
হানমান চািলসা বাংলা

�দাহা

� �� চরণ সেরাজ রজ িনজমন ম�ুর সুধাির |
বরেণৗ রঘুবর িবমলয়শ �জা দায়ক ফলচাির ||

বিু�হীন তনজুািনৈক সুিমেরৗ পবন �মার |
বল বিু� িব�য়া �দ� �মািহ হর� কেলশ িবকার ||

�চৗপাঈ

জয় হনমুান �ান �ণ সাগর |
জয় কপীশ িত� �লাক উজাগর || 1 ||

রামদতূ অতুিলত বলধামা |
অংজিন পু� পবনসুত নামা || 2 ||

মহাবীর িব�ম বজর�ী |
�মিত িনবার সুমিত �ক স�ী ||3 ||

কংচন বরণ িবরাজ সুেবশা |
কানন �ংডল �ংিচত �কশা || 4 ||

হাথব� ঔ �জা িবরাৈজ |
কাংেথ মংূজ জেনব ূসাৈজ || 5||

শংকর সুবন �কসরী ন�ন |
�তজ �তাপ মহাজগ ব�ন || 6 ||

িব�য়াবান �ণী অিত চাতুর |
রাম কাজ কিরেব �কা আতুর || 7 ||

�ভু চির� সুিনেব �কা রিসয়া |
রামলখন সীতা মন বিসয়া || 8||

সূ� �পধির িসয়িহ িদখাবা |
িবকট �পধির লংক জরাবা || 9 ||



ভীম �পধির অসুর সংহাের |
রামচং� �ক কাজ সংবাের || 1০ ||

লায় সংজীবন লখন িজয়ােয় |
� রঘুবীর হরিষ উরলােয় || 11 ||

রঘুপিত কী�হী ব�ত বডায়ী |
তুম মম ি�য় ভরতিহ সম ভায়ী || 12 ||

সহস বদন তু�হেরা য়শগাৈব |
অস কিহ �পিত ক� লগাৈব || 13 ||

সনকািদক ��ািদ মনুীশা |
নারদ শারদ সিহত অহীশা || 14 ||

য়ম �েবর িদগপাল জহাং �ত |
কিব �কািবদ কিহ সেক কহাং �ত || 15 ||

তুম উপকার সু�ীবিহ কী�হা |
রাম িমলায় রাজপদ দী�হা || 16 ||

তু�হেরা ম� িবভীষণ মানা |
লংেক�র ভেয় সব জগ জানা || 17 ||

য়ুগ সহ� �য়াজন পর ভান ূ|
লীে�য়া তািহ মধুর ফল জান ূ|| 18 ||

�ভু মিু�কা �মিল মখু মাহী |
জলিধ লাংিঘ গেয় অচরজ নাহী || 19 ||

দগু�ম কাজ জগত �ক �জেত |
সুগম অন�ুহ তু�হের �তেত || 2০ ||

রাম দআুের তুম রখবাের |
�হাত ন আ�া িবন ু�পসাের || 21 ||

সব সুখ লৈহ তু�হারী শরণা |
তুম র�ক কাহূ �কা ডর না || 22 ||



আপন �তজ তু�হােরা আৈপ |
তীেনাং �লাক হাংক �ত কাংৈপ || 23 ||

ভূত িপশাচ িনকট নিহ আৈব |
মহবীর জব নাম সুনাৈব || 24 ||

নাৈস �রাগ হৈর সব পীরা |
জপত িনরংতর হনমুত বীরা || 25 ||

সংকট �সং হনমুান ছুডাৈব |
মন �ম বচন �য়ান �জা লাৈব || 26 ||

সব পর রাম তপ�ী রাজা |
িতনেক কাজ সকল তুম সাজা || 27 ||

ঔর মেনারধ �জা �কািয় লাৈব |
তাসু অিমত জীবন ফল পাৈব || 28 ||

চােরা য়ুগ পিরতাপ তু�হারা |
�হ পরিস� জগত উিজয়ারা || 29 ||

সাধু স� �ক তুম রখবাের |
অসুর িনক�ন রাম দলুাের || 3০ ||

অ�িসি� নব িনিধ �ক দাতা |
অস বর দী�হ জানকী মাতা || 31 ||

রাম রসায়ন তু�হাের পাসা |
সাদ রেহা রঘুপিত �ক দাসা || 32 ||

তু�হের ভজন রামেকা পাৈব |
জ� জ� �ক দখু িবসরাৈব || 33 ||

অংত কাল রঘুবর পুরজায়ী |
জহাং জ� হিরভ� কহায়ী || 34 ||

ঔর �দবতা িচ� ন ধরয়ী |
হনমুত �সিয় সব� সুখ করয়ী || 35 ||



সংকট কৈট িমৈট সব পীরা |
�জা সুিমৈর হনমুত বল বীরা || 36 ||

�জ �জ �জ হনমুান �গাসায়ী |
কৃপা কেরা ��েদব কী নায়ী || 37 ||

�জা শত বার পাঠ কর �কায়ী |
ছূটিহ বি� মহা সুখ �হায়ী || 38 ||

�জা য়হ পৈড হনমুান চালীসা |
�হায় িসি� সাখী �গৗরীশা || 39 ||

তুলসীদাস সদা হির �চরা |
কীৈজ নাথ �দয় মহ �ডরা || 4০ ||

�দাহা

পবন তনয় স�ট হরণ – ম�ল মরূিত �প |
রাম লখন সীতা সিহত – �দয় বস� সুরভূপ ||

|


