Hanuman Chalisa In Bengali
হানমান চালিসা বাাংিা
দ াহা
শ্রী গুরু চরণ সররাজ রজ লনজমন মুকুর সুধালর
বররণৌ রঘুবর লবমিয়শ দজা ায়ক ফিচালর |
বুদ্ধিহীন তনুজালনকক সুলমররৌ পবন কুমার
বি বুদ্ধি লব য়া দ হু দমালহ হরহু করিশ লবকার |
দচৌপাঈ
জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর
জয় কপীশ লতহু দিাক উজাগর || 1 |
রাম ত
ূ অতু লিত বিধামা
অাংজলন পুত্র পবনসুত নামা || 2 |
মহাবীর লবক্রম বজরঙ্গী
কুমলত লনবার সুমলত দক সঙ্গী ||3 |
কাংচন বরণ লবরাজ সুরবশা
কানন কুাংডি কুাংলচত দকশা || 4 |
হাথবজ্র ঔ ধ্বজা লবরাকজ
কাাংরথ মূাংজ জরনবূ সাকজ || 5|
শাংকর সুবন দকসরী নন্দন
দতজ প্রতাপ মহাজগ বন্দন || 6 |
লব য়াবান গুণী অলত চাতু র
রাম কাজ কলররব দকা আতু র || 7 |
প্রভু চলরত্র সুলনরব দকা রলসয়া
রামিখন সীতা মন বলসয়া || 8|
সূক্ষ্ম রূপধলর লসয়লহ ল খাবা
লবকট রূপধলর িাংক জরাবা || 9 |
ভীম রূপধলর অসুর সাংহারর
রামচাংদ্র দক কাজ সাংবারর || 1০ |
িায় সাংজীবন িখন দ্ধজয়ারয়
শ্রী রঘুবীর হরলি উরিারয় || 11 |
রঘুপলত কীন্হী বহুত বডায়ী
তু ম মম লপ্রয় ভরতলহ সম ভায়ী || 12 |
সহস ব ন তু ম্হররা য়শগাকব
অস কলহ শ্রীপলত কণ্ঠ িগাকব || 13 |
সনকাল ক ব্রহ্মাল মুনীশা
নার শার সলহত অহীশা || 14 |
য়ম কুরবর ল গপাি জহাাং দত
কলব দকালব কলহ সরক কহাাং দত || 15 |
তু ম উপকার সুগ্রীবলহ কীন্হা
রাম লমিায় রাজপ
ীন্হা || 16 |
তু ম্হররা মন্ত্র লবভীিণ মানা
িাংরকশ্বর ভরয় সব জগ জানা || 17 |
য়ুগ সহস্র দয়াজন পর ভানূ

িীরিয়া তালহ মধুর ফি জানূ || 18 |
প্রভু মুলদ্রকা দমলি মুখ মাহী
জিলধ িাাংলঘ গরয় অচরজ নাহী || 19 |
ুগমগ কাজ জগত দক দজরত
সুগম অনুগ্রহ তু ম্হরর দতরত || 2০ |
রাম ুআরর তু ম রখবারর
দহাত ন আজ্ঞা লবনু পপসারর || 21 |
সব সুখ িকহ তু ম্হারী শরণা
তু ম রক্ষক কাহূ দকা ডর না || 22 |
আপন দতজ তু ম্হাররা আকপ
তীরনাাং দিাক হাাংক দত কাাংকপ || 23 |
ভূ ত লপশাচ লনকট নলহ আকব
মহবীর জব নাম সুনাকব || 24 |
নাকস দরাগ হকর সব পীরা
জপত লনরাংতর হনুমত বীরা || 25 |
সাংকট দসাং হনুমান ছুডাকব
মন ক্রম বচন ধয়ান দজা িাকব || 26 |
সব পর রাম তপস্বী রাজা
লতনরক কাজ সকি তু ম সাজা || 27 |
ঔর মরনারধ দজা দকালয় িাকব
তাসু অলমত জীবন ফি পাকব || 28 |
চাররা য়ুগ পলরতাপ তু ম্হারা
পহ পরলসি জগত উদ্ধজয়ারা || 29 |
সাধু সন্ত দক তু ম রখবারর
অসুর লনকন্দন রাম ুিারর || 3০ |
অষ্ঠলসদ্ধি নব লনলধ দক াতা
অস বর ীন্হ জানকী মাতা || 31 |
রাম রসায়ন তু ম্হারর পাসা
সা ররহা রঘুপলত দক াসা || 32 |
তু ম্হরর ভজন রামরকা পাকব
জন্ম জন্ম দক খ
ু লবসরাকব || 33 |
অাংত কাি রঘুবর পুরজায়ী
জহাাং জন্ম হলরভক্ত কহায়ী || 34 |
ঔর দ বতা লচত্ত ন ধরয়ী
হনুমত দসলয় সব গ সুখ করয়ী || 35 |
সাংকট ককট লমকট সব পীরা
দজা সুলমকর হনুমত বি বীরা || 36 |
পজ পজ পজ হনুমান দগাসায়ী
কৃপা কররা গুরুর ব কী নায়ী || 37 |
দজা শত বার পাঠ কর দকায়ী
ছূটলহ বদ্ধন্দ মহা সুখ দহায়ী || 38 |
দজা য়হ পকড হনুমান চািীসা
দহায় লসদ্ধি সাখী দগৌরীশা || 39 |
তু িসী াস স া হলর দচরা
কীকজ নাথ হৃ য় মহ দডরা || 4০ |
দ াহা
পবন তনয় সঙ্কট হরণ – মঙ্গি মূরলত রূপ
রাম িখন সীতা সলহত – হৃ য় বসহু সুরভূ প |

লসয়াবর রামচন্দ্রকী জয় | পবনসুত হনুমানকী জয় | দবারিা ভায়ী সব সন্তনকী জয়
লহন্দু পুরাণ অনুসারর দবগালিরত হনুমান চালিশা রলচত হয় লনয়লমতভারব হনুমানরক খুলশ করার এবাং
তাাঁর আশীবা গ দপরত সবরচরয় শদ্ধক্তশািী উপায়।

