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Shri Ram Charit Manas

શ્રી રામ ચિરત માનસ

શ્રી ગણેશાય નમઃ
શ્રી નક વ લભાે િવજયતે
શ્રીરામચિરતમાનસ
સપ્તમ સાપેાન
(ઉત્તરકા ડ)
શ્લાેક

કેક ક ઠાભનીલં સરુવરિવલસ દ્વપ્રપાદા જ ચહં્ન
શાેભાઢ ં પીતવસં્ત્ર સર સજનયનં સવર્દા સપુ્રસન્નમ।્
પાણાૈ નારાચચાપં કિપિનકરયુતં બ ધનુા સવે્યમાનં
નાૈમીડ્યં નક શં રઘવુરમિનશં પુ પકા ઢરામમ્॥ ૧॥
કાેસલે દ્રપદક જમ જુલાૈ કાેમલાવજમહેશવ દતાૈ।
નક કરસરાજેલા લતાૈ ચ તકસ્ય મન ઙ્ગસડ્ ગનાૈ॥ ૨॥

કુ દઇ દુદરગાૈરસુ દરં અ બકાપ તમભીષ્ટ સ દ્ધદમ્।
કા ણીકકલક જલાેચનં નાૈ મ શકંરમનંગમાેચનમ્॥ ૩॥
દાે. રહા અેક િદન અવિધ કર અ તઆરત પુર લાેગ।

જહઁ તહઁ સાેચિહ નાિર નર કૃસ તન રામ બયાેગ॥
સગનુ હાેિહ સુદંર સકલ મન પ્રસન્ન સબ કેર।
પ્રભુ આગવન જનાવ જનુ નગર ર ય ચહઁુ ફેર॥
કાૈસલ્યાિદ માતુ સબ મન અનંદ અસ હાેઇ।
આયઉ પ્રભુ શ્રી અનજુ જુત કહન ચહત અબ કાેઇ॥
ભરત નયન ભજુ દ ચ્છન ફરકત બારિહ બાર।
િન સગનુ મન હરષ અ ત લાગે કરન બચાર॥

રહેઉ અેક િદન અવિધ અધારા। સમુઝત મન દુખ ભયઉ અપારા॥
કારન કવન નાથ નિહ આયઉ। િન કુિટલ િકધા માેિહ બસરાયઉ॥
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શ્રી રામ ચિરત માનસ

અહહ ધ ય લ છમન બડ◌़ભાગી। રામ પદાર બદુ અનુરાગી॥
કપટ કુિટલ માેિહ પ્રભુ ચી હા। તાતે નાથ સગં નિહ લી હા॥
કરની સમુઝૈ પ્રભુ માેર । નિહ િન તાર કલપ સત કાેર ॥

જન અવગનુ પ્રભુ માન ન કાઊ। દ ન બંધુ અ ત દુલ સભુાઊ॥
માેિર જયઁ ભરાેસ દૃઢ◌़ સાેઈ। મ લહિહ રામ સગનુ સભુ હાેઈ॥
બીત અવિધ રહિહ પ્રાના। અધમ કવન જગ માેિહ સમાના॥
દાે. રામ બરહ સાગર મહઁ ભરત મગન મન હાેત।

બપ્ર પ ધિર પવન સતુ આઇ ગયઉ જનુ પાેત॥ ૧(ક)॥
બૈિઠ દે ખ કુસાસન જટા મુકુટ કૃસ ગાત।
રામ રામ રઘપુ ત જપત સ્ત્રવત નયન જલ ત॥ ૧(ખ)॥

દેખત હનૂમાન અ ત હરષેઉ। પુલક ગાત લાેચન જલ બરષેઉ॥
મન મહઁ બહુત ભાઁ ત સખુ માની। બાેલેઉ શ્રવન સધુા સમ બાની॥
સુ બરહઁ સાેચહુ િદન રાતી। રટહુ િનરંતર ગનુ ગન પાઁતી॥

રઘુકુલ તલક સજુન સખુદાતા।આયઉ કુસલ દેવ મુિન ત્રાતા॥
િરપુ રન ત સજુસ સરુ ગાવત। સીતા સિહત અનજુ પ્રભુ આવત॥
સનુત બચન બસરે સબ દૂખા। ષાવંત જ મ પાઇ િપયષૂા॥
કાે તુ હ તાત કહાઁ તે આઅે। માેિહ પરમ પ્રય બચન સનુાઅે॥
મા ત સતુ મ કિપ હનુમાના। નામુ માેર સનુુ કૃપાિનધાના॥
દ નબંધુ રઘપુ ત કર િકકર। સનુત ભરત ભટેઉ ઉિઠ સાદર॥
મલત પ્રેમ નિહ હૃદયઁ સમાતા। નયન સ્ત્રવત જલ પુલિકત ગાતા॥
કિપ તવ દરસ સકલ દુખ બીતે। મલે આજુ માેિહ રામ િપર તે॥
બાર બાર બૂઝ કુસલાતા। તાે કહઁુ દેઉઁ કાહ સનુુ ભ્રાતા॥
અેિહ સદેંસ સિરસ જગ માહી।ં કિર બચાર દેખેઉઁ કછુ નાહી ં॥
નાિહન તાત ઉિરન મ તાેહી। અબ પ્રભુ ચિરત સનુાવહુ માેહી॥
તબ હનુમંત નાઇ પદ માથા। કહે સકલ રઘપુ ત ગનુ ગાથા॥
કહુ કિપ કબહઁુ કૃપાલ ગાેસાઈં। સુ મરિહ માેિહ દાસ ક નાઈં॥
છં. િનજ દાસજ્યા રઘુબંસભષૂન કબહઁુ મમ સુ મરન કર્ યાે।

સિુન ભરત બચન બનીત અ ત કિપ પુલિકત તન ચરન હ પર્ યાે॥
રઘુબીર િનજ મખુ સુ ગનુ ગન કહત અગ જગ નાથ ે।
કાહે ન હાેઇ બનીત પરમ પનુીત સદગનુ સધુ સાે॥
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દાે. રામ પ્રાન પ્રય નાથ તુ હ સત્ય બચન મમ તાત।
પુિન પુિન મલત ભરત સિુન હરષ ન હૃદયઁ સમાત॥ ૨(ક)॥

સાે. ભરત ચરન સ નાઇ તુિરત ગયઉ કિપ રામ પિહ।
કહી કુસલ સબ ઇ હર ષ ચલેઉ પ્રભુ ન ચઢ◌़િ◌॥ ૨(ખ)॥

હર ષ ભરત કાેસલપુર આઅે। સમાચાર સબ ગુરિહ સનુાઅે॥
પુિન મંિદર મહઁ બાત જનાઈ।આવત નગર કુસલ રઘુરાઈ॥
સનુત સકલ જનની ં ઉિઠ ધાઈં। કિહ પ્રભુ કુસલ ભરત સમુઝાઈ॥
સમાચાર પુરબા સહ પાઅે। નર અ નાિર હર ષ સબ ધાઅે॥
દિધ દુબાર્ રાેચન ફલ ફૂલા। નવ તુલસી દલ મંગલ મૂલા॥
ભિર ભિર હેમ થાર ભા મની। ગાવત ચ લ સધુ સધુરગા મની॥
જે જૈસિેહ તૈસિેહ ઉિટ ધાવિહ। બાલ દ્ધ કહઁ સગં ન લાવિહ॥
અેક અેક હ કહઁ બૂઝિહ ભાઈ। તુ હ દેખે દયાલ રઘુરાઈ॥
અવધપુર પ્રભુ આવત ની। ભઈ સકલ સાેભા કૈ ખાની॥
બહઇ સહુાવન િત્ર બધ સમીરા। ભઇ સરજૂ અ ત િનમર્લ નીરા॥
દાે. હર ષત ગુર પિરજન અનજુ ભૂસરુ દં સમેત।

ચલે ભરત મન પ્રેમ અ ત સન્મખુ કૃપાિનકેત॥ ૩(ક)॥
બહુતક ચઢ◌़◌ી અટાિર હ િનરખિહ ગગન બમાન।
દે ખ મધુર સરુ હર ષત કરિહ સમંુગલ ગાન॥ ૩(ખ)॥
રાકા સ સ રઘપુ ત પુર સધુ દે ખ હરષાન।
બઢ◌़યાે કાેલાહલ કરત જનુ નાિર તરંગ સમાન॥ ૩(ગ)॥

ઇહાઁ ભાનુકુલ કમલ િદવાકર। કિપ હ દેખાવત નગર મનાેહર॥
સનુુ કપીસ અંગદ લંકેસા। પાવન પુર ચર યહ દેસા॥
જદ્યિપ સબ બૈકંુઠ બખાના। બેદ પુરાન બિદત જગુ ના॥
અવધપુર સમ પ્રય નિહ સાેઊ। યહ પ્રસગં નઇ કાેઉ કાેઊ॥
જન્મભૂ મ મમ પુર સહુાવિન। ઉત્તર િદ સ બહ સરજૂ પાવિન॥
મ જન તે બનિહ પ્રયાસા। મમ સમીપ નર પાવિહ બાસા॥

અ ત પ્રય માેિહ ઇહાઁ કે બાસી। મમ ધામદા પુર સખુ રાસી॥
હરષે સબ કિપ સિુન પ્રભુ બાની। ધ ય અવધ ે રામ બખાની॥
દાે. આવત દે ખ લાેગ સબ કૃપા સધુ ભગવાન।

નગર િનકટ પ્રભુ પ્રેરેઉ ઉતરેઉ ભૂ મ બમાન॥ ૪(ક)॥
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ઉતિર કહેઉ પ્રભુ પુ પકિહ તુ હ કુબેર પિહ હુ।
પ્રેિરત રામ ચલેઉ સાે હરષુ બરહુ અ ત તાહુ॥ ૪(ખ)॥

આઅે ભરત સગં સબ લાેગા। કૃસ તન શ્રીરઘુબીર બયાેગા॥
બામદેવ બ સષ્ઠ મુિનનાયક। દેખે પ્રભુ મિહ ધિર ધનુ સાયક॥
ધાઇ ધરે ગુર ચરન સરાે હ। અનજુ સિહત અ ત પુલક તનાે હ॥
ભિટ કુસલ બૂઝ મુિનરાયા। હમર કુસલ તુ હાિરિહ દાયા॥
સકલ દ્વજ હ મ લ નાયઉ માથા। ધમર્ ધુરંધર રઘુકુલનાથા॥
ગહે ભરત પુિન પ્રભુ પદ પંકજ। નમત જ હિહ સરુ મુિન સકંર અજ॥
પરે ભૂ મ નિહ ઉઠત ઉઠાઅે। બર કિર કૃપા સધુ ઉર લાઅે॥
સ્યામલ ગાત રાેમ ભઅે ઠાઢ◌़◌ે। નવ રા વ નયન જલ બાઢ◌़◌ે॥
છં. રા વ લાેચન સ્ત્રવત જલ તન લ લત પુલકાવ લ બની।

અ ત પ્રેમ હૃદયઁ લગાઇ અનજુિહ મલે પ્રભુ િત્રભુઅન ધની॥
પ્રભુ મલત અનજુિહ સાેહ માે પિહ ત નિહ ઉપમા કહી।
જનુ પ્રેમ અ સગાર તનુ ધિર મલે બર સષુમા લહી॥ ૧॥
બૂઝત કૃપાિનિધ કુસલ ભરતિહ બચન બે ગ નઆવઈ।
સનુુ સવા સાે સખુ બચન મન તે ભન્ન ન ે પાવઈ॥
અબ કુસલ કાૈસલનાથ આરત િન જન દરસન િદયાે।
બૂડ◌़ત બરહ બાર સ કૃપાિનધાન માેિહ કર ગિહ લયાે॥ ૨॥

દાે. પુિન પ્રભુ હર ષ સત્રુહન ભટે હૃદયઁ લગાઇ।
લ છમન ભરત મલે તબ પરમ પ્રેમ દાેઉ ભાઇ॥ ૫॥

ભરતાનજુ લ છમન પુિન ભટે। દુસહ બરહ સભંવ દુખ મેટે॥
સીતા ચરન ભરત સ નાવા। અનજુ સમેત પરમ સખુ પાવા॥
પ્રભુ બલાેિક હરષે પુરબાસી। જિનત બયાેગ બપ ત સબ નાસી॥
પ્રેમાતુર સબ લાેગ િનહાર । કાૈતુક ક હ કૃપાલ ખરાર ॥
અ મત પ પ્રગટે તેિહ કાલા। જથા ેગ મલે સબિહ કૃપાલા॥
કૃપાદૃ ષ્ટ રઘુબીર બલાેક । િકઅે સકલ નર નાિર બસાેક ॥
છન મિહ સબિહ મલે ભગવાના। ઉમા મરમ યહ કાહઁુ ન ના॥
અેિહ બિધ સબિહ સખુી કિર રામા।આગ ચલે સીલ ગનુ ધામા॥
કાૈસલ્યાિદ માતુ સબ ધાઈ। િનર ખ બચ્છ જનુ ધનેુ લવાઈ॥
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છં. જનુ ધનેુ બાલક બચ્છ ત જ ગ્ હઁ ચરન બન પરબસ ગઈં।
િદન અંત પુર ખ સ્ત્રવત થન હંુકાર કિર ધાવત ભઈ॥
અ ત પ્રેમ સબ માતુ ભેટ ં બચન દુ બહુ બિધ કહે।
ગઇ બષમ બયાેગ ભવ ત હ હરષ સખુ અગિનત લહે॥

દાે. ભેટેઉ તનય સુ મત્રાઁ રામ ચરન ર ત િન।
રામિહ મલત કૈકેઈ હૃદયઁ બહુત સકુચાિન॥ ૬(ક)॥
લ છમન સબ માત હ મ લ હરષે આ સષ પાઇ।
કૈકેઇ કહઁ પુિન પુિન મલે મન કર છાેભુ ન ઇ॥ ૬॥

સાસુ હ સબિન મલી બૈદેહી। ચરન હ લા ગ હરષુ અ ત તેહી॥
દેિહ અસીસ બૂ ઝ કુસલાતા। હાેઇ અચલ તુ હાર અિહવાતા॥
સબ રઘપુ ત મખુ કમલ બલાેકિહ। મંગલ િન નયન જલ રાેકિહ॥
કનક થાર આર ત ઉતારિહ। બાર બાર પ્રભુ ગાત િનહારિહ॥
નાના ભાઁ ત િનછાવિર કરહી।ં પરમાનંદ હરષ ઉર ભરહી ં॥
કાૈસલ્યા પુિન પુિન રઘુબીરિહ। ચતવ ત કૃપા સધુ રનધીરિહ॥
હૃદયઁ બચાર ત બારિહ બારા। કવન ભાઁ ત લંકાપ ત મારા॥
અ ત સકુુમાર જુગલ મેરે બારે। િન સચર સભુટ મહાબલ ભારે॥
દાે. લ છમન અ સીતા સિહત પ્રભુિહ બલાેક ત માત।ુ

પરમાનંદ મગન મન પુિન પુિન પુલિકત ગાતુ॥ ૭॥
લંકાપ ત કપીસ નલ નીલા। મવંત અંગદ સભુસીલા॥
હનુમદાિદ સબ બાનર બીરા। ધરે મનાેહર મનજુ સર રા॥
ભરત સનેહ સીલ બ્રત નેમા। સાદર સબ બરનિહ અ ત પ્રેમા॥
દે ખ નગરબા સહ કૈ ર તી। સકલ સરાહિહ પ્રભુ પદ પ્રીતી॥
પુિન રઘપુ ત સબ સખા બાેલાઅે। મુિન પદ લાગહુ સકલ સખાઅે॥
ગુર બ સષ્ટ કુલપજૂ્ય હમારે। ઇ હ ક કૃપાઁ દનજુ રન મારે॥
અે સબ સખા સનુહુ મુિન મેરે। ભઅે સમર સાગર કહઁ બેરે॥
મમ િહત લા ગ જન્મ ઇ હ હારે। ભરતહુ તે માેિહ અિધક િપઆરે॥
સિુન પ્રભુ બચન મગન સબ ભઅે। િન મષ િન મષ ઉપજત સખુ નઅે॥
દાે. કાૈસલ્યા કે ચરન હ પુિન ત હ નાયઉ માથ॥

આસષ દ હે હર ષ તુ હ પ્રય મમ જ મ રઘનુાથ॥ ૮(ક)॥
સમુન ષ્ટ નભ સકુંલ ભવન ચલે સખુકંદ।
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ચઢ◌़◌ી અટાિર હ દેખિહ નગર નાિર નર દં॥ ૮(ખ)॥
કંચન કલસ બ ચત્ર સઁવારે। સબિહ ધરે સ જ િનજ િનજ દ્વારે॥
બંદનવાર પતાકા કેતૂ। સબ હ બનાઅે મંગલ હેતૂ॥
બીથી ં સકલ સગંુધ સચાઈ। ગજમિન ર ચ બહુ ચાૈક પુરાઈ॥
નાના ભાઁ ત સમંુગલ સાજે। હર ષ નગર િનસાન બહુ બાજે॥
જહઁ તહઁ નાિર િનછાવર કરહી।ં દેિહ અસીસ હરષ ઉર ભરહી ં॥
કંચન થાર આરતી નાના। જુબતી સજ કરિહ સભુ ગાના॥
કરિહ આરતી આર તહર ક। રઘુકુલ કમલ બિપન િદનકર ક॥
પુર સાેભા સપં ત કલ્યાના। િનગમ સષે સારદા બખાના॥
તેઉ યહ ચિરત દે ખ ઠ ગ રહહી।ં ઉમા તાસુ ગનુ નર િક મ કહહી ં॥
દાે. નાિર કુમુિદની ં અવધ સર રઘપુ ત બરહ િદનેસ।

અ ત ભઅ બગસત ભઈં િનર ખ રામ રાકેસ॥ ૯(ક)॥
હાેિહ સગનુ સભુ બ બધ બિધ બાજિહ ગગન િનસાન।
પુર નર નાિર સનાથ કિર ભવન ચલે ભગવાન॥ ૯(ખ)॥

પ્રભુ ની કૈકેઈ લ ની। પ્રથમ તાસુ ગ્ હ ગઅે ભવાની॥
તાિહ પ્રબાેિધ બહુત સખુ દ હા। પુિન િનજ ભવન ગવન હિર ક હા॥
કૃપા સધુ જબ મંિદર ગઅે। પુર નર નાિર સખુી સબ ભઅે॥
ગુર બ સષ્ટ દ્વજ લઅે બુલાઈ।આજુ સઘુર સિુદન સમુદાઈ॥
સબ દ્વજ દેહુ હર ષ અનુસાસન। રામચદં્ર બૈઠિહ સઘાસન॥
મુિન બ સષ્ટ કે બચન સહુાઅે। સનુત સકલ બપ્ર હ અ ત ભાઅે॥
કહિહ બચન દુ બપ્ર અનેકા। જગ અ ભરામ રામ અ ભષેકા॥
અબ મુિનબર બલંબ નિહ ક જે। મહારાજ કહઁ તલક કર જૈ॥
દાે. તબ મુિન કહેઉ સમંુત્ર સન સનુત ચલેઉ હરષાઇ।

રથ અનેક બહુ બા જ ગજ તુરત સઁવારે ઇ॥ ૧૦(ક)॥
જહઁ તહઁ ધાવન પઠઇ પુિન મંગલ દ્રબ્ય મગાઇ।
હરષ સમેત બ સષ્ટ પદ પુિન સ નાયઉઆઇ॥ ૧૦(ખ)॥
નવા હપારાયણ,આઠવાઁ િવશ્રામ

અવધપુર અ ત ચર બનાઈ। દેવ હ સમુન ષ્ટ ઝિર લાઈ॥
રામ કહા સવેક હ બુલાઈ। પ્રથમ સખ હ અ હવાવહુ ઈ॥
સનુત બચન જહઁ તહઁ જન ધાઅે। સગુ્રીવાિદ તુરત અ હવાઅે॥

6 sanskritdocuments.org



શ્રી રામ ચિરત માનસ

પુિન ક નાિનિધ ભરતુ હઁકારે। િનજ કર રામ જટા િન આરે॥
અ હવાઅે પ્રભુ તીિનઉ ભાઈ। ભગત બછલ કૃપાલ રઘુરાઈ॥
ભરત ભાગ્ય પ્રભુ કાેમલતાઈ। સષે કાેિટ સત સકિહ ન ગાઈ॥
પુિન િનજ જટા રામ બબરાઅે। ગુર અનુસાસન મા ગ નહાઅે॥
કિર મ જન પ્રભુ ભષૂન સાજે। અંગ અનંગ દે ખ સત લાજે॥
દાે. સાસુ હ સાદર નિકિહ મ જન તુરત કરાઇ।

િદબ્ય બસન બર ભષૂન અઁગ અઁગ સજે બનાઇ॥ ૧૧(ક)॥
રામ બામ િદ સ સાેભ ત રમા પ ગનુ ખાિન।
દે ખ માતુ સબ હરષી ં જન્મ સફુલ િનજ િન॥ ૧૧(ખ)॥
સનુુ ખગેસ તેિહ અવસર બ્રહ્મા સવ મુિન દં।
ચઢ◌़િ◌ બમાન આઅે સબ સરુ દેખન સખુકંદ॥ ૧૧(ગ)॥

પ્રભુ બલાેિક મુિન મન અનુરાગા। તુરત િદબ્ય સઘાસન માગા॥
ર બ સમ તજે સાે બરિન ન ઈ। બૈઠે રામ દ્વજ હ સ નાઈ॥
જનકસતુા સમેત રઘુરાઈ। પે ખ પ્રહરષે મુિન સમુદાઈ॥
બેદ મંત્ર તબ દ્વજ હ ઉચારે। નભ સરુ મુિન જય જય ત પુકારે॥
પ્રથમ તલક બ સષ્ટ મુિન ક હા। પુિન સબ બપ્ર હઆયસુ દ હા॥
સતુ બલાેિક હરષી ં મહતાર । બાર બાર આરતી ઉતાર ॥
બપ્ર હ દાન બ બધ બિધ દ હે। ચક સકલ અ ચક ક હે॥
સઘાસન પર િત્રભુઅન સાઈ। દે ખ સરુ હ દંુદુભી ં બ ઈં॥
છં. નભ દંુદુભી ં બાજિહ બપુલ ગંધબર્ િકનર ગાવહી।ં

નાચિહ અપછરા દં પરમાનંદ સરુ મુિન પાવહી ં॥
ભરતાિદ અનજુ બભીષનાંગદ હનુમદાિદ સમેત ત।ે
ગહ છત્ર ચામર બ્યજન ધનુ અ સ ચમર્ સ ક્ત બરાજતે॥ ૧॥
શ્રી સિહત િદનકર બંસ બૂષન કામ બહુ છ બ સાેહઈ।
નવ અંબુધર બર ગાત અંબર પીત સરુ મન માેહઈ॥
મુકુટાંગદાિદ બ ચત્ર ભષૂન અંગ અંગ હ પ્ર ત સજે।
અંભાજે નયન બસાલ ઉર ભજુ ધ ય નર િનરખં ત જે॥ ૨॥

દાે. વહ સાેભા સમાજ સખુ કહત ન બનઇ ખગેસ।
બરનિહ સારદ સષે શ્રુ ત સાે રસ ન મહેસ॥ ૧૨(ક)॥
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ભન્ન ભન્ન અ તુ ત કિર ગઅે સરુ િનજ િનજ ધામ।
બંદ બેષ બેદ તબઆઅે જહઁ શ્રીરામ॥ ૧૨(ખ)॥
પ્રભુ સબર્ગ્ય ક હ અ તઆદર કૃપાિનધાન।
લખેઉ ન કાહઁૂ મરમ કછુ લગે કરન ગનુ ગાન॥ ૧૨(ગ)॥

છં. જય સગનુ િનગુર્ન પ અનપૂ ભપૂ સરાેમન।ે
દસકંધરાિદ પ્રચડં િન સચર પ્રબલ ખલ ભજુ બલ હને॥
અવતાર નર સસંાર ભાર બભં જ દા ન દુખ દહે।
જય પ્રનતપાલ દયાલ પ્રભુ સજુંક્ત સ ક્ત નમામહે॥ ૧॥
તવ બષમ માયા બસ સરુાસરુ નાગ નર અગ જગ હરે।
ભવ પંથ ભ્રમત અ મત િદવસ િન સ કાલ કમર્ ગનુિન ભરે॥
જે નાથ કિર ક ના બલાેકે િત્ર બિધ દુખ તે િનબર્હે।
ભવ ખેદ છેદન દચ્છ હમ કહઁુ રચ્છ રામ નમામહે॥ ૨॥
જે ગ્યાન માન બમત્ત તવ ભવ હરિન ભ ક્ત નઆદર ।
તે પાઇ સરુ દુલર્ભ પદાદિપ પરત હમ દેખત હર ॥
બ વાસ કિર સબઆસ પિરહિર દાસ તવ જે હાેઇ રહે।
જિપ નામ તવ બનુ શ્રમ તરિહ ભવ નાથ સાે સમરામહે॥ ૩॥
જે ચરન સવ અજ પજૂ્ય રજ સભુ પર સ મુિનપ તની તર ।
નખ િનગર્તા મુિન બંિદતા ત્રેલાેક પાવિન સરુસર ॥
વજ કુ લસ અંકુસ કંજ જુત બન િફરત કંટક િકન લહે।
પદ કંજ દં્વદ મુકંુદ રામ રમેસ િનત્ય ભ મહે॥ ૪॥
અબ્યક્તમૂલમનાિદ ત વચ ચાિર િનગમાગમ ભન।ે
ષટ કંધ સાખા પંચ બીસ અનેક પનર્ સમુન ઘને॥
ફલ જુગલ બિધ કટુ મધુર બે લ અકે લ જેિહ આ શ્રત રહે।
પ લવત ફૂલત નવલ િનત સસંાર બટપ નમામહે॥ ૫॥
જે બ્રહ્મઅજમદ્વતૈમનુભવગ ય મનપર યાવહી।ં
તે કહહઁુ નહઁુ નાથ હમ તવ સગનુ જસ િનત ગાવહી ં॥
ક નાયતન પ્રભુ સદગનુાકર દેવ યહ બર માગહી।ં
મન બચન કમર્ બકાર ત જ તવ ચરન હમ અનુરાગહી ં॥ ૬॥

દાે. સબ કે દેખત બેદ હ બનતી ક હ ઉદાર।
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અંતધાર્ન ભઅે પુિન ગઅે બ્રહ્મઆગાર॥ ૧૩(ક)॥
બૈનતેય સનુુ સભંુ તબઆઅે જહઁ રઘુબીર।
બનય કરત ગદગદ ગરા પૂિરત પુલક સર ર॥ ૧૩(ખ)॥

