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Shri Ram Charit Manas

શ્રી રામ ચિરત માનસ

શ્રીગણેશાયનમઃ
શ્રી નક વ લભાે િવજયતે
શ્રીરામચિરતમાનસ
દ્વતીય સાપેાન
અયાે યા-કા ડ
શ્લાેક

યસ્યાઙે્ક ચ િવભા ત ભૂધરસતુા દેવાપગા મ તકે
ભાલે બાલિવધુગર્લે ચ ગરલં યસ્યાેર સ વ્યાલરાટ્।
સાેઽયં ભૂ તિવભષૂણઃ સરુવરઃ સવાર્િધપઃ સવર્દા
શવર્ઃ સવર્ગતઃ શવઃ શ શિનભઃ શ્રીશઙ્કરઃ પાતુ મામ્॥ ૧॥
પ્રસન્નતાં યા ન ગતા ભષેકત તથા ન મ લે વનવાસદુઃખતઃ।
મખુા બુજશ્રી રઘનુ દનસ્ય મે સદા તુ સા મ જુલમંગલપ્રદા॥ ૨॥
નીલા બુજ યામલકાેમલાઙ્ગં સીતાસમારાેિપતવામભાગમ્।
પાણાૈ મહાસાયકચા ચાપં નમા મ રામં રઘવુંશનાથમ્॥ ૩॥
દાે. શ્રીગુ ચરન સરાજે રજ િનજ મનુ મુકુ સધુાિર।

બરનઉઁ રઘુબર બમલ જસુ ે દાયકુ ફલ ચાિર॥
જબ ત રામુ બ્યાિહ ઘર આઅે। િનત નવ મંગલ માેદ બધાઅે॥
ભવુન ચાિરદસ ભૂધર ભાર । સકૃુત મેઘ બરષિહ સખુ બાર ॥
િરિધ સિધ સપં ત નદ ં સહુાઈ। ઉમ ગ અવધ અંબુિધ કહઁુ આઈ॥
મિનગન પુર નર નાિર સુ તી। સુ ચ અમાેલ સુદંર સબ ભાઁતી॥
કિહ ન ઇ કછુ નગર બભૂતી। જનુ અેતિનઅ બરં ચ કરતૂતી॥
સબ બિધ સબ પુર લાેગ સખુાર । રામચદં મખુ ચદું િનહાર ॥
મુિદત માતુ સબ સખીં સહેલી। ફ લત બલાેિક મનાેરથ બેલી॥
રામ પુ ગનુસીલુ સભુાઊ। પ્રમુિદત હાેઇ દે ખ સિુન રાઊ॥
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શ્રી રામ ચિરત માનસ

દાે. સબ ક ઉર અ ભલાષુ અસ કહિહ મનાઇ મહેસ।ુ
આપઅછત જુબરાજ પદ રામિહ દેઉ નરેસુ॥ ૧॥

અેક સમય સબ સિહત સમા । રાજસભાઁ રઘુરાજુ બરા ॥
સકલ સકૃુત મૂર ત નરનાહૂ। રામ સજુસુ સિુન અ તિહ ઉછાહૂ॥
પ સબ રહિહ કૃપા અ ભલાષ। લાેકપ કરિહ પ્રી ત ખ રાખ॥
તભવુન તીિન કાલ જગ માહી।ં ભૂિર ભાગ દસરથ સમ નાહી ં॥
મંગલમૂલ રામુ સતુ સ।ૂ ે કછુ કિહજ થાેર સબુ તાસૂ॥
રાયઁ સભુાયઁ મુકુ કર લી હા। બદનુ બલાેિક મુકુટ સમ ક હા॥
શ્રવન સમીપ ભઅે સત કેસા। મનહઁુ જરઠપનુ અસ ઉપદેસા॥
પ જુબરાજ રામ કહઁુ દેહૂ। વન જનમ લાહુ િકન લેહૂ॥
દાે. યહ બચા ઉર આિન પ સિુદનુ સઅુવસ પાઇ।

પ્રેમ પુલિક તન મુિદત મન ગુરિહ સનુાયઉ ઇ॥ ૨॥
કહઇ ભુઆલુ સિુનઅ મુિનનાયક। ભઅે રામ સબ બિધ સબ લાયક॥
સવેક સ ચવ સકલ પુરબાસી। જે હમારે અિર મત્ર ઉદાસી॥
સબિહ રામુ પ્રય જેિહ બિધ માેહી। પ્રભુ અસીસ જનુ તનુ ધિર સાેહી॥
બપ્ર સિહત પિરવાર ગાેસાઈં। કરિહ છાેહુ સબ રાૈિરિહ નાઈ॥
જે ગુર ચરન રેનુ સર ધરહી।ં તે જનુ સકલ બભવ બસ કરહી ં॥
માેિહ સમ યહુ અનુભયઉ ન દૂજ। સબુ પાયઉઁ રજ પાવિન પજૂ॥
અબ અ ભલાષુ અેકુ મન માેર। પજૂિહ નાથ અનુગ્રહ તાેર॥
મુિન પ્રસન્ન લ ખ સહજ સનેહૂ। કહેઉ નરેસ ર યસુ દેહૂ॥
દાે. રાજન રાઉર નામુ જસુ સબ અ ભમત દાતાર।

ફલ અનુગામી મિહપ મિન મન અ ભલાષુ તુ હાર॥ ૩॥
સબ બિધ ગુ પ્રસન્ન જયઁ ની। બાેલેઉ રાઉ રહઁ સ દુ બાની॥
નાથ રામુ કિરઅિહ જુબરાજૂ। કિહઅ કૃપા કિર કિરઅ સમાજૂ॥
માેિહ અછત યહુ હાેઇ ઉછાહૂ। લહિહ લાેગ સબ લાેચન લાહૂ॥
પ્રભુ પ્રસાદ સવ સબઇ િનબાહી।ં યહ લાલસા અેક મન માહી ં॥
પુિન ન સાેચ તનુ રહઉ િક ઊ। જેિહ ન હાેઇ પાછ પ છતાઊ॥
સિુન મુિન દસરથ બચન સહુાઅે। મંગલ માેદ મૂલ મન ભાઅે॥
સનુુ પ સુ બમખુ પ છતાહી।ં સુ ભજન બનુ જરિન ન હી ં॥
ભયઉ તુ હાર તનય સાેઇ વામી। રામુ પનુીત પ્રેમ અનુગામી॥
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દાે. બે ગ બલંબુ ન કિરઅ પ સા જઅ સબુઇ સમાજુ।
સિુદન સમંુગલુ તબિહ જબ રામુ હાેિહ જુબરાજુ॥ ૪॥

મુિદત મિહપ ત મંિદર આઅે। સવેક સ ચવ સમંુત્રુ બાેલાઅે॥
કિહ જય વ સીસ ત હ નાઅે। ભપૂ સમંુગલ બચન સનુાઅે॥

પાઁચિહ મત લાગૈ નીકા। કરહુ હર ષ િહયઁ રામિહ ટ કા॥
મંત્રી મુિદત સનુત પ્રય બાની। અ ભમત બરવઁ પરેઉ જનુ પાની॥
બનતી સ ચવ કરિહ કર ેર । જઅહુ જગતપ ત બિરસ કરાેર ॥
જગ મંગલ ભલ કાજુ બચારા। બે ગઅ નાથ ન લાઇઅ બારા॥
પિહ માેદુ સિુન સ ચવ સભુાષા। બઢ◌़ત બાડ◌़ જનુ લહી સસુાખા॥
દાે. કહેઉ ભપૂ મુિનરાજ કર ેઇ ેઇ આયસુ હાેઇ।

રામ રાજ અ ભષેક િહત બે ગ કરહુ સાેઇ સાેઇ॥ ૫॥
હર ષ મનુીસ કહેઉ દુ બાની।આનહુ સકલ સતુીરથ પાની॥
આૈષધ મૂલ ફૂલ ફલ પાના। કહે નામ ગિન મંગલ નાના॥
ચામર ચરમ બસન બહુ ભાઁતી। રાેમ પાટ પટ અગિનત તી॥
મિનગન મંગલ બ તુ અનેકા। ે જગ ેગુ ભપૂ અ ભષેકા॥
બેદ બિદત કિહ સકલ બધાના। કહેઉ રચહુ પુર બ બધ બતાના॥
સફલ રસાલ પૂગફલ કેરા। રાપેહુ બી થ હ પુર ચહઁુ ફેરા॥
રચહુ મંજુ મિન ચાૈક ચા । કહહુ બનાવન બે ગ બ ॥
પજૂહુ ગનપ ત ગુર કુલદેવા। સબ બિધ કરહુ ભૂ મસરુ સવેા॥
દાે. વજ પતાક તાેરન કલસ સજહુ તુરગ રથ નાગ।

સર ધિર મુિનબર બચન સબુ િનજ િનજ કાજિહ લાગ॥ ૬॥
ે મનુીસ જેિહ આયસુ દ હા। સાે તેિહ કાજુ પ્રથમ જનુ ક હા॥

બપ્ર સાધુ સરુ પજૂત રા । કરત રામ િહત મંગલ કા ॥
સનુત રામ અ ભષેક સહુાવા। બાજ ગહાગહ અવધ બધાવા॥
રામ સીય તન સગનુ જનાઅ।ે ફરકિહ મંગલ અંગ સહુાઅે॥
પુલિક સપ્રેમ પરસપર કહહી।ં ભરતઆગમનુ સચૂક અહહી ં॥
ભઅે બહુત િદન અ ત અવસરે । સગનુ પ્રતી ત ભટ પ્રય કેર ॥
ભરત સિરસ પ્રય કાે જગ માહી।ં ઇહઇ સગનુ ફલુ દૂસર નાહી ં॥
રામિહ બંધુ સાેચ િદન રાતી। અંડ હ કમઠ હ્ર દઉ જેિહ ભાઁતી॥
દાે. અેિહ અવસર મંગલુ પરમ સિુન રહઁસઉે રિનવાસ।ુ
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સાેભત લ ખ બધુ બઢ◌़ત જનુ બાિરિધ બી ચ બલાસુ॥ ૭॥
પ્રથમ ઇ જ હ બચન સનુાઅ।ે ભષૂન બસન ભૂિર ત હ પાઅે॥
પ્રેમ પુલિક તન મન અનુરાગી।ં મંગલ કલસ સજન સબ લાગી ં॥
ચાૈક ચા સુ મત્રાઁ પુર । મિનમય બ બધ ભાઁ ત અ ત ર ॥
આનઁદ મગન રામ મહતાર । િદઅે દાન બહુ બપ્ર હઁકાર ॥
પૂ ં ગ્રામદે બ સરુ નાગા। કહેઉ બહાેિર દેન બ લભાગા॥
જેિહ બિધ હાેઇ રામ કલ્યાન।ૂ દેહુ દયા કિર સાે બરદાનૂ॥
ગાવિહ મંગલ કાેિકલબયની।ં બધુબદની ં ગસાવકનયની ં॥
દાે. રામ રાજ અ ભષેકુ સિુન િહયઁ હરષે નર નાિર।

લગે સમંુગલ સજન સબ બિધ અનુકૂલ બચાિર॥ ૮॥
તબ નરનાહઁ બ સષુ્ઠ બાેલાઅે। રામધામ સખ દેન પઠાઅે॥
ગુર આગમનુ સનુત રઘનુાથા। દ્વાર આઇ પદ નાયઉ માથા॥
સાદર અરઘ દેઇ ઘર આન।ે સાેરહ ભાઁ ત પૂ જ સનમાને॥
ગહે ચરન સય સિહત બહાેર । બાેલે રામુ કમલ કર ેર ॥
સવેક સદન વા મ આગમન।ૂ મંગલ મૂલ અમંગલ દમનૂ॥
તદિપ ઉ ચત જનુ બાે લ સપ્રીતી। પઠઇઅ કાજ નાથ અ સ નીતી॥
પ્રભુતા ત જ પ્રભુ ક હ સનેહૂ। ભયઉ પનુીત આજુ યહુ ગેહૂ॥
આયસુ હાેઇ સાે કરા ગાેસાઈ। સવેક લહઇ વા મ સવેકાઈ॥
દાે. સિુન સનેહ સાને બચન મુિન રઘુબરિહ પ્રસસં।

રામ કસ ન તુ હ કહહુ અસ હંસ બંસ અવતંસ॥ ૯॥
બરિન રામ ગનુ સીલુ સભુાઊ। બાેલે પ્રેમ પુલિક મુિનરાઊ॥
ભપૂ સજેઉ અ ભષેક સમાજૂ। ચાહત દેન તુ હિહ જુબરાજૂ॥
રામ કરહુ સબ સજંમઆજૂ। બિધ કુસલ િનબાહૈ કાજૂ॥
ગુ સખ દેઇ રાય પિહ ગયઉ। રામ હૃદયઁ અસ બસમઉ ભયઊ॥
જનમે અેક સગં સબ ભાઈ। ભાજેન સયન કે લ લિરકાઈ॥
કરનબેધ ઉપબીત બઆહા। સગં સગં સબ ભઅે ઉછાહા॥
બમલ બંસ યહુ અનુ ચત અેકૂ। બંધુ બહાઇ બડ◌़◌ેિહ અ ભષેકૂ॥
પ્રભુ સપ્રેમ પ છતાિન સહુાઈ। હરઉ ભગત મન કૈ કુિટલાઈ॥
દાે. તેિહ અવસરઆઅે લખન મગન પ્રેમ આનંદ।

સનમાને પ્રય બચન કિહ રઘુકુલ કૈરવ ચદં॥ ૧૦॥
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બાજિહ બાજને બ બધ બધાના। પુર પ્રમાેદુ નિહ ઇ બખાના॥
ભરતઆગમનુ સકલ મનાવિહ।આવહઁુ બે ગ નયન ફલુ પાવિહ॥
હાટ બાટ ઘર ગલી ં અથાઈ। કહિહ પરસપર લાેગ લાેગાઈ॥
કા લ લગન ભ લ કે તક બારા। પૂ જિહ બિધ અ ભલાષુ હમારા॥
કનક સઘાસન સીય સમેતા। બૈઠિહ રામુ હાેઇ ચત ચેતા॥
સકલ કહિહ કબ હાેઇિહ કાલી। બઘન મનાવિહ દેવ કુચાલી॥
ત હિહ સાેહાઇ ન અવધ બધાવા। ચાેરિહ ચિંદિન રા ત ન ભાવા॥
સારદ બાે લ બનય સરુ કરહી।ં બારિહ બાર પાય લૈ પરહી ં॥
દાે. બપ ત હમાિર બલાેિક બડ◌़િ◌ માતુ કિરઅ સાેઇ આજુ।

રામુ િહ બન રાજુ ત જ હાેઇ સકલ સરુકાજુ॥ ૧૧॥
સિુન સરુ બનય ઠાઢ◌़િ◌ પ છતાતી। ભઇઉઁ સરાજે બિપન િહમરાતી॥
દે ખ દેવ પુિન કહિહ િનહાેર । માતુ તાેિહ નિહ થાેિરઉ ખાેર ॥
બસમય હરષ રિહત રઘુરાઊ। તુ હ નહુ સબ રામ પ્રભાઊ॥
વ કરમ બસ સખુ દુખ ભાગી। ઇઅ અવધ દેવ િહત લાગી॥

બાર બાર ગિહ ચરન સઁકાેચાૈ। ચલી બચાિર બબુધ મ ત પાેચી॥
ઊઁચ િનવાસુ ની ચ કરતૂતી। દે ખ ન સકિહ પરાઇ બભૂતી॥
આ ગલ કાજુ બચાિર બહાેર । કરહિહ ચાહ કુસલ ક બ માેર ॥
હર ષ હૃદયઁ દસરથ પુર આઈ। જનુ ગ્રહ દસા દુસહ દુખદાઈ॥
દાે. નામુ મંથરા મંદમ ત ચેર કૈકેઇ કેિર।

અજસ પેટાર તાિહ કિર ગઈ ગરા મ ત ફેિર॥ ૧૨॥
દ ખ મંથરા નગ બનાવા। મંજુલ મંગલ બાજ બધાવા॥
પૂછે સ લાેગ હ કાહ ઉછાહૂ। રામ તલકુ સિુન ભા ઉર દાહૂ॥
કરઇ બચા કુબુ દ્ધ કુ તી। હાેઇ અકાજુ કવિન બિધ રાતી॥
દે ખ લા ગ મધુ કુિટલ િકરાતી। જ મ ગવઁ તકઇ લેઉઁ કેિહ ભાઁતી॥
ભરત માતુ પિહ ગઇ બલખાની। કા અનમિન હ સ કહ હઁ સ રાની॥
ઊત દેઇ ન લેઇ ઉસાસ।ૂ નાિર ચિરત કિર ઢારઇ આઁસૂ॥
હઁ સ કહ રાિન ગાલુ બડ◌़ તાેર। દ હ લખન સખ અસ મન માેર॥
તબહઁુ ન બાેલ ચેિર બડ◌़િ◌ પાિપિન। છાડ◌़ઇ વાસ કાિર જનુ સાઁિપિન॥
દાે. સભય રાિન કહ કહ સ િકન કુસલ રામુ મિહપાલુ।

લખનુ ભરતુ િરપુદમનુ સિુન ભા કુબર ઉર સાલુ॥ ૧૩॥

manas2_i.pdf 5



શ્રી રામ ચિરત માનસ

કત સખ દેઇ હમિહ કાેઉ માઈ। ગાલુ કરબ કેિહ કર બલુ પાઈ॥
રામિહ છાડ◌़િ◌ કુસલ કેિહ આજૂ। જેિહ જનેસુ દેઇ જુબરાજૂ॥
ભયઉ કાૈ સલિહ બિધ અ ત દાિહન। દેખત ગરબ રહત ઉર નાિહન॥
દેખેહુ કસ ન ઇ સબ સાેભા। ે અવલાેિક માેર મનુ છાેભા॥
પૂતુ બદેસ ન સાેચુ તુ હાર। ન ત હહુ બસ નાહુ હમાર॥
નીદ બહુત પ્રય સજે તુરાઈ। લખહુ ન ભપૂ કપટ ચતુરાઈ॥
સિુન પ્રય બચન મ લન મનુ ની। ઝુક રાિન અબ રહુ અરગાની॥
પુિન અસ કબહઁુ કહ સ ઘરફાેર । તબ ધિર ભ કઢ◌़◌ાવઉઁ તાેર ॥
દાે. કાને ખાેરે કૂબરે કુિટલ કુચાલી િન।

તય બસે ષ પુિન ચેિર કિહ ભરતમાતુ મુસકુાિન॥ ૧૪॥
પ્રયબાિદિન સખ દ હઉઁ તાેહી। સપનેહઁુ તાે પર કાપેુ ન માેહી॥
સિુદનુ સમંુગલ દાયકુ સાેઈ। તાેર કહા ફુર જેિહ િદન હાેઈ॥
જેઠ વા મ સવેક લઘુ ભાઈ। યહ િદનકર કુલ ર ત સહુાઈ॥
રામ તલકુ સાઁચેહઁુ કાલી। દેઉઁ માગુ મન ભાવતઆલી॥
કાૈસલ્યા સમ સબ મહતાર । રામિહ સહજ સભુાયઁ િપઆર ॥
માે પર કરિહ સનેહુ બસષેી। મ કિર પ્રી ત પર છા દેખી॥

બિધ જનમુ દેઇ કિર છાેહૂ। હાેહઁુ રામ સય પૂત પુતાેહૂ॥
પ્રાન ત અિધક રામુ પ્રય માેર। ત હ ક તલક છાેભુ કસ તાેર॥
દાે. ભરત સપથ તાેિહ સત્ય કહુ પિરહિર કપટ દુરાઉ।

હરષ સમય બસમઉ કર સ કારન માેિહ સનુાઉ॥ ૧૫॥
અેકિહ બાર આસ સબ પૂ । અબ કછુ કહબ ભ કિર દૂ ॥
ફાેરૈ ેગુ કપા અભાગા। ભલેઉ કહત દુખ રઉરેિહ લાગા॥
કહિહ ઝૂિઠ ફુિર બાત બનાઈ। તે પ્રય તુ હિહ ક ઇ મ માઈ॥
હમહઁુ કહ બ અબ ઠકુરસાેહાતી। નાિહ ત માનૈ રહબ િદનુ રાતી॥
કિર કુ પ બિધ પરબસ ક હા। બવા સાે લુિનઅ લિહઅ ે દ હા॥
કાેઉ પ હાેઉ હમિહ કા હાની। ચેિર છાડ◌़િ◌ અબ હાેબ િક રાની॥
રૈ ેગુ સભુાઉ હમારા। અનભલ દે ખ ન ઇ તુ હારા॥

તાત કછુક બાત અનુસાર । છ મઅ દે બ બડ◌़િ◌ ચૂક હમાર ॥
દાે. ગૂઢ◌़ કપટ પ્રય બચન સિુન તીય અધરબુિધ રાિન।

સરુમાયા બસ બૈિરિનિહ સહ્ુદ િન પ તઆિન॥ ૧૬॥
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સાદર પુિન પુિન પૂઁછ ત આેહી। સબર ગાન ગી જનુ માેહી॥
ત સ મ ત િફર અહઇ જ સ ભાબી। રહસી ચેિર ઘાત જનુ ફાબી॥
તુ હ પૂઁછહુ મ કહત ડરેાઊઁ। ધરેઉ માેર ઘરફાેર નાઊઁ॥
સ જ પ્રતી ત બહુ બિધ ગઢ◌़િ◌ છાેલી। અવધ સાઢ◌़સાતી તબ બાેલી॥
પ્રય સય રામુ કહા તુ હ રાની। રામિહ તુ હ પ્રય સાે ફુિર બાની॥
રહા પ્રથમ અબ તે િદન બીતે। સમઉ િફર િરપુ હાેિહ િપર તે॥
ભાનુ કમલ કુલ પાષેિનહારા। બનુ જલ િર કરઇ સાેઇ છારા॥
જિર તુ હાિર ચહ સવ ત ઉખાર । ઁ ધહુ કિર ઉપાઉ બર બાર ॥
દાે. તુ હિહ ન સાેચુ સાેહાગ બલ િનજ બસ નહુ રાઉ।

મન મલીન મુહ મીઠ પ રાઉર સરલ સભુાઉ॥ ૧૭॥
ચતુર ગઁભીર રામ મહતાર । બીચુ પાઇ િનજ બાત સઁવાર ॥
પઠઅે ભરતુ ભપૂ નિનઅઉર। રામ માતુ મત નવ રઉર॥
સવેિહ સકલ સવ ત માેિહ નીક। ગર બત ભરત માતુ બલ પી ક॥
સાલુ તુ હાર કાૈ સલિહ માઈ। કપટ ચતુર નિહ હાેઇ જનાઈ॥
રાજિહ તુ હ પર પ્રેમુ બસષેી। સવ ત સભુાઉ સકઇ નિહ દેખી॥
રચી પં્રપચુ ભપૂિહ અપનાઈ। રામ તલક િહત લગન ધરાઈ॥
યહ કુલ ઉ ચત રામ કહઁુ ટ કા। સબિહ સાેહાઇ માેિહ સિુઠ નીકા॥
આ ગ લ બાત સમુ ઝ ડ માેહી। દેઉ દૈઉ િફિર સાે ફલુ આેહી॥
દાે. ર ચ પ ચ કાેિટક કુિટલપન ક હે સ કપટ પ્રબાેધુ॥

કિહ સ કથા સત સવ ત કૈ જેિહ બિધ બાઢ◌़ બરાેધુ॥ ૧૮॥
ભાવી બસ પ્રતી ત ઉર આઈ। પૂઁછ રાિન પુિન સપથ દેવાઈ॥
કા પૂછહઁુ તુ હ અબહઁુ ન ના। િનજ િહત અનિહત પસુ પિહચાના॥
ભયઉ પાખુ િદન સજત સમાજૂ। તુ હ પાઈ સિુધ માેિહ સનઆજૂ॥
ખાઇઅ પિહિરઅ રાજ તુ હાર। સત્ય કહ નિહ દાષેુ હમાર॥

અસત્ય કછુ કહબ બનાઈ। તાૈ બિધ દેઇિહ હમિહ સ ઈ॥
રામિહ તલક કા લ ભયઊ।þ તુ હ કહઁુ બપ ત બીજુ બિધ બયઊ॥
રેખ ખઁચાઇ કહઉઁ બલુ ભાષી। ભા મિન ભઇહુ દૂધ કઇ માખી॥

સતુ સિહત કરહુ સવેકાઈ। તાૈ ઘર રહહુ ન આન ઉપાઈ॥
દાે. કદઁૂ્ર બનતિહ દ હ દુખુ તુ હિહ કાૈ સલાઁ દેબ।

ભરતુ બંિદગ્ હ સઇેહિહ લખનુ રામ કે નેબ॥ ૧૯॥
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કૈકયસતુા સનુત કટુ બાની। કિહ ન સકઇ કછુ સહ મ સખુાની॥
તન પસઉે કદલી જ મ કાઁપી। કુબર ં દસન ભ તબ ચાઁપી॥
કિહ કિહ કાેિટક કપટ કહાની। ધીરજુ ધરહુ પ્રબાેિધ સ રાની॥
િફરા કરમુ પ્રય લા ગ કુચાલી। બિકિહ સરાહઇ માિન મરાલી॥
સનુુ મંથરા બાત ફુિર તાેર । દિહિન આઁ ખ િનત ફરકઇ માેર ॥
િદન પ્ર ત દેખઉઁ રા ત કુસપન।ે કહઉઁ ન તાેિહ માેહ બસ અપને॥
કાહ કરાૈ સ ખ સધૂ સભુાઊ। દાિહન બામ ન નઉઁ કાઊ॥
દાે. અપને ચલત નઆજુ લ ગ અનભલ કાહુક ક હ।

કેિહ અઘ અેકિહ બાર માેિહ દૈઅઁ દુસહ દુખુ દ હ॥ ૨૦॥
નૈહર જનમુ ભરબ બ ઇ। જઅત ન કર બ સવ ત સવેકાઈ॥
અિર બસ દૈઉ જઆવત હી। મરનુ નીક તેિહ વન ચાહી॥
દ ન બચન કહ બહુ બિધ રાની। સિુન કુબર ં તયમાયા ઠાની॥
અસ કસ કહહુ માિન મન ઊના। સખુુ સાેહાગુ તુ હ કહઁુ િદન દૂના॥
જેિહ રાઉર અ ત અનભલ તાકા। સાેઇ પાઇિહ યહુ ફલુ પિરપાકા॥
જબ ત કુમત સનુા મ વા મિન। ભખૂ ન બાસર નીદં ન મિન॥
પૂઁછેઉ ગુિન હ રેખ ત હ ખાઁચી। ભરત ભુઆલ હાેિહ યહ સાઁચી॥
ભા મિન કરહુ ત કહા ઉપાઊ। હૈ તુ હર ં સવેા બસ રાઊ॥
દાે. પરઉઁ કૂપ તુઅ બચન પર સકઉઁ પૂત પ ત ત્યા ગ।

કહ સ માેર દુખુ દે ખ બડ◌़ કસ ન કરબ િહત લા ગ॥ ૨૧॥
કુબર ં કિર કબુલી કૈકેઈ। કપટ છુર ઉર પાહન ટેઈ॥
લખઇ ન રાિન િનકટ દુખુ કસ।ે ચરઇ હિરત તન બ લપસુ જૈસ॥
સનુત બાત દુ અંત કઠાેર । દે ત મનહઁુ મધુ માહુર ઘાેર ॥
કહઇ ચેિર સિુધ અહઇ િક નાહી। વા મિન કિહહુ કથા માેિહ પાહી ં॥
દુઇ બરદાન ભપૂ સન થાતી। માગહુ આજુ જુડ◌़◌ાવહુ છાતી॥
સતુિહ રાજુ રામિહ બનવાસ।ૂ દેહુ લેહુ સબ સવ ત હુલાસુ॥
ભપૂ ત રામ સપથ જબ કરઈ। તબ માગેહુ જેિહ બચનુ ન ટરઈ॥
હાેઇ અકાજુ આજુ િન સ બીત। બચનુ માેર પ્રય માનેહુ ત॥
દાે. બડ◌़ કુઘાતુ કિર પાતિકિન કહે સ કાપેગ્ હઁ હુ।

કાજુ સઁવારેહુ સજગ સબુ સહસા જિન પ તઆહુ॥ ૨૨॥
કુબિરિહ રાિન પ્રાન પ્રય ની। બાર બાર બડ◌़િ◌ બુ દ્ધ બખાની॥
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તાેિહ સમ િહત ન માેર સસંારા। બહે ત કઇ ભઇ સ અધારા॥
બિધ પુરબ મનાેરથુ કાલી। કરા તાેિહ ચખ પૂતિર આલી॥

બહુ બિધ ચેિરિહ આદ દેઈ। કાપેભવન ગવિન કૈકેઈ॥
બપ ત બીજુ બરષા િરતુ ચેર । ભુઇઁ ભઇ કુમ ત કૈકેઈ કેર ॥
પાઇ કપટ જલુ અંકુર મા। બર દાેઉ દલ દુખ ફલ પિરનામા॥
કાપે સમાજુ સા જ સબુ સાેઈ। રાજુ કરત િનજ કુમ ત બગાેઈ॥
રાઉર નગર કાેલાહલુ હાેઈ। યહ કુચા લ કછુ ન ન કાેઈ॥
દાે. પ્રમુિદત પુર નર નાિર। સબ સજિહ સમંુગલચાર।

અેક પ્ર બસિહ અેક િનગર્મિહ ભીર ભપૂ દરબાર॥ ૨૩॥
બાલ સખા સનુ િહયઁ હરષાહી।ં મ લ દસ પાઁચ રામ પિહ હી ં॥
પ્રભુ આદરિહ પ્રેમુ પિહચાની। પૂઁછિહ કુસલ ખેમ દુ બાની॥
િફરિહ ભવન પ્રયઆયસુ પાઈ। કરત પરસપર રામ બડ◌़◌ાઈ॥
કાે રઘુબીર સિરસ સસંારા। સીલુ સનેહ િનબાહિનહારા।
જિહ જિહ ેિન કરમ બસ ભ્રમહી।ં તહઁ તહઁ ઈસુ દેઉ યહ હમહી ં॥
સવેક હમ વામી સયનાહૂ। હાેઉ નાત યહઆેર િનબાહૂ॥
અસ અ ભલાષુ નગર સબ કાહૂ। કૈકયસતુા હ્દયઁ અ ત દાહૂ॥
કાે ન કુસગં ત પાઇ નસાઈ। રહઇ ન નીચ મત ચતુરાઈ॥
દાે. સાઁસ સમય સાનંદ પુ ગયઉ કૈકેઈ ગેહઁ।

ગવનુ િનઠુરતા િનકટ િકય જનુ ધિર દેહ સનેહઁ॥ ૨૪॥
કાપેભવન સિુન સકુચેઉ રાઉ। ભય બસ અગહુડ◌़ પરઇ ન પાઊ॥
સરુપ ત બસઇ બાહઁબલ કે। નરપ ત સકલ રહિહ ખ તાક॥
સાે સિુન તય િરસ ગયઉ સખુાઈ। દેખહુ કામ પ્રતાપ બડ◌़◌ાઈ॥
સલૂ કુ લસ અ સ અઁગવિનહારે। તે ર તનાથ સમુન સર મારે॥
સભય નરેસુ પ્રયા પિહ ગયઊ। દે ખ દસા દુખુ દા ન ભયઊ॥
ભૂ મ સયન પટુ માેટ પુરાના। િદઅે ડાિર તન ભષૂણ નાના॥
કુમ તિહ ક સ કુબેષતા ફાબી। અન અિહવાતુ સચૂ જનુ ભાબી॥
ઇ િનકટ પુ કહ દુ બાની। પ્રાન પ્રયા કેિહ હેતુ િરસાની॥

છં. કેિહ હેતુ રાિન િરસાિન પરસત પાિન પ તિહ નવેારઈ।
માનહઁુ સરાષે ભુઅંગ ભા મિન બષમ ભાઁ ત િનહારઈ॥
દાેઉ બાસના રસના દસન બર મરમ ઠાહ દેખઈ।
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તુલસી પ ત ભવતબ્યતા બસ કામ કાૈતુક લખેઈ॥
સાે. બાર બાર કહ રાઉ સમુુ ખ સલુાે ચિન િપકબચિન।

કારન માેિહ સનુાઉ ગજગા મિન િનજ કાપે કર॥ ૨૫॥
અનિહત તાેર પ્રયા કેઇઁ ક હા। કેિહ દુઇ સર કેિહ જમુ ચહ લી હા॥
કહુ કેિહ રંકિહ કરાૈ નરેસ।ૂ કહુ કેિહ પિહ િનકાસા દેસૂ॥
સકઉઁ તાેર અિર અમરઉ માર । કાહ ક ટ બપુરે નર નાર ॥
ન સ માેર સભુાઉ બરાે । મનુ તવ આનન ચદં ચકાે ॥

પ્રયા પ્રાન સતુ સરબસુ માેર। પિરજન પ્ર સકલ બસ તાેર॥
કછુ કહાૈ કપટુ કિર તાેહી। ભા મિન રામ સપથ સત માેહી॥

બહ સ માગુ મનભાવ ત બાતા। ભષૂન સજિહ મનાેહર ગાતા॥
ઘર કુઘર સમુ ઝ જયઁ દેખૂ। બે ગ પ્રયા પિરહરિહ કુબેષૂ॥
દાે. યહ સિુન મન ગુિન સપથ બડ◌़િ◌ બહ સ ઉઠ મ તમંદ।

ભષૂન સજ ત બલાેિક ગુ મનહઁુ િકરા તિન ફંદ॥ ૨૬॥
પુિન કહ રાઉ સહુ્ર દ જયઁ ની। પ્રેમ પુલિક દુ મંજુલ બાની॥
ભા મિન ભયઉ તાેર મનભાવા। ઘર ઘર નગર અનંદ બધાવા॥
રામિહ દેઉઁ કા લ જુબરાજૂ। સજિહ સલુાેચિન મંગલ સાજૂ॥
દલિક ઉઠેઉ સિુન હ્ર દઉ કઠાે । જનુ છુઇ ગયઉ પાક બરતાે ॥
અૈ સઉ પીર બહ સ તેિહ ગાેઈ। ચાેર નાિર જ મ પ્રગિટ ન રાેઈ॥
લખિહ ન ભપૂ કપટ ચતુરાઈ। કાેિટ કુિટલ મિન ગુ પઢ◌़◌ાઈ॥
જદ્યિપ ની ત િનપનુ નરનાહૂ। નાિરચિરત જલિનિધ અવગાહૂ॥
કપટ સનેહુ બઢ◌़◌ાઇ બહાેર । બાેલી બહ સ નયન મુહુ માેર ॥
દાે. માગુ માગુ પૈ કહહુ િપય કબહઁુ ન દેહુ ન લેહુ।

દેન કહેહુ બરદાન દુઇ તેઉ પાવત સદેંહુ॥ ૨૭॥
નેઉઁ મરમુ રાઉ હઁ સ કહઈ। તુ હિહ કાેહાબ પરમ પ્રય અહઈ॥

થા ત રા ખ ન મા ગહુ કાઊ। બસિર ગયઉ માેિહ ભાેર સભુાઊ॥
ઝૂઠેહઁુ હમિહ દાષેુ જિન દેહૂ। દુઇ કૈ ચાિર મા ગ મકુ લેહૂ॥
રઘુકુલ ર ત સદા ચ લઆઈ। પ્રાન હઁુ બ બચનુ ન ઈ॥
નિહ અસત્ય સમ પાતક પું । ગિર સમ હાેિહ િક કાેિટક ગું ॥
સત્યમૂલ સબ સકૃુત સહુાઅે। બેદ પુરાન બિદત મનુ ગાઅે॥
તેિહ પર રામ સપથ કિર આઈ। સકૃુત સનેહ અવિધ રઘુરાઈ॥
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બાત દૃઢ◌़◌ાઇ કુમ ત હઁ સ બાેલી। કુમત કુ બહગ કુલહ જનુ ખાેલી॥
દાે. ભપૂ મનાેરથ સભુગ બનુ સખુ સુ બહંગ સમાજુ।

ભ લિન જ મ છાડ◌़ન ચહ ત બચનુ ભયંક બાજુ॥ ૨૮॥
માસપારાયણ, તેરહવાઁ િવશ્રામ

સનુહુ પ્રાન પ્રય ભાવત કા। દેહુ અેક બર ભરતિહ ટ કા॥
માગઉઁ દૂસર બર કર ેર । પુરવહુ નાથ મનાેરથ માેર ॥
તાપસ બેષ બસે ષ ઉદાસી। ચાૈદહ બિરસ રામુ બનબાસી॥
સિુન દુ બચન ભપૂ િહયઁ સાેકૂ। સ સ કર છુઅત બકલ જ મ કાેકૂ॥
ગયઉ સહ મ નિહ કછુ કિહ આવા। જનુ સચાન બન ઝપટેઉ લાવા॥
બબરન ભયઉ િનપટ નરપાલૂ। દા મિન હનેઉ મનહઁુ ત તાલૂ॥
માથે હાથ મૂિદ દાેઉ લાેચન। તનુ ધિર સાેચુ લાગ જનુ સાેચન॥
માેર મનાેરથુ સરુત ફૂલા। ફરત કિરિન જ મ હતેઉ સમૂલા॥
અવધ ઉ િર ક હ કૈકેઈં। દ હ સ અચલ બપ ત કૈ નેઈં॥
દાે. કવન અવસર કા ભયઉ ગયઉઁ નાિર બ વાસ।

ેગ સ દ્ધ ફલ સમય જ મ જ તિહ અ બદ્યા નાસ॥ ૨૯॥
અેિહ બિધ રાઉ મનિહ મન ઝાઁખા। દે ખ કુભાઁ ત કુમ ત મન માખા॥
ભરતુ િક રાઉર પૂત ન હાેહી।ંઆનેહુ માેલ બેસાિહ િક માેહી॥
ે સિુન સ અસ લાગ તુ હાર। કાહે ન બાેલહુ બચનુ સઁભારે॥

દેહુ ઉત અનુ કરહુ િક નાહી।ં સત્યસધં તુ હ રઘુકુલ માહી ં॥
દેન કહેહુ અબ જિન બ દેહૂ। તજહઁુ સત્ય જગ અપજસુ લેહૂ॥
સત્ય સરાિહ કહેહુ બ દેના। નેહુ લેઇિહ મા ગ ચબેના॥
સ બ દધી ચ બ લ ે કછુ ભાષા। તનુ ધનુ તજેઉ બચન પનુ રાખા॥
અ ત કટુ બચન કહ ત કૈકેઈ। માનહઁુ લાને જરે પર દેઈ॥
દાે. ધરમ ધુરંધર ધીર ધિર નયન ઉઘારે રાયઁ।

સ ધુિન લી હ ઉસાસ અ સ મારે સ માેિહ કુઠાયઁ॥ ૩૦॥
આગ દ ખ જરત િરસ ભાર । મનહઁુ રાષે તરવાિર ઉઘાર ॥
મૂિઠ કુબુ દ્ધ ધાર િનઠુરાઈ। ધર કૂબર ં સાન બનાઈ॥
લખી મહીપ કરાલ કઠાેરા। સત્ય િક વનુ લેઇિહ માેરા॥
બાેલે રાઉ કિઠન કિર છાતી। બાની સ બનય તાસુ સાેહાતી॥
પ્રયા બચન કસ કહ સ કુભાઁતી। ભીર પ્રતી ત પ્રી ત કિર હાઁતી॥
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માેર ભરતુ રામુ દુઇ આઁખી। સત્ય કહઉઁ કિર સકં સાખી॥
અવ સ દૂતુ મ પઠઇબ પ્રાતા। અૈહિહ બે ગ સનુત દાેઉ ભ્રાતા॥
સિુદન સાેિધ સબુ સાજુ સ ઈ। દેઉઁ ભરત કહઁુ રાજુ બ ઈ॥
દાે. લાેભુ ન રામિહ રાજુ કર બહુત ભરત પર પ્રી ત।

મ બડ◌़ છાેટ બચાિર જયઁ કરત રહેઉઁ પની ત॥ ૩૧॥
રામ સપથ સત કહઁૂ સભુાઊ। રામમાતુ કછુ કહેઉ ન કાઊ॥
મ સબુ ક હ તાેિહ બનુ પૂઁછ। તેિહ ત પરેઉ મનાેરથુ છૂછ॥
િરસ પિરહ અબ મંગલ સાજૂ। કછુ િદન ગઅ ભરત જુબરાજૂ॥
અેકિહ બાત માેિહ દુખુ લાગા। બર દૂસર અસમંજસ માગા॥
અજહઁુ હૃદય જરત તેિહ આઁચા। િરસ પિરહાસ િક સાઁચેહઁુ સાઁચા॥
કહુ ત જ રાષેુ રામ અપરાધૂ। સબુ કાેઉ કહઇ રામુ સિુઠ સાધૂ॥
તુહઁૂ સરાહ સ કર સ સનેહૂ। અબ સિુન માેિહ ભયઉ સદેંહૂ॥
સુ સભુાઉ અિરિહ અનુકૂલા। સાે િક મ કિરિહ માતુ પ્ર તકૂલા॥

દાે. પ્રયા હાસ િરસ પિરહરિહ માગુ બચાિર બબેકુ।
જેિહ દેખાઁ અબ નયન ભિર ભરત રાજ અ ભષેકુ॥ ૩૨॥

જઅૈ મીન બ બાિર બહીના। મિન બનુ ફિનકુ જઅૈ દુખ દ ના॥
કહઉઁ સભુાઉ ન છલુ મન માહી।ં વનુ માેર રામ બનુ નાહી ં॥
સમુ ઝ દેખુ જયઁ પ્રયા પ્રબીના। વનુ રામ દરસઆધીના॥
સિુન મ્રદુ બચન કુમ ત અ ત જરઈ। મનહઁુ અનલઆહુ ત ઘ્ ત પરઈ॥
કહઇ કરહુ િકન કાેિટ ઉપાયા। ઇહાઁ ન લા ગિહ રાઉિર માયા॥
દેહુ િક લેહુ અજસુ કિર નાહી।ં માેિહ ન બહુત પ્રપંચ સાેહાહી।ં
રામુ સાધુ તુ હ સાધુ સયાન।ે રામમાતુ ભ લ સબ પિહચાને॥
જસ કાૈ સલાઁ માેર ભલ તાકા। તસ ફલુ ઉ હિહ દેઉઁ કિર સાકા॥
દાે. હાેત પ્રાત મુિનબેષ ધિર ન રામુ બન િહ।

માેર મરનુ રાઉર અજસ પ સમુ ઝઅ મન માિહ॥ ૩૩॥
અસ કિહ કુિટલ ભઈ ઉિઠ ઠાઢ◌़◌ી। માનહઁુ રાષે તરં ગિન બાઢ◌़◌ી॥
પાપ પહાર પ્રગટ ભઇ સાેઈ। ભર ક્રાેધ જલ ઇ ન ેઈ॥
દાેઉ બર કૂલ કિઠન હઠ ધારા। ભવઁર કૂબર બચન પ્રચારા॥
ઢાહત ભપૂ પ ત મૂલા। ચલી બપ ત બાિરિધ અનુકૂલા॥
લખી નરેસ બાત ફુિર સાઁચી। તય મસ મીચુ સીસ પર નાચી॥
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ગિહ પદ બનય ક હ બૈઠાર । જિન િદનકર કુલ હાે સ કુઠાર ॥
માગુ માથ અબહી ં દેઉઁ તાેહી। રામ બરહઁ જિન માર સ માેહી॥
રાખુ રામ કહઁુ જેિહ તેિહ ભાઁતી। નાિહ ત જિરિહ જનમ ભિર છાતી॥
દાે. દેખી બ્યાિધ અસાધ પુ પરેઉ ધરિન ધુિન માથ।

કહત પરમઆરત બચન રામ રામ રઘનુાથ॥ ૩૪॥
બ્યાકુલ રાઉ સ થલ સબ ગાતા। કિરિન કલપત મનહઁુ િનપાતા॥
કંઠુ સખૂ મખુ આવ ન બાની। જનુ પાઠ નુ દ ન બનુ પાની॥
પુિન કહ કટુ કઠાેર કૈકેઈ। મનહઁુ ઘાય મહઁુ માહુર દેઈ॥

અંતહઁુ અસ કરતબુ રહેઊ। માગુ માગુ તુ હ કેિહ બલ કહેઊ॥
દુઇ િક હાેઇ અેક સમય ભુઆલા। હઁસબ ઠઠાઇ ફુલાઉબ ગાલા॥
દાિન કહાઉબ અ કૃપનાઈ। હાેઇ િક ખેમ કુસલ રાૈતાઈ॥
છાડ◌़હુ બચનુ િક ધીરજુ ધરહૂ। જિન અબલા જ મ ક ના કરહૂ॥
તનુ તય તનય ધામુ ધનુ ધરની। સત્યસધં કહઁુ ન સમ બરની॥
દાે. મરમ બચન સિુન રાઉ કહ કહુ કછુ દાષેુ ન તાેર।

લાગેઉ તાેિહ િપસાચ જ મ કાલુ કહાવત માેર॥ ૩૫॥ û

ચહત ન ભરત ભપૂતિહ ભાેર। બિધ બસ કુમ ત બસી જય તાેર॥
સાે સબુ માેર પાપ પિરનામ।ૂ ભયઉ કુઠાહર જેિહ બિધ બામૂ॥
સબુસ બ સિહ િફિર અવધ સહુાઈ। સબ ગનુ ધામ રામ પ્રભુતાઈ॥
કિરહિહ ભાઇ સકલ સવેકાઈ। હાેઇિહ તહઁુ પુર રામ બડ◌़◌ાઈ॥
તાેર કલંકુ માેર પ છતાઊ। મુઅેહઁુ ન મટિહ ન ઇિહ કાઊ॥
અબ તાેિહ નીક લાગ ક સાેઈ। લાેચન આેટ બૈઠુ મુહુ ગાેઈ॥
જબ લ ગ જઆ કહઉઁ કર ેર । તબ લ ગ જિન કછુ કહ સ બહાેર ॥
િફિર પ છતૈહ સ અંત અભાગી। માર સ ગાઇ નહા લાગી॥
દાે. પરેઉ રાઉ કિહ કાેિટ બિધ કાહે કર સ િનદાનુ।

કપટ સયાિન ન કહ ત કછુ ગ ત મનહઁુ મસાનુ॥ ૩૬॥
રામ રામ રટ બકલ ભુઆલ।ૂ જનુ બનુ પંખ બહંગ બેહાલૂ॥
હૃદયઁ મનાવ ભાે જિન હાેઈ। રામિહ ઇ કહૈ જિન કાેઈ॥
ઉદઉ કરહુ જિન ર બ રઘુકુલ ગુર। અવધ બલાેિક સલૂ હાેઇિહ ઉર॥
ભપૂ પ્રી ત કૈકઇ કિઠનાઈ। ઉભય અવિધ બિધ રચી બનાઈ॥
બલપત પિહ ભયઉ ભનુસારા। બીના બેનુ સખં ધુિન દ્વારા॥
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પઢ◌़િહ ભાટ ગનુ ગાવિહ ગાયક। સનુત પિહ જનુ લાગિહ સાયક॥
મંગલ સકલ સાેહાિહ ન કૈસ। સહગા મિનિહ બભષૂન જૈસ॥
તેિહ િન સ નીદ પર નિહ કાહૂ। રામ દરસ લાલસા ઉછાહૂ॥
દાે. દ્વાર ભીર સવેક સ ચવ કહિહ ઉિદત ર બ દે ખ।

ગેઉ અજહઁુ ન અવધપ ત કારનુ કવનુ બસે ષ॥ ૩૭॥
પ છલે પહર ભપૂુ િનત ગા।આજુ હમિહ બડ◌़ અચરજુ લાગા॥
હુ સમંુત્ર જગાવહુ ઈ। ક જઅ કાજુ ર યસુ પાઈ॥

ગઅે સમંુત્રુ તબ રાઉર માહી। દે ખ ભયાવન ત ડરેાહી ં॥
ધાઇ ખાઇ જનુ ઇ ન હેરા। માનહઁુ બપ ત બષાદ બસરેા॥
પૂછ કાેઉ ન ઊત દેઈ। ગઅે જિહ ભવન ભપૂ કૈકૈઈ॥
કિહ જય વ બૈઠ સ નાઈ। દૈ ખ ભપૂ ગ ત ગયઉ સખુાઈ॥
સાેચ બકલ બબરન મિહ પરેઊ। માનહઁુ કમલ મૂલુ પિરહરેઊ॥
સ ચઉ સભીત સકઇ નિહ પૂઁછ । બાેલી અસભુ ભર સભુ છૂછ ॥
દાે. પર ન રાજિહ નીદ િન સ હેતુ ન જગદ સ।ુ

રામુ રામુ રિટ ભાે િકય કહઇ ન મરમુ મહીસુ॥ ૩૮॥
આનહુ રામિહ બે ગ બાેલાઈ। સમાચાર તબ પૂઁછેહુ આઈ॥
ચલેઉ સમંુત્ર રાય ખ ની। લખી કુચા લ ક હ કછુ રાની॥
સાેચ બકલ મગ પરઇ ન પાઊ। રામિહ બાે લ કિહિહ કા રાઊ॥
ઉર ધિર ધીરજુ ગયઉ દુઆર। પૂછઁિહ સકલ દે ખ મનુ માર॥
સમાધાનુ કિર સાે સબહી કા। ગયઉ જહાઁ િદનકર કુલ ટ કા॥
રામુ સમંુત્રિહ આવત દેખા।આદ ક હ િપતા સમ લખેા॥
િનર ખ બદનુ કિહ ભપૂ ર ઈ। રઘુકુલદ પિહ ચલેઉ લવેાઈ॥
રામુ કુભાઁ ત સ ચવ સઁગ હી।ં દે ખ લાેગ જહઁ તહઁ બલખાહી ં॥
દાે. ઇ દ ખ રઘુબંસમિન નરપ ત િનપટ કુસાજુ॥

સહ મ પરેઉ લ ખ સ ઘિનિહ મનહઁુ દ્ધ ગજરાજુ॥ ૩૯॥
સખૂિહ અધર જરઇ સબુ અંગૂ। મનહઁુ દ ન મિનહીન ભુઅંગૂ॥
સ ષ સમીપ દ ખ કૈકેઈ। માનહઁુ મીચુ ઘર ગિન લેઈ॥
ક નામય દુ રામ સભુાઊ। પ્રથમ દ ખ દુખુ સનુા ન કાઊ॥
તદિપ ધીર ધિર સમઉ બચાર । પૂઁછ મધુર બચન મહતાર ॥
માેિહ કહુ માતુ તાત દુખ કારન। કિરઅ જતન જેિહ હાેઇ િનવારન॥
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સનુહુ રામ સબુ કારન અેહૂ। રાજિહ તુમ પર બહુત સનેહૂ॥
દેન કહે હ માેિહ દુઇ બરદાના। માગેઉઁ ે કછુ માેિહ સાેહાના।
સાે સિુન ભયઉ ભપૂ ઉર સાેચૂ। છાડ◌़િ◌ ન સકિહ તુ હાર સઁકાેચૂ॥
દાે. સતુ સનેહ ઇત બચનુ ઉત સકંટ પરેઉ નરેસ।ુ

