
Shri Ram Charit Manas

શ્રી રામ ચિરત માનસ

Document Information

Text title : Shri Ram Charit Manas - Lankakand

File name : manas6_i.itx

Category : raama, tulasIdAsa

Location : doc_z_otherlang_hindi

Author : Goswami Tulasidas

Transliterated by : Mr. Balram J. Rathore, Ratlam, M.P., a retired railway driver

Description-comments : Awadhi, Converted from ISCII to ITRANS

Acknowledge-Permission: Dr. Vineet Chaitanya, vc@iiit.net

Latest update : August 28, 2021

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

August 28, 2021

sanskritdocuments.org



Shri Ram Charit Manas

શ્રી રામ ચિરત માનસ

શ્રી ગણેશાય નમઃ
શ્રી નક વ લભાે િવજયતે
શ્રી રામચિરતમાનસ
ષષ્ઠ સાપેાન
(લંકાકા ડ)
શ્લાેક

રામં કામાિરસવે્યં ભવભયહરણં કાલમત્તેભ સહં
યાેગી દં્ર જ્ઞાનગ યં ગુણિનિધમ જતં િનગુર્ણં િનિવકારમ્।
માયાતીતં સરેુશં ખલવધિનરતં બ્રહ્મ દૈકદેવં
વ દે ક દાવદાતં સર સજનયનં દેવમવુ શ પમ્॥ ૧॥
શખંે દ્વાભમતીવસુ દરતનું શાદૂર્લચમાર્ બરં
કાલવ્યાલકરાલભષૂણધરં ગંગાશશાંક પ્રયમ।્
કાશીશં ક લક મષાૈઘશમનં કલ્યાણક પદુ્રમં
નાૈમીડ્યં ગિર પ ત ગુણિનિધ ક દપર્હં શઙ્કરમ્॥ ૨॥
યાે દદા ત સતાં શ ભુઃ કૈવલ્યમિપ દુલર્ભમ્।
ખલાનાં દ ડકૃદ્યાેઽસાૈ શઙ્કરઃ શં તનાેતુ મે॥ ૩॥

દાે. લવ િનમષે પરમાનુ જુગ બરષ કલપ સર ચડં।
ભજ સ ન મન તેિહ રામ કાે કાલુ સુ કાેદંડ॥

સાે. સધુ બચન સિુન રામ સ ચવ બાે લ પ્રભુ અસ કહેઉ।
અબ બલંબુ કેિહ કામ કરહુ સતેુ ઉતરૈ કટકુ॥
સનુહુ ભાનુકુલ કેતુ મવંત કર ેિર કહ।
નાથ નામ તવ સતેુ નર ચઢ◌़િ◌ ભવ સાગર તિરિહ॥

યહ લઘુ જલિધ તરત ક ત બારા। અસ સિુન પુિન કહ પવનકુમારા॥
પ્રભુ પ્રતાપ બડ◌़વાનલ ભાર । સાષેેઉ પ્રથમ પયાેિનિધ બાર ॥
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શ્રી રામ ચિરત માનસ

તબ િરપુ નાર દન જલ ધારા। ભરેઉ બહાેિર ભયઉ તેિહ ખારા॥
સિુન અ ત ઉકુ ત પવનસતુ કેર । હરષે કિપ રઘપુ ત તન હેર ॥
મવંત બાેલે દાેઉ ભાઈ। નલ નીલિહ સબ કથા સનુાઈ॥

રામ પ્રતાપ સુ મિર મન માહી।ં કરહુ સતેુ પ્રયાસ કછુ નાહી ં॥
બાે લ લઅે કિપ િનકર બહાેર । સકલ સનુહુ બનતી કછુ માેર ॥
રામ ચરન પંકજ ઉર ધરહૂ। કાૈતુક અેક ભાલુ કિપ કરહૂ॥
ધાવહુ મકર્ટ બકટ બ થા।આનહુ બટપ ગિર હ કે જૂથા॥
સિુન કિપ ભાલુ ચલે કિર હૂહા। જય રઘુબીર પ્રતાપ સમૂહા॥
દાે. અ ત ઉતંગ ગિર પાદપ લીલિહ લેિહ ઉઠાઇ।

આિન દેિહ નલ નીલિહ રચિહ તે સતેુ બનાઇ॥ ૧॥
સલૈ બસાલઆિન કિપ દેહી।ં કંદુક ઇવ નલ નીલ તે લેહી ં॥
દે ખ સતેુ અ ત સુદંર રચના। બહ સ કૃપાિનિધ બાેલે બચના॥
પરમ ર ય ઉત્તમ યહ ધરની। મિહમા અ મત ઇ નિહ બરની॥
કિરહઉઁ ઇહાઁ સભંુ થાપના। માેરે હૃદયઁ પરમ કલપના॥
સિુન કપીસ બહુ દૂત પઠાઅે। મુિનબર સકલ બાે લ લૈ આઅે॥
લગ થાિપ બિધવત કિર પૂ । સવ સમાન પ્રય માેિહ ન દૂ ॥
સવ દ્રાેહી મમ ભગત કહાવા। સાે નર સપનેહઁુ માેિહ ન પાવા॥
સકંર બમખુ ભગ ત ચહ માેર । સાે નારક મૂઢ◌़ મ ત થાેર ॥
દાે. સકંર પ્રય મમ દ્રાેહી સવ દ્રાેહી મમ દાસ।

તે નર કરિહ કલપ ભિર ધાેર નરક મહઁુ બાસ॥ ૨॥
જે રામે વર દરસનુ કિરહિહ। તે તનુ ત જ મમ લાેક સધિરહિહ॥
ે ગંગાજલુ આિન ચઢ◌़◌ાઇિહ। સાે સાજુજ્ય મુ ક્ત નર પાઇિહ॥

હાેઇ અકામ ે છલ ત જ સઇેિહ। ભગ ત માેિર તેિહ સકંર દેઇિહ॥
મમ કૃત સતેુ ે દરસનુ કિરહી। સાે બનુ શ્રમ ભવસાગર તિરહી॥
રામ બચન સબ કે જય ભાઅે। મુિનબર િનજ િનજઆશ્રમઆઅે॥
ગિર રઘપુ ત કૈ યહ ર તી। સતંત કરિહ પ્રનત પર પ્રીતી॥
બાઁધા સતેુ નીલ નલ નાગર। રામ કૃપાઁ જસુ ભયઉ ઉ ગર॥
બૂડ◌़િહ આનિહ બાેરિહ જેઈ। ભઅે ઉપલ બાેિહત સમ તેઈ॥
મિહમા યહ ન જલિધ કઇ બરની। પાહન ગનુ ન કિપ હ કઇ કરની॥
દાે૦=શ્રી રઘુબીર પ્રતાપ તે સધુ તરે પાષાન।
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તે મ તમંદ જે રામ ત જ ભજિહ ઇ પ્રભુ આન॥ ૩॥
બાઁિધ સતેુ અ ત સદુૃઢ◌़ બનાવા। દે ખ કૃપાિનિધ કે મન ભાવા॥
ચલી સને કછુ બરિન ન ઈ। ગજર્િહ મકર્ટ ભટ સમુદાઈ॥
સતેુબંધ િઢગ ચઢ◌़િ◌ રઘુરાઈ। ચતવ કૃપાલ સધુ બહુતાઈ॥
દેખન કહઁુ પ્રભુ ક ના કંદા। પ્રગટ ભઅે સબ જલચર દંા॥
મકર નક્ર નાના ઝષ બ્યાલા। સત જેન તન પરમ બસાલા॥
અઇસઉે અેક ત હિહ જે ખાહી।ં અેક હ ક ડર તેિપ ડરેાહી ં॥
પ્રભુિહ બલાેકિહ ટરિહ ન ટારે। મન હર ષત સબ ભઅે સખુારે॥
ત હ ક આેટ ન દે ખઅ બાર । મગન ભઅે હિર પ િનહાર ॥
ચલા કટકુ પ્રભુ આયસુ પાઈ। કાે કિહ સક કિપ દલ બપુલાઈ॥
દાે. સતેુબંધ ભઇ ભીર અ ત કિપ નભ પંથ ઉડ◌़◌ાિહ।

અપર જલચર હ ઊપર ચઢ◌़િ◌ ચઢ◌़િ◌ પારિહ િહ॥ ૪॥
અસ કાૈતુક બલાેિક દ્વાૈ ભાઈ। બહઁ સ ચલે કૃપાલ રઘુરાઈ॥
સને સિહત ઉતરે રઘુબીરા। કિહ ન ઇ કિપ જૂથપ ભીરા॥
સધુ પાર પ્રભુ ડરેા ક હા। સકલ કિપ હ કહઁુ આયસુ દ હા॥
ખાહુ ઇ ફલ મૂલ સહુાઅે। સનુત ભાલુ કિપ જહઁ તહઁ ધાઅે॥
સબ ત ફરે રામ િહત લાગી। િરતુ અ કુિરતુ કાલ ગ ત ત્યાગી॥
ખાિહ મધુર ફલ બટપ હલાવિહ। લંકા સન્મખુ સખર ચલાવિહ॥
જહઁ કહઁુ િફરત િનસાચર પાવિહ। ઘેિર સકલ બહુ નાચ નચાવિહ॥
દસન હ કાિટ ના સકા કાના। કિહ પ્રભુ સજુસુ દેિહ તબ ના॥
જ હ કર નાસા કાન િનપાતા। ત હ રાવનિહ કહી સબ બાતા॥
સનુત શ્રવન બાિરિધ બંધાના। દસ મખુ બાે લ ઉઠા અકુલાના॥
દાે. બાં યાે બનિનિધ નીરિનિધ જલિધ સધુ બાર સ।

સત્ય તાેયિનિધ કંપ ત ઉદિધ પયાેિધ નદ સ॥ ૫॥
િનજ બકલતા બચાિર બહાેર । બહઁ સ ગયઉ ગ્રહ કિર ભય ભાેર ॥
મંદાેદર ં સુ યાે પ્રભુ આયાે। કાૈતુકહી ં પાથાેિધ બઁધાયાે॥
કર ગિહ પ તિહ ભવન િનજઆની। બાેલી પરમ મનાેહર બાની॥
ચરન નાઇ સ અંચલુ રાપેા। સનુહુ બચન િપય પિરહિર કાપેા॥
નાથ બય ક જે તાહી સા। બુિધ બલ સિકઅ ત હી સા॥
તુ હિહ રઘપુ તિહ અંતર કૈસા। ખલુ ખદ્યાેત િદનકરિહ જૈસા॥
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અ તબલ મધુ કૈટભ જેિહ મારે। મહાબીર િદ તસતુ સઘંારે॥
જેિહ બ લ બાઁિધ સહજભજુ મારા। સાેઇ અવતરેઉ હરન મિહ ભારા॥
તાસુ બરાેધ ન ક જઅ નાથા। કાલ કરમ જવ ક હાથા॥
દાે. રામિહ સાૈિપ નક નાઇ કમલ પદ માથ।

સતુ કહઁુ રાજ સમિપ બન ઇ ભ જઅ રઘનુાથ॥ ૬॥
નાથ દ નદયાલ રઘુરાઈ। બાઘઉ સનમખુ ગઅ ન ખાઈ॥
ચાિહઅ કરન સાે સબ કિર બીતે। તુ હ સરુ અસરુ ચરાચર તે॥
સતં કહિહ અ સ ની ત દસાનન। ચાૈથપન ઇિહ પ કાનન॥
તાસુ ભજન ક જઅ તહઁ ભતાર્। ે કતાર્ પાલક સહંતાર્॥
સાેઇ રઘવુીર પ્રનત અનુરાગી। ભજહુ નાથ મમતા સબ ત્યાગી॥
મુિનબર જતનુ કરિહ જેિહ લાગી। ભપૂ રાજુ ત જ હાેિહ બરાગી॥
સાેઇ કાેસલધીસ રઘુરાયા।આયઉ કરન તાેિહ પર દાયા॥
િપય માનહુ માેર સખાવન। સજુસુ હાેઇ તહઁુ પુર અ ત પાવન॥

દાે. અસ કિહ નયન નીર ભિર ગિહ પદ કંિપત ગાત।
નાથ ભજહુ રઘનુાથિહ અચલ હાેઇ અિહવાત॥ ૭॥

તબ રાવન મયસતુા ઉઠાઈ। કહૈ લાગ ખલ િનજ પ્રભુતાઈ॥
સનુુ તૈ પ્રયા થા ભય માના। જગ ેધા કાે માેિહ સમાના॥
બ ન કુબેર પવન જમ કાલા। ભજુ બલ જતેઉઁ સકલ િદગપાલા॥
દેવ દનજુ નર સબ બસ માેર। કવન હેતુ ઉપ ભય તાેર॥
નાના બિધ તેિહ કહે સ બુઝાઈ। સભાઁ બહાેિર બૈઠ સાે ઈ॥
મંદાેદર ં હૃદયઁ અસ ના। કાલ બસ્ય ઉપ અ ભમાના॥
સભાઁ આઇ મંિત્ર હ તિહ બૂઝા। કરબ કવન બિધ િરપુ સ જૂઝા॥
કહિહ સ ચવ સનુુ િન સચર નાહા। બાર બાર પ્રભુ પૂછહુ કાહા॥
કહહુ કવન ભય કિરઅ બચારા। નર કિપ ભાલુ અહાર હમારા॥
દાે. સબ કે બચન શ્રવન સિુન કહ પ્રહ ત કર ેિર।

િન ત બરાેધ ન કિરઅ પ્રભુ મિત્ર હ મ ત અ ત થાેિર॥ ૮॥
કહિહ સ ચવ સઠ ઠકુરસાેહાતી। નાથ ન પૂર આવ અેિહ ભાઁતી॥
બાિરિધ ના ઘ અેક કિપ આવા। તાસુ ચિરત મન મહઁુ સબુ ગાવા॥
છુધા ન રહી તુ હિહ તબ કાહૂ। રત નગ કસ ન ધિર ખાહૂ॥
સનુત નીક આગ દુખ પાવા। સ ચવન અસ મત પ્રભુિહ સનુાવા॥
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જેિહ બાર સ બઁધાયઉ હેલા। ઉતરેઉ સને સમેત સબેુલા॥
સાે ભનુ મનજુ ખાબ હમ ભાઈ। બચન કહિહ સબ ગાલ ફુલાઈ॥
તાત બચન મમ સનુુ અ તઆદર। જિન મન ગનુહુ માેિહ કિર કાદર॥
પ્રય બાની જે સનુિહ જે કહહી।ં અૈસે નર િનકાય જગ અહહી ં॥
બચન પરમ િહત સનુત કઠાેરે। સનુિહ જે કહિહ તે નર પ્રભુ થાેરે॥
પ્રથમ બસીઠ પઠઉ સનુુ નીતી। સીતા દેઇ કરહુ પુિન પ્રીતી॥
દાે. નાિર પાઇ િફિર િહ તાૈ ન બઢ◌़◌ાઇઅ રાિર।

નાિહ ત સન્મખુ સમર મિહ તાત કિરઅ હિઠ માિર॥ ૯॥
યહ મત માનહુ પ્રભુ માેરા। ઉભય પ્રકાર સજુસુ જગ તાેરા॥
સતુ સન કહ દસકંઠ િરસાઈ। અ સ મ ત સઠ કેિહ તાેિહ સખાઈ॥
અબહીં તે ઉર સસંય હાેઈ। બેનુમૂલ સતુ ભયહુ ઘમાેઈ॥
સિુન િપતુ ગરા પ ષ અ ત ઘાેરા। ચલા ભવન કિહ બચન કઠાેરા॥
િહત મત તાેિહ ન લાગત કૈસ। કાલ બબસ કહઁુ ભષેજ જૈસ॥
સં યા સમય િન દસસીસા। ભવન ચલેઉ િનરખત ભજુ બીસા॥
લંકા સખર ઉપરઆગારા। અ ત બ ચત્ર તહઁ હાેઇ અખારા॥
બૈઠ ઇ તેહી મંિદર રાવન। લાગે િકનર ગનુ ગન ગાવન॥
બાજિહ તાલ પખાઉજ બીના। ત્ય કરિહ અપછરા પ્રબીના॥
દાે. સનુાસીર સત સિરસ સાે સતંત કરઇ બલાસ।

પરમ પ્રબલ િરપુ સીસ પર તદ્યિપ સાેચ ન ત્રાસ॥ ૧૦॥
ઇહાઁ સબેુલ સલૈ રઘુબીરા। ઉતરે સને સિહત અ ત ભીરા॥
સખર અેક ઉતંગ અ ત દેખી। પરમ ર ય સમ સભુ્ર બસષેી॥
તહઁ ત િકસલય સમુન સહુાઅે। લ છમન ર ચ િનજ હાથ ડસાઅે॥
તા પર ચર દુલ ગછાલા। તેહી ંઆસાનઆસીન કૃપાલા॥
પ્રભુ કૃત સીસ કપીસ ઉછંગા। બામ દિહન િદ સ ચાપ િનષંગા॥
દુહઁુ કર કમલ સધુારત બાના। કહ લંકેસ મંત્ર લ ગ કાના॥
બડ◌़ભાગી અંગદ હનુમાના। ચરન કમલ ચાપત બિધ નાના॥
પ્રભુ પાછ લ છમન બીરાસન। કિટ િનષંગ કર બાન સરાસન॥
દાે. અેિહ બિધ કૃપા પ ગનુ ધામ રામુ આસીન।

ધ ય તે નર અેિહ યાન જે રહત સદા લયલીન॥ ૧૧(ક)॥
પૂરબ િદસા બલાેિક પ્રભુ દેખા ઉિદત મંયક।
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કહત સબિહ દેખહુ સ સિહ ગપ ત સિરસ અસકં॥ ૧૧(ખ)॥
પૂરબ િદ સ ગિરગુહા િનવાસી। પરમ પ્રતાપ તજે બલ રાસી॥
મત્ત નાગ તમ કંુભ બદાર । સ સ કેસર ગગન બન ચાર ॥
બથુરે નભ મુકુતાહલ તારા। િન સ સુદંર કેર સગારા॥
કહ પ્રભુ સ સ મહઁુ મેચકતાઈ। કહહુ કાહ િનજ િનજ મ ત ભાઈ॥
કહ સગુ◌़◌ીવ સનુહુ રઘુરાઈ। સ સ મહઁુ પ્રગટ ભૂ મ કૈ ઝાઁઈ॥
મારેઉ રાહુ સ સિહ કહ કાેઈ। ઉર મહઁ પર સ્યામતા સાેઈ॥
કાેઉ કહ જબ બિધ ર ત મખુ ક હા। સાર ભાગ સ સ કર હિર લી હા॥
છદ્ર સાે પ્રગટ ઇંદુ ઉર માહી।ં તેિહ મગ દે ખઅ નભ પિરછાહી ં॥
પ્રભુ કહ ગરલ બંધુ સ સ કેરા। અ ત પ્રય િનજ ઉર દ હ બસરેા॥
બષ સજુંત કર િનકર પસાર । રત બરહવંત નર નાર ॥
દાે. કહ હનુમંત સનુહુ પ્રભુ સ સ તુ હારા પ્રય દાસ।

તવ મૂર ત બધુ ઉર બસ ત સાેઇ સ્યામતા અભાસ॥ ૧૨(ક)॥
નવા હપારાયણ॥ સાતવાઁ િવશ્રામ

પવન તનય કે બચન સિુન બહઁસે રામુ સુ ન।
દ ચ્છન િદ સ અવલાેિક પ્રભુ બાેલે કૃપા િનધાન॥ ૧૨(ખ)॥

દેખુ બભીષન દ ચ્છનઆસા। ઘન ઘંમડ દા મિન બલાસા॥
મધુર મધુર ગરજઇ ઘન ઘાેરા। હાેઇ ષ્ટ જિન ઉપલ કઠાેરા॥
કહત બભીષન સનુહુ કૃપાલા। હાેઇ ન તડ◌़િ◌ત ન બાિરદ માલા॥
લંકા સખર ઉપરઆગારા। તહઁ દસકંઘર દેખ અખારા॥
છત્ર મેઘડંબર સર ધાર । સાેઇ જનુ જલદ ઘટા અ ત કાર ॥
મંદાેદર શ્રવન તાટંકા। સાેઇ પ્રભુ જનુ દા મની દમંકા॥
બાજિહ તાલ દંગ અનપૂા। સાેઇ રવ મધુર સનુહુ સરુભપૂા॥
પ્રભુ મુસકુાન સમુ ઝ અ ભમાના। ચાપ ચઢ◌़◌ાઇ બાન સધંાના॥
દાે. છત્ર મુકુટ તાટંક તબ હતે અેકહી ં બાન।

સબક દેખત મિહ પરે મરમુ ન કાેઊ ન॥ ૧૩(ક)॥
અસ કાૈતુક કિર રામ સર પ્ર બસઉે આઇ િનષંગ।
રાવન સભા સસકં સબ દે ખ મહા રસભંગ॥ ૧૩(ખ)॥

કંપ ન ભૂ મ ન મ ત બસષેા। અસ્ત્ર સસ્ત્ર કછુ નયન ન દેખા॥
સાેચિહ સબ િનજ હૃદય મઝાર । અસગનુ ભયઉ ભયંકર ભાર ॥
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દસમખુ દે ખ સભા ભય પાઈ। બહ સ બચન કહ જુગુ ત બનાઈ॥
સરઉ ગરે સતંત સભુ હી। મુકુટ પરે કસ અસગનુ તાહી॥
સયન કરહુ િનજ િનજ ગ્ હ ઈ। ગવને ભવન સકલ સર નાઈ॥
મંદાેદર સાેચ ઉર બસઊે। જબ તે શ્રવનપૂર મિહ ખસઊે॥
સજલ નયન કહ જુગ કર ેર । સનુહુ પ્રાનપ ત બનતી માેર ॥
કંત રામ બરાેધ પિરહરહૂ। િન મનજુ જિન હઠ મન ધરહૂ॥
દાે. બ વ પ રઘુબંસ મિન કરહુ બચન બ વાસ।ુ

લાેક ક પના બેદ કર અંગ અંગ પ્ર ત સુ॥ ૧૪॥
પદ પાતાલ સીસ અજ ધામા। અપર લાેક અઁગ અઁગ બશ્રામા॥
કુિટ બલાસ ભયંકર કાલા। નયન િદવાકર કચ ઘન માલા॥
સુ ઘ્રાન અ વનીકુમારા। િન સ અ િદવસ િનમષે અપારા॥

શ્રવન િદસા દસ બેદ બખાની। મા ત વાસ િનગમ િનજ બાની॥
અધર લાેભ જમ દસન કરાલા। માયા હાસ બાહુ િદગપાલા॥
આનન અનલ અંબુપ ત હા। ઉતપ ત પાલન પ્રલય સમીહા॥
રાેમ રા જ અષ્ટાદસ ભારા। અસ્થ સલૈ સિરતા નસ રા॥
ઉદર ઉદિધ અધગાે તના। જગમય પ્રભુ કા બહુ કલપના॥
દાે. અહંકાર સવ બુ દ્ધ અજ મન સ સ ચત્ત મહાન।

મનજુ બાસ સચરાચર પ રામ ભગવાન॥ ૧૫ ક॥
અસ બચાિર સનુુ પ્રાનપ ત પ્રભુ સન બય બહાઇ।
પ્રી ત કરહુ રઘુબીર પદ મમ અિહવાત ન ઇ॥ ૧૫ ખ॥

બહઁસા નાિર બચન સિુન કાના। અહાે માેહ મિહમા બલવાના॥
નાિર સભુાઉ સત્ય સબ કહહી।ં અવગનુ આઠ સદા ઉર રહહી ં॥
સાહસ અ ત ચપલતા માયા। ભય અ બબેક અસાૈચ અદાયા॥
િરપુ કર પ સકલ ત ગાવા। અ ત બસાલ ભય માેિહ સનુાવા॥
સાે સબ પ્રયા સહજ બસ માેર। સમુ ઝ પરા પ્રસાદ અબ તાેર॥
િનઉઁ પ્રયા તાેિર ચતુરાઈ। અેિહ બિધ કહહુ માેિર પ્રભુતાઈ॥

તવ બતકહી ગૂઢ◌़ ગલાેચિન। સમુઝત સખુદ સનુત ભય માેચિન॥
મંદાેદિર મન મહઁુ અસ ઠયઊ। િપયિહ કાલ બસ મ તભ્રમ ભયઊ॥
દાે. અેિહ બિધ કરત બનાેદ બહુ પ્રાત પ્રગટ દસકંધ।

સહજ અસકં લંકપ ત સભાઁ ગયઉ મદ અંધ॥ ૧૬(ક)॥
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સાે. ફૂલહ ફરઇ ન બેત જદિપ સધુા બરષિહ જલદ।
મૂ ખ હૃદયઁ ન ચેત ગુર મલિહ બરં ચ સમ॥ ૧૬(ખ)॥

