
, ேதாஹா ||

��� சரண் சேராஜ் ராஜ் நிஜ் மன் ��ர ்�தாரி.
நான்� பழங்கைளத் த�ம் ர�ப�ைடய �த்த �ணங்கைள நான் �வரிக்�ேறன்.

�ைளயற்ற த� ஜானிைக ��ரான் பவன் �மார.்
வ�ைம, ஞானம், அ��, உடல் எல்லா ேநாய்களா�ம் ஈரக்்கப்ப��ற�.

, நான்� மடங்� ||

ஹ�மான் ஐயா வாழ்க.
ெஜய் க�ஸ் �ஹ�ன் ேலாக் உஜாகர.்

ராம்�த் அ��த் பால் தாம்.
அஞ்சனி-மகன் பவன்�த் நாம.

மஹா�ர ்�க்ரம் பஜ்ரங்�.
�ய எண்ணத்ைத நீக்�, உன்னதமானவரக்ளின் �ைணைய வழங்�பவன்..

காஞ்சன் பரன் �ராஜ் �ேபசா.
கானன் �ஞ்�த் �ஞ்�த் ேகசா.

ேஹண்டஸ்் பஸர ்மற்�ம் ெகா�.
கந்ேத �ஞ் ஜேநஉ சஜாஈ।

�வன் ேகசரிநந்தைன வரிைசப்ப�த்�தல்.
�ரதாப் ேதஜ் மகா ஜகன்.

�க�ம் �த்�சா�யாக அறம் கற்றார.்
ரா�ன் ேவைலையச ்ெசய்ய ஆவல்.

நீங்கள் கட�ளின் ம�ைமகைளக் ேகடப்�ல் ம�ழ்ச�் அைட��ரக்ள்.
ராம் லக்கன் �ைத�ன் மனம் நிைலெபற்ற�.

ைம�ன் �டப்மான வ�வம் ெவளிப்ப��ற�.
லாங் ஜராவா ேமாசமான பார�்டன்.

�மன் உ�ெவ�த்� அ�ரரக்ைள அ�த்தார.்
ராமசச்ந்�ரா�ன் பணி ேமம்படட்�.

ைல ச�வன் லக்கன் �யாேய.
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� ர��ர ்ஹர�் ஊர ்ெகாண்� வந்தார.்

ர�ப� �க�ம் ெபரியவர.்
சேகாதரைனப் ேபான்ற என் அன்பான பார� நீ.

உங்கள் உடல் ப�ைவப் ேபான்ற�.
எங்ேகா �ப��ன் �ரல் ஒ�க்�ற�.

சனகர ்மற்�ம் �ரம்மா மற்�ம் �ற �னிவரக்ள்.
நாரத் சரத் உடன் அ�சா.

ஜாம் �ேபர ்�க்பால் ஜஹான் ேத.
க� ேகா�ட ்நீங்கள் எங்ேக இ�க்��ரக்ள் என்� ெசால்ல ���ம்.

�ன்ஹா   �க்ரீ�ன் நீங்கள் ��ம்���ரக்ள்.
ராம�க்� அரச பத� �ைடத்த�.

��ஷன் உங்கள் மந்�ரத்ைத ஏற்�க்ெகாண்டார.்
லங்ேகஷ்வர ்இ�ந்தால் எல்ேலா�க்�ம் ெதரி�ம்.

ஜக் ஸஹஸ்ர ேஜாஜன் பர ்பா�.
�ல்ேயா தா� ம�ர ்ஃபல் ஜானா ॥

ப்ர� �த்ரா ேம� �খ மா�।
அவர ்நீரந்ிைலையத் தாண்�ய�ல் ஆசச்ரிய�ல்ைல.

�ரக்ா காஜ் ஜகத் ேக ெஜேத.
உங்கள் அத்ைத�ன் �றப்� அ�ள்.

ராமர ்நம்ைமக் காக்�றார.்
�டான நி�ன்� ைபசேர.

எல்லாம் சந்ேதாசமா இ�க்�, நீங்க சாரன்ா.
என்ைன பா�காவலர ்என்� அைழக்க பயப்பட ேவண்டாம்.

உண்ணா�ரதத்ைத நீங்கேள ைகயா�ங்கள்.
�ழக்கத்தால் ��ல�ம் ந�ங்��ற�.

ேபய்கள் மற்�ம் காடே்டரிகள் அ��ல் வ�வ�ல்ைல.
மஹா�ர ்ெபயைர உசச்ரிக்�ம் ேபா�.

நாசா ேநாய் எல்லாம் வ�.
ஹ�மத் �ரா ெதாடரந்்� பா�காக்கப்ப��றார.்

சங்கட ்பத்� ஹ�மான் ஜாகரன்.
மனைத ஒ�ங்�ப�த்�ம் �யானம் ெகாண்�வ��ற�.

எல்லாவற்�ற்�ம் ேமலாக ராமர ்சந்நியா� ராஜா.



நீங்கள் �ன்� ேவைலகளால் அலங்கரிக்கப்பட�்�க்��ரக்ள்.

அ�ர ்மேனாரத் ேஜா ேநா லவாய்.
ேசாய் அ�த் �வன் அதன் பலைனப் ெப��றார.்

�ற்��ம் �ரதாப்.
�கழ்ெபற்ற உலகம் �ரகாசமான�.

நீங்கள் �னிதரக்ள் மற்�ம் ஸ்ேடா�க்�ன் பராமரிப்பாளர.்
அ�ர நிகண்டன் ராம் �லாேர.

அஷ்ட �த்� ஒன்ப� நி�ையப் பாரப்்பவர.்
பார ்�ன் ஜான� மாதாவாக.

ராம் உங்கள் பகைட.
எப்ேபா�ம் �த�ல் ர�ப��ன் ேவைலக்காரன்.

உங்கள் �ராரத்்தைனகள் ராமைர ெசன்றைட�ம்.
�றந்த �ற� �ற��ன் �யரங்கைள மறந்� ��ங்கள்.

வாழ்க ர�பர ்�ர.்
�றந்த ஒவ்ெவா� பக்த�ம் எங்ேக.

கட��ம் அவன் மனைத அடக்க�ல்ைல.
பகவான் அ�மன் அைனவைர�ம் ம�ழ்�க்�றார.்

சங்கட கைத �த சப் �ற.
ஹ�மத் பல்�ராைவ நிைன� �ரப்வர.்

வாழ்க, வாழ்க, வாழ்க, � ஹ�மான், �லன்களின் அ�ப�.
தய� ெசய்� ��ேதவைனப் ேபால் ெசய்�ங்கள்.

100 �ைற ஓ�பவர!்
ைக� ���க்கப்படட்�ம் ெப�ம் ம�ழ்ச�் ஏற்படட்�.

இந்த ஹ�மான் சா�சாைவ யார ்��னா�ம்.
ஆம் �த்� ச� ெகௗரிசா.

�ள�தாஸ் எப்ேபா�ம் ஹரி ேசர.
�ஜாய் நாத் ��தய் மன் ேதரா.


