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Hanuman Chalisa in Odia 
େଦାହା 

ଶ"ୀଗୁର'  ଚରନ ସେରାଜ ରଜ ନଜି ମନୁ ମକୁୁର'  ସୁଧାରି । 
ବରନ.ଉ ଁରଘୁବର ବମିଲ ଜସୁ େଜା ଦାୟକୁ ଫଲ ଚାରି || 

ବୁ:ିହୀନ ତନୁଜାନିେକ ୖସୁମିେରୗ ପବନକୁମାର । 
ବଲ ବୁ: ିବଦି@ା େଦA େମାହ ିହରA କେଲସ ବିକାର || 

େଚୗପାଈ 
େଚୗପାଈ 

ଜୟ ହନୁମାନ Cାନ ଗୁନ ସାଗର । ଜୟ କପୀସ ତିA ଁେଲାକ ଉଜାଗର ।। 
ରାମ ଦୂତ ଅତ'ଲFତ ବଲ ଧାମା । ଅଂଜନିପୁତH ପବନସୁତ ନାମା ।। 

ମହାବୀର ବକିIମ ବଜରଂଗୀ । କୁମତି ନବିାର ସୁମତି େକ ସଂଗୀ ।। 
କଂଚନ ବରନ ବିରାଜ ସୁେବସା । କାନନ କଂଡଲ କୁଚିତ େକସା ।। 

ହାଥ ବଜI  ଔ ଧMଜା ବରିାେଜ ୖ। କୀେଧ ମଁ.ୁଜ ଜେନଉ ସାେଜ ୖ।। 
ସଂକର ସୁବନ େକସରୀନଂଦନ । େତଜ ପ"ତାପ ମହା ଜଗ ବଂଦନ ।। 

ବିଦ@ାବାନ ଗୁନୀ ଅତି ଚାତ'ର । ରାମ କାଜ କରିେବ େକା ଆତ'ର ।। 
ପ"ଭ'  ଚରିତH ସୁନିେବ େକା ରସିୟା । ରାମ ଲଷନ ସୀତା ମନ ବସିୟା ।। 

ସୂQମ ରR ପ ଧରି ସିୟହS ଦିଖାବା । ବିକଟ ରR ପ ଧରି ଲଂକ ଜରାବା ।। 
ଭୀମ ରR ପ ଧରି ଅସୁର ସିହାେର । ରାମଚଂଦV  େକ କାଜ ଏଁବାେର ।। 

ଲାୟ ସଜୀବନ ଲଖନ ଜିୟାେୟ । ଶ"ୀରଘୁବୀର ହରଷ ିଉର ଲାେୟ ।। 
ରଘୁପତି କୀନX ୀ ବAତ ବଡ଼ାଈ । ତ'ମ ମମ ପି"ୟ ଭରତହି ସମ ଭାଈ ।। 
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ସହସ ବଦନ ତ'ମXେରା ଜସ ଗାେଦZ । ଅସ କହ ିଶ"ୀପତି କଂଠ ଲଗାେବ ୖ।। 
ସନକାଦକି ବV\ାଦ ିମନୁୀସା । ନାରଦ ସାରଦ ସହିତ ଅହୀସା ।। 

ଜମ କୁେବର ଦିଗପାଲ ଜହଁା େତ । କବ ିେକାବଦି କହି ସେକ କହଁା େତ ।। 
ତ'ମ ଉପକାର ସୁଗ"ୀବହS କୀନହା । ରାମ ମିଲାୟ ରାଜ ପଦ ଦୀନX  ।। 

ତ'ମହେରା ମଂତH ବଭିୀଷନ ମାନା । ଇଂେକସMର ଭଏ ସବ ଜଗ ଜାନା ।। 
ଜୁଗ ସହସ" େଭାଜନ ପର ଭାନୂ । ଲୀେଜ@ା ତାହ ିମଧୁର ଫଲ ଜାନୂ ।। 

ପ"ଭ'  ମଦୁିV କା େମଲF ମୁଖ ମାହଁା । ଜଲଧ̂ ଲୀଘ ିଗେୟ ଅଚରଜ ନାହଁା ।। 
ଦୁଗZମ କାଜ ଜଗତ େକ େଜେତ । ସୁଗମ ଅନୁଗ"ହ ତ'ମXେର େତେତ ।। 

ରାମ ଦୁଆେର ତ'ମ ରଖ̂ବାେର I େହାତ ନ ଆCା ବିନୁ େପୖସାେର ।। 
ସବ ସୁଖ ଲେହ ୖତ'ମହାରୀ ସରନା । ତ'ମ ରଛକ କା` େକା ଡର ନା ।। 

