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Rama Raksha Stotram in Oriya 
Rama Raksha Stotram – Oriya Lyrics (Text) 

 

Rama Raksha Stotram – Oriya Script 

 

ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାମରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ରମଂତ୍ରସ୍ୟ ବୁଧକୌଶିକ ଋଷିଃ 
ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ଚଂଦ୍ରୋଦେ ତା 
ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛଂଦଃ 
ସୀତା ଶକ୍ତିଃ 
ଶ୍ରୀମାନ ହନୁମାନ କୀଲକଂ 
ଶ୍ରୀରାମଚଂଦ୍ର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ରାମରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ରଜପେ  ିନିୟୋଗଃ 
 

ଧ୍ୟାନମ 

ଧ୍ୟାୟେଦାଜାନୁବାହୁଂ ଧୃତଶର ଧନୁଷଂ ବଦ୍ଧ ପଦ୍ମାସନସ୍ଥଂ 
ପୀତଂ  ାସୋ ସାନଂ ନ କମଲ ଦଳସ୍ପର୍ଥି ନେତ୍ରଂ ପ୍ରସନ୍ନମ 

 ାମାଂକାରୂଢ ସୀତାମୁଖ କମଲ ମିଲଲ୍ଲୋଚନଂ ନୀରଦାଭଂ 
ନାନାଲଂକାର ଦୀପ୍ତଂ ଦଧତମୁରୁ ଜଟାମଂଡଲଂ ରାମଚଂଦ୍ରମ 

 

ସ୍ତୋତ୍ରମ 

ଚରିତଂ ରଘୁନାଥସ୍ୟ ଶତକୋଟି ପ୍ର ିସ୍ତରମ 

ଏକୈକମକ୍ଷରଂ ପୁଂସାଂ ମହାପାତକ ନାଶନମ 

 

ଧ୍ୟାତ୍ ା ନୀଲୋତ୍ପଲ ଶ୍ୟାମଂ ରାମଂ ରାଜୀ ଲୋଚନମ 

ଜାନକୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣୋପେତଂ ଜଟାମୁକୁଟ ମଂଡିତମ 

 

ସାସିତୂଣ ଧନୁର୍ବାଣ ପାଣିଂ ନକ୍ତଂ ଚରାଂତକମ 

ସ୍ ଲୀଲୟା ଜଗତ୍ରାତୁ ମା ିର୍ଭୂତମଜଂ  ିଭୁମ 

 

ରାମରକ୍ଷାଂ ପଠେତ୍ପ୍ରାଜ୍ଞଃ ପାପଘ୍ନୀଂ ସର୍ କାମଦାମ 

ଶିରୋ ମେ ରାଘ ଃ ପାତୁଫାଲଂ ଦଶରଥାତ୍ମଜଃ 
 

କୌସଲ୍ୟେୟୋ ଦୃଶୌପାତୁ  ିଶ୍ ାମିତ୍ର ପ୍ରିୟଃ ଶୃତୀ 
ଘ୍ରାଣଂ ପାତୁ ମଖତ୍ରାତା ମୁଖଂ ସୌମିତ୍ରି ତ୍ସଲଃ 
 

ଜିହ୍ ାଂ  ିଦ୍ୟାନିଧିଃ ପାତୁ କଂଠଂ ଭରତ  ଂଦିତଃ 
ସ୍କଂଧୌ ଦି ୍ୟାୟୁଧଃ ପାତୁ ଭୁଜୌ ଭଗ୍ନେଶକାର୍ମୁକଃ 
 

କରୌ ସୀତାପତିଃ ପାତୁ ହୃଦୟଂ ଜାମଦଗ୍ନ୍ୟଜିତ 

ମଧ୍ୟଂ ପାତୁ ଖରଧ୍ ଂସୀ ନାଭିଂ ଜାଂବ ଦାଶ୍ରୟଃ 
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ସୁଗ୍ରୀ େଶଃ କଟୀପାତୁ ସକ୍ଥିନୀ ହନୁମତ-ପ୍ରଭୁଃ 
ଊରୂ ରଘୂତ୍ତମଃ ପାତୁ ରକ୍ଷକୁଲ  ିନାଶକୃତ 

 

ଜାନୁନୀ ସେତୁକୃତ ପାତୁ ଜଂଘେ ଦଶମୁଖାଂତକଃ 
ପାଦୌ ିଭୀଷଣ ଶ୍ରୀଦଃପାତୁ ରାମୋ �ଖିଲଂ  ପୁଃ 
 

ଏତାଂ ରାମବଲୋପେତାଂ ରକ୍ଷାଂ ୟଃ ସୁକୃତୀ ପଠେତ 

ସଚିରାୟୁଃ ସୁଖୀ ପୁତ୍ରୀ  ିଜୟୀ  ିନୟୀ ଭ େତ 

 

ପାତାଳ ଭୂତଲ  ୍ୟୋମ ଚାରିଣଶ-ଚଦ୍ମ ଚାରିଣଃ 
ନ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମପି ଶକ୍ତାସ୍ତେ ରକ୍ଷିତଂ ରାମନାମଭିଃ 
 