ઇહાઁ પ્રાત ગે રઘુરાઈ। પૂછા મત સબ સ ચવ બાેલાઈ॥
કહહુ બે ગ કા કિરઅ ઉપાઈ। મવંત કહ પદ સ નાઈ॥
સનુુ સબર્ગ્ય સકલ ઉર બાસી। બુિધ બલ તજે ધમર્ ગનુ રાસી॥
મંત્ર કહઉઁ િનજ મ ત અનુસારા। દૂત પઠાઇઅ બા લકુમારા॥
નીક મંત્ર સબ કે મન માના। અંગદ સન કહ કૃપાિનધાના॥
બા લતનય બુિધ બલ ગનુ ધામા। લંકા હુ તાત મમ કામા॥
બહુત બુઝાઇ તુ હિહ કા કહઊઁ। પરમ ચતુર મ નત અહઊઁ॥
કાજુ હમાર તાસુ િહત હાેઈ। િરપુ સન કરેહુ બતકહી સાેઈ॥
સાે. પ્રભુ અગ્યા ધિર સીસ ચરન બંિદ અંગદ ઉઠેઉ।

સાેઇ ગનુ સાગર ઈસ રામ કૃપા પર કરહુ॥ ૧૭(ક)॥
વયં સદ્ધ સબ કાજ નાથ માેિહ આદ િદયઉ।
અસ બચાિર જુબરાજ તન પુલિકત હર ષત િહયઉ॥ ૧૭(ખ)॥

બંિદ ચરન ઉર ધિર પ્રભુતાઈ। અંગદ ચલેઉ સબિહ સ નાઈ॥
પ્રભુ પ્રતાપ ઉર સહજ અસકંા। રન બાઁકુરા બા લસતુ બંકા॥
પુર પૈઠત રાવન કર બેટા। ખેલત રહા સાે હાેઇ ગૈ ભટા॥
બાતિહ બાત કરષ બઢ◌़િ◌ આઈ। જુગલ અતુલ બલ પુિન ત નાઈ॥
તેિહ અંગદ કહઁુ લાત ઉઠાઈ। ગિહ પદ પટકેઉ ભૂ મ ભવાઁઈ॥
િન સચર િનકર દે ખ ભટ ભાર । જહઁ તહઁ ચલે ન સકિહ પુકાર ॥
અેક અેક સન મરમુ ન કહહી।ં સમુ ઝ તાસુ બધ ચપુ કિર રહહી ં॥
ભયઉ કાેલાહલ નગર મઝાર ।આવા કિપ લંકા જેહી ં ર ॥
અબ ધા કહા કિરિહ કરતારા। અ ત સભીત સબ કરિહ બચારા॥
બનુ પૂછ મગુ દેિહ િદખાઈ। જેિહ બલાેક સાેઇ ઇ સખુાઈ॥
દાે. ગયઉ સભા દરબાર તબ સુ મિર રામ પદ કંજ।

સહ ઠવિન ઇત ઉત ચતવ ધીર બીર બલ પુજં॥ ૧૮॥
તુરત િનસાચર અેક પઠાવા। સમાચાર રાવનિહ જનાવા॥
સનુત બહઁ સ બાેલા દસસીસા।આનહુ બાે લ કહાઁ કર ક સા॥
આયસુ પાઇ દૂત બહુ ધાઅે। કિપકંુજરિહ બાે લ લૈ આઅે॥
અંગદ દ ખ દસાનન બસ। સિહત પ્રાન ક જલ ગિર જૈસ॥
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ભુ બટપ સર ગં સમાના। રાેમાવલી લતા જનુ નાના॥
મખુ ના સકા નયન અ કાના। ગિર કંદરા ખાેહ અનુમાના॥
ગયઉ સભાઁ મન નેકુ ન મુરા। બા લતનય અ તબલ બાઁકુરા॥
ઉઠે સભાસદ કિપ કહઁુ દેખી। રાવન ઉર ભા ક્રાૈધ બસષેી॥
દાે. જથા મત્ત ગજ જૂથ મહઁુ પંચાનન ચ લ ઇ।

રામ પ્રતાપ સુ મિર મન બૈઠ સભાઁ સ નાઇ॥ ૧૯॥
કહ દસકંઠ કવન ત બંદર। મ રઘુબીર દૂત દસકંધર॥
મમ જનકિહ તાેિહ રહી મતાઈ। તવ િહત કારન આયઉઁ ભાઈ॥
ઉત્તમ કુલ પુલ ત કર નાતી। સવ બરં ચ પજેૂહુ બહુ ભાઁતી॥
બર પાયહુ ક હેહુ સબ કા । તેહુ લાેકપાલ સબ રા ॥
પ અ ભમાન માેહ બસ િકબા। હિર આિનહુ સીતા જગદંબા॥
અબ સભુ કહા સનુહુ તુ હ માેરા। સબ અપરાધ છ મિહ પ્રભુ તાેરા॥
દસન ગહહુ ન કંઠ કુઠાર । પિરજન સિહત સગં િનજ નાર ॥
સાદર જનકસતુા કિર આગ। અેિહ બિધ ચલહુ સકલ ભય ત્યાગ॥
દાે. પ્રનતપાલ રઘુબંસમિન ત્રાિહ ત્રાિહ અબ માેિહ।

આરત ગરા સનુત પ્રભુ અભય કરૈગાે તાેિહ॥ ૨૦॥
રે કિપપાેત બાેલુ સભંાર । મૂઢ◌़ ન નેિહ માેિહ સરુાર ॥
કહુ િનજ નામ જનક કર ભાઈ। કેિહ નાત માિનઅૈ મતાઈ॥
અંગદ નામ બા લ કર બેટા। તાસા કબહઁુ ભઈ હી ભેટા॥
અંગદ બચન સનુત સકુચાના। રહા બા લ બાનર મ ના॥
અંગદ તહી ં બા લ કર બાલક। ઉપજેહુ બંસ અનલ કુલ ઘાલક॥
ગભર્ ન ગયહુ બ્યથર્ તુ હ યહુ। િનજ મખુ તાપસ દૂત કહાયહુ॥
અબ કહુ કુસલ બા લ કહઁ અહઈ। બહઁ સ બચન તબ અંગદ કહઈ॥
િદન દસ ગઅ બા લ પિહ ઈ। બૂઝેહુ કુસલ સખા ઉર લાઈ॥
રામ બરાેધ કુસલ જ સ હાેઈ। સાે સબ તાેિહ સનુાઇિહ સાેઈ॥
સનુુ સઠ ભેદ હાેઇ મન તાક। શ્રીરઘુબીર હૃદય નિહ ક॥
દાે. હમ કુલ ઘાલક સત્ય તુ હ કુલ પાલક દસસીસ।

અંધઉ બિધર ન અસ કહિહ નયન કાન તવ બીસ॥ ૨૧।
સવ બરં ચ સરુ મુિન સમુદાઈ। ચાહત સુ ચરન સવેકાઈ॥
તાસુ દૂત હાેઇ હમ કુલ બાેરા। અઇ સહઁુ મ ત ઉર બહર ન તાેરા॥
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સિુન કઠાેર બાની કિપ કેર । કહત દસાનન નયન તરેર ॥
ખલ તવ કિઠન બચન સબ સહઊઁ। ની ત ધમર્ મ નત અહઊઁ॥
કહ કિપ ધમર્સીલતા તાેર । હમહઁુ સનુી કૃત પર િત્રય ચાેર ॥
દેખી નયન દૂત રખવાર । બૂડ◌़િ◌ ન મરહુ ધમર્ બ્રતધાર ॥
કાન નાક બનુ ભ ગિન િનહાર । છમા ક હ તુ હ ધમર્ બચાર ॥
ધમર્સીલતા તવ જગ ગી। પાવા દરસુ હમહઁુ બડ◌़ભાગી॥
દાે. જિન જ પ સ જડ◌़ જંતુ કિપ સઠ બલાેકુ મમ બાહુ।

લાેકપાલ બલ બપુલ સ સ ગ્રસન હેતુ સબ રાહુ॥ ૨૨(ક)॥
પુિન નભ સર મમ કર િનકર કમલ હ પર કિર બાસ।
સાેભત ભયઉ મરાલ ઇવ સભંુ સિહત કૈલાસ॥ ૨૨(ખ)॥

તુ હરે કટક માઝ સનુુ અંગદ। માે સન ભિરિહ કવન ેધા બદ॥
તવ પ્રભુ નાિર બરહઁ બલહીના। અનજુ તાસુ દુખ દુખી મલીના॥
તુ હ સગુ્રીવ કૂલદુ્રમ દાેઊ। અનજુ હમાર ભી અ ત સાેઊ॥
મવંત મંત્રી અ ત બૂઢ◌़◌ા। સાે િક હાેઇ અબ સમરા ઢ◌़◌ા॥
સ પ કમર્ નિહ નલ નીલા। હૈ કિપ અેક મહા બલસીલા॥
આવા પ્રથમ નગ જિહ રા। સનુત બચન કહ બા લકુમારા॥
સત્ય બચન કહુ િન સચર નાહા। સાઁચેહઁુ ક સ ક હ પુર દાહા॥
રાવન નગર અ પ કિપ દહઈ। સિુન અસ બચન સત્ય કાે કહઈ॥
ે અ ત સભુટ સરાહેહુ રાવન। સાે સગુ્રીવ કેર લઘુ ધાવન॥

ચલઇ બહુત સાે બીર ન હાેઈ। પઠવા ખબિર લને હમ સાેઈ॥
દાે. સત્ય નગ કિપ રેઉ બનુ પ્રભુ આયસુ પાઇ।

િફિર ન ગયઉ સગુ્રીવ પિહ તેિહ ભય રહા લુકાઇ॥ ૨૩(ક)॥
સત્ય કહિહ દસકંઠ સબ માેિહ ન સિુન કછુ કાેહ।
કાેઉ ન હમાર કટક અસ તાે સન લરત ે સાેહ॥ ૨૩(ખ)॥
પ્રી ત બરાેધ સમાન સન કિરઅ ની ત અ સઆિહ।

ગપ ત બધ મેડ◌़◌ુક હ ભલ િક કહઇ કાેઉ તાિહ॥ ૨૩(ગ)॥
જદ્યિપ લઘુતા રામ કહઁુ તાેિહ બધ બડ◌़ દાષે।
તદિપ કિઠન દસકંઠ સનુુ છત્ર ત કર રાષે॥ ૨૩(ઘ)॥
બક્ર ઉ ક્ત ધનુ બચન સર હૃદય દહેઉ િરપુ ક સ।
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પ્ર તઉત્તર સડ◌़ સ હ મનહઁુ કાઢ◌़ત ભટ દસસીસ॥ ૨૩(ઙ)॥
હઁ સ બાેલેઉ દસમાૈ લ તબ કિપ કર બડ◌़ ગનુ અેક।
ે પ્ર તપાલઇ તાસુ િહત કરઇ ઉપાય અનેક॥ ૨૩(છ)॥

ધ ય ક સ ે િનજ પ્રભુ કા । જહઁ તહઁ નાચઇ પિરહિર લા ॥
ના ચ કૂિદ કિર લાેગ િરઝાઈ। પ ત િહત કરઇ ધમર્ િનપનુાઈ॥
અંગદ વા મભક્ત તવ તી। પ્રભુ ગનુ કસ ન કહ સ અેિહ ભાઁતી॥
મ ગનુ ગાહક પરમ સુ ના। તવ કટુ રટિન કરઉઁ નિહ કાના॥
કહ કિપ તવ ગનુ ગાહકતાઈ। સત્ય પવનસતુ માેિહ સનુાઈ॥
બન બધં સ સતુ બિધ પુર રા। તદિપ ન તેિહ કછુ કૃત અપકારા॥
સાેઇ બચાિર તવ પ્રકૃ ત સહુાઈ। દસકંધર મ ક હ િઢઠાઈ॥
દેખેઉઁ આઇ ે કછુ કિપ ભાષા। તુ હર લાજ ન રાષે ન માખા॥
અ સ મ ત િપતુ ખાઅે ક સા। કિહ અસ બચન હઁસા દસસીસા॥

િપતિહ ખાઇ ખાતેઉઁ પુિન તાેહી। અબહીં સમુ ઝ પરા કછુ માેહી॥
બા લ બમલ જસ ભાજન ની। હતઉઁ ન તાેિહ અધમ અ ભમાની॥
કહુ રાવન રાવન જગ કેત।ે મ િનજ શ્રવન સનુે સનુુ જેતે॥
બ લિહ જતન અેક ગયઉ પતાલા। રાખેઉ બાઁિધ સસુ હ હયસાલા॥
ખેલિહ બાલક મારિહ ઈ। દયા લા ગ બ લ દ હ છાેડ◌़◌ાઈ॥
અેક બહાેિર સહસભજુ દેખા। ધાઇ ધરા જ મ જંતુ બસષેા॥
કાૈતુક લા ગ ભવન લૈ આવા। સાે પુલ ત મુિન ઇ છાેડ◌़◌ાવા॥
દાે. અેક કહત માેિહ સકુચ અ ત રહા બા લ ક કાઁખ।

ઇ હ મહઁુ રાવન ત કવન સત્ય બદિહ ત જ માખ॥ ૨૪॥
સનુુ સઠ સાેઇ રાવન બલસીલા। હર ગિર ન સુ ભજુ લીલા॥
ન ઉમાપ ત સુ સરુાઈ। પજેૂઉઁ જેિહ સર સમુન ચઢ◌़◌ાઈ॥
સર સરાજે િનજ કર હ ઉતાર । પજેૂઉઁ અ મત બાર િત્રપુરાર ॥
ભજુ બક્રમ નિહ િદગપાલા। સઠ અજહઁૂ જ હ ક ઉર સાલા॥
નિહ િદગ્ગજ ઉર કિઠનાઈ। જબ જબ ભરઉઁ ઇ બિરઆઈ॥
જ હ કે દસન કરાલ ન ફૂટે। ઉર લાગત મૂલક ઇવ ટૂટે॥
સુ ચલત ડાેલ ત ઇ મ ધરની। ચઢ◌़ત મત્ત ગજ જ મ લઘુ તરની॥

સાેઇ રાવન જગ બિદત પ્રતાપી। સનુેિહ ન શ્રવન અલીક પ્રલાપી॥
દાે. તેિહ રાવન કહઁ લઘુ કહ સ નર કર કર સ બખાન।
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રે કિપ બબર્ર ખબર્ ખલ અબ ના તવ ગ્યાન॥ ૨૫॥
સિુન અંગદ સકાપે કહ બાની। બાેલુ સઁભાિર અધમ અ ભમાની॥
સહસબાહુ ભજુ ગહન અપારા। દહન અનલ સમ સુ કુઠારા॥
સુ પરસુ સાગર ખર ધારા। બૂડ◌़◌ે પ અગિનત બહુ બારા॥

તાસુ ગબર્ જેિહ દેખત ભાગા। સાે નર ક્યા દસસીસ અભાગા॥
રામ મનજુ કસ રે સઠ બંગા। ધ વી કામુ નદ પુિન ગંગા॥
પસુ સરુધનેુ ક પત ખા। અન્ન દાન અ રસ પીયષૂા॥
બૈનતેય ખગ અિહ સહસાનન। ચતામિન પુિન ઉપલ દસાનન॥
સનુુ મ તમંદ લાેક બૈકંુઠા। લાભ િક રઘપુ ત ભગ ત અકંુઠા॥
દાે. સને સિહત તબ માન મ થ બન ઉ િર પુર િર॥

કસ રે સઠ હનુમાન કિપ ગયઉ ે તવ સતુ માિર॥ ૨૬॥
સનુુ રાવન પિરહિર ચતુરાઈ। ભજ સ ન કૃપા સધુ રઘુરાઈ॥
ૈ ખલ ભઅે સ રામ કર દ્રાેહી। બ્રહ્મ દ્ર સક રા ખ ન તાેહી॥

મૂઢ◌़ થા જિન માર સ ગાલા। રામ બયર અસ હાેઇિહ હાલા॥
તવ સર િનકર કિપ હ કે આગ। પિરહિહ ધરિન રામ સર લાગ॥
તે તવ સર કંદુક સમ નાના। ખેલહિહ ભાલુ ક સ ચાૈગાના॥
જબિહ સમર કાપેિહ રઘનુાયક। છુિટહિહ અ ત કરાલ બહુ સાયક॥
તબ િક ચ લિહ અસ ગાલ તુ હારા। અસ બચાિર ભજુ રામ ઉદારા॥
સનુત બચન રાવન પરજરા। જરત મહાનલ જનુ ઘ્ ત પરા॥
દાે. કંુભકરન અસ બંધુ મમ સતુ પ્ર સદ્ધ સક્રાિર।

માેર પરાક્રમ નિહ સનુેિહ જતેઉઁ ચરાચર ઝાિર॥ ૨૭॥
સઠ સાખા ગ ેિર સહાઈ। બાઁધા સધુ ઇહઇ પ્રભુતાઈ॥
નાઘિહ ખગ અનેક બાર સા। સરૂ ન હાેિહ તે સનુુ સબ ક સા॥
મમ ભજુ સાગર બલ જલ પૂરા। જહઁ બૂડ◌़◌ે બહુ સરુ નર સરૂા॥
બીસ પયાેિધ અગાધ અપારા। કાે અસ બીર ે પાઇિહ પારા॥
િદગપાલ હ મ નીર ભરાવા। ભપૂ સજુસ ખલ માેિહ સનુાવા॥
પૈ સમર સભુટ તવ નાથા। પુિન પુિન કહ સ સુ ગનુ ગાથા॥

તાૈ બસીઠ પઠવત કેિહ કા । િરપુ સન પ્રી ત કરત નિહ લા ॥
હર ગિર મથન િનરખુ મમ બાહૂ। પુિન સઠ કિપ િનજ પ્રભુિહ સરાહૂ॥
દાે. સરૂ કવન રાવન સિરસ વકર કાિટ જેિહ સીસ।
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હુને અનલ અ ત હરષ બહુ બાર સા ખ ગાૈર સ॥ ૨૮॥
જરત બલાેકેઉઁ જબિહ કપાલા। બિધ કે લખે અંક િનજ ભાલા॥
નર ક કર આપન બધ બાઁચી। હસઉઁે િન બિધ ગરા અસાઁચી॥
સાેઉ મન સમુ ઝ ત્રાસ નિહ માેર। લખા બરં ચ જરઠ મ ત ભાેર॥
આન બીર બલ સઠ મમઆગ। પુિન પુિન કહ સ લાજ પ ત ત્યાગે॥
કહ અંગદ સલ જ જગ માહી।ં રાવન તાેિહ સમાન કાેઉ નાહી ં॥
લાજવંત તવ સહજ સભુાઊ। િનજ મખુ િનજ ગનુ કહ સ ન કાઊ॥
સર અ સલૈ કથા ચત રહી। તાતે બાર બીસ ત કહી॥
સાે ભજુબલ રાખેઉ ઉર ઘાલી। તેહુ સહસબાહુ બ લ બાલી॥
સનુુ મ તમંદ દેિહ અબ પૂરા। કાટ સીસ િક હાેઇઅ સરૂા॥
ઇંદ્ર લ કહુ કિહઅ ન બીરા। કાટઇ િનજ કર સકલ સર રા॥
દાે. જરિહ પતંગ માેહ બસ ભાર બહિહ ખર દં।

તે નિહ સરૂ કહાવિહ સમુ ઝ દેખુ મ તમંદ॥ ૨૯॥
અબ જિન બતબઢ◌़◌ાવ ખલ કરહી। સનુુ મમ બચન માન પિરહરહી॥
દસમખુ મ ન બસીઠ ંઆયઉઁ। અસ બચાિર રઘુબીષ પઠાયઉઁ॥
બાર બાર અસ કહઇ કૃપાલા। નિહ ગ િર જસુ બધ કાલા॥
મન મહઁુ સમુ ઝ બચન પ્રભુ કેરે। સહેઉઁ કઠાેર બચન સઠ તેરે॥
નાિહ ત કિર મખુ ભજંન તાેરા। લૈ તેઉઁ સીતિહ બર ેરા॥
નેઉઁ તવ બલ અધમ સરુાર । સનૂ હિર આિનિહ પરનાર ॥

ત િન સચર પ ત ગબર્ બહૂતા। મ રઘપુ ત સવેક કર દૂતા॥
ન રામ અપમાનિહ ડરઉઁ। તાેિહ દેખત અસ કાૈતુક કરઊઁ॥

દાે. તાેિહ પટિક મિહ સને હ ત ચાપૈટ કિર તવ ગાઉઁ।
તવ જુબ ત હ સમેત સઠ જનકસતુિહ લૈ ઉઁ॥ ૩૦॥

ૈ અસ કરા તદિપ ન બડ◌़◌ાઈ। મુઅેિહ બધ નિહ કછુ મનુસાઈ॥
કાૈલ કામબસ કૃિપન બમૂઢ◌़◌ા। અ ત દિરદ્ર અજસી અ ત બૂઢ◌़◌ા॥
સદા રાેગબસ સતંત ક્રાેધી। બ નુ બમખૂ શ્રુ ત સતં બરાેધી॥
તનુ પાષેક િનદક અઘ ખાની। વન સવ સમ ચાૈદહ પ્રાની॥
અસ બચાિર ખલ બધઉઁ ન તાેહી। અબ જિન િરસ ઉપ વ સ માેહી॥
સિુન સકાપે કહ િન સચર નાથા। અધર દસન દ સ મીજત હાથા॥
રે કિપ અધમ મરન અબ ચહસી। છાેટે બદન બાત બડ◌़િ◌ કહસી॥
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કટુ જ પ સ જડ◌़ કિપ બલ ક। બલ પ્રતાપ બુિધ તજે ન તાક॥
દાે. અગનુ અમાન િન તેિહ દ હ િપતા બનબાસ।

સાે દુખ અ જુબતી બરહ પુિન િન સ િદન મમ ત્રાસ॥ ૩૧(ક)॥
જ હ કે બલ કર ગબર્ તાેિહ અઇસે મનજુ અનેક।
ખાહી ં િનસાચર િદવસ િન સ મૂઢ◌़ સમુઝુ ત જ ટેક॥ ૩૧(ખ)॥

જબ તેિહ ક હ રામ કૈ િનદા। ક્રાેધવંત અ ત ભયઉ કિપદા॥
હિર હર િનદા સનુઇ ે કાના। હાેઇ પાપ ગાેઘાત સમાના॥
કટકટાન કિપકંુજર ભાર । દુહુ ભજુદંડ તમિક મિહ માર ॥
ડાેલત ધરિન સભાસદ ખસ।ે ચલે ભા જ ભય મા ત ગ્રસે॥
ગરત સઁભાિર ઉઠા દસકંધર। ભૂતલ પરે મુકુટ અ ત સુદંર॥
કછુ તેિહ લૈ િનજ સર હ સઁવારે। કછુ અંગદ પ્રભુ પાસ પબારે॥
આવત મુકુટ દે ખ કિપ ભાગે। િદનહી ં લૂક પરન બિધ લાગે॥
ક રાવન કિર કાપે ચલાઅે। કુ લસ ચાિર આવત અ ત ધાઅે॥
કહ પ્રભુ હઁ સ જિન હૃદયઁ ડરેાહૂ। લૂક ન અસિન કેતુ નિહ રાહૂ॥
અે િકર ટ દસકંધર કેરે।આવત બા લતનય કે પ્રેરે॥
દાે. તરિક પવનસતુ કર ગહે આિન ધરે પ્રભુ પાસ।

કાૈતુક દેખિહ ભાલુ કિપ િદનકર સિરસ પ્રકાસ॥ ૩૨(ક)॥
ઉહાઁ સકાેઽિપ દસાનન સબ સન કહત િરસાઇ।
ધરહુ કિપિહ ધિર મારહુ સિુન અંગદ મુસકુાઇ॥ ૩૨(ખ)॥

અેિહ બિધ બે ગ સભૂટ સબ ધાવહુ। ખાહુ ભાલુ કિપ જહઁ જહઁ પાવહુ॥
મકર્ટહીન કરહુ મિહ ઈ। જઅત ધરહુ તાપસ દ્વાૈ ભાઈ॥
પુિન સકાપે બાેલેઉ જુબરા । ગાલ બ વત તાેિહ ન લા ॥
મ ગર કાિટ િનલજ કુલઘાતી। બલ બલાેિક બહર ત નિહ છાતી॥
રે િત્રય ચાેર કુમારગ ગામી। ખલ મલ રા સ મંદમ ત કામી॥
સ યપાત જ પ સ દુબાર્દા। ભઅે સ કાલબસ ખલ મનુ દા॥
યાકાે ફલુ પાવિહગાે આગ। બાનર ભાલુ ચપેટ હ લાગ॥
રામુ મનજુ બાેલત અ સ બાની। ગરિહ ન તવ રસના અ ભમાની॥
ગિરહિહ રસના સસંય નાહી।ં સર હ સમેત સમર મિહ માહી ં॥
સાે. સાે નર ક્યા દસકંધ બા લ બ યાે જેિહ અેક સર।

બીસહઁુ લાેચન અંધ િધગ તવ જન્મ કુ ત જડ◌़ ॥ ૩૩(ક)॥

14 sanskritdocuments.org



શ્રી રામ ચિરત માનસ

તબ સાેિનત ક યાસ ષત રામ સાયક િનકર।
તજઉઁ તાેિહ તેિહ ત્રાસ કટુ જ પક િન સચર અધમ॥ ૩૩(ખ)॥

