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ದೋಹಾ 

ಶ್ರ ೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೀಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ | 

ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೀ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ || 

ಬುದಿ್ಧಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ | 

ಬಲ ಬುದಿ್ಧ  ವಿದಾಾ  ದೇಹು ಮೀಹ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್ || 

ಧ್ಯಾ ನಮ್ 

ಗೀಷ್ಪ ದ್ಧೀಕೃತ ವಾರಾಶ್ಿಂ ಮಶಕೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸಮ್ | 

ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತನ ಿಂ ವಂದೇ ಅನಿಲಾತಮ ಜಮ್ || 

ಯತರ  ಯತರ  ರಘುನಾಥ ಕೀತತನಂ ತತರ  ತತರ  ಕೃತಮಸತ ಕಾಿಂಜಲಿಮ್ | 

ಭಾಷ್ಪ ವಾರಿ ಪರಿಪೂಣತ ಲೀಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಿಂತಕಮ್ || 

ಚೌಪಾಈ 

ಜಯ ಹನುಮಾನ ಙ್ಞಾ ನ ಗುಣ ಸಗರ | 

ಜಯ ಕಪೀಶ ತಹು ಲೀಕ ಉಜಾಗರ || 1 || 

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ | 

ಅಿಂಜನಿ ಪುತರ  ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || 2 || 

ಮಹಾವಿೀರ ವಿಕರ ಮ ಬಜರಂಗೀ | 

ಕುಮತ ನಿವಾರ ಸುಮತ ಕೇ ಸಂಗೀ ||3 || 

ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ | 

ಕಾನನ ಕುಿಂಡಲ ಕುಿಂಚಿತ ಕೇಶಾ || 4 || 

ಹಾಥವಜರ  ಔ ಧ್ವ ಜಾ ವಿರಾಜೈ | 

ಕಾಿಂಥೇ ಮಿಂಜ ಜನೇವೂ ಸಜೈ || 5|| 

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿೀ ನಂದನ | 

ತೇಜ ಪರ ತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ || 6 || 

ವಿದಾಾ ವಾನ ಗುಣೀ ಅತ ಚಾತುರ | 

ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೀ ಆತುರ || 7 || 

ಪರ ಭು ಚರಿತರ  ಸುನಿವೇ ಕೀ ರಸಿಯಾ | 

ರಾಮಲಖನ ಸಿೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || 8|| 

ಸೂಕ್ಷಮ  ರೂಪಧ್ರಿ ಸಿಯಹ ದ್ಧಖಾವಾ | 

ವಿಕಟ ರೂಪಧ್ರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || 9 || 

ಭೀಮ ರೂಪಧ್ರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ | 

ರಾಮಚಂದರ  ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ || 10 || 

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಯಾಯೇ | 

ಶ್ರ ೀ ರಘುವಿೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ || 11 || 

ರಘುಪತ ಕೀನಿಹ ೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ | 

ತುಮ ಮಮ ಪರ ಯ ಭರತಹ ಸಮ ಭಾಯೀ || 12 || 
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ಸಹಸ ವದನ ತುಮಹ ರೀ ಯಶಗಾವೈ | 

ಅಸ ಕಹ ಶ್ರ ೀಪತ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ || 13 || 

ಸನಕಾದ್ಧಕ ಬರ ಹಾಮ ದ್ಧ ಮುನಿೀಶಾ | 

ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹತ ಅಹೀಶಾ || 14 || 

ಯಮ ಕುಬೇರ ದ್ಧಗಪಾಲ ಜಹಾಿಂ ತೇ | 

ಕವಿ ಕೀವಿದ ಕಹ ಸಕೇ ಕಹಾಿಂ ತೇ || 15 || 

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗರ ೀವಹ ಕೀನಾಹ  | 

ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದ್ಧೀನಾಹ  || 16 || 

ತುಮಹ ರೀ ಮಂತರ  ವಿಭೀಷ್ಣ ಮಾನಾ | 

ಲಂಕೇಶವ ರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ || 17 || 

ಯುಗ ಸಹಸರ  ಯೀಜನ ಪರ ಭಾನೂ | 

ಲಿೀಲಾ ೀ ತಾಹ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ || 18 || 

ಪರ ಭು ಮುದ್ಧರ ಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ | 

ಜಲಧಿ ಲಾಿಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ || 19 || 

ದುಗತಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ | 

ಸುಗಮ ಅನುಗರ ಹ ತುಮಹ ರೇ ತೇತೇ || 20 || 

ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ | 

ಹೀತ ನ ಆಙ್ಞಾ  ಬಿನು ಪೈಸರೇ || 21 || 

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮಾಹ ರಿೀ ಶರಣಾ | 

ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೀ ಡರ ನಾ || 22 || 

ಆಪನ ತೇಜ ತುಮಾಹ ರೀ ಆಪೈ | 

ತೀನೀಿಂ ಲೀಕ ಹಾಿಂಕ ತೇ ಕಾಿಂಪೈ || 23 || 

ಭೂತ ಪಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹ ಆವೈ | 

ಮಹವಿೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ || 24 || 

ನಾಸೈ ರೀಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ | 

ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವಿೀರಾ || 25 || 

ಸಂಕಟ ಸಿಂ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ | 

ಮನ ಕರ ಮ ವಚನ ಧಾಾ ನ ಜೀ ಲಾವೈ || 26 || 

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸಿವ ೀ ರಾಜಾ | 

ತನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಜಾ || 27 || 

ಔರ ಮನೀರಧ್ ಜೀ ಕೀಯ ಲಾವೈ | 

ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ || 28 || 

ಚಾರೀ ಯುಗ ಪರಿತಾಪ ತುಮಾಹ ರಾ | 

ಹೈ ಪರಸಿದಿ  ಜಗತ ಉಜಯಾರಾ || 29 || 
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ಸಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ | 

ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ || 30 || 

ಅಷ್ಠ ಸಿದಿ್ಧ  ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ | 

ಅಸ ವರ ದ್ಧೀನಹ  ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ || 31 || 

ರಾಮ ರಸಯನ ತುಮಾಹ ರೇ ಪಾಸ | 

ಸದ ರಹೀ ರಘುಪತ ಕೇ ದಾಸ || 32 || 

ತುಮಹ ರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೀ ಪಾವೈ | 

ಜನಮ  ಜನಮ  ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ || 33 || 

ಅಿಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರಜಾಯೀ | 

ಜಹಾಿಂ ಜನಮ  ಹರಿಭಕತ  ಕಹಾಯೀ || 34 || 

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತತ  ನ ಧ್ರಯೀ | 

ಹನುಮತ ಸಯ ಸವತ ಸುಖ ಕರಯೀ || 35 || 

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ | 

ಜೀ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವಿೀರಾ || 36 || 

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೀಸಯೀ | 

ಕೃಪಾ ಕರೀ ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ || 37 || 

ಜೀ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೀಯೀ | 

ಛೂಟಹ ಬಂದ್ಧ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೀಯೀ || 38 || 

ಜೀ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿೀಸ | 

ಹೀಯ ಸಿದಿ್ಧ  ಸಖೀ ಗೌರಿೀಶಾ || 39 || 

ತುಲಸಿೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ | 

ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ || 40 || 

ದೋಹಾ 

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮರತ ರೂಪ್ | 

ರಾಮ ಲಖನ ಸಿೀತಾ ಸಹತ – ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್ || 

ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದರ ಕೀ ಜಯ | ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನಕೀ ಜಯ | ಬೀಲೀ ಭಾಯೀ ಸಬ ಸಂತನಕೀ 

ಜಯ | 
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