છં. જય રામ રમારમનં સમનં। ભવ તાપ ભયાકુલ પાિહ જનં॥
અવધેસ સરેુસ રમેસ બભાે। સરનાગત માગત પાિહ પ્રભાે॥ ૧॥
દસસીસ બનાસન બીસ ભુ । કૃત દૂિર મહા મિહ ભૂિર ॥
રજનીચર દં પતંગ રહે। સર પાવક તજે પ્રચડં દહે॥ ૨॥
મિહ મંડલ મંડન ચા તરં। ત સાયક ચાપ િનષંગ બરં॥
મદ માેહ મહા મમતા રજની। તમ પુજં િદવાકર તજે અની॥ ૩॥
મન ત િકરાત િનપાત િકઅે। ગ લાેગ કુભાેગ સરેન િહઅે॥
હ ત નાથ અનાથિન પાિહ હરે। બષયા બન પાવઁર ભૂ લ પરે॥ ૪॥
બહુ રાેગ બયાેગ હ લાેગ હઅે। ભવદં ઘ્ર િનરાદર કે ફલ અે॥
ભવ સધુ અગાધ પરે નર ત।ે પદ પંકજ પ્રેમ ન જે કરતે॥ ૫॥
અ ત દ ન મલીન દુખી િનતહી।ં જ હ કે પદ પંકજ પ્રી ત નહી ં॥
અવલંબ ભવંત કથા જ હ કે॥ પ્રય સતં અનંત સદા ત હ ક॥ ૬॥
નિહ રાગ ન લાેભ ન માન મદા॥ ત હ ક સમ બૈભવ વા બપદા॥
અેિહ તે તવ સવેક હાેત મુદા। મુિન ત્યાગત ેગ ભરાેસ સદા॥ ૭॥
કિર પ્રેમ િનરંતર નેમ લઅ। પદ પંકજ સવેત સદુ્ધ િહઅ॥
સમ માિન િનરાદર આદરહી। સબ સતં સખુી બચરં ત મહી॥ ૮॥
મુિન માનસ પંકજ ગં ભજે। રઘુબીર મહા રનધીર અજે॥
તવ નામ જપા મ નમા મ હર । ભવ રાેગ મહાગદ માન અર ॥ ૯॥
ગનુ સીલ કૃપા પરમાયતનં। પ્રનમા મ િનરંતર શ્રીરમનં॥
રઘનંુદ િનકંદય દં્વદ્વઘનં। મિહપાલ બલાેકય દ ન જનં॥ ૧૦॥

દાે. બાર બાર બર માગઉઁ હર ષ દેહુ શ્રીરંગ।
પદ સરાજે અનપાયની ભગ ત સદા સતસગં॥ ૧૪(ક)॥
બરિન ઉમાપ ત રામ ગનુ હર ષ ગઅે કૈલાસ।
તબ પ્રભુ કિપ હ િદવાઅે સબ બિધ સખુપ્રદ બાસ॥ ૧૪(ખ)॥
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સનુુ ખગપ ત યહ કથા પાવની। િત્ર બધ તાપ ભવ ભય દાવની॥
મહારાજ કર સભુ અ ભષેકા। સનુત લહિહ નર બર ત બબેકા॥
જે સકામ નર સનુિહ જે ગાવિહ। સખુ સપં ત નાના બિધ પાવિહ॥
સરુ દુલર્ભ સખુ કિર જગ માહી।ં અંતકાલ રઘપુ ત પુર હી ં॥
સનુિહ બમુક્ત બરત અ બષઈ। લહિહ ભગ ત ગ ત સપં ત નઈ॥
ખગપ ત રામ કથા મ બરની। વમ ત બલાસ ત્રાસ દુખ હરની॥
બર ત બબેક ભગ ત દૃઢ◌़ કરની। માેહ નદ કહઁ સુદંર તરની॥
િનત નવ મંગલ કાૈસલપુર । હર ષત રહિહ લાેગ સબ કુર ॥
િનત નઇ પ્રી ત રામ પદ પંકજ। સબક જ હિહ નમત સવ મુિન અજ॥
મંગન બહુ પ્રકાર પિહરાઅે। દ્વજ હ દાન નાના બિધ પાઅે॥
દાે. બ્રહ્માનંદ મગન કિપ સબ ક પ્રભુ પદ પ્રી ત।

ત ન ને િદવસ ત હ ગઅે માસ ષટ બી ત॥ ૧૫॥
બસરે ગ્ હ સપનેહઁુ સિુધ નાહી।ં જ મ પરદ્રાેહ સતં મન માહી॥
તબ રઘપુ ત સબ સખા બાેલાઅે।આઇ સબ હ સાદર સ નાઅે॥
પરમ પ્રી ત સમીપ બૈઠારે। ભગત સખુદ દુ બચન ઉચારે॥
તુ હ અ ત ક હ માેિર સવેકાઈ। મખુ પર કેિહ બિધ કરા બડ◌़◌ાઈ॥
તાતે માેિહ તુ હ અ ત પ્રય લાગે। મમ િહત લા ગ ભવન સખુ ત્યાગે॥
અનજુ રાજ સપં ત બૈદેહી। દેહ ગેહ પિરવાર સનેહી॥
સબ મમ પ્રય નિહ તુ હિહ સમાના। ષા ન કહઉઁ માેર યહ બાના॥
સબ કે પ્રય સવેક યહ નીતી। માેર અિધક દાસ પર પ્રીતી॥
દાે. અબ ગ્ હ હુ સખા સબ ભજેહુ માેિહ દૃઢ◌़ નેમ।

સદા સબર્ગત સબર્િહત િન કરેહુ અ ત પ્રેમ॥ ૧૬॥
સિુન પ્રભુ બચન મગન સબ ભઅે। કાે હમ કહાઁ બસિર તન ગઅે॥
અેકટક રહે ેિર કર આગે। સકિહ ન કછુ કિહ અ ત અનુરાગે॥
પરમ પ્રેમ ત હ કર પ્રભુ દેખા। કહા બ બધ બિધ ગ્યાન બસષેા॥
પ્રભુ સન્મખુ કછુ કહન ન પારિહ। પુિન પુિન ચરન સરાજે િનહારિહ॥
તબ પ્રભુ ભષૂન બસન મગાઅે। નાના રંગ અનપૂ સહુાઅે॥
સગુ્રીવિહ પ્રથમિહ પિહરાઅે। બસન ભરત િનજ હાથ બનાઅે॥
પ્રભુ પ્રેિરત લ છમન પિહરાઅે। લંકાપ ત રઘપુ ત મન ભાઅે॥
અંગદ બૈઠ રહા નિહ ડાેલા। પ્રી ત દે ખ પ્રભુ તાિહ ન બાેલા॥
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દાે. મવંત નીલાિદ સબ પિહરાઅે રઘનુાથ।
િહયઁ ધિર રામ પ સબ ચલે નાઇ પદ માથ॥ ૧૭(ક)॥
તબ અંગદ ઉિઠ નાઇ સ સજલ નયન કર ેિર।
અ ત બનીત બાેલેઉ બચન મનહઁુ પ્રેમ રસ બાેિર॥ ૧૭(ખ)॥

સનુુ સબર્ગ્ય કૃપા સખુ સધા।ે દ ન દયાકર આરત બંધાે॥
મરતી બેર નાથ માેિહ બાલી। ગયઉ તુ હારેિહ કાછ ઘાલી॥
અસરન સરન બરદુ સભંાર । માેિહ જિન તજહુ ભગત િહતકાર ॥
માેર તુ હ પ્રભુ ગુર િપતુ માતા। ઉઁ કહાઁ ત જ પદ જલ તા॥
તુ હિહ બચાિર કહહુ નરનાહા। પ્રભુ ત જ ભવન કાજ મમ કાહા॥
બાલક ગ્યાન બુ દ્ધ બલ હીના। રાખહુ સરન નાથ જન દ ના॥
ની ચ ટહલ ગ્ હ કૈ સબ કિરહઉઁ। પદ પંકજ બલાેિક ભવ તિરહઉઁ॥
અસ કિહ ચરન પરેઉ પ્રભુ પાહી। અબ જિન નાથ કહહુ ગ્ હ હી॥
દાે. અંગદ બચન બનીત સિુન રઘપુ ત ક ના સીવં।

પ્રભુ ઉઠાઇ ઉર લાયઉ સજલ નયન રા વ॥ ૧૮(ક)॥
િનજ ઉર માલ બસન મિન બા લતનય પિહરાઇ।
બદા ક હ ભગવાન તબ બહુ પ્રકાર સમુઝાઇ॥ ૧૮(ખ)॥

ભરત અનજુ સાૈ મત્ર સમેતા। પઠવન ચલે ભગત કૃત ચેતા॥
અંગદ હૃદયઁ પ્રેમ નિહ થાેરા। િફિર િફિર ચતવ રામ ક ંઆેરા॥
બાર બાર કર દંડ પ્રનામા। મન અસ રહન કહિહ માેિહ રામા॥
રામ બલાેકિન બાેલિન ચલની। સુ મિર સુ મિર સાેચત હઁ સ મલની॥
પ્રભુ ખ દે ખ બનય બહુ ભાષી। ચલેઉ હૃદયઁ પદ પંકજ રાખી॥
અ તઆદર સબ કિપ પહઁુચાઅે। ભાઇ હ સિહત ભરત પુિન આઅે॥
તબ સગુ્રીવ ચરન ગિહ નાના। ભાઁ ત બનય ક હે હનુમાના॥
િદન દસ કિર રઘપુ ત પદ સવેા। પુિન તવ ચરન દે ખહઉઁ દેવા॥
પુ ય પુજં તુ હ પવનકુમારા। સવેહુ ઇ કૃપા આગારા॥
અસ કિહ કિપ સબ ચલે તુરંતા। અંગદ કહઇ સનુહુ હનુમંતા॥
દાે. કહેહુ દંડવત પ્રભુ સ તુ હિહ કહઉઁ કર ેિર।

બાર બાર રઘનુાયકિહ સરુ ત કરાઅેહુ માેિર॥ ૧૯(ક)॥
અસ કિહ ચલેઉ બા લસતુ િફિર આયઉ હનુમંત।
તાસુ પ્રી ત પ્રભુ સન કિહ મગન ભઅે ભગવંત॥ !૯(ખ)॥
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કુ લસહુ ચાિહ કઠાેર અ ત કાેમલ કુસમુહુ ચાિહ।
ચત્ત ખગેસ રામ કર સમુ ઝ પરઇ કહુ કાિહ॥ ૧૯(ગ)॥

પુિન કૃપાલ લયાે બાે લ િનષાદા। દ હે ભષૂન બસન પ્રસાદા॥
હુ ભવન મમ સુ મરન કરેહૂ। મન ક્રમ બચન ધમર્ અનુસરેહૂ॥

તુ હ મમ સખા ભરત સમ ભ્રાતા। સદા રહેહુ પુર આવત તા॥
બચન સનુત ઉપ સખુ ભાર । પરેઉ ચરન ભિર લાેચન બાર ॥
ચરન ન લન ઉર ધિર ગ્ હ આવા। પ્રભુ સભુાઉ પિરજન હ સનુાવા॥
રઘપુ ત ચિરત દે ખ પુરબાસી। પુિન પુિન કહિહ ધ ય સખુરાસી॥
રામ રાજ બઠ ત્રેલાેકા। હર ષત ભઅે ગઅે સબ સાેકા॥
બય ન કર કાહૂ સન કાેઈ। રામ પ્રતાપ બષમતા ખાેઈ॥
દાે. બરનાશ્રમ િનજ િનજ ધરમ બિનરત બેદ પથ લાેગ।

ચલિહ સદા પાવિહ સખુિહ નિહ ભય સાેક ન રાેગ॥ ૨૦॥
દૈિહક દૈિવક ભાૈ તક તાપા। રામ રાજ નિહ કાહુિહ બ્યાપા॥
સબ નર કરિહ પર પર પ્રીતી। ચલિહ વધમર્ િનરત શ્રુ ત નીતી॥
ચાિરઉ ચરન ધમર્ જગ માહી।ં પૂિર રહા સપનેહઁુ અઘ નાહી ં॥
રામ ભગ ત રત નર અ નાર । સકલ પરમ ગ ત કે અિધકાર ॥
અ પ ત્યુ નિહ કવિનઉ પીરા। સબ સુદંર સબ બ જ સર રા॥
નિહ દિરદ્ર કાેઉ દુખી ન દ ના। નિહ કાેઉ અબુધ ન લચ્છન હીના॥
સબ િનદભ ધમર્રત પનુી। નર અ નાિર ચતુર સબ ગનુી॥
સબ ગનુગ્ય પંિડત સબ ગ્યાની। સબ કૃતગ્ય નિહ કપટ સયાની॥
દાે. રામ રાજ નભગેસ સનુુ સચરાચર જગ માિહ॥

કાલ કમર્ સભુાવ ગનુ કૃત દુખ કાહુિહ નાિહ॥ ૨૧॥
ભૂ મ સપ્ત સાગર મખેલા। અેક ભપૂ રઘપુ ત કાેસલા॥
ભુઅન અનેક રાેમ પ્ર ત સ।ૂ યહ પ્રભુતા કછુ બહુત ન તાસૂ॥
સાે મિહમા સમુઝત પ્રભુ કેર । યહ બરનત હીનતા ઘનેર ॥
સાેઉ મિહમા ખગેસ જ હ ની। િફર અેિહ ચિરત ત હહઁુ ર ત માની॥
સાેઉ ને કર ફલ યહ લીલા। કહિહ મહા મુિનબર દમસીલા॥
રામ રાજ કર સખુ સપંદા। બરિન ન સકઇ ફનીસ સારદા॥
સબ ઉદાર સબ પર ઉપકાર । બપ્ર ચરન સવેક નર નાર ॥
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અેકનાિર બ્રત રત સબ ઝાર । તે મન બચ ક્રમ પ ત િહતકાર ॥
દાે. દંડ જ ત હ કર ભેદ જહઁ નતર્ક ત્ય સમાજ।

તહુ મનિહ સિુનઅ અસ રામચદં્ર ક રાજ॥ ૨૨॥
ફૂલિહ ફરિહ સદા ત કાનન। રહિહ અેક સઁગ ગજ પંચાનન॥
ખગ ગ સહજ બય બસરાઈ। સબ હ પર પર પ્રી ત બઢ◌़◌ાઈ॥
કૂજિહ ખગ ગ નાના દંા। અભય ચરિહ બન કરિહ અનંદા॥
સીતલ સરુ ભ પવન બહ મંદા। ગૂજંત અ લ લૈ ચ લ મકરંદા॥
લતા બટપ માગ મધુ ચવહી।ં મનભાવતાે ધનેુ પય સ્ત્રવહી ં॥
સ સ સપંન્ન સદા રહ ધરની। ત્રેતાઁ ભઇ કૃતજુગ કૈ કરની॥
પ્રગટ ં ગિર હ બ બધ મિન ખાની। જગદાતમા ભપૂ જગ ની॥
સિરતા સકલ બહિહ બર બાર । સીતલ અમલ વાદ સખુકાર ॥
સાગર િનજ મર દાઁ રહહી।ં ડારિહ રત્ન તટ હ નર લહહી ં॥
સર સજ સકુંલ સકલ તડ◌़◌ાગા। અ ત પ્રસન્ન દસ િદસા બભાગા॥
દાે. બધુ મિહ પૂર મયખૂ હ ર બ તપ જેતનેિહ કાજ।

માગ બાિરદ દેિહ જલ રામચદં્ર કે રાજ॥ ૨૩॥
કાેિટ હ બા જમેધ પ્રભુ ક હે। દાન અનેક દ્વજ હ કહઁ દ હે॥
શ્રુ ત પથ પાલક ધમર્ ધુરંધર। ગનુાતીત અ ભાેગ પુરંદર॥
પ ત અનુકૂલ સદા રહ સીતા। સાેભા ખાિન સસુીલ બનીતા॥
ન ત કૃપા સધુ પ્રભુતાઈ। સવે ત ચરન કમલ મન લાઈ॥

જદ્યિપ ગ્ હઁ સવેક સવેિકની। બપુલ સદા સવેા બિધ ગનુી॥
િનજ કર ગ્ હ પિરચર કરઈ। રામચદં્ર આયસુ અનુસરઈ॥
જેિહ બિધ કૃપા સધુ સખુ માનઇ। સાેઇ કર શ્રી સવેા બિધ નઇ॥
કાૈસલ્યાિદ સાસુ ગ્ હ માહી।ં સવેઇ સબ હ માન મદ નાહી ં॥
ઉમા રમા બ્રહ્માિદ બંિદતા। જગદંબા સતંતમિનિદતા॥
દાે. સુ કૃપા કટાચ્છુ સરુ ચાહત ચતવ ન સાેઇ।

રામ પદાર બદ ર ત કર ત સભુાવિહ ખાેઇ॥ ૨૪॥
સવેિહ સાનકૂલ સબ ભાઈ। રામ ચરન ર ત અ ત અિધકાઈ॥
પ્રભુ મખુ કમલ બલાેકત રહહી।ં કબહઁુ કૃપાલ હમિહ કછુ કહહી ં॥
રામ કરિહ ભ્રાત હ પર પ્રીતી। નાના ભાઁ ત સખાવિહ નીતી॥
હર ષત રહિહ નગર કે લાેગા। કરિહ સકલ સરુ દુલર્ભ ભાેગા॥

manas7_i.pdf 13



શ્રી રામ ચિરત માનસ

અહિન સ બિધિહ મનાવત રહહી।ં શ્રીરઘુબીર ચરન ર ત ચહહી ં॥
દુઇ સતુ સુ દર સીતાઁ અે। લવ કુસ બેદ પુરાન હ ગાઅે॥
દાેઉ બજઈ બનઈ ગનુ મંિદર। હિર પ્ર ત બબ મનહઁુ અ ત સુદંર॥
દુઇ દુઇ સતુ સબ ભ્રાત હ કેરે। ભઅે પ ગનુ સીલ ઘનેરે॥
દાે. ગ્યાન ગરા ગાેતીત અજ માયા મન ગનુ પાર।

સાેઇ સ ચ્ચદાનંદ ઘન કર નર ચિરત ઉદાર॥ ૨૫॥
પ્રાતકાલ સરઊ કિર મ જન। બૈઠિહ સભાઁ સગં દ્વજ સ જન॥
બેદ પુરાન બ સષ્ટ બખાનિહ। સનુિહ રામ જદ્યિપ સબ નિહ॥
અનજુ હ સજુંત ભાજેન કરહી।ં દે ખ સકલ જનની ં સખુ ભરહી ં॥
ભરત સત્રુહન દાનેઉ ભાઈ। સિહત પવનસતુ ઉપબન ઈ॥
બૂઝિહ બૈિઠ રામ ગનુ ગાહા। કહ હનુમાન સમુ ત અવગાહા॥
સનુત બમલ ગનુ અ ત સખુ પાવિહ। બહુિર બહુિર કિર બનય કહાવિહ॥
સબ ક ગ્ હ ગ્ હ હાેિહ પુરાના। રામચિરત પાવન બિધ નાના॥
નર અ નાિર રામ ગનુ ગાનિહ। કરિહ િદવસ િન સ ત ન નિહ॥
દાે. અવધપુર બા સહ કર સખુ સપંદા સમાજ।

સહસ સષે નિહ કિહ સકિહ જહઁ પ રામ બરાજ॥ ૨૬॥
નારદાિદ સનકાિદ મનુીસા। દરસન લા ગ કાેસલાધીસા॥
િદન પ્ર ત સકલ અ ે યા આવિહ। દે ખ નગ બરાગુ બસરાવિહ॥
ત પ મિન ર ચત અટાર ।ં નાના રંગ ચર ગચ ઢાર ં॥

પુર ચહઁુ પાસ કાેટ અ ત સુદંર। રચે કઁગૂરા રંગ રંગ બર॥
નવ ગ્રહ િનકર અનીક બનાઈ। જનુ ઘેર અમરાવ ત આઈ॥
મિહ બહુ રંગ ર ચત ગચ કાઁચા। ે બલાેિક મુિનબર મન નાચા॥
ધવલ ધામ ઊપર નભ ચુબંત। કલસ મનહઁુ ર બ સ સ દુ ત િનદત॥
બહુ મિન ર ચત ઝરાખેા ભ્રાજિહ। ગ્ હ ગ્ હ પ્ર ત મિન દ પ બરાજિહ॥
છં. મિન દ પ રાજિહ ભવન ભ્રાજિહ દેહર ં બદુ્રમ રચી।

મિન ખંભ ભી ત બરં ચ બરચી કનક મિન મરકત ખચી॥
સુદંર મનાેહર મંિદરાયત અ જર ચર ફિટક રચ।ે
પ્ર ત દ્વાર દ્વાર કપાટ પુરટ બનાઇ બહુ બજ્ર હ ખચે॥

દાે. ચા ચત્રસાલા ગ્ હ ગ્ હ પ્ર ત લખે બનાઇ।
રામ ચિરત જે િનરખ મુિન તે મન લેિહ ચાેરાઇ॥ ૨૭॥
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સમુન બાિટકા સબિહ લગાઈ। બ બધ ભાઁ ત કિર જતન બનાઈ॥
લતા લ લત બહુ ત સહુાઈ। ફૂલિહ સદા બંસત િક નાઈ॥
ગુજંત મધુકર મખુર મનાેહર। મા ત િત્ર બધ સદા બહ સુદંર॥
નાના ખગ બાલક હ જઆઅ।ે બાેલત મધુર ઉડ◌़◌ાત સહુાઅે॥
માેર હંસ સારસ પારાવત। ભવનિન પર સાેભા અ ત પાવત॥
જહઁ તહઁ દેખિહ િનજ પિરછાહી।ં બહુ બિધ કૂજિહ ત્ય કરાહી ં॥
સકુ સાિરકા પઢ◌़◌ાવિહ બાલક। કહહુ રામ રઘપુ ત જનપાલક॥
રાજ દુઆર સકલ બિધ ચા । બીથી ં ચાૈહટ ચર બ ॥
છં. બા ર ચર ન બનઇ બરનત બ તુ બનુ ગથ પાઇઅે।

જહઁ ભપૂ રમાિનવાસ તહઁ ક સપંદા િક મ ગાઇઅે॥
બૈઠે બ જ સરાફ બિનક અનેક મનહઁુ કુબેર ત।ે
સબ સખુી સબ સચ્ચિરત સુદંર નાિર નર સસુ જરઠ જે॥

દાે. ઉત્તર િદ સ સરજૂ બહ િનમર્લ જલ ગંભીર।
બાઁધે ઘાટ મનાેહર વ પ પંક નિહ તીર॥ ૨૮॥

દૂિર ફરાક ચર સાે ઘાટા। જહઁ જલ િપઅિહ બા જ ગજ ઠાટા॥
પિનઘટ પરમ મનાેહર નાના। તહાઁ ન પુ ષ કરિહ અ નાના॥
રાજઘાટ સબ બિધ સુદંર બર। મ જિહ તહાઁ બરન ચાિરઉ નર॥
તીર તીર દેવ હ કે મંિદર। ચહઁુ િદ સ ત હ કે ઉપબન સુદંર॥
કહઁુ કહઁુ સિરતા તીર ઉદાસી। બસિહ ગ્યાન રત મુિન સં યાસી॥
તીર તીર તુલ સકા સહુાઈ। દં દં બહુ મુિન હ લગાઈ॥
પુર સાેભા કછુ બરિન ન ઈ। બાહેર નગર પરમ ચરાઈ॥
દેખત પુર અ ખલ અઘ ભાગા। બન ઉપબન બાિપકા તડ◌़◌ાગા॥
છં. બાપી ં તડ◌़◌ાગ અનપૂ કૂપ મનાેહરાયત સાેહહી।ં

સાપેાન સુદંર નીર િનમર્લ દે ખ સરુ મુિન માેહહી ં॥
બહુ રંગ કંજ અનેક ખગ કૂજિહ મધપુ ગું રહી।ં
આરામ ર ય િપકાિદ ખગ રવ જનુ પ થક હંકારહી ં॥

દાે. રમાનાથ જહઁ રા સાે પુર બરિન િક ઇ।
અિનમાિદક સખુ સપંદા રહી ં અવધ સબ છાઇ॥ ૨૯॥

જહઁ તહઁ નર રઘપુ ત ગનુ ગાવિહ। બૈિઠ પરસપર ઇહઇ સખાવિહ॥
ભજહુ પ્રનત પ્ર તપાલક રામિહ। સાેભા સીલ પ ગનુ ધામિહ॥
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જલજ બલાેચન સ્યામલ ગાતિહ। પલક નયન ઇવ સવેક ત્રાતિહ॥
ત સર ચર ચાપ તનૂીરિહ। સતં કંજ બન ર બ રનધીરિહ॥
કાલ કરાલ બ્યાલ ખગરાજિહ। નમત રામ અકામ મમતા જિહ॥
લાેભ માેહ ગજૂથ િકરાતિહ। મન સજ કિર હિર જન સખુદાતિહ॥
સસંય સાેક િન બડ◌़ તમ ભાનુિહ। દનજુ ગહન ઘન દહન કૃસાનુિહ॥
જનકસતુા સમેત રઘુબીરિહ। કસ ન ભજહુ ભજંન ભવ ભીરિહ॥
બહુ બાસના મસક િહમ રા સિહ। સદા અેકરસ અજ અ બના સિહ॥
મુિન રંજન ભજંન મિહ ભારિહ। તુલ સદાસ કે પ્રભુિહ ઉદારિહ॥
દાે. અેિહ બિધ નગર નાિર નર કરિહ રામ ગનુ ગાન।

સાનુકૂલ સબ પર રહિહ સતંત કૃપાિનધાન॥ ૩૦॥
જબ તે રામ પ્રતાપ ખગેસા। ઉિદત ભયઉ અ ત પ્રબલ િદનેસા॥
પૂિર પ્રકાસ રહેઉ તહઁુ લાેકા। બહુતે હ સખુ બહુતન મન સાેકા॥
જ હિહ સાેક તે કહઉઁ બખાની। પ્રથમ અ બદ્યા િનસા નસાની॥
અઘ ઉલૂક જહઁ તહાઁ લુકાન।ે કામ ક્રાેધ કૈરવ સકુચાને॥
બ બધ કમર્ ગનુ કાલ સભુાઊ। અે ચકાેર સખુ લહિહ ન કાઊ॥
મ સર માન માેહ મદ ચાેરા। ઇ હ કર હુનર ન કવિનહઁુ આેરા॥
ધરમ તડ◌़◌ાગ ગ્યાન બગ્યાના। અે પંકજ બકસે બિધ નાના॥
સખુ સતંાષે બરાગ બબેકા। બગત સાેક અે કાેક અનેકા॥
દાે. યહ પ્રતાપ ર બ ક ઉર જબ કરઇ પ્રકાસ।

પ છલે બાઢ◌़િહ પ્રથમ જે કહે તે પાવિહ નાસ॥ ૩૧॥
ભ્રાત હ સિહત રામુ અેક બારા। સગં પરમ પ્રય પવનકુમારા॥
સુદંર ઉપબન દેખન ગઅે। સબ ત કુસુ મત પ લવ નઅે॥
િન સમય સનકાિદક આઅે। તજે પુજં ગનુ સીલ સહુાઅે॥

બ્રહ્માનંદ સદા લયલીના। દેખત બાલક બહુકાલીના॥
પ ધર જનુ ચાિરઉ બેદા। સમદરસી મુિન બગત બભેદા॥
આસા બસન બ્યસન યહ ત હહી।ં રઘપુ ત ચિરત હાેઇ તહઁ સનુહી ં॥
તહાઁ રહે સનકાિદ ભવાની। જહઁ ઘટસભંવ મુિનબર ગ્યાની॥
રામ કથા મુિનબર બહુ બરની। ગ્યાન ેિન પાવક જ મ અરની॥
દાે. દે ખ રામ મુિન આવત હર ષ દંડવત ક હ।