ରାମେତି ରାମଭଦ୍ରେତି ରାମଚଂଦ୍ରେତି  ାସ୍ମରନ 

ନରୋ ନଲିପ୍ୟତେ ପାପୈର୍ଭୁକ୍ତିଂ ମୁକ୍ତିଂ ଚ  ିଂଦତି 

 

ଜଗଜ୍ଜୈତ୍ରୈକ ମଂତ୍ରେଣ ରାମନାମ୍ନାଭି ରକ୍ଷିତମ 

ୟଃ କଂଠେ ଧାରୟେତ୍ତସ୍ୟ କରସ୍ଥାଃ ସର୍  ସିଦ୍ଧୟଃ 
 

 ଜ୍ରପଂଜର ନାମେଦଂ ୟୋ ରାମକ ଚଂ ସ୍ମରେତ 

ଅ ୍ୟାହତାଜ୍ଞଃ ସର୍ ତ୍ର ଲଭତେ ଜୟ ମଂଗଳମ 

 

ଆଦିଷ୍ଟ ାନ ୟଥାସ୍ ପ୍ନେ ରାମ ରକ୍ଷା ମିମାଂ ହରଃ 
ତଥା ଲିଖିତ ାନ ପ୍ରାତଃ ପ୍ରବୁଦ୍ଧୌ ବୁଧକୌଶିକଃ 
 

ଆରାମଃ କଲ୍ପ ୃକ୍ଷାଣାଂ  ିରାମଃ ସକଲାପଦାମ 

ଅଭିରାମ ସ୍ତ୍ରିଲୋକାନାଂ ରାମଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ସନଃ ପ୍ରଭୁଃ 
 

ତରୁଣୌ ରୂପସଂପନ୍ନୌ ସୁକୁମାରୌ ମହାବଲୌ 

ପୁଂଡରୀକ  ିଶାଲାକ୍ଷୌ ଚୀରକୃଷ୍ଣା ଜିନାଂବରୌ 

 

ଫଲମୂଲାସିନୌ ଦାଂତୌ ତାପସୌ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୌ 

ପୁତ୍ରୌ ଦଶରଥସ୍ୟୈତୌ ଭ୍ରାତରୌ ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣୌ 

 

ଶରଣ୍ୟୌ ସର୍ ସତ୍ ାନାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଟା ସର୍  ଧନୁଷ୍ମତାଂ 
ରକ୍ଷଃକୁଲ ନିହଂତାରୌ ତ୍ରାୟେତାଂ ନୋ ରଘୂତ୍ତମୌ 

 

ଆତ୍ତ ସଜ୍ୟ ଧନୁଷା  ିଷୁସ୍ପୃଶା  କ୍ଷୟାଶୁଗ ନିଷଂଗ ସଂଗିନୌ 

ରକ୍ଷଣାୟ ମମ ରାମଲକ୍ଷଣା ଗ୍ରତଃ ପଥିସଦୈ  ଗଚ୍ଛତାଂ 
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ସନ୍ନଦ୍ଧଃ କ ଚୀ ଖଡ୍ଗୀ ଚାପବାଣଧରୋ ୟୁ ା 
ଗଚ୍ଛନ ମନୋରଥାନ୍ନଶ୍ଚ ରାମଃ ପାତୁ ସ ଲକ୍ଷ୍ମଣଃ 
 

ରାମୋ ଦାଶରଥି ଶ୍ଶୂରୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନୁଚରୋ ବଲୀ 
କାକୁତ୍ସଃ ପୁରୁଷଃ ପୂର୍ଣଃ କୌସଲ୍ୟେୟୋ ରଘୂତ୍ତମଃ 
 

 େଦାଂତ  େଦ୍ୟୋ ୟଜ୍ଞେଶଃ ପୁରାଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ 
ଜାନକୀ ଲ୍ଲଭଃ ଶ୍ରୀମାନପ୍ରମେୟ ପରାକ୍ରମଃ 
 

ଇତ୍ୟେତାନି ଜପେନ୍ନିତ୍ୟଂ ମଦ୍ଭକ୍ତଃ ଶ୍ରଦ୍ଧୟାନ୍ ିତଃ 
ଅଶ୍ ମେଥାଧିକଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସଂପ୍ରାପ୍ନୋତି ନସଂଶୟଃ 
 

ରାମଂ ଦୂର୍ ାଦଳ ଶ୍ୟାମଂ ପଦ୍ମାକ୍ଷଂ ପୀତା ାସସଂ 
ସ୍ତୁ ଂତି ନାଭିର-ଦି ୍ୟୈର-ନତେ ସଂସାରିଣୋ ନରାଃ 
 

ରାମଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୂର୍ ଜଂ ରଘୁ ରଂ ସୀତାପତିଂ ସୁଂଦରଂ 
କାକୁତ୍ସଂ କରୁଣାର୍ଣ ଂ ଗୁଣନିଧିଂ  ିପ୍ରପ୍ରିୟଂ ଧାର୍ମିକଂ 
 

