પુનર્ આિતા 

યક્ષ્યે પ્રમુકતતા િઙે્ક સવિ િામ સમ્રુત્તયે ૮૬ 

ત્વમ ્કહ કત્રપતિા તકેવ પ્રહ્મ લોિમ્ સમીક્ષસ ે

પાયાિ ચ ઉતકત રાિ સ્ય લોિે૭કસ્મન્ સમ્પ્રત્રશુ્શ્યસે ૮૭ 

સા ત્વામ્ તકેવ નમસ્યાકમ પ્રશમ્સાકમ ચ શોપન ે

પ્રાપ્ત રાજે્ય નર વ્યાર કશવેન પુનર્ આિતે ૮૮ 

િવામ્ શત સહસ્રાકણ વસ્ત્રા ણ્ય૭ન્નમ્ ચ પેશલમ ્

પ્રાહ્મણેપ્યઃ પ્રતાસ્યાકમ તવ કપ્રય કચિીષિયા ૮૯ 

સુરા િટ સહસ્રેણ મામ્સ પૂતૌતનને ચ 

યક્ષ્યે ત્વા પ્રયતા તકેવ તૈવતાકન વસકમ્ત ચ  

તાકન સવાિકણ યક્ષ્યાકમ તીતાિન્ આયતનાકન ચ ૯0 

પુન રવે મહા પાહુ મિયા પ્રાત્રા ચ સમ્િત: 

અયોત્યામ્ વન વાસા ત્ત ુપ્રકવવેશ ત્વનિો૭નિે ૯૧  

તતા સમ્પાષમાણા સા સીતા િઙ્કામ ્અકનકન્તતા 

તકક્ષણા તકક્ષણમ્ તીરમ ્કક્ષપ્રમ ્એવા૭પ્યુપાિમત્ ૯૨ 

તીરમ્ ત ુસમનપુ્રાપ્ય નાવમ્ કહત્વા નરષિપઃ 

પ્રાકતષ્ટત સહ પ્રાત્રા વતૈેહ્યા ચ પરમ્તપઃ ૯૩ 

અતા૭પ્રવીન્ મહા પાહુઃ સુકમત્રા૭નન્ત વતિનમ્ 
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પવ સમ્રક્ષણાતાિય સિને કવિને૭કપવા ૯૪ 

અવશ્શ્યમ્ રક્ષણમ ્િાયિમ્ અત્રુષ્ટે કવિને વન ે 

અરતો િચ્ચ સૌકમત્રે સીતા ત્વામ ્અનુિચ્ચતુ ૯૫ 

પ્રુષ્ટતો૭હમ ્િકમષ્યાકમ ત્વામ્ ચ સીતામ્ ચ પાલયન ્

અન્યોન્ય સ્યેહ નો રક્ષા િતિવ્યા પુરુષષિપ ૯૬ 

ન કહ તાવ ત૭કતરામ્તા સુિરા િાચન કરયા   

અત્ય તુઃિમ ્ત ુવૈતેહી વન વાસ સ્ય વેત્સ્યકત ૯૭ 

પ્રણષ્ટ િન સમ્પાતમ ્ક્ષેત્રા૭૭રામ કવવકિિતમ્  

કવષમમ ્ચ પ્રપાતમ્ ચ વનમ૭ત્ય પ્રવેક્ષ્યકત ૯૮ 

શુ્રત્વા રામ સ્ય વચનમ ્પ્રતસ્તે લક્ષ્મણો૭રત: 

અનમ્તરમ્ ચ સીતાયા રાિવો રિુ નમ્તન: ૯૯ 

િતમ્ ત ુિઙ્કા પર પારમ ્આશુ   

રામમ્ સુમન્ત્રઃ પ્રતતમ્ કનરીક્ષ્ય 

અત્વપ્રિષાિ કત્વકનવ્રતુ્ત ત્રુકષ્ટ :    

મુમોચ પાષ્પમ્ વ્યકતત સ્તપસ્વી ૧00 

સ લોિ પાલ પ્રકતમ પ્રપાવામ્    

સ્તીત્વાિ મહાત્મા વરતો મહા નતીમ ્ 

તત: સમ્રતુ્તામ ્શુપ સસ્ય માકલન:   

રમેણ વત્સા ન્યુકતતા નુપાિમત્ ૧0૧  

તૌ તત્ર હત્વા ચતુરો મહા મ્રુિાન્  

વરાહમ્ રુશ્શ્યમ્ પ્રુષતમ ્મહા રુરુમ ્

આતાય મેત્યમ્ ત્વકરતમ ્પુપુકક્ષતૌ  

વાસાય િાલે યયતુ વિનસ્પકતમ્ ૧0૨  

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે કત્વ પમ્ચાશ સ્સિિ : 

ત્ત્ર પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

સ તમ્ વ્રુક્ષમ ્સમાસાત્ય સમ્ત્યામ્ અન્વાસ્ય પકશ્ચમામ ્

રામો રમયતામ ્શે્રષ્ટ ઇકત હોવાચ લક્ષ્મણમ ્૧ 

અત્યે યમ ્પ્રતમા રાકત્ર યાિતા િનપતા ત્પકહઃ 

યા સુમન્ત્રણે રકહતા તામ્ ન ઉત્િકણ્ટતુમ્ અહિકસ ૨ 

જાિતિવ્યમ ્અતકન્ત્રપ્યામ્ અત્ય પ્રપ્રુકત રાકત્રષ ુ

યોિ ક્ષેમમ ્કહ સીતાયા વતિતે લક્ષ્મણા૭૭વયોઃ ૩ 

રાકત્રમ ્િતકમ્ચત્ એવ ઇમામ્ સૌકમત્રે વતિયામહે 

ઉપાવતાિમહે પૂમા વા૭૭સ્તીયિ સ્વયમ ્આકિિતૈઃ ૪ 

સ ત ુસકમ્વશ્શ્ય મેકતન્યામ્ મહા૭હિ  શયનો કચતઃ 
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ઇમાઃ સૌકમત્રય ેરામો વ્યાિહાર િતાઃ શુપાઃ ૫ 

ત્રુવમ્ અત્ય મહા રાિો તુઃિમ્ સ્વકપકત લક્ષ્મણ 

રુત િામા ત ુિૈિેયી તુષ્ટા પકવતુમ્ અહિકત ૬ 

સા કહ તેવી મહા રાિમ્ િૈિેયી રાજ્ય િારણાત્ 

અકપ ન ચ્યાવયેત્ પ્રાણાન્ ત્રુષ્વા પરતમ્ આિતમ્ ૭ 

અનાત શ્ચૈવ વ્રતુ્ત શ્ચ મયા ચૈવ કવના રુતઃ 

કિમ્ િકરષ્યકત િામા૭૭ત્મા િૈિેય્યા વશમ ્આિતઃ ૮ 

ઇતમ્ વ્યસનમ્ આલોક્ય રાજ્ઞ શ્ચ મકત કવપ્રમમ ્

િામ એવા૭તિ તમાિપ્યામ્ િરીયાન્ ઇકત મે મકતઃ ૯ 

િો હ્ય૭કવત્વાન્ અકપ પુમાન્ પ્રમતાયાઃ રુતે ત્યિતે્ 

ચન્તા૭નુવકતિનમ્ પતુ્રમ ્તાતો મામ ્ઇવ લક્ષ્મણ ૧0 

સુિી પત સ પાયિ શ્ચ પરતઃ િેિયી સુતઃ 

મુકતતાન્ િોસલાન્ એિો યો પોક્ષ્ય ત્ય૭કત રાિવત્ ૧૧ 

સ કહ સવિ સ્ય રાજ્ય સ્ય મુિમ ્એિમ ્પકવષ્યકત 

તાતે ચ વયસા૭તીતે મકય ચા૭રણ્યમ ્આકશ્રત ે૧૨ 

અતિ તમૌ પકરત્યજ્ય યઃ િામમ ્અનુવતિત ે

એવમ્ આપત્યતે કક્ષપ્રમ ્રાજા તશરતો યતા ૧૩ 

મન્યે તશરતા૭ન્તાય મમ પ્રવ્રાિનાય ચ 

િૈિેયી સૌમ્ય સમ્પ્રાપ્તા રાજ્યાય પરત સ્ય ચ ૧૪ 

અકપ ઇતાનીમ ્ન િૈિેયી સૌપાક્ય મત મોકહતા 

િૌસલ્યામ ્ચ સુકમત્રામ્ ચ સમ્પ્રપાતેત મ ત્રુતે ૧૫ 

મા સ્મ મત્િારણા ત્તેવી સુકમત્રા તુઃિમ ્આવસતે્ 

અયોત્યામ્ ઇત એવ ત્વમ્ િાલે પ્રકવશ લક્ષ્મણ ૧૬ 

અહમ ્એિો િકમષ્યાકમ સીતયા સહ તણ્ટિાન્ 

અનાતાયા કહ નાત સ્ત્વમ્ િૌસલ્યાયા પકવષ્યકસ ૧૭ 

ક્ષુત્ર િમાિ કહ િૈિેયી ત્વષેાત્ અન્યાય્યમ ્આચરતે્ 

પકરતત્યા કહ તમિજ્ઞ ેપરતે મમ માતરમ ્૧૮ 

નૂનમ ્જાત્યન્તર ેિકસ્મન્  કસ્ત્રયઃ પુત્રૈ કવિયોકિતાઃ 

િનન્યા મમ સૌકમત્રે તત૭કપ એતત ્ઉપકસ્તતમ ્૧૯ 

મયા કહ કચર પુષ્ટને તુઃિ સમ્વકતિતેન ચ 

કવપ્રાયજુ્યત િૌસલ્યા પલ િાલે કતિ્ અસ્તુ મામ ્૨0 

મા સ્મ સીમકન્તની િાકચ જ્જનયેત્ પુત્રમ ્ઈત્રશુમ્ 

સૌકમત્રે યો૭હમ ્અમ્પાયા તકત્મ શોિમ ્અનન્તિમ્ ૨૧ 

મન્યે પ્રીકત કવકશષ્ટા સા મત્તો લક્ષ્મણ સાકરિા 



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 138 of 276 
 

યસ્યા સ્ત ચ્ચૂયત ેવાક્યમ્ શુિ પાતમ ્અર ેતિશ ૨૨ 

શોચન્ત્યા અલ્પપાક્યાયા: ન કિકમ્ચત્ ઉપિુવિતા 

પુત્રેણ કિમ્ અપતુ્રાયા મયા િાયિમ્ અકરમ્તમ ૨૩ 

અલ્પ પાક્યા કહ મે માતા િૌસલ્યા રકહતા મયા 

શેતે પરમ તુઃિાતાિ પકતતા શોિ સાિર ે૨૪ 

એિો હ્ય૭હમ ્અયોત્યામ્ ચ પ્રુકતવીમ ્ચા૭કપ લક્ષ્મણ 

તરયેમ ્ઇષુકપઃ રુત્તો નનુ વીયિમ્ અિારણમ ્૨૫ 

અતમિ પય પીત શ્ચ પરલોિ સ્ય ચા૭નિ 

તેન લક્ષ્મણ ના૭ત્યાહમ ્આત્માનમ ્અકપષચેયે ૨૬ 

એતત્  અન્ય ચ્ચ િરુણમ્ કવલપ્ય કવિને વન ે 

અશુ્ર પૂણિ મુિો રામો કનકશ તૂષ્ણીમ્ ઉપાકવશત્ ૨૭ 

કવલપ્યોપરતમ ્રામમ ્િતા૭કચિષમ ્ઇવા નલમ ્

સમુત્રમ ્ઇવ કનવેિમ ્આશ્વાસયત લક્ષ્મણઃ ૨૮ 

ત્રુવમ્ અત્ય પુરી રામ અયોત્યા૭૭યુકતનામ ્વર 

કનષ્પ્રપા ત્વકય કનષ્રાન્તે િત ચન્ત્ર ેવ શવિરી ૨૯ 

ન ૈતત્  ઔપકયિમ ્રામ યત્ ઇતમ્ પકરતપ્યસ ે

કવષાતયકસ સીતામ્ ચ મામ્ ચૈવ પરુુષષિપ ૩0 

ન ચ સીતા ત્વયા હીના ન ચા૭હમ ્અકપ રાિવ 

મુહૂતિમ્ અકપ જીવાવો િલાન્ મત્સ્યાકવ વોત્ત્રતુૌ ૩૧ 

ન કહ તાતમ ્ન શત્રકુ્નમ્ ન સુકમત્રામ્ પરમ્તપ 

ત્રષુ્ટમ્ ઇચ્ચયેમ્ અત્યા૭હમ્ સ્વિિમ્ વા૭કપ ત્વયા કવના ૩૨ 

તત સ્તત્ર સુિા૭૭સીનૌ ના૭કત તૂર ેકનરીક્ષ્યતામ ્ 

ન્યરોતે સુરુતામ્ શય્યામ્ પજેાતે તમિ વત્સલૌ ૩૩   

સ લક્ષ્મણ સ્યોત્તમ પુષ્િલમ્ વચો   

કનશમ્ય ચૈવમ ્વન વાસમ્ આતરાત ્

સમાઃ સમસ્તા કવતતે પરમ્તપઃ   

પ્રપત્ય તમિમ ્સુકચરાય રાિવઃ     ૩૪ 

તત સ્ત ુતકસ્મન્ કવિને વને તતા   

મહા પલૌ રાિવ વમ્શ વતિનૌ  

ન તૌ પયમ ્સમ્પ્રમ મપ્યુપેયતુ:   

યતૈ વ કસમ્હૌ કિકર સાનુ િોચારૌ   ૩૫ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે કત્ર પમ્ચાશ સ્સિિ : 

ચત:ુ પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

ત ેત ુતકસ્મન્ મહા વ્રુક્ષે ઉકષત્વા રિનીમ ્કશવામ ્
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કવમલે૭પ્યુકતતે સયૂે તસ્મા ત્તેશાત્ પ્રતકસ્તર ે૧ 

યત્ર પાિીરતી િઙ્કા યમનુામ્ અકપવતિત ે

િક્મ ુસ્તમ્ તેશમ ્ઉકત્તશ્શ્ય કવિાહ્ય સુમહ ત્વનમ ્૨ 

ત ેપૂકમ પાિાન્ કવકવતાન્ તેશામ ્શ્ચા૭કપ મનોરમાન ્

અત્રુષ્ટ પૂવાિન્ પશ્શ્યન્ત સ્તત્ર તત્ર યશકસ્વનઃ ૩  

યતા ક્ષમેેણ િચ્ચન્ સ પશ્શ્યમ્ શ્ચ કવકવતાન્ ત્રમુાન ્

કનવ્રતુ્ત માત્રે કતવસે રામઃ સૌકમકત્રમ ્અપ્રવીત ્૪ 

પ્રયાિમ્ અકપતઃ પશ્શ્ય સૌકમત્રે તૂમમ ્ઉન્નતમ ્

અક્ને પિિવતઃ િેતુમ્ મન્યે સકન્નકહતો મુકનઃ ૫ 

નૂનમ ્પ્રાપ્તા૭સ્મ સમ્પેતમ્ િઙ્કા યમનુયો: વયમ ્

તતા કહ શૂ્રયતે શપ્તો વાકરણા વાકર િકટ્ટતઃ ૬ 

તારૂકણ પકરકપન્નાકન વનિ:ૈ ઉપજીકવકપઃ 

પરત્વાજા૭૭શ્રમ ેચૈતે ત્રશુ્શ્યન્તે કવકવતા ત્રુમાઃ ૭ 

તકન્વનૌ તૌ સુિમ ્િત્વા લમ્પમાને કતવાિર ે

િઙ્કા યમુનયોઃ સમ્તૌ પ્રાપતુ કનિલયમ ્મુનેઃ ૮ 

રામ સ્તુ આશ્રમમ્ આસાત્ય ત્રાસયન્ મ્રુિ પકક્ષણઃ 

િત્વા મુહૂતિમ ્અત્વાનમ ્પરત્વાિમ્ ઉપાિમત્ ૯ 

તત સ્ત ુઆશ્રમમ્ આસાત્ય મુને તિશિન િાકિણૌ 

સીતયા૭ન ુિતૌ વીરૌ તૂરાત્ એવા૭વતસ્તતુઃ ૧0 

સ પ્રકવશ્શ્ય મહાત્માનમ ્રુકષમ્ કશષ્ય િણ ૈ: વ્રતુમ્  

સકમ્શ્રત વ્રત મેિા૭રમ ્તપસા લપ્ત ચક્ષુષમ્ ૧૧ 

હુતા૭કક્નહોત્રમ ્ત્રુષ્વૈવ મહા પાિમ્ રુતાઞ્િકલઃ 

રામઃ સૌકમકત્રણા સાતિમ્ સીતયા ચા૭પ્યવાતયત્ ૧૨ 

ન્યવેતયત ચ આત્માનમ ્તસ્મ ૈલક્ષ્મણ પૂવિિઃ 

પુત્રૌ તશરત સ્યા૭૭વામ્ પિવન્ રામ લક્ષ્મણૌ ૧૩ 

પાયાિ મમેયમ ્વૈતેહી િલ્યાણી િનિા૭૭ત્મજા 

મામ ્ચા૭નયુાતા કવિનમ્ તપોવનમ ્અકનકન્તતા ૧૪ 

કપત્રા પ્રવ્રાજ્યમાનમ્ મામ્ સૌકમકત્ર: અનિુઃ કપ્રયઃ 

અયમ ્અન્વિમ ત્પ્રાતા વનમ્ એવ ત્રટુ વ્રતઃ ૧૫ 

કપત્રા કનયુક્તા પિવન્ પ્રવેક્ષ્યામ સ્તપો વનમ ્

તમિમ ્એવા ચકરષ્યામ સ્તત્ર મૂલ પલા૭શનાઃ ૧૬ 

તસ્ય ત ત્વચનમ્ શુ્રત્વા રાિ પુત્ર સ્ય તીમતઃ 

ઉપાનયત તમાિત્મા િામ ્અક્યિમ્ ઉતિમ્ તતઃ 

મ્રુિ પકક્ષકપ: આસીનો મુકનકપ શ્ચ સમન્તતઃ ૧૭ 
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નાના કવતાન્ અન્ન રસાન્ વન્ય મૂલ પલા શ્રયાન્  

તેપ્યો તતૌ તપ્તતપા૭૭વાસમ્ ચૈ વા૭પ્ય િલ્પયત્ ૧૮ 

મ્રુિ પકક્ષકપ: આસીન: મુકનકપ શ્ચ સમમ્તત: 

રામમ્ આિતમ્ અપ્યચ્યિ સ્વાિતે ના૭૭હ તમ્ મુકનઃ ૧૯ 

પ્રકતરુહ્ય ચ તામ ્અચાિમ ્ઉપકવષ્ટમ ્સ રાિવમ ્

પરત્વાિો૭પ્રવી ત્વાક્યમ્ તમિ યકુ્તમ્ ઇતમ્ તતા ૨0 

કચરસ્ય િલુ િાિુત્સ્ત પશ્શ્યાકમ ત્વામ ્ઇહા૭૭િતમ ્

શુ્રતમ્ તવ મયા ચેતમ ્કવવાસનમ્ અિારણમ ્૨૧ 

અવિાશો કવકવક્તો૭યમ્ મહા નત્યો:  સમાિમ ે

પણુ્ય શ્ચ રમણીય શ્ચ વસ કત્વહ પવાન્ સુિમ ્૨૨ 

એવમ્ ઉક્ત સ્સ વચનમ ્પરત્વાિને રાિવઃ 

પ્રત્યુવાચ શુપમ્ વાક્યમ ્રામઃ સવિ કહતે રતઃ ૨૩ 

પિવકન્નત આસન્નઃ પૌર જાન પતો િનઃ 

સુતશિ કમહ મામ ્પ્રકે્ષ્ય મન્યે૭હ કમમ માશ્રમમ્ ૨૪ 

આિકમષ્યકત વતૈેહીમ ્મામ્ ચા૭કપ પ્રેક્ષિો િનઃ 

અનેન િારણે ના૭હમ ્ઇહ વાસમ્ ન રોચયે ૨૫ 

એિાન્તે પશ્શ્ય પિવન્ આશ્રમ સ્તાનમ્ ઉત્તમમ ્

રમતે યત્ર વતૈેહી સુિા૭હાિ િનિા૭૭ત્મજા ૨૬ 

એત ચ્ચતુ્વા શપુમ ્વાક્યમ્ પરત્વાિો મહામુકનઃ 

રાિવ સ્ય તતો વાક્યમ ્અતિ રાહિમ ્અપ્રવીત્ ૨૭ 

તશ રોશ ઇત સ્તાત કિકર યિ૭ત્ર કનવત્સ્યકસ 

મહકષિ સેકવતઃ પણુ્યઃ સવિતઃ સુિ તશિનઃ ૨૮ 

િો લાઙૂ્કલા૭ન ુચકરતો વાનરક્ષિ કનષેકવતઃ 

કચત્રિૂટ ઇકત ક્યાતો િન્તમાતન સકન્નપઃ ૨૯ 

યાવતા કચત્રિૂટ સ્ય નરઃ શુ્રમ્િાણ્ય૭વેક્ષત ે

િલ્યાણાકન સમાતત્ત ેન પાપે િુરુતે મનઃ ૩0 

રુષય સ્તત્ર પહવો કવહ્રતુ્ય શરતામ્ શતમ ્

તપસા કતવમ્ આરૂટાઃ િપાલ કશરસા સહ ૩૧ 

પ્રકવકવક્તમ્ અહમ ્મન્યે તમ્ વાસમ્ પવતઃ સિુમ ્

ઇહ વા વન વાસાય વસ રામ મયા સહ ૩૨ 

સ રામમ્ સવિ િામ ૈસ્તમ ્પરત્વાિઃ કપ્રયા૭કતકતમ ્

સ પાયિમ્ સહ ચ પ્રાત્રા પ્રકતિરાહ તમિકવત્ ૩૩ 

તસ્ય પ્રયાિે રામ સ્ય તમ્ મહકષિમ ્ઉપેયુષઃ 

પ્રપન્ના રિની પણુ્યા કચત્રાઃ િતયતઃ િતાઃ ૩૪ 
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સીતા ત્રુતીય: િાિુસ્ત: પકરશ્રામ્ત સ્સુિોકચત: 

પારત્વાજા૭૭શ્રમ ેરમ્ય ેતામ્ રાકત્રમ૭વસત્ સિુમ ્૩૫ 

પ્રપાતાયામ્ રિન્યામ્ ત ુપરત્વાિમ્ ઉપાિમત્ 

ઉવાચ નર શાતૂિલો મુકનમ્ જ્વકલત તિેસમ ્૩૬ 

શવિરીમ ્પિવન્ અત્ય સત્ય શીલ તવા૭૭શ્રમ ે

ઉકષતાઃ સ્મેહ વસકતમ ્અનજુાનાતુ નો પવાન્ ૩૭ 

રાયામ્ ત ુતસ્યામ ્વ્યષુ્ટાયામ્ પરત્વાિો૭પ્રવીત્ ઇતમ ્

મતુ મૂલ પલો પેતમ ્કચત્રિૂટમ્ વ્રિકેત હ ૩૮ 

વાસ મૌપકયિમ ્મન્યે તવ રામ મહા પલ  

નાના નિ િણો પતે: કિન્નરોરિ સેકવત: ૩૯ 

મયૂર નાતા૭કપ રુતો િિ રાિ કનષેકવત:  

પણુ્ય શ્ચ રમણીય શ્ચ પહુ મૂલ પલા યતુ: ૪0 

તત્ર િુઞ્િર યતૂાકન મ્રુિ યૂતાકન ચા૭કપતઃ 

કવચરકન્ત વનાન્તે૭કસ્મન્ તાકન ત્રક્ષ્યકસ રાિવ ૪૧ 

સકરત્ પ્રસ્રવણ પ્રસ્તાન ્તરી િમ્તર કનિિરાન ્

ચરત સ્સીતયા સાતિમ ્નકમ્તષ્યકત મન સ્તવ ૪૨ 

પ્રહ્રષુ્ટ િોયકષ્ટિ િોકિલ સ્વન:ૈ    

કવનાકતતમ ્તમ્ વસુતા તરમ્ કશવમ ્

મ્રુિૈ શ્ચ મત્તૈ પિહુકપ શ્ચ િુઞ્િરઃૈ   

સુરમ્યમ ્આસાત્ય સમાવસા૭૭શ્રમમ્ ૪૩ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ચતુ: પમ્ચાશ સ્સિિ : 

પમ્ચ પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

ઉકષત્વા રિનીમ ્તત્ર રાિપતુ્રૌ અકરમ્તમૌ 

મહકષિમ ્અકપવાત્યા૭ત િક્મતુ સ્તમ્ કિકરમ ્પ્રકત ૧ 

તેષામ ્ચૈવ સ્વસ્ત્યયનમ્ મહકષિ સ્સ ચિાર હ  

પ્રકસ્તતામ ્શ્ચૈવ તાન્ પ્રકે્ષ્ય કપતા પતુ્રાન્ ઇવા૭ન્વિાત્ ૨ 

તતઃ પ્રચરમે વક્તુમ ્વચનમ્ સ મહામુકનઃ 

પરત્વાિો મહા તજેા રામમ્ સત્ય પરારમમ્ ૩ 

િમ્િા યમુન યો સ્સકમ્ત મા૭૭સાત્ય મનિુષિપૌ  

િાકળમ્તી મનુિચ્ચતેામ ્નતીમ્ પશ્ચાન્ મુિા કશ્રતામ્ ૪ 

અતા૭સાત્ય ત ુિાકળમ્તીમ્ શીર સ્રોત સમા૭૭પિામ ્

તસ્યા: તીતિમ્ પ્રચકરતમ ્પુરાણમ્ પ્રકે્ષ્ય રાિવૌ ૫ 

તત્ર યયૂમ ્પ્લવમ્ રુત્વા તરતામ્ અમ્શુમતીમ ્નતીમ ્

તતો ન્યરોતમ્ આસાત્ય મહાન્તમ્ હકરત ચ્ચતમ ્૬ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 142 of 276 
 

કવવ્રુત્તમ ્પહુકપ વ્રુિક્ષૈઃ શ્શ્યામમ્ કસત્તો પસેકવતમ ્

તસ્મ ૈસીતામ્૭િકલમ્ રુત્વા પ્રયુમ્જીતા૭૭કશષ કશ્શ્શવા ;૭   

સમા૭૭સાત્ય ત ુતમ્ વ્રુક્ષમ્ વસે ત્વા૭કતરમતે વા  

રોશ માત્રમ્ તતો િત્વા નીલમ્ ત્રક્ષ્યત િાનનમ ્૮ 

પલાશ પતરી કમશ્રમ ્રામ વમ્શ ૈશ્ચ યામુનૈઃ 

સ પન્તા કશ્ચત્રિૂટ સ્ય િતઃ સુપહુશો મયા ૯ 

રમ્યો માતિવ યકુ્ત શ્ચ વનતાવૈ કવિવકિિતઃ 

ઇકત પન્તાનમ્ આવેત્ય મહકષિઃ સ ન્યવતિત 

અકપવાત્ય તત ેત્યુક્ત્વા રામેણ કવકનવકતિત: ૧0 

ઉપાવ્રુત્તે મનુૌ તકસ્મન્ રામો લક્ષ્મણમ ્અપ્રવીત્ 

રુત પણુ્યાઃ સ્મ સૌકમત્રે મુકન યિ ન્નો૭નુિમ્પતે ૧૧ 

ઇકત તૌ પુરુષ વ્યારૌ મન્ત્રકયત્વા મનકસ્વનૌ 

સીતામ્ એવા૭રતઃ રુત્વા િાકળમ્તીમ્ િક્મતુ નિતીમ્ ૧૨ 

અતા૭૭સાત્યાય ત ુિાકળમ્તીમ્ શીર સ્રોતો વહામ્ નતીમ ્ 

કચન્તા મા૭૭પકેતર ેસવ ેનતી િલ કતતીષિવ: ૧૩ 

તૌ િાષ્ટ સમ્િાટમ ્અતો ચરતુઃ સુમહા પ્લવમ્ 

શુષ્િૈ: વમ્શ:ૈ સમાસ્તીણિમ્ ઉશીર ૈશ્ચ સમાવ્રુતમ ્૧૪ 

તતો વતેસ શાિા શ્ચ િમ્પૂ શાિા શ્ચ વીયિવાન્  

ચિાર લક્ષ્મણ કશ્ચત્ત્વા સીતાયાઃ સુિ માનસમ ્૧૫ 

તત્ર કશ્રયમ ્ઇવા કચન્ત્યામ્ રામો તાશરકતઃ કપ્રયામ ્

ઈષ ત્સમ્લજ્જમાનામ્ તામ્ અત્યા૭૭રોપયત પ્લવમ્ ૧૬ 

પાશ્વ ેચ તત્ર વતૈેહ્યા વસને પૂષણાકન ચ  

પ્લવ ેિકટન િાિમ ્ચ રામ શ્ચરે સહા૭૭યુતૈ: ૧૭ 

આરોપ્ય પ્રતમમ્ સીતામ ્સમ્િાટમ ્પ્રકત રુહ્ય તૌ  

તત: પ્રતેરતુ યિ ત્તૌ વીરૌ તશરતા૭૭ત્મિૌ ૧૮ 

િાકળમ્તી મત્યમ્ આયાતા સીતા ત્વનેા મ૭વમ્તત 

સ્વકસ્ત તકેવ તરાકમ ત્વા પારય ેન્મ ેપકતર ્વ્રતમ ્૧૯ 

યક્ષ્યે ત્વામ્ િો સહસ્રણે સુરા િટ શતેન ચ  

સ્વકસ્ત પ્રત્યા૭૭િતે રામ ેપુરીમ ્ઇક્ષ્વાિુ પાકલતામ્ ૨0 

િાકળમ્તીમ ્અત સીતા તુ યાચમાના રુતામ્િકલ:  

તીર મેવા૭કપ સમ્પ્રાપ્તા તકક્ષણમ્ વર વકણિની ૨૧ 

તતઃ પ્લવને અમ્શુમતીમ ્શીરિામ ્ઊકમિ માકલનીમ ્

તીરિ ૈપિહુકપ વ્રુિક્ષૈઃ સમ્તેરુ યિમનુામ ્નતીમ ્૨૨ 

ત ેતીણાિઃ પ્લવમ્ ઉત્સ્રજુ્ય પ્રસ્તાય યમુના વનાત ્
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શ્શ્યામમ ્ન્યરોતમ્ આસેતુઃ શીતલમ ્હકરત ચ્ચતમ ્૨૩ 

ન્યરોતમ્ તમુપાિમ્ય વતૈેહી વાક્ય મપ્રવીત્ ૨૪ 

નમસ્ત ેસ્ત ુમહા વુ્રક્ષ પારયે ન્મ ેપકતર ્વ્રતમ ્ 

િૌસલ્યામ ્ચૈવ પશ્શ્યયેમ ્સુકમત્રામ ્ચ યશકસ્વનીમ ્

ઇકત સીતા અમ્િકલમ ્રુત્વા પયિિચ્ચત ્વનસ્પકતમ્ ૨૫ 

અવલોક્ય તત સ્સીતામ્ અયાચમ્તીમ્ અકનકમ્તતામ્  

તકયતામ્ ચ કવતયેામ્ ચ રામો લક્ષ્મણ મપ્રવીત્ ૨૬ 

સીતા મા૭૭તાય િચ્ચત્વમ્ અરતો પરતા૭રિ 

પ્રુષ્ટતો૭હમ ્િકમષ્યાકમ સાયુતો કત્વપતામ ્વર ૨૭ 

યકત યત્ પલમ ્પ્રાતિયત ેપુષ્પમ્ વા િનિા૭૭ત્મજા  

ત ત્તત્ પ્રતત્યા વૈતેહ્યા યત્રા૭સ્યા રમતે મન: ૨૮ 

િચ્ચતો સ્તુ તયો મિત્યે પપૂવ િનિા૭૭ત્મજા  

મતમ્િયો મિત્ય િતા શુપા નાિ વતૂ કરવ   ૨૯ 

એિૈિમ ્પાતપમ ્િુલ્મમ્ લતામ્ વા પુષ્પ શાકલનીમ્  

અત્રુષ્ટ પૂવાિ પશ્શ્યન્તી રામમ્ પપ્રચ્ચ સા૭પલા ૩0 

રમણીયાન્ પહુ કવતાન ્પાતપાન્ િુસુમોત્િટાન્   

સીતા વચન સમ્રપ્ત આનયા માસ લક્ષ્મણ: ૩૧   

કવકચત્ર વાલુિ િલામ્ હમ્સ સારસ નાકતતામ્  

રમે િનિ રાિ સ્ય તતા પ્રેક્ષ્ય સતુા નતીમ ્૩૨ 

રોશ માત્રમ્ તતો િત્વા પ્રાતરૌ રામ લક્ષ્મણૌ 

પહૂન્ મેત્યાન્ મ્રુિાન્ હત્વા ચેરતુર ્યમુના વને  ૩૩     

કવહ્રતુ્ય ત ેપકહિણ પૂિ નાકતતે   

શુપ ેવન ેવારણ વાનરા યુત ે

સમમ્ નતી વપ્રમ ્ઉપેત્ય સમ્મતમ્  

કનવાસ મા૭૭િક્મ:ુ અતીન તશિના:  ૩૪ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે પમ્ચ પમ્ચાશ સ્સિિ : 

ષટ્ પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

અત રાયામ ્વ્યતીતાયામ્ અવસુપ્તમ ્અનન્તરમ્ 

પ્રપોતયા માસ શન ૈલિક્ષ્મણમ્ રિુ નન્તનઃ ૧ 

સૌકમત્રે શુ્રણ ુવન્યાનામ્ વલ્િુ વ્યાહરતામ ્સ્વનમ ્

સમ્પ્રકતષ્ટામહે િાલઃ પ્રસ્તાન સ્ય પરમ્તપ  ૨ 

સ સુપ્તઃ સમય ેપ્રાત્રા લક્ષ્મણઃ પ્રકતપોકતતઃ 

િહૌ કનત્રામ્ ચ તન્ત્રીમ ્ચ પ્રસક્તમ્ ચ પકત શ્રમમ્ ૩ 

તત ઉત્તાય ત ેસવે સ્પ્રુષ્વા નત્યાઃ કશવમ ્િલમ્ 
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પન્તાનમ્ રુકષણોકત્તષ્ટમ ્કચત્રિૂટ સ્ય તમ્ યયુઃ ૪ 

તતઃ સમ્પ્રકસ્તતઃ િાલે રામઃ સૌકમકત્રણા સહ 

સીતામ્ િમલ પત્રાક્ષીમ ્ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૫ 

આતીપ્તાન્ ઇવ વૈતકેહ સવિતઃ પુકષ્પતાન્ નિાન ્

સ્વઃૈ પુષ્પૈઃ કિમ્શુિાન્ પશ્શ્ય માકલનઃ કશકશરા૭ત્યયે ૬ 

પશ્શ્ય પલ્લાતિાન્ પલુ્લા ન્નર:ૈ અનુપ સેકવતાન ્

પલ પત્રૈ: અવનતાન્ નનૂમ્ શક્ષ્યાકમ જીકવતુમ ્૭ 

પશ્શ્ય ત્રોણ પ્રમાણાકન લમ્પમાનાકન લક્ષ્મણ 

મતૂકન મતુિારીકપઃ સમ્પ્રુતાકન નિે નિે ૮ 

એષ રોશકત નત્યૂહ સ્તમ્ કશિી પ્રકત િૂિકત 

રમણીય ેવનોત્તેશે પુષ્પ સમ્સ્તર સમ્િટે ૯ 

માતમ્િ યતૂા૭નસુ્રુતમ્ પકક્ષ સમ્િા૭નુનાકતતમ ્

કચત્રિૂટમ્ ઇમમ્ પશ્શ્ય પ્રવ્રુત્ત કશિરમ્ કિકરમ ્૧0 

સમ પૂકમ તલે રમે્ય ેત્રુમ:ૈ પહુકપ: આવ્રુત ે

પણુ્ય ેરમ્સ્યામહે તાત કચત્રિૂટ સ્ય િાનને ૧૧ 

તત સ્તૌ પાત ચારણે િચ્ચન્તૌ સહ સીતયા 

રમ્યમ ્આસતેતુઃ શૈલમ ્કચત્રિૂટમ્ મનોરમમ્ ૧૨ 

તમ્ ત ુપવિતમ્ આસાત્ય નાના પકક્ષ િણા યતુમ ્

પહુ મૂલ પલમ ્રમ્યમ ્સમ્પન્નમ્ સરસોતિમ ્૧૩ 

મનોજ્ઞમ ્અયમ ્કિકર: સૌમ્ય નાના ત્રુમ લતા યુત: 

પહુ મૂલ પલો રમ્ય: સ્વાજીવ: પ્રકતપાકત મે ૧૪ 

મુનય શ્ચ મહાત્માનો વસમ ્ત્યકસ્મન્ કશલોચ્ચયે  

અયમ ્વાસો પવતે્ તાવત્ અત્ર સૌમ્ય રમેમકહ ૧૫ 

ઇકત સીતા ચ રામ શ્ચ લક્ષ્મણ શ્ચ રુતામ્િકલ:  

અકપિમ્યા૭૭શ્રમમ્ સવ ેવાલ્મીકિમ્ અકપવાતયન્ ૧૬ 

 

 

તાન્ મહકષિ: પ્રમુકતત: પિૂયા માસ તમિકવત્  

આસ્યતામ્ ઇકત ચ ઉવાચ સ્વાિતમ્ ત ુકનવેત્ય ચ ૧૭ 

તતો૭પ્રવીન્ મહા પાહુ લિક્ષ્મણમ્ લક્ષ્મણા૭રિ: 

સ કનવેત્ય યતા ન્યાયમ્ આત્માનમ ્રુષયે પ્રપુ: ૧૮ 

લક્ષ્મણા૭૭નય તારૂકણ ત્રુટાકન ચ વરાકણ ચ 

િુરુષ્વા૭૭વસતમ્ સૌમ્ય વાસ ેમે૭કપરતમ ્મનઃ ૧૯ 

તસ્ય ત ત્વચનમ્ શુ્રત્વા સૌકમકત્ર: કવકવતાન્ ત્રમુાન ્
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આિહાર તત શ્ચરે પણિ શાલામ્ અકરમ્તમ ૨0 

તામ ્કનકષ્ટતામ્ પત્ત િટામ્ ત્રુષ્વા રામ: સતુશિનામ ્ 

શુશૂ્રષમાણમ્ એિા૭રમ ્ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૨૧ 

ઐણેયમ્ મામ્સમ ્આહ્રતુ્ય શાલામ્ યક્ષ્યામહે વયમ્ 

િતિવ્યમ ્વાસ્તુ શમનમ ્સૌકમત્રે કચર જીકવકપ: ૨૨ 

મ્રુિમ ્હત્વા૭૭નય કક્ષપ્રમ્ લક્ષ્મણેહ શુપેક્ષણ: 

િતિવ્ય: શાસ્ત્ર ત્રષુ્ટો કહ કવકત તમિમ૭નુસ્મર ૨૩ 

પ્રાતુ વિચન માજ્ઞાય લક્ષ્મણ: પરવીર હા  

ચિાર સ યતોક્તમ ્ચ તમ્ રામ: પુન રપ્રવીત્ ૨૪ 

ઐણેયમ્ શ્રપયસ્વ એતત્ શાલામ ્યક્ષ્યામહે વયમ ્ 

ત્વર સૌમ્ય મુહૂતો૭યમ ્ત્રુવ શ્ચ કતવસો પ્ય૭યમ ્૨૫ 

સ લક્ષ્મણઃ રુષ્ણ મ્રુિમ ્હત્વા મેત્યમ્ પ્રતાપવાન ્

અત કચક્ષેપ સૌકમકત્રઃ સકમત્તે જાતવતેકસ ૨૬ 

તમ્ ત ુપિમ ્સમા૭૭જ્ઞાય કનષ્ટપ્તમ ્કચન્નશોકણતમ ્

લક્ષ્મણઃ પુરુષ વ્યારમ્ અત રાિવમ્ અપ્રવીત્ ૨૭ 

અયમ ્રુષ્ણઃ સમસ્તા૭0િ: શુ્રતઃ રુષ્ણ મ્રુિો યતા 

તેવતા તેવ સમ્િાશ યિસ્વ િુશલો હ્ય૭કસ ૨૮ 

રામઃ સ્નાત્વા ત ુકનયતો િુણવાન્ િપ્ય િોકવતઃ 

સમ્રહેણ આિરોત્ સવાિન્ મમ્ત્રાન્ સત્રા૭વસાકનિાન્ ૨૯ 

ઇષ્વા તેવ િણાન્ સવાિન્  કવવેશા૭૭વસતમ્ શુકચ: 

પપૂવ ચ મનોહ્લાતો રામ સ્યા૭૭કમત તિેસ: ૩0 

વૈશ્શ્યતેવ પકલમ ્રુત્વા રૌત્રમ્ વૈષ્ણવ મેવ ચ  

વાસ્તુ સમ્શમ નીયાકન મમ્િળાકન પ્રવતિયન્ ૩૧ 

િપમ ્ચ ન્યાયત: રુત્વા સ્નાત્વા નત્યામ્ યતા કવકત   

પાપ સમ્શમનમ્ રામ શ્ચિાર પકલમ ્ઉત્તમમ્ ૩૨ 

વેકત સ્તલ કવતાનાકન ચૈત્યા ન્યા૭૭યતનાકન ચ  

આશ્રમ સ્યા૭નરુૂપાકણ સ્તાપયા માસ રાિવ: ૩૩ 

વન્યૈ: માલૈ: પલૈ: મૂલ:ૈ પિૈ: મામ્સૈ: યતા કવકત 

અકત્પ: િપ ૈશ્ચ વેતોક્તૈ: તપૈ શ્ચ સકમત્ િુશ:ૈ ૩૪ 

તૌ તપિકયત્વા પૂતાકન રાિવૌ સહ સીતયા   

તતા કવકવશુતુ શ્શ્શાલામ ્સુ શુપામ ્શુપ લક્ષણૌ ૩૫ 

તામ ્વુ્રક્ષ પણિ ચ્ચતનામ ્મનોજ્ઞામ ્  

યતા પ્રતેશમ ્સુરુતામ્ કનવાતામ ્

વાસાય સવે કવકવશુઃ સમેતાઃ  
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સપામ ્યતા તેવ િણાઃ સુતમાિમ્ ૩૬ 

અનેિ નાના મ્રુિ પકક્ષ સમ્િુલે   

કવકચત્ર પુષ્પ સ્તપિૈ ત્રુિમ ૈયુિત ે

વનોત્તમ ેવ્યાળ મ્રુિા૭ન ુનાકતતે  

તતા કવિહ્રઃુ સુસુિમ ્કિતેકન્ત્રયાઃ ૩૭ 

સુરમ્યમ ્આસાત્ય ત ુકચત્રિૂટમ્   

નતીમ્ ચ તામ ્માલ્યવતીમ્ સતુીતાિમ ્

નનન્ત હ્રષુ્ટા મ્રુિ પકક્ષ િુષ્ટામ્  

િહૌ ચ તુઃિમ ્પુર કવપ્રવાસાત્  ૩૮ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ષટ્ પમ્ચાશ સ્સિિ : 

સપ્ત પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

િતકયત્વા સતુુઃિાતિઃ સમુન્ત્રણે કચરમ ્સહ 

રામ ેતકક્ષણ િૂલ સ્ત ેિિામ સ્વ રુહમ ્િુહઃ ૧ 

પરત્વાજા૭કપ િમનમ્ પ્રયાિે ચ સહાસનમ્  

આ કિર ેિિમનમ્ તેષામ ્તત્ર સ્તૈ: ઉપલકક્ષતમ્ ૨ 

અનુજ્ઞાતઃ સુમન્ત્રો૭ત યોિકયત્વા હયોત્તમાન ્

અયોત્યામ્ એવ નિરીમ ્પ્રયયૌ િાટ તુમિનાઃ ૩ 

સ વનાકન સુિન્તીકન સકરત શ્ચ સરાકમ્સ ચ 

પશ્શ્યન્ અકત યયૌ શીરમ્ રામાકણ નિરાકણ ચ ૪ 

તતઃ સાયા૭હ્ન સમય ેત્રતુીય૭ેહકન સારકતઃ 

અયોત્યામ્ સ મ૭નુપ્રાપ્ય કનરા૭૭નન્તામ્ તતશિ હ ૫ 

સ શૂન્યામ્ ઇવ કનશ્શ્શપ્તામ્ ત્રુષ્વા પરમ તુમિનાઃ 

સુમન્ત્ર કશ્ચન્તયા માસ શોિ વેિ સમાહતઃ ૬ 

િકચ્ચ ન્ન સ િજા સા૭શ્વા સ િના સિના૭કતપા 

રામ સમ્તાપ તુઃિેન તક્તા શોિા૭કક્નના પુરી ૭ 

ઇકત કચન્તાપરઃ સૂતો વાકિકપ શ્શ્શીર પાકતકપ: 

નિર ત્વાર માસાત્ય ત્વકરતઃ પ્રકવવેશ હ ૮ 

સુમન્ત્રમ ્અકપયાન્તમ્ તમ્ શતશો૭ત સહસ્રશઃ 

િ રામ ઇકત પ્રુચ્ચન્તઃ સૂતમ્ અપ્યત્રવન્ નરાઃ ૯ 

તેષામ ્શશમ્સ િઙ્કાયામ ્અહમ ્આપ્રુચ્ચ્ય રાિવમ્ 

અનુજ્ઞાતો કનવ્રુત્તો૭કસ્મ તાકમિિેણ મહાત્મના ૧0 

ત ેતીણાિ ઇકત કવજ્ઞાય પાષ્પ પૂણિ મુિા િનાઃ 

અહો કતિ્ ઇકત કનશ્શ્શ્વસ્ય હા રામેકત ચ ચુરુશુઃ ૧૧ 

શુશ્રાવ ચ વચ સ્તેષામ ્પ્રમુ્તમ્ પ્રમુ્તમ ્ચ કતષ્ટતામ ્



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 147 of 276 
 

હતાઃ સ્મ િલુ યે નેહ પશ્શ્યામ ઇકત રાિવમ ્૧૨ 

તાન યજ્ઞ કવવાહેષુ સમાિષેુ મહત્સ ુચ 

ન ત્રક્ષ્યામઃ પનુ જાિત ુતાકમિિમ્ રામમ્ અન્તરા ૧૩ 

કિમ્ સમતિમ ્િનસ્યા૭સ્ય કિમ્ કપ્રયમ ્કિમ્ સિુાવહમ્ 

ઇકત રામેણ નિરમ ્કપત્રુવત્ પકરપાકલતમ્ ૧૪ 

વાતા૭યન િતાનામ ્ચ સ્ત્રીણામ્ અન્વન્તરા૭પણમ્ 

રામ શોિા૭કપ તપ્તાનામ ્શુશ્રાવ પકરતેવનમ્ ૧૫ 

સ રાિ માિિ  મત્યેન સુમન્ત્રઃ કપકહતા૭૭નનઃ 

યત્ર રાજા તશરત સ્તતવેોપ યયૌ રુહમ ્૧૬ 

સો૭વતીયિ રતા ચ્ચીરમ્ રાિ વેશ્શ્મ પ્રકવશ્શ્ય ચ 

િક્ષ્યાઃ સપ્તા૭કપચરામ મહાિન સમાિુલાઃ ૧૭ 

હમ્ય:ૈ કવમાનૈ: પ્રાસાતૈ: અવેક્ષ્ય અત સમાિતમ ્ 

હાહાિાર રુતા નાયો રામા૭તશિન િકશિતા: ૧૮ 

આયતૈ: કવમલૈ: નેત્રૈ: અશુ્ર વેિ પકરપ્લુતૈ: 

અન્યોન્ય મકપ વીક્ષમ્ત ેવ્યક્તમ ્આતિતરા કસ્ત્રય: ૧૯ 

તતો તશરત સ્ત્રીણામ્ પ્રાસાતેપ્ય સ્તત સ્તતઃ 

રામ શોિા૭કપ તપ્તાનામ ્મન્તમ્ શુશ્રાવ િકલ્પતમ્ ૨0 

સહ રામેણ કનયાિતો કવના રામમ્ ઇહા૭૭િતઃ 

સૂતઃ કિમ્ નામ િૌસલ્યામ્ શોચન્તીમ્ પ્રકતવક્ષ્યકત ૨૧ 

યતા ચ મન્યે તિુીવમ્ એવમ્ ન સુિરમ્ ત્રુવમ્ 

આકચ્ચત્ય પુત્રે કનયાિતે િૌસલ્યા યત્ર જીવકત ૨૨ 

સત્ય રૂપમ ્ત ુત ત્વાક્યમ્ રાજ્ઞઃ સ્ત્રીણામ્ કનશામયન ્

પ્રતીપ્તમ્ ઇવ શોિેન કવવેશ સહસા રુહમ ્૨૩ 

સ પ્રકવશ્શ્યા૭ષ્ટમીમ્ િક્ષ્યામ્ રાજાનમ્ તીનમ્ આતુરમ્ 

પુત્ર શોિ પકરત્યૂનમ્ અપશ્શ્યત્ પાણ્ટર ેરુહે ૨૪ 

અકપિમ્ય તમ્ આસીનમ્ નરને્ત્રમ ્અકપવાત્ય ચ 

સુમન્ત્રો રામ વચનમ્ યતોક્તમ ્પ્રત્યવેતયત્ ૨૫ 

સ તૂષ્ણીમ ્એવ તચ્ચતુ્વા રાજા કવપ્રાન્ત ચેતનઃ 

મૂકચિતો ન્યપતત્ પૂમૌ રામ શોિા૭કપ પીકટતઃ ૨૬ 

તતો૭ન્તઃપુરમ ્આકવત્તમ્ મૂકચિતે પ્રુકતવી પતૌ 

ઉત્ત્રુત્ય પાહૂ ચુરોશ નુ્રપતૌ પકતતે કક્ષતૌ ૨૭ 

સુકમત્રયા ત ુસકહતા િૌસલ્યા પકતતમ ્પકતમ ્

ઉત્તાપયા માસ તતા વચનમ્ ચેતમ ્અપ્રવીત્ ૨૮ 

ઇમમ્ તસ્ય મહાપાિ તૂતમ્ તુષ્િર િાકરણઃ 
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વન વાસાત્ અનપુ્રાપ્તમ ્િસ્માન્ ન પ્રકતપાષસે ૨૯ 

અત્ય ઇમમ્ અનયમ ્રુત્વા વ્યપત્રપકસ રાિવ 

ઉકત્તષ્ટ સુરુતમ્ ત૭ેસ્ત ુશોિે ન સ્યાત્ સહાયતા ૩0 

તેવ યસ્યા પયા ત્રામમ ્ના૭નપુ્રુચ્ચકસ સારકતમ ્

નેહ કતષ્ટકત િૈિેયી કવશ્રપ્તમ્ પ્રકતપાષ્યતામ ્૩૧ 

સા તતોક્ત્વા મહા રાિમ્ િૌસલ્યા શોિ લાલસા 

તરણ્યામ ્કનપપાતા૭૭શુ પાષ્પ કવપ્લુત પાકષણી ૩૨ 

એવમ્ કવલપતીમ ્ત્રુષ્વા િૌસલ્યામ્ પકતતામ ્પુકવ 

પકતમ ્ચા૭વકે્ષ્ય તાઃ સવાિઃ સ સ્વરમ ્રુરુતુઃ કસ્ત્રયઃ ૩૩ 

તત સ્ત મન્તઃપુર નાતમ ્ઉકત્તતમ્   

સમીક્ષ્ય વ્રતુ્તા સ્તરુણા શ્ચ માનવાઃ 

કસ્ત્રય શ્ચ સવાિ રુરુતુઃ સમન્તતઃ   

પુરમ્ તતાસીત્ પુનર્ એવ સમ્િુલમ ્૩૪ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે સપ્ત પમ્ચાશ સ્સિિ : 

અષ્ટ પમ્ચાશ સ્સર્ક : 

પ્રત્યા૭૭શ્વસ્તો યતા રાજા મોહાત્ પ્રત્યાિતઃ પુનઃ 

અતા૭૭િુહાવ તમ્ સૂતમ્ રામ વ્રતુ્તાન્ત િારણાત્ ૧ 

અત સૂતો મહા રાિમ્ રુતામ્િકલ રુપકસ્તતમ ્

રામ મેવા૭નુશોચમ્તમ ્તુઃિ શોિ સમકન્વતમ્ ૨ 

વ્રુત્તમ્ પરમ સમ્તપ્તમ ્નવ રહમ ્ઇવ કત્વપમ ્

કવકનશ્શ્શ્વસન્તમ્ ત્યાયન્તમ્ અસ્વસ્તમ્ ઇવ િુઞ્િરમ્ ૩ 

રાજા ત ુરિસા સૂતમ્ ત્વસ્તા૭ઙ્કમ્ સમુપકસ્તતમ ્

અશુ્ર પૂણિ મુિમ ્તીનમ ્ઉવાચ પરમા૭૭તિવત્ ૪ 

િનુ વત્સ્યકત તમાિત્મા વુ્રક્ષ મૂલમ ્ઉપાકશ્રતઃ 

સો૭ત્યન્ત સુકિતઃ સૂત કિમ્ અકશષ્યકત રાિવઃ ૫ 

તુઃિ સ્યા૭નુકચતો તુઃિમ ્સુમમ્ત્ર શયનોકચત: 

પૂકમ પાલા૭૭ત્મિો પૂમૌ શેતે િતમ્ અનાતવત્ ૬ 

યમ ્યાન્તમ્ અનુયાકન્ત સ્મ પતાકત રત િુમ્િરાઃ 

સ વત્સ્યકત િતમ્ રામો કવિનમ્ વનમ ્આકશ્રતઃ ૭ 

વ્યાળૈ મ્રુિિૈ: આચકરતમ ્રુષ્ણ સપિ કનષેકવતમ ્

િતમ્ િુમારૌ વૈતહે્યા સાતિમ્ વનમ ્ઉપકસ્તતૌ ૮ 

સુિુમાયાિ તપકસ્વન્યા સુમન્ત્ર સહ સીતયા 

રાિ પુત્રૌ િતમ્ પાતૈ: અવરુહ્ય રતાત્ િતૌ ૯ 

કસત્તાતિઃ િલુ સૂત ત્વમ ્યેન ત્રષુ્ટૌ મમા૭૭ત્મિૌ 
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વના૭ન્તમ્ પ્રકવશન્તૌ તૌ  અકશ્વના કવવ મન્તરમ્ ૧0 

કિમ્ ઉવાચ વચો રામઃ કિમ્ ઉવાચ ચ લક્ષ્મણઃ 

સુમન્ત્ર વનમ ્આસાત્ય કિમ્ ઉવાચ ચ મકૈતલી ૧૧ 

આકસતમ ્શકયતમ ્પકુ્તમ્ સૂત રામ સ્ય િીતિય 

જીકવષ્યાકમ અહમ ્એતેન યયાકત કરવ સાતુષ ુ૧૨ 

ઇકત સૂતો નરને્ત્રણે ચોકતતઃ સજ્જમાનયા 

ઉવાચ વાચા રાજાનમ્ સ પાષ્પ પકરરપ્તયા ૧૩ 

અપ્રવીન્ મામ ્મહા રાિ તમિમ ્એવા૭ન ુપાલયન ્

અઞ્િકલમ્ રાિવઃ રુત્વા કશરસા૭કપ પ્રણમ્ય ચ ૧૪ 

સૂત મત્વચના ત્તસ્ય તાત સ્ય કવકતતા૭૭ત્મનઃ 

કશરસા વન્તનીય સ્ય વન્ત્યૌ પાતૌ મહાત્મનઃ ૧૫ 

સવિમ ્અન્તઃપુરમ્ વાચ્યમ ્સૂત મત્વચનાત્ ત્વયા 

આરોક્યમ ્અકવશેષેણ યતા૭હિમ ્ચા૭કપવાતનમ્ ૧૬ 

માતા ચ મમ િૌસલ્યા િુશલમ ્ચા૭કપવાતનમ ્

અપ્રમાતમ ્ચ વક્તવ્યા પ્રૂયાશ્ચૈવા કમતમ્ વચ: ૧૭ 

તમિ કનત્યા યતા િાલમ્ અક્ન્યાિાર પરા પવ  

તેકવ તેવ સ્ય પાતૌ ચ તવેવત્ પકરપાલય ૧૮ 

અકપમાનમ ્ચ માનમ્ ચ ત્યક્ત્વા વતિસ્વ માત્રષુુ  

આનુરાજાન માયાિમ ્ચ િૈિેયી મમ્પ િારય ૧૯ 

િુમાર ેપરત ેવ્રુકત્ત વિકતિતવ્યા ચ રાિવત્ 

અતિ જે્યષ્ટા કહ રાજાનો રાિ તમિમ ્અનુસ્મર ૨0 

પરતઃ િુશલમ ્વાચ્યો વાચ્યો મત્વચનને ચ 

સવાિ સ્વવે યતા ન્યાયમ્ વ્રુકત્તમ્ વતિ સ્વ માત્રુષુ ૨૧ 

વક્તવ્ય શ્ચ મહા પાહુ: ઇક્ષ્વાિુ િુલ નન્તનઃ 

કપતરમ્ યૌવરાજ્ય સ્તો રાજ્યસ્તમ્ અનુપાલય ૨૨ 

અકતરાન્ત વયા રાજા મા સ્મૈનમ ્વ્યવરોરુત: 

િુમાર રાજે્ય જીવ ત્વમ ્તસ્યૈ વા૭૭જ્ઞા પ્રવતિનાત્ ૨૩  

અપ્રવીચ્ચા૭કપ મામ ્પયૂો પ્રશુમ્ અશૂ્રકણ વતિયન ્

માતે વ મમ માતા ત ેત્રષ્ટવ્યા પુત્ર િકતિની ૨૪ 

ઇત્યે વમ્ મામ ્મહા રાિ પ્રુવન્નેવ મહાયશાઃ 

રામો રાજીવ તામ્રા૭ક્ષો પ્રુશમ્ અશૂ્ર ણ્યવતિયત્ ૨૫ 

લક્ષ્મણ સ્તુ સુસમ્રુત્તો કનશ્શ્શ્વસન્ વાક્યમ ્અપ્રવીત ્

િેના૭યમ ્અપરાતને રાિ પુત્રો કવવાકસતઃ ૨૬ 

રાજ્ઞા ત ુિલુ િૈિેય્યા લિુ ત્વા૭૭કશ્રત્ય શાસનમ્  
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રુતમ્ િાયિમ૭િાયિમ ્વા વયમ્ યેના૭કપ પીકટતા: ૨૭ 

યકત પ્રવ્રાકિતો રામો લોપ િારણ િાકરતમ ્

વર તાન કનકમત્તમ્ વા સવિતા તુષ્રુતમ ્રુતમ્ ૨૮ 

ઇતમ્ તાવત્ યતા િામમ્ ઈશ્વર સ્ય રુતે રુતમ્  

રામ સ્ય ત ુપકરત્યાિે ન હેતુમ્ ઉપલક્ષયે ૨૯ 

અસમીક્ષ્ય સમારપ્તમ ્કવરુત્તમ્ પકુત્ત લાિવાત ્

િનકયષ્યકત સમ્રોશમ્ રાિવ સ્ય કવવાસનમ ્૩0 

અહમ ્તાવન્ મહા રાિ ેકપત્રતુ્વમ્ નોપલક્ષય ે

પ્રાતા પતાિ ચ પન્તુ શ્ચ કપતા ચ મમ રાિવઃ ૩૧ 

સવિ લોિ કપ્રયમ ્ત્યક્ત્વા સવિ લોિ કહતે રતમ ્

સવિ લોિો૭નુરજે્યત િતમ્ ત્વા૭નને િમિણા ૩૨ 

સવિ પ્રજા૭કપરામમ ્કહ રામમ્ પ્રવ્રાજ્ય તાકમિિમ ્ 

સવિ લોિમ્ કવરુત્યેમમ ્િતમ્ રાજા પકવષ્યકસ ૩૩ 

જાનિી ત ુમહા રાિ કનશ્શ્શ્વસન્તી તપકસ્વની 

પૂતોપહત કચત્તેવ કવકષ્ટતા કવકસ્મતા કસ્તતા ૩૪ 

અત્રુષ્ટ પૂવિ વ્યસના રાિ પુત્રી યશકસ્વની 

તેન તુઃિેન રુતતી નૈવ મામ્ કિકમ્ચત્ અપ્રવીત ્૩૫ 

ઉત્વીક્ષમાણા પતાિરમ્ મુિેન પકરશુષ્યતા 

મુમોચ સહસા પાષ્પમ્ મામ્ પ્રયાન્તમ્ ઉતીક્ષ્ય સા ૩૬ 

ત તૈવ રામો૭શુ્ર મુિઃ રુતાઞ્િકલઃ  

કસ્તતો૭પવ લ્લક્ષ્મણ પાહુ પાકલતઃ 

ત તૈવ સીતા રુતતી તપકસ્વની  

કનરીક્ષતે રાિ રતમ ્તતૈવ મામ ્ ૩૭ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  અષ્ટ પમ્ચાશ સ્સિિ : 

એર્ોન ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

(ઇકત પ્રુવમ્તમ ્તમ્ સૂતમ્ સુમમ્ત્રમ્ મકમ્ત્ર સત્તમમ્  

પ્રૂકહ શેષમ્ પનુ કરકત રાજા વચન મપ્રવીત્  

તસ્ય ત ત્વચનમ્ શુ્રત્વા સુમમ્ત્રો પાષ્પ કવક્લપ: 

િત યા માસ પૂયો૭કપ રામ સમ્તશે કવસ્તરમ્  

િટા: રુત્વા મહા રાિ ચીર વલ્િલ તાકરણૌ 

િમ્િામ ્ઉત્તીયિ તૌ વીરૌ પ્રયાિા૭કપ મુિૌ િતૌ  

અરતો લક્ષ્મણો યાત: પાલયન્ રિુ નમ્તનમ્  

અનમ્તરમ્ ચ સીતા૭ત રાિવો રિુ નમ્તન: 

તામ ્સ્તતા િચ્ચતો ત્રુષ્વા કનવ્રતુ્તો૭સ્મ્યવશ સ્તતા )  
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મમ ત ુઅશ્વા કનવ્રતુ્તસ્ય ન પ્રાવતિન્ત વત્મિકન 

ઉષ્ણમ ્અશુ્ર કવમુમ્ચમ્તો રામ ેસમ્પ્રકસ્તતે વનમ ્૧ 

ઉપાપ્યામ્ રાિ પુત્રાપ્યામ્ અત રુત્વા૭હમ ્અજ્ઞકલમ ્

પ્રકસ્તતો રતમ ્આસ્તાય તત્તુઃિમ ્અકપ તારયન્ ૨ 

િુહેન  સાતિમ ્તત્રૈવ કસ્તતો૭કસ્મ કતવસાન્ પહૂન્ 

આશયા યકત મામ ્રામઃ પુનઃ શપ્તાપયતે્ ઇકત ૩ 

કવષય ેત ેમહા રાિ રામ વ્યસન િકશિતાઃ 

અકપ વ્રુક્ષાઃ પકરમ્લાનઃ સ પુષ્પાઙુ્કર િોરિાઃ ૪ 

ઉપતપ્તોતિા નત્ય: પલ્વલાકન સરાકમ્સ ચ  

પકરશુષ્િ પલાશાકન વનાકન ઉપ વનાકન ચ ૫ 

ન ચ સપિકન્ત સત્ત્વાકન વ્યાલા ન પ્રસરકન્ત ચ 

રામ શોિા૭કપ પતૂમ્ તકન્નષ્િૂિમ્ અપવ ત્વનમ ્૬ 

લીન પુષ્િર પત્રા શ્ચ નરને્ત્ર િલુષોતિાઃ 

સમ્તપ્ત પત્માઃ પકત્મન્યો લીન મીન કવહમ્િમાઃ ૭ 

િલજાકન ચ પુષ્પાકણ માલ્યાકન સ્તલજાકન ચ 

ના૭ત્ય પા ન્ત્ય૭લ્પ િન્તીકન પલાકન ચ યતા પરુમ્ ૮ 

અત્રો ત્યાનાકન શૂન્યાકન પ્રલીન કવહિાકન ચ  

ન ચા૭કપરામાન્ આરામાન્ પશ્શ્યાકમ મનિુષિપ ૯ 

પ્રકવશન્તમ્ અયોત્યામ્ મામ્ ન િકશ્ચત્ અકપનન્તકત 

નરા રામમ્ અપશ્શ્યન્તો કનશ્શ્શ્વસકન્ત મુહુર ્મુહુઃ ૧0 

તેવ  રાિ રતમ ્ત્રુષ્વા કવના રામમ્ ઇહા૭િતમ ્ 

તુઃિાત્ અશુ્ર મુિ: સવો રાિ માિિ  િતો િન: ૧૧ 

હમ્ય:ૈ કવમાનૈઃ પ્રાસાતૈ: અવેક્ષ્ય રતમ ્આિતમ ્

હાહાિાર રુતા નાયો રામા૭તશિન િકશિતાઃ ૧૨ 

આયતૈ કવિમલૈ નતે્રૈ: અશુ્ર વેિ પકરપ્લુતૈઃ 

અન્યોન્યમ ્અકપવીક્ષન્તે૭વ્યક્તમ ્આતિતરાઃ કસ્ત્રયઃ ૧૩ 

ના૭કમત્રાણામ ્ન કમત્રાણામ્ ઉતાસીન િનસ્ય ચ 

અહમ ્આતિતયા િકમ્ચત્ કવશેષમ ્ઉપલક્ષયે ૧૪ 

અપ્રહ્રષુ્ટ મનુષ્યા ચ તીન નાિ તુરમ્િમા 

આતિ સ્વર પકરમ્લાના કવકનશ્શ્શ્વકસત કનસ્સ્વના ૧૫ 

કનરા૭૭નન્તા મહારાિ રામ પ્રવ્રાિના૭૭તરુા 

િૌસલ્યા પતુ્ર હીનેવ અયોત્યા પ્રકતપાકત મા ૧૬ 

સૂત સ્ય વચનમ ્શુ્રત્વા વાચા પરમ તીનયા 

પાષ્પોપ હતયા રાજા તમ્ સૂતમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૧૭ 
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િૈિેય્યા કવકનયકુ્તને પાપા૭કપિન પાવયા 

મયા ન મન્ત્ર િુશલ ૈ વ્રુિત્તૈઃ સહ સમકતિતમ્ ૧૮ 

ન સુહ્રકુત્પ: ન ચા૭૭માત્યૈ: મન્ત્રકયત્વા ચ નૈિમૈઃ 

મયા૭યમ ્અતિઃ સમ્મોહાત્ સ્ત્રી હેતોઃ સહસા રુતઃ ૧૯ 

પકવત વ્યતયા નનૂમ્ ઇતમ્ વા વ્યસનમ્ મહત ્

િુલસ્યા૭સ્ય કવનાશાય પ્રાપ્તમ્ સૂત યત્રુચ્ચયા ૨0 

સૂત ય ત્ય૭કસ્ત ત ેકિકમ્ચ ન્મયા ત ુસુરુતમ્ રુતમ ્

ત્વમ ્પ્રાપયા૭૭શુ મામ ્રામમ્ પ્રાણાસ્સમ્ત્વરયકન્ત મા0 ૨૧    

યત્ય ત્યા૭કપ મમૈ વાજ્ઞા કનવતિયતુ રાિવમ ્

ન શક્ષ્યાકમ કવના રામમ્ મુહૂતિમ્ અકપ જીકવતુમ્ ૨૨ 

અત વા૭કપ મહા પાહુ િિતો તૂરમ ્પકવષ્યકત 

મામ ્એવ રતમ ્આરોપ્ય શીરમ ્રામાય તશિય ૨૩ 

વુ્રત્ત તમ્ષ્ટર ો મહેષ્વાસઃ િા૭સૌ લક્ષ્મણ પૂવિિઃ 

યકત જીવાકમ સાત્વનેમ ્પશ્શ્યેયમ્ સીતયા સહ ૨૪ 

લોકહતા૭ક્ષમ ્મહા પાહુમ્ આમુક્ત મકણ િુણ્ટલમ્ 

રામમ્ યકત ન પશ્શ્યેયમ ્િકમષ્યાકમ યમ ક્ષયમ ્૨૫ 

અતો ન ુકિમ્ તુઃિ તરમ ્યો૭હમ ્ઇક્ષ્વાિુ નન્તનમ ્

ઇમામ ્અવસ્તામ ્આપન્નો નેહ પશ્શ્યાકમ રાિવમ ્૨૬ 

હા રામ રામાનિુ હા હા વૈતેકહ તપકસ્વકન 

ન મામ ્જાનીત તુઃિેન કમ્રયમાણમ્ અનાતવત્ ૨૭ 

સ તેન રાજા તુઃિેન પ્રુશમ્ અકપિત ચતેન: 

અવિાટ સ્સતુુષ્પારમ્ શોિ સાિરમ૭પ્રવીત્ ૨૮ 

રામ શોિ મહાપોિ સ્સીતા કવરહ પારિ: 

શ્વકસતોકમિ મહાવતો પાષ્પ પેન િલાકવલ: ૨૯ 

પાહુ કવક્ષેપ મીનૌિો કવરકમ્તત મહા સ્વન: 

પ્રિીણિ િેશ શૈવાલ: િૈિેયી પટપા મુિ: ૩0 

મમા૭શુ્ર વેિ પ્રપવ: િુપ્જા વાક્ય મહા રહ: 

વર વેલો નુ્રશમ્સા યા રામ પ્રવ્રાિના યત: ૩૧ 

યકસ્મન્ પત કનમક્નો૭હમ્ િૌસલ્યે રાિવમ્ કવના  

તસુ્તરો જીવતા તેકવ મયા૭યમ ્શોિ સાિર: ૩૨ 

અશોપનમ્ યો૭હમ ્ઇહા૭ત્ય રાિવમ્  

કતત્રકુ્ષમાણો ન લપ ેસલક્ષ્મણમ્ 

ઇતીવ રાજા કવલપન્ મહાયશાઃ  

પપાત તૂણિમ ્શયને સ મૂકચિતઃ       ૩૩ 
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ઇકત કવલપકત પાકતિવ ેપ્રનષ્ટે  

િરુણ તરમ ્કત્વિુણમ્ ચ રામ હેતોઃ 

વચનમ ્અનકુનશમ્ય તસ્ય તેવી  

પયમ ્અિમત્ પનુરવે રામ માતા ૩૪ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિોન ષકષ્ટતમ સ્સિિ : 

ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

તતો પૂતોપ સ્રષુ્ટેવ વેપમાના પનુઃ પુનઃ 

તરણ્યામ ્િત સત્ત્વવે િૌસલ્યા સૂતમ્ અપ્રવીત્ ૧ 

નય મામ ્યત્ર િાિુત્સ્તઃ સીતા યત્ર ચ લક્ષ્મણઃ 

તાન્ કવના ક્ષણ મપ્ય૭ત્ર જીકવતુમ્ નોત્સહે હ્ય૭હમ ્૨ 

કનવતિય રતમ ્શીરમ્ તણ્ટિાન્ નય મામ ્અકપ 

અત તાન્ અનુિચ્ચાકમ િકમષ્યાકમ યમ ક્ષયમ ્૩ 

પાષ્પ વેિોપહતયા સ વાચા સજ્જમાનયા 

ઇતમ્ આશ્વાસયન્ તેવીમ્ સૂતઃ પ્રાઞ્િકલ: અપ્રવીત્ ૪ 

ત્યિ શોિમ ્ચ મોહમ ્ચ સમ્પ્રમમ ્તુઃિિમ ્તતા 

વ્યવતૂય ચ સમ્તાપમ ્વને વત્સ્યકત રાિવઃ ૫ 

લક્ષ્મણ શ્ચા૭કપ રામ સ્ય પાતૌ પકરચરન્ વન ે

આરાતયકત તમિજ્ઞઃ પર લોિમ્ કિતેકન્ત્રયઃ ૬ 

કવિને૭કપ વન ેસીતા વાસમ્ પ્રાપ્ય રુહેકષ્વવ 

કવસ્રમ્પમ ્લપતે૭પીતા રામ ેસન્ન્યસ્ત માનસા ૭ 

ના૭સ્યા તૈન્યમ્ રુતમ્ કિકમ્ચત્ સુસૂક્ષ્મમ્ અકપ લક્ષય ે

ઉકચતેવ પ્રવાસાનામ ્વતૈેહી પ્રકતપાકત મા ૮ 

નિરોપવનમ ્િત્વા યતા સ્મ રમતે પુરા 

તતૈવ રમતે સીતા કનિિનેષુ વનષે્વ૭કપ ૯ 

પાલેવ રમતે સીતા પાલ ચન્ત્ર કનપા૭૭નના 

રામા રામ ેહ્યતીના૭૭ત્મા કવિને૭કપ વન ેસતી ૧0 

તત્િતમ્ હ્રતુયમ્ હ્ય૭સ્યા સ્તત૭તીનમ્ ચ જીકવતમ ્

અયોત્યા૭કપ પવેત ્તસ્યા રામ હીના તતા વનમ ્૧૧ 

પકત પ્રુચ્ચકત વૈતેહી રામામ્ શ્ચ નિરાકણ ચ 

િકતમ ્ત્રુષ્વા નતીનામ્ ચ પાતપાન્ કવકવતાન્ અકપ ૧૨ 

રામમ્ વા લક્ષ્મણમ ્વા૭કપ પ્રુષ્વા જાનાકત જાનિી  

અયોત્યા રોશ માત્રે ત ુકવહાર કમવ સકમ્શ્રતા ૧૩ 

ઇત મેવ સ્મરા મ્ય૭સ્યા સ્સહસૈ વોપિકલ્પતમ્  

િૈિેયી સકમ્શ્રતમ્ વાક્યમ ્નેતાનીમ્ પ્રકતપાકત મા ૧૪ 
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ત્વમ્સકયત્વા ત ુત ત્વાક્યમ્ પ્રમાતા ત્પયુિપ કસ્તતમ્  

હ્લાતનમ્ વચનમ્ સતૂો મતુર મપ્રવીત્ ૧૫ 

અત્વના વાત વેિેન સમ્પ્રમેણા૭૭તપેન ચ 

ન કહ િચ્ચકત વૈતહે્યા શ્ચન્ત્રામ્શુ સત્રુશી પ્રપા ૧૬ 

સત્રુશમ ્શતપત્ર સ્ય પૂણિ ચન્ત્રોપમ પ્રપમ ્

વતનમ્ તત્વતાન્યાયા: વૈતેહ્યા ન કવિમ્પતે ૧૭ 

અલક્ત રસ રક્તાપૌ અલક્ત રસ વકિિતૌ 

અત્યા૭કપ ચરણૌ તસ્યાઃ પત્મ િોશ સમ પ્રપૌ ૧૮ 

નૂપુરો ત્િુષ્ટ હેલેવ િેલમ્ િચ્ચકત પાકમની 

ઇતાનીમ્ અકપ વૈતેહી તત્રાિા ન્યસ્ત પૂષણા ૧૯ 

િિમ ્વા વીક્ષ્ય કસમ્હમ્ વા વ્યારમ્ વા વનમ ્આકશ્રતા 

ના૭૭હારયકત સમ્ત્રાસમ્ પાહૂ રામ સ્ય સકમ્શ્રતા ૨0 

ન શોચ્યા સ્તને ચા૭૭ત્મા ન શોચ્યો ના૭કપ િના૭કતપઃ 

ઇતમ્ કહ ચકરતમ્ લોિે પ્રકતષ્ટાસ્યકત શાશ્વતમ ્૨૧ 

કવતૂય શોિમ ્પકરહ્રષુ્ટ માનસા   

મહકષિ યાતે પકત સવુ્યવ કસ્તતાઃ 

વન ેરતા વન્ય પલા૭શનાઃ કપતુઃ   

શુપામ ્પ્રકતજ્ઞામ્ પકરપાલયકન્ત ત ે૨૨ 

તતા૭કપ સૂતને સુ યકુ્ત વાકતના  

કનવાયિમાણા સતુ શોિ િકશિતા 

ન ચૈવ તેવી કવરરામ િૂકિતાત્   

કપ્રયકેત પતુ્રેકત ચ રાિવકેત ચ     ૨૩ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ષકષ્ટતમ સ્સિિ : 

એર્ ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

વનમ ્િતે તમિપર ેરામ ેરમયતામ્ વર ે

િૌસલ્યા રુતતી સ્વા૭તાિ પતાિરમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૧ 

યત્ય૭કપ કત્રષુ લોિેષુ પ્રકતતમ્ ત ેમહત્ યશઃ 

સાનુરોશો વતાન્ય શ્ચ કપ્રયવાતી ચ રાિવઃ ૨ 

િતમ્ નર વર શે્રષ્ટ પતુ્રૌ તૌ સહ સીતયા 

તુઃકિતૌ સુિ સમ્વ્રતુ્તૌ વને તુઃિમ ્સકહષ્યતઃ ૩ 

સા નનૂમ્ તરુણી શ્શ્યામા સુિુમારી સુિોકચતા 

િતમ્ ઉષ્ણમ ્ચ શીતમ ્ચ મૈકતલી પ્રસકહષ્યતે ૪ 

પુક્ત્વા૭શનમ્ કવશાલાક્ષી સૂપ તમ્શા૭કન્વતમ ્શુપમ ્

વન્યમ ્નૈવારમ ્આહારમ ્િતમ્ સીતોપપોક્ષ્યત ે૫ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 155 of 276 
 

િીત વાકતત્ર કનિોષમ્ શુ્રત્વા શુપમ્ અકનકન્તતા 

િતમ્ રવ્યાત કસમ્હાનામ્ શપ્તમ ્શ્રોષ્યત્ય૭શોપનમ્ ૬ 

મહેન્ત્ર ત્વિ સમ્િાશઃ િનુ શતેે મહા પિુઃ 

પિુમ ્પકરિ સમ્િાશમ્ ઉપતાય મહા પલઃ ૭ 

પત્મ વણિમ ્સુિેશાન્તમ્ પત્મ કનશ્શ્શ્વાસમ ્ઉત્તમમ્ 

િતા ત્રક્ષ્યાકમ રામ સ્ય વતનમ્ પુષ્િરકે્ષણમ્ ૮ 

વજ્ર સાર મયમ ્નૂનમ ્હ્રતુયમ્ મે ન સમ્શયઃ 

અપશ્શ્યન્ત્યા ન તમ્ ય ત્વૈ પલતીતમ્ સહસ્રતા ૯ 

યત્ત્વયા િરુણમ્ િમિ વ્યપોહ્ય મમ પામ્તવા: 

કનરસ્તા: પકરતાવકમ્ત સુિા૭હાિ: રુપણા વન ે૧0 

યકત પઞ્ચ તશ ેવષ ેરાિવઃ પુન: એષ્યકત 

િહ્યા ત્રાજ્યમ ્ચ િોશમ ્ચ પરત ેનોપપોક્ષ્યત ે૧૧ 

પોિયકમ્ત કિલ શ્રાત્તે િેકચત્ સ્વાનેવ પાન્તવાન્  

તત: પશ્ચાત ્સમીક્ષન્તે રુત િાયાિ કત્વિષિપાન્ ૧૨ 

તત્ર ય ેિુણવમ્ત શ્ચ કવત્વામ્સ શ્ચ કત્વજાતય: 

ન પશ્ચા ત્ત૭ેકપમન્યન્તે સુતા મકપ સુરોપમા: ૧૩ 

પ્રાહ્મણ ેષ્વ૭કપ ત્રુપ્તષેુ પશ્ચાત્ પોક્તુમ્ કત્વિષિપા: 

ના૭પ્યુપતૈુમ્ અલમ ્પ્રાજ્ઞા શ્શ્શુ્રમ્િ ચ્ચતે કમવ ષિપા: ૧૪ 

એવમ્ િનીયસા પ્રાત્રા પુક્તમ્ રાજ્યમ ્કવશામ્પત ે

પ્રાતા જે્યષ્ટા વકરષ્ટા શ્ચ કિમ૭તિમ્ ના૭વમમ્સ્યતે ૧૫ 

ન પરણેા૭૭હ્રતુમ્ પક્ષ્યમ્ વ્યારઃ િાકતતુમ ્ઇચ્ચકત 

એવમ્ એવ નર વ્યારઃ પર લીટમ ્ન મન્યતે ૧૬ 

હકવર: આજ્યમ ્પુરોટાશાઃ િુશા યૂપા શ્ચ િાકતરાઃ 

નૈતાકન યાતયામાકન િુવિકન્ત પુનર૭ત્વર ે૧૭ 

તતા હ્યાત્તમ્ ઇતમ્ રાજ્યમ્ હ્રતુ સારામ ્સુરામ ્ઇવ 

ના૭કપમન્તુમ્ અલમ ્રામો નષ્ટ સોમમ ્ઇવા૭ત્વરમ્ ૧૮   

( ન ચેમામ ્તષિણા રામ સ્સમ્િચ્ચ એતત્ અમષિણ: 

તારય ેન્મમ્તર મ૭કપ સ કહ રુત્ત કશ્શ્શતૈ શ્શ્શર:ૈ 

ત્વમ ્ત ુનોત્સહે હમ્તમુ ્મહા૭૭ત્મા કપત્રુ િૌરવાત્  

સ સોમા૭િિ  રહણમ્ નપ સતારા કવકચકત્રતમ ્

પાતયે ત્યો કતવમ્ રુત્ત સ્સ ત્વામ્ ન વ્યકતવતિતે  

પ્રક્ષોપયે ત્વારયે ત્વા કહમશૈલ શતા કચતામ ્)  

નૈવમ ્કવતમ ્અસત્િારમ્ રાિવો મષિકયષ્યકત 

પલવાન્ ઇવ શાતૂિલો વાલતેર્ અવમશિનમ્ ૧૯ 
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નૈતસ્ય સકહતા લોિા પયમ્ િુયુિ મિહા મ્રુત ે

અતમિમ ્કત્વહ તમાિત્મા લોિમ્ તમેણ યોિયેત્ ૨0 

નન્વ સૌ િામ્ચનૈ પાિણ ૈમિહા વીયો મહા પિુ: 

યુિામ્ત ઇવ પતૂાકન સાિરા ના૭કપ કનતિહેત્ ૨૧ 

સ તાત્રુશઃ કસમ્હ પલો વુ્રષપા૭ક્ષો નરષિપઃ 

સ્વયમ ્એવ હતઃ કપત્રા િલિનેા૭૭ત્મિો યતા ૨૨ 

કત્વજાકત ચકરતો તમિઃ શાસ્ત્ર ત્રુષ્ટઃ સનાતનઃ 

યકત ત ેતમિ કનરતે ત્વયા પુત્રે કવવાકસતે ૨૩ 

િકત: એિા પકત: નાયાિ: કત્વતીયા િકત: આત્મિઃ 

ત્રુતીયા જ્ઞાતયો રાિન્ શ્ચતતુી નેહ કવત્યતે ૨૪ 

તત્ર ત્વમ ્ચૈવ મે ના૭કસ્ત રામ શ્ચ વનમ ્આકશ્રતઃ 

ન વનમ ્િન્તુમ્ ઇચ્ચાકમ સવિતા કનહતા ત્વયા ૨૫ 

હતમ ્ત્વયા રાજ્યમ ્ઇતમ્ સ રાષ્ટરમ ્  

હત સ્તતા૭ત્મા સહ મકન્ત્રકપ શ્ચ 

 હતા સપતુ્રા૭કસ્મ હતા શ્ચ પૌરાઃ  

સુત શ્ચ પાયાિ ચ તવ પ્રહ્રષુ્ટૌ  ૨૬ 

 ઇમામ ્કિરમ ્તારુણ શપ્ત સકમ્શ્રતામ્  

કનશમ્ય રાજા૭કપ મુમોહ તુઃકિતઃ 

 તતઃ સ શોિમ ્પ્રકવવેશ પાકતિવઃ  

સ્વ તષુ્રુતમ ્ચા૭કપ પનુ સ્તતા સ્મરત્  ૨૭ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિ ષકષ્ટતમ સ્સિિ : 

ત્વિ ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

એવમ્ ત ુરુત્તયા રાજા રામ માત્રા સશોિયા 

શ્રાકવતઃ પરુષમ ્વાક્યમ ્કચન્તયા માસ તુઃકિતઃ ૧ 

કચમ્તકયત્વા સ ચ નુ્રપો મુમોહ વ્યાિુલકેમ્ત્રય: 

અત તીિેણ િાલને સમ્જ્ઞામ્ આપ પરમ્તપ: ૨ 

સ સમ્જ્ઞા મપુ લપ્યૈવ તીિિ  મુષ્ણમ્ ચ કનશ્શ્શ્વસન ્

િૌસલ્યામ ્પાશ્વિતો ત્રુષ્વા પનુ કશ્ચમ્તામ્ ઉપાિમત્ ૩ 

તસ્ય કચન્તય માનસ્ય પ્રત્યપાત્ િમિ તુષ્રુતમ્ 

ય ત૭નેન રુતમ્ પૂવિમ્ અજ્ઞાનાત્ શપ્ત વકેતના ૪ 

અમના સ્તને શોિેન રામ શોિેન ચ પ્રપુઃ 

ત્વાપ્યા મ૭કપ મહા રાિ શ્શ્શોિાપ્યામ્ અન્વતપ્યત ૫ 

તહ્યમાન સ્ત ુશોિાપ્યામ ્િૌસલ્યામ ્આહ પૂપકતઃ 

વેપમાન: અમ્િકલમ્ રુત્વા પ્રસાતા૭તિ મ૭વાઙ્મુિ: ૬ 
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પ્રસાતયે ત્વામ્ િૌસલ્યે રકચતો૭યમ ્મયા અમ્િકલઃ 

વત્સલા ચા૭નુ્રશમ્સા ચ ત્વમ્ કહ કનત્યમ્ પરષે્વ૭કપ ૭ 

પતાિ ત ુિલુ નારીણામ ્િુણવાન્ કનિુિણો૭કપ વા 

તમિમ ્કવમુ્રશમાનાનામ ્પ્રત્યક્ષમ્ તેકવ તૈવતમ ્૮ 

સા ત્વમ ્તમિપરા કનત્યમ્ ત્રુષ્ટ લોિ પરાવર 

ના૭હિસ ેકવકપ્રયમ ્વક્તુમ્ તુઃકિતા૭કપ સુતુઃકિતમ ્૯ 

તત્વાક્યમ્ િરુણમ્ રાજ્ઞઃ શુ્રત્વા તીન સ્ય પાકષતમ ્

િૌસલ્યા વ્યસ્રિુ ત્પાષ્પમ્ પ્રણાળીવ નવોતિમ્ ૧0 

સા મૂકત્નિ પત્ત્વા રુતતી રાજ્ઞઃ પત્મમ ્ઇવામ્૭િકલમ ્

સમ્પ્રમાત્ અપ્રવીત્ ત્રસ્તા ત્વરમાણા૭ક્ષરમ્ વચઃ ૧૧ 

પ્રસીત કશરસા યાચે પમૂૌ કનપકતતા૭કસ્મ ત ે

યાકચતા૭કસ્મ હતા તેવ હન્તવ્યા૭હમ ્ન કહ ત્વયા ૧૨ 

નૈષા કહ સા સ્ત્રી પવકત િાિનીયેન તીમતા 

ઉપયો: લોિયો: વીર પત્યા યા સમ્પ્રસાત્યતે ૧૩ 

જાનાકમ તમિમ ્તમિજ્ઞ ત્વામ્ જાને સત્ય વાકતનમ ્

પુત્ર શોિા૭૭તિયા તત્તુ મયા કિમ્ અકપ પાકષતમ ્૧૪ 

શોિો નાશયતે તૈયિમ્ શોિો નાશયતે શુ્રતમ ્

શોિો નાશયતે સવિમ ્નાકસ્ત શોિ સમો કરપુઃ ૧૫ 

શક્ય આપકતત સ્સોટુમ્ પ્રહરો કરપ ુહસ્તત:  

સોટુમ ્આપકતતઃ શોિઃ સુસૂક્ષ્મો૭કપ ન શક્યતે ૧૬ 

( તમિજ્ઞા: શુ્રકત મમ્તો૭કપ કચન્ન તમાિ૭તિ સમ્શયા: 

ય તયો વીર મુહ્યકમ્ત શોિ સમ્મૂટ ચેતસ: ) 

વન વાસાય રામ સ્ય પઞ્ચ રાત્રો૭ત્ય િણ્યત ે

યઃ શોિ હત હષાિયાઃ પઞ્ચ વષોપમો મમ ૧૭ 

તમ્ કહ કચન્તય માનાયાઃ શોિો૭યમ ્હ્રકુત વતિતે 

નતીનામ ્ઇવ વેિેન સમુત્ર સકલલમ ્મહત્ ૧૮ 

એવમ્ કહ િતય ન્ત્યા૭સ્ત ુિૌસલ્યાયાઃ શુપમ્ વચઃ 

મન્ત રકશ્શ્મ: અપૂત્ સુયો રિની ચા૭પ્યવતિત ૧૯ 

અત પ્રહ્લાકતતો વાક્ય:ૈ તવે્યા િૌસલ્યયા નુ્રપઃ 

શોિેન ચ સમારાન્તો કનત્રાયા વશમ ્એકયવાન્ ૨0 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  કત્વ ષકષ્ટતમ સ્સિિ : 

ત્ત્ર ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક :    

પ્રકતપુત્તો મુહૂતેન શોિોપહત ચતેનઃ 

અત રાજા તશરતઃ સ કચન્તામ્ અપ્યપત્યત ૧ 
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રામ લક્ષ્મણયો શ્ચૈવ કવવાસા ત્વાસવોપમમ ્

આકવવેશોપસિિ  સ્તમ ્તમઃ સૂયિમ ્ઇવા સુરમ્ ૨ 

સ પાયે કનિિતે રામ ેિૌસલ્યામ્ િોસલેશ્વર: 

કવવક્ષ ુરકસતાપામ્િામ ્સ્મ્રતુ્વા તુષ્રુત માત્મન: ૩ 

સ રાજા રિનીમ ્ષષ્ટીમ ્રામ ેપ્રવ્રાકિતે વનમ્ 

અતિ રાત્રે તશરતઃ સમ્સ્મરન્ તુષ્રુતમ્ રુતમ્ ૪ 

સ રાજા પુત્ર શોિા૭૭તિ: સ્મ્રતુ્વા તુષ્રુત માત્મન: 

િૌસલ્યામ ્પતુ્ર શોિા૭તાિમ્ ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૫ 

યતા૭૭ચરકત િલ્યાકણ શુપમ્ વા યકત વા૭શપુમ ્

તત ્એવ લપતે પત્રે િતાિ િમિિમ ્આત્મનઃ ૬ 

િુરુ લાિવમ ્અતાિનામ્ આરમ્પે િમિણામ ્પલમ ્

તોષમ ્વા યો ન જાનાકત સ પાલ ઇકત હોચ્યત ે૭ 

િકશ્ચત્ આમ્રવણમ ્કચત્ત્વા પલાશામ ્શ્ચ કનકષમ્ચકત 

પુષ્પમ્ ત્રુષ્વા પલે રુત્નુઃ સ શોચકત પલાિમે ૮ 

અકવજ્ઞાય પલમ ્યો કહ િમિત્વ ેવા૭નતુાવકત 

સ શોચતે્ પલ વેળાયામ ્યતા કિમ્શુિ સેચિ: ૯ 

સો૭હમ ્આમ્રવણમ ્કચત્ત્વા પલાશામ ્શ્ચ ન્યષેચયમ ્

રામમ્ પલાિમે ત્યક્ત્વા પશ્ચાત્ શોચાકમ તુમિકતઃ ૧0 

લપ્ત શપ્તને િૌસલ્યે િુમારણે તનુષ્મતા 

િુમારઃ શપ્ત વેતીકત મયા પાપમ ્ઇતમ્ રુતમ્ ૧૧ 

તત ્ઇતમ્ મે૭નસુમ્પ્રાપ્તમ્ તેકવ તુઃિમ ્સ્વયમ ્રુતમ્ 

સમ્મોહાત્ ઇહ પાલને યતા સ્યાત્ પકક્ષતમ ્કવષમ્ ૧૨ 

યતા૭ન્ય: પુરુષ: િકશ્ચત ્પલાશૈ: મોકહતો પવતે્  

એવમ્ મમા૭પ્યકવજ્ઞાતમ્ શપ્ત વેત્યમ૭યમ ્પલમ ્૧૩ 

તેકવ અનટૂા ત્વમ ્અપવો યુવ રાિો પવા મ્યહમ ્

તતઃ પ્રાવ્રુટ૭નપુ્રાપ્તા મત િામ કવવકતિની ૧૪ 

ઉપાસ્ય કહ રસાન્ પૌમામ્ સ્તપ્ત્વા ચ િિત્ અમ્શુકપઃ 

પરતેા૭૭ચકરતામ્ પીમામ્ રકવ: આકવશતે કતશમ્ ૧૫ 

ઉષ્ણમ ્અન્તતિતે સત્યઃ કસ્નક્તા તત્રકુશર ેિનાઃ 

તતો િહ્રકુષર ેસવે પેિ સારઙ્ક પકહિણઃ ૧૬ 

કક્લન્ન પક્ષોત્તરા સ્નાતા: રુચ્ચ્િા કતવ પતકત્રણ: 

વ્રુકષ્ટ વાતાવ તૂતારાન્ પાતપાન્ અકપપેકતર ે૧૭ 

પકતતનેા૭મ્પસા ચન્નઃ પતમાનેન ચા૭સરુત ્

આપપૌ મત્ત સારઙ્ક સ્તોય રાકશ કરવા૭ચલઃ ૧૮ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 159 of 276 
 

પામ્ટુરા૭રુણ વણાિકન સ્રોતાકમ્સ કવમલા ન્ય૭કપ 

સુસ્રુવુ કિિ કર તાતપુ્ય: સપસ્માકન પિુમ્િ વત ્૧૯ 

( આિુલા૭રુણ તોયાકન સ્રોતાકમ્સ કવમલા ન્ય૭કપ 

ઉન્માિિ  િલ વાહીકન પપૂવ ુિિલ તાિમ ે)  

તકસ્મ ન્નકત સુિે િાલે તનુષ્માન્ ઇષુમાન્ રતી 

વ્યાયામ રુત સમ્િલ્પઃ સરયૂમ્ અન્વિામ ્નતીમ ્૨0 

કનપાને મકહષમ ્રાત્રૌ િિમ્ વા૭પ્યાિતમ્ નતીમ ્

અન્યમ ્વા શ્વાપતમ ્િકમ્ચ કજ્જિામ્સુ: અકિતેકન્ત્રયઃ ૨૧ 

( તકસ્મન્ સ્તત્રા૭હમ ્એિાન્તે રાત્રૌ કવવ્રુત િામુિિ:  

તત્ર અહમ ્સમ્વ્રતુમ ્વન્યમ્ હતવામ ્સ્તીર માિતમ ્ 

અન્યમ ્ચા૭કપ મ્રુિમ ્કહમ્સ્રમ્ શપ્તમ ્શુ્રત્વા૭પ્યુપાિતમ્ ) 

અતા૭ન્તિાર ેત ુઅશ્રૌષમ્ િલે િુમ્પ સ્ય પૂયિતઃ 

અચક્ષુર્ કવષય ેિોષમ ્વારણ સ્યેવ નતિતઃ ૨૨ 

તતો૭હમ ્શરમ ્ઉત્ત્રુત્ય તીપ્તમ ્આશી કવષો પમમ્ 

શપ્તમ્પ્રકત િિ પ્રેપ્સુ: અકપલક્ષ્ય ત્વપાતયમ ્૨૩ 

અમુમ્ચમ ્કનકશતમ્ પાણમ્ અહમ ્આશી કવષો પમમ્ 

તત્ર વાિ્ ઉષકસ વ્યક્તા પ્રાતુ રાસીત્ વનૌિસઃ ૨૪ 

હા હેકત પતત સ્તોયે પાણા૭કપહત મમિણ: 

તકસ્મન્ કનપકતતે પાણ ેવાિ૭પૂ ત્તત્ર માનુષી ૨૫ 

િતમ્ અસ્મ કત્વત ેશસ્ત્રમ્ કનપતે ત્તુ તપકસ્વકન 

પ્રકવકવક્તામ ્નતીમ ્રાત્રૌ ઉતાહારો૭હમ ્આિતઃ ૨૬ 

ઇષુણા૭કપહતઃ િેન િસ્ય વા કિમ્ રુતમ્ મયા 

રુષે કહિ  ન્યસ્ત તણ્ટ સ્ય વને વન્યે ન જીવતઃ ૨૭ 

િતમ્ ન ુશસ્ત્રેણ વતો મકત્વતસ્ય કવતીયત ે

િટા પાર તર સ્યૈવ વલ્િ લા૭કિન વાસસઃ ૨૮ 

િો વતેન મમા૭તી સ્યાત્ કિમ્ વા સ્યા૭પરુતમ ્મયા 

એવમ્ કનષ્પલમ્ આરપ્તમ ્િેવલા૭નતિ સકમ્હતમ ્૨૯ 

ન િકશ્ચત્ સાતુ મન્યેત યતૈવ િુરુ તલ્પિમ ્

ના૭હમ ્તતા૭ન ુશોચાકમ જીકવત ક્ષયમ ્આત્મનઃ ૩0  

માતરમ ્કપતરમ ્ચોપૌ અનુશોચાકમ મત્વત ે 

તત ્એતાન્ કમતનુમ્ વ્રતુ્તમ્ કચરિાલ પ્રતુમ્ મયા ૩૧ 

મકય પઞ્ચત્વમ ્આપન્ન ેિામ્ વ્રુકત્તમ ્વતિકયષ્યકત 

વ્રુત્તૌ ચ માતા કપતરૌ અહમ્ ચૈ િે ષુણા હતઃ 

િેન સ્મ કનહતાઃ સવે સુપાલેના૭રુતા ત્મના ૩૨ 
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તામ ્કિરમ ્િરુણામ્ શુ્રત્વા મમ તમાિ૭નુિાકમ્ક્ષણઃ 

િરાપ્યામ્ સ શરમ ્ચાપમ ્વ્યકતત સ્યા૭પતત્ પુકવ ૩૩ 

તસ્યા૭હમ ્િરુણમ્ શુ્રત્વા કનકશ લાલપતો પહુ  

સમ્પ્રામ્ત શ્શ્શોિ વેિેન પ્રુશમા૭૭સ કવચતેન: ૩૪ 

તમ્ તેશમ ્અહમ ્આિમ્ય તીન સત્ત્વઃ સતુુમિનાઃ 

અપશ્શ્યમ ્ઇષુણા તીર ેસરય્વા સ્તાપસમ ્હતમ ્૩૫ 

અવિીણિ િટા પારમ ્પ્રકવત્ત િલશોતિમ્  

પામ્સુ શોકણત કતક્તામ્િમ્ શયાનમ ્શલ્ય પીકટતમ ્૩૬ 

સ મામ ્ઉત્વીક્ષ્ય નતે્રાપ્યામ્ ત્રસ્તમ્ અસ્વસ્ત ચેતસમ ્

ઇકત ઉવાચ વચઃ રૂરમ્ કતતક્ષન્ ઇવ તિેસા ૩૭ 

કિમ્ તવા૭પરુતમ્ રાિન્ વન ેકનવસતા મયા 

કિહીષુિ: અમ્પો િુવિ૭તિમ્ યત્ અહમ ્તાકટત સ્ત્વયા ૩૮ 

એિેન િલુ પાણેન મમિણ્ય૭કપહતે મકય 

ત્વૌ અન્તૌ કનહતૌ વ્રુત્તૌ માતા િનકયતા ચ મે ૩૯ 

તૌ િતમ્ તુપિલૌ અન્તૌ મત્પ્રતીક્ષૌ કપપાકસતૌ 

કચરમ્ આશા રુતામ્ ત્રુષ્ણામ્ િષ્ટામ ્સમ્તારકયષ્યતઃ ૪0 

ન નનૂમ્ તપસો વા૭કસ્ત પલયોિઃ શુ્રતસ્ય વા 

કપતા યન્ મામ ્ન જાનાકત શયાનમ ્પકતતમ ્પુકવ ૪૧ 

જાનન્ અકપ ચ કિમ્ િુયાિત્ અશકક્ત: અપકરરમઃ 

કપત્યમાનમ્ ઇવા૭શક્ત સ્ત્રાતુમ ્અન્યો નિો નિમ ્૪૨ 

કપતુ સ્ત્વમ ્એવ મે િત્વા શીરમ ્આચક્ષ્વ રાિવ 

ન ત્વામ્ અનતુહેત્ રુત્તો વનમ્ વકહ્ન: ઇવૈકતતઃ ૪૩ 

ઇયમ ્એિપતી રાિન્ યતો મે કપતુ: આશ્રમઃ 

તમ્ પ્રસાતય િત્વા ત્વમ ્ન ત્વામ્ સ િુકપતઃ શપેત્ ૪૪ 

કવશલ્યમ ્િુરુ મામ ્રાિન્ મમિ મે કનકશતઃ શરઃ 

રુણકત્ત મ્રુતુ સોત્સેતમ ્તીરમ્ અમ્પુરયો યતા ૪૫ 

સ શલ્ય: કક્લશ્શ્યતે પ્રાણ ૈકવિશલ્યો કવનકશષ્યકત  

ઇકત મામ૭કવશ કચ્ચમ્તા તસ્ય શલ્યા૭પિષિણ ે૪૬ 

તુઃકિ ત સ્ય ચ તીન સ્ય મમ શોિા૭૭તુર સ્ય ચ  

લક્ષયા માસ હ્રતુયે કચમ્તામ્ મુકન સુત સ્તતા ૪૭ 

તામ્યમાન સ્સ મામ ્રુચ્ચ્િા તુવાચ પરમા૭૭તિવત્  

સીતમાનો કવવ્રુત્તાન્િો વેષ્ટમાનો િત: ક્ષયમ ્૪૮ 

સમ્સ્તપ્ય શોિમ્ તૈયેણ કસ્તર કચત્ત: અપવામ્ય૭હમ ્

પ્રહ્મ હત્યા રુતમ્ પાપમ ્હ્રતુયાત્ અપનીયતામ્ ૪૯ 
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ન કત્વજાકત: અહમ ્રાિન્ મા પ ૂત્ત ેમનસો વ્યતા 

શૂત્રાયામ ્અકસ્મ વૈશ્શ્યેન જાતો િનપતા૭કતપ ૫0 

ઇતીવ વતતઃ રુચ્ચ્િાત્  પાણા૭કપહત મમિણઃ 

કવિૂણિતો કવચેષ્ટ સ્ય વેપમાન સ્ય પૂતલે ૫૧ 

તસ્યતુ આનમ્યમાન સ્ય તમ્ પાણમ ્અહમ ્ઉત્તરમ ્

સ મા મતુ્વીક્ષ્ય સમ્ત્રસ્તો િહૌ પ્રાણામ્ સ્તપોતન: ૫૨ 

િલા૭૭ત્રિ િાત્રમ્ ત ુકવલપ્ય રુચ્ચાન્  

મમિ વ્રણમ ્સમ્તતમ ્ઉચ્વસન્તમ્ 

તતઃ સરય્વામ્ તમ ્અહમ્ શયાનમ ્  

સમીક્ષ્ય પત્ર૭ેકસ્મ પ્રુશમ્ કવષણ્ણઃ  ૫૩ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે કત્ર ષકષ્ટતમ સ્સિિ : 

ચતુ ષ્ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક :        

વતમ ્અપ્રકત રૂપમ ્ત ુમહષે સ્તસ્ય રાિવ: 

કવલપ ન્નેવ તમાિત્મા િૌસલ્યામ્ પનુ રપ્રવીત્ ૧ 

તત૭જ્ઞાનાન્ મહત્ પાપમ્ રુત્વા સમ્િુકલતે કન્ત્રયઃ 

એિ: ત ુ અકચન્તયમ્ પુત્ત્યા િતમ્ ન ુસુરુતમ્ પવેત ્૩ 

તત સ્તમ ્િટમ ્આતાય પૂણિમ્ પરમ વાકરણા 

આશ્રમમ્ તમ્ અહમ ્પ્રાપ્ય યતા૭૭ક્યાત પતમ ્િતઃ ૪ 

તત્રા૭હમ ્તપુિલૌ અન્તૌ વ્રુત્તૌ અપકરણાયિૌ 

અપશ્શ્યમ ્તસ્ય કપતરૌ લૂન પક્ષા કવવ કત્વિૌ ૫ 

તન્ કનકમત્તાકપ: આસીનૌ િતાકપ: અપકરરમૌ 

તામ ્આશામ ્મત્રુતે હીનૌ ઉતાસીનૌ અનાતવત ્૬ 

પત શપ્તમ ્ત ુમે શુ્રત્વા મુકન: વાક્યમ ્અપાષત 

કિમ્ કચરાયકસ મે પતુ્ર પાનીયમ્ કક્ષપ્રમ્ આનય ૭ 

યકન્નકમત્તમ્ ઇતમ્ તાત સકલલે રીકટતમ્ ત્વયા 

ઉત્િકમ્ટતા ત ેમાતેયમ્ પ્રકવશ કક્ષપ્રમ ્આશ્રમમ ્૮ 

યત્વ્યળીિમ્ રુતમ ્પુત્ર માત્રા ત ેયકત વા મયા 

ન તન્ મનકસ િતિવ્યમ ્ત્વયા તાત તપકસ્વના ૯ 

ત્વમ ્િકત સ્ત ુઅિતીનામ્ ચ ચક્ષુ સ્ત્વમ ્હીન ચક્ષુષામ્ 

સમાસક્તા સ્ત્વકય પ્રાણાઃ કિમ્ ત્વમ ્નો ના૭કપપાષસે ૧0 

મુકનમ્ અવ્યક્તયા વાચા તમ્ અહમ ્સજ્જમાનયા 

હીન વ્યમ્િનયા પ્રકે્ષ્ય પીતો પીત ઇવા પ્રુવમ ્૧૧ 

મનસઃ િમિ ચેષ્ટાકપ: અકપસમ્સ્તપ્ય વાક્પલમ્ 

આચચક્ષ ેત્વહમ ્તસ્મ ૈપુત્ર વ્યસનિમ્ પયમ ્૧૨ 
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ક્ષકત્રયો૭હમ ્તશરતો ના૭હમ ્પુત્રો મહાત્મનઃ 

સજ્જન અવમતમ્ તુઃિમ્ ઇતમ્ પ્રાપ્તમ ્સ્વ િમિિમ ્૧૩ 

પિવન ્ચાપ હસ્તો૭હમ ્સરય ૂતીરમ્ આિતઃ 

કિિામ્સુઃ શ્વાપતમ ્િકમ્ચ કન્નપાને ચા૭૭િતમ્ િિમ ્૧૪ 

તત્ર શુ્રતો મયા શપ્તો િલે િુમ્પ સ્ય પૂયિતઃ 

કત્વપો૭યમ ્ઇકત મત્વા૭યમ ્પાણનેા૭કપહતો મયા ૧૫ 

િત્વા નત્યા સ્તત સ્તીરમ્ અપશ્શ્યમ ્ઇષુણા હ્રકુત 

કવકનકપિન્નમ્ િત પ્રાણમ્ શયાનમ્ પુકવ તાપસમ ્૧૬ 

પિવન ્શપ્તમ ્આલક્ષ્ય મયા િિ કિિામ્સુના 

કવસ્રુષ્ટો૭મ્પકસ નારાચ સ્તને ત ેકનહતઃ સતુઃ ૧૭ 

તત સ્ત સ્યૈવ વચનાત્ ઉપેત્ય પકરતપ્યત: 

સ મયા સહસા પાણ ઉત્રુતો મમિત સ્તતા ૧૮ 

સ ચોત્ત્રતુને પાણને તત્રૈવ સ્વિિમ ્આકસ્તતઃ 

પિવન્તૌ કપતરૌ શોચન્ અમ્તા કવકત કવલપ્ય ચ ૧૯ 

અજ્ઞાનાત્ પવતઃ પતુ્રઃ સહસા૭કપહતો મયા 

શેષમ્ એવમ્ િતે યત્ સ્યાત્ તત ્પ્રસીતતુ મે મકુનઃ ૨0 

સ તચ્ચતુ્વા વચઃ રૂરમ્ મયોક્તમ્ અિ શકમ્સના  

ના૭શિ ત્તીવ્ર માયાસમ ્અિતુિમ્ પિવાન્ રુકષ: ૨૧ 

સ પાષ્પ પૂણિ વતનો કનશ્શ્શ્વસન્ શોિ િકશિતઃ 

મામ ્ઉવાચ મહાતજેાઃ રુતામ્િકલમ્ ઉપકસ્તતમ ્૨૨ 

ય ત્યેતત્ અશુપમ્ િમિ ન ત્વમ ્મે િતયે સ્વયમ ્

પલે ન્મૂતાિ સ્મ ત ેરાિન્ સત્યઃ શત સહસ્રતા ૨૩ 

ક્ષકત્રયેણ વતો રાિન્ વાનપ્રસ્તે કવશેષતઃ 

જ્ઞાન પૂવિમ્ રુતઃ સ્તાના ચ્ચ્યાવયેત્ અકપ વકજ્રણમ્ ૨૪ 

સપ્તતા ત ુપલે ન્મૂતાિ મનુૌ તપકસ કતષ્ટકત 

જ્ઞાના કત્વસ્રુિત શ્શ્શસ્ત્રમ્ તાત્રશુે પ્રહ્મ વાકતકન ૨૫ 

અજ્ઞાના કત્ત રુતમ ્યસ્માત્ ઇતમ્ તેનૈવ જીવકસ 

અકપ હ્ય૭ત્ય િુલમ ્ન સ્યા કતક્ષ્વાિૂણામ્ િુતો પવાન્ ૨૬ 

નય નૌ નુ્રપ તમ્ તેશમ ્ઇકત મામ ્ચા૭પ્યપાષત 

અત્ય તમ્ ત્રષુ્ટમ્ ઇચ્ચાવઃ પુત્રમ ્પકશ્ચમ તશિનમ ્૨૭ 

રુકતરણેા૭વકસક્તા૭ઙ્કમ્ પ્રિીણાિ૭કિન વાસસમ્ 

શયાનમ ્પુકવ કનસ્સમ્જ્ઞમ્ તમિ રાિ વશમ ્િતમ્ ૨૮ 

અતા૭હમ ્એિ સ્તમ ્તશેમ્ નીત્વા તૌ પ્રુશ તુઃકિતૌ 

અસ્પશિયમ ્અહમ ્પતુ્રમ ્તમ્ મુકનમ્ સહ પાયિયા ૨૯ 
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તૌ પતુ્રમ ્આત્મનઃ સ્પ્રુષ્વા તમ્ આસાત્ય તપકસ્વનૌ 

કનપતેતુઃ શરીર૭ેસ્ય કપતા ચા૭સ્યેતમ્ અપ્રવીત્ ૩0 

ના૭કપવાતયસે મા અત્ય ન ચ મામ ્અકપપાષસ ે

કિમ્ ન ુશેષ ેત ુપૂમૌ ત્વમ્ વત્સ કિમ્ િુકપતોહ્ય૭કસ ૩૧ 

ન ત્વ૭હમ ્ત ેકપ્રયઃ પુત્ર માતરમ ્પશ્શ્ય તાકમિિ 

કિમ્ ન ુના૭૭કલ0િસ ેપુત્ર સુિુમાર વચો વત ૩૨ 

િસ્ય વા૭પર રાત્ર૭ેહમ ્શ્રોષ્યાકમ હ્રતુયમ્િમમ ્

અતીયાન સ્ય મતુરમ્ શાસ્ત્રમ્ વા૭ન્ય કત્વશષેતઃ ૩૩ 

િો મામ ્સમ્ત્યામ્ ઉપાસ્યૈવ સ્નાત્વા હુત હુતાશનઃ 

િાિકયષ્ય ત્યુપાસીનઃ પુત્ર શોિ પયાકતિતમ ્૩૪ 

િન્ત મૂલ પલમ ્હ્રતુ્વા િો મામ ્કપ્રયમ ્ઇવાકત૭કતમ ્

પોિકયષ્ય ત્યિમિણ્યમ્ અપ્રરહમ્ અનાયિમ ્૩૫ 

ઇમામ ્અન્તામ્ ચ વ્રુત્તામ્ ચ માતરમ ્ત ેતપકસ્વનીમ ્

િતમ્ પુત્ર પકરષ્યાકમ રુપણામ ્પુત્ર િકતિનીમ ્૩૬ 

કતષ્ટ મામ ્મા િમઃ પુત્ર યમ સ્ય સતનમ ્પ્રકત 

શ્વો મયા સહ િન્તા૭કસ િનન્યા ચ સમેકતતઃ ૩૭ 

ઉપા વ૭કપ ચ શોિાતાિ વ૭નાતૌ રુપણૌ વન ે

કક્ષપ્રમ ્એવ િકમષ્યાવ સ્ત્વયા હીનૌ યમ ક્ષયમ ્૩૮ 

તતો વૈવસ્વતમ ્ત્રુષ્વા તમ્ પ્રવક્ષ્યાકમ પારતીમ ્

ક્ષમતામ્ તમિ રાિો મે કપપ્રુયાકત્પતરા વયમ્ ૩૯ 

તાતુમ૭હિકસ તમાિત્મા લોિ પાલો મહા યશા: 

ઈત્રુશ સ્ય મમા૭ક્ષય્યા મેિા મ૭પય તકક્ષણામ્ ૪0 

અપાપો૭કસ યતા પતુ્ર કનહતઃ પાપ િમિણા 

તેન સત્યેન િચ્ચા૭૭શુ યે લોિાઃ શસ્ત્ર યોકતનામ ્૪૧ 

યાકન્ત શૂરા િકતમ ્યામ્ ચ સમ્રામ ેષ્વ૭કનવકતિનઃ 

હતા સ્ત્વ૭કપમુિાઃ પતુ્ર િકતમ્ તામ ્પરમામ ્વ્રિ ૪૨ 

યામ્ િકતમ ્સિરઃ શૈપ્યો કતલીપો િનમિેયઃ 

નહુષો તુન્તુમાર શ્ચ પ્રાપ્તા સ્તામ ્િચ્ચ પુત્રિ ૪૩ 

યા િકતઃ સવિ સાતનૂામ ્સ્વાત્યાયા ત્તપસા ચ યા 

યા પૂકમત સ્યાકહતાક્ને શ્ચ એિ પત્ની વ્રત સ્ય ચ ૪૪ 

િો સહસ્ર પ્રતાત્રૂણામ્ યા યા િુરુપ્રતુામ્ અકપ 

તેહ ન્યાસ રુતામ ્યા ચ તામ્ િકતમ ્િચ્ચ પતુ્રિ ૪૫ 

ન કહ ત્વકસ્મન્ િુલે જાતો િચ્ચ ત્ય૭િુશલામ ્િકતમ ્

સ ત ુયાસ્યકત યેન ત્વમ ્કનહતો મમ પામ્તવ: ૪૬ 
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એવમ્ સ રુપણમ્ તત્ર પયિતેવયતા૭સરુત ્

તતો૭સ્મ ૈિતુિમ્ ઉતિમ્ પ્રવ્રુત્તઃ સહ પાયિયા ૪૭ 

સ ત ુકતવ્યને રૂપેણ મુકન પુત્રઃ સ્વ િમિકપઃ 

સ્વિિમ ્અત્યારુહત્ કક્ષપ્રમ્ શરેણ સહ તમિકવત્ ૪૮ 

આપપાષ ેચ તૌ વ્રુત્તૌ સહ શરેણ તાપસ: 

આશ્વાસ્ય ચ મુહૂતિમ્ ત ુકપતરૌ વાક્યમ ્અપ્રવીત્ ૪૯ 

સ્તાનમ્ અકસ્મ મહત્ પ્રાપ્તો પવતોઃ પકરચારણાત્ 

પવન્તા વ૭કપ ચ કક્ષપ્રમ ્મમ મૂલમ ્ઉપૈષ્યતઃ ૫0 

એવમ્ ઉક્ત્વા ત ુકતવ્યને કવમાનેન વપુષ્મતા 

આરુરોહ કતવમ ્કક્ષપ્રમ ્મુકન પતુ્રો કિતેકન્ત્રયઃ ૫૧ 

સ રુત્વા તૂતિમ ્તૂણિમ ્તાપસઃ સહ પાયિયા 

મામ ્ઉવાચ મહાતજેાઃ રુતામ્િકલમ્ ઉપકસ્તતમ ્૫૨ 

અત્યૈવ િકહ મામ ્રાિન્ મરણ ેના૭કસ્ત મે વ્યતા 

ય ચ્ચર ેણૈિ પુત્રમ ્મામ ્ત્વમ્ અિાષી: અપુત્રિમ ્૫૩ 

ત્વયા ત ુયત્ અકવજ્ઞાનાન્ કનહતો મે સુતઃ શુકચઃ 

તેન ત્વામ્ અકપશપ્સ્યાકમ સુતુઃિમ ્અકત તારુણમ્ ૫૪ 

પુત્ર વ્યસનિમ ્તુઃિમ ્યત્ એતન્ મમ સામ્પ્રતમ ્

એવમ્ ત્વમ ્પતુ્ર શોિેન રાિન્ િાલમ્ િકરષ્યકસ ૫૫ 

અજ્ઞાના ત્તુ હતો યસ્માત્ ક્ષકત્રયેણ ત્વયા મુકન: 

તસ્મા ત્વામ ્ના૭કવશ ત્યા૭૭શુ પ્રહ્મ હત્યા નરા૭કતપ ૫૬  

ત્વા મ૭કપ એતાત્રુશો પાવ: કક્ષપ્ર મેવ િકમષ્યકસ  

જીકવતામ્ત િરો િોરો તાતાર કમવ તકક્ષણા ૫૭ 

એવમ્ શાપમ ્મકય ન્યસ્ય કવલપ્ય િરુણમ્ પહુ  

કચતા મા૭૭રોપ્ય તેહમ્ તકન્મતનુમ્ સ્વિિ  મપ્યયાત્ ૫૮ 

તતેત કચ્ચમ્તયા નને સ્મ્રુતમ્ પાપમ ્મયા સ્વયમ ્ 

તતા પાલ્યાત્ રુતમ્ તેકવ શપ્તવેત્ય૭નુિકષિણા ૫૯ 

તસ્યા૭યમ ્િમિણો તેકવ કવપાિ સ્સમુપકસ્તત: 

અપત્યૈ સ્સહ સમ્પુક્તે વ્યાકત: અન્ન રસ ેયતા ૬0 

તસ્માન્ મામ ્આિતમ્ પત્રે તસ્યોતારસ્ય ત ત્વચઃ 

યત૭હમ ્પતુ્ર શોિેન સમ્ત્યક્ષ્યા મ્ય૭ત્ય જીકવતમ ્૬૧ 

ચક્ષુપ્યાિમ્ ત્વામ્ ન પશ્શ્યાકમ િૌસલ્યે સાતુ મામ ્સ્પ્રુશ  

ઇત્યુક્ત્વા સ રુતમ્ સ્રસ્તો પાયાિમા૭૭હ ચ પૂકમપ: ૬૨ 

એત ન્મ ેસત્રુશમ ્તેકવ યન્મયા રાિવ ેરુતમ્   

સત્રુશમ ્તત્તુ તસ્યૈવ યત૭નને રુતમ્ મકય ૬૩ 
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તુવ્રુિત્ત મ૭કપ િ: પતુ્રમ ્ત્યિ ેત્પુકવ કવચક્ષણ: 

િશ્ચ પ્રવ્રાજ્યમાનો વા ના૭સૂયે કત્પતરમ ્સતુ: ૬૪ 

યકત મામ ્સમ્સ્પ્રુશે ત્રામઃ સરુત૭ત્ય લપેત વા 

યમ ક્ષય મ૭નપુ્રાપ્તા ત્રક્ષ્યકમ્ત ન કહ માનવા: ૬૫ 

ચક્ષુષા ત્વામ ્ન પશ્શ્યાકમ સ્મ્રુકત મિમ કવલુપ્યત ે

તૂતા વૈવસ્વત સ્યૈતે િૌસલ્યે ત્વરયકન્ત મામ ્૬૬ 

અત સ્તુ કિમ્ તુઃિતરમ ્યત્ અહમ ્જીકવત ક્ષય ે

ન કહ પશ્શ્યાકમ તમિજ્ઞમ ્રામમ્ સત્ય પરારમમ્ ૬૭ 

તસ્યા૭તશિનિ શ્શ્શોિ સ્સુતસ્ય૭પ્રકતિમિણ:: 

ઉચ્ચોષયકત મે પ્રાણા ન્વાકર સ્તોિ કમવા૭૭તપ: ૬૮ 

ન ત ેમનુષ્યા તેવા સ્ત ેયે ચારુ શુપ િુણ્ટલમ્ 

મુિમ ્ત્રક્ષ્યકન્ત રામ સ્ય વષ ેપઞ્ચ તશે પનુઃ ૬૯ 

પત્મ પત્રકે્ષણમ્ સપુ્રુ સતુમ્ષ્ટરમ્ ચારુ નાકસિમ્ 

તન્યા ત્રક્ષ્યકન્ત રામ સ્ય તારા૭કતપ કનપમ્ મુિમ ્૭0 

સત્રુશમ ્શારત સ્યેન્તોઃ પલુ્લ સ્ય િમલ સ્ય ચ 

સુિકન્ત મમ નાત સ્ય તન્યા ત્રક્ષ્યકન્ત તન્મુિમ ્૭૧ 

કનવ્રતુ્ત વન વાસમ ્તમ્ અયોત્યામ્ પુન: આિતમ્ 

ત્રક્ષ્યકન્ત સુકિનો રામમ્ શુરમ્ માિિ  િતમ્ યતા ૭૨ 

િૌસલ્યે કચત્ત મોહેન હ્રતુયમ્ સીતતીવ મે  

વેતય ેન ચ સમ્યકુ્તાન્ શપ્ત સ્પશિ રસાન્ અહમ ્૭૩ 

કચત્ત નાશા કત્વપત્યમ્ત ેસવાિણ્ય ેવેકમ્ત્રયાકણ મે 

ક્ષીણ સ્નહે સ્ય તીન સ્ય સમ્સક્તા રશ્શ્મયો યતા ૭૪ 

અયમ ્આત્મપવઃ શોિો મામ્ અનાતમ્ અચતેનમ ્

સમ્સાતયકત વેિેન યતા િૂલમ્ નતી રયઃ ૭૫ 

હા રાિવ મહા પાહો હા મમા૭૭યાસ નાશન 

હા કપત્રુ કપ્રય મે નાત હા૭ત્ય િા૭કસ િત સ્સતુ ૭૬ 

હા િૌસલ્યે નકશષ્યાકમ હા સુકમત્રે તપકસ્વકન  

હા નુ્રશમ્સ ેમામા૭કમત્ર ેિૈિેકય િુલ પામ્સકન ૭૭ 

ઇકત રામ શ્ચ માતુ શ્ચ સકુમત્રાયા શ્ચ સકન્નતૌ  

રાજા તશરતઃ શોચન્ જીકવતા૭ન્તમ્ ઉપાિમત્ ૭૮ 

તતા ત ુતીનમ ્િતયન્ નરાકતપઃ   

કપ્રય સ્ય પુત્ર સ્ય કવવાસના૭૭તુરઃ 

િતે૭તિરાત્રે પ્રુશ તુઃિ પીકટત:   

તતા િહૌ પ્રાણમ્ ઉતાર તશિનઃ ૭૯ 
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ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ચતુ ષ્ષકષ્ટતમ સ્સિિ : 

પમ્ચ ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક :   

અત રાયામ ્વ્યતીતાયામ્ પ્રાત: એવા૭પર૭ેહકન 

વકન્તનઃ પયુિપાકતષ્ટન્ તત્ પાકતિવ કનવેશનમ્ ૧ 

સૂતા: પરમ સમ્સ્િારા મમ્િળા શ્ચોત્તમ શુ્રતા: 

િાયિા: સ્તુકત શીલા શ્ચ કનિતમ્ત: પ્રતુિ્ પ્રતુિ્ ૨ 

રાજાનમ્ સ્તુવતામ ્તેષા મુતાત્તા૭કપકહતા૭૭કશષામ ્ 

પ્રાસાતાપોિ કવસ્તીણિ: સ્તકુત શપ્તો હ્યવતિત ૩ 

તત સ્ત ુસ્તુવતામ્ તેષામ ્સૂતાનામ ્પાકણ વાતિા: 

અપતાના ન્યુતાહ્રતુ્ય પાકણ વાતા નવાતયન્ ૪ 

તેન શપ્તેન કવહિા: પ્રકત પુત્તા કવસસ્વન:ુ 

શાિા સ્તા: પમ્િર સ્તા શ્ચ યે રાિ િુલ િોચરા: ૫ 

વ્યાહ્રતુા: પણુ્ય શપ્તા શ્ચ વીણાનામ ્ચા૭કપ કનસ્સ્વના: 

આશી િેયમ્ ચ િાતાનામ્ પૂરયા માસ વેશ્શ્મ તત્ ૬ 

તતઃ શુકચ સમાચારાઃ પયુિપસ્તાન િોકવતા: 

સ્ત્રી વષિ વર પકૂયષ્ટા ઉપતસ્ત ુયિતા પુરમ્ ૭ 

હકર ચન્તન સમ્પ્રકુ્તમ્ ઉતિમ્ િામ્ચન ૈિિ ટૈઃ 

આકનન્યુઃ સ્નાન કશક્ષાજ્ઞા યતા િાલમ્ યતા કવકત ૮ 

મઙ્કળ આલમ્પનીયાકન પ્રાશનીયાન્ ઉપસ્િરાન ્

ઉપકનન્યુ સ્તતા૭પ્ય૭ન્યાઃ િુમારી પહુળા: કસ્ત્રયઃ ૯ 

અત યાઃ િોસલને્ત્ર સ્ય શયનમ્ પ્રત્ય૭નન્તરાઃ 

સવિ લક્ષણ સમ્પન્નમ ્સવિ કવકતવ ત૭કચિતમ ્ 

સવિમ ્સુિુણ લક્ષ્મી વ ત્તત્પપૂવા૭કપહાકરિમ ્૧0 

તત્તુ સયૂોતયમ ્યાવ ત્સવિમ્ પકરસમુત્સુિમ ્ 

તસ્તૌ અનુપ સમ્પ્રાપ્તમ ્કિમ્ કસ્વ કત ત્યુપ શકમ્િતમ ્૧૧ 

અત યા: િોસલને્ત્ર સ્ય શયનમ્ પ્રત્ય૭નમ્તરા: 

તા કસ્ત્રય સ્તુ સમાિમ્ય પતાિરમ્ પ્રત્યપોતયન્ ૧૨ 

તતા પ્યુકચત વ્રુત્તા સ્તા કવનયને નયને ચ  

ન હ્ય સ્ય શયનમ્ સ્પ્રુષ્વા કિકમ્ચત૭પ્યપુ લેકપર ે 

તા કસ્ત્રય સ્સ્વપ્ન શીલજ્ઞા શ્ચષે્ટા સમ્ચલના૭૭કતષુ ૧૩ 

તા વેપત ુપરીતા શ્ચ રાજ્ઞઃ પ્રાણેષ ુશકઙ્કતાઃ 

પ્રકતસ્રોત સ્ત્રુણા૭રાણામ્ સત્રુશમ ્સમ્ચિકમ્પર ે૧૪ 

અત સમ્વપે મનાનામ ્સ્ત્રીણામ્ ત્રુષ્વા ચ પાકતિવમ્ 

ય ત્ત તાશકઙ્કતમ્ પાપમ ્તસ્ય િજ્ઞે કવકનશ્ચયઃ ૧૫ 
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િૌસલ્યા ચ સુકમત્રા ચ પુત્ર શોિ પરાકિતે 

પ્રસુપ્તને પ્રપુત્યેતે યતા િાલ સમકન્વત ે૧૬ 

કનષ્પ્રપા ચ કવવણાિ ચ સન્ના શોિેન સન્નતા  

ન વ્યરાિત િૌસલ્યા તારવે કતકમરા વ્રુતા ૧૭ 

િૌસલ્યા૭નમ્તરમ્ રાજ્ઞ સ્સુકમત્રા તત૭નમ્તરમ્  

ન સ્મ કવપ્રાિતે તેવી શોિા૭શુ્ર લુકળતા૭૭નના ૧૮ 

ત ેચ ત્રુષ્વા તતા સુપ્તે ઉપે તવે્યૌ ચ તમ્ નુ્રપમ ્ 

સુપ્ત મેવોત્િત પ્રાણ મમ્ત: પુર મત્રુશ્શ્યત ૧૯ 

તતઃ પ્રચુરુશ ુતીનાઃ સસ્વરમ્ તા વરાઙ્કનાઃ 

િરણેવ ઇવા૭રણ્ય ેસ્તાન પ્રચ્યતુ યતૂપાઃ ૨0 

તાસામ્ આરન્ત શપ્તેન સહસો ત્િત ચેતને 

િૌસલ્યા ચ સુકમત્રા ચ ત્યક્ત કનત્રે પપૂવતુઃ ૨૧ 

િૌસલ્યા ચ સુકમત્રા ચ ત્રુષ્વા સ્પ્રુષ્વા ચ પાકતિવમ ્

હા નાતેકત પકરરુશ્શ્ય પતેતુ: તરણી તલે ૨૨ 

સા િોસલને્ત્ર તકુહતા વષે્ટમાના મહી તલ ે

ન પપ્રાિ રિો ત્વસ્તા તારવે િિન ચ્યતુા ૨૩ 

નુ્રપે શામ્ત િુણ ેજાતે િૌસલ્યામ્ પકતતામ ્પકુવ  

અપશ્શ્યમ ્સ્તા: કસ્ત્રય: સવાિ હતામ ્નાિ વત ૂકમવ ૨૪ 

તત સ્સવાિ નરને્ત્ર સ્ય િૈિેયી પ્રમુિા કસ્ત્રય:  

રુતમ્ત્ય શ્શ્શોિ સમ્તપ્તા કનપતેુ િિત ચતેના: ૨૫ 

તા કપ સ્સ પલવા ન્નાત: રોશમ્તીકપ: અનતુ્રુત:  

યેન કસ્તરીરુતમ્ પૂય: તત્ રુહમ ્સમનાતયત્ ૨૬ 

તચ્ચ  સમ્ત્ત્રસ્ત સમ્પ્રાન્તમ્ પયુિત્સુિ િના૭૭િુલમ ્

સવિત સ્તમુુલા રન્તમ્ પકરતાપા૭૭તિ પાન્તવમ ્૨૭ 

સત્યો કનપકતતા૭૭નન્તમ્ તીન કવક્લપ તશિનમ ્

પપૂવ નરતેવ સ્ય સત્મ કતષ્ટાન્ત મીયુષઃ ૨૮ 

અતીતમ્ આજ્ઞાય ત ુપાકતિવષિપમ્  

યશકસ્વનમ ્સમ્પકરવાયિ પત્નયઃ 

પ્રુશમ ્રુતન્ત્યઃ િરુણમ્ સુતુઃકિતાઃ  

 પ્રરુહ્ય પાહૂ વ્યલપન્ અનાતવત્ ૨૯ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  પમ્ચ ષકષ્ટતમ સ્સિિ : 

ષટ્ ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

તમ્ અકક્નમ્ ઇવ સમ્શાન્તમ્ અમ્પુ હીનમ ્ઇવા૭૭ણિવમ ્

હત પ્રપમ્ ઇવા૭૭કતત્યમ્ સ્વિિસ્તમ્ પ્રકે્ષ્ય પૂકમપમ્ ૧ 
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િૌસલ્યા પાષ્પ પૂણાિ૭ક્ષી કવકવતમ્ શોિ િકશિતા 

ઉપરુહ્ય કશરો રાજ્ઞઃ િૈિેયીમ્ પ્રત્ય૭પાષત ૨ 

સ િામા પવ િૈિેકય પમુ્ક્ષ્વ રાજ્યમ ્અિણ્ટિમ્ 

ત્યક્ત્વા રાજાનમ્ એિા૭રા નુ્રશમ્સ ેતુષ્ટ ચાકરકણ ૩ 

કવહાય મામ ્િતો રામો પતાિ ચ સ્વિિતો મમ 

કવપતે સાતિ હીનેવ ના૭હમ્ જીકવતુમ્ ઉત્સહે ૪ 

પતાિરમ્ તમ્ પકરત્યજ્ય િા સ્ત્રી તૈવતમ ્આત્મનઃ 

ઇચ્ચતે્ જીકવતુમ ્અન્યત્ર િૈિેય્યા સ્ત્યક્ત તમિણઃ ૫ 

ન લુપ્તો પુત્યતે તોષાન્ કિમ્પાિમ્ ઇવ પક્ષયન ્

િુપ્જા કનકમત્તમ્ િૈિેય્યા રાિવાણામ્ િુલમ ્હતમ ્૬ 

અકનયોિે કનયકુ્તેન રાજ્ઞા રામમ્ કવવાકસતમ ્

સ પાયિમ્ િનિઃ શુ્રત્વા પકતતપ્સ્ય ત્ય૭હમ ્યતા ૭ 

સ મામ૭નાતામ ્કવતવામ્ ના૭ત્ય જાનાકત તાકમિિ: 

રામઃ િમલ પત્રાક્ષો જીવ નાશમ્ ઇતો િતઃ ૮ 

કવતેહ રાિ સ્ય સુતા તતા  સીતા તપકસ્વની 

તુઃિસ્યા૭નુકચતા તુઃિમ ્વને પયુિકત્વકિષ્યકત ૯ 

નતતામ ્પીમ િોષાણામ ્કનશાસુ મ્રુિ પકક્ષણામ ્

કનશમ્ય નનૂમ્ સમ્ત્રસ્તા રાિવમ્ સમ્શ્રકયષ્યકત ૧0 

વુ્રત્ત શ્ચૈવા૭લ્પ પતુ્ર શ્ચ વૈતેહીમ્ અનુકચન્તયન્ 

સો૭કપ શોિ સમાકવષ્ટો નન ુત્યક્ષ્યકત જીકવતમ ્૧૧ 

સા૭હમ૭ત્યૈવ કતષ્ટામ્તમ્ િકમષ્યાકમ પકતવ્રતા  

ઇતમ્ શરીર માકલમ્ક્ય પ્રવેક્ષ્યાકમ હુતાશનમ્ ૧૨ 

તામ ્તતઃ સમ્પકરષ્વજ્ય કવલપન્તીમ્ તપકસ્વનીમ ્

વ્યપકનન્યુઃ સુતુઃિાતાિમ્ િૌસલ્યામ્ વ્યાવહાકરિાઃ ૧૩ 

તૈલ ત્રોણ્યામ ્અતા૭માત્યાઃ સમ્વશે્શ્ય િિતી પકતમ ્

રાજ્ઞઃ સવાિણ્ય૭તા૭૭કતષ્ટા શ્ચરુઃ િમાિણ્ય૭નન્તરમ્ ૧૪ 

ન ત ુસમ્િલનમ ્રાજ્ઞો કવના પતુ્રેણ મકન્ત્રણઃ 

સવિજ્ઞાઃ િતુિમ્ ઈષ ુસ્ત ેતતો રક્ષકન્ત પૂકમપમ ્૧૫ 

તૈલ ત્રોણ્યામ ્ત ુસકચવૈઃ શાકયતમ્ તમ્ નરા૭કતપમ ્

હા મ્રુતો૭યમ ્ઇકત જ્ઞાત્વા કસ્ત્રય સ્તાઃ પયિતેવયન્ ૧૬ 

પાહૂન્ ઉત્યમ્ય રુપણા નેત્ર પ્રસ્રવણૈ મુિિૈઃ 

રુતન્ત્યઃ શોિ સમ્તપ્તાઃ રુપણમ્ પયિતેવયન્ ૧૭ 

હા મહારાિ રામેણ સતતમ્ કપ્રય વાકતના  

કવહીના સત્ય સમ્તને કિમ૭તિમ્ કવિહાકસ ન: ૧૮ 
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િૈિેય્યા તુષ્ટ પાવાયા: રાિવેણ કવયોકિતા: 

િતમ્ પકતક્ન્યા વત્સ્યામ સ્સમીપે કવતવા વયમ ્૧૯ 

સ કહ નાત સ્સતા૭સ્માિમ્ તવ ચ પ્રપુરા૭૭ત્મવાન્  

વનમ ્રામો િત શ્શ્શ્રીમાન્ કવહાય નુ્રપકત કશ્શ્શ્રયમ ્૨0 

ત્વયા તને ચ વીરણે કવના વ્યસન મોકહતા:  

િતમ્ વયમ્ કનવત્સ્યામ: િૈિેય્યા ચ કવતૂકષતા: ૨૧ 

યયા ત ુરાજા રામ શ્ચ લક્ષ્મણ શ્ચ મહા પલ: 

સીતયા સહ સમ્ત્યક્તા સા િમ ્અન્યમ ્ન હાસ્યકત ૨૨ 

તા પાષ્પેણ ચ સમ્વીતા શ્શ્શોિેન કવપલુેન ચ  

વ્યવષે્ટમ્ત કનરા૭૭નમ્તા રાિવ સ્ય વર કસ્ત્રય: ૨૩ 

કનશા ચમ્ત્ર કવહીનેવ સ્ત્રી ઇવ પત્રુિ કવવકિિતા 

પુરી ન અરાિત અયોત્યા હીના રાજ્ઞા મહાત્મના ૨૪ 

પાષ્પ પયાિિુલ િના હાહા પૂત િુલા૭ઙ્કના 

શૂન્ય ચત્વર વેશ્શ્માન્તા ન પપ્રાિ યતા પુરમ્ ૨૫ 

િતે ત ુશોિા કત્ત્રકતવમ ્નરાકતપે    

મહી તલ સ્તાસુ નુ્રપામ્િનાસ ુ

કનવ્રતુ્ત ચાર સ્સહસા િતો રકવ:   

પ્રવ્રુત્ત ચારા રિની હ્યપુ કસ્તતા  ૨૬  

રુતે ત ુપુત્રા ત્તહનમ્ મહીપતે:   

ન રોચયન્તે સુહ્રતુ સ્સમાિતા: 

ઇતીવ તકસ્મન્ શયને ન્યવેશયન્   

કવકચન્ત્ય રાજાન મકચમ્ત્ય તશિનમ ્૨૭ 

િત પ્રપા ત્યૌકરવ પાસ્િરમ્ કવના  

વ્યપતે નક્ષત્ર િણેવ શવિરી 

પુરી પપાસે રકહતા મહાત્મના   

ન ચા૭સ્ર િણ્ટા િુલ માિિ  ચત્વરા  ૨૮ 

નરા શ્ચ નાયિ શ્ચ સમેત્ય સમ્િશો  

કવિહિમાણા પરત સ્ય માતરમ ્

તતા નિયાિમ ્નર તેવ સમ્ક્ષયે  

પપૂવ:ુ આતાિ ન ચ શમિ લેકપર ે  ૨૯  

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ષટ્ ષકષ્ટતમ સ્સિિ : 

સપ્ત ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

આરકન્તત કનરા૭૭નમ્તા સા૭સ્રિમ્ટ િનાિુલા 

અયોત્યાયામ ્અવતતા સા વ્યતીતાયાય શવિરી ૧ 
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વ્યતીતાયામ્ ત ુશવિયાિમ્ આકતત્ય સ્યોતયે તતઃ 

સમેત્ય રાિ િતાિરઃ સપામ્ ઈય ુકત્વિજાતયઃ ૨ 

માિિણ્ટેયો૭ત મૌત્િલ્યો વામતેવ શ્ચ િાશ્શ્યપઃ 

િાત્યાયનો િૌતમ શ્ચ જાપાકલ શ્ચ મહા યશાઃ ૩ 

એતે કત્વજાઃ સહા૭માત્યૈઃ પ્રુત િાચમ્ ઉતીરયન ્

વકસષ્ટમ ્એવા૭કપમુિાઃ શે્રષ્ટમ્ રાિ પુરોકહતમ ્૪ 

અતીતા શવિરી તુઃિમ ્યા નો વષિ શતોપમા 

અકસ્મન્ પઞ્ચત્વમ્ આપન્ને પુત્ર શોિેન પાકતિવ ે૫ 

સ્વિિત શ્ચ મહા રાિો રામ શ્ચા૭રણ્યમ ્આકશ્રતઃ 

લક્ષ્મણ શ્ચા૭કપ તિેસ્વી રામેણૈવ િતઃ સહ ૬ 

ઉપૌ પરત શત્રુક્નૌ િેિયેષુ પરમ્તપૌ 

પુર ેરાિ રુહે રમ્યે માતામહ કનવેશને ૭ 

ઇક્ષ્વાિૂણામ્ ઇહા૭ત્યૈવ િકશ્ચ ત્રાજા કવતીયતામ ્

અરાિિમ ્કહ નો રાષ્ટરમ ્ન કવનાશમ ્અવાપ્નુયાત્ ૮ 

ના૭રાિિે િનપતે કવત્યુન્માલી મહાસ્વનઃ 

અકપવષિકત પિિન્યો મહીમ્ કતવ્યને વાકરણા ૯ 

ના૭રાિિે િનપતે પીિમકુષ્ટઃ પ્રિીયિત ે

ના૭રાિિે કપતુઃ પુત્રો પાયાિ વા વતિતે વશે ૧0 

ના૭રાિિે તનમ્ નાકસ્ત નાકસ્ત પાયાિ૭પ્યરાિિે 

ઇતમ્ અત્યાકહતમ્ ચા૭ન્યત્ િુતઃ સત્યમ્ અરાિિે ૧૧ 

ના૭રાિિે િનપતે િારયકન્ત સપામ ્નરાઃ 

ઉત્યાનાકન ચ રમ્યાકણ હ્રષુ્ટાઃ પણુ્ય રુહાકણ ચ ૧૨ 

ના૭રાિિે િનપતે યજ્ઞ શીલા કત્વજાતયઃ 

સત્રાણ્ય૭ન્વાસતે તાન્તા પ્રાહ્મણાઃ સકમ્શ્રત વ્રતાઃ ૧૩ 

ના૭રાિિે િનપતે મહા યજ્ઞેષુ યજ્વન: 

પ્રાહ્મણા વસુ સમ્પૂણાિ કવસ્રિુમ્ત્યા૭પ્ત તકક્ષણા: ૧૪  

ના૭રાિિે િનપતે પ્રપતૂ નટ નતિિાઃ 

ઉત્સવા શ્ચ સમાજા શ્ચ વતિન્તે રાષ્ટર  વતિનાઃ ૧૫ 

ના૭રિિે િનપતે કસત્તા૭તાિ વ્યવહાકરણઃ 

િતાકપ ર૭નુરમ્જ્યન્તે િતા શીલાઃ િતા કપ્રયૈઃ ૧૬ 

ના૭રાિિે િનપતે ઉત્યાનાકન સમાિતા: 

સાયાહે્ન રીકટતુમ્ યાકમ્ત િુમાયો હેમ પકૂષતા: ૧૭ 

ના૭રાિિે િનપતે વાહનૈઃ શીર િાકમકપઃ 

નરા કનયાિન્ત્ય૭રણ્યાકન નારીકપઃ સહ િાકમનઃ ૧૮ 
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ના૭રાિિે િનપતે તનવન્તઃ સુરકક્ષતાઃ 

શેરતે કવવ્રુત ત્વારાઃ રુકષ  િો રક્ષ જીકવનઃ ૧૯ 

ના૭રાિિે િનપતે પત્ત િમ્ટા કવષાકણન: 

