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Shri Ram Charit Manas

શ્રી રામ ચિરત માનસ

શ્રી નક વ લભાે િવજયતે
શ્રીરામચિરતમાનસ
ઽઽઽઽઽઽઽઽ
પ ચમ સાપેાન
સુ દરકા ડ
શ્લાેક

શા તં શાશ્વતમપ્રમેયમનઘં િનવાર્ણશા તપ્રદં
બ્રહ્માશ ભુફણી દ્રસવે્યમિનશં વેદા તવેદ્યં િવભુમ્ ।
રામાખ્યં જગદ શ્વરં સરુગુ ં માયામનુ યં હિર

વ દેઽહં ક ણાકરં રઘવુરં ભપૂાલચૂડ◌़◌ામ ણમ્॥ ૧॥
ના યા હા રઘપુતે હૃદયેઽ મદ યે

સતં્ય વદા મ ચ ભવાન ખલા તરાત્મા।
ભ ક્ત પ્રયચ્છ રઘપુુઙ્ગવ િનભર્રાં મે

કામાિદદાષેરિહતં કુ માનસં ચ॥ ૨॥
અતુ લતબલધામં હેમશલૈાભદેહં

દનજુવનકૃશાનું જ્ઞાિનનામગ્રગ યમ્।
સકલગુણિનધાનં વાનરાણામધીશં

રઘપુ ત પ્રયભક્તં વાત તં નમા મ॥ ૩॥
મવંત કે બચન સહુાઅે। સિુન હનુમંત હૃદય અ ત ભાઅે॥

તબ લ ગ માેિહ પિરખેહુ તુ હ ભાઈ। સિહ દુખ કંદ મૂલ ફલ ખાઈ॥
જબ લ ગઆવા સીતિહ દેખી। હાેઇિહ કાજુ માેિહ હરષ બસષેી॥
યહ કિહ નાઇ સબ હ કહઁુ માથા। ચલેઉ હર ષ િહયઁ ધિર રઘનુાથા॥
સધુ તીર અેક ભૂધર સુદંર। કાૈતુક કૂિદ ચઢ◌़◌ેઉ તા ઊપર॥
બાર બાર રઘુબીર સઁભાર । તરકેઉ પવનતનય બલ ભાર ॥
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જેિહ ગિર ચરન દેઇ હનુમંતા। ચલેઉ સાે ગા પાતાલ તુરંતા॥
જ મ અમાેઘ રઘપુ ત કર બાના। અેહી ભાઁ ત ચલેઉ હનુમાના॥
જલિનિધ રઘપુ ત દૂત બચાર । ત મનૈાક હાેિહ શ્રમહાર ॥
દાે. હનૂમાન તેિહ પરસા કર પુિન ક હ પ્રનામ।

રામ કાજુ ક હ બનુ માેિહ કહાઁ બશ્રામ॥ ૧॥
ત પવનસતુ દેવ હ દેખા। ન કહઁુ બલ બુ દ્ધ બસષેા॥

સરુસા નામ અિહ હ કૈ માતા। પઠઇ હઆઇ કહી તેિહ બાતા॥
આજુ સરુ હ માેિહ દ હ અહારા। સનુત બચન કહ પવનકુમારા॥
રામ કાજુ કિર િફિર મ આવા। સીતા કઇ સિુધ પ્રભુિહ સનુાવા॥
તબ તવ બદન પૈિઠહઉઁ આઈ। સત્ય કહઉઁ માેિહ ન દે માઈ॥
કબનેહઁુ જતન દેઇ નિહ ના। ગ્રસ સ ન માેિહ કહેઉ હનુમાના॥
જેન ભિર તેિહ બદનુ પસારા। કિપ તનુ ક હ દુગનુ બ તારા॥

સાેરહ જેન મખુ તેિહ ઠયઊ। તુરત પવનસતુ બ ત્તસ ભયઊ॥
જસ જસ સરુસા બદનુ બઢ◌़◌ાવા। તાસુ દૂન કિપ પ દેખાવા॥
સત જેન તેિહ આનન ક હા। અ ત લઘુ પ પવનસતુ લી હા॥
બદન પઇિઠ પુિન બાહેર આવા। માગા બદા તાિહ સ નાવા॥
માેિહ સરુ હ જેિહ લા ગ પઠાવા। બુિધ બલ મરમુ તાેર મૈ પાવા॥
દાે. રામ કાજુ સબુ કિરહહુ તુ હ બલ બુ દ્ધ િનધાન।

આસષ દેહ ગઈ સાે હર ષ ચલેઉ હનુમાન॥ ૨॥
િન સચિર અેક સધુ મહઁુ રહઈ। કિર માયા નભુ કે ખગ ગહઈ॥
વ જંતુ જે ગગન ઉડ◌़◌ાહી।ં જલ બલાેિક ત હ કૈ પિરછાહી ં॥

ગહઇ છાહઁ સક સાે ન ઉડ◌़◌ાઈ। અેિહ બિધ સદા ગગનચર ખાઈ॥
સાેઇ છલ હનૂમાન કહઁ ક હા। તાસુ કપટુ કિપ તુરતિહ ચી હા॥
તાિહ માિર મા તસતુ બીરા। બાિરિધ પાર ગયઉ મ તધીરા॥
તહાઁ ઇ દેખી બન સાેભા। ગુજંત ચચંર ક મધુ લાેભા॥
નાના ત ફલ ફૂલ સહુાઅે। ખગ ગ દં દે ખ મન ભાઅે॥
સલૈ બસાલ દે ખ અેક આગ। તા પર ધાઇ ચઢેઉ ભય ત્યાગ॥
ઉમા ન કછુ કિપ કૈ અિધકાઈ। પ્રભુ પ્રતાપ ે કાલિહ ખાઈ॥
ગિર પર ચિઢ લંકા તેિહ દેખી। કિહ ન ઇ અ ત દુગર્ બસષેી॥
અ ત ઉતંગ જલિનિધ ચહુ પાસા। કનક કાેટ કર પરમ પ્રકાસા॥
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છં=કનક કાેટ બ ચત્ર મિન કૃત સુદંરાયતના ઘના।
ચઉહટ્ટ હટ્ટ સબુટ્ટ બીથી ં ચા પુર બહુ બિધ બના॥
ગજ બા જ ખચ્ચર િનકર પદચર રથ બ થ હ કાે ગનૈ॥
બહુ પ િન સચર જૂથ અ તબલ સને બરનત નિહ બનૈ॥ ૧॥
બન બાગ ઉપબન બાિટકા સર કૂપ બાપી ં સાેહહી।ં
નર નાગ સરુ ગંધબર્ ક યા પ મુિન મન માેહહી ં॥
કહઁુ માલ દેહ બસાલ સલૈ સમાન અ તબલ ગજર્હી।ં
નાના અખારે હ ભરિહ બહુ બિધ અેક અેક હ તજર્હી ં॥ ૨॥
કિર જતન ભટ કાેિટ હ બકટ તન નગર ચહઁુ િદ સ રચ્છહી।ં
કહઁુ મિહષ માનષુ ધનેુ ખર અજ ખલ િનસાચર ભચ્છહી ં॥
અેિહ લા ગ તુલસીદાસ ઇ હ ક કથા કછુ અેક હૈ કહી।
રઘુબીર સર તીરથ સર ર હ ત્યા ગ ગ ત પૈહિહ સહી॥ ૩॥
દાે. પુર રખવારે દે ખ બહુ કિપ મન ક હ બચાર।

અ ત લઘુ પ ધરા િન સ નગર કરા પઇસાર॥ ૩॥
મસક સમાન પ કિપ ધર । લંકિહ ચલેઉ સુ મિર નરહર ॥
નામ લંિકની અેક િન સચર । સાે કહ ચલે સ માેિહ િનદર ॥
નેિહ નહી ં મરમુ સઠ માેરા। માેર અહાર જહાઁ લ ગ ચાેરા॥

મુિઠકા અેક મહા કિપ હની। િધર બમત ધરની ં ઢનમની॥
પુિન સભંાિર ઉિઠ સાે લંકા। ેિર પાિન કર બનય સસંકા॥
જબ રાવનિહ બ્રહ્મ બર દ હા। ચલત બરં ચ કહા માેિહ ચી હા॥
બકલ હાે સ ત કિપ ક મારે। તબ નેસુ િન સચર સઘંારે॥
તાત માેર અ ત પુ ય બહૂતા। દેખેઉઁ નયન રામ કર દૂતા॥
દાે. તાત વગર્ અપબગર્ સખુ ધિરઅ તુલા અેક અંગ।

તૂલ ન તાિહ સકલ મ લ ે સખુ લવ સતસગં॥ ૪॥
પ્ર બ સ નગર ક જે સબ કા । હૃદયઁ રા ખ કાૈસલપુર રા ॥
ગરલ સધુા િરપુ કરિહ મતાઈ। ગાપેદ સધુ અનલ સતલાઈ॥
ગ ડ◌़ સમુે રેનૂ સમ તાહી। રામ કૃપા કિર ચતવા હી॥
અ ત લઘુ પ ધરેઉ હનુમાના। પૈઠા નગર સુ મિર ભગવાના॥
મંિદર મંિદર પ્ર ત કિર સાેધા। દેખે જહઁ તહઁ અગિનત ેધા॥
ગયઉ દસાનન મંિદર માહી।ં અ ત બ ચત્ર કિહ ત સાે નાહી ં॥
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સયન િકઅે દેખા કિપ તેહી। મંિદર મહઁુ ન દ ખ બૈદેહી॥
ભવન અેક પુિન દ ખ સહુાવા। હિર મંિદર તહઁ ભન્ન બનાવા॥
દાે. રામાયુધ અંિકત ગ્ હ સાેભા બરિન ન ઇ।

નવ તુલ સકા દં તહઁ દે ખ હર ષ કિપરાઇ॥ ૫॥
લંકા િન સચર િનકર િનવાસા। ઇહાઁ કહાઁ સ જન કર બાસા॥
મન મહઁુ તરક કરૈ કિપ લાગા। તેહી ં સમય બભીષનુ ગા॥
રામ રામ તેિહ સુ મરન ક હા। હૃદયઁ હરષ કિપ સ જન ચી હા॥
અેિહ સન હિઠ કિરહઉઁ પિહચાની। સાધુ તે હાેઇ ન કારજ હાની॥
બપ્ર પ ધિર બચન સનુાઅ।ે સનુત બભીષણ ઉિઠ તહઁ આઅે॥
કિર પ્રનામ પૂઁછ કુસલાઈ। બપ્ર કહહુ િનજ કથા બુઝાઈ॥
ક તુ હ હિર દાસ હ મહઁ કાેઈ। માેર હૃદય પ્રી ત અ ત હાેઈ॥
ક તુ હ રામુ દ ન અનુરાગી।આયહુ માેિહ કરન બડ◌़ભાગી॥
દાે. તબ હનુમંત કહી સબ રામ કથા િનજ નામ।

