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ദ ോഹോ 

ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധോരി | 

വരണൗ രഘുവര വിമലയര രജോ ദോയക ഫലചോരി || 

ബുദ്ധിഹീന തനുജോനികക സുമിരൗ പവന കുമോര | 

ബല ബുദ്ധി വിദയോ രദഹു രമോഹി ഹരഹു കരലര വികോര് || 

ധ്യോനമ് 

രഗോഷ്പദീകൃത വോരോരിിം മരകീകൃത രോക്ഷസമ് | 

രോമോയണ മഹോമോലോ രത്നിം വിംരദ അനിലോത്മജമ് || 

യശ്ത യശ്ത രഘുനോഥ കീര്തനിം തശ്ത തശ്ത കൃതമസ്തകോിംജലിമ് | 

ഭോഷ്പവോരി പരിപൂര്ണ രലോചനിം മോരുതിിം നമത രോക്ഷസോിംതകമ് || 

ചൗപോഈ 

ജയ ഹനുമോന ജ്ഞോന ഗുണ സോഗര | 

ജയ കപീര തിഹു രലോക ഉജോഗര || 1 || 

രോമദൂത അതുലിത ബലധോമോ | 

അിംജനി പുശ്ത പവനസുത നോമോ || 2 || 

മഹോവീര വിശ്കമ ബജരങ്ഗീ | 

കുമതി നിവോര സുമതി രക സങ്ഗീ ||3 || 

കിംചന വരണ വിരോജ സുരവരോ | 

കോനന കുിംഡല കുിംചിത രകരോ || 4 || 

ഹോഥവശ്ജ ഔ ധവജോ വിരോകജ | 

കോിംരഥ മൂിംജ ജരനവൂ സോകജ || 5|| 

രിംകര സുവന രകസരീ നന്ദന | 

രതജ ശ്പതോപ മഹോജഗ വന്ദന || 6 || 

വിദയോവോന ഗുണീ അതി ചോതുര | 

രോമ കോജ കരിരവ രകോ ആതുര || 7 || 

ശ്പഭു ചരിശ്ത സുനിരവ രകോ രസിയോ | 

രോമലഖന സീതോ മന ബസിയോ || 8|| 

സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖോവോ | 

വികട രൂപധരി ലിംക ജരോവോ || 9 || 

ഭീമ രൂപധരി അസുര സിംഹോരര | 

രോമചിംശ്ദ രക കോജ സിംവോരര || 10 || 

ലോയ സിംജീവന ലഖന ജിയോരയ | 

ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലോരയ || 11 || 

രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡോയീ | 

തുമ മമ ശ്പിയ ഭരതഹി സമ ഭോയീ || 12 || 

സഹസ വദന തുമ്ഹരരോ യരഗോകവ | 

അസ കഹി ശ്രീപതി കണ്ഠ  ലഗോകവ || 13 || 

സനകോദിക ശ്ബഹ്മോദി മുനീരോ | 

നോരദ രോരദ സഹിത അഹീരോ || 14 || 
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യമ കുരബര ദിഗപോല ജഹോിം രത | 

കവി രകോവിദ കഹി സരക കഹോിം രത || 15 || 

തുമ ഉപകോര സുശ്ഗീവഹി കീന്ഹോ | 

രോമ മിലോയ രോജപദ ദീന്ഹോ || 16 || 

തുമ്ഹരരോ മശ്ര വിഭീഷണ മോനോ | 

ലിംരകരവര ഭരയ സബ ജഗ ജോനോ || 17 || 

യുഗ സഹശ്സ രയോജന പര ഭോനൂ | 

ലീരലയോ തോഹി മധുര ഫല ജോനൂ || 18 || 

ശ്പഭു മുശ്ദികോ രമലി മുഖ മോഹീ | 

ജലധി ലോിംഘി ഗരയ അചരജ നോഹീ || 19 || 

ദുര്ഗമ കോജ ജഗത രക രജരത | 

സുഗമ അനുശ്ഗഹ തുമ്ഹരര രതരത || 20 || 

രോമ ദുആരര തുമ രഖവോരര | 

രഹോത ന ആജ്ഞോ ബിനു കപസോരര || 21 || 

സബ സുഖ ലകഹ തുമ്ഹോരീ രരണോ | 

തുമ രക്ഷക കോഹൂ രകോ ഡര നോ || 22 || 

ആപന രതജ തുമ്ഹോരരോ ആകപ | 

തീരനോിം രലോക ഹോിംക രത കോിംകപ || 23 || 

ഭൂത പിരോച നികട നഹി ആകവ | 

മഹവീര ജബ നോമ സുനോകവ || 24 || 

നോകസ രരോഗ ഹകര സബ പീരോ | 

ജപത നിരിംതര ഹനുമത വീരോ || 25 || 

സിംകട രസിം ഹനുമോന ഛുഡോകവ | 

മന ശ്കമ വചന ധയോന രജോ ലോകവ || 26 || 

സബ പര രോമ തപസവീ രോജോ | 

തിനരക കോജ സകല തുമ സോജോ || 27 || 

ഔര മരനോരധ രജോ രകോയി ലോകവ | 

തോസു അമിത ജീവന ഫല പോകവ || 28 || 

ചോരരോ യുഗ പരിതോപ തുമ്ഹോരോ | 

കഹ പരസിദ്ധ ജഗത ഉജിയോരോ || 29 || 

സോധു സര രക തുമ രഖവോരര | 

അസുര നികന്ദന രോമ ദുലോരര || 30 || 

അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി രക ദോതോ | 

അസ വര ദീന്ഹ ജോനകീ മോതോ || 31 || 

രോമ രസോയന തുമ്ഹോരര പോസോ | 

സോദ രരഹോ രഘുപതി രക ദോസോ || 32 || 
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തുമ്ഹരര ഭജന രോമരകോ പോകവ | 

ജന്മ ജന്മ രക ദുഖ ബിസരോകവ || 33 || 

അിംത കോല രഘുവര പുരജോയീ | 

ജഹോിം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹോയീ || 34 || 

ഔര രദവതോ ചിത്ത ന ധരയീ | 

ഹനുമത രസയി സരവ സുഖ കരയീ || 35 || 

സിംകട കകട മികട സബ പീരോ | 

രജോ സുമികര ഹനുമത ബല വീരോ || 36 || 

കജ കജ കജ ഹനുമോന രഗോസോയീ | 

കൃപോ കരരോ ഗുരുരദവ കീ നോയീ || 37 || 

രജോ രത വോര പോഠ കര രകോയീ | 

ഛൂടഹി ബന്ദി മഹോ സുഖ രഹോയീ || 38 || 

രജോ യഹ പകഡ ഹനുമോന ചോലീസോ | 

രഹോയ സിദ്ധി സോഖീ ഗൗരീരോ || 39 || 

തുലസീദോസ സദോ ഹരി രചരോ | 

കീകജ നോഥ ഹൃദയ മഹ രഡരോ || 40 || 

ദ ോഹോ 

പവന തനയ സങ്കട ഹരണ – മങ്ഗള മൂരതി രൂപ് | 

രോമ ലഖന സീതോ സഹിത – ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് || 

സിയോവര രോമചശ്ന്ദകീ ജയ | പവനസുത ഹനുമോനകീ ജയ | രബോരലോ ഭോയീ സബ സരനകീ ജയ 

| 
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