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manasA chAlIsA

મનસા ચાલીસા

॥ મનસા દેવી કા મ ત્ર॥
ૐ હ્ર ી ં શ્રી ં ક્લી ં અ મનસા દૈવ્યે વાહા॥

॥ મનસા દેવી ક ચાલીસા-અ તવાણી॥
મનસા માઁ નાગેશ્વર , કષ્ટ હરન સખુધામ।
ચતાગ્ર ત હર વ કે, સદ્ધ કરાે સબ કામ॥
દેવી ઘટ-ઘટ વા સની, હ્ર દય તેરા િવશાલ।
િનષ્ઠાવાન હર ભક્ત પર, રિહયાે સદા તૈયાર॥
પદમાવતી ભયમાે ચની અ બા, સખુ સં વની માઁ જગદંબા।
મનશા પૂરક અમર અનંતા, તુમકાે હર ચતક ક ચતા॥
કામધનેુ સમ કલા તુ હાર , તુ હી હાે શરણાગત રખવાલી।
િનજ છાયા મ જનકાે લેતી, ઉનકાે રાેગમુક્ત કર દેતી॥
ધનવૈભવ સખુશાં ત દેના,વ્યવસાય મ ઉન્ન ત દેના।
તુમ નાગા ક વા મની માતા, સારા જગ તેર મિહમા ગાતા॥
મહા સદ્ધા જગપાલ ભવાની, કષ્ટ િનવારક માઁ કલ્યાણી।
યાચના યહી સાંઝ સવેરે, સખુ સપંદા માેહ ના ફેરે॥
પરમાનંદ વરદાયની મૈયા, સ દ્ધજ્યાેત સખુદાિયની મૈયા।
િદવ્ય અનંત રત્ના ક મા લક,આવાગમન ક મહાસચંાલક॥
ભાગ્ય રિવ કર ઉદય હમારા,આ તક માતા અપરંપારા।
િવદ્યમાન હાે કણ કણ ભીતર, બસ સાધક કે મન ભીતર॥
પાપભ ક્ષણી શ ક્તશાલા, હિરયાે દુખ કા ત મર યે કાલા।
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પથ કે સબ અવરાેધ હટાના, કમર્ કે યાેગી હમ બનાના॥
આત્મક શાં ત દ ે મૈયા, ગ્રહ કા ભય હર લી ે મૈયા।
િદવ્ય જ્ઞાન સે યુક્ત ભવાની, કરાે સકંટ સે મુક્ત ભવાની॥
િવષહર ક યા, ક યપ બાલા, અચર્ન ચતન ક દાે માલા।
કૃપા ભગીરથ કા જલ દે દાે, દુબર્લ કાયા કાે બલ દે દાે॥
અ ત કંુભ હૈ પાસ તુ હારે, સકલ દેવતા દાસ તુ હારે।
અમર તુ હાર િદવ્ય કલાઅ, વાં છત ફલ દે ક પ લતાઅ॥
પરમ શ્રેષ્ઠ અનુકંપા વાલી, શરણાગત ક કર રખવાલી।
ભૂત િપશાચર ટાનેા ટંટ, દૂર રહે માઁ કલહ ભયંકર॥
સચ કે પથ સે હમ ના ભટકે, ધમર્ ક દૃ ષ્ટ મ ના ખટકે।
ક્ષમા દેવી, તુમ દયા ક જ્યાે ત, શભુ કર મન ક હમ તુમ હાેતી॥
ે ભીગે તેરે ભ ક્ત રસ મ, નવગ્રહ હાે અે ઉનકે વશ મ।

ક ણા તેર જબ હાે મહારાની, અનપઢ બનતે હૈ મહાજ્ઞાની॥
સખુ જ હ હાે તુમને બાંટ, દુખ ક દ મક ઉ હે ના છાંટ।
ક પ ક્ષ તેર શ ક્ત વાલા, વૈભવ હમકાે દે િનરાલા॥
દ નદયાલા નાગેશ્વર માતા, ે તુમ કહતી લખે િવધાતા।
દેખતે હમ ે આશા િનરાશા, માયા તુ હાર કા હૈ તમાશા॥
આપદ િવપદ હરાે હર જન ક , તુ હ ખબર હર અેક કે મન ક ।
ડાલ કે હમ પર મમતા આઁચલ, શાંત કર દાે સમય ક હલચલ॥
મનસા માઁ જગ જનહાર , સદા સહાયક રહાે હમાર ।
કષ્ટ ક્લેશ ના હમ સતાવે, િવકટ બલા ના કાેઈ ભી આવે॥
કૃપા સધુા ક ષ્ટ કરના, હર ચતક ક ચતા હરના।
પૂર કરાે હર મન ક મંશા, હમ બના દાે જ્ઞાન ક હંસા॥
પારસમ ણયાઁ ચરણ તુ હારે, ઉ વલ કરદે ભાગ્ય હમારે।
િત્રભવુન પૂ જત મનસા માઈ, તેરા સુ મરન હાે ફલદાઈ॥
ઇસ ગ્ હ અનુગ્રહ રસ બરસા દે, હર વન િનદાષ બના દે।
ભૂલગ ઉપકાર ના તેરે, પજૂગે માઁ સાંઝ સવેરે॥
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સદ્ધ મનસા સદ્ધશે્વર , સદ્ધ મનાેરથ કર।
ભક્તવ સલા દાે હમ સખુ સતંાષે કા વર, સખુ સતંાષે કા વર॥
મૈયા સે જય માતા કિહયાે, કિહયાે માઁ કે લાડલાે॥

॥ મનસા દેવી ક આરતી॥
જય મનસા માતા, શ્રી જય મનસા માતા,
ે નર તુમકાે યાતા, ે નર મૈયા કાે યાતા,

મનાવેાં છત ફલ પાતા, જય મનસા માતા॥
જર કા મુિન પત્ની, તુમ વાસિુક ભ ગની
ક યપ ક તુમ ક યા,આ તીક ક માતા,
જય મનસા માતા॥
સરુ નર મુિન જન યાવત, સવેત નર નાર
ગવર્ ધ વંતિર ના શની, હંસવાિહની દેવી
જય નાગેશ્વર માતા, જય મનસા માતા॥
પવર્તવા સની, સકંટના શની, અક્ષય ધનદાત્રી,
પતુ્ર પાતૈ્રદાિયિન માતા, મન ઇચ્છા ફલ દાતા,
જય મનસા માતા॥
મનસા ક આરતી ે કાેઈ નર ગાતા,
મૈયા ે જન િનત ગાતા,
કહત શવાનંદ વામી, રટત હિરહર વામી,
સખુ સપં ત પાતા, જય મનસા માતા॥
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