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 પ્રતમ સકક ઃ   

 તપઃ   સ્વાત્યાય નિરતમ્ તપસ્વી વાનિતામ્ વરમ ્ 

 િારતમ્ પનરપપ્રચ્ચ વાલ્મીનિ મમુનિ પમમ્િવમ્  ૧   

 િો ન્વ૭નસ્મિ ્સામ્પ્રતમ્ લોિે િમણવાિ્ િશ્ચ વીયુવાિ ્ 

 તમુજ્ઞ શ્ચ ક્રમતજ્ઞ શ્ચસત્ય વાક્યો ત્રમટવ્રતઃ?  ૨   

 ચાનરત્રેણ ચ િો યમક્તઃ સવુ પૂતેષમ િો નિતઃ  

 નવત્વાન્િઃ િ    સ્સમતુ શ્ચ િ   શ્ચૈિ નપ્રય તર્ુિઃ?  ૩  

 આત્મવાિ્ િો નિત ક્રોતો મનતમાિ્ િોિસૂયિઃ  

 િસ્ય નપપ્યનત તેવા શ્ચ જાત રોષ સ્ય સમ્યમિે  ? ૪ 

 એત નતચ્ચા મ્યિમ્ શ્રોતમમ્ પરમ્ િૌતૂિલમ્ નિ મે  

 મિષ ેત્વમ્ સમતોનસ જ્ઞાતમ મેવમ્ નવતમ્ િરમ્  ૫     

 શ્રમત્વા ચૈત નત્ત્રલોિજ્ઞો વાલ્મીિે િાુરતો વચઃ  

 શ્રૂયતામ્ ઇનત ચા૭૭મન્ય પ્રહ્રમષ્ટો વાક્યમ્ અપ્રવીત્   ૬   

 પિવો તમલુપા શ્ચૈવ યે ત્વયા િીનતુતા િમણાઃ  

 મમિ ેવક્ષ્યામ્ય૭િમ્ પમત્ત્વા તૈ યમુક્તઃ શ્રૂયતામ્ િરઃ  ૭   

 ઇક્ષ્વાિમ  વમ્ર્ પ્રપવો રામો િામ િિૈઃ શ્રમતઃ  

 નિયતા૭૭ત્મા મિા વીયો ત્યમનતમાિ્ ત્રમનતમા ન્વર્ી  ૮  

 પમનિમા ન્નીનતમાિ્ વાક્મી શ્રીમાિ્ ર્ત્રમ નિપિુણઃ  

 નવપમલામ્સો મિા પાિમ ઃ િમ્પમ ક્રીવો મિા િિમઃ  ૯  

 મિો રસ્િો મિેષ્વાસો િૂટ િત્રમ   રનરમ્તમઃ   

 આજાિમ પાિમ ઃ સમનર્રાઃ સમલલાટઃ સમનવક્રમઃ   ૧0   

 સમઃ સમ નવપક્તા૭ઙ્કઃ નસ્િક્ત વણુઃ પ્રતાપવાિ્  

 પીિ વક્ષા નવર્ાલા૭ક્ષો લક્ષ્મીવાિ્ ર્મપ લક્ષણઃ  ૧૧   

 તમુજ્ઞઃ સત્ય સમ્ત શ્ચ પ્રજાિામ્ ચ નિતે રતઃ  

 યર્સ્વી જ્ઞાિ સમ્પન્નઃ ર્મનચ વુશ્યઃ સમાનતમાિ્  ૧૨    

 પ્રજાપનત સ્સમ શ્રીમાિ્ તાતા નરપમ નિષૂતિઃ  

 રનક્ષતા જીવલોિ સ્ય તમુ સ્ય પનરરનક્ષતા   ૧૩   
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 રનક્ષતા સ્વસ્ય તમુ સ્ય સ્વિિ સ્ય રનક્ષતા   

 વેત વેતાઙ્ક તત્ત્વજ્ઞો તિમવેતે ચ નિનષ્ટતઃ  ૧૪   

 સવુ ર્ાસ્ત્રા૭તુ તત્ત્વજ્ઞો સ્રમનતમાિ્ પ્રનતપાિવાિ્  

 સવુ લોિનપ્રયઃ સાતમર૭તીિાત્મા નવચક્ષણઃ   ૧૫  

 સવુતા૭નપિતઃ સનત્પઃ સમમત્ર ઇવ નસન્તમનપઃ  

 આયુઃ સવુ સમ શ્ચૈવ સતૈિ નપ્રય તર્ુિઃ  ૧૬     

 સ ચ સવુ િમણોપેતઃ િૌસલ્યા૭૭િન્ત વતુિઃ  

 સમમત્ર ઇવ િામ્પીયે તૈયેણ નિમવા નિવ  ૧૭     

 નવષ્ણમિા સત્રમર્ો વીયે સોમવત્ નપ્રયતર્ુિઃ   

 િાલા૭નનિસત્રમર્ઃ ક્રોતે ક્ષમયા પ્રમનતવી સમઃ  ૧૮    

 તિતેિ સમ સ્ત્યાિે સત્યે તમુ ઇવા૭પરઃ  

 તમેવમ્ િમણ સમ્પન્નમ્ રામમ્ સત્ય પરાક્રમમ્    ૧૯ 

 જ્યેષ્ટમ્ શ્રેષ્ટ િમણૈર્ યમક્તમ્ નપ્રયમ ્તર્રતઃ સમતમ્  

 પ્રક્રમતીિામ્ નિતૈ યમુક્તમ્ પ્રક્રમ નત નપ્રય િામ્યયા  ૨0 

 યૌવ રાજ્યેિ સમ્યોક્તમમ ્ઐચ્ચત્ પ્રીત્યા મિીપનતઃ  

 તસ્યા૭નપષેિ   સમ્પારાિ ્ત્રમષ્વા પાયા૭ુત િૈિયી  ૨૧ 

 પૂવુમ્ તિ વરા તેવી વરમ્ એિમ૭યાચત  

  નવવાસિમ્ ચ રામ સ્ય પરત સ્યા૭નપષેચિમ્  ૨૨   

  સ સત્ય વચિા ત્રાજા તમુ પાર્ેિ સમ્યતઃ  

  નવવાસયા માસ સમતમ્ રામમ્ તર્રતઃ નપ્રયમ્  ૨૩  

  સ િિામ વિમ્ વીરઃ પ્રનતજ્ઞામ્ અિમપાલયિ્  

  નપતમ વુચિ નિતેર્ાત્ િૈિેયયાઃ નપ્રય િારણાત્  ૨૪ 

  તમ્ વ્રિન્તમ્ નપ્રયો પ્રાતા લક્ષ્મણોિમિિામ િ  

  સ્િેિા નત્વિય સમ્પન્નઃ સમનમત્રા૭૭િન્ત વતુિઃ  ૨૫  

  પ્રાતરમ ્તનયતો પ્રાતમ: સૌપ્રાત્રમ૭િમ તર્ુયિ ્  

  રામ સ્ય તનયતા પાયા ુનિત્યમ ્પ્રાણ સમાનિતા    ૨૬ 

  િિિ સ્ય િમલે જાતા તેવ માયેવ નિનમુતા   

  સવુ લક્ષણ સમ્પન્ના િારીણામ્ ઉિમા વતૂઃ    ૨૭ 
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  સીતા૭પ્યિમ િતા રામમ્ ર્નર્િમ્ રોનિણી યતા  

  પૌરરૈ્ અિમિતો તૂરમ ્નપત્રા તર્રતેિ ચ    ૨૮ 

  શ્રમનઙ્કપેરપમર ેસૂતમ્ િઙ્કા િૂલે વ્યસિુયત  

  િમિમાસાત્ય તમાુત્મા નિષાતાનત પનતમ્ નપ્રયમ ્    ૨૯ 

  િમ િેિ સનિતો રામો લક્ષ્મણેિ ચ સીતયા   

  તે વિેિ વિમ્ િત્વા િતી સ્તીત્વાુ પિૂતિાઃ  ૩0   

  નચત્રિૂટ મ૭િમપ્રાપ્ય પરત્વાિ સ્ય ર્ાસિાત્  

  રમ્યમ ્આવસતમ્ ક્રમ ત્વા રમમાણા વિે ત્રયઃ  ૩૧ 

  તેવ િન્તવુ સમ્િાર્ા સ્તત્ર તે ન્યવસિ ્સમિમ્  

  નચત્રિૂટમ્ િતે રામે પમત્ર ર્ોિા૭૭તમર સ્તતા   ૩૨ 

  રાજા તર્રતઃ સ્વિુમ્ િિામ નવલપિ્ સમતમ્  

  રમતે તમ તનસ્મિ્ પરતો વનસષ્ટ પ્રમમિૈ નત્વિુઃૈ    ૩૩ 

  નિયમજ્યમાિો રાજ્યાય િૈચ્ચત્રાજ્યમ્ મિાપલઃ  

  સ િિામ વિમ્ વીરો રામ પાત પ્રસાતિઃ     ૩૪ 

  િત્વા તમ સમમિાત્માિમ્ રામમ્ સત્ય પરાક્રમમ્   

  અયાચ ત્પ્રાતરમ્ રામ માયુ પાવ પમરસ્ક્રમતઃ    ૩૫ 

  ત્વમેવ રાજા તમુજ્ઞ ઇનત રામમ્ વચોપ્રવીત્   

  રામો૭નપ પરમોતાર સ્સમમમિ સ્સમમિાયર્ા:   ૩૬ 

  િ ચૈચ્ચનત્પતમ રાતેર્ા ત્રાજ્યમ્ રામો મિાપલઃ   

  પાતમિે ચા૭સ્ય રાજ્યાય ન્યાસમ્ તત્ત્વા પમિઃ પમિઃ  ૩૭ 

  નિવતુયા માસ તતો પરતમ્ પરતા૭ક્રિઃ  

  સ િામમ્ અિવાપ્યૈવ રામ પાતા વમપસ્પ્રમર્િ્    ૩૮ 

  િનન્તક્રામેિરો ત્રાજ્યમ્ રામા૭૭િમિ િા0ક્ષયા  

  િતે તમ પરતે શ્રીમાિ્ સત્ય સમ્તો નિતેનન્ત્રયઃ    ૩૯ 

  રામ સ્તમ પમિરા૭૭લક્ષ્ય િાિર સ્ય િિ સ્ય ચ  

  તત્રા૭૭િમિ મેિા૭ક્રો તણ્ટિાિ્ પ્રનવવેર્ િ   ૪0 

 પ્રનવશ્ય તમ મિા૭રણ્યમ્ રામો રાજીવ લોચિઃ   

 નવરાતમ્ રાક્ષસમ્ િત્વા ર્રપઙ્કમ્ તતર્ુ િ    ૪૧ 
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 સમતીક્ષ્ણમ્ ચા૭પ્યિસ્ત્યમ ્ચ અિસ્ત્ય પ્રાતરમ ્તતા  

 અિસ્ત્ય વચિા ચ્ચૈવ િક્રા િૈન્ત્રમ્ ર્રાસિમ્     ૪૨    

 િટ્િમ્ ચ પરમ પ્રીત સ્તૂણી ચાક્ષય સાયિૌ  

 વસત સ્તસ્ય રામ સ્ય વિે વિચરઃૈ સિ    ૪૩   

 રુષયોપ્યાિમન્સવે વતાયા૭સમર રક્ષસામ્  

 સ તેષામ્ પ્રનત ર્મશ્રાવ રાક્ષસાિામ્ તતા વિે    ૪૪ 

 પ્રનતજ્ઞાત સ્ય રામેણ વત સ્સમ્યનત રક્ષસામ્  

 રુષીણામ૭નનિિલ્પાિામ્ તમ્ટિા૭૭રણ્ય વાનસિામ્   ૪૫ 

 તેિ તત્રૈવ વસતા િિસ્તાિ નિવાનસિી  

 નવરૂનપતા ર્ૂપુણિા રાક્ષસી િામ રૂનપણી    ૪૬ 

 તતઃ ર્ૂપુણિા વાક્યાત્ ઉત્યમક્તાિ્ સવુ રાક્ષસાિ્  

 િરમ ્નત્રનર્રસમ ્ચૈવ તૂષણમ્ ચૈવ રાક્ષસમ્   ૪૭ 

 નિિિાિ રણે રામ સ્તેષામ્ ચૈવ પતા૭િમિાિ્  

 વિે તનસ્મ નન્નવસતા િિસ્તાિ નિવાનસિામ્    ૪૮ 

  રક્ષસામ્ નિિતા ન્યાસ સ્સિસ્રાનણ ચતમતુર્  

  તતો જ્ઞાનત વતમ્ શ્રમત્વા રાવણઃ ક્રોત મૂનચુતઃ   ૪૯ 

  સિાયમ્ વરયા માસ મારીચમ્ િામ રાક્ષસમ્  

  વાયુમાણઃ સમપિમર્ો મારીચેિ સ રાવણઃ   ૫0 

  િ નવરોતો પલવતા ક્ષમો રાવણ તેિ તે  

  અિાત્રમત્ય તમ ત ત્વાક્યમ્ રાવણઃ િાલ ચોનતતઃ   ૫૧ 

  િિામ સિ મારીચ :  તસ્ય આશ્રમ પતમ્ તતા  

  તેિ માયાનવિા તૂરમ્ અપવાહ્ય ન્રમપા૭૭ત્મિૌ    ૫૨ 

  િિાર પાયાુમ્ રામ સ્ય ક્રમત્રમ્ િત્વા િટાયમષમ ્ 

  ક્રમત્રમ્ ચ નિિતમ્ ત્રમષ્વા હ્રમતામ્ શ્રમત્વા ચ મૈનતલીમ્  ૫૩ 

  રાિવઃ ર્ોિ સમ્તપ્તો નવલલાપા૭૭િમલેનન્ત્રયઃ  

  તત સ્તેિૈ વ ર્ોિેિ ક્રમત્રમ્ તક્ત્વા િટાયમષમ્    ૫૪ 

  માિુમાણો વિે સીતામ્ રાક્ષસમ્ સમ્તતર્ુ િ  

  િપન્તમ્ િામ રૂપેણ નવક્રમતમ્ િોર તર્ુિમ્    ૫૫ 
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  તમ્ નિિત્ય મિા પાિમ  તુતાિ સ્વિુત શ્ચ સઃ  

  સ ચા૭સ્ય િતયા માસ ર્પરીમ્ તમુ ચાનરણીમ્    ૫૬ 

  શ્રમણીમ્ તમુ નિપમણામ્ અનપિચ્ચેનત રાિવ  

  સોપ્યિચ્ચિ્ મિાતજેાઃ ર્પરીમ્ ર્ત્રમ સૂતિઃ    ૫૭ 

  ર્પયા ુપૂનિતઃ સમ્ય ક્રામો તર્રતા૭૭ત્મિઃ  

  પમ્પાતીર ેિિમમતા સમ્િતો વાિરણે િ   ૫૮ 

  િિમમ ત્વચિા ચ્ચૈવ સમક્રીવેણ સમાિતઃ  

  સમક્રીવાય ચ તત્ સવુમ્ ર્મ્સ ત્રામો મિાપલઃ  ૫૯ 

  આનતત: તત્ યતા વ્રમિમ્ સીતાયા શ્ચ નવર્ેષતઃ   

  સમક્રીવ શ્ચા૭નપ તત્સવુમ્ શ્રમત્વા રામ સ્ય વાિરઃ    ૬0 

  ચિાર સક્યમ્ રામેણ પ્રીત શ્ચૈવા૭નનિ સાનક્ષિમ્   

  તતો વાિર રાિિે વૈરા૭િમ િતિમ્ પ્રનત    ૬૧ 

  રામાયા૭૭વેનતતમ્ સવુમ્ પ્રણયા િમઃનિતેિ ચ  

  પ્રનતજ્ઞાતમ ્ચ રામેણ તતા વાનલ વતમ્ પ્રનત     ૬૨ 

  વાનલિ શ્ચ પલમ્ તત્ર િતયા માસ વાિરઃ  

  સમક્રીવઃ ર્નઙ્કત શ્ચાસી નન્નત્યમ ્વીયેણ રાિવે    ૬૩ 

  રાિવઃ પ્રત્યયા૭તુમ્ તમ તમન્તમપેઃ િાય મમિમમ્  

  તર્ુયા માસ સમક્રીવો મિા પવુત સનન્નપમ ્   ૬૪ 

  ઉત્ સ્મનયત્વા મિા પાિમ  :  પ્રેક્ષ્ય ચા૭નસ્ત મિાપલઃ    

  પાતા૭ઙ્કમ ષ્ટિે નચકે્ષપ સમ્પૂણુમ્ તર્ યોિિમ્   ૬૫ 

  નપપેત ચ પમિઃ સાલાિ ્સપ્તૈિેિ મિેષમણા  

  નિનરમ્ રસા તલમ્ ચૈવ િિયિ્ પ્રત્યયમ ્તતા  ૬૬ 

  તતઃ પ્રીત મિા શ્ચૈવ નવશ્વસ્ત સ્સ મિા િનપઃ  

  નિનષ્િન્તામ્ રામ સનિતો િિામ ચ િમિામ્ તતા   ૬૭ 

  તતોિિુ િનરવરઃ સમક્રીવો િેમ નપઙ્કળઃ   

  તેિ િાતેિ મિતા નિિુિામ િરીશ્વરઃ  ૬૮ 

  અિમમાન્ય તતા તારામ્ સમક્રીવેણ સમાિતઃ  

  નિિિાિ ચ તત્રૈિમ્ ર્રણે એિેિ રાિવઃ     ૬૯ 
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  તતઃ સમક્રીવ વચિાત્ િત્વા વાનલિમ્ આિવે  

  સમક્રીવમેવ તત્રાજ્યે રાિવઃ પ્રત્યપાતયત્    ૭0 

  સ ચ સવાુિ્ સમાિીય વાિરાિ્ વાિરષુપઃ  

  નતર્ઃ પ્રસ્તાપયા માસ નતત્રમક્ષમ િુિિા૭૭ત્મજામ્    ૭૧ 

  તતો ક્રમત્ર સ્ય વચિાત્ સમ્પાતે િુિમમાિ્ પલી  

  ર્ત યોિિ નવસ્તીણુમ્ પમપ્લમવે લવણા૭૭ણુવમ્    ૭૨ 

  તત્ર લઙ્કામ્ સમાસાત્ય પમરીમ્ રાવણ પાનલતામ્  

  તતર્ ુસીતામ્ ત્યાયન્તીમ્ અર્ોિ વનિિામ્ િતામ્    ૭૩ 

  નિવેતનયત્વા૭નપજ્ઞાિમ્ પ્રવ્રમનિમ્ ચ નિવેત્ય ચ  

  સમાશ્વાસ્ય ચ વૈતેિીમ્ મતુયા માસ તોરણમ્     ૭૪ 

  પઞ્ચ સેિાક્રિાિ્ િત્વા સપ્ત મનન્ત્ર સમતાિ્ અનપ  

  ર્ૂર મ૭ક્ષમ્ ચ નિનષ્પષ્ય ક્રિણમ્ સમમપાિમત્     ૭૫ 

  અસ્ત્રેણોન્મમક્તમા૭૭ત્માિમ્ જ્ઞાત્વા પૈતામિા ત્વરાત્  

  મષુય ન્રાક્ષસાિ્ વીરો યનન્ત્રણસ્તાિ્ યત્રમચ્ચયા  ૭૬ 

  તતો તક્ત્વા પમરીમ્ લઙ્કામ્ રુતે સીતામ્ ચ મૈનતલીમ્  

  રામાય નપ્રયમા ક્યાતમમ્ પમિરાયાિ્ મિા િનપઃ  ૭૭ 

  સોનપિમ્ય મિાત્માિમ્ ક્રમ ત્વા રામમ્ પ્રતનક્ષણમ્  

  ન્યવેતયત્ અમેયાત્મા ત્રમષ્ટા સીતેનત તત્ત્વતઃ     ૭૮ 

  તતઃ સમક્રીવ સનિતો િત્વા તીરમ્ મિોતતેઃ  

  સમમત્રમ્ ક્ષોપયા માસ ર્રરૈ્ આનતત્ય સનન્નપૈઃ    ૭૯ 

  તર્ુયા માસ ચ આત્માિમ્ સમમત્રઃ સનરતામ્ પનતઃ  

  સમમત્ર વચિા ચ્ચૈવ િલમ્ સેતમમ્ અિારયત્   ૮0 

  તેિ િત્વા પમરીમ્ લઙ્કામ્ િત્વા રાવણમ્ આિવે  

  રામ સ્સીતામ૭િમ પ્રાપ્ય પરામ્ વ્રીટા મમપાિમત્  ૮૧ 

  તામ્  ઉવાચ તતો રામઃ પરુષમ્ િિ સમ્સનત   

 અરમષ્યમાણા સા સીતા નવવેર્ જ્વલિમ્ સતી  ૮૨ 

 તતો૭નનિ વચિાત્સીતામ્ જ્ઞાત્વા નવિત િલ્મષામ્  

 પપૌ રામ સ્સમ્પ્રહ્રમષ્ટ : પૂનિત સ્સવુ તૈવતૈ :  ૮૩ 
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 િમુણા તેિ મિતા ત્રૈલોક્યમ્ સચરા૭ચરમ્   

 સ તેવનષુ િણમ્ તમષ્ટમ્ રાિવ સ્ય મિાત્મિઃ  ૮૪ 

 અપ્યનષચ્ય ચ લઙ્કાયામ્ રાક્ષસેન્ત્રમ્ નવપીષણમ્  

 ક્રમત ક્રમ ત્ય સ્તતા રામો નવજ્વરઃ પ્રમમમોતિ  ૮૫ 

 તેવતાપ્યો વર0 પ્રાપ્ય સમમિાપ્ય ચ વાિરાિ્  

 અયોત્યામ્ પ્રનસ્તતો રામ : પમષ્પિેણ સમહ્રમ ત્વ્રમતઃ     ૮૬ 

 પરત્વાજા૭૭શ્રમમ્ િત્વા રામ સ્સત્ય પરાક્રમઃ   

 પરત સ્યા૭નન્તિમ્ રામો િિૂમમ્તમ્ વ્યસિુયત્  ૮૭ 

 પમિરાક્યાનયિામ્ િલ્પિ્ સમક્રીવ સ્સનિત શ્ચ સઃ  

 પમષ્પિમ્ તત્ સમારુહ્ય િનન્તક્રામમ્ યયૌ તતા  ૮૮ 

 િનન્તક્રામે િટામ્ નિત્વા પ્રાત્રમનપઃ સનિતોિિઃ  

 રામઃ સીતામ્ અિમપ્રાપ્ય રાજ્યમ્ પમિર૭વાપ્તવાિ ્ ૮૯ 

 પ્રહ્રમષ્ટમમનતતો લોિસ્તમષ્ટઃ પમષ્ટઃ સમતાનમુિઃ  

 નિરામયો નિ અરોિ શ્ચ તમનપુક્ષ પય વનિુતઃ  ૯0 

 િ પમત્ર મરણમ્ િે નચત્ ત્રક્ષ્યનન્ત પમરુષાઃ િ નચત્  

 િાયુ શ્ચા૭નવતવા નિત્યમ ્પનવષ્યનન્ત પનતવ્રતાઃ  ૯૧ 

 િ ચા૭નનિિમ્ પયમ્ નિનમ્ચ િ અપ્સમ મજ્જનન્ત િન્તવઃ  

 િ વાતિમ્ પયમ્ નિમ્ નચન્ના૭નપ જ્વર ક્રમતમ્ તતા  ૯૨ 

 િ ચા૭નપ ક્ષમત્પયમ્ તત્ર િ તસ્િર પયમ્ તતા   

 િાિરાનણ ચ રાષ્ટર ાનણ તિ તાન્ય યમતાનિ ચ  ૯૩ 

 નિત્યમ ્પ્રમમનતતા સ્સવે યતા ક્રમત યમિે તતા   

 અશ્વમેત ર્તૈ: ઇષ્વા તતા પિમ  સમવણુિૈઃ  ૯૪  

 િવામ્ િોટ્ય૭યમતમ્ તત્ત્વા  પ્રહ્મ લોિમ્ પ્રયાસ્યનત   

 અસમ્ક્યેયમ્ તિમ્ તત્વા પ્રાહ્મણેપ્યો મિા યર્ાઃ  ૯૫ 

 રાિ વમ્ર્ાિ્ ર્ત િમણાિ્ સ્તાપનયષ્યનત રાિવઃ  

 ચાતમવુણ્યુમ્ ચ લોિેનસ્મિ્ સ્વે સ્વે તમે નિયોક્ષ્યનત  ૯૬  

 તર્ વષુ સિસ્રાનણ તર્ વષુ ર્તાનિ ચ  

 રામો રાજ્યમ્ ઉપાનસત્વા પ્રહ્મલોિમ્ િનમષ્યનત  ૯૭ 
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 ઇતમ્ પનવત્રમ્ પાપનિમ્ પમણ્યમ્ વેતૈ શ્ચ સનમ્મતમ્  

 યઃ પટે ત્રામ ચનરતમ્ સવુ પાપૈઃ પ્રમમચ્યતે  ૯૮ 

 એતત્ આક્યાિમ્ આયમષ્યમ્ પટિ્ રામાયણમ્ િરઃ  

 સ પમત્ર પૌત્રઃ સ િણઃ પ્રેત્ય સ્વિે મિીયતે  ૯૯ 

 પટિ ્નત્વિો વાક્રમષપત્વમ્ ઈયાત્ ;   

 સ્યાત્ ક્ષનત્રયો પૂનમ પનતત્વમ્ ઈયાત્  

 વનણક્િિઃ પણ્ય પલત્વમ્ ઈયાત્ ;  

 િિ શ્ચ ર્ૂત્રોનપ મિત્ત્વમ્ ઈયાત્  ૧00 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે   

 સમ્કે્ષપો િામ પ્રતમસ્સિુઃ    

ત્વિતીય સકક ઃ ;  

 િારત સ્ય તમ તત્વાક્યમ્ શ્રમત્વા વાક્ય નવર્ારતઃ  

 પિૂયા માસ તમાુત્મા સિનર્ષ્યો મિા મમનિઃ  ૧ 

 યતાવત્ પૂનિત સ્તેિ તેવનષુ િાુરત સ્તતા  

 આપ્રમષ્વૈવ અપ્યિમજ્ઞાતઃ સ િિામ નવિાયસમ્  ૨ 

 સ મમિૂતુમ્ િતે તનસ્મિ્ તેવ લોિમ્ મમનિ સ્તતા  

 િિામ તમસા તીરમ્ જાહ્નવ્યા સ્ત્વ૭નવતૂરતઃ  ૩ 

 સ તમ તીરમ્ સમાસાત્ય તમસાયા મિામમનિઃ  

 નર્ષ્યમ ્આિ નસ્તતમ્ પાશ્વે ત્રમષ્વા તીતુમ ્અિતુમમ્  ૪ 

 અિતુમમ્ ઇતમ્ તીતુમ્ પરત્વાિ નિર્ામય  

 રમણીયમ્ પ્રસન્નામ્પમ સન્મિમષ્ય મિો યતા  ૫ 

 ન્યસ્યતામ્ િલર્ સ્તાત તીયતામ્ વલ્િલમ્ મમ  

 ઇતમ્ એવ અવિાનિષ્યે તમસા તીતુમ ્ઉિમમ્  ૬ 

 એવમ્ ઉક્તો પરત્વાિો વાલ્મીિેિ મિાત્મિા  

 પ્રાયચ્ચત મમિે સ્તસ્ય વલ્િલમ્ નિયતો િમ રોઃ  ૭ 

 સ નર્ષ્યિસ્તાત્ આતાય વલ્િલમ્ નિયતેનન્ત્રયઃ  

 નવચચાર િ પશ્યમ્ સ્તત્ સવુતો નવપમલમ્ વિમ્  ૮ 

 તસ્યાપ્યારે્ તમ નમતમિમ્ ચરન્તમ્ અિપાનયિમ્  
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 તતર્ ુપિવાિ્ સ્તત્ર ક્રૌઞ્ચયો શ્ચારુ નિસ્વિમ્  ૯ 

 તસ્માિમ નમતમિાત્ એિમ્ પમમામ્સમ્ પાપ નિશ્ચયઃ  

 િિાિ વૈર નિલયો નિષાત સ્તસ્ય પશ્યતઃ  ૧0 

 તમ્ ર્ોનણત પરીતા૭ઙ્કમ્ વેષ્ટમાિમ્ મિી તલ ે 

 પાયા ુતમ નિિતમ્ ત્રમષ્વા રુરાવ િરુણામ્ નિરમ ્ ૧૧ 

 નવયમક્તા પનતિા તેિ નત્વિિે સિ ચાનરણા  

 તાર ર્ીષેણ મિેિ પનત્રણા સિ તેિ વૈ  ૧૨  

 તતા તમ તમ્ નત્વિમ્ ત્રમષ્વા નિષાતેિ નિપાનતતમ્  

 રુષે તુમાુત્મિ સ્તસ્ય િારુણ્યમ્ સમપત્યત  ૧૩ 

 તતઃ િરુણ વેનતત્વાત્ અતમોયમ્ ઇનત નત્વિઃ  

 નિર્ામ્ય રુતતીમ્ ક્રૌઞ્ચીમ્ ઇતમ્ વચિમ્ અપ્રવીત્  ૧૪ 

 મા નિષાત પ્રનતષ્ટામ્ ત્વમ્ અિમઃ ર્ાશ્વતી સ્સમાઃ  

 યત્ ક્રૌઞ્ચનમતમિાત્ એિમ્ અવતીઃ િામ મોનિતમ્ ૧૫ 

 તસ્યૈવમ્ પ્રમવત નશ્ચન્તા પપૂવ હ્રમનત વીક્ષતઃ  

 ર્ોિા૭૭તેિા૭સ્ય ર્િમિેઃ નિમ્ ઇતમ્ વ્યાહ્રમતમ્ મયા  ૧૬ 

  નચન્તયિ્ સ મિા પ્રાજ્ઞ શ્ચિાર મનતમાિ ્મનતમ ્ 

  નર્ષ્યમ્ ચૈવા૭પ્રવી ત્વાક્યમ્ ઇતમ્ સ મમનિ પમમ્િવઃ  ૧૭ 

  પાત પિોક્ષર   સમ   સ્તન્ત્રી    લય   સમનન્વતઃ  

  ર્ોિા૭૭તુસ્ય પ્રવ્રમિો મે શ્લોિો પવતમ િાન્યતા  ૧૮ 

  નર્ષ્ય સ્તમ તસ્ય પ્રમવતો મમિે વાુક્યમ્ અિમિમમ્  

  પ્રનતિક્રાિ સમ્હ્રમષ્ટ    સ્તસ્ય તમષ્ટોપવ ત્િમરુ : ૧૯ 

  સોનપષેિમ્ તતઃ ક્રમ ત્વા તીતે તનસ્મિ્ યતા નવનત  

 તમ્ એવ નચન્તયિ્ અતુમ્ ઉપાવતુત વૈ મમનિઃ  ૨0 

  પરત્વાિસ્તતઃ નર્ષ્યો નવિીતઃ શ્રમતવાિ ્મમનિ :  

  િલર્મ્ પૂણુમ્ આતાય પ્રમષ્ટતોિમિિામ િ  ૨૧ 

  સ પ્રનવશ્યા૭૭શ્રમ પતમ્ નર્ષ્યેણ સિ તમુનવત્  

  ઉપનવષ્ટઃ િતા શ્ચા૭ન્યા શ્ચિાર ત્યાિમ્ આનસ્તતઃ  ૨૨ 

  આિિામ તતો પ્રહ્મા લોિ િતાુ સ્વયમ્ પ્રપમઃ  
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  ચતમમમુિો મિાતજેા ત્રષ્ટમ મ્ તમ્ મમનિ પમમ્િવમ્    ૨૩ 

  વાલ્મીનિ: અત તમ્ ત્રમષ્વા સિસોિાય વાક્યતઃ  

  પ્રાઞ્િનલઃ પ્રયતો પૂત્વા તસ્તૌ પરમ નવનસ્મતઃ   ૨૪ 

  પિૂયા માસ તમ્ તેવમ્ પાત્ય અક્યુ આસિ વન્તિૈઃ  

  પ્રણમ્ય નવનતવચ્ચૈિમ્ પ્રમષ્વા અિામય   મવ્યયમ ્ ૨૫ 

  અતોપનવશ્ય પિવાિ્ આસિે પરમાનચુતે  

  વાલ્મીિયે મિષુયે સનમ્તતેર્ આસિમ્ તતઃ     

  પ્રહ્મણા સમિમજ્ઞાત સ્સો૭પ્યમપાનવર્ત્ આસિ ે ૨૬ 

  ઉપનવષ્ટ ેતતા તનસ્મિ્ સાક્ષાત્ લોિ નપતામિે      

  તત્િતે િૈવ મિસા વાલ્મીનિ  ત્યાુિમ્ આનસ્તતઃ     ૨૭ 

  પાપાત્મિા ક્રમતમ્ િષ્ટમ્ વૈર ક્રિણ પમનિિા     

  ય સ્તાત્રમર્મ્ ચારુ રવમ્ ક્રૌઞ્ચમ્ િન્યાત્ અિારણાત્   ૨૮ 

  ર્ોચ ન્નેવ મમિમ ઃ ક્રૌઞ્ચીમ્ ઉપ શ્લોિમ્ ઇમમ્ પમિઃ     

  િિાવ૭ન્તિુત મિા પૂત્વા ર્ોિ પરાયણઃ    ૨૯ 

  તમ્ ઉવાચ તતો પ્રહ્મા પ્રિસિ્ મમનિ પમમ્િવમ્      

  શ્લોિ એવ ત્વયા પિો િાત્ર િાયા ુનવચારણા     ૩0 

  મ ચ્ચન્તા તેવ તે પ્રહ્મિ ્પ્રવ્રમિેયમ્ સરસ્વતી    

  રામ સ્ય ચનરતમ્ ક્રમ ત્સ્િમ્ િમરુ ત્વમ્ રુનષ સિમ  ૩૧ 

  તમાુત્મિો િમણવતો લોિે રામ સ્ય તીમતઃ    

  વ્રમિમ્ િતય તીર સ્ય યતા તે િારતાત્ શ્રમતમ ્ ૩૨ 

  રિસ્યમ ્ચ પ્રિાર્મ્ ચ ય ત્વ્રમિમ્ તસ્ય તીમતઃ     

 રામ સ્ય સિ સૌનમત્રે રાક્ષસાિામ્ ચ સવુર્ઃ    ૩૩ 

 વૈતેહ્યા શ્ચા૭નપ ય ત્વ્રમિમ્ પ્રિાર્મ્ યનત વા રિઃ      

 તચ્ચાપ્ય૭નવનતતમ્ સવુમ્ નવનતતમ્ તે પનવષ્યનત   ૩૪ 

 િ તે વાિ્ અન્રમતા િાવ્યે િાનચત૭ત્ર પનવષ્યનત   

 િમરુ રામ િતામ્ પમણ્યામ્ શ્લોિ પિામ્ મિો રમામ્   ૩૫ 

 યાવત્ સ્તાસ્યનન્ત નિરયઃ સનરત શ્ચ મિી તલે   

 તાવ ત્રામાયણ િતા લોિેષમ પ્રચનરષ્યનત   ૩૬ 
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 યાવ ત્રામ સ્ય ચ િતા ત્વ ત્ક્રમતા પ્રચનરષ્યનત     

 તાવત્ ઊત્વુમ્ અતશ્ચ ત્વમ્ મલ્લોિેષમ નિવત્સ્યનસ     ૩૭ 

 ઇનત ઉક્ત્વા પિવાિ્ પ્રહ્મા તત્રૈવા૭૭ન્તર તીયત  

 તત સ્સ નર્ષ્યો પિવા ન્મમનિ નવુસ્મયમ ્આયયૌ     ૩૮ 

 તસ્ય નર્ષ્યા સ્તતઃ સવે િિમ ઃ શ્લોિમ્ ઇમમ્ પમિઃ  

 મમિમ  મમુિમ ઃ પ્રીયમાણાઃ પ્રાિમ  શ્ચ પ્રમર્ નવનસ્મતાઃ  ૩૯ 

 સમાક્ષર ૈશ્ચતમનપુ યુઃ પાતૈ િીતો મિનષુણા  

 સોિમવ્યાિરણા ત્પૂયઃ ર્ોિઃ શ્લોિત્વમ્ આિતઃ    ૪0 

 તસ્ય પમનિ નરયમ્ જાતા વાલ્મીિે પાુનવતા૭૭ત્મિઃ  

 ક્રમ ત્સ્િમ્ રામાયણમ્ િાવ્યમ ્ઈત્રમર્ૈઃ િરવાણ્ય૭િમ્   ૪૧ 

 ઉતાર વ્રમિા૭તુ પતૈ મુિોરમૈ :  

 તતા અસ્ય રામ સ્ય ચિાર િીનતુમાિ્  

 સમા૭ક્ષરઃૈ શ્લોિ ર્તૈયુર્નસ્વિો ;  

 યર્સ્િરમ ્િાવ્યમ ્ઉતાર તી મમુનિઃ  ૪૨ 

 તતમપિત સમાસ સનમ્ત યોિમ્,   

 સમ મતમર ઉપિતા૭તુ વાક્ય પિમ્,  

 રિમવર ચનરતમ્ મમનિ પ્રણીતમ્,   

 તર્ નર્રસ શ્ચ વતમ્ નિર્ામયત્વમ્.   ૪૩ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે નત્વતીયસ્સિુઃ    

 તુ્રતીય સકક ઃ   

 શ્રમત્વા વસ્તમ સમક્રમ્ તિમાુ૭૭ત્મા તમુ સનમ્િતમ્  

 વ્યક્તમ્ અન્વેષતે પૂયો ય ત્વ્રમિમ્ તસ્ય તીમતઃ  ૧ 

 ઉપસ્પ્રમશ્યોતિમ્ સમ્યિ્ મમનિ : નસ્તત્વા ક્રમતાઞ્િનલઃ  

 પ્રાચીિા૭કે્રષમ તપેષમ તમેણા૭ન્વેષતે િનતમ ્ ૨ 

 રામ લક્ષ્મણ સીતાપી રાજ્ઞા તર્રતેિ ચ   

 સ પાયેણ સ રાષ્ટર ણે ય ત્પ્રાપ્તમ્ તત્ર  તત્ત્વતઃ   ૩ 

 િનસતમ્ પાનષતમ્ ચૈવ િનતયાુ યચ્ચ ચેનષ્ટતમ્   

 તત્ સવુમ્ તમુ વીયેણ યતા વત્સમ્ પ્રપશ્યનત  ૪ 
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 સ્ત્રી ત્રમતીયેિ ચ તતા યત્પ્રાપ્તમ્ ચરતા વિે   

 સત્ય સમ્તેિ રામેણ તત્સવુમ્ ચ અ૭ન્વવેનક્ષતમ્  ૫ 

 તતઃ પશ્યનત તમા૭ુ૭ત્મા તત્સવુમ્ યોિમાનસ્તતઃ   

 પમરા યિત્ત્ર નિવ્રમુિમ્ પાણાવા૭૭મલિમ્ યતા    ૬ 

 તત્સવુમ્ તત્ત્વતો ત્રમષ્વા તમેણ સ મિા ત્યમનત :  

 અનપરામ૭ સ્ય રામ સ્ય ચનરતમ્ િતમુમમત્યતઃ     ૭ 

 િામા૭તુ િમણ સમ્યમક્તમ્ તમાુ૭તુ િમણ નવસ્તરમ ્ 

 સ્સમમત્રનમવ રત્ના૭૭ટ્ય0 સવુ શ્રમનત મિોિરમ ્  ૮ 

 સ યતા િનતતમ્ પૂવુમ્ િારતેિ મિનષુણા  

 રિમ  વમ્ર્ સ્ય ચનરતમ્ ચિાર પિવાિ ્રુનષ :    ૯ 

 િન્મ રામ સ્ય સમમિ ત્વીયુમ્ સવાુ૭ િમિૂલતામ્  

 લોિ સ્ય નપ્રયતામ્ ક્ષાનન્તમ્ સૌમ્યતામ્ સત્ય ર્ીલતામ્  ૧0 

 િાિાનચત્રાઃ િતા શ્ચા૭ન્યા નવશ્વાનમત્ર સમાિમે   

 જાિક્યા શ્ચ નવવાિમ્ ચ તિમષ શ્ચ નવપેતિમ્  ૧૧ 

 રામ રામ નવવાતમ્ ચ િમણાિ્ તાર્રતે સ્તતા  

 તતા૭નપષેિમ્ રામ સ્ય િૈિેયયા તમષ્ટ પાવતામ્  ૧૨ 

 નવિાતમ ્ચા૭નપષેિ સ્ય રામ સ્ય ચ નવવાસિમ્  

 રાજ્ઞઃ ર્ોિમ્ નવલાપમ્ ચ પરલોિ સ્ય ચા૭૭શ્રયમ્  ૧૩ 

 પ્રક્રમતીિામ્ નવષાતમ્ ચ પ્રક્રમતીિામ્ નવસિુિમ્  

 નિષાતા૭નતપ   સમ્વાતમ્ સૂતો   પાવતુિમ્ તતા    ૧૪ 

 િઙ્કાયા શ્ચા૭નપસમ્તારમ્ પરત્વાિ સ્ય તર્ુિમ્  

 પરત્વાજા૭પ્યિમજ્ઞાિા   નચ્ચત્રિૂટ સ્ય તર્ુિમ્   ૧૫ 

 વાસ્તમ િમુ નિવેર્મ્ ચ પરતા૭૭િમિમ્ તતા  

 પ્રસાતિમ્ ચ રામ સ્ય નપતમ શ્ચ સનલલ નક્રયામ્     ૧૬ 

 પાતમિાક્્રયા૭નપષિેમ્ ચ િનન્તક્રામ નિવાસિમ્  

 તણ્ટિા૭રણ્ય   િમિમ્ નવરાત સ્ય વતમ્ તતા    ૧૭ 

 તર્ુિમ્ ર્રપમ્િ સ્ય સમતીક્ષ્ણેિ સમાિમમ્  

 અિસૂયા સમાશ્વ્યા ચ અમ્િરાિ સ્ય ચ અપુણમ્  ૧૮ 
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 અિસ્ત્ય તર્ુિમ્ ચૈવ િટાયોર૭નપ સમ્િમમ્   

  પમ્ચવટ્યા શ્ચ િમિમ્ ર્ૂપુણક્યા શ્ચ તર્ુિમ્  ૧૯ 

  ર્ૂપુણક્યા શ્ચ સમ્વાતમ્ નવરૂપ િરણમ્ તતા  

  વતમ્ િર નત્રનર્રસો: ઉિાિમ્ રાવણ સ્ય ચ     ૨0 

  મારીચ સ્ય વતમ્ ચૈવ વૈતેહ્યા િરણમ્ તતા  

  રાિવ સ્ય નવલાપમ્ ચ ક્રમત્ર રાિ નિપિુણમ્  ૨૧ 

  િપન્ત તર્ુિમ્ ચૈવ પમ્પાયા શ્ચા૭નપ તર્ુિમ્  

  ર્પયા ુતર્ુિમ્ ચૈવ િિૂમ િર્ુિમ્ તતા  ૨૨ 

  નવલાપમ્ ચૈવ પમ્પાયામ્ રાિવ સ્ય મિાત્મિઃ  

  રુષ્યમૂિ સ્ય િમિમ્ સમક્રીવેણ સમાિમમ્  

  પ્રત્યયોત્પાતિમ્ સક્યમ્ વાનલ સમક્રીવ નવક્રિમ્  ૨૩ 

 વાનલ પ્રમતિમ્ ચૈવ સમક્રીવ પ્રનતપાતિમ્  

 તારા નવલાપ0 સમયમ્ વષુ રાત્ર નિવાસિમ્     ૨૪ 

 િોપમ્ રાિવ નસમ્િ સ્ય પલાિામ્ ઉપસમ્ક્રિમ્  

 નતર્ઃ પ્રસ્તાપિમ્ ચૈવ પ્રમનતવ્યા શ્ચ નિવેતિમ્  ૨૫ 

 અઙ્કમ લીયિ   તાિમ્ ચ રુક્ષ સ્ય નપલ   તર્ુિમ્  

 પ્રાયોપવેર્િમ્ ચા૭નપ  સમ્પાતે શ્ચા૭નપ તર્ુિમ્  ૨૬ 

 પવુતા૭૭રોિણમ્ ચા૭નપ સાિર સ્ય ચ લઙ્કિમ્  

 સમમત્ર વચિા ચ્ચૈવ મૈિાિ સ્ય ચ તર્ુિમ્  ૨૭ 

 નસનમ્િિાયા શ્ચ નિતિમ્ લમ્િા મલય તર્ુિમ્   

 રાત્રૌ લઙ્કા પ્રવેર્મ્ ચ એિ સ્યા૭ત નવનચન્તિમ્     ૨૮ 

 તર્ુિમ્ રાવણસ્યા૭નપ પમષ્પિ સ્ય ચ તર્ુિમ્   

 આપાિ પૂનમ િમિમ્ અવરોત સ્ય તર્ુિમ્    ૨૯ 

 અર્ોિ વનિિા યાિમ્ સીતાયા શ્ચા૭નપ તર્ુિમ્  

  અનપજ્ઞાિ પ્રતાિમ્ ચ સીતાયા શ્ચા૭નપ પાષણમ્  ૩0 

  રાક્ષસી તિુિમ્ ચૈવ નત્રિટા સ્વપ્ન તર્ુિમ્  

  મનણ પ્રતાિમ્ સીતાયા વ્રમક્ષ પઙ્કમ્ તતૈવ ચ   ૩૧ 

  રાક્ષસી નવત્રવમ્ ચૈવ નિમ્િરાણામ્ નિપિુણમ્  
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  ક્રિણમ્ વાયમ સૂિો શ્ચ લઙ્કાતાિા૭નપિિુિમ્  ૩૨ 

  પ્રનતપ્લવિમ્ એવા૭ત મતૂિામ્ િરણમ્ તતા  

  રાિવા૭૭શ્વાસિમ્ ચા૭નપ મનણ નિયાુતિમ્ તતા  ૩૩ 

  સમ્િમમ્ ચ સમમત્ર સ્ય િળ સેતો શ્ચ પન્તિમ્  

  પ્રતારમ્ ચ સમમત્ર સ્ય રાત્રૌ લઙ્કા૭વરોતિમ્  ૩૪ 

  નવપીષણેિ સમ્સિુમ્ વતોપાય નિવેતિમ્  

  િમ મ્પિણુ સ્ય નિતિમ્ મેિિાત નિપિુણમ્  ૩૫ 

  રાવણસ્ય નવિાર્મ્ ચ સીતાવાનપ્તમ્ અરઃે પમર ે 

  નવપીષણા૭નપષેિમ્ ચ પમષ્પિ સ્ય ચ તર્ુિમ્  ૩૬ 

  અયોત્યાયા શ્ચ િમિમ્ પરતેિ સમાિમમ્  

  રામા૭નપષેિા૭પ્યમતયમ ્સવુ    સૈન્ય   નવસિુિમ્     

  સ્વરાષ્ટર    રઞ્િિમ્ ચૈવ વૈતેહ્યા શ્ચ નવસિુિમ્  ૩૭ 

  અિાિતમ્ ચ યત્ નિનમ્ચ ત્રામસ્ય વસમતા તલ ે 

  તત્ ચિારોિર ેિાવ્યે વાલ્મીનિ પુિવાિ ્રુનષઃ    ૩૮ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે   ત્રમતીય સિુઃ   

  ચતુતક સકક ઃ  

પ્રાપ્તરાજ્ય સ્ય રામ સ્ય વાલ્મીનિ   પુિવાિ્ રુનષઃ  

  ચિાર ચનરતમ્ ક્રમ ત્સ્િમ્ નવનચત્ર પતમા૭૭ત્મવાિ્   ૧ 

 ચતમનવુમ્ર્ ત્સિસ્રાનણ શ્લોિાિા મમક્તવાિ ્રુનષઃ  

 તતા સિુ ર્તાિ ્પમ્ચ ષટ્ િાન્ટાનિ  તતો   િરમ ્ ૨ 

 ક્રમ ત્વા તમ ત   ન્મિાપ્રાજ્ઞઃ સ   પનવષ્યમ્ સિો   િરમ્  

 નચન્તયા   માસ  િો   ન્વેતત્ પ્રયમઞ્જીયાત્ ઇનત પ્રપમઃ  ૩ 

 તસ્ય નચન્તયમાિ સ્ય મિષે પાુનવતા૭૭ત્મિઃ  

 અક્રમહ્ણીતામ્ તતઃ પાતૌ મમનિ વેષૌ િમર્ી લવૌ  ૪ 

 િમર્ી લવૌ તમ તમુજ્ઞૌ રાિ પમત્રૌ યર્નસ્વિૌ  

 પ્રાતરૌ સ્વર સમ્પન્નૌ તતર્ાુ૭૭શ્રમ વાનસિૌ  ૫ 

 સ તમ મેતાનવિૌ ત્રમષ્વા વેતેષમ પનરનિનષ્ટતૌ  

 વેતોપ પ્રમહ્મણા૭તાુય તૌ અક્રાિયત પ્રપમ : ૬ 
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 િાવ્યમ ્રામાયણમ્ ક્રમ ત્સ્િમ્ સીતાયા શ્ચનરતમ્ મિત્  

 પૌલસ્ત્ય વતમ્ ઇત્યેવ ચિાર ચનરત વ્રતઃ  ૭ 

 પાટ્ય ેિેયે ચ મતમરમ ્પ્રમાણૈ નસ્ત્રનપ રનન્વતમ્  

 જાનતનપઃ સપ્તનપ યમુક્તમ્ તન્ત્રી લય સમનન્વતમ્    ૮ 

 રસૈઃ શ્રમઙ્કાર િારુણ્ય રૌત્ર વીર પયાિિૈઃ  

 રૌત્રાનતનપ શ્ચ સમ્યમક્તમ્ િાવ્યમ્ એતત્ અિાયતામ્  ૯ 

 તૌ તમ િાન્તવુ તત્ત્વજ્ઞૌ સ્તાિ મૂચ્ચુિા સ્તાિ િોનવતૌ  

 પ્રાતરૌ સ્વર સમ્પન્નૌ િન્તવાુ નવવ રૂનપણૌ     ૧0 

 રૂપ લક્ષણ સમ્પન્નૌ મતમર સ્વર પાનષણૌ  

 નપમ્પાનતવો ત્ત્રમતૌ નપમ્પૌ રામ તેિા િતા પરૌ    

 તૌ રાિપમત્રૌ િાત્સ્ન્યેિ તમ્યુમ્ આક્યાિમ્ ઉિમમ્  ૧૧ 

 વાચો નવતેયમ ્તત્ સવુમ્ ક્રમ ત્વા િાવ્યમ ્અનિ નન્તતૌ  

 રુષીણામ્ ચ નત્વજાતીિામ્ સાતૂિામ્ ચ સમાિમે  ૧૨ 

 યતોપ તેર્મ્ તત્ત્વજ્ઞૌ િિતમ: તૌ સમાનિતૌ  

 મિાત્માિૌ મિાપાિૌ સવુ લક્ષણ લનક્ષતૌ  ૧૩ 

 તૌ િતાનચત્ સમેતાિામ્ રુષીણામ્ પાનવતા૭૭ત્મિામ્  

 આસીિાિામ્ સમીપસ્તૌ ઇતમ્ િાવ્યમ ્અિાયતામ્    ૧૪ 

 ત ચ્ચુત્વા મમિયઃ સવે પાષ્પ પયાુિમલેક્ષણાઃ  

 સાતમ સાનત્વનત  તા વૂચમઃ  પરમ્ નવસ્મય માિતાઃ  ૧૫ 

 તે પ્રીત મિસઃ સવે મમિયો તમુ વત્સલાઃ  

  પ્રર્ર્મ્સમઃ પ્રર્સ્તવ્યૌ િાયમાિૌ િમર્ી લવૌ     ૧૬ 

  અિો િીત સ્ય માતમયુમ્ શ્લોિાિામ્ ચ નવર્ેષતઃ  

  નચર નિવ્રમુિ મપ્યેતત્ પ્રત્યક્ષમ્ ઇવ તનરુ્તમ્   ૧૭ 

  પ્રનવશ્ય તા વમપૌ સમષ્ટમ   પાવમ્ સમ્યિ૭િાયતામ્  

  સનિતૌ મતમરમ ્રક્તમ્ સમ્પન્નમ્ સ્વર સમ્પતા  ૧૮ 

  એવમ્ પ્રર્સ્યમાિૌ તૌ તપઃ શ્લાક્યૈ મુિાત્મનપઃ  

  સરક્ત તર મત્યતુમ્ મતમરમ્ તૌ અિાયતામ્   ૧૯ 

 પ્રીતઃ િનશ્ચિ્ મમનિ સ્તાપ્યામ્ સનમ્સ્તતઃ િલર્મ્ તતૌ  
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 પ્રસન્નો વલ્િલમ્ િનશ્ચ િતૌ તાપ્યામ્ મિાયર્ાઃ   ૨0 

 આશ્ચયુમ્ ઇતમ્ આક્યાિમ્ મમનિિા સમ્પ્રિીનતુતમ્  

 પરમ્ િવીિામ્ આતારમ્ સમાપ્તમ્ ચ યતા ક્રમમ્  ૨૧ 

 અનપિીત નમતમ્ િીતમ ્સવુ િીતેષમ િોનવતૌ   

 આયમષ્યમ્ પમનષ્ટ િિિમ્ સવુ શ્રમનત મિોિરમ્    ૨૨ 

 પ્રર્સ્યમાિૌ સવુત્ર િતાનચત્ તત્ર િાયિૌ  

 રત્યાસમ રાિ માિેષમ તતર્ુ પરતા૭ક્રિઃ   ૨૩ 

 સ્વ વેશ્મ ચ આિીય તતો પ્રાતરૌ સ િમર્ી લવૌ  

 પિૂયા માસ પજૂાિૌ રામઃ ર્ત્રમ નિપિુણઃ   ૨૪ 

 આસીિઃ િાઞ્ચિ ેનતવ્યે સ ચ નસમ્િાસિ ેપ્રપમઃ  

 ઉપોપનવષ્ટઃૈ સનચવૈ પ્રાુત્રમનપ શ્ચ પરમ્તપઃ    ૨૫ 

 ત્રમષ્વા તમ રૂપ સમ્પન્નૌ તા વમપૌ વીનણિૌ તતઃ  

 ઉવાચ લક્ષ્મણમ્ રામઃ ર્ત્રમનિમ્ પરતમ્ તતા    ૨૬ 

 શ્રૂયતામ્ ઇતમ્ આક્યાિમ્ અિયો તેવ વચુસોઃ  

 નવનચત્રા૭તુ પતમ્ સમ્ય ક્કાયતો મુતમર સ્વરમ ્   ૨૭ 

 તૌ ચા૭નપ મતમરમ ્રક્તમ્ સ્વ નચિાયત નિસ્સ્વિમ્   

 તમ્ત્રી લયવત્ અત્યતુમ્ નવશ્રમતા૭તુમ્ અિાયતામ્  ૨૮ 

 હ્લાતય ત્સવ ુિાત્રાનણ મિા0નસ હ્રમતયાનિ ચ  

 શ્રોત્રા૭૭શ્રય સમિમ્ િેયમ્ ત ત્પપૌ િિ સમ્સનત  ૨૯ 

 ઇમૌ મમિી પાનતુવ લક્ષ્મણા૭નન્વતૌ   

 િમર્ી લવૌ ચૈવ મિા તપનસ્વિૌ  

 મમા૭નપ તત્ પૂનતિરમ્ પ્રવક્ષ્યતે   

 મિાિમપાવમ્ ચનરતમ્ નિપોતત  ૩0  

 તતસ્તમ તૌ રામ વચઃ પ્રચોનતતૌ     

 અિાયતામ્ માિુ નવતાિ સમ્પતા  

  સ ચા૭નપ રામઃ પનરષત્િતઃ ર્િૈ:    

 પમપૂષયા૭૭સક્ત મિા પપૂવ     ૩૧ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ચતમતુ સિુઃ   
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 પમ્ચમ સકક ઃ   

 સવાુપૂવુ નમયમ ્યેષામ્ આસીત્ ક્રમ ત્સ્િા વસમમ્તરા  

 પ્રજાપનતમ્ ઉપાતાય ન્રમપાણામ્ િય ર્ાનલિામ્  ૧ 

 યેષામ્ સ સિરો િામ સાિરો યેિ િાનિતઃ  

 ષનષ્ટઃ પમત્ર સિસ્રાનણ યમ્ યાન્તમ્ પયુવારયિ્  ૨   

 ઇક્ષ્વાિૂણામ્ ઇતમ્ તેષામ્ રાજ્ઞામ્ વમ્ર્ે મિાત્મિામ્  

 મિતમત્પન્નમ્ આક્યાિમ્ રામાયણમ્ ઇનત શ્રમતમ ્ ૩  

 ત નતતમ્ વતુનયષ્યાનમ સવુમ્ નિનિલમા૭૭નતતઃ  

 તમુ   િામા૭તુ સનિતમ્ શ્રોતવ્યમ્ અિસૂયયા   ૪    

 િોસલો િામ મમનતતઃ સ્પીતો િિપતો મિાિ્  

 નિનવષ્ટઃ સરયૂ તીર ેપ્રપૂત તિ તાન્યવાિ ્  ૫  

 અયોત્યા િામ િિરી તત્રા૭૭સી લ્લોિ નવશ્રમતા  

 મિમિા માિવેન્ત્રેણ યા પમરી નિનમુતા સ્વયમ્  ૬   આયતા તર્ ચ ત્વે ચ યોિિાનિ મિા પમરી  

 શ્રી મતી ત્રીનણ નવસ્તીણાુ સમનવપક્ત મિા પતા  ૭ 

  રાિ માિેણ મિતા સમનવપક્તેિ ર્ોનપતા  

 મમક્તા પમષ્પા૭વિીણેિ િલ નસક્તેિ નિત્યર્ઃ     ૮   તામ્ તમ રાજા તર્રતો મિારાષ્ટર  નવવતુિઃ  

 પમરીમ્ આવાસયા માસ નતનવ તેવપનત યુતા   ૯   િવાટ તોરણવતીમ્ સમનવપક્તા૭ન્તરા૭૭પણામ્  

 સવુ યન્ત્રા૭૭યમત વતીમ્ ઉપેતામ્ સવુ નર્નલ્પનપઃ     ૧0 

 સૂત માિત સમ્પાતામ્ શ્રીમતીમ્ અતમલ પ્રપામ્  

 ઉચ્ચાટ્ટાલ ત્વિવતીમ્ ર્તનિી ર્ત સમ્િમલામ્   ૧૧ 

 વતૂ િાટિ સઙૈ્ક શ્ચ સમ્યમક્તામ્ સવુતઃ પમરીમ્  

 ઉત્યાિા૭૭ર વણો પેતામ્ મિતીમ્ સાલ મેિલામ્   ૧૨ 

 તમિુ િમ્પીર પનરિામ્ તમિાુમ્ અન્યૈ તમુરાસતમ્  

 વાજી વારણ સમ્પૂણાુમ્ િોનપ: ઉષ્ટર ઃૈ િર ૈસ્તતા   ૧૩ 

 સામન્ત રાિ સઙૈ્ક શ્ચ પનલ િમુનપરા૭૭વ્રમતમ્  

 િાિા તેર્ નિવાસૈ શ્ચ વનણનનપ રુપ ર્ોનપતમ્  ૧૪ 

 પ્રસાતૈ રત્નનવક્રમતૈઃ પવુતૈ રુપ ર્ોનપતામ્  

 િૂટાિાર ૈશ્ચ સમ્પૂણાુમ્ ઇન્ત્રસ્યેવા૭મરાવતીમ્     ૧૫ 
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 નચત્રા મ૭ષ્ટા પતાિારામ્ વર િારી િણૈયમુતામ્  

 સવુ રત્ન સમાિીણાુમ્ નવમાિ ક્રમિ ર્ોનપતામ  ૧૬ 

 ક્રમિ િાટા મનવનચ્ચત્રામ્ સમ પૂમૌ નિવેનર્તામ્  

 ર્ાનલ તણ્ટમલ સમ્પૂણાુમ્ ઇક્ષમ િાણ્ટ રસો તિામ્   ૧૭ 

 તમન્તમપીનપ રમુતઙૈ્ક શ્ચ વીણાનપઃ પણવૈ સ્તતા  

 િાનતતામ્ પ્રમર્ મ૭ત્યતુમ્ પ્રમનતવ્યામ્ તામ્ અિમિમામ્  ૧૮ 

 નવમાિમ્ ઇવ નસિાિામ્ તપસા૭નતિતમ્ નતનવ  

 સમ નિવેનર્ત વેશ્મા૭ન્તામ્ િરોિમ સમાવ્રમતામ્  ૧૯ 

 યે ચ પાણૈ િુનવત્યનન્ત નવનવક્તમ્ અપરા પરમ્  

 ર્પ્ત વેત્યમ ્ચ નવતતમ્ લિમ  િસ્તા નવર્ારતાઃ     ૨0 

 નસમ્િ વ્યાક્ર વરાિાણામ્ મિાિામ્ િતતામ્ વિ ે 

 િન્તારો નિનર્તૈઃ ર્સૈ્ત્ર પુલાત્ પાિમ  પલૈ ર૭નપ   ૨૧ 

 તાત્રમર્ાિામ્ સિસૈ્ર સ્તામ્ અનપપૂણાુમ્ મિારતૈઃ  

 પમરીમ્ આવાસયા માસ રાજા તર્રત: તતા   ૨૨ 

 તામ૭નનિમનત્પ િમુણવનત્પરા૭૭વ્રમતામ્ ;  

 નત્વિોિમૈ વેત ષટઙ્ક પારિૈઃ  

 સિસ્રતૈઃ સત્ય રતૈ મુિાત્મનપઃ  ;  

 મિનષુ િલ્પૈ: રુનષનપ શ્ચ િેવલૈઃ    ૨૩   

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    પમ્ચમ સિુઃ  

ષષ્ટ સકક ઃ   

તસ્યામ્ પમયાુમ્ અયોત્યાયામ્ વેતનવત્ સવુ સમ્ક્રિઃ  

 તીિુ તર્ી મિાતજેાઃ પૌર જાિપત નપ્રયઃ   ૧ 

 ઇક્ષ્વાિૂણામ્ અનતરતો યજ્વા તમુરતો વર્ી  

 મિનષુ િલ્પો રાિનષુ નસ્ત્રષમ લોિેષમ નવશ્રમતઃ  ૨ 

 પલવા નન્નિતા નમત્રો નમત્રવાિ્ નવનિતેનન્ત્રયઃ  

 તિૈ શ્ચ સમ્ક્રિૈ શ્ચા૭ન્યૈઃ ર્ક્ર વૈશ્રવણોપમઃ     ૩ 

 યતા મિમ મુિાતજેા લોિ સ્ય પનરરનક્ષતા  

 તતા તર્રતો રાજા વસિ્ િિત્ અપાલયત્   ૪ 
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 તેિ સત્યા૭નપસમ્તેિ નત્ર વિુમ્ અિમનતષ્ટતા  

 પાનલતા સા પમરી શે્રષ્ટા ઇન્ત્રેણેવા૭મરાવતી      ૫ 

 તનસ્મિ ્પમર વર ેહ્રમષ્ટા તમાુત્માિો  પિમ  શ્રમતાઃ  

 િરા સ્તમષ્ટા તિૈઃ સ્વૈઃ સ્વૈ: અલમપ્તાઃ સત્ય વાનતિઃ    ૬ 

 િા૭લ્પ સનન્નચયઃ િનશ્ચત્ આસીત્ તનસ્મિ્ પમરોિમે  

 િમટમમ્પી યો હ્યનસિાતોિવા૭શ્વ તિ તાન્યવાિ ્   ૭ 

 િામી વા િ િતયો વા ન્રમર્મ્સઃ પમરુષઃ િનચત્  

 ત્રષ્ટમ મ્ ર્ક્યમ્ અયોત્યાયામ્ િા૭નવત્વા ન્ન ચ િાનસ્તિઃ   ૮ 

 સવે િરા શ્ચ િાયુ શ્ચ તમુ ર્ીલાઃ સમસમ્યતાઃ  

 મમનતતાઃ ર્ીલ વ્રમિાપ્યામ્ મિષુય ઇવા૭મલાઃ     ૯ 

 િા૭િમણ્ટલી િા૭મિમટી િા૭સ્રિી િા૭લ્પ પોિવાિ્  

 િા૭રમષ્ટો િા૭િમનલપ્તાઙ્કો િા૭સમિન્ત શ્ચ નવત્યતે  ૧0 

 િા૭રમષ્ટ પોજી િા૭તાતા િા૭પ્યિઙ્કત નિષ્િત્રમિ્  

 િા૭િસ્તા પરણો વા૭નપ ત્રમશ્યતે િા૭પ્યિાત્મવાિ્   ૧૧ 

 િા૭િાનિતાનનિ િાુ૭યજ્વા િ ક્ષમત્રો વા િ તસ્િરઃ   

 િનશ્ચત્ આસીતયોત્યાયામ્ િ ચ નિવ્રમુિ સમ્િરઃ    ૧૨ 

 સ્વ િમુ નિરતા નિત્યમ ્પ્રાહ્મણા નવનિતેનન્ત્રયાઃ  

 તાિા૭ત્યયિ ર્ીલા શ્ચ સમ્યતા શ્ચ પનરક્રિે  ૧૩ 

 િ િાનસ્તિો િા૭ન્રમતિો િ િનશ્ચત૭પિમ  શ્રમતઃ  

 િા૭સૂયિો િ ચા૭ર્ક્તો િા૭નવત્વાિ્ નવત્યતે તતા  ૧૪ 

 િા૭ષટ0િ નવત્ અત્ર આસી ન્ના૭વ્રતો િા૭સિસ્રતઃ   

 િ તીિઃ નક્ષપ્ત નચિો વા વ્યનતતો વા૭નપ િશ્ચિ  ૧૫ 

 િનશ્ચ ન્નરો વા િારી વા િા૭શ્રીમાિ્ િા૭પ્યરૂપવાિ ્ 

 ત્રષ્ટમ મ્ ર્ક્યમ્ અયોત્યાયામ્ િા૭નપ રાિન્ય પનક્તમાિ્  ૧૬ 

 વણે ષ્વ૭ક્્રય ચતમતેષમ તેવતા૭નતનત પિૂિાઃ  

 ક્રમતજ્ઞા શ્ચ વતાન્યા શ્ચ ર્ૂરા નવક્રમ સમ્યમતાઃ  ૧૭ 

 તીિાુયમષો િરાઃ સવે તમુમ્ સત્યમ્ ચ સનમ્શ્રતાઃ  

 સનમ્િતાઃ પમત્ર પૌત્રૈ શ્ચ નિત્યમ ્સ્ત્રીનપઃ પમરોિમે  ૧૮ 
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 ક્ષત્રમ્ પ્રહ્મ મમિમ્ ચ આસી ત્વૈશ્યાઃ ક્ષત્રમ િમવ્રતાઃ  

 ર્ૂત્રાઃ સ્વ તમુ નિરતા સ્ત્રીિ્ વણાુિ્ ઉપચાનરણઃ  ૧૯ 

 સા તે િેક્ષ્વાિમ  િાતેિ પમરી સમપનરરનક્ષતા  

 યતા પમર સ્તા ન્મિમિા માિવેન્ત્રેણ તીમતા  ૨0 

 યોતાિામ્ અનનિિલ્પાિામ્ પેર્લાિામ્ અમનષુણામ્  

 સમ્પૂણા ુક્રમત નવત્યાિામ્ િમિા િેસનરણામ્ ઇવ  ૨૧ 

 િામ્પોિનવષયે જાતૈ પાુનહ્લિૈ શ્ચ િયોિમૈઃ  

 વિાયમિ ૈિુતીિ ૈશ્ચ પૂણા ુિનર િયોપમૈઃ  ૨૨ 

 નવન્ત્ય પવુતિ ૈમુિૈઃ પૂણા ુિૈમવતૈ ર૭નપ  

 મતાનન્વતૈ: અનતપલૈ: માતઙૈ્કઃ પવુતોપમૈઃ  ૨૩ 

 ઐરાવત િમલીિૈ શ્ચ મિા પત્મ િમલૈ સ્તતા  

 અઞ્િિા ત૭નપ નિષ્ક્રાન્તૈ વાુમિા ત૭નપ ચ નત્વપૈઃ  ૨૪ 

 પત્રૈ મુન્ત્રૈ રમુિૈ શ્ચૈવ પત્ર મમ્ત્ર રમિૈ સ્તતા  

 પત્ર મમ્ત્રૈ પુત્ર રમિૈ રમિ મમ્ત્રૈ શ્ચસા પમરી  

 નિત્ય મિૈઃ સતા પૂણા ુિાિૈ રચલ સનન્નપૈઃ  ૨૫ 

 સા યોિિ ેચ ત્વે પૂયઃ સત્ય િામા પ્રિાર્તે  

 યસ્યામ્ તર્રતો રાજા વસિ્ િિત૭પાલયત્  ૨૬ 

 તામ્ પમરીમ્ સ મિા તજેા રાજા તર્રતો મિાિ ્  

 ર્ાર્ાસ ર્નમતા૭નમત્રો િક્ષત્રાણીવ ચમ્ત્રમાઃ   ૨૭ 

 તામ્ સત્યિામામ્ ત્રમટ તોરણા૭િુળામ્ ;  

 ક્રમ િૈ નવુનચત્રૈ: ઉપર્ોનપતામ્ નર્વામ્  

 પમરીમ્ અયોત્યામ્ ન્રમ સિસ્ર સમ્િમલામ્ ;  

 ર્ર્ાસ વૈ ર્ક્ર સમો મિીપનતઃ     ૨૮ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ષષ્ટ સિુઃ  

સપ્તમ સકક ઃ    

 તસ્યા૭માત્યા િમણૈ રાસ નન્નક્ષ્વાિો સ્તમ મિાત્મિઃ   

 મમ્ત્રજ્ઞા શ્ચેનમ્િતક્ઞા શ્ચ નિત્યમ્ નપ્રય નિતે રતાઃ  ૧ 

 અષ્ટૌ પપૂવમ વીર સ્ય તસ્યા૭માત્યા યર્નસ્વિઃ  
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 ર્મચય શ્ચા૭િમરક્તા શ્ચ રાિ ક્રમ ત્યેષમ નિત્યર્ઃ  ૨ 

 ત્રમનષ્ટર્ િયન્તો નવિયઃ નસિાતો હ્ય૭તુ સાતિઃ  

 અર્ોિો મન્ત્ર પાલ શ્ચ સમમન્ત્ર શ્ચા૭ષ્ટમોપવત્  ૩ 

 રુનત્વિૌ ત્વૌ અનપમતૌ તસ્યા: તામ્ રુનષ સિમૌ  

 વનસષ્ટો વામતેવ શ્ચ મનન્ત્રણ શ્ચ તતા૭પર ે ૪ 

 નવત્યા નવિીતા હ્રીમમ્તઃ િમર્લા નિયતેનન્ત્રયા:  

 શ્રીમન્ત શ્ચ મિાત્માિઃ ર્ાસ્ત્રજ્ઞા ત્રમટ નવક્રમાઃ  ૫ 

  િીનતુમન્તઃ પ્રનણનિતા યતા વચિ િાનરણઃ  

  તિેઃ ક્ષમા યર્ઃ પ્રાપ્તાઃ નસ્મત પૂવા૭ુનપ પાનષણઃ  

  ક્રોતાત્ િામાતુ૭ િેતોવાુ િ પ્રૂયમ રન્રમતમ્ વચઃ  ૬ 

  તેષામ્ અનવનતતમ્ નિનમ્ચત્ સ્વેષમ િા૭નસ્ત પરષેમ વા  

  નક્રયમાણમ્ ક્રમતમ્ વા૭નપ ચારણેા૭નપ નચિીનષુતમ્  ૭ 

  િમર્લા વ્યવિારષેમ સૌહ્રમતેષમ પરીનક્ષતાઃ  

  પ્રાપ્ત િાલમ ્તમ તે તણ્ટમ્ તારયેયમઃ સમતેષ્વ૭નપ  ૮ 

   િોર્ સમ્ક્રિણે યમક્તા પલ સ્ય ચ પનરક્રિે  

   અનિતમ્ ચા૭નપ પમરુષમ્ િ નવનિમ્સ્યમર્ અતૂષિમ્  ૯ 

  વીરા શ્ચ નિયતોત્સાિા રાિ ર્ાસ્ત્રમ્ અિમનષ્ટતાઃ  

   ર્મચીિામ્ રનક્ષતાર શ્ચ નિત્યમ્ નવષય વાનસિામ્   ૧0   

  પ્રહ્મક્ષત્રમ્ અનિમ્સન્ત :  તે િોર્મ્ સમપૂરયિ્  

   સમતીક્ષ્ણતણ્ટાઃ સમ્પ્રેક્ષ્ય પમરુષસ્ય પલાપલમ્   ૧૧ 

   ર્મચીિામ્ એિ પમિીિામ્ સવેષામ્ સમ્પ્રજાિતામ્  

   િા૭૭સીત્ પમર ેવા રાષ્ટર  ેવા રમષા વાતી િરઃ િનચત્  ૧૨ 

   િનશ્ચ ન્ન તમષ્ટ સ્તત્રા૭૭સીત્ પર તાર રતો િરઃ  

   પ્રર્ાન્તમ્ સવુમ્ એવા૭૭સીત્ રાષ્ટર મ્ પમર વરમ્ ચ તત ્ ૧૩ 

   સમવાસ    સ્સમવેષા શ્ચ તે ચ સવે સમર્ીનલિઃ  

   નિતા૭તુમ્ ચ િરને્ત્ર સ્ય જાક્રતો િય ચક્ષમષા  ૧૪ 

   િમ રૌ િમણ ક્રમિીતા શ્ચ પ્રક્યાતા શ્ચ પરાક્રમે   

   નવતેર્ેષ્વ૭નપ નવજ્ઞાતાઃ સવુતો પમનિ નિશ્ચયાત્  ૧૫ 
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  સનમ્ત નવક્રિ તત્વક્ઞાઃ પ્રક્રમ ત્યા સમ્પતા૭નન્વતા:   

