Hanuman Chalisha in Oriya
।। ଦୋହା ।।
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରରୋଜ ରଜ ନିଜମନ ମୁକୁର ସୁଧୋରି |
ଵରରଣୌ ରଘୁଵର ଵିମଲୟଶ ରଜୋ ଦୋୟକ ଫଲଚୋରି ||
।। ଚୌପାଈ ।।
ଜୟ ହନୁ ମୋନ ଜ୍ଞୋନ ଗୁଣ ସୋଗର |
ଜୟ କପୀଶ ତିହୁ ରଲୋକ ଉଜୋଗର || 1 ||
ରୋମଦୂ ତ ଅତୁ ଲି ତ ବଲଧୋମୋ |
ଅଂଜନି ପୁତ୍ର ପଵନସୁତ ନୋମୋ || 2 ||
ମହୋଵୀର ଵିକ୍ରମ ବଜରଙ୍ଗୀ |
କୁମତି ନିଵୋର ସୁମତି ରକ ସଙ୍ଗୀ || 3 ||
କଂଚନ ଵରଣ ଵିରୋଜ ସୁରଵଶୋ |
କୋନନ କୁଂଡଲ କୁଂଚିତ ରକଶୋ || 4 ||
ହୋଥଵଜ୍ର ଔ ଧ୍ଵଜୋ ଵିରୋରଜୈ |
କୋଂରଥ ମୂଂଜ ଜରନଵୂ ସୋରଜୈ || 5 ||
ଶଂକର ସୁଵନ ରକସରୀ ନନ୍ଦନ |
ରତଜ ପ୍ରତୋପ ମହୋଜଗ ଵନ୍ଦନ || 6 ||
ଵିଦୟୋଵୋନ ଗୁଣୀ ଅତି ଚୋତୁ ର |
ରୋମ କୋଜ କରି ରଵ ରକୋ ଆତୁ ର || 7 ||
ପ୍ରଭୁ ଚରି ତ୍ର ସୁନିରଵ ରକୋ ରସି ୟୋ |
ରୋମଲଖନ ସୀତୋ ମନ ବସି ୟୋ || 8 ||
ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପଧରି ସି ୟହି ଦିଖୋଵୋ |
ଵିକଟ ରୂପଧରି ଲଂକ ଜରୋଵୋ || 9 ||
ଭୀମ ରୂପଧରି ଅସୁର ସଂହୋରର |
ରୋମଚଂଦ୍ର ରକ କୋଜ ସଂଵୋରର || 10 ||
ଲୋୟ ସଂଜୀଵନ ଲଖନ ଜିୟୋରୟ |
ଶ୍ରୀ ରଘୁଵୀର ହରଷି ଉରଲୋରୟ || 11 ||
ରଘୁପତି କୀନ୍ହୀ ବହୁ ତ ବଡୋୟୀ |
ତୁ ମ ମମ ପ୍ରି ୟ ଭରତହି ସମ ଭୋୟୀ || 12 ||

ସହସ ଵଦନ ତୁ ମ୍ହରରୋ ୟଶଗୋରଵୈ |
ଅସ କହି ଶ୍ରୀପତି କଣ୍ଠ ଲଗୋରଵୈ || 13 ||
ସନକୋଦିକ ବ୍ରହ୍ମୋଦି ମୁନୀଶୋ |
ନୋରଦ ଶୋରଦ ସହିତ ଅହୀଶୋ || 14 ||
ୟମ କୁରବର ଦିଗପୋଲ ଜହୋଂ ରତ |
କଵି ରକୋଵିଦ କହି ସରକ କହୋଂ ରତ || 15 ||
ତୁ ମ ଉପକୋର ସୁଗ୍ରୀଵହି କୀନ୍ୋହ |
ରୋମ ମି ଲୋୟ ରୋଜପଦ ଦୀନ୍ହୋ || 16 ||
ତୁ ମ୍ହରରୋ ମନ୍ତ୍ର ଵିଭୀଷଣ ମୋନୋ |
ଲଂରକଶ୍ୱର ଭରୟ ସବ ଜଗ ଜୋନୋ || 17 ||
ୟୁଗ ସହସ୍ର ରୟୋଜନ ପର ଭୋନୂ |
ଲୀରଲୟୋ ତୋହି ମଧୁର ଫଲ ଜୋନୂ || 18 ||
ପ୍ରଭୁ ମୁଦ୍ରିକୋ ରମଲି ମୁଖ ମୋହୀ |
ଜଲଧ ି ଲୋଂଘି ଗରୟ ଅଚରଜ ନୋହୀ || 19 ||
ଦୁ ଗମ
ଗ କୋଜ ଜଗତ ରକ ରଜରତ |
ସୁଗମ ଅନୁ ଗ୍ରହ ତୁ ମ୍ହରର ରତରତ || 20 ||