ଆପନ େତଜ ସମହାେରା ଆେପୖ । ତୀନ@ େଲାକ ହଁାକ େତ କୀ େପ ।। 
ଭR ତ ପିସାଚ ନକିଟ ନହS ଆେବ । ମହାବୀର ଜବ ନାମ ସୁନାେବ ।। 

ନାେସୖ େରାଗ ହେରୗ ସବ ପୀରା । ଜପତ ନିରଂତର ହନୁମତ ବୀରା ।। 
ସଂକଟ େତ ହନୁମାନ ଛୁଡ଼ାେବ । ମନ କIମ ବଚନ aାନ େଜା ଲାେବ ।। 

ସବ ପର ରାମ ତପସMୀ ରାଜା । ତିନ େକ କାଜ ସକଲ ତ'ମ ସାଜା ।। 
ଔର ମେନାରଥ େଜା େକାଈ ଲାେବ । େସାଇ ଅମିତ ଜୀବନ ଫଲ ପାେବୖ ।। 

ଚାେରୗ ଜୁଗ ପରତାପ ତ'ମXାରା । େହ ଁପରସି: ଜଗତ ଉଜୟିାରା ।। 
ସାଧୁ ସଂତ େକ ତ'ମ ରଖ̂ବାେର । ଅସୁର ନିକଂଦନ ରାମ ଦୁଲାେର ।। 
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ଅଷb ସି: ିେନୗ ନଧ̂ି େକ ଦାତା । ଅସ ବର ଦୀନ ଜାନକୀ ମାତା ।। 
ରାମ ରସାୟନ ତ'ମXେର ପାସା । ସଦା ରେହା ରଘୁପତି େକ ଦାସା ।। 

ତ'ମXେର ଭଜନ ରାମ େକା ପାେବ । ଜନମ ଜନମ େକ ଦୁଖ ବିସରାେବ ।। 
ଅଂତ କାଲ ରଘୁବର ପୁର ଜାଇ । ଜହଁା ଜନc  ହରିଭକd କହାଈ ।। 

ଔର େଦବତା ଚeି ନ ଧର.ଈ । ହନୁମତ େସଇ ସବZ ସୁଖ କର.ଈ ।। 
ସଂକଟ କଟି ମିଟି ସବ ପୀରା । େଜା ସୁମିେର ହନୁମତ ବଲବୀରା ।। 

େଜୖ େଜୖ େଜୖ ହନୁମାନ େଗାସାଈ । କୃପା କରA ଗୁର'  େଦବ କୀ ନାଈ ।। 
୩୬ େଜା ସତ ବାର ପାଠ କର େକାଈ । କୂଟହି ବଂଦ ିମହା ସୁଖ େହାଈ ।। 

େଜା ୟହ ପଢ଼ି ହନୁମାନ ଚଲୀସା । େହାୟ ସି ସାଖୀ େଗୗରୀସା ।। 
ତ'ଲସୀଦାସ ସଦା ହରି େଚରା । କୀେଜ ୖନାଥ jଦୟ ମହ ଁେଡରା ।। 

େଦାହା 
ପବନତନୟ ସଂକଟ ହରନ ସଂଗଲ ମୂରତି ରR ପ । 
ରାମ ଲଷନ ସୀତା ସହିତ jଦୟ ବସA ସୁର ରR ପ || 

ଆରତୀ 
ସଂଗଲ ମୂରତୀ ମାର' ତ ନଂଦନ ସକଲ ଅମଂଗଲ ମୂଲ ନିକଂଦନ 
ପବନତନୟ ସଂତନ ହିତକାରୀ jଦୟ ବିରାଜତ ଅବଧ ବିହାରୀ 
ମାତ'  ପିତା ଗୁର'  ଗଣପତି ସାରଦ ଶିବ ସେମଠି ଶଂଭR  ଶୁକ ନାରଦ 
ଚରନ କମଲ ବିେଧୗ ସବ କାA େଦA ରାମପଦ େନA ନିବାA 

େଜୖ େଜୖ େଜୖ ହନୁମାନ େଗାସାଈ କୃପା କରA ଗୁର'  େଦବ କୀ ନାଈ 
ବଂଧନ ରାମ ଲଖନ େବୖେଦହୀ ୟହ ତ'ଲସୀ େକ ପରମ ସେନହୀ 

|| ସିୟବର ରାମଦVଜୀ କୀ ଜୟା || 

 


