
gosvaamii tulasiidaasa kRita kavitavali

ગાે વામી તુલસીદાસ કૃત કિવતાવલી

Document Information

Text title : Kavitavali

File name : Kavitavali_i.itx

Category : tulasIdAsa, raama, hindi

Location : doc_z_otherlang_hindi

Author : Goswami Tulasidas

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

Description-comments : 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.

January 21, 2023

sanskritdocuments.org



gosvaamii tulasiidaasa kRita kavitavali

ગાે વામી તુલસીદાસ કૃત કિવતાવલી

।૧।
ૐ

શ્રીસીતારામ યાં નમઃ
કિવતાવલી

બાલકા ડ

રેફ આત્મ ચન્મય અકલ, પરબ્રહ્મ પર પ।
હિર-હર-અજ-વ દત-ચરન,અગુણ અનીહ અનપૂ॥૧॥
બાલકે લ દશરથ-અ જર,કરત સાે િફરત સભાય।
પદનખે દુ તેિહ યાન ધિર િવચરત તલક બનાય॥૨॥
અિનલસવુન પદપદ્મરજ,પ્રેમ સિહત શર ધાર ।
ઇ દ્રદેવ ટ કા રચત, કિવતાવલી ઉદાર॥૩॥
બ દા શ્રીતુલસીચરન નખ, અનપૂ દુ તમાલ ।
કિવતાવ લ-ટ કા લસૈ કિવતાવ લ-વરભાલ॥૪॥
બાલ પક ઝાઁક

અવધેસકે દ્વાર સકાર ગઈ સતુ ગાેદ કૈ ભપૂ ત લૈ િનકસ।ે
અવલાેિક હા સાેચ બમાેચનકાે ઠ ગ-સી રહી,જે ન ઠગે િધક-સ॥ે

તુલસી મન-રંજન રં જત-અંજન નનૈ સખંુજન- તક-સ।ે
સજની સ સમ સમસીલ ઉભૈ નવનીલ સરાે હ-સે બકસ॥ે
પગ નપૂુર આૈ પહઁુચી કરકંજિન મંજુ બની મિનમાલ િહઅ।
નવનીલ કલવેર પીત ઝઁગા ઝલકૈ પુલક પુ ગાેદ લઅ॥
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ગાે વામી તુલસીદાસ કૃત કિવતાવલી

અર બદુ સાે આનનુ પ મરંદુ અનંિદત લાેચન- ગં િપઅ।
મનમાે ન બસ્યાે અસ બાલકુ તુલસી જગમ ફલુ કાનૈ જઅ॥

૨

તનક દુ ત સ્યામ સરાે હ લાેચન કંચક મંજુલતાઈ હર।
અ ત સુદંર સાેહત ધૂિર ભરે છ બ ભૂિર અનંગક દૂિર ધર॥
દમક દઁ તયાઁ દુ ત દા મિન-જ્યા િકલક કલ બાલ- બનાેદ કર।
અવધેસકે બાલક ચાિર સદા તુલસી-મન-મંિદરમ બહર॥

બાલલીલા

કબહઁૂ સ સ માગતઆિર કર કબહઁૂ પ્ર ત બબ િનહાિર ડર।
કબહઁૂ કરતાલ બ ઇકૈ નાચત માતુ સબૈ મન માેદ ભર॥
કબહઁૂ િર સઆઇ કહ હિઠકૈ પુિન લેત સાેઈ જેિહ લા ગ અર।
અવધેસકે બાલક ચાિર સદા તુલસી-મન-મંિદરમ બહર॥
બર દંતક પંગ ત કંદકલી અધરાધર-પ લવ ખાેલનક ।
ચપલા ચમક ઘન બીચ જગ છ બ માે તન માલ અમાેલનક॥

૩

ઘુઁઘુરાિર લટ લટક મખુ ઊપર કંુડલ લાેલ કપાેલનક ।
નવેછાવિર પ્રાન કરૈ તુલસી બ લ ઉઁ લલા ઇન બાેલનક॥

પદકંજિન મંજુ બની ં પનહી ં ધનુહી ં સર પંકજ-પાિન લઅ।
લિરકા સઁગ ખેલત ડાેલત હ સરજૂ-તટ ચાૈહટ હાટ િહઅ॥
તુલસી અસ બાલક-સા નિહ નેહુ કહા જપ ેગ સમાિધ િકઅ।
નર વે ખર સકૂર વાન સમાન કહાૈ જગમ ફલુ કાનૈ જઅ॥
સરજૂ બર તીરિહ તીર િફર રઘુબીર સખા અ બીર સબૈ।
ધનુહી ં કર તીર, િનષંગ કસ કિટ પીત દુકૂલ નવીન ફબૈ॥
તુલસી તેિહ આૈસર લાવિનતા દસ ચાિર નાૈ તીન ઇક સ સબૈ।
મ ત ભાર ત પંગુ ભઈ ે િનહાિર બચાિર િફર ઉપમા ન પબૈ॥

૪

ધનુયર્જ્ઞ
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ગાે વામી તુલસીદાસ કૃત કિવતાવલી

છાનેીમકે છાનેીપ ત છાજૈ જ હૈ છત્રછાયા
છાનેી-છાનેી છાઅે છ ત આઅે િન મરાજકે।

પ્રબલ પ્રચડં બિરબંડ બર બેષ બપુ
બિરબેકા બાેલે બૈદેહી બર કાજકે॥

બાેલે બંદ બ દ બ ઇ બર બાજનેઊ
બાજે-બાજે બીર બાહુ ધનુત સમાજકે।

તુલસી મુિદત મન પુર નર-નાિર જેતે
બાર-બાર હેર મખુ આૈધ- ગરાજકે॥

૫

સયક વયંબર સમાજુ જહાઁ રાજિનકાે
રાજનકે રા મહારા નૈ નામ કાે।

પવન,ુ પુરંદ , કૃસાન,ુ ભાન,ુ ધનદુ-સ,ે
ગનુકે િનધાન પધામ સાેમુ કામુ કાે॥

બાન બલવાન તુધાનપ સર ખે સરૂ
જ હક ગુમાન સદા સા લમ સગં્રામકાે।

તહાઁ દસર થક સમ થ નાથ તુલસીકે
ચપિર ચઢ◌़◌ાયાૈ ચાપુ ચદં્રમાલલામકાે॥

મયનમહનુ પુરદહનુ ગહન િન
આિનકૈ સબૈકાે સા ધનષુ ગઢ◌़◌ાયાે હૈ।

જનકસદ સ જેતે ભલે-ભલે ભૂ મપાલ
િકયે બલહીન, બલઆપનાે બઢ◌़◌ાયાે હૈ॥

કુ લસ-કઠાેર કૂમર્પીઠત કિઠન અ ત
હિઠ ન િપનાકુ કાહઁૂ ચપિર ચઢ◌़◌ાયાે હૈ।

તુલસી સાે રામકે સરાજે-પાિન પરસત હી
ટૂટ ાૈ માનાે બારે તે પુરાિર હી પઢ◌़◌ાયાે હૈ॥
૬

િડગ ત ઉિવ અ ત ગુિવ સબર્ પ બૈ સમુદ્ર-સર।
બ્યાલ બિધર તેિહ કાલ, બકલ િદગપાલ ચરાચર॥
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િદગ્ગયંદ લરખરત પરત દસકંધુ મુક્ખ ભર।
સરુ- બમાન િહમભાનુ ભાનુ સઘંટત પરસપર॥
ચાકે બરં ચ સકંર સિહત, કાેલુ કમઠુ અિહ કલમલ્યાૈ।
બ્રહ્મડં ખંડ િકયાે ચડં ધુિન જબિહ રામ સવધનુ દલ્યાૈ॥
લાેચના ભરામ ઘનસ્યામ રામ પ સસ,ુ
સખી કહૈ સખીસા તૂઁ પ્રેમપય પા લ, ર ।

બાલક પાલજૂક ખ્યાલ હી િપનાકુ તાેર્ યાે,
મંડલીક-મંડલી-પ્રતાપ-દાપુ દા લ ર॥

જનકકાે, સયાકાે,હમારાે,તેરાે,તુલસીકાે,
સબકાે ભાવતી હૈ્વહૈ, મ ે કહ્યાે કા લ ,ર ।

કાૈ સલાક કાે ખપર તાે ષ તન વાિરયે,ર
રાય દશર થક બલૈયા લજૈ આ લ ર॥
૭

દૂબ દિધ રાેચનુ કનક થાર ભિર ભિર
આર ત સઁવાિર બર નાિર ચલી ં ગાવતી।

લી હ જયમાલ કરકંજ સાેહ નક કે
પિહરાવાે રાઘાજૂેકાે સ ખયાઁ સખાવતી॥ં

તુલસી મુિદત મન જનકનગર-જન
ઝાઁકતી ં ઝરાખે લાગી ં સાેભા રાની ં પાવતી।ં

મનહઁુ ચકાેર ં ચા બૈઠ ં િનજ િનજ નીડ
ચદંક િકરિન પીવ પલકાૈ ન લાવતી ં

નગર િનસાન બર બાજ બ્યાેમ દંુદુભી ં
બમાન ચઢ◌़િ◌ ગાન કૈકે સરુનાિર નાચહી।ં

જય ત જય તહઁુ પુર જયમાલ રામ ઉર
બરષ સમુન સરુ રે પ રાચહી॥ં

જનકકાે પનુ જયાે, સબકાે ભાવતાે ભયાે
તુલસી મુિદત રાેમ-રાેમ માેદ માચહી।ં

સાવઁરાે િકસાેર ગાેર સાૈભાપર ન તાેર
ેર જયાે જુગ-જુગ જુવતી-જન ચહી॥ં
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૮

ભલે ભપૂ કહત ભલ ભદેસ ભપૂિન સા
લાેક લ ખ બાે લયે પનુીત ર ત માિરષી।

જગદંબા નક જગતિપતુ રામચદં્ર,
િન જયઁ ેહાૈ ે ન લાગૈ મુઁહ કારખી॥

દેખે હ અનેક બ્યાહ, સનુે હ પુરાન બેદ
બૂઝે હ સુ ન સાધુ નર-નાિર પાિરખી।

અૈસે સમ સમધી સમાજ ન બરાજમાન,
રામ-ુસે ન બર દુલહી ન સય-સાિરખી॥

બાની બિધ ગાૈર હર સસેહઁૂ ગનેસ કહી,
સહી ભર લાેમસ ભુસુિંડ બહુબાિરષાે ।

ચાિરદસ ભવુન િનહાિર નર-નાિર સબ
નારદસા પરદા ન નારદુ સાે પાિરખાે।

ત હ કહી જગમ જગમગ ત ેર અેક
દૂ ે કાે કહૈયા આૈ સનુૈયા ચષ ચારખાે।

રમા રમારમન સુ ન હનુમાન કહી
સીય-સી ન તીય ન પુ ષ રામ-સાિરખાે॥

૯

દૂલહ શ્રીરઘનુાથુ બને દુલહી સય સુદંર મંિદર માહી।ં
ગાવ ત ગીત સબૈ મ લ સુદંિર બેદ જુવા જુિર બપ્ર પઢ◌़◌ાહી॥ં
રામકાે પ િનહાર ત નક કંકનકે નગક પરછાહી।ં
યાત સબૈ સિુધ ભૂ લ ગઈ કર ટેિક રહી પલ ટારત નાહી॥ં

પરશરુામ-લ મણ-સવંાદ
ભપૂમંડલી પ્રચડં ચડંીસ-કાેદંડુ ખંડ્યાે,
ચડં બાહુદંડુ કાે તાહીસા કહતુ હા।

કિઠન કુઠાર-ધાર ધિરબેકાે ધીર તાિહ,
બીરતા બિદત તાકાે દે ખયે ચહતુ હા॥

તુલસી સમાજુ રાજ ત જ સાે બરાજૈ આજુ,
ગાજ્યાૈ ગરાજુ ગજરાજુ જ્યા ગહતુ હા।
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છાનેીમ ન છાડ્યાૈ છ યાે છાેિનપકાે છાનેા છાેટાે,
છાેિનપ છપન બાઁકાે બુ દ બહતુ હા॥

૧૦

િનપટ િનદિર બાેલે બચન કુઠારપાિન,
માની ત્રાસઆૈિનપિન માનાે માનૈતા ગહી।

રાષે માખે લખનુ અકિન અનખાેહી બાત,
તુલસી બનીત બાની બહ સ અૈસી કહી॥

સજુસ તહાર ભરે ભુઅન ગુ તલક,
પ્રગટ પ્રતાપુ આપુ કહ્યાે સાે સબૈ સહી।

ટૂટ ાૈ સાે ન જુરૈગાે સરાસનુ મહેસજૂકાે,
રાવર િપનાકમ સર કતા કહાઁ રહી॥

ગભર્કે અભર્ક કાટનકા પટુ ધાર કુઠા કરાલ હૈ કાે।
સાેઈ હા બૂઝત રાજસભા ’ધનુ કાે દલ્યાૈ’ હા દ લહાૈ બલુ તાકાે॥
લઘુ આનન ઉત્તર દેત બડ◌़◌ે લિરહૈ મિરહૈ કિરહૈ કછુ સાકાે।
ગાેરાે ગ ર ગુમાન ભર્ યાે કહાૈ કાૈ સક છાેટાે-સાે ઢાેટાે હૈ કાકાે॥

મખુ રા ખબેકે કાજ રા મેરે સગં દઅ,ે

દલે તુધાન જે જતૈયા બબુધેસકે।
૧૧

ગાૈતમક તીય તાર , મેટે અઘ ભૂિર ભાર,
લાેચન-અ ત થ ભઅે જનક જનેસકે॥

ચડં બાહુદંડ-બલ ચડંીસ-કાેદંડુ ખંડ્યાે

બ્યાહી નક , તે નરેસ દેસ-દેસકે।
સાઁવરે-ગાેરે સર ર ધીર મહાબીર દાેઊ,

નામ રામુ લખનુ કુમાર કાેસલેસકે॥
કાલ કરાલ પાલ હકે ધનુભંગુ સનુૈ ફરસા લઅ ધાઅે।
લક્ખનુ રામુ બલાેિક સપ્રેમ મહાિરસત િફિર આઁ ખ િદખાઅે॥
ધીર સરાેમિન બીર બડ◌़◌ે બનયી બજયી રઘનુાથુ સહુાઅે।
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લાયક હે ગનુાયકુ, સે ધન-ુસાયક સાિપ સભુાયઁ સધાઅે॥
(ઇ ત બાલકા ડ)

————————————————————

અયાે યાકા ડ

૧૨

વન-ગમન

ક રકે કાગર જ્યા પચીર, બભષૂન ઉ પમ અંગિન પાઈ।
આૈધ ત મગવાસકે ખજ્યા પંથકે સાથ જ્યા લાેગ લાેગાઈ॥
સગં સબંુધ,ુપનુીત પ્રયા, મનાે ધમુર્ િક્રયા ધિર દેહ સહુાઈ।
રા જવલાેચન રામુ ચલે ત જ બાપકાે રાજુ બટાઉ ક ં નાઈં॥

કાગર ક ર જ્યા ભષૂન-ચીર સર લસ્યાે ત જ ની જ્યા કાઈ।
માત-ુિપતા પ્રય લાેગ સબૈ સનમાિન સભુાયઁ સનેહ સગાઈ॥
સગં સભુા મિન, ભાઇ ભલાે, િદન દ્વૈ જનુ આૈધ હુતે પહુનાઈ।
રા જવલાેચન રામુ ચલે ત જ બાપકાે રાજુ બટાઉ ક ં નાઈં॥

૧૩

સ થલ સનેહ કહ કાૈ સલા સુ મત્રાજૂ સા,
મ ન લખી સાૈ ત, સખી ! ભ ગની જ્યા સઈે હૈ।

કહૈ માેિહ મૈયા, કહા-મ ન મૈયા, ભરતક ,

બલૈયા લેહા ભૈયા, તેર મૈયા કૈકેઈ હૈ॥
તુલસી સરલ ભાયઁ રઘુરાયઁ માય માની,

કાય-મન-બાનીહઁૂ ન ની કૈ મતેઈ હૈ।
બામ બિધ મેરાે સખુુ સિરસ-સમુન-સમ,

તાકાે છલ-છુર કાેહ-કુ લસ લૈ ટેઈ હૈ॥
ક જૈ કહા, જૂ! સુ મત્રા પિર પાયઁ કહૈ,

તુલસી સહાવૈ બિધ, સાેઈ સિહયતુ હૈ
રાવરાે સભુાઊ રામજન્મ હી ત િનયત,

ભરતક માતુ કાે િક અૈસાે ચિહયતુ હૈ॥
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ઈ રાજઘર,બ્યાિહ આઈ રાજઘર માહઁ
રાજ-પૂતુ પાઅેહઁૂ ન સખુુ લિહયતુ હૈ।

દેહ સધુાગેહ, તાિહ ગહઁૂ મલીન િકયાે,
તાહૂ પર બાહુ બનુ રાહુ ગિહયતુ હૈ॥

૧૪

ગુહકા પાદપ્રક્ષાલન

નામ અ મલ-સે ખલ કાેિટ અપાર નદ ં ભવ બૂઢ◌़ત કાઢ◌़◌ે।
ે સુ મર ગિર મે સલાકન હાેત, અ ખુર બાિરિધ બાઢ◌़◌ે॥

તુલસી જેિહ કે પદ પંકજ ત પ્રગટ તિટની, ે હરૈ અઘ ગાઢ◌़◌ે।
તે પ્રભૂ યા સિરતા તિરબે કહઁુ માગત નાવ કરારે હૈ્વ ઠાઢ◌़◌ે॥
અેિહ ઘાટત થાેિરક દૂિર અહૈ કિટ લા જલુ થાહ દેખાઇહા જૂ।
પરસ પગધૂિર તરૈ તરની, ઘરની ઘર ક્યા સમુઝાઇહા જૂ॥
તુલસી અવલંબુ ન આૈર કછૂ, લિરકા કેિહ ભાઁ ત જઆઇહાજૂ।
બ માિરઅે માેિહ, બના પગ ધાેઅ હા નાથ ન નાવ ચઢ◌़◌ાઇહા જૂ॥
રાવરે દાષેુ ન પાયનકા,ે પગધૂિરકાે ભૂિર પ્રભાઉ મહા હૈ।
પાહન ત બન-બાહન કાઠકાે કાેમલ હૈ, જલુ ખાઇ રહા હૈ ।

૧૫

પાવન પાય પખાિર કૈ નાવ ચઢ◌़◌ાઇહા,આયસુ હાેત કહા હૈ।
તુલસી સિુન કેવટકે બર બૈન હઁસે પ્રભુ નક આેર હહા હૈ॥

પાત ભર સહર , સકલ સતુ બારે-બારે,
કેવટક ત, કછુ બેદ ન પઢ◌़◌ાઇહા।

સબૂ પિરવા મેરાે યાિહ લા ગ, રા જૂ,
હા દ ન બત્તહીન, કૈસ દૂસર ગઢ◌़◌ાઇહા॥

ગાૈતમક ઘરની જ્યા તરની તરૈગી મેર ,
પ્રભુસા િનષાદુ હૈ્વ કૈ બાદુ ના બઢ◌़◌ાઇહા।

તુલસીકે ઈસ રામ, રાવરે સા સાઁચી કહા,
બના પગ ધાઅ નાથ, નાવ ના ચઢ◌़◌ાઇહા॥
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જ હકાે પનુીત બાિર ધાર સરપૈ પુરાિર,
િત્રપથગા મિન જસુ બેદ કહ ગાઇકૈ।

જ હકાે ેગી ં દ્ર મુિન દં દેવ દેહ દ મ,
કરત બ બધ ેગ-જપ મનુ લાઇકૈ॥
૧૬

તુલસી જ હક ધૂિર પર સ અહલ્યા તર ,
ગાૈતમ સધારે ગ્ હ ગાનૈાે સાે લવેાઇકૈ।

તેઈ પાય પાઇકૈ ચઢ◌़◌ાઇ નાવ ધાેઅે બન,ુ
ખ્વૈહા ન પઠાવની કૈ હૈ્વહા ન હઁસાઇ કૈ॥

પ્રભુ ખ પાઇ કૈ, બાેલાઇ બાલક ઘરિનિહ,
બંિદ કૈ ચરન ચહઁૂ િદ સ બૈઠે ઘેિર-ઘેિર।

છાેટાે-સાે કઠાૈતા ભિર આિન પાની ગંગાજૂકાે,
ધાેઇ પાય પીઅત પનુીત બાિર ફેિર-ફેિર॥

તુલસી સરાહ તાકાે ભાગુ, સાનુરાગ સરુ
બરષ સમુન, જય-જય કહ ટેિર ટેિર।

બ બધ સનેહ-સાની બાની અસયાની સિુન,
હઁસૈ રાઘાૈ નક -લખન તન હેિર-હેિર॥
વનકે માગર્મ

પુરત િનકસી રઘુબીરબધૂ ધિર ધીર દઅે મગમ ડગ દ્વ।ૈ
ઝલક ં ભિર ભાલ કની ં જલક , પુટ સૂ ખ ગઅે મધૂરાધર વૈ॥

૧૭

િફિર બૂઝ ત હૈ, ચલનાે અબ કે તક, પનર્કુટ કિરહાૈ િકતે હૈ્વ?
તયક લ ખઆતુરતા િપયક અઁ ખયાઁ અ ત ચા ચલી ં જલ ચ્વૈ॥

જલકાે ગઅે લક્ખન,ુ હ લિરકા
પિરખાૈ, િપય! છાઁહ ઘર ક હૈ્વ ઠાઢ◌़◌ે।

પા છ પસઉે બયાિર કરા,
અ પાય પખાિરહા ભૂભુિર-ડાઢ◌़◌ે॥

તુલસી રઘુબીર પ્રયાશ્રમ િન કૈ
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બૈિઠ બલંબ લા કંટક કાઢ◌़◌ે।
નક ં નાહકાે નેહુ લખ્યાે,

પુલકાે તન,ુ બાિર બલાેચન બાઢ◌़◌ે॥
ઠાઢ◌़◌ે હ નવદુ્રમડાર ગહ,
ધનુ કાઁધે ધર , કર સાયકુ લૈ।

બકટ કુટ , બડ◌़ર અઁ ખયાઁ,
અનમાેલ કપાેલન ક છ બ હૈ॥

તુલસી અસ મૂર ત આનુ િહઅ,

જડ! ડા ધા પ્રાન િનછાવિર કૈ।
૧૮

શ્રમ સીકર સાઁવિર દેહ લસ,ૈ
મનાે રા સ મહા તમ તારકમ॥ૈ

જલજનયન ,જલ નન જટા હૈ સર,
ૈબન-ઉમંગ અગં ઉિદત ઉદાર હ

સાઁવરે-ગાેરેકે બીચ ભા મની સદુા મની-સી,
મુિનપટ ધાર, ઉર ફૂલિનકે હાર હ॥

કરિન સરાસન સલીમખુ, િનષંગ કિટ,
અ ત હી અનપૂ કાહૂ ભપૂકે કુમાર હ।

તુલસી બલાેિક કૈ તલાેકકે તલક તીિન
રહે નરનાિર જ્યા ચતેરે ચત્રસાર હ॥

આગ સાેહૈ સાઁવરાે કઁુવ ગાેરાે પાછ-પાછ,
આછે મુિનબેષ ધર, લાજત અનંગ હ।

બાન બ સષાસન, બસન બનહી કે કિટ
કસે હ બનાઇ, નીકે રાજત િનષંગ હ॥

૧૯

સાથ િન સનાથમખુી પાથનાથનંિદની-સી,
તુલસી બલાેક ચતુ લાઇ લેત સગં હ।

આન દ ઉમંગ મન, ૈબન-ઉમંગ તન,
પક ઉમંગ ઉમગત અંગ -અંગ હૈ॥
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સુ દર બદન, સરસી હ સહુાઅે નનૈ,
મંજુલ પ્રસનૂ માથ મુકુટ જટિન કે।

અંસિન સરાસન,લસત સુ ચ સર કર,
તનૂ કિટ મુિનપટ લૂટક પટિન કે॥

નાિર સકુુમાિર સગં, કે અંગ ઉબિટ કૈ,
બિધ બરચ બ થ બદ્યુતછટિન કે।

ગાેરેકાે બરનુ દેખ સાનેાે ન સલાનેાે લાગે,
સાઁવરે બલાેક ગબર્ ઘટત ઘટિન કે॥

બલકલ-બસન, ધન-ુબાન પાિન, તનૂ કિટ,
પકે િનધાન ઘન-દા મની-બરન હ।

તુલસી સતુીય સગં ,સહજ સહુાઅે અંગ,
નવલ કઁવલહૂ ત કાેમલ ચરન હ॥

૨૦

આૈરૈ સાે બસતં,ુઆૈર ર ત,આૈરૈ ર તપ ત,
મૂર ત બલાેક તન-મનકે હરન હ।

તાપસ બેષૈ બનાઇ પ થક પથ સહુાઇ,
ચલે લાેકલાેચનિન સફુલ કરન હ॥

બિનતા બની સ્યામલ ગાૈરકે બીચ,
બલાેકહુ, ર સ ખ! માેિહ-સી હૈ્વ।

મગ ેગુ ન કાેમલ,ક્યા ચ લહૈ,
સકુચા ત મહી પદપંકજ છ્વૈ॥

તુલસી સિુન ગ્રામબધૂ બથક ,ં

પુલક ં તન,આૈ ચલે લાેચન ચ્વૈ।
સબ ભાઁ ત મનાેહર માેહન પ

અનપૂ હ ભપૂકે બાલક દ્વ॥ૈ
સાઁવરે-ગાેરે સલાનેે સભુાયઁ, મનાેહરતાઁ જ ત મનૈુ લયાે હૈ।
બાન-કમાન, િનષંગ કસ, સર સાેહ જટા, મુિનબેષ િકયાે હૈ॥

