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hanumanmantrAH

હનુમન્મ ત્રાઃ

(પ્રપ ચસારસારસઙ્ગ્રહતઃ)
૧. હનુમન્મ ત્રસ્ય ઈશ્વરઃ ઋ ષઃ, અનુષુ્ટપ્ છ દઃ, હનુમાન્ દેવતા ।
હાં બીજં, નમઃ શ ક્તઃ , મં ક લકં; મમ હનુમ પ્રીત્યથ જપે
િવિનયાેગઃ ।
હૃદયાિદ યાસઃ -
ૐ નમાે ભગવતે આ જનેયાય હૃદયાય નમઃ ।
દ્રમૂતર્યે શરસે વાહા ।
વાયુસતુાય શખાયૈ વષટ્ ।
અ ગ્ ગભાર્ય કવચાયહુમ્ ।
રામદૂતાય નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
બ્રહ્માસ્ત્રિનવારણાય અસ્ત્રાય ફટ્ ।
કર યાસઃ -
અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
તજર્ની યાં નમઃ ।
મ યમા યાં નમઃ ।
અના મકા યાં નમઃ ।
કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ।
યાનં -
સ્ફિટકાભં વણર્કા ત દ્વભજંુ ચ કૃતા જ લમ્ ।
કુ ડલદ્વયસશંાે ભમખુા ભાજંે મુહુભર્જે॥
હાૈ ૐ નમાે ભગવન્ પ્રકટપરાક્રમઆક્રા તિદઙ્મ ડલ
યશાેિવતાનધવલીકૃતજગિ ત્રતય વજ્રદેહ દ્રાવતાર
લઙ્કાપુર દહન ઉદિધબ ધન /(લઙ્ઘન) દશગ્રીવકૃતા તક,
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સીતાશ્વાસન, અ જનાગભર્સ ભવ, રામલ મણાન દકર
કિપસૈ યપ્રાકારક સગુ્રીવધારણ પવર્તાે પાટન
બાલબ્રહ્મચાિરન્ ગ ભીરશ દ સવર્ગ્રહિવનાશન સવર્ વરાે સાદન
ડાિકનીિવ વં સન્ ૐ હ્ર ી ં હા હા હા હંસ હંસ અેિહ સવર્િવષં હર હર
પરબલં ક્ષાેભય ક્ષાેભય મમ સવર્કાયાર્ ણ સાધય સાધય હંુ ફટ્ વાહા ।
૨. અસ્ય શ્રીહનુમન્મ ત્રસ્ય બ્રહ્મા ઋ ષઃ ગાયત્રી છ દઃ હનુમાન્ દેવતા
હાં બીજં હી ં શ ક્તઃ, હનુમ પ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
હ્ર ાં હ્ર ી ં હં હ્ર હ્ર ા હ્ર ઃ ઇ ત અઙ્ગ યાસકર યાસાૈ ।
યાનમ્ -
આ જનેયમ તપાટલાનનં કા ચનાિદ્રકમનીયિવગ્રહમ્ ।
પાિર તત મૂલવા સનં ભાવયા મ પવમાનન દનમ્॥
ૐ નમાે ભગવતે મમ મદનક્ષાેભં સહંર સહંર
આત્મત વં પ્રકાશય પ્રકાશય હુમ્ફટ્ વાહા । (મ ત્રાેઽયં િવદ્યાપ્રદઃ)

