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રામનમી  
●s>kln :p&rN gi[>D(lyi 

     ચૈત્ર ભહશનાની વુદની નોભને જ 
યાભનલભી કશેલાભાં આલે છે. આ હદલવે કૌળલ્માએ બગલાન 

યાભને જન્ભ આપ્મો શતો. બાયતીમ જીલનભાં હદલવને ુણ્મનો 
તશેલાય ભાનલાભાં આલે છે. આ વ્રતની ચાયે જ્મંતતઓભાં 
ગણના છે. બગલાન યાભચંદ્રનો જન્ભ થમો તે વભમે ચૈત્ર વુદ 
નલભી, ગુરૂલાય, ુષ્મ, ભધ્માષ્ત અને કકક  રગ્ન શતો. ઉત્વલના 

હદલવે દયેક લખતે આ ફધંુ તો આલી નથી ળકતું યંતુ જન્ભર્ક્ક 
ઘણી લખત આલી જામ છે તેથી જો તે શોમ તો તેને અલશ્મ 
રેલો જોઈએ. ભશાકતલ તુરવીદાવજીએ ણ આ હદલવથી જ યાભચહયત ભાનવની યચના ળરૂ કયી શતી.  
 

●રામનમી વ્રત કેી રીતે કરવો? 
 

* વ્રત કયનાયે નલભીના આગરા હદલવે વલાયે સ્નાનાહદ લગેયેથી યલાયીને બગલાન યાભચંદ્રનંુ સ્ભયણ 

કયો. 
 

* ફીજા હદલવે એટરે કે નલભીના હદલવે બ્રષ્ઢ ભુશૂતકભાં ઉઠીને ઘયની વાપ વપાઈ કયીને તનત્મકૃત્મથી 
તનલૃત્ત થલું જોઈએ.  
 

* ત્માય ફાદ ગંગાજ અને ળુધ્ધ જનો ઘયભાં છંટકાલ કયીને તેને તલત્ર કયલંુ જોઈએ.   
 

* ત્માય ફાદ  

'उपोष्य नवमी त्वद्य यामेष्वष्टसु राघव। तेन प्रीतो भव त्वं भो संसारात ् त्राहि मा ंिरे ॥' 
 

ભંત્ર લડે બગલાન પ્રત્મે વ્રત કયનાયે ોતાની બાલના પ્રગટ કયો.  
 

* ત્માય ફાદ  

'मम भगवत्प्रीततकामनया (वामुकफऱप्रातिकामनया) रामजयंतीव्रतमिं कररष्ये'  

 

આ વંકલ્ કયીને કાભ-ક્રોધ-રોબ-ભોશાહદથી લજીત થઈને વ્રત કયો. 
 

* ત્માય ફાદ ભંહદય અને ોતાના ભકાનને ધજા અને તોયણો લગેયેથી ળણગાયો.   

 

* ઘયના ઉત્તય બાગભાં યંગીન કડાનો ભંડ ફનાલો અને તેની અંદય વલકતોબદ્રભંડની યચના કયીને 

તેના ભધ્મ બાગભાં મથાતલતધ કળની સ્થાના કયો.  
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* કળની ઉય યાભંચામતનની ( જનેા ભધ્મભાં યાભવીતા, ફંને ાર્શ્વોભાં બયત અને ળતુ્રધ્ન, ૃષ્ઠ 
પ્રદેળભાં ળતુ્રધ્ન અને ાદતરભાં શનુભાનજી) ની વુલણક તનતભકત ભૂતતક અથલા તચત્રની સ્થાના કયીને 

તેનું આલાશનાહદ ોળોચાય ૂજન કયો.  
 

* ત્માય ફાદ તલતધ તલધાનથી વંૂણક ૂજન કયો.  

 રામનમીએ વું કરવો  
  

* આ હદલવે આખા આઠ પ્રશયનું વ્રત યાખલંુ જોઈએ.  
 

* હદલવ દયતભમાન બગલાનનંુ સ્ભયણ, ષ્ડોત્ર-ાઠ, શલન અને ઉત્વલ કયો.  
 

* આ હદલવે યાભામણ ાઠ અલશ્મ કયો.  
 

* આ હદલવે કોઈ તલત્ર જગ્માએ સ્નાન કયલું જોઈએ.  
 

* આ હદલવે આણે વંકલ્ રેલો જોઈએ કે યાભના ચહયત્રના આદળોનંુ ારન કયીળંુ.   

 

* પ્રબુ શ્રીયાભના ચહયત્ર-શ્રલણાહદ કયતાં જાગયણ કયો. 
 

