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॥ શ્રીહનુમદ્ગ તમ્॥
િવનુતદૈવતે િવશ્વસદુ્ગરાે હનુમદાખ્ય ભાે હ ત તે નમઃ ।
મનજુતાં ગતે પ્રેમતઃ સદા જનુરલઙ્કલં યતાં ધ્રવુમ્॥ ૧॥
િવમલગાૈતમીવાિરમ જનૈઃ સમુ ત ભઃ સદા સિેવતં ભજે ।
િવમલચેતસા વાયનુ દનં કમલલાેચનં કા મતાથર્દમ્॥ ૨॥
રઘપુ ત પ્રયં રાક્ષસા પ્રયં વઘિવદારકં વાઙ્ ઘ્રસિેવનામ્ ।
જગદધીશ્વરં નક િહતં નગવરાહરં નાૈ મ સાદરમ્॥ ૩॥
વટતરાેરધાેઽવ સ્થતં હિર કટકપવૂર્કાક પભષૂણમ્ ।
શઠકુઠારકં શઙ્કરં સતાં ભટતમં હિર ભાવયા યહમ્॥ ૪॥
કિવવરેણ સ કૃષ્ટના મના સતુપસા જના સ્થાિપતં િકલ ।
ક્ષ તસધુા શનાં ક્ષેમદં સદા ગ તસતંુ તવુે ગેયચયર્કમ્॥ ૫॥
વનિધલઙ્ઘનાવાપ્તસદ્યશાઃ કનકદ િધતે કા મતે િદશામ્ ।
સનુયને સરેુશાચર્કાદશૃે હનુમદાખ્ય મે હે મ સતુ॥ ૬॥
કિપગણાિધપં ક પપાદપં વપદસિેવનાં સ તતં સતામ્ ।
િવપ ણભૂતપૈવર્ દતં સરુાિધપ ત ભભર્જે ધીકૃતેઽિનલમ્॥ ૭॥
ભીમ મ વ મે ભાે વદાગમે રમણમ જસા રામતુ ષ્ટદમ્ ।
શ્રમિનવારકં શા તદાયકં વમનુસિેવતુ વાં િદશરેજ॥ ૮॥
સાેન્ન મત્ય ભધાપેેતગ્રામસસં્થહનૂમતઃ ।
ઇમાં સાઙ્ક ષણીં ગીતાં પઠન્ કા મતમા ુયાત્॥ ૯॥
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