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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥
શ્રી ગણેશાય નમઃ

શ્રી નક વ લભાે િવજયતે
શ્રી રામચિરતમાનસ
———-
તીય સાપેાન

(અર યકા ડ)
શ્લાેક

મૂલં ધમર્તરાેિવવેકજલધેઃ પૂણ દુમાન દદં
વૈરાગ્યા બુજભાસ્કરં હ્યઘઘન વા તાપહં તાપહમ।્
માેહા ભાેધરપૂગપાટનિવધાૈ વઃસ ભવં શઙ્કરં
વ દે બ્રહ્મકુલં કલંકશમનં શ્રીરામભપૂ પ્રયમ્॥ ૧॥
સા દ્રાન દપયાેદસાૈભગતનું પીતા બરં સુ દરં
પાણાૈ બાણશરાસનં કિટલસત્તૂણીરભારં વરમ્
રા વાયતલાેચનં તજટાજૂટેન સશંાે ભતં
સીતાલ મણસયંુતં પ થગતં રામા ભરામં ભજે॥ ૨॥

સાે. ઉમા રામ ગનુ ગૂઢ◌़ પંિડત મુિન પાવિહ બર ત।
પાવિહ માેહ બમૂઢ◌़ જે હિર બમખુ ન ધમર્ ર ત॥

પુર નર ભરત પ્રી ત મ ગાઈ। મ ત અનુ પ અનપૂ સહુાઈ॥
અબ પ્રભુ ચિરત સનુહુ અ ત પાવન। કરત જે બન સરુ નર મુિન ભાવન॥
અેક બાર ચુિન કુસમુ સહુાઅે। િનજ કર ભષૂન રામ બનાઅે॥
સીતિહ પિહરાઅે પ્રભુ સાદર। બૈઠે ફિટક સલા પર સુદંર॥
સરુપ ત સતુ ધિર બાયસ બેષા। સઠ ચાહત રઘપુ ત બલ દેખા॥
જ મ િપપી લકા સાગર થાહા। મહા મંદમ ત પાવન ચાહા॥
સીતા ચરન ચાચ હ ત ભાગા। મૂઢ◌़ મંદમ ત કારન કાગા॥
ચલા િધર રઘનુાયક ના। સીકં ધનષુ સાયક સધંાના॥
દાે. અ ત કૃપાલ રઘનુાયક સદા દ ન પર નેહ।
તા સનઆઇ ક હ છલુ મૂરખ અવગનુ ગેહ॥ ૧॥

પ્રેિરત મંત્ર બ્રહ્મસર ધાવા। ચલા ભા જ બાયસ ભય પાવા॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

ધિર િનજ પ ગયઉ િપતુ પાહી।ં રામ બમખુ રાખા તેિહ નાહી ં॥
ભા િનરાસ ઉપ મન ત્રાસા। જથા ચક્ર ભય િર ષ દુબાર્સા॥
બ્રહ્મધામ સવપુર સબ લાેકા। િફરા શ્ર મત બ્યાકુલ ભય સાેકા॥
કાહઁૂ બૈઠન કહા ન આેહી। રા ખ કાે સકઇ રામ કર દ્રાેહી॥
માતુ ત્યુ િપતુ સમન સમાના। સધુા હાેઇ બષ સનુુ હિર ના॥
મત્ર કરઇ સત િરપુ કૈ કરની। તા કહઁ બબુધનદ બૈતરની॥
સબ જગુ તાિહ અનલહુ તે તાતા। ે રઘુબીર બમખુ સનુુ ભ્રાતા॥
નારદ દેખા બકલ જયંતા। લા ગ દયા કાેમલ ચત સતંા॥
પઠવા તુરત રામ પિહ તાહી। કહે સ પુકાિર પ્રનત િહત પાહી॥
આતુર સભય ગહે સ પદ ઈ। ત્રાિહ ત્રાિહ દયાલ રઘુરાઈ॥
અતુ લત બલ અતુ લત પ્રભુતાઈ। મ મ તમંદ િન નિહ પાઈ॥
િનજ કૃત કમર્ જિનત ફલ પાયઉઁ। અબ પ્રભુ પાિહ સરન તિક આયઉઁ॥
સિુન કૃપાલ અ તઆરત બાની। અેકનયન કિર ત ભવાની॥
સાે. ક હ માેહ બસ દ્રાેહ જદ્યિપ તેિહ કર બધ ઉ ચત।
પ્રભુ છાડ◌़◌ેઉ કિર છાેહ કાે કૃપાલ રઘુબીર સમ॥ ૨॥

રઘપુ ત ચત્રકૂટ બ સ નાના। ચિરત િકઅે શ્રુ ત સધુા સમાના॥
બહુિર રામ અસ મન અનુમાના। હાેઇિહ ભીર સબિહ માેિહ ના॥
સકલ મુિન હ સન બદા કરાઈ। સીતા સિહત ચલે દ્વાૈ ભાઈ॥
અિત્ર કે આશ્રમ જબ પ્રભુ ગયઊ। સનુત મહામુિન હર ષત ભયઊ॥
પુલિકત ગાત અિત્ર ઉિઠ ધાઅે। દે ખ રામુ આતુર ચ લઆઅે॥
કરત દંડવત મુિન ઉર લાઅે। પ્રેમ બાિર દ્વાૈ જન અ હવાઅે॥
દે ખ રામ છ બ નયન જુડ◌़◌ાન।ે સાદર િનજઆશ્રમ તબઆને॥
કિર પૂ કિહ બચન સહુાઅે। િદઅે મૂલ ફલ પ્રભુ મન ભાઅે॥
સાે. પ્રભુ આસનઆસીન ભિર લાેચન સાેભા િનર ખ।
મુિનબર પરમ પ્રબીન ેિર પાિન અ તુ ત કરત॥ ૩॥

છં. નમા મ ભક્ત વ સલં। કૃપાલુ શીલ કાેમલં॥
ભ મ તે પદાંબુજં। અકા મનાં વધામદં॥
િનકામ યામ સુદંરં। ભવા બુનાથ મંદરં॥
પ્રફુ લ કંજ લાેચનં। મદાિદ દાષે માેચનં॥
પ્રલંબ બાહુ િવક્રમં। પ્રભાેઽપ્રમેય વૈભવં॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

િનષંગ ચાપ સાયકં। ધરં િત્રલાેક નાયકં॥
િદનેશ વંશ મંડનં। મહેશ ચાપ ખંડનં॥
મનુીદં્ર સતં રંજનં। સરુાિર દં ભંજનં॥
મનાજે વૈિર વંિદતં। અ િદ દેવ સિેવતં॥
િવશદુ્ધ બાેધ િવગ્રહં। સમ ત દૂષણાપહં॥
નમા મ ઇંિદરા પ ત। સખુાકરં સતાં ગ ત॥
ભજે સશ ક્ત સાનજંુ। શચી પ ત પ્રયાનજંુ॥
વદં ઘ્ર મૂલ યે નરાઃ। ભજં ત હીન મ સરા॥
પતં ત નાે ભવાણર્વે। િવતકર્ વી ચ સકુંલે॥
િવિવક્ત વા સનઃ સદા। ભજં ત મુક્તયે મુદા॥
િનરસ્ય ઇંિદ્રયાિદકં। પ્રયાં ત તે ગ ત વકં॥
તમેકમ દુતં પ્રભું। િનર હમીશ્વરં િવભું॥
જગદુ્ગ ં ચ શાશ્વતં। તુર યમવે કેવલં॥
ભ મ ભાવ વ લભં। કુયાે ગનાં સદુુલર્ભં॥
વભક્ત ક પ પાદપં। સમં સસુવે્યમ વહં॥
અનપૂ પ ભપૂ ત। નતાેઽહમુિવ પ ત॥
પ્રસીદ મે નમા મ ત।ે પદા જ ભ ક્ત દેિહ મે॥
પઠં ત યે તવં ઇદં। નરાદરેણ તે પદં॥
વ્રજં ત નાત્ર સશંયં। વદ ય ભ ક્ત સયંુતા॥

દાે. બનતી કિર મુિન નાઇ સ કહ કર ેિર બહાેિર।
ચરન સરાે હ નાથ જિન કબહઁુ તજૈ મ ત માેિર॥ ૪॥
શ્રી ગણેશાય નમઃ

શ્રી નક વ લભાે િવજયતે
શ્રી રામચિરતમાનસ
———-
તીય સાપેાન

(અર યકા ડ)
શ્લાેક

મૂલં ધમર્તરાેિવવેકજલધેઃ પૂણ દુમાન દદં
વૈરાગ્યા બુજભાસ્કરં હ્યઘઘન વા તાપહં તાપહમ।્
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

માેહા ભાેધરપૂગપાટનિવધાૈ વઃસ ભવં શઙ્કરં
વ દે બ્રહ્મકુલં કલંકશમનં શ્રીરામભપૂ પ્રયમ્॥ ૧॥
સા દ્રાન દપયાેદસાૈભગતનું પીતા બરં સુ દરં
પાણાૈ બાણશરાસનં કિટલસત્તૂણીરભારં વરમ્
રા વાયતલાેચનં તજટાજૂટેન સશંાે ભતં
સીતાલ મણસયંુતં પ થગતં રામા ભરામં ભજે॥ ૨॥

સાે. ઉમા રામ ગનુ ગૂઢ◌़ પંિડત મુિન પાવિહ બર ત।
પાવિહ માેહ બમૂઢ◌़ જે હિર બમખુ ન ધમર્ ર ત॥

પુર નર ભરત પ્રી ત મ ગાઈ। મ ત અનુ પ અનપૂ સહુાઈ॥
અબ પ્રભુ ચિરત સનુહુ અ ત પાવન। કરત જે બન સરુ નર મુિન ભાવન॥
અેક બાર ચુિન કુસમુ સહુાઅે। િનજ કર ભષૂન રામ બનાઅે॥
સીતિહ પિહરાઅે પ્રભુ સાદર। બૈઠે ફિટક સલા પર સુદંર॥
સરુપ ત સતુ ધિર બાયસ બેષા। સઠ ચાહત રઘપુ ત બલ દેખા॥
જ મ િપપી લકા સાગર થાહા। મહા મંદમ ત પાવન ચાહા॥
સીતા ચરન ચાચ હ ત ભાગા। મૂઢ◌़ મંદમ ત કારન કાગા॥
ચલા િધર રઘનુાયક ના। સીકં ધનષુ સાયક સધંાના॥
દાે. અ ત કૃપાલ રઘનુાયક સદા દ ન પર નેહ।
તા સનઆઇ ક હ છલુ મૂરખ અવગનુ ગેહ॥ ૧॥

પ્રેિરત મંત્ર બ્રહ્મસર ધાવા। ચલા ભા જ બાયસ ભય પાવા॥
ધિર િનજ પ ગયઉ િપતુ પાહી।ં રામ બમખુ રાખા તેિહ નાહી ં॥
ભા િનરાસ ઉપ મન ત્રાસા। જથા ચક્ર ભય િર ષ દુબાર્સા॥
બ્રહ્મધામ સવપુર સબ લાેકા। િફરા શ્ર મત બ્યાકુલ ભય સાેકા॥
કાહઁૂ બૈઠન કહા ન આેહી। રા ખ કાે સકઇ રામ કર દ્રાેહી॥
માતુ ત્યુ િપતુ સમન સમાના। સધુા હાેઇ બષ સનુુ હિર ના॥
મત્ર કરઇ સત િરપુ કૈ કરની। તા કહઁ બબુધનદ બૈતરની॥
સબ જગુ તાિહ અનલહુ તે તાતા। ે રઘુબીર બમખુ સનુુ ભ્રાતા॥
નારદ દેખા બકલ જયંતા। લા ગ દયા કાેમલ ચત સતંા॥
પઠવા તુરત રામ પિહ તાહી। કહે સ પુકાિર પ્રનત િહત પાહી॥
આતુર સભય ગહે સ પદ ઈ। ત્રાિહ ત્રાિહ દયાલ રઘુરાઈ॥
અતુ લત બલ અતુ લત પ્રભુતાઈ। મ મ તમંદ િન નિહ પાઈ॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

