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હનુભાન ચારીસા  - 
s>kln :gi[>D(lyi p&rN a[. 

શ્રીગુરૂ ચયન સયોજ યજ નનજ ભન ભુકુરુ સુધારય, 

ફયનઉ યઘુવય નફભર જસુ, જો દામકુ પર ચારય. 

શ્રી ગુરુદેલના ચયણકભની ધૂથી ભાયા ભનરૂી દપણને વલત્ર કયીને, શ્રી યઘુલીયના વનભપ મળનંુ 
લનપણ કરંુ છંુ, જ ેચાયેમ પ (ધભપ, થપ, કાભ ને ભોક્ષ) અનારંુ છે. 

ફુનધધહીન તનુ જાનનકે, સુનભયૌ વન કુભાય; 

ફર ફુનધધ નવદ્યા દેહંુ ભોરહં હયહુ કરેશ નવકાય. 

શે લનકુભાય ! શંુ ોતાને ફુવધધશીન વભજીને અનંુ સ્ભયણ કરંુ છંુ. અ ભને ળાયીરયક ફ, વદ્ 
ફુવધધ તથા જ્ઞાન પ્રદાન કયો ને ભાયાં વઘાં દુઃખ દૂય કયો. 

જમ હનુભાન જ્ઞાન ગુણ સાગય,જમ કીસ નતહંુ રોક ઉજાગય. ૧ 

શે શનુભાનજી ! અનો જમ થાઓ ! અ જ્ઞાન તથા ગુણોના વાગય છો. શે ત્રણે રોકભાં પ્રકાળભાન 
કીશ્વય અનો જમ શો. 

યાભદૂત તુનરત ફર ધાભા,ંજનીુત્ર વનસુત નાભા. ૨ 

શે લનવુત ંજવનનંદન, અ શ્રી યાભચન્દ્રજીના દૂત છો. અના વભાન ફીજુ ંકોઈ ફલાન નથી.  

ભહાવીય નફક્રભ ફજયગંી,કુભનત નનવાય સુભનત કે સંગી. ૩ 

શે ભશાલીય ફજયંગફરી ! અ ખયાફ ફુવધધને દૂય કયનાયા ને વદ્ ફુવધધલાાના વાથી છો.  

  

કંચન ફયન નફયાજ સુફેસા,કાનન કંુડર કંુનચત કેસા. ૪  

અનંુ ળયીય વોના જલેા યંગનંુ છે, વુંદય લેળ છે, કાનોભાં કંુડ છે ને વળય ય લાંકરડમા લા છે. 

હાથ ફજ્ર ઔય ધવજા નફયાજે,કાંધે ભૂંજ જનેઉ છાજ.ે ૫ 

અના શાથભાં લજ્ર ને ધજા વુળોવબત છે ને ખબા ઉય ભુંજની મજ્ઞોલીત છે.  

સંકય સુવન કેસયીનંદન,તેજ પ્રતા ભહા જગ વંદન. ૬ 
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શે શનુભાનજી ! અ વાક્ષાત્ વળલ છો. શે કેવયીનંદન ! અના તેજ ને પ્રતાથી વભસ્ત વંવાયભાં 
અ વલપના લંદનીમ છો. 

નવદ્યાવાન ગુની નત ચાતુર્, યાભ કાજ કરયફે કો અતુય. ૭ 

અ પ્રકાંડ વલદ્યાવનધાન છો, ગુણલાન ને ત્મંત ચતુય છો. શ્રી યાભજીનાં કામો કયલાભાં અ 
ઉત્વાશી યશો છો. 

પ્રબુ ચરયત્ર સુની ફે કો યનસમા,યાભ રખન સીતા ભન ફનસમા. ૮ 

શ્રી યાભનંુ ચરયત્ર વાંબલાના અ ફશંુ યવવમા છો. શ્રી યાભજી, શ્રી વીતાજી ને શ્રી રક્ષ્ભણજીના 
ભનભાં અ વનલાવ કયો છો. 