૨૧
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સગં લઅ બધુબૈની બધૂ, ર તકાે જેિહ રંચક પુ િદયાે હૈ।
પાયન તાૈ પનહી ં ન, પયાદિહ ક્યા ચ લહ, સકુચાત િહયાે હૈ॥
રાની મ ની અયાની મહા, પ બ-પાહનહૂ ત કઠાેર િહયાે હૈ।
રાજહઁુ કાજુ અકાજુ ન યાે, કહ્યાે તયકાે જેિહ કાન િકયાે હૈ॥
અૈસી મનાેહર મૂર ત અે, બછુર કૈસે પ્રીતમ લાેગુ જયાે હૈ।
આઁ ખનમ સ ખ! રા ખબે ેગુ, ઇ હ િક મ કૈ બનબાસુ િદયાે હૈ॥
સીસ જટા, ઉર- બાહુ બસાલ, બલાેચન લાલ, તર છ સી ભાૈહ।
તનૂ સરાસન-બાન ધર તુલસી બન-મારગમ સિુઠ સાેહ॥
સાદર બારિહ બાર સભુાયઁ ચતૈ તુ હ ત્યા હમરાે,મનુ માેહ।
પૂઁછત ગ્રામબધૂ સય સા, કહાૈ, સાઁવરે-સે સ ખ! રાવરે કાે હ॥
સિુન સુદંર બૈન સધુારસ-સાને સયાની હ નક ં ની ભલી।
તરછે કિર નનૈ, દૈ સનૈ ત હ સમુઝાઇ કછૂ મુસકુાઇ ચલી॥

૨૨

તુલસી તેિહ આૈસર સાેહ સબૈ અવલાેક ત લાેચનલાહુ અલી।ં
અનુરાગ-તડ◌़◌ાગમ ભાનુ ઉદ બગસી મનાે મંજુલ કંજકલી ં

ધિર ધીર કહ, ચલુ,દે ખઅ ઇ, જહાઁ સજની! રજની રિહહ।
કિહહૈ જગુ પાેચ, ન સાેચુ કછૂ, ફલુ લાેચન આપન તાૈ લિહહ

સખુુ પાઇહ કાન સનુ બ તયાઁ કલ,આપુસમ કછુ પૈ કિહહ।
તુલસી અ ત પ્રેમ લગી ં પલક, પુલક ં લખી રામુ િહઅે મિહ હ॥
પદ કાેમલ,સ્યામલ-ગાૈર કલવેર રાજત કાેિટ મનાજે લ અ।
કર બાન-સરાસન, સીસ જટા, સરસી હ-લાેચન સાને સહુાઅ॥
જ હ દેખે સખી! સ તભાયહુ ત તુલસી ત હ તાૈ મન ફેિર ન પાઅે।
અેિહ મારગઆજુ િકસાેર બધૂ બધુબૈની સમેત સભુાયઁ સધાઅે॥

૨૩

મખુપંકજ, કંજ બલાેચન મંજુ, મિનજ-સરાસન-સી બની ભાૈહ।
કમનીય કલવેર કાેમલ સ્યામલ-ગાૈર િકસાેર, જટા સર સાેહ॥
તુલસી કિટ તનૂ, ધર ધનુ બાન, અચાનક િદ ષ્ટ પર તરછાૈહ।
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કેિહ ભાઁ ત કહા સજની! તાેિહ સા દુ મૂર ત દ્વૈ િનવસી ં મન માેહ॥
વનમ

પ્રેમ સા પીછ તર છ પ્રયાિહ ચતૈ ચતુ દૈ ચલે લૈ ચતુ ચાેર।
સ્યામ સર ર પસઉે લસૈ હુલસૈ ’તુલસી’ છ બ સાે મન માેર॥
લાેચન લાેલ, વલૈ કુટ કલ કામ કમાનહુ સાે નુ તાેરૈ।
રાજત રામુ કુરંગકે સગં િનષંગુ કસે ધનુસા સ ેર॥
સર ચાિરક ચા બનાઇ કસ કિટ, પાિન સરાસનુ સાયકુ લૈ।
બન ખેલત રામુ િફર ગયા, ’તુલસી’ છ બ સાે બરનૈ િક મ કૈ॥
અવલાેિક અલાૈિકક પુ ગી ં ગ ચાિક ચક, ચતવ ચતુ દૈ।
ન ડગ, ન ભગ જયઁ િન સલીમખુ પંચ ધર ર ત નાયકુ હૈ॥

૨૪

બિધકે બાસી ઉદાસી તપી બ્રતધાર મહા બનુ નાિર દુખારે।
ગાૈતમતીય તર ’તુલસી’ સાે કથા સિુન ભે મુિન દં સખુારે॥
હૈ્વહ સલા સબ ચદંમખુી ં પરસ પદ મંજુલ કંજ તહારે।
ક હી ભલી રઘનુાયકજુ! ક ના કિર કાનનકાે પગુ ધારે॥

(ઇ ત અયાે યાકા ડ)
————————————————————

અર યકા ડ

માર ચાનુધાવન

પંચવટ ં બર પનર્કુટ તર બૈઠે હ રામુ સભુાયઁ સહુાઅે।
સાેહૈ પ્રયા, પ્રય બંધુ લસ,ૈ ’તુલસી’ સબ અંગ ઘને છ બ છાઅે॥
દે ખ ગા ગનનૈી કહે પ્રય બૈન ,તે પ્રીતમકે મન ભાઅે।
હેમકુરંગકે સગં સરાસનુ સાયકુ લૈ રઘનુાયકુ ધાઅે॥

(ઇ ત અર યકા ડ)
————————————————————॥।

૨૫

િક ક ધાકા ડ
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સમુદ્રાે લઙ્ઘન

જબ અઙ્ગદાિદનક મ ત-ગ ત મંદ ભઈ,
પવનકે પૂતકાે ન કૂિદબેકાે પલુ ગાે।

સાહસી હૈ્વ સલૈપર સહસા સકે લ આઇ,

ચતવત ચહઁૂ આેર,આૈરિન કાે કલુ ગાે॥
’તુલસી’ રસાતલકાે િનક સ સ લલુ આયાે,

કાેલુ કલમલ્યાે, અિહ-કમઠકાે બલુ ગાે।
ચાિરહૂ ચરનકે ચપેટ ચાઁપ ચિપિટ ગાે,

ઉચક ઉચિક ચાિર અંગુલ અચલુ ગાે॥
(ઇ ત િક ક ધાકા ડ)

————————————————————

૨૬

સુ દરકા ડ

અશાેકવન

બાસવ-બ ન બિધ-બનત સહુાવનાે,
દસાનનકાે કાનનુ બસતંકાે સગા સાે।

સમય પુરાને પાત પરત, ડરત બાતુ,
પાલત લાલત ર ત-મારકાે બહા સાે॥

દેખ બર બાિપકા તડ◌़◌ાગ બાગકાે બનાઉ,
રાગબસ ભાે બરાગી પવનકુમા સાે।

સીયક દસા બલાે ખ બટપ અસાેક તર,
’તુલસી’ બલાેક્યાે સાે તલાેક-સાેક-સા સાે॥

માલી મેઘમાલ, બનપાલ બકરાલ ભટ,
નીક સબ કાલ સીચં સધુાસાર નીરકે।

મેઘનાદ ત દુલારાે, પ્રાન ત િપયારાે બાગુ,
અ ત અનુરાગુ જયઁ તુધાન ધીર ક॥

’તુલસી’ સાે િન-સિુન, સીયકાે દરસુ પાઇ,
પૈઠાે બાિટકાઁ બ ઇ બલ રઘુબીર ક।
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બદ્યમાન દેખત દસાનનકાે કાનનુ સાે
તહસ-નહસ િકયાે સાહસી સમીર ક॥

૨૭

લંકાદહન

બસન બટાેિર બાેિર-બાેિર તેલ તમીચર,
ખાેિર- ખાેિર ધાઇ આઇ બાઁધત લઁગૂર હ।

તૈસાે કિપ કાૈતુક દેરાત ઢ લે ગાત કૈ-કૈ,
લાતકે અઘાત સહૈ, મ કહૈ, કૂર હ॥

બાલ િકલકાર કૈ-કૈ, તાર દૈ-દૈ ગાર દેત,
પાછ લાગે, બાજત િનસાન ઢાેલ તૂર હ।

બાલધી બઢ◌़ન લાગી, ઠાૈર- ઠાૈર દ હી આગી,
બિધક દવાિર કૈધા કાેિટસત સરૂ હ॥

લાઇ- લાઇ આ ગ ભાગે બાલ લ જહાઁ તહાઁ,
લઘુ હૈ્વ િનબુક ગિર મે ત બસાલ ભાે।

કાૈતુક કપીસુ કૂિદ કનક-કઁગૂરાઁ ચઢ ા,ે
રાવન-ભવન ચઢ◌़િ◌ ઠાઢ◌़◌ાે તેિહ કાલ ભાે॥

’તુલસી’ િવરાજ્યાે બ્યાેમ બાલધી પસાિર ભાર ,
દેખ હહરાત ભટ, કાલુ સાે કરાલ ભાે।
૨૮

તજેકાે િનધાનુ માનાે કાેિટક કૃસાન-ુભાન,ુ
નખ બકરાલ, મખુુ તેસાે િરસ લાલ ભાે॥
૨૮

બાલધી બસાલ બકરાલ, વાલ લ માનાે
લંક લી લબેકાે કાલ રસના પસાર હૈ।

કૈધા બ્યાેમબી થકા ભરે હ ભૂિર ધૂમકેતુ,
બીરરસ બીર તરવાિર સાે ઉઘાર હૈ॥

’તુલસી’ સરેુસ-ચાપ,ુ કૈધા દા મિન-કલાપુ,
કૈધા ચલી મે ત કૃસાન-ુસિર ભાર હૈ।

દેખ તુધાન- તુધાની ં અકુલાની કહ,
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કાનનુ ઉ ર્ યાે, અબ નગ પ્ર િરહૈ॥
જહાઁ-તહાઁ બુબુક બલાેિક બુબુકાર દેત,
જરત િનકેત, ધાવાૈ, ધાવાૈ લાગી આ ગ રે।

કહાઁ તાત-ુમાત,ુ ભ્રાત-ભ ગની, ભા મની-ભાભી,
ઢાેઠા છાેટે છાેહરા અભાગે ભાડે ભા ગ રે॥
૨૯

હાથી છાેરાૈ, ઘાેરા છાેરાૈ, મિહષ- ષભ છાેરાૈ,
છેર છાેરાૈ, સાે વૈસાે જગાવૈ, ગ, ગ રે।

’તુલસી’ બલાેિક અકુલાની તુધાની ં કહ,
બાર-બાર કહ્યા, િપય! કિપસા ન લા ગ રે॥

દે ખ વાલા લુ, હાહાકા દસકંધ સિુન,

કહ્યાે,ધરાે, ધરાે, ધાઅે બીર બલવાન હ।
લઅ સલૂ-સલે, પાસ-પિરઘ, પ્રચડં દંડ,
ભાજન સનીર, ધીર ધર ધન-ુબાન હ॥

’તુલસી’ સ મધ સાજ, લંક જગ્યકંુડુ લ ખ,
તુધાનપુંગીફલ જવ તલ ધાન હ।

સ્રવા સાે લઁગૂલ, બલમૂલ પ્ર તકૂલ હ બ,
વાહા મહા હાઁિક હાઁિક હુન હનુમાન હ॥

ગાજ્યાે કિપ ગાજજ્યા, બરાજ્યાે વાલ લજુત,
ભાજે બીર ધીર , અકુલાઇ ઉઠ્યાે રાવનાે।

ધાવાૈ, ધાવાૈ, ધરાૈ, સિુન ધાઅે તુધાન ધાિર,
બાિરધારા ઉલદૈ જલદુ નૈ સાવનાે॥

૩૦

લપટ- ઝપટ ઝહરાને, હહરાને બાત,
ભહરાને ભટ, પર્ યાે પ્રબલ પરાવનાે।

ઢકિન ઢકે લ, પે લ સ ચવ ચલે લૈ ઠે લ,
નાથ! ન ચલૈગાે બલુ, અનલુ ભયાવનાે॥

બડ◌़◌ાે બકરાલ બેષુ દે ખ, સિુન સઘનાદુ,
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ઉઠ્યાે મેઘનાદુ, સ બષાદ કહૈ રાવનાે।
બેગ જત્યાે મા ત,ુપ્રતાપ મારતંડ કાેિટ,

કાલઊ કરાલતાઁ, બડ◌़◌ાઈં જત્યાે બાવનાે॥
’તુલસી’ સયાને તુધાન પ છતાને કહ,

કાે અૈસાે દૂત,ુ સાે તાે સાહેબુ અબૈ આવના।ે
કાહેકાે કુસલ રાષે રામ બામદેવહૂ ક ,

બષમ બલીસા બાિદ બૈરકાે બઢ◌़◌ાવનાે॥
પાની! પાની! પાની! સબ રાિન અકુલાની કહ,

ત હ પરાની,ગ ત ની ગજચા લ હૈ।
૩૧

બસન બસાર, મિનભષૂન સઁભારત ન,
આનન સખુાન,ે કહ,ક્યાહૂ કાેઊ પા લહૈ॥

’તુલસી’ મઁદાવેૈ મી જ હાથ, ધુિન માથ કહૈ,
કાહઁૂ કાન િકયાે ન, મ કહ્યાે કેતાે કા લ હૈ।

બાપુર બભીષન પુકાિર બાર-બાર કહ્યાે,
બાન બડ◌़◌ી બલાઇ ઘને ઘર ઘા લહૈ॥

કાનનુ ઉ ર્ યાે તાે ઉ ર્ યાે, ન બગાર્ યાે કછુ,
બાન બેચારાે બાઁિધ આ યાે હિઠ હારસા।

િનપટ િનડર દે ખ કાહૂ ન લખ્યાે બસે ષ ,

દ હાે ના છડ◌़◌ાઇ કિહ કુલકે કુઠારસા॥
છાેટે આૈ બડ◌़◌ેરે મેરે પૂતઊ અનેરે સબ,

સાઁપિન સા ખેલ, મેલ ગરે છુરાધાર સા।
’તુલસી’ મઁદાવેૈ રાેઇ-રાેઇ કૈ બગાવેે આપ,ુ

બાર-બાર કહ્યાે મ પુકાિર દાઢ◌़◌ી રસા॥
૩૨

રાની ં અકુલાની સબ ડાઢ◌़ત પરાની િહ,

સક ન બલાેિક બેષુ કેસર કુમારકાે।
મી જ-મી જ હાથ, ધનુૈ માથ દસમાથ- તય,

᳚તુલસી’ તલાૈ ન ભયાે બાહેર અગારકાે॥
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સબુ અસબાબુ ડાઢ◌़◌ાે, મ ન કાઢ◌़◌ાે, ત ન કાઢ◌़◌ાે,
જયક પર , સઁભારૈ સહન-ભઁડાર કાે।

ખીઝ ત મઁદાવેૈ સ બષાદ દે ખ મેઘનાદુ,
બયાે લુિનયત સબ યાહી દાઢ◌़◌ી રકાે॥

રાવન ક રાની ં બલખાની કહૈ તુધાની,ં
હાહા! કાેઊ કહે બીસબાહુ દસમાથસા।

કાહે મેઘનાદ! કાહે,કાહે રે મહાેદર! તૂઁ
ધીરજુ ન દેત, લાઇ લેત ક્યા ન હાથસા॥

કાહે અ તકાય! કાહે, કાહે રે અકંપન!
અભાગે તીય ત્યાગે ભાડ◌़◌ે ભાગે ત સાથ સા।

’તુલસી’ બઢ◌़◌ાઈ બાિદ સાલત બસાલ બાહ,
યાહી ં બલ બા લસાે બરાેધુ રઘનુાથસા॥

૩૩

હાટ-બાટ,કાેટ-કાેટ, અટિન, અગાર,પાૈિર,
ખાેિર-ખાેિર દાૈિર-દાૈિર દ હી અ તઆ ગ હૈ।

આરત પુકારત, સઁભારત ન કાેઊ કાહૂ,
બ્યાકુલ જહાઁ સાે તહાઁ લાેક ચલે ભા ગ હ

બાલધી િફરાવૈ, બાર-બાર ઝહરાવૈ, ઝર
બઁુિદયા-સી લંક પ ઘલાઇ પાગ પા ગહૈ।

’તુલસી’ બલાેિક અકુલાની તુધાની ં કહ,
ચત્રહૂ કે કિપ સા િનસાચ ન લા ગહૈ॥

લગી, લાગી આ ગ, ભા ગ-ભા ગ ચલે જહાઁ -જહાઁ,
ધીયકાે ન માય, બાપ પૂત ન સઁભારહી।ં

છૂટે બાર,બસન ઉઘારે, ધૂમ-ધુંધ અંધ,
કહ બારે-બૂઢ◌़◌ે ’બાિર’,બાિર’ બાર બારહી॥ં

હય િહિહનાત, ભાગે ત ઘહરાત ગજ,
ભાર ભીર ઠે લ-પે લ રાિદ-ખાિદ ડારહી।ં

નામ,લૈ ચલાત, બલલાત, અકુલાત અ ત,
’તાત તાત! તા સઅત, ઝા સઅત, ઝારહી॥ં
૩૪
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લપટ કરાલ વાલ લમાલ દહઁૂ િદ સ,
ધૂમ અકુલાને, પિહચાનૈ કાનૈ કાિહ રે।

પાનીકાે લલાત બલલાત, જરે ગાત ત
પરે પાઇમાલ ત ’ભ્રાત! તૂઁ િનબાિહ રે॥

પ્રયા તૂઁ પરાિહ, નાથ! નાથ!તૂ પરાિહ, બાપ !

બાપ તૂઁ પરાિહ, પૂત! પૂત! તૂઁ પરાિહ રે’॥
’તુલસી’ બલાેક લાેગ બ્યાકુલ બેહાલ કહ,

લેિહ દસસીસ અબ બીસ ચખ ચાિહ રે॥
બી થકા-બ ર પ્ર ત,અટિન અગાર પ્ર ત,
પવિર-પગાર પ્ર ત બાન બલાેિકઅે।

અધ-ઊધર્ બાનર, બદ સ-િદ સ બાન હૈ,
માનાે રહ્યાે હૈ ભિર બાન તલાેિકઅ॥

મૂઁદ આઁ ખ િહયમ,ઉઘાર આઁ ખઆગ ઠાઢ◌़◌ાે,
ધાઇ ઇ જહાઁ-તહાઁ,આૈર કાેઊ કાેિકઅે।

લેહુ, અબ લેહુ તબ કાેઊ ન સખાબાે માના,ે
સાેઈ સતરાઇ ઇ િહ- િહ રાેિકઅે॥
૩૫

અેક કર ધાજ, અેક કહ,કાઢાૈ સાજ, અેક
આ જ, પાની પીકૈ કહ, બનત નઆવનના।ે

અેક પરે ગાઢ◌़◌ે અેક ડાઢ◌़ત હી ં કાઢ◌़◌ે, અેક
દેખત હ ઠાઢ◌़◌ે, કહ, પાવકુ ભયાવનાે॥

’તુલસી’ કહત અેક ’નીક હાથ લાઅે કિપ,
અજહઁૂ ન છાડ◌़◌ૈ બાલુ ગાલકાે બ વનાે’।

’ધાઆે રે,બુઝાઆે રે’, િક બાવરે હાૈ રાવરે,યા
આૈરૈ આ ગ લાગી ન બુઝાવૈ સધુ સાવનાે’॥

કાેઽિપ દસકંધ તબ પ્રલય પયાેદ બાેલે,
રાવન-ર ઇ ધાઅે આઇ જૂથ ેિર કૈ।
કહ્યાે લંકપ ત લંક બરત, બુતાઆે બે ગ,
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બાન બહાઇ મારાૈ મહાબીર બાેિર કૈ॥
’ભલ નાથ!’ નાઇ માથ ચલે પાથપ્રદનાથ,

બરષ મુસલધાર બાર-બાર ઘાેિર કૈ।
વનત ગી આગી, ચપિર ચાૈગનુી લાગી

’તુલસી’ ભભિર મેઘ ભાગે મખુુ માેિર કૈ

૩૬

ઇહાઁ વાલ જરે ત, ઉહાઁ ગ્લાિન ગરે ગાત,
સખૂે સકુચાત સબ કહત પુકાર હૈ॥

’જુગ ષટ ભાનુ દેખે પ્રલયકૃસાનુ દેખે,
સષે-મખુ-અનલ બલાેકે બાર-બાર હ॥

’તુલસી’સુ યાે ન કાન સ લલુ સપ -સમાન,
અ ત અ ચિરજુ િકયાે કેસર કુમાર હૈ।

બાિરદ બચન સિુન ધનુે સીસ સ ચવ હ,
કહ દસસીસ! ’ઈસ-બામતા- બકાર હ’

’પાવકુ, પવન,ુ પાની, ભાન,ુિહમવાનુ, જમ,ુ
કાલુ, લાેકપાલ મેરે ડર ડાવાઁડાેલ હ।

સાહેબુ મહેસુ સદા સિંકત રમેસુ માેિહ
મહાતપ સાહસ બરં ચ લી હ માેલ હ॥

’તુલસી’ તલાેક આજુ દૂ ે ન બરાજૈ રાજુ,
બાજે-બાજે રાજિનકે બેટા-બેટ આેલ હ।

કાે હૈ ઈસ નામકાે, ે બામ હાેત માેહૂસે કાે,
માલવાન! રાવરેકે બાવરે-સે બાેલ હ’॥
૩૭

ભૂ મ ભૂ મપાલ,બ્યાલપાલક પતાલ, નાક-
પાલ, લાેકપાલ જેત,ે સભુટ-સમાજુ હૈ।

કહૈ માલવાન, તુધાનપ ત ! રાવરે કાે
મનહઁૂ અકાજુ આન,ૈ અૈસાે કાનૈ આજુ હૈ॥

રામકાેહુ પાવકુ, સમી સય- વાસ,ુ ક સ,ુ
ઈસ-બામતા બલાેકુ, બાનરકાે બ્યાજુ હૈ।
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રત પચાિર ફેિર-ફેિર સાે િનસકં લંક,
જહાઁ બાઁકાે બી તાેસાે સરૂ- સરતાજુ હૈ॥

પાન-પકવાન બિધ નાના કે, સઁધાના,ે સીધાે,
બ બધ બધાન ધાન બરત બખારહી।ં

કનકિકર ટ કાેિટ પલઁગ, પેટારે, પીઠ
કાઢ◌़ત કહાર સબ જરે ભરે ભારહી॥ં

પ્રબલ અનલ બાઢ◌़◌ે જહાઁ કાઢ◌़◌ે તહાઁ ડાઢ◌़◌ે,
ઝપટ-લપટ બરે ભવન-ભઁડારહી।ં

૩૮

’તુલ સ’ અગા ન પગા ન બ બચ્યાે,
હાથી હથસાર જરે ઘાેરે ઘાેરસારહી॥ં

હાટ-બાટ હાટકુ િપઘ લ ચલાે ઘી-સાે ઘના,ે
કનક-કરાહી લંક તલફ ત તાયસા॥

નાનાપકવાન તુધાન બલવાન સબ
પા ગ પા ગ ઢેર ક હી ભલીભાઁ ત ભાયસા॥

પાહુને કૃસાનુ પવમાનસા પરાેસાે, હનુમાન
સનમાિન કૈ જવાઅે ચત-ચાયસા।

’તુલસી’ િનહાિર અિરનાિર દૈ-દૈ ગાિર કહ
બાવર સરુાિર બૈ ક હાૈ રામરાયસા॥

રાવન સાે રાજરાેગુ બાઢ◌़ત બરાટ-ઉર,
િદનુ-િદનુ બકલ, સકલ સખુ રાઁક સાે।

નાના ઉપચાર કિર હારે સરુ, સ દ,મુિન,
હાેત ન બસાેક,આૈત પાવૈ ન મનાક સાે॥

રામક ર ઇત રસાઇની સમીરસનૂુ
ઉતિર પયાેિધ પાર સાેિધ સરવાક સાે।
૩૯

તુધાન-બુટ પુટપાક લંક- ત પ-
રતન જતન િર િકયાે હૈ ગાંક-સાે॥
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સીતા સે બદાઈ