મૈ તવ દસન તાેિરબે લાયક।આયસુ માેિહ ન દ હ રઘનુાયક॥
અ સ િરસ હાે ત દસઉ મખુ તાેરા। લંકા ગિહ સમુદ્ર મહઁ બાેરા॥
ગૂલિર ફલ સમાન તવ લંકા। બસહુ મ ય તુ હ જંતુ અસકંા॥
મ બાનર ફલ ખાત ન બારા।આયસુ દ હ ન રામ ઉદારા॥
જુગ ત સનુત રાવન મુસકુાઈ। મૂઢ◌़ સ ખિહ કહઁ બહુત ઝુઠાઈ॥
બા લ ન કબહઁુ ગાલ અસ મારા। મ લ તપ સ હ ત ભઅે સ લબારા॥
સાઁચેહઁુ મ લબાર ભજુ બીહા। ન ઉપાિરઉઁ તવ દસ હા॥
સમુ ઝ રામ પ્રતાપ કિપ કાપેા। સભા માઝ પન કિર પદ રાપેા॥
મમ ચરન સક સ સઠ ટાર । િફરિહ રામુ સીતા મ હાર ॥

સનુહુ સભુટ સબ કહ દસસીસા। પદ ગિહ ધરિન પછારહુ ક સા॥
ઇંદ્ર ત આિદક બલવાના। હર ષ ઉઠે જહઁ તહઁ ભટ નાના॥
ઝપટિહ કિર બલ બપુલ ઉપાઈ। પદ ન ટરઇ બૈઠિહ સ નાઈ॥
પુિન ઉિઠ ઝપટહી ં સરુ આરાતી। ટરઇ ન ક સ ચરન અેિહ ભાઁતી॥
પુ ષ કુ ેગી જ મ ઉરગાર । માેહ બટપ નિહ સકિહ ઉપાર ॥
દાે. કાેિટ હ મેઘનાદ સમ સભુટ ઉઠે હરષાઇ।

ઝપટિહ ટરૈ ન કિપ ચરન પુિન બૈઠિહ સર નાઇ॥ ૩૪(ક)॥
ભૂ મ ન છાઁડત કિપ ચરન દેખત િરપુ મદ ભાગ॥
કાેિટ બઘ્ન તે સતં કર મન જ મ ની ત ન ત્યાગ॥ ૩૪(ખ)॥

કિપ બલ દે ખ સકલ િહયઁ હારે। ઉઠા આપુ કિપ ક પરચારે॥
ગહત ચરન કહ બા લકુમારા। મમ પદ ગહ ન તાેર ઉબારા॥
ગહ સ ન રામ ચરન સઠ ઈ। સનુત િફરા મન અ ત સકુચાઈ॥
ભયઉ તજેહત શ્રી સબ ગઈ। મ ય િદવસ જ મ સ સ સાેહઈ॥
સઘાસન બૈઠેઉ સર નાઈ। માનહઁુ સપં ત સકલ ગઁવાઈ॥
જગદાતમા પ્રાનપ ત રામા। તાસુ બમખુ િક મ લહ બશ્રામા॥
ઉમા રામ ક કુિટ બલાસા। હાેઇ બ વ પુિન પાવઇ નાસા॥
ન તે કુ લસ કુ લસ ન કરઈ। તાસુ દૂત પન કહુ િક મ ટરઈ॥
પુિન કિપ કહી ની ત બિધ નાના। માન ન તાિહ કાલુ િનઅરાના॥
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િરપુ મદ મ થ પ્રભુ સજુસુ સનુાયા।ે યહ કિહ ચલ્યાે બા લ પ યાે॥
હતા ન ખેત ખેલાઇ ખેલાઈ। તાેિહ અબિહ કા કરા બડ◌़◌ાઈ॥
પ્રથમિહ તાસુ તનય કિપ મારા। સાે સિુન રાવન ભયઉ દુખારા॥
તુધાન અંગદ પન દેખી। ભય બ્યાકુલ સબ ભઅે બસષેી॥
દાે. િરપુ બલ ધર ષ હર ષ કિપ બા લતનય બલ પુજં।

પુલક સર ર નયન જલ ગહે રામ પદ કંજ॥ ૩૫(ક)॥
સાઁઝ િન દસકંધર ભવન ગયઉ બલખાઇ।
મંદાેદર રાવનિહ બહુિર કહા સમુઝાઇ॥ (ખ)॥

કંત સમુ ઝ મન તજહુ કુમ તહી। સાેહ ન સમર તુ હિહ રઘપુ તહી॥
રામાનજુ લઘુ રેખ ખચાઈ। સાેઉ નિહ નાઘેહુ અ સ મનુસાઈ॥
િપય તુ હ તાિહ જતબ સગં્રામા। કે દૂત કેર યહ કામા॥
કાૈતુક સધુ નાઘી તવ લંકા।આયઉ કિપ કેહર અસકંા॥
રખવારે હ ત બિપન ઉ રા। દેખત તાેિહ અચ્છ તેિહ મારા॥
િર સકલ પુર ક હે સ છારા। કહાઁ રહા બલ ગબર્ તુ હારા॥

અબ પ ત ષા ગાલ જિન મારહુ। માેર કહા કછુ હૃદયઁ બચારહુ॥
પ ત રઘપુ તિહ પ ત જિન માનહુ। અગ જગ નાથ અતુલ બલ નહુ॥
બાન પ્રતાપ ન માર ચા। તાસુ કહા નિહ માનેિહ નીચા॥
જનક સભાઁ અગિનત ભપૂાલા। રહે તુ હઉ બલ અતુલ બસાલા॥
ભં જ ધનષુ નક બઆહી। તબ સગં્રામ જતેહુ િકન તાહી॥
સરુપ ત સતુ નઇ બલ થાેરા। રાખા જઅત આઁ ખ ગિહ ફાેરા॥
સપૂનખા કૈ ગ ત તુ હ દેખી। તદિપ હૃદયઁ નિહ લાજ બષષેી॥
દાે. બિધ બરાધ ખર દૂષનિહ લીલાઁ હત્યાે કબંધ।

બા લ અેક સર મારયાે તેિહ નહુ દસકંધ॥ ૩૬॥
જેિહ જલનાથ બઁધાયઉ હેલા। ઉતરે પ્રભુ દલ સિહત સબેુલા॥
કા નીક િદનકર કુલ કેત।ૂ દૂત પઠાયઉ તવ િહત હેતૂ॥
સભા માઝ જેિહ તવ બલ મથા। કિર બ થ મહઁુ ગપ ત જથા॥
અંગદ હનુમત અનુચર કે। રન બાઁકુરે બીર અ ત બાઁકે॥
તેિહ કહઁ િપય પુિન પુિન નર કહહૂ। મુધા માન મમતા મદ બહહૂ॥
અહહ કંત કૃત રામ બરાેધા। કાલ બબસ મન ઉપજ ન બાેધા॥
કાલ દંડ ગિહ કાહુ ન મારા। હરઇ ધમર્ બલ બુ દ્ધ બચારા॥
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િનકટ કાલ જેિહ આવત સાઈં। તેિહ ભ્રમ હાેઇ તુ હાિરિહ નાઈં॥
દાે. દુઇ સતુ મરે દહેઉ પુર અજહઁુ પૂર િપય દેહુ।

કૃપા સધુ રઘનુાથ ભ જ નાથ બમલ જસુ લેહુ॥ ૩૭॥
નાિર બચન સિુન બ સખ સમાના। સભાઁ ગયઉ ઉિઠ હાેત બહાના॥
બૈઠ ઇ સઘાસન ફૂલી। અ ત અ ભમાન ત્રાસ સબ ભૂલી॥
ઇહાઁ રામ અંગદિહ બાેલાવા।આઇ ચરન પંકજ સ નાવા॥
અ તઆદર સપીપ બૈઠાર । બાેલે બહઁ સ કૃપાલ ખરાર ॥
બા લતનય કાૈતુક અ ત માેહી। તાત સત્ય કહુ પૂછઉઁ તાેહી॥ ।
રાવનુ તુધાન કુલ ટ કા। ભજુ બલ અતુલ સુ જગ લીકા॥
તાસુ મુકુટ તુ હ ચાિર ચલાઅે। કહહુ તાત કવની બિધ પાઅે॥
સનુુ સબર્ગ્ય પ્રનત સખુકાર । મુકુટ ન હાેિહ ભપૂ ગનુ ચાર ॥
સામ દાન અ દંડ બભેદા। પ ઉર બસિહ નાથ કહ બેદા॥
ની ત ધમર્ કે ચરન સહુાઅે। અસ જયઁ િન નાથ પિહ આઅે॥
દાે. ધમર્હીન પ્રભુ પદ બમખુ કાલ બબસ દસસીસ।

તેિહ પિરહિર ગનુ આઅે સનુહુ કાેસલાધીસ॥ ૩૮(((ક)॥
પરમ ચતુરતા શ્રવન સિુન બહઁસે રામુ ઉદાર।
સમાચાર પુિન સબ કહે ગઢ◌़ કે બા લકુમાર॥ ૩૮(ખ)॥

િરપુ કે સમાચાર જબ પાઅે। રામ સ ચવ સબ િનકટ બાેલાઅે॥
લંકા બાઁકે ચાિર દુઆરા। કેિહ બિધ લા ગઅ કરહુ બચારા॥
તબ કપીસ િરચ્છેસ બભીષન। સુ મિર હૃદયઁ િદનકર કુલ ભષૂન॥
કિર બચાર ત હ મંત્ર દૃઢ◌़◌ાવા। ચાિર અની કિપ કટકુ બનાવા॥
જથા ેગ સનેાપ ત ક હે। જૂથપ સકલ બાે લ તબ લી હે॥
પ્રભુ પ્રતાપ કિહ સબ સમુઝાઅે। સિુન કિપ સઘનાદ કિર ધાઅે॥
હર ષત રામ ચરન સર નાવિહ। ગિહ ગિર સખર બીર સબ ધાવિહ॥
ગજર્િહ તજર્િહ ભાલુ કપીસા। જય રઘુબીર કાેસલાધીસા॥
નત પરમ દુગર્ અ ત લંકા। પ્રભુ પ્રતાપ કિપ ચલે અસકંા॥

ઘટાટાપે કિર ચહઁુ િદ સ ઘેર । મખુિહ િનસાન બ વહી ં ભેર ॥
દાે. જય ત રામ જય લ છમન જય કપીસ સગુ્રીવ।

ગજર્િહ સઘનાદ કિપ ભાલુ મહા બલ સીવં॥ ૩૯॥
લંકાઁ ભયઉ કાેલાહલ ભાર । સનુા દસાનન અ ત અહઁકાર ॥
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દેખહુ બનર હ કેિર િઢઠાઈ। બહઁ સ િનસાચર સને બાેલાઈ॥
આઅે ક સ કાલ કે પ્રેરે। છુધાવંત સબ િન સચર મેરે॥
અસ કિહ અટ્ટહાસ સઠ ક હા। ગ્ હ બૈઠે અહાર બિધ દ હા॥
સભુટ સકલ ચાિરહઁુ િદ સ હૂ। ધિર ધિર ભાલુ ક સ સબ ખાહૂ॥
ઉમા રાવનિહ અસ અ ભમાના। જ મ િટિટ્ટભ ખગ સતૂ ઉતાના॥
ચલે િનસાચર આયસુ માગી। ગિહ કર ભિડપાલ બર સાઁગી॥
તાેમર મુગ્દર પરસુ પ્રચડંા। સલુ કૃપાન પિરઘ ગિરખંડા॥
જ મ અ નાપેલ િનકર િનહાર । ધાવિહ સઠ ખગ માંસ અહાર ॥
ચાચ ભંગ દુખ ત હિહ ન સઝૂા। ત મ ધાઅે મનુ દ અબૂઝા॥
દાે. નાનાયુધ સર ચાપ ધર તુધાન બલ બીર।

કાેટ કઁગૂર હ ચઢ◌़િ◌ ગઅે કાેિટ કાેિટ રનધીર॥ ૪૦॥
કાેટ કઁગૂર હ સાેહિહ કૈસ।ે મે કે ગંિન જનુ ઘન બૈસે॥
બાજિહ ઢાેલ િનસાન જુઝાઊ। સિુન ધુિન હાેઇ ભટ હ મન ચાઊ॥
બાજિહ ભેિર નફ િર અપારા। સિુન કાદર ઉર િહ દરારા॥
દે ખ હ ઇ કિપ હ કે ઠટ્ટા। અ ત બસાલ તનુ ભાલુ સભુટ્ટા॥
ધાવિહ ગનિહ ન અવઘટ ઘાટા। પબર્ત ફાેિર કરિહ ગિહ બાટા॥
કટકટાિહ કાેિટ હ ભટ ગજર્િહ। દસનઆેઠ કાટિહ અ ત તજર્િહ॥
ઉત રાવન ઇત રામ દાેહાઈ। જય ત જય ત જય પર લરાઈ॥
િન સચર સખર સમૂહ ઢહાવિહ। કૂિદ ધરિહ કિપ ફેિર ચલાવિહ॥
દાે. ધિર કુધર ખંડ પ્રચડં કકર્ટ ભાલુ ગઢ◌़ પર ડારહી।ં

ઝપટિહ ચરન ગિહ પટિક મિહ ભ જ ચલત બહુિર પચારહી ં॥
અ ત તરલ ત ન પ્રતાપ તરપિહ તમિક ગઢ◌़ ચઢ◌़િ◌ ચઢ◌़િ◌ ગઅે।
કિપ ભાલુ ચઢ◌़િ◌ મંિદર હ જહઁ તહઁ રામ જસુ ગાવત ભઅે॥

દાે. અેકુ અેકુ િન સચર ગિહ પુિન કિપ ચલે પરાઇ।
ઊપરઆપુ હેઠ ભટ ગરિહ ધરિન પર આઇ॥ ૪૧॥

રામ પ્રતાપ પ્રબલ કિપજૂથા। મદર્િહ િન સચર સભુટ બ થા॥
ચઢ◌़◌ે દુગર્ પુિન જહઁ તહઁ બાનર। જય રઘુબીર પ્રતાપ િદવાકર॥
ચલે િનસાચર િનકર પરાઈ। પ્રબલ પવન જ મ ઘન સમુદાઈ॥
હાહાકાર ભયઉ પુર ભાર । રાવેિહ બાલક આતુર નાર ॥
સબ મ લ દેિહ રાવનિહ ગાર । રાજ કરત અેિહ ત્યુ હઁકાર ॥
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િનજ દલ બચલ સનુી તેિહ કાના। ફેિર સભુટ લંકેસ િરસાના॥
ે રન બમખુ સનુા મ કાના। સાે મ હતબ કરાલ કૃપાના॥

સબર્સુ ખાઇ ભાેગ કિર નાના। સમર ભૂ મ ભઅે બ લભ પ્રાના॥
ઉગ્ર બચન સિુન સકલ ડરેાન।ે ચલે ક્રાેધ કિર સભુટ લ ને॥
સન્મખુ મરન બીર કૈ સાેભા। તબ ત હ ત પ્રાન કર લાેભા॥
દાે. બહુ આયુધ ધર સભુટ સબ ભરિહ પચાિર પચાિર।

બ્યાકુલ િકઅે ભાલુ કિપ પિરઘ િત્રસલૂ હ માર ॥ ૪૨॥
ભયઆતુર કિપ ભાગન લાગે। જદ્યિપ ઉમા તહિહ આગે॥
કાેઉ કહ કહઁ અંગદ હનુમતંા। કહઁ નલ નીલ દુ બદ બલવંતા॥
િનજ દલ બકલ સનુા હનુમાના। પ ચ્છમ દ્વાર રહા બલવાના॥
મેઘનાદ તહઁ કરઇ લરાઈ। ટૂટ ન દ્વાર પરમ કિઠનાઈ॥
પવનતનય મન ભા અ ત ક્રાેધા। ગજઉ પ્રબલ કાલ સમ ેધા॥
કૂિદ લંક ગઢ◌़ ઊપરઆવા। ગિહ ગિર મેઘનાદ કહઁુ ધાવા॥
ભજેંઉ રથ સારથી િનપાતા। તાિહ હૃદય મહઁુ મારે સ લાતા॥
દુસર સતૂ બકલ તેિહ ના। સ્યંદન ઘા લ તુરત ગ્ હ આના॥
દાે. અંગદ સનુા પવનસતુ ગઢ◌़ પર ગયઉ અકેલ।

રન બાઁકુરા બા લસતુ તરિક ચઢ◌़◌ેઉ કિપ ખેલ॥ ૪૩॥
જુદ્ધ બ દ્ધ કુ્રદ્ધ દ્વાૈ બંદર। રામ પ્રતાપ સુ મિર ઉર અંતર॥
રાવન ભવન ચઢ◌़◌ે દ્વાૈ ધાઈ। કરિહ કાેસલાધીસ દાેહાઈ॥
કલસ સિહત ગિહ ભવનુ ઢહાવા। દે ખ િનસાચરપ ત ભય પાવા॥
નાિર દં કર પીટિહ છાતી। અબ દુઇ કિપ આઅે ઉતપાતી॥
કિપલીલા કિર ત હિહ ડરેાવિહ। રામચદં્ર કર સજુસુ સનુાવિહ॥
પુિન કર ગિહ કંચન કે ખંભા। કહે હ કિરઅ ઉતપાત અરંભા॥
ગ જ પરે િરપુ કટક મઝાર । લાગે મદ ભજુ બલ ભાર ॥
કાહુિહ લાત ચપેટ હ કેહૂ। ભજહુ ન રામિહ સાે ફલ લેહૂ॥
દાે. અેક અેક સા મદર્િહ તાેિર ચલાવિહ મુંડ।

રાવન આગ પરિહ તે જનુ ફૂટિહ દિધ કંુડ॥ ૪૪॥
મહા મહા મુ ખઆ જે પાવિહ। તે પદ ગિહ પ્રભુ પાસ ચલાવિહ॥
કહઇ બભીષનુ ત હ કે નામા। દેિહ રામ ત હહૂ િનજ ધામા॥
ખલ મનુ દ દ્વ મષ ભાેગી। પાવિહ ગ ત ે ચત ેગી॥
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ઉમા રામ દુ ચત ક નાકર। બયર ભાવ સુ મરત માેિહ િન સચર॥
દેિહ પરમ ગ ત સાે જયઁ ની। અસ કૃપાલ કાે કહહુ ભવાની॥
અસ પ્રભુ સિુન ન ભજિહ ભ્રમ ત્યાગી। નર મ તમંદ તે પરમ અભાગી॥
અંગદ અ હનુમંત પ્રબેસા। ક હ દુગર્ અસ કહ અવધેસા॥
લંકાઁ દ્વાૈ કિપ સાેહિહ કૈસ। મથિહ સધુ દુઇ મંદર જૈસ॥
દાે. ભજુ બલ િરપુ દલ દલમ લ દે ખ િદવસ કર અંત।

કૂદે જુગલ બગત શ્રમઆઅે જહઁ ભગવંત॥ ૪૫॥
પ્રભુ પદ કમલ સીસ ત હ નાઅે। દે ખ સભુટ રઘપુ ત મન ભાઅે॥
રામ કૃપા કિર જુગલ િનહારે। ભઅે બગતશ્રમ પરમ સખુારે॥
ગઅે િન અંગદ હનુમાના। િફરે ભાલુ મકર્ટ ભટ નાના॥
તુધાન પ્રદાષે બલ પાઈ। ધાઅે કિર દસસીસ દાેહાઈ॥

િન સચર અની દે ખ કિપ િફરે। જહઁ તહઁ કટકટાઇ ભટ ભરે॥
દ્વાૈ દલ પ્રબલ પચાિર પચાર । લરત સભુટ નિહ માનિહ હાર ॥
મહાબીર િન સચર સબ કારે। નાના બરન બલીમખુ ભારે॥
સબલ જુગલ દલ સમબલ ેધા। કાૈતુક કરત લરત કિર ક્રાેધા॥
પ્રા બટ સરદ પયાેદ ઘનેરે। લરત મનહઁુ મા ત કે પ્રેરે॥
અિનપ અકંપન અ અ તકાયા। બચલત સને ક હ ઇ હ માયા॥
ભયઉ િન મષ મહઁ અ ત અઁિધયારા। ષ્ટ હાેઇ િધરાપેલ છારા॥
દાે. દે ખ િન બડ◌़ તમ દસહઁુ િદ સ કિપદલ ભયઉ ખભાર।

અેકિહ અેક ન દેખઈ જહઁ તહઁ કરિહ પુકાર॥ ૪૬॥
સકલ મરમુ રઘનુાયક ના। લઅે બાે લ અંગદ હનુમાના॥
સમાચાર સબ કિહ સમુઝાઅે। સનુત કાેઽિપ કિપકંુજર ધાઅે॥
પુિન કૃપાલ હઁ સ ચાપ ચઢ◌़◌ાવા। પાવક સાયક સપિદ ચલાવા॥
ભયઉ પ્રકાસ કતહઁુ તમ નાહી।ં ગ્યાન ઉદયઁ જ મ સસંય હી ં॥
ભાલુ બલીમખુ પાઇ પ્રકાસા। ધાઅે હરષ બગત શ્રમ ત્રાસા॥
હનૂમાન અંગદ રન ગાજે। હાઁક સનુત રજનીચર ભાજે॥
ભાગત પટ પટકિહ ધિર ધરની। કરિહ ભાલુ કિપ અદ્ભુત કરની॥
ગિહ પદ ડારિહ સાગર માહી।ં મકર ઉરગ ઝષ ધિર ધિર ખાહી ં॥
દાે. કછુ મારે કછુ ઘાયલ કછુ ગઢ◌़ ચઢ◌़◌ે પરાઇ।

ગજર્િહ ભાલુ બલીમખુ િરપુ દલ બલ બચલાઇ॥ ૪૭॥
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િનસા િન કિપ ચાિરઉ અની।આઅે જહાઁ કાેસલા ધની॥
રામ કૃપા કિર ચતવા સબહી। ભઅે બગતશ્રમ બાનર તબહી॥
ઉહાઁ દસાનન સ ચવ હઁકારે। સબ સન કહે સ સભુટ જે મારે॥
આધા કટકુ કિપ હ સઘંારા। કહહુ બે ગ કા કિરઅ બચારા॥
માલ્યવંત અ ત જરઠ િનસાચર। રાવન માતુ િપતા મંત્રી બર॥
બાેલા બચન ની ત અ ત પાવન। સનુહુ તાત કછુ માેર સખાવન॥
જબ તે તુ હ સીતા હિર આની। અસગનુ હાેિહ ન િહ બખાની॥
બેદ પુરાન સુ જસુ ગાયાે। રામ બમખુ કાહઁુ ન સખુ પાયાે॥
દાે. િહર યાચ્છ ભ્રાતા સિહત મધુ કૈટભ બલવાન।

જેિહ મારે સાેઇ અવતરેઉ કૃપા સધુ ભગવાન॥ ૪૮(ક)॥
માસપારાયણ, પચીસવાઁ િવશ્રામ

કાલ પ ખલ બન દહન ગનુાગાર ઘનબાેધ।
સવ બરં ચ જેિહ સવેિહ તાસા કવન બરાેધ॥ ૪૮(ખ)॥

પિરહિર બય દેહુ બૈદેહી। ભજહુ કૃપાિનિધ પરમ સનેહી॥
તાકે બચન બાન સમ લાગે। કિરઆ મુહ કિર િહ અભાગે॥
બૂઢ◌़ ભઅે સ ન ત મરતેઉઁ તાેહી। અબ જિન નયન દેખાવ સ માેહી॥
તેિહ અપને મન અસ અનુમાના। બ યાે ચહત અેિહ કૃપાિનધાના॥
સાે ઉિઠ ગયઉ કહત દુબાર્દા। તબ સકાપે બાેલેઉ ઘનનાદા॥
કાૈતુક પ્રાત દે ખઅહુ માેરા। કિરહઉઁ બહુત કહા કા થાેરા॥
સિુન સતુ બચન ભરાેસા આવા। પ્રી ત સમેત અંક બૈઠાવા॥
કરત બચાર ભયઉ ભનુસારા। લાગે કિપ પુિન ચહઁૂ દુઆરા॥
કાેઽિપ કિપ હ દુઘર્ટ ગઢ◌़◌ુ ઘેરા। નગર કાેલાહલુ ભયઉ ઘનેરા॥
બ બધાયુધ ધર િન સચર ધાઅે। ગઢ◌़ તે પબર્ત સખર ઢહાઅે॥
છં. ઢાહે મહીધર સખર કાેિટ હ બ બધ બિધ ગાેલા ચલે।

ઘહરાત જ મ પ બપાત ગજર્ત જનુ પ્રલય કે બાદલે॥
મકર્ટ બકટ ભટ જુટત કટત ન લટત તન જજર્ર ભઅે।
ગિહ સલૈ તેિહ ગઢ◌़ પર ચલાવિહ જહઁ સાે તહઁ િન સચર હઅે॥

દાે. મેઘનાદ સિુન શ્રવન અસ ગઢ◌़◌ુ પુિન છકા આઇ।
ઉતયા બીર દુગર્ ત સન્મખુ ચલ્યાે બ ઇ॥ ૪૯॥

