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VIPUL M DESAI
ુ રાતી માાં ભાવાર્થ સાર્ે
श्रीरामरक्षास्तोत्रम ् – શ્રીરામરક્ષાસ્ત્રોત – ગજ
ુ જ શ્રેયસ અને દોષો ર્ી મક્ુ ત કરાવનારો સ્ત્રોત્ર મહર્ષિ બધ
ુ કૌર્િક દ્વારા રચવા માાં આવ્યો
આ ખબ
છે . આ સ્તોત્ર નવ ગ્રહ િાાંર્ત અને ર્િત ૃ દોષ ને િાાંત કરવા વાળો છે . શ્રી રામ ના સ્વરૂિ માાં
ુ અને સવથ દોષો માાંર્ી મક્ુ ક્ત અને ભક્ક્ત
ભગવાન ર્વષ્ણ ુ ન ાંુ પ ૂજન સદા મનષ્ુ ય ને િાાંર્ત, સખ
પ્રદાન કરવા વાળાં છે .

॥ श्रीरामरक्षास्तोत्रम ् ॥ ॥ श्रीगणेशायनम: ॥

अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्त्रस्य । बुधकौशशक ऋषि: । श्रीसीतारामचंद्रोदे वता । अनुष्टुप ् छन्त्द: ।

सीता शक्तत: । श्रीमदहनम
ु ान ् कीलकम ् । श्रीसीतारामचंद्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे षवननयोग: ॥
ુ કૌર્િક ઋર્ષહ | શ્રીસીતારામચાંદ્રો-દે વતા | અનષ્ુ ટુિ છાં દહ |
અસ્ય શ્રીરામરક્ષાસ્તોત્રમન્ત્ત્રસ્ય | બધ
ુ ાન કીલકમ ્ | શ્રીસીતારામચાંદ્ર-પ્રીત્યર્ે રામરક્ષાસ્તોત્રજિે ર્વર્નયોગહ ||
સીતા િક્ક્તહ | શ્રીમદહનમ
ુ કૌર્િક, શ્રી રામચાંદ્રજી માતા સીતા સહીત દે વતા, અનષ્ુ ટુિ છાં દ,
રામ રક્ષા સ્ત્રોત્ર ના ઋર્ષ બધ
ુ ાનજી અક્ષ (ધરી) રૂિે છે એવા શ્રી રામરક્ષાસ્ત્રોત જે ભગવાન
માતા સીતા િક્ક્ત, અને શ્રીમદ હનમ
શ્રી રામચાંદ્રજી ને ર્પ્રય છે જેનાાં જાિ નો (હુાં) આરાં ભ કરાં ુ છાં.

॥ अर्थ ध्यानम ् ॥ – ભગવાન ન ાંુ આ સ્વરૂિે ધ્યાન કરવ ાંુ

ध्यायेदाजानुबाहुं धत
ृ शरधनुिं बद्धपद्मासनस्र्थम ् । पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्त्नम ्
॥ वामाङकारूढ सीतामुखकमलशमलल्लोचनं नीरदाभं । नानालङकारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं
रामचंद्रम ् ॥

ધ્યાયેદા-જાન-ાંુ બાહુમ ધ ૃત-િર-ધનુષમ બધ્ધ-િદ્મા-સનસ્ર્મ ્ | િીતમ વાસો-વસાનમ નવ-કમલદલુ -કમલ-મીલલ્લોચનમ નીર-દાભામ | નાના-અલાંકારસ્િધી-નેત્રમ પ્રસન્નમ ્ || વામા-કા-રૂઢ સીતા-મખ
દીપ્તમ દધ-તમરૂુ -જટા-માંડનમ રામચાંદ્રમ ્

હુાં (મહતત્વ (જેનો ર્વકાર અહાંકાર છે ) ને સમર્િિત કરવા ના ભાવ સાર્ે જ હુાં/મારાં ુ એવા ભાવ
કરવાર્ી મહ-ર્વકાર દુર ર્ાય છે ) શ્રી ભગવાન રામચાંદ્રજી ના સ્વરૂિ ન ાંુ ધ્યાન કરાં ુ છાં, જેમના બાહુ
ુ ી િહોચે છે , ધનષ્ુ ય અને બાણ ધારણ કરી ને જે કમલદલ િર ઉભા છે , જે
(હાર્) તેમના ઘટુ ણ સધ
િીત (િીળા) વસ્ત્રો ધારણ કરે લા છે , જેમના નેત્રો (આંખો) નવી આવેલી કમલ ની િાંખડુ ી જેવી છે ,
જે સદા પ્રસન્નમ મદ્રુ ા માાં હોય છે , જેમનો રાં ગ મેઘવણથ છે , જેમની આંખો સદા માતા સીતા ના કમલ
નેત્ર િર કેન્દ્ન્ત્દ્રત છે જે (માતા સીતા) સદા તેમના વામ (ડાભા) ભાગ માાં બબરાજીત હોય છે , જેમના
ુ ી દૈ દીપ્ત્યામાન (િોભા વધારે ) છે , જેમના કેિ
(ભગવાન રામચાંદ્ર) ર્વર્વધ અલાંગકારો જાાંઘો સધ
ુ િર આવી ને તેની િોભામાાં વધારો કરે છે .
(વાળ) મખ

॥ इनत ध्यानम ् ॥ – ધ્યાન પ ૂણથ:

