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राम अयनम ् रामायणम।्  रामणे दिशतो माग  इथ ः। इद ं रामायण ं चतिुवशित साहती सिंहता इित 

ातम।्  इद ं बालकाडम ्, अयोाकाडम ्, अरयकाडम ्, िकिा काडम ्, सुरकाडम ्, युकाडम ् 

उरकाडिमित च सकाडःै िवलसित।  इद ंरामायण ंआिदकािमित वाीिक आिदकिविरित च िस ंवत त।े  

अतुम ् – आयजनकविूना अतुरस उिः भवित। अउतो नाम िवयायीभावः स च 

िदजनदशन ईितमनोरथाि उपवनकुलािधगमन सभा िवमान माया इजाल सावनािदिभः िवभावःै उत।े  

रामायण ेकेिन ् काड ेबहवः अतुोपाािन सि। िकिा काड ेसुीव भपूिरमणम ् परमातुिवषयाः 

ाामः।  

वािलवधानरं सुीवः िकिाया ंअिभिषः अारे वषा कालः समपुितः।  वषा स ुनदीना ंतरण ंसीताषेण न 

सािमित मा स लणः ीरामः चतरुः मासान ् माववत ेिनवास ंकृतवान।्  उपितायाः अिप शरिद भोगवशः 

सुीवः सीताषेण े न ादानः आसीत।्  तदा रामिेषतः लणः सुीवाकमाग रामकृता उपकारः या 

िवतृिमित सुीव ंहमुवे उतः।  तदान तारा नाय ंकाय मः।  सीताषेणाथ षेियत ुं कोिटशः वानराः आताः 

तान ् शरिद सीताषेनाथ षेयदेवे इित आासयामास।(वा.रा.4.33.50-60) ततः सः लणोिप सुीविवि ं

अीकृतवान।्  सुीवोिप लणमननुीय सव महं भलूोकं िवरेण जानािम नानािदक ् वािसनः कपयः मम शासनात ् 

आगताः वानरान ् षेयन ् सवा निुय तषेा ंअेाया ं िदिश य े िवशषेाः य य या ं िदिश सीता अषेणीया इित 

िवरेणोवान।्  महेः िहमवत ् िव कैलासिशखरेष ु च मरे पाडुिशखरे पशलेैष ु य े िताः त े सव अ 

आग ु इित थम ं उवाच।  थम ं ाां िदश ं उिय चािरंश े सग िवनतािद किपेान ् षेयामास।  त 

अेाः दशेाः सुीवणे एवमदुाताः। 
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वतृः शतसहणे वानराणा ंतरिना।ं 

अिधग िदश ंपवूा सशलैवनकाननाम।्।वा.रा.4.40.18  

अिदशा ं अपेा सुीवित दशेात ् बोा। थम ं भागीरथी नदी अेा सरयूः कौिशकीकािली इतेाः नः 

ाः।  यमनुः पव तः अिप शोधनीयः।  सरती िसः शोणा इादयो नः मालः िवदहेाः मागधाः पुाः वाः 

इते े रािवशषेाः ततः उ मरः पवतः मरपवतभागषे ु नरनामकाः मनुाः वसि।  तषे ु कम ावरणाः 

ओकणकाःलोहमखुाः जवनाः एकपादकाःइते ेपुषादकाः िकराताः तीचडूाः हेमााः ियदशनाः इते ेीपवािसन 

अपमीन आहारा।  ततः यवीपमित िशिशरः पव तो वत त।े  एतषेा ंसवुण कं यवीप ंसराोिप शोिभतम।्  

ततः समु ारं ग ं ततः ससमुदीप ं वत त।ेत ायााहकाः रासाः णान ु                             

हाः दीघ कालं बभिुताः वसि।  अनरं रजलं लोिहत ंनाम सागरं भवित।  त बहृती शाली ा वनैतये 

गहंृ त वत त।े  शलैृशाः महेनामकाः रासाः त वसि।  त ेसयूदयसमय ेसयू भियत ु ंयय।े  अहहिन त े

तजेिभः िनहताः भववे। तदित ीरोदनंाम सागरं तदनरं जलोदसागरः ेः भवित।  तवै हयमखु ंतजेः 

वत त।े  जातपिशलः महान ् कनकपवतः योदशयोजनाकः वत त।े  ततः पगपवतः ः तपवतोपिर 

नीलवधारी अनः सहिशराः वत ।े  ििशराः कानः केतःु तालपः अनिवराजत।े  ततो उ 

उदयपवतः।  त योजनिवारं जातपमय ंं भवित।  स एव मेः िवःु तवै ििवमतृीय ंपाद ं िनिहतावान।्  