* ફીજા હદલવે ાયણું કયીને વ્રતનંુ તલવજકન કયો.  
 

* ગયીફો અને બ્રાષ્ઢણોને મથામોગ્મ દાન આીને બોજન કયાલો.   
 

● રામનમી વ્રતનું ફળ  
 

* આ વ્રત તનત્મ, નૈતભતતક અને કામ્મ ત્રણ પ્રકાયનું છે. તનત્મ થલાથી આને તનષ્કાભ બાલના યાખીને 
આજીલન કયલાભાં આલે તો તેનું અનંત અને અતભટ પ ભે છે.  
 

* કોઈ ણ તનતભત અને કાભના વાથે આ વ્રત કયલાભાં આલે તો તેનું ઈચ્છા ભુજફ પ ભે છે.  
 

* બતતત અને તલર્શ્વાવ વાથે આ વ્રત કયલાથી તેનું ભશાન પ ભે છે.  
 

●શ્રીરામ સ્તુતત  
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શ્રી યાભચંદ્ર કૃારુ બજુ ભન શયણ બલ બમ દારૂણ 

નલકંજ-રોચન કંજ ભુખ, કય કંજ, દ કંજારૂણં 

કન્દક અગતણત અતભત છતલ નલનીર-નીયર વન્દયં 

ટીતા ભાનશુ તહડત રૂતચ તળતચ નૌતભ જનક વુતાલયં 

બજુ હદન ફન્ધંુ હદનેળ દાનલ દૈત્મલંળ-તનકંદનં  

યઘુનન્દ આનંદ કંદ કૌળર ચન્દ દળયથ-નંદનં 
તવય ભુકુટ કંુડર તતરક ચારૂ ઉદારૂ અંગ તલબૂણં 

આજાનૂ બુજ-ળય-ચા-ધાય, વંગ્રાભ જીત-ખયદૂણં 
ઈતત લદતત તુરવીદાવ ળંકય-ળે-ભુતન-ભન-યંજનં 

ભભ હૃદમ-કંજ તનલાવ કુરૂ, કાભાહદ ખરદર- ગંજનં 
 

છંદ : 
 

ભનુ જાહશં યાચે તભતરહશ વો ફરૂ વુંદય વાંલયો 
કરૂણા તનધાન વુજાન વીર વનેશ જાનત યાલયો 
એહશ બાંતત ગૌયી અવીવ વુતન તવમ વહશત હશમં શયી અરી 
તુરવી બલાતનહશ ૂજી ુતન ભુહદત ભન ભંહદય ચરી 
 

વોયઠા :  
 

જાતન ગૌયી અનુકૂ, તવમ હશમ શયત ન જાઈ કહશ 

ભંજુર ભંગર ભૂર, ફાભ અંગ પયકન રગે.  

● શ્રી રામચંદ્રજીની આરતી  
  

 

જમ જાનકીનાથા, જમ શ્રી યધુનાથા 
દૌ કય જોયે તફનલાઁ પ્રબુ, વુતનમે ફાતા  
 

તુભ યધુનાથ શભાયે પ્રાણ, તતા-ભાતા 

તુભ શી વજ્જન વગી બતતત ભુતતત દાતા... જમ 

 

રખ ચૌયાવી કાટો ભેટો મભ-ત્રાવા 
તનતવહદન પ્રબુ ભોહશ યાતખમે અને શી ાવા.. જમ  

 

યાભ બયત રક્ષ્ભણ વંગ ળતુ્રધ્ન બૈમા 

જગભગ જ્મોતત તલયાજ ે, વોબા અતત રહશમા .. જમ  
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શનુભાન નાદ ફજાલત, નેલય ઝભકાતા 
સ્લણકથાર કય આયતી કૌળલ્મા ભાતા...જમ 

 

વુબગ ભુકુટ તવય, ધનુ વય કય ળોબા બાયી 
ભનીયાભ દળકન કહય ર-ર ફતરશાયી... જમ  

● શ્રી રામ ચાલીષા  
  

શ્રી યધુફીય બતત હશતકાયી વુતન રીજ ેપ્રબુ અયજ શભાયી 
તનતળ હદન ધ્માન ઘયે જો કોઈ તા વભ બતત ઔય નહશ શોઈ 

