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Shri Ram Charit Manas

શ્રી રામ ચિરત માનસ

॥ રામ॥
શ્રીગણેશાય નમઃ

શ્રી નક વ લભાે િવજયતે
શ્રીરામચિરતમાનસ
ચતુથર્ સાપેાન
( િક ક ધાકા ડ)
શ્લાેક

કુ દે દ વરસુ દરાવ તબલાૈ િવજ્ઞાનધામાવુભાૈ
શાેભાઢ ાૈ વરધ વનાૈ શ્રુ તનુતાૈ ગાેિવપ્ર દ પ્રયાૈ।
માયામાનષુ િપણાૈ રઘવુરાૈ સદ્ધમર્વમા િહતાૈ
સીતા વષેણત પરાૈ પ થગતાૈ ભ ક્તપ્રદાૈ તાૈ િહ નઃ॥ ૧॥
બ્રહ્મા ભાેિધસમુદ્ભવં ક લમલપ્ર વંસનં ચાવ્યયં
શ્રીમચ્છ ભુમખુે દુસુ દરવરે સશંાે ભતં સવર્દા।
સસંારામયભષેજં સખુકરં શ્રી નક વનં
ધ યા તે કૃ તનઃ િપબ ત સતતં શ્રીરામનામા તમ્॥ ૨॥

સાે. મુ ક્ત જન્મ મિહ િન ગ્યાન ખાિન અઘ હાિન કર
જહઁ બસ સભંુ ભવાિન સાે કાસી સઇેઅ કસ ન॥
જરત સકલ સરુ દં બષમ ગરલ જેિહ પાન િકય।
તેિહ ન ભજ સ મન મંદ કાે કૃપાલ સકંર સિરસ॥

આગ ચલે બહુિર રઘુરાયા। િર યમૂક પરવત િનઅરાયા॥
તહઁ રહ સ ચવ સિહત સગુ્રીવા।આવત દે ખ અતુલ બલ સીવંા॥
અ ત સભીત કહ સનુુ હનુમાના। પુ ષ જુગલ બલ પ િનધાના॥
ધિર બટુ પ દેખુ ત ઈ। કહેસુ િન જયઁ સયન બુઝાઈ॥
પઠઅે બા લ હાેિહ મન મૈલા। ભાગા તુરત ત યહ સલૈા॥
બપ્ર પ ધિર કિપ તહઁ ગયઊ। માથ નાઇ પૂછત અસ ભયઊ॥
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શ્રી રામ ચિરત માનસ

કાે તુ હ સ્યામલ ગાૈર સર રા। છત્રી પ િફરહુ બન બીરા॥
કિઠન ભૂ મ કાેમલ પદ ગામી। કવન હેતુ બચરહુ બન વામી॥
દુલ મનાેહર સુદંર ગાતા। સહત દુસહ બનઆતપ બાતા॥

ક તુ હ તીિન દેવ મહઁ કાેઊ। નર નારાયન ક તુ હ દાેઊ॥
દાે. જગ કારન તારન ભવ ભંજન ધરની ભાર।

ક તુ હ અિકલ ભવુન પ ત લી હ મનજુ અવતાર॥ ૧॥
કાેસલેસ દસરથ કે અે । હમ િપતુ બચન માિન બનઆઅે॥
નામ રામ લ છમન દઊ ભાઈ। સગં નાિર સકુુમાિર સહુાઈ॥
ઇહાઁ હિર િન સચર બૈદેહી। બપ્ર િફરિહ હમ ખાજેત તેહી॥
આપન ચિરત કહા હમ ગાઈ। કહહુ બપ્ર િનજ કથા બુઝાઈ॥
પ્રભુ પિહચાિન પરેઉ ગિહ ચરના। સાે સખુ ઉમા નિહ બરના॥
પુલિકત તન મખુ આવ ન બચના। દેખત ચર બેષ કૈ રચના॥
પુિન ધીરજુ ધિર અ તુ ત ક હી। હરષ હૃદયઁ િનજ નાથિહ ચી હી॥
માેર યાઉ મ પૂછા સાઈં। તુ હ પૂછહુ કસ નર ક નાઈં॥
તવ માયા બસ િફરઉઁ ભુલાના। તા તે મ નિહ પ્રભુ પિહચાના॥
દાે. અેકુ મ મંદ માેહબસ કુિટલ હૃદય અગ્યાન।

પુિન પ્રભુ માેિહ બસારેઉ દ નબંધુ ભગવાન॥ ૨॥
જદિપ નાથ બહુ અવગનુ માેર। સવેક પ્રભુિહ પરૈ જિન ભાેર॥
નાથ વ તવ માયાઁ માેહા। સાે િન તરઇ તુ હારેિહ છાેહા॥
તા પર મ રઘુબીર દાેહાઈ। નઉઁ નિહ કછુ ભજન ઉપાઈ॥
સવેક સતુ પ ત માતુ ભરાેસ। રહઇ અસાેચ બનઇ પ્રભુ પાેસ॥
અસ કિહ પરેઉ ચરન અકુલાઈ। િનજ તનુ પ્રગિટ પ્રી ત ઉર છાઈ॥
તબ રઘપુ ત ઉઠાઇ ઉર લાવા। િનજ લાેચન જલ સીં ચ જુડ◌़◌ાવા॥
સનુુ કિપ જયઁ માન સ જિન ઊના। ત મમ પ્રય લ છમન તે દૂના॥
સમદરસી માેિહ કહ સબ કાેઊ। સવેક પ્રય અન યગ ત સાેઊ॥
દાે. સાે અન ય ક અ સ મ ત ન ટરઇ હનુમંત।

