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hanumAna chAlIsA

ஹiνமாந சாஸா

ேதா³ஹா
³ சரந ஸேராஜ ரஜ

நிஜ மiν iµ ஸுதா⁴ ।
ப³ரநஊ◌ँ ர⁴ப³ர பி³மல ஜஸு

ேஜா தா³ய ப²ல சா ॥
³th³தி⁴ந தiν ஜாநிேக

ஸுெரௗmh பவநமார ।
ப³ல ³th³தி⁴ பி³th³யா ேத³ஹு ேமாmh

ஹரஹு கேலஸ பி³கார ॥
ெசௗபாஈ

ஜய ஹiνமாந jhஞாந ³ந ஸாக³ர ।
ஜய கபீஸ திஹு◌ँ ேலாக உஜாக³ர ॥
ராம ³த அத ப³ல தா⁴மா ।
அஜநிthர பவநஸுத நாமா ॥

மஹாபீ³ர பி³khரம ப³ஜரŋhகீ³ ।
மதி நிவார ஸுமதி ேக ஸŋhகீ³॥
கசந ப³ரந பி³ராஜ ஸுேப³ஸா ।
காநந Nhட³ல சித ேகஸா ॥

ஹாத² ப³jhர ஔ th◌⁴வஜா பி³ராைஜ ।
கா◌ँேத⁴ ◌ँஜ ஜேநஊ ஸாைஜ ॥
ஸŋhகர ஸுவந ேகஸநnhத³ந ।
ேதஜ phரதாப மஹா ஜக³ ப³nhத³ந ॥

விth³யாவாந ³நீ அதி சார ।
ராம காஜ கேப³ ேகா ஆர ॥
phர⁴ சthர ஸுநிேப³ ேகா ரயா ।
ராம லக²ந தா மந ப³யா ॥
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ஸூkhம ப த⁴ யmh தி³கா²வா ।
பி³கட ப த⁴ லŋhக ஜராவா ॥
பீ⁴ம ப த⁴ அஸுர ஸ◌ँஹாேர ।
ராமசnhth³ர ேக காஜ ஸ◌ँவாேர ॥

லாய ஸவந லக²ந யாேய ।
ர⁴பீ³ர ஹர உர லாேய ॥
ர⁴பதி கீnh ப³ஹுத ப³ட³◌़ ◌ாஈ ।
ம மம phய ப⁴ரத ஸம பா⁴ஈ ॥

ஸஹஸ ப³த³ந mhஹேரா ஜஸ கா³ைவmh ।
அஸ க பதி கNhட²லகா³ைவmh ॥
ஸநகாதி³க ph³ரமாதி³iµநீஸா ।
நாரத³ஸாரத³ஸத அஸா ॥

ஜம ேப³ர தி³க³பால ஜஹா◌ँ ேத ।
கபி³ ேகாபி³த³ க ஸேக கஹா◌ँ ேத ॥
ம உபகார ஸுkh³வmh கீnhஹா ।
ராம லாய ராஜ பத³ தீ³nhஹா ॥

mhஹேரா மnhthர பி³பீ⁴ஷந மாநா ।
லŋhேகshவர ப⁴ஏ ஸப³ ஜக³ ஜாநா ॥
ஜுக³ஸஹshர ேஜாஜந பர பா⁴ ।
lhேயா தா ம⁴ர ப²ல ஜா ॥

phர⁴ iµth³கா ேம iµக² மாmh ।
ஜலதி⁴ லா◌ँகி⁴ க³ேய அசரஜ நாmh ॥
³rhக³ம காஜ ஜக³த ேக ேஜேத ।
ஸுக³ம அiνkh³ரஹ mhஹேர ேதேத ॥

ராம ³ஆேர ம ரக²வாேர ।
ேஹாத ந ஆjhஞா பி³iν ைபஸாேர ॥
ஸப³ஸுக²லைஹ mhஹா ஸரநா ।
ம ரchச²க காஹூ ேகா ட³ர நா ॥