િનજ કૃત કમર્ જિનત ફલ પાયઉઁ। અબ પ્રભુ પાિહ સરન તિક આયઉઁ॥
સિુન કૃપાલ અ તઆરત બાની। અેકનયન કિર ત ભવાની॥
સાે. ક હ માેહ બસ દ્રાેહ જદ્યિપ તેિહ કર બધ ઉ ચત।
પ્રભુ છાડ◌़◌ેઉ કિર છાેહ કાે કૃપાલ રઘુબીર સમ॥ ૨॥

રઘપુ ત ચત્રકૂટ બ સ નાના। ચિરત િકઅે શ્રુ ત સધુા સમાના॥
બહુિર રામ અસ મન અનુમાના। હાેઇિહ ભીર સબિહ માેિહ ના॥
સકલ મુિન હ સન બદા કરાઈ। સીતા સિહત ચલે દ્વાૈ ભાઈ॥
અિત્ર કે આશ્રમ જબ પ્રભુ ગયઊ। સનુત મહામુિન હર ષત ભયઊ॥
પુલિકત ગાત અિત્ર ઉિઠ ધાઅે। દે ખ રામુ આતુર ચ લઆઅે॥
કરત દંડવત મુિન ઉર લાઅે। પ્રેમ બાિર દ્વાૈ જન અ હવાઅે॥
દે ખ રામ છ બ નયન જુડ◌़◌ાન।ે સાદર િનજઆશ્રમ તબઆને॥
કિર પૂ કિહ બચન સહુાઅે। િદઅે મૂલ ફલ પ્રભુ મન ભાઅે॥
સાે. પ્રભુ આસનઆસીન ભિર લાેચન સાેભા િનર ખ।
મુિનબર પરમ પ્રબીન ેિર પાિન અ તુ ત કરત॥ ૩॥

છં. નમા મ ભક્ત વ સલં। કૃપાલુ શીલ કાેમલં॥
ભ મ તે પદાંબુજં। અકા મનાં વધામદં॥
િનકામ યામ સુદંરં। ભવા બુનાથ મંદરં॥
પ્રફુ લ કંજ લાેચનં। મદાિદ દાષે માેચનં॥
પ્રલંબ બાહુ િવક્રમં। પ્રભાેઽપ્રમેય વૈભવં॥
િનષંગ ચાપ સાયકં। ધરં િત્રલાેક નાયકં॥
િદનેશ વંશ મંડનં। મહેશ ચાપ ખંડનં॥
મનુીદં્ર સતં રંજનં। સરુાિર દં ભંજનં॥
મનાજે વૈિર વંિદતં। અ િદ દેવ સિેવતં॥
િવશદુ્ધ બાેધ િવગ્રહં। સમ ત દૂષણાપહં॥
નમા મ ઇંિદરા પ ત। સખુાકરં સતાં ગ ત॥
ભજે સશ ક્ત સાનજંુ। શચી પ ત પ્રયાનજંુ॥
વદં ઘ્ર મૂલ યે નરાઃ। ભજં ત હીન મ સરા॥
પતં ત નાે ભવાણર્વે। િવતકર્ વી ચ સકુંલે॥
િવિવક્ત વા સનઃ સદા। ભજં ત મુક્તયે મુદા॥
િનરસ્ય ઇંિદ્રયાિદકં। પ્રયાં ત તે ગ ત વકં॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

તમેકમ દુતં પ્રભું। િનર હમીશ્વરં િવભું॥
જગદુ્ગ ં ચ શાશ્વતં। તુર યમવે કેવલં॥
ભ મ ભાવ વ લભં। કુયાે ગનાં સદુુલર્ભં॥
વભક્ત ક પ પાદપં। સમં સસુવે્યમ વહં॥
અનપૂ પ ભપૂ ત। નતાેઽહમુિવ પ ત॥
પ્રસીદ મે નમા મ ત।ે પદા જ ભ ક્ત દેિહ મે॥
પઠં ત યે તવં ઇદં। નરાદરેણ તે પદં॥
વ્રજં ત નાત્ર સશંયં। વદ ય ભ ક્ત સયંુતા॥

દાે. બનતી કિર મુિન નાઇ સ કહ કર ેિર બહાેિર।
ચરન સરાે હ નાથ જિન કબહઁુ તજૈ મ ત માેિર॥ ૪॥

અનુસઇુયા કે પદ ગિહ સીતા। મલી બહાેિર સસુીલ બનીતા॥
િર ષપ તની મન સખુ અિધકાઈ।આસષ દેઇ િનકટ બૈઠાઈ॥
િદબ્ય બસન ભષૂન પિહરાઅે। જે િનત નૂતન અમલ સહુાઅે॥
કહ િર ષબધૂ સરસ દુ બાની। નાિરધમર્ કછુ બ્યાજ બખાની॥
માતુ િપતા ભ્રાતા િહતકાર । મતપ્રદ સબ સનુુ રાજકુમાર ॥
અ મત દાિન ભતાર્ બયદેહી। અધમ સાે નાિર ે સવે ન તેહી॥
ધીરજ ધમર્ મત્ર અ નાર ।આપદ કાલ પિર ખઅિહ ચાર ॥
દ્ધ રાેગબસ જડ◌़ ધનહીના। અધં બિધર ક્રાેધી અ ત દ ના॥
અૈસહુે પ ત કર િકઅ અપમાના। નાિર પાવ જમપુર દુખ નાના॥
અેકઇ ધમર્ અેક બ્રત નેમા। કાયઁ બચન મન પ ત પદ પ્રેમા॥
જગ પ ત બ્રતા ચાિર બિધ અહિહ। બેદ પુરાન સતં સબ કહિહ॥
ઉત્તમ કે અસ બસ મન માહી।ં સપનેહઁુ આન પુ ષ જગ નાહી ં॥
મ યમ પરપ ત દેખઇ કૈસ। ભ્રાતા િપતા પતુ્ર િનજ જસ॥
ધમર્ બચાિર સમુ ઝ કુલ રહઈ। સાે િનિકષ્ટ િત્રય શ્રુ ત અસ કહઈ॥
બનુ અવસર ભય ત રહ ેઈ। નેહુ અધમ નાિર જગ સાેઈ॥
પ ત બંચક પરપ ત ર ત કરઈ। રાૈરવ નરક ક પ સત પરઈ॥
છન સખુ લા ગ જનમ સત કાેિટ। દુખ ન સમુઝ તેિહ સમ કાે ખાેટ ॥
બનુ શ્રમ નાિર પરમ ગ ત લહઈ। પ તબ્રત ધમર્ છાડ◌़િ◌ છલ ગહઈ॥
પ ત પ્ર તકુલ જનમ જહઁ ઈ। બધવા હાેઈ પાઈ ત નાઈ॥
સાે. સહજ અપાવિન નાિર પ ત સવેત સભુ ગ ત લહઇ।
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

જસુ ગાવત શ્રુ ત ચાિર અજહુ તુલ સકા હિરિહ પ્રય॥ ૫ક॥
સનુ સીતા તવ નામ સુ મર નાિર પ તબ્રત કરિહ।
તાેિહ પ્રાન પ્રય રામ કિહઉઁ કથા સસંાર િહત॥ ૫ખ॥

સિુન નક ં પરમ સખુુ પાવા। સાદર તાસુ ચરન સ નાવા॥
તબ મુિન સન કહ કૃપાિનધાના।આયસુ હાેઇ ઉઁ બનઆના॥
સતંત માે પર કૃપા કરેહૂ। સવેક િન તજેહુ જિન નેહૂ॥
ધમર્ ધુરંધર પ્રભુ કૈ બાની। સિુન સપ્રેમ બાેલે મુિન ગ્યાની॥
સુ કૃપા અજ સવ સનકાદ । ચહત સકલ પરમારથ બાદ ॥

તે તુ હ રામ અકામ િપઆરે। દ ન બંધુ દુ બચન ઉચારે॥
અબ ની મ શ્રી ચતુરાઈ। ભ તુ હિહ સબ દેવ બહાઈ॥
જેિહ સમાન અ તસય નિહ કાેઈ। તા કર સીલ કસ ન અસ હાેઈ॥
કેિહ બિધ કહા હુ અબ વામી। કહહુ નાથ તુ હ અંતર મી॥
અસ કિહ પ્રભુ બલાેિક મુિન ધીરા। લાેચન જલ બહ પુલક સર રા॥
છં. તન પુલક િનભર્ર પ્રેમ પુરન નયન મખુ પંકજ િદઅે।
મન ગ્યાન ગનુ ગાેતીત પ્રભુ મ દ ખ જપ તપ કા િકઅે॥
જપ ેગ ધમર્ સમૂહ ત નર ભગ ત અનપુમ પાવઈ।
રધુબીર ચિરત પનુીત િન સ િદન દાસ તુલસી ગાવઈ॥

દાે. ક લમલ સમન દમન મન રામ સજુસ સખુમૂલ।
સાદર સનુિહ જે ત હ પર રામ રહિહ અનુકૂલ॥ ૬(ક) ॥

સાે. કિઠન કાલ મલ કાેસ ધમર્ ન ગ્યાન ન ેગ જપ।
પિરહિર સકલ ભરાેસ રામિહ ભજિહ તે ચતુર નર॥ ૬(ખ) ॥

મુિન પદ કમલ નાઇ કિર સીસા। ચલે બનિહ સરુ નર મુિન ઈસા॥
આગે રામ અનજુ પુિન પાછ। મુિન બર બેષ બને અ ત કાછ॥
ઉમય બીચ શ્રી સાેહઇ કૈસી। બ્રહ્મ વ બચ માયા જૈસી॥
સિરતા બન ગિર અવઘટ ઘાટા। પ ત પિહચાની દેિહ બર બાટા॥
જહઁ જહઁ િહ દેવ રઘુરાયા। કરિહ મેધ તહઁ તહઁ નભ છાયા॥
મલા અસરુ બરાધ મગ તા।આવતહી ં રઘવુીર િનપાતા॥
તુરતિહ ચર પ તેિહ પાવા। દે ખ દુખી િનજ ધામ પઠાવા॥
પુિન આઅે જહઁ મુિન સરભંગા। સુદંર અનજુ નક સગંા॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

દાે. દેખી રામ મખુ પંકજ મુિનબર લાેચન ગં।
સાદર પાન કરત અ ત ધ ય જન્મ સરભંગ॥ ૭॥

કહ મુિન સનુુ રઘુબીર કૃપાલા। સકંર માનસ રાજમરાલા॥
ત રહેઉઁ બરં ચ કે ધામા। સનુેઉઁ શ્રવન બન અૈહિહ રામા॥
ચતવત પંથ રહેઉઁ િદન રાતી। અબ પ્રભુ દે ખ જુડ◌़◌ાની છાતી॥
નાથ સકલ સાધન મ હીના। ક હી કૃપા િન જન દ ના॥
સાે કછુ દેવ ન માેિહ િનહાેરા। િનજ પન રાખેઉ જન મન ચાેરા॥
તબ લ ગ રહહુ દ ન િહત લાગી। જબ લ ગ મલા તુ હિહ તનુ ત્યાગી॥
ેગ જગ્ય જપ તપ બ્રત ક હા। પ્રભુ કહઁ દેઇ ભગ ત બર લી હા॥

અેિહ બિધ સર ર ચ મુિન સરભંગા। બૈઠે હૃદયઁ છાડ◌़િ◌ સબ સગંા॥
દાે. સીતા અનજુ સમેત પ્રભુ નીલ જલદ તનુ સ્યામ।
મમ િહયઁ બસહુ િનરંતર સગનુ પ શ્રીરામ॥ ૮॥

અસ કિહ ેગ અ ગિન તનુ રા। રામ કૃપાઁ બૈકંુઠ સધારા॥
તાતે મુિન હિર લીન ન ભયઊ। પ્રથમિહ ભેદ ભગ ત બર લયઊ॥
િર ષ િનકાય મુિનબર ગ ત દે ખ। સખુી ભઅે િનજ હૃદયઁ બસષેી॥
અ તુ ત કરિહ સકલ મુિન દંા। જય ત પ્રનત િહત ક ના કંદા॥
પુિન રઘનુાથ ચલે બનઆગે। મુિનબર દં બપુલ સઁગ લાગે॥
અસ્થ સમૂહ દે ખ રઘુરાયા। પૂછ મુિન હ લા ગ અ ત દાયા॥
નતહઁુ પૂ છઅ કસ વામી। સબદરસી તુ હ અંતર મી॥