મ સવેક સચરાચર પ વા મ ભગવંત॥ ૩॥
દે ખ પવન સતુ પ ત અનુકૂલા। હૃદયઁ હરષ બીતી સબ સલૂા॥
નાથ સલૈ પર કિપપ ત રહઈ। સાે સગુ્રીવ દાસ તવ અહઈ॥
તેિહ સન નાથ મયત્રી ક જે। દ ન િન તેિહ અભય કર જે॥
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સાે સીતા કર ખાજે કરાઇિહ। જહઁ તહઁ મરકટ કાેિટ પઠાઇિહ॥
અેિહ બિધ સકલ કથા સમુઝાઈ। લઅે દુઆૈ જન પીિઠ ચઢ◌़◌ાઈ॥
જબ સગુ્રીવઁ રામ કહઁુ દેખા। અ તસય જન્મ ધ ય કિર લખેા॥
સાદર મલેઉ નાઇ પદ માથા। ભટેઉ અનજુ સિહત રઘનુાથા॥
કિપ કર મન બચાર અેિહ ર તી। કિરહિહ બિધ માે સન અે પ્રીતી॥
દાે. તબ હનુમંત ઉભય િદ સ ક સબ કથા સનુાઇ॥

પાવક સાખી દેઇ કિર ેર પ્રીતી દૃઢ◌़◌ાઇ॥ ૪॥
ક હી પ્રી ત કછુ બીચ ન રાખા। લછ મન રામ ચિરત સબ ભાષા॥
કહ સગુ્રીવ નયન ભિર બાર । મ લિહ નાથ મ થલેસકુમાર ॥
મંિત્ર હ સિહત ઇહાઁ અેક બારા। બૈઠ રહેઉઁ મ કરત બચારા॥
ગગન પંથ દેખી મ તા। પરબસ પર બહુત બલપાતા॥
રામ રામ હા રામ પુકાર । હમિહ દે ખ દ હેઉ પટ ડાર ॥
માગા રામ તુરત તેિહ દ હા। પટ ઉર લાઇ સાેચ અ ત ક હા॥
કહ સગુ્રીવ સનુહુ રઘુબીરા। તજહુ સાેચ મનઆનહુ ધીરા॥
સબ પ્રકાર કિરહઉઁ સવેકાઈ। જેિહ બિધ મ લિહ નક આઈ॥
દાે. સખા બચન સિુન હરષે કૃપા સધુ બલસીવં।

કારન કવન બસહુ બન માેિહ કહહુ સગુ્રીવ॥ ૫॥
નાત બા લ અ મ દ્વાૈ ભાઈ। પ્રી ત રહી કછુ બરિન ન ઈ॥
મય સતુ માયાવી તેિહ નાઊઁ।આવા સાે પ્રભુ હમર ગાઊઁ॥
અધર્ રા ત પુર દ્વાર પુકારા। બાલી િરપુ બલ સહૈ ન પારા॥
ધાવા બા લ દે ખ સાે ભાગા। મ પુિન ગયઉઁ બંધુ સઁગ લાગા॥
ગિરબર ગુહાઁ પૈઠ સાે ઈ। તબ બાલી ં માેિહ કહા બુઝાઈ॥
પિરખેસુ માેિહ અેક પખવારા। નિહ આવા તબ નેસુ મારા॥
માસ િદવસ તહઁ રહેઉઁ ખરાર । િનસર િધર ધાર તહઁ ભાર ॥
બા લ હતે સ માેિહ માિરિહ આઈ। સલા દેઇ તહઁ ચલેઉઁ પરાઈ॥
મંિત્ર હ પુર દેખા બનુ સાઈં। દ હેઉ માેિહ રાજ બિરઆઈ॥
બા લ તાિહ માિર ગ્ હ આવા। દે ખ માેિહ જયઁ ભેદ બઢ◌़◌ાવા॥
િરપુ સમ માેિહ મારે સ અ ત ભાર । હિર લી હે સ સબર્સુ અ નાર ॥
તાક ભય રઘુબીર કૃપાલા। સકલ ભવુન મ િફરેઉઁ બહાલા॥
ઇહાઁ સાપ બસઆવત નાહી।ં તદિપ સભીત રહઉઁ મન માહી॥
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સિુન સવેક દુખ દ નદયાલા। ફરિક ઉઠ ં દ્વૈ ભુ બસાલા॥
દાે. સનુુ સગુ્રીવ માિરહઉઁ બા લિહ અેકિહ બાન।

બ્રહ્મ દ્ર સરનાગત ગઅ ન ઉબિરિહ પ્રાન॥ ૬॥
જે ન મત્ર દુખ હાેિહ દુખાર । ત હિહ બલાેકત પાતક ભાર ॥
િનજ દુખ ગિર સમ રજ કિર ના। મત્રક દુખ રજ મે સમાના॥
જ હ ક અ સ મ ત સહજ નઆઈ। તે સઠ કત હિઠ કરત મતાઈ॥
કુપથ િનવાિર સપંુથ ચલાવા। ગનુ પ્રગટે અવગનુ હ દુરાવા॥
દેત લેત મન સકં ન ધરઈ। બલ અનુમાન સદા િહત કરઈ॥
બપ ત કાલ કર સતગનુ નેહા। શ્રુ ત કહ સતં મત્ર ગનુ અેહા॥
આગ કહ દુ બચન બનાઈ। પાછ અનિહત મન કુિટલાઈ॥

કર ચત અિહ ગ ત સમ ભાઈ। અસ કુ મત્ર પિરહરેિહ ભલાઈ॥
સવેક સઠ પ કૃપન કુનાર । કપટ મત્ર સલૂ સમ ચાર ॥
સખા સાેચ ત્યાગહુ બલ માેર। સબ બિધ ઘટબ કાજ મ તાેર॥
કહ સગુ્રીવ સનુહુ રઘુબીરા। બા લ મહાબલ અ ત રનધીરા॥
દંુદુભી અ સ્થ તાલ દેખરાઅે। બનુ પ્રયાસ રઘનુાથ ઢહાઅે॥
દે ખ અ મત બલ બાઢ◌़◌ી પ્રીતી। બા લ બધબ ઇ હ ભઇ પરતીતી॥
બાર બાર નાવઇ પદ સીસા। પ્રભુિહ િન મન હરષ કપીસા॥
ઉપ ગ્યાન બચન તબ બાેલા। નાથ કૃપાઁ મન ભયઉ અલાેલા॥
સખુ સપં ત પિરવાર બડ◌़◌ાઈ। સબ પિરહિર કિરહઉઁ સવેકાઈ॥
અે સબ રામભગ ત કે બાધક। કહિહ સતં તબ પદ અવરાધક॥
સત્રુ મત્ર સખુ દુખ જગ માહી।ં માયા કૃત પરમારથ નાહી ં॥
બા લ પરમ િહત સુ પ્રસાદા। મલેહુ રામ તુ હ સમન બષાદા॥
સપન જેિહ સન હાેઇ લરાઈ। ગ સમુઝત મન સકુચાઈ॥
અબ પ્રભુ કૃપા કરહુ અેિહ ભાઁતી। સબ ત જ ભજનુ કરા િદન રાતી॥
સિુન બરાગ સજુંત કિપ બાની। બાેલે બહઁ સ રામુ ધનપુાની॥
ે કછુ કહેહુ સત્ય સબ સાેઈ। સખા બચન મમ ષા ન હાેઈ॥

