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শ্রী গুরু চরণ সররোজ রোজ, তোাঁর মন মুকুরু সুদোরর। বরনুন রঘুযোর রবমল জোসু, রিরন 
দোইকু ফল। 

অর্ থ- শ্রী গুরু মহোরোরজর পদ্মফুরলর ধূরলকণো থর্রক আমোর মরনর আযনো শুদ্ধ করর 
আরম শ্রী রঘুবীররর রনম থম খ্যোরত বণ থনো করররি, রিরন চোরটি ফল ধম থ, অধ থ, কোম ও 

থমোক্ষরক রদরত িোরেন।> 

**** 

থেইনরলস তন ুজোরনরক, সুরমররো পবন-কুমোর। প্রজ্ঞোর বোরহনী, থদহু মরহন, হোরহু কোরলশ 
রবকোর। 

অর্ থ- আরর পবন কুমোর! আরম থতোমোরক রনমন্ত্রণ কররি আপরন ইরতমরধয জোরনন থি 
আমোর শরীর এবং বুদ্ধদ্ধ দুব থল। আমোরক শোরীররক শদ্ধি, প্রজ্ঞো এবং জ্ঞোন রদন এবং 

আমোর দুুঃখ্ এবং ত্রুটিগুরল ধ্বংস করুন। 

জয হনুমোন জ্ঞোন গুনো সোগর, জয কোরপস রতহুন থলোক প্রকোরশত ॥1। 

অর্ থ- শ্রী হনুমোন থতোমোরক ধনযবোদ! আপনোর জ্ঞোন এবং গুণোবলী অপররসীম। ওরহ 
কপীশ্বর! আমরো আপনোরক অরিবোদন! স্বগ থো থলোকো, িুরলোকো এবং পোতলো থলোকো এই 

রতন জগরত আপনোর খ্যোরত ররযরি। 

**** 

রোরমর দতূ অতুরলত বোলধোমো, অঞ্জরনর পুত্র পবন সুত নোমো ॥2। 
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অর্ থ- থহ পবনসুত অঞ্জোনী নন্দন! অনযটি আপনোর মরতো শদ্ধিশোলী নয। 

**** 

মহোবীর রবক্রম বজরঙ্গী, কুমরত রনবোরন সমুরতর সঙ্গী ॥3। 

অর্ থ- থহ মহোবীর বজরঙ্গ বরল আপরন রবরশষ বীররের। আপরন খ্োরোপ বুদ্ধদ্ধ সরররয 
রদন, এবং িোল বুদ্ধদ্ধর সহরিোগী সহোযক 

**** কোঞ্চন বরোন রবরোজ সুরবসো, কোনন কুণ্ডল থসচ থকশো ॥4। 

অর্ থ- আপরন থসোনোরল রঙ, সুন্দর থপোশোক, কোরন কুণ্ডল এবং থকো াঁকডোরনো চুল রদরয 
সজ্জিত। 

**** হোিবোজরো ও ধজুো রবরোরজ, কোরে মুঞ্জ জোরনউ সোজোই ॥5। 

অর্ থ - আপনোর হোরত একটি বুজোর এবং একটি পতোকো ররযরি এবং কোাঁরধ চো াঁরদর 
সুরতোর এক থসৌন্দি থ ররযরি। 

**** শঙ্কর সুিোন থকশরী নন্দন, থতজ প্রতোপ মহো জগ বোন্দন ॥6। 

পৃরর্বী - শঙ্কররর অবতোর! থহ থকশোরর নন্দন, আপনোর বীরে এবং মহোন খ্যোরত 
রবশ্বজরুড উপোসনো করো হয। 

**** 

রবদ্বোণ পুণযবোন চতুর, রোম কোজ করররব থকো আগর ॥7। 

অর্ থ - আপরন একজন প্রোর্রমক সোরহরতযক, গুণ এবং দক্ষ কোরজর দ্বোরো আপরন শ্রী 
রোরমর পরক্ষ কোজ কররত আগ্রহী। 

**** প্রিু চররত্র সুরনরব থকো ররসযো, রোম লক্ষণ সীতো মন বোরসযো ॥8। 

অর্ থ- আপরন শ্রী রোম চরররতর কর্ো শুরন আনদ্ধন্দত হন। শ্রী রোম, সীতো এবং লখ্ন 
আপনোর অন্তরর বোস করর। **** 