વાગત પૂઁ છ પીત પટ પ્રભુ બૈઠન કહઁ દ હ॥ ૩૨॥
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ક હ દંડવત તીિનઉઁ ભાઈ। સિહત પવનસતુ સખુ અિધકાઈ॥
મુિન રઘપુ ત છ બ અતુલ બલાેક । ભઅે મગન મન સકે ન રાેક ॥
સ્યામલ ગાત સરાે હ લાેચન। સુદંરતા મંિદર ભવ માેચન॥
અેકટક રહે િનમષે ન લાવિહ। પ્રભુ કર ેર સીસ નવાવિહ॥
ત હ કૈ દસા દે ખ રઘુબીરા। સ્ત્રવત નયન જલ પુલક સર રા॥
કર ગિહ પ્રભુ મુિનબર બૈઠારે। પરમ મનાેહર બચન ઉચારે॥
આજુ ધ ય મ સનુહુ મનુીસા। તુ હર દરસ િહ અઘ ખીસા॥
બડ◌़◌ે ભાગ પાઇબ સતસગંા। બનિહ પ્રયાસ હાેિહ ભવ ભંગા॥
દાે. સતં સગં અપબગર્ કર કામી ભવ કર પંથ।

કહિહ સતં ક બ કાે બદ શ્રુ ત પુરાન સદગં્રથ॥ ૩૩॥
સિુન પ્રભુ બચન હર ષ મુિન ચાર । પુલિકત તન અ તુ ત અનુસાર ॥
જય ભગવંત અનંત અનામય। અનઘ અનેક અેક ક નામય॥
જય િનગુર્ન જય જય ગનુ સાગર। સખુ મંિદર સુદંર અ ત નાગર॥
જય ઇંિદરા રમન જય ભૂધર। અનપુમ અજ અનાિદ સાેભાકર॥
ગ્યાન િનધાન અમાન માનપ્રદ। પાવન સજુસ પુરાન બેદ બદ॥
તગ્ય કૃતગ્ય અગ્યતા ભજંન। નામ અનેક અનામ િનરંજન॥
સબર્ સબર્ગત સબર્ ઉરાલય। બસ સ સદા હમ કહઁુ પિરપાલય॥
દં્વદ બપ ત ભવ ફંદ બભજંય। હ્ર િદ બ સ રામ કામ મદ ગંજય॥
દાે. પરમાનંદ કૃપાયતન મન પિરપૂરન કામ।

પ્રેમ ભગ ત અનપાયની દેહુ હમિહ શ્રીરામ॥ ૩૪॥
દેહુ ભગ ત રઘપુ ત અ ત પાવિન। િત્ર બધ તાપ ભવ દાપ નસાવિન॥
પ્રનત કામ સરુધનેુ કલપત । હાેઇ પ્રસન્ન દ જૈ પ્રભુ યહ બ ॥
ભવ બાિરિધ કંુભજ રઘનુાયક। સવેત સલુભ સકલ સખુ દાયક॥
મન સભંવ દા ન દુખ દારય। દ નબંધુ સમતા બ તારય॥
આસ ત્રાસ ઇિરષાિદ િનવારક। બનય બબેક બર ત બ તારક॥
ભપૂ માૈ લ મન મંડન ધરની। દેિહ ભગ ત સં ત સિર તરની॥
મુિન મન માનસ હંસ િનરંતર। ચરન કમલ બંિદત અજ સકંર॥
રઘુકુલ કેતુ સતેુ શ્રુ ત રચ્છક। કાલ કરમ સભુાઉ ગનુ ભચ્છક॥
તારન તરન હરન સબ દૂષન। તુલ સદાસ પ્રભુ િત્રભવુન ભષૂન॥
દાે. બાર બાર અ તુ ત કિર પ્રેમ સિહત સ નાઇ।
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બ્રહ્મ ભવન સનકાિદ ગે અ ત અભીષ્ટ બર પાઇ॥ ૩૫॥
સનકાિદક બિધ લાેક સધાઅે। ભ્રાત હ રામ ચરન સ નાઅે॥
પૂછત પ્રભુિહ સકલ સકુચાહી।ં ચતવિહ સબ મા તસતુ પાહી ં॥
સિુન ચહિહ પ્રભુ મખુ કૈ બાની। ે સિુન હાેઇ સકલ ભ્રમ હાની॥
અંતર મી પ્રભુ સભ ના। બૂઝત કહહુ કાહ હનુમાના॥
ેિર પાિન કહ તબ હનુમંતા। સનુહુ દ નદયાલ ભગવંતા॥

નાથ ભરત કછુ પૂઁછન ચહહી।ં પ્ર ન કરત મન સકુચત અહહી ં॥
તુ હ નહુ કિપ માેર સભુાઊ। ભરતિહ માેિહ કછુ અંતર કાઊ॥
સિુન પ્રભુ બચન ભરત ગહે ચરના। સનુહુ નાથ પ્રનતાર ત હરના॥
દાે. નાથ ન માેિહ સદેંહ કછુ સપનેહઁુ સાેક ન માેહ।

કેવલ કૃપા તુ હાિરિહ કૃપાનંદ સદંાેહ॥ ૩૬॥
કરઉઁ કૃપાિનિધ અેક િઢઠાઈ। મ સવેક તુ હ જન સખુદાઈ॥
સતં હ કૈ મિહમા રઘુરાઈ। બહુ બિધ બેદ પુરાન હ ગાઈ॥
શ્રીમખુ તુ હ પુિન ક હ બડ◌़◌ાઈ। ત હ પર પ્રભુિહ પ્રી ત અિધકાઈ॥
સનુા ચહઉઁ પ્રભુ ત હ કર લચ્છન। કૃપા સધુ ગનુ ગ્યાન બચચ્છન॥
સતં અસતં ભેદ બલગાઈ। પ્રનતપાલ માેિહ કહહુ બુઝાઈ॥
સતં હ કે લચ્છન સનુુ ભ્રાતા। અગિનત શ્રુ ત પુરાન બખ્યાતા॥
સતં અસતં હ કૈ અ સ કરની। જ મ કુઠાર ચદંન આચરની॥
કાટઇ પરસુ મલય સનુુ ભાઈ। િનજ ગનુ દેઇ સગંુધ બસાઈ॥
દાે. તાતે સરુ સીસ હ ચઢ◌़ત જગ બ લભ શ્રીખંડ।

અનલ દાિહ પીટત ઘનિહ પરસુ બદન યહ દંડ॥ ૩૭॥
બષય અલપંટ સીલ ગનુાકર। પર દુખ દુખ સખુ સખુ દેખે પર॥
સમ અભૂતિરપુ બમદ બરાગી। લાેભામરષ હરષ ભય ત્યાગી॥
કાેમલ ચત દ ન હ પર દાયા। મન બચ ક્રમ મમ ભગ ત અમાયા॥
સબિહ માનપ્રદ આપુ અમાની। ભરત પ્રાન સમ મમ તે પ્રાની॥
બગત કામ મમ નામ પરાયન। સાં ત બર ત બનતી મુિદતાયન॥
સીતલતા સરલતા મયત્રી। દ્વજ પદ પ્રી ત ધમર્ જનયત્રી॥
અે સબ લચ્છન બસિહ સુ ઉર। નેહુ તાત સતં સતંત ફુર॥
સમ દમ િનયમ ની ત નિહ ડાેલિહ। પ ષ બચન કબહઁૂ નિહ બાેલિહ॥
દાે. િનદા અ તુ ત ઉભય સમ મમતા મમ પદ કંજ।
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તે સ જન મમ પ્રાન પ્રય ગનુ મંિદર સખુ પુજં॥ ૩૮॥
સનહુ અસતં હ કેર સભુાઊ। ભૂલેહઁુ સગં ત કિરઅ ન કાઊ॥
ત હ કર સગં સદા દુખદાઈ। જ મ કલપિહ ઘાલઇ હરહાઈ॥
ખલ હ હૃદયઁ અ ત તાપ બસષેી। જરિહ સદા પર સપં ત દેખી॥
જહઁ કહઁુ િનદા સનુિહ પરાઈ। હરષિહ મનહઁુ પર િનિધ પાઈ॥
કામ ક્રાેધ મદ લાેભ પરાયન। િનદર્ય કપટ કુિટલ મલાયન॥
બય અકારન સબ કાહૂ સા। ે કર િહત અનિહત તાહૂ સા॥
ઝૂઠઇ લનેા ઝૂઠઇ દેના। ઝૂઠઇ ભાજેન ઝૂઠ ચબેના॥
બાેલિહ મધુર બચન જ મ માેરા। ખાઇ મહા અ ત હૃદય કઠાેરા॥
દાે. પર દ્રાેહી પર દાર રત પર ધન પર અપબાદ।

તે નર પાઁવર પાપમય દેહ ધર મનુ દ॥ ૩૯॥
લાેભઇઆેઢ◌़ન લાેભઇ ડાસન। સસ્ત્રાેદર પર જમપુર ત્રાસ ન॥
કાહૂ ક સનુિહ બડ◌़◌ાઈ। વાસ લેિહ જનુ જૂડ◌़◌ી આઈ॥
જબ કાહૂ કૈ દેખિહ બપતી। સખુી ભઅે માનહઁુ જગ પતી॥
વારથ રત પિરવાર બરાેધી। લપંટ કામ લાેભ અ ત ક્રાેધી॥
માતુ િપતા ગુર બપ્ર ન માનિહ।આપુ ગઅે અ ઘાલિહ આનિહ॥
કરિહ માેહ બસ દ્રાેહ પરાવા। સતં સગં હિર કથા ન ભાવા॥
અવગનુ સધુ મંદમ ત કામી। બેદ બદૂષક પરધન વામી॥
બપ્ર દ્રાેહ પર દ્રાેહ બસષેા। દંભ કપટ જયઁ ધર સબેુષા॥
દાે. અૈસે અધમ મનજુ ખલ કૃતજુગ ત્રેતા નાિહ।

દ્વાપર કછુક દં બહુ હાેઇહિહ ક લજુગ માિહ॥ ૪૦॥
પર િહત સિરસ ધમર્ નિહ ભાઈ। પર પીડ◌़◌ા સમ નિહ અધમાઈ॥
િનનર્ય સકલ પુરાન બેદ કર। કહેઉઁ તાત નિહ કાે બદ નર॥
નર સર ર ધિર જે પર પીરા। કરિહ તે સહિહ મહા ભવ ભીરા॥
કરિહ માેહ બસ નર અઘ નાના। વારથ રત પરલાેક નસાના॥
કાલ પ ત હ કહઁ મ ભ્રાતા। સભુ અ અસભુ કમર્ ફલ દાતા॥
અસ બચાિર જે પરમ સયાન।ે ભજિહ માેિહ સં ત દુખ ને॥
ત્યાગિહ કમર્ સભુાસભુ દાયક। ભજિહ માેિહ સરુ નર મુિન નાયક॥
સતં અસતં હ કે ગનુ ભાષે। તે ન પરિહ ભવ જ હ લ ખ રાખે॥
દાે. સનુહુ તાત માયા કૃત ગનુ અ દાષે અનેક।
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ગનુ યહ ઉભય ન દે ખઅિહ દે ખઅ સાે અ બબેક॥ ૪૧॥
શ્રીમખુ બચન સનુત સબ ભાઈ। હરષે પ્રેમ ન હૃદયઁ સમાઈ॥
કરિહ બનય અ ત બારિહ બારા। હનૂમાન િહયઁ હરષ અપારા॥
પુિન રઘપુ ત િનજ મંિદર ગઅે। અેિહ બિધ ચિરત કરત િનત નઅે॥
બાર બાર નારદ મુિન આવિહ। ચિરત પનુીત રામ કે ગાવિહ॥
િનત નવ ચરન દે ખ મુિન હી।ં બ્રહ્મલાેક સબ કથા કહાહી ં॥
સિુન બરં ચ અ તસય સખુ માનિહ। પુિન પુિન તાત કરહુ ગનુ ગાનિહ॥
સનકાિદક નારદિહ સરાહિહ। જદ્યિપ બ્રહ્મ િનરત મુિન આહિહ॥
સિુન ગનુ ગાન સમાિધ બસાર ॥ સાદર સનુિહ પરમ અિધકાર ॥
દાે. વનમુક્ત બ્રહ્મપર ચિરત સનુિહ ત જ યાન।

જે હિર કથાઁ ન કરિહ ર ત ત હ કે િહય પાષાન॥ ૪૨॥
અેક બાર રઘનુાથ બાેલાઅે। ગુર દ્વજ પુરબાસી સબઆઅે॥
બૈઠે ગુર મુિન અ દ્વજ સ જન। બાેલે બચન ભગત ભવ ભજંન॥
સનહુ સકલ પુરજન મમ બાની। કહઉઁ ન કછુ મમતા ઉર આની॥
નિહ અની ત નિહ કછુ પ્રભુતાઈ। સનુહુ કરહુ ે તુ હિહ સાેહાઈ॥
સાેઇ સવેક પ્રયતમ મમ સાેઈ। મમ અનુસાસન માનૈ ેઈ॥
અની ત કછુ ભાષા ભાઈ। તા માેિહ બરજહુ ભય બસરાઈ॥

બડ◌़◌ ભાગ માનષુ તનુ પાવા। સરુ દુલર્ભ સબ ગં્ર થ હ ગાવા॥
સાધન ધામ માેચ્છ કર દ્વારા। પાઇ ન જેિહ પરલાેક સઁવારા॥
દાે. સાે પરત્ર દુખ પાવઇ સર ધુિન ધુિન પ છતાઇ।

કાલિહ કમર્િહ ઈ વરિહ મ યા દાષે લગાઇ॥ ૪૩॥
અેિહ તન કર ફલ બષય ન ભાઈ। વગર્ઉ વ પ અંત દુખદાઈ॥
નર તનુ પાઇ બષયઁ મન દેહી।ં પલિટ સધુા તે સઠ બષ લેહી ં॥
તાિહ કબહઁુ ભલ કહઇ ન કાેઈ। ગું ગ્રહઇ પરસ મિન ખાેઈ॥
આકર ચાિર લચ્છ ચાૈરાસી। ેિન ભ્રમત યહ જવ અ બનાસી॥
િફરત સદા માયા કર પ્રેરા। કાલ કમર્ સભુાવ ગનુ ઘેરા॥
કબહઁુક કિર ક ના નર દેહી। દેત ઈસ બનુ હેતુ સનેહી॥
નર તનુ ભવ બાિરિધ કહઁુ બેરાે। સન્મખુ મ ત અનુગ્રહ મેરાે॥
કરનધાર સદગુર દૃઢ◌़ નાવા। દુલર્ભ સાજ સલુભ કિર પાવા॥
દાે. ે ન તરૈ ભવ સાગર નર સમાજ અસ પાઇ।
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સાે કૃત િનદક મંદમ તઆત્માહન ગ ત ઇ॥ ૪૪॥
પરલાેક ઇહાઁ સખુ ચહહૂ। સિુન મમ બચન હ્ર ૃદયઁ દૃઢ◌़ ગહહૂ॥

સલુભ સખુદ મારગ યહ ભાઈ। ભગ ત માેિર પુરાન શ્રુ ત ગાઈ॥
ગ્યાન અગમ પ્રત્યૂહ અનેકા। સાધન કિઠન ન મન કહઁુ ટેકા॥
કરત કષ્ટ બહુ પાવઇ કાેઊ। ભ ક્ત હીન માેિહ પ્રય નિહ સાેઊ॥
ભ ક્ત સતંુત્ર સકલ સખુ ખાની। બનુ સતસગં ન પાવિહ પ્રાની॥
પુ ય પુજં બનુ મલિહ ન સતંા। સતસગં ત સં ત કર અંતા॥
પુ ય અેક જગ મહઁુ નિહ દૂ । મન ક્રમ બચન બપ્ર પદ પૂ ॥
સાનુકૂલ તેિહ પર મુિન દેવા। ે ત જ કપટુ કરઇ દ્વજ સવેા॥
દાે. આૈરઉ અેક ગપુુત મત સબિહ કહઉઁ કર ેિર।

સકંર ભજન બના નર ભગ ત ન પાવઇ માેિર॥ ૪૫॥
કહહુ ભગ ત પથ કવન પ્રયાસા। ેગ ન મખ જપ તપ ઉપવાસા॥
સરલ સભુાવ ન મન કુિટલાઈ। જથા લાભ સતંાષે સદાઈ॥
માેર દાસ કહાઇ નર આસા। કરઇ તાૈ કહહુ કહા બ વાસા॥
બહુત કહઉઁ કા કથા બઢ◌़◌ાઈ। અેિહ આચરન બસ્ય મ ભાઈ॥
બૈર ન બગ્રહઆસ ન ત્રાસા। સખુમય તાિહ સદા સબઆસા॥
અનારંભ અિનકેત અમાની। અનઘ અરાષે દચ્છ બગ્યાની॥
પ્રી ત સદા સ જન સસંગાર્। ન સમ બષય વગર્ અપબગાર્॥
ભગ ત પચ્છ હઠ નિહ સઠતાઈ। દુષ્ટ તકર્ સબ દૂિર બહાઈ॥
દાે. મમ ગનુ ગ્રામ નામ રત ગત મમતા મદ માેહ।

તા કર સખુ સાેઇ નઇ પરાનંદ સદંાેહ॥ ૪૬॥
સનુત સધુાસમ બચન રામ કે। ગહે સબિન પદ કૃપાધામ કે॥
જનિન જનક ગુર બંધુ હમારે। કૃપા િનધાન પ્રાન તે યારે॥
તનુ ધનુ ધામ રામ િહતકાર । સબ બિધ તુ હ પ્રનતાર ત હાર ॥
અ સ સખ તુ હ બનુ દેઇ ન કાેઊ। માતુ િપતા વારથ રતઆેઊ॥
હેતુ રિહત જગ જુગ ઉપકાર । તુ હ તુ હાર સવેક અસરુાર ॥
વારથ મીત સકલ જગ માહી।ં સપનેહઁુ પ્રભુ પરમારથ નાહી ં॥
સબકે બચન પ્રેમ રસ સાન।ે સિુન રઘનુાથ હૃદયઁ હરષાને॥
િનજ િનજ ગ્ હ ગઅે આયસુ પાઈ। બરનત પ્રભુ બતકહી સહુાઈ॥
દાે. -ઉમા અવધબાસી નર નાિર કૃતારથ પ।
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બ્રહ્મ સ ચ્ચદાનંદ ઘન રઘનુાયક જહઁ ભપૂ॥ ૪૭॥
અેક બાર બ સષ્ટ મુિન આઅે। જહાઁ રામ સખુધામ સહુાઅે॥
અ તઆદર રઘનુાયક ક હા। પદ પખાિર પાદાેદક લી હા॥
રામ સનુહુ મુિન કહ કર ેર । કૃપા સધુ બનતી કછુ માેર ॥
દે ખ દે ખઆચરન તુ હારા। હાેત માેહ મમ હૃદયઁ અપારા॥
મિહમા અ મત બેદ નિહ ના। મ કેિહ ભાઁ ત કહઉઁ ભગવાના॥
ઉપરાેિહત્ય કમર્ અ ત મંદા। બેદ પુરાન સુ ત કર િનદા॥
જબ ન લેઉઁ મ તબ બિધ માેહી। કહા લાભઆગ સતુ તાેહી॥
પરમાતમા બ્રહ્મ નર પા। હાેઇિહ રઘુકુલ ભષૂન ભપૂા॥
દાે. -તબ મ હૃદયઁ બચારા ેગ જગ્ય બ્રત દાન।

કહઁુ કિરઅ સાે પૈહઉઁ ધમર્ ન અેિહ સમઆન॥ ૪૮॥
જપ તપ િનયમ ેગ િનજ ધમાર્। શ્રુ ત સભંવ નાના સભુ કમાર્॥
ગ્યાન દયા દમ તીરથ મ જન। જહઁ લ ગ ધમર્ કહત શ્રુ ત સ જન॥
આગમ િનગમ પુરાન અનેકા। પઢ◌़◌ે સનુે કર ફલ પ્રભુ અેકા॥
તબ પદ પંકજ પ્રી ત િનરંતર। સબ સાધન કર યહ ફલ સુદંર॥
છૂટઇ મલ િક મલિહ કે ધાેઅ। ઘ્ ત િક પાવ કાેઇ બાિર બલાેઅ॥
પ્રેમ ભગ ત જલ બનુ રઘુરાઈ। અ ભઅંતર મલ કબહઁુ ન ઈ॥
સાેઇ સબર્ગ્ય તગ્ય સાેઇ પંિડત। સાેઇ ગનુ ગ્ હ બગ્યાન અખંિડત॥
દચ્છ સકલ લચ્છન જુત સાેઈ। ક પદ સરાજે ર ત હાેઈ॥
દાે. નાથ અેક બર માગઉઁ રામ કૃપા કિર દેહુ।

જન્મ જન્મ પ્રભુ પદ કમલ કબહઁુ ઘટૈ જિન નેહુ॥ ૪૯॥
અસ કિહ મુિન બ સષ્ટ ગ્ હઆઅે। કૃપા સધુ કે મન અ ત ભાઅે॥
હનૂમાન ભરતાિદક ભ્રાતા। સગં લઅે સવેક સખુદાતા॥
પુિન કૃપાલ પુર બાહેર ગઅે। ગજ રથ તુરગ મગાવત ભઅે॥
દે ખ કૃપા કિર સકલ સરાહે। િદઅે ઉ ચત જ હ જ હ તેઇ ચાહે॥
હરન સકલ શ્રમ પ્રભુ શ્રમ પાઈ। ગઅે જહાઁ સીતલ અવઁરાઈ॥
ભરત દ હ િનજ બસન ડસાઈ। બૈઠે પ્રભુ સવેિહ સબ ભાઈ॥
મા તસતુ તબ મા ત કરઈ। પુલક બપષુ લાેચન જલ ભરઈ॥
હનૂમાન સમ નિહ બડ◌़ભાગી। નિહ કાેઉ રામ ચરન અનુરાગી॥
ગિર સુ પ્રી ત સવેકાઈ। બાર બાર પ્રભુ િનજ મખુ ગાઈ॥
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દાે. તેિહ અવસર મુિન નારદ આઅે કરતલ બીન।
ગાવન લગે રામ કલ ક ર ત સદા નબીન॥ ૫૦॥

મામવલાેકય પંકજ લાેચન। કૃપા બલાેકિન સાેચ બમાેચન॥
નીલ તામરસ સ્યામ કામ અિર। હૃદય કંજ મકરંદ મધપુ હિર॥
તુધાન બ થ બલ ભજંન। મુિન સ જન રંજન અઘ ગજંન॥

ભૂસરુ સ સ નવ દં બલાહક। અસરન સરન દ ન જન ગાહક॥
ભજુ બલ બપુલ ભાર મિહ ખંિડત। ખર દૂષન બરાધ બધ પંિડત॥
રાવનાિર સખુ પ ભપૂબર। જય દસરથ કુલ કુમુદ સધુાકર॥
સજુસ પુરાન બિદત િનગમાગમ। ગાવત સરુ મુિન સતં સમાગમ॥
કા નીક બ્યલીક મદ ખંડન। સબ બિધ કુસલ કાેસલા મંડન॥
ક લ મલ મથન નામ મમતાહન। તુલસીદાસ પ્રભુ પાિહ પ્રનત જન॥
દાે. પ્રેમ સિહત મુિન નારદ બરિન રામ ગનુ ગ્રામ।

સાેભા સધુ હૃદયઁ ધિર ગઅે જહાઁ બિધ ધામ॥ ૫૧॥
ગિર સનુહુ બસદ યહ કથા। મ સબ કહી માેિર મ ત જથા॥
રામ ચિરત સત કાેિટ અપારા। શ્રુ ત સારદા ન બરનૈ પારા॥
રામ અનંત અનંત ગનુાની। જન્મ કમર્ અનંત નામાની॥
જલ સીકર મિહ રજ ગિન હી।ં રઘપુ ત ચિરત ન બરિન સરાહી ં॥
બમલ કથા હિર પદ દાયની। ભગ ત હાેઇ સિુન અનપાયની॥
ઉમા કિહઉઁ સબ કથા સહુાઈ। ે ભુસુિંડ ખગપ તિહ સનુાઈ॥
કછુક રામ ગનુ કહેઉઁ બખાની। અબ કા કહા સાે કહહુ ભવાની॥
સિુન સભુ કથા ઉમા હરષાની। બાેલી અ ત બનીત દુ બાની॥
ધ ય ધ ય મ ધ ય પુરાર । સનુેઉઁ રામ ગનુ ભવ ભય હાર ॥
દાે. તુ હર કૃપાઁ કૃપાયતન અબ કૃતકૃત્ય ન માેહ।

નેઉઁ રામ પ્રતાપ પ્રભુ ચદાનંદ સદંાેહ॥ ૫૨(ક)॥
નાથ તવાનન સ સ સ્રવત કથા સધુા રઘુબીર।
શ્રવન પુટ હ મન પાન કિર નિહ અઘાત મ તધીર॥ ૫૨(ખ)॥

રામ ચિરત જે સનુત અઘાહી।ં રસ બસષે ના ત હ નાહી ં॥
વનમુક્ત મહામુિન જેઊ। હિર ગનુ સનુહી ં િનરંતર તેઊ॥

ભવ સાગર ચહ પાર ે પાવા। રામ કથા તા કહઁ દૃઢ◌़ નાવા॥
બષઇ હ કહઁ પુિન હિર ગનુ ગ્રામા। શ્રવન સખુદ અ મન અ ભરામા॥
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શ્રવનવંત અસ કાે જગ માહી।ં િહ ન રઘપુ ત ચિરત સાેહાહી ં॥
તે જડ◌़ વ િન ત્મક ઘાતી। જ હિહ ન રઘપુ ત કથા સાેહાતી॥
હિરચિરત્ર માનસ તુ હ ગાવા। સિુન મ નાથ અ મ ત સખુ પાવા॥
તુ હ ે કહી યહ કથા સહુાઈ। કાગભસુિંડ ગ ડ◌़ પ્ર ત ગાઈ॥
દાે. બર ત ગ્યાન બગ્યાન દૃઢ◌़ રામ ચરન અ ત નેહ।

બાયસ તન રઘપુ ત ભગ ત માેિહ પરમ સદેંહ॥ ૫૩॥
નર સહસ્ર મહઁ સનુહુ પુરાર । કાેઉ અેક હાેઇ ધમર્ બ્રતધાર ॥
ધમર્સીલ કાેિટક મહઁ કાેઈ। બષય બમખુ બરાગ રત હાેઈ॥
કાેિટ બરક્ત મ ય શ્રુ ત કહઈ। સ યક ગ્યાન સકૃત કાેઉ લહઈ॥
ગ્યાનવંત કાેિટક મહઁ કાેઊ। વનમુક્ત સકૃત જગ સાેઊ॥
ત હ સહસ્ર મહઁુ સબ સખુ ખાની। દુલર્ભ બ્રહ્મલીન બગ્યાની॥
ધમર્સીલ બરક્ત અ ગ્યાની। વનમુક્ત બ્રહ્મપર પ્રાની॥
સબ તે સાે દુલર્ભ સરુરાયા। રામ ભગ ત રત ગત મદ માયા॥
સાે હિરભગ ત કાગ િક મ પાઈ। બ વનાથ માેિહ કહહુ બુઝાઈ॥
દાે. રામ પરાયન ગ્યાન રત ગનુાગાર મ ત ધીર।