चररतं रघन
ु ार्थस्य शतकोटट प्रषवस्तरम ् । एकैकमक्षरं पंस
ु ां महापातकनाशनम ् ॥१॥
ચરીતમ રઘ-ુ નાર્-સ્ય િત-કોટટ-પ્રર્વસ્ત-રમ ્ | અકૈ -કમક્ષરમ પસ
ાંુ ાાં મહા-િાતક-નાિનમ ્ ||૧
શ્રી ભગવાન રામચાંદ્રજી ન ાંુ ચટરત્ર (કર્ા) ૧૦૦ કોટી (કરોડ) િબ્દો માાં લખાઈ છે , િરાં ત ુ તેમાાંર્ી
વાાંચવામાાં આવેલો એક િબ્દ િણ સવથ મહાન િાિો નો નાિ કરવાવાળો છે . ||૧||
ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम ् । जानकीलक्ष्मणॊपेतं जटामुकुटमक्ण्डतम ् ॥२॥
ુ ુ ટ-મણ્ડડતમ ્
ધ્યા-ત્વા નીલોત્િલ-શ્યામમ રામમ રાજીવલોચનમ ્ | જાનકી-લક્ષમણો-િેતમ જટા-મક
||૨||
કમલનયન ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી જેમનો વણથ નીલકમલ જેવો શ્યામ છે , જેઓની બને બાજુ
માતા ભગવતી સીતાજી અને શ્રી ભગવાન અનાંત શ્રી લક્ષમણજી ઉિક્સ્ર્ત છે , અને જે પ્રભ ુ ના
ુ ુ ટ માાંર્ી બહાર આવે છે તેમન ાંુ હુાં ધ્યાન કરાં ુ છાં. ||૨||
કુાં બચતકેિ મક
साशसतूणधनुबािणपाणणं नततं चरान्त्तकम ् । स्वलीलया जगत्रातुं आषवभत
ूि ं अजं षवभुम ् ॥३॥
ુ આર્વભત
ુ ્
સાસી-ત ૂણ-ધન-ુ બાથણ-િાબણમ નક્તમ ચરાન્ત્તકમ ્ | સ્વ-લીલયા જગત્રાતમ
ૂથ મ અજમ ર્વભમ
||૩||
જેઓ ધનષ્ુ ય અને બાણ ધારણ કરે છે , દુષ્ટો નો નાિ કરે છે , સવ્યમ અજન્ત્મા હોવા છતાાં િણ
અવતર ધારણ કરી ને પ્રભ ુ િોતાની ર્વર્વધ લીલા દ્વારા જગત ન ાંુ રક્ષણ કરે છે . ||૩||
रामरक्षां पठॆ त्प्राज्ञ: पापघनीं सविकामदाम ् । शशरो मे राघव: पातु भालं दशरर्थात्मज: ॥४॥

રામ-રક્ષામ િઠે-ત્પ્રાજ્ઞહ િાિધ્નીમ સવથ-કામ-દામમ ્ | ર્િરો મે રાઘવહ િાત ુ ભાલમ દિરર્ા-ત્મજહ
||૪||
જ્ઞાની એવા રામ રક્ષા સ્ત્રોત ન ાંુ િઠન કરે છે , જે સવથ િાિો નો નાિ કરી સવથ મનોકામના પ ૂણથ
કરનાર છે , એવા શ્રી રામચાંદ્રજી જે રઘ ુ ના વાંિજ છે મારા મક્સ્તક ની રક્ષા કરે , શ્રી રામચાંદ્રજી જે
ુ છે તેઓ મારા કિાળ ની રક્ષા કરે . ||૪||
દિરર્ ના પત્ર
कौसल्येयो दृशौ पातु षवश्वाशमत्रषप्रयश्रत
ु ी । घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौशमत्रत्रवत्सल: ॥५॥
ુ ી | ધ્રાણમ િાત ુ મખ-ત્રાતા મખ
ુ મ સૌર્મર્ત્ર-વત્સલહ ||૫||
કૌસલ્યેયો દ્રિૌ િાત ુ ર્વશ્વાર્મત્ર-ર્પ્રય-શ્રત
કૌસલ્યાનાંદન શ્રી રામચાંદ્રજી મારી આંખો (નેત્રો) ન ાંુ રક્ષણ કરે , ભગવાન ર્વશ્વાર્મત્ર ના િરમ ર્પ્રય
એવા શ્રી રામચાંદ્રજી મારા કાન (કણથ) ન ાંુ રક્ષણ કરે , જેઓ યજ્ઞ ના રક્ષક છે તેવા શ્રી રામચાંદ્રજી
મારી નાર્સકા ન ાંુ રક્ષણ કરે . જેઓ સર્ુ મત્રાનાંદન શ્રી લક્ષ્મણજી ભગવાનના અત્યાંત ર્પ્રય છે તેવા શ્રી
ુ ન ાંુ રક્ષણ કરે . ||૫
રામચાંદ્રજી મારા મખ
क्जवहां षवदयाननर्ध: पातु कंठं भरतवंटदत: । स्कन्त्धौ टदवयायुध: पातु भुजौ भग्नेशकामक
ुि : ॥६॥
ુ હ િાત ુ ભજ
ુ ો ભગ્નેિ-કામથક
ુ હ ||૬||
જીવ્હામ ર્વદ્યાર્નર્ધહ િાત ુ કાં ઠમ ભરત-વાંટદતહ | સ્કાં ધો ટદવ્યા-યધ
જેઓ સમસ્ત ર્વદ્યાઓ નાાં સ્વામી છે તેવા શ્રી ર્વદ્યાર્નર્ધ ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી મારી જીવ્હા (જીભ)
ન ાંુ રક્ષણ કરે , જે ભગવાન ભરત દ્વારા સદા વાંદનીય છે તેવા શ્રી રામચાંદ્રજી મારા ગળા ન ાંુ રક્ષણ
કરે , ટદવ્ય િસ્ત્રો ધારણ કરનાર શ્રી રામચાંદ્રજી મારા બન્ને ખભા ન ાંુ રક્ષણ કરે છે , મહાન ર્િવ ધનષ્ુ ય
(જેનાાંર્ી ભગવાન ર્િવ િાંકરે ર્ત્રપરુ નો અંત કયો હતો, અને ભગવાન શ્રી રામચાંદ્ર એ માતા
ભગવતી સીતાજી ના સ્વયાંવર માાં મહર્ષિ ર્વશ્વાર્મત્ર ની આજ્ઞા ર્ી ભગવાન શ્રી ના હાર્ે ભાંગ ર્ઇ
ગયો હતો) નો ભાંગ કરનારા ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી મારા બન્ને ઉધ્વથ-હાર્ો (હર્ેળી ઉિર નો ભાગ)
ની રક્ષા કરે . ||૬||
करौ सीतापनत: पातु हृदयं जामदग्न्त्यक्जत ् । मध्यं पातु खरध्वंसी नाशभं जाम्बवदाश्रय:
કરો સીતા-િર્તહ િાત ુ હૃદયમ જામદ-ગ્ન્ત્યજીત ્ | મધ્યમ િાત ુ ખર-ધ્વાંસી નાબભમ જામ્બવદા-શ્રયહ
||૭||
માતા ભગવતી સીતા ના સ્વામી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી મારા બન્ને કર (હર્ેળી) ની રક્ષા કરે ,
ુ ામજી િર ર્વજય પ્રાપ્ત કયો તેઓ અમારા
ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી જેમને ભગવાન શ્રી િરશર
હૃદય ની રક્ષા કરે , જેઓ શ્રી પ્રભ ુ એ ખર નો વધ કયો તેવા શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી મારા

