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shrIhanumadvratam

ஹiνமth³vhரதmh

தthராெதௗ³ஹiνமth³vhரதmh கrhமாரப⁴மாண ஆசாராiνஸாேரண
விஶிShடாசாரபரmhபராphராphதாmh யதா²ஶkhதிth³ரvhைய: பmhபாஜாmh கShேய ।
இதி ஸŋhகlhphய, மாrhக³ஶீrhஷமாேஸ ஶுkhலthரேயாத³யாmh vhரதmh
கShயமாண: th³வாத³யாேமவ நியேதா ph³ரமசா ேதnhth³ய:
ஸmhயkh³ராthmh யாபயிthவா ph³ராேம iµஹூrhேத உthதா²ய
கrhதvhயmh ஸrhவமாேலாகயதி ॥
ெஶௗநக உவாச
ஹiνமth³vhரதஸŋhகlhபmh கrhகாேமாऽph³ரவீjhஜந: ।
கshnhேத³ேஶ vhரதmh ஸmhயkhகrhதvhயmh வத³ஸூதஜ ॥ 1॥
கிmh ச vhரதmh rhவதைர:thராசதமth³⁴தmh ।
ஸnhதி shத²லாநி ப³ஹுதா⁴ ேகா³Shட²vh’nhதா³வநாத³ய:॥ 2॥
வாபீபதடா³கா³th³யா:lhயா: kh’thமவிshth’தா: ।
நth³ேயா நதா:³ஸாக³ராth³யா: பrhவதா:ஸேதா th³மா: ।
விசாrhய ப³ஹுதா⁴ தchச வத³ ேநா வத³தாmh வர ॥ 3॥
ஸூத உவாச
ஸா⁴ ph’Shடmh மஹாபா⁴கா:³ஸmhயேக³ேவாchயேத மயா ।
ப³ஹவ:ஸnhதி ேத³ஶாச Nhயா: Nhயவிவrhத⁴நா:॥
ததா²பி வேய யth³³யmh தchch²’Nhவnh iµநீவரா:॥ 4॥
rhவmh ஹiνமத: ஜா kh’தா பmhபாஸthதேட ।
தshமாth பmhபாஸthதீேர ஹiνமth³vhரதiµthதமmh ॥ 5॥
நாநாேத³ேஶஷு கrhதvhயா பmhபாஜா phரயthநத: ।
ph³ராேம iµஹுrhேத ேசாthதா²ய ெஶௗசாதி³பி⁴ரதnhth³த:॥ 6॥
நிthயகrhம ஸமாphயாஶு ேயாக³ேமmh ஸமாவிேஶth ।
ததச பசபி⁴rhவாth³ையேபேதா ப³nh⁴பி⁴vh’rhத:॥ 7॥
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ஹiνமth³vhரதmh

தthரthயாmh ச நதீ³mh காசிth³க³thவா shநாthவா ச வாkh³யத: ।
அக⁴மrhஷணமnhthைரச ஶுசி: phரயதமாநஸ:॥ 8॥
ஸnhth◌⁴யாவnhத³நrhவmh ச நிthயகrhம ஸமாphய ச ।
பிth’nh ஸnhதrhphய யthேநந லலாேட திலேகாjhjhவல:॥ 9॥
ேஷாட³ஶாphபசாராmhச பmhபாயா:ஸrhவேதா vhரதீ ॥ 10॥
பmhபா ஜா ॥
ேஹமடகி³phராnhதஜநாநாmh கி³ஸாiνகா³mh ।
பmhபாமாவாஹயாmhயshயாmh நth³யாmh ’th³யாmh phரயthநத:॥ஆவாஹநmh
தரŋhக³ஶதகlhேலால: ŋhக³thதாமரேஸாjhjhவேல ।
பmhபாநதி³ நமshph◌⁴யmh kh³’ஹாஸநiµthதமmh ॥ஆஸநmh
’th³யmh ஸுக³nhத⁴ஸmhபnhநmh ஶுth³த⁴mh ஶுth³தா⁴mh³ஸthkh’தmh ।
பாth³யmh kh³’ஹாண பmhபாkh²ேய மஹாநதி³ நேமாऽsh ேத ॥ பாth³யmh
பா⁴கீ³ரதி² நமshph◌⁴யmh ஸேலந ஸுேஶாப⁴ேந ।