સનુત જુગલ તન પુલક મન મગન સુ મિર ગનુ ગ્રામ॥ ૬॥
સનુહુ પવનસતુ રહિન હમાર । જ મ દસન હ મહઁુ ભ બચાર ॥
તાત કબહઁુ માેિહ િન અનાથા। કિરહિહ કૃપા ભાનુકુલ નાથા॥
તામસ તનુ કછુ સાધન નાહી।ં પ્રી ત ન પદ સરાજે મન માહી ં॥
અબ માેિહ ભા ભરાેસ હનુમંતા। બનુ હિરકૃપા મલિહ નિહ સતંા॥
ૈ રઘુબીર અનુગ્રહ ક હા। તાૈ તુ હ માેિહ દરસુ હિઠ દ હા॥

સનુહુ બભીષન પ્રભુ કૈ ર તી। કરિહ સદા સવેક પર પ્રીતી॥
કહહુ કવન મ પરમ કુલીના। કિપ ચચંલ સબહી ં બિધ હીના॥
પ્રાત લેઇ ે નામ હમારા। તેિહ િદન તાિહ ન મલૈ અહારા॥
દાે. અસ મ અધમ સખા સનુુ માેહૂ પર રઘુબીર।

ક હી કૃપા સુ મિર ગનુ ભરે બલાેચન નીર॥ ૭॥
નતહઁૂ અસ વા મ બસાર । િફરિહ તે કાહે ન હાેિહ દુખાર ॥

અેિહ બિધ કહત રામ ગનુ ગ્રામા। પાવા અિનબાર્ચ્ય બશ્રામા॥
પુિન સબ કથા બભીષન કહી। જેિહ બિધ જનકસતુા તહઁ રહી॥
તબ હનુમંત કહા સનુુ ભ્રાતા। દેખી ચહઉઁ નક માતા॥
જુગુ ત બભીષન સકલ સનુાઈ। ચલેઉ પવનસતુ બદા કરાઈ॥
કિર સાેઇ પ ગયઉ પુિન તહવાઁ। બન અસાેક સીતા રહ જહવાઁ॥
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દે ખ મનિહ મહઁુ ક હ પ્રનામા। બૈઠેિહ બી ત ત િન સ મા॥
કૃસ તન સીસ જટા અેક બેની। જપ ત હૃદયઁ રઘપુ ત ગનુ શ્રનેી॥
દાે. િનજ પદ નયન િદઅ મન રામ પદ કમલ લીન।

પરમ દુખી ભા પવનસતુ દે ખ નક દ ન॥ ૮॥
ત પ લવ મહઁુ રહા લુકાઈ। કરઇ બચાર કરા કા ભાઈ॥
તેિહ અવસર રાવનુ તહઁ આવા। સગં નાિર બહુ િકઅ બનાવા॥
બહુ બિધ ખલ સીતિહ સમુઝાવા। સામ દાન ભય ભેદ દેખાવા॥
કહ રાવનુ સનુુ સમુુ ખ સયાની। મંદાેદર આિદ સબ રાની॥
તવ અનુચર ં કરઉઁ પન માેરા। અેક બાર બલાેકુ મમઆેરા॥
ન ધિર આેટ કહ ત બૈદેહી। સુ મિર અવધપ ત પરમ સનેહી॥
સનુુ દસમખુ ખદ્યાેત પ્રકાસા। કબહઁુ િક ન લની કરઇ બકાસા॥
અસ મન સમુઝુ કહ ત નક । ખલ સિુધ નિહ રઘુબીર બાન ક ॥
સઠ સનૂે હિર આનેિહ માેિહ। અધમ િનલ જ લાજ નિહ તાેહી॥
દાે. આપુિહ સિુન ખદ્યાેત સમ રામિહ ભાનુ સમાન।

પ ષ બચન સિુન કાઢ◌़િ◌ અ સ બાેલા અ ત ખ સઆન॥ ૯॥
સીતા ત મમ કૃત અપમાના। કિટહઉઁ તવ સર કિઠન કૃપાના॥
નાિહ ત સપિદ માનુ મમ બાની। સમુુ ખ હાે ત ન ત વન હાની॥
સ્યામ સરાજે દામ સમ સુદંર। પ્રભુ ભજુ કિર કર સમ દસકંધર॥
સાે ભજુ કંઠ િક તવ અ સ ઘાેરા। સનુુ સઠ અસ પ્રવાન પન માેરા॥
ચદં્રહાસ હ મમ પિરતાપં। રઘપુ ત બરહ અનલ સં તં॥
સીતલ િન સત બહ સ બર ધારા। કહ સીતા હ મમ દુખ ભારા॥
સનુત બચન પુિન મારન ધાવા। મયતનયાઁ કિહ ની ત બુઝાવા॥
કહે સ સકલ િન સચિર હ બાેલાઈ। સીતિહ બહુ બિધ ત્રાસહુ ઈ॥
માસ િદવસ મહઁુ કહા ન માના। તાૈ મ માર બ કાઢ◌़િ◌ કૃપાના॥
દાે. ભવન ગયઉ દસકંધર ઇહાઁ િપસા ચિન દં।

સીતિહ ત્રાસ દેખાવિહ ધરિહ પ બહુ મંદ॥ ૧૦॥
િત્રજટા નામ રાચ્છસી અેકા। રામ ચરન ર ત િનપનુ બબેકા॥
સબ હાૈ બાે લ સનુાઅે સ સપના। સીતિહ સઇે કરહુ િહત અપના॥
સપન બાનર લંકા ર । તુધાન સનેા સબ માર ॥
ખરઆ ઢ◌़ નગન દસસીસા। મુંિડત સર ખંિડત ભજુ બીસા॥
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અેિહ બિધ સાે દ ચ્છન િદ સ ઈ। લંકા મનહઁુ બભીષન પાઈ॥
નગર િફર રઘુબીર દાેહાઈ। તબ પ્રભુ સીતા બાે લ પઠાઈ॥
યહ સપના મ કહઉઁ પુકાર । હાેઇિહ સત્ય ગઅ િદન ચાર ॥
તાસુ બચન સિુન તે સબ ડર ।ં જનકસતુા કે ચરન હ પર ં॥
દાે. જહઁ તહઁ ગઈં સકલ તબ સીતા કર મન સાેચ।

માસ િદવસ બીત માેિહ માિરિહ િન સચર પાેચ॥ ૧૧॥
િત્રજટા સન બાેલી કર ેર । માતુ બપ ત સં ગિન ત માેર ॥
ત દેહ ક બે ગ ઉપાઈ। દુસહુ બરહુ અબ નિહ સિહ ઈ॥
આિન કાઠ રચુ ચતા બનાઈ। માતુ અનલ પુિન દેિહ લગાઈ॥
સત્ય કરિહ મમ પ્રી ત સયાની। સનુૈ કાે શ્રવન સલૂ સમ બાની॥
સનુત બચન પદ ગિહ સમુઝાઅે સ। પ્રભુ પ્રતાપ બલ સજુસુ સનુાઅે સ॥
િન સ ન અનલ મલ સનુુ સકુુમાર । અસ કિહ સાે િનજ ભવન સધાર ॥
કહ સીતા બિધ ભા પ્ર તકૂલા। મલિહ ન પાવક મિટિહ ન સલૂા॥
દે ખઅત પ્રગટ ગગન અંગારા। અવિન નઆવત અેકઉ તારા॥
પાવકમય સ સ સ્ત્રવત નઆગી। માનહઁુ માેિહ િન હતભાગી॥
સનુિહ બનય મમ બટપ અસાેકા। સત્ય નામ ક હ મમ સાેકા॥
નૂતન િકસલય અનલ સમાના। દેિહ અ ગિન જિન કરિહ િનદાના॥
દે ખ પરમ બરહાકુલ સીતા। સાે છન કિપિહ કલપ સમ બીતા॥
સાે. કિપ કિર હૃદયઁ બચાર દ હ મુિદ્રકા ડાર તબ।

જનુ અસાેક અંગાર દ હ હર ષ ઉિઠ કર ગહેઉ॥ ૧૨॥
તબ દેખી મુિદ્રકા મનાેહર। રામ નામ અંિકત અ ત સુદંર॥
ચિકત ચતવ મુદર પિહચાની। હરષ બષાદ હૃદયઁ અકુલાની॥
ત કાે સકઇ અજય રઘુરાઈ। માયા ત અ સ ર ચ નિહ ઈ॥

સીતા મન બચાર કર નાના। મધુર બચન બાેલેઉ હનુમાના॥
રામચદં્ર ગનુ બરન લાગા। સનુતિહ સીતા કર દુખ ભાગા॥
લાગી ં સનુ શ્રવન મન લાઈ।આિદહુ ત સબ કથા સનુાઈ॥
શ્રવના ત જેિહ કથા સહુાઈ। કિહ સાે પ્રગટ હાે ત િકન ભાઈ॥
તબ હનુમંત િનકટ ચ લ ગયઊ। િફિર બઠ ં મન બસમય ભયઊ॥
રામ દૂત મ માતુ નક । સત્ય સપથ ક નાિનધાન ક ॥
યહ મુિદ્રકા માતુ મ આની। દ હ રામ તુ હ કહઁ સિહદાની॥
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નર બાનરિહ સગં કહુ કૈસ। કિહ કથા ભઇ સગં ત જૈસ॥
દાે. કિપ કે બચન સપ્રેમ સિુન ઉપ મન બ વાસ॥