િરીર ના મધ્ય ભાગ (િેટ) ની રક્ષા કરે , જે શ્રી ભગવાને જમ્વાંદ ને િોતાના શ્રી ચરણ માાં આશ્રય
આપ્યો તેવા શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી મારી નાભી ની રક્ષા કરે . ||૭||
सुग्रीवेश: कटी पातु सक्तर्थनी हनुमत्प्रभु: । ऊरू रघुत्तम: पातु रक्ष:कुलषवनाशकृत ् ॥८॥
ુ ીવેિહ કટી િાત ુ સક્ક્ર્ની હનમ્ુ ત્પ્રભહ
ુ | ઉરુ રઘત્ત
ુ મહ િાત ુ રક્ષહ-કુ લ-ર્વનાિ-કૃત ્ ||૮||
સગ્ર
ુ ીવ ના સ્વામી છે તેઓ શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી કટી ભાગ (કમર પ્રદે િ)
જે શ્રી પ્રભ ુ મહારાજ સગ્ર
ુ ાનજી ના સ્વામી છે તેઓ શ્રી ભગવાન શ્રી
ની રક્ષા કરે , જે ભગવાન લક્ષ્મીિર્ત અને તેઓ હનમ
રામચાંદ્રજી મારા કમર ર્ી નીચના અને જાાંઘો ર્ી ઉિરના ભાગ (સક્ર્ીની પ્રદે િ) ની રક્ષા કરે , જે
ુ દ
ભગવાન રઘન
ાં ન રઘકુ ુ લ માાં શ્રેષ્ઠ છે તેઓ શ્રી ર્વગ્રહ ર્ી યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી જેમને
સમસ્ત રાક્ષસ કુ લ નો નાિ કયો તેઓ મારી જાાંઘ અને ઘટુ ણ ર્ી ઉિરના બન્ને ભાગો (ઉરુ પ્રદે િ)
ની રક્ષા કરે . ||૮||
जानुनी सेतुकृत्पातु जंघे दशमुखान्त्तक: । पादौ त्रबभीिणश्रीद: पातु रामोणखलं वपु: ॥९॥
ુ ી સેત-ક
ુ ૃત્િાત ુ જ ાંધે દિ-મખ
ુ ા-ન્ત્તકહ || િાદો બીભીષણ-શ્રીદહ િાત ુ રામો-બખલમ વપહુ ||૯
જાનન
જે શ્રી ભગવાનનાાં સાંકલ્િ ર્ી સેત ુ બાંધાયો હતો તે શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી મારા બન્ને ઘટુ ણ ન ાંુ
રક્ષણ કરે , શ્રી પ્રભ ુ જેમને દિાનાંદ નો વધ કયો તેવા શ્રી ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી
ુ ણ ર્ી નીચેના અને િગ ની િાણી ર્ી ઉિરના બન્ને (અગ્ર જ ાંઘા) ભાગો ન ાંુ રક્ષણ કરે , જે શ્રી
ઘટ
ભગવાને ભગવદ ભક્ત શ્રી ર્વભીષણ એ પષ્ુ કળ સાંિદા આિી એવા શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી
મારા બન્ને િગ ન ાંુ રક્ષણ કરે , હે પ્રભ ુ િરમ દયાળ શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી આજ રીતે કિ
ૃ ા કરી
આિ મારા પ ૂણથ િરીર ન ાંુ રક્ષણ કરો. ||૯||
एतां रामबलोपेतां रक्षां य: सुकृती पठॆ त ् । स र्चरायु: सुखी पुत्री षवजयी षवनयी भवेत ्
ુ ી પત્ર
ુ ી ર્વજયી ર્વનયી ભવેત ્
એતામ રામ-બલો-િેતામ રક્ષામ યહ સકુ ૃતી િઠેત ્ | સ બચરાય ુ હ સખ
||૧૦||
ુ અને સાણ્ત્વક ર્વચાર ધરાવતો) પરુ ુ ષ (પરુ ુ ષ અર્ાથ ત કોઈ િણ જીવ) આ સ્તોત્ર ન ાંુ
જે સાધ ુ (શદ્ધ
િઠન અને ગાન કરે છે , જે સ્ત્રોત માાં શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી ની સવથ િક્ક્ત સમાયેલી છે , તે
ુ , પત્ર
ુ -પત્ર
ુ ીઓ, સફળતા તર્ા ર્વનય ર્ી યક્ુ ત ર્ાય છે . ||૧૦||
સદપરુ ુ ષો દીઘથઆય,ુ સખ
पातालभूतलवयोमचाररणश्छद्मचाररण: । न द्र्षष्टुमषप शततास्ते रक्षक्षतं रामनामशभ: ॥११॥

