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॥ જય મા તે॥

॥ જય મા તે॥
મ દાત્મકં મા ત તાતે્રમ્ ।
ૐ નમાે વાયપુતુ્રાય ભીમ પાય ધીમતે ।
નમ તે રામદૂતાય કામ પાય શ્રીમતે॥ ૧॥
માેહશાેકિવનાશાય સીતાશાેકિવના શને ।
ભગ્ ાશાેકવનાયા તુ દગ્ધલઙ્કાય વા ગ્મને॥ ૨॥
ગ તિન જતવાતાય લ મણપ્રાણદાય ચ ।
વનાૈકસાં વિરષ્ઠાય વ શને વનવા સને॥ ૩॥
ત વજ્ઞાનસધુા સ ધુિનમગ્ ાય મહીયસે ।
આ જનેયાય શરૂાય સગુ્રીવસ ચવાય તે॥ ૪॥
જન્મ ત્યુભયઘ્નાય સવર્ક્લેશહરાય ચ ।
નેિદષ્ઠાય પ્રેતભૂતિપશાચભયહાિરણે॥ ૫॥
યાતનાનાશનાયા તુ નમાે મકર્ટ િપણે ।
યક્ષરાક્ષસશાદૂર્લસપર્ શ્ચકભીહૃતે॥ ૬॥
મહાબલાય વીરાય ચર િવન ઉદ્ધતે ।
હાિરણે વજ્રદેહાય ચાે લઙ્ ઘતમહા ધયે॥ ૭॥
બ લનામગ્રગ યાય નમાે નમઃ પાિહ મા તે ।
લાભદાેઽ સ વમવેાશુ હનુમન્ રાક્ષસા તક ।
યશાે જયં ચ મે દેિહ શત્રૂન્નાશય નાશય॥ ૮॥
શ્રીવાસદેુવાન દસર વતી ।
સઙ્ગીતને વશીકરાે ત વરદં મા ધવં રાઘવં
યશ્ચામીકરચા ગાત્રસષુમાં િવ તારયત્યદ્ભુતામ્ ।
નાનાતાલકલાકલાપિનપુણઃ કાૈશ યવદ્ગાય ત
સ પ્રીણાતુ પ્રશ તગાનર સકવ્યામાેિદશાખા ગઃ॥
સઙ્ગીતપાિરજતતઃ ।
દ ક્ષણે લ મણાે યસ્ય વામે ચ જનકાત્મ ।
પુરતાે મા તયર્સ્ય તં વ દે રઘનુ દનમ્॥ ૧૦॥
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॥ જય મા તે॥

રામરાક્ષા તાતે્રતઃ ।
મા ત વીરવ ઙ્ગં ભક્તરક્ષણદ ક્ષતમ્ ।
હનુમ તં સદા વ દે રામમ ત્રપ્રચારકમ્॥ ૧૧॥
હનુમન્ન જનાસનૂાે વાયપુતુ્ર મહાબલ ।
અક માદાગતાે પાતં નાશયાશુ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૨॥
કુતાેઽિપ - (સાેઉચ ઉ ક્નાે )
ઉદ્યન્માતર્ ડતજેઃપ્રસરપિરગતારક્તમે પ્રભાભં
વજ્રપ્રા તાનુકાિર પ્રખરનખમખુાઘાત સ દાિરતાિરમ્ ।
લાેલ લાઙ્ગૂલ લીલાલુ લત ખલદલાેદ્દામ દપાર્ ધનાકં
કાલં કૂ્રરગ્રહાણાં શતભયશમનં નાૈ મ વાયાેઃ સબુાલમ્॥ ૧૨॥
ધીરં ધીરં ધિરત્રી ં પદકમલમખુ યાસસ પીડય તં
િનક્વાણનૈાર્શય તં િન ખલક લમલં તાલજૈઃ કઙ્કણાનામ્ ।
ગાય તં રામ રામેત્ય તર તરભસઃૈ રાઘવં સં મર તં
સઙ્ગીતાચાયર્વય કિવકુલ તલકં મા ત નાૈ મ વીરમ્॥ ૧૪॥
કૂમા મૂલવદાલવાલવદપાં નાથાે લતાવિદ્દશાે
મેઘાઃ પ લવવ પ્રસનૂફલવન્નક્ષત્રસયૂ દવઃ ।
વા મન્ ! વ્યાેમત મર્મ ક્રમતલે શ્રુ વે ત ગાં મા તેઃ
સીતા વષેણમાિદશન્ િદશતુ વાે રામઃ સહષર્ઃ શ્રયમ્॥ ૧૫॥
હનુમન્નાટકતઃ
ખડ્ગં િત્રશલંૂ ખટ્વાઙ્ગં પાશમઙુ્કશપવર્તમ્ ।
ધ્રવુમુ ષ્ટગદામુ ડં દશ ભઃ કિપપુઙ્ગવમ્॥
અેતા યાયુધ લાિન ધારય તં ય મહે॥ ૧૬॥
શ્રીિવદ્યાણર્વતઃ
વપ્રભાવેાર્હકશ્રેષ્ઠઃ શ્વેતચ્છિત્રતપુચ્છકઃ ।
સખુાસનમહા ષ્ઠઃ સતેુબ ધિક્રયાગ્રણીઃ॥ ૧૭॥
કદાઽિપ શભુ્રવૈર્રચામરૈઃ પ્રભું
ગાયન્ ગુણા વીજય ત સ્થતાેઽગ્રતઃ ।
કદાઽ યપુશ્લાેકય ત વિન મતૈઃ
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ચત્રૈઃ તવૈઃ શ્રીહનુમા કૃતા જ લઃ॥ ૧૮॥
હદ્ભાગવતા તતઃ

