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Anjaneya Dandakam in Oriya 

                                         Hanuman Dhandakam Oriya Text 

Anjaneya Dandakam Oriya Text, Anjaneya Dandakam Oriya Lyrics, Anjaneya Dandakam 

Oriya Stotra  

ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେୟଂ ପ୍ରସନ୍ନାଂଜନେୟଂ 
ପ୍ରଭାଦି ୍ୟକାୟଂ ପ୍ରକୀର୍ତି ପ୍ରଦାୟଂ 
ଭଜେ  ାୟୁପୁତ୍ରଂ ଭଜେ  ାଲଗାତ୍ରଂ ଭଜେହଂ ପ ିତ୍ରଂ 
ଭଜେ ସୂର୍ୟମିତ୍ରଂ ଭଜେ ରୁଦ୍ରରୂପଂ 
ଭଜେ ବ୍ରହ୍ମତେଜଂ ବଟଂଚୁନ ପ୍ରଭାତଂବୁ 

ସାୟଂତ୍ରମୁନ ନୀନାମସଂକୀର୍ତନଲ ଜେସ ି

ନୀ ରୂପୁ  ର୍ଣିଂଚି ନୀମୀଦ ନେ ଦଂଡକଂ ବୋକ୍କଟିନ ଜେୟ 

ନୀ ମୂର୍ତିଗା ିଂଚି ନୀସୁଂଦରଂ ବେଂଚି ନୀ ଦାସଦାସୁଂଡ ୈ 

ରାମଭକ୍ତୁଂଡନୈ ନିନ୍ନୁ ନେଗୋଲ୍ଚେଦନ 

ନୀ କଟାକ୍ଷଂବୁନନ ଜୂଚିତେ  େଡୁକଲ ଚେସିତେ 

ନା ମୋରାଲିଂଚିତେ ନନ୍ନୁ ରକ୍ଷିଂଚିତେ 

ଅଂଜନାଦେ ି ଗର୍ଭାନ୍ ୟା ଦେ  
ନିନ୍ନେଂଚ ନେନେଂତ ାଡନ 

ଦୟାଶାଲି ୈ ଜୂଚିୟୁନ ଦାତ ୈ ବ୍ରୋଚିୟୁନ 

ଦଗ୍ଗରନ ନିଲ୍ଚିୟୁନ ଦୋଲ୍ଲି ସୁଗ୍ରୀ ୁକୁନ-ମଂତ୍ରି ୈ 

ସ୍ ାମି କାର୍ୟାର୍ଥମୈ ୟେଗି 

ଶ୍ରୀରାମ ସୌମିତ୍ରୁଲଂ ଜୂଚି  ାରିନ୍ ିଚାରିଂଚି 

ସର୍ େଶୁ ବୂଜିଂଚି ୟବ୍ଭାନୁଜୁଂ ବଂଟୁ ଗା ିଂଚି 

 ାଲିନିନ ଜଂପିଂଚି କାକୁତ୍ଥ୍ସ ତିଲକୁନ କୃପାଦୃଷ୍ଟି  ୀକ୍ଷିଂଚ ି

କିଷ୍କିଂଧକେତେଂଚି ଶ୍ରୀରାମ କାର୍ୟାର୍ଥମୈ ଲଂକ କେତେଂଚିୟୁନ 

ଲଂକିଣିନ ଜଂପିୟୁନ ଲଂକନୁନ ଗାଲ୍ଚିୟୁନ 

ୟଭ୍ଭୂମିଜଂ ଜୂଚି ୟାନଂଦମୁପ୍ପୋଂଗି ୟାୟୁଂଗରଂବିଚ୍ଚି 

ୟାରତ୍ନମୁନ ଦେଚ୍ଚି ଶ୍ରୀରାମୁନକୁନ୍ନିଚ୍ଚି ସଂତୋଷମୁନ୍ ଜେସ ି

ସୁଗ୍ରୀ ୁନିନ ୟଂଗଦୁନ ଜାଂବ ଂତୁ ନ୍ନଲୁନ୍ନୀଲୁଲନ ଗୂଡି 

ୟାସେତୁ ୁନ ଦାଟି  ାନରୁଲ୍ ମୂକଲୈ ପେନ୍ମୂକଲୈ 

ୟାଦୈତ୍ୟୁଲନ ଦ୍ରୁଂଚଗା ରା ଣୁଂଡଂତ କାଲାଗ୍ନି ରୁଦ୍ରୁଂଡୁଗା  ଚ୍ଚି 

ବ୍ରହ୍ମାଂଡମୈନଟ୍ଟି ୟା ଶକ୍ତିନିନ୍  ୈଚି ୟାଲକ୍ଷଣୁନ ମୂର୍ଛନୋଂଦିଂପଗାନପ୍ପୁଡେ ନୀ ୁ 
ସଂଜୀ ିନିନ୍ ଦେଚ୍ଚି ସୌମିତ୍ରିକିନ୍ନିଚ୍ଚି ପ୍ରାଣଂବୁ ରକ୍ଷିଂପଗା 
କୁଂଭକର୍ଣାଦୁଲ ନ୍ ୀରୁଲଂ ବୋର ଶ୍ରୀରାମ ବାଣାଗ୍ନି 
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 ାରଂଦରିନ ରା ଣୁନ ଜଂପଗା ନଂତ ଲୋକଂବୁ ଲାନଂଦମୈ ୟୁଂଡ 

