దో హాశ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ

n

నిజమన ముకుర సుధారి

f.i

వరణౌ రఘువర విమల యశ
జో దాయక ఫలచారి ||

pd

అర్థం – శ్రీ గుర్ుదేవుల పాదపదమముల ధూళితో అదద ము వంటి నా
మనస్సునస శుభ్రపర్ుచసకుని, చతుర్విధ ఫలములనస ఇచసు

st
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పవితరమైన శ్రీర్ఘువర్ (ర్ామచందర) కీర్ి ని
వ నేనస తలచెదనస.
బుదధి హీన తను జానికే

సుమిరౌ పవనకుమార

w
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బల బుదధి విదాా దేహు మోహి
హరహు కలేశ వికార ||

అర్థం – బుదధి హీన శర్ీర్మునస తెలుస్సకొని, ఓ పవనకుమార్ా

(ఆంజనేయా) నినసు నేనస స్మర్వంచసచసనాునస. నాకు బలము, బుదధి,

w

విదయనస పరసాదధంచి నా కష్ాాలనస, వికార్ాలనస తొలగవంచసము.

w

చౌపాఈ-

జయ హనుమాన జాానగుణసాగర |

జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || ౧ ||

అర్థం – ఓ హనసమంతా, జఞానము మర్వయు మంచి గుణముల

స్ముదరమువంటి నీకు, వానర్జఞతికి పరభ్ువైన నీకు, మూడులోకాలనస
పరకాశంపజేసే నీకు జయము జయము.

n

రామదూత అతులిత బలధామా |

f.i

అంజనిపుతర పవనసుత నామా || ౨ ||

అర్థం – నీవు శ్రీర్ామునకు దూతవు, అమితమైన బలము కలవాడవు,
మహావీర వికీమ బజరంగీ |

pd

అంజనీదేవి పుతురడిగా, పవనస్సత అనస నామము కలవాడవు.

st
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కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || ౩ ||

అర్థం – నీవు మహావీర్ుడవు, పర్ాకీమముతో కూడిన వజరము వంటి
దేహము కలవాడవు, చెడు మతి గల వార్వని నివార్వంచి మంచి మతి

w
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కలవార్వతో కలిసి ఉండువాడవు,
కంచన వరణ విరాజ సువేశా |

కానన కుండల కుంచిత కేశా || ౪ ||
అర్థం – బంగార్ుర్ంగు గల దేహముతో, మంచి వస్ి మ
ర ులు కటటాకుని,

w

మంచి చెవి దసదసదలు పెటా టకుని, ఉంగర్ాల జుటటా కలవాడవు.

w

హాథ వజర ఔరు ధ్వజా విరాజై |

కాంధే మ ంజ జనేవూ సాజై || ౫ ||
అర్థం – ఒక చేతిలో వజఞరయుధము (గద), మర్ొక చేతిలో విజయానికి
పరతీక అయిన ధిజము (జండా) పటటాకుని, భ్ుజము మీదసగా
జనేయునస (యజఞాపవీతం) ధర్వంచినవాడవు.

శంకర సువన కేసరీనందన |

తేజ పరతాప మహా జగవందన || ౬ ||
పరతాపమునస చూసి జగములు వందనము చేసినవి.

f.i

విదాావాన గుణీ అతిచాతుర |

n

అర్థం – శంకర్ుని అవతార్ముగా, కేస్ర్ీ పుతురడవైన నీ తేజస్సునస

రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || ౭ ||

pd

అర్థం – విదాయవంతుడవు, మంచి గుణములు కలవాడవు,

బుదధి చాతుర్యము కలవాడవు అయిన నీవు శ్రీ ర్ామచందర కార్యము

st
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చేయుటకు ఉతాుహముతో ఉనువాడవు.
పరభు చరితర సునివే కో రసియా |

రామ లఖన సీతా మన బసియా || ౮ ||

w
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అర్థం – శ్రీర్ామచందర పరభ్ువు యొకక చర్వతన
ర స వినసటలో

తనమయతిము ప ందధ, శ్రీ సీతా, ర్ామ, లక్ష్మణులనస నీ మనస్సులో
ఉంచసకునువాడవు.

