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ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ 

।।ਦੋਹਾ।। 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ੁਚਰਣ ਸਰੋਜ ਰਜ, ਨਨਜ ਮਨ ਮੁਕੁਰ ਸੁਧਾਰ | 

ਬਰਨੌ ਰਘੁਵਰ ਨਬਮਲ ਜਸੁ , ਜੋ ਦਾਯਕ ਫਲ ਚਾਨਰ | 

ਬੁਦ੍ਨਧਹੀਨ ਤਨੁ ਜਾਨਨ ਕੇ , ਸੁਨਮਰ ੌਪਵਨ ਕੁਮਾਰ | 

ਬਲ ਬੁਦ੍ਨਧ ਨਵਦਯਾ ਦੇਹ ੁਮੋਨਹ ਹਰਹ ੁਕਲੇਸ਼੍ ਨਵਕਾਰ || 

।।ਚੌਪਾਈ।। 

ਜਯ ਹਨੁਮਾਨ ਨਗਆਨ ਗੁਨ ਸਾਗਰ, ਜਯ ਕਪੀਸ ਨਤਿੰਹ ੁਲੋਕ ਉਜਾਗਰ | 

ਰਾਮਦਤੂ ਅਤੁਨਲਤ ਬਲ ਧਾਮਾ ਅਿੰਜਨਨ ਪੁਤਰ ਪਵਨ ਸੁਤ ਨਾਮਾ ||2|| 

ਮਹਾਬੀਰ ਨਬਕਰਮ ਬਜਰਿੰਗੀ ਕੁਮਨਤ ਨਨਵਾਰ ਸੁਮਨਤ ਕੇ ਸਿੰਗੀ | 

ਕਿੰਚਨ ਬਰਨ ਨਬਰਾਜ ਸੁਬੇਸਾ, ਕਾਨਹਨ ਕੁਣ੍ਡਲ ਕੁਿੰਨਚਤ ਕੇਸਾ ||4| 

ਹਾਥ ਬਰਜ ਔ ਧਵਜਾ ਨਵਰਾਜੇ ਕਾਨ੍ਧੇ ਮੂਿੰਜ ਜਨੇਊ ਸਾਜੇ | 

ਸ਼੍ਿੰਕਰ ਸੁਵਨ ਕਸੇਰੀ ਨਨ੍ਦਨ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਮਹਾ ਜਗ ਬਨ੍ਦਨ ||6| 

ਨਵਦਯਾਵਾਨ ਗੁਨੀ ਅਨਤ ਚਾਤੁਰ ਰਾਮ ਕਾਜ ਕਨਰਬੇ ਕੋ ਆਤੁਰ | 

ਪਰਭੁ ਚਨਰਤਰ ਸੁਨਨਬੇ ਕੋ ਰਨਸਯਾ ਰਾਮਲਖਨ ਸੀਤਾ ਮਨ ਬਨਸਯਾ ||8|| 

ਸੂਕ੍ਸ਼੍੍ਮ ਰਪੂ ਧਨਰ ਨਸਯਿੰਨਹ ਨਦਖਾਵਾ ਨਬਕਟ ਰਪੂ ਧਨਰ ਲਿੰਕ ਜਰਾਵਾ | 

ਭੀਮ ਰਪੂ ਧਨਰ ਅਸੁਰ ਸਿੰਹਾਰੇ ਰਾਮਚਨ੍ਦਰ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ||10|| 

ਲਾਯੇ ਸਜੀਵਨ ਲਖਨ ਨਜਯਾਯੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਬੀਰ ਹਰਨਸ਼੍ ਉਰ ਲਾਯੇ | 

ਰਘੁਪਨਤ ਕੀਨਨਹ ਬਹਤੁ ਬੜਾਈ ਤੁਮ ਮਮ ਨਪਰਯ ਭਰਤ ਸਮ ਭਾਈ ||12|| 
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ਸਹਸ ਬਦਨ ਤੁਮਹਰੋ ਜਸ ਗਾਵੇਂ ਅਸ ਕਨਹ ਸ਼੍ਰੀਪਨਤ ਕਣ੍ਠ ਲਗਾਵੇਂ | 

ਸਨਕਾਨਦਕ ਬਰਹਮ੍ਾਨਦ ਮੁਨੀਸਾ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸਨਹਤ ਅਹੀਸਾ ||14|| 

ਜਮ ਕੁਬੇਰ ਨਦਗਪਾਲ ਕਹਾਿੰ ਤੇ ਕਨਬ ਕੋਨਬਦ ਕਨਹ ਸਕੇ ਕਹਾਿੰ ਤ ੇ| 

ਤੁਮ ਉਪਕਾਰ ਸੁਗਰੀਵਨਹਿੰ ਕੀਨਹਾ ਰਾਮ ਨਮਲਾਯ ਰਾਜ ਪਦ ਦੀਨਹਾ ||16|| 

ਤੁਮਹਰੋ ਮਨ੍ਤਰ ਨਵਭੀਸ਼੍ਨ ਮਾਨਾ ਲਿੰਕੇਸ਼੍ਵਰ ਭਯ ੇਸਬ ਜਗ ਜਾਨਾ | 

ਜੁਗ ਸਹਸਰ ਜੋਜਨ ਪਰ ਭਾਨੁ ਲੀਲਯੋ ਤਾਨਹ ਮਧੁਰ ਫਲ ਜਾਨੁ ||18| 

ਪਰਭੁ ਮੁਨਦਰਕਾ ਮੇਨਲ ਮੁਖ ਮਾਿੰਨਹ ਜਲਨਧ ਲਾਿੰਘ ਗਯੇ ਅਚਰਜ ਨਾਨਹਿੰ | 

ਦਰੁ੍ਗਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਕੇ ਜੇਤੇ ਸੁਗਮ ਅਨੁਗਰਹ ਤੁਮਹਰੇ ਤੇਤੇ ||20|| 