િન સચર િનકર સકલ મુિન ખાઅે। સિુન રઘુબીર નયન જલ છાઅે॥
દાે. િન સચર હીન કરઉઁ મિહ ભજુ ઉઠાઇ પન ક હ।
સકલ મુિન હ કે આશ્રમ હ ઇ ઇ સખુ દ હ॥ ૯॥

મુિન અગ ત કર સ ય સુ ના। નામ સતુીછન ર ત ભગવાના॥
મન ક્રમ બચન રામ પદ સવેક। સપનેહઁુ આન ભરાેસ ન દેવક॥
પ્રભુ આગવનુ શ્રવન સિુન પાવા। કરત મનાેરથ આતુર ધાવા॥
હે બિધ દ નબંધુ રઘુરાયા। માે સે સઠ પર કિરહિહ દાયા॥
સિહત અનજુ માેિહ રામ ગાેસાઈ। મ લહિહ િનજ સવેક ક નાઈ॥
માેરે જયઁ ભરાેસ દૃઢ◌़ નાહી।ં ભગ ત બર ત ન ગ્યાન મન માહી ં॥
નિહ સતસગં ેગ જપ ગા। નિહ દૃઢ◌़ ચરન કમલ અનુરાગા॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

અેક બાિન ક નાિનધાન ક । સાે પ્રય ક ગ ત નઆન ક ॥
હાેઇહ સફુલઆજુ મમ લાેચન। દે ખ બદન પંકજ ભવ માેચન॥
િનભર્ર પ્રેમ મગન મુિન ગ્યાની। કિહ ન ઇ સાે દસા ભવાની॥
િદ સ અ બિદ સ પંથ નિહ સઝૂા। કાે મ ચલેઉઁ કહાઁ નિહ બૂઝા॥
કબહઁુક િફિર પાછ પુિન ઈ। કબહઁુક ત્ય કરઇ ગનુ ગાઈ॥
અ બરલ પ્રેમ ભગ ત મુિન પાઈ। પ્રભુ દેખ ત આેટ લુકાઈ॥
અ તસય પ્રી ત દે ખ રઘુબીરા। પ્રગટે હૃદયઁ હરન ભવ ભીરા॥
મુિન મગ માઝ અચલ હાેઇ બૈસા। પુલક સર ર પનસ ફલ જૈસા॥
તબ રઘનુાથ િનકટ ચ લઆઅે। દે ખ દસા િનજ જન મન ભાઅે॥
મુિનિહ રામ બહુ ભાઁ ત જગાવા। ગ ન યાનજિનત સખુ પાવા॥
ભપૂ પ તબ રામ દુરાવા। હૃદયઁ ચતુભુર્જ પ દેખાવા॥
મુિન અકુલાઇ ઉઠા તબ કૈસ। બકલ હીન મિન ફિન બર જૈસ॥
આગ દે ખ રામ તન સ્યામા। સીતા અનજુ સિહત સખુ ધામા॥
પરેઉ લકુટ ઇવ ચરન હ લાગી। પ્રેમ મગન મુિનબર બડ◌़ભાગી॥
ભજુ બસાલ ગિહ લઅે ઉઠાઈ। પરમ પ્રી ત રાખે ઉર લાઈ॥
મુિનિહ મલત અસ સાેહ કૃપાલા। કનક ત િહ જનુ ભટ તમાલા॥
રામ બદનુ બલાેક મુિન ઠાઢ◌़◌ા। માનહઁુ ચત્ર માઝ લ ખ કાઢ◌़◌ા॥
દાે. તબ મુિન હૃદયઁ ધીર ધીર ગિહ પદ બારિહ બાર।
િનજઆશ્રમ પ્રભુ આિન કિર પૂ બ બધ પ્રકાર॥ ૧૦॥

કહ મુિન પ્રભુ સનુુ બનતી માેર । અ તુ ત કરા કવન બિધ તાેર ॥
મિહમા અ મત માેિર મ ત થાેર । ર બ સન્મખુ ખદ્યાેત અઁ ેર ॥
યામ તામરસ દામ શર રં। જટા મુકુટ પિરધન મુિનચીરં॥
પા ણ ચાપ શર કિટ તૂણીરં। નાૈ મ િનરંતર શ્રીરઘવુીરં॥
માેહ િવિપન ઘન દહન કૃશાનુઃ। સતં સરાે હ કાનન ભાનુઃ॥
િન શચર કિર વ થ ગરાજઃ। ત્રાતુ સદા નાે ભવ ખગ બાજઃ॥
અ ણ નયન રા વ સવુેશ।ં સીતા નયન ચકાેર િનશશેં॥
હર હ્ર િદ માનસ બાલ મરાલં। નાૈ મ રામ ઉર બાહુ િવશાલં॥
સશંય સપર્ ગ્રસન ઉરગાદઃ। શમન સકુકર્શ તકર્ િવષાદઃ॥
ભવ ભજંન રંજન સરુ યૂથઃ। ત્રાતુ સદા નાે કૃપા વ થઃ॥
િનગુર્ણ સગુણ િવષમ સમ પં। જ્ઞાન ગરા ગાેતીતમનપંૂ॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

અમલમ ખલમનવદ્યમપારં। નાૈ મ રામ ભજંન મિહ ભારં॥
ભક્ત ક પપાદપ આરામઃ। તજર્ન ક્રાેધ લાેભ મદ કામઃ॥
અ ત નાગર ભવ સાગર સતેુઃ। ત્રાતુ સદા િદનકર કુલ કેતુઃ॥
અતુ લત ભજુ પ્રતાપ બલ ધામઃ। ક લ મલ િવપુલ િવભજંન નામઃ॥
ધમર્ વમર્ નમર્દ ગુણ ગ્રામઃ। સતંત શં તનાેતુ મમ રામઃ॥
જદિપ બરજ બ્યાપક અ બનાસી। સબ કે હૃદયઁ િનરંતર બાસી॥
તદિપ અનજુ શ્રી સિહત ખરાર । બસતુ મન સ મમ કાનનચાર ॥
જે નિહ તે નહઁુ વામી। સગનુ અગનુ ઉર અંતર મી॥
ે કાેસલ પ ત રા જવ નયના। કરઉ સાે રામ હૃદય મમ અયના।

અસ અ ભમાન ઇ જિન ભાેરે। મ સવેક રઘપુ ત પ ત માેરે॥
સિુન મુિન બચન રામ મન ભાઅે। બહુિર હર ષ મુિનબર ઉર લાઅે॥
પરમ પ્રસન્ન નુ મુિન માેહી। ે બર માગહુ દેઉ સાે તાેહી॥
મુિન કહ મૈ બર કબહઁુ ન ચા। સમુ ઝ ન પરઇ ઝૂઠ કા સાચા॥
તુ હિહ નીક લાગૈ રઘુરાઈ। સાે માેિહ દેહુ દાસ સખુદાઈ॥
અ બરલ ભગ ત બર ત બગ્યાના। હાેહુ સકલ ગનુ ગ્યાન િનધાના॥
પ્રભુ ે દ હ સાે બ મ પાવા। અબ સાે દેહુ માેિહ ે ભાવા॥
દાે. અનજુ નક સિહત પ્રભુ ચાપ બાન ધર રામ।
મમ િહય ગગન ઇંદુ ઇવ બસહુ સદા િનહકામ॥ ૧૧॥

અેવમ તુ કિર રમાિનવાસા। હર ષ ચલે કુભજં િર ષ પાસા॥
બહુત િદવસ ગુર દરસન પાઅ। ભઅે માેિહ અેિહ આશ્રમઆઅ॥
અબ પ્રભુ સગં ઉઁ ગુર પાહી।ં તુ હ કહઁ નાથ િનહાેરા નાહી ં॥
દે ખ કૃપાિનિધ મુિન ચતુરાઈ। લઅે સગં બહસૈ દ્વાૈ ભાઈ॥
પંથ કહત િનજ ભગ ત અનપૂા। મુિન આશ્રમ પહઁુચે સરુભપૂા॥
તુરત સતુીછન ગુર પિહ ગયઊ। કિર દંડવત કહત અસ ભયઊ॥
નાથ કાૈસલાધીસ કુમારા।આઅે મલન જગતઆધારા॥
રામ અનજુ સમેત બૈદેહી। િન સ િદનુ દેવ જપત હહુ જેહી॥
સનુત અગ ત તુરત ઉિઠ ધાઅે। હિર બલાેિક લાેચન જલ છાઅે॥
મુિન પદ કમલ પરે દ્વાૈ ભાઈ। િર ષ અ ત પ્રી ત લઅે ઉર લાઈ॥
સાદર કુસલ પૂ છ મુિન ગ્યાની।આસન બર બૈઠારે આની॥
પુિન કિર બહુ પ્રકાર પ્રભુ પૂ । માેિહ સમ ભાગ્યવંત નિહ દૂ ॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

જહઁ લ ગ રહે અપર મુિન દંા। હરષે સબ બલાેિક સખુકંદા॥
દાે. મુિન સમૂહ મહઁ બૈઠે સન્મખુ સબ ક આેર।
સરદ ઇંદુ તન ચતવત માનહઁુ િનકર ચકાેર॥ ૧૨॥

તબ રઘુબીર કહા મુિન પાહી।ં તુ હ સન પ્રભુ દુરાવ કછુ નાહી॥
તુ હ નહુ જેિહ કારન આયઉઁ। તાતે તાત ન કિહ સમુઝાયઉઁ॥
અબ સાે મંત્ર દેહુ પ્રભુ માેહી। જેિહ પ્રકાર મારા મુિનદ્રાેહી॥
મુિન મુસકાને સિુન પ્રભુ બાની। પૂછેહુ નાથ માેિહ કા ની॥
તુ હરેઇઁ ભજન પ્રભાવ અઘાર । નઉઁ મિહમા કછુક તુ હાર ॥
ઊમિર ત બસાલ તવ માયા। ફલ બ્રહ્માંડ અનેક િનકાયા॥
વ ચરાચર જંતુ સમાના। ભીતર બસિહ ન નિહ આના॥

તે ફલ ભચ્છક કિઠન કરાલા। તવ ભયઁ ડરત સદા સાેઉ કાલા॥
તે તુ હ સકલ લાેકપ ત સાઈં। પૂઁછેહુ માેિહ મનજુ ક નાઈં॥
યહ બર માગઉઁ કૃપાિનકેતા। બસહુ હૃદયઁ શ્રી અનજુ સમેતા॥
અ બરલ ભગ ત બર ત સતસગંા। ચરન સરાે હ પ્રી ત અભંગા॥
જદ્યિપ બ્રહ્મઅખંડ અનંતા। અનુભવ ગ ય ભજિહ જેિહ સતંા॥
અસ તવ પ બખાનઉઁ નઉઁ। િફિર િફિર સગનુ બ્રહ્મ ર ત માનઉઁ॥
સતંત દાસ હ દેહુ બડ◌़◌ાઈ। તાત માેિહ પૂઁછેહુ રઘુરાઈ॥
હૈ પ્રભુ પરમ મનાેહર ઠાઊઁ। પાવન પંચબટ તેિહ નાઊઁ॥
દંડક બન પનુીત પ્રભુ કરહૂ। ઉગ્ર સાપ મુિનબર કર હરહૂ॥
બાસ કરહુ તહઁ રઘુકુલ રાયા। ક જે સકલ મુિન હ પર દાયા॥
ચલે રામ મુિન આયસુ પાઈ। તુરતિહ પંચબટ િનઅરાઈ॥
દાે. ગીધરાજ સ ભટ ભઇ બહુ બિધ પ્રી ત બઢ◌़◌ાઇ॥
ગાેદાવર િનકટ પ્રભુ રહે પરન ગ્ હ છાઇ॥ ૧૩॥

