
ಹನು�ಾನ್ �ಾ�ೕಸ 

�ೋ�ಾ 

 

��ೕ ಗುರು ಚರಣ ಸ�ೋಜ ರಜ 

�ಜಮನ ಮುಕುರ ಸು�ಾ� 

ವರ�ೌ ರಘ�ವರ �ಮಲ ಯಶ 

�ೋ �ಾಯಕ ಫಲ�ಾ� || 

 

ಬು���ೕನ ತನು �ಾ��ೇ 

ಸು��ೌ ಪವನಕು�ಾರ 

ಬಲ ಬು�� ��ಾ� �ೇಹು �ೕ� 

ಹರಹು ಕ�ೇಶ ��ಾರ || 

 

�ೌ�ಾಈ- 

 

ಜಯ ಹನು�ಾನ �ಾನಗುಣ�ಾಗರ | 

ಜಯ ಕ�ೕಶ �ಹು �ೋಕ ಉ�ಾಗರ || ೧ || 

 

�ಾಮದೂತ ಅತು�ತ ಬಲ�ಾ�ಾ | 

ಅಂಜ�ಪ�ತ� ಪವನಸುತ �ಾ�ಾ || ೨ || 



 

ಮ�ಾ�ೕರ �ಕ�ಮ ಬಜರಂ�ೕ | 

ಕುಮ� ��ಾರ ಸುಮ� �ೇ ಸಂ�ೕ || ೩ || 

 

ಕಂಚನ ವರಣ ��ಾಜ ಸು�ೇ�ಾ | 

�ಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂ�ತ �ೇ�ಾ || ೪ || 

 

�ಾಥ ವಜ� ಔರು ಧ��ಾ ��ಾ�ೈ | 

�ಾಂ�ೇ ಮೂಂಜ ಜ�ೇವ� �ಾ�ೈ || ೫ || 

 

ಶಂಕರ ಸುವನ �ೇಸ�ೕನಂದನ | 

�ೇಜ ಪ��ಾಪ ಮ�ಾ ಜಗವಂದನ || ೬ || 

 

��ಾ��ಾನ ಗು�ೕ ಅ��ಾತುರ | 

�ಾಮ �ಾಜ ಕ��ೇ �ೋ ಆತುರ || ೭ || 

 

ಪ�ಭು ಚ�ತ� ಸು��ೇ �ೋ ರ��ಾ | 

�ಾಮ ಲಖನ �ೕ�ಾ ಮನ ಬ��ಾ || ೮ || 

 

ಸೂಕಷ್�ರೂಪ ಧ� �ಯ� ��ಾ�ಾ | 

�ಕಟರೂಪ ಧ� ಲಂಕ ಜ�ಾ�ಾ || ೯ || 



 

�ೕಮರೂಪ ಧ� ಅಸುರ ಸಂ�ಾ�ೇ | 

�ಾಮಚಂದ� �ೇ �ಾಜ ಸಂ�ಾ�ೇ || ೧೦ || 

 

�ಾಯ ಸಂ�ೕವನ ಲಖನ ��ಾ�ೕ | 

��ೕರಘ��ೕರ ಹರ� ವ�ರ �ಾ�ೕ || ೧೧ || 

 

ರಘ�ಪ� �ೕ��ೕ ಬಹುತ ಬ�ಾ�ೕ | 

ತುಮ ಮಮ ��ಯ ಭರತ ಸಮ �ಾ�ೕ || ೧೨ || 

 

ಸಹಸ ವದನ ತುಮ��ೋ ಯಶ �ಾ�ೈ | 

ಅಸ ಕ� ��ೕಪ� ಕಂಠ ಲ�ಾ�ೈ || ೧೩ || 

 

ಸನ�ಾ�ಕ ಬ��ಾ�� ಮು�ೕ�ಾ | 

�ಾರದ �ಾರದ ಸ�ತ ಅ�ೕ�ಾ || ೧೪ || 

 

ಯಮ ಕು�ೇರ �ಗ�ಾಲ ಜ�ಾಂ �ೇ | 

ಕ� �ೋ�ದ ಕ� ಸ�ೇ ಕ�ಾಂ �ೇ || ೧೫ || 

 

ತುಮ ಉಪ�ಾರ ಸು��ೕವ� �ೕ�ಾ� | 

�ಾಮ ��ಾಯ �ಾಜ ಪದ �ೕ�ಾ� || ೧೬ || 



 

ತುಮ��ೋ ಮಂತ� ��ೕಷಣ �ಾ�ಾ | 

ಲಂ�ೇಶ�ರ ಭಯ ಸಬ ಜಗ �ಾ�ಾ || ೧೭ || 

 

ಯುಗ ಸಹಸ� �ೕಜನ ಪರ �ಾನೂ | 

�ೕ�ೊ�ೕ �ಾ� ಮಧುರ ಫಲ �ಾನೂ || ೧೮ || 

 

ಪ�ಭು ಮು���ಾ �ೕ� ಮುಖ �ಾ�ೕ | 

ಜಲ� �ಾಂ� ಗ�ೕ ಅಚರಜ �ಾ�ೕ || ೧೯ || 

 