નાથ કહહુ કેિહ કારન પાયઉ કાક સર ર॥ ૫૪॥
યહ પ્રભુ ચિરત પિવત્ર સહુાવા। કહહુ કૃપાલ કાગ કહઁ પાવા॥
તુ હ કેિહ ભાઁ ત સનુા મદનાર । કહહુ માેિહ અ ત કાૈતુક ભાર ॥
ગ ડ◌़ મહાગ્યાની ગનુ રાસી। હિર સવેક અ ત િનકટ િનવાસી॥
તેિહ કેિહ હેતુ કાગ સન ઈ। સનુી કથા મુિન િનકર બહાઈ॥
કહહુ કવન બિધ ભા સબંાદા। દાેઉ હિરભગત કાગ ઉરગાદા॥
ગાૈિર ગરા સિુન સરલ સહુાઈ। બાેલે સવ સાદર સખુ પાઈ॥
ધ ય સતી પાવન મ ત તાેર । રઘપુ ત ચરન પ્રી ત નિહ થાેર ॥
સનુહુ પરમ પનુીત ઇ તહાસા। ે સિુન સકલ લાેક ભ્રમ નાસા॥
ઉપજઇ રામ ચરન બ વાસા। ભવ િનિધ તર નર બનિહ પ્રયાસા॥
દાે. અૈ સઅ પ્ર ન બહંગપ ત ક હ કાગ સન ઇ।

સાે સબ સાદર કિહહઉઁ સનુહુ ઉમા મન લાઇ॥ ૫૫॥
મ જ મ કથા સનુી ભવ માેચિન। સાે પ્રસગં સનુુ સમુુ ખ સલુાેચિન॥
પ્રથમ દચ્છ ગ્ હ તવ અવતારા। સતી નામ તબ રહા તુ હારા॥
દચ્છ જગ્ય તબ ભા અપમાના। તુ હ અ ત ક્રાેધ તજે તબ પ્રાના॥
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મમ અનુચર હ ક હ મખ ભંગા। નહુ તુ હ સાે સકલ પ્રસગંા॥
તબ અ ત સાેચ ભયઉ મન માેર। દુખી ભયઉઁ બયાેગ પ્રય તાેર॥
સુદંર બન ગિર સિરત તડ◌़◌ાગા। કાૈતુક દેખત િફરઉઁ બેરાગા॥
ગિર સમુેર ઉત્તર િદ સ દૂર । નીલ સલૈ અેક સુ દર ભૂર ॥
તાસુ કનકમય સખર સહુાઅે। ચાિર ચા માેરે મન ભાઅે॥
ત હ પર અેક અેક બટપ બસાલા। બટ પીપર પાકર રસાલા॥
સલૈાપેિર સર સુદંર સાેહા। મિન સાપેાન દે ખ મન માેહા॥
દાે. -સીતલ અમલ મધુર જલ જલજ બપુલ બહુરંગ।

કૂજત કલ રવ હંસ ગન ગુજંત મજંુલ ગં॥ ૫૬॥
તેિહ ગિર ચર બસઇ ખગ સાેઈ। તાસુ નાસ ક પાંત ન હાેઈ॥
માયા કૃત ગનુ દાષે અનેકા। માેહ મનાજે આિદ અ બબેકા॥
રહે બ્યાિપ સમ ત જગ માહી।ં તેિહ ગિર િનકટ કબહઁુ નિહ હી ં॥
તહઁ બ સ હિરિહ ભજઇ જ મ કાગા। સાે સનુુ ઉમા સિહત અનુરાગા॥
પીપર ત તર યાન સાે ધરઈ। પ જગ્ય પાકિર તર કરઈ॥
આઁબ છાહઁ કર માનસ પૂ । ત જ હિર ભજનુ કાજુ નિહ દૂ ॥
બર તર કહ હિર કથા પ્રસગંા।આવિહ સનુિહ અનેક બહંગા॥
રામ ચિરત બચીત્ર બિધ નાના। પ્રેમ સિહત કર સાદર ગાના॥
સનુિહ સકલ મ ત બમલ મરાલા। બસિહ િનરંતર જે તેિહ તાલા॥
જબ મ ઇ સાે કાૈતુક દેખા। ઉર ઉપ આનંદ બસષેા॥
દાે. તબ કછુ કાલ મરાલ તનુ ધિર તહઁ ક હ િનવાસ।

સાદર સિુન રઘપુ ત ગનુ પુિન આયઉઁ કૈલાસ॥ ૫૭॥
ગિર કહેઉઁ સાે સબ ઇ તહાસા। મ જેિહ સમય ગયઉઁ ખગ પાસા॥
અબ સાે કથા સનુહુ જેહી હેતૂ। ગયઉ કાગ પિહ ખગ કુલ કેતૂ॥
જબ રઘનુાથ ક હ રન ક્ર ડ◌़◌ા। સમુઝત ચિરત હાે ત માેિહ બ્રીડ◌़◌ા॥
ઇંદ્ર ત કર આપુ બઁધાયાે। તબ નારદ મુિન ગ ડ◌़ પઠાયાે॥
બંધન કાિટ ગયાે ઉરગાદા। ઉપ હૃદયઁ પ્રચડં બષાદા॥
પ્રભુ બંધન સમુઝત બહુ ભાઁતી। કરત બચાર ઉરગઆરાતી॥
બ્યાપક બ્રહ્મ બરજ બાગીસા। માયા માેહ પાર પરમીસા॥
સાે અવતાર સનુેઉઁ જગ માહી।ં દેખેઉઁ સાે પ્રભાવ કછુ નાહી ં॥
દાે. -ભવ બંધન તે છૂટિહ નર જિપ કર નામ।
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ખચર્ િનસાચર બાઁધેઉ નાગપાસ સાેઇ રામ॥ ૫૮॥
નાના ભાઁ ત મનિહ સમુઝાવા। પ્રગટ ન ગ્યાન હૃદયઁ ભ્રમ છાવા॥
ખેદ ખન્ન મન તકર્ બઢ◌़◌ાઈ। ભયઉ માેહબસ તુ હિરિહ નાઈ॥
બ્યાકુલ ગયઉ દેવિર ષ પાહી।ં કહે સ ે સસંય િનજ મન માહી ં॥
સિુન નારદિહ લા ગ અ ત દાયા। સનુુ ખગ પ્રબલ રામ કૈ માયા॥
ે ગ્યાિન હ કર ચત અપહરઈ। બિરઆઈ બમાેહ મન કરઈ॥

જેિહ બહુ બાર નચાવા માેહી। સાેઇ બ્યાપી બહંગપ ત તાેહી॥
મહામાેહ ઉપ ઉર તાેર। મિટિહ ન બે ગ કહ ખગ માેર॥
ચતુરાનન પિહ હુ ખગેસા। સાેઇ કરેહુ જેિહ હાેઇ િનદેસા॥
દાે. અસ કિહ ચલે દેવિર ષ કરત રામ ગનુ ગાન।

હિર માયા બલ બરનત પુિન પુિન પરમ સુ ન॥ ૫૯॥
તબ ખગપ ત બરં ચ પિહ ગયઊ। િનજ સદેંહ સનુાવત ભયઊ॥
સિુન બરં ચ રામિહ સ નાવા। સમુ ઝ પ્રતાપ પ્રેમ અ ત છાવા॥
મન મહઁુ કરઇ બચાર બધાતા। માયા બસ ક બ કાે બદ ગ્યાતા॥
હિર માયા કર અ મ ત પ્રભાવા। બપુલ બાર જેિહ માેિહ નચાવા॥
અગ જગમય જગ મમ ઉપરા । નિહ આચરજ માેહ ખગરા ॥
તબ બાેલે બિધ ગરા સહુાઈ। ન મહેસ રામ પ્રભુતાઈ॥
બૈનતેય સકંર પિહ હૂ। તાત અનત પૂછહુ જિન કાહૂ॥
તહઁ હાેઇિહ તવ સસંય હાની। ચલેઉ બહંગ સનુત બિધ બાની॥
દાે. પરમાતુર બહંગપ તઆયઉ તબ માે પાસ।

ત રહેઉઁ કુબેર ગ્ હ રિહહુ ઉમા કૈલાસ॥ ૬૦॥
તેિહ મમ પદ સાદર સ નાવા। પુિન આપન સદેંહ સનુાવા॥
સિુન તા કિર બનતી દુ બાની। પરેમ સિહત મ કહેઉઁ ભવાની॥
મલેહુ ગ ડ◌़ મારગ મહઁ માેહી। કવન ભાઁ ત સમુઝાવા તાેહી॥
તબિહ હાેઇ સબ સસંય ભંગા। જબ બહુ કાલ કિરઅ સતસગંા॥
સિુનઅ તહાઁ હિર કથા સહુાઈ। નાના ભાઁ ત મુિન હ ે ગાઈ॥
જેિહ મહઁુ આિદ મ ય અવસાના। પ્રભુ પ્ર તપાદ્ય રામ ભગવાના॥
િનત હિર કથા હાેત જહઁ ભાઈ। પઠવઉઁ તહાઁ સનુિહ તુ હ ઈ॥
ઇિહ સનુત સકલ સદેંહા। રામ ચરન હાેઇિહ અ ત નેહા॥
દાે. બનુ સતસગં ન હિર કથા તેિહ બનુ માેહ ન ભાગ।
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માેહ ગઅ બનુ રામ પદ હાેઇ ન દૃઢ◌़ અનુરાગ॥ ૬૧॥
મલિહ ન રઘપુ ત બનુ અનુરાગા। િકઅ ેગ તપ ગ્યાન બરાગા॥
ઉત્તર િદ સ સુદંર ગિર નીલા। તહઁ રહ કાકભુસુિંડ સસુીલા॥
રામ ભગ ત પથ પરમ પ્રબીના। ગ્યાની ગનુ ગ્ હ બહુ કાલીના॥
રામ કથા સાે કહઇ િનરંતર। સાદર સનુિહ બ બધ બહંગબર॥
ઇ સનુહુ તહઁ હિર ગનુ ભૂર । હાેઇિહ માેહ જિનત દુખ દૂર ॥

મ જબ તેિહ સબ કહા બુઝાઈ। ચલેઉ હર ષ મમ પદ સ નાઈ॥
તાતે ઉમા ન મ સમુઝાવા। રઘપુ ત કૃપાઁ મરમુ મ પાવા॥
હાેઇિહ ક હ કબહઁુ અ ભમાના। સાે ખાવૈૈ ચહ કૃપાિનધાના॥
કછુ તેિહ તે પુિન મ નિહ રાખા। સમુઝઇ ખગ ખગહી કૈ ભાષા॥
પ્રભુ માયા બલવંત ભવાની। િહ ન માેહ કવન અસ ગ્યાની॥
દાે. ગ્યાિન ભગત સરાેમિન િત્રભવુનપ ત કર ન।

તાિહ માેહ માયા નર પાવઁર કરિહ ગુમાન॥ ૬૨(ક)॥
માસપારાયણ, અટ્ઠાઈસવાઁ િવશ્રામ
સવ બરં ચ કહઁુ માેહઇ કાે હૈ બપુરા આન।
અસ જયઁ િન ભજિહ મુિન માયા પ ત ભગવાન॥ ૬૨(ખ)॥

ગયઉ ગ ડ◌़ જહઁ બસઇ ભુસુડંા। મ ત અકંુઠ હિર ભગ ત અખંડા॥
દે ખ સલૈ પ્રસન્ન મન ભયઊ। માયા માેહ સાેચ સબ ગયઊ॥
કિર તડ◌़◌ાગ મ જન જલપાના। બટ તર ગયઉ હૃદયઁ હરષાના॥
દ્ધ દ્ધ બહંગ તહઁ આઅે। સનુૈ રામ કે ચિરત સહુાઅે॥
કથા અરંભ કરૈ સાેઇ ચાહા। તેહી સમય ગયઉ ખગનાહા॥
આવત દે ખ સકલ ખગરા । હરષેઉ બાયસ સિહત સમા ॥
અ તઆદર ખગપ ત કર ક હા। વાગત પૂ છ સઆુસન દ હા॥
કિર પૂ સમેત અનુરાગા। મધુર બચન તબ બાેલેઉ કાગા॥
દાે. નાથ કૃતારથ ભયઉઁ મ તવ દરસન ખગરાજ।

આયસુ દેહુ સાે કરા અબ પ્રભુ આયહુ કેિહ કાજ॥ ૬૩(ક)॥
સદા કૃતારથ પ તુ હ કહ દુ બચન ખગેસ।
જેિહ કૈ અ તુ ત સાદર િનજ મખુ ક હ મહેસ॥ ૬૩(ખ)॥

સનુહુ તાત જેિહ કારન આયઉઁ। સાે સબ ભયઉ દરસ તવ પાયઉઁ॥
દે ખ પરમ પાવન તવઆશ્રમ। ગયઉ માેહ સસંય નાના ભ્રમ॥

manas7_i.pdf 27



શ્રી રામ ચિરત માનસ

અબ શ્રીરામ કથા અ ત પાવિન। સદા સખુદ દુખ પુજં નસાવિન॥
સાદર તાત સનુાવહુ માેહી। બાર બાર બનવઉઁ પ્રભુ તાેહી॥
સનુત ગ ડ◌़ કૈ ગરા બનીતા। સરલ સપુ્રેમ સખુદ સપુનુીતા॥
ભયઉ તાસુ મન પરમ ઉછાહા। લાગ કહૈ રઘપુ ત ગનુ ગાહા॥
પ્રથમિહ અ ત અનુરાગ ભવાની। રામચિરત સર કહે સ બખાની॥
પુિન નારદ કર માેહ અપારા। કહે સ બહુિર રાવન અવતારા॥
પ્રભુ અવતાર કથા પુિન ગાઈ। તબ સસુ ચિરત કહે સ મન લાઈ॥
દાે. બાલચિરત કિહ બ બધ બિધ મન મહઁ પરમ ઉછાહ।

િર ષ આગવન કહે સ પુિન શ્રી રઘુબીર બબાહ॥ ૬૪॥
બહુિર રામ અ ભષેક પ્રસગંા। પુિન પ બચન રાજ રસ ભંગા॥
પુરબા સહ કર બરહ બષાદા। કહે સ રામ લ છમન સબંાદા॥
બિપન ગવન કેવટ અનુરાગા। સરુસિર ઉતિર િનવાસ પ્રયાગા॥
બાલમીક પ્રભુ મલન બખાના। ચત્રકૂટ જ મ બસે ભગવાના॥
સ ચવાગવન નગર પ મરના। ભરતાગવન પ્રેમ બહુ બરના॥
કિર પ િક્રયા સગં પુરબાસી। ભરત ગઅે જહઁ પ્રભુ સખુ રાસી॥
પુિન રઘપુ ત બહુ બિધ સમુઝાઅે। લૈ પાદુકા અવધપુર આઅે॥
ભરત રહિન સરુપ ત સતુ કરની। પ્રભુ અ અિત્ર ભટ પુિન બરની॥
દાે. કિહ બરાધ બધ જેિહ બિધ દેહ ત સરભંગ॥

બરિન સતુીછન પ્રી ત પુિન પ્રભુ અગ ત સતસગં॥ ૬૫॥
કિહ દંડક બન પાવનતાઈ। ગીધ મઇત્રી પુિન તેિહ ગાઈ॥
પુિન પ્રભુ પંચવટ ં કૃત બાસા। ભં સકલ મુિન હ ક ત્રાસા॥
પુિન લ છમન ઉપદેસ અનપૂા। સપૂનખા જ મ ક હ કુ પા॥
ખર દૂષન બધ બહુિર બખાના। જ મ સબ મરમુ દસાનન ના॥
દસકંધર માર ચ બતકહી।ં જેિહ બિધ ભઈ સાે સબ તેિહ કહી॥
પુિન માયા સીતા કર હરના। શ્રીરઘુબીર બરહ કછુ બરના॥
પુિન પ્રભુ ગીધ િક્રયા જ મ ક હી। બિધ કબંધ સબિરિહ ગ ત દ હી॥
બહુિર બરહ બરનત રઘુબીરા। જેિહ બિધ ગઅે સરાેબર તીરા॥
દાે. પ્રભુ નારદ સબંાદ કિહ મા ત મલન પ્રસગં।

પુિન સગુ્રીવ મતાઈ બા લ પ્રાન કર ભંગ॥ ૬૬((ક)॥
કિપિહ તલક કિર પ્રભુ કૃત સલૈ પ્રબરષન બાસ।
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બરનન બષાર્ સરદ અ રામ રાષે કિપ ત્રાસ॥ ૬૬(ખ)॥
જેિહ બિધ કિપપ ત ક સ પઠાઅે। સીતા ખાજે સકલ િદ સ ધાઅે॥
બબર પ્રબેસ ક હ જેિહ ભાઁતી। કિપ હ બહાેિર મલા સપંાતી॥
સિુન સબ કથા સમીરકુમારા। નાઘત ભયઉ પયાેિધ અપારા॥
લંકાઁ કિપ પ્રબેસ જ મ ક હા। પુિન સીતિહ ધીરજુ જ મ દ હા॥
બન ઉ િર રાવનિહ પ્રબાેધી। પુર દિહ નાઘેઉ બહુિર પયાેધી॥
આઅે કિપ સબ જહઁ રઘુરાઈ। બૈદેહી િક કુસલ સનુાઈ॥
સને સમે ત જથા રઘુબીરા। ઉતરે ઇ બાિરિનિધ તીરા॥
મલા બભીષન જેિહ બિધ આઈ। સાગર િનગ્રહ કથા સનુાઈ॥
દાે. સતેુ બાઁિધ કિપ સને જ મ ઉતર સાગર પાર।

ગયઉ બસીઠ બીરબર જેિહ બિધ બા લકુમાર॥ ૬૭(ક)॥
િન સચર ક સ લરાઈ બરિન સ બ બધ પ્રકાર।
કંુભકરન ઘનનાદ કર બલ પાૈ ષ સઘંાર॥ ૬૭(ખ)॥

િન સચર િનકર મરન બિધ નાના। રઘપુ ત રાવન સમર બખાના॥
રાવન બધ મંદાેદિર સાેકા। રાજ બભીષણ દેવ અસાેકા॥
સીતા રઘપુ ત મલન બહાેર । સરુ હ ક હ અ તુ ત કર ેર ॥
પુિન પુ પક ચઢ◌़િ◌ કિપ હ સમેતા। અવધ ચલે પ્રભુ કૃપા િનકેતા॥
જેિહ બિધ રામ નગર િનજઆઅે। બાયસ બસદ ચિરત સબ ગાઅે॥
કહે સ બહાેિર રામ અ ભષૈકા। પુર બરનત પની ત અનેકા॥
કથા સમ ત ભુસુડં બખાની। ે મ તુ હ સન કહી ભવાની॥
સિુન સબ રામ કથા ખગનાહા। કહત બચન મન પરમ ઉછાહા॥
સાે. ગયઉ માેર સદેંહ સનુેઉઁ સકલ રઘપુ ત ચિરત।

ભયઉ રામ પદ નેહ તવ પ્રસાદ બાયસ તલક॥ ૬૮(ક)॥
માેિહ ભયઉ અ ત માેહ પ્રભુ બંધન રન મહઁુ િનર ખ।
ચદાનંદ સદંાેહ રામ બકલ કારન કવન। ૬૮(ખ)॥

દે ખ ચિરત અ ત નર અનુસાર । ભયઉ હૃદયઁ મમ સસંય ભાર ॥
સાેઇ ભ્રમ અબ િહત કિર મ માના। ક હ અનુગ્રહ કૃપાિનધાના॥
ે અ ત આતપ બ્યાકુલ હાેઈ। ત છાયા સખુ નઇ સાેઈ॥
નિહ હાેત માેહ અ ત માેહી। મલતેઉઁ તાત કવન બિધ તાેહી॥

સનુતેઉઁ િક મ હિર કથા સહુાઈ। અ ત બ ચત્ર બહુ બિધ તુ હ ગાઈ॥
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િનગમાગમ પુરાન મત અેહા। કહિહ સદ્ધ મુિન નિહ સદેંહા॥
સતં બસદુ્ધ મલિહ પિર તેહી। ચતવિહ રામ કૃપા કિર જેહી॥
રામ કૃપાઁ તવ દરસન ભયઊ। તવ પ્રસાદ સબ સસંય ગયઊ॥
દાે. સિુન બહંગપ ત બાની સિહત બનય અનુરાગ।

પુલક ગાત લાેચન સજલ મન હરષેઉ અ ત કાગ॥ ૬૯(ક)॥
શ્રાેતા સમુ ત સસુીલ સુ ચ કથા ર સક હિર દાસ।
પાઇ ઉમા અ ત ગાે યમિપ સ જન કરિહ પ્રકાસ॥ ૬૯(ખ)॥

બાેલેઉ કાકભસુડં બહાેર । નભગ નાથ પર પ્રી ત ન થાેર ॥
સબ બિધ નાથ પજૂ્ય તુ હ મેરે। કૃપાપાત્ર રઘનુાયક કેરે॥
તુ હિહ ન સસંય માેહ ન માયા। માે પર નાથ ક હ તુ હ દાયા॥
પઠઇ માેહ મસ ખગપ ત તાેહી। રઘપુ ત દ હ બડ◌़◌ાઈ માેહી॥
તુ હ િનજ માેહ કહી ખગ સાઈં। સાે નિહ કછુ આચરજ ગાેસાઈં॥
નારદ ભવ બરં ચ સનકાદ । જે મુિનનાયક આતમબાદ ॥
માેહ ન અંધ ક હ કેિહ કેહી। કાે જગ કામ નચાવ ન જેહી॥
નાઁ કેિહ ન ક હ બાૈરાહા। કેિહ કર હૃદય ક્રાેધ નિહ દાહા॥
દાે. ગ્યાની તાપસ સરૂ ક બ કાે બદ ગનુ આગાર।

કેિહ કૈ લાૈભ બડંબના ક હ ન અેિહ સસંાર॥ ૭૦(ક)॥
શ્રી મદ બક્ર ન ક હ કેિહ પ્રભુતા બિધર ન કાિહ।
ગલાેચિન કે નનૈ સર કાે અસ લાગ ન િહ॥ ૭૦(ખ)॥

ગનુ કૃત સ યપાત નિહ કેહી। કાેઉ ન માન મદ તજેઉ િનબેહી॥
ેબન વર કેિહ નિહ બલકાવા। મમતા કેિહ કર જસ ન નસાવા॥

મચ્છર કાિહ કલંક ન લાવા। કાિહ ન સાેક સમીર ડાેલાવા॥
ચતા સાઁિપિન કાે નિહ ખાયા। કાે જગ િહ ન બ્યાપી માયા॥
ક ટ મનાેરથ દા સર રા। જેિહ ન લાગ ઘનુ કાે અસ ધીરા॥
સતુ બત લાેક ઈષના તીની। કેિહ કે મ ત ઇ હ કૃત ન મલીની॥
યહ સબ માયા કર પિરવારા। પ્રબલ અ મ ત કાે બરનૈ પારા॥
સવ ચતુરાનન િહ ડરેાહી।ં અપર વ કેિહ લખેે માહી ં॥
દાે. બ્યાિપ રહેઉ સસંાર મહઁુ માયા કટક પ્રચડં॥

સનેાપ ત કામાિદ ભટ દંભ કપટ પાષંડ॥ ૭૧(ક)॥
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સાે દાસી રઘુબીર કૈ સમુઝ મ યા સાેિપ।
છૂટ ન રામ કૃપા બનુ નાથ કહઉઁ પદ રાેઽિપ॥ ૭૧(ખ)॥

ે માયા સબ જગિહ નચાવા। સુ ચિરત લ ખ કાહઁુ ન પાવા॥
સાેઇ પ્રભુ ભ્રૂ બલાસ ખગરા । નાચ નટ ઇવ સિહત સમા ॥
સાેઇ સ ચ્ચદાનંદ ઘન રામા। અજ બગ્યાન પાે બલ ધામા॥
બ્યાપક બ્યા ય અખંડ અનંતા। અ ખલ અમાેઘસ ક્ત ભગવંતા॥
અગનુ અદભ્ર ગરા ગાેતીતા। સબદરસી અનવદ્ય અ તા॥
િનમર્મ િનરાકાર િનરમાેહા। િનત્ય િનરંજન સખુ સદંાેહા॥
પ્રકૃ ત પાર પ્રભુ સબ ઉર બાસી। બ્રહ્મ િનર હ બરજ અ બનાસી॥
ઇહાઁ માેહ કર કારન નાહી।ં ર બ સન્મખુ તમ કબહઁુ િક હી ં॥
દાે. ભગત હેતુ ભગવાન પ્રભુ રામ ધરેઉ તનુ ભપૂ।

િકઅે ચિરત પાવન પરમ પ્રાકૃત નર અનુ પ॥ ૭૨(ક)॥
જથા અનેક બેષ ધિર ત્ય કરઇ નટ કાેઇ।
સાેઇ સાેઇ ભાવ દેખાવઇઆપનુ હાેઇ ન સાેઇ॥ ૭૨(ખ)॥

અ સ રઘપુ ત લીલા ઉરગાર । દનજુ બમાેહિન જન સખુકાર ॥
જે મ ત મ લન બષયબસ કામી। પ્રભુ માેહ ધરિહ ઇ મ વામી॥
નયન દાષે કહઁ જબ હાેઈ। પીત બરન સ સ કહઁુ કહ સાેઈ॥
જબ જેિહ િદ સ ભ્રમ હાેઇ ખગેસા। સાે કહ પ ચ્છમ ઉયઉ િદનેસા॥
નાૈકા ઢ◌़ ચલત જગ દેખા। અચલ માેહ બસઆપુિહ લખેા॥
બાલક ભ્રમિહ ન ભ્રમિહ ગ્ હાદ ।ં કહિહ પર પર મ યાબાદ ॥
હિર બષઇક અસ માેહ બહંગા। સપનેહઁુ નિહ અગ્યાન પ્રસગંા॥
માયાબસ મ તમંદ અભાગી। હૃદયઁ જમિનકા બહુ બિધ લાગી॥
તે સઠ હઠ બસ સસંય કરહી।ં િનજ અગ્યાન રામ પર ધરહી ં॥
દાે. કામ ક્રાેધ મદ લાેભ રત ગ્ હાસક્ત દુખ પ।

તે િક મ નિહ રઘપુ તિહ મૂઢ◌़ પરે તમ કૂપ॥ ૭૩(ક)॥
િનગુર્ન પ સલુભ અ ત સગનુ ન નિહ કાેઇ।
સગુમ અગમ નાના ચિરત સિુન મુિન મન ભ્રમ હાેઇ॥ ૭૩(ખ)॥

સનુુ ખગેસ રઘપુ ત પ્રભુતાઈ। કહઉઁ જથામ ત કથા સહુાઈ॥
જેિહ બિધ માેહ ભયઉ પ્રભુ માેહી। સાેઉ સબ કથા સનુાવઉઁ તાેહી॥
રામ કૃપા ભાજન તુ હ તાતા। હિર ગનુ પ્રી ત માેિહ સખુદાતા॥
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તાતે નિહ કછુ તુ હિહ દુરાવઉઁ। પરમ રહસ્ય મનાેહર ગાવઉઁ॥
સનુહુ રામ કર સહજ સભુાઊ। જન અ ભમાન ન રાખિહ કાઊ॥
સં ત મૂલ સલૂપ્રદ નાના। સકલ સાેક દાયક અ ભમાના॥
તાતે કરિહ કૃપાિનિધ દૂર । સવેક પર મમતા અ ત ભૂર ॥
જ મ સસુ તન બ્રન હાેઇ ગાેસાઈ। માતુ ચરાવ કિઠન ક નાઈં॥
દાે. જદિપ પ્રથમ દુખ પાવઇ રાવેઇ બાલ અધીર।