જબ તે રામ ક હ તહઁ બાસા। સખુી ભઅે મુિન બીતી ત્રાસા॥
ગિર બન નદ ં તાલ છ બ છાઅે। િદન િદન પ્ર ત અ ત હાૈિહ સહુાઅે॥
ખગ ગ દં અનંિદત રહહી।ં મધપુ મધુર ગજંત છ બ લહહી ં॥
સાે બન બરિન ન સક અિહરા । જહાઁ પ્રગટ રઘુબીર બરા ॥
અેક બાર પ્રભુ સખુ આસીના। લ છમન બચન કહે છલહીના॥
સરુ નર મુિન સચરાચર સાઈં। મ પૂછઉઁ િનજ પ્રભુ ક નાઈ॥
માેિહ સમુઝાઇ કહહુ સાેઇ દેવા। સબ ત જ કરા ચરન રજ સવેા॥
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કહહુ ગ્યાન બરાગ અ માયા। કહહુ સાે ભગ ત કરહુ જેિહ દાયા॥
દાે. ઈ વર વ ભેદ પ્રભુ સકલ કહાૈ સમુઝાઇ॥

ત હાેઇ ચરન ર ત સાેક માેહ ભ્રમ ઇ॥ ૧૪॥
થાેરેિહ મહઁ સબ કહઉઁ બુઝાઈ। સનુહુ તાત મ ત મન ચત લાઈ॥
મ અ માેર તાેર ત માયા। જેિહ બસ ક હે વ િનકાયા॥
ગાે ગાેચર જહઁ લ ગ મન ઈ। સાે સબ માયા નેહુ ભાઈ॥
તેિહ કર ભેદ સનુહુ તુ હ સાેઊ। બદ્યા અપર અ બદ્યા દાેઊ॥
અેક દુષ્ટ અ તસય દુખ પા। બસ વ પરા ભવકૂપા॥
અેક રચઇ જગ ગનુ બસ ક। પ્રભુ પ્રેિરત નિહ િનજ બલ તાક॥
ગ્યાન માન જહઁ અેકઉ નાહી।ં દેખ બ્રહ્મ સમાન સબ માહી॥
કિહઅ તાત સાે પરમ બરાગી। ન સમ સ દ્ધ તીિન ગનુ ત્યાગી॥
દાે. માયા ઈસ નઆપુ કહઁુ ન કિહઅ સાે વ।
બંધ માેચ્છ પ્રદ સબર્પર માયા પ્રેરક સીવ॥ ૧૫॥

ધમર્ ત બર ત ેગ ત ગ્યાના। ગ્યાન માેચ્છપ્રદ બેદ બખાના॥
ત બે ગ દ્રવઉઁ મ ભાઈ। સાે મમ ભગ ત ભગત સખુદાઈ॥

સાે સતંુત્ર અવલંબ નઆના। તેિહ આધીન ગ્યાન બગ્યાના॥
ભગ ત તાત અનપુમ સખુમૂલા। મલઇ ે સતં હાેઇઁ અનુકૂલા॥
ભગ ત િક સાધન કહઉઁ બખાની। સગુમ પંથ માેિહ પાવિહ પ્રાની॥
પ્રથમિહ બપ્ર ચરન અ ત પ્રીતી। િનજ િનજ કમર્ િનરત શ્રુ ત ર તી॥
અેિહ કર ફલ પુિન બષય બરાગા। તબ મમ ધમર્ ઉપજ અનુરાગા॥
શ્રવનાિદક નવ ભ ક્ત દૃઢ◌़◌ાહી।ં મમ લીલા ર ત અ ત મન માહી ં॥
સતં ચરન પંકજ અ ત પ્રેમા। મન ક્રમ બચન ભજન દૃઢ◌़ નેમા॥
ગુ િપતુ માતુ બંધુ પ ત દેવા। સબ માેિહ કહઁ ને દૃઢ◌़ સવેા॥
મમ ગનુ ગાવત પુલક સર રા। ગદગદ ગરા નયન બહ નીરા॥
કામ આિદ મદ દંભ ન ક। તાત િનરંતર બસ મ તાક॥
દાે. બચન કમર્ મન માેિર ગ ત ભજનુ કરિહ િનઃકામ॥

ત હ કે હૃદય કમલ મહઁુ કરઉઁ સદા બશ્રામ॥ ૧૬॥
ભગ ત ેગ સિુન અ ત સખુ પાવા। લ છમન પ્રભુ ચરન હ સ નાવા॥
અેિહ બિધ ગઅે કછુક િદન બીતી। કહત બરાગ ગ્યાન ગનુ નીતી॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

સપૂનખા રાવન કૈ બિહની। દુષ્ટ હૃદય દા ન જસ અિહની॥
પંચબટ સાે ગઇ અેક બારા। દે ખ બકલ ભઇ જુગલ કુમારા॥
ભ્રાતા િપતા પતુ્ર ઉરગાર । પુ ષ મનાેહર િનરખત નાર ॥
હાેઇ બકલ સક મનિહ ન રાેક । જ મ ર બમિન દ્રવ ર બિહ બલાેક ॥
ચર પ ધિર પ્રભુ પિહ ઈ। બાેલી બચન બહુત મુસકુાઈ॥

તુ હ સમ પુ ષ ન માે સમ નાર । યહ સઁ ેગ બિધ રચા બચાર ॥
મમ અનુ પ પુ ષ જગ માહી।ં દેખેઉઁ ખાે જ લાેક તહુ નાહી ં॥
તાતે અબ લ ગ રિહઉઁ કુમાર । મનુ માના કછુ તુ હિહ િનહાર ॥
સીતિહ ચતઇ કહી પ્રભુ બાતા। અહઇ કુઆર માેર લઘુ ભ્રાતા॥
ગઇ લ છમન િરપુ ભ ગની ની। પ્રભુ બલાેિક બાેલે દુ બાની॥
સુદંિર સનુુ મ ઉ હ કર દાસા। પરાધીન નિહ તાેર સપુાસા॥
પ્રભુ સમથર્ કાેસલપુર રા । ે કછુ કરિહ ઉનિહ સબ છા ॥
સવેક સખુ ચહ માન ભખાર ।બ્યસની ધન સભુ ગ ત બ ભચાર ॥
લાેભી જસુ ચહ ચાર ગુમાની। નભ દુિહ દૂધ ચહત અે પ્રાની॥
પુિન િફિર રામ િનકટ સાે આઈ। પ્રભુ લ છમન પિહ બહુિર પઠાઈ॥
લ છમન કહા તાેિહ સાે બરઈ। ે ન તાેિર લાજ પિરહરઈ॥
તબ ખ સઆિન રામ પિહ ગઈ। પ ભયંકર પ્રગટત ભઈ॥
સીતિહ સભય દે ખ રઘુરાઈ। કહા અનજુ સન સયન બુઝાઈ॥
દાે. લ છમન અ ત લાઘવઁ સાે નાક કાન બનુ ક હ।

તાકે કર રાવન કહઁ મનાૈ ચનુાૈતી દ હ॥ ૧૭॥
નાક કાન બનુ ભઇ બકરારા। જનુ સ્ત્રવ સલૈ ગૈ કૈ ધારા॥
ખર દૂષન પિહ ગઇ બલપાતા। િધગ િધગ તવ પાૈ ષ બલ ભ્રાતા॥
તેિહ પૂછા સબ કહે સ બુઝાઈ। તુધાન સિુન સને બનાઈ॥
ધાઅે િન સચર િનકર બ થા। જનુ સપચ્છ ક જલ ગિર જૂથા॥
નાના બાહન નાનાકારા। નાનાયુધ ધર ઘાેર અપારા॥
સપુનખા આગ કિર લીની। અસભુ પ શ્રુ ત નાસા હીની॥
અસગનુ અ મત હાેિહ ભયકાર । ગનિહ ન ત્યુ બબસ સબ ઝાર ॥
ગજર્િહ તજર્િહ ગગન ઉડ◌़◌ાહી।ં દે ખ કટકુ ભટ અ ત હરષાહી ં॥
કાેઉ કહ જઅત ધરહુ દ્વાૈ ભાઈ। ધિર મારહુ તય લેહુ છડ◌़◌ાઈ॥
ધૂિર પૂિર નભ મંડલ રહા। રામ બાેલાઇ અનજુ સન કહા॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

લૈ નિકિહ હુ ગિર કંદર।આવા િન સચર કટકુ ભયંકર॥
રહેહુ સજગ સિુન પ્રભુ કૈ બાની। ચલે સિહત શ્રી સર ધનુ પાની॥
દે ખ રામ િરપુદલ ચ લઆવા। બહ સ કિઠન કાેદંડ ચઢ◌़◌ાવા॥
છં. કાેદંડ કિઠન ચઢ◌़◌ાઇ સર જટ જૂટ બાઁધત સાેહ ક્યા।
મરકત સયલ પર લરત દા મિન કાેિટ સા જુગ ભજુગજ્યા॥
કિટ ક સ િનષંગ બસાલ ભજુ ગિહ ચાપ બ સખ સધુાિર કૈ॥
ચતવત મનહઁુ ગરાજ પ્રભુ ગજરાજ ઘટા િનહાિર કૈ॥

સાે. આઇ ગઅે બગમેલ ધરહુ ધરહુ ધાવત સભુટ।
જથા બલાેિક અકેલ બાલ ર બિહ ઘેરત દનજુ॥ ૧૮॥

પ્રભુ બલાેિક સર સકિહ ન ડાર । થિકત ભઈ રજનીચર ધાર ॥
સ ચવ બાે લ બાેલે ખર દૂષન। યહ કાેઉ પબાલક નર ભષૂન॥
નાગ અસરુ સરુ નર મુિન જેત।ે દેખે જતે હતે હમ કેતે॥
હમ ભિર જન્મ સનુહુ સબ ભાઈ। દેખી નિહ અ સ સુદંરતાઈ॥
જદ્યિપ ભ ગની ક હ કુ પા। બધ લાયક નિહ પુ ષ અનપૂા॥
દેહુ તુરત િનજ નાિર દુરાઈ। અત ભવન હુ દ્વાૈ ભાઈ॥
માેર કહા તુ હ તાિહ સનુાવહુ। તાસુ બચન સિુન આતુર આવહુ॥
દૂત હ કહા રામ સન ઈ। સનુત રામ બાેલે મુસકાઈ॥
હમ છત્રી ગયા બન કરહી।ં તુ હ સે ખલ ગ ખાજૈત િફરહી ં॥
િરપુ બલવંત દે ખ નિહ ડરહી।ં અેક બાર કાલહુ સન લરહી ં॥
જદ્યિપ મનજુ દનજુ કુલ ઘાલક। મુિન પાલક ખલ સાલક બાલક॥
ન હાેઇ બલ ઘર િફિર હૂ। સમર બમખુ મ હતઉઁ ન કાહૂ॥

રન ચઢ◌़િ◌ કિરઅ કપટ ચતુરાઈ। િરપુ પર કૃપા પરમ કદરાઈ॥
દૂત હ ઇ તુરત સબ કહેઊ। સિુન ખર દૂષન ઉર અ ત દહેઊ॥
છં. ઉર દહેઉ કહેઉ િક ધરહુ ધાઅે બકટ ભટ રજનીચરા।
સર ચાપ તાેમર સ ક્ત સલૂ કૃપાન પિરઘ પરસુ ધરા॥
પ્રભુ ક હ ધનષુ ટકાેર પ્રથમ કઠાેર ઘાેર ભયાવહા।
ભઅે બિધર બ્યાકુલ તુધાન ન ગ્યાન તેિહ અવસર રહા॥
દાે. સાવધાન હાેઇ ધાઅે િન સબલઆરા ત।
લાગે બરષન રામ પર અસ્ત્ર સસ્ત્ર બહુ ભાઁ ત॥ ૧૯(ક) ॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

ત હ કે આયુધ તલ સમ કિર કાટે રઘુબીર।
તાિન સરાસન શ્રવન લ ગ પુિન છાઁડ◌़◌ે િનજ તીર॥ ૧૯(ખ) ॥