િર-બાિર, કૈ બધૂમ, બાિરિધ બુતાઇ લૂમ,
નાઇ માથાે પગિન, ભાે ઠાઢ◌़◌ાે કર ેિર કૈ।

માત!ુ કૃપા ક જે, સિહદાિન દ જૈ, સિુન સીય
દ હી હૈ અસીસ ચા ચૂડામિન છાેિર કૈ॥

કહા કહા તાત! દેખે ત જ્યા બહાત િદન,
બડ◌़◌ી અવલંબ હી,સાે ચલે તુ હ તાેિર કૈ।

’તુલસી’ સનીર નનૈ, નેહસાે સ થલ બૈન,
બકલ બલાેિક કિપ કહત િનહાેિર કૈ॥

’િદવસ છ-સાત ત િનબે ન, માત!ુ ધ
ધીર, અિર-અંતક અવિધ રિહ થાેિરકૈ।

૪૦

બાિરિધ બઁધાઇ સતેુ અૈહ ભાનુકુલકેતુ
સાનજુ કુસલ કિપકટકુ બટાેિર કૈ’॥

બચન બનીત કિહ, સીતાકાે પ્રબાેધુ કિર,
’તુલસી’ િત્રકૂટ ચઢ◌़િ◌ કહત ડફાેિર કૈ।

જૈ જૈ નક સ દસસીસ-કિર-કેસર ’
કપીસુ કૂદ્યાે બાત-ઘાત ઉદિધ હલાેિર કૈ॥

સાહસી સમીરસનૂુ નીરિનિધ લં ઘ લ ખ
લંક સ દપીઠુ િન સ ગાે હૈ મસાનુ સાે।

’તુલસી’ બલાેિક મહાસાહસુ પ્રસ ન ભઈ
દેબી સીય-સાિરખી, િદયાે હૈ બરદાનુ સાે॥

બાિટકા ઉ િર, અછધાિર માિર, િર ગઢ◌़◌ુ,
ભાનુકુલભાનુકાે પ્રતાપભાન-ુભાન-ુસાે।

કરત બસાેક લાેક-કાેકનદ, કાેક કિપ,
કહૈ મવંત,આયાે,આયાે હનુમાન સાે॥

૪૧

ગગન િનહાિર, િકલકાર ભાર સિુન,
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હનુમાન પિહચાિન ભઅે સાનઁદ સચેત હ
બૂડ◌़ત જહાજ બચ્યાે પ થકસમાજુ, માનાે

આજુ અે િન સબ અંકમાલ દેત હ॥
જૈ જૈ નક સ, જૈ જૈ લખન-કપીસ’ કિહ,

કૂદ કિપ કાૈતુક નટત રેત- રેત હ।
અંગદુ મયંદુ નલુ નીલ બલસીલ મહા

બાલધી િફરાવ,મખુ નાના ગ ત લેત હ॥
આયાે હનુમાન,ુ પ્રાનહેતુ અંકમાલ દેત,
લેત પગધૂિર અેક, ચૂમત લઁગૂલ હ।

અેક બૂઝ બાર-બાર સીય-સમાચાર, કહ
પવનકુમા , ભાે બગતશ્રમ-સલૂ હ॥

અેક ભખૂે િન,આગઆન કંદ-મૂલ-ફલ,
અેક પજૂ બાહુ બલમૂલ તાેિર ફૂલ હ।

અેક કહ’તુલસી’ સકલ સિધ તાક, ક
કૃપા-પાથનાત સીતાનાથુ સાનુકૂલ હ॥
૪૨

સીયકાે સનેહુ, સીલુ, કથા તથા લંકાક
કહત ચલે ચાયસા, સરાનાે પથુ છનમ।

કહ્યાે જુબરાજ બાે લ બાનરસમાજુ,આજુ
ખાહુ ફલ, સિુન પે લ પૈઠે મધુબનમ।

મારે બાગવાન, તે પુકારત દેવાન ગે,
’ ઉ રે બાગ અંગદ’ દેખાઅે ઘાય તનમ।

કહૈ કિપરાજુ, કિર કાજુ આઅે ક સ, તુલ-
સીસક સપથ કહામાેદુ મેરે મનમ॥
ભગવાન્ રામક ઉદારતા

નગ કુબેરકાે સમુે ક બરાબર ,

બરં ચ-બુ દકાે બલાસુ લંક િનરમાન ભાે।
ઈસિહ ચઢ◌़◌ાઇ સીસ બીસબાહુ બીર તહાઁ,

રાવનુ સાે રા રજ-તજેકાે િનધાનુ ભાે॥
’તુલસી’ તલાેકક સ દ, સાજ, સપંદા
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સકે લ ચાિક રાખી, રા સ, ઁ ગ જહાનુ ભાે।
તીસર ઉપાસ બનબાસ સધુ પાસ સાે

સમાજુ મહારાજજૂ કાે અેક િદન દાનુ ભાે

(ઇ ત સુ દરકા ડ)
————————————————————

લંકાકા ડ

રાક્ષસાક ચ તા

બડ◌़◌ે બકરાલ ભાલુ-બાનર બસાલ બડ◌़◌ે,
’તુલસી’ બડ◌़◌ે પહાર લૈ પયાેિધ તાેિપહ।

પ્રબલ પ્રચડં બિરબંડ બાહુદંડ ખંિડ
મંિડ મેિદનીકાે મંડલીક-લીક લાેિપહ॥

લંકદાહુ દેખ ન ઉછાહુ રહ્યાે કાહુન કાે,
કહ સબ સ ચવ પુકાિર પાઁવ રાેિપહ।

બાઁ ચહૈ ન પાછ તપુરાિરહૂ મુરાિરહૂ કે,
કાે હૈ રન રાિરકાે કાેસલેસ કાેિપહ॥

૪૪

િત્રજટાકા આશ્વાસન

િત્રજટા કહ ત બાર-બાર તુલસી વર સા,
’રાઘાૈ બાન અેકહી ં સમુદ્ર સાતાૈ સાે ષહ।

સકુલ સઁઘાિર તુધાન-ધાિર જ બુકાિદ,
ે ગની-જમા ત કા લકાકલાપ તાે ષહ॥

રાજુ દે નવેા જહ બ ઇ કૈ બભીષનૈ,
બજગે બ્યાેમ બાજને બબુધ પ્રેમ પાે ષહ॥

કાનૈ દસકંધ,ુ કાનૈ મેઘનાદુ બાપુરાે,
કાે કંુભકનુર્ ક ટુ, જબ રામુ રન રાે ષહ॥

બનય-સનેહ સા કહ ત સીય િત્રજટાસા,
પાઅે કછુ સમાચાર આરજસવુનકે।

પાઅે જૂ, બઁધાયાે સતેુ ઉતરે ભાનુકુલકેતુ,
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આઅે દે ખ-દે ખ દૂત દા ન દુવનકે॥
બદન મલીન, બલહીન, દ ન દે ખ, માનાે

મટૈ ઘટૈ તમીચર- ત મર ભવુનકે।
લાેકપ ત-કાેક-સાેક મૂઁ દે કિપ-કાેકનદ,

દંડ દ્વૈ રહે હ રઘુ-આિદ ત-ઉવનકે॥
૪૫

ઝૂલના

સભુજુુ માર ચુ ખ િત્રસ દૂષનુ બા લ,
દલત જેિહ દૂસરાે સ ન સાઁ યાે।

આિન પરબામ બિધ બામ તેિહ રામસા,
સકત સગં્રામુ દસકંધુ કાઁ યાે॥

સમુ ઝ તુલસીસ-કિપ-કમર્ ઘર- ઘર ઘૈ ,
બકલ સિુન સકલ પાથાેિધ બાઁ યાે।

બસત ગઢ◌़ બંક, લંકેસનાયક અછત,
લંક નિહ ખાત કાેઉ ભાત રાઁ યાે॥

’ બ વજયી’ ગનુાયક-સે બનુ હાથ ભઅે હિન હાથ હ ર ।
બાતુલ માતુલક ન સનુી સખ કા ’તુલસી’ કિપ લંક ન ર॥
અજહઁૂ તાૈ ભલાે રઘનુાથ મલ, િફિર બૂઝહૈ, કાે ગજ,કાનૈ ગ ર ।
ક ત બડ◌़◌ાે, કરતૂ ત બડ◌़◌ાે, જન-બાત બડ◌़◌ાે, સાે બડ◌़◌ાેઈ બ ર॥

૪૬

જબ પાહન ભે બનબાહન-સે ઉતરે બનરા, ’જય રામ’ રઢ।
’તુલસી’ લઅ સલૈ- સલા સબ સાેહત, ડસાગ જ્યા બલ બાિર બઢ◌़◌ૈ।
કિર કાપેુ કર રઘુબીરકાે આયસ,ુકાૈતુક હી ં ગઢ◌़ કૂિદ ચઢ◌़◌ૈ।
ચતુરંગ ચમૂ પલમ દ લ કૈ રન રાવન-રાઢ◌़-સહુાડ◌़ ગઢ◌़◌ૈ॥
બપુલ બસાલ બકરાલ કિપ-ભાલુ, માનાે
કાલુ બહુ બેષ ધર, ધાઅે િકઅ કરષા ।

લઅે સલા-સલૈ,સાલ,તાલ આૈ તમાલ તાેિર
તાપે તાેયિનિધ, સરુકાે સમાજુ હરષા॥
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ડગે િદગકંુજર કમઠુ કાેલુ કલમલે,
ડાેલે ધરાધર ધાિર, ધરાધ ધરષા।

’તુલસી’તમિક ચલ, રાઘાૈક સપથ કર,

કાે કરૈ અટક કિપકટક અમરષા॥
૪૭

આઅે સકુુ, સારન,ુ બાેલાઅે તે કહન લાગે,

પુલક સર ર સનેા કરત ફહમ હી।ં
’મહાબલી બાનર બસાલ ભાલુ કાલ-સે

કરાલ હ, રહ કહાઁ, સમાિહગે કહાઁ મહી’॥
હઁસ્યાે દસકંધુ રઘનુાથકાે પ્રતાપ સિુન,

’તુલસી’ દુરાવે મખુ,ુ સખૂત સહમ હી।ં
રામકે બરાેધ બુરાે બિધ-હિર-હરહૂ કાે,

સબકાે ભલાે હૈ રા રામકે રહમ હી॥ં
અંગદ કા દૂત વ

’આયાે!આયાે!આયાે સાેઈ બાનર બહાેિર!’ભયાે
સાે ચહઁુ આેર લંકાઁ આઅ જુબરાજક।

અેક કાઢ◌़◌ સાજ, અેક ધાજ કર, ’કહા હૈ્વહૈ,
પાેચ ભઈ,’મહાસાેચુ સભુટસમાજક॥

ગાજ્યાે કિપરાજુ રઘુરાજક સપથ કિર,
મૂઁ દે કાન તુધાન માનાે ગાજ ગાજક।

૪૮

સહ મ સખુાત બાત તક સરુ ત કિર,
લવા જ્યા લુકાત, તુલસી ઝપેટ બાજક॥

તુલસીસ બલ રઘુબીરજૂ ક બા લસતુુ
વાિહ ન ગનત, બાત કહત કરેર -સી।

બકસીસ ઈસજૂ ક ખીસ હાેત દે ખઅત,
િરસ કાહ લાગ ત, કહત હા મ તર -સી॥

ચઢ◌़િ◌ ગઢ◌़-મઢ◌़ દૃઢ◌़,કાેટક કઁગૂર, કાેિપ
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નેકુ ધકા દેહ,ઢ◌़◌ૈહ ઢેલનક ઢ◌़◌ેર -સી।
સનુુ દસમાથ !નાથ-ણાતકે હમારે કિપ

હાથ લંકા લાઇહ તાૈ રહેગી હથેર -સી॥
’દૂષનુ, બરાધુ,ખ , િત્રસરા, કબંધુ બધે

તાલઊ બસાલ બેધે, કાૈતુક હૈ કા લકાે।
અેકિહ બ સષ બસ ભયાે બીર બાઁકુરાે સાે,

તાેહૂ હૈ બિદત બલુ મહાબલી બા લકાે॥
૪૯

’તુલસી’ કહત િહત માનતાે ન નેકુ સકં,
મેરાે કહા જૈહૈ, ફલુ પૈહૈ તૂ કુચા લકાે।

બીર-કિર-કેસર કુઠારપાિન માની હાિર,
તેર કહા ચલી, બડ◌़! તાેસે ગનૈ ઘા લ કાે॥

તાેસા કહા દસકંધર રે,રઘનુાથ બરાેધુ ન ક જઅે બાૈરે।
બા લ બલી, ખ , દૂષન આૈર અનેક ગરે જે-જે ભી તમ દાૈરે॥
અૈ સઅ હાલ ભઈ તાેિહ ધા,ન તુ લૈ મલુ સીય ચહૈ સખુુ રે।
રામક રાષે ન રા ખ સક તુલસી બિધ, શ્રીપ ત,સકં સાૈ રે॥
તૂઁ રજનીચરનાથ મહા, રઘનુાથકે સવેકકાે જનુ હા હા।
બલવાન હૈ વાનુ ગલી ં અપની,ં તાેિહ લાજ ન ગાલુ બ વત સાૈહા।
બીસ ભુ , દસ સીસ હરા, ન ડરા, પ્રભ-ુઆયસ-ુભંગ ત હા।
ખેતમ કેહિર જ્યા ગજરાજ દલા દલ, બા લકાે બાલકુ તા હા॥

૫૦

કાેસલરાજકે કાજ હા આજુ િત્રકૂટુ ઉપાિર, લૈ બાિરિધ બાેરા।
મહાભજુદંડ દ્વૈ અંડકટાહ ચપેટક ં ચાેટ ચટાક દૈ ફાેરા॥
આયસુ ભંગત ન ડરા, સબ મી જ સભાસદ શ્રાેિનત ઘાેરા।
બા લકાે બાલકુ , ’તુલસી’ દસહૂ મખુકે રનમ રદ તાેરા
અ ત કાપેસા રાે યાે હૈ પાઉ સભાઁ, સબ લંક સસિંકત, સાે મચા।
તમકે ઘનનાદ-સે બીર પ્રચાિર કૈ, હાિર િનસાચર-સનૈુ પચા॥
ન ટરૈ પગુ મે હુ ત ગ ભાે, સાે મનાે મિહ સગં બરં ચ રચા।
’તુલસી’ સબ સરૂ સરાહત હ, જગમ બલસા લ હૈ બા લ-બચા॥
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રાે યાે પાઉ પજૈ કૈ, બચાિર રઘુબીર બલુ
લાગે ભટ સ મિટ, ન નેકુ ટસકતુ હૈ॥

તજ્યાે ધી -ધરની,ંધરનીધર ધસકત,
ધરાધ ધીર ભા સિહ ન સકતુ હૈ॥

મહાબલી બા લક દબત કલક ત ભૂ મ,
’તુલસી’ ઉછ લ સધુ, મે મસકતુ હૈ।

૫૧

કમઠ કિઠન પીિઠ ઘટ્ઠા પર્ યાે મંદરકાે,
આયાે સાેઈ કામ, પૈ કરે ે કસકતુ હૈ॥
રાવણઆૈર મ દાેદર

ઝૂલના

કનક ગિર ગં ચઢ◌़િ◌ દે ખ મકર્ટકટકુ,
બદત મંદાેદર પરમ ભીતા।

સહસભજુ-મત્તગજરાજ-રનકેસર
પરસધુર ગબુર્ જેિહ દે ખ બીતા॥

દાસ તુલસી સમરસરૂ કાેસલધની,
ખ્યાલ હી ં બા લ બલસા લ તા।

રે કંત ! ન દંત ગિહ ’સરન શ્રીરામુ’ કિહ,
અજહઁુ અેિહ ભાઁ ત લૈ સાપુ સીતા॥

રે નીચ! માર ચુ બચલાઇ, હ ત તાડ◌़કા,
ભં જ સવચાપુ સખુુ સબિહ દ હ્યાે।

સહસ દસચાિર ખલ સિહત ખર-દૂષનિહ,
પૈઠૈ જમધામ, ત તઉ ન ચી હ્યાે॥
૫૨

મ ે કહા, કંત! સનુુ મંતુ ભગવંતસા
બમખુ હૈ્વ બા લ ફલુ કાનૈ લી હ્યાે।

બીસ ભજૂ, દસ સીસ ખીસ ગઅે તબિહ જબ,
ઈસ કે ઈસસા બૈ ક હ્યાે॥
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બા લ દ લ, કા હ જલ ન પાષાન િકયે,
કંત ! ભગવંતુ ત તઉ ન ચી હ।

બપુલ બકરાલ ભટ ભાલુ-કિપ કાલ -સ,ે
સગં ત તુંગ ગિર ગં લી હ॥

આઇગાે કાેસલાધીસુ તુલસીસ જિહ
છત્ર મસ માૈ લ દસ દૂિર ક હ।

ઈસ બકસીસ જિન ખીસ ક , ઈસ! સનુ,ુ
અજહઁુ કુલકુસલ બૈદેિહ દ હ॥

સનૈકે કિપન કાે કાે ગન,ૈ અબુર્દે
મહાબલબીર હનુમાન ની।

ભૂ લહૈ દસ િદસા, સીસ પુિન ડાે લહ,
કાેઽિપ રઘનુાથુ જબ બાન તાની॥
૫૩

બા લહઁૂ ગબુર્ જય માિહ અૈસાે િકયાે,
માિર દહપટ િદયાે જમક ઘાની।ં

કહ ત મંદાેદર , સનુિહ રાવન! મતા,ે
બૈ ગ લૈ દેિહ બૈદેિહ રાની॥

ગહનુ ઉ િર,પુ િર,સતુુ માિર તવ,
કુસલ ગાે ક સુ બર બૈિર કાે।

દૂસરાે દૂતૂ પનુ રાેઽિપ કાપેેઉ સભાઁ,
ખબર્ િકયાે સબર્કાે, ગબુર્ થાકાે॥

દાસુ તુલસી સભય બદત મયનંિદની,
મંદમ ત કંત, સનુુ મંતુ હાકાે।

તાૈલાૈ મલુ બે ગ, નિહ લા રન રાષે ભયાે
દાસર થ બીર બ દૈત બાઁકાે॥

કાનનુ ઉ િર, અચ્છુ માિર, ધાિર ધૂિર ક હી,ં
નગ પ્રચાર્ યાે, સાે બલાેક્યાે બલુ ક સકાે।

તુ હ બદ્યમાન તુધાનમંડલીમ કિપ
કાેઽિપ રાે યાે પાઉ,સાે પ્રભાઉ તુલસીસકાે॥
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કંત ! સનુુ મંતુ કુલ-અંતુ િકઅ અંત હાિન,
હાતાે ક જૈ હીયત ભરાેસાે ભજુ બીસકાે।

૫૪

તાૈલા મલુ બે ગ ૈલા ચાપુ ન ચઢ◌़◌ાયાે રામ,
રાે ષ બાનુ કાઢ ાે ન દલૈયા દસસીસકા॥ે

’પવનકાે પૂતુ દેખ્યાે દૂતુ બીર બાઁકુરાે, ે
બંક ગઢ◌़ લંક-સાે ઢકાઁ ઢકે લ ઢાિહગાે।

બા લ બલસા લકાે સાે કા હ દાપુ દ લ કાેિપ,
રાે યાે પાઉ ચપિર, ચમુકાે ચાઉ ચાિહગાે॥

સાેઈ રઘનુાથ કિપ સાથ પાથનાથુ બાઁિધ,
આયાે નાથ! ભાગે ત ખિરિર ખેહ ખાિહગાે।

’તુલસી’ ગરબુ ત જ મ લબેકાે સાજુ સ જ,
દેિહ સય, ન તાૈ િપય! પાઇમાલ િહગાે॥

ઉદિધ અપાર ઉતરત નિહ લાગી બાર
કેસર કુમા સાે અદંડ-કૈસાે ડાઁડ◌़િ◌ગાે

બાિટકા ઉ િર, અચ્છુ, રચ્છકિન માિર ભટ
ભાર ભાર રાઉરેકે ચાઉર-સે કાઁડ◌़િ◌ગાે॥

૫૫

’તુલસી’ તહાર બદ્યમાન જુબરાજઆજુ
કાેઽિપ પાઉ રાેિપ, સબ છૂછે કૈ કૈ છાઁડ◌़િ◌ગાે।

કહેક ન લાજ, િપય!આજહઁૂ ન િપયઆઅે બાજ,
સિહત સમાજ ગઢ◌़◌ુ રાઁડ-કૈસાે ભાઁડ◌़િ◌ગાે॥

કે રાષે-દુસહ-િત્રદાષે-દાહ દૂિર ક હે,
પૈઅત ન છત્રી-ખાજે ખાજેત ખલકમ।

માિહષમતીકાે નાથ !સાહસી સહસ બાહુ॥
સમર-સમથર્ નાથ! હેિરઅે હલકમ॥

સિહત સમાજ મહારાજ સાે જહાજરાજુ
બૂડ◌़િ◌ ગયાે કે બલ-બાિરિધ-છલકમ।
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ટૂટત િપનાકક મનાક બામ રામસ,ે તે
નાક બનુ ભઅે ગનુાયકુ પલકમ॥
૫૬

ક હી છાનેી છત્રી બનુ છાેિનપ-છપિનહાર,
કિઠન કુઠાર પાિન બીર-બાિન િન કૈ।

પરમ કૃપાલ ે પાલ લાેકપાલન પ,ૈ
જબ ધનુહાઈ હૈ્વહૈ મન અનુમાિન કૈ॥

નાકમ િપનાક મસ બામતા બલાેિક રામ
રાેક્યાે પરલાેક લાેક ભાર ભ્રમ ભાિન કૈ।

નાઇ દસ માથ મિહ, ેિર બીસ હાથ, િપય !