કહઁ કાેસલાધીસ દ્વાૈ ભ્રાતા। ધ વી સકલ લાેક બખ્યાતા॥
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કહઁ નલ નીલ દુ બદ સગુ્રીવા। અંગદ હનૂમંત બલ સીવંા॥
કહાઁ બભીષનુ ભ્રાતાદ્રાેહી।આજુ સબિહ હિઠ મારઉઁ આેહી॥
અસ કિહ કિઠન બાન સધંાન।ે અ તસય ક્રાેધ શ્રવન લ ગ તાને॥
સર સમુહ સાે છાડ◌़◌ૈ લાગા। જનુ સપચ્છ ધાવિહ બહુ નાગા॥
જહઁ તહઁ પરત દે ખઅિહ બાનર। સન્મખુ હાેઇ ન સકે તેિહ અવસર॥
જહઁ તહઁ ભા ગ ચલે કિપ ર છા। બસર સબિહ જુદ્ધ કૈ ઈછા॥
સાે કિપ ભાલુ ન રન મહઁ દેખા। ક હે સ જેિહ ન પ્રાન અવસષેા॥
દાે. દસ દસ સર સબ મારે સ પરે ભૂ મ કિપ બીર।

સહનાદ કિર ગ ર્ મેઘનાદ બલ ધીર॥ ૫૦॥
દે ખ પવનસતુ કટક બહાલા। ક્રાેધવંત જનુ ધાયઉ કાલા॥
મહાસલૈ અેક તુરત ઉપારા। અ ત િરસ મેઘનાદ પર ડારા॥
આવત દે ખ ગયઉ નભ સાેઈ। રથ સારથી તુરગ સબ ખાેઈ॥
બાર બાર પચાર હનુમાના। િનકટ ન આવ મરમુ સાે ના॥
રઘપુ ત િનકટ ગયઉ ઘનનાદા। નાના ભાઁ ત કરે સ દુબાર્દા॥
અસ્ત્ર સસ્ત્રઆયુધ સબ ડારે। કાૈતુકહી ં પ્રભુ કાિટ િનવારે॥
દે ખ પ્રતાપ મૂઢ◌़ ખ સઆના। કરૈ લાગ માયા બિધ નાના॥
જ મ કાેઉ કરૈ ગ ડ◌़ સ ખેલા। ડરપાવૈ ગિહ વ પ સપેલા॥
દાે. સુ પ્રબલ માયા બલ સવ બરં ચ બડ◌़ છાેટ।

તાિહ િદખાવઇ િન સચર િનજ માયા મ ત ખાેટ॥ ૫૧॥
નભ ચઢ◌़િ◌ બરષ બપુલ અંગારા। મિહ તે પ્રગટ હાેિહ જલધારા॥
નાના ભાઁ ત િપસાચ િપસાચી। મા કાટુ ધુિન બાેલિહ નાચી॥
બષ્ટા પૂય િધર કચ હાડ◌़◌ા। બરષઇ કબહઁુ ઉપલ બહુ છાડ◌़◌ા॥
બર ષ ધૂિર ક હે સ અઁિધઆરા। સઝૂ નઆપન હાથ પસારા॥
કિપ અકુલાને માયા દેખ। સબ કર મરન બના અેિહ લખે॥
કાૈતુક દે ખ રામ મુસકુાન।ે ભઅે સભીત સકલ કિપ ને॥
અેક બાન કાટ સબ માયા। જ મ િદનકર હર ત મર િનકાયા॥
કૃપાદૃ ષ્ટ કિપ ભાલુ બલાેકે। ભઅે પ્રબલ રન રહિહ ન રાેકે॥
દાે. આયસુ મા ગ રામ પિહ અંગદાિદ કિપ સાથ।

લ છમન ચલે કુ્રદ્ધ હાેઇ બાન સરાસન હાથ॥ ૫૨॥
છતજ નયન ઉર બાહુ બસાલા। િહમ ગિર િનભ તનુ કછુ અેક લાલા॥
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ઇહાઁ દસાનન સભુટ પઠાઅે। નાના અસ્ત્ર સસ્ત્ર ગિહ ધાઅે॥
ભૂધર નખ બટપાયુધ ધાર । ધાઅે કિપ જય રામ પુકાર ॥
ભરે સકલ ેિરિહ સન ેર । ઇત ઉત જય ઇચ્છા નિહ થાેર ॥
મુિઠક હ લાત હ દાત હ કાટિહ। કિપ જયસીલ માિર પુિન ડાટિહ॥
મા મા ધ ધ ધ મા । સીસ તાેિર ગિહ ભુ ઉપા ॥
અ સ રવ પૂિર રહી નવ ખંડા। ધાવિહ જહઁ તહઁ ં ડ પ્રચડંા॥
દેખિહ કાૈતુક નભ સરુ દંા। કબહઁુક બસમય કબહઁુ અનંદા॥
દાે. િધર ગાડ◌़ ભિર ભિર જ યાે ઊપર ધૂિર ઉડ◌़◌ાઇ।

જનુ અઁગાર રા સ હ પર તક ધૂમ રહ્યાે છાઇ॥ ૫૩॥
ઘાયલ બીર બરાજિહ કૈસ।ે કુસુ મત િકસકુ કે ત જૈસે॥
લ છમન મેઘનાદ દ્વાૈ ેધા। ભરિહ પરસપર કિર અ ત ક્રાેધા॥
અેકિહ અેક સકઇ નિહ તી। િન સચર છલ બલ કરઇ અનીતી॥
ક્રાેધવંત તબ ભયઉ અનંતા। ભજેંઉ રથ સારથી તુરંતા॥
નાના બિધ પ્રહાર કર સષેા। રાચ્છસ ભયઉ પ્રાન અવસષેા॥
રાવન સતુ િનજ મન અનુમાના। સકંઠ ભયઉ હિરિહ મમ પ્રાના॥
બીરઘા તની છાડ◌़િ◌ સ સાઁગી। તજે પુજં લ છમન ઉર લાગી॥
મુ છા ભઈ સ ક્ત કે લાગ। તબ ચ લ ગયઉ િનકટ ભય ત્યાગ॥
દાે. મેઘનાદ સમ કાેિટ સત ેધા રહે ઉઠાઇ।

જગદાધાર સષે િક મ ઉઠૈ ચલે ખ સઆઇ॥ ૫૪॥
સનુુ ગિર ક્રાેધાનલ સ।ૂ રઇ ભવુન ચાિરદસઆસૂ॥
સક સગં્રામ ત કાે તાહી। સવેિહ સરુ નર અગ જગ હી॥
યહ કાૈતૂહલ નઇ સાેઈ। પર કૃપા રામ કૈ હાેઈ॥
સં યા ભઇ િફિર દ્વાૈ બાહની। લગે સઁભારન િનજ િનજ અની॥
બ્યાપક બ્રહ્મઅ જત ભવુને વર। લ છમન કહાઁ બૂઝ ક નાકર॥
તબ લ ગ લૈ આયઉ હનુમાના। અનજુ દે ખ પ્રભુ અ ત દુખ માના॥
મવંત કહ બૈદ સષુનેા। લંકાઁ રહઇ કાે પઠઈ લનેા॥

ધિર લઘુ પ ગયઉ હનુમંતા।આનેઉ ભવન સમેત તુરંતા॥
દાે. રામ પદાર બદ સર નાયઉઆઇ સષુને।

કહા નામ ગિર આૈષધી હુ પવનસતુ લને॥ ૫૫॥
રામ ચરન સર સજ ઉર રાખી। ચલા પ્રભંજન સતુ બલ ભાષી॥
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ઉહાઁ દૂત અેક મરમુ જનાવા। રાવન કાલને મ ગ્ હ આવા॥
દસમખુ કહા મરમુ તેિહ સનુા। પુિન પુિન કાલને મ સ ધનુા॥
દેખત તુ હિહ નગ જેિહ રા। તાસુ પંથ કાે રાેકન પારા॥
ભ જ રઘપુ ત ક િહત આપના। છાઁડ◌़હુ નાથ ષા જ પના॥
નીલ કંજ તનુ સુદંર સ્યામા। હૃદયઁ રાખુ લાેચના ભરામા॥
મ ત માેર મૂઢ◌़તા ત્યાગૂ। મહા માેહ િન સ સતૂત ગૂ॥
કાલ બ્યાલ કર ભચ્છક ેઈ। સપનેહઁુ સમર િક તઅ સાેઈ॥
દાે. સિુન દસકંઠ િરસાન અ ત તેિહ મન ક હ બચાર।

રામ દૂત કર મરા બ યહ ખલ રત મલ ભાર॥ ૫૬॥
અસ કિહ ચલા ર ચ સ મગ માયા। સર મંિદર બર બાગ બનાયા॥
મા તસતુ દેખા સભુ આશ્રમ। મુિનિહ બૂ ઝ જલ િપયા ઇ શ્રમ॥
રાચ્છસ કપટ બેષ તહઁ સાેહા। માયાપ ત દૂતિહ ચહ માેહા॥
ઇ પવનસતુ નાયઉ માથા। લાગ સાે કહૈ રામ ગનુ ગાથા॥

હાેત મહા રન રાવન રામિહ। જતહિહ રામ ન સસંય યા મિહ॥
ઇહાઁ ભઅ મ દેખેઉઁ ભાઈ। ગ્યાન દૃ ષ્ટ બલ માેિહ અિધકાઈ॥
માગા જલ તેિહ દ હ કમંડલ। કહ કિપ નિહ અઘાઉઁ થાેર જલ॥
સર મ જન કિર આતુર આવહુ। િદચ્છા દેઉઁ ગ્યાન જેિહ પાવહુ॥
દાે. સર પૈઠત કિપ પદ ગહા મકર ં તબ અકુલાન।

માર સાે ધિર િદવ્ય તનુ ચલી ગગન ચઢ◌़િ◌ ન॥ ૫૭॥
કિપ તવ દરસ ભઇઉઁ િન પાપા। મટા તાત મુિનબર કર સાપા॥
મુિન ન હાેઇ યહ િન સચર ઘાેરા। માનહુ સત્ય બચન કિપ માેરા॥
અસ કિહ ગઈ અપછરા જબહી।ં િન સચર િનકટ ગયઉ કિપ તબહી ં॥
કહ કિપ મુિન ગુરદ છના લેહૂ। પાછ હમિહ મંત્ર તુ હ દેહૂ॥
સર લંગૂર લપેિટ પછારા। િનજ તનુ પ્રગટે સ મરતી બારા॥
રામ રામ કિહ છાડ◌़◌ે સ પ્રાના। સિુન મન હર ષ ચલેઉ હનુમાના॥
દેખા સલૈ ન આૈષધ ચી હા। સહસા કિપ ઉપાિર ગિર લી હા॥
ગિહ ગિર િન સ નભ ધાવત ભયઊ। અવધપુર ઉપર કિપ ગયઊ॥
દાે. દેખા ભરત બસાલ અ ત િન સચર મન અનુમાિન।

બનુ ફર સાયક મારેઉ ચાપ શ્રવન લ ગ તાિન॥ ૫૮॥
પરેઉ મુ છ મિહ લાગત સાયક। સુ મરત રામ રામ રઘનુાયક॥
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સિુન પ્રય બચન ભરત તબ ધાઅે। કિપ સમીપ અ તઆતુર આઅે॥
બકલ બલાેિક ક સ ઉર લાવા। ગત નિહ બહુ ભાઁ ત જગાવા॥
મખુ મલીન મન ભઅે દુખાર । કહત બચન ભિર લાેચન બાર ॥
જેિહ બિધ રામ બમખુ માેિહ ક હા। તેિહ પુિન યહ દા ન દુખ દ હા॥
માેર મન બચ અ કાયા। પ્રી ત રામ પદ કમલ અમાયા॥

તાૈ કિપ હાેઉ બગત શ્રમ સલૂા। માે પર રઘપુ ત અનુકૂલા॥
સનુત બચન ઉિઠ બૈઠ કપીસા। કિહ જય જય ત કાેસલાધીસા॥
સાે. લી હ કિપિહ ઉર લાઇ પુલિકત તનુ લાેચન સજલ।

પ્રી ત ન હૃદયઁ સમાઇ સુ મિર રામ રઘુકુલ તલક॥ ૫૯॥
તાત કુસલ કહુ સખુિનધાન ક । સિહત અનજુ અ માતુ નક ॥
કિપ સબ ચિરત સમાસ બખાને। ભઅે દુખી મન મહઁુ પ છતાને॥
અહહ દૈવ મ કત જગ યઉઁ। પ્રભુ કે અેકહુ કાજ નઆયઉઁ॥
િન કુઅવસ મન ધિર ધીરા। પુિન કિપ સન બાેલે બલબીરા॥

તાત ગહ હાેઇિહ તાેિહ તા। કાજુ નસાઇિહ હાેત પ્રભાતા॥
ચઢ◌़◌ુ મમ સાયક સલૈ સમેતા। પઠવા તાેિહ જહઁ કૃપાિનકેતા॥
સિુન કિપ મન ઉપ અ ભમાના। માેર ભાર ચ લિહ િક મ બાના॥
રામ પ્રભાવ બચાિર બહાેર । બંિદ ચરન કહ કિપ કર ેર ॥
દાે. તવ પ્રતાપ ઉર રા ખ પ્રભુ જેહઉઁ નાથ તુરંત।

અસ કિહ આયસુ પાઇ પદ બંિદ ચલેઉ હનુમંત॥ ૬૦(ક)॥
ભરત બાહુ બલ સીલ ગનુ પ્રભુ પદ પ્રી ત અપાર।
મન મહઁુ ત સરાહત પુિન પુિન પવનકુમાર॥ ૬૦(ખ)॥

ઉહાઁ રામ લ છમનિહ િનહાર । બાેલે બચન મનજુ અનુસાર ॥
અધર્ રા ત ગઇ કિપ નિહ આયઉ। રામ ઉઠાઇ અનજુ ઉર લાયઉ॥
સકહુ ન દુ ખત દે ખ માેિહ કાઊ। બંધુ સદા તવ દુલ સભુાઊ॥
મમ િહત લા ગ તજેહુ િપતુ માતા। સહેહુ બિપન િહમઆતપ બાતા॥
સાે અનુરાગ કહાઁ અબ ભાઈ। ઉઠહુ ન સિુન મમ બચ બકલાઈ॥
જનતેઉઁ બન બંધુ બછાેહૂ। િપતા બચન મનતેઉઁ નિહ આેહૂ॥

સતુ બત નાિર ભવન પિરવારા। હાેિહ િહ જગ બારિહ બારા॥
અસ બચાિર જયઁ ગહુ તાતા। મલઇ ન જગત સહાેદર ભ્રાતા॥
જથા પંખ બનુ ખગ અ ત દ ના। મિન બનુ ફિન કિરબર કર હીના॥
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અસ મમ જવન બંધુ બનુ તાેહી। જડ◌़ દૈવ જઆવૈ માેહી॥
જૈહઉઁ અવધ કવન મુહુ લાઈ। નાિર હેતુ પ્રય ભાઇ ગઁવાઈ॥
બ અપજસ સહતેઉઁ જગ માહી।ં નાિર હાિન બસષે છ ત નાહી ં॥
અબ અપલાેકુ સાેકુ સતુ તાેરા। સિહિહ િનઠુર કઠાેર ઉર માેરા॥
િનજ જનની કે અેક કુમારા। તાત તાસુ તુ હ પ્રાન અધારા॥
સાપે સ માેિહ તુ હિહ ગિહ પાની। સબ બિધ સખુદ પરમ િહત ની॥
ઉત કાહ દૈહઉઁ તેિહ ઈ। ઉિઠ િકન માેિહ સખાવહુ ભાઈ॥
બહુ બિધ સચત સાેચ બમાેચન। સ્ત્રવત સ લલ રા જવ દલ લાેચન॥
ઉમા અેક અખંડ રઘુરાઈ। નર ગ ત ભગત કૃપાલ દેખાઈ॥
સાે. પ્રભુ પ્રલાપ સિુન કાન બકલ ભઅે બાનર િનકર।

આઇ ગયઉ હનુમાન જ મ ક ના મહઁ બીર રસ॥ ૬૧॥
હર ષ રામ ભટેઉ હનુમાના। અ ત કૃતગ્ય પ્રભુ પરમ સુ ના॥
તુરત બૈદ તબ ક હ ઉપાઈ। ઉિઠ બૈઠે લ છમન હરષાઈ॥
હૃદયઁ લાઇ પ્રભુ ભટેઉ ભ્રાતા। હરષે સકલ ભાલુ કિપ બ્રાતા॥
કિપ પુિન બૈદ તહાઁ પહઁુચાવા। જેિહ બિધ તબિહ તાિહ લઇઆવા॥
યહ ત્તાંત દસાનન સનુેઊ। અ ત બષાદ પુિન પુિન સર ધનુેઊ॥
બ્યાકુલ કંુભકરન પિહ આવા। બ બધ જતન કિર તાિહ જગાવા॥
ગા િન સચર દે ખઅ કૈસા। માનહઁુ કાલુ દેહ ધિર બૈસા॥

કંુભકરન બૂઝા કહુ ભાઈ। કાહે તવ મખુ રહે સખુાઈ॥
કથા કહી સબ તેિહ અ ભમાની। જેિહ પ્રકાર સીતા હિર આની॥
તાત કિપ હ સબ િન સચર મારે। મહામહા ેધા સઘંારે॥
દુમુર્ખ સરુિરપુ મનજુ અહાર । ભટ અ તકાય અકંપન ભાર ॥
અપર મહાેદર આિદક બીરા। પરે સમર મિહ સબ રનધીરા॥
દાે. સિુન દસકંધર બચન તબ કંુભકરન બલખાન।

જગદંબા હિર આિન અબ સઠ ચાહત કલ્યાન॥ ૬૨॥
ભલ ન ક હ ત િન સચર નાહા। અબ માેિહ આઇ જગાઅેિહ કાહા॥
અજહઁૂ તાત ત્યા ગ અ ભમાના। ભજહુ રામ હાેઇિહ કલ્યાના॥
હ દસસીસ મનજુ રઘનુાયક। કે હનૂમાન સે પાયક॥
અહહ બંધુ ત ક હ ખાેટાઈ। પ્રથમિહ માેિહ ન સનુાઅેિહ આઈ॥
ક હેહુ પ્રભૂ બરાેધ તેિહ દેવક। સવ બરં ચ સરુ કે સવેક॥
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નારદ મુિન માેિહ ગ્યાન ે કહા। કહતેઉઁ તાેિહ સમય િનરબહા॥
અબ ભિર અંક ભટુ માેિહ ભાઈ। લાેચન સફૂલ કરાૈ મ ઈ॥
સ્યામ ગાત સરસી હ લાેચન। દેખા ઇ તાપ ત્રય માેચન॥
દાે. રામ પ ગનુ સુ મરત મગન ભયઉ છન અેક।

રાવન માગેઉ કાેિટ ઘટ મદ અ મિહષ અનેક॥ ૬૩॥
મિહષ ખાઇ કિર મિદરા પાના। ગ ર્ બ ઘાત સમાના॥
કંુભકરન દુમર્દ રન રંગા। ચલા દુગર્ ત જ સને ન સગંા॥
દે ખ બભીષનુ આગઆયઉ। પરેઉ ચરન િનજ નામ સનુાયઉ॥
અનજુ ઉઠાઇ હૃદયઁ તેિહ લાયાે। રઘપુ ત ભક્ત િન મન ભાયાે॥
તાત લાત રાવન માેિહ મારા। કહત પરમ િહત મંત્ર બચારા॥
તેિહ ગલાિન રઘપુ ત પિહ આયઉઁ। દે ખ દ ન પ્રભુ કે મન ભાયઉઁ॥
સનુુ સતુ ભયઉ કાલબસ રાવન। સાે િક માન અબ પરમ સખાવન॥
ધ ય ધ ય ત ધ ય બભીષન। ભયહુ તાત િન સચર કુલ ભષૂન॥
બંધુ બંસ ત ક હ ઉ ગર। ભજેહુ રામ સાેભા સખુ સાગર॥
દાે. બચન કમર્ મન કપટ ત જ ભજેહુ રામ રનધીર।

હુ ન િનજ પર સઝૂ માેિહ ભયઉઁ કાલબસ બીર। ૬૪॥
બંધુ બચન સિુન ચલા બભીષન।આયઉ જહઁ ત્રૈલાેક બભષૂન॥
નાથ ભૂધરાકાર સર રા। કંુભકરન આવત રનધીરા॥
અેતના કિપ હ સનુા જબ કાના। િકલિકલાઇ ધાઅે બલવાના॥
લઅે ઉઠાઇ બટપ અ ભૂધર। કટકટાઇ ડારિહ તા ઊપર॥
કાેિટ કાેિટ ગિર સખર પ્રહારા। કરિહ ભાલુ કિપ અેક અેક બારા॥
મુર્ યાે ન મન તનુ ટર્ યાે ન ટાર્ યાે। જ મ ગજ અકર્ ફલિન કાે માયા॥
તબ મા તસતુ મુિઠકા હ યાે। પર્ યાે ધરિન બ્યાકુલ સર ધુ યાે॥
પુિન ઉિઠ તેિહ મારેઉ હનુમંતા। ઘુ મત ભૂતલ પરેઉ તુરંતા॥
પુિન નલ નીલિહ અવિન પછારે સ। જહઁ તહઁ પટિક પટિક ભટ ડારે સ॥
ચલી બલીમખુ સને પરાઈ। અ ત ભય ત્ર સત ન કાેઉ સમુહાઈ॥
દાે. અંગદાિદ કિપ મુ છત કિર સમેત સગુ્રીવ।

કાઁખ દા બ કિપરાજ કહઁુ ચલા અ મત બલ સીવં॥ ૬૫॥
ઉમા કરત રઘપુ ત નરલીલા। ખેલત ગ ડ◌़ જ મ અિહગન મીલા॥
કુિટ ભંગ ે કાલિહ ખાઈ। તાિહ િક સાેહઇ અૈ સ લરાઈ॥
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જગ પાવિન ક ર ત બ તિરહિહ। ગાઇ ગાઇ ભવિનિધ નર તિરહિહ॥
મુ છા ગઇ મા તસતુ ગા। સગુ્રીવિહ તબ ખાજેન લાગા॥
સગુ્રીવહુ કૈ મુ છા બીતી। િનબુક ગયઉ તેિહ તક પ્રતીતી॥
કાટે સ દસન ના સકા કાના। ગર જ અકાસ ચલઉ તેિહ ના॥
ગહેઉ ચરન ગિહ ભૂ મ પછારા। અ ત લાઘવઁ ઉિઠ પુિન તેિહ મારા॥
પુિન આયસુ પ્રભુ પિહ બલવાના। જય ત જય ત જય કૃપાિનધાના॥
નાક કાન કાટે જયઁ ની। િફરા ક્રાેધ કિર ભઇ મન ગ્લાની॥
સહજ ભીમ પુિન બનુ શ્રુ ત નાસા। દેખત કિપ દલ ઉપ ત્રાસા॥
દાે. જય જય જય રઘુબંસ મિન ધાઅે કિપ દૈ હૂહ।

અેકિહ બાર તાસુ પર છાડ◌़◌ે હ ગિર ત જૂહ॥ ૬૬॥
કંુભકરન રન રંગ બ દ્ધા। સન્મખુ ચલા કાલ જનુ કુ્રદ્ધા॥
કાેિટ કાેિટ કિપ ધિર ધિર ખાઈ। જનુ ટ ડ◌़◌ી ગિર ગુહાઁ સમાઈ॥
કાેિટ હ ગિહ સર ર સન મદાર્। કાેિટ હ મી જ મલવ મિહ ગદાર્॥
મખુ નાસા શ્રવન હ ક ં બાટા। િનસિર પરાિહ ભાલુ કિપ ઠાટા॥
રન મદ મત્ત િનસાચર દપાર્। બ વ ગ્ર સિહ જનુ અેિહ બિધ અપાર્॥
મુરે સભુટ સબ િફરિહ ન ફેરે। સઝૂ ન નયન સનુિહ નિહ ટેરે॥
કંુભકરન કિપ ફાજૈ બડાર । સિુન ધાઈ રજનીચર ધાર ॥
દે ખ રામ બકલ કટકાઈ। િરપુ અનીક નાના બિધ આઈ॥
દાે. સનુુ સગુ્રીવ બભીષન અનજુ સઁભારેહુ સનૈ।

મ દેખઉઁ ખલ બલ દલિહ બાેલે રા જવનનૈ॥ ૬૭॥
કર સારંગ સા જ કિટ ભાથા। અિર દલ દલન ચલે રઘનુાથા॥
પ્રથમ ક હ પ્રભુ ધનષુ ટઁકાેરા। િરપુ દલ બિધર ભયઉ સિુન સાેરા॥
સત્યસધં છાઁડ◌़◌ે સર લચ્છા। કાલસપર્ જનુ ચલે સપચ્છા॥
જહઁ તહઁ ચલે બપુલ નારાચા। લગે કટન ભટ બકટ િપસાચા॥
કટિહ ચરન ઉર સર ભજુદંડા। બહુતક બીર હાેિહ સત ખંડા॥
ઘુ મ ઘુ મ ઘાયલ મિહ પરહી।ં ઉિઠ સભંાિર સભુટ પુિન લરહી ં॥
લાગત બાન જલદ જ મ ગાજહી।ં બહુતક દેખી કિઠન સર ભાજિહ॥
ં ડ પ્રચડં મુંડ બનુ ધાવિહ। ધ ધ મા મા ધુિન ગાવિહ॥
દાે. છન મહઁુ પ્રભુ કે સાયક હ કાટે બકટ િપસાચ।

