
।। େଦାହା – 1 ।। 
ୀ ଗରୁୁ ଚରଣ ସେରାଜ ରଜ ନିଜମନ ମକୁୁର ସଧୁାରି | 

ଵରେଣୗ ରଘଵୁର ଵିମଲୟଶ େଜା ଦାୟକ ଫଲଚାରି || 
 

।। େଦାହା – 2 ।। 
ବୁ ିହୀନ ତନୁଜାନିେକ ସମିୁେରୗ ପଵନ କମୁାର | 

ବଲ ବୁ ି ଵିଦ ା େଦହୁ େମାହ ିହରହୁ କେଲଶ ଵିକାର || 
 

।। େଚୗପାଈ  ।। 
ଜୟ ହନୁମାନ ାନ ଗଣୁ ସାଗର | 

ଜୟ କପୀଶ ତିହୁ େଲାକ ଉଜାଗର || 1 || 
ରାମଦୂତ ଅତୁଲିତ ବଲଧାମା | 

ଅଂଜନି ପୁ  ପଵନସତୁ ନାମା || 2 || 

ମହାଵୀର ଵି ମ ବଜର ୀ | 
କମୁତି ନିଵାର ସମୁତ ିେକ ସ ୀ || 3 || 

କଂଚନ ଵରଣ ଵିରାଜ ସେୁଵଶା | 
କାନନ କଂୁଡଲ କଂୁଚିତ େକଶା || 4 || 

ହାଥଵ  ଔ ଜା ଵିରାେଜ | 
କାଂେଥ ମଂୂଜ ଜେନଵୂ ସାେଜ || 5 || 

ଶଂକର ସଵୁନ େକସରୀ ନ ନ | 
େତଜ ତାପ ମହାଜଗ ଵ ନ || 6 || 

ଵିଦ ାଵାନ ଗଣୁୀ ଅତି ଚାତୁର | 
ରାମ କାଜ କରିେଵ େକା ଆତୁର || 7 || 



ଭୁ ଚରି  ସନିୁେଵ େକା ରସିୟା | 
ରାମଲଖନ ସୀତା ମନ ବସିୟା || 8 || 

ସୂ  ରୂପଧରି ସିୟହ ିଦିଖାଵା | 
ଵିକଟ ରୂପଧରି ଲଂକ ଜରାଵା || 9 || 

ଭୀମ ରୂପଧରି ଅସରୁ ସଂହାେର | 
ରାମଚଂ  େକ କାଜ ସଂଵାେର || 10 || 

ଲାୟ ସଂଜୀଵନ ଲଖନ ଜିୟାେୟ | 
ୀ ରଘଵୁୀର ହରଷି ଉରଲାେୟ || 11 || 

ରଘପୁତ ିକୀ ୀ ବହୁତ ବଡାୟୀ | 
ତୁମ ମମ ିୟ ଭରତହ ିସମ ଭାୟୀ || 12 || 

ସହସ ଵଦନ ତୁ େରା ୟଶଗାେଵ | 
ଅସ କହ ି ୀପତ ିକ  ଲଗାେଵ || 13 || 

ସନକାଦକି ାଦ ିମନୁୀଶା | 
ନାରଦ ଶାରଦ ସହତି ଅହୀଶା || 14 || 

ୟମ କେୁବର ଦିଗପାଲ ଜହାଂ େତ | 
କଵି େକାଵିଦ କହ ିସେକ କହାଂ େତ || 15 || 

ତୁମ ଉପକାର ସୁ ୀଵହି କୀ ା | 
ରାମ ମିଲାୟ ରାଜପଦ ଦୀ ା || 16 || 

ତୁ େରା ମ  ଵିଭୀଷଣ ମାନା | 
ଲଂେକ ର ଭେୟ ସବ ଜଗ ଜାନା || 17 || 



ୟୁଗ ସହ  େୟାଜନ ପର ଭାନୂ | 
ଲୀେଲ ା ତାହ ିମଧରୁ ଫଲ ଜାନୂ || 18 || 

ଭୁ ମୁ ିକା େମଲି ମଖୁ ମାହୀ | 
ଜଲଧ ଲାଂଘି ଗେୟ ଅଚରଜ ନାହୀ || 19 || 

ଦୁଗମ କାଜ ଜଗତ େକ େଜେତ | 
ସଗୁମ ଅନୁ ହ ତୁ େର େତେତ || 20 || 

