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shrI Anjaneya or Hanuman Stotra of 1000 Names

ौीआनयेसहॐनामोऽं हनमुहॐनामोऽं च

ऋषय ऊचःु ।
ऋष े लोहिगिरं ूाः सीतािवरहकातरः ।
भगवान ि्कं धािामव ॄिूह सरम ॥्
वाीिकवाच ।
मायामानषु दहेोऽयं ददशा म े कपीरम ।्
हनमुं जगामी बालाकसम तजेसम ॥्
स सरं समाग साां ूिणप च ।
कृतािलपटुो भूा हनमुान र्ाममॄवीत ॥्
ौी हनमुानवुाच ।
धोऽि कृतकृोऽि ा ादपजम ।्
योिगनामगं च ससंारभय नाशनम ।्
पुषोमं च दवेशें कत ं तिवेताम ॥्
ौी रामचोवाच ।
जनानं किपौे कोऽाग िवदहेजाम ।्
तवान ि्वूसवंशेो मारीचानगुत े मिय ॥
गवेः सातं वीरः जानकी हरणे परः ।
या गो न को दशें च ानवतावरः ॥
सकोिट महाममितावयवः ूभःु ।
ऋषय उचःु ।
को म िक तानं तो बिूह यथाथ ता । यथाथ तः
कथासधुारसं पीा न तृामः परंतप ॥ १॥
वाीिकवाच ।
मं हनमुतो िवि भिुमिु ूदायकम ।्
महािर महापाप महाःख िनवारणम ॥् २॥
मम ।्
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ौीआनयेसहॐनामोऽं हनमुहॐनामोऽं च

ॐ ऐ ं ॑ ौ हनमुत े रामताय ला िवसंनाय
अनीगभ सतूाय शािकनीढािकनी िवसंनाय
िकिलिकिल ब ु ब ु कारणे िवभीषणाय हनमुवेाय
ॐ ौ ॑ ॑ ॑ां ं फट ्ाहा ॥
अं हनमुतो मं सहॐं नामसितम ।्
जान ु ऋषयः सव महािरतनाशनम ॥् ३॥
य संरणात स्ीतां ला रामकटकम ।्
िवभीषणाय च ददावाानं लवान य्था ॥ ४॥
ऋषय ऊचःु
सहॐनामसं ःखाघौघिनवारणम ।्
वाीके ॄिूह नणू शौुषूामः कथां पराम ॥्
वाीिकवाच ।
श ृव ु ऋषयः सव सहॐनामकं वम ।्
वानामुमं िदं सदथ  ूकाशकम ॥्
ॐ अ ौीहनमुहॐनामोऽ म ौीरामचऋिषः ।
अनुुः । ौीहनमुाहािो दवेता ।
॑ ौ ॑ ॑ां बीजम ।् ौ इित शिः ।
िकिलिकल ब ु ब ु कारणे इित कीलकम ।्
लािवसंनिेत कवचम ।् मम सवपिवशाथ
मम सवकाय िसथ जप े िविनयोगः ॥
॥ ऋािदासः ॥
ौीरामचऋषये नमः िशरिस ।
अनुुसे नमः मखु े ।
ौीहनमुाहाि दवेताय ै नमः िद ।
॑ ौ ॑ ॑ां इित बीजाय नमः गु े ।
ौ इित शये नमः पादयोः ।
िकिलिकल ब ु ब ु कारणे इित कीलकाय नमः नाभौ ।
लािवसंनिेत कवचाय नमः बाय े ।
मम सवपिवशाथ मम सवकाय िसथ
इित िविनयोगाय नमः सवा े ॥
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॥ इित ऋािदासः ॥
॥ अथ करासः ॥
ॐ ऐ ं ॑ हनमुत े रामताय अुाां नमः ।
ॐ लािवसंनाय तज नीां नमः ।
ॐ अनीगभ सतूाय ममाां नमः ।
ॐ शािकनीडािकनीिवसंनाय अनािमकाां नमः ।
ॐ िकिलिकिल बू बू कारणे िवभीषणाय हनमुवेताय किनिकाां नमः ।
ॐ ॑ ौी ॑ हां ं फट ्ाहा करतल करपृाां नमः ॥