પુિન રઘુબીર િનષંગ મહઁુ પ્ર બસે સબ નારાચ॥ ૬૮॥
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કંુભકરન મન દ ખ બચાર । હ ત ધન માઝ િનસાચર ધાર ॥
ભા અ ત કુ્રદ્ધ મહાબલ બીરા। િકયાે ગનાયક નાદ ગઁભીરા॥
કાેઽિપ મહીધર લેઇ ઉપાર । ડારઇ જહઁ મકર્ટ ભટ ભાર ॥
આવત દે ખ સલૈ પ્રભૂ ભારે। સર હ કાિટ રજ સમ કિર ડારે॥ ।
પુિન ધનુ તાિન કાેઽિપ રઘનુાયક। છાઁડ◌़◌ે અ ત કરાલ બહુ સાયક॥
તનુ મહઁુ પ્ર બ સ િનસિર સર હી।ં જ મ દા મિન ઘન માઝ સમાહી ં॥
સાેિનત સ્ત્રવત સાેહ તન કારે। જનુ ક જલ ગિર ગે પનારે॥
બકલ બલાેિક ભાલુ કિપ ધાઅે। બહઁસા જબિહ િનકટ કિપ આઅે॥
દાે. મહાનાદ કિર ગ ર્ કાેિટ કાેિટ ગિહ ક સ।

મિહ પટકઇ ગજરાજ ઇવ સપથ કરઇ દસસીસ॥ ૬૯॥
ભાગે ભાલુ બલીમખુ જૂથા। કુ બલાેિક જ મ મષે બ થા॥
ચલે ભા ગ કિપ ભાલુ ભવાની। બકલ પુકારત આરત બાની॥
યહ િન સચર દુકાલ સમ અહઈ। કિપકુલ દેસ પરન અબ ચહઈ॥
કૃપા બાિરધર રામ ખરાર । પાિહ પાિહ પ્રનતાર ત હાર ॥
સક ન બચન સનુત ભગવાના। ચલે સધુાિર સરાસન બાના॥
રામ સને િનજ પાછ ઘાલી। ચલે સકાપે મહા બલસાલી॥
ખ ચ ધનષુ સર સત સધંાન।ે છૂટે તીર સર ર સમાને॥
લાગત સર ધાવા િરસ ભરા। કુધર ડગમગત ડાેલ ત ધરા॥
લી હ અેક તેિહ સલૈ ઉપાટ । રઘુકુલ તલક ભુ સાેઇ કાટ ॥
ધાવા બામ બાહુ ગિર ધાર । પ્રભુ સાેઉ ભુ કાિટ મિહ પાર ॥
કાટ ભુ સાેહ ખલ કૈસા। પચ્છહીન મંદર ગિર જૈસા॥
ઉગ્ર બલાેકિન પ્રભુિહ બલાેકા। ગ્રસન ચહત માનહઁુ ત્રેલાેકા॥
દાે. કિર ચક્કાર ઘાેર અ ત ધાવા બદનુ પસાિર।

ગગન સદ્ધ સરુ ત્રા સત હા હા હે ત પુકાિર॥ ૭૦॥
સભય દેવ ક નાિનિધ યાે। શ્રવન પ્રજંત સરાસનુ તા યાે॥
બ સખ િનકર િન સચર મખુ ભરેઊ। તદિપ મહાબલ ભૂ મ ન પરેઊ॥
સર હ ભરા મખુ સન્મખુ ધાવા। કાલ ત્રાને સ વ જનુ આવા॥
તબ પ્રભુ કાેઽિપ તીબ્ર સર લી હા। ધર તે ભન્ન તાસુ સર ક હા॥
સાે સર પરેઉ દસાનનઆગ। બકલ ભયઉ જ મ ફિન મિન ત્યાગ॥
ધરિન ધસઇ ધર ધાવ પ્રચડંા। તબ પ્રભુ કાિટ ક હ દુઇ ખંડા॥
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પરે ભૂ મ જ મ નભ ત ભૂધર। હેઠ દા બ કિપ ભાલુ િનસાચર॥
તાસુ તજે પ્રભુ બદન સમાના। સરુ મુિન સબિહ અચભંવ માના॥
સરુ દંુદુભી ં બ વિહ હરષિહ। અ તુ ત કરિહ સમુન બહુ બરષિહ॥
કિર બનતી સરુ સકલ સધાઅે। તેહી સમય દેવિર ષ આઅે॥
ગગનાપેિર હિર ગનુ ગન ગાઅે। ચર બીરરસ પ્રભુ મન ભાઅે॥
બે ગ હતહુ ખલ કિહ મુિન ગઅે। રામ સમર મિહ સાેભત ભઅે॥
છં. સગં્રામ ભૂ મ બરાજ રઘપુ ત અતુલ બલ કાેસલ ધની।

શ્રમ બદુ મખુ રા વ લાેચન અ ન તન સાેિનત કની॥
ભજુ જુગલ ફેરત સર સરાસન ભાલુ કિપ ચહુ િદ સ બન।ે
કહ દાસ તુલસી કિહ ન સક છ બ સષે જેિહ આનન ઘને॥

દાે. િન સચર અધમ મલાકર તાિહ દ હ િનજ ધામ।
ગિર તે નર મંદમ ત જે ન ભજિહ શ્રીરામ॥ ૭૧॥

િદન ક અંત િફર ં દાેઉ અની। સમર ભઈ સભુટ હ શ્રમ ઘની॥
રામ કૃપાઁ કિપ દલ બલ બાઢ◌़◌ા। જ મ ન પાઇ લાગ અ ત ડાઢ◌़◌ા॥
છ જિહ િન સચર િદનુ અ રાતી। િનજ મખુ કહ સકૃુત જેિહ ભાઁતી॥
બહુ બલાપ દસકંધર કરઈ। બંધુ સીસ પુિન પુિન ઉર ધરઈ॥
રાવેિહ નાિર હૃદય હ ત પાની। તાસુ તજે બલ બપુલ બખાની॥
મેઘનાદ તેિહ અવસરઆયઉ। કિહ બહુ કથા િપતા સમુઝાયઉ॥
દેખેહુ કા લ માેિર મનુસાઈ। અબિહ બહુત કા કરા બડ◌़◌ાઈ॥
ઇષ્ટદેવ સ બલ રથ પાયઉઁ। સાે બલ તાત ન તાેિહ દેખાયઉઁ॥
અેિહ બિધ જ પત ભયઉ બહાના। ચહઁુ દુઆર લાગે કિપ નાના॥
ઇત કિપ ભાલુ કાલ સમ બીરા। ઉત રજનીચર અ ત રનધીરા॥
લરિહ સભુટ િનજ િનજ જય હેતૂ। બરિન ન ઇ સમર ખગકેતૂ॥
દાે. મેઘનાદ માયામય રથ ચઢ◌़િ◌ ગયઉ અકાસ॥

ગજઉ અટ્ટહાસ કિર ભઇ કિપ કટકિહ ત્રાસ॥ ૭૨॥
સ ક્ત સલૂ તરવાિર કૃપાના। અસ્ત્ર સસ્ત્ર કુ લસાયુધ નાના॥
ડારહ પરસુ પિરઘ પાષાના। લાગેઉ ષ્ટ કરૈ બહુ બાના॥
દસ િદ સ રહે બાન નભ છાઈ। માનહઁુ મઘા મેઘ ઝિર લાઈ॥
ધ ધ મા સિુનઅ ધુિન કાના। ે મારઇ તેિહ કાેઉ ન ના॥
ગિહ ગિર ત અકાસ કિપ ધાવિહ। દેખિહ તેિહ ન દુ ખત િફિર આવિહ॥

30 sanskritdocuments.org



શ્રી રામ ચિરત માનસ

અવઘટ ઘાટ બાટ ગિર કંદર। માયા બલ ક હે સ સર પંજર॥
િહ કહાઁ બ્યાકુલ ભઅે બંદર। સરુપ ત બંિદ પરે જનુ મંદર॥

મા તસતુ અંગદ નલ નીલા। ક હે સ બકલ સકલ બલસીલા॥
પુિન લ છમન સગુ્રીવ બભીષન। સર હ માિર ક હે સ જજર્ર તન॥
પુિન રઘપુ ત સ જૂઝે લાગા। સર છાઁડ◌़ઇ હાેઇ લાગિહ નાગા॥
બ્યાલ પાસ બસ ભઅે ખરાર । વબસ અનંત અેક અ બકાર ॥
નટ ઇવ કપટ ચિરત કર નાના। સદા વતંત્ર અેક ભગવાના॥
રન સાેભા લ ગ પ્રભુિહ બઁધાયાે। નાગપાસ દેવ હ ભય પાયાે॥
દાે. ગિર સુ નામ જિપ મુિન કાટિહ ભવ પાસ।

સાે િક બંધ તર આવઇ બ્યાપક બ વ િનવાસ॥ ૭૩॥
ચિરત રામ કે સગનુ ભવાની। તિક ન િહ બુ દ્ધ બલ બાની॥
અસ બચાિર જે તગ્ય બરાગી। રામિહ ભજિહ તકર્ સબ ત્યાગી॥
બ્યાકુલ કટકુ ક હ ઘનનાદા। પુિન ભા પ્રગટ કહઇ દુબાર્દા॥
મવંત કહ ખલ રહુ ઠાઢ◌़◌ા। સિુન કિર તાિહ ક્રાેધ અ ત બાઢ◌़◌ા॥

બૂઢ◌़ િન સઠ છાઁડ◌़◌ેઉઁ તાેહી। લાગે સ અધમ પચારૈ માેહી॥
અસ કિહ તરલ િત્રસલૂ ચલાયાે। મવંત કર ગિહ સાેઇ ધાયાે॥
માિર સ મેઘનાદ કૈ છાતી। પરા ભૂ મ ઘુ મત સરુઘાતી॥
પુિન િરસાન ગિહ ચરન િફરાયાૈ। મિહ પછાિર િનજ બલ દેખરાયાે॥
બર પ્રસાદ સાે મરઇ ન મારા। તબ ગિહ પદ લંકા પર ડારા॥
ઇહાઁ દેવિર ષ ગ ડ◌़ પઠાયાે। રામ સમીપ સપિદ સાે આયાે॥
દાે. ખગપ ત સબ ધિર ખાઅે માયા નાગ બ થ।

માયા બગત ભઅે સબ હરષે બાનર જૂથ। ૭૪(ક)॥
ગિહ ગિર પાદપ ઉપલ નખ ધાઅે ક સ િરસાઇ।
ચલે તમીચર બકલતર ગઢ◌़ પર ચઢ◌़◌ે પરાઇ॥ ૭૪(ખ)॥

મેઘનાદ કે મુરછા ગી। િપતિહ બલાેિક લાજ અ ત લાગી॥
તુરત ગયઉ ગિરબર કંદરા। કરા અજય મખ અસ મન ધરા॥
ઇહાઁ બભીષન મંત્ર બચારા। સનુહુ નાથ બલ અતુલ ઉદારા॥
મેઘનાદ મખ કરઇ અપાવન। ખલ માયાવી દેવ સતાવન॥
પ્રભુ સદ્ધ હાેઇ સાે પાઇિહ। નાથ બે ગ પુિન ત ન ઇિહ॥

સિુન રઘપુ ત અ તસય સખુ માના। બાેલે અંગદાિદ કિપ નાના॥
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લ છમન સગં હુ સબ ભાઈ। કરહુ બધંસ જગ્ય કર ઈ॥
તુ હ લ છમન મારેહુ રન આેહી। દે ખ સભય સરુ દુખ અ ત માેહી॥
મારેહુ તેિહ બલ બુ દ્ધ ઉપાઈ। જેિહ છ જૈ િન સચર સનુુ ભાઈ॥
મવંત સગુ્રીવ બભીષન। સને સમેત રહેહુ તીિનઉ જન॥

જબ રઘુબીર દ હ અનુસાસન। કિટ િનષંગ ક સ સા જ સરાસન॥
પ્રભુ પ્રતાપ ઉર ધિર રનધીરા। બાેલે ઘન ઇવ ગરા ગઁભીરા॥
તેિહ આજુ બધ બનુ આવા। તાૈ રઘપુ ત સવેક ન કહાવા॥
સત સકંર કરિહ સહાઈ। તદિપ હતઉઁ રઘુબીર દાેહાઈ॥

દાે. રઘપુ ત ચરન નાઇ સ ચલેઉ તુરંત અનંત।
અંગદ નીલ મયંદ નલ સગં સભુટ હનુમંત॥ ૭૫॥

ઇ કિપ હ સાે દેખા બૈસા।આહુ ત દેત િધર અ ભસા॥
ક હ કિપ હ સબ જગ્ય બધંસા। જબ ન ઉઠઇ તબ કરિહ પ્રસસંા॥
તદિપ ન ઉઠઇ ધરે હ કચ ઈ। લાત હ હ ત હ ત ચલે પરાઈ॥
લૈ િત્રસલુ ધાવા કિપ ભાગે।આઅે જહઁ રામાનજુ આગે॥
આવા પરમ ક્રાેધ કર મારા। ગજર્ ઘાેર રવ બારિહ બારા॥
કાેઽિપ મ તસતુ અંગદ ધાઅે। હ ત િત્રસલૂ ઉર ધરિન ગરાઅે॥
પ્રભુ કહઁ છાઁડ◌़◌ે સ સલૂ પ્રચડંા। સર હ ત કૃત અનંત જુગ ખંડા॥
ઉિઠ બહાેિર મા ત જુબરા । હતિહ કાેઽિપ તેિહ ઘાઉ ન બા ॥
િફરે બીર િરપુ મરઇ ન મારા। તબ ધાવા કિર ઘાેર ચકારા॥
આવત દે ખ કુ્રદ્ધ જનુ કાલા। લ છમન છાડ◌़◌ે બ સખ કરાલા॥
દેખે સ આવત પ બ સમ બાના। તુરત ભયઉ ખલ અંતરધાના॥
બ બધ બેષ ધિર કરઇ લરાઈ। કબહઁુક પ્રગટ કબહઁુ દુિર ઈ॥
દે ખ અજય િરપુ ડરપે ક સા। પરમ કુ્રદ્ધ તબ ભયઉ અહીસા॥
લ છમન મન અસ મંત્ર દૃઢ◌़◌ાવા। અેિહ પાિપિહ મ બહુત ખેલાવા॥
સુ મિર કાેસલાધીસ પ્રતાપા। સર સધંાન ક હ કિર દાપા॥
છાડ◌़◌ા બાન માઝ ઉર લાગા। મરતી બાર કપટુ સબ ત્યાગા॥
દાે. રામાનજુ કહઁ રામુ કહઁ અસ કિહ છાઁડ◌़◌ે સ પ્રાન।

ધ ય ધ ય તવ જનની કહ અંગદ હનુમાન॥ ૭૬॥
બનુ પ્રયાસ હનુમાન ઉઠાયાે। લંકા દ્વાર રા ખ પુિન આયાે॥
તાસુ મરન સિુન સરુ ગંધબાર્। ચઢ◌़િ◌ બમાન આઅે નભ સબાર્॥
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બર ષ સમુન દંુદુભી ં બ વિહ। શ્રીરઘનુાથ બમલ જસુ ગાવિહ॥
જય અનંત જય જગદાધારા। તુ હ પ્રભુ સબ દેવ હ િન તારા॥
અ તુ ત કિર સરુ સદ્ધ સધાઅે। લ છમન કૃપા સ ધુ પિહ આઅે॥
સતુ બધ સનુા દસાનન જબહી।ં મુ છત ભયઉ પરેઉ મિહ તબહી ં॥
મંદાેદર દન કર ભાર । ઉર તાડ◌़ન બહુ ભાઁ ત પુકાર ॥
નગર લાેગ સબ બ્યાકુલ સાેચા। સકલ કહિહ દસકંધર પાેચા॥
દાે. તબ દસકંઠ બ બધ બિધ સમુઝાઈં સબ નાિર।

ન વર પ જગત સબ દેખહુ હૃદયઁ બચાિર॥ ૭૭॥
ત હિહ ગ્યાન ઉપદેસા રાવન।આપનુ મંદ કથા સભુ પાવન॥
પર ઉપદેસ કુસલ બહુતેરે। જે આચરિહ તે નર ન ઘનેરે॥
િનસા સરાિન ભયઉ ભનુસારા। લગે ભાલુ કિપ ચાિરહઁુ દ્વારા॥
સભુટ બાેલાઇ દસાનન બાેલા। રન સન્મખુ કર મન ડાેલા॥
સાે અબહી ં બ ઉ પરાઈ। સજુંગ બમખુ ભઅ ન ભલાઈ॥
િનજ ભજુ બલ મ બય બઢ◌़◌ાવા। દેહઉઁ ઉત ે િરપુ ચઢ◌़િ◌ આવા॥
અસ કિહ મ ત બેગ રથ સા । બાજે સકલ જુઝાઊ બા ॥
ચલે બીર સબ અતુ લત બલી। જનુ ક જલ કૈ આઁધી ચલી॥
અસગનુ અ મત હાેિહ તેિહ કાલા। ગનઇ ન ભજુબલ ગબર્ બસાલા॥
છં. અ ત ગબર્ ગનઇ ન સગનુ અસગનુ સ્ત્રવિહ આયુધ હાથ ત।ે

ભટ ગરત રથ તે બા જ ગજ ચક્કરત ભાજિહ સાથ તે॥
ગાેમાય ગીધ કરાલ ખર રવ વાન બાેલિહ અ ત ઘન।ે
જનુ કાલદૂત ઉલૂક બાેલિહ બચન પરમ ભયાવને॥

દાે. તાિહ િક સપં ત સગનુ સભુ સપનેહઁુ મન બશ્રામ।
ભૂત દ્રાેહ રત માેહબસ રામ બમખુ ર ત કામ॥ ૭૮॥

ચલેઉ િનસાચર કટકુ અપારા। ચતુરં ગની અની બહુ ધારા॥
બ બધ ભાઁ ત બાહન રથ ના। બપુલ બરન પતાક વજ નાના॥
ચલે મત્ત ગજ જૂથ ઘનેરે। પ્રા બટ જલદ મ ત જનુ પ્રેરે॥
બરન બરદ બરદૈત િનકાયા। સમર સરૂ નિહ બહુ માયા॥
અ ત બ ચત્ર બાિહની બરા । બીર બસતં સને જનુ સા ॥
ચલત કટક િદગ સધુંર ડગહી।ં છુ ભત પયાેિધ કુધર ડગમગહી ં॥
ઉઠ રેનુ ર બ ગયઉ છપાઈ। મ ત થિકત બસધુા અકુલાઈ॥
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પનવ િનસાન ઘાેર રવ બાજિહ। પ્રલય સમય કે ઘન જનુ ગાજિહ॥
ભેિર નફ િર બાજ સહનાઈ। મા રાગ સભુટ સખુદાઈ॥
કેહિર નાદ બીર સબ કરહી।ં િનજ િનજ બલ પાૈ ષ ઉચ્ચરહી ં॥
કહઇ દસાનન સનુહુ સભુટ્ટા। મદર્હુ ભાલુ કિપ હ કે ઠટ્ટા॥
હા માિરહઉઁ ભપૂ દ્વાૈ ભાઈ। અસ કિહ સન્મખુ ફાજૈ રગાઈ॥
યહ સિુધ સકલ કિપ હ જબ પાઈ। ધાઅે કિર રઘુબીર દાેહાઈ॥
છં. ધાઅે બસાલ કરાલ મકર્ટ ભાલુ કાલ સમાન ત।ે

માનહઁુ સપચ્છ ઉડ◌़◌ાિહ ભૂધર દં નાના બાન તે॥
નખ દસન સલૈ મહાદુ્રમાયુધ સબલ સકં ન માનહી।ં
જય રામ રાવન મત્ત ગજ ગરાજ સજુસુ બખાનહી ં॥

દાે. દુહુ િદ સ જય જયકાર કિર િનજ િનજ ેર િન।
ભરે બીર ઇત રામિહ ઉત રાવનિહ બખાિન॥ ૭૯॥

રાવનુ રથી બરથ રઘુબીરા। દે ખ બભીષન ભયઉ અધીરા॥
અિધક પ્રી ત મન ભા સદેંહા। બંિદ ચરન કહ સિહત સનેહા॥
નાથ ન રથ નિહ તન પદ ત્રાના। કેિહ બિધ જતબ બીર બલવાના॥
સનુહુ સખા કહ કૃપાિનધાના। જેિહ જય હાેઇ સાે સ્યંદન આના॥
સાૈરજ ધીરજ તેિહ રથ ચાકા। સત્ય સીલ દૃઢ◌़ વ પતાકા॥
બલ બબેક દમ પરિહત ઘાેરે। છમા કૃપા સમતા રજુ ેરે॥
ઈસ ભજનુ સારથી સુ ના। બર ત ચમર્ સતંાષે કૃપાના॥
દાન પરસુ બુિધ સ ક્ત પ્રચડં◌़◌ા। બર બગ્યાન કિઠન કાેદંડા॥
અમલ અચલ મન ત્રાને સમાના। સમ જમ િનયમ સલીમખુ નાના॥
કવચ અભેદ બપ્ર ગુર પૂ । અેિહ સમ બજય ઉપાય ન દૂ ॥
સખા ધમર્મય અસ રથ ક। તન કહઁ ન કતહઁુ િરપુ તાક॥
દાે. મહા અજય સસંાર િરપુ ત સકઇ સાે બીર।

ક અસ રથ હાેઇ દૃઢ◌़ સનુહુ સખા મ તધીર॥ ૮૦(ક)॥
સિુન પ્રભુ બચન બભીષન હર ષ ગહે પદ કંજ।
અેિહ મસ માેિહ ઉપદેસહુે રામ કૃપા સખુ પુજં॥ ૮૦(ખ)॥
ઉત પચાર દસકંધર ઇત અંગદ હનુમાન।
લરત િનસાચર ભાલુ કિપ કિર િનજ િનજ પ્રભુ આન॥ ૮૦(ગ)॥

સરુ બ્રહ્માિદ સદ્ધ મુિન નાના। દેખત રન નભ ચઢ◌़◌ે બમાના॥
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હમહૂ ઉમા રહે તેિહ સગંા। દેખત રામ ચિરત રન રંગા॥
સભુટ સમર રસ દુહુ િદ સ માત।ે કિપ જયસીલ રામ બલ તાતે॥
અેક અેક સન ભરિહ પચારિહ। અેક હ અેક મિદ મિહ પારિહ॥
મારિહ કાટિહ ધરિહ પછારિહ। સીસ તાેિર સીસ હ સન મારિહ॥
ઉદર બદારિહ ભુ ઉપારિહ। ગિહ પદ અવિન પટિક ભટ ડારિહ॥
િન સચર ભટ મિહ ગાડ◌़િહ ભાલૂ। ઊપર ઢાિર દેિહ બહુ બાલૂ॥
બીર બ લમખુ જુદ્ધ બ દ્ધ।ે દે ખઅત બપુલ કાલ જનુ કુ્રદ્ધે॥
છં. કુ્રદ્ધે કૃતાંત સમાન કિપ તન સ્ત્રવત સાેિનત રાજહી।ં

મદર્િહ િનસાચર કટક ભટ બલવંત ઘન જ મ ગાજહી ં॥
મારિહ ચપેટ હ ડાિટ દાત હ કાિટ લાત હ મીજહી।ં
ચક્કરિહ મકર્ટ ભાલુ છલ બલ કરિહ જેિહ ખલ છ જહી ં॥
ધિર ગાલ ફારિહ ઉર બદારિહ ગલ અઁતાવિર મેલહી।ં
પ્રહલાદપ ત જનુ બ બધ તનુ ધિર સમર અંગન ખેલહી ં॥
ધ મા કાટુ પછા ઘાેર ગરા ગગન મિહ ભિર રહી।
જય રામ ે ન તે કુ લસ કર કુ લસ તે કર ન સહી॥

દાે. િનજ દલ બચલત દેખે સ બીસ ભુ ઁ દસ ચાપ।
રથ ચઢ◌़િ◌ ચલેઉ દસાનન િફરહુ િફરહુ કિર દાપ॥ ૮૧॥

ધાયઉ પરમ કુ્રદ્ધ દસકંધર। સન્મખુ ચલે હૂહ દૈ બંદર॥
ગિહ કર પાદપ ઉપલ પહારા। ડારે હ તા પર અેકિહ બારા॥
લાગિહ સલૈ બજ્ર તન તાસ।ૂ ખંડ ખંડ હાેઇ ફૂટિહ આસૂ॥
ચલા ન અચલ રહા રથ રાપેી। રન દુમર્દ રાવન અ ત કાપેી॥
ઇત ઉત ઝપિટ દપિટ કિપ ેધા। મદ લાગ ભયઉ અ ત ક્રાેધા॥
ચલે પરાઇ ભાલુ કિપ નાના। ત્રાિહ ત્રાિહ અંગદ હનુમાના॥
પાિહ પાિહ રઘુબીર ગાેસાઈ। યહ ખલ ખાઇ કાલ ક નાઈ॥
તેિહ દેખે કિપ સકલ પરાન।ે દસહઁુ ચાપ સાયક સધંાને॥
છં. સધંાિન ધનુ સર િનકર છાડ◌़◌ે સ ઉરગ જ મ ઉડ◌़િ◌ લાગહી।ં

રહે પૂિર સર ધરની ગગન િદ સ બદ સ કહઁ કિપ ભાગહી ં॥
ભયાે અ ત કાેલાહલ બકલ કિપ દલ ભાલુ બાેલિહ આતુરે।
રઘુબીર ક ના સધુ આરત બંધુ જન રચ્છક હરે॥