મ લઅે પૈ નાથ ! રઘનુાથ પિહચાિન કૈ॥
કહ્યાે મતુ માતુલ, બભીષનહઁૂ બાર-બાર,

આઁચ પસાર િપય૧ પાઁય લૈ-લૈ હા પર ।
બિદત બદેહપુર નાથ! ભુગનુાથગ ત,
સમય સયાની ક હી જૈસી આઇ ગા પર ।

બાયસ, બરાધ,ખર,દૂષન, કબંધ, બા લ,
બૈર રઘુબીરક ન પૂર કાહૂક પર ।

કંત બીસ લાેયન બલાેિકઅે કુમંતફલ,ુ
ખ્યાલ લંકા લાઈ કિપ રાઁડક -સી ઝાપેર॥
૫૭

રામ સા સામુ િકઅ િનતુ હૈ િહતુ, કાેમલ કાજ ન ક જઅે ટાઁઠે।
આપિન સૂ ઝ કહા,િપય ! બૂ ઝઅે, ઝૂ ઝબે ેગુ ન ઠાહ , નાઠે॥
નાથ! સનુી ગનુાથકથા, બ લ બા લ ગઅે ચ લ બાતકે સાઁઠ।
ભાઇ બભીષનુ ઇ મલ્યાે, પ્રભુ આઇ પરે સિુન સાયર કાઁઠ॥
પા લબેકાે કિપ-ભાલુ-ચમૂ જમ કાલ કરાલહુકાે પહર હૈ।
લંક-સે બંક મહા ગઢ◌़ દુગર્મ ઢ◌़◌ાિહબે-દાિહબેકાે કહર હૈ॥
તીતર-તાેમ તમીચર-સને સમીરકાે સનૂુ બડ◌़◌ાે બહર હૈ।
નાથ! ભલાે રઘનુાથ મલ રજનીચર-સને િહઅ હહર હૈ॥
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૫૮

રાક્ષસ-વાનર-સગં્રામ

રાે યાે રન રાવનુ, બાેલાઅે બીર બાનઇત,
નત જે ર ત સબ સજુંગ સમાજક ।

ચલી ચતુરંગ ચમ,ૂ ચપિર હને િનસાન,
સનેા સરાહન ેગ રા તચરરાજક॥

તુલસી બલાેિક કિપ-ભાલુ િકલકત
લલકત લ ખજ્યા કઁગાલ પાતર સનુાજક ।

રામ ખ િનર ખ હર યાે િહયઁ હનૂમાન,ુ
માનાે ખેલવાર ખાેલી સીસતાજ બાજક॥

સા જ કૈ સનાહ-ગજગાહ સઉછાહ દલ,
મહાબલી ધાઅે બીર તુધાન ધીરકે।

ઇહાઁ ભાલુ-બંદર બસાલ મે -મંદર-સ।ે
લઅે સલૈ-સાલ તાેિર નીરિનિધતીરકે॥

તુલસી તમિક-તાિક ભરે ભાર જુ દ કુ્ર દ,
સનેપ સરાહે િનજ િનજ ભટ ભીરકે।

ં ડનકે ઝંુડ ઝૂ મ-ઝૂ મ ઝુકરે-સે નાચ,
સમર સમુાર સરૂ માર રઘુબીરકે॥

૫૯

તીખે તુરંગ કુરંગ સરંુગિન સા જ ચઢ◌़◌ે છઁિટ છૈલ છબીલે।
ભાર ગુમાન જ હ મનમ, કબહઁૂ ન ભઅે રનમ તન ઢ લે॥
તુલસી લખી કૈ ગજ કેહિર જ્યા ઝપટે,પટકે સબ સરૂ સલીલે।
ભૂ મ પરે ભટ ભૂ મ કરાહત, હાઁિક હને હનુમાન હઠ લે।
સરૂ સઁ ેઇલ સા જ સબુા જ, સસુલે ધર બગમેલ ચલે હ

ભાર ભુ ભર ,ભાર સર ર, બલી બજયી સબ ભાઁ ત ભલે હ॥
’તુલસી’ જ હ ધાઅ ધુકૈ ધરની, ધરનીધર ધાૈર ધકાન હલે હ।
તે રન-તીક્ખન લક્ખન લાખન દાિન જ્યા દાિરદ દા બ દલે હ॥

ગિહ મંદર બંદર-ભાલુ ચલે, સાે મનાે ઉનયે ઘન સાવનકે।
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’તુલસી’ ઉત ઝંુડ પ્રચડં ઝુકે, ઝપટ ભટ જે સરુદાવનકે॥
બ ઝે બ દૈત જે ખેત અરે, ન ટરે હિઠ બૈ બઢ◌़◌ાવનકે।
રન માિર મચી ઉપર -ઉપરા ભલ બીર રઘુ પ ત રાવનકે॥

૬૦

સર-તાેમર સલેસમૂહ પઁવારત,મારત બીર િનસાચરકે।
ઇત ત ત -તાલ તમાલ ચલે,ખર ખંડ પ્રચડં મહીધરકે॥
’તુલસી’ કિર કેહિરનાદુ ભરે ભટ, ખગ્ગ ખગે,ખપુઆ ખરકે।
નખ-દંતન સા ભજુદંડ બહંડત, મુંડસા મુંડ પરે ઝરક॥
રજનીચર-મત્તગયંદ-ઘટા બઘટૈ ગરાજકે સાજ લરૈ।
ઝપટૈ ભટ કાેિટ મહી ં પટકૈ, ગરજૈ, રઘુબીરક સાહ કરૈ
તુલસી ઉત હાઁક દસાનનુ દેત, અચેત ભે બીર, કાે ધીર ધરૈ।
બ ઝાે રન મા તકાે બ દૈત, ે કાલહુ કાલસાે બૂ ઝ પરૈ॥
જે રજનીચર બીર બસાલ, કરાલ બલાેકત કાલ ન ખાઅે।
તે રન-રાેર કપીસિકસાેર બડ◌़◌ે બર ેર પરે ફગ પાયે॥
લૂમ લપેિટ, અકાસ િનહાિર કૈ, હાઁિક હઠ હનુમાન ચલાઅે
સૂ ખ ગે ગાત, ચલે નભ ત, પરે ભ્રમબાત, ન ભૂતલઆઅે॥

૬૧

ે દસસીસુ મહીધર ઈસકાે બીસ ભુ ખુ લ ખેલિનહારાે।
લાેકપ, િદગ્ગજ, દાનવ ,દેવ સબૈ સહમે સિુન સાહસુ ભારાે॥
બીર બડ◌़◌ાે બ દૈત બલી, અજહઁૂ જગ ગત સુ પઁવારાે।
સાે હનુમાન હ યાે મુિઠકાઁ ગિર ગાે ગિરરાજુ જ્યા ગાજકાે મારાે॥
દુગર્મ દુગર્, પહારત ભારે, પ્રચડં મહા ભજુદંડ બને હ ।
લક્ખમ પક્ખર, તક્ખન તજે, જે સરૂસમાજમ ગાજ ગને હ॥
તે બ દૈત બલી રનબાઁકુરે હાઁિક હઠ હનુમાન હને હ।
નામુ લૈ રામુ દેખાવત બંધુકાે ઘૂમત ઘાયલ ઘાયઁ ઘને હ॥
હા થન સા હાથી મારે, ઘાેરેસા સઁઘારે ઘાેરે,

રથિન સા રથ બદરિન બલવાનક ।
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૬૨

ચચંલ ચપેટ, ચાેટ ચરન ચકાેટ ચાહ,
હહરાની ફાજૈ ભહરાની તુધાનક॥

બાર-બાર સવેક-સરાહના કરત રામુ,
’તુલસી’ સરાહૈ ર ત સાહેબ સુ નક ।

લાઁબી લૂમ લસત, લપેિટ પટકત ભટ,
દેખાૈ દેખાૈ, લખન ! લરિન હનુમાનક॥

દબિક દબાેરે અેક, બાિરિધમ બાેરે અેક,
મગન મહીમ, અેક ગગન ઉડ◌़◌ાત હ।

પકિર પછારે કર, ચરન ઉખારે અેક,
ચીર -ફાિર ડારે, અેક મી જ મારે લાત હ॥

’તુલસી’ લખત, રામ,ુ રાવનુ, બબુધ, બિધ,
ચક્રપાિન, ચડંીપ ત, ચિંડકા સહાત હ॥

બડ◌़◌ે-બડ◌़◌ે બાનઇત બીર બલવાન બડ◌़◌ે,
તુધાન, જૂથપ િનપાતે બાત ત હ॥
૬૩

પ્રબલ પ્રચડં બિરબંડ બાહુદંડ બીર
ધાઅે તુધાન, હનુમાનુ લયાે ઘેિર કૈ।

મહાબલપુજં કંુજરાિર જ્યા ગર જ, ભટ
જહાઁ-તહાઁ પટકે લઁગૂર ફેિર-ફેિર કૈ।

મારે લાત,તાેરે ગાત, ભાગે ત હાહા ખાત,
કહ, ’તુલસીસ! રા ખ’ રામક સા ટિર કૈ।

ઠહર-ઠહર પરે, કહિર-કહિર ઉઠ,
હહિર-હહિર હ સ દ હઁસે હેિર કૈ॥

ક બાઁક બીરતા સનુત સહમત સરૂ,
ક આઁચ અબહઁૂ લસત લંક લાહ-સી।

સાેઈ હનુમાન બલવાન બાઁકાે બાનઇત,
ેિહ તુધાન-સનેા ચલ્યાે લેત થાહ-સી॥

કંપત અકંપન, સખુાય અ તકાય કાય,
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કંુભઊકરનઆઇ રહ્યાે પાઇ આહ-સી।
દેખે ગજરાજ ગરાજુ જ્યા ગર જ ધાયાે,

બીર રઘુબીરકાે સમીરસનૂુ સાહસી॥
૬૪

ઝૂલના

મત્ત-ભટ-મુકુટ, દસકંઠ-સાહસ-સઇલ-
ગં- બદ્દરિન જનુ બજ્ર-ટાઁક ।

દસન ધિર ધરિન ચક્કરત િદગ્ગજ, કમઠુ,
સષેુ સકું ચત, સિંકત િપનાક॥

ચલત મિહ-મે ,ઉચ્છલત સાયર સકલ,
બકલ બિધ બિધર િદ સ- બદ સ ઝાઁક ।

રજિનચર-ઘરિન ઘર ગભર્-અભર્ક સ્રવત,
સનુત હનુમાનક હાઁક બાઁક ॥

કાનૈક હાઁકપર ચાક ચડંીસ,ુ બિધ,
ચડંકર થિકત િફિર તુરગ હાઁકે।

કાનૈકે તજે બલસીમ ભટ ભીમ-સે
ભીમતા િનર ખ કર નયન ઢાઁકે॥

દાસ-તુલસીસકે બ દ બરનત બદુષ,
બીર બ દૈત બર બૈિર ધાઁકે।

નાક નરલાેક પાતાલ કાેઉ કહત િકન

કહાઁ હનુમાન-ુસે બીર બાઁકે।

૬૫

તુધાનાવલી-મત્તકંુજરઘટા
િનર ખ મતગરાજુ જ્યા ગિરત ટૂટ ા।ે

બકટ ચટકન ચાેટ, ચરન ગિહ, પટિક મિહ,
િનઘિટ ગઅે સભુટ, સતુ સબકાે છૂટ ા॥ે

’દાસુ તુલસી’ પરત ધરિન ધરકત, ઝુકત
હાટ-સી ઉઠ ત જંબુકિન લૂટ ા।ે
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ધીર રઘૂબીરકાે ભીર રનબાઁકુરાે
હાઁિક હનુમાન કુ લ કટકુ કૂટ ાે॥
છ પૈ

કતહઁુ બટપ-ભૂધર ઉપાિર પરસને બર ષત।
કતહઁુ બા જસા બા જ મિદ, ગજરાજ કર ષત॥
ચરનચાેટ ચટકન ચકાેટ અિર-ઉર- સર બ જત।
બકટ કટકુ બદ્દરત બી બાિરદુ જ મ ગ જત॥
લંગૂર લપેટત પટિક ભટ,’જય ત રામ,જય!ઉચ્ચરત।
તુલસીસ પવનનંદનુ અટલ જુ દ કુ્ર દ કાૈતુક કરત॥

૬૬

અંગ-અંગ દ લત લ લત ફૂલે િકસકુ-સે
હને ભટ લાખન લખન તુધાનકે।

માિર કૈ, પછાિર કૈ, ઉપાિર ભજુદંડ ચડં,
ખંિડ-ખંિડ ડારે તે બદારે હનુમાનકે॥

કૂદત કબંધકે કદ બ બંબ-સી કરત,
ધાવત િદખાવત હ લાઘાૈ રાઘાૈબાનકે।

તુલસી મહેસ,ુ બિધ, લાેકપાલ, દેવગન,
દેખત બેવાન ચઢ◌़◌ે કાૈતુક મસાનકે॥

લાે થન સા લાેહૂકે પ્રબાહ ચલે જહાઁ-તહાઁ
માનહઁુ ગિર હ ગે ઝરના ઝરત હ।

શ્રાેિનતસિરત ઘાૈર કંુજર-કરારે ભારે,

કૂલત સમૂલ બા જ- બટપ પરત હ॥
સભુટ-સર ર નીર-ચાર ભાર -ભાર તહાઁ,

સરૂિન ઉછાહુ, કૂર કાદર ડરત હ।
ફેકિર- ફેકિર ફે ફાિર- ફાિર પેટ ખાત,

કાક-કંક બાલક કાેલાહલુ કરત હ॥
૬૭

આેઝર ક ઝાેર કાઁધે, આઁતિનક સે હી બાઁધ,
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મૂઁડકે કમંડલ ખપર િકઅ કાેિર કૈ।
ે ગની ઝુટંુગ ઝંુડ-ઝંુડ બની ં તાપસી-ંસી
તીર-તીર બૈઠ ં સાે સમર-સિર ખાૈિર કૈ॥

શ્રાેિનત સા સાિન -સાિન ગૂદા ખાત સતુઆ-સે
પ્રેત અેક િપઅત બહાેિર ઘાેિર-ઘાેિર કૈ।

’તુલ સ’ બૈતાલ-ભૂત સાથ લઅે ભૂતનાથ,ુ
હેિર- હેિર હઁસત હ હાથ-હાથ ેિર કૈ॥

રામ સરાસન ત ચલે તીર રહે ન સર ર, હડ◌़◌ાવિર ફૂટ ।ં
રાવન ધીર ન પીર ગની, લ ખ લૈ કર ખ પર ે ગિન જૂટ ॥ં

શ્રાેિનત -છ ટ છટાિન જટે તુલસી પ્રભુ સાેહ મહા છ બ છૂટ ।ં
માનાે મરક્કત-સલૈ બસાલમ ફૈ લ ચલી ં બર બીરબહૂટ ં

૬૮

લ મણમૂછાર્
માની મૈગનાદસા પ્રચાિર ભરે ભાર ભટ,
આપને અપન પુ ષારથ ન ઢ લ ક ।

ઘાયલ લખનલાલુ લખી બલખાને રામ,ુ
ભઈઆસ સ થલ જગિન્નવાસ-દ લક॥

ભાઈકાે ન માેહુ છાેહુ સીયકાે ન તુલસીસ
કહ ’મ બભીષનક કછુ ન સબીલ ક ’

લાજ બાઁહ બાેલેક , નવેાજક સઁભાર-સાર
સાહેબુ ન રામ-ુસે બલાઇ લેઉઁ સીલક॥

કાનન બાસુ દસાનન સાે િરપુ
આનનશ્રી સ સ ત લયાે હૈ।

બા લ મહા બલસા લ દલ્યાે
કિપ પા લ બભીષનુ ભપૂુ િકયાે હ॥

તીય હર , રન બંધુ પયા
પૈ ભર્ યાે સરનાગત સાેચ િહયાે હૈ।

બાઁહ-પગાર ઉદાર કૃપાલ
કહાઁ રઘુબી સાે બી બયાે હૈ॥
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૬૯

લી હાે ઉખાિર પહા બસાલ,
ચલ્યાે તેિહ કાલ, બલંબુ ન લાયાે।

મા તનંદન મા તકાે, મનકા,ે
ખગરાજકાે બેગુ લ યાે॥

તીખી તુરા ’તુલસી’ કહતાે
પૈ િહઅ ઉપમાકાે સમાઉ નઆયાે।

માનાે પ્રતચ્છ પર બતક નભ।
લીક લસી, કિપ યા ધુિક ધાયાે॥

ચલ્યાે હનુમાન,ુ સિુન તુધાન કાલને મ
પઠયાે ,સાે મુિન ભયાે, પાયાે ફલુ છ લ કૈ।

સહસા ઉખારાે હૈ પહા બહુ જેનકાે,
રખવારે મારે ભારે ભૂિર ભટ દ લ કૈ॥

૭૦

બેગુ, બલુ,સાહસ,સરાહત કૃપાલુ રામ,ુ
ભરતક કુસલ, અચલુ લ્યાયાે ચ લ કૈ।

હાથ હિરનાથકે બકાને રઘનુાથ જનુ,
સીલ સધુ તુલસીસ ભલાે મા યાે ભ લ કૈ॥
યુ દકા અંત

બાપ િદયાે કાનન,ુ ભાે આનનુ સભુાનનુ સાે,
બૈર ભાૈ દસાનનુ સાે, તીયકાે હરનુ ભાે

બા લ બલસા લ દ લ, પા લ કિપરાજકાે,
બભીષનુ નવેા જ, સતે સાગર-તરનુ ભાે॥

ઘાેર રાિર હેિર િત્રપુરાિર- બિધ હારે િહઅ,

ઘાયલ લખન બીર નર બરનુ ભાે।
અૈસે સાેકમ તલાેકુ કૈ બસાેક પલહી મ,

સબહી કાે તુલસીકાે સાહેબુ સરનુ ભાે॥
૭૧

કંુભકરન્નુ હ યાે રન રામ, દલ્યાે દસકંધ કંધર તાેરે।
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પષૂનબંસ બભષૂન-પષૂન-તજે-પ્રતાપ ગરે અિર-આેરે॥

દેવ િનસાન બ વત, ગાવત, સાઁવતુ ગાે મનભાવત ભાે રે।
નાચત-બાનર-ભાલુ સબૈ ’તુલસી’ કિહ ’હા રે! હહા ભૈ અહાે રે’॥
મારે રન રા તચર રાવનુ સકુલ દ લ,
અનુકૂલ દેવ-મુિન ફૂલ બરષતુ હૈ।

નાગ, નર, િકનર, બરં ચ, હિર, હ હેિર

પુલક સર ર િહઅ હેતુ હરષત હ॥
બામઆેર નક કૃપાિનધાનકે બરાજ,

દેખત બષાદુ મટૈ, માેદુ કરષતુ હ।
આયસુ ભાે ,લાેકિન સધારે લાેકપાલ સબૈ,

’તુલસી’ િનહાલ કૈ કૈ િદયે સરખતુ હ॥
(ઇ ત લંકાકા ડ)

————————————————————।
૭૨

ઉત્તરકા ડ

રામક કૃપાલુતા

બા લ-સાે બી બદાિર સકંુઠુ, થ યાે, હરષે સરુ બાજને બાજે।
પલમ દલ્યાે દાસરથી ં દસકંધ , લંક બભીષનુ રાજ બરાજે॥
રામ સભુાઉ સનુ ’તુલસી’ િહલસૈ અલસી હમ-સે ગલગાજે।
કાયર કૂર કપૂતનક હદ, તેઉ ગર બનવેાજ નવેાજે॥
બેદ પઢ◌़◌ બિધ,સભંુસભીત પુ વન રાવનસા િનતુ આવ।
દાનવ દેવ દયાવને દ ન દુખી િદન દૂરિહ ત સ નાવ॥
અૈસઉે ભાગ ભગે દસભાલ ત ે પ્રભુતા ક બ-કાે બદ ગાવ।
રામસે બામ ભઅ તેિહ બામિહ બામ સબૈ સખુ સપં ત લાવ॥
બેદ બ દ મહી, મુિન સાધુ સસાેક િકઅે સરુલાેકુ ઉ રાે।
આૈર કહા કહા, તીય હર , તબહઁૂ ક નાકર કાપેુ ન ધારાૈ॥
સવેક-છાેહ ત છાડ◌़◌ી છમા, તુલસી લખ્યાે રામ !સભુાઉ તહારાે।
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તાૈલા ન દાપુ દલ્યાૈ દસકંધર, ૈલાૈ બભીષન લાતુ ન મારાે॥
૭૩

સાેક સમુદ્ર િનમ જત કાિઢ કપીસુ િકયાે, જગુ નત જૈસાે।
નીચ િનસાચર બૈિરકાે બંધુ બભીષનુ ક હ પુરંદર કૈસાે॥
નામ લઅ અપનાઇ લયાે તુલસી-સાે, કહા જગ કાનૈ અનૈસાે।
આરતઆર ત ભજંન રામ,ુ ગર બનવેાજ ન દૂસરાે અૈસાે॥
મીત પનુીત િકયાે કિપ ભાલુકાે ,પાલ્યાે જ્યા કાહઁુ ન બાલ તનુ ।ે
સ જન સીવં બભીષનુ ભાે, અજહઁૂ બલસૈ બર બંધુબધૂ ે॥
કાેસલપાલ બના ’તુલસી’ સરનાગતપાલ કૃપાલ ન દૂ ે।
કૂર, કુ ત, કુપૂત, અઘી, સબક સધુરૈ, ે કરૈ ન પૂ ॥ે
તીય સરાેમિન સીય ત , જેિહ પાવકક કલષુાઈ દહી હૈ॥
ધમર્ધુરંધર બંધુ તજ્યા,ે પુરલાેગિનક બિધ બાે લ કહી હૈ॥
ક સ િનસાચરક કરની ન સનુી,ન બલાેક , ન ચત્ત રહી હૈ।
રામ સદા સરનાગતક અનખાહી,ંઅનૈસી સભુાયઁ સહી હૈ॥

૭૪

અપરાધ અગાધ ભઅ જનત, અપને ઉર આનત નાિહન જૂ।
ગિનકા,ગજ , ગીધ ,અ મલકે ગિન પાતકપુજં સરાિહ ન જૂ॥
લઅ બારક નામુ સધુામુ િદયાે ,જેિહ ધામ મહામુિન િહ ન જૂ
તુલસી! ભજુ દ નદયાલિહ રે ! રઘનુાથ અનાથિહ દાિહન જૂ॥
પ્રભુ સત્ય કર પ્રહલાદ ગરા, પ્રગટે નરકેહિર ખંભ મહાઁ।
ઝષરાજ ગ્રસ્યાે ગજરાજુ,કૃપા તતકાલ બલંબુ િકયાે ન તહાઁ॥
સરુ સા ખ દૈ રાખી હૈ પાંડુબધૂ પટ લૂટત, કાેિટક ભપૂ જહાઁ।
તુલસી ! ભજુ સાેચ- બમાેચનકાે, જનકાે પનુ રામ ન રાખ્યાે કહાઁ॥

૭૫

નરનાિર ઉઘાિર સભા મહઁુ હાેત િદયાે પટુ, સાેચુ હર્ યાે મનકા।ે
પ્રહલાદ બષાદ-િનવારન, બારન-તારન, મીત અકારનકાે॥
ે કહાવત દ નદયાલ સહી, જેિહ ભા સદા અપને પનકાે ।
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’તુલસી’ ત જઆન ભરાેસ ભજ ,ભગવાનુ ભલાે કિરહ જનકા॥ે
િર ષનાિર ઉધાિર, િકયાે સઠ કેવટુ મીતુ પનુીત, સકુ ત લહી।
િનજલાેકુ દયાે સબર -ખગકાે, કિપ થા યાે, સાે માલુમ હૈ સબહી॥
દસસીસ- બરાેધ સભીત બભીષનુ ભપૂુ િકયાે, જગ લીક રહી।
ક નાિનિધકાે ભજુ, રે તુલસી! રઘનુાથ અનાથકે નાથુ સહી॥
કાૈ સક, બપ્રબધૂ મ થલાિધપકે સબ સાેચ દલે પલ માહ।
બા લ-દસાનન-બંધ-ુકથા સિુન, સત્રુ સસુાહેબ-સીલુ સરાહ॥
અૈસી અનપૂ કહ તુલસી રઘનુાયકક અગની ગનુગાહ।
આરત, દ ન, અનાથનકાે રઘનુાથુ કર િનજ હાથક છાહ॥

૭૬

તેરે બેસાહ બેસાહતઆૈરિન,આૈર બેસાિહકૈ બેચિનહારે।
બ્યાેમ, રસાતલ, ભૂ મ ભરે પ કૂર, કુસાહેબ સ તહઁુ ખારે॥
’તુલસી’ તેિહ સવેત કાનૈ મરૈ ! રજત લઘુકાે કર મે ત ભારે?
વા મ સસુીલ સમથર્ સુ ન, સાે તાે-હાે તુહી ં દસર થ દુલારે
તુધાન, ભાલુ, કિપ, કેવટ, બહંગ ે- ે
પાલ્યાે નાથ! સદ્ય સાે. સાે ભયાે કામ-કાજકાે।

આરત અનાથ દ ન મ લન સરનઆઅે,
રાખે અપનાઇ, સાે સભુાઉ મહારાજકાે॥

નામુ તુલસી, પૈ ભાડાે ભાઁગ ત ,કહાયાે દાસ,ુ
િકયાે અંગીકાર અૈસે બડ◌़◌ે દગાબાજકાે।

સાહેબુ સમથર્ દસર થકે દયાલદેવ !

દૂસરાે ન તાે-સાે તુ હી ંઆપનેક લાજકાે॥
મહબલી બા લ દ લ, કાયર સકંુઠુ કિપ

સખા િકઅે મહારાજ! હાે ન કાહૂ કામકાે।
ભ્રાત-ઘાત-પાતક િનસાચર સરનઆઅ,

િકયાે અંગીકાર નાથ અેતે બડ◌़◌ે બામકાે॥
૭૭

રાય, દસર થકે ! સમથર્ તેરે નામ લઅ,
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તુલસી-સે કૂરકાે કહત જગુ રામકાે।
આપને િનવાજેક તાૈ લાજ મહારાજકાે

સભુાઉ, સમુઝત મનુ મુિદત ગુલામકાે॥
પ-સીલ સધુ, ગનુ સધુ, બંધુ દ નકાે,
દયાિનધાન, નમિન, બીરબાહુ-બાેલકાે।

સ્રા દ િકયાે ગીધકાે, સરાહે ફલ સબર કે
સલા-સાપ-સમન, િનબાહ્યાે નેહુ કાેલકાે॥

તુલસી-ઉરાઉ હાેત રામકાે સભુાઉ સિુન,
કાે ન બ લ ઇ, ન બકાઇ બનુ માેલ કાે।

અૈસહુે સસુાહેબસા કાે અનુરાગુ ન, સાે
બડ◌़◌ાેઈ અભાગાે, ભાગુ ભાગાે લાેભ -લાેલકાે॥

સરૂ સરતાજ, મહારાજિન કે મહારાજ
કાે નામુ લેતહી ં સખુેતુ હાેત ઊસરા।ે

સાહેબુ કહાઁ જહાન નક સુ સાે સુ ન,ુ
સુ મર કૃપાલુકે મરાલુ હાેત ખૂસરા॥ે
૭૮

કેવટ, પષાન, તુધાન, કિપ-ભાલુ તારે,
અપનાયાે તુલસી-સાે ધીગં ધમધૂસરા।ે

બાેલકાે અટલ, બાઁહકાે પગા , દ નબંધ,ુ
દૂબરેકાે દાની, કાે દયાિનધાન દૂસરાે॥

ક બેકાે બસાેક લાેક લાેકપાલ હુતે સબ,
કહઁૂ કાેઊ ભાે ન ચરવાહાે કિપ -ભાલુકાે।

પ બકાે પહા િકયાે ખ્યાલહી કૃપાલ રામ,
બાપુરાે બભીષનુ ઘરાધા હુતાે બાલકાે॥

નામ-આેટ લેત હી િનખાેટ હાેત ખાેટે ખલ,
ચાેટ બનુ માેટ પાઇ ભયાે ન િનહાલુ કાે?

