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શ્રી દ્રાષ્ટકં તુલસીદાસકૃતમ્

નમામીશમીશાનિનવાર્ણ પં િવભું વ્યાપકં બ્રહ્મવેદ વ પમ્ ।
િનજં િનગુર્ણં િનિવક પં િનર હં ચદાકાશમાકાશવાસં ભજેઽહમ્॥ ૧॥
િનરાકારમાકારમૂલં તુર યં ગરા જ્ઞાન ગાેતીતમીશં ગર શમ્ ।
કરાલં મહાકાલકાલં કૃપાલં ગુણાગારસસંારપારં નતાેઽહમ્॥ ૨॥
તષુારાિદ્રસકંાશગાૈરં ગભીરં મનાેભૂતકાેિટપ્રભા શ્રીશર રમ્ ।
સુ્ફરન્માૈ લક લાે લની ચા ગઙ્ગા લસદ્ભાલબાલે દુ ક ઠે ભજુઙ્ગા॥ ૩॥
ચલ કુ ડલં ભ્રૂ સનુતંે્ર િવશાલં પ્રસન્નાનનં નીલક ઠં દયાલમ્ ।
ગાધીશચમાર્ બરં મુ ડમાલં પ્રયં શઙ્કરં સવર્નાથં ભ મ॥ ૪॥

પ્રચ ડં પ્રકૃષં્ટ પ્રગ ભં પરેશમખ ડમજં ભાનુકાેિટપ્રકાશમ્ ।
ત્રયઃ શલૂિનમૂર્લનં શલૂપા ણ ભજેઽહં ભવાનીપ ત ભાવગ યમ્॥ ૫॥
કલાતીતકલ્યાણક પા તકાર સદા સ જનાન દદાતા પુરાર ।
ચદાન દસ દાેહમાેહાપહાર પ્રસીદ પ્રસીદ પ્રભાે મન્મથાર ॥ ૬॥
ન યાવદ્ ઉમાનાથ પાદારિવ દં ભજ તીહ લાેકે પરે વા નરાણામ્ ।
ન તાવ સખંુ શા ત સ તાપનાશં પ્રસીદ પ્રભાે સવર્ભૂતાિધવાસમ્॥ ૭॥
ન ના મ યાેગં જપં નવૈ પૂ ં નતાેઽહં સદા સવર્દા શ ભુ તુ યમ્ ।
જરાજન્મદુઃખાૈઘતાત યમાનં પ્રભાે પાિહ આપન્નમામીશ શ ભાે॥ ૮॥
દ્રાષ્ટક મદં પ્રાેક્તં િવપ્રેણ હરતાષેયે ।

યે પઠ ત નરા ભ યા તષેાં શ ભુઃ પ્રસીદ ત॥
॥ ઇ ત શ્રીરામચિરતમાનસે ઉત્તરકા ડે શ્રીગાે વા મતુલસીદાસકૃતં

શ્રી દ્રાષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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