ના મન ક્રમ બચન યહ કૃપા સધુ કર દાસ॥ ૧૩॥
હિરજન િન પ્રી ત અ ત ગાઢ◌़◌ી। સજલ નયન પુલકાવ લ બાઢ◌़◌ી॥
બૂડ◌़ત બરહ જલિધ હનુમાના। ભયઉ તાત મા કહઁુ જલ ના॥
અબ કહુ કુસલ ઉઁ બ લહાર । અનજુ સિહત સખુ ભવન ખરાર ॥
કાેમલ ચત કૃપાલ રઘુરાઈ। કિપ કેિહ હેતુ ધર િનઠુરાઈ॥
સહજ બાિન સવેક સખુ દાયક। કબહઁુક સરુ ત કરત રઘનુાયક॥
કબહઁુ નયન મમ સીતલ તાતા। હાેઇહિહ િનર ખ સ્યામ દુ ગાતા॥
બચનુ ન આવ નયન ભરે બાર । અહહ નાથ હા િનપટ બસાર ॥
દે ખ પરમ બરહાકુલ સીતા। બાેલા કિપ દુ બચન બનીતા॥
માતુ કુસલ પ્રભુ અનજુ સમેતા। તવ દુખ દુખી સકૃુપા િનકેતા॥
જિન જનની માનહુ જયઁ ઊના। તુ હ તે પ્રેમુ રામ ક દૂના॥
દાે. રઘપુ ત કર સદેંસુ અબ સનુુ જનની ધિર ધીર।

અસ કિહ કિપ ગદ ગદ ભયઉ ભરે બલાેચન નીર॥ ૧૪॥
કહેઉ રામ બયાેગ તવ સીતા। માે કહઁુ સકલ ભઅે બપર તા॥
નવ ત િકસલય મનહઁુ કૃસાન।ૂ કાલિનસા સમ િન સ સ સ ભાનૂ॥
કુબલય બિપન કંુત બન સિરસા। બાિરદ તપત તેલ જનુ બિરસા॥
જે િહત રહે કરત તેઇ પીરા। ઉરગ વાસ સમ િત્ર બધ સમીરા॥
કહેહૂ ત કછુ દુખ ઘિટ હાેઈ। કાિહ કહા યહ ન ન કાેઈ॥
ત વ પ્રેમ કર મમ અ તાેરા। નત પ્રયા અેકુ મનુ માેરા॥
સાે મનુ સદા રહત તાેિહ પાહી।ં નુ પ્રી ત રસુ અેતનેિહ માહી ં॥
પ્રભુ સદેંસુ સનુત બૈદેહી। મગન પ્રેમ તન સિુધ નિહ તેહી॥
કહ કિપ હૃદયઁ ધીર ધ માતા। સુ મ રામ સવેક સખુદાતા॥
ઉરઆનહુ રઘપુ ત પ્રભુતાઈ। સિુન મમ બચન તજહુ કદરાઈ॥
દાે. િન સચર િનકર પતંગ સમ રઘપુ ત બાન કૃસાન।ુ

જનની હૃદયઁ ધીર ધ જરે િનસાચર નુ॥ ૧૫॥
રઘુબીર હાે ત સિુધ પાઈ। કરતે નિહ બલંબુ રઘુરાઈ॥

રામબાન ર બ ઉઅ નક । તમ બ થ કહઁ તુધાન ક ॥
અબિહ માતુ મ ઉઁ લવાઈ। પ્રભુ આયસુ નિહ રામ દાેહાઈ॥
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કછુક િદવસ જનની ધ ધીરા। કિપ હ સિહત અઇહિહ રઘુબીરા॥
િન સચર માિર તાેિહ લૈ જૈહિહ। તહઁુ પુર નારદાિદ જસુ ગૈહિહ॥
હ સતુ કિપ સબ તુ હિહ સમાના। તુધાન અ ત ભટ બલવાના॥
માેર હૃદય પરમ સદેંહા। સિુન કિપ પ્રગટ ક હ િનજ દેહા॥
કનક ભૂધરાકાર સર રા। સમર ભયંકર અ તબલ બીરા॥
સીતા મન ભરાેસ તબ ભયઊ। પુિન લઘુ પ પવનસતુ લયઊ॥
દાે. સનુુ માતા સાખા ગ નિહ બલ બુ દ્ધ બસાલ।

પ્રભુ પ્રતાપ ત ગ ડ◌़િહ ખાઇ પરમ લઘુ બ્યાલ॥ ૧૬॥
મન સતંાષે સનુત કિપ બાની। ભગ ત પ્રતાપ તજે બલ સાની॥
આસષ દ હ રામ પ્રય ના। હાેહુ તાત બલ સીલ િનધાના॥
અજર અમર ગનુિનિધ સતુ હાેહૂ। કરહઁુ બહુત રઘનુાયક છાેહૂ॥
કરહઁુ કૃપા પ્રભુ અસ સિુન કાના। િનભર્ર પ્રેમ મગન હનુમાના॥
બાર બાર નાઅે સ પદ સીસા। બાેલા બચન ેિર કર ક સા॥
અબ કૃતકૃત્ય ભયઉઁ મ માતા।આસષ તવ અમાેઘ બખ્યાતા॥
સનુહુ માતુ માેિહ અ તસય ભખૂા। લા ગ દે ખ સુદંર ફલ ખા॥
સનુુ સતુ કરિહ બિપન રખવાર । પરમ સભુટ રજનીચર ભાર ॥
ત હ કર ભય માતા માેિહ નાહી।ં તુ હ સખુ માનહુ મન માહી ં॥
દાે. દે ખ બુ દ્ધ બલ િનપનુ કિપ કહેઉ નક ં હુ।

રઘપુ ત ચરન હૃદયઁ ધિર તાત મધુર ફલ ખાહુ॥ ૧૭॥
ચલેઉ નાઇ સ પૈઠેઉ બાગા। ફલ ખાઅે સ ત તાેર લાગા॥
રહે તહાઁ બહુ ભટ રખવારે। કછુ મારે સ કછુ ઇ પુકારે॥
નાથ અેક આવા કિપ ભાર । તેિહ અસાેક બાિટકા ઉ ર ॥
ખાઅે સ ફલ અ બટપ ઉપારે। રચ્છક મિદ મિદ મિહ ડારે॥
સિુન રાવન પઠઅે ભટ નાના। ત હિહ દે ખ ગજઉ હનુમાના॥
સબ રજનીચર કિપ સઘંારે। ગઅે પુકારત કછુ અધમારે॥
પુિન પઠયઉ તેિહ અચ્છકુમારા। ચલા સગં લૈ સભુટ અપારા॥
આવત દે ખ બટપ ગિહ ત ર્। તાિહ િનપા ત મહાધુિન ગ ર્॥
દાે. કછુ મારે સ કછુ મદ સ કછુ મલઅે સ ધિર ધૂિર।

કછુ પુિન ઇ પુકારે પ્રભુ મકર્ટ બલ ભૂિર॥ ૧૮॥
સિુન સતુ બધ લંકેસ િરસાના। પઠઅે સ મેઘનાદ બલવાના॥
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માર સ જિન સતુ બાંધેસુ તાહી। દે ખઅ કિપિહ કહાઁ કર આહી॥
ચલા ઇંદ્ર જત અતુ લત ેધા। બંધુ િનધન સિુન ઉપ ક્રાેધા॥
કિપ દેખા દા ન ભટઆવા। કટકટાઇ ગ ર્ અ ધાવા॥
અ ત બસાલ ત અેક ઉપારા। બરથ ક હ લંકેસ કુમારા॥
રહે મહાભટ તાકે સગંા। ગિહ ગિહ કિપ મદર્ઇ િનજ અંગા॥
ત હિહ િનપા ત તાિહ સન બા । ભરે જુગલ માનહઁુ ગજરા ।
મુિઠકા માિર ચઢ◌़◌ા ત ઈ। તાિહ અેક છન મુ છા આઈ॥
ઉિઠ બહાેિર ક હ સ બહુ માયા। ત ન ઇ પ્રભંજન યા॥
દાે. બ્રહ્મઅસ્ત્ર તેિહ સાઁધા કિપ મન ક હ બચાર।

ન બ્રહ્મસર માનઉઁ મિહમા મટઇ અપાર॥ ૧૯॥
બ્રહ્મબાન કિપ કહઁુ તેિહ મારા। પર તહઁુ બાર કટકુ સઘંારા॥
તેિહ દેખા કિપ મુ છત ભયઊ। નાગપાસ બાઁધે સ લૈ ગયઊ॥
સુ નામ જિપ સનુહુ ભવાની। ભવ બંધન કાટિહ નર ગ્યાની॥

તાસુ દૂત િક બંધ ત આવા। પ્રભુ કારજ લ ગ કિપિહ બઁધાવા॥
કિપ બંધન સિુન િન સચર ધાઅે। કાૈતુક લા ગ સભાઁ સબઆઅે॥
દસમખુ સભા દ ખ કિપ ઈ। કિહ ન ઇ કછુ અ ત પ્રભુતાઈ॥
કર ેર સરુ િદ સપ બનીતા। કુિટ બલાેકત સકલ સભીતા॥
દે ખ પ્રતાપ ન કિપ મન સકંા। જ મ અિહગન મહઁુ ગ ડ◌़ અસકંા॥
દાે. કિપિહ બલાેિક દસાનન બહસા કિહ દુબાર્દ।

સતુ બધ સરુ ત ક હ પુિન ઉપ હૃદયઁ બષાદ॥ ૨૦॥
કહ લંકેસ કવન ત ક સા। કેિહ કે બલ ઘાલેિહ બન ખીસા॥
ક ધા શ્રવન સનુેિહ નિહ માેહી। દેખઉઁ અ ત અસકં સઠ તાેહી॥
મારે િન સચર કેિહ અપરાધા। કહુ સઠ તાેિહ ન પ્રાન કઇ બાધા॥
સનુ રાવન બ્રહ્માંડ િનકાયા। પાઇ સુ બલ બર ચત માયા॥
ક બલ બરં ચ હિર ઈસા। પાલત જત હરત દસસીસા।
બલ સીસ ધરત સહસાનન। અંડકાેસ સમેત ગિર કાનન॥

ધરઇ ે બ બધ દેહ સરુત્રાતા। તુ હ તે સઠ હ સખાવનુ દાતા।
હર કાેદંડ કિઠન જેિહ ભં । તેિહ સમેત પ દલ મદ ગં ॥
ખર દૂષન િત્ર સરા અ બાલી। બધે સકલ અતુ લત બલસાલી॥
દાે. કે બલ લવલેસ ત જતેહુ ચરાચર ઝાિર।
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તાસુ દૂત મ કિર હિર આનેહુ પ્રય નાિર॥ ૨૧॥
નઉઁ મ તુ હાિર પ્રભુતાઈ। સહસબાહુ સન પર લરાઈ॥

