
ஜெய ஹனுமானே! ஞாேகுணக் கடனே! 

உேகத்தின் ஒளினய வாேரர் னகானே. (1) 

 

ராமதூதனே! ஆற்றலின் வடிவனம! 

அஞ்சனே னமந்தனே! வாயு புத்திரனே. (2) 

 

மாஜெரும் வீரனே! ஜெருந்திறல் வடினவ! 

ஞாேத்னத அருள்வாய், நன்னமனய 

தருவாய். (3) 

 

தங்க னமனியனே, ெட்டானட அணிெவனே! 

மின்னும் குண்டேமுடன் அனேமுடியும் 

ஜகாண்டவனே. (4) 

 

இடி,ஜகாடிமிளிரும் கரங்கள் ஜகாண்னடானே! 

முஞ்னசப் பூணூல் னதா ளணினவானே! (5) 

 

சிவனின் அம்சனம ! னகசரி மகனே! 

உேஜதாளி வீரத்னத உேகனம வணங்குனம! (6) 

 

னெரறி வாளினய! நற்குண வாரினய! 

ராமனசனவக்ஜகே மகிழ்வுடன் ெணினவானே! (7) 

 

உன் மேக் னகாவிலில் ராமனின் வாசம்! 

ராமனின் புகனை னகட்ெது ெரவசம்! (8) 

 

நுண்ணிய உருவாய் அன்னேமுன் னதான்றிோய்! 

னகார வுருவினில் இேங்னகனய எரித்தாய்! (9) 

 

அசுரனர அழித்த ஜெரும்ெே சாலினய ! 



ராம காரியத்னத முடித்த மாருதினய ! (10) 

 

சஞ்சீவி ஜகாணர்ந்னத இேக்குவனே எழுப்பிட 

விஞ்சிய அன்புடன் ராமனுனேத் தழுவிோர்! (11) 

 

ராமன் உன்னே ஜெரிதும் புகழ்ந்து 

ெரதனேப் னொே நீ உடனுனற என்றார்! (12) 

 

ஆயிரம் நாவுனட ஆதி னசஷனுன் 

ஜெருனமனயப் புகழ்வதாய் அனணத்னத ஜசான்ோர்! (13) 

 

சேகாதி முனிவரும் பிரம்மாதி னதவரும் 

ஈசனும் நாரதர் கனேமகள் னசஷனும் (14) 

 

எமன், குனெரன், தினசக் காவேரும், புேவரும் 

உன் ஜெருனம தனே ஜசால்ே முடியுனமா? (15) 

 

சுக்ரீவனுக்கு அரனச அளித்திட 

ராமனின் நட்ொல் உதவிகள் ஜசய்தாய்! (16) 

 

உன் அறிவுனரனய வீடணன் ஜகாண்டதால் 

அரியனண அனடந்தனத இவ்வுேகு அறியும்! (17) 

 

ஜதானேவினில் ஒளிரும் ஞாயினறக் கண்னட 

சுனவதரும் கனிஜயேப் பிடித்து விழுங்கிோய்! (18) 

 

வாயினில் ராமனின் னமாதிரம் கவ்வினய 

ஆழினயக் கடந்ததில் வியப்ஜெதும் உண்னடா! (19) 

 

உேகினில் முடியாக் காரியம் யானவயும் 



நிேதருளானே முடிந்திடும் எளிதாய்! (20) 

 

ராமராச்சியத்தின் வாயிற் காவேன்நீ! 

நுனைந்திட வியலுனமா நின்ேருள் இன்றி! (21) 

 

உனேச் சரணனடந்தால் இன்ெங்கள் நிச்சயம்! 

காவோய் நீவர ஏதிங்கு எமக்கு அச்சம்! (22) 

 

நின்ோல் மட்டுனம நின்திறல் அடங்கும்! 

மூவுேகும் அதன் முன்னே நடுங்கும்! (23) 

 

பூதப் பிசாசுகள் ஜநருங்கிட வருனமா! 

மஹாவீர னுன் திருநாமம் ஜசால்வானர! (24) 

 

னநாய்களும் அகலும் துன்ெங்கள் விேகும்! 

ெேமிகு நின்திரு நாமம் ஜசால்லிட! (25) 

 

ஜதால்னேகள் ஜதானேந்திட அனுமன் அருள்வான்! 

மேம், வாக்கு, ஜசயோல் தியானிப் ெவர்க்னக! (26) 

 

தவம்புரி ெக்தர்க்கு வரங்கள் நல்கிடும் 

ராமனின் ெணிகனள நீனய ஜசய்தாய்! (27) 

 

னவண்டிடும் ெக்தர்கள் ஆனசகள் நினறவுறும்! 

அழியாக் கனியாம் அனுபூதி ஜெறுவார்! (28) 

 

நான்கு யுகங்களும் நின்புகழ் ொடிடும்! 

நின்திரு நாமனம உேகினில் சிறந்திடும்! (29) 

 

ஞானியர் நல்னோனரக் காப்ெவன் நீனய! 



தீயனவ அழிப்ொய்! ராமனின் கனினய! (30) 

 

எட்டு ஸித்திகளும் ஒன்ெது ஜசல்வங்களும் 

னகட்டவர்க்கு அருள்வரம் சீனதயுேக் களித்தார்! (31) 

 

ராம ெக்தியின் சாரனம நின்னிடம்! 

என்றும் அவேது னசவகன் நீனய! (32) 

 

நின்னேப் ெற்றினய ராமனே அனடவார்! 

ஜதாடர்வரும் பிறவித் துன்ெம் துனடப்ொர்! (33) 

 

வாழ்வின் முடிவினில் ராமேடி னசர்வார்! 

ஹரியின் ெக்தராய்ப் ஜெருனமகள் ஜெறுவார்! (34) 

 

மறுஜதய்வம் மேதில் நினேயா ெக்தரும் 

அனுமனேத் துதித்னத அனேத்தின்ெம் ஜெறுவார்! (35) 

 

துன்ெங்கள் ஜதானேயும் துயரங்கள் தீர்ந்திடும்! 

வல்லிய அனுமனே தியானிப் ெவர்க்னக! (36) 

 

ஆஞ்ச னநயனே! ஜவற்றி! ஜவற்றி! ஜவற்றி! 

விஞ்சிடும் குருனவ! எமக்கருள் புரிவாய்! (37) 

 

நூறுமுனற இனதத் துதிப்ெவர் எவனரா 

அவர் தனள நீங்கினய ஆேந்தம் அனடவார்! (38) 

 

அனுமனின் நாற்ெனதப் ெடிப்ெவர் எல்ோம் 

சிவேருள் ஜெற்னற ஸித்திகள் அனடவார்! (39) 

 

அடியவன் துளஸீ தாஸன் னவண்டுவான் 



அனேவர் உள்ளிலும் திருமால் உனறயனவ! (40) 

 

னமலூம் இதுனொன்ற தகவல் ஜெற 
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