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સુુંદરકાુંડ ગજુરાતીમાું ભાિાનિુાદ 

કેદારવસિંહજી મે. જાડેજા, ગાુંધીધામ [કચ્છ] 
 

 

શ્રીગણેશાય નમ: 
                              

બે બોલ:- 
આજ કાલ સુુંદરકાુંડ ના પઠન નો મહહમા ખબુ િધ્યો છે, રામ કે ઈશ્વર ના કોઈ પણ રૂપ માું ગણુ 
ગાન કોઈ પણ પ્રકારે ગિાય તે તો અહોભાગ્ય કહિેાય, પણ એક પ્રસુંગે અનાયાસ મારાથી એક 
સત્સુંગી ને એક ચોપાઈ નો અથથ પછુાઈ ગયો કે જેની મને સમજ ન પડી હતી, અને મારા આશ્ચયથ 
િચ્ચે એમને પણ અમકુ ચોપાઈ ના અથથ ની પણૂથ સમજ ન હોનાનુું મકુ્ત મને જણાિતાું મને 
અનહદ નિાઇ લાગી.  ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે જો આિી વ્યક્ક્ત ને અમકુ ચોપાઈ ના અથથ ની 
પરુી સમજ ન હોય તો સામાન્ય જન સુુંદરકાુંડ પરેૂપરૂો કેમ સમજી શકે? અને સમજાય નહીં તો 
ભાિ ક્ાુંવથ જાગે? અને ભાિ ન જાગે તો ફળ શ?ુ ફક્ત પોપહિયા જ્ઞાન થી પરૂો ફાયદો ન મળે.  
તેથી મેં વિચાર્ુું કે એક એવુું ભાષાુંતર કરુું  કે જે સહજ હોય, ગજુરાતીઓ માિે ગજુરાતીમાું હોય, 
અને બને ત્યાું સધુી િધારે માું િધારે ચોપાઈઓ નો મારી બદુ્ધિ પ્રમાણે અનિુાદ નો પ્રયત્ન કરિા 
છતાું સુંપણૂથ સુુંદરકાુંડ નુું તાત્પયથ જળિાઇ રહ ેઅને સાથે સથે સમય પણ ઓછો લાગે, જેથી િધારે 
માું િધારે લોકો ભાગ દોડ િાળી જજિંદગી માું પણ એનો િધારે માું િધારે લાભ લઇ શકે.  હા, કોઈ 
કોઈ જગ્યાએ પ્રાસ મેળિિા માિે થોડી શબ્દોની હરેફેર કરીછે, અને ક્ાુંક ક્ાુંક પનુરુક્ક્ત દોષ પણ 
હશેજ, તે બદલ ક્ષમા માુંગછુું, 
 
હુું કોઈ કવિ કે વિદ્વાન નથી, જોડણી ની પરૂતી જાણ નથી,  અને જ્યારે "રામ ચહરત માનસ" જેિા 
મહા ગ્રુંથ ના રચવયતા સુંત વશરોમણણ તલુસીદાસજી મહારાજ-કે જેને ખદુ હનમુાનજી સામે બેસીને 
લખાિતા હોય- છતાું તેઓ કહતેા હોય કે "કવિ હુું ન મેં ના ચતરુ કહાવુું, મવત અનરુૂપ હહર ગણુ 
ગાઉં" તો મારી શુું વિસાત? પણ જેમ હુું નથી સમજી શકતો તેમ બીજા પણ ઘણા લોકો હશે જે આ 



 

 

મહા ગ્રન્થ ના મમો પરેૂ પરૂા સમજી સકતા નહીં હોય, એ વિચારે મારાથી બનતી કોવશશે બને 
તેિલા સરળ શબ્દોમાું સુુંદરકાુંડ નુું રૂપાુંતર મારી બદુ્ધિ પ્રમાણે કરિાની ઇચ્છા થઈ. 
 
આ પ્રયત્નમાું મારા કોઈ કૌસલ કે વિદ્વતાના દેખાડાનો પ્રયાસ નથી, પણ એક સામાન્ય માણસ 
સધુી આ મહાન ગ્રન્થ ની સમજ પહોંચે એજ હતે ુછે. આ પ્રયાસમાું મારી કોઈ ભલુ હોય તો તે ફક્ત 
મારીજ ભલુ સમજી ને મને માફ કરિા ની આશા રાખુુંછું. 
 

હકષ્કિંધાકાુંડ- 
સાગર હકનારે પહોંચીને સિે િાનરો િાતો કરતા હતા કે સીતા માતાની ખબર મેળિિા હિે શુું 
કરવુું? જિાર્ ુકેિો ભાગ્યશાળી કે જેણે રામ માિે દેહ નો ત્યાગ કયો,  ત્યાું ગફુામાું રહતેો સુંપાવત 
નામનો ગીધ ગરુડ પોતાના ભાઇ જિાર્ ુનુું નામ સાુંભળી ને બહાર આવ્યો અને વિગત જાણી 
કહિેા લાગ્યો કે હિે તો હુું ઘરડો થયો પણ મને સામે પાર વિકિૂ નમના પિથત પર લુંકા નગરી છે 

ત્યાું અશોક િાહિકામાું સીતા માતા ણબરાજે છે તે દેખાય છે. બધા યોિાઓ પોત પોતાના બળા-બળ 
ની િાત કરિા લાગ્યા, ત્યારે જામિુંત હનમુાનજી ને શ્રાપ િશ ભલેુલા તેમના બળ ને યાદ કરેછે, 

તમે બળિાન છો, અને તમારોતો અિતારજ રામનુું કાયથ કરિા માિે થયોછે. {કાવતિકી િદ ચૌદશ ને 
શનીિારે જન્મ} આવુું સાુંભળી ને હનમુાનજીએ પહાડ જેિો વિશાળ દેહ ધારણ કયો અને વસિંહ જેિી 
ગર્જના કરી.............હિે આગળ.. 
 

સુુંદર કાુંડ 
 

જામિુંત ના િચનો વિચારી, હનમુુંત આનુંહદત ભારી, ચડી મેનાક 

વિરાિ રૂપ ધરીને, રામ સ્િરૂપ મન મુંહદર ભરીને.. 
જેમ અમોઘ રઘપુવત કર બાણો, એજ સમાન હનમુુંત ગવત જાણો,       
દેખી દેિો પરીક્ષા કરિા, સરુસા આિી ઉદર  હન ુ ભરિા.. 
ખોલે જોજન મખુ સવપિણી માતા, મહાિીર અવત સકૂ્ષ્મ બની જાતા.      