નટ મરકટ ઇવ સબિહ નચાવત। રામુ ખગેસ બેદ અસ ગાવત॥
લૈ સગુ્રીવ સગં રઘનુાથા। ચલે ચાપ સાયક ગિહ હાથા॥
તબ રઘપુ ત સગુ્રીવ પઠાવા। ગજ સ ઇ િનકટ બલ પાવા॥
સનુત બા લ ક્રાેધાતુર ધાવા। ગિહ કર ચરન નાિર સમુઝાવા॥
સનુુ પ ત જ હિહ મલેઉ સગુ્રીવા। તે દ્વાૈ બંધુ તજે બલ સીવંા॥
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કાેસલેસ સતુ લ છમન રામા। કાલહુ ત સકિહ સગં્રામા॥
દાે. કહ બા લ સનુુ ભી પ્રય સમદરસી રઘનુાથ।

કદા ચ માેિહ મારિહ તાૈ પુિન હાેઉઁ સનાથ॥ ૭॥
અસ કિહ ચલા મહા અ ભમાની। ન સમાન સગુ્રીવિહ ની॥
ભરે ઉભાૈ બાલી અ ત ત ર્ । મુિઠકા માિર મહાધુિન ગ ર્॥
તબ સગુ્રીવ બકલ હાેઇ ભાગા। મુ ષ્ટ પ્રહાર બજ્ર સમ લાગા॥
મ ે કહા રઘુબીર કૃપાલા। બંધુ ન હાેઇ માેર યહ કાલા॥
અેક પ તુ હ ભ્રાતા દાેઊ। તેિહ ભ્રમ ત નિહ મારેઉઁ સાેઊ॥
કર પરસા સગુ્રીવ સર રા। તનુ ભા કુ લસ ગઈ સબ પીરા॥
મેલી કંઠ સમુન કૈ માલા। પઠવા પુિન બલ દેઇ બસાલા॥
પુિન નાના બિધ ભઈ લરાઈ। બટપઆેટ દેખિહ રઘુરાઈ॥
દાે. બહુ છલ બલ સગુ્રીવ કર િહયઁ હારા ભય માિન।

મારા બા લ રામ તબ હૃદય માઝ સર તાિન॥ ૮॥
પરા બકલ મિહ સર કે લાગ। પુિન ઉિઠ બૈઠ દે ખ પ્રભુ આગ॥
સ્યામ ગાત સર જટા બનાઅ। અ ન નયન સર ચાપ ચઢ◌़◌ાઅ॥
પુિન પુિન ચતઇ ચરન ચત દ હા। સફુલ જન્મ માના પ્રભુ ચી હા॥
હૃદયઁ પ્રી ત મખુ બચન કઠાેરા। બાેલા ચતઇ રામ ક આેરા॥
ધમર્ હેતુ અવતરેહુ ગાેસાઈ। મારેહુ માેિહ બ્યાધ ક નાઈ॥
મ બૈર સગુ્રીવ િપઆરા। અવગનુ કબન નાથ માેિહ મારા॥
અનજુ બધૂ ભ ગની સતુ નાર । સનુુ સઠ ક યા સમ અે ચાર ॥
ઇ હિહ કુદ્દ ષ્ટ બલાેકઇ ેઈ। તાિહ બધ કછુ પાપ ન હાેઈ॥
મુઢ◌़ તાેિહ અ તસય અ ભમાના। નાિર સખાવન કર સ ન કાના॥
મમ ભજુ બલઆ શ્રત તેિહ ની। મારા ચહ સ અધમ અ ભમાની॥
દાે. સનુહુ રામ વામી સન ચલ ન ચાતુર માેિર।

પ્રભુ અજહઁૂ મ પાપી અંતકાલ ગ ત તાેિર॥ ૯॥
સનુત રામ અ ત કાેમલ બાની। બા લ સીસ પરસઉે િનજ પાની॥
અચલ કરા તનુ રાખહુ પ્રાના। બા લ કહા સનુુ કૃપાિનધાના॥
જન્મ જન્મ મુિન જતનુ કરાહી।ં અંત રામ કિહ આવત નાહી ં॥
સુ નામ બલ સકંર કાસી। દેત સબિહ સમ ગ ત અિવનાસી॥

મમ લાેચન ગાેચર સાેઇ આવા। બહુિર િક પ્રભુ અસ બિનિહ બનાવા॥
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છં. સાે નયન ગાેચર સુ ગનુ િનત ને ત કિહ શ્રુ ત ગાવહી।ં
જ ત પવન મન ગાે િનરસ કિર મુિન યાન કબહઁુક પાવહી ં॥
માેિહ િન અ ત અ ભમાન બસ પ્રભુ કહેઉ રાખુ સર રહી।
અસ કવન સઠ હિઠ કાિટ સરુત બાિર કિરિહ બબૂરહી॥ ૧॥
અબ નાથ કિર ક ના બલાેકહુ દેહુ ે બર માગઊઁ।
જેિહ ેિન જન્મા કમર્ બસ તહઁ રામ પદ અનુરાગઊઁ॥
યહ તનય મમ સમ બનય બલ કલ્યાનપ્રદ પ્રભુ લી જઅૈ।
ગિહ બાહઁ સરુ નર નાહ આપન દાસ અંગદ ક જઅૈ॥ ૨॥