૩. ક શ કુક્ષ વરવર અ જનાવરપતુ્ર આવે શ આવે શ (આવેશયાવેશય)
ૐ હ્ર ી ં હનુમન્ ફટ્ ।
ઋ યાિદ યાસાઃ પવૂર્વત્ । િપશાચાિદ િન ત્તઃફલમ્ ।
૪. વ સષ્ઠઋ ષઃ અનુષુ્ટ છ દઃ । હનુમાન્ દેવતા ।
ૐ નમાે હનુમતે મમ મદનક્ષાેભં સહંર સહંર
આત્મત વં પ્રકાશય પ્રકાશય હુમ્ફટ્ વાહા ઇ ત અઙ્ગ યાસકર યાસાૈ ।
યાનમ્ -
વામે નુિન વામબાહુમપરં જ્ઞાનાખ્યમુદ્રાયુતં
હૃદે્દશે કલયન્ તાે મુિનગણૈર યાત્મદત્તેક્ષણઃ ।
આસીનઃ કદલીવને મ ણમયે બાલાકર્કાેિટપ્રભઃ
યાય બ્રહ્મ પરં કરાેતુ મનસઃ સ દ્ધ (શુ દ્ધ) હનૂમાન્મમ॥
ૐ નમાે હનુમતે મમ મદનક્ષાેભં સહંર સહંર
આત્મત વં પ્રકાશય પ્રકાશય હંુ ફટ્ વાહા ।
(મદનક્ષાેભશા તિવદ્યાપ્રધાનાેઽયં મ ત્રઃ ।)
શીષાર્ લકશ્રવણનતે્રકપાેલનાસા
દાઃેપાદસ ધકિટના ભસપાશ્વર્હૃ સુ ।
ક ઠાંસયુગ્મમખુમૂધર્સુ ચ ક્રમેણ
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મ ત્રાક્ષરા યસતુ શદુ્ધમ તઃ વદેહે॥ (ઇ ત યાસક્રમઃ)
લકં્ષ જપેત્ । કદલીફલવૈાર્ પનસફલવૈાર્; વાદુ (મધ)ુ લુતૈઃ
દશાંશં પુરશ્ચરણહાેમઃ ।
પૂ ક્રમઃ-
નવશ ક્તસિહતે સામા યપીઠે આવાહ્ય અઙ્ગૈઃ
પ્રથમા તઃ, બવતે -િવનતાય -નીલાય -પનસાય -
ગ ધમાદનાય-સષુેણાય -મૈ દાય- દ્વિવદાય -ઇ ત દ્વતીયા તઃ ।
લાેકેશઃૈ (િદક્પાલૈઃ) તીયા । તદાયુધૈઃ ચતુથ ।
ય તં્ર તુ ક ણકાયાં લખેત્તારં સા યગભ ચ તદ્બિહઃ ।
અષ્ટપત્રે કેસરાેદ્ય વરદ્વ દ્વે મનાેઃ ક્રમાત્॥
આદે્ય સપ્ત દ્વતીયે ચ ચતુરાેઽણાર્ તીયકે ।
સપ્ત તુય પ ચમે ચ ત્રી ણ ત્રી યક્ષરા યિપ॥
ષટ્સપ્તમાષ્ટપત્રષેુ ચતુરશ્ચતુરાેઽક્ષરાન્ ।
ત્તાે લસ કાિદવણ ભપૂુરાશ્રસ્થતારકમ્॥
હનૂમતાે ય ત્રમેતત્ વા છતાથર્પ્રદં પરમ્ ।
ઇદમવે િવ લખ્ય સાધુ ય તં્ર નવનીતે પ્ર તજ ય મ ત્રમનેમ્ ।
પિરભક્ષયતામનઙ્ગપીડા પ્રશમં ગચ્છ ત શુ દ્ધમે ત ચેતઃ॥
દ્વતીયઃ પ્રયાેગઃ -
આદાય દાે ણા સ લલં પ્રસનં્ન પ્રજ ય મ તં્ર પ્રિપબેત્ િત્રવારમ્ ।
રાગાિદદાષેપ્રશમાય બુદ્ધજે્ઞાર્નાેદયાય પ્રશમાય ત્તેઃ॥
પુરશ્ચયાર્ણર્વતાે હનુમન્મ ત્રાઃ

૧. અષ્ટાદશાક્ષરાે મ ત્રઃ
અથા યં સ પ્રવક્ષ્યા મ મ ત્રમષ્ટાદશાક્ષરમ્ ।
નમાે ભગવતે પ્રાેચ્ય આ જનેયાય સવંદેત્॥ ૧॥
મહાબલાય વાહે ત મુિનરસ્યેશ્વરઃ તઃ ।
(નમાે ભગવતે આ જનેયાય મહાબલાય વાહા)
છ દાેઽનુષુ્ટપ્ દેવતા તુ હનુમાન્ હઁ ચ બીજકમ્॥ ૨॥
વાહા શ ક્તશ્ચા જનેયાે દ્રમૂ તમર્ સતુઃ ।
અ ગ્ ગભા રામદૂતાે બ્રહ્માસ્ત્રિવિનવારકઃ ।

