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નમાેઽ તુ તે હનૂમતે દયાવતે મનાેગતે
સવુણર્પવર્તાકૃતે નભ વતઃ સતુાય તે ।

ન ચા જનેય તે સમાે જગ ત્રયે મહામતે
પરાક્રમે વચઃકમે સમ ત સ દ્ધસઙ્ક્રમે ॥ ૧॥

રિવ ગ્ર સ પતન્ ફલેચ્છયા શશભુર્વાન્
રવેગ્ ર્હીતવાનહાે સમ તવેદશા કમ્ ।

ભવન્મનાેજ્ઞભાષણં બભવૂ કણર્ભષૂણં
રઘૂત્તમસ્ય માનસા બુજસ્ય પૂણર્તાષેણમ્ ॥ ૨॥

ધરાત્મ પ ત ભવાન્ િવભાવયન્ જગ પ ત
જગામ રામદાસતાં સમ તલાેકિવશ્રુતામ્ ।

િવલઙ્ઘ્ય વાિરિધ જવાત્ િવલાેક્ય દ ન નક ં
દશાનનસ્ય માનસં દદાહ લઙ્કયા સમમ્ ॥ ૩॥

િવલાેક્ય માતરં કૃશાં દશાનનસ્ય તદ્વને
ભવાનભાષત પ્રયં મનાેહરં ચ સસૃં્કતમ્ ।

સમ તદુષ્ટરક્ષસાં િવનાશકાલસચૂનં
ચકાર રાવણાગ્રતઃ નયને વા ભયને વા ॥ ૪॥

મહાબલાે મહાચલં સમુહ્ય ચાષૈિધપ્રભં
ભવાન્ રરક્ષ લ મણં ભયાવહે મહાવહે ।

મહાપેકાિરણં તદા ભવ તમાત્મબા ધવં
સમ તલાેકબા ધવાેઽ યમ યત વયં િવભુઃ ॥ ૫॥

ભવાંશ્ચ યત્ર યત્ર તત્ શ ◌ૃણાે ત રામક તર્નં
કરાે ત તત્ર તત્ર ભાેઃ સભા પમ તકા જ લમ્ ।

પ્રદેિહ મેઽ જનાસતુ વદ યભ ક્તવૈભવં
િવદેિહ મે િનર જનં ચ રામદાસદાસતામ્ ॥ ૬॥
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અગ યપુ યવાન્ ભવાન્ અન યધ ય વનઃ
િવમુચ્ય માૈ ક્તકસ્રજં દદાૈ ધરાત્મ મુદા ।

ભવ તમા લ લઙ્ગ યદ્ રઘૂત્તમઃ વયં વદન્
ઇદં િહ મે હનૂમતઃ પ્રદેયસવર્ મત્યહાે ॥ ૭॥

િવદેહરાજન દનીમનાેહરે વરે પરે
િવદેહમુ ક્તદાયકે િવધેિહ મે મનાે હરે ।

ક્ષણં ક્ષણં િનર ક્ષણં ભવેદ્ યથા મિય પ્રભાેઃ
તથા િનવેદય વ મદ્દશાં દશાનના તકે ॥ ૮॥

ઇદં ચ પ ચચામરં ગ્ હાણ દાસક પતં
સમીરણાત્મસ ભવ પ્રમાેદમાનચેતસા ।

િરપનૂ્ ષડા તરાન્ િવનાશયાશુ દુદર્માન્
પનુભર્વાખ્યકદર્માત્ િવમુચ્ય પાિહ પાિહ મામ્ ॥ ૯॥

ઇ ત શ્રીહનૂમત્ પ ચચામર તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
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