॥ इित करासः ॥
॥ अथ दयािदषडासः ॥
ॐ ऐ ं ॑ हनमुत े रामताय दयाय नमः ।
ॐ लािवसंनाय िशरस े ाहा ।
ॐ अनीगभ सतूाय िशखायवैषट ्।
ॐ शािकनीडािकनीिवसंनाय कवचाय म ।्
ॐ िकिलिकिल बू बू कारणे िवभीषणाय हनमुवेताय नऽेऽयाय वौषट ्।
ॐ ॑ ौी ॑ हां ं फट ्ाहा अाय फट ्।
॥ इित दयािदषडासः ॥
ानम ्
ूतणवणा भं सरंाणलोचनम ।्
समुीवािदयतुं ायते प्ीतारसमावतृम ॥्
गोदीकृतवारािशं पुमकमीरम ।्
ानमिुां च िबॅाणं सवा लारभिूषतम ॥्
वामहसमाकृदशााननमडलम ।्
उिणदोद डं हनमूं िविचयते ॥्
हनमूान ौ्ीूदो वायपुऽुो िो नयोऽजरः ।
अमृवुरवीर मामवासो जनाौयः ॥ १॥
धनदो िनग ुणाकारो वीरो िनिधपितम ुिनः ।
िपाो वरदो वामी सीताशोकिवनाशनः ॥ २॥
िशवः शवः परोऽो ाो धराधरः ।
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िपकेशः िपरोमा ौिुतगः सनातनः ॥ ३॥
अनािदभ गवान ि्दो िवहतेनु राौयः ।
आरोयकता  िवशेो िवनाथो हरीरः ॥ ४॥
भग रामो रामभः काणूकृतीरः ।
िवरो िवमिूत िव ाकारोऽथ िवपः ॥ ५॥
िवाा िवसेोऽथ िवो िवधरो रिवः ।
िवचेो िवगो िवयेःकलाधरः ॥ ६॥
वमः किपौेो ेो वेो वनचेरः ।
बालो वृो यवुा तं तगः सखा जः ॥ ७॥
अनासनूरुमो मामाो धराधरः ।
भभू ुवःमहलको जनोलोकपोऽयः ॥ ८॥
समोारग ूणवो ापकोऽमलः ।
िशवधमू िताता रामेः फनुिूयः ॥ ९॥
गोदीकृतवारीशः पणू कामो धरापितः ।
रोः पुडरीकाः शरणागतवलः ॥ १०॥
जानकीूाणदाता च रःूाणापहारकः ।
पणू ः सः पीतवासा िदवाकरसमूभः ॥ ११॥
िोणहता  शिनतेा शिरासमारकः ।
अो रामत शािकनीजीिवताहरः ॥ १२॥
बभुकूारहताराितग व पव तमद नः ।
हतेुहतेःु ूाशंु िवकता  जगुः ॥ १३॥
जगाथो जगतेा जगदीशो जनेरः ।
जगिौतो हिरः ौीशो गडयभकः ॥ १४॥
पाथ जो वायपुऽुः िसतपुोऽिमतूभः ।
ॄपुः परॄपुो रामेकारकः ॥ १५॥
समुीवािदयतुो ानी वानरो वानरेरः ।
कायी िचरीवी ूस सदािशवः ॥ १६॥
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सितः सितभ ुिमिुदः कीित दायकः ।
कीित ः कीित ू दवै समिुः ौीूदः िशवः ॥ १७॥
उदिधबमणो दवेः ससंारभयनाशनः ।
वािलबनकृिजतेा िवूितितः ॥ १८॥
लािरः कालपुषो लेशगहृभनः ।
भतूावासो वासदुवेो वसिुभवुनेरः ॥
ौीरामपः कृु लाूासादभनः ।
कृः कृतुः शाः शािदो िवभावनः ॥ २०॥
िवभोाऽथ मारो ॄचारी िजतिेयः ।
ऊगो लालुी माली लालूाहतरासः ॥ २१॥
समीरतनजुो वीरो वीरमारो जयूदः ।
जगलदः पुयः पुयौवणकीत नः ॥ २२॥
पुयकीित ः पुयगीितज गावनपावनः ।
दवेशेोऽिमतरोमाऽथ रामभिवधायकः ॥ २३॥
ाता येो जगाी चतेा चतैिवमहः ।