ધ્માન ધયે તળલજી ભન ભાશી બ્રષ્ઢા ઈન્દ્ર ાય નહશ ાહશ 

જમ જમ જમ યધુનાથ કૃારા વદા કયો વંતન પ્રતતારા 
દૂત તુમ્શાય લીય શનુભાના જાવુ પ્રબાલ તતશંૂ ુય જાના 
તુલ બુજદળ્ડ પ્રચંડ કૃાા યાલણ ભાહય વુયન પ્રતતારા 
તુભ અનાથ કે નાથ ગોવાઈ દીનન કે શો વદા વશાઈ 

બ્રષ્ઢાહદક તલ ાય ન ાલે વદા ઈળ તુમ્શયો મળ ગાલે 

ચાહયઉ લેદ બયત શૈ વાખી તુભ બતતનની રજ્જા યાખી 

ગુણ ગાલત ળાયદ ભન ભાશી વુયતત તાકો ાય ન ાશી 
નાભ તુમ્શાયે રેત જો કોઈ તા વભ ધન્મ ઔય નહશ શોઈ 

યાભ નાભ શૈ અયમ્ાયા ચાહયશુ લેદન જાહશ ુકાયા 
ગણતત નાભ તુભશાયો રીન્શો તતનકો પ્રથભ ૂજ્મ તુભ કીન્શો.  
ળે યટત તનત નાભ તુમ્શાયા ભહશ કો બાય ળીળ ય ધાયા 
પૂર વભાન યશત વો બાયા પ્રાલંત કોઉ ન તુમ્શયે ાય.  
બયત નાભ તુમ્શયો ઉય ઘાયો, તાવો કફશૂ ન યણભાં શાયો.  

નાભ ળતુ્રશન હૃદમ પ્રકાળા, વુતભયન શોત ળતુ્ર કય નાળા 
રખન તુમ્શાયે આજ્ઞાકાયી, વદા કયત વંતન યખલાયી 
તાતે યણ જીતે નહશ કોઈ, મુધ્ધ જુયે મભશૂ તકન શોઈ 

ભશારક્ષ્ભી ઘય અલતાયા વફ તલતધ કયત ા શો છાયા 
વીતા યાભ ુતનતા ગામો બુલનેર્શ્વયી પ્રબાલ હદખામો  
ઘટ વો પ્રકટ બઈ વો આઈજાકો દેખત ચન્દ્ર રજાઈ,  

વો તુમ્શાયે તનત ાલ રોટતા નલો તનતધ્ધ ચયણનભાં રોટતા   
તવતધ્ધ અઠાયશ ભંગરકાયી વો તુભ ય જાલે ફતરશાયી 
ઓયશૂ જો અનેક પ્રબુતાઈ વો વીતાઅતત તુભહશ ફનાઈ 

ઈચ્છા તે કોહટન વંવાયા યચત ન રાગત ર કી ફાયા 
જો તુમ્શાયે ચયણન તચત રાલે તાતક ભુતતત અલતવ શો જાલે 

વુનશુ યાભ તુભ તાત શભાયે તુભહશ બયત કુર ૂજ્મ પ્રચાયે 

તુભહશ દેલ કુર દેલ શભાયે તુભ ગુરૂ દેલ પ્રાણ કે પ્માયે  
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જો કુછ શો વો તુભશી યાજા જમ જમ જમ પ્રબુ યાખો રાજા.  
યાભ આત્ભા ોણ શાયે જમ જમ જ્મ દળયથ કે પ્માયે  

જમ-જમ-જમ પ્રબુ જ્મોતત સ્લરૂા તનગુકણ બ્રષ્ઢ અખંડ અનૂા 
વત્મ વત્મ જમ વત્મલત સ્લાભી વત્મ વનાતન અંતમાકભી 

વત્મ બજન તુમ્શયો જો ગાલે વો તનશ્ચમ ચાયો પર ાલે 
વત્મ ળથ ગૌયીતત કીન્શી તુભને બતતહશ વફ તવતધ દીન્શી 
જ્ઞાન હૃદમ દો જ્ઞાન સ્લરૂા નભો નભો જમ જગતત બૂા 
ઘન્મ ધન્મ તુભ ધન્મ પ્રતાા નાભ તુમ્શાય શસ્ત વંતાા 
વત્મ ળુધ્ધ દેલન ભુખ ગામા ફજી દુન્દુબી ળંખ ફજામા  
વત્મ વત્મ તુભ વત્મ વનાતન, તુભશી શો શભયે તન ભન ધન 

