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Shri Ram Charit Manas

શ્રી રામ ચિરત માનસ

॥ શ્રી ગણેશાય નમઃ॥
શ્રી નક વ લભાે િવજયતે
શ્રી રામચિરત માનસ
પ્રથમ સાપેાન
(બાલકા ડ)
શ્લાેક

વણાર્નામથર્સઘંાનાં રસાનાં છ દસામિપ।
મઙ્ગલાનાં ચ કત્તાર્રાૈ વ દે વાણીિવનાયકાૈ॥ ૧॥
ભવાનીશઙ્કરાૈ વ દે શ્રદ્ધાિવશ્વાસ િપણાૈ।
યા યાં િવના ન પ ય ત સદ્ધાઃ વા તઃસ્થમીશ્વરમ્॥ ૨॥
વ દે બાેધમયં િનતં્ય ગુ ં શઙ્કર િપણમ।્
યમા શ્રતાે િહ વક્રાેઽિપ ચ દ્રઃ સવર્ત્ર વ દ્યતે॥ ૩॥
સીતારામગુણગ્રામપુ યાર યિવહાિરણાૈ।
વ દે િવશદુ્ધિવજ્ઞાનાૈ કબીશ્વરકપીશ્વરાૈ॥ ૪॥
ઉદ્ભવ સ્થ તસહંારકાિરણી ં ક્લેશહાિરણીમ્।
સવર્શ્રેયસ્કર ં સીતાં નતાેઽહં રામવ લભામ્॥ ૫॥
યન્માયાવશવ ત િવશ્વમ ખલં બ્રહ્માિદદેવાસરુા
ય સ વાદ ષવૈ ભા ત સકલં ર ૈ યથાહેભ્રર્મઃ।
ય પાદ લવમેકમવે િહ ભવા ભાેધે તતીષાર્વતાં
વ દેઽહં તમશષેકારણપરં રામાખ્યમીશં હિરમ્॥ ૬॥
નાનાપુરાણિનગમાગમસ મતં યદ્
રામાયણે િનગિદતં ક્વ ચદ યતાેઽિપ।
વા તઃસખુાય તુલસી રઘનુાથગાથા-
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શ્રી રામ ચિરત માનસ

ભાષાિનબ ધમ તમ જુલમાતનાે ત॥ ૭॥
સાે. ે સુ મરત સિધ હાેઇ ગન નાયક કિરબર બદન।

કરઉ અનુગ્રહ સાેઇ બુ દ્ધ રા સ સભુ ગનુ સદન॥ ૧॥
મૂક હાેઇ બાચાલ પંગુ ચઢઇ ગિરબર ગહન।
સુ કૃપાઁ સાે દયાલ દ્રવઉ સકલ ક લ મલ દહન॥ ૨॥

નીલ સરાે હ સ્યામ ત ન અ ન બાિરજ નયન।
કરઉ સાે મમ ઉર ધામ સદા છ રસાગર સયન॥ ૩॥
કંુદ ઇંદુ સમ દેહ ઉમા રમન ક ના અયન।
િહ દ ન પર નેહ કરઉ કૃપા મદર્ન મયન॥ ૪॥

બંદઉ ગુ પદ કંજ કૃપા સધુ નર પ હિર।
મહામાેહ તમ પુજં સુ બચન ર બ કર િનકર॥ ૫॥

બંદઉ ગુ પદ પદુમ પરાગા। સુ ચ સબુાસ સરસ અનુરાગા॥
અ મય મૂિરમય ચૂરન ચા । સમન સકલ ભવ જ પિરવા ॥
સકૃુ ત સભંુ તન બમલ બભૂતી। મંજુલ મંગલ માેદ પ્રસતૂી॥
જન મન મંજુ મુકુર મલ હરની। િકઅ તલક ગનુ ગન બસ કરની॥
શ્રીગુર પદ નખ મિન ગન ેતી। સુ મરત િદબ્ય દ્ર ૃ ષ્ટ િહયઁ હાેતી॥
દલન માેહ તમ સાે સપ્રકાસ।ૂ બડ◌़◌ે ભાગ ઉરઆવઇ સૂ॥
ઉઘરિહ બમલ બલાેચન હી કે। મટિહ દાષે દુખ ભવ રજની કે॥
સઝૂિહ રામ ચિરત મિન માિનક। ગપુુત પ્રગટ જહઁ ે જેિહ ખાિનક॥
દાે. જથા સઅુંજન અં જ દગૃ સાધક સદ્ધ સુ ન।

કાૈતુક દેખત સલૈ બન ભૂતલ ભૂિર િનધાન॥ ૧॥
ગુ પદ રજ દુ મંજુલ અંજન। નયન અ મઅ દગૃ દાષે બભજંન॥
તેિહ કિર બમલ બબેક બલાેચન। બરનઉઁ રામ ચિરત ભવ માેચન॥
બંદઉઁ પ્રથમ મહીસરુ ચરના। માેહ જિનત સસંય સબ હરના॥
સજુન સમાજ સકલ ગનુ ખાની। કરઉઁ પ્રનામ સપ્રેમ સબુાની॥
સાધુ ચિરત સભુ ચિરત કપાસ।ૂ િનરસ બસદ ગનુમય ફલ સૂ॥
ે સિહ દુખ પર છદ્ર દુરાવા। બંદનીય જેિહ જગ જસ પાવા॥

મુદ મંગલમય સતં સમાજૂ। ે જગ જંગમ તીરથરાજૂ॥
રામ ભ ક્ત જહઁ સરુસિર ધારા। સરસઇ બ્રહ્મ બચાર પ્રચારા॥
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બિધ િનષેધમય ક લ મલ હરની। કરમ કથા ર બનંદિન બરની॥
હિર હર કથા બરાજ ત બેની। સનુત સકલ મુદ મંગલ દેની॥
બટુ બ વાસ અચલ િનજ ધરમા। તીરથરાજ સમાજ સકુરમા॥
સબિહ સલુભ સબ િદન સબ દેસા। સવેત સાદર સમન કલેસા॥
અકથ અલાૈિકક તીરથરાઊ। દેઇ સદ્ય ફલ પ્રગટ પ્રભાઊ॥
દાે. સિુન સમુઝિહ જન મુિદત મન મ જિહ અ ત અનુરાગ।

લહિહ ચાિર ફલ અછત તનુ સાધુ સમાજ પ્રયાગ॥ ૨॥
મ જન ફલ પે ખઅ તતકાલા। કાક હાેિહ િપક બકઉ મરાલા॥
સિુન આચરજ કરૈ જિન કાેઈ। સતસગં ત મિહમા નિહ ગાેઈ॥
બાલમીક નારદ ઘટ નેી। િનજ િનજ મખુિન કહી િનજ હાનેી॥
જલચર થલચર નભચર નાના। જે જડ◌़ ચેતન વ જહાના॥
મ ત ક ર ત ગ ત ભૂ ત ભલાઈ। જબ જેિહ જતન જહાઁ જેિહ પાઈ॥
સાે નબ સતસગં પ્રભાઊ। લાેકહઁુ બેદ ન આન ઉપાઊ॥
બનુ સતસગં બબેક ન હાેઈ। રામ કૃપા બનુ સલુભ ન સાેઈ॥
સતસગંત મુદ મંગલ મૂલા। સાેઇ ફલ સિધ સબ સાધન ફૂલા॥
સઠ સધુરિહ સતસગં ત પાઈ। પારસ પરસ કુધાત સહુાઈ॥
બિધ બસ સજુન કુસગંત પરહી।ં ફિન મિન સમ િનજ ગનુ અનુસરહી ં॥
બિધ હિર હર ક બ કાે બદ બાની। કહત સાધુ મિહમા સકુચાની॥
સાે માે સન કિહ ત ન કૈસ। સાક બિનક મિન ગનુ ગન જૈસ॥
દાે. બંદઉઁ સતં સમાન ચત િહત અનિહત નિહ કાેઇ।

અંજ લ ગત સભુ સમુન જ મ સમ સગંુધ કર દાેઇ॥ ૩(ક)॥
સતં સરલ ચત જગત િહત િન સભુાઉ સનેહુ।
બાલ બનય સિુન કિર કૃપા રામ ચરન ર ત દેહુ॥ ૩(ખ)॥

બહુિર બંિદ ખલ ગન સ તભાઅ। જે બનુ કાજ દાિહનેહુ બાઅ॥
પર િહત હાિન લાભ જ હ કેર। ઉજર હરષ બષાદ બસરે॥
હિર હર જસ રાકેસ રાહુ સ।ે પર અકાજ ભટ સહસબાહુ સે॥
જે પર દાષે લખિહ સહસાખી। પર િહત ઘ્ ત જ હ કે મન માખી॥
તજે કૃસાનુ રાષે મિહષેસા। અઘ અવગનુ ધન ધની ધનેસા॥
ઉદય કેત સમ િહત સબહી કે। કંુભકરન સમ સાવેત નીકે॥
પર અકાજુ લ ગ તનુ પિરહરહી।ં જ મ િહમ ઉપલ કૃષી દ લ ગરહી ં॥
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બંદઉઁ ખલ જસ સષે સરાષેા। સહસ બદન બરનઇ પર દાષેા॥
પુિન પ્રનવઉઁ થુરાજ સમાના। પર અઘ સનુઇ સહસ દસ કાના॥
બહુિર સક્ર સમ બનવઉઁ તેહી। સતંત સરુાનીક િહત જેહી॥
બચન બજ્ર જેિહ સદા િપઆરા। સહસ નયન પર દાષે િનહારા॥
દાે. ઉદાસીન અિર મીત િહત સનુત જરિહ ખલ ર ત।

િન પાિન જુગ ેિર જન બનતી કરઇ સપ્રી ત॥ ૪॥
મ અપની િદ સ ક હ િનહાેરા। ત હ િનજઆેર ન લાઉબ ભાેરા॥
બાયસ પ લઅિહ અ ત અનુરાગા। હાેિહ િનરા મષ કબહઁુ િક કાગા॥
બંદઉઁ સતં અસ જન ચરના। દુખપ્રદ ઉભય બીચ કછુ બરના॥
બછુરત અેક પ્રાન હિર લેહી।ં મલત અેક દુખ દા ન દેહી ં॥
ઉપજિહ અેક સગં જગ માહી।ં જલજ ક જ મ ગનુ બલગાહી ં॥
સધુા સરુા સમ સાધૂ અસાધૂ। જનક અેક જગ જલિધ અગાધૂ॥
ભલ અનભલ િનજ િનજ કરતૂતી। લહત સજુસ અપલાેક બભૂતી॥
સધુા સધુાકર સરુસિર સાધ।ૂ ગરલ અનલ ક લમલ સિર બ્યાધૂ॥
ગનુ અવગનુ નત સબ કાેઈ। ે જેિહ ભાવ નીક તેિહ સાેઈ॥
દાે. ભલાે ભલાઇિહ પૈ લહઇ લહઇ િનચાઇિહ નીચુ।

સધુા સરાિહઅ અમરતાઁ ગરલ સરાિહઅ મીચુ॥ ૫॥
ખલ અઘ અગનુ સાધૂ ગનુ ગાહા। ઉભય અપાર ઉદિધ અવગાહા॥
તેિહ ત કછુ ગનુ દાષે બખાને। સગં્રહ ત્યાગ ન બનુ પિહચાને॥
ભલેઉ પાેચ સબ બિધ ઉપ અ।ે ગિન ગનુ દાષે બેદ બલગાઅે॥
કહિહ બેદ ઇ તહાસ પુરાના। બિધ પ્રપંચુ ગનુ અવગનુ સાના॥
દુખ સખુ પાપ પુ ય િદન રાતી। સાધુ અસાધુ સુ ત કુ તી॥
દાનવ દેવ ઊઁચ અ નીચૂ। અ મઅ સુ વનુ માહુ મીચૂ॥
માયા બ્રહ્મ વ જગદ સા। લ ચ્છ અલ ચ્છ રંક અવનીસા॥
કાસી મગ સરુસિર ક્રમનાસા। મ મારવ મિહદેવ ગવાસા॥
સરગ નરક અનુરાગ બરાગા। િનગમાગમ ગનુ દાષે બભાગા॥
દાે. જડ◌़ ચેતન ગનુ દાષેમય બ વ ક હ કરતાર।

સતં હંસ ગનુ ગહિહ પય પિરહિર બાિર બકાર॥ ૬॥
અસ બબેક જબ દેઇ બધાતા। તબ ત જ દાષે ગનુિહ મનુ રાતા॥
કાલ સભુાઉ કરમ બિરઆઈ। ભલેઉ પ્રકૃ ત બસ ચુકઇ ભલાઈ॥
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સાે સધુાિર હિરજન જ મ લેહી।ં દ લ દુખ દાષે બમલ જસુ દેહી ં॥
ખલઉ કરિહ ભલ પાઇ સસુગંૂ। મટઇ ન મ લન સભુાઉ અભંગૂ॥
લ ખ સબેુષ જગ બંચક જેઊ। બેષ પ્રતાપ પૂ જઅિહ તેઊ॥
ઉધરિહ અંત ન હાેઇ િનબાહૂ। કાલને મ જ મ રાવન રાહૂ॥
િકઅેહઁુ કુબેષ સાધુ સનમાન।ૂ જ મ જગ મવંત હનુમાનૂ॥
હાિન કુસગં સસુગં ત લાહૂ। લાેકહઁુ બેદ બિદત સબ કાહૂ॥
ગગન ચઢ◌़ઇ રજ પવન પ્રસગંા। ક ચિહ મલઇ નીચ જલ સગંા॥
સાધુ અસાધુ સદન સકુ સાર ।ં સુ મરિહ રામ દેિહ ગિન ગાર ॥
ધૂમ કુસગં ત કાિરખ હાેઈ। લ ખઅ પુરાન મંજુ મ સ સાેઈ॥
સાેઇ જલ અનલ અિનલ સઘંાતા। હાેઇ જલદ જગ વન દાતા॥
દાે. ગ્રહ ભષેજ જલ પવન પટ પાઇ કુ ેગ સુ ેગ।

હાેિહ કુબ તુ સબુ તુ જગ લખિહ સલુચ્છન લાેગ॥ ૭(ક)॥
સમ પ્રકાસ તમ પાખ દુહઁુ નામ ભેદ બિધ ક હ।
સ સ સાષેક પાષેક સમુ ઝ જગ જસ અપજસ દ હ॥ ૭(ખ)॥
જડ◌़ ચેતન જગ વ જત સકલ રામમય િન।
બંદઉઁ સબ કે પદ કમલ સદા ેિર જુગ પાિન॥ ૭(ગ)॥
દેવ દનજુ નર નાગ ખગ પ્રેત િપતર ગંધબર્।
બંદઉઁ િકનર રજિનચર કૃપા કરહુ અબ સબર્॥ ૭(ઘ)॥

આકર ચાિર લાખ ચાૈરાસી। ત વ જલ થલ નભ બાસી॥
સીય રામમય સબ જગ ની। કરઉઁ પ્રનામ ેિર જુગ પાની॥
િન કૃપાકર િકકર માેહૂ। સબ મ લ કરહુ છાડ◌़િ◌ છલ છાેહૂ॥

િનજ બુિધ બલ ભરાેસ માેિહ નાહી।ં તાત બનય કરઉઁ સબ પાહી॥
કરન ચહઉઁ રઘપુ ત ગનુ ગાહા। લઘુ મ ત માેિર ચિરત અવગાહા॥
સઝૂ ન અેકઉ અંગ ઉપાઊ। મન મ ત રંક મનાેરથ રાઊ॥
મ ત અ ત નીચ ઊઁ ચ ચઆછ । ચિહઅ અ મઅ જગ જુરઇ ન છાછ ॥
છ મહિહ સ જન માેિર િઢઠાઈ। સિુનહિહ બાલબચન મન લાઈ॥
ૈ બાલક કહ તાેતિર બાતા। સનુિહ મુિદત મન િપતુ અ માતા॥

હઁ સહિહ કૂર કુિટલ કુ બચાર । જે પર દૂષન ભષૂનધાર ॥
િનજ કિવત કેિહ લાગ ન નીકા। સરસ હાેઉ અથવા અ ત ફ કા॥
જે પર ભિન ત સનુત હરષાહી। તે બર પુ ષ બહુત જગ નાહી ં॥
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જગ બહુ નર સર સિર સમ ભાઈ। જે િનજ બાઢ◌़િ◌ બઢ◌़િહ જલ પાઈ॥
સ જન સકૃત સધુ સમ કાેઈ। દે ખ પૂર બધુ બાઢ◌़ઇ ેઈ॥
દાે. ભાગ છાેટ અ ભલાષુ બડ◌़ કરઉઁ અેક બ વાસ।

પૈહિહ સખુ સિુન સજુન સબ ખલ કરહિહ ઉપહાસ॥ ૮॥
ખલ પિરહાસ હાેઇ િહત માેરા। કાક કહિહ કલકંઠ કઠાેરા॥
હંસિહ બક દાદુર ચાતકહી। હઁસિહ મ લન ખલ બમલ બતકહી॥
ક બત ર સક ન રામ પદ નેહૂ। ત હ કહઁ સખુદ હાસ રસ અેહૂ॥
ભાષા ભિન ત ભાેિર મ ત માેર । હઁ સબે ેગ હઁસ નિહ ખાેર ॥
પ્રભુ પદ પ્રી ત ન સામુ ઝ નીક । ત હિહ કથા સિુન લાગિહ ફ ક ॥
હિર હર પદ ર ત મ ત ન કુતરક । ત હ કહઁુ મધુર કથા રઘવુર ક ॥
રામ ભગ ત ભૂ ષત જયઁ ની। સિુનહિહ સજુન સરાિહ સબુાની॥
ક બ ન હાેઉઁ નિહ બચન પ્રબીન।ૂ સકલ કલા સબ બદ્યા હીનૂ॥
આખર અરથ અલંકૃ ત નાના। છંદ પ્રબંધ અનેક બધાના॥
ભાવ ભેદ રસ ભેદ અપારા। ક બત દાષે ગનુ બ બધ પ્રકારા॥
ક બત બબેક અેક નિહ માેર। સત્ય કહઉઁ લ ખ કાગદ કાેરે॥
દાે. ભિન ત માેિર સબ ગનુ રિહત બ વ બિદત ગનુ અેક।

સાે બચાિર સિુનહિહ સમુ ત જ હ ક બમલ બવેક॥ ૯॥
અેિહ મહઁ રઘપુ ત નામ ઉદારા। અ ત પાવન પુરાન શ્રુ ત સારા॥
મંગલ ભવન અમંગલ હાર । ઉમા સિહત જેિહ જપત પુરાર ॥
ભિન ત બ ચત્ર સકુ બ કૃત ેઊ। રામ નામ બનુ સાેહ ન સાેઊ॥
બધુબદની સબ ભાઁ ત સઁવાર । સાને ન બસન બના બર નાર ॥
સબ ગનુ રિહત કુક બ કૃત બાની। રામ નામ જસ અંિકત ની॥
સાદર કહિહ સનુિહ બુધ તાહી। મધુકર સિરસ સતં ગનુગ્રાહી॥
જદિપ ક બત રસ અેકઉ નાહી। રામ પ્રતાપ પ્રકટ અેિહ માહી ં॥
સાેઇ ભરાેસ માેર મનઆવા। કેિહ ન સસુગં બડ પનુ પાવા॥
ધૂમઉ તજઇ સહજ ક આઈ। અગ પ્રસગં સગંુધ બસાઈ॥
ભિન ત ભદેસ બ તુ ભ લ બરની। રામ કથા જગ મંગલ કરની॥
છં. મંગલ કરિન ક લ મલ હરિન તુલસી કથા રઘનુાથ ક ॥

ગ ત કૂર ક બતા સિરત ક જ્યા સિરત પાવન પાથ ક ॥
પ્રભુ સજુસ સગં ત ભિન ત ભ લ હાેઇિહ સજુન મન ભાવની॥
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ભવ અંગ ભૂ ત મસાન ક સુ મરત સહુાવિન પાવની॥
દાે. પ્રય લા ગિહ અ ત સબિહ મમ ભિન ત રામ જસ સગં।

દા બચા િક કરઇ કાેઉ બંિદઅ મલય પ્રસગં॥ ૧૦(ક)॥
સ્યામ સરુ ભ પય બસદ અ ત ગનુદ કરિહ સબ પાન।
ગરા ગ્રા ય સય રામ જસ ગાવિહ સનુિહ સુ ન॥ ૧૦(ખ)॥

મિન માિનક મુકુતા છ બ જૈસી। અિહ ગિર ગજ સર સાેહ ન તૈસી॥
પ િકર ટ ત ની તનુ પાઈ। લહિહ સકલ સાેભા અિધકાઈ॥
તૈસિેહ સકુ બ ક બત બુધ કહહી।ં ઉપજિહ અનત અનત છ બ લહહી ં॥
ભગ ત હેતુ બિધ ભવન બહાઈ। સુ મરત સારદ આવ ત ધાઈ॥
રામ ચિરત સર બનુ અ હવાઅ। સાે શ્રમ ઇ ન કાેિટ ઉપાઅ॥
ક બ કાે બદ અસ હૃદયઁ બચાર । ગાવિહ હિર જસ ક લ મલ હાર ॥
ક હ પ્રાકૃત જન ગનુ ગાના। સર ધુિન ગરા લગત પ છતાના॥
હૃદય સધુ મ ત સીપ સમાના। વા ત સારદા કહિહ સુ ના॥
બરષઇ બર બાિર બચા । હાેિહ ક બત મુકુતામિન ચા ॥

દાે. જુગુ ત બેિધ પુિન પાેિહઅિહ રામચિરત બર તાગ।
પિહરિહ સ જન બમલ ઉર સાેભા અ ત અનુરાગ॥ ૧૧॥

જે જનમે ક લકાલ કરાલા। કરતબ બાયસ બેષ મરાલા॥
ચલત કુપંથ બેદ મગ છાઁડ◌़◌ે। કપટ કલવેર ક લ મલ ભાઁડ◌़◌॥
બંચક ભગત કહાઇ રામ કે। િકકર કંચન કાેહ કામ કે॥
ત હ મહઁ પ્રથમ રેખ જગ માેર । ધીગં ધરમ વજ ધંધક ધાેર ॥
અપને અવગનુ સબ કહઊઁ। બાઢ◌़ઇ કથા પાર નિહ લહઊઁ॥

તાતે મ અ ત અલપ બખાને। થાેરે મહઁુ િનહિહ સયાને॥
સમુ ઝ બ બિધ બિધ બનતી માેર । કાેઉ ન કથા સિુન દેઇિહ ખાેર ॥
અેતેહુ પર કિરહિહ જે અસકંા। માેિહ તે અિધક તે જડ◌़ મ ત રંકા॥
ક બ ન હાેઉઁ નિહ ચતુર કહાવઉઁ। મ ત અનુ પ રામ ગનુ ગાવઉઁ॥
કહઁ રઘપુ ત કે ચિરત અપારા। કહઁ મ ત માેિર િનરત સસંારા॥
જેિહ મા ત ગિર મે ઉડ◌़◌ાહી।ં કહહુ તૂલ કેિહ લખેે માહી ં॥
સમુઝત અ મત રામ પ્રભુતાઈ। કરત કથા મન અ ત કદરાઈ॥
દાે. સારદ સસે મહેસ બિધ આગમ િનગમ પુરાન।

ને ત ને ત કિહ સુ ગનુ કરિહ િનરંતર ગાન॥ ૧૨॥
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સબ નત પ્રભુ પ્રભુતા સાેઈ। તદિપ કહ બનુ રહા ન કાેઈ॥
તહાઁ બેદ અસ કારન રાખા। ભજન પ્રભાઉ ભાઁ ત બહુ ભાષા॥
અેક અનીહ અ પ અનામા। અજ સ ચ્ચદાનંદ પર ધામા॥
બ્યાપક બ વ પ ભગવાના। તેિહ ધિર દેહ ચિરત કૃત નાના॥
સાે કેવલ ભગતન િહત લાગી। પરમ કૃપાલ પ્રનત અનુરાગી॥
જેિહ જન પર મમતા અ ત છાેહૂ। જેિહ ક ના કિર ક હ ન કાેહૂ॥
ગઈ બહાેર ગર બ નવેાજૂ। સરલ સબલ સાિહબ રઘુરાજૂ॥
બુધ બરનિહ હિર જસ અસ ની। કરિહ પનુીત સફુલ િનજ બાની॥
તેિહ બલ મ રઘપુ ત ગનુ ગાથા। કિહહઉઁ નાઇ રામ પદ માથા॥
મુિન હ પ્રથમ હિર ક ર ત ગાઈ। તેિહ મગ ચલત સગુમ માેિહ ભાઈ॥

દાે. અ ત અપાર જે સિરત બર પ સતેુ કરાિહ।
ચિઢ િપપી લકઉ પરમ લઘુ બનુ શ્રમ પારિહ િહ॥ ૧૩॥

અેિહ પ્રકાર બલ મનિહ દેખાઈ। કિરહઉઁ રઘપુ ત કથા સહુાઈ॥
બ્યાસઆિદ ક બ પુંગવ નાના। જ હ સાદર હિર સજુસ બખાના॥
ચરન કમલ બંદઉઁ ત હ કેરે। પુરવહઁુ સકલ મનાેરથ મેરે॥
ક લ કે ક બ હ કરઉઁ પરનામા। જ હ બરને રઘપુ ત ગનુ ગ્રામા॥
જે પ્રાકૃત ક બ પરમ સયાન।ે ભાષાઁ જ હ હિર ચિરત બખાને॥
ભઅે જે અહિહ જે હાેઇહિહ આગ। પ્રનવઉઁ સબિહ કપટ સબ ત્યાગ॥
હાેહુ પ્રસન્ન દેહુ બરદાનૂ। સાધુ સમાજ ભિન ત સનમાનૂ॥
ે પ્રબંધ બુધ નિહ આદરહી।ં સાે શ્રમ બાિદ બાલ ક બ કરહી ં॥

ક ર ત ભિન ત ભૂ ત ભ લ સાેઈ। સરુસિર સમ સબ કહઁ િહત હાેઈ॥
રામ સકુ ર ત ભિન ત ભદેસા। અસમંજસ અસ માેિહ અઁદેસા॥
તુ હર કૃપા સલુભ સાેઉ માેરે। સઅિન સહુાવિન ટાટ પટાેરે॥
દાે. સરલ ક બત ક ર ત બમલ સાેઇ આદરિહ સુ ન।

સહજ બયર બસરાઇ િરપુ ે સિુન કરિહ બખાન॥ ૧૪(ક)॥
સાે ન હાેઇ બનુ બમલ મ ત માેિહ મ ત બલ અ ત થાેર।
કરહુ કૃપા હિર જસ કહઉઁ પુિન પુિન કરઉઁ િનહાેર॥ ૧૪(ખ)॥
ક બ કાે બદ રઘુબર ચિરત માનસ મંજુ મરાલ।
બાલ બનય સિુન સુ ચ લ ખ માપેર હાેહુ કૃપાલ॥ ૧૪(ગ)॥

સાે. બંદઉઁ મુિન પદ કંજુ રામાયન જેિહ િનરમયઉ।
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સખર સકુાેમલ મંજુ દાષે રિહત દૂષન સિહત॥ ૧૪(ઘ)॥
બંદઉઁ ચાિરઉ બેદ ભવ બાિરિધ બાેિહત સિરસ।
જ હિહ ન સપનેહઁુ ખેદ બરનત રઘુબર બસદ જસુ॥ ૧૪(ઙ)॥
બંદઉઁ બિધ પદ રેનુ ભવ સાગર જેિહ ક હ જહઁ।
સતં સધુા સ સ ધનેુ પ્રગટે ખલ બષ બા ની॥ ૧૪(ચ)॥

દાે. બબુધ બપ્ર બુધ ગ્રહ ચરન બંિદ કહઉઁ કર ેિર।
હાેઇ પ્રસન્ન પુરવહુ સકલ મંજુ મનાેરથ માેિર॥ ૧૪(છ)॥

પુિન બંદઉઁ સારદ સરુસિરતા। જુગલ પનુીત મનાેહર ચિરતા॥
મ જન પાન પાપ હર અેકા। કહત સનુત અેક હર અ બબેકા॥
ગુર િપતુ માતુ મહેસ ભવાની। પ્રનવઉઁ દ નબંધુ િદન દાની॥
સવેક વા મ સખા સય પી કે। િહત િન પિધ સબ બિધ તુલસીકે॥
ક લ બલાેિક જગ િહત હર ગિર । સાબર મંત્ર લ જ હ સિર ॥
અન મલઆખર અરથ ન પ।ૂ પ્રગટ પ્રભાઉ મહેસ પ્રતાપૂ॥
સાે ઉમેસ માેિહ પર અનુકૂલા। કિરિહ કથા મુદ મંગલ મૂલા॥
સુ મિર સવા સવ પાઇ પસાઊ। બરનઉઁ રામચિરત ચત ચાઊ॥
ભિન ત માેિર સવ કૃપાઁ બભાતી। સ સ સમાજ મ લ મનહઁુ સરુાતી॥
જે અેિહ કથિહ સનેહ સમેતા। કિહહિહ સિુનહિહ સમુ ઝ સચેતા॥
હાેઇહિહ રામ ચરન અનુરાગી। ક લ મલ રિહત સમંુગલ ભાગી॥
દાે. સપનેહઁુ સાચેહઁુ માેિહ પર હર ગાૈિર પસાઉ।

તાૈ ફુર હાેઉ ે કહેઉઁ સબ ભાષા ભિન ત પ્રભાઉ॥ ૧૫॥
બંદઉઁ અવધ પુર અ ત પાવિન। સરજૂ સિર ક લ કલષુ નસાવિન॥
પ્રનવઉઁ પુર નર નાિર બહાેર । મમતા જ હ પર પ્રભુિહ ન થાેર ॥
સય િનદક અઘઆેઘ નસાઅે। લાેક બસાેક બનાઇ બસાઅે॥
બંદઉઁ કાૈસલ્યા િદ સ પ્રાચી। ક ર ત સુ સકલ જગ માચી॥
પ્રગટેઉ જહઁ રઘપુ ત સ સ ચા । બ વ સખુદ ખલ કમલ તુસા ॥
દસરથ રાઉ સિહત સબ રાની। સકૃુત સમંુગલ મૂર ત માની॥
કરઉઁ પ્રનામ કરમ મન બાની। કરહુ કૃપા સતુ સવેક ની॥
જ હિહ બર ચ બડ◌़ ભયઉ બધાતા। મિહમા અવિધ રામ િપતુ માતા॥
સાે. બંદઉઁ અવધ ભુઆલ સત્ય પ્રેમ જેિહ રામ પદ।

બછુરત દ નદયાલ પ્રય તનુ ન ઇવ પિરહરેઉ॥ ૧૬॥
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પ્રનવઉઁ પિરજન સિહત બદેહૂ। િહ રામ પદ ગૂઢ◌़ સનેહૂ॥
ેગ ભાેગ મહઁ રાખેઉ ગાેઈ। રામ બલાેકત પ્રગટેઉ સાેઈ॥

પ્રનવઉઁ પ્રથમ ભરત કે ચરના। સુ નેમ બ્રત ઇ ન બરના॥
રામ ચરન પંકજ મન સ।ૂ લુબુધ મધપુ ઇવ તજઇ ન પાસૂ॥
બંદઉઁ લ છમન પદ જલ તા। સીતલ સભુગ ભગત સખુ દાતા॥
રઘપુ ત ક ર ત બમલ પતાકા। દંડ સમાન ભયઉ જસ કા॥
સષે સહસ્રસીસ જગ કારન। ે અવતરેઉ ભૂ મ ભય ટારન॥
સદા સાે સાનુકૂલ રહ માે પર। કૃપા સધુ સાૈ મિત્ર ગનુાકર॥
િરપુસદૂન પદ કમલ નમામી। સરૂ સસુીલ ભરત અનુગામી॥
મહાવીર બનવઉઁ હનુમાના। રામ સુ જસઆપ બખાના॥
સાે. પ્રનવઉઁ પવનકુમાર ખલ બન પાવક ગ્યાનધન।

સુ હૃદય આગાર બસિહ રામ સર ચાપ ધર॥ ૧૭॥
કિપપ ત ર છ િનસાચર રા । અંગદાિદ જે ક સ સમા ॥
બંદઉઁ સબ કે ચરન સહુાઅે। અધમ સર ર રામ જ હ પાઅે॥
રઘપુ ત ચરન ઉપાસક જેત।ે ખગ ગ સરુ નર અસરુ સમેતે॥
બંદઉઁ પદ સરાજે સબ કેરે। જે બનુ કામ રામ કે ચેરે॥
સકુ સનકાિદ ભગત મુિન નારદ। જે મુિનબર બગ્યાન બસારદ॥
પ્રનવઉઁ સબિહ ધરિન ધિર સીસા। કરહુ કૃપા જન િન મનુીસા॥
જનકસતુા જગ જનિન નક । અ તસય પ્રય ક ના િનધાન ક ॥
તાકે જુગ પદ કમલ મનાવઉઁ। સુ કૃપાઁ િનરમલ મ ત પાવઉઁ॥
પુિન મન બચન કમર્ રઘનુાયક। ચરન કમલ બંદઉઁ સબ લાયક॥
રા જવનયન ધર ધનુ સાયક। ભગત બપ ત ભજંન સખુ દાયક॥
દાે. ગરા અરથ જલ બી ચ સમ કિહઅત ભન્ન ન ભન્ન।

બદઉઁ સીતા રામ પદ જ હિહ પરમ પ્રય ખન્ન॥ ૧૮॥
બંદઉઁ નામ રામ રઘવુર કાે। હેતુ કૃસાનુ ભાનુ િહમકર કાે॥
બિધ હિર હરમય બેદ પ્રાન સાે। અગનુ અનપૂમ ગનુ િનધાન સાે॥
મહામતં્ર ેઇ જપત મહેસ।ૂ કાસી ં મુકુ ત હેતુ ઉપદેસૂ॥
મિહમા સુ ન ગનરાઉ। પ્રથમ પૂ જઅત નામ પ્રભાઊ॥
નઆિદક બ નામ પ્રતાપ।ૂ ભયઉ સદુ્ધ કિર ઉલટા પૂ॥
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સહસ નામ સમ સિુન સવ બાની। જિપ જેઈ િપય સગં ભવાની॥
હરષે હેતુ હેિર હર હી કાે। િકય ભષૂન તય ભષૂન તી કાે॥
નામ પ્રભાઉ ન સવ નીકાે। કાલકૂટ ફલુ દ હ અમી કાે॥
દાે. બરષા િરતુ રઘપુ ત ભગ ત તુલસી સા લ સદુાસ॥

રામ નામ બર બરન જુગ સાવન ભાદવ માસ॥ ૧૯॥
આખર મધુર મનાેહર દાેઊ। બરન બલાેચન જન જય ેઊ॥
સુ મરત સલુભ સખુદ સબ કાહૂ। લાેક લાહુ પરલાેક િનબાહૂ॥
કહત સનુત સુ મરત સિુઠ નીકે। રામ લખન સમ પ્રય તુલસી કે॥
બરનત બરન પ્રી ત બલગાતી। બ્રહ્મ વ સમ સહજ સઁઘાતી॥
નર નારાયન સિરસ સભુ્રાતા। જગ પાલક બસે ષ જન ત્રાતા॥
ભગ ત સુ તય કલ કરન બભષૂન। જગ િહત હેતુ બમલ બધુ પષૂન ।
વાદ તાષે સમ સગુ ત સધુા કે। કમઠ સષે સમ ધર બસધુા કે॥
જન મન મંજુ કંજ મધુકર સ।ે હ જસાેમ ત હિર હલધર સે॥
દાે. અેકુ છત્રુ અેકુ મુકુટમિન સબ બરનિન પર ેઉ।

તુલસી રઘુબર નામ કે બરન બરાજત દાેઉ॥ ૨૦॥
સમુઝત સિરસ નામ અ નામી। પ્રી ત પરસપર પ્રભુ અનુગામી॥
નામ પ દુઇ ઈસ ઉપાધી। અકથ અનાિદ સસુામુ ઝ સાધી॥
કાે બડ◌़ છાેટ કહત અપરાધ।ૂ સિુન ગનુ ભેદ સમુ ઝહિહ સાધૂ॥
દે ખઅિહ પ નામ આધીના। પ ગ્યાન નિહ નામ બહીના॥
પ બસષે નામ બનુ ન। કરતલ ગત ન પરિહ પિહચાન॥
સુ મિરઅ નામ પ બનુ દેખ।આવત હૃદયઁ સનેહ બસષે॥
નામ પ ગ ત અકથ કહાની। સમુઝત સખુદ ન પર ત બખાની॥
અગનુ સગનુ બચ નામ સસુાખી। ઉભય પ્રબાેધક ચતુર દુભાષી॥
દાે. રામ નામ મિનદ પ ધ હ દેહર દ્વાર।

તુલસી ભીતર બાહેરહઁુ ચાહ સ ઉ જઆર॥ ૨૧॥
નામ હઁ જિપ ગિહ ેગી। બર ત બરં ચ પ્રપંચ બયાેગી॥
બ્રહ્મસખુિહ અનુભવિહ અનપૂા। અકથ અનામય નામ ન પા॥
ના ચહિહ ગૂઢ◌़ ગ ત જેઊ। નામ હઁ જિપ નિહ તેઊ॥

સાધક નામ જપિહ લય લાઅ। હાેિહ સદ્ધ અિનમાિદક પાઅ॥
જપિહ નામુ જનઆરત ભાર । મટિહ કુસકંટ હાેિહ સખુાર ॥
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રામ ભગત જગ ચાિર પ્રકારા। સકૃુતી ચાિરઉ અનઘ ઉદારા॥
ચહૂ ચતુર કહઁુ નામ અધારા। ગ્યાની પ્રભુિહ બસે ષ િપઆરા॥
ચહઁુ જુગ ચહઁુ શ્રુ ત ના પ્રભાઊ। ક લ બસે ષ નિહ આન ઉપાઊ॥
દાે. સકલ કામના હીન જે રામ ભગ ત રસ લીન।

નામ સપુ્રેમ િપયષૂ હદ ત હહઁુ િકઅે મન મીન॥ ૨૨॥
અગનુ સગનુ દુઇ બ્રહ્મ સ પા। અકથ અગાધ અનાિદ અનપૂા॥
માેર મત બડ◌़ નામુ દુહૂ ત। િકઅે જેિહ જુગ િનજ બસ િનજ બૂત॥
પ્રાેઢ◌़િ◌ સજુન જિન નિહ જન ક । કહઉઁ પ્રતી ત પ્રી ત ચ મન ક ॥
અેકુ દા ગત દે ખઅ અેકૂ। પાવક સમ જુગ બ્રહ્મ બબેકૂ॥
ઉભય અગમ જુગ સગુમ નામ ત। કહેઉઁ નામુ બડ◌़ બ્રહ્મ રામ ત॥
બ્યાપકુ અેકુ બ્રહ્મઅ બનાસી। સત ચેતન ધનઆનઁદ રાસી॥
અસ પ્રભુ હૃદયઁ અછત અ બકાર । સકલ વ જગ દ ન દુખાર ॥
નામ િન પન નામ જતન ત। સાેઉ પ્રગટત જ મ માેલ રતન ત॥
દાે. િનરગુન ત અેિહ ભાઁ ત બડ◌़ નામ પ્રભાઉ અપાર।

કહઉઁ નામુ બડ◌़ રામ ત િનજ બચાર અનુસાર॥ ૨૩॥
રામ ભગત િહત નર તનુ ધાર । સિહ સકંટ િકઅે સાધુ સખુાર ॥
નામુ સપ્રેમ જપત અનયાસા। ભગત હાેિહ મુદ મંગલ બાસા॥
રામ અેક તાપસ તય તાર । નામ કાેિટ ખલ કુમ ત સધુાર ॥
િર ષ િહત રામ સકેુતુસતુા ક । સિહત સને સતુ ક હ બબાક ॥
સિહત દાષે દુખ દાસ દુરાસા। દલઇ નામુ જ મ ર બ િન સ નાસા॥
ભજેંઉ રામ આપુ ભવ ચાપ।ૂ ભવ ભય ભજંન નામ પ્રતાપૂ॥
દંડક બનુ પ્રભુ ક હ સહુાવન। જન મન અ મત નામ િકઅે પાવન॥ ।
િન સચર િનકર દલે રઘનંુદન। નામુ સકલ ક લ કલષુ િનકંદન॥
દાે. સબર ગીધ સસુવેકિન સગુ ત દ હ રઘનુાથ।

નામ ઉધારે અ મત ખલ બેદ બિદત ગનુ ગાથ॥ ૨૪॥
રામ સકંુઠ બભીષન દાેઊ। રાખે સરન ન સબુ કાેઊ॥
નામ ગર બ અનેક નવેાજે। લાેક બેદ બર બિરદ બરાજે॥
રામ ભાલુ કિપ કટકુ બટાેરા। સતેુ હેતુ શ્રમુ ક હ ન થાેરા॥
નામુ લેત ભવ સધુ સખુાહી।ં કરહુ બચા સજુન મન માહી ં॥
રામ સકુલ રન રાવનુ મારા। સીય સિહત િનજ પુર પગુ ધારા॥
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રા રામુ અવધ રજધાની। ગાવત ગનુ સરુ મુિન બર બાની॥
સવેક સુ મરત નામુ સપ્રીતી। બનુ શ્રમ પ્રબલ માેહ દલુ તી॥
િફરત સનેહઁ મગન સખુ અપન। નામ પ્રસાદ સાેચ નિહ સપન॥
દાે. બ્રહ્મ રામ ત નામુ બડ◌़ બર દાયક બર દાિન।

રામચિરત સત કાેિટ મહઁ લય મહેસ જયઁ િન॥ ૨૫॥
માસપારાયણ, પહલા િવશ્રામ

નામ પ્રસાદ સભંુ અ બનાસી। સાજુ અમંગલ મંગલ રાસી॥
સકુ સનકાિદ સદ્ધ મુિન ેગી। નામ પ્રસાદ બ્રહ્મસખુ ભાેગી॥
નારદ નેઉ નામ પ્રતાપ।ૂ જગ પ્રય હિર હિર હર પ્રયઆપૂ॥
નામુ જપત પ્રભુ ક હ પ્રસાદૂ। ભગત સરાેમિન ભે પ્રહલાદૂ॥
ધ્રવઁુ સગલાિન જપેઉ હિર નાઊઁ। પાયઉ અચલ અનપૂમ ઠાઊઁ॥
સુ મિર પવનસતુ પાવન નામૂ। અપને બસ કિર રાખે રામૂ॥
અપતુ અ મલુ ગજુ ગિનકાઊ। ભઅે મુકુત હિર નામ પ્રભાઊ॥
કહા કહાઁ લ ગ નામ બડ◌़◌ાઈ। રામુ ન સકિહ નામ ગનુ ગાઈ॥
દાે. નામુ રામ કાે કલપત ક લ કલ્યાન િનવાસ।ુ

ે સુ મરત ભયાે ભાઁગ ત તુલસી તુલસીદાસુ॥ ૨૬॥
ચહઁુ જુગ તીિન કાલ તહઁુ લાેકા। ભઅે નામ જિપ વ બસાેકા॥
બેદ પુરાન સતં મત અેહૂ। સકલ સકૃુત ફલ રામ સનેહૂ॥
યાનુ પ્રથમ જુગ મખ બિધ દૂજ। દ્વાપર પિરતાષેત પ્રભુ પજૂ॥
ક લ કેવલ મલ મૂલ મલીના। પાપ પયાેિનિધ જન જન મીના॥
નામ કામત કાલ કરાલા। સુ મરત સમન સકલ જગ લા॥
રામ નામ ક લ અ ભમત દાતા। િહત પરલાેક લાેક િપતુ માતા॥
નિહ ક લ કરમ ન ભગ ત બબેકૂ। રામ નામ અવલંબન અેકૂ॥
કાલને મ ક લ કપટ િનધાન।ૂ નામ સમુ ત સમરથ હનુમાનૂ॥
દાે. રામ નામ નરકેસર કનકક સપુ ક લકાલ।

પક જન પ્રહલાદ જ મ પા લિહ દ લ સરુસાલ॥ ૨૭॥
ભાયઁ કુભાયઁ અનખઆલસહઁૂ। નામ જપત મંગલ િદ સ દસહઁૂ॥
સુ મિર સાે નામ રામ ગનુ ગાથા। કરઉઁ નાઇ રઘનુાથિહ માથા॥
માેિર સધુાિરિહ સાે સબ ભાઁતી। સુ કૃપા નિહ કૃપાઁ અઘાતી॥
રામ સુ વા મ કુસવેકુ માેસાે। િનજ િદ સ દૈ ખ દયાિનિધ પાેસાે॥
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લાેકહઁુ બેદ સસુાિહબ ર તી।ં બનય સનુત પિહચાનત પ્રીતી॥
ગની ગર બ ગ્રામનર નાગર। પંિડત મૂઢ◌़ મલીન ઉ ગર॥
સકુ બ કુક બ િનજ મ ત અનુહાર । પિહ સરાહત સબ નર નાર ॥
સાધુ સુ ન સસુીલ પાલા। ઈસ અંસ ભવ પરમ કૃપાલા॥
સિુન સનમાનિહ સબિહ સબુાની। ભિન ત ભગ ત ન ત ગ ત પિહચાની॥
યહ પ્રાકૃત મિહપાલ સભુાઊ। ન સરાેમિન કાેસલરાઊ॥
ર ઝત રામ સનેહ િનસાેત। કાે જગ મંદ મ લનમ ત માેત॥
દાે. સઠ સવેક ક પ્રી ત ચ ર ખહિહ રામ કૃપાલુ।

ઉપલ િકઅે જલ ન જેિહ સ ચવ સમુ ત કિપ ભાલુ॥ ૨૮(ક)॥
હાૈહુ કહાવત સબુ કહત રામ સહત ઉપહાસ।
સાિહબ સીતાનાથ સાે સવેક તુલસીદાસ॥ ૨૮(ખ)॥

અ ત બડ◌़િ◌ માેિર િઢઠાઈ ખાેર । સિુન અઘ નરકહઁુ નાક સકાેર ॥
સમુ ઝ સહમ માેિહ અપડર અપન। સાે સિુધ રામ ક હ નિહ સપન॥
સિુન અવલાેિક સુ ચત ચખ ચાહી। ભગ ત માેિર મ ત વા મ સરાહી॥
કહત નસાઇ હાેઇ િહયઁ નીક । ર ઝત રામ િન જન ક ॥
રહ ત ન પ્રભુ ચત ચૂક િકઅે ક । કરત સરુ ત સય બાર િહઅે ક ॥
જેિહ અઘ બધેઉ બ્યાધ જ મ બાલી। િફિર સકંુઠ સાેઇ ક હ કુચાલી॥
સાેઇ કરતૂ ત બભીષન કેર । સપનેહઁુ સાે ન રામ િહયઁ હેર ॥
તે ભરતિહ ભટત સનમાન।ે રાજસભાઁ રઘુબીર બખાને॥
દાે. પ્રભુ ત તર કિપ ડાર પર તે િકઅે આપુ સમાન॥

તુલસી કહઁૂ ન રામ સે સાિહબ સીલિનધાન॥ ૨૯(ક)॥
રામ િનકાઈં રાવર હૈ સબહી કાે નીક।
યહ સાઁચી હૈ સદા તાૈ નીકાે તુલસીક॥ ૨૯(ખ)॥

અેિહ બિધ િનજ ગનુ દાષે કિહ સબિહ બહુિર સ નાઇ।
બરનઉઁ રઘુબર બસદ જસુ સિુન ક લ કલષુ નસાઇ॥ ૨૯(ગ)॥

ગબ લક ે કથા સહુાઈ। ભરદ્વાજ મુિનબરિહ સનુાઈ॥
કિહહઉઁ સાેઇ સબંાદ બખાની। સનુહઁુ સકલ સ જન સખુુ માની॥
સભંુ ક હ યહ ચિરત સહુાવા। બહુિર કૃપા કિર ઉમિહ સનુાવા॥
સાેઇ સવ કાગભુસુિંડિહ દ હા। રામ ભગત અિધકાર ચી હા॥
તેિહ સન ગબ લક પુિન પાવા। ત હ પુિન ભરદ્વાજ પ્ર ત ગાવા॥
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તે શ્રાેતા બકતા સમસીલા। સવઁદરસી નિહ હિરલીલા॥
નિહ તીિન કાલ િનજ ગ્યાના। કરતલ ગતઆમલક સમાના॥

આૈરઉ જે હિરભગત સુ ના। કહિહ સનુિહ સમુઝિહ બિધ નાના॥
દાે. મૈ પુિન િનજ ગુર સન સનુી કથા સાે સકૂરખેત।

સમુઝ નિહ ત સ બાલપન તબ અ ત રહેઉઁ અચેત॥ ૩૦(ક)॥
શ્રાેતા બકતા ગ્યાનિનિધ કથા રામ કૈ ગૂઢ◌़।
િક મ સમુઝા મૈ વ જડ◌़ ક લ મલ ગ્ર સત બમૂઢ◌़ ॥ ૩૦(ખ)

તદિપ કહી ગુર બારિહ બારા। સમુ ઝ પર કછુ મ ત અનુસારા॥
ભાષાબદ્ધ કર બ મ સાેઈ। માેર મન પ્રબાેધ જેિહ હાેઈ॥
જસ કછુ બુિધ બબેક બલ મેર। તસ કિહહઉઁ િહયઁ હિર કે પ્રેર॥
િનજ સદેંહ માેહ ભ્રમ હરની। કરઉઁ કથા ભવ સિરતા તરની॥
બુધ બશ્રામ સકલ જન રંજિન। રામકથા ક લ કલષુ બભજંિન॥
રામકથા ક લ પંનગ ભરની। પુિન બબેક પાવક કહઁુ અરની॥
રામકથા ક લ કામદ ગાઈ। સજુન સ વિન મૂિર સહુાઈ॥
સાેઇ બસધુાતલ સધુા તરં ગિન। ભય ભજંિન ભ્રમ ભેક ભુઅં ગિન॥
અસરુ સને સમ નરક િનકંિદિન। સાધુ બબુધ કુલ િહત ગિરનિંદિન॥
સતં સમાજ પયાેિધ રમા સી। બ વ ભાર ભર અચલ છમા સી॥
જમ ગન મુહઁ મ સ જગ જમનુા સી। વન મુકુ ત હેતુ જનુ કાસી॥
રામિહ પ્રય પાવિન તુલસી સી। તુલ સદાસ િહત િહયઁ હુલસી સી॥
સવપ્રય મેકલ સલૈ સતુા સી। સકલ સ દ્ધ સખુ સપં ત રાસી॥
સદગનુ સરુગન અંબ અિદ ત સી। રઘુબર ભગ ત પ્રેમ પર મ ત સી॥
દાે. રામ કથા મંદાિકની ચત્રકૂટ ચત ચા ।

તુલસી સભુગ સનેહ બન સય રઘુબીર બહા ॥ ૩૧॥
રામ ચિરત ચતામિન ચા । સતં સમુ ત તય સભુગ સગા ॥
જગ મંગલ ગનુ ગ્રામ રામ કે। દાિન મુકુ ત ધન ધરમ ધામ કે॥
સદગુર ગ્યાન બરાગ ેગ કે। બબુધ બૈદ ભવ ભીમ રાેગ કે॥
જનિન જનક સય રામ પ્રેમ કે। બીજ સકલ બ્રત ધરમ નેમ કે॥
સમન પાપ સતંાપ સાેક કે। પ્રય પાલક પરલાેક લાેક કે॥
સ ચવ સભુટ ભપૂ ત બચાર કે। કંુભજ લાેભ ઉદિધ અપાર કે॥
કામ કાેહ ક લમલ કિરગન કે। કેહિર સાવક જન મન બન કે॥
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અ ત થ પજૂ્ય પ્રયતમ પુરાિર કે। કામદ ઘન દાિરદ દવાિર કે॥
મંત્ર મહામિન બષય બ્યાલ કે। મેટત કિઠન કુઅંક ભાલ કે॥
હરન માેહ તમ િદનકર કર સ।ે સવેક સા લ પાલ જલધર સે॥
અ ભમત દાિન દેવત બર સ।ે સવેત સલુભ સખુદ હિર હર સે॥
સકુ બ સરદ નભ મન ઉડગન સ।ે રામભગત જન વન ધન સે॥
સકલ સકૃુત ફલ ભૂિર ભાેગ સ।ે જગ િહત િન પિધ સાધુ લાેગ સે॥
સવેક મન માનસ મરાલ સ।ે પાવક ગંગ તંરગ માલ સે॥
દાે. કુપથ કુતરક કુચા લ ક લ કપટ દંભ પાષંડ।

દહન રામ ગનુ ગ્રામ જ મ ઇંધન અનલ પ્રચડં॥ ૩૨(ક)॥
રામચિરત રાકેસ કર સિરસ સખુદ સબ કાહુ।
સ જન કુમુદ ચકાેર ચત િહત બસે ષ બડ◌़ લાહુ॥ ૩૨(ખ)॥

ક હ પ્ર ન જેિહ ભાઁ ત ભવાની। જેિહ બિધ સકંર કહા બખાની॥
સાે સબ હેતુ કહબ મ ગાઈ। કથાપ્રબંધ બ ચત્ર બનાઈ॥
જેિહ યહ કથા સનુી નિહ હાેઈ। જિનઆચરજુ કર સિુન સાેઈ॥
કથા અલાૈિકક સનુિહ જે ગ્યાની। નિહ આચરજુ કરિહ અસ ની॥
રામકથા કૈ મ ત જગ નાહી।ં અ સ પ્રતી ત ત હ કે મન માહી ં॥
નાના ભાઁ ત રામ અવતારા। રામાયન સત કાેિટ અપારા॥
કલપભેદ હિરચિરત સહુાઅે। ભાઁ ત અનેક મનુીસ હ ગાઅે॥
કિરઅ ન સસંય અસ ઉરઆની। સિુનઅ કથા સારદ ર ત માની॥
દાે. રામ અનંત અનંત ગનુ અ મત કથા બ તાર।

સિુન આચરજુ ન માિનહિહ જ હ ક બમલ બચાર॥ ૩૩॥
અેિહ બિધ સબ સસંય કિર દૂર । સર ધિર ગુર પદ પંકજ ધૂર ॥
પુિન સબહી બનવઉઁ કર ેર । કરત કથા જેિહ લાગ ન ખાેર ॥
સાદર સવિહ નાઇ અબ માથા। બરનઉઁ બસદ રામ ગનુ ગાથા॥
સબંત સાેરહ સૈ અેકતીસા। કરઉઁ કથા હિર પદ ધિર સીસા॥
નાૈમી ભાૈમ બાર મધુ માસા। અવધપુર ં યહ ચિરત પ્રકાસા॥
જેિહ િદન રામ જનમ શ્રુ ત ગાવિહ। તીરથ સકલ તહાઁ ચ લઆવિહ॥
અસરુ નાગ ખગ નર મુિન દેવા।આઇ કરિહ રઘનુાયક સવેા॥
જન્મ મહાે સવ રચિહ સુ ના। કરિહ રામ કલ ક ર ત ગાના॥
દાે. મ જિહ સ જન દં બહુ પાવન સરજૂ નીર।
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જપિહ રામ ધિર યાન ઉર સુદંર સ્યામ સર ર॥ ૩૪॥
દરસ પરસ મ જન અ પાના। હરઇ પાપ કહ બેદ પુરાના॥
નદ પનુીત અ મત મિહમા અ ત। કિહ ન સકઇ સારદ બમલમ ત॥
રામ ધામદા પુર સહુાવિન। લાેક સમ ત બિદત અ ત પાવિન॥
ચાિર ખાિન જગ વ અપારા। અવધ તજે તનુ નિહ સસંારા॥
સબ બિધ પુર મનાેહર ની। સકલ સ દ્ધપ્રદ મંગલ ખાની॥
બમલ કથા કર ક હ અરંભા। સનુત નસાિહ કામ મદ દંભા॥
રામચિરતમાનસ અેિહ નામા। સનુત શ્રવન પાઇઅ બશ્રામા॥
મન કિર િવષય અનલ બન જરઈ। હાેઇ સખુી ૈ અેિહ સર પરઈ॥
રામચિરતમાનસ મુિન ભાવન। બરચેઉ સભંુ સહુાવન પાવન॥
િત્ર બધ દાષે દુખ દાિરદ દાવન। ક લ કુચા લ કુ લ કલષુ નસાવન॥
ર ચ મહેસ િનજ માનસ રાખા। પાઇ સસુમઉ સવા સન ભાષા॥
તાત રામચિરતમાનસ બર। ધરેઉ નામ િહયઁ હેિર હર ષ હર॥
કહઉઁ કથા સાેઇ સખુદ સહુાઈ। સાદર સનુહુ સજુન મન લાઈ॥
દાે. જસ માનસ જેિહ બિધ ભયઉ જગ પ્રચાર જેિહ હેતુ।

અબ સાેઇ કહઉઁ પ્રસગં સબ સુ મિર ઉમા ષકેતુ॥ ૩૫॥
સભંુ પ્રસાદ સમુ ત િહયઁ હુલસી। રામચિરતમાનસ ક બ તુલસી॥
કરઇ મનાેહર મ ત અનુહાર । સજુન સુ ચત સિુન લેહુ સધુાર ॥
સમુ ત ભૂ મ થલ હૃદય અગાધૂ। બેદ પુરાન ઉદિધ ઘન સાધૂ॥
બરષિહ રામ સજુસ બર બાર । મધુર મનાેહર મંગલકાર ॥
લીલા સગનુ ે કહિહ બખાની। સાેઇ વચ્છતા કરઇ મલ હાની॥
પ્રેમ ભગ ત ે બરિન ન ઈ। સાેઇ મધુરતા સસુીતલતાઈ॥
સાે જલ સકૃુત સા લ િહત હાેઈ। રામ ભગત જન વન સાેઈ॥
મેધા મિહ ગત સાે જલ પાવન। સિક લ શ્રવન મગ ચલેઉ સહુાવન॥
ભરેઉ સમુાનસ સથુલ થરાના। સખુદ સીત ચ ચા ચરાના॥
દાે. સિુઠ સુદંર સબંાદ બર બરચે બુ દ્ધ બચાિર।

તેઇ અેિહ પાવન સભુગ સર ઘાટ મનાેહર ચાિર॥ ૩૬॥
સપ્ત પ્રબ ધ સભુગ સાપેાના। ગ્યાન નયન િનરખત મન માના॥
રઘપુ ત મિહમા અગનુ અબાધા। બરનબ સાેઇ બર બાિર અગાધા॥
રામ સીય જસ સ લલ સધુાસમ। ઉપમા બી ચ બલાસ મનાેરમ॥
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પુરઇિન સઘન ચા ચાપૈાઈ। જુગુ ત મંજુ મિન સીપ સહુાઈ॥
છંદ સાેરઠા સુદંર દાેહા। સાેઇ બહુરંગ કમલ કુલ સાેહા॥
અરથ અનપૂ સમુાવ સભુાસા। સાેઇ પરાગ મકરંદ સબુાસા॥
સકૃુત પુજં મંજુલ અ લ માલા। ગ્યાન બરાગ બચાર મરાલા॥
ધુિન અવરેબ ક બત ગનુ તી। મીન મનાેહર તે બહુભાઁતી॥
અરથ ધરમ કામાિદક ચાર । કહબ ગ્યાન બગ્યાન બચાર ॥
નવ રસ જપ તપ ેગ બરાગા। તે સબ જલચર ચા તડ◌़◌ાગા॥
સકૃુતી સાધુ નામ ગનુ ગાના। તે બ ચત્ર જલ બહગ સમાના॥
સતંસભા ચહઁુ િદ સ અવઁરાઈ। શ્રદ્ધા િરતુ બસતં સમ ગાઈ॥
ભગ ત િન પન બ બધ બધાના। છમા દયા દમ લતા બતાના॥
સમ જમ િનયમ ફૂલ ફલ ગ્યાના। હિર પત ર ત રસ બેદ બખાના॥
આૈરઉ કથા અનેક પ્રસગંા। તેઇ સકુ િપક બહુબરન બહંગા॥
દાે. પુલક બાિટકા બાગ બન સખુ સુ બહંગ બહા ।