સુક્ષ્ભ રૂ ધરય નસમરહં રદખાવા,નફકટ રૂ ધરય રંક જરાવા. ૯ 

અે અનંુ ઘણું નાનંુ સ્લરુ ધાયણ કયીને વીતાજીને ફતાવ્મું ને બમંકય રૂ ધાયણ કયીને રંકાને 
ફાી. 

બીભ રૂ ધયી સુય સંહાયે,શ્રી યાભચંદ્ર કે કાજ સંવાય.ે ૧૦ 

અે વલકયા રૂ ધાયણ કયીને યાક્ષવોને ભામાપ ને શ્રી યાભચન્દ્રજીના કામપને વપ ફનાવ્મું.  

રામ સજીવન રખન નજમામે,શ્રી યઘુવીય હયનષ ઉય રામે. ૧૧ 

અે વંજીલની ફુટ્ટી રાલીને રક્ષ્ભણજીને જીલાડ્યા જથેી યઘુલીયે અનંરદત થઈને અને હ્રદમ વયવા 
ચાંપ્મા. 

યઘુનત કીન્હ ફહુત ફડાઈ,તુભ ભભ નપ્રમ બયત રહ સભ બાઈ. ૧૨ 

શ્રી યાભચન્દ્રજીએ અની ફશુ પ્રળંવા કયી ને કહંુ્ય કે તભે ભાયા બયત જલેા વપ્રમ બાઈ છો.  

સહસ ફદન તુમ્હયો મશ ગાવં,સ કરહ શ્રીનત કંઠ રગાવં. ૧૩ 

“શજાય ભુખેથી તભાયો મળ ગાલો જોઈએ” એભ કશીને શ્રી યાભચન્દ્રજીએ અને ગે રગાડ્યા. 

સનકારદક બ્રહ્મારદ ભુનીસા,નાયદ શાયદ સરહત હીસા. ૧૪ 

જભ કુફેય રદગ્ાર જહાં ત,ેકનફ કોનફદ કરહ સકે કહાં તે. ૧૫ 

શ્રી વનક, શ્રી વનાતન, શ્રી વનંદન, શ્રી વનતકુભાય અરદ ભુવન, બ્રહ્મા અરદ દેલતા, નાયદજી, 

વયસ્લતીજી, ળેનાગજી, મભયાજ, કુફેય અરદ વલપ રદળાઓના યક્ષક, કવલ, વલદ્વાન, ંરડત થલા 
કોઈ ણ અના મળનંુ વંૂણપ લણપન કયી ળકે તેભ નથી. 



                                                       http://pgondaliya.blogspot.in Page 3 

તુભ ઉકાય સુગ્રીવરહં કીન્હા,યાભ નભરામ યાજદ દીન્હા. ૧૬ 

અે વુગ્રીલજીનું શ્રી યાભ વાથે વભરન કયાવ્મું ને ઉકાય કમો, જનેે કાયણે તે યાજદ ામ્મા. 

તુમ્હયો ભંત્ર નફબીષન ભાના,રંકેશ્વય બએ સફ જગ જાના. ૧૭ 

અનો ઉદેળ વલબીણે ભાન્દ્મો ને તેથી તે રંકાના યાજા થમા ,વભસ્ત વંવાય એ જાણે છે. 

જુગ સહસ્ત્ર જોજન ય બાનૂ,નરહ્યો તારહ ભધુય પર જાનૂ. ૧૮ 

વૂમપ એટરો દૂય છે કે ત્માં શંચલા ભાટે શજાય મુગનો વભમ જામ, તે શજાયો મોજન દૂય યશેરા વૂમપને 
અે એક ભીઠંુ પ વભજીને કડી રીધો. 

પ્રબુ ભુરદ્રકા ભેરી ભુખ ભાહં,જરનધ રાંનધ ગમે ચયજ નાહં. ૧૯ 

અે શ્રી યાભચન્દ્રજીની ંગુઠી ભુખભાં યાખીને વભુરને ઓંગી ગમા તેભાં કંઈ અશ્ર્ચમપ નથી.  