સમર બા લ સન કિર જસુ પાવા। સિુન કિપ બચન બહ સ બહરાવા॥
ખાયઉઁ ફલ પ્રભુ લાગી ભૂઁખા। કિપ સભુાવ ત તાેરેઉઁ ખા॥
સબ ક દેહ પરમ પ્રય વામી। મારિહ માેિહ કુમારગ ગામી॥
જ હ માેિહ મારા તે મ મારે। તેિહ પર બાઁધેઉ તનયઁ તુ હારે॥
માેિહ ન કછુ બાઁધે કઇ લા । ક હ ચહઉઁ િનજ પ્રભુ કર કા ॥
બનતી કરઉઁ ેિર કર રાવન। સનુહુ માન ત જ માેર સખાવન॥
દેખહુ તુ હ િનજ કુલિહ બચાર । ભ્રમ ત જ ભજહુ ભગત ભય હાર ॥
ક ડર અ ત કાલ ડરેાઈ। ે સરુ અસરુ ચરાચર ખાઈ॥

તાસા બય કબહઁુ નિહ ક જૈ। માેરે કહ નક દ જૈ॥
દાે. પ્રનતપાલ રઘનુાયક ક ના સધુ ખરાિર।

ગઅ સરન પ્રભુ રા ખહ તવ અપરાધ બસાિર॥ ૨૨॥
રામ ચરન પંકજ ઉર ધરહૂ। લંકા અચલ રાજ તુ હ કરહૂ॥
િર ષ પુ લ ત જસુ બમલ મંયકા। તેિહ સ સ મહઁુ જિન હાેહુ કલંકા॥
રામ નામ બનુ ગરા ન સાેહા। દેખુ બચાિર ત્યા ગ મદ માેહા॥
બસન હીન નિહ સાેહ સરુાર । સબ ભષૂણ ભૂ ષત બર નાર ॥
રામ બમખુ સપં ત પ્રભુતાઈ। ઇ રહી પાઈ બનુ પાઈ॥
સજલ મૂલ જ હ સિરત હ નાહી।ં બર ષ ગઅે પુિન તબિહ સખુાહી ં॥
સનુુ દસકંઠ કહઉઁ પન રાપેી। બમખુ રામ ત્રાતા નિહ કાપેી॥
સકંર સહસ બ નુ અજ તાેહી। સકિહ ન રા ખ રામ કર દ્રાેહી॥
દાે. માેહમૂલ બહુ સલૂ પ્રદ ત્યાગહુ તમ અ ભમાન।

ભજહુ રામ રઘનુાયક કૃપા સધુ ભગવાન॥ ૨૩॥
જદિપ કિહ કિપ અ ત િહત બાની। ભગ ત બબેક બર ત નય સાની॥
બાેલા બહ સ મહા અ ભમાની। મલા હમિહ કિપ ગુર બડ◌़ ગ્યાની॥
ત્યુ િનકટ આઈ ખલ તાેહી। લાગે સ અધમ સખાવન માેહી॥

ઉલટા હાેઇિહ કહ હનુમાના। મ તભ્રમ તાેર પ્રગટ મ ના॥
સિુન કિપ બચન બહુત ખ સઆના। બે ગ ન હરહઁુ મૂઢ◌़ કર પ્રાના॥
સનુત િનસાચર મારન ધાઅે। સ ચવ હ સિહત બભીષનુ આઅે।
નાઇ સીસ કિર બનય બહૂતા। ની ત બરાેધ ન માિરઅ દૂતા॥
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આન દંડ કછુ કિરઅ ગાેસાઁઈ। સબહીં કહા મંત્ર ભલ ભાઈ॥
સનુત બહ સ બાેલા દસકંધર। અંગ ભંગ કિર પઠઇઅ બંદર॥
દાે. કિપ ક મમતા પૂઁછ પર સબિહ કહઉઁ સમુઝાઇ।
તેલ બાેિર પટ બાઁિધ પુિન પાવક દેહુ લગાઇ॥ ૨૪॥
પૂઁછહીન બાનર તહઁ ઇિહ। તબ સઠ િનજ નાથિહ લઇઆઇિહ॥
જ હ કૈ ક હ સ બહુત બડ◌़◌ાઈ। દેખેઉઁûમ ત હ કૈ પ્રભુતાઈ॥
બચન સનુત કિપ મન મુસકુાના। ભઇ સહાય સારદ મ ના॥
તુધાન સિુન રાવન બચના। લાગે રચ મૂઢ◌़ સાેઇ રચના॥

રહા ન નગર બસન ઘ્ ત તેલા। બાઢ◌़◌ી પૂઁછ ક હ કિપ ખેલા॥
કાૈતુક કહઁ આઅે પુરબાસી। મારિહ ચરન કરિહ બહુ હાઁસી॥
બાજિહ ઢાેલ દેિહ સબ તાર । નગર ફેિર પુિન પૂઁછ પ્ર ર ॥
પાવક જરત દે ખ હનુમંતા। ભયઉ પરમ લઘુ પ તુરંતા॥
િનબુિક ચઢ◌़◌ેઉ કિપ કનક અટાર ।ં ભઈ સભીત િનસાચર નાર ં॥
દાે. હિર પ્રેિરત તેિહ અવસર ચલે મ ત ઉનચાસ।

અટ્ટહાસ કિર ગજર્◌़◌ા કિપ બઢ◌़િ◌ લાગ અકાસ॥ ૨૫॥
દેહ બસાલ પરમ હ આઈ। મંિદર ત મંિદર ચઢ◌़ ધાઈ॥
જરઇ નગર ભા લાેગ બહાલા। ઝપટ લપટ બહુ કાેિટ કરાલા॥
તાત માતુ હા સિુનઅ પુકારા। અેિહ અવસર કાે હમિહ ઉબારા॥
હમ ે કહા યહ કિપ નિહ હાેઈ। બાનર પ ધર સરુ કાેઈ॥
સાધુ અવગ્યા કર ફલુ અૈસા। જરઇ નગર અનાથ કર જૈસા॥
રા નગ િન મષ અેક માહી।ં અેક બભીષન કર ગ્ હ નાહી ં॥

તા કર દૂત અનલ જેિહ સિર । જરા ન સાે તેિહ કારન ગિર ॥
ઉલિટ પલિટ લંકા સબ ર । કૂિદ પરા પુિન સધુ મઝાર ॥
દાે. પૂઁછ બુઝાઇ ખાેઇ શ્રમ ધિર લઘુ પ બહાેિર।

જનકસતુા કે આગ ઠાઢ◌़ ભયઉ કર ેિર॥ ૨૬॥
માતુ માેિહ દ જે કછુ ચી હા। જૈસ રઘનુાયક માેિહ દ હા॥
ચૂડ◌़◌ામિન ઉતાિર તબ દયઊ। હરષ સમેત પવનસતુ લયઊ॥
કહેહુ તાત અસ માેર પ્રનામા। સબ પ્રકાર પ્રભુ પૂરનકામા॥
દ ન દયાલ બિરદુ સભંાર । હરહુ નાથ મમ સકંટ ભાર ॥
તાત સક્રસતુ કથા સનુાઅેહુ। બાન પ્રતાપ પ્રભુિહ સમુઝાઅેહુ॥
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માસ િદવસ મહઁુ નાથુ ન આવા। તાૈ પુિન માેિહ જઅત નિહ પાવા॥
કહુ કિપ કેિહ બિધ રાખા પ્રાના। તુ હહૂ તાત કહત અબ ના॥
તાેિહ દે ખ સીત લ ભઇ છાતી। પુિન માે કહઁુ સાેઇ િદનુ સાે રાતી॥
દાે. જનકસતુિહ સમુઝાઇ કિર બહુ બિધ ધીરજુ દ હ।

ચરન કમલ સ નાઇ કિપ ગવનુ રામ પિહ ક હ॥ ૨૭॥
ચલત મહાધુિન ગજ સ ભાર । ગભર્ સ્ત્રવિહ સિુન િન સચર નાર ॥
ના ઘ સધુ અેિહ પારિહ આવા। સબદ િકલિકલા કિપ હ સનુાવા॥
હરષે સબ બલાેિક હનુમાના। નૂતન જન્મ કિપ હ તબ ના॥
મખુ પ્રસન્ન તન તજે બરા । ક હે સ રામચ દ્ર કર કા ॥
મલે સકલ અ ત ભઅે સખુાર । તલફત મીન પાવ જ મ બાર ॥
ચલે હર ષ રઘનુાયક પાસા। પૂઁછત કહત નવલ ઇ તહાસા॥
તબ મધુબન ભીતર સબઆઅે। અંગદ સમંત મધુ ફલ ખાઅે॥
રખવારે જબ બરજન લાગે। મુ ષ્ટ પ્રહાર હનત સબ ભાગે॥
દાે. ઇ પુકારે તે સબ બન ઉ ર જુબરાજ।

સિુન સગુ્રીવ હરષ કિપ કિર આઅે પ્રભુ કાજ॥ ૨૮॥
ન હાે ત સીતા સિુધ પાઈ। મધુબન કે ફલ સકિહ િક ખાઈ॥

અેિહ બિધ મન બચાર કર રા ।આઇ ગઅે કિપ સિહત સમા ॥
આઇ સબ હ નાવા પદ સીસા। મલેઉ સબ હ અ ત પ્રેમ કપીસા॥
પૂઁછ કુસલ કુસલ પદ દેખી। રામ કૃપાઁ ભા કાજુ બસષેી॥
નાથ કાજુ ક હેઉ હનુમાના। રાખે સકલ કિપ હ કે પ્રાના॥
સિુન સગુ્રીવ બહુિર તેિહ મલેઊ। કિપ હ સિહત રઘપુ ત પિહ ચલેઊ।
રામ કિપ હ જબઆવત દેખા। િકઅ કાજુ મન હરષ બસષેા॥
ફિટક સલા બૈઠે દ્વાૈ ભાઈ। પરે સકલ કિપ ચરન હ ઈ॥
દાે. પ્રી ત સિહત સબ ભેટે રઘપુ ત ક ના પુજં।

પૂઁછ કુસલ નાથ અબ કુસલ દે ખ પદ કંજ॥ ૨૯॥
મવંત કહ સનુુ રઘુરાયા। પર નાથ કરહુ તુ હ દાયા॥