બ્યાિધ નાસ િહત જનની ગન ત ન સાે સસુ પીર॥ ૭૪(ક)॥
ત મ રઘપુ ત િનજ દાસકર હરિહ માન િહત લા ગ।
તુલ સદાસ અૈસે પ્રભુિહ કસ ન ભજહુ ભ્રમ ત્યા ગ॥ ૭૪(ખ)॥

રામ કૃપા આપિન જડ◌़તાઈ। કહઉઁ ખગેસ સનુહુ મન લાઈ॥
જબ જબ રામ મનજુ તનુ ધરહી।ં ભક્ત હેતુ લીલ બહુ કરહી ં॥
તબ તબ અવધપુર મ જ◌़◌ાઊઁ। બાલચિરત બલાેિક હરષાઊઁ॥
જન્મ મહાે સવ દેખઉઁ ઈ। બરષ પાઁચ તહઁ રહઉઁ લાેભાઈ॥
ઇષ્ટદેવ મમ બાલક રામા। સાેભા બપષુ કાેિટ સત કામા॥
િનજ પ્રભુ બદન િનહાિર િનહાર । લાેચન સફુલ કરઉઁ ઉરગાર ॥
લઘુ બાયસ બપુ ધિર હિર સગંા। દેખઉઁ બાલચિરત બહુરંગા॥
દાે. લિરકાઈં જહઁ જહઁ િફરિહ તહઁ તહઁ સગં ઉડ◌़◌ાઉઁ।

જૂઠિન પરઇ અ જર મહઁ સાે ઉઠાઇ કિર ખાઉઁ॥ ૭૫(ક)॥
અેક બાર અ તસય સબ ચિરત િકઅે રઘુબીર।
સુ મરત પ્રભુ લીલા સાેઇ પુલિકત ભયઉ સર ર॥ ૭૫(ખ)॥

કહઇ ભસુડં સનુહુ ખગનાયક। રામચિરત સવેક સખુદાયક॥
પમંિદર સુદંર સબ ભાઁતી। ખ ચત કનક મિન નાના તી॥
બરિન ન ઇ ચર અઁગનાઈ। જહઁ ખેલિહ િનત ચાિરઉ ભાઈ॥
બાલ બનાેદ કરત રઘુરાઈ। બચરત અ જર જનિન સખુદાઈ॥
મરકત દુલ કલવેર સ્યામા। અંગ અંગ પ્ર ત છ બ બહુ કામા॥
નવ રા વ અ ન દુ ચરના। પદજ ચર નખ સ સ દુ ત હરના॥
લ લત અંક કુ લસાિદક ચાર । નપૂુર ચા મધુર રવકાર ॥
ચા પુરટ મિન ર ચત બનાઈ। કિટ િકિકન કલ મખુર સહુાઈ॥
દાે. રેખા ત્રય સુ દર ઉદર નાભી ચર ગઁભીર।

ઉરઆયત ભ્રાજત બ બધ બાલ બભષૂન ચીર॥ ૭૬॥
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અ ન પાિન નખ કરજ મનાેહર। બાહુ બસાલ બભષૂન સુદંર॥
કંધ બાલ કેહિર દર ગ્રીવા। ચા ચબુક આનન છ બ સીવંા॥
કલબલ બચન અધર અ નારે। દુઇ દુઇ દસન બસદ બર બારે॥
લ લત કપાેલ મનાેહર નાસા। સકલ સખુદ સ સ કર સમ હાસા॥
નીલ કંજ લાેચન ભવ માેચન। ભ્રાજત ભાલ તલક ગાેરાેચન॥
બકટ કુિટ સમ શ્રવન સહુાઅે। કંુ ચત કચ મેચક છ બ છાઅે॥
પીત ઝ િન ઝગુલી તન સાેહી। િકલકિન ચતવિન ભાવ ત માેહી॥
પ રા સ પ અ જર બહાર । નાચિહ િનજ પ્ર ત બબ િનહાર ॥
માેિહ સન કરહી ં બ બધ બિધ ક્ર ડ◌़◌ા। બરનત માેિહ હાે ત અ ત બ્રીડ◌़◌ા॥
િકલકત માેિહ ધરન જબ ધાવિહ। ચલઉઁ ભા ગ તબ પપૂ દેખાવિહ॥
દાે. આવત િનકટ હઁસિહ પ્રભુ ભાજત દન કરાિહ।

ઉઁ સમીપ ગહન પદ િફિર િફિર ચતઇ પરાિહ॥ ૭૭(ક)॥
પ્રાકૃત સસુ ઇવ લીલા દે ખ ભયઉ માેિહ માેહ।
કવન ચિરત્ર કરત પ્રભુ ચદાનંદ સદંાેહ॥ ૭૭(ખ)॥

અેતના મનઆનત ખગરાયા। રઘપુ ત પ્રેિરત બ્યાપી માયા॥
સાે માયા ન દુખદ માેિહ કાહી।ંઆન વ ઇવ સં ત નાહી ં॥
નાથ ઇહાઁ કછુ કારન આના। સનુહુ સાે સાવધાન હિર ના॥
ગ્યાન અખંડ અેક સીતાબર। માયા બસ્ય વ સચરાચર॥
સબ ક રહ ગ્યાન અેકરસ। ઈ વર વિહ ભેદ કહહુ કસ॥

માયા બસ્ય વ અ ભમાની। ઈસ બસ્ય માયા ગનુખાની॥
પરબસ વ વબસ ભગવંતા। વ અનેક અેક શ્રીકંતા॥
મુધા ભેદ જદ્યિપ કૃત માયા। બનુ હિર ઇ ન કાેિટ ઉપાયા॥
દાે. રામચદં્ર કે ભજન બનુ ે ચહ પદ િનબાર્ન।

ગ્યાનવંત અિપ સાે નર પસુ બનુ પૂઁછ બષાન॥ ૭૮(ક)॥
રાકાપ ત ષાેડ◌़સ ઉઅિહ તારાગન સમુદાઇ॥
સકલ ગિર હ દવ લાઇઅ બનુ ર બ રા ત ન ઇ॥ ૭૮(ખ)॥

અૈસિેહ હિર બનુ ભજન ખગેસા। મટઇ ન વ હ કેર કલેસા॥
હિર સવેકિહ ન બ્યાપ અ બદ્યા। પ્રભુ પ્રેિરત બ્યાપઇ તેિહ બદ્યા॥
તાતે નાસ ન હાેઇ દાસ કર। ભેદ ભગ ત ભાઢ◌़ઇ બહંગબર॥

manas7_i.pdf 33



શ્રી રામ ચિરત માનસ

ભ્રમ તે ચિકત રામ માેિહ દેખા। બહઁસે સાે સનુુ ચિરત બસષેા॥
તેિહ કાૈતુક કર મરમુ ન કાહઁૂ। ના અનજુ ન માતુ િપતાહઁૂ॥
નુ પાિન ધાઅે માેિહ ધરના। સ્યામલ ગાત અ ન કર ચરના॥

તબ મ ભા ગ ચલેઉઁ ઉરગામી। રામ ગહન કહઁ ભુ પસાર ॥
જ મ જ મ દૂિર ઉડ◌़◌ાઉઁ અકાસા। તહઁ ભજુ હિર દેખઉઁ િનજ પાસા॥
દાે. બ્રહ્મલાેક લ ગ ગયઉઁ મ ચતયઉઁ પાછ ઉડ◌़◌ાત।

જુગ અંગુલ કર બીચ સબ રામ ભજુિહ માેિહ તાત॥ ૭૯(ક)॥
સપ્તાબરન ભેદ કિર જહાઁ લગ ગ ત માેિર।
ગયઉઁ તહાઁ પ્રભુ ભજુ િનર ખ બ્યાકુલ ભયઉઁ બહાેિર॥ ૭૯(ખ)॥

મૂદેઉઁ નયન ત્ર સત જબ ભયઉઁ। પુિન ચતવત કાેસલપુર ગયઊઁ॥
માેિહ બલાેિક રામ મુસકુાહી।ં બહઁસત તુરત ગયઉઁ મખુ માહી ં॥
ઉદર માઝ સનુુ અંડજ રાયા। દેખેઉઁ બહુ બ્રહ્માંડ િનકાયા॥
અ ત બ ચત્ર તહઁ લાેક અનેકા। રચના અિધક અેક તે અેકા॥
કાેિટ હ ચતુરાનન ગાૈર સા। અગિનત ઉડગન ર બ રજનીસા॥
અગિનત લાેકપાલ જમ કાલા। અગિનત ભૂધર ભૂ મ બસાલા॥
સાગર સિર સર બિપન અપારા। નાના ભાઁ ત ષ્ટ બ તારા॥
સરુ મુિન સદ્ધ નાગ નર િકનર। ચાિર પ્રકાર વ સચરાચર॥
દાે. ે નિહ દેખા નિહ સનુા ે મનહઁૂ ન સમાઇ।

સાે સબ અદ્ભુત દેખેઉઁ બરિન કવિન બિધ ઇ॥ ૮૦(ક)॥
અેક અેક બ્રહ્માંડ મહઁુ રહઉઁ બરષ સત અેક।
અેિહ બિધ દેખત િફરઉઁ મ અંડ કટાહ અનેક॥ ૮૦(ખ)॥
અેિહ બિધ દેખત િફરઉઁ મ અંડ કટાહ અનેક॥ ૮૦(ખ)॥

લાેક લાેક પ્ર ત ભન્ન બધાતા। ભન્ન બ નુ સવ મનુ િદ સત્રાતા॥
નર ગંધબર્ ભૂત બેતાલા। િકનર િન સચર પસુ ખગ બ્યાલા॥
દેવ દનજુ ગન નાના તી। સકલ વ તહઁ આનિહ ભાઁતી॥
મિહ સિર સાગર સર ગિર નાના। સબ પ્રપંચ તહઁ આનઇઆના॥
અંડકાેસ પ્ર ત પ્ર ત િનજ પા। દેખેઉઁ જનસ અનેક અનપૂા॥
અવધપુર પ્ર ત ભવુન િનનાર । સરજૂ ભન્ન ભન્ન નર નાર ॥
દસરથ કાૈસલ્યા સનુુ તાતા। બ બધ પ ભરતાિદક ભ્રાતા॥
પ્ર ત બ્રહ્માંડ રામ અવતારા। દેખઉઁ બાલ બનાેદ અપારા॥
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દાે. ભન્ન ભન્ન મૈ દ ખ સબુ અ ત બ ચત્ર હિર ન।
અગિનત ભવુન િફરેઉઁ પ્રભુ રામ ન દેખેઉઁ આન॥ ૮૧(ક)॥
સાેઇ સસપુન સાેઇ સાેભા સાેઇ કૃપાલ રઘુબીર।
ભવુન ભવુન દેખત િફરઉઁ પ્રેિરત માેહ સમીર॥ ૮૧(ખ)

ભ્રમત માેિહ બ્રહ્માંડ અનેકા। બીતે મનહઁુ ક પ સત અેકા॥
િફરત િફરત િનજઆશ્રમઆયઉઁ। તહઁ પુિન રિહ કછુ કાલ ગવાઁયઉઁ॥
િનજ પ્રભુ જન્મ અવધ સિુન પાયઉઁ। િનભર્ર પ્રેમ હર ષ ઉિઠ ધાયઉઁ॥
દેખઉઁ જન્મ મહાે સવ ઈ। જેિહ બિધ પ્રથમ કહા મ ગાઈ॥
રામ ઉદર દેખેઉઁ જગ નાના। દેખત બનઇ ન ઇ બખાના॥
તહઁ પુિન દેખેઉઁ રામ સુ ના। માયા પ ત કૃપાલ ભગવાના॥
કરઉઁ બચાર બહાેિર બહાેર । માેહ ક લલ બ્યાિપત મ ત માેર ॥
ઉભય ઘર મહઁ મ સબ દેખા। ભયઉઁ ભ્ર મત મન માેહ બસષેા॥
દાે. દે ખ કૃપાલ બકલ માેિહ બહઁસે તબ રઘુબીર।

બહઁસતહી ં મખુ બાહેર આયઉઁ સનુુ મ તધીર॥ ૮૨(ક)॥
સાેઇ લિરકાઈ માે સન કરન લગે પુિન રામ।
કાેિટ ભાઁ ત સમુઝાવઉઁ મનુ ન લહઇ બશ્રામ॥ ૮૨(ખ)॥

દે ખ ચિરત યહ સાે પ્રભુતાઈ। સમુઝત દેહ દસા બસરાઈ॥
ધરિન પરેઉઁ મખુ આવ ન બાતા। ત્રાિહ ત્રાિહ આરત જન ત્રાતા॥
પ્રેમાકુલ પ્રભુ માેિહ બલાેક । િનજ માયા પ્રભુતા તબ રાેક ॥
કર સરાજે પ્રભુ મમ સર ધરેઊ। દ નદયાલ સકલ દુખ હરેઊ॥
ક હ રામ માેિહ બગત બમાેહા। સવેક સખુદ કૃપા સદંાેહા॥
પ્રભુતા પ્રથમ બચાિર બચાર । મન મહઁ હાેઇ હરષ અ ત ભાર ॥
ભગત બછલતા પ્રભુ કૈ દેખી। ઉપ મમ ઉર પ્રી ત બસષેી॥
સજલ નયન પુલિકત કર ેર । ક હઉઁ બહુ બિધ બનય બહાેર ॥
દાે. સિુન સપ્રેમ મમ બાની દે ખ દ ન િનજ દાસ।

બચન સખુદ ગંભીર દુ બાેલે રમાિનવાસ॥ ૮૩(ક)॥
કાકભસુિંડ માગુ બર અ ત પ્રસન્ન માેિહ િન।
અિનમાિદક સિધ અપર િરિધ માેચ્છ સકલ સખુ ખાિન॥ ૮૩(ખ)॥
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ગ્યાન બબેક બર ત બગ્યાના। મુિન દુલર્ભ ગનુ જે જગ નાના॥
આજુ દેઉઁ સબ સસંય નાહી।ં માગુ ે તાેિહ ભાવ મન માહી ં॥
સિુન પ્રભુ બચન અિધક અનુરાગેઉઁ। મન અનુમાન કરન તબ લાગેઊઁ॥
પ્રભુ કહ દેન સકલ સખુ સહી। ભગ તઆપની દેન ન કહી॥
ભગ ત હીન ગનુ સબ સખુ અૈસ।ે લવન બના બહુ બજન જૈસે॥
ભજન હીન સખુ કવને કા । અસ બચાિર બાેલેઉઁ ખગરા ॥
પ્રભુ હાેઇ પ્રસન્ન બર દેહૂ। માે પર કરહુ કૃપા અ નેહૂ॥

મન ભાવત બર માગઉઁ વામી। તુ હ ઉદાર ઉર અંતર મી॥
દાે. અ બરલ ભગ ત બસુ દ તવ શ્રુ ત પુરાન ે ગાવ।

જેિહ ખાજેત ેગીસ મુિન પ્રભુ પ્રસાદ કાેઉ પાવ॥ ૮૪(ક)॥
ભગત ક પત પ્રનત િહત કૃપા સધુ સખુ ધામ।
સાેઇ િનજ ભગ ત માેિહ પ્રભુ દેહુ દયા કિર રામ॥ ૮૪(ખ)॥

અેવમ તુ કિહ રઘુકુલનાયક। બાેલે બચન પરમ સખુદાયક॥
સનુુ બાયસ ત સહજ સયાના। કાહે ન માગ સ અસ બરદાના॥
સબ સખુ ખાિન ભગ ત ત માગી। નિહ જગ કાેઉ તાેિહ સમ બડ◌़ભાગી॥
ે મુિન કાેિટ જતન નિહ લહહી।ં જે જપ ેગ અનલ તન દહહી ં॥

ર ઝેઉઁ દે ખ તાેિર ચતુરાઈ। માગેહુ ભગ ત માેિહ અ ત ભાઈ॥
સનુુ બહંગ પ્રસાદ અબ માેર। સબ સભુ ગનુ બ સહિહ ઉર તાેર॥
ભગ ત ગ્યાન બગ્યાન બરાગા। ેગ ચિરત્ર રહસ્ય બભાગા॥
નબ ત સબહી કર ભેદા। મમ પ્રસાદ નિહ સાધન ખેદા॥

દા.માયા સભંવ ભ્રમ સબ અબ નબ્યાિપહિહ તાેિહ।
નેસુ બ્રહ્મ અનાિદ અજ અગનુ ગનુાકર માેિહ॥ ૮૫(ક)॥

માેિહ ભગત પ્રય સતંત અસ બચાિર સનુુ કાગ।
કાયઁ બચન મન મમ પદ કરેસુ અચલ અનુરાગ॥ ૮૫(ખ)॥

અબ સનુુ પરમ બમલ મમ બાની। સત્ય સગુમ િનગમાિદ બખાની॥
િનજ સદ્ધાંત સનુાવઉઁ તાેહી। સનુુ મન ધ સબ ત જ ભજુ માેહી॥
મમ માયા સભંવ સસંારા। વ ચરાચર બ બિધ પ્રકારા॥
સબ મમ પ્રય સબ મમ ઉપ અ।ે સબ તે અિધક મનજુ માેિહ ભાઅે॥
ત હ મહઁ દ્વજ દ્વજ મહઁ શ્રુ તધાર । ત હ મહઁુ િનગમ ધરમ અનુસાર ॥
ત હ મહઁ પ્રય બરક્ત પુિન ગ્યાની। ગ્યાિનહુ તે અ ત પ્રય બગ્યાની॥
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ત હ તે પુિન માેિહ પ્રય િનજ દાસા। જેિહ ગ ત માેિર ન દૂસિર આસા॥
પુિન પુિન સત્ય કહઉઁ તાેિહ પાહી।ં માેિહ સવેક સમ પ્રય કાેઉ નાહી ં॥
ભગ ત હીન બરં ચ િકન હાેઈ। સબ વહુ સમ પ્રય માેિહ સાેઈ॥
ભગ તવંત અ ત નીચઉ પ્રાની। માેિહ પ્રાન પ્રય અ સ મમ બાની॥
દાે. સુ ચ સસુીલ સવેક સમુ ત પ્રય કહુ કાિહ ન લાગ।

શ્રુ ત પુરાન કહ ની ત અ સ સાવધાન સનુુ કાગ॥ ૮૬॥
અેક િપતા કે બપુલ કુમારા। હાેિહ થક ગનુ સીલ અચારા॥
કાેઉ પંિડત કાેઉ તાપસ ગ્યાતા। કાેઉ ધનવંત સરૂ કાેઉ દાતા॥
કાેઉ સબર્ગ્ય ધમર્રત કાેઈ। સબ પર િપતિહ પ્રી ત સમ હાેઈ॥
કાેઉ િપતુ ભગત બચન મન કમાર્। સપનેહઁુ ન ન દૂસર ધમાર્॥
સાે સતુ પ્રય િપતુ પ્રાન સમાના। જદ્યિપ સાે સબ ભાઁ ત અયાના॥
અેિહ બિધ વ ચરાચર જેત।ે િત્રજગ દેવ નર અસરુ સમેતે॥
અ ખલ બ વ યહ માેર ઉપાયા। સબ પર માેિહ બરાબિર દાયા॥
ત હ મહઁ ે પિરહિર મદ માયા। ભજૈ માેિહ મન બચ અ કાયા॥
દાે. પુ ષ નપુંસક નાિર વા વ ચરાચર કાેઇ।

સબર્ ભાવ ભજ કપટ ત જ માેિહ પરમ પ્રય સાેઇ॥ ૮૭(ક)॥
સાે. સત્ય કહઉઁ ખગ તાેિહ સુ ચ સવેક મમ પ્રાન પ્રય।

અસ બચાિર ભજુ માેિહ પિરહિર આસ ભરાેસ સબ॥ ૮૭(ખ)॥
કબહઁૂ કાલ ન બ્યાિપિહ તાેહી। સુ મરેસુ ભજેસુ િનરંતર માેહી॥
પ્રભુ બચના ત સિુન ન અઘાઊઁ। તનુ પુલિકત મન અ ત હરષાઊઁ॥
સાે સખુ નઇ મન અ કાના। નિહ રસના પિહ ઇ બખાના॥
પ્રભુ સાેભા સખુ નિહ નયના। કિહ િક મ સકિહ ત હિહ નિહ બયના॥
બહુ બિધ માેિહ પ્રબાેિધ સખુ દેઈ। લગે કરન સસુ કાૈતુક તેઈ॥
સજલ નયન કછુ મખુ કિર ખા। ચતઇ માતુ લાગી અ ત ભખૂા॥
દે ખ માતુ આતુર ઉિઠ ધાઈ। કિહ દુ બચન લઅે ઉર લાઈ॥
ગાેદ રા ખ કરાવ પય પાના। રઘપુ ત ચિરત લ લત કર ગાના॥
સાે. જેિહ સખુ લા ગ પુરાિર અસભુ બેષ કૃત સવ સખુદ।

અવધપુર નર નાિર તેિહ સખુ મહઁુ સતંત મગન॥ ૮૮(ક)॥
સાેઇ સખુ લવલેસ જ હ બારક સપનેહઁુ લહેઉ।
તે નિહ ગનિહ ખગેસ બ્રહ્મસખુિહ સ જન સમુ ત॥ ૮૮(ખ)॥
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મ પુિન અવધ રહેઉઁ કછુ કાલા। દેખેઉઁ બાલ બનાેદ રસાલા॥
રામ પ્રસાદ ભગ ત બર પાયઉઁ। પ્રભુ પદ બંિદ િન શ્રમઆયઉઁ॥
તબ તે માેિહ ન બ્યાપી માયા। જબ તે રઘનુાયક અપનાયા॥
યહ સબ ગુપ્ત ચિરત મ ગાવા। હિર માયાઁ જ મ માેિહ નચાવા॥
િનજ અનુભવ અબ કહઉઁ ખગેસા। બનુ હિર ભજન ન િહ કલેસા॥
રામ કૃપા બનુ સનુુ ખગરાઈ। િન ન ઇ રામ પ્રભુતાઈ॥
ન બનુ ન હાેઇ પરતીતી। બનુ પરતી ત હાેઇ નિહ પ્રીતી॥

પ્રી ત બના નિહ ભગ ત િદઢ◌़◌ાઈ। જ મ ખગપ ત જલ કૈ ચકનાઈ॥
સાે. બનુ ગુર હાેઇ િક ગ્યાન ગ્યાન િક હાેઇ બરાગ બન।ુ

ગાવિહ બેદ પુરાન સખુ િક લિહઅ હિર ભગ ત બનુ॥ ૮૯(ક)॥
કાેઉ બશ્રામ િક પાવ તાત સહજ સતંાષે બન।ુ
ચલૈ િક જલ બનુ નાવ કાેિટ જતન પ ચ પ ચ મિરઅ॥ ૮૯(ખ)॥

બનુ સતંાષે ન કામ નસાહી।ં કામ અછત સખુ સપનેહઁુ નાહી ં॥
રામ ભજન બનુ મટિહ િક કામા। થલ બહીન ત કબહઁુ િક મા॥
બનુ બગ્યાન િક સમતા આવઇ। કાેઉ અવકાસ િક નભ બનુ પાવઇ॥
શ્રદ્ધા બના ધમર્ નિહ હાેઈ। બનુ મિહ ગંધ િક પાવઇ કાેઈ॥
બનુ તપ તજે િક કર બ તારા। જલ બનુ રસ િક હાેઇ સસંારા॥
સીલ િક મલ બનુ બુધ સવેકાઈ। જ મ બનુ તજે ન પ ગાેસાઈ॥
િનજ સખુ બનુ મન હાેઇ િક થીરા। પરસ િક હાેઇ બહીન સમીરા॥
કવિનઉ સ દ્ધ િક બનુ બ વાસા। બનુ હિર ભજન ન ભવ ભય નાસા॥
દાે. બનુ બ વાસ ભગ ત નિહ તેિહ બનુ દ્રવિહ ન રામ।ુ

રામ કૃપા બનુ સપનેહઁુ વ ન લહ બશ્રામુ॥ ૯૦(ક)॥
સાે. અસ બચાિર મ તધીર ત જ કુતકર્ સસંય સકલ।

ભજહુ રામ રઘુબીર ક નાકર સુદંર સખુદ॥ ૯૦(ખ)॥
િનજ મ ત સિરસ નાથ મ ગાઈ। પ્રભુ પ્રતાપ મિહમા ખગરાઈ॥
કહેઉઁ ન કછુ કિર જુગુ ત બસષેી। યહ સબ મ િનજ નયન હ દેખી॥
મિહમા નામ પ ગનુ ગાથા। સકલ અ મત અનંત રઘનુાથા॥
િનજ િનજ મ ત મુિન હિર ગનુ ગાવિહ। િનગમ સષે સવ પાર ન પાવિહ॥
તુ હિહ આિદ ખગ મસક પ્રજંતા। નભ ઉડ◌़◌ાિહ નિહ પાવિહ અતંા॥
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ત મ રઘપુ ત મિહમા અવગાહા। તાત કબહઁુ કાેઉ પાવ િક થાહા॥
રામુ કામ સત કાેિટ સભુગ તન। દુગાર્ કાેિટ અ મત અિર મદર્ન॥
સક્ર કાેિટ સત સિરસ બલાસા। નભ સત કાેિટ અ મત અવકાસા॥
દાે. મ ત કાેિટ સત બપુલ બલ ર બ સત કાેિટ પ્રકાસ।

સ સ સત કાેિટ સસુીતલ સમન સકલ ભવ ત્રાસ॥ ૯૧(ક)॥
કાલ કાેિટ સત સિરસ અ ત દુ તર દુગર્ દુરંત।
ધૂમકેતુ સત કાેિટ સમ દુરાધરષ ભગવંત॥ ૯૧(ખ)॥

પ્રભુ અગાધ સત કાેિટ પતાલા। સમન કાેિટ સત સિરસ કરાલા॥
તીરથ અ મત કાેિટ સમ પાવન। નામ અ ખલ અઘ પૂગ નસાવન॥
િહમ ગિર કાેિટ અચલ રઘુબીરા। સધુ કાેિટ સત સમ ગંભીરા॥
કામધનેુ સત કાેિટ સમાના। સકલ કામ દાયક ભગવાના॥
સારદ કાેિટ અ મત ચતુરાઈ। બિધ સત કાેિટ ષ્ટ િનપનુાઈ॥
બ નુ કાેિટ સમ પાલન કતાર્। દ્ર કાેિટ સત સમ સહંતાર્॥
ધનદ કાેિટ સત સમ ધનવાના। માયા કાેિટ પ્રપંચ િનધાના॥
ભાર ધરન સત કાેિટ અહીસા। િનરવિધ િન પમ પ્રભુ જગદ સા॥
છં. િન પમ ન ઉપમા આન રામ સમાન રામુ િનગમ કહૈ।

