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த ோ3ஹோ 

ஶ்ரீ கு3ரு சரண ஸரரோஜ ரஜ நிஜமந முகுர ஸுதோ4ரி । 

வரணணௌ ரகு4வர விமலயஶ ரஜோ தோ3யக ப2லசோரி ॥ 

பு3த்3தி4ஹீந தநுஜோநிகக ஸுமிணரௌ பவந குமோர । 

ப3ல பு3த்3தி4 வித்3யோ ரத3ஹு ரமோஹி ஹரஹு கரலஶ விகோர 

॥ 

ச ௌபோஈ 

ஜய ஹநுமோந ஜ்ஞோந கு3ண ஸோக3ர । 

ஜய கபீஶ திஹு ரலோக உஜோக3ர ॥ 

ரோமதூ3த அதுலித ப3லதோ4மோ । 

அஂஜநி புதர் பவநஸுத நோமோ ॥ 

மஹோவீர விக்ரம பஜ3ரங்கீ3 । 

குமதி நிவோர ஸுமதி ரக ஸங்கீ3 ॥ 

கஂசந வரண விரோஜ ஸுரவஶோ । 

கோநந குண்ட3ல குஂசித ரகஶோ ॥ 

ஹோத2வஜ்ர ஔ த்4வஜோ விரோகஜ । 

கோந்ரத2 மஂஜ ஜரநவூ ஸோகஜ ॥ 

ஶஂகர ஸுவந ரகஸரீ நந்த3ந । 

ரதஜ ப்ரதோப மஹோஜக3 வந்த3ந ॥ 

வித்3யோவோந கு3ணீ அதி சோதுர । 

ரோம கோஜ கரிரவ ரகோ ஆதுர ॥ 

ப்ரபு4 சரித்ர ஸுநிரவ ரகோ ரஸியோ । 

ரோமலக2ந ஸீதோ மந ப3ஸியோ ॥ 

ஸூக்்ஷம ரூபத4ரி ஸியஹி தி3கோ2வோ । 

விகட ரூபத4ரி லஂக ஜலோவோ ॥ 

பீ4ம ரூபத4ரி அஸுர ஸம்ஹோரர । 

ரோமசந்த்3ர ரக கோஜ ஸம்வோரர ॥ 

லோய ஸஂஜீவந லக2ந ஜியோரய । 

ஶ்ரீ ரகு4வீர ஹரஷி உரலோரய ॥ 
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ரகு4பதி கீந்ஹீ ப3ஹுத ப3டோ3யீ । 

தும மம ப்ரிய ப4ரத ஸம போ4யீ ॥ 

ஸஹஸ்ர வத3ந தும்ஹரரோ யஶகோ3கவ । 

அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட2 லகோ3கவ ॥ 

ஸநகோதி3க ப்3ரஹ்மோதி3 முநீஶோ । 

நோரத3 ஶோரத3 ஸஹித அஹீஶோ ॥ 

யம குரப3ர தி3க3போல ஜஹோம் ரத । 

கவி ரகோவித3 கஹி ஸரக கஹோம் ரத ॥ 

தும உபகோர ஸுக்3ரீவஹி கீந்ஹோ । 

ரோம மிலோய ரோஜபத3 தீ3ந்ஹோ ॥ 

தும்ஹரரோ மந்தர் விபீ4ஷண மோநோ । 

லஂரகஶ்வர ப4ரய ஸப3 ஜக3 ஜோநோ ॥ 

யுக3 ஸஹஸ்ர ரயோஜந பர போ4நூ । 

லீல்ரயோ தோஹி மது4ர ப2ல ஜோநூ ॥ 

ப்ரபு4 முத்3ரிகோ ரமலி முக2 மோஹீ । 

ஜலதி4 லோங்கி4 க3ரய அசரஜ நோஹீ ॥ 

து3ரக்3ம கோஜ ஜக3த ரக ரஜரத । 

ஸுக3ம அநுக்3ரஹ தும்ஹரர ரதரத ॥ 

ரோம து3ஆரர தும ரக2வோரர । 

ரஹோத ந ஆஜ்ஞோ பி3நு கபஸோரர ॥ 

ஸப3 ஸுக2 லகஹ தும்ஹோரீ ஶரணோ । 

தும ரக்ஷக கோஹூ ரகோ ட3ர நோ ॥ 

ஆபந ரதஜ ஸம்ஹோரரோ ஆகப । 

தீரநோம் ரலோக ஹோகஂ ரத கோம்கப ॥ 

பூ4த பிஶோச நிகட நஹி ஆகவ । 

மஹவீர ஜப3 நோம ஸுநோகவ ॥ 
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நோகஸ ரரோக3 ஹகர ஸப3 பீரோ । 

ஜபத நிரந்தர ஹநுமத வீரோ ॥ 

ஸஂகட ரஸ ஹநுமோந சு2டோ3கவ । 

மந க்ரம வசந த்4யோந ரஜோ லோகவ ॥ 

ஸப3 பர ரோம தபஸ்வீ ரோஜோ । 

திநரக கோஜ ஸகல தும ஸோஜோ ॥ 

ஔர மரநோரத4 ரஜோ ரகோயி லோகவ । 

தோஸு அமித ஜீவந ப2ல போகவ ॥ 

சோரரோ யுக3 ப்ரதோப தும்ஹோரோ । 

கஹ ப்ரஸித்3த4 ஜக3த உஜியோரோ ॥ 

ஸோது4 ஸந்த ரக தும ரக2வோரர । 

அஸுர நிகந்த3ந ரோம து3லோரர ॥ 

அஷ்ட2ஸித்3தி4 நவ நிதி4 ரக தோ3தோ । 

அஸ வர தீ3ந்ஹ ஜோநகீ மோதோ ॥ 

ரோம ரஸோயந தும்ஹோரர போஸோ । 

ஸதோ3 ரரஹோ ரகு4பதி ரக தோ3ஸோ ॥ 

தும்ஹரர பஜ4ந ரோமரகோ போகவ । 

ஜந்ம ஜந்ம ரக து3க2 பி3ஸரோகவ ॥ 

அந்த கோல ரகு4பதி புரஜோயீ । 

ஜஹோம் ஜந்ம ஹரிப4க்த கஹோயீ ॥ 

ஔர ரத3வதோ சிதத் ந த4ரயீ । 

ஹநுமத ரஸயி ஸரவ் ஸுக2 கரயீ ॥ 

ஸஂகட க(ஹ)கட மிகட ஸப3 பீரோ । 

ரஜோ ஸுமிகர ஹநுமத ப3ல வீரோ ॥ 

கஜ கஜ கஜ ஹநுமோந ரகோ3ஸோயீ । 

க்ருபோ கரஹு கு3ருரத3வ கீ நோயீ ॥ 
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ரஜோ ஶத வோர போட2 கர ரகோயீ । 

சூ2டஹி ப3ந்தி3 மஹோ ஸுக2 ரஹோயீ ॥ 

ரஜோ யஹ பகட3 ஹநுமோந சோலீஸோ । 

ரஹோய ஸித்3தி4 ஸோகீ2 ணகௌ3ரீஶோ ॥ 

துலஸீதோ3ஸ ஸதோ3 ஹரி ரசரோ । 

கீகஜ நோத2 ஹ்ருத3ய மஹ ரட3ரோ ॥ 

த ோ3ஹோ 

பவந தநய ஸஂகட ஹரண - மங்க3ல்த3 மரதி ரூப் । 

ரோம லக2ந ஸீதோ ஸஹித - ஹ்ருத3ய ப3ஸஹு ஸுரபூ4ப் ॥ 
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