િાતાલ-ભ ૂતલ-વ્યોમ-ચાટરણ-શ્છ-દ્મ-ચાટરણહ | ના દ્ર્ષષ્ટુ-મર્િ િક્તા-સ્તે રબક્ષતમ રામ-નામ-બભહ
||૧૧||
િાતાલ, ભ ૂતલ (પ ૃથ્વી) અને સ્વગથ માાં ભટકનારા કોઈ િણ જીવ (જે ક્ષત્રુ ભાવ ર્ી આવે), કોઈ
િણ ગપ્ુ ત, પ્રગટય કે અપ્રગટય તર્ા રૂિ િટરવતથન કરી િકનાર કોઈ િણ ભટકનારા જીવ (જે
ક્ષત્રુ ભાવ ર્ી આવે), શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી ન ાંુ નામ જિ કરનાર ને જોઈ નર્ી િકતો. ||૧૧||
रामेनत रामभद्रे नत रामचंद्रेनत वा स्मरन ् । नरो न शलप्यते पापै: भुक्ततं मुक्ततं च षवन्त्दनत ॥१२॥
રામેર્ત રામ-ભદ્રેર્ત રામચાંદ્ર ેર્ત વા સ્મરન ્ | નરો ન બલપ્યતે િાિેહ ભક્ુ ક્તમ મક્ુ ક્તમ ચ ર્વન્ત્દર્ત
||૧૨||
એ મનષ્ુ ય ને કોઈ િાિ કમથ સ્િિથ નર્ી કરતા જે શ્રી ભગવાન શ્રી ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી રામચાંદ્રજી ન ાંુ
સ્મરણ કરે છે , તે પરુ ુ ષ સાંિર્ત, વૈભવ અને ઉતમ ભોગ આ લોક માાં કરી ને શ્રી ભગવાન ના શ્રી
ર્વગ્રહ માાં મક્ુ ક્ત પ્રાપ્ત કરે છે . ||૧૨||
जगज्जेत्रक
ै मंत्रण
े रामनाम्नाऽशभरक्षक्षतम ् । य: कण्ठे धारयेत्तस्य करस्र्था: सविशसद्धुय: ॥१३॥
જગ-જ્જજે-ત્રેક માંત્રેણ રામ-નામ્ના-બભ-રબક્ષતમ ્ | યહ કન્ત્ઠે ધારયેત્તસ્ય કરસ્ર્ાહ સવથ-ર્સદ્ધુ-યહ ||૧૩||
જે પરુ ુ ષ આ ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી ના રામ નામ ના માંત્ર ને િોતાના ગળા માાં ધારણ કરે છે
તેના હાર્ માાં સવથ િક્ક્ત અને પ ૂણથ ર્સદ્ધદ્ધ હોય છે . ||૧૩||
वज्रपंजरनामेदं यो रामकवचं स्मरे त ् । अवयाहताज्ञ: सवित्र लभते जयमंगलम ् ॥१४॥
વજ્ર-િાંજર-નામેદમ યો રામકવચમ સ્મરે ત | અવ્યા-હતા-જ્ઞહ સવથત્ર લભતે જય-માંગલમ ||૧૪||
જે પરુ ુ ષ આ કવચ જેન ાંુ નામ વજ્રિાંજર (િાંજર – િાાંજરાં ુ અને વજ્ર – હીરો, અર્ાથત હીરા સમાન
કઠણ િાાંજરાં ુ ) છે તેને ધારણ કરે છે તે સદાય સરુ બક્ષત અને કોઈ િણ ઘાત ર્ી અપ ૃશ્ય રહી માંગલ
ર્વજય પ્રાપ્ત કરનારો રહે છે . ||૧૪||
आटदष्टवान ् यर्था स्वप्ने रामरक्षांशममां हर: । तर्था शलणखतवान ् प्रात: प्रबुद्धो बुधकौशशक: ॥१५॥
ુ ો બધ
ુ કોિીક-હ
આટદષ્ટવાન યર્ા સ્વપ્ને રામ-રક્ષામ-ર્મમામ હરહ | તર્ા બલબખતવાન પ્રાતહ પ્રબદ્ધ
||૧૫||
ુ કૌર્િક ને ભગવાન ર્િવ એ રાત્રી ના સ્વપ્ન માાં આજ્ઞા કરી હતી આ રક્ષા સ્ત્રોત્ર ની
ઋર્ષ બધ
ુ કૌર્િકે પ્રભાતે ઉઠતા ની સાર્ે જ આ સ્ત્રોત્ર લખ્યો. ||૧૫||
રચના કરવાની, અતઃ ઋર્ષ બધ