જ મ કાેિટ સત ખદ્યાેત સમ ર બ કહત અ ત લઘુતા લહૈ॥
અેિહ ભાઁ ત િનજ િનજ મ ત બલાસ મુિનસ હિરિહ બખાનહી।ં
પ્રભુ ભાવ ગાહક અ ત કૃપાલ સપ્રેમ સિુન સખુ માનહી ં॥

દાે. રામુ અ મત ગનુ સાગર થાહ િક પાવઇ કાેઇ।
સતં હ સન જસ િકછુ સનુેઉઁ તુ હિહ સનુાયઉઁ સાેઇ॥ ૯૨(ક)॥

સાે. ભાવ બસ્ય ભગવાન સખુ િનધાન ક ના ભવન।
ત જ મમતા મદ માન ભ જઅ સદા સીતા રવન॥ ૯૨(ખ)॥

સિુન ભુસુિંડ કે બચન સહુાઅે। હર ષત ખગપ ત પંખ ફુલાઅે॥
નયન નીર મન અ ત હરષાના। શ્રીરઘપુ ત પ્રતાપ ઉર આના॥
પા છલ માેહ સમુ ઝ પ છતાના। બ્રહ્મઅનાિદ મનજુ કિર માના॥
પુિન પુિન કાગ ચરન સ નાવા। િન રામ સમ પ્રેમ બઢ◌़◌ાવા॥
ગુર બનુ ભવ િનિધ તરઇ ન કાેઈ। બરં ચ સકંર સમ હાેઈ॥
સસંય સપર્ ગ્રસઉે માેિહ તાતા। દુખદ લહિર કુતકર્ બહુ બ્રાતા॥

manas7_i.pdf 39



શ્રી રામ ચિરત માનસ

તવ સ પ ગા ડ◌़િ◌ રઘનુાયક। માેિહ જઆયઉ જન સખુદાયક॥
તવ પ્રસાદ મમ માેહ નસાના। રામ રહસ્ય અનપૂમ ના॥
દાે. તાિહ પ્રસં સ બ બધ બિધ સીસ નાઇ કર ેિર।

બચન બનીત સપ્રેમ દુ બાેલેઉ ગ ડ◌़ બહાેિર॥ ૯૩(ક)॥
પ્રભુ અપને અ બબેક તે બૂઝઉઁ વામી તાેિહ।
કૃપા સધુ સાદર કહહુ િન દાસ િનજ માેિહ॥ ૯૩(ખ)॥

તુ હ સબર્ગ્ય ત ય તમ પારા। સમુ ત સસુીલ સરલઆચારા॥
ગ્યાન બર ત બગ્યાન િનવાસા। રઘનુાયક કે તુ હ પ્રય દાસા॥
કારન કવન દેહ યહ પાઈ। તાત સકલ માેિહ કહહુ બુઝાઈ॥
રામ ચિરત સર સુદંર વામી। પાયહુ કહાઁ કહહુ નભગામી॥
નાથ સનુા મ અસ સવ પાહી।ં મહા પ્રલયહઁુ નાસ તવ નાહી ં॥
મુધા બચન નિહ ઈ વર કહઈ। સાેઉ માેર મન સસંય અહઈ॥
અગ જગ વ નાગ નર દેવા। નાથ સકલ જગુ કાલ કલવેા॥
અંડ કટાહ અ મત લય કાર । કાલુ સદા દુર તક્રમ ભાર ॥
સાે. તુ હિહ ન બ્યાપત કાલ અ ત કરાલ કારન કવન।

માેિહ સાે કહહુ કૃપાલ ગ્યાન પ્રભાવ િક ેગ બલ॥ ૯૪(ક)॥
દાે. પ્રભુ તવ આશ્રમઆઅ માેર માેહ ભ્રમ ભાગ।

કારન કવન સાે નાથ સબ કહહુ સિહત અનુરાગ॥ ૯૪(ખ)॥
ગ ડ◌़ ગરા સિુન હરષેઉ કાગા। બાેલેઉ ઉમા પરમ અનુરાગા॥
ધ ય ધ ય તવ મ ત ઉરગાર । પ્ર ન તુ હાિર માેિહ અ ત યાર ॥
સિુન તવ પ્ર ન સપ્રેમ સહુાઈ। બહુત જનમ કૈ સિુધ માેિહ આઈ॥
સબ િનજ કથા કહઉઁ મ ગાઈ। તાત સનુહુ સાદર મન લાઈ॥
જપ તપ મખ સમ દમ બ્રત દાના। બર ત બબેક ેગ બગ્યાના॥
સબ કર ફલ રઘપુ ત પદ પ્રેમા। તેિહ બનુ કાેઉ ન પાવઇ છેમા॥
અેિહ તન રામ ભગ ત મ પાઈ। તાતે માેિહ મમતા અિધકાઈ॥
જેિહ ત કછુ િનજ વારથ હાેઈ। તેિહ પર મમતા કર સબ કાેઈ॥
સાે. પન્નગાિર અ સ ની ત શ્રુ ત સમંત સ જન કહિહ।

અ ત નીચહુ સન પ્રી ત કિરઅ િન િનજ પરમ િહત॥ ૯૫(ક)॥
પાટ ક ટ ત હાેઇ તેિહ ત પાટંબર ચર।
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કૃ મ પાલઇ સબુ કાેઇ પરમ અપાવન પ્રાન સમ॥ ૯૫(ખ)॥
વારથ સાઁચ વ કહઁુ અેહા। મન ક્રમ બચન રામ પદ નેહા॥
સાેઇ પાવન સાેઇ સભુગ સર રા। ે તનુ પાઇ ભ જઅ રઘુબીરા॥
રામ બમખુ લિહ બિધ સમ દેહી। ક બ કાે બદ ન પ્રસસંિહ તેહી॥
રામ ભગ ત અેિહ તન ઉર મી। તાતે માેિહ પરમ પ્રય વામી॥
તજઉઁ ન તન િનજ ઇચ્છા મરના। તન બનુ બેદ ભજન નિહ બરના॥
પ્રથમ માેહઁ માેિહ બહુત બગાવેા। રામ બમખુ સખુ કબહઁુ ન સાવેા॥
નાના જનમ કમર્ પુિન નાના। િકઅે ેગ જપ તપ મખ દાના॥
કવન ેિન જનમેઉઁ જહઁ નાહી।ં મ ખગેસ ભ્ર મ ભ્ર મ જગ માહી ં॥
દેખેઉઁ કિર સબ કરમ ગાેસાઈ। સખુી ન ભયઉઁ અબિહ ક નાઈ॥
સિુધ માેિહ નાથ જન્મ બહુ કેર । સવ પ્રસાદ મ ત માેહઁ ન ઘેર ॥
દાે. પ્રથમ જન્મ કે ચિરત અબ કહઉઁ સનુહુ બહગેસ।

સિુન પ્રભુ પદ ર ત ઉપજઇ ત મટિહ કલેસ॥ ૯૬(ક)॥
પૂ બ ક પ અેક પ્રભુ જુગ ક લજુગ મલ મૂલ॥
નર અ નાિર અધમર્ રત સકલ િનગમ પ્ર તકૂલ॥ ૯૬(ખ)॥

તેિહ ક લજુગ કાેસલપુર ઈ। જન્મત ભયઉઁ સદૂ્ર તનુ પાઈ॥
સવ સવેક મન ક્રમ અ બાની।આન દેવ િનદક અ ભમાની॥
ધન મદ મત્ત પરમ બાચાલા। ઉગ્રબુ દ્ધ ઉર દંભ બસાલા॥
જદિપ રહેઉઁ રઘપુ ત રજધાની। તદિપ ન કછુ મિહમા તબ ની॥
અબ ના મ અવધ પ્રભાવા। િનગમાગમ પુરાન અસ ગાવા॥
કવનેહઁુ જન્મ અવધ બસ ેઈ। રામ પરાયન સાે પિર હાેઈ॥
અવધ પ્રભાવ ન તબ પ્રાની। જબ ઉર બસિહ રામુ ધનપુાની॥
સાે ક લકાલ કિઠન ઉરગાર । પાપ પરાયન સબ નર નાર ॥
દાે. ક લમલ ગ્રસે ધમર્ સબ લુપ્ત ભઅે સદગં્રથ।

દં ભ હ િનજ મ ત ક પ કિર પ્રગટ િકઅે બહુ પંથ॥ ૯૭(ક)॥
ભઅે લાેગ સબ માેહબસ લાેભ ગ્રસે સભુ કમર્।
સનુુ હિર ન ગ્યાન િનિધ કહઉઁ કછુક ક લધમર્॥ ૯૭(ખ)॥

બરન ધમર્ નિહ આશ્રમ ચાર । શ્રુ ત બરાેધ રત સબ નર નાર ॥
દ્વજ શ્રુ ત બેચક ભપૂ પ્ર સન। કાેઉ નિહ માન િનગમ અનુસાસન॥
મારગ સાેઇ કહઁુ ેઇ ભાવા। પંિડત સાેઇ ે ગાલ બ વા॥
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મ યારંભ દંભ રત ેઈ। તા કહઁુ સતં કહઇ સબ કાેઈ॥
સાેઇ સયાન ે પરધન હાર । ે કર દંભ સાે બડ◌़આચાર ॥
ૈ કહ ઝઁૂઠ મસખર ના। ક લજુગ સાેઇ ગનુવંત બખાના॥

િનરાચાર ે શ્રુ ત પથ ત્યાગી। ક લજુગ સાેઇ ગ્યાની સાે બરાગી॥
ક નખ અ જટા બસાલા। સાેઇ તાપસ પ્ર સદ્ધ ક લકાલા॥
દાે. અસભુ બેષ ભષૂન ધર ભચ્છાભચ્છ જે ખાિહ।

તેઇ ેગી તેઇ સદ્ધ નર પજૂ્ય તે ક લજુગ માિહ॥ ૯૮(ક)॥
સાે. જે અપકાર ચાર ત હ કર ગાૈરવ મા ય તેઇ।

મન ક્રમ બચન લબાર તેઇ બકતા ક લકાલ મહઁુ॥ ૯૮(ખ)॥
નાિર બબસ નર સકલ ગાેસાઈ। નાચિહ નટ મકર્ટ ક નાઈ॥
સદૂ્ર દ્વજ હ ઉપદેસિહ ગ્યાના। મે લ જનેઊ લેિહ કુદાના॥
સબ નર કામ લાેભ રત ક્રાેધી। દેવ બપ્ર શ્રુ ત સતં બરાેધી॥
ગનુ મંિદર સુદંર પ ત ત્યાગી। ભજિહ નાિર પર પુ ષ અભાગી॥
સાૈભા ગની ં બભષૂન હીના। બધવ હ કે સગાર નબીના॥
ગુર સષ બિધર અંધ કા લખેા। અેક ન સનુઇ અેક નિહ દેખા॥
હરઇ સ ય ધન સાેક ન હરઈ। સાે ગુર ઘાેર નરક મહઁુ પરઈ॥
માતુ િપતા બાલક હ બાેલાબિહ। ઉદર ભરૈ સાેઇ ધમર્ સખાવિહ॥
દાે. બ્રહ્મ ગ્યાન બનુ નાિર નર કહિહ ન દૂસિર બાત।

કાૈડ◌़◌ી લા ગ લાેભ બસ કરિહ બપ્ર ગુર ઘાત॥ ૯૯(ક)॥
બાદિહ સદૂ્ર દ્વજ હ સન હમ તુ હ તે કછુ ઘાિટ।
નઇ બ્રહ્મ સાે બપ્રબર આઁ ખ દેખાવિહ ડાિટ॥ ૯૯(ખ)॥

પર િત્રય લપંટ કપટ સયાન।ે માેહ દ્રાેહ મમતા લપટાને॥
તેઇ અભેદબાદ ગ્યાની નર। દેખા મ ચિરત્ર ક લજુગ કર॥
આપુ ગઅે અ ત હહૂ ઘાલિહ। જે કહઁુ સત મારગ પ્ર તપાલિહ॥
ક પ ક પ ભિર અેક અેક નરકા। પરિહ જે દૂષિહ શ્રુ ત કિર તરકા॥
જે બરનાધમ તે લ કુ હારા। વપચ િકરાત કાેલ કલવારા॥
નાિર મુઈ ગ્ હ સપં ત નાસી। મૂડ◌़ મુડ◌़◌ાઇ હાેિહ સ યાસી॥
તે બપ્ર હ સનઆપુ પુ વિહ। ઉભય લાેક િનજ હાથ નસાવિહ॥
બપ્ર િનરચ્છર લાેલપુ કામી। િનરાચાર સઠ ષલી વામી॥
સદૂ્ર કરિહ જપ તપ બ્રત નાના। બૈિઠ બરાસન કહિહ પુરાના॥
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સબ નર ક પત કરિહ અચારા। ઇ ન બરિન અની ત અપારા॥
દાે. ભઅે બરન સકંર ક લ ભન્નસતેુ સબ લાેગ।

કરિહ પાપ પાવિહ દુખ ભય જ સાેક બયાેગ॥ ૧૦૦(ક)॥
શ્રુ ત સમંત હિર ભ ક્ત પથ સજુંત બર ત બબેક।
તેિહ ન ચલિહ નર માેહ બસ ક પિહ પંથ અનેક॥ ૧૦૦(ખ)॥

છં. બહુ દામ સઁવારિહ ધામ જતી। બષયા હિર લી હ ન રિહ બરતી॥
તપસી ધનવંત દિરદ્ર ગ્ હી। ક લ કાૈતુક તાત ન ત કહી॥
કુલવં ત િનકારિહ નાિર સતી। ગ્ હ આિનિહ ચેર િનબેિર ગતી॥
સતુ માનિહ માતુ િપતા તબ લા। અબલાનન દ ખ નહી ં જબ લા॥
સસરુાિર િપઆિર લગી જબ ત। િરપ પ કુટંુબ ભઅે તબ ત॥
પ પાપ પરાયન ધમર્ નહી।ં કિર દંડ બડંબ પ્ર િનતહી ં॥
ધનવંત કુલીન મલીન અપી। દ્વજ ચ હ જનેઉ ઉઘાર તપી॥
નિહ માન પુરાન ન બેદિહ ે। હિર સવેક સતં સહી ક લ સાે।
ક બ દં ઉદાર દુની ન સનુી। ગનુ દૂષક બ્રાત ન કાેઽિપ ગનુી॥
ક લ બારિહ બાર દુકાલ પરૈ। બનુ અન્ન દુખી સબ લાેગ મરૈ॥

દાે. સનુુ ખગેસ ક લ કપટ હઠ દંભ દ્વષે પાષંડ।
માન માેહ મારાિદ મદ બ્યાિપ રહે બ્રહ્મડં॥ ૧૦૧(ક)॥
તામસ ધમર્ કરિહ નર જપ તપ બ્રત મખ દાન।
દેવ ન બરષિહ ધરની ં બઅે ન મિહ ધાન॥ ૧૦૧(ખ)॥

છં. અબલા કચ ભષૂન ભૂિર છુધા। ધનહીન દુખી મમતા બહુધા॥
સખુ ચાહિહ મૂઢ◌़ ન ધમર્ રતા। મ ત થાેિર કઠાેિર ન કાેમલતા॥ ૧॥
નર પીડ◌़િ◌ત રાેગ ન ભાેગ કહી।ં અ ભમાન બરાેધ અકારનહી ં॥
લઘુ વન સબંતુ પંચ દસા। કલપાંત ન નાસ ગુમાનુ અસા॥ ૨॥
ક લકાલ બહાલ િકઅે મનુ । નિહ માનત ક્વાૈ અનુ તનુ ।
નિહ તાષે બચાર ન સીતલતા। સબ ત કુ ત ભઅે મગતા॥ ૩॥
ઇિરષા પ ષાચ્છર લાેલપુતા। ભિર પૂિર રહી સમતા બગતા॥
સબ લાેગ બયાેગ બસાેક હુઅે। બરનાશ્રમ ધમર્ અચાર ગઅે॥ ૪॥
દમ દાન દયા નિહ નપની। જડ◌़તા પરબંચનતા ત ઘની॥
તનુ પાષેક નાિર નરા સગરે। પરિનદક જે જગ માે બગરે॥ ૫॥
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દાે. સનુુ બ્યાલાિર કાલ ક લ મલ અવગનુ આગાર।
ગનુઉઁ બહુત ક લજુગ કર બનુ પ્રયાસ િન તાર॥ ૧૦૨(ક)॥
કૃતજુગ ત્રેતા દ્વાપર પૂ મખ અ ેગ।
ે ગ ત હાેઇ સાે ક લ હિર નામ તે પાવિહ લાેગ॥ ૧૦૨(ખ)॥

કૃતજુગ સબ ેગી બગ્યાની। કિર હિર યાન તરિહ ભવ પ્રાની॥
ત્રેતાઁ બ બધ જગ્ય નર કરહી।ં પ્રભુિહ સમિપ કમર્ ભવ તરહી ં॥
દ્વાપર કિર રઘપુ ત પદ પૂ । નર ભવ તરિહ ઉપાય ન દૂ ॥
ક લજુગ કેવલ હિર ગનુ ગાહા। ગાવત નર પાવિહ ભવ થાહા॥
ક લજુગ ેગ ન જગ્ય ન ગ્યાના। અેક અધાર રામ ગનુ ગાના॥
સબ ભરાેસ ત જ ે ભજ રામિહ। પ્રેમ સમેત ગાવ ગનુ ગ્રામિહ॥
સાેઇ ભવ તર કછુ સસંય નાહી।ં નામ પ્રતાપ પ્રગટ ક લ માહી ં॥
ક લ કર અેક પનુીત પ્રતાપા। માનસ પુ ય હાેિહ નિહ પાપા॥
દાે. ક લજુગ સમ જુગઆન નિહ નર કર બ વાસ।

ગાઇ રામ ગનુ ગન બમલઁ ભવ તર બનિહ પ્રયાસ॥ ૧૦૩(ક)॥
પ્રગટ ચાિર પદ ધમર્ કે ક લલ મહઁુ અેક પ્રધાન।
જેન કેન બિધ દ હ દાન કરઇ કલ્યાન॥ ૧૦૩(ખ)॥

િનત જુગ ધમર્ હાેિહ સબ કેરે। હૃદયઁ રામ માયા કે પ્રેરે॥
સદુ્ધ સ વ સમતા બગ્યાના। કૃત પ્રભાવ પ્રસન્ન મન ના॥
સ વ બહુત રજ કછુ ર ત કમાર્। સબ બિધ સખુ ત્રેતા કર ધમાર્॥
બહુ રજ વ પ સ વ કછુ તામસ। દ્વાપર ધમર્ હરષ ભય માનસ॥
તામસ બહુત ર ેગનુ થાેરા। ક લ પ્રભાવ બરાેધ ચહઁુ આેરા॥
બુધ જુગ ધમર્ િન મન માહી।ં ત જ અધમર્ ર ત ધમર્ કરાહી ં॥
કાલ ધમર્ નિહ બ્યાપિહ તાહી। રઘપુ ત ચરન પ્રી ત અ ત હી॥
નટ કૃત બકટ કપટ ખગરાયા। નટ સવેકિહ ન બ્યાપઇ માયા॥
દાે. હિર માયા કૃત દાષે ગનુ બનુ હિર ભજન ન િહ।

ભ જઅ રામ ત જ કામ સબ અસ બચાિર મન માિહ॥ ૧૦૪(ક)॥
તેિહ ક લકાલ બરષ બહુ બસઉઁે અવધ બહગેસ।
પરેઉ દુકાલ બપ ત બસ તબ મ ગયઉઁ બદેસ॥ ૧૦૪(ખ)॥
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ગયઉઁ ઉજેની સનુુ ઉરગાર । દ ન મલીન દિરદ્ર દુખાર ॥
ગઅ કાલ કછુ સપં ત પાઈ। તહઁ પુિન કરઉઁ સભંુ સવેકાઈ॥
બપ્ર અેક બૈિદક સવ પૂ । કરઇ સદા તેિહ કાજુ ન દૂ ॥
પરમ સાધુ પરમારથ બદક। સભંુ ઉપાસક નિહ હિર િનદક॥
તેિહ સવેઉઁ મ કપટ સમેતા। દ્વજ દયાલ અ ત ની ત િનકેતા॥
બાિહજ નમ્ર દે ખ માેિહ સાઈં। બપ્ર પઢ◌़◌ાવ પતુ્ર ક નાઈં॥
સભંુ મંત્ર માેિહ દ્વજબર દ હા। સભુ ઉપદેસ બ બધ બિધ ક હા॥
જપઉઁ મંત્ર સવ મંિદર ઈ। હૃદયઁ દંભ અહ મ ત અિધકાઈ॥
દાે. મ ખલ મલ સકુંલ મ ત નીચ ત બસ માેહ।

હિર જન દ્વજ દેખ જરઉઁ કરઉઁ બ નુ કર દ્રાેહ॥ ૧૦૫(ક)॥
સાે. ગુર િનત માેિહ પ્રબાેધ દુ ખત દે ખઆચરન મમ।

માેિહ ઉપજઇ અ ત ક્રાેધ દં ભિહ ની ત િક ભાવઈ॥ ૧૦૫(ખ)॥
અેક બાર ગુર લી હ બાેલાઈ। માેિહ ની ત બહુ ભાઁ ત સખાઈ॥
સવ સવેા કર ફલ સતુ સાેઈ। અ બરલ ભગ ત રામ પદ હાેઈ॥
રામિહ ભજિહ તાત સવ ધાતા। નર પાવઁર કૈ કે તક બાતા॥
સુ ચરન અજ સવ અનુરાગી। તાતુ દ્રાેહઁ સખુ ચહ સ અભાગી॥

હર કહઁુ હિર સવેક ગુર કહેઊ। સિુન ખગનાથ હૃદય મમ દહેઊ॥
અધમ ત મ બદ્યા પાઅ। ભયઉઁ જથા અિહ દૂધ િપઆઅ॥
માની કુિટલ કુભાગ્ય કુ તી। ગુર કર દ્રાેહ કરઉઁ િદનુ રાતી॥
અ ત દયાલ ગુર વ પ ન ક્રાેધા। પુિન પુિન માેિહ સખાવ સબુાેધા॥
જેિહ તે નીચ બડ◌़◌ાઈ પાવા। સાે પ્રથમિહ હ ત તાિહ નસાવા॥
ધૂમ અનલ સભંવ સનુુ ભાઈ। તેિહ બુઝાવ ઘન પદવી પાઈ॥
રજ મગ પર િનરાદર રહઈ। સબ કર પદ પ્રહાર િનત સહઈ॥
મ ત ઉડ◌़◌ાવ પ્રથમ તેિહ ભરઈ। પુિન પ નયન િકર ટ હ પરઈ॥
સનુુ ખગપ ત અસ સમુ ઝ પ્રસગંા। બુધ નિહ કરિહ અધમ કર સગંા॥
ક બ કાે બદ ગાવિહ અ સ નીતી। ખલ સન કલહ ન ભલ નિહ પ્રીતી॥
ઉદાસીન િનત રિહઅ ગાેસાઈં। ખલ પિરહિરઅ વાન ક નાઈં॥
મ ખલ હૃદયઁ કપટ કુિટલાઈ। ગુર િહત કહઇ ન માેિહ સાેહાઈ॥
દાે. અેક બાર હર મંિદર જપત રહેઉઁ સવ નામ।

ગુર આયઉ અ ભમાન ત ઉિઠ નિહ ક હ પ્રનામ॥ ૧૦૬(ક)॥
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સાે દયાલ નિહ કહેઉ કછુ ઉર ન રાષે લવલેસ।
અ ત અઘ ગુર અપમાનતા સિહ નિહ સકે મહેસ॥ ૧૦૬(ખ)॥

મંિદર માઝ ભઈ નભ બાની। રે હતભાગ્ય અગ્ય અ ભમાની॥
જદ્યિપ તવ ગુર ક નિહ ક્રાેધા। અ ત કૃપાલ ચત સ યક બાેધા॥
તદિપ સાપ સઠ દૈહઉઁ તાેહી। ની ત બરાેધ સાેહાઇ ન માેહી॥
નિહ દંડ કરા ખલ તાેરા। ભ્રષ્ટ હાેઇ શ્રુ તમારગ માેરા॥

જે સઠ ગુર સન ઇિરષા કરહી।ં રાૈરવ નરક કાેિટ જુગ પરહી ં॥
િત્રજગ ેિન પુિન ધરિહ સર રા। અયુત જન્મ ભિર પાવિહ પીરા॥
બૈઠ રહે સ અજગર ઇવ પાપી। સપર્ હાેિહ ખલ મલ મ ત બ્યાપી॥
મહા બટપ કાેટર મહઁુ ઈ॥ રહુ અધમાધમ અધગ ત પાઈ॥
દાે. હાહાકાર ક હ ગુર દા ન સિુન સવ સાપ॥

કંિપત માેિહ બલાેિક અ ત ઉર ઉપ પિરતાપ॥ ૧૦૭(ક)॥
કિર દંડવત સપ્રેમ દ્વજ સવ સન્મખુ કર ેિર।
બનય કરત ગદગદ વર સમુ ઝ ઘાેર ગ ત માેિર॥ ૧૦૭(ખ)॥

નમામીશમીશાન િનવાર્ણ પં। િવભું બ્યાપકં બ્રહ્મ વેદ વ પં।
િનજં િનગુર્ણં િનિવક પં િનર હં। ચદાકાશમાકાશવાસં ભજેઽહં॥
િનરાકારમાકારમૂલં તુર યં। ગરા ગ્યાન ગાેતીતમીશં ગર શં॥
કરાલં મહાકાલ કાલં કૃપાલં। ગુણાગાર સસંારપારં નતાેઽહં॥
તષુારાિદ્ર સકંાશ ગાૈરં ગભીરં। મનાેભૂત કાેિટ પ્રભા શ્રી શર રં॥
સુ્ફરન્માૈ લ ક લાે લની ચા ગંગા। લસદ્ભાલબાલે દુ કંઠે ભજંુગા॥
ચલ કંુડલં ભ્રૂ સનુતંે્ર િવશાલ।ં પ્રસન્નાનનં નીલકંઠં દયાલં॥
ગાધીશચમાર્ બરં મુ ડમાલં। પ્રયં શકંરં સવર્નાથં ભ મ॥
પ્રચડંં પ્રકૃષં્ટ પ્રગ ભં પરેશ।ં અખંડં અજં ભાનુકાેિટપ્રકાશં॥
ત્રયઃશલૂ િનમૂર્લનં શલૂપા ણ। ભજેઽહં ભવાનીપ ત ભાવગ યં॥
કલાતીત કલ્યાણ ક પા તકાર । સદા સ જના દદાતા પુરાર ॥
ચદાનંદસદંાેહ માેહાપહાર । પ્રસીદ પ્રસીદ પ્રભાે મન્મથાર ॥
ન યાવદ્ ઉમાનાથ પાદારિવ દં। ભજંતીહ લાેકે પરે વા નરાણાં॥
ન તાવ સખંુ શા ત સ તાપનાશ।ં પ્રસીદ પ્રભાે સવર્ભૂતાિધવાસં॥
ન ના મ યાેગં જપં નવૈ પૂ ં । નતાેઽહં સદા સવર્દા શભંુ તુ યં॥
જરા જન્મ દુઃખાૈઘ તાત યમાનં। પ્રભાે પાિહ આપન્નમામીશ શભંાે॥
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શ્લાેક- દ્રાષ્ટક મદં પ્રાેક્તં િવપ્રેણ હરતાષેયે।
યે પઠ ત નરા ભ યા તષેાં શ ભુઃ પ્રસીદ ત॥ ૯॥