ରୋମ ଦୁ ଆରର ତୁ ମ ରଖଵୋରର |
ରହୋତ ନ ଆଜ୍ଞୋ ବିନୁ ରପୈସୋରର || 21 ||
ସବ ସୁଖ ଲରହୈ ତୁ ମ୍ହୋରୀ ଶରଣୋ |
ତୁ ମ ରକ୍ଷକ କୋହୂ ରକୋ ଡର ନୋ || 22 ||
ଆପନ ରତଜ ତୁ ମ୍ହୋରରୋ ଆରପୈ |
ତୀରନୋଂ ରଲୋକ ହୋଂକ ରତ କୋଂରପୈ || 23 ||
ଭୂତ ପି ଶୋଚ ନିକଟ ନହି ଆରଵୈ |
ମହଵୀର ଜବ ନୋମ ସୁନୋରଵୈ || 24 ||
ନୋରସୈ ରରୋଗ ହରରୈ ସବ ପୀରୋ |
ଜପତ ନିରଂତର ହନୁ ମତ ଵୀରୋ || 25 ||
ସଂକଟ ରସଂ ହନୁ ମୋନ ଛୁଡୋରଵୈ |
ମନ କ୍ରମ ଵଚନ ଧ୍ୟୋନ ରଜୋ ଲୋରଵୈ || 26 ||
ସବ ପର ରୋମ ତପସ୍ଵୀ ରୋଜୋ |
ତିନରକ କୋଜ ସକଲ ତୁ ମ ସୋଜୋ || 27 ||
ଔର ମରନୋରଧ ରଜୋ ରକୋୟି ଲୋରଵୈ |
ତୋସୁ ଅମି ତ ଜୀଵନ ଫଲ ପୋରଵୈ || 28 ||

ଚୋରରୋ ୟୁଗ ପରି ତୋପ ତୁ ମ୍ହୋରୋ |
ରହୈ ପରସି ଦ୍ଧ ଜଗତ ଉଜିୟୋରୋ || 29 ||
ସୋଧୁ ସନ୍ତ ରକ ତୁ ମ ରଖୱୋରର |
ଅସୁର ନିକନ୍ଦନ ରୋମ ଦୁ ଲୋରର || 30 ||
ଅଷ୍ଠସିଦ୍ଧି ନଵ ନିଧ ି ରକ ଦୋତୋ |
ଅସ ଵର ଦୀନ୍ହ ଜୋନକୀ ମୋତୋ || 31 ||
ରୋମ ରସୋୟନ ତୁ ମ୍ହୋରର ପୋସୋ |
ସୋଦ ରରହୋ ରଘୁପତି ରକ ଦୋସୋ || 32 ||
ତୁ ମ୍ହରର ଭଜନ ରୋମରକୋ ପୋରଵୈ |
ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ରକ ଦୁ ଖ ବିସରୋରଵୈ || 33 ||
ଅଂତ କୋଲ ରଘୁଵର ପୁରଜୋୟୀ |
ଜହୋଂ ଜନ୍ମ ହରି ଭକ୍ତ କହୋୟୀ || 34 ||
ଔର ରଦଵତୋ ଚିତ୍ତ ନ ଧରୟୀ |
ହନୁ ମତ ରସୟି ସଵଗ ସୁଖ କରୟୀ || 35 ||
ସଂକଟ କରଟୈ ମି ରଟୈ ସବ ପୀରୋ |
ରଜୋ ସୁମିରରୈ ହନୁ ମତ ବଲ ଵୀରୋ || 36 ||
ରଜୈ ରଜୈ ରଜୈ ହନୁ ମୋନ ରଗୋସୋୟୀ |
କୃପୋ କରରୋ ଗୁରୁରଦଵ କୀ ନୋୟୀ || 37 ||
ରଜୋ ଶତ ଵୋର ପୋଠ କର ରକୋୟୀ |
ଛୂଟହି ବନ୍ଦି ମହୋ ସୁଖ ରହୋୟୀ || 38 ||
ରଜୋ ୟହ ପରଡୈ ହନୁ ମୋନ ଚୋଲୀସୋ |
ରହୋୟ ସି ଦ୍ଧି ସୋଖୀ ରଗୌରୀଶୋ || 39 ||
ତୁ ଲସୀଦୋସ ସଦୋ ହରି ରଚରୋ |
କୀରଜୈ ନୋଥ ହୃ ଦୟ ମହ ରଡରୋ || 40 ||
।। ଦୋହା ।।
ବୁ ଦ୍ଧିହୀନ ତନୁ ଜୋନିରକୈ ସୁମିରରୌ ପଵନ କୁମୋର |
ବଲ ବୁ ଦ୍ଧି ଵିଦୟୋ ରଦହୁ ରମୋହି ହରହୁ କରଲଶ ଵିକୋର ||
ସି ୟୋଵର ରୋମଚନ୍ଦ୍ରକୀ ଜୟ |
ପଵନସୁତ ହନୁ ମୋନକୀ ଜୟ |
ରବୋରଲୋ ଭୋୟୀ ସବ ସନ୍ତନକୀ ଜୟ |