છં. તબ ચલે ન બબાન કરાલ। ફંુકરત જનુ બહુ બ્યાલ॥
કાપેેઉ સમર શ્રીરામ। ચલે બ સખ િન સત િનકામ॥
અવલાેિક ખરતર તીર। મુિર ચલે િન સચર બીર॥
ભઅે કુ્રદ્ધ તીિનઉ ભાઇ। ે ભા ગ રન તે ઇ॥
તેિહ બધબ હમ િનજ પાિન। િફરે મરન મન મહઁુ ઠાિન॥
આયુધ અનેક પ્રકાર। સનમખુ તે કરિહ પ્રહાર॥
િરપુ પરમ કાપેે િન। પ્રભુ ધનષુ સર સધંાિન॥
છાઁડ◌़◌ે બપુલ નારાચ। લગે કટન બકટ િપસાચ॥
ઉર સીસ ભજુ કર ચરન। જહઁ તહઁ લગે મિહ પરન॥
ચક્કરત લાગત બાન। ધર પરત કુધર સમાન॥
ભટ કટત તન સત ખંડ। પુિન ઉઠત કિર પાષંડ॥
નભ ઉડ◌़ત બહુ ભજુ મુંડ। બનુ માૈ લ ધાવત ં ડ॥
ખગ કંક કાક ગાલ। કટકટિહ કિઠન કરાલ॥

છં. કટકટિહ જ◌़◌ંબુક ભૂત પ્રેત િપસાચ ખપર્ર સચંહી।ં
બેતાલ બીર કપાલ તાલ બ ઇ ે ગિન નંચહી ં॥
રઘુબીર બાન પ્રચડં ખંડિહ ભટ હ કે ઉર ભજુ સરા।
જહઁ તહઁ પરિહ ઉિઠ લરિહ ધર ધ ધ કરિહ ભયકર ગરા॥
અંતાવર ં ગિહ ઉડ◌़ત ગીધ િપસાચ કર ગિહ ધાવહી ં॥
સગં્રામ પુર બાસી મનહઁુ બહુ બાલ ગુડ◌़◌ી ઉડ◌़◌ાવહી ં॥
મારે પછારે ઉર બદારે બપુલ ભટ કહઁરત પરે।
અવલાેિક િનજ દલ બકલ ભટ ત સરાિદ ખર દૂષન િફરે॥
સર સ ક્ત તાેમર પરસુ સલૂ કૃપાન અેકિહ બારહી।ં
કિર કાપે શ્રીરઘુબીર પર અગિનત િનસાચર ડારહી ં॥
પ્રભુ િન મષ મહઁુ િરપુ સર િનવાિર પચાિર ડારે સાયકા।
દસ દસ બ સખ ઉર માઝ મારે સકલ િન સચર નાયકા॥
મિહ પરત ઉિઠ ભટ ભરત મરત ન કરત માયા અ ત ઘની।
સરુ ડરત ચાૈદહ સહસ પ્રેત બલાેિક અેક અવધ ધની॥
સરુ મુિન સભય પ્રભુ દે ખ માયાનાથ અ ત કાૈતુક કર્ યાે।
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

દેખિહ પરસપર રામ કિર સગં્રામ િરપુદલ લિર મર્ યાે॥
દાે. રામ રામ કિહ તનુ તજિહ પાવિહ પદ િનબાર્ન।
કિર ઉપાય િરપુ મારે છન મહઁુ કૃપાિનધાન॥ ૨૦(ક) ॥
હર ષત બરષિહ સમુન સરુ બાજિહ ગગન િનસાન।
અ તુ ત કિર કિર સબ ચલે સાે ભત બ બધ બમાન॥ ૨૦(ખ) ॥

જબ રઘનુાથ સમર િરપુ તે। સરુ નર મુિન સબ કે ભય બીતે॥
તબ લ છમન સીતિહ લૈ આઅે। પ્રભુ પદ પરત હર ષ ઉર લાઅે।
સીતા ચતવ સ્યામ દુ ગાતા। પરમ પ્રેમ લાેચન ન અઘાતા॥
પંચવટ ં બ સ શ્રીરઘનુાયક। કરત ચિરત સરુ મુિન સખુદાયક॥
ધુઆઁ દે ખ ખરદૂષન કેરા। ઇ સપુનખાઁ રાવન પ્રેરા॥
બાે લ બચન ક્રાેધ કિર ભાર । દેસ કાેસ કૈ સરુ ત બસાર ॥
કર સ પાન સાવે સ િદનુ રાતી। સિુધ નિહ તવ સર પર આરાતી॥
રાજ ની ત બનુ ધન બનુ ધમાર્। હિરિહ સમપ બનુ સતકમાર્॥
બદ્યા બનુ બબેક ઉપ અ। શ્રમ ફલ પઢ◌़◌ે િકઅ અ પાઅ॥
સગં તે જતી કુમતં્ર તે રા । માન તે ગ્યાન પાન ત લા ॥
પ્રી ત પ્રનય બનુ મદ તે ગનુી। નાસિહ બે ગ ની ત અસ સનુી॥
સાે. િરપુ જ પાવક પાપ પ્રભુ અિહ ગિનઅ ન છાેટ કિર।
અસ કિહ બ બધ બલાપ કિર લાગી રાેદન કરન॥ ૨૧(ક) ॥

દાે. સભા માઝ પિર બ્યાકુલ બહુ પ્રકાર કહ રાેઇ।
તાેિહ જઅત દસકંધર માેિર િક અ સ ગ ત હાેઇ॥ ૨૧(ખ) ॥

સનુત સભાસદ ઉઠે અકુલાઈ। સમુઝાઈ ગિહ બાહઁ ઉઠાઈ॥
કહ લંકેસ કહ સ િનજ બાતા। કઇઁ તવ નાસા કાન િનપાતા॥
અવધ પ ત દસરથ કે અે। પુ ષ સઘ બન ખેલનઆઅે॥
સમુ ઝ પર માેિહ ઉ હ કૈ કરની। રિહત િનસાચર કિરહિહ ધરની॥
જ હ કર ભજુબલ પાઇ દસાનન। અભય ભઅે બચરત મુિન કાનન॥
દેખત બાલક કાલ સમાના। પરમ ધીર ધ વી ગનુ નાના॥
અતુ લત બલ પ્રતાપ દ્વાૈ ભ્રાતા। ખલ બધ રત સરુ મુિન સખુદાતા॥
સાેભાધામ રામ અસ નામા। ત હ કે સગં નાિર અેક સ્યામા॥
પ રા સ બિધ નાિર સઁવાર । ર ત સત કાેિટ તાસુ બ લહાર ॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

તાસુ અનજુ કાટે શ્રુ ત નાસા। સિુન તવ ભ ગિન કરિહ પિરહાસા॥
ખર દૂષન સિુન લગે પુકારા। છન મહઁુ સકલ કટક ઉ હ મારા॥
ખર દૂષન ત સરા કર ઘાતા। સિુન દસસીસ જરે સબ ગાતા॥
દાે. સપુનખિહ સમુઝાઇ કિર બલ બાેલે સ બહુ ભાઁ ત।
ગયઉ ભવન અ ત સાેચબસ નીદ પરઇ નિહ રા ત॥ ૨૨॥

સરુ નર અસરુ નાગ ખગ માહી।ં માેરે અનુચર કહઁ કાેઉ નાહી ં॥
ખર દૂષન માેિહ સમ બલવંતા। ત હિહ કાે મારઇ બનુ ભગવંતા॥
સરુ રંજન ભજંન મિહ ભારા। ભગવંત લી હ અવતારા॥
તાૈ મૈ ઇ બૈ હિઠ કરઊઁ। પ્રભુ સર પ્રાન તજ ભવ તરઊઁ॥
હાેઇિહ ભજનુ ન તામસ દેહા। મન ક્રમ બચન મંત્ર દૃઢ◌़ અેહા॥
નર પ ભપૂસતુ કાેઊ। હિરહઉઁ નાિર ત રન દાેઊ॥

ચલા અકેલ ન ચિઢ તહવાઁ। બસ માર ચ સધુ તટ જહવાઁ॥
ઇહાઁ રામ જ સ જુગુ ત બનાઈ। સનુહુ ઉમા સાે કથા સહુાઈ॥
દાે. લ છમન ગઅે બનિહ જબ લને મૂલ ફલ કંદ।
જનકસતુા સન બાેલે બહ સ કૃપા સખુ દં॥ ૨૩॥

સનુહુ પ્રયા બ્રત ચર સસુીલા। મ કછુ કર બ લ લત નરલીલા॥
તુ હ પાવક મહઁુ કરહુ િનવાસા। ૈ લ ગ કરા િનસાચર નાસા॥
જબિહ રામ સબ કહા બખાની। પ્રભુ પદ ધિર િહયઁ અનલ સમાની॥
િનજ પ્ર ત બબ રા ખ તહઁ સીતા। તૈસઇ સીલ પ સુ બનીતા॥
લ છમનહઁૂ યહ મરમુ ન ના। ે કછુ ચિરત રચા ભગવાના॥
દસમખુ ગયઉ જહાઁ માર ચા। નાઇ માથ વારથ રત નીચા॥
નવિન નીચ કૈ અ ત દુખદાઈ। જ મ અંકુસ ધનુ ઉરગ બલાઈ॥
ભયદાયક ખલ કૈ પ્રય બાની। જ મ અકાલ કે કુસમુ ભવાની॥
દાે. કિર પૂ માર ચ તબ સાદર પૂછ બાત।
કવન હેતુ મન બ્યગ્ર અ ત અકસરઆયહુ તાત॥ ૨૪॥

દસમખુ સકલ કથા તેિહ આગ। કહી સિહત અ ભમાન અભાગ॥
હાેહુ કપટ ગ તુ હ છલકાર । જેિહ બિધ હિર આનાૈ પનાર ॥
તેિહ પુિન કહા સનુહુ દસસીસા। તે નર પ ચરાચર ઈસા॥
તાસા તાત બય નિહ ક જે। માર મિરઅ જઆઅ જૈ॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

મુિન મખ રાખન ગયઉ કુમારા। બનુ ફર સર રઘપુ ત માેિહ મારા॥
સત જેનઆયઉઁ છન માહી।ં ત હ સન બય િકઅ ભલ નાહી ં॥
ભઇ મમ ક ટ ગં ક નાઈ। જહઁ તહઁ મ દેખઉઁ દાેઉ ભાઈ॥
નર તાત તદિપ અ ત સરૂા। ત હિહ બરાેિધ ન આઇિહ પૂરા॥

દાે. જેિહ તાડ◌़કા સબુાહુ હ ત ખંડઉે હર કાેદંડ॥
ખર દૂષન ત સરા બધેઉ મનજુ િક અસ બિરબંડ॥ ૨૫॥

હુ ભવન કુલ કુસલ બચાર । સનુત જરા દ હ સ બહુ ગાર ॥
ગુ જ મ મૂઢ◌़ કર સ મમ બાેધા। કહુ જગ માેિહ સમાન કાે ેધા॥
તબ માર ચ હૃદયઁ અનુમાના। નવિહ બરાેધ નિહ કલ્યાના॥
સસ્ત્રી મમ પ્રભુ સઠ ધની। બૈદ બંિદ ક બ ભાનસ ગનુી॥
ઉભય ભાઁ ત દેખા િનજ મરના। તબ તાિક સ રઘનુાયક સરના॥
ઉત દેત માેિહ બધબ અભાગ। કસ ન મરા રઘપુ ત સર લાગ॥
અસ જયઁ િન દસાનન સગંા। ચલા રામ પદ પ્રેમ અભંગા॥
મન અ ત હરષ જનાવ ન તેહી।આજુ દે ખહઉઁ પરમ સનેહી॥
છં. િનજ પરમ પ્રીતમ દે ખ લાેચન સફુલ કિર સખુ પાઇહા।
શ્રી સિહત અનજુ સમેત કૃપાિનકેત પદ મન લાઇહા॥
િનબાર્ન દાયક ક્રાેધ કર ભગ ત અબસિહ બસકર ।
િનજ પાિન સર સધંાિન સાે માેિહ બિધિહ સખુસાગર હર ॥

