
હ�મુાન ચાલીસાસ ઇન �ઝુરાતી

દોહા

�ી ��ુુ ચરણ સરોજ રજ િનજમન ��ુુર �ધુા�ર |

વરણૌ ર�વુર િવમલયશ જો દાયક ફલચા�ર ||

��ુ�હ�ન ત��ુિનક� �િુમરૌ પવન �ુમાર |

બલ ��ુ� િવ�ા દ�� ુમો�હ હર� ુકલેશ િવકાર ||

�યાનમ

ગો�પદ��ૃત વારાિશ� મશક��ૃત રા�સમ |

રામાયણ મહામાલા ર�ન ંવદં� અિનલા�મજમ ||

ય� ય� ર�નુાથ ક�ત�ન ંત� ત� �ૃતમ�તકાજં�લમ |

ભા�પવા�ર પ�ર�ણૂ� લોચન ંમા�ુિત� નમત રા�સાતંકમ ||

ચૌપાઈ

જય હ�મુાન �ાન �ણુ સાગર |

જય કપીશ િત� ુલોક ઉ�ગર || 1 ||

રામ�ૂત અ��ુલત બલધામા |

�જિન ��ુ પવન�તુ નામા || 2 ||

મહાવીર િવ�મ બજર�� |

�ુમિત િનવાર �મુિત ક� સ�� ||3 ||

કંચન વરણ િવરાજ �વુશેા |

કાનન �ંુડલ �ંુ�ચત ક�શા || 4 ||



હાથવ� ઔ �વ� િવરા� |

કાથં ે� ૂજં જને� ૂસા� || 5||

શકંર �વુન ક�સર� ન�દન |

તેજ �તાપ મહાજગ વ�દન || 6 ||

િવ�ાવાન �ણુી અિત ચા�રુ |

રામ કાજ ક�રવ ેકો આ�રુ || 7 ||

�� ુચ�ર� �િુનવ ેકો રિસયા |

રામલખન સીતા મન બિસયા || 8||

��ૂમ �પધ�ર િસય�હ �દખાવા |

િવકટ �પધ�ર લકં જરાવા || 9 ||

ભીમ �પધ�ર અ�રુ સહંાર� |

રામચ�ં ક� કાજ સવંાર� || 10 ||

લાય સ�ંવન લખન �જયાયે |

�ી ર�વુીર હરિષ ઉરલાયે || 11 ||

ર�પુિત ક��હ� બ�તુ બડાયી |

�મુ મમ િ�ય ભરત�હ સમ ભાયી || 12 ||

સહસ વદન ��ુહરો યશગાવ ૈ|

અસ ક�હ �ીપિત ક�ઠ લગાવ ૈ|| 13 ||

સનકા�દક ��ા�દ �નુીશા |

નારદ શારદ સ�હત અહ�શા || 14 ||



યમ �ુબેર �દગપાલ જહા ંતે |

કિવ કોિવદ ક�હ સક� કહા ંતે || 15 ||

�મુ ઉપકાર ��ુીવ�હ ક��હા |

રામ િમલાય રાજપદ દ��હા || 16 ||

��ુહરો મ�� િવભીષણ માના |

લકં��ર ભયે સબ જગ �ના || 17 ||

�ગુ સહ� યોજન પર ભા� ૂ|

લી�યો તા�હ મ�રુ ફલ �� ૂ|| 18 ||

�� ુ��ુ�કા મે�લ �ખુ માહ� |

જલિધ લાિંઘ ગયે અચરજ નાહ� || 19 ||

�ુગ�મ કાજ જગત ક� �તે |

�ગુમ અ��ુહ ��ુહર� તેતે || 20 ||

રામ �ુઆર� �મુ રખવાર� |

હોત ન આ�ા �બ� ુપૈસાર� || 21 ||

સબ �ખુ લહ� ��ુહાર� શરણા |

�મુ ર�ક કા� ૂકો ડર ના || 22 ||

આપન તેજ ��ુહારો આપૈ |

તીન� લોક હાકં તે કાપંૈ || 23 ||

�તૂ િપશાચ િનકટ ન�હ આવ ૈ|

મહવીર જબ નામ �નુાવ ૈ|| 24 ||



નાસૈ રોગ હર�  સબ પીરા |

જપત િનરંતર હ�મુત વીરા || 25 ||

સકંટ સ� હ�મુાન �ડાવ ૈ|

મન �મ વચન �યાન જો લાવ ૈ|| 26 ||

સબ પર રામ તપ�વી રા� |

િતનક� કાજ સકલ �મુ સા� || 27 ||

ઔર મનોરધ જો કોિય લાવ ૈ|

તા� ુઅિમત �વન ફલ પાવ ૈ|| 28 ||

ચારો �ગુ પ�રતાપ ��ુહારા |

હ� પરિસ� જગત ઉ�જયારા || 29 ||

સા� ુસ�ત ક� �મુ રખવાર� |

અ�રુ િનક�દન રામ �ુલાર� || 30 ||

અ�ઠિસ�� નવ િનિધ ક� દાતા |

અસ વર દ��હ �નક� માતા || 31 ||

રામ રસાયન ��ુહાર� પાસા |

સાદ રહો ર�પુિત ક� દાસા || 32 ||

��ુહર� ભજન રામકો પાવ ૈ|

જ�મ જ�મ ક� �ુખ �બસરાવ ૈ|| 33 ||

�ત કાલ ર�વુર �રુ�યી |

જહા ંજ�મ હ�રભ�ત કહાયી || 34 ||



ઔર દ�વતા �ચ� ન ધરયી |

હ�મુત સેિય સવ� �ખુ કરયી || 35 ||

સકંટ કટ� િમટ� સબ પીરા |

જો �િુમર�  હ�મુત બલ વીરા || 36 ||

� � � હ�મુાન ગોસાયી |

�ૃપા કરો ��ુુદ�વ ક� નાયી || 37 ||

જો શત વાર પાઠ કર કોયી |

�ટ�હ બ��દ મહા �ખુ હોયી || 38 ||

જો યહ પડ� હ�મુાન ચાલીસા |

હોય િસ�� સાખી ગૌર�શા || 39 ||

�લુસીદાસ સદા હ�ર ચેરા |

ક�� નાથ �દય મહ ડ�રા || 40 ||

દોહા

પવન તનય સ�ટ હરણ – મ�ળ �રૂિત �પ |

રામ લખન સીતા સ�હત – �દય બસ� ુ�રુ�પૂ ||
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