તાિહ સદા સભુ કુસલ િનરંતર। સરુ નર મુિન પ્રસન્ન તા ઊપર॥
સાેઇ બજઈ બનઈ ગનુ સાગર। તાસુ સજુસુ ત્રેલાેક ઉ ગર॥
પ્રભુ ક ં કૃપા ભયઉ સબુ કાજૂ। જન્મ હમાર સફુલ ભા આજૂ॥
નાથ પવનસતુ ક હ ે કરની। સહસહઁુ મખુ ન ઇ સાે બરની॥
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પવનતનય કે ચિરત સહુાઅે। મવંત રઘપુ તિહ સનુાઅે॥
સનુત કૃપાિનિધ મન અ ત ભાઅે। પુિન હનુમાન હર ષ િહયઁ લાઅે॥
કહહુ તાત કેિહ ભાઁ ત નક । રહ ત કર ત રચ્છા વપ્રાન ક ॥
દાે. નામ પાહ િદવસ િન સ યાન તુ હાર કપાટ।

લાેચન િનજ પદ જંિત્રત િહ પ્રાન કેિહ બાટ॥ ૩૦॥
ચલત માેિહ ચૂડ◌़◌ામિન દ હી। રઘપુ ત હૃદયઁ લાઇ સાેઇ લી હી॥
નાથ જુગલ લાેચન ભિર બાર । બચન કહે કછુ જનકકુમાર ॥
અનજુ સમેત ગહેહુ પ્રભુ ચરના। દ ન બંધુ પ્રનતાર ત હરના॥
મન ક્રમ બચન ચરન અનુરાગી। કેિહ અપરાધ નાથ હા ત્યાગી॥
અવગનુ અેક માેર મ માના। બછુરત પ્રાન ન ક હ પયાના॥
નાથ સાે નયન હ કાે અપરાધા। િનસરત પ્રાન કિરિહ હિઠ બાધા॥
બરહ અ ગિન તનુ તૂલ સમીરા। વાસ જરઇ છન માિહ સર રા॥
નયન સ્ત્રવિહ જલુ િનજ િહત લાગી। જર ન પાવ દેહ બરહાગી।
સીતા કે અ ત બપ ત બસાલા। બનિહ કહ ભ લ દ નદયાલા॥
દાે. િન મષ િન મષ ક નાિનિધ િહ કલપ સમ બી ત।

બે ગ ચ લય પ્રભુ આિનઅ ભજુ બલ ખલ દલ ત॥ ૩૧॥
સિુન સીતા દુખ પ્રભુ સખુ અયના। ભિર આઅે જલ રા જવ નયના॥
બચન કાઁય મન મમ ગ ત હી। સપનેહઁુ બૂ ઝઅ બપ ત િક તાહી॥
કહ હનુમતં બપ ત પ્રભુ સાેઈ। જબ તવ સુ મરન ભજન ન હાેઈ॥
કે તક બાત પ્રભુ તુધાન ક । િરપુિહ ત આિનબી નક ॥
સનુુ કિપ તાેિહ સમાન ઉપકાર । નિહ કાેઉ સરુ નર મુિન તનુધાર ॥
પ્ર ત ઉપકાર કરા કા તાેરા। સનમખુ હાેઇ ન સકત મન માેરા॥
સનુુ સતુ ઉિરન મ નાહી।ં દેખેઉઁ કિર બચાર મન માહી ં॥
પુિન પુિન કિપિહ ચતવ સરુત્રાતા। લાેચન નીર પુલક અ ત ગાતા॥
દાે. સિુન પ્રભુ બચન બલાેિક મખુ ગાત હર ષ હનુમંત।

ચરન પરેઉ પ્રેમાકુલ ત્રાિહ ત્રાિહ ભગવંત॥ ૩૨॥
બાર બાર પ્રભુ ચહઇ ઉઠાવા। પ્રેમ મગન તેિહ ઉઠબ ન ભાવા॥
પ્રભુ કર પંકજ કિપ ક સીસા। સુ મિર સાે દસા મગન ગાૈર સા॥
સાવધાન મન કિર પુિન સકંર। લાગે કહન કથા અ ત સુદંર॥
કિપ ઉઠાઇ પ્રભુ હૃદયઁ લગાવા। કર ગિહ પરમ િનકટ બૈઠાવા॥
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કહુ કિપ રાવન પા લત લંકા। કેિહ બિધ દહેઉ દુગર્ અ ત બંકા॥
પ્રભુ પ્રસન્ન ના હનુમાના। બાેલા બચન બગત અ ભમાના॥
સાખા ગ કે બડ◌़િ◌ મનુસાઈ। સાખા ત સાખા પર ઈ॥
ના ઘ સધુ હાટકપુર રા। િન સચર ગન બિધ બિપન ઉ રા।
સાે સબ તવ પ્રતાપ રઘુરાઈ। નાથ ન કછૂ માેિર પ્રભુતાઈ॥
દાે. તા કહઁુ પ્રભુ કછુ અગમ નિહ પર તુ હ અનુકુલ।

તબ પ્રભાવઁ બડ◌़વાનલિહ િર સકઇ ખલુ તૂલ॥ ૩૩॥
નાથ ભગ ત અ ત સખુદાયની। દેહુ કૃપા કિર અનપાયની॥
સિુન પ્રભુ પરમ સરલ કિપ બાની। અેવમ તુ તબ કહેઉ ભવાની॥
ઉમા રામ સભુાઉ જેિહ ના। તાિહ ભજનુ ત જ ભાવ નઆના॥
યહ સવંાદ સુ ઉર આવા। રઘપુ ત ચરન ભગ ત સાેઇ પાવા॥
સિુન પ્રભુ બચન કહિહ કિપ દંા। જય જય જય કૃપાલ સખુકંદા॥
તબ રઘપુ ત કિપપ તિહ બાેલાવા। કહા ચલ કર કરહુ બનાવા॥
અબ બલંબુ કેિહ કારન ક જે। તુરત કિપ હ કહઁુ આયસુ દ જે॥
કાૈતુક દે ખ સમુન બહુ બરષી। નભ ત ભવન ચલે સરુ હરષી॥
દાે. કિપપ ત બે ગ બાેલાઅે આઅે જૂથપ જૂથ।

નાના બરન અતુલ બલ બાનર ભાલુ બ થ॥ ૩૪॥
પ્રભુ પદ પંકજ નાવિહ સીસા। ગરજિહ ભાલુ મહાબલ ક સા॥
દેખી રામ સકલ કિપ સનેા। ચતઇ કૃપા કિર રા જવ નનૈા॥
રામ કૃપા બલ પાઇ કિપદા। ભઅે પચ્છજુત મનહઁુ ગિરદા॥
હર ષ રામ તબ ક હ પયાના। સગનુ ભઅે સુદંર સભુ નાના॥
સુ સકલ મંગલમય ક તી। તાસુ પયાન સગનુ યહ નીતી॥

પ્રભુ પયાન ના બૈદેહી।ં ફરિક બામ અઁગ જનુ કિહ દેહી ં॥
ેઇ ેઇ સગનુ નિકિહ હાેઈ। અસગનુ ભયઉ રાવનિહ સાેઈ॥

ચલા કટકુ કાે બરન પારા। ગજર્િહ બાનર ભાલુ અપારા॥
નખઆયુધ ગિર પાદપધાર । ચલે ગગન મિહ ઇચ્છાચાર ॥
કેહિરનાદ ભાલુ કિપ કરહી।ં ડગમગાિહ િદગ્ગજ ચક્કરહી ં॥
છં. ચક્કરિહ િદગ્ગજ ડાેલ મિહ ગિર લાેલ સાગર ખરભરે।

મન હરષ સભ ગંધબર્ સરુ મુિન નાગ િકન્નર દુખ ટરે॥
કટકટિહ મકર્ટ બકટ ભટ બહુ કાેિટ કાેિટ હ ધાવહી।ં
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જય રામ પ્રબલ પ્રતાપ કાેસલનાથ ગનુ ગન ગાવહી ં॥ ૧॥
સિહ સક ન ભાર ઉદાર અિહપ ત બાર બારિહ માેહઈ।
ગહ દસન પુિન પુિન કમઠ ષ્ટ કઠાેર સાે િક મ સાેહઈ॥
રઘુબીર ચર પ્રયાન પ્ર સ્થ ત િન પરમ સહુાવની।
જનુ કમઠ ખપર્ર સપર્રાજ સાે લખત અ બચલ પાવની॥ ૨॥

દાે. અેિહ બિધ ઇ કૃપાિનિધ ઉતરે સાગર તીર।
જહઁ તહઁ લાગે ખાન ફલ ભાલુ બપુલ કિપ બીર॥ ૩૫॥

ઉહાઁ િનસાચર રહિહ સસકંા। જબ તે િર ગયઉ કિપ લંકા॥
િનજ િનજ ગ્ હઁ સબ કરિહ બચારા। નિહ િન સચર કુલ કેર ઉબારા॥
સુ દૂત બલ બરિન ન ઈ। તેિહ આઅ પુર કવન ભલાઈ॥

દૂત હ સન સિુન પુરજન બાની। મંદાેદર અિધક અકુલાની॥
રહ સ ેિર કર પ ત પગ લાગી। બાેલી બચન ની ત રસ પાગી॥
કંત કરષ હિર સન પિરહરહૂ। માેર કહા અ ત િહત િહયઁ ધરહુ॥
સમુઝત સુ દૂત કઇ કરની। સ્ત્રવહીં ગભર્ રજનીચર ધરની॥
તાસુ નાિર િનજ સ ચવ બાેલાઈ। પઠવહુ કંત ે ચહહુ ભલાઈ॥
તબ કુલ કમલ બિપન દુખદાઈ। સીતા સીત િનસા સમઆઈ॥
સનુહુ નાથ સીતા બનુ દ હ। િહત ન તુ હાર સભંુ અજ ક હ॥
દાે. -રામ બાન અિહ ગન સિરસ િનકર િનસાચર ભેક।

જબ લ ગ ગ્રસત ન તબ લ ગ જતનુ કરહુ ત જ ટેક॥ ૩૬॥
શ્રવન સનુી સઠ તા કિર બાની। બહસા જગત બિદત અ ભમાની॥
સભય સભુાઉ નાિર કર સાચા। મંગલ મહઁુ ભય મન અ ત કાચા॥
આવઇ મકર્ટ કટકાઈ। જઅિહ બચારે િન સચર ખાઈ॥

