
ഹ�മാൻ ചാലിസ മലയാളം

േദാഹാ

�ീ �� ചരണ സേരാജ രജ നിജമന ��ര �ധാരി |
വരണൗ ര�വര വിമലയശ േജാ ദായക ഫലചാരി ||

��ിഹീന ത�ജാനിൈക �മിരൗ പവന �മാര |
ബല ��ി വിദ�ാ േദ� േമാഹി ഹര� കേലശ വികാര് ||

ജയ ഹ�മാന �ാന �ണ സാഗര |
ജയ കപീശ തി� േലാക ഉജാഗര || 1 ||

രാമ�ത അ�ലിത ബലധാമാ |
അംജനി �� പവന�ത നാമാ || 2 ||

മഹാവീര വി�മ ബജര�ഗീ |
�മതി നിവാര �മതി േക സ�ഗീ ||3 ||

കംചന വരണ വിരാജ �േവശാ |
കാനന �ംഡല �ംചിത േകശാ || 4 ||

ഹാഥവ� ഔ ധ�ജാ വിരാൈജ |
കാംേഥ �ംജ ജേന� സാൈജ || 5||

ശംകര �വന േകസരീ ന�ന |
േതജ �താപ മഹാജഗ വ�ന || 6 ||

വിദ�ാവാന �ണീ അതി ചാ�ര |
രാമ കാജ കരിേവ േകാ ആ�ര || 7 ||

�� ചരി� �നിേവ േകാ രസിയാ |
രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ || 8||

�� �പധരി സിയഹി ദിഖാവാ |
വികട �പധരി ലംക ജരാവാ || 9 ||

ഭീമ �പധരി അ�ര സംഹാേര |
രാമചം� േക കാജ സംവാേര || 10 ||



ലായ സംജീവന ലഖന ജിയാേയ |
�ീ ര�വീര ഹരഷി ഉരലാേയ || 11 ||

ര�പതി കീ�ഹീ ബ�ത ബഡായീ |
�മ മമ �ിയ ഭരതഹി സമ ഭായീ || 12 ||

സഹസ വദന ��ഹേരാ യശഗാൈവ |
അസ കഹി �ീപതി ക� ലഗാൈവ || 13 ||

സനകാദിക ��ാദി �നീശാ |
നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ || 14 ||

യമ �േബര ദിഗപാല ജഹാം േത |
കവി േകാവിദ കഹി സേക കഹാം േത || 15 ||

�മ ഉപകാര ��ീവഹി കീ�ഹാ |
രാമ മിലായ രാജപദ ദീ�ഹാ || 16 ||

��ഹേരാ മ� വിഭീഷണ മാനാ |
ലംേകശ�ര ഭേയ സബ ജഗ ജാനാ || 17 ||

�ഗ സഹ� േയാജന പര ഭാ� |
ലീേല�ാ താഹി മ�ര ഫല ജാ� || 18 ||

�� ��ികാ േമലി �ഖ മാഹീ |
ജലധി ലാംഘി ഗേയ അചരജ നാഹീ || 19 ||

��ഗമ കാജ ജഗത േക േജേത |
�ഗമ അ��ഹ ��ഹേര േതേത || 20 ||

രാമ �ആേര �മ രഖവാേര |
േഹാത ന ആ�ാ ബി� ൈപസാേര || 21 ||

സബ �ഖ ലൈഹ ��ഹാരീ ശരണാ |
�മ ര�ക കാ� േകാ ഡര നാ || 22 ||

ആപന േതജ ��ഹാേരാ ആൈപ |
തീേനാം േലാക ഹാംക േത കാംൈപ || 23 ||



�ത പിശാച നികട നഹി ആൈവ |
മഹവീര ജബ നാമ �നാൈവ || 24 ||

നാൈസ േരാഗ ഹൈര സബ പീരാ |
ജപത നിരംതര ഹ�മത വീരാ || 25 ||

സംകട േസം ഹ�മാന �ഡാൈവ |
മന �മ വചന ധ�ാന േജാ ലാൈവ || 26 ||

സബ പര രാമ തപസ�ീ രാജാ |
തിനേക കാജ സകല �മ സാജാ || 27 ||

ഔര മേനാരധ േജാ േകായി ലാൈവ |
താ� അമിത ജീവന ഫല പാൈവ || 28 ||

ചാേരാ �ഗ പരിതാപ ��ഹാരാ |
ൈഹ പരസി� ജഗത ഉജിയാരാ || 29 ||

സാ� സ� േക �മ രഖവാേര |
അ�ര നിക�ന രാമ �ലാേര || 30 ||

അ�സി�ി നവ നിധി േക ദാതാ |
അസ വര ദീ�ഹ ജാനകീ മാതാ || 31 ||

രാമ രസായന ��ഹാേര പാസാ |
സാദ രേഹാ ര�പതി േക ദാസാ || 32 ||

��ഹേര ഭജന രാമേകാ പാൈവ |
ജ� ജ� േക �ഖ ബിസരാൈവ || 33 ||

അംത കാല ര�വര �രജായീ |
ജഹാം ജ� ഹരിഭ� കഹായീ || 34 ||

ഔര േദവതാ ചി� ന ധരയീ |
ഹ�മത േസയി സര� �ഖ കരയീ || 35 ||

സംകട കൈട മിൈട സബ പീരാ |
േജാ �മിൈര ഹ�മത ബല വീരാ || 36 ||



ൈജ ൈജ ൈജ ഹ�മാന േഗാസായീ |
�പാ കേരാ ��േദവ കീ നായീ || 37 ||

േജാ ശത വാര പാഠ കര േകായീ |
�ടഹി ബ�ി മഹാ �ഖ േഹായീ || 38 ||

േജാ യഹ പൈഡ ഹ�മാന ചാലീസാ |
േഹായ സി�ി സാഖീ ഗൗരീശാ || 39 ||

�ലസീദാസ സദാ ഹരി േചരാ |
കീൈജ നാഥ �ദയ മഹ േഡരാ || 40 ||

േദാഹാ

പവന തനയ സ�ട ഹരണ – മ�ഗള �രതി �പ് |
രാമ ലഖന സീതാ സഹിത – �ദയ ബസ� �ര�പ് ||