દાે. રામ ચરન દૃઢ◌़ પ્રી ત કિર બા લ ક હ તનુ ત્યાગ।
સમુન માલ જ મ કંઠ તે ગરત ન નઇ નાગ॥ ૧૦॥

રામ બા લ િનજ ધામ પઠાવા। નગર લાેગ સબ બ્યાકુલ ધાવા॥
નાના બિધ બલાપ કર તારા। છૂટે કેસ ન દેહ સઁભારા॥
તારા બકલ દે ખ રઘુરાયા । દ હ ગ્યાન હિર લી હી માયા॥
છ ત જલ પાવક ગગન સમીરા। પંચ ર ચત અ ત અધમ સર રા॥
પ્રગટ સાે તનુ તવ આગ સાવેા। વ િનત્ય કેિહ લ ગ તુ હ રાવેા॥
ઉપ ગ્યાન ચરન તબ લાગી। લી હે સ પરમ ભગ ત બર માગી॥
ઉમા દા ે ષત ક નાઈ। સબિહ નચાવત રામુ ગાેસાઈ॥
તબ સગુ્રીવિહ આયસુ દ હા। તક કમર્ બિધબત સબ ક હા॥
રામ કહા અનજુિહ સમુઝાઈ। રાજ દેહુ સગુ્રીવિહ ઈ॥
રઘપુ ત ચરન નાઇ કિર માથા। ચલે સકલ પ્રેિરત રઘનુાથા॥
દાે. લ છમન તુરત બાેલાઅે પુરજન બપ્ર સમાજ।

રાજુ દ હ સગુ્રીવ કહઁ અંગદ કહઁ જુબરાજ॥ ૧૧॥
ઉમા રામ સમ િહત જગ માહી।ં ગુ િપતુ માતુ બંધુ પ્રભુ નાહી ં॥
સરુ નર મુિન સબ કૈ યહ ર તી। વારથ લા ગ કરિહ સબ પ્રીતી॥
બા લ ત્રાસ બ્યાકુલ િદન રાતી। તન બહુ બ્રન ચતાઁ જર છાતી॥
સાેઇ સગુ્રીવ ક હ કિપરાઊ। અ ત કૃપાલ રઘુબીર સભુાઊ॥
નતહઁુ અસ પ્રભુ પિરહરહી।ં કાહે ન બપ ત લ નર પરહી ં॥

પુિન સગુ્રીવિહ લી હ બાેલાઈ। બહુ પ્રકાર પની ત સખાઈ॥
કહ પ્રભુ સનુુ સગુ્રીવ હર સા। પુર ન ઉઁ દસ ચાિર બર સા॥
ગત ગ્રીષમ બરષા િરતુ આઈ। રિહહઉઁ િનકટ સલૈ પર છાઈ॥
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અંગદ સિહત કરહુ તુ હ રાજૂ। સતંત હૃદય ધરેહુ મમ કાજૂ॥
જબ સગુ્રીવ ભવન િફિર આઅે। રામુ પ્રબરષન ગિર પર છાઅે॥
દાે. પ્રથમિહ દેવ હ ગિર ગુહા રાખેઉ ચર બનાઇ।

રામ કૃપાિનિધ કછુ િદન બાસ કરિહગે આઇ॥ ૧૨॥
સુદંર બન કુસુ મત અ ત સાેભા। ગુજંત મધપુ િનકર મધુ લાેભા॥
કંદ મૂલ ફલ પત્ર સહુાઅે। ભઅે બહુત જબ તે પ્રભુ આઅે॥
દે ખ મનાેહર સલૈ અનપૂા। રહે તહઁ અનજુ સિહત સરુભપૂા॥
મધુકર ખગ ગ તનુ ધિર દેવા। કરિહ સદ્ધ મુિન પ્રભુ કૈ સવેા॥
મંગલ પ ભયઉ બન તબ તે । ક હ િનવાસ રમાપ ત જબ તે॥
ફિટક સલા અ ત સભુ્ર સહુાઈ। સખુઆસીન તહાઁ દ્વાૈ ભાઈ॥
કહત અનજુ સન કથા અનેકા। ભગ ત બર ત પની ત બબેકા॥
બરષા કાલ મેઘ નભ છાઅે। ગરજત લાગત પરમ સહુાઅે॥
દાે. લ છમન દેખુ માેર ગન નાચત બાિરદ પૈ ખ।

ગ્ હી બર ત રત હરષ જસ બ નુ ભગત કહઁુ દે ખ॥ ૧૩॥
ઘન ઘમંડ નભ ગરજત ઘાેરા। પ્રયા હીન ડરપત મન માેરા॥
દા મિન દમક રહ ન ઘન માહી।ં ખલ કૈ પ્રી ત જથા થર નાહી ં॥
બરષિહ જલદ ભૂ મ િનઅરાઅ। જથા નવિહ બુધ બદ્યા પાઅ॥
બઁૂદ અઘાત સહિહ ગિર કસ । ખલ કે બચન સતં સહ જૈસ॥
છુદ્ર નદ ં ભિર ચલી ં તાેરાઈ। જસ થાેરેહઁુ ધન ખલ ઇતરાઈ॥
ભૂ મ પરત ભા ઢાબર પાની। જનુ વિહ માયા લપટાની॥
સ મિટ સ મિટ જલ ભરિહ તલાવા। જ મ સદગનુ સ જન પિહ આવા॥
સિરતા જલ જલિનિધ મહઁુ ઈ। હાેઈ અચલ જ મ જવ હિર પાઈ॥
દાે. હિરત ભૂ મ ન સકુંલ સમુ ઝ પરિહ નિહ પંથ।