   મમ્ત્ર સમ્વરણે ર્ક્તા ર્ક્તા સ્સૂક્ષ્મા સમપમનિષમ  ૧૬  

   િીનત ર્ાસ્ત્ર નવર્ેષજ્ઞા: સતતમ્ નપ્રય વાનતિઃ  ૧૭ 

   ઈત્રમર્ ૈસ્તૈર્ અમાત્યૈ સ્તમ રાજા તર્રતોિિઃ  

  ઉપપન્નો િમણોપેતૈ: અન્વર્ાસ ત્વસમમ્તરામ્  ૧૮ 

  અવેક્ષમાણ શ્ચારણે પ્રજા તમેણ રઞ્િયિ્  

 પ્રજાિામ્ પાલિમ્ િમવ ુન્નતમાુિ્ પનરવિુયિ્  ૧૯ 

 નવશ્રમત નસ્ત્રષમ લોિેષમ વતાન્ય સ્સત્ય સમ્િરઃ      

 સ તત્ર પમરુષ વ્યાક્ર શ્ર્ર્ાસ  પ્રમનતવી નમમામ્  ૨0  

 િ અત્યિચ્ચત્ નવનર્ષ્ટમ્ વા તમલ્યમ ્વા ર્ત્રમમ્ આત્મિઃ  

 નમત્રવાિ ્િત સામમ્તઃ પ્રતાપ િત િમ્ટિઃ   

 સ ર્ાર્ાસ િિત્રાજા નતવમ્ તેવપનત યુતા  ૨૧ 

  તૈ: મનન્ત્રનપ મુન્ત્રનિતૈ નિુનવષ્ટ:ૈ    

 વ્રમતોિમરક્તૈઃ િમર્લૈઃ સમતતઃ  

  સ પાનતુવો તીનપ્તમ૭વાપ યમક્ત:    

 તિેોમયૈ િોનપ નરવોનતતોિુઃ   ૨૨ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    સપ્તમ સિુઃ    

 અષ્ટમ સકક ઃ  

 તસ્ય ત્વેવમ્ પ્રપાવ સ્ય તમુજ્ઞ સ્ય મિાત્મિઃ  

  સમતા૭તુમ્ તપ્યમાિ સ્ય િ આસીત્ વમ્ર્િરઃ સમતઃ  ૧ 

  નચન્તયાિ સ્ય તસ્યૈવમ્ પમનિ: આસીિ્ મિાત્મિઃ  

  સમતા૭તુમ્ િય મેતેિ નિમ૭તુમ્ િ યજામ્ય૭િમ્  ૨ 

  સ નિનશ્ચતામ્ મનતમ ્ક્રમ ત્વા યષ્ટવ્યમ ્ઇનત પમનિમાિ્  

  મનન્ત્રનપઃ સિ તમાતુ્મા સવત રવે ક્રમતા૭૭ત્મનપઃ  ૩ 

  તતોપ્રવીત્ ઇતમ્ રાજા સમમન્ત્રમ્ મનન્ત્ર સિમમ્  

  ર્ીક્રમ્ આિય મે સવાુિ્ િમરૂિ્ તાિ્ સ પમરોનિતાિ્  ૪ 

  તત સ્સમમમ્ત્ર સ્ત્વનરતમ્ િત્વા ત્વનરત નવક્રમઃ   

 સમાિય ત્સતાિ્ સવાુિ ્સમસ્તા ન્વેત પારિાિ્  ૫ 
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 સમયજ્ઞમ્ વામતેવમ્ ચ  જાપાનલ મત િાશ્યપમ્   

 પમરોનિતમ્ વનર્ષ્ટમ્ ચ યે ચા૭ન્યે નત્વિ સિમા :  ૬ 

 તાિ્ પિૂનયત્વા તમાુત્મા રાજા તર્રત સ્તતા  

 ઇતમ્ તમા૭ુતુ સનિતમ્ શ્લક્ષ્ણમ્ વચિ મપ્રવીત્  ૭ 

 મમ લાલપ્યમાિ સ્ય પમત્રા૭તુ ન્નાનસ્ત વૈ સમિમ્   

 તત૭િમ્ િય મેતેિ યક્ક્ષ્યામીનત મનત મુમ  ૮ 

 તત૭િમ્ યષ્ટમ  નમચ્ચાનમ ર્ાસ્ત્ર ત્રમષ્ટિે િમુણા  

 િતમ્ પ્રાપ્સ્યા મ૭િમ્ િામમ્ પમનિ રત્ર નવચાયુતામ્  ૯ 

 તત સ્સાનત્વનત તત્વાક્યમ્ પ્રાહ્મણાઃ પ્રત્યપિૂયિ્   

 વનસષ્ટ પ્રમમિા સ્સવે પાનતુવ સ્ય મમિા ચ્યમતમ્  ૧0 

 ઊચમ શ્ચ પરમ પ્રીતા સ્સવે તર્રતમ્ વચઃ  

 સમ્પારા સ્સનમ્પ્રયન્તામ્ તે તમરિ સ્ય નવમમચ્યતામ્  ૧૧ 

 સવુતા પ્રાપ્સ્યસે પમત્રા િનપપ્રેતામ્શ્ચ પાનતુવ   

 યસ્ય ત ેતાનમુિી પમનિ નરયમ ્પમત્રા૭તુ માિતા  ૧૨ 

 તતઃ પ્રીતો૭પવ ત્રાજા શ્રમત્વા ત નત્ત્વિ પાનષતમ્   

 અમાત્યામ્ શ્ચા૭પ્રવી ત્રાજા િષુ પયાુિમલેક્ષણઃ  ૧૩ 

 સમ્પારા સ્સનમ્પ્રયન્તામ્ મે િમરૂણામ્ વચિાત્ ઇિ   

 સમતુ અનતનષ્ટત: ચ અશ્વ સ્સોપાત્યાયો નવમમચ્યતામ્  ૧૪ 

 સરવ્યા શ્ચોિર ેતીર ેયજ્ઞ પૂનમ નવુતીયતામ્   

 ર્ામ્તય શ્ચ અનપવતુન્તામ્ યતા િલ્પમ્ યતા નવનત  ૧૫ 

 ર્ક્યઃ પ્રાપ્તમમ્ અયમ્ યજ્ઞ સ્સવે ણા૭નપ મિીનક્ષતા   

 િા૭પરાતો પવેત્િષ્ટો યત્ય૭નસ્મિ્ ક્રતમ સિમે  ૧૬ 

 નચત્રમ્ નિ રમિયમ્તે૭ત્ર નવત્વામ્સો પ્રહ્મ રાક્ષસા:   

 નિિત સ્ય ચ યજ્ઞ સ્ય સત્ય: િતાુ નવિનર્ષ્યનત   

 ત ત્યતા નવનત પૂવુમ્ મે ક્રતમ રષે સમાપ્યતે  ૧૭ 

 તતા નવતાિમ્ નક્રયતામ્ સમતાુઃ િરણે નષ્વિ   ૧૮ 

 ત તેનત ચાપ્રમવિ્ સવુ મનમ્ત્રણઃ પ્રત્યપિૂયિ્   

 પાનતુવેન્ત્ર સ્ય ત ત્વાક્યમ્ યતા૭૭જ્ઞપ્તમ ્નિર્મ્ય ત ે ૧૯ 
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 તતા નત્વજાસ્તે તમુજ્ઞા વતુયમ્તો ન્રમપોિમમ્   

 અિમજ્ઞાતા સ્તત સ્સવે પમિ િુક્મમ યુતાિતમ્  ૨0 

 નવસિુનયત્વા તાિ્ નવપ્રાિ્ સનચવા નિત મપ્રવીત્   

 રુનત્વનનપરુપનતષ્ટો૭યમ ્યતા વત્ ક્રતમરાપ્યતામ્  ૨૧ 

 ઇત્યમક્ત્વા ન્રમપ ર્ાતૂુલ સ્સનચવાિ્ સમમપનસ્તતાિ્   

 નવસિુનયત્વા સ્વમ્ વેશ્મ પ્રનવવેર્ મિા ત્યમનત : ૨૨ 

 તત સ્સ િત્વા તાઃ પત્ની િુરમે્ત્રો હ્રમતય નપ્રયાઃ  

 ઉવાચ તીક્ષામ્ નવર્ત યક્ષ્યે૭િમ્ સમત િારણાત્  ૨૩ 

 તાસામ્ તેિ અનત િાન્તેિ વચિેિ સમવચુસામ્   

 મમિ પત્મા ન્યર્ોપમ્ત પત્મા િીવ નિમાત્યયે     ૨૪  

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    અષ્ટમ સિુઃ  

 નિમ સકક ઃ  

એત ચ્ચુત્વા રિઃ સૂતો રાજાિમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્   

  રુનત્વનનપ: ઉપનતષ્ટોયમ્ પમરા વ્રમિો મયા શ્રમતઃ  ૧ 

  સિત્િમમારો પિવાિ ્પૂવુમ્ િનતતવાિ્ િતામ્  

  રુષીણામ્ સનન્નતૌ રાિિ્ તવ પમત્રા૭૭િમમ્ પ્રનત  ૨ 

  િાશ્યપ સ્ય તમ પમત્રોનસ્ત નવપાણ્ટિ ઇનત શ્રમતઃ  

  રુષ્યશ્રમઙ્ક ઇનત ક્યાત સ્તસ્ય પમત્રો પનવષ્યનત  ૩ 

  સ વિ ેનિત્ય સમ્વ્રમિો મમનિ વુિ ચરઃ સતા  

  િા૭ન્યમ્ જાિાનત નવપ્રેન્ત્રો નિત્યમ ્નપત્ર૭િમ વતુિાત્  ૪ 

  ત્વૈનવત્યમ ્પ્રહ્મચય ુસ્ય પનવષ્યનત મિાત્મિઃ  

  લોિેષમ પ્રનતતમ્ રાિિ ્નવપ્ર ૈશ્ચ િનતતમ્ સતા  ૫ 

  ત સ્યૈવમ્ વતુમાિ સ્ય િાલઃ સમ૭નપવતુત  

  અનનિમ્ ર્મશૂ્રષમાણ સ્ય નપતરમ્ ચ યર્નસ્વિમ્  ૬ 

  એતનસ્મ ન્નેવ િાલે તમ રોમપાતઃ પ્રતાપવાિ્  

  અઙે્કષમ પ્રનતતા રાજા પનવષ્યનત મિાપલઃ  ૭ 

  તસ્ય વ્યનતક્રમાત્ રાજ્ઞો પનવષ્યનત સમતારુણા  

  અિાવ્રમનષ્ટઃ સમિોરા વૈ સવુ પૂત પયાવિા  ૮ 
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  અિાવ્રમષ્ટ્યામ્ તમ વ્રમિાયામ્ રાજા તમઃિ સમનન્વતઃ  

 પ્રાહ્મણાિ્  શ્રમત વ્રમિામ્શ્ચ સમાિીય પ્રવક્ષ્યનત  ૯ 

  પવન્તઃ શ્રમત તમાુણો લોિે ચાનરત્ર વેનતિઃ  

  સમાનતર્ન્તમ નિયમમ્ પ્રાયનશ્ચિમ્ યતા પવેત્  ૧0 

  વક્ષ્યનન્ત તે મિીપાલમ્ પ્રાહ્મણા વેત પારિાઃ  

  નવપણ્ટિ સમતમ્ રાિિ ્સવોપાયૈ: ઇિા૭૭િય  ૧૧ 

  આિાયય ચ મિીપાલ રુષ્યશ્રમઙ્કમ્ સમસત્ક્રમતમ્  

  પ્રયચ્ચ િન્યામ્ ર્ાન્તામ્ વૈ નવનતિા સમસમાનિતઃ  ૧૨ 

  તેષામ્ તમ વચિમ્ શ્રમત્વા રાજા નચન્તામ્ પ્રપત્સ્યતે  

  િેિ ઉપાયેિ વૈ ર્ક્યમ્ ઇિા૭૭િેતમમ્ સ વીયુવાિ્  ૧૩ 

  તતો રાજા નવનિનશ્ચત્ય સિ મનન્ત્રનપરાત્મવાિ્  

  પમરોનિતમ્ અમાત્યામ્ શ્ચ પ્રેષનયષ્યનત સત્ક્રમતાિ્  ૧૪ 

  તે તમ રાજ્ઞો વચઃ શ્રમત્વા વ્યનતતા૭વિતાિિાઃ  

  િ િચ્ચેમ રુષે પીતા અિમિેષ્યનન્ત તમ્ ન્રમપમ્  ૧૫ 

  વક્ષ્યનન્ત નચન્તનયત્વા તે તસ્યોપાયામ્ શ્ચ તત ્ક્ષમાિ્  

  આિેષ્યામો વયમ્ નવપ્રમ્ િ ચ તોષો પનવષ્યનત  ૧૬ 

  એવમ્ અઙ્કાનતપે િૈવ િનણિાનપ: રુષેઃ સમતઃ  

  આિીતોવષુયત્ તેવઃ ર્ાન્તા ચા૭સ્મૈ પ્રતીયતે  ૧૭ 

  રુષ્યશ્રમઙ્ક સ્તમ જામાતા પમત્રામ્ સ્તવ નવતાસ્યનત  

  સિત્િમમાર િનતતમ્ એતાવત્ વ્યાહ્રમતમ્ મયા  ૧૮ 

  અત હ્રમષ્ટો તર્રતઃ સમમન્ત્રમ્ પ્રત્યપાષત  

  યતા રુષ્યશ્રમઙ્ક સ્ત્વાિીતો નવસ્તરણે ત્વ યોચ્યતામ્  ૧૯ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    િવમ સિુઃ   

 તશમ સકક  : 

  સમમન્ત્ર શ્ચોનતતો રાજ્ઞા પ્રોવા ચેતમ ્વચ સ્તતા  

  યતા રુષ્યશ્રમઙ્ક સ્ત્વાિીતઃ શ્રમણમ મે મનન્ત્રનપઃ સિ  ૧ 

  રોમપાતમ્ ઉવાચેતમ ્સિા૭માત્યઃ પમરોનિતઃ  

  ઉપાયો નિરપાયોયમ્ અસ્માનપ રનપનચનન્તતઃ  ૨ 
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  રુષ્યશ્રમઙ્કો વિ ચર સ્તપઃ સ્વાત્યાયિ ેરતઃ  

  અિનપજ્ઞઃ સ િારીણામ્ નવષયાણામ્ સમિ સ્ય ચ  ૩ 

  ઇનન્ત્રયાતત રનપમતૈ િુર નચિ પ્રમાનતનપઃ  

  પમરમ્ આિાયનયષ્યામઃ નક્ષપ્રમ્ ચ અત્યવસીયતામ્  ૪ 

  િનણિા સ્તત્ર િચ્ચન્તમ રૂપવત્યઃ સ્વલમ્ક્રમતાઃ  

  પ્રલોપ્ય નવનવતોપાયૈ રાિેષ્ય ન્તીિ સત્ક્રમતાઃ  ૫ 

  શ્રમત્વા તતેનત રાજા ચ પ્રત્યમવાચ પમરોનિતમ્  

  પમરોનિતો મનન્ત્રણ શ્ચ તતા ચક્રમ  શ્ચ તે તતા  ૬ 

  વારમમક્યા સ્તમ ત ચ્ચુત્વા વિમ્ પ્રનવનવર્મ મુિત્  

  આશ્રમ સ્ય   અનવતૂરનેસ્મિ્ યત્નમ્ િમવુનન્ત તર્ુિે  ૭ 

  રુનષ પમત્ર સ્ય તીર સ્ય નિત્યમ ્આશ્રમ વાનસિઃ  

 નપતમઃ સ નિત્ય સમ્તમષ્ટો િા૭નત ચક્રામ ચા૭૭શ્રમાત્    ૮ 

  િ તેિ િન્મ પ્રપ્રમનત ત્રમષ્ટ પૂવુમ્ તપનસ્વિા  

  સ્ત્રી વા પમમા ન્વા યચ્ચા૭ન્યત્ સત્ત્વમ્ િિર રાષ્ટરિમ્  ૯ 

  તતઃ િતાનચત્ તમ્ તેર્મ્ આિિામ યત્રમચ્ચયા  

  નવપાણ્ટિ સમત સ્તત્ર તા શ્ચા૭પશ્યત્ વરા૭ઙ્કિાઃ  ૧0 

  તા નશ્ચત્ર વેષાઃ પ્રમતા િાયન્ત્યો મતમર સ્વરઃૈ  

  રુનષ પમત્રમ્ ઉપાિમ્ય સવાુ વચિમ્ અપ્રમવિ્  ૧૧ 

  િ સ્ત્વમ્ નિમ્ વતુસે પ્રહ્મિ્ જ્ઞાતમમ ્ઇચ્ચામિે વયમ્  

  એિ સ્ત્વમ્ નવિિે િોર ેવિે ચરનસ ર્મ્સ િઃ  ૧૨ 

  અત્રમષ્ટ રૂપા: તા: તેિ િામ્ય રૂપા વિે નસ્ત્રયઃ  

  િાતા ુિસ્ય મનત જાુતા આક્યાતમમ્ નપતરમ ્સ્વિમ્  ૧૩ 

  નપતા નવપાણ્ટિોસ્માિમ્ ત સ્યા૭િમ્ સમત ઔરસઃ  

  રુષ્યશ્રમઙ્ક ઇનત ક્યાતમ્ િામ િમુ ચ મે પમનવ  ૧૪ 

  ઇિા૭૭શ્રમ પતોસ્માિમ્ સમીપે ર્મપ તર્ુિાઃ  

  િનરષ્યે વોત્ર પજૂામ્ વૈ સવેષામ્ નવનત પૂવુિમ્  ૧૫ 

  રુનષ પમત્ર વચઃ શ્રમત્વા સવાુસામ્ મનતરાસ વૈ  

  તત્ આશ્રમપતમ્ ત્રષ્ટમ મ્ િક્મમઃ સવાુ શ્ચ તેિ તાઃ  ૧૬ 
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  આિતાિામ્ તમ તતઃ પજૂામ્ રુનષ પમત્ર શ્ચિાર િ  

  ઇતમ્ અક્યુમ્ ઇતમ્ પાત્યમ ્ઇતમ્ મૂલમ્ પલમ્ ચ િઃ  ૧૭ 

  પ્રનતક્રમહ્ય ચ તામ્ પજૂામ્ સવાુ એવ સમમત્સમિાઃ   

  રુષ ેપીતા શ્ચ ર્ીક્રમ્ તમ િમિાય મનતમ ્તતમઃ  ૧૮ 

  અસ્માિમ્ અનપ મમક્યાનિ પલાિીમાનિ વૈ નત્વિઃ   

  ક્રમિાણ પ્રનત પત્રમ્ તે પક્ષયસ્વ ચ મા નચરમ્  ૧૯ 

  તત: તા: તમ્ સમાનલઙ્ક્ક્ય સવાુ િષુ સમનન્વતાઃ  

  મોતિાિ્ પ્રતતમ સ્તસ્મૈ પક્ષ્યામ્ શ્ચ નવનવતાિ્ પિૂિ્  ૨0 

  તાનિ ચા૭૭સ્વાત્ય તિેસ્વી પલાિીનત સ્મ મન્યતે  

  અિાસ્વાનતત પૂવાુનણ વિે નિત્ય નિવાનસિામ્  ૨૧ 

  આપ્રમચ્ચ્ય ચ તતા નવપ્રમ્ વ્રત ચયાુમ્ નિવેત્ય ચ  

  િચ્ચનન્ત સ્મ અપતેર્ાત્ તા પીતા સ્તસ્ય નપતમઃ નસ્ત્રયઃ   ૨૨ 

 િતાસમ તાસમ સવાુસમ િાશ્યપ સ્યા૭૭ત્મિો નત્વિઃ  

 અસ્વસ્ત હ્રમતય શ્ચા૭૭સીત્ તમઃિમ્ સ્મ પનરવતુતે  ૨૩ 

 તતોપરતે્યમ સ્તમ્ તેર્મ્ આિિામ સ વીયુવાિ ્ 

 મિોજ્ઞા યત્ર તા ત્રમષ્ટા વારમમક્યા: સ્સ્વલમ્ક્રમતાઃ  ૨૪ 

 ત્રમષ્વૈવ તા સ્તતા નવપ્રમ્ આયાન્તમ્ હ્રમષ્ટ માિસાઃ  

 ઉપસ્રમત્ય તતઃ સવાુ: તા: તમ્ ઊચમ: ઇતમ્ વચઃ  ૨૫ 

 એનિ આશ્રમ પતમ્ સૌમ્ય અસ્માિમ્ ઇનત ચા૭પ્રમવિ્  

 તત્રા૭નપ એષ નવનતઃ શ્રીમાિ્ નવર્ેષેણ પનવષ્યનત  ૨૬ 

 શ્રમત્વા તમ વચિમ્ તાસામ્ સવાુસામ્ હ્રમતયમ્િમમ્  

 િમિાય મનતમ્ ચકે્ર તમ્ ચ નિન્યમ સ્તતા નસ્ત્રયઃ  ૨૭ 

 તત્ર ચ આિીયમાિે તમ નવપ્ર ેતનસ્મિ્ મિાત્મનિ  

 વવષુ સિસા તેવો િિત્ પ્રહ્લાતયમ્ સ્તતા  ૨૮ 

 વષેણ એવ આિતમ્ નવપ્રમ્ નવષયમ્ સ્વમ્ િરાનતપઃ  

 પ્રત્યમત્િમ્ય મમનિમ્ પ્રહ્વઃ નર્રસા ચ મિીમ્ િતઃ  ૨૯ 

 અક્યુમ્ ચ પ્રતતૌ તસ્મૈ ન્યાયતઃ સમસમાનિતઃ  

 વવ્રે પ્રસાતમ્ નવપ્રેન્ત્રાિ્ મા નવપ્રમ્ મન્યમરા૭૭નવર્ત્  ૩0 
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 અન્તઃપમરમ્ પ્રનવશ્યા સ્મૈ િન્યામ્ તત્ત્વા યતા નવનત  

 ર્ાન્તામ્ ર્ાન્તેિ મિસા રાજા િષુમ્ અવાપ સઃ  

  એવમ્ સ ન્યવસત્ તત્ર સવ ુિામૈઃ સમપૂનિતઃ  ૩૧ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    તર્મ સિુઃ  

 એકાતશ સકક ઃ :  

 પૂય યેવ નિ રાિમે્ત્ર શ્રમણમ મે વચિમ્ નિતમ્   

 યતા સ તેવ પ્રવરઃ િતાયા મેષ મપ્રવીત્  ૧ 

 ઇક્ષ્વાિૂણામ્ િમલે જાતો પનવષ્યનત સમતાનમુિઃ  

 િામ્ના તર્રતો િામ શ્રીમાન્સત્ય પ્રનતશ્રવઃ  ૨ 

 અમ્િ રાિિે સક્ય0 ચ  તસ્ય રાજ્ઞો પનવષ્યનત   

 િન્યા ચા૭સ્ય મિાપાિા ર્ામ્તા િામ પનવષ્યનત   ૩ 

 પમત્ર: તમ અમ્િરાિ સ્ય રોમપાત ઇનત શ્રમતઃ   

 તમ્ સ રાજા તર્રતો િનમષ્યનત મિા યર્ાઃ  ૪ 

 અિપત્નો૭નસ્મ તમાુત્મિ્ ર્ામ્તા પતા ુમમ ક્રતમમ્  

 આિરતે ત્વયા૭૭જ્ઞપ્ત સ્સમ્તાિાતુમ્ િમલસ્ય ચ  ૫ 

 શ્રમત્વા રાક્ઞો૭ત  તત્વાક્યમ્ મિસા સ નવનચન્ત્ય ચ   

 પ્રતાસ્યતે પમત્રવમ્તમ્ ર્ામ્તા પતાુર માત્મ વાિ ્ ૬ 

 પ્રનતક્રમહ્ય ચ તમ્ નવપ્રમ્ સ રાજા નવિત જ્વરઃ   

 આિનરષ્યનત  તમ્ યજ્ઞમ્ પ્રહ્રમષ્ટ ેિા૭ન્તરાત્મિા  ૭ 

 તમ્ ચ રાજા તર્રતો યષ્ટમ  િામઃ ક્રમતામ્િનલ :  

 રુશ્યશ્રમમ્િમ્  નત્વિ શ્રેષ્ટમ્ વરનયષ્યનત તમુનવત્   ૮ 

 યજ્ઞા૭તુમ્ પ્રસવા૭તુમ્ ચ સ્વિાુ૭તુમ્ ચ િરશે્વરઃ   

 લપતે ચ સ તમ્ િામમ્ નત્વિ મમક્યાત્ નવર્ામ્પનત : ૯ 

 પમત્રા શ્ચા૭સ્ય પનવષ્યનમ્ત ચત્વારો૭નમત નવક્રમાઃ  

 વમ્ર્ પ્રનતષ્ટાિ િરા સ્સવુ લોિેષમ નવશ્રમતાઃ    ૧0 

 એવમ્ સ તેવ પ્રવરઃ પૂવુમ્ િનતતવાિ્ િતામ્   

 સિત્િમમારો પિવાિ્ પમરા તેવ યમિે પ્રપમ:  ૧૧ 

 સ ત્વમ્ પમરુષ ર્ાતૂુલ તમ્ આિય સમસત્ક્રમતમ્   
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 સ્વયમેવ મિારાિ િત્વા સ પલવાિિ:  ૧૨ 

 અિમમાન્ય વનસષ્ટમ્ ચ સૂત વાક્યમ્ નિર્મ્ય ચ  

 સામ્ત: પમર સિા૭માત્યઃ પ્રયયૌ યત્ર સ નત્વિઃ  ૧૩ 

 વિાનિ સનરત શ્ચૈવ વ્યનતક્રમ્ય ર્િૈ શ્ર્િૈ:   

 અનપચક્રામ ત0 તેર્મ્ યત્ર વૈ મમનિ પમન્િવઃ  ૧૪ 

 આસાત્ય તમ્ નત્વિ શ્રેષ્ટમ્ રોમપાત સમીપિમ્   

 રુનષ પમત્રમ્ તતર્ાુ૭૭તૌ તીપ્યમાિ નમવા૭િલમ્  ૧૫  

 તતો રાજા યતા ન્યાયમ્ પજૂામ્ ચકે્ર નવર્ેષતઃ   

 સનિત્વા િસ્ય વૈ રાજ્ઞઃ પહ્રમષ્ટ ેિા૭ન્તરાત્મિા  ૧૬ 

 રોમપાતેિ ચ આક્યાતરમનષ પમત્રાય તીમતે  

 સક્યમ્ સમ્પમ્તિમ્ ચૈવ તતા તમ્ પ્રત્યપિૂયત્  ૧૭ 

 એવમ્ સમસત્ક્રમત સ્તેિ સિોનષત્વા િરષુપઃ   

 સપ્તાષ્ટ નતવસાિ્ રાજા રાજાિ નમત મપ્રવીત્  ૧૮ 

 ર્ામ્તા તવ સમતા રાિિ ્સિ પત્રા ુનવર્ામ્પતે   

 મતીય િિરમ ્યાતમ િાયુમ્ નિ મિતમત્યતમ્  ૧૯ 

 તતેનત રાજા સમ્શ્રમત્ય િમિમ્ તસ્ય તીમતઃ   

 ઉવાચ વચિમ્ નવપ્રમ્ િચ્ચ ત્વમ્ સિ પાયુયા  ૨0 

 રુનષ પમત્રઃ પ્રનત શ્રમત્ય તતે ત્યા૭૭િ ન્રમપમ્ તતા   

 સ ન્રમપેણા૭પ્યિમજ્ઞાતઃ પ્રયયૌ સિ પાયુયા  ૨૧ 

 તૌ અન્યોન્યામ્િનલમ્ ક્રમ ત્વા સ્િેિા ત્સનમ્શ્લષ્ય ચોરસા  

 િિમ્તતમ તુર્રતો રોમપાત શ્ચ વીયુવાિ્  ૨૨ 

 તત સ્સમહ્રમત મા૭૭પ્રમચ્ચ્ય પ્રનસ્તતો રિમિમ્તિઃ   

 પૌરપે્યઃ પ્રેષયા માસ તૂતાન્વૈ ર્ીક્ર િાનમિઃ  ૨૩ 

 નક્રયતામ્ િિરમ ્સવુમ્ નક્ષપ્ર મેવ સ્વલમ્ક્રમતમ્  

 તૂનપતમ્ નસક્ત સમ્રમષ્ટમ્ પતાિાનપ રલમ્ક્રમતમ્  ૨૪ 

 તતઃ પ્રહ્રમષ્ટાઃ પૌરા સ્તે શ્રમત્વા રાજાિ માિતમ્   

 તતા પ્રચક્રમ : ચ તત્સવુમ્ રાજ્ઞા ય ત્પ્રેનષતમ્ યતા  ૨૫ 

 તતઃ સ્વલમ્ક્રમતમ્ રાજા િિરમ્ પ્રનવવેર્ િ  



પાલ   કામ્ટ 
 

P a g e  30 | 170 

 

 ર્મ્િ તમમ્તમનપ નિિોષૈ: પમરસ્ક્રમ ત્ય નત્વિષુપમ્  ૨૬ 

 તતઃ પ્રમમનતતા સ્સવે ત્રમષ્વા તમ્ િાિરા નત્વિમ્   

  પ્રવેશ્યમાિમ્ સત્ક્રમ ત્ય િરમે્ત્રેણેન્ત્ર િમુણા  ૨૭ 

  અમ્તઃપમરમ્ પ્રવેશ્યૈિમ્ પજૂામ્ ક્રમ ત્વા ચ ર્ાસ્ત્રતઃ   

  ક્રમત ક્રમ ત્યમ ્તતા૭૭ત્માિમ્ મેિે તસ્યોપવાિિાત્  ૨૮  

  અમ્તઃપમર નસ્ત્રય સ્સવા ુશ્ર્ાન્તામ્ ત્રમષ્વા તતા૭૭િતામ્   

  સિ પત્રા ુનવર્ાલાક્ષીમ્  પ્રીત્યાિમ્તમ્ ઉપાિમિ્  ૨૯ 

  પજૂ્યમાિા ચ તાનપ સ્સા રાજ્ઞા ચૈવ નવર્ેષતઃ   

  ઉવાસ તત્ર સમનિતા નિનમ્ચત્િાલમ્ સિ નત્વજા   ૩0   

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    એિાતર્ સિુઃ   

  વિાતશ સકક ઃ   

  તતઃ િાલે પિમ  નતતે િનસ્મનમ્શ્ચત્ સમમિોિર ે 

  વસન્તે સમ૭િમપ્રાપ્તે રાજ્ઞો યષ્ટમ મ્ મિોપવત્  ૧ 

  તતઃ પ્રસાત્ય નર્રસા તમ્ નવપ્રમ્ તેવ વનણુિમ્  

  યજ્ઞાય વરયા માસ સમ્તાિા૭તુમ્ િમલસ્ય ચ  ૨ 

  તતેનત ચ સ રાજાિમ્ ઉવાચ ચ સમસત્ક્રમતઃ  

  સમ્પારાઃ સનમ્પ્રયન્તામ્ તે તમરિ શ્ચ નવમમચ્યતામ્  ૩ 

  તતો રાજા૭પ્રવીત્ વાક્યમ્ સમમન્ત્રમ્ મનન્ત્ર સિમમ્  

  સમમન્ત્રા૭૭વાિય નક્ષપ્રમ્ રુનત્વિો પ્રહ્મ વાનતિઃ  ૪ 

  સમયજ્ઞમ્ વામતેવમ્ ચ જાપાનલમ્ અત િાશ્યપમ્  

  પમરોનિતમ્ વનસષ્ટમ્ ચ યે ચા૭ન્યે નત્વિ સિમાઃ  ૫ 

  તતઃ સમમન્ત્ર સ્ત્વનરતમ્ િત્વા ત્વનરત નવક્રમઃ  

  સમાિયત્ સ તાિ્ નવપ્રાિ્ સમસ્તાિ્ વેત પારિાિ્  ૬ 

  તાિ્ પિૂનયત્વા તમુત્મા રાજા તર્રત સ્તતા  

  તમાુતુ સનિતમ્ યમક્તમ્ શ્લક્ષ્ણમ્ વચિ મપ્રવીત્  ૭ 

  મમ લાલપ્યમાિ સ્ય પમત્રા૭તુમ્ િાનસ્ત વૈ સમિમ્  

  તત૭તુમ્ િય મેતેિ યક્ષ્યામીનત મનત મુમ  ૮ 

  તત૭િમ્ યષ્ટમ મ્ ઇચ્ચાનમ ર્ાસ્ત્ર ત્રમષ્ટિે િમુણા  
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  રુનષ પમત્ર પ્રપાવેિ િામાિ્ પ્રાપ્સ્યાનમ ચા૭પ્યિમ્  ૯ 

  તતઃ સાનત્વનત તત્ વાક્યમ્ પ્રાહ્મણાઃ પ્રત્યપિૂયિ્  

  વનસષ્ટ પ્રમમિાઃ સવે પાનતુવ સ્ય મમિાચ્ચ્યમતમ્  ૧0 

  રુષ્યશ્રમઙ્ક પમરોિા શ્ચ પ્રત્યૂચમ: ન્રમપનતમ્ તતા  

  સમ્પારાઃ સનમ્પ્રયન્તામ્ તે તમરિ શ્ચ નવમમચ્યતામ્  ૧૧ 

  સવુતા પ્રાપ્યસે પમત્રામ્ શ્ચતમરોનમત   નવક્રમાિ્  

  યસ્ય તે તાનમુિી પમનિ નરયમ્ પમત્રા૭તુમ્ આિતા  ૧૨ 

  તતઃ પ્રીતોપવ ત્રાજા શ્રમત્વા તત્ નત્વિ પાનષતમ્  

  અમાત્યામ્શ્ચા૭પ્રવી ત્રાજા િષે ણેતમ્ ર્મપા૭ક્ષરમ્  ૧૩ 

  િમરૂણામ્ વચિા ચ્ચીક્રમ્ સમ્પારાઃ સનમ્પ્રયન્તમ મે  

  સમતુ અનતનષ્ટત: ચ અશ્વઃ સોપાત્યાયો નવમમચ્યતામ્  ૧૪ 

  સરયવા શ્ચોિર ેતીર ેયજ્ઞ પૂનમ નવુતીયતામ્  

  ર્ાન્તય શ્ચાનપ વતુન્તામ્ યતા િલ્પમ્ યતા નવનત  ૧૫ 

  ર્ક્યઃ િતમુમ્ અયમ ્યજ્ઞઃ સવેણા૭નપ મિીનક્ષતા  

  િા૭પરાતો પવેત્ િષ્ટો યત્ય૭નસ્મિ ્ક્રતમ સિમે  ૧૬ 

  નચત્રમ્ નિ રમિયન્તેત્ર નવત્વામ્સો પ્રહ્મરાક્ષસાઃ  

  નિિત સ્ય યજ્ઞ સ્ય સત્યઃ િતાુ નવિશ્યનત  ૧૭ 

  ત ત્યતા નવનત પૂવુમ્ મે ક્રતમ રષે સમાપ્યતે  

  તતા નવતાિમ્ નક્રયતામ્ સમતાુઃ િરણેનષ્વિ  ૧૮ 

  તતેનત ચ તતઃ સવે મનન્ત્રણઃ પ્રત્યપિૂયિ્  

  પાનતુવેન્ત્ર સ્ય ત ત્વાક્યમ્ યતા૭૭જ્ઞપ્તમ ્અિમવુત  ૧૯ 

  તતો નત્વજા સ્તે તમુજ્ઞમ્ અસ્તમવિ્ પાનતુવષુપમ ્ 

  અિમજ્ઞાતા સ્તતઃ સવે પમિ િુક્મમ યુતા૭૭િતમ્  ૨0 

  િતેષ્વ૭ત નત્વજાક્્રયષેમ મનન્ત્રણસ્તાિ્ િરાનતપઃ  

  નવસિુનયત્વા સ્વમ્ વેશ્મ પ્રનવવેર્ મિા ત્યમનતઃ  ૨૧ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ત્વાતર્ સિુઃ   

 ત્રયોતશ સકક ઃ   

  પમિઃ પ્રાપ્તે વસન્તે તમ પૂણુઃ સમ્વત્સરોપવત્  
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 પ્રસવા૭તુમ્ િતો યષ્ટમ મ્ િય મેતેિ વીયુવાિ્  ૧  

  અનપવાત્ય વનસષ્ટમ્ ચ ન્યાયતઃ પ્રનતપજૂ્ય ચ  

  અપ્રવીત્ પ્રનશ્રતમ ્વાક્યમ્ પ્રસવા૭તુમ્ નત્વિોિમમ્  ૨ 

  યજ્ઞો મે નક્રયતામ્ નવપ્ર યતોક્તમ્ મમનિપમમ્િવ  

  યતા િ નવનિઃ નક્રયતે યજ્ઞા૭ઙે્કષમ નવતીયતામ્  ૩ 

  પવાિ ્નસ્િક્તઃ સમહ્રમિ્ મહ્યમ્ િમરુ શ્ચ પરમો પવાિ્  

  વોટવ્યો પવતા ચૈવ પારો યજ્ઞ સ્ય ચોત્યતઃ  ૪ 

  તતેનત ચ સ રાજાિમ્ અપ્રવીત્ નત્વિ સિમઃ  

  િનરષ્યે સવુમ્ એવ ૈતત્ પવતા યત્ સમનતુતમ્  ૫ 

  તતોપ્રવીત્ નત્વજાિ્ વ્રમિાિ્ યજ્ઞ િમુસમ નિનષ્ટતાિ્  

  સ્તાપત્યે નિનષ્ટતામ્ શ્ચૈવ વ્રમિાિ્ પરમ તાનમુિાિ્  ૬ 

  િમાુનન્તિાિ્ નર્લ્પ િારાિ ્વતુિીિ્ િિિાિ્ અનપ  

  િણિાિ્ નર્નલ્પિ શ્ચૈવ તતૈવ િટ િતુિાિ્  ૭ 

  તતા ર્મચીિ્ ર્ાસ્ત્ર નવતઃ પમરુષાિ્ સમપિમ  શ્રમતાિ્  

  યજ્ઞ િમુ સમીિન્તામ્ પવન્તો રાિ ર્ાસિાત્  ૮ 

  ઇષ્ટિા પિમ  સાિસ્રા ર્ીક્રમ્ આિીયતામ્ ઇનત  

  ઔપ િાયાુઃ નક્રયન્તામ્ ચ રાજ્ઞામ્ પિમ  િમણાનન્વતાઃ  ૯ 

  પ્રાહ્મણ આવસતા શ્ચૈવ િતુવ્યાઃ ર્તર્ઃ ર્મપાઃ  

  પક્ષ્યા૭ન્ન પાિ ૈપુિમ નપઃ સમમપેતાઃ સમનિનષ્ટતાઃ  ૧0 

  તતા પૌરિિસ્યા૭નપ િતવુ્યા પિમ  નવસ્તરાઃ  

  આવાસા પિમ  પક્ષ્યા વૈ સવુ િામૈરુપનસ્તતાઃ  ૧૧ 

  તતા જાિપત સ્યા૭નપ િિ સ્ય પિમ  ર્ોપિમ્  

  તાતવ્યમ ્અન્નમ્ નવનતવત્ સત્ક્રમ ત્ય િ તમ લીલયા  ૧૨ 

  સવે વણાુ યતા પજૂામ્ પ્રાપ્નમવનન્ત સમસત્ક્રમતાઃ  

  િ ચા૭વજ્ઞા પ્રયોક્તવ્યા િામ ક્રોત વર્ાત્ અનપ  ૧૩ 

  યજ્ઞ િમુસમ યેવ્યક્રાઃ પમરુષાઃ નર્નલ્પિ સ્તતા  

  તેષામ૭નપ નવર્ેષેણ પજૂા િાયા ુયતા ક્રમમ્  ૧૪ 

  તે ચ સ્યમ: સમ્પ્રમતા સ્સવે વસમનપ પોિિેિ ચ   



પાલ   કામ્ટ 
 

P a g e  33 | 170 

 

  યતા સવુમ્ સમનવનિતમ્ િ નિમ્ નચત્ પનરિીયતે  ૧૫ 

  તતા પવન્તઃ િમવુન્તમ પ્રીનત નસ્િક્તેિ ચેતસા  

  તતઃ સવે સમાિમ્ય વનસષ્ટમ્ ઇતમ્ અપ્રમવિ ્ ૧૬ 

  યતોક્તમ્ તત્ સમનવનિતમ્ િ નિનમ્ચત્ પનરિીયતે  

  યતોક્તમ્ તત્ િનરષ્યામો િ નિમ્ નચત્ પનરિાસ્યતે  ૧૭ 

  તતઃ સમમન્ત્રમ્ આિૂય વનસષ્ટો વાક્યમ્ અપ્રવીત્  

  નિમન્ત્રયસ્વ ન્રમપતીિ્ પ્રમનતવ્યામ્ ય ેચ તાનમુિાઃ  ૧૮ 

  પ્રાહ્મણાિ્ ક્ષનત્રયાિ ્વૈશ્યાિ્ ર્ૂત્રામ્ શ્ચૈવ સિસ્રર્ઃ  

  સમાિયસ્વ સત્ક્રમ ત્ય સવુ તેર્ેષમ માિવાિ્  ૧૯ 

  નમનતલાનત પનતમ્ ર્ૂરમ્ િિિમ્ સત્ય નવક્રમમ્  

  નિનષ્ટતમ્ સવુ ર્ાસ્ત્રેષમ તતા વેતેષમ નિનષ્ટતમ્  ૨0 

  તમ્ આિય મિાપાિમ્ સ્વયમ્ એવ સમસત્ક્રમતમ્  

  પૂવુ સમ્પનન્તિમ્ જ્ઞાત્વા તતઃ પૂવુમ્ પ્રવીનમ તે  ૨૧ 

  તતા િાર્ીપનતમ ્નસ્િક્તમ ્સતતમ્ નપ્રય વાનતિમ્  

  સત્વ્રમિમ્ તેવ સમ્િાર્મ્ સ્વયમ્ એવા૭૭િયસ્વ િ  ૨૨ 

  તતા િેિય રાજાિમ્ વ્રમિમ્ પરમ તાનમુિમ્  

  શ્વર્મરમ ્રાિનસમ્િ સ્ય સપમત્રમ્ તમ્ ઇિા૭૭િય  ૨૩ 

  અઙે્કશ્વરમ્ મિાપાિમ્ રોમપાતમ્ સમસત્ક્રમતમ્  

  વયસ્યમ ્રાિનસમ્િ સ્ય તમ્ આિય યર્નસ્વિમ્  ૨૪ 

  પ્રાચીિાિ્ નસન્તમ સૌવીરાિ્ સૌરાષ્ટર યેામ્ શ્ચ પાનતુવાિ ્ 

  તાનક્ષણાત્યાિ ્િરને્ત્રામ્ શ્ચ સમસ્તાિ્ આિયસ્વ િ  ૨૫ 

  સનન્ત નસ્િક્તા શ્ચ યે ચા૭ન્યે રાજાિઃ પ્રમનતવી તલ ે 

  તાિ્ આિય યતા નક્ષપ્રમ્ સાિમિાિ્ સિ પાન્તવાિ્  ૨૬ 

  વનસષ્ટ વાક્યમ્ તચ ્ચુત્વા સમમન્ત્ર: ત્વનરત: તતા  

  વ્યાનતર્ત્ પમરુષામ્ સ્તત્ર રાજ્ઞામ્ આિયિે ર્મપાિ્  ૨૭ 

  સ્વયમ્ એવ નિ તમાુત્મા પ્રયયૌ મમનિ ર્ાસિાત્  

  સમમન્ત્ર સ્ત્વનરતો પૂત્વા સમા િેતમમ્ મિીનક્ષતઃ  ૨૮ 

  તે ચ િમાુનન્તિાઃ સવે વનસષ્ટાય ચ તીમતે  
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  સવુમ્ નિવેતયનન્ત સ્મ યજે્ઞ યત્ ઉપિનલ્પતમ્  ૨૯ 

  તતઃ પ્રીતો નત્વિ શ્રેષ્ટસ્તાિ્ સવાુિ ્પમિ: અપ્રવીત્  

  અવજ્ઞયા િ તાતવ્યમ ્િસ્ય નચ લ્લીલયા૭નપ વા  ૩0 

  અવજ્ઞયા ક્રમતમ્ િન્યાત્ તાતારમ્ િા૭ત્ર સમ્ર્યઃ  

  તતઃ િૈનશ્ચત્ અિો રાત્રૈ રુપયાતા મિીનક્ષતઃ  ૩૧ 

  પિૂનિ રત્નાન્યા૭૭તાય રાજ્ઞો તર્રત સ્ય િ  

  તતો વનસષ્ટઃ સમપ્રીતો રાજાિમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૩૨ 

  ઉપયાતા િરવ્યાક્ર રાજાિ   સ્તવ ર્ાસિાત્  

  મયા૭નપ સત્ક્રમતાઃ સવે યતા૭િુમ્ રાિ સિમાઃ  ૩૩ 

  યજ્ઞીયમ્ ચ ક્રમતમ્ રાિિ ્પમરુષૈઃ સમસમાનિતૈઃ  

  નિયાુતમ ચ પવાિ ્યષ્ટમ મ્ યજ્ઞ આયતિમ્ અનન્તિાત્  ૩૪ 

  સવુિામૈ: ઉપહ્રમતૈ: ઉપેતમ્ વૈ સમન્તતઃ  

  ત્રષ્ટમ  મિુનસ રાિમે્ત્ર મિ સેવ નવનિનમુતમ્  ૩૫ 

  તતા વનસષ્ટ વચિાત્ રુષ્યશ્રમઙ્ક સ્ય ચોપયોઃ  

  ર્મપે નતવસ િક્ષત્રે નિયાુતો િિતી પનતઃ  ૩૬ 

  તતો વનસષ્ટ પ્રમમિાઃ સવુ એવ નત્વિોિમાઃ  

   રુષ્યશ્રમઙ્કમ્ પમરસ્ક્રમ ત્ય યજ્ઞ િમાુરપિ્ તતા  

   યજ્ઞવાટ િતા સ્સવે યતા ર્ાસ્ત્રમ્ યતા નવનત  ૩૭ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ત્રયોતર્ સિુઃ  

ચતુતકશ સકક ઃ   

  અત સમ્વત્સર ેપૂણે તનસ્મિ્ પ્રાપ્તે તમરઙ્કમે  

  સરયવા શ્ચોિર ેતીર ેરાજ્ઞો યજ્ઞોપ્યવતુત  ૧ 

  રુષ્યશ્રમઙ્કમ્ પમરસ્ક્રમ ત્ય િમુ ચક્રમ : નત્વિષુપાઃ  

  અશ્વ મેતે મિા યજે્ઞ રાજ્ઞોસ્ય સમમિાત્મિઃ  ૨ 

  િમુ િમવુનન્ત નવનતવત્ યાિિા વેત પારિાઃ  

  યતા નવનત યતા ન્યાયમ્ પનરક્રામનન્ત ર્ાસ્ત્રતઃ  ૩ 

  પ્રવક્યુમ્ ર્ાસ્ત્રતઃ ક્રમ ત્વા તતા એવ ઉપસતમ્ નત્વજાઃ  

  ચક્રમશ્ચ નવનતવત્ સવુમ્ અનતિમ્ િમુ ર્ાસ્ત્રતઃ  ૪ 
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  અનપપજૂ્ય તતો હ્રમષ્ટાઃ સવ ેચક્રમ : યતા નવનત  

  પ્રાતઃસવિ પૂવાુનણ િમાુનણ મમનિ પમમ્િવાઃ  ૫ 

  ઇમ્ત્ર શ્ચ નવનતવ િિો રાજા ચ અનપષ્ટમતો૭િિઃ   

  માત્યનન્તિમ્ ચ સવિમ્ પ્રાવતુત યતા ક્રમમ્  ૬ 

  ત્રમતીય સવિમ્ ચૈવ  રાજ્ઞો૭સ્ય સમમિાત્મિઃ   

  ચક્રમ : ત ેર્ાસ્ત્રતો ત્રમષ્વા તતા  પ્રાહ્મણ પમમ્િવાઃ  ૭ 

  આહ્વયામ્ ચનક્રર ેતત્ર ર્ક્રાતીિ્ નવપમતોિમાિ્   

  રુષ્યશ્રમમ્િાતૌ મમ્ત્રૈ: નર્ક્ષા૭ક્ષર સમનન્વતૌ  ૮ 

  િીનતનપ: મતમર:ૈ નસ્િક્તૈ: મમ્ત્ર આહ્વાિૈ: યતા૭િુત:  

  િોતારૌ તતમ: આવાહ્ય િનવપાુિાિ્ નતવૌિસામ્   ૯ 

  િ ચ આિમ તમ્ અપૂત્ તત્ર સ્િનલતમ્ વા૭નપ નિમ્ચિ  

  ત્રમશ્યતે પ્રહ્મવ   ત્સવુમ્ કે્ષમ   યમક્તમ્ નિ ચનક્રર ે ૧0 

  િ તેષમ અિસ્સમ શ્રાન્તો વા ક્ષમનતતો વા િ ત્રમશ્યતે  

  િ અનવત્વાિ ્પ્રાહ્મણ સ્તત્ર િ અર્ત અિમચર સ્તતા  ૧૧ 

  પ્રાહ્મણા પમઞ્િતે નિત્યમ ્િાતવન્ત શ્ચ પમઞ્િતે  

  તાપસા પમઞ્િતે ચા૭નપ શ્રમણા પમઞ્િતે તતા  ૧૨ 

  વ્રમિા શ્ચ વ્યાનતતા શ્ચૈવ નસ્ત્રયો પાલા: તતૈવ ચ  

  અનિર્મ્ પમઞ્િમાિાિામ્ િ ત્રમનપ્ત: ઉપલપ્યતે    ૧૩ 

  તીયતામ્ તીયતામ્ અન્નમ્ વાસાનમ્સ નવનવતાનિ ચ  

  ઇનત સમ્ચોનતતા સ્તત્ર તતા ચક્રમ : અિેિર્ઃ  ૧૪ 

  અન્નિૂટા શ્ચ પિવો ત્રમશ્યન્તે પવુતોપમાઃ  

  નતવસ ેનતવસ ેતત્ર નસિસ્ય નવનતવત્ તતા  ૧૫ 

  િાિા તેર્ાત૭િમપ્રાપ્તા: પમરુષા સ્ત્રી િણા સ્તતા  

  અન્ન પાિ ૈસ્સમનવનિતા: તનસ્મન્યજે્ઞ મિાત્મિઃ  ૧૬ 

  અન્નમ્ નિ નવનતવત્ સ્વાતમ પ્રર્મ્સનન્ત નત્વિષુપાઃ  

 અિો ત્રમપ્તાઃ સ્મ પત્રમ્ તે ઇનત ર્મશ્રાવ રાિવઃ  ૧૭ 

  સ્વલમ્ક્રમતા   શ્ચ પમરુષા પ્રાહ્મણાિ્ પયુવેષયિ્  

  ઉપાસતે ચ તાિ્ અન્યે સમરમષ્ટ મનણ િમણ્ટલાઃ  ૧૮ 



પાલ   કામ્ટ 
 

P a g e  36 | 170 

 

  િમા૭ુન્તર ેતતા નવપ્રા િેતમ વાતાિ્ પિૂિ્ અનપ  

  પ્રાિમ  શ્ચ વાનક્મિો તીરાઃ પરસ્પર નિિીષયા  ૧૯ 

  નતવસ ેનતવસ ેતત્ર સમ્સ્તર ેિમર્લા નત્વજાઃ  

  સવુ િમાુનણ ચક્રમ સ્તે યતા ર્ાસ્ત્રમ્ પ્રચોનતતાઃ  ૨0 

  િ અષટઙ્ક નવત્ અત્ર આસીત્ િ અવ્રતો િ અપિમ  શ્રમતઃ  

  સતસ્યા: તસ્ય વૈ રાજ્ઞો િ અવાત િમર્લા નત્વજાઃ  ૨૧ 

  પ્રાપ્તે યૂપોચ્ચ્રયે તનસ્મિ્ ષટ્પૈલ્વાઃ િાનતરા સ્તતા  

  તાવન્તો નપલ્વ સનિતાઃ પનણુિ શ્ચ તતા૭પર ે ૨૨ 

  શ્લેષ્માતિ મયો નતષ્ટો તેવતારુ મય સ્તતા  

  ત્વાવેવ તત્ર નવનિતૌ પાિમ વ્યસ્ત પનરક્રિૌ  ૨૩ 

  િાનરતાઃ સવુ એવૈતે ર્ાસ્ત્રજૈ્ઞ    યુજ્ઞ   િોનવતૈઃ  

  ર્ોપા૭તુમ્ તસ્ય યજ્ઞ સ્ય િાઞ્ચ િા૭લમ્ક્રમતા પવિ્  ૨૪ 

  એિ નવમ્ર્નત યૂપા: તે એિ નવમ્ર્ત્ય૭રત્નયઃ  

  વાસોનપ: એિ નવમ્ર્નત્પ: એિૈિમ્ સમલમ્ક્રમતા:  ૨૫ 

  નવન્યસ્તા નવનતવ ત્સવ ેનર્નલ્પનપઃ સમક્રમતા ત્રમટાઃ  

  અષ્ટા૭૭શ્રયઃ સવુ એવ શ્લક્ષ્ણ રૂપ સમનન્વતાઃ  ૨૬ 

  આચ્ચાનતતા સ્તે વાસોનપઃ પમષ્પૈ િુન્તૈ શ્ચ પૂનષતાઃ  

  સપ્તષુયો તીનપ્તમન્તો નવરાિન્તે યતા નતનવ  ૨૭ 

 ઇષ્ટિા શ્ચ યતા ન્યાયમ્ િાનરતા શ્ચ પ્રમાણતઃ  

 નચતોનનિ પ્રાુહ્મણૈ સ્તત્ર િમર્લૈઃ ર્મલ્પ િમુનણ  ૨૮ 

 સ નચત્યો રાિ નસમ્િ સ્ય સનમ્ચતઃ િમર્લૈ નત્વિુઃૈ  

 િરુટો રુક્મ પક્ષો વૈ નત્રિમણો   અષ્ટા તર્ાત્મિઃ  ૨૯ 

 નિયમક્તા સ્તત્ર પર્વ સ્તિત્ ઉનિશ્ય તૈવતમ્  

 ઉરિાઃ પનક્ષણ શ્ચૈવ યતા ર્ાસ્ત્રમ્ પ્રચોનતતાઃ  ૩0 

 ર્ાનમત્રે તમ િય   સ્તત્ર તતા િલ ચરા   શ્ચ   યે  

 રુનત્વનનપઃ સવુમ્ એવૈ   ત   નન્નયમક્તમ્ ર્ાસ્ત્રત   સ્તતા  ૩૧ 

 પર્ૂિામ્ નત્રર્તમ ્તત્ર યૂપેષમ નિયતમ્ તતા  

 અશ્વ   રત્નોિમમ્ તસ્ય રાજ્ઞો તર્રત   સ્ય ચ  ૩૨ 
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 િૌસલ્યા તમ્ િયમ્ તત્ર પનરચયુ સમન્તતઃ  

 ક્રમપાણૈ :  નવર્ર્ાસ :  એિમ્ નત્રનપઃ પરમયા મમતા  ૩૩ 

 પતનત્રણા તતા સાતુમ ્સમનસ્તતેિ ચ ચેતસા  

 અવસત્ રિિીમ્ એિામ્ િૌસલ્યા તમુ િામ્યયા  ૩૪ 

 િોતા અત્વયમુ: તતો ત્િાતા િયેિ સમયોિયિ્  

 મનિષ્યા પનરવ્રમત્યા ચ વાવાતામ્ ચ તતા૭પરામ્  ૩૫ 

 પતનત્રણ સ્તસ્ય વપામ્ ઉત્ત્રમત્ય નિયતે નન્ત્રયઃ  

 રુનત્વિ્ પરમ સમ્પન્નઃ શ્રપયા માસ ર્ાસ્ત્રતઃ  ૩૬ 

 તૂમ િન્તમ્ વપાયા સ્તમ નિક્રનત સ્મ િરાનતપઃ  

 યતા િાલમ ્યતા ન્યાયમ્ નિણમુતિ્ પાપ માત્મિઃ  ૩૭ 

 િય સ્ય યાનિ ચા૭ઙ્કાનિ તાનિ સવાુનણ પ્રાહ્મણાઃ  

 અનિૌ પ્રાસ્યનન્ત નવનતવત્ સમસ્તાઃ ષોટર્ રુનત્વિઃ  ૩૮ 

 પ્લક્ષ ર્ાિાસમ યજ્ઞાિામ્ અન્યેષામ્ નક્રયતે િનવઃ  

 અશ્વ   મેત   સ્ય યજ્ઞ   સ્ય વૈતસો   પાિ ઇષ્યતે  ૩૯ 

 યિોશ્વ   મેતઃ સમ્ક્યાતઃ િલ્પ   સૂત્રેણ પ્રાહ્મણૈઃ  

 ચતમષ્ટોમમ્ અિ    સ્તસ્ય પ્રતમમ્ પનરિનલ્પતમ્  ૪0 

 ઉક્ત્યમ ્નત્વતીયમ્ સમ્ક્યાતમ્ અનતરાત્રમ્ તતોિરમ ્ 

 િાનરતા   સ્તત્ર પિવો નવનિતાઃ ર્ાસ્ત્ર   તર્ુિાત્  ૪૧ 

 જ્યોનતષ્ટોમ   આયમષી ચૈવ અનતરાત્રૌ ચ નવનિનમુતૌ  

 અનપનિત્  નવશ્વનિત્ ચ એવમ્ અપ્તોયાુમો મિા ક્રતમઃ  ૪૨ 

 પ્રાચીમ્ િોત્રે તતૌ રાજા નતર્મ્ સ્વ િમલ વતુિઃ  

 અત્વયુવ ેપ્રતીચીમ્ તમ પ્રહ્મણે તનક્ષણામ્ નતર્મ્  ૪૩ 

 ઉત્િાત્રે તમ તતોતીચીમ્ તનક્ષણૈષા નવનિનમુતા  

 અશ્વ મેતે મિા યજે્ઞ સ્વયમ્પમ નવનિતે પમરા  ૪૪ 

 ક્રતમમ્ સમાપ્ય તમ તતા ન્યાયતઃ પમરુષષુપઃ  

 રુનત્વક્પ્યો નિ તતૌ રાજા તરામ્ તામ્ ક્રતમ વતુિઃ  ૪૫ 

 રુનત્વિ :  સ્તમ અપ્રમવિ્ સવે રાજાિમ્ િત િલ્મષમ ્ 

 પવાિ ્એવ મિીમ્ ક્રમ ત્સ્િામ્ એિો રનક્ષતમમ્ અિુનત  ૪૬ 
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 િ પૂમ્યા િાયુમ્ અસ્માિમ્ િ નિ ર્ક્તાઃ સ્મ પાલિ ે 

 રતાઃ સ્વાત્યાય િરણે વયમ્ નિત્યમ ્નિ પૂનમપ  ૪૭ 

 નિષ્ક્રયમ ્નિનમ્ચત્ એવ ઇિ પ્રયચ્ચતમ પવાિ્ ઇનત  

 મનણ રત્નમ ્સમવણુમ ્વા િાવો યત્વા સમમત્યતમ્  ૪૮ 

 ત ત્પ્રયચ્ચ િર શ્રેષ્ટ તરણ્યા િ પ્રયોિિમ્   

 એવમમક્ત્વા િરપનત: પ્રાહ્મણૈ: વેત   પારિૈ:  ૪૯  

 િવામ્ ર્ત   સિસ્રાનણ તર્ તેપ્યો તતૌ ન્રમપઃ  

 ર્ત િોનટ સમવણુ   સ્ય રિત   સ્ય ચતમ   િમુણમ્  ૫0 

 રુનત્વિ   શ્ચ તતઃ સવે પ્રતતમઃ સનિતા વસમ  

 રુશ્યશ્રમઙ્કાય મમિયે વનસષ્ટાય ચ તીમતે  ૫૧ 

 તત   સ્તે ન્યાયતઃ ક્રમ ત્વા પ્રનવપાિમ્ નત્વિોિમાઃ  

 સમપ્રીત   મિસઃ સવે પ્રત્યૂચમ: મમનતતા પ્રમર્મ્  ૫૨ 

 તતઃ પ્રસપુિેપ્યસ્તમ નિરણ્યમ્ સમસમાનિતાઃ  

 જામ્પૂિતમ્ િોનટ સમ્ક્યમ્ પ્રાહ્મણેપ્યો તતૌ તતા  ૫૩  

 તનરત્રાય નત્વજા યાત િસ્તા૭૭પરણ મમિમમ્   

 િસ્મૈનચ ત્યાચમાિાય તાતૌ રાિવ િમ્તિઃ  ૫૪ 

 તતઃ પ્રીતેષમ ન્રમપનત: નત્વિષેમ નત્વિ   વત્સલઃ   

 પ્રણામ મિરો   િેષા0  િષુ પયાુિમલેક્ષણ:  ૫૫ 

 તસ્ય   આનસષો૭ત નવનતવત્ પ્રાહ્મણૈ : સમમતીનરતાઃ  

 ઉતાર સ્ય ન્રમવીર સ્ય તરણ્યા પ્રણત સ્ય ચ  ૫૬ 

 તતઃ પ્રીતમિા રાજા પ્રાપ્ય યજ્ઞમ્ અિમિમમ્  

 પાપા૭પિમ્ સ્વિુયિમ્ તમસ્તરમ્ પાનતુવષુપૈઃ  ૫૭ 

 તતોપ્રવીત્ રુશ્યશ્રમઙ્કમ્ રાજા તર્રત સ્તતા  

 િમલ સ્ય વતુિમ્ ત્વમ્ તમ િતમુમ્ અિુનસ સમવ્રત  ૫૮ 

 તતેનત ચ સ રાજાિમ્ ઉવાચ નત્વિ સિમઃ  

 પનવષ્યનન્ત સમતા રાિિ ્ચત્વાર: તે િમલોત્વિાઃ  ૫૯ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ચતમતુર્ સિુઃ   

 પમ્ચતશ સકક ઃ   
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 મેતાવી તમ તતો ત્યાત્વા સ નિનમ્ચત્ ઇતમ્ ઉિમમ્  

 લપ્ત સમ્જ્ઞ: તત: તમ્ તમ વેતજ્ઞો ન્રમપમ્ અપ્રવીત્  ૧ 

 ઇનષ્ટમ્ તેિમ્ િનરષ્યાનમ પમત્રીયામ્ પમત્ર િારણાત્  

 અતવ ુનર્રનસ પ્રોક્તૈ: મન્ત્રૈઃ નસિામ્ નવતાિતઃ  ૨ 

 તતઃ પ્રાક્રમ્યતા નમનષ્ટમ્ તામ્ પમત્રીયામ્ પમત્ર િારણાત્  

 િમિાવ ચા૭નિૌ તિેસ્વી મન્ત્ર ત્રમષ્ટિે િમુણા  ૩ 

  તતો તેવાઃ સિન્તવાુઃ નસિા શ્ચ પરમષુયઃ  

  પાિ   પ્રનતક્રિા૭તુમ્ વૈ સમવેતા યતા નવનત  ૪ 

  તાઃ સમેત્ય યતા   ન્યાયમ્ તનસ્મિ્ સતનસ તેવતાઃ  

  અપ્રમવ ન્લોિ િતાુરમ્ પ્રહ્માણમ્ વચિમ્ મિત્  ૫ 

  પિવિ ્ત્વ ત્પ્રસાતેિ રાવણો િામ રાક્ષસઃ  

  સવાુ ન્નો પાતતે વીયા ુચ્ચાનસતમમ્ તમ્ િ ર્નિમમઃ  ૬ 

  ત્વયા તસ્મૈ વરો તિઃ પ્રીતેિ પિવિ ્પમરા  

  માિયન્ત શ્ચ તમ્ નિત્યમ ્સવુમ્ તસ્ય ક્ષમામિે  ૭ 

  ઉત્વિેયનત લોિાિ્  ત્રીિ્ ઉનચ્ચ્રતાિ્ ત્વેનષ્ટ તમમુનતઃ  

  ર્ક્રમ્ નત્રતર્ રાજાિમ્ પ્રતષુનયતમમ્ ઇચ્ચનત  ૮ 

  રુષીિ ્યક્ષાિ્ સિન્તવાુિ્ અસમરાિ્ પ્રાહ્મણામ્ સ્તતા  

  અનતક્રમનત તમતુષો વર તાિેિ મોનિતઃ  ૯ 

  િૈિમ્ સૂયુઃ પ્રતપનત પાશ્વે વાનત િ મારુતઃ  

  ચલોનમુમાલી તમ્ ત્રમષ્વા સમમત્રોનપ િ િમ્પતે  ૧0 

  તિ્ મિ ન્નો પયમ્ તસ્માત્ રાક્ષસાત્ િોર તર્ુિાત્  

  વતા૭તુમ્ તસ્ય પિવિ ્ઉપાયમ ્િતમુમ્ અિુનસ  ૧૧ 

  એવમ્ ઉક્તઃ સમરઃૈ સવત નશ્ચન્તનયત્વા તતોપ્રવીત્  

  િન્તા૭યમ ્નવનિત સ્તસ્ય વતોપાયો તમરાત્મિઃ  ૧૨ 

  તેિ િન્તવુ યક્ષાણામ્ તેવ તાિવ રક્ષસામ્  

  અવત્યોસ્મીનત વાિ્ ઉક્તા તતે ત્યમ ક્તમ્ ચ તિ્ મયા  ૧૩ 

  િાિીતુયત્ અવજ્ઞાિાત્ ત ત્રક્ષો માિમષામ્ સ્તતા  

  તસ્માત્ સ માિમષા ત્વત્યો રમત્યમ િાુ૭ન્યોસ્ય નવત્યતે  ૧૪ 
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  એત ચ્ચુત્વા નપ્રયમ્ વાક્યમ્ પ્રહ્મણા સમમતાહ્રમતમ્  

  તેવા મિષુયઃ સવે પ્રહ્રમષ્ટા સ્તેપવમ્ સ્તતા  ૧૫ 

  એતનસ્મન્ન ્અન્તર ેનવષ્ણમ: ઉપયાતો મિા ત્યમનતઃ  

  ર્મ્િ ચક્ર િતા પાનણ: પીતા વાસા િિત્પનત:  ૧૬ 

  પ્રહ્મણા ચ સમાિમ્ય તત્ર તસ્તૌ સમાનિતઃ  

  તમ્ અપ્રમવિ્ સમરાઃ સવે સમનપષૂ્ટય સન્નતાઃ  ૧૭ 

  ત્વામ્ નિયોક્ષ્યામિે નવષ્ણો લોિાિામ્ નિત િામ્યયા  

  રાજ્ઞો તર્રત સ્ય ત્વમ્ અયોત્યા૭નતપતે નવુપો : ૧૮ 

  તમુજ્ઞ સ્ય વતાન્ય સ્ય મિનષુ સમ તિેસઃ  

  તસ્ય પાયાુસમ નતસ્રમષમ હ્રી શ્રી િીત્યમુ પમાસમ ચ  ૧૯ 

  નવષ્ણો પમત્રત્વમ્ આિચ્ચ ક્રમ ત્વા૭૭ત્માિમ્ ચતમનવુતમ્  

  તત્ર ત્વમ્ માિમષો પૂત્વા પ્રવ્રમિમ્ લોિ િણ્ટિમ્  ૨0 

  અવત્યમ ્તૈવતૈ નવુષ્ણો સમર ેિનિ રાવણમ્  

 સ નિ તેવાિ્ સિન્તવાુિ્ નસિામ્ શ્ચ રુનષ સિમાિ્  ૨૧ 

 રાક્ષસો રાવણો મૂિો વીયોત્સેિેિ પાતતે  

 રુષય શ્ચ તત સ્તેિ િમ્તવાુ૭પ્સરસ સ્તતા  ૨૨ 

 ક્રીટમ્તો િમ્તિ વિે કૂ્રરણે નિલ નિનમ્સતા:  

 વતા૭તુમ્ વય મા૭૭યાતા સ્તસ્ય વૈ મમનિનપ સ્સિ  ૨૩ 

 નસિ િમ્તવુ યક્ષા શ્ચ તત સ્ત્વામ્ ર્રણમ્ િતા:  

 ત્વમ્ િનત: પરમા તેવ સવેષા ન્ન: પરમ્તપ  ૨૪ 

 વતાય તેવ ર્ત્રૂણા0 ન્રમણા0 લોિે મિ: િમરુ   

 એવમમક્ત સ્તમ તેવેર્ો નવષ્ણમ નસ્ત્રતર્ પમ0િવ:  ૨૫ 

 નપતામિ પમરોિા0 સ્તાિ્  સવુ લોિ િમસ્ક્રમત:  

 અપ્રવીત્ નત્રતર્ાિ્ સવાુિ્ સમેતાિ્ તમુ સનમ્િતાિ ્ ૨૬ 

 પયમ્ ત્યિત પત્રમ્ વો નિતા૭તુમ્ યમનત રાવણમ્   

 સ પમત્ર પૌત્રમ્ સા૭માત્યમ ્સનમત્ર જ્ઞાનત પામ્તવમ્  ૨૭ 

 િત્વા કૂ્રરમ ્તમરા૭૭ત્માિમ્ તેવષીણા0 પયાવિમ્  

 તર્ વષુ સિસ્રાનણ તર્ વષુ ર્તાનિ ચ  ૨૮ 
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 વત્સ્યાનમ માિમષે લોિે પાલયિ્ પ્રમનતવી નમમામ્   

 એવમ્ તત્વા વરમ ્તેવો તેવાિામ્ નવષ્ણમ રાત્મવાિ્   

 માિમષે નચન્તયામાસ િન્મ પૂનમમ્ અતા૭૭ત્મિ:  ૨૯ 

 તત: પત્મ પલાર્ાક્ષ: ક્રમ ત્વા૭૭ત્માિમ્ ચતમનવુતમ્   

 નપતરમ ્રોચયા માસ તતા તર્રતમ્ ન્રમપમ્  ૩0 

 તતો તેવા સ્સ િમ્તવાુ સ્સ રુત્રા સ્સા પ્સરોિણા:  

 સ્તમનતનપ નતુવ્ય રૂપાનપ સ્તમસ્ટમવમ મુતમસૂતિમ્  ૩૧ 

 ત મમિતમ્ રાવણ મમક્ર તિેસમ્   

 પ્રવ્રમિ તપુમ ્નત્રતર્ેશ્વર નત્વષમ્  

 નવરાવણમ્ સાતમ તપનસ્વ િણ્ટિમ્   

 તપનસ્વિામ્ ઉિર તમ્ પયાવિમ્  ૩૨ 

 તમેવ િત્વા સ પલમ્ સ પાન્તવમ્    

 નવરાવણમ્ રાવણ મક્્રય પૌરુષમ્   

 સ્વલોિ માિચ્ચ િત જ્વર નશ્ચરમ્   

 સમરમે્ત્ર િમપ્તમ ્િત તોષ િલ્મષમ્   ૩૩  

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    પમ્ચ તર્ સિુઃ   

 ષોટશ સકક ઃ   

 તતો િારાયણો નવષ્ણમ: નિયમક્તઃ સમર સિમૈઃ  

  જાિ ન્ન૭નપ સમરાિ્ એવમ્ શ્લક્ષ્ણમ્ વચિમ્ અપ્રવીત્  ૧ 

  ઉપાયઃ િો વતે તસ્ય રાવણ સ્ય  તમરા૭૭ત્મિઃ    

 યમ ્અિમ્ તમ્ સમાસ્તાય નિિન્યામ્ રુનષ િણ્ટિમ્  ૨ 

  એવમ્ ઉક્તાઃ સમરાઃ સવે પ્રત્યૂચમ નવુષ્ણમમ્ અવ્યયમ ્ 

  માિમષીમ્ તિમમ્ આસ્તાય રાવણમ્ િનિ સમ્યમિે  ૩ 

  સ નિ તેપે તપ સ્તીવ્રમ ્તીિુ િાલમ ્અનરમ્તમ  

  યેિ તમષ્ટોપવત્ પ્રહ્મા લોિક્રમ  લ્લોિ પૂવિુ:  ૪ 

  સમ્તમષ્ટઃ પ્રતતૌ તસ્મૈ રાક્ષસાય વરમ ્પ્રપમઃ  

  િાિા નવતેપ્યો પૂતેપ્યો પયમ્ િા૭ન્યત્ર માિમષાત્  ૫ 

  અવજ્ઞાતાઃ પમરા તેિ વર તાિેિ માિવાઃ  
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 એવમ્ નપતામિા િસ્મા ત્વરમ્ પ્રાપ્ય સ તનપુતઃ  ૬ 

 ઉત્સાતયનત લોિામ્ સ્ત્રીિ ્નસ્ત્રય શ્ચા પ્યપિષુનત  

  તસ્માત્ તસ્ય વતો ત્રમષ્ટો માિમષેપ્યઃ પરમ્તપ  ૭ 

  ઇત્યેત ત્વચિમ્ શ્રમત્વા સમરાણામ્ નવષ્ણમરા૭૭ત્મવાિ ્ 

 નપતરમ ્રોચયા   માસ તતા તર્રતમ્ ન્રમપમ્  ૮ 

 સ ચા૭પ્યપમત્રો ન્રમપનત સ્તનસ્મિ્ િાલે મિાત્યમનતઃ  

 અયિત્ પમનત્રયામ્ ઇનષ્ટમ્ પમત્રેપ્સમ: અનર સૂતિઃ  ૯ 

 સ ક્રમ ત્વા નિશ્ચયમ્ નવષ્ણમ: આમમ્ય ચ નપતામિમ્   

 અમ્તતાુિ0 િતો તેવૈ: પજૂ્યમાિો મિનષુનપ:  ૧0 

 તતો વૈ યિમાિ સ્ય પાવિાત્ અતમલ પ્રપમ્  

 પ્રાતમપૂુતમ્ મિ ત્પૂતમ્ મિા વીયુમ ્મિા પલમ્  ૧૧ 

 ક્રમ ષ્ણમ્ રક્તા૭મ્પર તરમ ્રક્તા૭૭સ્યમ્ તમન્તમનપ સ્વિમ્  

 નસ્િક્ત િર્ય્મુક્ષ તિમિ શ્મશ્રમ પ્રવર મૂતિુમ્  ૧૨ 

 ર્મપ લક્ષણ સમ્પન્નમ્ નતવ્યા૭૭પરણ પૂનષતમ્  

 ર્ૈલ શ્રમઙ્ક સમમત્સેતમ્ ત્રમપ્ત ર્ાતૂુલ નવક્રમમ્  ૧૩ 

 નતવાિર સમા૭૭િારમ્ તીપ્તા૭િલ નર્િોપમમ્  

 તપ્ત જામ્પૂિત મયીમ્ રાિતા૭ન્ત પનરચ્ચતામ્  ૧૪ 

 નતવ્ય પાયસ સમ્પૂણાુમ્ પાત્રીમ્ પત્નીમ્ ઇવ નપ્રયામ્  

  પ્રક્રમહ્ય નવપમલામ્ તોપ્યાુમ્ સ્વયમ્ માયામયીમ્ ઇવ  ૧૫ 

  સમવેક્ષ્યા પ્રવી ત્વાક્યમ્ ઇતમ્ તર્રતમ્ ન્રમપમ્  

  પ્રાજાપત્યમ ્િરમ ્નવનિ મામ્ ઇિા૭પ્યાિતમ્ ન્રમપ  ૧૬ 

  તતઃ પરમ્ તતા રાજા પ્રત્યમવાચ ક્રમતાઞ્િનલઃ  

  પિવિ ્સ્વાિતમ્ તેસ્તમ નિમ્ અિમ્ િરવાનણ ત ે ૧૭ 

  અતો પમિ નરતમ્ વાક્યમ્ પ્રાજાપત્યો િરોપ્રવીત્  

  રાિિ્ અચુયતા તેવાિ્ અત્ય પ્રાપ્તમ ્ઇતમ્ ત્વયા  ૧૮ 

  ઇતમ્ તમ ન્રમપ ર્ાતૂુલ પાયસમ્ તેવ નિનમુતમ્  

  પ્રજા િરમ ્ક્રમિાણ ત્વમ્ તન્યમ્ આરોક્ય વતુિમ્  ૧૯ 

  પાયાણુામ્ અિમરૂપાણામ્ અશ્નીત ઇનત પ્રયચ્ચ વૈ  
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  તાસમ ત્વમ્ લપ્સ્યસે પમત્રાિ્ યત૭તુમ્ યિસ ેન્રમપ  ૨0 