કંપિહ લાેકપ ક ત્રાસા। તાસુ નાિર સભીત બડ◌़િ◌ હાસા॥
અસ કિહ બહ સ તાિહ ઉર લાઈ। ચલેઉ સભાઁ મમતા અિધકાઈ॥
મંદાેદર હૃદયઁ કર ચતા। ભયઉ કંત પર બિધ બપર તા॥
બૈઠેઉ સભાઁ ખબિર અ સ પાઈ। સધુ પાર સનેા સબઆઈ॥
બૂઝે સ સ ચવ ઉ ચત મત કહહૂ। તે સબ હઁસે મષ્ટ કિર રહહૂ॥
જતેહુ સરુાસરુ તબ શ્રમ નાહી।ં નર બાનર કેિહ લખેે માહી॥
દાે. સ ચવ બૈદ ગુર તીિન પ્રય બાેલિહ ભયઆસ।

રાજ ધમર્ તન તીિન કર હાેઇ બે ગહી ં નાસ॥ ૩૭॥
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સાેઇ રાવન કહઁુ બિન સહાઈ। અ તુ ત કરિહ સનુાઇ સનુાઈ॥
અવસર િન બભીષનુ આવા। ભ્રાતા ચરન સીસુ તેિહ નાવા॥
પુિન સ નાઇ બૈઠ િનજઆસન। બાેલા બચન પાઇ અનુસાસન॥
ૈ કૃપાલ પૂઁ છહુ માેિહ બાતા। મ ત અનુ પ કહઉઁ િહત તાતા॥
ે આપન ચાહૈ કલ્યાના। સજુસુ સમુ ત સભુ ગ ત સખુ નાના॥

સાે પરનાિર લલાર ગાેસાઈં। તજઉ ચઉ થ કે ચદં િક નાઈ॥
ચાૈદહ ભવુન અેક પ ત હાેઈ। ભૂતદ્રાેહ તષ્ટઇ નિહ સાેઈ॥
ગનુ સાગર નાગર નર ેઊ। અલપ લાેભ ભલ કહઇ ન કાેઊ॥
દાે. કામ ક્રાેધ મદ લાેભ સબ નાથ નરક કે પંથ।

સબ પિરહિર રઘુબીરિહ ભજહુ ભજિહ જેિહ સતં॥ ૩૮॥
તાત રામ નિહ નર ભપૂાલા। ભવુને વર કાલહુ કર કાલા॥
બ્રહ્મઅનામય અજ ભગવંતા। બ્યાપક અ જત અનાિદ અનંતા॥
ગાે દ્વજ ધનેુ દેવ િહતકાર । કૃપા સધુ માનષુ તનુધાર ॥
જન રંજન ભજંન ખલ બ્રાતા। બેદ ધમર્ રચ્છક સનુુ ભ્રાતા॥
તાિહ બય ત જ નાઇઅ માથા। પ્રનતાર ત ભજંન રઘનુાથા॥
દેહુ નાથ પ્રભુ કહઁુ બૈદેહી। ભજહુ રામ બનુ હેતુ સનેહી॥
સરન ગઅ પ્રભુ તાહુ ન ત્યાગા। બ વ દ્રાેહ કૃત અઘ જેિહ લાગા॥
સુ નામ ત્રય તાપ નસાવન। સાેઇ પ્રભુ પ્રગટ સમુઝુ જયઁ રાવન॥

દાે. બાર બાર પદ લાગઉઁ બનય કરઉઁ દસસીસ।
પિરહિર માન માેહ મદ ભજહુ કાેસલાધીસ॥ ૩૯(ક)॥
મુિન પુલ ત િનજ સ ય સન કિહ પઠઈ યહ બાત।
તુરત સાે મ પ્રભુ સન કહી પાઇ સઅુવસ તાત॥ ૩૯(ખ)॥

માલ્યવંત અ ત સ ચવ સયાના। તાસુ બચન સિુન અ ત સખુ માના॥
તાત અનજુ તવ ની ત બભષૂન। સાે ઉર ધરહુ ે કહત બભીષન॥
િરપુ ઉતકરષ કહત સઠ દાેઊ। દૂિર ન કરહુ ઇહાઁ હઇ કાેઊ॥
માલ્યવંત ગ્ હ ગયઉ બહાેર । કહઇ બભીષનુ પુિન કર ેર ॥
સમુ ત કુમ ત સબ ક ઉર રહહી।ં નાથ પુરાન િનગમ અસ કહહી ં॥
જહાઁ સમુ ત તહઁ સપં ત નાના। જહાઁ કુમ ત તહઁ બપ ત િનદાના॥
તવ ઉર કુમ ત બસી બપર તા। િહત અનિહત માનહુ િરપુ પ્રીતા॥
કાલરા ત િન સચર કુલ કેર । તેિહ સીતા પર પ્રી ત ઘનેર ॥
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દાે. તાત ચરન ગિહ માગઉઁ રાખહુ માેર દુલાર।
સીત દેહુ રામ કહઁુ અિહત ન હાેઇ તુ હાર॥ ૪૦॥

બુધ પુરાન શ્રુ ત સમંત બાની। કહી બભીષન ની ત બખાની॥
સનુત દસાનન ઉઠા િરસાઈ। ખલ તાેિહ િનકટ મુત્યુ અબઆઈ॥
જઅ સ સદા સઠ માેર જઆવા। િરપુ કર પચ્છ મૂઢ◌़ તાેિહ ભાવા॥
કહ સ ન ખલ અસ કાે જગ માહી।ં ભજુ બલ િહ જતા મ નાહી॥
મમ પુર બ સ તપ સ હ પર પ્રીતી। સઠ મલુ ઇ ત હિહ કહુ નીતી॥
અસ કિહ ક હે સ ચરન પ્રહારા। અનજુ ગહે પદ બારિહ બારા॥
ઉમા સતં કઇ ઇહઇ બડ◌़◌ાઈ। મંદ કરત ે કરઇ ભલાઈ॥
તુ હ િપતુ સિરસ ભલેિહ માેિહ મારા। રામુ ભજ િહત નાથ તુ હારા॥
સ ચવ સગં લૈ નભ પથ ગયઊ। સબિહ સનુાઇ કહત અસ ભયઊ॥
દાે૦=રામુ સત્યસકં પ પ્રભુ સભા કાલબસ તાેિર।

મૈ રઘુબીર સરન અબ ઉઁ દેહુ જિન ખાેિર॥ ૪૧॥
અસ કિહ ચલા બભીષનુ જબહી।ંઆયૂહીન ભઅે સબ તબહી ં॥
સાધુ અવગ્યા તુરત ભવાની। કર કલ્યાન અ ખલ કૈ હાની॥
રાવન જબિહ બભીષન ત્યાગા। ભયઉ બભવ બનુ તબિહ અભાગા॥
ચલેઉ હર ષ રઘનુાયક પાહી।ં કરત મનાેરથ બહુ મન માહી ં॥
દે ખહઉઁ ઇ ચરન જલ તા। અ ન દુલ સવેક સખુદાતા॥
જે પદ પર સ તર િર ષનાર । દંડક કાનન પાવનકાર ॥
જે પદ જનકસતુાઁ ઉર લાઅે। કપટ કુરંગ સગં ધર ધાઅે॥
હર ઉર સર સરાજે પદ જેઈ। અહાેભાગ્ય મૈ દે ખહઉઁ તેઈ॥
દાે૦= જ હ પાય હ કે પાદુક હ ભરતુ રહે મન લાઇ।

તે પદ આજુ બલાેિકહઉઁ ઇ હ નયન હ અબ ઇ॥ ૪૨॥
અેિહ બિધ કરત સપ્રેમ બચારા।આયઉ સપિદ સધુ અેિહ પારા॥
કિપ હ બભીષનુ આવત દેખા। ના કાેઉ િરપુ દૂત બસષેા॥
તાિહ રા ખ કપીસ પિહ આઅે। સમાચાર સબ તાિહ સનુાઅે॥
કહ સગુ્રીવ સનુહુ રઘુરાઈ।આવા મલન દસાનન ભાઈ॥
કહ પ્રભુ સખા બૂ ઝઅૈ કાહા। કહઇ કપીસ સનુહુ નરનાહા॥
િન ન ઇ િનસાચર માયા। કામ પ કેિહ કારન આયા॥

ભેદ હમાર લને સઠઆવા। રા ખઅ બાઁિધ માેિહ અસ ભાવા॥
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સખા ની ત તુ હ નીિક બચાર । મમ પન સરનાગત ભયહાર ॥
સિુન પ્રભુ બચન હરષ હનુમાના। સરનાગત બચ્છલ ભગવાના॥
દાે૦=સરનાગત કહઁુ જે તજિહ િનજ અનિહત અનુમાિન।

તે નર પાવઁર પાપમય ત હિહ બલાેકત હાિન॥ ૪૩॥
કાેિટ બપ્ર બધ લાગિહ હૂ।આઅસરન તજઉઁ નિહ તાહૂ॥
સનમખુ હાેઇ વ માેિહ જબહી।ં જન્મ કાેિટ અઘ નાસિહ તબહી ં॥
પાપવંત કર સહજ સભુાઊ। ભજનુ માેર તેિહ ભાવ ન કાઊ॥
પૈ દુષ્ટહૃદય સાેઇ હાેઈ। માેર સનમખુ આવ િક સાેઈ॥

િનમર્લ મન જન સાે માેિહ પાવા। માેિહ કપટ છલ છદ્ર ન ભાવા॥
ભેદ લને પઠવા દસસીસા। તબહઁુ ન કછુ ભય હાિન કપીસા॥
જગ મહઁુ સખા િનસાચર જેત।ે લ છમનુ હનઇ િન મષ મહઁુ તેતે॥
સભીતઆવા સરનાઈ। ર ખહઉઁ તાિહ પ્રાન ક નાઈ॥

દાે૦=ઉભય ભાઁ ત તેિહ આનહુ હઁ સ કહ કૃપાિનકેત।
જય કૃપાલ કિહ ચલે અંગદ હનૂ સમેત॥ ૪૪॥

સાદર તેિહ આગ કિર બાનર। ચલે જહાઁ રઘપુ ત ક નાકર॥
દૂિરિહ તે દેખે દ્વાૈ ભ્રાતા। નયનાનંદ દાન કે દાતા॥
બહુિર રામ છ બધામ બલાેક । રહેઉ ઠટુિક અેકટક પલ રાેક ॥
ભજુ પ્રલંબ કં ન લાેચન। સ્યામલ ગાત પ્રનત ભય માેચન॥
સઘ કંધ આયત ઉર સાેહા।આનન અ મત મદન મન માેહા॥
નયન નીર પુલિકત અ ત ગાતા। મન ધિર ધીર કહી દુ બાતા॥
નાથ દસાનન કર મ ભ્રાતા। િન સચર બંસ જનમ સરુત્રાતા॥
સહજ પાપ પ્રય તામસ દેહા। જથા ઉલૂકિહ તમ પર નેહા॥
દાે. શ્રવન સજુસુ સિુન આયઉઁ પ્રભુ ભજંન ભવ ભીર।

