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Hanuman chalisa in kannada:There are many great benefits of chanting Hanuman Chalisa 

daily. 
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                 ॥ ಶ್ರ ೀ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ॥ 

                                ॥ ದೀಹಾ ॥ 

ಶ್ರ ೀ ಗುರು ಚರನ ಸರೀಜ ರಜ, ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ । 

ಬರನಊ ರಘುಬರ ಬಿಮಲ ಜಸು, ಜೀ ದಾಯಕು ಫಲ ಚಾರಿ ॥ 

ಬುದಿ್ಧಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೇ, ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ । 

ಬಲ ಬುದಿ್ಧ  ವಿದಾಾ  ದೇಹು ಮೀಹ, ಹರಹು ಕಲ್ರ ೀಶ ವಿಕಾರ ॥ 

                ॥ ಚೌಪಾಈ ॥ 

ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜಾಾ ನ ಗುಣ ಸಾಗರ । 

ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೀಕ ಉಜಾಗರ              ||1|| 

ರಾಮ ದೂತ ಅತೀಲತ ಬಲ ಧಾಮಾ । 

ಅಂಜನಿೀ ಪುತರ  ಪವನ ಸುತ ನಾಮಾ                ||2|| 

ಮಹಾವಿೀರ ವಿಕರ ಮ ಬಜರಂಗೀ । 

ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ                 ||3|| 

ಕಂಚನ ಬರನ ಬಿರಾಜ ಸುಬೇಸಾ । 

ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಸಾ                     ||4|| 

ಹಾಥ ಬಜರ  ಔ ಗದಾ ಬಿರಾಜೇ । 

ಕಾಂಧೇ ಮಂಜ ಜನೇಊ ಸಾಜೇ        ||5|| 

ಸಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿೀ ನಂದನ । 
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ತೇಜ ಪರ ತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ಬಂದನ        ||6|| 

ವಿದಾಾ ವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ । 

ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇ ಕೀ ಆತುರ            ||7|| 

ಪರ ಭು ಚರಿತರ  ಸುನಿಬೇ ಕೀ ರಸಿಯಾ । 

ರಾಮ ಲಖಣ ಸಿೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ    ||8|| 

ಸೂಕ್ಷ್ರ ರ ಪ ಧರಿ ಸಿಯಹ ದ್ಧಖಾವಾ ।  

ಬಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ       ||9|| 

ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ । 

ರಾಮಚಂದರ  ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ        ||10|| 

ಲಾಯ ಸಜಿವನ ಲಖಣ ಜಿಯಾಯೇ । 
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 ಶ್ರ ೀ ರಘುಬಿೀರ ಹರಸಿ ಉರ ಲಾಯೇ     ||11|| 

ರಘುಪತಿ ಕೀಂಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಈ । 

ತುಮ ಮಮ ಪರ ಯ ಭರತಹ ಸಮ ಭಾಈ    ||12|| 

ಸಹಸ ಬದನ ತುಮಹ ರೀ ಜಸ ಗಾವೈ । 

ಅಸ ಕಹ ಶ್ರ ೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ                   ||13|| 

ಸಹಸಾದ್ಧಕ ಬರ ಹಾಾ ದ್ಧ ಮುನಿಸಾ । 

ನಾರದ ಸಾರದ ಸಹತ ಅಹೀಸಾ                    ||14|| 

ಜಮ ಕುಬೇರ ದ್ಧಗಪಾಲ ಜಹಾ ತೇ । 
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ಕಬಿ ಕೀಬಿದ ಕಹ ಸಕೇ ಕಹಾ ತೇ                 ||15|| 

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗರ ೀವಹ ಕೀಂಹಾ । 
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ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜ ಪದ ದ್ಧೀಂಹಾ           ||16|| 

ತುಮಹ ರೇ ಮಂತರ  ಬಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ । 

ಲಂಕೇಶವ ರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ          ||17|| 

ಜುಗ ಸಹಸ್ ರ  ಯೀಜನ ಪರ ಭಾನು । 

ಲೀಲಾ ೀ ತಹ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನು          ||18|| 

ಪರ ಭು ಮುದ್ಧರ ಕಾ ಮೇಲ ಮುಖ ಮಾಹೀಂ । 

ಜಲಧಿಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀಂ     ||19|| 

ದುಗಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ । 

ಸುಗಮ ಅನುಗರ ಹ ತುಮಹ ರೇ ತೇತೇ            ||20|| 

ರಾಮ ದುವಾರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ । 
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ಹೀತ ನ ಆಜಾಾ  ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ              ||21|| 

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮಾಹ ರಿೀ ಸರನಾ । 

ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೀ ಡರನಾ              ||22|| 

ಆಪನ ತೇಜ ಸಮಾಹ ರೌ ಆಪೈ । 

ತಿೀನೀ ಲೀಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ           ||23|| 

ಭೂತ ಪಸಾಚ ನಿಕಟ ನಹ ಆವೈ । 
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ಮಹಾವಿೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ             ||24|| 

ನಾಸೈ ರೀಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ । 

ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ಬಿೀರಾ             ||25|| 

ಸಂಕಟ ತೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ । 
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ಮನ ಕರ ಮ ಬಚನ ಧಾಾ ನ ಜೀ ಲಾವೈ       ||26|| 

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಶ್ವ ೀ ರಾಜಾ । 

ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ                ||27|| 

ಔರ ಮನೀರಥ ಜೀ ಕೀಈ ಲಾವೈ । 

ಸೀಈ ಅಮಿತ ಜಿೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ          ||28|| 

ಚಾರೀ ಜುಗ ಪರತಾಪ ತುಮಾಹ ರಾ । 

ಹೈ ಪರಸಿದಿ  ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ                ||29|| 

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ । 

ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ            ||30|| 

ಅಷಟ  ಸಿದಿ್ಧ  ನೌ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ । 
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ಅಸ ಬರ ದ್ಧೀಂಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ              ||31|| 

ರಾಮ ರಸಾಯಣ ತುಮಹ ರೇ ಪಾಸಾ । 

ಸದಾ ರಹೀ ರಘುಪತಿ ಕೇ ಪಾಸಾ          ||32|| 

ತುಮಹ ರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೀ ಪಾವೈ । 
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ಜನಮ ಜನಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ        ||33|| 

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುಬರ ಪುರ ಜಾಈ । 

ಜಹಾ ಜನಮ ಹರಿ ಭಕ್  ಕಹಾಈ             ||34|| 

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್  ನ ಧರಈ । 

ಹನುಮತ ಸೇಈ ಸಬಗ ಸುಖ ಕರಈ        ||35|| 

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ । 
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ಜೀ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮ್  ಬಲಬಿೀರಾ       ||36|| 

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೀಸಾಈ । 

ಕೃಪಾ ಕರೌ ಗುರೂದೇವ ಕೀ ನಾಈ           ||37|| 

ಜೀ ಸತ ಬಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೀಈ । 

ಛೂಟಹ ಬಂದ್ಧ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೀಈ      ||38|| 

ಜೀ ಯಹ ಪಢೈ ಹನುಮಾನ ಚಲೀಸಾ । 

ಹೀಯ ಸಿದಿ  ಸಾಖೀ ಗೌರಿೀಸಾ                 ||39|| 

ತುಲಸಿೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ । 

ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಂಹ ಡೇರಾ          ||40|| 

॥ ದೀಹಾ ॥ 

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರನ, ಮಂಗಲ ಮರತ ರೂಪ । 

ರಾಮ ಲಖನ ಸಿೀತಾ ಸಹತ, ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ ॥ 
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