  તતેનત ન્રમપનતઃ પ્રીતઃ નર્રસા પ્રનતક્રમહ્ય તામ્  

  પાત્રીમ્ તેવા૭ન્નસમ્પૂણાુમ્ તેવ તિામ્ નિરણ્મયીમ્  ૨૧ 

  અનપવાત્ય ચ ત ત્પૂતમ્ અત્પમતમ્ નપ્રય તર્ુિમ્  

  મમતા પરમયા યમક્ત શ્ચિાર અનપપ્રતનક્ષણમ્  ૨૨ 

  તતો તર્રતઃ પ્રાપ્ય પાયસમ્ તેવ નિનમુતમ્  

  પપૂવ પરમ પ્રીતઃ પ્રાપ્ય નવિમ્ ઇવ અતિઃ  ૨૩ 

  તત   સ્તત૭ત્પમત   પ્રક્યમ્ પૂતમ્ પરમ   પાસ્વરમ ્ 

  સમ્વતુનયત્વા તત્ િમુ તત્રૈ   વા૭ન્તર   તીયત  ૨૪ 

  િષ ુ   રનશ્મનપ: ઉત્યોતમ્ તસ્યા૭ન્તઃ   પમરમ્ આપપૌ  

  ર્ારત   સ્યાનપરામ સ્ય ચન્ત્ર    સ્યેવ િપ: અમ્ર્મનપઃ  ૨૫ 

 સોન્તઃપમરમ્ પ્રનવશ્યૈવ િૌસલ્યામ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  

 પાયસમ્ પ્રનતક્રમહ્ણીષ્વ પમત્રીયમ્ નત્વતમ્ આત્મિઃ  ૨૬ 

 િૌસલ્યાયૈ િરપનતઃ પાયસા૭તુમ્ તતૌ તતા  

 અતાુત્ અતુમ્ તતૌ ચા૭નપ સમનમત્રાયૈ િરા૭નતપઃ  ૨૭ 

 િૈિેયયૈ ચ અવનર્ષ્ટ અતુમ્ તતૌ પમત્રા૭તુ િારણાત્  

 પ્રતતૌ ચ અવનર્ષ્ટા૭તુમ્ પાયસસ્ય અરમતોપમમ્  ૨૮ 

 અિમનચન્ત્ય સમનમત્રાયૈ પમિ: એવ મિીપનતઃ   

 એવમ્ તાસામ્ તતૌ રાજા પાયાુણામ્ પાયસમ્ પ્રમતિ્  ૨૯ 

 તા: તમ એતત્ પાયસમ્ પ્રાપ્ય િરને્ત્ર સ્યોિમાઃ નસ્ત્રયઃ  

 સમ્માિમ્ મેનિર ેસવાુઃ પ્રિષોનતત ચેતસઃ  ૩0 

 તતસ્તમ તા: પ્રાશ્ય ત તમિમ નસ્ત્રયો ;   

 મિીપતે: ઉિમ પાયસમ્ પ્રમતિ્   

 િમ તાર્િા૭૭નતત્ય સમાિ તિેસા    

 નચરણે િપાુિ્ પ્રનતપેનતર ેતતા   ૩૧ 

 તતસ્તમ રાજા પ્રસમીક્ષ્ય તા: નસ્ત્રયઃ    

 પ્રરૂટ િપાુ: પ્રનત લપ્ત માિસા  

 પપૂવ હ્રમષ્ટ નસ્ત્રનતવે યતા િનર:    
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 સમરમે્ત્ર નસિનષુ િણા૭નપપૂનિત:   ૩૨ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ષોટર્ સિુઃ   

 સપ્ત તશ સકક ઃ   

 પમત્રત્વમ્ તમ િતે નવષ્ણૌ રાજ્ઞ સ્તસ્ય મિાત્મિઃ  

 ઉવાચ તેવતાઃ સવાુઃ સ્વયમ્પૂ પુિવાિ ્ઇતમ્   ૧ 

 સત્યસમ્ત સ્ય વીર સ્ય સવેષામ્ િો નિતૈનષણઃ  

 નવષ્ણોઃ સિાયાિ્ પનલિઃ સ્રમિત્વમ્ િામ રૂનપણઃ  ૨ 

 માયાનવત શ્ચ ર્ૂરામ્ શ્ચ વાયમ વેિ   સમા0 િવે  

 િયજ્ઞાિ્ પમનિ સમ્પન્નાિ્ નવષ્ણમ તમલ્ય પરાક્રમાિ્  ૩ 

 અસમ્િાયાુિ્ ઉપાયજ્ઞાિ્ નતવ્ય સમ્િિિા૭નન્વતાિ્  

 સવાુ૭સ્ત્ર િમણ સમ્પન્નાિ ્અરમત પ્રાર્િાિ્ ઇવ  ૪ 

 અપ્સરઃ સમ ચ મમક્યાસમ િન્તવીણામ્ તિૂષમ ચ  

 યક્ષ પન્નિ િન્યાસમ રુક્ષ નવત્યાતરીષમ ચ  ૫ 

 નિન્નરીણામ્ ચ િાત્રેષમ વાિરીણામ્ તિૂષમ ચ  

 સ્રમિત્વમ્ િનર રૂપેણ પમત્રાિ્ તમલ્ય પરાક્રમાિ્  ૬ 

 પૂવુ મેવ મયા સ્રમષ્ટો જામ્પવાિ્ રુક્ષ પમન્િવઃ   

 જ્રમ મ્પમાણ સ્ય સિસા મમ વક્ત્રાત્ અજાયત  ૭ 

 તે તતોક્તા પિવતા તત્ પ્રનતશ્રમત્ય ર્ાસિમ્  

 િિયા માસમ: એવમ્ તે પમત્રાિ્ વાિર રૂનપણઃ  ૮ 

 રુષય શ્ચ મિાત્માિઃ નસિ નવત્યાતર ઉરિાઃ  

 ચારણા શ્ચ સમતાિ્ વીરાિ ્સસ્રમિમ  વુિ ચાનરણઃ  ૯ 

 વાિરમે્ત્રમ્ મિેન્ત્રાપમ્ ઇન્ત્રો વાનલિમ્ આત્મિમ્   

 સમક્રીવમ્ િિયા માસ તપિ: તપતામ્ વરઃ  ૧0 

 પ્રમિસ્પનત સ્તમ અિિયત્ તારમ્ િામ મિા િનરમ્    

 સવુ વાિર મમક્યાિામ્ પમનિમમ્તમ્ અિમિમમ્  ૧૧ 

 તિત સ્ય સમત શ્રીમાિ્ વાિરો િમ્તમાતિઃ   

 નવશ્વિમા ુત્વિિયત્ િળ0 િામ મિા િનરમ્  ૧૨ 

 પાવિ સ્ય સમતઃ શ્રીમાિ્ િીલો૭નનિ સત્રમર્ પ્રપઃ   
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 તિેસા યર્સા વીયાુત્ અત્યનરચ્યત વાિરાિ ્ ૧૩ 

 રૂપ ત્રનવણ સમ્પન્નૌ અનશ્વિૌ રૂપ સમ્મતૌ  

 મૈન્ત શ્ચ નત્વનવત શ્ચૈવ િિયા માસતમ સ્વયમ્  ૧૪ 

 વરુણો િિયા માસ સમષેણ0 વાિરષુપમ્   

 ર્રપમ ્િિયામાસ પિુન્ય સ્તમ મિાપલમ્  ૧૫ 

 મારુત સ્યા૭૭ત્મિ શ્રીમાિ્ િિમમ ન્નામ વીયુવાિ્   

 વજ્ર સમ્િિિો પેતો વૈિતેય સમો િવે  ૧૬ 

 તે સ્રમષ્ટા પિમ  સાિસ્રા તર્ક્રીવ વતોત્યતાઃ  

 અપ્રમેય પલા વીરા નવક્રાન્તાઃ િામ રૂનપણઃ  ૧૭ 

 મેરુ મમ્તર સમ્િાર્ા વપમષ્મન્તો મિાપલાઃ  

 રુક્ષ વાિર િોપમચ્ચાઃ નક્ષપ્રમ્ એવા૭નપિનજ્ઞર ે ૧૮ 

 યસ્ય તેવ સ્ય ય ત્રૂપમ ્વેષો યશ્ચ પરાક્રમઃ  

  અજાયત સમ સ્તેિ તસ્ય તસ્ય સમતઃ પ્રમતિ્  ૧૯ 

  િો લાઙૂ્કલીષમ ચોત્પન્નાઃ િેનચત્ સમ્મત નવક્રમાઃ  

  રુક્ષીષમ ચ તતા જાતા વાિરાઃ નિન્નરીષમ ચ  ૨0 

 તેવા મિનષુ િમ્તવાુ: તાક્ષ્યાુ યક્ષા યર્નસ્વિઃ  

 િાિાઃ નિમ્પમરુષા શ્ચૈવ નસિ નવત્યાતરોરિાઃ  ૨૧ 

 પિવો િિયા માસમ: હ્રમષ્ટા સ્તત્ર સિસ્રર્ઃ   

 વાિરાિ ્સમમિા િાયાિ્ સવાુ ન્વૈ વિ ચાનરણ;  ૨૨ 

 અપ્સરઃ સમ ચ મમક્યાસમ તતા નવત્યાતરીષમ ચ  

 િાિ િન્યાસમ ચ તતા િન્તવીણામ્ તિૂષમ ચ  ૨૩ 

 િામ રૂપ પલો પેતા યતા િામમ્ નવચાનરણ:  

 નસમ્િ ર્ાતૂુલ સત્રમર્ા તપેણ ચ પલેિ ચ  ૨૪ 

 નર્લા પ્રિરણાઃ સવે સવે પાતપ યોનતિઃ  

 િિ તમ્ષ્ટર  આયમતાઃ સવે સવે સવાુ૭સ્ત્ર િોનવતાઃ  ૨૫ 

 નવચાલયેયમઃ ર્ૈલેન્ત્રાિ્ પેતયેયમઃ નસ્તરાિ્ ત્રમમાિ્  

 ક્ષોપયેયમ શ્ચ વેિેિ સમમત્રમ્ સનરતામ્ પનતમ્  ૨૬ 

 તારયેયમઃ નક્ષનતમ ્પત્પ્યામ્ આપ્લવેયમ મુિા૭ણુવમ્  
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 િપ સ્તલમ્ નવર્ેયમ શ્ચ ક્રમહ્ણીયમર૭નપ તોયતાિ્  ૨૭ 

 ક્રમહ્ણીયમર૭નપ માતઙ્કાિ્ મિાિ્ પ્રવ્રિતો વિે  

 િતુમાિામ્ શ્ચ િાતેિ પાતયેયમ નવુિમ્િમાિ ્ ૨૮ 

 ઈત્રમર્ાિામ્ પ્રસૂતાનિ િરીણામ્ િામ રૂનપણામ્  

 ર્તમ ્ર્ત સિસ્રાનણ યૂતપાિામ્ મિાત્મિામ્  ૨૯ 

 તે પ્રતાિેષમ યૂતેષમ િરીણા0 િનર યૂતપા:  

 પપૂવમર્ યૂતપ શ્રેષ્ટા વીરામ્ શ્ચ અિિયિ્ િરીિ્  ૩0 

 અન્યે રુક્ષવતઃ પ્રસ્તાિ્ અવતસ્તમઃ સિસ્રર્ઃ  

 અન્યે િાિા નવતાિ્ ર્ૈલાિ્ પેનિર ેિાિિાનિ ચ  ૩૧ 

 સૂયુ પમત્રમ્ ચ સમક્રીવમ્ ર્ક્ર પમત્રમ્ ચ વાનલિમ્  

 પ્રાતરા વમપતસ્તમ સ્તે સવુ એવ િરીશ્વરાઃ  

 િળમ્ િીલમ્ િિૂમમ્તમ્ અન્યામ્ શ્ચ િનર યૂતપાિ્  ૩૨ 

 તે તાક્ષ્યુ પલ સમ્પન્ના સવે  યમિ નવર્ારતા:  

 નવચરન્તો૭તુયિ્ તપાુત્  નસમ્િ વ્યાક્ર મિોરિાિ્  ૩૩ 

 તામ્શ્ચ સવાુિ્ મિા પાિમ : વાલી નવપમલ નવક્રમઃ   

 િમિોપ પમિ વીયેણ રુક્ષ િો પમચ્ચ વાિરાિ્  ૩૪ 

 તૈ નરયમ ્પ્રમનતવી ર્ૂર:ૈ સ પવુત વિા૭ણુવા:   

 િીણાુ નવનવત સમ્સ્તાિૈ: િાિા વ્યમ્િિ લક્ષણૈ :  ૩૫ 

 તૈ: મેિ પ્રમન્તા૭ચલ તમલ્ય િાયૈ:   

 મિા પલૈ: વાિર યૂત પાલૈઃ  

  પપૂવ પૂ: પીમ ર્રીર રૂપૈઃ     

 સમાવ્રમતા રામ સિાય િેતો:   ૩૬ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    સપ્ત તર્ સ્સિુઃ  

 અષ્ટાતશ સ્સકક ઃ 

નિવ્રમુિે તમ ક્રતૌ તનસ્મિ્ િય   મેતે મિાત્મિઃ  

 પ્રનતક્રમહ્ય સમરા પાિાિ્ પ્રનતિક્મમ યુતા૭૭િતમ્  ૧ 

 સમાપ્ત   તીક્ષા   નિયમઃ પત્ની   િણ   સમનન્વતઃ  

 પ્રનવવેર્ પમરીમ્ રાજા સ   પ્રમત્ય   પલ   વાિિઃ  ૨ 
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 યતા૭િુમ્ પૂનિતા   સ્તેિ રાજ્ઞા વૈ પ્રમનતવીશ્વરાઃ  

 મમનતતાઃ પ્રયયમ તેર્ાિ્ પ્રણમ્ય મમનિ પમમ્િવમ્  ૩ 

 શ્રીમતામ્ િચ્ચતામ્ તેષામ્ સ્વ પમરાનણ પમરા િતઃ   

 પલાનિ રાજ્ઞામ્ ર્મપ્રાનણ પ્રહ્રમષ્ટાનિ ચિાનર્ર ે ૪ 

 િતેષમ પ્રમનતવીર્ેષમ રાજા તર્રતઃ તતા  

 પ્રનવવેર્ પમરીમ્ શ્રીમાિ્ પમરસ્ક્રમ ત્ય નત્વિોિમાિ્  ૫ 

 ર્ાન્તયા પ્રયયૌ સાતુમ્ રુષ્યશ્રમઙ્કઃ સમપૂનિતઃ  

 અન્વીયમાિો રાજ્ઞા૭ત સા૭િમયાત્રેણ તીમતા  ૬ 

 એવમ્ નવસ્રમજ્ય તાિ્ સવાુિ્ રાજા સમ્પૂણુ માિસઃ   

 ઉવાસ સમનિતઃ તત્ર પમત્રોત્પનિમ્ નવનચન્તયિ્  ૭ 

 તતો યજે્ઞ સમાપ્તે તમ રુતૂિામ્ ષટ્ સમત્યયમ:  

 તત શ્ચ ત્વાતર્ે માસ ેચૈત્રે િાવનમિે નતતૌ  ૮ 

 િક્ષત્રે ૭ નતનત તૈવત્યે સ્વ ઉચ્ચ સમ્સ્તેષમ પમ્ચ ષમ  

 ક્રિેષમ િિુટે લનિે વાનપતા નવ0તમિા સિ  ૮ 

 પ્રોત્યમાિ ેિિન્નાતમ્ સવુ લોિ િમસ્ક્રમતમ્     

 િૌસલ્યા અિિયત્ રામમ્ નતવ્ય લક્ષણ સમ્યમતમ્  ૧0 

 નવષ્ણો: અતુમ્ મિાપાિમ્ પમત્રમ્ ઇક્ષ્વાિમ    િન્તિમ્  

 િૌસલ્યા ર્મર્મપે તેિ પમત્રે   ણ અનમત   તિેસા  ૧૧ 

 યતા વરણે તેવાિામ્ અનતનત: વજ્ર પાનણિા  

 પરતો િામ િૈિેયયામ્ િજે્ઞ સત્ય   પરાક્રમઃ  ૧૨ 

 સાક્ષાત્ નવષ્ણો: ચતમ પાુિઃ સવતઃ સમમનતતો િમણૈઃ  

 અત લક્ષ્મણ   ર્ત્રમનિૌ સમનમત્રા   અિિયત્ સમતૌ  ૧૩ 

 વીરૌ સવાુ૭સ્ત્ર    િમર્લૌ નવષ્ણો: અતુ સમનન્વતૌ  

 પમષ્યે જાત સ્તમ પરતો મીિ લનિે પ્રસન્નતી:  ૧૪ 

 સાપ ેજાતૌ તમ સૌનમત્રી િમળીર ેઅપ્યમનતતૌ રવૌ  

 રાજ્ઞઃ પમત્રા મિાત્માિ શ્ચત્વારો િનજ્ઞર ેપ્રમતિ્  ૧૫ 

 િમણવન્તોિમ રૂપા શ્ચ રુચ્યા પ્રોષ્ટપતો પમાઃ  

 િિમ : િળ0 ચ િમ્તવાુ િન્રમતમ શ્ચા૭પ્સરો િણા:  ૧૬ 
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 તેવ તમન્તમપયો િેિમ : પમષ્પ વ્રમનષ્ટ શ્ચ િા ચ્યમતા   

 ઉત્સવ શ્ચ મિાિ્ આસીત્ અયોત્યાયામ્ િિાિમલઃ  ૧૭ 

 રત્યા શ્ચ િિ સમ્પાતા િટ િતુિ સમ્િમલા:  

 િાયિ ૈશ્ચ નવરાનવણ્યો વાતિૈ શ્ચ તતા પનર<લન્િ્=તેલ્>ై :  ૧૮ 

 પ્રતેયા0 શ્ચ તતૌ રાજા તૂત માિત વનમ્તિામ્   

 પ્રાહ્મણેપ્યો તતૌ નવિમ્ િો તિાનિ સિસ્રર્:  ૧૯ 

 અતીત્ય એિાતર્ા૭િમ્ તમ િામ િમુ તતા અિરોત્  

 જ્યેષ્ટમ્ રામમ્ મિાત્માિમ્ પરતમ્ િૈિયી સમતમ્  ૨0 

 સૌનમનત્રમ્ લક્ષ્મણમ્ ઇનત ર્ત્રમનિમ્ અપરમ્ તતા  

 વનસષ્ટઃ પરમ પ્રીતો િામાનિ ક્રમતવામ્ સ્તતા  ૨૧ 

 પ્રાહ્મણાિ્ પોિયા માસ પૌરાિ્ જાિપતાિ૭નપ   

 અતતા ત્પ્રાહ્મણાિા0 ચ રાત્નૌિ મનમતમ્ પિમ    

 તેષામ્ િન્મ નક્રયાતીનિ સવુ િમાુણ્ય૭િારયત્  ૨૨ 

 તેષામ્ િેતમર્ ઇવ જ્યેષ્ટો રામો રનતિરઃ નપતમઃ  

 પપૂવ પૂયો પૂતાિામ્ સ્વયમ્પૂ: ઇવ સમ્મતઃ  ૨૩ 

 સવે વેતનવતઃ ર્ૂરાઃ સવે લોિ નિતે રતાઃ  

 સવે જ્ઞાિોપ સમ્પન્નાઃ સવે સમમનતતા િમણૈઃ  ૨૪ 

 તેષામ્ અનપ મિાતજેા રામઃ સત્ય પરાક્રમઃ  

 ઇષ્ટ સ્સવુ સ્ય લોિ સ્ય ર્ર્ામ્િ ઇવ નિમુલઃ  ૨૫ 

 િિ સ્િમ્તે૭શ્વ પ્રમષ્ટ ે ચ  રત ચયાુસમ સમ્મતઃ  

 તિમવતે ેચ નિરતઃ નપત્રમ ર્મશ્રૂષણે રત :  ૨૬ 

 પાલ્યાત્ પ્રપ્રમનત સમનસ્િક્તો લક્ષ્મણો લનક્ષ્મ   વતુિઃ  

 રામ   સ્ય લોિ રામ   સ્ય પ્રાતમ :  જ્યેષ્ટ   સ્ય નિત્યર્ઃ  ૨૭ 

 સવુ નપ્રય   િર સ્તસ્ય રામસ્યા૭નપ ર્રીરતઃ  

 લક્ષ્મણો લનક્ષ્મ સમ્પન્નો પનિઃ પ્રાણ ઇવા૭પરઃ  ૨૮ 

 િ ચ તિે નવિા નિત્રામ્ લપતે પમરુષોિમઃ  

 રમષ્ટમ્ અન્નમ્ ઉપાિીતમ ્અશ્નાનત િ નિ તમ્ નવિા  ૨૯ 

 યતા નિ િયમ્ આરૂટો રમિયામ્ યાનત રાિવઃ  
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 તતૈિમ્ પ્રમષ્ટતોપ્યેનત સ તિમઃ પનરપાલયિ્  ૩0 

 પરત સ્યા૭નપ ર્ત્રમનિો લક્ષ્મણ અવરિો નિ સઃ  

 પ્રાણૈઃ નપ્રયતરો નિત્યમ ્તસ્ય ચ આસીત્ તતા નપ્રયઃ  ૩૧ 

 સ ચતમનપુ: મિાપાિૈઃ પમત્રૈ: તર્રતઃ નપ્રયૈઃ  

 પપૂવ પરમ પ્રીતો તેવૈ: ઇવ નપતામિઃ  ૩૨ 

 તે યતા જ્ઞાિ   સમ્પન્નાઃ સવ ેસમમનતતા િમણૈઃ  

 હ્રીમન્તઃ િીનતુમન્ત શ્ચ સવુજ્ઞા તીિુ   તનરુ્િઃ  ૩૩ 

 તેષા મેવમ્ પપાવાિામ્ સવેષામ્ તીપ્ત તિેસામ્   

 નપતા તર્રતો હ્રમષ્ટો પ્રહ્મ લોિાનતપો યતા  ૩૪ 

 તે ચા૭નપ મિમિ વ્યાક્રા વૈનતિા૭ત્યયિે રતા:  

 નપત્રમ ર્મશૂ્રષણ રતા તિમવેતે ચ નિનષ્ટતા:  ૩૫ 

 અત રાજા તર્રત સ્તેષામ્ તાર નક્રયામ્ પ્રનત   

 નચમ્તયા માસ તમાુત્મા સોપાત્યાય: સપામ્તવ:  ૩૬ 

 તસ્ય નચમ્તય   માિસ્ય મનમ્ત્ર મત્યે મિાત્મિ:   

 અપ્યા૭૭િચ્ચિ્ મિા તિેો નવશ્વાનમત્રો મિામમનિ:  ૩૭ 

 સ રાજ્ઞો તર્ુિા૭૭િામ્ક્ષી ત્વારા૭ત્યક્ષાિ્ ઉવાચ િ   

 ર્ીક્રમ્ આક્યાત મામ્ પ્રાપ્તમ્ િૌનર્િમ્ િાનતિ: સમતમ્  ૩૮ 

 ત ચ્ચુત્વા વચિમ્ તસ્ય રાિ વેશ્મ પ્રતમત્રમવમ:  

 સમ્પ્રામ્ત મિસ: સવે તેિ વાક્યેિ ચોનતતા:  ૩૯ 

 તે િત્વા રાિ પવિમ્ નવશ્વાનમતમ્ રુનષમ્ તતા   

 પ્રાપ્તમ ્આવેતયા માસમ: ન્રમપાયૈ ઇક્ષ્વાિવે તતા  ૪0 

 તેષામ્ તત્ વચિમ્ શ્રમત્વા સ પમરોતા: સમાનિત:  

 પ્રત્યમજ્જિામ સમ્હ્રમષ્ટો પ્રહ્માણમ્ ઇવ વાસવ:  ૪૧ 

 સ ત્રમષ્વા જ્વનલતમ્ તીપ્ત્ય તપસમ્ સનમ્ર્ત વ્રતમ્   

 પ્રહ્રમષ્ટ વતિો રાજા તતો૭ક્યુમ્ ઉપિારયત્  ૪૨ 

 સ રાજ્ઞ: પ્રનતક્રમહ્યા૭ક્યુમ્ ર્ાસ્ત્ર ત્રમષ્ટણે િમુણા   

 િમર્લમ ્અવ્યયમ ્ચૈવ પયુ પ્રમચ્ચિ્ િરા૭નતપમ્  ૪૩ 

 પમર ેિોરે્ િિપતે પાન્તવેષમ સમહ્રમત્સમ ચ   
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 િમર્લમ ્િૌનર્િો રાજ્ઞઃ પયુ પ્રમચ્ચત્ સમતાનમુિ:  ૪૪ 

 આનપ તે સન્નતા સ્સવે સામમ્તા નરપવો નિતા: ?  

 તૈવમ્ ચ માિમષ0 ચા૭નપ િમુ તે સાત્વિમનષ્ટતમ્ ?  ૪૫ 

 વનસષ્ટમ્ ચ સમાિમ્ય િમર્લમ્ મમનિ પમમ્િવઃ  

 રુષીમ્શ્ચ તાિ્ યતા ન્યાયમ્ મિાપાિાિ્ ઉવાચ િ  ૪૬ 

 તે સવે હ્રમષ્ટ મિસ સ્તસ્ય રાજ્ઞો નિવેર્િમ્  

 નવનવર્મઃ પૂનિતા સ્તત્ર નિષેતમ શ્ચ યતા૭િુતઃ  ૪૭ 

 અત હ્રમષ્ટ મિા રાજા નવશ્વાનમત્રમ્ મિામમનિમ્  

 ઉવાચ પરમોતારો હ્રમષ્ટ સ્તમ્ અનપપિૂયિ્  ૪૮ 

 યતા૭રમત સ્ય સમ્પ્રાનપ્ત: યતા વષુમ્ અિૂતિે  

 યતા સત્રમર્ તારષેમ પમત્ર િન્મા પ્રિસ્ય ચ  ૪૯ 

 પ્રિષ્ટ સ્ય યતા લાપો યતા િષો મિોતયે  

 તતા એવ આિમિમ્ મન્યે સ્વાિતમ્ તે મિામમિે  ૫0 

 િમ્ ચ તે પરમમ્ િામમ્ િરોનમ નિમમ િનષુતઃ  

 પાત્ર પૂતોનસ મે પ્રહ્મિ ્નતષ્ટ્યા પ્રાપ્તોનસ િૌનર્િ  ૫૧ 

 અત્ય મે સપલમ્ િન્મ જીનવતમ્ ચ સમજીનવતમ્  

 પૂવુમ્ રાિનષુ ર્પ્તેિ તપસા ત્યોનતત પ્રપઃ  ૫૨ 

 પ્રહ્મનષુ ત્વમ્ અિમપ્રાપ્તઃ પજૂ્યોનસ પિમ તા મયા  ૫૩ 

 તત્ અત્પમતમ્ ઇતમ્ પ્રહ્મિ ્પનવત્રમ્ પરમમ્ મમ  

 ર્મપ કે્ષત્ર િતશ્ચા૭ િમ્ તવ સમ્તર્ુિાત્ પ્રપો  ૫૪ 

 પ્રૂનિ યત્ પ્રાનતુતમ્ તમપ્યમ ્િાયુમ્ આિમિમ્ પ્રનત  

 ઇચ્ચામ્ અિમક્રમિીતોિમ્ ત્વત૭તુ પનરવ્રમિયે  ૫૫ 

 િાયુ સ્ય િ નવમર્ુમ્ ચ િન્તમમ્ અિુનસ િૌનર્િ  

 િતાુ ચ અિમ્ અર્ેષેણ તૈવતમ્ નિ પવાિ્ મમ  ૫૬ 

 મમ ચ અયમ ્અિમપ્રાપ્તો મિાિ૭પ્યમતયો નત્વિ   

 તવ આિમિિ: ક્રમ ત્સ્િો તમુ શ્ચ અિમિમો મમ  ૫૭ 

 ઇનત હ્રમતય   સમિમ્ નિર્મ્ય વાક્યમ્   

 શ્રમનત    સમિમ્ આત્મવતા નવિીતમ્ ઉક્તમ્  
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 પ્રનતત   િમણ   યર્ા િમણૈ: નવનર્ષ્ટઃ   

 પરમ રુનષઃ પરમમ્ િિામ િષુમ્  ૫૮ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    અષ્ટાતર્ સ્સિુઃ  

 એકોન ત્િ0શ સ્સકક ઃ   

  ત ચ્ચુત્વા રાિ નસમ્િ સ્ય વાક્યમ્ અત્પમત નવસ્તરમ ્ 

  હ્રમષ્ટ   રોમા મિાતજેા નવશ્વાનમત્રોપ્યપાષત  ૧ 

  સત્રમર્મ્ રાિ   ર્ાતૂુલ તવૈતત્ પમનવ િ અન્યતઃ  

  મિા   વમ્ર્   પ્રસૂત સ્ય વનસષ્ટ   વ્યપતેનર્િઃ  ૨ 

  યત્ તમ મે હ્રમત્ િતમ્ વાક્યમ્ તસ્ય િાયુ સ્ય નિશ્ચયમ્  

  િમરુષ્વ રાિ   ર્ાતૂુલ પવ સત્ય   પ્રનતશ્રવા:  ૩ 

  અિમ્ નિયમમ્ આનતષ્ટ ેનસત્ત્ય૭તુમ્ પમરુષષુપ  

  તસ્ય નવનિિરૌ ત્વૌ તમ રાક્ષસૌ િામ રૂનપણૌ  ૪ 

  વ્રતે મે પિમ ર્ શ્ચીણે સમાપ્ત્યામ્ રાક્ષસા નવમૌ  

  મારીચ શ્ચ સમપાિમ  શ્ચ વીયુવન્તૌ સમ નર્નક્ષતૌ   

 તૌ મામ્સ રુનતરૌિેણ વેનતમ્ તામ્ અપ્યવષુતામ્  ૫ 

  અવતૂતે તતા પૂતે તનસ્મિ્ નિયમ નિશ્ચયે  

  ક્રમત શ્રમો નિરુત્સાિ સ્તસ્માત્ તેર્ાત્ અપાક્રમે  ૬ 

  િ ચ મે ક્રોતમ્ ઉત્સ્રષ્ટમ મ્ પમનિ: પવનત પાનતુવ  

  તતા પૂતા નિ સા ચયાુ િ ર્ાપ સ્તત્ર મમચ્યતે  ૭ 

  સ્વ પમત્રમ્ રાિ ર્ાતૂુલ રામમ્ સત્ય પરાક્રમમ્  

  િાિ પક્ષ તરમ ્ર્ૂરમ્ જ્યેષ્ટમ્ મે તાતમમ ્અિુનસ  ૮ 

  ર્ક્તો હ્યષે મયા િમપ્તો નતવ્યેિ સ્વેિ તિેસા  

  રાક્ષસા યે નવિતાુર સ્તેષામ્ અનપ નવિાર્િે  ૯ 

  શ્રેય શ્ચ અસ્મૈ પ્રતાસ્યાનમ પિમ  રૂપમ્ િ સમ્ર્યઃ  

  ત્રયાણામ્ અનપ લોિાિામ્ યેિ ક્યાનતમ્ િનમષ્યનત  ૧0 

  િ ચ તૌ રામમ્ આસાત્ય ર્ક્તૌ સ્તાતમમ્ િતમ્ચિ  

  િ ચ તૌ રાિવાત્ અન્યો િન્તમમ્ ઉત્સિતે પમમાિ્  ૧૧ 

  વીયોનત્સક્તૌ નિ તૌ પાપૌ િાલ પાર્ વર્મ્ િતૌ  
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  રામ સ્ય રાિ ર્ાતૂુલ િ પયાુપ્તૌ મિાત્મિઃ  ૧૨ 

  િ ચ પમત્ર ક્રમતમ્ સ્િેિમ્ િતમુમ્ અિુનસ પાનતુવ  

  અિમ્ તે પ્રનતજાિાનમ િતૌ તૌ નવનિ રાક્ષસૌ  ૧૩ 

  અિમ્ વેનત્મ મિાત્માિમ્ રામમ્ સત્ય પરાક્રમમ્  

  વનસષ્ટોનપ મિા તજેા યે ચ ઇમે તપનસ નસ્તતાઃ  ૧૪ 

  યનત તે તમુ લાપમ્ ચ યર્ શ્ચ પરમમ્ પમનવ  

  નસ્તરમ ્ઇચ્ચનસ રાિને્ત્ર રામમ્ મે તાતમમ ્અિુનસ  ૧૫ 

  યનત અપ્યિમજ્ઞામ્ િાિમ ત્સ્ત તતતે તવ મનન્ત્રણઃ  

  વનસષ્ટ પ્રમમિાઃ સવે તતો રામમ્ નવસિુય  ૧૬ 

  અનપપ્રેતમ્ અસમ્સક્તમ્ આત્મિમ્ તાતમમ ્અિુનસ  

  તર્ રાત્રમ્ નિ યજ્ઞ સ્ય રામમ્ રાજીવ લોચિમ્  ૧૭ 

  િ અત્યેનત િાલો યજ્ઞ સ્ય યતા અયમ ્મમ રાિવ  

  તતા િમરુષ્વ પત્રમ્ તે મા ચ ર્ોિે મિઃ ક્રમતાઃ  ૧૮ 

 ઇત્યેવમ્ ઉક્ત્વા તમાુત્મા તમાુ૭તુ સનિતમ્ વચઃ  

 નવરરામ મિાતજેા નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  ૧૯ 

 સ ત નન્નર્મ્ય રાિમે્ત્રો નવશ્વાનમત્ર વચ શ્ર્મપમ્   

 ર્ોિમ૭પ્યિમ િીવ્રમ ્વ્યષીતત પયા૭નન્વતઃ   ૨0  

 ઇનત હ્રમતય મિો નવતારણમ્   

 મમનિ વચિમ્ તત્ અતીવ ર્મશ્રમવાિ્  

 િરપનત: અિમત્ પયમ્ મિત્   

 વ્યનતત મિાઃ પ્રચચાલ ચ આસિાત્   ૨૧ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    એિોિનવ0ર્ સ્સિુઃ   

 ત્િમ્શ સ્સકક ઃ   

 તચ્ચુત્વા રાિ ર્ાતૂુલો નવશ્વાનમત્ર સ્ય પાનષતમ્  

  મમિૂતુમ્ ઇવ નિઃસ્સમ્જ્ઞઃ સમ્જ્ઞાવાિ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૧ 

  ઊિ ષોટર્ વષો મે રામો રાજીવ લોચિઃ  

  િ યમિ યોક્યતામ્ અસ્ય પશ્યાનમ સિ રાક્ષસૈઃ  ૨ 

  ઇયમ ્અક્ષૌનિણી પૂણા ુયસ્યા૭િમ્ પનતરીશ્વરઃ  
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  અિયા સમ્વ્રમતો િત્વા યોિા૭િમ્ તૈ નિુર્ાચરઃૈ  ૩ 

  ઇમે ર્ૂરા શ્ચ નવક્રાન્તા પ્રમત્યા મેસ્ત્ર નવર્ારતાઃ  

  યોક્યા રક્ષોિણૈ યોિમમ્ િ રામમ્ િેતમમ્ અિુનસ  ૪ 

  અિમ્ એવ તિમ ષ્પાનણ િોપ્તા સમર મૂતુનિ  

  યાવત્ પ્રાણાિ્ તનરષ્યાનમ તાવત્ યોત્સ્યે નિર્ાચરઃૈ  ૫ 

  નિનવુનિા વ્રત ચયા ુસા પનવષ્યનત સમરનક્ષતા  

  અિમ્ તત્ર આિનમષ્યાનમ િ રામ0  િેતમમ્ અિુનસ  ૬ 

  પાલો નિ અક્રમત નવત્ય શ્ચ િ ચ વેનિ પલા પલમ્  

  િ ચ અસ્ત્ર પલ સમ્યમક્તો િ ચ યમિ નવર્ારતઃ  ૭ 

  િ ચ અસૌ રક્ષસામ્ યોક્યઃ િૂટ યમિા નિ તે ત્રમવમ્  

  નવપ્રયમક્તો નિ રામેણ મમિૂતુમ્ અનપ િ ઉત્સિે  

  જીનવતમમ્ મમનિ ર્ાતૂુલ િ રામમ્ િેતમમ્ અિુનસ  ૮ 

  યનત વા રાિવમ્ પ્રહ્મિ ્િેતમમ્ ઇચ્ચનસ સમવ્રત  

  ચતમરઙ્ક સમાયમક્તમ ્મયા ચ સનિતમ્ િય  ૯ 

  ષનષ્ટ વુષુ સિસ્રાનણ જાત સ્ય મમ િૌનર્િ  

  ક્રમ ચ્ચ્રેણ ઉત્પાનતત શ્ચ અયમ્ િ રામમ્ િેતમમ્   અિુનસ  ૧0 

  ચતમણાુમ્ આત્મજાિામ્ નિ પ્રીનતઃ પરનમિા મમ  

  જ્યેષ્ટમ્ તમુ પ્રતાિમ્ ચ િ રામમ્ િેતમમ્ અિુનસ  ૧૧ 

  નિમ્ વીયા ુરાક્ષસા સ્તે ચ િસ્ય પમત્રા શ્ચ િે ચ ત ે 

  િતમ્ પ્રમાણાઃ િે ચ એતાિ્ રક્ષનન્ત મમનિ પમમ્િવ  ૧૨ 

  િતમ્ ચ પ્રનત િતુવ્યમ્ તેષામ્ રામેણ રક્ષસામ્  

  મામિૈ: વા પલૈ: પ્રહ્મિ ્મયા વા િૂટ યોનતિામ્  ૧૩ 

  સવુમ્ મે ર્મ્સ પિવિ ્િતમ્ તેષામ્ મયા રણે  

  સ્તાતવ્યમ ્તમષ્ટ પાવાિામ્ વીયોનત્સક્તા નિ રાક્ષસાઃ  ૧૪ 

  તસ્ય ત ત્વચિમ્ શ્રમત્વા નવશ્વાનમત્રોપ્યપાષત  

  પૌલસ્ત્ય વમ્ર્ પ્રપવો રાવણો િામ રાક્ષસઃ  ૧૫ 

  સ પ્રહ્મણા તિ વર: ત્રૈલોક્યમ્ પાતતે પ્રમર્મ્  

  મિા પલો મિા વીયો રાક્ષસૈ: પિમ નપ: વ્રમતઃ  ૧૬ 
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  શ્રૂયતે નિ મિા વીયો રાવણો રાક્ષસા૭નતપઃ  

  સાક્ષાત્ વૈશ્રવણ પ્રાતા પમત્રો નવશ્રવસો મમિેઃ  ૧૭ 

  યતા સ્વયમ્ િ યજ્ઞ સ્ય નવનિ િતાુ મિાપલઃ  

  તેિ સમ્ચોનતતૌ તૌ તમ રાક્ષસૌ સમમિા પલૌ  ૧૮ 

  મારીચ શ્ચ સમપાિમ  શ્ચ યજ્ઞ નવનિમ્ િનરષ્યતઃ  

  ઇત્યમક્તો મમનિિા તેિ રાિોવાચ મમનિમ્ તતા  ૧૯ 

  િ નિ ર્ક્તોનસ્મ સમ્ક્રામે સ્તાતમમ્ તસ્ય તમરાત્મિઃ  

  સ ત્વમ્ પ્રસાતમ્ તમુજ્ઞ િમ રુષ્વ મમ પમત્રિે  ૨0 

 મમ ચ એવા અલ્પ પાક્ય સ્ય તૈવતમ્ નિ પવાિ્ િમરુ:  

 તેવ તાિવ િન્તવાુ યક્ષાઃ પતિ પન્નિાઃ  ૨૧ 

 િ ર્ક્તા રાવણમ્ સોટમમ્ નિમ્ પમિ: માિવા યમનત  

 સ નિ વીયુવતામ્ વીયુમ ્આતિે યમનત રાક્ષસઃ  ૨૨ 

 તેિ ચા૭િમ્ િ ર્ક્તોનસ્મ સમ્યોિમમ્ તસ્ય વા પલૈઃ  

 સપલો વા મમનિ શ્રેષ્ટ સનિતો વા મમ આત્મિઃૈ  ૨૩ 

 િતમ્ અનપ અમર પ્રક્યમ્ સમ્ક્રામાણામ્ અિોનવતમ્  

 પાલમ્ મે તિયમ્ પ્રહ્મિ ્િૈવ તાસ્યાનમ પમત્રિમ્  ૨૪ 

 અત િાલોપમૌ યમિે સમતૌ સમન્તોપ સમન્તયોઃ  

 યજ્ઞ નવનિ િરૌ તૌ તે િૈવ તાસ્યાનમ પમત્રિમ્  ૨૫ 

 મારીચ શ્ચ સમપાિમ  શ્ચ વીયુવન્તૌ સમ નર્નક્ષતૌ  

 તયો: અન્યતરણે અિમ્ યોિાસ્યામ્ સસમહ્રમ ત્િણઃ  ૨૬ 

 ઇનત િરપનત િલ્પિાત્ નત્વિમે્ત્રમ્ ;   

 િમ નર્િ સમતમ્ સમમિાિ્ નવવેર્ મન્યમ:  

 સમ િમ ત ઇવ મિે અનનિ: આજ્ય નસક્ત:  

 સમપવ જ્જ્વનલતો મિનષુ વનહ્ન:   ૨૭ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    નવમ્ર્ સ્સિુઃ  

 એક ત્િમ્શ સ્સકક ઃ  

  તત્ શ્રમત્વા વચિમ્ તસ્ય સ્િેિ પયાુિમલાક્ષરમ્   

  સમન્યમઃ િૌનર્િો વાક્યમ્ પ્રત્યમવાચ મિીપનતમ્  ૧ 
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  પૂવુમ્ અતુમ્ પ્રનતશ્રમત્ય પ્રનતજ્ઞામ્ િાતમમ્ ઇચ્ચનસ  

  રાિવાણામ્ અયમક્તોયમ્ િમલસ્યા સ્ય નવપયુયઃ  ૨ 

  યનતતમ્ તે ક્ષમમ્ રાિિ ્િનમષ્યાનમ યતા આિતમ્  

  નમત્યા પ્રનતજ્ઞઃ િાિમ ત્સ્ત સમિી પવ સ પાન્તવઃ  ૩ 

  તસ્ય રોષ પરીત સ્ય નવશ્વાનમત્ર સ્ય તીમતઃ  

  ચચાલ વસમતા ક્રમ ત્સ્િા નવવેર્ ચ પયમ્ સમરાિ ્ ૪ 

  ત્રસ્ત રૂપમ્ તમ નવજ્ઞાય િિત્ સવુમ્ મિાિ્ રુનષઃ  

  ન્રમપનતમ ્સમવ્રતો તીરો વનસષ્ટો વાક્યમ્ અપ્રવીત્  ૫ 

  ઇક્ષ્વાિૂણામ્ િમલે જાતઃ સાક્ષાત્ તમુ ઇવા૭પરઃ  

  ત્રમનતમાિ ્સમવ્રતઃ શ્રીમાિ્ િ તમુમ્ િાતમમ્ અિુનસ  ૬ 

  નત્રષમ લોિેષમ નવક્યાતો તમાુત્મા ઇનત રાિવ  

  સ્વ તમુમ્ પ્રનતપત્ય સ્વ િ અતમુમ્ વોટમમ્ અિુનસ  ૭ 

  સમ્શ્રમત્ય એવમ્ િનરષ્યાનમ ઇનત અિમવાુણ સ્ય રાિવ  

  ઇષ્ટાપૂતુ વતો પૂયાત્ તસ્માત્ રામમ્ નવસિુય  ૮ 

  ક્રમતા૭ સ્ત્રમ્ અક્રમતા૭સ્ત્રમ્ વા િ એિમ્ ર્ક્ષ્યનન્ત રાક્ષસાઃ  

  િમપ્તમ ્િમ નર્િ પમત્રેણ જ્વલિેિ અરમતમ્ યતા  ૯ 

  એષ નવક્રિવાિ્ તમુ એષ વીયુવતામ્ વરઃ  

  એષ પમત્ત્યા૭નતિો લોિે તપસ શ્ચ પરાયણમ્  ૧0 

 એષોસ્ત્રાિ્ નવનવતાિ્ વેનિ ત્રૈલોક્યે સ ચરા૭ચર ે 

 િૈિમ્ અન્યઃ પમમાિ ્વેનિ િ ચ વેત્સ્યનન્ત િેચિ  ૧૧ 

 િ તેવા િ ષુયઃ િેનચિ્ િ અસમરા િ ચ રાક્ષસાઃ  

 િન્તવુ યક્ષ પ્રવરાઃ સ નિન્નર મિોરિાઃ  ૧૨ 

 સવાુ૭સ્ત્રાનણ પ્રમર્ાશ્વ સ્ય પમત્રાઃ પરમ તાનમુિાઃ  

 િૌનર્િાય પમરા તિા યતા રાજ્યમ્ પ્રર્ાસનત  ૧૩ 

 તેનપ પમત્રાઃ પ્રમર્ાશ્વ સ્ય પ્રજાપનત સમતા સમતાઃ  

 િ એિ રૂપા મિાવીયાુ તીનપ્તમન્તો િયાવિાઃ  ૧૪ 

 િયા ચ સમપ્રપા ચૈવ તક્ષ િન્યે સમમત્યમ ે 

 તે સમવાતે અસ્ત્ર ર્સ્ત્રાનણ ર્તમ્ પરમ પાસ્વરમ ્ ૧૫ 
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 પઞ્ચાર્તમ ્સમતાિ્ લેપે િયા િામ પરાિ્ પમરા  

 વતાય અસમર સૈન્યાિ ્અપ્રમેયાિ્ િામ રૂનપણઃ  ૧૬ 

 સમપ્રપા િિયત્ ચ અનપ પમત્રાિ્ પઞ્ચાર્તમ ્પમિઃ  

 સમ્િારાિ ્િામ તમતુષાુિ્ તમરાક્રમાિ્ પલીયસઃ  ૧૭ 

 તાનિ ચ અસ્ત્રાનણ વેનિ એષ યતાવત્ િમ નર્િા૭૭ત્મિઃ  

 અપૂવાુણામ્ ચ િિિે ર્ક્તો પૂય શ્ચ તમુનવત્  ૧૮ 

 એવમ્ વીયો મિાતજેા નવશ્વાનમત્રો મિા તપાઃ  

 િ રામ િમિે રાિિ્ સમ્ર્યમ્ િતમુમ્ અિુનસ  ૧૯ 

 તેષામ્ નિક્રિણે ર્ક્ત: સ્વય0 ચ િમ નર્િા૭૭ત્મિ:  

 તવ પમત્ર નિતા૭તાુય ત્વામ્ ઉપેત્ય અનપયાચતે  ૨0 

 ઇનત મમનિ વચિાત્ પ્રસન્ન નચિો ;   

 રિમ  વ્રમષપ સ્તમ મમમોત પાસ્વરામ્િ:  

 િમિ મનપ રુરોચ રાિવ સ્ય ;   

 પ્રનતત યર્ા: િમ નર્િા૭૭ત્મજાય પમત્ત્યા  ૨૧ 

 ઇત્યાષ ેશ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    એિ નવમ્ર્ સ્સિુઃ  

 વિા ત્િમ્શ સ્સકક ઃ  

 તતા વનસષ્ટ ેપ્રમવનત રાજા તર્રતઃ સ્વયમ્  

 પ્રહ્રમષ્ટ   વતિો રામમ્ આિમિાવ સ   લક્ષ્મણમ્  ૧ 

 ક્રમત સ્વસ્ત્ય૭યિમ્ માત્રા નપત્રા તર્રતેિ ચ  

 પમરોતસા વનસષ્ટિે મઙ્કળૈ: અનપમનન્ત્રતમ્  ૨ 

 સ પમત્રમ્ મૂનત્ન ુઉપાક્રાય રાજા તર્રતઃ નપ્રયમ ્ 

 તતૌ િમ નર્િ પમત્રાય સમપ્રીતે િ અન્ત રાત્મિા  ૩ 

 તતો વાયમઃ સમિ સ્પર્ો નવરિસ્િો વવૌ તતા  

 નવશ્વાનમત્ર િતમ્ રામમ્ ત્રમષ્વા રાજીવ લોચિમ્  ૪ 

 પમષ્પ વ્રમનષ્ટ: મિત્યા૭૭સીત્ તેવ તમન્તમનપ નિસ્વિઃ  

 ર્ઙ્ક તમન્તમનપ નિિોષઃ પ્રયાતે તમ મિાત્મનિ  ૫ 

 નવશ્વાનમત્રો યયૌ અકે્ર તતો રામો મિાયર્ાઃ  

 િાિ પક્ષ તરો તન્વી તમ્ ચ સૌનમનત્ર: અન્વિાત્  ૬ 
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 િલાનપિૌ તિમષ્પાણી ર્ોપયાિૌ નતર્ો તર્  

  નવશ્વાનમત્રમ્ મિાત્માિમ્ નત્ર ર્ીષાુ નવવ પન્નિૌ  ૭ 

  અિમિક્મતમ: અક્ષમત્રૌ નપતામિમ્ ઇવ અનશ્વિૌ  

 તતા િમ નર્િ પમત્રમ્ તમ તિમષ્પાણી સ્વ લમ્ક્રમતૌ  ૮ 

  પિ િોતાઙ્કમ નલ ત્રાણૌ િટ્િવન્તૌ મિા ત્યમતી  

 િમમારૌ ચારુ વપમષૌ પ્રાતરૌ રામ લક્ષ્મણૌ  ૯ 

 અિમયાતૌ નશ્રયા તીપ્તૌ ર્ોપયેતામ્ અનિનમ્તતૌ   

  સ્તાણમમ ્તેવમ્ ઇવાનચન્ત્યમ્ િમમારૌ ઇવ પાવિી  ૧0 

  અત્ય૭તુ યોિિમ્ િત્વા સરયવા તનક્ષણે તટે  

  રામેનત મતમરા વાણીમ્ નવશ્વાનમત્રોપ્યપાષત  ૧૧ 

  ક્રમિાણ વત્સ સનલલમ્ મા પૂત્ િાલ સ્ય પયુયઃ  

  મન્ત્રક્રામમ્ ક્રમિાણ ત્વમ્ પલામ્ અનતપલામ્ તતા  ૧૨ 

  િ શ્રમો િ જ્વરો વા તે િ રૂપ સ્ય નવપયુયઃ  

  િ ચ સમપ્તમ્ પ્રમિમ્ વા તષુનયષ્યનન્ત િૈરુુતાઃ  ૧૩ 

  િ પાહ્વોઃ સત્રમર્ો વીયે પ્રમનતવ્યામ્ અનસ્ત િશ્ચિ  

  નત્રષમ લોિેષમ વૈ  રામ િ પવેત્ સત્રમર્ સ્તવ  ૧૪ 

  િ સૌપાક્ય ેિ તાનક્ષણ્યે િ જ્ઞાિે પમનિ નિશ્ચયે  

  િ ઉિર ેપ્રનત વક્તવ્યે સમો લોિે તવા૭િિ  ૧૫ 

  એતત્ નવત્યા ત્વયે લપ્તે પનવતા િાનસ્ત ત ેસમઃ  

  પલા ચ અનતપલા ચૈવ સવ ુજ્ઞાિ સ્ય માતરૌ  ૧૬ 

  ક્ષમનત્પપાસે િ તે રામ પનવષ્યતે િરોિમ  

  પલામ્ અનતપલામ્ ચૈવ પટતઃ પનત રાિવ  

  નવત્યા ત્વયમ્ અતીયાિે યર્ શ્ચા૭પ્યતમલમ્ પમનવ  ૧૭ 

  નપતામિ સમતે નિ એતે નવત્યે તિેઃ સમનન્વતે  

  પ્રતાતમમ ્તવ િાિમ ત્સ્ત સત્રમર્ સ્ત્વમ્ નિ તાનમુિ  ૧૮ 

  િામમ્ પિમ  િમણાઃ સવે ત્વનય એતે િ અત્ર સમ્ર્યઃ  

  તપસા સમ્પ્રમતે ચ એતે પિમ  રૂપે પનવષ્યતઃ  ૧૯ 

  તતો રામો િલમ્ સ્પ્રમષ્વા પ્રહ્રમષ્ટ વતિઃ ર્મનચઃ  
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  પ્રનતિક્રાિ તે નવત્યે મિષ:ે પાનવતાત્મિઃ  ૨0 

  નવત્યા સમમનતતો રામઃ ર્મર્મપે પૂનર નવક્રમઃ    

 સિસ્ર રનશ્મ: પિવાિ્ ર્રતીવ નતવાિર:  ૨૧ 

 િમરુ િાયાુનણ સવાુનણ નિયમજ્ય િમ નર્િા૭૭ત્મિ ે 

  ઊષમ સ્તામ્ રિિીમ્ તત્ર સરયવામ્ સમ સમિમ્ ત્રયઃ  ૨૨ 

 તર્રત સૂિમ સિમાપ્યામ્ ;   

 ત્રમણ ર્યિ ેઅિમનચતે સિ ઉનષતાપ્યામ્  

 િમ નર્િ સમત વચો લાનલતાપ્યામ્ ;   

 સમિનમવ સા નવપપૌ નવપાવરી ચ   ૨૩ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ત્વા નવમ્ર્ સ્સિુઃ  

 ત્રયો ત્િમ્શ સ્સકક ઃ  

 પ્રપાતાયામ્ તમ ર્વુયાુમ્ નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  

 અપ્યપાષત િાિમ ત્સ્તૌ  ર્યાિમ્ પણુ સમ્સ્તર ે  ૧ 

 િૌસલ્યા સમપ્રજા રામ પૂવાુ સમ્ત્યા પ્રવતુતે  

 ઉનિષ્ટ િર ર્ાતૂુલ િતુવ્યમ્ તૈવમ્ આનહ્નિમ્  ૨ 

 તસ્ય રુષ:ે પરમ ઉતારમ્ વચઃ શ્રમત્વા ન્રમપાત્મિૌ  

 સ્િાત્વા ક્રમતોતિૌ વીરૌ િપેતમઃ પરમમ્ િપમ્  ૩ 

  ક્રમતાનહ્નિૌ મિા વીયૌ નવશ્વાનમત્રમ્ તપો તિમ્  

  અનપવાત્ય અનપસમ્હ્રમષ્ટૌ િમિાય ઉપતસ્તતમઃ  ૪ 

  તૌ પ્રયાતૌ મિા વીયૌ નતવ્યામ્ નત્રપતિામ્ િતીમ્  

  તત્રમર્ાતે તત સ્તત્ર સરયવાઃ સમ્િમે ર્મપે   ૫ 

  તત્ર આશ્રમ પતમ્ પમણ્યમ્ રુષીણામ્   ઉક્ર તિેસામ્  

  પિમ  વષુ સિસ્રાનણ તપ્યતામ્ પરમમ્ તપઃ   ૬ 

  તમ્ ત્રમષ્વા પરમ પ્રીતૌ રાિવૌ પમણ્યમ્ આશ્રમમ્  

  ઊચતમ સ્તમ્ મિાત્માિમ્ નવશ્વાનમત્રમ્ ઇતમ્ વચઃ  ૭ 

  િસ્ય અયમ ્આશ્રમઃ પમણ્યઃ િો િમ અનસ્મિ ્વસતે પમમાિ્  

  પિવિ ્શ્રોતમમ્ ઇચ્ચાવઃ પરમ્ િૌતૂિલમ્ નિ િૌ  ૮ 

  તયો સ્ત ત્વચિમ્ શ્રમત્વા પ્રિસ્ય મમનિ પમમ્િવઃ  
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  અપ્રવીત્ શ્રૂયતામ્ રામ યસ્યા૭યમ ્પૂવુ આશ્રમઃ  ૯ 

  િન્તપો મૂનતુમાિ ્આસીત્ િામ ઇત્યમચ્યતે પમતૈઃ  

  તપસ્યન્તમ્ ઇિ સ્તાણમમ્ નિયમેિ સમાનિતમ્  ૧0 

  ક્રમત ઉત્વાિમ્ તમ તેવેર્મ્ િચ્ચન્તમ્ સ મરુ ત્િણમ્  

  તષુયા માસ તમમેતા િમ મ્ક્રમત શ્ચ મિાત્મિા  ૧૧ 

  તક્ત સ્ય તસ્ય રૌત્રેણ ચક્ષમષા રિમ  િન્તિ  

  વ્યર્ીયુન્ત ર્રીરાત્ સ્વાત્ સવુ િાત્રાનણ તમમુતેઃ  ૧૨ 

  તસ્ય િાત્રમ્ િતમ્ તત્ર નિતુક્તસ્ય મિાત્મિા  

  અ ર્રીરઃ ક્રમતઃ િામઃ ક્રોતાત્ તેવેશ્વરણે નિ   ૧૩ 

  અિઙ્ક ઇનત નવક્યાત સ્તતા પ્રપ્રમનત રાિવ  

  સ ચ અઙ્ક નવષયઃ શ્રીમાિ્ યત્રા૭ઙ્કમ્ સ મમમોચ િ  ૧૪ 

  તસ્યા૭યમ ્આશ્રમઃ પમણ્ય સ્ત સ્યેમ ેમમિયઃ પમરા  

  નર્ષ્યા તમુપરા નિત્યમ ્તેષામ્ પાપમ ્િ નવત્યતે  ૧૫ 

  ઇિા૭ત્ય રિિીમ્ રામ વસેમ ર્મપ તર્ુિ  

  પમણ્યયોઃ સનરતો: મત્યે શ્વ: તનરષ્યામિે વયમ્  ૧૬ 

 અનપિચ્ચામિે સવે ર્મચય: પમણ્ય મા૭૭શ્રમમ્  

 સ્િાતા શ્ચ ક્રમત િપ્યા શ્ચ િમ ત િવ્યા િરોિમ  ૧૭ 

 તેષામ્ સમ્વતતામ્ તત્ર તપો તીિેણ ચક્ષમષા  

  નવજ્ઞાય પરમ પ્રીતા મમિયો િષુમ્ આિમિ્  ૧૮ 

 અક્યુમ્ પાત્યમ ્તતા૭૭નતત્યમ ્નિવેત્ય િમ નર્િા૭૭ત્મિ ે 

 રામ લક્ષ્મણયોઃ પશ્ચાત્ અિમવુિ્ અનતનત નક્રયામ્  ૧૯ 

 સત્િારમ્ સમ૭િમ પ્રાપ્ય િતાનપ: અનપરઞ્િયિ્  

 યતા૭િુ મિપિ્ સમ્ત્યામ્ રુષય સ્તે સમાનિતા:  ૨0 

 તત્ર વાનસનપ: આિીતા મમનિનપ: સમવ્રતૈ: સિ  

 ન્યવસિ ્સમસમિમ્ તત્ર િામા૭૭શ્રમ પતે તતા  ૨૧ 

 િતાનપ રનપ રામાનપ રનપ રામૌ ન્રમપાત્મિૌ   

 રમયા માસ તમાુત્મા િૌનર્િો મમનિ પમન્િવઃ  ૨૨ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ત્રયો નવમ્ર્ સ્સિુઃ  
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 ચતુર્ ત્િમ્શ સ્સકક ઃ  

 તતઃ પ્રપાતે નવમલે ક્રમત આનહ્નિમ્ અનરમ્તમૌ   

 નવશ્વાનમત્રમ્ પમરસ્ક્રમ ત્ય િત્યા: તીરમ્ ઉપાિતૌ  ૧ 

 તે ચ સવે મિાત્માિો મમિયઃ સનમ્ર્ત વ્રતાઃ  

 ઉપસ્તાપ્ય ર્મપામ્ િાવમ્ નવશ્વાનમત્રમ્ અતા૭પ્રમવિ્  ૨ 

 આરોિતમ પવાિ ્િાવમ્ રાિ પમત્ર પમરસ્ક્રમતઃ  

 અનરષ્ટમ્ િચ્ચ પન્તાિમ્ મા પૂત્ િાલ નવપયુયઃ  ૩ 

 નવશ્વાનમત્ર  સ્તતે ત્યમ ક્ત્વા તાિ્ રુષીિ ્અનપપજૂ્ય ચ  

 તતાર સનિત સ્તાપ્યામ્ સનરતમ્ સાિરમ્ િમામ્  ૪ 

 તત: ર્મશ્રાવ વૈ ર્પ્તમ્ અનત સરમ્પ વનતુતમ્   

 મત્યમ ્આિમ્ય તોય સ્ય સિ રામ: િિીયસા  ૫ 

 અત રામઃ સનર ન્મત્યે પપ્રચ્ચ મમનિ પમઙ્કવમ્  

 વાનરણો નપત્યમાિ સ્ય નિમ્ અયમ્ તમમમલો ત્વનિઃ  ૬ 

 રાિવ સ્ય વચઃ શ્રમત્વા િૌતૂિલ સમનન્વતમ્  

 િતયા માસ તમાુત્મા તસ્ય ર્પ્ત સ્ય નિશ્ચયમ્  ૭ 

 િૈલાસ પવુતે રામ મિસા નિનમુતમ્ સરઃ   

 પ્રહ્મણા િર ર્ાતૂુલ તેિ ઇતમ્ માિસમ્ સરઃ  ૮ 

 તસ્માત્ સમસ્રાવ સરસઃ સા અયોત્યામ્ ઉપ િૂિતે  

 સરઃ પ્રવ્રમિા સરયૂઃ પમણ્યા પ્રહ્મ સર શ્ચ્યમતા  ૯ 

 તસ્યા૭યમ ્અતમલઃ ર્પ્તો જાહ્નવીમ્ અનપવતુતે  

 વાનર સમ્ક્ષોપિો રામ પ્રણામમ્ નિયતઃ િમરુ  ૧0 

 તાપ્યામ્ તમ તૌ વમપૌ ક્રમ ત્વા પ્રણામમ્ અનત તાનમુિૌ  

  તીરમ્ તનક્ષણમ્ આસાત્ય િક્મતમ: લિમ  નવક્રમૌ  ૧૧ 

  સ વિમ્ િોર સમ્િાર્મ્ ત્રમષ્વા ન્રમપવરા૭૭ત્મિઃ  

  અનવપ્રિતમ્ ઐક્ષ્વાિઃ પપ્રચ્ચ મમનિ પમમ્િવમ્  ૧૨ 

  અિો વિમ્ ઇતમ્ તમિુમ્ નિનલ્લિા િણ િાનતતમ્  

  પૈરવૈઃ શ્વાપતૈઃ િીણુમ ્ર્િમ ન્તૈ: તારુણા રવૈઃ  ૧૩ 

  િાિા પ્રિારઃૈ ર્િમિૈ: વાશ્યનત્પ: પૈરવ સ્વિૈઃ  
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  નસમ્િ વ્યાક્ર વરાિૈ શ્ચ વારણૈ શ્ચા૭નપ ર્ોનપતમ્  ૧૪ 

  તવ અશ્વિણુ િિમપૈ: નપલ્વ નતન્તમિ પાટલૈઃ  

  સમ્િીણુમ ્પતરીનપ શ્ચ નિમ્ િમ એતત્ તારુણમ્ વિમ્  ૧૫ 

  તમ્ ઉવાચ મિા તજેા નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  

  શ્રૂયતામ્ વત્સ િાિમ ત્સ્ત યસ્ય એતત્ તારુણમ્ વિમ્  ૧૬ 

  એતૌ િિપતૌ સ્પીતૌ પૂવુમ્ આસ્તામ્ િરોિમ  

  મલતા શ્ચ િરૂષા શ્ચ તેવ નિમાુણ નિનમુતૌ  ૧૭ 

  પમરા વ્રમત્ર વતે રામ મલેિ સમ૭નપપ્લમતમ્  

  ક્ષમતા ચૈવ સિસ્રાક્ષમ્ પ્રહ્મ િત્યા સમા નવર્ત્  ૧૮ 

  તમ્ ઇન્ત્રમ્ સ્િાપયિ્ તેવા રુષય શ્ચ તપો તિાઃ  

  િલર્ૈઃ સ્િાપયા માસમ: મલમ્ ચા૭સ્ય પ્રમોચયિ્  ૧૯ 

  ઇિ પૂમ્યામ્ મલમ્ તત્ત્વા તત્ત્વા િરૂર્મ્ એવ ચ  

  ર્રીરિમ્ મિેન્ત્ર સ્ય તતો િષુમ્ પ્રપેનતર ે ૨0 

 નિમુલો નિષ્િરૂર્ શ્ચ ર્મનચ: ઇન્ત્રો યતા પવત્  

  તતૌ તેર્ સ્ય સમપ્રીતો વરમ્ પ્રપમ: અિમિમમ્  ૨૧ 

  ઇમૌ િિપતૌ સ્પીતૌ ક્યાનતમ્ લોિે િનમષ્યતઃ  

  મલતા શ્ચ િરૂર્ા શ્ચ મમા૭ઙ્ક મલ તાનરણૌ  ૨૨ 

  સાતમ સાનત્વનત તમ્ તેવાઃ પાિર્ાસિમ્ અપ્રમવિ્  

  તેર્ સ્ય પજૂામ્ તામ્ ત્રમષ્વા ક્રમતામ્ ર્કે્રણ તીમતા  ૨૩ 

  એતૌ િિપતૌ સ્પીતૌ તીિુ િાલમ ્અનરમ્તમ  

  મલતા શ્ચ િરૂર્ા શ્ચ મમનતતૌ તિ તાન્યતઃ  ૨૪ 

  િસ્યનચ ત્વ૭ત િાલ સ્ય યક્ષી વૈ િામ રૂનપણી  

  પલમ્ િાિ સિસ્ર સ્ય તારયન્તી તતા હ્યપૂત્  ૨૫ 

  તાટિા િામ પત્રમ્ તે પાયા ુસમન્ત સ્ય તીમતઃ  

  મારીચો રાક્ષસઃ પમત્રો યસ્યાઃ ર્ક્ર પરાક્રમઃ  ૨૬ 

 વ્રમિ પાિમ  મુિા વીયો નવપમલા૭૭સ્ય તિમ: મિાિ ્  

 રાક્ષસો પૈરવા૭૭િારો નિત્યમ ્ત્રાસયતે પ્રજાઃ  ૨૭ 

 ઇમૌ િિપતૌ નિત્યમ ્નવિાર્યનત રાિવ  
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  મલતામ્ શ્ચ િરૂર્ા0 શ્ચ તાટિા તમષ્ટ ચાનરણી  ૨૮ 

  સેયમ્ પન્તાિમ્ આવ્રમત્ય વસનત અતુ યોિિે  

  અત એવ ચ િન્તવ્યમ ્તાટિાયા વિમ્ યતઃ  ૨૯ 

  સ્વ પાિમ  પલમ્ આનશ્રત્ય િનિ ઇમામ્ તમષ્ટ ચાનરણીમ્  

  મનન્નયોિાત્ ઇમમ્ તેર્મ્ િમરુ નિષ્િણ્ટિમ્ પમિઃ  ૩0 

  િ નિ િનશ્ચત્ ઇમમ્ તેર્મ્ ર્ક્તો નિ આિન્તમમ્ ઈત્રમર્મ્  

  યનક્ષણ્યા િોરયા રામ ઉત્સાનતતમ્ અસહ્યયા  ૩૧ 

  એતત્ તે સવુમ્ આક્યાતમ્ યતા એતત્ તારુણમ્ વિમ્  

  યક્ષ્યા ચ ઉત્સાનતતમ્ સવુમ્ અત્યા૭નપ િ નિવતુતે  ૩૨ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ચતમનવુમ્ર્ સ્સિુઃ  

 પમ્ચ ત્િ0શ સ્સકક ઃ  

  અત તસ્ય અપ્રમેય સ્ય મમિે: વચિમ્ ઉિમમ્  

  શ્રમત્વા પમરુષ ર્ાતૂુલઃ પ્રત્યમવાચ ર્મપામ્ નિરમ ્ ૧ 

  અલ્પવીયા ુયતા યક્ષાઃ શ્રૂયન્તે મમનિ પમમ્િવ  

  િતમ્ િાિ સિસ્ર સ્ય તારયનત અપલા પલમ્  ૨ 

  નવશ્વાનમત્રોપ્રવીત્ વાક્યમ્ શ્રમણમ યેિ પલોિરા  

  વર તાિ ક્રમતમ્ વીયુમ્ તારયનત અપલા પલમ્  ૩ 

  પૂવુમ્ આસીિ્ મિા યક્ષઃ સમિેતમ: િામ વીયુવાિ ્ 

  અિપત્યઃ ર્મપા૭૭ચારઃ સ ચ તેપે મિત્ તપઃ  ૪ 

  નપતામિ સ્તમ સમપ્રીત સ્તસ્ય યક્ષ પતે સ્તતા  

  િન્યા રત્નમ્ તતૌ રામ તાટિામ્ િામ િામતઃ  ૫ 

  તતૌ િાિ સિસ્ર સ્ય પલમ્ ચા૭સ્યાઃ નપતામિઃ  

  િ તમ એવ પમત્રમ્ યક્ષાય તતૌ પ્રહ્મા મિાયર્ાઃ  ૬ 

  તામ્ તમ જાતામ્ નવવતુન્તીમ્ રૂપ યૌવિ ર્ાનલિીમ્  

  િિુ પમત્રાય સમન્તાય તતૌ પાયાુમ્ યર્નસ્વિીમ્  ૭ 

  િસ્યનચત્ તમ અત િાલસ્ય યક્ષી પમત્રમ્ અજાયત  

  મારીચમ્ િામ તમતુષુમ્ યઃ ર્ાપાત્ રાક્ષસો અપવત્  ૮ 

  સમન્તે તમ નિિતે રામ સા અિસ્ત્યમ્ રુનષ સિમમ્  
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  તાટિા સિ પમત્રેણ પ્રતષુનયતમમ્ ઇચ્ચનત  ૯ 

  પક્ષાતુમ્ જાત સરમ્પા િિુન્તી સા અપ્યતાવત   

  આપતમ્તીમ્ તમ તામ્ ત્રમષ્વા અિસ્ત્યો પિવાિ્ રુનષ :  ૧0 

  રાક્ષસત્વમ્ પિસ્વેનત મારીચમ્ વ્યાિિાર સઃ  

  અિસ્ત્યઃ પરમ ક્રમિ: તાટિામ્ અનપ ર્પ્તવાિ ્ ૧૧ 

  પમરુષાતી મિા યક્ષી નવરૂપા નવક્રમત આિિા  

  ઇતમ્ રૂપમ્ નવિાય અત તારુણમ્ રૂપમ ્અસ્તમ ત ે ૧૨ 

  સૈષા ર્ાપ ક્રમતામ્ અમષાુ તાટિા ક્રોત મૂનચુતા  

  તેર્મ્ ઉત્સાતયનત એિમ્ અિસ્ત્ય ચનરતમ્ ર્મપમ્  ૧૩ 

  એિામ્ રાિવ તમવ્રમુિામ્ યક્ષીમ્ પરમ તારુણામ્  

  િો પ્રાહ્મણ નિતાતાુય િનિ તમષ્ટ પરાક્રમામ્  ૧૪ 

  િ નિ એિામ્ ર્ાપ સમ્સ્રમષ્ટામ્ િનશ્ચત્ ઉત્સિતે પમમાિ્  

  નિિન્તમમ્ નત્રષમ લોિેષમ ત્વામ્ રુતે રિમ  િન્તિ  ૧૫ 

  િ નિ તે સ્ત્રી વત ક્રમતે ક્રમણા િાયાુ િરોિમ  

  ચાતમવુણ્યુ નિતાતાુય િતુવ્યમ્ રાિ સૂિમિા  ૧૬ 

  ન્રમર્મ્ર્મ્ અન્રમર્મ્સમ્ વા પ્રજા રક્ષણ િારણાત્   

  પાતિમ્ વા સતોષમ્ વા િતુવ્યમ્ રક્ષતા સતા  ૧૭ 

  રાજ્ય પાર નિયમક્તાિામ્ એષ તમુઃ સિાતિઃ  

  અતમ્યાુમ્ િનિ િાિમ ત્સ્ત તમો નિ અસ્યામ્ િ નવત્યતે  ૧૮ 

  શ્રૂયતે નિ પમરા ર્ક્રો નવરોચિ સમતામ્ ન્રમપ  

  પ્રમનતવીમ્ િન્તમમ્ ઇચ્ચન્તીમ્ મન્તરામ્ અપ્યસૂતયત્  ૧૯ 

  નવષ્ણમિા ચ પમરા રામ પ્રમિમ  પત્ની ત્રમટ વ્રતા  

  અનિન્ત્રમ્ લોિમ્ ઇચ્ચન્તી િાવ્યમાતા નિષૂનતતા  ૨0 

  એતૈ: ચ અન્યૈ શ્ચ પિમ પી રાિ પમત્રૈઃ મિાત્મનપઃ  

  અતમુ સનિતા િાયો િતાઃ પમરુષ સિમૈઃ  ૨૧ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    પમ્ચ નવ0ર્ સ્સિુઃ  

 ષત્િ0શ સ્સકક ઃ  

  મમિેર્ વચિમ્ અનલીપમ્ શ્રમત્વા િર   વરા૭૭ત્મિઃ  
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  રાિવઃ પ્રાઞ્િનલ પૂુત્વા પ્રત્યમવાચ ત્રમટ વ્રતઃ  ૧ 

