
ಹನು�ಾ� �ಾ�ೕ�ಾ ಕನ�ಡದ��

�ೋ�ಾ

��ೕ ಗುರು ಚರಣ ಸ�ೋಜ ರಜ �ಜಮನ ಮುಕುರ ಸು�ಾ� |
ವರ�ೌ ರಘ�ವರ �ಮಲಯಶ �ೋ �ಾಯಕ ಫಲ�ಾ� ||

ಬು���ೕನ ತನು�ಾ��ೈ ಸು��ೌ ಪವನ ಕು�ಾರ |
ಬಲ ಬು�� ��ಾ� �ೇಹು �ೕ� ಹರಹು ಕ�ೇಶ ��ಾ� ||

�ಾ�ನ�

�ೋಷ��ೕಕೃತ �ಾ�ಾ�ಂ ಮಶ�ೕಕೃತ �ಾ�ಸ� |
�ಾ�ಾಯಣ ಮ�ಾ�ಾ�ಾ ರತ�ಂ ವಂ�ೇ ಅ��ಾತ�ಜ� ||

ಯತ� ಯತ� ರಘ��ಾಥ �ೕತ�ನಂ ತತ� ತತ� ಕೃತಮಸ��ಾಂಜ�� |
�ಾಷ��ಾ� ಪ�ಪ�ಣ� �ೋಚನಂ �ಾರು�ಂ ನಮತ �ಾ��ಾಂತಕ� ||

�ೌ�ಾಈ

ಜಯ ಹನು�ಾನ ��ನ ಗುಣ �ಾಗರ |
ಜಯ ಕ�ೕಶ �ಹು �ೋಕ ಉ�ಾಗರ || 1 ||

�ಾಮದೂತ ಅತು�ತ ಬಲ�ಾ�ಾ |
ಅಂಜ� ಪ�ತ� ಪವನಸುತ �ಾ�ಾ || 2 ||

ಮ�ಾ�ೕರ �ಕ�ಮ ಬಜರಂ�ೕ |
ಕುಮ� ��ಾರ ಸುಮ� �ೇ ಸಂ�ೕ ||3 ||

ಕಂಚನ ವರಣ ��ಾಜ ಸು�ೇ�ಾ |
�ಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂ�ತ �ೇ�ಾ || 4 ||