সূক্ষ্ম উপরিরত, থদখ্োরনো, রবকোি রূপ, সংরিোগ, জোরোওযো ॥9। 
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অর্ থ - আপরন আপনোর খ্ুব থিোি রূপটি রনরয রগরযরিরলন এবং সীতো দ্ধজরক 
থদরখ্রযরিরলন এবং লঙ্কোরক এক িযোনক রূরপ জোরগরযরিন। 

**** িীম রূপ ধরী অসুর সোনহরর, রোমচরের কোজ সমিরর ॥10। 

অর্ থ- আপরন দদতযরূপ গ্রহণ করর অসুররদর বধ করররিরলন এবং শ্রী রোমচে দ্ধজর 
লক্ষয সফল করররিন। 

**** লোই সজীবন লখ্ন দ্ধজযো, শ্রী রঘুিীর হরষ থ উর লোই ॥11। 

অর্ থ - আপরন সঞ্জীবনী বুিীরক এরন লক্ষ্মণ দ্ধজৎরক জীরবত করর তুরলরিরলন, িোর দ্বোরো 
শ্রী রঘুিীর আপনোরক খ্ুশী করররিল এবং আপনোরক হৃদয রদরয জরডরয থররখ্রি। 

**** রঘুপরত খ্ুব মরহমোরিত, তুরম মো রপ্রয িোরত সোম িোই ॥12। 

অর্ থ- শ্রী রোমচে আপনোর খ্ুব প্রশংসো করররিরলন এবং বরলরিরলন থি আপরন িরতর 
মরতো আমোর রপ্রয িোই। 

**** 

সহস বদন তুমোররো জোস গোযোন থিমন করহ শ্রীপরত কণ্ঠ লোগোন ॥13। 

অর্ থ - শ্রী রোম এক হোজোর মুখ্ রদরয আপনোর খ্যোরত প্রশংসনীয বরল এই বরল 
আপনোরক হৃদরয রনরয থগল। 

**** 

অরহমসো সুনকোরদক েহ্মদী মুরনসো, নোরদ, সরদ ॥14। 

অর্ থ- শ্রী সনক, শ্রী সনোতন, শ্রী সনন্দন, শ্রী সনিকুমোর প্রমুখ্ মুরন েহ্মো ইতযোরদ Godশ্বর 
নরদো, সরস্বতী জী, থশশনোগ জী সকরলই আপনোর গুণোবলী গোইরিন। **** 

জোম কুরবর রদগপোল জোহোন থত, করব থকোরবদ করহন কোহোন করহ থত ॥15। 

অর্ থ- িমরোজ, কুরবর ইতযোরদ সমস্ত রদরকর রক্ষক, করব পদ্ধিত, পদ্ধিত বো থকউ আপনোর 
খ্যোরত পুররোপুরর বণ থনো কররত পোরর নো। 

**** 
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তুম উপকোর সুগ্রীবী রকনহো, রোম রমলোয রোজপদ রদনহো ॥16। 

অর্ থ- আপরন শ্রী রোরমর সোরর্ সুগ্রীবরক রমরিত করর আপরন উপকৃত হরযরিন, িোর 
কোররণ রতরন রোজো হরযরিরলন। 

**** 

তুরম মন্ত্র রবরবষণরক রবরবচনো কররল, লরঙ্কশ্বর িোাঁই সকরল জোরগযো উটিল। ॥17। 

অর্ থ - রবরবশোন দ্ধজ আপনোর প্রচোর অনুসরণ করররিরলন িোরত রতরন লঙ্কোর রোজো হন, 

এটি পুররো রবশ্বই জোরনন। 

**** 

জোগ সহোস্ত্র থজোজরন িোনু, রলরলও তোরহ মধুর ফল জোনু ॥18। 

অর্ থ - সূি থ এত দরূ থর্রক দরূর থি এটি থপৌৌঁিোরত এক হোজোর িুগ লোগরব। আপরন 
রমটি ফল রহসোরব দুই হোজোর থিোজন দরূরে অবরিত সূি থটিরক গ্রোস করররিরলন। 

**** 

প্রিু মুরিকো থমলী মুখ্ী মোরহ, জলরদ পোগল অবোক হয নো ॥19। 

অর্ থ - আপরন শ্রী রোমচে দ্ধজর আংটিটি মরুখ্ থররখ্ সমুি পোর কররলন, এরত অবোক 
হওযোর রকিু থনই। 