ରାମ ଦୁଆେର ତୁମ ରଖଵାେର | 
େହାତ ନ ଆ ା ବିନୁ େପସାେର || 21 || 

ସବ ସଖୁ ଲେହ ତୁ ାରୀ ଶରଣା | 
ତୁମ ର କ କାହୂ େକା ଡର ନା || 22 || 

ଆପନ େତଜ ତୁ ାେରା ଆେପ | 
ତୀେନାଂ େଲାକ ହାଂକ େତ କାଂେପ || 23 || 

ଭୂତ ପିଶାଚ ନିକଟ ନହ ିଆେଵ | 
ମହଵୀର ଜବ ନାମ ସନୁାେଵ || 24 || 

ନାେସ େରାଗ ହେର ସବ ପୀରା | 
ଜପତ ନିରଂତର ହନୁମତ ଵୀରା || 25 || 

ସଂକଟ େସଂ ହନୁମାନ ଛଡୁାେଵ | 
ମନ ମ ଵଚନ ାନ େଜା ଲାେଵ || 26 || 

ସବ ପର ରାମ ତପ ୀ ରାଜା | 
ତିନେକ କାଜ ସକଲ ତୁମ ସାଜା || 27 || 



ଔର ମେନାରଧ େଜା େକାୟି ଲାେଵ | 
ତାସ ୁଅମିତ ଜୀଵନ ଫଲ ପାେଵ || 28 || 

ଚାେରା ୟୁଗ ପରିତାପ ତୁ ାରା | 
େହ ପରସି  ଜଗତ ଉଜୟିାରା || 29 || 

ସାଧ ୁସ  େକ ତୁମ ରଖୱାେର | 
ଅସରୁ ନିକ ନ ରାମ ଦୁଲାେର || 30 || 

ଅ ସି ି ନଵ ନିଧ େକ ଦାତା | 
ଅସ ଵର ଦୀ  ଜାନକୀ ମାତା || 31 || 

ରାମ ରସାୟନ ତୁ ାେର ପାସା | 
ସାଦ ରେହା ରଘପୁତ ିେକ ଦାସା || 32 || 

ତୁ େର ଭଜନ ରାମେକା ପାେଵ | 
ଜ  ଜ  େକ ଦୁଖ ବିସରାେଵ || 33 || 

ଅଂତ କାଲ ରଘଵୁର ପରୁଜାୟୀ | 
ଜହାଂ ଜ  ହରିଭ  କହାୟୀ || 34 || 

ଔର େଦଵତା ଚି  ନ ଧରୟୀ | 
ହନୁମତ େସୟି ସଵ ସଖୁ କରୟୀ || 35 || 

ସଂକଟ କେଟ ମିେଟ ସବ ପୀରା | 
େଜା ସମିୁେର ହନୁମତ ବଲ ଵୀରା || 36 || 

େଜ େଜ େଜ ହନୁମାନ େଗାସାୟୀ | 
କପୃା କେରା ଗରୁୁେଦଵ କୀ ନାୟୀ || 37 || 



େଜା ଶତ ଵାର ପାଠ କର େକାୟୀ | 
ଛୂଟହ ିବ  ିମହା ସଖୁ େହାୟୀ || 38 || 

େଜା ୟହ ପେଡ ହନୁମାନ ଚାଲୀସା | 
େହାୟ ସି ି ସାଖୀ େଗୗରୀଶା || 39 || 

ତୁଲସୀଦାସ ସଦା ହରି େଚରା | 
କୀେଜ ନାଥ ହୃଦୟ ମହ େଡରା || 40 || 

।। େଦାହା ।। 

ପଵନ ତନୟ ସ ଟ ହରଣ – ମ ଳ ମରୂତି ରୂପ | 
ରାମ ଲଖନ ସୀତା ସହତି – ହୃଦୟ ବସହୁ ସରୁଭୂପ || 

ସିୟାଵର ରାମଚ କୀ ଜୟ | 
ପଵନସତୁ ହନୁମାନକୀ ଜୟ | 

େବାେଲା ଭାୟୀ ସବ ସ ନକୀ ଜୟ | 
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