અટકન્ત રાિ માિેષુ િુમ્િરા: ષકષ્ટ હાયના: ૨0 

ના૭રાિિે િનપતે શરાન્ સતત મસ્યતામ ્ 

શૂ્રયતે તલ કનિોષ ઇષ્વ૭સ્ત્રાણામ ્ઉપાસને ૨૧ 

ના૭રાિિે િનપતે વકણિો તૂર િાકમનઃ 

િચ્ચકન્ત ક્ષેમમ ્અત્વાનમ્ પહુ પણ્ય સમાકચતાઃ ૨૨ 

ના૭રાિિે િનપતે ચર ત્યેિ ચરો વશી 

પાવયન્ આત્મના૭૭ત્માનમ્ યત્ર સાયમ્ રુહો મુકનઃ ૨૩ 

ના૭રાિિે િનપતે યોિ ક્ષેમમ ્પ્રવતિત ે

ન ચા પ્યરાિિે સેના શત્રૂન્ કવષહતે યકુત ૨૪ 

ના૭રાિિે િનપતે હ્રષુ્ટઃૈ પરમ વાકિકપ: 

નરા: સમ્યાકમ્ત સહસા રતૈ શ્ચ પકરમકમ્ટતા: ૨૫ 

ના૭રાિિે િનપતે નરા: શ્શ્શાસ્ત્ર કવશારતા:  

સમ્વતમ્તો૭વકતષ્ટમ્ત ેવને ષૂપનષેુ ચ ૨૬ 

ના૭રાિિે િનપતે માલ્ય મોતિ તકક્ષણા: 

તેવતા૭પ્યચિના૭તાિય િલ્પ્યમ્ત ેકનયતૈ િિનૈ: ૨૭ 

ના૭રાિિે િનપતે ચમ્તના૭િરુ રૂકષતા: 

રાિ પુત્રા કવરાિમ્ત ેવસમ્ત ઇવ શાકિન: ૨૮ 

યતા હ્ય૭નુતિા નત્યો યતા વા૭કપ અત્રુણમ્ વનમ ્

અ િોપાલા યતા િાવ સ્તતા રાષ્ટરમ્ અરાિિમ્ ૨૯ 

ત્વિો રત સ્ય પ્રજ્ઞાનમ્ તૂમો જ્ઞાનમ્ કવપાવસો: 

તેષામ ્યો નો ત્વિો રાજા સ તેવત્વ કમતો િત: ૩0 

ના૭રાિિે િનપતે સ્વિમ્ પવકત િસ્યકચત ્

મત્સ્યા ઇવ નરા કનત્યમ ્પક્ષયકન્ત પરસ્પરમ ્૩૧ 

યેકહ સકમ્પન્નમયાિતા નાકસ્તિા કશ્ચન્ન સમ્શયાઃ 

ત૭ેકપ પાવાય િલ્પન્તે રાિ તણ્ટ કનપીકટતાઃ ૩૨ 

યતા ત્રુકષ્ટ શ્શ્શરીર સ્ય કનત્ય મેવ પ્રવતિતે  

તતા નરમે્ત્રો રાષ્ટર  સ્ય પ્રપવ સ્સત્ય તમિયો: ૩૩ 

રાજા સત્યમ્ ચ તમિ શ્ચ રાજા િુલવતામ ્િુલમ ્ 

રાજા માતા કપતા ચૈવ રાજા કહત િરો નુ્રણામ્ ૩૪ 

યમો વૈશ્રવણ શ્શ્શરો વરુણ શ્ચ મહા પલ: 

કવશેષ્યમ્તો નરને્ત્રણે વ્રતુ્તેન મહતા તત: ૩૫ 
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અહો તમ ઇવતેમ્ સ્યા ન્ન પ્રજ્ઞાયેત કિમ્ચન 

રાજા ચે ન્ન પવ ેલ્લોિે કવપિન્ સાત્વ સાતુની ૩૬ 

જીવત્ય૭કપ મહા રાિ ેતવૈવ વચનમ ્વયમ ્

ના૭કતરમામહે સવે વલેામ્ પ્રાપ્યેવ સાિરઃ ૩૭ 

સ નઃ સમીક્ષ્ય કત્વિ વયિ વ્રુત્તમ્  

નુ્રપમ ્કવના રાજ્યમ્ અરણ્ય પતૂમ ્

િુમારમ્ ઇક્ષ્વાિુ સતુમ્ વતાન્યમ્   

ત્વમ ્એવ રાજાનમ્ ઇહા૭કપકષઞ્ચય ૩૮ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  સપ્ત ષકષ્ટતમ સ્સિિ : 

અષ્ટ ષત્ષ્ટતમ સ્સર્ક : 

તેષામ ્ત ત્વચનમ્ શુ્રત્વા વકસષ્ટઃ પ્રત્યુવાચ હ 

કમત્રા૭માત્ય િણાન્ સવાિન્ પ્રાહ્મણામ્ સ્તાન્ ઇતમ્ વચઃ ૧ 

યત૭સૌ માતુલ િુલે પુર ેરાિ રુહે સુિી 

પરતો વસકત પ્રાત્રા શત્રુક્નને સમકન્વતઃ ૨ 

તચ્ચીરમ્ િવના તતૂા િચ્ચન્તુ ત્વકરતૈ હિયૈઃ 

આનેતુમ ્પ્રાતરૌ વીરૌ કિમ્ સમીક્ષામહે વયમ ્૩ 

િચ્ચ કન્ત્વકત તતઃ સવે વકસષ્ટમ્ વાક્યમ ્અપ્રવુન ્

તેષામ ્ત ત્વચનમ્ શુ્રત્વા વકસષ્ટો વાક્યમ ્અપ્રવીત્ ૪ 

એકહ કસત્તાતિ કવિય િયન્તા૭શોિનન્તન 

શૂ્રયતામ ્ઇકત િતિવ્યમ ્સવાિન્ એવ પ્રવીકમ વઃ ૫ 

પુરમ્ રાિ રુહમ ્િત્વા શીરમ્ શીર િવ:ૈ હયૈઃ 

ત્યક્ત શોિૈ: ઇતમ્ વાચ્યઃ શાસના ત્પરતો મમ ૬ 

પુરોકહત સ્ત્વામ્ િુશલમ ્પ્રાહ સવે ચ મકન્ત્રણઃ 

ત્વરમાણ શ્ચ કનયાિકહ રુત્યમ્ આત્યકયિમ્ ત્વયા ૭ 

મા ચા૭સ્મ ૈપ્રોકષતમ ્રામમ્ મા ચા૭સ્મ ૈકપતરમ્ મ્રુતમ ્

પવન્તઃ શકમ્સષુ િિત્વા રાિવાણામ્ ઇમમ્ ક્ષયમ ્૮ 

િૌશેયાકન ચ વસ્ત્રાકણ પૂષણાકન વરાકણ ચ 

કક્ષપ્રમ ્આતાય રાજ્ઞ શ્ચ પરત સ્ય ચ િચ્ચત ૯ 

તત્ત પત્ય૭શના તૂતા િક્મુ સ્વમ ્સ્વમ ્કનવશેનમ ્ 

િેિયામ્ સ્તે િકમષ્યમ્તો હયા ના૭૭રુહ્ય સમ્મતાન્ ૧0 

તત: પ્રાસ્તાકનિમ ્રુત્વા િાયિશેષ મ૭નમ્તરમ્  

વકસષ્ટેના૭પ્યનુજ્ઞાતા તૂતાઃ સમ્ત્વકરતા યયુઃ ૧૧ 

ન્યમ્તને અપર તાલસ્ય પ્રલમ્પ સ્યોત્તરમ્ પ્રકત  

કનષેવમાણા સ્ત ેિક્મુ: નતીમ્ મત્યેન માકલનીમ ્૧૨ 
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ત ેહકસ્તન પુર ેિઙ્કામ્ તીત્વાિ પ્રત્યઙ્મુિા યયુઃ 

પાઞ્ચાલ તેશમ ્આસાત્ય મત્યેન િુરુજાઙ્કલમ્ ૧૩ 

સરાકમ્સ ચ સુપૂણાિકન નતી શ્ચ કવમલોતિા: 

કનરીક્ષમાણા સ્તે િક્મ:ુ તૂતા: િાયિ વશા ત્ત્રતુમ ્૧૪ 

ત ેપ્રસન્નોતિામ્ કતવ્યામ ્નાના કવહિ સેકવતામ ્

ઉપાકત િક્મ:ુ વેિેન શરતણ્ટામ્ િનાિુલામ્ ૧૫ 

કનિૂલ વ્રુક્ષમ ્આસાત્ય કતવ્યમ ્સત્યોપયાચનમ ્

અકપિમ્યા૭કપવાત્યમ્ તમ્ િુકલઙ્કામ્ પ્રાકવશન ્પુરીમ ્૧૬ 

અકપિાળમ ્તતઃ પ્રાપ્ય તે પોકત પવના ચ્ચ્યતુામ ્

કપત્રુ પતૈામહીમ્ પણુ્યામ્ તેરુ: ઇક્ષુમતીમ્ નતીમ ્૧૭ 

અવેક્ષ્યામ્િકલ પાનામ ્શ્ચ પ્રાહ્મણાન્ વેત પારિાન્  

યયુ મિત્યેન પાહ્લીિાન ્સુતામાનમ્ ચ પવિતમ ્૧૮ 

કવષ્ણોઃ પતમ્ પ્રકે્ષમાણા કવપાશામ ્ચા૭કપ શાલ્મલીમ્ 

નતી વાિપી સ્તટાિાકન પલ્વલાકન સરાકમ્સ ચ ૧૯ 

પશ્શ્યમ્તો કવકવતામ્ શ્ચા૭કપ કસમ્હ વ્યાર મ્રુિ કત્વપાન્  

યય:ુ પતા૭કત મહતા શાસનમ્ પતુિ રીપ્સવ: ૨0 

ત ેશ્રાન્ત વાહના તૂતા કવરુષ્ટેન પતા તત: 

કિકર વ્રિમ ્પુર વરમ ્શીરમ્ આસેતુ રમ્િસા ૨૧ 

પતુિઃ કપ્રયા૭તિમ્ િુલ રક્ષણા૭તિમ્  

પતુિ શ્ચ વમ્શ સ્ય પકરરહા૭તિમ ્

અહેટમાના સ્ત્વરયા સ્મ તૂતા  

રાયામ ્ત ુત ેતત ્પુરમ્ એવ યાતાઃ ૨૨ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે અષ્ટ ષકષ્ટતમ સ્સિિ : 

એર્ોન સપ્તત્ત તમ સ્સર્ક : 

યામ્ એવ રાકત્રમ ્ત ેતતૂાઃ પ્રકવશકન્ત સ્મ તામ ્પુરીમ ્

પરત ેના૭કપ તામ ્રાકત્રમ્ સ્વપ્નો ત્રષુ્ટો૭યમ ્અકપ્રયઃ ૧ 

વ્યષુ્ટામ ્એવ ત ુતામ ્રાકત્રમ્ ત્રુષ્વા તમ્ સ્વપ્ન મ૭કપ્રયમ ્

પુત્રો રાજા૭કત રાિ સ્ય સુપ્રુશમ્ પયિતપ્યત ૨ 

તપ્યમાનમ્ સમાજ્ઞાય વયસ્યાઃ કપ્રય વાકતનઃ 

આયાસમ ્કહ કવનેષ્યન્તઃ સપાયામ ્ચકરર ેિતાઃ ૩ 

વાતયકન્ત તતા શાકન્તમ્ લાસયન્ત્ય૭કપ ચાપર ે

નાટિા ન્ય૭પર ેપ્રાહુ: હાસ્યાકન કવકવતાકન ચ ૪ 

સ ત:ૈ મહાત્મા પરતઃ સકિકપઃ કપ્રય વાકતકપઃ 

િોષ્ટી: હાસ્યાકન િુવિકત્પ: ન પ્રાહ્રષુ્યત રાિવઃ ૫ 
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તમ્ અપ્રવીત્ કપ્રય સિો પરતમ્ સકિકપ: વ્રુતમ ્

સુહ્રકુત્પઃ પયુિપાસીનઃ કિમ્ સિે ના૭નુમોતસે ૬ 

એવમ્ પ્રુવાણમ્ સુહ્રતુમ્ પરતઃ પ્રત્યુવાચ હ 

શુ્રણ ુત્વમ ્ય કન્નકમત્તમ્ મે તૈન્યમ્ એતત્ ઉપાિતમ ્૭ 

સ્વપ્ને કપતરમ ્અત્રાક્ષમ ્મકલનમ્ મકુ્ત મૂતિિમ ્

પતન્તમ્ અકત્ર કશિરાત ્િલુષે િોમયે હ્રતે ૮ 

પ્લવમાન શ્ચ મે ત્રષુ્ટઃ સ તકસ્મન્ િોમય હ્રતે 

કપપન્ અમ્િકલના તૈલમ ્હસકન્નવ મુહુર ્મુહુઃ ૯ 

તત કસ્તલોતનમ્ પકુ્ત્વા પુનઃ પનુ: અતઃ કશરાઃ 

તૈલે ના૭પ્યક્ત સવાિ૭0િ સ્તૈલમ્ એવાન્વ૭વિાહત ૧0 

સ્વપ્ને૭કપ સાિરમ ્શુષ્િમ ્ચન્ત્રમ ્ચ પકતતમ ્પકુવ 

ઉપરુત્તામ ્ચ િિતીમ્ તમસેવ સમા વ્રતુામ ્૧૧ 

ઔપવાહ્ય સ્ય નાિ સ્ય કવષાણમ્ શિલી રુતમ્  

સહસા ચા૭કપ સમ્શન્તમ્ જ્વકલતમ ્જાતવેતસમ ્૧૨ 

અવતીણાિમ ્ચ પ્રુકતવીમ્ શુષ્િામ ્શ્ચ કવકવતાન્ ત્રુમાન ્

અહમ ્પશ્શ્યાકમ કવત્વસ્તાન્ સતૂમામ ્શ્ચા૭કપ પવિતાન્ ૧૩ 

પીટે િાષ્ણાિયસ ેચનૈમ્ કનષણ્ણમ્ રુષ્ણ વાસસમ ્

પ્રહસકન્ત સ્મ રાજાનમ્ પ્રમતાઃ રુષ્ણ કપઙ્કળા: ૧૪ 

ત્વરમાણ શ્ચ તમાિત્મા રક્ત માલ્યા૭ન ુલપેનઃ 

રતેન િર યકુ્તેન પ્રયાતો તકક્ષણા મુિઃ ૧૫ 

પ્રહસમ્તીવ રાજાનમ્ પ્રમતા રક્ત વાકસની 

પ્રિષિન્તી મયા ત્રુષ્ટા રાક્ષસી કવરુતા૭૭નના ૧૬ 

એવ મેત ન્મયા ત્રુષ્ટ કમમમ્ રાકત્રમ ્પયા૭૭વહમ ્

અહમ ્રામો૭તવા રાજા લક્ષ્મણો વા મકરષ્યકત ૧૭ 

નરો યાનેન યઃ સ્વપ્ને િર યુક્તેન યાકત કહ 

અકચરા ત્તસ્ય તૂમા૭રમ ્કચતાયામ્ સમ્પ્રત્રુશ્શ્યત ે૧૮ 

એત કન્નકમત્તમ્ તીનો૭હમ્ ત ન્ન વઃ પ્રકતપિૂય ે

શુષ્યતીવ ચ મે િણ્ટો ન સ્વસ્તમ્ ઇવ મે મનઃ ૧૯ 

ન પશ્શ્યાકમ પય સ્તાનમ ્પયમ ્ચૈ વોપતારાય ે

પ્રષ્ટ શ્ચ સવિ યોિો મે ચાયા ચોપહતા મમ ૨0 

િુિુપ્સન્ ઇવ ચા૭૭ત્માનમ્ ન ચ પશ્શ્યાકમ િારણમ્ ૨૧ 

ઇમામ ્કહ તુઃસ્વપ્ન િકતમ્ કનશામ્ય તામ ્ 

અનેિ રૂપામ્ અકવતકિિતામ્ પુરા 

પયમ ્મહત્ તત્ હ્રતુયા ન્નયાકત મે  
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કવકચન્ત્ય રાજાનમ્ અકચન્ત્ય તશિનમ ્ ૨૨ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિોન સપ્તકતતમ સ્સિિ : 

સપ્તત્તતમ સ્સર્ક : 

પરત ેપ્રુવકત સ્વપ્નમ્ તતૂા સ્ત ેક્લાન્ત વાહનાઃ 

પ્રકવશ્શ્યા૭સહ્ય પકરિમ ્રમ્યમ્ રાિ રુહમ ્પુરમ્ ૧ 

સમાિમ્ય ત ુરાજ્ઞા ચ રાિ પુત્રેણ ચા૭કચિતાઃ 

રાજ્ઞઃ પાતૌ રુહીત્વા ત ુતમ્ ઊચુ: પરતમ ્વચઃ ૨ 

પુરોકહત સ્ત્વા િુશલમ ્પ્રાહ સવે ચ મકન્ત્રણઃ 

ત્વરમાણ શ્ચ કનયાિકહ રુત્યમ્ આત્યકયિમ્ ત્વયા ૩ 

ઇમાકન ચ મહા૭હાિકણ વસ્ત્રાણ્યા૭૭પરણાકન ચ  

પ્રકતરુહ્ય કવશાલાક્ષ માતુલ સ્ય ચ તાપય ૪ 

અત્ર કવમ્શકત િોય૭સ્તુ નુ્રપતે: માતુલ સ્ય ત ે

તશ િોય સ્તુ સમ્પૂણાિ સ્તતૈવ ચ નુ્રપા૭૭ત્મિ ૫ 

પ્રકતરુહ્ય ચ તત ્સવિમ ્સ્વ૭નુરક્તઃ સુહ્રજુ્જને 

તૂતાન્ ઉવાચ પરતઃ િામૈઃ સમ્પ્રકતપજૂ્ય તાન્ ૬ 

િકચ્ચત્ સુિુશલી રાજા કપતા તશરતો મમ 

િકચ્ચ ચ્ચા૭રોિતા રામ ેલક્ષ્મણે ચ મહાત્મકન ૭ 

આયાિ ચ તમિ કનરતા તમિજ્ઞા તમિ તકશિની 

અરોિા ચા૭કપ િૌસલ્યા માતા રામ સ્ય તીમતઃ ૮ 

િકચ્ચત્ સકુમત્રા તમિજ્ઞા િનની લક્ષ્મણ સ્ય યા 

શત્રુક્નસ્ય ચ વીર સ્ય સા૭રોિા ચા૭કપ મત્યમા ૯ 

આત્મ િામા સતા ચણ્ટી રોતના પ્રાજ્ઞ માકનની 

અરોિા ચા૭કપ િૈિેયી માતા મે કિમ્ ઉવાચ હ ૧0 

એવમ્ ઉક્તા સ્ત ુત ેતૂતા પરતને મહાત્મના 

ઊચુઃ સમ્પ્રશ્રયમ્ વાક્યમ્ ઇતમ્ તમ્ પરતમ્ તતા ૧૧ 

િુશલા સ્ત ેનર વ્યાર યષેામ્ િુશલમ ્ઇચ્ચકસ 

શ્રી શ્ચ ત્વામ્ વ્રુણુતે પત્મા યજુ્યતામ ્ચા૭કપ ત ેરત: ૧૨ 

પરત શ્ચા૭કપ તાન્ તૂતાન્ એવમ્ ઉક્તો૭પ્યપાષત 

આપ્રુચ્ચ૭ેહમ ્મહારાિમ્ તૂતાઃ સમ્ત્વરયકન્ત મામ ્૧૩ 

એવમ્ ઉક્ત્વા ત ુતાન્ તૂતાન્ પરતઃ પાકતિવા૭૭ત્મિઃ 

તૂતૈઃ સમ્ચોકતતો વાક્યમ્ માતામહમ ્ઉવાચ હ ૧૪ 

રાિન્ કપતુર ્િકમષ્યાકમ સિાશમ ્તતૂ ચોકતતઃ 

પુન ર૭પ્યહમ્ એષ્યાકમ યતા મે ત્વમ ્સ્મકરષ્યકસ ૧૫ 

પરત ેનૈવમ ્ઉક્ત સ્ત ુનુ્રપો માતામહ સ્તતા 
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તમ્ ઉવાચ શુપમ્ વાક્યમ્ કશર સ્યા૭૭રાય રાિવમ્ ૧૬ 

િચ્ચ તાતા૭નજુાને ત્વામ્ િૈિેયી સુપ્રજા સ્ત્વયા 

માતરમ ્િુશલમ ્પ્રૂયાઃ કપતરમ્ ચ પરમ્તપ ૧૭ 

પુરોકહતમ ્ચ િુશલમ ્ય ેચા૭ન્યે કત્વિ સત્તમાઃ 

તૌ ચ તાત મહેષ્વાસૌ પ્રાતરૌ રામ લક્ષ્મણૌ ૧૮ 

તસ્મ ૈહકસ્ત ઉત્તમામ્ કશ્ચત્રાન્ િમ્પળાન્ અકિનાકન ચ 

અકપસત્રુત્ય િૈિેયો પરતાય તનમ ્તતૌ ૧૯ 

રુક્મ કનષ્િ સહસ્રે ત્વ ેષોટ શા૭શ્વ શતાકન ચ 

સત્રુત્ય િેિેયી પુત્રમ ્િેિયો તનમ ્આકતશત્ ૨0 

તતા૭માત્યાન્ અકપપ્રેતાન્ કવશ્વાસ્યામ્ શ્ચ િુણાકન્વતાન ્

તતૌ અશ્વપકતઃ કક્ષપ્રમ ્પરતાયા૭નુયાકયનઃ ૨૧ 

ઐરાવતાન્ ઐન્ત્ર કશરાન્ નાિાન્ વૈ કપ્રય તશિનાન ્

િરાન્ શીરાન્ સુસમ્યકુ્તાન ્માતલુો૭સ્મ ૈતનમ ્તતૌ ૨૨ 

અન્તઃ પુર૭ેકતસમ્વ્રતુ્તાન્ વ્યાર વીયિ પલા૭કન્વતાન ્

તમ્ષ્ટર ા૭૭યુતાન્ મહા િાયાન્ શુન શ્ચોપાયનમ્ તતૌ ૨૩ 

સ તત્તમ ્િેિયમે્ત્રેણ તનમ્ ત ન્ના૭પ્યનમ્તત  

પરત: િેિયી પુત્રો િમન ત્વરયા તતા ૨૪ 

પપૂવ હ્ય૭સ્ય હ્રતુયે કચમ્તા સુમહતી તતા  

ત્વરયા ચા૭કપ તૂતાનામ ્સ્વપ્ન સ્યા૭કપ ચ તશિનાત્ ૨૫ 

સ્વ સ્વ વેશ્શ્મા૭પ્યકતરમ્ય નર નાિા૭શ્વ સમ્વ્રતુમ ્ 

પ્રપેતે સમુહ ચ્ચ્િીમાન્ રાિ માિિમ૭નુત્તમમ્ ૨૬ 

અપ્યતીત્ય તતો૭પશ્શ્ય તમ્ત: પુર મતુારતી: 

તત સ્ત ત્પરત શ્શ્શ્રીમાન ્આકવવેશા૭કનવાકરત: ૨૭ 

સ માતામહમ ્આપ્રુચ્ચ્ય માતુલમ્ ચ યતુાકિતમ્ 

રતમ ્આરુહ્ય પરતઃ શત્રુક્ન સકહતો યયૌ ૨૮ 

રતાન્ મણ્ટલ ચરામ ્શ્ચ યોિકયત્વા પરશ્શ્શતમ ્

ઉષ્ટર  િો૭શ્વ િરરૈ ્પ્રુત્યા પરતમ્ યાન્તમ્ અન્વયુઃ ૨૯ 

પલેન િુપ્તો પરતો મહાત્મા  

સહ આયિિસ્ય આત્મ સમૈ: અમાત્યૈઃ 

આતાય શત્રુક્નમ્ અપતે શત્રુ:    

રુહા ત્યયૌ કસત્ત ઇવ ેન્ત્રલોિાત્  ૩0     

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે સપ્તકતતમ સ્સિિ : 

એર્ સપ્તત્તતમ સ્સર્ક : 

સ પ્રાઙ્મુિો રાિ રુહા ત૭કપકનયાિય વીયિવાન ્
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તાત સ્સુતામામ્ ત્યુકતમાન્ સમ્તીયાિ૭વકે્ષ્ય તામ ્નતીમ્ ૧ 

હ્લાકતનીમ ્તુરાપારામ ્ચ પ્રત્યિ્ સ્રોત સ્તરકઙ્કણીમ્ 

શતત્રૂમ ્અતર ચ્ચ્િીમાન ્નતીમ્ ઇક્ષ્વાિુ નન્તનઃ ૨ 

એલ(લા)તાને નતીમ ્તીત્વાિ પ્રાપ્ય ચા૭પર પપિટાન ્

કશલામ ્આિુવિતીમ્ તીત્વાિ આક્નયેમ ્શલ્યિતિનમ્ ૩ 

સત્ય સમ્તઃ શકુચઃ શ્રીમાન્ પ્રકે્ષમાણઃ કશલાવહામ્ 

અત્યયાત્ સ મહા શૈલાન્ વનમ ્ચૈત્રરતમ્ પ્રકત ૪ 

સરસ્વતીમ્ ચ િમ્િામ ્ચ યુક્મને પ્રત્યપત્યત  

ઉત્તરમ ્વીરમત્સ્યાનામ ્પારુમ્ટમ્ પ્રાકવશ ત્વનમ ્૫ 

વેકિનીમ ્ચ િુકળમ્િાક્યામ્ હ્લાકતનીમ ્પવિતા૭૭વ્રુતામ ્

યમુનામ્ પ્રાપ્ય સમ્તીણો પલમ ્આશ્વાસય ત્તતા ૬ 

શીતી રુત્ય ત ુિાત્રાકણ ક્લાન્તાન્ આશ્વાસ્ય વાકિનઃ 

તત્ર સ્નાત્વા ચ પીત્વા ચ પ્રાયાતા૭૭તાય ચોતિમ્ ૭ 

રાિ પુત્રો મહા૭રણ્યમ ્અનપીક્ષ્ણોપ સેકવતમ ્

પત્રો પત્રેણ યાનને મારુતઃ િમ ્ઇવા૭ત્યયાત્ ૮ 

પાિીરતમ ્તુષ્પ્રતરામ્ અમ્શુતાને મહા નતીમ ્ 

ઉપાય ત્રાિવ સ્તૂણિમ ્પ્રાિટે કવશુ્રતે પુર ે૯ 

સ િમ્િામ ્પ્રાિટે તીત્વાિ સમાયા ત્િુકટિોકષ્ટિામ્ 

સપલ સ્તામ ્તીત્વાિ૭ત સમાયા ત્તમિવતિનમ્ ૧0 

તોરણમ ્તકક્ષણા૭તને િમ્પૂ પ્રસ્તમ ્ઉપાિમત ્

વરૂતમ ્ચ યયૌ રમ્યમ ્રામમ્ તશરતા૭૭ત્મિઃ ૧૧ 

તત્ર રમ્ય ેવન ેવાસમ ્રુત્વા૭સૌ પ્રાઙ્મુિો યયૌ 

ઉત્યાનમ્ ઉકજ્જહાનાયાઃ કપ્રયિા યત્ર પાતપાઃ ૧૨ 

સાલામ ્સ્તુ કપ્રયિાન્ પ્રાપ્ય શીરાન્ આસ્તાય વાકિનઃ 

અનુજ્ઞાપ્યા૭ત પરતો વાકહનીમ્ ત્વકરતો યયૌ ૧૩ 

વાસમ્ રુત્વા સર સ્તીત ેતીત્વાિ ચ ઉત્તાનિામ ્નતીમ ્

અન્યા નતી શ્ચ કવકવતાઃ પાવિતીયૈ સ્તુરમ્િમૈઃ ૧૪ 

હકસ્તપ્રુષ્ટિમ ્આસાત્ય િુકટિામ્ અત્યવતિત 

તતાર ચ નરવ્યારો લૌકહત્યે સ િપીવતીમ્ ૧૫ 

એિસાલે સ્તાણુમતીમ ્કવનતે િોમતીમ્ નતીમ ્

િકળમ્િ નિર ેચા૭કપ પ્રાપ્ય સાલવનમ્ તતા 

પરતઃ કક્ષપ્રમ્ આિચ્ચત ્સુપકરશ્રાન્ત વાહનઃ ૧૬ 

વનમ ્ચ સમ૭તીત્યા૭૭શુ શવિયાિમ ્અરુણોતયે 

અયોત્યામ્ મનુના રાજ્ઞા કનકમિતામ ્સમ્તતશિ હ ૧૭ 
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તામ ્પુરીમ ્પુરુષ વ્યારઃ સપ્ત રાત્રોકષત: પકત 

અયોત્યામ્ અરતો ત્રુષ્વા રત ેસારકતમ ્અપ્રવીત્ ૧૮ 

એષા ના૭કતપ્રતીતા મે પણુ્યો ત્યાના યશકસ્વની 

અયોત્યા ત્રુશ્શ્યતે તૂરાત્ સારતે પાણ્ટુ મ્રુકત્તિા ૧૯ 

યજ્વકપ િુિણ સમ્પન્નૈ: પ્રાહ્મણૈ: વેત પારિૈઃ 

પૂકયષ્ટમ ્રુત્તૈ: આિીણાિ રાિકષિ વર પાકલતા ૨0 

અયોત્યાયામ ્પુરા શપ્તઃ શૂ્રયતે તમુુલો મહાન ્

સમન્તાન્ નર નારીણામ ્તમ્ અત્ય ન શુ્રણોમ્ય૭હમ ્૨૧ 

ઉત્યાનાકન કહ સાયાહે્ન રીકટત્વોપરતૈ: નરઃૈ 

સમન્તા ત્પકરતાવકત્પઃ પ્રિાશન્તે મમા૭ન્યતા ૨૨ 

તાન્ય૭ત્યા૭નુરુતન્તીવ પકરત્યક્તાકન િાકમકપઃ 

અરણ્ય પતૂેવ પુરી સારતે પ્રકતપાકત મે ૨૩ 

ન હ્ય૭ત્ર યાનૈ: ત્રુશ્શ્યન્તે ન િિ:ૈ ન ચ વાકિકપઃ 

કનયાિન્તો વા૭કપયાન્તો વા નર મુક્યા યતા પુરમ ્૨૪ 

ઉત્યાનાકન પુરા પાકમ્ત મત્ત પ્રમકુતતાકન ચ 

િનાનામ્ રકત સમ્યોિે ષ્વ૭ત્યમ્ત િુણ વકમ્ત ચ ૨૫ 

તા ન્યેતા ન્યત્ય પશ્શ્યાકમ કનરાનમ્તાકન સવિશ: 

અકનષ્ટાકન ચ પાપાકન પશ્શ્યાકમ કવકવતાકન ચ 

સપ્ત પણ ૈર૭નુપતમ્ કવરોશકત્પ કરવ ત્રુમ:ૈ ૨૬ 

ના૭ત્યાકપ શૂ્રયતે શપ્તો મત્તાનામ્ મ્રુિ પકક્ષણામ ્

સમ્રક્તામ ્મતુરામ ્વાણીમ્ િલમ ્વ્યાહરતામ ્પહુ ૨૭ 

ચમ્તના૭િરુ સમ્પ્રકુ્તો તૂપ સમ્મકૂચિતો૭તુલ: 

પ્રવાકત પવન: શ્રીમાન્ કિનુ્નના૭ત્ય યતા પુરમ્ ૨૮  

પેરી મ્રુતમ્િ વીણાનામ ્િોણ સમ્િકટ્ટત: પનુ: 

કિમ૭ત્ય શપ્તો કવરત સ્સતા તીન િકત: પુરા ૨૯ 

અકનષ્ટાકન ચ પાપાકન પશ્શ્યાકમ કવકવતાકન ચ  

કનકમત્તા ન્ય૭મનોજ્ઞાકન તને સીતકત મે મનઃ ૩0 

સવિતા િુશલમ ્સતૂ તલુિપમ્ મમ પમ્તષુ ુ 

તતા હ્યસકત સમ્મોહે હ્રતુયમ્ સીતતીવ મે ૩૧ 

કવષણ્ણ શ્રામ્ત હ્રતુય સ્રસ્ત સ્સ લુકળતકેન્ત્રય:  

પરત: પ્રકવવેશા૭૭શુ પુરી કમક્ષ્વાિુ પાકલતામ ્૩૨ 

ત્વારણે વિૈયન્તેન પ્રાકવશ ચ્ચ્િાન્ત વાહનઃ 

ત્વાર સ્તૈ: ઉત્તાય કવિયમ્ પ્રુષ્ટ સ્તૈઃ સકહતો યયૌ ૩૩ 

સ ત ુઅનેિા૭ર હ્રતુયો ત્વાર સ્તમ્ પ્રત્ય૭ચ્યિ તમ ્િનમ્ 
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સૂતમ ્અશ્વપતેઃ ક્લાન્તમ્ અપ્રવીત્ તત્ર રાિવઃ ૩૪ 

કિ મહમ ્ત્વરયા૭૭નીત: િારણેન કવના૭નિ  

અશુપા શકમ્િ હ્રતુયમ્ શીલમ્ ચ પતતીવ મે ૩૫ 

શુ્રતા નો યાત્રુશાઃ પૂવિમ્ નુ્રપતીનામ્ કવનાશન ે

આિારા: તાન્ અહમ ્સવાિન્ ઇહ પશ્શ્યાકમ સારતે ૩૬ 

સમ્મ્માિિન કવહીનાકન પરુષાણ્યપુ લક્ષયે  

અસમ્યત િવાટાકન શ્રી કવહીનાકન સવિશ: ૩૭ 

પકલ િરમ્ કવહીનાકન તૂપ સમ્મોતનેન ચ  

અનાકશત િુટુમ્પાકન પ્રપાહીન િનાકન ચ ૩૮ 

અલક્ષ્મીિાકન પશ્શ્યાકમ િુટુકમ્પ પવના ન્ય૭હમ્ ૩૯ 

અપેત માલ્ય શોપાકન અસમ્મ્રુષ્ટા૭કિરાકણ ચ  

તેવા૭૭િારાકણ શૂન્યાકન ન ચા પાકમ્ત યતા પરુમ્ ૪0 

તેવતા૭ચાિ: પ્રકવત્તા શ્ચ યજ્ઞ િોષ્ય સ્તતા કવતા: 

માલ્યા૭૭પણેષ ુરાિન્તે ના૭ત્ય પણ્યાકન વા તતા ૪૧ 

ત્રુશ્શ્યમ્ત ેવાકણિો૭પ્ય૭ત્ય ન યતા પૂવિમ૭ત્ર વૈ  

ત્યાન સકમ્વક્ન હ્રતુયા નષ્ટ વ્યાપાર યકમ્ત્રતા: ૪૨ 

તેવા૭૭યતન ચૈત્યેષુ તીના: પકક્ષ િણા સ્તતા  

મકલનમ ્ચા૭શુ્ર પૂણાિ૭ક્ષમ્ તીનમ્ ત્યાનપરમ્ રુશમ્ 

સ સ્ત્રી પમુ્સમ ્ચ પશ્શ્યાકમ િનમ્ ઉત્િકમ્ટતમ્ પુર ે૪૩ 

ઇત્યેવમ્ ઉક્ત્વા પરતઃ સૂતમ્ તમ્ તીન માનસઃ 

તા ન્ય૭કનષ્ટા ન્યયોત્યાયામ્ પ્રકે્ષ્ય રાિ રુહમ ્યયૌ ૪૪ 

તામ ્શૂન્ય શુ્રઙ્કાટિ વેશ્શ્મ રત્યામ્   

રિો૭રુણ ત્વાર િવાટ યન્ત્રામ ્

ત્રુષ્વા પુરીમ ્ઇન્ત્ર પુર પ્રિાશામ્    

તુઃિેન સમ્પૂણિતરો પપવૂ  ૪૫ 

પહૂકન પશ્શ્યન્ મનસો૭કપ્રયાકણ   

યાન્ય૭ન્યતા ના૭સ્ય પુર ેપપૂવુઃ 

અવાકક્ચરા તીન મના ન હ્રષુ્ટઃ   

કપતુર ્મહાત્મા પ્રકવવેશ વેશ્શ્મ     ૪૬ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  એિ સપ્તકતતમ સ્સિિ :  

ત્વિ સપ્તત્તતમ સ્સર્ક : 

અપશ્શ્યમ ્સ્ત ુતત સ્તત્ર કપતરમ્ કપતુ રા૭૭લય ે

િિામ પરતો ત્રષુ્ટમ્ માતરમ્ માતુ રા૭૭લય ે૧ 

અનુપ્રાપ્તમ ્ત ુતમ્ ત્રુષ્વા િૈિેયી પ્રોકષતમ ્સુતમ ્
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ઉત્પપાત તતા હ્રષુ્ટા ત્યક્ત્વા સૌવણિમ ્આસનમ ્૨ 

સ પ્રકવશ્શ્યૈવ તમાિત્મા સ્વરુહમ્ શ્રીકવવકિિતમ્ 

પરતઃ પ્રકે્ષ્ય િરાહ િનન્યા: ચરણૌ શુપૌ ૩ 

સા તમ્ મૂકત્નિ સમુપા૭૭રાય પકરષ્વજ્ય યશકસ્વનમ ્

અઙે્ક પરતમ ્આરોપ્ય પ્રષુ્ટમ્ સમુપચરમ ે૪ 

અત્ય ત ેિકતકચત્ રાય શ્શ્ચ્યુત સ્યા૭૭યિિ વેશ્શ્મનઃ 

અકપ ન અત્વશ્રમઃ શીરમ્ રતેન આપતત સ્તવ ૫ 

આયિિ સ્તે સુિુશલી યતુાકિન્ માતુલ સ્તવ  

પ્રવાસા ચ્ચ સુિમ ્પતુ્ર સવિમ્ મે વક્તુમ ્અહિકસ ૬ 

એવમ્ પ્રુષ્ટ સ્ત ુિૈિેય્યા કપ્રયમ્ પાકતિવ નન્તનઃ 

આચષ્ટ પરતઃ સવિમ ્માત્રે રાજીવ લોચનઃ ૭ 

અત્ય મે સપ્તમી રાકત્ર શ્શ્ચ્યુત સ્યા૭૭યિિ વેશ્શ્મનઃ 

અમ્પાયાઃ િુશલી તાતો યુતાકિન્ માતુલ શ્ચ મે ૮ 

યન્ મે તનમ્ ચ રત્નમ્ ચ તતૌ રાજા પરમ્તપઃ 

પકરશ્રાન્તમ્ પકત અપવ ત્તતો૭હમ ્પૂવિમ્ આિતઃ ૯ 

રાિ વાક્ય હર ૈતૂિતો સ્ત્વયિમાણો૭હમ ્આિતઃ 

યત૭હમ ્પ્રષુ્ટમ ્ઇચ્ચાકમ તત૭મ્પા વક્તુમ ્અહિકસ  ૧0 

શૂન્યો૭યમ ્શયનીય સ્તે પયિઙ્કો હેમ પૂકષતઃ 

ન ચા૭યમ ્ઇક્ષ્વાિુ િનઃ પ્રહ્રષુ્ટઃ પ્રકતપાકત મા ૧૧ 

રાજા પવકત પૂકયષ્ટ્િમ્ ઇહ અમ્પાયા કનવેશન ે

તમ્ અહમ ્ના૭ત્ય પશ્શ્યાકમ ત્રષુ્ટમ્ ઇચ્ચ કન્નહા૭૭િતઃ ૧૨ 

કપતુ રિ કહષ્યે ચરણૌ તમ ્મમા૭૭ક્યાકહ પ્રુચ્ચતઃ 

આહો કસ્વત૭મ્પ જે્યષ્ટાયાઃ િૌસલ્યાયા કનવેશને ૧૩ 

તમ્ પ્રત્યુવાચ િૈિેયી કપ્રયવત્ િોરમ ્અકપ્રયમ ્

અજાનન્તમ્ પ્રજાનન્તી રાજ્ય લોપેન મોકહતા ૧૪ 

યા િકતઃ સવિ પતૂાનામ ્તામ્ િકતમ ્ત ેકપતા િતઃ 

રાજા મહાત્મા તિેસ્વી યાયિૂિ સ્સતામ્ િકત: ૧૫ 

ત ચ્ચતુ્વા પરતો વાક્યમ ્તમિ અકપિનવાન્ શુકચઃ 

પપાત સહસા પૂમૌ કપત્રુ શોિ પલ અકતિતઃ ૧૬ 

હા હતો૭સ્મીકત રુપણામ ્તીનામ્ વાચ મુતીરયન ્

કનપપાત મહા પાહુ પાિહો કનકક્ષપ્ય વીયિવાન્ ૧૭ 

તતઃ શોિેન સમ્વીતઃ કપતુ: મરણ તુઃકિતઃ 

કવલલાપ મહાતજેા પ્રાન્ત આિુકલત ચતેનઃ ૧૮ 

એતત્ સરુુકચરમ્ પાકત કપતુ મે શયનમ ્પુરા 
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શકશને વા૭મલમ ્રાત્રૌ િિનમ્ તોયતાત્યયે ૧૯ 

તત ્ઇતમ્ ન કવપા ત્ય૭ત્ય કવહીનમ ્તેન તીમતા 

વ્યોમેવ શકશના હીનમ ્અપ્ચુષ્િ ઇવ સાિર: ૨0 

પાષ્પમ્ ઉત્સ્રજુ્ય િમ્ટેન સ્વાતિ: પરમ પીકટત: 

પ્રચ્ચાત્ય વતનમ્ શ્રીમત્વસ્ત્રેણ  િયતામ ્વર: ૨૧ 

તમ્ આતિમ ્તેવ સમ્િાશમ્ સમીક્ષ્ય પકતતમ્ પુકવ 

કનરુત્ત કમવ સાલ સ્ય સ્િમ્તમ્ પરશુના વન ે૨૨ 

મત્ત માતમ્િ સમ્િાશમ્ ચમ્ત્રા૭િિ  સત્રુશમ્ પુવ: 

ઉત્તાપકયત્વા શોિા૭૭તિમ્ વચનમ ્ચતેમ્ અપ્રવીત્ ૨૩ 

ઉકત્તષ્ટોકત્તષ્ટ કિમ્ શેષ ેરાિ પુત્ર મહાયશઃ 

ત્વ કત્વતા ન કહ શોચકન્ત સન્તઃ સતકસ સમ્મતાઃ ૨૪ 

તાન યજ્ઞા૭કતિારા કહ શીલ શુ્રકત વચો૭નુિા  

પુકત્ત સ્તે પકુત્ત સમ્પન્ન પ્રપે વા૭િિ સ્ય મકમ્તર ે૨૫ 

સ રુતત્વા કચરમ્ િાલમ ્પૂમૌ કવપકરવ્રુત્ય ચ 

િનનીમ્ પ્રત્યુવાચેતમ્ શોિૈ: પહુકપ: આવ્રુતઃ ૨૬ 

અકપષેક્ષ્યકત રામમ્ ત ુરાજા યજ્ઞમ ્ન ુયક્ષ્યત ે

ઇત્ય૭હમ ્રુત સમ્િલ્પો હ્રષુ્ટો યાત્રામ ્અયાકસષમ ્૨૭ 

તત ્ઇતમ્ હ્ય૭ન્યતા પૂતમ્ વ્યવતીણિમ્ મનો મમ 

કપતરમ્ યો ન પશ્શ્યાકમ કનત્યમ્ કપ્રયકહતે રતમ્ ૨૮ 

અમ્પ િેના૭ત્યિાત્રાજા વ્યાકતના મય્ય૭નાિત ે

તન્યા રામા૭૭તયઃ સવે યૈઃ કપતા સમ્સ્રુતઃ સ્વયમ્ ૨૯ 

ન નનૂમ્ મામ ્મહારાિઃ પ્રાપ્તમ્ જાનાકત િીકતિમાન ્

ઉપકિરે કત્ત મામ ્મૂકત્નિ તાતઃ સમ્નમ્ય સત્વરમ ્૩0 

િ સ પાકણઃ સુિ સ્પશિ સ્તાત સ્યા૭કક્લષ્ટ િમિણઃ 

યેન મામ ્રિસા ત્વસ્તમ્ અપીક્ષ્ણમ ્પકરમાિિકત ૩૧ 

યો મે પ્રાતા કપતા પન્તુ યિસ્ય તાસો૭કસ્મ તીમતઃ 

તસ્ય મામ ્શીરમ ્આક્યાકહ રામસ્યા૭કક્લષ્ટ િમિણઃ ૩૨ 

કપતા કહ પવકત જે્યષ્ટો તમિમ્ આયિ સ્ય જાનતઃ 

તસ્ય પાતૌ રહીષ્યાકમ સ હીતાનીમ્ િકત મિમ ૩૩ 

તમિ કવત્તમિ કનત્ય શ્ચ સત્ય સમ્તો ત્રટુ વ્રત:  

આયિઃ કિમ્ અપ્રવીત્ રાજા કપતા મે સત્ય કવરમઃ ૩૪ 

પકશ્ચમમ્ સાતુ સમ્તશેમ ્ઇચ્ચાકમ શ્રોતુમ્ આત્મનઃ 

ઇકત પ્રષુ્ટા યતા તત્ત્વમ ્િૈિેયી વાક્યમ ્અપ્રવીત્ ૩૫ 

રામેકત રાજા કવલપન્ હા સીતે લક્ષ્મણેકત ચ 
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સ મહાત્મા પરમ્ લોિમ્ િતો િકતમતામ્ વરઃ ૩૬ 

ઇમામ ્ત ુપકશ્ચમામ ્વાચમ્ વ્યાિહાર કપતા તવ 

િાલ તમિ પકરકક્ષપ્તઃ પાશૈ: ઇવ મહા િિઃ ૩૭ 

કસત્તા૭તાિ સ્ત ેનરા રામમ્ આિતમ્ સીતયા સહ 

લક્ષ્મણમ્ ચ મહા પાહુમ ્ત્રક્ષ્યકન્ત પુન: આિતમ્ ૩૮ 

ત ચ્ચતુ્વા કવષસાતૈવ કત્વતીયા૭કપ્રય શમ્સનાત્ 

કવષણ્ણ વતનો પતૂ્વા પૂયઃ પપ્રચ્ચ માતરમ ્૩૯ 

િ ચતેાનીમ ્સ તમાિત્મા િૌસલ્યા નન્ત વતિનઃ 

લક્ષ્મણેન સહ પ્રાત્રા સીતયા ચ સમમ્ િતઃ ૪0 

તતા પ્રુષ્ટા યતા તત્ત્વમ ્આક્યાતુમ્ ઉપચરમે 

માતા૭સ્ય સુમહત્ વાક્યમ્ કવકપ્રયમ ્કપ્રય શમ્િયા ૪૧ 

સ કહ રાિ સુતઃ પુત્ર ચીર વાસા મહા વનમ ્

તણ્ટિાન્ સહ વૈતેહ્યા લક્ષ્મણા૭નુચરો િતઃ ૪૨ 

ત ચ્ચતુ્વા પરત સ્ત્રસ્તો પ્રાતુ શ્ચાકરત્ર શઙ્કયા 

સ્વ સ્ય વમ્શ સ્ય માહાત્મ્યાત્ પ્રષુ્ટમ ્સમુપચરમે ૪૩ 

િકચ્ચ ન્ન પ્રાહ્મણ વતમ ્હ્રતુમ્ રામેણ િસ્ય કચત્ 

િકચ્ચ ન્ના૭૭યો તકરત્રો વા તનેા૭પાપો કવકહકમ્સતઃ ૪૪ 

િકચ્ચ ન્ન પર તારાન્ વા રાિ પુત્રો૭કપમન્યતે 

િસ્માત્ સ તણ્ટિા રણ્ય ેપ્રૂણહેવ કવવાકસતઃ ૪૫ 

અતા૭સ્ય ચપલા માતા તત્ સ્વ િમિ યતા તતમ ્

ત ેનૈવ સ્ત્રી સ્વપાવેન વ્યાહતુિમ્ ઉપચરમે ૪૬ 

એવ મુક્ત્વાતુ િૈિેયી પરતેન મહાત્મના  

ઉવાચ વચનમ ્હ્રષુ્ટા મટૂા પકમ્ટત માકનની ૪૭ 

ન પ્રાહ્મણ તનમ ્કિકમ્ચ ત્ત્રતુમ્ રામેણ િસ્ય કચત્ 

િકશ્ચ ન્ના૭૭યો તકરત્રો વા તેના૭પાપો કવકહકમ્સતઃ 

ન રામઃ પરતારામ ્શ્ચ ચક્ષુપ્યાિમ્ અકપ પશ્શ્યકત ૪૮ 

મયા ત ુપતુ્ર શુ્રત્વવૈ રામ સ્યૈ વા૭કપષેચનમ ્

યાકચત સ્ત ેકપતા રાજ્યમ્ રામ સ્ય ચ કવવાસનમ ્૪૯ 

સ સ્વવ્રકુત્તમ્ સમાસ્તાય કપતા ત ેત ત્તતા િરોત ્

રામ શ્ચ સહ સૌકમકત્રઃ પ્રેકષતઃ સહ સીતયા ૫0 

તમ્ અપશ્શ્યન્ કપ્રયમ ્પતુ્રમ્ મહીપાલો મહાયશાઃ 

પુત્ર શોિ પકરત્યૂનઃ પઞ્ચત્વમ ્ઉપપેકતવાન્ ૫૧ 

ત્વયા કત્વતાનીમ ્તમિજ્ઞ રાિત્વમ્ અવલમ્પ્યતામ ્

ત્વ ત્રુતે કહ મયા સવિમ ્ઇતમ્ એવમ્ કવતમ ્રુતમ્ ૫૨ 
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મા શોિમ ્મા ચ સમ્તાપમ્ તૈયિમ્ આશ્રય પુત્રિ  

ત્વ તતીના કહ નિરી રાજ્યમ્ ચૈત તનામયમ ્૫૩ 

તત ્પતુ્ર શીરમ ્કવકતના કવકતજ્ઞ:ૈ   

વકસષ્ટ મુકૈ્યઃ સકહતો કત્વિને્ત્રઃૈ 

સમ્િાલ્ય રાજાનમ્ અતીન સત્ત્વમ ્ 

આત્માનમ ્ઉવ્યાિમ્ અકપષેચયસ્વ ૫૪ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  કત્વ સપ્તકતતમ સ્સિિ : 

ત્ત્ર સપ્તત્તતમ સ્સર્ક : 

શુ્રત્વા ત ુકપતરમ ્વ્રુત્તમ ્પ્રાતરૌ ચ કવવાકસતૌ 

પરતો તુઃિ સમ્તપ્ત ઇતમ ્વચનમ ્અપ્રવીત્ ૧ 

કિમ્ નુ્ન િાયિમ્ હત સ્યેવ મમ રાજે્યન શોચતઃ 

કવહીનસ્યા૭ત કપત્રા ચ પ્રાત્રા કપત્રુ સમને ચ ૨ 

તુઃિે મે તુઃિમ ્અિરો  વ્રિણે ક્ષારમ ્ઇવા૭૭તતાઃ 

રાજાનમ્ પ્રેત પાવસ્તમ ્રુત્વા રામમ્ ચ તાપસમ્ ૩ 

િુલ સ્ય ત્વમ ્અપાવાય િાલ રાકત્ર; ઇવા૭૭િતા 

અઙ્કારમ્ ઉપિૂહ્ય સ્મ કપતા મે ના૭વપુત્તવાન્ ૪ 

મ્રુત્યુ મા૭૭પાકતતો રાજા ત્વયા મે પાપ તકશિકન 

સુિમ ્પકરહ્રતુમ્ મોહા ત્િુલે કસ્મન્ િુલ પામ્સકન ૫ 

ત્વામ ્પ્રાપ્ય કહ કપતા મે૭ત્ય સત્ય સમ્તો મહા યશા: 

તીવ્ર તુઃિા૭કપ સમ્તપ્તો વ્રુત્તો તશરતો નુ્રપ: ૬ 

કવનાકશતો મહા રાિ: કપતા મે તમિ વત્સલ: 

િસ્માત્ પ્રવ્રાકિતો રામ: િસ્મા તેવ વનમ ્િત: ૭ 

િૌસલ્યા ચ સુકમત્રા ચ પુત્ર શોિા૭કપ પીકટતે 

તુષ્િરમ્ યકત જીવેતામ ્પ્રાપ્ય ત્વામ્ િનનીમ ્મમ ૮ 

નન ુત્વાયો૭કપ તમાિત્મા ત્વકય વ્રુકત્તમ્ અનુત્તમામ ્

વતિતે િુરુ વ્રુકત્તજ્ઞો યતા માતકર વતિતે ૯ 

તતા જે્યષ્ટા કહ મે માતા િૌસલ્યા તીિિ  તકશિની 

ત્વકય તમિમ ્સમાસ્તાય પકિન્યામ્ ઇવ વતિતે ૧0 

તસ્યાઃ પુત્રમ ્રુતા૭૭ત્માનમ્ ચીરવલ્િલ વાસસમ ્  

પ્રસ્તાપ્ય વન વાસાય િતમ્ પાપે ન શોચકસ ૧૧ 

અપાપ તકશિનમ ્શૂરમ ્રુતા૭૭ત્માનમ્ યશકસ્વનમ્ 

પ્રવ્રાજ્ય ચીર વસનમ્ કિમ્ ન ુપશ્શ્યકસ િારણમ ્૧૨ 

લુપ્તાયા કવકતતો મન્યે ન ત૭ેહમ ્રાિવમ્ પ્રકત 

તતા હ્ય૭નતો રાજ્યા૭તિમ્ ત્વયા નીતો મહાન ્અયમ્ ૧૩ 
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અહમ ્કહ પુરુષ વ્યારૌ અપશ્શ્યન્ રામ લક્ષ્મણૌ 

િેન શકક્ત પ્રપાવેન રાજ્યમ્ રકક્ષતુમ્ ઉત્સહે ૧૪ 

તમ્ કહ કનત્યમ ્મહા રાિો પલવન્તમ્ મહા પલઃ 

ઉપા૭કશ્રતો૭પ ૂત્તમાિ૭૭ત્મા મરેુ મરેુ વનમ ્યતા ૧૫ 

સો૭હમ ્િતમ્ ઇમમ્ પારમ ્મહા તુયિ સમતુ્ત્રતુમ્ 

તમ્યો તુરમ ્ઇવ આસાત્ય વહેયમ ્િેન ચ ઓિસા ૧૬ 

અત વા મે પવ ેચ્ચકક્ત યોિૈ પુિકત્ત પલને વા  

સિામામ ્ન િકરષ્યાકમ ત્વામ્ અહમ ્પતુ્ર િકતિનીમ ્૧૭ 

ન મે કવિામ્ક્ષા જાયેત ત્યક્તુમ્ ત્વામ્ પાપ કનશ્ચયામ ્

યકત રામ સ્ય ના૭પેક્ષા ત્વકય સ્યા ન્માત્રુવ ત્સતા  ૧૮ 

ઉત્પન્ના ત ુિતમ્ પુકત્ત સ્ત વેયમ્ પાપ તકશિકન  

સાતુ ચાકરત્ર કવપ્રષ્ટે પૂવષેામ્ નો કવિકહિતા ૧૯ 

અકસ્મન્ િુલે કહ પૂવેષામ્ જે્યષ્ટો રાજે્ય૭કપકષચ્યતે  

અપર ેપ્રાતર સ્તકસ્મન્ પ્રવતિમ્ત ેસમાકહતા: ૨0 

ન કહ મન્યે નુ્રસમ્શે ત્વમ ્રાિ તમિ મવેક્ષ્યસે 

િકતમ ્વા ન કવજાનાકસ રાિ વુ્રત્ત સ્ય શાશ્વતીમ ્૨૧ 

સતતમ ્રાિ વ્રુત્તે કહ જે્યષ્ટો રાજે્ય૭કપકષચ્યતે  

રાજ્ઞા મેત ત્સમમ્ તત્સ્યા કતક્ષ્વાિૂણામ્ કવશેષત: ૨૨ 

તેષામ ્તમૈિ રક્ષાણામ્ િુલ ચાકરત્ર શોકપનામ ્ 

અત્ય ચાકરત્ર શૌમ્ટીયિમ ્ત્વામ્ પ્રાપ્ય કવકનવકતિતમ્ ૨૩ 

તવા૭કપ સુમહા પાિા િનને્ત્રા: િુલ પૂવિિા: 

પુત્તે મોહ: િતમ૭યમ ્સમ્પૂત સ્ત્વકય િકહિત: ૨૪ 

ન ત ુિામમ ્િકરષ્યાકમ તવા૭હમ ્પાપ કનશ્ચયે  

ત્વયા વ્યસન મા૭૭રપ્તમ્ જીકવતામ્ત િરમ્ મમ ૨૫ 

એષ કત્વ તાની મેવા૭હમ્ અકપ્રયાતિમ્ તવા૭નિમ ્ 

કનવતિકયષ્યાકમ વના ત્પ્રાતરમ્ સ્વ િન કપ્રયમ ્૨૬ 

કનવતિકયત્વા રામમ્ ચ તસ્યા૭હમ ્તીપ્ત તિેસ: 

તાસ પતૂો પકવષ્યાકમ સુકસ્તતે ન અમ્તરાત્મના ૨૭ 

ઇત્યેવમ્ ઉક્ત્વા પરતો મહાત્મા  

કપ્રયતેર ૈવાિક્ય િણ:ૈ તતુન્ સ્તામ ્

શોિા૭૭તુર શ્ચા૭કપ નનાત પૂયઃ   

કસમ્હો યતા પવિત િહ્વર સ્તઃ ૨૮ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  કત્ર સપ્તકતતમ સ્સિિ : 

ચતુ સ્સપ્તત્તતમ સ્સર્ક : 
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તામ ્તતા િહિ કયત્વા ત ુમાતરમ ્પરત સ્તતા 

રોષેણ મહતા૭૭કવષ્ટઃ પુન: એવા૭પ્રવી ત્વચઃ ૧ 

રાજ્યા ત્પ્રમ્શસ્વ િૈિેકય નુ્રશમ્સે તુષ્ટ ચાકરકણ 

પકરત્યક્તા ચ તમેણ મા મ્રુતમ્ રુતતી પવ ૨ 

કિમ્ ન ુત૭ેતૂષય ત્રાજા રામો વા પ્રુશ તાકમિિઃ 

યયો મ્રુિત્યુ કવિવાસ શ્ચ ત્વ ત્રુતે તુલ્યમ્ આિતૌ ૩ 

પ્રૂણ હત્યામ્ અકસ પ્રાપ્તા િુલ સ્યા૭સ્ય કવનાશનાત ્

િૈિેકય નરિમ ્િચ્ચ મા ચ પતુિઃ સલોિતામ ્૪ 

ય ત્ત્વયા હીત્રુશમ્ પાપમ ્રુતમ્ િોરણે િમિણા 

સવિ લોિ કપ્રયમ ્કહત્વા મમા૭કપ  આપાકતતમ ્પયમ્ ૫ 

ત્વ ત્રુતે મે કપતા વ્રતુ્તો રામ શ્ચા૭રણ્યમ ્આકશ્રતઃ 

અ યશો જીવ લોિે ચ ત્વયા૭હમ ્પ્રકતપાકતતઃ ૬ 

માત્રુ રૂપ ેમમા૭કમત્રે નુ્રશમ્સે રાજ્ય િામુિે 

ન ત૭ેહમ ્અકપપાષ્યો૭કસ્મ તુવ્રુિત્તે પકત િાકતકન ૭ 

િૌસલ્યા ચ સુકમત્રા ચ યા શ્ચા૭ન્યા મમ માતરઃ 

તુઃિેન મહતા૭૭કવષ્ટા સ્ત્વામ્ પ્રાપ્ય િુલ તૂકષણીમ્ ૮  

ન ત્વમ ્અશ્વપતેઃ િન્યા તમિરાિ સ્ય તીમતઃ 

રાક્ષસી તત્ર જાતા૭કસ િુલ પ્રત્વકમ્સની કપતુઃ ૯ 

ય ત્ત્વયા તાકમિિો રામો કનત્યમ્ સત્ય પરાયણઃ 

વનમ ્પ્રસ્તાકપતો તુઃિાત્ કપતા ચ કત્રકતવમ્ િતઃ ૧0 

ય ત્પ્રતાના૭કસ તત્ પાપમ્ મકય કપત્રા કવના રુતે 

પ્રાત્રપુ્યામ્ ચ પકરત્યક્તે સવિ લોિ સ્ય ચા૭કપ્રય ે૧૧ 

િૌસલ્યામ ્તમિ સમ્યકુ્તામ્ કવયકુ્તામ ્પાપ કનશ્ચય ે

રુત્વા િમ ્પ્રાપ્સ્યસે હ્ય૭ત્ય લોિમ્ કનરય િાકમની ૧૨ 

કિમ્ ના૭વપુત્યસે રૂર ેકનયતમ્ પન્તુ સમ્શ્રયમ ્

જે્યષ્ટમ્ કપત્રુ સમમ્ રામમ્ િૌસલ્યાયા૭૭ત્મ સમ્પવમ્ ૧૩ 

અઙ્ક પ્રત્યઙ્ક િઃ પુત્રો હ્રતુયા ચ્ચા૭કપ જાયત ે

તસ્માત્ કપ્રયતમો માતુઃ કપ્રયત્વા ન્ન ત ુપાન્તવઃ ૧૪ 

અન્યતા કિલ તમિજ્ઞા સરુકપઃ સુર સમ્મતા 

વહમાનૌ તતશો વ્યાિમ ્પુત્રૌ કવિત ચતેસૌ ૧૫ 

તા વ૭તિ કતવસ ેશ્રાન્તૌ ત્રુષ્વા પુત્રૌ મહી તલ ે

રુરોત પુત્ર શોિેન પાષ્પ પયાિિુલેક્ષણા ૧૬ 

અતસ્તાત્ વ્રિત સ્તસ્યાઃ સુર રાજ્ઞો મહાત્મનઃ 

કપન્તવઃ પકતતા િાત્રે સકૂ્ષ્માઃ સુરકપ િકન્તનઃ ૧૭ 
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ઇમ્ત્રો૭કપ અશુ્ર કનપાતમ ્તમ્ સ્વ િાત્રે પણુ્ય િકમ્તનમ ્

સુરકપમ ્મન્યતે ત્રુષ્વા પૂયસીમ્ તામ ્સુરશે્વર: ૧૮ 

કનરીક્ષમાણ શર સ્તામ ્તતશિ સુરકપમ ્કસ્તતામ ્

આિાશ ેકવકષ્ટતામ્ તીનામ્ રુતમ્તીમ્ પ્રુશ તુઃકિતામ્ ૧૯ 

તામ ્ત્રુષ્વા શોિ સમ્તપ્તામ્ વજ્ર પાકણ યિશકસ્વનીમ ્

ઇન્ત્રઃ પ્રાઞ્િકલ રુકત્વક્નઃ સુર રાિો૭પ્રવી ત્વચઃ ૨0 

પયમ ્િકચ્ચ ન્ન ચા૭સ્માસુ િુત કશ્ચ કત્વત્યતે મહત્ 

િુતો કનકમત્તઃ શોિ સ્તે પ્રૂકહ સવિ કહતૈકષકણ ૨૧ 

એવમ્ ઉક્તા ત ુસુરકપઃ સુર રાિને તીમતા 

પત્યુવાચ તતો તીરા વાક્યમ્ વાક્ય કવશારતમ ્૨૨ 

શામ્તમ ્પાપમ ્ન વઃ કિકમ્ચત્ િુતકશ્ચત્ અમરાકતપ 

અહમ ્ત ુમક્ના શોચાકમ સ્વ પુત્રૌ કવષમે કસ્તતૌ ૨૩ 

એતૌ ત્રુષ્વા રુશૌ તીનૌ સૂયિ રકશ્શ્મ પ્રતાકપતૌ 

અત્યિમાનૌ પકલવતૌ િષિિેણ સુરા૭કતપ ૨૪ 

મમ િાયાત્ પ્રસતૂૌ કહ તુઃકિતૌ પાર પીકટતૌ 

યૌ ત્રુષ્વા પકરતપ્યે૭હમ ્ના૭કસ્ત પતુ્ર સમઃ કપ્રયઃ ૨૫ 

યસ્યા: પુત્ર સહસ્રૈ સ્ત ુરુત્સ્નમ ્વ્યાપ્ય કમતમ્ િિત્  

તામ ્ત્રુષ્વા રુતતીમ્ શરો ન સુતા ન્મન્યતે પરમ ્૨૬ 

સતા૭પ્રકતમ વ્રતુ્તાયા લોિ તારણ િામ્યયા 

શ્રીમત્યા િુણ કનત્યાયા સ્વપાવ પકરવેષયા ૨૭ 

યસ્યાઃ પુત્ર સહસ્રાકણ સા૭કપ શોચકત િામતિ્ુ 

કિમ્ પુન યાિ કવના રામમ્ િૌસલ્યા વતિકયષ્યકત ૨૮ 

એિ પુત્રા ચ સાત્વી ચ કવવત્સેયમ્ ત્વયા રુતા 

તસ્મા ત્ત્વમ ્સતતમ્ તુઃિમ્ પ્રેત્ય ચેહ ચ લપ્સ્યસે ૨૯ 

અહમ ્હ્ય૭પકચકતમ ્પ્રાતુઃ કપતુ શ્ચ સિલામ ્ઇમામ ્

વતિનમ્ યશસ શ્ચા૭કપ િકરષ્યાકમ ન સમ્શયઃ ૩0 

આનાયકયત્વા તનયમ ્િૌસલ્યાયા મહાત્યુકતમ્ 

સ્વયમ ્એવ પ્રવકે્ષ્યાકમ વનમ્ મુકન કનષેકવતમ ્૩૧ 

ન હ્ય૭હમ ્પાપ સમ્િલ્પે પાપે પાપમ ્ત્વયા રુતમ્  

શક્તો તારકયતુમ્ પૌર ૈ રશુ્ર િમ્ટૈ કનિરીકક્ષત: ૩૨ 

સા ત્વ મ૭કક્નમ ્પ્રકવશ વા સ્વયમ ્વા તમ્ટિાટ કવશ 

રજુ્જમ ્પતાન વા િમ્ટે ન કહ ત૭ેન્યત્ પરાયણમ ્૩૩ 

આહ મપ્ય૭વકનમ ્પ્રાપ્તે રામ ેસત્ય પરારમ ે 

રુત રુત્યો પકવષ્યાકમ કવપ્રવાકસત િલ્મષ: ૩૪ 
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ઇકત નાિ ઇવા૭૭રણ્ય ેતોમર અમ્િુશ ચોકતતઃ 

પપાત પકુવ સમ્રુત્તો કનશ્શ્શ્વસન્ ઇવ પન્નિઃ ૩૫ 

સમ્રક્ત નતે્રઃ કશકતલા૭૭મ્પર સ્તતા  

કવતૂત સવાિ પરણઃ પરમ્તપઃ 

પપૂવ પૂમૌ પકતતો નુ્રપા૭૭ત્મિઃ  

શચીપતેઃ િેતુ: ઇવો ત્સવ ક્ષય ે  ૩૬ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ચતુ સ્સપ્તકતતમ સ્સિિ : 

પમ્ચ સ્સપ્તત્તતમ સ્સર્ક : 

તીિિ  િાલાત્ સમતુ્તાય સમ્જ્ઞામ્ લપ્ત્વા ચ વીયિવાન્  

નેત્રાપ્યામ ્અશુ્ર પૂણાિપ્યામ્ તીના મતુ્વીક્ષ્ય માતરમ ્૧ 

સો૭માત્ય મત્યે પરતો િનની મપ્ય િુત્સયત્  

રાજ્યમ ્ન િામયે જાતુ મમ્ત્રયે ના૭કપ માતરમ્ ૨ 

અકપષેિમ્ ન જાનાકમ યો૭પ ૂત્રાજ્ઞા સમીકક્ષત: 

કવપ્રરુષ્ટ ેહ્ય૭હમ ્તેશે શત્રુક્ન સકહતો વસમ ્૩ 

વન વાસમ્ ન જાનાકમ રામ સ્યા૭હમ ્મહાત્મન: 

કવવાસનમ ્વા સૌકમત્રે સ્સીતાયા શ્ચ યતા૭પવત્ ૪ 

ત તૈવ રોશત સ્તસ્ય પરત સ્ય મહાત્મનઃ 

િૌસલ્યા શપ્તમ ્આજ્ઞાય સુકમત્રામ ્ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૫   

આિતઃ રૂર િાયાિયાઃ િૈિેય્યા પરતઃ સુતઃ 

તમ્ અહમ ્ત્રષુ્ટમ્ ઇચ્ચાકમ પરતમ ્તીિિ  તકશિનમ ્૬ 

એવમ્ ઉક્ત્વા સકુમત્રામ ્સા કવવણાિ મકલના રુશા  

પ્રતસ્તે પરતો યત્ર વેપમાના કવચેતના ૭ 

સ ત ુરામાનિુ શ્ચા૭કપ શત્રુક્ન સકહત સ્તતા 

પ્રતસ્તે પરતો યત્ર િૌસલ્યાયા કનવેશનમ્ ૮ 

તતઃ શત્રકુ્ન પરતૌ િૌસલ્યામ્ પ્રકે્ષ્ય તુઃકિતૌ 

પયિષ્વિતેામ્ તુઃિાતાિમ્ પકતતામ્ નષ્ટ ચતેનામ ્

રુતમ્તૌ રુતતીમ્ ત:ુિા ત્સમ ેત્યા૭૭યાિમ્ મનકસ્વનીમ્ ૯ 

પરતમ ્પ્રત્યુવાચ ઇતમ્ િૌસલ્યા પ્રુશ તુઃકિતા ૧0 

ઇતમ્ ત ેરાજ્ય િામ સ્ય રાજ્યમ્ પ્રાપ્તમ્ અિણ્ટિમ્ 

સમ્પ્રાપ્તમ્ પત િૈિેય્યા શીરમ્ રૂરણે િમિણા ૧૧ 

પ્રસ્તાપ્ય ચીર વસનમ્ પુત્રમ્ મે વન વાકસનમ ્

િૈિેયી િમ ્િુણમ્ તત્ર પશ્શ્યકત રૂર તકશિની ૧૨ 

કક્ષપ્રમ ્મામ ્અકપ િૈિેયી પ્રસ્તાપકયતુમ્ અહિકત 

કહરણ્યનાપો યત્રા૭૭સ્તે સુતો મે સુમહા યશાઃ ૧૩ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 188 of 276 
 

અત વા સ્વયમ ્એવા૭હમ્ સુકમત્રા૭નચુરા સિુમ ્

અકક્નહોત્રમ ્પુરસ્રુત્ય પ્રસ્તાસ્યે યત્ર રાિવઃ ૧૪ 

િામમ ્વા સ્વયમ ્એવા૭ત્ય તત્ર મામ ્નતેુમ્ અહિકસ 

યત્રા૭સૌ પરુુષ વ્યાર: પુત્રો  મે તપ્યત ેતપઃ ૧૫ 

ઇતમ્ કહ તવ કવસ્તીણિમ્ તન તાન્ય સમાકચતમ ્

હ સ્ત્ય૭શ્વ રત સમ્પૂણિમ ્રાજ્યમ્ કનયાિકતતમ્ તયા ૧૬ 

ઇત્યા૭૭કત પહુકપ વાિક્ય:ૈ રૂર ૈસ્સમ્પકત્સિતો૭નિ: 

કવવ્યત ેપરત સ્તીવ્રમ ્વ્રણે તુત્યેવ સૂકચના ૧૭ 

પપાત ચરણે તસ્યા સ્તતા સમ્પ્રામ્ત ચેતન: 

કવલપ્ય પહુતા૭સમ્જ્ઞો લપ્ત સમ્જ્ઞ સ્તત કસ્તત: ૧૮ 

એવમ્ કવલપમાનામ ્તામ્ પરતઃ પ્રાઞ્િકલ સ્તતા 

િૌસલ્યામ ્પ્રત્યુવાચ ઇતમ્ શોિૈ પિહુકપ: આવ્રતુામ ્૧૯ 

આય ેિસ્માત્ અજાનન્તમ્ િહિસે મામ ્અકિકલ્પષમ ્

કવપુલામ ્ચ મમ પ્રીકતમ ્કસ્તરામ્ જાનાકસ રાિવ ે૨0 

રુતા શાસ્ત્રા૭નુિા પકુત્ત માિ પૂત્ તસ્ય િતા ચન 

સત્ય સમ્તઃ સતામ ્શે્રષ્ટો યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૨૧ 

