ુ ાન ચાલીસા ||
|| હનમ
|| દોહા ||
શ્રીગુરુ ચરણ સરોજ રઝ | નનજમં મનુ મુકુરુ સુધારર |
વારણૌ રઘુબર બબમલ જાસુ | જે ડાયકુ ફળ ચાર |
બુદ્ધિહીન મગજ નવના તનુ જાનીકે | સુનમરોન પવન-કુમાર |
બળ નવદ્ય દે હુ મોરહિં | હરહુ કાલેસ બબકર |

|| ચૌપાઈ ||
જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર | જય કનપસે નતહુન લોક ઉજાગર ||
રામદૂ ત અત ુલત બાલ ધમા | અંજની-પુત્ર પવનસુત નમ ||
મહાબીર બબક્રમ બજરં ગી | કુમનત નનવાર સુમનત કે સંગી ||
કં ચન બરન બબરાજ સુબેસા | કાનન કુંડલ કુંબચત કેસા ||
હાથ વજ્ર ઔર ધ્વજ બબરાજે | કાંધે મુજ જનેઉ સાંજે ||
સંકર સુવાન કેસરીનંદન | તેજ પ્રતાપ મહા જગ વંદન ||
નવદ્યાવાન ગુણી અનત ચત ુર | રામ કાજ કરરબે કો આત ુર ||
પ્રભુ ચરરત્ર સુનનબે કો રનસયા | રામ લખન સીતા મન બનસયા ||
સ ૂક્ષ્મ રૂપ ધરી નસયરહ રદખાવા | બબકટ રૂપ ધરી લંક જરાવા ||
ભીમ રૂપ ધારી અસુર સમહરે | રામચંદ્ર કે કાજ સવારે ||
લાઇ સજીવન લખન જજયાયે | શ્રી રઘુબીર હનષિ ઉર લાવ્યા ||
રઘુપનતએ કીન્હી બહુત બડાઈ | ત ુમ મમ નપ્રય ભારત સેમ ભાઈ ||
સહસ બદન ત ુમ્હરો જસ ગાવેં | એ કહી શ્રીપનત કં ઠ લગાવે ||
સનકારદક બ્રહ્મી મુનનસા | નારદ સરળ સહીત રહિંસા ||
જામ કુબેર રદગપાલ જહાં તે | કનવ કોનવદ કહી શકે કહા તે ||
ત ુમ ઉપકાર સુગ્રીનવન રકન્હા | રામ નમલાએ રાજ પદ રદન્હા ||
તમે મંત્ર બબભીષણ માના | લંકેશ્વર ભય સબ જગ જાણ ||
યુગ સહસ્ર જોજન પર ભાનુ | લીલીઓ તાહી મધુર ફળ જાણી ||

પ્રભુ મુરદ્રકા મેલી મુખી નહીં | જલનધ લાગી અચરજ નહીં ||
દુગગમ કાજ જગત કે જેતે | સુગમ અનુગ્રહ ત ુમ્હારે તેતે ||
રામ દુઆરે ત ુમ રખવારે | હોતે ના આજ્ઞા બબનુ પૈસારે ||
સબ સુખ લહે ત ુમ્હારી સરના | ત ુમ રક્ષક કહું કો દરના ||
આપણ તેજ સમ્હારો આપે | નતણોહ ૂ લોક હાંક સે કાંપે ||
ભ ૂત નપશાચ નનકટ નહીં આવે | મહાબીર જબ નામ સુણાવે ||
નાસે રોગ હરેં સબ પીરા | જપ્ત નનરં તર હનુમત બીરા ||
સંકટ સે હનુમાન છુડાવે | મન કમગ વચન ધ્યાન જો લાવે ||
સબ પાર રામ તપસ્વી રાજા | ટીનનો કાજા સકલ ત ુમ સજા ||
ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવે | સોઇ અનમત જીવન ફળ પાવે ||
ચારો યુગ પ્રતાપ ત ુમ્હારા | હૈ પ્રનસિ જગત ઉજજયારા ||
સાધુ સંત કે ત ુમ રખવારે | અસુર નનકં દન રામ દુલારે ||
અષ્ટ નસદ્ધિ નવ ભંડોળના દાતાઓ | અસ વર દીન જાનકી માતા ||
રામ રસાયણ ત ુમ્હારે પાસા | સદા રહો રઘુપનત કે દાસ ||
ત ુમ્હારે ભજન રામ કો ભાવે | જનમ જનમ કે દુુઃખ બબસરાવૈ ||
અંતુઃ કાળ રઘુબર પુર જાય | જયાં જન્મ હરર-ભક્ત કહાઈ ||
ઔર દે વતા બચટ ના ધરાઈ | હનુમાત સેઇ સવગ સુખ કરાઈ ||
સંકટ ખાતે નમટે સબ પીડા | જો સુનમરાય હનુમત બલબીરા ||
જય જય જય હનુમાન ગોસાઈ | કૃપા કરહુ ગુરુદેવ કી નાઈ ||
જો સત બાર પાઠ કર કોઈ | છુટરહ બાંધી સદા સુખ હોઈ ||
જો યુઃ પઢે હનુમાન ચાલીસા | હોય નસદ્ધિ સાખી ગૌરીસા ||
ત ુલસીદાસ સદા હરર ચેરા | કીજે નાથ હૃદય માહુ ડેરા ||

|| દોહા ||
પવન તનય સંકટ હરણ | મંગલ મ ૂનતિ રૂપ ||
રામ લખન સીતા સરહત | હૃદય બસહુ સુર ભ ૂપ ||
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