તુલસીક બાર બડ◌़◌ી ઢ લ હાે ત સીલ સધુ !
બગર સધુાિરબેકાે દૂસરાે દયાલુ કાે॥

નામુ લઅ પૂતકાે પનુીત િકયાે પાતક સ,ુ
આર ત િનવાર ’પ્રભુ પાિહ’ કહ પીલક ।
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૭૯

છલિનકાે છાડી, સાે િનગાેડ◌़◌ી છાેટ ત -પાઁ ત
ક હી લીન આપુમ સનુાર ભાડ◌़◌ે ભીલક॥

તુલસી આૈ તાેિરબાે બસારબાે ન અંત માેિહ,
નીક હૈ પ્રતી ત રાવરે સભુાવ-સીલક ।

દેઊ,તાે દયાિનકેત, દેત દાિદ દ નનકાે,
મેર બાર મેર હી અભાગ નાથ ઢ લ ક॥

આગ પરે પાહન કૃપાઁ િકરાત, કાેલની,
કપીસ, િન સચર અપનાઅે નાઅ માથ જૂ।

સાઁચી સવેકાઈ હનુમાન ક સુ નરાય,
િરિનયાઁ કહાઅે હાૈ, બકાને તાકે હાથ જૂ॥

તુલસી-સે ખાેટે ખરે હાેત આેટ નામ હી ક ં ,
તે માટ મગહૂ ક ગમદ સાથ જૂ।

બાત ચલ બાતકાે ન માિનબાે બલગુ, બ લ,
કાક ં સવેાઁ ર ઝકૈ નવેા ે રઘનુાથ જૂ?

૮૦

કાૈ સકક ચલત, પષાનક પરસ પાય,
ટૂટત ધનષુ બિન ગઈ હૈ જનકક ।

કાેલ,પસ,ુસબર , બહંગ,ભાલુ,રા તચર,
ર તનકે લાલચ ચન પ્રાપ ત મનકક॥

કાેિટ-કલા-કુસલ કૃપાલ નતપાલ ! બ લ,
બાતહૂ કે તક તન તુલસી તનકક ।

રાય દસર થ કે સમ થ રામ રાજમિન !

તેર હેર લાપેૈ લિપ બિધહૂ ગનકક॥
સલા-શ્રાપ પાપુ ગુહ-ગીધકાે મલાપુ
સબર કે પાસઆપુ ચ લ ગઅે હાૈ સાે સનુી મ।

સવેક સરાહે કિપનાયકુ બભીષનુ
ભરતસભા સાદર સનેહ સરુધનુી મ॥
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આલસી- અભાગી-અઘી-આરત -અનાથપાલ
સાહેબુ સમથર્ અેકુ, નીક મન ગનુી મ।

દાષે-દુખ-દાિરદ-દલૈયા દ નબંધુ રામ !

’તુલસી’ ન દૂસરાે દયાિનધાનુ દુની મ॥
૮૧

મીતુ બા લબંધ,ુ પૂત,ુદૂતુ, દસકંધબંધુ
સ ચવ, સરાધુ િકયાે સબર -જટાઇકા।ે

લંક જર ેહ જયઁ સાેચસાે બભીષનુકાે,
કહાૈ અૈસે સાહેબક સવેાઁ ન ખટાઇ કાે॥

બડ◌़◌ે અેક-અેકત અનેક લાેક લાેકપાલ,
અપન-ેઅપનેકાે તાૈ કહૈગાે ઘટાઇ કાે।

સાઁકરેકે સઇેબે, સરાિહબે, સુ મિરબેકાે
રામુ સાે ન સાહેબુ ન કુમ ત-કટાઇ કાે॥

ભૂ મપાલ,બ્યાલપાલ,નાકપાલ, લાેકપાલ
કારન કૃપાલ, મ સબૈકે ક થાહ લી।

કાદરકાે આદ કાહૂક નાિહ દે ખઅત,
સબિન સાેહાત હૈ સવેા-સુ િન ટાહલી॥

તુલસી સભુાયઁ કહૈ, નાહી ં કછુ પચ્છપાતુ,
કાનૈ ઈસ િકઅે ક સ ભાલુ ખાસ માહલી।

રામહી કે દ્વારે પૈ બાેલાઇ સનમાિનઅત
માેસે દ ન દૂબરે કપૂત કૂર કાહલી॥

૮૨

સવેા અનુ પ ફલ દેત ભપૂ કૂપ જ્યા,
બહૂને ગનુ પ થક િપઆસે ત પથકે।

લખે- ખેૈ ચત’તુલસી’ વારથ િહત,
નીક દેખે દેવતા દેવૈયા ઘને ગથકે॥

ગીધુ માનાે ગુ કિપ-ભાલુ માને મીત કૈ,
પનૂીત ગીત સાકે સબ સાહેબ સમ થકે।

આૈર ભપૂ પર ખ સલુા ખ તાૈ લ તાઇ લેત,
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લસમકે ખસમુ તુહી ં પૈ દસર થકે॥
કેવલ રામહીસે માઁગાે

ર ત મહારાજક , નવેા જઅે ે માઁગનાે,સાે
દાષે-દુખ-દાિરદ દિરદ્ર કૈ-કૈ છાેડ◌़િ◌અે।

૮૩

નામુ કાે કામત દેત ફલ ચાિર, તાિહ
’તુલસી’ બહાઇકૈ બબૂર-રડ◌़ ગાેડ◌़િ◌અે॥
ચે કાે નરેસ, દેસ-દેસકાે કલેસુ કરૈ
દેહ તાૈ પ્રસન્ન હૈ્વ બડ◌़◌ી બડ◌़◌ાઈ બાૈડ◌़િ◌અે।

કૃપા-પાથનાથ લાેકનાથ-નાથ સીતાનાથ
ત જ રઘનુાથ હાથ આૈર કાિહ આૈડ◌़િ◌યે॥

ક બલાેકત લાેકપ હાેત, બસાેક લહ સરુલાેગ સઠુાૈરિહ।
સાે કમલા ત જ ચચંલતા, કિર કાેિટ કલા િરઝવૈ સરુમાૈરિહ॥
તાકાે કહાઇ, કહૈ તુલસી, તૂઁ લ િહ ન માગત કૂકુર-કાૈરિહ।
નક - વનકાે જનુ હૈ્વ જિર ઉ સાે હ ે ચત આૈરિહ॥

જડ◌़ પંચ મલૈ જેિહ દેહ કર , કરની લખુ ધા ધરનીધરક ।
જનક કહુ,ક્યા કિરહૈ ન સઁભાર, ે સાર કરૈ સચરાચરક॥
તુલસી! કહુ રામ સમાન કાે આન હૈ, સવેિક સુ રમા ઘરક ।
જગમ ગ ત િહ જગ પ તક પરવાહ હૈ તાિહ કહા નરક॥

૮૪

જગ ચઅ કાેઉ ન, ચઅ જયઁ ચા નક નિહ રે।
જેિહ ચત ચકતા જિર ઇ, ે ર ત ેર જહાનિહ રે॥
ગ ત દેખુ બચાિર બભીષનક , અ આનુ િહઅે હનુમાનિહ રે।
તુલસી ! ભજુ દાિરદ-દાષે-દવાનલ સકંટ-કાેિટ કૃપાનિહ રે॥

ઉદ્બાેધન

સનુુ કાન િદઅ, િનતુ નેમુ લઅ રઘનુાથિહકે ગનુગાથિહ રે।
સખુમંિદર સુદંર પુ સદા ઉર આિન ધર ધન-ુભાથિહ રે॥
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રસના િન સ-બાસર સાદર સા તુલસી ! જપુ નક નાથિહ રે।
ક સગં સસુીલ સસુતંન સા, ત જ કૂર, કુફંથ કુસાથિહ રે॥
સતુ, દાર, અગા , સખા, પિરવા બલાેકુ મહા કુસમાજિહ રે।
સબક મમતા ત જ કૈ, સમતા સ જ, સતંસભાઁ ન બરાજિહ રે॥
નરદેહ કહા, કિર દેખુ બચા , બગા ગઁવાર ન કાજિહ રે।
જિન ડાેલિહ લાેલપુ કૂક જ્યા, તુલસી ભજુ કાેસલરાજિહ રે॥

૮૫

બષયા પરનાિર િનસા-ત નાઈ સાે પાઇ પર્ યાે અનુરાગિહ રે।
જમકે પહ દુખ, રાેગ બયાેગ બલાેકત હૂ ન બરાગિહ રે॥
મમતા બસ ત સબ ભૂ લ ગયાે, ભયાે ભાે મહા ભય ભાગિહ રે।
જરઠાઇ િદસાઁ ,ર બકાલુ અગ્યાે, અજહઁૂ જડ◌़ વ ! ન ગિહ રે॥
જન યાે જેિહ ેિન, અનેક િક્રયા સખુ લા ગ કર ,ં ન પર બરની।
જનની-જનકાિદ િહતુ ભયે ભૂિર બહાેિર ભઈ ઉરક જરની॥
તુલસી ! અબ રામકાે દાસુ કહાઇ, િહઅ ધ ચાતકક ધરની।
કિર હંસકાે બેષુ બડ◌़◌ાે સબસા, ત જ દે બક-બાયસક કરની॥
ભ લ ભારતભૂ મ, ભલ કુલ જન્મુ, સમાજુ સર ભલાે લિહ કૈ।
કરષા ત જ કૈ પ ષા બરષા િહમ, મા ત, ઘામ સદા સિહ કૈ॥
ે ભજૈ ભગવાનુ સયાન સાેઈ, ’તુલસી’ હઠ ચાતકુ જ્યા ગિહ કૈ॥

નતુ આૈર સબૈ બષબીજ બઅે, હર હાટક કામદુહા નિહ કૈ॥
૮૬

ે સકૃુતી સુ ચમંત સસુતં સુ ન સસુીલ સરાેમિન વૈ।
સરુ-તીરથ તાસુ મનાવત આવત ,પાવન હાેત હ તા તનુ છ્વૈ॥
ગનુગેહ સનેહકાે ભાજનુ સાે, સબ હી સા ઉઠાઇ કહા ભજુ દ્વ।ૈ
સ તભાયઁ સદા છલ છાડ◌़િ◌ સબૈ’તુલસી’ ે રહૈ રઘુબીરકાે હૈ્વ॥

િવનય

સાે જનની,સાે િપતા, સાેઇ ભાઇ, સાેભા મિન,સાે સતુ,ુસાે િહત મેરા।ે
સાેઇ સગાે, સાે સખા,સાેઇ સવેકુ, સાે ગુ , સાે સુ ,સાહેબુ ચેરાે॥
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સાે ’તુલસી’ પ્રય પ્રાન સમાન, કહાઁ લા બનાઇ કહા બહુતેરાે।
ે ત જ દેહકાે, ગેહકાે નેહુ, સનેહસાે રામકાે હાેઇ સબેરાે॥

રામુ હ માત,ુ િપતા, ગુ , બંધ,ુઆૈ સગંી,સખા,સતુ,ુ વા મ, સનેહી।
રામક સાહ, ભરાેસાે હૈ રામકાે, રામ રઁગ્યાે, ચ રાચ્યાે ન કેહી॥
અત રામ,ુ મુઅ પુિન રામ,ુ સદા રઘનુાથિહ ક ગ ત જેહી।

સાેઈ જઅે જગમ, ’તુલસી’ નતુ ડાેલત આૈર મુઅે ધિર દેહી॥
૮૭

રામપ્રેમ હી સાર હૈ

સયરામ-સ પુ અગાધ અનપૂ બલાેચન-મીનકાે જલુ હૈ।
શ્રુ ત રામકથા, મખુ રામકાે નામુ, િહઅ પુિન રામિહકાે થલુ હૈ
મ ત રામિહ સા, ગ ત રામિહ સા, ર ત રામસા, રામિહ કાે બલુ હૈ।
સબક ન કહૈ, તુલસીકે મત ઇતનાે જગ વનકાે ફલુ હૈ॥
દસર થકે દાિન સરાેમિન રામ! પુરાન પ્ર સ દ સુ યાે જસુ મ।
નર નાગ સરુાસર ચક ે, તુમસા મન ભાવત પાયાે ન ક॥
તુલસી કર ેિર કરૈ બનતી, ે કૃપા કિર દ નદયાલ સનુ
જેિહ દેહ સનેહુ ન રાવરે સા,અ સ દેહ ધરાઇ કૈ યઁ જય॥
ઝૂઠાે હૈ, ઝૂઠાે હૈ,ઝૂઠાે સદા જગ,ુ સતં કહંત જે અંતુ લહા હૈ॥
તાકાે સહૈ સઠ ! સકંટ કાેિટક, કાઢ◌़ત દંત, કરંત હહા હૈ॥
નપનીકાે ગુમાન બઢ◌़◌ાે, તુલસીકે બચાર ગઁવાર મહા હૈ।
નક વનુ ન ન યાે તાૈ ન કહાવત યાે કહા હૈ॥

૮૮

ત હ ત ખર, સકૂર, વાન ભલે, જડ◌़તા બસ તે ન કહ કછુ વૈ।
’તુલસી’ જેિહ રામસા નેહુ નહી ં સાે સહી પસુ પૂઁછ, બષાન ન દ્વૈ ।
જનની કત ભાર મુઈ દસ માસ, ભઈ િકન બાઁઝ,ગઈ િકન ચ્વૈ।
જિર ઉ સાે વન,ુ નક નાથ ! જયૈ જગમ તુ હરાૈ બનુ હૈ્વ॥
ગજ-બા જ-ઘટા, ભલે ભૂિર ભટા, બિનતા, સતુ ભાહ તક સબ વૈ।
ધરની,ધનુ ધામ સર ભલાે, સરુલાેકહુ ચાિહ ઇહૈ સખુ વૈ।
સબ ફાેટક સાટક હૈ તુલસી,અપનાે ન કછૂ સપનાે િદન દ્વ।ૈ
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જિર ઉ સાે વન નક નાથ! જયૈ જગમ તુ હરાે બનુ હૈ્વ॥
સરુરાજ સાે રાજ-સમાજુ, સ દ બરં ચ, ધનાિધપ-સાે ધનુ ભાૈ।
પવમાનુ-સાે પાવકુ-સાે, જમ,ુ સાેમ-ુસાે, પષૂન-ુસાે ભવભષૂનુ ભાે॥
કિર ેગ, સમીરન સાિધ,સમાિધ કૈ ધીર બડ◌़◌ાે, બસહૂ મનુ ભાે।
સબ ય,સભુાયઁ કહૈ તુલસી, ે નૈ નક વનકાે જનુ ભાે॥

૮૯

કામુ-સે પ, પ્રતાપ િદનેસ-ુસ,ે સાેમ-ુસે સીલ, ગનેસ-ુસે માન।ે
હિરચદું-સે સાઁચે, બડ◌़◌ે બિધ-સ,ે મઘવા-સે મહીપ બષૈ-સખુ-સાન॥ે
સકુ-સે મુિન, સારદ-સે બકતા, ચર વન લાેમસ ત અિધકાને।
અૈસે ભઅે તાૈ કહા ’તુલસી,’ ે પૈ રા જવલાેચન રામુ ન ન॥ે
ઝૂમત દ્વાર અનેક મતંગ જઁ ર-જરે, મદ અંબુ ચુચાતે।
તીખે તુરંગ મનાેગ ત-ચચંલ, પાનૈકે ગાનૈહુ ત બઢ◌़િ◌ તે॥
ભીતર ચદં્રમખુી અવલાેક ત, બાહર ભપૂ કરે ન સમાત।ે
અૈસે ભઅે તાૈ કહા, તુલસી, ે પૈ નક નાથકે રંગ ન રાતે॥
રાજ સરેુસ પચાસકકાે બિધકે કરકાે ે પટાે લ ખ પાઅ।
પૂત સપુૂત, પનુીત પ્રયા, િનજ સુદંરતાઁ ર તકાે મદુ નાઅ॥
સપં ત- સ દ સબૈ ’તુલસી’ મનક મનસા ચતવ ચતુ લાઅ॥
નક વનુ ને બના જગ અૈસઉે વ ન વ કહાઅ॥

૯૦

કૃસગાત લલાત ે રાેિટન કાે, ઘરવાત ઘર ખુરપા-ખિરયા।
ત હ સાનેેકે મે -સે ઢેર લહે,મનુ તાૈ ન ભરાે, ઘ પૈ ભિરયા॥
’તુલસી’ દુખુ દૂનાે દસા દુહઁુ દે ખ, િકયાે મખુુ દાિરદ કાે કિરયા।
ત જઆસ ભાે દાસુ રઘુ પ તકાે, દસર તકાે દાિન દયા-દિરયા॥
કાે ભિરહે હિરકે િરતઅ, િરતવૈ પુિન કાે, હિર ભિરહૈ।
ઉથપૈ તેિહ કાે,જેિહ રામુ થપ,ૈ થિપહૈ તેિહ કાે, હિર ટિરહૈ॥
તુલસી યહુ િન િહઅ અપન સપન નિહ કાલહુ ત ડિરહૈ।
કુમયાઁ કછુ હાિન ન આૈરનક ,ં ે પૈ નક -નાથુ મયા કિરહૈ॥
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બ્યાલ કરાલ મહા બષ, પાવક મત્તગયંદહુ કે રદ તાેરે।
સાઁસ ત સિંક ચલી, ડરપે હુતે િકકર, તે કરની મખુ માેરે॥
નેકુ બષાદુ નહી ં પ્રહલાદિહ કારન કેહિરકે બલ હાે રે।
કાનૈક ત્રાસ કરૈ તુલસી ે પૈ રા ખહૈ રામ, તાૈ માિરહૈ કાે રે।

૯૧

કૃપાઁ જનક ં કછુ કાજુ નહી,ંન અકાજુ કછૂ જનક મખુૂ માેરે।
કર તનક પરવાિહ ત,ે ે બનુ પૂઁછ- બષાન િફર િદન દાૈર॥
તુલસી જેિહકે રઘનુાથસે નાથુ, સમથર્ સસુવેત ર ઝત થાેરે।
કહા ભવભીર પર તેિહ ધા બચરે ધરની ં તનસા તનુ તાેર॥
કાનન, ભૂધર,બાિર,બયાિર, મહા બષુ,બ્યાિધ, દવા-અિર ઘેરે।
સકંટ કાેિટ જહાઁ ’તુલસી’ સતુ,માત,ુ િપતા,િહત,બંધુ ન નૈરે॥
રા ખહ રામુ કૃપાલુ તહાઁ, હનુમાન-ુસે સવેક હ જેિહ કેરે।
નાક, રસાતલ, ભૂતલમ રઘનુાયકુ અેકુ સહાયકુ મેરે॥
જબૈ જમરાજ-ર યસત માેિહ લૈ ચ લહ ભટ બાઁિધ નટૈયા।
તાતુ ન માત,ુન વા મ-સખા, સતુ-બંધુ બસાલ બપ ત્ત બઁટૈયા॥
સાઁસ ત ઘાેર, પુકારત આરત કાનૈ સનુ,ૈ ચહઁુ આેર ડટૈયા।
અેકુ કૃપાલ તહાઁ ’તુલસી’ દસર થકાે નંદનુ બંિદ-કટૈયા॥

૯૨

જહાઁ જમ તના, ઘાેર નદ , ભટ કાેિટ જલચ્ચર દંત ટૈવેયા।
જહઁ ધાર ભયંકર,વારન પાર,ન બાેિહત નાવ,ન નીક ખવેૈયા॥
’તુલસી’ જહઁ માત-ુિપતા ન સખા, નિહ કાેઉ કહઁૂ અવલંબ દેવૈયા।
તહાઁ બુનુ કારન રામુ કૃપાલ બસાલ ભુ ગિહ કાઢ◌़િ◌ લવેૈયા॥
જહાઁ િહત વા મ, નસગં સખા,બિનતા, સતુ,બંધ,ુ ન બાપ, ન મૈયા।
કાય- ગરા-મનકે જનકે અપરાધ સબૈ છલુ છાડ◌़િ◌ છમૈયા॥
તુલસી! તેિહ કાલ કૃપાલ બના દૂ ે કાનૈ હૈ દા ન દુઃખ દમૈયા॥
જહાઁ સબ સકંટ, દુગર્ટ સાેચુ, તહાઁ મેરાે સાહેબુ રાખૈ રમૈયા॥
તાપસકાે બરદાયક દેવ સબૈ પુિન બૈ બઢ◌़◌ાવત બાઢ◌़◌।
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થાેરિહ કાપે,ુ કૃપા પુિન થાેરિહ,બૈિઠ કૈ ેરત,તાેરત ઠાઢ◌़◌॥
ઠાિક-બ ઈ લખ ગજરાજ, કહાઁ લા કહા કેિહ સા રદ કાઢ◌़◌।
આરતકે િહત નાથુ અનાથકે રામુ સહાય સહી િદન ગાઢ◌़◌॥

૯૩

જપ, ેગ, બરાગ, મહામખ-સાધન, દાન,દયા,દમ કાેિટ કરૈ।
મુિન- સ દ, સરેુસ,ુ ગનેસ,ુ મહેસ-ુસે સવેત જન્મ અનેક મરૈ॥
િનગમાગમ-ગ્યાન, પુરાન પઢ◌़◌ે, તપસાનલમ જુગપંુજ જરૈ।
મનસા પનુ રાેઽિપ કહૈ તુલસી, રઘનુાથ બના દુખ કાનૈ હરૈ॥
પાતક-પીન, કુદારદ-દ ન મલીન ધર કથર -કરવા હૈ।
લાેકુ કહૈ, બિધહઁૂ ન લખ્યાે સપનેહઁૂ નહી ં અપને બર બાહૈ॥
રામકાે િકક સાે તુલસી, સમુઝિહ ભલાે, કિહબાે ન રવા હૈ।
અૈસકેાે અૈસાે ભયાે કબહઁૂ ન ભજે બનુ બાનરકે ચરવાહૈ॥
માત-ુિપતાઁ જગ ઇ તજ્યાે બિધહઁૂ ન લખી કછુ ભાલ ભલાઈ॥
નીચ, િનરાદરભાજન, કાદર, કૂકર-ટૂકન લા ગ લલાઈ॥
રામુ-સભુાઉ સુ યાે તુલસી ં પ્રભુસા કહ્યાે બારક પેટુ ખલાઈ।
વારથકાે પરમારથકાે રઘનૂાથુ સાે સાહેબુ, ખાેિર ન લાઈ॥

૯૪

પાપ હરે, પિરતાપ હરે,તનુ પૂ જ ભાે હીતલ સીતલતાઈ।
હંસુ િકયાે બકત, બ લ ઉઁ, કહાઁલા કહા ક ના-અિધકાઈ॥
કાલુ બલાેિક કહૈ તુલસી,મનમ પ્રભુક પરતી ત અઘાઈ।
જન્મુ જહાઁ, તહઁ રાવરે સા િનબહૈ ભિર દેહ સનેહ-સગાઈ॥
લાેગ કહ, અ હાહુ કહા, જનુ ખાેટાે-ખરાે રઘનુાયકહીકાે।
રાવર રામ! બડ◌़◌ી લઘુતા, જસુ મેરાે ભયાે સખુદાયકહીકાે॥
કૈ યહ હાિન સહાૈ, બ લ ઉઁ િક માેહૂ કરાૈ િનજ લાયકહીકાે।
આિન િહઅ િહત િન કરાૈ,જ્યા હા યાનુ ધરા ધન-ુસાયકહીકાે॥
આપુ હા આપુકાે નીક કૈ નત, રાવરાે રામ! ભરાયાે-ગઢ◌़◌ાયાે।
ક જ્યા નામુ રટૈ તુલસી, સાે કહૈ જગુ નક નાથ પઢ◌़◌ાયાે॥
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૯૫

સાેઈ હૈ ખેદુ, ે બેદુ કહૈ, ન ઘટૈ જનુ ે રઘુબીર બઢ◌़◌ાયાે।
હાતાે સદા ખરકાે અસવાર, તહારાેઇ નામુ ગયંદ ચઢ◌़◌ાયાે॥