પ્રેષ્યમ ્પાપીયસામ ્યાતુ સૂયિમ ્ચ પ્રકતમ ેહ ત ુ

હન્તુ પાતેન િામ ્સપુ્તામ ્યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૨૨ 

િારકયત્વા મહત્ િમિ પતાિ પ્રુત્યમ્ અનતિિમ ્

અતમો યો૭સ્ય સો૭સ્યા૭સ્ત ુયસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૨૩ 

પકરપાલયમાન સ્ય રાજ્ઞો પૂતાકન પુત્રવત ્

તત સ્તમ ્ ત્રુહ્યતામ્ પાપમ્ યસ્યા૭૭યો૭નમુત ેિતઃ ૨૪ 

પકલ ષટ્પાિમ્ ઉત્ત્રુત્ય નુ્રપસ્યા૭રક્ષતઃ પ્રજાઃ 

અતમો યો૭સ્ય સો૭સ્યા૭સ્ત ુયસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૨૫ 

સમ્શુ્રત્ય ચ તપકસ્વપ્યઃ સત્રે વૈ યજ્ઞ તકક્ષણામ ્

તામ ્કવપ્રલપતામ્ પાપમ ્યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૨૬ 

હ સ્ત્ય૭શ્વ રત સમ્પાતે યુત્તે શસ્ત્ર સમાિુલ ે

મા સ્મ િાષીત્ સતામ ્તમિમ્ યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૨૭ 

ઉપકતષ્ટમ્ સુસૂક્ષ્માતિમ્ શાસ્ત્રમ્ યત્નેન તીમતા 

સ નાશયતુ તષુ્ટાત્મા યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૨૮ 

મા ચ તમ્ વ્યટૂ પાહ્વમ્સમ્ ચમ્ત્રા૭િિ  સમ તિેસમ ્

ત્રાક્ષીત્ રાજ્યસ્ત માસીનમ્ યસ્યા૭૭યો૭નુમત ેિત: ૨૯ 

પાયસમ ્રુસરમ્ ચાિમ ્વ્રુતા સો૭શ્નાતુ કનરુિણઃ 

િુરૂમ ્શ્ચા પ્ય૭વજાનાતુ યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૩0 
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િા શ્ચ સ્પ્રુશતુ પાતેન િુરૂન્ પકરવતે ત્સ્વયમ ્ 

કમત્રે ત્રુહ્યતે સો૭ત્યમ્તમ ્યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૩૧ 

કવશ્વાસાત્ િકતતમ્ કિકમ્ચ ત્પકરવાતમ ્કમત: િકચત્  

કવવ્રુણોતુ સ તુષ્ટાત્મા યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૩૨ 

અિતાિ હ્યરુતજ્ઞ શ્ચ ત્યક્તા૭ત્મા કનરપત્રપ: 

લોિે પવત ુકવત્વષે્યો યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૩૩ 

પુત્રૈ: તાર ૈશ્ચ પ્રુત્યૈ શ્ચ સ્વ રુહે પકરવાકરતઃ 

સ એિો મ્રુષ્ટમ ્અશ્નાતુ યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૩૪ 

અપ્રાપ્ય સત્રુશાન્ તારાન્ અનપત્ય: પ્રમીયતામ ્ 

અનવાપ્ય કરયામ ્તમ્યાિમ્ યસ્યા૭૭યો૭નમુતે િતઃ ૩૫ 

મા આત્મન સ્સમ્તકતમ ્ત્રાક્ષીત્ સ્વષે ુતારષેુ તુઃકિત: 

આય ુસ્સમર મ૭પ્રાપ્ય યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૩૬ 

રાિ સ્ત્રી પાલ વ્રતુ્તાનામ ્વતે યત્ પાપમ ્ઉચ્યત ે

પ્રુત્ય ત્યાિે ચ યત્ પાપમ્ તત ્પાપમ ્પ્રકતપત્યતામ્ ૩૭ 

લાક્ષયા મતુ મામ્સને લોહેન ચ કવષેણ ચ 

સતૈવ કપપ્રુયાત્ પ્રુત્યાન્ યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૩૮ 

સમ્રામ ેસમુપોટે ચ શત્રુ પક્ષ પયમ્િર ે

પલાયમાનો વત્યેત  યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૩૯ 

િપાલ પાકણ: પ્રુકતવી મટતામ્ ચીર સમ્વ્રતુ: 

કપક્ષમાણો યતોન્મત્તો યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૪0 

પાને પ્રસક્તો પવત ુસ્ત્રી ષ્વક્ષેષુ ચ કનત્ય શ: 

િામ રોતા૭કપ પતૂ૭સ્તુ યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૪૧ 

મા સ્મ તમે મનો પૂયાત ્અતમિમ્ સ કનષેવતામ ્ 

અપાત્ર વષી પવત ુયસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૪૨ 

સકમ્ચતા ન્યસ્ય કવત્તાકન કવકવતાકન સહસ્રશ: 

તસ્યુકપ કવિપ્ર લુપ્યમ્તામ ્યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૪૩ 

ઉપે સમ્ત્યે શયાન સ્ય યત્ પાપમ ્પકરિલ્પ્યત ે

ત ચ્ચ પાપમ ્પવતે્ તસ્ય યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૪૪ 

યત્ અકક્નતાયિે પાપમ ્યત્ પાપમ ્િુરુ તલ્પિે 

કમત્ર ત્રોહે ચ યત્ પાપમ ્તત્ પાપમ ્પ્રકતપત્યતામ્ ૪૫ 

તેવતાનામ ્કપત્રૂણામ્ ચ માતા કપત્રો સ્તતૈવ ચ 

મા સ્મ િાષીત્ સ શુશૂ્રષામ્ યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૪૬ 

સતામ ્લોિાત્ સતામ ્િીત્યાિઃ સમ્િુષ્ટાત્ િમિણ સ્તતા 

પ્રશ્શ્યતુ કક્ષપ્રમ્ અત્યૈવ યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૪૭ 
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અપાસ્ય માત્રુ શુશૂ્રષા મ૭નતે સો૭વકતષ્ટતામ ્

તીિિ  પાહુ મિહા વક્ષા યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૪૮ 

પહુ પુત્રો તકરત્ર શ્ચ જ્વર રોિ સમકન્વત: 

સ પૂયાત્ સતત ક્લેશી યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૪૯ 

આશા મા૭૭સમ્શ માનાનામ્ તીનાનામ ્ઊત્વિ ચક્ષુષામ્ 

અકતિનામ્ કવતતામ ્િુયાિ ત્યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૫0 

માયયા રમતામ્ કનત્યમ ્પરુષ: કપશનુો૭શુકચ: 

રાજ્ઞો પીત સ્ત્વતમાિત્મા યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૫૧ 

રુતુ સ્નાતામ્ સતીમ ્પાયાિમ્ રુતુ િાલા૭નુરોકતનીમ્  

અકત વતતે તષુ્ટાત્મા યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૫૨ 

તમિ તારાન્ પકરત્યજ્ય પર તારા કન્નષેવતામ ્ 

ત્યક્ત તમિ રકત મૂિટો યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૫૩ 

કવપ્ર લપુ્ત પ્રજાત સ્ય તુષ્રુતમ્ પ્રાહ્મણ સ્ય યત્ 

તતેવ પ્રકતપત્યેત યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૫૪ 

પાનીય તૂષિે પાપમ ્તતૈ વ કવષ તાયિે  

ય ત્ત તેિ સ્સ લપતામ ્યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૫૫ 

પ્રાહ્મણાય ઉત્યતામ ્પજૂામ્ કવહમ્ત ુિલુષેકમ્ત્રય: 

પાલ  વત્સામ ્ચ િામ ્તોક્તુ યસ્યા૭૭યો૭નમુતે િતઃ ૫૬ 

ત્રુષ્ણા૭૭તિમ્ સકત પાનીયે કવપ્રલમ્પેન યોિયતે્  

લપેત તસ્ય ત ત્પાપમ ્યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૫૭ 

પક્ત્યા કવવત માનેષુ માિિ  મા૭૭કશ્રત્ય પશ્શ્યત: 

તસ્ય પાપેન યજેુ્યત યસ્યા૭૭યો૭નુમતે િતઃ ૫૮ 

કવહીનામ્ પકત પુત્રાપ્યામ્ િૌસલ્યામ્ પાકતિવા૭ત્મિઃ 

એવમ્ આશ્વસયન્ એવ તુઃિાતો કનપપાત હ ૫૯ 

તતા ત ુશપતૈઃ િષ્ટૈઃ શપમાનમ્ અચતેનમ ્

પરતમ ્શોિ સમ્તપ્તમ્ િૌસલ્યા વાક્યમ્ અપ્રવીત્ ૬0 

મમ તુઃિમ ્ઇતમ્ પુત્ર પયૂઃ સમુપજાયતે 

શપતૈઃ શપમાનો કહ પ્રાણાન્ ઉપરુણકત્સ મે ૬૧ 

કતષ્યા ન ચકલતો તમાિત્ આત્મા ત ેસહ લક્ષ્મણઃ 

વત્સ સત્ય પ્રકતજ્ઞો મે સતામ્ લોિાન્ અવાપ્સ્યકસ ૬૨ 

ઇ ત્યુક્ત્વા ચ અમ્િ માનીય પરતમ્ પ્રાત્રુ વત્સલમ ્

પકરષ્વજ્ય મહા પાહુમ ્રુરોત પ્રુશ તુકિતા ૬૩ 

એવમ્ કવલપમાનસ્ય તુઃિાતિ સ્ય મહાત્મનઃ 

મોહા ચ્ચ શોિ સમ્રોતાત્ પપૂવ લકુળતમ ્મનઃ ૬૪ 
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લાલપ્યમાનસ્ય કવચેતનસ્ય   

પ્રનષ્ટ પુત્તેઃ પકતતસ્ય પૂમૌ 

મુહુર ્મુહુર ્કનશ્શ્શ્વસત શ્ચ તીિિમ ્  

સા તસ્ય શોિેન િિામ રાકત્રઃ  ૬૫ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે પમ્ચ સ્સપ્તકતતમ સ્સિિ :   

ષરસપ્તત્તતમ સ્સર્ક : 

તમ્ એવમ્ શોિ સમ્તપ્તમ્ પરતમ ્િેિયી સતુમ ્

ઉવાચ વતતામ ્શે્રષ્ટો વકસષ્ટઃ શે્રષ્ટવાિ્ રુકષઃ ૧ 

અલમ ્શોિેન પત્રમ ્ત ેરાિ પુત્ર મહા યશઃ 

પ્રાપ્ત િાલમ ્નર પતેઃ િુરુ સમ્યાનમ્ ઉત્તમમ ્૨ 

વકસષ્ટ સ્ય વચઃ શુ્રત્વા પરતો તારણામ ્િતઃ 

પ્રેત િાયાિકણ સવાિકણ િારયા માસ તમિકવત ્૩ 

ઉત્ત્રતુમ્ તલૈ સમ્રોતાત્ સ ત ુપૂમૌ કનવેકશતમ ્

આપીત વણિ વતનમ ્પ્રસુપ્તમ્ ઇવ પૂપકતમ્ ૪ 

સમ્વશે્શ્ય શયને ચા૭ર્ય ેનાના રત્નપકરષ્રુતે 

તતો તશરતમ ્પુત્રો કવલલાપ સતુુઃકિતઃ ૫ 

કિમ્ ત ેવ્યવકસતમ્ રાિન્ પ્રોકષતે મય્ય૭નાિતે 

કવવાસ્ય રામમ્ તમિજ્ઞમ ્લક્ષ્મણમ્ ચ મહા પલમ ્૬ 

િ યાસ્યકસ મહા રાિ કહત્વા ઇમમ્ તુઃકિતમ ્િનમ્ 

હીનમ ્પરુુષ કસમ્હેન રામેણા૭કક્લષ્ટ િમિણા ૭ 

યોિ ક્ષેમમ ્ત ુમે રાિન્ િો૭કસ્મન્ િલ્પકયતા પુર ે

ત્વકય પ્રયાતે સ્વ સ્તાત રામ ેચ વનમ ્આકશ્રતે ૮ 

કવતવા પ્રકુતવી રાિમ્ સ્ત્વયા હીના ન રાિતે 

હીન ચન્ત્ર ેવ રિની નિરી પ્રકતપાકત મા ૯ 

એવમ્ કવલપમાનમ ્તમ ્પરતમ ્તીન માનસમ ્

અપ્રવીત્ વચનમ ્પયૂો વકસષ્ટ સ્ત ુમહાન્ રુકષઃ ૧0 

પ્રેત િાયાિકણ યાન્ય૭સ્ય િતિવ્યાકન કવશામ્પતઃે 

તા ન્ય૭વ્યરમ ્મહા પાહો કરયતામ ્અકવચાકરતમ ્૧૧ 

તતેકત પરતો વાક્યમ ્વકસષ્ટ સ્યા૭કપપજૂ્ય તત ્

રુકત્વ ક્પુરોકહતા૭૭ચાયાિમ્ સ્ત્વરયા માસ સવિશઃ ૧૨ 

ય ેત્વ૭ક્નયો નરને્ત્ર સ્ય ચા૭ક્ન્યિારાત્ પકહષ્રુતાઃ 

રુકત્વકક્પ યાિિિૈ શ્ચૈવ ત ેકહ્રયન્તે યતા કવકત ૧૩ 

કશકપિાયામ ્અતા૭૭રોપ્ય રાજાનમ્ િત ચતેનમ ્

પાષ્પ િણ્ટા કવમનસ સ્તમ્ ઊહુઃ પકરચારિાઃ ૧૪ 
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કહરણ્યમ ્ચ સુવણિમ્ ચ વાસાકમ્સ કવકવતાકન ચ 

પ્રકિરન્તો િના માિિમ ્નુ્રપતે: અરતો યયુઃ ૧૫ 

ચન્ત ના૭િરુ કનયાિસાન્ સરળમ ્પત્મિમ ્તતા 

તેવ તારૂકણ ચા૭૭હ્રતુ્ય કચતામ ્ચરુ સ્તતા૭પર ે૧૬ 

િન્તાન્ ઉચ્ચા૭વચામ ્શ્ચા૭ન્યાન્ તત્ર તત્ત્વા૭ત પૂકમપમ ્

તતઃ સમ્વશેયા માસ ુકશ્ચતા મત્યે તમ્ રુકત્વિઃ ૧૭ 

તતા હુતાશનમ્ હુત્વા િપે ુસ્તસ્ય ત મ્રુકત્વિઃ 

િિુ શ્ચ ત ેયતા શાસ્ત્રમ ્તત્ર સામાકન સામિાઃ ૧૮ 

કશકપિાકપ શ્ચ યાનૈ શ્ચ યતા૭હિમ ્તસ્ય યોકષતઃ 

નિરા કન્નયિયુ સ્તત્ર વ્રતુ્તૈઃ પકરવ્રુતા સ્તતા ૧૯ 

પ્રસ્રવ્યમ ્ચા૭કપ તમ્ ચરુઃ રુકત્વિો૭કક્નકચતમ્ નુ્રપમ ્

કસ્ત્રય શ્ચ શોિ સમ્તપ્તાઃ િૌસલ્યા પ્રમુિા સ્તતા ૨0 

રૌમ્ચીનામ ્ઇવ નારીણામ્ કનનાત સ્તત્ર શશુુ્રવ ે

આતાિનામ ્િરુણમ્ િાલે રોશન્તીનામ્ સહસ્રશઃ ૨૧ 

તતો રુતન્ત્યો કવવશા કવલપ્ય ચ પુનઃ પનુઃ 

યાનપે્યઃ સરય ૂતીરમ્ અવતેરુ વિરા૭0િનાઃ ૨૨ 

રુત્વોતિમ્ ત ેપરતેન સાતિમ્    

નુ્રપા૭0િના મકન્ત્ર પુરોકહતા શ્ચ 

પુરમ્ પ્રકવશ્શ્યા૭શુ્ર પરીત નતે્રા   

પૂમૌ તશા૭હમ ્વ્યનયન્ત તુઃિમ ્ ૨૩ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે  ષટ્સપ્તકતતમ સ્સિિ : 

સપ્ત સપ્તત્તતમ સ્સર્ક : 

તતો તશા૭હે૭કતિતે રુત શૌચો નુ્રપા૭૭ત્મિઃ 

ત્વાતશ૭ેહકન સમ્પ્રાપ્તે શ્રાત્ત િમાિણ્ય૭િારયત્ ૧ 

પ્રાહ્મણેપ્યો તતૌ રત્નમ્ તનમ્ અન્નમ ્ચ પુષ્િલમ ્

વાસાકમ્સ ચ મહા૭૭હાિકણ રત્નાકન કવકવતાકન ચ ૨ 

પાકસ્તિમ ્પહુ શુક્લમ ્ચ િા શ્ચા૭કપ શતશ સ્તતા 

તાસી તાસમ ્ચ યાનમ ્ચ વેશ્શ્માકન સુમહાકન્ત ચ 

પ્રાહ્મણેપ્યો તતૌ પતુ્રો રાજ્ઞ સ્ત સ્યૌત્વિ તકૈહિમ ્૩ 

તતઃ પ્રપાત સમય ેકતવસે૭ત ત્રયોતશ ે

કવલલાપ મહા પાહુ પિરતઃ શોિ મૂકચિતઃ 

શપ્તા૭કપકહત િણ્ટ શ્ચ શોતના૭તિમ્ ઉપાિતઃ ૪ 

કચતા મૂલ ેકપતુ વાિક્યમ ્ઇતમ્ આહ સુતુઃકિતઃ ૫ 

તાત યકસ્મ કન્નસ્રુષ્ટો૭હમ્ ત્વયા પ્રાતકર રાિવે 
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તકસ્મન્ વનમ ્પ્રવ્રકિતે શૂન્યે ત્યક્તો૭સ્મ્ય૭હમ ્ત્વયા ૬ 

યસ્યા િકત ર૭નાતાયાઃ પુત્રઃ પ્રવ્રાકિતો વનમ ્

તામ ્અમ્પામ ્તાત િૌસલ્યામ્ ત્યક્ત્વા ત્વમ ્િ િતો નુ્રપ ૭ 

ત્રુષ્વા પસ્મા૭રુણમ્ તચ્ચ તક્તા૭કસ્ત સ્તાન મણ્ટલમ્ 

કપતુઃ શરીર કનવાિણમ્ કનષ્ટનન્ કવષસાત સ: ૮ 

સ ત ુત્રુષ્વા રુતન્ તીનઃ પપાત તરણી તલ ે

ઉત્તાપ્યમાનઃ શર સ્ય યન્ત્ર ત્વિ ઇવો કચ્ચ્િતઃ ૯ 

અકપપેતુ સ્તતઃ સવે તસ્યા૭માત્યાઃ શુકચ વ્રતમ ્

અન્ત િાલે કનપકતતમ્ યયાકતમ્ રુષયો યતા ૧0 

શત્રુક્ન શ્ચા૭કપ પરતમ ્ત્રુષ્વા શોિ પકરપ્લુતમ ્

કવસમ્જ્ઞો ન્યપતત્ પૂમૌ પૂકમ પાલમ ્અનુસ્મરન્ ૧૧ 

ઉન્મત્ત ઇવ કનશ્ચેતા કવલલાપ સતુુઃકિતઃ 

સ્મ્રતુ્વા કપતુ િુિણામ્૭િાકન તાકન તાકન તતા તતા ૧૨ 

મન્તરા પ્રપવ સ્તીવ્રઃ િૈિેયી રાહ સમ્િુલઃ 

વર તાન મયો૭ક્ષોપ્યો૭મજ્જય ચ્ચોિ સાિરઃ ૧૩ 

સુિુમારમ્ ચ પાલમ ્ચ સતતમ્ લાકલતમ્ ત્વયા 

િ તાત પરતમ્ કહત્વા કવલપન્તમ્ િતો પવાન ્૧૪ 

નન ુપોજે્યષ ુપાનેષુ વસ્ત્રે ષ્વા૭૭પરણેષુ ચ 

પ્રવારયકસ નઃ સવાિમ ્સ્તન્ નઃ િો૭ન્ય િકરષ્યકત ૧૫ 

અવતારણ િાલે ત ુપ્રુકતવી ના૭વતીયિત ે

યા કવહીના ત્વયા રાજ્ઞા તમિજ્ઞને મહાત્મના ૧૬ 

કપતકર સ્વિિમ ્આપન્ન ેરામ ેચા૭રણ્યમ ્આકશ્રત ે

કિમ્ મે જીકવત સામત્યિમ્ પ્રવેક્ષ્યાકમ હુતાશનમ ્૧૭ 

હીનો પ્રાત્રા ચ કપત્રા ચ શૂન્યામ્ ઇક્ષ્વાિુ પાકલતામ ્

અયોત્યામ્ ન પ્રવેક્ષ્યાકમ પ્રવેક્ષ્યાકમ તપોવનમ ્૧૮ 

તયો કવિલકપતમ ્શુ્રત્વા વ્યસનમ્ ચા૭ન્વવકે્ષ્ય તત ્

પ્રુશમ ્આતિતરા પયૂઃ સવિ એવા૭નુિાકમનઃ ૧૯ 

તતો કવષણ્ણૌ કવશ્રાન્તૌ ચ શત્રુક્ન પરતા વપુૌ 

તરણ્યામ ્સમ્વ્યવેષ્ટતેામ્ પક્નશુ્રઙ્કા કવવષિપૌ ૨0 

તતઃ પ્રરુકતમાન્ વૈત્યઃ કપતુ રષેામ્ પુરોકહતઃ 

વકસષ્ટો પરતમ્ વાક્યમ ્ઉત્તાપ્ય તમ્ ઉવાચ હ ૨૧ 

ત્રયોતશો૭યમ ્કતવસ: કપતુ વ્રુિત્ત સ્ય ત ેકવપો  

સા૭વ શેષા૭કસ્ત કનચયે કિકમહ ત્વમ ્કવળમ્પસે ૨૨ 

ત્રીકણ ત્વન્ત્વાકન પૂતેષ ુપ્રવ્રુત્તા ન્ય૭કવશેષતઃ 
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તેષુ ચા૭પકરહાયેષુ નૈવમ્ પકવતુમ ્અહિકસ ૨૩ 

સુમન્ત્ર શ્ચા૭કપ શત્રુક્નમ્ ઉત્તાપ્યા૭કપપ્રસાત્ય ચ 

શ્રાવયા માસ તત્ત્વજ્ઞઃ સવિ પૂત પવા૭પવૌ ૨૪ 

ઉકત્તતૌ તૌ નર વ્યારૌ પ્રિાશેતે યશકસ્વનૌ 

વષાિ૭૭તપ પકરકક્લન્નૌ પ્રુતિ્ ઇન્ત્ર ત્વજા કવવ ૨૫ 

અશૂ્રકણ પકરમ્રતુ્નન્તૌ રક્તા૭ક્ષૌ તીન પાકષણૌ 

અમાત્યા સ્ત્વરયકન્ત સ્મ તનયૌ ચા૭પરાઃ કરયાઃ ૨૬ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે સપ્ત સપ્તકતતમ સ્સિિ : 

અષ્ટ સપ્તત્તતમ સ્સર્ક : 

અત્ર યાત્રામ્ સમીહન્તમ ્શત્રુક્નો લક્ષ્મણા૭નિુઃ 

પરતમ ્શોિ સમ્તપ્તમ્ ઇતમ્ વચનમ ્અપ્રવીત ્૧ 

િકત યિઃ સવિ પૂતાનામ ્તુઃિે કિમ્ પુન રા૭૭ત્મનઃ 

સ રામઃ સત્ત્વ સમ્પન્નઃ કસ્ત્રયા પ્રવ્રાકિતો વનમ ્૨ 

પલવાન્ વીયિ સમ્પન્નો લક્ષ્મણો નામ યો૭પ્ય સૌ 

કિમ્ ન મોચયતે રામમ ્રુત્વા કપ કપત્રુ કનરહમ ્૩ 

પૂવિમ્ એવ ત ુકનરાહ્યઃ સમવેક્ષ્ય નયા૭નયૌ 

ઉત્પતમ્ યઃ સમારૂટો નાયાિ રાજા વશમ ્િતઃ ૪ 

ઇકત સમ્પાષમાણ ેત ુશત્રુક્ને લક્ષ્મણા૭નિુ ે

પ્રાક્ત્વાર૭ેપતૂ્ તતા િુપ્જા સવાિ પરણ પૂકષતા ૫ 

કલપ્તા ચન્તન સારણે રાિ વસ્ત્રાકણ કપપ્રતી 

કવકવતમ્ કવકવતૈ સ્તૈ સ્તૈ પૂિણ ૈશ્ચ કવપૂકષતા ૬  

મેિલા તામકપ કશ્ચત્ર ૈરન્યૈ શ્ચ શુપ પૂષણૈઃ 

પપાસે પહુકપ પિત્તા રજુ્જ પત્તેવ વાનરી ૭ 

તામ ્સમીક્ષ્ય તતા ત્વાર ્સ્તા સ્સપુ્રુશમ્ પાપસ્ય િાકરણીમ ્

રુહીત્વા િરુણમ્ િુપ્જામ ્શત્રુક્નાય ન્યવેતયન્ ૮ 

યસ્યાઃ રુતે વન ેરામો ન્યસ્ત તેહ શ્ચ વઃ કપતા 

સેયમ ્પાપા નુ્રશમ્સા ચ તસ્યાઃ િુરુ યતા મકત ૯ 

શત્રુક્નશ્ચ તત ્આજ્ઞાય વચનમ્ પ્રુશ તુઃકિતઃ 

અન્તઃપુર ચરાન્ સવાિન ્ઇત્યુવાચ ત્રુત વ્રતઃ ૧0 

તીવ્રમ ્ઉત્પાકતતમ્ તુઃિમ્ પ્રાત્રૂણામ્ મે તતા કપતુઃ  

યયા સેયમ ્નુ્રશમ્સ સ્ય િમિણઃ પલમ ્અશ્નુતામ ્૧૧ 

એવ મુક્ત્વાતુ તેના૭૭શુ સિી િન સમાવ્રુતા 

રુહીતા પલવત્ િુપ્જા સા તત્રુહમ ્અનાતયત્ ૧૨ 

તતઃ સુપ્રશુ સમ્તપ્ત સ્તસ્યાઃ સવિઃ સિી િનઃ 
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રુત્તમ્ આજ્ઞાય શત્રુક્નમ ્વ્યપલાયત સવિશઃ ૧૩ 

અમન્ત્રયત રુત્સ્નશ્ચ તસ્યાઃ સવિ સિી િનઃ 

યતા૭યમ ્સમુપરાન્તો કનશ્શ્શેષા ન્નઃ િકરષ્યકત ૧૪ 

સા૭નુરોશામ ્વતાન્યામ્ ચ તમિજ્ઞામ ્ચ યશકસ્વનીમ ્

િૌસલ્યામ ્શરણમ્ યામઃ સા કહ નો૭સ્ત ુત્રુવા િકતઃ ૧૫ 

સ ચ રોષેણ તામ્રા૭ક્ષઃ શત્રુક્નઃ શત્રુ તાપનઃ 

કવચિષિ તતા િુપ્જામ્ રોશન્તીમ્ પ્રુકતવી તલે ૧૬ 

તસ્યા હ્યા૭૭રુષ્ય માણાયા મન્તરાયા સ્તત સ્તતઃ 

કચત્રમ્ પહુ કવતમ ્પાણ્ટમ્ પ્રુકતવ્યામ્ ત ત્વ્યશીયિત ૧૭ 

તેન પાણ્ટેન સમ્સ્તીણિમ્ શ્રીમ ત્રાિ કનવેશનમ ્

અશોપત તતા પૂયઃ શારતમ્ િિનમ્ યતા ૧૮ 

સ પલી પલવત ્રોતાત્ રુહીત્વા પરુુષષિપઃ 

િૈિેયીમ્ અકપકનપિત્સ્યિ પપાષે પરુષમ ્વચઃ ૧૯ 

ત ૈવાિકૈ્યઃ પરુષ ૈતુિઃિૈઃ િૈિેયી પ્રુશ તુઃકિતા 

શત્રુક્ન પય સમ્ત્રસ્તા પતુ્રમ્ શરણમ્ આિતા ૨0 

તામ ્પ્રકે્ષ્ય પરતઃ રુત્તમ્ શત્રુક્નમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ 

અવત્યાઃ સવિ પૂતાનામ ્પ્રમતાઃ ક્ષમ્યતામ્ ઇકત ૨૧ 

હન્યાકમ અહ કમમામ ્પાપામ્ િૈિેયીમ્ તુષ્ટ ચાકરણીમ ્

યકત મામ ્તાકમિિો રામો ના૭સૂયે ન્માત્રુ િાતુિમ૨્૨ 

ઇમામ ્અકપ હતામ ્િુપ્જામ્ યકત જાનાકત રાિવઃ 

ત્વામ ્ચ મામ ્ચ કહ તમાિત્મા ના૭કપપાકષષ્યતે ત્રુવમ્ ૨૩ 

પરત સ્ય વચઃ શુ્રત્વા શત્રુક્નો લક્ષ્મણા૭નિુઃ 

ન્યવતિત તતો રોષા ત્તામ ્મુમોચ ચ મન્તરામ્ ૨૪ 

સા પાત મૂલ ેિૈિેય્યા મન્તરા કનપપાત હ 

કનશ્શ્શ્વસન્તી સુતુઃિા૭૭તાિ રુપણમ્ કવલલાપ ચ ૨૫ 

શત્રુક્નકવક્ષેપ કવમૂટ સમ્જ્ઞામ્   

સમીક્ષ્ય િુપ્જામ્ પરત સ્ય માતા 

શનૈઃ સમાશ્વાસયત્ આતિ રૂપામ્  

રૌઞ્ચીમ ્કવલક્નામ ્ઇવ વીક્ષમાણામ ્૨૬ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે અષ્ટ સપ્તકતતમ સ્સિિ : 

એર્ોના૭શીત્તતમ સ્સર્ક : 

તતઃ પ્રપાત સમય ેકતવસે૭ત ચતતુિશ ે

સમેત્ય રાિ િતાિરો પરતમ્ વાક્યમ ્અપ્રુવન્ ૧ 

િતો તશરતઃ સ્વિિમ ્યો નો િુરુતરો િુરુઃ 
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રામમ્ પ્રવ્રાજ્ય વૈ જે્યષ્ટમ્ લક્ષ્મણમ્ ચ મહા પલમ ્૨ 

ત્વમ ્અત્ય પવ નો રાજા રાિ પુત્ર મહા યશઃ 

સમ્િત્યા ના૭પરાત્નોકત રાજ્યમ ્એતત્ અનાયિમ્ ૩ 

આકપષેચકનિમ ્સવિમ ્ઇતમ્ આતાય રાિવ 

પ્રતીક્ષતે ત્વામ ્સ્વ િનઃ શે્રણય શ્ચ નુ્રપા૭૭ત્મિ ૪ 

રાજ્યમ ્રુહાણ પરત કપત્રુ પૈતામહમ ્મહત ્

અકપષેચય ચા૭૭ત્માનમ્ પાકહ ચા૭સ્માન્ નરષિપ ૫ 

આકપષેચકનિમ ્પાણ્ટમ્ રુત્વા સવિમ ્પ્રતકક્ષણમ્ 

પરત સ્તમ ્િનમ્ સવિમ ્પ્રત્યુવાચ ત્રુત વ્રતઃ ૬ 

જે્યષ્ટ સ્ય રાિતા કનત્યમ્ ઉકચતા કહ િુલ સ્ય નઃ 

નૈવમ ્પવન્તો મામ ્વક્તુમ્ અહિકન્ત િુશલા િનાઃ ૭ 

રામઃ પૂવો કહ નો પ્રાતા પકવષ્યકત મહીપકતઃ 

અહમ ્ત્વ૭રણ્ય ેવત્સ્યાકમ વષાિકણ નવ પઞ્ચ ચ ૮ 

યજુ્યતામ્ મહતી સેના ચતુરઙ્ક મહા પલા 

આનકયષ્યા મ્ય૭હમ ્જે્યષ્ટમ્ પ્રાતરમ ્રાિવમ ્વનાત્ ૯ 

આકપષેચકનિમ ્ચૈવ સવિમ્ એતત્ ઉપસ્રુતમ ્

પુરસ્રુત્ય િકમષ્યાકમ રામ હેતો વિનમ ્પ્રકત ૧0 

તત્રૈવ તમ ્નર વ્યારમ ્અકપકષચ્ય પુરસ્રુતમ ્

આનેષ્યાકમ ત ુવૈ રામમ્ હવ્યવાહમ્ ઇવા૭ત્વરાત્ ૧૧ 

ન સિામા િકરષ્યાકમ સ્વમ્ ઇમામ ્માત્રુ િકન્તનીમ ્

વન ેવત્સ્યા મ્ય્હ૭હમ ્તિેુ રામો રાજા પકવષ્યકત ૧૨ 

કરયતામ ્કશકલ્પકપઃ પન્તાઃ સમાકન કવષમાકણ ચ 

રકક્ષણ શ્ચા૭નુસમ્યાન્તુ પકત તુિિ  કવચારિાઃ ૧૩ 

એવમ્ સમ્પાષમાણમ ્તમ્ રામ હેતો નુ્રિપા૭૭ત્મિમ્ 

પ્રત્યુવાચ િનઃ સવિઃ શ્રીમત્વાક્યમ્ અનતુ્તમમ ્૧૪ 

એવમ્ ત ેપાષમાણ સ્ય પત્મા શ્રી રુપકતષ્ટતામ ્

ય સ્ત્વમ ્જે્યષ્ટે નુ્રપ સુત ેપ્રુકતવીમ્ તાતુમ ્ઇચ્ચકસ ૧૫ 

અનુત્તમમ્ ત ત્વચનમ્ નુ્રપા૭૭ત્મિ  

પ્રપાકષતમ્ સમ્શ્રવણે કનશમ્ય ચ 

પ્રહષિજા સ્તમ્ પ્રકત પાષ્પ કપન્તવો  

કનપતેુ રાયાિ૭૭નન નતે્ર સમ્પવાઃ       ૧૬ 

ઊચુ સ્તે વચનમ ્ઇતમ્ કનશમ્ય હ્રષુ્ટાઃ  

સામાત્યાઃ સપકરષતો કવયાત શોિાઃ 

પન્તાનમ્ નર વર પકક્તમાન્ િન શ્ચ  



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 197 of 276 
 

વ્યાકતષ્ટ સ્તવ વચના ચ્ચ કશકલ્પ વિિ : ૧૭ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિોનાશીકતતમ સ્સિિ : 

અશીત્તતમ સ્સર્ક : 

અત પૂકમ પ્રતેશજ્ઞાઃ સતૂ્ર  િમિ કવશારતાઃ 

સ્વ િમાિકપ રતાઃ શૂરાઃ િનિા યન્ત્રિા સ્તતા ૧ 

િમાિકન્તિાઃ સ્તપતયઃ પરુુષા યન્ત્ર િોકવતાઃ 

તતા વતિિય શ્ચૈવ માકિિણો વુ્રક્ષ તક્ષિાઃ ૨ 

િૂપ િારાઃ સુતા િારા વમ્શ િમિ રુત સ્તતા 

સમતાિ યે ચ ત્રષ્ટારઃ પુરત સ્ત ેપ્રતકસ્તર ે૩ 

સ ત ુહષાિત્ તમ્ ઉત્તેશમ્ િનૌિો કવપુલઃ પ્રયાન ્

અશોપત મહા વેિઃ સાિર સ્યેવ પવિકણ ૪  

ત ેસ્વ વારમ ્સમાસ્તાય વત્મિિમાિકણ િોકવતાઃ 

િરણૈ કવિકવતો પતેૈઃ પુરસ્તાત્ સમ્પ્રતકસ્તર ે૫ 

લતા વલ્લી શ્ચ િુલ્મામ ્શ્ચ સ્તાણનૂ્ અશ્શ્મન એવ ચ 

િના સ્તે ચકરર ેમાિિમ ્કચન્તન્તો કવકવતાન્ ત્રુમાન્ ૬ 

અ વ્રુક્ષેષુ ચ તેશેષુ િે કચ ત્વ્રકુ્ષાન્ અરોપયન ્

િેકચત્ િુટાર:ૈ ટમ્િૈ શ્ચ તાત્રૈ:  કચન્તન્ િકચત્ િકચત્ ૭ 

અપર ેવીરણ સ્તમ્પાન્ પકલનો પલવત્તરાઃ 

કવતમકન્ત સ્મ તુિાિકણ સ્તલાકન ચ તત સ્તતઃ ૮ 

અપર ેઅપૂરયન્ િૂપાન્ પામ્સુકપઃ શ્વપ્રમ ્આયતમ ્

કનમ્ન પાિામ ્સ્તતા િેકચત્ સમામ્ શ્ચરુઃ સમન્તતઃ ૯ 

પપન્તુ પિન્તનીયામ્ શ્ચ ક્ષોત્યાન્ સમ્ચુક્ષતુુ સ્તતા 

કપકપતુ પેતનીયામ્ શ્ચ તામ્ સ્તાન્ તેશાન્ નરા સ્તતા ૧0 

અકચરણેૈવ િાલેન પકરવાહાન્ પહૂ તિાન ્

ચરુ પિહુ કવત આિારાન ્સાિર પ્રકતમાન્ પહૂન્ ૧૧ 

કનિિલેષુ ચ તેશેષુ િાનયા માસ ુરુત્તમાન્  

ઉત પાનાન્ પહુ કવતાન્ વેકતિા પકરમકણ્ટતાન્ ૧૨ 

સ સુતા િુકટ્ટમ તલઃ પ્રપકુષ્પત મહીરુહઃ 

મત્તો ત્િુષ્ટ કત્વિ િણઃ પતાિા૭કપર૭લમ્રુતઃ ૧૩ 

ચન્ત નોતિ સકમ્સક્તો નાના િુસુમ પૂકષતઃ 

પ હ્વ૭શોપત સેનાયાઃ પન્તા સ્સુર પતોપમઃ ૧૪ 

આજ્ઞાપ્યા૭ત યતા આજ્ઞકપ્ત યકુ્તા સ્ત૭ેકતરુતા નરાઃ 

રમણીયેષ ુતેશષેુ પહુ સ્વાતુ પલેષ ુચ ૧૫ 

યો કનવશે સ્ત્વ૭કપપ્રેતો પરત સ્ય મહાત્મનઃ 
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પૂય સ્તમ ્શોપયા માસ:ુ પૂષાકપ પૂિષણોપમમ્ ૧૬ 

નક્ષત્રે ષુ પ્રશસ્તે ષ ુમુહૂતે ષુ ચ ત કત્વતઃ 

કનવેશાન્ સ્તાપયામાસ ુપિરત સ્ય મહાત્મનઃ ૧૭ 

પહુ પામ્સુ ચયા શ્ચા૭કપ પકરિા પકરવાકરતાઃ 

તત્ર ઇન્ત્રિીલ પ્રકતમાઃ પ્રતોળી વર શોકપતાઃ ૧૮ 

પ્રાસાત માલા કવતતા સ્સૌત પ્રાિાર સમ્વ્રતુાઃ 

પતાિા શોકપતાઃ સવે સુકનકમિત મહા પતાઃ ૧૯ 

કવસપિકત્પ કરવ આિાશ ેકવટમ્િા૭ર કવમાનિૈઃ 

સમુકચ્ચ્િતૈ કનિવેશા સ્તે પપુઃ શર પુરોપમાઃ ૨0 

જાહ્નવીમ્ ત ુસમાસાત્ય કવકવત ત્રુમ િાનનામ ્

શીતલા૭મલ પાનીયામ ્મહા મીન સમાિુલામ્ ૨૧ 

સ ચન્ત્ર તારા િણ મકણ્ટતમ્ યતા   

નપઃક્ષપાયામ ્અમલમ ્કવરાિતે 

નરને્ત્ર માિિ ઃ સ તતા વ્યરાિત  

રમેણ રમ્યઃ શુપ કશકલ્પ કનકમિતઃ  ૨૨ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે અશીકતતમ સ્સિિ : 

એર્ાશીત્તતમ સ્સર્ક : 

તતો નામ્તી મુિીમ ્રાકત્રમ્ પરતમ ્સૂત માિતાઃ 

તુષુ્ટવ ુવાિકિશષેજ્ઞાઃ સ્તવૈ મિઙ્કળ સકમ્હતૈઃ ૧ 

સુવણિ િોણ અકપહતઃ પ્રાણત ત્યામ તુન્તુકપઃ 

તત્મુઃ શઙ્કામ્ શ્ચ શતશો વાત્યામ્ શ્ચો ચ્ચાવચ સ્વરાન્ ૨ 

સ તૂયિ િોષઃ સુમહાન્ કતવમ ્આપૂરયન્ ઇવ 

પરતમ ્શોિ સમ્તપ્તમ્ પૂયઃ શોિૈ: અરન્ત્રયત્ ૩ 

તતો પ્રપતુ્તો પરત સ્તમ ્િોષમ્ સકન્નવત્યિ ચ 

ના૭હમ ્રાિકેત ચા પ્યકુ્ત્વા શત્રકુ્નમ ્ઇતમ ્અપ્રવીત્ ૪ 

પશ્શ્ય શત્રકુ્ન િૈિેય્યા લોિ સ્યા૭પરુતમ્ મહત ્

કવસ્રજુ્ય મકય તુઃિાકન રાજા તશરતો િતઃ ૫ 

ત સ્યૈષા તમિ રાિ સ્ય તમિ મૂલા મહાત્મનઃ 

પકરપ્રમકત રાિશ્રી નૌકરવ અિકણિિા િલે ૬ 

યો કહ ન: સુમહાન્ નાત: સો૭કપ પ્રવ્રાકિતો વનમ્  

અનયા તમિ મુત્સ્રજુ્ય માત્રા મે રાિવ સ્સ્વયમ ્૭ 

ઇકત એવમ્ પરતમ ્પ્રકે્ષ્ય કવલપન્તમ્ કવચેતનમ ્

રુપણમ્ રુરુતુઃ સવાિઃ સસ્વરમ્ યોકષત સ્તતા ૮ 

તતા તકસ્મન્ કવલપકત વકસષ્ટો રાિ તમિકવત ્
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સપામ ્ઇક્ષ્વાિુ નાત સ્ય પ્રકવવેશ મહાયશાઃ ૯ 

શાત િુમ્પ મયીમ ્રમ્યામ્ મકણ રત્ન સમાિુલામ ્

સુતમાિમ ્ઇવ તમાિત્મા સિણઃ પ્રત્યપત્યત ૧0 

સ િાઞ્ચન મયમ ્પીટમ્ સુિ આસ્તરણ સમ્વ્રતુમ ્

અત્યાસ્ત સવિ વેતજ્ઞો તૂતાન્ અનુશશાસ ચ ૧૧ 

પ્રાહ્મણાન્ ક્ષકત્રયાન્ વશૈ્શ્યાન્ સા૭માત્યાન્ િણ વલ્લપાન ્

કક્ષપ્રમ ્આનયતા૭વ્યરાઃ રુત્યમ ્આત્યકયિમ્ કહ નઃ ૧૨ 

સ રાિ પુત્રમ ્શત્રુક્નમ ્પરતમ્ ચ યશકસ્વનમ ્

યુતાકિતમ્ સુમમ્ત્રમ્ ચ યે તત્ર કહતા િના: ૧૩ 

તતો હલ હલા શપ્તો મહાન્ સમપત્યત 

રત:ૈ અશ્વ:ૈ િિ ૈશ્ચા૭કપ િનાનામ્ ઉપિચ્ચતામ ્૧૪ 

તતો પરતમ ્આયાન્તમ્ શતરતુમ્ ઇવા૭મરાઃ 

પ્રત્યનન્તન્ પ્રરુતયો યતા તશરતમ્ તતા ૧૫ 

હ્રતૈવ કતકમ નાિ સમ્વ્રતુઃ   

કસ્તકમત િલો મકણ શઙ્ક શિિરઃ 

તશરત સતુ શોકપતા સપા   

સ તશરતેવ પપૌ યતા પુરા  ૧૬ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિાશીકતતમ સ્સિિ : 

વ્યશીત્તતમ સ્સર્ક : 

તામ ્આયિ િણ સમ્પૂણાિમ્ પરતઃ પ્રરહામ ્સપામ ્

તતશિ પકુત્ત સમ્પન્નઃ પણૂિ ચન્ત્રો કનશામ્ ઇવ ૧ 

આસનાકન યતા ન્યાયમ ્આયાિણામ ્કવશતામ ્તતા 

વસ્ત્રા૭0િ રાિ પ્રપયા ત્યોકતતા સા સપોત્તમા ૨ 

સા કવત્વજ્જન સમ્પૂણાિ સપા સરુુકચરા તતા  

અત્રુશ્શ્યત િના૭પાયે પણૂિ ચન્ત્રવે શવિરી ૩ 

રાજ્ઞ સ્ત ુપ્રરુતીઃ સવાિઃ સમરાઃ પ્રેક્ષ્ય તમિકવત ્

ઇતમ્ પુરોકહતો વાક્યમ ્પરતમ ્મ્રુતુ ચા૭પ્રવીત્ ૪ 

તાત રાજા તશરતઃ સ્વિિતો તમિમ ્આચરન ્

તન તાન્યવતીમ્ સ્પીતામ્ પ્રતાય પ્રકુતવીમ્ તવ ૫ 

રામ સ્તતા સત્ય ત્રુકતઃ સતામ્ તમિમ્ અનુસ્મરન ્

ના૭િહત્ કપતુ: આતશેમ્ શશી જ્યોત્સ્નામ ્ઇવોકતતઃ ૬ 

કપત્રા પ્રાત્રા ચ ત ેતત્તમ ્રાજ્યમ્ કનહત િમ્ટિમ ્ 

તત ્પુઙ્ક્ષ્વ મુકતતા૭માત્યઃ કક્ષપ્રમ ્એવા૭કપષચેય ૭ 

ઉતીચ્યા શ્ચ પ્રતીચ્યા શ્ચ તાકક્ષણાત્યા શ્ચ િેવલાઃ 
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િોયા૭પરાન્તાઃ સામુત્રા રત્ના ન્ય૭કપહરન્તુ ત ે૮ 

ત ચ્ચતુ્વા પરતો વાક્યમ ્શોિેના૭કપપકરપ્લુતઃ 

િિામ મનસા રામમ્ તમિજ્ઞો તમિ િામ્ક્ષયા ૯ 

સ પાષ્પ િલયા વાચા િલહમ્સ સ્વરો યુવા 

કવલલાપ સપા મત્યે િિહે ચ પુરોકહતમ ્૧0 

ચાકરત્ર પ્રહ્મચયિ સ્ય કવત્યા સ્નાત સ્ય તીમતઃ 

તમે પ્રયતમાન સ્ય િો રાજ્યમ્ મ કત્વતો હરતે ્૧૧ 

િતમ્ તશરતા જ્જાતો પવેત્ રાજ્યા૭પહારિઃ 

રાજ્યમ ્ચા૭હમ ્ચ રામ સ્ય તમિમ ્વક્તુમ ્ઇહા૭હિકસ ૧૨ 

જે્યષ્ટઃ શે્રષ્ટ શ્ચ તમાિત્મા કતલીપ નહુષોપમઃ 

લપ્તુમ્ અહિકત િાિુત્સ્તો રાજ્યમ્ તશરતો યતા ૧૩ 

અનાયિ િુષ્ટમ્ અસ્વક્યિમ્ િુયાિમ્ પાપમ ્અહમ ્યકત 

ઇક્ષ્વાિૂણામ્ અહમ ્લોિે પવેયમ્ િુલ પામ્સનઃ ૧૪ 

ય કત્ત માત્રા રુતમ્ પાપમ ્ના૭હમ ્તત ્અકપરોચય ે

ઇહ સ્તો વન તુિિ  સ્તમ ્નમસ્યાકમ રુતા૭ઞ્િકલઃ ૧૫ 

રામમ્ એવા૭નુિચ્ચામ સ રાજા કત્વપતામ ્વરઃ 

ત્રયાણામ ્અકપ લોિાનામ્ રાિવો રાજ્યમ ્અહિ કત ૧૬ 

તત ્વાક્યમ ્તમિ સમ્યકુ્તમ્ શુ્રત્વા સવે સપાસતઃ 

હષાિન્ મુમુચુ: અશૂ્રકણ રામ ેકનકહત ચતેસઃ ૧૭ 

યકત ત ુઆયિમ ્ન શક્ષ્યાકમ કવકનવતિકયતુમ્ વનાત ્

વન ેતત્રૈવ વત્સ્યાકમ યતા૭૭યો લક્ષ્મણ સ્તતા ૧૮ 

સવોપાયમ ્ત ુવકતિષ્ય ેકવકનવતિકયતુમ્ પલાત ્

સમક્ષમ ્આયિ કમશ્રાણામ્ સાતનૂામ્ િુણ વકતિનામ ્૧૯ 

કવકષ્ટ િમાિકન્તિા સ્સવે માિિ  શોતિ રક્ષિા: 

પ્રસ્તાકપતા મયા પૂવિમ્ યાત્રા૭કપ મમ રોચતે ૨0 

એવમ્ ઉક્ત્વા ત ુતમાિત્મા પરતો પ્રાત્રુ વત્સલઃ 

સમીપસ્તમ ્ઉવા ચતેમ ્સુમન્ત્રમ્ મન્ત્ર િોકવતમ ્૨૧ 

તૂણિમ ્ઉત્તાય િચ્ચ ત્વમ ્સુમન્ત્ર મમ શાસનાત્ 

યાત્રામ ્આજ્ઞાપય કક્ષપ્રમ્ પલમ ્ચૈવ સમા૭૭નય ૨૨ 

એવમ્ ઉક્તઃ સુમન્ત્ર સ્તુ પરતને મહાત્મના 

હ્રષુ્ટઃ તતા આકતશત્ સવિમ્ યતા સકમ્તષ્ટમ ્ઇષ્ટવત્ ૨૩ 

તાઃ પ્રહ્રષુ્ટાઃ પ્રરુતયો પલા૭ત્યક્ષા પલ સ્ય ચ 

શુ્રત્વા યાત્રામ ્સમાજ્ઞપ્તામ્ રાિવ સ્ય કનવતિને ૨૪ 

તતો યોત અમ્િનાઃ સવાિ પત્રૂિન્ સવાિન્ રુહે રુહે 
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યાત્રા િમનમ ્આજ્ઞાય ત્વરયકન્ત સ્મ હકષિતાઃ ૨૫ 

ત ેહય:ૈ િો રતૈઃ શીરૈઃ સ્યન્તનૈ શ્ચ મનો િવૈઃ 

સહ યોતૈ: પલા ત્યક્ષા પલમ્ સવિમ ્અચોતયન ્૨૬ 

સજ્જમ ્ત ુત ત્પલમ ્ત્રુષ્વા પરતો િુરુ સકન્નતૌ 

રતમ ્મે ત્વરય સ્વકેત સમુન્ત્રમ્ પાશ્વિતો૭પ્રવીત ્૨૭ 

પરત સ્ય ત ુતસ્યા૭૭જ્ઞામ્ પ્રકતરુહ્ય પ્રહકષિતઃ 

રતમ ્રુહીત્વા પ્રયયૌ યકુ્તમ્ પરમ વાકિકપઃ ૨૮ 

સ રાિવઃ સત્ય ત્રુકતઃ પ્રતાપવાન્   

પ્રુવન્ સયુુક્તમ ્ત્રુટ સત્ય કવરમઃ 

િુરુમ ્મહા૭રણ્ય િતમ્ યશકસ્વનમ્  

પ્રસાતકયષ્યન્ પરતો૭પ્રવીત્ તતા ૨૯ 

તૂણિમ ્સમુત્તાય સુમન્ત્ર િચ્ચ  

પલસ્ય યોિાય પલ પ્રતાનાન ્

આનેતુમ ્ઇચ્ચાકમ કહ તમ્ વન સ્તમ્   

પ્રસાત્ય રામમ્ િિતો કહતાય  ૩0 

સ સૂત પતુ્રો પરતેન સમ્યિ્  

આજ્ઞાકપતઃ સમ્પકરપૂણિ િામઃ 

શશાસ સવાિન્ પ્રરુકત પ્રતાનાન્   

પલસ્ય મુક્યામ ્શ્ચ સુહ્રજુ્જનમ્ ચ  ૩૧ 

તતઃ સમુત્તાય િુલે િુલે ત ે  

રાિન્ય વૈશ્શ્યા વુ્રષલા શ્ચ કવપ્રાઃ 

અયૂયિુન્ ઉષ્ટર  રતાન્ િરામ ્શ્ચ   

નાિાન્ હયામ્ શ્ચૈવ િુલ પ્રસૂતાન્ ૩૨ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ત્વ્યશીકતતમ સ્સિિ : 

ત્ર્યશીત્તતમ સ્સર્ક : 

તતઃ સમુકત્તતઃ િાલ્યમ ્આસ્તાય સ્યન્તનોત્તમમ્ 

પ્રયયૌ પરતઃ શીરમ ્રામ તશિન િામ્ક્ષયા ૧ 

અરતઃ પ્રયયુ સ્તસ્ય સવે મકન્ત્ર પુરોતસઃ 

અકતરુહ્ય હયૈ યુિક્તાન્ રતાન્ સૂયિ રતોપમાન્ ૨ 

નવ નાિ સહસ્રાકણ િકલ્પતાકન યતા કવકત 

અન્વયુર ્પરતમ્ યાન્તમ ્ઇક્ષ્વાિુ િુલ નન્તનમ્ ૩ 

ષષ્ટી રત સહસ્રાકણ તકન્વનો કવકવતા૭૭યુતાઃ 

અન્વયુર ્પરતમ્ યાન્તમ ્રાિ પુત્રમ ્યશકસ્વનમ ્૪ 

શતમ ્સહસ્રાણ્ય૭શ્વાનામ્ સમા૭૭રૂટાકન રાિવમ ્
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અન્વયુર ્પરતમ્ યાન્તમ ્સત્ય સમ્તમ ્કિતેકમ્ત્રયમ્ ૫ 

િૈિેયી ચ સુકમત્રા ચ િૌસલ્યા ચ યશકસ્વની 

રામા૭૭નયન સમ્હ્રષુ્ટા યયુર્ યાનેન પાસ્વતા ૬ 

પ્રયાતા શ્ચ આયિ સમ્િાતા રામમ્ ત્રષુ્ટમ્ સ લક્ષ્મણમ્ 

તસ્યૈવ ચ િતા કશ્ચત્રાઃ િુવાિણા હ્રષુ્ટ માનસાઃ ૭ 

મેિ શ્શ્યામમ ્મહા પાહુમ ્કસ્તર સત્ત્વમ ્ત્રટુ વ્રતમ ્

િતા ત્રક્ષ્યામહે રામમ્ િિતઃ શોિ નાશનમ્ ૮ 

ત્રુષ્ટ એવ કહ નઃ શોિમ ્અપનેષ્યકત રાિવઃ 

તમઃ સવિસ્ય લોિસ્ય સમુત્યન્ ઇવ પાસ્િરઃ ૯ 

ઇકત  એવમ્ િતયન્ત સ્તે સમ્પ્રહ્રષુ્ટાઃ િતાઃ શુપાઃ 

પકરષ્વજાના શ્ચા૭ન્યોન્યમ્ યયુર ્નાિકરિા િના: ૧0 

ય ેચ તત્રા૭પર ેસવે સમ્મતા યે ચ નૈિમાઃ 

રામમ્ પ્રકત યયુર ્હ્રષુ્ટાઃ સવાિઃ પ્રરુતય સ્તતા ૧૧ 

મકણિારા શ્ચ યે િેકચત્ િુમ્પિારા શ્ચ શોપનાઃ 

સૂત્ર િમિ રુત શ્ચૈવ યે ચ શસ્ત્રોપજીકવનઃ ૧૨ 

માયૂરિાઃ રાિકચિા રોચિા વેતિા સ્તતા 

તન્તિારાઃ સુતાિારા: તતા િન્તોપજીકવનઃ ૧૩ 

સુવણિિારાઃ પ્રક્યાતા સ્તતા િમ્પળ તાવિાઃ 

સ્નાપિો ચ્ચાતિા વૈત્યા તૂપિાઃ શૌકણ્ટિા સ્તતા ૧૪ 

રિિા: તુન્ન વાયા શ્ચ રામ િોષ મહત્તરાઃ 

શૈલૂષા શ્ચ સહ સ્ત્રીકપ યાિકન્ત િૈવતિિા સ્તતા ૧૫ 

સમાકહતા વેત કવતો પ્રાહ્મણા વુ્રત્ત સમ્મતાઃ 

િો રત ૈપિરતમ ્યાન્તમ્ અનુિક્મુઃ સહસ્રશઃ ૧૬ 

સુવેષાઃ શુત્ત વસના સ્તામ્ર મ્રુષ્ટા૭નલુેપનાઃ 

સવે ત ેકવકવતૈ યાિનૈઃ શનૈર્ પરતમ ્અન્વયુઃ ૧૭ 

પ્રહ્રષુ્ટ મકુતતા સનેા સા૭ન્વયાત્ િૈિયી સતુમ ્

પ્રાતુ રા૭૭નયને યામ્તમ્ પરતમ ્પ્રાત્રુ વત્સલમ ્૧૮ 

ત ેિત્વા તૂર મત્વાનમ્ રત યાના૭શ્વ િુમ્િર:ૈ 

સમાસેતુ સ્તતો િમ્િામ ્શુ્રકમ્િપેર પુરમ્ પ્રકત ૧૯ 

યત્ર રામ સિો વીરો િુહો જ્ઞાકતિણૈ: વુ્રત: 

કનવસત્ય૭પ્રમાતને તશેમ્ તમ્ પકરપાલયન્ ૨0 

ઉપેત્ય તીરમ્ િમ્િાયા શ્ચર વાિૈ ર૭લમ્રુતમ્  

વ્યવકતષ્ટત સા સનેા પરત સ્યા૭નુયાકયની ૨૧ 

કનરીક્ષ્યા૭નુિતામ ્સેનામ્ તામ ્ચ િઙ્કામ ્કશવોતિામ ્
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પરતઃ સકચવાન્ સવાિન્ અપ્રવીત્ વાક્ય િોકવતઃ ૨૨ 

કનવેશયત મે સૈન્યમ્ અકપપ્રાયેણ સવિશઃ 

કવશ્રાન્તા: પ્રતકરષ્યામઃ શ્વ: ઇતાનીમ્ મહા નતીમ ્૨૩ 

તાતુમ્ ચ તાવત્ ઇચ્ચાકમ સ્વિિત સ્ય મહીપતેઃ 

ઔત્વિતહે કનકમત્તા૭તિમ ્અવતી યોતિમ્ નતીમ ્૨૪ 

તસ્યૈવમ્ પ્રુવતો૭માત્યા સ્તત ેત્યુ ક્ત્વા સમાકહતાઃ 

ન્યવેશયમ ્સ્તામ્ શ્ચન્તેન સ્વને સ્વને પ્રતુ ક્પ્રતુિ્ ૨૫ 

કનવેશ્શ્ય િમ્િા૭મનુ તામ ્મહા નતીમ ્  

ચમૂમ ્કવતાનૈઃ પકરપહિ  શોકપનીમ ્

ઉવાસ રામ સ્ય તતા મહાત્મનો  

કવકચન્તયાનો પરતો કનવતિનમ્   ૨૬ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે યશીકતતમ સ્સિિ : 

ચતિુશીત્તતમ સ્સર્ક : 

તતો કનકવષ્ટામ ્ત્વકિનીમ્ િમ્િા મન્વાકશ્રતામ ્નતીમ ્

કનષાત રાિો ત્રુષ્વૈવ જ્ઞાતીન્ સમ્ત્વકરતો૭પ્રવીત્ ૧ 

મહતી ઇયમ ્ઇતઃ સેના સાિરા૭૭પા પ્રત્રશુ્શ્યત ે

ન અસ્ય અન્તમ્ અવિચ્ચાકમ મનસા૭કપ કવકચન્તયન્ ૨ 

યતા ત ુિલુ તુપુિકત્ત: પરત: સ્વયમા૭૭િત: 

સ એવ કહ મહા િાયઃ િોકવતાર ત્વિો રતે ૩ 

પન્તકયષ્યકત વા તાશાન્ અત વા અસ્માન્ વકતષ્યકત 

અત તાશરકતમ્ રામમ ્કપત્રા રાજ્યાત્ કવવાકસતમ્ ૪ 

સમ્પન્નામ ્કશ્રયમ્ અકન્વચ્ચમ્ સ્તસ્ય રાજ્ઞ સ્સુતુલિપા: 

પરતઃ િૈિેયી પુત્રો હન્તુમ્ સમકત િચ્ચકત ૫ 

પતાિ ચવૈ સિા ચૈવ રામો તાશરકત મિમ 

તસ્ય અતિ િામાઃ સન્નત્તા િઙ્કા અનૂપે અત્ર કતષ્ટત ૬ 

કતષ્ટન્તુ સવિ તાશા શ્ચ િમ્િામ ્અન્વાકશ્રતામ્ નતીમ ્

પલ યુક્તા નતી રક્ષા મામ્સ મૂલ પલાશનાઃ ૭ 

નાવામ્ શતાનામ ્પઞ્ચાનામ્ િૈવતાિનામ્ શતમ ્શતમ ્

સન્નત્તાનામ ્તતા યૂનામ ્કતષ્ટમ્ કત્વ ત્યપ્યચોતયત્ ૮ 

યતા તુષ્ટ સ્તુ પરતો રામસ્ય ઇહ પકવષ્યકત 

સા ઇયમ ્સ્વકસ્તમતી સેના િઙ્કામ ્અત્ય તકરષ્યકત ૯ 

ઇકત ઉક્ત્વા ઉપાયનમ ્રુહ્ય મત્સ્ય મામ્સ મતૂકન ચ 

અકપચરામ પરતમ્ કનષાતા૭કતપકત િુિહઃ ૧0 

તમ્ આયાન્તમ્ ત ુસમ્પ્રકે્ષ્ય સૂત પુત્રઃ પ્રતાપવાન ્



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 204 of 276 
 

પરતાયા૭૭ચચક્ષ૭ેત કવનયજ્ઞો કવનીતવત્ ૧૧ 

એષ જ્ઞાકત સહસ્રેણ સ્તપકતઃ પકરવાકરતઃ 

િુશલો તણ્ટિા૭રણ્ય ેવ્રતુ્તો પ્રાતુ શ્ચ ત ેસિા ૧૨ 

તસ્માત્ પશ્શ્યતુ િાિુત્સ્ત ત્વામ્ કનષાતા૭કતપો િુહઃ 

અસમ્શયમ ્કવજાનીતે યત્ર તૌ રામ લક્ષ્મણૌ ૧૩ 

એત ત્ત ુવચનમ્ શુ્રત્વા સુમન્ત્રાત્ પરતઃ શુપમ્ 

ઉવાચ વચનમ ્શીરમ ્િુહઃ પશ્શ્યતુ મામ ્ઇકત ૧૪ 

લપ્ત્વા અપ્યનજુ્ઞામ્ સમ્હ્રષુ્ટો જ્ઞાકતકપઃ પકરવાકરતઃ 

આિમ્ય પરતમ ્પ્રહ્વો િુહો વચનમ ્અપ્રવીત્ ૧૫ 

કનષ્િુટ શ્ચૈવ તેશો૭યમ ્વકમ્ચતાશ્ચા૭કપ ત ેવયમ ્

કનવેતયામ: ત ેસવે સ્વિે તાશ િુલે વસ ૧૬ 

અકસ્ત મલૂમ ્પલમ ્ચૈવ કનષાતૈઃ સમુપાહ્રતુમ્ 

આત્રિમ ્ચ મામ્સમ ્શુષ્િમ્ ચ વન્યમ ્ચોચ્ચાવચમ્ મહત્ ૧૭ 

આશમ્સ ેસ્વાકશતા સનેા વત્સ્યકત ઇમામ્ કવપાવરીમ ્

અકચિતો કવકવતૈઃ િામૈઃ શ્વઃ સસૈન્યો િકમષ્યકસ ૧૮ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ચતુ રશીકતતમ સ્સિિ : 

પમ્ચા શીત્તતમ સ્સર્ક : 

એવમ્ ઉક્ત સ્તુ પરતો કનષાતા૭કતપકતમ્ િુહમ ્

પ્રત્યુવાચ મહા પ્રાજ્ઞો વાક્યમ ્હેત્વ૭તિ સકમ્હતમ ્૧ 

ઊકિિતઃ િલુ ત ેિામઃ રુતો મમ િુરોઃ સિે 

યો મે ત્વમ ્ઈત્રુશીમ્ સનેામ્ એિ: અપ્યકચિતુમ્ ઇચ્ચકસ ૨ 

ઇકત ઉક્ત્વા ત ુમહા તજેા િુહમ ્વચનમ ્ઉત્તમમ ્

અપ્રવી ત્પરતઃ શ્રીમાન્ કનષાતા૭કતપકતમ્ પુનઃ ૩ 

િ તરણે િકમષ્યાકમ પરત્વાજા૭૭શ્રમમ્ િુહ 

િહનો૭યમ ્પ્રુશમ ્તેશો િમ્િા અનૂપો તુરત્યયઃ ૪ 

તસ્ય ત ત્વચનમ્ શુ્રત્વા રાિ પુત્ર સ્ય તીમતઃ 

અપ્રવીત્ પ્રાઞ્િકલ વાિક્યમ્ િુહો િહન િોચરઃ ૫ 

તાશા: ત ુઅનુિકમષ્યકન્ત તકન્વનઃ સુસમાકહતાઃ 

અહમ ્ચા૭નુિકમષ્યાકમ રાિ પુત્ર મહાયશઃ ૬ 

િકચ્ચ ન્ન તષુ્ટો વ્રિકસ રામ સ્ય અકક્લષ્ટ િમિણઃ 

ઇયમ ્ત ેમહતી સેના શઙ્કામ્ િનયતીવ મે ૭ 

તમ્ એવમ્ અકપપાષન્તમ્ આિાશ ઇવ કનમિલઃ 

પરતઃ િક્ષ્ણયા વાચા િુહમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૮ 

મા પૂત્ સ િાલો યત્ િષ્ટમ્ ન મામ ્શકઙ્કતુમ્ અહિકસ 
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રાિવઃ સ કહ મે પ્રાતા જે્યષ્ટઃ કપત્રુ સમો મમ ૯ 

તમ્ કનવતિકયતુમ્ યાકમ િાિુત્સ્તમ્ વન વાકસનમ ્

પુકત્ત: અન્યા ન ત ેિાયાિ િુહ સત્યમ્ પ્રવીકમ ત ે૧0 

સ ત ુસમ્હ્રષુ્ટ વતનઃ શુ્રત્વા પરત પાકષતમ ્

પુન: એવા૭પ્રવી ત્વાક્યમ્ પરતમ ્પ્રકત હકષિતઃ ૧૧ 

તન્ય સ્ત્વમ ્ન ત્વયા તલુ્યમ્ પશ્શ્યાકમ િિતી તલ ે

અયત્નાત્ આિતમ્ રાજ્યમ્ ય સ્ત્વમ ્ત્યક્તુમ ્ઇહેચ્ચકસ ૧૨ 

શાશ્વતી િલુ ત ેિીકતિ: લોિાન્ અનુચકરષ્યકત 

ય સ્ત્વમ ્રુચ્ચ્િ િતમ્ રામમ્ પ્રત્યાનકયતુમ્ ઇચ્ચકસ ૧૩ 

એવમ્ સમ્પાષમાણ સ્ય િુહ સ્ય પરતમ ્તતા 

પપૌ નષ્ટ પ્રપઃ સૂયો રિની ચા૭પ્યવતિત ૧૪ 

સકન્નવેશ્શ્ય સ તામ ્સનેામ્ િુહેન પકરતોકષતઃ 

શત્રુક્નને સહ શ્રીમાન્ શયનમ્ પનુરા૭૭િમત ્૧૫ 

રામ કચન્તા મયઃ શોિો પરત સ્ય મહાત્મનઃ 

ઉપકસ્તતો હ્ય૭નહિ  સ્ય તમિ પ્રકે્ષસ્ય તાત્રુશઃ ૧૬ 

અન્ત તાિહેન તહનઃ સમ્તાપયકત રાિવમ્ 

વન તાહા૭કપ સમ્તપ્તમ ્િૂટો૭કક્ન કરવ પાતપમ ્૧૭ 

પ્રસ્રતુઃ સવિ િાત્રપે્યઃ સ્વતેઃ શોિા૭કક્નસમ્પવઃ 

યતા સયૂાિમ્શુ સમ્તપ્તો કહમવાન્ પ્રસ્રુતો કહમમ ્૧૮ 

ત્યાન કનતિર શૈલેન કવકનશ્શ્શ્વકસત તાતનુા 

તૈન્ય પાતપ સમ્િેન શોિ આયાસ અકતશુ્રકમ્િણા ૧૯ 

પ્રમોહ અનન્ત સત્ત્વને સમ્તાપૌષકત વેણુના 

આરાન્તો તુઃિ શૈલેન મહતા િૈિયી સુતઃ ૨0 

કવકનશ્વસન્ વૈ પ્રશુ તુમિના સ્તત:   

પ્રમૂટ સમ્જ્ઞ: પરમા૭૭પતમ્ િત: 

શમમ્ ન લેપ ેહ્રતુય જ્વરા૭કતિતો   

નરષિપો યૂત િતો યતષિપ:     ૨૧ 

િુહેન સાતિમ ્પરતઃ સમાિતો   

મહાનુ પાવઃ સિનઃ સમાકહતઃ 

સુતુમિના સ્તમ ્પરતમ ્તતા પુન:   

િુહઃ સમાશ્વાસયત્ અરિમ ્પ્રકત ૨૨ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે પમ્ચાશીકતતમ સ્સિિ : 

ષટશીત્તતમ સ્સર્ક :  

આચચક્ષ૭ેત સત્પાવમ્ લક્ષ્મણ સ્ય મહાત્મનઃ 
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પરતાય અપ્રમેયાય િુહો િહન િોચરઃ ૧ 