அநrhkh◌⁴யமrhkh◌⁴யமநேக⁴ kh³’யதாத³iµthதமmh ॥ அrhkh◌⁴யmh
பmhபாநதி³ நமshph◌⁴யmh மஹாNhேய ஸுேஶாப⁴ேந ।
ேகா³தா³வஜேலநாth³ய kh³’ஹாசமநீயகmh ॥ஆசமநீயmh
³kh³தா⁴jhேயுரைஸ: Nhையrhத³th◌⁴நச ம⁴நா ததா² ।
பசாmh’ைத:shநாபயிShேய பmhபாநதி³ நேமாऽsh ேத । பசாmh’தshநாநmh
ஶுth³த⁴ைர: ஶுth³த⁴ஜலrhநாேகலாmh³பி⁴shததா² ।
Nhைய: kh’Shநதீ³ேதாைய:சா thவாmh ஸth³வேர ॥shநாநmh
மஹாlhயmh ச காrhபாஸmh தி³vhயவshthரமiνthதமmh ।
பmhபாநதி³ மஹாNhேய பmhபாேஶாபா⁴திேஶாப⁴ேந ॥ வshthரmh
ெரௗதshமாrhதாதி³ஸthகrhமப²லத³mh பாவநmh ஶுப⁴mh ।
யjhேஞாபவீதம⁴நா கlhபேய ஸ³thதேம ॥ யjhேஞாபவீதmh
கrhர³காரmh கshrhயா ச விமrhதி³தmh ।
யthேநந கlhபிதmh க³nhத⁴mh ேலபேயऽŋhக³mh ஸth³வேர ॥ க³nhத⁴mh
லேkhதாnhஹth³ராkhதாநதாmhேசாthதமா²பா⁴nh ।
பmhபாநதி³ kh³’ஹாேணமா²ப⁴ேஶாபா⁴திvh’th³த⁴ேய ॥ அதாnh
அதஸுேமாேபதmh பŋhேகஹத³ேலாjhjhவலmh ।
ŋhமmh ஶŋhகரஜடாஸmh⁴ேத ஸத³rhபேய ॥ ŋhமmh
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கjhஜலmh thஜக³th³வnhth³ேய மஹாNhேய தரŋhகி³ணி ।
ேநthரேயா: பாத³மநக⁴mh kh³’யதாmh ஸதாmh வேர ॥ ேநthராஜநmh
ஶதபthைரச கலாைர:iµைத³rhவலரபி ।
மlhகாஜாதிnhநாைக:³ ேகவலசாபி சmhபைக:॥
ளதா³மபி⁴சாபி ததா² பி³lhவத³லரபி ।
ஜயா மஹாNhேய பmhபாநதி³ நேமாऽsh ேத ॥ Shபாணி
அத²அŋhக³ஜா ॥
ேகா³தா³வrhைய நம: பாெதௗ³ ஜயா । kh’Shைய நம:³lhெபௗ² ஜயா ।
பாபஹாNhைய நம: ஜŋhேக⁴ ஜயா ।ஸுph◌⁴ேவ நம: ஜாiνநீ ஜயா ।
உதரŋhகி³Nhைய நம:ஊ பஜயா । த³³jhjhவலஜவாைய நம: கmh ஜயா
।
அmh³ேஶாபி⁴nhைய நம: நிதmhப³mh ஜயா ।அiΝமth◌⁴யாைய நம: மth◌⁴யmh ஜயா ।
ஸுshதநாைய நம:shதெநௗ ஜயா । கmh³கNhTh²ைய நம: கNhட²mh ஜயா ।
லதாபா³ஹுரŋhகா³ைய நம: பா³ஹூ ஜயா ।
தீ³rhக⁴ேவNhைய நம: ேவணீmh ஜயா ।ஸுவkhthராைய நம: வkhthரmh ஜயா ।
³rhவாரவாராைய நம: ஶிர: ஜயா ।ஸஹshரiµகா²ைய நம:ஸrhவாŋhக³mh
ஜயா ॥
ஸத³ஶாŋhக³mh ஶுப⁴mh தி³vhயmh ஸ³kh³³லமiνthதமmh ।
ஸாjhயmh பமேலாth³⁴தmh ⁴பmh shவீ பாவேந ॥⁴பmh
ஸாjhயமkh³நிphரகாேஶாth³யthேகாஸூrhயஸமth³தி ।
பய தீ³பmh phரஸnhநாŋhேக³ பmhபாநதி³ நேமாऽsh ேத ॥ தீ³பmh