સકહુ ન આયસુ ધરહુ સર મેટહુ કિઠન કલેસુ॥ ૪૦॥
િનધરક બૈિઠ કહઇ કટુ બાની। સનુત કિઠનતા અ ત અકુલાની॥
ભ કમાન બચન સર નાના। મનહઁુ મિહપ દુ લચ્છ સમાના॥

જનુ કઠાેરપનુ ધર સર । સખઇ ધનષુ બદ્યા બર બી ॥
સબ પ્રસગંુ રઘપુ તિહ સનુાઈ। બૈિઠ મનહઁુ તનુ ધિર િનઠુરાઈ॥
મન મુસકાઇ ભાનુકુલ ભાન।ુ રામુ સહજઆનંદ િનધાનૂ॥
બાેલે બચન બગત સબ દૂષન। દુ મંજુલ જનુ બાગ બભષૂન॥
સનુુ જનની સાેઇ સતુુ બડ◌़ભાગી। ે િપતુ માતુ બચન અનુરાગી॥
તનય માતુ િપતુ તાષેિનહારા। દુલર્ભ જનિન સકલ સસંારા॥
દાે. મુિનગન મલનુ બસે ષ બન સબિહ ભાઁ ત િહત માેર।

તેિહ મહઁ િપતુ આયસુ બહુિર સમંત જનની તાેર॥ ૪૧॥
ભરત પ્રાન પ્રય પાવિહ રાજૂ। બિધ સબ બિધ માેિહ સનમખુ આજુ।

ન ઉઁ બન અૈસહુે કા । પ્રથમ ગિનઅ માેિહ મૂઢ◌़ સમા ॥
સવેિહ અરઁડુ કલપત ત્યાગી। પિરહિર અ ત લેિહ બષુ માગી॥
તેઉ ન પાઇ અસ સમઉ ચુકાહી।ં દેખુ બચાિર માતુ મન માહી ં॥
અંબ અેક દુખુ માેિહ બસષેી। િનપટ બકલ નરનાયકુ દેખી॥
થાેિરિહ બાત િપતિહ દુખ ભાર । હાે ત પ્રતી ત ન માેિહ મહતાર ॥
રાઉ ધીર ગનુ ઉદિધ અગાધૂ। ભા માેિહ તે કછુ બડ◌़ અપરાધૂ॥
ત માેિહ ન કહત કછુ રાઊ। માેિર સપથ તાેિહ કહુ સ તભાઊ॥

દાે. સહજ સરલ રઘુબર બચન કુમ ત કુિટલ કિર ન।
ચલઇ ક જલ બક્રગ ત જદ્યિપ સ લલુ સમાન॥ ૪૨॥

રહસી રાિન રામ ખ પાઈ। બાેલી કપટ સનેહુ જનાઈ॥
સપથ તુ હાર ભરત કૈ આના। હેતુ ન દૂસર મૈ કછુ ના॥
તુ હ અપરાધ ેગુ નિહ તાતા। જનની જનક બંધુ સખુદાતા॥
રામ સત્ય સબુ ે કછુ કહહૂ। તુ હ િપતુ માતુ બચન રત અહહૂ॥
િપતિહ બુઝાઇ કહહુ બ લ સાેઈ। ચાૈથપન જેિહ અજસુ ન હાેઈ॥
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તુ હ સમ સઅુન સકૃુત જેિહ દ હે। ઉ ચત ન તાસુ િનરાદ ક હે॥
લાગિહ કુમખુ બચન સભુ કૈસ।ે મગહઁ ગયાિદક તીરથ જૈસે॥
રામિહ માતુ બચન સબ ભાઅે। જ મ સરુસિર ગત સ લલ સહુાઅે॥
દાે. ગઇ મુ છા રામિહ સુ મિર પ િફિર કરવટ લી હ।

સ ચવ રામ આગમન કિહ બનય સમય સમ ક હ॥ ૪૩॥
અવિનપ અકિન રામુ પગુ ધારે। ધિર ધીરજુ તબ નયન ઉઘારે॥
સ ચવઁ સઁભાિર રાઉ બૈઠારે। ચરન પરત પ રામુ િનહારે॥
લઅે સનેહ બકલ ઉર લાઈ। ગૈ મિન મનહઁુ ફિનક િફિર પાઈ॥
રામિહ ચતઇ રહેઉ નરનાહૂ। ચલા બલાેચન બાિર પ્રબાહૂ॥
સાેક બબસ કછુ કહૈ ન પારા। હૃદયઁ લગાવત બારિહ બારા॥
બિધિહ મનાવ રાઉ મન માહી।ં જેિહ રઘનુાથ ન કાનન હી ં॥
સુ મિર મહેસિહ કહઇ િનહાેર । બનતી સનુહુ સદા સવ માેર ॥
આસતુાષે તુ હ અવઢર દાની।આર ત હરહુ દ ન જનુ ની॥
દાે. તુ હ પ્રેરક સબ કે હૃદયઁ સાે મ ત રામિહ દેહુ।

બચનુ માેર ત જ રહિહ ઘર પિરહિર સીલુ સનેહુ॥ ૪૪॥
અજસુ હાેઉ જગ સજુસુ નસાઊ। નરક પરાૈ બ સરુપુ ઊ॥
સબ દુખ દુસહ સહાવહુ માેહી। લાેચન આેટ રામુ જિન હાહી॥
અસ મન ગનુઇ રાઉ નિહ બાેલા। પીપર પાત સિરસ મનુ ડાેલા॥
રઘપુ ત િપતિહ પ્રેમબસ ની। પુિન કછુ કિહિહ માતુ અનુમાની॥
દેસ કાલ અવસર અનુસાર । બાેલે બચન બનીત બચાર ॥
તાત કહઉઁ કછુ કરઉઁ િઢઠાઈ। અનુ ચતુ છમબ િન લિરકાઈ॥
અ ત લઘુ બાત લા ગ દુખુ પાવા। કાહઁુ ન માેિહ કિહ પ્રથમ જનાવા॥
દે ખ ગાેસાઇઁિહ પૂઁ છઉઁ માતા। સિુન પ્રસગંુ ભઅે સીતલ ગાતા॥
દાે. મંગલ સમય સનેહ બસ સાેચ પિરહિરઅ તાત।

આયસુ દેઇઅ હર ષ િહયઁ કિહ પુલકે પ્રભુ ગાત॥ ૪૫॥
ધ ય જનમુ જગતીતલ તાસ।ૂ િપતિહ પ્રમાેદુ ચિરત સિુન સૂ॥
ચાિર પદારથ કરતલ તાક। પ્રય િપતુ માતુ પ્રાન સમ ક॥
આયસુ પા લ જનમ ફલુ પાઈ। અૈહઉઁ બે ગિહ હાેઉ ર ઈ॥
બદા માતુ સનઆવઉઁ માગી। ચ લહઉઁ બનિહ બહુિર પગ લાગી॥
અસ કિહ રામ ગવનુ તબ ક હા। ભપૂ સાેક બસુ ઉત ન દ હા॥
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નગર બ્યાિપ ગઇ બાત સતુીછ । છુઅત ચઢ◌़◌ી જનુ સબ તન બીછ ॥
સિુન ભઅે બકલ સકલ નર નાર । બે લ બટપ જ મ દે ખ દવાર ॥
ે જહઁ સનુઇ ધનુઇ સ સાેઈ। બડ◌़ બષાદુ નિહ ધીરજુ હાેઈ॥

દાે. મખુ સખુાિહ લાેચન સ્ત્રવિહ સાેકુ ન હૃદયઁ સમાઇ।
મનહઁુ ક ન રસ કટકઈ ઉતર અવધ બ ઇ॥ ૪૬॥

મલેિહ માઝ બિધ બાત બેગાર । જહઁ તહઁ દેિહ કૈકેઇિહ ગાર ॥
અેિહ પાિપિનિહ બૂ ઝ કા પરેઊ। છાઇ ભવન પર પાવકુ ધરેઊ॥
િનજ કર નયન કાઢ◌़િ◌ ચહ દ ખા। ડાિર સધુા બષુ ચાહત ચીખા॥
કુિટલ કઠાેર કુબુ દ્ધ અભાગી। ભઇ રઘુબંસ બેનુ બનઆગી॥
પાલવ બૈિઠ પેડ◌़◌ુ અેિહ કાટા। સખુ મહઁુ સાેક ઠાટુ ધિર ઠાટા॥
સદા રામુ અેિહ પ્રાન સમાના। કારન કવન કુિટલપનુ ઠાના॥
સત્ય કહિહ ક બ નાિર સભુાઊ। સબ બિધ અગહુ અગાધ દુરાઊ॥
િનજ પ્ર ત બબુ બ કુ ગિહ ઈ। િન ન ઇ નાિર ગ ત ભાઈ॥
દાે. કાહ ન પાવકુ િર સક કા ન સમુદ્ર સમાઇ।

કા ન કરૈ અબલા પ્રબલ કેિહ જગ કાલુ ન ખાઇ॥ ૪૭॥
કા સનુાઇ બિધ કાહ સનુાવા। કા દેખાઇ ચહ કાહ દેખાવા॥
અેક કહિહ ભલ ભપૂ ન ક હા। બ બચાિર નિહ કુમ તિહ દ હા॥
ે હિઠ ભયઉ સકલ દુખ ભાજન।ુ અબલા બબસ ગ્યાનુ ગનુુ ગા જનુ॥

અેક ધરમ પર મ ત પિહચાન।ે પિહ દાેસુ નિહ દેિહ સયાને॥
સ બ દધી ચ હિરચદં કહાની। અેક અેક સન કહિહ બખાની॥
અેક ભરત કર સમંત કહહી।ં અેક ઉદાસ ભાયઁ સિુન રહહી ં॥
કાન મૂિદ કર રદ ગિહ હા। અેક કહિહ યહ બાત અલીહા॥
સકૃુત િહ અસ કહત તુ હારે। રામુ ભરત કહઁુ પ્રાનિપઆરે॥
દાે. ચદું ચવૈ બ અનલ કન સધુા હાેઇ બષતૂલ।

સપનેહઁુ કબહઁુ ન કરિહ િકછુ ભરતુ રામ પ્ર તકૂલ॥ ૪૮॥
અેક બધાતિહ દૂષનુ દહી।ં સધુા દેખાઇ દ હ બષુ જેહી ં॥
ખરભ નગર સાેચુ સબ કાહૂ। દુસહ દાહુ ઉર મટા ઉછાહૂ॥
બપ્રબધૂ કુલમા ય જઠેર । જે પ્રય પરમ કૈકેઈ કેર ॥
લગી ં દેન સખ સીલુ સરાહી। બચન બાનસમ લાગિહ તાહી॥
ભરતુ ન માેિહ પ્રય રામ સમાના। સદા કહહુ યહુ સબુ જગુ ના॥
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કરહુ રામ પર સહજ સનેહૂ। કેિહ અપરાધ આજુ બનુ દેહૂ॥
કબહઁુ ન િકયહુ સવ તઆરેસ।ૂ પ્રી ત પ્રતી ત ન સબુ દેસૂ॥
કાૈસલ્યાઁ અબ કાહ બગારા। તુ હ જેિહ લા ગ બજ્ર પુર પારા॥
દાે. સીય િક િપય સઁગુ પિરહિરિહ લખનુ િક રિહહિહ ધામ।

રાજુ િક ભૂઁજબ ભરત પુર પુ િક િહ બનુ રામ॥ ૪૯॥
અસ બચાિર ઉર છાડ◌़હુ કાેહૂ। સાેક કલંક કાેિઠ જિન હાેહૂ॥
ભરતિહ અવ સ દેહુ જુબરાજૂ। કાનન કાહ રામ કર કાજૂ॥
નાિહન રામુ રાજ કે ભખૂ।ે ધરમ ધુર ન બષય રસ ખે॥
ગુર ગ્ હ બસહઁુ રામુ ત જ ગેહૂ। પ સન અસ બ દૂસર લેહૂ॥

નિહ લ ગહહુ કહ હમારે। નિહ લા ગિહ કછુ હાથ તુ હારે॥
પિરહાસ ક હ કછુ હાેઈ। તાૈ કિહ પ્રગટ જનાવહુ સાેઈ॥

રામ સિરસ સતુ કાનન ેગૂ। કાહ કિહિહ સિુન તુ હ કહઁુ લાેગૂ॥
ઉઠહુ બે ગ સાેઇ કરહુ ઉપાઈ। જેિહ બિધ સાેકુ કલંકુ નસાઈ॥
છં. જેિહ ભાઁ ત સાેકુ કલંકુ ઇ ઉપાય કિર કુલ પાલહી।

હિઠ ફે રામિહ ત બન જિન બાત દૂસિર ચાલહી॥
જ મ ભાનુ બનુ િદનુ પ્રાન બનુ તનુ ચદં બનુ જ મ મની।
ત મ અવધ તુલસીદાસ પ્રભુ બનુ સમુ ઝ ધા જયઁ ભા મની॥

સાે. સ ખ હ સખાવનુ દ હ સનુત મધુર પિરનામ િહત।
તેઇઁ કછુ કાન ન ક હ કુિટલ પ્રબાેધી કૂબર ॥ ૫૦॥

ઉત ન દેઇ દુસહ િરસ ખી। ગ હ ચતવ જનુ બા ઘિન ભખૂી॥
બ્યાિધ અસાિધ િન ત હ ત્યાગી। ચલી ં કહત મ તમંદ અભાગી॥
રાજુ કરત યહ દૈઅઁ બગાેઈ। ક હે સ અસ જસ કરઇ ન કાેઈ॥
અેિહ બિધ બલપિહ પુર નર નાર ।ં દેિહ કુચા લિહ કાેિટક ગાર ં॥
જરિહ બષમ જર લેિહ ઉસાસા। કવિન રામ બનુ વન આસા॥
બપુલ બયાેગ પ્ર અકુલાની। જનુ જલચર ગન સખૂત પાની॥
અ ત બષાદ બસ લાેગ લાેગાઈ। ગઅે માતુ પિહ રામુ ગાેસાઈ॥
મખુ પ્રસન્ન ચત ચાૈગનુ ચાઊ। મટા સાેચુ જિન રાખૈ રાઊ॥
દાે. નવ ગયંદુ રઘુબીર મનુ રાજુ અલાન સમાન।

છૂટ િન બન ગવનુ સિુન ઉર અનંદુ અિધકાન॥ ૫૧॥
રઘુકુલ તલક ેિર દાેઉ હાથા। મુિદત માતુ પદ નાયઉ માથા॥
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દ હ અસીસ લાઇ ઉર લી હે। ભષૂન બસન િનછાવિર ક હે॥
બાર બાર મખુ ચુબં ત માતા। નયન નેહ જલુ પુલિકત ગાતા॥
ગાેદ રા ખ પુિન હૃદયઁ લગાઅે। સ્ત્રવત પ્રનેરસ પયદ સહુાઅે॥
પ્રેમુ પ્રમાેદુ ન કછુ કિહ ઈ। રંક ધનદ પદબી જનુ પાઈ॥
સાદર સુદંર બદનુ િનહાર । બાેલી મધુર બચન મહતાર ॥
કહહુ તાત જનની બ લહાર । કબિહ લગન મુદ મંગલકાર ॥
સકૃુત સીલ સખુ સીવઁ સહુાઈ। જનમ લાભ કઇ અવિધ અઘાઈ॥
દાે. જેિહ ચાહત નર નાિર સબ અ તઆરત અેિહ ભાઁ ત।

જ મ ચાતક ચાતિક ષત ષ્ટ સરદ િરતુ વા ત॥ ૫૨॥
તાત ઉઁ બ લ બે ગ નહાહૂ। ે મન ભાવ મધુર કછુ ખાહૂ॥
િપતુ સમીપ તબ અેહુ ભૈઆ। ભઇ બડ◌़િ◌ બાર ઇ બ લ મૈઆ॥
માતુ બચન સિુન અ ત અનુકૂલા। જનુ સનેહ સરુત કે ફૂલા॥
સખુ મકરંદ ભરે શ્રયમૂલા। િનર ખ રામ મનુ ભવ ઁ ન ભૂલા॥
ધરમ ધુર ન ધરમ ગ ત ની। કહેઉ માતુ સન અ ત દુ બાની॥
િપતાઁ દ હ માેિહ કાનન રાજૂ। જહઁ સબ ભાઁ ત માેર બડ◌़ કાજૂ॥
આયસુ દેિહ મુિદત મન માતા। જેિહ મુદ મંગલ કાનન તા॥
જિન સનેહ બસ ડરપ સ ભાેર।આનઁદુ અંબ અનુગ્રહ તાેર॥
દાે. બરષ ચાિરદસ બિપન બ સ કિર િપતુ બચન પ્રમાન।

આઇ પાય પુિન દે ખહઉઁ મનુ જિન કર સ મલાન॥ ૫૩॥
બચન બનીત મધુર રઘુબર કે। સર સમ લગે માતુ ઉર કરકે॥
સહ મ સૂ ખ સિુન સીત લ બાની। જ મ જવાસ પર પાવસ પાની॥
કિહ ન ઇ કછુ હૃદય બષાદૂ। મનહઁુ ગી સિુન કેહિર નાદૂ॥
નયન સજલ તન થર થર કાઁપી। માજિહ ખાઇ મીન જનુ માપી॥
ધિર ધીરજુ સતુ બદનુ િનહાર । ગદગદ બચન કહ ત મહતાર ॥
તાત િપતિહ તુ હ પ્રાનિપઆરે। દે ખ મુિદત િનત ચિરત તુ હારે॥
રાજુ દેન કહઁુ સભુ િદન સાધા। કહેઉ ન બન કેિહ અપરાધા॥
તાત સનુાવહુ માેિહ િનદાનૂ। કાે િદનકર કુલ ભયઉ કૃસાનૂ॥
દાે. િનર ખ રામ ખ સ ચવસતુ કારનુ કહેઉ બુઝાઇ।

સિુન પ્રસગંુ રિહ મૂક જ મ દસા બરિન નિહ ઇ॥ ૫૪॥
રા ખ ન સકઇ ન કિહ સક હૂ। દુહઁૂ ભાઁ ત ઉર દા ન દાહૂ॥
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લખત સધુાકર ગા લ ખ રાહૂ। બિધ ગ ત બામ સદા સબ કાહૂ॥
ધરમ સનેહ ઉભયઁ મ ત ઘેર । ભઇ ગ ત સાઁપ છુછંુદિર કેર ॥
રાખઉઁ સતુિહ કરઉઁ અનુરાેધૂ। ધરમુ ઇ અ બંધુ બરાેધૂ॥
કહઉઁ ન બન તાૈ બડ◌़િ◌ હાની। સકંટ સાેચ બબસ ભઇ રાની॥
બહુિર સમુ ઝ તય ધરમુ સયાની। રામુ ભરતુ દાેઉ સતુ સમ ની॥
સરલ સભુાઉ રામ મહતાર । બાેલી બચન ધીર ધિર ભાર ॥
તાત ઉઁ બ લ ક હેહુ નીકા। િપતુ આયસુ સબ ધરમક ટ કા॥
દાે. રાજુ દેન કિહ દ હ બનુ માેિહ ન સાે દુખ લેસ।ુ

તુ હ બનુ ભરતિહ ભપૂ તિહ પ્રજિહ પ્રચડં કલેસુ॥ ૫૫॥
કેવલ િપતુ આયસુ તાતા। તાૈ જિન હુ િન બડ◌़િ◌ માતા॥
િપતુ માતુ કહેઉ બન ના। તા કાનન સત અવધ સમાના॥

િપતુ બનદેવ માતુ બનદેવી। ખગ ગ ચરન સરાે હ સવેી॥
અંતહઁુ ઉ ચત પિહ બનબાસ।ૂ બય બલાેિક િહયઁ હાેઇ હરાઁસૂ॥
બડ◌़ભાગી બનુ અવધ અભાગી। ે રઘુબંસ તલક તુ હ ત્યાગી॥

સતુ કહાૈ સગં માેિહ લેહૂ। તુ હરે હૃદયઁ હાેઇ સદેંહૂ॥
પૂત પરમ પ્રય તુ હ સબહી કે। પ્રાન પ્રાન કે વન કે॥
તે તુ હ કહહુ માતુ બન ઊઁ। મ સિુન બચન બૈિઠ પ છતાઊઁ॥
દાે. યહ બચાિર નિહ કરઉઁ હઠ ઝૂઠ સનેહુ બઢ◌़◌ાઇ।

માિન માતુ કર નાત બ લ સરુ ત બસિર જિન ઇ॥ ૫૬॥
દેવ િપતર સબ તુ હિહ ગાેસાઈ। રાખહઁુ પલક નયન ક નાઈ॥
અવિધ અંબુ પ્રય પિરજન મીના। તુ હ ક નાકર ધરમ ધુર ના॥
અસ બચાિર સાેઇ કરહુ ઉપાઈ। સબિહ જઅત જેિહ ભટેહુ આઈ॥
હુ સખુને બનિહ બ લ ઊઁ। કિર અનાથ જન પિરજન ગાઊઁ॥

સબ કરઆજુ સકૃુત ફલ બીતા। ભયઉ કરાલ કાલુ બપર તા॥
બહુ બિધ બલિપ ચરન લપટાની। પરમ અભા ગિન આપુિહ ની॥
દા ન દુસહ દાહુ ઉર બ્યાપા। બરિન ન િહ બલાપ કલાપા॥
રામ ઉઠાઇ માતુ ઉર લાઈ। કિહ દુ બચન બહુિર સમુઝાઈ॥
દાે. સમાચાર તેિહ સમય સિુન સીય ઉઠ અકુલાઇ।

ઇ સાસુ પદ કમલ જુગ બંિદ બૈિઠ સ નાઇ॥ ૫૭॥
દ હ અસીસ સાસુ દુ બાની। અ ત સકુુમાિર દે ખ અકુલાની॥
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બૈિઠ ન મતમખુ સાેચ ત સીતા। પ રા સ પ ત પ્રેમ પનુીતા॥
ચલન ચહત બન વનનાથૂ। કેિહ સકૃુતી સન હાેઇિહ સાથૂ॥
ક તનુ પ્રાન િક કેવલ પ્રાના। બિધ કરતબુ કછુ ઇ ન ના॥
ચા ચરન નખ લખે ત ધરની। નપૂુર મખુર મધુર ક બ બરની॥
મનહઁુ પ્રેમ બસ બનતી કરહી।ં હમિહ સીય પદ જિન પિરહરહી ં॥
મંજુ બલાેચન માેચ ત બાર । બાેલી દે ખ રામ મહતાર ॥
તાત સનુહુ સય અ ત સકુુમાર । સાસુ સસરુ પિરજનિહ િપઆર ॥
દાે. િપતા જનક ભપૂાલ મિન સસરુ ભાનુકુલ ભાન।ુ

પ ત ર બકુલ કૈરવ બિપન બધુ ગનુ પ િનધાનુ॥ ૫૮॥
મ પુિન પતુ્રબધૂ પ્રય પાઈ। પ રા સ ગનુ સીલ સહુાઈ॥
નયન પુતિર કિર પ્રી ત બઢ◌़◌ાઈ। રાખેઉઁ પ્રાન િનિકિહ લાઈ॥
કલપબે લ જ મ બહુ બિધ લાલી। સીં ચ સનેહ સ લલ પ્ર તપાલી॥
ફૂલત ફલત ભયઉ બિધ બામા। િન ન ઇ કાહ પિરનામા॥
પલઁગ પીઠ ત જ ગાેદ િહડ◌़◌ાેરા। સયઁ ન દ હ પગુ અવિન કઠાેરા॥
જઅનમૂિર જ મ ેગવત રહઊઁ। દ પ બા ત નિહ ટારન કહઊઁ॥
સાેઇ સય ચલન ચહ ત બન સાથા।આયસુ કાહ હાેઇ રઘનુાથા।
ચદં િકરન રસ ર સક ચકાેર । ર બ ખ નયન સકઇ િક મ ેર ॥
દાે. કિર કેહિર િન સચર ચરિહ દુષ્ટ જંતુ બન ભૂિર।

બષ બાિટકાઁ િક સાેહ સતુ સભુગ સ વિન મૂિર॥ ૫૯॥
બન િહત કાેલ િકરાત િકસાેર । રચી ં બરં ચ બષય સખુ ભાેર ॥
પાઇન કૃ મ જ મ કિઠન સભુાઊ। ત હિહ કલેસુ ન કાનન કાઊ॥
કૈ તાપસ તય કાનન ેગૂ। જ હ તપ હેતુ ત સબ ભાેગૂ॥
સય બન બ સિહ તાત કેિહ ભાઁતી। ચત્ર લ ખત કિપ દે ખ ડરેાતી॥
સરુસર સભુગ બનજ બન ચાર । ડાબર ેગુ િક હંસકુમાર ॥
અસ બચાિર જસઆયસુ હાેઈ। મ સખ દેઉઁ નિકિહ સાેઈ॥

સય ભવન રહૈ કહ અંબા। માેિહ કહઁ હાેઇ બહુત અવલંબા॥
સિુન રઘુબીર માતુ પ્રય બાની। સીલ સનેહ સધુાઁ જનુ સાની॥
દાે. કિહ પ્રય બચન બબેકમય ક હ માતુ પિરતાષે।

લગે પ્રબાેધન નિકિહ પ્રગિટ બિપન ગનુ દાષે॥ ૬૦॥
માસપારાયણ, ચાૈદહવાઁ િવશ્રામ
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માતુ સમીપ કહત સકુચાહી।ં બાેલે સમઉ સમુ ઝ મન માહી ં॥
રાજકુમાિર સખાવન સનુહૂ।આન ભાઁ ત જયઁ જિન કછુ ગનુહૂ॥
આપન માેર નીક ચહહૂ। બચનુ હમાર માિન ગ્ હ રહહૂ॥
આયસુ માેર સાસુ સવેકાઈ। સબ બિધ ભા મિન ભવન ભલાઈ॥
અેિહ તે અિધક ધરમુ નિહ દૂ । સાદર સાસુ સસરુ પદ પૂ ॥
જબ જબ માતુ કિરિહ સિુધ માેર । હાેઇિહ પ્રેમ બકલ મ ત ભાેર ॥
તબ તબ તુ હ કિહ કથા પુરાની। સુદંિર સમુઝાઅેહુ દુ બાની॥
કહઉઁ સભુાયઁ સપથ સત માેહી। સમુુ ખ માતુ િહત રાખઉઁ તાેહી॥
દાે. ગુર શ્રુ ત સમંત ધરમ ફલુ પાઇઅ બનિહ કલેસ।

હઠ બસ સબ સકંટ સહે ગાલવ નહુષ નરેસ॥ ૬૧॥
મ પુિન કિર પ્રવાન િપતુ બાની। બે ગ િફરબ સનુુ સમુુ ખ સયાની॥
િદવસ ત નિહ લા ગિહ બારા। સુદંિર સખવનુ સનુહુ હમારા॥
ૈ હઠ કરહુ પ્રેમ બસ બામા। તાૈ તુ હ દુખુ પાઉબ પિરનામા॥

કાનનુ કિઠન ભયંક ભાર । ઘાેર ઘામુ િહમ બાિર બયાર ॥
કુસ કંટક મગ કાઁકર નાના। ચલબ પયાદેિહ બનુ પદત્રાના॥
ચરન કમલ મુદુ મંજુ તુ હારે। મારગ અગમ ભૂ મધર ભારે॥
કંદર ખાેહ નદ ં નદ નારે। અગમ અગાધ ન િહ િનહારે॥
ભાલુ બાઘ ક કેહિર નાગા। કરિહ નાદ સિુન ધીરજુ ભાગા॥
દાે. ભૂ મ સયન બલકલ બસન અસનુ કંદ ફલ મૂલ।

તે િક સદા સબ િદન મ લિહ સબુઇ સમય અનુકૂલ॥ ૬૨॥
નર અહાર રજનીચર ચરહી।ં કપટ બેષ બિધ કાેિટક કરહી ં॥
લાગઇ અ ત પહાર કર પાની। બિપન બપ ત નિહ ઇ બખાની॥
બ્યાલ કરાલ બહગ બન ઘાેરા। િન સચર િનકર નાિર નર ચાેરા॥
ડરપિહ ધીર ગહન સિુધ આઅ। ગલાેચિન તુ હ ભી સભુાઅ॥
હંસગવિન તુ હ નિહ બન ેગૂ। સિુન અપજસુ માેિહ દેઇિહ લાેગૂ॥
માનસ સ લલ સધુાઁ પ્ર તપાલી। જઅઇ િક લવન પયાેિધ મરાલી॥
નવ રસાલ બન બહરનસીલા। સાેહ િક કાેિકલ બિપન કર લા॥
રહહુ ભવન અસ હૃદયઁ બચાર । ચદંબદિન દુખુ કાનન ભાર ॥
દાે. સહજ સહ્ુદ ગુર વા મ સખ ે ન કરઇ સર માિન॥

સાે પ છતાઇ અઘાઇ ઉર અવ સ હાેઇ િહત હાિન॥ ૬૩॥
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સિુન દુ બચન મનાેહર િપય કે। લાેચન લ લત ભરે જલ સય કે॥
સીતલ સખ દાહક ભઇ કસ। ચકઇિહ સરદ ચદં િન સ જસ॥
ઉત નઆવ બકલ બૈદેહી। તજન ચહત સુ ચ વા મ સનેહી॥
બરબસ રાેિક બલાેચન બાર । ધિર ધીરજુ ઉર અવિનકુમાર ॥
લા ગ સાસુ પગ કહ કર ેર । છમ બ દે બ બડ◌़િ◌ અ બનય માેર ॥
દ હ પ્રાનપ ત માેિહ સખ સાેઈ। જેિહ બિધ માેર પરમ િહત હાેઈ॥
મ પુિન સમુ ઝ દ ખ મન માહી।ં િપય બયાેગ સમ દુખુ જગ નાહી ં॥
દાે. પ્રાનનાથ ક નાયતન સુદંર સખુદ સુ ન।

તુ હ બનુ રઘુકુલ કુમુદ બધુ સરુપુર નરક સમાન॥ ૬૪॥
માતુ િપતા ભ ગની પ્રય ભાઈ। પ્રય પિરવા સહુ્ર દ સમુદાઈ॥
સાસુ સસરુ ગુર સજન સહાઈ। સતુ સુદંર સસુીલ સખુદાઈ॥
જહઁ લ ગ નાથ નેહ અ નાતે। િપય બનુ તયિહ તરિનહુ તે તાતે॥
તનુ ધનુ ધામુ ધરિન પુર રાજૂ। પ ત બહીન સબુ સાેક સમાજૂ॥
ભાેગ રાેગસમ ભષૂન ભા । જમ તના સિરસ સસંા ॥
પ્રાનનાથ તુ હ બનુ જગ માહી।ં માે કહઁુ સખુદ કતહઁુ કછુ નાહી ં॥
જય બનુ દેહ નદ બનુ બાર । તૈ સઅ નાથ પુ ષ બનુ નાર ॥
નાથ સકલ સખુ સાથ તુ હાર। સરદ બમલ બધુ બદનુ િનહાર॥
દાે. ખગ ગ પિરજન નગ બનુ બલકલ બમલ દુકૂલ।

નાથ સાથ સરુસદન સમ પરનસાલ સખુ મૂલ॥ ૬૫॥
બનદેવી ં બનદેવ ઉદારા। કિરહિહ સાસુ સસરુ સમ સારા॥
કુસ િકસલય સાથર સહુાઈ। પ્રભુ સઁગ મંજુ મનાજે તુરાઈ॥
કંદ મૂલ ફલ અ મઅ અહા । અવધ સાૈધ સત સિરસ પહા ॥
છનુ છનુ પ્રભુ પદ કમલ બલાેિક। રિહહઉઁ મુિદત િદવસ જ મ કાેક ॥
બન દુખ નાથ કહે બહુતેરે। ભય બષાદ પિરતાપ ઘનેરે॥
પ્રભુ બયાેગ લવલેસ સમાના। સબ મ લ હાેિહ ન કૃપાિનધાના॥
અસ જયઁ િન સુ ન સરાેમિન। લેઇઅ સગં માેિહ છાડ◌़િ◌અ જિન॥
બનતી બહુત કરા કા વામી। ક નામય ઉર અંતર મી॥
દાે. રા ખઅ અવધ ે અવિધ લ ગ રહત ન જિનઅિહ પ્રાન।

દ નબંધુ સદંર સખુદ સીલ સનેહ િનધાન॥ ૬૬॥
માેિહ મગ ચલત ન હાેઇિહ હાર । છનુ છનુ ચરન સરાજે િનહાર ॥
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સબિહ ભાઁ ત િપય સવેા કિરહા। મારગ જિનત સકલ શ્રમ હિરહા॥
પાય પખાર બૈિઠ ત છાહી।ં કિરહઉઁ બાઉ મુિદત મન માહી ં॥
શ્રમ કન સિહત સ્યામ તનુ દેખ। કહઁ દુખ સમઉ પ્રાનપ ત પખે॥
સમ મિહ ન ત પ લવ ડાસી। પાગ પલાેિટિહ સબ િન સ દાસી॥
બારબાર દુ મૂર ત ેહી। લાગિહ તાત બયાિર ન માેહી।
કાે પ્રભુ સઁગ માેિહ ચતવિનહારા। સઘબધુિહ જ મ સસક સઆરા॥
મ સકુુમાિર નાથ બન ેગૂ। તુ હિહ ઉ ચત તપ માે કહઁુ ભાેગૂ॥
દાે. અૈસઉે બચન કઠાેર સિુન ન હ્ર દઉ બલગાન।

તાૈ પ્રભુ બષમ બયાેગ દુખ સિહહિહ પાવઁર પ્રાન॥ ૬૭॥

અસ કિહ સીય બકલ ભઇ ભાર । બચન બયાેગુ ન સક સઁભાર ॥
દે ખ દસા રઘપુ ત જયઁ ના। હિઠ રાખ નિહ રા ખિહ પ્રાના॥
કહેઉ કૃપાલ ભાનુકુલનાથા। પિરહિર સાેચુ ચલહુ બન સાથા॥
નિહ બષાદ કર અવસ આજૂ। બે ગ કરહુ બન ગવન સમાજૂ॥
કિહ પ્રય બચન પ્રયા સમુઝાઈ। લગે માતુ પદ આ સષ પાઈ॥
બે ગ પ્ર દુખ મેટબઆઈ। જનની િનઠુર બસિર જિન ઈ॥
િફરિહ દસા બિધ બહુિર િક માેર । દે ખહઉઁ નયન મનાેહર ેર ॥
સિુદન સઘુર તાત કબ હાેઇિહ। જનની જઅત બદન બધુ ેઇિહ॥
દાે. બહુિર બચ્છ કિહ લાલુ કિહ રઘપુ ત રઘુબર તાત।

કબિહ બાેલાઇ લગાઇ િહયઁ હર ષ િનર ખહઉઁ ગાત॥ ૬૮॥
લ ખ સનેહ કાતિર મહતાર । બચનુ ન આવ બકલ ભઇ ભાર ॥
રામ પ્રબાેધુ ક હ બિધ નાના। સમઉ સનેહુ ન ઇ બખાના॥
તબ નક સાસુ પગ લાગી। સિુનઅ માય મ પરમ અભાગી॥
સવેા સમય દૈઅઁ બનુ દ હા। માેર મનાેરથુ સફલ ન ક હા॥
તજબ છાેભુ જિન છાડ◌़િ◌અ છાેહૂ। કરમુ કિઠન કછુ દાેસુ ન માેહૂ॥
સિુન સય બચન સાસુ અકુલાની। દસા કવિન બિધ કહા બખાની॥
બારિહ બાર લાઇ ઉર લી હી। ધિર ધીરજુ સખઆ સષ દ હી॥
અચલ હાેઉ અિહવાતુ તુ હારા। જબ લ ગ ગંગ જમનુ જલ ધારા॥
દાે. સીતિહ સાસુ અસીસ સખ દ હ અનેક પ્રકાર।

ચલી નાઇ પદ પદુમ સ અ ત િહત બારિહ બાર॥ ૬૯॥
સમાચાર જબ લ છમન પાઅે। બ્યાકુલ બલખ બદન ઉિઠ ધાઅે॥
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કંપ પુલક તન નયન સનીરા। ગહે ચરન અ ત પ્રેમ અધીરા॥
કિહ ન સકત કછુ ચતવત ઠાઢ◌़◌ે। મીનુ દ ન જનુ જલ ત કાઢ◌़◌ે॥
સાેચુ હૃદયઁ બિધ કા હાેિનહારા। સબુ સખુુ સકૃુત સરાન હમારા॥
માે કહઁુ કાહ કહબ રઘનુાથા। ર ખહિહ ભવન િક લેહિહ સાથા॥
રામ બલાેિક બંધુ કર ેર। દેહ ગેહ સબ સન નુ તાેર॥
બાેલે બચનુ રામ નય નાગર। સીલ સનેહ સરલ સખુ સાગર॥
તાત પ્રેમ બસ જિન કદરાહૂ। સમુ ઝ હૃદયઁ પિરનામ ઉછાહૂ॥
દાે. માતુ િપતા ગુ વા મ સખ સર ધિર કરિહ સભુાયઁ।

લહેઉ લાભુ ત હ જનમ કર નત જનમુ જગ યઁ॥ ૭૦॥
અસ જયઁ િન સનુહુ સખ ભાઈ। કરહુ માતુ િપતુ પદ સવેકાઈ॥
ભવન ભરતુ િરપુસદૂન નાહી।ં રાઉ દ્ધ મમ દુખુ મન માહી ં॥
મ બન ઉઁ તુ હિહ લેઇ સાથા। હાેઇ સબિહ બિધ અવધ અનાથા॥
ગુ િપતુ માતુ પ્ર પિરવા । સબ કહઁુ પરઇ દુસહ દુખ ભા ॥
રહહુ કરહુ સબ કર પિરતાષે।ૂ નત તાત હાેઇિહ બડ◌़ દાષેૂ॥
સુ રાજ પ્રય પ્ર દુખાર । સાે પુ અવ સ નરક અિધકાર ॥

રહહુ તાત અ સ ની ત બચાર । સનુત લખનુ ભઅે બ્યાકુલ ભાર ॥
સઅર બચન સૂ ખ ગઅે કસ। પરસત તુિહન તામરસુ જૈસ॥
દાે. ઉત નઆવત પ્રેમ બસ ગહે ચરન અકુલાઇ।

નાથ દાસુ મ વા મ તુ હ તજહુ ત કાહ બસાઇ॥ ૭૧॥
દ હ માેિહ સખ નીિક ગાેસાઈં। લા ગ અગમ અપની કદરાઈં॥
નરબર ધીર ધરમ ધુર ધાર । િનગમ ની ત કહઁુ તે અિધકાર ॥
મ સસુ પ્રભુ સનેહઁ પ્ર તપાલા। મંદ મે િક લેિહ મરાલા॥
ગુર િપતુ માતુ ન નઉઁ કાહૂ। કહઉઁ સભુાઉ નાથ પ તઆહૂ॥
જહઁ લ ગ જગત સનેહ સગાઈ। પ્રી ત પ્રતી ત િનગમ િનજુ ગાઈ॥
માેર સબઇ અેક તુ હ વામી। દ નબંધુ ઉર અંતર મી॥
ધરમ ની ત ઉપદે સઅ તાહી। ક ર ત ભૂ ત સગુ ત પ્રય હી॥
મન ક્રમ બચન ચરન રત હાેઈ। કૃપા સધુ પિરહિરઅ િક સાેઈ॥
દાે. ક ના સધુ સબંુધ કે સિુન દુ બચન બનીત।

સમુઝાઅે ઉર લાઇ પ્રભુ િન સનેહઁ સભીત॥ ૭૨॥
માગહુ બદા માતુ સન ઈ।આવહુ બે ગ ચલહુ બન ભાઈ॥
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મુિદત ભઅે સિુન રઘુબર બાની। ભયઉ લાભ બડ◌़ ગઇ બડ◌़િ◌ હાની॥
હર ષત હ્દયઁ માતુ પિહ આઅે। મનહઁુ અંધ િફિર લાેચન પાઅે।
ઇ જનિન પગ નાયઉ માથા। મનુ રઘનંુદન નિક સાથા॥

પૂઁછે માતુ મ લન મન દેખી। લખન કહી સબ કથા બસષેી॥
ગઈ સહ મ સિુન બચન કઠાેરા। ગી દે ખ દવ જનુ ચહુ આેરા॥
લખન લખેઉ ભા અનરથઆજૂ। અેિહ સનેહ બસ કરબ અકાજૂ॥
માગત બદા સભય સકુચાહી।ં ઇ સગં બિધ કિહિહ િક નાહી॥
દાે. સમુ ઝ સુ મત્રાઁ રામ સય પ સસુીલુ સભુાઉ।

પ સનેહુ લ ખ ધનુેઉ સ પાિપિન દ હ કુદાઉ॥ ૭૩॥
ધીરજુ ધરેઉ કુઅવસર ની। સહજ સહ્ુદ બાેલી દુ બાની॥
તાત તુ હાિર માતુ બૈદેહી। િપતા રામુ સબ ભાઁ ત સનેહી॥
અવધ તહાઁ જહઁ રામ િનવાસ।ૂ તહઁઇઁ િદવસુ જહઁ ભાનુ પ્રકાસૂ॥
ૈ પૈ સીય રામુ બન હી।ં અવધ તુ હાર કાજુ કછુ નાિહ॥

ગુર િપતુ માતુ બંધુ સરુ સાઈ। સઇેઅિહ સકલ પ્રાન ક નાઈં॥
રામુ પ્રાન પ્રય વન કે। વારથ રિહત સખા સબહી કૈ॥
પજૂનીય પ્રય પરમ જહાઁ ત। સબ માિનઅિહ રામ કે નાત॥
અસ જયઁ િન સગં બન હૂ। લેહુ તાત જગ વન લાહૂ॥
દાે. ભૂિર ભાગ ભાજનુ ભયહુ માેિહ સમેત બ લ ઉઁ।

ૈમ તુ હર મન છાડ◌़િ◌ છલુ ક હ રામ પદ ઠાઉઁ॥ ૭૪॥
પતુ્રવતી જુબતી જગ સાેઈ। રઘપુ ત ભગતુ સુ સતુુ હાેઈ॥
નત બાઁઝ ભ લ બાિદ બઆની। રામ બમખુ સતુ ત િહત ની॥
તુ હરેિહ ભાગ રામુ બન હી।ં દૂસર હેતુ તાત કછુ નાહી ં॥
સકલ સકૃુત કર બડ◌़ ફલુ અેહૂ। રામ સીય પદ સહજ સનેહૂ॥
રાગ રાષેુ ઇિરષા મદુ માેહૂ। જિન સપનેહઁુ ઇ હ કે બસ હાેહૂ॥
સકલ પ્રકાર બકાર બહાઈ। મન ક્રમ બચન કરેહુ સવેકાઈ॥
તુ હ કહઁુ બન સબ ભાઁ ત સપુાસ।ૂ સઁગ િપતુ માતુ રામુ સય સૂ॥
જેિહ ન રામુ બન લહિહ કલેસ।ૂ સતુ સાેઇ કરેહુ ઇહઇ ઉપદેસૂ॥
છં. ઉપદેસુ યહુ જેિહ તાત તુ હરે રામ સય સખુ પાવહી।ં

િપતુ માતુ પ્રય પિરવાર પુર સખુ સરુ ત બન બસરાવહી।ં
તુલસી પ્રભુિહ સખ દેઇ આયસુ દ હ પુિન આ સષ દઈ।
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ર ત હાેઉ અ બરલ અમલ સય રઘુબીર પદ િનત િનત નઈ॥
સાે. માતુ ચરન સ નાઇ ચલે તુરત સિંકત હૃદયઁ।

બાગુર બષમ તાેરાઇ મનહઁુ ભાગ ગુ ભાગ બસ॥ ૭૫॥
ગઅે લખનુ જહઁ નિકનાથૂ। ભે મન મુિદત પાઇ પ્રય સાથૂ॥
બંિદ રામ સય ચરન સહુાઅે। ચલે સગં પમંિદર આઅે॥
કહિહ પરસપર પુર નર નાર । ભ લ બનાઇ બિધ બાત બગાર ॥
તન કૃસ દુખુ બદન મલીન।ે બકલ મનહઁુ માખી મધુ છ ને॥
કર મીજિહ સ ધુિન પ છતાહી।ં જનુ બન પંખ બહગ અકુલાહી ં॥
ભઇ બડ◌़િ◌ ભીર ભપૂ દરબારા। બરિન ન ઇ બષાદુ અપારા॥
સ ચવઁ ઉઠાઇ રાઉ બૈઠારે। કિહ પ્રય બચન રામુ પગુ ધારે॥
સય સમેત દાેઉ તનય િનહાર । બ્યાકુલ ભયઉ ભૂ મપ ત ભાર ॥
દાે. સીય સિહત સતુ સભુગ દાેઉ દે ખ દે ખ અકુલાઇ।

બારિહ બાર સનેહ બસ રાઉ લેઇ ઉર લાઇ॥ ૭૬॥
સકઇ ન બાે લ બકલ નરનાહૂ। સાેક જિનત ઉર દા ન દાહૂ॥
નાઇ સીસુ પદ અ ત અનુરાગા। ઉિઠ રઘુબીર બદા તબ માગા॥
િપતુ અસીસઆયસુ માેિહ દ જૈ। હરષ સમય બસમઉ કત ક જૈ॥
તાત િકઅ પ્રય પ્રેમ પ્રમાદૂ। જસુ જગ ઇ હાેઇ અપબાદૂ॥
સિુન સનેહ બસ ઉિઠ નરનાહાઁ। બૈઠારે રઘપુ ત ગિહ બાહાઁ॥
સનુહુ તાત તુ હ કહઁુ મુિન કહહી।ં રામુ ચરાચર નાયક અહહી ં॥
સભુ અ અસભુ કરમ અનુહાર । ઈસ દેઇ ફલુ હ્દયઁ બચાર ॥
કરઇ ે કરમ પાવ ફલ સાેઈ। િનગમ ની ત અ સ કહ સબુ કાેઈ॥
દાે. -આૈ કરૈ અપરાધુ કાેઉ આૈર પાવ ફલ ભાેગુ।

અ ત બ ચત્ર ભગવંત ગ ત કાે જગ નૈ ેગુ॥ ૭૭॥
રાયઁ રામ રાખન િહત લાગી। બહુત ઉપાય િકઅે છલુ ત્યાગી॥
લખી રામ ખ રહત ન ન।ે ધરમ ધુરંધર ધીર સયાને॥
તબ પ સીય લાઇ ઉર લી હી। અ ત િહત બહુત ભાઁ ત સખ દ હી॥
કિહ બન કે દુખ દુસહ સનુાઅ।ે સાસુ સસરુ િપતુ સખુ સમુઝાઅે॥
સય મનુ રામ ચરન અનુરાગા। ઘ ન સગુમુ બનુ બષમુ ન લાગા॥
આૈરઉ સબિહ સીય સમુઝાઈ। કિહ કિહ બિપન બપ ત અિધકાઈ॥
સ ચવ નાિર ગુર નાિર સયાની। સિહત સનેહ કહિહ દુ બાની॥

manas2_i.pdf 27



શ્રી રામ ચિરત માનસ

તુ હ કહઁુ તાૈ ન દ હ બનબાસ।ૂ કરહુ ે કહિહ સસરુ ગુર સાસૂ॥
દાે. - સખ સીત લ િહત મધુર દુ સિુન સીતિહ ન સાેહાિન।

સરદ ચદં ચદંિન લગત જનુ ચકઈ અકુલાિન॥ ૭૮॥
સીય સકુચ બસ ઉત ન દેઈ। સાે સિુન તમિક ઉઠ કૈકેઈ॥
મુિન પટ ભષૂન ભાજનઆની।આગ ધિર બાેલી દુ બાની॥
પિહ પ્રાન પ્રય તુ હ રઘુબીરા। સીલ સનેહ ન છાડ◌़િ◌િહ ભીરા॥
સકૃુત સજુસુ પરલાેકુ નસાઊ। તુ હિહ ન બન કિહિહ ન કાઊ॥
અસ બચાિર સાેઇ કરહુ ે ભાવા। રામ જનિન સખ સિુન સખુુ પાવા॥
ભપૂિહ બચન બાનસમ લાગે। કરિહ ન પ્રાન પયાન અભાગે॥
લાેગ બકલ મુ છત નરનાહૂ। કાહ કિરઅ કછુ સઝૂ ન કાહૂ॥
રામુ તુરત મુિન બેષુ બનાઈ। ચલે જનક જનિનિહ સ નાઈ॥
દાે. સ જ બન સાજુ સમાજુ સબુ બિનતા બંધુ સમેત।

બંિદ બપ્ર ગુર ચરન પ્રભુ ચલે કિર સબિહ અચેત॥ ૭૯॥
િનક સ બ સષ્ઠ દ્વાર ભઅે ઠાઢ◌़◌ે। દેખે લાેગ બરહ દવ દાઢ◌़◌ે॥
કિહ પ્રય બચન સકલ સમુઝાઅે। બપ્ર દં રઘુબીર બાેલાઅે॥
ગુર સન કિહ બરષાસન દ હે।આદર દાન બનય બસ ક હે॥
ચક દાન માન સતંાષેે। મીત પનુીત પ્રેમ પિરતાષેે॥

દાસી ં દાસ બાેલાઇ બહાેર । ગુરિહ સાિપ બાેલે કર ેર ॥
સબ કૈ સાર સઁભાર ગાેસાઈં। કર બ જનક જનની ક નાઈ॥
બારિહ બાર ેિર જુગ પાની। કહત રામુ સબ સન દુ બાની॥
સાેઇ સબ ભાઁ ત માેર િહતકાર । જેિહ ત રહૈ ભુઆલ સખુાર ॥
દાે. માતુ સકલ માેરે બરહઁ જેિહ ન હાેિહ દુખ દ ન।

