ઽફૃરીફ જીવૂ઼ી s>kln :gi[>D(lyi p&rN a[.
ીુ ચરન સરોજ રજ િનજ મન ુુુ ુધાર,
બરનઉ રુવર બમલ જુ, જો દાયુ ફલ ચાર.
ી ુુદવના ચરણકમળની $ ૂળથી મારા મનપી દપણ
( ને પિવ* કર+ને, ી રુવીરના િનમળ
( યશ-ુ ં
વનણ
( કંુ /ં, 0 ચારય ફળ (ધમ,( અથ(, કામ અને મો2) આપનાંુ છે .
6ુ78ધહ+ન ત-ુ ;િનક, ુિમરૌ પવન ુમાર;
બલ 6ુ78ધ િવ=ા દ>ુ ં મોહ? હર>ુ કલેશ િવકાર.
હ પવનુમાર ! >ુ ં પોતાને 6ુ78ધહ+ન સમAને આપ-ુ ં Bમરણ કંુ /ં. આપ મને શાર+રક બળ, સC્
6ુ78ધ તથા Eાન Fદાન કરો અને મારાં સઘળાં Cુઃખ Cૂ ર કરો.
જય હ-ુમાન Eાન ુણ સાગર,
જય કપીસ િત>ુ ં લોક ઉ;ગર. ૧
હ હ-ુમાનA ! આપનો જય થાઓ ! આપ Eાન તથા ુણોના સાગર છો. હ *ણે લોકમાં Fકાશમાન
કપીMર આપનો જય હો.
રામCૂ ત અN ુલત બલ ધામા,
OજનીPુ* પવનુત નામા. ૨
હ પવનુત Oજિનનંદન, આપ ી રામચRSAના Cૂ ત છો. આપના સમાન બીTુ ં કોઈ બળવાન નથી.
મહાવીર બVમ બજરં ગી,
ુમિત િનવાર ુમિત ક સંગી. ૩
હ મહાવીર બજરં ગબલી ! આપ ખરાબ 6ુ78ધને Cૂર કરનારા અને સC્ 6ુ78ધવાળાના સાથી છો.

કંચન બરન બરાજ ુબેસા,
કાનન ુંડલ ુંચત કસા. ૪
ં ર વેશ છે , કાનોમાં ુંડળ છે અને િશર પર વાંકડયા વાળ છે .
આપ-ુ ં શર+ર સોના 0વા રં ગ-ુ ં છે , ુદ
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હાથ બZ ઔર 8વ; બરા0,
ં ૂ જનેઉ છા0. ૫
કાંધે જ
ં ની યEોપવીત છે .
આપના હાથમાં વZ અને ધ; ુશોભત છે અને ખભા ઉપર ુજ
સંકર ુવન કસર+નંદન,
તેજ Fતાપ મહા જગ વંદન. ૬
હ હ-ુમાનA ! આપ સા2ાN્ િશવ છો. હ કસર+નંદન ! આપના તેજ અને Fતાપથી સમBત સંસારમાં
આપ સવ(ના વંદનીય છો.
િવ=ાવાન ુની અિત ચાN ુ્
રામ કાજ કરબે કો આN ુર. ૭
આપ Fકાંડ િવ=ાિનધાન છો, ુણવાન અને અ`યંત ચN ુર છો. ી રામAનાં કાયa કરવામાં આપ
ઉ`સાહ+ રહો છો.
Fbુ ચર* ુની બે કો રિસયા,
રામ લખન સીતા મન બિસયા. ૮
ી રામ-ુ ં ચર* સાંભળવાના આપ બ>ુ ં રિસયા છો. ી રામA, ી સીતાA અને ી લdમણAના
મનમાં આપ િનવાસ કરો છો.
ુdમ પ ધર િસયહ? દખાવા,
બકટ પ ધર લંક જલાવા. ૯
આપે આપ-ુ ં ઘgું ના-ુ ં Bવુપ ધારણ કર+ને સીતાAને બતાhiુ ં અને ભયંકર પ ધારણ કર+ને લંકાને
બાળ+.
ભીમ પ ધર+ અુર સંહાર,
ી રામચંS ક કાજ સંવાર. ૧૦
આપે િવકરાળ પ ધારણ કર+ને રા2સોને માયા( અને ી રામચRSAના કાયન
( ે સફળ બનાhiુ.ં
લાય સAવન લખન kજયાયે,
ી રુવીર હરિષ ઉર લાયે. ૧૧
આપે સંAવની 6ુmી લાવીને લdમણAને Aવાડnા 0થી રુવીર આનંદત થઈને આપને oદય સરસા
ચાંpયા.
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રુપિત ક+Rહ બ>ત
ુ બડાઈ,
N ુમ મમ િFય ભરત હ સમ ભાઈ. ૧૨
ી રામચRSAએ આપની બ>ુ Fશંસા કર+ અને કrું ક તમે મારા ભરત 0વા િFય ભાઈ છો.
