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॥ વૈરાગ્ય સદં પની ગાે વા મતુલસીદાસકૃત િહદ ॥

॥ વૈરાગ્ય સદં પની ગાે વા મતુલસીદાસકૃત િહદ ॥
॥ અથ શ્રીમદ્ગાે વામીતુલસીદાસકૃત હનુમાનબાહુક॥
છ પય
સધુ તરન, સય-સાેચ હરન, ર બ બાલ બરન તનુ ।
ભજુ બસાલ, મૂર ત કરાલ કાલહુ કાે કાલ જનુ॥
ગહન-દહન-િનરદહન લંક િનઃસકં, બંક-ભવુ ।
તુધાન-બલવાન માન-મદ-દવન પવનસવુ॥

કહ તુલ સદાસ સવેત સલુભ સવેક િહત સ તત િનકટ ।
ગનુ ગનત, નમત, સુ મરત જપત સમન સકલ-સકંટ-િવકટ॥૧॥
વનર્-સલૈ-સકંાસ કાેિટ-રિવ ત ન તજે ઘન ।
ઉર િવસાલ ભજુ દ ડ ચ ડ નખ-વજ્રતન॥
િપગ નયન, કુટ કરાલ રસના દસનાનન ।
કિપસ કેસ કરકસ લંગૂર, ખલ-દલ-બલ-ભાનન॥
કહ તુલ સદાસ બસ સુ ઉર મા તસતુ મૂર ત િવકટ ।
સતંાપ પાપ તેિહ પુ ષ પિહ સપનેહઁુ નિહ આવત િનકટ॥૨॥
ઝૂલના
પ ચમખુ-છઃમખુ ગુ મખુ્ય ભટ અસરુ સરુ, સવર્ સિર સમર સમર થ સરૂાે ।
બાંકુરાે બીર બ દૈત બ દાવલી, બેદ બંદ બદત પજૈપૂરાે॥
સુ ગનુગાથ રઘનુાથ કહ સબુલ, બપુલ જલ ભિરત જગ જલિધ ઝૂરાે ।

દુવન દલ દમન કાે કાનૈ તુલસીસ હૈ, પવન કાે પૂત રજપૂત રાે॥૩॥
ઘનાક્ષર
ભાનુસા પઢ◌़ન હનુમાન ગઅે ભાનુમન, અનુમાિન સસુ કે લ િકયાે ફેર ફારસાે ।
પા છલે પગિન ગમ ગગન મગન મન, ક્રમ કાે ન ભ્રમ કિપ બાલક બહાર સાે॥
કાૈતુક બલાેિક લાેકપાલ હિરહર િવિધ, લાેચનિન ચકાચાધી ચત્તિન ખબાર સાે।
બલ કધાે બીર રસ ધીરજ કૈ, સાહસ કૈ, તુલસી સર ર ધરે સબિન સાર સાે॥૪॥
ભારત મ પારથ કે રથ કેથૂ કિપરાજ, ગાજ્યાે સિુન કુ રાજ દલ હલ બલ ભાે ।
કહ્યાે દ્રાને ભીષમ સમીર સતુ મહાબીર, બીર-રસ-બાિર-િનિધ કાે બલ જલ ભાે॥
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॥ વૈરાગ્ય સદં પની ગાે વા મતુલસીદાસકૃત િહદ ॥

બાનર સભુાય બાલ કે લ ભૂ મ ભાનુ લા ગ, ફલઁગ ફલાઁગ હૂત ઘાિટ નભ તલ ભાે ।
નાઈ-નાઈ-માથ ેિર- ેિર હાથ ેધા ે હ, હનુમાન દેખે જગ વન કાે ફલ ભાે॥૫॥
ગાે-પદ પયાેિધ કિર, હાે લકા જ્યા લાઈ લંક, િનપટ િનઃસકં પર પુર ગલ બલ ભાે ।
દ્રાને સાે પહાર લયાે ખ્યાલ હી ઉખાિર કર, કંદુક જ્યા કિપ ખેલ બેલ કૈસાે ફલ ભાે॥
સકંટ સમાજ અસમંજસ ભાે રામ રાજ, કાજ જુગ પૂગિન કાે કરતલ પલ ભાે ।
સાહસી સમ થ તુલસી કાે નાઈ ક બાઁહ, લાેક પાલ પાલન કાે િફર થર થલ ભાે॥૬॥
કમઠ ક પીિઠ કે ગાેડિન ક ગાડ◌़અ માના,ે નાપ કે ભાજન ભિર જલ િનિધ જલ ભાે ।
તુધાન દાવન પરાવન કાે દુગર્ ભયાે, મહા મીન બાસ ત મ તાેમિન કાે થલ ભાે॥