દાે. -સિુન બનતી સબર્ગ્ય સવ દે ખ બ્રપ્ર અનુરાગુ।
પુિન મંિદર નભબાની ભઇ દ્વજબર બર માગુ॥ ૧૦૮(ક)॥
પ્રસન્ન પ્રભુ માે પર નાથ દ ન પર નેહુ।

િનજ પદ ભગ ત દેઇ પ્રભુ પુિન દૂસર બર દેહુ॥ ૧૦૮(ખ)॥
તવ માયા બસ વ જડ◌़ સતંત િફરઇ ભુલાન।
તેિહ પર ક્રાેધ ન કિરઅ પ્રભુ કૃપા સધુ ભગવાન॥ ૧૦૮(ગ)॥
સકંર દ નદયાલ અબ અેિહ પર હાેહુ કૃપાલ।
સાપ અનુગ્રહ હાેઇ જેિહ નાથ થાેરેહી ં કાલ॥ ૧૦૮(ઘ)॥

અેિહ કર હાેઇ પરમ કલ્યાના। સાેઇ કરહુ અબ કૃપાિનધાના॥
બપ્ર ગરા સિુન પરિહત સાની। અેવમ તુ ઇ ત ભઇ નભબાની॥
જદિપ ક હ અેિહ દા ન પાપા। મ પુિન દ હ કાપે કિર સાપા॥
તદિપ તુ હાર સાધુતા દેખી। કિરહઉઁ અેિહ પર કૃપા બસષેી॥
છમાસીલ જે પર ઉપકાર । તે દ્વજ માેિહ પ્રય જથા ખરાર ॥
માેર શ્રાપ દ્વજ બ્યથર્ ન ઇિહ। જન્મ સહસ અવસ્ય યહ પાઇિહ॥
જનમત મરત દુસહ દુખ હાેઈ। અિહ વ પઉ નિહ બ્યાિપિહ સાેઈ॥
કવનેઉઁ જન્મ મિટિહ નિહ ગ્યાના। સનુિહ સદૂ્ર મમ બચન પ્રવાના॥
રઘપુ ત પુર ં જન્મ તબ ભયઊ। પુિન ત મમ સવેાઁ મન દયઊ॥
પુર પ્રભાવ અનુગ્રહ માેર। રામ ભગ ત ઉપ જિહ ઉર તાેર॥
સનુુ મમ બચન સત્ય અબ ભાઈ। હિરતાષેન બ્રત દ્વજ સવેકાઈ॥
અબ જિન કરિહ બપ્ર અપમાના। નેહુ સતં અનંત સમાના॥
ઇંદ્ર કુ લસ મમ સલૂ બસાલા। કાલદંડ હિર ચક્ર કરાલા॥
ે ઇ હ કર મારા નિહ મરઈ। બપ્રદ્રાેહ પાવક સાે જરઈ॥

અસ બબેક રાખેહુ મન માહી।ં તુ હ કહઁ જગ દુલર્ભ કછુ નાહી ં॥
આૈરઉ અેક આ સષા માેર । અપ્ર તહત ગ ત હાેઇિહ તાેર ॥
દાે. સિુન સવ બચન હર ષ ગુર અેવમ તુ ઇ ત ભા ષ।

માેિહ પ્રબાેિધ ગયઉ ગ્ હ સભંુ ચરન ઉર રા ખ॥ ૧૦૯(ક)॥
પ્રેિરત કાલ બિધ ગિર ઇ ભયઉઁ મ બ્યાલ।
પુિન પ્રયાસ બનુ સાે તનુ જજેઉઁ ગઅ કછુ કાલ॥ ૧૦૯(ખ)॥
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ેઇ તનુ ધરઉઁ તજઉઁ પુિન અનાયાસ હિર ન।
જ મ નૂતન પટ પિહરઇ નર પિરહરઇ પુરાન॥ ૧૦૯(ગ)॥
સવઁ રાખી શ્રુ ત ની ત અ મ નિહ પાવા ક્લેસ।
અેિહ બિધ ધરેઉઁ બ બધ તનુ ગ્યાન ન ગયઉ ખગેસ॥ ૧૦૯(ઘ)॥

િત્રજગ દેવ નર ેઇ તનુ ધરઉઁ। તહઁ તહઁ રામ ભજન અનુસરઊઁ॥
અેક સલૂ માેિહ બસર ન કાઊ। ગુર કર કાેમલ સીલ સભુાઊ॥
ચરમ દેહ દ્વજ કૈ મ પાઈ। સરુ દુલર્ભ પુરાન શ્રુ ત ગાઈ॥
ખેલઉઁ તહઁૂ બાલક હ મીલા। કરઉઁ સકલ રઘનુાયક લીલા॥
પ્રાૈઢ◌़ ભઅ માેિહ િપતા પઢ◌़◌ાવા। સમઝઉઁ સનુઉઁ ગનુઉઁ નિહ ભાવા॥
મન તે સકલ બાસના ભાગી। કેવલ રામ ચરન લય લાગી॥
કહુ ખગેસ અસ કવન અભાગી। ખર સવે સરુધનેુિહ ત્યાગી॥
પ્રેમ મગન માેિહ કછુ ન સાેહાઈ। હારેઉ િપતા પઢ◌़◌ાઇ પઢ◌़◌ાઈ॥
ભઅે કાલબસ જબ િપતુ માતા। મ બન ગયઉઁ ભજન જનત્રાતા॥
જહઁ જહઁ બિપન મનુી વર પાવઉઁ।આશ્રમ ઇ ઇ સ નાવઉઁ॥
બૂઝત ત હિહ રામ ગનુ ગાહા। કહિહ સનુઉઁ હર ષત ખગનાહા॥
સનુત િફરઉઁ હિર ગનુ અનુબાદા। અબ્યાહત ગ ત સભંુ પ્રસાદા॥
છૂટ િત્ર બધ ઈષના ગાઢ◌़◌ી। અેક લાલસા ઉર અ ત બાઢ◌़◌ી॥
રામ ચરન બાિરજ જબ દેખા। તબ િનજ જન્મ સફલ કિર લખેા॥
જેિહ પૂઁછઉઁ સાેઇ મુિન અસ કહઈ। ઈ વર સબર્ ભૂતમય અહઈ॥
િનગુર્ન મત નિહ માેિહ સાેહાઈ। સગનુ બ્રહ્મ ર ત ઉર અિધકાઈ॥
દાે. ગુર કે બચન સરુ ત કિર રામ ચરન મનુ લાગ।

રઘપુ ત જસ ગાવત િફરઉઁ છન છન નવ અનુરાગ॥ ૧૧૦(ક)॥
મે સખર બટ છાયાઁ મુિન લાેમસઆસીન।
દે ખ ચરન સ નાયઉઁ બચન કહેઉઁ અ ત દ ન॥ ૧૧૦(ખ)॥
સિુન મમ બચન બનીત દુ મુિન કૃપાલ ખગરાજ।
માેિહ સાદર પૂઁછત ભઅે દ્વજઆયહુ કેિહ કાજ॥ ૧૧૦(ગ)॥
તબ મ કહા કૃપાિનિધ તુ હ સબર્ગ્ય સુ ન।
સગનુ બ્રહ્મઅવરાધન માેિહ કહહુ ભગવાન॥ ૧૧૦(ઘ)॥

તબ મુિનષ રઘપુ ત ગનુ ગાથા। કહે કછુક સાદર ખગનાથા॥
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બ્રહ્મગ્યાન રત મુિન બગ્યાિન। માેિહ પરમ અિધકાર ની॥
લાગે કરન બ્રહ્મ ઉપદેસા। અજ અદ્વતે અગનુ હૃદયેસા॥
અકલ અનીહ અનામ અ પા। અનુભવ ગ ય અખંડ અનપૂા॥
મન ગાેતીત અમલ અ બનાસી। િન બકાર િનરવિધ સખુ રાસી॥
સાે ત તાિહ તાેિહ નિહ ભેદા। બાિર બી ચ ઇવ ગાવિહ બેદા॥
બ બધ ભાઁ ત માેિહ મુિન સમુઝાવા। િનગુર્ન મત મમ હૃદયઁ ન આવા॥
પુિન મ કહેઉઁ નાઇ પદ સીસા। સગનુ ઉપાસન કહહુ મનુીસા॥
રામ ભગ ત જલ મમ મન મીના। િક મ બલગાઇ મનુીસ પ્રબીના॥
સાેઇ ઉપદેસ કહહુ કિર દાયા। િનજ નયન હ દેખા રઘુરાયા॥
ભિર લાેચન બલાેિક અવધેસા। તબ સિુનહઉઁ િનગુર્ન ઉપદેસા॥
મુિન પુિન કિહ હિરકથા અનપૂા। ખંિડ સગનુ મત અગનુ િન પા॥
તબ મ િનગુર્ન મત કર દૂર । સગનુ િન પઉઁ કિર હઠ ભૂર ॥
ઉત્તર પ્ર તઉત્તર મ ક હા। મુિન તન ભઅે ક્રાેધ કે ચી હા॥
સનુુ પ્રભુ બહુત અવગ્યા િકઅ। ઉપજ ક્રાેધ ગ્યાિન હ કે િહઅ॥
અ ત સઘંરષન કર કાેઈ। અનલ પ્રગટ ચદંન તે હાેઈ॥
દાે. -બારંબાર સકાપે મુિન કરઇ િન પન ગ્યાન।

મ અપન મન બૈઠ તબ કરઉઁ બ બધ અનુમાન॥ ૧૧૧(ક)॥
ક્રાેધ િક દ્વતેબુ દ્ધ બનુ દ્વતૈ િક બનુ અગ્યાન।
માયાબસ પિર છન્ન જડ◌़ વ િક ઈસ સમાન॥ ૧૧૧(ખ)॥

કબહઁુ િક દુખ સબ કર િહત તાક। તેિહ િક દિરદ્ર પરસ મિન ક॥
પરદ્રાેહી ક હાેિહ િનસકંા। કામી પુિન િક રહિહ અકલંકા॥
બંસ િક રહ દ્વજ અનિહત ક હ। કમર્ િક હાેિહ વ પિહ ચી હ॥
કાહૂ સમુ ત િક ખલ સઁગ મી। સભુ ગ ત પાવ િક પરિત્રય ગામી॥
ભવ િક પરિહ પરમાત્મા બદક। સખુી િક હાેિહ કબહઁુ હિરિનદક॥
રાજુ િક રહઇ ની ત બનુ ન। અઘ િક રહિહ હિરચિરત બખાન॥
પાવન જસ િક પુ ય બનુ હાેઈ। બનુ અઘ અજસ િક પાવઇ કાેઈ॥
લાભુ િક િકછુ હિર ભગ ત સમાના। જેિહ ગાવિહ શ્રુ ત સતં પુરાના॥
હાિન િક જગ અેિહ સમ િકછુ ભાઈ। ભ જઅ ન રામિહ નર તનુ પાઈ॥
અઘ િક િપસનુતા સમ કછુ આના। ધમર્ િક દયા સિરસ હિર ના॥
અેિહ બિધ અ મ ત જુગુ ત મન ગનુઊઁ। મુિન ઉપદેસ ન સાદર સનુઊઁ॥
પુિન પુિન સગનુ પચ્છ મ રાપેા। તબ મુિન બાેલેઉ બચન સકાપેા॥
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મૂઢ◌़ પરમ સખ દેઉઁ ન માન સ। ઉત્તર પ્ર તઉત્તર બહુ આન સ॥
સત્ય બચન બ વાસ ન કરહી। બાયસ ઇવ સબહી તે ડરહી॥
સઠ વપચ્છ તબ હૃદયઁ બસાલા। સપિદ હાેિહ પચ્છ ચડંાલા॥
લી હ શ્રાપ મ સીસ ચઢ◌़◌ાઈ। નિહ કછુ ભય ન દ નતા આઈ॥
દાે. તુરત ભયઉઁ મ કાગ તબ પુિન મુિન પદ સ નાઇ।

સુ મિર રામ રઘુબંસ મિન હર ષત ચલેઉઁ ઉડ◌़◌ાઇ॥ ૧૧૨(ક)॥
ઉમા જે રામ ચરન રત બગત કામ મદ ક્રાેધ॥
િનજ પ્રભુમય દેખિહ જગત કેિહ સન કરિહ બરાેધ॥ ૧૧૨(ખ)॥

સનુુ ખગેસ નિહ કછુ િર ષ દૂષન। ઉર પ્રેરક રઘુબંસ બભષૂન॥
કૃપા સધુ મુિન મ ત કિર ભાેર । લી હ પ્રેમ પિરચ્છા માેર ॥
મન બચ ક્રમ માેિહ િનજ જન ના। મુિન મ ત પુિન ફેર ભગવાના॥
િર ષ મમ મહત સીલતા દેખી। રામ ચરન બ વાસ બસષેી॥
અ ત બસમય પુિન પુિન પ છતાઈ। સાદર મુિન માેિહ લી હ બાેલાઈ॥
મમ પિરતાષે બ બધ બિધ ક હા। હર ષત રામમંત્ર તબ દ હા॥
બાલક પ રામ કર યાના। કહેઉ માેિહ મુિન કૃપાિનધાના॥
સુદંર સખુદ મિહ અ ત ભાવા। સાે પ્રથમિહ મ તુ હિહ સનુાવા॥
મુિન માેિહ કછુક કાલ તહઁ રાખા। રામચિરતમાનસ તબ ભાષા॥
સાદર માેિહ યહ કથા સનુાઈ। પુિન બાેલે મુિન ગરા સહુાઈ॥
રામચિરત સર ગુપ્ત સહુાવા। સભંુ પ્રસાદ તાત મ પાવા॥
તાેિહ િનજ ભગત રામ કર ની। તાતે મ સબ કહેઉઁ બખાની॥
રામ ભગ ત જ હ ક ઉર નાહી।ં કબહઁુ ન તાત કિહઅ ત હ પાહી ં॥
મુિન માેિહ બ બધ ભાઁ ત સમુઝાવા। મ સપ્રેમ મુિન પદ સ નાવા॥
િનજ કર કમલ પર સ મમ સીસા। હર ષતઆ સષ દ હ મનુીસા॥
રામ ભગ ત અ બરલ ઉર તાેર। બ સિહ સદા પ્રસાદ અબ માેર॥
દાે. -સદા રામ પ્રય હાેહુ તુ હ સભુ ગનુ ભવન અમાન।

કામ પ ઇચ્ધામરન ગ્યાન બરાગ િનધાન॥ ૧૧૩(ક)॥
જિહઆશ્રમ તુ હ બસબ પુિન સુ મરત શ્રીભગવંત।
બ્યાિપિહ તહઁ ન અ બદ્યા જેન અેક પ્રજંત॥ ૧૧૩(ખ)॥

કાલ કમર્ ગનુ દાષે સભુાઊ। કછુ દુખ તુ હિહ ન બ્યાિપિહ કાઊ॥
રામ રહસ્ય લ લત બિધ નાના। ગુપ્ત પ્રગટ ઇ તહાસ પુરાના॥
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બનુ શ્રમ તુ હ નબ સબ સાેઊ। િનત નવ નેહ રામ પદ હાેઊ॥
ે ઇચ્છા કિરહહુ મન માહી।ં હિર પ્રસાદ કછુ દુલર્ભ નાહી ં॥

સિુન મુિન આ સષ સનુુ મ તધીરા। બ્રહ્મ ગરા ભઇ ગગન ગઁભીરા॥
અેવમ તુ તવ બચ મુિન ગ્યાની। યહ મમ ભગત કમર્ મન બાની॥
સિુન નભ ગરા હરષ માેિહ ભયઊ। પ્રેમ મગન સબ સસંય ગયઊ॥
કિર બનતી મુિન આયસુ પાઈ। પદ સરાજે પુિન પુિન સ નાઈ॥
હરષ સિહત અેિહ આશ્રમઆયઉઁ। પ્રભુ પ્રસાદ દુલર્ભ બર પાયઉઁ॥
ઇહાઁ બસત માેિહ સનુુ ખગ ઈસા। બીતે કલપ સાત અ બીસા॥
કરઉઁ સદા રઘપુ ત ગનુ ગાના। સાદર સનુિહ બહંગ સુ ના॥
જબ જબ અવધપુર ં રઘુબીરા। ધરિહ ભગત િહત મનજુ સર રા॥
તબ તબ ઇ રામ પુર રહઊઁ। સસલુીલા બલાેિક સખુ લહઊઁ॥
પુિન ઉર રા ખ રામ સસુ પા। િનજઆશ્રમઆવઉઁ ખગભપૂા॥
કથા સકલ મ તુ હિહ સનુાઈ। કાગ દેહ જેિહ કારન પાઈ॥
કિહઉઁ તાત સબ પ્ર ન તુ હાર । રામ ભગ ત મિહમા અ ત ભાર ॥
દાે. તાતે યહ તન માેિહ પ્રય ભયઉ રામ પદ નેહ।

િનજ પ્રભુ દરસન પાયઉઁ ગઅે સકલ સદેંહ॥ ૧૧૪(ક)॥
માસપારાયણ, ઉ તીસવાઁ િવશ્રામ

ભગ ત પચ્છ હઠ કિર રહેઉઁ દ હ મહાિર ષ સાપ।
મુિન દુલર્ભ બર પાયઉઁ દેખહુ ભજન પ્રતાપ॥ ૧૧૪(ખ)॥

જે અ સ ભગ ત િન પિરહરહી।ં કેવલ ગ્યાન હેતુ શ્રમ કરહી ં॥
તે જડ◌़ કામધનેુ ગ્ હઁ ત્યાગી। ખાજેત આકુ િફરિહ પય લાગી॥
સનુુ ખગેસ હિર ભગ ત બહાઈ। જે સખુ ચાહિહ આન ઉપાઈ॥
તે સઠ મહા સધુ બનુ તરની। પૈિર પાર ચાહિહ જડ◌़ કરની॥
સિુન ભસુિંડ કે બચન ભવાની। બાેલેઉ ગ ડ◌़ હર ષ દુ બાની॥
તવ પ્રસાદ પ્રભુ મમ ઉર માહી।ં સસંય સાેક માેહ ભ્રમ નાહી ં॥
સનુેઉઁ પનુીત રામ ગનુ ગ્રામા। તુ હર કૃપાઁ લહેઉઁ બશ્રામા॥
અેક બાત પ્રભુ પૂઁછઉઁ તાેહી। કહહુ બુઝાઇ કૃપાિનિધ માેહી॥
કહિહ સતં મુિન બેદ પુરાના। નિહ કછુ દુલર્ભ ગ્યાન સમાના॥
સાેઇ મુિન તુ હ સન કહેઉ ગાેસાઈં। નિહ આદરેહુ ભગ ત ક નાઈં॥
ગ્યાનિહ ભગ તિહ અંતર કેતા। સકલ કહહુ પ્રભુ કૃપા િનકેતા॥
સિુન ઉરગાિર બચન સખુ માના। સાદર બાેલેઉ કાગ સુ ના॥
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ભગ તિહ ગ્યાનિહ નિહ કછુ ભેદા। ઉભય હરિહ ભવ સભંવ ખેદા॥
નાથ મનુીસ કહિહ કછુ અંતર। સાવધાન સાેઉ સનુુ બહંગબર॥
ગ્યાન બરાગ ેગ બગ્યાના। અે સબ પુ ષ સનુહુ હિર ના॥
પુ ષ પ્રતાપ પ્રબલ સબ ભાઁતી। અબલા અબલ સહજ જડ◌़ તી॥
દાે. -પુ ષ ત્યા ગ સક નાિરિહ ે બરક્ત મ ત ધીર॥

ન તુ કામી બષયાબસ બમખુ ે પદ રઘુબીર॥ ૧૧૫(ક)॥
સાે. સાેઉ મુિન ગ્યાનિનધાન ગનયની બધુ મખુ િનર ખ।

બબસ હાેઇ હિર ન નાિર બ નુ માયા પ્રગટ॥ ૧૧૫(ખ)॥
ઇહાઁ ન પચ્છપાત કછુ રાખઉઁ। બેદ પુરાન સતં મત ભાષઉઁ॥
માેહ ન નાિર નાિર ક પા। પન્નગાિર યહ ર ત અનપૂા॥
માયા ભગ ત સનુહુ તુ હ દાેઊ। નાિર બગર્ નઇ સબ કાેઊ॥
પુિન રઘુબીરિહ ભગ ત િપઆર । માયા ખલુ નતર્ક બચાર ॥
ભગ તિહ સાનુકૂલ રઘુરાયા। તાતે તેિહ ડરપ ત અ ત માયા॥
રામ ભગ ત િન પમ િન પાધી। બસઇ સુ ઉર સદા અબાધી॥
તેિહ બલાેિક માયા સકુચાઈ। કિર ન સકઇ કછુ િનજ પ્રભુતાઈ॥
અસ બચાિર જે મુિન બગ્યાની। ચહી ં ભગ ત સકલ સખુ ખાની॥
દાે. યહ રહસ્ય રઘનુાથ કર બે ગ ન નઇ કાેઇ।

ે નઇ રઘપુ ત કૃપાઁ સપનેહઁુ માેહ ન હાેઇ॥ ૧૧૬(ક)॥
આૈરઉ ગ્યાન ભગ ત કર ભેદ સનુહુ સપુ્રબીન।
ે સિુન હાેઇ રામ પદ પ્રી ત સદા અ બછ ન॥ ૧૧૬(ખ)॥

સનુહુ તાત યહ અકથ કહાની। સમુઝત બનઇ ન ઇ બખાની॥
ઈ વર અંસ વ અ બનાસી। ચેતન અમલ સહજ સખુ રાસી॥
સાે માયાબસ ભયઉ ગાેસાઈં। બઁ યાે ક ર મરકટ ક નાઈ॥
જડ◌़ ચેતનિહ ગં્ર થ પિર ગઈ। જદિપ ષા છૂટત કિઠનઈ॥
તબ તે વ ભયઉ સસંાર । છૂટ ન ગં્ર થ ન હાેઇ સખુાર ॥
શ્રુ ત પુરાન બહુ કહેઉ ઉપાઈ। છૂટ ન અિધક અિધક અ ઝાઈ॥
વ હૃદયઁ તમ માેહ બસષેી। ગં્ર થ છૂટ િક મ પરઇ ન દેખી॥

અસ સં ેગ ઈસ જબ કરઈ। તબહઁુ કદા ચત સાે િન અરઈ॥
સા વક શ્રદ્ધા ધનેુ સહુાઈ। હિર કૃપાઁ હૃદયઁ બસઆઈ॥
જપ તપ બ્રત જમ િનયમ અપારા। જે શ્રુ ત કહ સભુ ધમર્ અચારા॥
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તેઇ ન હિરત ચરૈ જબ ગાઈ। ભાવ બચ્છ સસુ પાઇ પે હાઈ॥
નાેઇ િન ત્ત પાત્ર બ વાસા। િનમર્લ મન અહીર િનજ દાસા॥
પરમ ધમર્મય પય દુિહ ભાઈ। અવટૈ અનલ અકામ બહાઈ॥
તાષે મ ત તબ છમાઁ જુડ◌़◌ાવૈ। ત સમ વનુ દેઇ જમાવૈ॥
મુિદતાઁ મથ બચાર મથાની। દમ અધાર રજુ સત્ય સબુાની॥
તબ મ થ કાઢ◌़િ◌ લેઇ નવનીતા। બમલ બરાગ સભુગ સપુનુીતા॥
દાે. ેગ અ ગિન કિર પ્રગટ તબ કમર્ સભુાસભુ લાઇ।

બુ દ્ધ સરાવ ગ્યાન ઘ્ ત મમતા મલ જિર ઇ॥ ૧૧૭(ક)॥
તબ બગ્યાન િપિન બુ દ્ધ બસદ ઘ્ ત પાઇ।
ચત્ત િદઆ ભિર ધરૈ દૃઢ◌़ સમતા િદઅિટ બનાઇ॥ ૧૧૭(ખ)॥
તીિન અવસ્થા તીિન ગનુ તેિહ કપાસ ત કાઢ◌़િ◌।
તૂલ તુર ય સઁવાિર પુિન બાતી કરૈ સગુાઢ◌़િ◌॥ ૧૧૭(ગ)॥

સાે. અેિહ બિધ લેસૈ દ પ તજે રા સ બગ્યાનમય॥
તિહ સુ સમીપ જરિહ મદાિદક સલભ સબ॥ ૧૧૭(ઘ)॥

સાેહમ મ ઇ ત ત્ત અખંડા। દ પ સખા સાેઇ પરમ પ્રચડંા॥
આતમ અનુભવ સખુ સપુ્રકાસા। તબ ભવ મૂલ ભેદ ભ્રમ નાસા॥
પ્રબલ અ બદ્યા કર પિરવારા। માેહ આિદ તમ મટઇ અપારા॥
તબ સાેઇ બુ દ્ધ પાઇ ઉઁ જઆરા। ઉર ગ્ હઁ બૈિઠ ગં્ર થ િન આરા॥
છાેરન ગં્ર થ પાવ સાેઈ। તબ યહ વ કૃતારથ હાેઈ॥
છાેરત ગં્ર થ િન ખગરાયા। બઘ્ન અનેક કરઇ તબ માયા॥
િર દ્ધ સ દ્ધ પ્રેરઇ બહુ ભાઈ। બુદ્ધિહ લાેભ િદખાવિહ આઈ॥
કલ બલ છલ કિર િહ સમીપા। અંચલ બાત બુઝાવિહ દ પા॥
હાેઇ બુ દ્ધ પરમ સયાની। ત હ તન ચતવ ન અનિહત ની॥
તેિહ બઘ્ન બુ દ્ધ નિહ બાધી। તાૈ બહાેિર સરુ કરિહ ઉપાધી॥

ઇંદ્ર ં દ્વાર ઝરાખેા નાના। તહઁ તહઁ સરુ બૈઠે કિર થાના॥
આવત દેખિહ બષય બયાર । તે હિઠ દેહી કપાટ ઉઘાર ॥
જબ સાે પ્રભંજન ઉર ગ્ હઁ ઈ। તબિહ દ પ બગ્યાન બુઝાઈ॥
ગં્ર થ ન છૂિટ મટા સાે પ્રકાસા। બુ દ્ધ બકલ ભઇ બષય બતાસા॥
ઇંિદ્ર હ સરુ હ ન ગ્યાન સાેહાઈ। બષય ભાેગ પર પ્રી ત સદાઈ॥
બષય સમીર બુ દ્ધ કૃત ભાેર । તેિહ બિધ દ પ કાે બાર બહાેર ॥
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દાે. તબ િફિર વ બ બધ બિધ પાવઇ સં ત ક્લેસ।
હિર માયા અ ત દુ તર તિર ન ઇ બહગેસ॥ ૧૧૮(ક)॥
કહત કિઠન સમુઝત કિઠન સાધન કિઠન બબેક।
હાેઇ ઘનુાચ્છર યાય પુિન પ્રત્યૂહ અનેક॥ ૧૧૮(ખ)॥

ગ્યાન પંથ કૃપાન કૈ ધારા। પરત ખગેસ હાેઇ નિહ બારા॥
ે િન બઘ્ન પંથ િનબર્હઈ। સાે કૈવલ્ય પરમ પદ લહઈ॥

