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॥ શ્રીભાેગાપુરેશહનુમ તાતે્રમ્॥
પ્રણમતુ મમ મૂધાર્ ભારતી પ્રાણભાયાર્-
ભ્રગભજુગપભગ દ્રાિદદેવ ષવ દ્યમ્ ।
સકલસરુપતેઽઙ્ઘ્રી દ વરદ્વ દ્વમુગ્રા-ે
ગ્રતરિરપુકુલઘં્ન નાથ ભાેગાપુરેશમ્॥ ૧॥
યત ઇતર તે વાં મામનુગ્રાહકં દ્રાગ્
સપુવનપિવ ને નવૈ ને ન ને ।
િવિધકરિનકરેતશ્ચાધમં માં પ્રપનં્ન
હ્યવ િકલ કૃપયા વાં નાૈ મ ભાેગાપુરેશમ્॥ ૨॥
વરસદનુ જઘ્ ક્ષાત્તને તેઽન પશક્તે
કિપવરવપષુાઽઽિવભૂર્ય ભાેગાપુરે ભાેઃ ।
િવષયિવષિવ શષ્ટાશષેદાષેા તકં વાં
િન ખલિનજજનાનાં નાૈ મ ભાેગાપુરેશમ્॥ ૩॥
અસદસમુદ તવ્યામાેહનાથ વહાદા-
વિન મષમધુકે વીકતુર્માસપ્તઘસ્રમ્ ।
ઉપયમ મહસપુ્રાગ્વચર્લાદાેગ્રર્હં વાં
િનજજનકૃતસવેાં નાૈ મ ભાેગાપુરેશમ્॥ ૪॥
વજનગણગતે કાૈ ડ યગાતે્રેઽથ કૃ ણે
સ ત તવ વરસવેાં કતર્ર હા યકાષ ત્ ।
વજનવરદ પં વ્યક્તમ ેન્નતં વાં
સદયહૃદયભ યા નાૈ મ ભાેગાપુરેશમ્॥ ૫॥
િનજજયિવજયાૈ યાે જન્માત્મજ વજ-
િનજયદપ યુ જિન દ્વ દ્વભાજમ્ ।
િવિવધ જનસઙ્ગાન્માં સમ યુદ્ધર તં
કજજનુરનજંુ વાં નાૈ મ ભાેગાપુરેશમ્॥ ૬॥
ખલકદન કદા ચન્મૂ તભેદેઽિપ તત્રા-
િધકતરિનજતે ે દશર્યન્ શિઙ્કતાન્ વમ્ ।
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॥ શ્રીભાેગાપુરેશહનુમ તાતે્રમ્॥

અનુિદનમનુક પા મ યલં નાથ તેઽ તુ
વિવિધકરજજે વાં નાૈ મ ભાેગાપુરેશમ્॥ ૭॥
કિપકુલ તલકેશાશાેત્તમં વાશુ ભગ્ ં
તવ પદયુગલં મે સિેવતું પ્રાિદત વમ્ ।
પદકમલિનષવેા નાથ તે માં િહ ને ય-
ત્યુ ચતગ તમલં વાં નાૈ મ ભાેગાપુરેશમ્॥ ૮॥
નુ તગતપદમુક્તામાલયેત્યષ્ટપદ્ય-
પ્રવરતમગુ ણ યા મા લની કૃ ણજ યા ।
સફુલ મહ હનૂમન્મૂ તરેષા યમતુ્ર
તુ તમથ પઠતે તામ જસા તે પ્રદદ્યાત્॥ ૯॥
વા ગ્વિટ્વ ચસહસ્રકે દ્રમુિનમખુ્યાિદપ્રણીતાહર્ણ
પ્રાણ વં કૃપયા વદઙ્ ઘ્રિનરતં નઃ પાષેકં ચા વહમ્ ।
વદ્ભક્ત વ ભમિ ત્રતાક્ષત શખં ત કા મતં પૂરયન્
શ્રીમદ્વઙે્કટરાજમાશ્વવ ચરં ભાેગેશ તુ યં નમઃ॥ ૧૦॥
ઇ ત શ્રીભાેગાપુરેશહનુમ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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