ஆபந ேதஜ ஸmhஹாேரா ஆைப ।
தீேநாmh ேலாக ஹா◌ँக ேதmh கா◌ँைப ॥
⁴த பிஸாச நிகட நmh ஆைவ ।
மஹாபீ³ர ஜப³ நாம ஸுநாைவ ॥
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நாைஸ ேராக³ஹைர ஸப³ பீரா ।
ஜபத நிரnhதர ஹiνமத பீ³ரா ॥
ஸŋhகட ேதmh ஹiνமாந ²ட³◌़ ◌ாைவ ।
மந khரம ப³சந th◌⁴யாந ேஜா லாைவ ॥

ஸப³ பர ராம தபshவீ ராஜா ।
திந ேக காஜ ஸகல ம ஸாஜா ॥
ஔர மேநாரத² ேஜா ேகாஈ லாைவ ।
ேஸாஈ அத வந ப²ல பாைவ ॥

சாேராmh ஜுக³ பரதாப mhஹாரா ।
ைஹ பரth³த⁴ ஜக³த உயாரா ॥
ஸா⁴ ஸnhத ேக ம ரக²வாேர ।
அஸுர நிகnhத³ந ராம ³லாேர ॥

அShட th³தி⁴ ெநௗ நிதி⁴ ேக தா³தா ।
அஸ ப³ர தீ³ந ஜாநகீ மாதா ॥
ராம ரஸாயந mhஹேர பாஸா ।
ஸதா³ ரேஹா ர⁴பதி ேக தா³ஸா ॥

mhஹேர ப⁴ஜந ராம ேகா பாைவ ।
ஜநம ஜநம ேக ³க² பி³ஸராைவ ॥
அnhத கால ர⁴ப³ர ர ஜாஈ ।
ஜஹா◌ँ ஜnhம ஹப⁴khத கஹாஈ ॥

ஔர ேத³வதா சிthத ந த⁴ரஈ ।
ஹiνமத ேஸஈ ஸrhப³ஸுக² கரஈ ॥
ஸŋhகட கைட ைட ஸப³ பீரா ॥
ேஜா ஸுைர ஹiνமத ப³லபீ³ரா ॥

ைஜ ைஜ ைஜ ஹiνமாந ேகா³ஸாஈmh ।
kh’பா கரஹு ³ ேத³வ கீ நாஈmh ॥
ேஜா ஸத பா³ர பாட² கர ேகாஈ ।
²ட ப³nhதி³ மஹா ஸுக² ேஹாஈ ॥

ேஜா யஹ பட⁴◌़ை◌ ஹiνமாந சஸா ।
ேஹாய th³தி⁴ ஸாகீ² ெகௗ³ஸா ॥
ளதா³ஸ ஸதா³ஹ ேசரா ।
கீைஜ நாத²’த³ய ம◌ँஹ ேட³ரா ॥
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ேதா³ஹா

பவநதநய ஸŋhகட ஹரந
மŋhக³ள ரதி ப ।

ராம லக²ந தா ஸத
’த³ய ப³ஸஹு ஸுர ⁴ப ॥

ஆரதீ

மŋhக³ள ரதீ மாத நnhத³ந
ஸகல அமŋhக³ள ல நிகnhத³ந
பவநதநய ஸnhதந தகா
’த³ய பி³ராஜத அவத⁴ பி³ஹா
மா பிதா ³ க³ணபதி ஸாரத³
ஶிவ ஸேமட ஶmh⁴ ஶுக நாரத³
சரந கமல பி³nhெதௗ⁴ ஸப³ காஹு
ேத³ஹு ராமபத³ ேநஹு நிபா³ஹு
ைஜ ைஜ ைஜ ஹiνமாந ேகா³ஸாஈmh
kh’பா கரஹு ³ ேத³வ கீ நாஈmh
ப³nhத⁴ந ராம லக²ந ைவேத³
யஹ ள ேக பரம ஸேந

யாவர ராமசnhth³ர கீ ஜய ॥
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