ନ ୍ େଳନୁ ନ୍ ିଭୀଷୁଣୁନ  େଡୁକନ ଦୋଡୁକନ  ଚ୍ଚି ପଟ୍ଟାଭିଷେକଂବୁ ଚେୟିଂଚି, 

ସୀତାମହାଦେ ିନିନ ଦେଚ୍ଚି ଶ୍ରୀରାମୁକୁନ୍ନିଚ୍ଚ,ି 

ୟଂତନ୍ନୟୋଧ୍ୟାପୁରିନ୍ ଜୋଚ୍ଚି ପଟ୍ଟାଭିଷେକଂବୁ ସଂରଂଭମୈୟୁନ୍ନ 

ନୀକନ୍ନ ନାକେ ୍ ରୁନ ଗୂର୍ମି ଲେରଂଚୁ ମନ୍ନିଂଚି ଶ୍ରୀରାମଭକ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତଂବୁଗା 
ନିନ୍ନୁ ସେ ିଂଚି ନୀ କୀର୍ତନଲ ଚେସିନନ ପାପମୁଲ୍ ଲ୍ବାୟୁନେ ଭୟମୁଲୁନ 

ଦୀରୁନେ ଭାଗ୍ୟମୁଲ ଗଲ୍ଗୁନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟମୁଲ ଗଲ୍ଗୁ ସଂପତ୍ତୁଲୁନ କଲ୍ଗୁନୋ 

 ାନରାକାର ୟୋଭକ୍ତ ମଂଦାର ୟୋପୁଣ୍ୟ ସଂଚାର ୟୋଧୀର ୟୋ ୀର 

ନୀ େ ସମସ୍ତଂବୁଗା ନୋପ୍ପି ୟାତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ମଂତ୍ରଂବୁ ପଠିୟିଂଚୁଚୁନ ସ୍ଥିରମ୍ମୁଗନ 

 ଜ୍ରଦେହଂବୁନୁନ ଦାଲ୍ଚି ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମୟଂଚୁନ ମନଃପୂତମୈନ ଏପ୍ପୁଡୁନ ତପ୍ପକନ 

ତଲତୁନା ଜିହ୍ ୟଂଦୁଂଡି ନୀ ଦୀର୍ଘଦେହମ୍ମୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସଂଚାରି ୈ ରାମ 

ନାମାଂକିତଧ୍ୟାନି ୈ ବ୍ରହ୍ମତେଜଂବୁନନ ରୌଦ୍ରନୀଜ୍ ାଲ 

କଲ୍ଲୋଲ ହା ୀର ହନୁମଂତ ଓଂକାର ଶବ୍ଦଂବୁଲନ ଭୂତ ପ୍ରେତଂବୁଲନ ବେନ 

ପିଶାଚଂବୁଲନ ଶାକିନୀ ଢାକିନୀତ୍ୟାଦୁଲନ ଗାଲିଦୟ୍ୟଂବୁଲନ 

ନୀଦୁ  ାଲଂବୁନନ ଜୁଟ୍ଟି ନେଲଂବଡଂ ଗୋଟ୍ଟି ନୀମୁଷ୍ଟି ଘାତଂବୁଲନ 

ବାହୁଦଂଡଂବୁଲନ ରୋମଖଂଡଂବୁଲନ ଦ୍ରୁଂଚି କାଲାଗ୍ନ ି

ରୁଦ୍ରୁଂଡ ୈ ନୀ ୁ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରଭାଭାସିତଂବୈନ ନୀଦି ୍ୟ ତେଜଂବୁନୁନ ଜୂଚ ି

ରାରୋରି ନାମୁଦ୍ଦୁ ନରସିଂହ ୟନ୍ ଚୁନ ଦୟାଦୃଷ୍ଟ ି

 ୀକ୍ଷିଂଚି ନନ୍ନେଲୁ ନାସ୍ ାମିୟୋ ୟାଂଜନେୟା 
ନମସ୍ତେ ସଦା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ 
ନମସ୍ତେ ନମୋ ାୟୁପୁତ୍ରା ନମସ୍ତେ ନମଃ  

 