उरे जूीप ंसयू ः मंे दिण करोित।  त वखैानसाः वालिखाः महिष णः तपरि।  त परुः सदुशनो ीपः। 

एव ंमरेोः ाक ्भागः भलूोक ारपणे सयूदयािका ाचीिदक ्वत त।े अ सुीवणे तद ्दशेाना ं ाना मवे 

आयकरं।  वािलनः भीतः सुीवः कित ् कालं एक िरवास ंअा सवा भिूम ंचचार।  अतः सुीवव जानातीित 

सुीववचनरैेव म।्  अ गा ंयमनुा ंकािलि ंच सव ु ंशुवि।  िक ुमर ऊान ् ाचीगतान  ्दशेान ् 

वालिखादीन ् महषन ् सौदं ीरोद ंच वाहं कन ंीरं ुवंा न भवि। एव ंदवीपािद दशेोिप साधारण ेमनुने न 

य इित अभतूात ् सवऽिप अतु िवषयः।  शिमोिप मनुाः ताव ंिवशालं दशे ंिनशषेतया ु ंन पारयि 

इित सव मायम।् 
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अ मराव यवीपाना ंतत ् देयाना ंवणन ंआलनिवभावः।  शषेािद दशन ंउीपनिवभावः।  नरशरीरे 

एकदशेने नराः अिन ् भाग ेााः इित पुषिवशषेाः न ाः तद ्पवणनमिप अतुवै उदाहरणम।्सािरणः  

अनभुावाः यथासवमुयेाः। 

दिणिदिश वणनम ् 

थम ंाचीषेिया दिण मणे दिणा ं िदिश वणयित। इमा ं िदिश उिय किपमुाः अदादयः त ेसव 

िेषताः।  वानरधानाः िवशंदिधकाः इमा ं िदश ं िेषतः।  दिणा ं िदिश थम ं सहिशरः िवपव तः वत त।े  

नम दानदी तामती गोदावरी कृवणेी दशाणा ः अवी इित नगरय ं िवदभा ः दशेाः वाः किलाः, कौिशकाः 

इादयो दशेाः वत।े  दडकारय ंअती नदी गोदावरी ा।  आः पुः चोलाः, पाडाः केरला इित दशेः 

अयमुखुः पवतः कावेरीनदी मलयः पव तः तापण नदी पाडो दशेः महेः पवतः इादयो विण ताः।  त पााणा ं

वणनअेगा वणनमिप वत त।े  महेपवत े ितसवंरं इः पव स ु तामवे िदिश सीता नीत ं भिवित यतः 

दिणसमुम ेत वसित ला वत त।े 

दिणसमुम ेछायाािहणी रासी वत त ेनाा सा अािरका अाः वणनम ् हनमुता समुलण ेसुरकाड े

थमसगिप वत त।े अनरं हनमुान ् छायाािहणी हिनिस. ततः  पिुतकोनामिगिरः शतयोजन ेसमुे वत त।े  त 

कान ंंृ सयू ः सवेत।े  त ः रजतिनिम तः।  कृताः ूराः वा तम ् पव त ंु ंन भवि।  

िगिरपिुतको नाम िसचारण सिेवतः।28 

चसयूाशसुाशः सागरासुमावृतः। 

ाजत ेिवपलुःै ैः अरं िविलखिव।। 

तकंै कान ंं सवेतऽेय ंिदवाकरः। 

तेम ् राजतमकंे च सवेतऽेय ंिनशाकरः।। 

न त ंकृताः पयि न नशृसंा न नािकाः।वा.रा.4.41.29-31 
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चतदु शयोजनमाणः अनरं वैतोनाम पव तः वत त।े  वैतुपव त े नाना िवधाः वृाः फलयुाः भवि।  

तदितिर नेरः मनोहरः कृलोनाम पव तः वत त।े  कुनवतमित नागाना ंिनवासभतू भोगवतीपरुी ा। स 

च सप राजने वासिुकना पािलता।  अनरदशे े रमयः ऋषभनामकः पवतो वत त।े  स च भूशीष काकृितः मकं शम ं

हिरतवण च िद ंचन ंत उत।े चन ंािप शः न काय ः सोिहतनामगवा ः तत वन ंसवथा रि। 

गोशीष पकं च हिरयाम ंच चन।ं 

िदम ् उत ेय तवैािसमभम।्। 

न त ुतन ंा  ंच कदाचन। 

रोिहता नाम गवा  घोरा रि तनम।्। 

त गवपतयः प सयू  समभाः। 

शौषो ामणीः िशःु शुो बुथवै च।। 

रिवसोमािवपषुा ंिनवासः पुयकम णाम।् 

अ ेपिृथा ध षा ः त गिजतः िताः।।वा.रा.4.41-44  

ततः यम नगरं समनी भवित।  िपतलृोकः िवािभः न ः।  त सीताषेण ंन सलुभम ् इित सीता नाेा।  