  નપતમ વુચિ   નિતેર્ાત્ નપતમ વુચિ   િૌરવાત્  

  વચિમ્ િૌનર્િ   સ્ય ઇનત િતુવ્યમ ્અનવર્ઙ્કયા  ૨ 

  અિમનર્ષ્ટો   અનસ્મ અયોત્યાયામ્ િમરુ મત્યે મિાત્મિા  

  નપત્રા તર્રતે   િ અિમ્ િ અવજે્ઞયમ્ ચ તત ્વચઃ  ૩ 

  સોિમ્ નપતમ વુચઃ શ્રમત્વા ર્ાસિાત્ પ્રહ્મ વાનતિઃ  

  િનરષ્યાનમ િ સમ્તેિ:   તાટિા   વતમ્ ઉિમમ્  ૪ 

  િો   પ્રાહ્મણ   નિતાતાુય તેર્   સ્ય અસ્ય સમિાય ચ  

  તવ ચૈવ અપ્રમેય સ્ય વચિમ્ િતમુમ્ ઉત્યતઃ  ૫ 

  એવમ્ ઉક્ત્વા તિમમુત્યે પત્ત્વા મમનષ્ટમ્ અનરમ્તમઃ  

  જ્યા ર્પ્તમ્ અિરોત્ તીવ્રમ્ નતર્ઃ ર્પ્તેિ પૂરયિ્  ૬ 

  તેિ ર્પ્તેિ નવત્રસ્તા: તાટિા વિ વાનસિઃ  

  તાટિા ચ સમ   સમ્ક્રમિા તેિ ર્પ્તેિ મોનિતા  ૭ 

  તમ્ ર્પ્તમ્ અનપનિત્યાય રાક્ષસી ક્રોત   મૂનચુતા  

  શ્રમત્વા ચ અપ્યત્રવત્ વેિાત્ યતઃ ર્પ્તો નવનિસ્સ્રમતઃ  ૮ 

  તામ્ ત્રમષ્વા રાિવઃ ક્રમિામ્ નવક્રમતામ્ નવક્રમત આિિામ્  

  પ્રમાણે   િ અનત વ્રમિામ્ ચ લક્ષ્મણમ્ સોપ્યપાષત  ૯ 

  પશ્ય લક્ષ્મણ યનક્ષણ્યા પૈરવમ્ તારુણમ્ વપમઃ  

  નપત્યેરિ ્તર્ુિાત્ અસ્યા પીરુણામ્ હ્રમતયાનિ ચ  ૧0 

  એિામ્ પશ્ય તમરાતષાુમ્ માયા પલ   સમનન્વતામ્  

  નવનિવ્રમિામ્ િરોનમ અત્ય હ્રમત    િણાુ૭ક્ર   િાનસિામ્  ૧૧ 

  િ નિ એિામ્ ઉત્સિે િન્તમમ્ સ્ત્રી સ્વપાવેિ રનક્ષતામ્  

  વીયુમ્ ચ અસ્યા િનતમ ્ચા૭નપ િનિષ્યા મીનત મે મનતઃ  ૧૨ 

  એવમ્ પ્રમવાણે રામે તમ તાટિા ક્રોત મૂનચુતા  

  ઉત્યમ્ય પાિૂ િિુન્તી રામમ્ એવ અપ્ય તાવત  ૧૩ 

 નવશ્વાનમત્ર સ્તમ પ્રહ્મનષુ: િમ મ્િારણે અનપપત્સ્યુ તામ્    

 સ્વનસ્ત રાિવયો: અસ્તમ િયમ્ ચૈવા૭પ્યપાષત  ૧૪ 

 ઉિમન્વાિા રિો િોરમ્ તાટિા રાિવૌ ઉપૌ   
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 રિો મેિેિ મિતા મમિૂતુમ્ સા વ્યમોિયત્  ૧૫ 

 તતો માયા0 સમાસ્તાય નર્લા વષેણ રાિવૌ   

 અવાનિરત્ સમમિતા તત: ચમક્રોત રાિવ:  ૧૬ 

 નર્લા વષુમ્ મિત્ તસ્યા ર્ર વષેણ રાિવ:    

 પ્રનતિત્યોપ તાવમ્ત્યા: િરૌ નચચ્ચેત પનત્રનપ:  ૧૭ 

 તત નશ્ચન્ન પમજા0 શ્રામ્તામ્ અપ્યારે્ પનરિિુતીમ્   

 સૌનમનત્ર: અિરોત્ ક્રોતાત્ હ્રમત િણાુ૭ક્ર િાનસિામ્  ૧૮ 

 િામરૂપ તરા સત્ય: ક્રમ ત્વા રૂપાનણ અિેિર્ઃ   

 અમ્તતાુિમ્ િતા યક્ષી મોિયનમ્ત સ્વ માયયા   

 અશ્મ વષુમ્ નવમમન્ચમ્તી પૈરવમ્ નવચચાર સા  ૧૯ 

 તત: તૌ અશ્મ વિેણ િીયુમાણૌ સમમ્તત:  

 ત્રમષ્વા િાનત સમત: શ્રીમાિ્ ઇતમ્ વચિ મ૭પ્રવીત્  ૨0 

 અલમ્ તે ક્રમણયા રામ પાપા એષા તમષ્ટ ચાનરણી   

 યજ્ઞ નવનિ િરી  યક્ષી પમરા વતુનત  માયયા  ૨૧  

 વત્યતામ્ તાવત્ એવ એષા પમરા સમ્ત્યા પ્રવતુતે   

 રક્ષાનમ્સ સમ્ત્યા િાલેષમ તમતુષાુનણ પવનમ્ત વૈ  ૨૨ 

 ઇનત ઉક્ત સ્તમ તતા યક્ષીમ્  અશ્મ વ્રમષ્ટ્યા અનપવષુતીમ્   

 તર્ુયિ ્ર્પ્ત વેનતત્વમ્ તામ્ રુરોત સ સાયિૈ:  ૨૩ 

 સા રુિા ર્ર જાલેિ માયા પલ સમનન્વતા   

 અનપતમત્રાવ  િાિમ ત્સ્તમ્ લક્ષ્મણમ્ ચ નવિેતમષી  ૨૪ 

  તામ્ આપતન્તીમ્ વેિેિ નવક્રાન્તામ્ અર્િીમ્ ઇવ  

  ર્રણે ઉરનસ નવવ્યાત સા પપાત મમાર ચ  ૨૫ 

  તામ્ િતામ્ પીમ સમ્િાર્ામ્ ત્રમષ્વા સમર પનત સ્તતા  

  સાતમ સાનત્વનત િાિમ ત્સ્તમ્ સમરા શ્ચ સમપિૂયિ્  ૨૬ 

  ઉવાચ પરમ પ્રીતઃ સિસ્રાક્ષઃ પમરમ્તરઃ  

  સમરા શ્ચ સવે સમ્હ્રમષ્ટા નવશ્વાનમત્રમ્ અતા૭પ્રમવિ્  ૨૭ 

  મમિે િૌનર્િે પત્રમ્ તે સિ ઇન્ત્રાઃ સવે મરુ ત્િણાઃ  

  તોનષતાઃ િમુણા અિેિ સ્િેિમ્ તર્ુય રાિવે  ૨૮ 
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  પ્રજાપતે: પ્રમર્ાશ્વસ્ય પમત્રાિ્ સત્ય પરાક્રમાિ્  

  તપો પલ પ્રમતાિ્ પ્રહ્મિ ્રાિવાય નિવેતય  ૨૯ 

  પાત્ર પૂત શ્ચ તે પ્રહ્મિ ્તવ અિમિમિે ત્રમતઃ  

  િતુવ્યમ ્ચ મિત્ િમુ સમરાણામ્ રાિ સૂિમિા  ૩0 

  એવમ્ ઉક્ત્વા સમરાઃ સવે હ્રમષ્ટા િક્મમ: યતા૭૭િતમ્  

  નવશ્વાનમત્રમ્ પમરસ્ક્રમ ત્ય તતઃ સમ્ત્યા પ્રવતુતે  ૩૧ 

  તતો મમનિ વરઃ પ્રીત: તાટિા વત તોનષતઃ  

  મૂનત્નુ રામમ્ ઉપાક્રાય ઇતમ્ વચિમ્ અપ્રવીત્  ૩૨ 

  ઇિ અત્ય રિિીમ્ રામ વસેમ ર્મપ તર્ુિ  

  શ્વઃ પ્રપાતે િનમષ્યામ: તત્ આશ્રમ પતમ્ મમ  ૩૩ 

 નવશ્વાનમત્ર વચ: શ્ર્ત્વા હ્રમષ્ટો તર્રતા૭૭ત્મિઃ  

 ઉવાસ રાિિીમ્ તત્ર તાટિાયા વિે સમિમ્  ૩૪ 

 મમક્ત ર્ાપમ્ વિમ્ તત્ ચ તનસ્મિ્ એવ તત ્અિનિ   

 રમણીય0 નવપપ્રાિ યતા ચૈત્ર રતમ્ વિમ્  ૩૫ 

 નિિત્ય તામ્ યક્ષ સમતામ્ સ રામ:    

 પ્રર્શ્યમાિ: સમર નસિ સમ્િૈ :  

 ઉવાસ તનસ્મિ્ મમનિિા સિ એવ    

 પ્રપાત વેળા0 પ્રનતપોત્યમાિ:   ૩૬ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ષનવ0ર્ સ્સિુઃ  

 સપ્ત ત્િ0શ સ્સકક ઃ  

 અત તામ્ રિિીમ્ ઉષ્ય નવશ્વાનમત્રો મિાયર્ાઃ  

  પ્રિસ્ય રાિવમ્ વાક્યમ્ ઉવાચ મતમરા૭ક્ષરમ ્ ૧ 

 પનરતમષ્ટોનસ્મ પત્રમ્ તે રાિ પમત્ર મિાયર્ઃ  

  પ્રીત્યા પરમયા યમક્તો તતામ્ય૭સ્ત્રાનણ સવુર્ઃ  ૨ 

  તેવા૭૭સમર િણાિ્ વા૭નપ સિન્ત વોરિાિ્ અનપ  

  યૈ: અનમત્રાિ્ પ્રસહ્યા૭૭િૌ વર્ી ક્રમ ત્ય િનયષ્યનસ  ૩ 

  તાનિ નતવ્યાનિ પત્રમ્ તે તતામ્ય૭સ્ત્રાનણ સવુર્ઃ  

  તણ્ટ ચક્રમ્ મિ નિવ્યમ ્તવ તાસ્યાનમ રાિવ  ૪ 
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  તમુચક્રમ્ તતો વીર િાલ ચક્રમ્ તતૈવ ચ  

  નવષ્ણમ ચક્રમ્ તતા અત્યમક્રમ્ ઐન્ત્રમ્ ચક્રમ્ તતૈવ ચ  ૫ 

  વજ્રમ્ અસ્ત્રમ્ િર શ્રેષ્ટ ર્ૈવમ્ ર્ૂલ વરમ્ તતા  

  અસ્ત્રમ્ પ્રહ્મનર્ર શ્ચૈવ ઐષીિમ્ અનપ રાિવ   

  તતાનમ તે મિા પાિો પ્રાહ્મમ્ અસ્ત્રમ્ અિમિમમ્  ૬ 

  િતે ત્વ ેચૈવ િાિમ ત્સ્ત મોતિી નર્િરી ઉપે  

  પ્રતીપ્તે િર ર્ાતૂુલ પ્રયચ્ચાનમ ન્રમપા૭૭ત્મિ  ૭ 

  તમુ પાર્મ્ અિમ્ રામ િાલ પાર્મ્ તતૈવ ચ  

 પાર્મ્ વારુણમ્ અસ્ત્રમ્ ચ તતાનમ અિમ્ અિમિમમ્  ૮  

  અર્િી ત્વ ેપ્રયચ્ચાનમ ર્મષ્િાત્રે રિમ  િન્તિ  

  તતાનમ ચ અસ્ત્રમ્ પૈિાિમ્ અસ્ત્રમ્ િારાયણમ્ તતા  ૯ 

  આનિેયમ ્અસ્ત્ર તનયતમ્ નર્િરમ્ િામ િામતઃ  

  વાયવ્યમ ્પ્રતમમ્ િામ તતાનમ તવ રાિવ  ૧0 

  અસ્ત્રમ્ િય નર્રો િામ ક્રૌઞ્ચમ્ અસ્ત્રમ્ તતૈવ ચ  

  ર્નક્ત ત્વયમ્ ચ િાિમ ત્સ્ત તતાનમ તવ ચા૭િિ  ૧૧ 

  િઙ્કાલમ ્મમસલમ્ િોરમ્ િાપાલમ્ અત િઙ્કણમ્  

  વતા૭તુમ્ રાક્ષસા યાનિ તતાનમ એતાનિ સવુર્ઃ  ૧૨ 

  વૈત્યાતરમ ્મિા૭સ્ત્રમ્ ચ િન્તિમ્ િામ િામતઃ  

  અનસ રત્નમ ્મિા પાિો તતાનમ ન્રમવરાત્મિ  ૧૩ 

  િાન્તવુમ્ અસ્ત્રમ્ તનયતમ્ માિવમ્ િામ િામતઃ  

  પ્રસ્વાપિ પ્રર્મિે તનત્મ સૌરમ્ ચ રાિવ  ૧૪ 

  તપુણમ્ ર્ોષણમ્ ચૈવ સમ્તાપિ નવલાપિે  

  મતિમ્ ચૈવ તમતુષુમ્ િન્તપુ તનયતમ્ તતા  ૧૫ 

  પૈર્ાચમ્ અસ્ત્રમ્ તનયતમ્ મોિિમ્ િામ િામતઃ  

  પ્રતીચ્ચ િર ર્ાતૂુલ રાિ પમત્ર મિાયર્ઃ  ૧૬ 

  તામસમ્ િર ર્ાતૂુલ સૌમિમ્ ચ મિા પલ  

  સમ્વતુમ્ ચૈવ તમતુષુમ્ મૌસલમ્ ચ ન્રમપાત્મિ  ૧૭ 

  સત્યમ ્અસ્ત્રમ્ મિા પાિો તતા માયાતરમ્ પરમ્  
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  િોરમ્ તિેઃ પ્રપમ્ િામ પર તિેોપિષુણમ્  ૧૮ 

  સૌમ્યા૭સ્ત્રમ્ નર્નર્રમ્ િામ ત્વષ્ટમ  ર૭સ્ત્રમ્ સમતામિમ્  

  તારુણમ્ ચ પિસ્યા૭નપ ર્ીતેષમમ્ અત માિવમ્  ૧૯ 

  એતાિ્ િામ મિા પાિો િામ રૂપાિ્ મિા પલાિ્  

  ક્રમિાણ પરમોતારાિ્ નક્ષપ્રમ્ એવ ન્રમપાત્મિ  ૨0 

  નસ્તત સ્તમ પ્રાઙ્ક્મમિો પૂત્વા ર્મનચ મમુનિ વર સ્તતા  

  તતૌ રામાય સમપ્રીતો મન્ત્ર ક્રામમ્ અિમિમમ્  ૨૧ 

 સવુ સમ્ક્રિણમ્ યેષામ્ તૈવતૈર૭નપ તમલપુમ્   

 તા ન્ય૭સ્ત્રાનણ તતા નવપ્રો રાિવાય ન્યવેતયત્  ૨૨ 

  િપતસ્તમ મમિે સ્તસ્ય નવશ્વાનમત્ર સ્ય તીમતઃ  

  ઉપતસ્તમ: મિા૭િાુનણ સવાુણ્ય૭સ્ત્રાનણ રાિવમ્  ૨૩ 

  ઊચમ શ્ચ મમનતતા રામમ્ સવે પ્રાઞ્િલય સ્તતા  

  ઇમે સ્મ પરમોતારાઃ  નિમ્િરા સ્તવ રાિવ  ૨૪ 

  પ્રનતક્રમહ્ય ચ િાિમ ત્સ્તઃ સમાલપ્ય ચ પાનણિા  

  મિસા મે પનવષ્યત્વમ્ ઇનત તાનિ અપ્યચોતયત્  ૨૫ 

  તતઃ પ્રીત મિા રામો નવશ્વાનમત્રમ્ મિા મમનિમ્  

  અનપવાત્ય મિાતજેા િમિા   ય ઉપચક્રમે  ૨૬ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    સપ્ત નવ0ર્ સ્સિુઃ 

 અષ્ટા ત્િ0શ સ્સકક ઃ  

  પ્રનતક્રમહ્ય તતોસ્ત્રાનણ પ્રહ્રમષ્ટ   વતિઃ ર્મનચઃ  

  િચ્ચિ ્એવ ચ િાિમ ત્સ્તો નવશ્વાનમત્રમ્ અતા૭પ્રવીત્  ૧ 

  ક્રમિીતા૭સ્ત્રોનસ્મ પિવિ ્તમરાતષુઃ સમરરૈ૭નપ  

  અસ્ત્રાણામ્ તમ અિમ્ ઇચ્ચાનમ સમ્િારમ ્મમનિ પમમ્િવ  ૨ 

  એવમ્ પ્રમવનત િાિમ ત્સ્તે નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  

  સમ્િારમ્ વ્યાિિારા૭ત ત્રમનતમાિ્ સમવ્રતઃ ર્મનચઃ  ૩ 

  સત્યવન્તમ્ સત્ય િીનતુમ્ ત્રમષ્ટમ્ રપસમ ્એવ ચ  

  પ્રનતિારતરમ ્િામ પરા ઙ્ક્મમિમ્ અવા ઙ્ક્મમિમ્  ૪ 

  લક્ષ્યા અલક્ષ્યા: નવષમૌ ચૈવ ત્રમટ િાપ સમિાપિૌ  
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  તર્ાક્ષ ર્ત વક્ત્રૌ ચ તર્ ર્ીષુ ર્તોતરૌ   ૫ 

  પત્મિાપ મિાિાપૌ તમન્તમિાપ સમિાપિૌ  

  જ્યોનતષમ ્ક્રમર્િમ્ ચૈવ િૈરાશ્ય નવમલા વમપૌ  ૬ 

  યૌિન્તર િનરત્રૌ ચ તૈત્ય પ્રમતિૌ તતા  

 સાનચુસ્માલી ત્રમનતમાુલી વ્રમનિ માિ્ રુનચર સ્તતા  ૭ 

  નપત્રમ સૌમિસમ્ ચૈવ નવતૂત મિરા વમપૌ  

  િરવીરિરમ ્ચૈવ તિ તાન્યૌ ચ રાિવ  ૮ 

  િામ રૂપમ ્િામ રુનચમ્ મોિમ્ આવરણમ્ તતા  

  જ્રમ મ્પિમ્ સવુિાપમ્ ચ સન્તાિ વરણૌ તતા  ૯ 

 પ્રમર્ાશ્વ તિયાિ ્રામ પાસ્વરાિ્ િામ રૂનપણઃ  

 પ્રતીચ્ચ મમ પત્રમ્ તે પાત્ર પૂતોનસ રાિવ  ૧0 

 પાટ નમત્યેવ િાિમ ત્સ્ત : પ્રહ્રમષ્ટ ેિ   અન્તરાત્મિા   

 નતવ્ય પાસ્વર તેિા શ્ચ મૂનતુ મન્તઃ સમિ પ્રતાઃ  ૧૧ 

 િેનચત્ અમ્િાર સત્રમર્ા: િેનચત્ તૂમોપમ સ્તતા   

 ચમ્ત્રા૭િુ સત્રમર્ા: િેનચત્ પ્રહ્વ અમ્િનલ પમટા: તતા  ૧૨ 

 રામમ્ પ્રાઞ્િલયો પૂત્વા૭પ્રમવિ્ મતમર પાનષણઃ  

 ઇમે સ્મ િર ર્ાતૂુલ ર્ાનત નિમ્ િરવામ તે  ૧૩ 

 માિસાઃ િાયુ િાલેષમ સાિાયયમ્ મે િનરષ્યત  

 િમ્યતામ્ ઇનત તાિ્ આિ યતેષ્ટમ્ રિમ  િન્તિઃ  ૧૪ 

  અત તે રામમ્ આમન્ય ક્રમ ત્વા ચા૭નપ પ્રતનક્ષણમ્  

  એવમ્ અસ્તમ ઇનત િાિમ ત્સ્તમ્ ઉક્ત્વા િક્મમ યુતા૭૭િતમ્  ૧૫ 

  સ ચ તાિ્ રાિવો જ્ઞાત્વા નવશ્વાનમત્રમ્ મિામમનિમ્  

  િચ્ચિ ્એવ અત મતમરમ ્શ્લક્ષ્ણમ્ વચિમ્ અપ્રવીત્  ૧૬ 

  નિમ્ એતિ ્મેિ સમ્િાર્મ્ પવુત સ્ય અનવતૂરતઃ  

  વ્રમક્ષ ષણ્ટમ્ ઇતો પાનત પરમ્ િૌતૂિલમ્ નિ મે  ૧૭ 

  તર્ુિીયમ્ રમિ આિીણુમ ્મિોિરમ્ અતીવ ચ  

  િાિા પ્રિારઃૈ ર્િમિૈ: વલ્િમ  િાતૈ: અલમ્ક્રમતમ્  ૧૮ 

  નિસ્સ્રમતા સ્મ મમનિ શ્રેષ્ટ િાન્તારાત્ રોમ િષુણાત્  
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  અિયા તમ અવિચ્ચાનમ તેર્ સ્ય સમિવિયા  ૧૯ 

  સવુમ્ મે ર્મ્સ પિવિ ્િસ્ય આશ્રમપતમ્ તમ ઇતમ્  

  સમ્પ્રાપ્તા: યત્ર તે પાપા: પ્રહ્મનિા: તમષ્ટ ચાનરણઃ  ૨0 

 તવ યજ્ઞ સ્ય નવનિાય તમરાત્માિો મિા મમિે   

 પિવિ ્તસ્ય િો તેર્: સા યત્ર તવ યાનજ્ઞિી  ૨૧ 

 રનક્ષતવ્યા નક્રયા પ્રહ્મિ ્મયા વત્યા: ચ રાક્ષસા:  

 એત ત્સવુમ્ મમનિ શ્રેષ્ટ શ્રોતમ નમચ્ચાનમ અિમ્ પ્રપો  ૨૨ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    અષ્ટા નવ0ર્ સ્સિુઃ  

 એકોન ત્ત્ર 0શ સ્સકક ઃ  

 અત તસ્ય અપ્રમેયસ્ય તત્ વિમ્ પનરપ્રમચ્ચતઃ   

 નવશ્વાનમત્રો મિાતજેા વ્યાક્યાતમમ્ ઉપચક્રમે  ૧ 

 ઇિ રામ મિા પાિો નવષ્ણમ: તેવવર પ્રપમ:  

 વષાુનણ સમપિૂનિ ઇિ તતા યમિ ર્ાતાનિ ચ  ૨ 

 તપશ્ચરણ યોિા૭તુમ્ ઉવાસ સમમિાતપા:  

  એષ પૂવુ આશ્રમો રામ વામિ સ્ય મિાત્મિઃ  ૩ 

  નસિા૭૭શ્રમ ઇનત ક્યાતઃ નસિો નિ અત્ર મિાતપાઃ  

  એતનસ્મિ ્એવ િાલે તમ રાજા વૈરોચનિર્ પનલઃ  ૪ 

 નિનિુત્ય તૈવત િણાિ્ સ ઇમ્ત્રાિ્ સ મરુ ત્િણાિ્  

 િારયા માસ તત્ રાજ્યમ્ નત્રષમ લોિેષમ નવશ્રમતઃ  ૫ 

 યજ્ઞમ્ ચિાર સમમિાિ ્અસમરને્ત્રો મિા પલ:  

 પલે સ્તમ યિમાિ સ્ય તેવાઃ સ અનનિ પમરોિમાઃ  

 સમાિમ્ય સ્વયમ્ ચૈવ નવષ્ણમમ્ ઊચમ: ઇિા૭૭શ્રમે  ૬ 

 પનલ: વૈરોચનિ: નવષ્ણો યિતે યજ્ઞમ્ ઉિમમ્  

 અસમાપ્તે ક્રતૌ તનસ્મિ્ સ્વ િાયુમ્ અનપપત્યતામ્  ૭ 

 યે ચ એિમ્ અનપવતુન્તે યાનચતાર ઇત સ્તતઃ  

 યત્ ચ યત્ર યતાવત્ ચ સવુમ્ તેપ્યઃ પ્રયચ્ચનત  ૮ 

 સ ત્વમ્ સમર નિતાતાુય માયા યોિમ્ ઉપાનશ્રતઃ  

 વામિત્વમ્ િતો નવષ્ણો િમરુ િલ્યાણમ્ ઉિમમ્  ૯ 
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 એતનસ્મિ ્અમ્તર ેરામ િાશ્યપો અનનિ સમ પ્રપ:  

 અનતત્યા સનિતો રામ તીપ્યમાિ ઇવ ઓિસા  ૧0 

 તેવી સિાયો પિવાિ ્નતવ્યમ્ વષુ સિસ્રિમ્   

 વ્રતમ્ સમાપ્ય વરતમ્ તમષ્ટાવ મતમસૂતિમ્  ૧૧ 

 તપોમય0 તપોરાનર્મ્ તપોમૂનતુમ્ તપાત્મિમ્   

 તપસા ત્વામ્ સમતપ્તેિ પશ્યાનમ પમરુષોિમમ્  ૧૨ 

 ર્રીર ેતવ પશ્યાનમ િિત્ સવુ નમત0 પ્રપો    

 ત્વમ્ અિાનત: અનિતેશ્ય: ત્વામ્ અિમ્ ર્રણમ્ િત:  ૧૩ 

 તમ્ ઉવાચ િનર: પ્રીત: િાશ્યપમ્ તૂત િલ્મષમ ્  

 વરમ ્વરય પત્રમ્ તે વરા૭િો૭નસ મતમ્ મમ  ૧૪ 

 તત્ શ્રમત્વા વચિમ્ તસ્ય મરીચો િાશ્યપો૭પ્રવીત્  

 અનતત્યા તેવતાિામ્ ચ મમ ચ એવ અિમયાચત:  ૧૫ 

 વર વરત સમપ્રીતો તાતમ મ૭િુનસ સમવ્રત   

 પમત્રત્વમ્ િચ્ચ પિવિ ્અનતત્યા મમ ચા૭િિ  ૧૬ 

 પ્રાતા પવ યવીયાિ્ ત્વમ્ ર્ક્ર સ્ય અસમર સૂતિ   

 ર્ોિા૭૭તાુિામ્ તમ તેવાિામ્ સાિાયયમ્ િતમુ મિુનસ  ૧૭ 

 અયમ ્નસિા૭૭શ્રમો િામ પ્રસાતાત્ તે પનવષ્યનત  

 નસિે િમુનણ તેવેર્ ઉનિષ્ટ પિવિ્ ઇતઃ  ૧૮ 

 અત નવષ્ણમર્ મિાતજેા અનતત્યામ્ સમજાયત  

 વામિમ્ રૂપમ્ આસ્તાય વૈરોચનિમ્ ઉપાિમત્  ૧૯ 

 ત્રીિ્ પાતાિ્ અત નપનક્ષત્વા પ્રનતક્રમહ્ય ચ માિત:  

 આક્રમ્ય લોિાિ્ લોિા૭૭ત્મા સવુ પૂત નિતે રતઃ  ૨0 

 મિેન્ત્રાય પમિઃ પ્રાતાત્ નિયમ્ય પનલમ્ ઓિસા  

 ત્રૈલોક્યમ્ સ મિા તજેા શ્ચકે્ર ર્ક્ર વર્મ્ પમિઃ  ૨૧ 

 તેિ એષ પૂવુમ્ આક્રાન્ત આશ્રમઃ શ્રમ િાર્િઃ  

 મયા૭નપ પક્ત્યા તસ્ય એવ વામિ સ્ય ઉપપમજ્યતે  ૨૨ 

  એિમ્ આશ્રમમ્ આયાનન્ત રાક્ષસા નવનિ િાનરણઃ  

  અત્ર તે પમરુષ વ્યાક્ર િન્તવ્યા તમષ્ટ ચાનરણઃ  ૨૩ 
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  અત્ય િચ્ચામિે રામ નસિાશ્રમમ્ અિમિમમ્  

  તત્ આશ્રમ પતમ્ તાત તવા૭નપ તત્ યતા મમ  ૨૪ 

 ઇનત ઉક્ત્વા પરમ પ્રીતો ક્રમ હ્ય રામમ્ સલક્ષ્મણમ્  

 પ્રનવર્િ્ આશ્રમ પતમ્ વ્યરોચત મિા મમનિ :    

 ર્ર્ીવ િત િીિાર: પમિવુસમ સમનન્વત :  ૨૫ 

  તમ્ ત્રમષ્વા મમિયઃ સવે નસિાશ્રમ નિવાનસિઃ  

  ઉત્પત્યોત્પત્ય સિસા નવશ્વાનમત્રમ્ અપિૂયિ્  ૨૬ 

  યતા અિુમ્ ચનક્રર ેપજૂામ્ નવશ્વાનમત્રાય તીમતે  

  તતૈવ રાિ પમત્રાપ્યામ્ અિમવુિ્ અનતનત નક્રયામ્  ૨૭ 

  મમિૂતુમ્ અત નવશ્રાન્તૌ રાિ પમત્રૌ અનરમ્તમૌ  

  પ્રાઞ્િલી મમનિ ર્ાતૂુલમ્ ઊચતૂ રિમ  િન્તિૌ  ૨૮ 

  અત્ય એવ તીક્ષામ્ પ્રનવર્ પત્રમ્ તે મમનિ પમમ્િવ  

  નસિાશ્રમોયમ્ નસિઃ સ્યાત્ સત્યમ ્અસ્તમ વચ સ્તવ  ૨૯ 

  એવમ્ ઉક્તો મિાતજેા નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  

  પ્રનવવેર્ તતા તીક્ષામ્ નિયતો નિયતેનન્ત્રયઃ  ૩0 

  િમમારૌ અનપ તામ્ રાનત્રમ્ ઉનષત્વા સમસમાનિતૌ  

  પ્રપાત િાલે ચ ઉિાય પૂવુમ્ સમ્ત્યામ્ ઉપાસ્ય ચ  ૩૧ 

 સ્પ્રમષ્ટોતિૌ ર્મચી િપ્ય0 સમાપ્ય નિયમેિ ચ   

 િમ ત અનનિિોત્રમ્ આસીિમ્ નવશ્વાનમત્રમ્ અવન્તતામ્  ૩૨ 

 ઇત્યાષ ેશ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    એિોિ   નત્ર0ર્ સ્સિુઃ  

 ત્ત્ર0શ સ્સકક ઃ  

 અત તૌ તેર્િાલજ્ઞૌ રાિ પમત્રૌ અનરમ્તમૌ  

  તેર્ ેિાલે ચ વાક્યજ્ઞો અપ્રૂતામ્ િૌનર્િમ્ વચઃ  ૧ 

  પિવિ ્શ્રોતમમ્ ઇચ્ચાવો યનસ્મિ્ િાલે નિર્ાચરૌ  

  સરક્ષણીયૌ તૌ પ્રહ્મિ ્અનતવતેત તત્ ક્ષણમ્  ૨ 

  એવમ્ પ્રમવાણૌ િાિમ ત્સ્તૌ ત્વરમાણૌ યમયમત્સયા  

  સવે ત ેમમિયઃ પ્રીતાઃ પ્રર્ર્મ્સમ: ન્રમપાત્મિૌ  ૩ 

  અત્ય પ્રપ્રમનત ષટર ાત્રમ્ રક્ષતમ્ રાિવૌ યમવામ્  
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  તીક્ષામ્ િતો નિ એષ મમનિઃ મૌનિત્વમ્ ચ િનમષ્યનત  ૪ 

  તૌ તમ તત્વચિમ્ શ્રમત્વા રાિ પમત્રૌ યર્નસ્વિૌ  

  અનિત્રૌ ષટ્ અિો રાત્રમ્ તપો વિમ્ અરક્ષતામ્  ૫ 

  ઉપાસામ્ ચક્રતમ: વીરૌ મિૌ પરમ તનન્વિૌ  

  રરક્ષતમર્ મમનિવરમ્ નવશ્વાનમત્રમ્ અનરમ્તમૌ  ૬ 

  અત િાલે િતે તનસ્મિ્ ષષ્ટ ે  અિનિ સમાિતે  

  સૌનમત્રમ્ અપ્રવીત્ રામો યિો પવ સમાનિતઃ  ૭ 

  રામ સ્ય એવમ્ પ્રમવાણ સ્ય ત્વનરત સ્ય યમયમત્સયા  

  પ્રિજ્વાલ તતો વેનતઃ સોપાત્યાય પમરોનિતા  ૮ 

  સ તપુ ચમસ સ્રમક્કા સ સનમત્ િમસમમોચ્ચયા   

  નવશ્વાનમત્રેણ સનિતા વેનત િુજ્વાલ સ રુનત્વજા  ૯ 

  મન્ત્રવત્ ચ યતા ન્યાયમ્ યજ્ઞો   અસૌ સમ્પ્રવતુતે  

  આિારે્ ચ મિાિ ્ર્પ્તઃ પ્રાતમર્ આસીત્ પયાિિઃ  ૧0 

  આવાયુ િિિમ્ મેિો યતા પ્રાવ્રમનષ નિિુતઃ  

  તતા માયામ્ નવિમવાુણૌ રાક્ષસૌ અપ્યતાવતામ્  ૧૧ 

  મારીચ શ્ચ સમપાિમ  શ્ચ તયો: અિમચરા સ્તતા  

  આિમ્ય પીમ સમ્િાર્ા રુનતર ઓિાિ્ અવાસ્રમિિ ્ ૧૨ 

  તામ્ તેિ રુનતર ઔિેણ વેનતર્ િજ્જ્વાલ મનમ્ટતા   

  સિસા અનપત્રમતો રામ: તાિ્ અપશ્યત્ તતો નતનવ   ૧૩ 

  તૌ આપતન્તૌ સિસા ત્રમષ્વા રાજીવ લોચિઃ  

  લક્ષ્મણમ્ તમ અનપ સમ્પ્રેક્ષ્ય રામો વચિમ્ અપ્રવીત્  ૧૪ 

  પશ્ય લક્ષ્મણ તમવ્રમુિાિ્ રાક્ષસાિ્ નપનર્ત અર્િાિ્  

  માિવા૭સ્ત્ર સમાતૂતાિ્ અનિલેિ યતા િિાિ્  ૧૫ 

  માિવમ્ પરમોતારમ્ અસ્ત્રમ્ પરમ પાસ્વરમ ્ 

  નચકે્ષપ પરમ ક્રમિો મારીચ ઉરનસ રાિવઃ  ૧૬ 

  સ તેિ પરમા૭સ્ત્રેણ માિવેિ સમાનિતઃ  

  સમ્પૂણુમ્ યોિિ ર્તમ્ નક્ષપ્તઃ સાિર સમ્પ્લવ ે ૧૭ 

  નવચેતિમ્ નવિૂણુન્તમ્ ર્ીતેષમ પલ પીનટતમ્  
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  નિરસ્તમ્ ત્રમશ્ય મારીચમ્ રામો લક્ષ્મણમ્ અપ્રવીત્  ૧૮ 

  પશ્ય લક્ષ્મણ ર્ીતેષમમ ્માિવમ્ તમુ સનમ્િતમ્  

  મોિનયત્વા િયનત એિમ્ િ ચ પ્રાણૈર્ નવયમજ્યત  ૧૯ 

  ઇમાિ્ અનપ વનતષ્યાનમ નિક્રમુણાિ્ તમષ્ટ ચાનરણઃ  

  રાક્ષસાિ ્પાપ િમુસ્તાિ્ યજ્ઞ નિાિ્ રુનતર અર્િાિ્  ૨0 

  સ0ક્રમહ્ય અસ્ત્રમ્ તતો રામો નતવ્યમ્  આનિેયમ ્અત્પમતમ્   

  સમપાિમ  ઉરનસ નચકે્ષપ સ નવિઃ પ્રાપતત્ પમનવ  ૨૧ 

  ર્ેષાિ્ વાયવ્યમ ્આતાય નિિિાિ મિાયર્ાઃ  

  રાિવઃ પરમોતારો મમિીિામ્ મમતમ્ આવિિ્  ૨૨ 

  સ િત્વા રાક્ષસાિ્ સવાુિ્ યજ્ઞ નિાિ્ રિમ  િન્તિઃ  

  રુનષનપઃ પૂનિત: તત્ર યતેન્ત્રો નવિયે પમરા  ૨૩ 

  અત યજે્ઞ સમાપ્તે તમ નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  

  નિર્ ઈનતિા નતર્ો ત્રમષ્વા િાિમ ત્સ્તમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૨૪ 

  ક્રમતા૭તો   અનસ્મ મિાપાિો ક્રમતમ્ િમરુ વચ: ત્વયા  

  નસિા૭૭શ્રમમ્ ઇતમ્ સત્યમ ્ક્રમતમ્ રામ મિાયર્ઃ   

  સ નિ રામમ્ પ્રર્સ્ય એવમ્ તાપ્યામ્ સમ્ત્યામ્ ઉપાિમત્  ૨૫ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    નત્ર0ર્ સ્સિુઃ  

 એક ત્ત્ર0શ સ્સકક ઃ  

 અત તામ્ રિિીમ્ તત્ર ક્રમતાતૌ રામ લક્ષ્મણૌ  

  ઊષતમ: મમનતતૌ વીરૌ પ્રહ્રમષ્ટ ેિ અન્તરાત્મિા  ૧ 

  પ્રપાતાયામ્ તમ ર્વુયાુમ્ ક્રમ ત પૌવા૭ુનહ્ણિ નક્રયૌ  

  નવશ્વાનમત્રમ્ રુષીમ્ ચ અન્યાિ્ સનિતૌ અનપિક્મતમઃ  ૨ 

  અનપવાત્ય મમનિ શ્રેષ્ટમ્ જ્વલન્તમ્ ઇવ પાવિમ્  

  ઊચતમ: મતમરોતારમ્ વાક્યમ્ મતમર પાનષણૌ  ૩ 

  ઇમૌ સ્મ મમનિ ર્ાતૂુલ નિમ્િરૌ સમમપનસ્તતૌ  

  આજ્ઞાપય યતેષ્ટમ્ વૈ ર્ાસિમ્ િરવાવ નિમ્  ૪ 

  એવમ્ ઉક્તા તત સ્તાપ્યામ્ સવુ એવ મિષુયઃ  

  નવશ્વાનમત્રમ્ પમરસ્ક્રમ ત્ય રામમ્ વચિમ્ અપ્રમવિ્  ૫ 
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  મૈનતલ સ્ય િર શ્રેષ્ટ િિિ સ્ય પનવષ્યનત  

  યજ્ઞઃ પરમ તનમુષ્ટ સ્તત્ર યાસ્યામિે વયમ્  ૬ 

  ત્વમ્ ચૈવ િર ર્ાતૂુલ સિ અસ્માનપ: િનમષ્યનસ  

  અત્પમતમ્ ચ તિમ રત્નમ ્તત્ર ત્વમ્ ત્રષ્ટમ મ્ અિુનસ  ૭ 

  તત્ નિ પૂવુમ્ િર શ્રેષ્ટ તિમ્ સતનસ તૈવતૈઃ  

  અપ્રમેય પલમ્ િોરમ્ મિે પરમ પાસ્વરમ ્ ૮ 

  િ અસ્ય તેવા િ િન્તવાુ િ અસમરા િ ચ રાક્ષસાઃ  

  િતમુમ્ આરોપણમ્ ર્ક્તા િ િતમ્ચિ માિમષાઃ  ૯ 

  તિમષસ્ય તસ્ય વીયુમ ્નિ નિજ્ઞાસન્તો મિીનક્ષતઃ  

  િ ર્ેિમ ર્ આરોપનયતમમ્ રાિ પમત્રા મિાપલાઃ  ૧0 

  તત્ તિમ: િર ર્ાતૂુલ મૈનતલ સ્ય મિાત્મિઃ  

  તત્ર ત્રક્ષ્યનસ િાિમ ત્સ્ત યજ્ઞમ્ ચ અત્પમત તર્ુિમ્  ૧૧ 

  તત્ નિ યજ્ઞ પલમ્ તેિ મૈનતલેિ ઉિમમ્ તિમઃ  

  યાનચતમ્ િર ર્ાતૂુલ સમિાપમ્ સવુ તૈવતૈઃ  ૧૨ 

  આયાિપૂતમ્ ન્રમપતેઃ તસ્ય વેશ્મનિ રાિવ   

  અનચુતમ ્નવનવતૈ િુમ્તૈ તૂુપૈ શ્ચા૭િરુ િનમ્તનપ:  ૧૩ 

  એવમ્ ઉક્ત્વા મમનિવરઃ પ્રસ્તાિમ્ અિરોત્ તતા  

  સ રુનષ  સમ્િઃ સિાિમ ત્સ્ત આમન્ય વિ તેવતાઃ  ૧૪ 

  સ્વનસ્ત વોસ્તમ િનમષ્યાનમ નસિઃ નસિા૭૭શ્રમાત્ અિમ્  

  ઉિર ેજાહ્નવી તીર ેનિમવન્તમ્ નર્લોચ્ચયમ્  ૧૫ 

  પ્રતનક્ષણમ્ તતઃ ક્રમ ત્વા નસિાશ્રમમ્ અિમિમમ્  

  ઉિરામ્ નતર્મ્ ઉનિશ્ય પ્રસ્તાતમમ્ ઉપચક્રમે  ૧૬ 

  તમ્ વ્રિન્તમ્ મમનિવરમ્ અન્વિાત્ અિમસાનરણામ્  

  ર્િટી ર્ત માત્રમ્ તમ પ્રયાણે પ્રહ્મ વાનતિામ્  ૧૭ 

  રમિ પનક્ષ િણા શ્ચૈવ નસિાશ્રમ નિવાનસિઃ  

  અિમિક્મમર્ મિાત્માિમ્ નવશ્વાનમત્રમ્ મિા મમનિમ્  

 નિવતુયા માસ તત: સ પનક્ષ સમ્િાિ્ રમિાિ૭નપ  ૧૮ 

  તે િત્વા તૂરમ ્અત્વાિમ્ લમ્પમાિે નતવાિર ે 
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  વાસમ્ ચક્રમ ર્ મમનિ િણાઃ ર્ોણા િૂલે સમાનિતાઃ  ૧૯ 

  તે   અસ્તમ્ િતે નતિિર ેસ્િાત્વા િમ ત િમ તાર્િાઃ  

  નવશ્વાનમત્રમ્ પમરસ્ક્રમ ત્ય નિષેતમર્ અનમત ઓિસઃ  ૨0 

  રામોનપ સિ સૌનમનત્ર: મમિીમ્ તાિ્ અનપપજૂ્ય ચ  

  અક્રતો નિષસાતા૭ત નવશ્વાનમત્ર સ્ય તીમતઃ  ૨૧ 

  અત રામો મિાતજેા નવશ્વાનમત્રમ્ મિા મમનિમ્  

  પપ્રચ્ચ મમનિ ર્ાતૂુલમ્ િૌતૂિલ સમનન્વતઃ  ૨૨ 

  પિવિ ્િ: િમ અયમ્ તેર્ઃ સરમિ વિ ર્ોનપતઃ  

  શ્રોતમમ્ ઇચ્ચાનમ પત્રમ્ તે વક્તમમ્ અિુનસ તત્ત્વતઃ  ૨૩ 

 ચોનતતો રામ વાક્યેિ િતયા માસ સમવ્રતઃ  

 તસ્ય તેર્ સ્ય નિનિલમ્ રુનષ મત્યે મિાતપાઃ  ૨૪ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    એિ નત્ર0ર્ સ્સિુઃ 

 વિા ત્ત્ર0શ સ્સકક ઃ  

 પ્રહ્મયોનિર્ મિાિ્ આસીત્ િમર્ો િામ મિાતપાઃ  

 અનનલષ્ટ વ્રત તમુજ્ઞ: સજ્જિ પ્રનતપિૂિ:  ૧  

 સ મિાત્મા િમલીિાયામ્ યમક્તાયામ્ સમમિા પલાિ્  

 વૈતપ્યાુમ્ િિયા માસ ચતમરઃ સત્રમર્ાિ્ સમતાિ્  ૨ 

 િમર્ામ્પમ ્િમર્િાપમ્ ચ આતૂતરુિસમ્ વસમમ્  

 તીનપ્ત યમક્તાિ્ મિો ત્સાિાિ્ ક્ષત્ર તમુ નચિીષુયા  ૩ 

 તાિ્ ઉવાચ િમર્ઃ પમત્રાિ્ તનમુષ્ટાિ્ સત્ય વાનતિઃ  

 નક્રયતામ્ પાલિમ્ પમત્રા તમુમ્ પ્રાપ્સ્યત પમષ્િલમ્  ૪   

 િમર્ સ્ય વચિમ્ શ્રમત્વા ચત્વારો લોિ સમ્મતાઃ  

 નિવેર્મ્ ચનક્રર ેસવે પમરાણામ્ ન્રમવરા: તતા  ૫ 

 િમર્ામ્પ સ્તમ મિાતજેાઃ િૌર્ામ્પીમ્ અિરોત્ પમરીમ્  

 િમર્િાપ સ્તમ તમાુત્મા પરમ્ ચકે્ર મિોતયમ્  ૬ 

 આતૂતુરિસો રામ તમાુરણ્યમ્ મિીપનતઃ  

 ચકે્ર પમર વરમ ્રાજા વસમશ્ચકે્ર નિનરવ્રિમ્  ૭ 

 એષા વસમમતી રામ વસો: તસ્ય મિાત્મિઃ  
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 એતે ર્ૈલ વરાઃ પઞ્ચ પ્રિાર્ન્તે સમન્તતઃ  ૮ 

 સમમાિતી િતી રમ્યા માિતાિ્ નવશ્રમતા યયૌ  

 પઞ્ચાિામ્ ર્ૈલ મમક્યાિામ્ મત્યે માલા ઇવ ર્ોપતે  ૯ 

  સ એષા નિ માિતી રામ વસો: તસ્ય મિાત્મિઃ  

  પૂવા૭ુનપ ચનરતા રામ સમકે્ષત્રા સસ્ય માનલિી  ૧0 

  િમર્િાપ સ્તમ રાિનષુઃ િન્યા ર્તમ ્અિમિમમ્  

  િિયા માસ તમાુત્મા ક્રમતાચ્યામ્ રિમ  િન્તિ  ૧૧ 

  તા: તમ યૌવિ ર્ાનલન્યો રૂપવત્યઃ સ્વલમ્ક્રમતાઃ  

  ઉત્યાિ પૂનમમ્ આિમ્ય પ્રાવ્રમષીવ ર્તહ્રતાઃ  ૧૨ 

  િાયન્ત્યો ન્રમત્યમાિા શ્ચ વાતયન્ત્ય શ્ચ રાિવ  

  આમોતમ ્પરમમ્ િક્મમ: વર આપરણ પૂનષતાઃ  ૧૩ 

  અત તા: ચારુ સવાુ૭ઙ્ક્ક્યો રૂપેણ અપ્રનતમા પમનવ  

  ઉત્યાિ પૂનમમ્ આિમ્ય તારા ઇવ િિા૭ન્તર ે ૧૪ 

  તાઃ સવુિમણ સમ્પન્ના રૂપ યૌવિ સમ્યમતાઃ  

  ત્રમષ્વા સવાુત્મિો વાયમ: ઇતમ્ વચિમ્ અપ્રવીત્  ૧૫ 

  અિમ્ વઃ િામયે સવા ુપાયાુ મમ પનવષ્યત  

  માિમષ: ત્યજ્યતામ્ પાવો તીિુમ્ આયમ: અવાપ્સ્યત  ૧૬ 

  ચલમ ્નિ યૌવિમ્ નિત્યમ્ માિમષેષમ નવર્ેષત:  

  અક્ષયયમ્ યૌવિમ્ પ્રાપ્તૌ અમયુ શ્ચ પનવષ્યતઃ  ૧૭ 

  તસ્ય તત્ વચિમ્ શ્રમત્વા વાયો: અનનલષ્ટ િમુણઃ  

  અપિાસ્ય તતો વાક્યમ્ િન્યા ર્તમ ્અતા૭પ્રવીત્  ૧૮ 

  અન્ત: ચરનસ પૂતાિામ્ સવેષામ્ ત્વમ્ સમરોિમ  

  પ્રપાવજ્ઞા: ચ તે સવાુઃ નિમ્ અસ્માિ્ અવમન્યસે  ૧૯ 

  િમર્િાપ સમતાઃ  તેવમ્ સવાુઃ સમસ્તા  સમરોિમ  

  સ્તાિાત્ ચ્ચ્યાવનયતમમ્ તેવમ્ રક્ષામ: તમ તપો વયમ્  ૨0 

  મા પૂત્ સ િાલો તમમેતઃ નપતરમ્ સત્ય વાનતિમ ્ 

  િ અવમન્યસ્વ સ્વતમેણ સ્વયમ્ વરમ ્ઉપાસ્મિે  ૨૧ 

  નપતા નિ પ્રપમ: અસ્માિમ્ તૈવતમ્ પરમમ્ નિ સઃ  
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  યસ્ય િો તાસ્યનત નપતા સ િો પતા ુપનવષ્યનત  ૨૨ 

  તાસામ્ તત્ વચિમ્ શ્રમત્વા વાયમઃ પરમ િોપિઃ  

  પ્રનવશ્ય સવુ િાત્રાનણ પપઞ્િ પિવાિ્ પ્રપમઃ  ૨૩ 

  તાઃ િન્યા વાયમિા પનિા નવનવર્મ: ન્રમપતે: ક્રમિમ્  

  પ્રાપતિ ્પમનવ સમ્પ્રામ્તા: સ લજ્જ સ્સા૭સ્સ્ર લોચિા:  ૨૪ 

  સ ચ તા તનયતા તીિા: િન્યા: પરમ ર્ોપિા:  

  ત્રમષ્વા પનિા સ્તતા રાજા સમ્પ્રાન્ત ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૨૫ 

  નિમ્ ઇતમ્ િત્યતામ્ પમયઃ િો તમુમ્ અવમન્યતે  

  િમ પ્જા: િેિ ક્રમતા સ્સવા ુવેષ્ટન્ત્યો િા૭નપપાષત  

   એવમ્ રાજા નવનિશ્વશ્ય સમાનતમ્ સમ્તતે તત:  ૨૬ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ત્વા નત્ર 0ર્ સ્સિુઃ  

  ત્રય ત્િમ્શ સ્સકક ઃ   

  તસ્ય તત્વચિમ્ શ્રમત્વા િમ ર્િાપ   સ્ય તીમતઃ  

  નર્રોનપ :  ચરણૌ સ્પ્રમષ્વા િન્યા ર્તમ ્અપાષત  ૧ 

  વાયમઃ સવાુ૭૭ત્મિો રાિિ ્પ્રતષુનયતમમ્ ઇચ્ચનત  

  અર્મપમ્ માિુમ્ આસ્તાય િ તમુમ્ પ્રત્યવેક્ષતે  ૨ 

  નપત્રમમત્યઃ સ્મ પત્રમ્ તે સ્વચ્ચન્તે િ વયમ્ નસ્તતાઃ  

  નપતરમ ્િો વ્રમણીષ્વ ત્વમ્ યનત િો તાસ્યતે તવ  ૩ 

  તેિ પાપ અિમપન્તેિ વચિમ્ િ પ્રતીચ્ચતા  

  એવમ્ પ્રમવન્ત્યઃ સવાુઃ સ્મ વાયમિા નિિતા પ્રમર્મ્  ૪ 

  તાસામ્ ત ત્વચિમ્ શ્રમત્વા રાજા પરમ તાનમુિઃ  

  પ્રત્યમવાચ મિાતજેાઃ િન્યા ર્તમ્ અિમિમમ્  ૫ 

  ક્ષાન્તમ્ ક્ષમાવતામ્ પમયઃ િતુવ્યમ્ સમમિત્ ક્રમતમ્  

  ઐિમત્યમ ્ઉપાિમ્ય િમલમ્ ચ અવેનક્ષતમ્ મમ  ૬ 

  અલમ્િારો નિ િારીણામ્ ક્ષમા તમ પમરુષ સ્ય વા  

  તમષ્િરમ ્તત્ ચ વઃ ક્ષાન્તમ્ નત્રતર્ેષમ નવર્ેષતઃ  ૭ 

  યાત્રમર્ી: વઃ ક્ષમા પમયઃ સવાુસામ્ અનવર્ેષતઃ  

  ક્ષમા તાિમ્ ક્ષમા યજ્ઞઃ ક્ષમા સત્યમ ્ચ પમનત્રિાઃ  ૮ 
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  ક્ષમા યર્ઃ ક્ષમા તમુઃ ક્ષમાયામ્ નવનષ્ટતમ્ િિત્  

  નવસ્રમજ્ય િન્યાઃ િાિમ ત્સ્ત રાજા નત્રતર્ નવક્રમઃ  ૯ 

  મન્ત્રજ્ઞો મન્ત્રયા માસ પ્રતાિમ્ સિ મનન્ત્રનપઃ  

  તેર્ ેિાલે ચ િતુવ્યમ્ સત્રમર્ે પ્રનતપાતિમ્  ૧0 

  એતનસ્મ ન્નેવ િાલે તમ ચૂળી િામ મિા મમનિઃ  

  ઊત્વુરતેાઃ ર્મપાચારો પ્રાહ્મમ્ તપ ઉપાિમત્  ૧૧ 

  તપ્યન્તમ્ તમ્ રુનષમ ્તત્ર િન્તવી પયમુપાસતે  

  સોમતા િામ પત્રમ્ તે ઊનમુળા તિયા તતા  ૧૨ 

  સા ચ તમ્ પ્રણતા પૂત્વા ર્મશૂ્રષણ પરાયણા  

  ઉવાસ િાલે તનમુષ્ટા તસ્યાસ્ તમષ્ટો   અપવત્ િમરુઃ  ૧૩ 

  સ ચ તામ્ િાલ યોિેિ પ્રોવાચ રિમ  િન્તિ  

  પનરતમષ્ટોનસ્મ પત્રમ્ તે નિમ્ િરોનમ તવ નપ્રયમ્  ૧૪ 

  પનરતમષ્ટમ્ મમનિમ્ જ્ઞાત્વા િન્તવી મતમર સ્વરા  

  ઉવાચ પરમ પ્રીતા વાક્યજ્ઞા વાક્ય િોનવતમ્  ૧૫ 

  લક્ષ્મ્યા સમમનતતો પ્રાહ્મ્યા પ્રહ્મપૂતો મિાતપાઃ  

  પ્રાહ્મણે તપસા યમક્તમ્ પમત્રમ્ ઇચ્ચાનમ તાનમુિમ્  ૧૬ 

  અપનત શ્ચ અનસ્મ પત્રમ્ તે પાયાુ ચ અનસ્મ િ િસ્યનચત્  

  પ્રાહ્મણે ઉપિતાયા: ચ તાતમમ્ અિુનસ મે સમતમ્  ૧૭ 

  તસ્યાઃ પ્રસન્નો પ્રહ્મનષુ: તતૌ પમત્રમ્ અિમિમમ્  

  પ્રહ્મ તિ ઇનત ક્યાતમ્ માિસમ્ ચૂનળિઃ સમતમ્  ૧૮ 

  સ રાજા પ્રહ્મતિ સ્તમ પમરીમ્ અત્યવસત્ તતા  

  િાનમ્પલ્યામ્ પરયા લક્ષ્મ્યા તેવ રાિો યતા નતવમ્  ૧૯ 

  સ પમનિમ્ ક્રમતવાિ્ રાજા િમર્િાપઃ સમતાનમુિઃ  

  પ્રહ્મતિાય િાિમ ત્સ્ત તાતમમ્ િન્યા ર્તમ્ તતા  ૨0 

  તમ્ આિૂય મિાતજેા પ્રહ્મતિમ્ મિીપનતઃ  

  તતૌ િન્યા ર્તમ ્રાજા સમપ્રીતે િ અન્તરાત્મિા  ૨૧ 

  યતા ક્રમમ્ તતઃ પાનણમ્ િક્રાિ રિમ  િન્તિ  

  પ્રહ્મતિો મિીપાલ સ્તાસામ્ તેવપનત: યતા  ૨૨ 
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  સ્પ્રમષ્ટ માત્રે તતઃ પાણૌ નવિમ પ્જા નવિત જ્વરાઃ  

  યમક્તાઃ પરમયા લક્ષ્મ્યા પપમઃ િન્યા ર્તમ ્તતા  ૨૩ 

  સ ત્રમષ્વા વાયમિા મમક્તાઃ િમ ર્િાપો મિીપનતઃ  

  પપૂવ પરમ પ્રીતો િષુમ્ લેપે પમિઃ પમિઃ  ૨૪ 

  ક્રમતોત્વાિમ્ તમ રાજાિમ્ પ્રહ્મતિમ્ મિીપનતઃ  

  સ તારમ્ પ્રેષયા માસ સોપાત્યાય િણમ્ તતા  ૨૫ 

  સોમતા૭નપ સમસમ્હ્રમષ્ટા પમત્ર સ્ય સત્રમર્ીમ્ નક્રયામ્  

  યતા ન્યાયમ્ ચ િન્તવી સ્િમષા: તાઃ પ્રત્યિન્તત  

 સ્પ્રમષ્વા સ્પ્રમષ્વા ચ તા: િન્યા: િમર્િાપમ્ પ્રર્સ્ય ચ  ૨૬ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ત્રય નસ્ત્રમ્ર્ સ્સિુઃ 

 ચતુ ત્િમ્શ સ્સકક ઃ  

  ક્રમત ઉત્વાિે િતે તનસ્મિ્ પ્રહ્મતિે ચ રાિવ  

  અપમત્રઃ પમત્ર   લાપાય પૌત્રીમ્ ઇનષ્ટમ્ અિલ્પયત્  ૧ 

  ઇષ્ટ્યામ્ તમ વતુમાિાયામ્ િમર્િાપમ્ મિીપનતમ્  

  ઉવાચ પરમ   પ્રીતઃ િમર્ો પ્રહ્મ સમત   સ્તતા  ૨ 

  પમત્ર : તે સત્રમર્ઃ પમત્ર પનવષ્યનત સમતાનમુિઃ  

  િાનતમ્ પ્રાપ્સ્યનસ તેિ ત્વમ્ િીનતુમ્ લોિે ચ ર્ાશ્વતીમ્  ૩ 

  એવમ્ ઉક્ત્વા િમર્ો રામ િમર્િાપમ્ મિીપનતમ્  

  િિામ આિાર્મ્ આનવશ્ય પ્રહ્મ લોિમ્ સિાતિમ્  ૪ 

  િસ્યનચત્ તમ અત િાલ સ્ય િમર્િાપ સ્ય તીમતઃ  

  િજે્ઞ પરમ   તનમુષ્ટો િાનત:   ઇનત એવ િામતઃ  ૫ 

  સ નપતા મમ િાિમ ત્સ્ત િાનતઃ પરમ તાનમુિઃ  

  િમર્ વમ્ર્ પ્રસૂતોનસ્મ િૌનર્િો રિમ  િન્તિ  ૬ 

  પૂવજુા પનિિી ચા૭નપ મમ રાિવ સમવ્રતા  

  િામ્ના સત્યવતી િામ રુચીિે પ્રનતપાનતતા  ૭ 

  સ ર્રીરા િતા સ્વિુમ્ પતાુરમ્ અિમવનતુિી  

  િૌનર્િી પરમોતારા સા પ્રવ્રમિા ચ મિા િતી  ૮ 

 નતવ્યા પમણ્ય ઉતિા રમ્યા નિમવન્તમ્ ઉપાનશ્રતા  
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 લોિ સ્ય નિત િામા૭તુમ્ પ્રવ્રમિા પનિિી મમ  ૯ 

 તતોિમ્ નિમવ ત્પાશ્વે વસાનમ નિયતઃ સમિમ્  

 પનિન્યાઃ સ્િેિ સમ્યમક્તઃ િૌનર્ક્યા રિમ  િન્તિ  ૧0 

 સા તમ સત્યવતી પમણ્યા સત્યે તમે પ્રનતનષ્ટતા  

 પનતવ્રતા મિા પાિા િૌનર્િી સનરતામ્ વરા  ૧૧ 

 અિમ્ નિ નિયમાત્ રામ નિત્વા તામ્ સમમપાિતઃ  

 નસિાશ્રમમ્ અિમપ્રાપ્ય નસિોનસ્મ તવ તિેસા  ૧૨ 

 એષા રામ મમ ઉત્પનિઃ સ્વસ્ય વમ્ર્ સ્ય િીનતુતા  

 તેર્ સ્ય ચ મિા પાિો યિ્ મામ્ ત્વમ્ પનરપ્રમચ્ચનસ  ૧૩ 

 િતો   અતુ રાત્રઃ િાિમ ત્સ્ત િતાઃ િતયતો મમ  

 નિત્રામ્ અપ્યેનિ પત્રમ્ તે મા પૂત્ નવનિોઅત્વનિ ઇિ િઃ  ૧૪ 

 નિષ્પન્તા: તરવઃ સવે નિલીિા રમિ પનક્ષણઃ  

 િૈરે્િ તમસા વ્યાપ્તા નતર્ શ્ચ રિમ  િન્તિ  ૧૫ 

 ર્િૈ: નવયમજ્યતે સમ્ત્યા િપો િેત્રૈ: ઇવ આવ્રમતમ્  

 િક્ષત્ર તારા િિિમ્ જ્યોનતનપુ: અવપાસતે  ૧૬ 

 ઉનિષ્ટનત ચ ર્ીતામ્ર્મઃ ર્ર્ી લોિ તમો િમતઃ  

 હ્લાતયિ્ પ્રાનણિામ્ લોિે મિાનમ્સ પ્રપયા નવપો  ૧૭ 

 િૈર્ાનિ સવુ પૂતાનિ પ્રચરનન્ત તત સ્તતઃ  

 યક્ષ રાક્ષસ સમ્િા શ્ચ રૌત્રા શ્ચ નપનર્ત અર્િાઃ  ૧૮ 

 એવમ્ ઉક્ત્વા મિાતજેા નવરરામ મિા મમનિઃ  

 સાતમ સાનત્વનત તમ્ સવે મમિયો: નિ અપ્ય પિૂયિ્  ૧૯ 

 િમ નર્િાિામ્ અયમ્ વમ્ર્ો મિાિ્ તમુપર સ્તતા  

 પ્રહ્મોપમા મિાત્માિ: િમર્ વમ્શ્યા િરોિમા:  ૨0 

 નવર્ેષેણ પવાિ ્એવ નવશ્વાનમત્રો મિા યર્ા:  

 િૌનર્િી સનરતામ્ શ્રેષ્ટા િમ લો ત્યોતિરી તવ  ૨૧ 

 ઇનત ત:ૈ મમનિ ર્ાતૂુલૈ: પ્રર્સ્ત: િમ નર્િા૭૭ત્મિ:   

 નિત્રામ્ ઉપાિમત્ શ્રીમાિ્ અસ્તમ્િત ઇવ અમ્ર્મમાિ્  ૨૨ 

 રામોનપ સિ સૌનમનત્રઃ નિનમ્ચત્ આિત નવસ્મયઃ  
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 પ્રર્સ્ય મમનિ ર્ાતૂુલમ્ નિત્રામ્ સમમપ સેવતે  ૨૩ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ચતમ નસ્ત્રમ્ર્ સ્સિુઃ  

 પમ્ચ ત્ત્રમ્શ સ્સકક ઃ  

 ઉપાસ્ય રાનત્ર ર્ેષમ્ તમ ર્ોણા િૂલે મિનષુનપઃ  

 નિર્ાયામ્ સમપ્રપાતાયામ્ નવશ્વાનમત્રોપ્યપાષત  ૧ 

 સમપ્રપાતા નિર્ા રામ પૂવાુ સમ્ત્યા પ્રવતુતે  

 ઉનિષ્ટ ઉનિષ્ટ પત્રમ્ તે િમિાય અનપરોચય  ૨ 

 તત્ શ્રમત્વા વચિમ્ તસ્ય ક્રમ ત્વા પૌવાુનહ્ણિીમ્ નક્રયામ્  

 િમિમ્ રોચયા માસ વાક્યમ્ ચ ઇતમ્ ઉવાચ િ  ૩ 

 અયમ ્ર્ોણઃ ર્મપ િલો િાતઃ પમનલિ મનણ્ટતઃ  

  િતરણે પતા પ્રહ્મિ ્સમ્તનરષ્યામિે વયમ્  ૪ 

  એવમ્ ઉક્ત સ્તમ રામેણ નવશ્વાનમત્રો   અપ્રવીત્ ઇતમ્  

  એષ પન્તા મયા ઉનિષ્ટો યેિ યાનન્ત મિષુયઃ  ૫ 

 એવમ્ ઉક્ત્વા મિષુયો નવશ્વાનમત્રેણ તીમતા   

 પશ્યમ્ત: તે પ્રયાતા વૈ વિાનિ નવનવતાનિ ચ  ૬ 

  તે િત્વા તૂરમ ્અત્વાિમ્ િતે   અતુ નતવસે તતા  

  જાહ્નવીમ્ સનરતામ્ શ્રેષ્ટામ્ તત્રમર્મ: મમનિ સેનવતામ્  ૭ 

  તામ્ ત્રમષ્વા પમણ્ય સનલલામ્ િમ્સ સારસ સેનવતામ્  

  પપૂવમ: મમનતતાઃ સવે મમિયઃ સિ રાિવાઃ  ૮ 

  તસ્યા: તીર ેતત: ચક્રમ : તે આવાસ પનરક્રિમ્  

  તતઃ સ્િાત્વા યતા ન્યાયમ્ સમ્તપ્યુ નપત્રમ તેવતાઃ  ૯ 

  િમ ત્વા ચૈવ અનનિિોત્રાનણ પ્રાશ્યચ અરમતવત્ િનવઃ  

  નવનવર્મ: જાહ્નવી તીર ેર્મચૌ મમનતત માિસાઃ  ૧0 

  નવશ્વાનમત્રમ્ મિાત્માિમ્ પનરવાયુ સમન્તતઃ  

  સમ્પ્રહ્રમષ્ટ મિા રામો નવશ્વાનમત્રમ્ અત અપ્રવીત્  ૧૧ 

  પિવિ ્શ્રોતમમ્ ઇચ્ચાનમ િઙ્કામ્ નત્ર પતિામ્ િતીમ્  

  ત્રૈલોક્યમ્ િતમ્ આક્રમ્ય િતા િત િતી પનતમ્  ૧૨ 

  ચોનતતો રામ વાક્યેિ નવશ્વાનમત્રો મિા મમનિઃ  
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  વ્રમનિમ્ િન્મ ચ િઙ્કાયા વક્તમમ્ એવ ઉપચક્રમે  ૧૩ 

  ર્ૈલેન્ત્રો નિમવાિ્ િામ તાતૂિામ્ આિરો મિાિ્  

  તસ્ય િન્યા ત્વયમ્ રામ રૂપેણ અપ્રનતમમ્ પમનવ  ૧૪ 

  યા મેરુ તમનિતા રામ તયો: માતા સમમત્યમા  

  િામ્ના મિોરમા િામ પત્ની નિમવતઃ નપ્રયા  ૧૫ 

  તસ્યામ્ િઙ્ક ઇયમ ્અપવિ્ જ્યેષ્ટા નિમવતઃ સમતા  

  ઉમા િામ નત્વતીયા અપૂત્ િન્યા તસ્ય એવ રાિવ  ૧૬ 

  અત જ્યેષ્ટામ્ સમરાઃ સવે તેવતા૭તુ નચિીષુયા  

  ર્ૈલેન્ત્રમ્ વરયામાસમ: િઙ્કામ્ નત્ર પતિામ્ િતીમ્  ૧૭ 

  તતૌ તમેણ નિમવાિ્ તિયામ્ લોિ પાવિીમ્  

  સ્વચ્ચન્ત પતિામ્ િઙ્કામ્ ત્રૈલોક્ય નિત િામ્યયા  ૧૮ 

  પ્રનતક્રમહ્ય તતો તેવા: નત્રલોિ નિત િાનરણઃ  

  િઙ્કામ્ આતાય તે   અિચ્ચિ્ ક્રમતાતેિ અન્તરાત્મિા  ૧૯ 

  યા ચ અન્યા ર્ૈલ તમનિતા િન્યા આસીત્ રિમ  િન્તિ  

  ઉક્રમ્ સા વ્રતમ્ આસ્તાય તપ: તેપે તપોતિા  ૨0 

  ઉકે્રણ તપસા યમક્તામ્ તતૌ ર્ૈલવરઃ સમતામ્  

  રુત્રાય અપ્રનતરૂપાય ઉમામ્ લોિ િમસ્ક્રમતામ્  ૨૧ 

  એતે તે ર્ૈલ રાિ સ્ય સમતે લોિ િમસ્ક્રમતે  

  િઙ્કા ચ સનરતામ્ શ્રેષ્ટા ઉમા તેવી ચ રાિવ  ૨૨ 

  એતત્ તે સવુમ્ આક્યાતમ્ યતા નત્ર પતિા િતી  

  િમ્ િતા પ્રતમમ્ તાત િનતમ્ િનતમતામ્ વર  ૨૩ 

  સ એષા સમર િતી રમ્યા ર્ૈલેન્ત્ર સ્ય સમતા તતા   

  સમર લોિમ્ સમારૂટા નવપાપા િલ વાનિિી  ૨૪ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    પમ્ચ નત્રમ્ર્ સ્સિુઃ  

  ષટ્ ત્ત્રમ્શ સ્સકક ઃ  

  ઉક્ત વાક્યે મમિૌ તનસ્મિ્ ઉપૌ રાિવ   લક્ષ્મણૌ  

  પ્રનતિન્ત્ય િતામ્ વીરૌ ઊચતમ: મમનિ પમમ્િવમ્  ૧ 

  તમુ યમક્તમ્ ઇતમ્ પ્રહ્મિ ્િનતતમ્ પરમમ્ ત્વયા  
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  તમનિતમઃ ર્ૈલ રાિ સ્ય જ્યેષ્ટાય વક્તમમ્ અિુનસ  ૨ 

  નવસ્તરમ ્નવસ્તરજ્ઞો   અનસ નતવ્ય માિમષ સમ્પવમ્  

  ત્રીિ્ પતો િેતમિા િેિ પ્લાવયે લ્લોિ પાવિી  ૩ 

  િતમ્ િઙ્કામ્ નત્ર પતિા નવશ્રમતા સનરત્ ઉિમા  

  નત્રષમ લોિેષમ તમુજ્ઞ િમુનપઃ િૈઃ સમનન્વતા  ૪ 

  તતા પ્રમવનત િાિમ ત્સ્તે નવશ્વાનમત્ર: તપો તિઃ  

  નિનિલેિ િતામ્ સવાુમ્ રુનષ મત્યે ન્યવેતયત્  ૫ 

  પમરા રામ ક્રમત ઉત્વાિઃ િીલ િણ્ટો મિા તપાઃ  

  ત્રમષ્વા ચ સ્પ્રમિયા તેવીમ્ મૈતમિા ય ઉપચક્રમે  ૬ 

  નર્નત િણ્ટસ્ય તેવ સ્ય નતવ્યમ્ વષુ ર્તમ ્િતમ્  

  િ ચા૭નપ તિયો રામ તસ્યામ્ આસીત્ પરમ્તપ  ૭ 

  તતો તેવાઃ સમમનત્વનિાઃ નપતામિ પમરોિમાઃ  

  યત્ ઇિ ઉત્પત્યતે પૂતમ્ િ: તત્ પ્રનતસનિષ્યતે  ૮ 

  અનપિમ્ય સમરાઃ સવે પ્રનણપત્ય ઇતમ્ અપ્રમવિ્  

  તેવતેવ મિાતેવ લોિસ્યા૭સ્ય નિતે રત  ૯ 

  સમરાણામ્ પ્રનણપાતેિ પ્રસાતમ્ િતમુમ્ અિુનસ  

  િ લોિા તારનયષ્યનન્ત તવ તિેઃ સમરોિમ  ૧0 

  પ્રાહ્મણે તપસા યમક્તો તેવ્યા સિ તપ શ્ચર  

  ત્રૈલોક્ય નિત િામા૭તુમ્ તિે: તિેનસ તારય  

  રક્ષ સવાુિ ્ઇમા ન્લોિાિ્ િ અલોિમ્ િતમુમ્ અિુનસ  ૧૧ 

  તેવતાિામ્ વચઃ શ્રમત્વા સવુ લોિ મિેશ્વરઃ  

  પાટમ્ ઇનત અપ્રવીત્ સવાુિ્ પમિશ્ચ ઇતમ્ ઉવાચ િ  ૧૨ 

  તારનયષ્યાનમ અિમ્ તિે: તિેનસ એવ સિ ઉમયા  

  નત્રતર્ાઃ પ્રમનતવી ચૈવ નિવાુણમ્ અનતિચ્ચતમ  ૧૩ 

  યત્ ઇતમ્ ક્ષમનપતમ્ સ્તાિાત્ મમ તિેો નિ અિમિમમ્  

  તારનયષ્યનત િ: તત્ મે પ્રમવન્તમ સમર સિમાઃ  ૧૪ 

  એવમ્ ઉક્તા: તતો તેવાઃ પ્રત્યૂચમ: વ્રમષપ ત્વિમ્  

  યત્ તિેઃ ક્ષમનપતમ્ નિ એતત્ તત્ તરા તારનયષ્યનત  ૧૫ 
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  એવમ્ ઉક્તઃ સમરપનતઃ પ્રમમમોચ મિી તલે  

  તિેસા પ્રમનતવી યેિ વ્યાપ્તા સ નિનર િાિિા  ૧૬ 

  તતો તેવાઃ પમિ: ઇતમ્ ઊચમ શ્ચ અત િમ તાર્િમ્  

  પ્રનવર્ ત્વમ્ મિાતિેો રૌત્રમ્ વાયમ સમનન્વતઃ  ૧૭ 

  તત્ અનનિિા પમિ: વ્યાપ્તમ ્સમ્જાતઃ શ્વેત પવુતઃ  

  નતવ્યમ ્ર્રવણમ ્ચૈવ પાવિ આનતત્ય સનન્નપમ ્ ૧૮ 

  યત્ર જાતો મિાતજેાઃ િાનતુિેયો   અનનિસમ્પવઃ  

  અતો મામ્ ચ નર્વમ્ ચૈવ તેવાઃ સનષ ુિણા: તતા  ૧૯ 

  પિૂયા માસમ: અત્યતુમ્ સમપ્રીત મિસ: તતઃ  

  અત ર્ૈલ સમતા રામ નત્રતર્ાિ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૨0 