માકો ાઠ કે્ર જો કોઈ જ્ઞાન પ્રકટ તાકે ઉય શોઈ 

આલાગભન તભટૈ તતહશ કેયા વત્મ લચન ભાને તળલ ભેયા 

ઓય આવ ભાનભે જો શોઈ ભનલાંતછત પર ાલે વોઈ 

તીનશુ કાર ધમન જો લ્માલે તુરવી દર અરુ પૂર ચઢાલે  

વાગ ત્ર વો બોગ રગાલે વો નય વકર તવધ્ધતા ાલે 

અંત વભમ યધુફયુય જાઈ જશાં જન્ભ શહય બતત કશાઈ 

શ્રી શહયદાવ કશે અરુ ગાલે વો ફૈકુળ્ઠ ધાભ કો ાલે.  
દોશા  

વાત હદલવ જો નેભ કય, ાઠ કયે તચત રામ 

શહયદાવ શહયકૃા વે, અલતવ બતતત કો ામા 
યાભ ચારીવા જો ઢે યાભ ચયણ તચત રામ 

જો ઈચ્છા ભનભાં કયે, વકર તવધ્ધ શો જામ.  

● શ્રીરામાષ્ટકમ  
કૃતાતકદેલફન્દનં હદનેળલંળનન્દનભ 

વુળોતબબારચન્દનં નભાતભ યાભભીર્શ્વયભ 

ભુનીન્દમજ્ઞકાયકં તળરાતલતત્તશાયકભ 

ભશાધનુતલકદાયકં નભાતભ... 

સ્લતાતલાતતકાહયણે તોલને તલશાહયણભ 

કયેુચાધાહયણં નભાતભ... 

કુયંગભુતતવામકં જટામુભોર્ક્દામકભ 

પ્રતલધ્ધતકળનામકં નભાતભ... 
પ્રલંગવંઘવંભતતં તનફધ્ધતનમ્નગાતતભ 

દળાસ્મલંળવંર્ક્તત નભાતભ... 
તલદીનદેલશકણં કીતપ્વતાથકલકણભ 

સ્લફન્ધુળોકકકણં નભાતભ... 
ગતાહયયાજ્મયર્ક્ણં પ્રજાજનાતતકબર્ક્ણભ 
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કૃતાસ્તભોશરક્ષ્ભણં નભાતભ... 
આતાતખરાચરાબયં સ્લઘાભગીતનાગયભ 

ગજત્તભોહદલાકયં નભાતભ યાભભીર્શ્વયભ 

ઈદં વભાહશતાત્ભના નયો યધૂત્તભાષ્ટકભ 

ઠતિયંતયં બમં બલોદબલં ન તલન્દતે  
 

અન્મ યાભામણ  

 

શે યાભા ુરૂોત્તભા નયશયે નાયામણા કેળલા 
ગોતલન્દા ગરૂડધ્લજા ગુણતનદો દાભોદયા ભાધલા  
શે કૃષ્ણ કભરાતે મદુતે વીતાતે શ્રીતે 
લૈકંુઠતધતે ચયાચયતે રક્ષ્ભીતે ાહશભાભં 

આદૌ યાભતોલનાહદ ગભનં શત્લા વુગ્રીલ વમ્બાણભ 

ફારીતનદકરનં વભુદ્રતયણં રંકાુયી દાશનભ 

ર્શ્વાદ્રાલણં કુમ્બકણં શનનં એતહિ યાભામણભ  
 

● રામના જન્મોત્ષની ષાથે આદવશ પણ અપનાો 
  

     બાયત તશેલાયોનો દેળ છે. અશીની હદનચચાકભાં જ તશેલાયો લવેરા છે. 
આલો જ એક તશેલાય છે યાભનલભી. અવુયોનો વંશાય કયલા ભાટે બગલાન તલષ્ણુ યાભ રૂે ૃથ્લી ય 

અલતાય રીધો અને જીલનભાં ભમાકદાનુ ારન કયત ભમાકદા ુરૂોત્તભ કશેલામા. આજ ેણ ભમાકદા 
ુરૂોત્તભ યાભનો જન્ભોત્વલ ધાભધૂભથી ઉજલલાભાં આલે છે યંતુ તેભના આદળોને જીલનભાં નથી 
ઉતાયલાભાં આલતા. અમોધ્માના યાજકુભાય શોલા છતા ણ બગલાન યાભ ોતાના તતાના લચનોનુ 
ારન કયલા ભાટે ફધો લૈબલ છોડીને 14 લક ભાટે લનભાં જતા યષ્ણા અને આજ ેજુઓ તો લૈબલની 

રારવાભાં ુત્ર જ ોતાના ભા-ફાનો જીલ રઈ યષ્ણો છે.  
 