કુ ભકરન રાવન પયાેદ નાદ ઈધન કાે, તુલસી પ્રતાપ કાે પ્રબલ અનલ ભાે ।
ભીષમ કહત મેરે અનુમાન હનુમાન, સાિરખાે િત્રકાલ ન િત્રલાેક મહાબલ ભાે॥૭॥
દૂત રામ રાય કાે સપૂત પૂત પાનૈકાે ત,ૂ અંજની કાે ન દન પ્રતાપ ભૂિર ભાનુ સાે ।
સીય-સાેચ-સમન, દુિરત દાષે દમન, સરનઆયે અવન લખન પ્રય પ્રાણ સાે॥
દસમખુ દુસહ દિરદ્ર દિરબે કાે ભયાે, પ્રકટ તલાેક આેક તુલસી િનધાન સાે ।
જ્ઞાન ગનુવાન બલવાન સવેા સાવધાન, સાહેબ સુ ન ઉર આનુ હનુમાન સાે॥૮॥
દવન દુવન દલ ભવુન બિદત બલ, બેદ જસ ગાવત બબુધ બંદ છાેર કાે ।
પાપ તાપ ત મર તુિહન િનઘટન પટુ, સવેક સરાે હ સખુદ ભાનુ ભાેર કાે॥
લાેક પરલાેક ત બસાેક સપને ન સાેક, તુલસી કે િહયે હૈ ભરાેસાે અેક આેર કાે ।
રામ કાે દુલારાે દાસ બામદેવ કાે િનવાસ। નામ ક લ કામત કેસર િકસાેર કાે॥૯॥
મહાબલ સીમ મહા ભીમ મહાબાન ઇત, મહાબીર બિદત બરાયાે રઘુબીર કાે ।
કુ લસ કઠાેર તનુ ેર પરૈ રાેર રન, ક ના ક લત મન ધાર મક ધીર કાે॥
દુજર્ન કાે કાલસાે કરાલ પાલ સ જન કાે, સુ મરે હરન હાર તુલસી ક પીર કાે ।
સીય-સખુ-દાયક દુલારાે રઘનુાયક કાે, સવેક સહાયક હૈ સાહસી સમીર કાે॥૧૦॥
ર ચબે કાે બિધ જૈસ,ે પા લબે કાે હિર હર, મીચ માિરબે કાે, જ્યાઈબે કાે સધુાપાન ભાે ।
ધિરબે કાે ધરિન, તરિન તમ દ લબે કાે, સાે ખબે કૃસાનુ પાે ષબે કાે િહમ ભાનુ ભાે॥
ખલ દુઃખ દાે ષબે કાે, જન પિરતાે ષબે કાે, માઁ ગબાે મલીનતા કાે માેદક દુદાન ભાે ।
આરત ક આર ત િનવાિરબે કાે તહઁુ પુર, તુલસી કાે સાહેબ હઠ લાે હનુમાન ભાે॥૧૧॥
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॥ વૈરાગ્ય સદં પની ગાે વા મતુલસીદાસકૃત િહદ ॥

સવેક સ્યાેકાઈ િન નક સ માનૈ કાિન, સાનુકૂલ સલૂપાિન નવૈ નાથ નાઁક કાે ।
દેવી દેવ દાનવ દયાવને હૈ્વ ેર હાથ, બાપુરે બરાક કહા આૈર રા રાઁક કાે॥
ગત સાવેત બૈઠે બાગત બનાેદ માેદ, તાકે ે અનથર્ સાે સમથર્ અેક આઁક કાે ।