  સમન્યમ: અર્પત્ સવાુિ્ ક્રોત સરક્ત લોચિા  

  યસ્માિ્ નિવાનરતા ચૈવ સમ્િતા પમત્ર િામ્યયા  ૨૧ 

  અપત્યમ ્સ્વેષમ તારષેમ તસ્માિ્ િ ઉત્પાતનયષ્યત  

  અત્ય પ્રપ્રમનત યમષ્માિમ્ અપ્રજાઃ સન્તમ પત્નયઃ  ૨૨ 

  એવમ્ ઉક્ત્વા સમરાિ ્સવાુિ્ ર્ર્ાપ પ્રમનતવીમ્ અનપ  

  અવિે િ એિ રૂપા ત્વમ્ પિમ  પાયા ુપનવષ્યનસ  ૨૩ 

  િ ચ પમત્ર ક્રમતામ્ પ્રીનતમ ્મત્ ક્રોત િલમષી ક્રમતા  

  પ્રાપ્સ્યનસ ત્વમ્ સમતમમેતે મમ પમત્રમ્ અનિચ્ચતી  ૨૪ 

  તાિ્ સવાુિ ્વ્રીનળતાિ્ ત્રમષ્વા સમરાિ ્સમર પનત: તતા  

  િમિા ય ઉપચક્રામ નતર્મ્ વરુણ પાનલતામ્  ૨૫ 

  સ િત્વા તપ આનતષ્ટત્ પાશ્વે તસ્ય ઉિર ેનિરઃે  

  નિમવત્ પ્રપવે શ્રમઙે્ક સિ તેવ્યા સિ મિેશ્વરઃ  ૨૬ 

  એષ તે નવસ્તરો રામ ર્ૈલ પમયા નિવેનતતઃ  

  િઙ્કાયાઃ પ્રપવમ્ ચૈવ શ્રમણમ મે સિ લક્ષ્મણ:  ૨૭ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ષટ્ નત્રમ્ર્ સ્સિુઃ 

 સપ્ત ત્ત્રમ્શ સ્સકક ઃ  

 તપ્યમાિ ેતપો તેવે તેવાઃ સનષુિણાઃ પમરા  

  સેિાપનતમ્ અપીપ્સન્તઃ નપતામિમ્ ઉપાિમિ્  ૧ 
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  તતો અપ્રમવિ્ સમરાઃ સવે પિવન્તમ્ નપતામિમ્  

  પ્રનણપત્ય  સમરા: સવે સ ઇન્ત્રાઃ સ અનનિપમરોિમાઃ  ૨ 

  યેિ સેિાપનત: તેવ તિો પિવતા પમરા  

  સ તપઃ પરમ્ આસ્તાય તપ્યતે સ્મ સિ ઉમયા  ૩ 

  યત્ અત્ર અિન્તરમ્ િાયુમ્ લોિાિામ્ નિત િામ્યયા  

  સનમ્વતત્સ્વ નવતાિજ્ઞ ત્વમ્ નિ િઃ પરમા િનતઃ  ૪ 

  તેવતાિામ્ વચઃ શ્રમત્વા સવુ લોિ નપતામિઃ  

  સાન્ત્વયિ ્મતમર:ૈ વાક્યૈ: નત્રતર્ાિ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૫ 

  ર્ૈલ પમયા યત્ ઉક્તમ્ તિ્ િ પ્રજાસ્યત પનત્નષમ  

  તસ્યા વચિમ્ અનનલષ્ટમ્ સત્યમ ્એવ િ સમ્ર્યઃ  ૬ 

  ઇયમ ્આિાર્િા િઙ્કા યસ્યામ્ પમત્રમ્ િમ તા૭ર્િઃ  

  િિનયષ્યનત તેવાિામ્ સેિાપનતમ્ અનરમ્તમમ્  ૭ 

  જ્યેષ્ટા ર્ૈલેન્ત્ર તમનિતા માિનયષ્યનત તમ્ સમતમ્  

  ઉમાયા: તત્ પિમ મતમ્ પનવષ્યનત િ સમ્ર્યઃ  ૮ 

  તત્ શ્રમત્વા વચિમ્ તસ્ય ક્રમતાતાુ રિમ  િન્તિ  

  પ્રનણપત્ય સમરાઃ સવે નપતામિમ્ અપિૂયિ્  ૯ 

  તે િત્વા પવુતમ્ રામ િૈલાસમ્ તાતમ મનણ્ટતમ્  

  અનનિમ્ નિયોિયા માસમઃ પમત્રાતુમ્ સવુ તેવતાઃ  ૧0 

  તેવ િાયુમ્ ઇતમ્ તેવ સમાતત્સ્વ િમ તાર્િ  

  ર્ૈલપમયામ્ મિાતિેો િઙ્કાયામ્ તિે ઉત્સ્રમિ  ૧૧ 

  તેવતાિામ્ પ્રનતજ્ઞાય િઙ્કામ્ અપ્યેત્ય પાવિઃ  

  િપુમ ્તારય વૈ તેનવ તેવતાિામ્ ઇતમ્ નપ્રયમ્  ૧૨ 

  તસ્ય ત ત્વચિમ્ શ્રમત્વા નતવ્યમ્ રૂપમ ્અતારયત્  

  સ તસ્યા મનિમામ્ ત્રમષ્વા સમન્તાત્ અવિીયુત  ૧૩ 

  સમન્તત: તતા તેવીમ્ અપ્યનષઞ્ચત પાવિઃ  

  સવુ   સ્રોતાનમ્સ પૂણાુનિ િઙ્કાયા રિમ    િન્તિ  ૧૪ 

  તમ્ ઉવાચ તતો િઙ્કા સવુ   તેવ   પમરોનિતમ્  

  અર્ક્તા તારણે તેવ તવ તિેઃ સમમિતમ્  
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  તહ્યમાિા   અનનિિા તેિ સમ્પ્રવ્યનતત   ચેતિા  ૧૫ 

  અત અપ્રવીત્ ઇતમ્ િઙ્કામ્ સવુ તેવ   િમ તા૭ર્િઃ  

  ઇિ િૈમવતે પાતે િપોયમ ્સનન્નવેશ્યતામ્  ૧૬ 

  શ્રમત્વા તમ અનનિ વચો િઙ્કા તમ્ િપુમ ્અનત પાસ્વરમ ્ 

  ઉત્સસિુ મિાતિે: સ્રોતોપ્યો નિ તતા૭િિ  ૧૭ 

  યત્ અસ્યા નિિુતમ્ તસ્માત્ તપ્ત જામ્પૂિત પ્રપમ્  

  િાઞ્ચિમ્ તરણીમ્ પ્રાપ્તમ્ નિરણ્યમ્ અમલમ્ ર્મપમ્  ૧૮ 

  તારમ્ િાષ્ણાુયસમ્ ચૈવ તૈક્ષ્ણ્યાત્ એવ અનપજાયત  

  મલમ્ તસ્યા પવત્ તત્ર ત્રપમ સીસિમ્ એવ ચ  ૧૯ 

  તત્ એતત્ તરણીમ્ પ્રાપ્ય િાિા તાતમ: અવતુત  

  નિનક્ષપ્ત માત્રે િપે તમ તિેોનપ: અનપર0નિતમ્  ૨0 

  સવુમ્ પવુત સન્નિમ્ સૌવણુમ્ અપવત્ વિમ્  

  જાત રૂપમ ્ઇનત ક્યાતમ્ તતા પ્રપ્રમનત રાિવ  ૨૧ 

  સમવણુમ ્પમરુષ વ્યાક્ર િમ તા૭ર્િ સમ પ્રપમ્  

 ત્રમણ વ્રમક્ષ લતા િમ લ્મમ્ સવુમ્ પવનત િામ્ચિમ્  ૨૨ 

  તમ્ િમમારમ્ તતો જાતમ્ સ ઇન્ત્રાઃ સિ મરુત્િણાઃ  

  ક્ષીર સમ્પાવિ અતાુય ક્રમ નિિાઃ સમયોિયિ્  ૨૩ 

  તાઃ ક્ષીરમ્ જાત માત્રસ્ય ક્રમ ત્વા સમયમ ્ઉિમમ્  

  તતમઃ પમત્રો અયમ ્અસ્માિમ્ સવાુસામ્ ઇનત નિનશ્ચતાઃ  ૨૪ 

  તત સ્તમ તેવતાઃ સવાુઃ િાનતુિેય ઇનત પ્રમવિ્  

  પમત્ર: ત્રૈલોક્ય નવક્યાતો પનવષ્યનત િ સમ્ર્યઃ  ૨૫ 

  તેષામ્ તત્ વચિમ્ શ્રમત્વા સ્િન્નમ્ િપુ પનરસ્રવે  

  સ્િાપયિ્ પરયા લક્ષ્મ્યા તીપ્યમાિમ્ ઇવા૭િલમ્  ૨૬ 

  સ્િન્ત ઇત્ય૭પ્રમવિ્ તેવાઃ સ્િન્નમ્ િપુ પનરસ્રવાત્  

  િાનતુિેયમ ્મિાપાિમ્ િાિમ ત્સ્ત જ્વલિોપમમ્  ૨૭ 

  પ્રાતમપૂુતમ્ તતઃ ક્ષીરમ્ ક્રમ નિિાિામ્ અિમિમમ્  

  ષણ્ણામ્ ષટા૭૭િિો પૂત્વા િક્રાિ સ્તિિમ્ પયઃ  ૨૮ 

  ક્રમિીત્વા ક્ષીરમ્ એિ અહ્ના સમિમમાર વપમ: તતા  
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  અિયત્ સ્વેિ વીયેણ તૈત્ય સૈન્ય િણાિ્ નવપમઃ  ૨૯ 

  સમર સેિા િણ પનતમ્ તત: તમ્ અમલ ત્યમનતમ્  

  અપ્યનષઞ્ચિ ્સમર િણાઃ સમેત્યા૭નનિપમરોિમાઃ  ૩0 

  એષ તે રામ િઙ્કાયા નવસ્તરો અનપનિતો મયા  

  િમમાર સમ્પવ: ચ એવ તન્યઃ પમણ્ય સ્તતૈવ ચ  ૩૧ 

  પક્ત શ્ચ ય: િાનતુિેયે િાિમ સ્ત પમનવ માિવ:   

  આયમષ્માિ ્પમત્ર પૌત્રૈ શ્ચ સ્િમ્ત સાલોક્યતામ્ વ્રિતે્  ૩૨ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    સપ્ત નત્રમ્ર્ સ્સિુઃ  

  અષ્ટ ત્ત્રમ્શ સ્સકક ઃ  

  તામ્ િતામ્ િૌનર્િો રામે નિવેત્ય મતમરા૭ક્ષરમ ્  

  પમિ: એવ અપરમ્ વાક્યમ્ િાિમ ત્સ્તમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૧ 

  અયોત્યા૭નતપનતઃ ર્ૂરઃ પૂવુમ્ આસીત્ િરા૭નતપઃ  

  સિરો િામ તમાુત્મા પ્રજા િામઃ સ ચ અપ્રિઃ  ૨ 

  વૈતપુ તમનિતા રામ િેનર્િી િામ િામતઃ  

  જ્યેષ્ટા સિર પત્ની સા તનમુષ્ટા સત્ય વાનતિી  ૩ 

  અનરષ્ટિેનમ તમનિતા રૂપેણ અપ્રનતમા પમનવ  

  નત્વતીયા સિર સ્ય આસીત્ પત્ની સમમનત સનમ્જ્ઞિા  ૪ 

  તાપ્યામ્ સિ તતા રાજા પત્નીપ્યામ્ તપ્તવાિ્ તપઃ  

  નિમવન્તમ્ સમાસાત્ય પ્રમિમ  પ્રસ્રવણે નિરૌ  ૫ 

  અત વષુ ર્તે પૂણે તપસા આરાનતતો મમનિઃ  

  સિરાય વરમ ્પ્રાતાત્ પ્રમિમ ઃ સત્યવતામ્ વરઃ  ૬ 

  અપત્ય લાપઃ સમમિાિ્ પનવષ્યનત તવા૭િિ  

  િીનતુમ્ ચ અપ્રનતમામ્ લોિે પ્રાપ્સ્યસે પમરુષષુપ  ૭ 

  એિા િિનયતા તાત પમત્રમ્ વમ્ર્િરમ્ તવ  

  ષનષ્ટ ; પમત્ર સિસ્રાનણ અપરા િિનયષ્યનત  ૮ 

  પાષમાણમ્ મિાત્માિમ્  રાિ પત્ન્યૌ પ્રસાત્ય તમ્  

  ઊચતમઃ પરમ પ્રીતે ક્રમત અઞ્િનલ પમટે તતા  ૯ 

  એિઃ િસ્યાઃ સમતો પ્રહ્મિ્ િા પિૂિ્ િિનયષ્યનત  
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  શ્રોતમમ્ ઇચ્ચાવિે પ્રહ્મિ્ સત્યમ્ અસ્તમ વચ: તવ  ૧0 

  તયો: તત્ વચિમ્ શ્રમત્વા પ્રમિમ ઃ પરમ તાનમુિઃ  

  ઉવાચ પરમામ્ વાણીમ્ સ્વચ્ચન્તો અત્ર નવતીયતામ્  ૧૧ 

  એિો વમ્ર્િરો વ અસ્તમ પિવો વા મિા પલાઃ  

  િીનતુમન્તો મિોત્સાિાઃ િા વા િમ્ વરમ ્ઇચ્ચનત  ૧૨ 

  મમિે સ્તમ વચિમ્ શ્રમત્વા િેનર્િી રિમ  િન્તિ  

  પમત્રમ્ વમ્ર્િરમ ્રામ િક્રાિ ન્રમપ સનન્નતૌ  ૧૩ 

  ષનષ્ટ: પમત્ર સિસ્રાનણ સમપણુ પનિિી તતા  

  મિોત્સાિાિ્ િીનતુમતો િક્રાિ સમમનતઃ સમતાિ્  ૧૪ 

  પ્રતનક્ષણમ્ રુનષમ ્ક્રમ ત્વા નર્રસા અનપપ્રણમ્ય ચ  

  િિામ સ્વપમરમ્ રાજા સપાયાુ રિમ  િન્તિ  ૧૫ 

  અત િાલે િતે તનસ્મિ્  જ્યેષ્ટા પમત્રમ્ વ્યજાયત  

  અસમઞ્િ ઇનત ક્યાતમ્ િેનર્િી સિર આત્મિમ્  ૧૬ 

  સમમનત સ્તમ િરવ્યાક્ર િપુ તમમ્પમ્ વ્યજાયત  

  ષનષ્ટઃ પમત્ર સિસ્રાનણ તમમ્પ પેતાત્ નવનિસ્સ્રમતાઃ  ૧૭ 

  ક્રમત પૂણેષમ િમ મ્પેષમ તાય: તાિ્ સમવતુયિ્  

  િાલેિ મિતા સવે યૌવિમ્ પ્રનતપેનતર ે ૧૮ 

  અત તીિેણ િાલેિ રૂપ યૌવિ ર્ાનલિઃ  

  ષનષ્ટઃ પમત્ર સિસ્રાનણ સિર સ્ય અપવિ્ તતા  ૧૯ 

  સ ચ જ્યેષ્ટો િર શ્રેષ્ટ સિર સ્ય આત્મ સમ્પવઃ  

  પાલાિ્ ક્રમિીત્વા તમ િલે સરયવા રિમ  િન્તિ  

  પ્રનક્ષપ્ય પ્રિસિ ્નિત્યમ ્મજ્જત: તાિ્ સમીક્ષ્ય વૈ  ૨0 

  એવમ્ પાપ સમાચાર: સજ્જિ પ્રનતપાતિ:   

  પૌરાણામ્ અનિતે યમક્તઃ પમત્રો નિવાુનસતઃ પમરાત્  ૨૧ 

  તસ્ય પમત્ર :  અમ્ર્મમાિ્ િામ અસમઞ્િ સ્ય વીયુવાિ ્ 

  સમ્મતઃ સવુલોિ સ્ય સવુ સ્યા૭નપ નપ્રયમ ્વતઃ  ૨૨ 

  તતઃ િાલેિ મિતા મનતઃ સમનપ જાયત  

  સિર સ્ય િર શ્રેષ્ટ યિયેમ ્ઇનત નિનશ્ચતા  ૨૩ 



પાલ   કામ્ટ 
 

P a g e  90 | 170 

 

  સ ક્રમ ત્વા નિશ્ચયમ્ રાજા સ ઉપાત્યાય િણ સ્તતા  

  યજ્ઞ િમુનણ વેતજ્ઞો યષ્ટમ મ્ સમમપચક્રમે  ૨૪ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    અષ્ટ નત્રમ્ર્ સ્સિુઃ  

  એકોન ચવિાત્રમ્શ સ્સકક  

   નવશ્વાનમત્ર વચઃ શ્રમત્વા િતા અમ્તે રિમ  િન્તિ  

  ઉવાચ પરમ પ્રીતો મમનિમ્ તીપ્તમ્ ઇવા૭િલમ્  ૧ 

  શ્રોતમમ્ ઇચ્ચાનમ પત્રમ્ તે નવસ્તરણે િતામ્ ઇમામ્  

  પૂવિુો મે િતમ્ પ્રહ્મિ ્યજ્ઞમ્ વૈ સમમપાિરત્  

  નવશ્વાનમત્ર સ્તમ િાિમ ત્સ્તમ્ ઉવાચ પ્રિસિ્ ઇવ  ૨ 

  શ્રૂયતામ્ નવસ્તરો રામ સિર સ્ય મિાત્મિઃ  

  ર્મ્િર શ્વર્મરો િામ નિમવાિ્ અચલોિમઃ  ૩ 

  નવન્ત્ય પવુતમ્ આસાત્ય નિરીકે્ષતે પરસ્પરમ્  

  તયો: મત્યે પ્રવ્રમિો   અપૂત્ યજ્ઞઃ સ પમરુષોિમ  ૪ 

  સ નિ તેર્ો િર વ્યાક્ર પ્રર્સ્તો યજ્ઞ િમુનણ  

  તસ્ય અશ્વ ચયાુમ્ િાિમ ત્સ્ત ત્રમટ તન્વા મિારતઃ  ૫ 

  અમ્ર્મમાિ્ અિરોત્ તાત સિર સ્ય મતે નસ્તતઃ  

  તસ્ય પવુનણ તમ્ યજ્ઞમ્ યિમાિ સ્ય વાસવઃ  ૬ 

  રાક્ષસીમ્ તિમમ્ આસ્તાય યનજ્ઞય અશ્વમ્ અપાિરત્  

  નહ્રયમાણે તમ િાિમ ત્સ્ત તનસ્મિ્ અશ્વે મિાત્મિઃ  ૭ 

  ઉપાત્યાય િણાઃ સવે યિમાિમ્ અતા પ્રમવિ્  

  અયમ્ પવુનણ વેિેિ યનજ્ઞય અશ્વો અપિીયતે  ૮ 

  િતાુરમ ્િનિ િાિમ ત્સ્ત િય શ્ચ એવ અપિીયતામ્  

  યજ્ઞ નચ્ચત્રમ્ પવનત એતત્ સવેષામ્ અનર્વાય િઃ  ૯ 

  તત્ તતા નક્રયતામ્ રાિિ ્યતા અનચ્ચત્રઃ ક્રમતો પવેત્  

  ઉપાત્યાય વચઃ શ્રમત્વા તનસ્મિ્ સતનસ પાનતુવઃ  ૧0 

  ષનષ્ટમ્ પમત્ર સિસ્રાનણ વાક્યમ્ એતત્ ઉવાચ િ  

  િનતમ ્પમત્રા િ પશ્યાનમ રક્ષસામ્ પમરુષષુપાઃ  ૧૧ 

  મન્ત્ર પૂતૈ: મિાપાિૈ: આનસ્તતો નિ મિા ક્રતમઃ  
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  તત્ િચ્ચત નવનચન્વત્વમ્ પમત્રિા પત્રમ૭સ્તમ વઃ  ૧૨ 

  સમમત્ર માનલિીમ્ સવાુમ્ પ્રમનતવીમ્ અિમિચ્ચત  

  એિ એિમ્ યોિિમ્ પમત્રા નવસ્તારમ્ અનપિચ્ચત  ૧૩ 

  યાવત્ તમરિ સમ્તર્ુ: તાવત્ િિત મેનતિીમ્  

  તમ્ એવ િય િતાુરમ ્માિુમાણા મમ આજ્ઞયા  ૧૪ 

  તીનક્ષતઃ પૌત્ર સનિતઃ સોપાત્યાય િણો નિ અિમ્  

  ઇિ સ્તાસ્યાનમ પત્રમ્ વો યાવત્ તમરિ તર્ુિમ્  ૧૫ 

  ઇત્યમ  ક્ત્વા હ્રમષ્ટ મિસો રાિ પમત્રા મિાપલાઃ  

  િક્મમ: મિી તલમ્ રામ નપતમ: વચિ યનન્ત્રતાઃ  ૧૬ 

  યોિિાયામ્ અનવસ્તારમ્ એિૈિો તરણી   તલમ્  

  નપનપતમઃ પમરુષ    વ્યાક્ર વજ્ર સ્પર્ ુસમૈ: િિૈ :  ૧૭ 

  ર્ૂલૈ: અર્નિ િલ્પૈ શ્ચ િલૈ શ્ચા૭નપ સમતારુણૈઃ  

  નપત્યમાિા વસમમતી િિાત રિમ  િન્તિ  ૧૮ 

  િાિાિામ્ વત્યમાિાિામ્ અસમરાણામ્ ચ રાિવ  

  રાક્ષસાિામ્ ચ તમતુષુઃ સત્ત્વાિામ્ નિિતોપવત્  ૧૯ 

  યોિિાિામ્ સિસ્રાનણ ષનષ્ટમ્ તમ રિમ  િન્તિ  

  નપનપતમ: તરણીમ્ વીરા રસા તલમ્ અિમિમમ્  ૨0 

  એવમ્ પવુત સમ્પાતમ ્િમ્પૂ ત્વીપમ ્ન્રમપા૭૭ત્મજાઃ  

  િિન્તો ન્રમપ ર્ાતૂુલ સવુતઃ પનરચક્રમમઃ  ૨૧ 

  તતો તેવાઃ સ િન્તવાુઃ સ અસમરાઃ સિ પન્નિાઃ  

  સમ્પ્રાન્ત મિસઃ સવે નપતામિમ્ ઉપાિમિ્  ૨૨ 

  તે પ્રસાત્ય મિાત્માિમ્ નવષણ્ણ વતિા: તતા  

  ઊચમઃ પરમ સમ્ત્રસ્તાઃ નપતામિમ્ ઇતમ્ વચઃ  ૨૩ 

  પિવિ ્પ્રમનતવી સવાુ િન્યતે સિર આત્મિઃૈ  

  પિવ શ્ચ મિાત્માિો વત્યન્તે તલ વાનસિ:  ૨૪ 

  અયમ્ યજ્ઞ િરો૭સ્માિમ્ અિેિ શ્વો   અપિીયતે  

  ઇનત તે સવુ પૂતાનિ નિનિનન્ત સિર આત્મજા:  ૨૫ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    એિોિ ચત્વાનરમ્ર્ સ્સિુ: 
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  ચવિાત્રમ્શ સ્સકક :  

  તેવતાિામ્ વચઃ શ્રમત્વા પિવાિ્ વૈ નપતામિઃ  

  પ્રત્યમવાચ સમસમ્ત્રસ્તાિ્ ક્રમ તાન્ત પલ મોનિતાિ ્ ૧ 

  યસ્ય ઇયમ ્વસમતા ક્રમ ત્સ્િા વાસમતેવ સ્ય તીમતઃ  

  િાનપલમ્ રૂપમ્ આસ્તાય તારયનત અનિર્મ્ તરામ્  ૨ 

  તસ્ય િોપા૭નનિિા તક્તા પનવષ્યનમ્ત ન્રમપાત્મજા:   

  પ્રમનતવ્યા શ્ચા૭નપ નિપેતો ત્રમષ્ટ એવ સિાતિઃ  ૩ 

  સિર સ્ય ચ પમત્રાણામ્ નવિાર્ો તીિુ તનરુ્િામ્  

  નપતામિ વચઃ શ્રમત્વા ત્રય: નત્રમ્ર્ત્ અનરમ્તમ  ૪ 

  તેવાઃ પરમ સમ્હ્રમષ્ટાઃ પમિ: િક્મમ: યતા૭૭િતમ્  

  સિર  સ્ય ચ પમત્રાણામ્ પ્રાતમર્ આસીિ્ મિાત્મિામ્  ૫ 

  પ્રમનતવ્યામ્ નપત્યમાિાયામ્ નિિાુત સમ નિસ્સ્વિઃ  

  તતો નપત્ત્વા મિીમ્ સવે  ક્રમ ત્વા ચા૭નપ પ્રતનક્ષણમ્  ૬ 

  સનિતાઃ સિરાઃ સવે નપતરમ્ વાક્યમ્ અપ્રમવિ્  

  પનરક્રાન્તા મિી સવાુ સત્ત્વવન્ત શ્ચ સૂનતતાઃ  ૭ 

  તેવ તાિવ રક્ષાનમ્સ નપર્ાચ ઉરિ નિન્નરાઃ  

  િ ચ પશ્યામિે અશ્વમ ્તમ્ અશ્વ િતાુરમ ્એવ ચ  ૮ 

  નિમ્ િનરષ્યામ પત્રમ્ તે પમનિ: અત્ર નવચાયુતામ્  

  તેષામ્ તત્ વચિમ્ શ્રમત્વા પમત્રાણામ્ રાિ સિમઃ  ૯ 

  સમન્યમ: અપ્રવીત્ વાક્યમ્ સિરો રિમ  િન્તિ  

  પૂયઃ િિત પત્રમ્ વો નિનપુત્ય વસમતા તલમ્  ૧0 

  અશ્વ   િતાુરમ્ આસાત્ય ક્રમતાતાુ શ્ચ નિવતુત  

  નપતમ: વચિમ્ આસ્તાય સિર સ્ય મિાત્મિઃ  ૧૧ 

  ષનષ્ટઃ પમત્ર   સિસ્રાનણ રસા   તલમ્ અનપત્રવિ ્ 

  િન્યમાિે તત: તનસ્મિ્ તત્રમર્મઃ પવુતોપમમ્  ૧૨ 

  નતર્ા િિમ્ નવરૂપાક્ષમ્ તારયન્તમ્ મિી તલમ્  

  સ   પવુત   વિામ્ ક્રમ ત્સ્િામ્ પ્રમનતવીમ્ રિમ    િન્તિ  ૧૩ 

  નર્રસા તારયા માસ નવરૂપાક્ષો મિા િિઃ  
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  યતા પવુનણ િાિમ ત્સ્ત નવશ્રમા૭તુમ્ મિા િિઃ  ૧૪ 

  િેતાત્ ચાલયતે ર્ીષુમ ્પૂનમ િમ્પ સ્તતા પવેત્  

  તમ્ ત ેપ્રતનક્ષણમ્ ક્રમ ત્વા નતર્ા પાલમ્ મિા િિમ્  ૧૫ 

  માિયન્તો નિ તે રામ િક્મમ: નપત્ત્વા રસા તલમ્  

  તતઃ પૂવાુમ્ નતર્મ્ નપત્ત્વા તનક્ષણામ્ નપનપતમઃ પમિઃ  ૧૬ 

  તનક્ષણસ્યામ્ અનપ નતનર્ તત્રમર્મ: તે મિા િિમ્  

  મિાપત્મમ્ મિાત્માિમ્ સમમિા પવુતો પમમ્  ૧૭ 

  નર્રસા તારયન્તમ્ તે નવસ્મયમ ્િક્મમ: ઉિમમ્  

  તતઃ પ્રતનક્ષણમ્ ક્રમ ત્વા સિર સ્ય મિાત્મિઃ  ૧૮ 

  ષનષ્ટઃ પમત્ર સિસ્રાનણ પનશ્ચમામ્ નપનપતમર્ નતર્મ્  

  પનશ્ચમાયામ્ અનપ નતનર્ મિાન્તમ્ અચલોપમમ્  ૧૯ 

  નતર્ા િિમ્ સૌમિસમ્ તત્રમર્મ: તે મિાપલાઃ  

  તમ્ ત ેપ્રતનક્ષણમ્ ક્રમ ત્વા પ્રમષ્વા ચા૭નપ નિરામયમ ્ ૨0 

  િિન્તઃ સમમપક્રાન્તા નતર્મ્ િૈમવતીમ્ તતા  

  ઉિરસ્યામ્ રિમ  શ્રેષ્ટ તત્રમર્મ: નિમ પાણ્ટમરમ્  ૨૧ 

  પત્રમ્ પત્રેણ વપમષા તારયન્તમ્ મિીમ્ ઇમામ્  

  સમાલપ્ય તતઃ સવે ક્રમ ત્વા ચ એિમ્ પ્રતનક્ષણમ્  ૨૨ 

  ષનષ્ટઃ પમત્ર સિસ્રાનણ નપનપતમર્ વસમતા તલમ્  

  તતઃ પ્રાિ્ ઉિરામ્ િત્વા સાિરાઃ પ્રનતતામ્ નતર્મ્  ૨૩ 

  રોષાત્ અપ્યિિિ્ સવે પ્રમનતવીમ્ સિરા૭૭ત્મજાઃ  

 તે તમ સવે મિાત્માિો પીમ વેિા મિાપલા:  ૨૪ 

  તત્રમર્મઃ િનપલમ્ તત્ર વાસમતેવમ્ સિાતિમ્  

  િયમ્ ચ તસ્ય તેવ સ્ય ચરન્તમ્ અનવતૂરતઃ  ૨૫ 

 પ્રિષુ મતમલમ્ પ્રાપ્તા: સવે તે રિમ  િમ્તિ   

 તે તમ્ િય િરમ્ જ્ઞાત્વા ક્રોત પયાુિમલેક્ષણાઃ  ૨૬ 

 િનિત્ર લામ્િલ તરા િાિા વ્રમક્ષ નર્લા તરા:  

 અપ્યતાવન્ત સમ્ક્રમિા: નતષ્ટ નતષ્ટનેત ચાપ્રમવિ્  ૨૭ 

 અસ્માિમ્ ત્વમ્ નિ તમરિમ્ યજ્ઞીયમ્ હ્રમતવાિ્ અનસ  
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 તમમેત: ત્વમ્ નિ સમ્પ્રાપ્તાિ્ નવનિ િઃ સિરા૭૭ત્મજાિ્  ૨૮ 

  શ્રમત્વા તત્ વચિમ્ તેષામ્ િનપલો રિમ  િન્તિ  

  રોષેણ મિતા આનવષ્ટો િમ મ્િારમ્ અિરોત્ તતા  ૨૯ 

  તત: તેિ અપ્રમેયેણ િનપલેિ મિાત્મિા  

  પસ્મ રાર્ી ક્રમતાઃ સવે િાિમ ત્સ્ત સિરા૭૭ત્મજાઃ  ૩0 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે     ચત્વાનરમ્ર્ સ્સિુ:  

  એક ચવિાત્રમ્શ સ્સકક :  

 પમત્રાિ્ નચર િતાિ્ જ્ઞાત્વા સિરો રિમ  િન્તિ  ૧ 

 િપ્તારમ ્અપ્રવીત્ રાજા તીપ્યમાિમ્ સ્વ તિેસા  

  ર્ૂર શ્ચ ક્રમત નવત્ય શ્ચ પૂવત: તમલ્યોનસ તિેસા  

  નપત્રૂણામ્ િનતમ ્અનન્વચ્ચ યેિ ચ અશ્વો અપિાનરતઃ  ૨ 

  અન્તપૌમાનિ સત્ત્વાનિ વીયુવનન્ત મિાનન્ત ચ  

  તેષામ્ ત્વમ્ પ્રનતિાતા૭તમ્ુ સ અનસમ્ ક્રમહ્ણીષ્વ િામમુિમ્  ૩ 

  અનપવાત્ય અનપવાત્યાિ ્ત્વમ્ િત્વા નવનિ િરાિ ્અનપ  

  નસિા૭તુઃ સિ્ નિવતુસ્વ મમ યજ્ઞસ્ય પારિઃ  ૪ 

  એવમ્ ઉક્તો અમ્ર્મમાિ્ સમ્યિ્ સિરણે મિાત્મિા  

  તિમ: આતાય િટ્િમ્ ચ િિામ લિમ  નવક્રમઃ  ૫ 

  સ િાતમ્ નપત્રમનપ: માિુમ્ અન્તપૌમમ્ મિાત્મનપઃ  

  પ્રાપત્યત િર શ્રેષ્ટ તેિ રાજ્ઞા૭નપચોનતતઃ  ૬ 

  તૈત્ય તાિવ રક્ષોનપઃ નપર્ાચ પતિોરિૈઃ  

  પજૂ્યમાિમ્ મિાતજેા નતર્ાિિમ્ અપશ્યત  ૭ 

  સ તમ્ પ્રતનક્ષણમ્ ક્રમ ત્વા પ્રમષ્વા ચૈવ નિરામયમ્  

  નપત્રૂિ ્સ પનરપપ્રચ્ચ વાનિ િતારુમ ્એવ ચ  ૮ 

  નતર્ાિિ સ્તમ તત્ શ્રમત્વા પ્રીત્યા આિ અમ્ર્મમતો વચઃ  

  અસમમ્િ ક્રમતાતુ: ત્વમ્ સિ અશ્વઃ ર્ીક્રમ્ એષ્યનસ  ૯ 

  તસ્ય ત ત્વચિમ્ શ્રમત્વા સવાુિ્ એવ નતર્ાિજાિ્  

  યતા ક્રમમ્ યતા ન્યાયમ્ પ્રષ્ટમ મ્ સમમપચક્રમે  ૧0 

  તૈ શ્ચ સવત: નતર્ાપાલૈ: વાક્યજૈ્ઞ: વાક્ય િોનવતૈઃ  
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  પૂનિતઃ સ િય શ્ચૈવ િન્તા અનસ ઇત્ય૭નપચોનતતઃ  ૧૧ 

  તેષામ્ તત્ વચિમ્ શ્રમત્વા િિામ લિમ  નવક્રમઃ  

  પસ્મ રાર્ી ક્રમતા યત્ર નપતર સ્તસ્ય સાિરાઃ  ૧૨ 

  સ તમઃિવર્મ્ આપન્ન: તમ અસમમ્િ સમત સ્તતા  

  ચમક્રોર્ પરમ આતુ: તમ વતાત્ તેષામ્ સમતમઃનિતઃ  ૧૩ 

  યજ્ઞીયમ્ ચ િયમ્ તત્ર ચરન્તમ્ અનવતૂરતઃ  

  તતર્ ુપમરુષ વ્યાક્રો તમઃિ ર્ોિ સમનન્વતઃ  ૧૪ 

 સ તેષામ્ રાિ પમત્રાણામ્ િતમુ િામો િલ નક્રયામ્  

  સનલલા૭તી મિાતજેા િ ચ અપશ્યત્ િલા૭૭ર્યમ્  ૧૫ 

  નવસાયુ નિપમણામ્ ત્રમનષ્ટમ્ તતો   અપશ્યત્ િિા૭નતપમ્  

  નપત્રૂણામ્ માતમલમ્ રામ સમપણુમ્ અનિલોપમમ્  ૧૬ 

  સ ચૈિમ્ અપ્રવીત્ વાક્યમ્ વૈિતેયો મિાપલઃ  

  મા ર્મચઃ પમરુષ વ્યાક્ર વતોયમ્ લોિ સમ્મતઃ  ૧૭ 

  િનપલેિ અપ્રમેયેિ તક્તા નિ ઇમે મિા પલાઃ  

  સનલલમ્ િ અિુનસ પ્રાજ્ઞ તાતમમ્ એષામ્ નિ લૌનિિમ્  ૧૮ 

  િઙ્કા નિમવતો જ્યેષ્ટા તમનિતા પમરુષષુપ  

 તસ્યામ્ િમરુ મિાપાિો નપત્રૂણામ્ તમ િલ નક્રયામ્   ૧૯ 

  પસ્મ રાર્ી ક્રમતાિ્ એતાિ્ પાવયે લ્લોિ પાવિી  

  તયા નનલન્નમ્ ઇતમ્ પસ્મ િઙ્કયા લોિ િાન્તયા   

  ષનષ્ટમ્ પમત્ર સિસ્રાનણ સ્વિુ લોિમ્ િનયષ્યનત  ૨0 

  નિિુચ્ચ ચ અશ્વમ્ મિાપાિ સમ્ક્રમહ્ય પમરુષષુપ  

  યજ્ઞમ્ પૈતામિમ્ વીર નિવુતુનયતમમ્ અિુનસ  ૨૧ 

  સમપણુ વચિમ્ શ્રમત્વા સો   અમ્ર્મમાિ્ અનત વીયુવાિ ્ 

  ત્વનરતમ્ િયમ્ આતાય પમિર્ આયાિ ્મિાયર્ાઃ  ૨૨ 

  તતો રાજાિમ્ આસાત્ય તીનક્ષતમ્ રિમ  િન્તિ  

  ન્યવેતયત્ યતા વ્રમિમ્ સમપણુ વચિમ્ તતા  ૨૩ 

  તત્ શ્રમત્વા િોર સમ્િાર્મ્ વાક્યમ્ અમ્ર્મમતો ન્રમપઃ  

  યજ્ઞમ્ નિવુતુયા માસ યતા િલ્પમ્ યતા નવનત  ૨૪ 
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  સ્વપમરમ્ ચ અિમત્ શ્રીમાિ્ ઇષ્ટ યજ્ઞો મિીપનતઃ  

  િઙ્કાયા શ્ચ આિમે રાજા નિશ્ચયમ્ િ અત્યિચ્ચત  ૨૫ 

  અક્રમ ત્વા નિશ્ચયમ્ રાજા િાલેિ મિતા મિાિ ્ 

  નત્રમ્ર્ ત્વષુ સિસ્રાનણ રાજ્યમ્ ક્રમ ત્વા નતવમ ્િતઃ  ૨૬ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે     એિ ચત્વાનરમ્ર્ સ્સિુ:  

 ત્વિ ચવિાત્રમ્શ સ્સકક :  

 િાલ તમુમ્ િતે રામ સિર ેપ્રક્રમતી િિાઃ  

  રાજાિમ્ રોચયા માસમ: અમ્ર્મમન્તમ્ સમતાનમુિમ્  ૧ 

  સ રાજા સમમિાિ્ આસીત્ અમ્ર્મમાિ્ રિમ  િન્તિ  

  તસ્ય પમત્રો મિાિ્ આસીત્ નતલીપ ઇનત નવશ્રમતઃ  ૨ 

  તનસ્મિ ્રાજ્યમ્ સમાવેશ્ય નતલીપે રિમ  િન્તિ  

  નિમવત્ નર્િર ેરમ્યે તપ: તેપે સમતારુણમ્  ૩ 

  ત્વાનત્રમ્ર્ ચ્ચ સિસ્રાનણ વષાુનણ સમમિાયર્ાઃ  

  તપો વિ િતો રાજા સ્વિુમ્ લેપે તપો તિઃ  ૪ 

  નતલીપ સ્તમ મિાતજેાઃ શ્રમત્વા પૈતામિમ્ વતમ્  

  તમઃિોપ િતયા પમત્ત્યા નિશ્ચયમ્ િ અત્યિચ્ચત  ૫ 

  િતમ્ િઙ્કા અવતરણમ્ િતમ્ તેષામ્ િલ નક્રયા  

  તારયેયમ ્િતમ્ ચ એતાિ્ ઇનત નચન્તા પરોપવત્  ૬ 

  તસ્ય નચન્તયતો નિત્યમ ્તમેણ નવનતતા૭૭ત્મિઃ  

  પમત્રો પિીરતો િામ િજે્ઞ પરમ તાનમુિઃ  ૭ 

  નતલીપ: તમ મિાતજેા યજૈ્ઞ: પિમ નપ: ઇષ્ટવાિ્  

  નત્રમ્ર્ ત્વષુ સિસ્રાનણ રાજા રાજ્યમ્ અિારયત્  ૮ 

  અિત્વા નિશ્ચયમ્ રાજા તેષામ્ ઉિરણમ્ પ્રનત  

  વ્યાનતિા િર ર્ાતૂુલ િાલ તમુમ્ ઉપેનયવાિ્  ૯ 

  ઇન્ત્ર લોિમ્ િતો રાજા સ્વા૭૭નિુતે િ એવ િમુણા  

  રાજ્ય ેપિીરતમ્ પમત્રમ્ અનપનષચ્ય િરષુપઃ  ૧0 

  પિીરત સ્તમ રાિનષુ: તાનમુિો રિમ  િન્તિ  

  અિપત્યો મિાતજેાઃ પ્રજા િામઃ સ ચ પ્રજા:  ૧૧ 
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  મનમ્ત્રષમ આતાય તત્રાજ્યમ્ િમ્િ અવતરણે રત:   

  સ તપો તીિુમ્ આનતષ્ટત્ િોિણે રિમ  િન્તિ  ૧૨ 

  ઊત્વ ુપાિમ ઃ પઞ્ચ તપા માસ આિારો નિતેનન્ત્રયઃ  

  તસ્ય વષુ સિસ્રાનણ િોર ેતપનસ નતષ્ટતઃ  ૧૩ 

  અતીતાનિ મિા પાિો તસ્ય રાજ્ઞો મિાત્મિ:  

  સમપ્રીતો પિવાિ ્પ્રહ્મા પ્રજાિામ્ પનત: ઈશ્વરઃ  ૧૪ 

  તતઃ સમરિણૈઃ સાતુમ ્ઉપાિમ્ય નપતામિઃ  

  પિીરતમ્ મિાત્માિમ્ તપ્યમાિમ્ અતા૭પ્રવીત્  ૧૫ 

  પિીરત મિાપાિ પ્રીત સ્તેિમ્ િિેશ્વર  

  તપસા ચ સમતપ્તેિ વરમ ્વરય સમવ્રત  ૧૬ 

  તમ્ ઉવાચ મિાતજેાઃ સવુ લોિ નપતામિ:  

  પિીરતો મિાપાિઃ ક્રમતાઞ્િનલ: અવનસ્તતઃ  ૧૭ 

  યનત મે પિવિ ્પ્રીતો યનત અનસ્ત તપસઃ પલમ્  

  સિર સ્ય આત્મજાઃ સવે મિઃ સનલલમ્ આપ્નમયમઃ  ૧૮ 

  િઙ્કાયાઃ સનલલ નનલન્ન ેપસ્મનિ એષામ્ મિાત્મિામ્  

  સ્વિુમ્ િચ્ચેયમ: અત્યન્તમ્ સવે મે પ્રનપતામિાઃ  ૧૯ 

  તેયા ચ સમ્તનત: તેવ િ અવસીતેત્ િમલમ્ ચ િઃ  

  ઇક્ષ્વાિૂણામ્ િમલે તેવ એષ મે   અસ્તમ વરઃ પરઃ  ૨0 

  ઉક્ત વાક્યમ્ તમ રાજાિમ્ સવુ લોિ નપતામિઃ  

  પ્રત્યમવાચ ર્મપામ્ વાણીમ્ મતમરામ્ મતમરા૭ક્ષરામ્  ૨૧ 

  મિોરતો મિાિ્ એષ પિીરત મિારત  

  એવમ્ પવતમ પત્રમ્ તે ઇક્ષ્વાિમ  િમલ વતુિ  ૨૨ 

  ઇયમ ્િૈમવતી િઙ્કા જ્યેષ્ટા નિમવતઃ સમતા  

  તામ્ વૈ તારનયતમમ્ ર્ક્તો િર: તત્ર નિયમજ્યતામ્  ૨૩ 

  િઙ્કાયાઃ પતિમ્ રાિિ્ પ્રમનતવી િ સનિષ્યનત   

  તામ્ વૈ તારનયતમમ્ વીર િ અન્યમ્ પશ્યાનમ ર્ૂનલિઃ  ૨૪ 

  તમ્ એવમ્ ઉક્ત્વા રાજાિમ્ િઙ્કામ્ ચ આપાષ્ય લોિ ક્રમત્  

  િિામ નત્રનતવમ ્તેવઃ સિ સવત: મરુ ત્િણૈઃ  ૨૫ 
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 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    નત્વ ચત્વાનરમ્ર્ સ્સિુ:  

 ત્ત્ર ચવિાત્રમ્શ સ્સકક :  

  તેવ તેવ ેિતે તનસ્મિ્ સો અઙ્કમ ષ્ટ અક્ર   નિપીનટતામ્  

  ક્રમ ત્વા વસમમતીમ્ રામ સમ્વત્સરમ્ ઉપાસત  ૧ 

  અત સમ્વત્સર ેપૂણે સવુ લોિ   િમસ્ક્રમતઃ  

  ઉમા પનતઃ પર્મ પતી રાજાિમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૨ 

  પ્રીત: તેિમ્ િરશ્રેષ્ટ િનરષ્યાનમ તવ નપ્રયમ્  

  નર્રસા તારનયષ્યાનમ ર્ૈલ રાિ   સમતામ્ અિમ્  ૩ 

  તતો િૈમવતી જ્યેષ્ટા સવુ લોિ   િમસ્ક્રમતા  

  તતા સા અનતમિત્ રૂપમ્ ક્રમ ત્વા વેિમ્ ચ તમસ્સિમ્  

  આિાર્ાત્ અપતત્ રામ નર્વે નર્વ નર્રનસ ઉત  ૪ 

  અનચમ્તય ચ્ચ સા તેવી િમ્િા પરમ તમતુરા   

 નવર્ાનમ અિમ્ નિ પાતાળમ્ શ્રોતસા ક્રમહ્ય ર્મ્િરમ ્ ૫ 

 તસ્યા: અવલેપિમ્ જ્ઞાત્વા ક્રમિ સ્તમ પિવાિ્ િરઃ   

 નતરોપાવનયતમમ્ પમનિમ્ ચકે્ર નત્ર િયિ: તતા   ૬ 

 સા તનસ્મિ ્પનતતા પમણ્યા પમણ્યે રુત્ર સ્ય મૂતુનિ   

 નિમવત્ પ્રનતમ ેરામ િટા મમ્ટલ િહ્વાર ે ૭ 

 સા િતનમ્ચિ્ મિીમ્ િમ્તમમ્ િ ર્નિોત્ યત્નમા૭૭નસ્તતા   

 િૈવ સા નિિુમિમ્ લેપે િટા મણ્ટલ મોનિતા  ૮ 

  તત્ર એવ આપમ્પ્રમત્ તેવી સમ્વત્સર િણાિ્ પિૂિ્  

 તામ્ અપશ્યિ્ પમિ: તત્ર તપ: પરમમા૭૭નસ્તત:  ૯ 

 અિેિ તોનષત શ્ચ આસીત્ અત્યતુમ્ રિમ  િન્તિ  

 નવસસિુ તતો િઙ્કામ્ િરો નપન્તમ સરઃ પ્રનત  ૧0 

 તસ્યામ્ નવસ્રમજ્યમાિાયામ્ સપ્ત સ્રોતાનમ્સ િનજ્ઞર ે  

 હ્લાનતિી પાવિી ચૈવ િનળિી ચ તતા અપરા  ૧૧  

 નતસ્ર : પ્રાચીમ્ નતર્મ્ િક્મમ: િમ્િા નર્વ િલા: ર્મપા:  

 સમચક્ષમ: શ્ચ એવ સીતા ચ નસન્તમ: ચ એવ મિા િતી  ૧૨ 

 નતસ્ર: એતા નતર્મ્ િક્મમ: પ્રતીચીમ્ તમ ર્મપોતિા:   
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 સપ્તમી ચ અન્વિાત્ તાસામ્ પિીરત રતમ્ તતા   ૧૩ 

 પિીરતો૭નપ રાિનષુ: નતવ્યમ્ સ્યમ્તિમ્ આનસ્તત:   

 પ્રાયાત્ અકે્ર મિા તજેા િમ્િા તમ્ ચ અનપ અિમવ્રિત્  ૧૪ 

 િિિાત્ ર્મ્િર નર્ર: તતો તરનણમ્ આિતા  

 વ્યસપુત િલમ્ તત્ર તીવ્ર ર્પ્ત પમરસ્ક્રમતમ્  ૧૫ 

 મત્સ્ય િચ્ચપ સમ્િૈ શ્ચ નર્મ્ર્મ માર િણૈ: તતા   

 પતનત્પ: પનતતૈ શ્ચ અન્યૈ: વ્યરોચત વસમમ્તરા  ૧૬ 

 તતો તેવનષુ િન્તવાુ યક્ષાઃ નસિ િણા: તતા  

  વ્યલોિયન્ત તે તત્ર િિિાત્ િામ્ િતામ્ તતા  ૧૭ 

  નવમાિૈ: િિર આિાર:ૈ િય:ૈ િિ વર:ૈ તતા  

  પાનરપ્લવ િતા: ચા૭નપ તેવતા: તત્ર નવનષ્ટતાઃ  ૧૮ 

  તત્ અત્પમતતમમ્ લોિે િઙ્કા પતિમ્ ઉિમમ્  

  નતત્રમક્ષવો તેવિણાઃ સમેયમ: અનમત ઓિસઃ  ૧૯ 

  સમ્પતનત્પઃ સમર િણૈ: તેષામ્ ચ આપરણ ઓિસા  

  ર્ત આનતત્યમ્ ઇવ આપાનત િિિમ્ િત તોયતમ્  ૨0 

  નર્મ્ર્મમાર ઉરિ િણૈ: મીિૈ: અનપ ચ ચઞ્ચલૈઃ  

  નવત્યમનત્પ: ઇવ નવનક્ષપ્તૈ: આિાર્મ્ અપવત્ તતા  ૨૧ 

  પાણ્ટમરઃૈ સનલલ ઉત્પીટૈઃ િીયુમાણૈઃ સિસ્રતા  

  ર્ારત અપ્ર:ૈ ઇવ આિીણુમ્ િિિમ્ િમ્સ    સમ્પ્લવૈઃ  ૨૨ 

  િનચત્ ત્ત્રમત તરમ ્યાનત િમ નટલમ્ િનચત્ આયતમ્  

  નવિતમ્ િનચત્ ઉિૂતમ્ િનચત્ યાનત ર્િૈઃ ર્િૈઃ  ૨૩ 

  સનલલે િૈવ સનલલમ્ િનચત્ અપ્યાિતમ્ પમિઃ  

  મમિમ ર્ ઊત્વ ુપતમ્ િત્વા પપાત વસમતા તલમ્  ૨૪ 

  ત ચ્ચમ્િર નર્રો પ્રષ્ટમ્ પ્રષ્ટમ્ પૂનમ તલે પમિઃ  

  વ્યરોચત તતા તોયમ્ નિમુલમ્ િત િલ્મષમ ્ ૨૫ 

  તત્ર તેવનષુ િન્તવાુ વસમતા તલ વાનસિઃ  

  પવ અઙ્ક પનતતમ્ તોયમ્ પનવત્રમ્ ઇનત પસ્પ્રમર્મઃ  ૨૬ 

  ર્ાપાત્ પ્રપનતતા યે ચ િિિાત્ વસમતા તલમ્  
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  ક્રમ ત્વા તત્રા૭નપષેિમ્ તે પપૂવમ: િત િલ્મષાઃ  ૨૭ 

  તૂત પાપાઃ પમિ: તેિ તોયેિ અત અનન્વતા   

  પમિ: આિાર્મ્ આનવશ્ય સ્વાિ્ લોિાિ્ પ્રનતપેનતર ે ૨૮ 

  મમમમતે મમનતતો લોિ: તેિ તોયેિ સમપાસ્વતા  

  ક્રમતા૭નપષેિો િઙ્કાયામ્ પપૂવ નવિત નલમઃ  ૨૯ 

  પિીરતોનપ રાિનષુ: નતવ્યમ્ સ્યન્તિમ્ આનસ્તતઃ  

  પ્રાયાત્ અકે્ર મિાતજેા: તમ્ િઙ્કા પ્રમષ્ટતો   અન્વિાત્  ૩0 

  તેવાઃ સનષુિણાઃ સવે તૈત્ય તાિવ રાક્ષસાઃ  

  િન્તવુ યક્ષ પ્રવરાઃ સનિન્નર મિોરિાઃ  ૩૧ 

  સપા:ુ ચ અપ્સરસો રામ પિીરત રતા૭િમિાઃ  

  િઙ્કામ્ અન્વિમિ્ પ્રીતાઃ સવે િલ ચરા: ચ યે  ૩૨ 

  યતો પિીરતો રાજા તતો િઙ્કા યર્નસ્વિી  

  િિામ સનરતામ્ શ્રેષ્ટા સવુ   પાપ   નવિાનર્િી  ૩૩ 

 તતો નિ યિમાિ સ્ય િહ્નો: અત્પમત િમુણ:  

 િમ્િા સમ્પ્લાવયા માસ યજ્ઞ વાટમ્ મિાત્મિ:  ૩૪ 

 તસ્યા અવલેપિમ્ જ્ઞાત્વા ક્રમિો િહ્નમ: ચ રાિવ   

 અનપપત્ તમ િલમ્ સવુમ્ િમ્િાયા: પરમ અત્પમતમ્  ૩૫ 

 તતો તેવા: સિમ્તવાુ રુષય શ્ચ સમનવનસ્મતા:  

 પિૂયનમ્ત મિાત્માિમ્ િહ્નમમ્ પમરુષ સિમમ્  ૩૬ 

 િમ્િામ્ ચા૭નપ િયનમ્ત સ્મ તમનિત્રમ ત્વે મિાત્મિ:  

 તત: તમષ્ટો મિાતજેા શ્શ્રોત્રાપ્યામ્ અસ્રમિ ત્પમિઃ  ૩૭ 

 તસ્માત્ િહ્નમ સમતા િમ્િા પ્રોચ્યતે જાહ્નવીનત ચ    

 િિામ ચ પમિ િુમ્િા પિીરત રતા૭િમિા   ૩૮ 

 સાિરમ્ ચા૭નપ સમ્પ્રાપ્તા સા સનરત્પ્રવરા તતા   

 રસા તલમ્ ઉપાિચ્ચત્ નસત્ય૭તુમ્ તસ્ય િમુણ :  ૩૯ 

 પિીરતો૭નપ રાિનષુ: િમ્િામ્ આતાય યત્નત:  

 નપતામિાિ ્પસ્મ ક્રમતાિ્ અપશ્યત્ તીિ ચેતિ:  ૪0 

  અત તત્ પસ્મિામ્ રાનર્મ્ િમ્િા સનલલમ્ ઉિમમ્   
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  પ્લાવયત્ તૂત પાપ્માિ: સ્વિુમ્ પ્રાપ્તા રિૂિમ  ૪૧ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    નત્ર ચત્વાનરમ્ર્ સ્સિુ:  

  ચતુ શ્ચવિાત્રમ્શ સ્સકક :  

  સ િત્વા સાિરમ્ રાજા િઙ્કયા અિમિત: તતા  

  પ્રનવવેર્ તલમ્ પૂમ:ે યત્ર તે પસ્મસાત્ ક્રમતાઃ  ૧ 

  પસ્મનિ યતા આપ્લમતે રામ િઙ્કાયાઃ સનલલેિ વૈ  

  સવુ લોિ પ્રપમ: પ્રહ્મા રાજાિમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૨ 

  તાનરતા િર ર્ાતૂુલ નતવમ્ યાતા શ્ચ તેવવત્  

  ષનષ્ટઃ પમત્ર સિસ્રાનણ સિર સ્ય મિાત્મિઃ  ૩ 

  સાિર સ્ય િલમ્ લોિે યાવત્ સ્તાસ્યનત પાનતુવ  

  સિર સ્ય આત્મજા: તાવત ્સ્વિે સ્તાસ્યનન્ત તેવવત્  ૪ 

  ઇયમ ્ચ તમનિતા જ્યેષ્ટા તવ િઙ્કા પનવષ્યનત  

  ત્વત્ ક્રમતેિ ચ િામ્ના વૈ લોિે સ્તાસ્યનત નવશ્રમતા  ૫ 

  િઙ્કા નત્રપતિા િામ નતવ્યા પાિીરતી ઇનત ચ  

  નત્ર પતો પાવયનન્ત ઇનત તત નસ્ત્રપતિા સ્રમતા  ૬ 

  નપતામિાિામ્ સવેષામ્ ત્વમ્ અત્ર મિમજાનતપ  

  િમરુષ્વ સનલલમ્ રાિિ ્પ્રનતજ્ઞામ્ અપવિુય  ૭ 

  પૂવુિેણ નિ તે રાિિ્ તેિ અનતયર્સા તતા  

  તનમુણામ્ પ્રવરણેા૭ત િ એષ પ્રાપ્તો મિોરતઃ  ૮ 

  તતૈવ અમ્ર્મમતા તાત લોિે   અપ્રનતમ તિેસા  

  િઙ્કામ્ પ્રાતુયતા િેતમમ્ પ્રનતજ્ઞા િ અપવનિુતા  ૯ 

  રાિનષુણા િમણવતા મિનષુ સમ તિેસા   

  મત્ તમલ્ય તપસા ચૈવ ક્ષત્ર તમુ નસ્તતેિ ચ  ૧0 

  નતલીપેિ મિાપાિ તવ નપત્રા અનત તિેસા   

  પમિ િુ ર્નઙ્કતા િેતમમ્ િઙ્કામ્ પ્રાતુયતા૭િિ  ૧૧ 

  સા ત્વયા સમનતક્રાન્તા પ્રનતજ્ઞા પમરુષષુપ  

  પ્રાપ્તોનસ પરમમ્ લોિે યર્ઃ પરમ   સમ્મતમ્  ૧૨ 

  યત્ ચ િઙ્કા૭વતરણમ્ ત્વયા ક્રમતમ્ અનરમ્તમ  



પાલ   કામ્ટ 
 

P a g e  102 | 170 

 

  અિેિ ચ પવાિ્ પ્રાપ્તો તમુસ્ય આયતિમ્ મિત્  ૧૩ 

  પ્લાવયસ્વ ત્વમ્ આત્માિમ્ િરોિમ સતા ઉનચતે  

  સનલલે પમરુષ   વ્યાક્ર ર્મનચઃ પમણ્ય પલો પવ  ૧૪ 

  નપતામિાિામ્ સવેષામ્ િમ રુષ્વ સનલલ    નક્રયામ્  

  સ્વનસ્ત તે   અસ્તમ િનમષ્યાનમ સ્વમ્ લોિમ્ િમ્યતામ્ ન્રમપ  ૧૫ 

  ઇનત એવમ્ ઉક્ત્વા તેવેર્ઃ સવુ લોિ નપતામિઃ  

  યતા આિતમ્ તતા અિચ્ચત્  તેવ લોિમ્ મિાયર્ાઃ  ૧૬ 

  પિીરતો   અનપ રાિનષુઃ ક્રમ ત્વા સનલલમ્ ઉિમમ્  

  યતા ક્રમમ્ યતા ન્યાયમ્ સાિરાણામ્ મિાયર્ાઃ  ૧૭ 

  ક્રમતોતિઃ ર્મચી રાજા સ્વ રાજ્યમ્ પ્રનવવેર્ િ  

  સરમિા૭તો િર શ્રેષ્ટ સ્વ રાજ્યમ્ પ્રર્ર્ાસ િ  ૧૮ 

  પ્રમમમોત ચ લોિ સ્તમ્ ન્રમપમ્ આસાત્ય રાિવ  

  િષ્ટ ર્ોિઃ સરમિા૭તો પપૂવ નવિત જ્વરઃ  ૧૯ 

  એષ તે રામ િઙ્કાયા નવસ્તરો   અનપનિતો મયા  

  સ્વનસ્ત પ્રાપ્નમનિ પત્રમ્ તે સમ્ત્યા િાલો અનતવતુતે  ૨0 

  તન્યમ ્યર્સ્યમ્ આયમષ્યમ્ પમયમ્ સ્વક્યુમ્ અતીવ ચ  

 ય: શ્રાવયનત નવપ્રેષમ ક્ષનત્રયેષમ ઇતરષેમ ચ  ૨૧ 

 પ્રીયન્તે નપતર: તસ્ય પ્રીયન્તે તૈવતાનિ ચ   

  ઇતમ્ આક્યાિમ્ અવ્યક્રો િઙ્કા અવતરણમ્ ર્મપમ્  ૨૨ 

 ય શ્શ્રમણોનત ચ િાિમ સ્ત સવાુિ્ િામાિ્ અવાપ્નમયાત્   

 સવે પાપા: પ્રણશ્યનન્ત  આયમ: િીનતુ શ્ચ વતુતે  ૨૩ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ચતમ શ્ચત્વાનરમ્ર્ સ્સિુઃ 

 પમ્ચ ચવિાત્રમ્શ સ્સકક ઃ   

 નવશ્વાનમત્ર   વચઃ શ્રમત્વા રાિવઃ સિ   લક્ષ્મણઃ  

  નવસ્મયમ ્પરમમ્ િત્વા નવશ્વાનમત્રમ્ અતા૭પ્રવીત્  ૧  

  અત્ય૭ત્પમતમ્ ઇતમ્ પ્રહ્મિ ્િનતતમ્ પરમમ્ ત્વયા  

  િઙ્કા અવતરણમ્ પમણ્યમ્ સાિર સ્ય ચ પૂરણમ્  ૨ 

  તસ્ય સા ર્વુરી સવાુ સિ સૌનમનત્રણા તતા  
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  િિામ નચન્તયાિસ્ય નવશ્વાનમત્ર   િતામ્ ર્મપામ્  ૩ 

  તતઃ પ્રપાતે નવમલે નવશ્વાનમત્રમ્ મિામમનિમ્  

  ઉવાચ રાિવો વાક્યમ્ ક્રમત આનહ્નિમ્ અનરમ્તમઃ  ૪ 

  િતા પિવતી રાનત્રઃ શ્રોતવ્યમ્ પરમમ્ શ્રમતમ ્ 

  ક્ષણ પૂતેવ સા રાનત્રઃ સમ્વ્રમિેયમ્ મિાતપઃ  ૫ 

  ઇમામ્ નચન્તયતઃ સવાુમ્ નિનિલેિ િતામ્ તવ  

  તરામ સનરતામ્ શ્રેષ્ટામ્ પમણ્યામ્ નત્રપતિામ્ િતીમ્  ૬ 

  િૌ: એષા નિ સમિ આસ્તીણાુ રુષીણામ્ પમણ્ય   િમુણામ્  

  પિવન્તમ્ ઇિ પ્રાપ્તમ ્જ્ઞાત્વા ત્વનરતમ્ આિતા  ૭ 

  તસ્ય તત્ વચિમ્ શ્રમત્વા રાિવ સ્ય મિાત્મિઃ  

  સમ્તારમ્ િારયા માસ સનષુ સમ્િઃ સ રાિવઃ  ૮ 

  ઉિરમ્ તીરમ્ આસાત્ય સમ્પજૂ્ય નષુિણમ્ તતા   

  િઙ્કા િૂલે નિનવષ્ટા: તે નવર્ાલામ્ તત્રમર્મઃ પમરીમ્  ૯ 

  તતો મમનિવર: તૂણુમ્ િિામ સિ રાિવઃ  

  નવર્ાલામ્ િિરીમ્ રમ્યામ્ નતવ્યામ્ સ્વિુ ઉપમામ્ તતા  ૧0 

  અત રામો મિા પ્રાજ્ઞો નવશ્વાનમત્રમ્ મિા મમનિમ્  

  પપ્રચ્ચ પ્રાઞ્િનલ: પૂત્વા નવર્ાલામ્ ઉિમામ્ પમરીમ્  ૧૧ 

  િતરો રાિ વમ્ર્ોયમ્ નવર્ાલાયામ્ મિામમિે  

 શ્રોતમમ્ ઇચ્ચાનમ પત્રમ્ તે પરમ્ િૌતૂિલમ્ નિ મે  ૧૨ 

 તસ્ય તત ્વચિમ્ શ્રમત્વા રામ સ્ય મમનિ પમમ્િવઃ  

 આક્યાતમમ્ તત્ સમારપેે નવર્ાલ સ્ય પમરાતિમ ્ ૧૩ 

 શ્રૂયતામ્ રામ ર્ક્ર સ્ય િતામ્ િતયતઃ ર્મપામ્  

 અનસ્મિ ્તેર્ ેનિ યત્ વ્રમિમ્ શ્રમણમ તત્ત્વેિ રાિવ  ૧૪ 

 પૂવુમ્ ક્રમત યમિે રામ નતતેઃ પમત્રા મિાપલાઃ  

 અનતતે શ્ચ મિાપાિા વીયુવન્તઃ સમતાનમુિાઃ  ૧૫ 

 તત: તેષામ્ િર શ્રેષ્ટ પમનિ: આસીિ્ મિાત્મિામ્  

 અમરા નિિુરા શ્ચૈવ િતમ્ સ્યામ નિરામયાઃ  ૧૬ 

 તેષામ્ નચન્તયતામ્ રામ પમનિ: આસીિ્ મિાત્મિામ્    
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 ક્ષીર ઉત મતિમ્ ક્રમ ત્વા રસમ ્પ્રાપ્સ્યામ તત્ર વૈ  ૧૭ 

 તતો નિનશ્ચત્ય મતિમ્ યોક્ત્રમ્ ક્રમ ત્વા ચ વાસમનિમ ્ 

 મન્તાિમ્ મન્તરમ ્ક્રમ ત્વા મમન્તમ: અનમત ઓિસઃ  ૧૮ 

 અત વષુ સિસે્રણ યોક્ત્ર સપુ નર્રાનમ્ર્ ચ   

 વમન્તો અનત નવષમ ્તત્ર તતમ્ર્મ િુિિૈ નશ્ર્લા:  ૧૯ 

 ઉત્પપાતમ ્અનનિ સમ્િાર્મ્ િાલાિલ મિા નવષમ્   

 તેિ તક્તમ્ િિત્સવુમ્ સ તેવા સમર માિમષમ્  ૨0 

 અત તેવા મિાતેવમ્ ર્મ્િરમ્ ર્રણા૭નતુિ:  

 િક્મમ: પર્મપનતમ્ રુત્રમ્ ત્રાનિ ત્રાિીનત તમષ્ટમવમ:  ૨૧ 

 એવમ્ ઉક્ત સ્તતો તેવૈ: તેવ તેવેશ્વર: પ્રપમ:   

 પ્રાતમરા૭૭સીત્ તતો અત્રૈ એવ ર્મ્િ ચક્ર તરો િનર:  ૨૨ 

 ઉવાચ એિમ્ નસ્મતમ્ ક્રમ ત્વા રુત્રમ્ ર્ૂલ પ્રમતમ્ િનર:      

 તૈવતૈ: મત્યમાિો તમ યત્ પૂવુમ્ સમમપનસ્તતમ્  ૨૩ 

 તત્ ત્વતીયમ્ નિ સમર શ્રેષ્ટ સમરાણામ્ અક્રતો નિ યત્  

 અક્ર પજૂામ્ ઇમામ્ મત્વા ક્રમિાણ ઇતમ્ નવષમ ્પ્રપો   

 ઇનત ઉક્ત્વા ચ સમર શ્રેષ્ટ: તત્ર એવ અન્તતીયત   ૨૪ 

 તેવતાિામ્ પયમ્ ત્રમષ્વા શ્રમત્વા વાક્યમ્ તમ ર્ાનઙુણ:   

 િાલાિલ નવષમ્ િોરમ્ સ િક્રાિ અરમતોપમમ્  ૨૫ 

 તેવાિ ્નવસ્રમજ્ય તેવેર્ો િિામ પિવાિ ્િર:   

 તતો તેવા: અસમરા: સવે મમમ્તૂ રિમ  િમ્તિ  ૨૬ 

 પ્રનવવેર્ અત પાતાળમ્ મમ્તાિ: પવુતો૭િિ    

 તતો તેવા: સિન્તવાુ: તમષ્ટમવમ: મતમસૂતિમ્   ૨૭ 

 ત્વમ્ િનત સ્સવુ પૂતાિામ્ નવર્ેષેણ નતવૌિસામ્   

 પાલય અસ્માિ્ મિા પાિો નિનરમ્ ઉિતમુમ્ અિુનસ  ૨૮ 

 ઇનત શ્રમત્વા હ્રમષીિેર્: િામટમ્ રૂપમ ્આનસ્તત:  

 પવુતમ્ પ્રમષ્ટત: ક્રમ ત્વા નર્શ્યે તત્ર ઓષતૌ િનર:  ૨૯ 

 પવુત અકે્ર તમ લોિાત્મા િસ્તેિ આક્રમ્ય િેર્વઃ   

 તેવાિામ્ મત્યતઃ નસ્તત્વા મમમ્ત પમરુષોિમ:  ૩0 



પાલ   કામ્ટ 
 

P a g e  105 | 170 

 

 અત વષુ સિસે્રણ સ તમ્ટ: સ િમમ્ટલમ:   

 પૂવુમ્ તન્વન્તનર: િામ અપ્સરા શ્ચ સમવચુસઃ  ૩૧ 

  અપ્સમ નિમુતિાત્ એવ રસાત્ તસ્માત્ વર નસ્ત્રયઃ  

  ઉત્પેતમ: મિમિ શ્રેષ્ટ તસ્માત્ અપ્સરસોપવિ ્ ૩૨ 

  ષનષ્ટઃ િોટ્યો અપવિ્ તાસામ્ અપ્સરાણામ્ સમવચુસામ્  

  અસમ્ક્યેયા સ્તમ િાિમ ત્સ્ત યા: તાસામ્ પનરચાનરિાઃ  ૩૩ 

  િ તાઃ સ્મ પ્રનતક્રમહ્ણનન્ત સવે તે તેવ તાિવાઃ  

  અપ્રનત ક્રિણાત્  એવ તા ચ સવાુ સાતારણાઃ સ્રમતાઃ  ૩૪ 

  વરુણ સ્ય તતઃ િન્યા વારુણી રિમ  િન્તિ  

  ઉત્પપાત મિાપાિા માિુમાણા પનરક્રિમ્  ૩૫ 

  નતતેઃ પમત્રા િ તામ્ રામ િક્રમિમ : વરુણ આત્મજામ્  

  અનતતે: તમ સમતા વીર િક્રમિમ : તામ્ અનિનન્તતામ્  ૩૬ 

  અસમરા: તેિ તૈતેયાઃ સમરા: તેિ અનતતેઃ સમતાઃ  

  હ્રમષ્ટાઃ પ્રમમનતતા શ્ચા૭૭સિ્ વારુણી ક્રિણાત્ સમરાઃ  ૩૭ 

  ઉચ્ચૈશ્રવા િય શ્રેષ્ટો મનણ રત્નમ્ ચ િૌમ્સ્તમપમ્  

  ઉતનતષ્ટિ ્િર શ્રેષ્ટ તતૈવ અરમતમ્ ઉિમમ્  ૩૮ 

  અત તસ્ય ક્રમતે રામ મિાિ્ આસીત્ િમલ ક્ષયઃ  

  અનતતે: તમ તતઃ પમત્રા નતતેઃ પમત્રાિ્ અસૂતયિ્  ૩૯ 

 એિતો અપ્યાિામિ્ સવે અસમરા રાક્ષસૈ સ્સિ   

 યમિ માસીત્ મિા િોરમ્ વીર ત્રૈલોક્ય મોિિમ્  ૪0 

 યતા ક્ષયમ્ િતમ્ સવુમ્ તતા નવષ્ણમ: મિાપલઃ  

 અરમતમ્ સ: અિરત્ તૂણુમ્ માયામ્ આસ્તાય મોનિિીમ્  ૪૧ 

 યે િતા અનપમમિમ્ નવષ્ણમમ્ અક્ષયમ્ પમરુષોિમમ્   

 સનમ્પષ્ટા: તે તતા યમિે નવષ્ણમિા પ્રપ નવષ્ણમિા  ૪૨ 

 અનતતે: આત્મજા વીરા નતતે: પમત્રાિ્ નિિનનિર ે  

  તનસ્મિ ્િોર ેમિા યમિે તૈતેયા અનતત્યાયો: પ્રમર્મ્  ૪૩ 

  નિિત્ય નતનત પમત્રાિ્ તમ રાજ્યમ્ પ્રાપ્ય પમરમ્તરઃ  

  ર્ર્ાસ મમનતતો લોિાિ્ સનષુ સમ્િાિ્ સ ચારણાિ્  ૪૪  
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 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    પમ્ચ ચત્વાનરમ્ર્ સ્સિુઃ   

 ષટ્ચવિાત્રમ્શ સ્સકક ઃ  

  િતેષમ તેષમ પમત્રેષમ નતનતઃ પરમ   તમઃનિતા  

  મારીચમ્ િાશ્યપમ્ રામ પતાુરમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૧ 

  િત   પમત્રા૭નસ્મ પિવિ ્તવ પમત્રૈ: મિાપલૈઃ  

  ર્ક્ર   િન્તારમ્ ઇચ્ચાનમ પમત્રમ્ તીિુ    તપો૭નિુતમ્  ૨ 

  સા અિમ્ તપ શ્ચનરષ્યાનમ િપુમ્ મે તાતમમ ્અિુનસ  

  ઈત્રમર્મ્ ર્ક્ર િન્તારમ્ ત્વમ્ અિમજ્ઞાતમમ ્અિુનસ  ૩ 

  તસ્યા: ત ત્વચિમ્ શ્રમત્વા મારીચઃ િાશ્યપ સ્તતા  

  પ્રત્યમવાચ મિાતજેા નતનતમ્ પરમ તમઃનિતામ્  ૪ 

  એવમ્ પવતમ પત્રમ્ તે ર્મનચ પુવ તપો તિે  

  િિનયષ્યનસ પમત્રમ્ ત્વમ્ ર્ક્ર િન્તારમ્ આિવે  ૫ 

  પૂણે વષુ સિસે્ર તમ ર્મનચ: યનત પનવષ્યનસ  

  પમત્રમ્ ત્રૈલોક્ય પતાુરમ્ મિ: ત્વમ્ િિનયષ્યનસ  ૬ 

  એવમ્ ઉક્ત્વા મિાતજેાઃ પાનણિા સ મમાિુ તામ્  

  સમાલપ્ય તતઃ સ્વસ્તી ત્યમક્ત્વા સ તપસે યયૌ  ૭ 

  િતે તનસ્મિ ્િર શ્રેષ્ટ નતનતઃ પરમ િનષુતા  

  િમર્પ્લવિમ્ આસાત્ય તપ: તેપે સમતારુણમ્  ૮ 

  તપ: તસ્યામ્ નિ િમવુત્યામ્ પનરચયાુમ્ ચિાર િ  

  સિસ્રા૭ક્ષો િર શ્રેષ્ટ પરયા િમણ સમ્પતા  ૯ 

  અનનિમ્ િમર્ાિ્ િાષ્ટમ્ અપઃ પલમ્ મૂલમ્ તતૈવ ચ  

  ન્યવેતયત્ સિસ્રાક્ષો યત્ ચ અન્યત્ અનપ િાનમ્ક્ષતમ્  ૧0 

  િાત્ર સમ્વાિિૈ શ્ચૈવ શ્રમ અપિયિૈ સ્તતા  

  ર્ક્રઃ સવેષમ િાલેષમ નતનતમ્ પનરચચાર િ  ૧૧ 

  અત વષુ સિસે્ર તમ તર્ ઊિે રિમ  િન્તિ  

  નતનતઃ પરમ સમ્પ્રીતા સિસ્રા૭ક્ષમ્ અતા૭પ્રવીત્  ૧૨ 

 યાનચતેિ સમર શ્રેષ્ટ તવ નપત્રા મિાત્મિા   

 વરો વષુ સિસ્રા૭ન્તે તિો મમ સમતમ્ પ્રનત  ૧૩ 
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  તપ: ચરન્ત્યા વષાુનણ તર્ વીયુવતામ્ વર  

