હનુમાન ચાલીસા
|| પ્રસ્તાવના દોહા ||
શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજમિ મુકુર સુધાનર |
વરણૌ રઘુવર નવમલયશ જો દાયક ફલચાનર ||
બુનિહીિ તિુજાનિકૈ સુનમરૌ પવિ કુ માર |
બલ બુનિ નવદ્યા દે હુ મોનહ હરહુ કલેશ નવકાર્ ||
|| ચોપાઈ ||
જય હિુમાિ જ્ઞાિ ગુણ સાગર |
જય કપીશ નતહુ લોક ઉજાગર || 1 ||
રામદૂ ત અતુનલત બલધામા |
અંજનિ પુત્ર પવિસુત િામા || 2 ||
મહાવીર નવક્રમ બજરં ગી |
કુ મનત નિવાર સુમનત કે સંગી ||3 ||
કં ચિ વરણ નવરાજ સુવેશા |
કાિિ કુ ં ડલ કુ ં નચત કે શા || 4 ||
હાથવજ્ર ઔ ધ્વજા નવરાજૈ |
કાંથે મૂજ
ં જિેવૂ સાજૈ || 5||
શંકર સુવિ કે સરી િંદિ |
તેજ પ્રતાપ મહાજગ વંદિ || 6 ||
નવદ્યાવાિ ગુણી અનત ચાતુર |
રામ કાજ કનરવે કો આતુર || 7 ||
પ્રભુ ચનરત્ર સુનિવે કો રનસયા |
રામલખિ સીતા મિ બનસયા || 8||
સૂક્ષ્મ રૂપધનર નસયનહ નદખાવા |
નવકટ રૂપધનર લંક જરાવા || 9 ||
ભીમ રૂપધનર અસુર સંહારે |
રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે || 10 ||
લાય સંજીવિ લખિ નજયાયે |
શ્રી રઘુવીર હરનિ ઉરલાયે || 11 ||

રઘુપનત કીન્હી બહુ ત બડાયી |
તુમ મમ નપ્રય ભરતનહ સમ ભાયી || 12 ||
સહસ વદિ તુમ્ હરો યશગાવૈ |
અસ કનહ શ્રીપનત કં ઠ લગાવૈ || 13 ||
સિકાનદક બ્રહ્માનદ મુિીશા |
િારદ શારદ સનહત અહીશા || 14 ||
યમ કુ બેર નદગપાલ જહાં તે |
કનવ કોનવદ કનહ સકે કહાં તે || 15 ||
તુમ ઉપકાર સુગ્રીવનહ કીન્હા |
રામ નમલાય રાજપદ દીન્હા || 16 ||
તુમ્ હરો મંત્ર નવભીિણ માિા |
લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાિા || 17 ||
યુગ સહસ્ર યોજિ પર ભાિૂ |
લીલ્યો તાનહ મધુર ફલ જાિૂ || 18 ||
પ્રભુ મુનદ્રકા મેનલ મુખ માહી |
જલનધ લાંનઘ ગયે અચરજ િાહી || 19 ||
દુગગમ કાજ જગત કે જેતે |
સુગમ અિુગ્રહ તુમ્ હરે તેતે || 20 ||
રામ દુ આરે તુમ રખવારે |
હોત િ આજ્ઞા નબિુ પૈસારે || 21 ||
સબ સુખ લહૈ તુમ્ હારી શરણા |
તુમ રક્ષક કાહૂ કો ડર િા || 22 ||
આપિ તેજ તુમ્ હારો આપૈ |
તીિોં લોક હાંક તે કાંપૈ || 23 ||
ભૂત નપશાચ નિકટ િનહ આવૈ |
મહવીર જબ િામ સુિાવૈ || 24 ||
િાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા |
જપત નિરં તર હિુમત વીરા || 25 ||
સંકટ સેં હિુમાિ છુડાવૈ |
મિ ક્રમ વચિ ધ્યાિ જો લાવૈ || 26 ||
સબ પર રામ તપસ્વી રાજા |
નતિકે કાજ સકલ તુમ સાજા || 27 ||

ઔર મિોરધ જો કોનય લાવૈ |
તાસુ અનમત જીવિ ફલ પાવૈ || 28 ||
ચારો યુગ પનરતાપ તુમ્ હારા |
હૈ પરનસિ જગત ઉનજયારા || 29 ||
સાધુ સંત કે તુમ રખવારે |
અસુર નિકં દિ રામ દુ લારે || 30 ||
અષ્ઠનસનિ િવ નિનધ કે દાતા |
અસ વર દીન્હ જાિકી માતા || 31 ||
રામ રસાયિ તુમ્ હારે પાસા |
સાદ રહો રઘુપનત કે દાસા || 32 ||
તુમ્ હરે ભજિ રામકો પાવૈ |
જન્મ જન્મ કે દુખ નબસરાવૈ || 33 ||
અંત કાલ રઘુવર પુરજાયી |
જહાં જન્મ હનરભક્ત કહાયી || 34 ||
ઔર દે વતા નચત્ત િ ધરયી |
હિુમત સેનય સવગ સુખ કરયી || 35 ||
સંકટ કટૈ નમટૈ સબ પીરા |
જો સુનમરૈ હિુમત બલ વીરા || 36 ||
જૈ જૈ જૈ હિુમાિ ગોસાયી |
કૃ પા કરો ગુરુદે વ કી િાયી || 37 ||
જો શત વાર પાઠ કર કોયી |
છૂટનહ બંનદ મહા સુખ હોયી || 38 ||
જો યહ પડૈ હિુમાિ ચાલીસા |
હોય નસનિ સાખી ગૌરીશા || 39 ||
તુલસીદાસ સદા હનર ચેરા |
કીજૈ િાથ હૃદય મહ ડેરા || 40 ||
અંનતમ દોહા રામ, લક્ષ્મણ અિે સીતાિી સાથે હિુમાિિે હૃદયમાં રહેવા નવિંતી કરે છે .
|| દોહા સમાપ્ત ||
પવિ તિય સંકટ હરણ - મંગળ મૂરનત રૂપ્ |
રામ લખિ સીતા સનહત - હૃદય બસહુ સુરભૂપ્ ||
જય ઘોષ:

બોલ બજરં ગબળી કી જય । પવિ પુત્ર હિુમાિ કી જય ॥