કરી પ્રિેશ મખુ સન્મખુ આિે, માુંગે વિદા કવપ શીશ નમાિે.. 
દેખી બલ બદુ્ધિ આનુંદ વ્યાપે, હરખ સમેત શભુ આવશષ આપે.      

ધન્ય ધન્ય કવપ કાયથ વસિ કરજો, જનક સતુા ના  સુંકિ હરજો.. 
મધ્ય સાગર એક રાક્ષસી રહતેી, નભચર છાુંય પકડી મખુ ગ્રહતી.   



 

 

એજ પ્રકાર હનમુુંત સુંગ કરતાું, મારી મષુ્િકા વિલુંબ ન ધરતાું.. 
સાગર પાર કરી કવપ દેખા,  સુુંદર કુંચન કોિ  બહુ પેખા.       

િન ઉપિન બહુ બાગ ફૂલ િાડી, િાિ કિૂા સરોિર સૌ અગાડી.. 
ઘર ચૌિા િળી મહલેો મજાના, ભિન મનોહર સુુંદર ત્યાુંના.                 

નર નાગ સરુ ગુંધિથ બાળા, મોહ ેમવુન મન રૂપ રસાળા.. 
અસ્ત્ર શસ્ત્ર સુંગ સૈન્ય સૌ સરુા, અશ્વ કુુંજર બલિાન બહુ પરૂા. 
દે પહરેા બહુ અસરુ અનેરાું, કનક કોિ રણક્ષત ઘણેરાું.. 
અવત લઘ ુરૂપ હનમુાન વિચારે, કરુું  પ્રિેશ અંધકાર હો જ્યારે.     

નામ લુંહકની વનશાચર નારી, લુંકા નગર પર નજર બહુ ભારી.. 
દેખી હનમુુંત િાત ઉચ્ચારી, ચોર સમાજ િાની મજુ પ્યારી.         

મષુ્િકા એક હનમુુંત દે મારી, મખુ રુવધર ભર મનમાું વિચારી.. 
િર બ્રહ્મા મને યાદ હિે આિે, કોઈ કવપ વ્યાકુળ જે હદ’ કરાિે.      

હ ેકવપરાજ હિે મમથ હુું જાણુું, આવ્ર્ુું વનશાચર અંત નુું િાણુું.. 
રામ ભક્ત ના દશથન પામી, હ ેહનમુાન નમામી નમામી.             

અવત લઘ ુરૂપ લઇ હનમુુંતા, નગર ગયા ધરી મન ભગિુંતા.. 
મુંહદર મુંહદર શોધે સીય માતા, જોયા ત્યાું યોિા મદમાતા.        

મહલે દસાસન ણભન્ન દેખાતો, િૈભિ સઘળો િરણી ન જાતો.. 
ભિન એક અવત અલગ દરસાતો,  હહર મુંહદર સુુંદર િરતાતો.    

રામ નામ અંહકત ત્યાું શોભે, દેખી હનમુુંત મન અવત લોભે.. 
લુંકા નગર વનશાચર િાસો,  કેમ કરી કરે સજ્જન ત્યાું િાસો.               

એજ સમય વિણભષણ જાગ્યા, રામ રામ સમરિા લાગ્યા.. 
પહોંચ્યા પિનસતુ વિપ્ર િેશ ધારી, દેખી વિણભષણ અચરજ ભારી.    

શુું તમે હહરના દાસ છો કોઈ,  મજુ હ્રદય પ્રીતી અવત હોઈ.. 
કે પછી આપ જ રામ અનરુાગી, આવ્યા મને કરિા બડભાગી.               

કહી કથા કવપ સૌ સાચે, બની પલુહકત વિણભષણ નાચે.. 
હ ેહનમુુંત કહુું વિપદા અમારી, રહ ેમખુમાું જેમ જીભ ણબચારી.             

તામસ દેહ કરી શકુું ન સેિા, સાથી મળે પદ પુંકજ મેિા.. 
તિ દશથન થી આસ અમારી, હહર દશથન હિે હોય ખરારી.      

કહી કથની પછી જાનકી માતા, ગયે િાહિકા કવપ હહર ગણુ ગાતા.. 



 

 

દેખી દુબથળ દીન જનક દુલારી, પિનસતુ મન  દુ:ખ અવત ભારી.   

એજ સમય લુંકેશ ત્યાું આવ્યા, સુંગે નારી સજી ધજેલી લાવ્યા.. 
સામ દામ દુંડ ભેદ બતાવ્યા, જનક સતુાને બહુ સમજાવ્યા.               

સાુંભળ હ ેદશમખુ અણભમાની, ખબર નથી રઘનુાથ ભજુાની.. 
સયૂથ સમાન રઘ ુનુંદન કાુંતી, આણગયા તચુ્છ શુું રાખે ભ્ાુંવત. 
હ ેસીતા સમજ મજુ િાણી, બોલ્યા રાિણ ખડગ કર તાણી.. 
મુંદોદરી દશાનન સમજાિે, નીવત રીવત થી શાુંત કરાિે.          

માસ હદિસ મહતેલ દઈ રાિણ, ગયા મહલે કરી ક્રૂર રૂપ ધારણ.. 
વિજિા એક વનશાચર દાસી, રામ ચરણ કમલ વપ્રય પ્યાસી.             

કહ ેસપને એક િાનર ભાળ્યો, મારી સૈન્ય લુંકા ગઢ બાળ્યો.. 
નગ્ન શરીર મુુંડન દસ શીશે, ખર સિાર ભજુા નિ દીસે. 
વિભીષણ ને લુંકેશ મેં દીઠો, રામ પ્રતાપ ભાસે બહુ મીઠો.. 
સણુી સપનુું ડરીને સૌ વનવશચરી, માુંગે ક્ષમા સીતા પદ ફરી ફરી.   

વિધ વિધ િચન વિજિા સમજાિે, તોય સીતા શાતા નહીં પાિે.. 
એજ સમય કવપ મહુિકા ફેંકી, અચરજ અનહદ જાનકી દેખી.           