માલી સમુન સનેહ જલ સીચંત લાેચન ચા ॥ ૩૭॥
જે ગાવિહ યહ ચિરત સઁભારે। તેઇ અેિહ તાલ ચતુર રખવારે॥
સદા સનુિહ સાદર નર નાર । તેઇ સરુબર માનસ અિધકાર ॥
અ ત ખલ જે બષઈ બગ કાગા। અેિહ સર િનકટ ન િહ અભાગા॥
સબુંક ભેક સવેાર સમાના। ઇહાઁ ન બષય કથા રસ નાના॥
તેિહ કારન આવત િહયઁ હારે। કામી કાક બલાક બચારે॥
આવત અેિહ સર અ ત કિઠનાઈ। રામ કૃપા બનુ આઇ ન ઈ॥
કિઠન કુસગં કુપંથ કરાલા। ત હ કે બચન બાઘ હિર બ્યાલા॥
ગ્ હ કારજ નાના જં લા। તે અ ત દુગર્મ સલૈ બસાલા॥
બન બહુ બષમ માેહ મદ માના। નદ ં કુતકર્ ભયંકર નાના॥
દાે. જે શ્રદ્ધા સબંલ રિહત નિહ સતં હ કર સાથ।

ત હ કહઁુ માનસ અગમ અ ત જ હિહ ન પ્રય રઘનુાથ॥ ૩૮॥
કિર કષ્ટ ઇ પુિન કાેઈ। તિહ નીદં જુડ◌़◌ાઈ હાેઈ॥

જડ◌़તા ડ◌़ બષમ ઉર લાગા। ગઅેહઁુ ન મ જન પાવ અભાગા॥
કિર ન ઇ સર મ જન પાના। િફિર આવઇ સમેત અ ભમાના॥
બહાેિર કાેઉ પૂછન આવા। સર િનદા કિર તાિહ બુઝાવા॥

સકલ બઘ્ન બ્યાપિહ નિહ તેહી। રામ સકૃુપાઁ બલાેકિહ જેહી॥
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સાેઇ સાદર સર મ જનુ કરઈ। મહા ઘાેર ત્રયતાપ ન જરઈ॥
તે નર યહ સર તજિહ ન કાઊ। જ હ કે રામ ચરન ભલ ભાઊ॥
ે નહાઇ ચહ અેિહ સર ભાઈ। સાે સતસગં કરઉ મન લાઈ॥

અસ માનસ માનસ ચખ ચાહી। ભઇ ક બ બુ દ્ધ બમલ અવગાહી॥
ભયઉ હૃદયઁ આનંદ ઉછાહૂ। ઉમગેઉ પ્રેમ પ્રમાેદ પ્રબાહૂ॥
ચલી સભુગ ક બતા સિરતા સાે। રામ બમલ જસ જલ ભિરતા સાે॥
સરજૂ નામ સમંુગલ મૂલા। લાેક બેદ મત મંજુલ કૂલા॥
નદ પનુીત સમુાનસ નંિદિન। ક લમલ ન ત મૂલ િનકંિદિન॥
દાે. શ્રાેતા િત્ર બધ સમાજ પુર ગ્રામ નગર દુહઁુ કૂલ।

સતંસભા અનપુમ અવધ સકલ સમંુગલ મૂલ॥ ૩૯॥
રામભગ ત સરુસિરતિહ ઈ। મલી સકુ ર ત સરજુ સહુાઈ॥
સાનજુ રામ સમર જસુ પાવન। મલેઉ મહાનદુ સાને સહુાવન॥
જુગ બચ ભગ ત દેવધુિન ધારા। સાેહ ત સિહત સુ બર ત બચારા॥
િત્ર બધ તાપ ત્રાસક તમુહાની। રામ સ પ સધુ સમુહાની॥
માનસ મૂલ મલી સરુસિરહી। સનુત સજુન મન પાવન કિરહી॥
બચ બચ કથા બ ચત્ર બભાગા। જનુ સિર તીર તીર બન બાગા॥
ઉમા મહેસ બબાહ બરાતી। તે જલચર અગિનત બહુભાઁતી॥
રઘુબર જનમ અનંદ બધાઈ। ભવઁર તરંગ મનાેહરતાઈ॥
દાે. બાલચિરત ચહુ બંધુ કે બનજ બપુલ બહુરંગ।

પ રાની પિરજન સકૃુત મધુકર બાિર બહંગ॥ ૪૦॥
સીય વયંબર કથા સહુાઈ। સિરત સહુાવિન સાે છ બ છાઈ॥
નદ નાવ પટુ પ્ર ન અનેકા। કેવટ કુસલ ઉતર સ બબેકા॥
સિુન અનુકથન પર પર હાેઈ। પ થક સમાજ સાેહ સિર સાેઈ॥
ઘાેર ધાર ગનુાથ િરસાની। ઘાટ સબુદ્ધ રામ બર બાની॥
સાનજુ રામ બબાહ ઉછાહૂ। સાે સભુ ઉમગ સખુદ સબ કાહૂ॥
કહત સનુત હરષિહ પુલકાહી।ં તે સકૃુતી મન મુિદત નહાહી ં॥
રામ તલક િહત મંગલ સા । પરબ ેગ જનુ જુરે સમા ॥
કાઈ કુમ ત કેકઈ કેર । પર સુ ફલ બપ ત ઘનેર ॥
દાે. સમન અ મત ઉતપાત સબ ભરતચિરત જપ ગ।

ક લ અઘ ખલ અવગનુ કથન તે જલમલ બગ કાગ॥ ૪૧॥
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ક ર ત સિરત છહઁૂ િરતુ ર । સમય સહુાવિન પાવિન ભૂર ॥
િહમ િહમસલૈસતુા સવ બ્યાહૂ। સ સર સખુદ પ્રભુ જનમ ઉછાહૂ॥
બરનબ રામ બબાહ સમાજૂ। સાે મુદ મંગલમય િરતુરાજૂ॥
ગ્રીષમ દુસહ રામ બનગવનૂ। પંથકથા ખરઆતપ પવનૂ॥
બરષા ઘાેર િનસાચર રાર । સરુકુલ સા લ સમંુગલકાર ॥
રામ રાજ સખુ બનય બડ◌़◌ાઈ। બસદ સખુદ સાેઇ સરદ સહુાઈ॥
સતી સરાેમિન સય ગનુગાથા। સાેઇ ગનુ અમલ અનપૂમ પાથા॥
ભરત સભુાઉ સસુીતલતાઈ। સદા અેકરસ બરિન ન ઈ॥
દાે. અવલાેકિન બાેલિન મલિન પ્રી ત પરસપર હાસ।

ભાયપ ભ લ ચહુ બંધુ ક જલ માધુર સબુાસ॥ ૪૨॥
આર ત બનય દ નતા માેર । લઘુતા લ લત સબુાિર ન થાેર ॥
અદભુત સ લલ સનુત ગનુકાર ।આસ િપઆસ મનાેમલ હાર ॥
રામ સપુ્રેમિહ પાષેત પાની। હરત સકલ ક લ કલષુ ગલાનાૈ॥
ભવ શ્રમ સાષેક તાષેક તાષેા। સમન દુિરત દુખ દાિરદ દાષેા॥
કામ કાેહ મદ માેહ નસાવન। બમલ બબેક બરાગ બઢ◌़◌ાવન॥
સાદર મ જન પાન િકઅે ત। મટિહ પાપ પિરતાપ િહઅે ત॥
જ હ અેિહ બાિર ન માનસ ધાેઅે। તે કાયર ક લકાલ બગાેઅે॥
ષત િનર ખ ર બ કર ભવ બાર । િફિરહિહ ગ જ મ વ દુખાર ॥
દાે. મ ત અનુહાિર સબુાિર ગનુ ગિન મન અ હવાઇ।

સુ મિર ભવાની સકંરિહ કહ ક બ કથા સહુાઇ॥ ૪૩(ક)॥
અબ રઘપુ ત પદ પંક હ િહયઁ ધિર પાઇ પ્રસાદ ।
કહઉઁ જુગલ મુિનબજર્ કર મલન સભુગ સબંાદ॥ ૪૩(ખ)॥

ભરદ્વાજ મુિન બસિહ પ્રયાગા। ત હિહ રામ પદ અ ત અનુરાગા॥
તાપસ સમ દમ દયા િનધાના। પરમારથ પથ પરમ સુ ના॥
માઘ મકરગત ર બ જબ હાેઈ। તીરથપ તિહ આવ સબ કાેઈ॥
દેવ દનજુ િકનર નર શ્રનેી। સાદર મ જિહ સકલ િત્રબેની ં॥
પજૂિહ માધવ પદ જલ તા। પર સ અખય બટુ હરષિહ ગાતા॥
ભરદ્વાજઆશ્રમ અ ત પાવન। પરમ ર ય મુિનબર મન ભાવન॥
તહાઁ હાેઇ મુિન િરષય સમા । િહ જે મ જન તીરથરા ॥
મ જિહ પ્રાત સમેત ઉછાહા। કહિહ પરસપર હિર ગનુ ગાહા॥
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દાે. બ્રહ્મ િન પમ ધરમ બિધ બરનિહ ત વ બભાગ।
કહિહ ભગ ત ભગવંત કૈ સજુંત ગ્યાન બરાગ॥ ૪૪॥

અેિહ પ્રકાર ભિર માઘ નહાહી।ં પુિન સબ િનજ િનજઆશ્રમ હી ં॥
પ્ર ત સબંત અ ત હાેઇ અનંદા। મકર મ જ ગવનિહ મુિન દંા॥
અેક બાર ભિર મકર નહાઅે। સબ મનુીસઆશ્રમ હ સધાઅે॥
જગબા લક મુિન પરમ બબેક । ભર દાજ રાખે પદ ટેક ॥
સાદર ચરન સરાજે પખારે। અ ત પનુીત આસન બૈઠારે॥
કિર પૂ મુિન સજુસ બખાની। બાેલે અ ત પનુીત દુ બાની॥
નાથ અેક સસંઉ બડ◌़ માેર। કરગત બેદત વ સબુ તાેર॥
કહત સાે માેિહ લાગત ભય લા । ૈ ન કહઉઁ બડ◌़ હાેઇ અકા ॥
દાે. સતં કહિહ અ સ ની ત પ્રભુ શ્રુ ત પુરાન મુિન ગાવ।

હાેઇ ન બમલ બબેક ઉર ગુર સન િકઅ દુરાવ॥ ૪૫॥
અસ બચાિર પ્રગટઉઁ િનજ માેહૂ। હરહુ નાથ કિર જન પર છાેહૂ॥
રાસ નામ કર અ મત પ્રભાવા। સતં પુરાન ઉપિનષદ ગાવા॥
સતંત જપત સભંુ અ બનાસી। સવ ભગવાન ગ્યાન ગનુ રાસી॥
આકર ચાિર વ જગ અહહી।ં કાસી ં મરત પરમ પદ લહહી ં॥
સાેઽિપ રામ મિહમા મુિનરાયા। સવ ઉપદેસુ કરત કિર દાયા॥
રામુ કવન પ્રભુ પૂછઉઁ તાેહી। કિહઅ બુઝાઇ કૃપાિનિધ માેહી॥
અેક રામ અવધેસ કુમારા। ત હ કર ચિરત બિદત સસંારા॥
નાિર બરહઁ દુખુ લહેઉ અપારા। ભયહુ રાષેુ રન રાવનુ મારા॥
દાે. પ્રભુ સાેઇ રામ િક અપર કાેઉ િહ જપત િત્રપુરાિર।

સત્યધામ સબર્ગ્ય તુ હ કહહુ બબેકુ બચાિર॥ ૪૬॥
જૈસે મટૈ માેર ભ્રમ ભાર । કહહુ સાે કથા નાથ બ તાર ॥
ગબ લક બાેલે મુસકુાઈ। તુ હિહ બિદત રઘપુ ત પ્રભુતાઈ॥

રામમગત તુ હ મન ક્રમ બાની। ચતુરાઈ તુ હાર મ ની॥
ચાહહુ સનુૈ રામ ગનુ ગૂઢ◌़◌ા। ક હહુ પ્ર ન મનહઁુ અ ત મૂઢ◌़◌ા॥
તાત સનુહુ સાદર મનુ લાઈ। કહઉઁ રામ કૈ કથા સહુાઈ॥
મહામાેહુ મિહષેસુ બસાલા। રામકથા કા લકા કરાલા॥
રામકથા સ સ િકરન સમાના। સતં ચકાેર કરિહ જેિહ પાના॥
અૈસઇે સસંય ક હ ભવાની। મહાદેવ તબ કહા બખાની॥
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દાે. કહઉઁ સાે મ ત અનુહાિર અબ ઉમા સભંુ સબંાદ।
ભયઉ સમય જેિહ હેતુ જેિહ સનુુ મુિન મિટિહ બષાદ॥ ૪૭॥

અેક બાર ત્રેતા જુગ માહી।ં સભંુ ગઅે કંુભજ િર ષ પાહી ં॥
સગં સતી જગજનિન ભવાની। પજેૂ િર ષ અ ખલે વર ની॥
રામકથા મનુીબજર્ બખાની। સનુી મહેસ પરમ સખુુ માની॥
િર ષ પૂછ હિરભગ ત સહુાઈ। કહી સભંુ અિધકાર પાઈ॥
કહત સનુત રઘપુ ત ગનુ ગાથા। કછુ િદન તહાઁ રહે ગિરનાથા॥
મુિન સન બદા મા ગ િત્રપુરાર । ચલે ભવન સઁગ દચ્છકુમાર ॥
તેિહ અવસર ભજંન મિહભારા। હિર રઘુબંસ લી હ અવતારા॥
િપતા બચન ત જ રાજુ ઉદાસી। દંડક બન બચરત અ બનાસી॥
દાે. હ્દયઁ બચારત ત હર કેિહ બિધ દરસનુ હાેઇ।

ગુપ્ત પ અવતરેઉ પ્રભુ ગઅ ન સબુ કાેઇ॥ ૪૮(ક)॥
સાે. સકંર ઉર અ ત છાેભુ સતી ન નિહ મરમુ સાેઇ॥

તુલસી દરસન લાેભુ મન ડ લાેચન લાલચી॥ ૪૮(ખ)॥
રાવન મરન મનજુ કર ચા। પ્રભુ બિધ બચનુ ક હ ચહ સાચા॥
નિહ ઉઁ રહઇ પ છતાવા। કરત બચા ન બનત બનાવા॥

અેિહ બિધ ભઅે સાેચબસ ઈસા। તેિહ સમય ઇ દસસીસા॥
લી હ નીચ માર ચિહ સગંા। ભયઉ તુરત સાેઇ કપટ કુરંગા॥
કિર છલુ મૂઢ◌़ હર બૈદેહી। પ્રભુ પ્રભાઉ તસ બિદત ન તેહી॥
ગ બિધ બ ધુ સિહત હિર આઅે।આશ્રમુ દે ખ નયન જલ છાઅે॥
બરહ બકલ નર ઇવ રઘુરાઈ। ખાજેત બિપન િફરત દાેઉ ભાઈ॥
કબહઁૂ ેગ બયાેગ ન ક। દેખા પ્રગટ બરહ દુખ તાક॥
દાે. અ ત િવ ચત્ર રઘપુ ત ચિરત નિહ પરમ સુ ન।

જે મ તમંદ બમાેહ બસ હૃદયઁ ધરિહ કછુ આન॥ ૪૯॥
સભંુ સમય તેિહ રામિહ દેખા। ઉપ િહયઁ અ ત હરપુ બસષેા॥
ભિર લાેચન છ બ સધુ િનહાર । કુસમય િનન ક હ ચ હાર ॥
જય સ ચ્ચદાનંદ જગ પાવન। અસ કિહ ચલેઉ મનાજે નસાવન॥
ચલે ત સવ સતી સમેતા। પુિન પુિન પુલકત કૃપાિનકેતા॥
સતીં સાે દસા સભંુ કૈ દેખી। ઉર ઉપ સદેંહુ બસષેી॥
સકં જગતબંદ્ય જગદ સા। સરુ નર મુિન સબ નાવત સીસા॥
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ત હ પસતુિહ નહ પરનામા। કિહ સ ચ્ચદાનંદ પરધામા॥
ભઅે મગન છ બ તાસુ બલાેક । અજહઁુ પ્રી ત ઉર રહ ત ન રાેક ॥
દાે. બ્રહ્મ ે વ્યાપક બરજ અજ અકલ અનીહ અભેદ।

સાે િક દેહ ધિર હાેઇ નર િહ ન નત વેદ॥ ૫૦॥
બ નુ ે સરુ િહત નરતનુ ધાર । સાેઉ સબર્ગ્ય જથા િત્રપુરાર ॥
ખાજેઇ સાે િક અગ્ય ઇવ નાર । ગ્યાનધામ શ્રીપ ત અસરુાર ॥
સભંુ ગરા પુિન ષા ન હાેઈ। સવ સબર્ગ્ય ન સબુ કાેઈ॥
અસ સસંય મન ભયઉ અપારા। હાેઈ ન હૃદયઁ પ્રબાેધ પ્રચારા॥
જદ્યિપ પ્રગટ ન કહેઉ ભવાની। હર અંતર મી સબ ની॥
સનુિહ સતી તવ નાિર સભુાઊ। સસંય અસ ન ધિરઅ ઉર કાઊ॥
સુ કથા કુભજં િર ષ ગાઈ। ભગ ત સુ મ મુિનિહ સનુાઈ॥

સાેઉ મમ ઇષ્ટદેવ રઘુબીરા। સવેત િહ સદા મુિન ધીરા॥
છં. મુિન ધીર ેગી સદ્ધ સતંત બમલ મન જેિહ યાવહી।ં

કિહ ને ત િનગમ પુરાન આગમ સુ ક ર ત ગાવહી ં॥
સાેઇ રામુ બ્યાપક બ્રહ્મ ભવુન િનકાય પ ત માયા ધની।
અવતરેઉ અપને ભગત િહત િનજતંત્ર િનત રઘુકુલમિન॥

સાે. લાગ ન ઉર ઉપદેસુ જદિપ કહેઉ સવઁ બાર બહુ।
બાેલે બહ સ મહેસુ હિરમાયા બલુ િન જયઁ॥ ૫૧॥
તુ હર મન અ ત સદેંહૂ। તાૈ િકન ઇ પર છા લેહૂ॥

તબ લ ગ બૈઠ અહઉઁ બટછાિહ। જબ લ ગ તુ હ અૈહહુ માેિહ પાહી॥
જૈસ ઇ માેહ ભ્રમ ભાર । કરેહુ સાે જતનુ બબેક બચાર ॥
ચલી ં સતી સવઆયસુ પાઈ। કરિહ બચા કરા કા ભાઈ॥
ઇહાઁ સભંુ અસ મન અનુમાના। દચ્છસતુા કહઁુ નિહ કલ્યાના॥
માેરેહુ કહ ન સસંય હી।ં બધી બપર ત ભલાઈ નાહી ં॥
હાેઇિહ સાેઇ ે રામ ર ચ રાખા। કાે કિર તકર્ બઢ◌़◌ાવૈ સાખા॥
અસ કિહ લગે જપન હિરનામા। ગઈ સતી જહઁ પ્રભુ સખુધામા॥
દાે. પુિન પુિન હૃદયઁ િવચા કિર ધિર સીતા કર પ।

આગ હાેઇ ચ લ પંથ તેિહ જેિહ આવત નરભપૂ॥ ૫૨॥
લ છમન દ ખ ઉમાકૃત બેષા ચિકત ભઅે ભ્રમ હૃદયઁ બસષેા॥

manas1_i.pdf 23



શ્રી રામ ચિરત માનસ

કિહ ન સકત કછુ અ ત ગંભીરા। પ્રભુ પ્રભાઉ નત મ તધીરા॥
સતી કપટુ નેઉ સરુ વામી। સબદરસી સબ અંતર મી॥
સુ મરત િહ મટઇ અગ્યાના। સાેઇ સરબગ્ય રામુ ભગવાના॥
સતી ક હ ચહ તહઁહઁુ દુરાઊ। દેખહુ નાિર સભુાવ પ્રભાઊ॥
િનજ માયા બલુ હૃદયઁ બખાની। બાેલે બહ સ રામુ દુ બાની॥
ેિર પાિન પ્રભુ ક હ પ્રનામ।ૂ િપતા સમેત લી હ િનજ નામૂ॥

કહેઉ બહાેિર કહાઁ ષકેતૂ। બિપન અકે લ િફરહુ કેિહ હેતૂ॥
દાે. રામ બચન દુ ગૂઢ◌़ સિુન ઉપ અ ત સકંાેચુ।

સતી સભીત મહેસ પિહ ચલી ં હૃદયઁ બડ◌़ સાેચુ॥ ૫૩॥
મ સકંર કર કહા ન માના। િનજ અગ્યાનુ રામ પર આના॥
ઇ ઉત અબ દેહઉઁ કાહા। ઉર ઉપ અ ત દા ન દાહા॥
ના રામ સતી ં દુખુ પાવા। િનજ પ્રભાઉ કછુ પ્રગિટ જનાવા॥

સતીં દ ખ કાૈતુકુ મગ તા।આગ રામુ સિહત શ્રી ભ્રાતા॥
િફિર ચતવા પાછ પ્રભુ દેખા। સિહત બંધુ સય સુદંર વષેા॥
જહઁ ચતવિહ તહઁ પ્રભુ આસીના। સવેિહ સદ્ધ મનુીસ પ્રબીના॥
દેખે સવ બિધ બ નુ અનેકા। અ મત પ્રભાઉ અેક ત અેકા॥
બંદત ચરન કરત પ્રભુ સવેા। બ બધ બેષ દેખે સબ દેવા॥
દાે. સતી બધાત્રી ઇંિદરા દેખી ં અ મત અનપૂ।

જેિહ જેિહ બેષ અ િદ સરુ તેિહ તેિહ તન અનુ પ॥ ૫૪॥
દેખે જહઁ તહઁ રઘપુ ત જેત।ે સ ક્ત હ સિહત સકલ સરુ તેતે॥
વ ચરાચર ે સસંારા। દેખે સકલ અનેક પ્રકારા॥

પજૂિહ પ્રભુિહ દેવ બહુ બેષા। રામ પ દૂસર નિહ દેખા॥
અવલાેકે રઘપુ ત બહુતેરે। સીતા સિહત ન બેષ ઘનેરે॥
સાેઇ રઘુબર સાેઇ લ છમનુ સીતા। દે ખ સતી અ ત ભઈ સભીતા॥
હૃદય કંપ તન સિુધ કછુ નાહી।ં નયન મૂિદ બૈઠ ં મગ માહી ં॥
બહુિર બલાેકેઉ નયન ઉઘાર । કછુ ન દ ખ તહઁ દચ્છકુમાર ॥
પુિન પુિન નાઇ રામ પદ સીસા। ચલી ં તહાઁ જહઁ રહે ગર સા॥
દાે. ગઈ સમીપ મહેસ તબ હઁ સ પૂછ કુસલાત।

લી હી પર છા કવન બિધ કહહુ સત્ય સબ બાત॥ ૫૫॥
માસપારાયણ, દૂસરા િવશ્રામ
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સતી ં સમુ ઝ રઘુબીર પ્રભાઊ। ભય બસ સવ સન ક હ દુરાઊ॥
કછુ ન પર છા લી હ ગાેસાઈ। ક હ પ્રનામુ તુ હાિરિહ નાઈ॥
ે તુ હ કહા સાે ષા ન હાેઈ। માેર મન પ્રતી ત અ ત સાેઈ॥

તબ સકંર દેખેઉ ધિર યાના। સતીં ે ક હ ચિરત સબ ના॥
બહુિર રામમાયિહ સ નાવા। પ્રેિર સ તિહ જેિહ ઝઁૂઠ કહાવા॥
હિર ઇચ્છા ભાવી બલવાના। હૃદયઁ બચારત સભંુ સુ ના॥
સતીં ક હ સીતા કર બેષા। સવ ઉર ભયઉ બષાદ બસષેા॥
અબ કરઉઁ સતી સન પ્રીતી। મટઇ ભગ ત પથુ હાેઇ અનીતી॥

દાે. પરમ પનુીત ન ઇ ત જ િકઅ પ્રેમ બડ◌़ પાપ।ુ
પ્રગિટ ન કહત મહેસુ કછુ હૃદયઁ અિધક સતંાપુ॥ ૫૬॥

તબ સકંર પ્રભુ પદ સ નાવા। સુ મરત રામુ હૃદયઁ અસઆવા॥
અેિહ તન સ તિહ ભેટ માેિહ નાહી।ં સવ સકં પુ ક હ મન માહી ં॥
અસ બચાિર સકં મ તધીરા। ચલે ભવન સુ મરત રઘુબીરા॥
ચલત ગગન ભૈ ગરા સહુાઈ। જય મહેસ ભ લ ભગ ત દૃઢ◌़◌ાઈ॥
અસ પન તુ હ બનુ કરઇ કાે આના। રામભગત સમરથ ભગવાના॥
સિુન નભ ગરા સતી ઉર સાેચા। પૂછા સવિહ સમેત સકાેચા॥
ક હ કવન પન કહહુ કૃપાલા। સત્યધામ પ્રભુ દ નદયાલા॥
જદિપ સતી ં પૂછા બહુ ભાઁતી। તદિપ ન કહેઉ િત્રપુર આરાતી॥
દાે. સતીં હૃદય અનુમાન િકય સબુ નેઉ સબર્ગ્ય।

ક હ કપટુ મ સભંુ સન નાિર સહજ જડ◌़ અગ્ય॥ ૫૭ક॥
હૃદયઁ સાેચુ સમુઝત િનજ કરની। ચતા અ મત ઇ નિહ બરની॥
કૃપા સધુ સવ પરમ અગાધા। પ્રગટ ન કહેઉ માેર અપરાધા॥
સકંર ખ અવલાેિક ભવાની। પ્રભુ માેિહ તજેઉ હૃદયઁ અકુલાની॥
િનજ અઘ સમુ ઝ ન કછુ કિહ ઈ। તપઇ અવાઁ ઇવ ઉર અિધકાઈ॥
સ તિહ સસાેચ િન ષકેતૂ। કહી ં કથા સુદંર સખુ હેતૂ॥
બરનત પંથ બ બધ ઇ તહાસા। બ વનાથ પહઁુચે કૈલાસા॥
તહઁ પુિન સભંુ સમુ ઝ પનઆપન। બૈઠે બટ તર કિર કમલાસન॥
સકંર સહજ સ પ સહંારા। લા ગ સમાિધ અખંડ અપારા॥
દાે. સતી બસિહ કૈલાસ તબ અિધક સાેચુ મન માિહ।

મરમુ ન કાેઊ ન કછુ જુગ સમ િદવસ સરાિહ॥ ૫૮॥
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િનત નવ સાેચુ સતી ં ઉર ભારા। કબ જૈહઉઁ દુખ સાગર પારા॥
મ ે ક હ રઘપુ ત અપમાના। પુિનપ ત બચનુ ષા કિર ના॥
સાે ફલુ માેિહ બધાતાઁ દ હા। ે કછુ ઉ ચત રહા સાેઇ ક હા॥
અબ બિધ અસ બૂ ઝઅ નિહ તાેહી। સકંર બમખુ જઆવ સ માેહી॥
કિહ ન ઈ કછુ હૃદય ગલાની। મન મહઁુ રામાિહ સુ મર સયાની॥
ૈ પ્રભુ દ નદયાલુ કહાવા।આરતી હરન બેદ જસુ ગાવા॥

તાૈ મ બનય કરઉઁ કર ેર । છૂટઉ બે ગ દેહ યહ માેર ॥
માેરે સવ ચરન સનેહૂ। મન ક્રમ બચન સત્ય બ્રતુ અેહૂ॥

દાે. તાૈ સબદરસી સિુનઅ પ્રભુ કરઉ સાે બે ગ ઉપાઇ।
હાેઇ મરનુ જેહી બનિહ શ્રમ દુસહ બપ ત્ત બહાઇ॥ ૫૯॥

સાે. જલુ પય સિરસ બકાઇ દેખહુ પ્રી ત િક ર ત ભ લ।
બલગ હાેઇ રસુ ઇ કપટ ખટાઈ પરત પુિન॥ ૫૭ખ॥

અેિહ બિધ દુ ખત પ્રજેસકુમાર । અકથનીય દા ન દુખુ ભાર ॥
બીત સબંત સહસ સતાસી। ત સમાિધ સભંુ અ બનાસી॥
રામ નામ સવ સુ મરન લાગે। નેઉ સતી ં જગતપ ત ગે॥
ઇ સભંુ પદ બંદનુ ક હી। સનમખુ સકંર આસનુ દ હા॥

લગે કહન હિરકથા રસાલા। દચ્છ પ્રજેસ ભઅે તેિહ કાલા॥
દેખા બિધ બચાિર સબ લાયક। દચ્છિહ ક હ પ્ર પ ત નાયક॥
બડ◌़ અિધકાર દચ્છ જબ પાવા। અ ત અ ભમાનુ હૃદયઁ તબઆવા॥
નિહ કાેઉ અસ જનમા જગ માહી।ં પ્રભુતા પાઇ િહ મદ નાહી ં॥
દાે. દચ્છ લઅે મુિન બાે લ સબ કરન લગે બડ◌़ ગ।

નવેતે સાદર સકલ સરુ જે પાવત મખ ભાગ॥ ૬૦॥

િકનર નાગ સદ્ધ ગંધબાર્। બધુ હ સમેત ચલે સરુ સબાર્॥
બ નુ બરં ચ મહેસુ બહાઈ। ચલે સકલ સરુ ન બનાઈ॥
સતીં બલાેકે બ્યાેમ બમાના। ત ચલે સુદંર બિધ નાના॥
સરુ સુદંર કરિહ કલ ગાના। સનુત શ્રવન છૂટિહ મુિન યાના॥
પૂછેઉ તબ સવઁ કહેઉ બખાની। િપતા જગ્ય સિુન કછુ હરષાની॥
મહેસુ માેિહ આયસુ દેહી।ં કુછ િદન ઇ રહા મસ અેહી ં॥

પ ત પિરત્યાગ હૃદય દુખુ ભાર । કહઇ ન િનજ અપરાધ બચાર ॥
બાેલી સતી મનાેહર બાની। ભય સકંાેચ પ્રેમ રસ સાની॥
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દાે. િપતા ભવન ઉ સવ પરમ પ્રભુ આયસુ હાેઇ।
તાૈ મૈ ઉઁ કૃપાયતન સાદર દેખન સાેઇ॥ ૬૧॥

કહેહુ નીક માેરેહઁુ મન ભાવા। યહ અનુ ચત નિહ નવેત પઠાવા॥
દચ્છ સકલ િનજ સતુા બાેલાઈ। હમર બયર તુ હઉ બસરાઈ॥
બ્રહ્મસભાઁ હમ સન દુખુ માના। તેિહ ત અજહઁુ કરિહ અપમાના॥
બનુ બાેલ હુ ભવાની। રહઇ ન સીલુ સનેહુ ન કાની॥

જદિપ મત્ર પ્રભુ િપતુ ગુર ગેહા। ઇઅ બનુ બાેલેહઁુ ન સઁદેહા॥
તદિપ બરાેધ માન જહઁ કાેઈ। તહાઁ ગઅ કલ્યાનુ ન હાેઈ॥
ભાઁ ત અનેક સભંુ સમુઝાવા। ભાવી બસ ન ગ્યાનુ ઉર આવા॥
કહ પ્રભુ હુ ે બનિહ બાેલાઅ। નિહ ભ લ બાત હમારે ભાઅ॥
દાે. કિહ દેખા હર જતન બહુ રહઇ ન દચ્છકુમાિર।

િદઅે મખુ્ય ગન સગં તબ બદા ક હ િત્રપુરાિર॥ ૬૨॥
િપતા ભવન જબ ગઈ ભવાની। દચ્છ ત્રાસ કાહઁુ ન સનમાની॥
સાદર ભલેિહ મલી અેક માતા। ભ ગની ં મલી ં બહુત મુસકુાતા॥
દચ્છ ન કછુ પૂછ કુસલાતા। સ તિહ બલાેિક જરે સબ ગાતા॥
સતીં ઇ દેખેઉ તબ ગા। કતહઁુ ન દ ખ સભંુ કર ભાગા॥
તબ ચત ચઢ◌़◌ેઉ ે સકંર કહેઊ। પ્રભુ અપમાનુ સમુ ઝ ઉર દહેઊ॥
પા છલ દુખુ ન હૃદયઁ અસબ્યાપા। જસ યહ ભયઉ મહા પિરતાપા॥
જદ્યિપ જગ દા ન દુખ નાના। સબ ત કિઠન ત અવમાના॥
સમુ ઝ સાે સ તિહ ભયઉ અ ત ક્રાેધા। બહુ બિધ જનની ં ક હ પ્રબાેધા॥
દાે. સવ અપમાનુ ન ઇ સિહ હૃદયઁ ન હાેઇ પ્રબાેધ।

સકલ સભિહ હિઠ હટિક તબ બાેલી ં બચન સક્રાેધ॥ ૬૩॥
સનુહુ સભાસદ સકલ મુિનદા। કહી સનુી જ હ સકંર િનદા॥
સાે ફલુ તુરત લહબ સબ કાહઁૂ। ભલી ભાઁ ત પ છતાબ િપતાહઁૂ॥
સતં સભંુ શ્રીપ ત અપબાદા। સિુનઅ જહાઁ તહઁ અ સ મર દા॥
કાિટઅ તાસુ ભ ે બસાઈ। શ્રવન મૂિદ ન ત ચ લઅ પરાઈ॥
જગદાતમા મહેસુ પુરાર । જગત જનક સબ કે િહતકાર ॥
િપતા મંદમ ત િનદત તેહી। દચ્છ સકુ્ર સભંવ યહ દેહી॥
ત જહઉઁ તુરત દેહ તેિહ હેતૂ। ઉર ધિર ચદં્રમાૈ લ ષકેતૂ॥
અસ કિહ ેગ અ ગિન તનુ રા। ભયઉ સકલ મખ હાહાકારા॥
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દાે. સતી મરનુ સિુન સભંુ ગન લગે કરન મખ ખીસ।
જગ્ય બધંસ બલાેિક ગુ રચ્છા ક હ મનુીસ॥ ૬૪॥

સમાચાર સબ સકંર પાઅે। બીરભદુ્ર કિર કાપે પઠાઅે॥
જગ્ય બધંસ ઇ ત હ ક હા। સકલ સરુ હ બિધવત ફલુ દ હા॥
ભે જગ બિદત દચ્છ ગ ત સાેઈ। જ સ કછુ સભંુ બમખુ કૈ હાેઈ॥
યહ ઇ તહાસ સકલ જગ ની। તાતે મ સછેંપ બખાની॥
સતીં મરત હિર સન બ માગા। જનમ જનમ સવ પદ અનુરાગા॥
તેિહ કારન િહમ ગિર ગ્ હ ઈ। જનમીં પારબતી તનુ પાઈ॥
જબ ત ઉમા સલૈ ગ્ હ ઈં। સકલ સ દ્ધ સપં ત તહઁ છાઈ॥
જહઁ તહઁ મુિન હ સઆુશ્રમ ક હે। ઉ ચત બાસ િહમ ભૂધર દ હે॥
દાે. સદા સમુન ફલ સિહત સબ દુ્રમ નવ નાના ત।

પ્રગટ ં સુદંર સલૈ પર મિન આકર બહુ ભાઁ ત॥ ૬૫॥
સિરતા સબ પુિનત જલુ બહહી।ં ખગ ગ મધપુ સખુી સબ રહહી ં॥
સહજ બય સબ વ હ ત્યાગા। ગિર પર સકલ કરિહ અનુરાગા॥
સાેહ સલૈ ગિર ગ્ હ આઅ। જ મ જનુ રામભગ ત કે પાઅ॥
િનત નૂતન મંગલ ગ્ હ તાસ।ૂ બ્રહ્માિદક ગાવિહ જસુ સૂ॥
નારદ સમાચાર સબ પાઅે। કાૈતુકહી ં ગિર ગેહ સધાઅે॥
સલૈરાજ બડ◌़આદર ક હા। પદ પખાિર બર આસનુ દ હા॥
નાિર સિહત મુિન પદ સ નાવા। ચરન સ લલ સબુ ભવનુ સચાવા॥
િનજ સાૈભાગ્ય બહુત ગિર બરના। સતુા બાે લ મેલી મુિન ચરના॥
દાે. િત્રકાલગ્ય સબર્ગ્ય તુ હ ગ ત સબર્ત્ર તુ હાિર॥
કહહુ સતુા કે દાષે ગનુ મુિનબર હૃદયઁ બચાિર॥ ૬૬॥

કહ મુિન બહ સ ગૂઢ◌़ દુ બાની। સતુા તુ હાિર સકલ ગનુ ખાની॥
સુદંર સહજ સસુીલ સયાની। નામ ઉમા અં બકા ભવાની॥
સબ લચ્છન સપંન્ન કુમાર । હાેઇિહ સતંત િપયિહ િપઆર ॥
સદા અચલ અેિહ કર અિહવાતા। અેિહ ત જસુ પૈહિહ િપતુ માતા॥
હાેઇિહ પજૂ્ય સકલ જગ માહી।ં અેિહ સવેત કછુ દુલર્ભ નાહી ં॥
અેિહ કર નામુ સુ મિર સસંારા। િત્રય ચઢ◌़હિહ પ તબ્રત અ સધારા॥
સલૈ સલુચ્છન સતુા તુ હાર । સનુહુ જે અબ અવગનુ દુઇ ચાર ॥
અગનુ અમાન માતુ િપતુ હીના। ઉદાસીન સબ સસંય છ ના॥
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દાે. ેગી જિટલ અકામ મન નગન અમંગલ બેષ॥
અસ વામી અેિહ કહઁ મ લિહ પર હ ત અ સ રેખ॥ ૬૭॥

સિુન મુિન ગરા સત્ય જયઁ ની। દુખ દંપ તિહ ઉમા હરષાની॥
નારદહઁુ યહ ભેદુ ન ના। દસા અેક સમુઝબ બલગાના॥
સકલ સખીં ગિર ગિર મનૈા। પુલક સર ર ભરે જલ નનૈા॥
હાેઇ ન ષા દેવિર ષ ભાષા। ઉમા સાે બચનુ હૃદયઁ ધિર રાખા॥
ઉપજેઉ સવ પદ કમલ સનેહૂ। મલન કિઠન મન ભા સદેંહૂ॥
િન કુઅવસ પ્રી ત દુરાઈ। સખી ઉછઁગ બૈઠ પુિન ઈ॥

ઝૂિઠ ન હાેઇ દેવિર ષ બાની। સાેચિહ દંપ ત સખીં સયાની॥
ઉર ધિર ધીર કહઇ ગિરરાઊ। કહહુ નાથ કા કિરઅ ઉપાઊ॥
દાે. કહ મનુીસ િહમવંત સનુુ ે બિધ લખા લલાર।

દેવ દનજુ નર નાગ મુિન કાેઉ ન મેટિનહાર॥ ૬૮॥
તદિપ અેક મ કહઉઁ ઉપાઈ। હાેઇ કરૈ દૈઉ સહાઈ॥
જસ બ મ બરનેઉઁ તુ હ પાહી।ં મલિહ ઉમિહ તસ સસંય નાહી ં॥
જે જે બર કે દાષે બખાને। તે સબ સવ પિહ મ અનુમાને॥
બબાહુ સકંર સન હાેઈ। દાષેઉ ગનુ સમ કહ સબુ કાેઈ॥
અિહ સજે સયન હિર કરહી।ં બુધ કછુ ત હ કર દાષેુ ન ધરહી ં॥

ભાનુ કૃસાનુ સબર્ રસ ખાહી।ં ત હ કહઁ મંદ કહત કાેઉ નાહી ં॥
સભુ અ અસભુ સ લલ સબ બહઈ। સરુસિર કાેઉ અપનુીત ન કહઈ॥
સમરથ કહઁુ નિહ દાષેુ ગાેસાઈ। ર બ પાવક સરુસિર ક નાઈ॥
દાે. અસ િહ સષા કરિહ નર જડ◌़િ◌ બબેક અ ભમાન।

પરિહ કલપ ભિર નરક મહઁુ વ િક ઈસ સમાન॥ ૬૯॥
સરુસિર જલ કૃત બા િન ના। કબહઁુ ન સતં કરિહ તેિહ પાના॥
સરુસિર મલ સાે પાવન જૈસ। ઈસ અનીસિહ અંત તૈસ॥
સભંુ સહજ સમરથ ભગવાના। અેિહ બબાહઁ સબ બિધ કલ્યાના॥
દુરારા ય પૈ અહિહ મહેસ।ૂઆસતુાષે પુિન િકઅ કલેસૂ॥
તપુ કરૈ કુમાિર તુ હાર । ભાિવઉ મેિટ સકિહ િત્રપુરાર ॥

જદ્યિપ બર અનેક જગ માહી।ં અેિહ કહઁ સવ ત જ દૂસર નાહી ં॥
બર દાયક પ્રનતાર ત ભજંન। કૃપા સધુ સવેક મન રંજન॥
ઇ ચ્છત ફલ બનુ સવ અવરાધે। લિહઅ ન કાેિટ ેગ જપ સાધ॥
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દાે. અસ કિહ નારદ સુ મિર હિર ગિરજિહ દ હ અસીસ।
હાેઇિહ યહ કલ્યાન અબ સસંય તજહુ ગર સ॥ ૭૦॥

કિહ અસ બ્રહ્મભવન મુિન ગયઊ।આ ગલ ચિરત સનુહુ જસ ભયઊ॥
પ તિહ અેકાંત પાઇ કહ મનૈા। નાથ ન મ સમુઝે મુિન બૈના॥
ઘ બ કુલુ હાેઇ અનપૂા। કિરઅ બબાહુ સતુા અનુ પા॥

ન ત ક યા બ રહઉ કુઆર । કંત ઉમા મમ પ્રાનિપઆર ॥
ન મલિહ બ ગિરજિહ ેગૂ। ગિર જડ◌़ સહજ કિહિહ સબુ લાેગૂ॥

સાેઇ બચાિર પ ત કરેહુ બબાહૂ। જેિહ ન બહાેિર હાેઇ ઉર દાહૂ॥
અસ કિહ પિર ચરન ધિર સીસા। બાેલે સિહત સનેહ ગર સા॥
બ પાવક પ્રગટૈ સ સ માહી।ં નારદ બચનુ અ યથા નાહી ં॥
દાે. પ્રયા સાેચુ પિરહરહુ સબુ સુ મરહુ શ્રીભગવાન।

પારબ તિહ િનરમયઉ જેિહ સાેઇ કિરિહ કલ્યાન॥ ૭૧॥
અબ ૈ તુ હિહ સતુા પર નેહૂ। તાૈ અસ ઇ સખાવન દેહૂ॥
કરૈ સાે તપુ જેિહ મલિહ મહેસ।ૂઆન ઉપાયઁ ન મટિહ કલેસૂ॥
નારદ બચન સગભર્ સહેતૂ। સુદંર સબ ગનુ િનિધ ષકેતૂ॥
અસ બચાિર તુ હ તજહુ અસકંા। સબિહ ભાઁ ત સકં અકલંકા॥
સિુન પ ત બચન હર ષ મન માહી।ં ગઈ તુરત ઉિઠ ગિર પાહી ં॥
ઉમિહ બલાેિક નયન ભરે બાર । સિહત સનેહ ગાેદ બૈઠાર ॥
બારિહ બાર લે ત ઉર લાઈ। ગદગદ કંઠ ન કછુ કિહ ઈ॥
જગત માતુ સબર્ગ્ય ભવાની। માતુ સખુદ બાેલી ં દુ બાની॥
દાે. સનુિહ માતુ મ દ ખ અસ સપન સનુાવઉઁ તાેિહ।

સુદંર ગાૈર સુ બપ્રબર અસ ઉપદેસઉે માેિહ॥ ૭૨॥
કરિહ ઇ તપુ સલૈકુમાર । નારદ કહા સાે સત્ય બચાર ॥
માતુ િપતિહ પુિન યહ મત ભાવા। તપુ સખુપ્રદ દુખ દાષે નસાવા॥
તપબલ રચઇ પ્રપંચ બધાતા। તપબલ બ નુ સકલ જગ ત્રાતા॥
તપબલ સભંુ કરિહ સઘંારા। તપબલ સષેુ ધરઇ મિહભારા॥
તપ અધાર સબ ષ્ટ ભવાની। કરિહ ઇ તપુ અસ જયઁ ની॥
સનુત બચન બસ મત મહતાર । સપન સનુાયઉ ગિરિહ હઁકાર ॥
માતુ િપતુિહ બહુ બિધ સમુઝાઈ। ચલી ં ઉમા તપ િહત હરષાઈ॥
પ્રય પિરવાર િપતા અ માતા। ભઅે બકલ મખુ આવ ન બાતા॥
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દાે. બેદ સરા મુિન આઇ તબ સબિહ કહા સમુઝાઇ॥
પારબતી મિહમા સનુત રહે પ્રબાેધિહ પાઇ॥ ૭૩॥

ઉર ધિર ઉમા પ્રાનપ ત ચરના। ઇ બિપન લાગી ં તપુ કરના॥
અ ત સકુુમાર ન તનુ તપ ેગૂ। પ ત પદ સુ મિર તજેઉ સબુ ભાેગૂ॥
િનત નવ ચરન ઉપજ અનુરાગા। બસર દેહ તપિહ મનુ લાગા॥
સબંત સહસ મૂલ ફલ ખાઅે। સાગુ ખાઇ સત બરષ ગવાઁઅે॥
કછુ િદન ભાજેનુ બાિર બતાસા। િકઅે કિઠન કછુ િદન ઉપબાસા॥
બેલ પાતી મિહ પરઇ સખુાઈ। તીિન સહસ સબંત સાેઈ ખાઈ॥
પુિન પિરહરે સખુાનેઉ પરના। ઉમિહ નામ તબ ભયઉ અપરના॥
દે ખ ઉમિહ તપ ખીન સર રા। બ્રહ્મ ગરા ભૈ ગગન ગભીરા॥
દાે. ભયઉ મનાેરથ સફુલ તવ સનુુ ગિર કુમાિર।

પિરહ દુસહ કલેસ સબ અબ મ લહિહ િત્રપુરાિર॥ ૭૪॥
અસ તપુ કાહઁુ ન ક હ ભવાની। ભઉ અનેક ધીર મુિન ગ્યાની॥
અબ ઉર ધરહુ બ્રહ્મ બર બાની। સત્ય સદા સતંત સુ ચ ની॥
આવૈ િપતા બાેલાવન જબહી।ં હઠ પિરહિર ઘર અેહુ તબહી ં॥
મલિહ તુ હિહ જબ સપ્ત િરષીસા। નેહુ તબ પ્રમાન બાગીસા॥
સનુત ગરા બિધ ગગન બખાની। પુલક ગાત ગિર હરષાની॥
ઉમા ચિરત સુદંર મ ગાવા। સનુહુ સભંુ કર ચિરત સહુાવા॥
જબ ત સતી ઇ તનુ ત્યાગા। તબ સ સવ મન ભયઉ બરાગા॥
જપિહ સદા રઘનુાયક નામા। જહઁ તહઁ સનુિહ રામ ગનુ ગ્રામા॥
દાે. ચદાન દ સખુધામ સવ બગત માેહ મદ કામ।

બચરિહ મિહ ધિર હૃદયઁ હિર સકલ લાેક અ ભરામ॥ ૭૫॥
કતહઁુ મુિન હ ઉપદેસિહ ગ્યાના। કતહઁુ રામ ગનુ કરિહ બખાના॥
જદિપ અકામ તદિપ ભગવાના। ભગત બરહ દુખ દુ ખત સુ ના॥
અેિહ બિધ ગયઉ કાલુ બહુ બીતી। િનત નૈ હાેઇ રામ પદ પ્રીતી॥
નૈમુ પ્રેમુ સકંર કર દેખા। અ બચલ હૃદયઁ ભગ ત કૈ રેખા॥
પ્રગટૈ રામુ કૃતગ્ય કૃપાલા। પ સીલ િનિધ તજે બસાલા॥
બહુ પ્રકાર સકંરિહ સરાહા। તુ હ બનુ અસ બ્રતુ કાે િનરબાહા॥
બહુ બિધ રામ સવિહ સમુઝાવા। પારબતી કર જન્મુ સનુાવા॥
અ ત પનુીત ગિર કૈ કરની। બ તર સિહત કૃપાિનિધ બરની॥
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દાે. અબ બનતી મમ સનુેહુ સવ માે પર િનજ નેહુ।
ઇ બબાહહુ સલૈજિહ યહ માેિહ માગ દેહુ॥ ૭૬॥

કહ સવ જદિપ ઉ ચત અસ નાહી।ં નાથ બચન પુિન મેિટ ન હી ં॥
સર ધિર આયસુ કિરઅ તુ હારા। પરમ ધરમુ યહ નાથ હમારા॥
માતુ િપતા ગુર પ્રભુ કૈ બાની। બનિહ બચાર કિરઅ સભુ ની॥
તુ હ સબ ભાઁ ત પરમ િહતકાર । અગ્યા સર પર નાથ તુ હાર ॥
પ્રભુ તાષેેઉ સિુન સકંર બચના। ભ ક્ત બબેક ધમર્ જુત રચના॥
કહ પ્રભુ હર તુ હાર પન રહેઊ। અબ ઉર રાખેહુ ે હમ કહેઊ॥
અંતરધાન ભઅે અસ ભાષી। સકંર સાેઇ મૂર ત ઉર રાખી॥
તબિહ સપ્તિર ષ સવ પિહ આઅે। બાેલે પ્રભુ અ ત બચન સહુાઅે॥
દાે. પારબતી પિહ ઇ તુ હ પ્રેમ પિરચ્છા લેહુ।

ગિરિહ પ્રેિર પઠઅેહુ ભવન દૂિર કરેહુ સદેંહુ॥ ૭૭॥
િર ષ હ ગાૈિર દેખી તહઁ કૈસી। મૂર તમંત તપસ્યા જૈસી॥
બાેલે મુિન સનુુ સલૈકુમાર । કરહુ કવન કારન તપુ ભાર ॥
કેિહ અવરાધહુ કા તુ હ ચહહૂ। હમ સન સત્ય મરમુ િકન કહહૂ॥
કહત બચત મનુ અ ત સકુચાઈ। હઁ સહહુ સિુન હમાિર જડ◌़તાઈ॥
મનુ હઠ પરા ન સનુઇ સખાવા। ચહત બાિર પર ભી ત ઉઠાવા॥
નારદ કહા સત્ય સાેઇ ના। બનુ પંખ હ હમ ચહિહ ઉડ◌़◌ાના॥
દેખહુ મુિન અ બબેકુ હમારા। ચાિહઅ સદા સવિહ ભરતારા॥
દાે. સનુત બચન બહસે િરષય ગિરસભંવ તબ દેહ।

નારદ કર ઉપદેસુ સિુન કહહુ બસઉે િકસુ ગેહ॥ ૭૮॥
દચ્છસતુ હ ઉપદેસે હ ઈ। ત હ િફિર ભવનુ ન દેખા આઈ॥
ચત્રકેતુ કર ઘ ઉન ઘાલા। કનકક સપુ કર પુિન અસ હાલા॥
નારદ સખ જે સનુિહ નર નાર । અવ સ હાેિહ ત જ ભવનુ ભખાર ॥
મન કપટ તન સ જન ચી હા।આપુ સિરસ સબહી ચહ ક હા॥
તેિહ ક બચન માિન બ વાસા। તુ હ ચાહહુ પ ત સહજ ઉદાસા॥
િનગુર્ન િનલજ કુબેષ કપાલી। અકુલ અગેહ િદગંબર બ્યાલી॥
કહહુ કવન સખુુ અસ બ પાઅ। ભલ ભૂ લહુ ઠગ કે બાૈરાઅ॥
પંચ કહ સવઁ સતી બબાહી। પુિન અવડિેર મરાઅે હ તાહી॥
દાે. અબ સખુ સાવેત સાેચુ નિહ ભીખ મા ગ ભવ ખાિહ।
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સહજ અેકાિક હ કે ભવન કબહઁુ િક નાિર ખટાિહ॥ ૭૯॥
અજહઁૂ માનહુ કહા હમારા। હમ તુ હ કહઁુ બ નીક બચારા॥
અ ત સુદંર સુ ચ સખુદ સસુીલા। ગાવિહ બેદ સુ જસ લીલા॥
દૂષન રિહત સકલ ગનુ રાસી। શ્રીપ ત પુર બૈકંુઠ િનવાસી॥
અસ બ તુ હિહ મલાઉબઆની। સનુત બહ સ કહ બચન ભવાની॥
સત્ય કહેહુ ગિરભવ તનુ અેહા। હઠ ન છૂટ છૂટૈ બ દેહા॥
કનકઉ પુિન પષાન ત હાેઈ। રેહઁુ સહજુ ન પિરહર સાેઈ॥
નારદ બચન ન મ પિરહરઊઁ। બસઉ ભવનુ ઉજરઉ નિહ ડરઊઁ॥
ગુર ક બચન પ્રતી ત ન જેહી। સપનેહઁુ સગુમ ન સખુ સિધ તેહી॥
દાે. મહાદેવ અવગનુ ભવન બ નુ સકલ ગનુ ધામ।

જેિહ કર મનુ રમ િહ સન તેિહ તેહી સન કામ॥ ૮૦॥
તુ હ મલતેહુ પ્રથમ મનુીસા। સનુ તઉઁ સખ તુ હાિર ધિર સીસા॥

અબ મ જન્મુ સભંુ િહત હારા। કાે ગનુ દૂષન કરૈ બચારા॥
તુ હરે હઠ હૃદયઁ બસષેી। રિહ ન ઇ બનુ િકઅ બરેષી॥

તાૈ કાૈતુિકઅ હઆલસુ નાહી।ં બર ક યા અનેક જગ માહી ં॥
જન્મ કાેિટ લ ગ રગર હમાર । બરઉઁ સભંુ ન ત રહઉઁ કુઆર ॥
તજઉઁ ન નારદ કર ઉપદેસ।ૂઆપુ કહિહ સત બાર મહેસૂ॥
મ પા પરઉઁ કહઇ જગદંબા। તુ હ ગ્ હ ગવનહુ ભયઉ બલંબા॥
દે ખ પ્રેમુ બાેલે મુિન ગ્યાની। જય જય જગદં બકે ભવાની॥
દાે. તુ હ માયા ભગવાન સવ સકલ જગત િપતુ માત।ુ

નાઇ ચરન સર મુિન ચલે પુિન પુિન હરષત ગાતુ॥ ૮૧॥
ઇ મુિન હ િહમવંતુ પઠાઅે। કિર બનતી ગરજિહ ગ્ હ લ્યાઅે॥

બહુિર સપ્તિર ષ સવ પિહ ઈ। કથા ઉમા કૈ સકલ સનુાઈ॥
ભઅે મગન સવ સનુત સનેહા। હર ષ સપ્તિર ષ ગવને ગેહા॥
મનુ થર કિર તબ સભંુ સુ ના। લગે કરન રઘનુાયક યાના॥
તારકુ અસરુ ભયઉ તેિહ કાલા। ભજુ પ્રતાપ બલ તજે બસાલા॥
તિહ સબ લાેક લાેકપ ત તે। ભઅે દેવ સખુ સપં ત ર તે॥
અજર અમર સાે ત ન ઈ। હારે સરુ કિર બ બધ લરાઈ॥
તબ બરં ચ સન ઇ પુકારે। દેખે બિધ સબ દેવ દુખારે॥
દાે. સબ સન કહા બુઝાઇ બિધ દનજુ િનધન તબ હાેઇ।
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સભંુ સકુ્ર સભંૂત સતુ અેિહ તઇ રન સાેઇ॥ ૮૨॥
માેર કહા સિુન કરહુ ઉપાઈ। હાેઇિહ ઈ વર કિરિહ સહાઈ॥
સતીં ે ત દચ્છ મખ દેહા। જનમી ઇ િહમાચલ ગેહા॥
તેિહ તપુ ક હ સભંુ પ ત લાગી। સવ સમાિધ બૈઠે સબુ ત્યાગી॥
જદિપ અહઇ અસમંજસ ભાર । તદિપ બાત અેક સનુહુ હમાર ॥
પઠવહુ કામુ ઇ સવ પાહી।ં કરૈ છાેભુ સકંર મન માહી ં॥
તબ હમ ઇ સવિહ સર નાઈ। કરવાઉબ બબાહુ બિરઆઈ॥
અેિહ બિધ ભલેિહ દેવિહત હાેઈ। મર અ ત નીક કહઇ સબુ કાેઈ॥
અ તુ ત સરુ હ ક હ અ ત હેતૂ। પ્રગટેઉ બષમબાન ઝષકેતૂ॥
દાે. સરુ હ કહી ં િનજ બપ ત સબ સિુન મન ક હ બચાર।

સભંુ બરાેધ ન કુસલ માેિહ બહ સ કહેઉ અસ માર॥ ૮૩॥
તદિપ કરબ મ કાજુ તુ હારા। શ્રુ ત કહ પરમ ધરમ ઉપકારા॥
પર િહત લા ગ તજઇ ે દેહી। સતંત સતં પ્રસસંિહ તેહી॥
અસ કિહ ચલેઉ સબિહ સ નાઈ। સમુન ધનષુ કર સિહત સહાઈ॥
ચલત માર અસ હૃદયઁ બચારા। સવ બરાેધ ધ્રવુ મરનુ હમારા॥
તબઆપન પ્રભાઉ બ તારા। િનજ બસ ક હ સકલ સસંારા॥
કાપેેઉ જબિહ બાિરચરકેતૂ। છન મહઁુ મટે સકલ શ્રુ ત સતેૂ॥
બ્રહ્મચજર્ બ્રત સજંમ નાના। ધીરજ ધરમ ગ્યાન બગ્યાના॥
સદાચાર જપ ેગ બરાગા। સભય બબેક કટકુ સબ ભાગા॥
છં. ભાગેઉ બબેક સહાય સિહત સાે સભુટ સજુંગ મિહ મુરે।

સદગં્રથ પબર્ત કંદર હ મહઁુ ઇ તેિહ અવસર દુરે॥
હાેિનહાર કા કરતાર કાે રખવાર જગ ખરભ પરા।
દુઇ માથ કેિહ ર તનાથ જેિહ કહઁુ કાેઽિપ કર ધનુ સ ધરા॥

દાે. જે સ વ જગ અચર ચર નાિર પુ ષ અસ નામ।
તે િનજ િનજ મર દ ત જ ભઅે સકલ બસ કામ॥ ૮૪॥

સબ કે હૃદયઁ મદન અ ભલાષા। લતા િનહાિર નવિહ ત સાખા॥
નદ ં ઉમ ગ અંબુિધ કહઁુ ધાઈ। સગંમ કરિહ તલાવ તલાઈ॥
જહઁ અ સ દસા જડ◌़ હ કૈ બરની। કાે કિહ સકઇ સચેતન કરની॥
પસુ પચ્છ નભ જલ થલચાર । ભઅે કામબસ સમય બસાર ॥
મદન અંધ બ્યાકુલ સબ લાેકા। િન સ િદનુ નિહ અવલાેકિહ કાેકા॥
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દેવ દનજુ નર િકનર બ્યાલા। પ્રેત િપસાચ ભૂત બેતાલા॥
ઇ હ કૈ દસા ન કહેઉઁ બખાની। સદા કામ કે ચેરે ની॥
સદ્ધ બરક્ત મહામુિન ેગી। તેિપ કામબસ ભઅે બયાેગી॥
છં. ભઅે કામબસ ેગીસ તાપસ પાવઁર હ ક કાે કહૈ।