సూక్ష్మరూప ధ్రి సియహి దధఖావా |

w

వికటరూప ధ్రి లంక జరావా || ౯ ||

w

అర్థం – స్ూక్ష్మర్ూపము ధర్వంచి సీతమమకు కనిపించినవాడవు,
భ్యానకర్ూపము ధర్వంచి లంకనస కాలిునవాడవు.
భీమరూప ధ్రి అసుర సంహారే |

రామచందర కే కాజ సంవారే || ౧౦ ||

అర్థం – మహాబలర్ూపమునస ధర్వంచి ర్ాక్ష్స్సలనస

స్ంహర్వంచినవాడవు, శ్రీర్ామచందసరని పనసలనస నర్వేర్వునవాడవు.
లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |

n

శ్రీరఘువీర హరషి వుర లాయే || ౧౧ ||

f.i

అర్థం – స్ంజీవిని తీస్సకువచిు లక్ష్మణుని బరతికించిన నీ వలల
రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |

pd

శ్రీర్ఘువీర్ుడు (ర్ాముడు) చాలా ఆనందధంచాడు.
తుమ మమ పిరయ భరత సమ భాయీ || ౧౨ ||

st
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[** పాఠభేదః – కహా భరత సమ తుమ పిరయ భాయ **]

అర్థం – అంత ఆనందంలో ఉను శ్రీర్ాముడు నినసు మచసుకుని, తన

తముమడెైన భ్ర్తుని వలె నీవు తనకు ఇష్ా మైనవాడవు అని పలికనస.

w
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సహస వదన తుమీ రో యశ గావై |

అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || ౧౩ ||
అర్థం – వేనోళ్ల నినసు కీర్ి ంవ చిన శ్రీర్ాముడు ఆనందంతో నినసు

w

కౌగవలించసకునాుడు.

సనకాదధక బరహామదధ మున్హశా |

w

నారద శారద సహిత అహీశా || ౧౪ ||
యమ కుబేర దధగపాల జహాాఁ తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాాఁ తే || ౧౫ ||

అర్థం – స్నకాదధ ఋష్ులు, బరహామదధ దేవతలు, నార్దసడు,

విదాయవిశార్దసలు, ఆదధశేష్ుడు, యమ కుబేర్ాదధ దధకాాలుర్ు, కవులు,
కోవిదసలు వంటి ఎవర్ైనా నీ కీర్ి ని
వ ఏమని చెపాగలర్ు?

n

తుమ ఉపకార సుగీీవహి కీనీ ా |

f.i

రామ మిలాయ రాజ పద దీనీ ా || ౧౬ ||

అర్థం – నీవు స్సగీీవునికి చేసిన గొపా ఉపకార్ము ఏమిటంటే
తుమీ రో మంతర విభీషణ మానా |

pd

ర్ాముని తో పర్వచయం చేయించి ర్ాజపదవిని కలిగవంచావు.

st
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లంకేశవర భయె సబ జగ జానా || ౧౭ ||

అర్థం – నీ ఆలోచననస విభీష్ణుడు అంగీకర్వంచి లంకకు ర్ాజు అయిన
విష్యము జగములో అందర్వకి తెలుస్స.

w
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యుగ సహసర యోజన పర భానూ |

లీలోా తాహి మధ్ుర ఫల జానూ || ౧౮ ||
అర్థం – యుగ స్హస్ర యోజనముల దూర్ంలో ఉను భానసడిని
(స్ూర్ుయడిని) మధసర్ఫలమని అనసకుని అవలీలగా నోటిలో

w

వేస్సకునువాడవు.

w

పరభు ముదధరకా మేలి ముఖ మాహీ |

జలధధ లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || ౧౯ ||
అర్థం – అలాంటిదధ శ్రీర్ామ పరభ్ు ముదధక
ర (ఉంగర్మునస) నోటకర్చి
స్ముదారనిు ఒకక ఉదసటన దూకావు అంటే ఆశుర్యం ఏముందధ?