તમ્ જારતમ ્િુણ ૈયુિક્તમ ્વર ચાપા૭કસ તાકરણમ ્

પ્રાત્રુ િુપ્ત્ય૭તિમ્ અત્યન્તમ્ અહમ ્લક્ષ્મણમ ્અપ્રુવમ ્૨ 

ઇયમ ્તાત સુિા શય્યા ત્વત૭તિમ ્ઉપિકલ્પતા 

પ્રત્યાશ્વકસકહ શષે્વા૭સ્યામ્ સુિમ ્રાિવ નન્તન ૩ 

ઉકચતો૭યમ ્િનઃ સવો તુઃિાનામ્ ત્વમ ્સુિોકચતઃ 

તમાિત્મમ્ સ્તસ્ય િુપ્ત્ય૭તિમ્ જાિકરષ્યામહે વયમ્ ૪ 

ન કહ રામાત્ કપ્રયતરો મમા૭કસ્ત પુકવ િશ્ચન 

મા ઉત્સુિો પ ૂપ્રિવી મ્યતે ત૭પ્ય૭સત્યમ ્તવા૭રતઃ ૫ 

અસ્ય પ્રસાતાત્ આશમ્સે લોિે૭કસ્મન્ સુમહ ત્યશઃ 

તમાિ૭વાકપ્તમ ્ચ કવપલુામ્ અતાિ૭વાકપ્તમ ્ચ િેવલામ્ ૬ 

સો૭હમ ્કપ્રય સિમ ્રામમ્ શયાનમ ્સહ સીતયા 

રકક્ષષ્યાકમ તનુષ્પાકણઃ સવૈઃ સ્વ:ૈ જ્ઞાકતકપઃ સહ ૭ 

ન કહ મે અકવકતતમ ્કિકમ્ચ ત્વન૭ેકસ્મમ્ શ્ચરતઃ સતા 

ચતુરઙ્કમ ્હ્ય૭કપ પલમ ્પ્રસહેમ વયમ્ યકુત ૮ 

એવમ્ અસ્માકપ: ઉક્તેન લક્ષ્મણેન મહાત્મના 

અનુનીતા વયમ્ સવે તમિમ્ એવા૭ન ુપશ્શ્યતા ૯ 

િતમ્ તાશરતૌ પૂમૌ શયાને સહ સીતયા 

શક્યા કનત્રા મયા લપ્તમુ ્જીકવતમ ્વા સુિાકન વા ૧0 

યો૭ન તેવા સુરઃૈ સવૈઃ શક્યઃ પ્રસકહતુમ્ યુકત 

તમ્ પશ્શ્ય િુહ સકમ્વષ્ટમ ્ત્રુણેષુ સહ સીતયા ૧૧ 

મહતા તપસા લપ્તો કવકવત ૈશ્ચ પકરશ્રમૈઃ 

એિો તશરત સ્યૈષ પુત્રઃ સત્રુશ લક્ષણઃ ૧૨ 

અકસ્મન્ પ્રવ્રાકિતે રાજા ન કચરમ્ વતિકયષ્યકત 

કવતવા મેકતની નનૂમ્ કક્ષપ્રમ્ એવ પકવષ્યકત ૧૩ 

કવનત્ય સુમહા નાતમ્ શ્રમેણોપરતાઃ કસ્ત્રયઃ 

કનિોષોપરતમ ્નૂનમ ્અત્ય રાિ કનવેશનમ્ ૧૪ 

િૌસલ્યા ચૈવ રાજા ચ તતૈવ િનની મમ 

ન આશમ્સ ેયકત ત ેસવે જીવેયુઃ શવિરીમ ્ઇમામ ્૧૫ 

જીવેત૭કપ કહ મે માતા શત્રુક્નસ્ય અન્વવેક્ષયા 

તુઃકિતા યા ત ુિૌસલ્યા વીર સૂ કવિનકશષ્યકત ૧૬ 

અકતરાન્તમ્ અકતરાન્તમ્ અનવાપ્ય મનોરતમ ્

રાજે્ય રામમ્ અકનકક્ષપ્ય કપતા મે કવનકશષ્યકત ૧૭ 

કસત્તાતાિઃ કપતરમ ્વ્રતુ્તમ ્તકસ્મન્ િાલે હ્યપુકસ્તત ે
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પ્રેત િાયષેુ સવેષ ુસમ્સ્િકરષ્યકન્ત પૂકમપમ ્૧૮ 

રમ્ય ચત્વર સમ્સ્તાનામ ્સુકવપક્ત મહા પતામ ્

હમ્યિ પ્રાસાત સમ્પન્નામ ્સવિ રત્ન કવપૂકષતામ્ ૧૯ 

િજા૭શ્વ રત સમ્પાતામ ્તૂયિ નાત કવનાકતતામ ્

સવિ િલ્યાણ સમ્પૂણાિમ ્હ્રષુ્ટ પષુ્ટ િના૭૭િુલામ ્૨0 

આરામ ઉત્યાન સમ્પૂણાિમ્ સમાિોત્સવ શાકલનીમ ્

સુકિતા કવચકરષ્યકન્ત રાિતાનીમ્ કપતુ મિમ ૨૧ 

અકપ સત્ય પ્રકતજ્ઞેન સાતિમ્ િુશકલના વયમ્ 

કનવ્રતુ્તે સમય ેહ્યકસ્મન્ સુકિતાઃ પ્રકવશેમકહ ૨૨ 

પકરતેવયમાનસ્ય ત સ્યૈવમ્ સુમહાત્મનઃ 

કતષ્ટતો રાિ પુત્ર સ્ય શવિરી સા અત્યવતિત ૨૩ 

પ્રપાતે કવમલે સયૂે િારકયત્વા િટા ઉપૌ 

અકસ્મન્ પાિીરતી તીર ેસુિમ્ સમ્તાકરતૌ મયા ૨૪ 

િટા તરૌ તૌ ત્રુમ ચીર વાસસૌ   

મહા પલૌ િુઞ્િર યતૂપોપમૌ 

વરષેુ ચાપા૭કસ તરૌ પરમ્તપૌ   

વ્યવકે્ષમાણૌ સહ સીતયા િતૌ  ૨૫ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ષટશીકતતમ સ્સિિ : 

સપ્તાશીત્તતમ સ્સર્ક : 

િુહ સ્ય વચનમ ્શુ્રત્વા પરતો પ્રુશમ ્અકપ્રયમ ્

ત્યાનમ્ િિામ તત્રૈવ યત્ર તચ્ચુતમ્ અકપ્રયમ ્૧ 

સુિુમારો મહા સત્ત્વઃ કસમ્હ સ્િન્તો મહા પિુઃ 

પુણ્ટરીિ કવશાલા૭ક્ષ સ્તરુણઃ કપ્રય તશિનઃ ૨ 

પ્રત્યા૭૭શ્વસ્ય મુહૂતિમ્ તુ િાલમ્ પરમ તુમિનાઃ 

પપાત સહસા તોત્રૈર્ હ્રકુત કવત્ત ઇવ કત્વપઃ ૩ 

તત૭વસ્તમ ્ત ુપરતમ્ શત્રુક્નો૭નન્તર કસ્તતઃ 

પકરષ્વજ્ય રુરોતોચ્ચૈ કવિસમ્જ્ઞઃ શોિ િકશિતઃ ૪ 

તતઃ સવાિઃ સમાપેતુ: માતરો પરત સ્ય તાઃ 

ઉપવાસ રુશા તીના પત્રુિ વ્યસન િકશિતાઃ ૫ 

તા શ્ચ તમ્ પકતતમ ્પૂમૌ રુતન્ત્યઃ પયિવારયન્ 

િૌસલ્યા ત ુઅનસુ્રુત્ય એનમ્ તુમિનાઃ પકરષસ્વિ ે૬ 

વત્સલા સ્વમ ્યતા વત્સમ ્ઉપિૂહ્ય તપકસ્વની 

પકરપપ્રચ્ચ પરતમ ્રુતન્તી શોિ લાલસા ૭ 

પુત્ર વ્યાકત નિ ત ેિકચ્ચ ચ્ચરીરમ્ પકરપાતત ે
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અત્ય રાિ િુલસ્યા૭સ્ય ત્વ ત૭તીનમ ્કહ જીકવતમ ્૮ 

ત્વામ ્ત્રુષ્વા પતુ્ર જીવાકમ રામ ેસ પ્રાત્રુિે િત ે

વ્રુત્તે તશરતે રાકજ્ઞ નાત એિ સ્ત્વમ ્અત્ય નઃ ૯ 

િકચ્ચ નુ્ન લક્ષ્મણે પુત્ર શુ્રતમ્ ત ેકિકમ્ચત્ અકપ્રયમ ્

પુત્ર વા હ્યેિપુત્રાયાઃ સહ પાયે વનમ ્િત ે૧0 

સ મુહૂતિમ્ સમા૭૭શ્વસ્ય રુતન્નેવ મહા યશાઃ 

િૌસલ્યામ ્પકરસા ન્ત્વ્યતેમ્ િુહમ ્વચનમ ્અપ્રવીત્ ૧૧ 

પ્રાતા મે િા વસત્ રાકત્રમ્ િ સીતા િ ચ લક્ષ્મણઃ 

અસ્વપ ચ્ચયને િકસ્મન્ કિમ્ પુક્ત્વા િુહ શમ્સ મે ૧૨ 

સો૭પ્રવી ત્પરતમ્ પ્રષુ્ટો કનષાતા૭કતપકત િુિહઃ 

ય કત્વતમ્ પ્રકતપેતે ચ રામે કપ્રય કહતે અકતતૌ ૧૩ 

અન્નમ ્ઉચ્ચાવચમ્ પક્ષ્યાઃ પલાકન કવકવતાકન ચ 

રામાય અપ્યવહાર અતિમ્ પહુ ચ ઉપહ્રતુમ્ મયા ૧૪ 

તત ્સવિમ ્પ્રત્ય૭નુજ્ઞા૭૭સીત્ રામઃ સત્ય પરારમઃ 

ન ત ુતત ્પ્રત્ય રુહ્ણાત્ સ: ક્ષત્ર તમિમ ્અનુસ્મરન્ ૧૫ 

ન હ્ય૭સ્માકપઃ પ્રકતરાહ્યમ્ સિે તેયમ્ ત ુસવિતા 

ઇકત તને વયમ્ રાિ ન્ન૭નનુીતા મહાત્મના ૧૬ 

લક્ષ્મણેન સમાનીતમ્ પીત્વા વાકર મહા યશાઃ 

ઔપવાસ્યમ ્તતાિાષીત્ રાિવઃ સહ સીતયા ૧૭ 

તત સ્ત ુિલ શેષેણ લક્ષ્મણો૭પ્યિરોત્ તતા 

વાક્યતા સ્તે ત્રયઃ સમ્ત્યામ્ ઉપાસત સમાકહતાઃ ૧૮ 

સૌકમકત્ર સ્ત ુતતઃ પશ્ચાત્ અિરોત્ સ્વાસ્તરમ્ શુપમ્ 

સ્વયમ ્આનીય પહીકમ્ષ કક્ષપ્રમ્ રાિવ િારણાત્ ૧૯ 

તકસ્મન્ સમાકવશત્ રામઃ સ્વાસ્તર ેસહ સીતયા 

પ્રક્ષાળ્ય ચ તયોઃ પાતૌ અપચરામ લક્ષ્મણઃ ૨0 

એતત્ તત્ ઇઙુ્કતી મલૂમ ્ઇતમ્ એવ ચ તત્ ત્રુણમ ્

યકસ્મન્ રામ શ્ચ સીતા ચ રાકત્રમ ્તામ ્શકયતા વુપૌ ૨૧ 

કનયમ્ય પ્રષુ્ટે ત ુતલામ્િુકળત્રવાન્   

શરઃૈ સુપૂણાિ કવષુતી પરમ્તપઃ 

મહ ત્તનુઃ સજ્યમ ્ઉપોહ્ય લક્ષ્મણો   

કનશામ ્અકતષ્ટત ્પકરતો૭સ્ય િેવલમ્ ૨૨ 

તત સ્ત્વ૭હમ ્ચોત્તમ પાણ ચાપ ત્રુત્   

કસ્તતો૭પવમ્ તત્ર સ યત્ર લક્ષ્મણઃ 

અતકન્ત્રકપ: જ્ઞાકતકપ: આત્ત િામુિિૈ:   
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મહેન્ત્ર િલ્પમ ્પકરપાલયમ્ સ્તતા  ૨૩ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે સપ્તાશીકતતમ સ્સિિ : 

અષ્ટા શીત્તતમ સ્સર્ક : 

ત ચ્ચતુ્વા કનપુણમ્ સવિમ્ પરતઃ સહ મકન્ત્રકપઃ 

ઇમ્િુતી  મૂલમ ્આિમ્ય રામ શય્યામ્ અવેક્ષ્ય તામ ્૧ 

અપ્રવી જ્જનનીઃ સવાિ ઇહ તને મહાત્મના 

શવિરી શકયતા પૂમૌ ઇતમ્ અસ્ય કવમકતિતમ્ ૨ 

મહાપાિ િુલીનને મહા પાિેન તીમતા 

જાતો તશરતે નોવ્યાિમ ્ન રામઃ સ્વપ્તમુહિકત ૩ 

અકિનોત્તર સમ્સ્તીણે વરા૭૭સ્તરણ સમ્ચય ે

શકયત્વા પરુુષ વ્યારઃ િતમ્ શેતે મહી તલે ૪ 

પ્રાસાતા૭ર કવમાનેષુ વલપીષુ ચ સવિતા 

હૈમરાિત પૌમેષ ુવરા૭૭સ્તરણ શાકલષુ ૫ 

પુષ્પ સમ્ચય કચત્રેષુ ચન્તના૭િરુ િકન્તષુ 

પામ્ટુ રાપ્ર પ્રિાશેષ ુશિુ સમ્િ રુતેષુ ચ ૬ 

પ્રાસાત વર વયેષ ુશીતવત્સુ સુિકમ્તષ ુ

ઉકષત્વા મેરુ િલ્પેષુ રુત િામ્ચન કપકત્તષ ુ૭ 

િીત વાકતત્ર કનિોષૈ:  વર આપરણ કનસ્સ્વનૈઃ 

મ્રુતઙ્ક વર શપ્ત ૈશ્ચ સતતમ્ પ્રકતપોકતતઃ ૮ 

વકન્તકપ વિકન્તતઃ િાલે પહુકપઃ સૂત માિતૈઃ 

િાતાકપ: અનુરૂપાકપઃ સ્તકુતકપ શ્ચ પરમ્તપઃ ૯ 

અશ્રત્તેયમ ્ઇતમ્ લોિે ન સત્યમ ્પ્રકતપાકત મા 

મુહ્યતે િલુ મે પાવઃ સ્વપ્નો૭યમ ્ઇકત મે મકતઃ ૧0 

ન નનૂમ્ તૈવતમ્ કિકમ્ચત્ િાલેન પલ વત્તરમ ્

યત્ર તાશરતી રામો પમૂૌ એવમ્ શયીત સઃ ૧૧ 

કવતેહ રાિ સ્ય સુતા સીતા ચ કપ્રય તશિના 

તકયતા શકયતા પૂમૌ સ્નુષા તશરત સ્ય ચ ૧૨ 

ઇયમ ્શય્યા મમ પ્રાતુ: ઇતમ્ કહ પકરવકતિતમ ્

સ્તકણ્ટલે િકટને સવિમ ્િાત્રૈ કવિમુ્રકતતમ ્ત્રુણમ્ ૧૩ 

મન્યે સા૭૭પરણા સુપ્તા સીતા અકસ્મન્ શયન ેતતા 

તત્ર તત્ર કહ ત્રુશ્શ્યન્તે સક્તાઃ િનિ કપન્તવઃ ૧૪ 

ઉત્તરીયમ્ ઇહ આસક્તમ્ સવુ્યક્તમ ્સીતયા તતા 

તતા હ્યતેે પ્રિાશન્તે સક્તાઃ િૌશેય તમ્તવ: ૧૫ 

મન્યે પતુિઃ સુિા શય્યા યેન પાલા તપકસ્વની 
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સુિુમારી સતી તુઃિમ ્ન કવજાનાકત મૈકતલી ૧૬ 

હા હન્તા૭કસ્મ નુ્રશમ્સો૭હમ ્ય ત્સપાયિ: રુતે મમ  

ઈત્રુશીમ ્રાિવ શય્યામ ્અકતશેતે હ્ય૭નાતવત્ ૧૭ 

સાવિપૌમ િુલે જાતઃ સવિ લોિ સ્ય સમ્મત: 

સવિ લોિ કપ્રય સ્ત્યક્ત્વા રાજ્યમ ્સુિમ ્અનુત્તમમ્ ૧૮ 

િતમ્ ઇન્તીવર શ્શ્યામો રક્તા૭ક્ષઃ કપ્રય તશિનઃ 

સુિ પાિી ચ તુઃિા૭હિ ઃ શકયતો પુકવ રાિવઃ ૧૯ 

તન્ય: િલુ મહા પાિો લક્ષ્મણ શ્શ્શુપ લક્ષ્મણ: 

પ્રાતરમ ્કવષમે િાલે યો રામમ્ અનુવતિતે ૨0 

કસત્ત અતાિ િલુ વૈતેહી પકતમ્ યા અનુિતા વનમ ્

વયમ્ સમ્શકયતાઃ સવે હીના સ્તને મહાત્મના ૨૧ 

અિણિ તારા પ્રકુતવી શનૂ્યેવ પ્રકતપાકત મા 

િતે તશરતે સ્વિિમ ્રામ ેચ અરણ્યમ ્આકશ્રત ે૨૨ 

ન ચ પ્રાતિયતે િકશ્ચન્ મનસા૭કપ વસુમ્તરામ ્

વન૭ેકપ વસત સ્તસ્ય પાહુ વીયાિ૭કપરકક્ષતામ ્૨૩ 

શૂન્ય સમ્વરણા રક્ષામ્ અયકન્ત્રત હય કત્વપામ ્

અપાવ્રુત પુર ત્વારામ ્રાિતાનીમ્ અરકક્ષતામ ્૨૪ 

અપ્રહ્રષુ્ટ પલામ ્ન્યૂનામ્ કવષમસ્તામ્ અનાવ્રુતામ ્

શત્રવો ન અકપમન્યન્તે પક્ષ્યાન્ કવષરુતાન્ ઇવ ૨૫ 

અત્ય પ્રપ્રુકત પમૂૌ ત ુશકયષ્યે૭હમ ્ત્રુણેષ ુવા 

પલ મૂલ અશનો કનત્યમ ્િટા ચીરાકણ તારયન્ ૨૬ 

ત સ્યા૭તિમ્ ઉત્તરમ ્િાલમ્ કનવત્સ્યાકમ સુિમ ્વને 

તમ્ પ્રકતશ્રવમ્ આમુચ્ય ન અસ્ય કમત્યા પકવષ્યકત ૨૭ 

વસન્તમ્ પ્રાતુર૭તાિય શત્રુક્નો મા અનુવત્સ્યકત 

લક્ષ્મણેન સહ ત્વાયો અયોત્યામ્ પાલકયષ્યકત ૨૮ 

અકપષેક્ષ્યકન્ત િાિુત્સ્તમ્ અયોત્યાયામ્ કત્વજાતયઃ 

અકપ મે તેવતાઃ િુયુિ કરમમ્ સત્યમ ્મનોરતમ્ ૨૯ 

પ્રસાત્યમાનઃ કશરસા મયા સ્વયમ ્  

પહુ પ્રિારમ્ યકત નાકપ૭પત્સ્યતે 

તતો૭નુવત્સ્યાકમ કચરાય રાિવમ્   

વન ેવસ ન્ના૭હિકત મામ ્ઉપેકક્ષતુમ્ ૩0 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે અષ્ટા શીકતતમ સ્સિિ : 

એર્ોન નિત્તતમ સ્સર્ક : 

વ્યષુ્ય રાકત્રમ ્ત ુત ત્રૈવ િમ્િા િૂલે સ રાિવઃ 
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પરતઃ િાલ્યમ ્ઉત્તાય શત્રુક્નમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૧ 

શત્રુક્નોકત્તષ્ટ કિમ્ શેષ ેકનષાતા૭કતપકતમ્ િુહમ ્

શીરમ ્આનય પત્રમ ્ત ેતારકયષ્યકત વાકહનીમ ્૨ 

જાિકમિ ના૭હમ ્સ્વકપકમ તતૈવા૭યિમ ્કવકચન્તયન ્

ઇકત એવમ્ અપ્રવી ત્પ્રાત્રા શત્રુક્નો૭કપ પ્રચોકતતઃ ૩ 

ઇકત સમ્વતતો રવેમ્ અન્યોન્યમ્ નર કસમ્હયોઃ 

આિમ્ય પ્રાઞ્િકલઃ િાલ ેિુહો પરતમ ્અપ્રવીત્ ૪ 

િકચ્ચત્ સુિમ ્નતી તીર ેઅવાત્સીઃ િાિુત્સ્ત શવિરીમ્ 

િકચ્ચ ત્ત ે સહ સૈન્ય સ્ય તવ સવિમ ્અનામયમ ્૫ 

િુહસ્ય તત ્ત ુવચનમ્ શુ્રત્વા સ્નહેાત્ ઉતીકરતમ ્

રામ સ્ય અનુવશો વાક્યમ્ પરતો૭કપ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૬ 

સુિા નઃ શવિરી રાિન્ પૂકિતા શ્ચા૭કપ ત ેવયમ ્

િમ્િામ ્ત ુનૌકપ પિહ્વીકપ તાિશાઃ સમ્તારયન્તુ નઃ ૭ 

તતો િુહઃ સમ્ત્વકરતઃ શુ્રત્વા પરત શાસનમ ્

પ્રકત પ્રકવશ્શ્ય નિરમ ્તમ્ જ્ઞાકત િનમ્ અપ્રવીત્ ૮ 

ઉકત્તષ્ટત પ્રપુત્યત્વમ્ પત્રમ્ અસ્ત ુચ વઃ સતા 

નાવઃ સમ૭નુિષિત્વમ ્તારકયષ્યામ વાકહનીમ ્૯ 

ત ેતતોક્તાઃ સમુત્તાય ત્વકરતા રાિ શાસનાત ્

પઞ્ચ નાવામ્ શતાન્યા૭૭શુ સમાકનન્યુઃ સમન્તતઃ ૧0 

અન્યાઃ સ્વકસ્તિ કવજ્ઞયેા મહા િમ્ટા તરા વરાઃ 

શોપમાનાઃ પતાકિકપ: યુક્ત વાતાઃ સુસમ્હતાઃ ૧૧ 

તતઃ સ્વકસ્તિ કવજ્ઞેયામ ્પાણ્ટુ િમ્પળ સમ્વ્રતુામ ્

સનકન્ત િોષામ્ િલ્યાણીમ્ િુહો નાવમ્ ઉપાહરત ્૧૨ 

તામ ્આરુરોહ પરતઃ શત્રુક્ન શ્ચ મહા પલઃ ૧૩ 

િૌસલ્યા ચ સુકમત્રા ચ યા શ્ચ અન્યા રાિ યોકષતઃ 

પુરોકહત શ્ચ તત્ પૂવિમ્ િુરવે પ્રાહ્મણા શ્ચ ય ે

અનન્તરમ ્રાિ તારા સ્તતૈવ શિટ આપણાઃ ૧૪ 

આવાસમ ્આતીપયતામ્ તીતિમ્ ચા૭પ્યવિાહતામ ્

પામ્ટાકન ચ આતતાનાનામ્ િોષ કસ્ત્રકતવમ્ અસ્પ્રુશત્ ૧૫ 

પતાકિન્ય સ્ત ુતા નાવઃ સ્વયમ ્તાશ:ૈ અકતકષ્ટતાઃ 

વહન્ત્યો િનમ્ આરૂટમ્ તતા સમ્પતેુર ્આશિુાઃ ૧૬ 

નારીણામ્ અકપપૂણાિ સ્તુ િાકશ્ચત્ િાકશ્ચ ચ્ચ વાકિનામ્ 

િકશ્ચત્ અત્ર વહકન્ત સ્મ યાનયકુ્યમ્ મહા તનમ ્૧૭ 

તાઃ સ્મ િત્વા પરમ્ તીરમ્ અવરોપ્ય ચ તમ્ િનમ ્
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કનવ્રતુ્તાઃ િામ્ટ કચત્રાકણ કરયન્તે તાશ પન્તુકપઃ ૧૮ 

સવિૈયન્તા સ્તુ િજા િજા૭૭રોહૈઃ પ્રચોકતતાઃ 

તરન્તઃ સ્મ પ્રિાશન્તે સ ત્વજા ઇવ પવિતાઃ ૧૯ 

નાવ: ચ આરુરુહુ: ત ુઅન્યે પ્લવ:ૈ તેરુ: તતા૭પર ે

અન્યે િુમ્પ િટૈ: તેરુ અન્યે તેરુ શ્ચ પાહુકપઃ ૨0 

સા પણુ્યા ત્વકિની િમ્િામ ્તાશૈઃ સમ્તાકરતા સ્વયમ ્

મૈત્રે મુહૂતે પ્રયયૌ પ્રયાિ વનમ્ ઉત્તમમ્ ૨૧ 

આશ્વાસકયત્વા ચ ચમમૂ ્મહાત્મા   

કનવેશકયત્વા ચ યતોપિોષમ ્

ત્રષુ્ટમ્ પરત્વાિમ્ રુકષ પ્રવયિમ ્

રુકત્વ ક્વ્રતુઃ સન્ પરતઃ પ્રતસ્તે   ૨૨ 

સ પ્રાહ્મણ સ્ય આશ્રમ મપ્યુપેત્ય   

મહાત્મનો તેવ પુરોકહત સ્ય  

તતશિ રમ્યોટિ વુ્રક્ષ ષમ્ટમ્   

મહ ત્વનમ ્કવપ્ર વર સ્ય રમ્યમ ્  ૨૩ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિોન નવકતતમ સ્સિિ : 

નિત્તતમ સ્સર્ક : 

પરત્વાિ આશ્રમમ્ ત્રુષ્વા રોશાત્ એવ નરષિપઃ 

પલમ ્સવિમ ્અવસ્તાપ્ય િિામ સહ મકન્ત્રકપઃ ૧ 

પત્પ્યામ્ એવ કહ તમિજ્ઞો ન્યસ્ત શસ્ત્ર પકરચ્ચતઃ 

વસાનો વાસસી ક્ષૌમે પુરોતાય પુરોતસમ ્૨ 

તતઃ સમ્તશિને તસ્ય પરત્વાિ સ્ય રાિવઃ 

મકન્ત્રણ સ્તાન્ અવસ્તાપ્ય િિામ અનુ પુરોકહતમ ્૩ 

વકસષ્ટમ ્અત ત્રુષ્વૈવ પરત્વાિો મહા તપાઃ 

સમ્ચચાલ આસનાત્ તણૂિમ્ કશષ્યાન્ અક્યિમ ્ઇકત પ્રુવન્ ૪ 

સમાિમ્ય વકસષ્ટેન પરતેના અકપવાકતતઃ 

અપુત્યત મહા તજેાઃ સુતમ્ તશરત સ્ય તમ્ ૫ 

તાપ્યામ્ અક્યિમ્ ચ પાત્યમ્ ચ તત્ત્વા પશ્ચાત્ પલાકન ચ 

આનુપવૂ્યાિ ચ્ચ તમિજ્ઞઃ પપ્રચ્ચ િુશલમ ્િુલે ૬ 

અયોત્યાયામ ્પલે િોશ ેકમત્રેષુ અકપ ચ મકન્ત્રષુ 

જાનન્ તશરતમ્ વ્રતુ્તમ્ ન રાજાનમ્ ઉતાહરત્ ૭ 

વકસષ્ટો પરત શ્ચ એનમ ્પપ્રચ્ચતુ ર૭નામયમ ્

શરીર ેઅકક્ન ષ ુવ્રુક્ષે ષ ુકશષ્યે ષુ મ્રુિ પકક્ષ ષુ ૮ 

તતા ઇકત તત્ પ્રકતજ્ઞાય પરત્વાિો મહા તપાઃ 
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પરતમ ્પ્રત્યુવાચ ઇતમ્ રાિવ સ્નહે પન્તનાત્ ૯ 

કિમ્ ઇહ આિમને િાયિમ્ તવ રાજ્યમ ્પ્રશાસતઃ 

એતત્ આચક્ષ્વ મે સવિમ ્ન કહ મે શુત્યતે મનઃ ૧0 

સુષુવે અયમ ્અકમત્રક્નમ્ િૌસલ્યા૭૭નન્ત વતિનમ્  

પ્રાત્રા સહ સ પાયો ય કશ્ચરમ્ પ્રવ્રાકિતો વનમ ્૧૧  

કનયકુ્તઃ સ્ત્રી કનયુક્તને કપત્રા યો અસૌ મહા યશાઃ 

વન વાસી પવ ઇકત ઇહ સમાઃ કિલ ચતતુિશ ૧૨ 

િકચ્ચન્ ન તસ્ય અપાપ સ્ય પાપમ ્િતુિમ્ ઇહ ઇચ્ચકસ 

અિમ્ટિમ ્પોક્તુ મના રાજ્યમ્ તસ્ય અનિુ સ્ય ચ ૧૩ 

એવમ્ ઉક્તો પરત્વાિમ્ પરતઃ પ્રત્યુવાચ હ 

પયિ૭શુ્ર નયનો તુઃિાત્ વાચા સમ્સજ્જમાનયા ૧૪ 

હતો૭કસ્મ યકત મામ ્એવમ્ પિવાન્ અકપ મન્યતે 

મત્તો ન તોષમ ્આશમ્િે  નૈવમ ્મામ ્અનશુાકત કહ ૧૫ 

ન ચતૈ કતષ્ટમ્ માતા મે યત્ અવોચન્ મત૭ન્તર ે

ના૭હમ ્એતેન તુષ્ટ શ્ચ ન ત ત્વચનમ્ આતતે ૧૬ 

અહમ ્ત ુતમ્ નર વ્યારમ્ ઉપયાતઃ પ્રસાતિઃ 

પ્રકતનેતુમ ્અયોત્યામ્ ચ પાતૌ તસ્ય અકપવકન્તતુમ્ ૧૭ 

ત્વમ ્મામ ્એવમ્ િતમ ્મત્વા પ્રસાતમ ્િતુિમ્ અહિકસ 

શમ્સ મે પિવન્ રામઃ િ સમ્પ્રકત મહી પકતઃ ૧૮ 

વકસષ્ટા૭૭કતકપ: રુકત્વકક્પ: યાકચતો પિવામ્ સ્તત: 

ઉવાચ તમ્ પરત્વાિઃ પ્રસાતા ત્પરતમ્ વચઃ ૧૯ 

ત્વ ય્યતેત્ પરુુષ વ્યાર યુક્તમ્ રાિવ વમ્શિ ે

િુરુ વ્રુકત્ત તિમ શ્ચૈવ સાતનૂામ્ અનયુાકયતા ૨0 

જાન ેચ એતન્ મનઃ સ્તમ્ ત ેત્રટુી િરણમ ્અકસ્ત્વકત 

અપ્રુચ્ચમ ્ત્વામ્ તવ અત્ય૭તિમ્ િીકતિમ ્સમ૭કપવતિયન્ ૨૧ 

જાન ેચ રામમ્ તમિજ્ઞમ ્સ સીતમ ્સહ લક્ષ્મણમ ્ 

અસૌ વસકત ત ેપ્રાતા કચત્રિૂટે મહા કિરૌ ૨૨ 

શ્વ:  ત ુિન્તા૭કસ તમ્ તેશમ્ વસા૭ત્ય સહ મકન્ત્રકપઃ 

એતમ્ મે િુરુ સપુ્રાજ્ઞ િામમ ્િામા૭તિ િોકવત ૨૩ 

તત:  તતા ઇકત એવમ્ ઉતાર તશિનઃ   

પ્રતીત રૂપો પરતો અપ્રવીત્ વચઃ 

ચિાર પુકત્તમ્ ચ તતા મહા૭૭શ્રમ ે 

કનશા કનવાસાય નરાકતપા૭ત્મિઃ  ૨૪ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે નવકતતમ સ્સિિ : 
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એર્ નિત્તતમ સ્સર્ક : 

રુત પુકત્તમ ્કનવાસાય તતૈવ સ મકુન સ્તતા 

પરતમ ્િૈિયી પતુ્રમ ્આકતત્યેન ન્યમન્ત્રયત્ ૧ 

અપ્રવીત્ પરત: ત ુએનમ્ નન ુઇતમ્ પવતા રુતમ ્

પાત્યમ ્અક્યિમ્ તતા૭૭કતત્યમ્ વન ેયત્ ઉપપત્યતે ૨ 

અતો વાચ પરત્વાિો પરતમ્ પ્રહસન્ ઇવ 

જાન ેત્વામ ્પ્રીકત સમ્યકુ્તમ્ તુષ્ય ે સ્ત્વમ ્યને િેનકચત્ ૩ 

સેનાયા ત ુતવ એતસ્યાઃ િતુિમ્ ઇચ્ચાકમ પોિનમ ્

મમ પ્રીકત યિતા રૂપા ત્વમ્ અહો મનિુ ષિપ ૪ 

કિમ૭તિમ્ ચા૭કપ કનકક્ષપ્ય તૂર ેપલમ ્ઇહા૭૭િતઃ 

િસ્માન્ ન ઇહ ઉપયાતો૭કસ સ પલઃ પરુુષ ષિપ ૫ 

પરતઃ પ્રત્યુવા ચેતમ ્પ્રાઞ્િકલ સ્તમ ્તપો તનમ ્

સ સૈન્યો ન ઉપયાતો૭કસ્મ પિવન્ પિવ ત્પયાત્ ૬ 

રાજ્ઞા ચ પિવ કન્નત્યમ્ રાિ પુત્રેણ વા સતા  

યત્નત: પકરહતિવ્યા કવષયેષુ તપકસ્વન: ૭ 

વાકિ મુક્યા મનુષ્યા શ્ચ મત્તા શ્ચ વર વારણાઃ 

પ્રચ્ચાત્ય મહતીમ ્પૂકમમ્ પિવન્ અનુયાકન્ત મામ ્૮ 

ત ેવ્રુક્ષાન્ ઉતિમ્ પકૂમમ ્આશ્રમેષ ુઉટજામ્ સ્તતા 

ન કહમ્સ્યુર ્ઇકત તેના૭હમ્ એિ એવ સમાિત: ૯ 

આનીયતામ ્ઇતઃ સનેા ઇકત  આજ્ઞપ્તઃ પરમકષિણા 

તત સ્ત ુચરે પરતઃ સેનાયાઃ સમુપાિમમ્ ૧0 

અકક્ન શાલામ્ પ્રકવશ્શ્યા૭ત પીત્વા આપઃ પકરમ્રજુ્ય ચ 

આકતત્ય સ્ય કરયા હેતો કવિશ્વિમાિણમ્ આહ્વયત્ ૧૧ 

આહ્વયે કવશ્વિમાિણમ ્અહમ્ ત્વષ્ટારમ ્એવ ચ 

આકતત્યમ ્િતુિમ્ ઇચ્ચાકમ તત્ર મે સકમ્વતીયતામ ્૧૨ 

આહ્વયે લોિપાલામ ્સ્ત્રીન્ તેવાન્ શર મુિામ ્સ્તતા  

આકતત્યમ ્િતુિમ્ ઇચ્ચાકમ તત્ર મે સકમ્વતીયતામ ્૧૩ 

પ્રાિ્ સ્રોતસ શ્ચ યા નત્યઃ પ્રત્યિ્ સ્રોતસ એવ ચ 

પ્રુકતવ્યામ ્અન્તકરક્ષે ચ સમાયાન્તુ અત્ય સવિશઃ ૧૪ 

અન્યા સ્સ્રવમ્ત ુમૈરયેમ ્સુરા મ૭ન્યા સ્સુકનકષ્ટતામ્  

અપરા શ્ચોતિમ્ શીત કમક્ષુ િામ્ટ રસોપમમ્ ૧૫ 

આહ્વયે તેવ િમ્તવાિન્ કવશ્વાવસ ુહ હા હુ હૂન્  

તત ૈવા૭પ્સરસો તેવી િમ્તવી શ્ચા૭કપ સવિશ: ૧૬ 

રુતાચીમ્ અત કવશ્વાચીમ ્કમશ્રિેશીમ્ અલમ્પસુામ ્
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નાિતમ્તામ્ ચ હેમામ ્ચ સોમામ ્અકત્ર રુત સ્તલામ્ ૧૭ 

શરમ ્યા શ્ચોપકતષ્ટકન્ત પ્રહ્માણમ્ યા શ્ચ યોષત: (પાકમની:) 

સવાિ સ્તમુ્પરુુણા સાતિમ ્આહ્વયે સ પકરચ્ચતાઃ ૧૮ 

વનમ ્િુરુષુ ય કત્તવ્યમ ્વાસો પૂષણ પત્રવત ્

કતવ્ય નારી પલમ ્શશ્વ ત્તત્ િૌપેરમ ્ઇહૈવ ત ુ૧૯ 

ઇહ મે પિવાન્ સોમો કવતત્તામ્ અન્નમ ્ઉત્તમમ ્

પક્ષ્યમ્ પોજ્યમ ્ચ ચોષ્યમ્ ચ લેહ્યમ ્ચ કવકવતમ ્પહુ ૨0 

કવકચત્રાકણ ચ માલ્યાકન પાતપ પ્રચ્યુતાકન ચ 

સુરા૭૭તીકન ચ પેયાકન મામ્સાકન કવકવતાકન ચ ૨૧ 

એવમ્ સમાકતના યકુ્ત સ્તિેસા પ્રકતમેન ચ 

શીક્ષા સ્વર સમાયકુ્તમ ્તપસા ચા૭પ્રવીન્ મુકનઃ ૨૨ 

મનસા ત્યાયત સ્તસ્ય પ્રાઙ્મુિ સ્ય રુતામ્િલેઃ 

આિક્મ ુસ્તાકન સવાિકણ તૈવતાકન પ્રુતક્પ્રતુિ્ ૨૩ 

મલયમ ્તતુિરમ ્ચૈવ તતઃ સ્વતે નતુો૭કનલઃ 

ઉપસ્પ્રુશ્શ્ય વવૌ યુક્ત્યા સુકપ્રયા૭૭ત્મા સુિઃ કશવઃ ૨૪ 

તતો૭પ્ય વષિન્ત િના કતવ્યાઃ િુસુમ વ્રુષ્ટયઃ 

કતવ્ય તુન્તુકપ િોષ શ્ચ કતક્ષુ સવાિસ ુશુશુ્રવ ે૨૫ 

પ્રવવુ શ્ચોત્તમા વાતા નનુ્રતુ શ્ચા૭પ્સરો િણાઃ 

િિુ શ્ચ તેવ િન્તવાિ વીણા પ્રમુમુચુઃ સ્વરાન્ ૨૬ 

સ શપ્તો ત્યામ્ ચ પૂકમમ ્ચ પ્રાકણનામ ્શ્રવણાકન ચ 

કવવેશો ચ્ચાકરતઃ િક્ષ્ણઃ સમો લય િુણાકન્વતઃ ૨૭ 

તકસ્મન્ ઉપરતે શપ્ત ેકતવ્ય ેશ્રોત્ર સુિે નુ્રણામ ્

તતશિ પારતમ ્સૈન્યમ ્કવતાનમ્ કવશ્વિમિણઃ ૨૮ 

પપૂવ કહ સમા પકૂમઃ સમન્તાત્ પમ્ચ યોિના  

શાત્વલ ૈપિહુકપ શ્ચન્ના નીલ વૈટૂયિ સકન્નપૈઃ ૨૯ 

તકસ્મન્ કપલ્વાઃ િકપત્તા શ્ચ પનસા પીિ પૂરિાઃ 

આમલક્યો પપૂવ ુશ્ચ ચતૂા શ્ચ પલ પષૂણાઃ ૩0 

ઉત્તરપે્યઃ િુરુપ્ય શ્ચ વનમ્ કતવ્યોપ પોિવત ્

આિિામ નતી કતવ્યા તીરિ ૈપિહુકપ વ્રુિતા ૩૧ 

ચતુ શ્શ્શાલાકન શપુ્રાકણ શાલા શ્ચ િિ વાકિનામ્ 

હમ્યિ પ્રાસાત સમ્પાતા સ્તોરણાકન શુપાકન ચ ૩૨ 

કસત મેિ કનપમ્ ચા૭કપ રાિ વેશ્શ્મ સુતોરણમ ્

શુક્લ માલ્ય રુતા૭૭િારમ્ કતવ્ય િન્ત સમુકક્ષતમ્ ૩૩ 

ચતુરસ્ર મસમ્પાતમ્ શય ના૭૭સન યાનવત્ ૩૪ 
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કતવ્યઃૈ સવિ રસ ૈયુિક્તમ્ કતવ્ય પોિન વસ્ત્રવત ્

ઉપિકલ્પત સવાિ૭ન્નમ્ તૌત કનમિલ પાિનમ્ ૩૫ 

ક્લુપ્ત સવાિ૭૭સનમ્ શ્રીમત્ સ્વાસ્તીણિ શયનોત્તમમ ્

પ્રકવવેશ મહા પાહુ ર૭નુજ્ઞાતો મહકષિણા 

વેશ્શ્મ ત ત્રત્નસમ્પૂણિમ્ પરતઃ િૈિયી સુતઃ ૩૬ 

અનુિક્મુ શ્ચ તમ્ સવે મકન્ત્રણઃ સ પુરોકહતાઃ 

પપૂવ ુશ્ચ મતુા યકુ્તા તમ્ ત્રુષ્વા વશે્શ્મ સકમ્વકતમ ્૩૭ 

તત્ર રાજા૭૭સનમ્ કતવ્યમ્ વ્યિનમ્ ચત્રમ ્એવ ચ 

પરતો મકન્ત્રકપઃ સાતિમ ્અપ્યવતિત રાિવત્ ૩૮ 

આસનમ ્પિૂયા માસ રામાયા૭કપપ્રણમ્ય ચ 

વાલ વ્યિનમ્ આતાય ન્યષીત ત્સકચવા૭૭સને ૩૯ 

આનુપવૂ્યાિન ્કનષેતુ શ્ચ સવે મકમ્ત્ર પુરોકહતાઃ 

તતઃ સેનાપકતઃ પશ્ચાત્ પ્રશાસ્તા ચ કનષેતતુઃ ૪0 

તત સ્તત્ર મુહૂતેન નત્યઃ પાયસ િતિમાઃ 

ઉપાકતષ્ટન્ત પરતમ ્પરત્વાિ સ્ય શાસનત્ ૪૧ 

તાસામ્ ઉપયતઃ િૂલમ ્પામ્ટુ મ્રુકત્તિ લેપનાઃ 

રમ્યા શ્ચા૭વસતા કતવ્યા પ્રહ્મણ સ્તુ પ્રસાતજાઃ ૪૨ 

તેનૈવ ચ મુહૂતેન કતવ્યા૭૭પરણ પૂકષતાઃ 

આિુ કવિમ્શકત સાહસ્રા પ્રાહ્મણા પ્રકહતાઃ કસ્ત્રયઃ ૪૩ 

સુવણિ મકણ મુક્તને પ્રવાળેન ચ શોકપતાઃ 

આિુ કવિમ્શકત સાહસ્રાઃ િુપેર પ્રકહતાઃ કસ્ત્રયઃ ૪૪ 

યાકપ રુિહીતઃ પુરુષઃ સોન્માત ઇવ લક્ષ્યત ે

આિુ કવિમ્શકત સાહસ્રા નન્તના૭તપ્સરો િણાઃ ૪૫ 

નારત સ્તમુ્પુરુ િોપઃ પ્રવરા: સૂયિ વચિસઃ 

એતે િન્તવિ રાજાનો પરતસ્યા૭રતો િિુઃ ૪૬ 

અલમ્પુસા કમશ્રિેશી પણુ્ટરીિા૭ત વામના 

ઉપાન્રુત્યમ ્સ્તુ પરતમ ્પરત્વાિ સ્ય શાસનાત ્૪૭ 

યાકન માલ્યાકન તેવેષ ુયાકન ચતૈ્રરતે વન ે

પ્રયાિે તાન્ય૭ત્રુશ્શ્યન્ત પરત્વાિ સ્ય તિેસા ૪૮ 

કપલ્વા માતિકમ્િિા આસન્ શમ્યા રાહા કવપીતિાઃ 

અશ્વત્તા નતિિા શ્ચા૭૭સન્ પરત્વાિ સ્ય શાસનાત્ ૪૯ 

તતઃ સરળ તાળા શ્ચ કતલિા નક્ત માલિાઃ 

પ્રહ્રષુ્ટા સ્તત્ર સમ્પેતુઃ િુપ્જા પતૂ્વા૭ત વામનાઃ ૫0 

કશમ્શપા૭૭મલિી િમ્પૂ યાિ શ્ચા૭ન્યાઃ િાનને લતાઃ 
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પ્રમતા કવરહમ ્રુત્વા પરત્વાજા૭૭શ્રમ૭ેવસન્ ૫૧ 

સુરા સ્સુરાપાઃ કપપત પાયસમ્ ચ પુપુકક્ષતાઃ 

મામ્સ કનચ સમુેત્યાકન પક્ષ્યન્તામ્ યાવ કતચ્ચત ૫૨  

ઉચ્ચાત્ય સ્નાપયકન્ત સ્મ નતી તીરષેુ વલ્િુષ ુ

અપ્યેિમ ્એિમ ્પુરુષમ ્પ્રમતાઃ સપ્ત ચાષ્ટ ચ ૫૩ 

સમ્વાહન્ત્યઃ સમાપેતુ નાિયો રુકચર લોચનાઃ 

પકરમ્રજુ્ય તતા૭ન્યોન્યમ્ પાયયકન્ત વરાઙ્કનાઃ ૫૪ 

હયાન ્િજાન્ િરાન્ ઉષ્ટર ામ્ સ્તતૈવ સુરપેઃ સુતાન ્

અપોિયન્ વાહનપા સ્તેષામ્ પોજ્યમ ્યતા કવકત ૫૫ 

ઇક્ષૂમ્ શ્ચ મતુ લાજા0 શ્ચ પોિયકન્ત સ્મ વાહનાન ્

ઇક્ષ્વાિુ વર યોતાનામ ્ચોતયન્તો મહા પલાઃ ૫૬ 

ના૭શ્વ પન્તો૭શ્વમ્ આજાના ન્ન િિમ ્િુ0િર રહઃ 

મત્ત પ્રમત્ત મુકતતા ચમૂઃ સા તત્ર સમ્પપૌ ૫૭ 

તકપિતા સવિ િામ ૈસ્તે રક્ત ચન્તન રૂકષતાઃ 

અપ્સરો િણ સમ્યકુ્તાઃ સૈન્યા વાચમ ્ઉતૈરયન્ ૫૮ 

નૈવા૭યોત્યામ્ િકમષ્યામો ન િકમષ્યામ તણ્ટિાન ્

િુશલમ ્પરત સ્યા૭સ્ત ુરામ સ્યા૭સ્તુ તતા સુિમ ્૫૯ 

ઇકત પાતાત યોતા શ્ચ હ સ્ત્ય૭શ્વા રોહ પન્તિાઃ 

અનાતા સ્તમ ્કવકતમ્ લપ્ત્વા વાચમ ્એતામ ્ઉતૈરયન્ ૬0 

સમ્પ્રહ્રષુ્ટા કવનતેુ સ્ત ેનરા સ્તત્ર સહસ્રશઃ 

પરત સ્યા૭નુયાતારઃ સ્વિે૭યમ ્ઇકત ચા૭પ્રુવન્ ૬૧ 

નુ્રત્યકમ્ત સ્મ હસકમ્ત સ્મ િાયકમ્ત સ્મ ચ સૈકનિા: 

સમમ્તાત્ પકરતાવકમ્ત માલ્યોપતેા સ્સહસ્રશ: ૬૨ 

તતો પુક્તવતામ ્તષેામ ્ત તન્નમ ્અમ્રતુોપમમ્ 

કતવ્યાન્ ઉત્વીક્ષ્ય પક્ષ્યામ્ સ્તાન્ અપવ ત્પક્ષણ ેમકતઃ ૬૩ 

પ્રેષ્યા શ્ચેય શ્ચ વત્વ શ્ચ પલસ્તા શ્ચ સહસ્રશ: 

પપૂવ ુસ્તે પ્રુશમ ્ત્રુપ્તાઃ સવે ચા૭૭હત વાસસઃ ૬૪ 

િુમ્િરા શ્ચ િરો ષ્ટર  શ્ચ િો૭શ્વા શ્ચ મ્રુિ પકક્ષણઃ 

પપૂવુઃ સુપ્રુતા સ્તત્ર ના૭ન્યો હ્ય૭ન્યમ ્અિલ્પયત્ ૬૫ 

ના૭શુક્લ વાસા સ્તત્રા૭૭સીત્ ક્ષુકતતો મકલનો૭કપ વા 

રિસા ત્વસ્ત િેશો વા નરઃ િકશ્ચ તત્રુશ્શ્યત  ૬૬ 

આિ ૈશ્ચા૭કપ ચ વારાહૈ કનિષ્ટાન વર સમ્ચયૈઃ 

પલ કનયૂિહ સકમ્સત્તૈઃ સપૂૈ િિ ન્ત રસા૭કન્વતૈઃ ૬૭ 

પુષ્પ ત્વિવતીઃ પૂણાિઃ શુક્લસ્યા૭ન્નસ્ય ચા૭કપતઃ 
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તત્રુશ ુકવિકસ્મતા સ્તત્ર નરા લૌહીઃ સહસ્રશઃ ૬૮ 

પપૂવ ુવિન પાશ્વષે ુિૂપાઃ પાયસ િતિમાઃ 

તા શ્ચ િામ તુિા િાવો ત્રુમા શ્ચા૭૭સન્ મતુ શ્શ્ચ્યુતઃ ૬૯ 

વાપ્યો મૈરયે પૂણાિ શ્ચ મ્રષુ્ટ મામ્સ ચયૈ વ્રુિતાઃ 

પ્રતપ્ત કપટર ૈશ્ચા૭કપ માિિ  માયૂર િૌકુ્કટૈઃ ૭0 

પાત્રીણામ ્ચ સહસ્રાકણ સ્તાલીનામ્ કનયુતાકન ચ  

ન્યપુિતાકન ચ પાત્રાકણ શાત િુમ્પ મયાકન ચ ૭૧ 

સ્તાલ્યઃ િુમ્પ્યઃ િરમ્પ્ય શ્ચ તકત પૂણાિઃ સુસમ્સ્રુતાઃ 

યૌવન સ્ત સ્ય િૌરસ્ય િકપત્ત સ્ય સુિકન્તનઃ  ૭૨ 

હ્રતાઃ પૂણાિ રસાલ સ્ય તત્નઃ શ્વેત સ્ય ચા૭પર ે

પપૂવુઃ પાયસ સ્યા૭ન્તે શિિરાયા શ્ચ સમ્ચયાઃ ૭૩ 

િલ્િામ ્શ્ચૂણિ િષાયામ્ શ્ચ સ્નાનાકન કવકવતાકન ચ 

તત્રુશ ુપાિિનસ્તાકન તીતેષુ સકરતામ ્નરાઃ ૭૪ 

શુક્લાન્ અમ્શુમત શ્ચા૭કપ તન્ત તાવન સમ્ચયાન ્

શુક્લામ ્શ્ચન્તન િલ્િામ ્શ્ચ સમુત્િે ષ્વ૭વકતષ્ટતઃ ૭૫ 

તપિણાન્ પકરમ્રષુ્ટામ ્શ્ચ વાસસામ ્ચા૭કપ સમ્ચયાન ્

પાતુિોપાનહામ્ ચૈવ યકુ્માકન ચ સહસ્રશઃ ૭૬ 

અમ્િનીઃ િઙ્કતાન્ િૂચાિમ્ શ્ચત્રાકણ ચ તનૂકમ્ષ ચ 

મમિ ત્રાણાકન કચત્રાકણ શયના ન્યા૭૭સનાકન ચ ૭૭ 

પ્રકતપાન હ્રતાન્ પૂણાિન ્િરો ષ્ટર  િિ વાકિનામ્ 

અવિાહ્ય સુતીતાિમ ્શ્ચ હ્રતાન્ સોત્પલ પુષ્િરાન્ ૭૮ 

આિાશ વણિ પ્રકતમાન્ સ્વચ્ચ તોયાન્ સુિ પ્લવાન ્

નીલ વટૂૈયિ વણાિમ્ શ્ચ મ્રુતૂન્ યવસ સમ્ચયાન્ ૭૯ 

કનવાિપ અતાિન્ પશૂનામ ્ત ેતત્રુશ ુસ્તત્ર સવિશઃ ૮0 

વ્યસ્મયન્ત મનુષ્યા સ્તે સ્વપ્ન િલ્પમ ્ત તત્પતુમ ્

ત્રુષ્વા૭૭કતત્યમ ્રુતમ્ તાત્રુ ક્પરત સ્ય મહકષિણા ૮૧ 

ઇ ત્યેવમ્ રમમાણાનામ ્તેવાનામ્ ઇવ નન્તને 

પરત્વાજા૭૭શ્રમ ેરમ્ય ેસા રાકત્ર વ્યિત્યવતિત ૮૨ 

પ્રકતિક્મ ુશ્ચ તા નત્યો િન્તવાિ શ્ચ યતા૭૭િતમ ્

પરત્વાિમ ્અનુજ્ઞાપ્ય તા શ્ચ સવાિ વરામ્િનાઃ ૮૩ 

ત તૈવ મત્તા મકતરોત્િટા નરા:  

ત તૈવ કતવ્યા૭િરુ ચન્તનોકક્ષતાઃ 

તતૈવ કતવ્યા કવકવતાઃ સ્રિુત્તમાઃ 

પ્રુત ક્પ્રિીણાિ મનિુઃૈ પ્રમકતિતાઃ  ૮૪ 
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ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિ નવકતતમ સ્સિિ : 

ત્વિ નિત્તતમ સ્સર્ક : 

તત સ્તામ ્રિનીમ ્ઉષ્ય પરતઃ સપકરચ્ચતઃ 

રુતા૭૭કતત્યો પરત્વાિમ ્િામા૭તકપિિામ હ ૧ 

તમ્ રુકષઃ પુરુષ વ્યારમ્ પ્રેક્ષ્ય પ્રાઞ્િકલમ્ આિતમ ્

હુતા૭કક્નહોત્રો પરતમ ્પરત્વાિો૭પ્ય પાષત ૨ 

િકચ્ચત૭ત્ર સુિા રાકત્ર સ્તવા૭સ્મકત્વષય ેિતા 

સમર સ્તે િનઃ િકચ્ચત્ આકતત્યે શમ્સ મે૭નિ ૩ 

તમ્ ઉવાચ અ0િકલમ્ રુત્વા પરતો૭કપ પ્રણમ્ય ચ 

આશ્રમાત્ અકપ કનષ્રાન્તમ્ રુકષમ્ ઉત્તમ તિેસમ ્૪ 

સુિ ઉકષતો૭કસ્મ પિવન્ સમર પલ વાહનઃ 

તકપિતઃ સવિ િામ ૈશ્ચ સામાત્યો પલવ ત્ત્વયા ૫ 

અપેત ક્લમ સમ્તાપાઃ સુપક્ષ્યાઃ સપુ્રકતશ્રયાઃ 

અકપ પ્રેષ્યાન્ ઉપાતાય સવે સ્મ સુસુિોકષતાઃ ૬ 

આમન્ત્રય૭ેહમ ્પિવન ્િામમ્ ત્વામ ્રુકષ સત્તમ 

 સમીપમ ્પ્રકસ્તતમ્ પ્રાતુ: મૈત્રેણ ઈક્ષસ્વ ચક્ષષુા ૭ 

 આશ્રમમ્ તસ્ય તમિજ્ઞ તાકમિિ સ્ય મહાત્મનઃ 

 આચક્ષ્વ િતમો માિિ ઃ કિયાન્ ઇકત ચ શમ્સ મે ૮ 

 ઇકત પ્રષુ્ટ સ્ત ુપરતમ ્પ્રાત્રુ તશિન લાલસમ ્

 પ્રત્યુવાચ મહા તજેા: પરત્વાિો મહા તપાઃ ૯ 

 પરત અતિ ત્રુતીયેષુ યોિનેષુ અિને વન ે

 કચત્રિૂટો કિકર સ્તત્ર રમ્ય કનતિર િાનનઃ ૧0 

 ઉત્તરમ ્પાશ્વિમ ્આસાત્ય તસ્ય મન્તાકિની નતી 

 પુકષ્પત ત્રુમ સમ્ચન્ના રમ્ય પુકષ્પત િાનના ૧૧ 

 અનન્તરમ ્ત ત્સકરત કશ્ચત્રિૂટ શ્ચ પવિતઃ 

 તયો: પણિિુટી તાત તત્ર તૌ વસતો ત્રુવમ્ ૧૨ 

 તકક્ષણ ેનૈવ માિેણ સવ્ય તકક્ષણમ ્એવ ચ 

 િિ વાકિ રતા િીણાિમ ્વાકહનીમ ્વાકહની પત ે

 વાહયસ્વ મહા પાિ તતો ત્રક્ષ્યકસ રાિવમ્ ૧૩ 

 પ્રયાણમ્ ઇકત ચ શુ્રત્વા રાિ રાિ સ્ય યોકષતઃ 

 કહત્વા યાનાકન યાના૭હાિ પ્રાહ્મણમ્ પયિવારયન્ ૧૪ 

 વેપમાના રુશા તીના સહ તવે્યા સુકમત્રયા 

 િૌસલ્યા તત્ર િરાહ િરાપ્યામ્ ચરણૌ મનુેઃ ૧૫ 

 અસમ્રુત્તેન િામને સવિ લોિ સ્ય િકહિતા 
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 િૈિેયી તસ્ય િરાહ ચરણૌ સવ્યપત્રપા ૧૬ 

 તમ્ પ્રતકક્ષણમ્ આિમ્ય પિવન્તમ્ મહા મુકનમ્ 

 અતૂરાત્ પરત સ્ય એવ તસ્તૌ તીન મના: તતા ૧૭ 

 તતઃ પપ્રચ્ચ પરતમ્ પરત્વાિો ત્રટુ વ્રતઃ 

 કવશેષમ ્જ્ઞાતુમ્ ઇચ્ચાકમ માત્રૂણામ્ તવ રાિવ ૧૮ 

 એવમ્ ઉક્ત સ્તુ પરતો પરત્વાિને તાકમિિઃ 

 ઉવાચ પ્રાઞ્િકલ પૂિત્વા વાક્યમ્ વચન િોકવતઃ ૧૯ 

 યામ્ ઇમામ ્પિવન્ તીનામ્ શોિાન્ અશન િકશિતામ ્

 કપતુ કહિ  મકહષીમ ્તેવીમ્ તેવતામ્ ઇવ પશ્શ્યકસ ૨0 

 એષા તમ્ પરુુષ વ્યારમ ્કસમ્હ કવરાન્ત િાકમનમ ્

 િૌસલ્યા સષુુવ ેરામમ્ તાતારમ્ અકતકત યિતા ૨૧ 

 અસ્યા વામ પિુમ ્કિષ્ટા યા એષા કતષ્ટકત તમુિનાઃ 

 િકણિિાર સ્ય શાિા ઇવ શીણિ પુષ્પા વના૭ન્તર ે૨૨ 

 એતસ્યા: તૌ સુતૌ તવે્યાઃ િુમારૌ તેવ વકણિનૌ 

 ઉપૌ લક્ષ્મણ શત્રુક્નૌ વીરૌ સત્ય પરારમૌ ૨૩ 

 યસ્યાઃ રુતે નર વ્યારૌ જીવ નાશમ્ ઇતો િતૌ 

 રાજા પુત્ર કવહીન શ્ચ સ્વિિમ્ તશરતો િતઃ ૨૪ 

 રોતનામ ્અરુત પ્રજ્ઞામ ્ત્રુપ્તામ્ સુપિ માકનનીમ્  

 ઐશ્વયિ િામામ ્િૈિેયીમ ્અના૭૭યાિમ ્આયિ રૂકપણીમ ્૨૫ 

 મમ એતામ ્માતરમ ્કવકત્ત નુ્રશમ્સામ્ પાપ કનશ્ચયામ ્

 યતો મલૂમ ્કહ પશ્શ્યાકમ વ્યસનમ્ મહત્ આત્મનઃ ૨૬ 

 ઇત્યુ ક્ત્વા નર શાતૂિલો પાષ્પ િત્િતયા કિરા 

 સ કનશશ્વાસ તામ્રા૭ક્ષો રુત્તો નાિ ઇવ શ્વસન્ ૨૭ 

 પરત્વાિો મહકષિ સ્તમ ્પ્રુવન્તમ્ પરતમ ્તતા 

 પ્રત્યુવાચ મહાપુકત્ત: ઇતમ્ વચનમ ્અતિવત્ ૨૮ 

 ન તોષેણા૭વિન્તવ્યા િૈિેયી પરત ત્વયા ૨૯ 

 રામ પ્રવ્રાિનમ્ હ્યતેત્ સુિોતિિમ્ પકવષ્યકત 

તવેાનામ ્તાનવાનામ ્ચ રુષીણામ ્પાકવતાત્મનામ્  

કહત મેવ પકવષ્ય કત્ત રામ પ્રવ્રાકિના કતહ ૩0 

 અકપવાત્ય ત ુસકમ્સત્તઃ રુત્વા ચ એનમ્ પ્રતકક્ષણમ્ 

 આમન્ય પરતઃ સૈન્યમ ્યજુ્યતામ્ ઇકત અચોતયત્ ૩૧ 

 તતો વાકિ રતાન્ યકુ્ત્વા કતવ્યાન્ હેમ પકરષ્રુતાન ્

 અત્યારોહત્ પ્રયાણા૭તી પહૂન્ પહુ કવતો િનઃ ૩૨ 

 િિ િન્યા િજા શ્ચૈવ હેમ િક્ષ્યાઃ પતાકિનઃ 
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 જીમૂતા ઇવ િમાિ૭ન્તે સિોષાઃ સમ્પ્રતકસ્તર ે૩૩ 

 કવકવતા ન્ય૭કપ યાનાકન મહાકન ચ લિૂકન ચ 

 પ્રયયુઃ સુમહા૭હાિકણ પાતૈ રવે પતાતયઃ ૩૪ 

 અત યાન પ્રવેિૈ સ્ત ુિૌસલ્યા પ્રમુિાઃ કસ્ત્રયઃ 

 રામ તશિન િાકિણ્યઃ પ્રયયુ મુિકતતા સ્તતા ૩૫ 

 ચમ્ત્રા૭િિ  તરુણા પાસામ ્કનયકુ્તામ્ કશકપિામ ્શુપામ ્

 આસ્તાય પ્રયયૌ શ્રીમાન્ પરતઃ સપકરચ્ચતઃ ૩૬ 

 સા પ્રયાતા મહા સનેા િિ વાકિ રત આિુલા 

 તકક્ષણામ્ કતશમ્ આવ્રુત્ય મહા મેિ ઇવ ઉકત્તતઃ ૩૭ 

 વનાકન ત ુવ્યકતરમ્ય િુષ્ટાકન મ્રુિ પકક્ષકપઃ 

િમ્િાયા: પર વેલાયામ ્કિકરષ્વ૭કપ નતીષુ ચ ૩૮ 

 સા સમ્પ્રહ્રષુ્ટ કત્વપ વાકિ યોતા 

કવત્રાસયન્તી મ્રુિ પકક્ષ સમ્િાન ્

 મહ ત્વનમ ્તત્ પ્રકતિાહમાના  

રરાિ સેના પરત સ્ય તત્ર   ૩૯ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે કત્વ નવકતતમ સ્સિિ : 

ત્ત્ર નિત્તતમ સ્સર્ક : 

 તયા મહત્યા યાકયન્યા ત્વકિન્યા વન વાકસનઃ 

 અકતિતા યૂતપા મત્તાઃ સયૂતાઃ સમ્પ્રતુત્રુવુઃ ૧ 

 રુક્ષાઃ પ્રુષત સમ્િા શ્ચ રુરવ શ્ચ સમમ્તતઃ 

 ત્રુશ્શ્યન્તે વન રાજીષુ કિકર ષ્વ૭કપ નતીષુ ચ ૨ 

 સ સમ્પ્રતસ્ત ેતમાિત્મા પ્રીતો તશરતા૭ત્મિઃ 

 વ્રુતો મહત્યા નાકતન્યા સેનયા ચતુરમ્િયા ૩ 

 સાિર ઓિ કનપા સેના પરત સ્ય મહાત્મનઃ 

 મહીમ ્સમ્ચાતયા માસ પ્રાવ્રકુષ ત્યામ્ ઇવા૭મ્પુતઃ ૪ 

તુરમ્િ ઔિૈ: અવતતા વારણ ૈશ્ચ મહા િવૈઃ 

 અનાલક્ષ્યા કચરમ ્િાલમ્ તકસ્મન્ િાલે પપૂવ પૂઃ ૫ 

 સ યાત્વા તૂરમ ્અત્વાનમ્ સુપકરશ્રાન્ત વાહનઃ 

 ઉવાચ પરતઃ શ્રીમાન્ વકસષ્ટમ્ મકન્ત્રણામ્ વરમ્ ૬ 

 યાત્રુશમ્ લક્ષ્યતે રૂપમ ્યતા ચૈવ શુ્રતમ્ મયા 

 વ્યક્તમ ્પ્રાપ્તા: સ્મ તમ્ તેશમ ્પરત્વાિો યમ ્અપ્રવીત્ ૭ 

 અયમ ્કિકર કશ્ચત્રિૂટ સ્તતા મન્તાકિની નતી 

 એતત્ પ્રિાશતે તૂરાન્ નીલ મેિ કનપમ્ વનમ્ ૮ 

 કિરઃે સાનૂકન રમ્યાકણ કચત્રિૂટ સ્ય સમ્પ્રકત 
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 વારણ:ૈ અવમુ્રત્યન્તે મામિૈઃ પવિતોપમૈઃ ૯ 

 મુમ્ચકમ્ત  િુસુમાકન એતે નિાઃ પવિત સાનષુ ુ

 નીલા ઇવ આતપ અપાયે તોયમ ્તોય તરા િનાઃ ૧0 

 કિન્નરા ચકરતમ્ તેશમ ્પશ્શ્ય શત્રકુ્ન પવિતમ ્

 મ્રુિૈ સ્સમન્તાત્  આિીણિમ્ મિર:ૈ ઇવ સાિરમ ્૧૧ 

 એતે મ્રુિ િણા પાકન્ત શીર વેિાઃ પ્રચોકતતાઃ 

 વાય ુપ્રકવત્તાઃ શરકત મિે રાકિ: ઇવ અમ્પર ે૧૨ 

 િુવિકન્ત િુસુમ આપીટાન્ કશરસ્સ ુસુરપીન્ અમી 

 મેિ પ્રિાશૈઃ પલિૈર ્તાકક્ષણાત્યા યતા નરાઃ ૧૩ 

 કનષ્િૂિમ્ ઇવ પતૂ્વ ેતમ ્વનમ ્િોર પ્રતશિનમ ્

 અયોત્યેવ િના િીણાિ સમ્પ્રકત પ્રકતપાકત મા ૧૪ 

 િુરરૈ ્ઉતીકરતો રણે ુકતિવમ્ પ્રચ્ચાત્ય કતષ્ટકત 

 તમ્ વહકત અકનલઃ શીરમ્ િુવિન્ ઇવ મમ કપ્રયમ ્૧૫ 

 સ્યન્તનાન્ તુરિોપેતાન્ સૂત મુકૈ્ય: અકતકષ્ટતાન ્

 એતાન્ સમ્પતતઃ શીરમ્ પશ્શ્ય શત્રકુ્ન િાનન ે૧૬ 

 એતાન્ કવત્રાકસતાન્ પશ્શ્ય પકહિણઃ કપ્રય તશિનાન ્

 એતમ્ આકવશતઃ શૈલમ્ અકતવાસમ્ પતકત્રણ: ૧૭ 

 અકતમાત્રમ્ અયમ ્તશેો મનોજ્ઞઃ પ્રકતપાકત મા 

 તાપસાનામ્ કનવાસો૭યમ્ વ્યક્તમ ્સ્વિિ  પતો યતા ૧૮ 

 મ્રુિા મ્રુિીકપઃ સકહતા પહવઃ પ્રુષતા વન ે

 મનોજ્ઞ રૂપા લક્ષ્યન્તે િુસુમૈ: ઇવ કચકત્રતા: ૧૯ 

 સાતુ સૈન્યાઃ પ્રકતષ્ટન્તામ્ કવકચન્વન્તુ ચ િાનનમ્ 

 યતા તૌ પરુુષ વ્યારૌ ત્રુશ્શ્યતેે રામ લક્ષ્મણૌ ૨0 

 પરત સ્ય વચઃ શુ્રત્વા પરુુષાઃ શસ્ત્ર પાણયઃ 

 કવકવશ ુસ્ત ત્વનમ્ શૂરા તૂમમ ્ચ તત્રુશ ુસ્તતઃ ૨૧ 

 ત ેસમાલોક્ય તૂમા૭રમ ્ઊચુ પિરતમ્ આિતાઃ 

 ન અમનુષ્ય ેપવકત અકક્ન: વ્યક્તમ ્અત્રૈવ રાિવૌ ૨૨ 

 અત ન અત્ર નર વ્યારૌ રાિ પુત્રૌ પરમ્તપૌ 

 મન્યે રામ ઉપમાઃ સકન્ત વ્યક્તમ ્અત્ર તપકસ્વનઃ ૨૩ 

 ત ચ્ચતુ્વા પરત: તષેામ ્વચનમ્ સાતુ સમ્મતમ ્

 સૈન્યાન્ ઉવાચ સવાિમ ્તાન્ અકમત્ર પલ મતિનઃ ૨૪ 

 યત્ તા પવન્ત કસ્તષ્ટન્તુ ન ઇતો િન્તવ્યમ્ અરતઃ 

 અહમ ્એવ િકમષ્યાકમ સુમન્ત્રો િુરુ: એવ ચ ૨૫ 

 એવમ્ ઉક્તા સ્તતઃ સવ ેતત્ર તસ્તુઃ સમન્તતઃ 
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 પરતો યત્ર તૂમ અરમ ્તત્ર ત્રુકષ્ટમ ્સમાતતત્ ૨૬ 

 વ્યવકસ્તતા યા પરતને સા ચમૂ:   

કનરીક્ષમાણા૭કપ ચ તમૂમ્ અરતઃ 

 પપૂવ હ્રષુ્ટા નકચરણે જાનતી   

કપ્રય સ્ય રામ સ્ય સમાિમમ્ તતા ૨૭ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે કત્ર નવકતતમ સ્સિિ : 

ચતિ્ુ નિત્તતમ સ્સર્ક : 

 તીિિ  િાલ ઉકષત: તકસ્મન્ કિરૌ કિકર વન કપ્રયઃ 

 વૈતેહ્યાઃ કપ્રય મા૭૭િામ્ક્ષન્ સ્વમ ્ચ કચત્તમ્ કવલોપયન્ ૧ 

 અત તાશરકત કશ્ચત્રમ ્કચત્રિૂટમ્ અતશિયત્ 

 પાયાિમ ્અમર સમ્િાશઃ શચીમ્ ઇવ પુરમ્તરઃ ૨ 

 ન રાજ્યાત્ પ્રમ્શનમ્ પત્રે ન સુહ્રકુત્પ કવિના પવઃ 

 મનો મે પાતતે ત્રુષ્વા રમણીયમ ્ઇમમ્ કિકરમ ્૩ 

 પશ્શ્ય ઇમમ્ અચલમ્ પત્રે નાના કત્વિ િણા૭૭યુતમ ્

 કશિરઃૈ િમ ્ઇવો કત્વત્ત:ૈ તાતુમકત્પ કવિપૂકષતમ્ ૪ 

 િેકચત્ રિત સમ્િાશાઃ િેકચત્ ક્ષતિ સકન્નપાઃ 

 પીત માકમ્િષ્ટ વણાિ શ્ચ િેકચન્ મકણ વર પ્રપાઃ ૫ 

 પુષ્યા૭િિ  િેતિ આપા શ્ચ િેકચ જ્જ્યોતી રસ પ્રપાઃ 

 કવરાિન્તે  અચલને્ત્ર સ્ય તેશા તાતુ કવપૂકષતાઃ ૬ 

 નાના મ્રુિ િણ ત્વીકપત રક્ષુ રુક્ષ િણ ૈવ્રુિતઃ 

 અતુષ્ટ ૈપાિ ત્યયમ ્શૈલો પહુ પકક્ષ સમા૭૭યુત: ૭  

 આમ્ર િમ્પુ અસનૈર્ લોત્રૈઃ કપ્રયાળૈ:  પનસૈર ્તવૈઃ 

 અઙ્કોલૈ પિવ્ય કતકનશ:ૈ કપલ્વ કતન્તુિ વેણુકપઃ ૮ 

 િાશ્શ્મ યિકરષ્ટ વરણૈ: મતૂિૈ  કસ્તલિૈ સ્તતા 

 પતયાિ૭૭મલિૈ નીપ ૈવતે્ર તન્વન પીિિૈઃ ૯ 

 પુષ્પવ કત્પઃ પલો પેતૈ શ્ચાયા વકત્પ મિનો રમૈઃ 

 એવમા૭૭કતકપ: આિીણિઃ કશ્રયમ ્પુષ્ય ત્ય૭યમ ્કિકરઃ  ૧0 

 શૈલ પ્રસ્તેષુ રમ્યષેુ પશ્શ્ય ઇમાન્ રોમ હષિણાન ્

 કિન્નરાન્ ત્વમ્ત્વશો પત્રે રમમાણાન્ મનકસ્વનઃ ૧૧ 

 શાિ અવસક્તાન્ િટ્િામ્ શ્ચ પ્રવરાણ્ય૭મ્પરાકણ ચ 

 પશ્શ્ય કવત્યાતર સ્ત્રીણામ્ રીટોત્તેશાન્ મનો રમાન્ ૧૨ 

 િલ પ્રપાતૈઃ ઉત્પેતૈઃ કનષ્યન્તૈ શ્ચ િકચત્ િકચત ્

 સ્રવકત્પ: પાકત અયમ ્શૈલઃ સ્રવન્ મત ઇવ કત્વપઃ ૧૩ 

 િુહા સમીરણો િન્તાન્ નાના પુષ્પ પવાન્ વહન ્
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 રાણ તપિણમ ્અપ્યેત્ય િમ્ નરમ ્ન પ્રહષિયેત્ ૧૪ 