સાેઇ ઉપાઉ તુ હ કરેહુ સબ પુર જન પરમ પ્રબીન॥ ૮૦॥
અેિહ બિધ રામ સબિહ સમુઝાવા। ગુર પદ પદુમ હર ષ સ નાવા।
ગનપતી ગાૈિર ગર સુ મનાઈ। ચલે અસીસ પાઇ રઘુરાઈ॥
રામ ચલત અ ત ભયઉ બષાદૂ। સિુન ન ઇ પુર આરત નાદૂ॥
કુસગનુ લંક અવધ અ ત સાેકૂ। હહરષ બષાદ બબસ સરુલાેકૂ॥
ગઇ મુ છા તબ ભપૂ ત ગે। બાે લ સમંુત્રુ કહન અસ લાગે॥
રામુ ચલે બન પ્રાન ન હી।ં કેિહ સખુ લા ગ રહત તન માહી।ં
અેિહ ત કવન બ્યથા બલવાના। ે દુખુ પાઇ તજિહ તનુ પ્રાના॥
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પુિન ધિર ધીર કહઇ નરનાહૂ। લૈ રથુ સગં સખા તુ હ હૂ॥
દાે. -સિુઠ સકુુમાર કુમાર દાેઉ જનકસતુા સકુુમાિર।

રથ ચઢ◌़◌ાઇ દેખરાઇ બનુ િફરેહુ ગઅ િદન ચાિર॥ ૮૧॥
ૈ નિહ િફરિહ ધીર દાેઉ ભાઈ। સત્યસધં દૃઢ◌़બ્રત રઘુરાઈ॥

તાૈ તુ હ બનય કરેહુ કર ેર । ફેિરઅ પ્રભુ મ થલેસિકસાેર ॥
જબ સય કાનન દે ખ ડરેાઈ। કહેહુ માેિર સખ અવસ પાઈ॥
સાસુ સસરુ અસ કહેઉ સઁદેસ।ૂ પુિત્ર િફિરઅ બન બહુત કલેસૂ॥
િપ ગ્ હ કબહઁુ કબહઁુ સસરુાર । રહેહુ જહાઁ ચ હાેઇ તુ હાર ॥
અેિહ બિધ કરેહુ ઉપાય કદંબા। િફરઇ ત હાેઇ પ્રાન અવલંબા॥
નાિહ ત માેર મરનુ પિરનામા। કછુ ન બસાઇ ભઅ બિધ બામા॥
અસ કિહ મુ છ પરા મિહ રાઊ। રામુ લખનુ સયઆિન દેખાઊ॥
દાે. -પાઇ ર યસુ નાઇ સ રથુ અ ત બેગ બનાઇ।

ગયઉ જહાઁ બાહેર નગર સીય સિહત દાેઉ ભાઇ॥ ૮૨॥
તબ સમંુત્ર પ બચન સનુાઅ।ે કિર બનતી રથ રામુ ચઢ◌़◌ાઅે॥
ચઢ◌़િ◌ રથ સીય સિહત દાેઉ ભાઈ। ચલે હૃદયઁ અવધિહ સ નાઈ॥
ચલત રામુ લ ખ અવધ અનાથા। બકલ લાેગ સબ લાગે સાથા॥
કૃપા સધુ બહુ બિધ સમુઝાવિહ। િફરિહ પ્રેમ બસ પુિન િફિર આવિહ॥
લાગ ત અવધ ભયાવિન ભાર । માનહઁુ કાલરા ત અઁિધઆર ॥
ઘાેર જંતુ સમ પુર નર નાર । ડરપિહ અેકિહ અેક િનહાર ॥
ઘર મસાન પિરજન જનુ ભૂતા। સતુ િહત મીત મનહઁુ જમદૂતા॥
બાગ હ બટપ બે લ કુ હલાહી।ં સિરત સરાવેર દે ખ ન હી ં॥
દાે. હય ગય કાેિટ હ કે લ ગ પુરપસુ ચાતક માેર।

િપક રથાંગ સકુ સાિરકા સારસ હંસ ચકાેર॥ ૮૩॥
રામ બયાેગ બકલ સબ ઠાઢ◌़◌ે। જહઁ તહઁ મનહઁુ ચત્ર લ ખ કાઢ◌़◌ે॥
નગ સફલ બનુ ગહબર ભાર । ખગ ગ બપુલ સકલ નર નાર ॥
બિધ કૈકેઈ િકરા તિન ક હી। જિહ દવ દુસહ દસહઁુ િદ સ દ હી॥
સિહ ન સકે રઘુબર બરહાગી। ચલે લાેગ સબ બ્યાકુલ ભાગી॥
સબિહ બચાર ક હ મન માહી।ં રામ લખન સય બનુ સખુુ નાહી ં॥
જહાઁ રામુ તહઁ સબુઇ સમાજૂ। બનુ રઘુબીર અવધ નિહ કાજૂ॥
ચલે સાથ અસ મંત્રુ દૃઢ◌़◌ાઈ। સરુ દુલર્ભ સખુ સદન બહાઈ॥
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રામ ચરન પંકજ પ્રય જ હહી। બષય ભાેગ બસ કરિહ િક ત હહી॥
દાે. બાલક દ્ધ બહાઇ ગ્ ઁહ લગે લાેગ સબ સાથ।

તમસા તીર િનવાસુ િકય પ્રથમ િદવસ રઘનુાથ॥ ૮૪॥
રઘપુ ત પ્ર પ્રેમબસ દેખી। સદય હૃદયઁ દુખુ ભયઉ બસષેી॥
ક નામય રઘનુાથ ગાેસાઁઈ। બે ગ પાઇઅિહ પીર પરાઈ॥
કિહ સપ્રેમ દુ બચન સહુાઅે। બહુ બિધ રામ લાેગ સમુઝાઅે॥
િકઅે ધરમ ઉપદેસ ઘનેરે। લાેગ પ્રેમ બસ િફરિહ ન ફેરે॥
સીલુ સનેહુ છાડ◌़િ◌ નિહ ઈ। અસમંજસ બસ ભે રઘુરાઈ॥
લાેગ સાેગ શ્રમ બસ ગઅે સાેઈ। કછુક દેવમાયાઁ મ ત માેઈ॥
જબિહ મ જુગ મિન બીતી। રામ સ ચવ સન કહેઉ સપ્રીતી॥
ખાજે માિર રથુ હાઁકહુ તાતા।આન ઉપાયઁ બિનિહ નિહ બાતા॥
દાે. રામ લખન સયુ ન ચઢ◌़િ◌ સભંુ ચરન સ નાઇ॥

સ ચવઁ ચલાયઉ તુરત રથુ ઇત ઉત ખાજે દુરાઇ॥ ૮૫॥
ગે સકલ લાેગ ભઅ ભાે । ગે રઘનુાથ ભયઉ અ ત સાે ॥

રથ કર ખાજે કતહહઁુ નિહ પાવિહ। રામ રામ કિહ ચહુ િદ સ ધાવિહ॥
મનહઁુ બાિરિનિધ બૂડ◌़ જહાજૂ। ભયઉ બકલ બડ◌़ બિનક સમાજૂ॥
અેકિહ અેક દિહ ઉપદેસ।ૂ તજે રામ હમ િન કલેસૂ॥
િનદિહ આપુ સરાહિહ મીના। િધગ વનુ રઘુબીર બહીના॥

પૈ પ્રય બયાેગુ બિધ ક હા। તાૈ કસ મરનુ ન માગ દ હા॥
અેિહ બિધ કરત પ્રલાપ કલાપા।આઅે અવધ ભરે પિરતાપા॥
બષમ બયાેગુ ન ઇ બખાના। અવિધ આસ સબ રાખિહ પ્રાના॥
દાે. રામ દરસ િહત નેમ બ્રત લગે કરન નર નાિર।

મનહઁુ કાેક કાેક કમલ દ ન બહીન તમાિર॥ ૮૬॥
સીતા સ ચવ સિહત દાેઉ ભાઈ। ગંબેરપુર પહઁુચે ઈ॥
ઉતરે રામ દેવસિર દેખી। ક હ દંડવત હરષુ બસષેી॥
લખન સ ચવઁ સયઁ િકઅે પ્રનામા। સબિહ સિહત સખુુ પાયઉ રામા॥
ગંગ સકલ મુદ મંગલ મૂલા। સબ સખુ કરિન હરિન સબ સલૂા॥
કિહ કિહ કાેિટક કથા પ્રસગંા। રામુ બલાેકિહ ગંગ તરંગા॥
સ ચવિહ અનજુિહ પ્રયિહ સનુાઈ। બબુધ નદ મિહમા અિધકાઈ॥
મ જનુ ક હ પંથ શ્રમ ગયઊ। સુ ચ જલુ િપઅત મુિદત મન ભયઊ॥
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સુ મરત િહ મટઇ શ્રમ ભા । તેિહ શ્રમ યહ લાૈિકક બ્યવહા ॥
દાે. સુ દ સ ચદાનંદમય કંદ ભાનુકુલ કેતુ।

ચિરત કરત નર અનુહરત સં ત સાગર સતેુ॥ ૮૭॥
યહ સિુધ ગુહઁ િનષાદ જબ પાઈ। મુિદત લઅે પ્રય બંધુ બાેલાઈ॥
લઅે ફલ મૂલ ભટ ભિર ભારા। મલન ચલેઉ િહયઁ હરષુ અપારા॥
કિર દંડવત ભટ ધિર આગ। પ્રભુિહ બલાેકત અ ત અનુરાગ॥
સહજ સનેહ બબસ રઘુરાઈ। પૂઁછ કુસલ િનકટ બૈઠાઈ॥
નાથ કુસલ પદ પંકજ દેખ। ભયઉઁ ભાગભાજન જન લખે॥
દેવ ધરિન ધનુ ધામુ તુ હારા। મ જનુ નીચુ સિહત પિરવારા॥
કૃપા કિરઅ પુર ધાિરઅ પાઊ। થાિપય જનુ સબુ લાેગુ સહાઊ॥
કહેહુ સત્ય સબુ સખા સુ ના। માેિહ દ હ િપતુ આયસુ આના॥
દાે. બરષ ચાિરદસ બાસુ બન મુિન બ્રત બેષુ અહા ।

ગ્રામ બાસુ નિહ ઉ ચત સિુન ગુહિહ ભયઉ દુખુ ભા ॥ ૮૮॥
રામ લખન સય પ િનહાર । કહિહ સપ્રેમ ગ્રામ નર નાર ॥
તે િપતુ માતુ કહહુ સ ખ કૈસ।ે જ હ પઠઅે બન બાલક અૈસે॥
અેક કહિહ ભલ ભપૂ ત ક હા। લાેયન લાહુ હમિહ બિધ દ હા॥
તબ િનષાદપ ત ઉર અનુમાના। ત સસપુા મનાેહર ના॥
લૈ રઘનુાથિહ ઠાઉઁ દેખાવા। કહેઉ રામ સબ ભાઁ ત સહુાવા॥
પુરજન કિર ેહા ઘર આઅે। રઘુબર સં યા કરન સધાઅે॥
ગુહઁ સઁવાિર સાઁથર ડસાઈ। કુસ િકસલયમય દુલ સહુાઈ॥
સુ ચ ફલ મૂલ મધુર દુ ની। દાનેા ભિર ભિર રાખે સ પાની॥
દાે. સય સમંુત્ર ભ્રાતા સિહત કંદ મૂલ ફલ ખાઇ।

સયન ક હ રઘુબંસમિન પાય પલાેટત ભાઇ॥ ૮૯॥
ઉઠે લખનુ પ્રભુ સાવેત ની। કિહ સ ચવિહ સાવેન દુ બાની॥
કછુક દૂર સ જ બાન સરાસન। ગન લગે બૈિઠ બીરાસન॥
ગુઁહ બાેલાઇ પાહ પ્રતીતી। ઠાવઁ ઠાઁવ રાખે અ ત પ્રીતી॥
આપુ લખન પિહ બૈઠેઉ ઈ। કિટ ભાથી સર ચાપ ચઢ◌़◌ાઈ॥
સાવેત પ્રભુિહ િનહાિર િનષાદૂ। ભયઉ પ્રેમ બસ હ્દયઁ બષાદૂ॥
તનુ પુલિકત જલુ લાેચન બહઈ। બચન સપ્રેમ લખન સન કહઈ॥
ભપૂ ત ભવન સભુાયઁ સહુાવા। સરુપ ત સદનુ ન પટતર પાવા॥
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મિનમય ર ચત ચા ચાૈબારે। જનુ ર તપ ત િનજ હાથ સઁવારે॥
દાે. સુ ચ સુ બ ચત્ર સભુાેગમય સમુન સગંુધ સબુાસ।

પલઁગ મંજુ મિનદ પ જહઁ સબ બિધ સકલ સપુાસ॥ ૯૦॥
બ બધ બસન ઉપધાન તુરાઈ। છ ર ફેન દુ બસદ સહુાઈ॥
તહઁ સય રામુ સયન િન સ કરહી।ં િનજ છ બ ર ત મનાજે મદુ હરહી ં॥
તે સય રામુ સાથર ં સાેઅે। શ્ર મત બસન બનુ િહ ન ેઅે॥
માતુ િપતા પિરજન પુરબાસી। સખા સસુીલ દાસ અ દાસી॥
ેગવિહ જ હિહ પ્રાન ક નાઈ। મિહ સાવેત તેઇ રામ ગાેસાઈં॥

િપતા જનક જગ બિદત પ્રભાઊ। સસરુ સરેુસ સખા રઘુરાઊ॥
રામચદું પ ત સાે બૈદેહી। સાવેત મિહ બિધ બામ ન કેહી॥
સય રઘુબીર િક કાનન ેગૂ। કરમ પ્રધાન સત્ય કહ લાેગૂ॥
દાે. કૈકયનંિદિન મંદમ ત કિઠન કુિટલપનુ ક હ।

જેહી ં રઘનંુદન નિકિહ સખુ અવસર દુખુ દ હ॥ ૯૧॥
ભઇ િદનકર કુલ બટપ કુઠાર । કુમ ત ક હ સબ બ વ દુખાર ॥
ભયઉ બષાદુ િનષાદિહ ભાર । રામ સીય મિહ સયન િનહાર ॥
બાેલે લખન મધુર દુ બાની। ગ્યાન બરાગ ભગ ત રસ સાની॥
કાહુ ન કાેઉ સખુ દુખ કર દાતા। િનજ કૃત કરમ ભાેગ સબુ ભ્રાતા॥
ેગ બયાેગ ભાેગ ભલ મંદા। િહત અનિહત મ યમ ભ્રમ ફંદા॥

જનમુ મરનુ જહઁ લ ગ જગ લૂ। સપંતી બપ ત કરમુ અ કાલૂ॥
ધરિન ધામુ ધનુ પુર પિરવા । સરગુ નરકુ જહઁ લ ગ બ્યવહા ॥
દે ખઅ સિુનઅ ગુિનઅ મન માહી।ં માેહ મૂલ પરમારથુ નાહી ં॥
દાે. સપન હાેઇ ભખાિર પ રંકુ નાકપ ત હાેઇ।

ગ લાભુ ન હાિન કછુ ત મ પ્રપંચ જયઁ ેઇ॥ ૯૨॥
અસ બચાિર નિહ ક રાેસ।ૂ કાહુિહ બાિદ ન દેઇઅ દાેસૂ॥
માેહ િનસાઁ સબુ સાવેિનહારા। દે ખઅ સપન અનેક પ્રકારા॥
અેિહ જગ મિન ગિહ ેગી। પરમારથી પ્રપંચ બયાેગી॥
િનઅ તબિહ વ જગ ગા। જબ જબ બષય બલાસ બરાગા॥

હાેઇ બબેકુ માેહ ભ્રમ ભાગા। તબ રઘનુાથ ચરન અનુરાગા॥
સખા પરમ પરમારથુ અેહૂ। મન ક્રમ બચન રામ પદ નેહૂ॥
રામ બ્રહ્મ પરમારથ પા। અ બગત અલખ અનાિદ અનપૂા॥
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સકલ બકાર રિહત ગતભેદા। કિહ િનત ને ત િન પિહ બેદા।
દાે. ભગત ભૂ મ ભૂસરુ સરુ ભ સરુ િહત લા ગ કૃપાલ।

કરત ચિરત ધિર મનજુ તનુ સનુત મટિહ જગ લ॥ ૯૩॥
માસપારાયણ, પંદ્રહવા િવશ્રામ

સખા સમુ ઝ અસ પિરહિર માેહુ। સય રઘુબીર ચરન રત હાેહૂ॥
કહત રામ ગનુ ભા ભનુસારા। ગે જગ મંગલ સખુદારા॥
સકલ સાેચ કિર રામ નહાવા। સુ ચ સુ ન બટ છ ર મગાવા॥
અનજુ સિહત સર જટા બનાઅે। દે ખ સમંુત્ર નયન જલ છાઅે॥
હૃદયઁ દાહુ અ ત બદન મલીના। કહ કર ેિર બચન અ ત દ ના॥
નાથ કહેઉ અસ કાેસલનાથા। લૈ રથુ હુ રામ ક સાથા॥
બનુ દેખાઇ સરુસિર અ હવાઈ।આનેહુ ફેિર બે ગ દાેઉ ભાઈ॥
લખનુ રામુ સય આનેહુ ફેર । સસંય સકલ સઁકાેચ િનબેર ॥
દાે. પ અસ કહેઉ ગાેસાઈઁ જસ કહઇ કરા બ લ સાેઇ।

કિર બનતી પાય હ પરેઉ દ હ બાલ જ મ રાેઇ॥ ૯૪॥
તાત કૃપા કિર ક જઅ સાેઈ। ત અવધ અનાથ ન હાેઈ॥
મંત્રિહ રામ ઉઠાઇ પ્રબાેધા। તાત ધરમ મતુ તુ હ સબુ સાેધા॥
સ બ દધી ચ હિરચદં નરેસા। સહે ધરમ િહત કાેિટ કલેસા॥
રં તદેવ બ લ ભપૂ સુ ના। ધરમુ ધરેઉ સિહ સકંટ નાના॥
ધરમુ ન દૂસર સત્ય સમાના।આગમ િનગમ પુરાન બખાના॥
મ સાેઇ ધરમુ સલુભ કિર પાવા। તજ તહઁૂ પુર અપજસુ છાવા॥
સભંાિવત કહઁુ અપજસ લાહૂ। મરન કાેિટ સમ દા ન દાહૂ॥
તુ હ સન તાત બહુત કા કહઊઁ। િદઅ ઉત િફિર પાતકુ લહઊઁ॥
દાે. િપતુ પદ ગિહ કિહ કાેિટ ન ત બનય કરબ કર ેિર।

ચતા કવિનહુ બાત કૈ તાત કિરઅ જિન માેિર॥ ૯૫॥
તુ હ પુિન િપતુ સમ અ ત િહત માેર। બનતી કરઉઁ તાત કર ેર॥
સબ બિધ સાેઇ કરતબ્ય તુ હાર। દુખ ન પાવ િપતુ સાેચ હમાર॥
સિુન રઘનુાથ સ ચવ સબંાદૂ। ભયઉ સપિરજન બકલ િનષાદૂ॥
પુિન કછુ લખન કહી કટુ બાની। પ્રભુ બરજે બડ◌़ અનુ ચત ની॥
સકુ ચ રામ િનજ સપથ દેવાઈ। લખન સઁદેસુ કિહઅ જિન ઈ॥
કહ સમંુત્રુ પુિન ભપૂ સઁદેસ।ૂ સિહ ન સિકિહ સય બિપન કલેસૂ॥
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જેિહ બિધ અવધઆવ િફિર સીયા। સાેઇ રઘુબરિહ તુ હિહ કરનીયા॥
નત િનપટ અવલંબ બહીના। મ ન જઅબ જ મ જલ બનુ મીના॥
દાે. મઇક સસર સકલ સખુ જબિહ જહાઁ મનુ માન॥

તઁહ તબ રિહિહ સખુને સય જબ લ ગ બપ ત બહાન॥ ૯૬॥
બનતી ભપૂ ક હ જેિહ ભાઁતી।આર ત પ્રી ત ન સાે કિહ તી॥
િપતુ સઁદેસુ સિુન કૃપાિનધાના। સયિહ દ હ સખ કાેિટ બધાના॥
સાસુ સસરુ ગુર પ્રય પિરવા । િફરતુ ત સબ કર મટૈ ખભા ॥
સિુન પ ત બચન કહ ત બૈદેહી। સનુહુ પ્રાનપ ત પરમ સનેહી॥
પ્રભુ ક નામય પરમ બબેક । તનુ ત જ રહ ત છાઁહ િક મ છક ॥
પ્રભા ઇ કહઁ ભાનુ બહાઈ। કહઁ ચિંદ્રકા ચદું ત જ ઈ॥
પ તિહ પ્રેમમય બનય સનુાઈ। કહ ત સ ચવ સન ગરા સહુાઈ॥
તુ હ િપતુ સસરુ સિરસ િહતકાર । ઉત દેઉઁ િફિર અનુ ચત ભાર ॥
દાે. આર ત બસ સનમખુ ભઇઉઁ બલગુ ન માનબ તાત।

આરજસતુ પદ કમલ બનુ બાિદ જહાઁ લ ગ નાત॥ ૯૭॥
િપતુ બૈભવ બલાસ મ ડીઠા। પ મિન મુકુટ મ લત પદ પીઠા॥
સખુિનધાન અસ િપતુ ગ્ હ માેર। િપય બહીન મન ભાવ ન ભાેર॥
સસરુ ચક્કવઇ કાેસલરાઊ। ભવુન ચાિરદસ પ્રગટ પ્રભાઊ॥
આગ હાેઇ જેિહ સરુપ ત લેઈ। અરધ સઘાસનઆસનુ દેઈ॥
સસુ અેતાદસૃ અવધ િનવાસ।ૂ પ્રય પિરવા માતુ સમ સાસૂ॥
બનુ રઘપુ ત પદ પદુમ પરાગા। માેિહ કેઉ સપનેહઁુ સખુદ ન લાગા॥
અગમ પંથ બનભૂ મ પહારા। કિર કેહિર સર સિરત અપારા॥
કાેલ િકરાત કુરંગ બહંગા। માેિહ સબ સખુદ પ્રાનપ ત સગંા॥
દાે. સાસુ સસરુ સન માેિર હઁુ ત બનય કર બ પિર પાયઁ॥

માેર સાેચુ જિન કિરઅ કછુ મ બન સખુી સભુાયઁ॥ ૯૮॥
પ્રાનનાથ પ્રય દેવર સાથા। બીર ધુર ન ધર ધનુ ભાથા॥
નિહ મગ શ્રમુ ભ્રમુ દુખ મન માેર। માેિહ લ ગ સાેચુ કિરઅ જિન ભાેર॥
સિુન સમંુત્રુ સય સીત લ બાની। ભયઉ બકલ જનુ ફિન મિન હાની॥
નયન સઝૂ નિહ સનુઇ ન કાના। કિહ ન સકઇ કછુ અ ત અકુલાના॥
રામ પ્રબાેધુ ક હ બહુ ભાઁ ત। તદિપ હાે ત નિહ સીત લ છાતી॥
જતન અનેક સાથ િહત ક હે। ઉ ચત ઉતર રઘનંુદન દ હે॥
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મેિટ ઇ નિહ રામ ર ઈ। કિઠન કરમ ગ ત કછુ ન બસાઈ॥
રામ લખન સય પદ સ નાઈ। િફરેઉ બિનક જ મ મૂર ગવાઁઈ॥
દાે. -રથ હાઁકેઉ હય રામ તન હેિર હેિર િહિહનાિહ।

દે ખ િનષાદ બષાદબસ ધનુિહ સીસ પ છતાિહ॥ ૯૯॥
સુ બયાેગ બકલ પસુ અૈસ।ે પ્ર માતુ િપતુ હિહ કૈસ॥

બરબસ રામ સમંુત્રુ પઠાઅે। સરુસિર તીર આપુ તબઆઅે॥
માગી નાવ ન કેવટુ આના। કહઇ તુ હાર મરમુ મ ના॥
ચરન કમલ રજ કહઁુ સબુ કહઈ। માનષુ કરિન મૂિર કછુ અહઈ॥
છુઅત સલા ભઇ નાિર સહુાઈ। પાહન ત ન કાઠ કિઠનાઈ॥
તરિનઉ મુિન ઘિરિન હાેઇ ઈ। બાટ પરઇ માેિર નાવ ઉડ◌़◌ાઈ॥
અેિહ પ્ર તપાલઉઁ સબુ પિરવા । નિહ નઉઁ કછુ અઉર કબા ॥
ૈ પ્રભુ પાર અવ સ ગા ચહહૂ। માેિહ પદ પદુમ પખારન કહહૂ॥

છં. પદ કમલ ધાેઇ ચઢ◌़◌ાઇ નાવ ન નાથ ઉતરાઈ ચહા।
માેિહ રામ રાઉિર આન દસરથ સપથ સબ સાચી કહા॥
બ તીર મારહઁુ લખનુ પૈ જબ લ ગ ન પાય પખાિરહા।
તબ લ ગ ન તુલસીદાસ નાથ કૃપાલ પા ઉતાિરહા॥

સાે. સિુન કેબટ કે બૈન પ્રેમ લપેટે અટપટે।
બહસે ક નાઅૈન ચતઇ નક લખન તન॥ ૧૦૦॥

કૃપા સધુ બાેલે મુસકુાઈ। સાેઇ ક જિહ તવ નાવ ન ઈ॥
વે ગ આનુ જલ પાય પખા । હાેત બલંબુ ઉતારિહ પા ॥
સુ નામ સમુરત અેક બારા। ઉતરિહ નર ભવ સધુ અપારા॥

સાેઇ કૃપાલુ કેવટિહ િનહાેરા। જેિહ જગુ િકય તહુ પગહુ તે થાેરા॥
પદ નખ િનર ખ દેવસિર હરષી। સિુન પ્રભુ બચન માેહઁ મ ત કરષી॥
કેવટ રામ ર યસુ પાવા। પાિન કઠવતા ભિર લેઇ આવા॥
અ તઆનંદ ઉમ ગ અનુરાગા। ચરન સરાજે પખારન લાગા॥
બર ષ સમુન સરુ સકલ સહાહી।ં અેિહ સમ પુ યપુજં કાેઉ નાહી ં॥
દાે. પદ પખાિર જલુ પાન કિર આપુ સિહત પિરવાર।

િપતર પા કિર પ્રભુિહ પુિન મુિદત ગયઉ લેઇ પાર॥ ૧૦૧॥
ઉતિર ઠાડ◌़ ભઅે સરુસિર રેતા। સીયરામ ગુહ લખન સમેતા॥
કેવટ ઉતિર દંડવત ક હા। પ્રભુિહ સકુચ અેિહ નિહ કછુ દ હા॥
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િપય િહય ક સય નિનહાર । મિન મુદર મન મુિદત ઉતાર ॥
કહેઉ કૃપાલ લેિહ ઉતરાઈ। કેવટ ચરન ગહે અકુલાઈ॥
નાથ આજુ મ કાહ ન પાવા। મટે દાષે દુખ દાિરદ દાવા॥
બહુત કાલ મ ક હ મજૂર ।આજુ દ હ બિધ બિન ભ લ ભૂર ॥
અબ કછુ નાથ ન ચાિહઅ માેર। દ નદયાલ અનુગ્રહ તાેર॥
િફરતી બાર માેિહ જે દેબા। સાે પ્રસાદુ મ સર ધિર લેબા॥
દાે. બહુત ક હ પ્રભુ લખન સયઁ નિહ કછુ કેવટુ લેઇ।

બદા ક હ ક નાયતન ભગ ત બમલ બ દેઇ॥ ૧૦૨॥
તબ મ જનુ કિર રઘુકુલનાથા। પૂ જ પાર થવ નાયઉ માથા॥
સયઁ સરુસિરિહ કહેઉ કર ેર । માતુ મનાેરથ પુરઉ બ માેર ॥
પ ત દેવર સગં કુસલ બહાેર ।આઇ કરા જેિહ પૂ તાેર ॥
સિુન સય બનય પ્રેમ રસ સાની। ભઇ તબ બમલ બાિર બર બાની॥
સનુુ રઘુબીર પ્રયા બૈદેહી। તવ પ્રભાઉ જગ બિદત ન કેહી॥
લાેકપ હાેિહ બલાેકત તાેર। તાેિહ સવેિહ સબ સિધ કર ેર॥
તુ હ ે હમિહ બડ◌़િ◌ બનય સનુાઈ। કૃપા ક હ માેિહ દ હ બડ◌़◌ાઈ॥
તદિપ દે બ મ દે બ અસીસા। સફલ હાપેન િહત િનજ બાગીસા॥
દાે. પ્રાનનાથ દેવર સિહત કુસલ કાેસલા આઇ।

પજૂિહ સબ મનકામના સજુસુ રિહિહ જગ છાઇ॥ ૧૦૩॥
ગંગ બચન સિુન મંગલ મૂલા। મુિદત સીય સરુસિર અનુકુલા॥
તબ પ્રભુ ગુહિહ કહેઉ ઘર હૂ। સનુત સખૂ મખુુ ભા ઉર દાહૂ॥
દ ન બચન ગુહ કહ કર ેર । બનય સનુહુ રઘુકુલમિન માેર ॥
નાથ સાથ રિહ પંથુ દેખાઈ। કિર િદન ચાિર ચરન સવેકાઈ॥
જેિહ બન ઇ રહબ રઘુરાઈ। પરનકુટ મ કર બ સહુાઈ॥
તબ માેિહ કહઁ જ સ દેબ ર ઈ। સાેઇ કિરહઉઁ રઘુબીર દાેહાઈ॥
સહજ સનેહ રામ લ ખ તાસ।ુ સગં લી હ ગુહ હૃદય હુલાસૂ॥
પુિન ગુહઁ ગ્યા ત બાે લ સબ લી હે। કિર પિરતાષેુ બદા તબ ક હે॥
દાે. તબ ગનપ ત સવ સુ મિર પ્રભુ નાઇ સરુસિરિહ માથ। ì

સખા અનજુ સયા સિહત બન ગવનુ ક હ રધનુાથ॥ ૧૦૪॥
તેિહ િદન ભયઉ બટપ તર બાસ।ૂ લખન સખાઁ સબ ક હ સપુાસૂ॥
પ્રાત પ્રાતકૃત કિર રધુસાઈ। તીરથરાજુ દ ખ પ્રભુ ઈ॥
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સ ચવ સત્ય શ્ર દા પ્રય નાર । માધવ સિરસ મીતુ િહતકાર ॥
ચાિર પદારથ ભરા ભઁડા । પુ ય પ્રદેસ દેસ અ ત ચા ॥
છેત્ર અગમ ગઢ◌़◌ુ ગાઢ◌़ સહુાવા। સપનેહઁુ નિહ પ્ર તપ ચ્છ હ પાવા॥
સને સકલ તીરથ બર બીરા। કલષુ અનીક દલન રનધીરા॥
સગંમુ સહાસનુ સિુઠ સાેહા। છત્રુ અખયબટુ મુિન મનુ માેહા॥
ચવઁર જમનુ અ ગંગ તરંગા। દે ખ હાેિહ દુખ દાિરદ ભંગા॥
દાે. સવેિહ સકૃુ ત સાધુ સુ ચ પાવિહ સબ મનકામ।

બંદ બેદ પુરાન ગન કહિહ બમલ ગનુ ગ્રામ॥ ૧૦૫॥
કાે કિહ સકઇ પ્રયાગ પ્રભાઊ। કલષુ પુજં કંુજર ગરાઊ॥
અસ તીરથપ ત દે ખ સહુાવા। સખુ સાગર રઘુબર સખુુ પાવા॥
કિહ સય લખનિહ સખિહ સનુાઈ। શ્રીમખુ તીરથરાજ બડ◌़◌ાઈ॥
કિર પ્રનામુ દેખત બન બાગા। કહત મહાતમ અ ત અનુરાગા॥
અેિહ બિધ આઇ બલાેક બેની। સુ મરત સકલ સમંુગલ દેની॥
મુિદત નહાઇ ક હ સવ સવેા। પુ જ જથા બિધ તીરથ દેવા॥
તબ પ્રભુ ભરદ્વાજ પિહ આઅે। કરત દંડવત મુિન ઉર લાઅે॥
મુિન મન માેદ ન કછુ કિહ ઇ। બ્રહ્માનંદ રા સ જનુ પાઈ॥
દાે. દ હ અસીસ મનુીસ ઉર અ ત અનંદુ અસ િન।

લાેચન ગાેચર સકૃુત ફલ મનહઁુ િકઅે બિધ આિન॥ ૧૦૬॥
કુસલ પ્ર ન કિર આસન દ હે। પૂ જ પ્રેમ પિરપૂરન ક હે॥
કંદ મૂલ ફલ અંકુર નીકે। િદઅે આિન મુિન મનહઁુ અમી કે॥
સીય લખન જન સિહત સહુાઅે। અ ત ચ રામ મૂલ ફલ ખાઅે॥
ભઅે બગતશ્રમ રામુ સખુારે। ભર દાજ દુ બચન ઉચારે॥
આજુ સફુલ તપુ તીરથ ત્યાગૂ।આજુ સફુલ જપ ેગ બરાગૂ॥
સફલ સકલ સભુ સાધન સાજૂ। રામ તુ હિહ અવલાેકત આજૂ॥
લાભ અવિધ સખુ અવિધ ન દૂ । તુ હાર દરસઆસ સબ પૂ ॥
અબ કિર કૃપા દેહુ બર અેહૂ। િનજ પદ સર સજ સહજ સનેહૂ॥
દાે. કરમ બચન મન છાડ◌़િ◌ છલુ જબ લ ગ જનુ ન તુ હાર।

તબ લ ગ સખુુ સપનેહઁુ નહી ં િકઅ કાેિટ ઉપચાર॥
સિુન મુિન બચન રામુ સકુચાન।ે ભાવ ભગ તઆનંદ અઘાને॥
તબ રઘુબર મુિન સજુસુ સહુાવા। કાેિટ ભાઁ ત કિહ સબિહ સનુાવા॥
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સાે બડ સાે સબ ગનુ ગન ગેહૂ। જેિહ મનુીસ તુ હ આદર દેહૂ॥
મુિન રઘુબીર પરસપર નવહી।ં બચન અગાેચર સખુુ અનુભવહી ં॥
યહ સિુધ પાઇ પ્રયાગ િનવાસી। બટુ તાપસ મુિન સદ્ધ ઉદાસી॥
ભરદ્વાજઆશ્રમ સબઆઅે। દેખન દસરથ સઅુન સહુાઅે॥
રામ પ્રનામ ક હ સબ કાહૂ। મુિદત ભઅે લિહ લાેયન લાહૂ॥
દેિહ અસીસ પરમ સખુુ પાઈ। િફરે સરાહત સુદંરતાઈ॥
દાે. રામ ક હ બશ્રામ િન સ પ્રાત પ્રયાગ નહાઇ।

ચલે સિહત સય લખન જન મુદિદત મુિનિહ સ નાઇ॥ ૧૦૮॥
રામ સપ્રેમ કહેઉ મુિન પાહી।ં નાથ કિહઅ હમ કેિહ મગ હી ં॥
મુિન મન બહ સ રામ સન કહહી।ં સગુમ સકલ મગ તુ હ કહઁુ અહહી ં॥
સાથ લા ગ મુિન સ ય બાેલાઅે। સિુન મન મુિદત પચાસકઆઅે॥
સબ હ રામ પર પ્રેમ અપારા। સકલ કહિહ મગુ દ ખ હમારા॥
મુિન બટુ ચાિર સગં તબ દ હે। જ હ બહુ જનમ સકૃુત સબ ક હે॥
કિર પ્રનામુ િર ષ આયસુ પાઈ। પ્રમુિદત હૃદયઁ ચલે રઘુરાઈ॥
ગ્રામ િનકટ જબ િનકસિહ ઈ। દેખિહ દરસુ નાિર નર ધાઈ॥
હાેિહ સનાથ જનમ ફલુ પાઈ। િફરિહ દુ ખત મનુ સગં પઠાઈ॥
દાે. બદા િકઅે બટુ બનય કિર િફરે પાઇ મન કામ।

ઉતિર નહાઅે જમનુ જલ ે સર ર સમ સ્યામ॥ ૧૦૯॥
સનુત તીરવાસી નર નાર । ધાઅે િનજ િનજ કાજ બસાર ॥
લખન રામ સય સુ દરતાઈ। દે ખ કરિહ િનજ ભાગ્ય બડ◌़◌ાઈ॥
અ ત લાલસા બસિહ મન માહી।ં નાઉઁ ગાઉઁ બૂઝત સકુચાહી ં॥
જે ત હ મહઁુ બય બિરધ સયાન।ે ત હ કિર જુગુ ત રામુ પિહચાને॥
સકલ કથા ત હ સબિહ સનુાઈ। બનિહ ચલે િપતુ આયસુ પાઈ॥
સિુન સ બષાદ સકલ પ છતાહી।ં રાની રાયઁ ક હ ભલ નાહી ં॥
તેિહ અવસર અેક તાપસુ આવા। તજેપુજં લઘુબયસ સહુાવા॥
કિવ અલ ખત ગ ત બેષુ બરાગી। મન ક્રમ બચન રામ અનુરાગી॥
દાે. સજલ નયન તન પુલિક િનજ ઇષ્ટદેઉ પિહચાિન।

પરેઉ દંડ જ મ ધરિનતલ દસા ન ઇ બખાિન॥ ૧૧૦॥
રામ સપ્રેમ પુલિક ઉર લાવા। પરમ રંક જનુ પારસુ પાવા॥
મનહઁુ પ્રેમુ પરમારથુ દાેઊ। મલત ધરે તન કહ સબુ કાેઊ॥
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બહુિર લખન પાય હ સાેઇ લાગા। લી હ ઉઠાઇ ઉમ ગ અનુરાગા॥
પુિન સય ચરન ધૂિર ધિર સીસા। જનિન િન સસુ દ હ અસીસા॥
ક હ િનષાદ દંડવત તેહી। મલેઉ મુિદત લ ખ રામ સનેહી॥
િપઅત નયન પુટ પુ િપયષૂા। મુિદત સઅુસનુ પાઇ જ મ ભખૂા॥
તે િપતુ માતુ કહહુ સ ખ કૈસ।ે જ હ પઠઅે બન બાલક અૈસે॥
રામ લખન સય પુ િનહાર । હાેિહ સનેહ બકલ નર નાર ॥
દાે. તબ રઘુબીર અનેક બિધ સખિહ સખાવનુ દ હ।

રામ ર યસુ સીસ ધિર ભવન ગવનુ તઇઁ ક હ॥ ૧૧૧॥
પુિન સયઁ રામ લખન કર ેર । જમનુિહ ક હ પ્રનામુ બહાેર ॥
ચલે સસીય મુિદત દાેઉ ભાઈ। ર બતનુ કઇ કરત બડ◌़◌ાઈ॥
પ થક અનેક મલિહ મગ તા। કહિહ સપ્રેમ દે ખ દાેઉ ભ્રાતા॥
રાજ લખન સબ અંગ તુ હાર। દે ખ સાેચુ અ ત હૃદય હમાર॥
મારગ ચલહુ પયાદેિહ પાઅ।જ્યાે તષુ ઝૂઠ હમાર ભાઅ॥
અગમુ પંથ ગિર કાનન ભાર । તેિહ મહઁ સાથ નાિર સકુુમાર ॥
કિર કેહિર બન ઇ ન ેઈ। હમ સઁગ ચલિહ ે આયસુ હાેઈ॥
બ જહાઁ લ ગ તહઁ પહઁુચાઈ। િફરબ બહાેિર તુ હિહ સ નાઈ॥

દાે. અેિહ બિધ પૂઁછિહ પ્રેમ બસ પુલક ગાત જલુ નનૈ।
કૃપા સધુ ફેરિહ ત હિહ કિહ બનીત દુ બૈન॥ ૧૧૨॥

જે પુર ગાઁવ બસિહ મગ માહી।ં ત હિહ નાગ સરુ નગર સહાહી ં॥
કેિહ સકૃુતી ં કેિહ ઘર ં બસાઅે। ધ ય પુ યમય પરમ સહુાઅે॥
જહઁ જહઁ રામ ચરન ચ લ હી।ં ત હ સમાન અમરાવ ત નાહી ં॥
પુ યપુજં મગ િનકટ િનવાસી। ત હિહ સરાહિહ સરુપુરબાસી॥
જે ભિર નયન બલાેકિહ રામિહ। સીતા લખન સિહત ઘનસ્યામિહ॥
જે સર સિરત રામ અવગાહિહ। ત હિહ દેવ સર સિરત સરાહિહ॥
જેિહ ત તર પ્રભુ બૈઠિહ ઈ। કરિહ કલપત તાસુ બડ◌़◌ાઈ॥
પર સ રામ પદ પદુમ પરાગા। માન ત ભૂ મ ભૂિર િનજ ભાગા॥
દાે. છાઁહ કરિહ ઘન બબુધગન બરષિહ સમુન સહાિહ।

દેખત ગિર બન બહગ ગ રામુ ચલે મગ િહ॥ ૧૧૩॥
સીતા લખન સિહત રઘુરાઈ। ગાઁવ િનકટ જબ િનકસિહ ઈ॥
સિુન સબ બાલ દ્ધ નર નાર । ચલિહ તુરત ગ્ હકાજુ બસાર ॥
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રામ લખન સય પ િનહાર । પાઇ નયનફલુ હાેિહ સખુાર ॥
સજલ બલાેચન પુલક સર રા। સબ ભઅે મગન દે ખ દાેઉ બીરા॥
બરિન ન ઇ દસા ત હ કેર । લિહ જનુ રંક હ સરુમિન ઢેર ॥
અેક હ અેક બાે લ સખ દેહી।ં લાેચન લાહુ લેહુ છન અેહી ં॥
રામિહ દે ખ અેક અનુરાગે। ચતવત ચલે િહ સઁગ લાગે॥
અેક નયન મગ છ બ ઉરઆની। હાેિહ સ થલ તન મન બર બાની॥
દાે. અેક દે ખ બટ છાઁહ ભ લ ડા સ દુલ ન પાત।

કહિહ ગવાઁઇઅ છનુકુ શ્રમુ ગવનબ અબિહ િક પ્રાત॥ ૧૧૪॥
અેક કલસ ભિર આનિહ પાની। અઁચઇઅ નાથ કહિહ દુ બાની॥
સિુન પ્રય બચન પ્રી ત અ ત દેખી। રામ કૃપાલ સસુીલ બસષેી॥
ની શ્ર મત સીય મન માહી।ં ઘિરક બલંબુ ક હ બટ છાહી ં॥

મુિદત નાિર નર દેખિહ સાેભા। પ અનપૂ નયન મનુ લાેભા॥
અેકટક સબ સાેહિહ ચહઁુ આેરા। રામચદં્ર મખુ ચદં ચકાેરા॥
ત ન તમાલ બરન તનુ સાેહા। દેખત કાેિટ મદન મનુ માેહા॥
દા મિન બરન લખન સિુઠ નીકે। નખ સખ સભુગ ભાવતે કે॥
મુિનપટ કિટ હ કસ તનૂીરા। સાેહિહ કર કમ લિન ધનુ તીરા॥
દાે. જટા મુકુટ સીસિન સભુગ ઉર ભજુ નયન બસાલ।

સરદ પરબ બધુ બદન બર લસત વેદ કન લ॥ ૧૧૫॥
બરિન ન ઇ મનાેહર ેર । સાેભા બહુત થાેિર મ ત માેર ॥
રામ લખન સય સુદંરતાઈ। સબ ચતવિહ ચત મન મ ત લાઈ॥
થકે નાિર નર પ્રેમ િપઆસ।ે મનહઁુ ગી ગ દે ખ િદઆ સે॥
સીય સમીપ ગ્રામ તય હી।ં પૂઁછત અ ત સનેહઁ સકુચાહી ં॥
બાર બાર સબ લાગિહ પાઅ। કહિહ બચન દુ સરલ સભુાઅ॥
રાજકુમાિર બનય હમ કરહી।ં તય સભુાયઁ કછુ પૂઁછત ડરહી।ં
વા મિન અ બનય છમ બ હમાર । બલગુ ન માનબ િન ગવાઁર ॥
રાજકુઅઁર દાેઉ સહજ સલાને।ે ઇ હ ત લહી દુ ત મરકત સાનેે॥
દાે. સ્યામલ ગાૈર િકસાેર બર સુદંર સષુમા અૈન।

સરદ સબર્ર નાથ મખુુ સરદ સરાે હ નનૈ॥ ૧૧૬॥
માસપારાયણ, સાેલહવાઁ િવશ્રામ
નવા હપારાયણ, ચાૈથા િવશ્રામ

40 sanskritdocuments.org



શ્રી રામ ચિરત માનસ

કાેિટ મનાજે લ વિનહારે। સમુુ ખ કહહુ કાે આિહ તુ હારે॥
સિુન સનેહમય મંજુલ બાની। સકુચી સય મન મહઁુ મુસકુાની॥
ત હિહ બલાેિક બલાેક ત ધરની। દુહઁુ સકાેચ સકુ ચત બરબરની॥
સકુ ચ સપ્રેમ બાલ ગ નયની। બાેલી મધુર બચન િપકબયની॥
સહજ સભુાય સભુગ તન ગાેરે। નામુ લખનુ લઘુ દેવર માેરે॥
બહુિર બદનુ બધુ અંચલ ઢાઁક । િપય તન ચતઇ ભાહ કિર બાઁક ॥
ખંજન મંજુ તર છે નયનિન। િનજ પ ત કહેઉ ત હિહ સયઁ સયનિન॥
ભઇ મુિદત સબ ગ્રામબધૂટ ।ં રંક હ રાય રા સ જનુ લૂટ ં॥
દાે. અ ત સપ્રેમ સય પાયઁ પિર બહુ બિધ દેિહ અસીસ।

સદા સાેહા ગિન હાેહુ તુ હ જબ લ ગ મિહ અિહ સીસ॥ ૧૧૭॥
પારબતી સમ પ ત પ્રય હાેહૂ। દે બ ન હમ પર છાડ◌़બ છાેહૂ॥
પુિન પુિન બનય કિરઅ કર ેર । અેિહ મારગ િફિરઅ બહાેર ॥
દરસનુ દેબ િન િનજ દાસી। લખીં સીયઁ સબ પ્રેમ િપઆસી॥
મધુર બચન કિહ કિહ પિરતાષેી।ં જનુ કુમુિદની ં કાૈમુદ ં પાષેી ં॥
તબિહ લખન રઘુબર ખ ની। પૂઁછેઉ મગુ લાેગ હ દુ બાની॥
સનુત નાિર નર ભઅે દુખાર । પુલિકત ગાત બલાેચન બાર ॥
મટા માેદુ મન ભઅે મલીન।ે બિધ િનિધ દ હ લેત જનુ છ ને॥
સમુ ઝ કરમ ગ ત ધીરજુ ક હા। સાેિધ સગુમ મગુ ત હ કિહ દ હા॥
દાે. લખન નક સિહત તબ ગવનુ ક હ રઘનુાથ।

ફેરે સબ પ્રય બચન કિહ લઅે લાઇ મન સાથ॥ ૧૧૮॥ ý

િફરત નાિર નર અ ત પ છતાહી।ં દેઅિહ દાષેુ દેિહ મન માહી ં॥
સિહત બષાદ પરસપર કહહી।ં બિધ કરતબ ઉલટે સબ અહહી ં॥
િનપટ િનરંકુસ િનઠુર િનસકૂં। જેિહ સ સ ક હ સ જ સકલંકૂ॥
ખ કલપત સાગ ખારા। તેિહ પઠઅે બન રાજકુમારા॥
પે ઇ હિહ દ હ બનબાસ।ૂ ક હ બાિદ બિધ ભાેગ બલાસૂ॥

અે બચરિહ મગ બનુ પદત્રાના। રચે બાિદ બિધ બાહન નાના॥
અે મિહ પરિહ ડા સ કુસ પાતા। સભુગ સજે કત જત બધાતા॥
ત બર બાસ ઇ હિહ બિધ દ હા। ધવલ ધામ ર ચ ર ચ શ્રમુ ક હા॥
દાે. અે મુિન પટ ધર જિટલ સુદંર સિુઠ સકુુમાર।

બ બધ ભાઁ ત ભષૂન બસન બાિદ િકઅે કરતાર॥ ૧૧૯॥

manas2_i.pdf 41



શ્રી રામ ચિરત માનસ

અે કંદ મૂલ ફલ ખાહી।ં બાિદ સધુાિદ અસન જગ માહી ં॥
અેક કહિહ અે સહજ સહુાઅે।આપુ પ્રગટ ભઅે બિધ ન બનાઅે॥
જહઁ લ ગ બેદ કહી બિધ કરની। શ્રવન નયન મન ગાેચર બરની॥
દેખહુ ખાે જ ભુઅન દસ ચાર । કહઁ અસ પુ ષ કહાઁ અ સ નાર ॥
ઇ હિહ દે ખ બિધ મનુ અનુરાગા। પટતર ેગ બનાવૈ લાગા॥
ક હ બહુત શ્રમ અૈક ન આઅે। તેિહ ઇિરષા બનઆિન દુરાઅે॥
અેક કહિહ હમ બહુત ન નિહ।આપુિહ પરમ ધ ય કિર માનિહ॥
તે પુિન પુ યપુજં હમ લખે।ે જે દેખિહ દે ખહિહ જ હ દેખે॥
દાે. અેિહ બિધ કિહ કિહ બચન પ્રય લેિહ નયન ભિર નીર।

િક મ ચ લહિહ મારગ અગમ સિુઠ સકુુમાર સર ર॥ ૧૨૦॥
નાિર સનેહ બકલ બસ હાેહી।ં ચકઈ સાઁઝ સમય જનુ સાેહી ં॥
દુ પદ કમલ કિઠન મગુ ની। ગહબિર હૃદયઁ કહિહ બર બાની॥

પરસત દુલ ચરન અ નારે। સકુચ ત મિહ જ મ હૃદય હમારે॥
જગદ સ ઇ હિહ બનુ દ હા। કસ ન સમુનમય મારગુ ક હા॥
માગા પાઇઅ બિધ પાહી।ં અે ર ખઅિહ સ ખ આઁ ખ હ માહી ં॥

જે નર નાિર ન અવસરઆઅે। ત હ સય રામુ ન દેખન પાઅે॥
સિુન સુ પ બૂઝિહ અકુલાઈ। અબ લ ગ ગઅે કહાઁ લ ગ ભાઈ॥
સમરથ ધાઇ બલાેકિહ ઈ। પ્રમુિદત િફરિહ જનમફલુ પાઈ॥
દાે. અબલા બાલક દ્ધ જન કર મીજિહ પ છતાિહ॥

