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શ્રીહનુમચ્ચતુિવશ તઃ

યાે બાલ્યેઽિપ િદનેશં પ્રાેદ્ય તં પક્વિદવ્યફલબુદ્ યા ।
વ્યુદપતદાશુ િહ પુ કરમાદાતું નાૈ મ તં સમીરસતુમ્॥ ૧॥
ય મૈ ભગવા બ્રહ્મા પ્રાયચ્છદ્વાયુ પ્તયે પવૂર્મ્ ।
િવિવધા વરાં તં વ દે દુજ્ઞયિદવ્યમિહમાનમ્॥ ૨॥
સરુસાવદનં િવપુલં તરસા ગ વા િવિનગર્તં દૃ ટ્વા ।
યં સરુિનકરા િવ મયમાજગ્મનુા મ તં મહાપ્રાજ્ઞમ્॥ ૩॥
લઙ્કાપુરાિધદૈવતગવ વેગાચ્ચપેિટકાદાનાત્ ।
િનમૂર્લં યશ્ચકે્ર વ દે તં વાયુસનૂુમ મતબલમ્॥ ૪॥
ગાે પદવ સિરતાંિનિધમુ લઙ્ઘ્યાશાેકિવિપનગાં સીતામ્ ।
અદ્રાક્ષીદ્ભયરિહતાે ય તં પ્રણમા મ શશપુામૂલે॥ ૫॥
રામાદેશશ્રવણાન દાદુદૂ્ધતશાેકગ ધાં યઃ ।
સીતાં ચકે્ર મ તમાં તમહં પ્રણમા મ શાેકિવ ચ્છત્ત્યૈ॥ ૬॥
યાેઽક્ષકુમારપ્રમખુા પ્રવરા દનુ જઘાન કુતુકેન ।
અેકઃ સહાયરિહત તમહં પ્રણમા મ ગ ધવહસનૂુમ્॥ ૭॥
પ્રા ય મ ણ સીતાયાઃ કાનનમસરુસ્ય સ વરં ભઙ્ વા ।
દગ્ વા લઙ્કાં યાેઽગાદ્રઘવુરિનકટં સ મામવતુ॥ ૮॥
સીતાપ્રાેિદતવચના યશષેતાે યાે િનવેદ્ય રઘવુીરમ્ ।
ચકે્ર ચ તારિહતં વ દે તં ચ તતાથર્દં નમતામ્॥ ૯॥
સમરે વક્ષ સ યને પ્રહતઃ સમંૂ છતઃ સસજં્ઞાેઽથ ।
પ્રશશસં રાવણાે યં તમ તબલાન દવધર્નં નાૈ મ॥ ૧૦॥
આેષિધ ગિરમ તવેગાન્ન વાઽઽનીય પ્ર દ્ધિદવ્યતનુઃ ।
યાે લ મણાસદુાનં ચકે્ર તં નાૈ મ ગ ડિનભવેગમ્॥ ૧૧॥
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રઘપુ તમખુારિવ દસ્રવદાગમશીષર્ત વમકર દમ્ ।
આપીયાગલમિનશં ન દ તં નાૈ મ પવનમૂલધનમ્॥ ૧૨॥
કનકાિદ્રસદશૃકાયં કનકપ્રદમાશુ નમ્રજનપઙ્ક્તેઃ ।
રક્તા બુ સ્યમીડે સક્તા તઃકરણ મનકુલાેત્તંસે॥ ૧૩॥
કા યજન્મભૂ મ કાકુ સ્થાઙ્ ય જપજૂનાસક્તમ્ ।
કાલાિહતભયરિહતં કામિવદૂરં નમા મ કિપમખુ્યમ્॥ ૧૪॥
કુ ડલભા સકપાેલં મ ડલમઙ્ ઘ્રપ્રણમ્રજ તનૂામ્ ।
કુવર્ તમી સતાથઃ સવયુર્ક્તં ભજેઽ જનાસનૂુમ્॥ ૧૫॥
નયન જતહેમગવ નવનયપાર ણમ જનાતનયમ્ ।
ગ તિવ જતજનકક ત મ તમ તિન શતાં દદાનમહમીડે॥ ૧૬॥
પુરતાે ભવ ક ણા ધે ભરતાગ્રજરણલગ્ ચત્તા જ ।
હર મમ િન ખલાં ચ તાં કર જતપાથાજે ક લતવટુ પ॥ ૧૭॥
રિવસતુમિ ત્રવરે યં પિવતાડનસહનદક્ષિદવ્યહનુમ્ ।
કિવ શ યહરણચતુરં સિવ િવનેયં નમા મ વાતસતુમ્॥ ૧૮॥
વક્ષ તાિડતશલૈં રક્ષઃપ તસૈ યમદર્નપ્રવણમ્ ।
રક્ષાકરં નમસ્યા યક્ષાિધપદૂતમિનલપુ યચયમ્॥ ૧૯॥
સરુદે શકસદશૃ ગરં કરજૈહ રસ્ય કિઠનતાગવર્મ્ ।
નર ઙ્ગતાં નય તં નરમિનશં નાૈ મ વાદ્યમિનલસતુમ્॥ ૨૦॥
શ્રીપાિર તપાદપમૂલે વાસં કરાે ષ િક હનુમન્ ।
અ યેતુમવનતા ખલવા છતદા વમવિનજેડ્દૂત॥ ૨૧॥
પુરદગ્ધારં મન સજજેતારં ભક્તમ તુસહનચણમ્ ।
વામીશાનં કે વા ન બ્રવુતે બ્રૂિહ વાયુસનૂાે મે ॥ ૨૨॥
પુરદગ્ધારં મન સજજેતારં રામનામ ચિવજ્ઞમ્ ।
હનુમ ભવ તમીશં વદ ત ન કઃ પ્રણતસવર્દાષેસહમ્॥ ૨૩॥
સહમાનાપરમૂત સહ વ માનાથદૂત મમ મ તનૂ્ ।
પવમાનપુ યરાશે લવમાના ધાૈ નમા મ તવ ચરણાૈ॥ ૨૪॥
ઇ ત પજૂ્ય શ્રીસ ચ્ચદાન દ શવા ભનવ સહ ભારતી ર ચતા
શ્રીહનુમચ્ચતુિવશ તઃ સમાપ્તા ।
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