અ ત દુલર્ભ કૈવલ્ય પરમ પદ। સતં પુરાન િનગમઆગમ બદ॥
રામ ભજત સાેઇ મુકુ ત ગાેસાઈ। અનઇ ચ્છતઆવઇ બિરઆઈ॥
જ મ થલ બનુ જલ રિહ ન સકાઈ। કાેિટ ભાઁ ત કાેઉ કરૈ ઉપાઈ॥
તથા માેચ્છ સખુ સનુુ ખગરાઈ। રિહ ન સકઇ હિર ભગ ત બહાઈ॥
અસ બચાિર હિર ભગત સયાન।ે મુ ક્ત િનરાદર ભગ ત લુભાને॥
ભગ ત કરત બનુ જતન પ્રયાસા। સં ત મૂલ અ બદ્યા નાસા॥
ભાજેન કિરઅ િપ ત િહત લાગી। જ મ સાે અસન પચવૈ જઠરાગી॥
અ સ હિરભગ ત સગુમ સખુદાઈ। કાે અસ મૂઢ◌़ ન િહ સાેહાઈ॥
દાે. સવેક સબે્ય ભાવ બનુ ભવ ન તિરઅ ઉરગાિર॥

ભજહુ રામ પદ પંકજ અસ સદ્ધાંત બચાિર॥ ૧૧૯(ક)॥
ે ચેતન કહઁ જ◌़ડ◌़ કરઇ જ◌़ડ◌़િહ કરઇ ચૈત ય।

અસ સમથર્ રઘનુાયકિહ ભજિહ વ તે ધ ય॥ ૧૧૯(ખ)॥
કહેઉઁ ગ્યાન સદ્ધાંત બુઝાઈ। સનુહુ ભગ ત મિન કૈ પ્રભુતાઈ॥
રામ ભગ ત ચતામિન સુદંર। બસઇ ગ ડ◌़ કે ઉર અંતર॥
પરમ પ્રકાસ પ િદન રાતી। નિહ કછુ ચિહઅ િદઆ ઘ્ ત બાતી॥
માેહ દિરદ્ર િનકટ નિહ આવા। લાેભ બાત નિહ તાિહ બુઝાવા॥
પ્રબલ અ બદ્યા તમ મિટ ઈ। હારિહ સકલ સલભ સમુદાઈ॥
ખલ કામાિદ િનકટ નિહ હી।ં બસઇ ભગ ત કે ઉર માહી ં॥
ગરલ સધુાસમ અિર િહત હાેઈ। તેિહ મિન બનુ સખુ પાવ ન કાેઈ॥
બ્યાપિહ માનસ રાેગ ન ભાર । જ હ કે બસ સબ વ દુખાર ॥
રામ ભગ ત મિન ઉર બસ ક। દુખ લવલેસ ન સપનેહઁુ તાક॥
ચતુર સરાેમિન તેઇ જગ માહી।ં જે મિન લા ગ સજુતન કરાહી ં॥
સાે મિન જદિપ પ્રગટ જગ અહઈ। રામ કૃપા બનુ નિહ કાેઉ લહઈ॥
સગુમ ઉપાય પાઇબે કેરે। નર હતભાગ્ય દેિહ ભટમેરે॥
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પાવન પબર્ત બેદ પુરાના। રામ કથા ચરાકર નાના॥
મમ સ જન સમુ ત કુદાર । ગ્યાન બરાગ નયન ઉરગાર ॥
ભાવ સિહત ખાજેઇ ે પ્રાની। પાવ ભગ ત મિન સબ સખુ ખાની॥
માેર મન પ્રભુ અસ બ વાસા। રામ તે અિધક રામ કર દાસા॥
રામ સધુ ઘન સ જન ધીરા। ચદંન ત હિર સતં સમીરા॥
સબ કર ફલ હિર ભગ ત સહુાઈ। સાે બનુ સતં ન કાહઁૂ પાઈ॥
અસ બચાિર ેઇ કર સતસગંા। રામ ભગ ત તેિહ સલુભ બહંગા॥
દાે. બ્રહ્મ પયાેિનિધ મંદર ગ્યાન સતં સરુ આિહ।

કથા સધુા મ થ કાઢ◌़િહ ભગ ત મધુરતા િહ॥ ૧૨૦(ક)॥
બર ત ચમર્ અ સ ગ્યાન મદ લાેભ માેહ િરપુ માિર।
જય પાઇઅ સાે હિર ભગ ત દેખુ ખગેસ બચાિર॥ ૧૨૦(ખ)॥

પુિન સપ્રેમ બાેલેઉ ખગરાઊ। કૃપાલ માેિહ ઊપર ભાઊ॥
નાથ માેિહ િનજ સવેક ની। સપ્ત પ્ર ન કહહુ બખાની॥
પ્રથમિહ કહહુ નાથ મ તધીરા। સબ તે દુલર્ભ કવન સર રા॥
બડ◌़ દુખ કવન કવન સખુ ભાર । સાેઉ સછેંપિહ કહહુ બચાર ॥
સતં અસતં મરમ તુ હ નહુ। ત હ કર સહજ સભુાવ બખાનહુ॥
કવન પુ ય શ્રુ ત બિદત બસાલા। કહહુ કવન અઘ પરમ કરાલા॥
માનસ રાેગ કહહુ સમુઝાઈ। તુ હ સબર્ગ્ય કૃપા અિધકાઈ॥
તાત સનુહુ સાદર અ ત પ્રીતી। મ સછેંપ કહઉઁ યહ નીતી॥
નર તન સમ નિહ કવિનઉ દેહી। વ ચરાચર ચત તેહી॥
નરક વગર્ અપબગર્ િનસનેી। ગ્યાન બરાગ ભગ ત સભુ દેની॥
સાે તનુ ધિર હિર ભજિહ ન જે નર। હાેિહ બષય રત મંદ મંદ તર॥
કાઁચ િકિરચ બદલ તે લેહી। કર તે ડાિર પરસ મિન દેહી ં॥
નિહ દિરદ્ર સમ દુખ જગ માહી।ં સતં મલન સમ સખુ જગ નાહી ં॥
પર ઉપકાર બચન મન કાયા। સતં સહજ સભુાઉ ખગરાયા॥
સતં સહિહ દુખ પરિહત લાગી। પરદુખ હેતુ અસતં અભાગી॥
ભજૂર્ ત સમ સતં કૃપાલા। પરિહત િન ત સહ બપ ત બસાલા॥
સન ઇવ ખલ પર બંધન કરઈ। ખાલ કઢ◌़◌ાઇ બપ ત સિહ મરઈ॥
ખલ બનુ વારથ પર અપકાર । અિહ મષૂક ઇવ સનુુ ઉરગાર ॥
પર સપંદા બના સ નસાહી।ં જ મ સ સ હ ત િહમ ઉપલ બલાહી ં॥
દુષ્ટ ઉદય જગઆર ત હેતૂ। જથા પ્ર સદ્ધ અધમ ગ્રહ કેતૂ॥
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સતં ઉદય સતંત સખુકાર । બ વ સખુદ જ મ ઇંદુ તમાર ॥
પરમ ધમર્ શ્રુ ત બિદત અિહસા। પર િનદા સમ અઘ ન ગર સા॥
હર ગુર િનદક દાદુર હાેઈ। જન્મ સહસ્ર પાવ તન સાેઈ॥
દ્વજ િનદક બહુ નરક ભાેગકિર। જગ જનમઇ બાયસ સર ર ધિર॥
સરુ શ્રુ ત િનદક જે અ ભમાની। રાૈરવ નરક પરિહ તે પ્રાની॥
હાેિહ ઉલૂક સતં િનદા રત। માેહ િનસા પ્રય ગ્યાન ભાનુ ગત॥
સબ કે િનદા જે જડ◌़ કરહી।ં તે ચમગાદુર હાેઇ અવતરહી ં॥
સનુહુ તાત અબ માનસ રાેગા। જ હ તે દુખ પાવિહ સબ લાેગા॥
માેહ સકલ બ્યાિધ હ કર મૂલા। ત હ તે પુિન ઉપજિહ બહુ સલૂા॥
કામ બાત કફ લાેભ અપારા। ક્રાેધ િપત્ત િનત છાતી રા॥
પ્રી ત કરિહ તીિનઉ ભાઈ। ઉપજઇ સ યપાત દુખદાઈ॥
બષય મનાેરથ દુગર્મ નાના। તે સબ સલૂ નામ કાે ના॥
મમતા દાદુ કંડુ ઇરષાઈ। હરષ બષાદ ગરહ બહુતાઈ॥
પર સખુ દે ખ જરિન સાેઇ છઈ। કુષ્ટ દુષ્ટતા મન કુિટલઈ॥
અહંકાર અ ત દુખદ ડમ આ। દંભ કપટ મદ માન નેહ આ॥
ના ઉદર દ્ધ અ ત ભાર । િત્ર બધ ઈષના ત ન ત ર ॥

જુગ બિધ વર મ સર અ બબેકા। કહઁ લા ગ કહા કુરાેગ અનેકા॥
દાે. અેક બ્યાિધ બસ નર મરિહ અે અસાિધ બહુ બ્યાિધ।

પીડ◌़િહ સતંત વ કહઁુ સાે િક મ લહૈ સમાિધ॥ ૧૨૧(ક)॥
નેમ ધમર્ આચાર તપ ગ્યાન જગ્ય જપ દાન।
ભષેજ પુિન કાેિટ હ નિહ રાેગ િહ હિર ન॥ ૧૨૧(ખ)॥

અેિહ બિધ સકલ વ જગ રાેગી। સાેક હરષ ભય પ્રી ત બયાેગી॥
માનક રાેગ કછુક મ ગાઅે। હિહ સબ ક લ ખ બરલે હ પાઅે॥
ને તે છ જિહ કછુ પાપી। નાસ ન પાવિહ જન પિરતાપી॥
બષય કુપ ય પાઇ અંકુરે। મુિનહુ હૃદયઁ કા નર બાપુરે॥
રામ કૃપાઁ નાસિહ સબ રાેગા। અેિહ ભાઁ ત બનૈ સયંાેગા॥
સદગુર બૈદ બચન બ વાસા। સજંમ યહ ન બષય કૈ આસા॥
રઘપુ ત ભગ ત સ વન મૂર । અનપૂાન શ્રદ્ધા મ ત પૂર ॥
અેિહ બિધ ભલેિહ સાે રાેગ નસાહી।ં નાિહ ત જતન કાેિટ નિહ હી ં॥
િનઅ તબ મન બ જ ગાેસાઁઈ। જબ ઉર બલ બરાગ અિધકાઈ॥

સમુ ત છુધા બાઢ◌़ઇ િનત નઈ। બષયઆસ દુબર્લતા ગઈ॥
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બમલ ગ્યાન જલ જબ સાે નહાઈ। તબ રહ રામ ભગ ત ઉર છાઈ॥
સવ અજ સકુ સનકાિદક નારદ। જે મુિન બ્રહ્મ બચાર બસારદ॥
સબ કર મત ખગનાયક અેહા। કિરઅ રામ પદ પંકજ નેહા॥
શ્રુ ત પુરાન સબ ગં્રથ કહાહી।ં રઘપુ ત ભગ ત બના સખુ નાહી ં॥
કમઠ પીઠ મિહ બ બારા। બં યા સતુ બ કાહુિહ મારા॥
ફૂલિહ નભ બ બહુ બિધ ફૂલા। વ ન લહ સખુ હિર પ્ર તકૂલા॥
ષા ઇ બ ગજલ પાના। બ મિહ સસ સીસ બષાના॥
અંધકા બ ર બિહ નસાવૈ। રામ બમખુ ન વ સખુ પાવૈ॥
િહમ તે અનલ પ્રગટ બ હાેઈ। બમખુ રામ સખુ પાવ ન કાેઈ॥
દાે૦=બાિર મથ ઘ્ ત હાેઇ બ સકતા તે બ તેલ।

બનુ હિર ભજન ન ભવ તિરઅ યહ સદ્ધાંત અપેલ॥ ૧૨૨(ક)॥
મસકિહ કરઇ બરં ચ પ્રભુ અજિહ મસક તે હીન।
અસ બચાિર ત જ સસંય રામિહ ભજિહ પ્રબીન॥ ૧૨૨(ખ)॥

શ્લાેક- િવિનિચ્શ્રતં વદા મ તે ન અ યથા વચાં સ મ।ે
હિર નરા ભજ ત યેઽ તદુ તરં તર ત તે॥ ૧૨૨(ગ)॥

કહેઉઁ નાથ હિર ચિરત અનપૂા। બ્યાસ સમાસ વમ ત અનુ પા॥
શ્રુ ત સદ્ધાંત ઇહઇ ઉરગાર । રામ ભ જઅ સબ કાજ બસાર ॥
પ્રભુ રઘપુ ત ત જ સઇેઅ કાહી। માેિહ સે સઠ પર મમતા હી॥
તુ હ બગ્યાન પ નિહ માેહા। નાથ ક હ માે પર અ ત છાેહા॥
પૂ છહઁુ રામ કથા અ ત પાવિન। સકુ સનકાિદ સભંુ મન ભાવિન॥
સત સગં ત દુલર્ભ સસંારા। િન મષ દંડ ભિર અેકઉ બારા॥
દેખુ ગ ડ◌़ િનજ હૃદયઁ બચાર । મ રઘુબીર ભજન અિધકાર ॥
સકુનાધમ સબ ભાઁ ત અપાવન। પ્રભુ માેિહ ક હ બિદત જગ પાવન॥
દાે. આજુ ધ ય મ ધ ય અ ત જદ્યિપ સબ બિધ હીન।

િનજ જન િન રામ માેિહ સતં સમાગમ દ ન॥ ૧૨૩(ક)॥
નાથ જથામ ત ભાષેઉઁ રાખેઉઁ નિહ કછુ ગાેઇ।
ચિરત સધુ રઘનુાયક થાહ િક પાવઇ કાેઇ॥ ૧૨૩॥

સુ મિર રામ કે ગનુ ગન નાના। પુિન પુિન હરષ ભુસુિંડ સુ ના॥
મિહમા િનગમ ને ત કિર ગાઈ। અતુ લત બલ પ્રતાપ પ્રભુતાઈ॥
સવ અજ પજૂ્ય ચરન રઘુરાઈ। માે પર કૃપા પરમ દુલાઈ॥
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અસ સભુાઉ કહઁુ સનુઉઁ ન દેખઉઁ। કેિહ ખગેસ રઘપુ ત સમ લખેઉઁ॥
સાધક સદ્ધ બમુક્ત ઉદાસી। ક બ કાે બદ કૃતગ્ય સં યાસી॥
ેગી સરૂ સતુાપસ ગ્યાની। ધમર્ િનરત પંિડત બગ્યાની॥

તરિહ ન બનુ સી મમ વામી। રામ નમા મ નમા મ નમામી॥
સરન ગઅ માે સે અઘ રાસી। હાેિહ સદુ્ધ નમા મ અ બનાસી॥
દાે. સુ નામ ભવ ભષેજ હરન ઘાેર ત્રય સલૂ।

સાે કૃપાલુ માેિહ તાે પર સદા રહઉ અનુકૂલ॥ ૧૨૪(ક)॥
સિુન ભુસુિંડ કે બચન સભુ દે ખ રામ પદ નેહ।
બાેલેઉ પ્રેમ સિહત ગરા ગ ડ◌़ બગત સદેંહ॥ ૧૨૪(ખ)॥

મૈ કૃ કૃત્ય ભયઉઁ તવ બાની। સિુન રઘુબીર ભગ ત રસ સાની॥
રામ ચરન નૂતન ર ત ભઈ। માયા જિનત બપ ત સબ ગઈ॥
માેહ જલિધ બાેિહત તુ હ ભઅે। માે કહઁ નાથ બ બધ સખુ દઅે॥
માે પિહ હાેઇ ન પ્ર ત ઉપકારા। બંદઉઁ તવ પદ બારિહ બારા॥
પૂરન કામ રામ અનુરાગી। તુ હ સમ તાત ન કાેઉ બડ◌़ભાગી॥
સતં બટપ સિરતા ગિર ધરની। પર િહત હેતુ સબ હ કૈ કરની॥
સતં હૃદય નવનીત સમાના। કહા ક બ હ પિર કહૈ ન ના॥
િનજ પિરતાપ દ્રવઇ નવનીતા। પર દુખ દ્રવિહ સતં સપુનુીતા॥
વન જન્મ સફુલ મમ ભયઊ। તવ પ્રસાદ સસંય સબ ગયઊ॥
નેહુ સદા માેિહ િનજ િકકર। પુિન પુિન ઉમા કહઇ બહંગબર॥
દાે. તાસુ ચરન સ નાઇ કિર પ્રેમ સિહત મ તધીર।

ગયઉ ગ ડ◌़ બૈકંુઠ તબ હૃદયઁ રા ખ રઘુબીર॥ ૧૨૫(ક)॥
ગિર સતં સમાગમ સમ ન લાભ કછુ આન।
બનુ હિર કૃપા ન હાેઇ સાે ગાવિહ બેદ પુરાન॥ ૧૨૫(ખ)॥

કહેઉઁ પરમ પનુીત ઇ તહાસા। સનુત શ્રવન છૂટિહ ભવ પાસા॥
પ્રનત ક પત ક ના પું । ઉપજઇ પ્રી ત રામ પદ કં ॥
મન ક્રમ બચન જિનત અઘ ઈ। સનુિહ જે કથા શ્રવન મન લાઈ॥
તીથાર્ટન સાધન સમુદાઈ। ેગ બરાગ ગ્યાન િનપનુાઈ॥
નાના કમર્ ધમર્ બ્રત દાના। સજંમ દમ જપ તપ મખ નાના॥
ભૂત દયા દ્વજ ગુર સવેકાઈ। બદ્યા બનય બબેક બડ◌़◌ાઈ॥
જહઁ લ ગ સાધન બેદ બખાની। સબ કર ફલ હિર ભગ ત ભવાની॥

58 sanskritdocuments.org



શ્રી રામ ચિરત માનસ

સાે રઘનુાથ ભગ ત શ્રુ ત ગાઈ। રામ કૃપાઁ કાહઁૂ અેક પાઈ॥
દાે. મુિન દુલર્ભ હિર ભગ ત નર પાવિહ બનિહ પ્રયાસ।

જે યહ કથા િનરંતર સનુિહ માિન બ વાસ॥ ૧૨૬॥
સાેઇ સબર્ગ્ય ગનુી સાેઇ ગ્યાતા। સાેઇ મિહ મંિડત પંિડત દાતા॥
ધમર્ પરાયન સાેઇ કુલ ત્રાતા। રામ ચરન કર મન રાતા॥
ની ત િનપનુ સાેઇ પરમ સયાના। શ્રુ ત સદ્ધાંત નીક તેિહ ના॥
સાેઇ ક બ કાે બદ સાેઇ રનધીરા। ે છલ છાડ◌़િ◌ ભજઇ રઘુબીરા॥
ધ ય દેસ સાે જહઁ સરુસર । ધ ય નાિર પ તબ્રત અનુસર ॥
ધ ય સાે ભપૂુ ની ત ે કરઈ। ધ ય સાે દ્વજ િનજ ધમર્ ન ટરઈ॥
સાે ધન ધ ય પ્રથમ ગ ત ક । ધ ય પુ ય રત મ ત સાેઇ પાક ॥
ધ ય ઘર સાેઇ જબ સતસગંા। ધ ય જન્મ દ્વજ ભગ ત અભંગા॥
દાે. સાે કુલ ધ ય ઉમા સનુુ જગત પજૂ્ય સપુનુીત।

શ્રીરઘુબીર પરાયન જેિહ નર ઉપજ બનીત॥ ૧૨૭॥
મ ત અનુ પ કથા મ ભાષી। જદ્યિપ પ્રથમ ગુપ્ત કિર રાખી॥
તવ મન પ્રી ત દે ખ અિધકાઈ। તબ મ રઘપુ ત કથા સનુાઈ॥
યહ ન કિહઅ સઠહી હઠસીલિહ। ે મન લાઇ ન સનુ હિર લીલિહ॥
કિહઅ ન લાે ભિહ ક્રાેધિહ કા મિહ। ે ન ભજઇ સચરાચર વા મિહ॥
દ્વજ દ્રાેિહિહ ન સનુાઇઅ કબહઁૂ। સરુપ ત સિરસ હાેઇ પ જબહઁૂ॥
રામ કથા કે તેઇ અિધકાર । જ હ ક સતસગં ત અ ત યાર ॥
ગુર પદ પ્રી ત ની ત રત જેઈ। દ્વજ સવેક અિધકાર તેઈ॥
તા કહઁ યહ બસષે સખુદાઈ। િહ પ્રાન પ્રય શ્રીરઘુરાઈ॥
દાે. રામ ચરન ર ત ે ચહ અથવા પદ િનબાર્ન।

ભાવ સિહત સાે યહ કથા કરઉ શ્રવન પુટ પાન॥ ૧૨૮॥
રામ કથા ગિર મ બરની। ક લ મલ સમિન મનાેમલ હરની॥
સં ત રાેગ સ વન મૂર । રામ કથા ગાવિહ શ્રુ ત સરૂ ॥
અેિહ મહઁ ચર સપ્ત સાપેાના। રઘપુ ત ભગ ત કેર પંથાના॥
અ ત હિર કૃપા િહ પર હાેઈ। પાઉઁ દેઇ અેિહ મારગ સાેઈ॥
મન કામના સ દ્ધ નર પાવા। જે યહ કથા કપટ ત જ ગાવા॥
કહિહ સનુિહ અનુમાેદન કરહી।ં તે ગાપેદ ઇવ ભવિનિધ તરહી ં॥
સિુન સબ કથા હૃદયઁ અ ત ભાઈ। ગિર બાેલી ગરા સહુાઈ॥
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નાથ કૃપાઁ મમ ગત સદેંહા। રામ ચરન ઉપજેઉ નવ નેહા॥
દાે. મ કૃતકૃત્ય ભઇઉઁ અબ તવ પ્રસાદ બ વેસ।

ઉપ રામ ભગ ત દૃઢ◌़ બીતે સકલ કલેસ॥ ૧૨૯॥
યહ સભુ સભંુ ઉમા સબંાદા। સખુ સપંાદન સમન બષાદા॥
ભવ ભજંન ગજંન સદેંહા। જન રંજન સ જન પ્રય અેહા॥
રામ ઉપાસક જે જગ માહી।ં અેિહ સમ પ્રય ત હ કે કછુ નાહી ં॥
રઘપુ ત કૃપાઁ જથામ ત ગાવા। મ યહ પાવન ચિરત સહુાવા॥
અેિહ ક લકાલ ન સાધન દૂ । ેગ જગ્ય જપ તપ બ્રત પૂ ॥
રામિહ સુ મિરઅ ગાઇઅ રામિહ। સતંત સિુનઅ રામ ગનુ ગ્રામિહ॥
સુ પ તત પાવન બડ◌़ બાના। ગાવિહ ક બ શ્રુ ત સતં પુરાના॥

તાિહ ભજિહ મન ત જ કુિટલાઈ। રામ ભજ ગ ત કેિહ નિહ પાઈ॥
છં. પાઈ ન કેિહ ગ ત પ તત પાવન રામ ભ જ સનુુ સઠ મના।

ગિનકા અ મલ બ્યાધ ગીધ ગ િદ ખલ તારે ઘના॥
આભીર જમન િકરાત ખસ વપચાિદ અ ત અઘ પ જે।
કિહ નામ બારક તેિપ પાવન હાેિહ રામ નમા મ તે॥ ૧॥
રઘુબંસ ભષૂન ચિરત યહ નર કહિહ સનુિહ જે ગાવહી।ં
ક લ મલ મનાેમલ ધાેઇ બનુ શ્રમ રામ ધામ સધાવહી ં॥
સત પંચ ચાપૈાઈં મનાેહર િન ે નર ઉર ધરૈ।
દા ન અ બદ્યા પંચ જિનત બકાર શ્રીરઘુબર હરૈ॥ ૨॥
સુદંર સુ ન કૃપા િનધાન અનાથ પર કર પ્રી ત ે।
સાે અેક રામ અકામ િહત િનબાર્નપ્રદ સમઆન કાે॥
ક કૃપા લવલેસ તે મ તમંદ તુલસીદાસહઁૂ।

પાયાે પરમ બશ્રામુ રામ સમાન પ્રભુ નાહી ં કહઁૂ॥ ૩॥
દાે. માે સમ દ ન ન દ ન િહત તુ હ સમાન રઘુબીર।

અસ બચાિર રઘુબંસ મિન હરહુ બષમ ભવ ભીર॥ ૧૩૦(ક)॥
કા મિહ નાિર િપઆિર જ મ લાેભિહ પ્રય જ મ દામ।
ત મ રઘનુાથ િનરંતર પ્રય લાગહુ માેિહ રામ॥ ૧૩૦(ખ)॥

શ્લાેક-ય પૂવર્ પ્રભુણા કૃતં સકુિવના શ્રીશ ભનુા દુગર્મં
શ્રીમદ્રામપદા જભ ક્તમિનશં પ્રા યૈ તુ રામાયણમ્।
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મ વા તદ્રઘનુાથમિનરતં વા ત તમઃશા તયે
ભાષાબદ્ધ મદં ચકાર તુલસીદાસ તથા માનસમ્॥ ૧॥
પુ યં પાપહરં સદા શવકરં િવજ્ઞાનભ ક્તપ્રદં
માયામાેહમલાપહં સિુવમલં પ્રેમા બુપૂરં શભુમ।્
શ્રીમદ્રામચિરત્રમાનસ મદં ભ યાવગાહ ત યે
તે સસંારપતઙ્ગઘાેરિકરણૈદર્હ્ય ત નાે માનવાઃ॥ ૨॥
માસપારાયણ, તીસવાઁ િવશ્રામ
નવા હપારાયણ, નવાઁ િવશ્રામ
———

ઇ ત શ્રીમદ્રામચિરતમાનસે સકલક લકલષુિવ વંસને
સપ્તમઃ સાપેાનઃ સમાપ્તઃ।
(ઉત્તરકા ડ સમાપ્ત)
——–

આર ત શ્રીરામાયન ક । ક ર ત ક લત લ લત સય પી ક ॥
ગાવત બ્રહ્માિદક મુિન નારદ। બાલમીક બગ્યાન બસારદ।
સકુ સનકાિદ સષે અ સારદ। બરિન પવનસતુ ક ર ત નીક ॥ ૧॥
ગાવત બેદ પુરાન અષ્ટદસ। છઆે સાસ્ત્ર સબ ગં્રથન કાે રસ।
મુિન જન ધન સતંન કાે સરબસ। સાર અંસ સમંત સબહી ક ॥ ૨॥
ગાવત સતંત સભંુ ભવાની। અ ઘટસભંવ મુિન બગ્યાની।
બ્યાસઆિદ ક બબજર્ બખાની। કાગભુસુિંડ ગ ડ કે હી ક ॥ ૩॥
ક લમલ હરિન બષય રસ ફ ક । સભુગ સગાર મુ ક્ત જુબતી ક ।
દલન રાેગ ભવ મૂિર અમી ક । તાત માત સબ બિધ તુલસી ક ॥ ૪॥

Shri Ram Charit Manas

pdf was typeset on August 28, 2021

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

manas7_i.pdf 61



શ્રી રામ ચિરત માનસ

62 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

