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॥ ஹனும ³கீ³த ॥
வினுதைத³வேத வி வஸ ³கு³ேரா ஹனுமதா³ ²ய ேபா⁴ஹ த ேத நம: ।
மனுஜதா க³ேத ேரமத:ஸதா³ ஜனுரல கல ஜாயதா ⁴ருவ ॥ 1॥
விமலெகௗ³தமீவாரிம ஜ :ஸுமதிபி:⁴ஸதா³ ேஸவித ப⁴ேஜ ।
விமலேசதஸா வாயுன த³ன கமலேலாசன காமிதா த²த³ ॥ 2॥
ரகு⁴பதி ரிய ரா ஸா ரிய வக⁴விதா³ரக வா ⁴ரிேஸவிநா ।
ஜக³த³தீ⁴ வர ஜானகீஹித நக³வராஹர ெநௗமி ஸாத³ர ॥ 3॥
வடதேராரேதா⁴ऽவ தி²த ஹரி கடக வகாக ப ⁴ஷண ।
ஶட²குடா²ரக ஶ கர ஸதா ப⁴டதம ஹரி பா⁴வயா யஹ ॥ 4॥
கவிவேரணஸ ரு’ டநாமி ஸுதபஸா ஜ தா²பித கில ।
திஸுதா⁴ நா ே மத³ ஸதா³ க³திஸுத துேவ ேக³யச யக ॥

5॥
வனதி⁴ல க⁴ வா தஸ ³யஶா: கனகதீ³தி⁴ேத காமிேத தி³ஶா ।
ஸுனயேன ஸுேரஶா சகா ³ரு’ேஶ ஹனுமதா³ ²ய ேம ேஹ மரு ஸுத ॥
6॥
கபிக³ தி⁴ப க பபாத³ப வபத³ேஸவிநா ஸ தத ஸதா ।
விபணி ⁴தைப வ தி³த ஸுராதி⁴பதிபி⁴ ப⁴ேஜ தீ⁴ ரு’ேதऽனில ॥ 7॥
பீ⁴ம ம ⁴வ ேம ேபா⁴ வதா³க³ேம ரமணம ஜஸா ராமது டித³ ।
ரமனிவாரக ஶா திதா³யக வமனுேஸவிது வா தி³ேஶரஜ ॥ 8॥

ேஸா னமி யபி⁴ேதா⁴ேபத ³ராமஸ த²ஹ மத: ।
இமா ஸா க ஷிணீ கீ³தா பட² காமிதமா னுயா ॥ 9॥
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