સબ િદન રાે પરૈ પૂરાે જહાઁ તહાઁ તાિહ, કે હૈ ભરાેસાે િહયે હનુમાન હાઁક કાે॥૧૨॥
સાનુગ સગાૈિર સાનુકૂલ સલૂપાિન તાિહ, લાેકપાલ સકલ લખન રામ નક ।
લાેક પરલાેક કાે બસાેક સાે તલાેક તાિહ, તુલસી તમાઇ કહા કાહૂ બીર આનક ॥
કેસર િકસાેર બ દ છાેર કે નવેાજે સબ, ક ર ત બમલ કિપ ક નાિનધાન ક ।
બાલકજ્યા પા લ હ કૃપાલુ મુિન સદ્ધતા કાે, કે િહયે હુલસ ત હાઁક હનુમાન ક ॥૧૩॥
ક નાિનધાન બલબુ દ્ધ કે િનધાન હાૈ, મિહમા િનધાન ગનુજ્ઞાન કે િનધાન હાૈ ।
બામ દેવ પ ભપૂ રામ કે સનેહી, નામ, લેત દેત અથર્ ધમર્ કામ િનરબાન હાૈ॥
આપને પ્રભાવ સીતારામ કે સભુાવ સીલ, લાેક બેદ બિધ કે બદૂષ હનુમાન હાૈ ।
મન ક બચન ક કરમ ક તહઁૂ પ્રકાર, તુલસી તહારાે તુમ સાહેબ સુ ન હાૈ॥૧૪॥
મન કાે અગમ તન સગુમ િકયે કપીસ, કાજ મહારાજ કે સમાજ સાજ સાજે હ ।
દેવબંદ છાેર રનરાેર કેસર િકસાેર, જુગ જુગ જગ તેરે બરદ બરાજે હ ।
બીર બર ેર ઘિટ ેર તુલસી ક આેર, સિુન સકુચાને સાધુ ખલ ગન ગાજે હ ।
બગર સઁવાર અંજની કુમાર ક જે માેિહ, જૈસે હાેત આયે હનુમાન કે િનવાજે હ॥૧૫॥
સવૈયા
ન સરાેમિન હાે હનુમાન સદા જન કે મન બાસ તહારાે ।

ઢ◌़આરાે બગારાે મ કાકાે કહા કેિહ કારન ખીઝત હા તાે તહારાે॥
સાહેબ સવેક નાતે તાે હાતાે િકયાે સાે તહાં તુલસી કાે ન ચારાે ।
દાષે સનુાયે ત આગેહઁુ કાે હાે શયાર હ્વ હા મન તાે િહય હારાે॥૧૬॥
તેરે થપૈ ઉથપૈ ન મહેસ, થપૈ થર કાે કિપ જે ઉર ઘાલે ।
તેરે િનબાજે ગર બ િનબાજ બરાજત બૈિરન કે ઉર સાલે॥
સકંટ સાેચ સબૈ તુલસી લયે નામ ફટૈ મકર કે સે લે ।
બૂઢ ભયે બ લ મેિરિહ બાર, િક હાિર પરે બહુતૈ નત પાલે॥૧૭॥
સધુ તરે બડ◌़અે બીર દલે ખલ, રે હ લંક સે બંક મવાસે ।
ત રિન કેહિર કેહિર કે બદલે અિર કંુજર છૈલ છવાસે॥
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॥ વૈરાગ્ય સદં પની ગાે વા મતુલસીદાસકૃત િહદ ॥

તાેસાે સમ થ સસુાહેબ સઈે સહૈ તુલસી દુખ દાષે દવા સે ।
બાનરબાજ ! બઢ◌़અે ખલ ખેચર, લીજત ક્યા ન લપેિટ લવાસે॥૧૮॥
અચ્છ િવમદર્ન કાનન ભાિન દસાનનઆનન ભા ન િનહારાે ।
બાિરદનાદ અકંપન કંુભકરન સે કુ જર કેહિર વારાે॥
રામ પ્રતાપ હુતાસન, કચ્છ, િવપચ્છ, સમીર સમીર દુલારાે ।
પાપ તે સાપ તે તાપ તહઁૂ ત સદા તુલસી કહ સાે રખવારાે॥૧૯॥
ઘનાક્ષર
નત જહાન હનુમાન કાે િનવાજ્યાે જન, મન અનુમાિન બ લ બાેલ ન બસાિરયે ।