દાે. િનજ દલ બકલ દે ખ કિટ ક સ િનષંગ ધનુ હાથ।

manas6_i.pdf 35



શ્રી રામ ચિરત માનસ

લ છમન ચલે કુ્રદ્ધ હાેઇ નાઇ રામ પદ માથ॥ ૮૨॥
રે ખલ કા માર સ કિપ ભાલૂ। માેિહ બલાેકુ તાેર મ કાલૂ॥
ખાજેત રહેઉઁ તાેિહ સતુઘાતી।આજુ િનપા ત જુડ◌़◌ાવઉઁ છાતી॥
અસ કિહ છાડ◌़◌ે સ બાન પ્રચડંા। લ છમન િકઅે સકલ સત ખંડા॥
કાેિટ હ આયુધ રાવન ડારે। તલ પ્રવાન કિર કાિટ િનવારે॥
પુિન િનજ બાન હ ક હ પ્રહારા। સ્યંદનુ ભં જ સારથી મારા॥
સત સત સર મારે દસ ભાલા। ગિર ગં હ જનુ પ્ર બસિહ બ્યાલા॥
પુિન સત સર મારા ઉર માહી।ં પરેઉ ધરિન તલ સિુધ કછુ નાહી ં॥
ઉઠા પ્રબલ પુિન મુ છા ગી। છાડ◌़િ◌ સ બ્રહ્મ દ હ ે સાઁગી॥
છં. સાે બ્રહ્મ દત્ત પ્રચડં સ ક્ત અનંત ઉર લાગી સહી।

પયા બીર બકલ ઉઠાવ દસમખુ અતુલ બલ મિહમા રહી॥
બ્રહ્માંડ ભવન બરાજ ક અેક સર જ મ રજ કની।
તેિહ ચહ ઉઠાવન મૂઢ◌़ રાવન ન નિહ િત્રભુઅન ધની॥

દાે. દે ખ પવનસતુ ધાયઉ બાેલત બચન કઠાેર।
આવત કિપિહ હ યાે તેિહ મુ ષ્ટ પ્રહાર પ્રઘાેર॥ ૮૩॥
નુ ટેિક કિપ ભૂ મ ન ગરા। ઉઠા સઁભાિર બહુત િરસ ભરા॥

મુિઠકા અેક તાિહ કિપ મારા। પરેઉ સલૈ જનુ બજ્ર પ્રહારા॥
મુ છા ગૈ બહાેિર સાે ગા। કિપ બલ બપુલ સરાહન લાગા॥
િધગ િધગ મમ પાૈ ષ િધગ માેહી। ત જઅત રહે સ સરુદ્રાેહી॥
અસ કિહ લ છમન કહઁુ કિપ લ્યાયાે। દે ખ દસાનન બસમય પાયાે॥
કહ રઘુબીર સમુઝુ જયઁ ભ્રાતા। તુ હ કૃતાંત ભચ્છક સરુ ત્રાતા॥
સનુત બચન ઉિઠ બૈઠ કૃપાલા। ગઈ ગગન સાે સક ત કરાલા॥
પુિન કાેદંડ બાન ગિહ ધાઅે। િરપુ સન્મખુ અ તઆતુર આઅે॥
છં. આતુર બહાેિર બભં જ સ્યંદન સતૂ હ ત બ્યાકુલ િકયાે।

ગર્ યાે ધરિન દસકંધર બકલતર બાન સત બે યાે િહયાે॥
સારથી દૂસર ઘા લ રથ તેિહ તુરત લંકા લૈ ગયાે।
રઘુબીર બંધુ પ્રતાપ પુજં બહાેિર પ્રભુ ચરન હ નયાે॥

દાે. ઉહાઁ દસાનન ગ કિર કરૈ લાગ કછુ જગ્ય।
રામ બરાેધ બજય ચહ સઠ હઠ બસ અ ત અગ્ય॥ ૮૪॥

ઇહાઁ બભીષન સબ સિુધ પાઈ। સપિદ ઇ રઘપુ તિહ સનુાઈ॥
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નાથ કરઇ રાવન અેક ગા। સદ્ધ ભઅ નિહ મિરિહ અભાગા॥
પઠવહુ નાથ બે ગ ભટ બંદર। કરિહ બધંસ આવ દસકંધર॥
પ્રાત હાેત પ્રભુ સભુટ પઠાઅે। હનુમદાિદ અંગદ સબ ધાઅે॥
કાૈતુક કૂિદ ચઢ◌़◌ે કિપ લંકા। પૈઠે રાવન ભવન અસકંા॥
જગ્ય કરત જબહી ં સાે દેખા। સકલ કિપ હ ભા ક્રાેધ બસષેા॥
રન તે િનલજ ભા જ ગ્ હ આવા। ઇહાઁ આઇ બક યાન લગાવા॥
અસ કિહ અંગદ મારા લાતા। ચતવ ન સઠ વારથ મન રાતા॥
છં. નિહ ચતવ જબ કિર કાપે કિપ ગિહ દસન લાત હ મારહી।ં

ધિર કેસ નાિર િનકાિર બાહેર તેઽ તદ ન પુકારહી ં॥
તબ ઉઠેઉ કુ્રદ્ધ કૃતાંત સમ ગિહ ચરન બાનર ડારઈ।
અેિહ બીચ કિપ હ બધંસ કૃત મખ દે ખ મન મહઁુ હારઈ॥

દાે. જગ્ય બધં સ કુસલ કિપ આઅે રઘપુ ત પાસ।
ચલેઉ િનસાચર કુ્રદ્ધર્ હાેઇ ત્યા ગ જવન કૈ આસ॥ ૮૫॥

ચલત હાેિહ અ ત અસભુ ભયંકર। બૈઠિહ ગીધ ઉડ◌़◌ાઇ સર હ પર॥
ભયઉ કાલબસ કાહુ ન માના। કહે સ બ વહુ જુદ્ધ િનસાના॥
ચલી તમીચર અની અપારા। બહુ ગજ રથ પદા ત અસવારા॥
પ્રભુ સન્મખુ ધાઅે ખલ કસ। સલભ સમૂહ અનલ કહઁ જસ॥
ઇહાઁ દેવત હ અ તુ ત ક હી। દા ન બપ ત હમિહ અેિહ દ હી॥
અબ જિન રામ ખેલાવહુ અેહી। અ તસય દુ ખત હાે ત બૈદેહી॥
દેવ બચન સિુન પ્રભુ મુસકાના। ઉિઠ રઘુબીર સધુારે બાના।
જટા જૂટ દૃઢ◌़ બાઁધૈ માથ।ે સાેહિહ સમુન બીચ બચ ગાથે॥
અ ન નયન બાિરદ તનુ સ્યામા। અ ખલ લાેક લાેચના ભરામા॥
કિટતટ પિરકર કસ્યાે િનષંગા। કર કાેદંડ કિઠન સારંગા॥
છં. સારંગ કર સુદંર િનષંગ સલીમખુાકર કિટ કસ્યાે।

ભજુદંડ પીન મનાેહરાયત ઉર ધરાસરુ પદ લસ્યાે॥
કહ દાસ તુલસી જબિહ પ્રભુ સર ચાપ કર ફેરન લગે।
બ્રહ્માંડ િદગ્ગજ કમઠ અિહ મિહ સધુ ભૂધર ડગમગે॥

દાે. સાેભા દે ખ હર ષ સરુ બરષિહ સમુન અપાર।
જય જય જય ક નાિનિધ છ બ બલ ગનુ આગાર॥ ૮૬॥

અેહી ં બીચ િનસાચર અની। કસમસાતઆઈ અ ત ઘની।
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દે ખ ચલે સન્મખુ કિપ ભટ્ટા। પ્રલયકાલ કે જનુ ઘન ઘટ્ટા॥
બહુ કૃપાન તરવાિર ચમંકિહ। જનુ દહઁ િદ સ દા મની ં દમંકિહ॥
ગજ રથ તુરગ ચકાર કઠાેરા। ગજર્િહ મનહઁુ બલાહક ઘાેરા॥
કિપ લંગૂર બપુલ નભ છાઅે। મનહઁુ ઇંદ્રધનુ ઉઅે સહુાઅે॥
ઉઠઇ ધૂિર માનહઁુ જલધારા। બાન બંુદ ભૈ ષ્ટ અપારા॥
દુહઁુ િદ સ પબર્ત કરિહ પ્રહારા। બજ્રપાત જનુ બારિહ બારા॥
રઘપુ ત કાેઽિપ બાન ઝિર લાઈ। ઘાયલ ભૈ િન સચર સમુદાઈ॥
લાગત બાન બીર ચક્કરહી।ં ઘુ મ ઘુ મ જહઁ તહઁ મિહ પરહી ં॥
સ્ત્રવિહ સલૈ જનુ િનઝર્ર ભાર । સાેિનત સિર કાદર ભયકાર ॥
છં. કાદર ભયંકર િધર સિરતા ચલી પરમ અપાવની।

દાેઉ કૂલ દલ રથ રેત ચક્ર અબતર્ બહ ત ભયાવની॥
જલ જંતુગજ પદચર તુરગ ખર બ બધ બાહન કાે ગન।ે
સર સ ક્ત તાેમર સપર્ ચાપ તરંગ ચમર્ કમઠ ઘને॥

દાે. બીર પરિહ જનુ તીર ત મ બહુ બહ ફેન।
કાદર દે ખ ડરિહ તહઁ સભુટ હ કે મન ચને॥ ૮૭॥

મ જિહ ભૂત િપસાચ બેતાલા। પ્રમથ મહા ઝાેિટગ કરાલા॥
કાક કંક લૈ ભુ ઉડ◌़◌ાહી।ં અેક તે છ િન અેક લૈ ખાહી ં॥
અેક કહિહ અૈ સઉ સાઘાઈ। સઠહુ તુ હાર દિરદ્ર ન ઈ॥
કહઁરત ભટ ઘાયલ તટ ગરે। જહઁ તહઁ મનહઁુ અધર્જલ પરે॥
ખચિહ ગીધ આઁત તટ ભઅે। જનુ બંસી ખેલત ચત દઅે॥
બહુ ભટ બહિહ ચઢ◌़◌ે ખગ હી।ં જનુ નાવિર ખેલિહ સિર માહી ં॥
ે ગિન ભિર ભિર ખ પર સચંિહ। ભૂત િપસાચ બધૂ નભ નંચિહ॥

ભટ કપાલ કરતાલ બ વિહ। ચામુંડા નાના બિધ ગાવિહ॥
જંબુક િનકર કટક્કટ કટ્ટિહ। ખાિહ હુઆિહ અઘાિહ દપટ્ટિહ॥
કાેિટ હ ં ડ મુંડ બનુ ડાે લિહ। સીસ પરે મિહ જય જય બાે લિહ॥
છં. બાે લિહ ે જય જય મુંડ ં ડ પ્રચડં સર બનુ ધાવહી।ં

ખ પિર હ ખગ્ગ અલુ જ્ઝ જુજ્ઝિહ સભુટ ભટ હ ઢહાવહી ં॥
બાનર િનસાચર િનકર મદર્િહ રામ બલ દિપત ભઅે।
સગં્રામ અંગન સભુટ સાવેિહ રામ સર િનકર હ હઅે॥

દાે. રાવન હૃદયઁ બચારા ભા િન સચર સઘંાર।
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મ અકેલ કિપ ભાલુ બહુ માયા કરા અપાર॥ ૮૮॥
દેવ હ પ્રભુિહ પયાદ દેખા। ઉપ ઉર અ ત છાેભ બસષેા॥
સરુપ ત િનજ રથ તુરત પઠાવા। હરષ સિહત માત લ લૈ આવા॥
તજે પુજં રથ િદબ્ય અનપૂા। હર ષ ચઢ◌़◌ે કાેસલપુર ભપૂા॥
ચચંલ તુરગ મનાેહર ચાર । અજર અમર મન સમ ગ તકાર ॥
રથા ઢ◌़ રઘનુાથિહ દેખી। ધાઅે કિપ બલુ પાઇ બસષેી॥
સહી ન ઇ કિપ હ કૈ માર । તબ રાવન માયા બ તાર ॥
સાે માયા રઘુબીરિહ બાઁચી। લ છમન કિપ હ સાે માની સાઁચી॥
દેખી કિપ હ િનસાચર અની। અનજુ સિહત બહુ કાેસલધની॥
છં. બહુ રામ લ છમન દે ખ મકર્ટ ભાલુ મન અ ત અપડરે।

જનુ ચત્ર લ ખત સમેત લ છમન જહઁ સાે તહઁ ચતવિહ ખરે॥
િનજ સને ચિકત બલાેિક હઁ સ સર ચાપ સ જ કાેસલ ધની।
માયા હર હિર િન મષ મહઁુ હરષી સકલ મકર્ટ અની॥

દાે. બહુિર રામ સબ તન ચતઇ બાેલે બચન ગઁભીર।
દં્વદજુદ્ધ દેખહુ સકલ શ્ર મત ભઅે અ ત બીર॥ ૮૯॥

અસ કિહ રથ રઘનુાથ ચલાવા। બપ્ર ચરન પંકજ સ નાવા॥
તબ લંકેસ ક્રાેધ ઉર છાવા। ગજર્ત તજર્ત સન્મખુ ધાવા॥
તેહુ જે ભટ સજુંગ માહી।ં સનુુ તાપસ મ ત હ સમ નાહી ં॥

રાવન નામ જગત જસ ના। લાેકપ ક બંદ ખાના॥
ખર દૂષન બરાધ તુ હ મારા। બધેહુ બ્યાધ ઇવ બા લ બચારા॥
િન સચર િનકર સભુટ સઘંારેહુ। કંુભકરન ઘનનાદિહ મારેહુ॥
આજુ બય સબુ લેઉઁ િનબાહી। રન ભપૂ ભા જ નિહ હી ં॥
આજુ કરઉઁ ખલુ કાલ હવાલે। પરેહુ કિઠન રાવન કે પાલે॥
સિુન દુબર્ચન કાલબસ ના। બહઁ સ બચન કહ કૃપાિનધાના॥
સત્ય સત્ય સબ તવ પ્રભુતાઈ। જ પ સ જિન દેખાઉ મનુસાઈ॥
છં. જિન જ પના કિર સજુસુ નાસિહ ની ત સનુિહ કરિહ છમા।

સસંાર મહઁ પૂ ષ િત્ર બધ પાટલ રસાલ પનસ સમા॥
અેક સમુનપ્રદ અેક સમુન ફલ અેક ફલઇ કેવલ લાગહી।ં
અેક કહિહ કહિહ કરિહ અપર અેક કરિહ કહત ન બાગહી ં॥

દાે. રામ બચન સિુન બહઁસા માેિહ સખાવત ગ્યાન।
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બય કરત નિહ તબ ડરે અબ લાગે પ્રય પ્રાન॥ ૯૦॥
કિહ દુબર્ચન કુ્રદ્ધ દસકંધર। કુ લસ સમાન લાગ છાઁડ◌़◌ૈ સર॥
નાનાકાર સલીમખુ ધાઅે। િદ સ અ બિદસ ગગન મિહ છાઅે॥
પાવક સર છાઁડ◌़◌ેઉ રઘુબીરા। છન મહઁુ જરે િનસાચર તીરા॥
છાડ◌़િ◌ સ તીબ્ર સ ક્ત ખ સઆઈ। બાન સગં પ્રભુ ફેિર ચલાઈ॥
કાેિટક ચક્ર િત્રસલૂ પબારૈ। બનુ પ્રયાસ પ્રભુ કાિટ િનવારૈ॥
િનફલ હાેિહ રાવન સર કૈસ। ખલ કે સકલ મનાેરથ જૈસ॥
તબ સત બાન સારથી મારે સ। પરેઉ ભૂ મ જય રામ પુકારે સ॥
રામ કૃપા કિર સતૂ ઉઠાવા। તબ પ્રભુ પરમ ક્રાેધ કહઁુ પાવા॥
છં. ભઅે કુ્રદ્ધ જુદ્ધ બ દ્ધ રઘપુ ત ત્રાને સાયક કસમસ।ે

કાેદંડ ધુિન અ ત ચડં સિુન મનુ દ સબ મા ત ગ્રસે॥
મઁદાેદર ઉર કંપ કંપ ત કમઠ ભૂ ભૂધર ત્રસ।ે
ચક્કરિહ િદગ્ગજ દસન ગિહ મિહ દે ખ કાૈતુક સરુ હઁસે॥

દાે. તાનેઉ ચાપ શ્રવન લ ગ છાઁડ◌़◌ે બ સખ કરાલ।
રામ મારગન ગન ચલે લહલહાત જનુ બ્યાલ॥ ૯૧॥

ચલે બાન સપચ્છ જનુ ઉરગા। પ્રથમિહ હતેઉ સારથી તુરગા॥
રથ બભં જ હ ત કેતુ પતાકા। ગ ર્ અ ત અંતર બલ થાકા॥
તુરત આન રથ ચઢ◌़િ◌ ખ સઆના। અસ્ત્ર સસ્ત્ર છાઁડ◌़◌ે સ બિધ નાના॥
બફલ હાેિહ સબ ઉદ્યમ તાકે। જ મ પરદ્રાેહ િનરત મનસા કે॥
તબ રાવન દસ સલૂ ચલાવા। બા જ ચાિર મિહ માિર ગરાવા॥
તુરગ ઉઠાઇ કાેઽિપ રઘનુાયક। ખ ચ સરાસન છાઁડ◌़◌ે સાયક॥
રાવન સર સરાજે બનચાર । ચ લ રઘુબીર સલીમખુ ધાર ॥
દસ દસ બાન ભાલ દસ મારે। િનસિર ગઅે ચલે િધર પનારે॥
સ્ત્રવત િધર ધાયઉ બલવાના। પ્રભુ પુિન કૃત ધનુ સર સધંાના॥
તીસ તીર રઘુબીર પબારે। ભજુ હ સમેત સીસ મિહ પારે॥
કાટતહી ં પુિન ભઅે નબીન।ે રામ બહાેિર ભુ સર છ ને॥
પ્રભુ બહુ બાર બાહુ સર હઅે। કટત ઝિટ ત પુિન નૂતન ભઅે॥
પુિન પુિન પ્રભુ કાટત ભજુ સીસા। અ ત કાૈતુક કાેસલાધીસા॥
રહે છાઇ નભ સર અ બાહૂ। માનહઁુ અ મત કેતુ અ રાહૂ॥
છં. જનુ રાહુ કેતુ અનેક નભ પથ સ્ત્રવત સાેિનત ધાવહી।ં
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રઘુબીર તીર પ્રચડં લાગિહ ભૂ મ ગરન ન પાવહી ં॥
અેક અેક સર સર િનકર છેદે નભ ઉડ◌़ત ઇ મ સાેહહી।ં
જનુ કાેઽિપ િદનકર કર િનકર જહઁ તહઁ બધુંતુદ પાેહહી ં॥

દાે. જ મ જ મ પ્રભુ હર તાસુ સર ત મ ત મ હાેિહ અપાર।
સવેત બષય બબધર્ જ મ િનત િનત નૂતન માર॥ ૯૨॥

દસમખુ દે ખ સર હ કૈ બાઢ◌़◌ી। બસરા મરન ભઈ િરસ ગાઢ◌़◌ી॥
ગજઉ મૂઢ◌़ મહા અ ભમાની। ધાયઉ દસહુ સરાસન તાની॥
સમર ભૂ મ દસકંધર કાે યાે। બર ષ બાન રઘપુ ત રથ તાે યાે॥
દંડ અેક રથ દે ખ ન પરેઊ। જનુ િનહાર મહઁુ િદનકર દુરેઊ॥
હાહાકાર સરુ હ જબ ક હા। તબ પ્રભુ કાેઽિપ કારમુક લી હા॥
સર િનવાિર િરપુ કે સર કાટે। તે િદ સ બિદસ ગગન મિહ પાટે॥
કાટે સર નભ મારગ ધાવિહ। જય જય ધુિન કિર ભય ઉપ વિહ॥
કહઁ લ છમન સગુ્રીવ કપીસા। કહઁ રઘુબીર કાેસલાધીસા॥
છં. કહઁ રામુ કિહ સર િનકર ધાઅે દે ખ મકર્ટ ભ જ ચલે।

સધંાિન ધનુ રઘુબંસમિન હઁ સ સર હ સર બેધે ભલે॥
સર મા લકા કર કા લકા ગિહ દં દં હ બહુ મલી।ં
કિર િધર સિર મ જનુ મનહઁુ સગં્રામ બટ પજૂન ચલી ં॥

દાે. પુિન દસકંઠ કુ્રદ્ધ હાેઇ છાઁડ◌़◌ી સ ક્ત પ્રચડં।
ચલી બભીષન સન્મખુ મનહઁુ કાલ કર દંડ॥ ૯૩॥

આવત દે ખ સ ક્તઅ ત ઘાેરા। પ્રનતાર ત ભજંન પન માેરા॥
તુરત બભીષન પાછ મેલા। સન્મખુ રામ સહેઉ સાેઇ સલેા॥
લા ગ સ ક્ત મુ છા કછુ ભઈ। પ્રભુ કૃત ખેલ સરુ હ બકલઈ॥
દે ખ બભીષન પ્રભુ શ્રમ પાયાે। ગિહ કર ગદા કુ્રદ્ધ હાેઇ ધાયાે॥
રે કુભાગ્ય સઠ મંદ કુબુદ્ધ।ે ત સરુ નર મુિન નાગ બ દ્ધે॥
સાદર સવ કહઁુ સીસ ચઢ◌़◌ાઅે। અેક અેક કે કાેિટ હ પાઅે॥
તેિહ કારન ખલ અબ લ ગ બાઁચ્યાે। અબ તવ કાલુ સીસ પર નાચ્યાે॥
રામ બમખુ સઠ ચહ સ સપંદા। અસ કિહ હને સ માઝ ઉર ગદા॥
છં. ઉર માઝ ગદા પ્રહાર ઘાેર કઠાેર લાગત મિહ પર્ યાે।

દસ બદન સાેિનત સ્ત્રવત પુિન સભંાિર ધાયાે િરસ ભર્ યાે॥
દ્વાૈ ભરે અ તબલ મ લજુદ્ધ બ દ્ધ અેકુ અેકિહ હનૈ।
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રઘુબીર બલ દિપત બભીષનુ ઘા લ નિહ તા કહઁુ ગનૈ॥
દાે. ઉમા બભીષનુ રાવનિહ સન્મખુ ચતવ િક કાઉ।

સાે અબ ભરત કાલ જ્યા શ્રીરઘુબીર પ્રભાઉ॥ ૯૪॥
દેખા શ્ર મત બભીષનુ ભાર । ધાયઉ હનૂમાન ગિર ધાર ॥
રથ તુરંગ સારથી િનપાતા। હૃદય માઝ તેિહ મારે સ લાતા॥
ઠાઢ◌़ રહા અ ત કંિપત ગાતા। ગયઉ બભીષનુ જહઁ જનત્રાતા॥
પુિન રાવન કિપ હતેઉ પચાર । ચલેઉ ગગન કિપ પૂઁછ પસાર ॥
ગિહ સ પૂઁછ કિપ સિહત ઉડ◌़◌ાના। પુિન િફિર ભરેઉ પ્રબલ હનુમાના॥
લરત અકાસ જુગલ સમ ેધા। અેકિહ અેકુ હનત કિર ક્રાેધા॥
સાેહિહ નભ છલ બલ બહુ કરહી।ં ક જલ ગિર સમુે જનુ લરહી ં॥
બુિધ બલ િન સચર પરઇ ન પાર્ યાે। તબ મા ત સતુ પ્રભુ સભંાર્ યાે॥
છં. સભંાિર શ્રીરઘુબીર ધીર પચાિર કિપ રાવનુ હ યાે।

મિહ પરત પુિન ઉિઠ લરત દેવ હ જુગલ કહઁુ જય જય ભ યાે॥
હનુમંત સકંટ દે ખ મકર્ટ ભાલુ ક્રાેધાતુર ચલે।
રન મત્ત રાવન સકલ સભુટ પ્રચડં ભજુ બલ દલમલે॥

દાે. તબ રઘુબીર પચારે ધાઅે ક સ પ્રચડં।
કિપ બલ પ્રબલ દે ખ તેિહ ક હ પ્રગટ પાષંડ॥ ૯૫॥

અંતરધાન ભયઉ છન અેકા। પુિન પ્રગટે ખલ પ અનેકા॥
રઘપુ ત કટક ભાલુ કિપ જેત।ે જહઁ તહઁ પ્રગટ દસાનન તેતે॥
દેખે કિપ હ અ મત દસસીસા। જહઁ તહઁ ભજે ભાલુ અ ક સા॥
ભાગે બાનર ધરિહ ન ધીરા। ત્રાિહ ત્રાિહ લ છમન રઘુબીરા॥
દહઁ િદ સ ધાવિહ કાેિટ હ રાવન। ગજર્િહ ઘાેર કઠાેર ભયાવન॥
ડરે સકલ સરુ ચલે પરાઈ। જય કૈ આસ તજહુ અબ ભાઈ॥
સબ સરુ જતે અેક દસકંધર। અબ બહુ ભઅે તકહુ ગિર કંદર॥
રહે બરં ચ સભંુ મુિન ગ્યાની। જ હ જ હ પ્રભુ મિહમા કછુ ની॥
છં. ના પ્રતાપ તે રહે િનભર્ય કિપ હ િરપુ માને ફુરે।