હાેિહ પ્રેમબસ લાેગ ઇ મ રામુ જહાઁ જહઁ િહ॥ ૧૨૧॥
ગાઁવ ગાઁવ અસ હાેઇ અનંદૂ। દે ખ ભાનુકુલ કૈરવ ચદૂં॥
જે કછુ સમાચાર સિુન પાવિહ। તે પ રાિનિહ દાેસુ લગાવિહ॥
કહિહ અેક અ ત ભલ નરનાહૂ। દ હ હમિહ ેઇ લાેચન લાહૂ॥
કહિહ પર પર લાેગ લાેગાઈં। બાત સરલ સનેહ સહુાઈં॥
તે િપતુ માતુ ધ ય જ હ અે। ધ ય સાે નગ જહાઁ ત આઅે॥
ધ ય સાે દેસુ સલૈુ બન ગાઊઁ। જહઁ જહઁ િહ ધ ય સાેઇ ઠાઊઁ॥
સખુ પાયઉ બરં ચ ર ચ તેહી। અે જેિહ કે સબ ભાઁ ત સનેહી॥
રામ લખન પ થ કથા સહુાઈ। રહી સકલ મગ કાનન છાઈ॥
દાે. અેિહ બિધ રઘુકુલ કમલ ર બ મગ લાેગ હ સખુ દેત।

િહ ચલે દેખત બિપન સય સાૈ મિત્ર સમેત॥ ૧૨૨॥
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આગે રામુ લખનુ બને પાછ। તાપસ બેષ બરાજત કાછ॥
ઉભય બીચ સય સાેહ ત કૈસ।ે બ્રહ્મ વ બચ માયા જૈસે॥
બહુિર કહઉઁ છ બ જ સ મન બસઈ। જનુ મધુ મદન મ ય ર ત લસઈ॥
ઉપમા બહુિર કહઉઁ જયઁ ેહી। જનુ બુધ બધુ બચ રાેિહિન સાેહી॥
પ્રભુ પદ રેખ બીચ બચ સીતા। ધર ત ચરન મગ ચલ ત સભીતા॥
સીય રામ પદ અંક બરાઅ। લખન ચલિહ મગુ દાિહન લાઅ॥
રામ લખન સય પ્રી ત સહુાઈ। બચન અગાેચર િક મ કિહ ઈ॥
ખગ ગ મગન દે ખ છ બ હાેહી।ં લઅે ચાેિર ચત રામ બટાેહી ં॥
દાે. જ હ જ હ દેખે પ થક પ્રય સય સમેત દાેઉ ભાઇ।

ભવ મગુ અગમુ અનંદુ તેઇ બનુ શ્રમ રહે સરાઇ॥ ૧૨૩॥
અજહઁુ સુ ઉર સપનેહઁુ કાઊ। બસહઁુ લખનુ સય રામુ બટાઊ॥
રામ ધામ પથ પાઇિહ સાેઈ। ે પથ પાવ કબહઁુ મુિન કાેઈ॥
તબ રઘુબીર શ્ર મત સય ની। દે ખ િનકટ બટુ સીતલ પાની॥
તહઁ બ સ કંદ મૂલ ફલ ખાઈ। પ્રાત નહાઇ ચલે રઘુરાઈ॥
દેખત બન સર સલૈ સહુાઅે। બાલમીિક આશ્રમ પ્રભુ આઅે॥
રામ દ ખ મુિન બાસુ સહુાવન। સુદંર ગિર કાનનુ જલુ પાવન॥
સરિન સરાજે બટપ બન ફૂલે। ગુજંત મંજુ મધપુ રસ ભૂલે॥
ખગ ગ બપુલ કાેલાહલ કરહી।ં બરિહત બૈર મુિદત મન ચરહી ં॥
દાે. સુ ચ સુદંર આશ્રમુ િનર ખ હરષે રા જવનને।

સિુન રઘુબર આગમનુ મુિન આગઆયઉ લને॥ ૧૨૪॥
મુિન કહઁુ રામ દંડવત ક હા।આસરબાદુ બપ્રબર દ હા॥
દે ખ રામ છ બ નયન જુડ◌़◌ાન।ે કિર સનમાનુ આશ્રમિહ આને॥
મુિનબર અ ત થ પ્રાન પ્રય પાઅે। કંદ મૂલ ફલ મધુર મગાઅે॥
સય સાૈ મિત્ર રામ ફલ ખાઅે। તબ મુિન આશ્રમ િદઅે સહુાઅે॥
બાલમીિક મનઆનઁદુ ભાર । મંગલ મૂર ત નયન િનહાર ॥
તબ કર કમલ ેિર રઘુરાઈ। બાેલે બચન શ્રવન સખુદાઈ॥
તુ હ િત્રકાલ દરસી મુિનનાથા। બ વ બદર જ મ તુ હર હાથા॥
અસ કિહ પ્રભુ સબ કથા બખાની। જેિહ જેિહ ભાઁ ત દ હ બનુ રાની॥
દાે. તાત બચન પુિન માતુ િહત ભાઇ ભરત અસ રાઉ।

માે કહઁુ દરસ તુ હાર પ્રભુ સબુ મમ પુ ય પ્રભાઉ॥ ૧૨૫॥
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દે ખ પાય મુિનરાય તુ હારે। ભઅે સકૃુત સબ સફુલ હમારે॥
અબ જહઁ રાઉર આયસુ હાેઈ। મુિન ઉદબેગુ ન પાવૈ કાેઈ॥
મુિન તાપસ જ હ ત દુખુ લહહી।ં તે નરેસ બનુ પાવક દહહી ં॥
મંગલ મૂલ બપ્ર પિરતાષેૂ। દહઇ કાેિટ કુલ ભૂસરુ રાષેૂ॥
અસ જયઁ િન કિહઅ સાેઇ ઠાઊઁ। સય સાૈ મિત્ર સિહત જહઁ ઊઁ॥
તહઁ ર ચ ચર પરન ન સાલા। બાસુ કરાૈ કછુ કાલ કૃપાલા॥
સહજ સરલ સિુન રઘુબર બાની। સાધુ સાધુ બાેલે મુિન ગ્યાની॥
કસ ન કહહુ અસ રઘુકુલકેતૂ। તુ હ પાલક સતંત શ્રુ ત સતેૂ॥
છં. શ્રુ ત સતેુ પાલક રામ તુ હ જગદ સ માયા નક ।

ે જ ત જગુ પાલ ત હર ત ખ પાઇ કૃપાિનધાન ક ॥
ે સહસસીસુ અહીસુ મિહધ લખનુ સચરાચર ધની।

સરુ કાજ ધિર નરરાજ તનુ ચલે દલન ખલ િન સચર અની॥
સાે. રામ સ પ તુ હાર બચન અગાેચર બુ દ્ધપર।

અ બગત અકથ અપાર ને ત િનત િનગમ કહ॥ ૧૨૬॥
જગુ પખેન તુ હ દેખિનહારે। બિધ હિર સભંુ નચાવિનહારે॥
તેઉ ન નિહ મરમુ તુ હારા।આૈ તુ હિહ કાે નિનહારા॥
સાેઇ નઇ જેિહ દેહુ જનાઈ। નત તુ હિહ તુ હઇ હાેઇ ઈ॥
તુ હિરિહ કૃપાઁ તુ હિહ રઘનંુદન। નિહ ભગત ભગત ઉર ચદંન॥
ચદાનંદમય દેહ તુ હાર । બગત બકાર ન અિધકાર ॥
નર તનુ ધરેહુ સતં સરુ કા । કહહુ કરહુ જસ પ્રાકૃત રા ॥
રામ દે ખ સિુન ચિરત તુ હારે। જડ◌़ માેહિહ બુધ હાેિહ સખુારે॥
તુ હ ે કહહુ કરહુ સબુ સાઁચા। જસ કા છઅ તસ ચાિહઅ નાચા॥
દાે. પૂઁછેહુ માેિહ િક રહા કહઁ મ પૂઁછત સકુચાઉઁ।

જહઁ ન હાેહુ તહઁ દેહુ કિહ તુ હિહ દેખાવા ઠાઉઁ॥ ૧૨૭॥
સિુન મુિન બચન પ્રેમ રસ સાન।ે સકુ ચ રામ મન મહઁુ મુસકુાને॥
બાલમીિક હઁ સ કહિહ બહાેર । બાની મધુર અ મઅ રસ બાેર ॥
સનુહુ રામ અબ કહઉઁ િનકેતા। જહાઁ બસહુ સય લખન સમેતા॥
જ હ કે શ્રવન સમુદ્ર સમાના। કથા તુ હાિર સભુગ સિર નાના॥
ભરિહ િનરંતર હાેિહ ન પૂરે। ત હ કે િહય તુ હ કહઁુ ગ્ હ રે॥
લાેચન ચાતક જ હ કિર રાખ।ે રહિહ દરસ જલધર અ ભલાષે॥
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િનદરિહ સિરત સધુ સર ભાર । પ બદુ જલ હાેિહ સખુાર ॥
ત હ કે હૃદય સદન સખુદાયક। બસહુ બંધુ સય સહ રઘનુાયક॥
દાે. જસુ તુ હાર માનસ બમલ હં સિન હા સ।ુ

મુકુતાહલ ગનુ ગન ચનુઇ રામ બસહુ િહયઁ તાસુ॥ ૧૨૮॥
પ્રભુ પ્રસાદ સુ ચ સભુગ સબુાસા। સાદર સુ લહઇ િનત નાસા॥
તુ હિહ િનબેિદત ભાજેન કરહી।ં પ્રભુ પ્રસાદ પટ ભષૂન ધરહી ં॥
સીસ નવિહ સરુ ગુ દ્વજ દેખી। પ્રી ત સિહત કિર બનય બસષેી॥
કર િનત કરિહ રામ પદ પૂ । રામ ભરાેસ હૃદયઁ નિહ દૂ ॥
ચરન રામ તીરથ ચ લ હી।ં રામ બસહુ ત હ કે મન માહી ં॥
મંત્રરાજુ િનત જપિહ તુ હારા। પજૂિહ તુ હિહ સિહત પિરવારા॥
તરપન હાેમ કરિહ બિધ નાના। બપ્ર જેવાઁઇ દેિહ બહુ દાના॥
તુ હ ત અિધક ગુરિહ જયઁ ની। સકલ ભાયઁ સવેિહ સનમાની॥
દાે. સબુ કિર માગિહ અેક ફલુ રામ ચરન ર ત હાેઉ।

ત હ ક મન મંિદર બસહુ સય રઘનંુદન દાેઉ॥ ૧૨૯॥
કામ કાેહ મદ માન ન માેહા। લાેભ ન છાેભ ન રાગ ન દ્રાેહા॥
જ હ ક કપટ દંભ નિહ માયા। ત હ ક હૃદય બસહુ રઘુરાયા॥
સબ કે પ્રય સબ કે િહતકાર । દુખ સખુ સિરસ પ્રસસંા ગાર ॥
કહિહ સત્ય પ્રય બચન બચાર । ગત સાવેત સરન તુ હાર ॥
તુ હિહ છાડ◌़િ◌ ગ ત દૂસિર નાહી।ં રામ બસહુ ત હ કે મન માહી ં॥
જનની સમ નિહ પરનાર । ધનુ પરાવ બષ ત બષ ભાર ॥
જે હરષિહ પર સપં ત દેખી। દુ ખત હાેિહ પર બપ ત બસષેી॥
જ હિહ રામ તુ હ પ્રાનિપઆરે। ત હ કે મન સભુ સદન તુ હારે॥
દાે. વા મ સખા િપતુ માતુ ગુર જ હ કે સબ તુ હ તાત।

મન મંિદર ત હ ક બસહુ સીય સિહત દાેઉ ભ્રાત॥ ૧૩૦॥
અવગનુ ત જ સબ કે ગનુ ગહહી।ં બપ્ર ધનેુ િહત સકંટ સહહી ં॥
ની ત િનપનુ જ હ કઇ જગ લીકા। ઘર તુ હાર ત હ કર મનુ નીકા॥
ગનુ તુ હાર સમુઝઇ િનજ દાેસા। જેિહ સબ ભાઁ ત તુ હાર ભરાેસા॥
રામ ભગત પ્રય લાગિહ જેહી। તેિહ ઉર બસહુ સિહત બૈદેહી॥

ત પાઁ ત ધનુ ધરમ બડ◌़◌ાઈ। પ્રય પિરવાર સદન સખુદાઈ॥
સબ ત જ તુ હિહ રહઇ ઉર લાઈ। તેિહ કે હૃદયઁ રહહુ રઘુરાઈ॥
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સરગુ નરકુ અપબરગુ સમાના। જહઁ તહઁ દેખ ધર ધનુ બાના॥
કરમ બચન મન રાઉર ચેરા। રામ કરહુ તેિહ ક ઉર ડરેા॥
દાે. િહ ન ચાિહઅ કબહઁુ કછુ તુ હ સન સહજ સનેહુ।

બસહુ િનરંતર તાસુ મન સાે રાઉર િનજ ગેહુ॥ ૧૩૧॥
અેિહ બિધ મુિનબર ભવન દેખાઅે। બચન સપ્રેમ રામ મન ભાઅે॥
કહ મુિન સનુહુ ભાનુકુલનાયક।આશ્રમ કહઉઁ સમય સખુદાયક॥
ચત્રકૂટ ગિર કરહુ િનવાસ।ૂ તહઁ તુ હાર સબ ભાઁ ત સપુાસૂ॥
સલૈુ સહુાવન કાનન ચા । કિર કેહિર ગ બહગ બહા ॥
નદ પનુીત પુરાન બખાની। અિત્ર પ્રયા િનજ તપબલઆની॥
સરુસિર ધાર નાઉઁ મંદાિકિન। ે સબ પાતક પાેતક ડાિકિન॥
અિત્રઆિદ મુિનબર બહુ બસહી।ં કરિહ ેગ જપ તપ તન કસહી ં॥
ચલહુ સફલ શ્રમ સબ કર કરહૂ। રામ દેહુ ગાૈરવ ગિરબરહૂ॥
દાે. ચત્રકૂટ મિહમા અ મત કહી ં મહામુિન ગાઇ।

આઅે નહાઅે સિરત બર સય સમેત દાેઉ ભાઇ॥ ૧૩૨॥
રઘુબર કહેઉ લખન ભલ ઘાટૂ। કરહુ કતહઁુ અબ ઠાહર ઠાટૂ॥
લખન દ ખ પય ઉતર કરારા। ચહઁુ િદ સ િફરેઉ ધનષુ જ મ નારા॥
નદ પનચ સર સમ દમ દાના। સકલ કલષુ ક લ સાઉજ નાના॥
ચત્રકૂટ જનુ અચલ અહેર । ચુકઇ ન ઘાત માર મુઠભેર ॥
અસ કિહ લખન ઠાઉઁ દેખરાવા। થલુ બલાેિક રઘુબર સખુુ પાવા॥
રમેઉ રામ મનુ દેવ હ ના। ચલે સિહત સરુ થપ ત પ્રધાના॥
કાેલ િકરાત બેષ સબઆઅે। રચે પરન ન સદન સહુાઅે॥
બરિન ન િહ મંજુ દુઇ સાલા। અેક લ લત લઘુ અેક બસાલા॥
દાે. લખન નક સિહત પ્રભુ રાજત ચર િનકેત।

સાેહ મદનુ મુિન બેષ જનુ ર ત િરતુરાજ સમેત॥ ૧૩૩॥
માસપારાયણ, સત્રહઁવા િવશ્રામ

અમર નાગ િકનર િદ સપાલા। ચત્રકૂટ આઅે તેિહ કાલા॥
રામ પ્રનામુ ક હ સબ કાહૂ। મુિદત દેવ લિહ લાેચન લાહૂ॥
બર ષ સમુન કહ દેવ સમાજૂ। નાથ સનાથ ભઅે હમઆજૂ॥
કિર બનતી દુખ દુસહ સનુાઅ।ે હર ષત િનજ િનજ સદન સધાઅે॥
ચત્રકૂટ રઘનંુદનુ છાઅે। સમાચાર સિુન સિુન મુિન આઅે॥
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આવત દે ખ મુિદત મુિન દંા। ક હ દંડવત રઘુકુલ ચદંા॥
મુિન રઘુબરિહ લાઇ ઉર લેહી।ં સફુલ હાને િહત આ સષ દેહી ં॥
સય સાૈ મત્ર રામ છ બ દેખિહ। સાધન સકલ સફલ કિર લખેિહ॥
દાે. જથા ેગ સનમાિન પ્રભુ બદા િકઅે મુિન દં।

કરિહ ેગ જપ ગ તપ િનજઆશ્રમ હ સછંુદ॥ ૧૩૪॥
યહ સિુધ કાેલ િકરાત હ પાઈ। હરષે જનુ નવ િનિધ ઘર આઈ॥
કંદ મૂલ ફલ ભિર ભિર દાનેા। ચલે રંક જનુ લૂટન સાનેા॥
ત હ મહઁ જ હ દેખે દાેઉ ભ્રાતા। અપર ત હિહ પૂઁછિહ મગુ તા॥
કહત સનુત રઘુબીર િનકાઈ।આઇ સબ હ દેખે રઘુરાઈ॥
કરિહ ેહા ભટ ધિર આગે। પ્રભુિહ બલાેકિહ અ ત અનુરાગે॥
ચત્ર લખે જનુ જહઁ તહઁ ઠાઢ◌़◌ે। પુલક સર ર નયન જલ બાઢ◌़◌ે॥
રામ સનેહ મગન સબ ન।ે કિહ પ્રય બચન સકલ સનમાને॥
પ્રભુિહ ેહાિર બહાેિર બહાેર । બચન બનીત કહિહ કર ેર ॥
દાે. અબ હમ નાથ સનાથ સબ ભઅે દે ખ પ્રભુ પાય।

ભાગ હમારે આગમનુ રાઉર કાેસલરાય॥ ૧૩૫॥
ધ ય ભૂ મ બન પંથ પહારા। જહઁ જહઁ નાથ પાઉ તુ હ ધારા॥
ધ ય બહગ ગ કાનનચાર । સફલ જનમ ભઅે તુ હિહ િનહાર ॥
હમ સબ ધ ય સિહત પિરવારા। દ ખ દરસુ ભિર નયન તુ હારા॥
ક હ બાસુ ભલ ઠાઉઁ બચાર । ઇહાઁ સકલ િરતુ રહબ સખુાર ॥
હમ સબ ભાઁ ત કરબ સવેકાઈ। કિર કેહિર અિહ બાઘ બરાઈ॥
બન બેહડ◌़ ગિર કંદર ખાેહા। સબ હમાર પ્રભુ પગ પગ ેહા॥
તહઁ તહઁ તુ હિહ અહેર ખેલાઉબ। સર િનરઝર જલઠાઉઁ દેખાઉબ॥
હમ સવેક પિરવાર સમેતા। નાથ ન સકુચબઆયસુ દેતા॥
દાે. બેદ બચન મુિન મન અગમ તે પ્રભુ ક ના અૈન।

બચન િકરાત હ કે સનુત જ મ િપતુ બાલક બૈન॥ ૧૩૬॥
રામિહ કેવલ પ્રેમુ િપઆરા। િન લેઉ ે નિનહારા॥
રામ સકલ બનચર તબ તાષેે। કિહ દુ બચન પ્રેમ પિરપાષેે॥
બદા િકઅે સર નાઇ સધાઅે। પ્રભુ ગનુ કહત સનુત ઘર આઅે॥
અેિહ બિધ સય સમેત દાેઉ ભાઈ। બસિહ બિપન સરુ મુિન સખુદાઈ॥
જબ તે આઇ રહે રઘનુાયકુ। તબ ત ભયઉ બનુ મંગલદાયકુ॥
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ફૂલિહ ફલિહ બટપ બિધ નાના॥ મંજુ બ લત બર બે લ બતાના॥
સરુત સિરસ સભુાયઁ સહુાઅે। મનહઁુ બબુધ બન પિરહિર આઅે॥
ગજં મંજુતર મધુકર શ્રનેી। િત્ર બધ બયાિર બહઇ સખુ દેની॥
દાે. નીલકંઠ કલકંઠ સકુ ચાતક ચક્ક ચકાેર।

ભાઁ ત ભાઁ ત બાેલિહ બહગ શ્રવન સખુદ ચત ચાેર॥ ૧૩૭॥
કેિર કેહિર કિપ કાેલ કુરંગા। બગતબૈર બચરિહ સબ સગંા॥
િફરત અહેર રામ છ બ દેખી। હાેિહ મુિદત ગબંદ બસષેી॥
બબુધ બિપન જહઁ લ ગ જગ માહી।ં દે ખ રામ બનુ સકલ સહાહી ં॥
સરુસિર સરસઇ િદનકર ક યા। મેકલસતુા ગાેદાવિર ધ યા॥
સબ સર સધુ નદ નદ નાના। મંદાિકિન કર કરિહ બખાના॥
ઉદય અ ત ગિર અ કૈલાસ।ૂ મંદર મે સકલ સરુબાસૂ॥
સલૈ િહમાચલઆિદક જેત।ે ચત્રકૂટ જસુ ગાવિહ તેતે॥
બિધ મુિદત મન સખુુ ન સમાઈ। શ્રમ બનુ બપુલ બડ◌़◌ાઈ પાઈ॥
દાે. ચત્રકૂટ કે બહગ ગ બે લ બટપ ન ત।

પુ ય પુજં સબ ધ ય અસ કહિહ દેવ િદન રા ત॥ ૧૩૮॥
નયનવંત રઘુબરિહ બલાેક । પાઇ જનમ ફલ હાેિહ બસાેક ॥
પર સ ચરન રજ અચર સખુાર । ભઅે પરમ પદ કે અિધકાર ॥
સાે બનુ સલૈુ સભુાયઁ સહુાવન। મંગલમય અ ત પાવન પાવન॥
મિહમા કિહઅ કવિન બિધ તાસ।ૂ સખુસાગર જહઁ ક હ િનવાસૂ॥
પય પયાેિધ ત જ અવધ બહાઈ। જહઁ સય લખનુ રામુ રહે આઈ॥
કિહ ન સકિહ સષુમા જ સ કાનન। સત સહસ હાિહ સહસાનન॥
સાે મ બરિન કહા બિધ કેહી।ં ડાબર કમઠ િક મંદર લેહી ં॥
સવેિહ લખનુ કરમ મન બાની। ઇ ન સીલુ સનેહુ બખાની॥
દાે. - છનુ છનુ લ ખ સય રામ પદ િન આપુ પર નેહુ।

કરત ન સપનેહઁુ લખનુ ચતુ બંધુ માતુ િપતુ ગેહુ॥ ૧૩૯॥
રામ સગં સય રહ ત સખુાર । પુર પિરજન ગ્ હ સરુ ત બસાર ॥
છનુ છનુ િપય બધુ બદનુ િનહાર । પ્રમુિદત મનહઁુ ચકાેરકુમાર ॥
નાહ નેહુ િનત બઢ◌़ત બલાેક । હર ષત રહ ત િદવસ જ મ કાેક ॥
સય મનુ રામ ચરન અનુરાગા। અવધ સહસ સમ બનુ પ્રય લાગા॥
પરનકુટ પ્રય પ્રયતમ સગંા। પ્રય પિરવા કુરંગ બહંગા॥
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સાસુ સસરુ સમ મુિન તય મુિનબર। અસનુ અ મઅ સમ કંદ મૂલ ફર॥
નાથ સાથ સાઁથર સહુાઈ। મયન સયન સય સમ સખુદાઈ॥
લાેકપ હાેિહ બલાેકત સ।ૂ તેિહ િક માેિહ સક બષય બલાસૂ॥
દાે. -સુ મરત રામિહ તજિહ જન ન સમ બષય બલાસ।ુ

રામ પ્રયા જગ જનિન સય કછુ ન આચરજુ તાસુ॥ ૧૪૦॥
સીય લખન જેિહ બિધ સખુુ લહહી।ં સાેઇ રઘનુાથ કરિહ સાેઇ કહહી ં॥
કહિહ પુરાતન કથા કહાની। સનુિહ લખનુ સય અ ત સખુુ માની।
જબ જબ રામુ અવધ સિુધ કરહી।ં તબ તબ બાિર બલાેચન ભરહી ં॥
સુ મિર માતુ િપતુ પિરજન ભાઈ। ભરત સનેહુ સીલુ સવેકાઈ॥
કૃપા સધુ પ્રભુ હાેિહ દુખાર । ધીરજુ ધરિહ કુસમઉ બચાર ॥
લ ખ સય લખનુ બકલ હાેઇ હી।ં જ મ પુ ષિહ અનુસર પિરછાહી ં॥
પ્રયા બંધુ ગ ત લ ખ રઘનંુદનુ। ધીર કૃપાલ ભગત ઉર ચદંનુ॥
લગે કહન કછુ કથા પનુીતા। સિુન સખુુ લહિહ લખનુ અ સીતા॥
દાે. રામુ લખન સીતા સિહત સાેહત પરન િનકેત।

જ મ બાસવ બસ અમરપુર સચી જયંત સમેત॥ ૧૪૧॥
ેગવિહ પ્રભુ સય લખનિહ કૈસ। પલક બલાેચન ગાેલક જૈસ॥

સવેિહ લખનુ સીય રઘુબીરિહ। જ મ અ બબેક પુ ષ સર રિહ॥
અેિહ બિધ પ્રભુ બન બસિહ સખુાર । ખગ ગ સરુ તાપસ િહતકાર ॥
કહેઉઁ રામ બન ગવનુ સહુાવા। સનુહુ સમંુત્ર અવધ જ મઆવા॥
િફરેઉ િનષાદુ પ્રભુિહ પહઁુચાઈ। સ ચવ સિહત રથ દેખે સ આઈ॥
મંત્રી બકલ બલાેિક િનષાદૂ। કિહ ન ઇ જસ ભયઉ બષાદૂ॥
રામ રામ સય લખન પુકાર । પરેઉ ધરિનતલ બ્યાકુલ ભાર ॥
દે ખ દ ખન િદ સ હય િહિહનાહી।ં જનુ બનુ પંખ બહગ અકુલાહી ં॥
દાે. નિહ ન ચરિહ િપઅિહ જલુ માેચિહ લાેચન બાિર।

બ્યાકુલ ભઅે િનષાદ સબ રઘુબર બા જ િનહાિર॥ ૧૪૨॥
ધિર ધીરજ તબ કહઇ િનષાદૂ। અબ સમંુત્ર પિરહરહુ બષાદૂ॥
તુ હ પંિડત પરમારથ ગ્યાતા। ધરહુ ધીર લ ખ બમખુ બધાતા
બ બધ કથા કિહ કિહ દુ બાની। રથ બૈઠારેઉ બરબસઆની॥
સાેક સ થલ રથ સકઇ ન હાઁક । રઘુબર બરહ પીર ઉર બાઁક ॥
ચરફરાિહ મગ ચલિહ ન ઘાેરે। બન ગ મનહઁુ આિન રથ ેરે॥
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અઢ◌़◌ુિક પરિહ િફિર હેરિહ પીછ। રામ બયાે ગ બકલ દુખ તીછ॥
ે કહ રામુ લખનુ બૈદેહી। િહકિર િહકિર િહત હેરિહ તેહી॥

બા જ બરહ ગ ત કિહ િક મ તી। બનુ મિન ફિનક બકલ જેિહ ભાઁતી॥
દાે. ભયઉ િનષાદ બષાદબસ દેખત સ ચવ તુરંગ।

બાે લ સસુવેક ચાિર તબ િદઅે સારથી સગં॥ ૧૪૩॥
ગુહ સાર થિહ િફરેઉ પહઁુચાઈ। બરહુ બષાદુ બરિન નિહ ઈ॥
ચલે અવધ લેઇ રથિહ િનષાદા। હાેિહ છનિહ છન મગન બષાદા॥
સાેચ સમંુત્ર બકલ દુખ દ ના। િધગ વન રઘુબીર બહીના॥
રિહિહ ન અંતહઁુ અધમ સર । જસુ ન લહેઉ બછુરત રઘુબી ॥
ભઅે અજસ અઘ ભાજન પ્રાના। કવન હેતુ નિહ કરત પયાના॥
અહહ મંદ મનુ અવસર ચૂકા। અજહઁુ ન હૃદય હાેત દુઇ ટૂકા॥
મી જ હાથ સ ધુિન પ છતાઈ। મનહઁ કૃપન ધન રા સ ગવાઁઈ॥
બિરદ બાઁિધ બર બી કહાઈ। ચલેઉ સમર જનુ સભુટ પરાઈ॥
દાે. બપ્ર બબેક બેદ બદ સમંત સાધુ સુ ત।

જ મ ધાખે મદપાન કર સ ચવ સાેચ તેિહ ભાઁ ત॥ ૧૪૪॥
જ મ કુલીન તય સાધુ સયાની। પ તદેવતા કરમ મન બાની॥
રહૈ કરમ બસ પિરહિર નાહૂ। સ ચવ હૃદયઁ ત મ દા ન દાહુ॥
લાેચન સજલ ડીિઠ ભઇ થાેર । સનુઇ ન શ્રવન બકલ મ ત ભાેર ॥
સખૂિહ અધર લા ગ મુહઁ લાટ । જઉ ન ઇ ઉર અવિધ કપાટ ॥
બબરન ભયઉ ન ઇ િનહાર । મારે સ મનહઁુ િપતા મહતાર ॥
હાિન ગલાિન બપુલ મન બ્યાપી। જમપુર પંથ સાેચ જ મ પાપી॥
બચનુ ન આવ હૃદયઁ પ છતાઈ। અવધ કાહ મ દેખબ ઈ॥
રામ રિહત રથ દે ખિહ ેઈ। સકુ ચિહ માેિહ બલાેકત સાેઈ॥
દાે. -ધાઇ પૂઁ છહિહ માેિહ જબ બકલ નગર નર નાિર।

ઉત દેબ મ સબિહ તબ હૃદયઁ બજુ્ર બૈઠાિર॥ ૧૪૫॥
પુ છહિહ દ ન દુ ખત સબ માતા। કહબ કાહ મ ત હિહ બધાતા॥
પૂ છિહ જબિહ લખન મહતાર । કિહહઉઁ કવન સઁદેસ સખુાર ॥
રામ જનિન જબઆઇિહ ધાઈ। સુ મિર બચ્છુ જ મ ધનેુ લવાઈ॥
પૂઁછત ઉત દેબ મ તેહી। ગે બનુ રામ લખનુ બૈદેહી॥
ેઇ પૂઁ છિહ તેિહ ઊત દેબા। ઇ અવધ અબ યહુ સખુુ લેબા॥
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પૂઁ છિહ જબિહ રાઉ દુખ દ ના। જવનુ સુ રઘનુાથ અધીના॥
દેહઉઁ ઉત કાનૈુ મુહુ લાઈ।આયઉઁ કુસલ કુઅઁર પહઁુચાઈ॥
સનુત લખન સય રામ સઁદેસ।ૂ ન જ મ તનુ પિરહિરિહ નરેસૂ॥
દાે. -હ્ર દઉ ન બદરેઉ પંક જ મ બછુરત પ્રીતમુ ની ॥

નત હા માેિહ દ હ બિધ યહુ તના સર ॥ ૧૪૬॥
અેિહ બિધ કરત પંથ પ છતાવા। તમસા તીર તુરત રથુ આવા॥
બદા િકઅે કિર બનય િનષાદા। િફરે પાયઁ પિર બકલ બષાદા॥
પૈઠત નગર સ ચવ સકુચાઈ। જનુ મારે સ ગુર બાઁભન ગાઈ॥
બૈિઠ બટપ તર િદવસુ ગવાઁવા। સાઁઝ સમય તબ અવસ પાવા॥
અવધ પ્રબેસુ ક હ અઁિધઆર। પૈઠ ભવન રથુ રા ખ દુઆર॥
જ હ જ હ સમાચાર સિુન પાઅે। ભપૂ દ્વાર રથુ દેખનઆઅે॥
રથુ પિહચાિન બકલ લ ખ ઘાેરે। ગરિહ ગાત જ મઆતપઆેરે॥
નગર નાિર નર બ્યાકુલ કસ। િનઘટત નીર મીનગન જસ॥
દાે. -સ ચવઆગમનુ સનુત સબુ બકલ ભયઉ રિનવાસ।ુ

ભવન ભયંક લાગ તેિહ માનહઁુ પ્રેત િનવાસુ॥ ૧૪૭॥
અ તઆર ત સબ પૂઁછિહ રાની। ઉત નઆવ બકલ ભઇ બાની॥
સનુઇ ન શ્રવન નયન નિહ સઝૂા। કહહુ કહાઁ પ તેિહ તેિહ બૂઝા॥
દા સ હ દ ખ સ ચવ બકલાઈ। કાૈસલ્યા ગ્ હઁ ગઈં લવાઈ॥
ઇ સમંુત્ર દ ખ કસ રા । અ મઅ રિહત જનુ ચદું બરા ॥

આસન સયન બભષૂન હીના। પરેઉ ભૂ મતલ િનપટ મલીના॥
લેઇ ઉસાસુ સાેચ અેિહ ભાઁતી। સરુપુર ત જનુ ખઁસઉે જ તી॥
લેત સાેચ ભિર છનુ છનુ છાતી। જનુ જિર પંખ પરેઉ સપંાતી॥
રામ રામ કહ રામ સનેહી। પુિન કહ રામ લખન બૈદેહી॥
દાે. દે ખ સ ચવઁ જય વ કિહ ક હેઉ દંડ પ્રનામ।ુ

સનુત ઉઠેઉ બ્યાકુલ પ ત કહુ સમંુત્ર કહઁ રામુ॥ ૧૪૮॥
ભપૂ સમંુત્રુ લી હ ઉર લાઈ। બૂડ◌़ત કછુ અધાર જનુ પાઈ॥
સિહત સનેહ િનકટ બૈઠાર । પૂઁછત રાઉ નયન ભિર બાર ॥
રામ કુસલ કહુ સખા સનેહી। કહઁ રઘનુાથુ લખનુ બૈદેહી॥
આને ફેિર િક બનિહ સધાઅે। સનુત સ ચવ લાેચન જલ છાઅે॥
સાેક બકલ પુિન પૂઁછ નરેસ।ૂ કહુ સય રામ લખન સદેંસૂ॥
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રામ પ ગનુ સીલ સભુાઊ। સુ મિર સુ મિર ઉર સાેચત રાઊ॥
રાઉ સનુાઇ દ હ બનબાસ।ૂ સિુન મન ભયઉ ન હરષુ હરાઁસૂ॥
સાે સતુ બછુરત ગઅે ન પ્રાના। કાે પાપી બડ◌़ માેિહ સમાના॥
દાે. સખા રામુ સય લખનુ જહઁ તહાઁ માેિહ પહઁુચાઉ।

નાિહ ત ચાહત ચલન અબ પ્રાન કહઉઁ સ તભાઉ॥ ૧૪૯॥
પુિન પુિન પૂઁછત મંત્રિહ રાઊ। પ્રયતમ સઅુન સઁદેસ સનુાઊ॥
કરિહ સખા સાેઇ બે ગ ઉપાઊ। રામુ લખનુ સય નયન દેખાઊ॥
સ ચવ ધીર ધિર કહ મુદુ બાની। મહારાજ તુ હ પંિડત ગ્યાની॥
બીર સધુીર ધુરંધર દેવા। સાધુ સમાજુ સદા તુ હ સવેા॥
જનમ મરન સબ દુખ ભાેગા। હાિન લાભ પ્રય મલન બયાેગા॥
કાલ કરમ બસ હાૈિહ ગાેસાઈં। બરબસ રા ત િદવસ ક નાઈં॥
સખુ હરષિહ જડ◌़ દુખ બલખાહી।ં દાેઉ સમ ધીર ધરિહ મન માહી ં॥
ધીરજ ધરહુ બબેકુ બચાર । છાડ◌़િ◌અ સાેચ સકલ િહતકાર ॥
દાે. પ્રથમ બાસુ તમસા ભયઉ દૂસર સરુસિર તીર।

હાઈ રહે જલપાનુ કિર સય સમેત દાેઉ બીર॥ ૧૫૦॥
કેવટ ક હ બહુત સવેકાઈ। સાે મિન સગરાૈર ગવાઁઈ॥
હાેત પ્રાત બટ છ મગાવા। જટા મુકુટ િનજ સીસ બનાવા॥
રામ સખાઁ તબ નાવ મગાઈ। પ્રયા ચઢ◌़◌ાઇ ચઢ◌़◌ે રઘુરાઈ॥
લખન બાન ધનુ ધરે બનાઈ।આપુ ચઢ◌़◌ે પ્રભુ આયસુ પાઈ॥
બકલ બલાેિક માેિહ રઘુબીરા। બાેલે મધુર બચન ધિર ધીરા॥
તાત પ્રનામુ તાત સન કહેહુ। બાર બાર પદ પંકજ ગહેહૂ॥
કર બ પાયઁ પિર બનય બહાેર । તાત કિરઅ જિન ચતા માેર ॥
બન મગ મંગલ કુસલ હમાર। કૃપા અનુગ્રહ પુ ય તુ હાર॥
છં. તુ હરે અનુગ્રહ તાત કાનન ત સબ સખુુ પાઇહા।

પ્ર તપા લ આયસુ કુસલ દેખન પાય પુિન િફિર આઇહા॥
જનની ં સકલ પિરતાે ષ પિર પિર પાયઁ કિર બનતી ઘની।
તુલસી કરેહુ સાેઇ જતનુ જેિહ કુસલી રહિહ કાેસલ ધની॥

સાે. ગુર સન કહબ સઁદેસુ બાર બાર પદ પદુમ ગિહ।
કરબ સાેઇ ઉપદેસુ જેિહ ન સાેચ માેિહ અવધપ ત॥ ૧૫૧॥

પુરજન પિરજન સકલ િનહાેર । તાત સનુાઅેહુ બનતી માેર ॥
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સાેઇ સબ ભાઁ ત માેર િહતકાર । ત રહ નરનાહુ સખુાર ॥
કહબ સઁદેસુ ભરત કે આઅ। ની ત ન ત જઅ રાજપદુ પાઅ॥
પાલેહુ પ્રજિહ કરમ મન બાની। સીહુ માતુ સકલ સમ ની॥
આેર િનબાહેહુ ભાયપ ભાઈ। કિર િપતુ માતુ સજુન સવેકાઈ॥
તાત ભાઁ ત તેિહ રાખબ રાઊ। સાેચ માેર જેિહ કરૈ ન કાઊ॥
લખન કહે કછુ બચન કઠાેરા। બર જ રામ પુિન માેિહ િનહાેરા॥
બાર બાર િનજ સપથ દેવાઈ। કહ બ ન તાત લખન લિરકાઈ॥
દાે. કિહ પ્રનામ કછુ કહન લય સય ભઇ સ થલ સનેહ।

થિકત બચન લાેચન સજલ પુલક પ લિવત દેહ॥ ૧૫૨॥
તેિહ અવસર રઘુબર ખ પાઈ। કેવટ પારિહ નાવ ચલાઈ॥
રઘુકુલ તલક ચલે અેિહ ભાઁતી। દેખઉઁ ઠાઢ◌़ કુ લસ ધિર છાતી॥
મઆપન િક મ કહા કલેસ।ૂ જઅત િફરેઉઁ લેઇ રામ સઁદેસૂ॥
અસ કિહ સ ચવ બચન રિહ ગયઊ। હાિન ગલાિન સાેચ બસ ભયઊ॥
સતુ બચન સનુતિહ નરનાહૂ। પરેઉ ધરિન ઉર દા ન દાહૂ॥
તલફત બષમ માેહ મન માપા। મા મનહઁુ મીન કહઁુ બ્યાપા॥
કિર બલાપ સબ રાવેિહ રાની। મહા બપ ત િક મ ઇ બખાની॥
સિુન બલાપ દુખહૂ દુખુ લાગા। ધીરજહૂ કર ધીરજુ ભાગા॥
દાે. ભયઉ કાેલાહલુ અવધ અ ત સિુન પ રાઉર સાે ।

બપુલ બહગ બન પરેઉ િન સ માનહઁુ કુ લસ કઠાે ॥ ૧૫૩॥
પ્રાન કંઠગત ભયઉ ભુઆલ।ૂ મિન બહીન જનુ બ્યાકુલ બ્યાલૂ॥
ઇદ્ર ં સકલ બકલ ભઇઁ ભાર । જનુ સર સર સજ બનુ બનુ બાર ॥
કાૈસલ્યાઁ પુ દ ખ મલાના। ર બકુલ ર બ અઁથયઉ જયઁ ના।
ઉર ધિર ધીર રામ મહતાર । બાેલી બચન સમય અનુસાર ॥
નાથ સમુ ઝ મન કિરઅ બચા । રામ બયાેગ પયાેિધ અપા ॥
કરનધાર તુ હ અવધ જહાજૂ। ચઢ◌़◌ેઉ સકલ પ્રય પ થક સમાજૂ॥
ધીરજુ ધિરઅ ત પાઇઅ પા । નાિહ ત બૂડ◌़િ◌િહ સબુ પિરવા ॥

જયઁ ધિરઅ બનય િપય માેર । રામુ લખનુ સય મલિહ બહાેર ॥
દાે. - પ્રયા બચન દુ સનુત પુ ચતયઉ આઁ ખ ઉઘાિર।

તલફત મીન મલીન જનુ સીચંત સીતલ બાિર॥ ૧૫૪॥
ધિર ધીરજુ ઉઠ બૈઠ ભુઆલૂ। કહુ સમંુત્ર કહઁ રામ કૃપાલૂ॥
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કહાઁ લખનુ કહઁ રામુ સનેહી। કહઁ પ્રય પતુ્રબધૂ બૈદેહી॥
બલપત રાઉ બકલ બહુ ભાઁતી। ભઇ જુગ સિરસ સરા ત ન રાતી॥
તાપસ અંધ સાપ સિુધ આઈ। કાૈસલ્યિહ સબ કથા સનુાઈ॥
ભયઉ બકલ બરનત ઇ તહાસા। રામ રિહત િધગ વનઆસા॥
સાે તનુ રા ખ કરબ મ કાહા। જિહ ન પ્રેમ પનુ માેર િનબાહા॥
હા રઘનંુદન પ્રાન િપર ત।ે તુ હ બનુ જઅત બહુત િદન બીતે॥
હા નક લખન હા રઘુબર। હા િપતુ િહત ચત ચાતક જલધર।
દાે. રામ રામ કિહ રામ કિહ રામ રામ કિહ રામ।

તનુ પિરહિર રઘુબર બરહઁ રાઉ ગયઉ સરુધામ॥ ૧૫૫॥
જઅન મરન ફલુ દસરથ પાવા। અંડ અનેક અમલ જસુ છાવા॥
જઅત રામ બધુ બદનુ િનહારા। રામ બરહ કિર મરનુ સઁવારા॥
સાેક બકલ સબ રાવેિહ રાની। પુ સીલ બલુ તજુે બખાની॥
કરિહ બલાપ અનેક પ્રકારા। પરહી ં ભૂ મતલ બારિહ બારા॥
બલપિહ બકલ દાસ અ દાસી। ઘર ઘર દનુ કરિહ પુરબાસી॥
અઁથયઉઆજુ ભાનુકુલ ભાન।ૂ ધરમ અવિધ ગનુ પ િનધાનૂ॥
ગાર ં સકલ કૈકઇિહ દેહી।ં નયન બહીન ક હ જગ જેહી ં॥
અેિહ બિધ બલપત રૈિન બહાની।આઅે સકલ મહામુિન ગ્યાની॥
દાે. તબ બ સષ્ઠ મુિન સમય સમ કિહ અનેક ઇ તહાસ।

સાેક નવેારેઉ સબિહ કર િનજ બગ્યાન પ્રકાસ॥ ૧૫૬॥
તેલ નાઁવ ભિર પ તનુ રાખા। દૂત બાેલાઇ બહુિર અસ ભાષા॥
ધાવહુ બે ગ ભરત પિહ હૂ। પ સિુધ કતહઁુ કહહુ જિન કાહૂ॥
અેતનેઇ કહેહુ ભરત સન ઈ। ગુર બાેલાઈ પઠયઉ દાેઉ ભાઈ॥
સિુન મુિન આયસુ ધાવન ધાઅે। ચલે બેગ બર બા જ લ અે॥
અનરથુ અવધ અરંભેઉ જબ ત। કુસગનુ હાેિહ ભરત કહઁુ તબ ત॥
દેખિહ રા ત ભયાનક સપના। ગ કરિહ કટુ કાેિટ કલપના॥
બપ્ર જેવાઁઇ દેિહ િદન દાના। સવ અ ભષેક કરિહ બિધ નાના॥
માગિહ હૃદયઁ મહેસ મનાઈ। કુસલ માતુ િપતુ પિરજન ભાઈ॥
દાે. અેિહ બિધ સાેચત ભરત મન ધાવન પહઁુચે આઇ।

ગુર અનુસાસન શ્રવન સિુન ચલે ગનેસુ મનાઇ॥ ૧૫૭॥
ચલે સમીર બેગ હય હાઁકે। નાઘત સિરત સલૈ બન બાઁકે॥
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હૃદયઁ સાેચુ બડ◌़ કછુ ન સાેહાઈ। અસ નિહ જયઁ ઉઁ ઉડ◌़◌ાઈ॥
અેક િનમષે બરસ સમ ઈ। અેિહ બિધ ભરત નગર િનઅરાઈ॥
અસગનુ હાેિહ નગર પૈઠારા। રટિહ કુભાઁ ત કુખેત કરારા॥
ખર સઆર બાેલિહ પ્ર તકૂલા। સિુન સિુન હાેઇ ભરત મન સલૂા॥
શ્રીહત સર સિરતા બન બાગા। નગ બસે ષ ભયાવનુ લાગા॥
ખગ ગ હય ગય િહ ન ેઅે। રામ બયાેગ કુરાેગ બગાેઅે॥
નગર નાિર નર િનપટ દુખાર । મનહઁુ સબ હ સબ સપં ત હાર ॥
દાે. પુરજન મ લિહ ન કહિહ કછુ ગવઁિહ ેહારિહ િહ।

ભરત કુસલ પૂઁ છ ન સકિહ ભય બષાદ મન માિહ॥ ૧૫૮॥
હાટ બાટ નિહ ઇ િનહાર । જનુ પુર દહઁ િદ સ લા ગ દવાર ॥
આવત સતુ સિુન કૈકયનંિદિન। હરષી ર બકુલ જલ હ ચિંદિન॥
સ જઆરતી મુિદત ઉિઠ ધાઈ। દ્વારેિહ ભિટ ભવન લેઇ આઈ॥
ભરત દુ ખત પિરવા િનહારા। માનહઁુ તુિહન બનજ બનુ મારા॥
કૈકેઈ હર ષત અેિહ ભાઁ ત। મનહઁુ મુિદત દવ લાઇ િકરાતી॥
સતુિહ સસાેચ દે ખ મનુ માર। પૂઁછ ત નૈહર કુસલ હમાર॥
સકલ કુસલ કિહ ભરત સનુાઈ। પૂઁછ િનજ કુલ કુસલ ભલાઈ॥
કહુ કહઁ તાત કહાઁ સબ માતા। કહઁ સય રામ લખન પ્રય ભ્રાતા॥
દાે. સિુન સતુ બચન સનેહમય કપટ નીર ભિર નનૈ।

ભરત શ્રવન મન સલૂ સમ પાિપિન બાેલી બૈન॥ ૧૫૯॥
તાત બાત મ સકલ સઁવાર । ભૈ મંથરા સહાય બચાર ॥
કછુક કાજ બિધ બીચ બગારેઉ। ભપૂ ત સરુપ ત પુર પગુ ધારેઉ॥
સનુત ભરતુ ભઅે બબસ બષાદા। જનુ સહમેઉ કિર કેહિર નાદા॥
તાત તાત હા તાત પુકાર । પરે ભૂ મતલ બ્યાકુલ ભાર ॥
ચલત ન દેખન પાયઉઁ તાેહી। તાત ન રામિહ સાપેહુ માેહી॥
બહુિર ધીર ધિર ઉઠે સઁભાર । કહુ િપતુ મરન હેતુ મહતાર ॥
સિુન સતુ બચન કહ ત કૈકેઈ। મરમુ પાઁ છ જનુ માહુર દેઈ॥
આિદહુ ત સબઆપિન કરની। કુિટલ કઠાેર મુિદત મન બરની॥
દાે. ભરતિહ બસરેઉ િપતુ મરન સનુત રામ બન ગાનૈ।ુ

હેતુ અપનપઉ િન જયઁ થિકત રહે ધિર માનૈુ॥ ૧૬૦॥
બકલ બલાેિક સતુિહ સમુઝાવ ત। મનહઁુ જરે પર લાનેુ લગાવ ત॥
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તાત રાઉ નિહ સાેચે ેગૂ। બઢ◌़ઇ સકૃુત જસુ ક હેઉ ભાેગૂ॥
વત સકલ જનમ ફલ પાઅે। અંત અમરપ ત સદન સધાઅે॥

અસ અનુમાિન સાેચ પિરહરહૂ। સિહત સમાજ રાજ પુર કરહૂ॥
સિુન સિુઠ સહમેઉ રાજકુમા । પાક છત જનુ લાગ અઁગા ॥
ધીરજ ધિર ભિર લેિહ ઉસાસા। પાપિન સબિહ ભાઁ ત કુલ નાસા॥

પૈ કુ ચ રહી અ ત તાેહી। જનમત કાહે ન મારે માેહી॥
પેડ◌़ કાિટ ત પાલઉ સીચંા। મીન જઅન િન ત બાિર ઉલીચા॥
દાે. હંસબંસુ દસરથુ જનકુ રામ લખન સે ભાઇ।

જનની તૂઁ જનની ભઈ બિધ સન કછુ ન બસાઇ॥ ૧૬૧॥
જબ ત કુમ ત કુમત જયઁ ઠયઊ। ખંડ ખંડ હાેઇ હ્ર દઉ ન ગયઊ॥
બર માગત મન ભઇ નિહ પીરા। ગિર ન હ મુહઁ પરેઉ ન ક રા॥
ભપઁૂ પ્રતીત તાેિર િક મ ક હી। મરન કાલ બિધ મ ત હિર લી હી॥
બિધહઁુ ન નાિર હૃદય ગ ત ની। સકલ કપટ અઘ અવગનુ ખાની॥
સરલ સસુીલ ધરમ રત રાઊ। સાે િક મ નૈ તીય સભુાઊ॥
અસ કાે વ જંતુ જગ માહી।ં જેિહ રઘનુાથ પ્રાન પ્રય નાહી ં॥
ભે અ ત અિહત રામુ તેઉ તાેહી। કાે તૂ અહ સ સત્ય કહુ માેહી॥
ે હ સ સાે હ સ મુહઁ મ સ લાઈ। આઁ ખઆેટ ઉિઠ બૈઠિહ ઈ॥

દાે. રામ બરાેધી હૃદય ત પ્રગટ ક હ બિધ માેિહ।
માે સમાન કાે પાતક બાિદ કહઉઁ કછુ તાેિહ॥ ૧૬૨॥