ानदः ूाणदः ूाणो जगाणः समीरणः ॥ २४॥
िवभीषणिूयः शरूः िपलाौयिसिदः ।
िसः िसाौयः कालः कालभकपिूजतः ॥ २५॥
लेशिनधनायी लादाहक ईरः ।
चसयूा िनऽे कालािः ूलयाकः ॥ २६॥
किपलः किपशः पुयरािता दशरािशगः ।
सवा ौयोऽूमयेाा रवेािदिनवारकः ॥ २७॥
लणूाणदाता च सीताजीवनहतेकुः ।
रामायी षीकेशो िवभुो जटी बली ॥ २८॥
दवेािरदप हा होता धाता कता  जगभःु ।
नगरमामपाल शुो बुो िनररः ॥ २९॥
िनरनो िनिव को गणुातीतो भयरः ।
हनमुां रारापःसाो महेरः ॥ ३०॥
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जानकीघनशोकोतापहता  पराशरः ।
वायः सदसिूपः कारणं ूकृतःे परः ॥ ३१॥
भायदो िनम लो नतेा पुलािवदाहकः ।
पुबो यातधुानो यातधुानिरपिुूयः ॥ ३२॥
छायापहारी भतूशेो लोकेशः सितूदः ।
वमेरः बोधः बोधसरंलोचनः ॥ ३३॥
बोधहता  तापहता  भाभयवरूदः ।
भानकुी िवशेः पुतः परुरः ॥ ३४॥
अििव भावसभुा ान य्मो िनितरवे च ।
वणो वायगुितमान व्ायःु कुबरे ईरः ॥ ३५॥
रिवः कुजः सौो गुः काः शनैरः ।
राः केतमु ाता धाता हता  समीरजः ॥ ३६॥
मशकीकृतदवेािरदािरम धसूदूनः ।
कामः किपः कामपालः किपलो िवजीवनः ॥ ३७॥
भागीरथीपदाोजः सतेबुिवशारदः ।
ाहा धा हिवः कं हवाहः ूकाशकः ॥ ३८॥
ूकाशो महावीरो मधरुोऽिमतिवबमः ।
उीनोीनगितमान स्ितः पुषोमः ॥
जगदाा जगोिनज गदो नरः ।
िवपाा िनलोऽथ महान म्हदह ितः ॥ ४०॥
खं वायःु पिृथवी चापो वििदक ् काल एकलः ।
ऽेः ऽेपाल पलीकृतसागरः ॥ ४१॥
िहरमयः परुाण खचेरो भचूरो मनःु ।
िहरयगभ ः सऽूाा राजराजो िवशां पितः ॥ ४२॥
वदेावे उीथो वदेाो वदेपारगः ।
ूितमामितः सः ूित दाता गणुाकरः ॥ ४३॥
नऽमाली भतूाा सरुिभः कपादपः ।
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िचामिणग ुणिनिधः ूजाारमनुमः ॥ ४४॥
पुयोकः परुाराितः मितमान श्व रीपितः ।
िकिलारावसभतूूतेिपशाचकः ॥ ४५॥
ऋणऽयहरः सूः लूः सवगितः पमुान ।्
अपारहरः ता  ौिुतगा था िृतम नःु ॥ ४६॥
गारं ूजाारं मोारं यतीरः ।
नादपं परं ॄ ॄ ॄपरुातनः ॥ ४७॥
एकोऽनकेो जनः शुः योितरनाकुलः ।
ोितितरनािद सािको राजसमः ॥ ४८॥
तमोहता  िनरालो िनराकारो गणुाकरः ।
गणुाौयो गणुमयो बहृायो बहृशाः ॥
बहृनबुृ हादो बहृधूा  बहृनः ।
बहृण बहृासो बहृाबृ हनःु ॥ ५०॥
बहृलो बहृायो बहृुो बहृरः ।
बहृितबृ हवेो बहृोकफलूदः ॥ ५१॥
बहृिबृ हााफलदो बहृदीरः ।
बहृोकनतुो िा िवादाता जगुः ॥ ५२॥
दवेाचाय ः सवादी ॄवादी कलाधरः ।
सपातालगामी च मलयाचलसौंयः ॥ ५३॥
उराशाितः ौीशो िदौषिधवशः खगः ।
शाखामगृः कपीोऽथ परुाणः ूाणचरुः ॥ ५४॥