आराम: कल्पवक्ष
ृ ाणां षवराम: सकलापदाम ् । अशभरामक्स्त्रलोकानां राम: श्रीमान ् स न: प्रभु: ॥१६॥
આરામહ કલ્િ-વ ૃક્ષણામ ર્વરામહ સકલા-િદામ ્ | અબભ-રામ-ણ્સ્ત્રલોકનામ રમાહ શ્રીમાન ્ સ નહ
ુ ||૧૬||
પ્રભહ
શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી કલ્િવ ૃક્ષની સમાન સવથ ઈચ્છા ની પ ૂર્તિ કરનાર, સવથ ર્વઘ્નો ને હરી
લેનારા, તર્ા ત્રણેય લોકો માાં જેમની જયજયકાર સદાય ગજે
ાં ુ છે તેવા શ્રી રામ અમારા સ્વામી છે .
||૧૬||
तरुणौ रूपसंपन्त्नौ सुकुमारौ महाबलौ । पुण्डरीकषवशालाक्षौ चीरकृष्णाक्जनाम्बरौ ॥१७॥
તરુણો રૂિ-સાંિન્નો સકુ ુ મારો મહાબલો | પડુ ડરીક-ર્વિાલાક્ષો ચીર-કૃષ્ણા-ણ્જનામ્બરૌ ||૧૭||
બન્ને ભાઈઓ (શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી અને શ્રી ભગવાન અનાંત શ્રી લક્ષ્મણજી) અમારાં ુ સદા
ુ ાન, સદ
ૃ (ટહરણ) ના ચમથ ને ધારણ
રક્ષણ કરે , જેઓ યવ
ાંુ ર, કમલ સમાન નેત્ર વાળા, અને મગ
કરે લા છે . ||૧૭||
फलमूलशशनौ दान्त्तौ तापसौ ब्रह्मचाररणौ । पुत्रौ दशरर्थस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१८॥
ુ ૌ દિરર્-સ્યૈતૌ ભાતરૌ રામલક્ષમણૌ ||૧૮||
ફલ-મ ૂલ-ર્િનૌ દાન્ત્તૌ તાિસૌ બ્રહ્મ-ચાટરણૌ | પત્ર
ુ ો, શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી અને શ્રી ભગવાન શ્રી અનાંત શ્રી લક્ષ્મણજી,
શ્રી દિરર્ ના બને પત્ર
જેઓ કાં દમ ૂળ અને ફલ ગ્રહણ કરી ને, તર્ા બ્રહ્મચયથ ન ાંુ િાલન કરી ને તિસ્યા કરી રહ્યા છે . ||૧૮||
शरण्यौ सविसत्वानां श्रेष्ठौ सविधनष्ु मताम ् । रक्ष: कुलननहन्त्तारौ त्रायेतां नो रघत्ु तमौ ॥१९॥
િરડયૌ સવથ-સત્વાનામ શ્રેષ્ઠૌ સવથ-ધનષ્ુ મ-તામ ્ | રક્ષહ કુ લ-ર્નહન્ત્તારૌ ત્રાયેતાાં નો રઘ-ુ ત્તમો ||૧૯||
ુ ો) અને આ શ્રેષ્ટ ધનરુ -ધારીઓ (ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી અને
રઘકુ ુ લ નાાં આ બન્ને શ્રેષ્ટ (પત્ર
ભગવાન શ્રી લક્ષ્મણજી) અમારાં ુ રક્ષણ કરે , રાક્ષસો ના કુ લ નો નાિ કરનારા શ્રી ભગવાન અને
સમસ્ત લોકો ને િરણ આિનારા હે શ્રીયક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી આિ અમારાં ુ રક્ષણ કરો.
||૧૯||
आत्तसज्जधनि
ु ाषविस्
ु पश
ु ननिंगसंर्गनौ । रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रत: पर्र्थ सदै व
ृ ावक्षयाशग
गच्छताम ् ॥२०॥

ુ ા-ર્વષ-ુ સ્પ ૃિા-વક્ષયા-શુગ-ર્નષાંગ-સાંબગનૌ | રક્ષનાય મમ રામલક્ષ્મણા-વગ્રતહ
આત્ત-સજ્જજ-ધનષ
િર્ર્ સદૈ વ ગચ્છતામ ્ ||૨૦||
ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી અને ભગવાન શ્રી લક્ષ્મણજી જેઓ સદા ધનષ્ુ ય ની પ્રત્યાંચા (દોરી) ખેંચી ને
ુ ીર માાં રહેલા બાણ ને સ્િિથ કરે (જે શ્રી પ્રભ ુ શ્રી
તૈયાર છે , તેમના હાર્ સદા તેમના અક્ષય તણ
રામચાંદ્રજી અને શ્રી લક્ષમણજી ના ખભા િર છે ), તેઓ સદાય મને િદભ્રષ્ટ ર્તા બચાવે અને મારાં ુ
રક્ષણ કરે . ||૨૦||
सन्त्नद्ध: कवची खडगी चापबाणधरो युवा । गच्छन्त्मनोरर्थोस्माकं राम: पातु सलक्ष्मण: ॥२१॥
ુ ા | ગચ્છન-મનોરર્ો-સ્માકમ રામહ િાત ુ સ-લક્ષ્મણહ
સન્નદ્ધહ કવચી ખડગી ચાિબાણધરો યવ
||૨૧||
શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી સદા ખડગ, કવચ, ધનષ્ુ ય, અને બાણ ધારણ કરે લા, જેઓ ની િાછળ
(સદા તત્િર એવા) શ્રી અનાંત ભગવાન શ્રી લક્ષ્મણજી, તેઓ (શ્રી રામચાંદ્રજી) અમારા જીવન માાં
આવતા ઉત્તમ ર્વચારો સમાન છે , એ શ્રી યક્ુ ત ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી અમારી રક્ષા કરે . ||૨૧||
रामो दाशरर्र्थ: शूरो लक्ष्मणानुचरो बली । काकुत्स्र्थ: पुरुि: पूण:ि कौसल्येयो रघुत्तम: ॥२२॥
ુ રો બલી | કાકુ -ત્સ્ર્હ પરુ ુ ષહ પ ૂણથહ કૌસલ્યેયો રઘત્ત
ુ મહ ||૨૨||
રામો દાિરર્ર્હ શ ૂરો લક્ષ્મણા-નચ
ુ , સદા શ્રી ભગવાન શ્રી અનાંત શ્રી
રઘકુ ુ ળ માાં જન્ત્મ લેનારા, શ્રી દિરર્ અને દે વી કૌિલ્યા ના પત્ર
લક્ષ્મણજી સાર્ે રહેનારા, સવથ િક્ક્તમાન અને પરુ ુ ષોતમ એવા શ્રીયક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી
રામચાંદ્રજી. ||૨૨||
वेदान्त्तवेदयो यज्ञेश: परु ाणपरु
ु िोत्तम: । जानकीवल्लभः श्रीमान ् अप्रमेय पराक्रमः ॥२३॥
ુ ાણ-પરુ ુ ષોત્તમહ | જાનકી-વલ્લભહ શ્રીમાન અપ્રમેય િરાક્રમહ ||૨૩||
વેદાન્ત્ત વેદયો યજ્ઞેિહ પર
શ્રીર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી જેઓ ને વેદ વખાણે છે , જેઓ સવથ યજ્ઞ ના દે વતા છે ,
ુ ાતન (પરુ ુ ષ) છે , અને એજ શ્રી ભગવાન પરુ ુ ષોતમ જે માતા ભગવતી િક્ક્ત સ્વરૂિીણી જાનકી
પર
ના િરમ ર્પ્રય છે અને િરમ અને અનાંત િોયથિાળી છે . ||૨૩||
इत्येतानन जपेक्न्त्नत्यं मदभतत: श्रद्धयाक्न्त्वत: । अश्वमेधार्धकं पुण्यं संप्राप्नोनत न संशय: ॥२४॥
ઈત્યે-તાર્ન જિે-ન્નીત્યમ મદ-ભક્તહ શ્રદ્ધયા-ક્ન્ત્વતહ | આશ્વમેધાર્ધકમ પડુ યમ સાંપ્રાપ્નોર્ત ન સાંિયહ
||૨૪||