 યકત ઇહ શરતો અનેિા સ્ત્વયા સાતિમ ્અકનકન્તત ે

 લક્ષ્મણેન ચ વત્સ્યાકમ ન મામ ્શોિઃ પ્રતક્ષ્યકત ૧૫ 

 પહુ પુષ્પ પલે રમ્ય ેનાના કત્વિ િણ આયતુ ે

 કવકચત્ર કશિર ેહ્યકસ્મન્ રતવાન્ અકસ્મ પાકમકન ૧૬ 

 અનેન વન વાસેન મયા પ્રાપ્તમ ્પલ ત્વયમ ્

 કપતુ શ્ચ અનુ્રણતા તમે પરત સ્ય કપ્રયમ ્તતા ૧૭ 

 વૈતેકહ રમસ ેિકચ્ચ કચ્ચત્રિૂટે મયા સહ 

 પશ્શ્યન્તી કવકવતાન ્પાવાન્ મનો વાક્કાય સમ્યતાન્ ૧૮ 

 ઇતમ્ એવ અમ્રતુમ્ પ્રાહૂ રાકજ્ઞ રાિષિયઃ પર ે

 વન વાસમ્ પવ અતાિય પ્રેત્ય મે પ્રકપતામહાઃ ૧૯ 

 કશલાઃ શૈલ સ્ય શોપન્તે કવશાલાઃ શતશો અકપતઃ 

 પહુળા પહુળૈ વિણૈ નીલ પીત કસતા૭રુણૈઃ ૨0 

 કનકશ પાન્ત્ય૭ચલને્ત્ર સ્ય હુતાશન કશિા ઇવ 

 ઓષત્યઃ સ્વપ્રપા લક્ષ્મ્યા પ્રાિમાનાઃ સહસ્રશઃ ૨૧ 

 િેકચત્ ક્ષય કનપા તેશાઃ િેકચત્ ઉત્યાન સકન્નપાઃ 

 િેકચત્ એિ કશલા પાકન્ત પવિતસ્યા૭સ્ય પાકમકન ૨૨ 

 કપત્ત્વવે વસુતામ ્પાકત કચત્રિૂટઃ સમુકત્તતઃ 

 કચત્રિૂટ સ્ય િૂટો૭સૌ ત્રુશ્શ્યતે સવિતઃ કશવઃ ૨૩ 

 િુષ્ટ સ્તિર પુન્નાિ પિૂિ પત્ર ઉત્તર ચ્ચતાન ્

 િાકમનામ્ સ્વાસ્તરાન્ પશ્શ્ય િુશેશય તળ આયુતાન્ ૨૪ 

 મ્રુકતતા શ્ચા૭પકવત્તા શ્ચ ત્રશુ્શ્યન્તે િમલ સ્રિઃ 

 િાકમકપ વિકનતે પશ્શ્ય પલાકન કવકવતાકન ચ ૨૫ 

 વસ્વૌિ સારામ ્નકળનીમ્ અત્યેતી વોત્તરાન્ િુરૂન ્

 પવિત કશ્ચત્રિૂટો૭સૌ પહુ મૂલ પલોતિઃ ૨૬ 

 ઇમમ્ ત ુિાલમ ્વકનતે કવિકહ્રવાન્    

 ત્વયા ચ સીતે સહ લક્ષ્મણેન ચ 

 રકતમ ્પ્રપત્સ્યે િુલ તમિ વકતિનીમ ્

 સતામ ્પકત સ્વ ૈકનિયમઃૈ પરઃૈ કસ્તત: ૨૭ 

 ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ચતનુિવકતતમ સ્સિિ : 

પમ્ચ નિત્તતમ સ્સર્ક : 

 અત શૈલાત્ કવકનષ્રમ્ય મૈકતલીમ ્િોસલેશ્વરઃ 

 અતશિયત્ શપુ િલામ્ રમ્યામ્ મમ્તાકિનીમ્ નતીમ્ ૧ 

 અપ્રવી ચ્ચ વરારોહામ ્ચારુ ચન્ત્ર કનપાનનામ ્
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 કવતેહ રાિ સ્ય સુતામ ્રામો રાજીવ લોચનઃ ૨ 

 કવકચત્ર પુકળનામ ્રમ્યામ્ હમ્સ સારસ સેકવતામ ્

 િુસુમ:ૈ ઉપસમ્પન્નામ્ પશ્શ્ય મન્તાકિનીમ્ નતીમ ્૩ 

 નાના કવત ૈસ્તીર રુહૈ વ્રુિતામ્ પુષ્પ પલ ત્રુમૈઃ 

 રાિન્તીમ્ રાિ રાિ સ્ય નકળનીમ્ ઇવ સવિતઃ ૪ 

 મ્રુિ યૂત કનપીતાકન િલુષ અમ્પાકમ્સ સામ્પ્રતમ ્

 તીતાિકન રમણીયાકન રકતમ્ સમ્િનયકન્ત મે ૫ 

 િટા૭કિન તરાઃ િાલે વલ્િલ ઉત્તર વાસસઃ 

 રુષય: ત ુઅવિાહન્તે નતીમ્ મમ્તાકિનીમ ્કપ્રયે ૬ 

 આકતત્યમ ્ઉપકતષ્ટન્તે કનયમાત્ ઊત્વિ પાહવઃ 

 એતે અપર ેકવશાલાકક્ષ મુનયઃ સકમ્શત વ્રતાઃ ૭ 

 મારુત ઉત્તૂત કશિરઃૈ પ્રનુ્રત્ત ઇવ પવિતઃ 

 પાતપૈઃ પત્ર પુષ્પાકણ સ્રિુકત્પ રકપતો નતીમ ્૮ 

િકચ્ચ ન્મકણ કનિાશ ઉતામ્ િકચત્ પકુળન શાકલનીમ ્

િકચત્  કસત્ત િના િીણાિમ્ પશ્શ્ય મન્તાકિનીમ્ નતીમ ્૯ 

કનતૂિતાન્ વાયનુા પશ્શ્ય કવતતાન્ પુષ્પ સમ્ચયાન ્

પોપ્લયૂમાનાન્ અપરાન્ પશ્શ્ય ત્વમ ્િલ મત્યિાન્ ૧0 

તામ ્શ્ચ અકત વલ્િુ વચસો રતા અમ્િ આહ્વયના કત્વજાઃ 

અકતરોહકન્ત િલ્યાકણ કનષ્િૂિન્તઃ શુપા કિરઃ  ૧૧ 

તશિનમ ્કચત્રિૂટ સ્ય મન્તાકિન્યા શ્ચ શોપન ે

અકતિમ ્પુર વાસા ચ્ચ મન્યે ચ તવ તશિનાત્ ૧૨ 

કવતૂત િલુષૈઃ કસત્તૈ સ્તપો તમ શમા૭કન્વતૈઃ 

કનત્ય કવક્ષોકપત િલામ્ કવિાહસ્વ મયા સહ ૧૩  

સિીવ ચ્ચ કવિાહસ્વ સીતે મન્તકિનીમ્ નતીમ ્ 

િમલાકન અવમજ્જન્તી પુષ્િરાકણ ચ પાકમકન ૧૪ 

ત્વમ ્પૌર િનવત્ વ્યાળાન્ અયોત્યામ્ ઇવ પવિતમ ્

મન્યસ્વ વકનતે કનત્યમ ્સરયૂવત્ ઇમામ ્નતીમ ્૧૫ 

લક્ષ્મણ શ્ચા૭કપ  તમાિત્મા મ કન્નતેશે વ્યવકસ્તતઃ 

ત્વમ ્ચા૭નુિૂલા વતૈેકહ પ્રીકતમ્ િનયતો મમ ૧૬ 

ઉપસ્પ્રુશમ્ કસ્ત્રષવણમ ્મતુ મૂલ પલા૭શનઃ 

ન અયોત્યાયૈ ન રાજ્યાય સ્પ્રુહયે અત્ય ત્વયા સહ ૧૭ 

ઇમામ ્કહ રમ્યામ્ િિ યૂત લોકળતામ ્ 

કનપીત તોયામ ્િિ કસમ્હ વાનરઃૈ 

સુપુકષ્પતૈઃ પુષ્પ તર ૈરલમ્રુતામ્  
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ન સો૭કસ્ત યઃ સ્યા ન્ન િત ક્લમઃ સુિી  ૧૮ 

ઇતીવ રામો પહુ સમ્િતમ્ વચઃ  

કપ્રયા સહાયઃ સકરતમ્ પ્રકત પ્રુવન ્

ચચાર રમ્યમ ્નયન અમ્િન પ્રપમ્  

સ કચત્રિૂટમ ્રિુ વમ્શ વતિનઃ  ૧૯ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે પમ્ચ નવકતતમ સ્સિિ : 

ષણ્ણિત્તતમ સ્સર્ક  : 

તામ ્તતા તશિકયત્વા ત ુમૈકતલીમ્ કિકર કનમ્નિામ ્ 

કનષસાત કિકરપ્રસ્ત ેસીતામ્ મામ્સેન ચમ્તયન્ ૧ 

ઇતમ્ મેત્યમ્ ઇતમ્ સ્વાતુ કનષ્ટપ્ત કમત મ૭કક્નના  

એવ માસ્તે સ તમાિત્મા સીતયા સહ રાિવ: ૨ 

તતા તત્ર આસત: તસ્ય પરત સ્ય ઉપયાકયનઃ 

સૈન્ય રણે ુશ્ચ શપ્ત શ્ચ પ્રાતુરાસ્તામ્ નપઃ સ્પ્રુશૌ ૩ 

એતકસ્મ ન્ન૭ન્તર ેત્રસ્તાઃ શપ્તેન મહતા તતઃ 

અકતિતા યૂતપા મત્તાઃ સ યૂતા તુત્રુવ ુકતિશઃ ૪ 

સ તમ્ સૈન્ય સમુત્પૂતમ્ શપ્તમ્ શુશ્રાવ રાિવઃ 

તામ ્શ્ચ કવપ્રત્રતુાન્ સવાિન્ યતૂપાન્ અન્વવૈક્ષત ૫ 

તામ ્શ્ચ કવત્રવતો ત્રુષ્વા તમ્ ચ શુ્રત્વા સ કનસ્સ્વનમ ્

ઉવાચ રામઃ સૌકમકત્રમ ્લક્ષ્મણમ્ તીપ્ત તિેસમ ્૬ 

હમ્ત લક્ષ્મણ પશ્શ્ય ઇહ સુકમત્રા સુપ્રજા સ્ત્વયા 

પીમ સ્તકનત િમ્પીર સ્તુમુલઃ શૂ્રયતે સ્વનઃ ૭ 

િિ યૂતાકન વા અરણ્ય ેમકહષા વા મહા વને  

કવત્રાકસતા મ્રુિા: કસમ્હૈ: સહસા પ્રત્રતુા કતશ: ૮ 

રાજા વા રાિમાત્રો વા મ્રુિયામ્ અટતે વન ે

અન્ય ત્વા શ્વાપતમ્ કિકમ્ચત્ સૌકમત્રે જ્ઞાતુમ્ અહિકસ ૯ 

સુતુશ્ચરો કિકર શ્ચા૭યમ ્પકક્ષણા મ૭કપ લક્ષ્મણ  

સવિ મેત ત્યતા તત્વમ ્અકચરાત્ જ્ઞાતમુ ્અહિકસ ૧0 

સ લક્ષ્મણઃ સમ્ત્વકરતઃ સાલમ્ આરુહ્ય પકુષ્પતમ ્

પ્રેક્ષમાણો કતશઃ સવાિઃ પૂવાિમ્ કતશમ્ અવૈક્ષત ૧૧ 

ઉતઙ્મુિઃ પ્રેક્ષમાણો તતશિ મહતીમ ્ચમૂમ ્

રતા૭શ્વ િિ સમ્પાતામ ્યત્તૈ યુિક્તામ ્પતાકતકપઃ ૧૨ 

તામ ્અશ્વ િિ સમ્પૂણાિમ્ રત ત્વિ કવપૂકષતામ ્

શશમ્સ સનેામ ્રામાય વચનમ્ ચતેમ્ અપ્રવીત ્૧૩ 

અકક્નમ ્સમ્શમયત્ આયિ: સીતા ચ પિતામ ્િુહામ્ 
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સજ્યમ ્િુરુષ્વ ચાપમ ્ચ શરામ ્શ્ચ િવચમ ્તતા ૧૪ 

તમ્ રામઃ પુરુષ વ્યારો લક્ષ્મણમ્ પ્રત્યુવાચ હ 

અઙ્કા૭વેક્ષસ્વ સૌકમત્રે િ સ્યેમામ ્મન્યસે ચમૂમ ્૧૫ 

એવમ્ ઉક્તસ્તુ રામેણ લક્ષ્મણો વાક્યમ ્અપ્રવીત ્

કતતક્ષ કન્નવ તામ ્સનેામ્ રુકષતઃ પાવિો યતા ૧૬ 

સમ્પન્નમ ્રાજ્યમ ્ઇચ્ચમ્ સ્તુ વ્યક્તમ ્પ્રાપ્યા૭કપષેચનમ ્

આવામ ્હન્તુમ્ સમપ્યેકત િૈિેય્યા પરત સ્સુતઃ ૧૭ 

એષ વૈ સુમહાન્ શ્રીમાન્ કવટપી સમ્પ્રિાશત ે

કવરાિ ત્યુત્િત સ્િન્તઃ િોકવતાર ત્વિો રતે ૧૮ 

( અસૌ કહ સુમહા સ્િમ્તો કવટપી ચ મહા ત્રુમ:  

કવરાિતે મહા સૈન્યે િોકવતાર ત્વિો રત ે) 

પિમ ્ત્યેતે  યતા િામમ ્અશ્વાન્ આરુહ્ય શીરિાન્ 

એતે પ્રાિકન્ત સમ્હ્રષુ્ટા િજાન્ આરુહ્ય સાકતનઃ ૧૯ 

રુહીત તનષુૌ ચ આવામ ્કિકરમ ્વીર શ્રયાવહૈ 

અત વા ઇહૈવ કતષ્ટાવ: સન્નત્તૌ ઉત્યતા૭૭યુતૌ   

અકપ નૌ વશમ ્આિચ્ચેત્ િોકવતાર ત્વિો રણ ે૨0 

અકપ ત્રક્ષ્યાકમ પરતમ ્યત્રુતે વ્યસનમ્ મહત ્

ત્વયા રાિવ સમ્પ્રાપ્તમ ્સીતયા ચ મયા તતા ૨૧ 

ય કન્નકમત્તમ્ પવાન્ રાજ્યા ચ્ચ્યુતો રાિવ શાશ્વતાત્  

સમ્પ્રાપ્તો૭યમ ્અકરર્ વીર પરતો વત્ય એવ મે ૨0 

પરત સ્ય વત ેતોષમ ્ના૭હમ ્પશ્શ્યાકમ રાિવ 

પૂવાિ૭પિાકરણામ્ ત્યાિે ન હ્ય૭તમો કવતીયત ે૨૩ 

પૂવાિ૭પિારી પરત સ્ત્યક્ત તમિ શ્ચ રાિવ  

એતકસ્મ કન્નહતે રુત્સ્નામ્ અનુશાકત વસુમ્તરામ ્૨૪ 

અત્ય પુત્રમ ્હતમ્ સમ્ક્ય ેિૈિેયી રાજ્ય િામુિા 

મયા પશ્શ્યતે્ સતુુઃિા૭૭તાિ હકસ્ત પક્નમ્ ઇવ ત્રમુમ્ ૨૫ 

િૈિેયીમ્ ચ વકતષ્યાકમ સા૭નુપન્તામ્ સપાન્તવામ્ 

િલુષેણા૭ત્ય મહતા મેકતની પકરમુચ્યતામ ્૨૬ 

અત્યેમમ્ સમ્યતમ ્રોતમ્ અસત્િારમ ્ચ માનત 

મોક્ષ્યાકમ શત્રુ સૈન્યેષુ િક્ષે કષ્વવ હુતાશનમ ્૨૭ 

અત્ય એતત્ કચત્રિૂટ સ્ય િાનનમ ્કનકશતૈઃ શરઃૈ 

કપન્તન્ શત્રુ શરીરાકણ િકરષ્ય ેશોકણતોકક્ષતમ ્૨૮ 

શરરૈ ્કનકપિન્ન હ્રતુયાન્ િુમ્િરામ્ સ્તુરિામ્ સ્તતા 

શ્વાપતાઃ પકરિષિન્તુ નરા શ્ચ કનહતાન્ મયા ૨૯ 
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શરાણામ ્તનુષ શ્ચા૭હમ્ અનુ્રણો૭કસ્મ મહા વન ે

સ સૈન્યમ ્પરતમ ્હત્વા પકવષ્યાકમ ન સમ્શયઃ ૩0 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ષણ્ણવકતતમ સ્સિિ  : 

સપ્ત નિત્તતમ સ્સર્ક  : 

સુસમ્રપ્તમ ્ત ુસૌકમકત્રમ ્લક્ષ્મણમ્ રોત મૂકચિતમ ્

રામ સ્તુ પકરસામ્ત્વ્યા૭ત વચનમ ્ચેતમ ્અપ્રવીત્ ૧ 

કિમ્ અત્ર તનુષા િાયિમ ્અકસના વા સ ચમિણા 

મહેષ્વાસે મહા પ્રાજ્ઞ ેપરતે સ્વયમ ્આિતે ૨ 

કપતુ સ્સત્યમ્ પ્રકત શુ્રત્ય હત્વા પરત માિતમ ્

કિમ્ િકરષ્યાકમ રાજે્યન સા૭પવાતેન લક્ષ્મણ ૩ 

ય ત્ત્રવ્યમ ્પામ્તવાનામ ્વા કમત્રાણામ ્વા ક્ષય ેપવેત્   

ના૭હમ ્તત ્પ્રકત રુહ્ણીયામ્ પક્ષાન્ કવષ રુતા કનવ ૪ 

તમિમ ્અતિમ્ ચ િામમ ્ચ પ્રુકતવી ચા૭કપ લક્ષ્મણ  

ઇચ્ચાકમ પવતામ૭ત ેએતત્ પ્રકત શુ્રણોકમ ત ે૫ 

રાજ્ય મપ્ય૭હ કમચ્ચાકમ સત્યેના૭૭યુત માલપે ૬ 

નેયમ ્મમ મહી સૌમ્ય તુલિપા સાિારા૭મ્પરા  

નહી ચ્ચયેમ૭તમેણ શરત્વ મ૭કપ લક્ષ્મણ ૭ 

યકત્વના પરતમ ્ત્વામ ્ચ શત્રુક્નમ્ ચા૭કપ માનત  

પવ ેન્મમ સુિમ ્કિકમ્ચત્ પસ્મ તત ્િુરુતામ ્કશિી ૮  

મન્યે૭હ મા૭૭િતો૭યોત્યામ્ પરતો પ્રાત્રુ વત્સલ: 

મમ પ્રાણા કત્પ્રય તર: િુલ તમિ મ૭નુસ્મરન્ ૯ 

શુ્રત્વા પ્રવ્રાકિતમ્ મામ્ કહ િટા વલ્િલ તાકરણમ્  

જાનક્યા સકહતમ્ વીર ત્વયા ચ પરુુષષિપ ૧0 

સ્નહેેના૭૭રામ્ત હ્રતુય શ્શ્શોિેના૭૭િુકલતકેમ્ત્રય 

ત્રષુ્ટમ્ અપ્યા૭૭િતો હ્યષે પરતો ના૭ન્યતા૭૭િત: ૧૧ 

અમ્પામ ્ચ િૈિેયીમ ્રુષ્ય પરુષમ ્ચા૭કપ્રયમ ્વતન્  

પ્રસાત્ય કપતરમ્ શ્રીમાન્ રાજ્યમ ્મે તાતુ મા૭૭િત: ૧૨ 

પ્રાપ્ત િાલમ ્યત્ એષો અસ્માન્ પરતો ત્રષુ્ટમ્ ઇચ્ચકત 

અસ્માસુ મનસા પ્યેષ ના૭કપ્રયમ ્કિકમ્ચત્ આચરતે્ ૧૩ 

કવકપ્રયમ ્રુત પૂવિમ્ ત ેપરતેન િતા ન ુકિમ્ 

ઈત્રુશમ ્વા પયમ ્ત૭ેત્ય પરતમ ્યો૭ત્ર શમ્િસ ે૧૪ 

ન કહ ત ેકનષુ્ટરમ્ વાચ્યો પરતો ના૭કપ્રયમ ્વચઃ 

અહમ ્હ્ય૭કપ્રયમ ્ઉક્તઃ સ્યામ્ પરત સ્યા૭કપ્રયે રુતે ૧૫ 

િતમ્ ન ુપતુ્રાઃ કપતરમ ્હન્યુઃ િસ્યાકમ્ચત્ આપકત 
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પ્રાતા વા પ્રાતરમ ્હન્યાત્ સૌકમત્રે પ્રાણમ્ આત્મનઃ ૧૬ 

યકત રાજ્ય સ્ય હેતો સ્ત્વમ્ ઇમામ ્વાચમ ્પ્રપાષસે 

વક્ષ્યાકમ પરતમ્ ત્રુષ્વા રાજ્યમ્ અસ્મૈ પ્રતીયતામ્ ૧૭ 

ઉચ્યમાનો કહ પરતો મયા લક્ષ્મણ તત્ત્વતઃ 

રાજ્યમ ્અસ્મૈ પ્રયચ્ચેકત પાટમ ્ઇત્યે વ વક્ષ્યકત ૧૮ 

તતોક્તો તમિ શીલેન પ્રાત્રા તસ્ય કહતે રતઃ 

લક્ષ્મણઃ પ્રકવવેશેવ સ્વાકન િાત્રાકણ લજ્જયા ૧૯ 

ત ત્વાક્યમ ્લક્ષ્મણ શુ્રત્વા વ્રીકળત: પ્રત્યુવાચ હ  

ત્વમ ્મન્યે ત્રષુ્ટ મા૭૭યાત: કપતા તશરત સ્સ્વયમ્ ૨0 

વ્રીકળતમ ્લક્ષ્મણમ ્ત્રુષ્વા રાિવઃ પ્રત્યુવાચ હ 

એષ મન્યે મહા પાહુ : ઇહ અસ્માન્ ત્રષુ્ટમ્ આિતઃ ૨૧ 

અતવા નૌ ત્રુવમ્ મન્યે મન્યમાન સ્સુિોકચતૌ  

વન વાસમ્ અનુત્યાય રુહાય પ્રકતનેષ્યકત ૨૨ 

ઇમામ ્વા પ્યેષ વતૈેહીમ ્અત્યન્ત સુિ સેકવનીમ્ 

કપતા મે રાિવ શ્શ્શ્રીમાન્ વનાત્ આતાય યાસ્યકત ૨૩ 

એતૌ તૌ સમ્પ્રિાશેતે િોત્રવન્તૌ મનોરમૌ 

વાય ુવેિ સમૌ વીર િવનૌ તુરિોત્તમૌ ૨૪ 

સ એષ સુ મહાિાયઃ િમ્પતે વાકહની મુિે 

નાિઃ શત્રુમ્િયો નામ વ્રતુ્ત: તાતસ્ય તીમતઃ ૨૫ 

ન ત ુપશ્શ્યાકમ તત ્ચત્રમ ્પામ્ટુરમ્ લોિ સત્રુતમ્  

કપતુ: કતવ્યમ ્મહા પાહો સમ્શયો પવતીહ મે ૨૬ 

વ્રુક્ષા૭રાત્ અવરોહ ત્વમ્ િુરુ લક્ષ્મણ મત્વચ: 

ઇતીવ રામો તમાિત્મા સૌકમકત્રમ્ ત મુવાચ હ ૨૭ 

અવતીયિ ત ુસાલા૭રાત ્તસ્માત્ સ સકમકતમ ્િયઃ 

લક્ષ્મણઃ પ્રાઞ્િકલ પૂિત્વા તસ્તૌ રામ સ્ય પાશ્વિતઃ ૨૮ 

પરતેન અત સકમ્તષ્ટા સમ્મતો ન પવતે્ ઇકત 

સમન્તાત્ તસ્ય શૈલ સ્ય સેના વાસમ ્અિલ્પયત્ ૨૯ 

અત્યતિમ્ ઇક્ષ્વાિુ ચમૂ યોિનમ્ પવિત સ્ય સા 

પાશ્વ ેન્યકવશત્ આવ્રુત્ય િિ વાકિ રતા૭૭િુલા ૩0 

સા કચત્રિૂટે પરતેન સેના   

તમિમ ્પુરસ્રુત્ય કવતૂય તપિમ ્

પ્રસાતના૭તિમ ્રિુ નન્તન સ્ય  

કવરાિતે નીકતમતા પ્રણીતા  ૩૧ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે સપ્ત નવકતતમ સ્સિિ  : 
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અષ્ટ નિત્તતમ સ્સર્ક  : 

કનવેશ્શ્ય સનેામ ્ત ુકવપુઃ પત્પ્યામ ્પાતવતામ્ વરઃ 

અકપિન્તુમ્ સ િાિુત્સ્તમ્ ઇયેષ િુરુ વતિિમ ્૧ 

કનકવષ્ટ માત્રે સૈન્યે ત ુયતા ઉત્તેશમ્ કવનીતવત ્

પરતો પ્રાતરમ ્વાક્યમ ્શત્રુક્નમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૨ 

કક્ષપ્રમ ્વનમ્ ઇતમ્ સૌમ્ય નર સમ્િૈઃ સમન્તતઃ 

લુપ્તૈ શ્ચ સકહત:ૈ એકપ: ત્વમ્ અન્વકેષતુમ્ અહિકસ ૩ 

િુહો જ્ઞાકત સહસ્રેણ શર ચાપા૭કસ તાકરણા 

સમન્વષેતુ િાિુસ્તમ ્અકસ્મન્ પકરવ્રુત સ્સ્વયમ ્૪ 

અમાત્યૈ સ્સહ પૌર ૈશ્ચ િુરુકપ શ્ચ કત્વજાકતકપ: 

વનમ ્સવિમ ્ચકરષ્યાકમ પત્પ્યામ ્પકરવ્રતુ સ્સ્વયમ્ ૫ 

યાવ ન્ન રામમ્ ત્રક્ષ્યાકમ લક્ષ્મણમ્ વા મહા પલમ ્

વૈતેહીમ ્વા મહા પાિામ્ ન મે શાકન્ત પિકવષ્યકત ૬ 

યાવ ન્ન ચન્ત્ર સમ્િાશમ્ ત્રક્ષ્યાકમ શુપમ્ આનનમ ્

પ્રાતુઃ પત્મ પલાશા૭ક્ષમ્ ન મે શાકન્ત પિકવષ્યકત ૭ 

યાવ ન્ન ચરણૌ પ્રાતુઃ પાકતિવ વ્યમ્િના૭કન્વતૌ 

કશરસા તારકયષ્યાકમ ન મે શાકન્ત પિકવષ્યકત ૮ 

યાવ ન્ન રાજે્ય રાજ્યા૭હિ ઃ કપત્રુ પૈતામહે કસ્તતઃ 

અકપષેિ િલ કક્લન્નો ન મે શાકન્ત પિકવષ્યકત ૯ 

કસત્તાતિ: િલુ સૌકમકત્ર યિ શ્ચમ્ત્ર કવમલોપમમ ્

મુિમ ્પશ્શ્યકત રામ સ્ય રાજીવા૭ક્ષમ ્મહા ત્યુકત ૧0 

રુત રુત્યા મહા પાિા વૈતેહી િનિા૭૭ત્મજા 

પતાિરમ્ સાિરા૭ન્તાયાઃ પ્રુકતવ્યા યા૭નુિચ્ચકત ૧૧ 

સુપિ કશ્ચત્રિૂટો૭સૌ કિકર રાિોપમો કિકરઃ 

યકસ્મન્ વસકત િાિુત્સ્તઃ િુપેર ઇવ નન્તને ૧૨ 

રુત િાયિમ્ ઇતમ્ તુિિમ ્વનમ્ વ્યાળ કનષેકવતમ ્

યત્ અત્યાસ્તે મહા તજેા રામઃ શસ્ત્ર પ્રતુામ ્વરઃ ૧૩ 

એવમ્ ઉક્ત્વા મહા તજેા પરતઃ પરુુષષિપઃ 

પત્પ્યામ્ એવ મહા તજેાઃ પ્રકવવેશ મહ ત્વનમ ્૧૪ 

સ તાકન ત્રમુ જાલાકન જાતાકન કિકર સાનુષ ુ

પુકષ્પતા૭રાકણ મત્યેન િિામ વતતામ્ વરઃ ૧૫ 

સ કિર ેકશ્ચત્રિૂટ સ્ય સાલમ્ આસાત્ય પુકષ્પતમ ્

રામા૭૭શ્રમ િત સ્યા૭ક્ને તિતશિ ત્વિમ્ ઉકચ્ચ્િતમ્ ૧૬ 

તમ્ ત્રુષ્વા પરતઃ શ્રીમાન્ મુમોત સહ પાન્તવઃ 
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અત્ર રામ ઇકત જ્ઞાત્વા િતઃ પારમ ્ઇવા૭મ્પસઃ ૧૭ 

સ કચત્રિૂટે ત ુકિરૌ કનશમ્ય  

રામા૭૭શ્રમમ્ પણુ્ય િનોપ પન્નમ ્

િુહેન સાતિમ ્ત્વકરતો િિામ 

પુન કનિવશે્શ્યૈવ ચમમૂ ્મહાત્મા ૧૮ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે અષ્ટ નવકતતમ સ્સિિ  : 

એર્ોન શતતમ સ્સર્ક : 

કનકવષ્ટાયામ ્ત ુસનેાયામ્ ઉત્સુિો પરત સ્તતા 

િિામ પ્રાતરમ ્ત્રષુ્ટમ્ શત્રુક્નમ્ અનુતશિયન્ ૧ 

રુકષમ્ વકસષ્ટમ્ સકમ્તશ્શ્ય માત્રૂ મે શીરમ્ આનય 

ઇકત ત્વકરતમ્ અરે સ િિામ િુરુ વત્સલઃ ૨ 

સુમન્ત્ર સ્ત્વ૭કપ શતુક્નમ્ અતૂરાત્ અન્વપત્યત 

રામ તશિન િ સ્તષો પરતસ્યેવ તસ્ય ચ ૩ 

િચ્ચન્ એવા૭ત પરત: તાપસ આલય સકમ્સ્તતામ ્

પ્રાતુઃ પણિ િુટીમ્ શ્રીમાન્ ઉટિમ ્ચ તતશિ હ ૪ 

શાલાયા સ્ત ુઅરત: તસ્યા તતશિ પરત સ્તતા 

િાષ્ટાકન ચ અવપક્નાકન પુષ્પાકણ અવકચતાકન ચ ૫ 

સ લક્ષ્મણ સ્ય રામ સ્ય તતશાિ૭શ્રમ મીયષુ: 

રુતમ્ વ્રુક્ષે ષ્વ૭કપજ્ઞાનમ્ િુશ ચીર:ૈ િકચત્ િકચત્ ૬ 

તતશિ ચ વન ેતકસ્મન્ મહતઃ સમ્ચયાન્ રુતાન ્

મ્રુિાણામ ્મકહષાણામ્ ચ િરીષૈઃ શીત િારણાત્ ૭ 

િચ્ચન્ એવ મહા પાહુ: ત્યુકતમાન્ પરત સ્તતા 

શત્રુક્નમ ્ચા૭પ્રવીત્ ત્રષુ્ટ સ્તાન્ અમાત્યામ્ શ્ચ સવિશઃ ૮ 

મન્યે પ્રાપ્તા સ્મ તમ્ તેશમ્ પરત્વાિો યમ ્અપ્રવીત ્

ના૭કતતૂર ેકહ મન્યે૭હમ્ નતીમ ્મન્તાકિનીમ્ ઇતઃ ૯ 

ઉચ્ચૈ પિત્તાકન ચીરાકણ લક્ષ્મણેન પવેત ્અયમ ્

અકપજ્ઞાન રુતઃ પન્તા કવિાલે િન્તુમ્ ઇચ્ચતા ૧0 

ઇતમ્ ચ ઉતાત્ત તન્તાનામ્ િુમ્િરાણામ્ તરકસ્વનામ ્

શૈલ પાશ્વ ેપકરરાન્તમ્ અન્યોન્યમ્ અકપિિિતામ્ ૧૧ 

યમ ્ એવ આતાતુમ્ ઇચ્ચકન્ત તાપસાઃ સતતમ્ વને 

તસ્ય અસૌ ત્રુશ્શ્યતે તૂમઃ સમ્િુલઃ રુષ્ટ વત્મિનઃ ૧૨ 

અત્રા૭હમ ્પરુુષ વ્યારમ્ િુરુ સત્િાર િાકરણમ્ 

આયિમ ્ત્રક્ષ્યાકમ સમ્હ્રષુ્ટો મહકષિમ્ ઇવ રાિવમ ્૧૩ 

અત િત્વા મુહૂતિમ્ ત ુકચત્રિૂટમ્ સ રાિવઃ 
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મન્તાકિનીમ્ અનુપ્રાપ્ત સ્તમ્ િનમ્ ચેતમ ્અપ્રવીત્ ૧૪ 

િિત્યામ્ પુરુષ વ્યાર આસ્તે વીરા૭૭સને રતઃ 

િનને્ત્રો કનિિનમ્ પ્રાપ્ય કત ઙ્મે િન્મ સજીકવતમ્ ૧૫ 

મ ત્રુતે વ્યસનમ્ પ્રાપ્તો લોિ નાતો મહા ત્યુકતઃ 

સવાિન્ િામાન્ પકરત્યજ્ય વન ેવસકત રાિવઃ ૧૬ 

ઇકત લોિ સમારુષ્ટઃ પાતે ષ ુઅત્ય પ્રસાતયન ્

રામ સ્ય કનપકતષ્યાકમ સીતાયા લક્ષ્મણ સ્ય ચ  ૧૭ 

એવમ્ સ કવલપમ ્સ્તકસ્મન્ વન ેતશરતા૭૭ત્મિઃ 

તતશિ મહતીમ ્પણુ્યામ ્પણિશાલામ્ મનોરમામ ્૧૮ 

સાલ તાલા૭શ્વિણાિનામ ્પણ ૈપિહુકપ: આવ્રતુામ ્

કવશાલામ ્મ્રતુુકપ સ્તીણાિમ્ િુશ ૈવેકતમ ્ઇવા૭ત્વર ે૧૯ 

શરા૭યતુ કનિાશ ૈશ્ચ િામુિિૈ: પાર સાતનૈઃ 

રુક્મ પ્રુષ્ટૈ મિહા સારઃૈ શોકપતામ્ શત્રુ પાતિૈઃ ૨0 

અિિ  રકશ્શ્મ પ્રતીિાશ:ૈ િોર ૈસ્તૂણી િતૈઃ શરઃૈ 

શોકપતામ ્તીપ્ત વતનૈઃ સપૈ પોિવતીમ ્ઇવ ૨૧ 

મહા રિત વાસોપ્યામ્ અકસપ્યામ્ ચ કવરાકિતામ ્

રુક્મ કપન્તુ કવકચત્રાપ્યામ્ ચમિપ્યામ્ ચા૭કપ શોકપતામ્ ૨૨ 

િોતામ્િુકળત્રૈ: આસક્તૈ કશ્ચત્રૈઃ િામ્ચન પૂકષતૈઃ 

અકર સમ્િૈ: અનાત્રુષ્યામ્ મ્રુિૈઃ કસમ્હ િુહામ ્ઇવ ૨૩ 

પ્રાિ્ ઉતિ્ સ્રવણામ્ વકેતમ્ કવશાલામ્ તીપ્ત પાવિામ્ 

તતશિ પરત સ્તત્ર પણુ્યામ્ રામ કનવેશને ૨૪ 

કનરીક્ષ્ય સ મુહૂતિમ્ ત ુતતશિ પરતો િુરુમ ્

ઉટિ ેરામમ્ આસીનમ ્િટા મણ્ટલ તાકરણમ્ ૨૫ 

તમ્ ત ુરુષ્ણા૭કિન તરમ્ ચીર વલ્િલ વાસસમ ્

તતશિ રામમ્ આસીનમ ્અકપતઃ પાવિોપમમ ્૨૬ 

કસમ્હ સ્િન્તમ્ મહા પાહુમ્ પુણ્ટરીિ કનપેક્ષણમ્ 

પ્રુકતવ્યાઃ સાિરા૭ન્તાયા પતાિરમ ્તમિ ચાકરણમ ્૨૭ 

ઉપકવષ્ટમ ્મહા પાહુમ ્પ્રહ્માણમ્ ઇવ શાશ્વતમ ્

સ્તકમ્ટલે તપિ સસ્મ્તીણે સીતયા લક્ષ્મણેન ચ ૨૮ 

તમ્ ત્રુષ્વા પરતઃ શ્રીમાન્ તુઃિ મોહ પકરપ્લુતઃ 

અપ્યતાવત તમાિત્મા પરતઃ િૈિયી સુતઃ ૨૯ 

ત્રુષ્વૈ વ  કવલલાપા૭૭તો પાષ્પ સકમ્તક્તયા કિરા 

અશક્નુવન્ તારકયતુમ્ તૈયાિત્ વચનમ્ અપ્રવીત્ ૩0 

યઃ સમ્સકત પ્રરુકતકપ પિવ ેત્યુક્ત ઉપાકસતુમ ્
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વન્યૈ મ્રુિિૈ રુપાસીનઃ સો૭યમ ્આસ્તે મમા૭રિઃ ૩૧ 

વાસોકપ પિહુ સાહસ્રૈ યો મહાત્મા પુરોકચતઃ 

મ્રુિા૭કિને સો૭યમ ્ઇહ પ્રવસ્તે તમિમ ્આચરન્ ૩૨ 

અતારય ત્યો કવકવતા કશ્ચત્રાઃ સુમનસ સ્તતા 

સો૭યમ ્િટા પારમ ્ઇમમ્ સહતે રાિવઃ િતમ ્૩૩ 

યસ્ય યજ્ઞ ૈયિતા કતષ્ટૈ યુિક્તો તમિસ્ય સમ્ચયઃ 

શરીર ક્લેશ સમ્પૂતમ ્સ તમિમ ્પકરમાિિતે ૩૪ 

ચન્તનેન મહા૭હેણ યસ્ય અમ્િમ્ ઉપસેકવતમ ્

મલેન તસ્ય અમ્િમ્ ઇતમ્ િતમ્ આયિ સ્ય સવે્યતે ૩૫ 

મ કન્નકમત્તમ ્ઇતમ્ તુઃિમ્ પ્રાપ્તો રામઃ સુિોકચતઃ 

કતિ્ જીકવતમ્ નુ્રશમ્સ સ્ય મમ લોિ કવિકહિતમ્ ૩૬ 

ઇકત  એવમ્ કવલપન્ તીનઃ પ્રકસ્વન્ન મુિ પમ્િિઃ 

પાતૌ પ્રાપ્ય રામ સ્ય પપાત પરતો રુતન્ ૩૭ 

તુઃિા૭કપ તપ્તો પરતો રાિ પુત્રો મહા પલઃ 

ઉક્ત્વા આયેકત સરુત્ તીનમ્ પુન નોવાચ કિમ ્ચન ૩૮ 

પાષ્પ અકપકહત િણ્ટ શ્ચ પ્રકે્ષ્ય રામમ્ યશકસ્વનમ ્

આયેકત એવાકપ સમ્રુશ્શ્ય વ્યાહતુિમ્ નાશિત્ તતા ૩૯ 

શત્રુક્ન શ્ચા૭કપ રામ સ્ય વવન્તે ચરણૌ રુતન ્

તૌ વુપૌ સ સમા૭૭કલમ્ક્ય રામો૭પ્ય૭શૂ્રણ્ય૭વતિયત્ ૪0 

તતઃ સુમન્ત્રણે િુહેન ચવૈ  

સમીયતૂ રાિ સુતા વ૭રણ્ય ે

કતવાિર શ્ચૈવ કનશાિર શ્ચ    

યતા૭મ્પર ેશુર પ્રુહસ્પકતપ્યામ્ ૪૧ 

તાન્ પાકતિવાન્ વારણ યૂતપાપાન્  

સમાિતામ ્સ્તત્ર મહ ત્ય૭રણ્ય ે

વનૌિસ સ્ત૭ેકપ સમીક્ષ્ય સવે૭કપ  

અશૂ્રણ્ય મઞુ્ચન ્પ્રકવહાય હષિમ ્૪૨ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિોન શતતમ સ્સિિ : 

શતતમ સ્સર્ક : 

િકટલમ્ ચીર વસનમ્ પ્રામ્િકલમ્ પકતતમ ્પકુવ  

તતશિ રામો તતુિશિમ ્યિુામ્ત ેપાસ્િરમ્ યતા ૧ 

િતકમ્ચત્ અકપકવજ્ઞાય કવવણિ વતનમ્ રુશમ્ 

પ્રાતરમ ્પરતમ ્રામ: પકરિરાહ પાહુના ૨ 

આરાય રામ સ્તમ ્મૂકત્નિ પકરષ્વજ્ય ચ રાિવઃ 
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અમ્િે પરતમ ્આરોપ્ય પયિપ્રુચ્ચત્ સમાકહતઃ ૩ 

િ ન ુત૭ેપૂત્ કપતા તાત ય ત૭રણ્યમ ્ત્વમ ્આિતઃ 

ન કહ ત્વમ ્જીવત સ્તસ્ય વનમ ્આિન્તુમ્ અહિ કસ ૪ 

કચરસ્ય પત પશ્શ્યાકમ તરૂા ત્પરતમ ્આિતમ ્

તુષ્પ્રતીિમ્ અરણ્ય૭ેકસ્મન્ કિમ્ તાત વનમ્ આિતઃ ૫ 

િકચ્ચ ત્તારયતે તાત રાજા યત્ત્વ કમહા િત: 

િકચ્ચન્ન તીન સ્સહસા રાજા  લોિા૭0તરમ ્િત: ૬ 

િકચ્ચત્ સૌમ્ય ન ત ેરાજ્યમ્ પ્રષ્ટમ ્પાલ સ્ય શાશ્વતમ્  

િકચ્ચ ચ્ચશૂુ્રષસે તાત કપતરમ્ સત્ય કવરમમ્ ૭ 

િકચ્ચ ત્તશરતો રાજા િુશલી સત્ય સમ્િરઃ 

રાિસૂયા૭શ્વ મેતાનામ ્આહતાિ તમિ કનશ્ચયઃ ૮ 

સ િકચ્ચ ત્પ્રાહ્મણો કવત્વાન્ તમિ કનત્યો મહા ત્યુકતઃ 

ઇક્ષ્વાિૂણામ્ ઉપાત્યાયો યતાવ ત્તાત પજૂ્યત ે૯ 

સા તાત િકચ્ચ ચ્ચ િૌસલ્યા સુકમત્રા ચ પ્રજાવતી 

સુકિની િકચ્ચત્ આયાિ ચ તેવી નન્તકત િૈિયી ૧0 

િકચ્ચ કત્વનય સમ્પન્નઃ િુલ પુત્રો પહુ શુ્રતઃ 

અનસૂયુ ર૭નુત્રષ્ટા સત્રુત સ્તે પુરોકહતઃ ૧૧ 

િકચ્ચત્ અકક્નષુ ત ેયકુ્તો કવકતજ્ઞો મકતમાન ્રુિુઃ 

હુતમ્ ચ હોષ્યમાણમ ્ચ િાલે વેતયતે સતા ૧૨ 

િકચ્ચ ત્તેવાન્ કપત્રનૂ્ માત્રૂ િુિરૂન્ કપત્રુ સમાન૭કપ  

વ્રુત્તામ ્શ્ચ તાત વૈત્યામ્ શ્ચ પ્રાહ્મણામ્ શ્ચા૭કપમન્યસે ૧૩  

ઇષ્વ૭સ્ત્ર વર સમ્પન્નમ ્અતિ શાસ્ત્ર કવશારતમ ્

સુતન્વાનમ્ ઉપાત્યાયમ્ િકચ્ચ ત્ત્વમ ્તાત મન્યસે ૧૪ 

િકચ્ચત્ આત્મ સમાઃ શરૂાઃ શુ્રતવન્તો કિતેકન્ત્રયાઃ 

િુલીના શ્ચેકમ્િતજ્ઞા શ્ચ રુતા સ્ત ેતાત મકન્ત્રણઃ ૧૫ 

મમ્ત્રો કવિય મૂલમ ્કહ રાજ્ઞામ્ પવકત રાિવ 

સુસમ્વ્રતુો મન્ત્ર તર:ૈ અમાત્યૈઃ શાસ્ત્ર િોકવતૈઃ ૧૬ 

િકચ્ચ કન્નત્રા વશમ ્ન એકષ િકચ્ચત્ િાલે પ્રપુત્યસે 

િકચ્ચ ચ્ચા૭પર રાત્રેષુ કચન્તય સ્ય૭તિ નૈપુણમ ્૧૭ 

િકચ્ચન્ મન્ત્રયસે ન એિઃ િકચ્ચ ન્ન પહુકપઃ સહ 

િકચ્ચ ત્ત ેમકન્ત્રતો મન્ત્રો રાષ્ટરમ્ ન પકરતાવકત ૧૮ 

િકચ્ચ ત૭તિમ્ કવકનકશ્ચત્ય લિુ મૂલમ ્મહોતયમ ્

કક્ષપ્રમ ્આરપસ ેિતુિમ્ ન તીિિયકસ રાિવ ૧૯ 

િકચ્ચ ત્ત ેસુરુતાકન એવ રુત રૂપાકણ વા પનુઃ 
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કવતુ સ્ત ેસવિ િાયાિકણ ન િતિવ્યાકન પાકતિવાઃ ૨0 

િકચ્ચ ન્ન તિૈ યુિક્ત્વા વા યે ચા૭પ્ય૭પકર િીકતિતાઃ 

ત્વયા વા તવ વા૭માત્યૈ પુિત્યતે તાત મકન્ત્રતમ ્૨૧ 

િકચ્ચત્ સહસ્રાન્ મૂિાિણામ્ એિમ ્ઇચ્ચકસ પકમ્ટતમ્ 

પકણ્ટતો હ્ય૭તિ રુચ્ચ્િેષુ િુયાિ કન્નશ્શ્શે્રયસમ ્મહત્ ૨૨ 

સહસ્રા ણ્ય૭કપ મૂિાિણામ્ ય ત્યુપાસ્તે મહીપકતઃ 

અતવા અપ્ય૭યતુા ન્યેવ નાકસ્ત તેષુ સહાયતા ૨૩ 

એિો૭પ્યમાત્યો મેતાવી શૂરો તક્ષો કવચક્ષણઃ 

રાજાનમ્ રાિમાત્રમ્ વા પ્રાપયને્ મહતીમ ્કશ્રયમ ્૨૪ 

િકચ્ચ ન્મુક્યા મહ ત્સ્વવે મત્યમેષુ ચ મત્યમાઃ 

િિન્યા સ્તુ િિન્યેષુ પ્રુત્યાઃ િમિસ ુયોકિતાઃ ૨૫ 

અમાત્યાન્ ઉપતા અતીતાન્ કપત્રુ પૈતામહાન્ શુચીન ્

શે્રષ્ટાન્ શે્રષ્ટષે ુિકચ્ચ ત્ત્વમ ્કનયોિયકસ િમિસ ુ૨૬ 

િકચ્ચ ન્નો૭રેણ તમ્ટેન પ્રુશ મતુ્વકેિત પ્રિમ ્ 

રાષ્ટરમ ્તવા૭ન ુજાનકન્ત મકમ્ત્રણ: િૈિયી સુત ૨૭ 

િકચ્ચ ત્ત્વામ્ ના૭વજાનકન્ત યાિિાઃ પકતતમ્ યતા 

ઉર પ્રકતરહીતારમ ્િામયાનમ્ ઇવ કસ્ત્રયઃ ૨૮ 

ઉપાય િુશલમ ્વૈત્યમ ્પ્રુત્ય સમ્તષૂણ ેરતમ ્

શૂરમ ્ઐશ્વયિ િામમ ્ચ યો ન હકન્ત સ વત્યતે ૨૯ 

િકચ્ચત્ ત્રુષ્ટ શ્ચ શૂર શ્ચ ત્રુકતમાન્ મકતમાન્ શુકચઃ 

િુલીન શ્ચા૭નુરક્ત શ્ચ તક્ષઃ સેનાપકતઃ રુતઃ ૩0 

પલવન્ત શ્ચ િકચ્ચ ત્ત ેમુક્યા યુત્ત કવશારતાઃ 

ત્રુષ્ટ ઉપતાના કવરાન્તા સ્ત્વયા સત્રુત્ય માકનતાઃ ૩૧ 

િકચ્ચત્ પલ સ્ય પક્તમ્ ચ વેતનમ ્ચ યતોકચતમ ્

સમ્પ્રાપ્ત િાલમ્ તાતવ્યમ્ તતાકસ ન કવળમ્પસ ે૩૨ 

િાલા૭કતરમણે હ્યવે પક્ત વેતનયો પ્રુિતાઃ 

પતુિઃ િુપ્યકન્ત તુષ્યકન્ત સો૭નતિઃ સુમહાન્ સ્મ્રુતઃ ૩૩ 

િકચ્ચત્ સવે૭નુરક્તા સ્ત્વામ્ િુલ પુત્રાઃ પ્રતાનતઃ 

િકચ્ચત્ પ્રાણામ્ સ્તવા૭તેષુ સમ્ત્યિકન્ત સમાકહતાઃ ૩૪ 

િકચ્ચ જ્જાનપતો કવત્વાન્ તકક્ષણઃ પ્રકતપાનવાન ્

યતોક્ત વાતી તતૂ સ્ત ેરુતો પરત પકમ્ટતઃ ૩૫ 

િકચ્ચત્ અષ્ટાતશા૭ન્યેષુ સ્વપક્ષે તશ પમ્ચ ચ 

કત્રકપ કસ્ત્રકપ: અકવજ્ઞાત:ૈ વેકત્સ તીતાિકન ચારિૈઃ ૩૬ 

િકચ્ચ ત્વ્યપાસ્તાન્ અકહતાન્ પ્રકતયાતામ ્શ્ચ સવિતા 
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તુપિલાન્ અનવજ્ઞાય વતિસે કરપ ુસૂતન ૩૭ 

િકચ્ચ ન્ન લોિાયકતિાન્ પ્રાહ્મણામ્ સ્તાત સેવસ ે

અન૭તિ િુશલા હ્યતેે પાલાઃ પકણ્ટત માકનનઃ ૩૮ 

તમિ શાસ્ત્રેષુ મુકે્યષુ કવત્યમાનેષુ તુપુિતાઃ 

પુકત્તમાન્ વીકક્ષિીમ ્પ્રાપ્ય કનર૭તિમ્ પ્રવતકન્ત ત ે૩૯ 

વીર ૈર૭ત્યુકષતામ્ પૂવિમ ્અસ્માિમ ્તાત પૂવિિૈઃ 

સત્ય નામામ ્ત્રુટ ત્વારામ્ હસ્ત્ય૭શ્વ રત સમ્િુલામ્ ૪0 

પ્રાહ્મણૈઃ ક્ષકત્રયૈ વૈશ્શ્યૈઃ સ્વ િમિ કનરતૈઃ સતા 

કિતેકન્ત્રયૈ મિહોત્સાહૈ વ્રુિતા૭માત્યૈઃ સહસ્રશઃ ૪૧ 

પ્રાસાતૈ કવિકવતા૭૭િાર ૈવ્રુિતામ્ વૈત્ય િના૭૭િુલામ ્

િકચ્ચ ત્સમુકતતામ ્સ્પીતામ્ અયોત્યામ્ પકરરક્ષકસ ૪૨ 

િકચ્ચ ચ્ચૈત્ય શતૈ િુિષ્ટઃ સુકનકવષ્ટ િના૭૭િુલઃ 

તેવસ્તાનૈઃ પ્રપાકપ શ્ચ તટાિૈ શ્ચોપશોકપતઃ ૪૩ 

પ્રહ્રષુ્ટ નર નારીિઃ સમાિોત્સવ શોકપતઃ 

સુરુષ્ટ સીમા પશુમાન્ કહમ્સાકપ: પકરવકિિતઃ ૪૪ 

અતેવ માત્રુિો રમ્યઃ શ્વા પતૈઃ પકરવકિિતઃ 

પકરત્યક્તો પયૈ: સવૈ: િકનકપશ્ચોપ શોકપત: ૪૫ 

કવવકિિતો નર:ૈ પાપૈ: મમ પૂવ:ૈ સુરકક્ષત: 

િકચ્ચ જ્જનપતઃ સ્પીતઃ સુિમ્ વસકત રાિવ ૪૬ 

િકચ્ચ ત્ત ેતકયતાઃ સવે રુકષ િો રક્ષ જીકવનઃ 

વાતાિયામ ્સકમ્શ્રત સ્તાત લોિો કહ સુિમ ્એતતે ૪૭ 

તેષામ ્િુકપ્ત પરીહારઃૈ િકચ્ચ ત્ત ેપરણમ ્રુતમ ્

રક્ષ્યા કહ રાજ્ઞા તમેણ સવે કવષય વાકસનઃ ૪૮ 

િકચ્ચત્ કસ્ત્રયઃ સાન્ત્વયકસ િકચ્ચ ત્તા શ્ચ સુરકક્ષતાઃ 

િકચ્ચ ન્ન શ્રત્તતાસ્ય આસામ ્િકચ્ચત્ િુહ્યમ ્ન પાષસે ૪૯ 

િકચ્ચ ન્નાિ વનમ ્િુપ્તમ્ િકચ્ચ ત્તે સકમ્ત તનેુિા: 

િકચ્ચ ન્ન િકણિા૭શ્વાનામ્ િુમ્િરાણામ્ ચ ત્રુપ્યકસ ૫0 

િકચ્ચત્ તશિયસે કનત્યમ્ મનુષ્યાણામ્ કવપૂકષતમ ્

ઉત્તાયોત્તાય પૂવાિ૭હે્ણ રાિપતુ્ર મહા પતે ૫૧ 

િકચ્ચ ન્ન સવે િમાિમ્તા: પ્રત્યક્ષાન્તે કવશમ્િયા  

સવે વા પુન: ઉત્સ્રષુ્ટા મત્ય મેવા૭ત્ર િારણમ ્૫૨  

િકચ્ચત્ સવાિકણ તુિાિકણ તન તાન્યા૭૭યુતો તિૈઃ 

યન્ત્ર ૈશ્ચ પકરપૂણાિકન તતા કશકલ્પ તનતુિરઃૈ ૫૩ 

આય સ્ત ેકવપુલઃ િકચ્ચત્ િકચ્ચત્ અલ્પતરો વ્યયઃ 
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અપાત્રેષુ ન ત ેિકચ્ચત્ િોશો િચ્ચકત રાિવ ૫૪ 

તેવતા૭ત ેચ કપત્ર૭ત ેપ્રાહ્મણા૭પ્યાિતેષુ ચ 

યોતેષુ કમત્ર વિેષુ િકચ્ચત્ િચ્ચકત ત ેવ્યયઃ ૫૫ 

િકચ્ચત્ આયો કવશુત્તા૭ત્મા ક્ષાકરત શ્ચોર િમિણા 

અપ્રુષ્ટઃ શાસ્ત્ર િુશલ:ૈ ન લોપાત્ વત્યતે શુકચઃ ૫૬ 

રુહીત શ્ચૈવ પ્રુષ્ટ શ્ચ િાલ ેત્રુષ્ટઃ સિારણઃ 

િકચ્ચ ન્ન મુચ્યતે ચોરો તન લોપા ન્નરષિપ ૫૭ 

વ્યસન ેિકચ્ચત્ આય સ્ય તુિિત સ્ય ચ રાિવ 

અતિમ્ કવરાિાઃ પશ્શ્યકન્ત તવા૭માત્યા પહુ શુ્રતાઃ ૫૮ 

યાકન કમત્યા૭કપશસ્તાનામ્ પતન્ત્ય૭સ્રાકણ રાિવ 

તાકન પુત્ર પશૂન્ ક્નકન્ત પ્રીત્યતિમ્ અનુશાસતઃ ૫૯ 

િકચ્ચત્ વ્રતુ્તામ ્શ્ચ પાલામ ્શ્ચ વૈત્ય મુક્યામ ્શ્ચ રાિવ 

તાનને મનસા વાચા કત્રકપ: એતૈ પુિપૂષસ ે૬0 

િકચ્ચત્ િુરૂમ ્શ્ચ વ્રતુ્તામ ્શ્ચ તાપસાન્ તેવતા૭કતતીન ્

ચૈત્યામ્ શ્ચ સવાિન્ કસત્તા૭તાિન્ પ્રાહ્મણામ્ શ્ચ નમસ્યકસ ૬૧ 

િકચ્ચત્ અતને વા તમિમ ્અતિમ્ તમેણ વા પુનઃ 

ઉપૌ વા પ્રીકત લોપને િામેન ન પાતસે ૬૨ 

િકચ્ચત્ અતિમ ્ચ તમિમ ્ચ િામમ ્ચ િયતામ્ વર 

કવપજ્ય િાલે િાલજ્ઞ સવાિન્ વરત સેવસ ે૬૩ 

િકચ્ચ ત્ત ેપ્રાહ્મણાઃ શમિ સવિ શાસ્ત્રા૭તિ િોકવતા: 

આશમ્સન્તે મહા પ્રાજ્ઞ પૌર જાનપતૈઃ સહ ૬૪ 

નાકસ્તક્યમ ્અનુ્રતમ ્રોતમ્ પ્રમાતમ ્તીિિ  સૂત્રતામ ્

અતશિનમ ્જ્ઞાનવતામ્ આલસ્યમ્ પમ્ચ વ્રુકત્તતામ ્૬૫ 

એિ કચન્તનમ ્અતાિનામ ્અનતિજ્ઞૈ શ્ચ મન્ત્રણમ્ 

કનકશ્ચતાનામ્ અના૭રમ્પમ્ મન્ત્રસ્યા૭પકરરક્ષણમ્ ૬૬ 

મઙ્કળસ્યા૭પ્રયોિમ્ ચ પ્રત્યુત્તાનમ્ ચ સવિત: 

િકચ્ચત્ ત્વમ ્વિિય સ્યેતાન્ રાિ તોષામ્ શ્ચતતુિશ ૬૭ 

તશ પમ્ચ ચતુ વિિાિન્ સપ્ત વિિમ ્ચ તત્ત્વત: 

અષ્ટ વિિમ ્કત્રવિિમ્ ચ કવત્યા કસ્તસ્ર શ્ચ રાિવ ૬૮ 

ઇકમ્ત્રયાણામ્ િયમ ્પતુ્ત્વા ષાટ્િુણ્યમ ્તૈવ માનુષમ્  

રુત્યમ ્કવમ્શકત વિિમ ્ચ તતા પ્રરુકત મમ્ટલમ ્૬૯ 

યાત્રા તમ્ટ કવતાનમ્ ચ કત્વ યોની સકમ્ત કવરહૌ  

િકચ્ચત્ તેવતાન્ મહા પ્રાજ્ઞ યતાવ ત૭નુમન્યસે ૭0 

મકમ્ત્રકપ સ્ત્વમ ્યતોકત્તષ્ટૈ શ્ચતુકપિ કસ્ત્રકપ રવે વા  
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િકચ્ચત્ સ મસ્તૈ:  વ્યસ્ત ૈશ્ચ મમ્ત્રમ ્મમ્ત્રયસે કમત: ૭૧ 

િકચ્ચ ત્ત ેસપલા વતેા: િકચ્ચ ત્ત ેસપલા: કરયા: 

િકચ્ચ ત્ત ેસપલા તારા: િકચ્ચ ત્તે સપલમ ્શુ્રતમ્ ૭૨ 

િકચ્ચતેષૈવ ત ેપુકત્ત યિતોક્તા મમ રાિવ  

આયુષ્યા ચ યશસ્યા ચ તમિ િામા૭તિ સકમ્હતા ૭૩ 

યામ્ વ્રુકત્તમ્ વતિતે તાતો યામ્ચ ન: પ્રકપતામહા: 

તામ ્વ્રુકત્તમ્ વતિસ ેિકચ્ચ ત્યા ચ સત્પતિા શુપા  ૭૪ 

િકચ્ચત્ સ્વાતુ રુતમ્ પોજ્યમ્ એિો ના૭શ્નાકસ રાિવ 

િકચ્ચત્ આશમ્સમાનેપ્યો કમત્રેપ્યઃ સમ્પ્રયચ્ચકસ ૭૫ 

રાજા ત ુતમેણ કહ પાલકયત્વા    

મહામકત તિમ્ટ તર: પ્રજાનામ્  

અવાપ્ય રુત્સ્નામ ્વસુતામ્ યતાવત્   

ઇત શ્શ્ચ્યુત સ્સ્વિિ  મુપકૈત કવત્વાન્ ૭૬ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે શતતમ સ્સિિ : 

એર્ોત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

રામ સ્ય વચનમ ્શુ્રત્વા પરતઃ પ્રત્યુવાચ હ 

કિમ્ મે તમાિ કત્વહીન સ્ય રાિ તમિઃ િકરષ્યકત ૧ 

શાશ્વતો૭યમ ્સતા તમિઃ કસ્તતો૭સ્માસ ુનરષિપ 

જે્યષ્ટ પુત્રે કસ્તતે રાિન્ ન િનીયાન્ નુ્રપો પવેત ્૨ 

સ સમ્રુત્તામ્ મયા સાતિમ્ અયોત્યામ્ િચ્ચ રાિવ 

અકપષેચય ચા૭૭ત્માનમ્ િુલ સ્યા૭સ્ય પવાય નઃ ૩ 

રાજાનમ્ માનુષમ્ પ્રાહુ તેવત્વ ેસ મતો મમ 

યસ્ય તમાિ૭તિ સકહતમ ્વ્રુત્તમ્ આહુર ્અમાનુષમ ્૪ 

િેિય સ્તે ચ મકય ત ુત્વકય ચા૭રણ્યમ ્આકશ્રત ે

કતવમ્ આયિ િતો રાજા યાયિૂિઃ સતામ ્મતઃ ૫ 

કનષ્રામ્ત માત્ર ેપવકત સહ સીતે સ લક્ષ્મણે 

તુઃિ શોિા૭કપ પૂત સ્તુ રાજા કત્રકતવ મ૭પ્યિાત્ ૬ 

ઉકત્તષ્ટ પરુુષ વ્યાર કરયતામ્ ઉતિમ્ કપતુઃ 

અહમ ્ચા૭યમ ્ચ શત્રકુ્નઃ પૂવિમ્ એવ રુતોતિૌ ૭ 

કપ્રયેણ િલુ તત્તમ ્કહ કપત્રુ લોિેષુ રાિવ 

અક્ષય્યમ ્પવતીકત આહુર્ પવામ્ શ્ચૈવ કપતુઃ કપ્રયઃ ૮ 

ત્વા મેવ શોચમ ્સ્તવ તશિનપે્સુ:   

ત્વય્યેવ સક્તામ ્અકનવત્યિ પુકત્તમ ્ 

ત્વયા કવહીન સ્તવ શોિ રુક્ણ:   
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ત્વમ ્સમ્સ્મરન્ અસ્તકમત: કપતા ત ે૯ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિોત્તર શતતમ સ્સિિ : 

વ્યતુ્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

તામ ્શુ્રત્વા િરુણામ્ વાચમ્ કપતુર ્મરણ સકમ્હતામ ્

રાિવો પરત ેનોક્તામ્ પપૂવ િત ચતેનઃ ૧ 

તમ્ ત ુવજ્ર કમવો ત્સ્રુષ્ટમ્ આહવ ેતાનવા૭કરણા 

વાિજ્રમ્ પરત ેનોક્તમ ્અમનોજ્ઞમ્ પરમ્તપઃ ૨  

પ્રરુહ્ય પાહૂ રામો વૈ પુકષ્પતા૭રો યતા ત્રુમઃ 

વન ેપરશુના રુત્ત સ્તતા પુકવ પપાત હ ૩ 

તતા કનપકતતમ્ રામમ્ િિત્યામ્ િિતી પકતમ ્

િૂલ િાત પકરશ્રાન્તમ્ પ્રસુપ્તમ્ ઇવ િુમ્િરમ્ ૪ 

પ્રાતર સ્તે મહેષ્વાસમ ્સવિતઃ શોિ િકશિતમ ્

રુતન્તઃ સહ વૈતેહ્યા કસકષચુઃ સકલલેન વૈ ૫ 

સ ત ુસમ્જ્ઞામ ્પનુ લિપ્ત્વા નેત્રાપ્યામ ્અસ્રમ ્ઉત્સ્રિુન્ 

ઉપારામત િાિુત્સ્તઃ રુપણમ્ પહુ પાકષતુમ્ ૬ 

સ રામ: સ્વિિ  િતમ્ શુ્રત્વા કપતરમ્ પ્રુકતવી પકતમ્  

ઉવાચ પરતમ ્વાક્યમ્ તમાિ૭ત્મા તમિ સકમ્હતમ ્૭ 

કિમ્ િકરષ્યાકમ અયોત્યાયામ્ તાતે કતષ્ટામ ્િકતમ્ િતે  

િ: તામ ્રાિવરા૭તીનામ્ અયોત્યામ્ પાલકયષ્યકત ૮ 

કિમ્ ન ુતસ્ય મયા િાયિમ્ તજુાિતેન મહાત્મન: 

યો મ્રુતો મમ શોિેન ન મયા ચા૭કપ સમ્સ્રુતઃ ૯ 

અહો પરત કસત્તા૭તો યેન રાજા ત્વયા૭નિ 

શત્રુક્નને ચ સવેષ ુપ્રતે રુત્યેષુ સત્રુતઃ ૧0 

કનષ્પ્રતાનામ્ અનેિા૭રા0 નરને્ત્રણે કવના રુતામ ્

કનવ્રતુ્ત વન વાસો૭કપ ન અયોત્યામ્ િન્તુમ ્ઉત્સહે ૧૧ 

સમાપ્ત વન વાસમ ્મામ ્અયોત્યાયામ્ પરમ્તપ 

િો ન ુશાકસષ્યકત પુન સ્તાતે લોિા૭ન્તરમ ્િતે ૧૨ 

પુરા પ્રકે્ષ્ય સુવ્રતુ્તમ્ મામ ્કપતા યાન્યા૭૭હ સાન્ત્વયન ્

વાક્યાકન તાકન શ્રોષ્યાકમ િુતઃ િણિ સુિા ન્ય૭હમ ્૧૩ 

એવમ્ ઉક્ત્વા સ પરતમ ્પાયાિમ ્અપ્યેત્ય રાિવઃ 

ઉવાચ શોિ સમ્તપ્તઃ પણૂિ ચન્ત્ર કનપા૭૭નનામ ્૧૪ 

સીતે મ્રતુ સ્ત ેશ્વશુરઃ કપત્રા હીનો૭કસ લક્ષ્મણ 

પરતો તુઃિમ ્આચષ્ટે સ્વિિતમ્ પ્રુકતવી પકતમ્ ૧૫ 

તતો પહુ િુણમ્ તેષામ ્પાષ્પો નતે્રે ષ્વ૭જાયત 
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તતા પ્રુવકત િાિુસ્ત ેિુમારાણામ્ યશકસ્વનામ્ ૧૬ 

તત સ્ત ેપ્રાતર સ્સવે પ્રશુમ્ આશ્વાસ્ય રાિવમ્  

અપ્રુવન્ િિતી પતુિ: કરયતામ્ ઉતિમ્ કપતુ: ૧૭ 

સા સીતા શ્વશુરમ્ શુ્રત્વા સ્વિિ  લોિ િતમ્ નુ્રપમ ્ 

નેત્રાપ્યામ ્અશુ્ર પૂણાિપ્યામ્ અશિન્ ઈકક્ષતુમ્ પકતમ્ ૧૮ 

સાન્ત્વકયત્વા ત ુતામ ્રામો રુતન્તીમ્ િનિા૭૭ત્મજામ્ 

ઉવાચ લક્ષ્મણમ ્તત્ર તુઃકિતો તુઃકિતમ ્વચઃ ૧૯ 

આનય ઇમ્િુકત કપણ્યાિમ્ ચીરમ્ આહર ચોત્તરમ્ 

િલ કરયા૭તિમ્ તાત સ્ય િકમષ્યાકમ મહાત્મનઃ ૨0 

સીતા પુરસ્તા ત્વ્રિતુ ત્વમ્ એનામ ્અકપતો વ્રિ 

અહમ ્પશ્ચાત્ િકમષ્યાકમ િકત: હ્યષેા સુતારુણા ૨૧ 

તતો કનત્ય અનુિ: તેષામ્ કવકતતાત્મા મહામકતઃ 

મ્રુતુ તાિન્ત શ્ચ શાન્ત શ્ચ રામ ેચ ત્રટુ પકક્તમાન્ ૨૨ 

સુમન્ત્ર: ત:ૈ નુ્રપ સતુૈઃ સાતિમ્ આશ્વાસ્ય રાિવમ્ 

અવાતારયત્ આલમ્પ્ય નતીમ્ મન્તાકિનીમ્ કશવામ્ ૨૩ 

ત ેસુતીતાિમ્ તતઃ રુચ્ચ્િાત્ ઉપાિમ્ય યશકસ્વનઃ 

નતીમ્ મન્તાકિનીમ્ રમ્યામ્ સતા પુકષ્પત િાનનામ્ ૨૪ 

શીર સ્રોતસમ્ આસાત્ય તીતિમ્ કશવમ ્અિતિમમ્ 

કસકષચુ: ત ુઉતિમ્ રાજ્ઞ ેતત્ર એતત્ ત ે પવકત્વકત ૨૫ 

પ્રરુહ્ય ચ મહીપાલો િલ પૂકરતમ્ અઞ્િકલમ ્

કતશમ્ યામ્યામ ્અકપમિુો રુતન્ વચનમ્ અપ્રવીત્ ૨૬ 

એતત્ ત ેરાિ શાતૂિલ કવમલમ્ તોયમ ્અક્ષયમ ્

કપત્રુ લોિ િત સ્યા૭ત્ય મત્તત્તમ્ ઉપકતષ્ટતુ ૨૭ 

તતો મન્તાકિની તીરાત ્પ્રત્યુત્તીયિ સ રાિવઃ 

કપતુ શ્ચિાર તિેસ્વી કનવાપમ્ પ્રાત્રુકપઃ સહ ૨૮ 

ઐમ્િુતમ્ પતરી કમશ્રમ ્કપણ્યાિમ્ તપિ સમ્સ્તર ે

ન્યસ્ય રામઃ સુતુઃિા૭૭તો રુતન ્વચનમ ્અપ્રવીત્ ૨૯ 

ઇતમ્ પુમ્ક્ષ્વ મહારાિ પ્રીતો યત્ અશના વયમ ્

યત્ અન્નઃ પુરુષો પવકત તત્ અન્ના સ્તસ્ય તેવતાઃ ૩0 

તત સ્તનેૈવ માિેણ પ્રત્યુત્તીયિ નતી તટાત ્

આરુરોહ નર વ્યારો રમ્ય સાનુમ ્મહીતરમ્ ૩૧ 

તતઃ પણિ િુટી ત્વારમ ્આસાત્ય િિતી પકતઃ 

પકરિરાહ પાહુપ્યામ્ ઉપૌ પરત લક્ષ્મણૌ ૩૨ 

તેષામ ્ત ુરુતતામ ્શપ્તાત્ પ્રકતશુ્રત્િો૭પવત ્કિરૌ 
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પ્રાત્રૂણામ્ સહ વૈતહે્યા કસમ્હાનામ્ ઇવ નતિતામ ્૩૩ 