જ મ પાખંડ બાદ ત ગુપ્ત હાેિહ સદગં્રથ॥ ૧૪॥
દાદુર ધુિન ચહુ િદસા સહુાઈ। બેદ પઢ◌़િહ જનુ બટુ સમુદાઈ॥
નવ પ લવ ભઅે બટપ અનેકા। સાધક મન જસ મલ બબેકા॥
અકર્ જબાસ પાત બનુ ભયઊ। જસ સરુાજ ખલ ઉદ્યમ ગયઊ॥
ખાજેત કતહઁુ મલઇ નિહ ધૂર । કરઇ ક્રાેધ જ મ ધરમિહ દૂર ॥
સ સ સપંન્ન સાેહ મિહ કૈસી। ઉપકાર કૈ સપં ત જૈસી॥
િન સ તમ ઘન ખદ્યાેત બરા । જનુ દં ભ હ કર મલા સમા ॥
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મહા ષ્ટ ચ લ ફૂિટ િકઆર ં । જ મ સતંુત્ર ભઅ બગરિહ નાર ં॥
કૃષી િનરાવિહ ચતુર િકસાના। જ મ બુધ તજિહ માેહ મદ માના॥
દે ખઅત ચક્રબાક ખગ નાહી।ં ક લિહ પાઇ જ મ ધમર્ પરાહી ં॥
ઊષર બરષઇ ન નિહ મા। જ મ હિરજન િહયઁ ઉપજ ન કામા॥
બ બધ જંતુ સકુંલ મિહ ભ્રા । પ્ર બાઢ◌़ જ મ પાઇ સરુા ॥
જહઁ તહઁ રહે પ થક થિક નાના। જ મ ઇંિદ્રય ગન ઉપજ ગ્યાના॥
દાે. કબહઁુ પ્રબલ બહ મા ત જહઁ તહઁ મેઘ બલાિહ।

જ મ કપૂત કે ઉપજ કુલ સદ્ધમર્ નસાિહ॥ ૧૫(ક)॥
કબહઁુ િદવસ મહઁ િન બડ◌़ તમ કબહઁુક પ્રગટ પતંગ।
બનસઇ ઉપજઇ ગ્યાન જ મ પાઇ કુસગં સસુગં॥ ૧૫(ખ)॥

બરષા બગત સરદ િરતુ આઈ। લ છમન દેખહુ પરમ સહુાઈ॥
ફૂલ કાસ સકલ મિહ છાઈ। જનુ બરષાઁ કૃત પ્રગટ બુઢ◌़◌ાઈ॥
ઉિદત અગ ત પંથ જલ સાષેા। જ મ લાેભિહ સાષેઇ સતંાષેા॥
સિરતા સર િનમર્લ જલ સાેહા। સતં હૃદય જસ ગત મદ માેહા॥
રસ રસ સખૂ સિરત સર પાની। મમતા ત્યાગ કરિહ જ મ ગ્યાની॥
િન સરદ િરતુ ખંજનઆઅે। પાઇ સમય જ મ સકૃુત સહુાઅે॥

પંક ન રેનુ સાેહ અ સ ધરની। ની ત િનપનુ પ કૈ જ સ કરની॥
જલ સકંાેચ બકલ ભઇઁ મીના। અબુધ કુટંુબી જ મ ધનહીના॥
બનુ ધન િનમર્લ સાેહ અકાસા। હિરજન ઇવ પિરહિર સબઆસા॥
કહઁુ કહઁુ ષ્ટ સારદ થાેર । કાેઉ અેક પાવ ભગ ત જ મ માેર ॥
દાે. ચલે હર ષ ત જ નગર પ તાપસ બિનક ભખાિર।

જ મ હિરભગત પાઇ શ્રમ તજિહ આશ્રમી ચાિર॥ ૧૬॥
સખુી મીન જે નીર અગાધા। જ મ હિર સરન ન અેકઉ બાધા॥
ફૂલ કમલ સાેહ સર કૈસા। િનગુર્ન બ્રહ્મ સગનુ ભઅ જૈસા॥
ગુજંત મધુકર મખુર અનપૂા। સુદંર ખગ રવ નાના પા॥
ચક્રબાક મન દુખ િન સ પખૈી। જ મ દુજર્ન પર સપં ત દેખી॥
ચાતક રટત ષા અ તઆેહી। જ મ સખુ લહઇ ન સકંરદ્રાેહી॥
સરદાતપ િન સ સ સ અપહરઈ। સતં દરસ જ મ પાતક ટરઈ॥
દે ખ ઇંદુ ચકાેર સમુદાઈ। ચતવતિહ જ મ હિરજન હિર પાઈ॥
મસક દંસ બીતે િહમ ત્રાસા। જ મ દ્વજ દ્રાેહ િકઅ કુલ નાસા॥
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દાે. ભૂ મ વ સકુંલ રહે ગઅે સરદ િરતુ પાઇ।
સદગુર મલે િહ જ મ સસંય ભ્રમ સમુદાઇ॥ ૧૭॥

બરષા ગત િનમર્લ િરતુ આઈ। સિુધ ન તાત સીતા કૈ પાઈ॥
અેક બાર કૈસહઁુે સિુધ ના। કાલહુ ત િન મષ મહઁુ આના॥
કતહઁુ રહઉ વ ત હાેઈ। તાત જતન કિર આનેઉઁ સાેઈ॥
સગુ્રીવહઁુ સિુધ માેિર બસાર । પાવા રાજ કાેસ પુર નાર ॥
જેિહ સાયક મારા મ બાલી। તેિહ સર હતા મૂઢ◌़ કહઁ કાલી॥
સુ કૃપાઁ છૂટહી ં મદ માેહા। તા કહઁુ ઉમા િક સપનેહઁુ કાેહા॥
નિહ યહ ચિરત્ર મુિન ગ્યાની। જ હ રઘુબીર ચરન ર ત માની॥

લ છમન ક્રાેધવંત પ્રભુ ના। ધનષુ ચઢ◌़◌ાઇ ગહે કર બાના॥
દાે. તબ અનજુિહ સમુઝાવા રઘપુ ત ક ના સીવં॥

