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వరణ: రఘ'వర <మల యశ 
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బ'!DEFGన తను జI0JK 
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BౌYాఈ- 

జయ హనుమOన జI[ నగ'ణ\ాగర | 
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-ామదూత అతfgత బల67మO | 

అంజ0పiతj పవనసుత k7మO || ౨ || 

మ#mర <క%మ బజరంno | 

క4మ_ 0pార సుమ_ JK సంno || ౩ || 

కంచన వరణ <-ాజ సుprsా | 

Jానన క4ండల క4ంuత JKsా || ౪ || 
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#థ వజj ఔర) ధzజI <-ాజ{ ౖ| 

Jాం6ే మ}ంజ జkrవ~ \ాజ{ ౖ|| ౫ || 

శంకర సువన JKస-oనందన | 

�ేజ పj�7ప మ# జగవందన || ౬ || 
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-ామ Jాజ క-8pr J� ఆతfర || ౭ || 
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[* Yాఠ��దః – క# భరత సమ తfమ ]ిjయ ��� *] 
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సనJా!Dక బj#�!D మ'�sా | 
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క< J�<ద కFU సJK క#ఁ �ే || ౧౫ || 

తfమ ఉపJార సుno%వFU J�k7�  | 
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తfమ� -. మంతj <�షణ మOk7 | 
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జల6D లOంªU గ�� అచరజ k7FG || ౧౯ || 

దుర«మ Jాజ జగత JK జK�ే | 

సుగమ అనుగ%హ తfమ� -K �ే�ే || ౨౦ || 

-ామ దుpా-K తfమ రఖpా-K | 

హ¬ త న ఆజI[  ను ]®ౖ̄ ా-K || ౨౧ || 
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సబ సుఖ లF°± తfమO� -o శరణ7 | 

తfమ ర�క Jాహ² J� డరk7 || ౨౨ || 

ఆపన �ేజ సం#-. ఆ]®ౖ | 

³k´ఁ ల`క #ంక �ేఁ Jాం]®ౖ || ౨౩ || 

భ}త ]ిsాచ 0కట నFUఁ ఆp¡ౖ | 

మ#mర జబ k7మ సుk7p¡ ౖ|| ౨౪ || 

k7�® ౖ-.గ హ-{µ సబ ]ీ-ా | 

జపత 0రంతర హనుమత m-ా || ౨౫ || 

సంకట�¶ హనుమOన ఛు�7p¡ ౖ| 

మన క%మ వచన 67Pన జ@ లOp¡ ౖ|| ౨౬ || 

సబ పర -ామ తప�ీz -ాజI | 

_న JK Jాజ సకల తfమ \ాజI || ౨౭ || 

ఔర మk´రథ జ@ J��� లOp¡ ౖ| 

\¸� అLత �వన ఫల Yాp¡ ౖ|| ౨౮ || 

B7-.ఁ య'గ పj�7ప తfమO� -ా | 

F°± పర�ిదE  జగత ఉ�యO-ా || ౨౯ || 

\ాధుసంతJK తfమ రఖpా-K | 

అసుర 0కందన -ామ దులO-K || ౩౦ || 
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అష¹ �ి!DE  నవ 06D JK !7�7 | 

అసవర !£న� జIనJ� మO�7 || ౩౧ || 

-ామ ర\ాయన తfమ� -K Yా\ా | 

స!7 రహ¬  రఘ'ప_ JK !7\ా || ౩౨ || 

తfమ� -K భజన -ామ J� Yాp¡ ౖ| 

జన� జన� JK దుఖ స-ాp¡ ౖ|| ౩౩ || 

అంతJాల రఘ'ప_ పiర జI�� | [* రఘ'వర *] 

జ#ఁ జన� హ-8భకº క#�� || ౩౪ || 

ఔర !ేవ�7 uతº  న ధర�� | 

హనుమత �¶� సరzసుఖకర�� || ౩౫ || 

సంకట హట» ౖLట» ౖసబ ]ీ-ా | 

జ@ సుL-{µ హనుమత బలm-ా || ౩౬ || 

జ{ ౖజ{ ౖజ{ ౖహనుమOన n.\ా�� | 

కృYా కరహS గ'ర) !ేవ J� k7�� || ౩౭ || 

యహ శతpార Yాఠ కర J��� | 

ఛూటFU బం!D మ#సుఖ హ¬�� || ౩౮ || 
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J�జ{ౖ k7థ హృదయ మహ �ే-ా || ౪౦ || 
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పవనతనయ సంకట హరణ 
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-ామ లఖన �ీ�7 సFUత 
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