
 

 

Hanuman Chalisa in Kannada 

 
ದೋಹಾ (दोहा)[ 

ಶ್ರ ೀ ಗುರು ಹನುಮಾನ್ - ಶ್ರ ೀ ತುಳಸೀದಾಸ ವಿರಚಿತ - ಶ್ರ ೀ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸ 

ಶ್ರ ೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೀಜ ರಜ್, ನಿಜ ಮನು ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ' ಬರನೀ ರಘುವರ ಬಿಮಲ ಜಸು ಜೀ 

ದಾಯಕ ಫಲ ಚಾರಿ ' ಬುಧೀಹೀನ ತನು ಜಾನಿಿ ಕೆ ಸುಮಿರೀ ಪವನಕುಮಾರ ' ಬಲ ಬುದ್ಧ ೀ ವಿದಾಾ  ದೇಹೂ 

ಮೊಹೀ ಹರಹು ಕಲೇಶ್ ವಿಕಾರ ' 

ಚೌಪಾಯಿ (चौपाई) 

ಜೈ ಹನುಮಾನ ಜಾಾ ನ ಗುಣ ಸಾಗರ ' ಜೈ ಕಪೀಸ ತಿಹುುಂ ಲೀಕ ಉಜಾಗರ ' 

ರಾಮ ದೂತ ಅತುಲತ ಬಲ ಧಾಮ ' ಅುಂಜನಿ ಪುತರ  ಪವನ ಸುತ ನಾಮ' 

ಮಹಾಬಿೀರ ವಿಕರ ಮ ಬಜರಂಗೀ ' ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೆ ಸಂಗೀ ' 

ಕಾುಂಚನ ವರನ ವಿರಾಜ ಸುಬೇಸಾ ' ಕಾನನ ಕುುಂಡಲ ಕುುಂಚಿತ ಕೇಶ ' 

ಹಾಥ ವಜರ  ಔರ ಧ್ವ ಜ ವಿರಾಜೆ ' ಕಾುಂಧೆ ಮುಂಜ ಜನೆಊ ಸಾಜೆ ' 

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿ ನಂದನ ' ತೇಜ ಪರ ತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ವಂದನ' 

ವಿದಾ ವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚತುರ ' ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿೀಬೆ ಕೀ ಆತುರ' 

ಪರ ಭು ಚರಿತರ  ಸುನಿಬೆ ಕೀ ರಸಯಾ ' ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಯಾ ' 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ರೂಪ ಧ್ರಿ ಸಯಹ ದ್ಖಾವಾ ' ವಿಕಟ ರೂಪ ಧ್ರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ' 

ಭೀಮ ರೂಪ ಧ್ರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೆ ' ರಾಮಚಂದರ  ಕೆ ಕಾಜ ಸಂವಾರೆ ' 

ಲಾಯೇ ಸಂಜಿವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ' ಶ್ರ ೀ ರಘುವಿೀರ ಹರಷಿ ಉರ ಲಾಯೇ ' 

ರಘುಪತಿ ಕಿನಿಿ  ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ ' ತುಮ ಮಮ ಪರ ಯ ಭರತ-ಹ-ಸಮ ಭಾಯ ' 

ಸಹಸ ಬದನ ತುಮಿ ರೀ ಯಶ ಗಾವೆ ' ಅಸ ಕಹ ಶ್ರ ೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೆ ' 

ಸನಕಾದ್ಕ ಬರ ಹಾಮ ದ್ ಮುನಿೀಸಾ ' ನಾರಾದ ಸಾರದ ಸಹತ ಅಹೀಸಾ ' 

ಯಮ ಕುಬೇರ ದ್ಕಾಾ ಲ ಜಹಾನ ತೇ' ಕವಿ ಕೀವಿದ ಕಹ ಸಕೆ ಕಹಾನ ತೇ ' 

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗರ ೀವಹನ ಕಿೀನಿ  ' ರಾಮ ಮಿಲಾಯೇ ರಾಜಪದ ದ್ೀನಿ  ' 

