
दोहा ||

ीगुॹ चरण सरोज राज िनज मन मुकुर सुधारी ।
चार फळ देणा  या रघुबरा০ा शु  गुणांचे मी वण१न करतो.

बु ीहीन तनु जािनकाई सुिमॺन पवन कुमार.
साम १, बु ी, ৯ान, शरीर सव१ रोगांकडे आकिष१त होते.

, चतुभु१ज ||

हनुमानाचा जयजयकार करा.
जय किपस ितॾं लोक उजागर ।

रामदूत अतुिलत बाल धाम ।
अंजनी-पुআ पवनसुत नामा ।

महाबीर िबॿम बजरंगी.
जो दु  िवचार दूर करतो आिण थोरांचा सहवास देतो..

कांचन बरं िबराज सुबेसा ।
कानन कंुिचत कंुिचत केसा ।

हात बजर आिण ज.
कंधे मंूज जनेउ सजाई ।

ॿमवारी सुवन केसरीनंदन ।
ঋताप तेज महा जगन ।

पु वान फार ॽशार िशकला.
रामाचे काय१ कर ास उ ुक.

देवाचे गौरव ऐक ात तु ाला आनंद होतो.
राम लखन सीतेचे मन ् थरावले.

शाईचे सू ॺप ঋकट होते.
खराब फॉम१सह लंक जरावा.

भीमाने ॺप धारण कॺन रासांचा नाश केला.
रामचंঈा০ा कामात सुधारणा झाली.

लई सजीवन लखन िजये ।
ी रघुबीर हष५ उर आणले ।

रघुपती फार मोठा ।
तू माझा िঋय भरतही भावासारखा आहेस.

तुमचे शरीर गायीसारखे आहे.
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कुठेतरी ीपतीचा आवाज येत आहे.

सनक आिण  ा आिण इतर ऋषी.
नारद सरदांसह अिहसा ।

जाम कुबेर िद पाल जहाँ ते ।
कधी कोिबद णू शकतो तु ी कुठे आहात.

िक ा सुঁीवही ंतंू अनुঁह ।
रामाला राजेपद िमळाले.

िबभीषणाने तुझा मंআ ीकारला.
लंके र असेल तर सवा४ना कळेल.

जुग सह  जोजन पर भानु ।
िललयो तही मधुर फल जाण ।

ঋभू मुঈा माझी मुख माही ।
ाने वॉटरलाइन ओलांडली यात आ य१ नाही.

दुगा१ काळजात जेते ।
तुৼा मावशीची िवशेष कृपा.

भगवान राम आमचे रण करतात.
होत िनिबंनु पैसारे।।

सव१ सुखी, तू सरना.
मला संरक णायला घाबॺ नका.

उपवास तु ी तः च सांभाळा.
जयघोषाने ित ी जग थरथर कापतात.

भूत आिण िपशाच जवळ येत नाहीत.
जे ा महाबीर नाम रण करतो.

नासा रोग सव१ दुः ख ।
जपत िनरंतर हनुमत बीरा।।

संकट तेन हनुमान जागरण ।
मन ॿम जतन ान जे आणते.

राम तप ी राजा सवा४वर ।
ितघां০ा काया१ने तु ी सजलेले आहात.

आिण मनोरथ जो नाही लावई.
सोई अिमत जीवन ाचे फळ िमळते.

चौफेर ঋताप.
ঋिस  जग तेज ी आहे.



तु ी संत आिण ांचे रणकता१ आहात.
असुर िनकंदन राम दुलारे ।

अ िस ी नऊ िनधीचा ঈ ा ।
जैसा बर दीन जानकी माता ।

राम तुझा फासा.
सदा ঋथम रघुपतीचा सेवक ।

तुमची ঋाथ१ना ঋभू रामापय४त पोहोचते.
ज ज ाचे दु:ख िवसरावे.

रघुबर पूर िचरंजीव.
कोठ७  येक ज ी भঢ ।

आिण देवाने ाचे मन धरले नाही.
भगवान हनुमान सवा४ना ঋस  करतात.

संकट कटाई िमता सब िपरा ।
৸ाला हनुमत बलबीरा आठवतो.

जयजयकार, जयजयकार, जयजयकार, इंिঈयांचा ामी ी हनुमान.
कृपया गुॹदेव ला लाईक करा.

जो 100 वेळा पाठ करतो!
कै ाची सुटका झा ावर मोठा आनंद झाला.

जो कोणी या हनुमान चािलसाचा पाठ करतो.
होय िस ी सखी गौरीसा ।

तुलसीदास सदा हौर चेरा ।
िकजाई नाथ ॼदय मान डेरा ।

, दोहा ||

पवनतंय संकट हरण मंगलमूत५ ॺप ।
हे देवां০ा राजा, राम लण आिण सीतेसह माৼा ॼदयात बसा