મારા ભક્તો (ભોલેનાર્ ર્િવજી કહે છે ), જેઓ શ્રીર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી ના આ
નામો નો જાિ કરે છે તેઓ અશ્વમેધ (યજ્ઞ) ર્ી િણ આર્ધક પડુ ય પ્રાપ્ત કરે છે , એમાાં કોઈ િાંકા
નર્ી. ||૨૪||
रामं दव
ू ािदलश्यामं पदमाक्षं पीतवाससम ् । स्तुवक्न्त्त नामशभटदि वयैनि ते संसाररणो नर: ॥२५॥
ુ ક્ન્ત્ત નામ-બભટદિ વ્યૈનથ તે સાંસાટરણો નરહ
રામમ દૂ વાથ-દલ-શ્યામમ િદ્માાંક્ષમ િીતાવાસસમ | સ્તવ
||૨૫||
ુ ગાન કરે છે જેઓ (શ્રી ભગવાન) કમલ
જેઓ શ્રીર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી ના ગણ
નયન, દૂ વાથ દલ જેવો શ્યામ ર્વગ્રહ ધરાવે છે , અને િીતાાંબર ધારણ કરે છે , તેઓ (શ્રી ભગવાન શ્રી
રામચાંદ્રજી) આ સ્તર્ુ ત કરવાર્ી સામાન્ત્ય સાંસારી પરુ ુ ષ ને આ ર્વશ્વ ના બાંધનો ર્ી મક્ુ ત કરે છે
(મક્ુ ક્ત પ્રદાન કરે છે ).
रामं लक्ष्मण पूवज
ि ं रघुवरं सीतापनतं सुंदरम ् । काकुत्स्र्थं करुणाणिवं गुणननर्धं षवप्रषप्रयं धाशमिकम ् ।
राजेन्त्द्रं सत्यसंधं दशरर्थनयं श्यामलं शान्त्तमूनतिम ् । वन्त्दे लोकशभरामं रघुकुलनतलकं राघवं
रावणाररम ् ॥२६॥

ુ રમ સીતાિર્તમ સન્ત્ુ દરમ | કાકુ ત્સ્યમ કરુણાણથવમ ગણ
ુ -ર્નર્ધમ ર્વપ્રરામમ લક્ષમણ પ ૂવથજમ રઘવ
ર્પ્રયમ ધાર્મિકમ | રાજેન્ત્દ્રમ સત્યસાંઘમ દિરર્નયમ શ્યામલમ િાન્ત્તમ ૂર્તિમ | વાંદે લોક-બભરામમ
રઘકુ ુ લર્તલકમ રાઘવમ રાવણાટરમ ||૨૬||
હુાં શ્રી ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી ને નમન કરાં ુ છાં જેઓ, શ્રી ભગવાન શ્રી લક્ષ્મણજી
ના અગ્રજ (મોટા ભાઈ) છે , માતા ભગવતી સીતા ના િર્ત છે , રઘકુ ુ લ માાં જન્ત્મેલ શ્રેષ્ટ પરુ ુ ષ છે , હે
ુ ો છે , સદા બ્રાહ્મણને ર્પ્રય અને ધમથ રક્ષક, સત્યનાાં િર્
કરુણા ના સાગર, જેમના માાં અગબણત ગણ
િર ચાલનારા, રાજાઓ ના રાજા, હે દિરર્નાંદન, શ્યામ ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન આિ સદા િાાંત
બચત છો, હે રાવણ ના ક્ષત્ર,ુ હે રઘકુ ુ લ ર્િરોમણી તર્ા સવથ ને આનાંદ આિનારા છે . ||૨૬||
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे । रघन
ु ार्थाय नार्थाय सीताया: पतये नम: ॥२७॥
ુ ાર્ાય નાર્ાય સીતાયાહ િતયે નામહ ||૨૭||
રામાય રામભદ્રાય રામચાંદ્રાય વેધસે | રઘન
હુાં શ્રી ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી ને નમન કરાં ુ છાં જેઓ, માતા ભગવતી સીતા ના
સ્વામી છે , બ્રાહ્મણો ના રક્ષક છે , ચાંદ્ર ની જેમ િાાંત બચત સ્વરૂિ વાળા છે , અને સવથ ન ાંુ રક્ષણ
કરનારા છે . ||૨૭||

श्रीराम राम रघुनन्त्दन राम राम । श्रीराम राम भरताग्रज राम राम । श्रीराम राम रणककिश राम
राम । श्रीराम राम शरणं भव राम राम ॥२८॥