મહા પલાનામ ્રુતતામ ્િુવિતામ્ ઉતિમ્ કપતુ: 

કવજ્ઞાય તુમુલમ ્શપ્તમ ્ત્રસ્તા પરત સૈકનિાઃ ૩૪ 

અપ્રુવમ ્શ્ચા૭કપ રામેણ પરતઃ સમ્િતો ત્રુવમ્ 

તેષામ ્એવ મહાન્ શપ્તઃ શોચતામ્ કપતરમ ્મ્રતુમ્ ૩૫ 

અત વાસાન્ પકરત્યજ્ય તમ્ સવે૭કપમુિાઃ સ્વનમ ્

અ પ્યેિ મનસો િક્મ ુયિતા સ્તાનમ્ પ્રતાકવતાઃ ૩૬ 

હયૈર૭ન્યે િિરૈ૭ન્યે રતૈર૭ન્યે સ્વલમ્રુતૈઃ 

સુિુમારા સ્તતૈ વા૭ન્યે પકત્પરવે નરા યયુઃ ૩૭ 

અકચર પ્રોકષતમ્ રામમ્ કચર કવપ્રોકષતમ્ યતા 

ત્રષુ્ટ િામો િનઃ સવો િિામ સહસા૭૭શ્રમમ્ ૩૮ 

પ્રાત્રૂણામ્ ત્વકરતા સ્તત્ર ત્રષુ્ટ િામાઃ સમાિમમ્ 

યય ુપિહુ કવતૈ યાિનૈઃ િુર નેકમ સ્વના૭૭િુલૈઃ ૩૯ 

સા પૂકમ પિહુકપ યાિનૈઃ િુર નેકમ સમાહતા 

મુમોચ તુમલુમ ્શપ્તમ ્ત્યૌર્ ઇવા૭પ્ર સમાિમ ે૪0 

તેન કવત્રાકસતા નાિાઃ િરણેુ પકરવાકરતાઃ 

આવાસયન્તો િન્તેન િક્મુર્ અન્યત્વનમ્ તતઃ ૪૧ 

વરાહ વુ્રિ સમ્િા શ્ચ મકહષાઃ સક્ષિ વાનરાઃ 

વ્યાર િોિણિ િવયા કવત્રેષુઃ પ્રુષતૈઃ સહ ૪૨ 

રતામ્િસાહ્વા નત્યૂહા હમ્સાઃ િારણ્ટવાઃ પ્લવાઃ 

તતા પુમ્સ્િોકિલાઃ રૌમ્ચા કવસમ્જ્ઞા પકેિર ેકતશઃ ૪૩ 

તેન શપ્તેન કવત્રસ્ત:ૈ આિાશમ્ પકક્ષકપર ્વ્રુતમ ્

મનુષ્ય:ૈ આવ્રુતા પૂકમ: ઉપયમ્ પ્રપપૌ તતા ૪૪ 

તત  સ્તમ્ પરુુષ વ્યારમ ્યશકસ્વન મ૭કરમ્તમમ ્ 

આસીનમ્ સ્તકમ્ટલે રામમ્ તતશિ સહસા િન: ૪૫ 

કવિહિમાણ: િૈિેયીમ્ સકહતો મમ્તરા મ૭કપ  

અકપિમ્ય િનો રામમ્ પાષ્પ પૂણિ મુિો૭પવત ્૪૬ 

તાન્ નરાન્ પાષ્પ પૂણાિ૭ક્ષાન્ સમીક્ષ્યા૭ત સતુુઃકિતાન ્

પયિષ્વિત તમિજ્ઞઃ કપત્રવુન્ માત્રુવ ચ્ચ સઃ ૪૭ 

સ તત્ર િાકમ્શ્ચત્ પકરષસ્વિ ેનરાન્  

નરા શ્ચ િેકચ ત્તુ તમ્ અપ્યવાતયન ્

ચિાર સવાિન ્સ વયસ્ય પાન્તવાન્  

 યતા૭હિમ ્આસાત્ય તતા નુ્રપા ત્મિઃ ૪૮ 

તતઃ સ તષેામ ્રુતતામ્ મહાત્મનામ્  
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પુવમ્ ચ િમ ્ચા૭નકુનનાતયન્ સ્વનઃ 

િુહા કિરીણામ ્ચ કતશ શ્ચ સમ્તતમ્  

મ્રુતમ્િ િોષ પ્રકતમ: પ્રશુશુ્રવે ૪૯ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ત્વ્યતુ્તર શતતમ સ્સિિ : 

ત્ર્યુત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

વકસષ્ટઃ પુરતઃ રુત્વા તારાન્ તશરત સ્ય ચ 

અકપચરામ તમ્ તેશમ ્રામ તશિન તકષિતઃ ૧ 

રાિ પત્ન્ય શ્ચ િચ્ચન્ત્યો મન્તમ્ મન્તાકિનીમ્ પ્રકત 

તત્રુશુ સ્તત્ર તત્ તીતિમ ્રામ લક્ષ્મણ સેકવતમ ્૨ 

િૌસલ્યા પાષ્પ પૂણેન મુિેન પકરશુષ્યતા 

સુકમત્રામ ્અપ્રવી ત્તીના યા શ્ચા૭ન્યા રાિ યોકષતઃ ૩ 

ઇતમ્ તેષામ ્અનાતાનામ્ કક્લષ્ટમ્ અકક્લષ્ટ િમિણામ્ 

વન ેપ્રાક્કલનમ્ તીતિમ્ યે ત ેકનકવિષયી રુતાઃ ૪ 

ઇતઃ સુકમત્રે પતુ્ર સ્ત ેસતા િલમ ્અતકન્ત્રતઃ 

સ્વયમ ્હરકત સૌકમકત્ર મિમ પુત્ર સ્ય િારણાત્ ૫ 

િિન્ય મ૭કપ ત ેપુત્ર: રુતવાન્ ન ત ુિકહિત: 

પ્રાતુ યિત૭તિ સકહતમ ્સવિમ્ ત કત્વકહતમ્ િુણૈઃ ૬ 

અત્ય અય મ૭કપ ત ેપતુ્ર: ક્લેશાનામ ્અ તતોકચત: 

નીચા૭નતિ સમાચારમ ્સજ્જમ્ િમિ પ્રમુમ્ચતુ ૭ 

તકક્ષણા૭રેષુ તપેષુ સા તતશિ મહી તલ ે

કપતુ: ઇઙુ્કકત કપણ્યાિમ ્ન્યસ્તમ્ આયત લોચના ૮ 

તમ્ પૂમૌ કપતુ: આતેન ન્યસ્તમ્ રામેણ વીક્ષ્ય સા 

ઉવાચ તેવી િૌસલ્યા સવાિ તશરત કસ્ત્રયઃ ૯ 

ઇતમ્ ઇક્ષ્વાિુ નાત સ્ય રાિવ સ્ય મહાત્મનઃ 

રાિવેણ કપતુ તિત્તમ્ પશ્શ્યત એતત્ યતા કવકત ૧0 

તસ્ય તેવ સમાન સ્ય પાકતિવ સ્ય મહાત્મનઃ 

ન એતત્ ઔપકયિમ ્મન્યે પુક્ત પોિ સ્ય પોિનમ્ ૧૧ 

ચતુરન્તામ્ મહીમ ્પુક્ત્વા મહેન્ત્ર સત્રુશો કવપુઃ 

િતમ્ ઇઙુ્કકત કપણ્યાિમ ્સ પુમ્ક્તે વસુતા૭કતપઃ ૧૨ 

અતો તુઃિતરમ ્લોિે ન કિકમ્ચત્ પ્રકતપાકત મા 

યત્ર રામઃ કપતુ તિત્યાત્ ઇઙુ્કતી ક્ષોતમ્ રુકત્તમાન ્૧૩ 

રામ ેણેઙુ્કકત કપણ્યાિમ ્કપતુર્ તત્તમ્ સમીક્ષ્ય મે 

િતમ્ તુઃિેન હ્રતુયમ્ ન સ્પોટકત સહસ્રતા ૧૪ 

શુ્રકત સ્ત ુિકલ્વયમ ્સત્યા લૌકિિી પ્રકતપાકત મા  
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યત૭ન્ન: પરુુષો પવકત તત૭ન્ના સ્તસ્ય તેવતા: ૧૫ 

એવમ્ આતાિમ્ સપત્ન્ય સ્તા િક્મ:ુ આશ્વાસ્ય તામ્ તતા 

તત્રુશ ુશ્ચા૭૭શ્રમ ેરામમ ્સ્વિાિ ચ્ચ્યુતમ ્ઇવા૭મરમ્ ૧૬ 

સવિ પોિૈઃ પકરત્યક્તમ્ રામ સમ્પ્રકે્ષ્ય માતરઃ 

આતાિ મુમુચુર૭શૂ્રકણ સસ્વરમ્ શોિ િકશિતાઃ ૧૭ 

તાસામ્ રામઃ સમુત્તાય િરાહ ચરણાન્ શુપાન ્

માત્રૂણામ ્મનિુ વ્યારઃ સવાિસામ્ સત્ય સમ્િરઃ ૧૮ 

તાઃ પાકણકપઃ સુિ સ્પશૈ મ્રુિતુ અમ્િુકળ તલૈઃ શપુૈઃ 

પ્રમમાિૂિ રિઃ પ્રુષ્ટા ત્રામસ્યા૭૭યતલોચનાઃ ૧૯ 

સૌકમકત્ર ર૭કપ તાઃ સવાિ માત્રૂ: સમ્પ્રકે્ષ્ય તુઃકિતઃ 

અપ્યવાતયતા૭૭સક્તમ્ શનૈ રામા ત૭નન્તરમ્ ૨0 

યતા રામ ેતતા તકસ્મન્ સવાિ વવુ્રકતર ેકસ્ત્રયઃ 

વ્રુકત્તમ ્તશરતા જ્જાતે લક્ષ્મણે શુપ લક્ષણ ે ૨૧ 

સીતા૭કપ ચરણામ ્સ્તાસામ્ ઉપસમ્રુહ્ય તુઃકિતા 

શ્વશૂ્રણામ્ અશુ્ર પૂણાિ૭ક્ષી સા પપૂવા૭રતઃ કસ્તતા ૨૨ 

તામ ્પકરષ્વજ્ય તુઃિા૭૭તાિમ ્માતા તુકહતરમ ્યતા 

વન વાસ રુશામ ્તીનામ ્િૌસલ્યા વાક્યમ ્અપ્રવીત્ ૨૩ 

કવતેહ રાિ સ્ય સુતા સ્નુષા તશરત સ્ય ચ 

રામ પત્ની િતમ્ તુઃિમ ્સમ્પ્રાપ્તા કનિિને વન ે૨૪ 

પત્મમ ્આતપ સમ્તપ્તમ ્પકરકક્લષ્ટમ્ ઇવોત્પલમ ્

િાઞ્ચનમ ્રિસા ત્વસ્તમ્ કક્લષ્ટમ ્ચન્ત્રમ ્ઇવા૭મ્પતુૈઃ ૨૫ 

મુિમ ્ત ેપ્રકે્ષ્ય મામ ્શોિો તહ ત્ય૭કક્નકરવા શ્રયમ ્

પ્રુશમ ્મનકસ વૈતકેહ વ્યસના૭૭રકણ સમ્પવઃ ૨૬ 

પ્રુવન્ત્યામ્ એવમ્ આતાિયામ્ િનન્યામ્ પરતા૭રિઃ 

પાતૌ આસાત્ય િરાહ વકસષ્ટ સ્ય સ રાિવઃ ૨૭ 

પુરોકહત સ્યા૭કક્નસમસ્ય તસ્ય વૈ તતા    

પ્રુહસ્પતે કરન્ત્ર ઇવા૭મરાકતપઃ 

પ્રરુહ્ય પાતૌ સસુમ્રુત્ત તિેસઃ   

સહૈવ તેનોપ કવવેશ રાિવઃ   ૨૮ 

તતો િિન્યમ ્સકહતૈઃ સ મકન્ત્રકપઃ  

પુર પ્રતાનૈ શ્ચ સહૈવ સૈકનિૈઃ 

િનેન તમિજ્ઞ ત મને તમિવાન્  

ઉપોપકવષ્ટો પરત સ્તતા૭રિમ ્  ૨૯ 

ઉપોપકવષ્ટ સ્તુ તતા સ વીયિવાન્  
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તપકસ્વ વષેેણ સમીક્ષ્ય રાિવમ્ 

કશ્રયા જ્વલન્તમ ્પરતઃ રુતા૭0િકલ:  

યતા મહેન્ત્રઃ પ્રયતઃ પ્રજાપકતમ્  ૩0 

કિમ્ એષ વાક્યમ ્પરતો૭ત્ય રાિવમ્   

પ્રણમ્ય સત્રુત્ય ચ સાતુ વક્ષ્યકત 

ઇતીવ તસ્યા૭૭યિ િન સ્ય તત્ત્વતો  

પપૂવ િૌતૂહલમ્ ઉત્તમમ ્તતા   ૩૧ 

સ રાિવઃ સત્ય ત્રુકત શ્ચ લક્ષ્મણો  

મહાનુ પાવો પરત શ્ચ તાકમિિઃ 

વ્રુતાઃ સુહ્રકુત્પ શ્ચ કવરિુે ર૭ત્વર ે  

યતા સતસ્યૈઃ સકહતા: ત્રયો૭ક્નયઃ ૩૨ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે યતુ્તર શતતમ સ્સિિ : 

ચતરુુત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

તમ્ ત ુરામઃ સમાજ્ઞાય પ્રાતરમ્ િુરુ વત્સલમ ્

લક્ષ્મણેન સહ પ્રાત્રા પ્રષુ્ટમ્ સમુપચરમ ે૧ 

કિમ્ એતત્ ઇચ્ચયેમ્ અહમ ્શ્રોતમુ્ પ્રવ્યાહ્રતુમ્ ત્વયા 

યસ્માત્ ત્વમ ્આિતો તેશમ્ ઇમમ ્ચીર િટા૭કિની ૨ 

કિમ્ કનકમત્તમ્ ઇમમ્ તશેમ્ રુષ્ણા૭કિન િટા તરઃ 

કહત્વા રાજ્યમ ્પ્રકવષ્ટ સ્ત્વમ ્તત્ સવિમ ્વક્તમુ ્અહિકસ ૩ 

ઇત્યુક્તઃ િેિયી પુત્રઃ િાિુત્સ્તેન મહાત્મના 

પ્રરુહ્ય પલવ ત્પૂયઃ પ્રાઞ્િકલ વાિક્યમ ્અપ્રવીત્ ૪ 

આયિમ ્તાતઃ પકરત્યજ્ય રુત્વા િમિ સતુુષ્િરમ્ 

િતઃ સ્વિિમ્ મહા પાહુઃ પુત્ર શોિા૭કપ પીકટતઃ ૫ 

કસ્ત્રયા કનયુક્તઃ િૈિેય્યા મમ માત્રા પરમ્તપ 

ચિાર સુમહત્ પાપમ ્ઇતમ્ આત્મયશો હરમ્ ૬ 

સા રાજ્ય પલમ ્અપ્રાપ્ય કવતવા શોિ િકશિતા 

પકતષ્યકત મહા િોર ેકનરય ેિનની મમ ૭ 

તસ્ય મે તાસ પૂતસ્ય પ્રસાતમ્ િતુિમ્ અહિકસ 

અકપકષમ્ચસ્વ ચા૭ત્યૈવ રાજે્યન મિવાન્ ઇવ ૮ 

ઇમાઃ પ્રરુતયઃ સવાિ કવતવા માતર શ્ચ યાઃ 

ત્વત ્સિાશમ ્અનપુ્રાપ્તાઃ પ્રસાતમ્ િતુિમ્ અહિકસ ૯ 

તતા૭નપુવૂ્યાિ યકુ્તમ્ ચ યુક્તમ ્ચા૭૭ત્મકન માનત 

રાજ્યમ ્પ્રાપ્નુકહ તમેણ સિામાન્ સુહ્રતુઃ િુરુ ૧0 

પવત ુઅકવતવા પૂકમઃ સમરા પકતના ત્વયા 
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શકશના કવમલે નેવ શારતી રિની યતા ૧૧ 

એકપ શ્ચ સકચવૈઃ સાતિમ ્કશરસા યાકચતો મયા 

પ્રાતુઃ કશષ્ય સ્ય તાસ સ્ય પ્રસાતમ્ િતુિમ્ અહિકસ ૧૨ 

તત ્ઇતમ્ શાશ્વતમ ્કપયમ્ સવિમ ્પ્રરુકત મણ્ટલમ્ 

પૂકિતમ્ પુરુષ વ્યાર ના૭કતરકમતુમ ્અહિકસ ૧૩ 

એવમ્ ઉક્ત્વા મહા પાહુઃ સપાષ્પઃ િેિયી સુતઃ 

રામ સ્ય કશરસા પાતૌ િરાહ પરતઃ પુનઃ ૧૪ 

તમ્ મત્તમ ્ઇવ માતઙ્કમ ્કનશ્શ્શ્વસન્તમ્ પુનઃ પુનઃ 

પ્રાતરમ ્પરતમ ્રામઃ પકરષ્વજ્ય ઇતમ્ અપ્રવીત્ ૧૫ 

િુલીનઃ સત્ત્વ સમ્પન્ન: તિેસ્વી ચકરત વ્રતઃ 

રાજ્ય હેતોઃ િતમ્ પાપમ્ આચરતે્ ત્વ કત્વતો િનઃ ૧૬ 

ન તોષમ ્ત્વકય પશ્શ્યાકમ સૂક્ષ્મમ ્અપ્ય૭કર સતૂન 

ન ચા૭કપ િનનીમ ્પાલ્યા ત્ત્વમ ્કવિકહિતુમ્ અહિકસ ૧૭ 

િામિારો મહા પ્રાજ્ઞ િુરૂણામ્ સવિતા૭નિ  

ઉપપન્નેષ ુતારષેુ પુત્રષેુ ચ કવતીયતે ૧૮ 

વય મ૭સ્ય યતા લોિે સમ્ક્યાતા સ્સૌમ્ય સાતકુપ: 

પાયાિ: પતુ્રા શ્ચ કશષ્યા શ્ચ ત્વ મ૭નુજ્ઞાતુ મહિ કસ ૧૯ 

વન ેવા ચીર વસનમ્ સૌમ્ય કરષ્ણા૭કિનામ્પરમ ્

રાજે્ય વા૭કપ મહારાિો મામ ્વાસકયતુ મીશ્વર: ૨0 

યાવત્ કપતકર તમિજ્ઞ ેિૌરવમ્ લોિ સત્રુતમ્ 

તાવ ત્તમિપ્રુતામ ્શે્રષ્ટ િનન્યામ્ અકપ િૌરવમ ્૨૧ 

એતાપ્યામ્ તમિ શીલાપ્યામ્ વનમ ્િચ્ચકેત રાિવ 

માતા કપત્રપુ્યામ્ ઉક્તો૭હમ ્િતમ્ અન્યત્ સમાચર ે૨૨ 

ત્વયા રાજ્યમ્ અયોત્યાયામ્ પ્રાપ્તવ્યમ ્લોિ સત્રુતમ્ 

વસ્તવ્યમ ્તણ્ટિા૭રણ્યે મયા વલ્િલ વાસસા ૨૩ 

એવમ્ રુત્વા મહા રાિો કવપાિમ્ લોિ સકન્નતૌ 

વ્યાકતશ્શ્ય ચ મહા તજેા કતવમ્ તશરતો િતઃ ૨૪ 

સ ચ પ્રમાણમ્ તમાિ૭૭ત્મા રાજા લોિ િુરુ સ્તવ 

કપત્રા તત્તમ્ યતા પાિમ્ ઉપપોક્તુમ્ ત્વમ ્અહિકસ ૨૫ 

ચતુતિશ સમાઃ સૌમ્ય તણ્ટિા૭રણ્યમ ્આકશ્રતઃ 

ઉપપોક્ષ્યે ત્વ૭હમ ્તત્તમ્ પાિમ્ કપત્રા મહાત્મના ૨૬ 

ય તપ્રવીન્ મામ ્નર લોિ સત્રુતઃ  

કપતા મહાત્મા કવપુતા૭કતપોપમઃ 

ત તેવ મન્યે પરમાત્મનો કહતમ્  
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ન સવિ લોિેશ્વર પાવમ્ અપ્ય૭હમ ્ ૨૭ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ચતરુુત્તર શતતમ સ્સિિ : 

પમ્ચોત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

તતઃ પુરુષ કસમ્હાનામ્ વ્રુતાનામ્ તૈઃ સહુ્ર ુત્િણૈઃ 

શોચતામ ્એવ રિની તુઃિેન વ્યત્યવતિત ૧ 

રિન્યામ્ સુપ્રપાતાયામ ્પ્રાતર સ્તે સુહ્ર ુત્વ્રતુાઃ 

મન્તાકિન્યામ્ હુતમ્ િપ્યમ્ રુત્વા રામમ્ ઉપાિમન્ ૨ 

તૂષ્ણીમ ્ત ેસમપુાસીના ન િકશ્ચત્ કિકમ્ચત્ અપ્રવીત ્

પરત સ્ત ુસુહ્ર ુન્મત્યે રામમ્ વચનમ ્અપ્રવીત્ ૩ 

સાકમ્ત્વતા માકમિા માતા તત્તમ્ રાજ્યમ ્ઇતમ ્મમ 

ત ત્તતાકમ તવ ૈવા૭હમ ્પુમ્ક્ષ્વ રાજ્યમ ્અિણ્ટિમ્ ૪ 

મહતા ઇવ અમ્પુ વેિેન કપન્નઃ સેતુર ્િલાિમે 

તુરાવારમ્ ત્વ ત૭ન્યેન રાજ્ય િણ્ટમ ્ઇતમ્ મહત્ ૫ 

િકતમ ્િર ઇવા૭શ્વ સ્ય તાક્ષ્યિ સ્યેવ પતકત્રણઃ 

અનુિન્તુમ્ ન શકક્ત મે િકતમ્ તવ મહીપતે ૬ 

સજુીવમ ્કનત્યશ સ્તસ્ય યઃ પર ૈરુપજીવ્યત ે

રામ તેન ત ુતિુીવમ્ યઃ પરાન્ ઉપજીવકત ૭ 

યતા ત ુરોકપતો વ્રકુ્ષઃ પરુુષેણ કવવકતિતઃ 

હ્રસ્વિેણ તુરા૭૭રોહો રૂટ સ્િન્તો મહા ત્રુમઃ ૮ 

સ યતા પુકષ્પતો પતૂ્વા પલાકન ન કવતશિયતે ્

સ તામ ્ના૭નુપવતે્ પ્રીકતમ્ યસ્ય હેતોઃ પ્રરોકપતઃ ૯ 

એષોપમા મહાપાહો ત્વમ્ અતિમ્ વેત્તુમ ્અહિકસ 

યકત ત્વમ ્અસ્માન્ રુષપો પતાિ પ્રુત્યાન્ ન શાકત કહ ૧0 

શે્રણય સ્ત્વામ્ મહા રાિ પશ્શ્યન્તુ અર્યા શ્ચ સવિશઃ 

પ્રતપમ્તમ્ ઇવા૭૭કતત્યમ્ રાજે્ય કસ્તતમ્ અકરમ્તમમ્ ૧૧ 

તવા૭નુયાને િાિુસ્ત મત્તા નતિન્તુ િુઞ્િરાઃ 

અન્ત : પુર િતા નાયો નન્તન્તુ સુસમાકહતાઃ ૧૨ 

તસ્ય સાતુ ઇકત અમન્યન્ત નાિરા કવકવતા િનાઃ 

પરત સ્ય વચઃ શુ્રત્વા રામમ્ પ્રત્ય૭નુયાચતઃ ૧૩ 

તમ્ એવમ્ તુઃકિતમ ્પ્રકે્ષ્ય કવલપન્તમ્ યશકસ્વનમ ્

રામઃ રુતા૭૭ત્મા પરતમ ્સમાશ્વાસયત્ આત્મવાન્ ૧૪ 

ના૭૭ત્મનઃ િામ િારો૭કસ્ત પરુુષો૭યમ ્અનીશ્વરઃ 

ઇત શ્ચ ઇતરત: ચ એનમ ્રુતાન્તઃ પકરિષિકત ૧૫ 

સવે ક્ષયાન્તા કનચયાઃ પતના૭ન્તાઃ સમુચ્ચ્િયાઃ 
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સમ્યોિા કવપ્રયોિા૭ન્તા મરણા૭ન્તમ્ ચ જીકવતમ ્૧૬ 

યતા પલાનામ ્પિાનામ ્ના૭ન્યત્ર પતનાત્ પયમ ્

એવમ્ નર સ્ય જાત સ્ય ના૭ન્યત્ર મરણાત્ પયમ ્૧૭ 

યતા૭િારમ ્ત્રટુ સ્તણૂમ ્જીણિમ ્પતૂ્વા૭વસીતકત 

તતૈવ સીતકન્ત નરા િરા મ્રુત્યુ વશમ ્િતાઃ ૧૮ 

અત્યેકત રિની યા ત ુસા ન પ્રકત કનવતિતે  

યાત્યેવ યમુના પૂણાિ સમુત્રમ્ ઉતિા૭૭િુલમ ્૧૯ 

અહો રાત્રાકણ િચ્ચકન્ત સવેષામ્ પ્રાકણનામ ્ઇહ 

આયૂકમ્ષ ક્ષપય ન્ત્યા૭૭શુ રીષ્મે િલમ ્ઇવ અમ્શવઃ ૨0 

આત્માનમ ્અનુશોચ ત્વમ્ કિમ્ અન્યમ્ અનુશોચકસ 

આય ુસ્ત ેહીયતે યસ્ય કસ્તત સ્ય ચ િત સ્ય ચ ૨૧ 

સહ એવ મ્રુત્યુર્ વ્રિકત સહ મ્રુત્યુર્ કનષીતકત 

િત્વા સતુીિિમ્ અત્વાનમ્ સહ મ્રુત્યુર્ કનવતિતે ૨૨ 

િાત્રેષુ વલયઃ પ્રાપ્તાઃ શ્વેતા શ્ચૈવ કશરોરુહાઃ 

િરયા પરુુષો જીણિઃ કિમ્ કહ રુત્વા પ્રપાવયેત્ ૨૩ 

નમ્તકમ્ત ઉકતત આકતત્યે નમ્તકમ્ત અસ્તમ ્ઇત ેરવૌ 

આત્મનો ના૭વપુત્યન્તે મનુષ્યા જીકવત ક્ષયમ ્૨૪ 

હ્રષુ્યકમ્ત રુતુ મુિમ ્ત્રુષ્વા નવમ ્નવમ ્ઇહા૭૭િતમ્ 

રુતનૂામ ્પકરવતેન પ્રાકણનામ્ પ્રાણ સમ્ક્ષયઃ ૨૫ 

યતા િાષ્ટમ્ ચ િાષ્ટમ્ ચ સમેયાતામ્ મહા૭૭ણિવ ે

સમેત્ય ચ વ્યપેયાતામ્ િાલમ્ આસાત્ય િમ્ચન ૨૬ 

એવમ્ પાયાિ શ્ચ પતુ્રા શ્ચ જ્ઞાતય શ્ચ વસૂકન ચ 

સમેત્ય વ્યવતાવકન્ત ત્રુવો કહ એષામ ્કવના પવઃ ૨૭ 

ના૭ત્ર િકશ્ચત્ યતા પાવમ્ પ્રાણી સમ૭કપવતિતે 

તેન તકસ્મન્ ન સામત્યિમ્ પ્રેતસ્યા૭સ્ત્ય૭નુશોચતઃ ૨૮ 

યતા કહ સાતિમ ્િચ્ચન્તમ્ પ્રૂયાત્ િકશ્ચત્ પકત કસ્તતઃ 

અહમ ્અકપ આિકમષ્યાકમ પ્રષુ્ટતો પવતામ ્ઇકત ૨૯ 

એવમ્ પૂવ:ૈ િતો માિિ ઃ કપત્રુ પૈતામહો ત્રુવઃ 

તમ્ આપન્નઃ િતમ્ શોચેત્ યસ્ય ના૭કસ્ત વ્યકતરમઃ ૩0 

વયસઃ પતમાન સ્ય સ્રોતસો વા૭કનવકતિનઃ 

આત્મા સુિે કનયોક્તવ્યઃ સુિ પાિઃ પ્રજાઃ સ્મ્રુતાઃ ૩૧ 

તમાિ૭૭ત્મા સ શુપૈઃ રુત્સ્નઃૈ રતુકપ શ્ચા૭૭પ્ત તકક્ષણૈઃ 

તૂત પાપો િતઃ સ્વિિમ્ કપતા નઃ પ્રુકતવી પકતઃ ૩૨ 

પ્રુત્યાનામ્ પરણાત્ સમ્યિ્ પ્રજાનામ્ પકરપાલનાત ્
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અતિ  આતાના ચ્ચ તમણે કપતા ન કસ્ત્રકતવમ ્િતઃ ૩૩ 

િમિકપ સ્તુ શપુૈ કરષ્ટૈ: રતુકપ શ્ચા૭૭પ્ત તકક્ષણૈઃ 

સ્વિિમ ્તશરત: પ્રાપ્ત: કપતા ન: પ્રુકતવી પકત: ૩૪  

ઇષ્વા પહુ કવતૈ: યજ્ઞ:ૈ પોિામ ્શ્ચા૭વાપ્ય પુષ્િલાન ્

ઉત્તમમ ્ચ આય:ુ આસાત્ય સ્વિિતઃ પ્રુકતવી પકતઃ ૩૫ 

આય:ુ ઉત્તમ મા૭૭સાત્ય પોિાન૭કપ ચ રાિવ: 

સ ન શોચ્ય: કપતા તાત સ્વિિત: સત્રુત સ્સતામ્ ૩૬ 

સ જીણિમ ્માનુષમ્ તેહમ્ પકરત્યજ્ય કપતા કહ નઃ 

તૈવીમ ્રુકત્તમ ્અનુપ્રાપ્તો પ્રહ્મલોિ કવહાકરણીમ ્૩૭ 

તમ્ ત ુનૈવમ ્કવતઃ િકશ્ચત્ પ્રાજ્ઞઃ શોકચતુમ્ અહિકત 

ત્વ કત્વતો ય કત્વત શ્ચા૭કપ શુ્રતવાન્ પકુત્તમત્તરઃ ૩૮ 

એતે પહુ કવતાઃ શોિા કવલાપ રુકતતે તતા 

વિિનીયા કહ તીરણે સવાિ૭વસ્તાસુ તીમતા ૩૯ 

સસ્વસ્તો પવ મા શોચી: યાત્વા ચા૭૭વસ તામ ્પુરીમ ્

તતા કપત્રા કનયકુ્તો૭કસ વકશના વતતામ ્વર ૪0 

યત્રા૭હમ ્અકપ તેનૈવ કનયુક્તઃ પણુ્ય િમિણા 

તત્રૈ વા૭હમ ્િકરષ્યાકમ કપત:ુ આયિ સ્ય શાસનમ્ ૪૧ 

ન મયા શાસનમ ્તસ્ય ત્યક્તુમ્ ન્યાય્યમ ્અકરમ્તમ 

તત ્ત્વયા૭કપ સતા માન્યમ્ સ વૈ પન્તુઃ સ નઃ કપતા ૪૨ 

તત્વચ: કપતુર ેવા૭હમ ્સમ્મતમ્ તમિ ચાકરણ: 

િમિણા પાલકયષ્યાકમ વન વાસને રાિવ ૪૩ 

તાકમિિેણા૭નુ્રશમ્સને નરણે િુરુ વકતિના  

પકવતવ્યમ ્નર વ્યાર પરલોિમ્ કિિીષતા  ૪૪ 

આત્માનમ ્અનુકતષ્ટ ત્વમ્ સ્વપાવેન નરષિપ 

કનશામ્ય ત ુશુપમ્ વ્રતુ્તમ ્કપતુ: તશરત સ્ય ન: ૪૫ 

ઇત્યેવમ્ ઉક્ત્વા વચનમ ્મહાત્મા   

કપતુ કનિતેશ પકરપાલના૭તિમ્  

યવીયસમ ્પ્રાતરમ ્અતિવત્ ચ   

પ્રપુ મુિહુતાિત્ કવરરામ રામ: ૪૬ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે પમ્ચોત્તર શતતમ સ્સિિ : 

ષટુત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

એવમ્ ઉક્ત્વા ત ુકવરત ેરામ ેવચનમ ્અતિવત ્

તતો મમ્તાકિની તીર ેરામમ્ પ્રરુકત વત્સલમ ્ 

ઉવાચ પરત કશ્ચત્રમ ્તાકમિિો તાકમિિમ ્વચઃ ૧ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 249 of 276 
 

િો કહ સ્યાત્ ઈત્રુશો લોિે યાત્રુશ સ્ત્વમ ્અકરમ્તમ 

ન ત્વામ્ પ્રવ્યતયતે્ તુઃિમ્ પ્રીકત વાિ ન પ્રહષિયેત ્૨ 

સમ્મત શ્ચા૭કસ વ્રતુ્તાનામ ્તામ ્શ્ચ પ્રુચ્ચકસ સમ્શયાન્ ૩ 

યતા મ્રતુ સ્તતા જીવન્ યતા અસકત તતા સકત 

ય સ્યૈષ પુકત્ત લાપઃ સ્યાત્ પકરતપ્યતે િેન સઃ ૪ 

પરા પરજ્ઞો યશ્ચ સ્યાત્ તતા ત્વમ ્મનજુા૭કતપ  

સ એવમ્ વ્યસનમ્ પ્રાપ્ય ન કવષીકતતુમ્ અહિકત ૫ 

અમરોપમ સત્ત્વ સ્ત્વમ ્મહાત્મા સત્ય સમ્િરઃ 

સવિજ્ઞઃ સવિતશી ચ પુકત્તમામ્ શ્ચા૭કસ રાિવ ૬ 

ન ત્વામ્ એવમ્ િુણૈર્ યકુ્તમ્ પ્રપવા૭પવ િોકવતમ ્

અકવષહ્યતમમ ્તુઃિમ ્આસાતકયતુમ્ અહિકત ૭ 

પ્રોકષતે મકય યત્ પાપમ ્માત્રા મત્િારણાત્ રુતમ ્

ક્ષુત્રયા તત૭કનષ્ટમ ્મે પ્રસીતતુ પવાન્ મમ ૮ 

તમિ પન્તેન પત્તો૭કસ્મ તેનેમામ્ નેહ માતરમ ્

હકન્મ તીવ્રેણ તણ્ટેન તણ્ટા૭હાિમ ્પાપ િાકરણીમ ્૯ 

િતમ્ તશરતા જ્જાતઃ શુત્ત અકપિન િમિણઃ 

જાનન્ તમિમ ્અતકમિષ્ટમ ્િુયાિમ્ િમિ િુિુકપ્સતમ્ ૧0 

િુરુઃ કરયાવાન ્વુ્રત્ત શ્ચ રાજા પ્રેતઃ કપતેકત ચ 

તાતમ્ ન પકરિહેયમ્ તવૈતમ ્ચેકત સમ્સકત ૧૧ 

િો કહ તમાિ૭તિયો હીનમ ્ઈત્રુશમ ્િમિ કિકલ્પષમ ્

કસ્ત્રયાઃ કપ્રયમ ્કચિીષુિઃ સન્ િુયાિ ત્તમિજ્ઞ તમિકવત્ ૧૨ 

અન્ત િાલે કહ પૂતાકન મુહ્યન્તી કત પુરા શુ્રકતઃ 

રાજ્ઞૈવમ ્િુવિતા લોિે પ્રત્યક્ષા સા શુ્રકતઃ રુતા ૧૩ 

સાત ુઅતિમ્ અકપસમ્તાય રોતાન્ મોહા ચ્ચ સાહસાત ્

તાત સ્ય યત્ અકતરાન્તમ્ પ્રત્યાહરતુ તત ્પવાન્ ૧૪ 

કપતુર ્કહ સમ૭કતરાન્તમ્ પુત્રો યઃ સાતુ મન્યતે 

તત ્અપત્યમ ્મતમ ્લોિે કવપરીતમ્ અતો૭ન્યતા ૧૫ 

તત ્અપત્યમ ્પવાન્ અસ્ત ુમા પવાન્ તુષ્રુતમ્ કપતુઃ 

અકપપત્તા રુતમ્ િમિ લોિે તીર કવિકહિતમ્ ૧૬ 

િૈિેયીમ્ મામ ્ચ તાતમ ્ચ સુહ્રતુો પાન્તવામ ્શ્ચ નઃ 

પૌર જાનપતાન્ સવાિમ: ત્રાતુ સવિમ ્ઇતમ્ પવાન્ ૧૭ 

િ ચા૭રણ્યમ ્િ ચ ક્ષાત્રમ્ િ િટાઃ િ ચ પાલનમ ્

ઈત્રુશમ ્વ્યાહતમ્ િમિ ન પવાન્ િતુિમ્ અહિકત ૧૮ 

એષ કહ પ્રતમો તમિ: ક્ષકત્રયસ્યા૭કપષચેનમ ્
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યેન શક્યમ ્મહા પ્રાજ્ઞ પ્રજાનામ્ પકરપાલનમ ્૧૯ 

િશ્ચ પ્રત્યક્ષમ્ ઉત્સ્રજુ્ય સમ્શય સ્તમ ્અલક્ષણમ ્ 

આયકતસ્તમ્ ચર ેત્તમિમ ્ક્ષત્ર પમ્ત ુર૭કનકશ્ચતમ ્૨0 

અત ક્લેશિમ ્એવ ત્વમ્ તમિમ ્ચકરતુમ્ ઇચ્ચકસ 

તમેણ ચતુરો વણાિન્ પાલયન્ ક્લેશમ ્આપ્નુકહ ૨૧ 

ચતુણાિમ્ આશ્રમાણામ ્કહ િાહિસ્ત્યમ્ શે્રષ્ટમ્ આશ્રમમ્ 

પ્રાહુ તિમિજ્ઞ તમિજ્ઞા સ્તમ ્િતમ્ ત્યક્તુમ ્અહિકસ ૨૨ 

શુ્રતને પાલઃ સ્તાનને િન્મના પવતો કહ અહમ ્

સ િતમ્ પાલકયષ્યાકમ પૂકમમ્ પવકત કતષ્ટકત ૨૩ 

હીન પુકત્ત િુણો પાલો હીનઃ સ્તાનને ચા૭પ્ય૭હમ ્

પવતા ચ કવના પૂતો ન વતિકયતમુ ્ઉત્સહે ૨૪ 

ઇતમ્ કનકિલમ્ અવ્યરમ્ કપયમ્ રાજ્યમ ્અિણ્ટિમ્ 

અનુશાકત સ્વ તમેણ તમિજ્ઞ સહ પાન્તવૈઃ ૨૫ 

ઇહૈવ ત્વા૭કપકષમ્ચમ્ત ુતમિજ્ઞ સહ પાન્તવૈઃ 

રુકત્વિઃ સવકસષ્ટા શ્ચ મન્ત્રવન્ મન્ત્ર િોકવતાઃ ૨૬ 

અકપકષક્ત સ્ત્વમ ્અસ્માકપ: અયોત્યામ્ પાલને વ્રિ 

કવકિત્ય તરસા લોિાન ્મરુકત્પ: ઇવ વાસવઃ ૨૭ 

રુણાકન ત્રીકણ અપાિુવિન્ તુહ્રુિ તઃ સાતુ કનતિહન ્

સુહ્રતુ સ્તપિયન્ િામ ૈસ્ત્વમ્ એવા૭ત્રા૭નુશાકત મામ ્ ૨૮ 

અત્યા૭૭યિ મુકતતાઃ સન્તુ સુહ્રતુ સ્તે૭કપષેચન ે

અત્ય પીતાઃ પાલયન્તામ્ તુહ્રુિ ત સ્તે કતશો તશ ૨૯ 

આરોશમ ્મમ માતુ શ્ચ પ્રમ્રજુ્ય પુરુષષિપ 

અત્ય તત્ર પવન્તમ્ ચ કપતરમ્ રક્ષ કિકલ્પષાત્ ૩0 

કશરસા ત્વા૭કપયાચ૭ેહમ્ િુરુષ્વ િરુણામ્ મકય 

પાન્તવેષ ુચ સવેષ ુપૂતષે ુઇવ મહેશ્વરઃ ૩૧ 

અતૈ તત ્પ્રુષ્ટતઃ રુત્વા વનમ્ એવ પવાન્ ઇતઃ 

િકમષ્યકત િકમષ્યાકમ પવતા સાતિ મપ્ય૭હમ ્૩૨ 

તતા૭કપ રામો પરતેન તામ્યતા   

પ્રસાત્યમાનઃ કશરસા મહીપકતઃ 

ન ચૈવ ચરે િમનાય સત્ત્વવાન્  

મકતમ ્કપતુ સ્ત ત્વચને પ્રકતકષ્ટતઃ   ૩૩ 

તત ્અત્પતુમ ્સ્તયૈિમ ્અવેક્ષ્ય રાિવ ે 

સમમ્ િનો હષિમ ્અવાપ તુઃકિત: 

ન યાત્ય૭યોત્યામ્ ઇકત તુઃકિતો૭પવત ્ 
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કસ્તર પ્રકતજ્ઞત્વમ ્અવકે્ષ્ય હકષિતઃ  ૩૪ 

તમ્ રુકત્વિો નૈિમ યતૂ વલ્લપા:   

તતા કવસમ્જ્ઞા૭શુ્ર િળાશ્ચ માતરઃ 

તતા પ્રુવાણમ્ પરતમ્ પ્રતષુુ્ટવુઃ   

પ્રણમ્ય રામમ ્ચ યયાકચર ેસહ  ૩૫ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ષટુત્તર શતતમ સ્સિિ : 

સપ્તોત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

પુન: એવમ્ પ્રુવાણમ્ ત ુપરતમ્ લક્ષ્મણા૭રિઃ 

પ્રત્યુવાચ તતઃ શ્રીમાન્ જ્ઞાકત મત્યે અકત સત્રુતઃ ૧ 

ઉપપન્નમ ્ઇતમ્ વાક્યમ ્ય ત્ત્વમ ્એવમ્ અપાષતાઃ 

જાતઃ પતુ્રો તશરતાત્ િૈિેય્યામ્ રાિ સત્તમાત્ ૨ 

પુરા પ્રાતઃ કપતા નઃ સ માતરમ ્ત ેસમતુ્વહન ્

માતામહે સમાશ્રૌષીત્ રાજ્ય શુલ્િમ ્અનુત્તમમ ્૩ 

તેવા૭સુર ેચ સમ્રામ ેિનન્યૈ તવ પાકતિવઃ 

સમ્પ્રહ્રષુ્ટો તતૌ રાજા વરમ્ આરાકતતઃ પ્રપુઃ ૪ 

તતઃ સા સમ્પ્રકતશ્રાવ્ય તવ માતા યશકસ્વની 

અયાચત નર શે્રષ્ટમ્ ત્વૌ વરૌ વરવકણિની ૫ 

તવ રાજ્યમ ્નર વ્યાર મમ પ્રવ્રાિનમ્ તતા 

તૌ ચ રાજા તતા તસ્યૈ કનયુક્તઃ પ્રતતૌ વરૌ ૬ 

તેન કપત્રા અહમ ્અપ્ય૭ત્ર કનયકુ્તઃ પુરુષષિપ 

ચતુતિશ વન ેવાસમ ્વષાિકણ વર તાકનિમ ્૭ 

સો૭હમ ્વનમ ્ઇતમ્ પ્રાપ્તો કનિિનમ્ લક્ષ્મણા૭કન્વતઃ 

શીતયા ચા૭પ્રકતત્વન્ત્વઃ સત્ય વાતે કસ્તતઃ કપતુઃ ૮ 

પવાન્ અકપ તત ેત્યેવ કપતરમ્ સત્ય વાકતનમ ્

િતુિમ્ અહિકત રાિને્ત્રમ્ કક્ષપ્રમ્ એવા૭કપષેચનાત્ ૯ 

રુણાન્ મોચય રાજાનમ્ મત્રુત ેપરત પ્રપુમ ્

કપતરમ્ ચા૭કપ તમિજ્ઞ માતરમ ્ચા૭કપનન્તય ૧0 

શૂ્રયતે કહ પુરા તાત શુ્રકત િીતા યશકસ્વના 

િયેન યિ માનેન િયષે્વેવ કપત્રૂન ્પ્રકત ૧૧ 

પુમ ્નામ્ના નરિાત્ યસ્માત્ કપતરમ ્ત્રાયતે સતુઃ 

તસ્માત્ પુત્ર ઇકત પ્રોક્તઃ કપત્રનૂ્ યત્ પાકત વા સુતઃ ૧૨ 

એષ્ટવ્યા પહવઃ પુત્રા િુણવન્તો પહુ શુ્રતાઃ 

તેષામ ્વૈ સમવેતાનામ ્અકપ િકશ્ચત્ િયામ્ વ્રિતે્ ૧૩ 

એવમ્ રાિષિયઃ સવે પ્રતીતા રાિ નન્તન 
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તસ્માત્ ત્રાકહ નરશે્રષ્ટ કપતરમ્ નરિાત્ પ્રપો ૧૪ 

અયોત્યામ્ િચ્ચ પરત પ્રરુતી રનુરમ્િય 

શત્રુક્ન સકહતો વીર સહ સવૈ કત્વિજાકતકપઃ ૧૫ 

પ્રવેક્ષ્ય ેતણ્ટિારણ્યમ ્અહમ્ અપ્ય૭કવળમ્પયન ્

આપ્યામ ્ત ુસકહતો રાિન્ વૈતેહ્યા લક્ષ્મણેન ચ ૧૬ 

ત્વમ ્રાજા પવ પરત સ્વયમ્ નરાણામ ્ 

વન્યાનામ્ અહમ ્અકપ રાિરાણ્ મ્રુિાણામ ્

િચ્ચ ત્વમ ્પુરવરમ્ અત્ય સમ્પ્રહ્રષુ્ટઃ   

સમ્હ્રષુ્ટ ત ુઅહમ ્અકપ તણ્ટિાન્ પ્રવેક્ષ્યે ૧૭ 

ચાયામ્ ત ેકતનિરપાઃ પ્રપાતમાનમ્  

વષિત્રમ ્પરત િરોતુ મૂકત્નિશીતામ ્ 

એતેષામ ્અહમ ્અકપ િાનન ત્રુમાણામ્  

ચાયામ્ તામ ્અકતશકયનીમ્ સુિમ ્શ્રકયષ્યે ૧૮ 

શત્રુક્નઃ િુશલ મકત સ્ત ુતે સહાયઃ   

સૌકમકત્ર મિમ કવકતતઃ પ્રતાન કમત્રમ ્ 

ચત્વાર સ્તનય વરા વયમ્ નરને્ત્રમ ્  

સત્ય સ્તમ્ પરત ચરામ મા કવષાતમ્  ૧૯ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે સપ્તોત્તર શતતમ સ્સિિ : 

અષ્ટોત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

આશ્વાસયન્તમ્ પરતમ ્જાપાકલ પ્રાિહ્મણોત્તમઃ 

ઉવાચ રામમ્ તમિજ્ઞમ ્તમાિ૭પેતમ્ ઇતમ ્વચઃ ૧ 

સાતુ રાિવ મા પ ૂત્તે પકુત્ત: એવમ્ કનર૭તિિા 

પ્રારુત સ્ય નર સ્યેવ આયિ પુત્તે સ્તપકસ્વનઃ ૨ 

િઃ િસ્ય પુરુષો પન્તુઃ કિમ્ આપ્યમ્ િસ્ય િેનકચત ્

યતેિો જાયતે િન્તુ: એિ એવ કવનશ્શ્યકત ૩ 

તસ્મા ન્માતા કપતા ચેકત રામ સજ્જતે યો નરઃ 

ઉન્મત્ત ઇવ સ જ્ઞેયો ના૭કસ્ત િાકચ કત્ત િસ્યકચત્ ૪ 

યતા રામા૭ન્તરમ ્િચ્ચન્ નરઃ િકશ્ચત્ િકચત્ વસેત ્

ઉત્સ્રજુ્ય ચ તમ્ આવાસમ ્પ્રકતષ્ટતેા પર૭ેહકન ૫ 

એવમ્ એવ મનુષ્યાણામ્ કપતા માતા રુહમ ્વસુ 

આવાસ માત્રમ ્િાિુત્સ્ત સજ્જન્તે ના૭ત્ર સજ્જનાઃ ૬ 

કપયમ્ રાજ્યમ ્પકરત્યજ્ય સ ન અહિકત નરોત્તમ 

આસ્તાતુમ્ િાપતમ્ તુઃિમ્ કવષમમ ્પહુ િણ્ટિમ્ ૭ 

સમ્રુત્તાયામ ્અયોત્યાયામ્ આત્માનમ્ અકપષચેય 
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એિ વેણી તરા કહ ત્વામ ્નિરી સમ્પ્રતીક્ષતે ૮ 

રાિ પોિાન્ અનુપવન્ મહાહાિન્ પાકતિવા૭૭ત્મિ 

કવહર ત્વમ ્અયોત્યાયામ્ યતા શર: કત્રકવષ્ટપે ૯ 

ન ત ેિકશ્ચ ત્તશરત સ્ત્વમ્ ચ તસ્ય ન િશ્ચન 

અન્યો રાજા ત્વમ ્અન્ય શ્ચ તસ્માત્ િુરુ યત્ ઉચ્યતે ૧0 

પીિ માત્રમ્ કપતો િમ્તો: શુક્લમ ્રુકતર મેવ ચ  

સમ્યકુ્તમ ્રુતુમન્ માત્રા પુરુષ સ્યેહ િન્મ તત ્૧૧ 

િતઃ સ નુ્રપકત સ્તત્ર િન્તવ્યમ્ યત્ર તેન વૈ 

પ્રવ્રુકત્ત: એષા મત્યાિનામ્ ત્વમ ્ત ુકમત્યા કવહન્યસે ૧૨ 

અતિ તમિપરા યે યે તામ ્સ્તાન્ શોચાકમ નતેરાન ્

ત ેકહ તુઃિમ ્ઇહ પ્રાપ્ય કવનાશમ્ પ્રેત્ય પેકિર ે૧૩ 

અષ્ટિા કપત્રુ તૈવત્યમ્ ઇત્ય૭યમ ્પ્રસ્રુતો િનઃ 

અન્નસ્ય ઉપત્રવમ્ પશ્શ્ય મ્રુતો કહ કિમ્ અકશષ્યકત ૧૪ 

યકત પકુ્તમ્ ઇહ અન્યેન તેહમ્ અન્ય સ્ય િચ્ચકત 

તત્યાત્ પ્રવસતઃ શ્રાત્તમ ્ન તત્ પત્ય૭શનમ ્પવેત ્૧૫ 

તાન સમ્વનના હ્યતેે રન્તા મેતાકવકપઃ રુતાઃ 

યિસ્વ તેકહ તીક્ષસ્વ તપ સ્તપ્યસ્વ સમ્ત્યિ ૧૬ 

સ ના૭કસ્ત પરમ્ ઇત્યેવ િુરુ પુકત્તમ ્મહા મત ે

પ્રત્યક્ષમ્ યત્ તત ્આકતષ્ટ પરોક્ષમ ્પ્રુષ્ટતઃ િુરુ ૧૭ 

સતામ ્પકુત્તમ ્પુરસ્રુત્ય સવિ લોિ કનતકશિનીમ ્

રાજ્યમ ્ત્વમ ્પ્રકતરુહ્ણીષ્વ પરતને પ્રસાકતતઃ ૧૮ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે અષ્ટોત્તર શતતમ સ્સિિ : 

નિોત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

જાપાલ ેસ્ત ુવચઃ શુ્રત્વા રામઃ સત્યા૭૭ત્મનામ્ વરઃ 

ઉવાચ પરયા પક્ત્યા સ્વપુત્ત્યા ચા૭કવપન્નયા ૧ 

પવાન્ મે કપ્રય િામા૭તિમ્ વચનમ ્યત્ ઇહોક્તવાન ્

અિાયિમ્ િાયિ સમ્િાશમ ્અપત્યમ્ પત્ય સકમ્મતમ ્૨ 

કનમિયાિત સ્ત ુપરુુષઃ પાપા૭ચાર સમકન્વતઃ 

માનમ્ ન લપતે સત્સુ કપન્ન ચાકરત્ર તશિનઃ ૩ 

િુલીનમ ્અિુલીનમ્ વા વીરમ્ પુરુષ માકનનમ ્

ચાકરત્રમ ્એવ વ્યાક્યાકત શુકચમ ્વા યકત વા૭શુકચમ્ ૪ 

અનાયિ સ્તુ આયિ સમ્િાશઃ શૌચા ત્તીન સ્તતા શુકચઃ 

લક્ષણ્યવત્ અલક્ષણ્યો તુશ્શ્શીલઃ શીલવાન્ ઇવ ૫ 

અતમિમ ્તમિ વેષેણ યતીમમ્ લોિ સમ્િરમ ્
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અકપપત્સ્યે શુપમ્ કહત્વા કરયા કવકત કવવકિિતમ્ ૬ 

િ: ચેતયાનઃ પુરુષઃ િાયાિ િાયિ કવચક્ષણઃ 

પહુ મમ્સ્યકત મામ ્લોિે તુવ્રુિત્તમ્ લોિ તૂષણમ ્૭ 

િસ્ય તાસ્યાકમ અહમ ્વ્રુત્તમ્ િેન વા સ્વિિમ ્આપ્નુયામ ્

અનયા વતિમાનો૭હમ ્વ્રુત્ત્યા હીન પ્રકતજ્ઞયા ૮ 

િામ વુ્રત્ત સ્ત્વયમ ્લોિઃ રુત્સ્નઃ સમુપ વતિત ે

યત્વ્રતુ્તાઃ સકન્ત રાજાન સ્ત ત્વ્રતુ્તાઃ સકન્ત કહ પ્રજાઃ ૯ 

સત્યમ ્એવ આનુ્રશમ્સ્યમ્ ચ રાિવ્રુત્તમ્ સનાતનમ ્

તસ્માત્ સત્યા૭૭ત્મિમ ્રાજ્યમ્ સત્યે લોિઃ પ્રકતકષ્ટતઃ ૧0 

રુષય શ્ચૈવ તેવા શ્ચ સત્યમ્ એવ કહ મેકનર ે

સત્ય વાતી કહ લોિે૭કસ્મન્ પરમમ ્િચ્ચકત ક્ષયમ ્૧૧ 

ઉકત્વિન્તે યતા સપાિન ્નરા૭તનુ્રત વાકતનઃ 

તમિઃ સત્યમ ્પરો લોિે મૂલમ ્સ્વિિ  સ્ય ચ ઉચ્યતે ૧૨ 

સત્યમ ્એવ ઈશ્વરો લોિે સત્યમ્ પત્મા૭૭કશ્રતા સતા  

સત્ય મૂલાકન સવાિકણ સત્યાન્ નાકસ્ત પરમ્ પતમ્ ૧૩ 

તત્તમ્ ઇષ્ટમ્ હુતમ્ ચૈવ તપ્તાકન ચ તપાકમ્સ ચ 

વેતાઃ સત્ય પ્રકતષ્ટાના સ્તસ્માત્ સત્યપરો પવેત ્૧૪ 

એિઃ પાલયતે લોિમ્ એિઃ પાલયતે િુલમ ્

મજ્જ ત્યેિો કહ કનરય એિઃ સ્વિે મહીયત ે૧૫ 

સો૭હમ ્કપતુ કનિતેશમ ્તુ કિમ૭તિમ્ ના૭નુપાલય ે

સત્ય પ્રકતશ્રવઃ સત્યમ ્સત્યેન સમયી રુતઃ ૧૬ 

નૈવ લોપા ન્ન મોહાત્ વા ન ચા૭જ્ઞાનાત્ તમો૭કન્વતઃ 

સેતુમ ્સત્યસ્ય પેત્સ્યાકમ િુરોઃ સત્ય પ્રકતશ્રવઃ ૧૭ 

અસત્યસમ્ત સ્ય સત: ચલસ્ય અકસ્તર ચતેસઃ 

નૈવ તેવા ન કપતરઃ પ્રતીચ્ચન્તીકત નઃ શુ્રતમ્ ૧૮ 

પ્રત્યિાત્મમ્ ઇમમ્ તમિમ ્સત્યમ ્પશ્શ્યામ્ય૭હમ ્સ્વયમ ્

પારઃ સત્પુરુષા ચીણિ સ્તત૭તિમ્ અકપમન્યતે  ૧૯ 

ક્ષાત્રમ ્તમિમ ્અહમ ્ત્યક્ષ્યે હ્ય૭તમિમ ્તમિ સકમ્હતમ્ 

ક્ષુત્રૈ: નુ્રશમ્સ:ૈ લુપ્તૈ શ્ચ સકેવતમ્ પાપ િમિકપઃ ૨0 

િાયેન િુરુતે પાપમ ્મનસા સમ્પ્રતાયિ ચ 

અનુ્રતમ્ કિહ્વયા ચા૭૭હ કત્રકવતમ ્િમિ પાતિમ ્૨૧ 

પૂકમઃ િીકતિ: યશો લક્ષ્મીઃ પુરુષમ ્પ્રાતિયકન્ત કહ 

સ્વિિ  સ્તમ્ ચા૭નુપશ્શ્યકન્ત સત્યમ્ એવ પિતે તત ્૨૨ 

શે્રષ્ટમ્ કહ અનાયિમ ્એવ સ્યાત્ યત્ પવાન્ અવતાયિ મામ ્
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આહ યુકક્ત િર ૈવાિકૈ્ય કરતમ્ પત્રમ ્િુરુષ્વ હ ૨૩ 

િતમ્ હ્યહમ ્પ્રકતજ્ઞાય વન વાસમ્ ઇમમ્ િુરોઃ 

પરત સ્ય િકરષ્યાકમ વચો કહત્વા િુરો વિચઃ ૨૪ 

કસ્તરા મયા પ્રકતજ્ઞાતા પ્રકતજ્ઞા િુરુ સકન્નતૌ 

પ્રહ્રષુ્ટ માનસા તેવી િૈિેયી ચા૭પવત્ તતા ૨૫ 

વન વાસમ્ વસન્ એવમ્ શુકચ કનિયત પોિનઃ 

મૂલૈઃ પુષ્પૈઃ પલૈઃ પણુ્યઃૈ કપત્રૂન્ તેવામ ્શ્ચ તપિયન ્૨૬ 

સમ્તષુ્ટ પઞ્ચ વિો૭હમ ્લોિ યાત્રામ્ પ્રવતિય ે

અિુહઃ શ્રત્ત તાન સ્સન્ િાયાિ૭િાયિ કવચક્ષણઃ ૨૭ 

િમિ પૂકમમ ્ઇમામ્ પ્રાપ્ય િતિવ્યમ્ િમિ ય ચ્ચુપમ ્

અકક્નર ્વાયુ શ્ચ સોમ શ્ચ િમિણામ ્પલ પાકિનઃ ૨૮ 

શતમ ્રતૂનામ્ આહ્રતુ્ય તેવરાટ્ કત્રકતવમ્ િતઃ 

તપાકમ્સ ઉરાકણ ચા૭સ્તાય કતવમ ્યાતા મહષિયઃ ૨૯ 

અમ્રુષ્યમાણ: પુનરુરતજેા   

કનશમ્ય તમ્ નાકસ્તિ વાક્ય હેતુમ્  

અતા૭પ્રવી ત્તમ્ નુ્રપતે: તનિૂો   

કવિહિમાણો વચનાકન તસ્ય  ૩0 

સત્યમ ્ચ તમિમ ્ચ પરારમમ્ ચ  

પૂતા૭નુિમ્પામ ્કપ્રય વાકતતામ્ ચ 

કત્વજાકત તેવા૭કતકત પિૂનમ્ ચ 

પન્તાનમ્ આહુ: કત્રકતવસ્ય સન્ત:       ૩૧ 

ત ેનૈવમ ્આજ્ઞાય યતાવત૭તિમ ્  

એિોતયમ્ સમ્પ્રકતપત્ય કવપ્રા: 

તમિમ ્ચરમ્ત: સિલમ ્યતાવત્   

િામ્ક્ષકમ્ત લોિાિમમ્ અપ્રમત્તા:   ૩૨ 

કનમ્તામ્ય૭હમ ્િમિ કપતુ: રુતમ્ ત ુ  

અત્ય સ્ત્વામ્ અરુહ્ણાત્ કવષમ સ્ત પુકત્તમ્  

પુત્ત્યા નયૈવમ્ કવતયા ચરમ્તમ્   

સુનાકસ્તિમ્ તમિ પતાતપેતમ્        ૩૩ 

યતા કહ ચોર સ્સ તતા કહ પુત્ત:   

તતા૭૭િતમ્ નાકસ્તિ મત્ર કવકત્ત  

તસ્મા કત્ત ય: શમ્ક્યતમ: પ્રજાનામ્   

ન નાકસ્તિે ના૭કપમુિો પુતસ્સ્યાત્ ૩૪ 

ત્વત્તો િના: પૂવિતર ેવરાશ્ચ   
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શુપાકન િમાિકણ પહૂકન ચરુ: 

કિત્વા સતેમમ ્ચ પરમ્ ચ લોિમ્   

તસ્માત્ કત્વજા: સ્વકસ્ત હુતમ્ રુતમ્ ચ ૩૫   

તમે રતાઃ સત્પરુુષૈઃ સમતેા:    

તિેકસ્વનો તાન િુણ પ્રતાનાઃ 

અકહમ્સિા વીત મલા શ્ચ લોિે  

પવકન્ત પજૂ્યા મુનયઃ પ્રતાનાઃ    ૩૬ 

ઇકત પ્રુવમ્તમ ્વચનમ્ સ રોષમ ્  

રામમ્ મહાત્માનમ્ અતીન સત્ત્વમ ્

ઉવાચ તત્યમ ્પુનરાકસ્તિમ્ ચ    

સત્યમ ્વચ: સા૭નુનયમ ્ચ કવપ્ર:    ૩૭ 

ન નાકસ્તિાનામ ્વચનમ ્પ્રવીમ્યહમ્   

ન નાકસ્તિો૭હમ ્ન ચ ના૭કસ્ત કિમ્ચન  

સમીક્ષ્ય િાલમ ્પુનરાકસ્તિો પવમ્   

પવેય િાલે પનુ રવે નાકસ્તિ:      ૩૮ 

ન ચા૭કપ િાલો૭ય મુપાિત શ્શ્શનૈ:   

યતા મયા નાકસ્તિ વાિુતીકરતા  

કનવતિના૭તિમ્ તવ રામ િારણાત્   

પ્રસાતના૭તિમ ્ચ મયતૈ તીકરતમ્  ૩૯ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે નવોત્તર શતતમ સ્સિિ : 

તશોત્તિશતતમ સ્સર્ક : 

રુત્તમ્ અજ્ઞાય રામમ ્ત ુવકસષ્ટઃ પ્રત્યુવાચ હ 

જાપાકલ ર૭કપ જાનીતે લોિસ્યા સ્ય િતા૭િકતમ ્૧ 

કનવતિકયતુ િામ સ્ત ુત્વામ્ એતત્ વાક્યમ ્ઉક્તવાન્  

ઇમામ ્લોિ સમુત્પકત્તમ ્લોિ નાત કનપોત મે ૨ 

સવિમ ્સકલલમ્ એવા૭૭સીત્ પ્રુકતવી યત્ર કનકમિતા 

તતઃ સમ૭પવત ્પ્રહ્મા સ્વયમ્પૂ: તૈવતૈઃ સહ ૩ 

સ વરાહ સ્તતો પતૂ્વા પ્રોજ્જહાર વસુમ્તરામ ્

અસ્રિુ ચ્ચ િિત્ સવિમ્ સહ પુત્રૈઃ રુતા૭૭ત્મકપઃ ૪ 

આિાશ પ્રપવો પ્રહ્મા શાશ્વતો કનત્ય અવ્યયઃ 

તસ્માન્ મરીકચઃ સમ્િજ્ઞ ેમરીચેઃ િાશ્શ્યપઃ સુતઃ ૫ 

કવવસ્વાન્ િાશ્શ્યપા જ્જજ્ઞ ેમનુ વૈવસ્વત: સ્સુતઃ 

સ ત ુપ્રજાપકતઃ પૂવિમ્ ઇક્ષ્વાિુ સ્ત ુમનોઃ સુતઃ ૬ 

ય સ્યેયમ ્પ્રતમમ્ તત્તા સમ્રુત્તા મનુના મહી 
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તમ્ ઇક્ષ્વાિુમ ્અયોત્યાયામ્ રાજાનમ્ કવકત્ત પવૂિિમ ્૭ 

ઇક્ષ્વાિો સ્તુ સતુઃ શ્રીમાન્ િુકક્ષ: એવેકત કવશુ્રતઃ 

િુક્ષે: અતા૭૭ત્મિો વીરો કવિુકક્ષ: ઉતપત્યત ૮ 

કવિુક્ષે સ્તુ મહાતજેા પાણઃ પુત્રઃ પ્રતાપવાન ્ 

પાણ સ્ય ત ુમહાપાહુ: અનરણ્યો મહા યશાઃ ૯ 

ન અના વ્રુકષ્ટ: પપૂવા૭કસ્મન્ ન તુકપિક્ષમ્ સતામ ્વર ે

અનરણ્ય ેમહારાિ ેતસ્િરો વા૭કપ િશ્ચન  ૧0 

અનરણ્યાન ્મહા પાહુઃ પ્રુતૂ રાજા પપૂવ હ 

તસ્માત્ પ્રુતો મિહારાિ કસ્ત્રશઙુ્ક: ઉતપત્યત 

સ સત્ય વચનાત્ વીરઃ સશરીરો કતવમ ્િતઃ ૧૧ 

કત્રશમ્િોઙ્કો: અપવત ્સનૂુ: તુન્તુમારો મહાયશાઃ 

તુન્તુમારો મહાતજેા યુવનાશ્વો વ્યજાયત ૧૨ 

યુવનાશ્વ સતુઃ શ્રીમાન્ માન્તાતા સમપત્યત 

માન્તાતુ સ્તુ મહાતજેાઃ સુસકમ્ત: ઉતપત્યત ૧૫ 

સુસમ્ત ેર૭કપ પુત્રૌ ત્વૌ ત્રુવસકમ્તઃ પ્રસનેકિત્ 

યશસ્વી ત્રુવસમ્ત ેસ્ત ુપરતો કરપ ુસૂતનઃ ૧૬ 

પરતા ત્તુ મહા પાહો: અકસતો નામ જાયત 

ય સ્યૈતે પ્રકતરાજાન ઉતપત્યન્ત શત્રવઃ 

હૈહયા સ્તાલિઙ્કા શ્ચ શરૂા શ્ચ શકશકપન્તવઃ ૧૭ 

તામ ્સ્ત ુસવાિન્ પ્રકતવ્યૂહ્ય યતુ્તે રાજા પ્રવાકસતઃ 

સ ચ શૈલવર ેરમ્ય ેપપૂવા૭કપરતો મકુનઃ ૧૮ 

ત્વ ેચા૭સ્ય પાયે િકપિણ્યૌ પપૂવતુ: ઇકત શુ્રકતઃ 

એિા િપિ કવનાશાય સપત્ન્યૈ સિરમ્ તતૌ ૧૯ 

પાિિવ શ્શ્ચ્યવનો નામ કહમવન્તમ્ ઉપાકશ્રતઃ 

તમ્ રુકષમ ્સમુપાિમ્ય િાકળમ્તી ત ુઅપ્યવાતયત્ ૨0 

સ તામ ્અપ્યવત કત્વપ્રો વરપે્સુમ ્પુત્ર િન્મકન 

પુત્ર સ્ત ેપકવતા તેકવ મહાત્મા લોિ કવશુ્રત: 

તાકમિિ શ્ચ સુશીલ શ્ચ વમ્શ િતાિ અકર સતૂન: ૨૧ 

રુત્વા પ્રતકક્ષણમ્ હ્રષુ્ટા મુકનમ્ તમ ્અનુમાન્ય ચ  

પત્મ પત્ર સમાના૭ક્ષમ ્પત્મ િપિ સમ પ્રપમ ્ 

તતઃ સા રુહમ ્આિમ્ય તેવી પતુ્રમ ્વ્યજાયત ૨૨ 

સપત્ન્યા ત ુિર સ્તસ્યૈ તત્તો િપિ કિિામ્સયા 

િરણે સહ તેનૈવ જાતઃ સ સિરો૭પવત્ ૨૩ 

સ રાજા સિરો નામ યઃ સમુત્રમ્ અિાનયત ્
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ઇષ્વા પવિકણ વેિેન ત્રાસયન્તમ્ ઇમાઃ પ્રજાઃ ૨૪ 

અસમમ્િ સ્તુ પતુ્રો૭પતૂ્ સિર સ્યેકત વઃ શુ્રતમ ્

જીવન્ એવ સ કપત્રા ત ુકનરસ્તઃ પાપ િમિરુત્ ૨૫ 

અમ્શુમાન્ ઇકત પતુ્રો૭પૂત્ અસમમ્િ સ્ય વીયિવાન ્

કતલીપો અમ્શુમતઃ પુત્રો કતલીપ સ્ય પિીરતઃ ૨૬ 

પિીરતાત્ િિુત્સ્ત સ્તુ િાિુત્સ્તા યેન કવશુ્રતા: 

િિુત્સ્ત સ્ય ત ુપુત્રો૭પતૂ્ રિુ: યેન ત ુરાિવાઃ ૨૭ 

રિો સ્તુ પતુ્ર સ્તિેસ્વી પ્રવ્રુત્તઃ પરુુષાતિઃ 

િલ્માષપાતઃ સૌતાસ ઇકત એવમ્ પ્રકતતો પુકવ ૨૮ 

િલ્માષપાત પુત્રો૭પૂત્ શમ્િણ સ્તુ ઇકત કવશુ્રતઃ 

યસ્તુ તત ્વીયિમ ્આસાત્ય સહ સૈન્યો વ્યનીનશત્ ૨૯ 

શમ્િણ સ્ય ત ુપુત્રો૭પતૂ્ શૂરઃ શ્રીમાન્ સતુશિનઃ 

સુતશિન સ્યા૭કક્નવણિ અકક્નવણિ સ્ય શીરિઃ ૩0 

શીરિ સ્ય મરુઃ પુત્રો મરોઃ પુત્રઃ પ્રશશુુ્રિઃ 

પ્રશુશ્રુિ સ્ય પુત્રો૭પૂત્ અમ્પરીષો મહા ત્યુકતઃ ૩૧ 

અમ્પરીષ સ્ય પુત્રો૭પ ૂન્નહુષઃ સત્ય કવરમઃ 

નહુષ સ્ય ચ નાપાિઃ પતુ્રઃ પરમ તાકમિિઃ ૩૨ 

અિ શ્ચ સુવ્રત શ્ચૈવ નાપાિ સ્ય સુતા વુપૌ 

અિ સ્ય ચૈવ તમાિત્મા રાજા તશરતઃ સુતઃ ૩૩ 

તસ્ય જે્યષ્ટો૭કસ તાયાતો રામ ઇકત અકપકવશુ્રતઃ 

ત ત્રુહાણ સ્વિમ ્રાજ્યમ્ અવેક્ષ સ્વ િનમ્ નુ્રપ ૩૪ 

ઇક્ષ્વાિૂણામ્ કહ સવેષામ્ રાજા પવકત પૂવિિઃ 

પૂવિિને અવરઃ પુત્રો જે્યષ્ટો રાજે્ય૭કપકષચ્યતે ૩૫ 

સ રાિવાણામ ્િુલતમિમ ્આત્મનઃ  

સનાતનમ ્ના૭ત્ય કવહમ્તમુ ્અહિકસ 

પ્રપૂત રત્નામ ્અનુશાકત મેકતનીમ ્ 

પ્રપૂત રાષ્ટર ામ્ કપત્રુવન્ મહા યશઃ ૩૬ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે તશોત્તર શતતમ સ્સિિ : 

