Hanuman chalisa in Oriya
Hanuman chalisa Oriya, hanuman chalisa Oriya lyrics, hanuman chalisa Oriya text, hanuman
chalisa written, read hanuman chalisa, hanuman chalisa mantra
ଦୋହା
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରନ ସରୋଜ ରଜ ନିଜମନୁ ମୁକୁରୁ ସୁଧାରି |
ବରନଊ ରଘୁବର ବିମଲ ଜସୁ ଜୋ ଦାୟକୁ ଫଲ ଚାରି ||
ବୁଦ୍ଧିହୀନ ନନୁ ଜାନିକେ ସୁମିରୌ ପନ କୁମାର |
ବଲ ବୁଦ୍ଧି ିଦ୍ୟା ଦେହୁ ମୋହି ହରହୁ କଲେସ ବିକାର ||
ଧ୍ୟାନମ
ଗୋଷ୍ପଦୀକୃତ ାରାଶିଂ ମଶକୀକୃତ ରାକ୍ଷସମ |
ରାମାୟଣ ମହାମାଲା ରତ୍ନଂ ଂଦେ ଅନିଲାତ୍ମଜମ ||
ୟତ୍ର ୟତ୍ର ରଘୁନାଥ କୀର୍ତନଂ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃତମସ୍ତ କାଂଜଲିମ |
ଭାଷ୍ପାରି ପରିପୂର୍ଣ ଲୋଚନଂ ମାରୁତିଂ ନମତ ରାକ୍ଷସାଂତକମ ||
ଚୌପାଈ
ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର |
ଜୟ କପୀଶ ତିହୁ ଲୋକ ଉଜାଗର || 1 ||
ରାମଦୂତ ଅତୁଲିତ ବଲଧାମା |
ଅଂଜନି ପୁତ୍ର ପନସୁତ ନାମା || 2 ||
ମହାୀର ିକ୍ରମ ବଜରଙ୍ଗୀ |
କୁମତି ନିାର ସୁମତି କେ ସଙ୍ଗୀ ||3 ||
କଂଚନ ରଣ ିରାଜ ସୁେଶା |
କାନନ କୁଂଡଲ କୁଂଚିତ କେଶା || 4 ||
ହାଥଜ୍ର ଔ ଧ୍ଜା ିରାଜୈ |
କାଂଥେ ମୂଂଜ ଜନେଊ ସାଜୈ || 5||
ଶଂକର ସୁନ କେସରୀ ନନ୍ଦନ |
ତେଜ ପ୍ରତାପ ମହାଜଗ ନ୍ଦନ || 6 ||
ି ୍ୟାାନ ଗୁଣୀ ଅତି ଚାତୁର |
ଦ
ରାମ କାଜ କରିେ କୋ ଆତୁର || 7 ||
ପ୍ରଭୁ ଚରିତ୍ର ସୁନିେ କୋ ରସିୟା |
ରାମଲଖନ ସୀତା ମନ ବସିୟା || 8||
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ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପଧରି ସିୟହିଂ ଦିଖାା |
ିକଟ ରୂପଧରି ଲଂକ ଜରାା || 9 ||
ଭୀମ ରୂପଧରି ଅସୁର ସଂହାରେ |
ରାମଚଂଦ୍ର କେ କାଜ ସଂାରେ || 10 ||
ଲାୟ ସଂଜୀନ ଲଖନ ଜିୟାୟେ |
ଶ୍ରୀ ରଘୁୀର ହରଷି ଉର ଲାୟେ || 11 ||
ରଘୁପତି କୀନ୍ହୀ ବହୁତ ବଡାଈ |
ତୁମ ମମ ପ୍ରିୟ ଭରତହି ସମ ଭାଈ || 12 ||
ସହସ ଦନ ତୁମ୍ହରୋ ଜାସ ଗାୈ |
ଅସ କହି ଶ୍ରୀପତି କଣ୍ଠ ଲଗାୈ || 13 ||
ସନକାଦିକ ବ୍ରହ୍ମାଦି ମୁନୀଶା |
ନାରଦ ଶାରଦ ସହିତ ଅହୀଶା || 14 ||
ଜମ(ୟମ) କୁବେର ଦିଗପାଲ ଜହାଂ ତେ |
କି କୋିଦ କହି ସକେ କହାଂ ତେ || 15 ||
ତୁମ ଉପକାର ସୁଗ୍ରୀହି କୀନ୍ହା |
ରାମ ମିଲାୟ ରାଜପଦ ଦୀନ୍ହା || 16 ||
ତୁମ୍ହରୋ ମନ୍ତ୍ର ିଭୀଷଣ ମାନା |
ଲଂକେଶ୍ର ଭଏ ସବ ଜଗ ଜାନା || 17 ||