દેખિહ ચરાચર નાિરમય જે બ્રહ્મમય દેખત રહે॥
અબલા બલાેકિહ પુ ષમય જગુ પુ ષ સબ અબલામયં।
દુઇ દંડ ભિર બ્રહ્માંડ ભીતર કામકૃત કાૈતુક અયં॥

સાે. ધર ન કાહઁૂ િધર સબકે મન મન સજ હરે।
જે રાખે રઘુબીર તે ઉબરે તેિહ કાલ મહઁુ॥ ૮૫॥

ઉભય ઘર અસ કાૈતુક ભયઊ। ૈ લ ગ કામુ સભંુ પિહ ગયઊ॥
સવિહ બલાેિક સસકેંઉ મા । ભયઉ જથા થ ત સબુ સસંા ॥
ભઅે તુરત સબ વ સખુારે। જ મ મદ ઉતિર ગઅ મતવારે॥
દ્રિહ દે ખ મદન ભય માના। દુરાધરષ દુગર્મ ભગવાના॥
િફરત લાજ કછુ કિર નિહ ઈ। મરનુ ઠાિન મન રચે સ ઉપાઈ॥
પ્રગટે સ તુરત ચર િરતુરા । કુસુ મત નવ ત રા જ બરા ॥
બન ઉપબન બાિપકા તડ◌़◌ાગા। પરમ સભુગ સબ િદસા બભાગા॥
જહઁ તહઁ જનુ ઉમગત અનુરાગા। દે ખ મુઅેહઁુ મન મન સજ ગા॥
છં. ગઇ મનાેભવ મુઅેહઁુ મન બન સભુગતા ન પરૈ કહી।

સીતલ સગંુધ સમંુદ મા ત મદન અનલ સખા સહી॥
બકસે સર હ બહુ કંજ ગુજંત પુજં મંજુલ મધુકરા।
કલહંસ િપક સકુ સરસ રવ કિર ગાન નાચિહ અપછરા॥

દાે. સકલ કલા કિર કાેિટ બિધ હારેઉ સને સમેત।
ચલી ન અચલ સમાિધ સવ કાપેેઉ હૃદયિનકેત॥ ૮૬॥

દે ખ રસાલ બટપ બર સાખા। તેિહ પર ચઢ◌़◌ેઉ મદનુ મન માખા॥
સમુન ચાપ િનજ સર સધંાન।ે અ ત િરસ તાિક શ્રવન લ ગ તાને॥
છાડ◌़◌ે બષમ બ સખ ઉર લાગે। છુિટ સમાિધ સભંુ તબ ગે॥
ભયઉ ઈસ મન છાેભુ બસષેી। નયન ઉઘાિર સકલ િદ સ દેખી॥
સાૈરભ પ લવ મદનુ બલાેકા। ભયઉ કાપેુ કંપેઉ ત્રૈલાેકા॥
તબ સવઁ તીસર નયન ઉઘારા। ચતવત કામુ ભયઉ જિર છારા॥
હાહાકાર ભયઉ જગ ભાર । ડરપે સરુ ભઅે અસરુ સખુાર ॥
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સમુ ઝ કામસખુુ સાેચિહ ભાેગી। ભઅે અકંટક સાધક ેગી॥
છં. ે ગ અકંટક ભઅે પ ત ગ ત સનુત ર ત મુ છત ભઈ।

રાેદ ત બદ ત બહુ ભાઁ ત ક ના કર ત સકંર પિહ ગઈ।
અ ત પ્રેમ કિર બનતી બ બધ બિધ ેિર કર સન્મખુ રહી।
પ્રભુ આસતુાષે કૃપાલ સવ અબલા િનર ખ બાેલે સહી॥

દાે. અબ ત ર ત તવ નાથ કર હાેઇિહ નામુ અનંગુ।
બનુ બપુ બ્યાિપિહ સબિહ પુિન સનુુ િનજ મલન પ્રસગંુ॥ ૮૭॥

જબ જદુબંસ કૃ ન અવતારા। હાેઇિહ હરન મહા મિહભારા॥
કૃ ન તનય હાેઇિહ પ ત તાેરા। બચનુ અ યથા હાેઇ ન માેરા॥
ર ત ગવની સિુન સકંર બાની। કથા અપર અબ કહઉઁ બખાની॥
દેવ હ સમાચાર સબ પાઅે। બ્રહ્માિદક બૈકંુઠ સધાઅે॥
સબ સરુ બ નુ બરં ચ સમેતા। ગઅે જહાઁ સવ કૃપાિનકેતા॥
થક થક ત હ ક હ પ્રસસંા। ભઅે પ્રસન્ન ચદં્ર અવતંસા॥
બાેલે કૃપા સધુ ષકેતૂ। કહહુ અમરઆઅે કેિહ હેતૂ॥
કહ બિધ તુ હ પ્રભુ અંતર મી। તદિપ ભગ ત બસ બનવઉઁ વામી॥
દાે. સકલ સરુ હ કે હૃદયઁ અસ સકંર પરમ ઉછાહુ।

િનજ નયન હ દેખા ચહિહ નાથ તુ હાર બબાહુ॥ ૮૮॥
યહ ઉ સવ દે ખઅ ભિર લાેચન। સાેઇ કછુ કરહુ મદન મદ માેચન।
કામુ િર ર ત કહઁુ બ દ હા। કૃપા સધુ યહ અ ત ભલ ક હા॥
સાસ ત કિર પુિન કરિહ પસાઊ। નાથ પ્રભુ હ કર સહજ સભુાઊ॥
પારબતી ં તપુ ક હ અપારા। કરહુ તાસુ અબ અંગીકારા॥
સિુન બિધ બનય સમુ ઝ પ્રભુ બાની। અૈસઇે હાેઉ કહા સખુુ માની॥
તબ દેવ હ દંુદુભી ં બ ઈં। બર ષ સમુન જય જય સરુ સાઈ॥
અવસ િન સપ્તિર ષ આઅે। તુરતિહ બિધ ગિરભવન પઠાઅે॥
પ્રથમ ગઅે જહઁ રહી ભવાની। બાેલે મધુર બચન છલ સાની॥
દાે. કહા હમાર ન સનુેહુ તબ નારદ ક ઉપદેસ।

અબ ભા ઝૂઠ તુ હાર પન રેઉ કામુ મહેસ॥ ૮૯॥
માસપારાયણ,તીસરા િવશ્રામ

સિુન બાેલી ં મુસકાઇ ભવાની। ઉ ચત કહેહુ મુિનબર બગ્યાની॥
તુ હર ન કામુ અબ રા। અબ લ ગ સભંુ રહે સ બકારા॥
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હમર ન સદા સવ ેગી। અજ અનવદ્ય અકામ અભાેગી॥
મ સવ સયેે અસ ની। પ્રી ત સમેત કમર્ મન બાની॥

તાૈ હમાર પન સનુહુ મનુીસા। કિરહિહ સત્ય કૃપાિનિધ ઈસા॥
તુ હ ે કહા હર રેઉ મારા। સાેઇ અ ત બડ◌़ અ બબેકુ તુ હારા॥
તાત અનલ કર સહજ સભુાઊ। િહમ તેિહ િનકટ ઇ નિહ કાઊ॥
ગઅ સમીપ સાે અવ સ નસાઈ। અ સ મન્મથ મહેસ ક નાઈ॥
દાે. િહયઁ હરષે મુિન બચન સિુન દે ખ પ્રી ત બ વાસ॥

ચલે ભવાિનિહ નાઇ સર ગઅે િહમાચલ પાસ॥ ૯૦॥
સબુ પ્રસગંુ ગિરપ તિહ સનુાવા। મદન દહન સિુન અ ત દુખુ પાવા॥
બહુિર કહેઉ ર ત કર બરદાના। સિુન િહમવંત બહુત સખુુ માના॥
હૃદયઁ બચાિર સભંુ પ્રભુતાઈ। સાદર મુિનબર લઅે બાેલાઈ॥
સિુદનુ સનુખતુ સઘુર સાેચાઈ। બે ગ બેદ બિધ લગન ધરાઈ॥
પત્રી સપ્તિર ષ હ સાેઇ દ હી। ગિહ પદ બનય િહમાચલ ક હી॥
ઇ બિધિહ દ હ સાે પાતી। બાચત પ્રી ત ન હૃદયઁ સમાતી॥

લગન બા ચ અજ સબિહ સનુાઈ। હરષે મુિન સબ સરુ સમુદાઈ॥
સમુન ષ્ટ નભ બાજન બાજે। મંગલ કલસ દસહઁુ િદ સ સાજે॥
દાે. લગે સઁવારન સકલ સરુ બાહન બ બધ બમાન।

હાેિહ સગનુ મંગલ સભુદ કરિહ અપછરા ગાન॥ ૯૧॥

સવિહ સભંુ ગન કરિહ સગારા। જટા મુકુટ અિહ માૈ સઁવારા॥
કંુડલ કંકન પિહરે બ્યાલા। તન બભૂ ત પટ કેહિર છાલા॥
સ સ લલાટ સુદંર સર ગંગા। નયન તીિન ઉપબીત ભજંુગા॥
ગરલ કંઠ ઉર નર સર માલા। અ સવ બેષ સવધામ કૃપાલા॥
કર િત્રસલૂ અ ડમ બરા । ચલે બસહઁ ચઢ◌़િ◌ બાજિહ બા ॥
દે ખ સવિહ સરુિત્રય મુસકુાહી।ં બર લાયક દુલિહિન જગ નાહી ં॥
બ નુ બરં ચ આિદ સરુબ્રાતા। ચઢ◌़િ◌ ચઢ◌़િ◌ બાહન ચલે બરાતા॥
સરુ સમાજ સબ ભાઁ ત અનપૂા। નિહ બરાત દૂલહ અનુ પા॥
દાે. બ નુ કહા અસ બહ સ તબ બાે લ સકલ િદ સરાજ।

બલગ બલગ હાેઇ ચલહુ સબ િનજ િનજ સિહત સમાજ॥ ૯૨॥
બર અનુહાિર બરાત ન ભાઈ। હઁસી કરૈહહુ પર પુર ઈ॥
બ નુ બચન સિુન સરુ મુસકાન।ે િનજ િનજ સને સિહત બલગાને॥
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મનહી ં મન મહેસુ મુસકુાહી।ં હિર કે બગ્ય બચન નિહ હી ં॥
અ ત પ્રય બચન સનુત પ્રય કેરે। ં ગિહ પ્રેિર સકલ ગન ટેરે॥
સવ અનુસાસન સિુન સબઆઅે। પ્રભુ પદ જલજ સીસ ત હ નાઅે॥
નાના બાહન નાના બેષા। બહસે સવ સમાજ િનજ દેખા॥
કાેઉ મખુહીન બપુલ મખુ કાહૂ। બનુ પદ કર કાેઉ બહુ પદ બાહૂ॥
બપુલ નયન કાેઉ નયન બહીના। િરષ્ટપુષ્ટ કાેઉ અ ત તનખીના॥
છં. તન ખીન કાેઉ અ ત પીન પાવન કાેઉ અપાવન ગ ત ધર।

ભષૂન કરાલ કપાલ કર સબ સદ્ય સાેિનત તન ભર॥
ખર વાન સઅુર કાલ મખુ ગન બેષ અગિનત કાે ગન।ૈ
બહુ જનસ પ્રેત િપસાચ ે ગ જમાત બરનત નિહ બનૈ॥

સાે. નાચિહ ગાવિહ ગીત પરમ તરંગી ભૂત સબ।
દેખત અ ત બપર ત બાેલિહ બચન બ ચત્ર બિધ॥ ૯૩॥

જસ દૂલહુ ત સ બની બરાતા। કાૈતુક બ બધ હાેિહ મગ તા॥
ઇહાઁ િહમાચલ રચેઉ બતાના। અ ત બ ચત્ર નિહ ઇ બખાના॥
સલૈ સકલ જહઁ લ ગ જગ માહી।ં લઘુ બસાલ નિહ બરિન સરાહી ં॥
બન સાગર સબ નદ ં તલાવા। િહમ ગિર સબ કહઁુ નવેત પઠાવા॥
કામ પ સુદંર તન ધાર । સિહત સમાજ સિહત બર નાર ॥
ગઅે સકલ તુિહનાચલ ગેહા। ગાવિહ મંગલ સિહત સનેહા॥
પ્રથમિહ ગિર બહુ ગ્ હ સઁવરાઅે। જથા ેગુ તહઁ તહઁ સબ છાઅે॥
પુર સાેભા અવલાેિક સહુાઈ। લાગઇ લઘુ બરં ચ િનપનુાઈ॥
છં. લઘુ લાગ બિધ ક િનપનુતા અવલાેિક પુર સાેભા સહી।

બન બાગ કૂપ તડ◌़◌ાગ સિરતા સભુગ સબ સક કાે કહી॥
મંગલ બપુલ તાેરન પતાકા કેતુ ગ્ હ ગ્ હ સાેહહી ં॥
બિનતા પુ ષ સુદંર ચતુર છ બ દે ખ મુિન મન માેહહી ં॥

દાે. જગદંબા જહઁ અવતર સાે પુ બરિન િક ઇ।
િર દ્ધ સ દ્ધ સપં ત્ત સખુ િનત નૂતન અિધકાઇ॥ ૯૪॥

નગર િનકટ બરાત સિુન આઈ। પુર ખરભ સાેભા અિધકાઈ॥
કિર બનાવ સ જ બાહન નાના। ચલે લને સાદર અગવાના॥
િહયઁ હરષે સરુ સને િનહાર । હિરિહ દે ખ અ ત ભઅે સખુાર ॥
સવ સમાજ જબ દેખન લાગે। બડિર ચલે બાહન સબ ભાગે॥
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ધિર ધીરજુ તહઁ રહે સયાન।ે બાલક સબ લૈ વ પરાને॥
ગઅ ભવન પૂછિહ િપતુ માતા। કહિહ બચન ભય કંિપત ગાતા॥
કિહઅ કાહ કિહ ઇ ન બાતા। જમ કર ધાર િકધા બિરઆતા॥
બ બાૈરાહ બસહઁ અસવારા। બ્યાલ કપાલ બભષૂન છારા॥
છં. તન છાર બ્યાલ કપાલ ભષૂન નગન જિટલ ભયંકરા।

સઁગ ભૂત પ્રેત િપસાચ ે ગિન બકટ મખુ રજનીચરા॥
ે જઅત રિહિહ બરાત દેખત પુ ય બડ◌़ તેિહ કર સહી।

દે ખિહ સાે ઉમા બબાહુ ઘર ઘર બાત અ સ લિરક હ કહી॥
દાે. સમુ ઝ મહેસ સમાજ સબ જનિન જનક મુસકુાિહ।

બાલ બુઝાઅે બ બધ બિધ િનડર હાેહુ ડ નાિહ॥ ૯૫॥
લૈ અગવાન બરાતિહ આઅે। િદઅે સબિહ જનવાસ સહુાઅે॥
મનૈાઁ સભુ આરતી સઁવાર । સગં સમંુગલ ગાવિહ નાર ॥
કંચન થાર સાેહ બર પાની। પિરછન ચલી હરિહ હરષાની॥
બકટ બેષ દ્રિહ જબ દેખા। અબલ હ ઉર ભય ભયઉ બસષેા॥
ભા ગ ભવન પૈઠ ં અ ત ત્રાસા। ગઅે મહેસુ જહાઁ જનવાસા॥
મનૈા હૃદયઁ ભયઉ દુખુ ભાર । લી હી બાે લ ગર સકુમાર ॥
અિધક સનેહઁ ગાેદ બૈઠાર । સ્યામ સરાજે નયન ભરે બાર ॥
જેિહ બિધ તુ હિહ પુ અસ દ હા। તેિહ જડ◌़ બ બાઉર કસ ક હા॥
છં. કસ ક હ બ બાૈરાહ બિધ જેિહ તુ હિહ સુદંરતા દઈ।

ે ફલુ ચિહઅ સરુત િહ સાે બરબસ બબૂરિહ લાગઈ॥
તુ હ સિહત ગિર ત ગરા પાવક જરા જલિનિધ મહઁુ પરા॥
ઘ ઉ અપજસુ હાેઉ જગ વત બબાહુ ન હા કરા॥

દાે. ભઈ બકલ અબલા સકલ દુ ખત દે ખ ગિરનાિર।
કિર બલાપુ રાેદ ત બદ ત સતુા સનેહુ સઁભાિર॥ ૯૬॥

નારદ કર મ કાહ બગારા। ભવનુ માેર જ હ બસત ઉ રા॥
અસ ઉપદેસુ ઉમિહ જ હ દ હા। બાૈરે બરિહ લ ગ તપુ ક હા॥
સાચેહઁુ ઉ હ કે માેહ ન માયા। ઉદાસીન ધનુ ધામુ ન યા॥
પર ઘર ઘાલક લાજ ન ભીરા। બાઝઁ િક ન પ્રસવ ક પીરા॥
જનિનિહ બકલ બલાેિક ભવાની। બાેલી જુત બબેક દુ બાની॥
અસ બચાિર સાેચિહ મ ત માતા। સાે ન ટરઇ ે રચઇ બધાતા॥
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કરમ લખા ૈ બાઉર નાહૂ। તાૈ કત દાેસુ લગાઇઅ કાહૂ॥
તુ હ સન મટિહ િક બિધ કે અંકા। માતુ બ્યથર્ જિન લેહુ કલંકા॥
છં. જિન લેહુ માતુ કલંકુ ક ના પિરહરહુ અવસર નહી।ં

દુખુ સખુુ ે લખા લલાર હમર બ જહઁ પાઉબ તહી ં॥
સિુન ઉમા બચન બનીત કાેમલ સકલ અબલા સાેચહી ં॥
બહુ ભાઁ ત બિધિહ લગાઇ દૂષન નયન બાિર બમાેચહી ં॥

દાે. તેિહ અવસર નારદ સિહત અ િર ષ સપ્ત સમેત।
સમાચાર સિુન તુિહન ગિર ગવને તુરત િનકેત॥ ૯૭॥

તબ નારદ સબિહ સમુઝાવા। પૂ બ કથાપ્રસગંુ સનુાવા॥
મયના સત્ય સનુહુ મમ બાની। જગદંબા તવ સતુા ભવાની॥
અ અનાિદ સ ક્ત અ બના સિન। સદા સભંુ અરધંગ િનવા સિન॥
જગ સભંવ પાલન લય કાિરિન। િનજ ઇચ્છા લીલા બપુ ધાિરિન॥
જનમીં પ્રથમ દચ્છ ગ્ હ ઈ। નામુ સતી સુદંર તનુ પાઈ॥
તહઁહઁુ સતી સકંરિહ બબાહી।ં કથા પ્ર સદ્ધ સકલ જગ માહી ં॥
અેક બાર આવત સવ સગંા। દેખેઉ રઘુકુલ કમલ પતંગા॥
ભયઉ માેહુ સવ કહા ન ક હા। ભ્રમ બસ બેષુ સીય કર લી હા॥
છં. સય બેષુ સતી ે ક હ તેિહ અપરાધ સકંર પિરહર ।ં

હર બરહઁ ઇ બહાેિર િપતુ ક જગ્ય ેગાનલ જર ં॥
અબ જન મ તુ હરે ભવન િનજ પ ત લા ગ દા ન તપુ િકયા।
અસ િન સસંય તજહુ ગિર સબર્દા સકંર પ્રયા॥

દાે. સિુન નારદ કે બચન તબ સબ કર મટા બષાદ।
છન મહઁુ બ્યાપેઉ સકલ પુર ઘર ઘર યહ સબંાદ॥ ૯૮॥

તબ મયના િહમવંતુ અનંદે। પુિન પુિન પારબતી પદ બંદે॥
નાિર પુ ષ સસુ જુબા સયાન।ે નગર લાેગ સબ અ ત હરષાને॥
લગે હાને પુર મંગલગાના। સજે સબિહ હાટક ઘટ નાના॥
ભાઁ ત અનેક ભઈ જેવરાના। સપૂસાસ્ત્ર જસ કછુ બ્યવહારા॥
સાે જેવનાર િક ઇ બખાની। બસિહ ભવન જેિહ માતુ ભવાની॥
સાદર બાેલે સકલ બરાતી। બ નુ બરં ચ દેવ સબ તી॥
બ બિધ પાઁ ત બૈઠ જેવનારા। લાગે પ સન િનપનુ સઆુરા॥
નાિર દં સરુ જેવઁત ની। લગી ં દેન ગાર ં દુ બાની॥
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છં. ગાર ં મધુર વર દેિહ સુદંિર બગ્ય બચન સનુાવહી।ં
ભાજેનુ કરિહ સરુ અ ત બલંબુ બનાેદુ સિુન સચુ પાવહી ં॥
જેવઁત ે બઢ◌़◌્યાે અનંદુ સાે મખુ કાેિટહઁૂ ન પરૈ કહ્યાે।
અચવાઁઇ દ હે પાન ગવને બાસ જહઁ કાે રહ્યાે॥

દાે. બહુિર મુિન હ િહમવંત કહઁુ લગન સનુાઈ આઇ।
સમય બલાેિક બબાહ કર પઠઅે દેવ બાેલાઇ॥ ૯૯॥

બાે લ સકલ સરુ સાદર લી હે। સબિહ જથાે ચત આસન દ હે॥
બેદ બેદ બધાન સઁવાર । સભુગ સમંુગલ ગાવિહ નાર ॥
સઘાસનુ અ ત િદબ્ય સહુાવા। ઇ ન બરિન બરં ચ બનાવા॥
બૈઠે સવ બપ્ર હ સ નાઈ। હૃદયઁ સુ મિર િનજ પ્રભુ રઘુરાઈ॥
બહુિર મનુીસ હ ઉમા બાેલાઈ। કિર સગા સખીં લૈ આઈ॥
દેખત પુ સકલ સરુ માેહે। બરનૈ છ બ અસ જગ ક બ કાે હૈ॥
જગદં બકા િન ભવ ભામા। સરુ હ મનિહ મન ક હ પ્રનામા॥
સુદંરતા મર દ ભવાની। ઇ ન કાેિટહઁુ બદન બખાની॥
છં. કાેિટહઁુ બદન નિહ બનૈ બરનત જગ જનિન સાેભા મહા।

સકુચિહ કહત શ્રુ ત સષે સારદ મંદમ ત તુલસી કહા॥
છ બખાિન માતુ ભવાિન ગવની મ ય મંડપ સવ જહાઁ॥
અવલાેિક સકિહ ન સકુચ પ ત પદ કમલ મનુ મધુક તહાઁ॥

દાે. મુિન અનુસાસન ગનપ તિહ પજેૂઉ સભંુ ભવાિન।
કાેઉ સિુન સસંય કરૈ જિન સરુ અનાિદ જયઁ િન॥ ૧૦૦॥

જ સ બબાહ કૈ બિધ શ્રુ ત ગાઈ। મહામુિન હ સાે સબ કરવાઈ॥
ગિહ ગર સ કુસ ક યા પાની। ભવિહ સમરપી ં િન ભવાની॥
પાિનગ્રહન જબ ક હ મહેસા। િહયઁ હરષે તબ સકલ સરેુસા॥
બેદ મંત્ર મુિનબર ઉચ્ચરહી।ં જય જય જય સકંર સરુ કરહી ં॥
બાજિહ બાજન બ બધ બધાના। સમુન ષ્ટ નભ ભૈ બિધ નાના॥
હર ગિર કર ભયઉ બબાહૂ। સકલ ભવુન ભિર રહા ઉછાહૂ॥
દાસી ં દાસ તુરગ રથ નાગા। ધનેુ બસન મિન બ તુ બભાગા॥
અન્ન કનકભાજન ભિર ના। દાઇજ દ હ ન ઇ બખાના॥
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છં. દાઇજ િદયાે બહુ ભાઁ ત પુિન કર ેિર િહમભૂધર કહ્યાે।
કા દેઉઁ પૂરનકામ સકંર ચરન પંકજ ગિહ રહ્યાે॥
સવઁ કૃપાસાગર સસરુ કર સતંાષેુ સબ ભાઁ તિહ િકયાે।
પુિન ગહે પદ પાથાજે મયનાઁ પ્રેમ પિરપૂરન િહયાે॥

દાે. નાથ ઉમા મન પ્રાન સમ ગ્ હિકકર કરેહુ।
છમેહુ સકલ અપરાધ અબ હાેઇ પ્રસન્ન બ દેહુ॥ ૧૦૧॥

બહુ બિધ સભંુ સાસ સમુઝાઈ। ગવની ભવન ચરન સ નાઈ॥
જનની ં ઉમા બાે લ તબ લી હી। લૈ ઉછંગ સુદંર સખ દ હી॥
કરેહુ સદા સકંર પદ પૂ । નાિરધરમુ પ ત દેઉ ન દૂ ॥
બચન કહત ભરે લાેચન બાર । બહુિર લાઇ ઉર લી હ કુમાર ॥
કત બિધ ં નાિર જગ માહી।ં પરાધીન સપનેહઁુ સખુુ નાહી ં॥
ભૈ અ ત પ્રેમ બકલ મહતાર । ધીરજુ ક હ કુસમય બચાર ॥
પુિન પુિન મલ ત પર ત ગિહ ચરના। પરમ પ્રેમ કછુ ઇ ન બરના॥
સબ નાિર હ મ લ ભેિટ ભવાની। ઇ જનિન ઉર પુિન લપટાની॥
છં. જનિનિહ બહુિર મ લ ચલી ઉ ચત અસીસ સબ કાહઁૂ દઈં।

િફિર િફિર બલાેક ત માતુ તન તબ સખીં લૈ સવ પિહ ગઈ॥
ચક સકલ સતંાે ષ સકં ઉમા સિહત ભવન ચલે।

સબ અમર હરષે સમુન બર ષ િનસાન નભ બાજે ભલે॥
દાે. ચલે સગં િહમવંતુ તબ પહઁુચાવન અ ત હેતુ।

બ બધ ભાઁ ત પિરતાષેુ કિર બદા ક હ ષકેતુ॥ ૧૦૨॥
તુરત ભવનઆઅે ગિરરાઈ। સકલ સલૈ સર લઅે બાેલાઈ॥
આદર દાન બનય બહુમાના। સબ કર બદા ક હ િહમવાના॥
જબિહ સભંુ કૈલાસિહ આઅે। સરુ સબ િનજ િનજ લાેક સધાઅે॥
જગત માતુ િપતુ સભંુ ભવાની। તેહી સગા ન કહઉઁ બખાની॥
કરિહ બ બધ બિધ ભાેગ બલાસા। ગન હ સમેત બસિહ કૈલાસા॥
હર ગિર બહાર િનત નયઊ। અેિહ બિધ બપુલ કાલ ચ લ ગયઊ॥
તબ જનમેઉ ષટબદન કુમારા। તારકુ અસરુ સમર જેિહ મારા॥
આગમ િનગમ પ્ર સદ્ધ પુરાના। ષન્મખુ જન્મુ સકલ જગ ના॥
છં. જગુ ન ષન્મખુ જન્મુ કમુર્ પ્રતાપુ પુ ષારથુ મહા।

તેિહ હેતુ મ ષકેતુ સતુ કર ચિરત સછેંપિહ કહા॥
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યહ ઉમા સગંુ બબાહુ જે નર નાિર કહિહ જે ગાવહી।ં
કલ્યાન કાજ બબાહ મંગલ સબર્દા સખુુ પાવહી ં॥

દાે. ચિરત સધુ ગિર રમન બેદ ન પાવિહ પા ।
બરનૈ તુલસીદાસુ િક મ અ ત મ તમંદ ગવાઁ ॥ ૧૦૩॥

સભંુ ચિરત સિુન સરસ સહુાવા। ભરદ્વાજ મુિન અ ત સખુ પાવા॥
બહુ લાલસા કથા પર બાઢ◌़◌ી। નયન હ ની રાેમાવ લ ઠાઢ◌़◌ી॥
પ્રેમ બબસ મખુ આવ ન બાની। દસા દે ખ હરષે મુિન ગ્યાની॥
અહાે ધ ય તવ જન્મુ મનુીસા। તુ હિહ પ્રાન સમ પ્રય ગાૈર સા॥
સવ પદ કમલ જ હિહ ર ત નાહી।ં રામિહ તે સપનેહઁુ ન સાેહાહી ં॥
બનુ છલ બ વનાથ પદ નેહૂ। રામ ભગત કર લચ્છન અેહૂ॥
સવ સમ કાે રઘપુ ત બ્રતધાર । બનુ અઘ ત સતી અ સ નાર ॥
પનુ કિર રઘપુ ત ભગ ત દેખાઈ। કાે સવ સમ રામિહ પ્રય ભાઈ॥
દાે. પ્રથમિહ મૈ કિહ સવ ચિરત બૂઝા મરમુ તુ હાર।

સુ ચ સવેક તુ હ રામ કે રિહત સમ ત બકાર॥ ૧૦૪॥
મ ના તુ હાર ગનુ સીલા। કહઉઁ સનુહુ અબ રઘપુ ત લીલા॥
સનુુ મુિન આજુ સમાગમ તાેર। કિહ ન ઇ જસ સખુુ મન માેર॥
રામ ચિરત અ ત અ મત મુિનસા। કિહ ન સકિહ સત કાેિટ અહીસા॥
તદિપ જથાશ્રુત કહઉઁ બખાની। સુ મિર ગરાપ ત પ્રભુ ધનપુાની॥
સારદ દા નાિર સમ વામી। રામુ સતૂ્રધર અંતર મી॥
જેિહ પર કૃપા કરિહ જનુ ની। ક બ ઉર અ જર નચાવિહ બાની॥
પ્રનવઉઁ સાેઇ કૃપાલ રઘનુાથા। બરનઉઁ બસદ તાસુ ગનુ ગાથા॥
પરમ ર ય ગિરબ કૈલાસ।ૂ સદા જહાઁ સવ ઉમા િનવાસૂ॥
દાે. સદ્ધ તપાેધન ે ગજન સરૂ િકનર મુિન દં।

બસિહ તહાઁ સકૃુતી સકલ સવેિહ સબ સખુકંદ॥ ૧૦૫॥
હિર હર બમખુ ધમર્ ર ત નાહી।ં તે નર તહઁ સપનેહઁુ નિહ હી ં॥
તેિહ ગિર પર બટ બટપ બસાલા। િનત નૂતન સુદંર સબ કાલા॥
િત્ર બધ સમીર સસુીત લ છાયા। સવ બશ્રામ બટપ શ્રુ ત ગાયા॥
અેક બાર તેિહ તર પ્રભુ ગયઊ। ત બલાેિક ઉર અ ત સખુુ ભયઊ॥
િનજ કર ડા સ નાગિરપુ છાલા। બૈઠૈ સહજિહ સભંુ કૃપાલા॥
કંુદ ઇંદુ દર ગાૈર સર રા। ભજુ પ્રલંબ પિરધન મુિનચીરા॥
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ત ન અ ન અંબુજ સમ ચરના। નખ દુ ત ભગત હૃદય તમ હરના॥
ભજુગ ભૂ ત ભષૂન િત્રપુરાર ।આનનુ સરદ ચદં છ બ હાર ॥
દાે. જટા મુકુટ સરુસિરત સર લાેચન ન લન બસાલ।

નીલકંઠ લાવ યિનિધ સાેહ બાલ બધુ ભાલ॥ ૧૦૬॥
બૈઠે સાેહ કામિરપુ કૈસ। ધર સર સાંતરસુ જૈસ॥
પારબતી ભલ અવસ ની। ગઈ સભંુ પિહ માતુ ભવાની॥
િન પ્રયા આદ અ ત ક હા। બામ ભાગઆસનુ હર દ હા॥

બૈઠ ં સવ સમીપ હરષાઈ। પૂ બ જન્મ કથા ચતઆઈ॥
પ ત િહયઁ હેતુ અિધક અનુમાની। બહ સ ઉમા બાેલી ં પ્રય બાની॥
કથા ે સકલ લાેક િહતકાર । સાેઇ પૂછન ચહ સલૈકુમાર ॥
બ વનાથ મમ નાથ પુરાર । િત્રભવુન મિહમા બિદત તુ હાર ॥
ચર અ અચર નાગ નર દેવા। સકલ કરિહ પદ પંકજ સવેા॥
દાે. પ્રભુ સમરથ સબર્ગ્ય સવ સકલ કલા ગનુ ધામ॥

ેગ ગ્યાન બૈરાગ્ય િનિધ પ્રનત કલપત નામ॥ ૧૦૭॥
માે પર પ્રસન્ન સખુરાસી। િનઅ સત્ય માેિહ િનજ દાસી॥

તા પ્રભુ હરહુ માેર અગ્યાના। કિહ રઘનુાથ કથા બિધ નાના॥
સુ ભવનુ સરુત તર હાેઈ। સિહ િક દિરદ્ર જિનત દુખુ સાેઈ॥

સ સભષૂન અસ હૃદયઁ બચાર । હરહુ નાથ મમ મ ત ભ્રમ ભાર ॥
પ્રભુ જે મુિન પરમારથબાદ । કહિહ રામ કહઁુ બ્રહ્મઅનાદ ॥
સસે સારદા બેદ પુરાના। સકલ કરિહ રઘપુ ત ગનુ ગાના॥
તુ હ પુિન રામ રામ િદન રાતી। સાદર જપહુ અનઁગઆરાતી॥
રામુ સાે અવધ પ ત સતુ સાેઈ। ક અજ અગનુ અલખગ ત કાેઈ॥
દાે. પ તનય ત બ્રહ્મ િક મ નાિર બરહઁ મ ત ભાેિર।

દેખ ચિરત મિહમા સનુત ભ્રમ ત બુ દ્ધ અ ત માેિર॥ ૧૦૮॥
અનીહ બ્યાપક બભુ કાેઊ। કબહુ બુઝાઇ નાથ માેિહ સાેઊ॥

અગ્ય િન િરસ ઉર જિન ધરહૂ। જેિહ બિધ માેહ મટૈ સાેઇ કરહૂ॥
મૈ બન દ ખ રામ પ્રભુતાઈ। અ ત ભય બકલ ન તુ હિહ સનુાઈ॥
તદિપ મ લન મન બાેધુ ન આવા। સાે ફલુ ભલી ભાઁ ત હમ પાવા॥
અજહઁૂ કછુ સસંઉ મન માેરે। કરહુ કૃપા બનવઉઁ કર ેર॥
પ્રભુ તબ માેિહ બહુ ભાઁ ત પ્રબાેધા। નાથ સાે સમુ ઝ કરહુ જિન ક્રાેધા॥
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તબ કર અસ બમાેહ અબ નાહી।ં રામકથા પર ચ મન માહી ં॥
કહહુ પનુીત રામ ગનુ ગાથા। ભજુગરાજ ભષૂન સરુનાથા॥
દાે. બંદઉ પદ ધિર ધરિન સ બનય કરઉઁ કર ેિર।

બરનહુ રઘુબર બસદ જસુ શ્રુ ત સદ્ધાંત િનચાેિર॥ ૧૦૯॥
જદિપ ે ષતા નિહ અિધકાર । દાસી મન ક્રમ બચન તુ હાર ॥
ગૂઢ◌़ઉ ત વ ન સાધુ દુરાવિહ।આરત અિધકાર જહઁ પાવિહ॥
અ તઆર ત પૂછઉઁ સરુરાયા। રઘપુ ત કથા કહહુ કિર દાયા॥
પ્રથમ સાે કારન કહહુ બચાર । િનગુર્ન બ્રહ્મ સગનુ બપુ ધાર ॥
પુિન પ્રભુ કહહુ રામ અવતારા। બાલચિરત પુિન કહહુ ઉદારા॥
કહહુ જથા નક બબાહી।ં રાજ ત સાે દૂષન કાહી ં॥
બન બ સ ક હે ચિરત અપારા। કહહુ નાથ જ મ રાવન મારા॥
રાજ બૈિઠ ક હી ં બહુ લીલા। સકલ કહહુ સકંર સખુલીલા॥
દાે. બહુિર કહહુ ક નાયતન ક હ ે અચરજ રામ।

પ્ર સિહત રઘુબંસમિન િક મ ગવને િનજ ધામ॥ ૧૧૦॥
પુિન પ્રભુ કહહુ સાે ત વ બખાની। જેિહ બગ્યાન મગન મુિન ગ્યાની॥
ભગ ત ગ્યાન બગ્યાન બરાગા। પુિન સબ બરનહુ સિહત બભાગા॥
આૈરઉ રામ રહસ્ય અનેકા। કહહુ નાથ અ ત બમલ બબેકા॥
ે પ્રભુ મ પૂછા નિહ હાેઈ। સાેઉ દયાલ રાખહુ જિન ગાેઈ॥

તુ હ િત્રભવુન ગુર બેદ બખાના।આન વ પાઁવર કા ના॥
પ્ર ન ઉમા કૈ સહજ સહુાઈ। છલ બહીન સિુન સવ મન ભાઈ॥
હર િહયઁ રામચિરત સબઆઅે। પ્રેમ પુલક લાેચન જલ છાઅે॥
શ્રીરઘનુાથ પ ઉરઆવા। પરમાનંદ અ મત સખુ પાવા॥
દાે. મગન યાનરસ દંડ જુગ પુિન મન બાહેર ક હ।

રઘપુ ત ચિરત મહેસ તબ હર ષત બરનૈ લી હ॥ ૧૧૧॥
ઝૂઠેઉ સત્ય િહ બનુ ન। જ મ ભજંુગ બનુ રજુ પિહચાન॥
જેિહ ન જગ ઇ હેરાઈ। ગ જથા સપન ભ્રમ ઈ॥
બંદઉઁ બાલ પ સાેઈ રામ।ૂ સબ સિધ સલુભ જપત જસુ નામૂ॥
મંગલ ભવન અમંગલ હાર । દ્રવઉ સાે દસરથ અ જર બહાર ॥
કિર પ્રનામ રામિહ િત્રપુરાર । હર ષ સધુા સમ ગરા ઉચાર ॥
ધ ય ધ ય ગિરરાજકુમાર । તુ હ સમાન નિહ કાેઉ ઉપકાર ॥
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પૂઁછેહુ રઘપુ ત કથા પ્રસગંા। સકલ લાેક જગ પાવિન ગંગા॥
તુ હ રઘુબીર ચરન અનુરાગી। ક હહુ પ્ર ન જગત િહત લાગી॥
દાે. રામકૃપા ત પારબ ત સપનેહઁુ તવ મન માિહ।

સાેક માેહ સદેંહ ભ્રમ મમ બચાર કછુ નાિહ॥ ૧૧૨॥
તદિપ અસકંા ક હહુ સાેઈ। કહત સનુત સબ કર િહત હાેઈ॥
જ હ હિર કથા સનુી નિહ કાના। શ્રવન રંધ્ર અિહભવન સમાના॥
નયન હ સતં દરસ નિહ દેખા। લાેચન માેરપંખ કર લખેા॥
તે સર કટુ તુંબિર સમતૂલા। જે ન નમત હિર ગુર પદ મૂલા॥
જ હ હિરભગ ત હૃદયઁ નિહ આની। વત સવ સમાન તેઇ પ્રાની॥
ે નિહ કરઇ રામ ગનુ ગાના। હ સાે દાદુર હ સમાના॥

કુ લસ કઠાેર િનઠુર સાેઇ છાતી। સિુન હિરચિરત ન ે હરષાતી॥
ગિર સનુહુ રામ કૈ લીલા। સરુ િહત દનજુ બમાેહનસીલા॥
દાે. રામકથા સરુધનેુ સમ સવેત સબ સખુ દાિન।

સતસમાજ સરુલાેક સબ કાે ન સનુૈ અસ િન॥ ૧૧૩॥

રામકથા સુદંર કર તાર । સસંય બહગ ઉડાવિનહાર ॥
રામકથા ક લ બટપ કુઠાર । સાદર સનુુ ગિરરાજકુમાર ॥
રામ નામ ગનુ ચિરત સહુાઅે। જનમ કરમ અગિનત શ્રુ ત ગાઅે॥
જથા અનંત રામ ભગવાના। તથા કથા ક ર ત ગનુ નાના॥
તદિપ જથા શ્રુત જ સ મ ત માેર । કિહહઉઁ દે ખ પ્રી ત અ ત તાેર ॥
ઉમા પ્ર ન તવ સહજ સહુાઈ। સખુદ સતંસમંત માેિહ ભાઈ॥
અેક બાત નિહ માેિહ સાેહાની। જદિપ માેહ બસ કહેહુ ભવાની॥
તુમ ે કહા રામ કાેઉ આના। જેિહ શ્રુ ત ગાવ ધરિહ મુિન યાના॥
દાે. કહિહ સનુિહ અસ અધમ નર ગ્રસે જે માેહ િપસાચ।

પાષંડી હિર પદ બમખુ નિહ ઝૂઠ ન સાચ॥ ૧૧૪॥
અગ્ય અકાે બદ અંધ અભાગી। કાઈ બષય મુકર મન લાગી॥
લપંટ કપટ કુિટલ બસષેી। સપનેહઁુ સતંસભા નિહ દેખી॥
કહિહ તે બેદ અસમંત બાની। જ હ ક સઝૂ લાભુ નિહ હાની॥
મુકર મ લન અ નયન બહીના। રામ પ દેખિહ િક મ દ ના॥
જ હ ક અગનુ ન સગનુ બબેકા। જ પિહ ક પત બચન અનેકા॥
હિરમાયા બસ જગત ભ્રમાહી।ં ત હિહ કહત કછુ અઘિટત નાહી ં॥
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બાતુલ ભૂત બબસ મતવારે। તે નિહ બાેલિહ બચન બચારે॥
જ હ કૃત મહામાેહ મદ પાના। તન્ કર કહા કિરઅ નિહ કાના॥
સાે. અસ િનજ હૃદયઁ બચાિર તજુ સસંય ભજુ રામ પદ।

સનુુ ગિરરાજ કુમાિર ભ્રમ તમ ર બ કર બચન મમ॥ ૧૧૫॥
સગનુિહ અગનુિહ નિહ કછુ ભેદા। ગાવિહ મુિન પુરાન બુધ બેદા॥
અગનુ અ પ અલખ અજ ેઈ। ભગત પ્રેમ બસ સગનુ સાે હાેઈ॥
ે ગનુ રિહત સગનુ સાેઇ કૈસ। જલુ િહમ ઉપલ બલગ નિહ જૈસ॥
સુ નામ ભ્રમ ત મર પતંગા। તેિહ િક મ કિહઅ બમાેહ પ્રસગંા॥

રામ સ ચ્ચદાનંદ િદનેસા। નિહ તહઁ માેહ િનસા લવલેસા॥
સહજ પ્રકાસ પ ભગવાના। નિહ તહઁ પુિન બગ્યાન બહાના॥
હરષ બષાદ ગ્યાન અગ્યાના। વ ધમર્ અહ મ ત અ ભમાના॥
રામ બ્રહ્મબ્યાપક જગ ના। પરમાન દ પરેસ પુરાના॥
દાે. પુ ષ પ્ર સદ્ધ પ્રકાસ િનિધ પ્રગટ પરાવર નાથ॥

રઘુકુલમિન મમ વા મ સાેઇ કિહ સવઁ નાયઉ માથ॥ ૧૧૬॥
િનજ ભ્રમ નિહ સમુઝિહ અગ્યાની। પ્રભુ પર માેહ ધરિહ જડ◌़ પ્રાની॥
જથા ગગન ઘન પટલ િનહાર । ઝાઁપેઉ માનુ કહિહ કુ બચાર ॥
ચતવ ે લાેચન અંગુ લ લાઅ। પ્રગટ જુગલ સ સ તેિહ કે ભાઅ॥
ઉમા રામ બષઇક અસ માેહા। નભ તમ ધૂમ ધૂિર જ મ સાેહા॥
બષય કરન સરુ વ સમેતા। સકલ અેક ત અેક સચેતા॥
સબ કર પરમ પ્રકાસક ેઈ। રામ અનાિદ અવધપ ત સાેઈ॥
જગત પ્રકાસ્ય પ્રકાસક રામ।ૂ માયાધીસ ગ્યાન ગનુ ધામૂ॥
સુ સત્યતા ત જડ માયા। ભાસ સત્ય ઇવ માેહ સહાયા॥
દાે. રજત સીપ મહઁુ માસ જ મ જથા ભાનુ કર બાિર।

જદિપ ષા તહઁુ કાલ સાેઇ ભ્રમ ન સકઇ કાેઉ ટાિર॥ ૧૧૭॥
અેિહ બિધ જગ હિર આ શ્રત રહઈ। જદિપ અસત્ય દેત દુખ અહઈ॥
સપન સર કાટૈ કાેઈ। બનુ ગ ન દૂિર દુખ હાેઈ॥
સુ કૃપાઁ અસ ભ્રમ મિટ ઈ। ગિર સાેઇ કૃપાલ રઘુરાઈ॥

આિદ અંત કાેઉ સુ ન પાવા। મ ત અનુમાિન િનગમ અસ ગાવા॥
બનુ પદ ચલઇ સનુઇ બનુ કાના। કર બનુ કરમ કરઇ બિધ નાના॥
આનન રિહત સકલ રસ ભાેગી। બનુ બાની બકતા બડ◌़ ેગી॥
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તનુ બનુ પરસ નયન બનુ દેખા। ગ્રહઇ ઘ્રાન બનુ બાસ અસષેા॥
અ સ સબ ભાઁ ત અલાૈિકક કરની। મિહમા સુ ઇ નિહ બરની॥
દાે. જેિહ ઇ મ ગાવિહ બેદ બુધ િહ ધરિહ મુિન યાન॥

સાેઇ દસરથ સતુ ભગત િહત કાેસલપ ત ભગવાન॥ ૧૧૮॥
કાસી ં મરત જંતુ અવલાેક । સુ નામ બલ કરઉઁ બસાેક ॥
સાેઇ પ્રભુ માેર ચરાચર વામી। રઘુબર સબ ઉર અંતર મી॥
બબસહઁુ સુ નામ નર કહહી।ં જનમ અનેક ર ચત અઘ દહહી ં॥
સાદર સુ મરન જે નર કરહી।ં ભવ બાિરિધ ગાપેદ ઇવ તરહી ં॥
રામ સાે પરમાતમા ભવાની। તહઁ ભ્રમ અ ત અ બિહત તવ બાની॥
અસ સસંયઆનત ઉર માહી।ં ગ્યાન બરાગ સકલ ગનુ હી ં॥
સિુન સવ કે ભ્રમ ભજંન બચના। મિટ ગૈ સબ કુતરક કૈ રચના॥
ભઇ રઘપુ ત પદ પ્રી ત પ્રતીતી। દા ન અસભંાવના બીતી॥
દાે. પુિન પુિન પ્રભુ પદ કમલ ગિહ ેિર પંક હ પાિન।
બાેલી ગિર બચન બર મનહઁુ પ્રેમ રસ સાિન॥ ૧૧૯॥

સ સ કર સમ સિુન ગરા તુ હાર । મટા માેહ સરદાતપ ભાર ॥
તુ હ કૃપાલ સબુ સસંઉ હરેઊ। રામ વ પ િન માેિહ પરેઊ॥
નાથ કૃપાઁ અબ ગયઉ બષાદા। સખુી ભયઉઁ પ્રભુ ચરન પ્રસાદા॥
અબ માેિહ આપિન િકકિર ની। જદિપ સહજ જડ નાિર અયાની॥
પ્રથમ ે મ પૂછા સાેઇ કહહૂ। માે પર પ્રસન્ન પ્રભુ અહહૂ॥
રામ બ્રહ્મ ચનમય અ બનાસી। સબર્ રિહત સબ ઉર પુર બાસી॥
નાથ ધરેઉ નરતનુ કેિહ હેતૂ। માેિહ સમુઝાઇ કહહુ ષકેતૂ॥
ઉમા બચન સિુન પરમ બનીતા। રામકથા પર પ્રી ત પનુીતા॥
દાે. િહયઁ હરષે કામાિર તબ સકંર સહજ સુ ન
બહુ બિધ ઉમિહ પ્રસં સ પુિન બાેલે કૃપાિનધાન॥ ૧૨૦(ક)॥
નવા હપારાયન,પહલા િવશ્રામ

માસપારાયણ, ચાૈથા િવશ્રામ

સાે. સનુુ સભુ કથા ભવાિન રામચિરતમાનસ બમલ।
કહા ભુસુિંડ બખાિન સનુા બહગ નાયક ગ ડ॥ ૧૨૦(ખ)॥
સાે સબંાદ ઉદાર જેિહ બિધ ભા આગ કહબ।
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સનુહુ રામ અવતાર ચિરત પરમ સુદંર અનઘ॥ ૧૨૦(ગ)॥
હિર ગનુ નામ અપાર કથા પ અગિનત અ મત।
મ િનજ મ ત અનુસાર કહઉઁ ઉમા સાદર સનુહુ॥ ૧૨૦(ઘ॥

સનુુ ગિર હિરચિરત સહુાઅે। બપુલ બસદ િનગમાગમ ગાઅે॥
હિર અવતાર હેતુ જેિહ હાેઈ। ઇદ મ થં કિહ ઇ ન સાેઈ॥
રામ અતક્યર્ બુ દ્ધ મન બાની। મત હમાર અસ સનુિહ સયાની॥
તદિપ સતં મુિન બેદ પુરાના। જસ કછુ કહિહ વમ ત અનુમાના॥
તસ મ સમુુ ખ સનુાવઉઁ તાેહી। સમુ ઝ પરઇ જસ કારન માેહી॥
જબ જબ હાેઇ ધરમ કૈ હાની। બાઢિહ અસરુ અધમ અ ભમાની॥
કરિહ અની ત ઇ નિહ બરની। સીદિહ બપ્ર ધનેુ સરુ ધરની॥
તબ તબ પ્રભુ ધિર બ બધ સર રા। હરિહ કૃપાિનિધ સ જન પીરા॥
દાે. અસરુ માિર થાપિહ સરુ હ રાખિહ િનજ શ્રુ ત સતે।ુ

જગ બ તારિહ બસદ જસ રામ જન્મ કર હેતુ॥ ૧૨૧॥
સાેઇ જસ ગાઇ ભગત ભવ તરહી।ં કૃપા સધુ જન િહત તનુ ધરહી ં॥
રામ જનમ કે હેતુ અનેકા। પરમ બ ચત્ર અેક ત અેકા॥
જનમ અેક દુઇ કહઉઁ બખાની। સાવધાન સનુુ સમુ ત ભવાની॥
દ્વારપાલ હિર કે પ્રય દાેઊ। જય અ બજય ન સબ કાેઊ॥
બપ્ર શ્રાપ ત દૂનઉ ભાઈ। તામસ અસરુ દેહ ત હ પાઈ॥
કનકક સપુ અ હાટક લાેચન। જગત બિદત સરુપ ત મદ માેચન॥
બજઈ સમર બીર બખ્યાતા। ધિર બરાહ બપુ અેક િનપાતા॥
હાેઇ નરહિર દૂસર પુિન મારા। જન પ્રહલાદ સજુસ બ તારા॥
દાે. ભઅે િનસાચર ઇ તેઇ મહાબીર બલવાન।

કંુભકરન રાવણ સભુટ સરુ બજઈ જગ ન॥ ૧૨૨ ।
મુકુત ન ભઅે હતે ભગવાના। તીિન જનમ દ્વજ બચન પ્રવાના॥
અેક બાર ત હ કે િહત લાગી। ધરેઉ સર ર ભગત અનુરાગી॥
કસ્યપ અિદ ત તહાઁ િપતુ માતા। દસરથ કાૈસલ્યા બખ્યાતા॥
અેક કલપ અેિહ બિધ અવતારા। ચિરત્ર પિવત્ર િકઅે સસંારા॥
અેક કલપ સરુ દે ખ દુખારે। સમર જલંધર સન સબ હારે॥
સભંુ ક હ સગં્રામ અપારા। દનજુ મહાબલ મરઇ ન મારા॥
પરમ સતી અસરુાિધપ નાર । તેિહ બલ તાિહ ન જતિહ પુરાર ॥
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દાે. છલ કિર ટારેઉ તાસુ બ્રત પ્રભુ સરુ કારજ ક હ॥
જબ તેિહ નેઉ મરમ તબ શ્રાપ કાપે કિર દ હ॥ ૧૨૩॥

તાસુ શ્રાપ હિર દ હ પ્રમાના। કાૈતુકિનિધ કૃપાલ ભગવાના॥
તહાઁ જલંધર રાવન ભયઊ। રન હ ત રામ પરમ પદ દયઊ॥
અેક જનમ કર કારન અેહા। જેિહ લા ગ રામ ધર નરદેહા॥
પ્ર ત અવતાર કથા પ્રભુ કેર । સનુુ મુિન બરની ક બ હ ઘનેર ॥
નારદ શ્રાપ દ હ અેક બારા। કલપ અેક તેિહ લ ગ અવતારા॥
ગિર ચિકત ભઈ સિુન બાની। નારદ બ નુભગત પુિન ગ્યાિન॥
કારન કવન શ્રાપ મુિન દ હા। કા અપરાધ રમાપ ત ક હા॥
યહ પ્રસગં માેિહ કહહુ પુરાર । મુિન મન માેહ આચરજ ભાર ॥
દાે. બાેલે બહ સ મહેસ તબ ગ્યાની મૂઢ◌़ ન કાેઇ।

જેિહ જસ રઘપુ ત કરિહ જબ સાે તસ તેિહ છન હાેઇ॥ ૧૨૪(ક)॥
સાે. કહઉઁ રામ ગનુ ગાથ ભરદ્વાજ સાદર સનુહુ।

ભવ ભજંન રઘનુાથ ભજુ તુલસી ત જ માન મદ॥ ૧૨૪(ખ)॥
િહમ ગિર ગુહા અેક અ ત પાવિન। બહ સમીપ સરુસર સહુાવિન॥
આશ્રમ પરમ પનુીત સહુાવા। દે ખ દેવિર ષ મન અ ત ભાવા॥
િનર ખ સલૈ સિર બિપન બભાગા। ભયઉ રમાપ ત પદ અનુરાગા॥
સુ મરત હિરિહ શ્રાપ ગ ત બાધી। સહજ બમલ મન લા ગ સમાધી॥
મુિન ગ ત દે ખ સરેુસ ડરેાના। કામિહ બાે લ ક હ સમાના॥
સિહત સહાય હુ મમ હેતૂ। ચકેઉ હર ષ િહયઁ જલચરકેતૂ॥
સનુાસીર મન મહઁુ અ સ ત્રાસા। ચહત દેવિર ષ મમ પુર બાસા॥
જે કામી લાેલપુ જગ માહી।ં કુિટલ કાક ઇવ સબિહ ડરેાહી ં॥
દાે. સખુ હાડ◌़ લૈ ભાગ સઠ વાન િનર ખ ગરાજ।

છ િન લેઇ જિન ન જડ◌़ ત મ સરુપ તિહ ન લાજ॥ ૧૨૫॥
તેિહ આશ્રમિહ મદન જબ ગયઊ। િનજ માયાઁ બસતં િનરમયઊ॥
કુસુ મત બ બધ બટપ બહુરંગા। કૂજિહ કાેિકલ ગુજંિહ ગંા॥
ચલી સહુાવિન િત્ર બધ બયાર । કામ કૃસાનુ બઢ◌़◌ાવિનહાર ॥
રંભાિદક સરુનાિર નબીના । સકલ અસમસર કલા પ્રબીના॥
કરિહ ગાન બહુ તાન તરંગા। બહુ બિધ ક્ર ડ◌़િહ પાિન પતંગા॥
દે ખ સહાય મદન હરષાના। ક હે સ પુિન પ્રપંચ બિધ નાના॥
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કામ કલા કછુ મુિનિહ ન બ્યાપી। િનજ ભયઁ ડરેઉ મનાેભવ પાપી॥
સીમ િક ચાઁિપ સકઇ કાેઉ તાસ।ુ બડ◌़ રખવાર રમાપ ત સૂ॥
દાે. સિહત સહાય સભીત અ ત માિન હાિર મન મનૈ।

ગહે સ ઇ મુિન ચરન તબ કિહ સિુઠ આરત બૈન॥ ૧૨૬॥
ભયઉ ન નારદ મન કછુ રાષેા। કિહ પ્રય બચન કામ પિરતાષેા॥
નાઇ ચરન સ આયસુ પાઈ। ગયઉ મદન તબ સિહત સહાઈ॥
મુિન સસુીલતા આપિન કરની। સરુપ ત સભાઁ ઇ સબ બરની॥
સિુન સબ ક મન અચરજુ આવા। મુિનિહ પ્રસં સ હિરિહ સ નાવા॥
તબ નારદ ગવને સવ પાહી।ં જતા કામ અહ મ ત મન માહી ં॥
માર ચિરત સકંરિહ સનુાઅ।ે અ ત પ્રય િન મહેસ સખાઅે॥
બાર બાર બનવઉઁ મુિન તાેહી।ં જ મ યહ કથા સનુાયહુ માેહી ં॥
ત મ જિન હિરિહ સનુાવહુ કબહઁૂ। ચલેહઁુ પ્રસગં દુરાઅેડુ તબહઁૂ॥
દાે. સભંુ દ હ ઉપદેસ િહત નિહ નારદિહ સાેહાન।

ભારદ્વાજ કાૈતુક સનુહુ હિર ઇચ્છા બલવાન॥ ૧૨૭॥
રામ ક હ ચાહિહ સાેઇ હાેઈ। કરૈ અ યથા અસ નિહ કાેઈ॥
સભંુ બચન મુિન મન નિહ ભાઅે। તબ બરં ચ કે લાેક સધાઅે॥
અેક બાર કરતલ બર બીના। ગાવત હિર ગનુ ગાન પ્રબીના॥
છ ર સધુ ગવને મુિનનાથા। જહઁ બસ શ્રીિનવાસ શ્રુ તમાથા॥
હર ષ મલે ઉિઠ રમાિનકેતા। બૈઠે આસન િર ષિહ સમેતા॥
બાેલે બહ સ ચરાચર રાયા। બહુતે િદનન ક હ મુિન દાયા॥
કામ ચિરત નારદ સબ ભાષે। જદ્યિપ પ્રથમ બર જ સવઁ રાખે॥
અ ત પ્રચડં રઘપુ ત કૈ માયા। જેિહ ન માેહ અસ કાે જગ યા॥
દાે. ખ બદન કિર બચન દુ બાેલે શ્રીભગવાન ।

તુ હરે સુ મરન ત મટિહ માેહ માર મદ માન॥ ૧૨૮॥
સનુુ મુિન માેહ હાેઇ મન તાક। ગ્યાન બરાગ હૃદય નિહ કે॥
બ્રહ્મચરજ બ્રત રત મ તધીરા। તુ હિહ િક કરઇ મનાેભવ પીરા॥
નારદ કહેઉ સિહત અ ભમાના। કૃપા તુ હાિર સકલ ભગવાના॥
ક નાિનિધ મન દ ખ બચાર । ઉર અંકુરેઉ ગરબ ત ભાર ॥
બે ગ સાે મૈ ડાિરહઉઁ ઉખાર । પન હમાર સવેક િહતકાર ॥
મુિન કર િહત મમ કાૈતુક હાેઈ। અવ સ ઉપાય કર બ મૈ સાેઈ॥
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તબ નારદ હિર પદ સર નાઈ। ચલે હૃદયઁ અહ મ ત અિધકાઈ॥
શ્રીપ ત િનજ માયા તબ પ્રેર । સનુહુ કિઠન કરની તેિહ કેર ॥
દાે. બરચેઉ મગ મહઁુ નગર તેિહ સત જેન બ તાર।

શ્રીિનવાસપુર ત અિધક રચના બ બધ પ્રકાર॥ ૧૨૯॥
બસિહ નગર સુદંર નર નાર । જનુ બહુ મન સજ ર ત તનુધાર ॥
તેિહ પુર બસઇ સીલિનિધ રા । અગિનત હય ગય સને સમા ॥
સત સરેુસ સમ બભવ બલાસા। પ તજે બલ ની ત િનવાસા॥
બ વમાેહની તાસુ કુમાર । શ્રી બમાેહ જસુ પુ િનહાર ॥
સાેઇ હિરમાયા સબ ગનુ ખાની। સાેભા તાસુ િક ઇ બખાની॥
કરઇ વયંબર સાે પબાલા।આઅે તહઁ અગિનત મિહપાલા॥
મુિન કાૈતુક નગર તેિહ ગયઊ। પુરબા સહ સબ પૂછત ભયઊ॥
સિુન સબ ચિરત ભપૂગ્ હઁ આઅે। કિર પૂ પ મુિન બૈઠાઅે॥
દાે. આિન દેખાઈ નારદિહ ભપૂ ત રાજકુમાિર।