चतरुो ॄाणो योगी योिगगः परोऽवरः ।
अनािदिनधनो ासो वकुैठः पिृथवीपितः ॥ ५५॥
अपरािजतो िजताराितः सदानद ईिशता ।
गोपालो गोपितया किलः ालः परारः ॥ ५६॥
मनोवगेी सदायोगी ससंारभयनाशनः ।
तदाताऽथ तं तूकाशकः ॥ ५७॥
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शुो बुो िनयुो भाकारो जगिथः ।
ूलयोऽिमतमाय मायातीतो िवमरः ॥ ५८॥
मायािनिज तरा मायािनिम तिवपः ।
मायाौय िनलेप मायािनव त कः सखुी ॥
सखुी(ख)ं सखुूदो नागो महशेकृतसंवः ।
महेरः ससः शरभः किलपावनः ॥ ६०॥
रसो रसः सानो पं चःु ौतुी रवः ।
याणं गः शन ं च श िहारमानगः ॥ ६१॥
निेत नतेीित ग वकुैठभजनिूयः ।
िगिरशो िगिरजाकाो वा साः किवरिराः ॥ ६२॥
भगृवु िसवनो नारदुुहरः ।
िवऽें िवबीजं िवनऽें च िवपः ॥ ६३॥
याजको यजमान पावकः िपतरथा ।
ौा बिुः मा ता मो मियता सरुः ॥ ६४॥
राजेो भपूती ढो माली ससंारसारिथः ।
िनः सणू काम भकामधगुुमः ॥ ६५॥
गणपः केशवो ॅाता िपता माताऽथ माितः ।
सहॐमधूा  सहॐाः सहॐाः सहॐपात ॥् ६६॥
कामिजत क्ामदहनः कामः काफलूदः ।
मिुोपहारी रोः िितभारहरो बलः ॥ ६७॥
नखदंायधुो िवभुो भाभयूदः ।
दप हा दप दो दंाशतमिूत रमिूत मान ॥् ६८॥
महािनिधम हाभागो महाभग महिदः ।
महाकारो महायोगी महातजेा महािुतः ॥
महाकमा  महानादो महामो महामितः ।
महाशमो महोदारो महादवेाको िवभःु ॥ ७०॥
िकमा  बूरकमा  रनाभः कृतागमः ।
अोिधलनः िसः सधमा  ूमोदनः ॥ ७१॥
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िजतािमऽो जयः सोमो िवजयो वायवुाहनः ।
जीवो धाता सहॐाशंमु ुकुो भिूरदिणः ॥ ७२॥
िसाथ ः िसिदः िसः सः िसिहतेकुः ।
सपातालचरणः सिष गणवितः ॥ ७३॥
सािलनो वीरः सीपोमडलः ।
सारासखुदः समातिृनषिेवतः ॥ ७४॥
सलोकैकमकुटः सहोऽः राौयः ।
ससामोपगीत सपातालसौंयः ॥ ७५॥
सोिनिधः सः सजनाौयः ।
मधेादः कीित दः शोकहारी दौभा यनाशनः ॥ ७६॥
सववँयकरो गभ दोषहा पऽुपौऽदः ।
ूितवािदमखुो िचूसादनः ॥ ७७॥
परािभचारशमनो ःखहा बमोदः ।
नवारपरुाधारो नवारिनकेतनः ॥ ७८॥
नरनारायणुो नवनाथमहेरः ।
मखेली कवची खी ॅािजिुज सुारिथः ॥
बयोजनिवीण पुः पुहतासरुः ।
हा िनयिमता िपशाचमहशातनः ॥ ८०॥
बालमहिवनाशी च धमनतेा कृपाकरः ।
उमकृोमवगे उमनऽेः शतबतःु ॥ ८१॥
शतमुतुः ुः िुतः ोता महाबलः ।
सममगणुशाली च मो रोिवनाशनः ॥ ८२॥
रोऽिदावो ॄशेः ौीधरो भवलः ।
मघेनादो मघेपो मघेविृिनवारणः ॥ ८३॥
मघेजीवनहतेु मघेँयामः पराकः ।
समीरतनयो धाता तिवािवशारदः ॥ ८४॥
अमोघोऽमोघविृाभीदोऽिननाशनः ।

