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ఆంజనేయదండకం 

శ్ర ీఆంజనేయం 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 నీసంరర్ం బంచి నీ దాసదాసండవై 

రామభకి్ండనై నిన్నన  నేగొల్చె రన్ 

నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితే 

న్ మొరాలంచితే నన్నన  ర్క్షంచితే 

అంజన్దేవి గరాా నవ యా దేవ్ 

నిన్న ంచ నేన్ంరవాడన్ 

రయాశాలవై జూచియున్ దారవై ప్ోచియున్ 

రగ గర్న్ నిలె యున్ దొల ిసప్ీవుక్న్-మంప్ివై 

సావ మి కారాయ ర్ థమై యేగి 

శ్రరీామ సౌమిప్ులం జూచి వార్తనివ చార్తంచి 

సర్వవ శు బూజంచి యబా్భ న్నజం రంటు గావించి 

వాలనిన్ జంపంచి కాక్రథస  ిలక్న్ కృపారృష్ట ివీక్షంచి 

కిష్టక ంధకేతంచి శ్రరీామ కారాయ ర్ థమై లంక కేతంచియున్ 

లంకిణిన్ జంపయున్ లంకన్నన్ గాలె యున్ 

యభా్భ మిజం జూచి యానంరముప్ప ంగి యాయుంగర్ంబిచిె  

యార్రన మున్ దెచిె  శ్రరీామునక్నిన చిె  సంతోషమున్శ్జేసి 

సప్ీవునిన్ యంగదున్ జంరవ్ంు నన లునీన లులన్ గూడి 

యాసేువున్ దాటి వానరుల్శ్మూకలై పెన్మమ కలై 

యాదైుయ లన్ ప్దుంచగా రావ్ణండంర కాలాగిన  రుప్దుండుగా వ్చిె  

ప్రహ్మ ండమైనటి ియా శకినిిన్శ్వైచి యాలక్షణన్ మూర్ఛ నందింరగానపుప డే నీవు 

సంజీవినిన్శ్దెచిె  సౌమిప్ికినిన చిె  ప్పాణంబు ర్క్షంరగా 

క్ంభకరాణదుల నీవ రులం ోర్ శ్రరీామ బ్భణాగిన  

వార్ంరర్తన్ రావ్ణన్ జంరగా నంర లోకంబు లానంరమై యుండ 

నవేవ ళన్న నివ భీషుణన్ వేడుకన్ దోడుకన్ వ్చిె  రటిాభిషేకంబు చేయంచి, 

సీతామహ్దేవినిన్ దెచిె  శ్రరీాముక్నిన చిె , 

యంరనన యోధ్యయ పుర్తన్శ్ చిె  రటిాభిషేకంబు సంర్ంభమైయునన  

నీకనన  న్కెవ్వ రున్ గూర్తమ  లేర్ంచు మనిన ంచి శ్రరీామభక ిప్రశసంిబుగా 

నిన్నన  సేవించి నీ కీర్నిల్ చేసినన్ పారముల్శ్లాా యునే భయములున్ 

దీరునే భాగయ ముల్ గలుగనే సాప్ాజయ ముల్ గలుగ సంరుిలున్ కలుగనో 

వానరాకార్ యోభక ిమందార్ యోపుణయ  సంచార్ యోధీర్ యోవీర్ 

నీవే సమసంిబుగా నపప  యాతార్క ప్రహమ  మంప్రంబు రఠియంచుచున్ శ్సిథర్ముమ గన్ 

వ్ప్జదేహంబున్నన్ దాలె  శ్రరీామ శ్రరీామయంచున్ మనఃపూరమైన ఎపుప డున్ రరప కన్ 

రలున్ జహవ యందుండి నీ దీర్ ఘదేహముమ  త్రైలోకయ  సంచార్తవై రామ 

న్ాంకిరధ్యయ నివై ప్రహమ తేజంబునన్ రౌప్రనీజవ ల 

కలిోల హ్వీర్ హన్నమంర ఓంకార్ శరదంబులన్ భ్భర ప్ేరంబులన్ బన్ 

పశాచంబులన్ శాకినీ ఢాకినీతాయ దులన్ గాలరయయ ంబులన్ 

నీదు వాలంబునన్ జటి ినేలంరడం గొటి ినీముష్ట ిఘారంబులన్ 

బ్భహురండంబులన్ రోమఖండంబులన్ ప్దుంచి కాలాగిన  

రుప్దుండవై నీవు ప్రహమ ప్రభాభాసిరంబైన నీదివ్య  తేజంబున్నన్ జూచి 

రారోర్త న్ముదుద నర్సింహ యన్శ్చున్ రయారృష్ట ి

వీక్షంచి ననేన లు న్సావ మియో యాంజనేయా 

నమసే ిసదా ప్రహమ చారీ 

నమసే ినమోవాయుపుప్తా నమసే ినమః 
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