દુગગભ કાજ જગત કે જ ેતે,સુગભ નુગ્રહ તુમ્હય ેતે તે. ૨૦ 

વંવાયભાં જટેરાં ણ કરઠનભાં કરઠન કાભ છે તે અની કૃાથી વશેરાં થઈ જામ છે. 

યાભ દુરાય ેતુભ યખવાય,ેહોત ન અજ્ઞા નફન ૈસાય.ે ૨૧ 

શ્રી યાભના અ દ્વાય યક્ષક છો. જભેાં અની અજ્ઞા વલના કોઈને પ્રલેળ ભી ળકતો નથી. ( શ્રી 
યાભની કૃા પ્રાપ્ત કયલા ભાટે અની પ્રવન્નતા અલશ્મક છે.) 

સફ સુખ રહૈ તુમ્હાયી સયના,તુભ યચ્છક કાહૂ કો ડયના. ૨૨ 

જ ેકોઈ અને ળયણે અલે છે તે ફધા વુખના વધકાયી છે, જ્માં અ યક્ષક છો, તો છી કોઈનો ડય 
યશેતો નથી. 

અન તેજ સમ્હાયો અૈ,તીનં રોક હાંક તં કાંૈ. ૨૩ 

અના વવલામ અનો લેગ કોઈ યોકી ળકે તેભ નથી, અની ગજપનાથી ત્રણે રોક કંી ઊઠે છે. 

બૂત નસાચ નનકટ નહં અવૈ,ભહાફીય જફ નાભ સુનાવૈ. ૨૪ 

જ્માં ભશાલીય શનુભાનજીનંુ નાભવભયણ થતું શોમ ત્માં કદીમ બૂત વળાચ અરદ નજીક અલી ળકતાં 
નથી. 

નાસૈ યોગ હય ૈસફ ીયા,જત નનયતંય હનુભંત ફીયા. ૨૫ 
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લીય શનુભાનજી ! અનો વનયંતય જ કયલાથી ફધા યોગ દૂય થામ છે ને ફધાં દુઃખ – કષ્ટો નાળ 
ાભે છે. 

સંકટ તે હનુભાભન છુડાવૈ,ભન કભગ વચન ધમાન જો રાવૈ. ૨૬ 

શે શનુભાનજી ! ભનથી, લચનથી ને કભપથી જનંુે ધમાન અનાભાં યશે છે, તેને ફધાં વંકટોભાંથી અ 
છોડાલો છો. 

સફ ય યાભ તસ્વી યાજા,નતન કે કાજ સકર તુભ સાજા. ૨૭ 

તસ્લી એલા યાજલી શ્રી યાભ વૌથી શે્રષ્ઠ છે, તેભનાં ફધાં કામપ તભે વશજભાં કયી દીધાં. 

ઔય ભનોયથ જો કોઈ રાવૈ,સોઈ નભત જીવન પર ાવૈ. ૨૮ 

જનેા ઉય અની કૃા શોમ તેની કોઈ ણ વબરાા ૂણપ થામ છે. તેનું પ તેને ભે છે. તેને 
વીભ જીલનપ -ભુવતત ભે છે. 

ચાયં જુગ યતા તુમ્હાયા,હૈ યનસધધ જગત ઉનજમાયા. ૨૯ 

ચાયે મુગો ( વત્ , દ્વાય, તે્રતા ને કવર)ભાં અનો પ્રતા પેરામેર છે. અના કીવતપ – પ્રકાળ 
જગતને ઉજ્જ્લ ફનાલે છે. 

સાધુ સંત કે તુભ યખવાય,ેસુય નનકંદન યાભ દુરાય.ે ૩૦ 

શે શનુભાનજી ! અ વાધુ – વંતના યક્ષક છો તથા દુષ્ટોને દંડ દેનાય છો. અ શ્રી યાભના ત્મંત 
રાડીરા વપ્રમ ાત્ર છો. 

ષ્ટ નસનધધ નૌ નનનધ કે દાતા,સ ફય દીન જાનકી ભાતા. ૩૧ 

અને ભાતા જાનકીએ એલંુ લયદાન અેરંુ છે કે અઠ વવવધધ ને નલ વનવધ (વંવિ) અ જનેે 
ઈચ્છો તેને અી ળકો છો. 

