
ಶ್ರ ೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ 

ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜಿತೇಂದಿ್ರಯಂ ಬುದಿ್ರಮತೇಂ ವರಿಷ್ಠ ಮ್ | 

ವಾತತಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯ ೇಂ ಶಿ್ ೋರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪಿ್ಪ್ದ್ಯಯ  | 

ಶಿ್ ೋ ಗುರುಚರಣ ಸರೋಜರಜ ನಿಜಮನಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ | ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲ್ಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲ್ಚಾರಿ || 

ಬುದಿ್ರಹೋನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪ್ವನ ಕುಮಾರ್ | ಬಲ್ಬುದಿ್ರ  ವಿದಾಯ ದೇಹು ಮೋಹ ಹರಹು ಕಲೇಶವಿಕಾರ್ || 
 

1.   ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜಾಾ ನ ಗುಣ ಸಾಗರ | 

       ಜಯ ಕಪೋಶ ತಿಹುಲೋಕ ಉಜಾಗರ || 

2.    ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲ್ಧಾಮಾ | 

       ಅೇಂಜನಿಪುತಿ  ಪ್ವನಸುತ ನಾಮಾ || 

3.    ಮಹಾವಿೋರ ವಿಕಿಮ ಬಜರಂಗೋ | 

       ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿಕೇ ಸಂಗೋ || 

4.    ಕಂಚನವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ | 

       ಕಾನನಕುೇಂಡಲ್ ಕುೇಂಚಿತ ಕೇಶಾ || 

5.    ಹಾಥವಜಿ  ಅರುಧ್ವ ಜಾ ವಿರಾಜೈ | 

       ಕಾೇಂಧೇ ಮೇಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || 

6.    ಶಂಕರಸುವನ ಕೇಸರಿೋ ನಂದನ | 

      ತಜಪಿ್ತಪ್ ಮಹಾಜಗವಂದನ || 

7.    ವಿದಾಯ ವಾನ ಗುಣೋ ಅತಿ ಚಾತುರ | 

       ರಾಮಕಾಜ ಕರಿವೇಕೋ ಆತುರ || 

8.    ಪಿ್ಭುಚರಿತಿ  ಸುನಿವೇಕೋ ರಸಿಯಾ | 

       ರಾಮಲ್ಖ್ನ ಸಿೋತಮನ ಬಸಿಯಾ || 

9.    ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ್ ಧ್ರಿ ಸಿಯಹ( ದ್ರಖಾವಾ | 