ુ ન્ત્દન રામ રામ | શ્રીરામ રામ ભરતાગ્રજ રામ રામ | શ્રીરામ રામ રણ-કકથ િ રામ
શ્રીરામ રામ રઘન
રામ | શ્રી રામ િરણમ ભવ રામ રામ ||૨૮||
હુાં એ શ્રી ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી િાસે િરણ માાંગાં ુ છાં, જેઓ રઘકુ ુ લ માાં જન્ત્મ્યા છે ,
શ્રી ભગવાન શ્રી ભરત ના અગ્રજ (મોટા ભાઈ) છે , જેઓ િોતાના પ્રર્તદ્વાંધી ને રણ િરાસ્ત કરનારા
છે . ||૨૮||
श्रीरामचन्त्द्रचरणौ मनसा स्मराशम । श्रीरामचन्त्द्रचरणौ वचसा गण
ृ ाशम । श्रीरामचन्त्द्रचरणौ शशरसा
नमाशम । श्रीरामचन्त्द्रचरणौ शरणं प्रपदये ॥२९॥

શ્રીરામચાંદ્રચરણૌ મનસા સ્મરાર્મ | શ્રીરામચાંદ્રચરણૌ વચસા ગૃણાર્મ | શ્રીરામચાંદ્રચરણૌ ર્િરસા
નમાર્મ | શ્રીરામચાંદ્રચરણૌ િરણમ પ્રપ્દયે ||२९||
હુાં શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી ના બને ચરણો ને મારા મન માાં સ્મરણ કરાં ુ છાં, મારી વાણી ર્ી શ્રી
ુ ગાન કરાં ુ છાં, હુાં મારાં ુ મસ્તક શ્રી પ્રભ ુ શ્રી
ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી ના ગણ
રામચાંદ્રજી ને નમવ ાંુ છાં અને પ્રભ ુ િાસે િરણ માાંગ ુ છાં. ||૨૯||
माता रामो मक्त्पता रामचंद्र: । स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र: । सविस्वं मे रामचन्त्द्रो दयालु: ।
नान्त्यं जाने नैव जाने न जाने ॥३०॥

માતા રામો મણ્ત્િતા રામચાંદ્રહ | સ્વામી રામ મ્ત્સખા રામચાંદ્રહ | સવથસ્વમ મે રામચન્ત્દ્રો દયાલહુ |
નાન્ત્યમ જાને નૈવ જાને ન જાને ||૩૦||
શ્રી ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્ર જ મારા માતા છે , તેઓ જ મારા ર્િતા છે , તેઓ જ મારા
સખા છે , તેજ દયાર્નધાન શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્ર મારા સવથસ્વા છે , અને હુાં તેમના ર્સવાય આ
સાંસાર માાં કોઈ ને તેમના સમાન જોઈ િકતો નર્ી. ||૩૦||
दक्षक्षणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा । पुरतो मारुनतयिस्य तं वन्त्दे रघुनंदनम ् ॥३१॥
ુ દ
દબક્ષણે લક્ષ્મણો યસ્ય વામે ચ જાનકાત્માજા | પરુ તો મારુર્તયથસ્ય તમ વાંન્ત્દે રઘન
ાં નમ ||૩૧||

હુાં એ શ્રી ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી િરમાત્મા શ્રી રામચાંદ્રજી ને નમન કરાં ુ છાં, જે રઘ ુ ના વાંિ માાં જન્ત્મેલા,
વામ ભાગે (ડાભી બાજુ) માતા ભગવતી સીતાજી છે , દક્ષીણ ભાગે શ્રી ભગવાન શ્રી લક્ષ્મણજી
ુ ાનજી આગળ બબરાજે છે . ||૩૧||
(જમણી બાજુ િર) અને િરમ રામ ભક્ત હનમ
लोकाशभरामं रणरं गधीरम ् राजीवनेत्रं रघुवंशनार्थम ् । कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं
प्रपदये ॥३२॥

ુ િ
લોકાબભરામમ રન-રાં ગ-ધીરમ રાજીવનેત્રમ રઘવ
ાં નાર્મ ્ | કારુડય-રૂિમ કરુણા-કરાં તમ શ્રીરામચાંદ્રમ
િરણમ પ્રિધ્યે ||૩૨||
હુાં શ્રી પ્રભ ુ શ્રી રામચાંદ્રજી ની િરણ લઉં છાં, જે સવથ લોકો ને આનાંદ આિનારા છે , ધીર-યોદ્ધા છે
ુ ીમાાં, જેમના નયન કમલ જેવા સદ
ુ િ
રણભમ
ાંુ ર છે , હે રઘવ
ાં ના નાર્, સવથ િર દયા અને કરુણા
ભરે લી નજર રાખનારા છે . ||૩૨||
मनोजवं मारुततुल्यवेगं क्जतेक्न्त्द्रयं बुषद्धमतां वररष्ठम ् । वातात्मजं वानरयूर्थमुख्यं श्रीरामदत
ू ं शरणं
प्रपदये ॥३३॥