યાભ યસામન તુમ્હય ેાસા,સદા યહો યઘુનત કે દાસા. ૩૨ 

અ વનયંતય શ્રી યાભના ળયણભાં યશો છો. જથેી વાધમ યોગના નાળ ભાટેની યાભનાભ રૂી ઔવધ 
અની ાવે છે. 

તુમ્હય ેબજન યાભ કો ાવૈ,જનભ જનભ કે દુઃખ નફસયાવૈ. ૩૩ 

અનું બજન કયલાથી શ્રી યાભની પ્રાવપ્ત થામ છે, જન્દ્ભ – જન્દ્ભાંતયનાં દુઃખ દૂય થામ છે. 

ંતકાર યઘુફય ુય જાઈ,જહાં જન્ભ હરય બક્ત કહાઈ. ૩૪ 
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ંત વભમ શ્રી યઘુનાથજીના ધાભભાં જામ છે ને જો પયી જન્દ્ભ ધાયણ કયળે તો બવતત કયળે ને 
યાભબતત કશેલાળે. 

ઔય દેવતા નચત્ત ન ધયઈ,હનુભંત સેઈ સવગ સુખ કયઈ. ૩૫ 

શે શનુભાનજી ! અની વેલા કયલાથી વલપ પ્રકાયનાં વુખ ભે છે, છી ફીજા કોઈ દેલતાનું હ્રદમભાં 
ધમાન ધયલાની અલશ્મતતા યશેતી નથી. 

સંકટ  કટૈ નભટૈ સફ ીયા,જો સુનભય ેહનુભંત ફરફીયા. ૩૬ 

જ ેકોઈ લીય શનુભાનજીનંુ સ્ભયણ કયે છે તેની ફધી વલવિ નાવ ાભે છે ને ફધંુ દુઃખ ભટી જામ છે.  

જ ૈજ ૈજ ૈહનુભાન ગુસાંઈ,કૃા કયહંુ ગુરૂ દેવ કી નાઈ. ૩૭ 

શે શનુભાનજી ! અનો જમ શો, અ ભાયા ભન તથા ળયીયના સ્લાભી છો. અ ભાયા ઉય કૃાુ 
ગુરૂદેલની જભે કૃા કયો. 

જો સત ફાય ાઠ કય કોઈ,છૂટેરહ ફંદી ભહાસુખ હોઈ. ૩૮ 

જ ેકોઈ અ શનુભાન ચારીવાનો વો લાય ાઠ કયે તો તેનાં ફંધન છૂટી જામ છે ને તેને યભાનંદની 
પ્રાવપ્ત થામ છે. 

જો મહ ઢૈ હનુભાન ચારીસા,હોમ નસનધધ સાખી ગૌયીસા. ૩૯ 

જ ેબતત અ શનુભાન ચારીવાનો ાઠ કયળે તો તેને વનશ્ર્ચમ વપતા ભળે, તેના વાક્ષી વાક્ષાત્ 
બગલાન ળંકય છે. 

તુરસીદાસ સદા હરય ચેયા,કીજ ેનાથ હ્રદમ ભહં ડેયા. ૪૦ 

તુરવીદાવજી કશે છે કેઃ શે શનુભાનજી ! તુરવીદાવ શંભેળાં શ્રી યાભનો દાવ છે, ભાટે અ શંભેળાં 
એભના હ્રદમભાં વનલાવ કયો. 

વનતનમ સંકટ હયન, ભંગર ભૂનતગ રૂ, 

યાભ રક્ષ્ભણ સીતા સરહત , હ્રદમ ફસહુ સુય બુ. 

શે લનુત્ર શનુભાનજી ! અ વંકટ દૂય કયનાયા ને અનંદ ભંગના સ્લરુ છો. અ શ્રી યાભ, 

રક્ષ્ભણ ને વીતાજી વરશત ભાયા હ્રદમભાં વનલાવ કયો.  

 


