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ી આજનેયં સાજનેયં
ભાિદયકાયં કીત દાયં
ભજ ે વાયુપ
ુ ં ભજ ે વાલગાં ભજ ેહં પિવં
ભજ ે સૂયિ મં ભજ ે પં
ભજ ે તેજ ં બટચુ ભાતબુ
સાયમુ નીનામસીતન જ ેિસ
ની પુ વણિચ નીમીદ ને દડકં બોિટ જ ેય
ની મૂતગાિવિચ નીસુદરં બેિચ ની દાસદાસુડવૈ
રામભુ ડનૈ િનુ નેગોચેદ
ની કટાબુન જૂ િચતે વેડુક ચેિસતે
ના મોરાિલિચતે નુ રિિચતે
અજનાદેિવ ગભાવયા દેવ
િનેચ નેને તવાડ
દયાશાિલવૈ જૂ િચયુ દાતવૈ ોિચયુ
દગર િનિચયુ દોિલ સુીવુકુ-મિવૈ
વાિમ કાયાથમૈ યેિગ
ીરામ સૌિમુલં જૂ િચ વાિરિવચાિરિચ
સવશુ બૂિજિચ યભાનુજુ ં બટુ ગાિવિચ
વાિલિન જપિચ કાકુ સ િતલકુ  પાદૃિ વીિિચ
િકિકધકેતિે ચ ીરામ કાયાથમૈ લ કેતિે ચયુ
લિિણ જપયુ લનુ ગાિચયુ
યભૂિમજ ં જૂ િચ યાનદમુપોિ યાયુરબચ
યારમુ દેચ ીરામુનકુ િચ સતોષમુજ ેિસ

સુીવુિન યદુ બવતુ લુીલુલ ગૂિડ
યાસેતવ
ુ 
ુ દાિટ વાનમૂકલૈ પેમૂકલૈ
યાદૈયુલ ુચગા રાવડત કાલાિ ુડુગા વચ
ાડમૈનિ યા શિિનવૈિચ યાલ મૂછન
 ોિદપગાનપુડે નીવુ
સિવિનદેચ સૌિમિિકિચ ાણબુ રિપગા
કુ ભકણાદુલ વીલં બોર ીરામ બાણાિ
વારદિર રાવ જપગા નત લોકબુ લાનદમૈ યુડ
નવેલનુ િવભીષુ વેડુક દોડુક વચ પાિભષેકબુ ચેિયિચ,
સીતામહાદેિવિન દેચ ીરામુકુિચ,
યતયોયાપુિરચ પાિભષેકબુ સંરભમૈય
ુ
નીક નાકેવ ગૂમ લેરચુ મિિચ ીરામભ શતબુગા
િનુ સેિવિચ ની કીતન ચેિસન પાપમુબાયુને ભયમુલ
ુ
દીને ભાયમુ ગગુને સાાયમુ ગગુ સપુલ
ુ કગુનો
વાનરાકાર યોભ મદાર યોપુય સચાર યોધીર યોવીર
નીવે સમતબુગા નોપ યાતારક  મબુ પિઠિયચુચ
ુ િથરમુગ
વદેહબુન
ુ દાિચ ીરામ ીરામયચુ મનઃપૂતમૈન એપુડુ તપક
તલતુના િજયદુડ ની દીઘદહ
ે મુ ૈલોય સચાિરવૈ રામ
નામાિતયાિનવૈ તેજબુન રૌનીવાલ
કલોલ હાવીર હનુમત ૐકાર શદબુલ ભૂત ેતબુલ બે
િપશાચબુલ શાિકની ઢાિકનીયાદુલ ગાિલદયબુલ
નીદુ વાલબુન જુ િ નેલબડં ગોિ નીમુિ ઘાતબુલ
બાહુદડબુલ રોમખડબુલ ુિચ કાલાિ
ુડવૈ નીવુ ભાભાિસતબૈન નીિદય તેજબુન
ુ જૂ િચ
રારોિર નામુ ુ નરસહ યચુ દયાદૃિ
વીિિચ નેલુ નાવાિમયો યાજનેયા

નમતે સદા ચારી
નમતે નમોવાયુપ
ુ ા નમતે નમઃ
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