ತುಮಿ ರರೀ ಮಂತರ  ವಿಭೀಷಣ ಮಾನ ' ಲಂಕೇಶವ ರ ಭಯ ಸಬ ಜಗಜಾನ ' 

ಯುಗ ಸಹಸ ಜೀಜನ ಪರ ಭಾನೂ ' ಲೀಲಾ ೀತಾಹ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ ' 

ಪರ ಭು ಮುದ್ರ ಕಾ ಮೇಲ ಮುಖ ಮಾಹೀ ' ಜಲಧ ಲಾುಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ ' 

ದುಗಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೆ ಜೇತೇ ' ಸುಗಮ ಅನುಗರ ಹ ತುಮಹರೇ ತೇತೇ ' 

ರಾಮ ದುವಾರೆ ತುಮ ರಖವಾರೇ ' ಹೀತ ನ ಆಗಾ  ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ' 

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮಿಾ ರಿೀ ಸರನಾ ' ತುಮ ರಕ್ಷ್ಕ ಕಾಹೂ ಕೀ ಡರನಾ ' 

ಆಪನ ತೇಜ ಸಂಹಾರೀ ಆಪೈ ' ತಿೀನೀ ಲೀಕ ಹಾುಂಕ ತೇ ಕಾುಂಪೈ ' 

ಭೂತ ಪಸಾಚ ನಿಕಟ ನಹನ ಆವೈ ' ಮಹಾವಿೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ' 

ನಾಸೆ ರೀಗ ಹರೆ ಸಬ ಪೀರಾ ' ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ಬಿೀರಾ ' 



 

 

ಸಂಕಟ ಸೆ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ ' ಮನ ಕರ ಮ ವಚನ ಧಾಾ ನ ಜೀ ಲಾವೈ' 

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸವ ೀ ರಾಜಾ ' ತಿನ ಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ ' 

ಔರ ಮನೀರಥ ಜೀ ಕೀಇ ಲಾವೈ ' ಸೀಇ ಅಮಿತ ಜಿೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ' 

ಚಾರೀನ ಜುಗ ಪರತಾಪ ತುಮಿಾ ರಾ ' ಹೈ ಪರಸದಧ  ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ ' 

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ' ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ ' 

ಅಷಟ  ಸದ್ಧ  ನವ ನಿಧ ಕೇ ದಾತಾ ' ಅಸ ವರ ದ್ೀನ ಜಾನಕಿೀ ಮಾತಾ ' 

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮಿಾ ರೇ ಪಾಸಾ' ಸದಾ ರಹೀ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ ' 

ತುಮಿಾ ರೆ ಭಜನ ರಾಮ ಕೀ ಪಾವೈ ' ಜನಮ ಜನಮ ಕೇ ದುುಃಖ ಬಿಸರಾವೈ ' 

ಅುಂತಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರ ಜಾಯೀ ' ಜಹಾನ ಜನಮ ಹರಿ ಭಕತ  ಕಹಾಯೀ ' 

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತತ  ನ ಧ್ರಹನ ' ಹನುಮತ ಸೇಇ ಸವಗ ಸುಖ ಕರಹನ ' 

ಸಂಕಟ ಕಟೆ ಮಿಟೆ ಸಬ ಪೀರಾ ' ಜೀ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲಬಿೀರಾ ' 

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹನುಮಾನ ಗೀಸಾಯ ' ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರುದೇವ ಕಿ ನಾಯ' 

ಜೀ ಸತ ಬಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೀಇ ' ಛೂಟಹ ಬಂದ್ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೀಇ ' 

ಜೀ ಯಹ ಪಡೇ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ' ಹೀಯೇ ಸದ್ಧ  ಸಾಖಿ ಗೌರಿೀಸಾ ' 

ತುಳಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ ' ಕಿೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ ' 

ದೋಹಾ (दोहा) 

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ ಮಂಗಳ ಮರತಿ ರೂಪ ' ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತ ಸಹತ ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ 

ಭೂಪ '' 
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