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ীহনুমদকং

{॥ ীহনুমদকং ॥}

হনুমদকং অচুতযিতকৃতং

ীরঘুরাজপদািনেকতন পজেলাচন মলরােশ

চমহাভুজদসুরািরিবখনপিত পািহ দযােলা ।

পাতিকনং চ সমুর মাং মহতাং িহ সতামিপ মানমুদারং

াং ভজেতা মম দিহ দযাঘন হ হনুমন্ পদাুজদাসম্ ॥ ১॥

সংসৃিততাপমহানলদতনূহমমতেনারিতেবলং

পুধনজনাগৃহািদষু সমেতরিতিকিষমূেত ঃ ।

কনিচদপমেলন পুরাকৃতপুণসুপুলেবন িবেভা ব

াং ভজেতা মম দিহ দযাঘন হ হনুমন্ পদাুজদাসম্ ॥ ২॥

সংসৃিতকূপমনমেঘারিনদাঘিনদানমজমেশষং

াপ সুঃখসহভুজিবৈষকসমাকুলসবতেনােম  ।

ঘারমহাকৃপণাপদেমব গতস হের পিততস ভবাৌ

াং ভজেতা মম দিহ দযাঘন হ হনুমন্ পদাুজদাসম্ ॥ ৩॥

সংসৃিতিসুিবশালকরালমহাবলকালঝষসনাত ং

বসমিধযং কৃপণং চ মহামদনসুচতাসুম্ ।

কালমহারসেনামিনপীিডতমুর দীনমননগিতং মাং
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াং ভজেতা মম দিহ দযাঘন হ হনুমপদাুজদাসম্ ॥ ৪॥

সংসৃিতেঘারমহাগহেন চরেতা মিণরিতপুণসুমূেত ঃ

মথভীকরেঘারমেহামৃগবরাদতগাসুসেঃ ।

মৎসরতাপিবেশষিনপীিডতবাহমেত কথিদেমযং

াং ভজেতা মম দিহ দযাঘন হ হনুমপদাুজদাসম্ ॥ ৫॥

সংসৃিতবৃমেনকশতাঘিনদানমনিবকমসুশাখং

ঃখফলং করণািদপলাশমনসুপুমিচসুমূলম্ ।

তং হিধহ হের পিততং শরণাগতেমব িবেমাচয মূঢং

াং ভজেতা মম দিহ দযাঘন হ হনুমপদাুজদাসম্ ॥ ৬॥

সংসৃিতপগবভযরদংমহািবষদশরীরং

াণিবিনগমভীিতসমাকুলমমনাথমতীব িবষম্ ।

মাহমহাকুহের পিততং দযেযার মামিজেতিযকামং

াং ভজেতা মম দিহ দযাঘন হ হনুমন্ পদাুজদাসম্ ॥ ৭॥

ইিযনামকেচৗরগৈণততিবেবকমহাধনরািশং

সংসৃিতজালিনপািততেমব মহাবিলিভ িবখিতকাযম্ ।

ৎপদপমনুমমািতমা কপীর পািহ কৃপােলা

াং ভজেতা মম দিহ দযাঘন হ হনুমপদাুজদাসম্ ॥ ৮॥
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মণমেহিকরীটসুেকািটলসৎপদপীঠং

দাশরিথং জপিত িিতমল এষ িনধায সৈদব দে ।

তস হনূমত এব িশবরমকেমতদিনহরং ব

যঃ সততং িহ পেঠৎস নেরা লভেতঽচুতরামপদািনবাসম্ ॥ ৯॥

ইিত অচুতযিতকৃতং হনুমদকং সূণম্ ।
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