શુું કોઈ માયા િશ આ દેખાણી, કે કરી કપિ છલ કોઈ આણી.. 
એજ સમય કવપ કથા શભુ ગાિે, રામચુંિના ગણુ સુંભળાિે.             

કહ ેસીતા સણુી કથા રઘરુાયા, પ્રગિો ભ્ાતા તમે કેમ છપાયા.. 
નત મસ્તક કવપ સન્મખુ આિે, કરુણાવનવધ કહી સુંશય વમિાિે.   

જાણી રામ દૂત હરખ અવત ભારે, બડૂત વસિંધ ુમધ્ય નાિ જેમ તારે.. 
કહો ભાઇ િાતો સૌ વિગતે, કેમ પ્રકાર રઘિુીર હદન િીતે. 
કેમ રહ ેલક્ષ્મણજી ભ્ાતા, તરસી રહી નીરખિા તાતા.. 
કહુું માતા શ્રી રામ દુ:ખ ભારી, હહર હ્રદય સદા મરુત તમારી.    

કહ્યો સુંદેશ સાુંભળો ધીર ધારી, વિપરીત િાત ન મનમાું વિચારી.. 
"હ ેસીતે કહુું કથની આ મારી, રહ ેસદા મન પાુંસ તમારી. 
તપે ચુંિ િાદળ અકળાિે, િષાથ તાતા તેલ િરસાિે.. 
સાુંતી દેનાર સૌ દુ:ખ િરતાિે, િાર્ ુવિરહ માું આગ લગાિે. 
કહી શકુું વ્યથા જઈ હુું કોને, સમજી શકે જે મજુ દદો ને.. 
કહ ેકવપ ધીરજ ધરો તમે માતા, સમરણ કરો સેિક સખુ દાતા.        



 

 

રામ બાણ હિે વિલુંબ ન કરશે, કીિક સમાન વનશાચર મરશે.. 
હ ેકવપ એક સુંદેહ મન આિે, તમ સમ સૈન્ય શુું લુંકેશ હરાિે.             

સણુી હનમુાન વિશાળ રૂપ કીધુું, દઈ સુંતોષ સહજ કરી લીધુું.. 
જો પ્રતાપ રઘનુાથ ની હો તો, સપથ ગળી શકે ગરુડ સમેતો. 
જાણી પ્રતીવત મન આનુંદ સુંગે, દે િરદાન શભુ માત ઉમુંગે.. 
અજર અમર ગણુ સાગર બનશો, સદા હહર ચરણ કૃપા સખુ ધરશો.   

િચન સણુી કવપ અવત હરખાતા, કૃત કૃત્ય થયો આજ હુું માતા.. 
વિનય સમેત અનમુતી કવપ માુંગી, દેખી મધરુ ફળ ભખૂ બહુ લાગી.        

અવત બળિાન કરે રખિાળી, દુંડશે તમને પ્રિેશતાું ભાળી.. 
જો હહર કૃપા સેિક ને રહતેો,  મહા બળિાન હરપ ુથી ના ડરતો.         

ભાળી ભરોંસો સુંમવત આપી, ખાધાું મધરુ ફળ ડાળીઓ કાપી.. 
મળૂ સહહત ઘણાું તરુિર તોડ્ાું, કરી ઘમસાણ િન રક્ષક રોળ્યાું.     

બની ભયભીત વનશાચર ભાગ્યા, જઈ લુંકેશ કરગરિા લાગ્યા.. 
નાથ કવપ મહાકાય એક આવ્યો, કરી ઉત્પાત મહા િાસ ફેલાવ્યો.   

એક એક કરી યોિા ઘણેરાું, થયા પરાસ્ત બાહુ બણળયા અનેરાું.. 
રાિણ સતુ અક્ષય ને મારી, ભય ફેલાવ્યો સૈન્ય માું ભારી. 
તો લુંકેશ મેઘનાદ બોલાિે, કહ ેકવપ બુંદીિાન બનાિે.. 
ઇન્િજીત કરે વિધ વિધ માયા, કેમે કરી હનમુુંત ના ફસાયા. 
કોઈ કારી નહીં ફાિે જ્યારે, સતુ લુંકેશ બ્રહ્માસ્ત્ર ચલાિે.. 
પરખી પિનસતુ બ્રહ્મ બાણ જ્યારે, રાખવુું માન બ્રહ્માસ્ત્રનુું મારે. 
કરી િુંદન હનમુુંત પિકાયા, નાગપાશ િશ બની બુંધાયા.. 
નામ રામ ભિ બુંધન કાપે, રામ દૂત ના કોઈ બાુંધી આપે.                

સમાચાર વ્યાપ્યા લુંકા માું, દોડ્ા જોિા સૌ કવપ બુંધન માું.. 
ભાળી પ્રભતુા લુંકેશ સભાની, હનમુુંત અચરજ બહુ ગજા ની.          

હાથ જોડી હદક્પાલ ત્યાું દેખી,  એ સ્િાવમતા ન જાય ઉિેખી.. 
જોઇ વનડરતા હનમુુંત કેરી, થઈ ચહકત દશ શીશ  કચેરી. 
હ ેિાનર ત ુું આવ્યો ક્ાુંથી, દાસ ત ુું કોનો છે કોનો સાથી.. 
કોના ભરોંસે બાગ ઉજાડ્ો, કે મજુ પ્રતાપ કોઇ ખબર ન પાડ્ો.   

ક્ા કારણ મારા વનશાચર મારે, કે પછી મોત નો ડર નહીં તારે.. 



 

 

હ ેરાિણ બ્રહ્માુંડ રચનારા, પાલન પોષણ ન્િ કરનારા. 
ખર દૂષણ િાલી હણ નારા, વશિ ધનુ્ ય નો ભુંગ કર નારા.. 
જે પ્રતાપ તમે જગ જીતી આવ્યા, અબળા નાર છલથી હહર લાવ્યા.      

તેજ રામનો દૂત હુું નાનો, આપુું વશખામણ િાત મારી માનો.. 
ક્ષધુા િશ મધરુ ફળ ખાધાું, માયાથ વનશાચર કરતાું જે બાધા. 
હ ેરાિણ મહા બલિુંતા, ભજી લો રામ કૃપાલ ુભગિુંતા.. 
તજી અણભમાન પરત કરો માતા, વનવશ્ચિંત માફ કરી દે તાતા.           