  અવનર્ષ્ટાનિ પત્રમ્ તે પ્રાતરમ્ ત્રક્ષ્યસે તતઃ  ૧૪ 

  તમ્ અિમ્ ત્વત્ક્રમતે પમત્ર સમાતાસ્યે િયોત્સમિમ્  

  ત્રૈલોક્ય નવિયમ ્પમત્ર સિ પોક્ષ્યનસ નવજ્વરઃ  ૧૫ 

  એવમ્ ઉક્ત્વા નતનતઃ ર્ક્રમ્ પ્રાપ્તે મત્યમ ્નતવાિર ે 

  નિત્રયા અપહ્રમતા તેવી પાતૌ ક્રમ ત્વા અત ર્ીષુતઃ  ૧૬ 

  ત્રમષ્વા તામ્ અર્મનચમ્ ર્ક્રઃ પાતતઃ ક્રમત મૂતજુામ્  

  નર્રઃ સ્તાિે ક્રમતૌ પાતૌ િિાસ ચ મમમોત ચ  ૧૭ 

  તસ્યાઃ ર્રીર નવવરમ્ નવવેર્ ચ પમરમ્તરઃ  

  િપુમ ્ચ સપ્તતા રામ નપપેત પરમ્ આત્મવાિ્  ૧૮ 

  નપત્યમાિ: તતો િપો વજ્રણે ર્ત પવુણા  

  રુરોત સમસ્વરમ ્રામ તતો નતનત: અપમત્યત  ૧૯ 

  મા રુતો મા રુત: ચ ઇનત િપુમ્ ર્ક્રો અપ્યપાષત  

  નપપેત ચ મિા તજેા રુતન્તમ્ અનપ વાસવઃ  ૨0 

  િ િન્તવ્યો િ િન્તવ્ય ઇનત એવમ્ નતનત: અપ્રવીત્  

  નિષ્પપાત તતઃ ર્ક્રો માતમ: વચિ િૌરવાત્  ૨૧ 

  પ્રાઞ્િનલ: વજ્ર સનિતો નતનતમ્ ર્ક્રો   અપ્યપાષત  

  અર્મનચ: તેનવ સમપ્તા૭નસ પાતયોઃ ક્રમત મૂતજુા  ૨૨ 

  તત૭ન્તરમ ્અિમ્ લપ્ત્વા ર્ક્ર િન્તારમ્ આિવે  

  અનપન્તમ્ સપ્તતા તેનવ તિ્ મે ત્વમ્ ક્ષન્તમમ્ અિુનસ  ૨૭ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ષટ્ચત્વાનરમ્ર્ સ્સિુઃ 

 સપ્ત ચવિાત્રમ્શ સ્સકક ઃ  

 સપ્તતા તમ ક્રમતે િપે નતનતઃ પરમ તમઃનિતા  

  સિસ્રાક્ષમ્ તમરાતષુમ્ વાક્યમ્ સ   અિમિયા અપ્રવીત્  ૧ 

  મમ અપરાતાત્ િપો અયમ્ સપ્તતા નવપલી ક્રમતઃ  

  િ અપરાતો   અનસ્ત તેવેર્ તવ અત્ર પલ સૂતિ  ૨ 

  નપ્રયમ્ તમ િતમુમ્ ઇચ્ચાનમ મમ િપુ નવપયુયે  

  મરુતામ્ સપ્તમ્ સપ્તાિામ્ સ્તાિ પાલા પવન્તમ ઇમે  ૩ 
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  વાત સ્િન્તા ઇમે સપ્ત ચરન્તમ નતનવ પમત્રિાઃ  

  મારુતા ઇનત નવક્યાતા નતવ્ય રૂપા મમ આત્મજાઃ  ૪ 

  પ્રહ્મ લોિમ્ ચરતમ એિ: ઇન્ત્ર લોિમ્ તતા અપરઃ  

  નતવ્ય વાયમ: ઇનત ક્યાત: ત્રમતીયોનપ મિાયર્ાઃ  ૫ 

  ચત્વાર: તમ સમર શ્રેષ્ટ નતર્ો વૈ તવ ર્ાસિાત્  

  સમ્ચનરષ્યનન્ત પત્રમ્ તે તેવ પૂતા મમ આત્મજાઃ  ૬ 

  ત્વત્ક્રમતે િ એવ િામ્ના ચ મારુતા ઇનત નવશ્રમતાઃ  

  તસ્યા: તત્વચિમ્ શ્રમત્વા સિસ્રાક્ષઃ પમરમ્તરઃ  ૭ 

  ઉવાચ પ્રાઞ્િનલ: વાક્યમ્ નતનતમ્ પલ નિષૂતિઃ  

  સવુમ્ એતત્ યતોક્તમ્ તે પનવષ્યનત િ સમ્ર્યઃ  ૮ 

  નવચનરષ્યનન્ત પત્રમ્ તે તેવ પૂતા: તવા૭૭ત્મજાઃ  

  એવમ્ તૌ નિશ્ચયમ્ ક્રમ ત્વા માતા પમત્રૌ તપો વિે  ૯ 

  િક્મતમ: નત્રનતવમ ્રામ ક્રમતા૭તૌ ઇનત િઃ શ્રમતમ ્ 

  એષ તેર્ઃ સ િાિમ ત્સ્ત મિેન્ત્રાત્ અત્યમનષતઃ પમરા  ૧0 

  નતનતમ્ યત્ર તપઃ નસિામ્ એવમ્ પનરચચાર સઃ  

  ઇક્ષ્વાિો સ્તમ િર વ્યાક્ર પમત્રઃ પરમ તાનમુિઃ  ૧૧ 

  અલમ્પમસાયામ્ ઉત્પન્નો નવર્ાલ ઇનત નવશ્રમતઃ  

  તેિ ચ આસીત્ ઇિ સ્તાિે નવર્ાલે ઇનત પમરી ક્રમતા  ૧૨ 

  નવર્ાલ સ્ય સમતો રામ િેમચન્ત્રો મિાપલઃ  

  સમચન્ત્ર ઇનત નવક્યાતો િેમચન્ત્રાત્ અિન્તરઃ  ૧૩ 

 સમચન્ત્ર તિયો રામ તૂરાશ્વ ઇનત નવશ્રમતઃ  

  તૂરાશ્વ તિય શ્ચા૭નપ સ્રમમ્િયઃ સમપત્યત  ૧૪ 

  સ્રમમ્િય સ્ય સમતઃ શ્રીમાિ્ સિતેવઃ પ્રતાપવાિ્  

  િમર્ાશ્વઃ સિતેવ સ્ય પમત્રઃ પરમ તાનમુિઃ  ૧૫ 

  િમર્ાશ્વ સ્ય મિાતજેાઃ સોમતિઃ પ્રતાપવાિ્  

  સોમતિ સ્ય પમત્ર સ્તમ િાિમ ત્સ્ત ઇનત નવશ્રમતઃ  ૧૬ 

  તસ્ય પમત્રો મિાતજેાઃ સમ્પ્રનત એષ પમરીમ્ ઇમામ્  

  આવસત્ અમરપ્રક્યઃ સમમનત: િામ તમિુયઃ  ૧૭ 
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  ઇક્ષ્વાિો સ્તમ પ્રસાતેિ સવે વૈર્ાનલિા ન્રમપાઃ  

  તીિા૭ુ૭યમષો મિાત્માિો વીયુવન્તઃ સમતાનમુિાઃ  ૧૮ 

  ઇિ અત્ય રિિીમ્ રામ સમિમ્ વત્સ્યામિે વયમ્  

  શ્વઃ પ્રપાતે િરશ્રેષ્ટ િિિમ્ ત્રષ્ટમ મ્ અિુનસ  ૧૯ 

  સમમનત સ્તમ મિાતજેા નવશ્વાનમત્રમ્ ઉપાિતમ્  

  શ્રમત્વા િર વર શ્રેષ્ટઃ પ્રત્યાિચ્ચિ્ મિાયર્ાઃ  ૨0 

  પજૂામ્ ચ પરમામ્ ક્રમ ત્વા સોપાત્યાયઃ સપાન્તવઃ  

  પ્રાઞ્િનલઃ િમર્લમ ્પ્રમષ્વા નવશ્વાનમત્રમ્ અતા પ્રવીત્  ૨૧ 

  તન્યો૭નસ્મ અિમક્રમિીતોનસ્મ યસ્ય મે નવષયમ્ મમિ ે 

  સમ્પ્રાપ્તો તર્ુિમ્ ચૈવ િા૭નસ્ત તન્યતરો મયા  ૨૨ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    સપ્ત ચત્વાનરમ્ર્ સ્સિુઃ  

  અષ્ટ ચવિાત્રમ્શ સ્સકક ઃ  

  પ્રમષ્વા તમ િમર્લમ ્તત્ર પરસ્પર સમાિમે  

  િતા અન્તે સમમનત: વાક્યમ્ વ્યાિિાર મિા મમનિમ્  ૧ 

  ઇમૌ િમમારૌ પત્રમ્ તે તેવ    તમલ્ય   પરાક્રમૌ  

  િિ   નસમ્િ   િતી વીરૌ ર્ાતૂુલ   વ્રમષપો   પમૌ  ૨ 

  પત્મ પત્ર   નવર્ાલા૭ક્ષૌ િટ્િ   તૂણી   તિમતુરૌ  

  અનશ્વિાનવવ રૂપેણ સમમપનસ્તત યૌવિૌ  ૩ 

  યત્રમચ્ચયા એવ િામ્ પ્રાપ્તૌ તેવ લોિાત્ ઇવા૭મરૌ  

  િતમ્ પત્પ્યામ્ ઇિ પ્રાપ્તૌ નિમ૭તુમ્ િસ્ય વા મમિ ે ૪ 

  પૂષયન્તૌ ઇમમ્ તેર્મ્ ચન્ત્ર સૂયૌ ઇવા૭મ્પરમ્  

  પરસ્પરસ્ય સત્રમર્ૌ પ્રમાણ ઇનઙ્કત ચેનષ્ટતૈઃ  ૫ 

  નિમ૭તુમ્ ચ િર શ્રેષ્ટૌ સમ્પ્રાપ્તૌ તમિુમે પનત  

  વર આયમત તરૌ વીરૌ શ્રોતમમ્ ઇચ્ચાનમ તત્ત્વતઃ  ૬ 

  તસ્ય તત્વચિમ્ શ્રમત્વા યતા વ્રમિમ્ ન્યવેતયત્  

  નસિા૭૭શ્રમ નિવાસમ્ ચ રાક્ષસાિામ્ વતમ્ તતા  ૭ 

  નવશ્વાનમત્ર વચઃ શ્રમત્વા રાજા પરમ િનષુતઃ  

  અનતતી પરમૌ પ્રાપ્તૌ પમત્રૌ તર્રત સ્ય તૌ  ૮ 
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  પિૂયા માસ નવનતવત્ સત્િારા૭િૌ મિા પલૌ  

  તતઃ પરમ સત્િારમ્ સમમતેઃ પ્રાપ્ય રાિવૌ  ૯ 

  ઉષ્ય તત્ર નિર્ામ્ એિામ્ િક્મતમ: નમનતલામ્ તતઃ  

  તામ્ ત્રમષ્વા મમિયઃ સવે િિિ સ્ય પમરીમ્ ર્મપામ્  ૧0 

  સાતમ સાનત્વનત ર્મ્સન્તો નમનતલામ્ સમપિૂયિ્  

  નમનતલ ઉપ વિે તત્ર આશ્રમમ્ ત્રમશ્ય રાિવઃ  ૧૧ 

  પમરાણમ ્  નિિુિમ્ રમ્યમ્ પપ્રચ્ચ મમનિ પમમ્િવમ્  

  શ્રીમત્ આશ્રમ સમ્િાર્મ્ નિમ્ િમ ઇતમ્ મમનિ વનિુતમ્  ૧૨ 

  શ્રોતમમ્ ઇચ્ચાનમ પિવિ ્િસ્ય અયમ ્પૂવુ આશ્રમઃ  

  તચ્ચુત્વા  રાિવેણોક્તમ્ વાક્યમ્ વાક્ય નવર્ારતઃ  ૧૩ 

  પ્રત્યમવાચ મિાતજેા નવશ્વનમત્રો મિા મમનિઃ  

  િન્ત તે િતનયષ્યાનમ શ્રમણમ તત્ત્વેિ રાિવ  ૧૪ 

  યસ્ય એતત્ આશ્રમપતમ્ ર્પ્તમ્ િોપાિ્ મિાત્મિા  

  િૌતમ સ્ય િર શ્રેષ્ટ પૂવુમ્ આસીત્ મિાત્મિઃ  ૧૫ 

  આશ્રમો નતવ્ય સમ્િાર્ઃ સમર:ૈ અનપ સમપૂનિતઃ  

  સ ચ ઇિ તપ આનતષ્ટત્ અિલ્યા સનિતઃ પમરા  ૧૬ 

  વષુ પૂિાનિ અિેિાનિ રાિ પમત્ર મિાયર્ઃ  

  તસ્ય અન્તરમ ્નવનતત્વા તમ સિસ્રાક્ષઃ ર્ચી પનતઃ  ૧૭ 

  મમનિ વેષ તરો   પૂત્વા અિલ્યામ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  

  રુતમ િાલમ ્પ્રતીક્ષન્તે િ અનતુિઃ સમસમાનિતે  ૧૮ 

  સમ્િમમ્ તમ અિમ્ ઇચ્ચાનમ ત્વયા સિ સમમત્યમ ે 

  મમનિ   વેષમ્ સિસ્રા૭ક્ષમ્ નવજ્ઞાય રિમ    િન્તિ  ૧૯ 

  મનતમ્ ચિાર તમમેતા તેવરાિ િમતૂિલાત્  

  અતા પ્રવીત્ િર શ્રેષ્ટ ક્રમતાતેિ અન્તરા૭૭ત્મિા  ૨0 

  ક્રમતા૭તોનસ સમર શ્રેષ્ટ િચ્ચ ર્ીક્રમ્ ઇતઃ પ્રપો  

  આત્માિમ્ મામ્ ચ તેવેર્ સવુતા રક્ષ માિત  ૨૧ 

  ઇન્ત્ર સ્તમ પ્રિસિ્ વાક્યમ્ અિલ્યામ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  

  સમશ્રોનણ પનરતમષ્ટોનસ્મ િનમષ્યાનમ યતા૭૭િતમ્  ૨૨ 
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  એવમ્ સમ્િમ્ય તમ તયા નિશ્ચક્રામ ઉટજાત્ તતઃ  

  સ સમ્પ્રમાત્ ત્વરિ્ રામ ર્નમ્િતો િૌતમમ્ પ્રનત  ૨૩ 

  િૌતમમ્ સમ્તતર્ુ અત પ્રનવર્નન્ત મિા મમનિમ્  

  તેવ તાિવ તમતુષુમ્ તપોપલ સમનન્વતમ્  ૨૪ 

  તીતુ ઉતિ પનરનનલન્નમ્ તીપ્યમાિમ્ ઇવા૭િલમ્  

  ક્રમિીત સનમતમ્ તત્ર સ િમર્મ્ મમનિ પમઙ્કવમ્  ૨૫ 

  ત્રમષ્વા સમરપનત: ત્રસ્તો નવષણ્ણ વતિોપવત્  

  અત ત્રમષ્વા સિસ્રા૭ક્ષમ્ મમનિ વેષ તરમ ્મમનિઃ  ૨૬ 

  તમવ્રમુિમ્ વ્રમિ સમ્પન્નો રોષાત્ વચિમ્ અપ્રવીત્  

  મમ રૂપમ્ સમાસ્તાય ક્રમતવાિ્ અનસ તમમુતે  ૨૭ 

  અિતુવ્યમ ્ઇતમ્ તસ્માત્ નવપલ: ત્વમ્ પનવષ્યનત  

  િૌતમેિ એવમ્ ઉક્તસ્ય સ રોષેણ મિાત્મિા  ૨૮ 

  પેતતમ: વ્રમષણૌ પૂમૌ સિસ્રાક્ષ સ્ય તત્ક્ષણાત્  

  તતા ર્પ્ત્વા સ વૈ ર્ક્રમ્ પાયાુમ્ અનપ ચ ર્પ્તવાિ્   ૨૯  

  ઇિ વષુ સિસ્રાનણ પિૂનિ ત્વમ્ નિવનર્ષ્યનસ  

  વાયમ પક્ષા નિરા૭૭િારા તપ્યન્તી પસ્મ ર્ાનયિી  ૩0 

  અત્રમશ્યા સવુ પૂતાિામ્ આશ્રમેનસ્મિ્ નિવત્સ્યનસ  

  યતા તમ એતત્ વિમ્ િોરમ્ રામો તર્રતા૭૭ત્મિઃ  ૩૧ 

  આિનમષ્યનત તમતુષુ: તતા પૂતા પનવષ્યનસ  

  તસ્ય આનતત્યેિ તમવ્રમુિે લોપ મોિ નવવનિુતા  ૩૨ 

  મત્સિારે્ મમતા યમક્તા સ્વમ્ વપમ: તારનયષ્યનસ  

  એવમ્ ઉક્ત્વા મિાતજેા િૌતમો તમષ્ટ ચાનરણીમ્  ૩૩ 

  ઇમમ્ આશ્રમમ્ ઉત્સ્રમજ્ય નસિ  ચારણ સેનવતે  

  નિમવત્ નર્િર ેરમ્યે તપ સ્તેપે મિાતપાઃ  ૩૪ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    અષ્ટ ચત્વાનરમ્ર્ સ્સિુઃ  

  એકોન પમ્ચાશ સ્સકક ઃ  

  અપલ સ્તમ તતઃ ર્ક્રો તેવાિ્ અનનિ પમરોિમાિ્  

  અપ્રવીત્ ત્રસ્ત    વતિઃ સનષુ સમ્િાિ્ સચારણાિ્  ૧ 
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  િમવુતા તપસો નવનિમ્ િૌતમ સ્ય મિાત્મિઃ  

  ક્રોતમ ્ઉત્પાત્ય નિ મયા સમર િાયુમ્ ઇતમ્ ક્રમતમ્  ૨ 

  અપલોનસ્મ ક્રમત: તેિ ક્રોતાત્ સા ચ નિરાક્રમતા  

  ર્ાપ મોકે્ષણ મિતા તપો   અસ્ય અપહ્રમતમ્ મયા  ૩ 

  તસ્માત્ સમરવરાઃ સવે સનષુસમ્િાઃ સ ચારણાઃ  

  સમર સાહ્ય િરમ ્સવે સપલમ્ િતમુમ્ અિુત  ૪ 

  ર્તક્રતો: વચઃ શ્રમત્વા તેવાઃ સ અનનિપમરોિમાઃ  

  નપત્રમ તેવાિ્ ઉપેત્ય આિમ ઃ સિ સવત: મરુ ત્િણૈઃ  ૫ 

  અયમ્ મેષઃ સ વ્રમષણઃ ર્ક્રો નિ અવ્રમષણઃ ક્રમતઃ  

  મેષ સ્ય વ્રમષણૌ ક્રમહ્ય ર્ક્રાય આર્મ પ્રયચ્ચત  ૬ 

  અપલ સ્તમ ક્રમતો મેષઃ પરામ્ તમનષ્ટમ્ પ્રતાસ્યનત  

  પવતામ્ િષુણા૭તાુય યે ચ તાસ્યનન્ત માિવાઃ  ૭ 

  અક્ષયમ ્નિ પલમ્ તેષામ્   યૂયમ ્તાસ્યત પમષ્િલમ્   

  અનિે સ્તમ વચિમ્ શ્રમત્વા નપત્રમ તેવાઃ સમાિતાઃ  

  ઉત્પાટ્ય મેષ વ્રમષણૌ સિસ્રાકે્ષ ન્યવેર્યિ ્ ૮ 

  તતા પ્રપ્રમનત િાિમ ત્સ્ત નપત્રમ તેવાઃ સમાિતાઃ  

  અપલાિ્ પમઞ્િતે મેષાિ ્પલૈ: તેષામ્ અયોિયિ્  ૯ 

  ઇન્ત્ર સ્તમ મેષ વ્રમષણ: તતા પ્રપ્રમનત રાિવ  

  િૌતમ સ્ય પ્રપાવેિ તપસ શ્ચ મિાત્મિઃ  ૧0 

  તત્ આિચ્ચ મિાતિે આશ્રમમ્ પમણ્ય િમુણઃ  

  તારય એિામ્ મિાપાિામ્ અિલ્યામ્ તેવ રૂનપણીમ્  ૧૧ 

  નવશ્વાનમત્ર વચઃ શ્રમત્વા રાિવઃ સિ લક્ષ્મણઃ  

  નવશ્વાનમત્રમ્ પમરસ્ક્રમ ત્ય આશ્રમમ્ પ્રનવવેર્ િ  ૧૨ 

  તતર્ ુચ મિાપાિામ્ તપસા ત્યોનતત પ્રપામ્  

  લોિૈ: અનપ સમાિમ્ય તમનિુરીક્ષ્યામ્ સમરા૭સમરઃૈ  ૧૩ 

  પ્રયત્નાત્ નિનમુતામ્ તાત્રા નતવ્યામ્ માયા મયીમ્ ઇવ  

  તૂમેિ અનપ પરીત અઙ્કીમ્ પૂણુ ચન્ત્ર પ્રપામ્ ઇવ  ૧૪ 

  સ તમષાર આવ્રમતામ્ સ અપ્રામ્ પૂણુ ચન્ત્ર પ્રપામ્ ઇવ  
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  મત્યે   અમ્પસો તમરાતષાુમ્ તીપ્તામ્ સૂયુ પ્રપામ્ ઇવ  

  સ નિ િૌતમ વાક્યેિ તમનિુરીક્ષ્યા પપૂવ િ  ૧૫ 

  ત્રયાણામ્ અનપ લોિાિામ્ યાવત્ રામ સ્ય તર્ુિમ્  

 ર્ાપસ્ય અન્ત મમપાિમ્ય તેષામ્ તર્ુિમ્ આિતા  ૧૬ 

  રાિવૌ તમ તત સ્તસ્યાઃ પાતૌ િક્રમિતમ સ્તતા  

  સ્મરન્તી િૌતમ વચઃ પ્રનતિક્રાિ સા ચ તૌ  ૧૭ 

  પાત્યમ ્અક્યુમ્ તતા આનતત્યમ્ ચિાર સમસમાનિતા  

  પ્રનતિક્રાિ િાિમ ત્સ્તો નવનત ત્રમષ્ટિે િમુણા  ૧૮ 

  પમષ્પ વ્રમનષ્ટ: મિત્ આસીત્ તેવ તમન્તમનપ નિસ્વિૈઃ  

  િન્તવુ અપ્સરસામ્ ચા૭નપ મિાિ્ આસીત્ સમાિમઃ  ૧૯ 

  સાતમ સાનત્વનત તેવા: તામ્ અિલ્યામ્ સમપિૂયિ્  

  તપોપલ નવર્મિ અમ્િીમ્ િૌતમ સ્ય વર્ા૭િમિામ્  ૨0 

  િૌતમોનપ મિાતજેા અિલ્યા સનિતઃ સમિી  

  રામમ્ સમ્પજૂ્ય નવનતવત્ તપ સ્તેપે મિાતપાઃ  ૨૧ 

  રામોનપ પરમામ્ પજૂામ્ િૌતમ સ્ય મિામમિેઃ  

  સિાર્ાત્ નવનતવત્ પ્રાપ્ય િિામ નમનતલામ્ તતઃ  ૨૨ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    એિોિ પમ્ચાર્ સ્સિુઃ  

  પમ્ચાશ સ્સકક ઃ  

  તતઃ પ્રાિ્ ઉિરામ્ િત્વા રામઃ સૌનમનત્રણા સિ  

  નવશ્વાનમત્રમ્ પમરસ્ક્રમ ત્ય યજ્ઞ વાટમ્ ઉપાિમત્  

  રામ સ્તમ મમનિ ર્ાતૂુલમ્ ઉવાચ સિ લક્ષ્મણઃ  ૧ 

  સાત્વી યજ્ઞ સરમનિ નિુ િિિ સ્ય મિાત્મિઃ  

  પિૂનિ ઇિ સિસ્રાનણ િાિા તેર્ નિવાનસિામ્  ૨ 

  પ્રાહ્મણાિામ્ મિાપાિ વેતા૭ત્યયિ ર્ાનલિામ્  

  રુનષ વાટા શ્ચ ત્રમશ્યન્તે ર્િટી ર્ત સમ્િમલાઃ  ૩ 

  તેર્ો નવતીયતામ્ પ્રહ્મિ ્યત્ર વત્સ્યામિે વયમ્  

  રામ સ્ય વચિમ્ શ્રમત્વા નવશ્વાનમત્રો મિા મમનિઃ  ૪ 

  નિવેર્મ્ અિરોત્ તેર્ ેનવનવક્તે સનલલા૭૭યમતે  
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  નવશ્વાનમત્રમ્ મમનિ શ્રેષ્ટમ્ શ્રમત્વા સ ન્રમપનત સ્તતા  ૫ 

  ર્તાિન્તમ્ પમરસ્ક્રમ ત્ય પમરોનિતમ્ અનિનન્તતમ્  

  પ્રત્યમજ્જિામ સિસા નવિયેિ સમનન્વત:  ૬ 

  રુનત્વિોનપ મિાત્માિ સ્તમ અક્યુમ્ આતાય સત્વરમ ્ 

  નવશ્વાનમત્રાય તમેણ તતમ: મન્ત્ર પમરસ્ક્રમતમ્  ૭ 

  પ્રનતક્રમહ્ય તમ તામ્ પજૂામ્ િિિ સ્ય મિાત્મિઃ  

  પપ્રચ્ચ િમર્લમ્ રાજ્ઞો યજ્ઞ સ્ય ચ નિરામયમ ્ ૮ 

  સ તામ્ શ્ચા૭નપ મમિીિ્ પ્રમષ્વા સોપાત્યાય પમરોતસઃ  

  યતા ન્યાયમ્ તતઃ સવતઃ સમાિચ્ચત્ પ્રહ્રમષ્ટવાિ્  ૯ 

  અત રાજા મમનિ શ્રેષ્ટમ્ ક્રમતાઞ્િનલ: અપાષત  

  આસિ ેપિવાિ ્આસ્તામ્ સિ   એનપ: મમનિ સિમૈઃ  ૧0 

  િિિ સ્ય વચઃ શ્રમત્વા નિષસાત મિા મમનિઃ  

  પમરોતા રુનત્વિ શ્ચૈવ રાજા ચ સિ મનન્ત્રનપઃ  ૧૧ 

  આસિેષમ યતા ન્યાયમ્ ઉપનવષ્ટાિ્ સમન્તતઃ  

  ત્રમષ્વા સ ન્રમપનત સ્તત્ર નવશ્વાનમત્રમ્ અતા૭પ્રવીત્  ૧૨ 

  અત્ય યજ્ઞ સરમનિ: મે સપલા તૈવતૈઃ ક્રમતા  

  અત્ય યજ્ઞ પલમ્ પ્રાપ્તમ્ પિવ િર્ુિાત્ મયા  ૧૩ 

  તન્યો   અનસ્મ અિમક્રમિીતો   અનસ્મ યસ્ય મે મમનિ પમમ્િવ  

  યજ્ઞ ઉપસતિમ્ પ્રહ્મિ ્પ્રાપ્તો   અનસ મમનિનપઃ સિ  ૧૪ 

  ત્વાતર્ા૭િમ્ તમ પ્રહ્મષે તીક્ષામ્ આિમ : મિીનષણઃ  

  તતો પાિા૭નતુિો તેવાિ્ ત્રષ્ટમ મ્ અિુનસ િૌનર્િ  ૧૫ 

  ઇત્યમક્ત્વા મમનિ ર્ાતૂુલમ્ પ્રહ્રમષ્ટ વતિ સ્તતા  

  પમિ: તમ્ પનરપપ્રચ્ચ પ્રાઞ્િનલઃ પ્રયતો ન્રમપઃ  ૧૬ 

  ઇમૌ િમમારૌ પત્રમ્ તે તેવ તમલ્ય પરાક્રમૌ  

  િિ નસમ્િ િતી વીરૌ ર્ાતૂુલ વ્રમષપ ઉપમૌ  ૧૭ 

  પત્મ પત્ર નવર્ાલા૭ક્ષૌ િટ્િ તૂણી તિમતુરૌ  

  અનશ્વિા નવવ રૂપેણ સમમપનસ્તત યૌવિૌ  ૧૮ 

  યત્રમચ્ચ યૈવ િામ્ પ્રાપ્તૌ તેવ લોિાત્ ઇવ અમરૌ  
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  િતમ્ પત્પ્યામ્ ઇિ પ્રાપ્તૌ નિમ૭તુમ્ િસ્ય વા મમિ ે ૧૯ 

  વર આયમત તરૌ વીરૌ િસ્ય પમત્રૌ મિા મમિ ે 

  પૂષયન્તૌ ઇમમ્ તેર્મ્ ચન્ત્ર સૂયૌ ઇવ અમ્પરમ્  ૨0 

  પરસ્પરસ્ય સત્રમર્ૌ પ્રમાણ ઇનઙ્કત ચેનષ્ટતૈઃ  

  િાિ પક્ષતરૌ વીરૌ શ્રોતમમ્ ઇચ્ચાનમ તત્ત્વતઃ  ૨૧ 

  તસ્ય ત ત્વચિમ્ શ્રમત્વા િિિ સ્ય મિાત્મિઃ  

 ન્યવેતયિ્ મિાત્માિૌ પમત્રૌ તર્રત સ્ય તૌ  ૨૨ 

 નસિાશ્રમ   નિવાસમ્ ચ રાક્ષસાિામ્ વતમ્ તતા  

 ત   ચ્ચા૭૭િમિમ્ અવ્યક્રમ્ નવર્ાલાયા   શ્ચ તર્ુિમ્  ૨૩ 

 અિલ્યા   તર્ુિમ્ ચૈવ િૌતમેિ સમાિમમ્  

 મિા   તિમનષ નિજ્ઞાસામ્ િતમુમ્ આિમિમ્ તતા  ૨૪ 

 એતત્ સવુમ્ મિાતજેા િિિાય મિાત્મિ ે 

 નિવેત્ય નવરરામ અત નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  ૨૫ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    પમ્ચાર્ સ્સિુઃ  

 એક પમ્ચાશ સ્સકક ઃ  

 તસ્ય ત ત્વચિમ્ શ્રમત્વા નવશ્વાનમત્ર સ્ય તીમતઃ  

 હ્રમષ્ટ રોમા મિાતજેાઃ ર્તાિન્તો મિાતપાઃ  ૧ 

 િૌતમ સ્ય સમતો જ્યેષ્ટ: તપસા ત્યોનતત પ્રપઃ  

 રામ સમ્તર્ુિાત્ એવ પરમ્ નવસ્મય માિતઃ  ૨ 

 સ તૌ નિષણ્ણૌ સમ્પ્રેક્ષ્ય સમિા૭૭સીિૌ ન્રમપા૭૭ત્મિૌ  

 ર્તાિન્તો મમનિ શ્રેષ્ટમ્ નવશ્વાનમત્રમ્ અત અપ્રવીત્  ૩ 

 અનપ તે મમનિ ર્ાતૂુલ મમ માતા યર્નસ્વિી  

 તનરુ્તા રાિ પમત્રાય તપો તીિુમ્ ઉપાિતા  ૪ 

 અનપ રામે મિાતજેા મમ માતા યર્નસ્વિી  

 વન્યૈ: ઉપાિરત્ પજૂામ્ પજૂા૭િે સવુ તેનિિામ્  ૫ 

 અનપ રામાય િનતતમ્ યતા વ્રમિમ્ પમરાતિમ્  

 મમ માતમ: મિાતિેો તેવેિ તમર૭િમનષ્ટતમ્  ૬ 

 અનપ િૌનર્િ પત્રમ્ તે િમરુણા મમ સમ્િતા  
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 માતા મમ મમનિ શ્રેષ્ટ રામ સમ્તર્ુિાત્ ઇતઃ  ૭ 

 અનપ મે િમરુણા રામઃ પૂનિતઃ િમ નર્િા૭૭ત્મિ  

 ઇિ આિતો મિાતજેાઃ પજૂામ્ પ્રાપ્ય મિાત્મિઃ  ૮ 

 અનપ ર્ાન્તેિ મિસા િમરુ: મે િમ નર્િા૭૭ત્મિ  

 ઇિ આિતેિ રામેણ પૂનિતેિ અનપવાનતતઃ  ૯ 

 તત્ શ્રમત્વા વચિમ્ તસ્ય નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  

 પ્રત્યમવાચ ર્તાિન્તમ્ વાક્યજ્ઞો વાક્ય િોનવતમ્  ૧0 

 િ અનતક્રાન્તમ્ મમનિશ્રેષ્ટ યત્ િતુવ્યમ્ ક્રમતમ્ મયા  

 સમ્િતા મમનિિા પત્ની પાિુવેણ ઇવ રણેમિા  ૧૧ 

 તત્ શ્રમત્વા વચિમ્ તસ્ય નવશ્વાનમત્ર સ્ય પાનષતમ્   

 ર્તાિન્તો મિાતજેા રામમ્ વચિમ્ અપ્રવીત્  ૧૨ 

 સ્વાિતમ્ તે િરશ્રેષ્ટ નતષ્ટ્યા પ્રાપ્તો અનસ રાિવ  

 નવશ્વાનમત્રમ્ પમરસ્ક્રમ ત્ય મિનષુમ્ અપરાનિતમ્  ૧૩ 

 અનચન્ત્ય િમા ુતપસા પ્રહ્મનષુ: અતમલ પ્રપઃ  

 નવશ્વાનમત્રો મિાતજેા વેત્યમ ્વેનત્સ એિમ્ પરમામ્ િનતમ્  ૧૪ 

 િ અનસ્ત તન્યતરો રામ ત્વિો અન્યો પમનવ િશ્ચિ  

 િોપ્તા િમ નર્િ પમત્ર: તે યેિ તપ્તમ્ મિ િપઃ  ૧૫ 

 શ્રૂયતામ્ ચ અનપતાસ્યાનમ િૌનર્િ સ્ય મિાત્મિઃ  

 યતા પલમ્ યતા વ્રમિમ્ તન્મે નિિતતઃ શ્રમણમ  ૧૬ 

 રાજા અપૂત્ એષ તમાુત્મા તીિુ િાલમ ્અનરમ્તમઃ  

 તમુજ્ઞઃ ક્રમત    નવત્ય શ્ચ પ્રજાિામ્ ચ નિતે રતઃ  ૧૭ 

 પ્રજાપનત   સમત: તમ આસીત્ િમર્ો િામ મિીપનતઃ  

 િમર્ સ્ય પમત્રો પલવાિ્ િમર્િાપઃ સમતાનમુિઃ  ૧૮ 

 િમર્િાપ સમત: તમ આસીત્ િાનત: ઇનત એવ નવશ્રમતઃ  

 િાતેઃ પમત્રો મિાતજેા નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  ૧૯ 

 નવશ્વનમત્રો મિાતજેાઃ પાલયા માસ મેનતિીમ્  

 પિમ  વષુ સિસ્રાનણ રાજા રાજ્યમ્ અિારયત્  ૨0 

 િતાનચત્ તમ મિાતજેા યોિનયત્વા વરૂનતિીમ્  
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 અક્ષૌનિણી પનરવ્રમતઃ પનરચક્રામ મેનતિીમ્  ૨૧ 

 િિરાનણ ચ રાષ્ટર ાનણ સનરત શ્ચ તતા નિરીિ્  

 આશ્રમાિ્ ક્રમર્ો રાજા નવચરિ્ આિિામ િ  ૨૨ 

 વનસષ્ટ સ્ય આશ્રમ પતમ્ િાિા પમષ્પ પલ ત્રમમમ્  

 િાિા રમિ િણા િીણુમ ્નસિ ચારણ સેનવતમ્  ૨૩ 

 તેવ તાિવ િન્તવતઃ નિન્નર:ૈ ઉપર્ોનપતમ્  

 પ્રર્ાન્ત િનરણા િીણુમ ્નત્વિ સમ્િ નિષેનવતમ્  ૨૪ 

 પ્રહ્મનષુ િણ સમ્િીણુમ ્તેવનષુ િણ સેનવતમ્  

 તપ: ચરણ સનમ્સિૈ: અનનિ િલ્પૈ: મિાત્મનપઃ  ૨૫ 

 સતતમ્ સમ્િમલમ્ શ્રીમત્ પ્રહ્મ િલ્પૈ: મિાત્મનપઃ  

 અપ્પક્ષૈર્ વાયમ પક્ષૈ શ્ચ ર્ીણુ પણુ અર્િૈ: તતા  

 પલ મૂલ અર્િૈ: તાન્તૈ: નિત રોષૈ: નિતે નન્ત્રયૈઃ  ૨૬ 

 રુનષનપ: વાલનિલ્યૈ શ્ચ િપ િોમ પરાયણૈઃ  

 અન્યૈ:  વૈિાિસૈ શ્ચૈવ સમમ્તાત્ ઉપર્ોનપતમ્  ૨૭ 

 વનસષ્ટ સ્ય આશ્રમ પતમ્ પ્રહ્મલોિમ્ ઇવા૭પરમ ્ 

 તતર્ ુિયતામ્ શ્રેષ્ટ નવશ્વાનમત્રો મિાપલઃ  ૨૮ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    એિ પમ્ચાર્ સ્સિુઃ 

 ત્વિ પમ્ચાશ સ્સકક ઃ  

 તમ્ ત્રમષ્વા પરમ પ્રીતો નવશ્વાનમત્રો મિાપલઃ  

 પ્રણતો નવિયાત્ વીરો વનસષ્ટમ્ િપતામ્ વરમ્  ૧ 

 સ્વાિતમ્ તવ ચ ઇત્યમક્તો વનસષ્ટિે મિાત્મિા  

 આસિમ્ ચ અસ્ય પિવાિ્ વનસષ્ટો વ્યાનતતેર્ િ  ૨ 

 ઉપનવષ્ટાય ચ તતા નવશ્વાનમત્રાય તીમતે  

 યતા ન્યાયમ્ મમનિ વરઃ પલ મૂલમ્ ઉપાિરત્  ૩ 

 પ્રનતક્રમહ્ય ચ તામ્ પજૂામ્ વનસષ્ટાત્ રાિ સિમઃ  

 તપો   અનનિિોત્ર નર્ષ્યેષમ િમર્લમ્ પયુપ્રમચ્ચત  ૪ 

 નવશ્વાનમત્રો મિાતજેા વિસ્પનત િણે તતા  

 સવુત્ર િમર્લમ ્ચ આિ વનસષ્ટો રાિ સિમમ્  ૫ 
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 સમિ ઉપનવષ્ટમ્ રાજાિમ્ નવશ્વાનમત્રમ્ મિાતપાઃ  

 પપ્રચ્ચ િપતામ્ શ્રેષ્ટો વનસષ્ટો પ્રહ્મણઃ સમતઃ  ૬ 

 િનચ્ચત્ તે િમર્લમ ્રાિિ ્િનચ્ચત્ તમેણ રમ્િયિ્  

 પ્રજાઃ પાલયસે વીર રાિ વ્રમિેિ તાનમુિ  ૭ 

 િનચ્ચત્ તે સમપ્રમતા પ્રમત્યાઃ િનચ્ચત્ નતષ્ટનન્ત ર્ાસિે  

 િનચ્ચત્ તે નવનિતાઃ સવે નરપવો નરપમ   સૂતિ  ૮ 

 િનચ્ચત્ પલે ચ િોરે્ ચ નમત્રેષમ ચ પરમ્તપ  

 િમર્લમ ્તે િર વ્યાક્ર પમત્ર   પૌત્રે તવા૭િિ  ૯ 

 સવુત્ર િમર્લમ ્રાજા વનસષ્ટમ્ પ્રત્યમતાિરત્  

 નવશ્વાનમત્રો મિાતજેા વનસષ્ટમ્ નવિયા૭નન્વતઃ  ૧0 

 ક્રમ ત્વા ઉપૌ સમનચરમ ્િાલમ્ તનમુષ્ટૌ તાઃ િતાઃ ર્મપાઃ  

 મમતા પરમયા યમક્તૌ પ્રીયેતામ્ તૌ પરસ્પરમ્  ૧૧ 

 તતો વનસષ્ટો પિવાિ્ િતા૭ન્તે રિમ  િન્તિ  

 નવશ્વાનમત્રમ્ ઇતમ્ વાક્યમ્ ઉવાચ પ્રિસિ્ ઇવ  ૧૨ 

 આનતત્યમ ્િતમુમ્ ઇચ્ચાનમ પલસ્ય અસ્ય મિાપલ  

 તવ ચૈ વ અપ્રમેય સ્ય યતા૭િુમ્ સમ્પ્રતીચ્ચ મે  ૧૩ 

 સનત્ક્રયામ્ તમ પવાિ ્એતામ્ પ્રતીચ્ચતમ મયા ક્રમતામ્  

 રાિિ ્ત્વમ્ અનતનત શ્રેષ્ટઃ પિૂિીયઃ પ્રયત્નતઃ  ૧૪ 

 એવમ્ ઉક્તો વનસષ્ટિે નવશ્વાનમત્રો મિામનતઃ  

 ક્રમતમ્ ઇત્ય૭પ્રવીત્ રાજા નપ્રય વાક્યેિ મે ત્વયા  ૧૫ 

 પલ મૂલેિ પિવિ ્નવત્યતે યત્ તવા૭૭શ્રમે  

 પાત્યે િ આચમિીયેિ પિવ િર્ુિેિ ચ  ૧૬ 

 સવુતા ચ મિા પ્રાજ્ઞ પજૂા અિેણ સમપૂનિતઃ  

 િનમષ્યાનમ િમ: તે   અસ્તમ મૈત્રેણ ઈક્ષસ્વ ચક્ષમષા  ૧૭ 

 એવમ્ પ્રમવન્તમ્ રાજાિમ્ વનસષ્ટઃ પમિ: એવ નિ  

 ન્યમન્ત્રયત તમાુત્મા પમિઃ પમિ: ઉતાર તીઃ  ૧૮ 

 પાટમ્ ઇત્યેવ િાતેયો વનસષ્ટમ્ પ્રત્યમવાચ િ  

 યતા નપ્રયમ ્પિવત: તતા અસ્તમ મમનિ સિમ  ૧૯ 



પાલ   કામ્ટ 
 

P a g e  119 | 170 

 

 એવમ્ ઉક્તો મિાતજેા વનસષ્ટો િપતામ્ વરઃ  

 આિમિાવ તતઃ પ્રીતઃ િલ્માષીમ્ તૂત િલ્મષઃ  ૨0 

 એનિ એનિ ર્પલે નક્ષપ્રમ્ શ્રમણમ ચા૭નપ વચો મમ  

 સપલ સ્ય અસ્ય રાિષેઃ િતમુમ્ વ્યવનસતોસ્મ્ય૭િમ્  

 પોિિેિ મિા૭િેણ સત્િારમ્ સનમ્વતત્સ્વ મે  ૨૧ 

 યસ્ય યસ્ય યતા િામમ્ ષ ટરસેષમ અનપપૂનિતમ્  

 તત્ સવુમ્ િામતમિ્ નક્ષપ્રમ્  અનપવષુ ક્રમતે મમ  ૨૨ 

 રસેિ અન્નેિ પાિેિ લેહ્ય ચોષ્યેણ સમ્યમતમ્  

 અન્નાિામ્ નિચયમ્ સવુમ્ સ્રમિસ્વ ર્પલે ત્વર  ૨૩ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    નત્વ પમ્ચાર્ સ્સિુઃ  

 ત્ત્ર પમ્ચાશ સ્સકક ઃ  

 એવમ્ ઉક્તા વનસષ્ટિે ર્પલા ર્ત્રમ સૂતિ  

 નવતતે િામતમિ્ િામાિ્ યસ્ય યસ્ય યતા ઈનપ્સતમ્  ૧ 

 ઇકૂ્ષિ્ મતૂિ ્તતા લાજાિ્ મૈરયેાિ્ ચ વર આસવાિ્  

 પાિાનિ ચ મિા૭િાુનણ પક્ષ્યામ્ શ્ચ ઉચ્ચાવચાિ્ તતા  ૨ 

 ઉષ્ણ આટ્યસ્ય ઓતિસ્ય અત્ર રાર્યઃ પવુતોપમાઃ   

 રમષ્ટા૭ન્નાનિ ચ સૂપા શ્ચ તનત િમ લ્યા: તતૈ વ ચ  ૩ 

 િાિા સ્વાતમ રસાિામ્ ચ ષાટપાિામ્ તતૈવ ચ  

 પાિિાનિ સમપૂણાુનિ િૌટાનિ ચ સિસ્રર્ઃ  ૪ 

 સવુમ્ આસીત્ સમ સમ્તમષ્ટમ્ હ્રમષ્ટ પમષ્ટ િિા યમતમ્  

 નવશ્વાનમત્ર પલમ્ રામ વનસષ્ટ ેિ અનપતનપુતમ્  ૫ 

 નવશ્વાનમત્રોનપ રાિનષુ: હ્રમષ્ટ પમષ્ટ: તતા અપવત્  

 સ અન્તઃપમર વરો રાજા સપ્રાહ્મણ પમરોનિતઃ  ૬ 

 સ અમાત્યો મનન્ત્ર સનિતઃ સપ્રમત્યઃ પૂનિત: તતા  

 યમક્તઃ પરમ િષેણ વનસષ્ટમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૭ 

 પૂનિતોિમ્ ત્વયા પ્રહ્મિ ્પજૂા૭િેણ સમસત્ક્રમતઃ  

 શ્રૂયતામ્ અનપતાસ્યાનમ વાક્યમ્ વાક્ય નવર્ારત  

 િવામ્ ર્ત સિસે્રણ તીયતામ્ ર્પલા મમ  ૮ 
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 રત્નમ ્નિ પિવિ ્એતત્ રત્નિારી ચ પાનતુવઃ  

 તસ્માત્ મે ર્પલામ્ તેનિ મમ એષા તમુતો નત્વિ  ૯ 

 એવમ્ ઉક્ત સ્તમ પિવાિ્ વનસષ્ટો મમનિ સિમઃ  

 નવશ્વાનમત્રેણ તમાુત્મા પ્રત્યમવાચ મિીપનતમ ્ ૧0 

 િ અિમ્ ર્ત સિસે્રણ િ અનપ િોનટ ર્તૈ: િવામ્  

 રાિિ ્તાસ્યાનમ ર્પલામ્ રાનર્પી રિતસ્ય વા  ૧૧ 

 િ પનરત્યાિમ્ અિાુ ઇયમ ્મત્ સિાર્ાત્ અનરમ્તમ  

 ર્ાશ્વતી ર્પલા મહ્યમ્ િીનતુ: આત્મવતો યતા  ૧૨ 

 અસ્યામ્ િવ્યમ ્ચ િવ્યમ ્ચ પ્રાણ યાત્રા તતૈવ ચ  

 આયિમ્ અનનિિોત્રમ્ ચ પનલ: િોમ: તતૈવ ચ  ૧૩ 

 સ્વાિાિાર   વષટ્િારૌ નવત્યા શ્ચ નવનવતા:   તતા  

 આયિમ્ અત્ર રાિષે સવુમ્ એતિ્   િ સમ્ર્યઃ  ૧૪ 

 સવુસ્વમ્ એતત્ સત્યેિ મમ તમનષ્ટ િરી સતા  

 િારણૈ: પિમ પી રાિિ ્િ તાસ્યે ર્પલામ્ તવ  ૧૫ 

 વનસષ્ટ ે  િ એવમ્ ઉક્તસ્તમ નવશ્વાનમત્રોપ્રવીત્ તતઃ  

 સરપ્તતરમ ્અત્યતુમ્ વાક્યમ્ વાક્ય   નવર્ારતઃ  ૧૬ 

 િૈરણ્ય   િક્ષ્યા    કૈ્રવેયાિ ્સમવણુ   અઙ્કમ ર્   પૂનષતાિ્  

 તતાનમ િમ મ્િરાણામ્ તે સિસ્રાનણ ચતમતુર્  ૧૭ 

 િૈરણ્યાિામ્ રતાિામ્ ચ શ્વેત અશ્વાિામ્ ચતમયમજુામ્  

 તતાનમ તે ર્તાનિ અષ્ટૌ નિનઙ્કણીિ નવપૂનષતાિ્  ૧૮ 

 િયાિામ્ તેર્ જાતાિામ્ િમ લજાિામ્ મિૌિસામ્  

 સિસ્રમ્ એિમ્ તર્ ચ તતાનમ તવ સમવ્રત  ૧૯ 

 િાિા વણુ નવપક્તાિામ્ વયસ્તાિામ્ તતૈવ ચ  

 તતાનમ એિામ્ િવામ્ િોનટમ્ ર્પળા તીયતામ્ મમ  ૨0 

 યાવત્ ઇચ્ચનસ રત્નમ્ વા નિરણ્યમ્ વા નત્વિોિમ   

 તાવત્ તતાનમ તત્ સવુમ્ ર્પળા તીયતામ્ મમ  ૨૧ 

 એવમ્ ઉક્ત સ્તમ પિવાિ્ નવશ્વાનમત્રેણ તીમતા  

 િ તાસ્યાનમ ઇનત ર્પળામ્ પ્રાિ રાિિ ્િતમ્ચિ  ૨૨ 
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 એતત્ એવ નિ મે રત્નમ ્એતત્ એવ નિ મે તિમ્  

 એતત્ એવ નિ સવુસ્વમ્ એતત્ એવ નિ જીનવતમ્  ૨૩ 

 તર્:ુ ચ પૌણુ માસ: ચ યજ્ઞાશૈ્ચવા૭પ્ત તનક્ષણાઃ  

 એતત્ એવ નિ મે રાિિ્ નવનવતા શ્ચ નક્રયા સ્તતા  ૨૪ 

 અતો મૂલાઃ નક્રયાઃ સવાુ મમ રાિિ્ િ સમ્ર્યઃ  

 પિૂિામ્ નિમ્ પ્રલાપેિ િ તાસ્યે િામ તોનિિીમ્  ૨૫ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    નત્ર પમ્ચાર્ સ્સિુઃ  

 ચતુ: પમ્ચાશ સ્સકક ઃ  

 િામ તેિમમ્ વનસષ્ટોનપ યતા િ ત્યિતે મમનિઃ  

 તતા અસ્ય ર્પળામ્ રામ નવશ્વાનમત્રો   અન્વિષુત  ૧ 

 િીયમાિા તમ ર્પળા રામ રાજ્ઞા મિાત્મિા  

 તમઃનિતા નચન્તયા માસ રુતન્તી ર્ોિ િનરુ્તા  ૨ 

 પનરત્યક્તા વનસષ્ટિે નિમ્ અિમ્ સમમિાત્મિા  

 યા અિમ્ રાિ પ્રમતૈ: તીિા નહ્રયેયમ્ પ્રમર્ તમઃનિતા  ૩ 

 નિમ્ મયા અપક્રમતમ્ તસ્ય મિષે: પાનવતા૭૭ત્મિઃ  

 યિ્ મામ્ અિાિસમ્ પક્તામ્ ઇષ્ટામ્ ત્યિનત તાનમુિઃ  ૪ 

 ઇનત સા નચન્તનયત્વા તમ નિશ્વસ્ય ચ પમિઃ પમિઃ  

 િિામ વેિેિ તતા વનસષ્ટમ્ પરમ ઓિસમ્  

 નિતૂુય તામ્ તતા પ્રમત્યાિ ્ર્તર્ઃ ર્ત્રમ સૂતિ  ૫ 

 િિામ અનિલ વેિેિ પાત મૂલમ્ મિાત્મિઃ  

 ર્પલા સા રુતન્તી ચ ક્રોર્ન્તી ચ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૬ 

 વનસષ્ટ સ્ય અક્રતઃ નસ્તત્વા મેિ તમન્તમનપ રાનવણી  

 પિવિ ્નિમ્ પનરત્યક્તા ત્વયા અિમ્ પ્રહ્મણઃ સમત  ૭ 

 યસ્માત્ રાિ પ્રમતા મામ્ નિ િયન્તે ત્વત્સિાર્તઃ  

 એવમ્ ઉક્ત સ્તમ પ્રહ્મનષુ: ઇતમ્ વચિમ્ અપ્રવીત્  ૮ 

 ર્ોિ સમ્તપ્ત હ્રમતયામ્ સ્વસારમ્ ઇવ તમઃનિતામ્  

 િ ત્વામ્ ત્યજાનમ ર્પળે િા૭નપ મે   અપક્રમતમ્ ત્વયા  ૯ 

 એષ ત્વામ્ િયતે રાજા પલાિ્ મિો મિાપલઃ  
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 િ નિ તમલ્યમ ્પલમ્ મહ્યમ્ રાજા તમ અત્ય નવર્ેષતઃ  ૧0 

 પલી રાજા   ક્ષનત્રય શ્ચ પ્રમનતવ્યાઃ પનત: એવ ચ  

 ઇયમ ્અક્ષૌનિણી પૂણા ુસવાનિ રત સમ્િમલા  ૧૧ 

 િનસ્ત ત્વિ સમાિીણાુ તેિ અસૌ પલવિરઃ  

 એવમ્ ઉક્તા વનસષ્ટિે પ્રત્યમવાચ નવિીતવત્  ૧૨ 

 વચિમ્ વચિજ્ઞા સા પ્રહ્મનષુમ્ અનમત પ્રપમ્  

 િ પલમ્ ક્ષનત્રય   સ્ય આિમ : પ્રાહ્મણો પલવિરઃ  ૧૩ 

 પ્રહ્મિ ્પ્રહ્મ   પલમ્ નતવ્યમ ્ક્ષત્રા િમ પલવિરમ ્ 

 અપ્રમેય   પલમ્ તમપ્યમ ્િ ત્વયા પલવિરઃ  ૧૩ 

 નવશ્વાનમત્રો મિા વીયુ:    તિે:   તવ તમરાસતમ્  

 નિયમઙ્ક્ક્ષ્વ મામ્ મિાતિે:    ત્વત્    પ્રહ્મ   પલ   સમ્પ્રમતામ્  ૧૪ 

 તસ્ય તપુમ ્પલમ્ યત્નમ્ િાર્યાનમ તમરાત્મિઃ  

 ઇત્યમ ક્ત સ્તમ તયા રામ વનસષ્ટઃ સમમિાયર્ાઃ  ૧૫ 

 સ્રમિ સ્વ ઇનત તતા ઉવાચ પલમ્ પરપલાતુિમ ્  

 તસ્ય ત ત્વચિમ્ શ્રમત્વા સમરનપ: સા અસ્સ્રમિત્ તતા  ૧૬ 

 તસ્યા િમ મ્પારવાત્  ઉત્સ્રમષ્ટાઃ પપ્લવાઃ ર્તર્ો ન્રમપ  

 િાર્યનન્ત પલમ્ સવુમ્ નવશ્વાનમત્ર સ્ય પશ્યતઃ  ૧૭ 

 પલમ્ પનિા તતો ત્રમષ્વા રતે િ અક્રમ્ય િૌનર્િ:  

 સ રાજા પરમ ક્રમિઃ ક્રોત નવસ્પાનરત ઈક્ષણઃ  ૧૯ 

 પપ્લવાિ્ િાર્યા   માસ ર્સૈ્ત્ર :  ઉચ્ચાવચ ૈ:  અનપ  

 નવશ્વાનમત્ર   અનતુતાિ્ ત્રમષ્વા પહ્લવાિ ્ ર્તર્: તતા  ૨0 

 પૂય એવ અસ્રમિત્ િોરાિ્ ર્િાિ્ યવિ નમનશ્રતાિ્  

  તૈ: આસીત્ સમ્વ્રમતા પૂનમઃ ર્િૈ: યવિ નમનશ્રતૈઃ  ૨૧ 

  પ્રપાવનત્પ: મિા વીયત: િેમ નિઞ્િલ્િ સનન્નપૈઃ  

  તીિુ અનસ પનટ્ટસ તર:ૈ િેમ વણુ અમ્પર આવ્રમતૈઃ    

  નિતુક્તમ્ તત્ પલમ્ સવુમ્ પ્રતીપ્તૈ: ઇવ પાવિૈઃ    ૨૨  

  તતો   અસ્ત્રાનણ મિાતજેા નવશ્વાનમત્રો મમમોચ િ  

  તૈ: ત:ૈ યવિ િામ્પોજા: પપ્લવા: ચ આિમલી ક્રમતા :  ૨૩ 
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 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ચતમ: પમ્ચાર્ સ્સિુઃ 

 પમ્ચ પમ્ચાશ સ્સકક ઃ  

  તત:   તાિ્ આિમલાિ્ ત્રમષ્વા નવશ્વાનમત્ર અસ્ત્ર   મોનિતાિ્  

  વનસષ્ટ:   ચોતયા માસ િામ તમિ્ સ્રમિ યોિતઃ  ૧ 

  તસ્યા િમ મ્પા રવાત્ જાતાઃ િામ્પોજા રનવ સનન્નપાઃ  

  ઊતસ: તમ અત સમ્જાતાઃ પપ્લવાઃ ર્સ્ત્ર પાણયઃ  ૨ 

  યોનિ તેર્ા ચ્ચ યવિઃ ર્ક્રમ  તેર્ાત્ ર્િા: તતા  

  રોમ િૂપેષમ ચ મ્લેચ્ચા િારીતાઃ સ નિરાતિાઃ  ૩ 

  તૈ: તત ્નિષૂનતતમ્ સૈન્યમ્ નવશ્વનમત્ર સ્ય તત ્ક્ષણાત્  

  સ પતાનત િિમ્ સ અશ્વમ્ સ રતમ્ રિમ  િન્તિ  ૪ 

  ત્રમષ્વા નિષૂનતતમ્ સૈન્યમ ્વનસષ્ટિે મિાત્મિા  

  નવશ્વાનમત્ર સમતાિામ્ ચ ર્તમ્ િાિા નવત આયમતમ્  ૫ 

  અપ્યતાવત્ સમસમ્ક્રમિમ્ વનસષ્ટમ્ િપતામ્ વરમ્  

  િમ મ્િારણે એવ તાિ્ સવાુિ્ નિતુતાિ મિાિ્ રુનષઃ  ૬ 

  તે સ અશ્વ રત પાતાતા વનસષ્ટિે મિાત્મિા  

  પસ્મી ક્રમતા મમિૂતેિ નવશ્વાનમત્ર સમતા: તતા  ૭ 

  ત્રમષ્વા નવિાનર્તાિ્ પમત્રાિ્ પલમ્ ચ સમમિાયર્ાઃ  

  સ વ્રીટ: નચન્તયા૭૭નવષ્ટો નવશ્વાનમત્રો અપવત્ તતા  ૮ 

  સમમત્ર ઇવ નિવેિો પનિ તમ્ષ્ટર  ઇવોરિઃ  

  ઉપરક્ત ઇવા૭૭નતત્યઃ સત્યો નિષ્પ્રપતામ્ િતઃ  ૯ 

  િત પમત્ર પલો તીિો લૂિ પક્ષ ઇવ નત્વિઃ  

  િત તપો િત ઉત્સાિો નિવેતમ્ સમપત્યત  ૧0 

  સ પમત્રમ્ એિમ્ રાજ્યાય પાલયેનત નિયમજ્ય ચ  

  પ્રમનતવીમ્ ક્ષત્ર તમેણ વિમ્ એવ અન્વપત્યત  ૧૧ 

  સ િત્વા નિમવ ત્પાશ્વુમ્ નિન્નરોરિ સેનવતમ્  

  મિા તેવ પ્રસાતા૭તુમ્ તપ સ્તેપે મિાતપાઃ  ૧૨ 

  િેિનચત્ અત િાલેિ તેવેર્ો વ્રમષપ ત્વિઃ  

  તર્ુયા માસ વરતો નવશ્વાનમત્રમ્ મિા પલમ્  ૧૩ 
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  નિમ૭તુમ્ તપ્યસે રાિિ ્પ્રૂનિ યત્ તે નવવનક્ષતમ્  

  વરતો   અનસ્મ વરો ય: તે િાનિતઃ સો   અનપતીયતામ્  ૧૪ 

  એવમ્ ઉક્ત સ્તમ તેવેિ નવશ્વાનમત્રો મિાતપાઃ  

  પ્રનણપત્ય મિા તેવમ્ ઇતમ્ વચિમ્ અપ્રવીત્  ૧૫ 

  યનત તમષ્ટો મિા તેવ તિમવેતો મમા૭િિ  

  સામ્િો પામ્િ ઉપનિષતઃ સ રિસ્યઃ પ્રતીયતામ્  ૧૬ 

  યાનિ તેવેષમ ચ અસ્ત્રાનણ તાિવેષમ મિનષુષમ  

  િન્તવુ યક્ષ રક્ષસ્સમ પ્રનતપાન્તમ મમા૭િિ  ૧૭ 

  તવ પ્રસાતાત્ પવતમ તેવ તેવ મમ ઈનપ્સતમ્  

  એવમ્ અનસ્ત્વનત તેવેર્ો વાક્યમ્ ઉક્ત્વા િત સ્તત:  ૧૮ 

  પ્રાપ્ય ચ અસ્ત્રાનણ રાિનષુ: નવશ્વાનમત્રો મિાપલઃ  

  તપેણ મિતા યમક્તો તપુ પૂણો   અપવત્ તતા  ૧૯ 

  નવવતુમાિો વીયેણ સમમત્ર ઇવ પવુનણ  

  િતમ્ એવ તતા મેિે વનસષ્ટમ્ રુનષ સિમમ્  ૨0 

  તતો િત્વા આશ્રમ પતમ્ મમમોચ અસ્ત્રાનણ પાનતુવઃ  

  યૈ: તત ્તપો વિમ્ સવુમ્ નિતુક્તમ્ ચ અસ્ત્ર તિેસા  ૨૧ 

  ઉતીયુમાણમ ્અસ્ત્રમ્ તત્ નવશ્વાનમત્ર સ્ય તીમતઃ  

  ત્રમષ્વા નવપ્રત્રમતા પીતા મમિયઃ ર્તર્ો નતર્ઃ  ૨૨ 

  વનસષ્ટ સ્ય ચ યે નર્ષ્યા: તતૈવ રમિ પનક્ષણઃ  

  નવત્રવનન્ત પયાત્ પીતા િાિા નતક્પ્યઃ સિસ્રર્ઃ  ૨૩ 

  વનસષ્ટ સ્ય આશ્રમ પતમ્ ર્ૂન્યમ ્આસીત્ મિાત્મિઃ  

  મમિૂતુમ્ ઇવ નિઃર્પ્તમ્ આસીત્ ઈનરણ સનન્નપમ ્ ૨૪ 

  વતતો વૈ વનસષ્ટ સ્ય મા પૈષ્ટનેત મમિમ ર્ મમિમ ઃ  

  િાર્યાનમ અત્ય િાતેયમ્ િીિારમ્ ઇવ પાસ્િરઃ  ૨૫ 

  એવમ્ ઉક્ત્વા મિાતજેા વનસષ્ટો િપતામ્ વરઃ  

  નવશ્વાનમત્રમ્ તતા વાક્યમ્ સરોષમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૨૬ 

  આશ્રમમ્ નચર સમ્વ્રમિમ્ યત્ નવિાનર્તવાિ્ અનસ  

  તમરાચારો   અનસ યિ્ મૂટ તસ્માત્ ત્વમ્ િ પનવષ્યનસ  ૨૭ 
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  ઇનત ઉક્ત્વા પરમ ક્રમિો તણ્ટમ્ ઉત્યમ્ય સત્વરઃ  

  નવતૂમ ઇવ િાલાનનિ: યમ તણ્ટમ્ ઇવા૭પરમ્  ૨૮ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    પમ્ચ પમ્ચાર્ સ્સિુઃ  

  ષટ્પમ્ચાશ સ્સકક ઃ  

  એવમ્ ઉક્તો વનસષ્ટિે નવશ્વાનમત્રો મિાપલઃ  

  આનિેયમ ્અસ્ત્રમ્ ઉનત્ક્ષપ્ય નતષ્ટ નતષ્ટનેત ચ અપ્રવીત્  ૧ 

 પ્રહ્મ તમ્ટમ્ સમમનત્ક્ષપ્ય િાલ તમ્ટમ્ ઇવા૭પરમ્   

  વનસષ્ટો પિવાિ ્ક્રોતાત્ ઇતમ્ વચિમ્ અપ્રવીત્  ૨ 

  ક્ષત્ર પન્તો નસ્તતો અનસ્મ એષ યત્ પલમ્ તત ્નવતર્ુય   

  િાર્યાનમ અત્ય તે તપુમ ્ર્સ્ત્ર સ્ય તવ િાનતિ  ૩ 

  િ ચ તે ક્ષનત્રય પલમ્ િ ચ પ્રહ્મપલમ્ મિત્   

  પશ્ય પ્રહ્મ પલમ્ નતવ્યમ ્મમ ક્ષનત્રય પામ્સિ  ૪ 

  તસ્ય અસ્ત્રમ્ િાનત પમત્ર સ્ય િોરમ્ આનિેયમ ્ઉિમમ્   

  પ્રહ્મ તણ્ટેિ તત્ ર્ાન્તમ્ અનિે: વેિ ઇવા૭મ્પસા  ૫ 

  વારુણમ્ ચૈવ રૌત્રમ્ ચ ઐન્ત્રમ્ પાર્મપતમ્ તતા    

  ઐષીિમ્ ચા૭નપ નચકે્ષપ રુનષતો િાનત િન્તિઃ  ૬ 

  માિવમ્ મોિિમ્ ચૈવ િાન્તવુમ્ સ્વાપિમ્ તતા   

  જ્રમ મ્પણમ્ માતિમ્ ચૈવ સમ્તાપિ નવલાપિે  ૭ 

  ર્ોષણમ્ તારણમ્ ચૈવ વજ્રમ્ અસ્ત્રમ્ સમતમિુયમ ્ 

  પ્રહ્મપાર્મ્ િાલપાર્મ્ વારુણમ્ પાર્મ્ એવ ચ  ૮ 

  નપિાિા૭સ્ત્રમ્ ચ તનયતમ્ ર્મષ્િાત્રે અર્િી તતા  

  તણ્ટાસ્ત્રમ્ અત પૈર્ાચમ્ ક્રૌઞ્ચમ્ અસ્ત્રમ્ તતૈવ ચ  ૯ 

  તમુચક્રમ્ િાલચક્રમ્ નવષ્ણમચક્રમ્ તતૈવ ચ  

  વાયવ્યમ ્મતિમ્ ચૈવ અસ્ત્રમ્ િયનર્ર સ્તતા  ૧0 

  ર્નક્ત ત્વયમ્ ચ નચકે્ષપ િઙ્કાલમ્ મમસલમ્ તતા  

  વૈત્યાતરમ્ મિાસ્ત્રમ્ ચ િાલાસ્ત્રમ્ અત તારુણમ્  ૧૧ 

  નત્રર્ૂલમ ્અસ્ત્રમ્ િોરમ્ ચ િાપાલમ્ અત િઙ્કણમ્  

  એતાનિ અસ્ત્રાનણ નચકે્ષપ સવાુનણ રિમ  િન્તિ  ૧૨ 
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  વનસષ્ટ ેિપતામ્ શે્રષ્ટ ેતત્ અત્પમતમ્ ઇવા૭પવત્  

  તાનિ સવાુનણ તણ્ટેિ ક્રસતે પ્રહ્મણઃ સમતઃ  ૧૩ 

  તેષમ ર્ાન્તેષમ પ્રહ્માસ્ત્રમ્ નક્ષપ્તવાિ્ િાનત િન્તિઃ  

  તત્ અસ્ત્રમ્ ઉત્યતમ્ ત્રમષ્વા તેવાઃ સ અનનિ પમરોિમાઃ  ૧૪ 

  તેવષુય શ્ચ સમ્પ્રાન્તા િન્તવાુઃ સ મિો રિાઃ  

  ત્રૈલોક્યમ્ આસીત્ સમ્ત્રસ્તમ્ પ્રહ્માસે્ત્ર સમમતીનરતે  ૧૫ 

  તત્ અનપ અસ્ત્રમ્ મિા િોરમ્ પ્રાહ્મમ્ પ્રાહ્મણે તિેસા  

  વનસષ્ટો ક્રસતે સવુમ્ પ્રહ્મ તણ્ટેિ રાિવ  ૧૬ 

  પ્રહ્માસ્ત્રમ્ ક્રસમાિસ્ય વનસષ્ટ સ્ય મિાત્મિઃ  

  ત્રૈલોક્ય મોિિમ્ રૌત્રમ્ રૂપમ્ આસીત્ સમતારુણમ્  ૧૭ 

  રોમ િૂપેષમ સવેષમ વનસષ્ટ સ્ય મિાત્મિઃ  

  મરીચ્ય ઇવ નિષ્પેતમ: અનિે: તૂમ આિમલ અનચુષઃ  ૧૮ 

  પ્રાજ્વલત્ પ્રહ્મતણ્ટ શ્ચ વનસષ્ટ સ્ય િર ઉત્યતઃ  

  નવતૂમ ઇવ િાલાનનિ: યમ તણ્ટ ઇવા૭પરઃ  ૧૯ 

  તતો અસ્તમવિ ્મમનિ િણા વનસષ્ટમ્ િપતામ્ વરમ્  

  અમોિમ્ તે પલમ્ પ્રહ્મિ ્તિેો તારય તિેસા  ૨0 

  નિક્રમિીત: ત્વયા પ્રહ્મિ ્નવશ્વાનમત્રો મિાતપાઃ  

  પ્રસીત િપતામ્ શ્રેષ્ટ લોિાઃ સન્તમ િત વ્યતાઃ  ૨૧ 

  એવમ્ ઉક્તો મિાતજેાઃ ર્મમ્ ચકે્ર મિાતપાઃ  

  નવશ્વાનમત્રોનપ નિક્રમતો નવનિશ્શ્વસ્ય ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૨૨ 

  નતિ્ પલમ્ ક્ષનત્રય પલમ્ પ્રહ્મતિેો પલમ્ પલમ્  

  એિેિ પ્રહ્મ તણ્ટેિ સવાુ૭સ્ત્રાનણ િતાનિ મે  ૨૩ 

  તત્ એતત્ સમવેક્ષ્ય અિમ્ પ્રસન્ન ઇનન્ત્રય માિસઃ  

  તપો મિત્ સમાસ્તાસ્યે યત્ વૈ પ્રહ્મત્વ િારિમ્  ૨૪ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    પમ્ચ પમ્ચાર્ સ્સિુઃ 

  સપ્ત પમ્ચાશ સ્સકક ઃ  

  તતઃ સમ્તપ્ત હ્રમતયઃ સ્મરિ્ નિક્રિમ્ આત્મિઃ  

  નવનિશ્શ્વસ્ય નવનિશ્શ્વસ્ય ક્રમત વૈરો મિાત્મિા  ૧ 
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  સ તનક્ષણામ્ નતર્મ્ િત્વા મનિષ્યા સિ રાિવ  

  તતાપ પરમમ્ િોરમ્ નવશ્વાનમત્રો મિાતપાઃ  ૨ 

  પલ મૂલ અર્િો તાન્ત: ચચાર પરમમ્ તપઃ  

  અત અસ્ય િનજ્ઞર ેપમત્રાઃ સત્ય તમુ પરાયણાઃ  

  િનવષ્યન્તો મતમષ્યન્તો ત્રમટિેત્રો મિારતઃ  ૩ 

  પૂણે વષુ સિસે્ર તમ પ્રહ્મા લોિ નપતામિઃ  

  અપ્રવીત્ મતમરમ ્વાક્યમ્ નવશ્વાનમત્રમ્ તપો તિમ્  ૪ 

  નિતા રાિનષુ લોિા: તે તપસા િમ નર્િા૭૭ત્મિ  

  અિેિ તપસા ત્વામ્ નિ રાિનષુ: ઇનત નવત્મિે  ૫ 

  એવમ્ ઉક્ત્વા મિાતજેા િિામ સિ તૈવતૈઃ  

  નત્રનવષ્ટપમ્ પ્રહ્મલોિમ્ લોિાિામ્ પરમેશ્વરઃ  ૬ 

  નવશ્વાનમત્રોનપ તત્ શ્રમત્વા નહ્રયા નિનમ્ચત્ અવાઙ્ક્મમિઃ  

  તમઃિેિ મિતા આનવષ્ટઃ સ મન્યમ: ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૭ 

  તપ શ્ચ સમમિ િપ્તમ ્રાિનષુ: ઇનત મામ્ નવતમઃ  

  તેવાઃ સનષુિણાઃ સવે િ અનસ્ત મન્યે તપઃ પલમ્  ૮ 

  ઇનત નિનશ્ચત્ય મિસા પૂય એવ મિાતપાઃ  

  તપ: ચિાર િાિમ ત્સ્ત પરમમ્ પરમ આત્મવાિ્  ૯ 

  એતનસ્મિ ્એવ િાલે તમ સત્ય વાતી નિતેનન્ત્રયઃ  

  નત્રર્ઙ્કમ : ઇનત નવક્યાત ઇક્ષ્વાિમ  િમલ િન્તિઃ  ૧0 

  તસ્ય પમનિઃ સમમત્પન્ના યિયેમ્ ઇનત રાિવ  

  િચ્ચેયમ ્સ્વ ર્રીરણે તેવાિામ્ પરમામ્ િનતમ ્ ૧૧ 

  સ વનસષ્ટમ્ સમાિૂય િતયા માસ નચનન્તતમ્  

  અર્ક્યમ્ ઇનત ચ અનપ ઉક્તો વનસષ્ટિે મિાત્મિા  ૧૨ 

  પ્રત્યાક્યાતો વનસષ્ટિે સ યયૌ તનક્ષણામ્ નતર્મ્  

  તત: સ તત્ િમુનસત્ત્યતુમ્ પમત્રાિ્ તસ્ય િતો ન્રમપ:  ૧૩ 

  વાનસષ્ટા તીિુ તપસ: તપો યત્ર નિ તેનપર ે 

  નત્રર્ઙ્કમ ઃ સમમિાતજેાઃ ર્તમ્ પરમ પાસ્વરમ ્ ૧૪ 

  વનસષ્ટ પમત્રાિ્ તત્રમર્ે તપ્યમાિાિ્ યર્નસ્વિઃ  
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  સોનપિમ્ય મિાત્માિઃ સવાુિ્ એવ િમ રોઃ સમતાિ્  ૧૫ 