hanumanmantrAH.pdf 3



હનુમન્મ ત્રાઃ

અેતૈઙઽ તૈઃ ષડઙ્ગાિન તથાઙ્ગુષ્ઠાિદષુ યસતે્॥ ૩॥
તપ્તકા ચનસઙ્કાશં હૃદયે િનિહતા જ લમ્ ।
િકર િટનં કુ ડ લનં યાયેદ્વાનરનાયકમ્॥ ૪॥
અયુતં પ્રજપને્મ તં્ર દશાંશં જુહુયા ત્તલૈઃ ।
િવપ્રસ તપર્ણાદં્ય તુ પ્રાગ્વત્ સદ્ધાૈ ભવને્મનુઃ॥ ૫॥
જતે દ્રયાે નક્તભાે પ્રત્યેકં સાષ્ટકં શતમ્ ।
જિપ વા દ્રરાેગે યાે મુચ્યતે િદવસત્રયાત્ ।
ભૂતપ્રેતિપશાચાિદનાશાયવૈં સમાચરેત્॥ ૬॥
મહારાેગિન ત્ત્યૈ તુ સહસ્રં િત્રિદનં જપેત્ ।
યતાશનાેઽયુતં િનતં્ય જપેદ્ યાયન્ કપીશ્વરમ્ ।
રાક્ષસાૈઘં િવિનઘ્ન તમ ચરા જય ત દ્વષઃ॥ ૭॥
સગુ્રીવેણ સમં રામં સ દધાનં મરન્ કિપમ્ ।
પ્રજ યાયુતમાતં્ર તુ સ ધ કુયાર્ દ્વ દ્ધયાેઃ॥ ૮॥
લઙ્કાં દહ તં તં યાયન્નયુતં પ્રજપને્મનુમ્ ।
શત્રૂણાં પ્રદહેદ્ગ્રામાન ચરાદેવ સાધકઃ॥ ૯॥
પ્રયાણસમયે યાયન્ હનુમ તં મનું જપેત્ ।
યાે યા ત સાેઽ ચરાત્ વેષં્ટ સાધિય વા ગ્ હં વ્રજેત્॥ ૧૦॥
યઃ કપીશં સદા ગેહે પજૂયે જપત પરઃ ।
આયુલર્ યાૈ પ્રવધતે તસ્ય ન ય ત્યુપદ્રવાઃ॥ ૧૧॥
શાદૂર્લતસ્કરાિદ યાે રક્ષને્મનુરયં તઃ ।
પ્રસ્થાનકાલે ચાૈરે યાે દુષ્ટસપાર્દિપ ધ્રવુમ્॥ ૧૨॥
પુચ્છાકારે સવુસને લે ખ યા કાેિકલાે થયા ।
અષ્ટગ ધૈ લખેદૂ્રપં કિપરાજસ્ય સુ દરમ્॥ ૧૩॥
તન્મ યેઽષ્ટાદશાણ તુ શત્રૂણામયુતં લખેત્ ।
તને મ ત્રા ભજપે્તન શરાેબ ધને ભૂ મપઃ ।
જયત્યિરગણં સવ દશર્નાદેવ િન શ્ચતમ્॥ ૧૪॥
૨. અષ્ટાક્ષરાે મ ત્રઃ
અથા યં સ પ્રવક્ષ્યા મ મ ત્રમષ્ટાક્ષરં પરમ્ ।
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ષડ્દ ઘર્યુક્તા હૃ લખેા પ્રણવને ચ સ પુટા॥
અષ્ટાણાઽયં હનુમતાે મ ત્રરાજઃ પ્રક તતઃ ।
ષડ્દ ઘર્યુક્તબીજેન ષડઙ્ગિવિધર િરતઃ॥ ૧૬॥
ૐ હ્ર ી ં હ્ર ી ં હ્ર ી ં હ્ર ી ં હ્ર ી ં હ્ર ી ં ૐ
બાલાકાર્ભં િત્રભવુનં ક્ષાેભકાન્ સવર્રાક્ષસાન્ ।
નાદેનવૈ ત્રાસય તં સગુ્રીવાિદકસિેવતમ્ ।
સુ દરં રામચરણ યાનં યાયે સમીરજમ્॥ ૧૭॥
૩. દ્વાદશાક્ષરાે મ ત્રઃ
અથાસ્યાયં પ્રવક્ષ્યા મ દ્વાદશાણ મહામનુમ્ ।
હા બીજં સ યગુચ્ચાયર્ પવૂાક્તં કૂટપ ચકમ્॥ ૧૮॥
હનુમતે નમાે મ ત્રાે રામચ દ્રાે મુિનમર્તઃ ।
જગતીછ દ ઉિદ્દષં્ટ હનુમા દેવતા મતઃ॥ ૧૯॥
બીજં તુ પ ચમં કૂટં શ ક્તરાદ્યં ચ કૂટકમ્ ।
ષડ્બીજૈઃ પ્રથમૈ યાર્સઃ ષડઙ્ગાેઽસ્ય પ્રક તતઃ॥ ૨૦॥
આદ્ય તાકૃ તવેદાણાર્ બ દુ દ્ર વરા વતાઃ ।
હનૂમત વાદ્યકૂટમેત સાધક ઉચ્ચરેત્॥ ૨૧॥
પ્રકૃત્યાકૃ તવેદાણાર્ બ દુ દ્ર વરા વતાઃ ।
દ્વતીયં કૂટમેત સ્યાદાદ્ય તાકૃ તવણર્કાઃ॥ ૨૨॥