કહહુ નાથ ગનુ દાષે સબ અેિહ કે હૃદયઁ બચાિર॥ ૧૩૦॥
દે ખ પ મુિન બર ત બસાર । બડ◌़◌ી બાર લ ગ રહે િનહાર ॥
લચ્છન તાસુ બલાેિક ભુલાન।ે હૃદયઁ હરષ નિહ પ્રગટ બખાને॥
ે અેિહ બરઇ અમર સાેઇ હાેઈ। સમરભૂ મ તેિહ ત ન કાેઈ॥

સવેિહ સકલ ચરાચર તાહી। બરઇ સીલિનિધ ક યા હી॥
લચ્છન સબ બચાિર ઉર રાખ।ે કછુક બનાઇ ભપૂ સન ભાષે॥
સતુા સલુચ્છન કિહ પ પાહી।ં નારદ ચલે સાેચ મન માહી ં॥
કરા ઇ સાેઇ જતન બચાર । જેિહ પ્રકાર માેિહ બરૈ કુમાર ॥
જપ તપ કછુ ન હાેઇ તેિહ કાલા। હે બિધ મલઇ કવન બિધ બાલા॥
દાે. અેિહ અવસર ચાિહઅ પરમ સાેભા પ બસાલ।

ે બલાેિક ર ઝૈ કુઅઁિર તબ મેલૈ જયમાલ॥ ૧૩૧॥
હિર સન માગા સુદંરતાઈ। હાેઇિહ ત ગહ અ ત ભાઈ॥
માેર િહત હિર સમ નિહ કાેઊ। અેિહ અવસર સહાય સાેઇ હાેઊ॥
બહુ બિધ બનય ક હ તેિહ કાલા। પ્રગટેઉ પ્રભુ કાૈતુક કૃપાલા॥
પ્રભુ બલાેિક મુિન નયન જુડ◌़◌ાન।ે હાેઇિહ કાજુ િહઅ હરષાને॥
અ તઆર ત કિહ કથા સનુાઈ। કરહુ કૃપા કિર હાેહુ સહાઈ॥
આપન પ દેહુ પ્રભુ માેહી।આન ભાઁ ત નિહ પાવા આેહી॥
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જેિહ બિધ નાથ હાેઇ િહત માેરા। કરહુ સાે બે ગ દાસ મ તાેરા॥
િનજ માયા બલ દે ખ બસાલા। િહયઁ હઁ સ બાેલે દ નદયાલા॥
દાે. જેિહ બિધ હાેઇિહ પરમ િહત નારદ સનુહુ તુ હાર।

સાેઇ હમ કરબ નઆન કછુ બચન ન ષા હમાર॥ ૧૩૨॥
કુપથ માગ જ બ્યાકુલ રાેગી। બૈદ ન દેઇ સનુહુ મુિન ેગી॥
અેિહ બિધ િહત તુ હાર મ ઠયઊ। કિહ અસ અંતરિહત પ્રભુ ભયઊ॥
માયા બબસ ભઅે મુિન મૂઢ◌़◌ા। સમુઝ નિહ હિર ગરા િનગૂઢ◌़◌ા॥
ગવને તુરત તહાઁ િર ષરાઈ। જહાઁ વયંબર ભૂ મ બનાઈ॥
િનજ િનજઆસન બૈઠે રા । બહુ બનાવ કિર સિહત સમા ॥
મુિન મન હરષ પ અ ત માેર। માેિહ ત જઆનિહ બાિરિહ ન ભાેર॥
મુિન િહત કારન કૃપાિનધાના। દ હ કુ પ ન ઇ બખાના॥
સાે ચિરત્ર લ ખ કાહઁુ ન પાવા। નારદ િન સબિહ સર નાવા॥

દાે. રહે તહાઁ દુઇ દ્ર ગન તે નિહ સબ ભેઉ।
બપ્રબેષ દેખત િફરિહ પરમ કાૈતુક તેઉ॥ ૧૩૩॥

જિહ સમાજ બઠે મુિન ઈ। હૃદયઁ પ અહ મ ત અિધકાઈ॥
તહઁ બૈઠ મહેસ ગન દાેઊ। બપ્રબેષ ગ ત લખઇ ન કાેઊ॥
કરિહ કૂિટ નારદિહ સનુાઈ। નીિક દ હ હિર સુદંરતાઈ॥
ર ઝિહ રાજકુઅઁિર છ બ દેખી। ઇ હિહ બિરિહ હિર િન બસષેી॥
મુિનિહ માેહ મન હાથ પરાઅ। હઁસિહ સભંુ ગન અ ત સચુ પાઅ॥
જદિપ સનુિહ મુિન અટપિટ બાની। સમુ ઝ ન પરઇ બુ દ્ધ ભ્રમ સાની॥
કાહઁુ ન લખા સાે ચિરત બસષેા। સાે સ પ પક યાઁ દેખા॥
મકર્ટ બદન ભયંકર દેહી। દેખત હૃદયઁ ક્રાેધ ભા તેહી॥
દાે. સખીં સગં લૈ કુઅઁિર તબ ચ લ જનુ રાજમરાલ।

દેખત િફરઇ મહીપ સબ કર સરાજે જયમાલ॥ ૧૩૪॥
જેિહ િદ સ બૈઠે નારદ ફૂલી। સાે િદ સ દેિહ ન બલાેક ભૂલી॥
પુિન પુિન મુિન ઉકસિહ અકુલાહી।ં દે ખ દસા હર ગન મુસકાહી ં॥
ધિર પતનુ તહઁ ગયઉ કૃપાલા। કુઅઁિર હર ષ મેલેઉ જયમાલા॥
દુલિહિન લૈ ગે લ ચ્છિનવાસા। પસમાજ સબ ભયઉ િનરાસા॥
મુિન અ ત બકલ માહઁ મ ત નાઠ । મિન ગિર ગઈ છૂિટ જનુ ગાઁઠ ॥
તબ હર ગન બાેલે મુસકુાઈ। િનજ મખુ મુકુર બલાેકહુ ઈ॥
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અસ કિહ દાેઉ ભાગે ભયઁ ભાર । બદન દ ખ મુિન બાિર િનહાર ॥
બેષુ બલાેિક ક્રાેધ અ ત બાઢ◌़◌ા। ત હિહ સરાપ દ હ અ ત ગાઢ◌़◌ા॥
દાે. હાેહુ િનસાચર ઇ તુ હ કપટ પાપી દાેઉ।

હઁસહુે હમિહ સાે લેહુ ફલ બહુિર હઁસહુે મુિન કાેઉ॥ ૧૩૫॥
પુિન જલ દ ખ પ િનજ પાવા। તદિપ હૃદયઁ સતંાષે ન આવા॥
ફરકત અધર કાપે મન માહી।ં સપદ ચલે કમલાપ ત પાહી ં॥
દેહઉઁ શ્રાપ િક મિરહઉઁ ઈ। જગત માેર ઉપહાસ કરાઈ॥
બીચિહ પંથ મલે દનુ ર । સગં રમા સાેઇ રાજકુમાર ॥
બાેલે મધુર બચન સરુસાઈં। મુિન કહઁ ચલે બકલ ક નાઈં॥
સનુત બચન ઉપ અ ત ક્રાેધા। માયા બસ ન રહા મન બાેધા॥
પર સપંદા સકહુ નિહ દેખી। તુ હર ઇિરષા કપટ બસષેી॥
મથત સધુ દ્રિહ બાૈરાયહુ। સરુ હ પ્રેર બષ પાન કરાયહુ॥
દાે. અસરુ સરુા બષ સકંરિહ આપુ રમા મિન ચા ।

વારથ સાધક કુિટલ તુ હ સદા કપટ બ્યવહા ॥ ૧૩૬॥
પરમ વતંત્ર ન સર પર કાેઈ। ભાવઇ મનિહ કરહુ તુ હ સાેઈ॥
ભલેિહ મંદ મંદેિહ ભલ કરહૂ। બસમય હરષ ન િહયઁ કછુ ધરહૂ॥
ડહિક ડહિક પિરચેહુ સબ કાહૂ। અ ત અસકં મન સદા ઉછાહૂ॥
કરમ સભુાસભુ તુ હિહ ન બાધા। અબ લ ગ તુ હિહ ન કાહઁૂ સાધા॥
ભલે ભવન અબ બાયન દ હા। પાવહુગે ફલ આપન ક હા॥
બંચેહુ માેિહ જવિન ધિર દેહા। સાેઇ તનુ ધરહુ શ્રાપ મમ અેહા॥
કિપ આકૃ ત તુ હ ક હ હમાર । કિરહિહ ક સ સહાય તુ હાર ॥
મમ અપકાર ક હી તુ હ ભાર । નાર બરહઁ તુ હ હાેબ દુખાર ॥
દાે. શ્રાપ સીસ ધર હર ષ િહયઁ પ્રભુ બહુ બનતી ક હ।

િનજ માયા કૈ પ્રબલતા કર ષ કૃપાિનિધ લી હ॥ ૧૩૭॥
જબ હિર માયા દૂિર િનવાર । નિહ તહઁ રમા ન રાજકુમાર ॥
તબ મુિન અ ત સભીત હિર ચરના। ગહે પાિહ પ્રનતાર ત હરના॥
ષા હાેઉ મમ શ્રાપ કૃપાલા। મમ ઇચ્છા કહ દ નદયાલા॥
મ દુબર્ચન કહે બહુતેરે। કહ મુિન પાપ મિટિહ િક મ મેરે॥
જપહુ ઇ સકંર સત નામા। હાેઇિહ હૃદયઁ તુરંત બશ્રામા॥
કાેઉ નિહ સવ સમાન પ્રય માેર। અ સ પરતી ત તજહુ જિન ભાેર॥
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જેિહ પર કૃપા ન કરિહ પુરાર । સાે ન પાવ મુિન ભગ ત હમાર ॥
અસ ઉર ધિર મિહ બચરહુ ઈ। અબ ન તુ હિહ માયા િનઅરાઈ॥
દાે. બહુ બિધ મુિનિહ પ્રબાેિધ પ્રભુ તબ ભઅે અંતરધાન॥

સત્યલાેક નારદ ચલે કરત રામ ગનુ ગાન॥ ૧૩૮॥
હર ગન મુિનિહ ત પથ દેખી। બગતમાેહ મન હરષ બસષેી॥
અ ત સભીત નારદ પિહ આઅે। ગિહ પદ આરત બચન સનુાઅે॥
હર ગન હમ ન બપ્ર મુિનરાયા। બડ◌़ અપરાધ ક હ ફલ પાયા॥
શ્રાપ અનુગ્રહ કરહુ કૃપાલા। બાેલે નારદ દ નદયાલા॥
િન સચર ઇ હાેહુ તુ હ દાેઊ। બૈભવ બપુલ તજે બલ હાેઊ॥
ભજુબલ બ વ જતબ તુ હ જિહઆ। ધિરહિહ બ નુ મનજુ તનુ તિહઆ।
સમર મરન હિર હાથ તુ હારા। હાેઇહહુ મુકુત ન પુિન સસંારા॥
ચલે જુગલ મુિન પદ સર નાઈ। ભઅે િનસાચર કાલિહ પાઈ॥
દાે. અેક કલપ અેિહ હેતુ પ્રભુ લી હ મનજુ અવતાર।

સરુ રંજન સ જન સખુદ હિર ભજંન ભુ બ ભાર॥ ૧૩૯॥
અેિહ બિધ જનમ કરમ હિર કેરે। સુદંર સખુદ બ ચત્ર ઘનેરે॥
કલપ કલપ પ્ર ત પ્રભુ અવતરહી।ં ચા ચિરત નાના બિધ કરહી ં॥
તબ તબ કથા મનુીસ હ ગાઈ। પરમ પનુીત પ્રબંધ બનાઈ॥
બ બધ પ્રસગં અનપૂ બખાને। કરિહ ન સિુન આચરજુ સયાને॥
હિર અનંત હિરકથા અનંતા। કહિહ સનુિહ બહુ બિધ સબ સતંા॥
રામચદં્ર કે ચિરત સહુાઅે। કલપ કાેિટ લ ગ િહ ન ગાઅે॥
યહ પ્રસગં મ કહા ભવાની। હિરમાયાઁ માેહિહ મુિન ગ્યાની॥
પ્રભુ કાૈતુક પ્રનત િહતકાર ॥ સવેત સલુભ સકલ દુખ હાર ॥
સાે. સરુ નર મુિન કાેઉ નાિહ જેિહ ન માેહ માયા પ્રબલ॥

અસ બચાિર મન માિહ ભ જઅ મહામાયા પ તિહ॥ ૧૪૦॥
અપર હેતુ સનુુ સલૈકુમાર । કહઉઁ બ ચત્ર કથા બ તાર ॥
જેિહ કારન અજ અગનુ અ પા। બ્રહ્મ ભયઉ કાેસલપુર ભપૂા॥
ે પ્રભુ બિપન િફરત તુ હ દેખા। બંધુ સમેત ધર મુિનબેષા॥
સુ ચિરત અવલાેિક ભવાની। સતી સર ર રિહહુ બાૈરાની॥

અજહઁુ ન છાયા મટ ત તુ હાર । તાસુ ચિરત સનુુ ભ્રમ જ હાર ॥
લીલા ક હ ે તેિહ અવતારા। સાે સબ કિહહઉઁ મ ત અનુસારા॥
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ભરદ્વાજ સિુન સકંર બાની। સકુ ચ સપ્રેમ ઉમા મુસકાની॥
લગે બહુિર બરને ષકેતૂ। સાે અવતાર ભયઉ જેિહ હેતૂ॥
દાે. સાે મ તુ હ સન કહઉઁ સબુ સનુુ મનુીસ મન લાઈ॥

રામ કથા ક લ મલ હરિન મંગલ કરિન સહુાઇ॥ ૧૪૧॥
વાયંભૂ મનુ અ સત પા। જ હ ત ભૈ નર ષ્ટ અનપૂા॥
દંપ ત ધરમઆચરન નીકા। અજહઁુ ગાવ શ્રુ ત જ હ કૈ લીકા॥
પ ઉત્તાનપાદ સતુ તાસ।ૂ ધ્રવુ હિર ભગત ભયઉ સતુ સૂ॥
લઘુ સતુ નામ પ્ર બ્રત તાહી। બેદ પુરાન પ્રસસંિહ હી॥
દેવહૂ ત પુિન તાસુ કુમાર । ે મુિન કદર્મ કૈ પ્રય નાર ॥
આિદદેવ પ્રભુ દ નદયાલા। જઠર ધરેઉ જેિહ કિપલ કૃપાલા॥
સાખં્ય સાસ્ત્ર જ હ પ્રગટ બખાના। ત વ બચાર િનપનુ ભગવાના॥
તેિહ મનુ રાજ ક હ બહુ કાલા। પ્રભુ આયસુ સબ બિધ પ્ર તપાલા॥
સાે. હાેઇ ન બષય બરાગ ભવન બસત ભા ચાૈથપન।

હૃદયઁ બહુત દુખ લાગ જનમ ગયઉ હિરભગ ત બનુ॥ ૧૪૨॥
બરબસ રાજ સતુિહ તબ દ હા। નાિર સમેત ગવન બન ક હા॥
તીરથ બર નૈ મષ બખ્યાતા। અ ત પનુીત સાધક સિધ દાતા॥
બસિહ તહાઁ મુિન સદ્ધ સમા । તહઁ િહયઁ હર ષ ચલેઉ મનુ રા ॥
પંથ ત સાેહિહ મ તધીરા। ગ્યાન ભગ ત જનુ ધર સર રા॥
પહઁુચે ઇ ધનેુમ ત તીરા। હર ષ નહાને િનરમલ નીરા॥
આઅે મલન સદ્ધ મુિન ગ્યાની। ધરમ ધુરંધર પિર ષ ની॥
જહઁ જઁહ તીરથ રહે સહુાઅે। મુિન હ સકલ સાદર કરવાઅે॥
કૃસ સર ર મુિનપટ પિરધાના। સત સમાજ િનત સનુિહ પુરાના ।
દાે. દ્વાદસ અચ્છર મંત્ર પુિન જપિહ સિહત અનુરાગ।

બાસદેુવ પદ પંક હ દંપ ત મન અ ત લાગ॥ ૧૪૩॥
કરિહ અહાર સાક ફલ કંદા। સુ મરિહ બ્રહ્મ સ ચ્ચદાનંદા॥
પુિન હિર હેતુ કરન તપ લાગે। બાિર અધાર મૂલ ફલ ત્યાગે॥
ઉર અ ભલાષ િનરંતર હાેઈ। દેખા નયન પરમ પ્રભુ સાેઈ॥
અગનુ અખંડ અનંત અનાદ । જેિહ ચતિહ પરમારથબાદ ॥
ને ત ને ત જેિહ બેદ િન પા। િન નંદ િન પાિધ અનપૂા॥
સભંુ બરં ચ બ નુ ભગવાના। ઉપજિહ સુ અંસ ત નાના॥
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અૈસઉે પ્રભુ સવેક બસ અહઈ। ભગત હેતુ લીલાતનુ ગહઈ॥
યહ બચન સત્ય શ્રુ ત ભાષા। તાૈ હમાર પજૂિહ અ ભલાષા॥

દાે. અેિહ બિધ બીત બરષ ષટ સહસ બાિર આહાર।
સબંત સપ્ત સહસ્ર પુિન રહે સમીર અધાર॥ ૧૪૪॥

બરષ સહસ દસ ત્યાગેઉ સાેઊ। ઠાઢ◌़◌ે રહે અેક પદ દાેઊ॥
બિધ હિર તપ દે ખ અપારા। મનુ સમીપ આઅે બહુ બારા॥
માગહુ બર બહુ ભાઁ ત લાેભાઅે। પરમ ધીર નિહ ચલિહ ચલાઅે॥
અસ્થમાત્ર હાેઇ રહે સર રા। તદિપ મનાગ મનિહ નિહ પીરા॥
પ્રભુ સબર્ગ્ય દાસ િનજ ની। ગ ત અન ય તાપસ પ રાની॥
માગુ માગુ બ ભૈ નભ બાની। પરમ ગભીર કૃપા ત સાની॥
તક જઆવિન ગરા સહુાઈ। શ્રબન રંધ્ર હાેઇ ઉર જબઆઈ॥
હ્રષ્ટપુષ્ટ તન ભઅે સહુાઅે। માનહઁુ અબિહ ભવન તે આઅે॥
દાે. શ્રવન સધુા સમ બચન સિુન પુલક પ્રફુ લત ગાત।

બાેલે મનુ કિર દંડવત પ્રેમ ન હૃદયઁ સમાત॥ ૧૪૫॥
સનુુ સવેક સરુત સરુધને।ુ બિધ હિર હર બંિદત પદ રેનૂ॥
સવેત સલુભ સકલ સખુ દાયક। પ્રનતપાલ સચરાચર નાયક॥
અનાથ િહત હમ પર નેહૂ। તાૈ પ્રસન્ન હાેઇ યહ બર દેહૂ॥
ે સ પ બસ સવ મન માહી।ં જેિહ કારન મુિન જતન કરાહી ં॥
ે ભુસુિંડ મન માનસ હંસા। સગનુ અગનુ જેિહ િનગમ પ્રસસંા॥

દેખિહ હમ સાે પ ભિર લાેચન। કૃપા કરહુ પ્રનતાર ત માેચન॥
દંપ ત બચન પરમ પ્રય લાગે। મુદુલ બનીત પ્રેમ રસ પાગે॥
ભગત બછલ પ્રભુ કૃપાિનધાના। બ વબાસ પ્રગટે ભગવાના॥
દાે. નીલ સરાે હ નીલ મિન નીલ નીરધર સ્યામ।

લાજિહ તન સાેભા િનર ખ કાેિટ કાેિટ સત કામ॥ ૧૪૬॥
સરદ મયંક બદન છ બ સીવંા। ચા કપાેલ ચબુક દર ગ્રીવા॥
અધર અ ન રદ સુદંર નાસા। બધુ કર િનકર બિનદક હાસા॥
નવ અબંુજ અંબક છ બ નીક । ચતવિન લ લત ભાવઁતી ક ॥
ભુકુિટ મનાજે ચાપ છ બ હાર । તલક લલાટ પટલ દુ તકાર ॥
કંુડલ મકર મુકુટ સર ભ્રા । કુિટલ કેસ જનુ મધપુ સમા ॥
ઉર શ્રીબ સ ચર બનમાલા। પિદક હાર ભષૂન મિન લા॥
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કેહિર કંધર ચા જનેઉ। બાહુ બભષૂન સુદંર તેઊ॥
કિર કર સિર સભુગ ભજુદંડા। કિટ િનષંગ કર સર કાેદંડા॥
દાે. તિડત બિનદક પીત પટ ઉદર રેખ બર તીિન॥

ના ભ મનાેહર લે ત જનુ જમનુ ભવઁર છ બ છ િન॥ ૧૪૭॥
પદ રા વ બરિન નિહ હી।ં મુિન મન મધપુ બસિહ જે હ માહી ં॥
બામ ભાગ સાેભ ત અનુકૂલા।આિદસ ક્ત છ બિનિધ જગમૂલા॥
સુ અંસ ઉપજિહ ગનુખાની। અગિનત લ ચ્છ ઉમા બ્રહ્માની॥
કુિટ બલાસ સુ જગ હાેઈ। રામ બામ િદ સ સીતા સાેઈ॥
છ બસમુદ્ર હિર પ બલાેક । અેકટક રહે નયન પટ રાેક ॥
ચતવિહ સાદર પ અનપૂા। પ્ત ન માનિહ મનુ સત પા॥
હરષ બબસ તન દસા ભુલાની। પરે દંડ ઇવ ગિહ પદ પાની॥
સર પરસે પ્રભુ િનજ કર કં । તુરત ઉઠાઅે ક નાપું ॥
દાે. બાેલે કૃપાિનધાન પુિન અ ત પ્રસન્ન માેિહ િન।

માગહુ બર ેઇ ભાવ મન મહાદાિન અનુમાિન॥ ૧૪૮॥
સિુન પ્રભુ બચન ેિર જુગ પાની। ધિર ધીરજુ બાેલી દુ બાની॥
નાથ દે ખ પદ કમલ તુ હારે। અબ પૂરે સબ કામ હમારે॥
અેક લાલસા બડ◌़િ◌ ઉર માહી। સગુમ અગમ કિહ ત સાે નાહી ં॥
તુ હિહ દેત અ ત સગુમ ગાેસાઈં। અગમ લાગ માેિહ િનજ કૃપનાઈં॥
જથા દિરદ્ર બબુધત પાઈ। બહુ સપં ત માગત સકુચાઈ॥
તાસુ પ્રભા ન નિહ સાેઈ। તથા હૃદયઁ મમ સસંય હાેઈ॥
સાે તુ હ નહુ અંતર મી। પુરવહુ માેર મનાેરથ વામી॥
સકુચ બહાઇ માગુ પ માેિહ। માેર નિહ અદેય કછુ તાેહી॥
દાે. દાિન સરાેમિન કૃપાિનિધ નાથ કહઉઁ સ તભાઉ॥

ચાહઉઁ તુ હિહ સમાન સતુ પ્રભુ સન કવન દુરાઉ॥ ૧૪૯॥
દે ખ પ્રી ત સિુન બચન અમાેલે। અેવમ તુ ક નાિનિધ બાેલે॥
આપુ સિરસ ખાે કહઁ ઈ। પ તવ તનય હાેબ મઆઈ॥
સત પિહ બલાેિક કર ેર। દે બ માગુ બ ે ચ તાેરે॥
ે બ નાથ ચતુર પ માગા। સાેઇ કૃપાલ માેિહ અ ત પ્રય લાગા॥

પ્રભુ પરંતુ સિુઠ હાે ત િઢઠાઈ। જદિપ ભગત િહત તુ હિહ સાેહાઈ॥
તુ હ બ્રહ્માિદ જનક જગ વામી। બ્રહ્મ સકલ ઉર અંતર મી॥
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અસ સમુઝત મન સસંય હાેઈ। કહા ે પ્રભુ પ્રવાન પુિન સાેઈ॥
જે િનજ ભગત નાથ તવ અહહી।ં ે સખુ પાવિહ ે ગ ત લહહી ં॥
દાે. સાેઇ સખુ સાેઇ ગ ત સાેઇ ભગ ત સાેઇ િનજ ચરન સનેહુ॥

સાેઇ બબેક સાેઇ રહિન પ્રભુ હમિહ કૃપા કિર દેહુ॥ ૧૫૦॥
સનુુ દુ ગૂઢ◌़ ચર બર રચના। કૃપા સધુ બાેલે દુ બચના॥
ે કછુ ચ તુ હેર મન માહી।ં મ સાે દ હ સબ સસંય નાહી ં॥

માતુ બબેક અલાેિકક તાેર। કબહઁુ ન મિટિહ અનુગ્રહ માેર ।
બંિદ ચરન મનુ કહેઉ બહાેર । અવર અેક બન ત પ્રભુ માેર ॥
સતુ બષઇક તવ પદ ર ત હાેઊ। માેિહ બડ◌़ મૂઢ◌़ કહૈ િકન કાેઊ॥
મિન બનુ ફિન જ મ જલ બનુ મીના। મમ વન ત મ તુ હિહ અધીના॥
અસ બ મા ગ ચરન ગિહ રહેઊ। અેવમ તુ ક નાિનિધ કહેઊ॥
અબ તુ હ મમ અનુસાસન માની। બસહુ ઇ સરુપ ત રજધાની॥
સાે. તહઁ કિર ભાેગ બસાલ તાત ગઉઁ કછુ કાલ પુિન।

હાેઇહહુ અવધ ભુઆલ તબ મ હાેબ તુ હાર સતુ॥ ૧૫૧॥
ઇચ્છામય નરબેષ સઁવાર। હાેઇહઉઁ પ્રગટ િનકેત તુ હારે॥
અંસ હ સિહત દેહ ધિર તાતા। કિરહઉઁ ચિરત ભગત સખુદાતા॥
જે સિુન સાદર નર બડ◌़ભાગી। ભવ તિરહિહ મમતા મદ ત્યાગી॥
આિદસ ક્ત જેિહ જગ ઉપ યા। સાેઉ અવતિરિહ માેિર યહ માયા॥
પુરઉબ મ અ ભલાષ તુ હારા। સત્ય સત્ય પન સત્ય હમારા॥
પુિન પુિન અસ કિહ કૃપાિનધાના। અંતરધાન ભઅે ભગવાના॥
દંપ ત ઉર ધિર ભગત કૃપાલા। તેિહ આશ્રમ િનવસે કછુ કાલા॥
સમય પાઇ તનુ ત જ અનયાસા। ઇ ક હ અમરાવ ત બાસા॥
દાે. યહ ઇ તહાસ પનુીત અ ત ઉમિહ કહી ષકેતુ।

ભરદ્વાજ સનુુ અપર પુિન રામ જનમ કર હેતુ॥ ૧૫૨॥
માસપારાયણ,પાઁચવાઁ િવશ્રામ

સનુુ મુિન કથા પનુીત પુરાની। ે ગિર પ્ર ત સભંુ બખાની॥
બ વ બિદત અેક કૈકય દેસ।ૂ સત્યકેતુ તહઁ બસઇ નરેસૂ॥
ધરમ ધુરંધર ની ત િનધાના। તજે પ્રતાપ સીલ બલવાના॥
તેિહ ક ભઅે જુગલ સતુ બીરા। સબ ગનુ ધામ મહા રનધીરા॥
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રાજ ધની ે જેઠ સતુ આહી। નામ પ્રતાપભાનુ અસ તાહી॥
અપર સતુિહ અિરમદર્ન નામા। ભજુબલ અતુલ અચલ સગં્રામા॥
ભાઇિહ ભાઇિહ પરમ સમીતી। સકલ દાષે છલ બર જત પ્રીતી॥
જેઠે સતુિહ રાજ પ દ હા। હિર િહત આપુ ગવન બન ક હા॥
દાે. જબ પ્રતાપર બ ભયઉ પ િફર દાેહાઈ દેસ।

પ્ર પાલ અ ત બેદ બિધ કતહઁુ નહી ં અઘ લેસ॥ ૧૫૩॥
પ િહતકારક સ ચવ સયાના। નામ ધરમ ચ સકુ્ર સમાના॥
સ ચવ સયાન બંધુ બલબીરા।આપુ પ્રતાપપુજં રનધીરા॥
સને સગં ચતુરંગ અપારા। અ મત સભુટ સબ સમર જુઝારા॥
સને બલાેિક રાઉ હરષાના। અ બાજે ગહગહે િનસાના॥
બજય હેતુ કટકઈ બનાઈ। સિુદન સાિધ પ ચલેઉ બ ઈ॥
જઁહ તહઁ પર ં અનેક લરાઈં। તે સકલ ભપૂ બિરઆઈ॥
સપ્ત દ પ ભજુબલ બસ ક હે। લૈ લૈ દંડ છાડ◌़િ◌ પ દ હ॥
સકલ અવિન મંડલ તેિહ કાલા। અેક પ્રતાપભાનુ મિહપાલા॥
દાે. વબસ બ વ કિર બાહુબલ િનજ પુર ક હ પ્રબેસ।ુ

અરથ ધરમ કામાિદ સખુ સવેઇ સમયઁ નરેસુ॥ ૧૫૪॥
ભપૂ પ્રતાપભાનુ બલ પાઈ। કામધનેુ ભૈ ભૂ મ સહુાઈ॥
સબ દુખ બર જત પ્ર સખુાર । ધરમસીલ સુદંર નર નાર ॥
સ ચવ ધરમ ચ હિર પદ પ્રીતી। પ િહત હેતુ સખવ િનત નીતી॥
ગુર સરુ સતં િપતર મિહદેવા। કરઇ સદા પ સબ કૈ સવેા॥
ભપૂ ધરમ જે બેદ બખાને। સકલ કરઇ સાદર સખુ માને॥
િદન પ્ર ત દેહ બ બધ બિધ દાના। સનુહુ સાસ્ત્ર બર બેદ પુરાના॥
નાના બાપી ં કૂપ તડ◌़◌ાગા। સમુન બાિટકા સુદંર બાગા॥
બપ્રભવન સરુભવન સહુાઅે। સબ તીરથ હ બ ચત્ર બનાઅે॥
દાે. જઁહ લ ગ કહે પુરાન શ્રુ ત અેક અેક સબ ગ।

બાર સહસ્ર સહસ્ર પ િકઅે સિહત અનુરાગ॥ ૧૫૫॥
હૃદયઁ ન કછુ ફલ અનુસધંાના। ભપૂ બબેક પરમ સુ ના॥
કરઇ જે ધરમ કરમ મન બાની। બાસદેુવ અિપત પ ગ્યાની॥
ચઢ◌़િ◌ બર બા જ બાર અેક રા । ગયા કર સબ સા જ સમા ॥
બ યાચલ ગભીર બન ગયઊ। ગ પનુીત બહુ મારત ભયઊ॥
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િફરત બિપન પ દ ખ બરાહૂ। જનુ બન દુરેઉ સ સિહ ગ્ર સ રાહૂ॥
બડ◌़ બધુ નિહ સમાત મખુ માહી।ં મનહઁુ ક્રાેધબસ ઉ ગલત નાહી ં॥
કાેલ કરાલ દસન છ બ ગાઈ। તનુ બસાલ પીવર અિધકાઈ॥
ઘુ ઘુરાત હયઆરાૈ પાઅ। ચિકત બલાેકત કાન ઉઠાઅ॥
દાે. નીલ મહીધર સખર સમ દે ખ બસાલ બરાહુ।

ચપિર ચલેઉ હય સટુુિક પ હાઁિક ન હાેઇ િનબાહુ॥ ૧૫૬॥
આવત દે ખ અિધક રવ બા । ચલેઉ બરાહ મ ત ગ ત ભા ॥
તુરત ક હ પ સર સધંાના। મિહ મ લ ગયઉ બલાેકત બાના॥
તિક તિક તીર મહીસ ચલાવા। કિર છલ સઅુર સર ર બચાવા॥
પ્રગટત દુરત ઇ ગ ભાગા। િરસ બસ ભપૂ ચલેઉ સગં લાગા॥
ગયઉ દૂિર ઘન ગહન બરાહૂ। જહઁ નાિહન ગજ બા જ િનબાહૂ॥
અ ત અકેલ બન બપુલ કલેસ।ૂ તદિપ ન ગ મગ તજઇ નરેસૂ॥
કાેલ બલાેિક ભપૂ બડ◌़ ધીરા। ભા ગ પૈઠ ગિરગુહાઁ ગભીરા॥
અગમ દે ખ પ અ ત પ છતાઈ। િફરેઉ મહાબન પરેઉ ભુલાઈ॥
દાે. ખેદ ખન્ન છુ દ્ધત ષત રા બા જ સમેત।

ખાજેત બ્યાકુલ સિરત સર જલ બનુ ભયઉ અચેત॥ ૧૫૭॥
િફરત બિપનઆશ્રમ અેક દેખા। તહઁ બસ પ ત કપટ મુિનબેષા॥
સુ દેસ પ લી હ છડ◌़◌ાઈ। સમર સને ત જ ગયઉ પરાઈ॥

સમય પ્રતાપભાનુ કર ની।આપન અ ત અસમય અનુમાની॥
ગયઉ ન ગ્ હ મન બહુત ગલાની। મલા ન રાજિહ પ અ ભમાની॥
િરસ ઉર માિર રંક જ મ રા । બિપન બસઇ તાપસ ક સા ॥
તાસુ સમીપ ગવન પ ક હા। યહ પ્રતાપર બ તેિહ તબ ચી હા॥
રાઉ ષત નિહ સાે પિહચાના। દે ખ સબેુષ મહામુિન ના॥
ઉતિર તુરગ ત ક હ પ્રનામા। પરમ ચતુર ન કહેઉ િનજ નામા॥
દાે૦ ભપૂ ત ષત બલાેિક તેિહ સરબ દ હ દેખાઇ।

મ જન પાન સમેત હય ક હ પ ત હરષાઇ॥ ૧૫૮॥
ગૈ શ્રમ સકલ સખુી પ ભયઊ। િનજઆશ્રમ તાપસ લૈ ગયઊ॥
આસન દ હ અ ત ર બ ની। પુિન તાપસ બાેલેઉ દુ બાની॥
કાે તુ હ કસ બન િફરહુ અકેલ। સુદંર જુબા વ પરહેલ॥
ચક્રબ ત કે લચ્છન તાેર। દેખત દયા લા ગ અ ત માેર॥
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નામ પ્રતાપભાનુ અવનીસા। તાસુ સ ચવ મ સનુહુ મનુીસા॥
િફરત અહેર પરેઉઁ ભુલાઈ। બડે ભાગ દેખઉઁ પદ આઈ॥
હમ કહઁ દુલર્ભ દરસ તુ હારા। નત હા કછુ ભલ હાેિનહારા॥
કહ મુિન તાત ભયઉ અઁિધયારા। જેન સત્તિર નગ તુ હારા॥
દાે. િનસા ઘાેર ગ ભીર બન પંથ ન સનુહુ સુ ન।

બસહુ આજુ અસ િન તુ હ અેહુ હાેત બહાન॥ ૧૫૯(ક)॥
તુલસી જ સ ભવતબ્યતા તૈસી મલઇ સહાઇ।
આપનુુ આવઇ તાિહ પિહ તાિહ તહાઁ લૈ ઇ॥ ૧૫૯(ખ)॥

ભલેિહ નાથ આયસુ ધિર સીસા। બાઁિધ તુરગ ત બૈઠ મહીસા॥
પ બહુ ભા ત પ્રસસંઉે તાહી। ચરન બંિદ િનજ ભાગ્ય સરાહી॥
પુિન બાેલે દુ ગરા સહુાઈ। િન િપતા પ્રભુ કરઉઁ િઢઠાઈ॥
માેિહ મુિનસ સતુ સવેક ની। નાથ નામ િનજ કહહુ બખાની॥
તેિહ ન ન પ પિહ સાે ના। ભપૂ સહુ્ર દ સાે કપટ સયાના॥
બૈર પુિન છત્રી પુિન રા । છલ બલ ક હ ચહઇ િનજ કા ॥
સમુ ઝ રાજસખુ દુ ખત અરાતી। અવાઁ અનલ ઇવ સલુગઇ છાતી॥
સરલ બચન પ કે સિુન કાના। બયર સઁભાિર હૃદયઁ હરષાના॥

દાે. કપટ બાેિર બાની દુલ બાેલેઉ જુગુ ત સમેત।
નામ હમાર ભખાિર અબ િનધર્ન રિહત િનકે ત॥ ૧૬૦॥

કહ પ જે બગ્યાન િનધાના। તુ હ સાિરખે ગ લત અ ભમાના॥
સદા રહિહ અપનપાૈ દુરાઅ। સબ બિધ કુસલ કુબેષ બનાઅ॥
તેિહ ત કહિહ સતં શ્રુ ત ટેર। પરમ અિકચન પ્રય હિર કેર॥
તુ હ સમ અધન ભખાિર અગેહા। હાેત બરં ચ સવિહ સદેંહા॥
ે સ સાે સ તવ ચરન નમામી। માે પર કૃપા કિરઅ અબ વામી॥

સહજ પ્રી ત ભપૂ ત કૈ દેખી।આપુ બષય બ વાસ બસષેી॥
સબ પ્રકાર રાજિહ અપનાઈ। બાેલેઉ અિધક સનેહ જનાઈ॥
સનુુ સ તભાઉ કહઉઁ મિહપાલા। ઇહાઁ બસત બીતે બહુ કાલા॥
દાે. અબ લ ગ માેિહ ન મલેઉ કાેઉ મ ન જનાવઉઁ કાહુ।

લાેકમા યતા અનલ સમ કર તપ કાનન દાહુ॥ ૧૬૧(ક)॥
સાે. તુલસી દે ખ સબેુષુ ભૂલિહ મૂઢ◌़ ન ચતુર નર।
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સુદંર કેિકિહ પખેુ બચન સધુા સમ અસન અિહ॥ ૧૬૧(ખ)

તાત ગપુુત રહઉઁ જગ માહી।ં હિર ત જ િકમિપ પ્રયાજેન નાહી ં॥
પ્રભુ નત સબ બનિહ જનાઅ। કહહુ કવિન સિધ લાેક િરઝાઅ॥
તુ હ સુ ચ સમુ ત પરમ પ્રય માેર। પ્રી ત પ્રતી ત માેિહ પર તાેર॥
અબ તાત દુરાવઉઁ તાેહી। દા ન દાષે ઘટઇ અ ત માેહી॥
જ મ જ મ તાપસુ કથઇ ઉદાસા। ત મ ત મ પિહ ઉપજ બ વાસા॥
દેખા વબસ કમર્ મન બાની। તબ બાેલા તાપસ બગ યાની॥
નામ હમાર અેકતનુ ભાઈ। સિુન પ બાેલે પુિન સ નાઈ॥
કહહુ નામ કર અરથ બખાની। માેિહ સવેક અ તઆપન ની॥
દાે. આિદ ષ્ટ ઉપ જબિહ તબ ઉતપ ત ભૈ માેિર।

નામ અેકતનુ હેતુ તેિહ દેહ ન ધર બહાેિર॥ ૧૬૨॥
જિનઆચ જ કરહુ મન માહી।ં સતુ તપ ત દુલર્ભ કછુ નાહી ં॥
તપબલ ત જગ જઇ બધાતા। તપબલ બ નુ ભઅે પિરત્રાતા॥
તપબલ સભંુ કરિહ સઘંારા। તપ ત અગમ ન કછુ સસંારા॥
ભયઉ પિહ સિુન અ ત અનુરાગા। કથા પુરાતન કહૈ સાે લાગા॥
કરમ ધરમ ઇ તહાસ અનેકા। કરઇ િન પન બર ત બબેકા॥
ઉદભવ પાલન પ્રલય કહાની। કહે સ અ મતઆચરજ બખાની॥
સિુન મિહપ તાપસ બસ ભયઊ।આપન નામ કહત તબ લયઊ॥
કહ તાપસ પ નઉઁ તાેહી। ક હેહુ કપટ લાગ ભલ માેહી॥
સાે. સનુુ મહીસ અ સ ની ત જહઁ તહઁ નામ ન કહિહ પ।

માેિહ તાેિહ પર અ ત પ્રી ત સાેઇ ચતુરતા બચાિર તવ॥ ૧૬૩॥
નામ તુ હાર પ્રતાપ િદનેસા। સત્યકેતુ તવ િપતા નરેસા॥
ગુર પ્રસાદ સબ િનઅ રા । કિહઅ નઆપન િન અકા ॥
દે ખ તાત તવ સહજ સધુાઈ। પ્રી ત પ્રતી ત ની ત િનપનુાઈ॥
ઉપ જ પિર મમતા મન માેર। કહઉઁ કથા િનજ પૂછે તાેર॥
અબ પ્રસન્ન મ સસંય નાહી।ં માગુ ે ભપૂ ભાવ મન માહી ં॥
સિુન સબુચન ભપૂ ત હરષાના। ગિહ પદ બનય ક હ બિધ નાના॥
કૃપા સધુ મુિન દરસન તાેર। ચાિર પદારથ કરતલ માેર॥
પ્રભુિહ તથાિપ પ્રસન્ન બલાેક । મા ગ અગમ બર હાેઉઁ અસાેક ॥
દાે. જરા મરન દુખ રિહત તનુ સમર જતૈ જિન કાેઉ।
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અેકછત્ર િરપુહીન મિહ રાજ કલપ સત હાેઉ॥ ૧૬૪॥
કહ તાપસ પ અૈસઇે હાેઊ। કારન અેક કિઠન સનુુ સાેઊ॥
કાલઉ તુઅ પદ નાઇિહ સીસા। અેક બપ્રકુલ છાડ◌़િ◌ મહીસા॥
તપબલ બપ્ર સદા બિરઆરા। ત હ કે કાપે ન કાેઉ રખવારા॥
બપ્ર હ સબ કરહુ નરેસા। તાૈ તુઅ બસ બિધ બ નુ મહેસા॥

ચલ ન બ્રહ્મકુલ સન બિરઆઈ। સત્ય કહઉઁ દાેઉ ભુ ઉઠાઈ॥
બપ્ર શ્રાપ બનુ સનુુ મિહપાલા। તાેર નાસ નિહ કવનેહઁુ કાલા॥
હરષેઉ રાઉ બચન સિુન તાસ।ૂ નાથ ન હાેઇ માેર અબ નાસૂ॥
તવ પ્રસાદ પ્રભુ કૃપાિનધાના। માે કહઁુ સબર્ કાલ કલ્યાના॥
દાે. અેવમ તુ કિહ કપટમુિન બાેલા કુિટલ બહાેિર।

મલબ હમાર ભુલાબ િનજ કહહુ ત હમિહ ન ખાેિર॥ ૧૬૫॥
તાત મૈ તાેિહ બરજઉઁ રા । કહ કથા તવ પરમ અકા ॥
છઠ શ્રવન યહ પરત કહાની। નાસ તુ હાર સત્ય મમ બાની॥
યહ પ્રગટ અથવા દ્વજશ્રાપા। નાસ તાેર સનુુ ભાનપુ્રતાપા॥
આન ઉપાયઁ િનધન તવ નાહી।ં હિર હર કાપેિહ મન માહી ં॥
સત્ય નાથ પદ ગિહ પ ભાષા। દ્વજ ગુર કાપે કહહુ કાે રાખા॥
રાખઇ ગુર કાપે બધાતા। ગુર બરાેધ નિહ કાેઉ જગ ત્રાતા॥
ન ચલબ હમ કહે તુ હાર। હાેઉ નાસ નિહ સાેચ હમાર॥

અેકિહ ડર ડરપત મન માેરા। પ્રભુ મિહદેવ શ્રાપ અ ત ઘાેરા॥
દાે. હાેિહ બપ્ર બસ કવન બિધ કહહુ કૃપા કિર સાેઉ।

તુ હ ત જ દ નદયાલ િનજ િહતૂ ન દેખઉઁ કાેઉઁ॥ ૧૬૬॥
સનુુ પ બ બધ જતન જગ માહી।ં કષ્ટસા ય પુિન હાેિહ િક નાહી ં॥
અહઇ અેક અ ત સગુમ ઉપાઈ। તહાઁ પરંતુ અેક કિઠનાઈ॥
મમઆધીન જુગુ ત પ સાેઈ। માેર બ તવ નગર ન હાેઈ॥
આજુ લગ અ જબ ત ભયઊઁ। કાહૂ કે ગ્ હ ગ્રામ ન ગયઊઁ॥
ન ઉઁ તવ હાેઇ અકાજૂ। બના આઇ અસમંજસઆજૂ॥

સિુન મહીસ બાેલેઉ દુ બાની। નાથ િનગમ અ સ ની ત બખાની॥
બડ◌़◌ે સનેહ લઘુ હ પર કરહી।ં ગિર િનજ સરિન સદા ન ધરહી ં॥
જલિધ અગાધ માૈ લ બહ ફેનૂ। સતંત ધરિન ધરત સર રેનૂ॥
દાે. અસ કિહ ગહે નરેસ પદ વામી હાેહુ કૃપાલ।
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માેિહ લા ગ દુખ સિહઅ પ્રભુ સ જન દ નદયાલ॥ ૧૬૭॥
િન પિહ આપનઆધીના। બાેલા તાપસ કપટ પ્રબીના॥

સત્ય કહઉઁ ભપૂ ત સનુુ તાેહી। જગ નાિહન દુલર્ભ કછુ માેહી॥
અવ સ કાજ મ કિરહઉઁ તાેરા। મન તન બચન ભગત ત માેરા॥
ેગ જુગુ ત તપ મંત્ર પ્રભાઊ। ફલઇ તબિહ જબ કિરઅ દુરાઊ॥
નરેસ મ કરા રસાેઈ। તુ હ પ સહુ માેિહ ન ન કાેઈ॥

અન્ન સાે ેઇ ેઇ ભાજેન કરઈ। સાેઇ સાેઇ તવ આયસુ અનુસરઈ॥
પુિન ત હ કે ગ્ હ જેવઁઇ ેઊ। તવ બસ હાેઇ ભપૂ સનુુ સાેઊ॥
ઇ ઉપાય રચહુ પ અેહૂ। સબંત ભિર સકંલપ કરેહૂ॥
દાે. િનત નૂતન દ્વજ સહસ સત બરેહુ સિહત પિરવાર।

મ તુ હરે સકંલપ લ ગ િદનિહ�ઇબ જેવનાર॥ ૧૬૮॥
અેિહ બિધ ભપૂ કષ્ટ અ ત થાેર। હાેઇહિહ સકલ બપ્ર બસ તાેર॥
કિરહિહ બપ્ર હાેમ મખ સવેા। તેિહ પ્રસગં સહજેિહ બસ દેવા॥
આૈર અેક તાેિહ કહઊઁ લખાઊ। મ અેિહ બેષ નઆઉબ કાઊ॥
તુ હરે ઉપરાેિહત કહઁુ રાયા। હિર આનબ મ કિર િનજ માયા॥
તપબલ તેિહ કિર આપુ સમાના। ર ખહઉઁ ઇહાઁ બરષ પરવાના॥
મ ધિર તાસુ બેષુ સનુુ રા । સબ બિધ તાેર સઁવારબ કા ॥
ગૈ િન સ બહુત સયન અબ ક જે। માેિહ તાેિહ ભપૂ ભટ િદન તીજે॥
મ તપબલ તાેિહ તુરગ સમેતા। પહઁુચેહઉઁ સાવેતિહ િનકેતા॥
દાે. મઆઉબ સાેઇ બેષુ ધિર પિહચાનેહુ તબ માેિહ।

જબ અેકાંત બાેલાઇ સબ કથા સનુાવા તાેિહ॥ ૧૬૯॥
સયન ક હ પઆયસુ માની।આસન ઇ બૈઠ છલગ્યાની॥
શ્ર મત ભપૂ િનદ્રા અ તઆઈ। સાે િક મ સાવે સાેચ અિધકાઈ॥
કાલકેતુ િન સચર તહઁ આવા। જેિહ સકૂર હાેઇ પિહ ભુલાવા॥
પરમ મત્ર તાપસ પ કેરા। નઇ સાે અ ત કપટ ઘનેરા॥
તેિહ કે સત સતુ અ દસ ભાઈ। ખલ અ ત અજય દેવ દુખદાઈ॥
પ્રથમિહ ભપૂ સમર સબ મારે। બપ્ર સતં સરુ દે ખ દુખારે॥
તેિહ ખલ પા છલ બય સઁભરા। તાપસ પ મ લ મંત્ર બચારા॥
જેિહ િરપુ છય સાેઇ રચે હ ઉપાઊ। ભાવી બસ ન ન કછુ રાઊ॥
દાે. િરપુ તજેસી અકેલ અિપ લઘુ કિર ગિનઅ ન તાહુ।
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અજહઁુ દેત દુખ ર બ સ સિહ સર અવસે ષત રાહુ॥ ૧૭૦॥
તાપસ પ િનજ સખિહ િનહાર । હર ષ મલેઉ ઉિઠ ભયઉ સખુાર ॥
મત્રિહ કિહ સબ કથા સનુાઈ। તુધાન બાેલા સખુ પાઈ॥
અબ સાધેઉઁ િરપુ સનુહુ નરેસા। તુ હ ક હ માેર ઉપદેસા॥
પિરહિર સાેચ રહહુ તુ હ સાેઈ। બનુ આૈષધ બઆિધ બિધ ખાેઈ॥
કુલ સમેત િરપુ મૂલ બહાઈ। ચાૈથે િદવસ મલબ મઆઈ॥
તાપસ પિહ બહુત પિરતાષેી। ચલા મહાકપટ અ તરાષેી॥
ભાનપુ્રતાપિહ બા જ સમેતા। પહઁુચાઅે સ છન માઝ િનકેતા॥
પિહ નાિર પિહ સયન કરાઈ। હયગ્ હઁ બાઁધે સ બા જ બનાઈ॥
દાે. રા કે ઉપરાેિહતિહ હિર લૈ ગયઉ બહાેિર।

લૈ રાખે સ ગિર ખાેહ મહઁુ માયાઁ કિર મ ત ભાેિર॥ ૧૭૧॥
આપુ બર ચ ઉપરાેિહત પા। પરેઉ ઇ તેિહ સજે અનપૂા॥
ગેઉ પ અનભઅ બહાના। દે ખ ભવન અ ત અચરજુ માના॥

મુિન મિહમા મન મહઁુ અનુમાની। ઉઠેઉ ગવઁિહ જેિહ ન ન રાની॥
કાનન ગયઉ બા જ ચઢ◌़િ◌ તેહી।ં પુર નર નાિર ન નેઉ કેહી ં॥
ગઅ મ જુગ ભપૂ તઆવા। ઘર ઘર ઉ સવ બાજ બધાવા॥
ઉપરાેિહતિહ દેખ જબ રા । ચિકત બલાેિક સુ મિર સાેઇ કા ॥
જુગ સમ પિહ ગઅે િદન તીની। કપટ મુિન પદ રહ મ ત લીની॥
સમય િન ઉપરાેિહત આવા। પિહ મતે સબ કિહ સમુઝાવા॥
દાે. પ હરષેઉ પિહચાિન ગુ ભ્રમ બસ રહા ન ચેત।

બરે તુરત સત સહસ બર બપ્ર કુટંુબ સમેત॥ ૧૭૨॥
ઉપરાેિહત જેવનાર બનાઈ। છરસ ચાિર બિધ જ સ શ્રુ ત ગાઈ॥
માયામય તેિહ ક હ રસાેઈ। બજન બહુ ગિન સકઇ ન કાેઈ॥
બ બધ ગ હ કર આ મષ રાઁધા। તેિહ મહઁુ બપ્ર માઁસુ ખલ સાઁધા॥
ભાજેન કહઁુ સબ બપ્ર બાેલાઅે। પદ પખાિર સાદર બૈઠાઅે॥
પ સન જબિહ લાગ મિહપાલા। ભૈ અકાસબાની તેિહ કાલા॥
બપ્ર દં ઉિઠ ઉિઠ ગ્ હ હૂ। હૈ બડ◌़િ◌ હાિન અન્ન જિન ખાહૂ॥
ભયઉ રસાેઈં ભૂસરુ માઁસ।ૂ સબ દ્વજ ઉઠે માિન બ વાસૂ॥
ભપૂ બકલ મ ત માેહઁ ભુલાની। ભાવી બસઆવ મખુ બાની॥
દાે. બાેલે બપ્ર સકાપે તબ નિહ કછુ ક હ બચાર।
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ઇ િનસાચર હાેહુ પ મૂઢ◌़ સિહત પિરવાર॥ ૧૭૩॥
છત્રબંધુ ત બપ્ર બાેલાઈ। ઘાલૈ લઅે સિહત સમુદાઈ॥
ઈ વર રાખા ધરમ હમારા। જૈહ સ ત સમેત પિરવારા॥
સબંત મ ય નાસ તવ હાેઊ। જલદાતા ન રિહિહ કુલ કાેઊ॥
પ સિુન શ્રાપ બકલ અ ત ત્રાસા। ભૈ બહાેિર બર ગરા અકાસા॥
બપ્રહુ શ્રાપ બચાિર ન દ હા। નિહ અપરાધ ભપૂ કછુ ક હા॥
ચિકત બપ્ર સબ સિુન નભબાની। ભપૂ ગયઉ જહઁ ભાજેન ખાની॥
તહઁ ન અસન નિહ બપ્ર સઆુરા। િફરેઉ રાઉ મન સાેચ અપારા॥
સબ પ્રસગં મિહસરુ હ સનુાઈ। ત્ર સત પરેઉ અવની ં અકુલાઈ॥
દાે. ભપૂ ત ભાવી મટઇ નિહ જદિપ ન દૂષન તાેર।

િકઅ અ યથા હાેઇ નિહ બપ્રશ્રાપ અ ત ઘાેર॥ ૧૭૪॥
અસ કિહ સબ મિહદેવ સધાઅે। સમાચાર પુરલાેગ હ પાઅે॥
સાેચિહ દૂષન દૈવિહ દેહી।ં બચરત હંસ કાગ િકય જેહી ં॥
ઉપરાેિહતિહ ભવન પહઁુચાઈ। અસરુ તાપસિહ ખબિર જનાઈ॥
તેિહ ખલ જહઁ તહઁ પત્ર પઠાઅે। સ જ સ જ સને ભપૂ સબ ધાઅે॥
ઘેરે હ નગર િનસાન બ ઈ। બ બધ ભાઁ ત િનત હાેઈ લરાઈ॥
જૂઝે સકલ સભુટ કિર કરની। બંધુ સમેત પરેઉ પ ધરની॥
સત્યકેતુ કુલ કાેઉ નિહ બાઁચા। બપ્રશ્રાપ િક મ હાેઇ અસાઁચા॥
િરપુ જ ત સબ પ નગર બસાઈ। િનજ પુર ગવને જય જસુ પાઈ॥
દાે. ભરદ્વાજ સનુુ િહ જબ હાેઇ બધાતા બામ।

ધૂિર મે સમ જનક જમ તાિહ બ્યાલસમ દામ॥ ।૧૭૫॥
કાલ પાઇ મુિન સનુુ સાેઇ રા । ભયઉ િનસાચર સિહત સમા ॥
દસ સર તાિહ બીસ ભજુદંડા। રાવન નામ બીર બિરબંડા॥
ભપૂ અનજુ અિરમદર્ન નામા। ભયઉ સાે કંુભકરન બલધામા॥
સ ચવ ે રહા ધરમ ચ સ।ૂ ભયઉ બમાત્ર બંધુ લઘુ તાસૂ॥
નામ બભીષન જેિહ જગ ના। બ નુભગત બગ્યાન િનધાના॥
રહે જે સતુ સવેક પ કેરે। ભઅે િનસાચર ઘાેર ઘનેરે॥
કામ પ ખલ જનસ અનેકા। કુિટલ ભયંકર બગત બબેકા॥
કૃપા રિહત િહસક સબ પાપી। બરિન ન િહ બ વ પિરતાપી॥
દાે. ઉપજે જદિપ પુલ ત્યકુલ પાવન અમલ અનપૂ।
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તદિપ મહીસરુ શ્રાપ બસ ભઅે સકલ અઘ પ॥ ૧૭૬॥
ક હ બ બધ તપ તીિનહઁુ ભાઈ। પરમ ઉગ્ર નિહ બરિન સાે ઈ॥
ગયઉ િનકટ તપ દે ખ બધાતા। માગહુ બર પ્રસન્ન મ તાતા॥
કિર બનતી પદ ગિહ દસસીસા। બાેલેઉ બચન સનુહુ જગદ સા॥
હમ કાહૂ કે મરિહ ન માર। બાનર મનજુ ત દુઇ બાર॥
અેવમ તુ તુ હ બડ◌़ તપ ક હા। મ બ્રહ્માઁ મ લ તેિહ બર દ હા॥
પુિન પ્રભુ કંુભકરન પિહ ગયઊ। તેિહ બલાેિક મન બસમય ભયઊ॥
અેિહ ખલ િનત કરબ અહા । હાેઇિહ સબ ઉ િર સસંા ॥

સારદ પ્રેિર તાસુ મ ત ફેર । માગે સ નીદ માસ ષટ કેર ॥
દાે. ગઅે બભીષન પાસ પુિન કહેઉ પતુ્ર બર માગુ।

તેિહ માગેઉ ભગવંત પદ કમલ અમલ અનુરાગુ॥ ૧૭૭॥
ત હ દેઇ બર બ્રહ્મ સધાઅે। હર ષત તે અપને ગ્ હ આઅે॥
મય તનુ મંદાેદિર નામા। પરમ સુદંર નાિર લલામા॥
સાેઇ મયઁ દ હ રાવનિહ આની। હાેઇિહ તુધાનપ ત ની॥
હર ષત ભયઉ નાિર ભ લ પાઈ। પુિન દાેઉ બંધુ બઆહે સ ઈ॥
ગિર િત્રકૂટ અેક સધુ મઝાર । બિધ િન મત દુગર્મ અ ત ભાર ॥
સાેઇ મય દાનવઁ બહુિર સઁવારા। કનક ર ચત મિનભવન અપારા॥
ભાેગાવ ત જ સ અિહકુલ બાસા। અમરાવ ત જ સ સક્રિનવાસા॥
ત હ ત અિધક ર ય અ ત બંકા। જગ બખ્યાત નામ તેિહ લંકા॥
દાે. ખાઈં સધુ ગભીર અ ત ચાિરહઁુ િદ સ િફિર આવ।

કનક કાેટ મિન ખ ચત દૃઢ◌़ બરિન ન ઇ બનાવ॥ ૧૭૮(ક)॥
હિરપ્રેિરત જેિહ કલપ ેઇ તુધાનપ ત હાેઇ।
સરૂ પ્રતાપી અતુલબલ દલ સમેત બસ સાેઇ॥ ૧૭૮(ખ)॥

રહે તહાઁ િન સચર ભટ ભારે। તે સબ સરુ હ સમર સઘંારે॥
અબ તહઁ રહિહ સક્ર કે પ્રેરે। રચ્છક કાેિટ જચ્છપ ત કેરે॥
દસમખુ કતહઁુ ખબિર અ સ પાઈ। સને સા જ ગઢ◌़ ઘેરે સ ઈ॥
દે ખ બકટ ભટ બડ◌़િ◌ કટકાઈ। જચ્છ વ લૈ ગઅે પરાઈ॥
િફિર સબ નગર દસાનન દેખા। ગયઉ સાેચ સખુ ભયઉ બસષેા॥
સુદંર સહજ અગમ અનુમાની। ક હ તહાઁ રાવન રજધાની॥
જેિહ જસ ેગ બાઁિટ ગ્ હ દ હે। સખુી સકલ રજનીચર ક હે॥
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અેક બાર કુબેર પર ધાવા। પુ પક ન ત લૈ આવા॥
દાે. કાૈતુકહી ં કૈલાસ પુિન લી હે સ ઇ ઉઠાઇ।