anjaneya1000.pdf 9



ौीआनयेसहॐनामोऽं हनमुहॐनामोऽं च

अथऽनथा पहारी च समथ रामसवेकः ॥ ८५॥
अथ धोऽसरुाराितः पुडरीका आभःू ।
सष णो िवशुाा िवारािशः सरुेरः ॥ ८६॥
अचलोारको िनः सतेकृुिामसारिथः ।
आनः परमानो मः कूम िनिधः शयः ॥ ८७॥
वराहो नारिसहं वामनो जमदिजः ।
रामः कृः िशवो बुः की रामाौयो हिरः ॥ ८८॥
नी भृी च चडी च गणशेो गणसिेवतः ।
कमा ः सरुारामो िवौामो जगतीपितः ॥
जगाथः कपीश सवा वासः सदाौयः ।
समुीवािदतुो दाः सवकमा  वमः ॥ ९०॥
नखदािरतर नखयुिवशारदः ।
कुशलः सधुनः शषेो वासिुककथा ॥ ९१॥
णवण बला पुजतेाऽघनाशनः ।
कैवदीपः कैवो गडः पगो गुः ॥ ९२॥
ीीरावहताराितगव ः पव तभदेनः ।
वळाो वळव भवळिनवारकः ॥ ९३॥
नखायधुो मिणमीवो ालामाली च भारः ।
ूौढूतापपनो भतापिनवारकः ॥ ९४॥
शरणं जीवनं भोा नानाचेोऽथ चलः ।
ाहा ःखशातनः पवनाजः ॥ ९५॥
पवनः पावनः काो भाः सहनो बलः ।
मघेनादिरपमुघनादसंतरासः ॥ ९६॥
रोऽरो िवनीताा वानरशेः सताितः ।
ौीकठः िशितकठ सहायः सहनायकः ॥ ९७॥
अलूनणभु ग दवेससंिृतनाशनः ।
अािवासारााकुशलः सधुीः ॥ ९८॥
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अकषः सहतेःु सदः सगोचरः ।
सगभ ः सपः सः सपराबमः ॥ ९९॥
अनाूाणिलं च वायवुशंोवः ौिुतः ।
भिपो िपः सुपिऽपधकृ ् ॥ १००॥
मनैाकवितः सूदशनो िवजयो जयः ।
बािदडलो िः ूकटीकृतिवबमः ॥ १०१॥
ककुठः ूसाा ॑नासो वकृोदरः ।
लोः कुडली िचऽमाली योगिवदां वरः ॥ १०२॥
िवपित क्िवरानिवमहोऽननाशनः ।
फानुीसनूरुमो योगाा योगतरः ॥ १०३॥
योगिवोगकता  च योगयोिनिदगरः ।
अकारािदकारावण िनिम तिवमहः ॥ १०४॥
उखलमखुः िससंतुः परमेरः ।
िजः िजानःु िपािणः िशखाधरः ॥ १०५॥
सशुमा ऽिमतधमा  च नारायणपरायणः ।
िजभु िवू रोिचमु िसःु ाणरुवे च ॥ १०६॥
हरी िानकृुृकनो भिूमकनः ।
गणुूवाहः सऽूाा वीतरागः िुतिूयः ॥ १०७॥
नागकाभयसंी कृतपणू ः कपालभतृ ।्
अनकूुलोऽयोऽपायोऽनपायो वदेपारगः ॥ १०८॥
अरः पुषो लोकनाथः ूभुढः ।
अायोगफलभःू ससः पुतुः ॥ १०९॥
ँमशानानिनलयः ूतेिविावणमः ।
पारपरः पमातकृो रनो जः ॥ ११०॥
योिगनीवृवौीः शऽुोऽनिवबमः ।
ॄचारीियवपधुृ तदडो दशाकः ॥ १११॥
अूपः सदाचारः शरूसनेो िवदारकः ।
बुः ूमोद आनः सिजपितध रः ॥ ११२॥
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नवारपरुाधारः ूमः सामगायनः ।
षबधामा लकभयानदो मदः ॥ ११३॥
सववँयकरः शिरनोऽनमलः ।
अमिूत धरो नतेा िवपः रसुरः ॥ ११४॥
धमूकेतमु हाकेतःु सकेतमु हारथः ।
नीिूयः त मखेली डमिूयः ॥ ११५॥
