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॥ હનુમાન ચાલીસા॥

॥ હનુમાન ચાલીસા॥

દાેહા

શ્રીગુ ચરન સરાજે રજ
િનજ મનુ મુકુ સધુાિર ।
બરનઊઁ રઘુબર બમલ જસુ
ે દાયકુ ફલ ચાિર॥

બુ દ્ધહીન તનુ િનકે
સુ મરા પવનકુમાર ।

બલ બુ દ્ધ બદ્યા દેહુ માેિહ
હરહુ કલેસ બકાર॥

ચાપૈાઈ

જય હનુમાન જ્ઞાન ગનુ સાગર ।
જય કપીસ તહઁુ લાેક ઉ ગર॥
રામ દૂત અતુ લત બલ ધામા ।
અંજિનપતુ્ર પવનસતુ નામા॥

મહાબીર બક્રમ બજરંગી ।
કુમ ત િનવાર સમુ ત કે સગંી॥
કંચન બરન બરાજ સબેુસા ।
કાનન કંુડલ કંુ ચત કેસા॥

હાથ બજ્રઆૈ વ બરાજૈ ।
કાઁધે મૂઁજ જનેઊ સાજૈ॥
સકંર સવુન કેસર નંદન ।
તજે પ્રતાપ મહા જગ બંદન॥

િવદ્યાવાન ગનુી અ ત ચાતુર ।
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॥ હનુમાન ચાલીસા॥

રામ કાજ કિરબે કાે આતુર॥
પ્રભુ ચિરત્ર સિુનબે કાે ર સયા ।
રામ લખન સીતા મન બ સયા॥

સૂ મ પ ધિર સયિહ િદખાવા ।
બકટ પ ધિર લંક જરાવા॥
ભીમ પ ધિર અસરુ સઁહારે ।
રામચદં્ર કે કાજ સઁવારે॥

લાય સ વન લખન જયાયે ।
શ્રીરઘુબીર હર ષ ઉર લાયે॥
રઘપુ ત ક હી બહુત બડ◌़◌ાઈ ।
તુમ મમ પ્રય ભરતિહ સમ ભાઈ॥

સહસ બદન તુ હરાે જસ ગાવ ।
અસ કિહ શ્રીપ ત કંઠ લગાવ॥
સનકાિદક બ્રહ્માિદ મનુીસા ।
નારદ સારદ સિહત અહીસા॥

જમ કુબેર િદગપાલ જહાઁ તે ।
ક બ કાે બદ કિહ સકે કહાઁ તે॥
તુમ ઉપકાર સગુ્રીવિહ ક હા ।
રામ મલાય રાજ પદ દ હા॥

તુ હરાે મંત્ર બભીષન માના ।
લંકે વર ભઅે સબ જગ ના॥
જુગ સહસ્ર જેન પર ભાનૂ ।
લીલ્યાે તાિહ મધુર ફલ નૂ॥

પ્રભુ મુિદ્રકા મે લ મખુ માહી ં ।
જલિધ લાઁ ઘ ગયે અચરજ નાહી ં॥
દુગર્મ કાજ જગત કે જેતે ।
સગુમ અનુગ્રહ તુ હરે તેતે॥
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॥ હનુમાન ચાલીસા॥

રામ દુઆરે તુમ રખવારે ।
હાેત ન આજ્ઞા બનુ પૈસારે॥
સબ સખુ લહૈ તુ હાર સરના ।
તુમ રચ્છક કાહૂ કાે ડર ના॥

આપન તજે સહંારાે આપૈ ।
તીના લાેક હાઁક ત કાઁપૈ॥
ભૂત િપસાચ િનકટ નિહ આવૈ ।
મહાબીર જબ નામ સનુાવૈ॥

નાસૈ રાેગ હરૈ સબ પીરા ।
જપત િનરંતર હનુમત બીરા॥
સકંટ ત હનુમાન છુડ◌़◌ાવૈ ।
મન ક્રમ બચન યાન ે લાવૈ॥

સબ પર રામ તપ વી રા ।
તન કે કાજ સકલ તુમ સા ॥
આૈર મનાેરથ ે કાેઈ લાવૈ ।
સાેઈ અ મત વન ફલ પાવૈ॥

ચારા જુગ પરતાપ તુ હારા ।
હૈ પર સદ્ધ જગત ઉ જયારા॥
સાધુ સતં કે તુમ રખવારે ।
અસરુ િનકંદન રામ દુલારે॥

અષ્ટ સ દ્ધ નાૈ િનિધ કે દાતા ।
અસ બર દ ન નક માતા॥
રામ રસાયન તુ હરે પાસા ।
સદા રહાે રઘપુ ત કે દાસા॥

તુ હરે ભજન રામ કાે પાવૈ ।
જનમ જનમ કે દુખ બસરાવૈ॥
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॥ હનુમાન ચાલીસા॥

અંત કાલ રઘુબર પુર ઈ ।
જહાઁ જન્મ હિરભક્ત કહાઈ॥

આૈર દેવતા ચત્ત ન ધરઈ ।
હનુમત સઈે સબર્ સખુ કરઈ॥
સકંટ કટૈ મટૈ સબ પીરા॥
ે સુ મરૈ હનુમત બલબીરા॥

જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગાેસાઈં ।
કૃપા કરહુ ગુ દેવ ક નાઈં॥
ે સત બાર પાઠ કર કાેઈ ।
છૂટિહ બંિદ મહા સખુ હાેઈ॥
ે યહ પઢ◌़◌ૈ હનુમાન ચલીસા ।

હાેય સ દ્ધ સાખી ગાૈર સા॥
તુલસીદાસ સદા હિર ચેરા ।
ક જૈ નાથ હૃદય મઁહ ડરેા॥

દાેહા

પવનતનય સકંટ હરન
મંગલ મૂર ત પ ।

રામ લખન સીતા સિહત
હૃદય બસહુ સરુ ભપૂ॥

આરતી

મંગલ મૂરતી મા ત નંદન
સકલ અમંગલ મૂલ િનકંદન
પવનતનય સતંન િહતકાર
હૃદય બરાજત અવધ બહાર
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માતુ િપતા ગુ ગણપ ત સારદ
શવ સમેટ શભંૂ શકુ નારદ
ચરન કમલ બ ધાૈ સબ કાહુ
દેહુ રામપદ નેહુ િનબાહુ
જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગાેસાઈં
કૃપા કરહુ ગુ દેવ ક નાઈં
બંધન રામ લખન વૈદેહી
યહ તુલસી કે પરમ સનેહી

॥ સયાવર રામચદં્ર ક જય॥
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