સિુન સત્રુઘનુ માતુ કુિટલાઈ। જરિહ ગાત િરસ કછુ ન બસાઈ॥
તેિહ અવસર કુબર તહઁ આઈ। બસન બભષૂન બ બધ બનાઈ॥
લ ખ િરસ ભરેઉ લખન લઘુ ભાઈ। બરત અનલ ઘ્ તઆહુ ત પાઈ॥
હુમ ગ લાત તિક કૂબર મારા। પિર મુહ ભર મિહ કરત પુકારા॥
કૂબર ટૂટેઉ ફૂટ કપા । દ લત દસન મખુ િધર પ્રચા ॥
આહ દઇઅ મ કાહ નસાવા। કરત નીક ફલુ અનઇસ પાવા॥
સિુન િરપુહન લ ખ નખ સખ ખાેટ । લગે ઘસીટન ધિર ધિર ઝાટ ॥
ભરત દયાિનિધ દ હ છડ◌़◌ાઈ। કાૈસલ્યા પિહ ગે દાેઉ ભાઈ॥
દાે. મ લન બસન બબરન બકલ કૃસ સર ર દુખ ભાર।

કનક કલપ બર બે લ બન માનહઁુ હની તુસાર॥ ૧૬૩॥
ભરતિહ દે ખ માતુ ઉિઠ ધાઈ। મુ છત અવિન પર ઝઇઁ આઈ॥
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દેખત ભરતુ બકલ ભઅે ભાર । પરે ચરન તન દસા બસાર ॥
માતુ તાત કહઁ દેિહ દેખાઈ। કહઁ સય રામુ લખનુ દાેઉ ભાઈ॥
કૈકઇ કત જનમી જગ માઝા। જન મ ત ભઇ કાહે ન બાઁઝા॥
કુલ કલંકુ જેિહ જનમેઉ માેહી। અપજસ ભાજન પ્રયજન દ્રાેહી॥
કાે તભવુન માેિહ સિરસ અભાગી। ગ ત અ સ તાેિર માતુ જેિહ લાગી॥
િપતુ સરુપુર બન રઘુબર કેતૂ। મ કેવલ સબ અનરથ હેતુ॥
િધગ માેિહ ભયઉઁ બેનુ બનઆગી। દુસહ દાહ દુખ દૂષન ભાગી॥
દાે. માતુ ભરત કે બચન દુ સિુન સિુન ઉઠ સઁભાિર॥

લઅે ઉઠાઇ લગાઇ ઉર લાેચન માેચ ત બાિર॥ ૧૬૪॥
સરલ સભુાય માયઁ િહયઁ લાઅે। અ ત િહત મનહઁુ રામ િફિર આઅે॥
ભટેઉ બહુિર લખન લઘુ ભાઈ। સાેકુ સનેહુ ન હૃદયઁ સમાઈ॥
દે ખ સભુાઉ કહત સબુ કાેઈ। રામ માતુ અસ કાહે ન હાેઈ॥
માતાઁ ભરતુ ગાેદ બૈઠારે। આઁસુ પા છ દુ બચન ઉચારે॥
અજહઁુ બચ્છ બ લ ધીરજ ધરહૂ। કુસમઉ સમુ ઝ સાેક પિરહરહૂ॥
જિન માનહુ િહયઁ હાિન ગલાની। કાલ કરમ ગ ત અઘિટત િન॥
કાહુિહ દાેસુ દેહુ જિન તાતા। ભા માેિહ સબ બિધ બામ બધાતા॥
ે અેતેહઁુ દુખ માેિહ જઆવા। અજહઁુ કાે નઇ કા તેિહ ભાવા॥

દાે. િપતુ આયસ ભષૂન બસન તાત તજે રઘુબીર।
બસમઉ હરષુ ન હૃદયઁ કછુ પિહરે બલકલ ચીર। ૧૬૫॥

મખુ પ્રસન્ન મન રંગ ન રાષેૂ। સબ કર સબ બિધ કિર પિરતાષેૂ॥
ચલે બિપન સિુન સય સઁગ લાગી। રહઇ ન રામ ચરન અનુરાગી॥
સનુતિહ લખનુ ચલે ઉિઠ સાથા। રહિહ ન જતન િકઅે રઘનુાથા॥
તબ રઘપુ ત સબહી સ નાઈ। ચલે સગં સય અ લઘુ ભાઈ॥
રામુ લખનુ સય બનિહ સધાઅે। ગઇઉઁ ન સગં ન પ્રાન પઠાઅે॥
યહુ સબુ ભા ઇ હ આઁ ખ હઆગ। તઉ ન ત તનુ વ અભાગ॥
માેિહ ન લાજ િનજ નેહુ િનહાર । રામ સિરસ સતુ મ મહતાર ॥
જઅૈ મરૈ ભલ ભપૂ ત ના। માેર હૃદય સત કુ લસ સમાના॥
દાે. કાૈસલ્યા કે બચન સિુન ભરત સિહત રિનવાસ।

બ્યાકુલ બલપત રાજગ્ હ માનહઁુ સાેક નવેાસુ॥ ૧૬૬॥
બલપિહ બકલ ભરત દાેઉ ભાઈ। કાૈસલ્યાઁ લઅે હૃદયઁ લગાઈ॥
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ભાઁ ત અનેક ભરતુ સમુઝાઅે। કિહ બબેકમય બચન સનુાઅે॥
ભરતહઁુ માતુ સકલ સમુઝાઈં। કિહ પુરાન શ્રુ ત કથા સહુાઈં॥
છલ બહીન સુ ચ સરલ સબુાની। બાેલે ભરત ેિર જુગ પાની॥
જે અઘ માતુ િપતા સતુ માર। ગાઇ ગાેઠ મિહસરુ પુર ર॥
જે અઘ તય બાલક બધ ક હ। મીત મહીપ ત માહુર દ હ॥
જે પાતક ઉપપાતક અહહી।ં કરમ બચન મન ભવ ક બ કહહી ં॥
તે પાતક માેિહ હાેહઁુ બધાતા। યહુ હાેઇ માેર મત માતા॥
દાે. જે પિરહિર હિર હર ચરન ભજિહ ભૂતગન ઘાેર।

તેિહ કઇ ગ ત માેિહ દેઉ બિધ જનની મત માેર॥ ૧૬૭॥
બેચિહ બેદુ ધરમુ દુિહ લેહી।ં િપસનુ પરાય પાપ કિહ દેહી ં॥
કપટ કુિટલ કલહ પ્રય ક્રાેધી। બેદ બદૂષક બ વ બરાેધી॥
લાેભી લપંટ લાેલપુચારા। જે તાકિહ પરધનુ પરદારા॥
પાવા મ ત હ કે ગ ત ઘાેરા। જનની યહુ સમંત માેરા॥
જે નિહ સાધુસગં અનુરાગે। પરમારથ પથ બમખુ અભાગે॥
જે ન ભજિહ હિર નરતનુ પાઈ। જ હિહ ન હિર હર સજુસુ સાેહાઈ॥
ત જ શ્રુ તપંથુ બામ પથ ચલહી।ં બંચક બર ચ બેષ જગુ છલહી ં॥
ત હ કૈ ગ ત માેિહ સકંર દેઊ। જનની યહુ ના ભેઊ॥
દાે. માતુ ભરત કે બચન સિુન સાઁચે સરલ સભુાયઁ।

કહ ત રામ પ્રય તાત તુ હ સદા બચન મન કાયઁ॥ ૧૬૮॥
રામ પ્રાનહુ ત પ્રાન તુ હારે। તુ હ રઘપુ તિહ પ્રાનહુ ત યારે॥
બધુ બષ ચવૈ સ્ત્રવૈ િહમુ આગી। હાેઇ બાિરચર બાિર બરાગી॥
ભઅ ગ્યાનુ બ મટૈ ન માેહૂ। તુ હ રામિહ પ્ર તકૂલ ન હાેહૂ॥
મત તુ હાર યહુ ે જગ કહહી।ં સાે સપનેહઁુ સખુ સગુ ત ન લહહી ં॥
અસ કિહ માતુ ભરતુ િહયઁ લાઅે। થન પય સ્ત્રવિહ નયન જલ છાઅે॥
કરત બલાપ બહુત યિહ ભાઁતી। બૈઠેિહ બી ત ગઇ સબ રાતી॥
બામદેઉ બ સષ્ઠ તબઆઅે। સ ચવ મહાજન સકલ બાેલાઅે॥
મુિન બહુ ભાઁ ત ભરત ઉપદેસ।ે કિહ પરમારથ બચન સદેુસે॥
દાે. તાત હૃદયઁ ધીરજુ ધરહુ કરહુ ે અવસરઆજુ।

ઉઠે ભરત ગુર બચન સિુન કરન કહેઉ સબુ સાજુ॥ ૧૬૯॥
પતનુ બેદ બિદત અ હવાવા। પરમ બ ચત્ર બમાનુ બનાવા॥
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ગિહ પદ ભરત માતુ સબ રાખી। રહી ં રાિન દરસન અ ભલાષી॥
ચદંન અગર ભાર બહુ આઅે। અ મત અનેક સગંુધ સહુાઅે॥
સરજુ તીર ર ચ ચતા બનાઈ। જનુ સરુપુર સાપેાન સહુાઈ॥
અેિહ બિધ દાહ િક્રયા સબ ક હી। બિધવત હાઇ તલાજું લ દ હી॥
સાેિધ સુ ત સબ બેદ પુરાના। ક હ ભરત દસગાત બધાના॥
જહઁ જસ મુિનબરઆયસુ દ હા। તહઁ તસ સહસ ભાઁ ત સબુ ક હા॥
ભઅે બસદુ્ધ િદઅે સબ દાના। ધનેુ બા જ ગજ બાહન નાના॥
દાે. સઘાસન ભષૂન બસન અન્ન ધરિન ધન ધામ।

િદઅે ભરત લિહ ભૂ મસરુ ભે પિરપૂરન કામ॥ ૧૭૦॥
િપતુ િહત ભરત ક હ જ સ કરની। સાે મખુ લાખ ઇ નિહ બરની॥
સિુદનુ સાેિધ મુિનબર તબઆઅે। સ ચવ મહાજન સકલ બાેલાઅે॥
બૈઠે રાજસભાઁ સબ ઈ। પઠઅે બાે લ ભરત દાેઉ ભાઈ॥
ભરતુ બ સષ્ઠ િનકટ બૈઠારે। ની ત ધરમમય બચન ઉચારે॥
પ્રથમ કથા સબ મુિનબર બરની। કૈકઇ કુિટલ ક હ જ સ કરની॥
ભપૂ ધરમબ્રતુ સત્ય સરાહા। જેિહ તનુ પિરહિર પ્રેમુ િનબાહા॥
કહત રામ ગનુ સીલ સભુાઊ। સજલ નયન પુલકેઉ મુિનરાઊ॥
બહુિર લખન સય પ્રી ત બખાની। સાેક સનેહ મગન મુિન ગ્યાની॥
દાે. સનુહુ ભરત ભાવી પ્રબલ બલ ખ કહેઉ મુિનનાથ।

હાિન લાભુ વન મરનુ જસુ અપજસુ બિધ હાથ॥ ૧૭૧॥
અસ બચાિર કેિહ દેઇઅ દાેસ।ૂ બ્યરથ કાિહ પર ક જઅ રાેસૂ॥
તાત બચા કેિહ કરહુ મન માહી।ં સાેચ ેગુ દસરથુ પુ નાહી ં॥
સાે ચઅ બપ્ર ે બેદ બહીના। ત જ િનજ ધરમુ બષય લયલીના॥
સાે ચઅ પ ત ે ની ત ન ના। જેિહ ન પ્ર પ્રય પ્રાન સમાના॥
સાે ચઅ બયસુ કૃપન ધનવાનૂ। ે ન અ ત થ સવ ભગ ત સુ નૂ॥
સાે ચઅ સદુૂ્ર બપ્ર અવમાની। મખુર માન પ્રય ગ્યાન ગુમાની॥
સાે ચઅ પુિન પ ત બંચક નાર । કુિટલ કલહ પ્રય ઇચ્છાચાર ॥
સાે ચઅ બટુ િનજ બ્રતુ પિરહરઈ। ે નિહ ગુર આયસુ અનુસરઈ॥
દાે. સાે ચઅ ગ્ હી ે માેહ બસ કરઇ કરમ પથ ત્યાગ।

સાે ચઅ જ ત પં્રપચ રત બગત બબેક બરાગ॥ ૧૭૨॥
બૈખાનસ સાેઇ સાેચૈ ેગુ। તપુ બહાઇ જેિહ ભાવઇ ભાેગૂ॥
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સાે ચઅ િપસનુ અકારન ક્રાેધી। જનિન જનક ગુર બંધુ બરાેધી॥
સબ બિધ સાે ચઅ પર અપકાર । િનજ તનુ પાષેક િનરદય ભાર ॥
સાેચનીય સબિહ બિધ સાેઈ। ે ન છાડ◌़િ◌ છલુ હિર જન હાેઈ॥
સાેચનીય નિહ કાેસલરાઊ। ભવુન ચાિરદસ પ્રગટ પ્રભાઊ॥
ભયઉ ન અહઇ ન અબ હાેિનહારા। ભપૂ ભરત જસ િપતા તુ હારા॥
બિધ હિર હ સરુપ ત િદ સનાથા। બરનિહ સબ દસરથ ગનુ ગાથા॥
દાે. કહહુ તાત કેિહ ભાઁ ત કાેઉ કિરિહ બડ◌़◌ાઈ તાસ।ુ

રામ લખન તુ હ સત્રુહન સિરસ સઅુન સુ ચ સુ॥ ૧૭૩॥
સબ પ્રકાર ભપૂ ત બડ◌़ભાગી। બાિદ બષાદુ કિરઅ તેિહ લાગી॥
યહુ સિુન સમુ ઝ સાેચુ પિરહરહૂ। સર ધિર રાજ ર યસુ કરહૂ॥
રાઁય રાજપદુ તુ હ કહઁુ દ હા। િપતા બચનુ ફુર ચાિહઅ ક હા॥
તજે રામુ જેિહ બચનિહ લાગી। તનુ પિરહરેઉ રામ બરહાગી॥
પિહ બચન પ્રય નિહ પ્રય પ્રાના। કરહુ તાત િપતુ બચન પ્રવાના॥
કરહુ સીસ ધિર ભપૂ ર ઈ। હઇ તુ હ કહઁ સબ ભાઁ ત ભલાઈ॥
પરસરુામ િપતુ અગ્યા રાખી। માર માતુ લાેક સબ સાખી॥
તનય જ તિહ ૈબનુ દયઊ। િપતુ અગ્યાઁ અઘ અજસુ ન ભયઊ॥
દાે. અનુ ચત ઉ ચત બચા ત જ જે પાલિહ િપતુ બૈન।

તે ભાજન સખુ સજુસ કે બસિહ અમરપ ત અૈન॥ ૧૭૪॥
અવ સ નરેસ બચન ફુર કરહૂ। પાલહુ પ્ર સાેકુ પિરહરહૂ॥
સરુપુર પ પાઇિહ પિરતાષેૂ। તુ હ કહઁુ સકૃુત સજુસુ નિહ દાષેૂ॥
બેદ બિદત સમંત સબહી કા। જેિહ િપતુ દેઇ સાે પાવઇ ટ કા॥
કરહુ રાજુ પિરહરહુ ગલાની। માનહુ માેર બચન િહત ની॥
સિુન સખુુ લહબ રામ બૈદેહી।ં અનુ ચત કહબ ન પંિડત કેહી ં॥
કાૈસલ્યાિદ સકલ મહતાર ।ં તેઉ પ્ર સખુ હાેિહ સખુાર ં॥
પરમ તુ હાર રામ કર િનિહ। સાે સબ બિધ તુ હ સન ભલ માિનિહ॥
સાપેહુ રાજુ રામ કૈ આઅ। સવેા કરેહુ સનેહ સહુાઅ॥
દાે. ક જઅ ગુર આયસુ અવ સ કહિહ સ ચવ કર ેિર।

રઘપુ ત આઅ ઉ ચત જસ તસ તબ કરબ બહાેિર॥ ૧૭૫॥
કાૈસલ્યા ધિર ધીરજુ કહઈ। પૂત પ ય ગુર આયસુ અહઈ॥
સાે આદિરઅ કિરઅ િહત માની। ત જઅ બષાદુ કાલ ગ ત ની॥
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બન રઘપુ ત સરુપ ત નરનાહૂ। તુ હ અેિહ ભાઁ ત તાત કદરાહૂ॥
પિરજન પ્ર સ ચવ સબ અંબા। તુ હહી સતુ સબ કહઁ અવલંબા॥
લ ખ બિધ બામ કાલુ કિઠનાઈ। ધીરજુ ધરહુ માતુ બ લ ઈ॥
સર ધિર ગુર આયસુ અનુસરહૂ। પ્ર પા લ પિરજન દુખુ હરહૂ॥
ગુર કે બચન સ ચવ અ ભનંદનુ। સનુે ભરત િહય િહત જનુ ચદંનુ॥
સનુી બહાેિર માતુ દુ બાની। સીલ સનેહ સરલ રસ સાની॥
છં. સાની સરલ રસ માતુ બાની સિુન ભરત બ્યાકુલ ભઅે।

લાેચન સરાે હ સ્ત્રવત સીચંત બરહ ઉર અંકુર નઅે॥
સાે દસા દેખત સમય તેિહ બસર સબિહ સિુધ દેહ ક ।
તુલસી સરાહત સકલ સાદર સીવઁ સહજ સનેહ ક ॥

સાે. ભરતુ કમલ કર ેિર ધીર ધુરંધર ધીર ધિર।
બચન અ મઅઁ જનુ બાેિર દેત ઉ ચત ઉત્તર સબિહ॥ ૧૭૬॥

માસપારાયણ, અઠારહવાઁ િવશ્રામ
માેિહ ઉપદેસુ દ હ ગુર નીકા। પ્ર સ ચવ સમંત સબહી કા॥
માતુ ઉ ચત ધિર આયસુ દ હા। અવ સ સીસ ધિર ચાહઉઁ ક હા॥
ગુર િપતુ માતુ વા મ િહત બાની। સિુન મન મુિદત કિરઅ ભ લ ની॥
ઉ ચત િક અનુ ચત િકઅ બચા । ધરમુ ઇ સર પાતક ભા ॥
તુ હ તાૈ દેહુ સરલ સખ સાેઈ। ે આચરત માેર ભલ હાેઈ॥
જદ્યિપ યહ સમુઝત હઉઁ નીક। તદિપ હાેત પિરતાષેુ ન ક॥
અબ તુ હ બનય માેિર સિુન લેહૂ। માેિહ અનુહરત સખાવનુ દેહૂ॥
ઊત દેઉઁ છમબ અપરાધ।ૂ દુ ખત દાષે ગનુ ગનિહ ન સાધૂ॥
દાે. િપતુ સરુપુર સય રામુ બન કરન કહહુ માેિહ રાજુ।

અેિહ ત નહુ માેર િહત કૈ આપન બડ◌़ કાજુ॥ ૧૭૭॥
િહત હમાર સયપ ત સવેકાઈ। સાે હિર લી હ માતુ કુિટલાઈ॥
મ અનુમાિન દ ખ મન માહી।ંઆન ઉપાયઁ માેર િહત નાહી ં॥
સાેક સમાજુ રાજુ કેિહ લખે। લખન રામ સય બનુ પદ દેખ॥
બાિદ બસન બનુ ભષૂન ભા । બાિદ બર ત બનુ બ્રહ્મ બચા ॥
સ જ સર ર બાિદ બહુ ભાેગા। બનુ હિરભગ ત યઁ જપ ેગા॥
યઁ વ બનુ દેહ સહુાઈ। બાિદ માેર સબુ બનુ રઘુરાઈ॥
ઉઁ રામ પિહ આયસુ દેહૂ। અેકિહ આઁક માેર િહત અેહૂ॥
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માેિહ પ કિર ભલઆપન ચહહૂ। સાેઉ સનેહ જડ◌़તા બસ કહહૂ॥
દાે. કૈકેઈ સઅુ કુિટલમ ત રામ બમખુ ગતલાજ।

તુ હ ચાહત સખુુ માેહબસ માેિહ સે અધમ ક રાજ॥ ૧૭૮॥
કહઉઁ સાઁચુ સબ સિુન પ તઆહૂ। ચાિહઅ ધરમસીલ નરનાહૂ॥
માેિહ રાજુ હિઠ દેઇહહુ જબહી।ં રસા રસાતલ ઇિહ તબહી ં॥
માેિહ સમાન કાે પાપ િનવાસ।ૂ જેિહ લ ગ સીય રામ બનબાસૂ॥
રાયઁ રામ કહઁુ કાનનુ દ હા। બછુરત ગમનુ અમરપુર ક હા॥
મ સઠુ સબ અનરથ કર હેતૂ। બૈઠ બાત સબ સનુઉઁ સચેતૂ॥
બનુ રઘુબીર બલાેિક અબાસ।ૂ રહે પ્રાન સિહ જગ ઉપહાસૂ॥
રામ પનુીત બષય રસ ખ।ે લાેલપુ ભૂ મ ભાેગ કે ભખૂે॥
કહઁ લ ગ કહા હૃદય કિઠનાઈ। િનદિર કુ લસુ જેિહ લહી બડ◌़◌ાઈ॥
દાે. કારન ત કારજુ કિઠન હાેઇ દાેસુ નિહ માેર।

કુ લસ અ સ્થ ત ઉપલ ત લાેહ કરાલ કઠાેર॥ ૧૭૯॥
કૈકેઈ ભવ તનુ અનુરાગે। પાઁવર પ્રાન અઘાઇ અભાગે॥

પ્રય બરહઁ પ્રાન પ્રય લાગે। દેખબ સનુબ બહુત અબઆગે॥
લખન રામ સય કહઁુ બનુ દ હા। પઠઇ અમરપુર પ ત િહત ક હા॥
લી હ બધવપન અપજસુ આપ।ૂ દ હેઉ પ્રજિહ સાેકુ સતંાપૂ॥
માેિહ દ હ સખુુ સજુસુ સરુાજૂ। ક હ કૈકેઈં સબ કર કાજૂ॥
અેિહ ત માેર કાહ અબ નીકા। તેિહ પર દેન કહહુ તુ હ ટ કા॥
કૈકઈ જઠર જન મ જગ માહી।ં યહ માેિહ કહઁ કછુ અનુ ચત નાહી ં॥
માેિર બાત સબ બિધિહ બનાઈ। પ્ર પાઁચ કત કરહુ સહાઈ॥
દાે. ગ્રહ ગ્રહીત પુિન બાત બસ તેિહ પુિન બીછ માર।

તેિહ િપઆઇઅ બા ની કહહુ કાહ ઉપચાર॥ ૧૮૦॥
કૈકઇ સઅુન ેગુ જગ ેઈ। ચતુર બરં ચ દ હ માેિહ સાેઈ॥
દસરથ તનય રામ લઘુ ભાઈ। દ હ માેિહ બિધ બાિદ બડ◌़◌ાઈ॥
તુ હ સબ કહહુ કઢ◌़◌ાવન ટ કા। રાય ર યસુ સબ કહઁ નીકા॥
ઉત દેઉઁ કેિહ બિધ કેિહ કેહી। કહહુ સખુને જથા ચ જેહી॥
માેિહ કુમાતુ સમેત બહાઈ। કહહુ કિહિહ કે ક હ ભલાઈ॥
માે બનુ કાે સચરાચર માહી।ં જેિહ સય રામુ પ્રાન પ્રય નાહી ં॥
પરમ હાિન સબ કહઁ બડ◌़ લાહૂ। અિદનુ માેર નિહ દૂષન કાહૂ॥
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સસંય સીલ પ્રેમ બસ અહહૂ। સબુઇ ઉ ચત સબ ે કછુ કહહૂ॥
દાે. રામ માતુ સિુઠ સરલ ચત માે પર પ્રેમુ બસે ષ।

કહઇ સભુાય સનેહ બસ માેિર દ નતા દે ખ॥ ૧૮૧।
ગુર બબેક સાગર જગુ ના। જ હિહ બ વ કર બદર સમાના॥
માે કહઁ તલક સાજ સજ સાેઊ। ભઅ બિધ બમખુ બમખુ સબુ કાેઊ॥
પિરહિર રામુ સીય જગ માહી।ં કાેઉ ન કિહિહ માેર મત નાહી ં॥
સાે મ સનુબ સહબ સખુુ માની। અંતહઁુ ક ચ તહાઁ જહઁ પાની॥
ડ ન માેિહ જગ કિહિહ િક પાેચ।ૂ પરલાેકહુ કર નાિહન સાેચૂ॥
અેકઇ ઉર બસ દુસહ દવાર । માેિહ લ ગ ભે સય રામુ દુખાર ॥
વન લાહુ લખન ભલ પાવા। સબુ ત જ રામ ચરન મનુ લાવા॥

માેર જનમ રઘુબર બન લાગી। ઝૂઠ કાહ પ છતાઉઁ અભાગી॥
દાે. આપિન દા ન દ નતા કહઉઁ સબિહ સ નાઇ।

દેખ બનુ રઘનુાથ પદ જય કૈ જરિન ન ઇ॥ ૧૮૨॥
આન ઉપાઉ માેિહ નિહ સઝૂા। કાે જય કૈ રઘુબર બનુ બૂઝા॥
અેકિહ આઁક ઇહઇ મન માહી।ં પ્રાતકાલ ચ લહઉઁ પ્રભુ પાહી ં॥
જદ્યિપ મ અનભલ અપરાધી। ભૈ માેિહ કારન સકલ ઉપાધી॥
તદિપ સરન સનમખુ માેિહ દેખી। છ મ સબ કિરહિહ કૃપા બસષેી॥
સીલ સકુચ સિુઠ સરલ સભુાઊ। કૃપા સનેહ સદન રઘુરાઊ॥
અિરહુક અનભલ ક હ ન રામા। મ સસુ સવેક જદ્યિપ બામા॥
તુ હ પૈ પાઁચ માેર ભલ માની।આયસુઆ સષ દેહુ સબુાની॥
જેિહ સિુન બનય માેિહ જનુ ની।આવિહ બહુિર રામુ રજધાની॥
દાે. જદ્યિપ જનમુ કુમાતુ ત મ સઠુ સદા સદાેસ।

આપન િન ન ત્યા ગહિહ માેિહ રઘુબીર ભરાેસ॥ ૧૮૩॥
ભરત બચન સબ કહઁ પ્રય લાગે। રામ સનેહ સધુાઁ જનુ પાગે॥
લાેગ બયાેગ બષમ બષ દાગે। મંત્ર સબીજ સનુત જનુ ગે॥
માતુ સ ચવ ગુર પુર નર નાર । સકલ સનેહઁ બકલ ભઅે ભાર ॥
ભરતિહ કહિહ સરાિહ સરાહી। રામ પ્રેમ મૂર ત તનુ આહી॥
તાત ભરત અસ કાહે ન કહહૂ। પ્રાન સમાન રામ પ્રય અહહૂ॥
ે પાવઁ અપની જડ◌़તાઈ। તુ હિહ સગુાઇ માતુ કુિટલાઈ॥

સાે સઠુ કાેિટક પુ ષ સમેતા। બ સિહ કલપ સત નરક િનકેતા॥
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અિહ અઘ અવગનુ નિહ મિન ગહઈ। હરઇ ગરલ દુખ દાિરદ દહઈ॥
દાે. અવ સ ચ લઅ બન રામુ જહઁ ભરત મંત્રુ ભલ ક હ।

સાેક સધુ બૂડ◌़ત સબિહ તુ હ અવલંબનુ દ હ॥ ૧૮૪॥
ભા સબ ક મન માેદુ ન થાેરા। જનુ ઘન ધુિન સિુન ચાતક માેરા॥
ચલત પ્રાત લ ખ િનરનઉ નીકે। ભરતુ પ્રાન પ્રય ભે સબહી કે॥
મુિનિહ બંિદ ભરતિહ સ નાઈ। ચલે સકલ ઘર બદા કરાઈ॥
ધ ય ભરત વનુ જગ માહી।ં સીલુ સનેહુ સરાહત હી ં॥
કહિહ પરસપર ભા બડ◌़ કાજૂ। સકલ ચલૈ કર સાજિહ સાજૂ॥
જેિહ રાખિહ રહુ ઘર રખવાર । સાે નઇ જનુ ગરદિન માર ॥
કાેઉ કહ રહન કિહઅ નિહ કાહૂ। કાે ન ચહઇ જગ વન લાહૂ॥
દાે. જરઉ સાે સપં ત સદન સખુુ સહુદ માતુ િપતુ ભાઇ।

સનમખુ હાેત ે રામ પદ કરૈ ન સહસ સહાઇ॥ ૧૮૫॥
ઘર ઘર સાજિહ બાહન નાના। હરષુ હૃદયઁ પરભાત પયાના॥
ભરત ઇ ઘર ક હ બચા । નગ બા જ ગજ ભવન ભઁડા ॥
સપં ત સબ રઘપુ ત કૈ આહી। ૈ બનુ જતન ચલા ત જ તાહી॥
તાૈ પિરનામ ન માેિર ભલાઈ। પાપ સરાેમિન સાઇઁ દાેહાઈ॥
કરઇ વા મ િહત સવેકુ સાેઈ। દૂષન કાેિટ દેઇ િકન કાેઈ॥
અસ બચાિર સુ ચ સવેક બાેલે। જે સપનેહઁુ િનજ ધરમ ન ડાેલે॥
કિહ સબુ મરમુ ધરમુ ભલ ભાષા। ે જેિહ લાયક સાે તેિહ રાખા॥
કિર સબુ જતનુ રા ખ રખવારે। રામ માતુ પિહ ભરતુ સધારે॥
દાે. આરત જનની િન સબ ભરત સનેહ સુ ન।

કહેઉ બનાવન પાલક ં સજન સખુાસન ન॥ ૧૮૬॥
ચક્ક ચ ક્ક જ મ પુર નર નાર । ચહત પ્રાત ઉર આરત ભાર ॥
ગત સબ િન સ ભયઉ બહાના। ભરત બાેલાઅે સ ચવ સુ ના॥

કહેઉ લેહુ સબુ તલક સમાજૂ। બનિહ દેબ મુિન રામિહ રાજૂ॥
બે ગ ચલહુ સિુન સ ચવ ેહારે। તુરત તુરગ રથ નાગ સઁવારે॥
અ ંધતી અ અ ગિન સમાઊ। રથ ચઢ◌़િ◌ ચલે પ્રથમ મુિનરાઊ॥
બપ્ર દં ચઢ◌़િ◌ બાહન નાના। ચલે સકલ તપ તજે િનધાના॥
નગર લાેગ સબ સ જ સ જ ના। ચત્રકૂટ કહઁ ક હ પયાના॥
સ બકા સભુગ ન િહ બખાની। ચઢ◌़િ◌ ચઢ◌़િ◌ ચલત ભઈ સબ રાની॥
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દાે. સાિપ નગર સુ ચ સવેકિન સાદર સકલ ચલાઇ।
સુ મિર રામ સય ચરન તબ ચલે ભરત દાેઉ ભાઇ॥ ૧૮૭॥

રામ દરસ બસ સબ નર નાર । જનુ કિર કિરિન ચલે તિક બાર ॥
બન સય રામુ સમુ ઝ મન માહી।ં સાનજુ ભરત પયાદેિહ હી ં॥
દે ખ સનેહુ લાેગ અનુરાગે। ઉતિર ચલે હય ગય રથ ત્યાગે॥
ઇ સમીપ રા ખ િનજ ડાેલી। રામ માતુ દુ બાની બાેલી॥

તાત ચઢ◌़હુ રથ બ લ મહતાર । હાેઇિહ પ્રય પિરવા દુખાર ॥
તુ હર ચલત ચ લિહ સબુ લાેગૂ। સકલ સાેક કૃસ નિહ મગ ેગૂ॥
સર ધિર બચન ચરન સ નાઈ। રથ ચઢ◌़િ◌ ચલત ભઅે દાેઉ ભાઈ॥
તમસા પ્રથમ િદવસ કિર બાસ।ૂ દૂસર ગાેમ ત તીર િનવાસૂ॥
દાે. પય અહાર ફલ અસન અેક િન સ ભાજેન અેક લાેગ।

કરત રામ િહત નેમ બ્રત પિરહિર ભષૂન ભાેગ॥ ૧૮૮॥
સઈ તીર બ સ ચલે બહાને। ગંબેરપુર સબ િનઅરાને॥
સમાચાર સબ સનુે િનષાદા। હૃદયઁ બચાર કરઇ સ બષાદા॥
કારન કવન ભરતુ બન હી।ં હૈ કછુ કપટ ભાઉ મન માહી ં॥

પૈ જયઁ ન હાે ત કુિટલાઈ। તાૈ કત લી હ સગં કટકાઈ॥
નિહ સાનજુ રામિહ માર । કરઉઁ અકંટક રાજુ સખુાર ॥

ભરત ન રાજની ત ઉર આની। તબ કલંકુ અબ વન હાની॥
સકલ સરુાસરુ જુરિહ જુઝારા। રામિહ સમર ન તિનહારા॥
કા આચરજુ ભરતુ અસ કરહી।ં નિહ બષ બે લ અ મઅ ફલ ફરહી ં॥
દાે. અસ બચાિર ગુહઁ ગ્યા ત સન કહેઉ સજગ સબ હાેહુ।

હથવાઁસહુ બાેરહુ તરિન ક જઅ ઘાટારાેહુ॥ ૧૮૯॥
હાેહુ સઁ ેઇલ રાેકહુ ઘાટા। ઠાટહુ સકલ મરૈ કે ઠાટા॥
સનમખુ લાેહ ભરત સન લેઊઁ। જઅત ન સરુસિર ઉતરન દેઊઁ॥
સમર મરનુ પુિન સરુસિર તીરા। રામ કાજુ છનભંગુ સર રા॥
ભરત ભાઇ પુ મૈ જન નીચૂ। બડ◌़◌ ભાગ અ સ પાઇઅ મીચૂ॥
વા મ કાજ કિરહઉઁ રન રાર । જસ ધવ લહઉઁ ભવુન દસ ચાર ॥
તજઉઁ પ્રાન રઘનુાથ િનહાેર। દુહઁૂ હાથ મુદ માેદક માેર॥
સાધુ સમાજ ન કર લખેા। રામ ભગત મહઁુ સુ ન રેખા॥
યઁ જઅત જગ સાે મિહ ભા । જનની ૈબન બટપ કુઠા ॥
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દાે. બગત બષાદ િનષાદપ ત સબિહ બઢ◌़◌ાઇ ઉછાહુ।
સુ મિર રામ માગેઉ તુરત તરકસ ધનષુ સનાહુ॥ ૧૯૦॥

બેગહુ ભાઇહુ સજહુ સઁ ેઊ। સિુન ર ઇ કદરાઇ ન કાેઊ॥
ભલેિહ નાથ સબ કહિહ સહરષા। અેકિહ અેક બઢ◌़◌ાવઇ કરષા॥
ચલે િનષાદ ેહાિર ેહાર । સરૂ સકલ રન ચઇ રાર ॥
સુ મિર રામ પદ પંકજ પનહી।ં ભાથી ં બાઁિધ ચઢ◌़◌ાઇ હ ધનહી ં॥
અઁગર પિહિર કઁૂડ◌़િ◌ સર ધરહી।ં ફરસા બાઁસ સલે સમ કરહી ં॥
અેક કુસલ અ તઆેડ◌़ન ખાઁડ◌़◌ે। કૂદિહ ગગન મનહઁુ છ ત છાઁડ◌़◌ે॥
િનજ િનજ સાજુ સમાજુ બનાઈ। ગુહ રાઉતિહ ેહારે ઈ॥
દે ખ સભુટ સબ લાયક ન।ે લૈ લૈ નામ સકલ સનમાને॥
દાે. ભાઇહુ લાવહુ ધાખે જિન આજુ કાજ બડ◌़ માેિહ।

સિુન સરાષે બાેલે સભુટ બીર અધીર ન હાેિહ॥ ૧૯૧॥
રામ પ્રતાપ નાથ બલ તાેરે। કરિહ કટકુ બનુ ભટ બનુ ઘાેરે॥
વત પાઉ ન પાછ ધરહી।ં ં ડ મુંડમય મેિદિન કરહી ં॥

દ ખ િનષાદનાથ ભલ ટાેલૂ। કહેઉ બ ઉ જુઝાઊ ઢાેલૂ॥
અેતના કહત છ કં ભઇ બાઁઅે। કહેઉ સગુિનઅ હ ખેત સહુાઅે॥
બૂઢ◌़◌ુ અેકુ કહ સગનુ બચાર । ભરતિહ મ લઅ ન હાેઇિહ રાર ॥
રામિહ ભરતુ મનાવન હી।ં સગનુ કહઇ અસ બગ્રહુ નાહી ં॥
સિુન ગુહ કહઇ નીક કહ બૂઢ◌़◌ા। સહસા કિર પ છતાિહ બમૂઢ◌़◌ા॥
ભરત સભુાઉ સીલુ બનુ બૂઝ। બડ◌़િ◌ િહત હાિન િન બનુ જૂઝ॥
દાે. ગહહુ ઘાટ ભટ સ મિટ સબ લેઉઁ મરમ મ લ ઇ।

બૂ ઝ મત્ર અિર મ ય ગ ત તસ તબ કિરહઉઁ આઇ॥ ૧૯૨॥
લખન સનેહુ સભુાયઁ સહુાઅ। બૈ પ્રી ત નિહ દુરઇઁ દુરાઅ॥
અસ કિહ ભટ સઁ વેન લાગે। કંદ મૂલ ફલ ખગ ગ માગે॥
મીન પીન પાઠ ન પુરાન।ે ભિર ભિર ભાર કહાર હ આને॥
મલન સાજુ સ જ મલન સધાઅે। મંગલ મૂલ સગનુ સભુ પાઅે॥
દે ખ દૂિર ત કિહ િનજ નામૂ। ક હ મનુીસિહ દંડ પ્રનામૂ॥
િન રામ પ્રય દ હ અસીસા। ભરતિહ કહેઉ બુઝાઇ મનુીસા॥

રામ સખા સિુન સદંનુ ત્યાગા। ચલે ઉતિર ઉમગત અનુરાગા॥
ગાઉઁ ત ગુહઁ નાઉઁ સનુાઈ। ક હ ેહા માથ મિહ લાઈ॥
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દાે. કરત દંડવત દે ખ તેિહ ભરત લી હ ઉર લાઇ।
મનહઁુ લખન સન ભટ ભઇ પ્રેમ ન હૃદયઁ સમાઇ॥ ૧૯૩॥

ભટત ભરતુ તાિહ અ ત પ્રીતી। લાેગ સહાિહ પ્રેમ કૈ ર તી॥
ધ ય ધ ય ધુિન મંગલ મૂલા। સરુ સરાિહ તેિહ બિરસિહ ફૂલા॥
લાેક બેદ સબ ભાઁ તિહ નીચા। સુ છાઁહ છુઇ લેઇઅ સીચંા॥
તેિહ ભિર અંક રામ લઘુ ભ્રાતા। મલત પુલક પિરપૂિરત ગાતા॥
રામ રામ કિહ જે જમુહાહી।ં ત હિહ ન પાપ પુજં સમુહાહી ં॥
યહ તાૈ રામ લાઇ ઉર લી હા। કુલ સમેત જગુ પાવન ક હા॥
કરમનાસ જલુ સરુસિર પરઈ। તેિહ કાે કહહુ સીસ નિહ ધરઈ॥
ઉલટા નામુ જપત જગુ ના। બાલમીિક ભઅે બ્રહ્મ સમાના॥
દાે. વપચ સબર ખસ જમન જડ◌़ પાવઁર કાેલ િકરાત।

રામુ કહત પાવન પરમ હાેત ભવુન બખ્યાત॥ ૧૯૪॥
નિહ અ ચરજુ જુગ જુગ ચ લઆઈ। કેિહ ન દ હ રઘુબીર બડ◌़◌ાઈ॥
રામ નામ મિહમા સરુ કહહી।ં સિુન સિુન અવધલાેગ સખુુ લહહી ં॥
રામસખિહ મ લ ભરત સપ્રેમા। પૂઁછ કુસલ સમંુગલ ખેમા॥
દે ખ ભરત કર સીલ સનેહૂ। ભા િનષાદ તેિહ સમય બદેહૂ॥
સકુચ સનેહુ માેદુ મન બાઢ◌़◌ા। ભરતિહ ચતવત અેકટક ઠાઢ◌़◌ા॥
ધિર ધીરજુ પદ બંિદ બહાેર । બનય સપ્રેમ કરત કર ેર ॥
કુસલ મૂલ પદ પંકજ પખેી। મ તહઁુ કાલ કુસલ િનજ લખેી॥
અબ પ્રભુ પરમ અનુગ્રહ તાેર। સિહત કાેિટ કુલ મંગલ માેર॥
દાે. સમુ ઝ માેિર કરતૂ ત કુલુ પ્રભુ મિહમા જયઁ ેઇ।

ે ન ભજઇ રઘુબીર પદ જગ બિધ બં ચત સાેઇ॥ ૧૯૫॥
કપટ કાયર કુમ ત કુ તી। લાેક બેદ બાહેર સબ ભાઁતી॥
રામ ક હઆપન જબહી ત। ભયઉઁ ભવુન ભષૂન તબહી ત॥
દે ખ પ્રી ત સિુન બનય સહુાઈ। મલેઉ બહાેિર ભરત લઘુ ભાઈ॥
કિહ િનષાદ િનજ નામ સબુાની।ં સાદર સકલ ેહાર ં રાની ં॥
િન લખન સમ દેિહ અસીસા। જઅહુ સખુી સય લાખ બર સા॥

િનર ખ િનષાદુ નગર નર નાર । ભઅે સખુી જનુ લખનુ િનહાર ॥
કહિહ લહેઉ અેિહ વન લાહૂ। ભટેઉ રામભદ્ર ભિર બાહૂ॥
સિુન િનષાદુ િનજ ભાગ બડ◌़◌ાઈ। પ્રમુિદત મન લઇ ચલેઉ લવેાઈ॥
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દાે. સનકારે સવેક સકલ ચલે વા મ ખ પાઇ।
ઘર ત તર સર બાગ બન બાસ બનાઅે હ ઇ॥ ૧૯૬॥

ગંબેરપુર ભરત દ ખ જબ। ભે સનેહઁ સબ અંગ સ થલ તબ॥
સાેહત િદઅ િનષાદિહ લાગૂ। જનુ તનુ ધર બનય અનુરાગૂ॥
અેિહ બિધ ભરત સનેુ સબુ સગંા। દ ખ ઇ જગ પાવિન ગંગા॥
રામઘાટ કહઁ ક હ પ્રનામ।ૂ ભા મનુ મગનુ મલે જનુ રામૂ॥
કરિહ પ્રનામ નગર નર નાર । મુિદત બ્રહ્મમય બાિર િનહાર ॥
કિર મ જનુ માગિહ કર ેર । રામચદં્ર પદ પ્રી ત ન થાેર ॥
ભરત કહેઉ સરુસિર તવ રેન।ૂ સકલ સખુદ સવેક સરુધનેૂ॥
ેિર પાિન બર માગઉઁ અેહૂ। સીય રામ પદ સહજ સનેહૂ॥

દાે. અેિહ બિધ મ જનુ ભરતુ કિર ગુર અનુસાસન પાઇ।
માતુ નહાની ં િન સબ ડરેા ચલે લવાઇ॥ ૧૯૭॥

જહઁ તહઁ લાેગ હ ડરેા ક હા। ભરત સાેધુ સબહી કર લી હા॥
સરુ સવેા કિર આયસુ પાઈ। રામ માતુ પિહ ગે દાેઉ ભાઈ॥
ચરન ચાઁિપ કિહ કિહ દુ બાની। જનની ં સકલ ભરત સનમાની॥
ભાઇિહ સાિપ માતુ સવેકાઈ।આપુ િનષાદિહ લી હ બાેલાઈ॥
ચલે સખા કર સા કર ેર। સ થલ સર ર સનેહ ન થાેર॥
પૂઁછત સખિહ સાે ઠાઉઁ દેખાઊ। નેકુ નયન મન જરિન જુડ◌़◌ાઊ॥
જહઁ સય રામુ લખનુ િન સ સાેઅે। કહત ભરે જલ લાેચન કાેઅે॥
ભરત બચન સિુન ભયઉ બષાદૂ। તુરત તહાઁ લઇ ગયઉ િનષાદૂ॥
દાે. જહઁ સસપુા પનુીત તર રઘુબર િકય બશ્રામુ।

અ ત સનેહઁ સાદર ભરત ક હેઉ દંડ પ્રનામુ॥ ૧૯૮॥
કુસ સાઁથર íિનહાિર સહુાઈ। ક હ પ્રનામુ પ્રદ ચ્છન ઈ॥
ચરન રેખ રજ આઁ ખ હ લાઈ। બનઇ ન કહત પ્રી ત અિધકાઈ॥
કનક બદુ દુઇ ચાિરક દેખે। રાખે સીસ સીય સમ લખેે॥
સજલ બલાેચન હૃદયઁ ગલાની। કહત સખા સન બચન સબુાની॥
શ્રીહત સીય બરહઁ દુ તહીના। જથા અવધ નર નાિર બલીના॥
િપતા જનક દેઉઁ પટતર કેહી। કરતલ ભાેગુ ેગુ જગ જેહી॥
સસરુ ભાનુકુલ ભાનુ ભુઆલ।ૂ જેિહ સહાત અમરાવ તપાલૂ॥
પ્રાનનાથુ રઘનુાથ ગાેસાઈ। ે બડ◌़ હાેત સાે રામ બડ◌़◌ાઈ॥
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દાે. પ ત દેવતા સતુીય મિન સીય સાઁથર દે ખ।
બહરત હ્ર દઉ ન હહિર હર પ બ ત કિઠન બસે ષ॥ ૧૯૯॥

લાલન ેગુ લખન લઘુ લાને।ે ભે ન ભાઇ અસ અહિહ ન હાનેે॥
પુરજન પ્રય િપતુ માતુ દુલારે। સય રઘુબરિહ પ્રાનિપઆરે॥
દુ મૂર ત સકુુમાર સભુાઊ। તાત બાઉ તન લાગ ન કાઊ॥

તે બન સહિહ બપ ત સબ ભાઁતી। િનદરે કાેિટ કુ લસ અેિહ છાતી॥
રામ જન મ જગુ ક હ ઉ ગર। પ સીલ સખુ સબ ગનુ સાગર॥
પુરજન પિરજન ગુર િપતુ માતા। રામ સભુાઉ સબિહ સખુદાતા॥
બૈિરઉ રામ બડ◌़◌ાઈ કરહી।ં બાેલિન મલિન બનય મન હરહી ં॥
સારદ કાેિટ કાેિટ સત સષેા। કિર ન સકિહ પ્રભુ ગનુ ગન લખેા॥
દાે. સખુ વ પ રઘુબંસમિન મંગલ માેદ િનધાન।

તે સાવેત કુસ ડા સ મિહ બિધ ગ ત અ ત બલવાન॥ ૨૦૦॥
રામ સનુા દુખુ કાન ન કાઊ। વનત જ મ ેગવઇ રાઊ॥
પલક નયન ફિન મિન જેિહ ભાઁતી। ેગવિહ જનિન સકલ િદન રાતી॥
તે અબ િફરત બિપન પદચાર । કંદ મૂલ ફલ ફૂલ અહાર ॥
િધગ કૈકેઈ અમંગલ મૂલા। ભઇ સ પ્રાન પ્રયતમ પ્ર તકૂલા॥
મ િધગ િધગ અઘ ઉદિધ અભાગી। સબુ ઉતપાતુ ભયઉ જેિહ લાગી॥
કુલ કલંકુ કિર જેઉ બધાતાઁ। સાઇઁદાેહ માેિહ ક હ કુમાતાઁ॥
સિુન સપ્રેમ સમુઝાવ િનષાદૂ। નાથ કિરઅ કત બાિદ બષાદૂ॥
રામ તુ હિહ પ્રય તુ હ પ્રય રામિહ। યહ િનર ેસુ દાેસુ બિધ બામિહ॥
છં. બિધ બામ ક કરની કિઠન જિહ માતુ ક હી બાવર ।

તેિહ રા ત પુિન પુિન કરિહ પ્રભુ સાદર સરહના રાવર ॥
તુલસી ન તુ હ સાે રામ પ્રીતમુ કહતુ હા સાૈહ િકઅ।
પિરનામ મંગલ િન અપને આિનઅે ધીરજુ િહઅ॥

સાે. અંતર મી રામુ સકુચ સપ્રેમ કૃપાયતન।
ચ લઅ કિરઅ બશ્રામુ યહ બચાિર દૃઢ◌़આિન મન॥ ૨૦૧॥

સખા બચન સિુન ઉર ધિર ધીરા। બાસ ચલે સુ મરત રઘુબીરા॥
યહ સિુધ પાઇ નગર નર નાર । ચલે બલાેકન આરત ભાર ॥
પરદ ખના કિર કરિહ પ્રનામા। દેિહ કૈકઇિહ ખાેિર િનકામા॥
ભર ભિર બાિર બલાેચન લહી।ં બામ બધાતાિહ દૂષન દેહી ં॥
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અેક સરાહિહ ભરત સનેહૂ। કાેઉ કહ પ ત િનબાહેઉ નેહૂ॥
િનદિહ આપુ સરાિહ િનષાદિહ। કાે કિહ સકઇ બમાેહ બષાદિહ॥
અેિહ બિધ રા ત લાેગુ સબુ ગા। ભા ભનુસાર ગુદારા લાગા॥
ગુરિહ સનુાવઁ ચઢ◌़◌ાઇ સહુાઈં। નઈં નાવ સબ માતુ ચઢ◌़◌ાઈં॥
દંડ ચાિર મહઁ ભા સબુ પારા। ઉતિર ભરત તબ સબિહ સઁભારા॥
દાે. પ્રાતિક્રયા કિર માતુ પદ બંિદ ગુરિહ સ નાઇ।

આગ િકઅે િનષાદ ગન દ હેઉ કટકુ ચલાઇ॥ ૨૦૨॥
િકયઉ િનષાદનાથુ અગુઆઈં। માતુ પાલક ં સકલ ચલાઈં॥
સાથ બાેલાઇ ભાઇ લઘુ દ હા। બપ્ર હ સિહત ગવનુ ગુર ક હા॥
આપુ સરુસિરિહ ક હ પ્રનામ।ૂ સુ મરે લખન સિહત સય રામૂ॥
ગવને ભરત પયાેદેિહ પાઅે। કાેતલ સગં િહ ડાેિરઆઅે॥
કહિહ સસુવેક બારિહ બારા। હાેઇઅ નાથ અ વ અસવારા॥
રામુ પયાેદેિહ પાયઁ સધાઅે। હમ કહઁ રથ ગજ બા જ બનાઅે॥
સર ભર ઉઁ ઉ ચત અસ માેરા। સબ ત સવેક ધરમુ કઠાેરા॥
દે ખ ભરત ગ ત સિુન દુ બાની। સબ સવેક ગન ગરિહ ગલાની॥
દાે. ભરત તીસરે પહર કહઁ ક હ પ્રબેસુ પ્રયાગ।

