
শ্ৰী হনমুান চালীসা 
শ্ৰী গুৰ ুচৰন সৰৰাজ ৰজ, 
ননজ মন ুমকুুল সুধানৰ | 
বৰৰনৌ ৰঘুৱৰ নৱমল জসু, 
জজা দায়কু ফল চানৰ || 
বনুিহীন তন ুজাননৰে, 
সুনমৰৰৌ পৱন কুমাৰ | 
বল বনুি নৱদ্য়া জদহু জমানহ, 
হৰহু েৰলশ নৱোৰ || 
জয় হনমুান গ্য়ান গুণ সাগৰ | 
জয় েপীস নতহু জলাে উজাগৰ || ১ || 
ৰাম দতূ অতুনলত বল ধামা | 
অন্জনন-পুত্ৰ পৱনসুত নামা || ২ || 
মহাৱীৰ নৱক্ৰম বজৰন্গী | 
কুমনত ননৱাৰ সুমনত জে সন্গী || ৩ || 
েন্চন ৱৰন নৱৰাজ সুৰবসা | 
োনন কুন্ডল কুনন্চত জেসা || ৪ || 
হাথ ৱজ্ৰ অৰ ুধ্ৱজা নৱৰাজজ | 
োৰে মনূ্জ জৰনঊ সাৰজ || ৫ || 
শন্েৰ সুৱন জেসৰী নন্দন | 
জতজ প্ৰতাপ মহা জগ বন্দন || ৬ || 
নৱদ্য়াৱান গুণী অনত চাতুৰ | 
ৰাম োজ েনৰৰব জো আতুৰ || ৭ || 
প্ৰভু চনৰত্ৰ সুননৰব জো ৰনসয়া | 
ৰাম লখন সীতা মন বনসয়া || ৮ || 
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সূক্শ্ম ৰপূ ধনৰ নসয়নহ নদখাৱা | 
নৱেট ৰপূ ধনৰ লন্ো জৰাৱা || ৯ || 
ভীম ৰপূ ধনৰ অসুৰ সম্হাৰৰ | 
ৰামচন্দ্ৰ জে োজ সন্ৱাৰৰ || ১০ || 
লায় সজীৱন লখন নজয়াৰয় | 
শ্ৰী ৰঘুবীৰ হৰনশ উৰ লাৰয় || ১১ || 
ৰঘুপনত েীন্হীন বহুত বডাঈ | 
তুম মম নপ্ৰয় ভৰতনহ সম ভাঈ || ১২ || 
সহস বদন তুম্হৰৰা জস গাৰৱন | 
অস েনহ শ্ৰীপনত েন্ঠ লগাজৱন || ১৩ || 
সনোনদে ব্ৰহ্মানদ মনুীসা | 
নাৰদ সাৰদ সনহত অহীসা || ১৪ || 
য়ম কুৰবৰ নদগ্পাল জহান জত | 
েনৱ জোনবদ েনহ সৰে েহান জত || ১৫ || 
তুম উপোৰ সুগ্ৰীৱনহ েীন্হা | 
ৰাম নমলাৰয় ৰাজপদ দীন্হা || ১৬ || 
তুম্হৰৰা মন্ত্ৰ নৱভীশণ মানা | 
লৰন্েশ্ৱৰ ভৰয় সব জগ জানা || ১৭ || 
য়ুগ সহস্ৰ জয়াজন পৰ ভান ু| 
লীৰ্য়া তানহ মধুৰ ফল জান ু|| ১৮ || 
প্ৰভু মনুিো জমনল মখু মাহীন | 
জলনধ লানন্ঘ গৰয় অচৰজ নাহীন || ১৯ || 
দগুগম োজ জগত জে জজৰত | 
সুগম অনগু্ৰহ তুম্হৰৰ জতৰত || ২০ || 
ৰাম দৱুাৰৰ তুম ৰখৱাৰৰ | 
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জহাত ন আগ্য়া নবন ুপপসাৰৰ || ২১ || 
সব সুখ লজহ তুম্হাৰী শৰনা | 
তুম ৰক্শ্শে োহু জো ডৰনা || ২২ || 
আপন জতজ সম্হাৰৰৌ আজপ | 
তীৰনান জলাে হান্েৰত োৰন্প || ২৩ || 
ভূত নপশাচ ননেট ননহন আজৱ | 
মহাৱীৰ জব নাম সুনাজৱ || ২৪ || 
নাজস জৰাগ হজৰ সব পীৰা | 
জগত ননৰন্তৰ হনুমত বীৰা || ২৫ || 
সন্েট জত হনমুান চ্ছডুাজৱ | 
মন ক্ৰম বচন ধ্য়ান জজা লাজৱ || ২৬ || 
সব পৰ ৰাম তপস্ৱী ৰাজা | 
নতনৰে োজ সেল তুম সাজা || ২৭ || 
ঔৰ মৰনাৰথ জজা জোঈ লাজৱ | 
জসাঈ অনমত জীৱন ফল পাজৱ || ২৮ || 
চাৰৰান জগু পৰতাপ তুম্হাৰা | 
পহ পৰনসি জগত উনজয়াৰা || ২৯ || 
সাধ ুসন্ত জে তুম ৰখৱাৰৰ | 
অসুৰ ননেন্দন ৰাম দলুাৰৰ || ৩০ || 
অশ্ট নসনি জনৌ নননধ জে দাতা | 
অসবৰ দীন জানেী মাতা || ৩১ || 
ৰাম ৰসায়ন তুম্হৰৰ পাসা | 
সদা ৰৰহা ৰঘুপনত জে দাসা || ৩২ || 
তুম্হৰৰ ভজন ৰাম জো ভাজৱ | 
জনম জনম জে দখু নবসৰাজৱ || ৩৩ || 
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অন্ত োল ৰঘুবৰ পুৰ জাঈ | 
জহান জন্ম হনৰ ভক্ত েহাঈ || ৩৪ || 
ঔৰ জদৱতা নচত্ত ন ধৰঈ | 
হনমুত জসয়ী সৱগ সুখ েৰঈ || ৩৫ || 
সন্েট েজট নমজট সব পীৰা | 
জজা সুনমজৰ হনমুত বলবীৰা || ৩৬ || 
পজ পজ পজ হনমুান জগাসাঈন | 
কু্ৰপা েৰহু গুৰৰুদৱ েী নাঈন || ৩৭ || 
জজা শত বাৰ পাঠ েৰ জোঈ || 
চ্ছটূনহ বনে মহা সুখ জহাঈ || ৩৮ || 
জজা য়হ পজৈ হনমুান চালীসা | 
জহাঈ নসনি সাখী জগৌৰীসা || ৩৯ || 
তুলসীদাস সদা হনৰ জচৰা | 
েীজজ নাথ হু্ৰদয় মহ জডৰা || ৪০ || 
পৱনতনয় সন্েট হৰন, 
মন্গল মৰূনত ৰূপ | 
ৰাম লখন সীতা সনহত, 
হু্ৰদয় বসহু সুৰ ভূপ || www.yo
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