ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਰਜ,
ਨਨਜ ਮਨੁ ਮੁਕੁਲ ਸੁਧਾਨਰ |
ਬਰਨੌ ਰਘੁਵਰ ਨਵਮਲ ਜਸੁ,
ਜੋ ਦਾਯਕੁ ਫਲ ਚਾਨਰ ||
ਬੁੁੱ ਨਧਹੀਨ ਤਨੁ ਜਾਨਨਕੇ,

om

ਸੁਨਮਰੌ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ |

gm

ਹਰਹੁ ਕਲੇ ਸ਼੍ ਨਵਕਾਰ ||
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ਬਲ ਬੁੁੱ ਨਧ ਨਵਦਯਾ ਦੇਹੁ ਮੋਨਹ,
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ਜਯ ਹਨੁਮਾਨ ਗਯਾਨ ਗੁਣ ਸਾਗਰ |

ਜਯ ਕਪੀਸ ਨਤਹੁ ਲੋ ਕ ਉਜਾਗਰ || ੧ ||

.y

ਰਾਮ ਦੂਤ ਅਤੁਨਲਤ ਬਲ ਧਾਮਾ |

w

ਅਨ੍ਜਨਨ-ਪੁਤਰ ਪਵਨਸੁਤ ਨਾਮਾ || ੨ ||

w

w

ਮਹਾਵੀਰ ਨਵਕਰਮ ਬਜਰਨਗੀ |
ਕੁਮਨਤ ਨਨਵਾਰ ਸੁਮਨਤ ਕੇ ਸਨਗੀ || ੩ ||
ਕਨਚਨ ਵਰਨ ਨਵਰਾਜ ਸੁਬੇਸਾ |
ਕਾਨਨ ਕੁਨ੍ਡਲ ਕੁਨਨਚਤ ਕੇਸਾ || ੪ ||
ਹਾਥ ਵਜਰ ਅਰੁ ਧਵਜਾ ਨਵਰਾਜੈ |
ਕਾਨ੍ਧੇ ਮੂਨ੍ਜ ਜਨੇਊ ਸਾਜੇ || ੫ ||
ਸ਼੍ਨ੍ਕਰ ਸੁਵਨ ਕੇਸਰੀ ਨਨਦਨ |

ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਮਹਾ ਜਗ ਬਨਦਨ || ੬ ||
ਨਵਦਯਾਵਾਨ ਗੁਣੀ ਅਨਤ ਚਾਤੁਰ |
ਰਾਮ ਕਾਜ ਕਨਰਬੇ ਕੋ ਆਤੁਰ || ੭ ||
ਪਰਭੁ ਚਨਰਤਰ ਸੁਨਨਬੇ ਕੋ ਰਨਸਯਾ |
ਰਾਮ ਲਖਨ ਸੀਤਾ ਮਨ ਬਨਸਯਾ || ੮ ||

ਭੀਮ ਰੂਪ ਧਨਰ ਅਸੁਰ ਸਮਹਾਰੇ |
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ਲਾਯ ਸਜੀਵਨ ਲਖਨ ਨਜਯਾਯੇ |

gm

ਰਾਮਚਨਦਰ ਕੇ ਕਾਜ ਸਨਵਾਰੇ || ੧੦ ||
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ਨਵਕਟ ਰੂਪ ਧਨਰ ਲਨ੍ਕਾ ਜਰਾਵਾ || ੯ ||

ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਬੀਰ ਹਰਨਸ਼੍ ਉਰ ਲਾਯੇ || ੧੧ ||

.y

ਰਘੁਪਨਤ ਕੀਨਹੀਨ ਬਹੁਤ ਬਡਾਈ |

w

ਤੁਮ ਮਮ ਨਪਰਯ ਭਰਤਨਹ ਸਮ ਭਾਈ || ੧੨ ||

w

w

ਸਹਸ ਬਦਨ ਤੁਮਹਰੋ ਜਸ ਗਾਵੇਨ |
ਅਸ ਕਨਹ ਸ਼੍ਰੀਪਨਤ ਕਨਠ ਲਗਾਵੈਨ || ੧੩ ||
ਸਨਕਾਨਦਕ ਬਰਹ੍ਮਾਨਦ ਮੁਨੀਸਾ |
ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸਨਹਤ ਅਹੀਸਾ || ੧੪ ||
ਯਮ ਕੁਬੇਰ ਨਦਗ੍ਪਾਲ ਜਹਾਨ ਤੇ |
ਕਨਵ ਕੋਨਬਦ ਕਨਹ ਸਕੇ ਕਹਾਨ ਤੇ || ੧੫ ||
ਤੁਮ ਉਪਕਾਰ ਸੁਗਰੀਵਨਹ ਕੀਨਹਾ |

om

ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮ ਰੂਪ ਧਨਰ ਨਸਯਨਹ ਨਦਖਾਵਾ |

ਰਾਮ ਨਮਲਾਯੇ ਰਾਜਪਦ ਦੀਨਹਾ || ੧੬ ||
ਤੁਮਹਰੋ ਮਨ੍ਰ ਨਵਭੀਸ਼੍ਣ ਮਾਨਾ |
ਲਨ੍ਕੇਸ਼੍ਵਰ ਭਯੇ ਸਬ ਜਗ ਜਾਨਾ || ੧੭ ||
ਯੁਗ ਸਹਸਰ ਯੋਜਨ ਪਰ ਭਾਨੁ |
ਲੀਲਯੋ ਤਾਨਹ ਮਧੁਰ ਫਲ ਜਾਨੁ || ੧੮ ||
ਪਰਭੁ ਮੁਨਦਰਕਾ ਮੇਨਲ ਮੁਖ ਮਾਹੀਨ |
ਦੁਰਗਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਕੇ ਜੇਤੇ |
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ਰਾਮ ਦੁਵਾਰੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ |

gm

ਸੁਗਮ ਅਨੁਗਰਹ ਤੁਮਰ
ਹ ੇ ਤੇਤੇ || ੨੦ ||
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ਜਲਨਧ ਲਾਨ੍ਨਘ ਗਯੇ ਅਚਰਜ ਨਾਹੀਨ || ੧੯ ||