ஶாlhயnhநmh shவrhணபாthரshத²mh ஶாகாபஸமnhவிதmh ।
ஸாjhயmh த³தி⁴பாயஸmh ச ைநேவth³யmh phரதிkh³’யதாmh ॥ ைநேவth³யmh
ைக:³ஸுேஶாப⁴ைநசாபி நாக³வlhத³லrhதmh ।
தாmh³லmh kh³’யதாmh ேத³வி பmhபாநதி³ நேமாऽsh ேத ॥ தாmh³லmh
vhரதrhதிமஹாகீrhதிதி³vhயsh²rhதிphரகீrhதித³mh ।
கrhகாேமா vhரதத³mh ெஸௗவrhணmh Shபமrhபேய ॥ஸுவrhணShபmh
phரத³ணthரயmh ேத³வி phரயthேநந phரகlhபிதmh ।
பயாth³ய பாவேந ேத³வி பmhபாநதி³ நேமாऽsh ேத ॥ phரத³ணmh
நமshேத நமshேத விஶாேலாjhjhவலாŋhேக³
நமshேத நமshேத லஸthஸthதரŋhேக³ ।
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நமshேத நமshேத கி³phராnhதரŋhேக³
நமshேத நமshேத கலth³ப³rhரŋhேக³॥ நமshகாரmh
அபராத⁴ஶதmh ேத³வி மthkh’தmh ச தி³ேந தி³ேந ।
mhயதாmh பாவேந ேத³வி பmhபாநதி³ நேமாऽsh ேத ॥மாபணmh
பmhபாநதி³ மஹாNhேய தரŋhகி³ணி ! நேமாऽsh ேத ।
thவthதீேர ஹiνமthஜா kh’தா ராேமண தீ⁴மதா ॥
மேநாரத²ப²லாவாphதிshதshயாபீ⁴Shடmh ந ஸmhஶய: ।
ஸுkh³ேவண ச தீேரऽshnhகபிவrhேயண ேத kh’தmh ॥
ஸmhshkh’தmh ச மேநாவாசா²ஸஹshதshய ப³⁴வ ஸா ।
அதshthவnhநீரேந kh’ேத ஹiνமேதா vhரேத ॥
ேரயாmh மம ஸrhவாணி ந விkh◌⁴நாநி ப⁴வnhthவிஹ ।
இதி ஸmhphராrhth²ய பmhபாkh²யாmh நதீ³mh ஶுப⁴தரŋhகி³ணீmh ॥
கலேஶாத³கபாணிச க³chேச²th shவkh³’ஹமாத³ராth ॥
இதி பmhபாஜா ॥
ேத³ஶகாெலௗ shmh’thவா, மயாऽऽசதshய vhரதshய ஸmhrhணப²லாவாphthயrhத²mh
பா⁴rhயயா ஸஹ ஹiνமthஜாmh கShேய । இதி ஸŋhகlhphய
(பீட²shய அேதா⁴பா⁴ேக³)-அதலாய நம: । விதலாய நம: ।ஸுதலாய நம: ।
ரஸாதலாய நம: । தலாதலாய நம: । மஹாதலாய நம: । பாதாலாய நம: ।
தthர அகா³த⁴ஸrhவத:ஶph³தா³thமேந நம: । தthர கமேல கமடா²ய நம: ।
த³ப ஸஹshரமணிப²phரகாஶமாநேஶஷாய நம: ।
அShடதி³kh³க³ேஜph◌⁴ேயா நம: ।
த³ப ⁴மNhட³லாய நம: । தேபாேலாகாய । மஹrhேலாகாய நம: ।
ஸthயேலாகாய । அShடதி³khபாலேகph◌⁴ேயா நம: । தnhமth◌⁴ேய ேமரேவ நம: ।
ேமேராrhத³ணதி³kh³பா⁴ேக³ th³ேராணைஶலாய நம: । தnhமth◌⁴ேய ஸுரதரேவ நம: ।
தnhேல ஸுவrhணேவதி³காைய நம: । ேவth³யாmh vh’shய rhவபா⁴ேக³
நவரthநக²சிதசாரthநபீடா²ய நம: ।
(ஹiνமth பீேட²அலŋhkh’தmh கலஶmh நிதா⁴ய)
ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாநnhத³நாய நம: । இதி கலஶshதா²பநmh ।
தத: ேத³ஶகாெலௗ ஸŋhகீrhthய தாஸேமதராமசnhth³ரth◌⁴யாநாதி³ மாநஸmh
kh’thவா ஹiνமnhதமாவாஹேயth । phராணphரதிShடா²mh ச விதி⁴வthrhயாth ॥
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th³வாத³ஶkh³ரnhதி²ஜா -

அஜநாஸூநேவ நம: phரத²மkh³ரnhதி²mh ஜயா ।
ஹiνமேத நம: th³விதீயkh³ரnhதி²mh ஜயா ।
வாthராய நம: th’தீயkh³ரnhதி²mh ஜயா ।
மஹாப³லாய நம: சrhத²kh³ரnhதி²mh ஜயா ।
ராேமShடாய நம: பசமkh³ரnhதி²mh ஜயா ।
பா²lh³நஸகா²ய நம:ஷShட²kh³ரnhதி²mh ஜயா ।
பிŋhகா³ாய நம:ஸphதமkh³ரnhதி²mh ஜயா ।
அதவிkhரமாய நம:அShடமkh³ரnhதி²mh ஜயா ।
கபீவராய நம: நவமkh³ரnhதி²mh ஜயா: ।
தாேஶாகவிநாஶநாய நம: த³ஶமkh³ரnhதி²mh ஜயா ।
லமணphராணதா³thேர நம: ஏகாத³ஶkh³ரnhதி²mh ஜயா ।
த³ஶkh³வத³rhபkh◌⁴நாய நம: th³வாத³ஶkh³ரnhதி²mh ஜயா ।
ப⁴விShயth³ph³ரமேணநம: thரேயாத³ஶkh³ரnhதி²mh ஜயா ।
(அŋhக³ ஜா)
ஹiνமேத நம: பாெதௗ³ ஜயா ।
ஸுkh³வஸகா²ய நம:³lhெபௗ² ஜயா ।
அŋhக³த³thராய நம: ஜŋhேக⁴ ஜயா ।
ராமதா³ஸாய நம:ஊ ஜயா ।
அkh◌⁴நாய நம: கmh ஜயா ।
லŋhகாத³ஹநாய நம: வாலmh ஜயா ।
ராமதா³ஸாய நம: நாபி⁴mh ஜயா ।
ஸாக³ேராlhலŋhக⁴நாய நம: மth◌⁴யmh ஜயா ।
லŋhகாமrhத³நாய நம: ேகஶாவmh ஜயா ।
ஸவநீஹrhthேர நம:shதெநௗ ஜயா ।
ெஸௗthphராணதா³ய நம: வ: ஜயா ।
Nh²தத³ஶகNhடா²ய நம: கNhட²mh ஜயா ।
ராமாபி⁴ேஷககாேண நம:ஹshெதௗ ஜயா ।
மnhthரரசிதராமாயய நம: வkhthரmh ஜயா ।
phரஸnhநத³வத³நாய நம: வத³நmh ஜயா ।
பிŋhக³ேநthராய நம: ேநthரmh ஜயா ।
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திபாரகா³ய நம: திmh ஜயா ।
ஊrhth◌⁴வNhTh³ரதா⁴ேண நம: கேபாலmh ஜயா ।
மணிகNhட²மாேந நம: ஶிர: ஜயா ।
ஸrhவாபீ⁴Shடphரதா³ய நம:ஸrhவாŋhக³mh ஜயா ।
ேதா³ரkh³ரஹணmh
அஜநீக³rhப⁴ஸmh⁴த ராமகாrhயாrhத²ஸmhப⁴வ ।
வரதா³த: kh’தா ஜா ர மாmh phரதிவthஸரmh ।
vhரேதாth³யாபநmh - யஜமாேநா மஹாநth³யாmh மாth◌⁴யாநிகshநாநmh kh’thவா,
நிthயகrhம விதா⁴யாऽऽசாrhய-ph³ரம’thவிkh³பி:◌⁴ ஸேஹாபவிய,
phராநாயmhய,
அth³ய ஶுப⁴திெதௗ² த⁴rhமபthநீஸேமதshய மம
ஹiνமth³-vhரதகlhேபாkhத-ஸmhrhணப²லாவாphதேய