કહત રામ સય રામ સય ઉમ ગ ઉમ ગ અનુરાગ॥ ૨૦૩॥
ઝલકા ઝલકત પાય હ કસ। પંકજ કાેસ આેસ કન જૈસ॥
ભરત પયાદેિહ આઅે આજૂ। ભયઉ દુ ખત સિુન સકલ સમાજૂ॥
ખબિર લી હ સબ લાેગ નહાઅે। ક હ પ્રનામુ િત્રબેિનિહ આઅે॥
સ બિધ સતા સત નીર નહાન।ે િદઅે દાન મિહસરુ સનમાને॥
દેખત સ્યામલ ધવલ હલાેરે। પુલિક સર ર ભરત કર ેરે॥
સકલ કામ પ્રદ તીરથરાઊ। બેદ બિદત જગ પ્રગટ પ્રભાઊ॥
માગઉઁ ભીખ ત્યા ગ િનજ ધરમ।ૂઆરત કાહ ન કરઇ કુકરમૂ॥
અસ જયઁ િન સુ ન સદુાની। સફલ કરિહ જગ ચક બાની॥
દાે. અરથ ન ધરમ ન કામ ચ ગ ત ન ચહઉઁ િનરબાન।

જનમ જનમ ર ત રામ પદ યહ બરદાનુ ન આન॥ ૨૦૪॥
નહઁુ રામુ કુિટલ કિર માેહી। લાેગ કહઉ ગુર સાિહબ દ્રાેહી॥

સીતા રામ ચરન ર ત માેર। અનુિદન બઢ◌़ઉ અનુગ્રહ તાેર॥
જલદુ જનમ ભિર સરુ ત બસારઉ। ચત જલુ પ બ પાહન ડારઉ॥
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ચાતકુ રટિન ઘટ ઘિટ ઈ। બઢ◌़◌ે પ્રેમુ સબ ભાઁ ત ભલાઈ॥
કનકિહ બાન ચઢ◌़ઇ જ મ દાહ। ત મ પ્રયતમ પદ નેમ િનબાહ॥
ભરત બચન સિુન માઝ િત્રબેની। ભઇ દુ બાિન સમંુગલ દેની॥
તાત ભરત તુ હ સબ બિધ સાધ।ૂ રામ ચરન અનુરાગ અગાધૂ॥
બાદ ગલાિન કરહુ મન માહી।ં તુ હ સમ રામિહ કાેઉ પ્રય નાહી ં॥
દાે. તનુ પુલકેઉ િહયઁ હરષુ સિુન બેિન બચન અનુકૂલ।

ભરત ધ ય કિહ ધ ય સરુ હર ષત બરષિહ ફૂલ॥ ૨૦૫॥
પ્રમુિદત તીરથરાજ િનવાસી। બૈખાનસ બટુ ગ્ હી ઉદાસી॥
કહિહ પરસપર મ લ દસ પાઁચા। ભરત સનેહ સીલુ સુ ચ સાઁચા॥
સનુત રામ ગનુ ગ્રામ સહુાઅે। ભરદ્વાજ મુિનબર પિહ આઅે॥
દંડ પ્રનામુ કરત મુિન દેખે। મૂર તમંત ભાગ્ય િનજ લખેે॥
ધાઇ ઉઠાઇ લાઇ ઉર લી હે। દ હ અસીસ કૃતારથ ક હે॥
આસનુ દ હ નાઇ સ બૈઠે। ચહત સકુચ ગ્ હઁ જનુ ભ જ પૈઠે॥
મુિન પૂઁછબ કછુ યહ બડ◌़ સાેચૂ। બાેલે િર ષ લ ખ સીલુ સઁકાેચૂ॥
સનુહુ ભરત હમ સબ સિુધ પાઈ। બિધ કરતબ પર િકછુ ન બસાઈ॥
દાે. તુ હ ગલાિન જયઁ જિન કરહુ સમુઝ માતુ કરતૂ ત।

તાત કૈકઇિહ દાેસુ નિહ ગઈ ગરા મ ત ધૂ ત॥ ૨૦૬॥
યહઉ કહત ભલ કિહિહ ન કાેઊ। લાેકુ બેદ બુધ સમંત દાેઊ॥
તાત તુ હાર બમલ જસુ ગાઈ। પાઇિહ લાેકઉ બેદુ બડ◌़◌ાઈ॥
લાેક બેદ સમંત સબુ કહઈ। જેિહ િપતુ દેઇ રાજુ સાે લહઈ॥
રાઉ સત્યબ્રત તુ હિહ બાેલાઈ। દેત રાજુ સખુુ ધરમુ બડ◌़◌ાઈ॥
રામ ગવનુ બન અનરથ મૂલા। ે સિુન સકલ બ વ ભઇ સલૂા॥
સાે ભાવી બસ રાિન અયાની। કિર કુચા લ અંતહઁુ પ છતાની॥
તહઁઉઁ તુ હાર અલપ અપરાધ।ૂ કહૈ સાે અધમ અયાન અસાધૂ॥
કરતેહુ રાજુ ત તુ હિહ ન દાષેૂ। રામિહ હાેત સનુત સતંાષેૂ॥
દાે. અબ અ ત ક હેહુ ભરત ભલ તુ હિહ ઉ ચત મત અેહુ।

સકલ સમંુગલ મૂલ જગ રઘુબર ચરન સનેહુ॥ ૨૦૭॥
સાે તુ હાર ધનુ વનુ પ્રાના। ભૂિરભાગ કાે તુ હિહ સમાના॥
યહ ત હાર આચરજુ ન તાતા। દસરથ સઅુન રામ પ્રય ભ્રાતા॥
સનુહુ ભરત રઘુબર મન માહી।ં પેમ પાત્રુ તુ હ સમ કાેઉ નાહી ં॥
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લખન રામ સીતિહ અ ત પ્રીતી। િન સ સબ તુ હિહ સરાહત બીતી॥
ના મરમુ નહાત પ્રયાગા। મગન હાેિહ તુ હર અનુરાગા॥

તુ હ પર અસ સનેહુ રઘુબર ક। સખુ વન જગ જસ જડ◌़ નર ક॥
યહ ન અિધક રઘુબીર બડ◌़◌ાઈ। પ્રનત કુટંુબ પાલ રઘુરાઈ॥
તુ હ તાૈ ભરત માેર મત અેહૂ। ધર દેહ જનુ રામ સનેહૂ॥
દાે. તુ હ કહઁ ભરત કલંક યહ હમ સબ કહઁ ઉપદેસ।ુ

રામ ભગ ત રસ સ દ્ધ િહત ભા યહ સમઉ ગનેસુ॥ ૨૦૮॥
નવ બધુ બમલ તાત જસુ તાેરા। રઘુબર િકકર કુમુદ ચકાેરા॥
ઉિદત સદા અઁથઇિહ કબહઁૂ ના। ઘિટિહ ન જગ નભ િદન િદન દૂના॥
કાેક તલાેક પ્રી ત અ ત કિરહી। પ્રભુ પ્રતાપ ર બ છ બિહ ન હિરહી॥
િન સ િદન સખુદ સદા સબ કાહૂ। ગ્ર સિહ ન કૈકઇ કરતબુ રાહૂ॥
પૂરન રામ સપુેમ િપયષૂા। ગુર અવમાન દાષે નિહ દૂષા॥
રામ ભગત અબ અ મઅઁ અઘાહઁૂ। ક હેહુ સલુભ સધુા બસધુાહઁૂ॥
ભપૂ ભગીરથ સરુસિર આની। સુ મરત સકલ સુમંગલ ખાની॥
દસરથ ગનુ ગન બરિન ન હી।ં અિધકુ કહા જેિહ સમ જગ નાહી ં॥
દાે. સુ સનેહ સકાેચ બસ રામ પ્રગટ ભઅે આઇ॥

જે હર િહય નયનિન કબહઁુ િનરખે નહી ં અઘાઇ॥ ૨૦૯॥
ક ર ત બધુ તુ હ ક હ અનપૂા। જહઁ બસ રામ પેમ ગ પા॥
તાત ગલાિન કરહુ જયઁ અ। ડરહુ દિરદ્રિહ પારસુ પાઅ॥ ॥
સનુહુ ભરત હમ ઝૂઠ ન કહહી।ં ઉદાસીન તાપસ બન રહહી ં॥
સબ સાધન કર સફુલ સહુાવા। લખન રામ સય દરસનુ પાવા॥
તેિહ ફલ કર ફલુ દરસ તુ હારા। સિહત પયાગ સભુાગ હમારા॥
ભરત ધ ય તુ હ જસુ જગુ જયઊ। કિહ અસ પેમ મગન પુિન ભયઊ॥
સિુન મુિન બચન સભાસદ હરષે। સાધુ સરાિહ સમુન સરુ બરષે॥
ધ ય ધ ય ધુિન ગગન પયાગા। સિુન સિુન ભરતુ મગન અનુરાગા॥
દાે. પુલક ગાત િહયઁ રામુ સય સજલ સરાે હ નનૈ।

કિર પ્રનામુ મુિન મંડ લિહ બાેલે ગદગદ બૈન॥ ૨૧૦॥
મુિન સમાજુ અ તીરથરાજૂ। સાઁ ચહઁુ સપથ અઘાઇ અકાજૂ॥
અેિહ થલ િકછુ કિહઅ બનાઈ। અેિહ સમ અિધક ન અઘ અધમાઈ॥
તુ હ સબર્ગ્ય કહઉઁ સ તભાઊ। ઉર અંતર મી રઘુરાઊ॥
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માેિહ ન માતુ કરતબ કર સાેચૂ। નિહ દુખુ જયઁ જગુ િનિહ પાેચૂ॥
નાિહન ડ બગિરિહ પરલાેકૂ। િપતહુ મરન કર માેિહ ન સાેકૂ॥
સકૃુત સજુસ ભિર ભુઅન સહુાઅે। લ છમન રામ સિરસ સતુ પાઅે॥
રામ બરહઁ ત જ તનુ છનભંગૂ। ભપૂ સાેચ કર કવન પ્રસગંૂ॥
રામ લખન સય બનુ પગ પનહી।ં કિર મુિન બેષ િફરિહ બન બનહી॥
દાે. અ જન બસન ફલ અસન મિહ સયન ડા સ કુસ પાત।

બ સ ત તર િનત સહત િહમઆતપ બરષા બાત॥ ૨૧૧॥
અેિહ દુખ દાહઁ દહઇ િદન છાતી। ભખૂ ન બાસર નીદ ન રાતી॥
અેિહ કુરાેગ કર આૈષધુ નાહી।ં સાેધેઉઁ સકલ બ વ મન માહી ં॥
માતુ કુમત બઢ◌़ઈ અઘ મૂલા। તેિહ હમાર િહત ક હ બઁસલૂા॥
ક લ કુકાઠ કર ક હ કુજંત્ર।ૂ ગાડ◌़િ◌ અવિધ પઢ◌़િ◌ કિઠન કુમતં્રુ॥
માેિહ લ ગ યહુ કુઠાટુ તેિહ ઠાટા। ઘાલે સ સબ જગુ બારહબાટા॥
મટઇ કુ ેગુ રામ િફિર આઅ। બસઇ અવધ નિહ આન ઉપાઅ॥
ભરત બચન સિુન મુિન સખુુ પાઈ। સબિહ ક હ બહુ ભાઁ ત બડ◌़◌ાઈ॥
તાત કરહુ જિન સાેચુ બસષેી। સબ દુખુ મટિહ રામ પગ દેખી॥
દાે. કિર પ્રબાેધ મુિનબર કહેઉ અ ત થ પેમ પ્રય હાેહુ।

કંદ મૂલ ફલ ફૂલ હમ દેિહ લેહુ કિર છાેહુ॥ ૨૧૨॥
સિુન મુિન બચન ભરત િહય સાેચૂ। ભયઉ કુઅવસર કિઠન સઁકાેચૂ॥
િન ગ ઇ ગુર ગરા બહાેર । ચરન બંિદ બાેલે કર ેર ॥

સર ધિર આયસુ કિરઅ તુ હારા। પરમ ધરમ યહુ નાથ હમારા॥
ભરત બચન મુિનબર મન ભાઅે। સુ ચ સવેક સષ િનકટ બાેલાઅે॥
ચાિહઅે ક હ ભરત પહુનાઈ। કંદ મૂલ ફલઆનહુ ઈ॥
ભલેહી ં નાથ કિહ ત હ સર નાઅે। પ્રમુિદત િનજ િનજ કાજ સધાઅે॥
મુિનિહ સાેચ પાહુન બડ◌़ નવેતા। ત સ પૂ ચાિહઅ જસ દેવતા॥
સિુન િરિધ સિધ અિનમાિદક આઈ।આયસુ હાેઇ સાે કરિહ ગાેસાઈ॥
દાે. રામ બરહ બ્યાકુલ ભરતુ સાનજુ સિહત સમાજ।

પહુનાઈ કિર હરહુ શ્રમ કહા મુિદત મુિનરાજ॥ ૨૧૩॥
િરિધ સિધ સર ધિર મુિનબર બાની। બડ◌़ભા ગિન આપુિહ અનુમાની॥
કહિહ પરસપર સિધ સમુદાઈ। અતુ લત અ ત થ રામ લઘુ ભાઈ॥
મુિન પદ બંિદ કિરઅ સાેઇ આજૂ। હાેઇ સખુી સબ રાજ સમાજૂ॥
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અસ કિહ રચેઉ ચર ગ્ હ નાના। જેિહ બલાેિક બલખાિહ બમાના॥
ભાેગ બભૂ ત ભૂિર ભિર રાખ।ે દેખત જ હિહ અમર અ ભલાષે॥
દાસી ં દાસ સાજુ સબ લી હ। ેગવત રહિહ મનિહ મનુ દ હ॥
સબ સમાજુ સ જ સિધ પલ માહી।ં જે સખુ સરુપુર સપનેહઁુ નાહી ં॥
પ્રથમિહ બાસ િદઅે સબ કેહી। સુદંર સખુદ જથા ચ જેહી॥
દાે. બહુિર સપિરજન ભરત કહઁુ િર ષ અસઆયસુ દ હ।

બિધ બસમય દાયકુ બભવ મુિનબર તપબલ ક હ॥ ૨૧૪॥
મુિન પ્રભાઉ જબ ભરત બલાેકા। સબ લઘુ લગે લાેકપ ત લાેકા॥
સખુ સમાજુ નિહ ઇ બખાની। દેખત બર ત બસારહી ં ગ્યાની॥
આસન સયન સબુસન બતાના। બન બાિટકા બહગ ગ નાના॥
સરુ ભ ફૂલ ફલ અ મઅ સમાના। બમલ જલાસય બ બધ બધાના।
અસન પાન સચુ અ મઅ અમી સ।ે દે ખ લાેગ સકુચાત જમી સે॥
સરુ સરુભી સરુત સબહી ક। લ ખ અ ભલાષુ સરેુસ સચી ક॥
િરતુ બસતં બહ િત્ર બધ બયાર । સબ કહઁ સલુભ પદારથ ચાર ॥
સ્ત્રક ચદંન બિનતાિદક ભાેગા। દે ખ હરષ બસમય બસ લાેગા॥
દાે. સપંત ચકઈ ભરતુ ચક મુિન આયસ ખેલવાર॥

તેિહ િન સઆશ્રમ િપજરાઁ રાખે ભા ભનુસાર॥ ૨૧૫॥
માસપારાયણ, ઉન્નીસવાઁ િવશ્રામ

ક હ િનમ જનુ તીરથરા । નાઇ મુિનિહ સ સિહત સમા ॥
િર ષ આયસુ અસીસ સર રાખી। કિર દંડવત બનય બહુ ભાષી॥
પથ ગ ત કુસલ સાથ સબ લી હે। ચલે ચત્રકૂટિહ ચતુ દ હ॥
રામસખા કર દ હ લાગૂ। ચલત દેહ ધિર જનુ અનુરાગૂ॥
નિહ પદ ત્રાન સીસ નિહ છાયા। પેમુ નેમુ બ્રતુ ધરમુ અમાયા॥
લખન રામ સય પંથ કહાની। પૂઁછત સખિહ કહત દુ બાની॥
રામ બાસ થલ બટપ બલાેક। ઉર અનુરાગ રહત નિહ રાેક॥
દૈ ખ દસા સરુ બિરસિહ ફૂલા। ભઇ દુ મિહ મગુ મંગલ મૂલા॥
દાે. િકઅ િહ છાયા જલદ સખુદ બહઇ બર બાત।

તસ મગુ ભયઉ ન રામ કહઁ જસ ભા ભરતિહ ત॥ ૨૧૬॥
જડ◌़ ચેતન મગ વ ઘનેરે। જે ચતઅે પ્રભુ જ હ પ્રભુ હેરે॥
તે સબ ભઅે પરમ પદ ેગૂ। ભરત દરસ મેટા ભવ રાેગૂ॥
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યહ બડ◌़િ◌ બાત ભરત કઇ નાહી।ં સુ મરત જનિહ રામુ મન માહી ં॥
બારક રામ કહત જગ જેઊ। હાેત તરન તારન નર તેઊ॥
ભરતુ રામ પ્રય પુિન લઘુ ભ્રાતા। કસ ન હાેઇ મગુ મંગલદાતા॥
સદ્ધ સાધુ મુિનબર અસ કહહી।ં ભરતિહ િનર ખ હરષુ િહયઁ લહહી ં॥
દે ખ પ્રભાઉ સરેુસિહ સાેચૂ। જગુ ભલ ભલેિહ પાેચ કહઁુ પાેચૂ॥
ગુર સન કહેઉ કિરઅ પ્રભુ સાેઈ। રામિહ ભરતિહ ભટ ન હાેઈ॥
દાે. રામુ સઁકાેચી પ્રેમ બસ ભરત સપેમ પયાેિધ।

બની બાત બેગરન ચહ ત કિરઅ જતનુ છલુ સાેિધ॥ ૨૧૭॥
બચન સનુત સરુગુ મુસકાન।ે સહસ્રનયન બનુ લાેચન ને॥
માયાપ ત સવેક સન માયા। કરઇ ત ઉલિટ પરઇ સરુરાયા॥
તબ િકછુ ક હ રામ ખ ની। અબ કુચા લ કિર હાેઇિહ હાની॥
સનુુ સરેુસ રઘનુાથ સભુાઊ। િનજ અપરાધ િરસાિહ ન કાઊ॥
ે અપરાધુ ભગત કર કરઈ। રામ રાષે પાવક સાે જરઈ॥

લાેકહઁુ બેદ બિદત ઇ તહાસા। યહ મિહમા નિહ દુરબાસા॥
ભરત સિરસ કાે રામ સનેહી। જગુ જપ રામ રામુ જપ જેહી॥
દાે. મનહઁુ ન આિનઅ અમરપ ત રઘુબર ભગત અકાજુ।

અજસુ લાેક પરલાેક દુખ િદન િદન સાેક સમાજુ॥ ૨૧૮॥
સનુુ સરેુસ ઉપદેસુ હમારા। રામિહ સવેકુ પરમ િપઆરા॥
માનત સખુુ સવેક સવેકાઈ। સવેક બૈર બૈ અિધકાઈ॥
જદ્યિપ સમ નિહ રાગ ન રાષેૂ। ગહિહ ન પાપ પનૂુ ગનુ દાષેૂ॥
કરમ પ્રધાન બ વ કિર રાખા। ે જસ કરઇ સાે તસ ફલુ ચાખા॥
તદિપ કરિહ સમ બષમ બહારા। ભગત અભગત હૃદય અનુસારા॥
અગનુ અલપે અમાન અેકરસ। રામુ સગનુ ભઅે ભગત પેમ બસ॥
રામ સદા સવેક ચ રાખી। બેદ પુરાન સાધુ સરુ સાખી॥
અસ જયઁ િન તજહુ કુિટલાઈ। કરહુ ભરત પદ પ્રી ત સહુાઈ॥
દાે. રામ ભગત પરિહત િનરત પર દુખ દુખી દયાલ।

ભગત સરાેમિન ભરત ત જિન ડરપહુ સરુપાલ॥ ૨૧૯॥
સત્યસધં પ્રભુ સરુ િહતકાર । ભરત રામ આયસ અનુસાર ॥
વારથ બબસ બકલ તુ હ હાેહૂ। ભરત દાેસુ નિહ રાઉર માેહૂ॥
સિુન સરુબર સરુગુર બર બાની। ભા પ્રમાેદુ મન મટ ગલાની॥
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બર ષ પ્રસનૂ હર ષ સરુરાઊ। લગે સરાહન ભરત સભુાઊ॥
અેિહ બિધ ભરત ચલે મગ હી।ં દસા દે ખ મુિન સદ્ધ સહાહી ં॥
જબિહ રામુ કિહ લેિહ ઉસાસા। ઉમગત પેમુ મનહઁ ચહુ પાસા॥
દ્રવિહ બચન સિુન કુ લસ પષાના। પુરજન પેમુ ન ઇ બખાના॥
બીચ બાસ કિર જમનુિહ આઅે। િનર ખ ની લાેચન જલ છાઅે॥
દાે. રઘુબર બરન બલાેિક બર બાિર સમેત સમાજ।

હાેત મગન બાિરિધ બરહ ચઢ◌़◌ે બબેક જહાજ॥ ૨૨૦॥
જમનુ તીર તેિહ િદન કિર બાસ।ૂ ભયઉ સમય સમ સબિહ સપુાસૂ॥
રાતિહ ઘાટ ઘાટ ક તરની।આઈં અગિનત િહ ન બરની॥
પ્રાત પાર ભઅે અેકિહ ખવાઁ। તાષેે રામસખા ક સવેાઁ॥
ચલે નહાઇ નિદિહ સર નાઈ। સાથ િનષાદનાથ દાેઉ ભાઈ॥
આગ મુિનબર બાહન આછ। રાજસમાજ ઇ સબુ પાછ॥
તેિહ પાછ દાેઉ બંધુ પયાદ। ભષૂન બસન બેષ સિુઠ સાદ॥
સવેક સહુ્ર દ સ ચવસતુ સાથા। સુ મરત લખનુ સીય રઘનુાથા॥
જહઁ જહઁ રામ બાસ બશ્રામા। તહઁ તહઁ કરિહ સપ્રેમ પ્રનામા॥
દાે. મગબાસી નર નાિર સિુન ધામ કામ ત જ ધાઇ।

દે ખ સ પ સનેહ સબ મુિદત જનમ ફલુ પાઇ॥ ૨૨૧॥
કહિહ સપેમ અેક અેક પાહી।ં રામુ લખનુ સ ખ હાેિહ િક નાહી ં॥
બય બપુ બરન પ સાેઇ આલી। સીલુ સનેહુ સિરસ સમ ચાલી॥
બેષુ ન સાે સ ખ સીય ન સગંા।આગઅની ચલી ચતુરંગા॥
નિહ પ્રસન્ન મખુ માનસ ખેદા। સ ખ સદેંહુ હાેઇ અેિહ ભેદા॥
તાસુ તરક તયગન મન માની। કહિહ સકલ તેિહ સમ ન સયાની॥
તેિહ સરાિહ બાની ફુિર પૂ । બાેલી મધુર બચન તય દૂ ॥
કિહ સપેમ સબ કથાપ્રસગંૂ। જેિહ બિધ રામ રાજ રસ ભંગૂ॥
ભરતિહ બહુિર સરાહન લાગી। સીલ સનેહ સભુાય સભુાગી॥
દાે. ચલત પયાદ ખાત ફલ િપતા દ હ ત જ રાજુ।

ત મનાવન રઘુબરિહ ભરત સિરસ કાે આજુ॥ ૨૨૨॥
ભાયપ ભગ ત ભરતઆચરન।ૂ કહત સનુત દુખ દૂષન હરનૂ॥
ે કછુ કહબ થાેર સ ખ સાેઈ। રામ બંધુ અસ કાહે ન હાેઈ॥

હમ સબ સાનજુ ભરતિહ દેખ। ભઇ હ ધ ય જુબતી જન લખે॥
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સિુન ગનુ દે ખ દસા પ છતાહી।ં કૈકઇ જનિન ેગુ સતુુ નાહી ં॥
કાેઉ કહ દૂષનુ રાિનિહ નાિહન। બિધ સબુ ક હ હમિહ ે દાિહન॥
કહઁ હમ લાેક બેદ બિધ હીની। લઘુ તય કુલ કરતૂ ત મલીની॥
બસિહ કુદેસ કુગાઁવ કુબામા। કહઁ યહ દરસુ પુ ય પિરનામા॥
અસ અનંદુ અ ચિરજુ પ્ર ત ગ્રામા। જનુ મ ભૂ મ કલપત મા॥
દાે. ભરત દરસુ દેખત ખુલેઉ મગ લાેગ હ કર ભાગુ।

જનુ સઘલબા સ હ ભયઉ બિધ બસ સલુભ પ્રયાગુ॥ ૨૨૩॥
િનજ ગનુ સિહત રામ ગનુ ગાથા। સનુત િહ સુ મરત રઘનુાથા॥
તીરથ મુિન આશ્રમ સરુધામા। િનર ખ િનમ જિહ કરિહ પ્રનામા॥
મનહી ં મન માગિહ બ અેહૂ। સીય રામ પદ પદુમ સનેહૂ॥
મલિહ િકરાત કાેલ બનબાસી। બૈખાનસ બટુ જતી ઉદાસી॥
કિર પ્રનામુ પૂઁછિહ જેિહ તેહી। કેિહ બન લખનુ રામુ બૈદેહી॥
તે પ્રભુ સમાચાર સબ કહહી।ં ભરતિહ દે ખ જનમ ફલુ લહહી ં॥
જે જન કહિહ કુસલ હમ દેખે। તે પ્રય રામ લખન સમ લખેે॥
અેિહ બિધ બૂઝત સબિહ સબુાની। સનુત રામ બનબાસ કહાની॥
દાે. તેિહ બાસર બ સ પ્રાતહી ં ચલે સુ મિર રઘનુાથ।

રામ દરસ ક લાલસા ભરત સિરસ સબ સાથ॥ ૨૨૪॥
મંગલ સગનુ હાેિહ સબ કાહૂ। ફરકિહ સખુદ બલાેચન બાહૂ॥
ભરતિહ સિહત સમાજ ઉછાહૂ। મ લહિહ રામુ મટિહ દુખ દાહૂ॥
કરત મનાેરથ જસ જયઁ કે। િહ સનેહ સરુાઁ સબ છાકે॥
સ થલ અંગ પગ મગ ડ ગ ડાેલિહ। બહબલ બચન પેમ બસ બાેલિહ॥
રામસખાઁ તેિહ સમય દેખાવા। સલૈ સરાેમિન સહજ સહુાવા॥
સુ સમીપ સિરત પય તીરા। સીય સમેત બસિહ દાેઉ બીરા॥

દે ખ કરિહ સબ દંડ પ્રનામા। કિહ જય નિક વન રામા॥
પ્રેમ મગન અસ રાજ સમાજૂ। જનુ િફિર અવધ ચલે રઘુરાજૂ॥
દાે. ભરત પ્રેમુ તેિહ સમય જસ તસ કિહ સકઇ ન સષે।ુ

ક બિહ અગમ જ મ બ્રહ્મસખુુ અહ મમ મ લન જનષેુ॥ ૨૨૫।
સકલ સનેહ સ થલ રઘુબર ક। ગઅે કાેસ દુઇ િદનકર ઢરક॥
જલુ થલુ દે ખ બસે િન સ બીત। ક હ ગવન રઘનુાથ િપર ત॥
ઉહાઁ રામુ રજની અવસષેા। ગે સીયઁ સપન અસ દેખા॥
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સિહત સમાજ ભરત જનુ આઅે। નાથ બયાેગ તાપ તન તાઅે॥
સકલ મ લન મન દ ન દુખાર । દેખી ં સાસુ આન અનુહાર ॥
સિુન સય સપન ભરે જલ લાેચન। ભઅે સાેચબસ સાેચ બમાેચન॥
લખન સપન યહ નીક ન હાેઈ। કિઠન કુચાહ સનુાઇિહ કાેઈ॥
અસ કિહ બંધુ સમેત નહાને। પૂ જ પુરાિર સાધુ સનમાને॥
છં. સનમાિન સરુ મુિન બંિદ બૈઠે ઉત્તર િદ સ દેખત ભઅે।

નભ ધૂિર ખગ ગ ભૂિર ભાગે બકલ પ્રભુ આશ્રમ ગઅે॥
તુલસી ઉઠે અવલાેિક કારનુ કાહ ચત સચિકત રહે।
સબ સમાચાર િકરાત કાેલ હ આઇ તેિહ અવસર કહે॥

દાે. સનુત સમંુગલ બૈન મન પ્રમાેદ તન પુલક ભર।
સરદ સરાે હ નનૈ તુલસી ભરે સનેહ જલ॥ ૨૨૬॥

બહુિર સાેચબસ ભે સયરવનૂ। કારન કવન ભરતઆગવનૂ॥
અેક આઇ અસ કહા બહાેર । સને સગં ચતુરંગ ન થાેર ॥
સાે સિુન રામિહ ભા અ ત સાેચૂ। ઇત િપતુ બચ ઇત બંધુ સકાેચૂ॥
ભરત સભુાઉ સમુ ઝ મન માહી।ં પ્રભુ ચત િહત થ ત પાવત નાહી॥
સમાધાન તબ ભા યહ ન।ે ભરતુ કહે મહઁુ સાધુ સયાને॥
લખન લખેઉ પ્રભુ હૃદયઁ ખભા । કહત સમય સમ ની ત બચા ॥
બનુ પૂઁછ કછુ કહઉઁ ગાેસાઈં। સવેકુ સમયઁ ન ઢ ઠ િઢઠાઈ॥
તુ હ સબર્ગ્ય સરાેમિન વામી।આપિન સમુ ઝ કહઉઁ અનુગામી॥
દાે. નાથ સહુ્ર દ સિુઠ સરલ ચત સીલ સનેહ િનધાન॥

સબ પર પ્રી ત પ્રતી ત જયઁ િનઅઆપુ સમાન॥ ૨૨૭॥
બષઈ વ પાઇ પ્રભુતાઈ। મૂઢ◌़ માેહ બસ હાેિહ જનાઈ॥
ભરતુ ની ત રત સાધુ સુ ના। પ્રભુ પદ પ્રેમ સકલ જગુ ના॥
તેઊઆજુ રામ પદુ પાઈ। ચલે ધરમ મર દ મેટાઈ॥
કુિટલ કુબંધ કુઅવસ તાક । િન રામ બનવાસ અેકાક ॥
કિર કુમંત્રુ મન સા જ સમાજૂ।આઅે કરૈ અકંટક રાજૂ॥
કાેિટ પ્રકાર કલિપ કુટલાઈ।આઅે દલ બટાેિર દાેઉ ભાઈ॥

જયઁ હાે ત ન કપટ કુચાલી। કેિહ સાેહા ત રથ બા જ ગ લી॥
ભરતિહ દાેસુ દેઇ કાે અ। જગ બાૈરાઇ રાજ પદુ પાઅ॥
દાે. સ સ ગુર તય ગામી નઘષુુ ચઢ◌़◌ેઉ ભૂ મસરુ ન।
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લાેક બેદ ત બમખુ ભા અધમ ન બેન સમાન॥ ૨૨૮॥
સહસબાહુ સરુનાથુ િત્રસકૂં। કેિહ ન રાજમદ દ હ કલંકૂ॥
ભરત ક હ યહ ઉ ચત ઉપાઊ। િરપુ િરન રંચ ન રાખબ કાઊ॥
અેક ક હ નિહ ભરત ભલાઈ। િનદરે રામુ િન અસહાઈ॥
સમુ ઝ પિરિહ સાેઉ આજુ બસષેી। સમર સરાષે રામ મખુુ પખેી॥
અેતના કહત ની ત રસ ભૂલા। રન રસ બટપુ પુલક મસ ફૂલા॥
પ્રભુ પદ બંિદ સીસ રજ રાખી। બાેલે સત્ય સહજ બલુ ભાષી॥
અનુ ચત નાથ ન માનબ માેરા। ભરત હમિહ ઉપચાર ન થાેરા॥
કહઁ લ ગ સિહઅ રિહઅ મનુ માર। નાથ સાથ ધનુ હાથ હમાર॥
દાે. છિત્ર ત રઘુકુલ જનમુ રામ અનુગ જગુ ન।

લાતહઁુ માર ચઢ◌़ ત સર નીચ કાે ધૂિર સમાન॥ ૨૨૯॥
ઉિઠ કર ેિર ર યસુ માગા। મનહઁુ બીર રસ સાવેત ગા॥
બાઁિધ જટા સર ક સ કિટ ભાથા। સા જ સરાસનુ સાયકુ હાથા॥
આજુ રામ સવેક જસુ લેઊઁ। ભરતિહ સમર સખાવન દેઊઁ॥
રામ િનરાદર કર ફલુ પાઈ। સાવેહઁુ સમર સજે દાેઉ ભાઈ॥
આઇ બના ભલ સકલ સમાજૂ। પ્રગટ કરઉઁ િરસ પા છલઆજૂ॥
જ મ કિર િનકર દલઇ ગરાજૂ। લેઇ લપેિટ લવા જ મ બાજૂ॥
તૈસિેહ ભરતિહ સને સમેતા। સાનજુ િનદિર િનપાતઉઁ ખેતા॥

સહાય કર સકં આઈ। તાૈ મારઉઁ રન રામ દાેહાઈ॥
દાે. અ ત સરાષે માખે લખનુ લ ખ સિુન સપથ પ્રવાન।

સભય લાેક સબ લાેકપ ત ચાહત ભભિર ભગાન॥ ૨૩૦॥
જગુ ભય મગન ગગન ભઇ બાની। લખન બાહુબલુ બપુલ બખાની॥
તાત પ્રતાપ પ્રભાઉ તુ હારા। કાે કિહ સકઇ કાે નિનહારા॥
અનુ ચત ઉ ચત કાજુ િકછુ હાેઊ। સમુ ઝ કિરઅ ભલ કહ સબુ કાેઊ॥
સહસા કિર પાછ પ છતાહી।ં કહિહ બેદ બુધ તે બુધ નાહી ં॥
સિુન સરુ બચન લખન સકુચાન।ે રામ સીયઁ સાદર સનમાને॥
કહી તાત તુ હ ની ત સહુાઈ। સબ ત કિઠન રાજમદુ ભાઈ॥
ે અચવઁત પ માતિહ તેઈ। નાિહન સાધુસભા જેિહ સઈે॥

સનુહુ લખન ભલ ભરત સર સા। બિધ પ્રપંચ મહઁ સનુા ન દ સા॥
દાે. ભરતિહ હાેઇ ન રાજમદુ બિધ હિર હર પદ પાઇ॥

manas2_i.pdf 79



શ્રી રામ ચિરત માનસ

કબહઁુ િક કાઁ સીકરિન છ ર સધુ બનસાઇ॥ ૨૩૧॥
ત મ ત ન તરિનિહ મકુ ગલઈ। ગગનુ મગન મકુ મેઘિહ મલઈ॥
ગાપેદ જલ બૂડ◌़િહ ઘટ નેી। સહજ છમા બ છાડ◌़◌ૈ છાનેી॥
મસક ફઁૂક મકુ મે ઉડ◌़◌ાઈ। હાેઇ ન પમદુ ભરતિહ ભાઈ॥
લખન તુ હાર સપથ િપતુ આના। સુ ચ સબંુધુ નિહ ભરત સમાના॥
સગનુ ખી અવગનુ જલુ તાતા। મલઇ રચઇ પરપંચુ બધાતા॥
ભરતુ હંસ ર બબંસ તડ◌़◌ાગા। જન મ ક હ ગનુ દાષે બભાગા॥
ગિહ ગનુ પય ત જ અવગનુ બાર । િનજ જસ જગત ક હ ઉ જઆર ॥
કહત ભરત ગનુ સીલુ સભુાઊ। પેમ પયાેિધ મગન રઘુરાઊ॥
દાે. સિુન રઘુબર બાની બબુધ દે ખ ભરત પર હેતુ।

સકલ સરાહત રામ સાે પ્રભુ કાે કૃપાિનકેતુ॥ ૨૩૨॥
ન હાેત જગ જનમ ભરત કાે। સકલ ધરમ ધુર ધરિન ધરત કાે॥

ક બ કુલ અગમ ભરત ગનુ ગાથા। કાે નઇ તુ હ બનુ રઘનુાથા॥
લખન રામ સયઁ સિુન સરુ બાની। અ ત સખુુ લહેઉ ન ઇ બખાની॥
ઇહાઁ ભરતુ સબ સિહત સહાઅે। મંદાિકની ં પનુીત નહાઅે॥
સિરત સમીપ રા ખ સબ લાેગા। મા ગ માતુ ગુર સ ચવ િનયાેગા॥
ચલે ભરતુ જહઁ સય રઘુરાઈ। સાથ િનષાદનાથુ લઘુ ભાઈ॥
સમુ ઝ માતુ કરતબ સકુચાહી।ં કરત કુતરક કાેિટ મન માહી ં॥
રામુ લખનુ સય સિુન મમ નાઊઁ। ઉિઠ જિન અનત િહ ત જ ઠાઊઁ॥
દાે. માતુ મતે મહઁુ માિન માેિહ ે કછુ કરિહ સાે થાેર।

અઘ અવગનુ છ મઆદરિહ સમુ ઝ આપની આેર॥ ૨૩૩॥
પિરહરિહ મ લન મનુ ની। ૈ સનમાનિહ સવેકુ માની॥

માેર સરન રામિહ ક પનહી। રામ સુ વા મ દાેસુ સબ જનહી॥
જગ જસ ભાજન ચાતક મીના। નેમ પેમ િનજ િનપનુ નબીના॥
અસ મન ગનુત ચલે મગ તા। સકુચ સનેહઁ સ થલ સબ ગાતા॥
ફેરત મનહઁુ માતુ કૃત ખાેર । ચલત ભગ ત બલ ધીરજ ધાેર ॥
જબ સમુઝત રઘનુાથ સભુાઊ। તબ પથ પરત ઉતાઇલ પાઊ॥
ભરત દસા તેિહ અવસર કૈસી। જલ પ્રબાહઁ જલ અ લ ગ ત જૈસી॥
દે ખ ભરત કર સાેચુ સનેહૂ। ભા િનષાદ તેિહ સમયઁ બદેહૂ॥
દાે. લગે હાને મંગલ સગનુ સિુન ગુિન કહત િનષાદુ।
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મિટિહ સાેચુ હાેઇિહ હરષુ પુિન પિરનામ બષાદુ॥ ૨૩૪॥
સવેક બચન સત્ય સબ ન।ેઆશ્રમ િનકટ ઇ િનઅરાને॥
ભરત દ ખ બન સલૈ સમાજૂ। મુિદત છુિધત જનુ પાઇ સનુાજૂ॥
ઈ ત ભી ત જનુ પ્ર દુખાર । િત્ર બધ તાપ પીડ◌़િ◌ત ગ્રહ માર ॥
ઇ સરુાજ સદેુસ સખુાર । હાેિહ ભરત ગ ત તેિહ અનુહાર ॥

રામ બાસ બન સપં ત ભ્રા । સખુી પ્ર જનુ પાઇ સરુા ॥
સ ચવ બરાગુ બબેકુ નરેસ।ૂ બિપન સહુાવન પાવન દેસૂ॥
ભટ જમ િનયમ સલૈ રજધાની। સાં ત સમુ ત સુ ચ સુદંર રાની॥
સકલ અંગ સપંન્ન સરુાઊ। રામ ચરનઆ શ્રત ચત ચાઊ॥
દાે. ત માેહ મિહપાલુ દલ સિહત બબેક ભુઆલ।ુ

કરત અકંટક રાજુ પુરઁ સખુ સપંદા સકુાલુ॥ ૨૩૫॥
બન પ્રદેસ મુિન બાસ ઘનેરે। જનુ પુર નગર ગાઉઁ ગન ખેરે॥
બપુલ બ ચત્ર બહગ ગ નાના। પ્ર સમાજુ ન ઇ બખાના॥
ખગહા કિર હિર બાઘ બરાહા। દે ખ મિહષ ષ સાજુ સરાહા॥
બય બહાઇ ચરિહ અેક સગંા। જહઁ તહઁ મનહઁુ સને ચતુરંગા॥
ઝરના ઝરિહ મત્ત ગજ ગાજિહ। મનહઁુ િનસાન બ બિધ બિધ બાજિહ॥
ચક ચકાેર ચાતક સકુ િપક ગન। કૂજત મંજુ મરાલ મુિદત મન॥
અ લગન ગાવત નાચત માેરા। જનુ સરુાજ મંગલ ચહુ આેરા॥
બે લ બટપ ન સફલ સફૂલા। સબ સમાજુ મુદ મંગલ મૂલા॥
દાે. રામ સલૈ સાેભા િનર ખ ભરત હૃદયઁ અ ત પેમ।ુ

તાપસ તપ ફલુ પાઇ જ મ સખુી સરાન નેમુ॥ ૨૩૬॥
માસપારાયણ, બીસવાઁ િવશ્રામ
નવાહ્નપારાયણ, પાઁચવાઁ િવશ્રામ

તબ કેવટ ઊઁચ ચઢ◌़િ◌ ધાઈ। કહેઉ ભરત સન ભુ ઉઠાઈ॥
નાથ દે ખઅિહ બટપ બસાલા। પાકિર જંબુ રસાલ તમાલા॥
જ હ ત બર હ મ ય બટુ સાેહા। મંજુ બસાલ દે ખ મનુ માેહા॥
નીલ સઘન પ વ ફલ લાલા। અ બરલ છાહઁ સખુદ સબ કાલા॥
માનહઁુ ત મર અ નમય રાસી। બરચી બિધ સઁકે લ સષુમા સી॥
અે ત સિરત સમીપ ગાેસાઁઈ। રઘુબર પરનકુટ જહઁ છાઈ॥
તુલસી ત બર બ બધ સહુાઅે। કહઁુ કહઁુ સયઁ કહઁુ લખન લગાઅે॥
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બટ છાયાઁ બેિદકા બનાઈ। સયઁ િનજ પાિન સરાજે સહુાઈ॥
દાે. જહાઁ બૈિઠ મુિનગન સિહત િનત સય રામુ સુ ન।

સનુિહ કથા ઇ તહાસ સબઆગમ િનગમ પુરાન॥ ૨૩૭॥
સખા બચન સિુન બટપ િનહાર । ઉમગે ભરત બલાેચન બાર ॥
કરત પ્રનામ ચલે દાેઉ ભાઈ। કહત પ્રી ત સારદ સકુચાઈ॥
હરષિહ િનર ખ રામ પદ અંકા। માનહઁુ પારસુ પાયઉ રંકા॥
રજ સર ધિર િહયઁ નયન હ લાવિહ। રઘુબર મલન સિરસ સખુ પાવિહ॥
દે ખ ભરત ગ ત અકથ અતીવા। પ્રેમ મગન ગ ખગ જડ◌़ વા॥
સખિહ સનેહ બબસ મગ ભૂલા। કિહ સપંુથ સરુ બરષિહ ફૂલા॥
િનર ખ સદ્ધ સાધક અનુરાગે। સહજ સનેહુ સરાહન લાગે॥
હાેત ન ભૂતલ ભાઉ ભરત કાે। અચર સચર ચર અચર કરત કાે॥
દાે. પેમ અ મઅ મંદ બરહુ ભરતુ પયાેિધ ગઁભીર।

મ થ પ્રગટેઉ સરુ સાધુ િહત કૃપા સધુ રઘુબીર॥ ૨૩૮॥
સખા સમેત મનાેહર ેટા। લખેઉ ન લખન સઘન બનઆેટા॥
ભરત દ ખ પ્રભુ આશ્રમુ પાવન। સકલ સમંુગલ સદનુ સહુાવન॥
કરત પ્રબેસ મટે દુખ દાવા। જનુ ેગી ં પરમારથુ પાવા॥
દેખે ભરત લખન પ્રભુ આગે। પૂઁછે બચન કહત અનુરાગે॥
સીસ જટા કિટ મુિન પટ બાઁધ। તનૂ કસ કર સ ધનુ કાઁધ॥
બેદ પર મુિન સાધુ સમાજૂ। સીય સિહત રાજત રઘુરાજૂ॥
બલકલ બસન જિટલ તનુ સ્યામા। જનુ મુિન બેષ ક હ ર ત કામા॥
કર કમલિન ધનુ સાયકુ ફેરત। જય ક જરિન હરત હઁ સ હેરત॥
દાે. લસત મંજુ મુિન મંડલી મ ય સીય રઘુચદું।

ગ્યાન સભાઁ જનુ તનુ ધરે ભગ ત સ ચ્ચદાનંદુ॥ ૨૩૯॥
સાનજુ સખા સમેત મગન મન। બસરે હરષ સાેક સખુ દુખ ગન॥
પાિહ નાથ કિહ પાિહ ગાેસાઈ। ભૂતલ પરે લકુટ ક નાઈ॥
બચન સપેમ લખન પિહચાન।ે કરત પ્રનામુ ભરત જયઁ ને॥
બંધુ સનેહ સરસ અેિહ આેરા। ઉત સાિહબ સવેા બસ ેરા॥
મ લ ન ઇ નિહ ગુદરત બનઈ। સકુ બ લખન મન ક ગ ત ભનઈ॥
રહે રા ખ સવેા પર ભા । ચઢ◌़◌ી ચગં જનુ ખચ ખેલા ॥
કહત સપ્રેમ નાઇ મિહ માથા। ભરત પ્રનામ કરત રઘનુાથા॥
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ઉઠે રામુ સિુન પેમ અધીરા। કહઁુ પટ કહઁુ િનષંગ ધનુ તીરા॥
દાે. બરબસ લઅે ઉઠાઇ ઉર લાઅે કૃપાિનધાન।

ભરત રામ ક મલિન લ ખ બસરે સબિહ અપાન॥ ૨૪૦॥
મલિન પ્રી ત િક મ ઇ બખાની। ક બકુલ અગમ કરમ મન બાની॥
પરમ પેમ પૂરન દાેઉ ભાઈ। મન બુિધ ચત અહ મ ત બસરાઈ॥
કહહુ સપુેમ પ્રગટ કાે કરઈ। કેિહ છાયા ક બ મ ત અનુસરઈ॥
ક બિહ અરથઆખર બલુ સાઁચા। અનુહિર તાલ ગ તિહ નટુ નાચા॥
અગમ સનેહ ભરત રઘુબર કાે। જહઁ ન ઇ મનુ બિધ હિર હર કાે॥
સાે મ કુમ ત કહા કેિહ ભાઁતી। બાજ સરુાગ િક ગાઁડર તાઁતી॥
મલિન બલાેિક ભરત રઘુબર ક । સરુગન સભય ધકધક ધરક ॥
સમુઝાઅે સરુગુ જડ◌़ ગે। બર ષ પ્રસનૂ પ્રસસંન લાગે॥
દાે. મ લ સપેમ િરપુસદૂનિહ કેવટુ ભટેઉ રામ।

ભૂિર ભાયઁ ભટે ભરત લ છમન કરત પ્રનામ॥ ૨૪૧॥
ભટેઉ લખન લલિક લઘુ ભાઈ। બહુિર િનષાદુ લી હ ઉર લાઈ॥
પુિન મુિનગન દુહઁુ ભાઇ હ બંદે। અ ભમતઆ સષ પાઇ અનંદે॥
સાનજુ ભરત ઉમ ગ અનુરાગા। ધિર સર સય પદ પદુમ પરાગા॥
પુિન પુિન કરત પ્રનામ ઉઠાઅે। સર કર કમલ પર સ બૈઠાઅે॥
સીયઁ અસીસ દ હ મન માહી।ં મગન સનેહઁ દેહ સિુધ નાહી ં॥
સબ બિધ સાનુકૂલ લ ખ સીતા। ભે િનસાેચ ઉર અપડર બીતા॥
કાેઉ િકછુ કહઇ ન કાેઉ િકછુ પૂઁછા। પ્રેમ ભરા મન િનજ ગ ત છઁૂછા॥
તેિહ અવસર કેવટુ ધીરજુ ધિર। ેિર પાિન બનવત પ્રનામુ કિર॥
દાે. નાથ સાથ મુિનનાથ કે માતુ સકલ પુર લાેગ।

સવેક સનેપ સ ચવ સબઆઅે બકલ બયાેગ॥ ૨૪૨॥
સીલ સધુ સિુન ગુર આગવનૂ। સય સમીપ રાખે િરપુદવનૂ॥
ચલે સબેગ રામુ તેિહ કાલા। ધીર ધરમ ધુર દ નદયાલા॥
ગુરિહ દે ખ સાનજુ અનુરાગે। દંડ પ્રનામ કરન પ્રભુ લાગે॥
મુિનબર ધાઇ લઅે ઉર લાઈ। પ્રેમ ઉમ ગ ભટે દાેઉ ભાઈ॥
પ્રેમ પુલિક કેવટ કિહ નામૂ। ક હ દૂિર ત દંડ પ્રનામૂ॥
રામસખા િર ષ બરબસ ભટા। જનુ મિહ લુઠત સનેહ સમેટા॥
રઘપુ ત ભગ ત સમંુગલ મૂલા। નભ સરાિહ સરુ બિરસિહ ફૂલા॥
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અેિહ સમ િનપટ નીચ કાેઉ નાહી।ં બડ◌़ બ સષ્ઠ સમ કાે જગ માહી ં॥
દાે. જેિહ લ ખ લખનહુ ત અિધક મલે મુિદત મુિનરાઉ।

સાે સીતાપ ત ભજન કાે પ્રગટ પ્રતાપ પ્રભાઉ॥ ૨૪૩॥
આરત લાેગ રામ સબુ ના। ક નાકર સુ ન ભગવાના॥
ે જેિહ ભાયઁ રહા અ ભલાષી। તેિહ તેિહ કૈ ત સ ત સ ખ રાખી॥

સાનજુ મ લ પલ મહુ સબ કાહૂ। ક હ દૂિર દુખુ દા ન દાહૂ॥
યહ બડ◌़િ◌ બાતઁ રામ કૈ નાહી।ં જ મ ઘટ કાેિટ અેક ર બ છાહી ં॥
મ લ કેવિટિહ ઉમ ગ અનુરાગા। પુરજન સકલ સરાહિહ ભાગા॥
દેખી ં રામ દુ ખત મહતાર ।ં જનુ સબેુ લ અવલી ં િહમ માર ં॥
પ્રથમ રામ ભટ કૈકેઈ। સરલ સભુાયઁ ભગ ત મ ત ભેઈ॥
પગ પિર ક હ પ્રબાેધુ બહાેર । કાલ કરમ બિધ સર ધિર ખાેર ॥
દાે. ભેટ ં રઘુબર માતુ સબ કિર પ્રબાેધુ પિરતાષેુ॥

