
શ્રી હનુમાન ચાલીસ 

॥ દોહા ॥ 

શ્રી ગુરુ ચારણ સરોજ રાજ નિજ મિુ મુકુર સુધારી । 

બારણુું નબમલ જાસ ુજો દાયકુ ફળ ચારી ॥ 

 

બુનિ હીિ તહુ જાનિકે સુમેરોોઃ પવિ કુમાર । 

બળ બુનિ બીડ્યા દેઉ મોહી કરાયુ કલેસ નબકાર ॥ 

 

॥ ચૌપાઈ ॥ 

જાય હિુમાિ જ્ઞાિ ગુિ સાગર । 

જાય કપીસ નતહુું  લોક ઉજાગર ॥०१॥  

 

રામ દૂત અતનુલત બળ ધામા । 

અુંજિી પુત્ર પવિ સુત િામા ॥०२॥  

 

મહાબીર નબક્રમ બજરુંગી । 

કુમનત નિવાર સુમનત કે સુંગી ॥०३॥  

 

કુંચિ બરિ નબરાજ સુબેસા । 

કાિિ કુુંડળ કુું નચત કેસા ॥०४॥  

 

હાત બજ્ર ઔર ધ્વજા નબરાજ ે। 

કાુંધ ેમુુંજ જિેઉ સાુંજ ે॥०५॥  

 

સુંકર સુવિ કેસરી િુંદિ । 

તજે પ્રતાપ મહા જગ બુંદિ ॥०६॥  

 

બીડ્યાુંબાિ ગુણી અનત ચતુર । 

રામ કાજ કનરબે કો આતરુ ॥०७॥  

 

પ્રભુ ચનરત્ર સનુિબે કો રનસયા । 

રામ લખિ સીતા મિ બનસયા ॥०८॥  

 

સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી નસયનહ નદખાવા । 

નબકટ રૂપ ધારી લુંક જરાવા ॥०९॥  

 

ભીમ રૂપ ધરી અસુર સહાર ે। 



રામચુંદ્ર કે કાજ સવાર ે॥१०॥  

 

લાયે સુંજીવિ લખિ નજયાયે । 

શ્રી રઘુબીર હરનિ ઉર લાયે ॥११॥  

 

રઘુપનત કીન્હી બહુત બધાયે । 

તુમ મમ નપ્રયોઃ ભારત સમ ભાઈ ॥१२॥  

 

સહસ બદિ તુમ્હરો જસ ગાવ ે। 

અસ કહી શ્રીપનત કુંઠ લગાવ ે॥१३॥  

 

સિકાનદક બ્રમ્હાનદ મુિીસા । 

િારદ સરળ સહીત અહીસા ॥१४॥  

 

જામ કુબેર નદગપાલ જાહાુંત ે। 

કબી કોનબન્ધ કહી સખે કહાુંત ે॥१५॥  

 

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવનહું  કીન્હા । 

રામ નમલાય રાજ પદ દીન્હા ॥१६॥  

 

તુમ્હરો મુંત્ર નવભીિણ માિા । 

લુંકે સ્વર ભય સબ જગ જાિા ॥१७॥  

 

જગ સહસ્ત્ર જોજિ પાર ભાિ ુ। 

લીલ્યો તાહી મધુર ફળ જાણુું ॥१८॥  

 

પ્રભુ મુનદ્રકા મૈલી મુખ માહી । 

જલ્દી લાગી ગયે અચરજ િાહી ॥१९॥  

 

દુગગમ કાજ જગત કે જતે ે। 

સુગમ અિુગ્રહ તુમ્હર ેતેત ે॥२०॥  

 

રામ દુઆર ેતુમ રખવાર ે। 

હોત િ અડયિા બેિુું પૈસાર ે॥२१॥  

 

સબ સુખ લહે તુમ્હારી સરિા । 

તુમ રાકચક કહુું  કો દરિા ॥२२॥  

 

આપિ તજે સમ્હારો આપે । 



ટીિો લોક હાુંક તેહ કાપ ે॥२३॥  

 

ભૂત નપશાચય નિકટ િનહ આવ ે। 

મહાબીર જબ િામ સુિાવ ે॥२४॥  

 

િાસ ેરોગ હર ેસબ પીર । 

જપ્ત નિરુંતર હિુમત નબરા ॥२५॥  

 

સુંકટ તેહ હિુમાિ છુડાવે । 

મિ ક્રમ બચિ ધ્યાિ જબ લાવ ે॥२६॥  

 

સબ પાર રામ પપસ્વી રાજા । 

ટીિ કે કાજ સકલ તુમ સઝા ॥२७॥  

 

ઔર મિોરથ જો કોઈ લાવ ે। 

સોઈ અનમત જીવિ ફલ પાવ ે॥२८॥  

 

ચારો જુગ પરતાપ તુમ્હારા । 

હૈ પરનસિ જગત ઉનજયારા ॥२९॥  

 

સાધ ુસુંત કે તુમ રખવાર ે। 

અસુર નિકાિુંદિ રામ દુલાર ે॥३०॥  

 

અષ્ટ સીધી િવ નિનધ કે દાતા । 

અસ બર નદિ જાિકી માતા ॥३१॥  

 

રામ રસાયિ તુમ્હાર ેપાસા । 

સદા રહો રઘુપનત કે દાસા ॥३२॥  

 

તુમ્હર ેભજિ રામ કો પાવ ે। 

જન્મ જન્મ કે દુખ નબસરાવે ॥३३॥  

 

અુંત કાળ રઘુબર પૂર જાયી । 

જહાું જન્મ હનર ભક્ત કહાયી ॥३४॥  

 

ઔર દેવતા નચઠ િ ધારનય । 

હિુમત સેહી સબગ સુખ કરનય ॥३५॥  

 

સુંકટ કાટે નમટે સબ પેરા । 



જો સુમીર ેહિુમ્ત બલબીરા ॥३६॥  

 

જાય જાય જાય હિુમાિ ગોસાઈ । 

કૃપા કરઉ ગરુુ દેવકી િઈ ॥३७॥  

 

જો સત બાર પાઠ કર કોઈ । 

છૂટનહ બુંદી મહા સુખ હોઈ ॥३८॥  

 

જો યહ પઢે હિુમાિ ચાલીસા । 

હોય સીધી સાખી ગૌરીસા ॥३९॥  

 

તુલસીદાસ સદા હનર ચેરા । 

કીજ ેિાથ હૃદય મહ ડેરા ॥४०॥  

 

॥ દોહા ॥ 

પવિતિય સુંકટ હરિ મુંગલ મૂનતગ રપૃ । 

રામ લખિ સીતા સહીત હૃદય બસઉ સુર ભપૂ ॥ 

 

॥ જાય-ઘોષ ॥ 

બોલ બજરુંગબળી કી જય । 

પવિ પુત્ર હિુમાિ કી જય ॥ 
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