த⁴rhமாrhத²-காம-ேமா-சrhவித⁴-ஷாrhத²th³th◌⁴யrhத²mh
மதா³ஜேநயphthயrhத²mh ச ஹiνமth³vhரேதாth³யாபநாkh²யmh கrhம கShேய ।
அshnh கrhமணி ஆசாrhயthவmh ப⁴வnhத:rhவnhthவிதி ேவத³ேவthதாரmh mhபி³நmh
விthதநmh ஶாnhதமாசாரவnhதmh ph³ராமணமாசாrhயthேவ நிேயாjhய, ஏவmh
லணஸஹkhதமபரmh ph³ராமணmh நிேயாjhய,தத:thரேயாத³ஶகலஶாவாஹநாrhத²mh
thரேயாத³ஶph³ராமnh’thவிkh³விெதௗ⁴ நிேயாjhய ஏவமாவரணmh kh’thவா, தேதா
நிShகமாthரஸுவrhேணந, தத³rhேத⁴ந யதா²ஶkhதி வா ஹiνமthphரதிமாmh kh’thவா
phராநாயmhய,ஹiνமth³-vhரேதாth³யாபநாŋhக³thேவந பmhபாஜாmh kh’thவா,
ந: phராநாயmhய, ஶுப⁴திெதௗ² த⁴rhமபthநீஸேமதshய மம
மேநாவாசா²ப²லth³th◌⁴யrhத²mh
மதா³ஜேநயphthயrhத²மாஜேநயphரதிமாஜாmh கShேய ।
இதி ஸŋhகlhphய,
தthphரதிமாஶுth³th◌⁴யrhத²mh பசாmh’தshநபநmh kh’thவா,லமnhthேரண
ஶுth³ேதா⁴த³கshநபநmh kh’thவா, பசphரshத²பதேவததNh³ேலாப
அலŋhkh’தrhணகலஶmh ஸmhshதா²phய த³ப phரதிமாமாதா⁴ய
phராணphரதிShடா²mh kh’thவா।ததshthரேயாத³ஶகலஶாnh
phரதிமாேவShதாmhshதNh³ேலஷு நிதா⁴ய, கலஶஜாmh kh’thவா,
ேதஷு கலேஶஷு வshthராNhயாேவShThய, ேதஷு நாநாவித⁴ப²லாநி த³thவா,
கலஶஜாmh kh’thவா, தத: பீடா²rhசநmh rhயாth ॥
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பீட²shயாத⁴shதேல -அதலாய நம: । விதலாய நம: ।
ஸுதலாய நம: । ரஸாதலாய நம: । தலாதலாய நம: ।
மஹாதலாய நம: । பாதாலாய நம: ।
ததா²கா³த⁴ஸrhவேதாiµக²-ஸுதா⁴தி⁴ph◌⁴யாmh நம: । தthர கமடா²ய நம: ।
த³ப -ஸஹshரப²ணிப²மNh³த-மணிphரகாஶிதாேஶஷேலாகேஶஷாய நம: ।
அShடதி³kh³க³ேஜph◌⁴ேயா நம: । த³ப ⁴மNhட³லாய நம: ।
தி³khபாேலph◌⁴ேயா நம: । தnhமth◌⁴ேய ேமரேவ நம: ।
ேமேராrhத³ணதி³kh³பா⁴ேக³ ரthநஸாநேவ நம: । தnhமth◌⁴ேய ஸுரதரேவ நம: ।
தnhேல ஸுவrhணேவதி³காைய நம: । ேவth³யாmh vh’shய rhவபா⁴ேக³
நவரthநக²சிததநபீடா²ய நம: । (ஏவmh பா⁴வயிthவா)
shவாnh !ஸrhவஜக³nhநாத² ! யாவth ஜாவஸாநகmh ।
தாவth thவmh phதிபா⁴ேவந phரதிமாயாmh shதி²ேரா ப⁴வ ॥
ததshthரேயாத³ஶkh³ரnhதி²khதேதா³ரகmh phரதிShடா²phய,
th◌⁴யாநmh -

வnhேத³ விth³th³வலயலதmh ph³ரமஸூthரmh த³தா⁴நmh,
கrhணth³வnhth³ேவ கநகவலேய Nhட³ேல தா⁴ரயnhதmh ।