એર્ાતશોત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

વકસષ્ટ સ્ત ુતતા રામમ ્ઉક્ત્વા રાિ પુરોકહતઃ 

અપ્રવીત્ તમિ સમ્યકુ્તમ ્પુન: એવા૭પરમ્ વચઃ ૧ 

પુરુષ સ્ય કહ જાત સ્ય પવકન્ત િુરવ સ્ત્રયઃ 

આચાયિ શ્ચૈવ િાિુત્સ્ત કપતા માતા ચ રાિવ ૨ 

કપતા કહ એનમ્ િનયકત પુરુષમ ્પુરુષષિપ 
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પ્રજ્ઞામ ્તતાકત ચ આચાયિ: તસ્માત્ સ િુરુ: ઉચ્યતે ૩ 

સો૭હમ ્ત ેકપતુ: આચાયિ સ્તવ ચૈવ પરમ્તપ 

મમ ત્વમ ્વચનમ ્િુવિન ્ના૭કતવતેઃ સતામ ્િકતમ ્૪ 

ઇમા કહ ત ેપકરષતઃ શે્રણય શ્ચ કત્વજા સ્તતા 

એષુ તાત ચર તમિમ ્ના૭કતવતેઃ સતામ ્િકતમ ્૫ 

વ્રુત્તાયા તમિ શીલાયા માતુ નાિ૭હિ કસ  અવકતિતમુ ્

અસ્યા સ્તુ વચનમ્ િુવિન્ ના૭કતવતેઃ સતામ ્િકતમ્ ૬ 

પરત સ્ય વચઃ િુવિન્ યાચમાન સ્ય રાિવ 

આત્માનમ ્ના૭કતવતે સ્ત્વમ ્સત્ય તમિ પરારમ ૭ 

એવમ્ મતુરમ્ ઉક્ત સ્ત ુિુરુણા રાિવઃ સ્વયમ ્

પ્રત્યુવાચ સમાસીનમ ્વકસષ્ટમ્ પરુુષષિપઃ ૮ 

યન્ માતા કપતરૌ વ્રુત્તમ ્તનયે િુરુતઃ સતા  

ન સુપ્રકતિરમ્ ત ત્તુ માત્રા કપત્રા ચ યત્ રુતમ્ ૯ 

યતા શકક્ત પ્રતાનને સ્નાપનો ચ્ચાતનેન ચ 

કનત્યમ ્ચ કપ્રય વાતેન તતા સમ્વતિનેન ચ ૧0 

સ કહ રાજા િનકયતા કપતા તશરતો મમ 

આજ્ઞાતમ ્યન્ મયા તસ્ય ન તન્ કમત્યા પકવષ્યકત ૧૧ 

એવમ્ ઉક્ત સ્તુ રામેણ પરતઃ પ્રત્ય૭નન્તરમ્ 

ઉવાચ પરમોતારઃ સૂતમ ્પરમ તુમિનાઃ ૧૨ 

ઇહ મે સ્તકમ્ટલે શીરમ ્િુશાન્ આસ્તર સારત ે

આયિમ ્પ્રત્યુપવેક્ષ્યાકમ યાવન્ મે ન પ્રસીતકત ૧૩ 

અના૭૭હારો કનરા૭૭લોિો તન હીનો યતા કત્વિઃ 

શેષ્યે પુરસ્તા ચ્ચાલાયા યાવન્ ન પ્રકતયાસ્યકત ૧૪ 

સ ત ુરામમ્ અવેક્ષન્તમ્ સુમન્ત્રમ્ પ્રેક્ષ્ય તુમિનાઃ 

િુશોત્તરમ ્ઉપસ્તાપ્ય પમૂા વેવા૭૭સ્તરત્ સ્વયમ ્૧૫ 

તમ્ ઉવાચ મહા તજેા રામો રાિકષિ સત્તમઃ 

કિમ્ મામ ્પરત િુવાિણમ્ તાત પ્રત્યુપવેક્ષ્યકસ ૧૬ 

પ્રાહ્મણો કહ એિ પાશ્વેન નરા રોત્તુમ ્ઇહા૭હિકત 

ન ત ુમતૂાિ૭કપકષક્તાનામ્ કવકતઃ પ્રત્યુપવેશને ૧૭ 

ઉકત્તષ્ટ નર શાતૂિલ કહત્વૈત ત્તારુણમ્ વ્રતમ ્

પુર વયાિમ ્ઇતઃ કક્ષપ્રમ્ અયોત્યામ્ યાકહ રાિવ ૧૮ 

આસીન સ્તુ એવ પરતઃ પૌર જાનપતમ ્િનમ્ 

ઉવાચ સવિતઃ પ્રકે્ષ્ય કિમ ્આયિમ ્ના૭નુશાસત ૧૯ 

ત ેતમ્ ઊચુર ્મહાત્માનમ્ પૌર જાનપતા િનાઃ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 260 of 276 
 

િાિુત્સ્તમ્ અકપજાનીમઃ સમ્ય િતકત રાિવઃ ૨0 

એષો૭કપ કહ મહાપાિઃ કપતુ વિચકસ કતષ્ટકત 

અત એવ ન શક્તાઃ સ્મો વ્યાવતિકયતુમ્ અમ્િસા ૨૧ 

તેષામ ્આજ્ઞાય વચનમ ્રામો વચનમ્ અપ્રવીત ્

એવમ્ કનપોત વચનમ્ સુહ્રતુામ્ તમિ ચક્ષુષામ્ ૨૨ 

એત ચ્ચૈ વોપયમ ્શુ્રત્વા સમ્યિ્ સમ્પશ્શ્ય રાિવ 

ઉકત્તષ્ટ ત્વમ ્મહા પાહો મામ્ ચ સ્પ્રુશ તતો તિમ ્૨૩ 

અતો ત્તાય િલમ ્સ્પ્રુષ્વા પરતો વાક્યમ ્અપ્રવીત્ 

શુ્રણ્વન્તુ મે પકરષતો મકન્ત્રણઃ શે્રણય સ્તતા ૨૪ 

ન યાચે કપતરમ ્રાજ્યમ્ ના૭નુશાસાકમ માતરમ્ 

આયિમ ્પરમ તમિજ્ઞમ ્ના૭નજુાનાકમ રાિવમ્ ૨૫ 

યકત ત ુઅવશ્શ્યમ્ વસ્તવ્યમ્ િતિવ્યમ્ ચ કપતુર ્વચઃ 

અહમ ્એવ કનવત્સ્યાકમ ચતતુિશ વન ેસમાઃ ૨૬ 

તમાિત્મા તસ્ય તત્યેન પ્રાતુર્ વાકે્યન કવકસ્મતઃ 

ઉવાચ રામઃ સમ્પ્રેક્ષ્ય પૌર જાનપતમ્ િનમ્ ૨૭ 

કવરીતમ ્આકહતમ્ રીતમ્ યત્ કપત્રા જીવતા મમ 

ન ત લ્લોપકયતુમ્ શક્યમ્ મયા વા પરતેન વા ૨૮ 

ઉપકત નિ મયા િાયો વન વાસ ેિુિુકપ્સતઃ 

યુક્તમ ્ઉક્તમ ્ચ િૈિેય્યા કપત્રા મે સુરુતમ્ રુતમ ્૨૯ 

જાનાકમ પરતમ્ ક્ષાન્તમ્ િુરુ સત્િાર િાકરણમ્ 

સવિમ ્એવા૭ત્ર િલ્યાણમ્ સત્ય સમ્ત ેમહાત્મકન ૩0 

અનેન તમિ શીલને વનાત્ પ્રત્યા૭૭િતઃ પનુઃ 

પ્રાત્રા સહ પકવષ્યાકમ પ્રુકતવ્યાઃ પકત રુત્તમઃ ૩૧ 

વ્રુતો રાજા કહ િૈિેય્યા મયા તત્વચનમ્ રુતમ ્

અનુ્રતાન્ મોચયાનેન કપતરમ્ તમ્ મહી પકતમ ્ ૩૨ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિાતશોત્તર શતતમ સ્સિિ : 

વિાતશોત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

તમ્ અપ્રકતમ તિેોપ્યામ્ પ્રાત્રુપ્યામ્ રોમ હષિણમ્ 

કવકસ્મતાઃ સમ્િમમ ્પ્રકે્ષ્ય સમવેતા મહષિયઃ ૧ 

અન્તકહિતા૭સ્તુ રુકષ િણાઃ કસત્તા શ્ચ પરમષિયઃ 

તૌ પ્રાતરૌ મહાત્માનૌ િાિુત્સ્તૌ પ્રશશકમ્સર ે૨ 

સ તન્યો યસ્ય પુત્રૌ ત્વૌ તમિજ્ઞૌ તમિ કવરમૌ 

શુ્રત્વા વયમ્ કહ સમ્પાષામ્ ઉપયોઃ સ્પ્રુહયામહે ૩ 

તતસ્ત ુરુકષ િણાઃ કક્ષપ્રમ્ તશરીવ વતૈકષણઃ 
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પરતમ્ રાિ શાતૂિલમ્ ઇ ત્યૂચુઃ સમ્િતા વચઃ ૪ 

િુલે જાત મહાપ્રાજ્ઞ મહા વુ્રત્ત મહા યશઃ 

રાહ્યમ ્રામ સ્ય વાક્યમ્ તે કપતરમ ્યત્ અવકે્ષસ ે૫ 

સતા૭નુ્રણમ્ ઇમમ્ રામમ્ વયમ્ ઇચ્ચામહે કપતુઃ 

અનુ્રણત્વા ચ્ચ િૈિેય્યાઃ સ્વિિમ્ તશરતો િતઃ ૬ 

એતાવત્ ઉક્ત્વા વચનમ્ િન્તવાિઃ સમહષિયઃ 

રાિષિય શ્ચૈવ તતા સવે સ્વામ ્સ્વામ ્િકતમ ્િતાઃ ૭ 

હ્લાકતત સ્તને વાકે્યન શુપેન શુપ તશિનઃ 

રામઃ સમ્હ્રષુ્ટ વતન સ્તાન્ રુષીન્ અપ્યપિૂયત્ ૮ 

ત્રસ્ત િાત્ર સ્તુ પરતઃ સ વાચા સજ્જમાનયા 

રુતામ્િકલઃ ઇતમ્ વાક્યમ્ રાિવમ્ પુનઃ અપ્રવીત્ ૯ 

રાિ તમિમ ્અનુપ્રેક્ષ્ય િુલ તમાિ૭નુસમ્તકતમ ્

િતુિમ્ અહિકસ િાિુત્સ્ત મમ માતુ શ્ચ યાચનામ ્૧0 

રકક્ષતુમ્ સુમહત્ રાજ્યમ્ અહમ ્એિ સ્તુ નોત્સહે 

પૌર જાનપતામ્ શ્ચા૭કપ રક્તા રમ્િકયતુમ્ તતા ૧૧ 

જ્ઞાતય શ્ચ કહ યોતા શ્ચ કમત્રાકણ સુહ્રતુ શ્ચ નઃ 

ત્વામ ્એવ પ્રકતિાિન્તે પિિન્યમ્ ઇવ િષિિાઃ ૧૨ 

ઇતમ્ રાજ્યમ ્મહા પ્રાજ્ઞ સ્તાપય પ્રકતપત્ય કહ 

શકક્તમાન્ અકસ િાિુત્સ્ત લોિ સ્ય પકરપાલને ૧૩ 

ઇત્યુક્ત્વા ન્યપત ત્પ્રાતઃુ પાતયો પિરત સ્તતા 

પ્રુશમ ્સમ્પ્રાતિયા માસ રામમ્ એવ કપ્રયમ ્વતઃ ૧૪ 

તમ્ અમ્િે પ્રાતરમ ્રુત્વા રામો વચનમ્ અપ્રવીત્ 

શ્શ્યામમ ્નકળન પત્રા૭ક્ષમ્ મત્ત હમ્સ સ્વરમ ્સ્વયમ્ ૧૫ 

આિતા ત્વામ્ ઇયમ્ પકુત્તઃ સ્વજા વનૈકયિી ચ યા 

પ્રુશમ ્ઉત્સહસે તાત રકક્ષતુમ્ પ્રુકતવીમ ્અકપ ૧૬ 

અમાત્યૈ શ્ચ સુહ્રકુત્પ શ્ચ પુકત્તમકત્પ શ્ચ મકન્ત્રકપઃ 

સવિ િાયાિકણ સમ્મન્ય સુમહામ્ ત્ય૭કપ િારય ૧૭ 

લક્ષ્મી શ્ચન્ત્રાત્ અપેયાત્ વા કહમવાન્ વા કહમમ ્ત્યિતે્ 

અતીયાત્ સાિરો વલેામ ્ન પ્રકતજ્ઞામ્ અહમ ્કપતુઃ ૧૮ 

િામાત્ વા તાત લોપાત ્વા માત્રા તપુ્યમ ્ઇતમ ્રુતમ્ 

ન તન્ મનકસ િતિવ્યમ ્વકતિતવ્યમ્ ચ માત્રુવત્ ૧૯ 

એવમ્ પ્રુવાણમ્ પરતઃ િૌસલ્યા સતુમ્ અપ્રવીત્ 

તિેસા૭૭કતત્ય સમ્િાશમ્ પ્રકતપ ચ્ચમ્ત્ર તશિનમ્ ૨0 

અકતરોહ આયિ પાતાપ્યામ્ પાતુિે હેમ પૂકષત ે
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એતે કહ સવિ લોિ સ્ય યોિક્ષેમમ્ કવતાસ્યતઃ ૨૧ 

સો૭કતરુહ્ય નર વ્યારઃ પાતુિે હ્યવરુહ્ય ચ 

પ્રાયચ્ચત્ સુમહા તજેા પરતાય મહાત્મને ૨૨ 

સ પાતુિે સમ્પ્રણમ્ય રામમ્ વચન મપ્રવીત્  

ચતુતિશ કહ વષાિકણ િટા ચીર તરો હ્ય૭હમ ્૨૩ 

પલ મૂલા૭શનો વીર પવેયમ્ રિુ નમ્તન  

તવા૭૭િમન મા૭૭િામ્ક્ષન્ વસ ન્વ ૈનિરા ત્પકહ: ૨૪ 

તવ પાતુિયો ન્યિસ્ત રાજ્ય તમ્ત્ર: પરમ્તપ  

ચતુતિશ ેકહ સમ્પૂણ ેવષ૭ેહકન રિૂત્તમ ૨૫ 

ન ત્રક્ષ્યાકમ યકત ત્વમ ્ત ુપ્રવકે્ષ્યાકમ હુતાશનમ્     ૨૬ 

તત ેકત ચ પ્રકતજ્ઞાય તમ ્પકરષ્વજ્ય સા૭૭તરમ ્ 

શત્રુક્નમ ્ચ પકરષ્વજ્ય પરતમ્ ચતે મપ્રવીત્ ૨૭ 

માતરમ ્રક્ષ િૈિેયીમ્ મા રોષમ ્િુરુ તામ ્પ્રકત  

મયા ચ સીતાયા ચૈવ શપ્તો૭કસ રિુ સત્તમ  

ઇત્યુક્ત્વા૭૭શુ્ર પરીતાક્ષો પ્રાતરમ્ કવસસિિ હ ૨૮ 

સ પાતુિે ત ેપરતઃ પ્રતાપવાન્  

સ્વલમ્રુતે સમ્પકરપજૂ્ય તમિકવત ્

પ્રતકક્ષણમ્ ચૈવ ચિાર રાિવમ્ 

ચિાર ચૈ વોત્તમ નાિ મતૂિકન   ૨૯ 

અતાનુપવૂ્યાિત્ પ્રકતનમ્ત્ય તમ્ િનમ્ 

િુરૂમ ્શ્ચ મકન્ત્ર પ્રરુતી સ્તતા૭નિુૌ 

વ્યસિિય ત્રાિવ વમ્શ વતિનઃ  

કસ્તતઃ સ્વ તમે કહમવાન્ ઇવા૭ચલઃ    ૩0 

તમ્ માતરો પાષ્પ રુહીત િમ્યો   

તુઃિેન ન આમન્ત્રકયતુમ્ કહ શેિુઃ 

સ ત્વવે માત્રૂ ર૭કપવાત્ય સવાિ   

રુતન્ િુટીમ્ સ્વામ ્પ્રકવવેશ રામઃ    ૩૧ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ત્વાતશોત્તર શતતમ સ્સિિ : 

ત્રયોતશોત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

તતઃ કશરકસ રુત્વા ત ુપાતુિે પરત સ્તતા 

આરુરોહ રતમ ્હ્રષુ્ટઃ શત્રુક્નને સમકન્વતઃ ૧ 

વકસષ્ટો વામતેવ શ્ચ જાપાકલ શ્ચ ત્રુટ  વ્રતઃ 

અરતઃ પ્રયયુઃ સવે મકન્ત્રણો મન્ત્ર  પૂકિતાઃ ૨ 

મન્તાકિનીમ્ નતીમ્ રમ્યામ્ પ્રાઙ્મુિા સ્ત ેયયુ સ્તતા 



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 263 of 276 
 

પ્રતકક્ષણમ્ ચ િુવાિણા કશ્ચત્રિૂટમ્ મહા કિકરમ ્૩ 

પશ્શ્યન્ તાતુ  સહસ્રાકણ રમ્યાકણ કવકવતાકન ચ 

પ્રયયૌ તસ્ય પાશ્વેન સ સૈન્યો પરત સ્તતા ૪ 

અતૂરા કચ્ચત્રિૂટ સ્ય તતશિ પરત  સ્તતા 

આશ્રમમ્ યત્ર સ મકુન પિરત્વાિઃ રુતા૭૭લયઃ ૫ 

સ તમ્ આશ્રમમ્ આિમ્ય પરત્વાિ સ્ય પુકત્તમાન ્

અવતીયિ રતાત્ પાતૌ વવન્તે પરત સ્તતા ૬ 

તતો હ્રષુ્ટો પરત્વાિો પરતમ્ વાક્યમ ્અપ્રવીત ્

અકપ રુત્યમ ્રુતમ્ તાત રામણે ચ સમાિતમ્ ૭ 

એવમ્ ઉક્ત સ્સ ત ુ પરતો પરત્વાિને તીમતા 

પ્રત્યુવાચ પરત્વાિમ્ પરતો પ્રાત્રુ વત્સલઃ ૮ 

સ યાચ્યમાનો િુરુણા મયા ચ ત્રુટ કવરમઃ 

રાિવઃ પરમ પ્રીતો વકસષ્ટમ્ વાક્યમ ્અપ્રવીત્ ૯ 

કપતુઃ પ્રકતજ્ઞામ્ તામ ્એવ પાલકયષ્યાકમ તત્ત્વતઃ 

ચતુતિશ કહ વષાિકણ યા પ્રકતજ્ઞા કપતુર ્મમ ૧0 

એવમ્ ઉક્તો મહા પ્રાજ્ઞો વકસષ્ટઃ પ્રત્યુવાચ હ 

વાક્યજ્ઞો વાક્ય િુશલમ ્રાિવમ્ વચનમ ્મહત્ ૧૧ 

એતે પ્રયચ્ચ સમ્હ્રષુ્ટઃ પાતુિે હેમ પૂકષત ે

અયોત્યાયામ ્મહાપ્રાજ્ઞ યોિ ક્ષેમ િર ેતવ ૧૨ 

એવમ્ ઉક્તો વકસષ્ટેન રાિવઃ પ્રાઙ્મુિઃ કસ્તતઃ 

પાતુિે અકતરુહ્યતૈે મમ રાજ્યાય વૈ તતૌ ૧૩ 

કનવ્રતુ્તો૭હમ ્અનુજ્ઞાતો રામેણ સુમહાત્મના 

અયોત્યામ્ એવ િચ્ચાકમ રુહીત્વા પાતુિે શુપ ે૧૪ 

એત ચ્ચતુ્વા શપુમ ્વાક્યમ્ પરત સ્ય મહાત્મનઃ 

પરત્વાિઃ શુપતરમ્ મુકન: વાક્યમ ્ઉવાચ તમ્ ૧૫ 

નૈત કચ્ચત્રમ ્નર વ્યાર શીલ વ્રતુ્તવતામ ્વર 

યત્ આયિમ ્ત્વકય કતષ્ટે ત્તુ કનમ્ને સ્રષુ્ટમ્ ઇવોતિમ ્૧૬ 

અમ્રુતઃ સ મહા પાહુઃ કપતા તશરત સ્તવ 

યસ્ય ત્વમ ્ઈત્રુશઃ પુત્રો તમાિત્મા તમિ વત્સલઃ ૧૭ 

તમ્ રુકષમ ્ત ુમહાત્માનમ્ ઉક્ત વાક્યમ ્રુતા૭ઞ્િકલઃ 

આમન્ત્રકયતુમ્ આરપેે ચરણૌ ઉપરુહ્ય ચ ૧૮ 

તતઃ પ્રતકક્ષણમ્ રુત્વા પરત્વાિમ્ પનુઃ પુનઃ 

પરત સ્ત ુયયૌ શ્રીમાન્ અયોત્યામ્ સહ મકન્ત્રકપઃ ૧૯ 

યાનૈ શ્ચ શિટૈ શ્ચૈવ હયૈ નાિૈ શ્ચ સા ચમૂઃ 



શ્રીમત્વાલ્મીકિ રામાયણમ્ 

અયોત્ય િામ્ટ: 
 

Page 264 of 276 
 

પુનર્ કનવ્રુત્તા કવસ્તીણાિ પરતસ્યા૭નુયાકયની ૨0 

તત સ્ત ેયમનુામ ્કતવ્યામ્ નતીમ ્તીત્વોકમિ માકલનીમ ્

તત્રુશ ુસ્તામ ્પુનઃ સવે િમ્િામ ્કશવ િલામ્ નતીમ ્૨૧ 

તામ્ રમ્ય િલ સમ્પૂણાિમ ્સમ્તીયિ સહ પાન્તવઃ 

શુ્રકમ્િપેરપુરમ્ રમ્યમ ્પ્રકવવેશ સ સૈકનિઃ 

શુ્રકમ્િપેરપુરા ત્પૂય: અયોત્યામ્ સમ્તતશિ હ ૨૨ 

અયોત્યામ્ ચ તતો ત્રુષ્વા કપત્રા પ્રાત્રા કવવકિિતામ્  

પરતો તુઃિ સમ્તપ્તઃ સારકતમ્ ચતેમ્ અપ્રવીત્ ૨૩ 

સારતે પશ્શ્ય કવત્વસ્તા અયોત્યા ન પ્રિાશત ે

કનરા૭૭િારા કનરા૭૭નન્તા તીના પ્રકતહત સ્વરા ૨૪ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ત્રયોતશોત્તર શતતમ સ્સિિ : 

ચતતુકશોત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

કસ્નક્ત  િમ્પીર  િોષેણ સ્યન્તને નોપયાત્ પ્રપુઃ 

અયોત્યામ્ પરતઃ કક્ષપ્રમ્ પ્રકવવેશ મહાયશાઃ ૧ 

કપટાલ ઉલૂિ ચકરતામ્ આલીન નર વારણામ્ 

કતકમર અપ્યાહતામ ્િાળીમ્ અપ્રિાશામ ્કનશામ્ ઇવ ૨ 

રાહુ શત્રોઃ કપ્રયામ્ પત્નીમ ્કશ્રયા પ્રજ્વકલત પ્રપામ ્

રહેણ અપ્યુકત્તતેન એિામ્ રોકહણીમ્ ઇવ પીકટતામ્ ૩ 

અલ્પોષ્ણ ક્ષુપ્ત સકલલામ્  િમો ત્તપ્ત કવહમ્િમામ ્

લીન મીન િષ રાહામ ્રુશામ્ કિકર નતીમ ્ઇવ ૪ 

કવતૂમામ ્ઇવ હેમા૭૭પામ્ અત્વ રા૭ક્ને: સમુકત્તતામ ્

હકવ રપ્યુકક્ષતામ્ પશ્ચા કચ્ચિામ્ કવપ્રળયમ ્િતામ ્૫ 

કવત્વસ્ત િવચામ્ રુક્ણ િિ વાકિ રત ત્વજામ ્

હત પ્રવીરામ ્આપન્નામ ્ચમૂમ્ ઇવ મહા૭૭હવે ૬ 

સ પેનામ ્સ સ્વનામ ્પતૂ્વા સાિર સ્ય સમુકત્તતામ ્

પ્રશાન્ત મારુતો ત્પૂતામ ્ િલોકમિમ્ ઇવ કનસ્સ્વનામ્ ૭ 

ત્યક્તામ્ યજ્ઞા૭૭યુતૈઃ સવૈ: અકપરૂપૈ શ્ચ યાિિૈઃ 

સુત્યા િાલે કવકનવ્રુિત્તે વકેતમ્ િત રવામ ્ઇવ ૮ 

િોષ્ટ મત્યે કસ્તતામ્ આતાિમ્ અચરન્તીમ્ નવમ ્ત્રુણમ્ 

િો વુ્રષેણ પકરત્યક્તામ્ િવામ્ પત્નીમ ્ઇવો ત્સિુામ્ ૯ 

પ્રપાિરાત્યૈ: સુકસ્નક્તઃૈ પ્રજ્વલકત્પર ્ઇવોત્તમૈઃ 

કવયુક્તામ ્મકણકપર ્જાત્યૈ નિવામ ્મુક્તાવળીમ ્ઇવ ૧0 

સહસા ચકલતામ ્સ્તાનાન્ મહીમ ્પણુ્ય ક્ષયાત્િતામ ્

સમ્હ્રતુ ત્યુકત કવસ્તારામ ્તારામ ્ઇવ કતવ શ્શ્ચ્યુતામ્ ૧૧ 
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પુષ્પ નત્તામ્ વસન્તા૭ન્તે મત્ત પ્રમર નાકતતામ ્

ત્રુત તાવા૭કક્નકવપ્લુષ્ટામ્ ક્લાન્તામ્ વન લતામ ્ઇવ ૧૨ 

સમ્મૂટ કનિમામ ્સવાિમ ્સકમ્ક્ષપ્ત કવપણા૭૭પણામ્ 

પ્રચ્ચન્નશકશ નક્ષત્રામ્ ત્યામ્ ઇવા૭મ્પુતરરૈ ્વ્રતુામ ્૧૩ 

ક્ષીણ પાનોત્તમૈર ્કપન્નૈઃ શરાવૈર૭કપસમ્વ્રતુામ ્

હતશૌણ્ટામ્ ઇવા૭૭િાશે પાન પૂકમમ ્અસમ્સ્રુતામ્ ૧૪ 

વ્રુક્ણ પૂકમ તલામ ્કનમ્નામ્ વ્રુક્ણ પાત્રૈઃ સમાવ્રતુામ ્

ઉપયુક્તોતિામ ્પક્નામ ્પ્રપામ ્કનપકતતામ્ ઇવ ૧૫ 

કવપુલામ ્કવતતામ ્ચૈવ યુક્ત પાશામ ્તરકસ્વનામ ્

પૂમૌ પાણ ૈકવિકનષ્રુત્તામ ્પકતતામ ્જ્યામ ્ઇવા૭૭યુતાત્ ૧૬ 

સહસા યુત્ત શૌણ્ટેન હયા૭૭રોહેણ વાકહતામ ્

કનકક્ષપ્ત પાણ્ટામ્ ઉત્સ્રુષ્ટામ્ કિશોરીમ્ ઇવ તપુિલામ્ ૧૭ 

શુષ્િ તોયામ્ મહા મત્સ્યૈ: િૂમ ૈશ્ચ પહુકપ વ્રુિતામ ્

પ્રકપન્ન તટ કવસ્તીણાિમ ્વાપી કમવ હ્રતુોત્પલામ્ ૧૮ 

પુરુષસ્યા પ્રહ્રષુ્ટ સ્ય પ્રકતકષત્તા૭નુલપેનામ ્

સમ્તપ્તા કમવ શોિેન િાત્ર કયકષ્ટ મ૭પૂષણામ ્૧૯ 

પ્રાવ્રુકષ પ્રકવિાટાયામ્ પ્રકવષ્ટસ્યા૭પ્ર મણ્ટલમ્ 

પ્રચ્ચન્નામ્ નીલ જીમતૂૈ: પાસ્િર સ્ય પ્રપામ ્ઇવ ૨0 

પરત સ્ત ુરત સ્ત સ્સ શ્રીમાન્ તશરતા૭૭ત્મિઃ 

વાહયન્તમ્ રત શે્રષ્ટમ્ સારકતમ્ વાક્યમ ્અપ્રવીત્ ૨૧ 

કિમ્ ન ુિલ્વ૭ત્ય િમ્પીરો મૂકચિતો ન કનશમ્યત ે

યતાપુરમ્ અયોત્યાયામ્ િીત વાકતત્ર કનસ્સ્વનઃ ૨૨ 

વારુણી મત િન્ત શ્ચ માલ્ય િન્ત શ્ચ મૂકચિતઃ 

તૂકપતા૭િરુ િન્ત શ્ચ ન પ્રવાકત સમન્તતઃ ૨૩ 

યાન પ્રવર િોષ શ્ચ કસ્નક્ત શ્ચ હય કનસ્સ્વનઃ 

પ્રમત્ત િિ નાત શ્ચ મહામ્ શ્ચ રત કનસ્સ્વનઃ 

નેતાનીમ ્શૂ્રયતે પુયાિમ ્અસ્યામ્ રામ ેકવવાકસતે ૨૪ 

ચમ્તના૭િરુ િમ્તામ્ શ્ચ મહા૭હાિ શ્ચ નવ સ્રિ: 

િતે કહ રામ ેતરુણા સ્સમ્તપ્તા નોપપુમ્િતે ૨૫ 

પહી રાયામ ્ન િચ્ચકમ્ત કચત્ર માલ્ય તરા નરા: 

નોત્સવા સ્સમ્પ્રવતિન્તે રામ શોિા૭કતિતે પુર ે૨૬ 

સહ નૂનમ ્મમ પ્રાત્રા પરુસ્યા૭સ્ય ત્યુકત િિતા 

ન કહ રાિ ત્યયોત્યે યમ્ સાસારવેા૭િુિની ક્ષપા ૨૭ 

િતા ન ુિલુ મે પ્રાતા મહોત્સવ ઇવા૭૭િત: 
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િનકયષ્ય ત્ય૭યોત્યા યામ્ હષિમ ્રીષ્મ ઇવામ્૭પુત: ૨૮ 

તરુણ ૈશ્ચારુ વેષ ૈશ્ચ નર:ૈ ઉન્નત િાકમકપઃ 

સમ્પતકત્પ રયોત્યાયામ્ ન કવપાકન્ત મહા પતાઃ ૨૯ 

એવમ્ પહુકવતમ ્િલ્પન્ કવવેશ વસકતમ્ કપતઃુ 

તેન હીનામ ્નરને્ત્રણે કસમ્હ હીનામ્ િુહામ ્ઇવ ૩0 

તતા ત તમ્ત:પુરમ્ ઉકજ્જત પ્રપમ્    

સુર ૈકરવો ત્સ્રષુ્ટ મ૭પાસ્િરમ્ કતનમ ્

કનરીક્ષ્ય સવિમ ્ત ુકવકવક્ત માત્મના   

મુમોચ પાષ્પમ્ પરત સ્સુતુ:કિત: ૩૧ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ચતતુિશોત્તર શતતમ સ્સિિ : 

પમ્ચ તશોત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

તતો કનકક્ષપ્ય માત્રુ : સ અયોત્યાયામ્ ત્રુટ વ્રતઃ 

પરતઃ શોિ સમ્તપ્તો િુરૂન્ ઇતમ્ અતા૭પ્રવીત્ ૧ 

નકન્તરામમ્ િકમષ્યાકમ સવાિન્ આમન્ત્રય૭ેત્ય વઃ 

તત્ર તુઃિમ ્ઇતમ્ સવિમ ્સકહષ્યે રાિવમ્ કવના ૨ 

િત શ્ચ કહ કતવમ્ રાજા વનસ્ત શ્ચ િુરુર ્મમ 

રામમ્ પ્રતીક્ષે રાજ્યાય સ કહ રાજા મહા યશાઃ ૩ 

એત ચ્ચતુ્વા શપુમ ્વાક્યમ્ પરત સ્ય મહાત્મનઃ 

અપ્રુવન્ મકન્ત્રણઃ સવે વકસષ્ટ શ્ચ પુરોકહતઃ ૪ 

સુપ્રુશમ ્િાિનીયમ્ ચ યત્ ઉક્તમ્ પરત ત્વયા 

વચનમ ્પ્રાત્રુ વાત્સલ્યાત્ અનુરૂપમ ્તવૈવ તત ્૫ 

કનત્યમ ્ત ેપન્તુ લુપ્ત સ્ય કતષ્ટતો પ્રાત્રુ સૌહ્રતુે 

આયિ માિિમ ્પ્રપન્નસ્ય ના૭નુમન્યેત િઃ પુમાન્ ૬ 

મકન્ત્રણામ્ વચનમ ્શુ્રત્વા યતા અકપલકષતમ્ કપ્રયમ ્

અપ્રવીત્ સારકતમ ્વાક્યમ્ રતો મે યજુ્યતામ ્ઇકત ૭ 

પ્રહ્રષુ્ટ વતનઃ સવાિ માત્રૂ: સમ૭કપવાત્ય સઃ 

આરુરોહ રતમ ્શ્રીમાન ્શત્રુક્નેન સમકન્વતઃ ૮ 

આરુહ્ય ત ુરતમ ્શીરમ ્શત્રુક્ન પરતા વુપૌ 

યયતુઃ પરમ પ્રીતૌ વ્રુતૌ મકન્ત્ર પુરોકહતૈઃ ૯ 

અરતો િુરવ સ્તત્ર વકસષ્ટ પ્રમુિા કત્વજાઃ 

પ્રયયુઃ પ્રાઙ્મુિાઃ સવે નકન્તરામો યતો૭પવતે્ ૧0 

પલમ ્ચ તત ્અના૭૭હૂતમ્ િજા૭શ્વ રત સમ્િુલમ ્

પ્રયયૌ પરત ેયાતે સવે ચ પુર વાકસનઃ ૧૧ 

રત સ્તઃ સ કહ તમાિત્મા પરતો પ્રાત્રુ વત્સલઃ 
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નકન્તરામમ્ યયૌ તૂણિમ ્કશરકસ આતાય પાતુિે ૧૨ 

તત સ્ત ુપરતઃ કક્ષપ્રમ્ નકન્તરામમ્ પ્રકવશ્શ્ય સઃ 

અવતીયિ રતા ત્તૂણિમ ્િુરૂન્ ઇતમ્ ઉવાચ હ ૧૩ 

એત ત્રાજ્યમ ્મમ પ્રાત્રા તત્તમ ્સન્ન્યાસવત્ સ્વયમ્ 

યોિ ક્ષેમ વહે ચેમે પાતિેુ હેમ પૂકષતે ૧૪ 

પરત: કશરસા રુત્વા સન્ન્યાસમ્ પાતુિે તત: 

અપ્રવીત્ તુઃિ સમ્તપ્ત: સવિમ્ પ્રરુકત મમ્ટલમ્ ૧૫ 

ચત્રમ ્તારયત કક્ષપ્રમ્ આયિ પાતા કવમૌ મતૌ  

અપ્યામ્ રાજે્ય કસ્તતો તમિ: પાતુિાપ્યામ ્િુરો મિમ  ૧૬ 

પ્રાત્રા કહ મકય સન્ન્યાસો કનકક્ષપ્ત: સૌહ્રતુાત્ અયમ્  

તમ્ ઇમમ્ પાલકયષ્યાકમ રાિવા૭૭િમનમ્ પ્રકત ૧૭ 

કક્ષપ્રમ ્સમ્યોિકયત્વા ત ુરાિવ સ્ય પુનઃ સ્વયમ ્

ચરણૌ તૌ ત ુરામ સ્ય ત્રક્ષ્યાકમ સહ પાતુિૌ ૧૮ 

તતો કનકક્ષપ્ત પારો૭હમ ્રાિવેણ સમાિતઃ 

કનવેત્ય િુરવે રાજ્યમ ્પકિષ્યે િુરુ વ્રુકત્તતામ્ ૧૯ 

રાિવાય ચ સન્ન્યાસમ્ તત્ત્વાઇમ ેવર પાતુિે 

રાજ્યમ ્ચેતમ ્અયોત્યામ્ ચ તતૂ પાપો પવાકમ ચ ૨0 

અકપકષક્તે ત ુિાિુત્સ્ત ેપ્રહ્રષુ્ટ મકુતતે િને 

પ્રીકત મિમ યશ શ્ચૈવ પવેત્ રાજ્યા ચ્ચતુ િુિણમ્ ૨૧ 

એવમ્ ત ુકવલપન્ તીનો પરતઃ સ મહાયશાઃ 

નકન્તરામ ેઅિરો ત્રાજ્યમ્ તુઃકિતો મકન્ત્રકપ સ્સહ ૨૨ 

સ વલ્િલ િટા તારી મુકન વેષ તરઃ પ્રપુઃ 

નકન્તરામ ેઅવસ ત્વીરઃ સ સૈન્યો પરત સ્તતા ૨૩ 

રામ આિમનમ ્આિામ્ક્ષન્ પરતો પ્રાત્રુ વત્સલઃ 

પ્રાતુ વિચન િારી ચ પ્રકતજ્ઞા પારિ સ્તતા ૨૪ 

પાતુિે ત્વ૭કપકષચ્યા૭ત નકન્તરામ ેઅવસ ત્તતા 

પરતઃ શાસનમ ્સવિમ ્પાતુિાપ્યામ્ ન્યવેતયત્ ૨૫ 

તત સ્ત ુપરત: શ્રીમાન્ અકપકષચ્ય આયિ પાતુિે 

તત૭તીન સ્તતા રાજ્યમ્ િારયા માસ સવિતા ૨૬ 

તતા કહ ય ત્િાયિ મુપૈકત કિકમ્ચત્  

ઉપાયનમ ્ચોપહ્રતુમ્ મહા૭હિમ ્ 

સ પાતુિાપ્યામ્ પ્રતમમ ્કનવેત્ય   

ચિાર પશ્ચાત્ પરતો યતાવત્  ૨૭ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે પમ્ચ તશોત્તર શતતમ સ્સિિ : 
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ષોટશોત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

પ્રકતપ્રયાતે પરતે વસન્ રામ: તપો વન ે

લક્ષયા માસ સ ઉત્વિેમ ્અત ઔત્સુક્યમ ્તપકસ્વનામ્ ૧ 

ય ેતત્ર કચત્રિૂટ સ્ય પુરસ્તાત્ તાપસ આશ્રમ ે

રામમ્ આકશ્રત્ય કનરતા સ્તાન્ અલક્ષયત્ ઉત્સિુાન્ ૨ 

નયનૈ પ્રુિિુટીકપ શ્ચ રામમ્ કનકતિશ્શ્ય શકઙ્કતાઃ 

અન્યોન્યમ ્ઉપિલ્પન્તઃ શનૈ શ્ચરુ: કમતઃ િતાઃ ૩ 

તેષામ ્ઔત્સુક્યમ્ આલક્ષ્ય રામ સ્તુ આત્મકન શકઙ્કતઃ 

રુત અઞ્િકલ: ઉવાચતેમ ્રુકષમ્ િુલ પકતમ ્તતઃ ૪ 

ન િકચ્ચ ત્પિવન્ કિકમ્ચત્ પૂવિ વ્રતુ્તમ્ ઇતમ્ મકય 

ત્રુશ્શ્યતે કવરુતમ્ યને કવકરયન્તે તપકસ્વનઃ ૫ 

પ્રમાતાત્ ચકરતમ ્િકચ્ચત્ કિકમ્ચન્ ન અવરિસ્ય મે 

લક્ષ્મણ સ્ય રુકષકપર્ ત્રષુ્ટમ્ ના૭નુરૂપમ ્ઇવા૭૭ત્મનઃ ૬ 

િકચ્ચ ચ્ચશૂુ્રષ માણા વઃ શુશૂ્રષણપરા મકય 

પ્રમતા અપ્યુકચતામ્ વ્રુકત્તમ્ સીતા યકુ્તમ્ ન વતિતે ૭ 

અત કષિ િિરયા વ્રતુ્ત સ્તપસા ચ િરામ ્િતઃ 

વેપમાન ઇવોવાચ રામમ્ પૂત તયા પરમ્ ૮ 

િુતઃ િલ્યાણ સત્ત્વાયાઃ િલ્યાણા૭કપરતે સ્તતા 

ચલનમ ્તાત વૈતહે્યા સ્તપકસ્વષ ુકવશેષતઃ ૯ 

ત્વ કન્નકમત્તમ ્ઇતમ્ તાવત્ તાપસા પ્રકત વતિત ે

રક્ષોપ્ય સ્તને સકમ્વક્નાઃ િતયકન્ત કમતઃ િતાઃ ૧0 

રાવણા૭વરિઃ િકશ્ચત્ િરો નામેહ રાક્ષસઃ 

ઉત્પાય તાપસા ન્સવાિન્ િનસ્તાન કનિેતનાન્ ૧૧ 

ત્રુષ્ટ શ્ચ કિતિાશી ચ નુ્રશમ્સઃ પુરુષાતિઃ 

અવકલપ્ત શ્ચ પાપ શ્ચ ત્વામ્ ચ તાત ન મ્રુષ્યતે ૧૨ 

ત્વમ ્યતા પ્રપ્રકુત હ્ય૭કસ્મન્ આશ્રમ ેતાત વતિસ ે

તતા પ્રપ્રકુત રક્ષાકમ્સ કવપ્રિુવિકન્ત તાપસાન્ ૧૩ 

તશિયકન્ત કહ પીપત્સૈઃ રૂર ૈપીષણિૈ ર૭કપ 

નાના રૂપ:ૈ કવરૂપૈ શ્ચ રૂપૈ: કવરુત તશિનૈઃ ૧૪ 

અપ્રશસ્તૈ: અશકુચકપઃ સમ્પ્રયોજ્ય ચ તાપસાન ્

પ્રકતક્નકમ્ત અપરાન્ કક્ષપ્રમ્ અનાયાિઃ પુરતઃ કસ્તતા: ૧૫ 

તેષુ તષે્વા૭૭શ્રમ સ્તાનષેુ અપુત્તમ ્અવલીય ચ 

રમન્તે તાપસામ્ સ્તત્ર નાશયન્તો૭લ્પ ચેતસઃ ૧૬ 

અપકક્ષપકન્ત સ્રુક્પાણ્ટાન્ અક્નીન્ કસઞ્ચકન્ત વાકરણા 
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િલશામ ્શ્ચ પ્રમ્રુત્નકન્ત હવને સમુપકસ્તતે ૧૭ 

ત ૈતુિરાત્મકપ: આકવષ્ટાન્ આશ્રમાન્ પ્રકિહાસવઃ 

િમનાયા૭ન્ય તેશ સ્ય ચોતયકમ્ત રુષયો૭ત્ય મામ ્૧૮ 

તત ્પુરા રામ શારીરામ ્ઉપકહમ્સામ્ તપકસ્વષ ુ

તશિયકમ્ત કહ તુષ્ટા સ્ત ેત્યક્ષ્યામ ઇમમ્ આશ્રમમ ્૧૯ 

પહુ મૂલ પલમ ્કચત્રમ ્અકવતૂરાત્ ઇતો વનમ ્

પુરાણા૭૭શ્રમમ્ એવા૭હમ્ શ્રકયષ્ય ેસિણઃ પનુઃ ૨0 

િર સ્ત્વય્ય૭કપ ચા યકુ્તમ્ પુરા તાત પ્રવતિત ે

સ હા૭સ્માકપ: ઇતો િચ્ચ યકત પુકત્તઃ પ્રવતિતે ૨૧ 

સ િળત્ર સ્ય સમ્તહેો કનત્યમ્ યત્ તસ્ય રાિવ 

સમતિસ્યા૭કપ કહ સતો વાસો તુઃિમ ્ઇહા૭ત્ય ત ે૨૨ 

ઇકત ઉક્તવન્તમ્ રામ સ્તમ્ રાિ પુત્ર સ્તપકસ્વનમ્ 

ન શશાિોત્તર:ૈ વાકૈ્ય: અવરોત્તુમ્ સમુત્સુિ: ૨૩ 

અકપનન્ત્ય સમાપ્રુચ્ચ્ય સમાતાય ચ રાિવમ્ 

સ િિામા૭૭શ્રમમ્ ત્યક્ત્વા િુલૈઃ િુલપકતઃ સહ ૨૪ 

રામઃ સમ્સાત્ય ત ુરુકષ િણમ૭નુિમનાત્  

તેશાત્ તસ્માત્ િુલપકતમ્ અકપવાત્ય રુકષમ્  

સમ્ય ક્પ્રીતૈ  સ્તૈ: અનુમત ઉપકતષ્ટાતિઃ  

પણુ્યમ ્વાસાય સ્વ કનલયમ્ ઉપસમ્પતેે ૨૫ 

આશ્રમમ્ ત ુરુકષ કવરકહતમ્ પ્રપુઃ 

ક્ષણમ્ અકપ ન કવિહૌ સ રાિવઃ 

રાિવમ્ કહ સતતમ ્અનુિતા:   

તાપસા શ્ચકષિ ચકરત ત્રતુ િુણાઃ   ૨૬ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે ષોટશોત્તર શતતમ સ્સિિ : 

સપ્ત તશોત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

રાિવ સ્તુ અપયાતેષુ તપકસ્વષ ુકવકચન્તયન્ 

ન તત્ર અરોચય ત્વાસમ ્િારણૈ પિહુકપ સ્તતા ૧ 

ઇહ મે પરતો ત્રષુ્ટો માતર શ્ચ સ નાિરાઃ 

સા ચ મે સ્મ્રુકત: અન્વેકત તા કન્નત્યમ્ અનુશોચતઃ ૨ 

સ્િન્તા વાર કનવેશેન તને તસ્ય મહાત્મનઃ 

હય હકસ્ત િરીષ ૈશ્ચ ઉપમતિઃ રુતો પ્રુશમ ્૩ 

તસ્માત્ અન્યત્ર િચ્ચામ ઇકત સકમ્ચન્ત્ય રાિવઃ 

પ્રાકતષ્ટત સ વૈતહે્યા લક્ષ્મણેન ચ સમ્િતઃ ૪ 

સો અત્રે: આશ્રમમ્ આસાત્ય તમ્ વવન્તે મહા યશાઃ 
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તમ્ ચા૭કપ પિવાન્ અકત્રઃ પુત્રવત્ પ્રત્ય પત્યત ૫ 

સ્વયમ ્આકતત્યમ્ આકતશ્શ્ય સવિમ ્અસ્ય સુસત્રુતમ્ 

સૌકમકત્રમ ્ચ મહા પાિામ્ સીતામ ્ચ સમસાન્ત્વયત્ ૬ 

પત્નીમ ્ચ તમ્ અનપુ્રાપ્તામ્ વ્રતુ્તામ્ આમન્ય સત્રુતામ્ 

સાન્ત્વયા માસ તમિજ્ઞઃ સવિ પૂત કહતે રતઃ ૭ 

અનસૂયામ્ મહા પાિામ ્તાપસીમ્ તમિ ચાકરણીમ્ 

પ્રકતરુહ્ણીષ્વ વતૈેહીમ ્અપ્રવીત્ રુકષ સત્તમઃ 

રામાય ચ આચચક્ષે તામ ્તાપસીમ્ તમિ ચાકરણીમ્ ૮ 

તશ વષાિકણ અનાવ્રુષ્યા તક્તે લોિે કનર૭ન્તરમ ્

યયા મૂલ પલે સ્રુષ્ટે જાહ્નવી ચ પ્રવકતિતા ૯ 

ઉરેણ તપસા યકુ્તા કનયમૈ શ્ચા૭કપ અલમ્રુતા 

તશ વષિ સહસ્રાકણ યયા તપ્તમ ્મહત્ તપઃ ૧0 

અનસૂયા વ્રતૈ સ્નાતા પ્રત્યૂહા શ્ચ કનવકતિતાઃ 

તેવ િાયિ કનકમત્તમ્ ચ યયા સમ્ત્વરમાણયા 

તશ રાત્રમ ્રુતા રાકત્રઃ સેયમ્ માતે વ ત૭ેનિ ૧૧ 

તામ્ ઇમામ ્સવિ પતૂાનામ્ નમ: િાયાિમ ્યશકસ્વનીમ ્

અકપિચ્ચતુ વતૈેહી વ્રતુ્તામ્ અરોતનામ્ સતા 

અનસૂયેકત યા લોિે િમિકપ: ક્યાકતમ્ આિતા ૧૨ 

એવમ્ પ્રુવાણમ્ તમ્ રુકષમ્ તતકેત ઉક્ત્વા સ રાિવઃ 

સીતામ્ ઉવાચ તમિજ્ઞામ ્ઇતમ્ વચનમ ્ઉત્તમમ ્૧૩ 

રાિ પુકત્ર શુ્રત કમતમ્ મુને: અસ્ય સમીકરતમ ્

શે્રયો૭તિમ્ આત્મન: શીરમ્ અકપિચ્ચ તપકસ્વનીમ્ ૧૪ 

સીતા ત ુ એતત્ વચઃ શુ્રત્વા રાિવ સ્ય કહતૈકષણ: 

તામ ્અકત્ર પત્નીમ ્તમિજ્ઞામ્ અકપચરામ મૈકતલી ૧૫ 

કશકતલામ ્વકલતામ ્વ્રતુ્તામ્ િરા પાણ્ટુર મૂતિજામ ્

સતતમ ્વેપમાના૭0િીમ્  પ્રવાતે િતળી યતા ૧૬ 

તામ ્ત ુસીતા મહા પાિામ ્અનસૂયામ્ પકતવ્રતામ ્

અપ્યવાતયત્ અવ્યરા સ્વ નામ સમુતાહરત્ ૧૭ 

અકપવાત્ય ચ વૈતેહી તાપસીમ્ તામ ્અકનકન્તતામ્ 

પત્તામ્િકલ પટુા હ્રષુ્ટા પયિપ્રુચ્ચત્ અનામયમ ્૧૮ 

તતઃ સીતામ ્મહા પાિામ્ ત્રુષ્વા તામ ્તમિ ચાકરણીમ્ 

સાન્ત્વય ન્ત્ય૭પ્રવીત્ ત્રુષ્ટા કતષ્યા તમિમ ્અવેક્ષસ ે૧૯ 

ત્યક્ત્વા જ્ઞાકત િનમ્ સીતે માનમ્ રુકત્તમ્ ચ માકનકન 

અવરુત્તમ ્વને રામમ્ કતષ્યા ત્વમ ્અનુિચ્ચકસ ૨0 
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નિર સ્તો વન સ્તો વા પાપો વા યકત વા શુપઃ 

યાસામ્ સ્ત્રીણામ્ કપ્રયો પતાિ તાસામ્ લોિા મહોતયાઃ ૨૧ 

તુશ્શ્શીલઃ િામ વ્રતુ્તો વા તનૈ વાિ પકરવકિિતઃ 

સ્ત્રીણામ ્આયિ સ્વપાવાનામ્ પરમમ ્તૈવતમ ્પકતઃ ૨૨ 

ન અતો કવકશષ્ટમ ્પશ્શ્યાકમ પાન્તવમ ્કવમુ્રશ ન્ત્ય૭હમ્ 

સવિત્ર યોક્યમ ્વૈતેકહ તપઃ રુતમ્ ઇવા૭વ્યયમ ્૨૩ 

ન ત ુએવમ્ અવિચ્ચકન્ત િુણ તોષમ ્અસત્ કસ્ત્રયઃ 

િામ વક્તવ્ય હ્રતુયા પત્રુિ નાતા શ્ચરકન્ત યાઃ ૨૪ 

પ્રાપ્નુવકન્ત  અયશ શ્ચૈવ તમિ પ્રમ્શમ ્ચ મકૈતકલ 

અિાયિ વશમ ્આપન્નાઃ કસ્ત્રયો યાઃ િલુ ત કત્વતાઃ ૨૫ 

ત કત્વતા સ્ત ુિુણ:ૈ યુક્તા ત્રુષ્ટ લોિ પરાવરાઃ 

કસ્ત્રયઃ સ્વિે ચકરષ્યકન્ત યતા પણુ્ય રુત સ્તતા ૨૬ 

તતેવમ્ એનમ્ ત્વમ ્અનુવ્રતા સતી    

પકતવ્રતાનામ ્સમયા૭ન ુવકતિની  

પવસ્વ પતુિ: સહ તમિ ચાકરણી   

યશ શ્ચ તમિમ ્ચ તત: સમાપ્યકસ  ૨૭ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે સપ્ત તશોત્તર શતતમ સ્સિિ : 

અષ્ટા તશોત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

સા ત ુએવમ્ ઉક્ત્વા વતૈેહી અનસયૂાન્ અનસયૂયા 

પ્રકત પજૂ્ય વચો મન્તમ્ પ્રવક્તુમ્ ઉપચરમે ૧ 

નૈતત્ આશ્ચયિમ ્આયાિયા યન્ મામ ્ત્વમ ્અનુ પાષસ ે

કવકતતમ્ ત ુમમા૭કપ એતત્ યતા નાયાિઃ પકત િુિરુઃ ૨ 

યત્ અકપ એષ પવ ેત્પતાિ મમ આય ેવુ્રત્ત વકિિતઃ 

અત્વતૈમ્ ઉપવતિવ્ય સ્તતા૭કપ એષ મયા પવેત ્૩ 

કિમ્ પુનર્ યો િુણ િાક્યઃ સાનુરોશો કિતેકન્ત્રયઃ 

કસ્તરા૭નુરાિો તમાિત્મા માત્રુવત્ કપત્રુવત્ કપ્રયઃ ૪ 

યામ્ વ્રુકત્તમ્ વતિતે રામઃ િૌસલ્યાયામ્ મહા પલઃ 

તામ ્એવ નુ્રપ નારીણામ્ અન્યાસામ્ અકપ વતિતે ૫ 

સરુત્ ત્રષુ્ટાસુ અકપ સ્ત્રીષુ નુ્રપેણ નુ્રપ વત્સલઃ 

માત્રુવ ત્વતિતે વીરો માનમ્ ઉત્સ્રજુ્ય તમિકવત્ ૬ 

આિચ્ચન્ત્યા શ્ચ કવિનમ્ વનમ ્એવમ્ પયા૭૭વહમ ્

સમાકહતમ ્કહ મે શ્વશ્રા હ્રતુયે તત ્ત્રુતમ્ મહત્ ૭ 

પાકણ પ્રતાન િાલે ચ ય ત્પુરા ત્વ૭કક્નસકન્નતૌ 

અનુકશષ્ટા િનન્યા૭કસ્મ વાક્યમ ્ત ત૭કપ મે ત્રુતમ્ ૮ 
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નવી રુતમ્ ત ુતત્ સવિમ ્વાકૈ્ય સ્ત ેતમિ ચાકરકણ 

પકત શશૂુ્રષણાન્ નાયાિ સ્તપો ના૭ન્ય કત્વતીયતે ૯ 

સાકવત્રી પકત શશૂુ્રષામ્ રુત્વા સ્વિે મહીયત ે

તતા વ્રુકત્ત શ્ચ યાતા ત્વમ ્પકત શશૂુ્રષયા કતવમ ્૧0 

વકરષ્ટા સવિ નારીણામ્ એષા ચ કતકવ તેવતા 

રોકહણી ન કવના ચન્ત્રમ ્મુહૂતિમ્ અકપ ત્રુશ્શ્યત ે૧૧ 

એવમ્ કવતા શ્ચ પ્રવરાઃ કસ્ત્રયો પત્રુિ ત્રટુ વ્રતાઃ 

તેન લોિે મહીયન્તે પણુ્યેન સ્વને િમિણા ૧૨ 

તતો અનસૂયા સમ્હ્રષુ્ટા શુ્રત્વોક્તમ્ સીતયા વચઃ 

કશરકશ આરાય ચોવાચ મૈકતલીમ્ હષિય ન્ત્યુત ૧૩ 

કનયમ ૈકવિકવતૈ: આપ્તમ ્તપો કહ મહત૭કસ્ત મે 

તત ્સકમ્શ્રત્ય પલમ ્સીતે ચન્તયે ત્વામ્ શકુચ કસ્મતે ૧૪ 

ઉપપન્નમ ્મનોજ્ઞમ ્ચ યુક્તમ્ ચ વચનમ ્તવ મૈકતકલ 

પ્રીતા ચા૭કસ્મ ઉકચતમ્ કિમ્ ત ેિરવાકણ પ્રવીકહ મે ૧૫ 

તસ્યા: તત ્વચનમ ્શુ્રત્વા કવકસ્મતા મમ્ત કવસ્મયા  

રુતમ્ ઇકત અપ્રવીત્ સીતા તપો પલ સમકન્વતામ ્૧૬ 

સા ત ુએવમ્ ઉક્તા તમિજ્ઞા તયા પ્રીતતરા પવત ્

સપલમ ્ચ પ્રહષિમ ્ત ેહન્ત સીતે િરો મ્ય૭હમ ્૧૭ 

ઇતમ્ કતવ્યમ ્વરમ ્માલ્યમ્ વસ્ત્રમ ્આપરણાકન ચ 

અમ્િ રાિમ ્ચ વૈતેકહ મહા૭હિમ ્ચા૭નુલેપનમ ્૧૮ 

મયા તત્તમ્ ઇતમ્ સીતે તવ િાત્રાકણ શોપયેત ્

અનુરૂપમ ્અસકમ્ક્લષ્ટમ્ કનત્યમ ્એવ પકવષ્યકત ૧૯ 

અમ્િ રાિેણ કતવ્યને કલપ્તામ્િી િનિા૭૭ત્મિ ે

શોપકયષ્યકસ પતાિરમ્ યતા શ્રી કવિષ્ણુમ્ અવ્યયમ ્૨0 

સા વસ્ત્રમ ્અઙ્ક રાિમ ્ચ પૂષણાકન સ્રિ સ્તતા 

મૈકતલી પ્રકતિરાહ પ્રીકત તાનમ્ અનતુ્તમમ ્૨૧ 

પ્રકતરુહ્ય ચ તત ્સીતા પ્રીકત તાનમ ્યશકસ્વની 

કિષ્ટામ્િકલ પુટા તત્ર સમુપાસ્ત તપોતનામ ્૨૨ 

તતા સીતામ ્ઉપાસીનામ્ અનસૂયા ત્રટુ વ્રતા 

વચનમ ્પ્રષુ્ટમ ્આરપેે િતામ્ િાકમ્ચ કત્પ્રય િતા મનુ ૨૩ 

સ્વયમ્વર ેકિલ પ્રાપ્તા ત્વમ્ અનેન યશકસ્વના 

રાિવેણેકત મે સીતે િતા શુ્રકતમ્ ઉપાિતા ૨૪ 

તામ ્િતામ ્શ્રોતુમ ્ઇચ્ચાકમ કવસ્તરણે ચ મૈકતકલ 

યતા૭નુપતૂમ્ િાત્સ્ન્યેન તન્ મે ત્વમ ્વક્તુમ્ અહિકસ ૨૫ 
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એવમ્ ઉક્તા ત ુસા સીતા તામ ્તતો તમિ ચાકરણીમ્ 

શૂ્રયતામ ્ઇકત ચોક્ત્વા વૈ િતયા માસ તામ ્િતામ ્૨૬ 

કમકતલા૭કતપકત વીરો િનિો નામ તમિકવત ્

ક્ષત્ર તમ ેકહ અકપરતો ન્યાયતઃ શાકસ્ત મેકતનીમ ્૨૭ 

તસ્ય લાઙ્કલ હસ્ત સ્ય િષિતઃ ક્ષેત્ર મણ્ટલમ્ 

અહમ ્કિલ ઉકત્તતા કપત્ત્વા િિતીમ્ નુ્રપતેઃ સતુા ૨૮ 

સ મામ ્ત્રુષ્વા નરપકત મુિકષ્ટ કવક્ષપે તત્પરઃ 

પામ્શ ુિુકમ્ટત સવાિમ્િીમ્ િનિો કવકસ્મતો૭પવત ્૨૯ 

અનપત્યેન ચ સ્નહેાત્ અમ્િમ્ આરોપ્ય ચ સ્વયમ્ 

મમે યમ ્તનયેકત ઉક્ત્વા સ્નહેો મકય કનપાકતતઃ ૩0 

અન્તકરક્ષે ચ વાિ્ ઉક્તા પ્રકતમા માનુષી કિલ 

એવમ્ એત ન્નરપતે તમણે તનયા તવ ૩૧ 

તતઃ પ્રહ્રષુ્ટો તમાિ૭૭ત્મા કપતા મે કમકતલા૭કતપઃ 

અવાપ્તો કવપલુામ્ રુકત્તમ્ મામ ્અવાપ્ય નરાકતપઃ ૩૨ 

તત્તા ચ અકસ્મ ઇષ્ટવત્ તવે્ય ૈજે્યષ્ટાયૈ પણુ્ય િમિણા 

તયા સમ્પાકવતા ચા૭કસ્મ કસ્નક્તયા માત્રુ સૌહ્રતુાત્ ૩૩ 

પકત સમ્યોિ સુલપમ ્વયો ત્રુષ્વા ત ુમે કપતા 

કચન્તામ્ અપ્યિમ ત્તીનો કવત્ત નાશાત્ ઇવ અતનઃ ૩૪ 

સત્રુશા ચ્ચ અપરુષ્ટા ચ્ચ લોિે િન્યા કપતા િનાત્ 

પ્રતષિણામ્ અવાપ્નોકત શરેણા૭કપ સમો પુકવ ૩૫ 

તામ ્તષિણામ ્અતૂરસ્તામ્ ત્રુષ્વાચા૭ત્મકન પાકતિવઃ 

કચમ્તા૭૭ણિવ િતઃ પારમ્ ન આસસાત અપ્લવો યતા ૩૬ 

અયોકનજામ્ કહ મામ ્જ્ઞાત્વા ન અત્યિચ્ચ કત્વકચન્તયન્ 

સત્રુશમ ્ચા૭નુરૂપમ ્ચ મહી પાલઃ પકતમ્ મમ ૩૭ 

તસ્ય પુકત્ત: ઇયમ્ જાતા કચન્તયાન સ્ય સમ્તતમ ્

સ્વયમ ્વરમ ્તનજૂાયાઃ િકરષ્યા મીકત તીમતઃ ૩૮ 

મહા યજ્ઞ ેતતા તસ્ય વરુણેન મહાત્મના 

તત્તમ ્તનુ વિરમ ્પ્રીત્યા તૂણી ચા૭ક્ષય સાયિૌ ૩૯ 

અસમ્ચાલ્યમ્ મનુષ્યૈ શ્ચ યત્નેના૭કપ ચ િૌરવાત્ 

તન્ ન શક્તા નમકયતમુ ્સ્વપ્નેષ્વ૭કપ નરાકતપાઃ ૪0 

ત ત્તનુઃ પ્રાપ્ય મે કપત્રા વ્યાહ્રતુમ્ સત્ય વાકતના 

સમવાયે નરને્ત્રાણામ્ પવૂિમ્ આમન્ય પાકતિવાન્ ૪૧ 

ઇતમ્ ચ તનુ: ઉત્યમ્ય સજ્યમ્ યઃ િુરુતે નરઃ 

તસ્ય મે તુકહતા પાયાિ પકવષ્યકત ન સમ્શયઃ ૪૨ 
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ત ચ્ચ ત્રુષ્વા તનુઃ શે્રષ્ટમ્ િૌરવાત્ કિકર સકન્નપમ ્

અકપવાત્ય નુ્રપા િક્મ:ુ અશક્તા સ્તસ્ય તોલને ૪૩ 

સુતીિિ  સ્ય ત ુિાલ સ્ય રાિવો૭યમ ્મહા ત્યુકતઃ 

કવશ્વાકમત્રેણ સકહતો યજ્ઞમ ્ત્રષુ્ટમ્ સમા૭૭િતઃ 

લક્ષ્મણેન સહ પ્રાત્રા રામઃ સત્ય પરારમઃ ૪૪ 

કવશ્વાકમત્ર સ્ત ુતમાિત્મા મમ કપત્રા સુપૂકિતઃ 

પ્રોવાચ કપતરમ ્તત્ર રાિવો રામ લક્ષ્મણૌ ૪૫ 

સુતૌ તશરત સ્યેમૌ તનુ તિશિન િાકમ્ક્ષણૌ 

તનુ તિશિય રામાય રાિ પુત્રાય તૈકવિમ્ ૪૬ 

ઇકત ઉક્ત સ્તને કવપ્રેણ ત ત્તનુઃ સમુપાનયત્ ૪૭ 

કનમેષા૭ન્તર માત્રેણ તત્ આનમ્ય સ વીયિવાન ્

જ્યામ ્સમારોપ્ય િકટકત પૂરયા માસ વીયિવત્ ૪૮ 

તેન પરૂયતા વેિા ન્મત્યે પક્નમ્ કત્વતા તનુઃ 

તસ્ય શપ્તો૭પવ ત્પીમઃ પકતતસ્ય અશને કરવ ૪૯ 

તતો૭હમ ્તત્ર રામાય કપત્રા સત્યા૭કપ સકમ્તના 

ઉત્યતા તાતુમ્ ઉત્યમ્ય િલ પાિનમ્ ઉત્તમમ્ ૫0 

તીયમાનામ્ સ ત ુતતા પ્રકતિરાહ રાિવઃ 

અકવજ્ઞાય કપતુ શ્ચન્તમ્ અયોત્યા૭કતપતેઃ પ્રપોઃ ૫૧ 

તતઃ શ્વશુરમ ્આમન્ય વ્રુત્તમ્ તશરતમ્ નુ્રપમ ્

મમ કપત્રા ત ુઅહમ ્તત્તા રામાય કવકતતા૭૭ત્મને ૫૨ 

મમ ચ ૈવા૭નજુા સાત્વી ઊકમિળા કપ્રય તશિના 

પાયાિ૭ત ેલક્ષ્મણ સ્યા૭કપ તત્તા કપત્રા મમ સ્વયમ્ ૫૩ 

એવમ્ તત્તા૭કસ્મ રામાય તતા તકસ્મન્ સ્વયમ ્વર ે

અનુરક્તા૭કસ્મ તમેણ પકતમ્ વીયિવતામ ્વરમ ્૫૪  

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે અષ્ટા તશોત્તર શતતમ સ્સિિ : 

એર્ોન ત્િમ્શ વયુત્તિ શતતમ સ્સર્ક : 

અનસૂયા ત ુતમિજ્ઞા શુ્રત્વા તામ ્મહતીમ્ િતામ ્

પયિષ્વિત પાહુપ્યામ્ કશર સ્યા૭૭રાય મૈકતલીમ ્૧ 

વ્યક્તા૭ક્ષર પતમ્ કચત્રમ ્પાકષતમ્ મતુરમ્ ત્વયા 

યતા સ્વયમ્વરમ્ વ્રતુ્તમ્ તત્ સવિમ ્કહ શુ્રતમ્ મયા 

રમે૭હમ ્િતયા ત ેત ુત્રટુમ્ મતુર પાકષકણ ૨ 

રકવ: અસ્તમ્ િતઃ શ્રીમાન્ ઉપોહ્ય રિનીમ ્કશવામ્ 

કતવસમ ્પ્રકત િીણાિનામ્ આહારા૭તિમ્ પતકત્રણામ્ 

સમ્ત્યા િાલે કનલીનાનામ્ કનત્રા૭તિમ્ શૂ્રયતે ત્વકનઃ ૩ 
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એતે ચા૭કપ અકપષેિ આત્રાિ મનુયઃ િલશોત્યતા: 

સકહતા ઉપવતિન્તે સકલલા૭૭પ્લુત વલ્િલાઃ ૪ 

રુષીણામ ્અકક્નહોત્રેષ ુહુતેષુ કવકત પૂવિિમ ્

િપોત અમ્િ અરુણો તમૂો ત્રુશ્શ્યતે પવનોત્તતઃ ૫ 

અલ્પ પણાિ કહ તરવો િની પતૂાઃ સમન્તતઃ 

કવપ્રરુષ્ટ ેઅકપ યે તેશ ેન પ્રિાશકન્ત વૈ કતશઃ ૬ 

રિની ચર સત્ત્વાકન પ્રચરકન્ત સમન્તતઃ 

તપો વન મ્રુિા કહ એતે વેકત તીતેષુ શેરતે ૭ 

સમ્પ્રવ્રતુ્તા કનશા સીતે નક્ષત્ર સમલમ્રુતા 

જ્યોત્સ્ના પ્રાવરણ શ્ચન્ત્રો ત્રશુ્શ્યત૭ેપ્યુકત તો૭મ્પર ે૮ 

િમ્યતામ ્અનજુાનાકમ રામસ્યા૭નુચરી પવ 

િતયન્ત્યા કહ મતુરમ્ ત્વયા૭હમ ્પકરતોકષતા ૯ 

અલમ્િુરુ ચ તાવત્ ત્વમ ્પ્રત્યક્ષમ્ મમ મૈકતકલ 

પ્રીકતમ્ િનય મે વત્સ કતવ્યા૭લમ્િાર શોકપતા ૧0 

સા તતા સમલમ્રુત્ય સીતા સુર સુતોપમા 

પ્રણમ્ય કશરસા તસ્યૈ રામમ્ ત ુઅકપમુિી યયૌ ૧૧ 

તતા ત ુપૂકષતામ ્સીતામ ્તતશિ વતતામ ્વરઃ 

રાિવઃ પ્રીકત તાનેન તપકસ્વન્યા િહષિ ચ ૧૨ 

ન્યવેતય ત્તતઃ સવિમ ્સીતા રામાય મૈકતલી 

પ્રીકત તાનમ ્તપકસ્વન્યા વસના૭૭પરણ સ્રિમ ્૧૩ 

પ્રહ્રષુ્ટ સ્ત્વ૭પવ ત્રામો લક્ષ્મણ શ્ચ મહા રતઃ 

મૈકતલ્યાઃ સત્ કરયામ ્ત્રુષ્વા માનુષષેુ સુતલુિપામ ્૧૪ 

તત સ્તામ ્શવિરીમ ્પ્રીતઃ પણુ્યામ ્શકશ કનપા૭૭નનઃ 

અકચિત સ્તાપસૈઃ કસત્તૈ: ઉવાસ રિુ નન્તનઃ ૧૫ 

તસ્યામ્ રાયામ ્વ્યતીતાયામ્ અકપકષચ્ય હુતા૭કક્નિાન ્

આપ્રુચ્ચતેામ ્નર વ્યારૌ તાપસાન્ વન િોચરાન ્૧૬ 

તા ઊચુ સ્ત ેવન ચરા સ્તાપસા તમિ ચાકરણઃ 

વનસ્ય તસ્ય સમ્ચારમ ્રાક્ષસૈઃ સમ૭કપપ્લુતમ્ ૧૭ 

રક્ષાકમ્સ પુરુષાતાકન નાના રૂપાકણ રાિવ  

વસમ્ત્ય૭કસ્મન્ મહા૭રણ્ય ેવ્યાળા શ્ચ રુકતરા૭શના: ૧૮   

ઉકચ્ચષ્ટમ ્વા પ્રમત્તમ્ વા તાપસમ ્તમિ ચાકરણમ ્

અત ન્ત્ય૭કસ્મન્ મહા૭રણ્ય ેતા કન્નવારય રાિવ  ૧૯ 

એષ પન્તા મહષીણામ ્પલા ન્યા૭૭હરતામ ્વન ે

અનેન ત ુવનમ્ તુિિમ ્િન્તુમ્ રાિવ ત ેક્ષમમ ્૨0 
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ઇતીવ તૈઃ પ્રાઞ્િકલકપ સ્તપકસ્વકપ:    

કત્વિઃૈ રુત સ્વસ્ત્યયનઃ પરમ્તપઃ 

વનમ ્સ પાયિઃ પ્રકવવેશ રાિવઃ   

સ લક્ષ્મણઃ સૂયિ ઇવા૭પ્ર મણ્ટલમ્  ૨૧ 

ઇકત શ્રીમત્રામાયણ ેઅયોત્યા િામ્ટે એિોન કવમ્શ ત્યુત્તર શતતમ સ્સિિ : 

અયોત્ય િામ્ટ: સમાપ્ત: 

********************************************************************** 