દાે. મમ પાછ ધર ધાવત ધર સરાસન બાન।
િફિર િફિર પ્રભુિહ બલાેિકહઉઁ ધ ય ન માે સમઆન॥ ૨૬॥

તેિહ બન િનકટ દસાનન ગયઊ। તબ માર ચ કપટ ગ ભયઊ॥
અ ત બ ચત્ર કછુ બરિન ન ઈ। કનક દેહ મિન ર ચત બનાઈ॥
સીતા પરમ ચર ગ દેખા। અંગ અંગ સમુનાેહર બેષા॥
સનુહુ દેવ રઘુબીર કૃપાલા। અેિહ ગ કર અ ત સુદંર છાલા॥
સત્યસધં પ્રભુ બિધ કિર અેહી।આનહુ ચમર્ કહ ત બૈદેહી॥
તબ રઘપુ ત નત સબ કારન। ઉઠે હર ષ સરુ કાજુ સઁવારન॥
ગ બલાેિક કિટ પિરકર બાઁધા। કરતલ ચાપ ચર સર સાઁધા॥
પ્રભુ લ છમિનિહ કહા સમુઝાઈ। િફરત બિપન િન સચર બહુ ભાઈ॥
સીતા કેિર કરેહુ રખવાર । બુિધ બબેક બલ સમય બચાર ॥
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પ્રભુિહ બલાેિક ચલા ગ ભા । ધાઅે રામુ સરાસન સા ॥
િનગમ ને ત સવ યાન ન પાવા। માયા ગ પાછ સાે ધાવા॥
કબહઁુ િનકટ પુિન દૂિર પરાઈ। કબહઁુક પ્રગટઇ કબહઁુ છપાઈ॥
પ્રગટત દુરત કરત છલ ભૂર । અેિહ બિધ પ્રભુિહ ગયઉ લૈ દૂર ॥
તબ તિક રામ કિઠન સર મારા। ધરિન પરેઉ કિર ઘાેર પુકારા॥
લ છમન કર પ્રથમિહ લૈ નામા। પાછ સુ મરે સ મન મહઁુ રામા॥
પ્રાન તજત પ્રગટે સ િનજ દેહા। સુ મરે સ રામુ સમેત સનેહા॥
અંતર પ્રેમ તાસુ પિહચાના। મુિન દુલર્ભ ગ ત દ હ સુ ના॥
દાે. બપુલ સમુન સરુ બરષિહ ગાવિહ પ્રભુ ગનુ ગાથ।
િનજ પદ દ હ અસરુ કહઁુ દ નબંધુ રઘનુાથ॥ ૨૭॥

ખલ બિધ તુરત િફરે રઘુબીરા। સાેહ ચાપ કર કિટ તનૂીરા॥
આરત ગરા સનુી જબ સીતા। કહ લ છમન સન પરમ સભીતા॥
હુ બે ગ સકંટ અ ત ભ્રાતા। લ છમન બહ સ કહા સનુુ માતા॥
કુિટ બલાસ ષ્ટ લય હાેઈ। સપનેહઁુ સકંટ પરઇ િક સાેઈ॥
મરમ બચન જબ સીતા બાેલા। હિર પ્રેિરત લ છમન મન ડાેલા॥
બન િદ સ દેવ સાિપ સબ કાહૂ। ચલે જહાઁ રાવન સ સ રાહૂ॥
સનૂ બીચ દસકંધર દેખા।આવા િનકટ જતી ક બેષા॥
ક ડર સરુ અસરુ ડરેાહી।ં િન સ ન નીદ િદન અન્ન ન ખાહી ં॥

સાે દસસીસ વાન ક નાઈ। ઇત ઉત ચતઇ ચલા ભડ◌़િ◌હાઈ॥
ઇ મ કુપંથ પગ દેત ખગેસા। રહ ન તજે બુિધ બલ લેસા॥
નાના બિધ કિર કથા સહુાઈ। રાજની ત ભય પ્રી ત દેખાઈ॥
કહ સીતા સનુુ જતી ગાેસાઈં। બાેલેહુ બચન દુષ્ટ ક નાઈં॥
તબ રાવન િનજ પ દેખાવા। ભઈ સભય જબ નામ સનુાવા॥
કહ સીતા ધિર ધીરજુ ગાઢ◌़◌ા।આઇ ગયઉ પ્રભુ રહુ ખલ ઠાઢ◌़◌ા॥
જ મ હિરબધુિહ છુદ્ર સસ ચાહા। ભઅે સ કાલબસ િન સચર નાહા॥
સનુત બચન દસસીસ િરસાના। મન મહઁુ ચરન બંિદ સખુ માના॥
દાે. ક્રાેધવંત તબ રાવન લી હ સ રથ બૈઠાઇ।
ચલા ગગનપથઆતુર ભયઁ રથ હાઁિક ન ઇ॥ ૨૮॥

હા જગ અેક બીર રઘુરાયા। કેિહ અપરાધ બસારેહુ દાયા॥
આર ત હરન સરન સખુદાયક। હા રઘુકુલ સરાજે િદનનાયક॥

manas3_i.pdf 19



॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

હા લ છમન તુ હાર નિહ દાેસા। સાે ફલુ પાયઉઁ ક હેઉઁ રાેસા॥
બ બધ બલાપ કર ત બૈદેહી। ભૂિર કૃપા પ્રભુ દૂિર સનેહી॥
બપ ત માેિર કાે પ્રભુિહ સનુાવા। પુરાેડાસ ચહ રાસભ ખાવા॥
સીતા કૈ બલાપ સિુન ભાર । ભઅે ચરાચર વ દુખાર ॥
ગીધરાજ સિુન આરત બાની। રઘુકુલ તલક નાિર પિહચાની॥
અધમ િનસાચર લી હે ઈ। જ મ મલેછ બસ કિપલા ગાઈ॥
સીતે પુિત્ર કર સ જિન ત્રાસા। કિરહઉઁ તુધાન કર નાસા॥
ધાવા ક્રાેધવંત ખગ કૈસ। છૂટઇ પ બ પરબત કહઁુ જૈસે॥
રે રે દુષ્ટ ઠાઢ◌़ િકન હાેહી। િનભર્ય ચલે સ ન નેિહ માેહી॥
આવત દે ખ કૃતાંત સમાના। િફિર દસકંધર કર અનુમાના॥
ક મનૈાક િક ખગપ ત હાેઈ। મમ બલ ન સિહત પ ત સાેઈ॥
ના જરઠ જટાયૂ અેહા। મમ કર તીરથ છાઁડ◌़િ◌િહ દેહા॥

સનુત ગીધ ક્રાેધાતુર ધાવા। કહ સનુુ રાવન માેર સખાવા॥
ત જ નિકિહ કુસલ ગ્ હ હૂ। નાિહ ત અસ હાેઇિહ બહુબાહૂ॥
રામ રાષે પાવક અ ત ઘાેરા। હાેઇિહ સકલ સલભ કુલ તાેરા॥
ઉત ન દેત દસાનન ેધા। તબિહ ગીધ ધાવા કિર ક્રાેધા॥
ધિર કચ બરથ ક હ મિહ ગરા। સીતિહ રા ખ ગીધ પુિન િફરા॥
ચાૈચ હ માિર બદારે સ દેહી। દંડ અેક ભઇ મુ છા તેહી॥
તબ સક્રાેધ િન સચર ખ સઆના। કાઢ◌़◌ે સ પરમ કરાલ કૃપાના॥
કાટે સ પંખ પરા ખગ ધરની। સુ મિર રામ કિર અદભુત કરની॥
સીતિહ િન ચઢ◌़◌ાઇ બહાેર । ચલા ઉતાઇલ ત્રાસ ન થાેર ॥
કર ત બલાપ ત નભ સીતા।બ્યાધ બબસ જનુ ગી સભીતા॥
ગિર પર બૈઠે કિપ હ િનહાર । કિહ હિર નામ દ હ પટ ડાર ॥
અેિહ બિધ સીતિહ સાે લૈ ગયઊ। બન અસાેક મહઁ રાખત ભયઊ॥
દાે. હાિર પરા ખલ બહુ બિધ ભય અ પ્રી ત દેખાઇ।
તબ અસાેક પાદપ તર રા ખ સ જતન કરાઇ॥ ૨૯(ક) ॥
નવા હપારાયણ, છઠા િવશ્રામ

જેિહ બિધ કપટ કુરંગ સઁગ ધાઇ ચલે શ્રીરામ।
સાે છ બ સીતા રા ખ ઉર રટ ત રહ ત હિરનામ॥ ૨૯(ખ) ॥

રઘપુ ત અનજુિહ આવત દેખી। બાિહજ ચતા ક હ બસષેી॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

જનકસતુા પિરહિરહુ અકેલી।આયહુ તાત બચન મમ પેલી॥
િન સચર િનકર િફરિહ બન માહી।ં મમ મન સીતા આશ્રમ નાહી ં॥
ગિહ પદ કમલ અનજુ કર ેર । કહેઉ નાથ કછુ માેિહ ન ખાેર ॥
અનજુ સમેત ગઅે પ્રભુ તહવાઁ। ગાેદાવિર તટ આશ્રમ જહવાઁ॥
આશ્રમ દે ખ નક હીના। ભઅે બકલ જસ પ્રાકૃત દ ના॥
હા ગનુ ખાિન નક સીતા। પ સીલ બ્રત નેમ પનુીતા॥
લ છમન સમુઝાઅે બહુ ભાઁતી। પૂછત ચલે લતા ત પાઁતી॥
હે ખગ ગ હે મધુકર શ્રનેી। તુ હ દેખી સીતા ગનનૈી॥
ખંજન સકુ કપાેત ગ મીના। મધપુ િનકર કાેિકલા પ્રબીના॥
કંુદ કલી દાડ◌़િ◌મ દા મની। કમલ સરદ સ સ અિહભા મની॥
બ ન પાસ મનાજે ધનુ હંસા। ગજ કેહિર િનજ સનુત પ્રસસંા॥
શ્રીફલ કનક કદ લ હરષાહી।ં નેકુ ન સકં સકુચ મન માહી ં॥
સનુુ નક તાેિહ બનુ આજૂ। હરષે સકલ પાઇ જનુ રાજૂ॥
િક મ સિહ ત અનખ તાેિહ પાહી ં । પ્રયા બે ગ પ્રગટ સ કસ નાહી ં॥
અેિહ બિધ ખાજૈત બલપત વામી। મનહઁુ મહા બરહી અ ત કામી॥
પૂરનકામ રામ સખુ રાસી। મનજુ ચિરત કર અજ અ બનાસી॥
આગે પરા ગીધપ ત દેખા। સુ મરત રામ ચરન જ હ રેખા॥
દાે. કર સરાજે સર પરસઉે કૃપા સધુ રધુબીર॥
િનર ખ રામ છ બ ધામ મખુ બગત ભઈ સબ પીર॥ ૩૦॥

તબ કહ ગીધ બચન ધિર ધીરા । સનુહુ રામ ભજંન ભવ ભીરા॥
નાથ દસાનન યહ ગ ત ક હી। તેિહ ખલ જનકસતુા હિર લી હી॥
લૈ દ ચ્છન િદ સ ગયઉ ગાેસાઈ। બલપ ત અ ત કુરર ક નાઈ॥
દરસ લાગી પ્રભુ રાખઉઁ પ્રાના। ચલન ચહત અબ કૃપાિનધાના॥
રામ કહા તનુ રાખહુ તાતા। મખુ મુસકાઇ કહી તેિહ બાતા॥
કર નામ મરત મખુ આવા। અધમઉ મુકુત હાેઈ શ્રુ ત ગાવા॥

સાે મમ લાેચન ગાેચર આગ। રાખા દેહ નાથ કેિહ ખાઁગ॥
જલ ભિર નયન કહિહ રઘુરાઈ। તાત કમર્ િનજ તે ગ ત પાઈ॥
પરિહત બસ જ હ કે મન માહી। ત હ કહઁુ જગ દુલર્ભ કછુ નાહી॥
તનુ ત જ તાત હુ મમ ધામા। દેઉઁ કાહ તુ હ પૂરનકામા॥
દાે. સીતા હરન તાત જિન કહહુ િપતા સન ઇ॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