ત્રાિહ ત્રાિહ આર ત હરન સરન સખુદ રઘુબીર॥ ૪૫॥
અસ કિહ કરત દંડવત દેખા। તુરત ઉઠે પ્રભુ હરષ બસષેા॥
દ ન બચન સિુન પ્રભુ મન ભાવા। ભજુ બસાલ ગિહ હૃદયઁ લગાવા॥
અનજુ સિહત મ લ િઢગ બૈઠાર । બાેલે બચન ભગત ભયહાર ॥
કહુ લંકેસ સિહત પિરવારા। કુસલ કુઠાહર બાસ તુ હારા॥
ખલ મંડલી ં બસહુ િદનુ રાતી। સખા ધરમ િનબહઇ કેિહ ભાઁતી॥
મ નઉઁ તુ હાિર સબ ર તી। અ ત નય િનપનુ ન ભાવ અનીતી॥
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બ ભલ બાસ નરક કર તાતા। દુષ્ટ સગં જિન દેઇ બધાતા॥
અબ પદ દે ખ કુસલ રઘુરાયા। તુ હ ક હ િન જન દાયા॥
દાે. તબ લ ગ કુસલ ન વ કહઁુ સપનેહઁુ મન બશ્રામ।

જબ લ ગ ભજત ન રામ કહઁુ સાેક ધામ ત જ કામ॥ ૪૬॥
તબ લ ગ હૃદયઁ બસત ખલ નાના। લાેભ માેહ મચ્છર મદ માના॥
જબ લ ગ ઉર ન બસત રઘનુાથા। ધર ચાપ સાયક કિટ ભાથા॥
મમતા ત ન તમી અઁિધઆર । રાગ દ્વષે ઉલૂક સખુકાર ॥
તબ લ ગ બસ ત વ મન માહી।ં જબ લ ગ પ્રભુ પ્રતાપ ર બ નાહી ં॥
અબ મ કુસલ મટે ભય ભારે। દે ખ રામ પદ કમલ તુ હારે॥
તુ હ કૃપાલ પર અનુકૂલા। તાિહ ન બ્યાપ િત્ર બધ ભવ સલૂા॥
મ િન સચર અ ત અધમ સભુાઊ। સભુઆચરનુ ક હ નિહ કાઊ॥
સુ પ મુિન યાન ન આવા। તેિહ પ્રભુ હર ષ હૃદયઁ માેિહ લાવા॥

દાે. -અહાેભાગ્ય મમ અ મત અ ત રામ કૃપા સખુ પુજં।
દેખેઉઁ નયન બરં ચ સબ સબે્ય જુગલ પદ કંજ॥ ૪૭॥

સનુહુ સખા િનજ કહઉઁ સભુાઊ। ન ભુસુિંડ સભંુ ગિર ઊ॥
નર હાેઇ ચરાચર દ્રાેહી।આવે સભય સરન તિક માેહી॥

ત જ મદ માેહ કપટ છલ નાના। કરઉઁ સદ્ય તેિહ સાધુ સમાના॥
જનની જનક બંધુ સતુ દારા। તનુ ધનુ ભવન સહુ્ર દ પિરવારા॥
સબ કૈ મમતા તાગ બટાેર । મમ પદ મનિહ બાઁધ બિર ડાેર ॥
સમદરસી ઇચ્છા કછુ નાહી।ં હરષ સાેક ભય નિહ મન માહી ં॥
અસ સ જન મમ ઉર બસ કૈસ। લાેભી હૃદયઁ બસઇ ધનુ જૈસ॥
તુ હ સાિરખે સતં પ્રય માેર। ધરઉઁ દેહ નિહ આન િનહાેર॥
દાે. સગનુ ઉપાસક પરિહત િનરત ની ત દૃઢ◌़ નેમ।

તે નર પ્રાન સમાન મમ જ હ ક દ્વજ પદ પ્રેમ॥ ૪૮॥
સનુુ લંકેસ સકલ ગનુ તાેર। તાત તુ હ અ તસય પ્રય માેર॥
રામ બચન સિુન બાનર જૂથા। સકલ કહિહ જય કૃપા બ થા॥
સનુત બભીષનુ પ્રભુ કૈ બાની। નિહ અઘાત શ્રવના ત ની॥
પદ અંબુજ ગિહ બારિહ બારા। હૃદયઁ સમાત ન પ્રેમુ અપારા॥
સનુહુ દેવ સચરાચર વામી। પ્રનતપાલ ઉર અંતર મી॥
ઉર કછુ પ્રથમ બાસના રહી। પ્રભુ પદ પ્રી ત સિરત સાે બહી॥
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અબ કૃપાલ િનજ ભગ ત પાવની। દેહુ સદા સવ મન ભાવની॥
અેવમ તુ કિહ પ્રભુ રનધીરા। માગા તુરત સધુ કર નીરા॥
જદિપ સખા તવ ઇચ્છા નાહી।ં માેર દરસુ અમાેઘ જગ માહી ં॥
અસ કિહ રામ તલક તેિહ સારા। સમુન ષ્ટ નભ ભઈ અપારા॥
દાે. રાવન ક્રાેધ અનલ િનજ વાસ સમીર પ્રચડં।

જરત બભીષનુ રાખેઉ દ હેહુ રાજુ અખંડ॥ ૪૯(ક)॥
ે સપં ત સવ રાવનિહ દ હ િદઅ દસ માથ।

સાેઇ સપંદા બભીષનિહ સકુ ચ દ હ રઘનુાથ॥ ૪૯(ખ)॥
અસ પ્રભુ છાડ◌़િ◌ ભજિહ જે આના। તે નર પસુ બનુ પૂઁછ બષાના॥
િનજ જન િન તાિહ અપનાવા। પ્રભુ સભુાવ કિપ કુલ મન ભાવા॥
પુિન સબર્ગ્ય સબર્ ઉર બાસી। સબર્ પ સબ રિહત ઉદાસી॥
બાેલે બચન ની ત પ્ર તપાલક। કારન મનજુ દનજુ કુલ ઘાલક॥
સનુુ કપીસ લંકાપ ત બીરા। કેિહ બિધ તિરઅ જલિધ ગંભીરા॥
સકુંલ મકર ઉરગ ઝષ તી। અ ત અગાધ દુ તર સબ ભાઁતી॥
કહ લંકેસ સનુહુ રઘનુાયક। કાેિટ સધુ સાષેક તવ સાયક॥
જદ્યિપ તદિપ ની ત અ સ ગાઈ। બનય કિરઅ સાગર સન ઈ॥
દાે. પ્રભુ તુ હાર કુલગુર જલિધ કિહિહ ઉપાય બચાિર।

બનુ પ્રયાસ સાગર તિરિહ સકલ ભાલુ કિપ ધાિર॥ ૫૦॥
સખા કહી તુ હ નીિક ઉપાઈ। કિરઅ દૈવ હાેઇ સહાઈ॥
મંત્ર ન યહ લ છમન મન ભાવા। રામ બચન સિુન અ ત દુખ પાવા॥
નાથ દૈવ કર કવન ભરાેસા। સાે ષઅ સધુ કિરઅ મન રાેસા॥
કાદર મન કહઁુ અેક અધારા। દૈવ દૈવ આલસી પુકારા॥
સનુત બહ સ બાેલે રઘુબીરા। અૈસિેહ કરબ ધરહુ મન ધીરા॥
અસ કિહ પ્રભુ અનજુિહ સમુઝાઈ। સધુ સમીપ ગઅે રઘુરાઈ॥
પ્રથમ પ્રનામ ક હ સ નાઈ। બૈઠે પુિન તટ દભર્ ડસાઈ॥
જબિહ બભીષન પ્રભુ પિહ આઅે। પાછ રાવન દૂત પઠાઅે॥
દાે. સકલ ચિરત ત હ દેખે ધર કપટ કિપ દેહ।

પ્રભુ ગનુ હૃદયઁ સરાહિહ સરનાગત પર નેહ॥ ૫૧॥
પ્રગટ બખાનિહ રામ સભુાઊ। અ ત સપ્રેમ ગા બસિર દુરાઊ॥
િરપુ કે દૂત કિપ હ તબ ન।ે સકલ બાઁિધ કપીસ પિહ આને॥
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કહ સગુ્રીવ સનુહુ સબ બાનર। અંગ ભંગ કિર પઠવહુ િન સચર॥
સિુન સગુ્રીવ બચન કિપ ધાઅે। બાઁિધ કટક ચહુ પાસ િફરાઅે॥
બહુ પ્રકાર મારન કિપ લાગે। દ ન પુકારત તદિપ ન ત્યાગે॥
ે હમાર હર નાસા કાના। તેિહ કાેસલાધીસ કૈ આના॥

સિુન લ છમન સબ િનકટ બાેલાઅે। દયા લા ગ હઁ સ તુરત છાેડાઅે॥
રાવન કર દ જહુ યહ પાતી। લ છમન બચન બાચુ કુલઘાતી॥
દાે. કહેહુ મખુાગર મૂઢ◌़ સન મમ સદેંસુ ઉદાર।

સીતા દેઇ મલેહુ ન ત આવા કાલ તુ હાર॥ ૫૨॥
તુરત નાઇ લ છમન પદ માથા। ચલે દૂત બરનત ગનુ ગાથા॥
કહત રામ જસુ લંકાઁ આઅે। રાવન ચરન સીસ ત હ નાઅે॥
બહ સ દસાનન પૂઁછ બાતા। કહ સ ન સકુ આપિન કુસલાતા॥
પુિન કહુ ખબિર બભીષન કેર । િહ ત્યુ આઈ અ ત નેર ॥
કરત રાજ લંકા સઠ ત્યાગી। હાેઇિહ જબ કર ક ટ અભાગી॥
પુિન કહુ ભાલુ ક સ કટકાઈ। કિઠન કાલ પ્રેિરત ચ લઆઈ॥
જ હ કે વન કર રખવારા। ભયઉ દુલ ચત સધુ બચારા॥
કહુ તપ સ હ કૈ બાત બહાેર । જ હ કે હૃદયઁ ત્રાસ અ ત માેર ॥
દાે. -ક ભઇ ભટ િક િફિર ગઅે શ્રવન સજુસુ સિુન માેર।