ದುಗ�ಮ �ಾಜ ಜಗತ �ೇ �ೇ�ೇ | 

ಸುಗಮ ಅನುಗ�ಹ ತುಮ��ೇ �ೇ�ೇ || ೨೦ || 

 

�ಾಮ ದು�ಾ�ೇ ತುಮ ರಖ�ಾ�ೇ | 

�ೋತ ನ ಆ�ಾ �ನು �ೈ�ಾ�ೇ || ೨೧ || 

 

ಸಬ ಸುಖ ಲ�ೈ ತು�ಾ��ೕ ಶರ�ಾ | 

ತುಮ ರಕಷ್ಕ �ಾಹೂ �ೋ ಡರ�ಾ || ೨೨ || 

 

ಆಪನ �ೇಜ ಸಂ�ಾ�ೋ ಆ�ೈ | 

�ೕ�ೋಂ �ೋಕ �ಾಂಕ �ೇಂ �ಾಂ�ೈ || ೨೩ || 



 

ಭೂತ ��ಾಚ �ಕಟ ನ�ಂ ಆ�ೈ | 

ಮ�ಾ�ೕರ ಜಬ �ಾಮ ಸು�ಾ�ೈ || ೨೪ || 

 

�ಾ�ೈ �ೋಗ ಹ�ೈ ಸಬ �ೕ�ಾ | 

ಜಪತ �ರಂತರ ಹನುಮತ �ೕ�ಾ || ೨೫ || 

 

ಸಂಕಟ�ೇ ಹನು�ಾನ ಛು�ಾ�ೈ | 

ಮನ ಕ�ಮ ವಚನ �ಾ�ನ �ೋ �ಾ�ೈ || ೨೬ || 

 

ಸಬ ಪರ �ಾಮ ತಪ��ೕ �ಾ�ಾ | 

�ನ �ೇ �ಾಜ ಸಕಲ ತುಮ �ಾ�ಾ || ೨೭ || 

 

ಔರ ಮ�ೋರಥ �ೋ �ೋ�ೕ �ಾ�ೈ | 

�ಾಸು ಅ�ತ �ೕವನ ಫಲ �ಾ�ೈ || ೨೮ ||  

 

�ಾ�ೋಂ ಯುಗ ಪ��ಾಪ ತು�ಾ��ಾ | 

�ೈ ಪರ�ದ� ಜಗತ ಉ��ಾ�ಾ || ೨೯ || 

 

�ಾಧುಸಂತ�ೇ ತುಮ ರಖ�ಾ�ೇ | 

ಅಸುರ �ಕಂದನ �ಾಮ ದು�ಾ�ೇ || ೩೦ || 



 

ಅಷ� ��� ನವ �� �ೇ �ಾ�ಾ | 

ಅಸವರ �ೕನ� �ಾನ�ೕ �ಾ�ಾ || ೩೧ || 

 

�ಾಮ ರ�ಾಯನ ತುಮ��ೇ �ಾ�ಾ | 

ಸ�ಾ ರ�ೋ ರಘ�ಪ� �ೇ �ಾ�ಾ || ೩೨ || 

 

ತುಮ��ೇ ಭಜನ �ಾಮ �ೋ �ಾ�ೈ | 

ಜನ� ಜನ� �ೇ ದುಖ �ಸ�ಾ�ೈ || ೩೩ || 

 

ಅಂತ�ಾಲ ರಘ�ಪ� ಪ�ರ �ಾ�ೕ |  

ಜ�ಾಂ ಜ�� ಹ�ಭಕ� ಕ�ಾ�ೕ || ೩೪ || 

 

ಔರ �ೇವ�ಾ �ತ� ನ ಧರ�ೕ | 

ಹನುಮತ �ೇ� ಸವ�ಸುಖಕರ�ೕ || ೩೫ || 

 

ಸಂಕಟ ಹ�ೈ ��ೈ ಸಬ �ೕ�ಾ | 

�ೋ ಸು��ೈ ಹನುಮತ ಬಲ�ೕ�ಾ || ೩೬ || 

 

�ೈ �ೈ �ೈ ಹನು�ಾನ �ೋ�ಾ�ೕ | 

ಕೃ�ಾ ಕರಹು ಗುರು �ೇವ �ೕ �ಾ�ೕ || ೩೭ || 



 

ಯಹ ಶತ�ಾರ �ಾಠ ಕರ �ೋ�ೕ | 

ಛೂಟ� ಬಂ� ಮ�ಾಸುಖ �ೋ�ೕ || ೩೮ || 

 

�ೋ ಯಹ ಪ�ೈ ಹನು�ಾನ �ಾ�ೕ�ಾ | 

�ೋಯ ��� �ಾ�ೕ �ೌ�ೕ�ಾ || ೩೯ || 

 

ತುಲ�ೕ�ಾಸ ಸ�ಾ ಹ� �ೇ�ಾ | 

�ೕ�ೈ �ಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ �ೇ�ಾ || ೪೦ || 

 

�ೋ�ಾ 

 

ಪವನತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ 

ಮಂಗಳ ಮೂರ� ರೂಪ || 

�ಾಮ ಲಖನ �ೕ�ಾ ಸ�ತ 

ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ || 
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