મ રામ ત કુલ સિહત કિહિહ દસાનનઆઇ॥ ૩૧॥
ગીધ દેહ ત જ ધિર હિર પા। ભષૂન બહુ પટ પીત અનપૂા॥
સ્યામ ગાત બસાલ ભજુ ચાર । અ તુ ત કરત નયન ભિર બાર ॥
છં. જય રામ પ અનપૂ િનગુર્ન સગનુ ગનુ પ્રેરક સહી।
દસસીસ બાહુ પ્રચડં ખંડન ચડં સર મંડન મહી॥
પાથાેદ ગાત સરાજે મખુ રા વ આયત લાેચનં।
િનત નાૈ મ રામુ કૃપાલ બાહુ બસાલ ભવ ભય માેચનં॥ ૧॥
બલમપ્રમેયમનાિદમજમબ્યક્તમેકમગાેચરં।
ગાે બદ ગાપેર દં્વદ્વહર બગ્યાનઘન ધરનીધરં॥
જે રામ મંત્ર જપંત સતં અનંત જન મન રંજનં।
િનત નાૈ મ રામ અકામ પ્રય કામાિદ ખલ દલ ગજંનં॥ ૨।
જેિહ શ્રુ ત િનરંજન બ્રહ્મબ્યાપક બરજ અજ કિહ ગાવહી ં॥
કિર યાન ગ્યાન બરાગ ેગ અનેક મુિન જેિહ પાવહી ં॥
સાે પ્રગટ ક ના કંદ સાેભા દં અગ જગ માેહઈ।
મમ હૃદય પંકજ ગં અંગ અનંગ બહુ છ બ સાેહઈ॥ ૩॥
ે અગમ સગુમ સભુાવ િનમર્લ અસમ સમ સીતલ સદા।

પસં્ય ત જં ેગી જતન કિર કરત મન ગાે બસ સદા॥
સાે રામ રમા િનવાસ સતંત દાસ બસ િત્રભવુન ધની।
મમ ઉર બસઉ સાે સમન સં ત સુ ક ર ત પાવની॥ ૪॥

દાે. અ બરલ ભગ ત મા ગ બર ગીધ ગયઉ હિરધામ।
તેિહ ક િક્રયા જથાે ચત િનજ કર ક હી રામ॥ ૩૨॥

કાેમલ ચત અ ત દ નદયાલા। કારન બનુ રઘનુાથ કૃપાલા॥
ગીધ અધમ ખગઆ મષ ભાેગી। ગ ત દ હ ે ચત ેગી॥
સનુહુ ઉમા તે લાેગ અભાગી। હિર ત જ હાેિહ બષય અનુરાગી॥
પુિન સીતિહ ખાજેત દ્વાૈ ભાઈ। ચલે બલાેકત બન બહુતાઈ॥
સકુંલ લતા બટપ ઘન કાનન। બહુ ખગ ગ તહઁ ગજ પંચાનન॥
આવત પંથ કબંધ િનપાતા। તેિહ સબ કહી સાપ કૈ બાતા॥
દુરબાસા માેિહ દ હી સાપા। પ્રભુ પદ પે ખ મટા સાે પાપા॥
સનુુ ગંધબર્ કહઉઁ મૈ તાેહી। માેિહ ન સાેહાઇ બ્રહ્મકુલ દ્રાેહી॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

દાે. મન ક્રમ બચન કપટ ત જ ે કર ભૂસરુ સવે।
માેિહ સમેત બરં ચ સવ બસ તાક સબ દેવ॥ ૩૩॥

સાપત તાડ◌़ત પ ષ કહંતા। બપ્ર પજૂ્ય અસ ગાવિહ સતંા॥
પૂ જઅ બપ્ર સીલ ગનુ હીના। સદૂ્ર ન ગનુ ગન ગ્યાન પ્રબીના॥
કિહ િનજ ધમર્ તાિહ સમુઝાવા। િનજ પદ પ્રી ત દે ખ મન ભાવા॥
રઘપુ ત ચરન કમલ સ નાઈ। ગયઉ ગગનઆપિન ગ ત પાઈ॥
તાિહ દેઇ ગ ત રામ ઉદારા। સબર કઆશ્રમ પગુ ધારા॥
સબર દે ખ રામ ગ્ હઁ આઅે। મુિન કે બચન સમુ ઝ જયઁ ભાઅે॥
સર સજ લાેચન બાહુ બસાલા। જટા મુકુટ સર ઉર બનમાલા॥
સ્યામ ગાૈર સુદંર દાેઉ ભાઈ। સબર પર ચરન લપટાઈ॥
પ્રેમ મગન મખુ બચન નઆવા। પુિન પુિન પદ સરાજે સર નાવા॥
સાદર જલ લૈ ચરન પખારે। પુિન સુદંર આસન બૈઠારે॥
દાે. કંદ મૂલ ફલ સરુસ અ ત િદઅે રામ કહઁુ આિન।
પ્રેમ સિહત પ્રભુ ખાઅે બારંબાર બખાિન॥ ૩૪॥

પાિન ેિર આગ ભઇ ઠાઢ◌़◌ી। પ્રભુિહ બલાેિક પ્રી ત અ ત બાઢ◌़◌ી॥
કેિહ બિધ અ તુ ત કરાૈ તુ હાર । અધમ ત મ જડ◌़મ ત ભાર ॥
અધમ તે અધમ અધમ અ ત નાર । ત હ મહઁ મ મ તમંદ અઘાર ॥
કહ રઘપુ ત સનુુ ભા મિન બાતા। માનઉઁ અેક ભગ ત કર નાતા॥
ત પાઁ ત કુલ ધમર્ બડ◌़◌ાઈ। ધન બલ પિરજન ગનુ ચતુરાઈ॥

ભગ ત હીન નર સાેહઇ કૈસા। બનુ જલ બાિરદ દે ખઅ જૈસા॥
નવધા ભગ ત કહઉઁ તાેિહ પાહી।ં સાવધાન સનુુ ધ મન માહી ં॥
પ્રથમ ભગ ત સતં હ કર સગંા। દૂસિર ર ત મમ કથા પ્રસગંા॥
દાે. ગુર પદ પંકજ સવેા તીસિર ભગ ત અમાન।
ચાૈ થ ભગ ત મમ ગનુ ગન કરઇ કપટ ત જ ગાન॥ ૩૫॥

મંત્ર પ મમ દૃઢ◌़ બ વાસા। પંચમ ભજન સાે બેદ પ્રકાસા॥
છઠ દમ સીલ બર ત બહુ કરમા। િનરત િનરંતર સ જન ધરમા॥
સાતવઁ સમ માેિહ મય જગ દેખા। માેત સતં અિધક કિર લખેા॥
આઠવઁ જથાલાભ સતંાષેા। સપનેહઁુ નિહ દેખઇ પરદાષેા॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

નવમ સરલ સબ સન છલહીના। મમ ભરાેસ િહયઁ હરષ ન દ ના॥
નવ મહઁુ અેકઉ જ હ કે હાેઈ। નાિર પુ ષ સચરાચર કાેઈ॥
સાેઇ અ તસય પ્રય ભા મિન માેરે। સકલ પ્રકાર ભગ ત દૃઢ◌़ તાેર॥
ે ગ દં દુરલભ ગ ત ેઈ। તાે કહઁુ આજુ સલુભ ભઇ સાેઈ॥

મમ દરસન ફલ પરમ અનપૂા। વ પાવ િનજ સહજ સ પા॥
જનકસતુા કઇ સિુધ ભા મની। નિહ કહુ કિરબરગા મની॥
પંપા સરિહ હુ રઘુરાઈ। તહઁ હાેઇિહ સગુ્રીવ મતાઈ॥
સાે સબ કિહિહ દેવ રઘુબીરા। નતહઁૂ પૂછહુ મ તધીરા॥
બાર બાર પ્રભુ પદ સ નાઈ। પ્રેમ સિહત સબ કથા સનુાઈ॥
છં. કિહ કથા સકલ બલાેિક હિર મખુ હૃદયઁ પદ પંકજ ધરે।
ત જ ેગ પાવક દેહ હિર પદ લીન ભઇ જહઁ નિહ િફરે॥
નર બ બધ કમર્ અધમર્ બહુ મત સાેકપ્રદ સબ ત્યાગહૂ।
બ વાસ કિર કહ દાસ તુલસી રામ પદ અનુરાગહૂ॥

દાે. ત હીન અઘ જન્મ મિહ મુક્ત ક હ અ સ નાિર।
મહામંદ મન સખુ ચહ સ અૈસે પ્રભુિહ બસાિર॥ ૩૬॥

ચલે રામ ત્યાગા બન સાેઊ। અતુ લત બલ નર કેહિર દાેઊ॥
બરહી ઇવ પ્રભુ કરત બષાદા। કહત કથા અનેક સબંાદા॥
લ છમન દેખુ બિપન કઇ સાેભા। દેખત કેિહ કર મન નિહ છાેભા॥
નાિર સિહત સબ ખગ ગ દંા। માનહઁુ માેિર કરત હિહ િનદા॥
હમિહ દે ખ ગ િનકર પરાહી।ં ગીં કહિહ તુ હ કહઁ ભય નાહી ં॥
તુ હ આનંદ કરહુ ગ અે। કંચન ગ ખાજેન અે આઅે॥
સગં લાઇ કિરની ં કિર લેહી।ં માનહઁુ માેિહ સખાવનુ દેહી ં॥
સાસ્ત્ર સુ ચ તત પુિન પુિન દે ખઅ। ભપૂ સસુિેવત બસ નિહ લે ખઅ॥
રા ખઅ નાિર જદિપ ઉર માહી।ં જુબતી સાસ્ત્ર પ ત બસ નાહી ં॥
દેખહુ તાત બસતં સહુાવા। પ્રયા હીન માેિહ ભય ઉપ વા॥
દાે. બરહ બકલ બલહીન માેિહ ને સ િનપટ અકેલ।
સિહત બિપન મધુકર ખગ મદન ક હ બગમેલ॥ ૩૭(ક) ॥
દે ખ ગયઉ ભ્રાતા સિહત તાસુ દૂત સિુન બાત।
ડરેા ક હેઉ મનહઁુ તબ કટકુ હટિક મન ત॥ ૩૭(ખ) ॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

બટપ બસાલ લતા અ ઝાની। બ બધ બતાન િદઅે જનુ તાની॥
કદ લ તાલ બર ધુ પતાકા। દૈ ખ ન માેહ ધીર મન કા॥
બ બધ ભાઁ ત ફૂલે ત નાના। જનુ બાનૈત બને બહુ બાના॥
કહઁુ કહઁુ સુ દર બટપ સહુાઅે। જનુ ભટ બલગ બલગ હાેઇ છાઅે॥
કૂજત િપક માનહઁુ ગજ માત।ે ઢેક મહાખે ઊઁટ બસરાતે॥
માેર ચકાેર ક ર બર બા । પારાવત મરાલ સબ તા ॥
તી તર લાવક પદચર જૂથા। બરિન ન ઇ મનાજે બ થા॥
રથ ગિર સલા દંુદુભી ઝરના। ચાતક બંદ ગનુ ગન બરના॥
મધુકર મખુર ભેિર સહનાઈ। િત્ર બધ બયાિર બસીઠ ંઆઈ॥
ચતુરં ગની સને સઁગ લી હ। બચરત સબિહ ચનુાૈતી દ હ॥
લ છમન દેખત કામ અનીકા। રહિહ ધીર ત હ કૈ જગ લીકા॥
અેિહ ક અેક પરમ બલ નાર । તેિહ ત ઉબર સભુટ સાેઇ ભાર ॥
દાે. તાત તીિન અ ત પ્રબલ ખલ કામ ક્રાેધ અ લાેભ।
મુિન બગ્યાન ધામ મન કરિહ િન મષ મહઁુ છાેભ॥ ૩૮(ક) ॥
લાેભ ક ઇચ્છા દંભ બલ કામ ક કેવલ નાિર।
ક્રાેધ કે પ ષ બચન બલ મુિનબર કહિહ બચાિર॥ ૩૮(ખ) ॥