મનહઁુ તાૈ લ િનજ બાહુબલ ચલા બહુત સખુ પાઇ॥ ૧૭૯॥
સખુ સપં ત સતુ સને સહાઈ। જય પ્રતાપ બલ બુ દ્ધ બડ◌़◌ાઈ॥
િનત નૂતન સબ બાઢ◌़ત ઈ। જ મ પ્ર તલાભ લાેભ અિધકાઈ॥
અ તબલ કંુભકરન અસ ભ્રાતા। જેિહ કહઁુ નિહ પ્ર તભટ જગ તા॥
કરઇ પાન સાવેઇ ષટ માસા। ગત હાેઇ તહઁુ પુર ત્રાસા॥
િદન પ્ર ત અહાર કર સાેઈ। બ વ બે ગ સબ ચાપૈટ હાેઈ॥

સમર ધીર નિહ ઇ બખાના। તેિહ સમ અ મત બીર બલવાના॥
બાિરદનાદ જેઠ સતુ તાસ।ૂ ભટ મહઁુ પ્રથમ લીક જગ સૂ॥
જેિહ ન હાેઇ રન સનમખુ કાેઈ। સરુપુર િનતિહ પરાવન હાેઈ॥
દાે. કુમખુ અકંપન કુ લસરદ ધૂમકેતુ અ તકાય।

અેક અેક જગ ત સક અૈસે સભુટ િનકાય॥ ૧૮૦॥

કામ પ નિહ સબ માયા। સપનેહઁુ જ હ ક ધરમ ન દાયા॥
દસમખુ બૈઠ સભાઁ અેક બારા। દે ખ અ મતઆપન પિરવારા॥
સતુ સમૂહ જન પિરજન નાતી। ગે કાે પાર િનસાચર તી॥
સને બલાેિક સહજ અ ભમાની। બાેલા બચન ક્રાેધ મદ સાની॥
સનુહુ સકલ રજનીચર જૂથા। હમરે બૈર બબુધ બ થા॥
તે સનમખુ નિહ કરહી લરાઈ। દે ખ સબલ િરપુ િહ પરાઈ॥
તે હ કર મરન અેક બિધ હાેઈ। કહઉઁ બુઝાઇ સનુહુ અબ સાેઈ॥
દ્વજભાજેન મખ હાેમ સરાધા॥ સબ કૈ ઇ કરહુ તુ હ બાધા॥
દાે. છુધા છ ન બલહીન સરુ સહજેિહ મ લહિહ આઇ।

તબ માિરહઉઁ િક છાડ◌़િ◌હઉઁ ભલી ભાઁ ત અપનાઇ॥ ૧૮૧॥

મેઘનાદ કહઁુ પુિન હઁકરાવા। દ હી સખ બલુ બય બઢ◌़◌ાવા॥
જે સરુ સમર ધીર બલવાના। જ હ ક લિરબે કર અ ભમાના॥
ત હિહ ત રનઆનેસુ બાઁધી। ઉિઠ સતુ િપતુ અનુસાસન કાઁધી॥
અેિહ બિધ સબહી અગ્યા દ હી।આપનુુ ચલેઉ ગદા કર લી હી॥
ચલત દસાનન ડાેલ ત અવની। ગજર્ત ગભર્ સ્ત્રવિહ સરુ રવની॥
રાવન આવત સનુેઉ સકાેહા। દેવ હ તકે મે ગિર ખાેહા॥
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િદગપાલ હ કે લાેક સહુાઅે। સનૂે સકલ દસાનન પાઅે॥
પુિન પુિન સઘનાદ કિર ભાર । દેઇ દેવત હ ગાિર પચાર ॥
રન મદ મત્ત િફરઇ જગ ધાવા। પ્ર તભટ ખાજૈત કતહઁુ ન પાવા॥
ર બ સ સ પવન બ ન ધનધાર । અ ગિન કાલ જમ સબ અિધકાર ॥
િકનર સદ્ધ મનજુ સરુ નાગા। હિઠ સબહી કે પંથિહ લાગા॥
બ્રહ્મ ષ્ટ જહઁ લ ગ તનુધાર । દસમખુ બસબત નર નાર ॥
આયસુ કરિહ સકલ ભયભીતા। નવિહ આઇ િનત ચરન બનીતા॥
દાે. ભજુબલ બ વ બસ્ય કિર રાખે સ કાેઉ ન સતંુત્ર।

મંડલીક મિન રાવન રાજ કરઇ િનજ મંત્ર॥ ૧૮૨(ખ)॥
દેવ જચ્છ ગંધવર્ નર િકનર નાગ કુમાિર।
ત બર ં િનજ બાહુબલ બહુ સુદંર બર નાિર॥ ૧૮૨ખ॥

ઇંદ્ર ત સન ે કછુ કહેઊ। સાે સબ જનુ પિહલેિહ કિર રહેઊ॥
પ્રથમિહ જ હ કહઁુ આયસુ દ હા। ત હ કર ચિરત સનુહુ ે ક હા॥
દેખત ભીમ પ સબ પાપી। િન સચર િનકર દેવ પિરતાપી॥
કરિહ ઉપદ્રવ અસરુ િનકાયા। નાના પ ધરિહ કિર માયા॥
જેિહ બિધ હાેઇ ધમર્ િનમૂર્લા। સાે સબ કરિહ બેદ પ્ર તકૂલા॥
જેિહ જેિહ દેસ ધનેુ દ્વજ પાવિહ। નગર ગાઉઁ પુર આ ગ લગાવિહ॥
સભુઆચરન કતહઁુ નિહ હાેઈ। દેવ બપ્ર ગુ માન ન કાેઈ॥
નિહ હિરભગ ત જગ્ય તપ ગ્યાના। સપનેહઁુ સિુનઅ ન બેદ પુરાના॥
છં. જપ ેગ બરાગા તપ મખ ભાગા શ્રવન સનુઇ દસસીસા।

આપનુુ ઉિઠ ધાવઇ રહૈ ન પાવઇ ધિર સબ ઘાલઇ ખીસા॥
અસ ભ્રષ્ટ અચારા ભા સસંારા ધમર્ સિુનઅ નિહ કાના।
તેિહ બહુ બિધ ત્રાસઇ દેસ િનકાસઇ ે કહ બેદ પુરાના॥

સાે. બરિન ન ઇ અની ત ઘાેર િનસાચર ે કરિહ।
િહસા પર અ ત પ્રી ત ત હ કે પાપિહ કવિન મ ત॥ ૧૮૩॥
માસપારાયણ, છઠા િવશ્રામ

બાઢ◌़◌ે ખલ બહુ ચાેર જુઆરા। જે લપંટ પરધન પરદારા॥
માનિહ માતુ િપતા નિહ દેવા। સાધુ હ સન કરવાવિહ સવેા॥
જ હ કે યહઆચરન ભવાની। તે નેહુ િન સચર સબ પ્રાની॥
અ તસય દે ખ ધમર્ કૈ ગ્લાની। પરમ સભીત ધરા અકુલાની॥
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ગિર સિર સધુ ભાર નિહ માેહી। જસ માેિહ ગ અ અેક પરદ્રાેહી॥
સકલ ધમર્ દેખઇ બપર તા। કિહ ન સકઇ રાવન ભય ભીતા॥
ધનેુ પ ધિર હૃદયઁ બચાર । ગઈ તહાઁ જહઁ સરુ મુિન ઝાર ॥
િનજ સતંાપ સનુાઅે સ રાેઈ। કાહૂ ત કછુ કાજ ન હાેઈ॥
છં. સરુ મુિન ગંધબાર્ મ લ કિર સબાર્ ગે બરં ચ કે લાેકા।

સઁગ ગાેતનુધાર ભૂ મ બચાર પરમ બકલ ભય સાેકા॥
બ્રહ્માઁ સબ ના મન અનુમાના માેર કછૂ ન બસાઈ।
કિર ત દાસી સાે અ બનાસી હમરેઉ તાેર સહાઈ॥

સાે. ધરિન ધરિહ મન ધીર કહ બરં ચ હિરપદ સુ મ ।
નત જન ક પીર પ્રભુ ભં જિહ દા ન બપ ત॥ ૧૮૪॥

બૈઠે સરુ સબ કરિહ બચારા। કહઁ પાઇઅ પ્રભુ કિરઅ પુકારા॥
પુર બૈકંુઠ ન કહ કાેઈ। કાેઉ કહ પયિનિધ બસ પ્રભુ સાેઈ॥
કે હૃદયઁ ભગ ત જ સ પ્રી ત। પ્રભુ તહઁ પ્રગટ સદા તેિહ ર તી॥

તેિહ સમાજ ગિર મ રહેઊઁ। અવસર પાઇ બચન અેક કહેઊઁ॥
હિર બ્યાપક સબર્ત્ર સમાના। પ્રેમ ત પ્રગટ હાેિહ મ ના॥
દેસ કાલ િદ સ બિદ સહુ માહી।ં કહહુ સાે કહાઁ જહાઁ પ્રભુ નાહી ં॥
અગ જગમય સબ રિહત બરાગી। પ્રેમ ત પ્રભુ પ્રગટઇ જ મઆગી॥
માેર બચન સબ કે મન માના। સાધુ સાધુ કિર બ્રહ્મ બખાના॥
દાે. સિુન બરં ચ મન હરષ તન પુલિક નયન બહ નીર।

અ તુ ત કરત ેિર કર સાવધાન મ તધીર॥ ૧૮૫॥
છં. જય જય સરુનાયક જન સખુદાયક પ્રનતપાલ ભગવંતા।

ગાે દ્વજ િહતકાર જય અસરુાર સધુંસતુા પ્રય કંતા॥
પાલન સરુ ધરની અદ્ભુત કરની મરમ ન નઇ કાેઈ।
ે સહજ કૃપાલા દ નદયાલા કરઉ અનુગ્રહ સાેઈ॥

જય જય અ બનાસી સબ ઘટ બાસી બ્યાપક પરમાનંદા।
અ બગત ગાેતીતં ચિરત પનુીતં માયારિહત મુકંુદા॥
જેિહ લા ગ બરાગી અ ત અનુરાગી બગતમાેહ મુિન દંા।
િન સ બાસર યાવિહ ગનુ ગન ગાવિહ જય ત સ ચ્ચદાનંદા॥
જેિહ ષ્ટ ઉપાઈ િત્ર બધ બનાઈ સગં સહાય ન દૂ ।
સાે કરઉ અઘાર ચત હમાર િનઅ ભગ ત ન પૂ ॥
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ે ભવ ભય ભજંન મુિન મન રંજન ગજંન બપ ત બ થા।
મન બચ ક્રમ બાની છાડ◌़િ◌ સયાની સરન સકલ સરુ જૂથા॥
સારદ શ્રુ ત સષેા િરષય અસષેા કહઁુ કાેઉ નિહ ના।
જેિહ દ ન િપઆરે બેદ પુકારે દ્રવઉ સાે શ્રીભગવાના॥
ભવ બાિરિધ મંદર સબ બિધ સુદંર ગનુમંિદર સખુપું ।
મુિન સદ્ધ સકલ સરુ પરમ ભયાતુર નમત નાથ પદ કં ॥

દાે. િન સભય સરુભૂ મ સિુન બચન સમેત સનેહ।
ગગન ગરા ગંભીર ભઇ હરિન સાેક સદેંહ॥ ૧૮૬॥

જિન ડરપહુ મુિન સદ્ધ સરેુસા। તુ હિહ લા ગ ધિરહઉઁ નર બેસા॥
અંસ હ સિહત મનજુ અવતારા। લેહઉઁ િદનકર બંસ ઉદારા॥
કસ્યપ અિદ ત મહાતપ ક હા। ત હ કહઁુ મ પૂરબ બર દ હા॥
તે દસરથ કાૈસલ્યા પા। કાેસલપુર ં પ્રગટ નરભપૂા॥
ત હ કે ગ્ હ અવતિરહઉઁ ઈ। રઘુકુલ તલક સાે ચાિરઉ ભાઈ॥
નારદ બચન સત્ય સબ કિરહઉઁ। પરમ સ ક્ત સમેત અવતિરહઉઁ॥
હિરહઉઁ સકલ ભૂ મ ગ આઈ। િનભર્ય હાેહુ દેવ સમુદાઈ॥
ગગન બ્રહ્મબાની સનુી કાના। તુરત િફરે સરુ હૃદય જુડ◌़◌ાના॥
તબ બ્રહ્મા ધરિનિહ સમુઝાવા। અભય ભઈ ભરાેસ જયઁ આવા॥
દાે. િનજ લાેકિહ બરં ચ ગે દેવ હ ઇહઇ સખાઇ।

બાનર તનુ ધિર ધિર મિહ હિર પદ સવેહુ ઇ॥ ૧૮૭॥
ગઅે દેવ સબ િનજ િનજ ધામા। ભૂ મ સિહત મન કહઁુ બશ્રામા ।
ે કછુ આયસુ બ્રહ્માઁ દ હા। હરષે દેવ બલંબ ન ક હા॥

બનચર દેહ ધિર છ ત માહી।ં અતુ લત બલ પ્રતાપ ત હ પાહી ં॥
ગિર ત નખઆયુધ સબ બીરા। હિર મારગ ચતવિહ મ તધીરા॥
ગિર કાનન જહઁ તહઁ ભિર પૂર । રહે િનજ િનજ અનીક ર ચ ર ॥
યહ સબ ચર ચિરત મ ભાષા। અબ સાે સનુહુ ે બીચિહ રાખા॥
અવધપુર ં રઘુકુલમિન રાઊ। બેદ બિદત તેિહ દસરથ નાઊઁ॥
ધરમ ધુરંધર ગનુિનિધ ગ્યાની। હૃદયઁ ભગ ત મ ત સારઁગપાની॥
દાે. કાૈસલ્યાિદ નાિર પ્રય સબઆચરન પનુીત।

પ ત અનુકૂલ પ્રેમ દૃઢ◌़ હિર પદ કમલ બનીત॥ ૧૮૮॥
અેક બાર ભપૂ ત મન માહી।ં ભૈ ગલાિન માેર સતુ નાહી ં॥
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ગુર ગ્ હ ગયઉ તુરત મિહપાલા। ચરન લા ગ કિર બનય બસાલા॥
િનજ દુખ સખુ સબ ગુરિહ સનુાયઉ। કિહ બ સષ્ઠ બહુ બિધ સમુઝાયઉ॥
ધરહુ ધીર હાેઇહિહ સતુ ચાર । િત્રભવુન બિદત ભગત ભય હાર ॥
ગંી િરષિહ બ સષ્ઠ બાેલાવા। પતુ્રકામ સભુ જગ્ય કરાવા॥
ભગ ત સિહત મુિન આહુ ત દ હ। પ્રગટે અ ગિન ચ કર લી હ॥
ે બ સષ્ઠ કછુ હૃદયઁ બચારા। સકલ કાજુ ભા સદ્ધ તુ હારા॥

યહ હ બ બાઁિટ દેહુ પ ઈ। જથા ેગ જેિહ ભાગ બનાઈ॥
દાે. તબ અદસૃ્ય ભઅે પાવક સકલ સભિહ સમુઝાઇ॥

પરમાનંદ મગન પ હરષ ન હૃદયઁ સમાઇ॥ ૧૮૯॥
તબિહ રાયઁ પ્રય નાિર બાેલાઈં। કાૈસલ્યાિદ તહાઁ ચ લઆઈ॥
અધર્ ભાગ કાૈસલ્યાિહ દ હા। ઉભય ભાગઆધે કર ક હા॥
કૈકેઈ કહઁ પ સાે દયઊ। રહ્યાે સાે ઉભય ભાગ પુિન ભયઊ॥
કાૈસલ્યા કૈકેઈ હાથ ધિર। દ હ સુ મત્રિહ મન પ્રસન્ન કિર॥
અેિહ બિધ ગભર્સિહત સબ નાર । ભઈં હૃદયઁ હર ષત સખુ ભાર ॥
િદન ત હિર ગભર્િહ આઅે। સકલ લાેક સખુ સપં ત છાઅે॥

મંિદર મહઁ સબ રાજિહ રાની। સાેભા સીલ તજે ક ખાની ં॥
સખુ જુત કછુક કાલ ચ લ ગયઊ। જેિહ પ્રભુ પ્રગટ સાે અવસર ભયઊ॥
દાે. ેગ લગન ગ્રહ બાર ત થ સકલ ભઅે અનુકૂલ।

ચર અ અચર હષર્જુત રામ જનમ સખુમૂલ॥ ૧૯૦॥
નાૈમી ત થ મધુ માસ પનુીતા। સકુલ પચ્છ અ ભ જત હિરપ્રીતા॥
મ યિદવસ અ ત સીત ન ઘામા। પાવન કાલ લાેક બશ્રામા॥
સીતલ મંદ સરુ ભ બહ બાઊ। હર ષત સરુ સતંન મન ચાઊ॥
બન કુસુ મત ગિરગન મિનઆરા। સ્ત્રવિહ સકલ સિરતાઽ તધારા॥
સાે અવસર બરં ચ જબ ના। ચલે સકલ સરુ સા જ બમાના॥
ગગન બમલ સકુલ સરુ જૂથા। ગાવિહ ગનુ ગંધબર્ બ થા॥
બરષિહ સમુન સઅંુજ લ સા । ગહગિહ ગગન દંુદુભી બા ॥
અ તુ ત કરિહ નાગ મુિન દેવા। બહુ બિધ લાવિહ િનજ િનજ સવેા॥
દાે. સરુ સમૂહ બનતી કિર પહઁુચે િનજ િનજ ધામ।

જગિનવાસ પ્રભુ પ્રગટે અ ખલ લાેક બશ્રામ॥ ૧૯૧॥
છં. ભઅે પ્રગટ કૃપાલા દ નદયાલા કાૈસલ્યા િહતકાર ।
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હર ષત મહતાર મુિન મન હાર અદ્ભુત પ બચાર ॥
લાેચન અ ભરામા તનુ ઘનસ્યામા િનજઆયુધ ભજુ ચાર ।
ભષૂન બનમાલા નયન બસાલા સાેભા સધુ ખરાર ॥
કહ દુઇ કર ેર અ તુ ત તાેર કેિહ બિધ કરા અનંતા।
માયા ગનુ ગ્યાનાતીત અમાના બેદ પુરાન ભનંતા॥
ક ના સખુ સાગર સબ ગનુ આગર જેિહ ગાવિહ શ્રુ ત સતંા।
સાે મમ િહત લાગી જન અનુરાગી ભયઉ પ્રગટ શ્રીકંતા॥
બ્રહ્માંડ િનકાયા િન મત માયા રાેમ રાેમ પ્ર ત બેદ કહૈ।
મમ ઉર સાે બાસી યહ ઉપહાસી સનુત ધીર પ ત થર ન રહૈ॥
ઉપ જબ ગ્યાના પ્રભુ મુસકાના ચિરત બહુત બિધ ક હ ચહૈ।
કિહ કથા સહુાઈ માતુ બુઝાઈ જેિહ પ્રકાર સતુ પ્રેમ લહૈ॥
માતા પુિન બાેલી સાે મ ત ડાૈલી તજહુ તાત યહ પા।
ક જૈ સસલુીલા અ ત પ્રયસીલા યહ સખુ પરમ અનપૂા॥
સિુન બચન સુ ના રાેદન ઠાના હાેઇ બાલક સરુભપૂા।
યહ ચિરત જે ગાવિહ હિરપદ પાવિહ તે ન પરિહ ભવકૂપા॥

દાે. બપ્ર ધનેુ સરુ સતં િહત લી હ મનજુ અવતાર।
િનજ ઇચ્છા િન મત તનુ માયા ગનુ ગાે પાર॥ ૧૯૨॥

સિુન સસુ દન પરમ પ્રય બાની। સભં્રમ ચ લઆઈ સબ રાની॥
હર ષત જહઁ તહઁ ધાઈં દાસી।આનઁદ મગન સકલ પુરબાસી॥
દસરથ પતુ્રજન્મ સિુન કાના। માનહઁુ બ્રહ્માનંદ સમાના॥
પરમ પ્રેમ મન પુલક સર રા। ચાહત ઉઠત કરત મ ત ધીરા॥
કર નામ સનુત સભુ હાેઈ। માેર ગ્ હ આવા પ્રભુ સાેઈ॥

પરમાનંદ પૂિર મન રા । કહા બાેલાઇ બ વહુ બા ॥
ગુર બ સષ્ઠ કહઁ ગયઉ હઁકારા।આઅે દ્વજન સિહત પદ્વારા॥
અનપુમ બાલક દેખે હ ઈ। પ રા સ ગનુ કિહ ન સરાઈ॥
દાે. નંદ મખુ સરાધ કિર તકરમ સબ ક હ।

હાટક ધનેુ બસન મિન પ બપ્ર હ કહઁ દ હ॥ ૧૯૩॥
વજ પતાક તાેરન પુર છાવા। કિહ ન ઇ જેિહ ભાઁ ત બનાવા॥
સમુન ષ્ટ અકાસ ત હાેઈ। બ્રહ્માનંદ મગન સબ લાેઈ॥
દં દં મ લ ચલી ં લાેગાઈ। સહજ સગંાર િકઅ ઉિઠ ધાઈ॥
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કનક કલસ મંગલ ધિર થારા। ગાવત પૈઠિહ ભપૂ દુઆરા॥
કિર આર ત નવેછાવિર કરહી।ં બાર બાર સસુ ચરન હ પરહી ં॥
માગધ સતૂ બંિદગન ગાયક। પાવન ગનુ ગાવિહ રઘનુાયક॥
સબર્સ દાન દ હ સબ કાહૂ। જેિહ પાવા રાખા નિહ તાહૂ॥
ગમદ ચદંન કંુકુમ ક ચા। મચી સકલ બી થ હ બચ બીચા॥
દાે. ગ્ હ ગ્ હ બાજ બધાવ સભુ પ્રગટે સષુમા કંદ।

હરષવંત સબ જહઁ તહઁ નગર નાિર નર દં॥ ૧૯૪॥
કૈકયસતુા સુ મત્રા દાેઊ। સુદંર સતુ જનમત ભઆેઊ॥
વહ સખુ સપં ત સમય સમા । કિહ ન સકઇ સારદ અિહરા ॥
અવધપુર સાેહઇ અેિહ ભાઁતી। પ્રભુિહ મલનઆઈ જનુ રાતી॥
દે ખ ભાનૂ જનુ મન સકુચાની। તદિપ બની સં યા અનુમાની॥
અગર ધપૂ બહુ જનુ અઁિધઆર । ઉડ◌़ઇ અભીર મનહઁુ અ નાર ॥
મંિદર મિન સમૂહ જનુ તારા। પ ગ્ હ કલસ સાે ઇંદુ ઉદારા॥
ભવન બેદધુિન અ ત દુ બાની। જનુ ખગ મખૂર સમયઁ જનુ સાની॥
કાૈતુક દે ખ પતંગ ભુલાના। અેક માસ તેઇઁ ત ન ના॥
દાે. માસ િદવસ કર િદવસ ભા મરમ ન નઇ કાેઇ।

રથ સમેત ર બ થાકેઉ િનસા કવન બિધ હાેઇ॥ ૧૯૫॥
યહ રહસ્ય કાહૂ નિહ ના। િદન મિન ચલે કરત ગનુગાના॥
દે ખ મહાે સવ સરુ મુિન નાગા। ચલે ભવન બરનત િનજ ભાગા॥
આૈરઉ અેક કહઉઁ િનજ ચાેર । સનુુ ગિર અ ત દૃઢ◌़ મ ત તાેર ॥
કાક ભુસુિંડ સગં હમ દાેઊ। મનજુ પ નઇ નિહ કાેઊ॥
પરમાનંદ પ્રેમસખુ ફૂલે। બી થ હ િફરિહ મગન મન ભૂલે॥
યહ સભુ ચિરત ન પૈ સાેઈ। કૃપા રામ કૈ પર હાેઈ॥
તેિહ અવસર ે જેિહ બિધ આવા। દ હ ભપૂ ે જેિહ મન ભાવા॥
ગજ રથ તુરગ હેમ ગાે હીરા। દ હે પ નાના બિધ ચીરા॥
દાે. મન સતંાષેે સબ હ કે જહઁ તહઁ દેિહ અસીસ।

સકલ તનય ચર વહઁુ તુલ સદાસ કે ઈસ॥ ૧૯૬॥

કછુક િદવસ બીતે અેિહ ભાઁતી। ત ન િનઅ િદન અ રાતી॥
નામકરન કર અવસ ની। ભપૂ બાે લ પઠઅે મુિન ગ્યાની॥
કિર પૂ ભપૂ ત અસ ભાષા। ધિરઅ નામ ે મુિન ગુિન રાખા॥
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ઇ હ કે નામ અનેક અનપૂા। મ પ કહબ વમ ત અનુ પા॥
ે આનંદ સધુ સખુરાસી। સીકર ત ત્રૈલાેક સપુાસી॥

સાે સખુ ધામ રામ અસ નામા। અ ખલ લાેક દાયક બશ્રામા॥
બ વ ભરન પાષેન કર ેઈ। તાકર નામ ભરત અસ હાેઈ॥
કે સુ મરન ત િરપુ નાસા। નામ સત્રુહન બેદ પ્રકાસા॥
દાે. લચ્છન ધામ રામ પ્રય સકલ જગતઆધાર।

ગુ બ સષ્ટ તેિહ રાખા લ છમન નામ ઉદાર॥ ૧૯૭॥
ધરે નામ ગુર હૃદયઁ બચાર । બેદ ત વ પ તવ સતુ ચાર ॥
મુિન ધન જન સરબસ સવ પ્રાના। બાલ કે લ તેિહ સખુ માના॥
બારેિહ તે િનજ િહત પ ત ની। લ છમન રામ ચરન ર ત માની॥
ભરત સત્રુહન દૂનઉ ભાઈ। પ્રભુ સવેક જ સ પ્રી ત બડ◌़◌ાઈ॥
સ્યામ ગાૈર સુદંર દાેઉ ેર । િનરખિહ છ બ જનની ં ન તાેર ॥
ચાિરઉ સીલ પ ગનુ ધામા। તદિપ અિધક સખુસાગર રામા॥
હૃદયઁ અનુગ્રહ ઇંદુ પ્રકાસા। સચૂત િકરન મનાેહર હાસા॥
કબહઁુ ઉછંગ કબહઁુ બર પલના। માતુ દુલારઇ કિહ પ્રય લલના॥
દાે. બ્યાપક બ્રહ્મ િનરંજન િનગુર્ન બગત બનાેદ।

સાે અજ પ્રેમ ભગ ત બસ કાૈસલ્યા કે ગાેદ॥ ૧૯૮॥
કામ કાેિટ છ બ સ્યામ સર રા। નીલ કંજ બાિરદ ગંભીરા॥
અ ન ચરન પકંજ નખ ેતી। કમલ દલ હ બૈઠે જનુ માેતી॥
રેખ કુ લસ ધવજ અંકુર સાેહે। નપૂુર ધુિન સિુન મુિન મન માેહે॥
કિટ િકિકની ઉદર ત્રય રેખા। ના ભ ગભીર ન જેિહ દેખા॥
ભજુ બસાલ ભષૂન જુત ભૂર । િહયઁ હિર નખ અ ત સાેભા ર ॥
ઉર મિનહાર પિદક ક સાેભા। બપ્ર ચરન દેખત મન લાેભા॥
કંબુ કંઠ અ ત ચબુક સહુાઈ।આનન અ મત મદન છ બ છાઈ॥
દુઇ દુઇ દસન અધર અ નારે। નાસા તલક કાે બરનૈ પારે॥
સુદંર શ્રવન સચુા કપાેલા। અ ત પ્રય મધુર તાેતરે બાેલા॥
ચક્કન કચ કંુ ચત ગભુઆરે। બહુ પ્રકાર ર ચ માતુ સઁવારે॥
પીત ઝગુ લઆ તનુ પિહરાઈ। નુ પાિન બચરિન માેિહ ભાઈ॥
પ સકિહ નિહ કિહ શ્રુ ત સષેા। સાે નઇ સપનેહઁુ જેિહ દેખા॥
દાે. સખુ સદંાેહ માેહપર ગ્યાન ગરા ગાેતીત।
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દંપ ત પરમ પ્રેમ બસ કર સસચુિરત પનુીત॥ ૧૯૯॥
અેિહ બિધ રામ જગત િપતુ માતા। કાેસલપુર બા સહ સખુદાતા॥
જ હ રઘનુાથ ચરન ર ત માની। ત હ ક યહ ગ ત પ્રગટ ભવાની॥
રઘપુ ત બમખુ જતન કર કાેર । કવન સકઇ ભવ બંધન છાેર ॥
વ ચરાચર બસ કૈ રાખ।ે સાે માયા પ્રભુ સા ભય ભાખે॥
કુિટ બલાસ નચાવઇ તાહી। અસ પ્રભુ છાડ◌़િ◌ ભ જઅ કહુ કાહી॥
મન ક્રમ બચન છાડ◌़િ◌ ચતુરાઈ। ભજત કૃપા કિરહિહ રઘુરાઈ॥
અેિહ બિધ સસુ બનાેદ પ્રભુ ક હા। સકલ નગરબા સહ સખુ દ હા॥
લૈ ઉછંગ કબહઁુક હલરાવૈ। કબહઁુ પાલન ઘા લ ઝુલાવૈ॥
દાે. પ્રેમ મગન કાૈસલ્યા િન સ િદન ત ન ન।

સતુ સનેહ બસ માતા બાલચિરત કર ગાન॥ ૨૦૦॥
અેક બાર જનની ં અ હવાઅે। કિર સગાર પલનાઁ પાૈઢ◌़◌ાઅે॥
િનજ કુલ ઇષ્ટદેવ ભગવાના। પૂ હેતુ ક હ અ નાના॥
કિર પૂ નૈબેદ્ય ચઢ◌़◌ાવા।આપુ ગઈ જહઁ પાક બનાવા॥
બહુિર માતુ તહવાઁ ચ લઆઈ। ભાજેન કરત દેખ સતુ ઈ॥
ગૈ જનની સસુ પિહ ભયભીતા। દેખા બાલ તહાઁ પુિન સતૂા॥
બહુિર આઇ દેખા સતુ સાેઈ। હૃદયઁ કંપ મન ધીર ન હાેઈ॥
ઇહાઁ ઉહાઁ દુઇ બાલક દેખા। મ તભ્રમ માેર િક આન બસષેા॥
દે ખ રામ જનની અકુલાની। પ્રભુ હઁ સ દ હ મધુર મુસકુાની॥
દાે. દેખરાવા માતિહ િનજ અદભુત પ અખંડ।

રાેમ રાેમ પ્ર ત લાગે કાેિટ કાેિટ બ્રહ્મડં॥ ૨૦૧॥
અગિનત ર બ સ સ સવ ચતુરાનન। બહુ ગિર સિરત સધુ મિહ કાનન॥
કાલ કમર્ ગનુ ગ્યાન સભુાઊ। સાેઉ દેખા ે સનુા ન કાઊ॥
દેખી માયા સબ બિધ ગાઢ◌़◌ી। અ ત સભીત ેર કર ઠાઢ◌़◌ી॥
દેખા વ નચાવઇ હી। દેખી ભગ ત ે છાેરઇ તાહી॥
તન પુલિકત મખુ બચન નઆવા। નયન મૂિદ ચરનિન સ નાવા॥
બસમયવંત દે ખ મહતાર । ભઅે બહુિર સસુ પ ખરાર ॥
અ તુ ત કિર ન ઇ ભય માના। જગત િપતા મ સતુ કિર ના॥
હિર જનિન બહુ બિધ સમુઝાઈ। યહ જિન કતહઁુ કહ સ સનુુ માઈ॥
દાે. બાર બાર કાૈસલ્યા બનય કરઇ કર ેિર॥
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અબ જિન કબહઁૂ બ્યાપૈ પ્રભુ માેિહ માયા તાેિર॥ ૨૦૨॥
બાલચિરત હિર બહુ બિધ ક હા। અ ત અનંદ દાસ હ કહઁ દ હા॥
કછુક કાલ બીત સબ ભાઈ। બડ◌़◌ે ભઅે પિરજન સખુદાઈ॥
ચૂડ◌़◌ાકરન ક હ ગુ ઈ। બપ્ર હ પુિન દ છના બહુ પાઈ॥
પરમ મનાેહર ચિરત અપારા। કરત િફરત ચાિરઉ સકુુમારા॥
મન ક્રમ બચન અગાેચર ેઈ। દસરથ અ જર બચર પ્રભુ સાેઈ॥
ભાજેન કરત બાેલ જબ રા । નિહ આવત ત જ બાલ સમા ॥
કાૈસલ્યા જબ બાેલન ઈ। ઠુમકુ ઠુમકુ પ્રભુ ચલિહ પરાઈ॥
િનગમ ને ત સવ અંત ન પાવા। તાિહ ધરૈ જનની હિઠ ધાવા॥
ધૂરસ ધૂિર ભર તનુ આઅે। ભપૂ ત બહ સ ગાેદ બૈઠાઅે॥
દાે. ભાજેન કરત ચપલ ચત ઇત ઉત અવસ પાઇ।

ભા જ ચલે િકલકત મખુ દિધ આેદન લપટાઇ॥ ૨૦૩॥
બાલચિરત અ ત સરલ સહુાઅે। સારદ સષે સભંુ શ્રુ ત ગાઅે॥
જન કર મન ઇ હ સન નિહ રાતા। તે જન બં ચત િકઅે બધાતા॥
ભઅે કુમાર જબિહ સબ ભ્રાતા। દ હ જનેઊ ગુ િપતુ માતા॥
ગુરગ્ હઁ ગઅે પઢ◌़ન રઘુરાઈ। અલપ કાલ બદ્યા સબઆઈ॥
ક સહજ વાસ શ્રુ ત ચાર । સાે હિર પઢ◌़ યહ કાૈતુક ભાર ॥
બદ્યા બનય િનપનુ ગનુ સીલા। ખેલિહ ખેલ સકલ પલીલા॥
કરતલ બાન ધનષુ અ ત સાેહા। દેખત પ ચરાચર માેહા॥
જ હ બી થ હ બહરિહ સબ ભાઈ। થિકત હાેિહ સબ લાેગ લુગાઈ॥
દાે. કાેસલપુર બાસી નર નાિર દ્ધ અ બાલ।

પ્રાનહુ તે પ્રય લાગત સબ કહઁુ રામ કૃપાલ॥ ૨૦૪॥
બંધુ સખા સગં લેિહ બાેલાઈ। બન ગયા િનત ખેલિહ ઈ॥
પાવન ગ મારિહ જયઁ ની। િદન પ્ર ત પિહ દેખાવિહ આની॥
જે ગ રામ બાન કે મારે। તે તનુ ત જ સરુલાેક સધારે॥
અનજુ સખા સઁગ ભાજેન કરહી।ં માતુ િપતા અગ્યા અનુસરહી ં॥
જેિહ બિધ સખુી હાેિહ પુર લાેગા। કરિહ કૃપાિનિધ સાેઇ સં ેગા॥
બેદ પુરાન સનુિહ મન લાઈ।આપુ કહિહ અનજુ હ સમુઝાઈ॥
પ્રાતકાલ ઉિઠ કૈ રઘનુાથા। માતુ િપતા ગુ નાવિહ માથા॥
આયસુ મા ગ કરિહ પુર કા । દે ખ ચિરત હરષઇ મન રા ॥

78 sanskritdocuments.org



શ્રી રામ ચિરત માનસ

દાે. બ્યાપક અકલ અનીહ અજ િનગુર્ન નામ ન પ।
ભગત હેતુ નાના બિધ કરત ચિરત્ર અનપૂ॥ ૨૦૫॥

યહ સબ ચિરત કહા મ ગાઈ।આ ગ લ કથા સનુહુ મન લાઈ॥
બ વા મત્ર મહામુિન ગ્યાની। બસિહ બિપન સભુ આશ્રમ ની॥
જહઁ જપ જગ્ય મુિન કરહી। અ ત માર ચ સબુાહુિહ ડરહી ં॥
દેખત જગ્ય િનસાચર ધાવિહ। કરિહ ઉપદ્રવ મુિન દુખ પાવિહ॥
ગાિધતનય મન ચતા બ્યાપી। હિર બનુ મરિહ ન િન સચર પાપી॥
તબ મુિનવર મન ક હ બચારા। પ્રભુ અવતરેઉ હરન મિહ ભારા॥
અેહઁુ મસ દેખા પદ ઈ। કિર બનતી આનાૈ દાેઉ ભાઈ॥
ગ્યાન બરાગ સકલ ગનુ અયના। સાે પ્રભુ મૈ દેખબ ભિર નયના॥
દાે. બહુ બિધ કરત મનાેરથ ત લા ગ નિહ બાર।

કિર મ જન સરઊ જલ ગઅે ભપૂ દરબાર॥ ૨૦૬॥
મુિન આગમન સનુા જબ રા । મલન ગયઊ લૈ બપ્ર સમા ॥
કિર દંડવત મુિનિહ સનમાની। િનજઆસન બૈઠારે હ આની॥
ચરન પખાિર ક હ અ ત પૂ । માે સમઆજુ ધ ય નિહ દૂ ॥
બ બધ ભાઁ ત ભાજેન કરવાવા। મુિનવર હૃદયઁ હરષ અ ત પાવા॥
પુિન ચરનિન મેલે સતુ ચાર । રામ દે ખ મુિન દેહ બસાર ॥
ભઅે મગન દેખત મખુ સાેભા। જનુ ચકાેર પૂરન સ સ લાેભા॥
તબ મન હર ષ બચન કહ રાઊ। મુિન અસ કૃપા ન ક હહુ કાઊ॥
કેિહ કારન આગમન તુ હારા। કહહુ સાે કરત ન લાવઉઁ બારા॥
અસરુ સમૂહ સતાવિહ માેહી। મૈ ચન આયઉઁ પ તાેહી॥
અનજુ સમેત દેહુ રઘનુાથા। િન સચર બધ મ હાેબ સનાથા॥
દાે. દેહુ ભપૂ મન હર ષત તજહુ માેહ અગ્યાન।

ધમર્ સજુસ પ્રભુ તુ હ કા ઇ હ કહઁ અ ત કલ્યાન॥ ૨૦૭॥
સિુન રા અ ત અ પ્રય બાની। હૃદય કંપ મખુ દુ ત કુમુલાની॥
ચાૈથપન પાયઉઁ સતુ ચાર । બપ્ર બચન નિહ કહેહુ બચાર ॥
માગહુ ભૂ મ ધનેુ ધન કાેસા। સબર્સ દેઉઁ આજુ સહરાેસા॥
દેહ પ્રાન ત પ્રય કછુ નાહી। સાેઉ મુિન દેઉઁ િન મષ અેક માહી॥
સબ સતુ પ્રય માેિહ પ્રાન િક નાઈં। રામ દેત નિહ બનઇ ગાેસાઈ॥
કહઁ િન સચર અ ત ઘાેર કઠાેરા। કહઁ સુદંર સતુ પરમ િકસાેરા॥
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સિુન પ ગરા પ્રેમ રસ સાની। હૃદયઁ હરષ માના મુિન ગ્યાની॥
તબ બ સષ્ટ બહુ િનિધ સમુઝાવા। પ સદેંહ નાસ કહઁ પાવા॥
અ તઆદર દાેઉ તનય બાેલાઅે। હૃદયઁ લાઇ બહુ ભાઁ ત સખાઅે॥
મેરે પ્રાન નાથ સતુ દાેઊ। તુ હ મુિન િપતા આન નિહ કાેઊ॥
દાે. સાપે ભપૂ િર ષિહ સતુ બહુ બિધ દેઇ અસીસ।

જનની ભવન ગઅે પ્રભુ ચલે નાઇ પદ સીસ॥ ૨૦૮(ક)॥
સાે. પુ ષ સહ દાેઉ બીર હર ષ ચલે મુિન ભય હરન॥

કૃપા સધુ મ તધીર અ ખલ બ વ કારન કરન॥ ૨૦૮(ખ)

અ ન નયન ઉર બાહુ બસાલા। નીલ જલજ તનુ સ્યામ તમાલા॥
કિટ પટ પીત કસ બર ભાથા। ચર ચાપ સાયક દુહઁુ હાથા॥
સ્યામ ગાૈર સુદંર દાેઉ ભાઈ। બ બા મત્ર મહાિનિધ પાઈ॥
પ્રભુ બ્રહ્મ યદેવ મૈ ના। માેિહ િન ત િપતા તજેહુ ભગવાના॥
ચલે ત મુિન દ હ િદખાઈ। સિુન તાડ◌़કા ક્રાેધ કિર ધાઈ॥
અેકિહ બાન પ્રાન હિર લી હા। દ ન િન તેિહ િનજ પદ દ હા॥
તબ િર ષ િનજ નાથિહ જયઁ ચી હી। બદ્યાિનિધ કહઁુ બદ્યા દ હી॥
તે લાગ ન છુધા િપપાસા। અતુ લત બલ તનુ તજે પ્રકાસા॥
દાે. આયષુ સબ સમિપ કૈ પ્રભુ િનજઆશ્રમઆિન।

કંદ મૂલ ફલ ભાજેન દ હ ભગ ત િહત િન॥ ૨૦૯॥
પ્રાત કહા મુિન સન રઘુરાઈ। િનભર્ય જગ્ય કરહુ તુ હ ઈ॥
હાેમ કરન લાગે મુિન ઝાર ।આપુ રહે મખ ક ં રખવાર ॥
સિુન માર ચ િનસાચર ક્રાેહી। લૈ સહાય ધાવા મુિનદ્રાેહી॥
બનુ ફર બાન રામ તેિહ મારા। સત જેન ગા સાગર પારા॥
પાવક સર સબુાહુ પુિન મારા। અનજુ િનસાચર કટકુ સઁઘારા॥
માિર અસરુ દ્વજ િનમર્યકાર । અ તુ ત કરિહ દેવ મુિન ઝાર ॥
તહઁ પુિન કછુક િદવસ રઘુરાયા। રહે ક હ બપ્ર હ પર દાયા॥
ભગ ત હેતુ બહુ કથા પુરાના। કહે બપ્ર જદ્યિપ પ્રભુ ના॥
તબ મુિન સાદર કહા બુઝાઈ। ચિરત અેક પ્રભુ દે ખઅ ઈ॥
ધનષુજગ્ય મુિન રઘુકુલ નાથા। હર ષ ચલે મુિનબર કે સાથા॥
આશ્રમ અેક દ ખ મગ માહી।ં ખગ ગ વ જંતુ તહઁ નાહી ં॥
પૂછા મુિનિહ સલા પ્રભુ દેખી। સકલ કથા મુિન કહા બસષેી॥
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દાે. ગાૈતમ નાિર શ્રાપ બસ ઉપલ દેહ ધિર ધીર।
ચરન કમલ રજ ચાહ ત કૃપા કરહુ રઘુબીર॥ ૨૧૦॥

છં. પરસત પદ પાવન સાેક નસાવન પ્રગટ ભઈ તપપુજં સહી।
દેખત રઘનુાયક જન સખુ દાયક સનમખુ હાેઇ કર ેિર રહી॥
અ ત પ્રેમ અધીરા પુલક સર રા મખુ નિહ આવઇ બચન કહી।
અ તસય બડ◌़ભાગી ચરન હ લાગી જુગલ નયન જલધાર બહી॥
ધીરજુ મન ક હા પ્રભુ કહઁુ ચી હા રઘપુ ત કૃપાઁ ભગ ત પાઈ।
અ ત િનમર્લ બાની ં અ તુ ત ઠાની ગ્યાનગ ય જય રઘુરાઈ॥
મૈ નાિર અપાવન પ્રભુ જગ પાવન રાવન િરપુ જન સખુદાઈ।
રા વ બલાેચન ભવ ભય માેચન પાિહ પાિહ સરનિહ આઈ॥
મુિન શ્રાપ ે દ હા અ ત ભલ ક હા પરમ અનુગ્રહ મ માના।
દેખેઉઁ ભિર લાેચન હિર ભવમાેચન ઇહઇ લાભ સકંર ના॥
બનતી પ્રભુ માેર મ મ ત ભાેર નાથ ન માગઉઁ બર આના।
પદ કમલ પરાગા રસ અનુરાગા મમ મન મધપુ કરૈ પાના॥
જેિહ પદ સરુસિરતા પરમ પનુીતા પ્રગટ ભઈ સવ સીસ ધર ।
સાેઇ પદ પંકજ જેિહ પજૂત અજ મમ સર ધરેઉ કૃપાલ હર ॥
અેિહ ભાઁ ત સધાર ગાૈતમ નાર બાર બાર હિર ચરન પર ।
ે અ ત મન ભાવા સાે બ પાવા ગૈ પ તલાેક અનંદ ભર ॥

દાે. અસ પ્રભુ દ નબંધુ હિર કારન રિહત દયાલ।
તુલ સદાસ સઠ તેિહ ભજુ છાડ◌़િ◌ કપટ જં લ॥ ૨૧૧॥
માસપારાયણ, સાતવાઁ િવશ્રામ

ચલે રામ લ છમન મુિન સગંા। ગઅે જહાઁ જગ પાવિન ગંગા॥
ગાિધસનૂુ સબ કથા સનુાઈ। જેિહ પ્રકાર સરુસિર મિહ આઈ॥
તબ પ્રભુ િર ષ હ સમેત નહાઅે। બ બધ દાન મિહદેવ હ પાઅે॥
હર ષ ચલે મુિન દં સહાયા। બે ગ બદેહ નગર િનઅરાયા॥
પુર ર યતા રામ જબ દેખી। હરષે અનજુ સમેત બસષેી॥
બાપી ં કૂપ સિરત સર નાના। સ લલ સધુાસમ મિન સાપેાના॥
ગુજંત મંજુ મત્ત રસ ગંા। કૂજત કલ બહુબરન બહંગા॥
બરન બરન બકસે બન તા। િત્ર બધ સમીર સદા સખુદાતા॥
દાે. સમુન બાિટકા બાગ બન બપુલ બહંગ િનવાસ।
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ફૂલત ફલત સપુ લવત સાેહત પુર ચહઁુ પાસ॥ ૨૧૨॥
બનઇ ન બરનત નગર િનકાઈ। જહાઁ ઇ મન તહઁઇઁ લાેભાઈ॥
ચા બ બ ચત્ર અઁબાર । મિનમય બિધ જનુ વકર સઁવાર ॥
ધિનક બિનક બર ધનદ સમાના। બૈઠ સકલ બ તુ લૈ નાના॥
ચાૈહટ સુદંર ગલી ં સહુાઈ। સતંત રહિહ સગંુધ સચાઈ॥
મંગલમય મંિદર સબ કેર। ચિત્રત જનુ ર તનાથ ચતેર॥
પુર નર નાિર સભુગ સુ ચ સતંા। ધરમસીલ ગ્યાની ગનુવંતા॥
અ ત અનપૂ જહઁ જનક િનવાસ।ૂ બથકિહ બબુધ બલાેિક બલાસૂ॥
હાેત ચિકત ચત કાેટ બલાેક । સકલ ભવુન સાેભા જનુ રાેક ॥
દાે. ધવલ ધામ મિન પુરટ પટ સઘુિટત નાના ભાઁ ત।

સય િનવાસ સુદંર સદન સાેભા િક મ કિહ ત॥ ૨૧૩॥
સભુગ દ્વાર સબ કુ લસ કપાટા। ભપૂ ભીર નટ માગધ ભાટા॥
બની બસાલ બા જ ગજ સાલા। હય ગય રથ સકુંલ સબ કાલા॥
સરૂ સ ચવ સનેપ બહુતેરે। પગ્ હ સિરસ સદન સબ કેરે॥
પુર બાહેર સર સાિરત સમીપા। ઉતરે જહઁ તહઁ બપુલ મહીપા॥
દે ખ અનપૂ અેક અઁવરાઈ। સબ સપુાસ સબ ભાઁ ત સહુાઈ॥
કાૈ સક કહેઉ માેર મનુ માના। ઇહાઁ રિહઅ રઘુબીર સુ ના॥
ભલેિહ નાથ કિહ કૃપાિનકેતા। ઉતરે તહઁ મુિન દં સમેતા॥
બ વા મત્ર મહામુિન આઅે। સમાચાર મ થલાપ ત પાઅે॥
દાે. સગં સ ચવ સુ ચ ભૂિર ભટ ભૂસરુ બર ગુર ગ્યા ત।

ચલે મલન મુિનનાયકિહ મુિદત રાઉ અેિહ ભાઁ ત॥ ૨૧૪॥
ક હ પ્રનામુ ચરન ધિર માથા। દ હ અસીસ મુિદત મુિનનાથા॥
બપ્ર દં સબ સાદર બંદે। િન ભાગ્ય બડ◌़ રાઉ અનંદે॥
કુસલ પ્ર ન કિહ બારિહ બારા। બ વા મત્ર પિહ બૈઠારા॥
તેિહ અવસરઆઅે દાેઉ ભાઈ। ગઅે રહે દેખન ફુલવાઈ॥
સ્યામ ગાૈર દુ બયસ િકસાેરા। લાેચન સખુદ બ વ ચત ચાેરા॥
ઉઠે સકલ જબ રઘપુ ત આઅે। બ વા મત્ર િનકટ બૈઠાઅે॥
ભઅે સબ સખુી દે ખ દાેઉ ભ્રાતા। બાિર બલાેચન પુલિકત ગાતા॥
મૂર ત મધુર મનાેહર દેખી। ભયઉ બદેહુ બદેહુ બસષેી॥
દાે. પ્રેમ મગન મનુ િન પુ કિર બબેકુ ધિર ધીર।
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બાેલેઉ મુિન પદ નાઇ સ ગદગદ ગરા ગભીર॥ ૨૧૫॥
કહહુ નાથ સુદંર દાેઉ બાલક। મુિનકુલ તલક િક પકુલ પાલક॥
બ્રહ્મ ે િનગમ ને ત કિહ ગાવા। ઉભય બેષ ધિર ક સાેઇ આવા॥
સહજ બરાગ પ મનુ માેરા। થિકત હાેત જ મ ચદં ચકાેરા॥
તાતે પ્રભુ પૂછઉઁ સ તભાઊ। કહહુ નાથ જિન કરહુ દુરાઊ॥
ઇ હિહ બલાેકત અ ત અનુરાગા। બરબસ બ્રહ્મસખુિહ મન ત્યાગા॥
કહ મુિન બહ સ કહેહુ પ નીકા। બચન તુ હાર ન હાેઇ અલીકા॥
અે પ્રય સબિહ જહાઁ લ ગ પ્રાની। મન મુસકુાિહ રામુ સિુન બાની॥
રઘુકુલ મિન દસરથ કે અે। મમ િહત લા ગ નરેસ પઠાઅે॥
દાે. રામુ લખનુ દાેઉ બંધુબર પ સીલ બલ ધામ।

મખ રાખેઉ સબુ સા ખ જગુ જતે અસરુ સગં્રામ॥ ૨૧૬॥

મુિન તવ ચરન દે ખ કહ રાઊ। કિહ ન સકઉઁ િનજ પુ ય પ્રાભાઊ॥
સુદંર સ્યામ ગાૈર દાેઉ ભ્રાતા।આનઁદહૂ કે આનઁદ દાતા॥
ઇ હ કૈ પ્રી ત પરસપર પાવિન। કિહ ન ઇ મન ભાવ સહુાવિન॥
સનુહુ નાથ કહ મુિદત બદેહૂ। બ્રહ્મ વ ઇવ સહજ સનેહૂ॥
પુિન પુિન પ્રભુિહ ચતવ નરનાહૂ। પુલક ગાત ઉર અિધક ઉછાહૂ॥
મ્રુિનિહ પ્રસં સ નાઇ પદ સીસ।ૂ ચલેઉ લવાઇ નગર અવનીસૂ॥
સુદંર સદનુ સખુદ સબ કાલા। તહાઁ બાસુ લૈ દ હ ભુઆલા॥
કિર પૂ સબ બિધ સવેકાઈ। ગયઉ રાઉ ગ્ હ બદા કરાઈ॥
દાે. િરષય સગં રઘુબંસ મિન કિર ભાજેનુ બશ્રામુ।

બૈઠે પ્રભુ ભ્રાતા સિહત િદવસુ રહા ભિર મુ॥ ૨૧૭॥
લખન હૃદયઁ લાલસા બસષેી। ઇ જનકપુર આઇઅ દેખી॥
પ્રભુ ભય બહુિર મુિનિહ સકુચાહી।ં પ્રગટ ન કહિહ મનિહ મુસકુાહી ં॥
રામ અનજુ મન ક ગ ત ની। ભગત બછલતા િહયઁ હુલસાની॥
પરમ બનીત સકુ ચ મુસકુાઈ। બાેલે ગુર અનુસાસન પાઈ॥
નાથ લખનુ પુ દેખન ચહહી।ં પ્રભુ સકાેચ ડર પ્રગટ ન કહહી ં॥
રાઉર આયસુ મ પાવા। નગર દેખાઇ તુરત લૈ આવાૈ॥

સિુન મનુીસુ કહ બચન સપ્રીતી। કસ ન રામ તુ હ રાખહુ નીતી॥
ધરમ સતેુ પાલક તુ હ તાતા। પ્રેમ બબસ સવેક સખુદાતા॥
દાે. ઇ દેખી આવહુ નગ સખુ િનધાન દાેઉ ભાઇ।
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કરહુ સફુલ સબ કે નયન સુદંર બદન દેખાઇ॥ ૨૧૮॥
માસપારાયણ,આઠવાઁ િવશ્રામ
નવા હપારાયણ, દૂસરા િવશ્રામ

મુિન પદ કમલ બંિદ દાેઉ ભ્રાતા। ચલે લાેક લાેચન સખુ દાતા॥
બાલક િંદ દે ખ અ ત સાેભા। લગે સગં લાેચન મનુ લાેભા॥
પીત બસન પિરકર કિટ ભાથા। ચા ચાપ સર સાેહત હાથા॥
તન અનુહરત સચંુદન ખાેર । સ્યામલ ગાૈર મનાેહર ેર ॥
કેહિર કંધર બાહુ બસાલા। ઉર અ ત ચર નાગમિન માલા॥
સભુગ સાને સરસી હ લાેચન। બદન મયંક તાપત્રય માેચન॥
કાન હ કનક ફૂલ છ બ દેહી।ં ચતવત ચતિહ ચાેિર જનુ લેહી ં॥
ચતવિન ચા કુિટ બર બાઁક । તલક રેખા સાેભા જનુ ચાઁક ॥
દાે. ચર ચાૈતની ં સભુગ સર મેચક કંુ ચત કેસ।

નખ સખ સુદંર બંધુ દાેઉ સાેભા સકલ સદેુસ॥ ૨૧૯॥
દેખન નગ ભપૂસતુ આઅે। સમાચાર પુરબા સહ પાઅે॥
ધાઅે ધામ કામ સબ ત્યાગી। મનહુ રંક િનિધ લૂટન લાગી॥
િનર ખ સહજ સુદંર દાેઉ ભાઈ। હાેિહ સખુી લાેચન ફલ પાઈ॥
જુબતી ં ભવન ઝરાખે હ લાગી।ં િનરખિહ રામ પ અનુરાગી ં॥
કહિહ પરસપર બચન સપ્રીતી। સ ખ ઇ હ કાેિટ કામ છ બ તી॥
સરુ નર અસરુ નાગ મુિન માહી।ં સાેભા અ સ કહઁુ સિુનઅ ત નાહી ં॥
બ નુ ચાિર ભજુ બ ઘ મખુ ચાર । બકટ બેષ મખુ પંચ પુરાર ॥
અપર દેઉ અસ કાેઉ ન આહી। યહ છ બ સ ખ પટતિરઅ હી॥
દાે. બય િકસાેર સષુમા સદન સ્યામ ગાૈર સખુ ધામ ।

અંગ અંગ પર વાિરઅિહ કાેિટ કાેિટ સત કામ॥ ૨૨૦॥
કહહુ સખી અસ કાે તનુધાર । ે ન માેહ યહ પ િનહાર ॥
કાેઉ સપ્રેમ બાેલી દુ બાની। ે મ સનુા સાે સનુહુ સયાની॥
અે દાેઊ દસરથ કે ઢાેટા। બાલ મરાલ હ કે કલ ેટા॥
મુિન કાૈ સક મખ કે રખવારે। જ હ રન અ જર િનસાચર મારે॥
સ્યામ ગાત કલ કંજ બલાેચન। ે માર ચ સભુજુ મદુ માેચન॥
કાૈસલ્યા સતુ સાે સખુ ખાની। નામુ રામુ ધનુ સાયક પાની॥
ગાૈર િકસાેર બેષુ બર કાછ। કર સર ચાપ રામ કે પાછ॥
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લ છમનુ નામુ રામ લઘુ ભ્રાતા। સનુુ સ ખ તાસુ સુ મત્રા માતા॥
દાે. બપ્રકાજુ કિર બંધુ દાેઉ મગ મુિનબધૂ ઉધાિર।

આઅે દેખન ચાપમખ સિુન હરષી ં સબ નાિર॥ ૨૨૧॥
દે ખ રામ છ બ કાેઉ અેક કહઈ। ેગુ નિકિહ યહ બ અહઈ॥
ૈ સ ખ ઇ હિહ દેખ નરનાહૂ। પન પિરહિર હિઠ કરઇ બબાહૂ॥

કાેઉ કહ અે ભપૂ ત પિહચાન।ે મુિન સમેત સાદર સનમાને॥
સ ખ પરંતુ પનુ રાઉ ન તજઈ। બિધ બસ હિઠ અ બબેકિહ ભજઈ॥
કાેઉ કહ ભલ અહઇ બધાતા। સબ કહઁ સિુનઅ ઉ ચત ફલદાતા॥
તાૈ નિકિહ મ લિહ બ અેહૂ। નાિહન આ લ ઇહાઁ સદેંહૂ॥
ૈ બિધ બસ અસ બનૈ સઁ ેગૂ। તાૈ કૃતકૃત્ય હાેઇ સબ લાેગૂ॥

સ ખ હમરઆર ત અ ત તાત। કબહઁુક અે આવિહ અેિહ નાત॥
દાે. નાિહ ત હમ કહઁુ સનુહુ સ ખ ઇ હ કર દરસનુ દૂિર।

યહ સઘંટુ તબ હાેઇ જબ પુ ય પુરાકૃત ભૂિર॥ ૨૨૨॥
બાેલી અપર કહેહુ સ ખ નીકા। અેિહ બઆહ અ ત િહત સબહી ં કા॥
કાેઉ કહ સકંર ચાપ કઠાેરા। અે સ્યામલ દુગાત િકસાેરા॥
સબુ અસમંજસ અહઇ સયાની। યહ સિુન અપર કહઇ દુ બાની॥
સ ખ ઇ હ કહઁ કાેઉ કાેઉ અસ કહહી।ં બડ◌़ પ્રભાઉ દેખત લઘુ અહહી ં॥
પર સ સુ પદ પંકજ ધૂર । તર અહલ્યા કૃત અઘ ભૂર ॥
સાે િક રિહિહ બનુ સવધનુ તાેર। યહ પ્રતી ત પિરહિરઅ ન ભાેર॥
જેિહ બરં ચ ર ચ સીય સઁવાર । તેિહ સ્યામલ બ રચેઉ બચાર ॥
તાસુ બચન સિુન સબ હરષાની।ં અૈસઇે હાેઉ કહિહ મુદુ બાની॥
દાે. િહયઁ હરષિહ બરષિહ સમુન સમુુ ખ સલુાેચિન દં।