યાભનલભી અને જન્ભાષ્ટભી તો આણે ઉલ્લાવૂલકક ઉજલીએ છીએ ણ તેભના કભક અને વંદેળ  નથી 
અનાલતા. શ્રીકૃષ્ણ િાયા અજુ કનને આેરુ ગીતા જ્ઞાન આજ ેપતત એક  ગં્રથ ફનીને યશી ગમુ છે. 
તુરવીદાવજીએ યાભચહયત ભાનવભાં બગલાન યાભના જીલનનુ લણકન કયતા જણાવ્મુ છે કે શ્રીયાભ 

પ્રથભ ોતાના ભાતા-તતાના ચયણ સ્ળક કયતા શતા, જ્માયે કે આજ ેતો ચયણ સ્ળક કયલાનુ તો દૂય 

યંતુ ભાતાતતાની લાત ણ ફાકો ભાનતા નથી.  
 

હયતસ્થતત એ છે કે ભશાુરૂોના આદળક પતત ટીલી વીહયમરો અને ુસ્તકો વુધી જ વીતભત યશી ગમા 
છે. નેતાઓએ ણ વત્તા ભેલલા ભાટે શ્રીયાભ નાભની ભદદ રઈને ધભકની આડભાં ોતાની લોટ ફંક 
બયી છે, ણ યાભના ગુણોને અનાવ્મા નશી. જો યાભની મોગ્મ રૂે આયાધના કયલી શોમ અને યાભ 
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યાજ્મ સ્થાતત કયલુ શોમ તો 'જમ શ્રીયાભ'ના ઉચ્ચાયણ શેરા તેભના આદળો અને તલચાયોને જીલનભાં 
ઉતાયલાભાં આલે.  

● આદવશ પુરૂશ શ્રીરામ  
  

આ ૃથ્લી ય જ્માયે બગલાનને અલતાય રેલો ડે છે ત્માયે તેઓ કોઈને કોઈ ભકવદથી જ  ૃથ્લી ય 

અલતયે છે. હશન્દુ ધભકભાં શ્રીકૃષ્ણ અને યાભ એક એલા અલતાય છે જનેો ભહશભા ઘણો છે. કોઈ ણ 
અલતાય અલતયે ત્માયે તેભના ઉદે્દશ્મ દુબાકલનાઓનો નાળ અને વભાજભાં શ્રધ્ધા અને આસ્થાને જાગૃત 
કયલી એ જ યષ્ણો છે.  
 

ઈર્શ્વયભા ંશ્રધ્ધા યાખલી એ કોઈ આડંફય નથી, ઈર્શ્વય તો એક એલી અરૌતકક ળતતત છે જનેા બમને 
કાયણે જ રોકો ાથી દૂય યશે છે, એક દ:ુખ છી ણ રોકો વુખના વૂયજના રૂે ઈર્શ્વય તયપ દ્રતષ્ટ નાખે 

છે. આ શ્રધ્ધા જ તેભને જીલનના ભોટા ભોટા દુ:ખોને જીયલાની ળતતત આે છે. શ્રીયાભનુ જીલન 
ભાણવને આદળક જીલન જીલલાની યાશ ચંધે છે. યાભના જીલનના દયેક પ્રવંગો આણભે કોઈને કોઈ 
વંદેળો આી જામ છે.  
 

શ્રીયાભ ફાણભાં યભતી લખતે ોતાના નાના બાઈ બયતને જીતાડલા ોતે શાયી જતા જ ેએભની  
ભશાનતાના દળકન કયાલે છે. ોતાના તતાનુ લચન ાલા જીલનની તભાભ ખુળીઓને  ત્મજીને લનભાં 

નીકી જલુ તેભના વશમોગનુ ઉદાશયણ છે. ભાતા કૌળલ્મા અને કૈકેમી લચ્ચે કોઈ ણ પ્રકાયનો બેદ ન 
યાખલો, અને બયતને ર્ક્ણ ભાટે ણ કળુ તલચામાક લગય યાજગાદીએ ફેવાડલા તૈમાય થઈ જલુ એ 
હયલાય પ્રત્મેની રાગણીનો આદળક નભૂનો છે.  
 

લનભાં ળફયીના એઠાં ફોય ખાલા એ લગક અને જાતતભાં કોઈ ણ બેદ ન યાખલો ળીખલાડે છે.  આભ 

શ્રીયાભનુ વભગ્ર જીલન એક આદળક જીલન છે જ ેભનુષ્મને ધણુ ળીખલાડે છે. જો  યાભના જીલનના 
આદળોનુ ભનુષ્મ ારન કયે તો તેનુ કલ્માણ થઈ જામ.  


