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॥ ஹனும ஸூ த ॥
ம ேதா ஸ வல ணஸ ப ே ஜய ரத:³

ஸ வாப⁴ரண ⁴ஷித உதா³ேரா மேஹா னேதா ரா ட:⁴
ேகஸரீ ரியன த³ே வாயுத ேஜா யேத² ச² ப பாதீரவிஹாரீ

க³ த⁴மாத³னஸ சாரீ ேஹம ராகாரா சிதகனககத³லீவ தரனிவாஸீ

பரமா மா வேனசரஶாபவிேமாசே

ேஹமகனகவ ே நா ர னக²சிதாம யா ேமக²லா ச வ ே பவீத

ெகௗேஶயவ ர ச பி³ ⁴ராண:ஸ தே பரமபுரேஷா

மஹாப³ேலா அ ரேமய ரதாபஶாலீ ரஜிதவ ண:
ஶு ³த⁴ படிகஸ காஶ: ப சவத³ன:
ப சத³ஶேன ர ஸகலதி³ யா ரதா⁴ரீ
ஸுவ சலாரமே மேஹ ³ரா ³ய டதி³ பாலக-
ரய ரி ஶ ³கீ³ வாணமுனிக³ணக³ த⁴ வய கி னரப னகா³ஸுர ஜித

பாத³ப ³மயுக³ல: நா வ ண: காம ப:
காமசாரீ ேயாகி³ ⁴ேயய: ஹனுமா

ஆ ஜேனய:விரா பீ வி வா மா வி வ ப:
பவனன த³ன: பா வதீபு ர:
ஈ வரத ஜ:ஸகலமே ரதா² ே த³தா³து।
இத³ ஹனும ஸூ த ேயா தீ⁴மாேனகவார பேட² ³யதி³
ஸ ேவ ⁴ய: பாேப ⁴ேயா விமு ேதா ⁴யா ।
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