ताम ् ा मासात ् िनवृाः भवता य सीता ं ा िनवदेयित तम ् मत ् तुिवभव ं किरािम।  अ दिणा ं िदिश 

समुतीरपय गमनपाराजपय ं भभूागदशन िवयकरं।  िक ु वदेिगिरः पिुतकिगिरः कुलिगिरः भोगवती 

नगरी वासिुकः गोशीष कािदनिवरोषः समती इादयः सव भलूोकगतावणन ंअतु िवषयः एव।  भोगवती 

समनी भतृीिन भलूोका इित पौरािणकाः वदि।  िक ुभलूोके एव  ेइित वणन।ं अतः तषेा ंवणन ंअतु 

िवषयः। 

अ पिुताकारयः एव आलनिवभावः।  मानुःै अय ंउीपनिवभावः।  रासाना ंचेाः अनभुावाः इित 

अतरसाय ंिवषयः। 
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तीा ंिदिश वणनम ् 

िचािरंश ेसग तीा ं िदशः वणन ं वत त।े  तीिचिदिश ं गु ं तारायाः िपतरं सषुणेनामकं किपे ंसुीवः 

ाथ यामास।  िक ुसषुणेने गायाः िदशः िवशषेाः सुीवनेवै िनिपताः।  सरुाः बाीकः चरूः भीमः इतेाया ं

िदिश मुदशेाः त पुागवृभिूय ं वकुलवृसमते ं केतकषडयंु महदरय ं वतत।े  समुतीरे मरुचीमत न ंजटीपरंु  

अवी अलेपाइािद नगरािण हेमिगिर पवतः िसहंाः त अिधकाः भवि।  त चतिुव शितकोिटगवाः हमेिगरौ 

वसि।  पाया रपव तोऽिप अनरं वत त।े  त ेः वृेः वानरःै फलािन न ाािन। त गवा ः एव 

मलूफलािन र।े   अतः तेः न भते।ं  वनामकपवतः  त भवित।  अगहुास ु सीता ं अि समु 

चतथु भागमा चवान ् पव तः वत त।े  सहारचं िवकमणा िनिम त ं त वत त।े  तिवेपव त े नारायणः 

पननहयीवरास हा तात ् पाजशं सदुशनचं च गहृीतवान।्  ततः चतुियोजनिमितः वराहोनाम 

पव तः वत त।े  ाक ्ोितषनगरे नरकोनाम रास- वतत।े  ततः मघेवान ् नाम पव तः कानमिरः वत त।े  तवै इः 

अिभिषः षििगिरसहयुः मघेवान ् पव तः त वत त।े  एषा ं म ेमरेोरभागः वत त।े  तवै िवदेवेाः मतः 

वसव वसि। 

त ेभिवि रा भया कानभाः। 

िवदेवेा मतो वसव िदवौकसः। 

आग पिमा ंसा ंमेम ् उरपव तम।्। 

आिदम ् उपिति तै सयूऽिभ पिूजतः। 

अयः सव भतूानाम ् अ ंगित पव तम।्। 

योजनाना ंसहािण दश तािन िदवाकरः। 

मुत धन त ंशीम ् अिभयाित िशलोयम।्। 

े त महि ंभवन ंसयू सिभम।् 
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ासादगणसबंाध ंिविहत ंिवकमणा।।42/38-42   

ततः अिगिरः भवित। योजनाना ं दशसहािण अित मुता त ् तने सयूयाित मेपव त अिगरेः च 

मभाग ेदशशराः ताववृाः वत त।े  मेसावरिणः मनःु त वसित। सीतामिधकृस ः।  एतावय ंवानरगै  ु ं

शत।े  ततः ऊ भाररिहत ंसीमा रिहत ंचिेत। ततः ऊ न ग ंसविमय ंचिर ंउा चिरा मासा ेपनुः 

अ आगिमित सुीवः कपीन ् आिददशे।    

एतावीवलोक भारो रजनीय।े 

कृा िवितिमरं सवम ् अ ंगित पव तम।्। 

एतावानरःै श ंग ु ंवानरपुवाः। 

अभारम ् अमया द ंन जानीमतः परम।्।वा.रा.42.48,49 

एव मेसावणः िनवासभतू ं मघेववतमवे सुीवः जानाित ततः न जानातीित वणनात ् भमूःे अितिवशालं 