ગનુાતીત સચરાચર વામી। રામ ઉમા સબ અંતર મી॥
કા મ હ કૈ દ નતા દેખાઈ। ધીર હ ક મન બર ત દૃઢ◌़◌ાઈ॥
ક્રાેધ મનાજે લાેભ મદ માયા। છૂટિહ સકલ રામ ક ં દાયા॥
સાે નર ઇંદ્ર લ નિહ ભૂલા। પર હાેઇ સાે નટ અનુકૂલા॥
ઉમા કહઉઁ મ અનુભવ અપના। સત હિર ભજનુ જગત સબ સપના॥
પુિન પ્રભુ ગઅે સરાેબર તીરા। પંપા નામ સભુગ ગંભીરા॥
સતં હૃદય જસ િનમર્લ બાર । બાઁધે ઘાટ મનાેહર ચાર ॥
જહઁ તહઁ િપઅિહ બ બધ ગ નીરા। જનુ ઉદાર ગ્ હ ચક ભીરા॥
દાે. પુરઇિન સબનઆેટ જલ બે ગ ન પાઇઅ મમર્।
માયાછન્ન ન દે ખઅૈ જૈસે િનગુર્ન બ્રહ્મ॥ ૩૯(ક) ॥
સુ ખ મીન સબ અેકરસ અ ત અગાધ જલ માિહ।
જથા ધમર્સીલ હ કે િદન સખુ સજુંત િહ॥ ૩૯(ખ) ॥

બકસે સર સજ નાના રંગા। મધુર મખુર ગુજંત બહુ ગંા॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

બાેલત જલકુકુ્કટ કલહંસા। પ્રભુ બલાેિક જનુ કરત પ્રસસંા॥
ચક્રવાક બક ખગ સમુદાઈ। દેખત બનઇ બરિન નિહ ઈ॥
સુ દર ખગ ગન ગરા સહુાઈ। ત પ થક જનુ લેત બાેલાઈ॥
તાલ સમીપ મુિન હ ગ્ હ છાઅે। ચહુ િદ સ કાનન બટપ સહુાઅે॥
ચપંક બકુલ કદંબ તમાલા। પાટલ પનસ પરાસ રસાલા॥
નવ પ લવ કુસુ મત ત નાના। ચચંર ક પટલી કર ગાના॥
સીતલ મંદ સગંુધ સભુાઊ। સતંત બહઇ મનાેહર બાઊ॥
કુહૂ કુહૂ કાેિકલ ધુિન કરહી।ં સિુન રવ સરસ યાન મુિન ટરહી ં॥
દાે. ફલ ભારન ન મ બટપ સબ રહે ભૂ મ િનઅરાઇ।
પર ઉપકાર પુ ષ જ મ નવિહ સસુપં ત પાઇ॥ ૪૦॥

દે ખ રામ અ ત ચર તલાવા। મ જનુ ક હ પરમ સખુ પાવા॥
દેખી સુદંર ત બર છાયા। બૈઠે અનજુ સિહત રઘુરાયા॥
તહઁ પુિન સકલ દેવ મુિન આઅે। અ તુ ત કિર િનજ ધામ સધાઅે॥
બૈઠે પરમ પ્રસન્ન કૃપાલા। કહત અનજુ સન કથા રસાલા॥
બરહવંત ભગવંતિહ દેખી। નારદ મન ભા સાેચ બસષેી॥
માેર સાપ કિર અંગીકારા। સહત રામ નાના દુખ ભારા॥
અૈસે પ્રભુિહ બલાેકઉઁ ઈ। પુિન ન બિનિહ અસ અવસ આઈ॥
યહ બચાિર નારદ કર બીના। ગઅે જહાઁ પ્રભુ સખુ આસીના॥
ગાવત રામ ચિરત દુ બાની। પ્રેમ સિહત બહુ ભાઁ ત બખાની॥
કરત દંડવત લઅે ઉઠાઈ। રાખે બહુત બાર ઉર લાઈ॥
વાગત પૂઁ છ િનકટ બૈઠારે। લ છમન સાદર ચરન પખારે॥
દાે. નાના બિધ બનતી કિર પ્રભુ પ્રસન્ન જયઁ િન।
નારદ બાેલે બચન તબ ેિર સરાે હ પાિન॥ ૪૧॥

સનુહુ ઉદાર સહજ રઘનુાયક। સુદંર અગમ સગુમ બર દાયક॥
દેહુ અેક બર માગઉઁ વામી। જદ્યિપ નત અંતર મી॥
નહુ મુિન તુ હ માેર સભુાઊ। જન સન કબહઁુ િક કરઉઁ દુરાઊ॥

કવન બ તુ અ સ પ્રય માેિહ લાગી। ે મુિનબર ન સકહુ તુ હ માગી॥
જન કહઁુ કછુ અદેય નિહ માેર। અસ બ વાસ તજહુ જિન ભાેર॥
તબ નારદ બાેલે હરષાઈ । અસ બર માગઉઁ કરઉઁ િઢઠાઈ॥
જદ્યિપ પ્રભુ કે નામ અનેકા। શ્રુ ત કહ અિધક અેક ત અેકા॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

રામ સકલ નામ હ તે અિધકા। હાેઉ નાથ અઘ ખગ ગન બિધકા॥
દાે. રાકા રજની ભગ ત તવ રામ નામ સાેઇ સાેમ।
અપર નામ ઉડગન બમલ બસહઁુુ ભગત ઉર બ્યાેમ॥ ૪૨(ક) ॥
અેવમ તુ મુિન સન કહેઉ કૃપા સધુ રઘનુાથ।
તબ નારદ મન હરષ અ ત પ્રભુ પદ નાયઉ માથ॥ ૪૨(ખ) ॥

અ ત પ્રસન્ન રઘનુાથિહ ની। પુિન નારદ બાેલે દુ બાની॥
રામ જબિહ પ્રેરેઉ િનજ માયા। માેહેહુ માેિહ સનુહુ રઘુરાયા॥
તબ બબાહ મ ચાહઉઁ ક હા। પ્રભુ કેિહ કારન કરૈ ન દ હા॥
સનુુ મુિન તાેિહ કહઉઁ સહરાેસા। ભજિહ જે માેિહ ત જ સકલ ભરાેસા॥
કરઉઁ સદા ત હ કૈ રખવાર । જ મ બાલક રાખઇ મહતાર ॥
ગહ સસુ બચ્છ અનલ અિહ ધાઈ। તહઁ રાખઇ જનની અરગાઈ॥
પ્રાૈઢ◌़ ભઅ તેિહ સતુ પર માતા। પ્રી ત કરઇ નિહ પા છ લ બાતા॥
માેરે પ્રાૈઢ◌़ તનય સમ ગ્યાની। બાલક સતુ સમ દાસ અમાની॥
જનિહ માેર બલ િનજ બલ તાહી। દુહુ કહઁ કામ ક્રાેધ િરપુ આહી॥
યહ બચાિર પંિડત માેિહ ભજહી।ં પાઅેહઁુ ગ્યાન ભગ ત નિહ તજહી ં॥
દાે. કામ ક્રાેધ લાેભાિદ મદ પ્રબલ માેહ કૈ ધાિર।

ત હ મહઁ અ ત દા ન દુખદ માયા પી નાિર॥ ૪૩॥
સિુન મુિન કહ પુરાન શ્રુ ત સતંા। માેહ બિપન કહઁુ નાિર બસતંા॥
જપ તપ નેમ જલાશ્રય ઝાર । હાેઇ ગ્રીષમ સાષેઇ સબ નાર ॥
કામ ક્રાેધ મદ મ સર ભેકા। ઇ હિહ હરષપ્રદ બરષા અેકા॥
દુબાર્સના કુમુદ સમુદાઈ। ત હ કહઁ સરદ સદા સખુદાઈ॥
ધમર્ સકલ સરસી હ દંા। હાેઇ િહમ ત હિહ દહઇ સખુ મંદા॥
પુિન મમતા જવાસ બહુતાઈ। પલુહઇ નાિર સ સર િરતુ પાઈ॥
પાપ ઉલૂક િનકર સખુકાર । નાિર િન બડ◌़ રજની અઁિધઆર ॥
બુિધ બલ સીલ સત્ય સબ મીના। બનસી સમ િત્રય કહિહ પ્રબીના॥
દાે. અવગનુ મૂલ સલૂપ્રદ પ્રમદા સબ દુખ ખાિન।
તાતે ક હ િનવારન મુિન મ યહ જયઁ િન॥ ૪૪॥

સિુન રઘપુ ત કે બચન સહુાઅે। મુિન તન પુલક નયન ભિર આઅે॥
કહહુ કવન પ્રભુ કૈ અ સ ર તી। સવેક પર મમતા અ પ્રીતી॥
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॥ શ્રી રામ ચિરત માનસ॥

જે ન ભજિહ અસ પ્રભુ ભ્રમ ત્યાગી। ગ્યાન રંક નર મંદ અભાગી॥
પુિન સાદર બાેલે મુિન નારદ। સનુહુ રામ બગ્યાન બસારદ॥
સતં હ કે લચ્છન રઘુબીરા। કહહુ નાથ ભવ ભંજન ભીરા॥
સનુુ મુિન સતં હ કે ગનુ કહઊઁ। જ હ તે મ ઉ હ ક બસ રહઊઁ॥
ષટ બકાર જત અનઘ અકામા। અચલ અિકચન સુ ચ સખુધામા॥
અ મતબાેધ અનીહ મતભાેગી। સત્યસાર ક બ કાે બદ ેગી॥
સાવધાન માનદ મદહીના। ધીર ધમર્ ગ ત પરમ પ્રબીના॥
દાે. ગનુાગાર સસંાર દુખ રિહત બગત સદેંહ॥
ત જ મમ ચરન સરાજે પ્રય ત હ કહઁુ દેહ ન ગેહ॥ ૪૫॥

િનજ ગનુ શ્રવન સનુત સકુચાહી।ં પર ગનુ સનુત અિધક હરષાહી ં॥
સમ સીતલ નિહ ત્યાગિહ નીતી। સરલ સભુાઉ સબિહ સન પ્રીતી॥
જપ તપ બ્રત દમ સજંમ નેમા। ગુ ગાે બદ બપ્ર પદ પ્રેમા॥
શ્રદ્ધા છમા મયત્રી દાયા। મુિદતા મમ પદ પ્રી ત અમાયા॥
બર ત બબેક બનય બગ્યાના। બાેધ જથારથ બેદ પુરાના॥
દંભ માન મદ કરિહ ન કાઊ। ભૂ લ ન દેિહ કુમારગ પાઊ॥
ગાવિહ સનુિહ સદા મમ લીલા। હેતુ રિહત પરિહત રત સીલા॥
મુિન સનુુ સાધુ હ કે ગનુ જેત।ે કિહ ન સકિહ સારદ શ્રુ ત તેતે॥
છં. કિહ સક ન સારદ સષે નારદ સનુત પદ પંકજ ગહે।
અસ દ નબંધુ કૃપાલ અપને ભગત ગનુ િનજ મખુ કહે॥
સ નાહ બારિહ બાર ચરન હ બ્રહ્મપુર નારદ ગઅે॥
તે ધ ય તુલસીદાસઆસ બહાઇ જે હિર રઁગ રઁઅે॥

દાે. રાવનાિર જસુ પાવન ગાવિહ સનુિહ જે લાેગ।
રામ ભગ ત દૃઢ◌़ પાવિહ બનુ બરાગ જપ ેગ॥ ૪૬(ક) ॥
દ પ સખા સમ જુબ ત તન મન જિન હાે સ પતંગ।
ભજિહ રામ ત જ કામ મદ કરિહ સદા સતસગં॥ ૪૬(ખ) ॥
માસપારાયણ, બાઈસવાઁ િવશ્રામ
ઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽ

ઇ ત શ્રીમદ્રામચિરતમાનસે સકલક લકલષુિવ વંસને
તીયઃ સાપેાનઃ સમાપ્તઃ।
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