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, દોહા ||

�ીગુ� ચરણ સરોજ રાજ િનજ મન મુકુર સુધારી।
ચાર ફળ આપનાર રઘુબરના શુ� ગુણોનુ ંવણ�ન ક�ં છંુ.

મગજહીન તન ુ�િનકાય સુિમરૌન પવન કુમાર.
શિ�, બુિ�, �ાન, શરીર તમામ રોગો તરફ આકષા�ય છે.

, ચતુભુ�જ ||

હનુમાન�ની જય.
જય કિપસ િતહુન લોક ઉ�ગર।

રામદૂત અતુિલત બલ ધામ.
અજંની-પુ� પવનસુત નામા.

મહાબીર િબ�મ બજરંગી.
જ ેદુ� િવચારન ેદૂર કર ેછે અને ઉમદાનો સાથ આપે છે..

કંચન બરન િબરાજ સુબેસા।
કાનન કંુિચત કંુિચત કેસા।

હે�ડ બઝર અને �વજ.
કંધ ેમૂજં જનેઉ સ�ઈ।

સુવન કેસરીનંદનનું વગ�કરણ.
�તાપ તજે મહા જગન.

સદાચારી બહુ હોિંશયાર શી�યો.
રામનુ ંકામ કરવા આતુર.

તમ ેભગવાનના મિહમા સાંભળવામા ંઆનંદ કરો છો.
રામ લખન સીતાનુ ંમન િ�થર થયું.

શાહીનુ ંસૂ�મ �વ�પ �ગટ થાય છે.
ખરાબ ફોમ� સાથે લંક �રાવા.

ભીમ ે�પ ધારણ કરીન ેરા�સોનો નાશ કય�.
રામચં�નુ ંકામ સુધરી ગયુ.ં

લાય સ�વન લખન �યાય.ે
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�ી રઘુબીર હિષ� ઉર લા�યા.

રઘુપિત બહુ મોટો છે.
તમ ેમારા વહાલા ભરતહી સમાન ભાઈ છો.

તમા�ં શરીર ગાય જવેુ ંછે.
�ાંક �ીપિતનો અવાજ સંભળાઈ ર�ો છે.

સનક અને ��ા અને અ�ય ઋિષઓ.
નારદ સારદ સાથે અિહસા.

જમ કુબેર િદગપાલ જહા ંત.ે
કભી કોિબદ કહી શકે છે કે તમ ે�ા ંછો.

કી�હા સુ�ીવિહં ત ુઉપકાર।
રામન ેરાજવી પદ મ�યુ.ં

િબભીષણ ેતમારો મં� �વીકાય�.
લંકે�ર હશ ેતો બધાન ેખબર પડશ.ે

જુગ સહ� જોજન પર ભાનુ।
લી�યો તાિહ મધુર ફલ �નુ।

�ભ ુમુ�ા મેલી મુખ માહી।
કોઈ આ�ય� નથી કે તેણ ેવોટરલાઈન ઓળંગી.

દુગા� કાજ જગત કે જતે.ે
તમારી કાકીની િવશેષ કૃપા.

ભગવાન રામ આપણું ર�ણ કર ેછે.
હોટ િનિબન ુપૈસાર.ે

બધુ ંસુખી છે, તમ ેસારણા છો.
મને ર�ક કહેતા ડરશો નહી.ં

તમ ે�ત ેજ ઉપવાસ સંભાળો.
પોકારથી �ણે જગત ��ૂ ઉઠે છે.

ભૂત અને િપશાચ ન�ક આવતા નથી.
�ાર ેમહાબીર નામનો પાઠ કર ેછે.

નાસાનો રોગ સવ� પીડા છે.
હનુમત બીરા સતત ર�ા કર ેછે.

સંકટ દસ હનુમાન �ગરણ.
મન ઓડ�ર બચત �યાન જ ેલાવ ેછે.

રામ તપ�વી રા� સવ� ઉપર.



તમ ે�ણના કામથી શણગારલેા છો.

ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવાઈ.
સોઇ અિમત �વન તેનુ ંફળ મળે.

ચાર ેબાજુ �તાપ.
��યાત િવ� તજે�વી છે.

તમ ેસંતો અને સંતોના રખેવાળ છો.
અસુર િનકંદન રામ દુલાર।ે

અ� િસિ� નવ િનિધનો ��ા.
અસ બર દેન �નકી માતા।

તમારા પાસા રામ.
સદા �થમ રઘુપિતનો સેવક.

તમારી �ાથ�ના ભગવાન રામ સુધી પહોચં.ે
જ�મ જ�મના દુ:ખ ભૂલી �ઓ.

રઘુબર પુર �વો.
�ા ંદરકે જ�મ�ત ભ� છે.

અને દેવ ેતેનુ ંમન પક�યુ ંનિહ.
ભગવાન હનુમાન બધાન ેખુશ કર ેછે.

સંકટ કટાઈ િમતા સબ પીરા।
જ ેહનુમત બલબીરાન ેયાદ કર ેછે.

ઇિ��યોના �વામી �ી હનુમાન, જય, જય, જય.
કૃપા કરીન ેગુ�દેવન ેલાઈક કરો.

જ ેકોઈ તેન ે100 વાર પાઠ કર ેછે!
કેદી મુ� થતા ંભાર ેખુશી હતી.

જ ેકોઈ આ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કર ેછે.
હા િસિ� સખી ગૌરીસા।

તુલસીદાસ સદા હિર ચેરા.
િક�ઈ નાથ �દય મન દેરા।


