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দ োহো 

শ্রী গুরু চরণ সররোজ রজ নিজমি মুকুর সুধোনর | 

বররণৌ রঘবুর নবমলয়শ জজো দোয়ক ফলচোনর || 

বুদ্ধিহীি তিুজোনিকক সুনমররৌ পবি কুমোর | 

বল বুদ্ধি নবদয়ো জদহু জমোনহ হরহু করলশ নবকোর || 

ধ্য়োনম 

জ োষ্পদীকৃত বোরোনশিং মশকীকৃত রোক্ষসম | 

রোমোয়ণ মহোমোলো রত্নিং বিংরদ অনিলোত্মজম || 

য়ত্র য়ত্র রঘুিোথ কীততিিং তত্র তত্র কৃতমস্তকোিংজনলম | 

ভোষ্পবোনর পনরপূণ ত জলোচিিং মোরুনতিং িমত রোক্ষসোিংতকম || 

দ ৌপোঈ 

জয় হিুমোি জ্ঞোি গুণ সো র | 

জয় কপীশ নতহু জলোক উজো র || 1 || 

রোমদতূ অতুনলত বলধোমো | 

অিংজনি পুত্র পবিসুত িোমো || 2 || 

মহোবীর নবক্রম বজরঙ্গী | 

কুমনত নিবোর সুমনত জক সঙ্গী ||3 || 

কিংচি বরণ নবরোজ সুরবশো | 

কোিি কুিংডল কুিংনচত জকশো || 4 || 

হোথবজ্র ঔ ধ্বজো নবরোকজ | 

কোিংরথ মূিংজ জরিবূ সোকজ || 5|| 

শিংকর সুবি জকসরী িন্দি | 

জতজ প্রতোপ মহোজ  বন্দি || 6 || 

নবদয়োবোি গুণী অনত চোতুর | 

রোম কোজ কনররব জকো আতুর || 7 || 

প্রভু চনরত্র সুনিরব জকো রনসয়ো | 

রোমলখি সীতো মি বনসয়ো || 8|| 

সূক্ষ্ম রূপধনর নসয়নহ নদখোবো | 

নবকট রূপধনর লিংক জরোবো || 9 || 

ভীম রূপধনর অসুর সিংহোরর | 

রোমচিংদ্র জক কোজ সিংবোরর || 1০ || 

লোয় সিংজীবি লখি দ্ধজয়োরয় | 

শ্রী রঘুবীর হরনি উরলোরয় || 11 || 

রঘুপনত কীি্হী বহুত বডোয়ী | 

তুম মম নপ্রয় ভরতনহ সম ভোয়ী || 12 || 

সহস বদি তুম্হররো য়শ োকব | 

অস কনহ শ্রীপনত কণ্ঠ ল োকব || 13 || 
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সিকোনদক ব্রহ্মোনদ মুিীশো | 

িোরদ শোরদ সনহত অহীশো || 14 || 

য়ম কুরবর নদ পোল জহোিং জত | 

কনব জকোনবদ কনহ সরক কহোিং জত || 15 || 

তুম উপকোর সুগ্রীবনহ কীি্হো | 

রোম নমলোয় রোজপদ দীি্হো || 16 || 

তুম্হররো মন্ত্র নবভীিণ মোিো | 

লিংরকশ্বর ভরয় সব জ  জোিো || 17 || 

য়ু  সহস্র জয়োজি পর ভোি ূ| 

লীরলয়ো তোনহ মধুর ফল জোি ূ|| 18 || 

প্রভু মুনদ্রকো জমনল মুখ মোহী | 

জলনধ লোিংনঘ  রয় অচরজ িোহী || 19 || 

দু তম কোজ জ ত জক জজরত | 

সু ম অিুগ্রহ তুম্হরর জতরত || 2০ || 

রোম দুআরর তুম রখবোরর | 

জহোত ি আজ্ঞো নবিু পপসোরর || 21 || 

সব সুখ লকহ তুম্হোরী শরণো | 

তুম রক্ষক কোহ ূজকো ডর িো || 22 || 

আপি জতজ তুম্হোররো আকপ | 

তীরিোিং জলোক হোিংক জত কোিংকপ || 23 || 

ভূত নপশোচ নিকট িনহ আকব | 

মহবীর জব িোম সুিোকব || 24 || 

িোকস জরো  হকর সব পীরো | 

জপত নিরিংতর হিুমত বীরো || 25 || 

সিংকট জসিং হিুমোি ছুডোকব | 

মি ক্রম বচি ধয়োি জজো লোকব || 26 || 

সব পর রোম তপস্বী রোজো | 

নতিরক কোজ সকল তুম সোজো || 27 || 

ঔর মরিোরধ জজো জকোনয় লোকব | 

তোস ুঅনমত জীবি ফল পোকব || 28 || 

চোররো য়ু  পনরতোপ তুম্হোরো | 

পহ পরনসি জ ত উদ্ধজয়োরো || 29 || 

সোধু সন্ত জক তুম রখবোরর | 

অসুর নিকন্দি রোম দুলোরর || 3০ || 

https://sakalam.org/
https://sakalam.org


Hanuman Chalisa Lyrics in Bengali 

https://sakalam.org 

অষ্ঠনসদ্ধি িব নিনধ জক দোতো | 

অস বর দীি্হ জোিকী মোতো || 31 || 

রোম রসোয়ি তুম্হোরর পোসো | 

সোদ ররহো রঘুপনত জক দোসো || 32 || 

তুম্হরর ভজি রোমরকো পোকব | 

জন্ম জন্ম জক দুখ নবসরোকব || 33 || 

অিংত কোল রঘুবর পুরজোয়ী | 

জহোিং জন্ম হনরভক্ত কহোয়ী || 34 || 

ঔর জদবতো নচত্ত ি ধরয়ী | 

হিুমত জসনয় সব ত সুখ করয়ী || 35 || 

সিংকট ককট নমকট সব পীরো | 

জজো সুনমকর হিুমত বল বীরো || 36 || 

পজ পজ পজ হিুমোি জ োসোয়ী | 

কৃপো কররো গুরুরদব কী িোয়ী || 37 || 

জজো শত বোর পোঠ কর জকোয়ী | 

ছূটনহ বদ্ধন্দ মহো সুখ জহোয়ী || 38 || 

জজো য়হ পকড হিুমোি চোলীসো | 

জহোয় নসদ্ধি সোখী জ ৌরীশো || 39 || 

তুলসীদোস সদো হনর জচরো | 

কীকজ িোথ হৃদয় মহ জডরো || 4০ || 

দ োহো 

পবি তিয় সঙ্কট হরণ – মঙ্গল মূরনত রূপ | 

রোম লখি সীতো সনহত – হৃদয় বসহু সুরভূপ || 

নসয়োবর রোমচন্দ্রকী জয় | পবিসুত হিুমোিকী জয় | জবোরলো ভোয়ী সব সন্তিকী জয় | 
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