ચલે બચ લ મકર્ટ ભાલુ સકલ કૃપાલ પાિહ ભયાતુરે॥
હનુમંત અંગદ નીલ નલ અ તબલ લરત રન બાઁકુરે।
મદર્િહ દસાનન કાેિટ કાેિટ હ કપટ ભૂ ભટ અંકુરે॥

દાે. સરુ બાનર દેખે બકલ હઁસ્યાે કાેસલાધીસ।
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સ જ સારંગ અેક સર હતે સકલ દસસીસ॥ ૯૬॥
પ્રભુ છન મહઁુ માયા સબ કાટ । જ મ ર બ ઉઅ િહ તમ ફાટ ॥
રાવનુ અેકુ દે ખ સરુ હરષે। િફરે સમુન બહુ પ્રભુ પર બરષે॥
ભજુ ઉઠાઇ રઘપુ ત કિપ ફેરે। િફરે અેક અેક હ તબ ટેરે॥
પ્રભુ બલુ પાઇ ભાલુ કિપ ધાઅે। તરલ તમિક સજુંગ મિહ આઅે॥
અ તુ ત કરત દેવત હ દેખ। ભયઉઁ અેક મ ઇ હ કે લખે॥
સઠહુ સદા તુ હ માેર મરાયલ। અસ કિહ કાેઽિપ ગગન પર ધાયલ॥
હાહાકાર કરત સરુ ભાગે। ખલહુ હુ કહઁ માેર આગે॥
દે ખ બકલ સરુ અંગદ ધાયાે। કૂિદ ચરન ગિહ ભૂ મ ગરાયાે॥
છં. ગિહ ભૂ મ પાર્ યાે લાત માર્ યાે બા લસતુ પ્રભુ પિહ ગયાે।

સભંાિર ઉિઠ દસકંઠ ઘાેર કઠાેર રવ ગજર્ત ભયાે॥
કિર દાપ ચાપ ચઢ◌़◌ાઇ દસ સધંાિન સર બહુ બરષઈ।
િકઅે સકલ ભટ ઘાયલ ભયાકુલ દે ખ િનજ બલ હરષઈ॥

દાે. તબ રઘપુ ત રાવન કે સીસ ભુ સર ચાપ।
કાટે બહુત બઢ◌़◌ે પુિન જ મ તીરથ કર પાપ। ૯૭॥

સર ભજુ બાઢ◌़િ◌ દે ખ િરપુ કેર । ભાલુ કિપ હ િરસ ભઈ ઘનેર ॥
મરત ન મૂઢ◌़ કટેઉ ભજુ સીસા। ધાઅે કાેઽિપ ભાલુ ભટ ક સા॥
બા લતનય મા ત નલ નીલા। બાનરરાજ દુ બદ બલસીલા॥
બટપ મહીધર કરિહ પ્રહારા। સાેઇ ગિર ત ગિહ કિપ હ સાે મારા॥
અેક નખ હ િરપુ બપષુ બદાર । ભા ગ ચલિહ અેક લાત હ માર ॥
તબ નલ નીલ સર હ ચઢ◌़િ◌ ગયઊ। નખ હ લલાર બદારત ભયઊ॥
િધર દે ખ બષાદ ઉર ભાર । ત હિહ ધરન કહઁુ ભુ પસાર ॥
ગહે ન િહ કર હ પર િફરહી।ં જનુ જુગ મધપુ કમલ બન ચરહી ં॥
કાેઽિપ કૂિદ દ્વાૈ ધરે સ બહાેર । મિહ પટકત ભજે ભુ મરાેર ॥
પુિન સકાપે દસ ધનુ કર લી હે। સર હ માિર ઘાયલ કિપ ક હે॥
હનુમદાિદ મુ છત કિર બંદર। પાઇ પ્રદાષે હરષ દસકંધર॥
મુ છત દે ખ સકલ કિપ બીરા। મવંત ધાયઉ રનધીરા॥
સગં ભાલુ ભૂધર ત ધાર । મારન લગે પચાિર પચાર ॥
ભયઉ કુ્રદ્ધ રાવન બલવાના। ગિહ પદ મિહ પટકઇ ભટ નાના॥
દે ખ ભાલપુ ત િનજ દલ ઘાતા। કાેઽિપ માઝ ઉર મારે સ લાતા॥
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છં. ઉર લાત ઘાત પ્રચડં લાગત બકલ રથ તે મિહ પરા।
ગિહ ભાલુ બીસહઁુ કર મનહઁુ કમલ હ બસે િન સ મધુકરા॥
મુ છત બલાેિક બહાેિર પદ હ ત ભાલપુ ત પ્રભુ પિહ ગયાૈ।
િન સ િન સ્યંદન ઘા લ તેિહ તબ સતૂ જતનુ કરત ભયાે॥

દાે. મુ છા બગત ભાલુ કિપ સબઆઅે પ્રભુ પાસ।
િન સચર સકલ રાવનિહ ઘેિર રહે અ ત ત્રાસ॥ ૯૮॥
માસપારાયણ, છ બીસવાઁ િવશ્રામ

તેહી િન સ સીતા પિહ ઈ। િત્રજટા કિહ સબ કથા સનુાઈ॥
સર ભજુ બાઢ◌़િ◌ સનુત િરપુ કેર । સીતા ઉર ભઇ ત્રાસ ઘનેર ॥
મખુ મલીન ઉપ મન ચતા। િત્રજટા સન બાેલી તબ સીતા॥
હાેઇિહ કહા કહ સ િકન માતા। કેિહ બિધ મિરિહ બ વ દુખદાતા॥
રઘપુ ત સર સર કટેહઁુ ન મરઈ। બિધ બપર ત ચિરત સબ કરઈ॥
માેર અભાગ્ય જઆવતઆેહી। જેિહ હાૈ હિર પદ કમલ બછાેહી॥
જેિહ કૃત કપટ કનક ગ ઝૂઠા। અજહઁુ સાે દૈવ માેિહ પર ઠા॥
જેિહ બિધ માેિહ દુખ દુસહ સહાઅે। લ છમન કહઁુ કટુ બચન કહાઅે॥
રઘપુ ત બરહ સ બષ સર ભાર । તિક તિક માર બાર બહુ માર ॥
અૈસહઁુે દુખ ે રાખ મમ પ્રાના। સાેઇ બિધ તાિહ જઆવ નઆના॥
બહુ બિધ કર બલાપ નક । કિર કિર સરુ ત કૃપાિનધાન ક ॥
કહ િત્રજટા સનુુ રાજકુમાર । ઉર સર લાગત મરઇ સરુાર ॥
પ્રભુ તાતે ઉર હતઇ ન તેહી। અેિહ કે હૃદયઁ બસ ત બૈદેહી॥
છં. અેિહ કે હૃદયઁ બસ નક નક ઉર મમ બાસ હૈ।

મમ ઉદર ભુઅન અનેક લાગત બાન સબ કર નાસ હૈ॥
સિુન બચન હરષ બષાદ મન અ ત દે ખ પુિન િત્રજટાઁ કહા।
અબ મિરિહ િરપુ અેિહ બિધ સનુિહ સુદંિર તજિહ સસંય મહા॥

દાે. કાટત સર હાેઇિહ બકલ છુિટ ઇિહ તવ યાન।
તબ રાવનિહ હૃદય મહઁુ મિરહિહ રામુ સુ ન॥ ૯૯॥

અસ કિહ બહુત ભાઁ ત સમુઝાઈ। પુિન િત્રજટા િનજ ભવન સધાઈ॥
રામ સભુાઉ સુ મિર બૈદેહી। ઉપ બરહ બથા અ ત તેહી॥
િન સિહ સ સિહ િનદ ત બહુ ભાઁતી। જુગ સમ ભઈ સરા ત ન રાતી॥
કર ત બલાપ મનિહ મન ભાર । રામ બરહઁ નક દુખાર ॥
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જબ અ ત ભયઉ બરહ ઉર દાહૂ। ફરકેઉ બામ નયન અ બાહૂ॥
સગનુ બચાિર ધર મન ધીરા। અબ મ લહિહ કૃપાલ રઘુબીરા॥
ઇહાઁ અધર્િન સ રાવનુ ગા। િનજ સાર થ સન ખીઝન લાગા॥
સઠ રનભૂ મ છડ◌़◌ાઇ સ માેહી। િધગ િધગ અધમ મંદમ ત તાેહી॥
તેિહ પદ ગિહ બહુ બિધ સમુઝાવા। ભાૈ ભઅ રથ ચઢ◌़િ◌ પુિન ધાવા॥
સિુન આગવનુ દસાનન કેરા। કિપ દલ ખરભર ભયઉ ઘનેરા॥
જહઁ તહઁ ભૂધર બટપ ઉપાર । ધાઅે કટકટાઇ ભટ ભાર ॥
છં. ધાઅે ે મકર્ટ બકટ ભાલુ કરાલ કર ભૂધર ધરા।

અ ત કાપે કરિહ પ્રહાર મારત ભ જ ચલે રજનીચરા॥
બચલાઇ દલ બલવંત ક સ હ ઘેિર પુિન રાવનુ લયાે।
ચહઁુ િદ સ ચપેટ હ માિર નખ હ બદાિર તનુ બ્યાકુલ િકયાે॥

દાે. દે ખ મહા મકર્ટ પ્રબલ રાવન ક હ બચાર।
અંતરિહત હાેઇ િન મષ મહઁુ કૃત માયા બ તાર॥ ૧૦૦॥

છં. જબ ક હ તેિહ પાષંડ। ભઅે પ્રગટ જંતુ પ્રચડં॥
બેતાલ ભૂત િપસાચ। કર ધર ધનુ નારાચ॥ ૧॥
ે ગિન ગહ કરબાલ। અેક હાથ મનજુ કપાલ॥

કિર સદ્ય સાેિનત પાન। નાચિહ કરિહ બહુ ગાન॥ ૨॥
ધ મા બાેલિહ ઘાેર। રિહ પૂિર ધુિન ચહઁુ આેર॥
મખુ બાઇ ધાવિહ ખાન। તબ લગે ક સ પરાન॥ ૩॥
જહઁ િહ મકર્ટ ભા ગ। તહઁ બરત દેખિહ આ ગ॥
ભઅે બકલ બાનર ભાલુ। પુિન લાગ બરષૈ બાલુ॥ ૪॥
જહઁ તહઁ થિકત કિર ક સ। ગજઉ બહુિર દસસીસ॥
લ છમન કપીસ સમેત। ભઅે સકલ બીર અચેત॥ ૫॥
હા રામ હા રઘનુાથ। કિહ સભુટ મીજિહ હાથ॥
અેિહ બિધ સકલ બલ તાેિર। તેિહ ક હ કપટ બહાેિર॥ ૬॥
પ્રગટે સ બપુલ હનુમાન। ધાઅે ગહે પાષાન॥
ત હ રામુ ઘેરે ઇ। ચહઁુ િદ સ બ થ બનાઇ॥ ૭॥
મારહુ ધરહુ જિન ઇ। કટકટિહ પૂઁછ ઉઠાઇ॥
દહઁ િદ સ લઁગૂર બરાજ। તેિહ મ ય કાેસલરાજ॥ ૮॥
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છં. તેિહ મ ય કાેસલરાજ સુદંર સ્યામ તન સાેભા લહી।
જનુ ઇંદ્રધનષુ અનેક ક બર બાિર તુંગ તમાલહી॥
પ્રભુ દે ખ હરષ બષાદ ઉર સરુ બદત જય જય જય કર ।
રઘુબીર અેકિહ તીર કાેઽિપ િનમષે મહઁુ માયા હર ॥ ૧॥
માયા બગત કિપ ભાલુ હરષે બટપ ગિર ગિહ સબ િફરે।
સર િનકર છાડ◌़◌ે રામ રાવન બાહુ સર પુિન મિહ ગરે॥
શ્રીરામ રાવન સમર ચિરત અનેક ક પ ે ગાવહી।ં
સત સષે સારદ િનગમ ક બ તેઉ તદિપ પાર ન પાવહી ં॥ ૨॥

દાે. તાકે ગનુ ગન કછુ કહે જડ◌़મ ત તુલસીદાસ।
જ મ િનજ બલ અનુ પ તે માછ ઉડ◌़ઇ અકાસ॥ ૧૦૧(ક)॥

કાટે સર ભજુ બાર બહુ મરત ન ભટ લંકેસ।
પ્રભુ ક્ર ડ◌़ત સરુ સદ્ધ મુિન બ્યાકુલ દે ખ કલેસ॥ ૧૦૧(ખ)॥

કાટત બઢ◌़િહ સીસ સમુદાઈ। જ મ પ્ર ત લાભ લાેભ અિધકાઈ॥
મરઇ ન િરપુ શ્રમ ભયઉ બસષેા। રામ બભીષન તન તબ દેખા॥
ઉમા કાલ મર ક ં ઈછા। સાે પ્રભુ જન કર પ્રી ત પર છા॥
સનુુ સરબગ્ય ચરાચર નાયક। પ્રનતપાલ સરુ મુિન સખુદાયક॥
ના ભકંુડ િપયષૂ બસ યાક। નાથ જઅત રાવનુ બલ તાક॥
સનુત બભીષન બચન કૃપાલા। હર ષ ગહે કર બાન કરાલા॥
અસભુ હાને લાગે તબ નાના। રાવેિહ ખર કાલ બહુ વાના॥
બાેલિહ ખગ જગઆર ત હેતૂ। પ્રગટ ભઅે નભ જહઁ તહઁ કેતૂ॥
દસ િદ સ દાહ હાને અ ત લાગા। ભયઉ પરબ બનુ ર બ ઉપરાગા॥
મંદાેદિર ઉર કંપ ત ભાર । પ્ર તમા સ્ત્રવિહ નયન મગ બાર ॥
છં. પ્ર તમા દિહ પ બપાત નભ અ ત બાત બહ ડાેલ ત મહી।

બરષિહ બલાહક િધર કચ રજ અસભુ અ ત સક કાે કહી॥
ઉતપાત અ મત બલાેિક નભ સરુ બકલ બાેલિહ જય જઅે।
સરુ સભય િન કૃપાલ રઘપુ ત ચાપ સર ેરત ભઅે॥

દાે. ખૈ ચ સરાસન શ્રવન લ ગ છાડ◌़◌ે સર અેકતીસ।
રઘનુાયક સાયક ચલે માનહઁુ કાલ ફનીસ॥ ૧૦૨॥

સાયક અેક ના ભ સર સાષેા। અપર લગે ભજુ સર કિર રાષેા॥
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લૈ સર બાહુ ચલે નારાચા। સર ભજુ હીન ં ડ મિહ નાચા॥
ધરિન ધસઇ ધર ધાવ પ્રચડંા। તબ સર હ ત પ્રભુ કૃત દુઇ ખંડા॥
ગજઉ મરત ઘાેર રવ ભાર । કહાઁ રામુ રન હતા પચાર ॥
ડાેલી ભૂ મ ગરત દસકંધર। છુ ભત સધુ સિર િદગ્ગજ ભૂધર॥
ધરિન પરેઉ દ્વાૈ ખંડ બઢ◌़◌ાઈ। ચાિપ ભાલુ મકર્ટ સમુદાઈ॥
મંદાેદિર આગ ભજુ સીસા। ધિર સર ચલે જહાઁ જગદ સા॥
પ્ર બસે સબ િનષંગ મહુ ઈ। દે ખ સરુ હ દંુદુભી ં બ ઈ॥
તાસુ તજે સમાન પ્રભુ આનન। હરષે દે ખ સભંુ ચતુરાનન॥
જય જય ધુિન પૂર બ્રહ્મડંા। જય રઘુબીર પ્રબલ ભજુદંડા॥
બરષિહ સમુન દેવ મુિન દંા। જય કૃપાલ જય જય ત મુકંુદા॥
છં. જય કૃપા કંદ મુકંદ દં્વદ હરન સરન સખુપ્રદ પ્રભાે।

ખલ દલ બદારન પરમ કારન કા નીક સદા બભાે॥
સરુ સમુન બરષિહ હરષ સકુંલ બાજ દંુદુ ભ ગહગહી।
સગં્રામ અંગન રામ અંગ અનંગ બહુ સાેભા લહી॥
સર જટા મુકુટ પ્રસનૂ બચ બચ અ ત મનાેહર રાજહી।ં
જનુ નીલ ગિર પર તડ◌़િ◌ત પટલ સમેત ઉડ◌़◌ુગન ભ્રાજહી ં॥
ભજુદંડ સર કાેદંડ ફેરત િધર કન તન અ ત બન।ે
જનુ રાયમનુી ં તમાલ પર બૈઠ ં બપુલ સખુ આપને॥

દાે. કૃપાદૃ ષ્ટ કિર પ્રભુ અભય િકઅે સરુ દં।
ભાલુ ક સ સબ હરષે જય સખુ ધામ મુકંદ॥ ૧૦૩॥

પ ત સર દેખત મંદાેદર । મુ છત બકલ ધરિન ખ સ પર ॥
જુબ ત દં રાવેત ઉિઠ ધાઈં। તેિહ ઉઠાઇ રાવન પિહ આઈ॥
પ ત ગ ત દે ખ તે કરિહ પુકારા। છૂટે કચ નિહ બપષુ સઁભારા॥
ઉર તાડ◌़ના કરિહ બિધ નાના। રાવેત કરિહ પ્રતાપ બખાના॥
તવ બલ નાથ ડાેલ િનત ધરની। તજે હીન પાવક સ સ તરની॥
સષે કમઠ સિહ સકિહ ન ભારા। સાે તનુ ભૂ મ પરેઉ ભિર છારા॥
બ ન કુબેર સરેુસ સમીરા। રન સન્મખુ ધિર કાહઁુ ન ધીરા॥
ભજુબલ જતેહુ કાલ જમ સાઈં।આજુ પરેહુ અનાથ ક નાઈં॥
જગત બિદત તુ હાર પ્રભુતાઈ। સતુ પિરજન બલ બરિન ન ઈ॥
રામ બમખુ અસ હાલ તુ હારા। રહા ન કાેઉ કુલ રાવેિનહારા॥
તવ બસ બિધ પ્રપંચ સબ નાથા। સભય િદ સપ િનત નાવિહ માથા॥
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અબ તવ સર ભજુ જંબુક ખાહી।ં રામ બમખુ યહ અનુ ચત નાહી ં॥
કાલ બબસ પ ત કહા ન માના। અગ જગ નાથુ મનજુ કિર ના॥
છં. યાે મનજુ કિર દનજુ કાનન દહન પાવક હિર વયં।

જેિહ નમત સવ બ્રહ્માિદ સરુ િપય ભજેહુ નિહ ક નામયં॥
આજન્મ તે પરદ્રાેહ રત પાપાૈઘમય તવ તનુ અયં।
તુ હહૂ િદયાે િનજ ધામ રામ નમા મ બ્રહ્મ િનરામયં॥

દાે. અહહ નાથ રઘનુાથ સમ કૃપા સધુ નિહ આન।
ે ગ દં દુલર્ભ ગ ત તાેિહ દ હ ભગવાન॥ ૧૦૪॥

મંદાેદર બચન સિુન કાના। સરુ મુિન સદ્ધ સબ હ સખુ માના॥
અજ મહેસ નારદ સનકાદ । જે મુિનબર પરમારથબાદ ॥
ભિર લાેચન રઘપુ તિહ િનહાર । પ્રેમ મગન સબ ભઅે સખુાર ॥
દન કરત દેખી ં સબ નાર । ગયઉ બભીષનુ મન દુખ ભાર ॥
બંધુ દસા બલાેિક દુખ ક હા। તબ પ્રભુ અનજુિહ આયસુ દ હા॥
લ છમન તેિહ બહુ બિધ સમુઝાયાે। બહુિર બભીષન પ્રભુ પિહ આયાે॥
કૃપાદૃ ષ્ટ પ્રભુ તાિહ બલાેકા। કરહુ િક્રયા પિરહિર સબ સાેકા॥
ક હ િક્રયા પ્રભુ આયસુ માની। બિધવત દેસ કાલ જયઁ ની॥
દાે. મંદાેદર આિદ સબ દેઇ તલાજં લ તાિહ।

ભવન ગઈ રઘપુ ત ગનુ ગન બરનત મન માિહ॥ ૧૦૫॥
આઇ બભીષન પુિન સ નાયાે। કૃપા સધુ તબ અનજુ બાેલાયાે॥
તુ હ કપીસ અંગદ નલ નીલા। મવંત મા ત નયસીલા॥
સબ મ લ હુ બભીષન સાથા। સારેહુ તલક કહેઉ રઘનુાથા॥
િપતા બચન મ નગર નઆવઉઁ।આપુ સિરસ કિપ અનજુ પઠાવઉઁ॥
તુરત ચલે કિપ સિુન પ્રભુ બચના। ક હી ઇ તલક ક રચના॥
સાદર સહાસન બૈઠાર । તલક સાિર અ તુ ત અનુસાર ॥
ેિર પાિન સબહી ં સર નાઅે। સિહત બભીષન પ્રભુ પિહ આઅે॥

તબ રઘુબીર બાે લ કિપ લી હે। કિહ પ્રય બચન સખુી સબ ક હે॥
છં. િકઅે સખુી કિહ બાની સધુા સમ બલ તુ હાર િરપુ હયાે।

પાયાે બભીષન રાજ તહઁુ પુર જસુ તુ હારાે િનત નયાે॥
માેિહ સિહત સભુ ક ર ત તુ હાર પરમ પ્રી ત ે ગાઇહ।
સસંાર સધુ અપાર પાર પ્રયાસ બનુ નર પાઇહ॥
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દાે. પ્રભુ કે બચન શ્રવન સિુન નિહ અઘાિહ કિપ પુજં।
બાર બાર સર નાવિહ ગહિહ સકલ પદ કંજ॥ ૧૦૬॥

પુિન પ્રભુ બાે લ લયઉ હનુમાના। લંકા હુ કહેઉ ભગવાના॥
સમાચાર નિકિહ સનુાવહુ। તાસુ કુસલ લૈ તુ હ ચ લઆવહુ॥
તબ હનુમંત નગર મહઁુ આઅે। સિુન િન સચર િનસાચર ધાઅે॥
બહુ પ્રકાર ત હ પૂ ક હી। જનકસતુા દેખાઇ પુિન દ હી॥
દૂરિહ તે પ્રનામ કિપ ક હા। રઘપુ ત દૂત નક ં ચી હા॥
કહહુ તાત પ્રભુ કૃપાિનકેતા। કુસલ અનજુ કિપ સને સમેતા॥
સબ બિધ કુસલ કાેસલાધીસા। માતુ સમર ત્યાે દસસીસા॥
અ બચલ રાજુ બભીષન પાયાે। સિુન કિપ બચન હરષ ઉર છાયાે॥
છં. અ ત હરષ મન તન પુલક લાેચન સજલ કહ પુિન પુિન રમા।

કા દેઉઁ તાેિહ ત્રેલાેક મહઁુ કિપ િકમિપ નિહ બાની સમા॥
સનુુ માતુ મ પાયાે અ ખલ જગ રાજુ આજુ ન સસંયં।
રન ત િરપુદલ બંધુ જુત પસ્યા મ રામમનામયં॥

દાે. સનુુ સતુ સદગનુ સકલ તવ હૃદયઁ બસહઁુ હનુમંત।
સાનુકૂલ કાેસલપ ત રહહઁુ સમેત અનંત॥ ૧૦૭॥

અબ સાેઇ જતન કરહુ તુ હ તાતા। દેખા નયન સ્યામ દુ ગાતા॥
તબ હનુમાન રામ પિહ ઈ। જનકસતુા કૈ કુસલ સનુાઈ॥
સિુન સદેંસુ ભાનુકુલભષૂન। બાે લ લઅે જુબરાજ બભીષન॥
મા તસતુ કે સગં સધાવહુ। સાદર જનકસતુિહ લૈ આવહુ॥
તુરતિહ સકલ ગઅે જહઁ સીતા। સવેિહ સબ િન સચર ં બનીતા॥
બે ગ બભીષન ત હિહ સખાયાે। ત હ બહુ બિધ મ જન કરવાયાે॥
બહુ પ્રકાર ભષૂન પિહરાઅે। સ બકા ચર સા જ પુિન લ્યાઅે॥
તા પર હર ષ ચઢ◌़◌ી બૈદેહી। સુ મિર રામ સખુધામ સનેહી॥
બેતપાિન રચ્છક ચહઁુ પાસા। ચલે સકલ મન પરમ હુલાસા॥
દેખન ભાલુ ક સ સબઆઅે। રચ્છક કાેઽિપ િનવારન ધાઅે॥
કહ રઘુબીર કહા મમ માનહુ। સીતિહ સખા પયાદ આનહુ॥
દેખહઁુ કિપ જનની ક નાઈં। બહ સ કહા રઘનુાથ ગાેસાઈ॥
સિુન પ્રભુ બચન ભાલુ કિપ હરષે। નભ તે સરુ હ સમુન બહુ બરષે॥
સીતા પ્રથમ અનલ મહઁુ રાખી। પ્રગટ ક હ ચહ અંતર સાખી॥
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દાે. તેિહ કારન ક નાિનિધ કહે કછુક દુબાર્દ।
સનુત તુધાની ં સબ લાગી ં કરૈ બષાદ॥ ૧૦૮॥