ભય દેખાઇ લૈ આવહુ તાત સખા સગુ્રીવ॥ ૧૮॥
ઇહાઁ પવનસતુ હૃદયઁ બચારા। રામ કાજુ સગુ્રીવઁ બસારા॥
િનકટ ઇ ચરન હ સ નાવા। ચાિરહુ બિધ તેિહ કિહ સમુઝાવા॥
સિુન સગુ્રીવઁ પરમ ભય માના। બષયઁ માેર હિર લી હેઉ ગ્યાના॥
અબ મા તસતુ દૂત સમૂહા। પઠવહુ જહઁ તહઁ બાનર જૂહા॥
કહહુ પાખ મહઁુ આવ ન ેઈ। માેર કર તા કર બધ હાેઈ॥
તબ હનુમંત બાેલાઅે દૂતા। સબ કર કિર સનમાન બહૂતા॥
ભય અ પ્રી ત ની ત દેખાઈ। ચલે સકલ ચરન હ સર નાઈ॥
અેિહ અવસર લ છમન પુર આઅે। ક્રાેધ દે ખ જહઁ તહઁ કિપ ધાઅે॥
દાે. ધનષુ ચઢ◌़◌ાઇ કહા તબ િર કરઉઁ પુર છાર।

બ્યાકુલ નગર દે ખ તબઆયઉ બા લકુમાર॥ ૧૯॥
ચરન નાઇ સ બનતી ક હી। લ છમન અભય બાઁહ તેિહ દ હી॥
ક્રાેધવંત લ છમન સિુન કાના। કહ કપીસ અ ત ભયઁ અકુલાના॥
સનુુ હનુમંત સગં લૈ તારા। કિર બનતી સમુઝાઉ કુમારા॥
તારા સિહત ઇ હનુમાના। ચરન બંિદ પ્રભુ સજુસ બખાના॥
કિર બનતી મંિદર લૈ આઅે। ચરન પખાિર પલઁગ બૈઠાઅે॥
તબ કપીસ ચરન હ સ નાવા। ગિહ ભજુ લ છમન કંઠ લગાવા॥
નાથ બષય સમ મદ કછુ નાહી।ં મુિન મન માેહ કરઇ છન માહી ં॥
સનુત બનીત બચન સખુ પાવા। લ છમન તેિહ બહુ બિધ સમુઝાવા॥
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પવન તનય સબ કથા સનુાઈ। જેિહ બિધ ગઅે દૂત સમુદાઈ॥
દાે. હર ષ ચલે સગુ્રીવ તબ અંગદાિદ કિપ સાથ।

રામાનજુ આગ કિર આઅે જહઁ રઘનુાથ॥ ૨૦॥
નાઇ ચરન સ કહ કર ેર । નાથ માેિહ કછુ નાિહન ખાેર ॥
અ તસય પ્રબલ દેવ તબ માયા। છૂટઇ રામ કરહુ દાયા॥
બષય બસ્ય સરુ નર મુિન વામી। મ પાવઁર પસુ કિપ અ ત કામી॥
નાિર નયન સર િહ ન લાગા। ઘાેર ક્રાેધ તમ િન સ ે ગા॥
લાેભ પાઁસ જેિહ ગર ન બઁધાયા। સાે નર તુ હ સમાન રઘુરાયા॥
યહ ગનુ સાધન ત નિહ હાેઈ। તુ હર કૃપાઁ પાવ કાેઇ કાેઈ॥
તબ રઘપુ ત બાેલે મુસકાઈ। તુ હ પ્રય માેિહ ભરત જ મ ભાઈ॥
અબ સાેઇ જતનુ કરહુ મન લાઈ। જેિહ બિધ સીતા કૈ સિુધ પાઈ॥
દાે. અેિહ બિધ હાેત બતકહી આઅે બાનર જૂથ।

નાના બરન સકલ િદ સ દે ખઅ ક સ બ થ॥ ૨૧॥
બાનર કટક ઉમા મ દેખા। સાે મૂ ખ ે કરન ચહ લખેા॥
આઇ રામ પદ નાવિહ માથા। િનર ખ બદનુ સબ હાેિહ સનાથા॥
અસ કિપ અેક ન સનેા માહી।ં રામ કુસલ જેિહ પૂછ નાહી ં॥
યહ કછુ નિહ પ્રભુ કઇ અિધકાઈ। બ વ પ બ્યાપક રઘુરાઈ॥
ઠાઢ◌़◌ે જહઁ તહઁ આયસુ પાઈ। કહ સગુ્રીવ સબિહ સમુઝાઈ॥
રામ કાજુ અ માેર િનહાેરા। બાનર જૂથ હુ ચહઁુ આેરા॥
જનકસતુા કહઁુ ખાજેહુ ઈ। માસ િદવસ મહઁ આઅેહુ ભાઈ॥
અવિધ મેિટ ે બનુ સિુધ પાઅ।આવઇ બિનિહ સાે માેિહ મરાઅ॥
દાે. બચન સનુત સબ બાનર જહઁ તહઁ ચલે તુરંત ।

તબ સગુ્રીવઁ બાેલાઅે અંગદ નલ હનુમંત॥ ૨૨॥
સનુહુ નીલ અંગદ હનુમાના। મવંત મ તધીર સુ ના॥
સકલ સભુટ મ લ દ ચ્છન હૂ। સીતા સિુધ પૂઁછેઉ સબ કાહૂ॥
મન ક્રમ બચન સાે જતન બચારેહુ। રામચદં્ર કર કાજુ સઁવારેહુ॥
ભાનુ પીિઠ સઇેઅ ઉરઆગી। વા મિહ સબર્ ભાવ છલ ત્યાગી॥
ત જ માયા સઇેઅ પરલાેકા। મટિહ સકલ ભવ સભંવ સાેકા॥
દેહ ધરે કર યહ ફલુ ભાઈ। ભ જઅ રામ સબ કામ બહાઈ॥
સાેઇ ગનુગ્ય સાેઈ બડ◌़ભાગી । ે રઘુબીર ચરન અનુરાગી॥
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આયસુ મા ગ ચરન સ નાઈ। ચલે હર ષ સુ મરત રઘુરાઈ॥
પાછ પવન તનય સ નાવા। િન કાજ પ્રભુ િનકટ બાેલાવા॥
પરસા સીસ સરાે હ પાની। કરમુિદ્રકા દ હ જન ની॥
બહુ પ્રકાર સીતિહ સમુઝાઅેહુ। કિહ બલ બરહ બે ગ તુ હ આઅેહુ॥
હનુમત જન્મ સફુલ કિર માના। ચલેઉ હૃદયઁ ધિર કૃપાિનધાના॥
જદ્યિપ પ્રભુ નત સબ બાતા। રાજની ત રાખત સરુત્રાતા॥
દાે. ચલે સકલ બન ખાજેત સિરતા સર ગિર ખાેહ।

