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ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐઆ જનેયાય િવદ્મહે । રામદૂતાય ધીમિહ ।
તન્નાે યજઃ પ્રચાેદયાત્॥
પવમાનસતંુ વીરં બ લષં્ઠ બલદાયકમ્ ।
પાથાેિધતારણં ભીમં હનુમ તં નમા યહમ્॥ ૧॥
અ ણમાદ્યષ્ટ સ દ્ધ ચઆરાેગ્યબુ દ્ધદાિયનમ્ ।
અસમાનપ્રભાવં તં આ જનેયં નમા યહમ્॥ ૨॥
અવરં વરભક્તાગ્રં પ્રા જ લપ્રાથર્નાવરમ્ ।
વરરાગલયજ્ઞં તં મ તં નમા યહમ્॥ ૩॥
રામભ ક્તમુદા લાવં ભ ક્તસાગરપારગમ્ ।
નામ યાનસમાિધસ્થં મા ત પ્રણમા યહમ્॥ ૪॥
સીતારામમહ પે્રષં્ઠ સીતાહૃ ચ્છદ્રશામનમ્ ।
સીતારામપરાિનષં્ઠ મહાવીરં નમા યહમ્॥ ૫॥
વાક્સાૈષ્ઠવા તનપૈુ યં મહામેધાિવલા સનમ્ ।
વાક્શ દ વરમાધુય વાતાત્મજં નમા યહમ્॥ ૬॥
ગીતસુ વરસાન દં આન દબા પક ઠનમ્ ।
અ તમાધુયર્ગાય તં વાયપુતંુ્ર નમા યહમ્॥ ૭॥
રામનામફલાશં તં નામક તર્નતન્મયમ્ ।
ત્યાગરાજકૃ તપ્રીતં રામભક્તં નમા યહમ્॥ ૮॥
નવવ્યાકરણા ભજ્ઞં ત વસજુ્ઞાનપ ડતમ્ ।
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નવૈતન્નુ તસાિન્ન યં નમસ્કય પ્રણાૈ યહમ્॥ ૯॥
ત્યાગરાજગુ વા મ શ યાપુ પાકૃપાકરમ્ ।
કષ્ટાિધવારણં વ દે ઇષ્ટે ષ્ટ સ દ્ધપૂરણમ્॥ ૧૦॥
વાનરશ્રેષ્ઠરત્નં તં રામભ ક્તરસાણર્વમ્ ।
પાિઠતશ્લાેકસઙ્ગીતં પરમાન દમઙ્ગલમ્॥ ૧૧॥
મઙ્ગલં રામદૂતાય કપીશાય સમુઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં ભ ક્તવ દ્યાય આ જનેયાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૨॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતઃ
શ્રીહનુમ તવઃ ગુરાૈ સમિપતઃ ।
ૐશભુમ તુ ।
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