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, �দাহা ||

��� চরণ সেরাজ রাজ িনজ মন মুকুর সুধারী৷
চার�ট ফল দানকারী রঘুবেরর �� �ণ বণ �না কির।

মগজহীন তন ুজািনকাই সুিমরাউন পবন কুমার।
শ��, ��া, �ান, শরীেরর সকল �রােগর �িত আকৃ� হয়।

, চত��দ ||

মহা�ভ� হনুমান।
জয় কিপস িত�ঁ �লাক উজাগর৷

রামদতূ অত� িলত বল ধাম।
অ�িন-পু� পবনসুত নামা।

মহাবীর িব�ম বজর�ী।
িযিন ম� িচ�া দরূ কেরন এবং মহান ব���র সাহচয � দান কেরন।

কা�ন বরন িবরাজ সুেবসা।
কানন কু��ত কু��ত �কসা।

হ�া� বুজার এবং পতাকা।
কাে� মু� জািনউ সাজাই।

বাছাই করা সুভান �কশিরন�ন।
�তাপ �তজ মহা জগন।

�ণী খুব চালাক িশেখিছ.
রােমর কাজ করেত আ�হী।

আপিন ঈ�েরর মিহমা �নেত আন��ত.
রাম লখন সীতার মন ি�র।

কািলর সূ� �প �কাশ পায়।
বােজ ফম � িনেয় ল� জারাওয়া।

ভীম �প ধারণ কের অসুরেদর িবনাশ করেলন।
রামচে�র কােজর উ�িত হল।

মই সজীৱন লখন জীেয়।



� রঘুবীর হরিষ উর আিনয়া।

রঘুপিত অেনক বড়।
ত� িম আমার ি�য় ভরতিহ সমান ভাই।

�তামার শরীর গ�র মত।
�কাথাও �পিতর ক��র �শানা যাে�।

সনক ও ��া এবং অন�ান� ঋিষগণ।
নারদ সারদ সহ অিহসা।

জাম কুেবর িদগপাল জাহান �ত।
কিহ �কািবদ কইেত কই।

িকন্হ সু�ীবিহঁ ত� িম অনু�হ।
রাম রাজকীয় পদ �পেয়েছন।

িবভীষণ �তামার ম� �হণ করেলন।
লে��র থাকেল সবাই জানেত পারেব।

জগ সহ� �জাজন পার ভানু৷
িলিলও তিহ মধুর ফল জানা৷

�ভ� মু�া �মিল মুখ মািহ৷
আ�েয �র িকছ�  �নই �য িতিন জলেরখা অিত�ম কেরেছন।

দগূ �া কাজ জগৎ কের।
�তামার খালার িবেশষ কৃপা।

ভগবান রাম আমােদর র�া কেরন।
গরম িনিব�ু পায়সাের।

সবই সুখী, ত� িম সরনা।
আমােক অিভভাবক বলেত ভয় �পও না।

ত� িম িনেজই �রাজা সামলাও।
িচৎকাের �কঁেপ ওেঠ িতন পিৃথবী।

ভূত আর ভ�া�ায়ার কােছ আেস না।
মহাবীর নাম আবিৃ� করেল।

নাসার �রাগ সব ব�থা।
হনুমত িবরা সতত পাহারা �দয়।

সংকট দশ হনুমান জাগরণ।
মন অড�ার স�য় ধ�ান যা িনেয় আেস।

রাম তপ�ী রাজা সবার উপের।



ত� িম িতনজেনর কাজ িদেয় স��ত।

অর মেনারথ �জা না লওয়াই৷
�সাই অিমত জীবন তার ফল পায়।

চািরিদেক �তাপ।
িবখ�াত িব� উ�ল।

আপিন সাধক এবং ��েদর ত�াবধায়ক।
অসুর িনক�ন রাম দুলাের।

অ� িস�� নয় িনিধর ��া।
আস বার দীন জানকী মাতা।

রাম �তামার পাশা।
সব �দা �থেম রঘুপিতর �সবক।

আপনার �াথ �না �ভ� রােমর কােছ �পৗ�ছায়।
জে�র পর জে�র দুঃখ ভ� েল যাও।

দীঘ �জীবী �হাক রঘুবর পুর।
�যখােন �িত�ট জ� ভ�।

আর িবধাতা তার মন ধের রােখনিন।
ভগবান হনুমান সবাইেক খুিশ কেরন।

সংকত কতাই িমতা সব পীরা।
িযিন হনুমত বলবীর কথা �রণ কেরন।

িশলাব�ৃ�, িশলাব�ৃ�, � হনুমান, ই��েয়র অিধপিত।
দয়া কের ��েদেবর মত ক�ন।

�য ১০০ বার পড়েব!
ব�ী মু�� �পেয় খুব আন� হেয়িছল।

�য এই হনুমান চািলসা পাঠ করেব।
হ�া ঁিস�� সখী �গৗরীসা।

ত�লসীদাস সদা হির �চরা।
িকজই নাথ �দয় মান �ডরা।