છારત સઁવાિર કૈ પહારહૂ ત ભાર િકયાે,
ગારાે ભયાે પંચમ પનુીત પચ્છુ પાઇ કૈ।

હા તાે જૈસાે તબ તૈસાે અબ અધમાઈ કૈ કૈ,
પેટુ ભરા, રામ! રાવરાેઈ ગનુુ ગાઈકે॥

આપને િનવાજેક પૈ ક જૈ લાજ, મહારાજ!
મેર આેર હેિર કૈ ન બૈિઠઅે િરસાઇ કૈ।

પા લકૈ કૃપાલ!બ્યાલ-બાલકાે ન માિરયે,
આૈ કાિટઅે ન નાથ ! બષહૂકાે ખુ લાઇ કૈ॥

બેદ ન પુરાન-ગાન,ુ ના ન બગ્યાનુ ગ્યાન,ુ
યાન-ધારના-સમાિધ-સાધન-પ્રબીનતા

નાિહન બરાગુ, ેગ, ગ ભાગ તુલસી ક,
દયા-દાન દૂબરાે હા, પાપહી ક પીનતા॥

લાેભ-માેહ-કામ-કાેહ-દાેશ-કાેસ-ુમાેસાે કાનૈ?
ક લહઁૂ ે સી ખ લઈ મેિરયૈ મલીનતા।

૯૬

અેકુ હી ભરાેસાે રામ! રાવરાે કહાવત હા,
રાવરે દયાલુ દ નબંધુ ! મેર દ નતા॥

રાવરાે કહાવા, ગનુુ ગાવા રામ! રાવરાેઇ,
રાેટ દ્વૈ હા પાવા રામ! રાવર હી ં કાિન હા।

નત જહાનુ, મન મેરેહઁૂ ગુમાનુ બડ◌़◌ાે,
મા યાે મ ન દૂસરાે, ન માનત, ન માિનહા॥

પાઁચક પ્રતી ત ન ભરાેસાે માેિહ આપનાેઈ,
તુ હ અપનાયાે હા તબૈ હી ં પિર િનહા।

ગઢ◌़િ◌-ગુઢ◌़િ◌ છાે લ-છા લ કંુદક -સી ભાઈં બાત
જૈસી મખુ કહા, તૈસી યઁ જબઆિનહા॥
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બચન, બકા ,કરતબઉ ખુઆર, મનુ
બગત- બચાર, ક લમલકાે િનધાનુ હૈ।

રામકાે કહાઇ,નામુ બે ચ-બે ચ, ખાઇ સવેા-
સગં ત ન ઇ, પા છલરકાે ઉપખાનુ હૈ॥

તેહૂ તુલસીકાે લાેગુ બલાે-ભલાે કહૈ, તાકાે
દૂસરાે ન હેતુ,અેકુ નીક કૈ િનદાનુ હૈ।
૯૭

લાેકર ત બિદત બલાેિકઅત જહાઁ-તહાઁ,
વામીક સનેહઁ વાનહૂ કાે સનમાનુ હૈ॥
નામ-િવશ્વાસ

વારથકાે સાજુ ન સમાજુ પરમારથકા,ે
માેસાે દગાબાજ દૂસરાે ન જગ લ હૈ।

કૈ ન આયા,કરા ન કરાૈગાે કરતૂ ત ભલી,
લખી ન બરં ચહઁૂ ભલાઇ ભૂ લ ભાલ હૈ॥

રાવર સપથ, રામનામ હી ક ગ ત મેર,
ઇહાઁ ઝૂઠાે,ઝૂઠાે સાે તલાેક તહઁૂ કાલ હૈ।

તુલસી કાે ભલાે પૈ તુ હાર હી િકઅ કૃપાલ,
ક જૈ ન બલંબુ બ લ, પાનીભર ખાલ હૈ॥

રાગુકાે ન સાજુ, ન બરાગુ, ેગ ગ જયઁ
કાયા નિહ છાડ◌़િ◌ દેત ઠાિટબાે કુઠાટકાે।

૯૮

મનાેરાજુ કરત અકાજુ ભયાે આજુ લ ગ,
ચાહે ચા ચીર, પૈ લહૈ ન ટૂકુ ટાટકાે॥

ભયાે કરતા બડ◌़◌ે કૂરકાે કૃપાલુ, પાયાે
નામપુ્રેમ-ુપારસ,ુ હા લાલચી બરાટકાે।

’તુલસી’ બની હૈ રામ! રાવર બનાઅ, નાતાે
ધાેબી-કૈસાે કૂક ન ઘરકાે, ન ઘાટકાે॥

ઊઁચાે મન,ુ ઊઁચી ચ, ભાગુ નીચાે િનપટ હી,
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લાેકર ત-લાયક ન, લંગર લબા હૈ॥
વારથુ અગમુ પરમારથક કહા ચલી,

પેટક ં કિઠન જગુ વકાે જવા હૈ॥
ચાકર ન આકર , ન ખેતી, ન બિનજ-ભીખ,

નત ન કૂર કછુ િકસબ કબા હૈ।
તુલસીક બા રા ખ રામહીક નામ, ન તુ

ભટ િપતરન કાે ન મૂડ◌़હૂ મ બા હૈ॥
૯૯

અપત-ઉતાર ,અપકારકાે અગા , જગ
ક છાઁહ છુઅ સહમત બ્યાધ-બાઘકાે।

પાતક-પુહુ મ પા લબેકાે સહસાનનુ સાે,
કાનનુ કપટકા,ેપયાેિધ અપરાધકાે॥

તુલસી-સે ભામકાે ભાે દાિહનાે દયાિનધાનુ,
સનુત સહાત સબ સ દ સાધુ સાધકાે।

રામનામ લ લત-લલામુ િકયાે લાખિનકાે,
બડ◌़◌ાે કૂર કાયર કપૂત-કાૈડ◌़◌ી આધકાે॥

સબ અંગ હીન, સબ સાધન બહીન મન-
બચન મલીન, હીન કુલ કરતૂ ત હા।

બુિધ-બલ-હીન, ભાવ-ભગ ત- બહીન, હીન
ગનુ, ગ્યાનહીન, હીન ભાગ હઁૂ બભૂ ત હા॥

તુલસી ગર બ ક ગઈ-બહાેર રામનામ,ુ
િહ જિપ હઁ રામહૂ કાે બૈઠાે ધૂ ત હા।

પ્રી ત રામનામસા પ્રતી ત રામનામક ,

પ્રસાદ રામનામક પસાિર પાય સૂ તહા

૧૦૦

મેર ન જબત હા વ હૈ્વ જન યાે જગ,
તબત બેસાહ્યાે દામ લાેહ, કાેહ, કામકાે।

મન ત હીક સવેા, ત હ સા ભાઉ િનકાે,
બચન બનાઇ કહા ’હા ગુલામુ રામકાે’
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નાથહઁૂ ન અપનાયા,ે લાેક ઝૂઠ હૈ્વ પર , પૈ
પ્રભુહૂ ત પ્રબલ પ્રતાપુ પ્રભનૂામકા।ે

આપનીં ભલાઈ ભલાે ક જૈ તાૈ ભલાઈ, ન તાૈ
તુલસીકાે ખુલૈગાે ખ નાે ખાેટે દામકાે

ેગ ન બરાગુ, જપ, ગ, તપ,ત્યાગુ, બ્રત,
તીરથ ન ધમર્ ના,બેદ બિધ િક મ હૈ।

તુલસી-સાે પાેચ ન ભયાે હૈ, નિહ હેહૈ કહઁૂ,
સાેચ સબ, યાકે અઘ કૈસે પ્રભુ છ મહ॥

મેર તાે ન ડ , રઘુબીર! સનુા,ૈ સાઁચી કહા,
ખલ અનખૈહ તુ હ,સ જન ન ગ મહ।

ભલે સકૃુતીકે સગં મિહ તુલાઁ તાૈ લઅે તાૈ,
નામક પ્રસાદ ભા મેર આેર ન મહ॥
૧૦૧

તકે,સુ તકે,કુ તકે પેટા ગ બસ
ખાઅે ટૂક સબકે, બિદત બાત દુની ં સાે।

માનસ-બચન-કાયઁ િકઅે પાપ સ તભાયઁ,
રામકાે કહાઇ દાસુ દગાબાજ પનુી સાે।

રામનામકાે પ્રભાઉ, પાઉ, મિહમા, પ્રતાપ,ુ
તુલસી-સાે જગ મિનઅત મહામનુી-સાે।

અ તહી ં અભાગાે, અનુરાગત ન રામપદ,
મૂઢ◌़! અેતાે બડ◌़◌ાે અ ચિરજુ દે ખ-સનુી સાે॥

યાે કુલ મંગન, બધાવનાે બ યાે, સિુન

ભયાે પિરતાપુ પાપુ જનની-જનકકાે॥
બારેત લલાત- બલલાત દ્વાર-દ્વાર દ ન,

નત હાે ચાિર ફલ ચાિર હી ચનકકાે॥
તુલસી સાે સાહેબ સમથર્કાે સસુવેકુ હૈ,

સનુત સહાત સાેચુ બિધહૂ ગનકકાે।
નામુ રામ! રાવરાે સયાનાે િકધા બાવરાે,

ે કરત ગર તં ગ નત તનકકા॥ે
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૧૦૨

બેદહઁુ પુરાન કહી, લાેકહહઁૂ બલાેિકઅત,
રામનામ હી સા ર ઝ સકલ ભલાઈ હૈ।

કાસીહૂ કરત ઉપદેસત મહેસુ સાેઈ,
સાધના અનેક ચતઈ ન ચત લાઈ હૈ॥

છાછ કાે લલાત જે, તે રામનામક પ્રસાદ,
ખાત, ખનુસાત સાધે દૂધક મલાઈ હૈ।

રામરાજ સિુનઅત રાજની તક અવિધ,
નામુ રામ! રાવરાે તાૈ ચામક ચલાઈ હૈ॥

સાેચ-સકંટિન સાેચુ સકંટુ પરત, જર
જરત, પ્રભાઉ નામ લ લત લલામકાે।

બૂડ◌़િ◌આૈ તર ત બગર આૈ સધુર ત બાત,
હાેત દે ખ દાિહનાે સભુાઉ બિધ બામકાે॥

ભાગત અભાગુ, અનુરાગત બરાગુ,ભાગુ
ગત આલ સ તુલસીહૂ-સે િનકામકાે।

ધાઈ ધાિર િફિરકૈ ગાેહાિર િહતકાર હાે ત,
આઈ મીચુ મટ ત જપત રામનામકા॥ે
૧૦૩

આઁધરાે અધમ જ◌़ડ◌़ જરાે જરાઁ જવનુ
સકૂરક સાવક ઢકાઁ ઢકેલ્યાે મગમ।

ગરાે િહઅ હહિર ’હરામ હાે, હરામ હ યાે’
હાય! હાય કરત પર ગાે કાલફગમ॥

’તુલસી’ બસાેક હૈ્વ િત્રલાેકપ ત લાેક ગયાે
નામક પ્રતાપ, બાત બિદત હૈ જગમ।

સાેઈ રામનામુ ે સનેહસા જપત જનુ,
તાક મિહમા ક્યા કહી હૈ ત અગમ॥

પક ન તપ-ખપુ િકયાે, ન તમાઇ ેગ,
ગ ન બરાગ,ત્યાગ, તીરથ ન તનકા।ે

ભાઈકાે ભરાેસાે ન ખરાે-સાે બૈ બૈર હૂ સા,
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બલુ અપનાે ન, િહતૂ જનની ન જનકાે॥
લાેકકાે ન ડ , પરલાેકકાે ન સાેચુ, દેવ-

સવેા ન સહાય, ગબુર્ ધામકાે ન ધનકા।ે
રામહી કે નામતે ે હાેઈ સાેઈ નીકાે લાગૈ,

અૈસાેઈ સભુાઉ કછુ તુલસીકે મનકા॥ે
૧૦૪

ઈસુ ન, ગનેસુ ન, િદનેસુ ન, ધનેસુ ન,
સરેુસ,ુસરુ,ગાૈિર, ગરાપ ત નિહ જપન।ે

તુ હરેઈ નામકાે ભરાેસાે ભવ તિરબેકાે,
બૈઠ-ઉઠે, ગત-બાગત, સાેઅ સપન॥

તુલસી હૈ બાવરાે સાે રાવરાેઈ રાવર સા,
રાવરેઊ િન જયઁ ક જઅે જુ અપન।ે

નક રમન મેરે! રાવર બદનુ ફેર,
ઠાઉઁ ન સમાઉઁ કહાઁ, સકલ િનરપન॥ે

િહર જહાનમ જમાનાે અેક ભાઁ ત ભયાે,
બ ચઅે બબુધધનેુ રાસભી બેસાિહઅે।

અૈસઊે કરાલ ક લકાલમ કૃપાલ ! તેરે
નામક પ્રતાપ ન િત્રતાપ તન દાિહઅે॥

તુલસી તહારાે મન-બચન-કરમ, તિહ
નાત નેહ-નેમુ િનજઆેરત િનબાિહઅે।

રંકકે નવેાજ રઘુરાજ ! રા રાજિનકે,
ઉમિર દરાજ મહારાજ તેર ચાિહઅે॥
૧૦૫

વારથ સયાનપ, પ્રપંચુ પરમારથ,
કહાયાે રામ! રાવરાે હા, નત જહાન હૈ।

નામક પ્રતાપ બાપ !આજુ લા િનબાહી નીક,
આગેકાે ગાેસાઈ ! વામી સબલ સુ ન હૈ॥

ક લક કુચા લ દે ખ િદન-િદન દૂની, દેવ!
પાહ ઈ ચાેર હેિર િહઅે હહરાન હૈ।

56 sanskritdocuments.org



ગાે વામી તુલસીદાસ કૃત કિવતાવલી

તુલસીક ,બ લ, બાર-બારહી ં સઁભાર ક બી,
જદ્યિપ કૃપાિનધાનુ સદા સાવધાન હૈ॥

િદન-િદન દૂનાે દે ખ દાિરદુ, દુકાલુ, દુખુ,
દુિરત દુરાજુ સખુ-સકૃુત સકાેચ હૈ।

માગ પત પાવત પચાિર પાતક પ્રચડં,
કાલક કરાલતા, ભલેકાે હાેત પાેચ હૈ॥

આપન તાૈ અેકુ અવલંબુ અંબ િડભજ્યા,

સમથર્ સીતાનાથ સબ સકંટ બમાેચ હૈ।
૧૦૬

તુલસીક સાહસી સરાિહઅે કૃપાલ રામ!
નામક ભરાેસ પિરનામકાે િનસાેચ હૈ॥

માેહ-મદ માત્યાે, રાત્યાે કુમ ત-કુનાિરસા,
બસાિર બેદ-લાેક-લાજ,આઁકરાે અચેતુ હૈ।

ભાવે સાે કરત, મુઁહ આવૈ સાે કહત, કછુ
કાહૂક સહત નાિહ, સરકશ હેતુ હૈ॥

તુલસી અિધક અધમાઈ હૂ અ મલત,
તાહૂમ સહાય ક લ કપટિનકેતુ હૈ।

જૈબેકાે અનેક ટેક, અેક ટેક હૈ્વબેક , ે
પેટ- પ્રયપૂત િહત રામનામુ લેતુ હૈ॥
ક લવણર્ન

ગઅે ન સાેઇઅે, બગાેઇઅે જનમુ ઁ ,
દુખ, રાેગ રાેઇઅે, કલેસુ કાેહ-કામકાે।

૧૦૭

રા -રંક, રાગી આે બરાગી, ભૂિરભાગી, યે
અભાગી વ જરત, પ્રભાઉ ક લ બામકાે॥

તુલસી! કબંધ-કૈસાે ધાઇબાે બચા અંધ !

ધંધ દે ખઅત જગ, સાેચુ પિરનામકાે।
સાેઇબાે ે રામકે સનેહક સમાિધ-સખુ,ુ
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ગબાે ે હ જપૈ નીક રામનામકા॥ે
બરન-ધરમ ગયાે,આશ્રમ િનવાસુ તજ્યા,ે

ત્રાસન ચિકત સાે પરાવનાે પરા-ેસાે હૈ।
કરમુ ઉપાસના કુબાસનાઁ બનાસ્યાે ગ્યાન,ુ

બચન- બરાગ, બેષ જગતુ હરાે-સાે હૈ॥
ગાેરખ જગાયાે ેગુ, ભગ ત ભગાયાે લાેગુ,

િનગમ-િનયાેગત સાે કેલ હી છરાે-સાે હૈ।
કાયઁ-મન-બચન સભુાયઁ તુલસી હૈ િહ

રામનામકાે ભરાેસાે,તાિહકાે ભરાેસાે હૈ॥
૧૦૮

બેદ-પુરાન બહાઇ સપંુથ,ુ કુમારગ, કાેિટ કુચા લ ચલી હૈ।
કાલુ કરાલ, પાલ કૃપાલ ન, રાજસમાજુ બડ◌़◌ાેઈ છલી હૈ॥
બનર્- બભાગ નઆશ્રમધમર્, દુની દુખ-દાષે-દિરદ્ર-દલી હૈ।
વારથકાે પરમારથકાે ક લ રામકાે નામપ્રતાપુ બલી હૈ॥
ન મટે ભવસકંટ, દુઘર્ટ હે તપ, તીરથ જન્મ અનેક અટાે।
ક લમ ન બરાગુ, ન ગ્યાનુ કહઁૂ,સબુ લાગત ફાેકટ ઝૂઠ-જટા॥ે
નટુ જ્યા જિન પેટ-કુપેટક કાેિટક ચેટક-કાૈતુક-ઠાટ ઠટાે।
તુલસી ે સદા સખુુ ચાિહઅ તાૈ,રસનાઁ િન સ-બાસર રામુ રટા॥ે
દમ દુગર્મ ,દાન,દયા,મખ,કમર્, સધુમર્ અધીન સબૈ ધનકા।ે
તપ,તીરથ,સાધન, ેગ, બરાગસા હાેઇ,નહી ં દૃઢ◌़તા તનકા॥ે
ક લકાલ કરાલમું’રામકૃપાલુ’ યહૈ અવલંબુ બડ◌़◌ાે મનકા।ે
’તુલસી’સબ સજંમહીન સબૈ,અેક નામ-અધા સદા જનકાે

પાઇ સદેુહ બમાેહ-નદ -તરની ન લહી, કરની ન કછૂ ક ।
રાંકથા બરની ન બનાઇ, સનુી ન કથા પ્રહ્લાદ ન ધ્રૂક॥

૧૦૯

અબ ેર જરા જિર ગાતુ ગયાે, મન માિન ગલાિન કુબાિન ન મૂક ।
નીક કૈ ઠ ક દઈ તુલસી, અવલંબ બડ◌़◌ી ઉર આખર દૂક॥

રામ-નામ-મિહમા
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રામુ બહાઇ ’મરા’ જપત બગર સધુર ક બકાેિકલહૂ ક ।
નામિહ ત ગજક , ગિનકાક , અ મલક ચ લ ગૈ ચલચૂક॥
નામપ્રતાપ બડ◌़◌ કુસમાજ બ ઇ રહી પ ત પાંડુબધૂક ।
તાકાે ભલાે અજહઁૂ ’તુલસી’ જેિહ પ્રી ત-પ્રતી ત હૈ આખર દૂક॥
નામ અ મલ-સે ખલ તારન, તારન બારન-બારબધુકાે।
નામ હરે પ્રહલાદ- બષાદ, િપતા-ભય-સાઁસ ત સાગ સકૂાે॥
નામસા પ્રી ત-પ્રતી ત બહીન ગલ્યાે ક લકાલ કરાલ, ન ચૂકાે।
રા ખહ રામુ સાે સુ િહઅ તુલસી હુલસૈ બલુ આખર દૂકાે

૧૧૦

વ જહાનમ યાે જહાઁ, સાે તહાઁ, ’તુલસી’ તહઁુ દાહ દહાે હૈ।
દાેસુ ન કાહુ,િકયાે અપના,ે સપનેહઁૂ નહી ં સખુલેસુ લહાે હૈ॥
રામકે નામત હાેઉ સાે હાેઉ, ન સાેઉ િહઅ, રસના હી ં કહાે હૈ।
િકયાે ન કછૂ,કિરબાે ન કછૂ, કિહબાે ન કછૂ,મિરબાેઇ રહાે હૈ॥
જે ન ઠાઉઁ, નઆપન ગાઉઁ, સરુાલયહૂ કાે ન સબંલુ મેર।

નામુ રટા,ેજમબાસ ક્યા ઉઁ કાે આઇ સકૈ જમિકક નેર॥
તુ હરાે સબ ભાઁ ત તુ હાિરઅ સા, તુ હહી બ લ હાૈ માેકાે ઠાહ હેર।
બૈરખ બાઁહ બસાઇઅે પૈ તુલસી-ઘ બ્યાધ-અ મલ-ખેર॥
કા િકયાે ેગુ અ મલજૂ,ગિનકાઁ મ ત પેમ પગાઈ।
બ્યાધકાે સાધપુનાે કિહઅે, અપરાધ અગાધિન મ હી જનાઈ॥
ક નાકરક ક ના ક ના િહત,નામ-સહેુત ે દેત દગાઈ।
કાહેકાે ખી ઝઅ ર ઝઅ પ,ૈ તુલસીહુ સા હૈ, બ લ સાેઇ સગાઈ॥

૧૧૧

જે મદ-માર- બકાર ભરે, તે અચાર- બચાર સમીપ ન હી।ં
હૈ અ ભમાનુ તઊ મનમ, જનુ ભા ષહૈ દૂસરે દ નન પાહી?ં॥
ૈ કછુ બાત બનાઇ કહા, તુલસી તુ હમ, તુ હહૂ ઉર માહી।ં
નક વન! નત હાૈ, હમ હ તુ હરે, તુમ મ ,સકુ નાહી ં
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દાનવ-દેવ, અહીસ-મહીસ, મહામુિન-તાપસ, સ દ-સમા ।
જગ- ચક, દાિન દુતીય નહી,ં તુ હ હી સબક સબ રાખત બા ॥
અેતે બડ◌़◌ે તુલસીસ! તઊ સબર કે િદઅે બનુ ભખૂ ન ભા ।
રામ ગર બનવેાજ! ભઅે હાૈ ગર બનવેાજ ગર બ નવેા ॥
િકસબી,િકસાન-કુલ,બિનક, ભખાર , ભાટ,

ચાકર,ચપલ નટ, ચાેર, ચાર ચેટક ।
૧૧૨

પેટકાે પઢ◌़ત ગનુ ગઢ◌़ત, ચઢ◌़ત ગિર,
અટત ગહન-ગન અહન અખેટક॥

ઊઁચ-ેનીચે કરમ, ધરમ-અધરમ કિર,
પેટ હી કાે પચત, બેચત બેટા-બેટક ।

’તુલસી’ બુઝાઇ અેક રામ ઘનસ્યામ હી ત,
આ ગ બડ◌़વા ગત બડ◌़◌ી હૈ આ ગ પેટક॥

ખેતી ન િકસાનકાે, ભખાર કાે ન ભીખ, બ લ,
બિનકકાે બિનજ, ન ચાકરકાે ચાકર ।

િવકા બહીન લાેગ સીદ્યમાન સાેચ બસ,
કહ અેક અેકન સા’કહાઁ ઈ, કા કર ?’