પ્રભુ કે બચન સીસ ધિર સીતા। બાેલી મન ક્રમ બચન પનુીતા॥
લ છમન હાેહુ ધરમ કે નેગી। પાવક પ્રગટ કરહુ તુ હ બેગી॥
સિુન લ છમન સીતા કૈ બાની। બરહ બબેક ધરમ િન ત સાની॥
લાેચન સજલ ેિર કર દાેઊ। પ્રભુ સન કછુ કિહ સકત નઆેઊ॥
દે ખ રામ ખ લ છમન ધાઅે। પાવક પ્રગિટ કાઠ બહુ લાઅે॥
પાવક પ્રબલ દે ખ બૈદેહી। હૃદયઁ હરષ નિહ ભય કછુ તેહી॥
મન બચ ક્રમ મમ ઉર માહી।ં ત જ રઘુબીર આન ગ ત નાહી ં॥

તાૈ કૃસાનુ સબ કૈ ગ ત ના। માે કહઁુ હાેઉ શ્રીખંડ સમાના॥
છં. શ્રીખંડ સમ પાવક પ્રબેસ િકયાે સુ મિર પ્રભુ મૈ થલી।

જય કાેસલેસ મહેસ બંિદત ચરન ર ત અ ત િનમર્લી॥
પ્ર ત બબ અ લાૈિકક કલંક પ્રચડં પાવક મહઁુ જરે।
પ્રભુ ચિરત કાહઁુ ન લખે નભ સરુ સદ્ધ મુિન દેખિહ ખરે॥ ૧॥
ધિર પ પાવક પાિન ગિહ શ્રી સત્ય શ્રુ ત જગ બિદત ે।
જ મ છ રસાગર ઇંિદરા રામિહ સમપ આિન સાે॥
સાે રામ બામ બભાગ રાજ ત ચર અ ત સાેભા ભલી।
નવ નીલ નીરજ િનકટ માનહઁુ કનક પંકજ ક કલી॥ ૨॥

દાે. બરષિહ સમુન હર ષ સનુ બાજિહ ગગન િનસાન।
ગાવિહ િકનર સરુબધૂ નાચિહ ચઢ◌़◌ીં બમાન॥ ૧૦૯(ક)॥
જનકસતુા સમેત પ્રભુ સાેભા અ મત અપાર।
દે ખ ભાલુ કિપ હરષે જય રઘપુ ત સખુ સાર॥ ૧૦૯(ખ)॥

તબ રઘપુ ત અનુસાસન પાઈ। માત લ ચલેઉ ચરન સ નાઈ॥
આઅે દેવ સદા વારથી। બચન કહિહ જનુ પરમારથી॥
દ ન બંધુ દયાલ રઘુરાયા। દેવ ક હ દેવ હ પર દાયા॥
બ વ દ્રાેહ રત યહ ખલ કામી। િનજ અઘ ગયઉ કુમારગગામી॥
તુ હ સમ પ બ્રહ્મઅ બનાસી। સદા અેકરસ સહજ ઉદાસી॥
અકલ અગનુ અજ અનઘ અનામય। અ જત અમાેઘસ ક્ત ક નામય॥
મીન કમઠ સકૂર નરહર । બામન પરસરુામ બપુ ધર ॥
જબ જબ નાથ સરુ હ દુખુ પાયાે। નાના તનુ ધિર તુ હઇઁ નસાયાે॥
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યહ ખલ મ લન સદા સરુદ્રાેહી। કામ લાેભ મદ રત અ ત કાેહી॥
અધમ સરાેમિન તવ પદ પાવા। યહ હમરે મન બસમયઆવા॥
હમ દેવતા પરમ અિધકાર । વારથ રત પ્રભુ ભગ ત બસાર ॥
ભવ પ્રબાહઁ સતંત હમ પરે। અબ પ્રભુ પાિહ સરન અનુસરે॥
દાે. કિર બનતી સરુ સદ્ધ સબ રહે જહઁ તહઁ કર ેિર।

અ ત સપ્રેમ તન પુલિક બિધ અ તુ ત કરત બહાેિર॥ ૧૧૦॥
છં. જય રામ સદા સખુધામ હરે। રઘનુાયક સાયક ચાપ ધરે॥

ભવ બારન દારન સહ પ્રભાે। ગનુ સાગર નાગર નાથ બભાે॥
તન કામ અનેક અનપૂ છબી। ગનુ ગાવત સદ્ધ મનુીદં્ર કબી॥
જસુ પાવન રાવન નાગ મહા। ખગનાથ જથા કિર કાપે ગહા॥
જન રંજન ભજંન સાેક ભયં। ગતક્રાેધ સદા પ્રભુ બાેધમયં॥
અવતાર ઉદાર અપાર ગનંુ। મિહ ભાર બભજંન ગ્યાનઘનં॥
અજબ્યાપકમેકમનાિદ સદા। ક નાકર રામ નમા મ મુદા॥
રઘુબંસ બભષૂન દૂષન હા। કૃત ભપૂ બભીષન દ ન રહા॥
ગનુ ગ્યાન િનધાન અમાન અજં। િનત રામ નમા મ બભું બરજં॥
ભજુદંડ પ્રચડં પ્રતાપ બલં। ખલ દં િનકંદ મહા કુસલં॥
બનુ કારન દ ન દયાલ િહતં। છ બ ધામ નમા મ રમા સિહતં॥
ભવ તારન કારન કાજ પરં। મન સભંવ દા ન દાષે હરં॥
સર ચાપ મનાેહર ત્રાને ધરં। જર ન લાેચન ભપૂબરં॥
સખુ મંિદર સુદંર શ્રીરમનં। મદ માર મુધા મમતા સમનં॥
અનવદ્ય અખંડ ન ગાેચર ગાે। સબ પ સદા સબ હાેઇ ન ગાે॥
ઇ ત બેદ બદં ત ન દંતકથા। ર બઆતપ ભન્નમ ભન્ન જથા॥
કૃતકૃત્ય બભાે સબ બાનર અે। િનરખં ત તવાનન સાદર અે॥
િધગ વન દેવ સર ર હરે। તવ ભ ક્ત બના ભવ ભૂ લ પરે॥
અબ દ ન દયાલ દયા કિરઅૈ। મ ત માેિર બભેદકર હિરઅૈ॥
જેિહ તે બપર ત િક્રયા કિરઅૈ। દુખ સાે સખુ માિન સખુી ચિરઅૈ॥
ખલ ખંડન મંડન ર ય છમા। પદ પંકજ સિેવત સભંુ ઉમા॥
પ નાયક દે બરદાન મદં। ચરનાંબુજ પ્રેમ સદા સભુદં॥

દાે. બનય ક હ ચતુરાનન પ્રેમ પુલક અ ત ગાત।
સાેભા સધુ બલાેકત લાેચન નહી ં અઘાત॥ ૧૧૧॥
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તેિહ અવસર દસરથ તહઁ આઅે। તનય બલાેિક નયન જલ છાઅે॥
અનજુ સિહત પ્રભુ બંદન ક હા।આસરબાદ િપતાઁ તબ દ હા॥
તાત સકલ તવ પુ ય પ્રભાઊ। ત્યા અજય િનસાચર રાઊ॥
સિુન સતુ બચન પ્રી ત અ ત બાઢ◌़◌ી। નયન સ લલ રાેમાવ લ ઠાઢ◌़◌ી॥
રઘપુ ત પ્રથમ પ્રેમ અનુમાના। ચતઇ િપતિહ દ હેઉ દૃઢ◌़ ગ્યાના॥
તાતે ઉમા માેચ્છ નિહ પાયાે। દસરથ ભેદ ભગ ત મન લાયાે॥
સગનુાપેાસક માેચ્છ ન લેહી।ં ત હ કહઁુ રામ ભગ ત િનજ દેહી ં॥
બાર બાર કિર પ્રભુિહ પ્રનામા। દસરથ હર ષ ગઅે સરુધામા॥
દાે. અનજુ નક સિહત પ્રભુ કુસલ કાેસલાધીસ।

સાેભા દે ખ હર ષ મન અ તુ ત કર સરુ ઈસ॥ ૧૧૨॥
છં. જય રામ સાેભા ધામ। દાયક પ્રનત બશ્રામ॥

ત ત્રાને બર સર ચાપ। ભજુદંડ પ્રબલ પ્રતાપ॥ ૧॥
જય દૂષનાિર ખરાિર। મદર્ન િનસાચર ધાિર॥
યહ દુષ્ટ મારેઉ નાથ। ભઅે દેવ સકલ સનાથ॥ ૨॥
જય હરન ધરની ભાર। મિહમા ઉદાર અપાર॥
જય રાવનાિર કૃપાલ। િકઅે તુધાન બહાલ॥ ૩॥
લંકેસ અ ત બલ ગબર્। િકઅે બસ્ય સરુ ગંધબર્॥
મુિન સદ્ધ નર ખગ નાગ। હિઠ પંથ સબ ક લાગ॥ ૪॥
પરદ્રાેહ રત અ ત દુષ્ટ। પાયાે સાે ફલુ પાિપષ્ટ॥
અબ સનુહુ દ ન દયાલ। રા વ નયન બસાલ॥ ૫॥
માેિહ રહા અ ત અ ભમાન। નિહ કાેઉ માેિહ સમાન॥
અબ દે ખ પ્રભુ પદ કંજ। ગત માન પ્રદ દુખ પુજં॥ ૬॥
કાેઉ બ્રહ્મ િનગુર્ન યાવ। અબ્યક્ત જેિહ શ્રુ ત ગાવ॥
માેિહ ભાવ કાેસલ ભપૂ। શ્રીરામ સગનુ સ પ॥ ૭॥
બૈદેિહ અનજુ સમેત। મમ હૃદયઁ કરહુ િનકેત॥
માેિહ િનઅે િનજ દાસ। દે ભ ક્ત રમાિનવાસ॥ ૮॥
દે ભ ક્ત રમાિનવાસ ત્રાસ હરન સરન સખુદાયકં।
સખુ ધામ રામ નમા મ કામ અનેક છ બ રઘનુાયકં॥
સરુ દં રંજન દં્વદ ભજંન મનજુ તનુ અતુ લતબલં।
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બ્રહ્માિદ સકંર સબે્ય રામ નમા મ ક ના કાેમલં॥
દાે. અબ કિર કૃપા બલાેિક માેિહ આયસુ દેહુ કૃપાલ।

કાહ કરા સિુન પ્રય બચન બાેલે દ નદયાલ॥ ૧૧૩॥
સનુુ સરુપ ત કિપ ભાલુ હમારે। પરે ભૂ મ િનસચર હ જે મારે॥
મમ િહત લા ગ તજે ઇ હ પ્રાના। સકલ જઆઉ સરેુસ સુ ના॥
સનુુ ખગેસ પ્રભુ કૈ યહ બાની। અ ત અગાધ નિહ મુિન ગ્યાની॥
પ્રભુ સક િત્રભુઅન માિર જઆઈ। કેવલ સક્રિહ દ હ બડ◌़◌ાઈ॥
સધુા બર ષ કિપ ભાલુ જઆઅ।ે હર ષ ઉઠે સબ પ્રભુ પિહ આઅે॥
સધુા ષ્ટ ભૈ દુહુ દલ ઊપર। જઅે ભાલુ કિપ નિહ રજનીચર॥
રામાકાર ભઅે ત હ કે મન। મુક્ત ભઅે છૂટે ભવ બંધન॥
સરુ અં સક સબ કિપ અ ર છા। જઅે સકલ રઘપુ ત ક ં ઈછા॥
રામ સિરસ કાે દ ન િહતકાર । ક હે મુકુત િનસાચર ઝાર ॥
ખલ મલ ધામ કામ રત રાવન। ગ ત પાઈ ે મુિનબર પાવ ન॥
દાે. સમુન બર ષ સબ સરુ ચલે ચઢ◌़િ◌ ચઢ◌़િ◌ ચર બમાન।

દે ખ સઅુવસ પ્રભુ પિહ આયઉ સભંુ સુ ન॥ ૧૧૪(ક)॥
પરમ પ્રી ત કર ેિર જુગ ન લન નયન ભિર બાિર।
પુલિકત તન ગદગદ ગરાઁ બનય કરત િત્રપુરાિર॥ ૧૧૪(ખ)॥

છં. મામ ભરક્ષય રઘુકુલ નાયક। ત બર ચાપ ચર કર સાયક॥
માેહ મહા ઘન પટલ પ્રભંજન। સસંય બિપન અનલ સરુ રંજન॥ ૧॥
અગનુ સગનુ ગનુ મંિદર સુદંર। ભ્રમ તમ પ્રબલ પ્રતાપ િદવાકર॥
કામ ક્રાેધ મદ ગજ પંચાનન। બસહુ િનરંતર જન મન કાનન॥ ૨॥
બષય મનાેરથ પુજં કંજ બન। પ્રબલ તષુાર ઉદાર પાર મન॥
ભવ બાિરિધ મંદર પરમં દર। બારય તારય સં ત દુ તર॥ ૩॥
સ્યામ ગાત રા વ બલાેચન। દ ન બંધુ પ્રનતાર ત માેચન॥
અનજુ નક સિહત િનરંતર। બસહુ રામ પ મમ ઉર અંતર॥ ૪॥
મુિન રંજન મિહ મંડલ મંડન। તુલ સદાસ પ્રભુ ત્રાસ બખંડન॥ ૫॥

દાે. નાથ જબિહ કાેસલપુર ં હાેઇિહ તલક તુ હાર।
કૃપા સધુ મ આઉબ દેખન ચિરત ઉદાર॥ ૧૧૫॥
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કિર બનતી જબ સભંુ સધાઅે। તબ પ્રભુ િનકટ બભીષનુ આઅે॥
નાઇ ચરન સ કહ દુ બાની। બનય સનુહુ પ્રભુ સારઁગપાની॥
સકુલ સદલ પ્રભુ રાવન માર્ યાે। પાવન જસ િત્રભવુન બ તાર્ યાે॥
દ ન મલીન હીન મ ત તી। માે પર કૃપા ક હ બહુ ભાઁતી॥
અબ જન ગ્ હ પનુીત પ્રભુ ક જે। મ જનુ કિરઅ સમર શ્રમ છ જે॥
દે ખ કાેસ મંિદર સપંદા। દેહુ કૃપાલ કિપ હ કહઁુ મુદા॥
સબ બિધ નાથ માેિહ અપનાઇઅ। પુિન માેિહ સિહત અવધપુર ઇઅ॥
સનુત બચન દુ દ નદયાલા। સજલ ભઅે દ્વાૈ નયન બસાલા॥
દાે. તાેર કાેસ ગ્ હ માેર સબ સત્ય બચન સનુુ ભ્રાત।

ભરત દસા સુ મરત માેિહ િન મષ ક પ સમ ત॥ ૧૧૬(ક)॥
તાપસ બેષ ગાત કૃસ જપત િનરંતર માેિહ।
દેખા બે ગ સાે જતનુ ક સખા િનહાેરઉઁ તાેિહ॥ ૧૧૬(ખ)॥
બીત અવિધ ઉઁ જઅત ન પાવઉઁ બીર।
સુ મરત અનજુ પ્રી ત પ્રભુ પુિન પુિન પુલક સર ર॥ ૧૧૬(ગ)॥
કરેહુ ક પ ભિર રાજુ તુ હ માેિહ સુ મરેહુ મન માિહ।
પુિન મમ ધામ પાઇહહુ જહાઁ સતં સબ િહ॥ ૧૧૬(ઘ)॥

સનુત બભીષન બચન રામ કે। હર ષ ગહે પદ કૃપાધામ કે॥
બાનર ભાલુ સકલ હરષાને। ગિહ પ્રભુ પદ ગનુ બમલ બખાને॥
બહુિર બભીષન ભવન સધાયાે। મિન ગન બસન બમાન ભરાયાે॥
લૈ પુ પક પ્રભુ આગ રાખા। હઁ સ કિર કૃપા સધુ તબ ભાષા॥
ચઢ◌़િ◌ બમાન સનુુ સખા બભીષન। ગગન ઇ બરષહુ પટ ભષૂન॥
નભ પર ઇ બભીષન તબહી। બર ષ િદઅે મિન અંબર સબહી॥
ેઇ ેઇ મન ભાવઇ સાેઇ લેહી।ં મિન મખુ મે લ ડાિર કિપ દેહી ં॥

હઁસે રામુ શ્રી અનજુ સમેતા। પરમ કાૈતુક કૃપા િનકેતા॥
દાે. મુિન જેિહ યાન ન પાવિહ ને ત ને ત કહ બેદ।

કૃપા સધુ સાેઇ કિપ હ સન કરત અનેક બનાેદ॥ ૧૧૭(ક)॥
ઉમા ેગ જપ દાન તપ નાના મખ બ્રત નેમ।
રામ કૃપા નિહ કરિહ ત સ જ સ િન કેવલ પ્રેમ॥ ૧૧૭(ખ)॥

ભાલુ કિપ હ પટ ભષૂન પાઅે। પિહિર પિહિર રઘપુ ત પિહ આઅે॥
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નાના જનસ દે ખ સબ ક સા। પુિન પુિન હઁસત કાેસલાધીસા॥
ચતઇ સબ હ પર ક હ દાયા। બાેલે દુલ બચન રઘુરાયા॥
તુ હર બલ મ રાવનુ માર્ યાે। તલક બભીષન કહઁ પુિન સાર્ યાે॥
િનજ િનજ ગ્ હ અબ તુ હ સબ હૂ। સુ મરેહુ માેિહ ડરપહુ જિન કાહૂ॥
સનુત બચન પ્રેમાકુલ બાનર। ેિર પાિન બાેલે સબ સાદર॥
પ્રભુ ેઇ કહહુ તુ હિહ સબ સાેહા। હમરે હાેત બચન સિુન માેહા॥
દ ન િન કિપ િકઅે સનાથા। તુ હ ત્રેલાેક ઈસ રઘનુાથા॥
સિુન પ્રભુ બચન લાજ હમ મરહી।ં મસક કહઁૂ ખગપ ત િહત કરહી ં॥
દે ખ રામ ખ બાનર ર છા। પ્રેમ મગન નિહ ગ્ હ કૈ ઈછા॥
દાે. પ્રભુ પ્રેિરત કિપ ભાલુ સબ રામ પ ઉર રા ખ।

હરષ બષાદ સિહત ચલે બનય બ બધ બિધ ભા ષ॥ ૧૧૮(ક)॥
કિપપ ત નીલ ર છપ ત અંગદ નલ હનુમાન।
સિહત બભીષન અપર જે જૂથપ કિપ બલવાન॥ ૧૧૮(ખ)॥

દાે. કિહ ન સકિહ કછુ પ્રેમ બસ ભિર ભિર લાેચન બાિર।
સન્મખુ ચતવિહ રામ તન નયન િનમષે િનવાિર॥ ૧૧૮(ગ)॥

ઽ
અ તસય પ્રી ત દેખ રઘુરાઈ। લ હે સકલ બમાન ચઢ◌़◌ાઈ॥
મન મહઁુ બપ્ર ચરન સ નાયાે। ઉત્તર િદ સિહ બમાન ચલાયાે॥
ચલત બમાન કાેલાહલ હાેઈ। જય રઘુબીર કહઇ સબુ કાેઈ॥
સહાસન અ ત ઉચ્ચ મનાેહર। શ્રી સમેત પ્રભુ બૈઠૈ તા પર॥
રાજત રામુ સિહત ભા મની। મે ગં જનુ ઘન દા મની॥
ચર બમાનુ ચલેઉ અ તઆતુર। ક હી સમુન ષ્ટ હરષે સરુ॥

પરમ સખુદ ચ લ િત્ર બધ બયાર । સાગર સર સિર િનમર્લ બાર ॥
સગનુ હાેિહ સુદંર ચહઁુ પાસા। મન પ્રસન્ન િનમર્લ નભઆસા॥
કહ રઘુબીર દેખુ રન સીતા। લ છમન ઇહાઁ હત્યાે ઇઁદ્ર તા॥
હનૂમાન અંગદ કે મારે। રન મિહ પરે િનસાચર ભારે॥
કંુભકરન રાવન દ્વાૈ ભાઈ। ઇહાઁ હતે સરુ મુિન દુખદાઈ॥
દાે. ઇહાઁ સતેુ બાઁ યાે અ થાપેઉઁ સવ સખુ ધામ।

સીતા સિહત કૃપાિનિધ સભંુિહ ક હ પ્રનામ॥ ૧૧૯(ક)॥
જહઁ જહઁ કૃપા સધુ બન ક હ બાસ બશ્રામ।
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સકલ દેખાઅે નિકિહ કહે સબ હ કે નામ॥ ૧૧૯(ખ)॥
તુરત બમાન તહાઁ ચ લઆવા। દંડક બન જહઁ પરમ સહુાવા॥
કંુભ િદ મુિનનાયક નાના। ગઅે રામુ સબ ક અસ્થાના॥
સકલ િર ષ હ સન પાઇ અસીસા। ચત્રકૂટ આઅે જગદ સા॥
તહઁ કિર મુિન હ કેર સતંાષેા। ચલા બમાનુ તહાઁ તે ચાખેા॥
બહુિર રામ નિકિહ દેખાઈ। જમનુા ક લ મલ હરિન સહુાઈ॥
પુિન દેખી સરુસર પનુીતા। રામ કહા પ્રનામ ક સીતા॥
તીરથપ ત પુિન દેખુ પ્રયાગા। િનરખત જન્મ કાેિટ અઘ ભાગા॥
દેખુ પરમ પાવિન પુિન બેની। હરિન સાેક હિર લાેક િનસનેી॥
પુિન દેખુ અવધપુર અ ત પાવિન। િત્ર બધ તાપ ભવ રાેગ નસાવિન॥ ।
દાે. સીતા સિહત અવધ કહઁુ ક હ કૃપાલ પ્રનામ।

સજલ નયન તન પુલિકત પુિન પુિન હર ષત રામ॥ ૧૨૦(ક)॥
પુિન પ્રભુ આઇ િત્રબેની ં હર ષત મ જનુ ક હ।

કિપ હ સિહત બપ્ર હ કહઁુ દાન બ બધ બિધ દ હ॥ ૧૨૦(ખ)॥
પ્રભુ હનુમંતિહ કહા બુઝાઈ। ધિર બટુ પ અવધપુર ઈ॥
ભરતિહ કુસલ હમાિર સનુાઅેહુ। સમાચાર લૈ તુ હ ચ લઆઅેહુ॥
તુરત પવનસતુ ગવનત ભયઉ। તબ પ્રભુ ભરદ્વાજ પિહ ગયઊ॥
નાના બિધ મુિન પૂ ક હી। અ તુતી કિર પુિન આ સષ દ હી॥
મુિન પદ બંિદ જુગલ કર ેર । ચઢ◌़િ◌ બમાન પ્રભુ ચલે બહાેર ॥
ઇહાઁ િનષાદ સનુા પ્રભુ આઅે। નાવ નાવ કહઁ લાેગ બાેલાઅે॥
સરુસિર ના ઘ ન તબઆયાે। ઉતરેઉ તટ પ્રભુ આયસુ પાયાે॥
તબ સીતાઁ પૂ સરુસર । બહુ પ્રકાર પુિન ચરન હ પર ॥
દ હ અસીસ હર ષ મન ગંગા। સુદંિર તવ અિહવાત અભંગા॥
સનુત ગુહા ધાયઉ પ્રેમાકુલ।આયઉ િનકટ પરમ સખુ સકુંલ॥
પ્રભુિહ સિહત બલાેિક બૈદેહી। પરેઉ અવિન તન સિુધ નિહ તેહી॥
પ્રી ત પરમ બલાેિક રઘુરાઈ। હર ષ ઉઠાઇ લયાે ઉર લાઈ॥
છં. લયાે હૃદયઁ લાઇ કૃપા િનધાન સુ ન રાયઁ રમાપતી।

બૈઠાિર પરમ સમીપ બૂઝ કુસલ સાે કર બીનતી।
અબ કુસલ પદ પંકજ બલાેિક બરં ચ સકંર સબે્ય જે।
સખુ ધામ પૂરનકામ રામ નમા મ રામ નમા મ તે॥ ૧॥
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સબ ભાઁ ત અધમ િનષાદ સાે હિર ભરતજ્યા ઉર લાઇયાે।
મ તમંદ તુલસીદાસ સાે પ્રભુ માેહ બસ બસરાઇયાે॥
યહ રાવનાિર ચિરત્ર પાવન રામ પદ ર તપ્રદ સદા।
કામાિદહર બગ્યાનકર સરુ સદ્ધ મુિન ગાવિહ મુદા॥ ૨॥

દાે. સમર બજય રઘુબીર કે ચિરત જે સનુિહ સુ ન।
બજય બબેક બભૂ ત િનત ત હિહ દેિહ ભગવાન॥ ૧૨૧(ક)॥
યહ ક લકાલ મલાયતન મન કિર દેખુ બચાર।
શ્રીરઘનુાથ નામ ત જ નાિહન આન અધાર॥ ૧૨૧(ખ)॥
માસપારાયણ, સત્તાઈસવાઁ િવશ્રામ
——————-

ઇ ત શ્રીમદ્રામચિરતમાનસે સકલક લકલષુિવ વંસને
ષષ્ઠઃ સાપેાનઃ સમાપ્તઃ।
(લંકાકા ડ સમાપ્ત)

————

Shri Ram Charit Manas
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