સવેા ેગ તુલસી કબહઁુ કહા ચૂક પર , સાહેબ સભુાવ કિપ સાિહબી સભંાિરયે॥
અપરાધી િન ક જૈ સાસ ત સહસ ભા ત, માેદક મરૈ ે તાિહ માહુર ન માિરયે ।
સાહસી સમીર કે દુલારે રઘુબીર જૂ કે, બાઁહ પીર મહાબીર બે ગ હી િનવાિરયે॥૨૦॥
બાલક બલાેિક, બ લ બાર તઆપનાે િકયાે, દ નબ ધુ દયા ક હી ં િન પાિધ યાિરયે ।
રાવરાે ભરાેસાે તુલસી કે, રાવરાેઈ બલ, આસ રાવર યૈ દાસ રાવરાે િવચાિરયે॥
બડ◌़આે બકરાલ ક લ કાકાે ન બહાલ િકયાે, માથે પગુ બ લ કાે િનહાિર સાે િનબાિરયે ।
કેસર િકસાેર રનરાેર બર ેર બીર, બાઁહ પીર રાહુ માતુ જ્યા પછાિર માિરયે॥૨૧॥
ઉથપે થપન થર થપે ઉથપનહાર, કેસર કુમાર બલઆપનાે સબંાિરયે ।
રામ કે ગુલામિન કાે કામ ત રામદૂત, માેસે દ ન દૂબરે કાે તિકયા તહાિરયે॥
સાહેબ સમથર્ તાે સા તુલસી કે માથે પર, સાેઊ અપરાધ બનુ બીર, બાઁિધ માિરયે ।
પાખેર બસાલ બાઁહુ, બ લ, બાિરચર પીર, મકર જ્યા પકિર કે બદન બદાિરયે॥૨૨॥
રામ કાે સનેહ, રામ સાહસ લખન સય, રામ ક ભગ ત, સાેચ સકંટ િનવાિરયે ।
મુદ મરકટ રાેગ બાિરિનિધ હેિર હારે, વ મવંત કાે ભરાેસાે તેરાે ભાિરયે॥
કૂિદયે કૃપાલ તુલસી સપુ્રેમ પ બયત, સથુલ સબેુલ ભાલૂ બૈિઠ કૈ િવચાિરયે ।
મહાબીર બાઁકુરે બરાક બાઁહ પીર ક્યા ન, લંિકની જ્યા લાત ઘાત હી મરાેિર માિરયે॥૨૩॥
લાેક પરલાેકહઁુ તલાેક ન િવલાેિકયત, તાેસે સમરથ ચષ ચાિરહઁૂ િનહાિરયે ।
કમર્, કાલ, લાેકપાલ, અગ જગ વ લ, નાથ હાથ સબ િનજ મિહમા બચાિરયે॥
ખાસ દાસ રાવરાે, િનવાસ તેરાે તાસુ ઉર, તુલસી સાે, દેવ દુખી દે ખઅત ભાિરયે ।
બાત ત મૂલ બાઁહૂસલૂ કિપકચ્છુ બે લ, ઉપ સકે લ કિપ કે લ હી ઉખાિરયે॥૨૪॥
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॥ વૈરાગ્ય સદં પની ગાે વા મતુલસીદાસકૃત િહદ ॥