રામ વિના ની કોઈ પ્રભતુાઈ, ચાલી જાય એતો પાઇ દર પાઇ.. 
જો ઝરણા નહીં હોય મખુ માુંહી, જતાું િષાથ ૠત ુસરીતા સકુાઇ.       

કોઈ જન હોય જો રામ વિમખુી,  કરે સહાય ના કોઈ ઈશ દેખી.. 
કોઈ ઉપદેશ રાિણ નહીં લીધો, કવપ િધ કરિા હુકમ કરી દીધો.     

મુંિી ગણ સહ વિભીષણ આવ્યા, નત મસ્તક લુંકેશ સમજાવ્યા.. 
મારિો દૂત કોઈ નીવત ન ગણાઇ, આપો સજા અિર કોઈ ભાઇ.            

કહ ેરાિણ તેને પ ૂુંછ બહુ પ્યારી, લાય લગાડી દુંડ દો ભારી.. 
પ ૂુંછ વિણ િાનર ત્યાું જાશે, આપ વિતી સૌ કથની ગાશે. 
 બાુંધો િસ્ત્ર તેલ મહીં નાખી, આગ લગાિો બાળો પ ૂુંછ આખી.. 
જાણુું પ્રતાપ જો રામ અહહિં આિે, કવપ જેને બહુ શે્ર્ઠ બતાિે.          

સણુી િચન કવપ મનમાું વિચારે, નક્કી સરસ્િતી સહાય કરે ભારે.. 
કૌતકુ હનમુુંત પ ૂુંછ િધારી, તેલ બચ્ર્ુું નહીં નગર માું સારી. 
િાજતે ગાજતે નગર ફેરાિી, આગ લગાિી સભા ખુંડ લાિી.. 
લઇ લઘ ુરૂપ કવપ બુંધન કાપી, થયા વિરાિ ગગન ભર વ્યાપી.                

હહર કૃપા અવત પિન ફુંકાયા, સહજ કદેૂ કવપ અંજવન જાયા.. 
પ ૂુંછ બજરુંગ ની આગ િરસાિે, નગર જનો માું ભય પસરાિે.           

કોઈ પ ૂુંજી કોઈ બાળ બચાિે, કોઈ ભયભીત વનજ જાત છપાિે.. 
મુંદોદરી ભારી ભય પામી, કર જોડી ને મનાિે સ્િામી. 
વિભીષણ સમજાિે રાિણ ને, કોઈ િચન ના ધરતો કાને.. 
કુુંભકણથ નારી ભય વ્યાપે, રામ શપથ દુહાઇ આપે. 
કૃપા કરી મજુ નાથ બચાિો, હ ેમહાિીર દયા દરશાિો.. 
સણુી તરખાિ હનમુાન મચાિે. લુંકાપતી મેઘનાદ પઠાિે. 



 

 

અસ્ત્ર શસ્ત્ર સજી સન્મખૂ આિે, મારી પ ૂુંછ હનમુાન ભગાિે.. 
લુંકાપવત ત્યારે મેઘ બોલાિે, કરી િષાથ બહુ કવપ ને િહાિે. 
પ્રભ ુકૃપા કોઇ કારી નહીં ફાિી, રામ રોષ અવત આગ ફેલાિી.. 
તો લુંકેશ ખદુ કાળ બોલાિે, લઇ પકડી કવપ મખુ પધરાિે. 
વશિ સમેત ઇન્િ કર જોડી, કહ ેનાથ દો કાળને છોડી.. 
કરી મકુ્ત કવપ કદૂિા લાગ્યા, દેખી નગરજન ભય િશ ભાગ્યા.        

છોડી વિભીષણ મહલે મારુત સતુ, લુંકા પ્રજાળી સઘળી રામ દૂત.. 
કવપ કદૂ્યા સાગરની માુંહી, ઠારી જ્િલન હિે શ્રમ જરા નાુંહી. 
ધરી લઘ ુરૂપ જનક સતુા સામે, પહોંચ્યા પિન પિુ શીશ નામે.. 
આપો માત કોઈ ઓળખ એિી,  હતી આપી જેમ રઘપુવત જેિી. 
આપી ચડુામણી સુંદેશા સાથે, હરજો નાથ સુંકિ જે માથે.. 
માસ હદિસ વિલુંબ થઈ જાશે, તો પછી પ્રભજુી વમલન નહીં થાશે.               

આપ ને દેખી મજુ મન અંદર, હતી શીતલતા ધીરજ સદુંતર.. 
હિે કહો છો િાત જિા ની, હદિસ રાત મારે એક થિાની.              

કવપ પ્રનામ દઈ સાતા શીશ નામી, લીધી વિદાય જિા જ્યાું સ્િામી.. 
જાતાું બજરુંગ ઘોર ગર્જના કીધી, વનશાચર નારી ભયભીત કરી દીધી.  

પલક િાર માું લાુંધી સાગર, કવપ પહોંચ્યા જ્યાું હતાું સૌ િાનર.. 
દેખી પિનસતુ અવત આનુંદમાું, હરખે કવપ ગણ અનહદ મનમાું.                  

ભાળી પ્રસન્ન મખુ હનમુુંત જી નુું, લાગે કાયથ કર્ુું રઘિુીર નુું.. 
કરી વમલાપ સેના હરખાણી, ઝુંખતી માછલી ને મળ્ર્ુું જાણે પાણી. 
કેમ પ્રકાર કવપ સાહસ કીધાું, કેમ કરી ને માતા ખોળી લીધાું.. 
કહ ેહનમુાન લુંકા પરુ િાતો, એજ પ્રકાર હહર પુંથ કપાતો.                 

હરખ સમેત પહોંચ્યા મધિુન માું, ખાધા મધરુ ફળ અવત ઉમુંગમાું.. 
કરી રાિ સગુ્રીિ રખિાળે, અંગદ સૈન્ય સૌ બાગ ઉજાડે. 
સણુી સગુ્રીિ અવત હરખાતા, થર્ુું હહર કામ તોજ ફળ ખાતા.. 
પહોંચ્યા ત્યાુંજ સૌ સેના સમાજા, આપ પ્રતાપ કહ ેસૌ સાજા. 
નાથ કાયથ કર્ુું હનમુાને, હોય હહર કૃપા તો ડર શાને.. 
પે્રમ સહહત હનમુુંત સુંગ કવપિર, પહોંચ્યાું જ્યાું ભ્ાતા સુંગ હહરિર. 
સ્નેહ સમેત ભેિ્ાું પ્રભ ુસૌને, કુશલ મુંગલ પછેૂ હર કોઈ ને.. 



