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A njaneya GAyatri , DhyAnaM , trikAla vandanaM

આ જનેય ગાયિત્ર , યાનં , િત્રકાલ વંદનં

શ્રી આ જનેય વામી પરદેવતા યાે નમઃ
યાનમ્
ઉદ્યદાિદત્ય સકંાશં ઉદાર ભજુ િવક્રમમ્ ।
ક દપર્ કાેિટ લાવ યં સવર્ િવદ્યા િવશારદમ્॥
શ્રી રામ હૃદયાનંદં ભક્ત ક પ મહી હમ્ ।
અભયં વરદં દાે યા કલયે મા તાત્મજમ્॥
અ જનાન દનં વીરં નક શાેકનાશનમ્ ।
કપીશં અક્ષહ તારં વ દે લંકા ભયંકરમ્॥
આ જનેયં અ તપાટલાનનં કઞનાિદ્ર કમનીય િવગ્રહમ્ ।
પાિર ત ત મૂલ વા સનં ભાવયા મ પવમાન ન દનમ્॥
ઉ લંઘ્ય સ ધાેઃ સ લલં સલીલં ય શાેક વિહ્ન જનકાત્મ ય ।
આદાય તનેવૈ દદાહ લંકાં નમા મ તં પ્રા જ લરા જનેયમ્॥
અતુ લત બલધામં વણર્ શલૈાભદેહમ્
દનજુવન કૃશાનં જ્ઞાિનનાં અગ્રગ યમ્ ।
સકલ ગુણ િનધાનં વાનરાણાં અધીશમ્
રઘપુ ત પ્રય ભક્તં વાત તં નમા મ॥
ગાે પદ કૃત વાર શ મશક કૃત રાક્ષસામ્ ।
રામાયણ મહામાલા રત્નં વ દે અિનલાત્મજમ્॥
યત્ર યત્ર રઘનુાથ ક તર્નં તત્ર તત્ર કૃત મ તકા જ લમ્ ।
ભા પવાિર પિરપૂણર્ લાેચનં મા ત નમત રાક્ષસા તકમ્॥
અ મષીકૃત માતદં ગાે પદ કૃત સાગરમ્ ।
ણીકૃત દશગ્રીવં આ જનેયં નમા યહમ્॥
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મનાજેવં મા ત તુલ્ય વેગં
જતે દ્રયં બુ દ્ધમતાં વિરષ્ઠમ્ ।
વાતાત્મજં વાનર યૂથ મખુ્યં
શ્રી રામદૂતં શરસા નમા મ॥

આ જનેય ગાયિત્ર
ૐઆ જનેયાય િવદ્મહે વાયપુતુ્રાય ધીમિહ ।
તન્નાે હનુમત્ પ્રચાેદયાત્॥

Meaning: I wish to know the son of a njani.

I meditate on vAyu putra.

May that hanumAn propel us.

આ જનેય િત્રકાલ વંદનં
પ્રાતઃ મરા મ હનુમન્ અન તવીય
શ્રી રામચ દ્ર ચરણા બુજ ચચંર કમ્ ।
લંકાપુર દહન ન દતદેવ દં
સવાર્થર્ સ દ્ધસદનં પ્ર થતપ્રભાવમ્॥

Meaning: I remember that hanuman during

the early hours as one whose valor is

immeasurable. I remember that bee who

stays always at shrI ramachandra’s

feet. I remember HIM who burnt la.nka

and made gods happy. I remember him

who is the store house of all siddhis

and who is capable of anything.

મા યમ્ નમા મ જનાણર્વ તારણૈકાધારં
શર ય મુિદતાનપુમ પ્રભાવમ્ ।
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સીતાિધ સધુ પિરશાષેણ કમર્ દકં્ષ
વંદા ક પત ં અવ્યયં આ જ્નેયમ્॥

Meaning: I bow that Anjaneya svAmi during

the mid day as the one capable Person

to crossing the ocean, who blesses the

person with enormous happiness when

he/she takes refuge in HIM. He is

entrusted with the responsibility of

annihilating sIta’s sorrows. He is like

a wish-fulfilling tree for one who bows to HIM.

સાયં ભ મ શરણાપે તા ખલા ત
પુ જ પ્રણાશન િવધાૈ પ્ર થત પ્રતાપમ્ ।
અક્ષાંતકં સકલ રાક્ષસ વંશ
ધૂમ કેતું પ્રમાેિદત િવદેહ સતંુ દયાલુમ્॥

Meaning: I worship that A njaneya svAmi

during the evening as the one who saves

everyone who takes HIS name. He the most

valorous one, who killed akShA and was

the dhUmaketu for all the demons.

He also made sIta devi (daughter of

videha country) happy.

——-

Ravisankar S. Mayavaram
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