િહ જહાઁ જહઁ બંધુ દાેઉ તહઁ તહઁ પરમાનંદ॥ ૨૨૩॥
પુર પૂરબ િદ સ ગે દાેઉ ભાઈ। જહઁ ધનુમખ િહત ભૂ મ બનાઈ॥
અ ત બ તાર ચા ગચ ઢાર । બમલ બેિદકા ચર સઁવાર ॥
ચહઁુ િદ સ કંચન મંચ બસાલા। રચે જહાઁ બેઠિહ મિહપાલા॥
તેિહ પાછ સમીપ ચહઁુ પાસા। અપર મંચ મંડલી બલાસા॥
કછુક ઊઁ ચ સબ ભાઁ ત સહુાઈ। બૈઠિહ નગર લાેગ જહઁ ઈ॥
ત હ કે િનકટ બસાલ સહુાઅે। ધવલ ધામ બહુબરન બનાઅે॥
જહઁ બઠ દેખિહ સબ નાર । જથા ેગુ િનજ કુલ અનુહાર ॥
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પુર બાલક કિહ કિહ દુ બચના। સાદર પ્રભુિહ દેખાવિહ રચના॥
દાે. સબ સસુ અેિહ મસ પ્રેમબસ પર સ મનાેહર ગાત।

તન પુલકિહ અ ત હરષુ િહયઁ દે ખ દે ખ દાેઉ ભ્રાત॥ ૨૨૪॥
સસુ સબ રામ પ્રેમબસ ન।ે પ્રી ત સમેત િનકેત બખાને॥
િનજ િનજ ચ સબ લિહ બાેલાઈ। સિહત સનેહ િહ દાેઉ ભાઈ॥
રામ દેખાવિહ અનજુિહ રચના। કિહ દુ મધુર મનાેહર બચના॥
લવ િનમષે મહઁ ભવુન િનકાયા। રચઇ સુ અનુસાસન માયા॥
ભગ ત હેતુ સાેઇ દ નદયાલા। ચતવત ચિકત ધનષુ મખસાલા॥
કાૈતુક દે ખ ચલે ગુ પાહી।ં િન બલંબુ ત્રાસ મન માહી ં॥
સુ ત્રાસ ડર કહઁુ ડર હાેઈ। ભજન પ્રભાઉ દેખાવત સાેઈ॥

કિહ બાત દુ મધુર સહુાઈં। િકઅે બદા બાલક બિરઆઈ॥
દાે. સભય સપ્રેમ બનીત અ ત સકુચ સિહત દાેઉ ભાઇ।

ગુર પદ પંકજ નાઇ સર બૈઠે આયસુ પાઇ॥ ૨૨૫॥
િન સ પ્રબેસ મુિન આયસુ દ હા। સબહીં સં યાબંદનુ ક હા॥
કહત કથા ઇ તહાસ પુરાની। ચર રજિન જુગ મ સરાની॥
મુિનબર સયન ક હ તબ ઈ। લગે ચરન ચાપન દાેઉ ભાઈ॥
જ હ કે ચરન સરાે હ લાગી। કરત બ બધ જપ ેગ બરાગી॥
તેઇ દાેઉ બંધુ પ્રેમ જનુ તે। ગુર પદ કમલ પલાેટત પ્રીતે॥
બારબાર મુિન અગ્યા દ હી। રઘુબર ઇ સયન તબ ક હી॥
ચાપત ચરન લખનુ ઉર લાઅ। સભય સપ્રેમ પરમ સચુ પાઅ॥
પુિન પુિન પ્રભુ કહ સાવેહુ તાતા। પાૈઢ◌़◌ે ધિર ઉર પદ જલ તા॥
દાે. ઉઠે લખન િન સ બગત સિુન અ ન સખા ધુિન કાન॥

ગુર ત પિહલેિહ જગતપ ત ગે રામુ સુ ન॥ ૨૨૬॥
સકલ સાૈચ કિર ઇ નહાઅે। િનત્ય િનબાિહ મુિનિહ સર નાઅે॥
સમય િન ગુર આયસુ પાઈ। લને પ્રસનૂ ચલે દાેઉ ભાઈ॥
ભપૂ બાગુ બર દેખેઉ ઈ। જહઁ બસતં િરતુ રહી લાેભાઈ॥
લાગે બટપ મનાેહર નાના। બરન બરન બર બે લ બતાના॥
નવ પ લવ ફલ સમુાન સહુાઅે। િનજ સપં ત સરુ ખ લ અે॥
ચાતક કાેિકલ ક ર ચકાેરા। કૂજત બહગ નટત કલ માેરા॥
મ ય બાગ સ સાેહ સહુાવા। મિન સાપેાન બ ચત્ર બનાવા॥
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બમલ સ લલુ સર સજ બહુરંગા। જલખગ કૂજત ગુજંત ગંા॥
દાે. બાગુ તડ◌़◌ાગુ બલાેિક પ્રભુ હરષે બંધુ સમેત।

પરમ ર યઆરામુ યહુ ે રામિહ સખુ દેત॥ ૨૨૭॥
ચહઁુ િદ સ ચતઇ પૂઁ છ મા લગન। લગે લને દલ ફૂલ મુિદત મન॥
તેિહ અવસર સીતા તહઁ આઈ। ગિર પજૂન જનિન પઠાઈ॥
સગં સખીં સબ સભુગ સયાની। ગાવિહ ગીત મનાેહર બાની॥
સર સમીપ ગિર ગ્ હ સાેહા। બરિન ન ઇ દે ખ મનુ માેહા॥
મ જનુ કિર સર સ ખ હ સમેતા। ગઈ મુિદત મન ગાૈિર િનકેતા॥
પૂ ક હ અિધક અનુરાગા। િનજ અનુ પ સભુગ બ માગા॥
અેક સખી સય સગંુ બહાઈ। ગઈ રહી દેખન ફુલવાઈ॥
તેિહ દાેઉ બંધુ બલાેકે ઈ। પ્રેમ બબસ સીતા પિહ આઈ॥
દાે. તાસુ દસા દે ખ સ ખ હ પુલક ગાત જલુ નનૈ।

કહુ કારનુ િનજ હરષ કર પૂછિહ સબ દુ બૈન॥ ૨૨૮॥
દેખન બાગુ કુઅઁર દુઇ આઅે। બય િકસાેર સબ ભાઁ ત સહુાઅે॥
સ્યામ ગાૈર િક મ કહા બખાની। ગરા અનયન નયન બનુ બાની॥
સિુન હરષી સબ સખીં સયાની। સય િહયઁ અ ત ઉતકંઠા ની॥
અેક કહઇ પસતુ તેઇ આલી। સનુે જે મુિન સઁગ આઅે કાલી॥
જ હ િનજ પ માેહની ડાર । ક હ વબસ નગર નર નાર ॥
બરનત છ બ જહઁ તહઁ સબ લાેગૂ। અવ સ દે ખઅિહ દેખન ેગૂ॥
તાસુ વચન અ ત સયિહ સહુાન।ે દરસ લા ગ લાેચન અકુલાને॥
ચલી અગ્ર કિર પ્રય સ ખ સાેઈ। પ્રી ત પુરાતન લખઇ ન કાેઈ॥
દાે. સુ મિર સીય નારદ બચન ઉપ પ્રી ત પનુીત॥

ચિકત બલાેક ત સકલ િદ સ જનુ સસુ ગી સભીત॥ ૨૨૯॥
કંકન િકિકિન નપૂુર ધુિન સિુન। કહત લખન સન રામુ હૃદયઁ ગુિન॥
માનહઁુ મદન દંુદુભી દ હી॥ મનસા બ વ બજય કહઁ ક હી॥
અસ કિહ િફિર ચતઅે તેિહ આેરા। સય મખુ સ સ ભઅે નયન ચકાેરા॥
ભઅે બલાેચન ચા અચચંલ। મનહઁુ સકુ ચ િન મ તજે િદગંચલ॥
દે ખ સીય સાેભા સખુુ પાવા। હૃદયઁ સરાહત બચનુ ન આવા॥
જનુ બરં ચ સબ િનજ િનપનુાઈ। બર ચ બ વ કહઁ પ્રગિટ દેખાઈ॥
સુદંરતા કહઁુ સુદંર કરઈ। છ બગ્ હઁ દ પ સખા જનુ બરઈ॥
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સબ ઉપમા ક બ રહે જુઠાર । કેિહ પટતરા બદેહકુમાર ॥
દાે. સય સાેભા િહયઁ બરિન પ્રભુ આપિન દસા બચાિર।

બાેલે સુ ચ મન અનજુ સન બચન સમય અનુહાિર॥ ૨૩૦॥
તાત જનકતનયા યહ સાેઈ। ધનષુજગ્ય જેિહ કારન હાેઈ॥
પજૂન ગાૈિર સખીં લૈ આઈ। કરત પ્રકાસુ િફરઇ ફુલવાઈ॥
સુ બલાેિક અલાેિકક સાેભા। સહજ પનુીત માેર મનુ છાેભા॥

સાે સબુ કારન ન બધાતા। ફરકિહ સભુદ અંગ સનુુ ભ્રાતા॥
રઘુબં સહ કર સહજ સભુાઊ। મનુ કુપંથ પગુ ધરઇ ન કાઊ॥
માેિહ અ તસય પ્રતી ત મન કેર । જેિહ સપનેહઁુ પરનાિર ન હેર ॥
જ હ કૈ લહિહ ન િરપુ રન પીઠ । નિહ પાવિહ પર તય મનુ ડીઠ ॥
મંગન લહિહ ન જ હ કૈ નાહી।ં તે નરબર થાેરે જગ માહી ં॥
દાે. કરત બતકિહ અનજુ સન મન સય પ લાેભાન।

મખુ સરાજે મકરંદ છ બ કરઇ મધપુ ઇવ પાન॥ ૨૩૧॥
ચતવિહ ચિકત ચહઁૂ િદ સ સીતા। કહઁ ગઅે પિકસાેર મનુ ચતા॥
જહઁ બલાેક ગ સાવક નનૈી। જનુ તહઁ બિરસ કમલ સત શ્રનેી॥
લતા આેટ તબ સ ખ હ લખાઅે। સ્યામલ ગાૈર િકસાેર સહુાઅે॥
દે ખ પ લાેચન લલચાન।ે હરષે જનુ િનજ િનિધ પિહચાને॥
થકે નયન રઘપુ ત છ બ દેખ। પલક હહઁૂ પિરહર ં િનમષે॥
અિધક સનેહઁ દેહ ભૈ ભાેર । સરદ સ સિહ જનુ ચતવ ચકાેર ॥
લાેચન મગ રામિહ ઉર આની। દ હે પલક કપાટ સયાની॥
જબ સય સ ખ હ પ્રેમબસ ની। કિહ ન સકિહ કછુ મન સકુચાની॥
દાે. લતાભવન ત પ્રગટ ભે તેિહ અવસર દાેઉ ભાઇ।

િનકસે જનુ જુગ બમલ બધુ જલદ પટલ બલગાઇ॥ ૨૩૨॥
સાેભા સીવઁ સભુગ દાેઉ બીરા। નીલ પીત જલ ભ સર રા॥
માેરપંખ સર સાેહત નીકે। ગુચ્છ બીચ બચ કુસમુ કલી કે॥
ભાલ તલક શ્રમ બદુ સહુાઅે। શ્રવન સભુગ ભષૂન છ બ છાઅે॥
બકટ કુિટ કચ ઘૂઘરવારે। નવ સરાજે લાેચન રતનારે॥
ચા ચબુક ના સકા કપાેલા। હાસ બલાસ લેત મનુ માેલા॥
મખુછ બ કિહ ન ઇ માેિહ પાહી।ં ે બલાેિક બહુ કામ લ હી ં॥
ઉર મિન માલ કંબુ કલ ગીવા। કામ કલભ કર ભજુ બલસીવંા॥
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સમુન સમેત બામ કર દાનેા। સાવઁર કુઅઁર સખી સિુઠ લાનેા॥
દાે. કેહિર કિટ પટ પીત ધર સષુમા સીલ િનધાન।

દે ખ ભાનુકુલભષૂનિહ બસરા સ ખ હ અપાન॥ ૨૩૩॥
ધિર ધીરજુ અેક આ લ સયાની। સીતા સન બાેલી ગિહ પાની॥
બહુિર ગાૈિર કર યાન કરેહૂ। ભપૂિકસાેર દે ખ િકન લેહૂ॥
સકુ ચ સીયઁ તબ નયન ઉઘારે। સનમખુ દાેઉ રઘુ સઘ િનહારે॥
નખ સખ દે ખ રામ કૈ સાેભા। સુ મિર િપતા પનુ મનુ અ ત છાેભા॥
પરબસ સ ખ હ લખી જબ સીતા। ભયઉ ગહ સબ કહિહ સભીતા॥
પુિન આઉબ અેિહ બેિરઆઁ કાલી। અસ કિહ મન બહસી અેક આલી॥
ગૂઢ◌़ ગરા સિુન સય સકુચાની। ભયઉ બલંબુ માતુ ભય માની॥
ધિર બડ◌़િ◌ ધીર રામુ ઉર આન।ે િફિર અપનપઉ િપતુબસ ને॥
દાે. દેખન મસ ગ બહગ ત િફરઇ બહાેિર બહાેિર।

િનર ખ િનર ખ રઘુબીર છ બ બાઢ◌़ઇ પ્રી ત ન થાેિર॥ ૨૩૪॥
િન કિઠન સવચાપ બસરૂ ત। ચલી રા ખ ઉર સ્યામલ મૂર ત॥

પ્રભુ જબ ત નક ની। સખુ સનેહ સાેભા ગનુ ખાની॥
પરમ પ્રેમમય દુ મ સ ક હી। ચા ચત ભીતી ં લખ લી હી॥
ગઈ ભવાની ભવન બહાેર । બંિદ ચરન બાેલી કર ેર ॥
જય જય ગિરબરરાજ િકસાેર । જય મહેસ મખુ ચદં ચકાેર ॥
જય ગજ બદન ષડ◌़◌ાનન માતા। જગત જનિન દા મિન દુ ત ગાતા॥
નિહ તવઆિદ મ ય અવસાના। અ મત પ્રભાઉ બેદુ નિહ ના॥
ભવ ભવ બભવ પરાભવ કાિરિન। બ વ બમાેહિન વબસ બહાિરિન॥
દાે. પ તદેવતા સતુીય મહઁુ માતુ પ્રથમ તવ રેખ।

મિહમા અ મત ન સકિહ કિહ સહસ સારદા સષે॥ ૨૩૫॥

સવેત તાેિહ સલુભ ફલ ચાર । બરદાયની પુરાિર િપઆર ॥
દે બ પૂ જ પદ કમલ તુ હારે। સરુ નર મુિન સબ હાેિહ સખુારે॥
માેર મનાેરથુ નહુ નીક। બસહુ સદા ઉર પુર સબહી ક॥
ક હેઉઁ પ્રગટ ન કારન તેહી।ં અસ કિહ ચરન ગહે બૈદેહી ં॥
બનય પ્રેમ બસ ભઈ ભવાની। ખસી માલ મૂર ત મુસકુાની॥
સાદર સયઁ પ્રસાદુ સર ધરેઊ। બાેલી ગાૈિર હરષુ િહયઁ ભરેઊ॥
સનુુ સય સત્ય અસીસ હમાર । પૂ જિહ મન કામના તુ હાર ॥
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નારદ બચન સદા સુ ચ સાચા। સાે બ મ લિહ િહ મનુ રાચા॥
છં. મનુ િહ રાચેઉ મ લિહ સાે બ સહજ સુદંર સાઁવરાે।

ક ના િનધાન સુ ન સીલુ સનેહુ નત રાવરાે॥
અેિહ ભાઁ ત ગાૈિર અસીસ સિુન સય સિહત િહયઁ હરષી ં અલી।
તુલસી ભવાિનિહ પૂ જ પુિન પુિન મુિદત મન મંિદર ચલી॥

સાે. િન ગાૈિર અનુકૂલ સય િહય હરષુ ન ઇ કિહ।
મંજુલ મંગલ મૂલ બામ અંગ ફરકન લગે॥ ૨૩૬॥

હૃદયઁ સરાહત સીય લાનેાઈ। ગુર સમીપ ગવને દાેઉ ભાઈ॥
રામ કહા સબુ કાૈ સક પાહી।ં સરલ સભુાઉ છુઅત છલ નાહી ં॥
સમુન પાઇ મુિન પૂ ક હી। પુિન અસીસ દુહુ ભાઇ હ દ હી॥
સફુલ મનાેરથ હાેહઁુ તુ હારે। રામુ લખનુ સિુન ભઅે સખુારે॥
કિર ભાજેનુ મુિનબર બગ્યાની। લગે કહન કછુ કથા પુરાની॥
બગત િદવસુ ગુ આયસુ પાઈ। સં યા કરન ચલે દાેઉ ભાઈ॥
પ્રાચી િદ સ સ સ ઉયઉ સહુાવા। સય મખુ સિરસ દે ખ સખુુ પાવા॥
બહુિર બચા ક હ મન માહી।ં સીય બદન સમ િહમકર નાહી ં॥
દાે. જનમુ સધુ પુિન બંધુ બષુ િદન મલીન સકલંક।

સય મખુ સમતા પાવ િક મ ચદું બાપુરાે રંક॥ ૨૩૭॥
ઘટઇ બઢ◌़ઇ બરહિન દુખદાઈ। ગ્રસઇ રાહુ િનજ સિંધિહ પાઈ॥
કાેક સકપ્રદ પંકજ દ્રાેહી। અવગનુ બહુત ચદં્રમા તાેહી॥
બૈદેહી મખુ પટતર દ હે। હાેઇ દાષે બડ◌़ અનુ ચત ક હે॥
સય મખુ છ બ બધુ બ્યાજ બખાની। ગુ પિહ ચલે િનસા બડ◌़િ◌ ની॥
કિર મુિન ચરન સરાજે પ્રનામા।આયસુ પાઇ ક હ બશ્રામા॥
બગત િનસા રઘનુાયક ગે। બંધુ બલાેિક કહન અસ લાગે॥
ઉદઉ અ ન અવલાેકહુ તાતા। પંકજ કાેક લાેક સખુદાતા॥
બાેલે લખનુ ેિર જુગ પાની। પ્રભુ પ્રભાઉ સચૂક દુ બાની॥
દાે. અ નાેદયઁ સકુચે કુમુદ ઉડગન ે ત મલીન।

જ મ તુ હાર આગમન સિુન ભઅે પ ત બલહીન॥ ૨૩૮॥
પ સબ નખત કરિહ ઉ જઆર । ટાિર ન સકિહ ચાપ તમ ભાર ॥
કમલ કાેક મધુકર ખગ નાના। હરષે સકલ િનસા અવસાના॥
અૈસિેહ પ્રભુ સબ ભગત તુ હારે। હાેઇહિહ ટૂટ ધનષુ સખુારે॥
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ઉયઉ ભાનુ બનુ શ્રમ તમ નાસા। દુરે નખત જગ તજુે પ્રકાસા॥
ર બ િનજ ઉદય બ્યાજ રઘુરાયા। પ્રભુ પ્રતાપુ સબ પ હ િદખાયા॥
તવ ભજુ બલ મિહમા ઉદઘાટ । પ્રગટ ધનુ બઘટન પિરપાટ ॥
બંધુ બચન સિુન પ્રભુ મુસકુાન।ે હાેઇ સુ ચ સહજ પનુીત નહાને॥
િનત્યિક્રયા કિર ગુ પિહ આઅે। ચરન સરાજે સભુગ સર નાઅે॥
સતાનંદુ તબ જનક બાેલાઅે। કાૈ સક મુિન પિહ તુરત પઠાઅે॥
જનક બનય ત હઆઇ સનુાઈ। હરષે બાે લ લઅે દાેઉ ભાઈ॥
દાે. સતાનંદ�અ બંિદ પ્રભુ બૈઠે ગુર પિહ ઇ।

ચલહુ તાત મુિન કહેઉ તબ પઠવા જનક બાેલાઇ॥ ૨૩૯॥
સીય વયંબ દે ખઅ ઈ। ઈસુ કાિહ ધા દેઇ બડ◌़◌ાઈ॥
લખન કહા જસ ભાજનુ સાેઈ। નાથ કૃપા તવ પર હાેઈ॥
હરષે મુિન સબ સિુન બર બાની। દ હ અસીસ સબિહ સખુુ માની॥
પુિન મુિન દં સમેત કૃપાલા। દેખન ચલે ધનષુમખ સાલા॥
રંગભૂ મ આઅે દાેઉ ભાઈ। અ સ સિુધ સબ પુરબા સહ પાઈ॥
ચલે સકલ ગ્ હ કાજ બસાર । બાલ જુબાન જરઠ નર નાર ॥
દેખી જનક ભીર ભૈ ભાર । સુ ચ સવેક સબ લઅે હઁકાર ॥
તુરત સકલ લાેગ હ પિહ હૂ।આસન ઉ ચત દેહૂ સબ કાહૂ॥
દાે. કિહ દુ બચન બનીત ત હ બૈઠારે નર નાિર।

ઉત્તમ મ યમ નીચ લઘુ િનજ િનજ થલ અનુહાિર॥ ૨૪૦॥
રાજકુઅઁર તેિહ અવસરઆઅે। મનહઁુ મનાેહરતા તન છાઅે॥
ગનુ સાગર નાગર બર બીરા। સુદંર સ્યામલ ગાૈર સર રા॥
રાજ સમાજ બરાજત રે। ઉડગન મહઁુ જનુ જુગ બધુ પૂરે॥
જ હ ક રહી ભાવના જૈસી। પ્રભુ મૂર ત ત હ દેખી તૈસી॥
દેખિહ પ મહા રનધીરા। મનહઁુ બીર રસુ ધર સર રા॥
ડરે કુિટલ પ પ્રભુિહ િનહાર । મનહઁુ ભયાનક મૂર ત ભાર ॥
રહે અસરુ છલ છાેિનપ બેષા। ત હ પ્રભુ પ્રગટ કાલસમ દેખા॥
પુરબા સહ દેખે દાેઉ ભાઈ। નરભષૂન લાેચન સખુદાઈ॥
દાે. નાિર બલાેકિહ હર ષ િહયઁ િનજ િનજ ચ અનુ પ।

જનુ સાેહત સગાર ધિર મૂર ત પરમ અનપૂ॥ ૨૪૧॥
બદુષ હ પ્રભુ બરાટમય દ સા। બહુ મખુ કર પગ લાેચન સીસા॥
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જનક ત અવલાેકિહ કૈસ। સજન સગે પ્રય લાગિહ જૈસ॥
સિહત બદેહ બલાેકિહ રાની। સસુ સમ પ્રી ત ન ત બખાની॥
ે ગ હ પરમ ત વમય ભાસા। સાંત સદુ્ધ સમ સહજ પ્રકાસા॥

હિરભગત હ દેખે દાેઉ ભ્રાતા। ઇષ્ટદેવ ઇવ સબ સખુ દાતા॥
રામિહ ચતવ ભાયઁ જેિહ સીયા। સાે સનેહુ સખુુ નિહ કથનીયા॥
ઉર અનુભવ ત ન કિહ સક સાેઊ। કવન પ્રકાર કહૈ ક બ કાેઊ॥
અેિહ બિધ રહા િહ જસ ભાઊ। તેિહ તસ દેખેઉ કાેસલરાઊ॥
દાે. રાજત રાજ સમાજ મહઁુ કાેસલરાજ િકસાેર।
સુદંર સ્યામલ ગાૈર તન બ વ બલાેચન ચાેર॥ ૨૪૨॥
સહજ મનાેહર મૂર ત દાેઊ। કાેિટ કામ ઉપમા લઘુ સાેઊ॥
સરદ ચદં િનદક મખુ નીકે। નીરજ નયન ભાવતે કે॥
ચતવત ચા માર મનુ હરની। ભાવ ત હૃદય ત નહી ં બરની॥
કલ કપાેલ શ્રુ ત કંુડલ લાેલા। ચબુક અધર સુદંર દુ બાેલા॥
કુમુદબંધુ કર િનદક હાઁસા। કુટ બકટ મનાેહર નાસા॥
ભાલ બસાલ તલક ઝલકાહી।ં કચ બલાેિક અ લ અવ લ લ હી ં॥
પીત ચાૈતની ં સર હ સહુાઈ। કુસમુ કલી ં બચ બીચ બનાઈં॥
રેખ ચર કંબુ કલ ગીવાઁ। જનુ િત્રભવુન સષુમા ક સીવાઁ॥
દાે. કંુજર મિન કંઠા ક લત ઉર હ તુલ સકા માલ।

ષભ કંધ કેહિર ઠવિન બલ િનિધ બાહુ બસાલ॥ ૨૪૩॥
કિટ તનૂીર પીત પટ બાઁધે। કર સર ધનષુ બામ બર કાઁધે॥
પીત જગ્ય ઉપબીત સહુાઅે। નખ સખ મંજુ મહાછ બ છાઅે॥
દે ખ લાેગ સબ ભઅે સખુારે। અેકટક લાેચન ચલત ન તારે॥
હરષે જનકુ દે ખ દાેઉ ભાઈ। મુિન પદ કમલ ગહે તબ ઈ॥
કિર બનતી િનજ કથા સનુાઈ। રંગ અવિન સબ મુિનિહ દેખાઈ॥
જહઁ જહઁ િહ કુઅઁર બર દાેઊ। તહઁ તહઁ ચિકત ચતવ સબુ કાેઊ॥
િનજ િનજ ખ રામિહ સબુ દેખા। કાેઉ ન ન કછુ મરમુ બસષેા॥
ભ લ રચના મુિન પ સન કહેઊ। રા ઁ મુિદત મહાસખુ લહેઊ॥
દાે. સબ મંચ હ તે મંચુ અેક સુદંર બસદ બસાલ।

મુિન સમેત દાેઉ બંધુ તહઁ બૈઠારે મિહપાલ॥ ૨૪૪॥
પ્રભુિહ દે ખ સબ પ િહયઁ હારે। જનુ રાકેસ ઉદય ભઅ તારે॥
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અ સ પ્રતી ત સબ કે મન માહી।ં રામ ચાપ તાેરબ સક નાહી ં॥
બનુ ભંજેહઁુ ભવ ધનષુુ બસાલા। મે લિહ સીય રામ ઉર માલા॥
અસ બચાિર ગવનહુ ઘર ભાઈ। જસુ પ્રતાપુ બલુ તજુે ગવાઁઈ॥
બહસે અપર ભપૂ સિુન બાની। જે અ બબેક અંધ અ ભમાની॥
તાેરેહઁુ ધનષુુ બ્યાહુ અવગાહા। બનુ તાેર કાે કુઅઁિર બઆહા॥
અેક બાર કાલઉ િકન હાેઊ। સય િહત સમર જતબ હમ સાેઊ॥
યહ સિુન અવર મિહપ મુસકાન।ે ધરમસીલ હિરભગત સયાને॥
સાે. સીય બઆહ બ રામ ગરબ દૂિર કિર પ હ કે॥

ત કાે સક સગં્રામ દસરથ કે રન બાઁકુરે॥ ૨૪૫॥
બ્યથર્ મરહુ જિન ગાલ બ ઈ। મન માેદક હ િક ભખૂ બુતાઈ॥
સખ હમાિર સિુન પરમ પનુીતા। જગદંબા નહુ જયઁ સીતા॥
જગત િપતા રઘપુ તિહ બચાર । ભિર લાેચન છ બ લેહુ િનહાર ॥
સુદંર સખુદ સકલ ગનુ રાસી। અે દાેઉ બંધુ સભંુ ઉર બાસી॥
સધુા સમુદ્ર સમીપ બહાઈ। ગજલુ િનર ખ મરહુ કત ધાઈ॥
કરહુ ઇ કહઁુ ેઈ ભાવા। હમ તાૈ આજુ જનમ ફલુ પાવા॥
અસ કિહ ભલે ભપૂ અનુરાગે। પ અનપૂ બલાેકન લાગે॥
દેખિહ સરુ નભ ચઢ◌़◌ે બમાના। બરષિહ સમુન કરિહ કલ ગાના॥
દાે. િન સઅુવસ સીય તબ પઠઈ જનક બાેલાઈ।

ચતુર સખીં સુદંર સકલ સાદર ચલી ં લવાઈં॥ ૨૪૬॥
સય સાેભા નિહ ઇ બખાની। જગદં બકા પ ગનુ ખાની॥
ઉપમા સકલ માેિહ લઘુ લાગી।ં પ્રાકૃત નાિર અંગ અનુરાગી ં॥
સય બરિનઅ તેઇ ઉપમા દેઈ। કુક બ કહાઇ અજસુ કાે લેઈ॥
ૈ પટતિરઅ તીય સમ સીયા। જગ અ સ જુબ ત કહાઁ કમનીયા॥
ગરા મખુર તન અરધ ભવાની। ર ત અ ત દુ ખત અતનુ પ ત ની॥
બષ બા ની બંધુ પ્રય જેહી। કિહઅ રમાસમ િક મ બૈદેહી॥
ૈ છ બ સધુા પયાેિનિધ હાેઈ। પરમ પમય કચ્છપ સાેઈ॥

સાેભા રજુ મંદ સગા । મથૈ પાિન પંકજ િનજ મા ॥
દાે. અેિહ બિધ ઉપજૈ લ ચ્છ જબ સુદંરતા સખુ મૂલ।

તદિપ સકાેચ સમેત ક બ કહિહ સીય સમતૂલ॥ ૨૪૭॥
ચ લ સગં લૈ સખીં સયાની। ગાવત ગીત મનાેહર બાની॥
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સાેહ નવલ તનુ સુદંર સાર । જગત જનિન અતુ લત છ બ ભાર ॥
ભષૂન સકલ સદેુસ સહુાઅે। અંગ અંગ ર ચ સ ખ હ બનાઅે॥
રંગભૂ મ જબ સય પગુ ધાર । દે ખ પ માેહે નર નાર ॥
હર ષ સરુ હ દંુદુભી ં બ ઈ। બર ષ પ્રસનૂ અપછરા ગાઈ॥
પાિન સરાજે સાેહ જયમાલા। અવચટ ચતઅે સકલ ભુઆલા॥
સીય ચિકત ચત રામિહ ચાહા। ભઅે માેહબસ સબ નરનાહા॥
મુિન સમીપ દેખે દાેઉ ભાઈ। લગે લલિક લાેચન િનિધ પાઈ॥
દાે. ગુરજન લાજ સમાજુ બડ◌़ દે ખ સીય સકુચાિન॥

લા ગ બલાેકન સ ખ હ તન રઘુબીરિહ ઉર આિન॥ ૨૪૮॥
રામ પુ અ સય છ બ દેખ। નર નાિર હ પિરહર ં િનમષે॥
સાેચિહ સકલ કહત સકુચાહી।ં બિધ સન બનય કરિહ મન માહી ં॥
હ બિધ બે ગ જનક જડ◌़તાઈ। મ ત હમાિર અ સ દેિહ સહુાઈ॥
બનુ બચાર પનુ ત જ નરનાહુ। સીય રામ કર કરૈ બબાહૂ॥
જગ ભલ કહિહ ભાવ સબ કાહૂ। હઠ ક હે અંતહઁુ ઉર દાહૂ॥
અેિહ લાલસાઁ મગન સબ લાેગૂ। બ સાઁવરાે નક ેગૂ॥
તબ બંદ જન જનક બાૈલાઅે। બિરદાવલી કહત ચ લઆઅે॥
કહ પ ઇ કહહુ પન માેરા। ચલે ભાટ િહયઁ હરષુ ન થાેરા॥
દાે. બાેલે બંદ બચન બર સનુહુ સકલ મિહપાલ।

પન બદેહ કર કહિહ હમ ભુ ઉઠાઇ બસાલ॥ ૨૪૯॥
પ ભજુબલ બધુ સવધનુ રાહૂ। ગ અ કઠાેર બિદત સબ કાહૂ॥
રાવનુ બાનુ મહાભટ ભારે। દે ખ સરાસન ગવઁિહ સધારે॥
સાેઇ પુરાિર કાેદંડુ કઠાેરા। રાજ સમાજઆજુ ેઇ તાેરા॥
િત્રભવુન જય સમેત બૈદેહી॥ બનિહ બચાર બરઇ હિઠ તેહી॥
સિુન પન સકલ ભપૂ અ ભલાષે। ભટમાની અ તસય મન માખે॥
પિરકર બાઁિધ ઉઠે અકુલાઈ। ચલે ઇષ્ટદેવ હ સર નાઈ॥
તમિક તાિક તિક સવધનુ ધરહી।ં ઉઠઇ ન કાેિટ ભાઁ ત બલુ કરહી ં॥
જ હ કે કછુ બચા મન માહી।ં ચાપ સમીપ મહીપ ન હી ં॥
દાે. તમિક ધરિહ ધનુ મૂઢ◌़ પ ઉઠઇ ન ચલિહ લ ઇ।
મનહઁુ પાઇ ભટ બાહુબલુ અિધકુ અિધકુ ગ આઇ॥ ૨૫૦॥

ભપૂ સહસ દસ અેકિહ બારા। લગે ઉઠાવન ટરઇ ન ટારા॥
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ડગઇ ન સભંુ સરાસન કૈસ। કામી બચન સતી મનુ જૈસ॥
સબ પ ભઅે ેગુ ઉપહાસી। જૈસ બનુ બરાગ સં યાસી॥
ક ર ત બજય બીરતા ભાર । ચલે ચાપ કર બરબસ હાર ॥
શ્રીહત ભઅે હાિર િહયઁ રા । બૈઠે િનજ િનજ ઇ સમા ॥
પ હ બલાેિક જનકુ અકુલાને। બાેલે બચન રાષે જનુ સાને॥
દ પ દ પ કે ભપૂ ત નાના।આઅે સિુન હમ ે પનુ ઠાના॥
દેવ દનજુ ધિર મનજુ સર રા। બપુલ બીર આઅે રનધીરા॥
દાે. કુઅઁિર મનાેહર બજય બડ◌़િ◌ ક ર ત અ ત કમનીય।

પાવિનહાર બરં ચ જનુ રચેઉ ન ધનુ દમનીય॥ ૨૫૧॥
કહહુ કાિહ યહુ લાભુ ન ભાવા। કાહઁુ ન સકંર ચાપ ચઢ◌़◌ાવા॥
રહઉ ચઢ◌़◌ાઉબ તાેરબ ભાઈ। તલુ ભિર ભૂ મ ન સકે છડ◌़◌ાઈ॥
અબ જિન કાેઉ માખૈ ભટ માની। બીર બહીન મહી મ ની॥
તજહુ આસ િનજ િનજ ગ્ હ હૂ। લખા ન બિધ બૈદેિહ બબાહૂ॥
સકૃુત ઇ પનુ પિરહરઊઁ। કુઅઁિર કુઆિર રહઉ કા કરઊઁ॥
ે જનતેઉઁ બનુ ભટ ભુ બ ભાઈ। તાૈ પનુ કિર હાેતેઉઁ ન હઁસાઈ॥

જનક બચન સિુન સબ નર નાર । દે ખ નિકિહ ભઅે દુખાર ॥
માખે લખનુ કુિટલ ભઇઁ ભાહ। રદપટ ફરકત નયન િરસાહ॥
દાે. કિહ ન સકત રઘુબીર ડર લગે બચન જનુ બાન।

નાઇ રામ પદ કમલ સ બાેલે ગરા પ્રમાન॥ ૨૫૨॥
રઘુબં સહ મહઁુ જહઁ કાેઉ હાેઈ। તેિહ સમાજ અસ કહઇ ન કાેઈ॥
કહી જનક જ સ અનુ ચત બાની। બદ્યમાન રઘુકુલ મિન ની॥
સનુહુ ભાનુકુલ પંકજ ભાન।ૂ કહઉઁ સભુાઉ ન કછુ અ ભમાનૂ॥
ૈ તુ હાિર અનુસાસન પાવા। કંદુક ઇવ બ્રહ્માંડ ઉઠાવા॥

કાચે ઘટ જ મ ડારા ફાેર । સકઉઁ મે મૂલક જ મ તાેર ॥
તવ પ્રતાપ મિહમા ભગવાના। કાે બાપુરાે િપનાક પુરાના॥
નાથ િન અસઆયસુ હાેઊ। કાૈતુકુ કરા બલાેિકઅ સાેઊ॥
કમલ નાલ જ મ ચાફ ચઢ◌़◌ાવા। જેન સત પ્રમાન લૈ ધાવા॥
દાે. તાેરા છત્રક દંડ જ મ તવ પ્રતાપ બલ નાથ।

ન કરા પ્રભુ પદ સપથ કર ન ધરા ધનુ ભાથ॥ ૨૫૩॥
લખન સકાપે બચન જે બાેલે। ડગમગાિન મિહ િદગ્ગજ ડાેલે॥
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સકલ લાેક સબ ભપૂ ડરેાન।ે સય િહયઁ હરષુ જનકુ સકુચાને॥
ગુર રઘપુ ત સબ મુિન મન માહી।ં મુિદત ભઅે પુિન પુિન પુલકાહી ં॥
સયનિહ રઘપુ ત લખનુ નવેારે। પ્રેમ સમેત િનકટ બૈઠારે॥
બ વા મત્ર સમય સભુ ની। બાેલે અ ત સનેહમય બાની॥
ઉઠહુ રામ ભજંહુ ભવચાપા। મેટહુ તાત જનક પિરતાપા॥
સિુન ગુ બચન ચરન સ નાવા। હરષુ બષાદુ ન કછુ ઉર આવા॥
ઠાઢ◌़◌ે ભઅે ઉિઠ સહજ સભુાઅ। ઠવિન જુબા ગરાજુ લ અ॥
દાે. ઉિદત ઉદય ગિર મંચ પર રઘુબર બાલપતંગ।

બકસે સતં સરાજે સબ હરષે લાેચન ગં॥ ૨૫૪॥
પ હ કેિર આસા િન સ નાસી। બચન નખત અવલી ન પ્રકાસી॥
માની મિહપ કુમુદ સકુચાન।ે કપટ ભપૂ ઉલૂક લુકાને॥
ભઅે બસાેક કાેક મુિન દેવા। બિરસિહ સમુન જનાવિહ સવેા॥
ગુર પદ બંિદ સિહત અનુરાગા। રામ મુિન હ સનઆયસુ માગા॥
સહજિહ ચલે સકલ જગ વામી। મત્ત મંજુ બર કંુજર ગામી॥
ચલત રામ સબ પુર નર નાર । પુલક પૂિર તન ભઅે સખુાર ॥
બંિદ િપતર સરુ સકૃુત સઁભારે। કછુ પુ ય પ્રભાઉ હમારે॥
તાૈ સવધનુ નાલ ક નાઈં। તાેરહઁુ રામ ગનેસ ગાેસાઈં॥
દાે. રામિહ પ્રેમ સમેત લ ખ સ ખ હ સમીપ બાેલાઇ।

સીતા માતુ સનેહ બસ બચન કહઇ બલખાઇ॥ ૨૫૫॥
સ ખ સબ કાૈતુક દેખિનહારે। જેઠ કહાવત િહતૂ હમારે॥
કાેઉ ન બુઝાઇ કહઇ ગુર પાહી।ં અે બાલક અ સ હઠ ભ લ નાહી ં॥
રાવન બાન છુઆ નિહ ચાપા। હારે સકલ ભપૂ કિર દાપા॥
સાે ધનુ રાજકુઅઁર કર દેહી।ં બાલ મરાલ િક મંદર લેહી ં॥
ભપૂ સયાનપ સકલ સરાની। સ ખ બિધ ગ ત કછુ ત ન ની॥
બાેલી ચતુર સખી દુ બાની। તજેવંત લઘુ ગિનઅ ન રાની॥
કહઁ કંુભજ કહઁ સધુ અપારા। સાષેેઉ સજુસુ સકલ સસંારા॥
ર બ મંડલ દેખત લઘુ લાગા। ઉદયઁ તાસુ તભવુન તમ ભાગા॥
દાે. મંત્ર પરમ લઘુ સુ બસ બિધ હિર હર સરુ સબર્।

મહામત્ત ગજરાજ કહઁુ બસ કર અંકુસ ખબર્॥ ૨૫૬॥
કામ કુસમુ ધનુ સાયક લી હે। સકલ ભવુન અપને બસ ક હે॥
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દે બ ત જઅ સસંઉ અસ ની। ભજંબ ધનષુ રામુ સનુુ રાની॥
સખી બચન સિુન ભૈ પરતીતી। મટા બષાદુ બઢ◌़◌ી અ ત પ્રીતી॥
તબ રામિહ બલાેિક બૈદેહી। સભય હૃદયઁ બનવ ત જેિહ તેહી॥
મનહી ં મન મનાવ અકુલાની। હાેહુ પ્રસન્ન મહેસ ભવાની॥
કરહુ સફલઆપિન સવેકાઈ। કિર િહતુ હરહુ ચાપ ગ આઈ॥
ગનનાયક બરદાયક દેવા।આજુ લગ ક હઉઁ તુઅ સવેા॥
બાર બાર બનતી સિુન માેર । કરહુ ચાપ ગુ તા અ ત થાેર ॥
દાે. દે ખ દે ખ રઘુબીર તન સરુ મનાવ ધિર ધીર॥

ભરે બલાેચન પ્રેમ જલ પુલકાવલી સર ર॥ ૨૫૭॥
નીક િનર ખ નયન ભિર સાેભા। િપતુ પનુ સુ મિર બહુિર મનુ છાેભા॥
અહહ તાત દા િન હઠ ઠાની। સમુઝત નિહ કછુ લાભુ ન હાની॥
સ ચવ સભય સખ દેઇ ન કાેઈ। બુધ સમાજ બડ◌़ અનુ ચત હાેઈ॥
કહઁ ધનુ કુ લસહુ ચાિહ કઠાેરા। કહઁ સ્યામલ દુગાત િકસાેરા॥
બિધ કેિહ ભાઁ ત ધરા ઉર ધીરા। સરસ સમુન કન બેિધઅ હીરા॥
સકલ સભા કૈ મ ત ભૈ ભાેર । અબ માેિહ સભંુચાપ ગ ત તાેર ॥
િનજ જડ◌़તા લાેગ હ પર ડાર । હાેિહ હ અ રઘપુ તિહ િનહાર ॥
અ ત પિરતાપ સીય મન માહી। લવ િનમષે જુગ સબ સય હી ં॥
દાે. પ્રભુિહ ચતઇ પુિન ચતવ મિહ રાજત લાેચન લાેલ।

ખેલત મન સજ મીન જુગ જનુ બધુ મંડલ ડાેલ॥ ૨૫૮॥
ગરા અ લિન મખુ પંકજ રાેક । પ્રગટ ન લાજ િનસા અવલાેક ॥
લાેચન જલુ રહ લાેચન કાનેા। જૈસે પરમ કૃપન કર સાનેા॥
સકુચી બ્યાકુલતા બડ◌़િ◌ ની। ધિર ધીરજુ પ્રતી ત ઉર આની॥
તન મન બચન માેર પનુ સાચા। રઘપુ ત પદ સરાજે ચતુ રાચા॥
તાૈ ભગવાનુ સકલ ઉર બાસી। કિરિહ માેિહ રઘુબર કૈ દાસી॥
જેિહ ક જેિહ પર સત્ય સનેહૂ। સાે તેિહ મલઇ ન કછુ સહેંહૂ॥
પ્રભુ તન ચતઇ પ્રેમ તન ઠાના। કૃપાિનધાન રામ સબુ ના॥
સયિહ બલાેિક તકેઉ ધનુ કૈસ।ે ચતવ ગ લઘુ બ્યાલિહ જૈસે॥
દાે. લખન લખેઉ રઘુબંસમિન તાકેઉ હર કાેદંડુ।

પુલિક ગાત બાેલે બચન ચરન ચાિપ બ્રહ્માંડુ॥ ૨૫૯॥
િદસકંુજરહુ કમઠ અિહ કાેલા। ધરહુ ધરિન ધિર ધીર ન ડાેલા॥
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રામુ ચહિહ સકંર ધનુ તાેરા। હાેહુ સજગ સિુન આયસુ માેરા॥
ચાપ સપીપ રામુ જબઆઅે। નર નાિર હ સરુ સકૃુત મનાઅે॥
સબ કર સસંઉ અ અગ્યાનૂ। મંદ મહીપ હ કર અ ભમાનૂ॥
ગપુ ત કેિર ગરબ ગ આઈ। સરુ મુિનબર હ કેિર કદરાઈ॥
સય કર સાેચુ જનક પ છતાવા। રાિન હ કર દા ન દુખ દાવા॥
સભંુચાપ બડ બાેિહતુ પાઈ। ચઢે ઇ સબ સગંુ બનાઈ॥
રામ બાહુબલ સધુ અપા । ચહત પા નિહ કાેઉ કડ◌़હા ॥
દાે. રામ બલાેકે લાેગ સબ ચત્ર લખે સે દે ખ।

ચતઈ સીય કૃપાયતન ની બકલ બસે ષ॥ ૨૬૦॥
દેખી બપુલ બકલ બૈદેહી। િન મષ બહાત કલપ સમ તેહી॥
ષત બાિર બનુ ે તનુ ત્યાગા। મુઅ કરઇ કા સધુા તડ◌़◌ાગા॥

કા બરષા સબ કૃષી સખુાન। સમય ચુક પુિન કા પ છતાન॥
અસ જયઁ િન નક દેખી। પ્રભુ પુલકે લ ખ પ્રી ત બસષેી॥
ગુરિહ પ્રનામુ મનિહ મન ક હા। અ ત લાઘવઁ ઉઠાઇ ધનુ લી હા॥
દમકેઉ દા મિન જ મ જબ લયઊ। પુિન નભ ધનુ મંડલ સમ ભયઊ॥
લેત ચઢ◌़◌ાવત ખચત ગાઢ◌़◌। કાહઁુ ન લખા દેખ સબુ ઠાઢ◌़◌॥
તેિહ છન રામ મ ય ધનુ તાેરા। ભરે ભવુન ધુિન ઘાેર કઠાેરા॥
છં. ભરે ભવુન ઘાેર કઠાેર રવ ર બ બા જ ત જ મારગુ ચલે।

ચક્કરિહ િદગ્ગજ ડાેલ મિહ અિહ કાેલ કૂ મ કલમલે॥
સરુ અસરુ મુિન કર કાન દ હ સકલ બકલ બચારહી।ં
કાેદંડ ખંડઉે રામ તુલસી જય ત બચન ઉચારહી॥

સાે. સકંર ચાપુ જહાજુ સાગ રઘુબર બાહુબલુ।
બૂડ◌़ સાે સકલ સમાજુ ચઢ◌़◌ા ે પ્રથમિહ માેહ બસ॥ ૨૬૧॥

પ્રભુ દાેઉ ચાપખંડ મિહ ડારે। દે ખ લાેગ સબ ભઅે સખુારે॥
કાે સક પ પયાેિનિધ પાવન। પ્રેમ બાિર અવગાહુ સહુાવન॥
રામ પ રાકેસુ િનહાર । બઢ◌़ત બી ચ પુલકાવ લ ભાર ॥
બાજે નભ ગહગહે િનસાના। દેવબધૂ નાચિહ કિર ગાના॥
બ્રહ્માિદક સરુ સદ્ધ મનુીસા। પ્રભુિહ પ્રસસંિહ દેિહ અસીસા॥
બિરસિહ સમુન રંગ બહુ માલા। ગાવિહ િકનર ગીત રસાલા॥
રહી ભવુન ભિર જય જય બાની। ધનષુભંગ ધુિન ત ન ની॥
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મુિદત કહિહ જહઁ તહઁ નર નાર । ભજેંઉ રામ સભંુધનુ ભાર ॥
દાે. બંદ માગધ સતૂગન બ દ બદિહ મ તધીર।

કરિહ િનછાવિર લાેગ સબ હય ગય ધન મિન ચીર॥ ૨૬૨॥
ઝાઁ ઝ દંગ સખં સહનાઈ। ભેિર ઢાેલ દંુદુભી સહુાઈ॥
બાજિહ બહુ બાજને સહુાઅે। જહઁ તહઁ જુબ ત હ મંગલ ગાઅે॥
સ ખ હ સિહત હરષી અ ત રાની। સખૂત ધાન પરા જનુ પાની॥
જનક લહેઉ સખુુ સાેચુ બહાઈ। પૈરત થક થાહ જનુ પાઈ॥
શ્રીહત ભઅે ભપૂ ધનુ ટૂટે। જૈસ િદવસ દ પ છ બ છૂટે॥
સીય સખુિહ બરિનઅ કેિહ ભાઁતી। જનુ ચાતક પાઇ જલુ વાતી॥
રામિહ લખનુ બલાેકત કૈસ। સ સિહ ચકાેર િકસાેરકુ જૈસ॥
સતાનંદ તબઆયસુ દ હા। સીતાઁ ગમનુ રામ પિહ ક હા॥
દાે. સગં સખીં સદંુર ચતુર ગાવિહ મંગલચાર।

ગવની બાલ મરાલ ગ ત સષુમા અંગ અપાર॥ ૨૬૩॥
સ ખ હ મ ય સય સાેહ ત કૈસ।ે છ બગન મ ય મહાછ બ જૈસ॥
કર સરાજે જયમાલ સહુાઈ। બ વ બજય સાેભા જેિહ છાઈ॥
તન સકાેચુ મન પરમ ઉછાહૂ। ગૂઢ◌़ પ્રેમુ લ ખ પરઇ ન કાહૂ॥
ઇ સમીપ રામ છ બ દેખી। રિહ જનુ કઁુઅિર ચત્ર અવરેખી॥

ચતુર સખીં લ ખ કહા બુઝાઈ। પિહરાવહુ જયમાલ સહુાઈ॥
સનુત જુગલ કર માલ ઉઠાઈ। પ્રેમ બબસ પિહરાઇ ન ઈ॥
સાેહત જનુ જુગ જલજ સનાલા। સ સિહ સભીત દેત જયમાલા॥
ગાવિહ છ બ અવલાેિક સહેલી। સયઁ જયમાલ રામ ઉર મેલી॥
સાે. રઘુબર ઉર જયમાલ દે ખ દેવ બિરસિહ સમુન।

સકુચે સકલ ભુઆલ જનુ બલાેિક ર બ કુમુદગન॥ ૨૬૪॥
પુર અ બ્યાેમ બાજને બાજે। ખલ ભઅે મ લન સાધુ સબ રાજે॥
સરુ િકનર નર નાગ મનુીસા। જય જય જય કિહ દેિહ અસીસા॥
નાચિહ ગાવિહ બબુધ બધૂટ ।ં બાર બાર કુસમુાંજ લ છૂટ ં॥
જહઁ તહઁ બપ્ર બેદધુિન કરહી।ં બંદ બરદાવ લ ઉચ્ચરહી ં॥
મિહ પાતાલ નાક જસુ બ્યાપા। રામ બર સય ભજેંઉ ચાપા॥
કરિહ આરતી પુર નર નાર । દેિહ િનછાવિર બત્ત બસાર ॥
સાેહ ત સીય રામ કૈ ૈર । છ બ સગા મનહઁુ અેક ઠાેર ॥
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સખીં કહિહ પ્રભપુદ ગહુ સીતા। કર ત ન ચરન પરસ અ ત ભીતા॥
દાે. ગાૈતમ તય ગ ત સરુ ત કિર નિહ પરસ ત પગ પાિન।

મન બહસે રઘુબંસમિન પ્રી ત અલાૈિકક િન॥ ૨૬૫॥
તબ સય દે ખ ભપૂ અ ભલાષે। કૂર કપૂત મૂઢ◌़ મન માખે॥
ઉિઠ ઉિઠ પિહિર સનાહ અભાગે। જહઁ તહઁ ગાલ બ વન લાગે॥
લેહુ છડ◌़◌ાઇ સીય કહ કાેઊ। ધિર બાઁધહુ પ બાલક દાેઊ॥
તાેર ધનષુુ ચાડ◌़ નિહ સરઈ। વત હમિહ કુઅઁિર કાે બરઈ॥
બદેહુ કછુ કરૈ સહાઈ। તહુ સમર સિહત દાેઉ ભાઈ॥

સાધુ ભપૂ બાેલે સિુન બાની। રાજસમાજિહ લાજ લ ની॥
બલુ પ્રતાપુ બીરતા બડ◌़◌ાઈ। નાક િપનાકિહ સગં સધાઈ॥
સાેઇ સરૂતા િક અબ કહઁુ પાઈ। અ સ બુિધ તાૈ બિધ મુહઁ મ સ લાઈ॥
દાે. દેખહુ રામિહ નયન ભિર ત જ ઇિરષા મદુ કાેહુ।

લખન રાષેુ પાવકુ પ્રબલ િન સલભ જિન હાેહુ॥ ૨૬૬॥
બૈનતેય બ લ જ મ ચહ કાગૂ। જ મ સસુ ચહૈ નાગ અિર ભાગૂ॥
જ મ ચહ કુસલ અકારન કાેહી। સબ સપંદા ચહૈ સવદ્રાેહી॥
લાેભી લાેલપુ કલ ક ર ત ચહઈ। અકલંકતા િક કામી લહઈ॥
હિર પદ બમખુ પરમ ગ ત ચાહા। તસ તુ હાર લાલચુ નરનાહા॥
કાેલાહલુ સિુન સીય સકાની। સખીં લવાઇ ગઈં જહઁ રાની॥
રામુ સભુાયઁ ચલે ગુ પાહી।ં સય સનેહુ બરનત મન માહી ં॥
રાિન હ સિહત સાેચબસ સીયા। અબ ધા બિધિહ કાહ કરનીયા॥
ભપૂ બચન સિુન ઇત ઉત તકહી।ં લખનુ રામ ડર બાે લ ન સકહી ં॥
દાે. અ ન નયન કુટ કુિટલ ચતવત પ હ સકાપે।

મનહઁુ મત્ત ગજગન િનર ખ સઘિકસાેરિહ ચાપે॥ ૨૬૭॥
ખરભ દે ખ બકલ પુર નાર ।ં સબ મ લ દેિહ મહીપ હ ગાર ં॥
તેિહ અવસર સિુન સવ ધનુ ભંગા।આયસુ ગુકુલ કમલ પતંગા॥
દે ખ મહીપ સકલ સકુચાન।ે બાજ ઝપટ જનુ લવા લુકાને॥
ગાૈિર સર ર ભૂ ત ભલ ભ્રા । ભાલ બસાલ િત્રપુંડ બરા ॥
સીસ જટા સ સબદનુ સહુાવા। િરસબસ કછુક અ ન હાેઇ આવા॥
કુટ કુિટલ નયન િરસ રાતે। સહજહઁુ ચતવત મનહઁુ િરસાતે॥
ષભ કંધ ઉર બાહુ બસાલા। ચા જનેઉ માલ ગછાલા॥
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કિટ મુિન બસન તનૂ દુઇ બાઁધ। ધનુ સર કર કુઠા કલ કાઁધ॥
દાે. સાંત બેષુ કરની કિઠન બરિન ન ઇ સ પ।

ધિર મુિનતનુ જનુ બીર રસુ આયઉ જહઁ સબ ભપૂ॥ ૨૬૮॥
દેખત ગપુ ત બેષુ કરાલા। ઉઠે સકલ ભય બકલ ભુઆલા॥
િપતુ સમેત કિહ કિહ િનજ નામા। લગે કરન સબ દંડ પ્રનામા॥
જેિહ સભુાયઁ ચતવિહ િહતુ ની। સાે નઇ જનુ આઇ ખુટાની॥
જનક બહાેિર આઇ સ નાવા। સીય બાેલાઇ પ્રનામુ કરાવા॥
આસષ દ હ સખીં હરષાની।ં િનજ સમાજ લૈ ગઈ સયાની ં॥
બ વા મત્રુ મલે પુિન આઈ। પદ સરાજે મેલે દાેઉ ભાઈ॥
રામુ લખનુ દસરથ કે ઢાેટા। દ હ અસીસ દે ખ ભલ ેટા॥
રામિહ ચતઇ રહે થિક લાેચન। પ અપાર માર મદ માેચન॥
દાે. બહુિર બલાેિક બદેહ સન કહહુ કાહ અ ત ભીર॥
પૂછત િન અ ન જ મ બ્યાપેઉ કાપેુ સર ર॥ ૨૬૯॥

સમાચાર કિહ જનક સનુાઅ।ે જેિહ કારન મહીપ સબઆઅે॥
સનુત બચન િફિર અનત િનહારે। દેખે ચાપખંડ મિહ ડારે॥
અ ત િરસ બાેલે બચન કઠાેરા। કહુ જડ◌़ જનક ધનષુ કૈ તાેરા॥
બે ગ દેખાઉ મૂઢ◌़ ન તઆજૂ। ઉલટઉઁ મિહ જહઁ લિહ તવ રાજૂ॥
અ ત ડ ઉત દેત પુ નાહી।ં કુિટલ ભપૂ હરષે મન માહી ં॥
સરુ મુિન નાગ નગર નર નાર ॥ સાેચિહ સકલ ત્રાસ ઉર ભાર ॥
મન પ છતા ત સીય મહતાર । બિધ અબ સઁવર બાત બગાર ॥
ગપુ ત કર સભુાઉ સિુન સીતા। અરધ િનમષે કલપ સમ બીતા॥
દાે. સભય બલાેકે લાેગ સબ િન નક ભી ।

હૃદયઁ ન હરષુ બષાદુ કછુ બાેલે શ્રીરઘુબી ॥ ૨૭૦॥
માસપારાયણ, નવાઁ િવશ્રામ

નાથ સભંુધનુ ભજંિનહારા। હાેઇિહ કેઉ અેક દાસ તુ હારા॥
આયસુ કાહ કિહઅ િકન માેહી। સિુન િરસાઇ બાેલે મુિન કાેહી॥
સવેકુ સાે ે કરૈ સવેકાઈ। અિર કરની કિર કિરઅ લરાઈ॥
સનુહુ રામ જેિહ સવધનુ તાેરા। સહસબાહુ સમ સાે િરપુ માેરા॥
સાે બલગાઉ બહાઇ સમા । ન ત મારે જૈહિહ સબ રા ॥
સિુન મુિન બચન લખન મુસકુાન।ે બાેલે પરસધુરિહ અપમાને॥
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બહુ ધનુહી ં તાેર ં લિરકાઈં। કબહઁુ ન અ સ િરસ ક હ ગાેસાઈં॥
અેિહ ધનુ પર મમતા કેિહ હેતૂ। સિુન િરસાઇ કહ ગુકુલકેતૂ॥
દાે. રે પ બાલક કાલબસ બાેલત તાેિહ ન સઁમાર॥

ધનુહી સમ તપુરાિર ધનુ બિદત સકલ સસંાર॥ ૨૭૧॥
લખન કહા હઁ સ હમર ના। સનુહુ દેવ સબ ધનષુ સમાના॥
કા છ ત લાભુ જૂન ધનુ તાૈર। દેખા રામ નયન કે ભાેર॥
છુઅત ટૂટ રઘપુ તહુ ન દાેસ।ૂ મુિન બનુ કાજ કિરઅ કત રાેસૂ ।
બાેલે ચતઇ પરસુ ક આેરા। રે સઠ સનુેિહ સભુાઉ ન માેરા॥
બાલકુ બાે લ બધઉઁ નિહ તાેહી। કેવલ મુિન જડ◌़ નિહ માેહી॥
બાલ બ્રહ્મચાર અ ત કાેહી। બ વ બિદત છિત્રયકુલ દ્રાેહી॥
ભજુબલ ભૂ મ ભપૂ બનુ ક હી। બપુલ બાર મિહદેવ હ દ હી॥
સહસબાહુ ભજુ છેદિનહારા। પરસુ બલાેકુ મહીપકુમારા॥
દાે. માતુ િપતિહ જિન સાેચબસ કર સ મહીસિકસાેર।