 

 

જામિુંત િદે શભુ િાણી, જે પર આપની દયા દરશાણી. 
હોય સદા શભુ કુશલ સદુંતર, જે પર હોય તિ કૃપા વનરુંતર... 
નાથ કાજ હનમુાન ની કરણી, સહસ્ત્ર મખુ જાયે નહીં િણી. 
જે પ્રકાર હનમુુંત કમથ કીધાું, આપ પ્રતાપ ધન્ય કરી દીધાું.. 
હરખ ભેર પ્રભ ુમળે હનમુુંતા,  કહો તાત ત્યાું કેમ ખોળી  સીતા. 
રહ ેકેમ ત્યાું જનક દુલારી, હસે ભોગિિી પડતી લાચારી.. 
નાથ કિચ એક નામ આપનુું, સદા સ્મરણ બસ પ્રભ ુપાદનુું. 
ચડૂામણણ દઈ કહ ેસુંદેશો, જઈ કરુણા વનવધ રામ ને કહશેો.. 
શુું અપરાધ નાથ મને ત્યાગી, હુું મન કમથ િચન  અનરુાગી. 
એક કસરૂ અચકૂ રઘરુાયા, રામ વિયોગ તજી નહીં કાયા.. 
કહ ેહનમુાન વિપવિ પ્રભ ુત્યારે, રામ નામ ભજન નહીં જ્યારે. 
હરઘપુવત હિે વિલુંબ ન કરજો, મારી ખલ દલ મજુ માત દુ:ખ હરજો.. 
નયન નીર પ્રભ ુિાત વિચારી, અનહદ પીડ જનક દુલારી. 
મન કમથ િચન જેના મારા ચરણે, કેમ વિચારૂું દુ:ખ હુું શમણે.. 
હ ેકવપ આપ સમાન ઉપકારી, નહીં કોઈ નજરે આિે મારી. 
 કેમ કરી ૠણ ઉતારૂું તમારુું , ધરે નહીં ધરપત વ્યગ્ર મન મારુું .. 
સાુંભળી શબ્દ પે્રમાળ પ્રભ ુનાું, હરખ ન માય મન હનમુુંત નાું.            

કરી દુંડિત પ્રભ ુચરણ ગ્રહી લીધાું, અનાયાસ હહર કર શીશ દીધાું.. 
કહો હનમુુંત ઝાળી કેમ લુંકા, કેમ પ્રકાર છળ્યા નર બુંકા.               

નાથ પ્રતાપ બસ આપ જ કારણ, બન્ર્ુું સુંભવિત સૌ િળ્ર્ુું મજુ ભારણ.. 
રઘિુીર ત્યાું સગુ્રીિ બોલાિે, સૈન્ય સકળ ને સજ્જ કરાિે. 
કરીએ પ્રયાણ વિલુંબ ન કરતાું, કરે કિક જયકાર હરખતાું.. 
એજ પ્રકાર કીધી તૈયારી, શકુન થયાું શભુ સૌને ભારી. 
શભુ શકુન સીતા ને થાતાું, અપશકુન દશાનન ને દેખાતાું.. 
રાઘિ સૈન્ય અનુંત બળ ભારી, અનેક પ્રકાર આર્ધુ કર ધારી. 
નાના પ્રકાર ગમન કરે સેના, કોઈ ધરતી આકાશ મન તેના.. 
કુંપે ધરા સમિુ તળ થથરે, ધ્રજૂે પહાડ હદગ્ગજ સૌ બહુ ડરે. 
હરખે નાગ ગુંધિથ મવુન હકન્નર, સરુ સમેત મિે દુ:ખ વનરુંતર.. 
શેષ નાગ શીશ ભાર બહુ ભારી, બને મવૂછિત તે િારું િારી. 



 

 

કચ્છપ પીઠ પિકે બહુ માથા, લખે જેમ રઘિુીર શરૂ ગાથા.. 
જે હદન થી બાળી કવપ લુંકા, નગર જનો ને મન અવત શુંકા. 
એક દૂત પ્રજાળે અધથ નગરી, સૈન્ય સમીપ કેમ રહશેુું ઊગરી.. 
મુંદોદરી દશ શીશ મનાિે, નગર જનો નો ઉચાિ બતાિે. 
આદર સહહત સોંપો પર નારી, હૃદય ધરો વિનુંતી આ મારી.. 
હ ેસ્િામી જે રામ સુંગ લડશે, તેને સહાય વશિ બ્રહ્મા ન કરશે. 
રઘપુવત બાણ સાપ દલ ભાસે, સૈન્ય રજનીચર કેમ િકી જાશે.. 
સણુી શબ્દ બોલ્યો અણભમાની, મુંદોદરી કહુું િાત મજાની. 
સહજ સ્િભાિ નારી ડર મન માું, રહ ેરણક્ષત ભલેને મહલે માું.. 
નામ માિથી મહારથી ડરતાું, સરુ અસરુ સૌ આદર કરતાું. 
એ લુંકેશ ઘર પિરાણી, ઊપજે હાસ્ય િાત તજુ જાણી.. 
જો કવપ સૈન્ય લુંકા ગઢ આિે, વનશાચર ગણ ભોજન બહુ ભાિે. 
મુંદોદરી અવત મનમાું વિચારે, વિપરીત આજ વિધાતા મારે.. 
થઈ લુંકેશ વસિંહાસન આરૂઢ, દરબારી સુંગ કરે ચચાથ ગઢૂ. 
 એજ સમય ખબરી એક આવ્યો, અવત ગુંભીર ખબર એક લાવ્યો.. 
સાગર પાર કરી સૈન્ય છે આવ્ર્ુું, સુંગે અસ્ત્ર શસ્ત્ર બહુ લાવ્ર્ુું. 
કરે મસલત મુંિી ગણ સાથે, સુંકિ પડે ન લુંકા ગઢ માથે.. 
કરે પ્રશુંસા મન ડર ભારી, કરે ખશુામત બહુ દરબારી. 
જીત્યા દેિ વનશાચર આપે, નર િાનર હિે ક્િ શુું આપે.. 
સણચિ ગરુુદેિ ભય િશ બોલે, રાજ ધરમ તન નાશ પથ ખોલે.                     