કરમ કરાલ કંસ ભૂ મપાલ કે ભરાેસ,ે બક બક ભ ગની કાહૂ ત કહા ડરૈગી ।
બડ◌़ઈ બકરાલ બાલ ઘા તની ન ત કિહ, બાઁહૂ બલ બાલક છબીલે છાેટે છરૈગી॥
આઈ હૈ બનાઈ બેષ આપ હી બચાિર દેખ, પાપ ય સબ કાે ગનુી કે પાલે પરૈગી ।
પૂતના િપસા ચની જ્યા કિપ કા હ તુલસી ક , બાઁહ પીર મહાબીર તેરે મારે મરૈગી॥૨૫॥
ભાલ ક િક કાલ ક િક રાષે ક િત્રદાષે ક હૈ, બેદન બષમ પાપ તાપ છલ છાઁહ ક ।
કરમન કૂટ ક િક જ ત્ર મ ત્ર બૂટ ક , પરાિહ િહ પાિપની મલીન મન માઁહ ક ॥
પૈહિહ સ ય, નત કહત બ ય તાેિહ, બાબર ન હાેિહ બાિન િન કિપ નાઁહ ક ।
આન હનુમાન ક દુહાઈ બલવાન ક , સપથ મહાબીર ક ે રહૈ પીર બાઁહ ક ॥૨૬॥
સિહકા સઁહાિર બલ સરુસા સધુાિર છલ, લંિકની પછાિર માિર બાિટકા ઉ ર હૈ ।
લંક પર િર મકર બદાિર બાર બાર, તુધાન ધાિર ધૂિર ધાની કિર ડાર હૈ॥
તાેિર જમકાતિર મંદાેદર કઠાેિર આની, રાવન ક રાની મેઘનાદ મહતાર હૈ ।
ભીર બાઁહ પીર ક િનપટ રાખી મહાબીર, કાનૈ કે સકાેચ તુલસી કે સાેચ ભાર હૈ॥૨૭॥
તેરાે બા લ કે લ બીર સિુન સહમત ધીર, ભૂલત સર ર સિુધ સક્ર રિવ રાહુ ક ।
તેર બાઁહ બસત બસાેક લાેક પાલ સબ, તેરાે નામ લેત રહ આર ત ન કાહુ ક ॥
સામ દામ ભેદ િવિધ બેદહૂ લબેદ સિધ, હાથ કિપનાથ હી કે ચાેટ ચાેર સાહુ ક ।
આલસ અનખ પિરહાસ કૈ સખાવન હૈ, અેતે િદન રહી પીર તુલસી કે બાહુ ક ॥૨૮॥
ટૂકિન કાે ઘર ઘર ડાેલત કઁગાલ બાે લ, બાલજ્યા કૃપાલ નત પાલ પા લ પાેસાે હૈ ।
ક હી હૈ સઁભાર સાર અઁજની કુમાર બીર, આપનાે બસાિર હ ન મેરેહૂ ભરાેસાે હૈ॥
ઇતનાે પરેખાે સબ ભા ત સમરથઆજુ, કિપરાજ સાંચી કહા કાે તલાેક તાેસાે હૈ ।
સાસ ત સહત દાસ ક જે પે ખ પિરહાસ, ચીર કાે મરન ખેલ બાલકિન કાેસાે હૈ॥૨૯॥
આપને હી પાપ ત િત્રપાત ત િક સાપ ત, બઢ◌़ઈ હૈ બાઁહ બેદન કહી ન સિહ ત હૈ ।
આૈષધ અનેક જ ત્ર મ ત્ર ટાેટકાિદ િકયે, બાિદ ભયે દેવતા મનાયે અધીકા ત હૈ॥
કરતાર, ભરતાર, હરતાર, કમર્ કાલ, કાે હૈ જગ લ ે ન માનત ઇતા ત હૈ ।
ચેરાે તેરાે તુલસી તૂ મેરાે કહ્યાે રામ દૂત, ઢ લ તેર બીર માેિહ પીર ત િપરા ત હૈ॥૩૦॥
દૂત રામ રાય કાે, સપૂત પૂત વાય કાે, સમ વ હાથ પાય કાે સહાય અસહાય કાે ।
બાઁક બરદાવલી બિદત બેદ ગાઇયત, રાવન સાે ભટ ભયાે મુિઠકા કે ધાય કાે॥
અેતે બડે સાહેબ સમથર્ કાે િનવા ે આજ, સીદત સસુવેક બચન મન કાય કાે ।
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॥ વૈરાગ્ય સદં પની ગાે વા મતુલસીદાસકૃત િહદ ॥

