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શ્રીમદા જનેય ભજુઙ્ગપ્રયાત તાતે્રમ્ ૧

અથ યાનમ્ ।
મનાજેવં મા તતુલ્યવેગમ્
જતે દ્રયં બુ દ્ધમતાં વિરષ્ઠમ્ ।
વાતાત્મજં વાનરયૂથમખુ્યમ્
શ્રીરામદૂતં શરણં પ્રપદે્ય॥
બુ દ્ધબર્લં યશાે ધૈય િનભર્ય વં અરાેગતા ।
અ ડ્યં વાક્પટુ વં ચ હનુમ મરણાદ્ ભવેત્॥
ૐઆ જનેયાય િવદ્મહે વાયપુતુ્રાય ધીમિહ તન્નાે હનુમત્ પ્રચાેદયાત્॥
ૐ ફ્રાૈમ્ ।
ૐ નમાે હનુમતે આવષેે આવષેે વાહા ।
ૐ હંૂ હનુમતે દ્રાત્મકાયે હંૂ ફટ્ વાહા ।
ૐઅભ્રીં હનુમતે શ્રીરામદૂતાય નમઃ ।
ૐ હ્ર ી ં હિર મકર્ટ મકર્ટાય વાહા ।

અથ તાતે્રમ્ ।
પ્રપન્નાનુરાગં પ્રભાકા ચનાભં (પ્રભાકા ચનાઙ્ગં)
જગદ્ભી તશાૈય તષુારાિદ્રધૈયર્મ્ ।

ણીભૂતહે ત રણાેદ્ય દ્વભૂ ત
ભજે વાયપુતંુ્ર પિવત્રાપ્ત મત્રમ્॥ ૧॥ (પિવત્રા પિવત્રમ)્

ભજે પાવનં ભાવનાિનત્યવાસં (ભજે હેમર ભાવનેિનત્યવાસ)ં
ભજે બાલભાનપુ્રભાચા ભાસમ્ ।

ભજે ચ દ્રકાકુ દમ દારહાસં
ભજે સ તતં રામભપૂાલદાસમ્॥ ૨॥
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ભજે લ મણપ્રાણરક્ષા તદક્ષં
ભજે તાે ષતાનેક ગીવાર્ણપક્ષમ્ ।

ભજે ઘાેરસઙ્ગ્રામસીમા હતાકં્ષ
ભજે રામનામા ત સ પ્રાપ્તરક્ષમ્॥ ૩॥

કૃતાભીલનાદં ક્ષ ત ક્ષપ્તપાદં
ઘનક્રા ત ઙ્ગં કિટસ્થાે જઙ્ઘમ્ ।

િવયદ્વ્યાપ્તકેશં ભુ શ્લે ષતા મં
જયશ્રી સમેતં ભજે રામદૂતમ્॥ ૪॥

ચલદ્વાલઘાતં ભ્રમચ્ચક્રવાલં
કઠાેરાટ્ટહાસં પ્ર ભન્ના જ ડમ્ ।

મહા સહનાદા દ્વશીણર્િત્રલાેકં
ભજે ચા જનેયં પ્રભું વજ્રકાયમ્॥ ૫॥

રણે ભીષણે મેઘનાદે સનાદે
સરાષેે સમારાેિપતે મત્રમખુ્યે । (સરાષંે)

ખગાનાં ઘનાનાં સરુાણાં ચ માગ
નટ તં વહ તં હનૂમ ત મીડે॥ ૬॥

કનદ્રત્ન જ ભાિર દ ભાે લધારં
કનદ્દ ત િનધૂર્તકાલાેગ્ર દ તમ્ ।

પદાઘાતભીતા ધ ભૂતાિદવાસં
રણક્ષાે ણદક્ષં ભજે િપઙ્ગલાક્ષમ્॥ ૭॥

મહાગભર્પીડાં મહાે પાતપીડાં (મહાગ્રાહપીડાં)
મહારાેગપીડાં મહાતીવ્રપીડામ્ । (મહાવ્યાિધપીડામ્)

હરત્યાશુ તે પાદપદ્માનુરક્તાે
નમ તે કિપશ્રેષ્ઠ રામ પ્રયાેયઃ॥ ૮॥

સધુા સ ધુમુ લઙ્ઘ્ય નાથાેગ્ર દ પ્તઃ (સાંદ્રે િનશીધ)ે
સધુાચાષૈદ તાઃ પ્રગુપ્તપ્રભાવમ્ ।

ક્ષણદ્રાેણશલૈસ્ય સારેણ સતેું ( ષે્ઠ પ્ર ઢાઃ)
િવના ભૂઃ વયં ક સમથર્ઃ કપી દ્રઃ॥ ૯॥

િનરાતઙ્કમાિવ ય લઙ્કાં િવશઙ્કાે
ભવાનને સીતા તશાેકાપહાર ।
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સમુદ્રા તરઙ્ગાિદ રાૈદં્ર િવિનદં્ર
િવલઙ્ઘ્યાે જઙ્ઘ તુતાઽમત્યર્સઙ્ઘઃ॥ ૧૦॥ (િવલદ્ યાે )

રમાનાથ રામઃ ક્ષમાનાથ રામઃ
અશાેકેન શાેકં િવહાય પ્રહષર્મ્ ।

વના તઘર્નં વનં દાનવાનાં
િવપાટ પ્રહષાર્ત્ હનૂમત્ વમવે॥ ૧૧॥

જરાભારતાે ભૂિરપીડાં શર રે
િનરાધારણા ઢ ગાઢ પ્રતાપે ।

ભવ પાદભ ક્ત ભવદ્ભ ક્તર ક્ત
કુ શ્રીહનૂમ પ્રભાે મે દયાલાે॥ ૧૨॥

મહાયાે ગનાે બ્રહ્મ દ્રાદયાે વા
ન ન ત ત વં િનજં રાઘવસ્ય ।

કથં જ્ઞાયતે માદશૃે િનત્યમવે
પ્રસીદ પ્રભાે વાનરે દ્રાે નમ તે॥ ૧૩॥ વાનરશ્રેષ્ઠ શ ભાે!

નમ તે મહાસ વવાહાય તુ યં
નમ તે મહાવજ્ર દેહાય તુ યમ્ ।

નમ તે પર ભૂત સયૂાર્ય તુ યં
નમ તે કૃતમત્યર્ કાયાર્ય તુ યમ્॥ ૧૪॥

નમ તે સદા બ્રહ્મચયાર્ય તુ યં
નમ તે સદા વાયપુતુ્રાય તુ યમ્ ।

નમ તે સદા િપઙ્ગલાક્ષાય તુ યં
નમ તે સદા રામભક્તાય તુ યમ્॥ ૧૫॥

॥ ફલશ્રુ તઃ॥
હનુમદ્ભજુઙ્ગપ્રયાતં પ્રભાતે
પ્રદાષેેઽિપ વા ચાધર્રાત્રેઽ યમત્યર્ઃ ।

પઠન્નશ્નતાેઽિપ પ્રમુક્તાઘ લં
સદા સવર્દા રામભ ક્ત પ્રયા ત॥ ૧૬॥

ઇ ત શ્રીમદાિદશઙ્કરાચાયર્િવર ચતં
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