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ીહનમૂ પચ ચામર

{ ીહનમૂ પચ ચામર }

નમોઽત ુત ેહનમૂત ેદયાવત ેમનોગતે

સવુણપવતાત ેનભવતઃ સતુાય ત ે

ન ચાજનયે ત ેસમો જગય ેમહામતે

પરામ ેવચઃકમ ેસમતિસિસમ ે ૧

રવ િસપત ફલેછયા િશશભુવા

રવેહીતવાનહો સમતવદેશાક 

ભવમનોભાષણ ંબભવૂ કણભષૂણં

રઘૂમય માનસાંબજુય પણૂતોષણ  ૨

ધરામપત ભવા િવભાવય જગપત

જગામ રામદાસતાં સમતલોકિવતુા 

િવલય વાિરધ જવા િવલોય દીનનક

દશાનનય માનસ ંદદાહ લયા સમ  ૩

િવલોય માતરં શાં દશાનનય તને

ભવાનભાષત િય ંમનોહરં ચ સંત 

સમતદુરસાં િવનાશકાલસચૂનં

ચકાર રાવણાતઃ નયને વા ભયને વા  ૪

મહાબલો મહાચલ ંસમુ ચૌષિધભં

ભવા રર લમણ ંભયાવહ ેમહાવહ ે
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મહોપકાિરણ ંતદા ભવતમામબાધવં

સમતલોકબાધવોઽયમયત વય ંિવભઃુ  ૫

ભવાં ય ય ત ણોિત રામકીતનં

કરોિત ત ત ભોઃ સભાપમતકાજલ 

દિેહ મઽેજનાસતુ વદીયભિવભૈવં

િવદિેહ મ ેિનરજન ંચ રામદાસદાસતા  ૬

અગયપુયવા ભવા અનયધયવનઃ

િવમુય મૌિકજ ંદદૌ ધરામ મદુા 

ભવતમાિલિલ ય રઘૂમઃ વય ંવદ

ઇદ ંિહ મ ેહનમૂતઃ દયેસવિમયહો  ૭

િવદહેરાજનિદનીમનોહરે વરે પરે

િવદહેમિુદાયક ેિવધેિહ મ ેમનો હરે 

ણ ંણ ંિનરીણ ંભવે યથા મિય ભોઃ

તથા િનવદેયવ મશાં દશાનનાતક ે ૮

ઇદ ંચ પચચામરં હાણ દાસકિપતં

સમીરણામસભંવ મોદમાનચતેસા 

િરપૂ ષડાતરા િવનાશયાશ ુદદુ મા

પનુભવાયકદમા િવમુય પાિહ પાિહ મા  ૯
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