અંબ ઈસઆધીન જગુ કાહુ ન દેઇઅ દાષેુ॥ ૨૪૪॥
ગુર તય પદ બંદે દુહુ ભાઈ। સિહત બપ્ર તય જે સઁગ આઈ॥
ગંગ ગાૈિર સમ સબ સનમાની ં॥ દેિહ અસીસ મુિદત દુ બાની॥
ગિહ પદ લગે સુ મત્રા અંકા। જનુ ભેટ ં સપં ત અ ત રંકા॥
પુિન જનિન ચરનિન દાેઉ ભ્રાતા। પરે પેમ બ્યાકુલ સબ ગાતા॥
અ ત અનુરાગ અંબ ઉર લાઅે। નયન સનેહ સ લલ અ હવાઅે॥
તેિહ અવસર કર હરષ બષાદૂ। િક મ ક બ કહૈ મૂક જ મ વાદૂ॥
મ લ જનનિહ સાનજુ રઘુરાઊ। ગુર સન કહેઉ િક ધાિરઅ પાઊ॥
પુરજન પાઇ મનુીસ િનયાેગૂ। જલ થલ તિક તિક ઉતરેઉ લાેગૂ॥
દાે. મિહસરુ મંત્રી માતુ ગુર ગને લાેગ લઅે સાથ॥

પાવન આશ્રમ ગવનુ િકય ભરત લખન રઘનુાથ॥ ૨૪૫॥
સીયઆઇ મુિનબર પગ લાગી। ઉ ચત અસીસ લહી મન માગી॥
ગુરપ તિનિહ મુિન તય હ સમેતા। મલી પેમુ કિહ ઇ ન જેતા॥
બંિદ બંિદ પગ સય સબહી કે।આસરબચન લહે પ્રય કે॥
સાસુ સકલ જબ સીયઁ િનહાર ।ં મૂદે નયન સહ મ સકુુમાર ં॥
પર ં બિધક બસ મનહઁુ મરાલી।ં કાહ ક હ કરતાર કુચાલી ં॥
ત હ સય િનર ખ િનપટ દુખુ પાવા। સાે સબુ સિહઅ ે દૈઉ સહાવા॥
જનકસતુા તબ ઉર ધિર ધીરા। નીલ ન લન લાેયન ભિર નીરા॥
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મલી સકલ સાસુ હ સય ઈ। તેિહ અવસર ક ના મિહ છાઈ॥
દાે. લા ગ લા ગ પગ સબિન સય ભટ ત અ ત અનુરાગ॥

હૃદયઁ અસીસિહ પેમ બસ રિહઅહુ ભર સાેહાગ॥ ૨૪૬॥
બકલ સનેહઁ સીય સબ રાની।ં બૈઠન સબિહ કહેઉ ગુર ગ્યાની ં॥
કિહ જગ ગ ત માિયક મુિનનાથા। કહે કછુક પરમારથ ગાથા॥
પ કર સરુપુર ગવનુ સનુાવા। સિુન રઘનુાથ દુસહ દુખુ પાવા॥
મરન હેતુ િનજ નેહુ બચાર । ભે અ ત બકલ ધીર ધુર ધાર ॥
કુ લસ કઠાેર સનુત કટુ બાની। બલપત લખન સીય સબ રાની॥
સાેક બકલ અ ત સકલ સમાજૂ। માનહઁુ રાજુ અકાજેઉ આજૂ॥
મુિનબર બહુિર રામ સમુઝાઅે। સિહત સમાજ સસુિરત નહાઅે॥
બ્રતુ િનરંબુ તેિહ િદન પ્રભુ ક હા। મુિનહુ કહ જલુ કાહઁુ ન લી હા॥
દાે. ભાે ભઅ રઘનંુદનિહ ે મુિન આયસુ દ હ॥

શ્રદ્ધા ભગ ત સમેત પ્રભુ સાે સબુ સાદ ક હ॥ ૨૪૭॥
કિર િપતુ િક્રયા બેદ જ સ બરની। ભે પનુીત પાતક તમ તરની॥
સુ નામ પાવક અઘ તૂલા। સુ મરત સકલ સમંુગલ મૂલા॥

સદુ્ધ સાે ભયઉ સાધુ સમંત અસ। તીરથ આવાહન સરુસિર જસ॥
સદુ્ધ ભઅ દુઇ બાસર બીતે। બાેલે ગુર સન રામ િપર તે॥
નાથ લાેગ સબ િનપટ દુખાર । કંદ મૂલ ફલ અંબુ અહાર ॥
સાનજુ ભરતુ સ ચવ સબ માતા। દે ખ માેિહ પલ જ મ જુગ તા॥
સબ સમેત પુર ધાિરઅ પાઊ।આપુ ઇહાઁ અમરાવ ત રાઊ॥
બહુત કહેઉઁ સબ િકયઉઁ િઢઠાઈ। ઉ ચત હાેઇ તસ કિરઅ ગાેસાઁઈ॥
દાે. ધમર્ સતેુ ક નાયતન કસ ન કહહુ અસ રામ।

લાેગ દુ ખત િદન દુઇ દરસ દે ખ લહહઁુ બશ્રામ॥ ૨૪૮॥
રામ બચન સિુન સભય સમાજૂ। જનુ જલિનિધ મહઁુ બકલ જહાજૂ॥
સિુન ગુર ગરા સમંુગલ મૂલા। ભયઉ મનહઁુ મા ત અનુકુલા॥
પાવન પયઁ તહઁુ કાલ નહાહી।ં ે બલાેિક અંઘ આેઘ નસાહી ં॥
મંગલમૂર ત લાેચન ભિર ભિર। િનરખિહ હર ષ દંડવત કિર કિર॥
રામ સલૈ બન દેખન હી।ં જહઁ સખુ સકલ સકલ દુખ નાહી ં॥
ઝરના ઝિરિહ સધુાસમ બાર । િત્ર બધ તાપહર િત્ર બધ બયાર ॥
બટપ બે લ ન અગિનત તી। ફલ પ્રસનૂ પ લવ બહુ ભાઁતી॥
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સુદંર સલા સખુદ ત છાહી।ં ઇ બરિન બન છ બ કેિહ પાહી ં॥
દાે. સરિન સરાે હ જલ બહગ કૂજત ગુજંત ગં।

બૈર બગત બહરત બિપન ગ બહંગ બહુરંગ॥ ૨૪૯॥
કાેલ િકરાત ભ લ બનબાસી। મધુ સુ ચ સુદંર વાદુ સધુા સી॥
ભિર ભિર પરન પુટ ં ર ચ ર । કંદ મૂલ ફલ અંકુર જૂર ॥
સબિહ દેિહ કિર બનય પ્રનામા। કિહ કિહ વાદ ભેદ ગનુ નામા॥
દેિહ લાેગ બહુ માેલ ન લેહી।ં ફેરત રામ દાેહાઈ દેહી ં॥
કહિહ સનેહ મગન દુ બાની। માનત સાધુ પેમ પિહચાની॥
તુ હ સકૃુતી હમ નીચ િનષાદા। પાવા દરસનુ રામ પ્રસાદા॥
હમિહ અગમ અ ત દરસુ તુ હારા। જસ મ ધરિન દેવધુિન ધારા॥
રામ કૃપાલ િનષાદ નવેા । પિરજન પ્રજઉ ચિહઅ જસ રા ॥
દાે. યહ જયઁ િન સઁકાેચુ ત જ કિરઅ છાેહુ લ ખ નેહુ।

હમિહ કૃતારથ કરન લ ગ ફલ ન અંકુર લેહુ॥ ૨૫૦॥
તુ હ પ્રય પાહુને બન પગુ ધારે। સવેા ેગુ ન ભાગ હમારે॥
દેબ કાહ હમ તુ હિહ ગાેસાઁઈ। ઈધનુ પાત િકરાત મતાઈ॥
યહ હમાિર અ ત બડ◌़િ◌ સવેકાઈ। લેિહ ન બાસન બસન ચાેરાઈ॥
હમ જડ◌़ વ વ ગન ઘાતી। કુિટલ કુચાલી કુમ ત કુ તી॥
પાપ કરત િન સ બાસર હી।ં નિહ પટ કિટ નિહ પેટ અઘાહી ં॥
સપાનેેહઁુ ધરમ બુ દ્ધ કસ કાઊ। યહ રઘનંુદન દરસ પ્રભાઊ॥
જબ ત પ્રભુ પદ પદુમ િનહારે। મટે દુસહ દુખ દાષે હમારે॥
બચન સનુત પુરજન અનુરાગે। ત હ કે ભાગ સરાહન લાગે॥
છં. લાગે સરાહન ભાગ સબ અનુરાગ બચન સનુાવહી।ં

બાેલિન મલિન સય રામ ચરન સનેહુ લ ખ સખુુ પાવહી ં॥
નર નાિર િનદરિહ નેહુ િનજ સિુન કાેલ ભ લિન ક ગરા।
તુલસી કૃપા રઘુબંસમિન ક લાેહ લૈ લાૈકા તરા॥

સાે. બહરિહ બન ચહુ આેર પ્ર તિદન પ્રમુિદત લાેગ સબ।
જલજ્યા દાદુર માેર ભઅે પીન પાવસ પ્રથમ॥ ૨૫૧॥

પુર જન નાિર મગન અ ત પ્રીતી। બાસર િહ પલક સમ બીતી॥
સીય સાસુ પ્ર ત બેષ બનાઈ। સાદર કરઇ સિરસ સવેકાઈ॥
લખા ન મરમુ રામ બનુ કાહઁૂ। માયા સબ સય માયા માહઁૂ॥
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સીયઁ સાસુ સવેા બસ ક હી।ં ત હ લિહ સખુ સખઆ સષ દ હી ં॥
લ ખ સય સિહત સરલ દાેઉ ભાઈ। કુિટલ રાિન પ છતાિન અઘાઈ॥
અવિન જમિહ ચ ત કૈકેઈ। મિહ ન બીચુ બિધ મીચુ ન દેઈ॥
લાેકહઁુ બેદ બિદત ક બ કહહી।ં રામ બમખુ થલુ નરક ન લહહી ં॥
યહુ સસંઉ સબ કે મન માહી।ં રામ ગવનુ બિધ અવધ િક નાહી ં॥
દાે. િન સ ન નીદ નિહ ભખૂ િદન ભરતુ બકલ સુ ચ સાેચ।

નીચ ક ચ બચ મગન જસ મીનિહ સ લલ સઁકાેચ॥ ૨૫૨॥
ક હી માતુ મસ કાલ કુચાલી। ઈ ત ભી ત જસ પાકત સાલી॥
કેિહ બિધ હાેઇ રામ અ ભષેકૂ। માેિહ અવકલત ઉપાઉ ન અેકૂ॥
અવ સ િફરિહ ગુર આયસુ માની। મુિન પુિન કહબ રામ ચ ની॥
માતુ કહેહઁુ બહુરિહ રઘુરાઊ। રામ જનિન હઠ કર બ િક કાઊ॥
માેિહ અનુચર કર કે તક બાતા। તેિહ મહઁ કુસમઉ બામ બધાતા॥

હઠ કરઉઁ ત િનપટ કુકરમૂ। હર ગિર ત ગુ સવેક ધરમૂ॥
અેકઉ જુગુ ત ન મન ઠહરાની। સાેચત ભરતિહ રૈિન બહાની॥
પ્રાત નહાઇ પ્રભુિહ સર નાઈ। બૈઠત પઠઅે િરષયઁ બાેલાઈ॥
દાે. ગુર પદ કમલ પ્રનામુ કિર બૈઠે આયસુ પાઇ।

બપ્ર મહાજન સ ચવ સબ જુરે સભાસદઆઇ॥ ૨૫૩॥
બાેલે મુિનબ સમય સમાના। સનુહુ સભાસદ ભરત સુ ના॥
ધરમ ધુર ન ભાનુકુલ ભાન।ૂ રા રામુ વબસ ભગવાનૂ॥
સત્યસધં પાલક શ્રુ ત સતે।ૂ રામ જનમુ જગ મંગલ હેતૂ॥
ગુર િપતુ માતુ બચન અનુસાર । ખલ દલુ દલન દેવ િહતકાર ॥
ની ત પ્રી ત પરમારથ વારથુ। કાેઉ ન રામ સમ ન જથારથુ॥
બિધ હિર હ સ સ ર બ િદ સપાલા। માયા વ કરમ કુ લ કાલા॥
અિહપ મિહપ જહઁ લ ગ પ્રભુતાઈ। ેગ સ દ્ધ િનગમાગમ ગાઈ॥
કિર બચાર જયઁ દેખહુ નીક। રામ ર ઇ સીસ સબહી ક॥
દાે. રાખ રામ ર ઇ ખ હમ સબ કર િહત હાેઇ।

સમુ ઝ સયાને કરહુ અબ સબ મ લ સમંત સાેઇ॥ ૨૫૪॥
સબ કહઁુ સખુદ રામ અ ભષેકૂ। મંગલ માેદ મૂલ મગ અેકૂ॥
કેિહ બિધ અવધ ચલિહ રઘુરાઊ। કહહુ સમુ ઝ સાેઇ કિરઅ ઉપાઊ॥
સબ સાદર સિુન મુિનબર બાની। નય પરમારથ વારથ સાની॥
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ઉત નઆવ લાેગ ભઅે ભાેરે। તબ સ નાઇ ભરત કર ેરે॥
ભાનુબંસ ભઅે ભપૂ ઘનેરે। અિધક અેક ત અેક બડ◌़◌ેરે॥
જનમુ હેતુ સબ કહઁ િપતુ માતા। કરમ સભુાસભુ દેઇ બધાતા॥
દ લ દુખ સજઇ સકલ કલ્યાના। અસ અસીસ રાઉિર જગુ ના॥
સાે ગાેસાઇઁ બિધ ગ ત જેિહ છક । સકઇ કાે ટાિર ટેક ે ટેક ॥
દાે. બૂ ઝઅ માેિહ ઉપાઉ અબ સાે સબ માેર અભાગુ।

સિુન સનેહમય બચન ગુર ઉર ઉમગા અનુરાગુ॥ ૨૫૫॥
તાત બાત ફુિર રામ કૃપાહી।ં રામ બમખુ સિધ સપનેહઁુ નાહી ં॥
સકુચઉઁ તાત કહત અેક બાતા। અરધ તજિહ બુધ સરબસ તા॥
તુ હ કાનન ગવનહુ દાેઉ ભાઈ। ફેિરઅિહ લખન સીય રઘુરાઈ॥
સિુન સબુચન હરષે દાેઉ ભ્રાતા। ભે પ્રમાેદ પિરપૂરન ગાતા॥
મન પ્રસન્ન તન તજુે બરા । જનુ જય રાઉ રામુ ભઅે રા ॥
બહુત લાભ લાેગ હ લઘુ હાની। સમ દુખ સખુ સબ રાવેિહ રાની॥
કહિહ ભરતુ મુિન કહા સાે ક હે। ફલુ જગ વ હ અ ભમત દ હે॥
કાનન કરઉઁ જનમ ભિર બાસ।ૂ અેિહ ત અિધક ન માેર સપુાસૂ॥
દાે. અઁતર મી રામુ સય તુ હ સરબગ્ય સુ ન।

ે ફુર કહહુ ત નાથ િનજ ક જઅ બચનુ પ્રવાન॥ ૨૫૬॥
ભરત બચન સિુન દે ખ સનેહૂ। સભા સિહત મુિન ભઅે બદેહૂ॥
ભરત મહા મિહમા જલરાસી। મુિન મ ત ઠાઢ◌़િ◌ તીર અબલા સી॥
ગા ચહ પાર જતનુ િહયઁ હેરા। પાવ ત નાવ ન બાેિહતુ બેરા॥
આૈ કિરિહ કાે ભરત બડ◌़◌ાઈ। સરસી સીિપ િક સધુ સમાઈ॥
ભરતુ મુિનિહ મન ભીતર ભાઅે। સિહત સમાજ રામ પિહ આઅે॥
પ્રભુ પ્રનામુ કિર દ હ સઆુસન।ુ બૈઠે સબ સિુન મુિન અનુસાસનુ॥
બાેલે મુિનબ બચન બચાર । દેસ કાલ અવસર અનુહાર ॥
સનુહુ રામ સરબગ્ય સુ ના। ધરમ ની ત ગનુ ગ્યાન િનધાના॥
દાે. સબ કે ઉર અંતર બસહુ નહુ ભાઉ કુભાઉ।

પુરજન જનની ભરત િહત હાેઇ સાે કિહઅ ઉપાઉ॥ ૨૫૭॥
આરત કહિહ બચાિર ન કાઊ। સઝૂ જૂઆિરિહ આપન દાઊ॥
સિુન મુિન બચન કહત રઘુરાઊ। નાથ તુ હારેિહ હાથ ઉપાઊ॥
સબ કર િહત ખ રાઉિર રાખ।આયસુ િકઅ મુિદત ફુર ભાષ॥
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પ્રથમ ે આયસુ માે કહઁુ હાેઈ। માથ માિન કરાૈ સખ સાેઈ॥
પુિન જેિહ કહઁ જસ કહબ ગાેસાઈઁ। સાે સબ ભાઁ ત ઘિટિહ સવેકાઈઁ॥
કહ મુિન રામ સત્ય તુ હ ભાષા। ભરત સનેહઁ બચા ન રાખા॥
તેિહ ત કહઉઁ બહાેિર બહાેર । ભરત ભગ ત બસ ભઇ મ ત માેર ॥
માેર ન ભરત ચ રા ખ। ે ક જઅ સાે સભુ સવ સાખી॥
દાે. ભરત બનય સાદર સિુનઅ કિરઅ બચા બહાેિર।

કરબ સાધુમત લાેકમત પનય િનગમ િનચાેિર॥ ૨૫૮॥
ગુ અનુરાગ ભરત પર દેખી। રામ હ્દયઁ આનંદુ બસષેી॥
ભરતિહ ધરમ ધુરંધર ની। િનજ સવેક તન માનસ બાની॥
બાેલે ગુર આયસ અનુકૂલા। બચન મંજુ દુ મંગલમૂલા॥
નાથ સપથ િપતુ ચરન દાેહાઈ। ભયઉ ન ભુઅન ભરત સમ ભાઈ॥
જે ગુર પદ અંબુજ અનુરાગી। તે લાેકહઁુ બેદહઁુ બડ◌़ભાગી॥
રાઉર પર અસ અનુરાગૂ। કાે કિહ સકઇ ભરત કર ભાગૂ॥
લ ખ લઘુ બંધુ બુ દ્ધ સકુચાઈ। કરત બદન પર ભરત બડ◌़◌ાઈ॥
ભરતુ કહહી ં સાેઇ િકઅ ભલાઈ। અસ કિહ રામ રહે અરગાઈ॥
દાે. તબ મુિન બાેલે ભરત સન સબ સઁકાેચુ ત જ તાત।

કૃપા સધુ પ્રય બંધુ સન કહહુ હૃદય કૈ બાત॥ ૨૫૯॥
સિુન મુિન બચન રામ ખ પાઈ। ગુ સાિહબ અનુકૂલ અઘાઈ॥
લ ખ અપને સર સબુ છ ભા । કિહ ન સકિહ કછુ કરિહ બચા ॥
પુલિક સર ર સભાઁ ભઅે ઠાઢ। નીરજ નયન નેહ જલ બાઢ◌़◌॥
કહબ માેર મુિનનાથ િનબાહા। અેિહ ત અિધક કહા મ કાહા।
મ નઉઁ િનજ નાથ સભુાઊ। અપરાિધહુ પર કાેહ ન કાઊ॥
માે પર કૃપા સનેહ બસષેી। ખેલત ખુિનસ ન કબહઁૂ દેખી॥
સસપુન તેમ પિરહરેઉઁ ન સગંૂ। કબહઁુ ન ક હ માેર મન ભંગૂ॥
મ પ્રભુ કૃપા ર ત જયઁ ેહી। હારેહઁુ ખેલ જતાવિહ માેહી॥
દાે. મહઁૂ સનેહ સકાેચ બસ સનમખુ કહી ન બૈન।

દરસન િપત નઆજુ લ ગ પેમ િપઆસે નનૈ॥ ૨૬૦॥
બિધ ન સકેઉ સિહ માેર દુલારા। નીચ બીચુ જનની મસ પારા।
યહઉ કહત માેિહ આજુ ન સાેભા। અપનીં સમુ ઝ સાધુ સુ ચ કાે ભા॥
માતુ મંિદ મ સાધુ સચુાલી। ઉર અસઆનત કાેિટ કુચાલી॥
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ફરઇ િક કાેદવ બા લ સસુાલી। મુકુતા પ્રસવ િક સબુંક કાલી॥
સપનેહઁુ દાેસક લેસુ ન કાહૂ। માેર અભાગ ઉદિધ અવગાહૂ॥
બનુ સમુઝ િનજ અઘ પિરપાકૂ। િરઉઁ યઁ જનિન કિહ કાકૂ॥
હૃદયઁ હેિર હારેઉઁ સબઆેરા। અેકિહ ભાઁ ત ભલેિહ ભલ માેરા॥
ગુર ગાેસાઇઁ સાિહબ સય રામૂ। લાગત માેિહ નીક પિરનામૂ॥
દાે. સાધુ સભા ગુર પ્રભુ િનકટ કહઉઁ સથુલ સ ત ભાઉ।

પ્રેમ પ્રપંચુ િક ઝૂઠ ફુર નિહ મુિન રઘુરાઉ॥ ૨૬૧॥
ભપૂ ત મરન પેમ પનુ રાખી। જનની કુમ ત જગતુ સબુ સાખી॥
દે ખ ન િહ બકલ મહતાર । જરિહ દુસહ જર પુર નર નાર ॥
મહી ં સકલ અનરથ કર મૂલા। સાે સિુન સમુ ઝ સિહઉઁ સબ સલૂા॥
સિુન બન ગવનુ ક હ રઘનુાથા। કિર મુિન બેષ લખન સય સાથા॥
બનુ પાનિહ હ પયાદેિહ પાઅ। સકં સા ખ રહેઉઁ અેિહ ઘાઅ॥
બહુિર િનહાર િનષાદ સનેહૂ। કુ લસ કિઠન ઉર ભયઉ ન બેહૂ॥
અબ સબુ આઁ ખ હ દેખેઉઁ આઈ। જઅત વ જડ◌़ સબઇ સહાઈ॥
જ હિહ િનર ખ મગ સાઁિપિન બીછ । તજિહ બષમ બષુ તામસ તીછ ॥
દાે. તેઇ રઘનંુદનુ લખનુ સય અનિહત લાગે િહ।

તાસુ તનય ત જ દુસહ દુખ દૈઉ સહાવઇ કાિહ॥ ૨૬૨॥
સિુન અ ત બકલ ભરત બર બાની।આર ત પ્રી ત બનય નય સાની॥
સાેક મગન સબ સભાઁ ખભા । મનહઁુ કમલ બન પરેઉ તુસા ॥
કિહ અનેક બિધ કથા પુરાની। ભરત પ્રબાેધુ ક હ મુિન ગ્યાની॥
બાેલે ઉ ચત બચન રઘનંુદૂ। િદનકર કુલ કૈરવ બન ચદૂં॥
તાત ઁ ય જયઁ કરહુ ગલાની। ઈસ અધીન વ ગ ત ની॥
તીિન કાલ તભુઅન મત માેર। પુ ય સલાેક તાત તર તાેરે॥
ઉરઆનત તુ હ પર કુિટલાઈ। ઇ લાેકુ પરલાેકુ નસાઈ॥
દાેસુ દેિહ જનિનિહ જડ◌़ તેઈ। જ હ ગુર સાધુ સભા નિહ સઈે॥
દાે. મિટહિહ પાપ પ્રપંચ સબ અ ખલ અમંગલ ભાર।

લાેક સજુસુ પરલાેક સખુુ સુ મરત નામુ તુ હાર॥ ૨૬૩॥
કહઉઁ સભુાઉ સત્ય સવ સાખી। ભરત ભૂ મ રહ રાઉિર રાખી॥
તાત કુતરક કરહુ જિન અ। બૈર પેમ નિહ દુરઇ દુરાઅ॥
મુિન ગન િનકટ બહગ ગ હી।ં બાધક બિધક બલાેિક પરાહી ં॥
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િહત અનિહત પસુ પ ચ્છઉ ના। માનષુ તનુ ગનુ ગ્યાન િનધાના॥
તાત તુ હિહ મ નઉઁ નીક। કરા કાહ અસમંજસ ક॥
રાખેઉ રાયઁ સત્ય માેિહ ત્યાગી। તનુ પિરહરેઉ પેમ પન લાગી॥
તાસુ બચન મેટત મન સાેચૂ। તેિહ ત અિધક તુ હાર સઁકાેચૂ॥
તા પર ગુર માેિહ આયસુ દ હા। અવ સ ે કહહુ ચહઉઁ સાેઇ ક હા॥
દાે. મનુ પ્રસન્ન કિર સકુચ ત જ કહહુ કરા સાેઇ આજુ।

સત્યસધં રઘુબર બચન સિુન ભા સખુી સમાજુ॥ ૨૬૪॥
સરુ ગન સિહત સભય સરુરાજૂ। સાેચિહ ચાહત હાને અકાજૂ॥
બનત ઉપાઉ કરત કછુ નાહી।ં રામ સરન સબ ગે મન માહી ં॥
બહુિર બચાિર પર પર કહહી।ં રઘપુ ત ભગત ભગ ત બસ અહહી।ં
સિુધ કિર અંબર ષ દુરબાસા। ભે સરુ સરુપ ત િનપટ િનરાસા॥
સહે સરુ હ બહુ કાલ બષાદા। નરહિર િકઅે પ્રગટ પ્રહલાદા॥
લ ગ લ ગ કાન કહિહ ધુિન માથા। અબ સરુ કાજ ભરત કે હાથા॥
આન ઉપાઉ ન દે ખઅ દેવા। માનત રામુ સસુવેક સવેા॥
િહયઁ સપેમ સુ મરહુ સબ ભરતિહ। િનજ ગનુ સીલ રામ બસ કરતિહ॥
દાે. સિુન સરુ મત સરુગુર કહેઉ ભલ તુ હાર બડ◌़ ભાગુ।

સકલ સમંુગલ મૂલ જગ ભરત ચરન અનુરાગુ॥ ૨૬૫॥
સીતાપ ત સવેક સવેકાઈ। કામધનેુ સય સિરસ સહુાઈ॥
ભરત ભગ ત તુ હર મનઆઈ। તજહુ સાેચુ બિધ બાત બનાઈ॥
દેખુ દેવપ ત ભરત પ્રભાઊ। સહજ સભુાયઁ બબસ રઘુરાઊ॥
મન થર કરહુ દેવ ડ નાહી।ં ભરતિહ િન રામ પિરછાહી ં॥
સનુાે સરુગુર સરુ સમંત સાેચૂ। અંતર મી પ્રભુિહ સકાેચૂ॥
િનજ સર ભા ભરત જયઁ ના। કરત કાેિટ બિધ ઉર અનુમાના॥
કિર બચા મન દ હી ઠ કા। રામ ર યસઆપન નીકા॥
િનજ પન ત જ રાખેઉ પનુ માેરા। છાેહુ સનેહુ ક હ નિહ થાેરા॥
દાે. ક હ અનુગ્રહ અ મત અ ત સબ બિધ સીતાનાથ।

કિર પ્રનામુ બાેલે ભરતુ ેિર જલજ જુગ હાથ॥ ૨૬૬॥
કહા કહાવા કા અબ વામી। કૃપા અંબુિનિધ અંતર મી॥
ગુર પ્રસન્ન સાિહબ અનુકૂલા। મટ મ લન મન કલિપત સલૂા॥
અપડર ડરેઉઁ ન સાેચ સમૂલ। ર બિહ ન દાેસુ દેવ િદ સ ભૂલ॥
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માેર અભાગુ માતુ કુિટલાઈ। બિધ ગ ત બષમ કાલ કિઠનાઈ॥
પાઉ રાેઽિપ સબ મ લ માેિહ ઘાલા। પ્રનતપાલ પનઆપન પાલા॥
યહ નઇ ર ત ન રાઉિર હાેઈ। લાેકહઁુ બેદ બિદત નિહ ગાેઈ॥
જગુ અનભલ ભલ અેકુ ગાેસાઈં। કિહઅ હાેઇ ભલ કાસુ ભલાઈં॥
દેઉ દેવત સિરસ સભુાઊ। સનમખુ બમખુ ન કાહુિહ કાઊ॥
દાે. ઇ િનકટ પિહચાિન ત છાહઁ સમિન સબ સાેચ।

માગત અ ભમત પાવ જગ રાઉ રંકુ ભલ પાેચ॥ ૨૬૭॥
લ ખ સબ બિધ ગુર વા મ સનેહૂ। મટેઉ છાેભુ નિહ મન સદેંહૂ॥
અબ ક નાકર ક જઅ સાેઈ। જન િહત પ્રભુ ચત છાેભુ ન હાેઈ॥
ે સવેકુ સાિહબિહ સઁકાેચી। િનજ િહત ચહઇ તાસુ મ ત પાેચી॥

સવેક િહત સાિહબ સવેકાઈ। કરૈ સકલ સખુ લાેભ બહાઈ॥
વારથુ નાથ િફર સબહી કા। િકઅ ર ઇ કાેિટ બિધ નીકા॥
યહ વારથ પરમારથ સા । સકલ સકૃુત ફલ સગુ ત સગા ॥
દેવ અેક બનતી સિુન માેર । ઉ ચત હાેઇ તસ કરબ બહાેર ॥
તલક સમાજુ સા જ સબુ આના। કિરઅ સફુલ પ્રભુ મનુ માના॥
દાે. સાનજુ પઠઇઅ માેિહ બન ક જઅ સબિહ સનાથ।

નત ફેિરઅિહ બંધુ દાેઉ નાથ ચલા મ સાથ॥ ૨૬૮॥
નત િહ બન તીિનઉ ભાઈ। બહુિરઅ સીય સિહત રઘુરાઈ॥
જેિહ બિધ પ્રભુ પ્રસન્ન મન હાેઈ। ક ના સાગર ક જઅ સાેઈ॥
દેવઁ દ હ સબુ માેિહ અભા । માેર ની ત ન ધરમ બચા ॥
કહઉઁ બચન સબ વારથ હેતૂ। રહત નઆરત ક ચત ચેતૂ॥
ઉત દેઇ સિુન વા મ ર ઈ। સાે સવેકુ લ ખ લાજ લ ઈ॥
અસ મ અવગનુ ઉદિધ અગાધૂ। વા મ સનેહઁ સરાહત સાધૂ॥
અબ કૃપાલ માેિહ સાે મત ભાવા। સકુચ વા મ મન ઇઁ ન પાવા॥
પ્રભુ પદ સપથ કહઉઁ સ ત ભાઊ। જગ મંગલ િહત અેક ઉપાઊ॥
દાે. પ્રભુ પ્રસન્ન મન સકુચ ત જ ે જેિહ આયસુ દેબ।

સાે સર ધિર ધિર કિરિહ સબુ મિટિહ અનટ અવરેબ॥ ૨૬૯॥
ભરત બચન સુ ચ સિુન સરુ હરષે। સાધુ સરાિહ સમુન સરુ બરષે॥
અસમંજસ બસ અવધ નવેાસી। પ્રમુિદત મન તાપસ બનબાસી॥
ચપુિહ રહે રઘનુાથ સઁકાેચી। પ્રભુ ગ ત દે ખ સભા સબ સાેચી॥
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જનક દૂત તેિહ અવસરઆઅે। મુિન બ સષઁ્ઠ સિુન બે ગ બાેલાઅે॥
કિર પ્રનામ ત હ રામુ િનહારે। બેષુ દે ખ ભઅે િનપટ દુખારે॥
દૂત હ મુિનબર બૂઝ બાતા। કહહુ બદેહ ભપૂ કુસલાતા॥
સિુન સકુચાઇ નાઇ મિહ માથા। બાેલે ચર બર ેર હાથા॥
બૂઝબ રાઉર સાદર સાઈં। કુસલ હેતુ સાે ભયઉ ગાેસાઈં॥
દાે. નાિહ ત કાેસલ નાથ ક સાથ કુસલ ગઇ નાથ।

મ થલા અવધ બસષે ત જગુ સબ ભયઉ અનાથ॥ ૨૭૦॥
કાેસલપ ત ગ ત સિુન જનકાૈરા। ભે સબ લાેક સાેક બસ બાૈરા॥
જેિહ દેખે તેિહ સમય બદેહૂ। નામુ સત્ય અસ લાગ ન કેહૂ॥
રાિન કુચા લ સનુત નરપાલિહ। સઝૂ ન કછુ જસ મિન બનુ બ્યાલિહ॥
ભરત રાજ રઘુબર બનબાસ।ૂ ભા મ થલેસિહ હૃદયઁ હરાઁસૂ॥
પ બૂઝે બુધ સ ચવ સમાજૂ। કહહુ બચાિર ઉ ચત કા આજૂ॥
સમુ ઝ અવધ અસમંજસ દાેઊ। ચ લઅ િક રિહઅ ન કહ કછુ કાેઊ॥
પિહ ધીર ધિર હૃદયઁ બચાર । પઠઅે અવધ ચતુર ચર ચાર ॥
બૂ ઝ ભરત સ ત ભાઉ કુભાઊ।આઅેહુ બે ગ ન હાેઇ લખાઊ॥
દાે. ગઅે અવધ ચર ભરત ગ ત બૂ ઝ દે ખ કરતૂ ત।

ચલે ચત્રકૂટિહ ભરતુ ચાર ચલે તેરહૂ ત॥ ૨૭૧॥
દૂત હ આઇ ભરત કઇ કરની। જનક સમાજ જથામ ત બરની॥
સિુન ગુર પિરજન સ ચવ મહીપ ત। ભે સબ સાેચ સનેહઁ બકલ અ ત॥
ધિર ધીરજુ કિર ભરત બડ◌़◌ાઈ। લઅે સભુટ સાહની બાેલાઈ॥
ઘર પુર દેસ રા ખ રખવારે। હય ગય રથ બહુ ન સઁવારે॥
દુઘર સાિધ ચલે તતકાલા। િકઅે બશ્રામુ ન મગ મહીપાલા॥
ભાેરિહ આજુ નહાઇ પ્રયાગા। ચલે જમનુ ઉતરન સબુ લાગા॥
ખબિર લને હમ પઠઅે નાથા। ત હ કિહ અસ મિહ નાયઉ માથા॥
સાથ િકરાત છ સાતક દ હે। મુિનબર તુરત બદા ચર ક હે॥
દાે. સનુત જનકઆગવનુ સબુ હરષેઉ અવધ સમાજુ।

રઘનંુદનિહ સકાેચુ બડ◌़ સાેચ બબસ સરુરાજુ॥ ૨૭૨॥
ગરઇ ગલાિન કુિટલ કૈકેઈ। કાિહ કહૈ કેિહ દૂષનુ દેઈ॥
અસ મનઆિન મુિદત નર નાર । ભયઉ બહાેિર રહબ િદન ચાર ॥
અેિહ પ્રકાર ગત બાસર સાેઊ। પ્રાત નહાન લાગ સબુ કાેઊ॥
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કિર મ જનુ પજૂિહ નર નાર । ગનપ ગાૈિર તપુરાિર તમાર ॥
રમા રમન પદ બંિદ બહાેર । બનવિહ અંજુ લ અંચલ ેર ॥
રા રામુ નક રાની।આનઁદ અવિધ અવધ રજધાની॥
સબુસ બસઉ િફિર સિહત સમા । ભરતિહ રામુ કરહઁુ જુબરા ॥
અેિહ સખુ સધુાઁ સીચંી સબ કાહૂ। દેવ દેહુ જગ વન લાહૂ॥
દાે. ગુર સમાજ ભાઇ હ સિહત રામ રાજુ પુર હાેઉ।

અછત રામ રા અવધ મિરઅ માગ સબુ કાેઉ॥ ૨૭૩॥
સિુન સનેહમય પુરજન બાની। િનદિહ ેગ બર ત મુિન ગ્યાની॥
અેિહ બિધ િનત્યકરમ કિર પુરજન। રામિહ કરિહ પ્રનામ પુલિક તન॥
ઊઁચ નીચ મ યમ નર નાર । લહિહ દરસુ િનજ િનજ અનુહાર ॥
સાવધાન સબહી સનમાનિહ। સકલ સરાહત કૃપાિનધાનિહ॥
લિરકાઇિહ તે રઘુબર બાની। પાલત ની ત પ્રી ત પિહચાની॥
સીલ સકાેચ સધુ રઘુરાઊ। સમુખુ સલુાેચન સરલ સભુાઊ॥
કહત રામ ગનુ ગન અનુરાગે। સબ િનજ ભાગ સરાહન લાગે॥
હમ સમ પુ ય પુજં જગ થાેરે। જ હિહ રામુ નત કિર માેરે॥
દાે. પ્રેમ મગન તેિહ સમય સબ સિુન આવત મ થલેસ।ુ

સિહત સભા સભં્રમ ઉઠેઉ ર બકુલ કમલ િદનેસુ॥ ૨૭૪॥
ભાઇ સ ચવ ગુર પુરજન સાથા।આગ ગવનુ ક હ રઘનુાથા॥
ગિરબ દ ખ જનકપ ત જબહી।ં કિર પ્રનામ રથ ત્યાગેઉ તબહી ં॥
રામ દરસ લાલસા ઉછાહૂ। પથ શ્રમ લેસુ કલેસુ ન કાહૂ॥
મન તહઁ જહઁ રઘુબર બૈદેહી। બનુ મન તન દુખ સખુ સિુધ કેહી॥
આવત જનકુ ચલે અેિહ ભાઁતી। સિહત સમાજ પ્રેમ મ ત માતી॥
આઅે િનકટ દે ખ અનુરાગે। સાદર મલન પરસપર લાગે॥
લગે જનક મુિનજન પદ બંદન। િર ષ હ પ્રનામુ ક હ રઘનંુદન॥
ભાઇ હ સિહત રામુ મ લ રાજિહ। ચલે લવાઇ સમેત સમાજિહ॥
દાે. આશ્રમ સાગર સાંત રસ પૂરન પાવન પાથ।ુ

સને મનહઁુ ક ના સિરત લઅ િહ રઘનુાથુ॥ ૨૭૫॥
બાેર ત ગ્યાન બરાગ કરારે। બચન સસાેક મલત નદ નારે॥
સાેચ ઉસાસ સમીર તંરગા। ધીરજ તટ ત બર કર ભંગા॥
બષમ બષાદ તાેરાવ ત ધારા। ભય ભ્રમ ભવઁર અબતર્ અપારા॥
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કેવટ બુધ બદ્યા બડ◌़િ◌ નાવા। સકિહ ન ખેઇ અૈક નિહ આવા॥
બનચર કાેલ િકરાત બચારે। થકે બલાેિક પ થક િહયઁ હારે॥
આશ્રમ ઉદિધ મલી જબ ઈ। મનહઁુ ઉઠેઉ અંબુિધ અકુલાઈ॥
સાેક બકલ દાેઉ રાજ સમા । રહા ન ગ્યાનુ ન ધીરજુ લા ॥
ભપૂ પ ગનુ સીલ સરાહી। રાવેિહ સાેક સધુ અવગાહી॥
છં. અવગાિહ સાેક સમુદ્ર સાેચિહ નાિર નર બ્યાકુલ મહા।

દૈ દાષે સકલ સરાષે બાેલિહ બામ બિધ ક હાે કહા॥
સરુ સદ્ધ તાપસ ે ગજન મુિન દે ખ દસા બદેહ ક ।
તુલસી ન સમરથુ કાેઉ ે તિર સકૈ સિરત સનેહ ક ॥

સાે. િકઅે અ મત ઉપદેસ જહઁ તહઁ લાેગ હ મુિનબર હ।
ધીરજુ ધિરઅ નરેસ કહેઉ બ સષ્ઠ બદેહ સન॥ ૨૭૬॥

સુ ગ્યાનુ ર બ ભવ િન સ નાસા। બચન િકરન મુિન કમલ બકાસા॥
તેિહ િક માેહ મમતા િનઅરાઈ। યહ સય રામ સનેહ બડ◌़◌ાઈ॥
બષઈ સાધક સદ્ધ સયાન।ે િત્ર બધ વ જગ બેદ બખાને॥
રામ સનેહ સરસ મન સ।ૂ સાધુ સભાઁ બડ◌़આદર તાસૂ॥
સાેહ ન રામ પેમ બનુ ગ્યાન।ૂ કરનધાર બનુ જ મ જલ નૂ॥
મુિન બહુ બિધ બદેહુ સમુઝાઅે। રામઘાટ સબ લાેગ નહાઅે॥
સકલ સાેક સકુંલ નર નાર । સાે બાસ બીતેઉ બનુ બાર ॥
પસુ ખગ ગ હ ન ક હ અહા । પ્રય પિરજન કર કાનૈ બચા ॥
દાે. દાેઉ સમાજ િન મરાજુ રઘુરાજુ નહાને પ્રાત।

બૈઠે સબ બટ બટપ તર મન મલીન કૃસ ગાત॥ ૨૭૭॥
જે મિહસરુ દસરથ પુર બાસી। જે મ થલાપ ત નગર િનવાસી॥
હંસ બંસ ગુર જનક પુરાેધા। જ હ જગ મગુ પરમારથુ સાેધા॥
લગે કહન ઉપદેસ અનેકા। સિહત ધરમ નય બર ત બબેકા॥
કાૈ સક કિહ કિહ કથા પુરાની।ં સમુઝાઈ સબ સભા સબુાની ં॥
તબ રઘનુાથ કાે સકિહ કહેઊ। નાથ કા લ જલ બનુ સબુ રહેઊ॥
મુિન કહ ઉ ચત કહત રઘુરાઈ। ગયઉ બી ત િદન પહર અઢ◌़◌ાઈ॥
િર ષ ખ લ ખ કહ તેરહુ તરાજૂ। ઇહાઁ ઉ ચત નિહ અસન અનાજૂ॥
કહા ભપૂ ભલ સબિહ સાેહાના। પાઇ ર યસુ ચલે નહાના॥
દાે. તેિહ અવસર ફલ ફૂલ દલ મૂલ અનેક પ્રકાર।
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લઇઆઅે બનચર બપુલ ભિર ભિર કાઁવિર ભાર॥ ૨૭૮॥
કામદ મે ગિર રામ પ્રસાદા। અવલાેકત અપહરત બષાદા॥
સર સિરતા બન ભૂ મ બભાગા। જનુ ઉમગતઆનઁદ અનુરાગા॥
બે લ બટપ સબ સફલ સફૂલા। બાેલત ખગ ગ અ લ અનુકૂલા॥
તેિહ અવસર બન અિધક ઉછાહૂ। િત્ર બધ સમીર સખુદ સબ કાહૂ॥
ઇ ન બરિન મનાેહરતાઈ। જનુ મિહ કર ત જનક પહુનાઈ॥

તબ સબ લાેગ નહાઇ નહાઈ। રામ જનક મુિન આયસુ પાઈ॥
દે ખ દે ખ ત બર અનુરાગે। જહઁ તહઁ પુરજન ઉતરન લાગે॥
દલ ફલ મૂલ કંદ બિધ નાના। પાવન સુદંર સધુા સમાના॥
દાે. સાદર સબ કહઁ રામગુર પઠઅે ભિર ભિર ભાર।

પૂ જ િપતર સરુ અ ત થ ગુર લગે કરન ફરહાર॥ ૨૭૯॥
અેિહ બિધ બાસર બીતે ચાર । રામુ િનર ખ નર નાિર સખુાર ॥
દુહુ સમાજ અ સ ચ મન માહી।ં બનુ સય રામ િફરબ ભલ નાહી ં॥
સીતા રામ સગં બનબાસ।ૂ કાેિટ અમરપુર સિરસ સપુાસૂ॥
પિરહિર લખન રામુ બૈદેહી। જેિહ ઘ ભાવ બામ બિધ તેહી॥
દાિહન દઇઉ હાેઇ જબ સબહી। રામ સમીપ બ સઅ બન તબહી॥
મંદાિકિન મ જનુ તહુ કાલા। રામ દરસુ મુદ મંગલ માલા॥
અટનુ રામ ગિર બન તાપસ થલ। અસનુ અ મઅ સમ કંદ મૂલ ફલ॥
સખુ સમેત સબંત દુઇ સાતા। પલ સમ હાેિહ ન જિનઅિહ તા॥
દાે. અેિહ સખુ ેગ ન લાેગ સબ કહિહ કહાઁ અસ ભાગુ॥

સહજ સભુાયઁ સમાજ દુહુ રામ ચરન અનુરાગુ॥ ૨૮૦॥
અેિહ બિધ સકલ મનાેરથ કરહી।ં બચન સપ્રેમ સનુત મન હરહી ં॥
સીય માતુ તેિહ સમય પઠાઈં। દાસી ં દે ખ સઅુવસ આઈં॥
સાવકાસ સિુન સબ સય સાસ।ૂઆયઉ જનકરાજ રિનવાસૂ॥
કાૈસલ્યાઁ સાદર સનમાની।આસન િદઅે સમય સમઆની॥
સીલુ સનેહ સકલ દુહુ આેરા। દ્રવિહ દે ખ સિુન કુ લસ કઠાેરા॥
પુલક સ થલ તન બાિર બલાેચન। મિહ નખ લખન લગી ં સબ સાેચન॥
સબ સય રામ પ્રી ત િક સ મૂરતી। જનુ ક ના બહુ બેષ બસરૂ ત॥
સીય માતુ કહ બિધ બુિધ બાઁક । ે પય ફેનુ ફાેર પ બ ટાઁક ॥
દાે. સિુનઅ સધુા દે ખઅિહ ગરલ સબ કરતૂ ત કરાલ।
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જહઁ તહઁ કાક ઉલૂક બક માનસ સકૃત મરાલ॥ ૨૮૧॥
સિુન સસાેચ કહ દે બ સુ મત્રા। બિધ ગ ત બડ◌़િ◌ બપર ત બ ચત્રા॥
ે જ પાલઇ હરઇ બહાેર । બાલ કે લ સમ બિધ મ ત ભાેર ॥

કાૈસલ્યા કહ દાેસુ ન કાહૂ। કરમ બબસ દુખ સખુ છ ત લાહૂ॥
કિઠન કરમ ગ ત ન બધાતા। ે સભુ અસભુ સકલ ફલ દાતા॥
ઈસ ર ઇ સીસ સબહી ક। ઉતપ ત થ ત લય બષહુ અમી ક॥
દે બ માેહ બસ સાે ચઅ બાદ । બિધ પ્રપંચુ અસ અચલ અનાદ ॥
ભપૂ ત જઅબ મરબ ઉરઆની। સાે ચઅ સ ખ લ ખ િનજ િહત હાની॥
સીય માતુ કહ સત્ય સબુાની। સકૃુતી અવિધ અવધપ ત રાની॥
દાે. લખનુ રામ સય હઁુ બન ભલ પિરનામ ન પાેચ।ુ

ગહબિર િહયઁ કહ કાૈ સલા માેિહ ભરત કર સાેચુ॥ ૨૮૨॥
ઈસ પ્રસાદ અસીસ તુ હાર । સતુ સતુબધૂ દેવસિર બાર ॥
રામ સપથ મ ક હ ન કાઊ। સાે કિર કહઉઁ સખી સ ત ભાઊ॥
ભરત સીલ ગનુ બનય બડ◌़◌ાઈ। ભાયપ ભગ ત ભરાેસ ભલાઈ॥
કહત સારદહુ કર મ ત હીચે। સાગર સીપ િક િહ ઉલીચે॥
નઉઁ સદા ભરત કુલદ પા। બાર બાર માેિહ કહેઉ મહીપા॥

કસ કનકુ મિન પાિર ખ પાઅ। પુ ષ પિર ખઅિહ સમયઁ સભુાઅ।
અનુ ચતઆજુ કહબ અસ માેરા। સાેક સનેહઁ સયાનપ થાેરા॥
સિુન સરુસિર સમ પાવિન બાની। ભઈં સનેહ બકલ સબ રાની॥
દાે. કાૈસલ્યા કહ ધીર ધિર સનુહુ દે બ મ થલે સ।

કાે બબેકિનિધ બ લભિહ તુ હિહ સકઇ ઉપદે સ॥ ૨૮૩॥
રાિન રાય સન અવસ પાઈ। અપની ભાઁ ત કહબ સમુઝાઈ॥
ર ખઅિહ લખનુ ભરતુ ગબનિહ બન। યહ મત માનૈ મહીપ મન॥
તાૈ ભલ જતનુ કરબ સુ બચાર । માેર સાૈચુ ભરત કર ભાર ॥
ગૂઢ◌़ સનેહ ભરત મન માહી। રહ નીક માેિહ લાગત નાહી ં॥
લ ખ સભુાઉ સિુન સરલ સબુાની। સબ ભઇ મગન ક ન રસ રાની॥
નભ પ્રસનૂ ઝિર ધ ય ધ ય ધુિન। સ થલ સનેહઁ સદ્ધ ેગી મુિન॥
સબુ રિનવાસુ બથિક લ ખ રહેઊ। તબ ધિર ધીર સુ મત્રાઁ કહેઊ॥
દે બ દંડ જુગ મિન બીતી। રામ માતુ સનુી ઉઠ સપ્રીતી॥
દાે. બે ગ પાઉ ધાિરઅ થલિહ કહ સનેહઁ સ તભાય।
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હમર તાૈ અબ ઈસ ગ ત કે મ થલેસ સહાય॥ ૨૮૪॥
લ ખ સનેહ સિુન બચન બનીતા। જનક પ્રયા ગહ પાય પનુીતા॥
દે બ ઉ ચત અ સ બનય તુ હાર । દસરથ ઘિરિન રામ મહતાર ॥
પ્રભુ અપને નીચહુ આદરહી।ં અ ગિન ધૂમ ગિર સર તનુ ધરહી ં॥
સવેકુ રાઉ કરમ મન બાની। સદા સહાય મહેસુ ભવાની॥
રઉરે અંગ ેગુ જગ કાે હૈ। દ પ સહાય િક િદનકર સાેહૈ॥
રામુ ઇ બનુ કિર સરુ કાજૂ। અચલ અવધપુર કિરહિહ રાજૂ॥
અમર નાગ નર રામ બાહુબલ। સખુ બ સહિહ અપન અપને થલ॥
યહ સબ ગબ લક કિહ રાખા। દે બ ન હાેઇ મુધા મુિન ભાષા॥
દાે. અસ કિહ પગ પિર પેમ અ ત સય િહત બનય સનુાઇ॥