लोिहताः सिमिः षडृतःु शव  ईरः ।
फलभकु ् फलह सवकम फलूदः ॥ ११६॥
धमा ो धम फलो धम धम ू दोऽथ दः ।
पिवशंिततारको ॄतरः ॥ ११७॥
िऽमाग वसितभमः सविनबहणः ।
ऊज ःामी जलामी शलूी माली िनशाकरः ॥ ११८॥
रारधरो रो रमािवभषूणः ।
वनमाली शभुा तेः तेारो यवुा ॥ ११९॥
जयोऽजयेपरीवारः सहॐवदनः किवः ।
शािकनीडािकनीयरोभतूूभनः ॥ १२०॥
सोजातः कामगिता नमिूत य शरः ।
शतुजेाः साव भौमो िवभुः वमः ॥ १२१॥
चतणु वितमः पौलबलदप हा ।
सव लीूदः ौीमानदिूयवध नः ॥ १२२॥
िृतबीजं सरुशेानः ससंारभयनाशनः ।
उमः ौीपरीवारः ौीभूम कामधकु ् ॥ १२३॥
सदागितमा तिरा रामपादाषदः ।
नीलिूयो नीलवण नीलवण िूयः सुत ॥् १२४॥
रामतो लोकबरुराा मनोरमः ।
ौीरामानकृीरः सदा िकुषतुः ॥ १२५॥
रामकाया र शिुग ितरनामयः ।
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पुयोकः परानः परशेिूयसारिथः ॥ १२६॥
लोकामी मिुदाता सव कारणकारणः ।
महाबलो महावीरः पारावारगितग ुः ॥ १२७॥
तारको भगवांाता िदाता समुलः ।
समलोकसाी च समसरुवितः ।
सीतासमतेौीरामपादसवेाधरुरः ॥ १२८॥
वाीिकवाच
इित ना सहॐणे तुो रामणे वायभुःू ।
उवाच तं ूसाा सघंायाानमयम ॥् १२९॥
ौी हनमुानवुाच ।
ानादिमदं ॄ मरुः समपुितम ।्
ािमन कृ्पािनध े राम ातोऽिस किपना मया ॥ १३०॥
ान िनरता लोकाः िकं मां जपिस सादरम ।्
तवागमनहतेु ातो ऽ मयाऽनघ ॥ १३१॥
कत ं मम िकं राम तथा ॄिूह च राघव ।
इित ूचोिदतो रामः ूादेमॄवीत ॥् १३२॥
ौी रामचोवाच ।
ज यः ख वदैहे गहृीा कोऽिप िनग तः ।
हा तं िनघृ णं वीरमानय ं कपीर ॥ १३३॥
मम दां कु सखे भव िवसखुकंरः ।
तथा कृत े या वीर मम काय भिवित ॥ १३४॥
ओमीाां त ु िशरसा गहृीा स कपीरः।
िवधयें िविधवऽ चकार िशरसा यम॥् १३५॥
इदं नामसहॐं त ु योऽधीत े ूहं नरः ।
ःखौघो नँयते िूं सिवध त े िचरम ।्
वँयं चतिुव धं त भववे न सशंयः ॥ १३६॥
राजानो राजपऽुा राजकीया मिणः ।
िऽकालं पठनाद ँये च िऽपतः ॥ १३७॥
अमलेू जपतां नाि विैरकृतं भयम ।्
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िऽकालपठनाद िसिः ात क्रसिंता ॥ १३८॥
ॄाे मुत चोाय ूहं यः पठेरः ।
ऐिहकामिुकान स्ोऽिप लभते नाऽ सशंयः ॥ १३९॥
सामे सििवानां विैरिविावणं भवते ।्
रापारशमनं गुािदािधवारणम ॥् १४०॥
साॆासखुसिदायकं जपतां नणृाम ।्
य इदं पठत े िनं पाठयेा समािहतः ।
सवा न क्ामानवाोित वायपुऽुूसादतः ॥ १४१॥
॥ ौी आनयेसहॐनामोऽं हनमुहॐनामोऽं च सणू म ॥्
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