ରାଜେଂଦ୍ରଂ ସତ୍ୟସଂଧଂ ଦଶରଥତନୟଂ ଶ୍ୟାମଲଂ ଶାଂତମୂର୍ତିଂ 
 ଂଦେଲୋକାଭିରାମଂ ରଘୁକୁଲ ତିଲକଂ ରାଘ ଂ ରା ଣାରିମ 

 

ରାମାୟ ରାମଭଦ୍ରାୟ ରାମଚଂଦ୍ରାୟ  େଥସେ 
ରଘୁନାଥାୟ ନାଥାୟ ସୀତାୟାଃ ପତୟେ ନମଃ 
 

ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରଘୁନଂଦନ ରାମ ରାମ 

ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଭରତାଗ୍ରଜ ରାମ ରାମ 

ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରଣକର୍କଶ ରାମ ରାମ 

ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ଶରଣଂ ଭ  ରାମ ରାମ 

 

ଶ୍ରୀରାମ ଚଂଦ୍ର ଚରଣୌ ମନସା ସ୍ମରାମି 

ଶ୍ରୀରାମ ଚଂଦ୍ର ଚରଣୌ  ଚସା ଗୃହ୍ଣାମି 

ଶ୍ରୀରାମ ଚଂଦ୍ର ଚରଣୌ ଶିରସା ନମାମି 

ଶ୍ରୀରାମ ଚଂଦ୍ର ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ 
 

ମାତାରାମୋ ମତ-ପିତା ରାମଚଂଦ୍ରଃ 
ସ୍ ାମୀ ରାମୋ ମତ-ସଖା ରାମଚଂଦ୍ରଃ 
ସର୍ ସ୍ ଂ ମେ ରାମଚଂଦ୍ରୋ ଦୟାଳୁଃ 
ନାନ୍ୟଂ ଜାନେ ନୈ  ନ ଜାନେ 
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ଦକ୍ଷିଣେଲକ୍ଷ୍ମଣୋ ୟସ୍ୟ  ାମେ ଚ ଜନକାତ୍ମଜା 
ପୁରତୋମାରୁତିର-ୟସ୍ୟ ତଂ  ଂଦେ ରଘୁ ଂଦନମ 

 

ଲୋକାଭିରାମଂ ରଣରଂଗଧୀରଂ 
ରାଜୀ ନେତ୍ରଂ ରଘୁ ଂଶନାଥଂ 
କାରୁଣ୍ୟରୂପଂ କରୁଣାକରଂ ତଂ 
ଶ୍ରୀରାମଚଂଦ୍ରଂ ଶରଣ୍ୟଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ 
 

ମନୋଜ ଂ ମାରୁତ ତୁଲ୍ୟ  େଗଂ 
ଜିତେଂଦ୍ରିୟଂ ବୁଦ୍ଧିମତାଂ  ରିଷ୍ଟଂ 
 ାତାତ୍ମଜଂ  ାନରୟୂଧ ମୁଖ୍ୟଂ 
ଶ୍ରୀରାମଦୂତଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ 
 

କୂଜଂତଂ ରାମରାମେତି ମଧୁରଂ ମଧୁରାକ୍ଷରଂ 
ଆରୁହ୍ୟକ ିତା ଶାଖାଂ  ଂଦେ  ାଲ୍ମୀକି କୋକିଲମ 

 

ଆପଦାମପହର୍ତାରଂ ଦାତାରଂ ସର୍ ସଂପଦାଂ 
ଲୋକାଭିରାମଂ ଶ୍ରୀରାମଂ ଭୂୟୋଭୂୟୋ ନମାମ୍ୟହଂ 
 

ଭର୍ଜନଂ ଭ ବୀଜାନାମର୍ଜନଂ ସୁଖସଂପଦାଂ 
ତର୍ଜନଂ ୟମଦୂତାନାଂ ରାମ ରାମେତି ଗର୍ଜନମ 

 

ରାମୋ ରାଜମଣିଃ ସଦା  ିଜୟତେ ରାମଂ ରମେଶଂ ଭଜେ 
ରାମେଣାଭିହତା ନିଶାଚରଚମୂ ରାମାୟ ତସ୍ମୈ ନମଃ 
ରାମାନ୍ନାସ୍ତି ପରାୟଣଂ ପରତରଂ ରାମସ୍ୟ ଦାସୋସ୍ମ୍ୟହଂ 
ରାମେ ଚିତ୍ତଲୟଃ ସଦା ଭ ତୁ ମେ ଭୋ ରାମ ମାମୁଦ୍ଧର 

 

ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରାମେତି ରମେ ରାମେ ମନୋରମେ 
ସହସ୍ରନାମ ତତ୍ତୁଲ୍ୟଂ ରାମ ନାମ  ରାନନେ 
 

ଇତି ଶ୍ରୀବୁଧକୌଶିକମୁନି  ିରଚିତଂ ଶ୍ରୀରାମ ରକ୍ଷାସ୍ତୋତ୍ରଂ ସଂପୂର୍ଣଂ 
 

ଶ୍ରୀରାମ ଜୟରାମ ଜୟଜୟରାମ  

 