એજ પ્રકાર લુંકેશ ભિકતો, સત્ય શીખ વિણ નહહિં અિકતો.. 
એ અિસર વિભીષણ આિી, બેઠાું આસન શીશ નમાિી. 
હ ેભ્ાતા કહુું િાત વિચારી, શાખ િકાિો તજી પર નારી.. 
કામ ક્રોધ મદ લોભ તજી ને, રહો સદા રઘનુાથ ભજી ને. 
તાત રામ નહીં કેિળ રાજા, સ્િામી સકળ જગત સમાજા.. 
પરમ બ્રહ્મ પરૂણ છે નીરોગી, સદા સિથદા અનુંત એ યોગી.                  

દીનદયાળુ કૃપાળુ કરુણાકર, મનજુ દેહ ધરી તારે ભિ સાગર.. 
મવુન પલુક્સ્ત આપ્યો સુંદેશો, વિભીષણ જઈ લુંકેશ ને કહશેો. 
યોગ્ય સમય જાણી કહુું ભ્ાતા, રાગ દ્વષે તજી નમો જગ તાતા.. 



 

 

માલ્યિુંત એક સણચિ સજુાના, સણુી િચન  બહુ અવત હરખાણા.        

તાત વિભીષણ િદ્યા શભુ િાણી, માનો િાત મને સત્ય સમજાણી.. 
અવત રાિણ ક્રોધ કરી બોલ્યા, મજુ હરપ ુને તમે ઉચ્ચ કરી તોલ્યા. 
કરો દૂર સભાખુંડ માુંથી, માલ્યિુંત વનજ ગહૃ ગયા ત્યાુંથી.. 
કર જોડી કહ ેવિભીષણ િાણી સમુવત કુમવત સૌ ઉર સમાણી.              

જ્યાું સમુવત ત્યાું સુંપતી સઘળે, જ્યાું કુમવત સૌ વિપવિ માું સબડે.. 
આપ હૃદય કુમવત છે સમાણી, સમજી શકે નહીં એ શભુ િાણી. 
કાલ રાવિ છે વનશાચર માથે, તેથી પ્રીવત છે સીતા ની સાથે.. 
તાત ચરણ પડી ને છે કહવે ુું, અહહત ન હોય આપ રજ જેવુું. 
િેદ પરુાણ કહી સમજાિે, રાિન મન કુંઇ સમજ ન આિે.. 
કહ ેરાિણ અવત અકળાઇ, કરે કેિી િાત કેિો ત ુું ભાઇ. 
કોણ ન જીત્યા મેં આ જગમાું, અવતશય બળ છે મજુ આ ભજુા માું.. 
મજુ પ્રતાપ જીિન ત ુું વિતાિે, તોય હરપ ુને શે્ર્ઠ બતાિે. 
રાિણ મદ માું રહી અવત ભારી, જઈ વિભીષણ લાત દે મારી.. 
પડી લાત પણ સુંત ન રૂઠે, સદા સત્ય િચન િદે ને ત્રઠેૂ. 
કહ ેવિભીષણ સમજ મજુ તાતા, રામ ભજન ભલાઇ છે ભ્ાતા.. 
એમ કહી મુંિી ગણ સાથે, નભ પથ ગયા કોઈ આળ ન માથે.               

જતાું વિભીષણ લુંકા પડી ઝાુંખી, ગર્ુું તેજ બળ હીન પ્રજા આખી.. 
વિભીષણ મન ઉમુંગ અનેરો, ગ્રહુું હહર ચરણ આનુંદ ઘણેરો. 
જે પદ કમલ અહલ્યા ઉિારી, દુંડક િન થર્ુું પાિન કારી.. 
જે ચરણો સીતા મન ધરતાું, કપિી મારીચ પાછળ દડતાું. 
જે સર સરોજ વશિ ઉર જેિાું, કરી દશથન મહા સખુ લેિા.. 
ચરણ પાદુકા ભરત વશર ધારે, એજ ચરણ ને િુંદિા મારે. 
એમ વિચારી પાર વસિંધ ુઆિે, વનરખી કવપ ગણ શુંકા લાિે.. 
સગુ્રીિ જઈ કહ ેરઘરુાયી, આવ્યા મળિા દશાનન ભાઇ. 
વનશાચર લોક કપિ અવત જાણે, ધરી છળ રૂપ સુંકિ કોઈ આણે.. 
ભેદ સમજિા વનશાચર આિે, કરીએ બુંદી મજુ મન એ ભાિે.                    

સખા નીવત તમે સત્ય વિચારી, પણ સગુ્રીિ મારી ગવત ન્યારી.. 
શરણે આવ્યા ને જે ન સ્િીકારે, તે નર નીચ બહુ  મન મારે. 



 

 

શરણાગત સ્િાગત પ્રણ મારુું , ભય ભીવત દુ:ખ દદથ  વનિારુું .. 
વનમથલ મન મજુ અંતર આિે, છલ કપિ મજુને નહીં ભાિે.                    

સણુી પ્રભ ુિચન હનમુુંત હરખાયા, દયાિુંત દયાવનવધ દરશાયા.. 
હોય વનશાચર જે સુંસારે, ક્ષણ અંદર લક્ષ્મણ દે મારે. 
પણ જો કોઈ શરણાગત આિે, આપુું શરણ જતન મજુ પાિે.. 
પ્રભ ુિચન લઇ વશર ધરીને, ગયા હનમુાન જય કાર કરી ને. 
અંગદ સમેત સ્િાગત કીધાું, સાદર પ્રભ ુસમીપ કરી દીધાું.. 
લક્ષ્મણ સુંગે દીઠાું હહરિર ને, કરે િુંદન વિભીષણ નીરખી ને. 
કમલ નયન પ્રભ ુશ્યામ શરીરે, હ્રદય વિશાળ આજાનભજુ ધારે.. 
મખુ મુંડલ અલૌહકક સોહ,ે કામદેિ મુંિ મગુ્ધ બની મોહ.ે 
વસિંહ સમાન કુંધ પ્રભ ુદેખી, નયન નીર વિભીષણ પેખી.. 
હ ેપ્રભ ુરામ હુું રાિણ ભ્ાતા, વનશાચર િુંશ અિગનુ બહુ તાતા. 
યશ અપાર સણુી તિ ચરણે, કાપો ક્િ આવ્યો પ્રભ ુશરણે.. 
િાત સણુી વિભીષણ કેરી, હરખે લીધો ભજુા માું ઘેરી. 
કહી લુંકેશ બેસાડ્ા સુંગે, પછેૂ કુશળ પહરિાર સૌ અંગે.. 
તમે રહો ખલ મુંડલ સાથે, કેમ બચાિો ધમથ જે માથે. 
હુું જાણુું નીવત ધમથ તમારો, લેતા નથી અન્યાય સહારો.. 
નાથ આજ હુું બન્યો બડભાગી, રામ ચરણ દરશ રિ લાગી.              