ગભર્ હ કે અભર્ક દલન પરસુ માેર અ ત ઘાેર॥ ૨૭૨॥
બહ સ લખનુ બાેલે દુ બાની। અહાે મનુીસુ મહા ભટમાની॥
પુિન પુિન માેિહ દેખાવ કુઠા । ચહત ઉડ◌़◌ાવન ફઁૂિક પહા ॥
ઇહાઁ કુ હડ◌़બ તયા કાેઉ નાહી।ં જે તરજની દે ખ મિર હી ં॥
દે ખ કુઠા સરાસન બાના। મ કછુ કહા સિહત અ ભમાના॥
ગુસતુ સમુ ઝ જનેઉ બલાેક । ે કછુ કહહુ સહઉઁ િરસ રાેક ॥
સરુ મિહસરુ હિરજન અ ગાઈ। હમર કુલ ઇ હ પર ન સરુાઈ॥
બધ પાપુ અપક ર ત હાર। મારતહઁૂ પા પિરઅ તુ હાર॥
કાેિટ કુ લસ સમ બચનુ તુ હારા। બ્યથર્ ધરહુ ધનુ બાન કુઠારા॥
દાે. ે બલાેિક અનુ ચત કહેઉઁ છમહુ મહામુિન ધીર।

સિુન સરાષે ગુબંસમિન બાેલે ગરા ગભીર॥ ૨૭૩॥
કાૈ સક સનુહુ મંદ યહુ બાલકુ। કુિટલ કાલબસ િનજ કુલ ઘાલકુ॥
ભાનુ બંસ રાકેસ કલંકૂ। િનપટ િનરંકુસ અબુધ અસકૂં॥
કાલ કવલુ હાેઇિહ છન માહી।ં કહઉઁ પુકાિર ખાેિર માેિહ નાહી ં॥
તુ હ હટકઉ ચહહુ ઉબારા। કિહ પ્રતાપુ બલુ રાષેુ હમારા॥
લખન કહેઉ મુિન સજુસ તુ હારા। તુ હિહ અછત કાે બરનૈ પારા॥
અપને મુઁહ તુ હ આપિન કરની। બાર અનેક ભાઁ ત બહુ બરની॥
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નિહ સતંાષેુ ત પુિન કછુ કહહૂ। જિન િરસ રાેિક દુસહ દુખ સહહૂ॥
બીરબ્રતી તુ હ ધીર અછાેભા। ગાર દેત ન પાવહુ સાેભા॥
દાે. સરૂ સમર કરની કરિહ કિહ ન જનાવિહ આપ।ુ

બદ્યમાન રન પાઇ િરપુ કાયર કથિહ પ્રતાપુ॥ ૨૭૪॥
તુ હ તાૈ કાલુ હાઁક જનુ લાવા। બાર બાર માેિહ લા ગ બાેલાવા॥
સનુત લખન કે બચન કઠાેરા। પરસુ સધુાિર ધરેઉ કર ઘાેરા॥
અબ જિન દેઇ દાેસુ માેિહ લાેગૂ। કટુબાદ બાલકુ બધ ેગૂ॥
બાલ બલાેિક બહુત મ બાઁચા। અબ યહુ મરિનહાર ભા સાઁચા॥
કાૈ સક કહા છ મઅ અપરાધ।ૂ બાલ દાષે ગનુ ગનિહ ન સાધૂ॥
ખર કુઠાર મ અક ન કાેહી।આગઅપરાધી ગુ દ્રાેહી॥
ઉતર દેત છાેડ◌़ઉઁ બનુ માર। કેવલ કાૈ સક સીલ તુ હાર॥
ન ત અેિહ કાિટ કુઠાર કઠાેર। ગુરિહ ઉિરન હાેતેઉઁ શ્રમ થાેર॥
દાે. ગાિધસનૂુ કહ હૃદયઁ હઁ સ મુિનિહ હિરઅરઇ સઝૂ।

અયમય ખાઁડ ન ઊખમય અજહઁુ ન બૂઝ અબૂઝ॥ ૨૭૫॥
કહેઉ લખન મુિન સીલુ તુ હારા। કાે નિહ ન બિદત સસંારા॥
માતા િપતિહ ઉિરન ભઅે નીક। ગુર િરનુ રહા સાેચુ બડ◌़ ક॥
સાે જનુ હમરેિહ માથે કાઢ◌़◌ા। િદન ચ લ ગઅે બ્યાજ બડ◌़ બાઢ◌़◌ા॥
અબઆિનઅબ્યવહિરઆ બાેલી। તુરત દેઉઁ મ થૈલી ખાેલી॥
સિુન કટુ બચન કુઠાર સધુારા। હાય હાય સબ સભા પુકારા॥
ગુબર પરસુ દેખાવહુ માેહી। બપ્ર બચાિર બચઉઁ પદ્રાેહી॥
મલે ન કબહઁુ સભુટ રન ગાઢ◌़◌ે। દ્વજ દેવતા ઘરિહ કે બાઢ◌़◌ે॥
અનુ ચત કિહ સબ લાેગ પુકારે। રઘપુ ત સયનિહ લખનુ નવેારે॥
દાે. લખન ઉતરઆહુ ત સિરસ ગુબર કાપેુ કૃસાન।ુ

બઢ◌़ત દે ખ જલ સમ બચન બાેલે રઘુકુલભાનુ॥ ૨૭૬॥
નાથ કરહુ બાલક પર છાેહૂ। સધૂ દૂધમખુ કિરઅ ન કાેહૂ॥
પૈ પ્રભુ પ્રભાઉ કછુ ના। તાૈ િક બરાબિર કરત અયાના॥
લિરકા કછુ અચગિર કરહી।ં ગુર િપતુ માતુ માેદ મન ભરહી ં॥

કિરઅ કૃપા સસુ સવેક ની। તુ હ સમ સીલ ધીર મુિન ગ્યાની॥
રામ બચન સિુન કછુક જુડ◌़◌ાન।ે કિહ કછુ લખનુ બહુિર મુસકાને॥
હઁસત દે ખ નખ સખ િરસ બ્યાપી। રામ તાેર ભ્રાતા બડ◌़ પાપી॥
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ગાૈર સર ર સ્યામ મન માહી।ં કાલકૂટમખુ પયમખુ નાહી ં॥
સહજ ટેઢ◌़ અનુહરઇ ન તાેહી। નીચુ મીચુ સમ દેખ ન માૈહી ં॥
દાે. લખન કહેઉ હઁ સ સનુહુ મુિન ક્રાેધુ પાપ કર મૂલ।

જેિહ બસ જન અનુ ચત કરિહ ચરિહ બ વ પ્ર તકૂલ॥ ૨૭૭॥
મ તુ હાર અનુચર મુિનરાયા। પિરહિર કાપેુ કિરઅ અબ દાયા॥
ટૂટ ચાપ નિહ જુરિહ િરસાન।ે બૈિઠઅ હાેઇિહ પાય િપરાને॥
ૈ અ ત પ્રય તાૈ કિરઅ ઉપાઈ। ેિરઅ કાેઉ બડ◌़ ગનુી બાેલાઈ॥

બાેલત લખનિહ જનકુ ડરેાહી।ં મષ્ટ કરહુ અનુ ચત ભલ નાહી ં॥
થર થર કાપિહ પુર નર નાર । છાેટ કુમાર ખાેટ બડ◌़ ભાર ॥
ગપુ ત સિુન સિુન િનરભય બાની। િરસ તન જરઇ હાેઇ બલ હાની॥
બાેલે રામિહ દેઇ િનહાેરા। બચઉઁ બચાિર બંધુ લઘુ તાેરા॥
મનુ મલીન તનુ સુદંર કૈસ। બષ રસ ભરા કનક ઘટુ જૈસ॥
દાે. સિુન લ છમન બહસે બહુિર નયન તરેરે રામ।

ગુર સમીપ ગવને સકુ ચ પિરહિર બાની બામ॥ ૨૭૮॥
અ ત બનીત દુ સીતલ બાની। બાેલે રામુ ેિર જુગ પાની॥
સનુહુ નાથ તુ હ સહજ સુ ના। બાલક બચનુ કિરઅ નિહ કાના॥
બરરૈ બાલક અેકુ સભુાઊ। ઇ હિહ ન સતં બદૂષિહ કાઊ॥
તેિહ નાહી ં કછુ કાજ બગારા। અપરાધી મ નાથ તુ હારા॥
કૃપા કાપેુ બધુ બઁધબ ગાેસાઈં। માે પર કિરઅ દાસ ક નાઈ॥
કિહઅ બે ગ જેિહ બિધ િરસ ઈ। મુિનનાયક સાેઇ કરા ઉપાઈ॥
કહ મુિન રામ ઇ િરસ કૈસ। અજહઁુ અનજુ તવ ચતવ અનૈસ॥
અેિહ કે કંઠ કુઠા ન દ હા। તાૈ મ કાહ કાપેુ કિર ક હા॥
દાે. ગભર્ સ્ત્રવિહ અવિનપ રવિન સિુન કુઠાર ગ ત ઘાેર।

પરસુ અછત દેખઉઁ જઅત બૈર ભપૂિકસાેર॥ ૨૭૯॥
બહઇ ન હાથુ દહઇ િરસ છાતી। ભા કુઠા કંુિઠત પઘાતી॥
ભયઉ બામ બિધ િફરેઉ સભુાઊ। માેરે હૃદયઁ કૃપા ક સ કાઊ॥
આજુ દયા દુખુ દુસહ સહાવા। સિુન સાૈ મત્ર બહ સ સ નાવા॥
બાઉ કૃપા મૂર ત અનુકૂલા। બાેલત બચન ઝરત જનુ ફૂલા॥
પૈ કૃપાઁ જિરિહ મુિન ગાતા। ક્રાેધ ભઅ તનુ રાખ બધાતા॥

દેખુ જનક હિઠ બાલક અેહૂ। ક હ ચહત જડ◌़ જમપુર ગેહૂ॥
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બે ગ કરહુ િકન આઁ ખ હઆેટા। દેખત છાેટ ખાેટ પ ઢાેટા॥
બહસે લખનુ કહા મન માહી।ં મૂદ આઁ ખ કતહઁુ કાેઉ નાહી ં॥
દાે. પરસરુામુ તબ રામ પ્ર ત બાેલે ઉર અ ત ક્રાેધુ।

સભંુ સરાસનુ તાેિર સઠ કર સ હમાર પ્રબાેધુ॥ ૨૮૦॥
બંધુ કહઇ કટુ સમંત તાેર। તૂ છલ બનય કર સ કર ેર॥
ક પિરતાષેુ માેર સગં્રામા। નાિહ ત છાડ◌़ કહાઉબ રામા॥
છલુ ત જ કરિહ સમ સવદ્રાેહી। બંધુ સિહત ન ત મારઉઁ તાેહી॥
ગપુ ત બકિહ કુઠાર ઉઠાઅ। મન મુસકાિહ રામુ સર નાઅ॥
ગનુહ લખન કર હમ પર રાષેૂ। કતહઁુ સધુાઇહુ તે બડ◌़ દાષેૂ॥
ટેઢ◌़ િન સબ બંદઇ કાહૂ। બક્ર ચદં્રમિહ ગ્રસઇ ન રાહૂ॥
રામ કહેઉ િરસ ત જઅ મનુીસા। કર કુઠા આગ યહ સીસા॥
જિહ િરસ ઇ કિરઅ સાેઇ વામી। માેિહ િન આપન અનુગામી॥
દાે. પ્રભુિહ સવેકિહ સમ કસ તજહુ બપ્રબર રાેસ।ુ

બેષુ બલાેક કહે સ કછુ બાલકહૂ નિહ દાેસુ॥ ૨૮૧॥
દે ખ કુઠાર બાન ધનુ ધાર । ભૈ લિરકિહ િરસ બી બચાર ॥
નામુ ન પૈ તુ હિહ ન ચી હા। બંસ સભુાયઁ ઉત તિહ દ હા॥
તુ હ આૈતેહુ મુિન ક નાઈં। પદ રજ સર સસુ ધરત ગાેસાઈં॥

છમહુ ચૂક અન નત કેર । ચિહઅ બપ્ર ઉર કૃપા ઘનેર ॥
હમિહ તુ હિહ સિરબિર ક સ નાથા॥ કહહુ ન કહાઁ ચરન કહઁ માથા॥
રામ માત્ર લઘુ નામ હમારા। પરસુ સિહત બડ◌़ નામ તાેહારા॥
દેવ અેકુ ગનુુ ધનષુ હમાર। નવ ગનુ પરમ પનુીત તુ હાર॥
સબ પ્રકાર હમ તુ હ સન હારે। છમહુ બપ્ર અપરાધ હમારે॥
દાે. બાર બાર મુિન બપ્રબર કહા રામ સન રામ।
બાેલે ગપુ ત સ ષ હ સ તહઁૂ બંધુ સમ બામ॥ ૨૮૨॥

િનપટિહ દ્વજ કિર નિહ માેહી। મ જસ બપ્ર સનુાવઉઁ તાેહી॥
ચાપ સુ્ત્રવા સર આહુ ત ન।ૂ કાપે માેર અ ત ઘાેર કૃસાનુ॥
સ મિધ સને ચતુરંગ સહુાઈ। મહા મહીપ ભઅે પસુ આઈ॥
મૈ અેિહ પરસુ કાિટ બ લ દ હે। સમર જગ્ય જપ કાેિટ હ ક હે॥
માેર પ્રભાઉ બિદત નિહ તાેર। બાેલ સ િનદિર બપ્ર કે ભાેર॥
ભજેંઉ ચાપુ દાપુ બડ◌़ બાઢ◌़◌ા। અહ મ ત મનહઁુ ત જગુ ઠાઢ◌़◌ા॥
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રામ કહા મુિન કહહુ બચાર । િરસ અ ત બડ◌़િ◌ લઘુ ચૂક હમાર ॥
છુઅતિહ ટૂટ િપનાક પુરાના। મ કિહ હેતુ કરા અ ભમાના॥
દાે. હમ િનદરિહ બપ્ર બિદ સત્ય સનુહુ ગનુાથ।

તાૈ અસ કાે જગ સભુટુ જેિહ ભય બસ નાવિહ માથ॥ ૨૮૩॥
દેવ દનજુ ભપૂ ત ભટ નાના। સમબલ અિધક હાેઉ બલવાના॥
રન હમિહ પચારૈ કાેઊ। લરિહ સખુને કાલુ િકન હાેઊ॥

છિત્રય તનુ ધિર સમર સકાના। કુલ કલંકુ તેિહ પાવઁર આના॥
કહઉઁ સભુાઉ ન કુલિહ પ્રસસંી। કાલહુ ડરિહ ન રન રઘુબંસી॥
બપ્રબંસ કૈ અ સ પ્રભુતાઈ। અભય હાેઇ ે તુ હિહ ડરેાઈ॥
સનુુ દુ ગૂઢ◌़ બચન રઘપુ ત કે। ઉઘરે પટલ પરસધુર મ ત કે॥
રામ રમાપ ત કર ધનુ લેહૂ। ખચહુ મટૈ માેર સદેંહૂ॥
દેત ચાપુ આપુિહ ચ લ ગયઊ। પરસરુામ મન બસમય ભયઊ॥
દાે. ના રામ પ્રભાઉ તબ પુલક પ્રફુ લત ગાત।

ેિર પાિન બાેલે બચન હ્દયઁ ન પ્રેમુ અમાત॥ ૨૮૪॥
જય રઘુબંસ બનજ બન ભાન।ૂ ગહન દનજુ કુલ દહન કૃસાનુ॥
જય સરુ બપ્ર ધનેુ િહતકાર । જય મદ માેહ કાેહ ભ્રમ હાર ॥
બનય સીલ ક ના ગનુ સાગર। જય ત બચન રચના અ ત નાગર॥
સવેક સખુદ સભુગ સબ અંગા। જય સર ર છ બ કાેિટ અનંગા॥
કરા કાહ મખુ અેક પ્રસસંા। જય મહેસ મન માનસ હંસા॥
અનુ ચત બહુત કહેઉઁ અગ્યાતા। છમહુ છમામંિદર દાેઉ ભ્રાતા॥
કિહ જય જય જય રઘુકુલકેતૂ। ગપુ ત ગઅે બનિહ તપ હેતૂ॥
અપભયઁ કુિટલ મહીપ ડરેાન।ે જહઁ તહઁ કાયર ગવઁિહ પરાને॥
દાે. દેવ હ દ હી ં દંુદુભી ં પ્રભુ પર બરષિહ ફૂલ।

હરષે પુર નર નાિર સબ મટ માેહમય સલૂ॥ ૨૮૫॥
અ ત ગહગહે બાજને બાજે। સબિહ મનાેહર મંગલ સાજે॥
જૂથ જૂથ મ લ સમુખુ સનુયની।ં કરિહ ગાન કલ કાેિકલબયની॥
સખુુ બદેહ કર બરિન ન ઈ। જન્મદિરદ્ર મનહઁુ િનિધ પાઈ॥
ગત ત્રાસ ભઇ સીય સખુાર । જનુ બધુ ઉદયઁ ચકાેરકુમાર ॥
જનક ક હ કાૈ સકિહ પ્રનામા। પ્રભુ પ્રસાદ ધનુ ભજેંઉ રામા॥
માેિહ કૃતકૃત્ય ક હ દુહઁુ ભાઈં। અબ ે ઉ ચત સાે કિહઅ ગાેસાઈ॥
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કહ મુિન સનુુ નરનાથ પ્રબીના। રહા બબાહુ ચાપ આધીના॥
ટૂટતહી ં ધનુ ભયઉ બબાહૂ। સરુ નર નાગ બિદત સબ કાહુ॥
દાે. તદિપ ઇ તુ હ કરહુ અબ જથા બંસ બ્યવહા ।

બૂ ઝ બપ્ર કુલ દ્ધ ગુર બેદ બિદત આચા ॥ ૨૮૬॥
દૂત અવધપુર પઠવહુ ઈ।આનિહ પ દસરથિહ બાેલાઈ॥
મુિદત રાઉ કિહ ભલેિહ કૃપાલા। પઠઅે દૂત બાે લ તેિહ કાલા॥
બહુિર મહાજન સકલ બાેલાઅે।આઇ સબ હ સાદર સર નાઅે॥
હાટ બાટ મંિદર સરુબાસા। નગ સઁવારહુ ચાિરહઁુ પાસા॥
હર ષ ચલે િનજ િનજ ગ્ હઆઅે। પુિન પિરચારક બાે લ પઠાઅે॥
રચહુ બ ચત્ર બતાન બનાઈ। સર ધિર બચન ચલે સચુ પાઈ॥
પઠઅે બાે લ ગનુી ત હ નાના। જે બતાન બિધ કુસલ સુ ના॥
બિધિહ બંિદ ત હ ક હ અરંભા। બરચે કનક કદ લ કે ખંભા॥
દાે. હિરત મિન હ કે પત્ર ફલ પદુમરાગ કે ફૂલ।

રચના દે ખ બ ચત્ર અ ત મનુ બરં ચ કર ભૂલ॥ ૨૮૭॥
બેિન હિરત મિનમય સબ ક હે। સરલ સપરબ પરિહ નિહ ચી હે॥
કનક ક લત અિહબેલ બનાઈ। લ ખ નિહ પરઇ સપરન સહુાઈ॥
તેિહ કે ર ચ પ ચ બંધ બનાઅે। બચ બચ મુકતા દામ સહુાઅે॥
માિનક મરકત કુ લસ િપરાે । ચીિર કાેિર પ ચ રચે સરાે ॥
િકઅે ગં બહુરંગ બહંગા। ગુજંિહ કૂજિહ પવન પ્રસગંા॥
સરુ પ્ર તમા ખંભન ગઢ◌़◌ી કાઢ◌़◌ી। મંગલ દ્રબ્ય લઅ સબ ઠાઢ◌़◌ી॥
ચાક ભાઁ ત અનેક પુરાઈં। સધુર મિનમય સહજ સહુાઈ॥
દાે. સાૈરભ પ લવ સભુગ સિુઠ િકઅે નીલમિન કાેિર॥

હેમ બાૈર મરકત ઘવિર લસત પાટમય ડાેિર॥ ૨૮૮॥
રચે ચર બર બંદિનબારે। મનહઁુ મનાેભવઁ ફંદ સઁવારે॥
મંગલ કલસ અનેક બનાઅે। વજ પતાક પટ ચમર સહુાઅે॥
દ પ મનાેહર મિનમય નાના। ઇ ન બરિન બ ચત્ર બતાના॥
જેિહ મંડપ દુલિહિન બૈદેહી। સાે બરનૈ અ સ મ ત ક બ કેહી॥
દૂલહુ રામુ પ ગનુ સાગર। સાે બતાનુ તહઁુ લાેક ઉ ગર॥
જનક ભવન કૈ સાૈભા જૈસી। ગ્ હ ગ્ હ પ્ર ત પુર દે ખઅ તૈસી॥
જેિહ તેરહુ ત તેિહ સમય િનહાર । તેિહ લઘુ લગિહ ભવુન દસ ચાર ॥
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ે સપંદા નીચ ગ્ હ સાેહા। સાે બલાેિક સરુનાયક માેહા॥
દાે. બસઇ નગર જેિહ લચ્છ કિર કપટ નાિર બર બેષુ॥

તેિહ પુર કૈ સાેભા કહત સકુચિહ સારદ સષેુ॥ ૨૮૯॥
પહઁુચે દૂત રામ પુર પાવન। હરષે નગર બલાેિક સહુાવન॥
ભપૂ દ્વાર ત હ ખબિર જનાઈ। દસરથ પ સિુન લઅે બાેલાઈ॥
કિર પ્રનામુ ત હ પાતી દ હી। મુિદત મહીપ આપુ ઉિઠ લી હી॥
બાિર બલાેચન બાચત પાઁતી। પુલક ગાત આઈ ભિર છાતી॥
રામુ લખનુ ઉર કર બર ચીઠ । રિહ ગઅે કહત ન ખાટ મીઠ ॥
પુિન ધિર ધીર પિત્રકા બાઁચી। હરષી સભા બાત સિુન સાઁચી॥
ખેલત રહે તહાઁ સિુધ પાઈ।આઅે ભરતુ સિહત િહત ભાઈ॥
પૂછત અ ત સનેહઁ સકુચાઈ। તાત કહાઁ ત પાતી આઈ॥
દાે. કુસલ પ્રાન પ્રય બંધુ દાેઉ અહિહ કહહુ કેિહ દેસ।

સિુન સનેહ સાને બચન બાચી બહુિર નરેસ॥ ૨૯૦॥
સિુન પાતી પુલકે દાેઉ ભ્રાતા। અિધક સનેહુ સમાત ન ગાતા॥
પ્રી ત પનુીત ભરત કૈ દેખી। સકલ સભાઁ સખુુ લહેઉ બસષેી॥
તબ પ દૂત િનકટ બૈઠારે। મધુર મનાેહર બચન ઉચારે॥
ભૈયા કહહુ કુસલ દાેઉ બારે। તુ હ નીક િનજ નયન િનહારે॥
સ્યામલ ગાૈર ધર ધનુ ભાથા। બય િકસાેર કાૈ સક મુિન સાથા॥
પિહચાનહુ તુ હ કહહુ સભુાઊ। પ્રેમ બબસ પુિન પુિન કહ રાઊ॥
િદન ત મુિન ગઅે લવાઈ। તબ તઆજુ સાઁ ચ સિુધ પાઈ॥

કહહુ બદેહ કવન બિધ ન।ે સિુન પ્રય બચન દૂત મુસકાને॥
દાે. સનુહુ મહીપ ત મુકુટ મિન તુ હ સમ ધ ય ન કાેઉ।

રામુ લખનુ જ હ કે તનય બ વ બભષૂન દાેઉ॥ ૨૯૧॥
પૂછન ેગુ ન તનય તુ હારે। પુ ષ સઘ તહુ પુર ઉ જઆરે॥
જ હ કે જસ પ્રતાપ ક આગે। સ સ મલીન ર બ સીતલ લાગે॥
ત હ કહઁ કિહઅ નાથ િક મ ચી હે। દે ખઅ ર બ િક દ પ કર લી હે॥
સીય વયંબર ભપૂ અનેકા। સ મટે સભુટ અેક ત અેકા॥
સભંુ સરાસનુ કાહઁુ ન ટારા। હારે સકલ બીર બિરઆરા॥
તીિન લાેક મહઁ જે ભટમાની। સભ કૈ સક ત સભંુ ધનુ ભાની॥
સકઇ ઉઠાઇ સરાસરુ મે । સાેઉ િહયઁ હાિર ગયઉ કિર ફે ॥
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જેિહ કાૈતુક સવસલૈુ ઉઠાવા। સાેઉ તેિહ સભાઁ પરાભઉ પાવા॥
દાે. તહાઁ રામ રઘુબંસ મિન સિુનઅ મહા મિહપાલ।

ભજેંઉ ચાપ પ્રયાસ બનુ જ મ ગજ પંકજ નાલ॥ ૨૯૨॥
સિુન સરાષે ગનુાયકુ આઅે। બહુત ભાઁ ત ત હ આઁ ખ દેખાઅે॥
દે ખ રામ બલુ િનજ ધનુ દ હા। કિર બહુ બનય ગવનુ બન ક હા॥
રાજન રામુ અતુલબલ જૈસ। તજે િનધાન લખનુ પુિન તૈસ॥
કંપિહ ભપૂ બલાેકત ક। જ મ ગજ હિર િકસાેર કે તાક॥
દેવ દે ખ તવ બાલક દાેઊ। અબ ન આઁ ખ તરઆવત કાેઊ॥
દૂત બચન રચના પ્રય લાગી। પ્રેમ પ્રતાપ બીર રસ પાગી॥
સભા સમેત રાઉ અનુરાગે। દૂત હ દેન િનછાવિર લાગે॥
કિહ અની ત તે મૂદિહ કાના। ધરમુ બચાિર સબિહ સખુ માના॥
દાે. તબ ઉિઠ ભપૂ બ સષ્ઠ કહઁુ દ હ પિત્રકા ઇ।

કથા સનુાઈ ગુરિહ સબ સાદર દૂત બાેલાઇ॥ ૨૯૩॥
સિુન બાેલે ગુર અ ત સખુુ પાઈ। પુ ય પુ ષ કહઁુ મિહ સખુ છાઈ॥
જ મ સિરતા સાગર મહઁુ હી।ં જદ્યિપ તાિહ કામના નાહી ં॥
ત મ સખુ સપં ત બનિહ બાેલાઅ। ધરમસીલ પિહ િહ સભુાઅ॥
તુ હ ગુર બપ્ર ધનેુ સરુ સબેી। ત સ પનુીત કાૈસલ્યા દેબી॥
સકૃુતી તુ હ સમાન જગ માહી।ં ભયઉ ન હૈ કાેઉ હાનેેઉ નાહી ં॥
તુ હ તે અિધક પુ ય બડ◌़ કાક। રાજન રામ સિરસ સતુ ક॥
બીર બનીત ધરમ બ્રત ધાર । ગનુ સાગર બર બાલક ચાર ॥
તુ હ કહઁુ સબર્ કાલ કલ્યાના। સજહુ બરાત બ ઇ િનસાના॥
દાે. ચલહુ બે ગ સિુન ગુર બચન ભલેિહ નાથ સ નાઇ।

ભપૂ ત ગવને ભવન તબ દૂત હ બાસુ દેવાઇ॥ ૨૯૪॥
રા સબુ રિનવાસ બાેલાઈ। જનક પિત્રકા બા ચ સનુાઈ॥
સિુન સદેંસુ સકલ હરષાની।ં અપર કથા સબ ભપૂ બખાની ં॥
પ્રેમ પ્રફુ લત રાજિહ રાની। મનહઁુ સ ખિન સિુન બાિરદ બની॥
મુિદત અસીસ દેિહ ગુ નાર ।ં અ તઆનંદ મગન મહતાર ં॥
લેિહ પર પર અ ત પ્રય પાતી। હૃદયઁ લગાઇ જુડ◌़◌ાવિહ છાતી॥
રામ લખન કૈ ક ર ત કરની। બારિહ બાર ભપૂબર બરની॥
મુિન પ્રસાદુ કિહ દ્વાર સધાઅે। રાિન હ તબ મિહદેવ બાેલાઅે॥
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િદઅે દાન આનંદ સમેતા। ચલે બપ્રબરઆ સષ દેતા॥
સાે. ચક લઅે હઁકાિર દ હ િનછાવિર કાેિટ બિધ।

ચ વહઁુ સતુ ચાિર ચક્રબ ત દસર થ કે॥ ૨૯૫॥
કહત ચલે પિહર પટ નાના। હર ષ હને ગહગહે િનસાના॥
સમાચાર સબ લાેગ હ પાઅે। લાગે ઘર ઘર હાનેે બધાઅે॥
ભવુન ચાિર દસ ભરા ઉછાહૂ। જનકસતુા રઘુબીર બઆહૂ॥
સિુન સભુ કથા લાેગ અનુરાગે। મગ ગ્ હ ગલી ં સઁવારન લાગે॥
જદ્યિપ અવધ સદૈવ સહુાવિન। રામ પુર મંગલમય પાવિન॥
તદિપ પ્રી ત કૈ પ્રી ત સહુાઈ। મંગલ રચના રચી બનાઈ॥
વજ પતાક પટ ચામર ચા । છાવા પરમ બ ચત્ર બ ॥
કનક કલસ તાેરન મિન લા। હરદ દૂબ દિધ અચ્છત માલા॥
દાે. મંગલમય િનજ િનજ ભવન લાેગ હ રચે બનાઇ।

બીથી ં સીચી ં ચતુરસમ ચાૈક ચા પુરાઇ॥ ૨૯૬॥
જહઁ તહઁ જૂથ જૂથ મ લ ભા મિન। સ જ નવ સપ્ત સકલ દુ ત દા મિન॥
બધુબદની ં ગ સાવક લાેચિન। િનજ સ પ ર ત માનુ બમાેચિન॥
ગાવિહ મંગલ મંજુલ બાની।ં સિુનકલ રવ કલકંિઠ લ ની ં॥
ભપૂ ભવન િક મ ઇ બખાના। બ વ બમાેહન રચેઉ બતાના॥
મંગલ દ્રબ્ય મનાેહર નાના। રાજત બાજત બપુલ િનસાના॥
કતહઁુ બિરદ બંદ ઉચ્ચરહી।ં કતહઁુ બેદ ધુિન ભૂસરુ કરહી ં॥
ગાવિહ સુદંિર મંગલ ગીતા। લૈ લૈ નામુ રામુ અ સીતા॥
બહુત ઉછાહુ ભવનુ અ ત થાેરા। માનહઁુ ઉમ ગ ચલા ચહુ આેરા॥
દાે. સાેભા દસરથ ભવન કઇ કાે ક બ બરનૈ પાર।

જહાઁ સકલ સરુ સીસ મિન રામ લી હ અવતાર॥ ૨૯૭॥
ભપૂ ભરત પુિન લઅે બાેલાઈ। હય ગય સ્યંદન સાજહુ ઈ॥
ચલહુ બે ગ રઘુબીર બરાતા। સનુત પુલક પૂરે દાેઉ ભ્રાતા॥
ભરત સકલ સાહની બાેલાઅે।આયસુ દ હ મુિદત ઉિઠ ધાઅે॥
ર ચ ચ ન તુરગ ત હ સાજે। બરન બરન બર બા જ બરાજે॥
સભુગ સકલ સિુઠ ચચંલ કરની। અય ઇવ જરત ધરત પગ ધરની॥
નાના ત ન િહ બખાને। િનદિર પવનુ જનુ ચહત ઉડ◌़◌ાને॥
ત હ સબ છયલ ભઅે અસવારા। ભરત સિરસ બય રાજકુમારા॥
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સબ સુદંર સબ ભષૂનધાર । કર સર ચાપ તનૂ કિટ ભાર ॥
દાે. છરે છબીલે છયલ સબ સરૂ સુ ન નબીન।

જુગ પદચર અસવાર પ્ર ત જે અ સકલા પ્રબીન॥ ૨૯૮॥
બાઁધે બરદ બીર રન ગાઢ◌़◌ે। િનક સ ભઅે પુર બાહેર ઠાઢ◌़◌ે॥
ફેરિહ ચતુર તુરગ ગ ત નાના। હરષિહ સિુન સિુન પવન િનસાના॥
રથ સાર થ હ બ ચત્ર બનાઅે। વજ પતાક મિન ભષૂન લાઅે॥
ચવઁર ચા િકિકન ધુિન કરહી। ભાનુ ન સાેભા અપહરહી ં॥
સાવઁકરન અગિનત હય હાેતે। તે ત હ રથ હ સાર થ હ ેતે॥
સુદંર સકલ અલંકૃત સાેહે। જ હિહ બલાેકત મુિન મન માેહે॥
જે જલ ચલિહ થલિહ ક નાઈ। ટાપ ન બૂડ◌़ બેગ અિધકાઈ॥
અસ્ત્ર સસ્ત્ર સબુ સાજુ બનાઈ। રથી સાર થ હ લઅે બાેલાઈ॥
દાે. ચઢ◌़િ◌ ચઢ◌़િ◌ રથ બાહેર નગર લાગી જુરન બરાત।
હાેત સગનુ સુ દર સબિહ ે જેિહ કારજ ત॥ ૨૯૯॥

ક લત કિરબર હ પર ં અઁબાર ।ં કિહ ન િહ જેિહ ભાઁ ત સઁવાર ં॥
ચલે મત્તગજ ઘંટ બરા । મનહઁુ સભુગ સાવન ઘન રા ॥
બાહન અપર અનેક બધાના। સ બકા સભુગ સખુાસન ના॥
ત હ ચઢ◌़િ◌ ચલે બપ્રબર દા। જનુ તનુ ધર સકલ શ્રુ ત છંદા॥
માગધ સતૂ બંિદ ગનુગાયક। ચલે ન ચઢ◌़િ◌ ે જેિહ લાયક॥
બેસર ઊઁટ ષભ બહુ તી। ચલે બ તુ ભિર અગિનત ભાઁતી॥
કાેિટ હ કાઁવિર ચલે કહારા। બ બધ બ તુ કાે બરનૈ પારા॥
ચલે સકલ સવેક સમુદાઈ। િનજ િનજ સાજુ સમાજુ બનાઈ॥
દાે. સબ ક ઉર િનભર્ર હરષુ પૂિરત પુલક સર ર।

કબિહ દે ખબે નયન ભિર રામુ લખનૂ દાેઉ બીર॥ ૩૦૦॥
ગરજિહ ગજ ઘંટા ધુિન ઘાેરા। રથ રવ બા જ િહસ ચહુ આેરા॥
િનદિર ઘનિહ ઘુ મર્રિહ િનસાના। િનજ પરાઇ કછુ સિુનઅ ન કાના॥
મહા ભીર ભપૂ ત કે દ્વાર। રજ હાેઇ ઇ પષાન પબાર॥
ચઢ◌़◌ી અટાિર હ દેખિહ નાર ।ં લઅઆરતી મંગલ થાર ॥
ગાવિહ ગીત મનાેહર નાના। અ તઆનંદુ ન ઇ બખાના॥
તબ સમંુત્ર દુઇ પંદન સા । ેતે ર બ હય િનદક બા ॥
દાેઉ રથ ચર ભપૂ પિહ આન।ે નિહ સારદ પિહ િહ બખાને॥
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રાજ સમાજુ અેક રથ સા । દૂસર તજે પુજં અ ત ભ્રા ॥
દાે. તેિહ રથ ચર બ સષ્ઠ કહઁુ હર ષ ચઢ◌़◌ાઇ નરેસ।ુ

આપુ ચઢ◌़◌ેઉ પંદન સુ મિર હર ગુર ગાૈિર ગનેસુ॥ ૩૦૧॥
સિહત બ સષ્ઠ સાેહ પ કૈસ। સરુ ગુર સગં પુરંદર જૈસ॥
કિર કુલ ર ત બેદ બિધ રાઊ। દે ખ સબિહ સબ ભાઁ ત બનાઊ॥
સુ મિર રામુ ગુર આયસુ પાઈ। ચલે મહીપ ત સખં બ ઈ॥
હરષે બબુધ બલાેિક બરાતા। બરષિહ સમુન સમંુગલ દાતા॥
ભયઉ કાેલાહલ હય ગય ગાજે। બ્યાેમ બરાત બાજને બાજે॥
સરુ નર નાિર સમંુગલ ગાઈ। સરસ રાગ બાજિહ સહનાઈ॥
ઘંટ ઘંિટ ધુિન બરિન ન હી।ં સરવ કરિહ પાઇક ફહરાહી ં॥
કરિહ બદૂષક કાૈતુક નાના। હાસ કુસલ કલ ગાન સુ ના ।
દાે. તુરગ નચાવિહ કઁુઅર બર અકિન દંગ િનસાન॥

નાગર નટ ચતવિહ ચિકત ડગિહ ન તાલ બઁધાન॥ ૩૦૨॥
બનઇ ન બરનત બની બરાતા। હાેિહ સગનુ સુદંર સભુદાતા॥
ચારા ચાષુ બામ િદ સ લેઈ। મનહઁુ સકલ મંગલ કિહ દેઈ॥
દાિહન કાગ સખુેત સહુાવા। નકુલ દરસુ સબ કાહઁૂ પાવા॥
સાનુકૂલ બહ િત્ર બધ બયાર । સઘટ સવાલઆવ બર નાર ॥
લાવેા િફિર િફિર દરસુ દેખાવા। સરુભી સનમખુ સસિુહ િપઆવા॥
ગમાલા િફિર દાિહિન આઈ। મંગલ ગન જનુ દ હ દેખાઈ॥
છેમકર કહ છેમ બસષેી। સ્યામા બામ સતુ પર દેખી॥
સનમખુ આયઉ દિધ અ મીના। કર પુ તક દુઇ બપ્ર પ્રબીના॥
દાે. મંગલમય કલ્યાનમય અ ભમત ફલ દાતાર।

જનુ સબ સાચે હાને િહત ભઅે સગનુ અેક બાર॥ ૩૦૩॥
મંગલ સગનુ સગુમ સબ તાક। સગનુ બ્રહ્મ સુદંર સતુ ક॥
રામ સિરસ બ દુલિહિન સીતા। સમધી દસરથુ જનકુ પનુીતા॥
સિુન અસબ્યાહુ સગનુ સબ નાચે। અબ ક હે બરં ચ હમ સાઁચે॥
અેિહ બિધ ક હ બરાત પયાના। હય ગય ગાજિહ હને િનસાના॥
આવત િન ભાનુકુલ કેત।ૂ સિરત હ જનક બઁધાઅે સતેૂ॥
બીચ બીચ બર બાસ બનાઅે। સરુપુર સિરસ સપંદા છાઅે॥
અસન સયન બર બસન સહુાઅે। પાવિહ સબ િનજ િનજ મન ભાઅે॥
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િનત નૂતન સખુ લ ખ અનુકૂલે। સકલ બરા ત હ મંિદર ભૂલે॥
દાે. આવત િન બરાત બર સિુન ગહગહે િનસાન।

સ જ ગજ રથ પદચર તુરગ લને ચલે અગવાન॥ ૩૦૪॥
માસપારાયણ,દસવાઁ િવશ્રામ

કનક કલસ ભિર કાપેર થારા। ભાજન લ લત અનેક પ્રકારા॥
ભરે સધુાસમ સબ પકવાન।ે નાના ભાઁ ત ન િહ બખાને॥
ફલ અનેક બર બ તુ સહુાઈં। હર ષ ભટ િહત ભપૂ પઠાઈં॥
ભષૂન બસન મહામિન નાના। ખગ ગ હય ગય બહુ બિધ ના॥
મંગલ સગનુ સગંુધ સહુાઅે। બહુત ભાઁ ત મિહપાલ પઠાઅે॥
દિધ ચઉરા ઉપહાર અપારા। ભિર ભિર કાઁવિર ચલે કહારા॥
અગવાન હ જબ દ ખ બરાતા।ઉરઆનંદુ પુલક ભર ગાતા॥
દે ખ બનાવ સિહત અગવાના। મુિદત બરા ત હ હને િનસાના॥
દાે. હર ષ પરસપર મલન િહત કછુક ચલે બગમેલ।

જનુ આનંદ સમુદ્ર દુઇ મલત બહાઇ સબેુલ॥ ૩૦૫॥
બર ષ સમુન સરુ સુદંિર ગાવિહ। મુિદત દેવ દંુદુભી ં બ વિહ॥
બ તુ સકલ રાખી ં પ આગ। બનય ક હ ત હ અ ત અનુરાગ॥
પ્રેમ સમેત રાયઁ સબુ લી હા। ભૈ બકસીસ ચક હ દ હા॥
કિર પૂ મા યતા બડ◌़◌ાઈ। જનવાસે કહઁુ ચલે લવાઈ॥
બસન બ ચત્ર પાઁવડ◌़◌ે પરહી।ં દે ખ ધનહુ ધન મદુ પિરહરહી ં॥
અ ત સુદંર દ હેઉ જનવાસા। જહઁ સબ કહઁુ સબ ભાઁ ત સપુાસા॥
ની સયઁ બરાત પુર આઈ। કછુ િનજ મિહમા પ્રગિટ જનાઈ॥

હૃદયઁ સુ મિર સબ સ દ્ધ બાેલાઈ। ભપૂ પહુનઈ કરન પઠાઈ॥
દાે. સિધ સબ સયઆયસુ અકિન ગઈં જહાઁ જનવાસ।

લઅ સપંદા સકલ સખુ સરુપુર ભાેગ બલાસ॥ ૩૦૬॥
િનજ િનજ બાસ બલાેિક બરાતી। સરુ સખુ સકલ સલુભ સબ ભાઁતી॥
બભવ ભેદ કછુ કાેઉ ન ના। સકલ જનક કર કરિહ બખાના॥
સય મિહમા રઘનુાયક ની। હરષે હૃદયઁ હેતુ પિહચાની॥
િપતુ આગમનુ સનુત દાેઉ ભાઈ। હૃદયઁ ન અ તઆનંદુ અમાઈ॥
સકુચ હ કિહ ન સકત ગુ પાહી।ં િપતુ દરસન લાલચુ મન માહી ં॥
બ વા મત્ર બનય બડ◌़િ◌ દેખી। ઉપ ઉર સતંાષેુ બસષેી॥
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હર ષ બંધુ દાેઉ હૃદયઁ લગાઅે। પુલક અંગ અબંક જલ છાઅે॥
ચલે જહાઁ દસરથુ જનવાસ।ે મનહઁુ સરાેબર તકેઉ િપઆસે॥
દાે. ભપૂ બલાેકે જબિહ મુિન આવત સતુ હ સમેત।

ઉઠે હર ષ સખુ સધુ મહઁુ ચલે થાહ સી લેત॥ ૩૦૭॥
મુિનિહ દંડવત ક હ મહીસા। બાર બાર પદ રજ ધિર સીસા॥
કાૈ સક રાઉ લયે ઉર લાઈ। કિહ અસીસ પૂછ કુસલાઈ॥
પુિન દંડવત કરત દાેઉ ભાઈ। દે ખ પ ત ઉર સખુુ ન સમાઈ॥
સતુ િહયઁ લાઇ દુસહ દુખ મેટે। તક સર ર પ્રાન જનુ ભટે॥
પુિન બ સષ્ઠ પદ સર ત હ નાઅે। પ્રેમ મુિદત મુિનબર ઉર લાઅે॥
બપ્ર દં બંદે દુહઁુ ભાઈં। મન ભાવતી અસીસ પાઈં॥
ભરત સહાનજુ ક હ પ્રનામા। લઅે ઉઠાઇ લાઇ ઉર રામા॥
હરષે લખન દે ખ દાેઉ ભ્રાતા। મલે પ્રેમ પિરપૂિરત ગાતા॥
દાે. પુરજન પિરજન તજન ચક મંત્રી મીત।

મલે જથા બિધ સબિહ પ્રભુ પરમ કૃપાલ બનીત॥ ૩૦૮॥
રામિહ દે ખ બરાત જુડ◌़◌ાની। પ્રી ત િક ર ત ન ત બખાની॥
પ સમીપ સાેહિહ સતુ ચાર । જનુ ધન ધરમાિદક તનુધાર ॥
સતુ હ સમેત દસરથિહ દેખી। મુિદત નગર નર નાિર બસષેી॥
સમુન બિર સ સરુ હનિહ િનસાના। નાકનટ ં નાચિહ કિર ગાના॥
સતાનંદ અ બપ્ર સ ચવ ગન। માગધ સતૂ બદુષ બંદ જન॥
સિહત બરાત રાઉ સનમાના।આયસુ મા ગ િફરે અગવાના॥
પ્રથમ બરાત લગન તઆઈ। તાત પુર પ્રમાેદુ અિધકાઈ॥
બ્રહ્માનંદુ લાેગ સબ લહહી।ં બઢ◌़હઁુ િદવસ િન સ બિધ સન કહહી ં॥
દાે. રામુ સીય સાેભા અવિધ સકૃુત અવિધ દાેઉ રાજ।

જહઁ જહઁ પુરજન કહિહ અસ મ લ નર નાિર સમાજ॥ ।૩૦૯॥
જનક સકૃુત મૂર ત બૈદેહી। દસરથ સકૃુત રામુ ધર દેહી॥
ઇ હ સમ કાઁહુ ન સવ અવરાધે। કાિહ ન ઇ હ સમાન ફલ લાધે॥
ઇ હ સમ કાેઉ ન ભયઉ જગ માહી।ં હૈ નિહ કતહઁૂ હાનેેઉ નાહી ં॥
હમ સબ સકલ સકૃુત કૈ રાસી। ભઅે જગ જન મ જનકપુર બાસી॥
જ હ નક રામ છ બ દેખી। કાે સકૃુતી હમ સિરસ બસષેી॥
પુિન દેખબ રઘુબીર બઆહૂ। લેબ ભલી બિધ લાેચન લાહૂ॥
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કહિહ પરસપર કાેિકલબયની।ં અેિહ બઆહઁ બડ◌़ લાભુ સનુયની ં॥
બડ◌़◌ ભાગ બિધ બાત બનાઈ। નયન અ ત થ હાેઇહિહ દાેઉ ભાઈ॥
દાે. બારિહ બાર સનેહ બસ જનક બાેલાઉબ સીય।

લને આઇહિહ બંધુ દાેઉ કાેિટ કામ કમનીય॥ ૩૧૦॥
બ બધ ભાઁ ત હાેઇિહ પહુનાઈ। પ્રય ન કાિહ અસ સાસરુ માઈ॥
તબ તબ રામ લખનિહ િનહાર । હાેઇહિહ સબ પુર લાેગ સખુાર ॥
સ ખ જસ રામ લખનકર ેટા। તૈસઇે ભપૂ સગં દુઇ ઢાેટા॥
સ્યામ ગાૈર સબ અંગ સહુાઅે। તે સબ કહિહ દે ખ જે આઅે॥
કહા અેક મ આજુ િનહારે। જનુ બરં ચ િનજ હાથ સઁવારે॥
ભરતુ રામહી ક અનુહાર । સહસા લ ખ ન સકિહ નર નાર ॥
લખનુ સત્રુસદૂનુ અેક પા। નખ સખ તે સબ અંગ અનપૂા॥
મન ભાવિહ મખુ બરિન ન હી।ં ઉપમા કહઁુ િત્રભવુન કાેઉ નાહી ં॥
છં. ઉપમા ન કાેઉ કહ દાસ તુલસી કતહઁુ ક બ કાે બદ કહ।

બલ બનય બદ્યા સીલ સાેભા સધુ ઇ હ સે અેઇ અહ॥
પુર નાિર સકલ પસાિર અચંલ બિધિહ બચન સનુાવહી ં॥
બ્યાિહઅહઁુ ચાિરઉ ભાઇ અેિહ પુર હમ સમંુગલ ગાવહી ં॥

સાે. કહિહ પર પર નાિર બાિર બલાેચન પુલક તન।
સ ખ સબુ કરબ પુરાિર પુ ય પયાેિનિધ ભપૂ દાેઉ॥ ૩૧૧॥

અેિહ બિધ સકલ મનાેરથ કરહી।ંઆનઁદ ઉમ ગ ઉમ ગ ઉર ભરહી ં॥
જે પ સીય વયંબર આઅે। દે ખ બંધુ સબ ત હ સખુ પાઅે॥
કહત રામ જસુ બસદ બસાલા। િનજ િનજ ભવન ગઅે મિહપાલા॥
ગઅે બી ત કુછ િદન અેિહ ભાઁતી। પ્રમુિદત પુરજન સકલ બરાતી॥
મંગલ મૂલ લગન િદનુ આવા। િહમ િરતુ અગહનુ માસુ સહુાવા॥
ગ્રહ ત થ નખતુ ેગુ બર બા । લગન સાેિધ બિધ ક હ બચા ॥
પઠૈ દ હ નારદ સન સાેઈ। ગની જનક કે ગનક હ ેઈ॥
સનુી સકલ લાેગ હ યહ બાતા। કહિહ ે તષી આિહ બધાતા॥
દાે. ધનેુધૂિર બેલા બમલ સકલ સમંુગલ મૂલ।

બપ્ર હ કહેઉ બદેહ સન િન સગનુ અનુકુલ॥ ૩૧૨॥
ઉપરાેિહતિહ કહેઉ નરનાહા। અબ બલંબ કર કારનુ કાહા॥
સતાનંદ તબ સ ચવ બાેલાઅે। મંગલ સકલ સા જ સબ લ્યાઅે॥
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સખં િનસાન પનવ બહુ બાજે। મંગલ કલસ સગનુ સભુ સાજે॥
સભુગ સઆુ સિન ગાવિહ ગીતા। કરિહ બેદ ધુિન બપ્ર પનુીતા॥
લને ચલે સાદર અેિહ ભાઁતી। ગઅે જહાઁ જનવાસ બરાતી॥
કાેસલપ ત કર દે ખ સમાજૂ। અ ત લઘુ લાગ ત હિહ સરુરાજૂ॥
ભયઉ સમઉ અબ ધાિરઅ પાઊ। યહ સિુન પરા િનસાનિહ ઘાઊ॥
ગુરિહ પૂ છ કિર કુલ બિધ રા । ચલે સગં મુિન સાધુ સમા ॥
દાે. ભાગ્ય બભવ અવધેસ કર દે ખ દેવ બ્રહ્માિદ।

લગે સરાહન સહસ મખુ િન જનમ િનજ બાિદ॥ ૩૧૩॥
સરુ હ સમંુગલ અવસ ના। બરષિહ સમુન બ ઇ િનસાના॥
સવ બ્રહ્માિદક બબુધ બ થા। ચઢ◌़◌ે બમાન હ નાના જૂથા॥
પ્રેમ પુલક તન હૃદયઁ ઉછાહૂ। ચલે બલાેકન રામ બઆહૂ॥
દે ખ જનકપુ સરુ અનુરાગે। િનજ િનજ લાેક સબિહ લઘુ લાગે॥
ચતવિહ ચિકત બ ચત્ર બતાના। રચના સકલ અલાૈિકક નાના॥
નગર નાિર નર પ િનધાના। સઘુર સધુરમ સસુીલ સુ ના॥
ત હિહ દે ખ સબ સરુ સરુનાર ।ં ભઅે નખત જનુ બધુ ઉ જઆર ં॥
બિધિહ ભયહઆચરજુ બસષેી। િનજ કરની કછુ કતહઁુ ન દેખી॥
દાે. સવઁ સમુઝાઅે દેવ સબ જિન આચરજ ભુલાહુ।
હૃદયઁ બચારહુ ધીર ધિર સય રઘુબીર બઆહુ॥ ૩૧૪॥
જ હ કર નામુ લેત જગ માહી।ં સકલ અમંગલ મૂલ નસાહી ં॥
કરતલ હાેિહ પદારથ ચાર । તેઇ સય રામુ કહેઉ કામાર ॥
અેિહ બિધ સભંુ સરુ હ સમુઝાવા। પુિન આગ બર બસહ ચલાવા॥
દેવ હ દેખે દસરથુ તા। મહામાેદ મન પુલિકત ગાતા॥
સાધુ સમાજ સગં મિહદેવા। જનુ તનુ ધર કરિહ સખુ સવેા॥
સાેહત સાથ સભુગ સતુ ચાર । જનુ અપબરગ સકલ તનુધાર ॥
મરકત કનક બરન બર ેર । દે ખ સરુ હ ભૈ પ્રી ત ન થાેર ॥
પુિન રામિહ બલાેિક િહયઁ હરષે। પિહ સરાિહ સમુન ત હ બરષે॥
દાે. રામ પુ નખ સખ સભુગ બારિહ બાર િનહાિર।

પુલક ગાત લાેચન સજલ ઉમા સમેત પુરાિર॥ ૩૧૫॥
કેિક કંઠ દુ ત સ્યામલ અંગા। તડ◌़િ◌ત બિનદક બસન સરંુગા॥
બ્યાહ બભષૂન બ બધ બનાઅે। મંગલ સબ સબ ભાઁ ત સહુાઅે॥
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સરદ બમલ બધુ બદનુ સહુાવન। નયન નવલ રા વ લ વન॥
સકલ અલાૈિકક સુદંરતાઈ। કિહ ન ઇ મનહી ં મન ભાઈ॥
બંધુ મનાેહર સાેહિહ સગંા। ત નચાવત ચપલ તુરંગા॥
રાજકુઅઁર બર બા જ દેખાવિહ। બંસ પ્રસસંક બિરદ સનુાવિહ॥
જેિહ તુરંગ પર રામુ બરાજે। ગ ત બલાેિક ખગનાયકુ લાજે॥
કિહ ન ઇ સબ ભાઁ ત સહુાવા। બા જ બેષુ જનુ કામ બનાવા॥
છં. જનુ બા જ બેષુ બનાઇ મન સજુ રામ િહત અ ત સાેહઈ।
આપન બય બલ પ ગનુ ગ ત સકલ ભવુન બમાેહઈ॥
જગમગત નુ જરાવ ે ત સમુાે ત મિન માિનક લગે।
િકિકિન લલામ લગામુ લ લત બલાેિક સરુ નર મુિન ઠગે॥

દાે. પ્રભુ મનસિહ લયલીન મનુ ચલત બા જ છ બ પાવ।
ભૂ ષત ઉડ◌़ગન તડ◌़િ◌ત ઘનુ જનુ બર બરિહ નચાવ॥ ૩૧૬॥

જેિહ બર બા જ રામુ અસવારા। તેિહ સારદઉ ન બરનૈ પારા॥
સકં રામ પ અનુરાગે। નયન પંચદસ અ ત પ્રય લાગે॥
હિર િહત સિહત રામુ જબ ેહે। રમા સમેત રમાપ ત માેહે॥
િનર ખ રામ છ બ બિધ હરષાને।આઠઇ નયન િન પ છતાને॥
સરુ સનેપ ઉર બહુત ઉછાહૂ। બિધ તે ડવેઢ◌़ લાેચન લાહૂ॥
રામિહ ચતવ સરેુસ સુ ના। ગાૈતમ શ્રાપુ પરમ િહત માના॥
દેવ સકલ સરુપ તિહ સહાહી।ંઆજુ પુરંદર સમ કાેઉ નાહી ં॥
મુિદત દેવગન રામિહ દેખી। પસમાજ દુહઁુ હરષુ બસષેી॥
છં. અ ત હરષુ રાજસમાજ દુહુ િદ સ દંુદુભી ં બાજિહ ઘની।

બરષિહ સમુન સરુ હર ષ કિહ જય જય ત જય રઘુકુલમની॥
અેિહ ભાઁ ત િન બરાત આવત બાજને બહુ બાજહી।ં
રાિન સઆુ સિન બાે લ પિરછિન હેતુ મંગલ સાજહી ં॥

દાે. સ જઆરતી અનેક બિધ મંગલ સકલ સઁવાિર।
ચલી ં મુિદત પિરછિન કરન ગજગા મિન બર નાિર॥ ૩૧૭॥

બધુબદની ં સબ સબ ગલાેચિન। સબ િનજ તન છ બ ર ત મદુ માેચિન॥
પિહર બરન બરન બર ચીરા। સકલ બભષૂન સજ સર રા॥
સકલ સમંુગલ અંગ બનાઅ। કરિહ ગાન કલકંિઠ લ અ॥
કંકન િકિકિન નપૂુર બાજિહ। ચા લ બલાેિક કામ ગજ લાજિહ॥
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બાજિહ બાજને બ બધ પ્રકારા। નભ અ નગર સમંુગલચારા॥
સચી સારદા રમા ભવાની। જે સરુ તય સુ ચ સહજ સયાની॥
કપટ નાિર બર બેષ બનાઈ। મલી ં સકલ રિનવાસિહ ઈ॥
કરિહ ગાન કલ મંગલ બાની।ં હરષ બબસ સબ કાહઁુ ન ની॥
છં. કાે ન કેિહ આનંદ બસ સબ બ્રહ્મુ બર પિરછન ચલી।

કલ ગાન મધુર િનસાન બરષિહ સમુન સરુ સાેભા ભલી॥
આનંદકંદુ બલાેિક દૂલહુ સકલ િહયઁ હર ષત ભઈ॥
અંભાજે અંબક અંબુ ઉમ ગ સઅંુગ પુલકાવ લ છઈ॥

દાે. ે સખુ ભા સય માતુ મન દે ખ રામ બર બેષુ।
સાે ન સકિહ કિહ કલપ સત સહસ સારદા સષેુ॥ ૩૧૮॥

નયન ની હિટ મંગલ ની। પિરછિન કરિહ મુિદત મન રાની॥
બેદ બિહત અ કુલઆચા । ક હ ભલી બિધ સબબ્યવહા ॥
પંચ સબદ ધુિન મંગલ ગાના। પટ પાઁવડ◌़◌ે પરિહ બિધ નાના॥
કિર આરતી અરઘુ ત હ દ હા। રામ ગમનુ મંડપ તબ ક હા॥
દસરથુ સિહત સમાજ બરાજે। બભવ બલાેિક લાેકપ ત લાજે॥
સમયઁ સમયઁ સરુ બરષિહ ફૂલા। સાં ત પઢ◌़િહ મિહસરુ અનુકૂલા॥
નભ અ નગર કાેલાહલ હાેઈ।આપિન પર કછુ સનુઇ ન કાેઈ॥
અેિહ બિધ રામુ મંડપિહ આઅે। અરઘુ દેઇ આસન બૈઠાઅે॥
છં. બૈઠાિર આસનઆરતી કિર િનર ખ બ સખુુ પાવહી ં॥

મિન બસન ભષૂન ભૂિર વારિહ નાિર મંગલ ગાવહી ં॥
બ્રહ્માિદ સરુબર બપ્ર બેષ બનાઇ કાૈતુક દેખહી।ં
અવલાેિક રઘુકુલ કમલ ર બ છ બ સફુલ વન લખેહી ં॥

દાે. નાઊ બાર ભાટ નટ રામ િનછાવિર પાઇ।
મુિદત અસીસિહ નાઇ સર હરષુ ન હૃદયઁ સમાઇ॥ ૩૧૯॥

મલે જનકુ દસરથુ અ ત પ્રીતી।ં કિર બૈિદક લાૈિકક સબ ર તી ં॥
મલત મહા દાેઉ રાજ બરાજે। ઉપમા ખાે જ ખાે જ ક બ લાજે॥
લહી ન કતહઁુ હાિર િહયઁ માની। ઇ હ સમ અેઇ ઉપમા ઉર આની॥
સામધ દે ખ દેવ અનુરાગે। સમુન બર ષ જસુ ગાવન લાગે॥
જગુ બરં ચ ઉપ વા જબ ત। દેખે સનુે બ્યાહ બહુ તબ ત॥
સકલ ભાઁ ત સમ સાજુ સમાજૂ। સમ સમધી દેખે હમ આજૂ॥
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દેવ ગરા સિુન સુદંર સાઁચી। પ્રી ત અલાૈિકક દુહુ િદ સ માચી॥
દેત પાઁવડ◌़◌ે અરઘુ સહુાઅે। સાદર જનકુ મંડપિહ લ્યાઅે॥
છં. મંડપુ બલાેિક બચીત્ર રચનાઁ ચરતાઁ મુિન મન હરે॥

િનજ પાિન જનક સુ ન સબ કહઁુ આિન સઘાસન ધરે॥
કુલ ઇષ્ટ સિરસ બ સષ્ટ પજેૂ બનય કિર આ સષ લહી।
કાૈ સકિહ પજૂત પરમ પ્રી ત િક ર ત તાૈ ન પરૈ કહી॥

