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శీ్ర గురు చరణ సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార!ి 
వరణౌ రఘువర విమలయశ జోదాయక ఫలచారి!! 
బుదధి హీన తను జానిక ై సుమిరౌ పవనకుమార్! 

బల బుదధి  విదాా దేహు మోహి హరహు కలేశవికార్!! 
 

జయ హనుమాన జాా న గుణ సాగర! జయ కపీశ తిహు లోక వుజాగర!! | 01 | 

రామధూత అతులిత బలధామ! అంజనిపుతర పవనసుత నామా!! | 02 | 

మహావీర వికీమ బజరంగీ! కుమతినివార సుమతికే సంగీ!! | 03 | 

కంచనవరన విరాజసువశేా! కానన కుండల కుంచితకేశా!! | 04 | 

హాథ వజర ఔ ధవజా విరాజ ై! కాంథే మూంజ జనే వూసాజ !ై! | 05 | 

శంకర సువన కేసర ీనందన! తేజ పరతాప మహాజగ వందన!! | 06 | 

విదాావాన గుణీ అతి చాతుర! రామ కాజ కరివేకో ఆతుర!! | 07 | 

పరభుచరతిర సునివేకో రసయి! రామలఖనసతీా మన బసయి!! | 08 | 

సూక్ష్మరూపధరి సయిహి దధఖావా! వికటరూపధరి లంక జరావా!! | 09 | 

భీమరూపధరి అసుర సంహారే! రామచందరకే కాజ సంవారే!! | 10 | 

లాయ సజీవన లఖన జియాయో! శీ్రరఘువీర హరషి వుర లాయ!ే! | 11 | 

రఘుపతి కీనీ్హ బహుత బడాయ! తుమమమ పిరయ భరతహి సమ భాయీ!! | 12 | 

సహసర వదన తుమాీ రో యశ గావ !ై అసకహి శీ్రపతి కంట లగావ ై!! | 13 | 

సనకాదధక బరహామదధ మున్హశా! నారద శారద సహిత అహీశా!! | 14 | 

యమ కుబేర దధగపాల జహాత!ే కవి కోవిద కహి సకే కహాత!ే! | 15 | 

తుమ ఉపకార సుగీీవహీ కీనాీ ! రామ మిలాయ రాజపద దీనాీ !! | 16 | 

తుమాీ రో మంతర విభీషణ మానా! లంకేశవర భయే సబ జగ జానా!! | 17 | 

యుగ సహసర యోజన పరభానూ! లీలోాతాహి మధుర ఫల జానూ!! | 18 | 

పరభు ముదధరకా మేలిముఖ మాహీ! జలధధ లాంఘ ిగయే అచరజ నాహి!! | 19 | 
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దురగమ కాజ జగతి కే జతేే! సుగమ అనుగీహ తుమాీ రే తతే!ే! | 20 | 

రామదుఆరే తుమ రఖవారే! హో తన ఆజా బిను ప సైారే!! | 21 | 

సబ సుఖ లహ  ైతుమాీ రీ శరణా! తుమ రక్ష్క కాహూకో డరనా!! | 22 | 

ఆపన తేజ సమాీ రో ఆప !ై తీనో లోక హంకతే కాంప ై!! | 23 | 

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవ ై! మహావీర జబ నామ సునావ !ై! | 24 | 

నాస ై రోగ హర ై సబపీర! జపత నిరంతర హనుమత వీరా!! | 25 | 

సంకటసే హనుమాన ఛుడావ !ై మన కీమ వచన ధాాన జోలావ !ై! | 26 | 

సబపర రామ తపసీవ రాజా! తినకే కాజ సకల తుమ సాజా!! | 27 | 

ఔర మనోరధ జో కోయ లావ !ై సోయీ అమిత జీవన ఫల పావ !ై! | 28 | 

చారోయుగ పరితాప తుమాీ రా! హ ై పరసిదధి  జగతి వుజియారా!! | 29 | 

సాధు సంతకే తుమ రఖవారే! అసుర నికందన రామ దులారే!! | 30 | 

అషట సిదధి  నవ నిధధకే దాతా! అసవర దీనాీ  జానకీ మాతా!! | 31 | 

రామరసాయన తుమాీ రే పాసా! సదా రహో  తుమ రఘుపతికే దాసా!! | 32 | 

తుమాీ రే భజన రామకో పావ !ై జనమ జనమకే దుఃఖ బిసరావ ై!! | 33 | 

అంతః కాల రఘువర పురజాయీ! జహ జనమ హరి భకత కహాయీ!! | 34 | 

ఔరా దేవతా చితత  నధరహీ! హనుమత సయేీ సరవ సుఖ కరహీ!! | 35 | 

సంకట హట  ైమిట  ైసబ పీరా! జో సుమిర ై హనుమత బలవీరా!! | 36 | 

జ ై జ  ైజ  ైహనుమాన గోసాయీ! కృపా కరో గురుదవేకీ నాహీ!! | 37 | 

యహ శతవార పాటకర జోయీ! చూటహీ బందధ మహసుఖ హోయీ!! | 38 | 

జో యహ పడ  ైహనుమాన చాలీసా! హోయీ సదిధి  సాఖీ గౌరీసా!! | 39 | 

తులసీ దాసా సదా హరి చేరా! కీజ  ైనాధ హృదయ మహ డేరా!! | 40 | 

పవన తనయా సంకట హరన మంగళ మూరతి రూప్! 
రామ లఖన సతీా సహతి హృదయ బసహు సురభూప్!! 

 