થાેર બાઁહ પીર ક બડ◌़ઈ ગલાિન તુલસી કાે, કાનૈ પાપ કાપે, લાપે પ્રકટ પ્રભાય કાે॥૩૧॥
દેવી દેવ દનજુ મનજુ મુિન સદ્ધ નાગ, છાેટે બડ◌़અે વ જેતે ચેતન અચેત હ ।
પૂતના િપસાચી તુધાની તુધાન બાગ, રામ દૂત ક ર ઈ માથે માિન લેત હ॥
ઘાેર જ ત્ર મ ત્ર કૂટ કપટ કુરાેગ ેગ, હનુમાન આન સિુન છાડ◌़ત િનકેત હ ।
ક્રાેધ ક જે કમર્ કાે પ્રબાેધ ક જે તુલસી કાે, સાેધ ક જે તનકાે ે દાષે દુખ દેત હ॥૩૨॥
તેરે બલ બાનર જતાયે રન રાવન સા, તેરે ઘાલે તુધાન ભયે ઘર ઘર કે ।
તેરે બલ રામ રાજ િકયે સબ સરુ કાજ, સકલ સમાજ સાજ સાજે રઘુબર કે॥
તેરાે ગનુગાન સિુન ગીરબાન પુલકત, સજલ બલાેચન બરં ચ હિરહર કે ।
તુલસી કે માથે પર હાથ ફેરાે ક સ નાથ, દે ખયે ન દાસ દુખી તાેસાે કિનગર કે॥૩૩॥
પાલાે તેરે ટૂક કાે પરેહૂ ચૂક મૂિકયે ન, કૂર કાૈડ◌़ઈ દૂકાે હા આપની આેર હેિરયે ।
ભાેરાનાથ ભાેરે હી સરાષે હાેત થાેરે દાષે, પાે ષ તાે ષ થાિપ આપનાે ન અવ ડિેરયે॥
અઁબુ તૂ હા અઁબુ ચૂર, અઁબુ તૂ હા િડભ સાે ન, બૂ ઝયે બલંબ અવલંબ મેરે તેિરયે ।
બાલક બકલ િન પાિહ પ્રેમ પિહચાિન, તુલસી ક બાઁહ પર લામી લૂમ ફેિરયે॥૩૪॥
ઘેિર લયાે રાેગિન, કુ ેગિન, કુલાેગિન જ્યા, બાસર જલદ ઘન ઘટા ધુિક ધાઈ હૈ ।
બરસત બાિર પીર િરયે જવાસે જસ, રાષે બનુ દાષે ધૂમ મૂલ મ લનાઈ હૈ॥
ક નાિનધાન હનુમાન મહા બલવાન, હેિર હઁ સ હાઁિક ફંૂિક ફાજૈ તે ઉડ◌़આઈ હૈ ।
ખાયે હુતાે તુલસી કુરાેગ રાઢ◌़ રાકસિન, કેસર િકસાેર રાખે બીર બિરઆઈ હૈ॥૩૫॥
સવૈયા
રામ ગુલામ તુ હી હનુમાન ગાેસાઁઈ સસુાઁઈ સદા અનુકૂલાે ।
પાલ્યાે હા બાલ જ્યાઆખર દૂ િપતુ માતુ સા મંગલ માેદ સમૂલાે॥
બાઁહ ક બેદન બાઁહ પગાર પુકારત આરતઆનઁદ ભૂલાે ।
શ્રી રઘુબીર િનવાિરયે પીર રહા દરબાર પરાે લિટ લૂલાે॥૩૬॥
ઘનાક્ષર
કાલ ક કરાલતા કરમ કિઠનાઈ ક ધાૈ, પાપ કે પ્રભાવ ક સભુાય બાય બાવરે ।
બેદન કુભાઁ ત સાે સહી ન ત રા ત િદન, સાેઈ બાઁહ ગહી ે ગહી સમીર ડાબરે॥
લાયાે ત તુલસી તહારાે સાે િનહાિર બાિર, સીં ચયે મલીન ભાે તયાે હૈ તહઁુ તાવરે ।
ભૂતિન ક આપની પરાયે ક કૃપા િનધાન, િનયત સબહી ક ર ત રામ રાવરે॥૩૭॥
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॥ વૈરાગ્ય સદં પની ગાે વા મતુલસીદાસકૃત િહદ ॥