બેદહઁૂ પુરાન કહી,લાેકહઁૂ બલાેિકઅત,
સાઁકરે સબૈ પ,ૈરામ! રાવર કૃપા કર ।

દાિરદ-દસાનન દબાઈ દુની, દ નબંધ!ુ
દુિરત-દહન દે ખ તુલસી હહા કર॥
૧૧૩

કુલ- કરતૂ ત-ભૂ ત-ક ર ત-સુ પ-ગનુ-
ૈબન જરત જુર, પરૈ ન કલ કહી।ં

રાજકાજુ કુપથ, કુસાજ ભાેગ રાેગ હી કે,
બેદ-બુધ બદ્યા પાઇ બબસ બલકહી॥ં

ગ ત તુલસીક લખૈ ન કાેઉ, ે કરત
પ બયત છાર, છારે પ બય પલક હી।ં

કાસા ક જૈ રાષેુ દ જૈ કાહી, પાિહ રામ!
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િકયાે ક લકાલ કુ લ ખલલુ ખલક હી॥ં
બબુર-બહેરેકાે બનાઇ બાગુ લાઇયત,

ઁ િધબેકાે સાેઈ સરુત કાિટયતુ હૈ।
ગાર દેત નીચ હિરચદંહૂ દધી ચહૂ કાે,

આપને ચના ચબાઇ હાથ ચાિટયતુ હૈ॥
આપુ મહાપાતક , હઁસત હિર-હરહૂ કાે,

આપુ હૈ અભાગી, ભિરભાગી ડાિટયતુ હૈ।
ક લકાે કલષુ મન મ લન િકઅે મહત,

મસકક પાઁસરુ પયાેિધ પાિટયતુ હૈ॥

૧૧૪

સિુનઅે કરાલ ક લકાલ ભૂ મપાલ! તુ હ,
િહ ઘાલાે ચાિહઅે, કહાૈ ધા રાખૈ તાિહ કાે।

હાૈ તાૈ દ ન દૂબરાે, બગારાે-ઢાર રાવરાે ન,
મહૂ તહૂ તાિહકાે, સકલ જગુ િહકાે॥

કામ,કાેહૂ લાઇ કૈ દેખાઇયત આઁ ખ માેિહ,
અેતે માન અકસુ ક બેકાે આપુ આિહ કાે॥

સાહેબુ સુ ન, જ હ વાનહઁૂ કાે પચ્છુ િકયાે,
રામબાેલા નામુ, હા ગુલામુ રામસાિહકાે॥
૧૧૫

સાઁચી કહાૈ,ક લકાલ કરાલ !મ ઢારાે- બગારાે તહારાે કહા હૈ।
કામકાે, કાેહકાે,લાેભકાે, માેહકાે માેિહસા આિન પ્રપંચુ રહા હૈ॥
હાૈ જગનાયકુ લાયક આજુ, પૈ મેિરઆૈ ટેવ કુટેવ મહા હૈ।
નક નાથ બના ’તુલસી’ જગ દૂસરેસા કિરહા ન હહા હૈ॥

ભાગીરથી-જલુ પાનકરા,અ નામ કૈ રામકે લેત િનતૈ હા।
માેકાે ન લનેા,ે ન દેનાે કછૂ, ક લ ! ભૂલી ન રાવર આેર ચતેહાૈ॥
િન કૈ ે કરાૈ, પિરનામ તુ હૈ પ છતૈહાૈ, પૈ મ ન ભતેહા।

બ્રાહ્મનજ્યા ઉ ગલ્યાે ઉરગાિર, હા ત્યા હી ં તહાર િહઅ ન િહતૈહા॥
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રાજમરાલકે બાલક પે લ કૈ પાલત-લાલત ખૂસરકા।ે
સુ ચ સુદંર સા લ સકે લ, સાે બાિર કૈ બીજુ બટાેરત ઊસરકા॥ે
ગનુ-ગ્યાન-ગુમાન,ુ ભઁભેિર બડ◌़◌ી, કલપદુ્રમુ કાટત મૂસરકા।ે
ક લકાલ બચા અચા હરાે, નિહ સઝૈૂ કછૂ ધમધૂસરકા॥ે

૧૧૬

ક બે કહા,પઢ◌़િ◌બેકાે કહા ફલુ, બૂ ઝ ન બેદકાે ભેદુ બચાર।
વારથકાે પરમારથકાે ક લ કામદ રામકાે નામુ બસાર॥
બાદ- બબાદ બષાદુ બઢ◌़◌ાઇ કૈ છાતી પરાઈ આૈ આપની ર।
ચાિરહુકાે, છહુકાે, નવકાે, દસ-આઠકાે પાઠુ કુકાઠુ જ્યા ફાર॥
આગમ બેદ, પુરાન બખાનત મારગ કાેિટન, િહ ન ન।ે
જે મુિન તે પુિન આપુિહ આપુકાે ઈસુ કહાવત સ દ સયાન॥ે
ધમર્ સબૈ ક લકાલ ગ્રસ,ે જપ, ેગ બરાગુ લૈ વ પરાન।ે
કાે કિર સાેચુ મરૈ ’તુલસી’ હમ નક નાથકે હાથ બકાને॥
ધૂત કહાૈ, અવધૂત કહાૈ, રજપૂતુ કહાૈ, ેલહા કહાૈ કાેઊ।
કાહૂક બેટ સા બેટા ન બ્યાહબ, કાહૂક ત બગાર ન સાેઊ॥

૧૧૭

તુલસી સરનામ ગુલામુ હૈ રામકાે, કાે ચૈ સાે કહૈ કછુ આેઊ।
માઁ ગ કૈ ખૈબાૈ, મસીતકાે સાેઇબાે, લૈબાેકાે અેકુ ન દૈબેકાે દાેઊ॥
મેર ત-પાઁ ત ન ચહા કાહૂક ત-પાઁ ત,
મેરે કાેઊ કામકાે ન હા કાહૂકે કામકાે

લાેકુ પરલાેકુ રઘનુાથહી કે હાથ સબ,
ભાર હૈ ભરાેસાે તુલસીકે અેક નામકાે॥

અ તહી અયાને ઉપખાનાે નિહ બૂઝ લાેગ,
’સાહ હી કાે ગાેતુ ગાેતુ હાેત હૈ ગુલામકાે॥

સાધુ કૈ અસાધુ, કૈ ભલાે કૈ પાેચ,સાેચુ કહા,
કાકાહૂકે દ્વાર પરા, ે હા સાે હા રામકાે॥

કાેઊ કહૈ, કરત કુસાજ, દગાબાજ બડ◌़◌ાે,
કાેઊ કહૈ રામકાે ગુલામુ ખરાે ખૂબ હૈ।
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સાધુ ન મહાસાધુ, ખલ ન મહાખલ,
બાની ઝઁૂઠ -સાઁચી કાેિટ ઉઠત હબૂબ હૈ॥

ચહત ન કાહૂસા ન કહત કાહૂક કછૂ,
સબક સહત , ઉર અંતર ન ઊબ હૈ।

તુલસીકાે ભલાે પાેચ હાથ રઘનુાથહી કે
રામક ભગ ત-ભૂ મ મેર મ ત દૂબ હૈ॥

૧૧૮

ગ ેગી-જંગમ, જતી-જમાતી યાન ધર

ડર ઉર ભાર લાેભ, માેહ, કાેહ,કામકે।
ગ રા રાજકાજ, સવેક-સમાજ,સાજ,
સાેચ સિુન સમાચાર બડ◌़◌ે બૈર બામકે॥

ગ બુધ બદ્યા િહત પંિડત ચિકત ચત,
ગ લાેભી લાલચ ધરિન ,ધન ધામકે।

ગ ભાેગી ભાેગ હી,ં બયાેગી, રાેગી સાેગબસ,
સાવે સખુ તુલસી ભરાેસે અેક રામકે॥

રામુ માત,ુિપત,ુ બંધ,ુ સજુન, ગુ , પજૂ્ય, પરમિહત।
સાહેબુ, સખા,સહાય,નેહ-નાતે, પનુીત ચત॥
દેસ,ુકાેસ,ુ કુલુ,કમર્,દમર્, ધન,ુ ધામ,ધરિન, ગ ત।
ત-પાઁ ત સબ ભાઁ ત લા ગ રામિહ હમાિર પ ત॥

૧૧૯

મહારાજ, બ લ ઉઁ, રામ ! સવેક-સખુદાયક ।
મહારાજ, બ લ ઉઁ, રામ !સુ દર સબ લાયક॥
મહારાજ, બ લ ઉઁ, રામ ! રા વ બલાેચન॥
બ લ ઉઁ,રામ ! ક નાયતન, પ્રનતપાલ, પાતકહરન।
બ લ ઉઁ, રામ ! ક લ-ભય- બકલ તુલ સદાસુ રા ખઅ સરન॥
જય તાડ◌़કા-સબુાહુ-મથન માર ચ-માનહર!
મુિનમખ-રચ્છન-દચ્છ, સલાતારન, ક નાકર !
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પગન-બલ-મદ સિહત સભંુ-કાેદંડ- બહંડન !

જય કુઠારધરદપર્દલન િદનકરકુલમંડન॥
જય જનકનગર-આનંદપ્રદ, સખુસાગર, સષુમાભવન।
કહ તુલ સદાસુ સરુમુકુમિન, જય જય જય નિકરમન॥

૧૨૦

જય જયંત-જયકર, અનંત, સ જનજનરંજન!
જય બરાધ-બધ- બદુષ, બબુધ-મુિનગન-ભય-ભજંન
જય િન સચર - બ પ-કરન રઘુબંસ બભષૂન!
સભુટ ચતુદર્સ-સહસ દલન િત્ર સરા-ખર-દૂષન॥
જય દંડકબન-પાવન-કરન,તુલ સદાસ-સસંય-સમન!
જગ બિદત જગતમિન, જય ત જય જય જય જય નિકરમન!
જય માયા ગમથન, ગીધ-સબર -ઉ દારન !

જય કબંધસદૂન બસાલ ત તાલ બદારન !

દવન બા લ બલસા લ, થપન સગુ્રીવ, સતંિહત !

કિપ કરાલ ભટ ભાલુ કટક પાલન,કૃપાલ ચત!
જય સય- બયાેગ-દુખ હેતુ કૃત-સતેુબંધ બાિરિધદમન !

દસસીસ બભીષન અભયપ્રદ, જય જય જય નિકરમન !

૧૨૧

રામપ્રેમક પ્રધાનતા
કનકકુધ કેદા , બીજુ સુદંર સરુમિન બર।
સીં ચ કામધુક ધનેુ સધુામય પય બસુ દતર॥
તીરથપ ત અંકુરસ પ જચ્છેસ રચ્છ તેિહ।
મરકતમય સાખા-સપુતુ્ર, મંજરય લ ચ્છ જેિહ॥
કૈવલ્ય સકલ ફલ, કલપત ,સભુ સભુાવ સબ સખુ બિરસ।
ય સાે સભુટુ સમથર્ પાઇ રન રાિર ન મંડ।ૈ
ય સાે જતી કહાય બષય-બાસના ન છંડ॥ૈ
ય ધિનકુ બનુ દાન, ય િનધર્ન બનુ ધમર્િહ।
ય સાે પંિડત પઢ◌़િ◌ પુરાન ે રત ન સકુમર્િહ॥

સતુ ય માત-ુિપત-ુભ ક્ત બન,ુ તય સાે ય જેિહ પ ત ન િહત।
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સબ ય દાસુ તુલસી કહૈ, ન રામપદ નેહુ િનત॥

૧૨૨

કાે ન ક્રાેધ િનરદહ્યાે, કામ બસ કેિહ નિહ ક હાે?
કાે ન લાેભ દૃઢ◌़ ફંદ બાઁિધ ત્રાસન કિર દ હાે ?
કાનૈ હૃદયઁ નિહ લાગ કઠ ન અ ત નાિર-નયન-સર?
લાેચનજુત નિહ અંધ ભયાે શ્રી પાઇ કાનૈ નર ?
સરુ-નાગ-લાેક મિહમંડલહઁુ કાે જુ માેહ ક હાે જય ન ?

કહ તુ સદાસુ સાે ઊબરૈ, જેિહ રાખ રામુ રા જવનયન॥
ભાહ-કમાન સઁધાન સઠુાન જે નાિર- બલાેકિન-બાનત બાઁચે।
કાપે-કૃસાનુ ગુમાન-અવાઁ ઘટ-જ્યા જનકે મનઆવ ન આઁચ।ે
લાેભ સબૈ નટકે બસ હૈ્વ કિપ-જ્યા જગમ બહુ નાચ ન નાચે
નીકે હ સાધુ સબૈ તુલસી, પૈ તેઈ રઘુબીરકે સવેક સાઁચે॥
બેષ સબુનાઇ સુ ચ બચન કહ ચવુાઇ

ઇ તાૈ ન જરિન ધરિન-ધન-ધામક ।
૧૨૩

કાેિટક ઉપાય કિર લા લ પા લઅત દેહ,
મખુ કિહઅત ગ ત રામહીકે નામક॥

પ્રગટ ઉપાસના, દુરાવ દુરબાસનાિહ,
માનસ િનવાસભૂ મ લાેભ-માેહ-કામક ।

રાગ-રાષે-ઇિરષા-કપટ-કુિટલાઈ ભરે
તુલસી-સે ભગત ભગ ત ચહ રામક॥

કા લહી ં ત ન તન, કા લહી ં ધરિન-ધર,
કા લહી ં જતાગાે રન, કહત કુચા લ હૈ।

કા લહી ં સાધાગાે કાજ, કા લહી ં રા -સમાજ,
મસક હૈ્વ કહૈ, ’ ભાર મેરે મે હા લહૈ’॥

તુલસી યહી કુભાઁ ત ઘને ઘર ઘા લ આઈ,
ઘને ઘર ઘાલ ત હૈ, ઘને ઘર ઘા લહૈ।

દેખત- સનુત-સમુઝતહૂ ન સઝૈૂ સાેઈ,
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કબહઁૂ કહ્યાે ન કાલહૂ કાે કાલુ કા લ હૈ॥
૧૨૪

રામભ ક્તક યાચના

ભયાે ન તકાલ તહઁૂ લાેક તુલસી-સાે મંદ,
િનદ સબ સાધ,ુસિુન માના ન સકાેચુ હા।
નત ન ેગુ િહયઁ હાિન માન નક સ,ુ
કાહેકાે પરેખાે,પાપી પ્રપંચી પાેચુ હા॥

પેટ ભિરબેકે કાજ મહારાજકાે કહાયા
મહારાજહઁૂ કહ્યાે હૈ પ્રનત- બમાેચુ હા।

િનજ અઘ લ, ક લકાલક કરાલતા
બલાેિક હાેત બ્યાકુલ, કરત સાેઈ સાેચુ હા॥

ધમર્ ક સતેુ જગમંગલકે હેતુ ભૂ મ-
ભા હિરબેકાે અવતા લયાે નરકા।ે

ની ત આૈ પ્રતી ત-પ્રી તપાલ ચા લ પ્રભુ માનુ
લાેક-બેદ રા ખબેકાે પનુ રઘુબરકાે॥

બાનર- બભીષનક આેર કે કનાવડ◌़◌ે હ,
સાે પ્રસગંુ સનુ અંગુ જરે અનુચરકાે।

રાખે ર ત આપની ે હાેઇ સાેઈ ક જૈ, બ લ,
તુલસી તહારાે ઘર યઊ હૈ ઘરકાે॥
૧૨૫

નામ મહારાજકે િનબાહ નીકાે ક જૈ ઉર
સબહી સાેહાત, મ ન લાેગિન સાેહાત હા।

ક જૈ રામ! બાર યિહ મેર આેર ચષ-કાેર
તાિહ લ ગ રંક જ્યા સનેહ કાે લલાત હા॥

તુલસી બલાેિક ક લકાલક કરાલતા
કૃપાલકાે સભુાઉ સમુઝત સકુચાત હા

લાેક અેક ભાઁ તકાે, િત્રલાેકનાથ લાેકબસ
આપનાે ન સાેચુ, વામી-સાેચહી ં સખુાત હા॥
પ્રભુક મહત્તા આૈર દયાલુતા

66 sanskritdocuments.org



ગાે વામી તુલસીદાસ કૃત કિવતાવલી

તાૈલા લાેભ લાેલપુ લલાત લાલચી લબાર,
બાર-બાર લાલચુ ધરિન-ધન-ધામકાે।

૧૨૬

તબલા બયાેગ-રાેગ-સાેગ, ભાેગ તનાકાે
જુગ સમ લાગત વનુ મ- મકાે।

તાૈલા દુખ-દાિરદ દહત અ ત િનત તનુ
તુલસી હૈ િકક બમાેહ-કાેહ-કામકાે।

સબ દુખઆપન,ે િનરાપને સકલ સખુ,
ૈલા જનુ ભયાે ન બ ઇ રા રામકાે॥

તાૈલા મલીન , હીન દ ન, સખુ સપન ન,
જહાઁ-તહાઁ દુખી જનુ ભાજનુ કલેસકાે।

તાૈલા ઉબેને પાય િફરત પેટાૈ ખલાય
બાય મુહ સહત પરાભાૈ દેસ-દેસકાે।

તબલા દયાવનાે દુસહ દુખ દાિરદકાે,
સાથર કાે સાેઇબાે,આેઢ◌़િ◌બાે ઝૂને ખેસકાે॥

જબલા ન ભજૈ હઁ નક - વન રામ,ુ
રાજનકાે રા સાે તાૈ સાહેબુ મહેસકાે॥

ઈસનકે ઈસ, મહારાજનકે મહારાજ,
દેવનકે દેવ, દેવ! પ્રાનહુકે પ્રાન હાૈ।
૧૨૭

કાલહૂકે કાલ, મહાભૂતનકે મહાભૂત,
કમર્હૂકે કરમ, િનદાનકે િનદાન હાૈ।

િનગમ કાે અગમ, સગુમ તુલસીહૂ-સકેાે
અેતે માન સીલ સધુ, ક નાિનધાન હાૈ।

મિહમા અપાર, કાહૂ બાેલકાે ન વારાપાર,
બડ◌़◌ી સાહબીમ નાથ ! બડ◌़◌ે સાવધાન હાૈ॥

આરતપાલ કૃપાલ ે રામુ જેહી ં સુ મરે તેિહકાે તહઁ ઠાઢ।
નામ-પ્રતાપ-મહામિહમા અઁકરે િકયે ખાેટેઉ છાેટેઉ બાઢ◌़◌ે॥
સવેક અેકત અેક અનેક ભઅે તુલસી તહઁુ તાપ ન ડાઢ◌़◌ે।
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પ્રેમ બદા પ્રહલાદિહકાે, જન પાહનત પરમે વ કાઢ◌़◌ે॥

કાઢ◌़િ◌ કૃપાન, કૃપા ન કહઁૂ, િપતુ કાલ કરાલ બલાેિક ન ભાગે।
’રામ કહાઁ? સબ ઠાઊઁહ,’ ખંભમ? ’હાઁ’સિુન હાઁક કેહિર ગે॥
બૈિર બદાિર ભઅે બકરાલ, કહ પ્રલાદિહક અનુરાગે।
પ્રી ત-પ્રતી ત બડ◌़◌ી તુલસી, તબત સબ પાહન પજૂન લાગે॥

૧૨૮

અંતર મહુત બડ◌़◌ે બાહેર મ હ રામ, જે નામ લયેત।
ધાવત ધનેુ પે હાઇ લવાઈ જ્યા બાલક-બાેલિન કાન િકયેત॥
આપિન બૂ ઝ કહૈ તુલસી, કિહબેક ન બાવિર બાત બયેત।
પજૈ પર પ્રહલાદહુકાે પ્રગટે પ્રભુ પાહનત, ન િહયેત॥
બાલકુ બાે લ િદયાે બ લ કાલકાે કાયર કાેિટ કુચા લ ચલાઈ।
પાપી હૈ બાપ, બડ◌़◌ે પરતાપતઆપિનઆેરત ખાેિર ન લાઈ॥
ભૂિર દઈં બષમૂિર, ભઈ પ્રહલાદ-સધુાઈં સધુાક મલાઈ।
રામકૃપાઁ તુલસી જનકાે કગ હાેત ભલેકાે ભલાઈ ભલાઈ॥
કંસ કર જબા સન પૈ કરતૂ ત કુભાઁ ત, ચલી ન ચલાઈ।
પંડૂકે પૂત સપૂત, કપૂત સુ ેધન ભાે ક લ છાેટાે છલાઈ॥

૧૨૯

કા હ કૃપાલ બડ◌़◌ે નતપાલ, ગઅે ખલ ખેચર ખીસ ખલાઈ।
ઠ ક પ્રતી ત કહૈ તુલસી, જગ હાેઈ ભલે કાે ભલાઈ ભલાઈ॥
અવનીસ અનેક ભઅે અવની,ં જનકે ડરત સરુ સાેચ સખુાહી।ં
માનવ-દાનવ-દેવ સતાવન રાવન ઘાિટ રચ્યાે જગ માહી॥ં
તે મ લયે ધિર ધૂિર સુ ેધન,ુ જે ચલતે બહુ છત્રક છાઁહી।ં
બેદ પુરાન કહ ,જગુ ન, ગુમાન, ગાે બદિહ ભાવત નાહી॥ં

ગાેિપયાકા અન ય પ્રેમ

જબ નનૈન પ્રી ત ઠઈ ઠગ સ્યામ સા,સ્યાની સખી હિઠ હા બર ।
નિહ નાે બયાેગુ-સાે રાેગુ હૈ આગ, ઝુક તબ હા તેિહ સા તર ॥
અબ દેહ ભઈ પટ નેહકે ઘાલે સા,બ્યાત કરૈ બરહા-દર ।
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બ્રજરાજકુમાર બના સનુુ ગં ! અનંગુ ભયાે જયકાે ગર ॥

૧૩૦

ેગ-કથા પઠઈ બ્રજકા,ેસબ સાે સઠ ચેર ક ચાલ ચલાક ।
ઊધાૈ જૂ!ક્યા ન કહૈ કુબર , ે બર નટનાગર હેિર હલાક॥
િહ લગૈ પિર ને સાેઈ, તુલસી સાે સાેહા ગિન નંદલલાક ।
ની હૈ નપની હિરક , અબ બાઁિધયૈગી કછુ માેિટ કલાક॥

પઠયાે હૈ છપદુ છબીલ કા હ કૈહઁૂ કહઁૂ
ખાૈ જકૈ ખવાસુ ખાસાે કુબર -સી બાલકાે।

ગ્યાનકાે ગઢ◌़◌ૈયા, બનુ ગરાકાે પઢ◌़◌ૈયા,બાર-
ખાલકાે કઢ◌़◌ૈયા, સાે બઢ◌़◌ૈયા ઉર-સાલકાે॥

પ્રી તકાે બધીક,રસ ર તકાે અિધક,ની ત-
િનપનુ, બબેકુ હૈ, િનદેસુ દેસ-કાલકાે।

તુલસી કહ ન બન,ૈ સહ હી બનૈગી સબ
ેગુ ભયાે ેગકાે બયાેગુ નંદલાલકાે॥
૧૩૧

િવનય
હનુમાન હે કૃપાલ, લાિડલે લખનલાલ!
ભાવતે ભરત! ક જૈ સવેક-સહાય જૂ।

બનતી કરત દ ન દૂબરાે દયાવનાે સાે
બગરેત આપુ હી સધુાિર લીજે ભાય જૂ॥

મેર સાિહ બની સદા સીસપર બલસ ત
દે બ ક્યા ન દાસકાે દેખાઇયત પાય જૂ।

ખીઝહૂમ ર ઝબેક બાિન સદા ર ઝત હ,
ર ઝે હૈ્વહ, રામક દાેહાઈ, રઘુરાય જૂ॥

બેષ બરાગકાે, રાગ ભરાે મનુ માય! કહા સ તભાવ હા તાેસા।
તેરે હી નાથકાે નામુ લૈ બે ચ હા પાતક પાવઁર પ્રાનિન પાેસા॥
અેતે બડ◌़◌ે અપરાધી અઘી કહઁુ, ત કહુ, અંબ! િક મેરાે તૂઁ માેસા।
વારથકાે પરમારથકાે પિરપુરન ભાે, િફિર ઘાિટ ન હાેસા॥
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૧૩૨

સીતાવટ-વણર્ન
જહાઁ બાલમીિક ભઅે બ્યાધત મુિનદુ સાધુ

’મરા મરા’ જપ સખ સિુન િર ષ સાતક ।
સીયકાે િનવાસ, લવ-કુસકાે જનમથલ

તુલસી છુવત છાઁહ તાપ ગરૈ ગાતક॥
બટપમહીપ સરુસિરત સમીપ સાેહૈ,

સીતાબટુ પખેત પનુીત હાેત પાતક ।
બાિરપુર િદગપુર બીચ બલસ ત ભૂ મ,

અંિકત ે નક -ચરન-જલ તક॥
મરકતબરન પરન ,ફલ માિનક-સે
લસૈ જટાજૂટ જનુ ખબેષ હ હૈ।

સષુમાકાે ઢૈ કૈધા સકૃુત-સમુે કૈધા,
સપંદા સકલ મુદ-મંગલકાે ઘ હૈ॥

દેત અ ભમત ે સમેત પ્રી ત સઇેયે
પ્રતી ત માિન તુલસી, બચાિર કાકાે થ હૈ।

સરુસિર િનકટ સહુાવની અવિન સાેહૈ
રામરવિનકાે બટુ ક લ કામત હૈ॥
૧૩૩

દેવધુિન પાસ, મુિનબાસ,ુશ્રીિનવાસુ જહાઁ,

પ્રાકૃતહઁૂ બટ-બૂટ બસત પુરાિર હ।
ેગ-જપ- ગકાે, બરાગકાે પનુીત પીઠુ
રા ગિન પૈ સીિઠ ડીિઠ બાહર િનહાિર હ॥

’આયસ’ુ, ’આદેસ’, ’બાબૂ’ ભલાે-ભલાે ભાવ સ દ
તુલસી બચાિર ેગી કહત પુકાિર હ।

રામ-ભગતનકાે તાૈ કામત ત અિધક,
સયબટુ સયે કરતલ ફલ ચાિર હ॥
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ચત્રકૂટ-વણર્ન

જહાઁ બનુ પાવનાે સહુાવને બહંગ- ગ,
દે ખ અ ત લાગત અનંદુ ખેત-ખૂઁટ-સાે।

૧૩૪

સીતા-રામ-લખન-િનવાસ,ુ બાસુ મુિનનકા,ે
સ દ-સાધ-ુસાધક સબૈ બબેક-બૂટ-સાે॥

ઝરના ઝરત ઝાિર સીતલ પનુીત બાિર,
મંદાિકિન મંજુલ મહેસજટાજૂટ-સાે।

તુલસી રામસાે સનેહુ સાઁચાે ચાિહયે તાૈ,
સઇેયે સનેહસા બ ચત્ર ચત્રકૂટ સાે॥

માેહ-બન-ક લમલ-પલ-પીન િન જય
સાધ-ુગાઇ- બપ્રનકે ભયકાે નવેાિરહૈ।

દ હીહૈ ર ઇ રામ, પાઇ સાે સહાઇ લાલ
લખન સમ થ બીર હેિર-હેિર માિરહૈ॥

માદાિકની મંજુલ કમાન અ સ,બાન જહાઁ
બાિર-ધાર ધીર ધિર સકુર સધુાિરહૈ।

ચત્રકૂટ અચલ અહેિર બૈઠ્યાે ઘાત માનાે
પાતકકે બ્રાત ઘાેર સાવજ સઁઘાિરહૈ॥

લા ગ દવાિર પહાર ઠહી, લહક કિપ લંક જથા ખરખાૈક ।
ચા ચુઆ ચહઁુ આેર ચલ, લપટ-ઝપટ સાે તમીચર તાક॥