गत।े  य सयूिप ग ु ंन शोित अतनकाले धवृा ेसयू रिः षासान ् न सरतीित िसमवे।  ततः ऊ 

लोकालोकः इित परुाणषे ु िसः पव तः विण तः।  अािप पवू वत ् अाताना ं दशेाना ं वणन ं च आयकरं मेसाविण ः 

आगािममरे मनःु भिवित एव ंपिमदशे ेकित ् रमवे ग ु ंशत ेइित वणन ेधवृपवतपय  ंसुीवो जानातीित 

अतु िवषयः।  इदानीमिप गजुरात ् रा ेसोमनाथदवेालय ेएकः दशेः वत त।े  यथा आर दिणधवृय ः भभूागः 

एव नाि केवलं एकाणवमवे वत त ेइित। 

 अािप मोघोदादीना ंपव ताः आलनिवभावः।  िक ुपवू ा ंदिणां िदिश जनसारयोयाः दशेाः विण ताः।  

तीा ं िदिश िसहंाभिूयािन अरयािन विणतानीित तषेा ं उीपनिवभावः।  एव ं मघेववतःे िवदेवेाना ं िनवासः 

तािप भलूोके वणनमिप िवयोादकात ् अतुालन ं तत ् िवशषे वणनमवे उीपनिवभावः अनभुावाः 

सािरण ुयथा सवमुयेाः। 

उदीचीिदक ्षेणं 
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शतबिलनामकं वानरं शतसह वानरपिरवृत ंउदीिंदिश ग ु ंिेषतवान।्  ेाः पिुलाः , शरूसनेाः, भरताः 

परुवः मकाः कोजाः यवनाः शकाः बाीकाः ऋिचकाः पौरवाः टणाः चीनाः परमचीनाः नीहाराः दरदाः इते े

दशेाः अेषे ु उदाताः।(वा.रा.4.43.11-15)िहमववतमती सदुस नः पव तः उरेण दवेसखपवतः।  तम ् 

अनित कैलासः वत त।े  ता ंनगया कुबरेनगरी अलका वत त।े  अनरं ौपवतः भवित।  ौिगिरं ु ंवशेः 

तिन ् पवत ेदवेःै अिप पूाः महष यः वत ।े  तदितिर मानस ंसरः  ंौमित मनैाकः वत त।े  तिन ् 

दशे ेवखैानसाः वालिखाः वसि।  ता ंिदशाया ंकुबरे वाहन ंसाव भौमनामकः गजः भवित।   शलैोदनािमका नदी 

त वहित।  शलैोदना ंउभयोीरयोः कीचकाः नाम वीणवः भवि।  त ेिसान ् पारं नयि।  तषेा ंसहायने िसाः 

नद तरि इित भावः 

उभयो ीरयोाः कीचका नाम वणेवः। 

त ेनयि परं तीरं िसान ् ानयि च।। 

उराः कुरव कृतपुयितयाः।43/39-40 

ता ंनद अितिर उराः गरुवः पुयवता ंआयभतूाः वत ।े  स च दशेः महा सदा िवरािजतः इित पदशिभः 

ोकैः उपविणतम।् 

उरकुन ् अित उरसमुः वतत।े  त ेसोमिगिरः सवुणमयः वत त।े  इलोकगताः लोकगता 

दवेाः तम ् िगिरं आय।े  सयू काा रिहतोिप स दशेः काशयुः। 

सत ु दशेो िवसयूऽिप त भासा काशत।े 

सयू लाऽिभ िवयेः तपतवे िववता। 

भगवानिप िवाा शरुेकादशाकः। 

ा वसित दवेशेो िष पिरवािरतः।। 

न कथन ग ंकुणाम ् उरणे वः। 
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अषेामिप भतूाना ंनाितामित व ैगितः। 

सिह सोमािगिरना म दवेानामिप ग मः।।वा.रा.4.43.58-60 

अ ौपवतादार सवदशेाः मानवःै अगाः सयू न ः भवतीित उरधवृदशेात।्  सविन ् वणन े

सोमिगरेव ण न ंमहदायानम।् उकुणा ंसि िवयकािरमी इये ं िवषयः सविप अतुवै उदाहरमम।्  

ौिगरेदार सव िवशषेाः िवय आलनिवभावः।  उरकुणा ं वणनम ् सोमिगरेः मिहमा च उीपनिवभाव।  

अनभुावाः सािरण ोतगृताः यथा सवााः। षट ् चािरंश े सग सुीवः  भूमण कारणम ् सव ीराम ं

उवान।्  इित सुीव िवषयाणा ंअपरोिेप पाठकैः कदािप मनसािचिताः इतु लभतूाः भवि। 

 

 


