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శ్ర ీ అంజనేయం ప్రసన్న ంజనేయం  

ప్రభాదివ్య కాయం ప్రకీర్త ి ప్రదాయం  

భజే వాయుపుప్రం భజే వాలగాప్రం భజేహం రవిప్రం  

భజే సూర్య మిప్రం భజే రుప్రరూరం  

భజే ప్రహమ తేజం రటంచున్ ప్రభారంబు  

సాయంప్రమున్ నీన్మసంకీర్నిల్ జేసి  

నీ రూపు వ్ర్త ణంచి నీమీర నే రండకం బొకక టిన్ జేయ  

నీ మూర్తగిావించి నీసుంరర్ం బంచి నీ దాసదాసుండవై  

రామభకిుండనై నినున  నేగొల్చె రన్  

నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితే  

న్ మొరాలంచితే ననున  ర్క్షంచితే  

ఄంజన్దేవి గరాా నవ యా దేవ్  

నిన్న ంచ నేన్ంరవాడన్  

రయాశాలవై జూచియున్ దారవై బ్రోచియున్  

రగ గర్న్ నిలె యున్ దలి సుగ్రీవుకున్-మంత్రర్తవై  

సావ మి కారాయ ర్ థమై యేగి  

శ్రరీామ సౌమిత్రరులం జూచి వార్తనివ చార్తంచి  

సర్వవ శు బూజంచి యబా్భ నుజం రంటు గావించి  

వాలనిన్ జంపంచి కాకురథస తిలకున్ కృపారృష్టి వీక్షంచి  

కిష్టక ంధకేతంచి శ్రరీామ కారాయ ర్ థమై లంక కేతంచియున్  

లంకిణిన్ జంపయున్ లంకనున్ గాలె యున్  

యభా్భ మిజం జూచి యానంరముప్ప ంగి యాయుంగర్ంబిచెి  

యార్రన మున్ దెచెి  శ్రరీామునకునిన చెి సంతోషమునేసేి  

సుగ్రీవునిన్ యంగదున్ జంరవ్ంతు నన లునీన లులన్ గూడి  

యాసేతువున్ దాటి వానరుల్మమ కలై పెనూమ కలై  
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యాదైతుయ లన్ ద్రుంచగా రావ్ణండంర కాలాగిన రుద్రుండుగా వ్చెి  

ప్రహ్మ ండమైనటిి యా శకినిినైవ చి యాలక్షణన్ మూర్ఛ నందింరగానపుప డే నీవు  

సంజీవినినె్చెి సౌమిత్రర్తకినిన చెి ప్రరాణంబు ర్క్షంరగా  

కుంభకరాణదుల నీవ రులం బోర్ శ్రరీామ బ్భణాగిన  

వార్ంరర్తన్ రావ్ణన్ జంరగా నంర లోకంబు లానంరమై యుండ  

నవేవ ళను నివ భీషుణన్ వేడుకన్ దొడుకన్ వ్చెి  రటిాభిషేకంబు చేయంచి , 

సీతామహ్దేవినిన్ దెచెి  శ్రరీాముకునిన చెి , 

యంరనన యోధ్యయ పుర్తనేచెి రటిాభిషేకంబు సంర్ంభమైయునన  

నీకనన  న్కెవ్వ రున్ గూర్తమ లేర్ంచు మనిన ంచి శ్రరీామభక ి ప్రశసంిబుగా  

నినున  సేవించి నీ కీర్నిల్ చేసినన్ పారములాిా యునే భయములున్  

దీరునే భాగయ ముల్ గలుగనే సామ్రరాజయ ముల్ గలుగ సంరతిులున్ కలుగనొ  

వానరాకార్ యోభక ి మందార్ యోపుణయ సంచార్ యోధీర్ యోవీర్  

నీవే సమసంిబుగా నపప  యాతార్క ప్రహమ మంప్రంబు రఠియంచుచున్ సిథర్ముమ గన్  

వ్ప్జదేహంబునున్ దాలె  శ్రరీామ శ్రరీామయంచున్ మనఃపూరమైన ఎపుప డున్ రరప కన్  

రలతున్ జహవ యందుండి నీ దీర్ ఘదేహముమ త్రైలోకయ సంచార్తవై రామ  

న్మంకిరధ్యయ నివై ప్రహమ తేజంబునన్ రౌప్రనీజవ ల  

కలిోల హ్వీర్ హనుమంర ఓంకార్ శరంెబులన్ భ్భర ప్రర్వరంబులన్ బన్  

పశాచంబులన్ శాకినీ ఢాకినీతాయ దులన్ గాలరయయ ంబులన్  

నీదు వాలంబునన్ జటిి నేలంరడం గొటిి నీముష్టి ఘారంబులన్  

బ్భహురండంబులన్ ో మఖండంబులన్ ద్రుంచి కాలాగిన  

రుద్రుండవై నీవు ప్రహమ ప్రభాభాసిరంబైన నీదివ్య తేజంబునున్ జూచి  

రాోర్త న్ముదెు నర్సింహ యనెు న్ రయారృష్టి  

వీక్షంచి ననేన లు న్సావ మియో యాంజనేయా  

నమసేి సదా ప్రహమ చాీ  

నమసేి నమోవాయుపుత్రరా నమసేి నమః  
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