  અનપવાત્ય આિમપૂવ્યેણ નહ્રયા નિનમ્ચત્ અવાઙ્ક્મમિઃ  

  અપ્રવીત્ સમમિાતજેાઃ સવાુિ્ એવ ક્રમતાઞ્િનલઃ  ૧૬ 

  ર્રણમ્ વઃ પ્રપત્યેિમ્ ર્રણ્યાિ્ ર્રણાિતઃ  

  પ્રત્યાક્યાતોનસ્મ પત્રમ્ વો વનસષ્ટિે મિાત્મિા  ૧૭ 

  યષ્ટમ  િામો મિા યજ્ઞમ્ તત્ અિમજ્ઞાતમમ્ અતુત  

  િમરુ પમત્રાિ્ અિમ્ સવાુિ ્િમસ્ક્રમ ત્ય પ્રસાતયે  ૧૮ 

  નર્રસા પ્રણતો યાચ ેપ્રાહ્મણાિ્ તપનસ નસ્તતાિ્  

  તે મામ્ પવન્તઃ નસત્ત્ય૭તુમ્ યાિયન્તમ સમાનિતાઃ  

  સર્રીરો યતા િમ્ નિ તેવ લોિમ્ અવાપ્નમયામ્  ૧૯ 

  પ્રત્યાક્યાતો વનસષ્ટિે િનતમ્ અન્યામ્ તપો તિાઃ  

  િમરુ પમત્રાિ્ રુતે સવાુિ્ િા૭િમ્ પશ્યાનમ િામ્ચિ  ૨0 

  ઇક્ષ્વાિૂણામ્ નિ સવેષામ્ પમરોતાઃ પરમા િનતઃ  

 પમરોતસ: તમ નવત્વામ્સ: તારયનમ્ત સતા ન્રમપાિ્   

 તસ્માત્ અિન્તરમ ્સવે પવન્તો તૈવતમ્ મમ  ૨૧ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    સપ્ત પમ્ચાર્ સ્સિુઃ  

 અષ્ટ પમ્ચાશ સ્સકક :  

 તત:   નત્રર્ઙ્કો: વચિમ્ શ્રમત્વા ક્રોત   સમનન્વતમ્  

  રુનષ   પમત્ર   ર્તમ ્રામ રાજાિમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૧ 

  પ્રત્યાક્યાતોનસ તમપમુિ ેિમરુણા સત્ય   વાનતિા  

  તમ્ િતમ્ સમનતક્રમ્ય ર્ાિા અન્તરમ ્ઉપેનયવાિ્  ૨ 

  ઇક્ષ્વાિૂણામ્ નિ સવેષામ્ પમરોતાઃ પરમો િમરુ:  

 િ ચ અનતક્રનમતમમ્ ર્ક્યમ્ વચિમ્ સત્ય વાનતિઃ  ૩ 

  અર્ક્યમ્ ઇનત ચ ઉવાચ વનસષ્ટો પિવાિ્ રુનષઃ  

  તમ્ વયમ્ વૈ સમાિતમુમ્ ક્રતમમ્ ર્ક્તાઃ િતમ્ તવ  ૪ 

  પાનલર્: ત્વમ્ િર શ્રેષ્ટ િમ્યતામ્ સ્વ પમરમ્ પમિઃ  

  યાિિે પિવાિ્ ર્ક્ત: ત્રૈલોક્યસ્ય અનપ પાનતુવ  

 અવમાિમ્ ચ તત્ િતમુમ્ તસ્ય ર્ક્ષ્યામિે િતમ્   ૫ 
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  તેષામ્ તત્ વચિમ્ શ્રમત્વા ક્રોત પયાુિમલ અક્ષરમ ્ 

  સ રાજા પમિ: એવ એતાિ્ ઇતમ્ વચિમ્ અપ્રવીત્  ૬ 

  પ્રત્યાક્યાતોનસ્મ િમરુણા િમરુ પમત્રૈ: તતૈવ ચ  

  અન્યામ્ િનતમ ્િનમષ્યાનમ સ્વનસ્ત વોસ્તમ તપોતિાઃ  ૭ 

  રુનષ પમત્રા: તમ તત્ શ્રમત્વા વાક્યમ્ િોર અનપસનમ્િતમ્  

  ર્ેપમઃ પરમ સમ્ક્રમિા: ચણ્ટાળત્વમ્ િનમષ્યનસ  ૮ 

  એવમ્ ઉક્ત્વા મિાત્માિો નવનવર્મ: તે સ્વમ્ આશ્રમમ્  

  અત રાયામ્ વ્યતીતાયામ્ રાજા ચણ્ટાળતામ્ િતઃ  ૯ 

  િીલ વસ્ત્ર તરો િીલઃ પરુષો ત્વસ્ત મૂતિુઃ  

  નચત્ય માલ્ય અિમલેપ શ્ચ આયસ આપરણોપવત્  ૧0 

  તમ્ ત્રમષ્વા મનન્ત્રણઃ સવે ત્યક્ત્વા ચણ્ટાળ રૂનપણમ્  

  પ્રાત્રવિ ્સનિતા રામ પૌરા યે અસ્ય અિમિાનમિઃ  ૧૧ 

  એિો નિ રાજા િાિમ ત્સ્ત િિામ પરમ આત્મવાિ્  

  તહ્યમાિો નતવા રાત્રમ્ નવશ્વાનમત્રમ્ તપો તિમ્  ૧૨ 

  નવશ્વાનમત્ર: તમ તમ્ ત્રમષ્વા રાજાિમ્ નવપલી ક્રમતમ્  

  ચણ્ટાળ રૂનપણમ્ રામ મમનિઃ િારુણ્યમ્ આિતઃ  ૧૩ 

  િારુણ્યાત્ સ મિાતજેા વાક્યમ્ પરમ તાનમુિઃ  

  ઇતમ્ િિાત પત્રમ્ તે રાજાિમ્ િોર તર્ુિમ્  ૧૪ 

  નિમ્ આિમિ િાયુમ્ તે રાિ પમત્ર મિાપલ  

  અયોત્યા અનતપતે વીર ર્ાપાત્ ચણ્ટાળતામ્ િતઃ  ૧૫ 

  અત તત્ વાક્યમ્ આિણ્યુ રાજા ચણ્ટાળતામ્ િતઃ  

  અપ્રવીત્ પ્રાઞ્િનલ: વાક્યમ્ વાક્યજ્ઞો વાક્ય િોનવતમ્  ૧૬ 

  પ્રત્યાક્યાતોનસ્મ િમરુણા િમરુ પમત્રૈ: તતા એવ ચ  

  અિવાપ્ય એવ તમ્ િામમ્ મયા પ્રાપ્તો નવપયુયઃ  ૧૭ 

  સર્રીરો નતવમ્ યાયાનમ ઇનત મે સૌમ્ય તર્ુિ  

  મયા ચ ઇષ્ટમ્ ક્રતમ ર્તમ ્તચ્ચ િ અવાપ્યતે પલમ્  ૧૮ 

  અન્રમતમ્ િોક્ત પૂવુમ્ મે િ ચ વક્ષ્યે િતા ચિ  

  ક્રમ ચ્ચ્રેષમ અનપ િતઃ સૌમ્ય ક્ષત્ર તમેણ તે ર્પે  ૧૯ 
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  યજૈ્ઞ: પિમ  નવતૈ: ઇષ્ટમ્ પ્રજા તમેણ પાનલતાઃ  

  િમ રવ શ્ચ મિાત્માિઃ ર્ીલ વ્રમિેિ તોનષતાઃ  ૨0 

  તમે પ્રયતમાિ સ્ય યજ્ઞમ્ ચ આિતમુમ્ ઇચ્ચતઃ  

  પનરતોષમ્ િ િચ્ચનન્ત િમ રવો મમનિ પમમ્િવ  ૨૧ 

  તૈવમ્ એવ પરમ્ મન્યે પૌરુષમ્ તમ નિરતુિમ્  

  તૈવેિ આક્રમ્યતે સવુમ્ તૈવમ્ નિ પરમા િનતઃ  ૨૨ 

  તસ્ય મે પરમાતુસ્ય પ્રસાતમ્ અનપિાિતઃ  

  િતમુમ્ અિુનસ પત્રમ્ તે તૈવ ઉપિત   િમુણઃ  ૨૩ 

  િ અન્યામ્ િનતમ ્િનમષ્યાનમ િ અન્યઃ ર્રણમ્ અનસ્ત મે  

  તૈવમ્ પમરુષ િારણે નિવતુનયતમમ્ અિુનસ  ૨૪ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    અષ્ટ પમ્ચાર્ સ્સિુ: 

 એકોન ષત્ષ્ટતમ સ્સકક :  

 ઉક્ત   વાક્યમ્ તમ રાજાિમ્ ક્રમપયા િમ નર્ િાત્મિઃ  

  અપ્રવીત્ મતમરમ ્વાક્યમ્ સાક્ષાત્    ચણ્ટાળ રૂનપણમ્  ૧ 

  ઇક્ષ્વાિો સ્વાિતમ્ વત્સ જાિાનમ ત્વામ્ સમતાનમુિમ્  

  ર્રણમ્ તે પનવષ્યાનમ મા પૈષી: ન્રમપ પમમ્િવ  ૨ 

  અિમ્ આમન્ત્રયે સવાુિ ્મિષીિ્ પમણ્ય િમુણઃ  

  યજ્ઞ સાહ્યિરાિ ્રાિિ ્તતો યક્ષ્યનસ નિવ્રમુતઃ  ૩ 

  િમરુ ર્ાપ ક્રમતમ્ રૂપમ ્યત્ ઇતમ્ ત્વનય વતુતે  

  અિેિ સિ રૂપેણ સર્રીરો િનમષ્યનસ  ૪ 

  િસ્ત પ્રાપ્તમ્ અિમ્ મન્યે સ્વિુમ્ તવ િરશે્વર  

  ય: ત્વમ્ િૌનર્િમ્ આિમ્ય ર્રણ્યમ્ ર્રણમ્ િતઃ  ૫ 

  એવમ્ ઉક્ત્વા મિા તજેાઃ પમત્રાિ્ પરમ તાનમુિાિ્  

  વ્યાનતતેર્ મિાપ્રાજ્ઞાિ્ યજ્ઞ સમ્પાર િારણાત્  

  સવાુિ્ નર્ષ્યાિ ્સમાિૂય વાક્યમ્ એતત્ ઉવાચ િ  ૬ 

  સવાુિ્ રુનષ વરાિ્ વાનર્ષ્ટાિ્  આિયત્વમ્ મમ આજ્ઞયા  

  સનર્ષ્યાિ્ સમહ્રમત: ચૈવ સ રુનત્વિ: સમપિમ શ્રમતાિ્  ૭ 

  યત્ અન્યો વચિમ્ પ્રૂયાત્ મત્ વાક્ય પલ ચોનતતઃ  
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  તત્ સવુમ્ અનિલેિ ઉક્તમ્ મમ આક્યેયમ ્અિાત્રમતમ્  ૮ 

  તસ્ય તત્ વચિમ્ શ્રમત્વા નતર્ો િક્મમ: તત્ આજ્ઞયા  

  આિક્મમ: અત તેર્ેપ્યઃ સવેપ્યો પ્રહ્મ વાનતિઃ  ૯ 

  તે ચ નર્ષ્યાઃ સમાિમ્ય મમનિમ્ જ્વનલત તિેસમ્  

  ઊચમ શ્ચ વચિમ્ સવે સવેષામ્ પ્રહ્મ વાનતિામ્  ૧0 

  શ્રમત્વા તે વચિમ્ સવે સમાયાનન્ત નત્વ જાતયઃ  

  સવુ તેર્ેષમ ચ આિચ્ચિ્ વિુનયત્વા મિોતયમ ્ ૧૧ 

  વાનસષ્ટમ્ તત્ ર્તમ ્સવુમ્ ક્રોત પયાુિમલ અક્ષરમ ્ 

  યત્ આિ વચિમ્ સવુમ્ શ્રમણમ ત્વમ્ મમનિ પમમ્િવ  ૧૨ 

  ક્ષનત્રયો યાિિો યસ્ય ચણ્ટાળ સ્ય નવર્ેષતઃ  

  િતમ્ સતનસ પોક્તારો િનવ: તસ્ય સમરષુયઃ  ૧૩ 

  પ્રાહ્મણા વા મિાત્માિો પમક્ત્વા ચણ્ટાળ પોિિમ્  

  િતમ્ સ્વિુમ્ િનમષ્યનન્ત નવશ્વાનમત્રેણ પાનલતાઃ  ૧૪ 

  એતત્ વચિમ્ િૈષ્ટમયુમ્ ઊચમઃ સરક્ત લોચિાઃ  

  વાનસષ્ટા મમનિ ર્ાતૂુલ સવે તે સમિોતયાઃ  ૧૫ 

  તેષામ્ તત્વચિમ્ શ્રમત્વા સવેષામ્ મમનિ પમમ્િવઃ  

  ક્રોત સરક્ત િયિઃ સરોષમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૧૬ 

  યે તૂષયનન્ત  અતમષ્ટમ્ મામ્ તપ ઉક્રમ્ સમાનસ્તતમ્  

  પસ્મીપૂતા તમરાત્માિો પનવષ્યનન્ત િ સમ્ર્યઃ  ૧૭ 

  અત્ય તે િાલ પાર્ેિ િીતા વૈવસ્વત ક્ષયમ ્ 

  સપ્ત જાનત ર્તાનિ એવ રમતપાઃ સન્તમ સવુર્ઃ  ૧૮ 

  શ્વ મામ્સ નિયત આિારા મમનષ્ટિા િામ નિક્રમુણાઃ  

  નવક્રમતા શ્ચ નવરૂપા શ્ચ લોિાિ્ અિમચરન્તમ ઇમાિ્  ૧૯ 

  મિોતય શ્ચ તમપમુનિ: મામ્ અતૂષ્યમ્ નિ અતૂષયત્  

  તૂનષત: સવુ લોિેષમ નિષાતત્વમ્ િનમષ્યનત  ૨0 

  પ્રાણ અનત પાત નિરતો નિર૭િમક્રોર્તામ્ િતઃ  

  તીિુ િાલમ ્મમ ક્રોતાત્ તમિુનતમ્ વતુનયષ્યનત  ૨૧ 

  એતાવત્ ઉક્ત્વા વચિમ્ નવશ્વાનમત્રો મિાતપાઃ  
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  નવરરામ મિાતજેા રુનષ મત્યે મિામમનિઃ  ૨૨ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    એિોિ ષનષ્ટતમ સ્સિુઃ  

  ષત્ષ્ટતમ સ્સકક :  

  તપોપલ   િતાિ્ ક્રમ ત્વા વાનસષ્ટાિ્ સ મિોતયાિ્  

  રુનષ   મત્યે મિાતજેા નવશ્વાનમત્રોપ્યપાષત  ૧ 

  અયમ્ ઇક્ષ્વાિમ  તાયાત:    નત્રર્ઙ્કમ : ઇનત નવશ્રમતઃ  

  તનમુષ્ટ શ્ચ વતાન્ય શ્ચ મામ્ ચૈવ ર્રણમ્ િતઃ  ૨ 

  તેિ અિેિ ર્રીરણે તેવ લોિ નિિીષયા  

  યતા અયમ્ સ્વર્રીરણે તેવ લોિમ્ િનમષ્યનત  ૩ 

  તતા પ્રવત્યુતામ્ યજ્ઞો પવનત્પ શ્ચ મયા સિ  

  નવશ્વાનમત્ર   વચઃ શ્રમત્વા સવુ એવ મિષુયઃ  ૪ 

  ઊચમઃ સમેત્ય સનિતા તમુજ્ઞા તમુ   સનમ્િતમ્  

  અયમ્ િમ નર્િ    તાયાતો મમનિઃ પરમ    િોપિઃ  ૫ 

  યત્ આિ વચિમ્ સમ્યિ્ એતત્ િાયુમ્ િ સમ્ર્યઃ  

  અનનિિલ્પો નિ પિવાિ ્ર્ાપમ્ તાસ્યનત રોનષતઃ  ૬ 

  તસ્માત્ પ્રવત્યુતામ્ યજ્ઞઃ સર્રીરો યતા નતવમ ્ 

  િચ્ચેત્ ઇક્ષ્વાિમ  તાયાતો નવશ્વાનમત્ર સ્ય તિેસા  ૭ 

  તતઃ પ્રવત્યુતામ્ યજ્ઞઃ સવે સમનત નતષ્ટતે  

  એવમ્ ઉક્ત્વા મિષુય: ચક્રમ : તા: તાઃ નક્રયા: તતા  ૮ 

  યાિિ શ્ચ મિાતજેા નવશ્વાનમત્રોપવત્ ક્રતૌ  

  રુનત્વિ શ્ચ આિમપૂવ્યેણ મન્ત્રવત્ મન્ત્ર િોનવતાઃ  ૯ 

  ચક્રમ ઃ સવાુનણ િમાુનણ યતા િલ્પમ્ યતા નવનત  

  તતઃ િાલેિ મિતા નવશ્વાનમત્રો મિાતપાઃ  ૧0 

  ચિાર આવાિિમ્ તત્ર પાિા૭તુમ્ સવુ તેવતાઃ  

  િ અપ્યાિમિ્ તતા૭૭િૂતા પાિા૭તુમ્ સવુ તેવતાઃ  ૧૧ 

  તતઃ ક્રોત સમાનવષ્ટો નવશ્વનમત્રો મિા મમનિઃ  

  સ્રમવમ્ ઉત્યમ્ય સક્રોત: નત્રર્ઙ્કમ મ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૧૨ 

  પશ્ય મે તપસો વીયુમ્ સ્વા૭૭નિુત સ્ય િરશે્વર  
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  એષ ત્વામ્ સ્વર્રીરણે િયાનમ સ્વિુમ્ ઓિસા  

  તમષ્પ્રાપમ્ સ્વ ર્રીરણે નતવમ્ િચ્ચ િરા૭નતપ  ૧૩ 

  સ્વા૭૭નિુતમ્ નિનમ્ચત્ અનપ અનસ્ત મયા નિ તપસઃ પલમ્  

  રાિિ્ ત્વમ્ તિેસા તસ્ય સ ર્રીરો નતવમ્ વ્રિ  ૧૪ 

  ઉક્ત વાક્યે મમિૌ તનસ્મિ્ સ ર્રીરો િરશે્વરઃ  

  નતવમ ્િિામ િાિમ ત્સ્ત મમિીિામ્ પશ્યતામ્ તતા  ૧૫ 

  તેવ લોિ િતમ્ ત્રમષ્વા નત્રર્ઙ્કમ મ્ પાિર્ાસિઃ  

  સિ સવતઃ સમરિણૈ: ઇતમ્ વચિમ્ અપ્રવીત્  ૧૬ 

  નત્રર્ઙ્કો િચ્ચ પૂય: ત્વમ્ િ અનસ સ્વિુ ક્રમતા૭૭લયઃ  

  િમરુ ર્ાપિતો મૂટ પત પૂનમમ્ અવાનક્ચરાઃ  ૧૭ 

  એવમ્ ઉક્તો મિેન્ત્રેણ નત્રર્ઙ્કમ : અપતત્ પમિઃ  

  નવક્રોર્માિ: ત્રાિીનત નવશ્વાનમત્રમ્ તપો તિમ્  ૧૮ 

  તત્ શ્રમત્વા વચિમ્ તસ્ય ક્રોર્માિ સ્ય િૌનર્િઃ  

  રોષમ ્આિારય િીવ્રમ ્નતષ્ટ નતષ્ટનેત ચ અપ્રવીત્  ૧૯ 

  રુનષ મત્યે સ તિેસ્વી પ્રજાપનત: ઇવા૭પરઃ  

  સ્રમિિ ્તનક્ષણ માિુસ્તાિ્ સપ્તષીિ્ અપરાિ્ પમિઃ  ૨0 

  િક્ષત્ર માલામ્ અપરામ્ અસ્રમિત્ ક્રોત મૂનચુતઃ  

  તનક્ષણામ્ નતર્મ્ આસ્તાય મમનિ મત્યે મિાયર્ાઃ  ૨૧ 

  સ્રમષ્વા િક્ષત્ર વમ્ર્મ્ ચ ક્રોતેિ િલમષી ક્રમતઃ  

  અન્યમ્ ઇન્ત્રમ્ િનરષ્યાનમ લોિો વા સ્યાત્ અનિન્ત્રિઃ  ૨૨ 

  તૈવતાિ્ અનપ સ ક્રોતાત્ સ્રષ્ટમ મ્ સમમપ ચક્રમે  ૨૩ 

  તતઃ પરમ સમ્પ્રાન્તાઃ સનષુ સમ્િાઃ સમર અસમરા:  

  નવશ્વાનમત્રમ્ મિાત્માિમ્ ઊચમઃ સા૭િમિયમ્ વચઃ  ૨૪ 

  અયમ્ રાજા મિા પાિ િમ રુ ર્ાપ પનરક્ષતઃ  

  સ ર્રીરો નતવમ ્યાતમમ્ િ અિુનત એવ તપો તિ  ૨૫ 

  તેષામ્ તત્વચિમ્ શ્રમત્વા તેવાિામ્ મમનિ પમમ્િવઃ  

  અપ્રવીત્ સમમિત્ વાક્યમ્ િૌનર્િઃ સવુ તેવતાઃ  ૨૬ 

  સર્રીરસ્ય પત્રમ્ વ: નત્રર્ઙ્કો: અસ્ય પૂપતેઃ  



પાલ   કામ્ટ 
 

P a g e  134 | 170 

 

  આરોિણમ્ પ્રનતજ્ઞાતમ્ િ અન્રમતમ્ િતમુમ્ ઉત્સિે  

  સિોસ્તમ સ ર્રીરસ્ય નત્રર્ઙ્કો: અસ્ય ર્ાશ્વતઃ  ૨૭ 

  િક્ષત્રાનણ ચ સવાુનણ મામિાનિ ત્રમવાણ્ય૭ત  

  યાવત્ લોિા તનરષ્યનન્ત નતષ્ટનન્ત એતાનિ સવુર્ઃ  ૨૮ 

  મત્ક્રમતાનિ સમરાઃ સવે તત્ અિમજ્ઞાતમમ્ અિુત  

  એવમ્ ઉક્તાઃ સમરાઃ સવે પ્રત્યૂચમ: મમનિ પમમ્િવમ્  ૨૯ 

  એવમ્ પવતમ પત્રમ્ તે નતષ્ટનન્ત એતાનિ સવુર્ઃ  

  િિિે તાનિ અિેિાનિ વૈશ્વાિર પતાત્ પનિઃ  ૩0 

  િક્ષત્રાનણ મમનિ શ્રેષ્ટ તેષમ જ્યોનતષ્ષમ જાજ્વલિ્  

  અવાઙ્ નર્ર: નત્રર્ઙ્કમ  શ્ચ નતષ્ટતમ અમર સનન્નપઃ  ૩૧ 

 અિમયાસ્યનમ્ત ચ એતાનિ જ્યોતીનમ્ષ ન્રમપ સિમમ્   

 ક્રમતાતુમ ્િીનતુમમ્તમ્ ચ સ્વિુ લોિ િતમ્ યતા  ૩૨ 

  નવશ્વાનમત્ર સ્તમ તમાુત્મા સવુ તેવૈ: અનપષ્ટમતઃ  

  રુનષનપ શ્ચ મિાતજેા પાટમ્ ઇત્યા૭૭િ તેવતાઃ  ૩૩ 

  તતો તેવા મિાત્માિો મમિય શ્ચ તપો તિાઃ  

  િક્મમ: યતા આિતમ્ સવે યજ્ઞસ્ય અન્તે િરોિમ  ૩૪    

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ષનષ્ટતમ સ્સિુ:  

  એક ષત્ષ્ટતમ સ્સકક :  

  નવશ્વાનમત્રો મિાત્મા અત પ્રનસ્તતાિ્ પ્રેક્ષ્ય તાિ્ રુષીિ્  

  અપ્રવીત્ િર ર્ાતૂુલ સવાુિ્ તાિ્ વિ વાનસિઃ  ૧ 

  મિા નવનિઃ પ્રવ્રમિોયમ્ તનક્ષણામ્ આનસ્તતો નતર્મ્  

  નતર્મ્ અન્યામ્ પ્રપત્સ્યામ: તત્ર તપ્સ્યામિે તપઃ  ૨ 

  પનશ્ચમાયામ્ નવર્ાલાયામ્ પમષ્િરષેમ મિાત્મિઃ  

  સમિમ્ તપ: ચનરષ્યામઃ પરમ્ તત્ નિ તપો વિમ્  ૩ 

  એવમ્ ઉક્ત્વા મિા તજેાઃ પમષ્િરષેમ મિામમનિઃ  

  તપ ઉક્રમ્ તમરાતષુમ્ તેપે મૂલ પલા૭ર્િઃ  ૪ 

  એતનસ્મ ન્નેવ િાલે તમ અયોત્યા૭નતપનત: ન્રમપઃ  

  અમ્પરીષ ઇનત ક્યાતો યષ્ટમ મ્ સમમપ ચક્રમે  ૫ 
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  તસ્ય વૈ યિમાિ સ્ય પર્મમ્ ઇન્ત્રો િિાર િ  

  પ્રણષ્ટ ેતમ પર્ૌ નવપ્રો રાજાિમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૬ 

  પર્મ: અત્ય હ્રમતો રાિિ ્પ્રણષ્ટ: તવ તમિુયાત્  

  અરનક્ષતારમ્ રાજાિમ્ નિનન્ત તોષા િરશે્વર  ૭ 

  પ્રાયનશ્ચિમ્ મિત્ એતત્ િરમ ્વા પમરુષષુપ  

  આિયસ્વ પર્મમ્ ર્ીક્રમ્ યાવત્ િમુ પ્રવતુતે  ૮ 

  ઉપાત્યાય વચઃ શ્રમત્વા સ રાજા પમરુષષુપ  

  અનન્વયેષ મિા પમનિઃ પર્મમ્ િોનપઃ સિસ્રર્ઃ  ૯ 

  તેર્ાિ ્િિપતામ્ તાિ્ તાિ્ િિરાનણ વિાનિ ચ  

  આશ્રમાનણ ચ પમણ્યાનિ માિુમાણો મિીપનતઃ  ૧0 

  સ પમત્ર સનિતમ્ તાત સપાયુમ્ રિમ  િન્તિ  

  પ્રમિમતમમ્િે સમાસીિમ્ રુચીિમ્ સમ્તતર્ ુિ  ૧૧ 

  તમ્ ઉવાચ મિાતજેાઃ પ્રણમ્ય અનપપ્રસાત્ય ચ  

  પ્રહ્મનષુમ્ તપસા તીપ્તમ્ રાિનષુ: અનમત પ્રપઃ  ૧૨ 

  પ્રમષ્વા સવુત્ર િમર્લમ ્રુચીિમ્ તમ્ ઇતમ્ વચઃ  

  િવામ્ ર્ત સિસે્રણ નવક્રીણીષે સમતમ્ યનત  ૧૩ 

  પર્ો: અતે મિાપાિ ક્રમત ક્રમ ત્યોનસ્મ પાિુવ  

  સવે પનરિતા તેર્ા યજ્ઞીયમ્ િ લપે પર્મમ્  ૧૪ 

  તાતમમ ્અિુનસ મૂલ્યેિ સમતમ્ એિમ્ ઇતો મમ  

  એવમ્ ઉક્તો મિાતજેા રુચીિ: તમ અપ્રવીત્ વચઃ  ૧૫ 

  િાિમ્ જ્યેષ્ટમ્ િર શ્રેષ્ટમ્ નવક્રીણીયામ્ િતમ્ચિ  

  રુચીિ સ્ય વચઃ શ્રમત્વા તેષામ્ માતા મિાત્મિામ્  ૧૬ 

  ઉવાચ િર ર્ાતૂુલમ્ અમ્પરીષમ ્તપનસ્વિી  

 અ નવકે્રયમ્ સમતમ્ જ્યેષ્ટમ્ પિવાિ્ આિ પાિુવ:  ૧૭ 

  મમ અનપ તનયતમ્ નવનિ િનિષ્ટમ્ ર્મિિમ્ ન્રમપ  

 તસ્માત્ િિીયમ્સમ્ પમત્રમ્ િ તાસ્યે તવ પાનતુવ  ૧૮ 

  પ્રાયેણ નિ િર શ્રેષ્ટ જ્યેષ્ટાઃ નપત્રમષમ વલ્લપાઃ  

  માત્રૂણામ્ ચ િિીયામ્સ: તસ્માત્ રક્ષ ેિિીયસમ્  ૧૯ 
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  ઉક્ત વાક્યે મમિૌ તનસ્મિ્ મમનિ પત્ન્યામ્ તતૈવ ચ  

  ર્મિશ્ર્ેપ: સ્વયમ્ રામ મત્યમો વાક્યમ્ અપ્રવીત્  ૨0 

  નપતા જ્યેષ્ટમ્ અ નવકે્રયમ ્માતા ચ આિ િિીયસમ્  

  નવક્રીતમ ્મત્યમમ્ મન્યે રાિિ્ પમત્રમ્ િયસ્વ મામ્  ૨૧ 

  િવામ્ ર્ત    સિસે્રણ ર્મિશ્ર્ેપમ્ િરશે્વરઃ  

  ક્રમિીત્વા પરમ પ્રીતો િિામ રિમ  િન્તિ  ૨૨ 

  અમ્પરીષ સ્તમ રાિષી રતમ્ આરોપ્ય સત્વરઃ  

 ર્મિશ્ર્ેપમ્ મિાતજેા િિામ આર્મ મિાયર્ાઃ  ૨૩ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    એિ ષનષ્ટતમ સ્સિુ:  

 ત્વિ ષત્ષ્ટતમ સ્સકક :  

 ર્મિશ્ર્ેપમ્ િરશ્રેષ્ટ ક્રમિીત્વા તમ મિાયર્ાઃ  

 વ્યશ્રામ્યત્ પમષ્િર ેરાજા મત્યાહે્ન રિમ  િન્તિ  ૧ 

 તસ્ય નવશ્રમમાણ સ્ય ર્મિશ્ર્ેપો મિાયર્ાઃ  

 પમષ્િર કે્ષત્રમ્ આિમ્ય નવશ્વાનમત્રમ્ તતર્ુ િ  ૨ 

 તપ્યમ્તમ્ રુનષનપ: સાતુમ્ માતમલમ્ પરમ આતમર:  

 નવષણ્ણ વતિો તીિ: ત્રમષ્ણયા ચ શ્રમેણ ચ  ૩ 

 પપાત અઙે્ક મમિ ેરામ વાક્યમ્ ચ ઇતમ્ ઉવાચ િ  

  િ મે   અનસ્ત માતા િ નપતા જ્ઞાતયો પાન્તવાઃ િમતઃ  ૪ 

  ત્રાતમમ ્અિુનસ મામ્ સૌમ્ય તમેણ મમનિ પમમ્િવ  

  ત્રાતા ત્વમ્ નિ મમનિ શ્રેષ્ટ સવેષામ્ ત્વમ્ નિ પાવિઃ  ૫ 

  રાજા ચ ક્રમત િાયુ: સ્યાત્ અિમ્ તીિાુયમ: અવ્યયઃ  

  સ્વિુ લોિમ્ ઉપાશ્નીયામ્ તપ: તપ્ત્વા નિ અિમિમમ્  ૬ 

  ત્વ મે િાતો નિ અિાત સ્ય પવ પવ્યેિ ચેતસા  

  નપતા ઇવ પમત્રમ્ તમાુત્મિ્ ત્રાતમમ્ અિુનસ નિનલ્પષાત્  ૭ 

  તસ્ય તત્વચિમ્ શ્રમત્વા નવશ્વાનમત્રો મિાતપાઃ  

  સાન્ત્વનયત્વા પિમ  નવતમ્ પમત્રાિ્ ઇતમ્ ઉવાચ િ  ૮ 

  યત્ક્રમતે નપતરઃ પમત્રાિ્ િિયનન્ત ર્મપ અનતુિઃ  

  પર લોિ નિતા૭તાુય તસ્ય િાલોયમ્ આિતઃ  ૯ 
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  અયમ્ મમનિ સમતો પાલો મિઃ ર્રણ નમચ્ચનત  

  અસ્ય જીનવત માત્રેણ નપ્રયમ ્િમરુત પમત્રિાઃ  ૧0 

  સવે સમક્રમત િમાુણઃ સવે તમુ પરાયણાઃ  

  પર્મ પૂતા િરને્ત્ર સ્ય ત્રમનપ્તમ્ અનિેઃ પ્રયચ્ચત  ૧૧ 

  િાતવાિ ્ચ ર્મિશ્ર્ેપો યજ્ઞ શ્ચ અનવનિતો પવેત્  

  તેવતા: તનપુતા: ચ સ્યમ: મમ ચા૭નપ ક્રમતમ્ વચઃ  ૧૨ 

  મમિ:ે તમ વચિમ્ શ્રમત્વા મતમષ્યન્ત આતયઃ સમતાઃ  

  સ અનપમાિમ્ િર શ્રેષ્ટ સલીલમ્ ઇતમ્ અપ્રમવિ્  ૧૩ 

  િતમ્ આત્મ સમતાિ્ નિત્વા ત્રાયસેન્ય સમતમ્ નવપો  

  અિાયુમ્ ઇવ પશ્યામઃ શ્વમામ્સમ્ ઇવ પોિિ ે ૧૪ 

  તેષામ્ તત્વચિમ્ શ્રમત્વા પમત્રાણામ્ મમનિ પમમ્િવઃ  

  ક્રોત સરક્ત િયિો વ્યાિતમુમ્ ઉપચક્રમે  ૧૫ 

  નિસ્સાત્વસમ્ ઇતમ્ પ્રોક્તમ્ તમાુત૭નપ નવિનિુતમ્  

  અનતક્રમ્ય તમ મત્ વાક્યમ્ તારુણમ્ રોમ િષુણમ્  ૧૬ 

  શ્વમામ્સ પોનિિઃ સવે વાનસષ્ટા ઇવ જાનતષમ  

  પૂણુમ્ વષુ સિસ્રમ્ તમ પ્રમનતવ્યામ્ અિમવત્સ્યત  ૧૭ 

  ક્રમ ત્વા ર્ાપ સમાયમક્તાિ્ પમત્રાિ્ મમનિવર સ્તતા  

  ર્મિશ્ર્ેપમ્ ઉવાચ આતુમ્ ક્રમ ત્વા રક્ષામ્ નિરામયમ્  ૧૮ 

  પનવત્ર પાર્:ૈ પિો રક્ત માલ્ય અિમલેપિઃ  

  વૈષ્ણવમ્ યૂપમ્ આસાત્ય વાનનપ: અનનિમ્ ઉતાિર  ૧૯ 

  ઇમે તમ િાતે ત્વે નતવ્યે િાયેતા મમનિ પમત્રિ  

  અમ્પરીષ સ્ય યજે્ઞ   અનસ્મિ્ તતઃ નસનિમ્ અવાપ્સ્યનસ  ૨0 

  ર્મિશ્ર્ેપો ક્રમિીત્વા તે ત્વે િાતે સમસમાનિતઃ  

  ત્વરયા રાિ નસમ્િમ્ તમ્ અમ્પરીષમ્ ઉવાચ િ  ૨૧ 

  રાિ નસમ્િ મિા સત્ત્વ ર્ીક્રમ્ િચ્ચાવિે વયમ્   

  નિવતુયસ્વ રાિને્ત્ર તીક્ષામ્ ચ સમમપાનવર્  ૨૨ 

  તત્ વાક્યમ્ રુનષ પમત્ર સ્ય શ્રમત્વા િષ ુસમમત્સમિઃ  

  િિામ ન્રમપનતઃ ર્ીક્રમ્ યજ્ઞ વાટમ્ અતનન્ત્રતઃ  ૨૩ 
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  સતસ્ય અિમમતે રાજા પનવત્ર ક્રમત લક્ષણમ્  

  પર્મમ્ રક્ત અમ્પરમ્ ક્રમ ત્વા યૂપે તમ્ સમપન્તયત્  ૨૪ 

  સ પિો વાનનપ: અક્્રયાનપ: અનપતમષ્ટાવ વૈ સમરૌ  

  ઇન્ત્રમ્ ઇન્ત્ર અિમિમ્ ચૈવ યતાવત્ મમનિ પમત્રિઃ  ૨૫ 

  તતઃ પ્રીતઃ સિસ્રાક્ષો રિસ્ય સ્તમનત તનપુતઃ  

  તીિુમ્ આયમ: તતા પ્રાતાત્ ર્મિશ્ર્ેપાય રાિવ  ૨૬ 

  સ ચ રાજા િર શ્રેષ્ટ યજ્ઞ સ્ય ચ સમાપ્તવાિ ્ 

  પલમ્ પિમ  િમણમ્ રામ સિસ્રાક્ષ પ્રસાતિમ્  ૨૭ 

  નવશ્વાનમત્રોનપ તમાુત્મા પૂય: તેપે મિાતપાઃ  

  પમષ્િરષેમ િર શ્રેષ્ટ તર્ વષુ ર્તાનિ ચ  ૨૮ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    નત્વ ષનષ્ટતમ સ્સિુ:  

 ત્ત્ર ષત્ષ્ટતમ સ્સકક :  

 પૂણે વષુ સિસે્ર તમ વ્રત સ્િાતમ્ મિામમનિમ્  

  અપ્યાિચ્ચિ્ સમરાઃ સવે તપઃ પલ નચિીષુવઃ  ૧ 

  અપ્રવીત્ સમમિા તજેા પ્રહ્મા સમ   રુનચરમ્ વચઃ  

  રુનષ :  ત્વમ્ અનસ પત્રમ્ તે સ્વાનિુતૈઃ િમુનપઃ ર્મપૈઃ  

  તમ્ એવમ્ ઉક્ત્વા તેવેર્: નત્રનતવમ્ પમિ: અપ્યિાત્  ૨ 

  નવશ્વાનમત્રો મિાતજેા પૂય: તેપે મિ િપઃ  

  તતઃ િાલેિ મિતા મેિિા પરમ અપ્સરાઃ  ૩ 

  પમષ્િરષેમ િર શ્રેષ્ટ સ્િાતમમ્ સમમપ ચક્રમે  

  તામ્ તતર્ ુમિાતજેા મેિિામ્ િમ નર્િા૭૭ત્મિઃ  ૪ 

  રૂપેણા પ્રનતમામ્ તત્ર નવત્યમતમ્ િલતે યતા  

  ત્રમષ્વા િન્તપુ વર્િો મમનિ: તામ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૫ 

  અપ્સરઃ સ્વાિતમ્ તેસ્તમ વસ ચ ઇિ મમા૭૭શ્રમે  

  અિમક્રમહ્ણીષ્વ પત્રમ્ તે મતિેિ સમ મોનિતમ્  ૬ 

  ઇત્યમક્તા સા વરારોિા તત્ર વાસમ્ અતા િરોત્  

  તસ્યામ્ વસન્ત્યામ્ વષાુનણ પઞ્ચ પઞ્ચ ચ રાિવ  ૭ 

  તપસો નિ મિા નવનિો નવશ્વાનમત્રમ્ ઉપાિતઃ  
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  નવશ્વાનમત્ર   આશ્રમે સૌમ્ય સમિેિ વ્યનતચક્રમમઃ  

  અત િાલે િતે તનસ્મિ્ નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  ૮ 

  સવ્રીળ ઇવ સમ્વ્રમિ:   નચન્તા   ર્ોિ   પરાયણઃ  

  પમનિ: મમિેઃ સમમત્પન્ના સ અમષાુ રિમ  િન્તિ  ૯ 

  સવુમ્ સમરાણામ્ િમુ એતત્ તપો અપિરણમ્ મિત્  

  અિો રાત્રા અપતેર્ેિ િતાઃ સમ્વત્સરા તર્  ૧0 

  િામ મોિા૭નપ પૂતસ્ય નવનિોયમ્ પ્રત્યમપનસ્તતઃ  

  નવનિશ્શ્વસિ્ મમનિવરઃ પશ્ચાિાપેિ તમઃનિતઃ  ૧૧ 

  પીતામ્ અપ્સરસમ્ ત્રમષ્વા વેપન્તીમ્ પ્રાઞ્િનલમ ્નસ્તતામ્  

  મેિિામ્ મતમર:ૈ વાક્યૈ: નવસ્રમજ્ય િમ નર્િા૭૭ત્મિઃ  ૧૨ 

  ઉિરમ્ પવુતમ્ રામ નવશ્વાનમત્રો િિામ િ  

  સ ક્રમ ત્વા િૈનષ્ટિીમ્ પમનિમ્ િતેમ િામો મિાયર્ાઃ  ૧૩ 

  િૌનર્િી તીરમ્ આસાત્ય તપ સ્તેપે સમતારુણમ્  

  તસ્ય વષુ સિસ્રમ્ તમ િોરમ્ તપ ઉપાસતઃ  ૧૪ 

  ઉિર ેપવુતે રામ તેવતાિામ્ અપૂત્ પયમ્  

  અમન્ત્રયિ્ સમાિમ્ય સવે સનષુિણાઃ સમરાઃ  ૧૫ 

  મિનષુ ર્પ્તમ્ લપતામ્ સાત્વયમ્ િમ નર્િા૭૭ત્મિઃ  

  તેવતાિામ્ વચઃ શ્રમત્વા સવુ લોિ નપતામિઃ  ૧૬ 

  અપ્રવીત્ મતમરમ ્વાક્યમ્ નવશ્વાનમત્રમ્ તપોતિમ્  

  મિષે સ્વાિતમ્ વત્સ તપસા ઉકે્રણ તોનષતઃ  ૧૭ 

  મિત્ત્વમ્ રુનષ મમક્યત્વમ્ તતાનમ તવ િૌનર્િ  

  પ્રહ્મણઃ સ વચઃ શ્રમત્વા સવુ લોિેશ્વર સ્ય િ  ૧૮ 

 િ નવષણ્ણો િ સમ્તમષ્ટો નવશ્વાનમત્ર: તપો તિ: 

પ્રાઞ્િનલઃ પ્રણતો પૂત્વા પ્રત્યમવાચ નપતામિમ્  ૧૯ 

 પ્રત્યમવાચ તતો વાચમ્ નવશ્વાનમત્રો મિા મમનિ:   

 મિનષુ ર્પ્તમ્ અતમલમ્ સ્વાનિુતૈઃ િમુનપઃ ર્મપૈઃ  ૨0 

 યનત મે પિવાિ્ આિ તતોિમ્ નવનિતેનન્ત્રયઃ  

 તમ્ ઉવાચ તતો પ્રહ્મા િ તાવત્ ત્વમ્ નિતેનન્ત્રયઃ  ૨૧ 
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 યતસ્વ મમનિ ર્ાતૂુલ ઇત્યમક્ત્વા નત્રનતવમ ્િતઃ  

 નવપ્ર નસ્તતેષમ તેવેષમ નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  ૨૨ 

 ઊત્વુપાિમ : નિરાલમ્પો વાયમ પક્ષ સ્તપ શ્ચરિ્  

 િમે પઞ્ચતપા પૂત્વા વષાુસમ આિાર્ સમ્શ્રયઃ  ૨૩ 

 નર્નર્ર ેસનલલ સ્તાયી રાનત્ર અિનિ તપો તિઃ  

  એવમ્ વષુ સિસ્રમ્ નિ તપો િોરમ્ ઉપાિમત્  ૨૪ 

  તનસ્મિ ્સમ્તપ્યમાિે તમ નવશ્વાનમત્રે મિામમિૌ  

  સમ્પ્રમઃ સમમિાિ્ આસીત્ સમરાણામ્ વાસવ સ્ય ચ  ૨૫ 

  રમ્પામ્ અપ્સરસમ્ ર્ક્રઃ સિ સવત: મરુત્િણૈઃ  

  ઉવાચ અત્મનિતમ્ વાક્યમ્ અનિતમ્ િૌનર્િ સ્ય ચ  ૨૬ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    નત્ર ષનષ્ટતમ સ્સિુ:  

 ચતુ ષ્ષત્ષ્ટતમ સ્સકક :  

  સમર   િાયુમ્ ઇતમ્ રમ્પે િતુવ્યમ્ સમમિત્    ત્વયા  

  લોપિમ્ િૌનર્િસ્ય ઇિ િામ   મોિ   સમનન્વતમ્  ૧ 

  તતા ઉક્તા સા અપ્સરા રામ સિસ્રાકે્ષણ તીમતા  

  વ્રીનળતા પ્રાઞ્િનલ: પૂત્વા પ્રત્યમવાચ સમરશે્વરમ્  ૨ 

  અયમ્ સમર પતે િોરો નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  

 િોરમ્ ઉત્સ્રમિતે ક્રોતમ ્મનય તેવ િ સમ્ર્યઃ  ૩ 

  તતો નિ મે પયમ્ તેવ પ્રસાતમ્ િતમુમ્ અિુનસ  

  એવ મમક્ત સ્તયા રામ રમ્પયા પીતયા તતા  ૪ 

  તામ્ ઉવાચ સિસ્રાક્ષો વેપમાિામ્ ક્રમતા૭ઞ્િનલમ ્ 

  મા પૈષી રમ્પે પત્રમ્ તે િમરુષ્વ મમ ર્ાસિમ્  ૫ 

  િોનિલો હ્રમતય ક્રાિી માતવે રુનચર ત્રમમે  

  અિમ્ િન્તપુ સનિતઃ સ્તાસ્યાનમ તવ પાશ્વુતઃ  ૬ 

  ત્વમ્ નિ રૂપમ્ પિમ  િમણમ્ ક્રમ ત્વા પરમ પાસ્વરમ ્ 

  તમ્ રુનષમ્ િૌનર્િમ્ રમ્પે પેતયસ્વ તપનસ્વિમ્  ૭ 

  સા શ્રમત્વા વચિમ્ તસ્ય ક્રમ ત્વા રૂપમ ્અિમિમમ્  

  લોપયા માસ લનલતા નવશ્વાનમત્રમ્ ર્મનચ નસ્મતા  ૮ 
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  િોનિલ સ્ય ચ ર્મશ્રાવ વલ્િમ  વ્યાિરતઃ સ્વિમ્  

  સમ્પ્રહ્રમષ્ટિે મિસા તત એિામ્ ઉતૈક્ષત  ૯ 

  અત તસ્ય ચ ર્પ્તેિ િીતે િ અપ્રનતમેિ ચ  

  તર્ુિેિ ચ રમ્પાયા મમનિઃ સમ્તેિમ્ આિતઃ  ૧0 

  સિસ્રાક્ષ સ્ય તત્ િમુ નવજ્ઞાય મમનિ પમમ્િવઃ  

  રમ્પામ્ ક્રોત સમાનવષ્ટઃ ર્ર્ાપ િમ નર્િા૭૭ત્મિઃ  ૧૧ 

  યિ્ મામ્ લોપયસે રમ્પે િામ ક્રોત િયૈનષણમ્  

  તર્ વષુ સિસ્રાનણ ર્ૈલી સ્તાસ્ય૭નસ તમપુિે  ૧૨ 

  પ્રાહ્મણઃ સમમિાતજેા સ્તપો પલ સમનન્વતઃ  

  ઉિનરષ્યનત રમ્પે ત્વામ્ મત્ ક્રોત િલમષી ક્રમતામ્  ૧૩ 

  એવમ્ ઉક્ત્વા મિાતજેા નવશ્વાનમત્રો મિા મમનિઃ  

  અર્નિમવિ ્તારનયતમમ્ િોપમ્ સમ્તાપમ્ આિતઃ  ૧૪ 

  તસ્ય ર્ાપેિ મિતા રમ્પા ર્ૈલી તતા અપવત્  

  વચઃ શ્રમત્વા ચ િન્તપો મિષેઃ સ ચ નિિુતઃ  ૧૫ 

  િોપેિ સ મિાતજેા સ્તપો૭પ   િરણે ક્રમતે  

  ઇનન્ત્રયૈ: અનિતૈ રામ િ લેપે ર્ાનન્તમ્ આત્મિઃ  

  પપૂવ અસ્ય મિ નશ્ચમ્તા તપો૭પ િરણે ક્રમતે  ૧૬ 

   િ એવ ક્રોતમ ્િનમષ્યાનમ િ ચ વક્ષ્યે િતમ્ચિ  

  અતવા િ ઉચ્ચ્વનસષ્યાનમ સમ્વત્સર ર્તાન્ય૭નપ  ૧૭ 

  અિમ્ નિ ર્ોષનયષ્યાનમ આત્માિમ્ નવનિતેનન્ત્રય:  

  તાવત્ યાવત્ નિ મે પ્રાપ્તમ્ પ્રાહ્મણ્યમ્ તપસા આનિુતમ્  ૧૮ 

  અિમચ્ચ્વસ ન્નપમમ્જાિ: નતષ્ટયેમ્ શ્ર્ાશ્વતી સ્સમા:  

  િ નિ મે તપ્ય માિસ્ય ક્ષયમ્ યાસ્યનમ્ત મૂતુય:  ૧૯ 

  એવમ્ વષુ સિસ્રસ્ય તીક્ષામ્ સ મમનિ પમમ્િવ:   

  ચિાર અપ્રનતમામ્ લોિે પ્રનતજ્ઞામ્ રિમ  િમ્તિ  ૨0 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ચતમ ષ્ષનષ્ટતમ સ્સિુ: 

  પમ્ચ ષત્ષ્ટતમ સ્સકક :  

  અત િૈમવતીમ્ રામ નતર્મ્ ત્યક્ત્વા મિા મમનિઃ  
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  પૂવાુમ્ નતર્મ્ અિમપ્રાપ્ય તપસ્ તેપે સમતારુણમ્  ૧ 

  મૌિમ્ વષુ  સિસ્રસ્ય ક્રમ ત્વા વ્રતમ્ અિમિમમ્  

  ચિાર અપ્રનતમમ્ રામ તપઃ પરમ તમષ્િરમ્  ૨ 

  પૂણે વષુ સિસે્ર તમ િાષ્ટ પૂતમ્ મિા મમનિમ્  

  નવનિૈ: પિમ નપ: આતૂતમ્ ક્રોતો િ અન્તરમ ્આનવર્ત્  ૩ 

 સ ક્રમ ત્વા નિશ્ચયમ્ રામ તપ આનતષ્ટત્ અવ્યયમ ્  

 તસ્ય વષુ સિસ્રસ્ય વ્રતે પૂણે મિા વ્રત:  ૪ 

 પોક્તમમ્ આરપ્તવાિ્ અન્નમ્ તનસ્મિ્ િાલે રિૂિમ   

 ઇમ્ત્રો નત્વજાનત: પૂત્વા તમ્ નસિ મન્નમ્ અયાચત   ૫ 

 તસ્મૈ તત્વા તતા નસિમ્ સવુમ્ નવપ્રાય નિનશ્ચત:  

 નિશ્ષેનષતે અન્ને પિવાિ ્અપમક્ત્વાઇવ મિાતપા:  ૬ 

 િ નિનમ્ચત્ અવતત્ તનત્વપ્રમ્ મૌિ વ્રતમ્ ઉપનસ્તત:  

 અત વષુ સિસ્રમ્ વૈ િ ઉચ્ચ્વસિ્ મમનિ પમમ્િવ:  ૭ 

 તસ્ય અિમચ્ચ્વસ માિસ્ય મૂનત્નુ તૂમો વ્યજાયત   

 ત્રૈલોક્યમ્ યેિ સમ્પ્રામ્તમ્ આતીનપત નમવા૭પવત્  ૮ 

  તતો તેવાઃ સિન્તવાુઃ પન્નિા સમર રાક્ષસાઃ  

  મોનિતા: તિેસા તસ્ય તપસા મન્ત   રશ્મયઃ  ૯ 

  િશ્મલ ઉપિતાઃ સવે નપતામિમ્ અતા૭પ્રમવિ્  

  પિમ નપઃ િારણૈ: તેવ નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  ૧0 

  લોનપતઃ ક્રોનતત શ્ચૈવ તપસા ચ અનપવતુતે  

  િ નિ અસ્ય વ્રમનિિમ્ નિનમ્ચત્ ત્રમશ્યતે સૂક્ષ્મમ્ અપ્ય૭ત  ૧૧ 

  િ તીયતે યનત તમ અસ્ય મિસા યત્ અપીનપ્સતમ્  

  નવિાર્યનત ત્રૈલોક્યમ્ તપસા સચરા૭ચરમ્  ૧૨ 

  વ્યાિમલા શ્ચ નતર્ઃ સવાુ િ ચ નિનમ્ચત્ પ્રિાર્તે  

  સાિરાઃ ક્ષમનપતાઃ સવે નવર્ીયુન્તે ચ પવુતાઃ  ૧૩ 

  પ્રિમ્પતે ચ પ્રમનતવી વાયમ: વાનત પ્રમર્ા૭૭િમલઃ  

  પ્રહ્મિ ્િ પ્રનતજાિીમો િાનસ્તિો જાયતે િિ:  ૧૪ 

  સમ્મૂટ નમવ ત્રૈલોક્યમ્ સમ્પ્રક્ષમનપત માિસમ્   
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  પાસ્િરો નિષ્પ્રપ શ્ચૈવ મિષે: તસ્ય તિેસા  ૧૫ 

  પમનિમ્ િ િમરુતે યાવત્ િાર્ે તેવ મિામમનિઃ  

  તાવત્ પ્રસાતો પિવાિ ્અનનિ રૂપો મિાત્યમનતઃ  ૧૬ 

  િાલા૭નનિિા યતા પૂવુમ્ ત્રૈલોક્યમ્ તહ્યતેનિલમ્  

  તેવ રાજ્યમ્ નચિીષેત તીયતામ્ અસ્ય યિ્ મતમ્  ૧૭ 

  તતઃ સમર િણાઃ સવે નપતામિ પમરોિમાઃ  

  નવશ્વાનમત્રમ્ મિાત્માિમ્ વાક્યમ્ મતમરમ ્અપ્રમવિ્  ૧૮ 

  પ્રહ્મષે સ્વાિતમ્ તેસ્તમ તપસા સ્મ સમતોનષતાઃ  

  પ્રાહ્મણ્યમ્ તપસા ઉકે્રણ પ્રાપ્તવાિ્ અનસ િૌનર્િ  ૧૯ 

  તીિુમ્ આયમ શ્ચ તે પ્રહ્મિ ્તતાનમ સ મરુ ત્િણઃ  

  સ્વનસ્ત પ્રાપ્નમનિ પત્રમ્ તે િચ્ચ સૌમ્ય યતા સમિમ્  ૨0 

  નપતામિ વચઃ શ્રમત્વા સવેષામ્ ચ નતવૌિસામ્  

  ક્રમ ત્વા પ્રણામમ્ મમનતતો વ્યાિિાર મિામમનિઃ  ૨૧ 

  પ્રાહ્મણ્યમ્ યનત મે પ્રાપ્તમ્ તીિુમ્ આયમ   સ્તતૈ વ ચ  

  ઓમ્િારોત વષટ્િારો વેતા શ્ચ વરયન્તમ મામ્  ૨૨ 

  ક્ષત્ર વેતનવતામ્ શ્રેષ્ટો પ્રહ્મ   વેત   નવતામ્ અનપ  

  પ્રહ્મ પમત્રો વનસષ્ટો મામ્ એવમ્ વતતમ તેવતાઃ  ૨૩ 

  યનત અયમ્ પરમઃ િામઃ ક્રમ તો યાન્તમ સમરષુપાઃ  

  તતઃ પ્રસાનતતો તેવૈ: વનસષ્ટો િપતામ્ વરઃ  ૨૪ 

  સક્યમ્ ચિાર પ્રહ્મનષુ: એવમ્ અનસ્ત્વનત ચા૭પ્રવીત્  

  પ્રહ્મનષુ ત્વમ્ િ સમ્તેિઃ સવુમ્ સમ્પત્સ્યતે તવ  ૨૫ 

  ઇત્યમક્ત્વા તેવતા શ્ચા૭નપ સવાુ િક્મમ: યતા૭૭િતમ્  

  નવશ્વાનમત્રોનપ તમાુત્મા લપ્ત્વા પ્રાહ્મણ્યમ્ ઉિમમ્    ૨૬  

  પિૂયા માસ પ્રહ્મનષુમ્ વનસષ્ટમ્ િપતામ્ વરમ્  

  ક્રમત િામો મિીમ્ સવાુમ્ ચચાર તપનસ નસ્તતઃ  ૨૭ 

  એવમ્ તમ અિેિ પ્રાહ્મણ્યમ્ પ્રાપ્તમ્ રામ મિાત્મિા  

  એષ રામ મમનિ શ્રેષ્ટ એષ નવક્રિવાિ્ તપઃ  ૨૮ 

  એષ તમુઃ પરો નિત્યમ ્વીયુસ્ય એષ પરાયણમ્  
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  એવમમક્ત્વા મિા તજેા નવરરામ નત્વિોિમ:  ૨૯  

  ર્તાિન્ત વચઃ શ્રમત્વા રામ લક્ષ્મણ સનન્નતૌ  

  િિિઃ પ્રાઞ્િનલ: વાક્યમ્ ઉવાચ િમ નર્િા૭૭ત્મિમ્  ૩0 

  તન્યો   અનસ્મ   અિમક્રમિીતોનસ્મ યસ્ય મે મમનિ પમમ્િવ  

  યજ્ઞમ્ િાિમ ત્સ્ત સનિતઃ પ્રાપ્તવાિ્ અનસ તાનમુિ  ૩૧ 

  પાનવતોિમ્ ત્વયા પ્રહ્મિ ્તર્ુિેિ મિામમિે  

  નવશ્વાનમત્ર મિાપાિ પ્રહ્મષીણામ્ વર ઉિમ  ૩૨ 

  િમણા પિમ  નવતાઃ પ્રાપ્તા: તવ સમ્તર્ુિાત્ મયા  

  નવસ્તરણે ચ તે પ્રહ્મિ ્િીત્યુમાિમ્ મિ િપઃ  ૩૩ 

  શ્રમતમ ્મયા મિા તિેો રામેણ ચ મિાત્મિા  

  સતસ્યૈઃ પ્રાપ્ય ચ સતઃ શ્રમતા: તે પિવો િમણાઃ  ૩૪ 

  અપ્રમેયમ ્તપ: તમપ્યમ્ અપ્રમેયમ્ ચ તે પલમ્  

  અપ્રમેયા િમણાશૈ્ચવ નિત્યમ ્તે િમ નર્િા૭૭ત્મિ  ૩૫ 

  નપતામિ સ્ય ચ યતા, યતા ચૈવ નિ ઉમાપતે :   

  ત્રમનપ્ત: આશ્ચયુ પૂતાિામ્ િતાિામ્ િા૭નસ્ત મે નવપો  ૩૬ 

  િમુ િાલો મમનિ શ્રેષ્ટ લમ્પતે રનવ મણ્ટલમ્  

  શ્વઃ પ્રપાતે મિાતિેો ત્રષ્ટમ મ્ અિુનસ મામ્ પમિઃ  ૩૭ 

  સ્વાિતમ્ તપસામ્ શ્રેષ્ટ મામ્ અિમજ્ઞાતમમ ્અિુનસ  

   એવમ્ ઉક્ત્વા મમનિ શ્રેષ્ટમ્ વૈતેિો નમનતલા૭નતપઃ  ૩૮ 

  પ્રતનક્ષણમ્ ચિાર આર્મ સ ઉપાત્યાયઃ સ પાન્તવઃ  

  નવસસિુ આર્મ િિિમ્ પ્રીતમ્ પ્રીત મિ સ્તતા   ૩૯ 

  નવશ્વાનમત્રોનપ તમાુત્મા સિ રામઃ સ   લક્ષ્મણઃ  

  સ્વમ્ વાટમ્ અનપચક્રામ પજૂ્યમાિો મિનષુનપઃ  ૪0 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    પમ્ચ ષનષ્ટતમ સ્સિુ:  

 ષટ્ ષત્ષ્ટતમ સ્સકક :  

  તતઃ પ્રપાતે નવમલે ક્રમત    િમાુ િરાનતપઃ  

  નવશ્વાનમત્રમ્ મિાત્માિમ્ આિમિાવ સ   રાિવમ્  ૧ 

  તમ્ અચુનયત્વા તમાુત્મા ર્ાસ્ત્ર    ત્રમષ્ટ્તેિ િમુણા  
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  રાિવૌ ચ મિાત્માિૌ તતા વાક્યમ્ ઉવાચ િ  ૨ 

  પિવિ ્સ્વાિતમ્ તેસ્તમ નિમ્ િરોનમ તવા૭િિ  

  પવાિ ્આજ્ઞાપયતમ મામ્ આજ્ઞાપ્યો પવતા નિ અિમ્  ૩ 

  એવમ્ ઉક્તઃ સ તમાુત્મા િિિેિ મિાત્મિા  

  પ્રત્યમ   વાચ મમનિ: વીરમ્ વાક્યમ્ વાક્ય   નવર્ારતઃ  ૪ 

  પમત્રૌ તર્રત    સ્ય ઇમૌ ક્ષનત્રયૌ લોિ   નવશ્રમતૌ  

  ત્રષ્ટમ    િામૌ તિમઃ શ્રેષ્ટમ્ યત્ એતત્ ત્ત્વનય નતષ્ટનત  ૫ 

  એતત્ તર્ુય પત્રમ્ તે ક્રમત િામૌ ન્રમપા૭૭ત્મિૌ  

  તર્ુિાત્ અસ્ય તિમષો યતા ઇષ્ટમ્ પ્રનતયાસ્યતઃ  ૬ 

  એવમ્ ઉક્ત સ્તમ િિિઃ પ્રત્યમવાચ મિા મમનિમ્  

  શ્રૂયતામ્ અસ્ય તિમષો યત્   અતુમ્ ઇિ નતષ્ટનત  ૭ 

  તેવરાત ઇનત ક્યાતો નિમેઃ ષષ્ટો મિીપનતઃ  

  ન્યાસોયમ્ તસ્ય પિવિ ્િસ્તે તિો મિાત્મિા  ૮ 

  તક્ષ યજ્ઞ વતે પૂવુમ્ તિમ: આયમ્ય વીયુવાિ ્ 

  રુત્ર સ્તમ નત્રતર્ાિ્ રોષાત્ સલીલમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૯ 

  યસ્માત્ પાિા૭નતુિો પાિાિ્ િ અિલ્પયત મે સમરાઃ  

  વર અઙ્કાનિ મિાિાુનણ તિમષા ર્ાતયાનમ વઃ  ૧0 

  તતો નવમિસઃ સવે તેવા વૈ મમનિ   પમમ્િવ  

  પ્રસાતયનન્ત તેવેર્મ્ તેષામ્ પ્રીતોપવત્ પવઃ  

  પ્રીનત યમક્તઃ સ સવેષામ્ તતૌ તેષામ્ મિાત્મિામ્  ૧૧ 

  તત્ એતત્ તેવ તેવ સ્ય તિૂ રત્નમ ્મિાત્મિઃ  

  ન્યાસ પૂતમ્ તતા ન્યસ્તમ્ અસ્માિમ્ પૂવુિે નવપો  ૧૨ 

  અત મે ક્રમષતઃ કે્ષત્રમ્ લાઙ્કલાત્ ઉનિતા મમ  

  કે્ષત્રમ્ ર્ોતયતા લપ્ત્વા િામ્ના સીતા ઇનત નવશ્રમતા  ૧૩ 

  પૂતલાત્ ઉનિતા સા તમ વ્યવતુત મમ આત્મજા  

  વીયુ ર્મલ્િેનત મે િન્યા સ્તાનપતા ઇયમ ્અયોનિજા  ૧૪ 

  પૂતલાત્ ઉનિતામ્ તામ્ તમ વતુમાિામ્ મમ આત્મજામ્  

  વરયા માસમ: આિમ્ય રાજાિો મમનિ પમમ્િવ  ૧૫ 
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  તેષામ્ વરયતામ્ િન્યામ્ સવેષામ્ પ્રમનતવી નક્ષતામ્  

  વીયુ ર્મલ્િેનત પિવિ ્િ તતાનમ સમતામ્ અિમ્  ૧૬ 

  તતઃ સવે ન્રમપતયઃ સમેત્ય મમનિ પમમ્િવ  

  નમનતલામ્ અપ્યમપાિમ્ય વીયુમ્ નિજ્ઞાસવ સ્તતા  ૧૭ 

  તેષામ્ નિજ્ઞાસ માિાિામ્ ર્ૈવમ્ તિમ: ઉપાહ્રમતમ્  

  િ ર્ેિમ : ક્રિણે તસ્ય તિમષ: તોલિેનપ વા  ૧૮ 

  તેષામ્ વીયુવતામ્ વીયુમ્ અલ્પમ્ જ્ઞાત્વા મિામમિે  

  પ્રત્યાક્યાતા ન્રમપતય: ત નન્નપોતે તપોતિ  ૧૯ 

  તતઃ પરમ િોપેિ રાજાિો મમનિ પમમ્િવ  

  અરુન્તિ ્નમનતલામ્ સવે વીયુ સમ્તેિ માિતાઃ  ૨0 

  આત્માિમ્ અવતૂતમ્ તે નવજ્ઞાય મમનિ પમમ્િવ  

  રોષેણ મિતા આનવષ્ટાઃ પીટયિ્ નમનતલામ્ પમરીમ્  ૨૧ 

  તતઃ સમ્વત્સર ેપૂણે ક્ષયમ્ યાતાનિ સવુર્ઃ  

  સાતિાનિ મમનિ શ્રેષ્ટ તતોિમ્ પ્રમર્ તમઃનિતઃ  ૨૨ 

  તતો તેવ િણાિ્ સવાુિ ્તપસા આિમ્ પ્રસાતયમ્  

  તતમ શ્ચ પરમ પ્રીતા શ્ચતમરઙ્ક પલમ્ સમરાઃ  ૨૩ 

  તતો પનિા ન્રમપતયો િન્યમાિા નતર્ો યયમઃ  

  અવીયાુ વીયુ સનમ્તક્તા સ આમાત્યાઃ પાપ િમુણઃ  ૨૪ 

  તત્ એતત્ મમનિ ર્ાતૂુલ તિમઃ પરમ પાસ્વરમ ્ 

  રામ લક્ષ્મણયો શ્ચા૭નપ તર્ુનયષ્યાનમ સમવ્રત  ૨૫ 

  યનત અસ્ય તિમષો રામઃ િમ યાુત્  આરોપણમ્ મમિ ે 

  સમતામ્ અયોનિજામ્ સીતામ્ તત્યામ્ તાર્રતે: અિમ્  ૨૬ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ષટ્ ષનષ્ટતમ સ્સિુ:  

 સપ્ત ષત્ષ્ટતમ સ્સકક :  

  િિિ સ્ય વચઃ શ્રમત્વા નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  

  તિમ તુર્ુય રામાય ઇનત િોવાચ પાનતુવમ્  ૧ 

  તતઃ સ રાજા િિિઃ સનચવાિ્ વ્યાનતતેર્ િ  

  તિમ: આિીયતામ્ નતવ્યમ ્િન્ત માલ્ય નવપૂનષતમ્  ૨ 
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  િિિેિ સમાનતષ્ટાઃ સનચવાઃ પ્રાનવર્િ્ પમરીમ્  

  ત િિમઃ પમરતઃ ક્રમ ત્વા નિિુક્મમઃ પાનતુવા૭૭જ્ઞયા  ૩ 

  ન્રમણામ્ ર્તાનિ પઞ્ચાર્ત્ વ્યાયતાિામ્ મિાત્મિામ્  

  મમ્િૂષામ્ અષ્ટ ચક્રામ્ તામ્ સમૂિમ  સ્તે િતમ્ચિ  ૪ 

  તામ્ આતાય તમ મમ્િૂષામ્ આયસીમ્ યત્ર તત ્તિમઃ  

  સમરોપમમ્ તે િિિમ્ ઊચમ: ન્રમપનત મનન્ત્રણઃ  ૫ 

  ઇતમ્ તિમવુરમ્ રાિિ્ પૂનિતમ્ સવુ રાિનપઃ  

  નમનતલા૭નતપ રાિને્ત્ર તર્ુિીયમ્ યત્ ઇચ્ચનસ  ૬ 

  તેષામ્ ન્રમપો વચઃ શ્રમત્વા ક્રમ તા૭ઞ્િનલ: અપાષત  

  નવશ્વાનમત્રમ્ મિાત્માિમ્ તૌ ચ ઉપૌ રામ લક્ષ્મણૌ  ૭ 

  ઇતમ્ તિમવુરમ્ પ્રહ્મિ ્ િિિૈ: અનપપૂનિતમ્  

  રાિનપ શ્ચ મિા વીયત: અર્ક્યમ્ પૂનરતમમ્ પમરા  ૮ 

  િ એતત્ સમર િણાઃ સવે િ અસમરા િ ચ રાક્ષસાઃ  

  િન્તવુ યક્ષ પ્રવરાઃ સ નિન્નર મિોરિાઃ  ૯ 

  િ િનત: માિમષાણામ્ ચ તિમષોસ્ય પ્રપૂરણે  

  આરોપણે સમાયોિે વેપિે તોલિેનપ વા  ૧0 

  ત તેતત્ તિમષામ્ શ્રેષ્ટમ્ આિીતમ્ મમનિ પમમ્િવ  

  તર્ુય એતિ ્મિાપાિ અિયો રાિ પમત્રયોઃ  ૧૧ 

  નવશ્વાનમત્ર સ્તમ તમાુત્મા શ્રમત્વા િિિ પાનષતમ્  

  વત્સ રામ તિમઃ પશ્ય ઇનત રાિવમ્ અપ્રવીત્  ૧૨ 

  પ્રહ્મષે: વચિાત્ રામો યત્ર નતષ્ટનત ત િિમઃ  

  મમ્િૂષામ્ તામ્ અપાવ્રમત્ય ત્રમષ્વા તિમ: અતા૭પ્રવીત્  ૧૩ 

  ઇતમ્ તિમવુરમ્ પ્રહ્મિ ્સમ્સ્પ્રમર્ાનમ ઇિ પાનણિા  

  યત્નવાિ્ ચ પનવષ્યાનમ તોલિે પૂરણેનપ વા  

  પાટમ્ ઇત્યે વ તમ્ રાજા મમનિશ્ચ સમપાષત  ૧૪ 

  લીલયા સ તિમ: મત્યે િક્રાિ વચિાત્ મમિેઃ  

  પશ્યતામ્ ન્રમ સિસ્રાણામ્ પિૂિામ્ રિમ  િન્તિઃ   

  આરોપયત સ તમાુત્મા સલીલમ્ ઇવ તિિમઃ  ૧૫ 
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  આરોપનયત્વા મૌવીમ્ ચ પૂરયા માસ વીયુવાિ્  

  તત્ પપઞ્િ તિમ: મત્યે િર શ્રેષ્ટો મિાયર્ાઃ  ૧૬ 

  તસ્ય ર્પ્તો મિાિ્ આસીત્ નિિાુત સમ નિસ્સ્વિઃ  

  પૂનમ િમ્પ શ્ચ સમમિાિ્ પવુતસ્ય ઇવ તીયુતઃ  ૧૭ 

  નિપેતમ શ્ચ િરાઃ સવે તેિ ર્પ્તેિ મોનિતાઃ  

  વિુનયત્વા મમનિ વરમ્ રાજાિમ્ તૌ ચ રાિવૌ  ૧૮ 

  પ્રનત આશ્વસ્તો િિ ેતનસ્મિ્ રાજા નવિત સાત્વસઃ  

  ઉવાચ પ્રાઞ્િનલ: વાક્યમ્ વાક્યજ્ઞો મમનિ પમમ્િવમ્  ૧૯ 

  પિવિ ્ત્રમષ્ટ વીયો મે રામો તર્રતા૭૭ત્મિઃ  

  અત્યત્પમતમ્ અનચન્ત્યમ ્ચ અતનિુતમ્ ઇતમ્ મયા  ૨0 

  િિિાિામ્ િમલે િીનતુમ્ આિનરષ્યનત મે સમતા  

  સીતા પતાુરમ્ આસાત્ય રામમ્ તર્રતા૭૭ત્મિમ્  ૨૧ 

  મમ સત્યા પ્રનતજ્ઞા ચ વીયુ ર્મલ્િેનત િૌનર્િ  

  સીતા પ્રાણૈ: પિમ મતા તેયા રામાય મે સમતા  ૨૨ 

  પવતો અિમ મતે પ્રહ્મિ ્ર્ીક્રમ્ િચ્ચન્તમ મનન્ત્રણઃ  

  મમ િૌનર્િ પત્રમ્ તે અયોત્યામ્ ત્વનરતા રતૈઃ  ૨૩ 

  રાજાિમ્ પ્રનશ્રતૈ: વાક્યૈ: આિયન્તમ પમરમ્ મમ  

  પ્રતાિમ્ વીયુ ર્મલ્િાયા: િતયન્તમ ચ સવુર્ઃ  ૨૪ 

  મમનિ િમપ્તૌ ચ િાિમ ત્સ્તૌ િતયન્તમ ન્રમપાય વૈ  

  પ્રીયમાણમ્ તમ રાજાિમ્ આિયન્તમ સમ ર્ીક્રિાઃ  ૨૫ 

  િૌનર્િ શ્ચ તતેનત આિ રાજા ચ આપાષ્ય મનન્ત્રણઃ  ૨૬ 

  અયોત્યામ્ પ્રેષયા માસ તમાુત્મા ક્રમત ર્ાસિાત્  

 યતા વ્રમિમ્ સમાક્યાતમમ્ આિેતમમ્ ચ ન્રમપમ્ તતા  ૨૭ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    સપ્ત ષનષ્ટતમ સ્સિુ:  

 અષ્ટ ષત્ષ્ટતમ સ્સકક :  

  િિિેિ સમાનતષ્ટા તૂતા :  તે નલાન્ત વાિિાઃ  

  નત્ર   રાત્રમ્ ઉનષતા માિે તે   અયોત્યામ્ પ્રાનવર્િ્ પમરીમ્  ૧ 

 (  રાજ્ઞો પવિમ્ આસાત્ય ત્વારસ્તાિ્ ઇતમ૭પ્રમવિ્   
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  ર્ીક્રમ્ નિવેત્યતામ્ રાજે્ઞ તૂતા   ન્નો િિિ સ્ય ચ   

  ઇત્યમ   ક્ત્વા ત્વારપાલા: તે રાિવાય ન્યવેતયિ્ )    

  તે રાિ વચિાત્ તૂતા રાિ વેશ્મ પ્રવેનર્તાઃ  

  તત્રમર્મ: તેવ સમ્િાર્મ્ વ્રમિમ્ તર્રતમ્ ન્રમપમ્  ૨ 

  પિ અઞ્િનલ પમટાઃ સવે તૂતા નવિત સાત્વસાઃ  

  રાજાિમ્ પ્રયતા વાક્યમ્ અપ્રમવિ્ મતમરા૭ક્ષરમ્  ૩ 

  મૈનતલો િિિો રાજા સ અનિિોત્ર પમરસ્ક્રમતમ્  

  િમર્લમ ્ચ અવ્યયમ ્ચૈવ સોપાત્યાય પમરોનિતમ્  ૪ 

  મમિમ ર્ મમિમ ર્ મતમરયા સ્િેિ સમ્યમક્તયા નિરા  

  િિિ: ત્વામ્ મિારાિ પ્રમચ્ચતે સપમરસ્સરમ્   ૫ 

  પ્રમષ્વા િમર્લમ ્અવ્યક્રમ્ વૈતેિો નમનતલા૭નતપઃ  

  િૌનર્િા૭િમમતે વાક્યમ્ પવન્તમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૬ 