૧૩૫

ક્યા કિહ ત મહાસષુમા, ઉપમા તિક તાકત હૈ ક બ કા ક ।
માનાે લસી તુલસી હનુમાન િહઅ જગ ત જરાયક ચાૈક॥

તીથર્રાજ-સષુમા

દેવ કહ અપની-અપના, અવલાેકન તીરથરાજુ ચલાે રે।
દે ખ મટ અપરાધ અગાધ, િનમ જત સાધ-ુસમાજુ ભલાે રે॥
સાેહૈ સતા સતકાે મ લબાે, તુલસી હુલસૈ િહય હેિર હલાેરે।
માનાે હરે ન ચા ચર બગરે સરુધનેુકે ધાૈલ કલાેરે॥
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શ્રીગઙ્ગા-મહા ય

દેવનદ કહઁ ે જન ન િકઅે મનસા, કુલ કાેિટ ઉધારે।
દે ખ ચલે ઝગર સરુનાિર, સરેુસ બનાઇ બમાન સઁવારે॥
પૂ કાે સાજુ બરં ચ રચ તુલસી, જે મહાતમ નિનહારે।
આેકક નીવ પર હિરલાેક બલાેકત ગંગ ! તરંગ તહારે॥

૧૩૬

બ્રહ્મુ ે બ્યાપકુ બેદ કહ, ગમ નાિહ ગરા ગનુ-ગ્યાન-ગનુીકાે।
ે કરતા, ભરતા, હરતા,સરુ-સાહેબુ,સાહેબુ દ ન-દુનીકાે॥

સાેઇ ભયાે દ્રવ પ સહી, ે હૈ નાથુ બરં ચ મહેસ મનુીકા।ે
માિન પ્રતી ત સદા તુલસી જલુ કાહે ન સવેત દેવધનુીકાે॥
બાિર તહારાે િનહાિર મુરાિર ભઅ પરસ પદ પાપુ લહાૈગાે॥
ઈસ હૈ્વ સીસ ધરા પૈ ડરા , પ્રભુક સમતાઁ બડ◌़◌ે દાષે દહાગાે॥
બ બારિહ બાર સર ર ધરા,રઘુબીરકાે હૈ્વ તવ તીર રહાગાે।
ભાગીરથી! બનવા કર ેિર, બહાેિર ન ખાેિર લગૈ સાે કહાગાે॥

૧૩૭

અન્નપૂણાર્-મહા ય

લાલચી લલાત, બલલાત દ્વાર-દ્વાર દ ન,
બદન મલીન, મન મટૈ ના બસરૂના।

તાકત સરાધ, કૈ બબાહ, કૈ ઉછાહ કછૂ,
ડાેલૈ લાેલ બૂઝત સબદ ઢાેલ-તૂરના॥

યાસહઁૂે ન પાવૈ બાિર, ભખૂ ન ચનક ચાિર,
ચાહત અહારન પહાર, દાિર ઘૂર ના।

સાેકકાે અગાર, દુખભાર ભરાે તાૈલા જન
ૈલા દેબી દ્રવૈ ન ભવાની અન્નપરના॥
શકંર- તવન

ભ મ અંગ, મદર્ન અનંગ, સતંત અસગં હર।
સીસ ગંગ, ગિર અધગ, ભષૂન ભજંુગબર॥
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મુંડમાલ, બધુ બાલ ભાલ,ડમ કપાલુ કર।
બબુધ દં-નવકુમુદ-ચદં, સખુકંદ સલૂધર॥
િત્રપુરાિર િત્રલાેચન, િદગ્બસન, બષભાજેન, ભવભયહરન।
કહ તુલ સદાસુ સવેત સલુભ સવ સવ સવ સકંર સરન॥

૧૩૮

ગરલ-અસન િદગબસન બ્યસન ભજંન જનરંજન।
કંુદ-ઇંદુ-કપર્ર-ગાૈર સ ચ્ચદાનંદઘન॥
બકટબેષ, ઉર સષે, સીસ સરુસિરત સહજ સુ ચ।
સવ અકામ અ ભરામધામ િનત રામનામ ચ॥
કંદપર્દપર્ દુગર્મ દમન ઉમારમન ગનુભવન હર।
િત્રપુરાિર! િત્રલાેચન! િત્રગનુપર! િત્રપુરમથન! જય િત્રદસબર॥
અરધ અંગ અંગના, નામુ ેગીસ,ુ ેગપ ત।
બષમ અસન િદગબસન, નામ બ બેસુ બી વગ ત॥
કર કપાલ, સર માલ બ્યાલ, બષ-ભૂ ત- બભષૂન।
નામ સુ દ, અ બ દ, અમર અનવદ્ય, અદૂષન॥
બકરાલ-ભૂત-બેતાલ- પ્રય ભીમ નામ, ભવભયદમન।
સબ ‘ બિધ સમથર્, મિહમા અકથ, તુલ સદાસ-સસંય-સમન॥

૧૩૯

ભૂતનાથ ભયહરન ભીમ ભયભવન ભૂ મધર।
ભાનુમંત ભગવંત ભૂ તભષૂન ભજંુગબર॥
ભવ્ય ભાવબ લભ ભવેસ ભવ-ભાર- બભજંન
ભૂિરભાેગ ભૈરવ કુ ેગગજંન જનરંજન॥
ભારતી-બદન બષ-અદન સવ સ સ-પતંગ-પાવક-નયન।
કહ તુલ સદાસ િકન ભજ સ મન ભદ્રસદન મદર્નમય॥
નાગાે િફરૈ કહૈ માગનાે દે ખ ’ન ખાઁગાે કછૂ’, જિન મા ગયે થાેરાે।
રાઁકિન નાકપ ર ઝ કરૈ તુલસી જગ ે જુર ચક ેરાે॥
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નાક સવંારત આયાે હા નાકિહ, નાિહ િપનાિકિહ નેકુ િનહાેરાે।
બ્રહ્મા કહૈ, ગિર ! સખવાે પ ત રાવરાે, દાિન હૈ બાવરાે ભાેરાે॥
બષુ પાવકુ બ્યાલ કરાલ ગર, સરનાગત તાૈ તહઁુ તાપ ન ડાઢ◌़◌ે॥
ભૂત બેતાલ સખા, ભવ નામુ દલૈ પલમ ભવકે ભય ગાઢ◌़◌ે॥

૧૪૦

તુલસીસુ દિરદુ્ર- સરાેમિન, સાે સુ મર દુખ-દાિરદ હાેિહ ન ઠાઢ◌़◌ે।
ભાનૈમ ભાઁગ,ધતુરાેઈ આઁગન, નાગેકે આગ હ માગને બાઢ◌़◌ે॥
સીસ બસૈ બરદા, બરદાિન, ચઢ ાેબરદા, ધર યાે બરદા હૈ।
ધામ ધતૂરા,ે બભૂ તકાે કૂરાે,િનવાસુ જહાઁ સબ લૈ મરે દાહ॥
બ્યાલી કપાલી હૈ ખ્યાલી, ચહઁૂ િદ સ ભાઁગક ટાિટ હકે પરદા હ।
રાઁક સરાેમિન કાિકિનભાગ બલાેકત લાેકપ કાે કરદા હૈ॥
દાિન ે ચાિર પદારથકાે, િત્રપુરાિર, તહઁૂ પુરમ સર ટ કાે।
ભાેરાે ભલાે, ભલે ભાયકાે ભખૂા,ે ભલાેઈ િકયાે સુ મર તુલસીકાે॥
તા બનુ આસકાે દાસ ભયાે,કબહઁૂ ન મટ ાે લઘુ લાલચુ કાે।
સાધાે કહા કિર સાધન ત, ે પૈ રાધાે નહી ં પ ત પારબતીકાે॥

૧૪૧

ત જરે સબ લાેક બલાેિક તલાેચન સાે બષુ લાેિક લયાે હૈ।
પાન િકયાે બષુ, ભષૂન ભાે, ક નાબ નાલય સાઇઁ-િહયાે હૈ।
મેરાેઇ ફાેિરબે ેગુ કપા , િકધા કછુ કાહઁૂ લખાઇ િદયાે હૈ
કાહે ન કાન કરા બનતી તુલસી ક લકાલ બેહાલ િકયાે હૈ॥
ખાયાે કાલકૂટુ ભયાે અજર અમર તન,ુ

ભવનુ મસાન,ુ ગથ ગાઠર ગરદક ।
ડમ કપાલુ કર,ભષૂન કરાલ બ્યાલ,

બાવરે બડ◌़◌ેક ર ઝ બાહન બરદક॥
તુલસી બસાલ ગાેરે ગાત બલસ ત ભૂ ત,

માનાે િહમ ગિર ચા ચાઁદની સરદક ।
અથર્-ધમર્-કામ-માેચ્છ બસત બલાેકિનમ,

કાસી કરામા ત ેગી ગ ત મરદક॥
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િપગલ જટાકલાપુ માથપેૈ પનુીત આપ,ુ

પાવક નનૈા પ્રતાપ ભ્રપૂર બરત હૈ।
૧૪૨

લાેયન બસાલ લાલ, સાેહૈ બાલચદં્ર ભાલ,
ખંઠ કાલકૂટુ,બ્યાલ-ભષૂન ધરત હૈ॥

સુદંર િદગંબર, બભૂ ત ગાત, ભાઁગ ખાત,
રે ગંી પુર કાલ-કંટક હરત હ।

દેત ન અઘાત ર ઝ, ત પાત આકહીક
ભાેરાનાથ ેગી જબઆૈઢર ઢરત હ॥

દેત સપંદાસમેત શ્રીિનકેત ચકિન,
ભવન બભૂ ત-ભાઁગ, ષભ બહનુ હૈ।

નામ બામદેવ દાિહનાે સદા અસગં રંગ
અ દર્ અંગ અંગના, અનંગકાે મહનુ હૈ॥

તુલસી મહેસકાે પ્રભાવ ભાવહી ં સગુમ
િનગમ-અગમહૂકાે િનબાે ગહનુ હૈ।

ભષે તાૈ ભખારકાે ભયંકર પ સકંર
દયાલ દ નબંધુ દાિન દાિરદદહનુ હૈ॥

૧૪૩

ચાહૈ ન અનંગ- અિર અેકાૈ અંગ માગનેકાે
દેબાેઈ પૈ િનય,ેસભુાવ સ દ બાિન સાે।

બાિર બંુદ ચાિર િત્રપુરાિર પર ડાિરયે તાૈ
દેત ફલ ચાિર, લેત સવેા સાઁચી માિન સાે॥

તુલસી ભરાેસાે ન ભવેસ ભાેરાનાથકાે તાૈ
કાેિટક કલેસ કરાૈ, મરાૈ છાર છાિન સાે।

દાિરદ દમન દૂખ-દાષે દાહ દાવાનલ
દુની ન દયાલ દૂ ે દાિન સલૂપાિન-સાે॥

કાહેકાે અનેક દેવ સવેત ગૈ મસાન
ખાવેત અપાન, સઠ હાેત હિઠ પ્રેત રે।

કાહેકાે ઉપાય કાેિટ કરત,મરત ધાય,
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ચત નરેસ દેસ- દેસકે,અચેત રે
તુલસી પ્રતી ત બનુ ત્યાગૈ ત પ્રયાગ તન,ુ

ધનહીકે હેત દાન દેત કુ ખેત રે।
પાત દ્વૈ ધતૂરેકે દૈ, ભાેર કૈ, ભવેસસા,

સરેુસહૂક સપંદા સભુાયસા ન લેત રે॥
૧૪૪

સ્યંદન,ગયંદ, બા જરા જ,ભલે ભલે ભટ,
ધન-ધામ-િનકર કરિનહઁૂ ન પજૈૂ ક્વૈ।

બિનતા બનીત, પૂત ફાવન સાેહાવન,આૈ
બનય બબેક, બદ્યા સભુગ સર ર વૈ॥

ઇહાઁ અૈસાે સખુ,પરલાેક સવલાેક આેક,
કાે ફલ તુલસી સાે સનુાૈ સાવધાન હૈ્વ।

ન, બનુ ન, કૈ િરસાન, કે લ કબહઁુક
સવિહ ચઢ◌़◌ાઅે હૈ્વહ બેલકે પતાવૈા દ્વ॥ૈ

ર ત-સી રવિન, સધુમખેલા અવિન પ ત
આૈિનપ અનેક ઠાઢ◌़◌ે હાથ ેિર હાિર કૈ।

સપંદા-સમાજ દે ખ લાજ સરુરાજહૂક
સખુ સબ બિધ બિધ દ હ, સવાઁિર કૈ॥

ઇહાઁ અૈસાે સખુ, સરુલાેક સરુનાથપદ,
કાે ફલ તુલસી સાે કહૈગાે બચાિર કૈ।

આકકે પતાૈઆ ચાિર ફૂલ કૈ ધતૂરેકે દ્વૈ
દ હ હૈ્વહ બારક પુરાિરપર ડાિરકૈ॥

૧૪૫

દેવસિર સવેા બામદેવ ગાઉઁ રાવરેહી ં
નામ રામહીકે મા ગ ઉદર ભરત હા।

દ બે ેગ તુલસી ન લેત કાહૂકાે કછુક,
લખી ન ભલાઈ ભાલ, પાેચ ન કરત હા॥

અેતે પર હઁૂ ે કાેઊ રાવરાે હૈ્વ ેર કરૈ,
તાકાે ેર, દેવ! દ ન દ્વાર ગુદરત હા।

76 sanskritdocuments.org



ગાે વામી તુલસીદાસ કૃત કિવતાવલી

પાઇ કૈ ઉરાહનાે ઉરાહનાે ન દ ે માેિહ ,

કાલકલા કાસીનાથ કહ િનબરત હા
ચેરાે રામરાઇકાે, સજુસ સિુન તેરાે, હર!

પાઇ તર આઇ રહ્યા સરુસિરતીર હા।
૧૪૬

બામદેવ! રામકાે સભુાવ-સીલ િનયત
નાતાે નેહ િનયત રઘુબીર ભીર હા॥

અિધભૂત બેદન બષમ હાેત,ભૂતનાથ
તુલસી બકલ, પાિહ!પચત કુપીર હા।

માિરયે તાૈ અનાયાસ કાસીબાસ ખાસ ફલ,
જ્યાઇયે તાૈ કૃપા કિર િન જસર ર હા॥

બેક ન લાલસા, દયાલ મહાદેવ! માેિહ,
માલુમ હૈ તાેિહ, મિરબેઈકાે રહતુ હા।

કામિરપુ ! રામકે ગુલામિનકાે કામત !

અવલંબ જગદંબ સિહત ચહતુ હા॥
રાેગ ભયાે ભૂત-સાે, કુસતૂ ભયાે તુલસીકાે,

ભૂતનાથ, પાિહ! પદપંકજ ગહતુ હા।
જ્યાઇયે તાૈ નક રમન-જન િન જયઁ

માિરયે તાૈ માગી મીચૂ સિૂધયૈ કહતુ હા॥
૧૪૭

ભૂતભવ! ભવત િપસાચ -ભૂત- પ્રેત - પ્રય,
આપનાે સમાજ સવઆપુ નીક િનય।ે

નાના બેષ, બાહન, બભષૂન,બસન, બાસ,
ખાન -પાન,બ લ-પૂ બિધકાે બખાિનયે॥

રામકે ગુલામિનક ર ત, પ્રી ત સધૂી સબ,
સબસા સનેહ, સબહીકાે સનમાિનય।ે

તુલસીક સધુરૈ સધુારે ભૂતનાથહીકે
મેરે માય બાપ ગુ સકંર-ભવાિનયે॥
કાશીમ મહામાર
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ગાૈર નાથ, ભાેરાનાથ, ભવત ભવાનીનાથ।
બ વનાથપુર િફર આન ક લકાલક ।

સકંર-સે નર, ગિર -સી નાર ં કાસીબાસી,
બેદ કહી, સહી સ સસખેર કૃપાલક॥

છમખુ-ગનેસ ત મહેસકે િપયારે લાેગ
બકલ બલાેિકયત, નગર બહાલક ।
૧૪૮

પુર -સરુબે લ કે લ કાટત િકરાત ક લ
િનઠુર િનહાિરયે ઉઘાિર ડીિઠ ભાલક॥

ઠાકુર મહેસ ઠકુરાઇિન ઉમા-સી જહાઁ,
લાેક-બેદહઁૂ બિદત મિહમા ઠહરક ।

ભટ દ્રગન, પૂત ગનપ ત-સનેાપ ત,
ક લકાલક કુચાલ કાહૂ તાૈ ન હરક॥

બીસી ં બ વનાથક બષાદ બડ◌़◌ાે બારાનસી,ં
બૂ ઝઅે ન અૈસી ગ ત સકંર-સહરક ।

કૈસે કહૈ તુલસી ષાસરુકે બરદાિન
બાિન િન સધુા ત જ પીવિન જહરક॥
૨

લાેક-બેદહઁૂ બિદત બારાનસીક બડ◌़◌ાઈ
બાસી નર નાિર ઈસ-અં બકા-સ પ હ।

૧૪૯

કાલનાથ કાેતવાલ દંડકાિર દંડપાિન,
સભાસદ ગનપ-સે અ મત અનપૂ હ॥

તહાઊઁ કુચા લ ક લકાલક કુર ત, કૈધા
નત ન મૂઢ◌़ ઇહાઁ ભૂતનાથ ભપૂ હ।

ફલ ફૂલ ફૈલ ખલલ, સીદૈ સાધુ પલ-પલ
ખાતી દ પમા લકા, ઠઠાઇયત સપૂ હ॥

પંચકાેસ પુ યકાેસ વારથ-પરમારથકાે
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િન આપુ આપને સપુાસ બાસ િદયાે હૈ।
નીચ નર-નાિર ન સઁભાિર સકે આદર,

લહત ફલ કાદર બચાિર ે ન િકયાે હૈ॥
બાર બારાનસી બનુ કહે ચક્રપાિન ચક્ર,

માિન િહતહાિન સાે મુરાિર મન ભયાે હૈ।
રાેસમ ભરાેસાે અેક આસતુાેસ કિહ ત

બકલ બલાેિક લાેક કાલકૂટ િપયાે હૈ॥
૧૫૦

રચત બરં ચ, હિર પાલત, હરત હર
તેરે હી ં પ્રસાદ અગ- જગ-પા લકે।

તાેિહમ બકાસ બ વ ,તાેિહમ બલાસ સબ,
તાેિહમ સમાત, માતુ ભૂ મધરબા લકે॥

દ જે અવલંબ જગદંબ ! ન બલંબ ક જૈ,

ક નાતરંગ ગની કૃપા-તરંગ-મા લકે।
રાષે મહામાર , પિરતાષે મહતાર દુની

દે ખયે દુખાર , મુિન-માનસ-મરા લકે॥
િનપટ બસરેે અઘઆૈગનુ ઘનેરે,નર-
નાિરઊ અનેરે જગદંબ! ચેર -ચેરે હ।

દાિરદ-દુખાર દે બ ભૂસરુ ભખાર -ભી
લાેબ માેહ કામ કાેહ ક લમલ ઘેરે હ॥

લાેકર ત રાખી રામ, સા ખ બામદેવ િન
જનક બન ત માિન માતુ ! કિહ મેરે હ।

મહામાર મહેસાિન! મિહમાક ખાિન, માેદ-
મંગલક રા સ, દાસ કાસીબાસી તેરે હ॥
૧૫૧

લાેગિનક પાપ કૈધા, સ દ-સરુ-સાપ કૈધા,
કાલક પ્રતાપ કાસી તહઁૂ તાપ તઈ હૈ।

ઊઁચ,ેનીચે,બીચકે,ધિનક,રંક, રા ,રાય
હઠિન બ ઇ કિર ડીિઠ પીિઠ દઈ હૈ॥
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દેવતા િનહાેરે, મહામાિર હ સા કર ેરે,
ભાેરાનાથ િન ભાેરે આપની-સી ઠઈ હૈ।

ક નાિનધાન હનુમાન બીર બલવાન !

જસરા સ જહાઁ-તહાઁ તહી ં લૂિટ લઈ હૈ॥
સકંર-સહર સર, નરનાિર બાિરચર

બકલ, સકલ, મહામાર મા ભઈ હૈ।
ઉછરત ઉતરાત હહરાત મિર ત,
ભભિર ભગાત જલ-થલ મીચુમઈ હૈ॥

દેવ ન દયાલ, મિહપાલ ન કૃપાલ ચત,
બારાનસી ં બાઢ ત અની ત િનત નઈ હૈ ।
૧૫૨

પાિહ રઘુરાજ ! પાિહ કિપરાજ રામદૂત !

રામહૂક બગર તુહી ં સધુાિર લઈ હૈ॥
અેક તૈ કરાલ ક લકાલ સલૂ-મૂલ, તામ
કાેઢ◌़મક ખાજુ-સી સનીચર હૈ મીનક ।

બેદ -ધમર્ દૂિર ગઅે,ભૂ મ ચાેર ભપૂ ભઅે,
સાધુ સીદ્યમાન િન ર ત પાપ પીનક॥

દૂબરેકાે દૂસરાે ન દ્વાર, રામ દયાધામ!
રાવર અૈ ગ ત બલ- બભવ બહીન ક ।

લાગૈગી પૈ લાજ વા બરાજમાન બ દિહ,
મહારાજ !આજુ ન દેત દાિદ દ નક॥
િવિવધ

રામનામ માત-ુિપત,ુ વા મ સમરથ, િહતુ,
આસ રામનામક , ભરાેસાે રામનામકા।ે

૧૫૩

પ્રેમ રામનામહીસા, નેમ રામનામહીકાે,
ના નામ મરમ પદ દાિહનાે ન બામકાે॥

વારથ સકલ પરમારથકાે રામનામ,
રામનામ હીન તુલસી ન કાહૂ કામકાે।
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રામક સપથ, સરબસ મેર રામનામ,
કામધને-ુકામત માેસે છ ન છામકાે॥

મારગ માિર,મહીસરુ માિર, કુમારગ કાેિટકકૈ ધન લીયાે।
સકંરકાપેસા પાપકાે દામ પિર ચ્છત િહગાે િર કૈ હીયાે॥
કાસીમ કંટક જેતે ભયે તે ગે પાઇ અઘાઇ કૈ આપનાે ક યાે।
આજુ િક કા લ પરા િક નરા જડ િહગે ચાિટ િદવાર કાે દ યાે॥
કંુકુમ -રંગ સઅંુગ જતાે, મખુચંદસાે ચદંસા હાેડ◌़ પર હૈ।
બાેલત બાેલ સ દ ચવુૈ, અવલાેકત સાેચ- બષાદ હર હૈ॥
ગાૈર િક ગંગ બહં ગિનબેષ, િક મંજુલ મૂર ત માેદભર હૈ।
પે ખ સપ્રેમ પયાન સમૈ સબ સાેચ- બમાેચન છેમકર હૈ॥

૧૫૪

મંગલક રા સ, પરમારથક ખાિન િન
બર ચ બનાઈ બિધ, કેસવ બસાઈ હૈ।

પ્રલયહઁૂ કાલ રાખી સલૂપાિન સલૂપર,
મીચુબસ નીચ સાેઊ ચાહત ખસાઈ હૈ॥

છાિડ છ તપાલ ે પર છત ભઅે કૃપાલ,
ભલાે િકયાે ખલકાે, િનકાઈ સાે નસાઈ હૈ।

પાિહ હનુમાન! ક નાિનધાન રામ પાિહ!
કાસી-કામધનેુ ક લ કુહત કસાઈ હૈ॥

બરચી બરંચક , બસ ત બી વનાતક ે,
પ્રાનહૂ ત યાર પુર કેસવ કૃપાલક ।
ે ત પ લગમઈ અગિનત લગમયી
માેચ્છ બતરિન, બદરિન જગ લક॥

દેબી-દેવ-દેવસિર- સ દ-મુિનબર-બાસ
લાપે ત- બલાેકત કુ લિપ ભાડે ભાલક ।

હા હા કરે તુલસી, દયાિનધાન રામ ! અૈસી
કાસીક કદથર્ના કરાલ ક લકાલક॥
૧૫૫

આશ્રમ-બરન ક લ બબસ બકલ ભઅે
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ગાે વામી તુલસીદાસ કૃત કિવતાવલી

િનજ-િનજ મર દ માેટર -સી ડાર દ ।
સકંર સરાષે મહામાિરહીત િનયત,

સાિહબ સરાષે દુની-િદન-િદન દારદ॥
નાિર-નર આરત પુકારત, સનુૈ ન કાેઊ,

કાહઁૂ દેવતિન મ લ માેટ મૂિઠ માિર દ ।
તુલસી સભીતપાલ સુ મર કૃપાલરામ

સમય સકુ ના સરાિહ સનકાર દ॥
(ઇ ત ઉત્તરકા ડ)

gosvaamii tulasiidaasa kRita kavitavali
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