દાે. બામદેવ આિદક િરષય પજેૂ મુિદત મહીસ।
િદઅે િદબ્યઆસન સબિહ સબ સન લહી અસીસ॥ ૩૨૦॥

બહુિર ક હ કાેસલપ ત પૂ । િન ઈસ સમ ભાઉ ન દૂ ॥
ક હ ેિર કર બનય બડ◌़◌ાઈ। કિહ િનજ ભાગ્ય બભવ બહુતાઈ॥
પજેૂ ભપૂ ત સકલ બરાતી। સમિધ સમ સાદર સબ ભાઁતી॥
આસન ઉ ચત િદઅે સબ કાહૂ। કહા કાહ મખૂ અેક ઉછાહૂ॥
સકલ બરાત જનક સનમાની। દાન માન બનતી બર બાની॥
બિધ હિર હ િદ સપ ત િદનરાઊ। જે નિહ રઘુબીર પ્રભાઊ॥
કપટ બપ્ર બર બેષ બનાઅ। કાૈતુક દેખિહ અ ત સચુ પાઅ॥
પજેૂ જનક દેવ સમ ન। િદઅે સઆુસન બનુ પિહચાન॥
છં. પિહચાન કાે કેિહ ન સબિહ અપાન સિુધ ભાેર ભઈ।

આનંદ કંદુ બલાેિક દૂલહુ ઉભય િદ સઆનઁદ મઈ॥
સરુ લખે રામ સુ ન પજેૂ માન સકઆસન દઅ।ે
અવલાેિક સીલુ સભુાઉ પ્રભુ કાે બબુધ મન પ્રમુિદત ભઅે॥

દાે. રામચદં્ર મખુ ચદં્ર છ બ લાેચન ચા ચકાેર।
કરત પાન સાદર સકલ પ્રેમુ પ્રમાેદુ ન થાેર॥ ૩૨૧॥

સમઉ બલાેિક બ સષ્ઠ બાેલાઅે। સાદર સતાનંદુ સિુન આઅે॥
બે ગ કુઅઁિર અબઆનહુ ઈ। ચલે મુિદત મુિન આયસુ પાઈ॥
રાની સિુન ઉપરાેિહત બાની। પ્રમુિદત સ ખ હ સમેત સયાની॥
બપ્ર બધૂ કુલ દ્ધ બાેલાઈં। કિર કુલ ર ત સમંુગલ ગાઈં॥
નાિર બેષ જે સરુ બર બામા। સકલ સભુાયઁ સુદંર સ્યામા॥
ત હિહ દે ખ સખુુ પાવિહ નાર ।ં બનુ પિહચાિન પ્રાનહુ તે યાર ં॥
બાર બાર સનમાનિહ રાની। ઉમા રમા સારદ સમ ની॥
સીય સઁવાિર સમાજુ બનાઈ। મુિદત મંડપિહ ચલી ં લવાઈ॥
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છં. ચ લ લ્યાઇ સીતિહ સખીં સાદર સ જ સમંુગલ ભા મની।ં
નવસપ્ત સાજ સુદંર સબ મત્ત કંુજર ગા મની ં॥
કલ ગાન સિુન મુિન યાન ત્યાગિહ કામ કાેિકલ લાજહી।ં
મં ર નપૂુર ક લત કંકન તાલ ગતી બર બાજહી ં॥

દાે. સાેહ ત બિનતા દં મહઁુ સહજ સહુાવિન સીય।
છ બ લલના ગન મ ય જનુ સષુમા તય કમનીય॥ ૩૨૨॥

સય સુદંરતા બરિન ન ઈ। લઘુ મ ત બહુત મનાેહરતાઈ॥
આવત દ ખ બરા ત હ સીતા॥ પ રા સ સબ ભાઁ ત પનુીતા॥
સબિહ મનિહ મન િકઅે પ્રનામા। દે ખ રામ ભઅે પૂરનકામા॥
હરષે દસરથ સતુ હ સમેતા। કિહ ન ઇ ઉરઆનઁદુ જેતા॥
સરુ પ્રનામુ કિર બરસિહ ફૂલા। મુિન અસીસ ધુિન મંગલ મૂલા॥
ગાન િનસાન કાેલાહલુ ભાર । પ્રેમ પ્રમાેદ મગન નર નાર ॥
અેિહ બિધ સીય મંડપિહ આઈ। પ્રમુિદત સાં ત પઢ◌़િહ મુિનરાઈ॥
તેિહ અવસર કર બિધ બ્યવહા । દુહઁુ કુલગુર સબ ક હ અચા ॥
છં. આચા કિર ગુર ગાૈિર ગનપ ત મુિદત બપ્ર પુ વહી।ં

સરુ પ્રગિટ પૂ લેિહ દેિહ અસીસ અ ત સખુુ પાવહી ં॥
મધપુકર્ મંગલ દ્રબ્ય ે જેિહ સમય મુિન મન મહઁુ ચહ।
ભરે કનક કાપેર કલસ સાે સબ લઅેિહ પિરચારક રહ॥ ૧॥

કુલ ર ત પ્રી ત સમેત ર બ કિહ દેત સબુ સાદર િકયાે।
અેિહ ભાઁ ત દેવ પુ ઇ સીતિહ સભુગ સઘાસનુ િદયાે॥
સય રામ અવલાેકિન પરસપર પ્રેમ કાહુ ન લ ખ પરૈ॥
મન બુ દ્ધ બર બાની અગાેચર પ્રગટ ક બ કૈસ કરૈ॥ ૨॥

દાે. હાેમ સમય તનુ ધિર અનલુ અ ત સખુ આહુ ત લેિહ।
બપ્ર બેષ ધિર બેદ સબ કિહ બબાહ બિધ દેિહ॥ ૩૨૩॥

જનક પાટમિહષી જગ ની। સીય માતુ િક મ ઇ બખાની॥
સજુસુ સકૃુત સખુ સદંુરતાઈ। સબ સમેિટ બિધ રચી બનાઈ॥
સમઉ િન મુિનબર હ બાેલાઈ। સનુત સઆુ સિન સાદર લ્યાઈ॥
જનક બામ િદ સ સાેહ સનુયના। િહમ ગિર સગં બિન જનુ મયના॥
કનક કલસ મિન કાપેર રે। સુ ચ સુગંધ મંગલ જલ પૂરે॥
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િનજ કર મુિદત રાયઁ અ રાની। ધરે રામ કે આગઆની॥
પઢ◌़િહ બેદ મુિન મંગલ બાની। ગગન સમુન ઝિર અવસ ની॥
બ બલાેિક દંપ ત અનુરાગે। પાય પનુીત પખારન લાગે॥
છં. લાગે પખારન પાય પંકજ પ્રેમ તન પુલકાવલી।

નભ નગર ગાન િનસાન જય ધુિન ઉમ ગ જનુ ચહઁુ િદ સ ચલી॥
જે પદ સરાજે મનાજે અિર ઉર સર સદૈવ બરાજહી।ં
જે સકૃત સુ મરત બમલતા મન સકલ ક લ મલ ભાજહી ં॥ ૧॥
જે પર સ મુિનબિનતા લહી ગ ત રહી ે પાતકમઈ।
મકરંદુ જ હ કાે સભંુ સર સુ ચતા અવિધ સરુ બરનઈ॥
કિર મધપુ મન મુિન ે ગજન જે સઇે અ ભમત ગ ત લહ।
તે પદ પખારત ભાગ્યભાજનુ જનકુ જય જય સબ કહૈ॥ ૨॥
બર કુઅઁિર કરતલ ેિર સાખાેચા દાેઉ કુલગુર કર।
ભયાે પાિનગહનુ બલાેિક બિધ સરુ મનજુ મુિન આઁનદ ભર॥
સખુમૂલ દૂલહુ દે ખ દંપ ત પુલક તન હુલસ્યાે િહયાે।
કિર લાેક બેદ બધાનુ ક યાદાનુ પભષૂન િકયાે॥ ૩॥
િહમવંત જ મ ગિર મહેસિહ હિરિહ શ્રી સાગર દઈ।
ત મ જનક રામિહ સય સમરપી બ વ કલ ક ર ત નઈ॥
ક્યા કરૈ બનય બદેહુ િકયાે બદેહુ મૂર ત સાવઁર ।
કિર હાેમ બિધવત ગાઁિઠ ેર હાને લાગી ભાવઁર ॥ ૪॥

દાે. જય ધુિન બંદ બેદ ધુિન મંગલ ગાન િનસાન।
સિુન હરષિહ બરષિહ બબુધ સરુત સમુન સુ ન॥ ૩૨૪॥

કુઅઁ કુઅઁિર કલ ભાવઁિર દેહી ં॥ નયન લાભુ સબ સાદર લેહી ં॥
ઇ ન બરિન મનાેહર ેર । ે ઉપમા કછુ કહા સાે થાેર ॥

રામ સીય સુદંર પ્ર તછાહી।ં જગમગાત મિન ખંભન માહી ં ।
મનહઁુ મદન ર ત ધિર બહુ પા। દેખત રામ બઆહુ અનપૂા॥
દરસ લાલસા સકુચ ન થાેર । પ્રગટત દુરત બહાેિર બહાેર ॥
ભઅે મગન સબ દેખિનહારે। જનક સમાન અપાન બસારે॥
પ્રમુિદત મુિન હ ભાવઁર ફેર । નેગસિહત સબ ર ત િનબેર ં॥
રામ સીય સર સદુર દેહી।ં સાેભા કિહ ન ત બિધ કેહી ં॥
અ ન પરાગ જલજુ ભિર નીક। સ સિહ ભષૂ અિહ લાેભ અમી ક॥
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બહુિર બ સષ્ઠ દ હ અનુસાસન। બ દુલિહિન બૈઠે અેક આસન॥
છં. બૈઠે બરાસન રામુ નિક મુિદત મન દસરથુ ભઅે।

તનુ પુલક પુિન પુિન દે ખ અપન સકૃુત સરુત ફલ નઅે॥
ભિર ભવુન રહા ઉછાહુ રામ બબાહુ ભા સબહી ં કહા।
કેિહ ભાઁ ત બરિન સરાત રસના અેક યહુ મંગલુ મહા॥ ૧॥
તબ જનક પાઇ બ સષ્ઠઆયસુ બ્યાહ સાજ સઁવાિર કૈ।
માઁડવી શ્રુ તક ર ત ઉર મલા કુઅઁિર લઈં હઁકાિર કે॥
કુસકેતુ ક યા પ્રથમ ે ગનુ સીલ સખુ સાેભામઈ।
સબ ર ત પ્રી ત સમેત કિર સાે બ્યાિહ પ ભરતિહ દઈ॥ ૨॥
નક લઘુ ભ ગની સકલ સુદંિર સરાેમિન િન કૈ।

સાે તનય દ હી બ્યાિહ લખનિહ સકલ બિધ સનમાિન કૈ॥
જેિહ નામુ શ્રુતક ર ત સલુાેચિન સમુુ ખ સબ ગનુ આગર ।
સાે દઈ િરપુસદૂનિહ ભપૂ ત પ સીલ ઉ ગર ॥ ૩॥
અનુ પ બર દુલિહિન પર પર લ ખ સકુચ િહયઁ હરષહી।ં
સબ મુિદત સુદંરતા સરાહિહ સમુન સરુ ગન બરષહી ં॥
સુદંર સુદંર બર હ સહ સબ અેક મંડપ રાજહી।ં
જનુ વ ઉર ચાિરઉ અવસ્થા બમનુ સિહત બરાજહી ં॥ ૪॥

દાે. મુિદત અવધપ ત સકલ સતુ બધુ હ સમેત િનહાિર।
જનુ પાર મિહપાલ મિન િક્રય હ સિહત ફલ ચાિર॥ ૩૨૫॥

જ સ રઘુબીર બ્યાહ બિધ બરની। સકલ કુઅઁર બ્યાહે તેિહ કરની॥
કિહ ન ઇ કછુ દાઇજ ભૂર । રહા કનક મિન મંડપુ પૂર ॥
કંબલ બસન બ ચત્ર પટાેરે। ભાઁ ત ભાઁ ત બહુ માેલ ન થાેરે॥
ગજ રથ તુરગ દાસ અ દાસી। ધનેુ અલંકૃત કામદુહા સી॥
બ તુ અનેક કિરઅ િક મ લખેા। કિહ ન ઇ નિહ જ હ દેખા॥
લાેકપાલ અવલાેિક સહાને। લી હ અવધપ ત સબુ સખુુ માને॥
દ હ ચક હ ે જેિહ ભાવા। ઉબરા સાે જનવાસિેહ આવા॥
તબ કર ેિર જનકુ દુ બાની। બાેલે સબ બરાત સનમાની॥
છં. સનમાિન સકલ બરાત આદર દાન બનય બડ◌़◌ાઇ કૈ।

પ્રમુિદત મહા મુિન દં બંદે પૂ જ પ્રેમ લડ◌़◌ાઇ કૈ॥
સ નાઇ દેવ મનાઇ સબ સન કહત કર સપંુટ િકઅ।
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સરુ સાધુ ચાહત ભાઉ સધુ િક તાષે જલ અંજ લ િદઅ॥ ૧॥
કર ેિર જનકુ બહાેિર બંધુ સમેત કાેસલરાય સા।
બાેલે મનાેહર બયન સાિન સનેહ સીલ સભુાય સા॥
સબંંધ રાજન રાવર હમ બડ◌़◌ે અબ સબ બિધ ભઅે।
અેિહ રાજ સાજ સમેત સવેક િનબે બનુ ગથ લઅે॥ ૨॥
અે દાિરકા પિરચાિરકા કિર પા લબી ં ક ના નઈ।
અપરાધુ છ મબાે બાે લ પઠઅે બહુત હા ઢ ટ ાે કઈ॥
પુિન ભાનુકુલભષૂન સકલ સનમાન િનિધ સમધી િકઅે।
કિહ ત નિહ બનતી પર પર પ્રેમ પિરપૂરન િહઅે॥ ૩॥
દંારકા ગન સમુન બિરસિહ રાઉ જનવાસિેહ ચલે।
દંુદુભી જય ધુિન બેદ ધુિન નભ નગર કાૈતૂહલ ભલે॥
તબ સખીં મંગલ ગાન કરત મનુીસઆયસુ પાઇ કૈ।
દૂલહ દુલિહિન હ સિહત સુદંિર ચલી ં કાેહબર લ્યાઇ કૈ॥ ૪॥

દાે. પુિન પુિન રામિહ ચતવ સય સકુચ ત મનુ સકુચૈ ન।
હરત મનાેહર મીન છ બ પ્રેમ િપઆસે નનૈ॥ ૩૨૬॥
માસપારાયણ, ગ્યારહવાઁ િવશ્રામ

સ્યામ સર સભુાયઁ સહુાવન। સાેભા કાેિટ મનાજે લ વન॥
વક જુત પદ કમલ સહુાઅે। મુિન મન મધપુ રહત જ હ છાઅે॥

પીત પનુીત મનાેહર ધાેતી। હર ત બાલ ર બ દા મિન ેતી॥
કલ િકિકિન કિટ સતૂ્ર મનાેહર। બાહુ બસાલ બભષૂન સુદંર॥
પીત જનેઉ મહાછ બ દેઈ। કર મુિદ્રકા ચાેિર ચતુ લેઈ॥
સાેહત બ્યાહ સાજ સબ સાજે। ઉરઆયત ઉરભષૂન રાજે॥
િપઅર ઉપરના કાખાસાેતી। દુહઁુ આઁચર હ લગે મિન માેતી॥
નયન કમલ કલ કંુડલ કાના। બદનુ સકલ સાદજર્ િનધાના॥
સુદંર કુિટ મનાેહર નાસા। ભાલ તલકુ ચરતા િનવાસા॥
સાેહત માૈ મનાેહર માથ।ે મંગલમય મુકુતા મિન ગાથે॥
છં. ગાથે મહામિન માૈર મંજુલ અંગ સબ ચત ચાેરહી।ં

પુર નાિર સરુ સુદંર ં બરિહ બલાેિક સબ તન તાેરહી ં॥
મિન બસન ભષૂન વાિર આર ત કરિહ મંગલ ગાવિહ।
સરુ સમુન બિરસિહ સતૂ માગધ બંિદ સજુસુ સનુાવહી ં॥ ૧॥
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કાેહબરિહ આને કઁુઅર કઁુઅિર સઆુ સિન હ સખુ પાઇ કૈ।
અ ત પ્રી ત લાૈિકક ર ત લાગી ં કરન મંગલ ગાઇ કૈ॥
લહકાૈિર ગાૈિર સખાવ રામિહ સીય સન સારદ કહ।
રિનવાસુ હાસ બલાસ રસ બસ જન્મ કાે ફલુ સબ લહ॥ ૨॥
િનજ પાિન મિન મહઁુ દે ખઅ ત મૂર ત સુ પિનધાન ક ।
ચાલ ત ન ભજુબ લી બલાેકિન બરહ ભય બસ નક ॥
કાૈતુક બનાેદ પ્રમાેદુ પ્રેમુ ન ઇ કિહ નિહ અલી।ં
બર કુઅઁિર સુદંર સકલ સખીં લવાઇ જનવાસિેહ ચલી ં॥ ૩॥
તેિહ સમય સિુનઅ અસીસ જહઁ તહઁ નગર નભઆનઁદુ મહા।
ચ જઅહઁુ ેર ં ચા ચારયાે મુિદત મન સબહી ં કહા॥
ેગી દ્ર સદ્ધ મનુીસ દેવ બલાેિક પ્રભુ દંુદુ ભ હની।

ચલે હર ષ બર ષ પ્રસનૂ િનજ િનજ લાેક જય જય જય ભની॥ ૪॥
દાે. સિહત બધૂિટ હ કુઅઁર સબ તબઆઅે િપતુ પાસ।

સાેભા મંગલ માેદ ભિર ઉમગેઉ જનુ જનવાસ॥ ૩૨૭॥
પુિન જેવનાર ભઈ બહુ ભાઁતી। પઠઅે જનક બાેલાઇ બરાતી॥
પરત પાઁવડ◌़◌ે બસન અનપૂા। સતુ હ સમેત ગવન િકયાે ભપૂા॥
સાદર સબકે પાય પખારે। જથા ેગુ પીઢ◌़ હ બૈઠારે॥
ધાેઅે જનક અવધપ ત ચરના। સીલુ સનેહુ ઇ નિહ બરના॥
બહુિર રામ પદ પંકજ ધાેઅે। જે હર હૃદય કમલ મહઁુ ગાેઅે॥
તીિનઉ ભાઈ રામ સમ ની। ધાેઅે ચરન જનક િનજ પાની॥
આસન ઉ ચત સબિહ પ દ હે। બાે લ સપૂકાર સબ લી હે॥
સાદર લગે પરન પનવારે। કનક ક લ મિન પાન સઁવારે॥
દાે. સપૂાેદન સરુભી સરિપ સુદંર વાદુ પનુીત।

છન મહઁુ સબ ક પ સ ગે ચતુર સઆુર બનીત॥ ૩૨૮॥
પંચ કવલ કિર જેવન લાગે। ગાિર ગાન સિુન અ ત અનુરાગે॥
ભાઁ ત અનેક પરે પકવાન।ે સધુા સિરસ નિહ િહ બખાને॥
પ સન લગે સઆુર સુ ના। બજન બ બધ નામ કાે ના॥
ચાિર ભાઁ ત ભાજેન બિધ ગાઈ। અેક અેક બિધ બરિન ન ઈ॥
છરસ ચર બજન બહુ તી। અેક અેક રસ અગિનત ભાઁતી॥
જેવઁત દેિહ મધુર ધુિન ગાર । લૈ લૈ નામ પુ ષ અ નાર ॥
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સમય સહુાવિન ગાિર બરા । હઁસત રાઉ સિુન સિહત સમા ॥
અેિહ બિધ સબહી ં ભાજૈનુ ક હા।આદર સિહતઆચમનુ દ હા॥
દાે. દેઇ પાન પજેૂ જનક દસરથુ સિહત સમાજ।

જનવાસિેહ ગવને મુિદત સકલ ભપૂ સરતાજ॥ ૩૨૯॥
િનત નૂતન મંગલ પુર માહી।ં િન મષ સિરસ િદન મિન હી ં॥
બડ◌़◌ે ભાેર ભપૂ તમિન ગે। ચક ગનુ ગન ગાવન લાગે॥
દે ખ કુઅઁર બર બધુ હ સમેતા। િક મ કિહ ત માેદુ મન જેતા॥
પ્રાતિક્રયા કિર ગે ગુ પાહી।ં મહાપ્રમાેદુ પ્રેમુ મન માહી ં॥
કિર પ્રનામ પૂ કર ેર । બાેલે ગરા અ મઅઁ જનુ બાેર ॥
તુ હર કૃપાઁ સનુહુ મુિનરા । ભયઉઁ આજુ મ પૂરનકા ॥
અબ સબ બપ્ર બાેલાઇ ગાેસાઈં। દેહુ ધનેુ સબ ભાઁ ત બનાઈ॥
સિુન ગુર કિર મિહપાલ બડ◌़◌ાઈ। પુિન પઠઅે મુિન દં બાેલાઈ॥
દાે. બામદેઉ અ દેવિર ષ બાલમીિક બા લ।

આઅે મુિનબર િનકર તબ કાૈ સકાિદ તપસા લ॥ ૩૩૦॥
દંડ પ્રનામ સબિહ પ ક હે। પૂ જ સપ્રેમ બરાસન દ હે॥
ચાિર લચ્છ બર ધનેુ મગાઈ। કામસરુ ભ સમ સીલ સહુાઈ॥
સબ બિધ સકલ અલંકૃત ક હી।ં મુિદત મિહપ મિહદેવ હ દ હી ં॥
કરત બનય બહુ બિધ નરનાહૂ। લહેઉઁ આજુ જગ વન લાહૂ॥
પાઇ અસીસ મહીસુ અનંદા। લઅે બાે લ પુિન ચક દંા॥
કનક બસન મિન હય ગય સ્યંદન। િદઅે બૂ ઝ ચ ર બકુલનંદન॥
ચલે પઢ◌़ત ગાવત ગનુ ગાથા। જય જય જય િદનકર કુલ નાથા॥
અેિહ બિધ રામ બઆહ ઉછાહૂ। સકઇ ન બરિન સહસ મખુ હૂ॥
દાે. બાર બાર કાૈ સક ચરન સીસુ નાઇ કહ રાઉ।

યહ સબુ સખુુ મુિનરાજ તવ કૃપા કટાચ્છ પસાઉ॥ ૩૩૧॥
જનક સનેહુ સીલુ કરતૂતી। પુ સબ ભાઁ ત સરાહ બભૂતી॥
િદન ઉિઠ બદા અવધપ ત માગા। રાખિહ જનકુ સિહત અનુરાગા॥
િનત નૂતન આદ અિધકાઈ। િદન પ્ર ત સહસ ભાઁ ત પહુનાઈ॥
િનત નવ નગર અનંદ ઉછાહૂ। દસરથ ગવનુ સાેહાઇ ન કાહૂ॥
બહુત િદવસ બીતે અેિહ ભાઁતી। જનુ સનેહ રજુ બઁધે બરાતી॥
કાૈ સક સતાનંદ તબ ઈ। કહા બદેહ પિહ સમુઝાઈ॥
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અબ દસરથ કહઁ આયસુ દેહૂ। જદ્યિપ છાડ◌़િ◌ ન સકહુ સનેહૂ॥
ભલેિહ નાથ કિહ સ ચવ બાેલાઅે। કિહ જય વ સીસ ત હ નાઅે॥
દાે. અવધનાથુ ચાહત ચલન ભીતર કરહુ જનાઉ।

ભઅે પ્રેમબસ સ ચવ સિુન બપ્ર સભાસદ રાઉ॥ ૩૩૨॥
પુરબાસી સિુન ચ લિહ બરાતા। બૂઝત બકલ પર પર બાતા॥
સત્ય ગવનુ સિુન સબ બલખાને। મનહઁુ સાઁઝ સર સજ સકુચાને॥
જહઁ જહઁ આવત બસે બરાતી। તહઁ તહઁ સદ્ધ ચલા બહુ ભાઁતી॥
બ બધ ભાઁ ત મવેા પકવાના। ભાજેન સાજુ ન ઇ બખાના॥
ભિર ભિર બસહઁ અપાર કહારા। પઠઈ જનક અનેક સસુારા॥
તુરગ લાખ રથ સહસ પચીસા। સકલ સઁવારે નખ અ સીસા॥
મત્ત સહસ દસ સધુર સાજે। જ હિહ દે ખ િદ સકંુજર લાજે॥
કનક બસન મિન ભિર ભિર ના। મિહષી ં ધનેુ બ તુ બિધ નાના॥
દાે. દાઇજ અ મત ન સિકઅ કિહ દ હ બદેહઁ બહાેિર।

ે અવલાેકત લાેકપ ત લાેક સપંદા થાેિર॥ ૩૩૩॥
સબુ સમાજુ અેિહ ભાઁ ત બનાઈ। જનક અવધપુર દ હ પઠાઈ॥
ચ લિહ બરાત સનુત સબ રાની।ં બકલ મીનગન જનુ લઘુ પાની ં॥
પુિન પુિન સીય ગાેદ કિર લેહી।ં દેઇ અસીસ સખાવનુ દેહી ં॥
હાેઅેહુ સતંત િપયિહ િપઆર । ચ અિહબાત અસીસ હમાર ॥
સાસુ સસરુ ગુર સવેા કરેહૂ। પ ત ખ લ ખઆયસુ અનુસરેહૂ॥
અ ત સનેહ બસ સખીં સયાની। નાિર ધરમ સખવિહ દુ બાની॥
સાદર સકલ કુઅઁિર સમુઝાઈ। રાિન હ બાર બાર ઉર લાઈ॥
બહુિર બહુિર ભેટિહ મહતાર ।ં કહિહ બરં ચ રચી ં કત નાર ં॥
દાે. તેિહ અવસર ભાઇ હ સિહત રામુ ભાનુ કુલ કેત।ુ

ચલે જનક મંિદર મુિદત બદા કરાવન હેતુ॥ ૩૩૪॥
ચાિરઅ ભાઇ સભુાયઁ સહુાઅે। નગર નાિર નર દેખન ધાઅે॥
કાેઉ કહ ચલન ચહત હિહ આજૂ। ક હ બદેહ બદા કર સાજૂ॥
લેહુ નયન ભિર પ િનહાર । પ્રય પાહુને ભપૂ સતુ ચાર ॥
કાે નૈ કેિહ સકૃુત સયાની। નયન અ ત થ ક હે બિધ આની॥
મરનસીલુ જ મ પાવ િપઊષા। સરુત લહૈ જનમ કર ભખૂા॥
પાવ નારક હિરપદુ જૈસ। ઇ હ કર દરસનુ હમ કહઁ તૈસે॥
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િનર ખ રામ સાેભા ઉર ધરહૂ। િનજ મન ફિન મૂર ત મિન કરહૂ॥
અેિહ બિધ સબિહ નયન ફલુ દેતા। ગઅે કુઅઁર સબ રાજ િનકેતા॥
દાે. પ સધુ સબ બંધુ લ ખ હર ષ ઉઠા રિનવાસ।ુ

કરિહ િનછાવિર આરતી મહા મુિદત મન સાસુ॥ ૩૩૫॥
દે ખ રામ છ બ અ ત અનુરાગી।ં પ્રેમ બબસ પુિન પુિન પદ લાગી ં॥
રહી ન લાજ પ્રી ત ઉર છાઈ। સહજ સનેહુ બરિન િક મ ઈ॥
ભાઇ હ સિહત ઉબિટ અ હવાઅે। છરસ અસન અ ત હેતુ જેવાઁઅે॥
બાેલે રામુ સઅુવસ ની। સીલ સનેહ સકુચમય બાની॥
રાઉ અવધપુર ચહત સધાઅે। બદા હાને હમ ઇહાઁ પઠાઅે॥
માતુ મુિદત મનઆયસુ દેહૂ। બાલક િન કરબ િનત નેહૂ॥
સનુત બચન બલખેઉ રિનવાસ।ૂ બાે લ ન સકિહ પ્રેમબસ સાસૂ॥
હૃદયઁ લગાઇ કુઅઁિર સબ લી હી। પ ત હ સાિપ બનતી અ ત ક હી॥
છં. કિર બનય સય રામિહ સમરપી ેિર કર પુિન પુિન કહૈ।

બ લ ઁ ઉ તાત સુ ન તુ હ કહઁુ બિદત ગ ત સબ ક અહૈ॥
પિરવાર પુરજન માેિહ રાજિહ પ્રાન પ્રય સય િનબી।
તુલસીસ સીલુ સનેહુ લ ખ િનજ િકકર કિર માિનબી॥

સાે. તુ હ પિરપૂરન કામ ન સરાેમિન ભાવ પ્રય।
જન ગનુ ગાહક રામ દાષે દલન ક નાયતન॥ ૩૩૬॥

અસ કિહ રહી ચરન ગિહ રાની। પ્રેમ પંક જનુ ગરા સમાની॥
સિુન સનેહસાની બર બાની। બહુ બિધ રામ સાસુ સનમાની॥
રામ બદા માગત કર ેર । ક હ પ્રનામુ બહાેિર બહાેર ॥
પાઇ અસીસ બહુિર સ નાઈ। ભાઇ હ સિહત ચલે રઘુરાઈ॥
મંજુ મધુર મૂર ત ઉર આની। ભઈ સનેહ સ થલ સબ રાની॥
પુિન ધીરજુ ધિર કુઅઁિર હઁકાર । બાર બાર ભેટિહ મહતાર ં॥
પહઁુચાવિહ િફિર મલિહ બહાેર । બઢ◌़◌ી પર પર પ્રી ત ન થાેર ॥
પુિન પુિન મલત સ ખ હ બલગાઈ। બાલ બચ્છ જ મ ધનેુ લવાઈ॥
દાે. પ્રેમ બબસ નર નાિર સબ સ ખ હ સિહત રિનવાસ।ુ

માનહઁુ ક હ બદેહપુર ક નાઁ બરહઁ િનવાસુ॥ ૩૩૭॥
સકુ સાિરકા નક જ્યાઅે। કનક િપજર હ રા ખ પઢ◌़◌ાઅે॥
બ્યાકુલ કહિહ કહાઁ બૈદેહી। સિુન ધીરજુ પિરહરઇ ન કેહી॥
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ભઅે બકલ ખગ ગ અેિહ ભાઁ ત। મનજુ દસા કૈસ કિહ તી॥
બંધુ સમેત જનકુ તબઆઅે। પ્રેમ ઉમ ગ લાેચન જલ છાઅે॥
સીય બલાેિક ધીરતા ભાગી। રહે કહાવત પરમ બરાગી॥
લી હ રાઁય ઉર લાઇ નક । મટ મહામર દ ગ્યાન ક ॥
સમુઝાવત સબ સ ચવ સયાન।ે ક હ બચા ન અવસર ને॥
બારિહ બાર સતુા ઉર લાઈ। સ જ સુદંર પાલક ં મગાઈ॥
દાે. પ્રેમ બબસ પિરવા સબુ િન સલુગન નરેસ।

કઁુઅિર ચઢ◌़◌ાઈ પાલિક હ સુ મરે સ દ્ધ ગનેસ॥ ૩૩૮॥
બહુ બિધ ભપૂ સતુા સમુઝાઈ। નાિરધરમુ કુલર ત સખાઈ॥
દાસી ં દાસ િદઅે બહુતેરે। સુ ચ સવેક જે પ્રય સય કેરે॥
સીય ચલત બ્યાકુલ પુરબાસી। હાેિહ સગનુ સભુ મંગલ રાસી॥
ભૂસરુ સ ચવ સમેત સમા । સગં ચલે પહઁુચાવન રા ॥
સમય બલાેિક બાજને બાજે। રથ ગજ બા જ બરા ત હ સાજે॥
દસરથ બપ્ર બાે લ સબ લી હે। દાન માન પિરપૂરન ક હે॥
ચરન સરાજે ધૂિર ધિર સીસા। મુિદત મહીપ ત પાઇ અસીસા॥
સુ મિર ગ નનુ ક હ પયાના। મંગલમૂલ સગનુ ભઅે નાના॥
દાે. સરુ પ્રસનૂ બરષિહ હર ષ કરિહ અપછરા ગાન।

ચલે અવધપ ત અવધપુર મુિદત બ ઇ િનસાન॥ ૩૩૯॥
પ કિર બનય મહાજન ફેરે। સાદર સકલ માગને ટેરે॥
ભષૂન બસન બા જ ગજ દ હે। પ્રેમ પાે ષ ઠાઢ◌़◌ે સબ ક હે॥
બાર બાર બિરદાવ લ ભાષી। િફરે સકલ રામિહ ઉર રાખી॥
બહુિર બહુિર કાેસલપ ત કહહી।ં જનકુ પ્રેમબસ િફરૈ ન ચહહી ં॥
પુિન કહ ભપૂ ત બચન સહુાઅે। િફિરઅ મહીસ દૂિર બડ◌़િ◌ આઅે॥
રાઉ બહાેિર ઉતિર ભઅે ઠાઢ◌़◌ે। પ્રેમ પ્રબાહ બલાેચન બાઢ◌़◌ે॥
તબ બદેહ બાેલે કર ેર । બચન સનેહ સધુાઁ જનુ બાેર ॥
કરાૈ કવન બિધ બનય બનાઈ। મહારાજ માેિહ દ હ બડ◌़◌ાઈ॥
દાે. કાેસલપ ત સમધી સજન સનમાને સબ ભાઁ ત।

મલિન પરસપર બનય અ ત પ્રી ત ન હૃદયઁ સમા ત॥ ૩૪૦॥
મુિન મંડ લિહ જનક સ નાવા।આસરબાદુ સબિહ સન પાવા॥
સાદર પુિન ભટે માતા। પ સીલ ગનુ િનિધ સબ ભ્રાતા॥
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ેિર પંક હ પાિન સહુાઅે। બાેલે બચન પ્રેમ જનુ અે॥
રામ કરાૈ કેિહ ભાઁ ત પ્રસસંા। મુિન મહેસ મન માનસ હંસા॥
કરિહ ેગ ેગી જેિહ લાગી। કાેહુ માેહુ મમતા મદુ ત્યાગી॥
બ્યાપકુ બ્રહ્મુ અલખુ અ બનાસી। ચદાનંદુ િનરગુન ગનુરાસી॥
મન સમેત જેિહ ન ન બાની। તરિક ન સકિહ સકલ અનુમાની॥
મિહમા િનગમુ ને ત કિહ કહઈ। ે તહઁુ કાલ અેકરસ રહઈ॥
દાે. નયન બષય માે કહઁુ ભયઉ સાે સમ ત સખુ મૂલ।

સબઇ લાભુ જગ વ કહઁ ભઅ ઈસુ અનુકુલ॥ ૩૪૧॥
સબિહ ભાઁ ત માેિહ દ હ બડ◌़◌ાઈ। િનજ જન િન લી હ અપનાઈ॥
હાેિહ સહસ દસ સારદ સષેા। કરિહ કલપ કાેિટક ભિર લખેા॥
માેર ભાગ્ય રાઉર ગનુ ગાથા। કિહ ન સરાિહ સનુહુ રઘનુાથા॥
મૈ કછુ કહઉઁ અેક બલ માેર। તુ હ ર ઝહુ સનેહ સિુઠ થાેર॥
બાર બાર માગઉઁ કર ેર। મનુ પિરહરૈ ચરન જિન ભાેર॥
સિુન બર બચન પ્રેમ જનુ પાષે।ે પૂરનકામ રામુ પિરતાષેે॥
કિર બર બનય સસરુ સનમાન।ે િપતુ કાૈ સક બ સષ્ઠ સમ ને॥
બનતી બહુિર ભરત સન ક હી। મ લ સપ્રેમુ પુિન આ સષ દ હી॥
દાે. મલે લખન િરપુસદૂનિહ દ હ અસીસ મહીસ।

ભઅે પર પર પ્રેમબસ િફિર િફિર નાવિહ સીસ॥ ૩૪૨॥
બાર બાર કિર બનય બડ◌़◌ાઈ। રઘપુ ત ચલે સગં સબ ભાઈ॥
જનક ગહે કાૈ સક પદ ઈ। ચરન રેનુ સર નયન હ લાઈ॥
સનુુ મનુીસ બર દરસન તાેર। અગમુ ન કછુ પ્રતી ત મન માેર॥
ે સખુુ સજુસુ લાેકપ ત ચહહી।ં કરત મનાેરથ સકુચત અહહી ં॥

સાે સખુુ સજુસુ સલુભ માેિહ વામી। સબ સિધ તવ દરસન અનુગામી॥
ક હ બનય પુિન પુિન સ નાઈ। િફરે મહીસુ આ સષા પાઈ॥
ચલી બરાત િનસાન બ ઈ। મુિદત છાેટ બડ◌़ સબ સમુદાઈ॥
રામિહ િનર ખ ગ્રામ નર નાર । પાઇ નયન ફલુ હાેિહ સખુાર ॥
દાે. બીચ બીચ બર બાસ કિર મગ લાેગ હ સખુ દેત।

અવધ સમીપ પનુીત િદન પહઁુચી આઇ જનેત॥ ૩૪૩॥ �
હને િનસાન પનવ બર બાજે। ભેિર સખં ધુિન હય ગય ગાજે॥
ઝાઁ ઝ બરવ િડડમી ં સહુાઈ। સરસ રાગ બાજિહ સહનાઈ॥
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પુર જનઆવત અકિન બરાતા। મુિદત સકલ પુલકાવ લ ગાતા॥
િનજ િનજ સુદંર સદન સઁવારે। હાટ બાટ ચાૈહટ પુર દ્વારે॥
ગલી ં સકલ અરગ ઁ સચાઈ। જહઁ તહઁ ચાૈક ચા પુરાઈ॥
બના બ ન ઇ બખાના। તાેરન કેતુ પતાક બતાના॥
સફલ પૂગફલ કદ લ રસાલા। રાપેે બકુલ કદંબ તમાલા॥
લગે સભુગ ત પરસત ધરની। મિનમયઆલબાલ કલ કરની॥
દાે. બ બધ ભાઁ ત મંગલ કલસ ગ્ હ ગ્ હ રચે સઁવાિર।

સરુ બ્રહ્માિદ સહાિહ સબ રઘુબર પુર િનહાિર॥ ૩૪૪॥
ભપૂ ભવન તેિહ અવસર સાેહા। રચના દે ખ મદન મનુ માેહા॥
મંગલ સગનુ મનાેહરતાઈ। િરિધ સિધ સખુ સપંદા સહુાઈ॥
જનુ ઉછાહ સબ સહજ સહુાઅે। તનુ ધિર ધિર દસરથ દસરથ ગ્ હઁ છાઅે॥
દેખન હેતુ રામ બૈદેહી। કહહુ લાલસા હાેિહ ન કેહી॥
જુથ જૂથ મ લ ચલી ં સઆુ સિન। િનજ છ બ િનદરિહ મદન બલાસિન॥
સકલ સમંુગલ સજઆરતી। ગાવિહ જનુ બહુ બેષ ભારતી॥
ભપૂ ત ભવન કાેલાહલુ હાેઈ। ઇ ન બરિન સમઉ સખુુ સાેઈ॥
કાૈસલ્યાિદ રામ મહતાર ।ં પ્રેમ બબસ તન દસા બસાર ં॥
દાે. િદઅે દાન બપ્ર હ બપુલ પૂ જ ગનેસ પુરાર ।

પ્રમુિદત પરમ દિરદ્ર જનુ પાઇ પદારથ ચાિર॥ ૩૪૫॥
માેદ પ્રમાેદ બબસ સબ માતા। ચલિહ ન ચરન સ થલ ભઅે ગાતા॥
રામ દરસ િહત અ ત અનુરાગી।ં પિરછિન સાજુ સજન સબ લાગી ં॥
બ બધ બધાન બાજને બાજે। મંગલ મુિદત સુ મત્રાઁ સાજે॥
હરદ દૂબ દિધ પ લવ ફૂલા। પાન પૂગફલ મંગલ મૂલા॥
અચ્છત અંકુર લાેચન લા । મંજુલ મંજિર તુલ સ બરા ॥
છુહે પુરટ ઘટ સહજ સહુાઅે। મદન સકુન જનુ નીડ◌़ બનાઅે॥
સગનુ સુગંધ ન િહ બખાની। મંગલ સકલ સજિહ સબ રાની॥
રચી ંઆરતી ં બહુત બધાના। મુિદત કરિહ કલ મંગલ ગાના॥
દાે. કનક થાર ભિર મંગલ હ કમલ કર હ લઅ માત।

ચલી ં મુિદત પિરછિન કરન પુલક પ લિવત ગાત॥ ૩૪૬॥
ધપૂ ધૂમ નભુ મેચક ભયઊ। સાવન ઘન ઘમંડુ જનુ ઠયઊ॥
સરુત સમુન માલ સરુ બરષિહ। મનહઁુ બલાક અવ લ મનુ કરષિહ॥
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મંજુલ મિનમય બંદિનવારે। મનહઁુ પાકિરપુ ચાપ સઁવારે॥
પ્રગટિહ દુરિહ અટ હ પર ભા મિન। ચા ચપલ જનુ દમકિહ દા મિન॥
દંુદુ ભ ધુિન ઘન ગરજિન ઘાેરા। ચક ચાતક દાદુર માેરા॥
સરુ સગુ ધ સુ ચ બરષિહ બાર । સખુી સકલ સ સ પુર નર નાર ॥
સમઉ ની ગુર આયસુ દ હા। પુર પ્રબેસુ રઘુકુલમિન ક હા॥
સુ મિર સભંુ ગર ગનરા । મુિદત મહીપ ત સિહત સમા ॥
દાે. હાેિહ સગનુ બરષિહ સમુન સરુ દંુદુભી ં બ ઇ।

બબુધ બધૂ નાચિહ મુિદત મંજુલ મંગલ ગાઇ॥ ૩૪૭॥
માગધ સતૂ બંિદ નટ નાગર। ગાવિહ જસુ તહુ લાેક ઉ ગર॥
જય ધુિન બમલ બેદ બર બાની। દસ િદ સ સિુનઅ સમંુગલ સાની॥
બપુલ બાજને બાજન લાગે। નભ સરુ નગર લાેગ અનુરાગે॥
બને બરાતી બરિન ન હી।ં મહા મુિદત મન સખુ ન સમાહી ં॥
પુરબા સહ તબ રાય ેહારે। દેખત રામિહ ભઅે સખુારે॥
કરિહ િનછાવિર મિનગન ચીરા। બાિર બલાેચન પુલક સર રા॥
આર ત કરિહ મુિદત પુર નાર । હરષિહ િનર ખ કઁુઅર બર ચાર ॥
સ બકા સભુગઆેહાર ઉઘાર । દે ખ દુલિહિન હ હાેિહ સખુાર ॥
દાે. અેિહ બિધ સબહી દેત સખુુ આઅે રાજદુઆર।

મુિદત માતુ પ છિન કરિહ બધુ હ સમેત કુમાર॥ ૩૪૮॥
કરિહ આરતી બારિહ બારા। પ્રેમુ પ્રમાેદુ કહૈ કાે પારા॥
ભષૂન મિન પટ નાના તી॥ કરહી િનછાવિર અગિનત ભાઁતી॥
બધુ હ સમેત દે ખ સતુ ચાર । પરમાનંદ મગન મહતાર ॥
પુિન પુિન સીય રામ છ બ દેખી॥ મુિદત સફલ જગ વન લખેી॥
સખીં સીય મખુ પુિન પુિન ચાહી। ગાન કરિહ િનજ સકૃુત સરાહી॥
બરષિહ સમુન છનિહ છન દેવા। નાચિહ ગાવિહ લાવિહ સવેા॥
દે ખ મનાેહર ચાિરઉ ેર ।ં સારદ ઉપમા સકલ ઢઁઢાેર ં॥
દેત ન બનિહ િનપટ લઘુ લાગી। અેકટક રહી ં પ અનુરાગી ં॥
દાે. િનગમ ની ત કુલ ર ત કિર અરઘ પાઁવડ◌़◌ે દેત।

બધુ હ સિહત સતુ પિર છ સબ ચલીં લવાઇ િનકેત॥ ૩૪૯॥
ચાિર સઘાસન સહજ સહુાઅે। જનુ મનાજે િનજ હાથ બનાઅે॥
ત હ પર કુઅઁિર કુઅઁર બૈઠારે। સાદર પાય પુિનત પખારે॥
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ધપૂ દ પ નૈબેદ બેદ બિધ। પજેૂ બર દુલિહિન મંગલિનિધ॥
બારિહ બાર આરતી કરહી।ં બ્યજન ચા ચામર સર ઢરહી ં॥
બ તુ અનેક િનછાવર હાેહી।ં ભર ં પ્રમાેદ માતુ સબ સાેહી ં॥
પાવા પરમ ત વ જનુ ેગી।ં અ ત લહેઉ જનુ સતંત રાેગી ં॥
જનમ રંક જનુ પારસ પાવા। અંધિહ લાેચન લાભુ સહુાવા॥
મૂક બદન જનુ સારદ છાઈ। માનહઁુ સમર સરૂ જય પાઈ॥
દાે. અેિહ સખુ તે સત કાેિટ ગનુ પાવિહ માતુ અનંદુ॥

ભાઇ હ સિહત બઆિહ ઘરઆઅે રઘુકુલચદું॥ ૩૫૦(ક)॥
લાેક ર ત જનની કરિહ બર દુલિહિન સકુચાિહ।
માેદુ બનાેદુ બલાેિક બડ◌़ રામુ મનિહ મુસકાિહ॥ ૩૫૦(ખ)॥

દેવ િપતર પજેૂ બિધ નીક । પૂ ં સકલ બાસના ક ॥
સબિહ બંિદ માગિહ બરદાના। ભાઇ હ સિહત રામ કલ્યાના॥
અંતરિહત સરુ આ સષ દેહી।ં મુિદત માતુ અંચલ ભિર લહી ં॥
ભપૂ ત બાે લ બરાતી લી હે। ન બસન મિન ભષૂન દ હે॥
આયસુ પાઇ રા ખ ઉર રામિહ। મુિદત ગઅે સબ િનજ િનજ ધામિહ॥
પુર નર નાિર સકલ પિહરાઅે। ઘર ઘર બાજન લગે બધાઅે॥
ચક જન ચિહ ેઇ ેઈ। પ્રમુિદત રાઉ દેિહ સાેઇ સાેઈ॥

સવેક સકલ બજિનઆ નાના। પૂરન િકઅે દાન સનમાના॥
દાે. દિહ અસીસ ેહાિર સબ ગાવિહ ગનુ ગન ગાથ।

તબ ગુર ભૂસરુ સિહત ગ્ હઁ ગવનુ ક હ નરનાથ॥ ૩૫૧॥
ે બ સષ્ઠ અનુસાસન દ હી। લાેક બેદ બિધ સાદર ક હી॥

ભૂસરુ ભીર દે ખ સબ રાની। સાદર ઉઠ ં ભાગ્ય બડ◌़ ની॥
પાય પખાિર સકલ અ હવાઅે। પૂ જ ભલી બિધ ભપૂ જેવાઁઅે॥
આદર દાન પ્રેમ પિરપાષે।ે દેત અસીસ ચલે મન તાષેે॥
બહુ બિધ ક હ ગાિધસતુ પૂ । નાથ માેિહ સમ ધ ય ન દૂ ॥
ક હ પ્રસસંા ભપૂ ત ભૂર । રાિન હ સિહત લી હ પગ ધૂર ॥
ભીતર ભવન દ હ બર બાસ।ુ મન ેગવત રહ પ રિનવાસૂ॥
પજેૂ ગુર પદ કમલ બહાેર । ક હ બનય ઉર પ્રી ત ન થાેર ॥
દાે. બધુ હ સમેત કુમાર સબ રાિન હ સિહત મહીસ।ુ
પુિન પુિન બંદત ગુર ચરન દેત અસીસ મનુીસુ॥ ૩૫૨॥
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બનય ક હ ઉર અ ત અનુરાગ। સતુ સપંદા રા ખ સબઆગ॥
નેગુ મા ગ મુિનનાયક લી હા।આસરબાદુ બહુત બિધ દ હા॥
ઉર ધિર રામિહ સીય સમેતા। હર ષ ક હ ગુર ગવનુ િનકેતા॥
બપ્રબધૂ સબ ભપૂ બાેલાઈ। ચૈલ ચા ભષૂન પિહરાઈ॥
બહુિર બાેલાઇ સઆુ સિન લી હી।ં ચ બચાિર પિહરાવિન દ હી ં॥
નેગી નેગ ેગ સબ લેહી।ં ચ અનુ પ ભપૂમિન દેહી ં॥
પ્રય પાહુને પજૂ્ય જે ન।ે ભપૂ ત ભલી ભાઁ ત સનમાને॥
દેવ દે ખ રઘુબીર બબાહૂ। બર ષ પ્રસનૂ પ્રસં સ ઉછાહૂ॥
દાે. ચલે િનસાન બ ઇ સરુ િનજ િનજ પુર સખુ પાઇ।

કહત પરસપર રામ જસુ પ્રેમ ન હૃદયઁ સમાઇ॥ ૩૫૩॥
સબ બિધ સબિહ સમિદ નરનાહૂ। રહા હૃદયઁ ભિર પૂિર ઉછાહૂ॥
જહઁ રિનવાસુ તહાઁ પગુ ધારે। સિહત બહૂિટ હ કુઅઁર િનહારે॥
લઅે ગાેદ કિર માેદ સમેતા। કાે કિહ સકઇ ભયઉ સખુુ જેતા॥
બધૂ સપ્રેમ ગાેદ બૈઠાર ।ં બાર બાર િહયઁ હર ષ દુલાર ં॥
દે ખ સમાજુ મુિદત રિનવાસ।ૂ સબ ક ઉર અનંદ િકયાે બાસૂ॥
કહેઉ ભપૂ જ મ ભયઉ બબાહૂ। સિુન હરષુ હાેત સબ કાહૂ॥
જનક રાજ ગનુ સીલુ બડ◌़◌ાઈ। પ્રી ત ર ત સપંદા સહુાઈ॥
બહુ બિધ ભપૂ ભાટ જ મ બરની। રાની ં સબ પ્રમુિદત સિુન કરની॥
દાે. સતુ હ સમેત નહાઇ પ બાે લ બપ્ર ગુર ગ્યા ત।

ભાજેન ક હ અનેક બિધ ઘર પંચ ગઇ રા ત॥ ૩૫૪॥
મંગલગાન કરિહ બર ભા મિન। ભૈ સખુમૂલ મનાેહર મિન॥
અઁચઇ પાન સબ કાહઁૂ પાઅે। સ્ત્રગ સગંુધ ભૂ ષત છ બ છાઅે॥
રામિહ દે ખ ર યસુ પાઈ। િનજ િનજ ભવન ચલે સર નાઈ॥
પ્રેમ પ્રમાેદ બનાેદુ બઢ◌़◌ાઈ। સમઉ સમાજુ મનાેહરતાઈ॥
કિહ ન સકિહ સત સારદ સસે।ૂ બેદ બરં ચ મહેસ ગનેસૂ॥
સાે મૈ કહા કવન બિધ બરની। ભૂ મનાગુ સર ધરઇ િક ધરની॥
પ સબ ભાઁ ત સબિહ સનમાની। કિહ દુ બચન બાેલાઈ રાની॥
બધૂ લિરકની ં પર ઘર આઈં। રાખેહુ નયન પલક ક નાઈ॥
દાે. લિરકા શ્ર મત ઉનીદ બસ સયન કરાવહુ ઇ।

અસ કિહ ગે બશ્રામગ્ હઁ રામ ચરન ચતુ લાઇ॥ ૩૫૫॥
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ભપૂ બચન સિુન સહજ સહુાઅે। જિરત કનક મિન પલઁગ ડસાઅે॥
સભુગ સરુ ભ પય ફેન સમાના। કાેમલ ક લત સપુેતી ં નાના॥
ઉપબરહન બર બરિન ન હી।ં સ્ત્રગ સગંુધ મિનમંિદર માહી ં॥
રતનદ પ સિુઠ ચા ચઁદાવેા। કહત ન બનઇ ન જેિહ વેા॥
સજે ચર ર ચ રામુ ઉઠાઅે। પ્રેમ સમેત પલઁગ પાૈઢ◌़◌ાઅે॥
અગ્યા પુિન પુિન ભાઇ હ દ હી। િનજ િનજ સજે સયન ત હ ક હી॥
દે ખ સ્યામ દુ મંજુલ ગાતા। કહિહ સપ્રેમ બચન સબ માતા॥
મારગ ત ભયાવિન ભાર । કેિહ બિધ તાત તાડ◌़કા માર ॥
દાે. ઘાેર િનસાચર બકટ ભટ સમર ગનિહ નિહ કાહુ॥

મારે સિહત સહાય િક મ ખલ માર ચ સબુાહુ॥ ૩૫૬॥
મુિન પ્રસાદ બ લ તાત તુ હાર । ઈસ અનેક કરવર ટાર ॥
મખ રખવાર કિર દુહઁુ ભાઈ। ગુ પ્રસાદ સબ બદ્યા પાઈ॥
મુિનતય તર લગત પગ ધૂર । ક ર ત રહી ભવુન ભિર પૂર ॥
કમઠ પીિઠ પ બ કૂટ કઠાેરા। પ સમાજ મહઁુ સવ ધનુ તાેરા॥
બ વ બજય જસુ નિક પાઈ।આઅે ભવન બ્યાિહ સબ ભાઈ॥
સકલ અમાનષુ કરમ તુ હારે। કેવલ કાૈ સક કૃપાઁ સધુારે॥
આજુ સફુલ જગ જનમુ હમારા। દે ખ તાત બધુબદન તુ હારા॥
જે િદન ગઅે તુ હિહ બનુ દેખ। તે બરં ચ જિન પારિહ લખે॥
દાે. રામ પ્રતાષેી ં માતુ સબ કિહ બનીત બર બૈન।

સુ મિર સભંુ ગુર બપ્ર પદ િકઅે નીદબસ નનૈ॥ ૩૫૭॥
નીદઉઁ બદન સાેહ સિુઠ લાનેા। મનહઁુ સાઁઝ સરસી હ સાનેા॥
ઘર ઘર કરિહ ગરન નાર ।ં દેિહ પરસપર મંગલ ગાર ં॥
પુર બરાજ ત રાજ ત રજની। રાની ં કહિહ બલાેકહુ સજની॥
સુદંર બધુ હ સાસુ લૈ સાેઈ। ફિનક હ જનુ સરમિન ઉર ગાેઈ॥
પ્રાત પનુીત કાલ પ્રભુ ગે। અ નચૂડ◌़ બર બાેલન લાગે॥
બંિદ માગધ હ ગનુગન ગાઅે। પુરજન દ્વાર ેહારન આઅે॥
બંિદ બપ્ર સરુ ગુર િપતુ માતા। પાઇ અસીસ મુિદત સબ ભ્રાતા॥
જનિન હ સાદર બદન િનહારે। ભપૂ ત સગં દ્વાર પગુ ધારે॥
દાે. ક હ સાૈચ સબ સહજ સુ ચ સિરત પનુીત નહાઇ।

પ્રાતિક્રયા કિર તાત પિહ આઅે ચાિરઉ ભાઇ॥ ૩૫૮॥
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નવા હપારાયણ,તીસરા િવશ્રામ
ભપૂ બલાેિક લઅે ઉર લાઈ। બૈઠૈ હર ષ ર યસુ પાઈ॥
દે ખ રામુ સબ સભા જુડ◌़◌ાની। લાેચન લાભ અવિધ અનુમાની॥
પુિન બ સષુ્ટ મુિન કાૈ સક આઅે। સભુગઆસન હ મુિન બૈઠાઅે॥
સતુ હ સમેત પૂ જ પદ લાગે। િનર ખ રામુ દાેઉ ગુર અનુરાગે॥
કહિહ બ સષુ્ટ ધરમ ઇ તહાસા। સનુિહ મહીસુ સિહત રિનવાસા॥
મુિન મન અગમ ગાિધસતુ કરની। મુિદત બ સષ્ટ બપુલ બિધ બરની॥
બાેલે બામદેઉ સબ સાઁચી। ક ર ત ક લત લાેક તહઁુ માચી॥
સિુન આનંદુ ભયઉ સબ કાહૂ। રામ લખન ઉર અિધક ઉછાહૂ॥
દાે. મંગલ માેદ ઉછાહ િનત િહ િદવસ અેિહ ભાઁ ત।

ઉમગી અવધ અનંદ ભિર અિધક અિધક અિધકા ત॥ ૩૫૯॥
સિુદન સાેિધ કલ કંકન છાૈરે। મંગલ માેદ બનાેદ ન થાેરે॥
િનત નવ સખુુ સરુ દે ખ સહાહી।ં અવધ જન્મ ચિહ બિધ પાહી ં॥
બ વા મત્રુ ચલન િનત ચહહી।ં રામ સપ્રેમ બનય બસ રહહી ં॥
િદન િદન સયગનુ ભપૂ ત ભાઊ। દે ખ સરાહ મહામુિનરાઊ॥
માગત બદા રાઉ અનુરાગે। સતુ હ સમેત ઠાઢ◌़ ભે આગે॥
નાથ સકલ સપંદા તુ હાર । મ સવેકુ સમેત સતુ નાર ॥
કરબ સદા લિરકનઃ પર છાેહૂ। દરસન દેત રહબ મુિન માેહૂ॥
અસ કિહ રાઉ સિહત સતુ રાની। પરેઉ ચરન મખુ આવ ન બાની॥
દ હ અસીસ બપ્ર બહુ ભાઁતી। ચલે ન પ્રી ત ર ત કિહ તી॥
રામુ સપ્રેમ સગં સબ ભાઈ।આયસુ પાઇ િફરે પહઁુચાઈ॥
દાે. રામ પુ ભપૂ ત ભગ ત બ્યાહુ ઉછાહુ અનંદુ।

ત સરાહત મનિહ મન મુિદત ગાિધકુલચદું॥ ૩૬૦॥
બામદેવ રઘુકુલ ગુર ગ્યાની। બહુિર ગાિધસતુ કથા બખાની॥
સિુન મુિન સજુસુ મનિહ મન રાઊ। બરનતઆપન પુ ય પ્રભાઊ॥
બહુરે લાેગ ર યસુ ભયઊ। સતુ હ સમેત પ ત ગ્ હઁ ગયઊ॥
જહઁ તહઁ રામ બ્યાહુ સબુ ગાવા। સજુસુ પનુીત લાેક તહઁુ છાવા॥
આઅે બ્યાિહ રામુ ઘર જબ ત। બસઇ અનંદ અવધ સબ તબ ત॥
પ્રભુ બબાહઁ જસ ભયઉ ઉછાહૂ। સકિહ ન બરિન ગરા અિહનાહૂ॥
ક બકુલ વનુ પાવન ની॥ રામ સીય જસુ મંગલ ખાની॥
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તેિહ તે મ કછુ કહા બખાની। કરન પનુીત હેતુ િનજ બાની॥
છં. િનજ ગરા પાવિન કરન કારન રામ જસુ તુલસી કહ્યાે।

રઘુબીર ચિરત અપાર બાિરિધ પા ક બ કાનૈ લહ્યાે॥
ઉપબીત બ્યાહ ઉછાહ મંગલ સિુન જે સાદર ગાવહી।ં
બૈદેિહ રામ પ્રસાદ તે જન સબર્દા સખુુ પાવહી ં॥

સાે. સય રઘુબીર બબાહુ જે સપ્રેમ ગાવિહ સનુિહ।
ત હ કહઁુ સદા ઉછાહુ મંગલાયતન રામ જસુ॥ ૩૬૧॥
માસપારાયણ, બારહવાઁ િવશ્રામ

ઇ ત શ્રીમદ્રામચિરતમાનસે સકલક લકલષુ બ વંસને
પ્રથમઃ સાપેાનઃ સમાપ્તઃ।
(બાલકા ડ સમાપ્ત)

Shri Ram Charit Manas
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