**** 

দুগ থম জগরতর বন্দী, হোলকো অনুগ্রহ, থতরর তরি ॥20। 

অর্ থ- রবরশ্বর সমস্ত কটিন দ্ধজরনস তোরো আপনোর অনুগ্ররহ আরোমদোযক হরয ওরি। 

**** 

রোম দুযোরর তুরম রখ্ওযোর, থহোতো নো কমোি রবনু পোইসো থর 

অর্ থ- আপরন শ্রী রোমচে দ্ধজযোর দরজোর রক্ষক, এরত আপনোর অনুমরত বযতীত থকউ 
প্ররবশ করর নো, অর্ থোৎ রোম কৃপো আপনোর সখু্ িোডো রবরল। 
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**** 

সমস্ত সুখ্ থতোমোর, তুরম কোহু রক্ষো কররত িয পোে ॥22। 

অর্ থ- আপনোর আিরয আসো প্ররতযক বযদ্ধি সুখ্ উপরিোগ কররন এবং আপরন িখ্ন 
অরিিোবক হন তখ্ন কোরও িয থনই। 

**** 

আপনো সমর আপন আপন, রতনজন থলোক হযোঙ্ক অর্ থ- আপরন বযতীত, থকউ আপনোর 
গরত র্োমোরত পোররব নো, রতনটি পৃরর্বী আপনোর গজথরন কোাঁপরি। 

**** 

িূত িযোম্পোযোর কোরি আরস নো, মহোবীর জব নোম সুনোবোই ॥24। 

অর্ থ- থিখ্োরন মহোবীর হনুমোন দ্ধজযোর নোম উচ্চোরণ করো হরযরি, থসখ্োরন িূত এবং 
িযোম্পোযোর এমনরক পোশ রদরয থিরত পোরর নো। 

**** 

নসোই থরোগ হোরোই সোব পোইরো, ঝোপি অরবরোম হোনুমোত বীরো ॥25। 

অর্ থ- বীর হনুমোন দ্ধজ একিোনো জপ কররল সমস্ত থরোগ দরূ হয এবং সমস্ত দুদথশো দরূ 
হয। 

**** 

হনুমোন চুদোিোই সংকরি, ধযোরনর দ্বোরো মন রক্ষো পোয 

অর্ থ- ওরহ হনুমোন! রচন্তোিোবনো করো, আমল করোর এবং কর্ো বলোর থক্ষরত্র, িোরো 
আপনোর প্ররত মরনোরনরবশ করররিন তোরো, আপরন সঙ্কি থর্রক মুদ্ধি থপরত। 

**** 

রোম তপসযো রোজো সকরলর উপরর, খ্ড, তুরম স্রূ্ল সোজো ॥27। 
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অর্ থ- তপস্বী রোজো শ্রী রোমচে জী সব থরিষ্ঠ, আপরন তোাঁর সমস্ত কোজ প্রোকৃরতক উপোরয 
করররিন। 

**** 

ও মরনোরর্ থজো থকোoi লোিোই, থসোই অরমত জীবন জীবন ফোিোই ॥28। 

অর্ থ- িরদ আপরন এমন কোউরক কোমনো কররন িোর প্ররত আপনোর থনযোমত র্োরক 
তরব থস এমন ফল লোি করর িোর জীবরনর থকোনও সীমো থনই। 

**** 

চোরর জগ আত্মো থতোমোর, পোররসত জগত উদ্ধজযোরো ॥29। 

অর্ থ- আপনোর খ্যোরত সমস্ত িুরগ িরডরয আরি, সতুযগ, থত্রতো, দ্বোপর এবং করলিুগ, 

আপনোর খ্যোরত রবশ্বজরুড রবশ্ববযোপী আরলোরকত। 

**** 

তুরম সোধু সোধরু তত্ত্বোবধোযক, অসুর রনকন্দন রোম দুলোরর ॥30। 

অর্ থ- িগবোন রোরমর কোরি ওরহ রপ্রয! তুরম িিরলোকরদর রক্ষো কর এবং দুিরদর রবনি 
কর। 

**** 

অি রসদ্ধদ্ধ নয রনরধ দোতো, আসবোর দীন জনোরক মোতো ॥31। 

অর্ থ- আপরন মো শ্রী জনকীর কোি থর্রক এমন বর থপরযরিন, িোর মোধযরম আপরন 
কোউরক আি রসদ্ধদ্ধ এবং নযটি তহরবল রদরত পোররন। হয 

১) অরনমো - িোর মোধযরম সেোনকোরী কোরও কোরি দৃশযমোন হয নো এবং সবরচরয 
কটিন রবষরয প্ররবশ করর। 

২) থগৌরব- এরত থিোগী রনরজরক খ্ুব বড করর থতোরলন। 

৩) থগৌরব - িোর মোধযরম সেোনকোরী রনরজরক িতিো িোরী করর তুলরিন। 
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৪) লোরঘমো - এটি আপনোর চোই িত হোলকো করর থতোরল। 