રામ કાજ લયલીન મન બસરા તન કર છાેહ॥ ૨૩॥
કતહઁુ હાેઇ િન સચર સ ભેટા। પ્રાન લેિહ અેક અેક ચપેટા॥
બહુ પ્રકાર ગિર કાનન હેરિહ। કાેઉ મુિન મલત તાિહ સબ ઘેરિહ॥
લા ગ ષા અ તસય અકુલાને। મલઇ ન જલ ઘન ગહન ભુલાને॥
મન હનુમાન ક હ અનુમાના। મરન ચહત સબ બનુ જલ પાના॥
ચઢ◌़િ◌ ગિર સખર ચહઁૂ િદ સ દેખા। ભૂ મ બ બર અેક કાૈતુક પખેા॥
ચક્રબાક બક હંસ ઉડ◌़◌ાહી।ં બહુતક ખગ પ્ર બસિહ તેિહ માહી ં॥
ગિર તે ઉતિર પવનસતુ આવા। સબ કહઁુ લૈ સાેઇ બબર દેખાવા॥
આગ કૈ હનુમંતિહ લી હા। પૈઠે બબર બલંબુ ન ક હા॥
દાે. દ ખ ઇ ઉપવન બર સર બગ સત બહુ કંજ।

મંિદર અેક ચર તહઁ બૈિઠ નાિર તપ પુજં॥ ૨૪॥
દૂિર તે તાિહ સબ હ સર નાવા। પૂછ િનજ ત્તાંત સનુાવા॥
તેિહ તબ કહા કરહુ જલ પાના। ખાહુ સરુસ સુદંર ફલ નાના॥
મ જનુ ક હ મધુર ફલ ખાઅે। તાસુ િનકટ પુિન સબ ચ લઆઅે॥
તેિહ સબઆપિન કથા સનુાઈ। મ અબ બ જહાઁ રઘુરાઈ॥
મૂદહુ નયન બબર ત જ હૂ। પૈહહુ સીતિહ જિન પ છતાહૂ॥
નયન મૂિદ પુિન દેખિહ બીરા। ઠાઢ◌़◌ે સકલ સધુ ક તીરા॥
સાે પુિન ગઈ જહાઁ રઘનુાથા। ઇ કમલ પદ નાઅે સ માથા॥
નાના ભાઁ ત બનય તેિહ ક હી। અનપાયની ભગ ત પ્રભુ દ હી॥
દાે. બદર બન કહઁુ સાે ગઈ પ્રભુ અગ્યા ધિર સીસ ।

ઉર ધિર રામ ચરન જુગ જે બંદત અજ ઈસ॥ ૨૫॥
ઇહાઁ બચારિહ કિપ મન માહી।ં બીતી અવિધ કાજ કછુ નાહી ં॥
સબ મ લ કહિહ પર પર બાતા। બનુ સિુધ લઅ કરબ કા ભ્રાતા॥
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કહ અંગદ લાેચન ભિર બાર । દુહઁુ પ્રકાર ભઇ ત્યુ હમાર ॥
ઇહાઁ ન સિુધ સીતા કૈ પાઈ। ઉહાઁ ગઅ માિરિહ કિપરાઈ॥
િપતા બધે પર મારત માેહી। રાખા રામ િનહાેર ન આેહી॥
પુિન પુિન અંગદ કહ સબ પાહી।ં મરન ભયઉ કછુ સસંય નાહી ં॥
અંગદ બચન સનુત કિપ બીરા। બાે લ ન સકિહ નયન બહ નીરા॥
છન અેક સાેચ મગન હાેઇ રહે। પુિન અસ વચન કહત સબ ભઅે॥
હમ સીતા કૈ સિુધ લ હ બના। નિહ જહ જુબરાજ પ્રબીના॥
અસ કિહ લવન સધુ તટ ઈ। બૈઠે કિપ સબ દભર્ ડસાઈ॥
મવંત અંગદ દુખ દેખી। કિહ કથા ઉપદેસ બસષેી॥

તાત રામ કહઁુ નર જિન માનહુ। િનગુર્ન બ્રહ્મઅ જત અજ નહુ॥
દાે. િનજ ઇચ્છા પ્રભુ અવતરઇ સરુ મિહ ગાે દ્વજ લા ગ।

સગનુ ઉપાસક સગં તહઁ રહિહ માેચ્છ સબ ત્યા ગ॥ ૨૬॥
અેિહ બિધ કથા કહિહ બહુ ભાઁતી ગિર કંદરાઁ સનુી સપંાતી॥
બાહેર હાેઇ દે ખ બહુ ક સા। માેિહ અહાર દ હ જગદ સા॥
આજુ સબિહ કહઁ ભચ્છન કરઊઁ। િદન બહુ ચલે અહાર બનુ મરઊઁ॥
કબહઁુ ન મલ ભિર ઉદર અહારા।આજુ દ હ બિધ અેકિહ બારા॥
ડરપે ગીધ બચન સિુન કાના। અબ ભા મરન સત્ય હમ ના॥
કિપ સબ ઉઠે ગીધ કહઁ દેખી। મવંત મન સાેચ બસષેી॥
કહ અંગદ બચાિર મન માહી।ં ધ ય જટાયૂ સમ કાેઉ નાહી ં॥
રામ કાજ કારન તનુ ત્યાગી । હિર પુર ગયઉ પરમ બડ◌़ ભાગી॥
સિુન ખગ હરષ સાેક જુત બાની ।આવા િનકટ કિપ હ ભય માની॥
ત હિહ અભય કિર પૂછે સ ઈ। કથા સકલ ત હ તાિહ સનુાઈ॥
સિુન સપંા ત બંધુ કૈ કરની। રઘપુ ત મિહમા બધુ બિધ બરની॥
દાે. માેિહ લૈ હુ સધુતટ દેઉઁ તલાજં લ તાિહ ।