ਰਾਮ ਦਵੁਾਰ ੇਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ ਹੋਤ ਨ ਆਨਗਆ ਨਬਨੁ ਪਸੈਾਰੇ | 

ਸਬ ਸੁਖ ਲਹੇ ਤੁਮਹਾਰੀ ਸਰਨਾ ਤੁਮ ਰਕ੍ਸ਼੍ਕ ਕਾਹੇਂ ਕੋ ਡਰਨਾ ||22|| 

ਆਪਨ ਤੇਜ ਸਮਹਾਰ ੋਆਪੇ ਤੀਨੋਂ ਲੋਕ ਹਾਿੰਕ ਤੇ ਕਾਿੰਪੇ | 

ਭੂਤ ਨਪਸ਼੍ਾਚ ਨਨਕਟ ਨਹੀ ੀਂ ਆਵੇਂ ਮਹਾਬੀਰ ਜਬ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੇਂ ||24|| 

ਨਾਸੇ ਰੋਗ ਹਰ ੇਸਬ ਪੀਰਾ ਜਪਤ ਨਨਰਿੰਤਰ ਹਨੁਮਤ ਬੀਰਾ | 

ਸਿੰਕਟ ਤੇ ਹਨੁਮਾਨ ਛੁੜਾਵੇਂ ਮਨ ਕਰਮ ਬਚਨ ਧਯਾਨ ਜੋ ਲਾਵੇਂ ||26|| 

ਸਬ ਪਰ ਰਾਮ ਤਪਸਵੀ ਰਾਜਾ ਨਤਨਕੇ ਕਾਜ ਸਕਲ ਤੁਮ ਸਾਜਾ | 

ਔਰ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਸਈੋ ਅਨਮਤ ਜੀਵਨ ਫਲ ਪਾਵੇ ||28|| 

ਚਾਰੋਂ ਜੁਗ ਪਰਤਾਪ ਤੁਮਹਾਰਾ ਹੈ ਪਰਨਸਦ੍ਧ ਜਗਤ ਉਨਜਯਾਰਾ | 

ਸਾਧੁ ਸਿੰਤ ਕੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ। ਅਸੁਰ ਨਨਕਿੰਦਨ ਰਾਮ ਦਲੁਾਰੇ ||30|| 

ਅਸ਼੍੍ਟ ਨਸਦ੍ਨਧ ਨੌ ਨਨਨਧ ਕੇ ਦਾਤਾ। ਅਸ ਬਰ ਦੀਨਹ ਜਾਨਕੀ ਮਾਤਾ 

ਰਾਮ ਰਸਾਯਨ ਤੁਮਹਰੇ ਪਾਸਾ ਸਦਾ ਰਹ ੋਰਘੁਪਨਤ ਕੇ ਦਾਸਾ ||32|| 

ਤੁਮਹਰੇ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੇਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦਖੁ ਨਬਸਰਾਵੇਂ | 

ਅਨ੍ਤ ਕਾਲ ਰਘੁਬਰ ਪੁਰ ਜਾਈ ਜਹਾਿੰ ਜਨ੍ਮ ਹਨਰ ਭਕ੍ਤ ਕਹਾਈ ||34|| 

ਔਰ ਦੇਵਤਾ ਨਚਤ੍ਤ ਨ ਧਰਈ ਹਨੁਮਤ ਸੇਈ ਸਰਵ ਸੁਖ ਕਰਈ | 

ਸਿੰਕਟ ਕਟੇ ਨਮਟੇ ਸਬ ਪੀਰਾ ਜਪਤ ਨਨਰਨ੍ਤਰ ਹਨੁਮਤ ਬਲਬੀਰਾ ||36|| 

ਜਯ ਜਯ ਜਯ ਹਨੁਮਾਨ ਗਸੋਾਈ ੀਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰ ੋਗੁਰਦੁੇਵ ਕੀ ਨਾਈ ੀਂ | 

ਜੋ ਸਤ ਬਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਕੋਈ ਛੂਟਈ ਬਨ੍ਨਦ ਮਹਾਸੁਖ ਹੋਈ ||38|| 

ਜੋ ਯਹ ਪਾਠ ਪਢੇ ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਹੋਯ ਨਸਦ੍ਨਧ ਸਾਖੀ ਗੌਰੀਸਾ | 

ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਸਦਾ ਹਨਰ ਚੇਰਾ ਕੀਜੈ ਨਾਥ ਹਰਦਯ ਮਿੰਹ ਡੇਰਾ ||40|| 
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।।ਦੋਹਾ।। 

ਪਵਨ ਤਨਯ ਸਿੰਕਟ ਹਰਨ ਮਿੰਗਲ ਮੂਰਨਤ ਰਪੂ | 

ਰਾਮ ਲਖਨ ਸੀਤਾ ਸਨਹਤ ਹਰਦਯ ਬਸਹ ੁਸੁਰ ਭੂਪ || 

 

हनुमान जी की महहमा को आगे शेयर करें  

 

Thanks. 

To read 
 

Hanuman Bahuk in hindi lyrics download pdf 

http://www.shrihanumanchalisa.in/
https://shrihanumanchalisa.in/%e0%a4%b9%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a3-%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a8/

