અમ છરિત્ર ંઅન્જરિ
શ્રીમાન વિષ્ણુઃ પ્રજાતો દશિથન ૃપતે િામનાથોઽથ નીતો
વિશ્વાવમત્રેણ મત્રાહૃદનણજસરિતસ્તાટકઘાતકણ ોઽસ્ત્રમ |
બ્રાહ્માદ્ય પ્રાપ્ય િત્િા વનવશચિવનકિ યજ્ઞપાલો વિમોચ્યાિલયા શાપાચ્ચ ભક્તત્િા વશિધનણરણપયન જાનકીં નુઃ પ્રસીદે ત || ૧||
આયન િામુઃ સભાયોધ્િવન વનજસિજૈભાાર્ાિેષિાસિોષાદ્ધત્િા સણિારિિં પણિર્ ઉત નણતસ્તાપસૈર્પ
ભા પ ૃષ્ઠ ુઃ |
કલયાણાનતધમોઽગણણલિિરિતુઃ પ્રાણણનામતિાત્મેત્યાદ્યણક્તતશ્ચાણભષેકે પણિજનમરિતો મહ્યતા મે િચોણભુઃ || ૨||
કઠ કેયીપ્રીવતિેતોુઃ સ સિજન ૃપજોિલકલી યાનિણ્ય
ર્ર્ાતાિી ગણિાચ્યાુઃ કૃતરણણચિજટો ર્ીષપતેુઃ પણત્રમાન્યુઃ |
તીત્િાા કૃષણા પ્રયાતોઽિત ણ વનજમમલ ણચત્રકભટ પ્રપન્ન
સ્િાબાણભર્ભ્ાાતિ ત શ્રણતજનકર્વતુઃ સાત્િયન ન્યણપ્તતીથાુઃ || ૩||
દત્િાઽસ્મૈ પાદણકે સ્િે ણિવતભિણકૃતૌ પ્રેષય ત કાકનેત્ર
વ્યસ્યાિાજ્યોઽવત્રનામ્નો િનમથ સવમતો દડક તાપસેષટમ |
કણિાન િત્િા વિિાધ ખલકણલદમન યાણચતસ્તપસાગ્ર્યૈસ્તેષા દત્ત્િાઽભય સ્િાનવસધનણરિષણધીન યાનર્સ્ત્ત્યાત સ પાયાત || ૪||
આસીનુઃ પચિટયામકણરણત વિકૃતા િાિસીં યો દ્વિસપ્તક્રવ્યાદાનપ્યનેકાનથ ખિમિધીદ દભ ષણ ચ વત્રશીષામ |
માિીચ માર્ારૂપ દશિદનહૃતામાકૃવતિં ર્ ભવમજા યા
અન્ન્િષયન્નાતાગ ૃધ્ર સ્િર્વતમથ નયન મામિેત ઘ્નન કબધમ || ૫||
પપાતીિ સ ર્ચ્છવન્નિ કૃતિસવતભાન્ક્તતત ણષટુઃ શબયૈ
દત્િા મણન્ક્તતિં પ્રકણિાન િનણમત ઉરદત પ્રાપ્તસણગ્રીિસખ્યુઃ |
સપ્ત ચ્ચ્છત્િા સાલાન વિવધિિબણલનો િાણલણભત્સ ભયાસ ભનણ
કણિાાણો િાજ્યપાલ સમિત ણ વનિસન માલયિત્કદિે સૌ || ૬||

નીત્િા માસાન કપીશાવનિ દશ િરિતુઃ પ્રેષય સીતા વિણચત્યાયાતશ્રીમદ્ધન ભમદ્વિિમથ સમનણશ્રત્ણ ય ર્ચ્છન કપીંદ્ઠુઃ |
સણગ્રીિાદ્યૈિસખ્યૈદાશમણખસિજ માનયન્નચ્ધધિાચા
દઠ ત્યઘ્નુઃ સેતકણ ાિી રિપણપિણ રણદિેિાનૈિૈરિઘાતી || ૭||
ભગ્ન કૃત્િા દશાસ્ય ગણરણતિિપણષ કણભકણં વનિત્ય
પ્રધ્િસ્તાશેષનાર્ પદકમલનત તાર્ક્ષયામાનદ્ય િામુઃ |
ણ ીિયત ણર્રિધિમનઘશ્ચાજનેય કપીન સ્િાન
સિાાનજ્જ
વિજ્ઞાનાસ્ત્રેણ િિન સમિત ણ દમયલલર્ક્ષમણાચ્છક્રશત્રણમ || ૮||
ક્રવ્યાદાન ઘ્નન્ન્સખ્યાનવપ દશિદન બ્રહ્મપ ભિૈુઃ સણિેશૈુઃ
પણષપૈિાકીયામાણો હણતિિવિમલમાપ્ય સીતા વિધાય |
િિોનાથ સ્િભક્તત સ્િપણિમથ ર્તુઃ પણષપકસ્થુઃ સમસ્તૈુઃ
સામ્રજ્યે ચાણભવષક્તતો વનજજનમણખલ માનયન મે ર્વતુઃ સ્યાત || ૯||
ૃ ા નણત ઉત મણવનણભમાા નયન િાયણસ ભનણ
િિન િોણીં સમદ્ધ
પ્રેષયારદત્યાત્મજાદીન વ્યતનણત ભિત યૌિિાજ્યેઽનણમાન્ય |
કાયે સૌવમવત્રમાતાશ્વર્રદતકૃદરિઘ્નોઽથ શત્રણઘ્નો યો
િત્િાઽસૌ દણષટશ ભદ્ દ્વિજસણતગણબિેત કણભજાન્માલભાિી || ૧૦||
યજ્ઞ તન્િન વત્રકોટીવ્યાત ણદત ભિતાદ્યૈુઃ સણિાનીશિાક્યાદ્યાસ્યન ધામાવત્રપણિ ર્ણજજમથ સ નયન્નાત્મસ ભન સ્િિાજ્યે |
કૄ ત્િા શ્રીહ્રીિન ભમદ ધ ૃતવિમલચલચ્ચામિચ્છત્રશોભી
બ્રહ્માદ્યૈુઃ સ્ત ભયમાનો વનજપણિવિલસત્પાદપદ્મોઽિતાન્મામ || ૧૧||
ઇવત શ્રીિામચરિત્રમજિી લેશતુઃ કૃતા |
ે યવતના ર્ ભયાદ્ામપ્રસાદદા || ૧૨||
િાઘ્િેંદ્ણ
|| ઇવત શ્રીમત્સણધીંદ્કિકમલસજાત િાઘિેંદ્યવતકૃતા
શ્રીિામચારિત્રમજિી સપ ભણાા ||