ୟୁଗ ସହସ୍ର ୟୋଜନ ପର ଭାନୂ |
ଲୀଲ୍ୟୋ ତାହି ମଧୁର ଫଲ ଜାନୂ || 18 ||
ପ୍ରଭୁ ମୁଦ୍ରିକା ମେଲି ମୁଖ ମାହୀ |
ଜଲଧି ଲାଂଘି ଗୟେ ଅଚରଜ ନାହୀ || 19 ||
ଦୁର୍ଗମ କାଜ ଜଗତ କେ ଜେତେ |
ସୁଗମ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ହରେ ତେତେ || 20 ||
ରାମ ଦୁଆରେ ତୁମ ରଖାରେ |
ହୋତ ନ ଆଜ୍ଞା ବିନୁ ପୈସାରେ || 21 ||
ସବ ସୁଖ ଲହୈ ତୁମ୍ହାରୀ ଶରଣା |
ତୁମ ରକ୍ଷକ କାହୂ କୋ ଡର ନା || 22 ||
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ଆପନ ତେଜ ତୁମ୍ହାରୋ ଆପୈ |
ତୀନୋଂ ଲୋକ ହାଂକ ତେ କାଂପୈ || 23 ||
ଭୂତ ପିଶାଚ ନିକଟ ନହି ଆୈ |
ମହୀର ଜବ ନାମ ସୁନାୈ || 24 ||
ନାସୈ ରୋଗ ହରୈ ସବ ପୀରା |
ଜପତ ନିରଂତର ହନୁମତ ୀରା || 25 ||
ସଂକଟ ତେଂ(ସେଂ) ହନୁମାନ ଛୁଡାୈ |
ମନ କ୍ରମ ଚନ ଧ୍ୟାନ ଜୋ ଲାୈ || 26 ||
ସବ ପର ରାମ ତପସ୍ୀ ରାଜା |
ତିନକେ କାଜ ସକଲ ତୁମ ସାଜା || 27 ||
ଔର ମନୋରଧ ଜୋ କୋଇ ଲାୈ |
ସୋଈ ଅମିତ ଜୀନ ଫଲ ପାୈ || 28 ||
ଚାରୋ ୟୁଗ ପରିତାପ ତୁମ୍ହାରା |
ହୈ ପରସିଦ୍ଧ ଜଗତ ଉଜିୟାରା || 29 ||
ସାଧୁ ସନ୍ତ କେ ତୁମ ରଖାରେ |
ଅସୁର ନିକନ୍ଦନ ରାମ ଦୁଲାରେ || 30 ||
ଅଷ୍ଠସିଦ୍ଧି ନୌ(ନ) ନିଧି କେ ଦାତା |
ଅସ ର ଦୀନ୍ହ ଜାନକୀ ମାତା || 31 ||
ରାମ ରସାୟନ ତୁମ୍ହାରେ ପାସା |
ସାଦ ରହୋ ରଘୁପତି କେ ଦାସା || 32 ||
ତୁମ୍ହରେ ଭଜନ ରାମକୋ ପାୈ |
ଜନମ ଜନମ କେ ଦୁଖ ବିସରାୈ || 33 ||
ଅଂତ କାଲ ରଘୁର ପୁରଜାଈ |
ଜହାଂ ଜନ୍ମ ହରିଭକ୍ତ କହାଈ || 34 ||
ଔର ଦେତା ଚିତ୍ତ ନ ଧରଈ |
ହନୁମତ ସେଇ ସର୍ ସୁଖ କରଈ || 35 ||
ସଂକଟ କଟୈ ମିଟୈ ସବ ପୀରା |
ଜୋ ସୁମିରୈ ହନୁମତ ବଲ ୀରା || 36 ||
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ଜୈ ଜୈ ଜୈ ହନୁମାନ ଗୋସାଈ |
କୃପା କରୋ ଗୁରୁଦେ କୀ ନାଈ || 37 ||
ଜୋ ଶତ ାର ପାଠ କର କୋଈ |
ଛୂଟହି ବନ୍ଦି ମହା ସୁଖ ହୋଈ || 38 ||
ଜୋ ୟହ ପଡୈ ହନୁମାନ ଚାଲୀସା |
ହୋୟ ସିଦ୍ଧି ସାଖୀ ଗୌରୀଶା || 39 ||
ତୁଲସୀଦାସ ସଦା ହରି ଚେରା |
କୀଜୈ ନାଥ ହୃଦୟ ମହ ଡେରା || 40 ||
ଦୋହା
ପନ ତନୟ ସଙ୍କଟ ହରଣ – ମଙ୍ଗଳ ମୂରତି ରୂପ |
ରାମ ଲଖନ ସୀତା ସହିତ – ହୃଦୟ ବସହୁ ସୁରଭୂପ ||
ସିୟାର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୀ ଜୟ | ପନସୁତ ହନୁମାନକୀ ଜୟ | ବୋଲୋ ଭାଈ ସବ ସନ୍ତନକୀ ଜୟ |
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