પાઁય પીર પેટ પીર બાઁહ પીર મુંહ પીર, જર જર સકલ પીર મઈ હૈ ।
દેવ ભૂત િપતર કરમ ખલ કાલ ગ્રહ, માેિહ પર દવિર દમાનક સી દઈ હૈ॥
હા તાે બનુ માેલ કે બકાનાે બ લ બારે હીત, આેટ રામ નામ ક લલાટ લ ખ લઈ હૈ ।
કઁુભજ કે િકકર બકલ બૂઢ◌़અે ગાખેુરિન, હાય રામ રાય અૈસી હાલ કહઁૂ ભઈ હૈ॥૩૮॥
બાહુક સબુાહુ નીચ લીચર મર ચ મ લ, મુઁહ પીર કેતુ કુરાેગ તુધાન હૈ ।
રામ નામ જપ ગ િકયાે ચહા સાનુરાગ, કાલ કૈસે દૂત ભૂત કહા મેરે માન હૈ॥
સુ મરે સહાય રામ લખનઆખર દાૈઊ, જનકે સમૂહ સાકે ગત જહાન હૈ ।
તુલસી સઁભાિર તાડકા સઁહાિર ભાિર ભટ, બેધે બરગદ સે બનાઈ બાનવાન હૈ॥૩૯॥
બાલપને સધૂે મન રામ સનમખુ ભયાે, રામ નામ લેત માઁ ગ ખાત ટૂક ટાક હા ।
પરયાે લાેક ર ત મ પનુીત પ્રી ત રામ રાય, માેહ બસ બૈઠાે તાેિર તરિક તરાક હા॥
ખાેટે ખાેટે આચરનઆચરત અપનાયા,ે અંજની કુમાર સાે યાે રામપાિન પાક હા ।
તુલસી ગુસાઁઈ ભયાે ભાડે િદન ભૂલ ગયાે, તાકાે ફલ પાવત િનદાન પિરપાક હા॥૪૦॥
અસન બસન હીન બષમ બષાદ લીન, દે ખ દ ન દૂબરાે કરૈ ન હાય હાય કાે ।
તુલસી અનાથ સાે સનાથ રઘનુાથ િકયાે, િદયાે ફલ સીલ સધુ આપને સભુાય કાે॥
નીચ યિહ બીચ પ ત પાઇ ભ હાઈગાે, બહાઇ પ્રભુ ભજન બચન મન કાય કાે ।
તા ત તનુ પે ષયત ઘાેર બરતાેર મસ, ફૂિટ ફૂિટ િનકસત લાને રામ રાય કાે॥૪૧॥
આે જગ નક વન કાે કહાઇ જન, મિરબે કાે બારાનસી બાિર સરુસિર કાે ।

તુલસી કે દાેહઁૂ હાથ માેદક હ અૈસે ઠાઁઊ, કે જયે મુયે સાેચ કિરહ ન લિર કાે॥
માેકાે ઝઁૂટાે સાઁચાે લાેગ રામ કાૈ કહત સબ, મેરે મન માન હૈ ન હર કાે ન હિર કાે ।
ભાર પીર દુસહ સર ર ત બહાલ હાેત, સાેઊ રઘુબીર બનુ સકૈ દૂર કિર કાે॥૪૨॥
સીતાપ ત સાહેબ સહાય હનુમાન િનત, િહત ઉપદેશ કાે મહેસ માનાે ગુ કૈ ।
માનસ બચન કાય સરન તહારે પાઁય, તુ હરે ભરાેસે સરુ મ ન ને સરુ કૈ॥
બ્યાિધ ભૂત જિનત ઉપાિધ કાહુ ખલ ક , સમાિધ ક જૈ તુલસી કાે િન જન ફુર કૈ ।
કિપનાથ રઘનુાથ ભાેલાનાથ ભૂતનાથ, રાેગ સધુ ક્યા ન ડાિરયત ગાય ખુર કૈ॥૪૩॥
કહા હનુમાન સા સુ ન રામ રાય સા, કૃપાિનધાન સકંર સા સાવધાન સિુનયે ।
હરષ િવષાદ રાગ રાષે ગનુ દાષે મઈ, બરચી બર ચી સબ દે ખયત દુિનયે॥
માયા વ કાલ કે કરમ કે સભુાય કે, કરૈયા રામ બેદ કહ સાઁચી મન ગુિનયે ।

hanumAnabAhuka.pdf 7



॥ વૈરાગ્ય સદં પની ગાે વા મતુલસીદાસકૃત િહદ ॥

તુ હ ત કહા ન હાેય હા હા સાે બુઝૈયે માેિહ, હા હઁૂ રહા માનૈહી વયાે સાે િન લુિનયે॥૪૪॥
॥ ઇ ત શ્રીમદ્ગાે વામીતુલસીદાસકૃત હનુમાનબાહુક॥
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