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Rama Chalisa

શ્રીરામચાલીસા

શ્રી રઘુબીર ભક્ત િહતકાર । સિુન લીજૈ પ્રભુ અરજ હમાર ॥
િન શ િદન યાન ધરૈ ે કાેઈ । તા સમ ભક્તઆૈર નિહ હાેઈ॥
યાન ધરે શવ મન માહી ં । બ્રહ્મા ઇ દ્ર પાર નિહ પાહી ં॥
જય જય જય રઘનુાથ કૃપાલા । સદા કરાે સ તન પ્ર તપાલા॥
દૂત તુ હાર વીર હનુમાના । સુ પ્રભાવ તહઁૂ પુર ના॥
તવુ ભજુદ ડ પ્રચ ડ કૃપાલા । રાવણ માિર સરુન પ્ર તપાલા॥
તુમ અનાથ કે નાથ ગાેસાઈં । દ નન કે હાે સદા સહાઈ॥
બ્રહ્માિદક તવ પાર ન પાવ । સદા ઈશ તુ હરાે યશ ગાવ॥
ચાિરઉ વેદ ભરત હ સાખી । તુમ ભક્તન ક લ રાખી॥
ગુણ ગાવત શારદ મન માહી ં । સરુપ ત તાકાે પાર ન પાહી ં॥
નામ તુ હાર લેત ે કાેઈ । તા સમ ધ યઆૈર નિહ હાેઈ॥
રામ નામ હૈ અપર પારા । ચાિરહુ વેદન િહ પુકારા॥
ગણપ ત નામ તુ હારાે લી હા । તનકાે પ્રથમ પજૂ્ય તુમ ક હા॥
શષે રટત િનત નામ તુ હારા । મિહ કાે ભાર શીશ પર ધારા॥
ફૂલ સમાન રહત સાે ભારા । પાવત કાેઉ ન તુ હરાે પારા॥
ભરત નામ તુ હરાે ઉર ધારાે । તાસા કબહઁુ ન રણ મ હારાે॥
નામ શત્રુહન હૃદય પ્રકાશા । સુ મરત હાેત શત્રુ કર નાશા॥
લષન તુ હારે આજ્ઞાકાર । સદા કરત સ તન રખવાર ॥
તાતે રણ તે નિહ કાેઈ । યુદ્ધ જુરે યમહઁૂ િકન હાેઈ॥
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મહા લ મી ધર અવતારા । સબ િવિધ કરત પાપ કાે છારા॥
સીતા રામ પનુીતા ગાયાે । ભવુનેશ્વર પ્રભાવ િદખાયાે॥
ઘટ સા પ્રકટ ભઈ સાે આઈ । કાે દેખત ચ દ્ર લ ઈ॥
સાે તુમરે િનત પાવં પલાેટત । નવાે િન દ્ધ ચરણન મ લાેટત॥
સ દ્ધ અઠારહ મંગલ કાર । સાે તુમ પર વૈ બ લહાર ॥
આૈરહુ ે અનેક પ્રભુતાઈ । સાે સીતાપ ત તુમિહ બનાઈ॥
ઇચ્છા તે કાેિટન સસંારા । રચત ન લાગત પલ ક બારા॥
ે તુ હરે ચરનન ચત લાવૈ । તાકાે મુ ક્ત અવ સ હાે વૈ॥

સનુહુ રામ તુમ તાત હમારે । તુમિહ ભરત કુલ-પજૂ્ય પ્રચારે॥
તુમિહ દેવ કુલ દેવ હમારે । તુમ ગુ દેવ પ્રાણ કે યારે॥
ે કુછ હાે સાે તુમહી ં રા । જય જય જય પ્રભુ રાખાે લા ॥

