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॥ஆபது³ ³தா⁴ரக ஹ ம ேதா ர ॥
விபீ⁴ஷண ரு’த
ஹனுமேதநம: ।அ ய ஹனும ேதா ரமஹாம ர ய,விபீ⁴ஷண

ரு’ஷி:,அனு டு ச² த:³,ஹனுமா ேத³வதா ।மமஶ ருமுக² த ப⁴ ேத²
ஸ வகா யஸி ³ ⁴ய ேத² ச ஜேபவினிேயாக:³ ।
⁴யான
ச ³ராப⁴ சர ரவி த³யுக³ல ெகௗபீனெமௗ ஜீத⁴ர
நா ⁴யா ைவ கடிஸூ ரயு தவஸன ய ேஞாபவீதா ரு’த ।
ஹ தா ⁴யாமவல ³ய சா ஜலிமேதா²ஹாராவலீகு ட³ல
பி³ ⁴ர ³தீ³ க⁴ க² ரஸ னவத³ன தி³ யா ஜேனய ப⁴ேஜ ॥
ம ர:-ௐ நேமாஹனுமேத ரு ³ராய ।
மமஸ வது³ டஜனமுக² த ப⁴ன குருகுரு ॥
மமஸ வகா யஸி ³தி⁴ குருகுரு ।ஐ ரா ரீ ப² வாஹா
।
note அ டவார ஜேப ।
ஆப கி²லேலாகா திஹாரிேண ஹ மேத ।
அக மாதா³க³ேதா பாத ஶ ய நேமாऽஸ்து ேத ॥ 1॥
ஸீதாவியு த ராமேஶாகது:³க²ப⁴யாபஹ ।
தாப ரய யஸ ஹாரி ஜேனய நேமாऽஸ்து ேத ॥ 2॥
ஆதி⁴ யாதி⁴மஹாமாரி ³ரஹபீடா³பஹாரிேண ।
ரா பஹ ேர ைத³ யாநா ராம ரா மேன நம: ॥ 3॥
ஸ ஸாரஸாக³ராவ தாக³தஸ ⁴ரா தேசதஸா ।
ஶர க³தம யாநா ஶர யாய நேமாऽஸ்து ேத ॥ 4॥
ராஜ ³வாேர பி³ல ³வாேர ரேவேஶ ⁴தஸ குேல ।
க³ஜஸி ஹமஹா யா ⁴ரேசாரபீ⁴ஷணகானேன ॥ 5॥
மஹாப⁴ேயऽக்³னிஸ தா²ேனஶ ருஸ க³ஸமா ரிேத ।
ஶர க³தம யாநா ஶர யாய நேமா நம: ॥ 6॥
ரேதா³ேஷவா ரபா⁴ேத வா ேய மர ய ஜ ஸுத ।
அ த²ஸி ³தி⁴யஶ:காமா ரா னுவ தி நஸ ஶய: ॥ 7॥
காரா ³ரு’ேஹ ரயாேண சஸ ³ராேம ேத³ஶவி லேவ ।
ேய மர திஹ ம த ேதஷா ஸ திநஆபத:³॥ 8॥நா திவிப தய:
வ ரேத³ஹாய காலா ³னிரு ³ராயாமிதேதஜேஸ ।
நம: லவக³ைஸ யாநா ராண ⁴தா மேன நம: ॥ 9॥
து³ டைத³ யமஹாத³ பத³ல ய மஹா மேன ।
³ர மா ர த ப⁴ யா ைம நம: ரு ³ர தேய ॥ 10॥
ஜ வா ேதா ரமித³ பு ய வஸுவார பேட² னர: ।
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॥ஆபது³ ³தா⁴ரக ஹ ம ேதா ர ॥

ராஜ தா²ேனஸபா⁴ தா²ேனவாேத³ ரா ேத ஜேப ³ ⁴ருவ ॥ 11॥
விபீ⁴ஷண ரு’த ேதா ர ய: பேட² ரயேதா நர: ।
ஸ வாப ³ ⁴ேயாவிமு ேயத நா ர கா யாவிசார ॥ 12॥
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