ਹੋਤ ਨ ਆਗਯਾ ਨਬਨੁ ਪੈਸਾਰੇ || ੨੧ ||
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ਸਬ ਸੁਖ ਲਹੈ ਤੁਮਹਾਰੀ ਸ਼੍ਰਨਾ |

w

ਤੁਮ ਰਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਕ ਕਾਹੁ ਕੋ ਡਰਨਾ || ੨੨ ||

w

w

ਆਪਨ ਤੇਜ ਸਮਹਾਰੌ ਆਪੈ |

ਤੀਨੋਨ ਲੋ ਕ ਹਾਨ੍ਕਤੇ ਕਾਨ੍ਪੇ || ੨੩ ||
ਭੂਤ ਨਪਸ਼੍ਾਚ ਨਨਕਟ ਨਨਹਨ ਆਵੈ |
ਮਹਾਵੀਰ ਜਬ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ || ੨੪ ||
ਨਾਸੈ ਰੋਗ ਹਰੈ ਸਬ ਪੀਰਾ |
ਜਗਤ ਨਨਰਨ੍ਰ ਹਨੁਮਤ ਬੀਰਾ || ੨੫ ||
ਸਨ੍ਕਟ ਤੇ ਹਨੁਮਾਨ ੱੁੱਛੁਡਾਵੈ |

ਮਨ ਕਰਮ ਬਚਨ ਧਯਾਨ ਜੋ ਲਾਵੈ || ੨੬ ||
ਸਬ ਪਰ ਰਾਮ ਤਪਸਵੀ ਰਾਜਾ |
ਨਤਨਕੇ ਕਾਜ ਸਕਲ ਤੁਮ ਸਾਜਾ || ੨੭ ||
ਔਰ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਵੈ |
ਸੋਈ ਅਨਮਤ ਜੀਵਨ ਫਲ ਪਾਵੈ || ੨੮ ||
ਚਾਰੋਨ ਜੁਗ ਪਰਤਾਪ ਤੁਮਹਾਰਾ |
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ਅਸ਼੍ਟ ਨਸੁੱ ਨਧ ਨੌ ਨਨਨਧ ਕੇ ਦਾਤਾ |

gm

ਅਸੁਰ ਨਨਕਨਦਨ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੇ || ੩੦ ||
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ਸਾਧੁ ਸਨ੍ ਕੇ ਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ |

om

ਹੈ ਪਰਨਸੁੱ ਧ ਜਗਤ ਉਨਜਯਾਰਾ || ੨੯ ||

ਅਸਬਰ ਦੀਨ ਜਾਨਕੀ ਮਾਤਾ || ੩੧ ||

.y

ਰਾਮ ਰਸਾਯਨ ਤੁਮਰ
ਹ ੇ ਪਾਸਾ |

w

ਸਦਾ ਰਹੋ ਰਘੁਪਨਤ ਕੇ ਦਾਸਾ || ੩੨ ||

w

w

ਤੁਮਹਰੇ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਭਾਵੈ |
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਨਬਸਰਾਵੈ || ੩੩ ||
ਅਨ੍ ਕਾਲ ਰਘੁਬਰ ਪੁਰ ਜਾਈ |
ਜਹਾਨ ਜਨ੍ਮ ਹਨਰ ਭਕ੍ ਕਹਾਈ || ੩੪ ||
ਔਰ ਦੇਵਤਾ ਨਚੁੱ ਤ ਨ ਧਰਈ |
ਹਨੁਮਤ ਸੇਯੀ ਸਰਵ ਸੁਖ ਕਰਈ || ੩੫ ||
ਸਨ੍ਕਟ ਕਟੈ ਨਮਟੈ ਸਬ ਪੀਰਾ |

ਜੋ ਸੁਨਮਰੈ ਹਨੁਮਤ ਬਲਬੀਰਾ || ੩੬ ||
ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਹਨੁਮਾਨ ਗੋਸਾਈਨ |
ਕੁਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁਦੇਵ ਕੀ ਨਾਈਨ || ੩੭ ||
ਜੋ ਸ਼੍ਤ ਬਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਕੋਈ ||
ੱੁੱਛੂਟਨਹ ਬਨ੍ਨਧ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਈ || ੩੮ ||
ਜੋ ਯਹ ਪਢੈ ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ |
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ਪਵਨਤਨਯ ਸਨ੍ਕਟ ਹਰਨ,
ਮਨਗਲ ਮੂਰਨਤ ਰੂਪ |
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ਰਾਮ ਲਖਨ ਸੀਤਾ ਸਨਹਤ,

w
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ਹੁਦਯ ਬਸਹੁ ਸੁਰ ਭੂਪ ||

w
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ਕੀਜੈ ਨਾਥ ਹੁਦਯ ਮਹ ਡੇਰਾ || ੪੦ ||
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ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਸਦਾ ਹਨਰ ਚੇਰਾ |

om

ਹੋਈ ਨਸੁੱ ਨਧ ਸਾਖੀ ਗੌਰੀਸਾ || ੩੯ ||