దురగ మ కాజ జగత కే జేతే |

సుగమ అనుగీహ తుమీ రే తేతే || ౨౦ ||
అర్థం – జగములో దసర్గ ము వలె కష్ా మైన పనసలు నీ అనసగీహం
రామ దువారే తుమ రఖవారే |

హో త న ఆజాా బిను పైఠారే || ౨౧ ||

f.i

n

వలన స్సగమం కాగలవు.

pd

అర్థం – శ్రీర్ామ దాిర్ానికి నీవు కాపలాగా ఉనాువు. నీ అనసమతి
లేకపో తే ఎవర్ైన అకకడే ఉండిపో వాలి.

st
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సబ సుఖ లహై తుమాీరీ శరణా |

తుమ రక్ష్క కాహూ కో డరనా || ౨౨ ||

అర్థం – నీ ఆశీయములో అందర్ు స్సఖముగా ఉంటార్ు. నీవే

w
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ర్క్ష్కుడవు అయితే ఇంకా భ్యం ఎందసకు?
ఆపన తేజ సంహారో ఆపై |

తీన ాఁ లోక హాంక తేాఁ కాంపై || ౨౩ ||

w

అర్థం – నీ తేజస్సునస నీవే నియంతిరచగలవు. నీ కేకతో
మూడులోకాలు కంపించగలవు.

w

భ త పిశాచ నికట నహిాఁ ఆవై |

మహావీర జబ నామ సునావై || ౨౪ ||
అర్థం – భ్ూతములు, పేరతములు దగగ ర్కు ర్ావు, మహావీర్ అనే నీ
నామము చెప.ేి

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |

జపత నిరంతర హనుమత వీరా || ౨౫ ||
అర్థం – ర్ోగములు నశసాియి, పీడలు హర్వంపబడతాయి, ఓ

మన కీమ వచన ధాాన జో లావై || ౨౬ ||

f.i

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై |

n

హనసమంతా! వీర్ా! నీ జపము వలన.

pd

అర్థం – మనస్సు, కర్మ, వచనము చేత ధ్ాయనము చేసేి స్ంకటముల
నసంచి, ఓ హనసమంతా, నీవు విముకుినిగా చేయగలవు.

st
a

సబ పర రామ తపసీవ రాజా |

తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా || ౨౭ ||

అర్థం – అందర్వకనాు తాపస్సడెైన ర్ాజు శ్రీర్ాముడు. ఆయనకే నీవు
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స్ంర్క్ష్కుడవు.

ఔర మన రథ జో కోయీ లావై |

సో య అమిత జీవన ఫల పావై || ౨౮ ||

w

అర్థం – ఎవర్ు కోర్వకలతో నీవదద కు వచిునా, వార్వ జీవితంలో
అమితమైన ఫలితాలనస ఇవిగలవు.

w

చారోాఁ యుగ పరతాప తుమాీరా |

హై పరసిది జగత ఉజియారా || ౨౯ ||
అర్థం – నాలుగుయుగాలలో నీ పరతాపము పరసిదిము మర్వయు
జగతు
ి కు తెలియపర్చబడినదధ.