જ્યાું લગી જીિ હહર ચરણ ન જાતો, સપને પણ એ સખુી ના થાતો.. 
જ્યાું લગી હહરનાું ભજન ન ભાિે, લોભ મોહ અણભમાન મદ આિે.  

જ્યાું લગી પ્રભ ુપ્રકાશ નહીં મનમાું, ત્યાું લગી ઘોર અંધાર જીિનમાું.. 
જે પ્રભ ુરૂપ મવુન સ્િપ્ને ન આિે, અહો ભાગ્ય મને હ્રદયે લગાિે. 
પદ પુંકજ બ્રહ્મા વશિ સેવ્યા, ધન્ય ધન્ય એ ર્ગુલ પદ પેખ્યા.. 
કહ ેરઘનુાથ સાુંભળ સખા કહુું તે, છળ કપિ મદ મોહ તજી જે તે.        

મમ સ્િભાિ જાણે વશિ વશિા, હોય ભલે િોહી સ્િીકારૂું જન એિા.. 
માત વપતા બુંધ ુસતુ દારા, તન ધન વમિ  સમગ્ર પહરિારા. 
સૌનો મોહ એક તાુંતણે બાુંધી, મજુ ચરણે સુંધાર દે સાુંધી.. 
હષથ શોક ઇચ્છા નહીં હદલ માું, સમભાિી જેને ભય નહીં મનમાું. 
લોભી ધન સમ િસે મજુ મનમાું, તે કારણ ધરૂું દેહ અિવન માું.. 



 

 

જે સગણુ પર હહત કારી, નીવત વનયમ વિપ્ર પદ પ્યારી. 
હ ેલુંકેશ આ ગણુ સૌ તમારા, તેથી છો મને અવતશય પ્યારા.. 
સ્પશી પ્રભ ુપદ િારુંિારી, કહ ેવિભીષણ હહર કૃપા તમારી. 
હ ેસચરાચર અંતયાથમી, વશિ મન ભાિન ભક્ક્ત દો સ્િામી... 
અસ્ત ુકહી વસિંધ ુજલ ને મુંગાિે, રાજ વતલક વિભીષણ ને કરાિે. 
મમ દશથન જો કોઈ કરતા, િણ માુંગ્યે અચકૂ ફળ મળતાું.. 
સુંપતી મળી જેને વશિ ને ભજી ને, દસ મસ્તક બણલદાન કરી ને.        

તે સુંપતી આપી વિભીષણ ને, જાણી વપ્રય ભક્ત પોતાનો ગણી ને.. 
સમજી સ્િભાિ કૃપાલ ુપ્રભ ુકેરો, વ્યાપ્યો કવપ ગણ આનુંદ અનેરો.           એ 

સમય પુ્ પ વષૃ્િ થઈ ભારે, પ્રભ ુપછેૂ વિભીષણ ને ત્યારે.. 
હ ેલુંકેશ ઉપાય કહો એિો, કેમ પ્રકાર સમિુ પાર કરિો. 
અનેક પ્રકાર જલચર િસે તેમાું, નીર અગાધ રહ્ુું બહુ જેમાું.. 
હ ેરઘનુાથ તિ અમોઘ બાણે, શોષે કોહિ સમિુ એજ િાણે. 
પણ પ્રભ ુનીવત શાસ્ત્ર પ્રમાણે, પ્રથમ વસિંધ ુિીનિો અિાણે.. 
સખા બતાવ્યો તમે યોગ્ય ઉપાયી,  કરે દેિ જો હિે સહાયી. 
કહ ેલક્ષ્મણ એક બાણ હણી ને, કરો િાર પ્રભ ુક્રોધ કરી ને.. 
વિભીષણ જ્યારે લુંકા ત્યાગી, રાિણ દૂત તે પીઠ પઠાિી. 
ધરી છલ રૂપ કવપ સૈન્ય પ્રિેશ્યા, હહર ગણુ અલૌહકક પેખ્યા.. 
જાણી હરપ ુદૂત બુંદી બનાવ્યા, લઇ સગુ્રીિ ની સન્મખુ લાવ્યા. 
કહ ેકવપરાજ અક્સ્થ ભુંગ કરીને, પરત પઠાિ જઈ રાિણ ને.. 
કહ ેલક્ષ્મણ દયા હદલ લાિી, મખૂથ રાિણ ને સુંદેશ પઠાિી. 
જો સીતા પરત નહીં આપે, વનશ્ચય કાળ ઉભોછે સવમપે.. 
કરી િુંદન રઘપુવત ગણુ ગાતા, જઈ રાિણ કરે હહર ગાથા. 
 કહ ેરાિણ કરો બધી િાતો, કેમ વિભીષણ કેિો ગભરાતો.. 
કેવુું હરપ ુસૈન્ય કેવુું બળ તેનુું, લડિા ચાહ ેજે અમસુંગ એનુું. 
કેમ તપક્સ્િ કહો િાત પરૂી, કે મજુ ડર રાખી કરે દૂરી.. 
કહ ેદૂત આપો અભય અમને, સત્ય િાત બતાિીએ તમને.             

અનજુ આપના આદર પામ્યા, રાજ વતલક કરી રામે નિાજ્યા.. 
છદ્મ રૂપ નહીં છૂપ્ર્ુું અમારુું , કેદ કરી દુ:ખ દીધુું બહુ સારુું . 



