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�ી �ુ� ચરણ સરોજ રજ �નજમન �ુકુર �ુધા�ર, 
વરણૌ ર�ુવર �વમલયશ જો દાયક ફલચા�ર ॥

�ુ��હ�ન ત�ુ��નકૈ �ુ�મરૌ પવન કુમાર,
બલ �ુ�� �વ�ા દેહુ મો�હ હરહુ કલેશ �વકાર ॥

જય હ�ુમાન �ાન �ુણ સાગર,
જય કપીશ �તહુ લોક ઉ�ગર ॥ 1 ॥

 
રામદૂત અ�ુ�લત બલધામા,

અંજ�ન �ુ� પવન�ુત નામા ॥ 2 ॥
 

મહાવીર �વ�મ બજર�ગી,
કુમ�ત �નવાર �ુમ�ત કે સંગી ॥3 ॥

 
ક�ચન વરણ �વરાજ �ુવેશા,

કાનન કુ� ડલ કુ� �ચત કેશા ॥ 4 ॥

દોહા

ચૌપાઈ



હાથવ� અ� �વ� �વરાજૈ,
કા�થે �ૂંજ જને�ૂ સાજૈ ॥ 5॥

 
શંકર �ુવન કેસર� નંદન,

તેજ �તાપ મહાજગ વંદન ॥ 6 ॥
 

�વ�ાવાન �ુણી અ�ત ચા�ુર,
રામ કાજ ક�રવે કો આ�ુર ॥ 7 ॥

 
��ુ ચ�ર� �ુ�નવે કો ર�સયા,

રામલખન સીતા મન બ�સયા ॥ 8॥
 

�ૂ�મ �પધ�ર �સય�હ �દખાવા,
�વકટ �પધ�ર લંક જલાવા ॥ 9 ॥

 
ભીમ �પધ�ર અ�ુર સંહારે,

રામચં� કે કાજ સંવારે ॥ 10 ॥
 

લાય સં�વન લખન �જયાયે,
�ી ર�ુવીર હર�ષ ઉરલાયે ॥ 11 ॥

 
ર�ુપ�ત ક��હ� બહુત બડાયી,

�ુમ મમ ��ય ભરત સમ ભાયી ॥ 12 ॥
 

સહ� વદન �ુ�હરો યશગાવૈ,
અસ ક�હ �ીપ�ત ક� ઠ લગાવૈ ॥ 13 ॥



સનકા�દક ��ા�દ �ુનીશા,
નારદ શારદ સ�હત અહ�શા ॥ 14 ॥

 
યમ કુબેર �દગપાલ જહા� તે,

ક�વ કો�વદ ક�હ સકે કહા� તે ॥ 15 ॥
 

�ુમ ઉપકાર �ુ�ીવ�હ ક��હા,
રામ �મલાય રાજપદ દ��હા ॥ 16 ॥

 
�ુ�હરો મં� �વભીષણ માના,

લંકે�ર ભયે સબ જગ �ના ॥ 17 ॥
 

�ુગ સહ� યોજન પર ભા�ૂ,
લી�યો તા�હ મ�ુર ફલ ��ૂ ॥ 18 ॥

 
��ુ �ુ��કા મે�લ �ુખ માહ�,

જલ�ધ લાં�ઘ ગયે અચરજ નાહ� ॥ 19 ॥
 

દગુ�મ કાજ જગત કે જેતે,
�ુગમ અ�ુ�હ �ુ�હરે તેતે ॥ 20 ॥

 
રામ દઆુરે �ુમ રખવારે,

હોત ન આ�ા �બ�ુ પૈસારે ॥ 21 ॥
 

સબ �ુખ લહૈ �ુ�હાર� શરણા,
�ુમ ર�ક કાહૂ કો ડરના ॥ 22 ॥



આપન તેજ સ�હારો આપૈ,
તીન� લોક હા�ક તે કા�પૈ ॥ 23 ॥

 
�ૂત �પશાચ �નકટ ન�હ આવૈ,

મહવીર જબ નામ �ુનાવૈ ॥ 24 ॥
 

નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા,
જપત �નર�તર હ�ુમત વીરા ॥ 25 ॥

 
સંકટ સે હ�ુમાન છુડાવૈ,

મન �મ વચન �યાન જો લાવૈ ॥ 26 ॥
 

સબ પર રામ તપ�વી રા�,
�તનકે કાજ સકલ �ુમ સા� ॥ 27 ॥

 
ઔર મનોરધ જો કો�ય લાવૈ,

સોઈ અ�મત �વન ફલ પાવૈ ॥ 28 ॥
 

ચારો �ુગ �તાપ �ુ�હારા,
હૈ ��સ� જગત ઉ�જયારા ॥ 29 ॥

 
સા�ુ સંત કે �ુમ રખવારે,

અ�ુર �નક� દન રામ દલુારે ॥ 30 ॥
 

અ��સ�� નવ �ન�ધ કે દાતા,
અસ વર દ��હ �નક� માતા ॥ 31 ॥



રામ રસાયન �ુ�હારે પાસા,
સદા રહો ર�ુપ�ત કે દાસા ॥ 32 ॥

 
�ુ�હરે ભજન રામકો પાવૈ,

જનમ જનમ કે દખુ �બસરાવૈ ॥ 33 ॥
 

અંત કાલ ર�ુપ�ત �ુર �યી,
જહા� જ�મ હ�રભ�ત કહાયી ॥ 34 ॥

 
ઔર દેવતા �ચ� ન ધરયી

હ�ુમત સે�ય સવ� �ુખ કરયી ॥ 35 ॥
 

સંકટ ક(હ)ટ ૈ�મટ ૈસબ પીરા
જો �ુ�મરૈ હ�ુમત બલ વીરા ॥ 36 ॥

 
જૈ જૈ જૈ હ�ુમાન ગોસાયી

કૃપા કરહુ �ુ�દેવ ક� નાયી ॥ 37 ॥
 

જો શત વાર પાઠ કર કોયી
છૂટ�હ બં�દ મહા �ુખ હોયી ॥ 38 ॥

 
જો યહ પઢ� હ�ુમાન ચાલીસા

હોય �સ�� સાખી ગૌર�શા ॥ 39 ॥
 

�ુલસીદાસ સદા હ�ર ચેરા
ક�જૈ નાથ �દય મહ ડરેા ॥ 40 ॥



દોહા
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પવન તનય સંકટ હરણ,
 મંગળ �ૂર�ત �પ ્

રામ લખન સીતા સ�હત
 �દય બસહુ �ુર�ૂપ॥

જય ઘોષ

�સયાવર રામચં� ક� જય 
પવન�ૂત હ�ુમાન ક� જય
ઉમાપ�ત મહાદેવ ક� જય

બોલો ભાઇ સબ સંતન ક� જય.
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