બચન સહાઇ કરિવ મ પૈહહુ ખાજેહુ િહ॥ ૨૭॥
અનજુ િક્રયા કિર સાગર તીરા। કિહ િનજ કથા સનુહુ કિપ બીરા॥
હમ દ્વાૈ બંધુ પ્રથમ ત નાઈ । ગગન ગઅે ર બ િનકટ ઉડાઈ॥
તજે ન સિહ સક સાે િફિર આવા । મૈ અ ભમાની ર બ િનઅરાવા॥
જરે પંખ અ ત તજે અપારા । પરેઉઁ ભૂ મ કિર ઘાેર ચકારા॥
મુિન અેક નામ ચદં્રમા આેહી। લાગી દયા દેખી કિર માેહી॥
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બહુ પ્રકાર તિહ ગ્યાન સનુાવા । દેિહ જિનત અ ભમાની છડ◌़◌ાવા॥
ત્રેતાઁ બ્રહ્મ મનજુ તનુ ધિરહી। તાસુ નાિર િન સચર પ ત હિરહી॥
તાસુ ખાજે પઠઇિહ પ્રભૂ દૂતા। ત હિહ મલ ત હાેબ પનુીતા॥
જ મહિહ પંખ કર સ જિન ચતા । ત હિહ દેખાઇ દેહેસુ ત સીતા॥
મુિન કઇ ગરા સત્ય ભઇઆજૂ । સિુન મમ બચન કરહુ પ્રભુ કાજૂ॥
ગિર િત્રકૂટ ઊપર બસ લંકા । તહઁ રહ રાવન સહજ અસકંા॥
તહઁ અસાેક ઉપબન જહઁ રહઈ॥ સીતા બૈિઠ સાેચ રત અહઈ॥
દાે. મ દેખઉઁ તુ હ નાિહ ગીઘિહ દ ષ્ટ અપાર॥
બૂઢ ભયઉઁ ન ત કરતેઉઁ કછુક સહાય તુ હાર॥ ૨૮॥
ે નાઘઇ સત જેન સાગર । કરઇ સાે રામ કાજ મ તઆગર॥

માેિહ બલાેિક ધરહુ મન ધીરા । રામ કૃપાઁ કસ ભયઉ સર રા॥
પાિપઉ કર નામ સુ મરહી।ં અ ત અપાર ભવસાગર તરહી ં॥
તાસુ દૂત તુ હ ત જ કદરાઈ। રામ હૃદયઁ ધિર કરહુ ઉપાઈ॥
અસ કિહ ગ ડ◌़ ગીધ જબ ગયઊ। ત હ ક મન અ ત બસમય ભયઊ॥
િનજ િનજ બલ સબ કાહઁૂ ભાષા। પાર ઇ કર સસંય રાખા॥
જરઠ ભયઉઁ અબ કહઇ િરછેસા। નિહ તન રહા પ્રથમ બલ લેસા॥
જબિહ િત્ર બક્રમ ભઅે ખરાર । તબ મ ત ન રહેઉઁ બલ ભાર ॥
દાે. બ લ બાઁધત પ્રભુ બાઢેઉ સાે તનુ બરિન ન ઈ।

ઉભય ધર મહઁ દ હી સાત પ્રદ ચ્છન ધાઇ॥ ૨૯॥
અંગદ કહઇ ઉઁ મ પારા। જયઁ સસંય કછુ િફરતી બારા॥
મવંત કહ તુ હ સબ લાયક। પઠઇઅ િક મ સબ હી કર નાયક॥

કહઇ ર છપ ત સનુુ હનુમાના। કા ચપુ સાિધ રહેહુ બલવાના॥
પવન તનય બલ પવન સમાના। બુિધ બબેક બગ્યાન િનધાના॥
કવન સાે કાજ કિઠન જગ માહી।ં ે નિહ હાેઇ તાત તુ હ પાહી ં॥
રામ કાજ લ ગ તબ અવતારા। સનુતિહ ભયઉ પવર્તાકારા॥
કનક બરન તન તજે બરા । માનહુ અપર ગિર હ કર રા ॥
સહનાદ કિર બારિહ બારા। લીલહી ં નાષઉઁ જલિનિધ ખારા॥
સિહત સહાય રાવનિહ માર ।આનઉઁ ઇહાઁ િત્રકૂટ ઉપાર ॥
મવંત મ પૂઁછઉઁ તાેહી। ઉ ચત સખાવનુ દ જહુ માેહી॥

અેતના કરહુ તાત તુ હ ઈ। સીતિહ દે ખ કહહુ સિુધ આઈ॥
તબ િનજ ભજુ બલ રા જવ નનૈા। કાૈતુક લા ગ સગં કિપ સનેા॥
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છં. -કિપ સને સગં સઁઘાિર િન સચર રામુ સીતિહ આિનહ।
ત્રૈલાેક પાવન સજુસુ સરુ મુિન નારદાિદ બખાિનહ॥
ે સનુત ગાવત કહત સમુઝત પરમ પદ નર પાવઈ।

રઘુબીર પદ પાથાજે મધુકર દાસ તુલસી ગાવઈ॥
દાે. ભવ ભષેજ રઘનુાથ જસુ સનુિહ જે નર અ નાિર।

ત હ કર સકલ મનાેરથ સદ્ધ કિરિહ િત્ર સરાિર॥ ૩૦(ક)॥
સાે. નીલાે પલ તન સ્યામ કામ કાેિટ સાેભા અિધક।

સિુનઅ તાસુ ગનુ ગ્રામ સુ નામ અઘ ખગ બિધક॥ ૩૦(ખ)॥
માસપારાયણ, તેઈસવાઁ િવશ્રામ
—————-

ઇ ત શ્રીમદ્રામચિરતમાનસે સકલક લકલષુિવ વંસને
ચતુથર્ સાપેાનઃ સમાપ્તઃ।
(િક ક ધાકા ડ સમાપ્ત)

Shri Ram Charit Manas

pdf was typeset on November 30, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

14 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