 

 

નાક કાન જ્યારે કાપિા લાગ્યા, શપથ રામની દઈ બચી આવ્યા.. 
રામ સૈન્ય ની શુું કહુું પ્રભતુાઈ, કોહિ કોહિ મખુ િરણી ન જાઇ. 
જે કવપએ કયો ક્ષય અક્ષયનો, તે તો સૈન્ય નો િાનર નાનો.. 
નીલ નલ અંગદ ગદ બલ ભારી, દ્ધદ્વવિદ મયુંદ કેહહર ગવત ન્યારી. 
જાુંબિુંત સગુ્રીિ સમાણા, ગણે િણે લોકને તણૃ સમાના.. 
પદ્મ અઢાર સૈન્ય બહુ મોટુું, સાુંભળી િાત ન હોય એ ખોટુું . 
એક ન યોિો એિો ભાળ્યો, જો કોઈ આપથી જાય જે ખાળ્યો.. 
એકજ બાણ સાગર દે સકુાિી, કરે પાર ભરી પહાડ ઉઠાિી.                  એ 

રઘનુાથ જો અનમુતી આપે, દળ કિક સૌ ક્રોધ િશ કાુંપે.. 
રામ તેજ બદુ્ધિ બળ એિા, સહસ્ત્ર સેષ કહી શકે નહીં તેિા.       

નીવત અનરુૂપ વિભીષણ વશખ લઇ ને, માુંગે માગથ સાગર તિ જઈ ને.. 
સણુી સૌ િાત રાિણ હુંસી બોલ્યો, હરપ ુબળ હીન ભેદ તમે ખોલ્યો. 
ભીરૂ વિભીષણની સલાહ જે માને,  તે જશ વિજય કેમ કરી પામે.. 
રાિણ િચન અહુંકાર બહુ ભારી, ક્રોવધત દૂત કહ ેસમય વિચારી.            

રામ અનજુ સુંદેશ છે આપ્યો, માગથ જીિન નો સત્ય બતાવ્યો.. 
જે કોઈ રામ વિમખુ થઈ રહતેાું, હર બ્રહ્મા વિ્ણ ુન સુંઘરતાું. 
તજી મદ મોહ કુળ બચાિો, વિભીષણ જેમ હહર શરણે આિો.. 
કહ ેરાિણ ભય રાખી મન અંદર, લઘ ુતપસી કરે છે આડુંબર.             

રહ ેધરા મન ગગન વિચરતાું, એજ પ્રમાણ તાપસ હદલ કરતાું.. 
કહ ેશકુ માનો િાત અમારી, છોડી રોષ કરો યોગ્ય વિચારી. 
તજી દ્વષે િૈદેહી િળાિો, કુળ સમસ્ત લુંકેશ બચાિો.. 
સણુી િાત લાત દે મારી, કરી િુંદન શકુ લુંકા પહરહારી.                 

જઈ શરણ શ્રી રામ ની લીધી, કરુણા ધામે તેને  વનજ ગવત દીધી.. 
પ્રથમ પ્રભ ુસાગર તિ આિી, પાર ઉતરિા રહ્યા મનાિી.              

િીત્યા હદિસ િણ દાદ ન દેતાું, ઊઠ્ા પ્રભ ુઅવત ક્રોધ કરી લેતાું.. 
સઠ સુંગ વિનય કુહિલ સુંગ પ્રીવત, નહીં સમજે એ છે પ્રતીવત. 
એમ કહી પ્રભ ુચાપ ચડાિે, એ મત લક્ષ્મણ ને બહુ ભાિે.. 
પ્રભ ુક્રોધ જલચર અકળાયા, દેખી સમિુ અવત ગભરાયા. 
વિપ્ર રૂપ ધરી વસિંધ ુશીશ નામી, કહ ેપ્રભજુી નમામી નમામી.. 



 

 

અગન આકાશ પિન જલ પથૂ્િી, જડ સ્િભાિ પ્રભ ુસત્ય સમજિી.            

એ માયા આપે ઊપજાિી, આપ આજ્ઞા પ્રભ ુશીશ ધરી લેિી.. 
આપ ઉપકાર મને વશક્ષા આપી, મજુ મયાથદા યાદ અપાિી. 
ઢોલ ગમાર શિૂ પશ ુનારી, એ સૌ દુંડ તણા અવધકારી.. 
નાથ નલ વનલ કવપ બે ભ્ાતા, સ્પશથ માિ પથ્થર તરી જાતા. 
એ પ્રકાર બનાિો સેત ુએિો, િણે લોક ગણાય કીવતિ તેિો.. 
આપ ચાપ ઊતર હદશ મારો, દુ્િ પાપી વનશાચર ને સુંહારો. 
જોઇ કૃપાલ સાગર મન પીડા, કરી સુંધાન મારે રણધીરા.. 
ભાળી રામ પરુુષાતન વસિંધ,ુ ગયો વનજ ધામ િુંદન હહર કીધુું. 
તલુસીદાસ ચહરિ આ ગાર્ુું, મવત અનસુાર સરળ સમજાવ્ર્ુું.. 
જે કોઈ રામ કથા આ કહશેે, કલી કાલ સૌ પાપ ને હરશે. 
પે્રમ સહહત શ્રિણ જે કરશે, ભક્ક્ત સમેત ભિ સાગર તરશે.. 
 

ઇવત શ્રી રામચહરતમાનસે સકલકણલકલષુવિધ્િુંસને 
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તા.ક. આ મહાન રચના નો અનિુાદ તો મેં કયો, પરુંત ુઆ કાયથ યોગ્ય છે કે નહીં તે માિે કોઈ 
જ્ઞાની જન કે કોઈ સુંત વ્યક્ક્ત ની અનમુતી લેિી એિી મને ઇચ્છા હોઈ ને મેં એક ડૉક્િર ની 
પદિી પામેલા મહા પરુુષ ને મુંજૂરી માિે મોકલી, (તેમની નામ લખિાની અનમુતી મેં લીધી નથી 
તેથી અહહિં નામ લખતો નથી, અને હિે હુું એ મહા માનિ નો સમય બગાડિા માુંગતો નથી.) તે 
વ્યસ્ત વ્યક્ક્ત એ મારા માિે સમય ફાળિી ને મને અનમુતી તો આપી, સાથો સાથ આ રચના નો 
પ્રચાર-પ્રસાર થાય એમ કરિા પણ અનરુોધ કયો છે, હુું કોઈ પણ શબ્દોમાું એ મહા પરુુષ નો 
આભાર માનુું તે પરૂત ુું નહીં હોય. 
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