નખાયુધાય ભીમાય દ તાયુધધરાય ચ ।
િવહગાય ચ શવાર્ય વજ્રદેહાય તે નમઃ॥ ૧૯॥
વલ કા ચનવણાર્ય દ ઘર્લાઙ્ગૂલધાિરણે ।
સાૈ મિત્રજયદાત્રે ચ રામદૂતાય તે નમઃ॥ ૨૦॥
નારદપુરાણતઃ
દ્વભજંુ વણર્વણાર્ભં રામસવેાપરાયણમ્ ।
માૈ કાપૈીનસિહતં માં યાયેદ્રામસવેકમ્॥ ૨૧॥
રામરહસ્યાપેિનષિદ
શ્રીિવ ણાેઃ શ્રવણે પર ક્ષદભવદ્વયૈાસિકઃ ક તર્ને
પ્રહ્લાદઃ મરણ,ે તદઙ્ ઘ્રભજને લ મીઃ થુઃ પજૂને ।
અકૂ્રર વ ભન દને કિપપ તદાર્સ્યેઽથ સખ્યઽેજુર્નઃ
સવર્ વાત્મિનવેદને બ લરભૂત્ કૃ ણા પ્તરેષાં પરમ્॥ ૨૨॥
શાૈય દાકં્ષ્ય બલં ધૈય પ્રાજ્ઞતા નયસાધનમ્ ।
તે ે તયર્શાે દાકં્ષ્ય સામ ય િવનયાે નયઃ ।
પાૈ ષં િવક્રમાે બુ દ્ધઃ ય મન્નેતાિન િનત્યદા ।
યસ્ય વેતાિન ચ વાિર વાનરે દ્ર યથા તવ ।
વા મીિક રામાયણતઃ ।
મ સતંુ રામપદારિવ દવ દા દારકમાશુ વ દે ।
ધીશ ક્તભ ક્તદ્યુ ત સદ્ધયાે યં કા તાં વકા તા મવ કામય તે॥ ૨૬॥
રામચિરતા ધરત્નતઃ ।
સ્ફિટકાભં વણર્કા ત દ્વભજંુ ચ કૃતા જ લમ્ ।
કુ ડલદ્વયસશંાે ભમખુા બુજમહં ભજે॥ ૨૭॥
હનૂમાન્ રામપાદા જસઙ્ગી વ ણવરઃ શુ ચઃ ।
સ વનાપેહતાર્ મે દ ઘર્માયુદર્દા વહ॥ ૨૮॥
શ્રીત વિનિધતઃ ।
સદા રામ રામે ત નામા તં તે સદારામમાન દિન ય દક દમ્ ।
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િપબ તં નમ તં સદુ તં હસ તં હનૂમ તમ તભર્જે તં િનતા તમ્॥ ૧૯॥
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