  પૂવુમ્ પ્રનતજ્ઞા નવનતતા વીયુ ર્મલ્િા મમા૭૭ત્મજા  

  રાજાિ શ્ચ ક્રમતા૭મષાુ નિવીયાુ નવમમિી ક્રમતાઃ  ૭ 

  સેયમ્ મમ સમતા રાિિ્ નવશ્વાનમત્ર પમરસ્સરઃૈ  

  યત્રમચ્ચયા આિતૈ; વીર:ૈ નિનિુતા તવ પમત્રિૈઃ  ૮ 

  ત ચ્ચ રાિિ ્તિમર્ નતવ્યમ ્મત્યે પનિમ્ મિાત્મિા  

  રામેણ નિ મિા રાિ મિત્યામ્ િિ સમ્સનત  ૯ 

  અસ્મૈ તેયા મયા સીતા વીયુ ર્મલ્િા મિાત્મિે  

  પ્રનતજ્ઞામ્ તતમુમ્ ઇચ્ચાનમ તત્ અિમજ્ઞાતમમ ્અિુનસ  ૧0 

  સોપાત્યાયો મિારાિ પમરોનિત પમરસ્ક્રમતઃ  

  ર્ીક્રમ્ આિચ્ચ પત્રમ્ તે ત્રષ્ટમ મ્ અિુનસ રાિવૌ  ૧૧ 

  પ્રીનતમ્ ચ મમ રાિને્ત્ર નિવુતુનયતમમ્ અિુનસ  

  પમત્રયો: ઉપયો: એવ પ્રીનતમ્ ત્વમ્ અનપ લપ્સ્યસે  ૧૨ 

  એવમ્ નવતેિા૭નતપનત: મતમરમ્ વાક્ય મપ્રવીત્  

  નવશ્વાનમત્ર અપ્યિમજ્ઞાતઃ ર્તાિન્ત મતે નસ્તતઃ  ૧૩ 

( ઇત્યમક્ત્વા નવરતા તૂતા રાિ િૌરવ ર્નમ્િતા:)  

  તૂત વાક્યમ્ તમ ત ચ્ચુત્વા રાજા પરમ િનષુતઃ  
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  વનસષ્ટમ્ વામતેવમ્ ચ મનન્ત્રણો   અન્યામ્ શ્ચ સોપ્રવીત્  ૧૪ 

  િમપ્તઃ િમ નર્િ પમત્રેણ િૌસલ્યાિન્ત વતુિઃ  

  લક્ષ્મણેિ સિ પ્રાત્રા નવતેિેષમ વસનત અસૌ  ૧૫ 

  ત્રમષ્ટ વીયુ સ્તમ િાિમ ત્સ્તો િિિેિ મિાત્મિા  

  સમ્પ્રતાિમ્ સમતાયા૭સ્તમ રાિવે િતમુ નમચ્ચનત  ૧૬ 

  યનત વો રોચતે વ્રમિમ્ િિિ સ્ય મિાત્મિઃ  

  પમરીમ્ િચ્ચામિે ર્ીક્રમ્ મા પૂત્ િાલ સ્ય પયુયઃ  ૧૭ 

  મનન્ત્રણો   પાટમ્ ઇત્યાિમ ઃ સિ સવત: મિનષુનપઃ  

  સમપ્રીત શ્ચ અપ્રવીત્ રાજા શ્વો યાત્રેનત સ મનન્ત્રણઃ  ૧૮ 

  મનન્ત્રણ સ્તા ન્નરને્ત્ર સ્ય રાનત્રમ્ પરમ સત્ક્રમતાઃ  

  ઊષમ સ્તે  પ્રમમનતતાઃ સવે િમણૈઃ સવતઃ સમનન્વતાઃ  ૧૯ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    અષ્ટ ષનષ્ટતમ સ્સિુ: 

 એકોન સપ્તત્તમ સ્સકક :  

  તતો રાયામ્ વ્યતીતાયામ્ સોપાત્યાયઃ સ પાન્તવઃ  

  રાજા તર્રતો હ્રમષ્ટઃ સમમન્ત્રમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૧ 

  અત્ય સવે તિાત્યક્ષા તિમ્ આતાય પમષ્િલમ્  

  વ્રિન્તમ અકે્ર સમનવનિતા િાિા રત્ન સમનન્વતાઃ  ૨ 

  ચતમરઙ્ક પલમ્ ચા૭નપ ર્ીક્રમ્ નિયાુતમ સવુર્ઃ  

  મમ આજ્ઞા સમિાલમ ્ચ યાિમ્ યમક્મમ્ અિમિમમ્  ૩ 

  વનસષ્ટો વામતેવ શ્ચ જાપાનલ: અત િાશ્યપઃ  

  માિુણ્ટેય: સમતીિાુ૭૭યમ: રુનષઃ િાત્યાયિ સ્તતા  ૪ 

  એતે નત્વજાઃ પ્રયાન્તમ અકે્ર સ્યન્તિમ્ યોિયસ્વ મે  

  યતા િાલ અત્યયો િ સ્યાત્ તૂતા નિ ત્વરયનન્ત મામ્  ૫ 

  વચિા િમ િરને્ત્ર સ્ય સા સેિા ચતમરનઙ્કણી  

  રાજાિમ્ રુનષનપઃ સાતુમ્ વ્રિન્તમ્ પ્રમષ્ટતોન્વિાત્  ૬ 

  િત્વા ચતમર૭િમ્ માિુમ્ નવતેિાિ્ અપ્યમપેનયવાિ્  

  રાજા તમ િિિઃ શ્રીમાિ્ શ્રમત્વા પજૂામ્ અિલ્પયત્  ૭ 

  તતો રાજાિમ્ આસાત્ય વ્રમિમ્ તર્રતમ્ ન્રમપમ્  
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  િિિો મમનતતો રાજા િષુમ્ ચ પરમમ્ યયૌ  

  ઉવાચ   ચ િર શ્રેષ્ટો િર શે્રષ્ટમ્ મમતા૭નન્વત :  ૮ 

  સ્વાિતમ્ તે મિારાિ નતષ્ટ્યા પ્રાપ્તોનસ રાિવ  

  પમત્રયો: ઉપયોઃ પ્રીનતમ્ લપ્સ્યસે વીયુ નિનિુતામ્  ૯ 

  નતષ્ટ્યા પ્રાપ્તો મિાતજેા વનસષ્ટો પિવાિ્ રુનષઃ  

  સિ સવત; નત્વિ શે્રષ્ટ ૈ; તેવૈ નરવ ર્તક્રતમઃ  ૧0 

  નતષ્ટ્યા મે નિનિુતા નવનિા નતષ્ટ્યા મે પૂનિતમ્ િમલમ્  

  રાિવૈઃ સિ સમ્પન્તાત્ વીયુ શે્રષ્ટ:ૈ મિાત્મનપઃ  ૧૧ 

  શ્વઃ પ્રપાતે િરને્ત્ર ત્વમ્ સમ્વતુનયતમમ્ અિુનસ  

  યજ્ઞ સ્ય અન્તે િર શ્રેષ્ટ નવવાિમ્ રુનષ સમ્મતમ્  ૧૨ 

  તસ્ય તત્વચિમ્ શ્રમત્વા રુનષ મત્યે િરા૭નતપઃ  

  વાક્યમ્ વાક્ય નવતામ્ શ્રેષ્ટઃ પ્રત્યમવાચ મિીપનતમ્  ૧૩ 

  પ્રનતક્રિો તાત્રમ વર્ઃ શ્રમતમ્ એતત્ મયા પમરા  

  યતા વક્ષ્યનસ તમુજ્ઞ તત્ િનરષ્યામિે વયમ્  ૧૪ 

  તનમુષ્ટમ્ ચ યર્સ્યમ ્ચ વચિમ્ સત્ય વાનતિઃ  

  શ્રમત્વા નવતેિા૭નતપનતઃ પરમ્ નવસ્મયમ ્આિતઃ  ૧૫ 

  તતઃ સવે મમનિ િણાઃ પરસ્પર સમાિમે  

  િષેણ મિતા યમક્તા: તામ્ નિર્ામ્ અવસિ્ સમિમ્  ૧૬ 

  રાજા ચ રાિવૌ પમત્રૌ નિર્ામ્ય પનરિનષુતઃ  

  ઉવાસ પરમ પ્રીતો િિિેિ સમપૂનિતઃ  ૧૭ 

  િિિોનપ મિાતજેાઃ નક્રયા તમેણ તત્ત્વનવત્  

  યજ્ઞ સ્ય ચ સમતાપ્યામ્ ચ ક્રમ ત્વા રાનત્રમ્ ઉવાસ િ  ૧૮ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    એિોિ સપ્તનતમ સ્સિુ:  

  સપ્તત્તમ સ્સકક :  

  તતઃ પ્રપાતે િિિઃ ક્રમત    િમાુ મિનષુનપઃ  

  ઉવાચ વાક્યમ્ વાક્યજ્ઞઃ ર્તાિન્તમ્ પમરોનિતમ્  ૧ 

  પ્રાતા મમ મિા તજેા યવીયાિ્ અનત તાનમુિઃ  

  િમર્ત્વિ ઇનત ક્યાતઃ પમરીમ્ અત્યવસત્ ર્મપામ્  ૨ 
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  વાયા ુપલિ પયુન્તામ્ નપપિ્ ઇક્ષમમતીમ્ િતીમ્  

  સામ્િાશ્યામ્ પમણ્ય સમ્િાર્ામ્ નવમાિમ્ ઇવ પમષ્પિમ્  ૩ 

  તમ્ અિમ્ ત્રષ્ટમ મ્ ઇચ્ચાનમ યજ્ઞ િોપ્તા સ મે મતઃ  

  પ્રીનતમ્ સોનપ મિા તજેા ઇમ્મામ્ પોક્તા મયા સિ  ૪ 

(  એવમ્ ઉક્ત્વા તમ વચિમ્ ર્તાિમ્ત સ્ય સનન્નતૌ   

  આિતા: િેનચત્ અવ્યક્રા િિિ: તાિ્ સમાનતર્ત્ )  

  ર્ાસિાત્ તમ િરને્ત્ર સ્ય પ્રયયમઃ ર્ીક્ર વાનિનપઃ  

  સમાિેતમમ્ િર વ્યાક્રમ્ નવષ્ણમમ્ ઇન્ત્રા૭૭જ્ઞયા યતા  ૫ 

(  સામ્િાશ્યામ્ તે સમાિત્ય તત્રમર્મ શ્ચ િમર્ત્વિમ્   

 ન્યવેતયિ્ યતા વ્રમિમ્ િિિ સ્ય ચ નચનન્તતમ્   

 ત ત્વ્રમિમ્ ન્રમપનત:  શ્રમત્વા તૂત શે્રષ્ટ:ૈ મિા પલૈ:  ) 

  આજ્ઞયા તમ િરને્ત્ર સ્ય આિિામ િમર્ત્વિઃ  

  સ તતર્ ુમિાત્માિમ્ િિિમ્ તમુ વત્સલમ્  ૬ 

  સોનપવાત્ય ર્તાિન્તમ્ રાજાિમ્ ચા૭નપ તાનમુિમ્  

  રાજા૭િુમ્ પરમમ્ નતવ્યમ ્આસિમ્ ચ અત્યરોિત  ૭ 

  ઉપનવષ્ટા વમપૌ તૌ તમ પ્રાતરૌ અનમત ઓિસૌ  

  પ્રેષયા માસ તમ: વીરૌ મનન્ત્ર શ્રેષ્ટમ્ સમતામિમ્  ૮ 

  િચ્ચ મનન્ત્રપતે ર્ીક્રમ્ ઐક્ષ્વાિમ મ્ અનમત    પ્રપમ્  

  આત્મિઃૈ સિ તમતુષુમ્ આિયસ્વ સ મનન્ત્રણમ્  ૯ 

  ઔપિાયુમ્ સ િત્વા તમ રિૂણામ્ િમલ વતુિમ્  

  તતર્ ુનર્રસા ચ એિમ્ અનપવા ત્ય ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૧0 

  અયોત્યા૭નતપતે વીર વૈતેિો નમનતલા૭નતપઃ  

  સ ત્વામ્ ત્રષ્ટમ મ્ વ્યવનસતઃ સોપાત્યાય પમરોનિતમ્  ૧૧ 

  મનન્ત્ર શ્રેષ્ટ વચઃ શ્રમત્વા રાજા સનષ ુિણ સ્તતા  

  સ પન્તમ: અિમત્ તત્ર િિિો યત્ર વતુતે  ૧૨ 

  સ રાજા મનન્ત્ર સનિતઃ સોપાત્યાયઃ સ પાન્તવઃ  

  વાક્યમ્ વાક્ય નવતામ્ શ્રેષ્ટો વૈતેિમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૧૩ 

  નવનતતમ્ તે મિા રાિ ઇક્ષ્વાિમ  િમલ તૈવતમ્  
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  વક્તા સવેષમ ક્રમ ત્યેષમ વનસષ્ટો પિવાિ ્રુનષઃ  ૧૪ 

  નવશ્વાનમત્ર અપ્યિમજ્ઞાતઃ સિ સવત: મિનષુનપઃ  

  એષ વક્ષ્યનત તમાુત્મા વનસષ્ટો મે યતા ક્રમમ્  ૧૫ 

  એવ મમક્ત્વા િર શે્રષ્ટે રાજ્ઞામ્ મત્યે મિાત્મિામ્  

  તૂષ્ણીમ્ પૂતે તર્રતે વનસષ્ટો પિવાિ્ રુનષઃ  

  ઉવાચ વાક્યમ્ વાક્યજ્ઞો વૈતેિમ્ સ પમરોતસમ્  ૧૬ 

  અવ્યક્ત પ્રપવો પ્રહ્મા ર્ાશ્વતો નિત્ય અવ્યયઃ  

  તસ્માિ્ મરીનચઃ સમ્િજે્ઞ મરીચેઃ િાશ્યપઃ સમતઃ  ૧૭ 

  નવવસ્વાિ ્િાશ્યપાત્ િજે્ઞ મિમ: વૈવસ્વતઃ સ્રમતઃ  

  મિમઃ પ્રજાપનતઃ પૂવુમ્ ઇક્ષ્વાિમ  સ્તમ મિોઃ સમતઃ  ૧૮ 

  તમ્ ઇક્ષ્વાિમ મ્ અયોત્યાયામ્ રાજાિમ્ નવનિ પૂવુિમ્  

 ઇક્ષ્વાિો સ્તમ સમતઃ શ્રીમાિ્ િમ નક્ષ: ઇત્યેવ નવશ્રમત :  ૧૯ 

  િમ કે્ષ: અત આત્મિ: શ્રીમાિ્ નવિમ નક્ષ: ઉતપત્યત  

  નવિમ કે્ષ સ્તમ મિા તજેા પાણઃ પમત્રઃ પ્રતાપવાિ્  ૨0 

  પાણ સ્ય તમ મિા તજેા અિરણ્યઃ પ્રતાપવાિ્  

  અિરણ્યાત્ પ્રમતમ: િજે્ઞ નત્રર્ઙ્કમ  સ્તમ પ્રમતોઃ સમતઃ  ૨૧ 

  નત્રર્ઙ્કો: અપવત્ પમત્રો તમન્તમમારો મિાયર્ાઃ  

 તમન્તમમારાત્ મિાતજેા યમવિાશ્વો મિારતઃ  ૨૨ 

  યમવિાશ્વ સમતઃ શ્રીમાિ્ માન્તાતા પ્રમનતવી પનતઃ  

  માન્તાતમ સ્તમ સમતઃ શ્રીમાિ્ સમસનમ્ત: ઉતપત્યત  ૨૩ 

  સમસમ્તે: અનપ પમત્રૌ ત્વૌ ત્રમવસનમ્તઃ પ્રસેિનિત્  

  યર્સ્વી ત્રમવસમ્તે સ્તમ પરતો િામ િામતઃ  ૨૪ 

  પરતાત્ તમ મિાતજેા અનસતો િામ જાતવાિ્  

 યસ્ય એતે પ્રનત રાજાિ ઉપપત્યમ્ત ર્ત્રવ :   

 િૈિય તાલિમ્િા શ્ચ ર્ૂરા શ્ચ ર્નર્ નપમ્તવ :  ૨૫ 

 તામ્ સ્તમ પ્રનત યમત્ત્યન્વૈ યમિે રાજા પ્રવાનસત :  ૨૬ 

 નિતવમ્તમ્ ઉપાિમ્ય પ્રમિમ  પ્રસ્રવણે વસત્   

 અનસતો અલ્પ પલો રાજા મનમ્ત્રનપ સ્સનિત: તતા   
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 ત્વે ચ અસ્ય પાયે િનપુણ્યૌ પપૂવતમ: ઇનત શ્રમતમ ્ ૨૭ 

 એિા િપુ નવિાર્ાય સપત્ન્યૈ સિરમ ્તતૌ  ૨૮ 

 તત : ર્ૈલ વરમ ્રમ્યમ્ પપૂવ અનપરતો મમનિ :  

 પાિુવ: ચ્યવિો િામ નિતવમ્તમ્ ઉપાનશ્રત :  ૨૯ 

 તત્ર  એિા તમ મિા પાિા પાિુવમ્ તેવ વચુસમ્    

 વવમ્તે પત્મ પત્રાક્ષી િામ્ક્ષમ્તી સમતમ્ આત્મિ :  

 તમ્ રુનષમ્ સા અપ્યમપાિમ્ય િાનળમ્તી ચ અપ્યવાતયત્  ૩0 

 સ તામ્ અપ્યવતત્ નવપ્ર: પમત્રેપ્સમમ્ પમત્ર િન્મનિ  ૩૧ 

 તવ િમક્ષૌ મિા પાિે સમપમત્ર: સમમિાપલ:   

 મિા વીયો મિા તજેા અનચરાત્ સમ્િનિષ્યનત  

િરણે સનિત શ્શ્રીમાિ્ મા ર્મચ: િમલેક્ષણે  ૩૨ 

 ચ્યવિમ્ તમ િમ સ્ક્રમ ત્ય રાિ પમત્રી પનતવ્રતા   

 પનત ર્ોિા૭તમરા તસ્માત્ પમત્રમ્ તેવી વ્યજાયત  ૩૩ 

 સપત્ન્યા તમ િર: તસ્યૈ તિો િપુ નિિામ્યાસયા    

  સિ તેિ િરણે એવ જાતઃ સ સિરોપવત્  ૩૪ 

  સિર સ્ય અસમઞ્િ સ્તમ અસમઞ્જાત્ અત અમ્ર્મમાિ ્ 

  નતલીપો અમ્ર્મમતઃ પમત્રો નતલીપ સ્ય પિીરતઃ  ૩૫ 

  પિીરતાત્ િિમ ત્સ્ત શ્ચ િિમ ત્સ્ત સ્ય રિમ  સ્સમત:  ૩૬ 

  રિો સ્તમ પમત્ર: તિેસ્વી પ્રવ્રમિઃ પમરુષાતિઃ  

  િલ્માષ પાતો નિ અપવત્ તસ્માત્ જાત સ્તમ ર્ઙ્કણઃ  ૩૭ 

  સમતર્ુિઃ ર્ઙ્કણ સ્ય અનનિવણુઃ સમતર્ુિાત્  

  ર્ીક્રિ: તમ અનનિવણુ સ્ય ર્ીક્રિ સ્ય મરુઃ સમતઃ  ૩૮ 

 મરોઃ પ્રર્મશ્રમિ: તમ આસીત્ અમ્પરીષઃ પ્રર્મશ્રમિાત્  

  અમ્પરીષ સ્ય પમત્રોપૂત્ િિમ ષઃ પ્રમનત વીપનતઃ  ૩૯ 

  િિમ ષ સ્ય યયાનત સ્તમ િાપાિ સ્તમ યયાનતિઃ  

  િાપાિ સ્ય પપૂવ અિ: અજાત્ તર્રતોપવત્  ૪0 

  અસ્માત્ તર્રતાત્ જાતૌ પ્રાતરૌ રામ લક્ષ્મણૌ  

  આનત વમ્ર્ નવર્મિાિામ્ રાજ્ઞામ્ પરમ તનમુણામ્   
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  ઇક્ષ્વાિમ  િમલ જાતાિામ્ વીરાણામ્ સત્ય વાનતિામ્  ૪૧ 

  રામ લક્ષ્મણયો: અતે ત્વત્ સમતે વરયે ન્રમપ  

  સત્રમર્ાપ્યામ્ િર શ્રેષ્ટ સત્રમર્ે તાતમમ ્અિુનસ  ૪૨ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    સપ્તનતમ સ્સિુ: 

 એક સપ્તત્તમ સ્સકક :  

  એવમ્ પ્રમવાણમ્ િિિઃ પ્રત્યમવાચ ક્રમતા૭ઞ્િનલઃ  

  શ્રોતમમ્ અિુનસ પત્રમ્ તે િમ લમ્ િઃ પનરિીનતુતમ્  ૧ 

 પ્રતાિે નિ મમનિ   શ્રેષ્ટ િમલમ્ નિર૭વરે્ષતઃ  

  વક્તવ્યમ ્િમલ જાતેિ ત   નન્નપોત મિા   મમિ ે ૨ 

  રાજા   અપૂત્ નત્રષમ લોિેષમ નવશ્રમતઃ સ્વેિ િમુણા  

  નિનમઃ પરમ   તમાુત્મા સવ ુ  સત્ત્વવતામ્ વરઃ  ૩ 

  તસ્ય પમત્રો નમનત: િામ નમનતલા યેિ નિનમુતા    

  પ્રતમો િિિો િામ િિિાત્ અનપ ઉતાવસમઃ  ૪ 

  ઉતાવસો: તમ તમાુત્મા જાતો વૈ િનન્તવતુિઃ  

  િનન્તવતુિ પમત્ર સ્તમ સમિેતમ: િામ િામતઃ  ૫ 

  સમિેતો: અનપ તમાુત્મા તેવરાતો મિાપલઃ  

  તેવરાત સ્ય રાિષે: પ્રમિત્રત ઇનત શ્રમતઃ  ૬ 

  પ્રમિત્રત સ્ય ર્ૂરો   અપૂત્ મિાવીરઃ પ્રતાપવાિ્  

  મિાવીર સ્ય ત્રમનતમાિ્ સમત્રમનતઃ સત્ય નવક્રમઃ  ૭   

  સમત્રમતે: અનપ તમાુત્મા ત્રમષ્ટિેતમઃ સમતાનમુિઃ  

  ત્રમષ્ટિેતો સ્તમ રાિષે: િયુશ્વ ઇનત નવશ્રમતઃ  ૮ 

  િયુશ્વ સ્ય મરુઃ પમત્રો મરોઃ પમત્રઃ પ્રતીન્તિઃ  

  પ્રતીન્તિ સ્ય તમાુત્મા રાજા િીનતુરતઃ સમતઃ  ૯ 

  પમત્રઃ િીનતુરત સ્યા૭નપ તવેમીટ ઇનત સ્રમતઃ  

  તેવમીટ સ્ય નવપમતો નવપમત સ્ય મિીત્રિઃ  ૧0 

  મિીત્રિ સમતો રાજા િીનતુરાતો મિાપલઃ  

  િીનતુરાત સ્ય રાિષે: મિારોમા વ્યજાયત  ૧૧ 

  મિારોમ્ણ સ્તમ તમાુત્મા સ્વણુરોમા વ્યજાયત   
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  સ્વણુરોમ્ણ સ્તમ રાિષે: હ્રસ્વરોમા વ્યજાયત  ૧૨ 

  તસ્ય પમત્ર ત્વયમ્ િજે્ઞ તમુજ્ઞ સ્ય મિાત્મિઃ  

  જ્યેષ્ટોિમ્ અિમિો પ્રાતા મમ વીરઃ િમર્ત્વિઃ  ૧૩ 

  મામ્ તમ જ્યેષ્ટમ્ નપતા રાજ્યે સોનપનષચ્ય િરાનતપઃ  

  િમર્ત્વિમ્ સમાવેશ્ય પારમ્ મનય વિમ્ િતઃ  ૧૪ 

  વ્રમિે નપતનર સ્વયાુતે તમેણ તમરમ્ આવિમ્  

  પ્રાતરમ ્તેવ સમ્િાર્મ્ સ્િેિાત્ પશ્યિ ્િમર્ત્વિમ્  ૧૫ 

  િસ્યનચત્ તમ અત  િાલસ્ય સામ્િાશ્યાત્ અિમત્ પમરાત્  

  સમતન્વા વીયુવાિ ્રાજા નમનતલામ્ અવરોતિઃ  ૧૬ 

  સ ચ મે પ્રેષયા માસ ર્ૈવમ્ તિમ: અિમિમમ્  

  સીતા િન્યા ચ પત્માક્ષી મહ્યમ્ વૈ તીયતામ્ ઇનત  

  તસ્ય અપ્રતાિાત્ પ્રહ્મષે યમિમ્ આસીિ્ મયા સિ  ૧૭ 

  સ િતો   અનપમમિો રાજા સમતન્વા તમ મયા રણે  

  નિિત્ય તમ્ મમનિ શ્રેષ્ટ સમતન્વાિમ્ િરાનતપમ્  ૧૮ 

  સામ્િાશ્યે પ્રાતરમ્ ર્ૂરમ્ અપ્યનષઞ્ચમ્ િમર્ત્વિમ્  

  િિીયાિ ્એષ મે પ્રાતા અિમ્ જ્યેષ્ટો મિા મમિ ે ૧૯ 

  તતાનમ પરમ પ્રીતો વત્વૌ તે મમનિ પમમ્િવ  

  સીતામ્ રામાય પત્રમ્ તે ઊનમુળામ્ લક્ષ્મણાય ચ  ૨0 

  વીયુ ર્મલ્િામ્ મમ સમતામ્ સીતામ્ સમર સમતોપમામ્  

  નત્વતીયામ્ ઊનમુળામ્ ચૈવ નત્ર: વતાનમ િ સમ્ર્યઃ  ૨૧ 

  તતાનમ પરમ પ્રીતો વત્વૌ તે રિમ  િન્તિ  ૨૨ 

  રામ લક્ષ્મણયો રાિિ ્િોતાિમ્ િારયસ્વ િ  

  નપત્રમ િાયુમ્ ચ પત્રમ્ તે તતો વૈવાનિિમ્ િમરુ  ૨૩ 

  મિા નિ અત્ય મિા પાિો ત્રમતીયે નતવસે પ્રપો  

  પલ્િમ ન્યામ્ ઉિર ેરાિિ ્તનસ્મિ્ વૈવાનિિમ્ િમરુ  ૨૪ 

  રામ લક્ષ્મણયો: અતે તાિમ્ િાયુમ્ સમિોતયમ્  ૨૫ 

  ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    એિ સપ્તનતમ સ્સિુ: 

  ત્વિ સપ્તત્તમ સ્સકક :  
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  તમ્ ઉક્તવન્તમ્ વૈતેિમ્ નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  

  ઉવાચ વચિમ્ વીરમ્ વનસષ્ટ    સનિતો ન્રમપમ્  ૧ 

  અનચન્ત્યાનિ અપ્રમેયાનિ િમલાનિ િર પમમ્િવ  

  ઇક્ષ્વાિૂણામ્ નવતેિાિામ્ િ એષામ્ તમલ્યોનસ્ત િશ્ચિ  ૨ 

  સત્રમર્ો તમુ સમ્પન્તઃ સત્રમર્ો રૂપ સમ્પતા  

  રામ લક્ષ્મણયો રાિિ ્સીતા ચ ઊનમુળયા સિ  ૩ 

  વક્તવ્યમ ્ચ િર શ્રેષ્ટ શ્રૂયતામ્ વચિમ્ મમ  

  પ્રાતા યવીયાિ્ તમુજ્ઞ એષ રાજા િમર્ત્વિઃ  ૪ 

  અસ્ય તમાુત્મિો રાિિ ્રૂપેણ અપ્રનતમમ્ પમનવ  

  સમતા ત્વયમ્ િર શ્રેષ્ટ પત્ન્ય૭તુમ્ વરયામિે  ૫ 

  પરત સ્ય િમમાર સ્ય ર્ત્રમનિ સ્ય ચ તીમતઃ  

  વરયેમ સમતે રાિિ ્તયો: અતે મિાત્મિોઃ  ૬ 

   પમત્રા તર્રત સ્ય ઇમે રૂપ યૌવિ ર્ાનલિઃ  

  લોિ પાલોપમાઃ સવે તેવ તમલ્ય પરાક્રમાઃ  ૭ 

  ઉપયો: અનપ રાિને્ત્ર સમ્પન્તેિ અિમપત્યતામ્  

  ઇક્ષ્વાિોઃ િમલમ્ અવ્યક્રમ્ પવતઃ પમણ્ય િમુણઃ  ૮ 

  નવશ્વાનમત્ર વચઃ શ્રમત્વા વનસષ્ટ સ્ય મતે તતા  

  િિિઃ પ્રાઞ્િનલ: વાક્યમ્ ઉવાચ મમનિ પમમ્િવૌ  ૯ 

  િમલમ્ તન્ય નમતમ્ મન્યે યેષામ્ તૌ મમનિ પમમ્િવૌ  

  સત્રમર્મ્ િમલ સમ્પન્તમ્ યત્ આજ્ઞાપયતઃ સ્વયમ્  ૧0 

  એવમ્ પવતમ પત્રમ્ વઃ િમર્ત્વિ સમતે ઇમે  

  પત્ન્યૌ પિતેામ્ સનિતૌ ર્ત્રમનિ પરતૌ ઉપૌ  ૧૧ 

  એિ અહ્ના રાિ પમત્રીણામ્ ચતસ્રૂણામ્ મિા મમિ ે 

  પાણીિ્ ક્રમહ્ણન્તમ ચત્વારો રાિ પમત્રા મિા પલાઃ  ૧૨ 

  ઉિર ેનતવસે પ્રહ્મિ ્પલ્િમિીપ્યામ્ મિીનષણઃ  

  વૈવાનિિમ ્પ્રર્મ્સનન્ત પિો યત્ર પ્રજાપનતઃ  ૧૩ 

  એવમ્ ઉક્ત્વા વચઃ સૌમ્યમ્ પ્રત્યમિાય ક્રમતાઞ્િનલઃ  

  ઉપૌ મમનિ વરૌ રાજા િિિો વાક્યમ્ અપ્રવીત્  ૧૪ 
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  પરો તમુઃ ક્રમતો મહ્યમ્ નર્ષ્યોનસ્મ પવતોઃ સતા  

  ઇમાનિ આસિ મમક્યાનિ આસ્યતામ્ મમનિ પમમ્િવૌ  ૧૫ 

  યતા તર્રત સ્ય ઇયમ ્તતા અયોત્યા પમરી મમ  

  પ્રપમત્વ ેિ અનસ્ત સમ્તેિો યતા૭િુમ્ િતમુમ્ અિુતઃ  ૧૬ 

  તતા પ્રમવનત વૈતેિે િિિે રિમ  િન્તિઃ  

  રાજા તર્રતો હ્રમષ્ટઃ પ્રત્યમવાચ મિીપનતમ ્ ૧૭ 

  યમવામ્ અસમ્ક્યેય િમણૌ પ્રાતરૌ નમનતલેશ્વરૌ  

  રુષયો રાિ સમ્િા શ્ચ પવત્પ્યામ્ અનપપૂનિતાઃ  ૧૮ 

  સ્વનસ્ત પ્રાપ્નમનિ પત્રમ્ તે િનમષ્યામ: સ્વમ્ આલયમ ્  

  શ્રાિ િમાુનણ સવાનુણ નવતાસ્ય ઇનત ચા૭પ્રવીત્  ૧૯ 

  તમ્ આપ્રમષ્વા િરપનતમ્ રાજા તર્રત સ્તતા  

  મમિીન્ત્રૌ તૌ પમરસ્ક્રમ ત્ય િિામ આર્મ મિા યર્ાઃ  ૨0 

  સ િત્વા નિલયમ્ રાજા શ્રાિમ્ ક્રમ ત્વા નવતાિતઃ  

  પ્રપાતે િાલ્યમ્ ઉિાય ચકે્ર િોતાિમ્ ઉિમમ્  ૨૧ 

  િવામ્ ર્ત સિસ્રાનણ પ્રાહ્મણેપ્યો િરાનતપઃ  

  એિ એિર્ો તતૌ રાજા પમત્રાિ્ ઉનિશ્ય તમુતઃ  ૨૨ 

  સમવણુ શ્રમઙ્કાઃ સમ્પન્નાઃ સ વત્સાઃ િામ્સ્ય તોિિાઃ  

  િવામ્ ર્ત સિસ્રાનણ ચત્વાનર પમરુષષુપઃ  ૨૩ 

  નવિમ્ અન્યત્ ચ સમપિમ  નત્વિપે્યો રિમ  િન્તિઃ  

  તતૌ િોતાિમ્ ઉનિશ્ય પમત્રાણામ્ પમત્ર વત્સલઃ  ૨૪ 

  સ સમતૈઃ ક્રમત િોતાિૈ: વ્રમત સ્તમ ન્રમપનત સ્તતા  

  લોિપાલૈર્ ઇવાપાનત વ્રમતઃ સૌમ્યઃ પ્રજાપનતઃ  ૨૫ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    નત્વ સપ્તનતમ સ્સિુ:  

 ત્ત્ર સપ્તત્તમ સ્સકક :  

  યનસ્મિ ્  તમ નતવસે રાજા ચકે્ર િોતાિમ્ ઉિમમ્  

  તનસ્મિ ્તમ નતવસે ર્ૂરો યમતાનિત્ સમમપેનયવાિ ્ ૧ 

  પમત્રઃ િેિય   રાિ સ્ય સાક્ષાત્    પરત   માતમલઃ  

  ત્રમષ્વા પ્રમષ્વા ચ િમર્લમ ્રાજાિમ્ ઇતમ્ અપ્રવીત્  ૨ 
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  િેિયા૭નતપતી રાજા સ્િેિાત્ િમર્લમ ્અપ્રવીત્  

  યેષામ્ િમર્લ    િામોનસ તેષામ્ સમ્પ્રનત અિામયમ ્ ૩ 

  સ્વસ્રીયમ્ મમ રાિને્ત્ર ત્રષ્ટમ  િામો મિીપનતઃ   

  તત૭તુમ્ ઉપયાતોિમ્ અયોત્યામ્ રિમ  િન્તિ  ૪ 

  શ્રમત્વા તમ અિમ્ અયોત્યાયામ્ નવવાિા૭તુમ્ તવ આત્મજાિ્  

  નમનતલામ્ ઉપયાતાિ્ તમ ત્વયા સિ મિીપતે  ૫ 

  ત્વરયા અપ્યમપ યાતોિમ્ ત્રષ્ટમ  િામઃ સ્વસમ: સમતમ્  

  અત રાજા તર્રતઃ નપ્રય અનતનતમ્ ઉપનસ્તતમ્  ૬ 

  ત્રમષ્વા પરમ સત્િારઃૈ પજૂા૭િુમ્ સમપિૂયત્  

  તત: તામ્ ઉનષતો રાનત્રમ્ સિ પમત્રૈ: મિાત્મનપઃ  ૭ 

  પ્રપાતે પમિ: ઉિાય ક્રમ ત્વા િમાુનણ િમુનવત્   

  રુષીિ ્તતા પમરસ્ક્રમ ત્ય યજ્ઞ વાટમ્ ઉપાિમત્  ૮ 

  યમક્તે મમિૂતે નવિયે સવુ આપરણ પૂનષતૈઃ  

  પ્રાત્રમનપઃ સનિતો રામઃ ક્રમત િૌતમિ મઙ્કળ:  

  વનસષ્ટમ્ પમરતઃ ક્રમ ત્વા મિષીિ્ અપરાિ્ અનપ  ૯ 

  નપતમ: સમીપ મા૭૭નશ્રત્ય તસ્તૌ પાત્રમનપ: આવ્રમત:  

  વનસષ્ટો પિવાિ ્એત્ય વૈતેિમ્ ઇતમ૭પ્રવીત્  ૧0 

  રાજા રર્રતો રાિિ્ ક્રમત િૌતમિ મઙ્કળૈઃ  

  પમત્રૈ: િરવર શ્રેષ્ટ તાતારમ ્અનપ િાિતે  ૧૧ 

  તાત્રમ પ્રનતક્રિીત્રમપ્યામ્ સવા૭ુતાુઃ પ્રપવનન્ત નિ  

  સ્વ તમુમ્ પ્રનત પત્યસ્વ ક્રમ ત્વા વૈવાહ્યમ્ ઉિમમ્  ૧૨ 

  ઇત્યમક્તઃ પરમોતારો વનસષ્ટિે મિાત્મિા  

  પ્રત્યમવાચ મિાતજેા વાક્યમ્ પરમ તમુનવત્  ૧૩ 

  િઃ નસ્તતઃ પ્રનતિારો મે િસ્ય આજ્ઞા સમ્પ્રતીક્ષ્યતે  

  સ્વક્રમ િે િો નવચારોનસ્ત યતા રાજ્યમ્ ઇતમ્ તવ  ૧૪ 

  ક્રમત િૌતમિ સવુસ્વા વેનત મૂલમ્ ઉપાિતાઃ  

  મમ િન્યા મમનિ શ્રેષ્ટ તીપ્તા વહે્ન: ઇવ અનચુષઃ  ૧૫ 

  સજ્જોિમ્ ત્વત્ પ્રતીક્ષોનસ્મ વેત્યામ્ અસ્યામ્ પ્રનતનષ્ટતઃ  
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 અનવનિમ્ િમરુતામ્ રાજા નિમ૭તુમ્ નિ નવલમ્પતે  ૧૬ 

 તત્ વાક્યમ્ િિિે િ ઉક્તમ્ શ્રમત્વા તર્રત: તતા  

 પ્રવેર્યા માસ સમતાિ્ સવાુિ્ રુનષ િણાિ્ અનપ  

 તતો રાજા નવતેિાિામ્ વનસષ્ટમ્ ઇત મપ્રવીત્  ૧૭ 

 િારયસ્વ રુષે સવાુિ ્રુનષનપ સ્સિ તાનમુિ  

 રામ સ્ય લોિ રામ સ્ય નક્રયામ્ વૈવાનિિીમ્ નવપો  ૧૮ 

 તતા ઇનત ઉ ક્ત્વા તમ િિિમ્ વનસષ્ટો પિવાિ્ રુનષ:  ૧૯ 

 નવશ્વાનમત્રમ્ પમરસ્ક્રમ ત્ય ર્તાિમ્તમ્ ચ તાનમુિમ્   

 પ્રપા મત્યે તમ નવનતવત્ વેતીમ્ ક્રમ ત્વા મિા તપા:  ૨0 

 અલમ્ ચિાર તામ્ વેનતમ્ િમ્ત પમષ્પૈઃ સમમ્તતઃ  

સમવણુ પાનલિાનપ શ્ચ નચત્ર િમ મ્પૈ શ્ચ સ અમ્િમ ર:ૈ  ૨૧ 

 અત અમ્િમ ર આટ્ય:ૈ ર્રાવૈ: ચ તૂપ પાત્રૈ: સ તૂપિૈ:  

 ર્મ્િ પાત્રૈ: સ્રમવ ૈસ્સ્રમનનપ: પાત્રૈ : અક્યાુનપ પૂનરતૈ:  ૨૨ 

 લાિ પૂણત શ્ચ પાત્રીનપ: અક્ષતૈ: આનપ સમ્સ્ક્રમ  તૈ : 

 તપત: સમૈ: સમાસ્તીયુ નવનતવત્ મમ્ત્ર પૂવુિમ્  ૨૩ 

 અનનિમ્ આતાય વેત્યામ્ તમ નવનત મમ્ત્ર પમર સ્ક્રમતમ્  

 િમિાવ અનિૌ મિા તજેા વનસષ્ટો પિવાિ ્રુનષ:  ૨૪ 

 તત: સીતામ્ સમાિીય સવ ુઆપરણ પૂનષતામ્   

 સમક્ષમ્ અનિે સમ્સ્તાપ્ય રાિવ અનપમમિે તતા   

 અપ્રવીત્ િિિો રાજા િૌસલ્યાિન્ત વતુિમ્  ૨૫ 

 ઇયમ ્સીતા મમ સમતા સિ તમુ ચરી તવ  

 પ્રતીચ્ચ ચ એિામ્ પત્રમ્ તે પાનણમ્ ક્રમહ્ણીષ્વ પાનણિા  ૨૬ 

 પનતવ્રતા મિા પાિા ચાય એવ અિમિતા સતા   

 ઇનત ઉક્ત્વા પ્રાનક્ષપત્ રાજા મમ્ત્ર પૂતમ્ િલમ્ તતા  ૨૭ 

 સાતમ સાનત્વનત તેવાિામ્ રુષીણામ્ વતતામ્ તતા   

 તેવ તમમ્તમનપ નિિોષ : પમષ્પ વષુ: મિાિ ્અપૂત્  ૨૮ 

 એવમ્ તત્વા તતા સીતામ્ મમ્ત્રોતિ પમરસ્ક્રમતામ્   

 અપ્રવીત્ િિિો રાજા િષેણ અનપપનરપ્લમત :  ૨૯ 
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 લક્ષ્મણ આિચ્ચ પત્રમ્ તે ઊનમુળામ્ ઉત્યતામ્ મયા  

 પ્રતીચ્ચ પાનણમ્ ક્રમહ્ણીષ્વ મા પૂત્ િાલસ્ય પયુયઃ  ૩0 

 તમ્ એવમ્ ઉક્ત્વા િિિો પરતમ્ ચ અપ્યપાષત  

 ક્રમિાણ પાનણમ ્માણ્ટવ્યાઃ પાનણિા રિમ  િન્તિ  ૩૧ 

 ર્ત્રમનિમ્ ચા૭નપ તમાુત્મા અપ્રવીત્ િિિેશ્વરઃ  

 શ્રમતિીત્યા ુમિા પાિો પાનણમ્ ક્રમહ્ણીષ્વ પાનણિા  ૩૨ 

 સવે પવન્તઃ સૌમ્યા શ્ચ સવે સમચનરત વ્રતાઃ  

 પત્નીનપઃ સન્તમ િાિમ ત્સ્તા મા પૂત્ િાલસ્ય પયુયઃ  ૩૩ 

 િિિ સ્ય વચઃ શ્રમત્વા પાણીિ્ પાનણનપ: અસ્પ્રમર્િ ્ 

 ચત્વાર: સ્તે ચતસ્રણૂામ્ વનસષ્ટ સ્ય મતે નસ્તતાઃ  ૩૪ 

 અનનિમ્ પ્રતનક્ષણમ્ ક્રમ ત્વા વેનતમ્ રાજાિમ્ એવ ચ  ૩૫ 

 રુષીિ ્ચૈવ મિાત્માિઃ સિ પાયાુ રિૂિમાઃ  

 યતોક્તેિ તતા ચક્રમ : નવવાિમ્ નવનત પૂવુિમ્  

 િાિમ સ્તૈ: ચ ક્રમિીતેષમ લનલતષેમ ચ પાનણ ષમ  

 પમષ્પ વ્રમનષ્ટ: મિનત આસીત્ અન્તનરક્ષાત્   સમપાસ્વરા  ૩૬ 

 નતવ્ય તમન્તમનપ નિિોષૈ: િીત વાનતત્ર નિસ્વિૈઃ  

 િન્રમતમ: ચ અપ્સરઃ સમ્િા િન્તવાુ શ્ચ િિમ ઃ િલમ્  ૩૭ 

 નવવાિે રિમ  મમક્યાિામ્ તત્ અત્પમતમ્ અત્રમશ્યત  ૩૮ 

 ઈત્રમર્ ેવતુમાિે તમ તૂયુ ઉત્િમષ્ટ નિિાનતતે  

 નત્ર: અનનિમ્ તે પનરક્રમ્ય ઊિમ : પાયા ુમિૌિસઃ  ૩૯ 

 અતોપિાયાુમ્ િક્મમ સ્તે સતારા રિમ  િન્તિા :  

 રાજા૭પ્યિમયયૌ પશ્યિ ્સનષુ સમ્િઃ સપાન્તવઃ  ૪0 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    નત્ર સપ્તનતમ સ્સિુ: 

 ચતુ સ્સપ્તત્તમ   સ્સકક  :  

 અત રાયામ્ વ્યતીતાયામ્ નવશ્વાનમત્રો મિામમનિઃ  

 આપ્રમચ્ચ્ય તૌ ચ રાજાિૌ િિામ   ઉિર   પવુતમ્  ૧ 

 આર્ીનપુ: પૂરનયત્વા ચ િમમારામ્ શ્ચ સ રાિવાિ્   

 નવશ્વાનમત્રો િતે રાજા વૈતેિમ્ નમનતલા૭નતપમ્  
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 આપ્રમષ્વા   અત િિામ આર્મ રાજા તર્રતઃ પમરીમ્  ૨ 

 િચ્ચમ્તમ્ તમ્ તમ રાજાિમ્ અન્વિચ્ચિ્ િરાનતપ:  

 અત રાજા નવતેિાિામ્ તતૌ િન્યા તિમ્ પિમ   ૩ 

 િવામ્ ર્ત સિસ્રાનણ પિૂનિ નમનતલેશ્વરઃ  

 િમ્પળાિામ્ ચ મમક્યાિામ્ ક્ષૌમ િોટ્ય૭મ્પરાનણ ચ  ૪ 

 િનસ્ત અશ્વ રત પાતાતમ ્નતવ્ય રૂપમ ્સ્વલમ્ક્રમતમ્  

 તતૌ િન્યા નપતા તાસામ્ તાસી તાસમ્ અિમિમમ્  ૫ 

 નિરણ્ય સ્ય સમવણુ સ્ય મમક્તાિામ્ નવત્રમમસ્ય ચ  

 તતૌ પરમ સમ્હ્રમષ્ટઃ િન્યા તિમ્ અિમિમમ્  ૬ 

 તત્ત્વા પિમ  તિમ્ રાજા સમ૭િમજ્ઞાપ્ય પાનતુવમ્  

 પ્રનવવેર્ સ્વ નિલયમ ્નમનતલામ્ નમનતલેશ્વરઃ  ૭ 

 રાજા૭નપ અયોત્યા૭નતપનતઃ સિ પમત્રૈ: મિાત્મનપઃ  

 રુષીિ ્સવાુિ ્પમરસ્ક્રમ ત્ય િિામ સ પલા૭િમિઃ  ૮ 

 િચ્ચન્તમ્ તમ િર વ્યાક્રમ્ સનષુ સમ્િમ્ સ રાિવમ્  

 િોરાઃ સ્મ પનક્ષણો વાચો વ્યાિરનન્ત તત સ્તતઃ  ૯ 

 પૌમા: ચૈવ રમિાઃ સવે િચ્ચનન્ત સ્મ પ્રતનક્ષણમ્  

 તાિ્ ત્રમષ્વા રાિ ર્ાતૂુલો વનસષ્ટમ્ પયુ પ્રમચ્ચત  ૧0 

 અસૌમ્યાઃ પનક્ષણો િોરા રમિા શ્ચા૭નપ પ્રતનક્ષણાઃ  

 નિમ્ ઇતમ્ હ્રમતય   ઉત્િનમ્પ મિો મમ નવષીતનત  ૧૧ 

 રાજ્ઞો તર્રતસ્ય તત્ શ્રમત્વા વાક્યમ્ મિાિ્ રુનષઃ  

 ઉવાચ મતમરામ્ વાણીમ્ શ્રૂયતામ્ અસ્ય યત્ પલમ્  ૧૨ 

 ઉપનસ્તતમ્ પયમ્ િોરમ્ નતવ્યમ્ પનક્ષ મમિાત્ ચ્યમતમ્  

 રમિાઃ પ્રર્મયનન્ત એતે સમ્તાપ: ત્યજ્યતામ્ અયમ ્ ૧૩ 

 તેષામ્ સમ્વતતામ્ તત્ર વાયમઃ પ્રાતમર્ પપૂવ િ  

 િમ્પયિ્ મેનતિીમ્ સવાુમ્ પાતયિ્ ચ ત્રમમાિ્ ર્મપાિ્  ૧૪ 

 તમસા સમ્વ્રમતઃ સૂયુઃ સવે િ વેતમષમર્ નતર્ઃ  

 પસ્મિા ચ આવ્રમતમ્ સવુમ્ સમ્મૂટમ્ ઇવ તત ્પયમ્  ૧૫ 

 વનસષ્ટ રુષય: ચ અન્યે રાજા ચ સ સમત સ્તતા  
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 સ સમ્જ્ઞા ઇવ તત્ર આસિ ્સવુમ્ અન્યત્ નવચેતિમ્  ૧૬ 

 તનસ્મિ ્તમનસ િોર ેતમ પસ્મ ચ્ચન્ન ઇવ સા ચમૂઃ  

 તતર્ ુપીમ સમ્િાર્મ્ િટા મણ્ટલ તાનરણમ્  ૧૭ 

 પાિુવમ્ જામતક્ન્યમ્ તમ્ રાિ રાિ નવમતુિમ્   

 િૈલાસમ્ ઇવ તમતુષુમ્ િાલાનનિમ્ ઇવ તમસ્સિમ્  ૧૮ 

 જ્વલન્તમ્ ઇવ તિેોનપ: તમનિુરીક્ષ્યમ્ પ્રમતક્િિૈઃ  

 સ્િન્તે ચ આસજ્ય પરર્મમ્ તિમ: નવત્યમ ત્િણોપમમ્  ૧૯ 

 પ્રક્રમહ્ય ર્ર મમક્યમ્ ચ નત્રપમરનિમ્ યતા િરમ્  

 તમ્ ત્રમષ્વા પીમ સમ્િાર્મ્ જ્વલન્તમ્ ઇવ પાવિમ્  ૨0 

 વનસષ્ટ પ્રમમિા નવપ્રા િપ િોમ પરાયણાઃ  

 સમ્િતા મમિયઃ સવે સમ્િિલ્પમ: અતો નમતઃ  

 િનચ્ચત્ નપત્રમ વત અમષી ક્ષત્રમ્ િ ઉત્સાતનયષ્યનત  ૨૧ 

 પૂવુમ્ ક્ષત્ર વતમ્ ક્રમ ત્વા િત મન્યમ: િત જ્વરઃ  

 ક્ષત્રસ્ય ઉત્સાતિમ્ પૂયો િ િલમ અસ્ય નચિીનષુતમ્  ૨૨ 

 એવમ્ ઉક્ત્વા અક્યુમ્ આતાય પાિુવમ્ પીમ તર્ુિમ્  

 રુષયો રામ રામેનત મતમરામ્ વાચમ્ અપ્રમવિ ્ ૨૩ 

 પ્રનતક્રમહ્ય તમ તામ્ પજૂામ્ રુનષ તિામ્ પ્રતાપવાિ્  

 રામમ્ તાર્રનતમ્ રામો જામતક્ન્યોપ્ય પાષત  ૨૪ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ચતમ સ્સપ્તનતમ સ્સિુ: 

 પમ્ચ સપ્તત્તમ સ્સકક :  

 રામ તાર્રતે વીર વીયુમ્ તે શ્રૂયતેત્પમતમ્  

 તિમષો પેતિમ્ ચૈવ નિનિલેિ મયા શ્રમતમ ્ ૧ 

 તત્ અત્પમતમ્ અનચન્ત્યમ ્ચ પેતિમ્ તિમષ: તયા  

 તત્ શ્રમત્વા૭િમ્ અિમપ્રાપ્તો તિમર્ ક્રમહ્ય પરમ્ ર્મપમ્  ૨ 

 તત્ ઇતમ્ િોર સમ્િાર્મ્ જામતક્ન્યમ્ મિત્ તિમઃ  

 પૂરયસ્વ ર્રણે એવ સ્વપલમ્ તર્ુયસ્વ ચ  ૩ 

 તત્ અિમ્ તે પલમ્ ત્રમષ્વા તિમષોસ્ય પ્રપૂરણે  

 ત્વન્ત્વ યમિમ્ પ્રતાસ્યાનમ વીયુ શ્લાક્યમ્ ઇતમ્ તવ  ૪ 
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 તસ્ય તત્વચિમ્ શ્રમત્વા રાજા તર્રત સ્તતા  

 નવષણ્ણ વતિો તીિઃ પ્રાઞ્િનલ: વાક્યમ્ અપ્રવીત્    ૫ 

 ક્ષત્ર રોષાત્ પ્રર્ાન્ત: ત્વમ્ પ્રાહ્મણ સ્ય મિાયર્ાઃ  

 પાલાિામ્ મમ પમત્રાણામ્ અપયમ્ તાતમમ ્અિુનસ  ૬ 

 પાિુવાણામ્ િમલે જાતઃ સ્વાત્યાય વ્રત ર્ાનલિામ્  

 સિસ્રાકે્ષ પ્રનતજ્ઞાય ર્સ્ત્રમ્ પ્રનક્ષપ્તવાિ્ અનસ  ૭ 

 સ ત્વમ્ તમુપરો પૂત્વા િાશ્યપાય વસમમ્તરામ્  

 તત્ત્વા વિમ્ ઉપાિમ્ય મિેન્ત્ર ક્રમત િેતિઃ  ૮ 

 મમ સવુ નવિાર્ાય સમ્પ્રાપ્ત: ત્વમ્ મિા મમિ ે 

 િ ચ એિનસ્મિ ્િતે રામે સવે જીવામિે વયમ્  ૯ 

 પ્રમવનત એવમ્ તર્રતે જામતક્ન્યઃ પ્રતાપવાિ્  

 અિાત્રમત્યૈવ તત્ વાક્યમ્ રામમ્ એવ અપ્યપાષત  ૧0 

 ઇમે ત્વ ેતિમષી શે્રષ્ટ ેનતવ્યે લોિા૭નપ નવશ્રમતે  

 ત્રમટે પલવતી મમક્યે સમક્રમતે નવશ્વિમુણા  ૧૧  

 અનતસ્રમષ્ટમ્ સમર:ૈ એિમ્ યમ્પિાય યમયમત્સવ ે 

 નત્રપમરનિમ્ િર શ્રેષ્ટ પનિમ્ િાિમ ત્સ્િ યત્ ત્વયા  ૧૨ 

 ઇતમ્ નત્વતીયમ્ તમતુષુમ્ નવષ્ણો: તિમ્ સમરોિમૈઃ  

 તત્ ઇતમ્ વૈષ્ણવમ્ રામ તિમ: પરમ પાસ્વરમ ્  

 સમાિ સારમ્ િાિમ ત્સ્ત રૌત્રેણ તિમષા તમ ઇતમ્  ૧૩ 

 તતા તમ તેવતાઃ સવાુઃ પ્રમચ્ચનન્ત સ્મ નપતામિમ્  

 નર્નત િણ્ટ સ્ય નવષ્ણો શ્ચ પલા પલ નિરીક્ષયા  ૧૪ 

 અનપપ્રાયમ્ તમ નવજ્ઞાય તેવતાિામ્ નપતામિઃ  

 નવરોતમ્ િિયા માસ તયોઃ સત્યવતામ્ વરઃ  ૧૫ 

 નવરોતે ચ મિત્ યમિમ્ અપવત્ રોમ િષુણમ્  

 નર્નત િણ્ટ સ્ય નવષ્ણો શ્ચ પરસ્પર નિિીનષણોઃ  ૧૬ 

 તતા તમ જ્રમ નમ્પતમ્ ર્ૈવમ્ તિમ: પીમ પરાક્રમમ્  

 િમ મ્િારણે મિા તેવઃ સ્તનમ્પતોત નત્રલોચિઃ  ૧૭ 

 તેવૈ: તતા સમાિમ્ય સનષ ુ  સમ્િૈઃ સ ચારણૈઃ  
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 યાનચતૌ પ્રર્મમ્ તત્ર િક્મતમ:   તૌ સમરોિમૌ  ૧૮ 

 જ્રમ નમ્પતમ્ તત્ તિમ: ત્રમષ્વા ર્ૈવમ્ નવષ્ણમ   પરાક્રમૈઃ  

 અનતિમ્ મેનિર ેનવષ્ણમમ્ તેવાઃ સનષ ુ  િણા   સ્તતા  ૧૯ 

 તિૂ રુત્ર    સ્તમ સમ્ક્રમિો નવતેિેષમ મિા   યર્ાઃ  

 તેવરાત સ્ય રાિષે: તતૌ િસ્તે સ સાયિમ્  ૨0 

 ઇતમ્ ચ વૈષ્ણવમ્ રામ તિમઃ પર પમરમ્ િયમ્  

 રુચીિે પાિુવ ેપ્રાતાત્ નવષ્ણમઃ સ ન્યાસમ્ ઉિમમ્  ૨૧ 

 રુચીિ સ્તમ મિાતજેાઃ પમત્ર સ્ય અપ્રનતિમુણઃ  

 નપતમ: મમ તતૌ નતવ્યમ ્િમતનિે: મિાત્મિઃ  ૨૨ 

 ન્યસ્ત ર્સે્ત્ર નપતનર મે તપો પલ સમનન્વતે  

 અિમ િુો નવતતે રમત્યમમ ્પ્રાક્રમ તામ્ પમનિમ્ આનસ્તતઃ  ૨૩ 

 વતમ્ અપ્રનતરૂપમ્ તમ નપતમઃ શ્રમત્વા સમતારુણમ્  

 ક્ષત્રમ્ ઉત્સાતયિ્ રોષાત્ જાતમ્ જાતમ્ અિેિર્ઃ  ૨૪ 

 પ્રમનતવીમ્ ચ અનિલામ્ પ્રાપ્ય િાશ્યપાય મિાત્મિે  

 યજ્ઞ સ્ય અન્તે તતા રામ તનક્ષણામ્ પમણ્ય િમુણે  ૨૫ 

 તત્ત્વા મિેન્ત્ર નિલય: તપો પલ સમનન્વતઃ  

(  નસ્તતો૭નસ્મ તનસ્મિ્ તપ્યિ્ વૈ સમસમિમ્ સમર સેનવતે   

 અત્ય તમ ઉિમ વીયેણ ત્વયા રામ મિા પલ  ) 

 શ્રમતવાિ ્તિમષો પેતમ્ તતોિમ્ ત્રમતમ્ આિતઃ  ૨૬ 

 તત્ ઇતમ્ વૈષ્ણવમ્ રામ નપત્રમ પૈતામિમ્ મિત્  

 ક્ષત્ર તમુમ્ પમરસ્ક્રમ ત્ય ક્રમહ્ણીષ્વ તિમરુિમમ્  ૨૭ 

 યોિયસ્વ તિમઃ શે્રષ્ટ ેર્રમ્ પર પમરમ્ િયમ ્ 

 યનત ર્નિોનષ િાિમ ત્સ્ત ત્વન્ત્વમ્ તાસ્યાનમ ત ેતતઃ  ૨૮ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    પમ્ચ સપ્તનતમ સ્સિુ:  

 ષટ્ સપ્તત્તમ સ્સકક :  

 શ્રમત્વા તત્    જામતક્ન્ય સ્ય વાક્યમ્ તાર્રનત    સ્તતા  

 િૌરવાત્ યનન્ત્રત   િતઃ નપતૂ રામમ્ અતા   પ્રવીત્  ૧ 

 શ્રમતવાિ ્અનસ્મ યત્ િમુ ક્રમતવાિ્ અનસ પાિુવ  
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 અિમરુન્ત્યામિે પ્રહ્મિ ્નપતમ: આન્રમણ્યમ્ આનસ્તતઃ  ૨ 

 વીયુ   િીિમ્ ઇવા૭ર્ક્તમ્ ક્ષત્ર   તમેણ પાિુવ  

 અવજાિાનસ મે તિેઃ પશ્ય મે   અત્ય પરાક્રમમ્  ૩ 

 ઇનત ઉક્ત્વા રાિવઃ ક્રમિો પાિુવ સ્ય વરા યમતમ્  

 ર્રમ્ ચ પ્રનતસમ્ક્રમહ્ય િસ્તાત્ લિમ  પરાક્રમઃ  ૪ 

 આરોપ્ય સ તિૂ રામઃ ર્રમ્ સજ્યમ્ ચિાર િ  

 જામતક્ન્યમ ્તતો રામમ્ રામઃ ક્રમિોપ્રવીત્ વચઃ  ૫ 

 પ્રાહ્મણો   અનસ ઇનત પજૂ્યો મે નવશ્વાનમત્ર ક્રમતેિ ચ  

 તસ્માત્ ર્ક્તો િ તે રામ મોક્તમમ્ પ્રાણ િરમ્ ર્રમ્  ૬ 

 ઇમામ્ વા ત્વત્ િનતમ ્રામ તપોપલ સમાનિુતાિ્  

 લોિાિ્ અપ્રનતમાિ્ વા૭નપ િનિષ્યાનમ યત્ ઇચ્ચનસ  ૭ 

 િ નિ અયમ્ વૈષ્ણવો નતવ્યઃ ર્રઃ પર પમરમ્ િયઃ  

 મોિઃ પતનત વીયેણ પલ તપુ નવિાર્િઃ  ૮ 

 વરા૭૭યમત તરમ્ રામ ત્રષ્ટમ મ્ સનષ ુિણાઃ સમરાઃ  

 નપતામિમ્ પમરસ્ક્રમ ત્ય સમેતા: તત્ર સમ્િર્ઃ  ૯ 

 િન્તવુ અપ્સરસ શ્ચૈવ નસિ ચારણ નિન્નરાઃ  

 યક્ષ રાક્ષસ િાિા શ્ચ તત્ ત્રષ્ટમ મ્ મિત્ અત્પમતમ્  ૧0 

 િટી ક્રમતે તતા લોિે રામે વર તિમતુર ે 

 નિવીયો જામતક્ન્યો   અસૌ રમો રામમ્ ઉતૈક્ષત  ૧૧ 

 તિેોનપ: િત વીયુત્વાત્ જામતક્ન્યો િટી ક્રમતઃ  

 રામમ્ િમલ પત્રાક્ષમ્ મન્તમ્ મન્તમ્ ઉવાચ િ  ૧૨ 

 િાશ્યપાય મયા તિા યતા પૂવુમ્ વસમમ્તરા  

 નવષયે મે િ વસ્તવ્યમ્ ઇનત મામ્ િાશ્યપોપ્રવીત્  ૧૩ 

 સોિમ્ િમરુ વચઃ િમવુિ ્પ્રમનતવ્યામ્ િ વસે નિર્ામ્  

 ક્રમતા પ્રનતજ્ઞા િાિમ ત્સ્ત ક્રમતા વૈ િાશ્યપસ્ય નિ  ૧૪ 

 તત્ ઇમામ્ ત્વમ્ િનતમ ્વીર િન્તમમ્ િ અિુનસ રાિવ  

 મિો િવમ્ િનમષ્યાનમ મિેન્ત્રમ્ પવુતો િમમ્  ૧૫ 

 લોિા: તમ અપ્રનતમા રામ નિનિુતા: તપસા મયા  
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 િનિ તાિ્ ર્ર મમક્યેિ મા પૂત્ િાલસ્ય પયુયઃ  ૧૬ 

 અક્ષયયમ્ મતમ િન્તારમ્ જાિાનમ ત્વામ્ સમરશે્વરમ્  

 તિમષોસ્ય પરામર્ાુત્ સ્વનસ્ત તેસ્તમ પરમ્તપ  ૧૭ 

 એતે સમર િણાઃ સવે નિરીક્ષન્તે સમાિતાઃ     

 ત્વામ્ અપ્રનતમ િમાુણમ ્અપ્રનતત્વન્ત્વમ્ આિવે  ૧૮ 

 િ ચ ઇયમ્ મમ િાિમ ત્સ્ત વ્રીટા પનવતમમ્ અિુનત  

 ત્વયા ત્રૈ લોક્ય િાતેિ યત્ અિમ્ નવમમિી ક્રમતઃ  ૧૯ 

 ર્રમ્ અપ્રનતમમ્ રામ મોક્તમમ્ અિુનસ સમવ્રત  

 ર્ર મોકે્ષ િનમષ્યાનમ મિેન્ત્રમ્ પવુતો િમમ્  ૨0 

 તતા પ્રમવનત રામે તમ જામતક્ન્યે પ્રતાપવાિ્  

 રામો તાર્રનતઃ શ્રીમાિ્ નચકે્ષપ ર્રમ્ ઉિમમ્  ૨૧ 

 સ િતાિ ્ત્રમશ્ય રામેણ સ્વાિ્ લોિાિ્ તપસા૭૭નિુતાિ્   

 જામતક્ન્યો િિામ આર્મ મિેમ્ત્રમ્ પવુતોિમમ્  ૨૨ 

 તતો નવનતનમરાઃ સવાુ નતર્ા ચ ઉપ નતર્ સ્તતા  

 સમરાઃ સનષ ુિણા રામમ્ પ્રર્ર્મ્સમ: ઉતા૭૭યમતમ્  ૨૩ 

 રામમ્ તાર્રનતમ્ રામો જામતક્ન્યઃ પ્રર્સ્ય ચ  

 તતઃ પ્રતનક્ષણી ક્રમ ત્ય િિામ આત્મિનતમ્ પ્રપમઃ  ૨૪ 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્યે પાલિામ્ટે    ષટ્ સપ્તનતમ સ્સિુ:  

 સપ્ત   સપ્તત્તમ સ્સકક :  

 િતે રામે પ્રર્ાન્ત આત્મા રામો તાર્રનત:   તિમઃ  

 વરુણાય અપ્રમેયાય તતૌ િસ્તે સ સાયિમ્  ૧ 

 અનપવાત્ય તતો રામો વનસષ્ટ પ્રમમિાિ્ રુષીિ ્ 

 નપતરમ ્નવહ્વલમ્ ત્રમષ્વા પ્રોવાચ રિમ    િન્તિઃ  ૨ 

 જામતક્ન્યો િતો રામઃ પ્રયાતમ ચતમરનમ્િણી  

 અયોત્યા અનપમમિી સેિા ત્વયા િાતેિ પાનલતા  ૩ 

( સનમ્તર્સ્વ મિા રાિ સેિામ્ ત્વત્ ર્ાસિે નસ્તતામ્   

 ર્ાર્િમ્ િામ્ક્ષતે સેિા ચાતિાનળ: િલમ્ યતા)  

 રામ સ્ય વચિમ્ શ્રમત્વા રાજા તર્રતઃ સમતમ્  
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 પાિમ પ્યામ્ સમ્પનરષ્વજ્ય મૂનત્નુ ચ આક્રાય રાિવમ્  ૪ 

 િતો રામ ઇનત શ્રમત્વા હ્રમષ્ટઃ પ્રમમનતતો ન્રમપઃ  

 પમિ: જાતમ્ તતા મેિ ેપમત્રમ્ આત્માિમ્ એવ ચ   

 ચોતયા માસ તામ્ સેિામ્ િિામ આર્મ તતઃ પમરીમ્  ૫ 

 પતાિા ત્વનિિીમ્ રમ્યામ્ તૂયો ત્િમષ્ટ નિિાનતતામ્  

 નસક્ત રાિ પતામ્ રમ્યામ્ પ્રિીણુ િમસમમોત્િરામ્  ૬ 

 રાિ પ્રવેર્ સમમમિૈઃ પૌર:ૈ મઙ્કળ વાનતનપઃ  

 સમ્પૂણાુમ્ પ્રાનવર્ત્ રાજા િિૌિૈઃ સમલમ્ક્રમતામ્  ૭ 

 પૌર:ૈ પ્રત્યમત્િતો તૂરમ ્નત્વિ ૈશ્ચ પમર વાનસનપ:  

 પમત્રૈ: અિમિત: શ્શ્રીમાિ્ શ્રીમનત્પ શ્ચ મિા યર્ા:  ૮ 

 પ્રનવવેર્ ક્રમિમ્ રાજા નિમવત્ સત્રમર્મ્ પમિ :  

 િિમ્ત સ્વિિો રાજા ક્રમ િે િામૈ: સમપૂનિત:  ૯ 

 િૌસલ્યા ચ સમનમત્રા ચ િૈિેયી ચ સમમત્યમા  

 વતૂ પ્રનતક્રિે યમક્તા યા શ્ચા૭ન્યા રાિ યોનષતઃ  ૧0 

 તતઃ સીતામ્ મિાપાિામ્ ઊનમુલામ્ ચ યર્નસ્વિીમ્  

 િમર્ત્વિ સમતે ચ ઉપે િક્રમિમ : ન્રમપ પત્નયઃ  ૧૧ 

 મઙ્કળ આલાપિૈ: િોમૈ: ર્ોનપતાઃ ક્ષૌમ વાસસઃ  

 તેવત આયતિાનિ આર્મ સવાુ સ્તાઃ પ્રત્યપિૂયિ્  ૧૨ 

 અનપવાત્ય અનપવાત્યાિ ્ચ સવાુ રાિ સમતા સ્તતા  

( સ્વ સ્વમ્ ક્રમિમ્ અત આસાત્ય િમપેર પવિોપમમ્   

 િોનપ તુિૈ શ્ચ તાન્યૈ શ્ચ તપુનયત્વા નત્વિોિમાિ્)  

 રનેમર ેમમનતતાઃ સવા ુપત્રમુનપઃ સનિતા રિઃ  ૧૩ 

 િમમારા: ચ મિાત્માિો વીયેણ અપ્રનતમા પમનવ  ૧૪ 

 ક્રમત તારાઃ ક્રમત અસ્ત્રા શ્ચ સ તિાઃ સ સમહ્રમ જ્જિાઃ  

 ર્મશૂ્રષમાણાઃ નપતરમ ્વતુયનન્ત િરષુપાઃ  ૧૫ 

( િાલે િાલે તમ િીનતજ્ઞા: તોષયમ્તો િમરુમ્ િમણૈઃ)  

 િસ્યનચત્ અત િાલસ્ય રાજા તર્રત સ્સમતમ્   

 પરતમ્ િૈિયી પમત્રમ્ અપ્રવીત્ રિમ  િમ્તિ:  ૧૬ 
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 અયમ ્િેિય રાિ સ્ય પમત્રો વસનત પમત્રિ   

 ત્વામ્ િેતમમ્ આિતો વીર યમતાનિત્ માતમલ સ્તવ  ૧૭ 

 પ્રાનતુત: તેિ તમુજ્ઞ નમનતલાયામ્ અિમ્ તતા  

 રુનષ મત્યે તમ તસ્ય ત્વમ્ પ્રીનતમ્ િતમુમ્ ઇિા૭િુનસ  ૧૮ 

 શ્રમત્વા તર્રતસ્ય એતત્ પરત: િૈિયી સમત:   

 અનપવાત્ય િમરુમ્ રામમ્ પનરષ્વજ્ય ચ લક્ષ્મણમ્  

 િમિાય અનપચક્રામ ર્ત્રમનિ સનિત સ્તતા  ૧૯ 

 આપ્રમચ્ચ્ય નપતરમ ્ર્ૂરો રામમ્ ચ અનનલષ્ટ િાનરણમ્   

 માત્રૂ શ્ચા૭નપ િર શ્રેષ્ટ  ર્ત્રમનિ સનિતો યયૌ  ૨0 

 િતે તમ પરતે રામો લક્ષ્મણ શ્ચ મિાપલ:   

 નપતરમ ્તેવ સમ્િાર્મ્ પિૂયા માસતમ સ્તતા  ૨૧ 

 નપતમ: આજ્ઞામ્ પમરસ્ક્રમ ત્ય  પૌર િાયાુનણ સવુર્:  

 ચિાર રામો તમાુત્મા નપ્રયાનણ ચ નિતાનિ ચ  ૨૨ 

 માત્રમપ્યો માત્રમ િાયાુનણ ક્રમ ત્વા પરમ યનમ્ત્રત:  

 િમરૂણામ્ િમરુ િાયાુનણ િાલે િાલે૭ન્વવૈક્ષત  ૨૩ 

 એવમ્ તર્રત પ્રીતો પ્રાહ્મણા િૈિમા સ્તતા  

 રામ સ્ય ર્ીલ વ્રમિેિ સવે નવષય વાનસિ:  ૨૪  

 તેષામ્ અનત યર્ા લોિે રામઃ સત્ય પરાક્રમઃ  

 સ્વયમ્પૂ: ઇવ પૂતાિામ્ પપૂવ િમણવ િરઃ  ૨૫ 

 રામ   સ્તમ સીતયા સાતુમ ્નવિિાર પિૂિ્ રુતૂિ્  

 મિસ્વી તત્િતમાિસ્ય   સ્તસ્યા નિત્યમ ્હ્રમનત સમનપુતઃ  ૨૬ 

 નપ્રયા તમ સીતા રામ સ્ય તારાઃ નપત્રમ   ક્રમતા ઇનત  

 િમણાત્ રૂપ   િમણા   ચ્ચા૭નપ પ્રીનત: પૂયો૭પ્યવતુત  ૨૭ 

 તસ્યા શ્ચ પતા ુનત્વિમણમ્ હ્રમતયે પનરવતુતે  

 અન્ત જાુતમ્ અનપ વ્યક્તમ્ આક્યાનત હ્રમતયમ ્હ્રમતા  ૨૮ 

 તસ્ય પૂયો નવર્ેષેણ મૈનતલી િિિા ત્મજા  

 તેવતાનપઃ સમા રૂપે સીતા શ્રી: ઇવ રૂનપણી  ૨૯ 

 તયા સ રાિનષુ સમતોનપરામયા ;  
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 સમેનયવાિ્ ઉિમ રાિ િન્યયા  

 અતીવ રામઃ ર્મર્મપેનત િામયા  ;  

 નવપમઃ નશ્રયા નવષ્ણમ: ઇવ અમરશે્વરઃ  ૩0 

 ઇત્યાષે શ્રીમત્રામાયણે, આનત િાવ્ય,ે શ્રીમત્વાલ્મીિીયે, ચતમનવુમ્ર્ત્   

 સિનસ્રિાયામ્,   સનમ્િતાયામ્, પાલિામ્ટે,     સપ્ત   સપ્તનતમ સ્સિુ:  

 ચનરતમ્ રિમિાત સ્ય ર્તિોનટ પ્રનવસ્તરમ્,   

 એિૈિ મક્ષરમ્ પ્રોક્તમ્ મિા પાતિ િાર્િમ્ .  

 યત૭ક્ષર પત પ્રષ્ટમ્ માત્રા િીિમ્ચ  યત્ પવેત્   

 ત ત્સવુમ્ ક્ષમ્યતામ્ તેવ િારાયણ િમોસ્તમતે.  

   પાલિામ્ટ: સમાપ્ત:  

   શ્રી સીતા રામચમ્ત્રા૭પુણ મસ્તમ 