৫) প্রোরি - িো থর্রক কোজ্জিত পদোর্ থ প্রোি হয। 

). প্রকোকোময - িোর দ্বোরো, িরদ ইেো হয তরব থস পৃরর্বীরত রফি কররত পোরর, আকোরশ 
উডরত পোরর। 

).) itaরশতো - িোর দ্বোরো শদ্ধি সকরলর উপরর রোজে কররত সক্ষম। 

৮) পরোধীনতো- িোর মোধযরম অনযরো বশীিূত হয। 

**** 

রোম রসোয তুমহরর পোশো, সোদ ররহো রঘুপরত থক দোস ॥32। 

অর্ থ- আপরন ক্রমোগত শ্রী রঘুনোর্দ্ধজর আিরয র্োরকন, িোরত আপনোর বোধ থকয ও 
অসেল থরোগ রনমূ থরলর জনয ওষুরধর রোম নোম ররযরি। 

**** 

থতোমোর স্তব রোমরক িোলবোরস, জরের জরের দুুঃখ্, রোव 33। 

অর্ থ- আপনোর পূজো করোর মোধযরম শ্রী রোম দ্ধজৎ লোি হয এবং জরের পরর জরের 
দুরিথোগগুরল দরূ হয। 

**** 

থশষবোর রঘুবোর পুরর থগরলন, জরের নোম হরর িিী ॥34। 

অর্ থ- থশষ অবরধ, রতরন শ্রী রঘুনোর্দ্ধজর বোসোয িোন এবং রতরন িরদ আবোর জেগ্রহণ 
কররন তরব রতরন িদ্ধি কররবন এবং তোাঁরক শ্রী রোম িি বলো হরব। 

**** 

আর থদবতো রচত নো ধরোই, হনুমোত থসরয সব থ সুখ্ করোই ॥35। 

অর্ থ- ওরহ হনুমোন! আপনোর থসবো করর, আপরন সমস্ত প্রকোররর সুখ্ পোন, তরব অনয 
থকোনও থদবতোর প্ররযোজন থনই। 
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**** 

সংকি কিোই রমতোই সব পোইরো, িো সুরমরোই হনুমত বলরবরো ॥36। 

অর্ থ- আরর বীর হনুমোন দ্ধজ! থি বযদ্ধি আপনোর কর্ো শুরন রোরখ্, তোর সমস্ত সংকি 
থকরি িোয এবং সমস্ত দুদথশো মুরি িোয। 

**** 

জয জয জয হনুমোন থগোসোইন অর্ থ- ওরহ স্বোমী হনুমোন দ্ধজ! রশলোবৃটি, রশলোবৃটি, 

রশলোবৃটি! শ্রী গুরু দ্ধজরহর মরতো দযো করর আমোর প্ররত দযো করুন। 

**** 

থি সি বোর পোি কররব, বযোিরক িোড রদরযরি, মহো সুখ্ থহোই ॥38। 

অর্ থ- থি থকউ এই হনুমোন চোরলশো একশ বোর রতলোওযোত কররব থস সমস্ত থশকল 
থর্রক মুদ্ধি পোরব এবং আনন্দ পোরব। 

**** 

রিরন এই হনুমোন চোরলশো পরডন, দহ রসদ্ধদ্ধ সরখ্ থগৌরীসো ॥39। 

অর্ থ- িগবোন শঙ্কর এই হনুমোন চোরলশো রলরখ্রিরলন, তোই রতরন সোক্ষী থি থি থকউ এটি 
পরড রনশ্চযই সোফলয পোরব। 

**** 

তুলসীদোস সদো হরর থচরো, থকজোই নোর্ হৃদয থমহোন থেরো ॥40। 

অর্ থ- আরর নোর্ হনুমোন দ্ধজ! তুলসীদোস সব থদো শ্রী রোরমর িৃতয। এ কোররণই আপরন 
তোাঁর হৃদরয র্োকুন। 

**** 

পবন তনয সংরকত হরণ, মঙ্গলমূরতথ রূপ। সীতো, হৃদয বোশু সুরিুপ সহ রোম লখ্ন। 
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অর্ থ- ওরহ সংকি থমোচন পবন কুমোর! আপরন আনন্দ মঙ্গলগুরলর রচত্র। আরর 
থদবরোজ! আপরন শ্রী রোম, সীতো দ্ধজ এবং লক্ষ্মণ সহ আমোর হৃদরয বোস করুন। 
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