ஸthெகௗபீநmh கப’தmh காமபmh கபீnhth³ரmh
நிthயmh th◌⁴யாயாmhயநிலதநயmh வjhரேத³ஹmh வShட²mh ॥
phரதphத-ஜாmh³நத³-தி³vhயமmhஸmh ேத³தீ³phயமாநாkh³நிவிபா⁴ஸுராmh ।
phர²lhல-பŋhேகஹ-ேஶாப⁴நாshயmh th◌⁴யாேய ’தி³shத²mh பவமாநஸூiνmh ॥
அத² கlhேபாkhதphரகாேரண ஆவாஹநாதி³ -ேஷாட³ேஶாபசாராnh kh’thவா
நம:ஸrhவதாrhதா²ய ஜக³தா³ராth◌⁴யகrhமேண ।
அேமயாயாஜேநயாய நரrhkh◌⁴யmh ேராऽrhபேய ।
இதி phரஸnhநாrhkh◌⁴யmh ஸமrhபயா நம: ।
ப⁴khthயா phரகlhபிைதேரைதபசாைரச ேஷாட³ைஶ: ।
ப⁴க³வnh ஹiνமnhநீஶ ! phயதாmh ேம phேயாkhதிபி:◌⁴ ॥
உபசாரஸமrhபணmh யshய shmh’thயா ச நாேமாkhthயா தேபாயjhஞkhயாதி³ஷு ।
nhநmh ஸmhrhணதாmh யாதி ஸth³ேயா வnhேத³ தமchதmh ॥
ஏவmh ராthெரௗ phரத²மயாமஜாmh kh’thவா,
தshயாmh ராthrhயாmh phரதியாமஜாmh rhவnh,
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கீ³தவாதி³thராதி³பி⁴rhமŋhக³ளth◌⁴வநிபி⁴rhபா⁴க³வதபட²நாதி³ராண-

ரவதி³பி⁴rhஜாக³ரணmh kh’thவா, பேரth³: phரபா⁴ேத மஹாநth³யாmh ph³ராமண:

ஸஹ
shநாநmh kh’thவா, நிthயகrhம விதா⁴ய க³nhதா⁴தி³பி⁴ரலŋhkh’thய, kh³’ஹமாக³thய,
rhவவthஜாmh kh’thவா,ஹiνமth³vhரேதாth³யாபநாŋhக³ேஹாமmh rhயாth ।
ராnhேநநாjhேயந பிphபலஸth³பி: ◌⁴ கlhேபாkhதth³ரvhேயண
லமnhthேரShேடாthதரஸஹshரமShேடாthதரஶதmh வா ேஹாமmh rhயாth ।
rhஹுதிmh த³thவா, ph³ரமேண த³mh த³thவா, தத ஆசாrhயmh ஜயிthவா,
phரதிமாmhஸவshthராmhஸாலŋhகாராmhஸதNh³லாmh ச த³thவா,தth³தா³நஸாth³³Nhயாrhத²mh
த³mh த³thவா, ஆசாrhயாய ஸவthஸாmh ஸாலŋhகாராmh பயshவிநீmh கா³mh
த³th³யாth ।
தத ’thவிkh³ph◌⁴ய:ஸவshthராnh கலஶாnh த³thவா த³mh ச த³thவா,
விஶிShடபŋh³தீ³நாnhத⁴kh’பணஜநாnh ph³ராமnh ஸnhதrhphய, ’thவிகா³தி³-
ph³ராமnh ஶதmh பசாஶth, பசவிmhஶதிmh thரேயாத³ஶ வா ph³ராமnh
Shடாnhநேபா⁴ஜேநந ஸnhதrhphய, ⁴தா³நmh விப⁴வாiνஸாேரண rhயாth ।
ஏவmh rhவnh யஜமாந: kh’தாrhேதா² ப⁴வதி ।
ஹiνமாnh ஸுphேதா வரேதா³ ⁴thவா thரெபௗthராதி³ஸrhவகாமாnh
phரயchச²தி । இதி ெஶௗநகாதி³காnh phரதி ஸூத: phேராவாச । இதி ॥
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