       ವಿಕಟರೂಪ್ ಧ್ರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || 

10. ಭೋಮರೂಪ್ ಧ್ರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ | 

      ರಾಮಚಂದಿಕೇ ಕಾಜ ಸ(ವಾರೇ || 

11. ಲಾಯ ಸಜಿೋವನ ಲ್ಖ್ನ ಜಿಯಾಯೇ | 

      ಶಿ್ ೋ ರಘುವಿೋರ ಹರಕಿ ಉರ ಲಾಯೇ || 

12. ರಘುಪ್ತಿ ಕಿೋನಿಹ ೋ ಬಹುತ ಬಡಾಯೋ | 

     ಕಹಾ ಭರತ ಸಮ ತುಮ ಪಿಯ ಭಾಯೋ ॥ 

13. ಸಹಸವದನ ತುಮಹ ರೋ ಯಶಗಾವೈ | 

      ಅಸ ಕಹ ಶಿ್ ೋಪ್ತಿ ಕಂಠ ಲ್ಗಾವೈ | 

14. ಸನಕಾದ್ರಕ ಬಿಹಾಮ ದ್ರ ಮುನಿೋಶಾ | 

      ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹತ ಅಹೋಶಾ || 

15. ಯಮ ಕುಬೇರ ದ್ರಗಪಾಲ್ ಜಹಾ ತ | 

     ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹ ಸಕೇ ಕಹಾ( ತ || 

16. ತುಮ ಉಪ್ಕಾರ ಸುಗಿೋವ ಹ( ಕಿೋನಾಹ  | 

      ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪ್ದ ದ್ರೋನಾಹ  || 

17, ತುಮಹ ರೋ ಮಂತಿ  ವಿಭೋಷ್ಣ ಮಾನಾ | 

      ಲಂಕೇಶವ ರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ || 

18. ಯುಗ ಸಹಸಿ  ಯೋಜನ ಪ್ರ ಭಾನೂ | 

      ಲಿೋಲಯ ೋ ತಹ ಮಧುರ ಫಲ್ ಜಾನೂ || 

19. ಪಿ್ಭು ಮುದಿ್ರಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ್ ಮಾಹೋ | 

      ಜಲ್ಧಿ ಲಾೇಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೋ || 

20. ದುಗಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತ | 

      ಸುಗಮ ಅನುಗಿಹ ತುಮಹ ರೇ ತತ || 

21. ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖ್ವಾರೇ | 

      ಹೋತ ನ ಅಜಾಾ  ಬಿನು ಪೈಠಾರೇ || 

22. ಸಬ ಸುಖ್ ಲ್ಹೈ ತುಮಾಹ ರಿೋ ಶರಣಾ | 

     ತುಮ ರಕ್ಷ್ಕ ಕಾಹೂಕೋ ಡರನಾ || 

23. ಆಪ್ನ ತಜ ಸಮಾಹ ರೋ ಆಪೈ | 

     ತಿೋನೋ( ಲೋಕೋ ಹಾೇಂಕ ತ ಕಾೇಂಪೈ || 

24. ಭೂತ ಪಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹ( ಆವೈ | 

     ಮಹಾವಿೋರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ || 

25, ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೋರಾ | 

     ಜಪ್ತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವಿೋರಾ || 

26. ಸಂಕಟ ಸೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ | 

     ಮನ ಕಿಮ ವಚನ ಧಾಯ ನ ಜೋ ಲಾವೈ || 

27. ಸಬ ಪ್ರ ರಾಮ ರಾಯಸಿರ ತಜಾ | 

     ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ್ ತುಮ ಸಾಜಾ || 

28, ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಯ ಲಾವೈ | 

     ತಸು ಅಮಿತ ಜಿೋವನ ಫಲ್ ಪಾವೈ || 

29. ಚಾರೋ(ಯುಗ ಪ್ರತಪ್ ತುಮಾಹ ರಾ | 

      ಹೈ ಪ್ರಸಿದಿ  ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ || 

30, ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖ್ವಾರೇ | 

     ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ || 

31. ಅಷ್ಟ ಸಿದಿ್ರ ನವನಿಧಿಕೇ ದಾತ | 

     ಅಸ ವರ ದ್ರೋನಹ  ಜಾನಕಿೋ ಮಾತ || 

32. ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮಾಹ ರೇ ಪಾಸಾ | 

      ಸಾದರ ತುಮ ರಘುಪ್ತಿಕೇ ದಾಸಾ || 

33. ತುಮಹ ರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಭಾವೈ | 

     ಜನಮ  ಜನಮ  ಕೇ ದುಖ್ ಬಿಸರಾವೈ || 

34, ಅೇಂತಕಾಲ್ ರಘುಪ್ತಿ ಪುರಜಾಯೋ । 

     ಜಹಾ(ಜನಮ  ಹರಿಭಕತ  ಕಹಾಯೋ || 

35. ಔರ ದೇವತ ಚಿತತ  ನ ಧ್ರಯೋ | 

      ಹನುಮತ ಸೇಯ ಸವಗಸುಖ್ ಕರಯೋ || 

36. ಸಂಕಟ ಹಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೋರಾ | 

     ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ್ವಿೋರಾ || 

37. ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೋ | 

     ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವ ಕಿೋ ನಾಯ || 

38. ಯಹ ಶತವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಜೋಯ 1 

      ಛೂಟಹ ಬಂದ್ರ ಮಹಾಸುಖ್ ಹೋಯೋ | 

39. ಜೋ ಯಹ ಪ್ಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿೋಸಾ | 

      ಹೋಯ ಸಿದಿ್ರ  ಸಾಖೋ ಗೌರಿೋಶಾ || 

40. ತುಲ್ಸಿೋದಾಸ ಸದಾ ಹರಿಚೇರಾ | 

     ಕಿೋಜೈನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ(ಡೇರಾ | 
 

 ಪ್ವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ ಮಂಗಳ ಮರತಿ ರೂಪ್ |  

ರಾಮ ಲ್ಖ್ನ ಸಿೋತ ಸಹತ ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್ || 

ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದಿಕಿೋ ಜೈ ! 'ಪ್ವನಸುತ ಹನುಮಾನಕಿೋ ಜೈ !| 