કહ સ ન િરપુ દલ તજે બલ બહુત ચિકત ચત તાેર॥ ૫૩॥
નાથ કૃપા કિર પૂઁછેહુ જૈસ। માનહુ કહા ક્રાેધ ત જ તૈસ॥
મલા ઇ જબ અનજુ તુ હારા। તિહ રામ તલક તેિહ સારા॥
રાવન દૂત હમિહ સિુન કાના। કિપ હ બાઁિધ દ હે દુખ નાના॥
શ્રવન ના સકા કાટૈ લાગે। રામ સપથ દ હે હમ ત્યાગે॥
પૂઁ છહુ નાથ રામ કટકાઈ। બદન કાેિટ સત બરિન ન ઈ॥
નાના બરન ભાલુ કિપ ધાર । બકટાનન બસાલ ભયકાર ॥
જેિહ પુર દહેઉ હતેઉ સતુ તાેરા। સકલ કિપ હ મહઁ તેિહ બલુ થાેરા॥
અ મત નામ ભટ કિઠન કરાલા। અ મત નાગ બલ બપુલ બસાલા॥
દાે. દ્વ બદ મયંદ નીલ નલ અંગદ ગદ બકટા સ।

દિધમખુ કેહિર િનસઠ સઠ મવંત બલરા સ॥ ૫૪॥
અે કિપ સબ સગુ્રીવ સમાના। ઇ હ સમ કાેિટ હ ગનઇ કાે નાના॥
રામ કૃપાઁ અતુ લત બલ ત હહી।ં ન સમાન ત્રેલાેકિહ ગનહી ં॥
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અસ મ સનુા શ્રવન દસકંધર। પદુમ અઠારહ જૂથપ બંદર॥
નાથ કટક મહઁ સાે કિપ નાહી।ં ે ન તુ હિહ તૈ રન માહી ં॥
પરમ ક્રાેધ મીજિહ સબ હાથા।આયસુ પૈ ન દેિહ રઘનુાથા॥
સાષેિહ સધુ સિહત ઝષ બ્યાલા। પૂરહી ં ન ત ભિર કુધર બસાલા॥
મિદ ગદર્ મલવિહ દસસીસા। અૈસઇે બચન કહિહ સબ ક સા॥
ગજર્િહ તજર્િહ સહજ અસકંા। માનહુ ગ્રસન ચહત હિહ લંકા॥
દાે. -સહજ સરૂ કિપ ભાલુ સબ પુિન સર પર પ્રભુ રામ।

રાવન કાલ કાેિટ કહુ ત સકિહ સગં્રામ॥ ૫૫॥
રામ તજે બલ બુિધ બપુલાઈ। તબ ભ્રાતિહ પૂઁછેઉ નય નાગર॥
તાસુ બચન સિુન સાગર પાહી।ં માગત પંથ કૃપા મન માહી ં॥
સનુત બચન બહસા દસસીસા। અ સ મ ત સહાય કૃત ક સા॥
સહજ ભી કર બચન દૃઢ◌़◌ાઈ। સાગર સન ઠાની મચલાઈ॥
મૂઢ◌़ ષા કા કર સ બડ◌़◌ાઈ। િરપુ બલ બુ દ્ધ થાહ મ પાઈ॥
સ ચવ સભીત બભીષન ક। બજય બભૂ ત કહાઁ જગ તાક॥
સિુન ખલ બચન દૂત િરસ બાઢ◌़◌ી। સમય બચાિર પિત્રકા કાઢ◌़◌ી॥
રામાનજુ દ હી યહ પાતી। નાથ બચાઇ જુડ◌़◌ાવહુ છાતી॥
બહ સ બામ કર લી હી રાવન। સ ચવ બાે લ સઠ લાગ બચાવન॥
દાે. -બાત હ મનિહ િરઝાઇ સઠ જિન ઘાલ સ કુલ ખીસ।

રામ બરાેધ ન ઉબર સ સરન બ નુ અજ ઈસ॥ ૫૬(ક)॥
ક ત જ માન અનજુ ઇવ પ્રભુ પદ પંકજ ગં।
હાેિહ િક રામ સરાનલ ખલ કુલ સિહત પતંગ॥ ૫૬(ખ)॥

સનુત સભય મન મખુ મુસકુાઈ। કહત દસાનન સબિહ સનુાઈ॥
ભૂ મ પરા કર ગહત અકાસા। લઘુ તાપસ કર બાગ બલાસા॥
કહ સકુ નાથ સત્ય સબ બાની। સમુઝહુ છાડ◌़િ◌ પ્રકૃ ત અ ભમાની॥
સનુહુ બચન મમ પિરહિર ક્રાેધા। નાથ રામ સન તજહુ બરાેધા॥
અ ત કાેમલ રઘુબીર સભુાઊ। જદ્યિપ અ ખલ લાેક કર રાઊ॥
મલત કૃપા તુ હ પર પ્રભુ કિરહી। ઉર અપરાધ ન અેકઉ ધિરહી॥
જનકસતુા રઘનુાથિહ દ જે। અેતના કહા માેર પ્રભુ ક જે।
જબ તેિહ કહા દેન બૈદેહી। ચરન પ્રહાર ક હ સઠ તેહી॥
નાઇ ચરન સ ચલા સાે તહાઁ। કૃપા સધુ રઘનુાયક જહાઁ॥
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કિર પ્રનામુ િનજ કથા સનુાઈ। રામ કૃપાઁ આપિન ગ ત પાઈ॥
િર ષ અગ ત ક ં સાપ ભવાની। રાછસ ભયઉ રહા મુિન ગ્યાની॥
બંિદ રામ પદ બારિહ બારા। મુિન િનજઆશ્રમ કહઁુ પગુ ધારા॥
દાે. બનય ન માનત જલિધ જડ◌़ ગઅે તીન િદન બી ત।

બાેલે રામ સકાપે તબ ભય બનુ હાેઇ ન પ્રી ત॥ ૫૭॥
લ છમન બાન સરાસનઆન।ૂ સાષેા બાિરિધ બ સખ કૃસાનૂ॥
સઠ સન બનય કુિટલ સન પ્રીતી। સહજ કૃપન સન સુદંર નીતી॥
મમતા રત સન ગ્યાન કહાની। અ ત લાેભી સન બર ત બખાની॥
ક્રાેિધિહ સમ કા મિહ હિર કથા। ઊસર બીજ બઅ ફલ જથા॥
અસ કિહ રઘપુ ત ચાપ ચઢ◌़◌ાવા। યહ મત લ છમન કે મન ભાવા॥
સઘંાનેઉ પ્રભુ બ સખ કરાલા। ઉઠ ઉદિધ ઉર અંતર વાલા॥
મકર ઉરગ ઝષ ગન અકુલાને। જરત જંતુ જલિનિધ જબ ને॥
કનક થાર ભિર મિન ગન નાના। બપ્ર પઆયઉ ત જ માના॥
દાે. કાટેિહ પઇ કદર ફરઇ કાેિટ જતન કાેઉ સીચં।

બનય ન માન ખગેસ સનુુ ડાટેિહ પઇ નવ નીચ॥ ૫૮॥
સભય સધુ ગિહ પદ પ્રભુ કેરે। છમહુ નાથ સબ અવગનુ મેરે॥
ગગન સમીર અનલ જલ ધરની। ઇ હ કઇ નાથ સહજ જડ◌़ કરની॥
તવ પ્રેિરત માયાઁ ઉપ અ।ે ષ્ટ હેતુ સબ ગં્રથિન ગાઅે॥
પ્રભુ આયસુ જેિહ કહઁ જસ અહઈ। સાે તેિહ ભાઁ ત રહે સખુ લહઈ॥
પ્રભુ ભલ ક હી માેિહ સખ દ હી। મર દા પુિન તુ હર ક હી॥
ઢાેલ ગવાઁર સદૂ્ર પસુ નાર । સકલ તાડ◌़ના કે અિધકાર ॥
પ્રભુ પ્રતાપ મ બ સખુાઈ। ઉતિરિહ કટકુ ન માેિર બડ◌़◌ાઈ॥
પ્રભુ અગ્યા અપેલ શ્રુ ત ગાઈ। કરા સાે બે ગ ૈ તુ હિહ સાેહાઈ॥
દાે. સનુત બનીત બચન અ ત કહ કૃપાલ મુસકુાઇ।

જેિહ બિધ ઉતરૈ કિપ કટકુ તાત સાે કહહુ ઉપાઇ॥ ૫૯॥
નાથ નીલ નલ કિપ દ્વાૈ ભાઈ। લિરકાઈ િર ષ આ સષ પાઈ॥
ત હ કે પરસ િકઅ ગિર ભારે। તિરહિહ જલિધ પ્રતાપ તુ હારે॥
મ પુિન ઉર ધિર પ્રભુતાઈ। કિરહઉઁ બલ અનુમાન સહાઈ॥
અેિહ બિધ નાથ પયાેિધ બઁધાઇઅ। જેિહ યહ સજુસુ લાેક તહઁુ ગાઇઅ॥
અેિહ સર મમ ઉત્તર તટ બાસી। હતહુ નાથ ખલ નર અઘ રાસી॥
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સિુન કૃપાલ સાગર મન પીરા। તુરતિહ હર રામ રનધીરા॥
દે ખ રામ બલ પાૈ ષ ભાર । હર ષ પયાેિનિધ ભયઉ સખુાર ॥
સકલ ચિરત કિહ પ્રભુિહ સનુાવા। ચરન બંિદ પાથાેિધ સધાવા॥
છં. િનજ ભવન ગવનેઉ સધુ શ્રીરઘપુ તિહ યહ મત ભાયઊ।

યહ ચિરત ક લ મલહર જથામ ત દાસ તુલસી ગાયઊ॥
સખુ ભવન સસંય સમન દવન બષાદ રઘપુ ત ગનુ ગના॥
ત જ સકલઆસ ભરાેસ ગાવિહ સનુિહ સતંત સઠ મના॥

દાે. સકલ સમંુગલ દાયક રઘનુાયક ગનુ ગાન।
સાદર સનુિહ તે તરિહ ભવ સધુ બના જલ ન॥ ૬૦॥

માસપારાયણ, ચાૈબીસવાઁ િવશ્રામ
ઽઽઽઽઽઽઽ

ઇ ત શ્રીમદ્રામચિરતમાનસે સકલક લકલષુિવ વંસને
પ ચમઃ સાપેાનઃ સમાપ્તઃ ।
(સુ દરકા ડ સમાપ્ત)

Shri Ram Charit Manas
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