સય સમેત સયમાતુ તબ ચલી સઆુયસુ પાઇ॥ ૨૮૫॥
પ્રય પિરજનિહ મલી બૈદેહી। ે જેિહ ેગુ ભાઁ ત તેિહ તેહી॥
તાપસ બેષ નક દેખી। ભા સબુ બકલ બષાદ બસષેી॥
જનક રામ ગુર આયસુ પાઈ। ચલે થલિહ સય દેખી આઈ॥
લી હ લાઇ ઉર જનક નક । પાહુન પાવન પેમ પ્રાન ક ॥
ઉર ઉમગેઉ અંબુિધ અનુરાગૂ। ભયઉ ભપૂ મનુ મનહઁુ પયાગૂ॥
સય સનેહ બટુ બાઢ◌़ત ેહા। તા પર રામ પેમ સસુ સાેહા॥
ચર વી મુિન ગ્યાન બકલ જનુ। બૂડ◌़ત લહેઉ બાલ અવલંબનુ॥
માેહ મગન મ ત નિહ બદેહ ક । મિહમા સય રઘુબર સનેહ ક ॥
દાે. સય િપતુ માતુ સનેહ બસ બકલ ન સક સઁભાિર।

ધરિનસતુાઁ ધીરજુ ધરેઉ સમઉ સધુરમુ બચાિર॥ ૨૮૬॥
તાપસ બેષ જનક સય દેખી। ભયઉ પેમુ પિરતાષેુ બસષેી॥
પુિત્ર પિવત્ર િકઅે કુલ દાેઊ। સજુસ ધવલ જગુ કહ સબુ કાેઊ॥
જ ત સરુસિર ક ર ત સિર તાેર । ગવનુ ક હ બિધ અંડ કરાેર ॥
ગંગ અવિન થલ તીિન બડ◌़◌ેરે। અેિહ િકઅે સાધુ સમાજ ઘનેરે॥
િપતુ કહ સત્ય સનેહઁ સબુાની। સીય સકુચ મહઁુ મનહઁુ સમાની॥
પુિન િપતુ માતુ લી હ ઉર લાઈ। સખઆ સષ િહત દ હ સહુાઈ॥
કહ ત ન સીય સકુ ચ મન માહી।ં ઇહાઁ બસબ રજની ં ભલ નાહી ં॥
લ ખ ખ રાિન જનાયઉ રાઊ। હૃદયઁ સરાહત સીલુ સભુાઊ॥
દાે. બાર બાર મ લ ભટ સય બદા ક હ સનમાિન।
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કહી સમય સર ભરત ગ ત રાિન સબુાિન સયાિન॥ ૨૮૭॥
સિુન ભપૂાલ ભરત બ્યવહા । સાને સગંુધ સધુા સ સ સા ॥
મૂદે સજલ નયન પુલકે તન। સજુસુ સરાહન લગે મુિદત મન॥
સાવધાન સનુુ સમુુ ખ સલુાેચિન। ભરત કથા ભવ બંધ બમાેચિન॥
ધરમ રાજનય બ્રહ્મ બચા । ઇહાઁ જથામ ત માેર પ્રચા ॥
સાે મ ત માેિર ભરત મિહમાહી। કહૈ કાહ છ લ છુઅ ત ન છાઁહી॥
બિધ ગનપ ત અિહપ ત સવ સારદ। ક બ કાે બદ બુધ બુ દ્ધ બસારદ॥
ભરત ચિરત ક ર ત કરતૂતી। ધરમ સીલ ગનુ બમલ બભૂતી॥
સમુઝત સનુત સખુદ સબ કાહૂ। સુ ચ સરુસિર ચ િનદર સધુાહૂ॥
દાે. િનરવિધ ગનુ િન પમ પુ ષુ ભરતુ ભરત સમ િન।

કિહઅ સમુે િક સરે સમ ક બકુલ મ ત સકુચાિન॥ ૨૮૮॥
અગમ સબિહ બરનત બરબરની। જ મ જલહીન મીન ગમુ ધરની॥
ભરત અ મત મિહમા સનુુ રાની। નિહ રામુ ન સકિહ બખાની॥
બરિન સપ્રેમ ભરત અનુભાઊ। તય જય ક ચ લ ખ કહ રાઊ॥
બહુરિહ લખનુ ભરતુ બન હી।ં સબ કર ભલ સબ કે મન માહી ં॥
દે બ પરંતુ ભરત રઘુબર ક । પ્રી ત પ્રતી ત ઇ નિહ તરક ॥
ભરતુ અવિધ સનેહ મમતા ક । જદ્યિપ રામુ સીમ સમતા ક ॥
પરમારથ વારથ સખુ સારે। ભરત ન સપનેહઁુ મનહઁુ િનહારે॥
સાધન સદ્ધ રામ પગ નેહૂ॥ માેિહ લ ખ પરત ભરત મત અેહૂ॥
દાે. ભાેરેહઁુ ભરત ન પે લહિહ મનસહઁુ રામ ર ઇ।

કિરઅ ન સાેચુ સનેહ બસ કહેઉ ભપૂ બલખાઇ॥ ૨૮૯॥
રામ ભરત ગનુ ગનત સપ્રીતી। િન સ દંપ તિહ પલક સમ બીતી॥
રાજ સમાજ પ્રાત જુગ ગે। હાઇ હાઇ સરુ પજૂન લાગે॥
ગે નહાઇ ગુર પહી ં રઘુરાઈ। બંિદ ચરન બાેલે ખ પાઈ॥
નાથ ભરતુ પુરજન મહતાર । સાેક બકલ બનબાસ દુખાર ॥
સિહત સમાજ રાઉ મ થલેસ।ૂ બહુત િદવસ ભઅે સહત કલેસૂ॥
ઉ ચત હાેઇ સાેઇ ક જઅ નાથા। િહત સબહી કર રાૈર હાથા॥
અસ કિહ અ ત સકુચે રઘુરાઊ। મુિન પુલકે લ ખ સીલુ સભુાઊ॥
તુ હ બનુ રામ સકલ સખુ સા । નરક સિરસ દુહુ રાજ સમા ॥
દાે. પ્રાન પ્રાન કે વ કે જવ સખુ કે સખુ રામ।
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તુ હ ત જ તાત સાેહાત ગ્ હ જ હિહ ત હિહ બિધ બામ॥ ૨૯૦॥
સાે સખુુ કરમુ ધરમુ જિર ઊ। જહઁ ન રામ પદ પંકજ ભાઊ॥
ેગુ કુ ેગુ ગ્યાનુ અગ્યાનૂ। જહઁ નિહ રામ પેમ પરધાનૂ॥

તુ હ બનુ દુખી સખુી તુ હ તેહી।ં તુ હ નહુ જય ે જેિહ કેહી ં॥
રાઉર આયસુ સર સબહી ક। બિદત કૃપાલિહ ગ ત સબ નીક॥
આપુ આશ્રમિહ ધાિરઅ પાઊ। ભયઉ સનેહ સ થલ મુિનરાઊ॥
કિર પ્રનામ તબ રામુ સધાઅે। િર ષ ધિર ધીર જનક પિહ આઅે॥
રામ બચન ગુ પિહ સનુાઅ।ે સીલ સનેહ સભુાયઁ સહુાઅે॥
મહારાજ અબ ક જઅ સાેઈ। સબ કર ધરમ સિહત િહત હાેઈ।
દાે. ગ્યાન િનધાન સુ ન સુ ચ ધરમ ધીર નરપાલ।

તુ હ બનુ અસમંજસ સમન કાે સમરથ અેિહ કાલ॥ ૨૯૧॥
સિુન મુિન બચન જનક અનુરાગે। લ ખ ગ ત ગ્યાનુ બરાગુ બરાગે॥
સ થલ સનેહઁ ગનુત મન માહી।ંઆઅે ઇહાઁ ક હ ભલ નાહી॥
રામિહ રાયઁ કહેઉ બન ના। ક હઆપુ પ્રય પ્રેમ પ્રવાના॥
હમ અબ બન ત બનિહ પઠાઈ। પ્રમુિદત િફરબ બબેક બડ◌़◌ાઈ॥
તાપસ મુિન મિહસરુ સિુન દેખી। ભઅે પ્રેમ બસ બકલ બસષેી॥
સમઉ સમુ ઝ ધિર ધીરજુ રા । ચલે ભરત પિહ સિહત સમા ॥
ભરતઆઇઆગ ભઇ લી હે। અવસર સિરસ સઆુસન દ હે॥
તાત ભરત કહ તેરહુ ત રાઊ। તુ હિહ બિદત રઘુબીર સભુાઊ॥
દાે. રામ સત્યબ્રત ધરમ રત સબ કર સીલુ સનેહુ॥

સકંટ સહત સકાેચ બસ કિહઅ ે આયસુ દેહુ॥ ૨૯૨॥
સિુન તન પુલિક નયન ભિર બાર । બાેલે ભરતુ ધીર ધિર ભાર ॥
પ્રભુ પ્રય પજૂ્ય િપતા સમઆપ।ૂ કુલગુ સમ િહત માય ન બાપૂ॥
કાૈ સકાિદ મુિન સ ચવ સમાજૂ। ગ્યાન અંબુિનિધ આપનુુ આજૂ॥
સસુ સવેક આયસુ અનુગામી। િન માેિહ સખ દેઇઅ વામી॥
અેિહ સમાજ થલ બૂઝબ રાઉર। માનૈ મ લન મ બાેલબ બાઉર॥
છાેટે બદન કહઉઁ બડ◌़િ◌ બાતા। છમબ તાત લ ખ બામ બધાતા॥
આગમ િનગમ પ્ર સદ્ધ પુરાના। સવેાધરમુ કિઠન જગુ ના॥
વા મ ધરમ વારથિહ બરાેધૂ। બૈ અંધ પ્રેમિહ ન પ્રબાેધૂ॥
દાે. રા ખ રામ ખ ધરમુ બ્રતુ પરાધીન માેિહ િન।
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સબ ક સમંત સબર્ િહત કિરઅ પેમુ પિહચાિન॥ ૨૯૩॥
ભરત બચન સિુન દે ખ સભુાઊ। સિહત સમાજ સરાહત રાઊ॥
સગુમ અગમ દુ મંજુ કઠાેરે। અરથુ અ મત અ તઆખર થાેરે॥
જ્યાૈ મખુ મુકુર મુકુ િનજ પાની। ગિહ ન ઇ અસ અદભુત બાની॥
ભપૂ ભરત મુિન સિહત સમાજૂ। ગે જહઁ બબુધ કુમુદ દ્વજરાજૂ॥
સિુન સિુધ સાેચ બકલ સબ લાેગા। મનહઁુ મીનગન નવ જલ ેગા॥
દેવઁ પ્રથમ કુલગુર ગ ત દેખી। િનર ખ બદેહ સનેહ બસષેી॥
રામ ભગ તમય ભરતુ િનહારે। સરુ વારથી હહિર િહયઁ હારે॥
સબ કાેઉ રામ પેમમય પખેા। ભઉ અલખે સાેચ બસ લખેા॥
દાે. રામુ સનેહ સકાેચ બસ કહ સસાેચ સરુરાજ।

રચહુ પ્રપંચિહ પંચ મ લ નાિહ ત ભયઉ અકાજુ॥ ૨૯૪॥
સરુ હ સુ મિર સારદા સરાહી। દે બ દેવ સરનાગત પાહી॥
ફેિર ભરત મ ત કિર િનજ માયા। પાલુ બબુધ કુલ કિર છલ છાયા॥
બબુધ બનય સિુન દે બ સયાની। બાેલી સરુ વારથ જડ◌़ ની॥
માે સન કહહુ ભરત મ ત ફે । લાેચન સહસ ન સઝૂ સમુે ॥
બિધ હિર હર માયા બડ◌़િ◌ ભાર । સાેઉ ન ભરત મ ત સકઇ િનહાર ॥
સાે મ ત માેિહ કહત ક ભાેર । ચિંદિન કર િક ચડંકર ચાેર ॥
ભરત હૃદયઁ સય રામ િનવાસ।ૂ તહઁ િક ત મર જહઁ તરિન પ્રકાસૂ॥
અસ કિહ સારદ ગઇ બિધ લાેકા। બબુધ બકલ િન સ માનહઁુ કાેકા॥
દાે. સરુ વારથી મલીન મન ક હ કુમંત્ર કુઠાટુ॥

ર ચ પ્રપંચ માયા પ્રબલ ભય ભ્રમ અર ત ઉચાટુ॥ ૨૯૫॥
કિર કુચા લ સાેચત સરુરાજૂ। ભરત હાથ સબુ કાજુ અકાજૂ॥
ગઅે જનકુ રઘનુાથ સમીપા। સનમાને સબ ર બકુલ દ પા॥
સમય સમાજ ધરમ અ બરાેધા। બાેલે તબ રઘુબંસ પુરાેધા॥
જનક ભરત સબંાદુ સનુાઈ। ભરત કહાઉ ત કહી સહુાઈ॥
તાત રામ જસઆયસુ દેહૂ। સાે સબુ કરૈ માેર મત અેહૂ॥
સિુન રઘનુાથ ેિર જુગ પાની। બાેલે સત્ય સરલ દુ બાની॥
બદ્યમાન આપુિન મ થલેસ।ૂ માેર કહબ સબ ભાઁ ત ભદેસૂ॥
રાઉર રાય ર યસુ હાેઈ। રાઉિર સપથ સહી સર સાેઈ॥
દાે. રામ સપથ સિુન મુિન જનકુ સકુચે સભા સમેત।
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સકલ બલાેકત ભરત મખુુ બનઇ ન ઉત દેત॥ ૨૯૬॥
સભા સકુચ બસ ભરત િનહાર । રામબંધુ ધિર ધીરજુ ભાર ॥
કુસમઉ દે ખ સનેહુ સઁભારા। બઢ◌़ત બિધ જ મ ઘટજ િનવારા॥
સાેક કનકલાેચન મ ત છાનેી। હર બમલ ગનુ ગન જગ નેી॥
ભરત બબેક બરાહઁ બસાલા। અનાયાસ ઉધર તેિહ કાલા॥
કિર પ્રનામુ સબ કહઁ કર ેરે। રામુ રાઉ ગુર સાધુ િનહાેરે॥
છમબઆજુ અ ત અનુ ચત માેરા। કહઉઁ બદન દુ બચન કઠાેરા॥
િહયઁ સુ મર સારદા સહુાઈ। માનસ ત મખુ પંકજઆઈ॥
બમલ બબેક ધરમ નય સાલી। ભરત ભારતી મંજુ મરાલી॥
દાે. િનર ખ બબેક બલાેચન હ સ થલ સનેહઁ સમાજુ।

કિર પ્રનામુ બાેલે ભરતુ સુ મિર સીય રઘુરાજુ॥ ૨૯૭॥
પ્રભુ િપતુ માતુ સહુ્ર દ ગુર વામી। પજૂ્ય પરમ િહત અતંર મી॥
સરલ સસુાિહબુ સીલ િનધાન।ૂ પ્રનતપાલ સબર્ગ્ય સુ નૂ॥
સમરથ સરનાગત િહતકાર । ગનુગાહકુ અવગનુ અઘ હાર ॥
વા મ ગાેસાઁઇિહ સિરસ ગાેસાઈ। માેિહ સમાન મ સાઇઁ દાેહાઈ॥
પ્રભુ િપતુ બચન માેહ બસ પેલી।આયઉઁ ઇહાઁ સમાજુ સકેલી॥
જગ ભલ પાેચ ઊઁચ અ નીચૂ। અ મઅ અમરપદ માહુ મીચૂ॥
રામ ર ઇ મેટ મન માહી।ં દેખા સનુા કતહઁુ કાેઉ નાહી ં॥
સાે મ સબ બિધ ક હ િઢઠાઈ। પ્રભુ માની સનેહ સવેકાઈ॥
દાે. કૃપાઁ ભલાઈ આપની નાથ ક હ ભલ માેર।

દૂષન ભે ભષૂન સિરસ સજુસુ ચા ચહુ આેર॥ ૨૯૮॥
રાઉિર ર ત સબુાિન બડ◌़◌ાઈ। જગત બિદત િનગમાગમ ગાઈ॥
કૂર કુિટલ ખલ કુમ ત કલંક । નીચ િનસીલ િનર સ િનસકં ॥
તેઉ સિુન સરન સામુહ આઅે। સકૃત પ્રનામુ િકહ અપનાઅે॥
દે ખ દાષે કબહઁુ ન ઉર આન।ે સિુન ગનુ સાધુ સમાજ બખાને॥
કાે સાિહબ સવેકિહ નવેા ।આપુ સમાજ સાજ સબ સા ॥
િનજ કરતૂ ત ન સમુ ઝઅ સપન। સવેક સકુચ સાેચુ ઉર અપન॥
સાે ગાેસાઇઁ નિહ દૂસર કાપેી। ભુ ઉઠાઇ કહઉઁ પન રાપેી॥
પસુ નાચત સકુ પાઠ પ્રબીના। ગનુ ગ ત નટ પાઠક આધીના॥
દાે. યા સધુાિર સનમાિન જન િકઅે સાધુ સરમાેર।
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કાે કૃપાલ બનુ પા લહૈ બિરદાવ લ બર ેર॥ ૨૯૯॥
સાેક સનેહઁ િક બાલ સભુાઅ।આયઉઁ લાઇ ર યસુ બાઅ॥
તબહઁુ કૃપાલ હેિર િનજઆેરા। સબિહ ભાઁ ત ભલ માનેઉ માેરા॥
દેખેઉઁ પાય સમંુગલ મૂલા। નેઉઁ વા મ સહજ અનુકૂલા॥
બડ◌़◌ સમાજ બલાેકેઉઁ ભાગૂ। બડ◌़◌ીં ચૂક સાિહબ અનુરાગૂ॥
કૃપા અનુગ્રહ અંગુ અઘાઈ। ક હ કૃપાિનિધ સબ અિધકાઈ॥
રાખા માેર દુલાર ગાેસાઈં। અપન સીલ સભુાયઁ ભલાઈં॥
નાથ િનપટ મ ક હ િઢઠાઈ। વા મ સમાજ સકાેચ બહાઈ॥
અ બનય બનય જથા ચ બાની। છ મિહ દેઉ અ તઆર ત ની॥
દાે. સહુ્ર દ સુ ન સસુાિહબિહ બહુત કહબ બડ◌़િ◌ ખાેિર।

આયસુ દેઇઅ દેવ અબ સબઇ સધુાર માેિર॥ ૩૦૦॥
પ્રભુ પદ પદુમ પરાગ દાેહાઈ। સત્ય સકૃુત સખુ સીવઁ સહુાઈ॥
સાે કિર કહઉઁ િહઅે અપને ક । ચ ગત સાવેત સપને ક ॥
સહજ સનેહઁ વા મ સવેકાઈ। વારથ છલ ફલ ચાિર બહાઈ॥
અગ્યા સમ ન સસુાિહબ સવેા। સાે પ્રસાદુ જન પાવૈ દેવા॥
અસ કિહ પ્રેમ બબસ ભઅે ભાર । પુલક સર ર બલાેચન બાર ॥
પ્રભુ પદ કમલ ગહે અકુલાઈ। સમઉ સનેહુ ન સાે કિહ ઈ॥
કૃપા સધુ સનમાિન સબુાની। બૈઠાઅે સમીપ ગિહ પાની॥
ભરત બનય સિુન દે ખ સભુાઊ। સ થલ સનેહઁ સભા રઘુરાઊ॥
છં. રઘુરાઉ સ થલ સનેહઁ સાધુ સમાજ મુિન મ થલા ધની।

મન મહઁુ સરાહત ભરત ભાયપ ભગ ત ક મિહમા ઘની॥
ભરતિહ પ્રસસંત બબુધ બરષત સમુન માનસ મ લન સ।ે
તુલસી બકલ સબ લાેગ સિુન સકુચે િનસાગમ ન લન સે॥

સાે. દે ખ દુખાર દ ન દુહુ સમાજ નર નાિર સબ।
મઘવા મહા મલીન મુઅે માિર મંગલ ચહત॥ ૩૦૧॥

કપટ કુચા લ સીવઁ સરુરાજૂ। પર અકાજ પ્રયઆપન કાજૂ॥
કાક સમાન પાકિરપુ ર તી। છલી મલીન કતહઁુ ન પ્રતીતી॥
પ્રથમ કુમત કિર કપટુ સઁકેલા। સાે ઉચાટુ સબ ક સર મેલા॥
સરુમાયાઁ સબ લાેગ બમાેહે। રામ પ્રેમ અ તસય ન બછાેહે॥
ભય ઉચાટ બસ મન થર નાહી।ં છન બન ચ છન સદન સાેહાહી ં॥
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દુ બધ મનાેગ ત પ્ર દુખાર । સિરત સધુ સગંમ જનુ બાર ॥
દુ ચત કતહઁુ પિરતાષેુ ન લહહી।ં અેક અેક સન મરમુ ન કહહી ં॥
લ ખ િહયઁ હઁ સ કહ કૃપાિનધાનૂ। સિરસ વાન મઘવાન જુબાનૂ॥
દાે. ભરતુ જનકુ મુિનજન સ ચવ સાધુ સચેત બહાઇ।

લા ગ દેવમાયા સબિહ જથા ેગુ જનુ પાઇ॥ ૩૦૨॥
કૃપા સધુ લ ખ લાેગ દુખારે। િનજ સનેહઁ સરુપ ત છલ ભારે॥
સભા રાઉ ગુર મિહસરુ મંત્રી। ભરત ભગ ત સબ કૈ મ ત જંત્રી॥
રામિહ ચતવત ચત્ર લખે સ।ે સકુચત બાેલત બચન સખે સે॥
ભરત પ્રી ત ન ત બનય બડ◌़◌ાઈ। સનુત સખુદ બરનત કિઠનાઈ॥
સુ બલાેિક ભગ ત લવલેસ।ૂ પ્રેમ મગન મુિનગન મ થલેસૂ॥

મિહમા તાસુ કહૈ િક મ તુલસી। ભગ ત સભુાયઁ સમુ ત િહયઁ હુલસી॥
આપુ છાેિટ મિહમા બડ◌़િ◌ ની। ક બકુલ કાિન માિન સકુચાની॥
કિહ ન સક ત ગનુ ચ અિધકાઈ। મ ત ગ ત બાલ બચન ક નાઈ॥
દાે. ભરત બમલ જસુ બમલ બધુ સમુ ત ચકાેરકુમાિર।

ઉિદત બમલ જન હૃદય નભ અેકટક રહી િનહાિર॥ ૩૦૩॥
ભરત સભુાઉ ન સગુમ િનગમહઁૂ। લઘુ મ ત ચાપલતા ક બ છમહઁૂ॥
કહત સનુત સ ત ભાઉ ભરત કાે। સીય રામ પદ હાેઇ ન રત કાે॥
સુ મરત ભરતિહ પ્રેમુ રામ કાે। જેિહ ન સલુભ તેિહ સિરસ બામ કાે॥
દે ખ દયાલ દસા સબહી ક । રામ સુ ન િન જન ક ॥
ધરમ ધુર ન ધીર નય નાગર। સત્ય સનેહ સીલ સખુ સાગર॥
દેસુ કાલ લ ખ સમઉ સમાજૂ। ની ત પ્રી ત પાલક રઘુરાજૂ॥
બાેલે બચન બાિન સરબસુ સ।ે િહત પિરનામ સનુત સ સ રસુ સે॥
તાત ભરત તુ હ ધરમ ધુર ના। લાેક બેદ બદ પ્રેમ પ્રબીના॥
દાે. કરમ બચન માનસ બમલ તુ હ સમાન તુ હ તાત।

ગુર સમાજ લઘુ બંધુ ગનુ કુસમયઁ િક મ કિહ ત॥ ૩૦૪॥
નહુ તાત તરિન કુલ ર તી। સત્યસધં િપતુ ક ર ત પ્રીતી॥

સમઉ સમાજુ લાજ ગુ જન ક । ઉદાસીન િહત અનિહત મન ક ॥
તુ હિહ બિદત સબહી કર કરમ।ૂઆપન માેર પરમ િહત ધરમૂ॥
માેિહ સબ ભાઁ ત ભરાેસ તુ હારા। તદિપ કહઉઁ અવસર અનુસારા॥
તાત તાત બનુ બાત હમાર । કેવલ ગુ કુલ કૃપાઁ સઁભાર ॥
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નત પ્ર પિરજન પિરવા । હમિહ સિહત સબુ હાેત ખુઆ ॥
બનુ અવસર અથવઁ િદનેસ।ૂ જગ કેિહ કહહુ ન હાેઇ કલેસૂ॥

તસ ઉતપાતુ તાત બિધ ક હા। મુિન મ થલેસ રા ખ સબુ લી હા॥
દાે. રાજ કાજ સબ લાજ પ ત ધરમ ધરિન ધન ધામ।

ગુર પ્રભાઉ પા લિહ સબિહ ભલ હાેઇિહ પિરનામ॥ ૩૦૫॥
સિહત સમાજ તુ હાર હમારા। ઘર બન ગુર પ્રસાદ રખવારા॥
માતુ િપતા ગુર વા મ િનદેસ।ૂ સકલ ધરમ ધરનીધર સસેૂ॥
સાે તુ હ કરહુ કરાવહુ માેહૂ। તાત તરિનકુલ પાલક હાેહૂ॥
સાધક અેક સકલ સિધ દેની। ક ર ત સગુ ત ભૂ તમય બેની॥
સાે બચાિર સિહ સકંટુ ભાર । કરહુ પ્ર પિરવા સખુાર ॥
બાઁટ બપ ત સબિહ માેિહ ભાઈ। તુ હિહ અવિધ ભિર બડ◌़િ◌ કિઠનાઈ॥
િન તુ હિહ દુ કહઉઁ કઠાેરા। કુસમયઁ તાત ન અનુ ચત માેરા॥

હાેિહ કુઠાયઁ સબંુધુ સહુાઅે।આેડ◌़િ◌અિહ હાથ અસિનહુ કે ઘાઅે॥
દાે. સવેક કર પદ નયન સે મખુ સાે સાિહબુ હાેઇ।

તુલસી પ્રી ત િક ર ત સિુન સકુ બ સરાહિહ સાેઇ॥ ૩૦૬॥
સભા સકલ સિુન રઘુબર બાની। પ્રેમ પયાેિધ અ મઅ જનુ સાની॥
સ થલ સમાજ સનેહ સમાધી। દે ખ દસા ચપુ સારદ સાધી॥
ભરતિહ ભયઉ પરમ સતંાષેૂ। સનમખુ વા મ બમખુ દુખ દાષેૂ॥
મખુ પ્રસન્ન મન મટા બષાદૂ। ભા જનુ ગૂઁગેિહ ગરા પ્રસાદૂ॥
ક હ સપ્રેમ પ્રનામુ બહાેર । બાેલે પાિન પંક હ ેર ॥
નાથ ભયઉ સખુુ સાથ ગઅે કાે। લહેઉઁ લાહુ જગ જનમુ ભઅે કાે॥
અબ કૃપાલ જસઆયસુ હાેઈ। કરા સીસ ધિર સાદર સાેઈ॥
સાે અવલંબ દેવ માેિહ દેઈ। અવિધ પા પાવા જેિહ સઈે॥
દાે. દેવ દેવ અ ભષેક િહત ગુર અનુસાસનુ પાઇ।

આનેઉઁ સબ તીરથ સ લલુ તેિહ કહઁ કાહ ર ઇ॥ ૩૦૭॥
અેકુ મનાેરથુ બડ◌़ મન માહી।ં સભયઁ સકાેચ ત કિહ નાહી ં॥
કહહુ તાત પ્રભુ આયસુ પાઈ। બાેલે બાિન સનેહ સહુાઈ॥
ચત્રકૂટ સુ ચ થલ તીરથ બન। ખગ ગ સર સિર િનઝર્ર ગિરગન॥
પ્રભુ પદ અંિકત અવિન બસષેી।આયસુ હાેઇ ત આવા દેખી॥
અવ સ અિત્રઆયસુ સર ધરહૂ। તાત બગતભય કાનન ચરહૂ॥
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મુિન પ્રસાદ બનુ મંગલ દાતા। પાવન પરમ સહુાવન ભ્રાતા॥
િર ષનાયકુ જહઁ આયસુ દેહી।ં રાખેહુ તીરથ જલુ થલ તેહી ં॥
સિુન પ્રભુ બચન ભરત સખુ પાવા। મુિન પદ કમલ મુિદત સ નાવા॥
દાે. ભરત રામ સબંાદુ સિુન સકલ સમંુગલ મૂલ।

સરુ વારથી સરાિહ કુલ બરષત સરુત ફૂલ॥ ૩૦૮॥
ધ ય ભરત જય રામ ગાેસાઈં। કહત દેવ હરષત બિરઆઈ।
મુિન મ થલેસ સભાઁ સબ કાહૂ। ભરત બચન સિુન ભયઉ ઉછાહૂ॥
ભરત રામ ગનુ ગ્રામ સનેહૂ। પુલિક પ્રસસંત રાઉ બદેહૂ॥
સવેક વા મ સભુાઉ સહુાવન। નેમુ પેમુ અ ત પાવન પાવન॥
મ ત અનુસાર સરાહન લાગે। સ ચવ સભાસદ સબ અનુરાગે॥
સિુન સિુન રામ ભરત સબંાદૂ। દુહુ સમાજ િહયઁ હરષુ બષાદૂ॥
રામ માતુ દુખુ સખુુ સમ ની। કિહ ગનુ રામ પ્રબાેધી ં રાની॥
અેક કહિહ રઘુબીર બડ◌़◌ાઈ। અેક સરાહત ભરત ભલાઈ॥
દાે. અિત્ર કહેઉ તબ ભરત સન સલૈ સમીપ સકૂુપ।

રા ખઅ તીરથ તાેય તહઁ પાવન અ મઅ અનપૂ॥ ૩૦૯॥
ભરત અિત્ર અનુસાસન પાઈ। જલ ભાજન સબ િદઅે ચલાઈ॥
સાનજુ આપુ અિત્ર મુિન સાધ।ૂ સિહત ગઅે જહઁ કૂપ અગાધૂ॥
પાવન પાથ પુ યથલ રાખા। પ્રમુિદત પ્રેમ અિત્ર અસ ભાષા॥
તાત અનાિદ સદ્ધ થલ અેહૂ। લાપેેઉ કાલ બિદત નિહ કેહૂ॥
તબ સવેક હ સરસ થલુ દેખા। િક હ સજુલ િહત કૂપ બસષેા॥
બિધ બસ ભયઉ બ વ ઉપકા । સગુમ અગમ અ ત ધરમ બચા ॥
ભરતકૂપ અબ કિહહિહ લાેગા। અ ત પાવન તીરથ જલ ેગા॥
પ્રેમ સનેમ િનમ જત પ્રાની। હાેઇહિહ બમલ કરમ મન બાની॥
દાે. કહત કૂપ મિહમા સકલ ગઅે જહાઁ રઘુરાઉ।

અિત્ર સનુાયઉ રઘુબરિહ તીરથ પુ ય પ્રભાઉ॥ ૩૧૦॥
કહત ધરમ ઇ તહાસ સપ્રીતી। ભયઉ ભાે િન સ સાે સખુ બીતી॥
િનત્ય િનબાિહ ભરત દાેઉ ભાઈ। રામ અિત્ર ગુર આયસુ પાઈ॥
સિહત સમાજ સાજ સબ સાદ। ચલે રામ બન અટન પયાદ॥
કાેમલ ચરન ચલત બનુ પનહી।ં ભઇ દુ ભૂ મ સકુ ચ મન મનહી ં॥
કુસ કંટક કાઁકર ં કુરાઈં। કટુક કઠાેર કુબ તુ દુરાઈં॥
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મિહ મંજુલ દુ મારગ ક હે। બહત સમીર િત્ર બધ સખુ લી હે॥
સમુન બર ષ સરુ ઘન કિર છાહી।ં બટપ ફૂ લ ફ લ ન દુતાહી ં॥
ગ બલાેિક ખગ બાે લ સબુાની। સવેિહ સકલ રામ પ્રય ની॥
દાે. સલુભ સ દ્ધ સબ પ્રાકૃતહુ રામ કહત જમુહાત।

રામ પ્રાન પ્રય ભરત કહઁુ યહ ન હાેઇ બડ◌़િ◌ બાત॥ ૩૧૧॥
અેિહ બિધ ભરતુ િફરત બન માહી।ં નેમુ પ્રેમુ લ ખ મુિન સકુચાહી ં॥
પુ ય જલાશ્રય ભૂ મ બભાગા। ખગ ગ ત ન ગિર બન બાગા॥
ચા બ ચત્ર પ બત્ર બસષેી। બૂઝત ભરતુ િદબ્ય સબ દેખી॥
સિુન મન મુિદત કહત િર ષરાઊ। હેતુ નામ ગનુ પુ ય પ્રભાઊ॥
કતહઁુ િનમ જન કતહઁુ પ્રનામા। કતહઁુ બલાેકત મન અ ભરામા॥
કતહઁુ બૈિઠ મુિન આયસુ પાઈ। સુ મરત સીય સિહત દાેઉ ભાઈ॥
દે ખ સભુાઉ સનેહુ સસુવેા। દેિહ અસીસ મુિદત બનદેવા॥
િફરિહ ગઅ િદનુ પહર અઢ◌़◌ાઈ। પ્રભુ પદ કમલ બલાેકિહ આઈ॥
દાે. દેખે થલ તીરથ સકલ ભરત પાઁચ િદન માઝ।

કહત સનુત હિર હર સજુસુ ગયઉ િદવસુ ભઇ સાઁઝ॥ ૩૧૨॥
ભાેર હાઇ સબુ જુરા સમાજૂ। ભરત ભૂ મસરુ તેરહુ ત રાજૂ॥
ભલ િદન આજુ િન મન માહી।ં રામુ કૃપાલ કહત સકુચાહી ં॥
ગુર પ ભરત સભા અવલાેક । સકુ ચ રામ િફિર અવિન બલાેક ॥
સીલ સરાિહ સભા સબ સાેચી। કહઁુ ન રામ સમ વા મ સઁકાેચી॥
ભરત સુ ન રામ ખ દેખી। ઉિઠ સપ્રેમ ધિર ધીર બસષેી॥
કિર દંડવત કહત કર ેર । રાખી ં નાથ સકલ ચ માેર ॥
માેિહ લ ગ સહેઉ સબિહ સતંાપ।ૂ બહુત ભાઁ ત દુખુ પાવા આપૂ॥
અબ ગાેસાઇઁ માેિહ દેઉ ર ઈ। સવેા અવધ અવિધ ભિર ઈ॥
દાે. જેિહ ઉપાય પુિન પાય જનુ દેખૈ દ નદયાલ।

સાે સખ દેઇઅ અવિધ લ ગ કાેસલપાલ કૃપાલ॥ ૩૧૩॥
પુરજન પિરજન પ્ર ગાેસાઈ। સબ સુ ચ સરસ સનેહઁ સગાઈ॥
રાઉર બિદ ભલ ભવ દુખ દાહૂ। પ્રભુ બનુ બાિદ પરમ પદ લાહૂ॥
વા મ સુ નુ િન સબ હી ક । ચ લાલસા રહિન જન ક ॥
પ્રનતપાલુ પા લિહ સબ કાહૂ। દેઉ દુહૂ િદ સઆેર િનબાહૂ॥
અસ માેિહ સબ બિધ ભૂિર ભરાેસાે। િકઅ બચા ન સાેચુ ખરાે સાે॥
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આર ત માેર નાથ કર છાેહૂ। દુહઁુ મ લ ક હ ઢ ઠુ હિઠ માેહૂ॥
યહ બડ◌़ દાષેુ દૂિર કિર વામી। ત જ સકાેચ સખઇઅ અનુગામી॥
ભરત બનય સિુન સબિહ પ્રસસંી। ખીર નીર બબરન ગ ત હંસી॥
દાે. દ નબંધુ સિુન બંધુ કે બચન દ ન છલહીન।

દેસ કાલ અવસર સિરસ બાેલે રામુ પ્રબીન॥ ૩૧૪॥
તાત તુ હાિર માેિર પિરજન ક । ચતા ગુરિહ પિહ ઘર બન ક ॥
માથે પર ગુર મુિન મ થલેસ।ૂ હમિહ તુ હિહ સપનેહઁુ ન કલેસૂ॥
માેર તુ હાર પરમ પુ ષારથ।ુ વારથુ સજુસુ ધરમુ પરમારથુ॥
િપતુ આયસુ પા લિહ દુહુ ભાઈ। લાેક બેદ ભલ ભપૂ ભલાઈ॥
ગુર િપતુ માતુ વા મ સખ પાલ। ચલેહઁુ કુમગ પગ પરિહ ન ખાલ॥
અસ બચાિર સબ સાેચ બહાઈ। પાલહુ અવધ અવિધ ભિર ઈ॥
દેસુ કાેસુ પિરજન પિરવા । ગુર પદ રજિહ લાગ છ ભા ॥
તુ હ મુિન માતુ સ ચવ સખ માની। પાલેહુ પુહુ મ પ્ર રજધાની॥
દાે. મુ ખઆ મખુુ સાે ચાિહઅૈ ખાન પાન કહઁુ અેક।

પાલઇ પાષેઇ સકલ અઁગ તુલસી સિહત બબેક॥ ૩૧૫॥
રાજધરમ સરબસુ અેતનાેઈ। જ મ મન માહઁ મનાેરથ ગાેઈ॥
બંધુ પ્રબાેધુ ક હ બહુ ભાઁતી। બનુ અધાર મન તાષેુ ન સાઁતી॥
ભરત સીલ ગુર સ ચવ સમાજૂ। સકુચ સનેહ બબસ રઘુરાજૂ॥
પ્રભુ કિર કૃપા પાઁવર ં દ હી।ં સાદર ભરત સીસ ધિર લી હી ં॥
ચરનપીઠ ક નાિનધાન કે। જનુ જુગ મક પ્ર પ્રાન કે॥
સપંુટ ભરત સનેહ રતન કે।આખર જુગ જુન વ જતન કે॥
કુલ કપાટ કર કુસલ કરમ કે। બમલ નયન સવેા સધુરમ કે॥
ભરત મુિદત અવલંબ લહે ત। અસ સખુ જસ સય રામુ રહે ત॥
દાે. માગેઉ બદા પ્રનામુ કિર રામ લઅે ઉર લાઇ।

લાેગ ઉચાટે અમરપ ત કુિટલ કુઅવસ પાઇ॥ ૩૧૬॥
સાે કુચા લ સબ કહઁ ભઇ નીક । અવિધ આસ સમ વિન ક ॥
નત લખન સય સમ બયાેગા। હહિર મરત સબ લાેગ કુરાેગા॥
રામકૃપાઁ અવરેબ સધુાર । બબુધ ધાિર ભઇ ગનુદ ગાેહાર ॥
ભટત ભજુ ભિર ભાઇ ભરત સાે। રામ પ્રેમ રસુ કિહ ન પરત સાે॥
તન મન બચન ઉમગ અનુરાગા। ધીર ધુરંધર ધીરજુ ત્યાગા॥
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બાિરજ લાેચન માેચત બાર । દે ખ દસા સરુ સભા દુખાર ॥
મુિનગન ગુર ધુર ધીર જનક સ।ે ગ્યાન અનલ મન કસ કનક સે॥
જે બરં ચ િનરલપે ઉપાઅે। પદુમ પત્ર જ મ જગ જલ અે॥
દાે. તેઉ બલાેિક રઘુબર ભરત પ્રી ત અનપૂ અપાર।

ભઅે મગન મન તન બચન સિહત બરાગ બચાર॥ ૩૧૭॥
જહાઁ જનક ગુર મ ત ભાેર । પ્રાકૃત પ્રી ત કહત બડ◌़િ◌ ખાેર ॥
બરનત રઘુબર ભરત બયાેગૂ। સિુન કઠાેર ક બ િનિહ લાેગૂ॥
સાે સકાેચ રસુ અકથ સબુાની। સમઉ સનેહુ સુ મિર સકુચાની॥
ભિટ ભરત રઘુબર સમુઝાઅે। પુિન િરપુદવનુ હર ષ િહયઁ લાઅે॥
સવેક સ ચવ ભરત ખ પાઈ। િનજ િનજ કાજ લગે સબ ઈ॥
સિુન દા ન દુખુ દુહઁૂ સમા । લગે ચલન કે સાજન સા ॥
પ્રભુ પદ પદુમ બંિદ દાેઉ ભાઈ। ચલે સીસ ધિર રામ ર ઈ॥
મુિન તાપસ બનદેવ િનહાેર । સબ સનમાિન બહાેિર બહાેર ॥
દાે. લખનિહ ભિટ પ્રનામુ કિર સર ધિર સય પદ ધૂિર।

ચલે સપ્રેમ અસીસ સિુન સકલ સમંુગલ મૂિર॥ ૩૧૮॥
સાનજુ રામ પિહ સર નાઈ। ક હ બહુત બિધ બનય બડ◌़◌ાઈ॥
દેવ દયા બસ બડ◌़ દુખુ પાયઉ। સિહત સમાજ કાનનિહ આયઉ॥
પુર પગુ ધાિરઅ દેઇ અસીસા। ક હ ધીર ધિર ગવનુ મહીસા॥
મુિન મિહદેવ સાધુ સનમાન।ે બદા િકઅે હિર હર સમ ને॥
સાસુ સમીપ ગઅે દાેઉ ભાઈ। િફરે બંિદ પગઆ સષ પાઈ॥
કાૈ સક બામદેવ બાલી। પુરજન પિરજન સ ચવ સચુાલી॥
જથા ેગુ કિર બનય પ્રનામા। બદા િકઅે સબ સાનજુ રામા॥
નાિર પુ ષ લઘુ મ ય બડ◌़◌ેરે। સબ સનમાિન કૃપાિનિધ ફેરે॥
દાે. ભરત માતુ પદ બંિદ પ્રભુ સુ ચ સનેહઁ મ લ ભિટ।

બદા ક હ સ જ પાલક સકુચ સાેચ સબ મેિટ॥ ૩૧૯॥
પિરજન માતુ િપતિહ મ લ સીતા। િફર પ્રાન પ્રય પ્રેમ પનુીતા॥
કિર પ્રનામુ ભટ સબ સાસ।ૂ પ્રી ત કહત ક બ િહયઁ ન હુલાસૂ॥
સિુન સખ અ ભમતઆ સષ પાઈ। રહી સીય દુહુ પ્રી ત સમાઈ॥
રઘપુ ત પટુ પાલક ં મગાઈં। કિર પ્રબાેધુ સબ માતુ ચઢ◌़◌ાઈ॥
બાર બાર િહ લ મ લ દુહુ ભાઈ। સમ સનેહઁ જનની પહઁુચાઈ॥
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સા જ બા જ ગજ બાહન નાના। ભરત ભપૂ દલ ક હ પયાના॥
હૃદયઁ રામુ સય લખન સમેતા। ચલે િહ સબ લાેગ અચેતા॥
બસહ બા જ ગજ પસુ િહયઁ હાર। ચલે િહ પરબસ મન માર॥
દાે. ગુર ગુર તય પદ બંિદ પ્રભુ સીતા લખન સમેત।

િફરે હરષ બસમય સિહતઆઅે પરન િનકેત॥ ૩૨૦॥
બદા ક હ સનમાિન િનષાદૂ। ચલેઉ હૃદયઁ બડ◌़ બરહ બષાદૂ॥
કાેલ િકરાત ભ લ બનચાર । ફેરે િફરે ેહાિર ેહાર ॥
પ્રભુ સય લખન બૈિઠ બટ છાહી।ં પ્રય પિરજન બયાેગ બલખાહી ં॥
ભરત સનેહ સભુાઉ સબુાની। પ્રયા અનજુ સન કહત બખાની॥
પ્રી ત પ્રતી ત બચન મન કરની। શ્રીમખુ રામ પ્રેમ બસ બરની॥
તેિહ અવસર ખગ ગ જલ મીના। ચત્રકૂટ ચર અચર મલીના॥
બબુધ બલાેિક દસા રઘુબર ક । બર ષ સમુન કિહ ગ ત ઘર ઘર ક ॥
પ્રભુ પ્રનામુ કિર દ હ ભરાેસાે। ચલે મુિદત મન ડર ન ખરાે સાે॥
દાે. સાનજુ સીય સમેત પ્રભુ રાજત પરન કુટ ર।

ભગ ત ગ્યાનુ બૈરાગ્ય જનુ સાેહત ધર સર ર॥ ૩૨૧॥
મુિન મિહસરુ ગુર ભરત ભુઆલ।ૂ રામ બરહઁ સબુ સાજુ બહાલૂ॥
પ્રભુ ગનુ ગ્રામ ગનત મન માહી।ં સબ ચપુચાપ ચલે મગ હી ં॥
જમનુા ઉતિર પાર સબુ ભયઊ। સાે બાસ બનુ ભાજેન ગયઊ॥
ઉતિર દેવસિર દૂસર બાસ।ૂ રામસખાઁ સબ ક હ સપુાસૂ॥
સઈ ઉતિર ગાેમતી ં નહાઅે। ચાૈથ િદવસ અવધપુર આઅે।
જનકુ રહે પુર બાસર ચાર । રાજ કાજ સબ સાજ સઁભાર ॥
સાિપ સ ચવ ગુર ભરતિહ રાજૂ। તેરહુ ત ચલે સા જ સબુ સાજૂ॥
નગર નાિર નર ગુર સખ માની। બસે સખુને રામ રજધાની॥
દાે. રામ દરસ લ ગ લાેગ સબ કરત નેમ ઉપબાસ।

ત જ ત જ ભષૂન ભાેગ સખુ જઅત અવિધ ક ંઆસ॥ ૩૨૨॥
સ ચવ સસુવેક ભરત પ્રબાેધે। િનજ િનજ કાજ પાઇ પાઇ સખઆેધે॥
પુિન સખ દ હ બાે લ લઘુ ભાઈ। સાપી સકલ માતુ સવેકાઈ॥
ભૂસરુ બાે લ ભરત કર ેરે। કિર પ્રનામ બય બનય િનહાેરે॥
ઊઁચ નીચ કારજુ ભલ પાેચ।ૂઆયસુ દેબ ન કરબ સઁકાેચૂ॥
પિરજન પુરજન પ્ર બાેલાઅે। સમાધાનુ કિર સબુસ બસાઅે॥
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સાનજુ ગે ગુર ગેહઁ બહાેર । કિર દંડવત કહત કર ેર ॥
આયસુ હાેઇ ત રહા સનેમા। બાેલે મુિન તન પુલિક સપેમા॥
સમુઝવ કહબ કરબ તુ હ ેઈ। ધરમ સા જગ હાેઇિહ સાેઈ॥
દાે. સિુન સખ પાઇ અસીસ બડ◌़િ◌ ગનક બાે લ િદનુ સાિધ।

સઘાસન પ્રભુ પાદુકા બૈઠારે િન પાિધ॥ ૩૨૩॥
રામ માતુ ગુર પદ સ નાઈ। પ્રભુ પદ પીઠ ર યસુ પાઈ॥
નંિદગાવઁ કિર પરન કુટ રા। ક હ િનવાસુ ધરમ ધુર ધીરા॥
જટાજૂટ સર મુિનપટ ધાર । મિહ ખિન કુસ સાઁથર સઁવાર ॥
અસન બસન બાસન બ્રત નેમા। કરત કિઠન િર ષધરમ સપ્રેમા॥
ભષૂન બસન ભાેગ સખુ ભૂર । મન તન બચન તજે તન તૂર ॥
અવધ રાજુ સરુ રાજુ સહાઈ। દસરથ ધનુ સિુન ધનદુ લ ઈ॥
તેિહ પુર બસત ભરત બનુ રાગા। ચચંર ક જ મ ચપંક બાગા॥
રમા બલાસુ રામ અનુરાગી। તજત બમન જ મ જન બડ◌़ભાગી॥
દાે. રામ પેમ ભાજન ભરતુ બડ◌़◌ે ન અેિહ કરતૂ ત।

ચાતક હંસ સરાિહઅત ટક બબેક બભૂ ત॥ ૩૨૪॥
દેહ િદનહઁુ િદન દૂબિર હાેઈ। ઘટઇ તજુે બલુ મખુછ બ સાેઈ॥
િનત નવ રામ પ્રેમ પનુ પીના। બઢ◌़ત ધરમ દલુ મનુ ન મલીના॥
જ મ જલુ િનઘટત સરદ પ્રકાસ।ે બલસત બેતસ બનજ બકાસે॥
સમ દમ સજંમ િનયમ ઉપાસા। નખત ભરત િહય બમલ અકાસા॥
ધ્રવુ બ વાસ અવિધ રાકા સી। વા મ સરુ ત સરુબી થ બકાસી॥
રામ પેમ બધુ અચલ અદાષેા। સિહત સમાજ સાેહ િનત ચાખેા॥
ભરત રહિન સમુઝિન કરતૂતી। ભગ ત બર ત ગનુ બમલ બભૂતી॥
બરનત સકલ સકુ ચ સકુચાહી।ં સસે ગનેસ ગરા ગમુ નાહી ં॥
દાે. િનત પજૂત પ્રભુ પાઁવર પ્રી ત ન હૃદયઁ સમા ત॥

મા ગ મા ગઆયસુ કરત રાજ કાજ બહુ ભાઁ ત॥ ૩૨૫॥
પુલક ગાત િહયઁ સય રઘુબી । હ નામુ જપ લાેચન ની ॥
લખન રામ સય કાનન બસહી।ં ભરતુ ભવન બ સ તપ તનુ કસહી ં॥
દાેઉ િદ સ સમુ ઝ કહત સબુ લાેગૂ। સબ બિધ ભરત સરાહન ેગૂ॥
સિુન બ્રત નેમ સાધુ સકુચાહી।ં દે ખ દસા મુિનરાજ લ હી ં॥
પરમ પનુીત ભરતઆચરન।ૂ મધુર મંજુ મુદ મંગલ કરનૂ॥
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હરન કિઠન ક લ કલષુ કલેસ।ૂ મહામાેહ િન સ દલન િદનેસૂ॥
પાપ પુજં કંુજર ગરાજૂ। સમન સકલ સતંાપ સમાજૂ।
જન રંજન ભજંન ભવ ભા । રામ સનેહ સધુાકર સા ॥
છં. સય રામ પ્રેમ િપયષૂ પૂરન હાેત જનમુ ન ભરત કાે।

મુિન મન અગમ જમ િનયમ સમ દમ બષમ બ્રતઆચરત કાે॥
દુખ દાહ દાિરદ દંભ દૂષન સજુસ મસ અપહરત કાે।
ક લકાલ તુલસી સે સઠ હ હિઠ રામ સનમખુ કરત કાે॥

સાે. ભરત ચિરત કિર નેમુ તુલસી ે સાદર સનુિહ।
સીય રામ પદ પેમુ અવ સ હાેઇ ભવ રસ બર ત॥ ૩૨૬॥

માસપારાયણ, ઇક્ક સવાઁ િવશ્રામ
ઇ ત શ્રીમદ્રામચિરતમાનસે સકલક લકલષુિવ વંસને
દ્વતીયઃ સાપેાનઃ સમાપ્તઃ।
————

(અયાે યાકા ડ સમાપ્ત)

Shri Ram Charit Manas
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