సాధ్ుసంతకే తుమ రఖవారే |

అసుర నికందన రామ దులారే || ౩౦ ||
అంతము చేసినవాడవు, ర్ాముని పేరమపాతురడవు.

f.i

అషట సిది ధ నవ నిధధ కే దాతా |

n

అర్థం – సాధసవులకు, స్ంతులకు నీవు ర్క్ష్కుడవు. అస్సర్ులనస

అసవర దీనీ జానకీ మాతా || ౩౧ ||

pd

అర్థం – ఎనిమిదధ సిది సలు, తొమిమదధ నిధసలు ఇవిగలిగవన శకిి
జఞనకీమాత నీకు వర్ంగా ఇచిునదధ.

st
a

రామ రసాయన తుమీ రే పాసా |

సదా రహో రఘుపతి కే దాసా || ౩౨ ||

అర్థం – నీ వదద ర్ామర్సామృతం ఉనుదధ. దానితో ఎలల పుాడు

w
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ర్ఘుపతికి దాస్సనిగా ఉండగలవు.
తుమీ రే భజన రామ కో పావై |

జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై || ౩౩ ||

w

అర్థం – నినసు భ్జిసేి శ్రీర్ాముడు లభంచి, జనమ జనమలలో
దసుఃఖముల నసండి ముకుిడనస అవిగలనస.

w

అంతకాల రఘుపతి పుర జాయీ | [** రఘువర **]
జహాాఁ జనమ హరిభకత కహాయీ || ౩౪ ||

అర్థం – అంతయకాలమున శ్రీర్ఘుపతి పుర్మునకు వళితే, తర్ువాత
ఎకకడ పుటిానా హర్వభ్కుిడని కీర్ి ంవ పబడుతార్ు.

ఔర దేవతా చితత న ధ్రయీ |

హనుమత సేయ సరవసుఖకరయీ || ౩౫ ||
అర్థం – వేర్ే దేవతలనస తలుచసకునే అవస్ర్ంలేదస. ఒకక

జో సుమిరై హనుమత బలవీరా || ౩౬ ||

f.i

సంకట హటై మిటై సబ పీరా |

n

హనసమంతుడే స్ర్ిస్సఖాలు కలిగవంచగలడు.

pd

అర్థం – కష్ాాలు తొలగవపో తాయి, పీడలు చెర్వగవపో తాయి, ఎవర్ైతే
బలవీర్ుడెైన హనసమంతుని స్మర్వసి ార్ో.

st
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జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |

కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ || ౩౭ ||

అర్థం – జై జై జై హనసమాన సాిమికి. గుర్ుదేవుల వలె మాపెై
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కృపనస చూపుము.

యహ శతవార పాఠ కర కోయీ |

ఛూటహి బందధ మహాసుఖ హో యీ || ౩౮ ||

w

అర్థం – ఎవర్ైతే వందసార్ుల దీనిని (పెై శలలకమునస) పఠవసి ార్ో
బంధముకుిలెై మహా స్సఖవంతులు అవుతార్ు.

w

జో యహ పఢై హనుమాన చాలీసా |
హో య సిదధి సాఖీ గౌరీసా || ౩౯ ||

అర్థం – ఎవర్ైతే ఈ హనసమాన చాలీసానస చదసవుతార్ో, వార్వ సిదక
ధి ి
గౌర్ీశుడే (శవుడు) సాక్షి.

తులసీదాస సదా హరి చేరా |

కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || ౪౦ ||
అర్థం – తులసీదాస్స (వలె నేనస కూడా) ఎలల పుడు హర్వకి

n

(హనసమకు) సేవకుడిని. కాబటిా నా హృదమునస కూడా నీ

పవనతనయ సంకట హరణ
మంగళ మ రతి రూప ||
రామ లఖన సీతా సహిత

st
a

హృదయ బసహు సుర భ ప ||

pd

దో హా-

f.i

నివాస్ముగ చేస్సకో ఓ నాథా (హనసమంతా).

అర్థం – పవన కుమార్ా, స్ంకటములనస తొలగవంచసవాడా, మంగళ్
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మూర్వి స్ిర్ూపా (ఓ హనసమంతా), ర్ామ లక్ష్మణ సీతా స్హితముగా

w

w

దేవతా స్ిర్ూపముగా నా హృదయమందస నివసించసము.