સહસ બદન N ુsહરો યશ ગાવt,
અસ કહ ીપિત કંઠ લગાવt. ૧૩
“હ;ર ુખેથી તમારો યશ ગાવો જોઈએ” એમ કહ+ને ી રામચRSAએ આપને ગળે લગાડnા.
સનકાદક vwાદ ુનીસા,
નારદ શારદ સહત અહ+સા. ૧૪
જમ ુબેર દxપાલ જહાં તે,
કબ કોબદ કહ સક કહાં તે. ૧૫
ી સનક, ી સનાતન, ી સનંદન, ી સનતુમાર આદ ુિન, vwા આદ દવતા, નારદA,
સરBવતીA, શેષનાગA, યમરાજ, ુબેર આદ સવ( દશાઓના ર2ક, કિવ, િવyાન, પંડત અથવા કોઈ
પણ આપના યશ-ુ ં સંP ૂણ( વણ(ન કર+ શક તેમ નથી.
N ુમ ઉપકાર ુzીવહ? ક+Rહા,
રામ િમલાય રાજપદ દ+Rહા. ૧૬
આપે ુzીવA-ુ ં ી રામ સાથે િમલન કરાhiુ ં અને ઉપકાર કયa, 0ને કારણે તે રાજપદ પાsયા.
N ુsહરો મં* બભીષન માના,
લંકMર ભએ સબ જગ ;ના. ૧૭
આપનો ઉપદશ િવભીષણે માRયો અને તેથી તે લંકાના રા; થયા, સમBત સંસાર એ ;ણે છે .
Tુ ગ સહ{ જોજન પર ભા- ૂ,
લ|ો તાહ મ$ુર ફલ ;- ૂ. ૧૮
 ૂય( એટલો Cૂ ર છે ક `યાં પહ}ચવા માટ હ;ર iુગનો સમય ;ય, તે હ;રો યોજન Cૂ ર રહલા  ૂય(ને
આપે એક મી~ું ફળ સમAને પકડ+ લીધો.
Fbુ ુSકા મેલી ુખ માહ,
જલિધ લાંિધ ગયે અચરજ નાહ. ૧૯
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આપે ી રામચRSAની Oુઠ+ ુખમાં રાખીને સુSને ઓળં ગી ગયા તેમાં કંઈ આચય( નથી.
Cુગ(મ કાજ જગત ક 0 તે,
ુગમ અ-ુzહ N ુsહર તે તે. ૨૦
સંસારમાં 0ટલાં પણ કઠનમાં કઠન કામ છે તે આપની ૃપાથી સહલાં થઈ ;ય છે .
રામ Cુલાર N ુમ રખવાર,
હોત ન આEા બન પૈસાર. ૨૧
ી રામના આપ yાર ર2ક છો. 0માં આપની આEા િવના કોઈને Fવેશ મળ+ શકતો નથી. ( ી રામની
ૃપા Fાpત કરવા માટ આપની Fસતા આવ યક છે .)
સબ ુખ લહ N ુsહાર+ સરના,
N ુમ રછક કા> ૂ કો ડરના. ૨૨
0 કોઈ આપને શરણે આવે છે તે બધા ુખના અિધકાર+ છે , યાં આપ ર2ક છો, તો પછ+ કોઈનો ડર
રહતો નથી.
આપન તેજ સsહારો આપૈ,
તીન} લોક હાંક ત કાંપ.ૈ ૨૩
આપના િસવાય આપનો વેગ કોઈ રોક+ શક તેમ નથી, આપની ગનાથી *ણે લોક કંપી ઊઠ છે .
b ૂત િપસાચ િનકટ નહ આવૈ,
મહાબીર જબ નામ ુનાવૈ. ૨૪
યાં મહાવીર હ-ુમાનA-ુ ં નામસમરણ થN ું હોય `યાં કદ+ય b ૂત િપશાચ આદ નAક આવી શકતાં
નથી.
નાસૈ રોગ હર સબ પીરા,
ં બીરા. ૨૫
જપત િનરં તર હ-ુમત
વીર હ-ુમાનA ! આપનો િનરં તર જપ કરવાથી બધા રોગ Cૂ ર થાય છે અને બધાં Cુઃખ – કટો નાશ
પામે છે .
સંકટ તે હ-ુમામન /ડાવૈ,
મન કમ( વચન 8યાન જો લાવૈ. ૨૬
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હ હ-ુમાનA ! મનથી, વચનથી અને કમ(થી 0-ુ ં 8યાન આપનામાં રહ છે , તેને બધાં સંકટોમાંથી આપ
છોડાવો છો.
સબ પર રામ તપBવી રા;,
િતન ક કાજ સકલ N ુમ સા;. ૨૭
તપBવી એવા રાજવી ી રામ સૌથી ેઠ છે , તેમનાં બધાં કાય( તમે સહજમાં કર+ દ+ધાં.
ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવૈ,
સોઈ અિમત Aવન ફલ પાવૈ. ૨૮
0ના ઉપર આપની ૃપા હોય તેની કોઈ પણ અભલાષા P ૂણ( થાય છે . તે- ુ ં ફળ તેને મળે છે . તેને
અસીમ Aવનફળ -ુત મળે છે .
ચાર} Tુ ગ પરતાપ N ુsહારા,
હ પરિસ8ધ જગત ઉkજયારા. ૨૯
ચાર iુગો ( સN્ , yાપર, *ેતા અને કલ)માં આપનો Fતાપ ફલાયેલ છે . આપના ક+િત – Fકાશ
જગતને ઉવળ બનાવે છે .
સા$ુ સંત ક N ુમ રખવાર,
અુર િનકંદન રામ Cુલાર. ૩૦
હ હ-ુમાનA ! આપ સા$ુ – સંતના ર2ક છો તથા Cુટોને દં ડ દનાર છો. આપ ી રામના અ`યંત
લાડ+લા િFય પા* છો.
અટ િસ78ધ નૌ િનિધ ક દાતા,
અસ બર દ+ન ;નક+ માતા. ૩૧
આપને માતા ;નક+એ એુ ં વરદાન આપે ું છે ક આઠ િસ78ધ અને નવ િનિધ (સંપિ) આપ 0ને
ઈછો તેને આપી શકો છો.
રામ રસાયન N ુsહર પાસા,
સદા રહો રુપિત ક દાસા. ૩૨
આપ િનરં તર ી રામના શરણમાં રહો છો. 0થી અસા8ય રોગના નાશ માટની રામનામ પી ઔષિધ
આપની પાસે છે .
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N ુsહર ભજન રામ કો પાવૈ,
જનમ જનમ ક Cુઃખ બસરાવૈ. ૩૩
આપ-ુ ં ભજન કરવાથી ી રામની Fા7pત થાય છે , જRમ – જRમાંતરનાં Cુઃખ Cૂ ર થાય છે .
Oતકાલ રુબર Pુર ;ઈ,
જહાં જRમ હર ભત કહાઈ. ૩૪
Oત સમય ી રુનાથAના ધામમાં ;ય છે અને જો ફર+ જRમ ધારણ કરશે તો ભત કરશે અને
રામભત કહવાશે.
ઔર દવતા ચ ન ધરઈ,
ં સેઈ સવ( ુખ કરઈ. ૩૫
હ-ુમત
હ હ-ુમાનA ! આપની સેવા કરવાથી સવ( Fકારનાં ુખ મળે છે , પછ+ બી; કોઈ દવતા-ુ ં oદયમાં
8યાન ધરવાની આવ યતા રહતી નથી.
સંકટ કટ િમટ સબ પીરા,
ં બલબીરા. ૩૬
જો ુિમર હ-ુમત
0 કોઈ વીર હ-ુમાનA-ુ ં Bમરણ કર છે તેની બધી િવપિ નાસ પામે છે અને બ$ુ ં Cુઃખ મટ+ ;ય છે .
   હ-ુમાન ુસાંઈ,
ૃપા કર>ુ ં ુ દવ ક+ નાઈ. ૩૭
હ હ-ુમાનA ! આપનો જય હો, આપ મારા મન તથા શર+રના Bવામી છો. આપ મારા ઉપર ૃપા
ુદવની 0મ ૃપા કરો.
જો સત બાર પાઠ કર કોઈ,
ટહ બંદ+ મહાુખ હોઈ. ૩૮
0 કોઈ આ હ-ુમાન ચાલીસાનો સો વાર પાઠ કર તો તેનાં બંધન ટ+ ;ય છે અને તેને પરમાનંદની
Fા7pત થાય છે .
જો યહ પઢ હ-ુમાન ચાલીસા,
હોય િસ78ધ સાખી ગૌર+સા. ૩૯
0 ભત આ હ-ુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરશે તો તેને િનય સફળતા મળશે, તેના સા2ી સા2ાN્
ભગવાન શંકર છે .
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N ુલસીદાસ સદા હર ચેરા,
ક+0 નાથ oદય મહં ડરા. ૪૦
N ુલસીદાસA કહ છે કઃ હ હ-ુમાનA ! N ુલસીદાસ હંમશ
ે ાં ી રામનો દાસ છે , માટ આપ હંમશ
ે ાં એમના
oદયમાં િનવાસ કરો.
પવનતનય સંકટ હરન, મંગલ  ૂિત પ,
રામ લdમણ સીતા સહત , oદય બસ>ુ ુર bુપ.
હ પવનPુ* હ-ુમાનA ! આપ સંકટ Cૂર કરનારા અને આનંદ મંગળના Bવુપ છો. આપ ી રામ,
લdમણ અને સીતાA સહત અમારા oદયમાં િનવાસ કરો.
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