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લાઙ્ગૂલ ષ્ટિવયદ બુિધમ યમાગર્-
મુ લુત્યયા તમમરે દ્રમુદાે િનદાનમ।્
આસ્ફા લત વકભજુસુ્ફિટતાિદ્રકા ડં
દ્રાઙ્મૈ થલીનયનન દનમદ્ય વ દે॥ ૧॥
મ યેિનશાચરમહાભયદુિવષહ્યં
ઘાેરાદ્ભુતવ્રત મયં યદદશ્ચચાર ।
પત્યે તદસ્ય બહુધાપિરણામદૂતં
સીતાપુરસૃ્કતતનું હનુમ તમીડે॥ ૨॥
યઃ પાદપઙ્કજયુગં રઘનુાથપલ્યા
નૈરા ય ષતિવરક્તમિપ વરાગૈઃ ।
પ્રાગવે રા ગ િવદધે બહુ વ દમાનાે
વ દે જનાજનષુમષે િવશષેતુષ્ટ ૈ॥ ૩॥
તા નક િવરહવેદનહેતુભૂતાન્
દ્રાગાકલ ય સદશાેકવનીય ક્ષાન્ ।
લઙ્કાલકાિનવ ઘનાનુદપાટયદ્ ય-
તં હેમસુ દરકિપ પ્રણમા મ પુષ્ટ ૈ॥ ૪॥
ઘાષેપ્ર ત વિનતશલૈગુહાસહસ્ર-
સ ભા તનાિદતવલ ગનાથયૂથમ્ ।
અક્ષક્ષયક્ષણિવલ ક્ષતરાક્ષસે દ્ર-
મ દં્ર કપી દ્ર તનાવલયસ્ય વ દે॥ ૫॥
હેલાિવલઙ્ ઘતમહાણર્વમ યમ દં
ધૂણર્દ્ગદાિવહ તિવક્ષતરાક્ષસષેુ ।
વ માેદવાિરિધમપાર મવેક્ષમાણં
વ દેઽહમક્ષયકુમારકમારકેશમ્॥ ૬॥
જ ભાિર જ પસભલ ભતપાશબ ધં
બ્રહ્માનુરાેધ મવ ત ક્ષણમુદ્વહ તમ।્
રાૈદ્રાવતારમિપ રાવણદ ઘર્દૃ ષ્ટ-
સઙ્કાેચકારણમુદારહિર ભ મ॥ ૭॥
દપાન્નમિન્ન શચરેશ્વરમૂધર્ચ ચ-
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કાેટ રચુ બ િનજ બ બમુદ ક્ષ્ય હૃષ્ટમ્ ।
પ ય તમાત્મભજુય ત્રણિપ યમાણ-
ત કાયશાે ણતિનપાતમપે ક્ષ વક્ષઃ॥ ૮॥
અક્ષપ્ર ત્યમરિવક્રમવીરનાશ-
ક્રાેધાિદવ દુ્રતમુદ ચતચ દ્રહાસામ્ ।
િનદ્રાિપતાભ્રઘનગજર્નઘાેરઘાષેૈઃ
સં ત ભય તમ ભનાૈ મ દશાસ્યમૂ તમ્॥ ૯॥
આશસં્યમાનિવજયં રઘનુાથધામ
શસં તમાત્મકૃતભૂિરપરાક્રમેણ ।
દાૈત્યે સમાગમસમ વયમાિદશ તં
વ દે હરેઃ ક્ષ ત તઃ તનાપ્રધાનમ્॥ ૧૦॥
યસ્યાૈ ચતી ં સમપુિદષ્ટવતાેઽિધપુચ્છં
દ ભા ધતાં િધયમપેક્ષ્ય િવવધર્માનઃ ।
નક્ત ચરાિધપ તરાષેિહર યરેતા
લઙ્કાં િદધ રપતત્તમહં ણાે મ॥ ૧૧॥
ક્ર દિન્નશાચરકુલાં વલનાવલીઢૈઃ
સાક્ષાદ્ગહૈૃિરવબિહઃ પિરદેવમાનામ।્
ત ધ વપુચ્છતટલગ્ કૃપીટયાેિન-
દ દહ્યમાનનગર ં પિરગાહમાનામ્॥ ૧૨॥
મૂતગ્ ર્હાસુ ભિરવ દ્યપુુરં વ્રજદ્ ભ-
વ્યા ક્ષણં પિરગતં પતગૈ વર્લદ્ ભઃ ।
પીતા બરં દધતમુચ્ છતદ પ્ત પુચ્છં
સનેાં વહ દ્વહગરાજ મવાહમીડે॥ ૧૩॥
ત ભીભવ વગુ બાલિધલગ્ વિહ્ન-
વાલાે લલદ્ વજપટા મવ દેવતુષ્ટ ૈ ।
વ દે યથાપેિર પુરાે િદિવ દશર્ય ત-
મદૈ્યવ રામિવજયા જકવજૈય તીમ્॥ ૧૪॥
રક્ષશ્ચયૈક ચતકક્ષકપૂ શ્ચતાૈ યઃ
સીતાશચુાે િનજિવલાેકનતાે તાયાઃ ।
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દાહં વ્યધાિદવ તદ ત્યિવધેયભૂતં
લાઙ્ગૂલદત્તદહનને મુદે સ નાેઽ તુ॥ ૧૫॥
આશદુ્ધયે રઘપુ તપ્રણયૈકસાકે્ષ્ય
વૈદેહરાજદુિહતુઃ સિરદ શ્વરાય ।
યાસં દદાન મવ પાવકમાપત ત-
મ ધાપૈ્રભ જનતનજૂનષંુ ભ મ॥ ૧૬॥
રક્ષ વ પ્ત ડશા તિવશષેશાેણ-
મક્ષક્ષયક્ષણિવધાન મતાત્મદાક્ષ્યમ્।
ભા વ પ્રભાતરિવભાનુભરાવભાસં
લઙ્કાભયં કરમમું ભગવ તમીડે॥ ૧૭॥
તી વાદિધ જનક િપતમા ય ચૂડા-
રત્નં િરપાેરિપ પુરં પરમસ્ય દગ્ વા ।
શ્રીરામહષર્ગલદશ્વ ભ ષચ્યમાનં
તં બ્રહ્મચાિરવરવાનરમાશ્રયેઽહમ્॥ ૧૮॥
યઃ પ્રાણવાયજુિનતાે ગિરશસ્ય શા તઃ
શ યાેઽિપ ગાૈતમગુ મુર્િનશઙ્કરાત્મા ।
હૃદ્યાે હરસ્ય હિરવદ્ધિરતાં ગતાેઽિપ
ધીધૈયર્શાસ્ત્રિવભવેઽતુલમાશ્રયે તમ્॥ ૧૯॥
સ્ક ધેઽિધવાહ્ય જગદુત્તરગી તર ત્યા
યઃ પાવર્તીશ્વરમતાષેયદાશતુાષેમ્ ।
ત માદવાપ ચ વરાનપરાનવા યાં-
તં વાનરં પરમવૈ ણવમીશમીડે॥ ૨૦॥
ઉમાપતેઃ કિવપતેઃ તુ તબાર્લ્યિવજૃ ભતા ।
હનૂમત તુષ્ટયેઽ તુ વીરિવશ તકા ભધા॥
ઇ ત કિવપ ત ઉમાપ તિવર ચતમ્
વીરિવશ તકાખ્યં શ્રીહનુમ તાતે્રં સમાપ્તમ્॥
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