િવસગ દુ વરાપેેતા તીયં કૂટમુચ્યતે ।
આદ્ય ત સદ્ધાકૃત્ય ધવણર શ વરા વતૈઃ॥ ૨૩॥
સાનુ વારૈ તુયર્કૂટં સાદ્યઃ સાૈઃ પ ચમં મતમ્ ।
(હા હ્ફ્ર ખ્ફ્ર હ્સ્રા હ્ ખ્ફ્ર સઃ હ્સા હનુમતે નમઃ)
યાનં પવૂાક્તમવેાસ્ય જપેદકર્સહસ્રકમ્ ।
દશાંશં જુહુયાદ્વ્રીહીન્ પયાેદ યાજ્યસયંુતાન્॥ ૨૪॥
૪. માલામ ત્રઃ
અથાતઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ માલામ તં્ર વદેદ્ધ્રવુમ્ ।
વજ્રકાય વજ્રતુ ડ વદેત્ કિપલિપઙ્ગલ॥ ૨૫॥
ઊ વર્કેશ મહાબલ રક્તમખુે ત ક તર્યેત્ ।
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તિડ જહ્વ મહારાૈદ્ર દંષ્ટ્ર ાે કટકહદ્વયમ્॥ ૨૬॥
કરા લને મહા પ્રાેચ્ય દૃઢપ્ર ત ચ હા વદેત્ ।
િહ લઙે્કશ્વર વેત્યુ વા ધાય મહા વદે પરમ્॥ ૨૭॥
સતેુબ ધ મહાશલૈપ્રવાહ ગગનેચર ।
અેહ્યેિહ ભગવન્ પ્રાેચ્ય મહાબલપરાક્રમ॥ ૨૮॥
ભૈરવાજ્ઞાપય પ્રાેચ્ય અેહ્યેહી ત પદં વદેત્ ।
મહારાૈદ્રપદં પ્રાેચ્ય દ ઘર્પુચ્છેન વેષ્ટય॥ ૨૯॥
વૈિરણં ભ જય દ્વ દં્વ હઁૂ ફડ્બાણાકર્વણર્વાન્ ।
મુ યાદ્યચાર્પ્રયાેગાિદસવ સયૂાર્ણર્વન્મતમ્॥ ૩૦॥
૫. અ યાે મ ત્રઃ
નમઃ સ બ દુ દ્ધત્ય હનુમ તં ચ ઙેઽ તકમ્ ।
દ્રાત્મકાય કવચમસં્ત્ર ચેત્યેકવણર્કઃ॥ ૩૧॥
મ ત્રાેઽયં હિરણા પવૂ દત્તાે ગા ડીવધ વને ।
અેતસ્ય સાધનં કૃ વા રણે િવજયમાપ્તવાન્॥
૬. અ યાે મ ત્રઃ
વબીજં પવૂર્મુચ્ચાયર્ ઙેઽ તં પવનન દનમ્ ।
વિહ્ન યાવિધ પ્રાેક્તાે મ ત્રાેઽયં સરુપાદપઃ॥ ૩૩॥
ષડ્દ ઘર્ભા બીજેન મ ત્રાણરઙ્ગક પના ।
વરૈઃ કાદ્યૈશ્ચ ક્ષા તૈશ્ચ પ્રાણાયામત્રયં ચરેત્॥ ૩૪॥
ૐ હં પવનન દનાય વાહા ।
યાયેદ્રણે હનૂમ તં કિપકાેિટસમ વતમ્ ।
ધાવ તં રાવણં જેતું દૃ ટ્વા સ વરમુ થતમ્॥ ૩૫॥
લ મણં ચ મહાવીરં પ તતં રણભૂતલે ।
ગુ ક્રાેધં સમુ પાદ્ય ગ્ હી વા ગુ પવર્તમ્॥ ૩૬॥
હાહાકારૈઃ સદપશ્ચ ક પય તં જગ ત્રયમ્ ।
આબ્રહ્મ ચ સમાવ્યા ય કૃ વા ભીમકલવેરમ્॥ ૩૭॥
પૂ તુ વૈ ણવે પીઠે લક્ષમેકં જપં ચરેત્ ।
તતઃ સદ્ધમનુમર્ ત્રી સાધયે સ દ્ધમુત્તમામ્॥ ૩૮॥
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બ્રાહ્મે મુહૂત ચાે થાય કૃતિનત્યિક્રયાે દ્વજઃ ।
ગ વા નદ ં તતઃ ના વા તીથર્માવાહ્ય ચાષ્ટધા॥ ૩૯॥
સ પજૂ્ય હનૂમ તં ષટ્સહસ્રં જપમાચરેત્॥ ૪૦॥
અેવં સપ્તિદના તે ચ સમાયા ત કપીશ્વરઃ ।
રાત્રાૈ િત્રભાગશષેાયાં દદા ત વરમી સતમ્॥ ૪૧॥
િવદ્યાં વાિપ ધનં વાિપ રાજં્ય વા શત્રુિનગ્રહમ્ ।
દદા ત સાધકે દ્રાય સતં્ય સતં્ય સિુનશ્ચયમ્॥ ૪૨॥
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