રામા આત્મા પાષેણ હારે । જય જય જય દશરથ કે યારે॥
જય જય જય પ્રભુ જ્યાે ત વ પા । િનગુણ બ્રહ્મઅખ ડ અનપૂા॥
સત્ય સત્ય જય સત્ય-બ્રત વામી । સત્ય સનાતન અ તયાર્મી॥
સત્ય ભજન તુ હરાે ે ગાવૈ । સાે િનશ્ચય ચારા ફલ પાવૈ॥
સત્ય શપથ ગાૈર પ ત ક હી ં । તુમને ભક્તિહ સબ સ દ્ધ દ હી ં॥
જ્ઞાન હૃદય દાે જ્ઞાન વ પા । નમાે નમાે જય પ ત ભપૂા॥
ધ ય ધ ય તુમ ધ ય પ્રતાપા । નામ તુ હાર હરત સતંાપા॥
સત્ય શદુ્ધ દેવન મખુ ગાયા । બ દુ દુભી શખં બ યા॥
સત્ય સત્ય તુમ સત્ય સનાતન । તુમહી ં હાે હમરે તન મન ધન॥
યાકાે પાઠ કરે ે કાેઈ । જ્ઞાન પ્રકટ તાકે ઉર હાેઈ॥
આવાગમન મટૈ તિહ કેરા । સત્ય વચન માને શવ મેરા॥
આૈર આસ મન મ ે લ્યાવૈ । તુલસી દલ અ ફૂલ ચઢ◌़◌ાવૈ॥
સાગ પત્ર સાે ભાેગ લગાવૈ । સાે નર સકલ સદ્ધતા પાવૈ॥
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અ ત સમય રઘુબર પુર ઈ । જહાઁ જન્મ હિર ભક્ત કહાઈ॥
શ્રી હિર દાસ કહૈ અ ગાવૈ । સાે વૈકુ ઠ ધામ કાે પાવૈ॥
દાેહા
સાત િદવસ ે નેમ કર પાઠ કરે ચત લાય ।
હિરદાસ હિરકૃપા સે અવ સ ભ ક્ત કાે પાય॥
રામ ચાલીસા ે પઢ◌़◌ે રામચરણ ચત લાય ।
ે ઇચ્છા મન મ કરૈ સકલ સદ્ધ હાે ય॥

॥ શ્રી રામ તુ ત॥
શ્રી રામચ દ્ર કૃપાલુ ભજુ મન હરણ ભવ ભય દા ણં ।
નવકંજ-લાેચન કંજ મખુ કર કંજ પદ કં ણં॥
ક દપર્ અગ ણત અ મત છિવ નવનીલ-નીરદ સુ દર ।
પટપીત માનહુ તડ◌़િ◌ત ચ શુ ચ નાૈ મ જનક સતુાવરં॥
ભજુ દ ન બ ધુ િદનેશ દાનવ દૈત્યવંશ-િનક દનં ।
રઘનુ દ આન દ કંદ કાૈશલચ દ દશરથ-્ન દનં॥
સર મુકુટ કુ ડલ તલક ચા ઉદા અંગ િવભષૂણં ।
આ ન-ુભજુ-શર-ચાપ-ધર- સગં્રામ જત-ખરદૂષણં॥
ઇ ત વદ ત તુલસીદાસ શકંર-શષે-મુિન-મન-રંજન ।
મમ હૃદય-કંજ િનવાસ કુ કામાિદ ખલદલ-ગજંન॥
મનુ િહ રાચેઊ મ લિહ સાે બ સહજ સુદંર સાઁવરાે ।
ક ણાિનધાનુ સુ ન સીલુ સનેહુ નત રાવરાે॥
અેિહ ભાઁ ત ગાૈિર અસીસ સિુન સય સિહત િહયઁ હરષી અલી ।
તુલસી ભવાિનિહ પૂ જ પુિન પુિન મુિદત મન મંિદર ચલી॥
દાેહા

િન ગાૈર અનુકૂઅ સય િહય હરષુ ન ઇ કિહ ।
મંજુલ મંગલ મૂલ બામ અંગ ફરકન લગે॥

॥ શ્રી રામાષ્ટકઃ॥
હે રામા પુ ષાેત્તમા નરહરે નારાયણા કેશવા ।
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ગાેિવ દા ગ ડ વ ગુણિનધે દામાેદરા માધવા॥
હે કૃ ણ કમલાપતે યદુપતે સીતાપતે શ્રીપતે ।
વૈકુ ઠાિધપતે ચરાચરપતે લ મીપતે પાિહ મામ્॥
આદાૈ રામતપાવેનાિદ ગમનં હ વા ગં કાંચનમ્ ।
વૈદેહી હરણં જટાયુ મરણં સગુ્રીવ સ ભાષણમ્॥
વાલીિનદર્લનં સમુદ્રતરણં લંકાપુર દાહનમ્ ।
પશ્ચાદ્રાવણ કુ ભકણર્હનનં અેત દ્ધ રામાયણમ્॥

॥આરતી શ્રીરામચ દ્ર ક ॥
જગમગ જગમગ ેત જલી હૈ । રામ આરતી હાને લગી હૈ॥
ભ ક્ત કા દ પક પ્રેમ ક બાતી ।આરતી સતં કર િદન રાતી॥
આન દ ક સિરતા ઉભર હૈ । જગમગ જગમગ ેત જલી હૈ॥
કનક સહાસન સયા સમેતા । બૈઠિહ રામ હાેઈ ચત ચેતા॥
વામ ભાગ મ જનક લલી હૈ । જગમગ જગમગ ેત જલી હૈ॥
આરતી હનુમત કે મન ભાવે । રામ કથા િનત શકંર ગાવે॥
સતંા ક યે ભીડ◌़ લગી હૈ । જગમગ જગમગ ેત જલી હૈ॥

॥ ઇ ત॥
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