�ಾಥವಜ� ಔ ಧ��ಾ ��ಾ�ೈ |
�ಾಂ�ೇ ಮೂಂಜ ಜ�ೇವ� �ಾ�ೈ || 5||

ಶಂಕರ ಸುವನ �ೇಸ�ೕ ನಂದನ |
�ೇಜ ಪ��ಾಪ ಮ�ಾಜಗ ವಂದನ || 6 ||

��ಾ��ಾನ ಗು�ೕ ಅ� �ಾತುರ |
�ಾಮ �ಾಜ ಕ��ೇ �ೋ ಆತುರ || 7 ||



ಪ�ಭು ಚ�ತ� ಸು��ೇ �ೋ ರ��ಾ |
�ಾಮಲಖನ �ೕ�ಾ ಮನ ಬ��ಾ || 8||

ಸೂ�� ರೂಪಧ� �ಯ� ��ಾ�ಾ |
�ಕಟ ರೂಪಧ� ಲಂಕ ಜ�ಾ�ಾ || 9 ||

�ೕಮ ರೂಪಧ� ಅಸುರ ಸಂ�ಾ�ೇ |
�ಾಮಚಂದ� �ೇ �ಾಜ ಸಂ�ಾ�ೇ || 10 ||

�ಾಯ ಸಂ�ೕವನ ಲಖನ ��ಾ�ೕ |
��ೕ ರಘ��ೕರ ಹರ� ಉರ�ಾ�ೕ || 11 ||

ರಘ�ಪ� �ೕ��ೕ ಬಹುತ ಬ�ಾ�ೕ |
ತುಮ ಮಮ ��ಯ ಭರತ� ಸಮ �ಾ�ೕ || 12 ||

ಸಹಸ ವದನ ತುಮ��ೋ ಯಶ�ಾ�ೈ |
ಅಸ ಕ� ��ೕಪ� ಕಂಠ ಲ�ಾ�ೈ || 13 ||

ಸನ�ಾ�ಕ ಬ��ಾ�� ಮು�ೕ�ಾ |
�ಾರದ �ಾರದ ಸ�ತ ಅ�ೕ�ಾ || 14 ||

ಯಮ ಕು�ೇರ �ಗ�ಾಲ ಜ�ಾಂ �ೇ |
ಕ� �ೋ�ದ ಕ� ಸ�ೇ ಕ�ಾಂ �ೇ || 15 ||

ತುಮ ಉಪ�ಾರ ಸು��ೕವ� �ೕ�ಾ� |
�ಾಮ ��ಾಯ �ಾಜಪದ �ೕ�ಾ� || 16 ||

ತುಮ��ೋ ಮಂತ� ��ೕಷಣ �ಾ�ಾ |
ಲಂ�ೇಶ�ರ ಭ�ೕ ಸಬ ಜಗ �ಾ�ಾ || 17 ||

ಯುಗ ಸಹಸ� �ೕಜನ ಪರ �ಾನೂ |
�ೕ�ೊ�ೕ �ಾ� ಮಧುರ ಫಲ �ಾನೂ || 18 ||

ಪ�ಭು ಮು���ಾ �ೕ� ಮುಖ �ಾ�ೕ |
ಜಲ� �ಾಂ� ಗ�ೕ ಅಚರಜ �ಾ�ೕ || 19 ||

ದುಗ�ಮ �ಾಜ ಜಗತ �ೇ �ೇ�ೇ |
ಸುಗಮ ಅನುಗ�ಹ ತುಮ��ೇ �ೇ�ೇ || 20 ||



�ಾಮ ದುಆ�ೇ ತುಮ ರಖ�ಾ�ೇ |
�ೋತ ನ ಆ�� �ನು �ೈ�ಾ�ೇ || 21 ||

ಸಬ ಸುಖ ಲ�ೈ ತು�ಾ��ೕ ಶರ�ಾ |
ತುಮ ರ�ಕ �ಾಹೂ �ೋ ಡರ �ಾ || 22 ||

ಆಪನ �ೇಜ ತು�ಾ��ೋ ಆ�ೈ |
�ೕ�ೋಂ �ೋಕ �ಾಂಕ �ೇ �ಾಂ�ೈ || 23 ||

ಭೂತ ��ಾಚ �ಕಟ ನ� ಆ�ೈ |
ಮಹ�ೕರ ಜಬ �ಾಮ ಸು�ಾ�ೈ || 24 ||

�ಾ�ೈ �ೋಗ ಹ�ೈ ಸಬ �ೕ�ಾ |
ಜಪತ �ರಂತರ ಹನುಮತ �ೕ�ಾ || 25 ||

ಸಂಕಟ �ೇಂ ಹನು�ಾನ ಛು�ಾ�ೈ |
ಮನ ಕ�ಮ ವಚನ �ಾ�ನ �ೋ �ಾ�ೈ || 26 ||

ಸಬ ಪರ �ಾಮ ತಪ��ೕ �ಾ�ಾ |
�ನ�ೇ �ಾಜ ಸಕಲ ತುಮ �ಾ�ಾ || 27 ||

ಔರ ಮ�ೋರಧ �ೋ �ೋ� �ಾ�ೈ |
�ಾಸು ಅ�ತ �ೕವನ ಫಲ �ಾ�ೈ || 28 ||

�ಾ�ೋ ಯುಗ ಪ��ಾಪ ತು�ಾ��ಾ |
�ೈ ಪರ�ದ� ಜಗತ ಉ��ಾ�ಾ || 29 ||

�ಾಧು ಸಂತ �ೇ ತುಮ ರಖ�ಾ�ೇ |
ಅಸುರ �ಕಂದನ �ಾಮ ದು�ಾ�ೇ || 30 ||

ಅಷ���� ನವ �� �ೇ �ಾ�ಾ |
ಅಸ ವರ �ೕನ� �ಾನ�ೕ �ಾ�ಾ || 31 ||

�ಾಮ ರ�ಾಯನ ತು�ಾ��ೇ �ಾ�ಾ |
�ಾದ ರ�ೋ ರಘ�ಪ� �ೇ �ಾ�ಾ || 32 ||

ತುಮ��ೇ ಭಜನ �ಾಮ�ೋ �ಾ�ೈ |
ಜನ� ಜನ� �ೇ ದುಖ �ಸ�ಾ�ೈ || 33 ||



ಅಂತ �ಾಲ ರಘ�ವರ ಪ�ರ�ಾ�ೕ |
ಜ�ಾಂ ಜನ� ಹ�ಭಕ� ಕ�ಾ�ೕ || 34 ||

ಔರ �ೇವ�ಾ �ತ� ನ ಧರ�ೕ |
ಹನುಮತ �ೇ� ಸವ� ಸುಖ ಕರ�ೕ || 35 ||

ಸಂಕಟ ಕ�ೈ ��ೈ ಸಬ �ೕ�ಾ |
�ೋ ಸು��ೈ ಹನುಮತ ಬಲ �ೕ�ಾ || 36 ||

�ೈ �ೈ �ೈ ಹನು�ಾನ �ೋ�ಾ�ೕ |
ಕೃ�ಾ ಕ�ೋ ಗುರು�ೇವ �ೕ �ಾ�ೕ || 37 ||

�ೋ ಶತ �ಾರ �ಾಠ ಕರ �ೋ�ೕ |
ಛೂಟ� ಬಂ� ಮ�ಾ ಸುಖ �ೋ�ೕ || 38 ||

�ೋ ಯಹ ಪ�ೈ ಹನು�ಾನ �ಾ�ೕ�ಾ |
�ೋಯ ��� �ಾ�ೕ �ೌ�ೕ�ಾ || 39 ||

ತುಲ�ೕ�ಾಸ ಸ�ಾ ಹ� �ೇ�ಾ |
�ೕ�ೈ �ಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ �ೇ�ಾ || 40 ||

�ೋ�ಾ

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮೂರ� ರೂ� |
�ಾಮ ಲಖನ �ೕ�ಾ ಸ�ತ – ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂ� ||


