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॥ શ્રીહનૂમન્નવરત્નપદ્યમાલા॥

॥ શ્રીહનૂમન્નવરત્નપદ્યમાલા॥
શ્રતજનપિરપાલં રામકાયાર્નુકૂલં
તશભુગુણ લં યાતુત વા તમૂલમ્ ।
મતમખુસકુપાેલં પીતપાટ રચેલં

પ તન તનુ તલાેલં નાૈ મ વાતેશબાલમ્॥ ૧॥
િદનકરસતુ મતં્ર પ ચવક્તં્ર િત્રનતંે્ર
શશતુનુકૃત ચતં્ર રામકા યપાત્રમ્ ।
અશિનસદશૃગાતં્ર સવર્કાયષુ જૈત્રં
ભવજલિધવિહત્રં તાૈ મ વાયાેઃ સપુતુ્રમ્॥ ૨॥
મખુિવ જતશશાઙં્ક ચેતસા પ્રાપ્તલઙં્ક
ગતિન શચરશઙં્ક ક્ષા લતાત્મીયપઙ્કમ્ ।
નગકુસમુિવટઙં્ક ત્યક્તશાપાખ્ય ઙ્ગં
િરપુહૃદયલટઙં્ક નાૈ મ રામ વ ઙ્કમ્॥ ૩॥
દશરથસતુદૂતં સાૈરસાસ્યાેદ્ગગીતં
હતશ શિરપુસતંૂ તાક્ષ્યર્વેગા તપાતમ્ ।
મતસગરજખાતં મા ગતાશષેકેતં
નયનપથગસીતં ભાવયે વાત તમ્॥ ૪॥
િનગિદતસુ ખરામં સાિ વતૈ વાકુવામં
કૃતિવિપનિવરામં સવર્રક્ષાેઽ તભીમમ્ ।
િરપુકુલક લકામં રાવણાખ્યા જસાેમં
મતિરપુબલસીમં ચ તયે તં િનકામમ્॥ ૫॥
િનહતિન ખલશરૂઃ પુચ્છવિહ્નપ્રચારઃ
દુ્રતગતપરતીરઃ ક તતાશષેસારઃ ।
સમ સતમધુધારાે તપ પાવતારાે
નતરઘુકુલવીરઃ પાતુ વાયાેઃ કુમારઃ॥ ૬॥
કૃતરઘપુ તતાષેઃ પ્રાપ્તસીતાઙ્ગભષૂઃ
ક થતચિરતશષેઃ પ્રાેક્તસીતાેક્તભાષઃ ।
મ લતસ ખહનષૂઃ સતેુ તા ભલાષઃ
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॥ શ્રીહનૂમન્નવરત્નપદ્યમાલા॥

કૃતિનજપિરપાષેઃ પાતુ ક નાશવષેઃ॥ ૭॥
ક્ષિપતબ લિવપક્ષાે મુ ષ્ટપાતાતર્રક્ષઃ
રિવજનપિરમાેક્ષાે લ મણાેદ્ધારદક્ષઃ ।
હૃત તપરપક્ષાે તસીતાપરાેક્ષાે
િવર મતરણદ ક્ષઃ પાતુ માં િપઙ્ગલાક્ષઃ॥ ૮॥
સુ ખતસહૃુદનીકઃ પુ પયાનપ્રતીકઃ
શ મતભરતશાેકાે દષૃ્ટરામા ભષેકઃ ।
તપ તસુ ખસકેાે રામભક્તપ્રવેકઃ

પવનસકૃુતપાકઃ પાતુ માં વાયુતાેકઃ॥ ૯॥
અષ્ટાશ્રીકૃતનવરત્નપદ્મમાલાં
ભ યા શ્રીહનુમદુરઃસ્થલે િનબદ્ધામ્ ।
સઙ્ગ્ હ્ય પ્રયતમના જપેત્ સદા યઃ
સાેઽભીષં્ટ હિરવરતાે લભેત શીઘ્રમ્॥ ૧૦॥
ઇ ત શ્રીહનૂમન્નવરત્નપદ્યમાલા સમાપ્તા ।
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