ુ ીમતામ વટરષ્ઠમ | વાતાત્મજમ વાનર-યર્
ુ -મખ્
ુ યમ
મનોજવમ મારુત-તલ્ુ ય-વેગમ ણ્જતેન્દ્ન્ત્દ્રયમ બદ્ધ
શ્રીરામદુતમ િરણમ પ્રિધ્યે ||૩૩||
ુ ાનજી ની િરણ લઉં છાં જેમની ગર્ત મન અને વાય ુ તલ્ય
ુ છે , જેઓએ સવથ
હુાં એ રામ દૂ ત હનમ
ુ િર્ત
ઇન્દ્ન્ત્દ્રઓ િર ર્વજય પ્રાપ્ત કરી છે , જેઓ િરમ જ્ઞાની માાં વટરષ્ટ છે , જેઓ વાનર સેના ના યર્
(સેનાિર્ત), જેઓ શ્રી ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી ના દૂ ત છે . ||૩૩||
कूजन्त्तं राम रामेनत मधरु ं मधरु ाक्षरम ् । आरुह्य कषवताशाखां वन्त्दे वाल्मीकककोककलम ् ॥३४॥
કજ
ૂ ન્ત્તમ રામ રામેર્ત મધરુ મ મધરુ ાક્ષરમ ્ | આરુહ્ય કર્વતાિાખામ વાંદે વાલ્મીટકકોટકલમ ્ ||૩૪||
ુ ણથમયી
હુાં મહર્ષિ વાલ્મીટકજી ને પ્રણામ કરાં ુ છાં, શ્રી ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી ના સવ
ચટરત્ર અને શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી ના નામ ન ાંુ ગાન કરાવતો ગ્રાંર્ શ્રી રામાયણ જાણે એવો
લાગે છે કે કોયલરૂિી વાણી એ કર્વતા રૂિી વ ૃક્ષ ની િાખા િર બેસી ને હરી નામ ન ાંુ ગાન કરતી
હોય. ||૩૪||
आपदां अपहतािरं दातारं सविसंपदाम ् । लोकाशभरामं श्रीरामं भय
ू ो भय
ू ो नमाम्यहम ् ॥३५॥

આિદામ અિહતાથરમ દાતારમ સવથ-સાંિદામ | લોકબભરામમ શ્રી રામમ ભ ૂયો ભ ૂયો નમામ્યહમ
||૩૫||
હુાં શ્રી ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી ને વારાં વાર નમન કરાં ુ છાં જે સવથ આિર્તઓ ને હરી
લે છે , તર્ા સવથ સાંિર્તઓ અને સવથ લોકો ને આનાંદ આિે છે . ||૩૫||
भजिनं भवबीजानामजिनं सुखसंपदाम ् । तजिनं यमदत
ू ानां राम रामेनत गजिनम ् ॥३६॥
ુ -સાંિદામ | તર્જનમ યમદૂ તાનામ રામ રામેર્ત ગર્જનમ ||૩૬
ભર્જનમ ભવબીજા-નામ-ર્જનમ સખ
શ્રી ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી ન ાંુ નામ “શ્રી રામ” ના ગજ
ાં ુ ન ર્ી, ભવ-ભવ ના બાંધન
ુ સાંિદા પ્રાપ્ત કરાવે છે , તર્ા યમદૂ ત તેની િાસે
ત ૂટી જય છે , અને નવો જન્ત્મ ર્તો નર્ી, સખ
આવી િકતા નર્ી. ||૩૬||
रामो राजमणण: सदा षवजयते रामं रमेशं भजे । रामेणाशभहता ननशाचरचमू रामाय तस्मै नम: ।
रामान्त्नाक्स्त परायणं परतरं रामस्य दासोस्म्यहम ् । रामे र्चत्तलय: सदा भवतु मे भो राम
मामद्ध
ु र ॥३७॥

રામો રાજમબણહ સદા ર્વજયતે રામમ રમેિમ ભજે | રામેણાબભહતા ર્નિાચરમભ ૂ રામાય તસ્મૈ
નમહ | રામાન્નાક્સ્તમ િારાયણમ િરતરમ રામસ્ય દાસો-સ્મ્યહમ | રામે બચત્તલયહ સદા ભવત ુ મે
ુ ર ||૩૭||
ભો રામ મામદ્ધ
શ્રી ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી સમસ્ત રાજાઓ માાં મણી સમાન દૈ દીપ્ત્યમાન છે , જેઓ
માતા ભગવતી લક્ષ્મી ના િર્ત છે , સદા ર્વજયી રહેનારા, એવા શ્રી ધનષ્ુ યિાબણ શ્રી ભગવાન શ્રી
રામચાંદ્રજી ની આરાધના કરાં ુ છાં, ર્નિાચરો અને રાક્ષસો જે શ્રી ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન ના હાર્ે
મ ૃત્યુ િામ્યા તેમને મક્ુ ક્ત આિનારા, જેની િરે કશાંુ િણ ભક્ક્ત અને પ ૂજા યોગ્ય નર્ી, એવા શ્રી
ુ ાાં જ લાગે, હે
ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી નો હુાં સેવક ર્ાઉં અને મારાં ુ મન શ્રી પ્રભમ
શ્રીયક્ુ ત પ્રભ ુ મને ઉગારો. ||૩૭||
राम रामेनत रामेनत रमे रामे मनोरमे । सहस्रनाम तत्तल्
ु यं रामनाम वरानने ॥३८॥
રામ રામેર્ત રામેર્ત રમે રામે મનોરમે | સહસ્ત્રનામ તત્તલ્ુ યમ રામનામ વરાનને ||૩૮||
ુ દે વી િાવથતી (ભોલેનાર્ કહે છે ), હુાં શ્રી ર્વગ્રહ યક્ુ ત શ્રી ભગવાન શ્રી રામચાંદ્રજી ન ાંુ
હે ગૌર મખ
ુ વ ાંુ છાં. એક વખત “શ્રી રામ” નામ નો કરે લો જાિ
નામ “શ્રી રામ” “શ્રી રામ” જિતા આનાંદ અનભ
અન્ત્ય કોઈ િણ દે વ ના એક સહસ્ત્ર જાિ ની સામાન (ફલદાયક) છે .

॥ इनत श्रीबुधकौशशकषवरर्चतं श्रीरामरक्षास्तोत्रं संपूणम
ि ्॥
ુ કૌર્િક-ર્વરબચતમ શ્રીરામરક્ષાસ્ત્રોત્રમ સાંપ ૂણથમ ||
|| ઇર્ત શ્રીબધ
ુ કૌર્િક દ્વારા રબચત શ્રી રામ રક્ષા સ્ત્રોતમ પ ૂણથ ર્ાય છે .
અતઃ શ્રીબધ

॥ श्री सीतारामचंद्रापिणमस्तु ॥ (સાભાર: શ્રી ર્નલય િરીખ)

