
|| শ্ৰীৰামৰক্ষাস্তাত্ৰম || 
 
ধ্য়াস্য়দাজানবুাহুং ধৃতশৰধনষুুং বদ্ধপদ্মাসনস্থুং 
পীতুং ৱাস্সা ৱসানুং নৱকমলদলস্পৰ্ধিস্নত্ৰুং প্ৰসন্নম | 
ৱামাুংকাৰঢূসীতামখুকমলৰ্মলস্লাচনুং নীৰদাভুং 
নানালুংকাৰদীপ্তুং দধতমৰুজুটামুংডনুং ৰামচুংদ্ৰম || 
 
চৰ্ৰতুং ৰঘুনাথস্য় শতস্কাটিপ্ৰৰ্ৱতৰম | 
একককমক্ষৰুং পুুংসাুং মহাপাতকনাশনম || ১ || 
 
ধ্য়াত্ৱানীস্লাত্পলশ্য়ামুং ৰামুং ৰাজীৱস্লাচনম | 
জানকীলক্ষ্মস্ াস্পতুং জটামকুটমুংৰ্ডতম || ২ || 
 
সাৰ্সতূ ধনবুিা পাৰ্ ুং নক্তুংচৰাুংতকম | 
স্ৱলীলয়া জগত্ত্ৰাতুমাৰ্ৱভূি তমজুং ৰ্ৱভুম || ৩ || 
 
ৰামৰক্ষাুং পস্েত প্ৰাজ্ঞঃ পাপঘ্ীুং সৱিকামদাম | 
ৰ্শস্ৰা মম ৰাঘৱঃ পাতু ফালুং দশৰথাত্মজঃ || ৪ || 
 
মকৌসস্য়য়স্য়া দসৃ্শৌ পাতু ৰ্ৱশ্ৱাৰ্মত্ৰৰ্প্ৰয়ঃ শ্ৰুতী | 
ঘ্ৰা ুং ত্ৰাতু মখত্ৰাতা মখুুং মসৌৰ্মৰ্ত্ৰৱত্সলঃ || ৫ || 
 
ৰ্জহৱাুং ৰ্ৱদ্য়াৰ্নৰ্ধঃ পাতু কুংেুং ভৰতৱুংৰ্দতঃ | 
স্কুংস্ধৌ ৰ্দৱ্য়ায়ুধঃ পাতু ভুস্জৌ ভস্েশকামুিকঃ || ৬ || 
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কস্ৰৌ সীতাপৰ্তঃ পাতু হৃদয়ুং জামদগ্ন্য়ৰ্জত | 
মধ্য়ুং পাতু খৰধ্ৱুংসী নাৰ্ভুং জাুংবৱদাশ্ৰয়ঃ || ৭ || 
 
সুগ্ৰীস্ৱশঃ কটিুং পাতু সৰ্থথনী হনমুত্প্ৰভুঃ | 
ঊৰ ূৰঘূত্তমঃ পাতু ৰক্ষঃকুলৰ্ৱনাশকৃত || ৮ || 
 
জাননুী মসতুকৃত পাতু জুংস্ঘ দশমখুাুংতকঃ | 
পাস্দৌ ৰ্ৱভীষ শ্ৰীদঃ পাতু ৰাস্মাঽৰ্খলুং ৱপুঃ || ৯ || 
 
এতাুং ৰামবস্লাস্পতাুং ৰক্ষাুং য়ঃ সুকৃতী পস্েত | 
স ৰ্চৰায়ুঃ সুখী পুত্ৰী ৰ্ৱজয়ী ৰ্ৱনয়ী ভস্ৱত || ১০ || 
 
পাতালভূতলস্ৱ্য়ামচাৰ্ৰ শ্ছদ্মচাৰ্ৰ ঃ | 
ন দ্ৰষু্টমৰ্প শক্তাস্ত ৰৰ্ক্ষতুং ৰামনামৰ্ভঃ || ১১ || 
 
ৰাস্মৰ্ত ৰামভস্দ্ৰৰ্ত ৰামচুংস্দ্ৰৰ্ত ৱা স্মৰন | 
নস্ৰা ন ৰ্লপ্য়স্ত পাকপভুি ৰ্ক্তুং মৰু্ক্তুং চ ৰ্ৱুংদৰ্ত || ১২ || 
 
জগকৈকত্ৰকমুংস্ত্ৰ  ৰামনাম্নাঽৰ্ভৰৰ্ক্ষতম | 
য়ঃ কুংস্ে ধাৰস্য়ত তস্য় কৰস্থাঃ সৱিৰ্সদ্ধয়ঃ || ১৩ || 
 
ৱজ্ৰপুংজৰনাস্মদুং ময়া ৰামকৱচুং স্মস্ৰত | 
অৱ্য়াহতাজ্ঞঃ সৱিত্ৰ লভস্ত জয়মুংগলম || ১৪ || 
 
আৰ্দষ্টৱান য়থা স্ৱস্ে ৰামৰক্ষাৰ্মমাুং হৰঃ | 
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তথা ৰ্লৰ্খতৱান প্ৰাতঃ প্ৰবসু্দ্ধা বধুস্কৌৰ্শকঃ || ১৫ || 
 
আৰামঃ কল্পৱকৃ্ষা াুং ৰ্ৱআমঃ সকলাপদাম | 
অৰ্ভৰামৰ্িস্লাকানাুং ৰামঃ শ্ৰীমান স নঃ প্ৰভুঃ || ১৬ || 
 
তৰসু্ ৌ ৰপূসুংপস্ন্নৌ সুকুমাস্ৰৌ মহাবস্লৌ | 
পুুংডৰীকৰ্ৱশালাস্ক্ষৌ চীৰকৃষ্ণাৰ্জনাুংবস্ৰৌ || ১৭ || 
 
ফলমলূাৰ্শস্নৌ দাুংস্তৌ তাপস্সৌ ব্ৰহ্মচাৰ্ৰস্ ৌ | 
পুস্ত্ৰৌ দশৰথকস্য়স্তৌ ভ্ৰাতস্ৰৌ ৰামলক্ষ্মস্ ৌ || ১৮ || 
 
শৰস্্য়ৌ সৱিসত্্তৱানাুং মশ্ৰস্ঠৌ সৱিধনষু্মতাম | 
ৰক্ষঃকুলৰ্নহুংতাস্ৰৌ ত্ৰাস্য়তাুং মনা ৰঘূত্তস্মৌ || ১৯ || 
 
আত্তসৈধনষুাৰ্ৱষুস্পশৃাৱক্ষয়াশুগৰ্নষুংগসুংৰ্গস্নৌ | 
ৰক্ষ ায় মম ৰামলক্ষ্ম াৱগ্ৰতঃ পৰ্থ সকদৱ গচ্চতাম || ২০ || 
 
সন্নদ্ধঃ কৱচী খড্গী চাপবা ধস্ৰা য়ুৱা | 
গচ্চন মস্নাৰস্থাঽস্মাকুং ৰামঃ পাতু সলক্ষ্ম ঃ || ২১ || 
 
ৰাস্মা দাশৰৰ্থঃ শসূ্ৰা লক্ষ্ম ানচুস্ৰা বলী | 
কাকুত্স্থঃ পুৰষুঃ পূ িঃ মকৌসস্য়য়স্য়া ৰঘূত্তমঃ || ২২ || 
 
মৱদাুংতস্ৱস্দ্য়া য়স্জ্ঞশঃ পুৰা পুৰসু্ষাত্তমঃ | 
জানকীৱলভঃ শ্ৰীমান অপ্ৰস্ময়পৰাক্ৰমঃ || ২৩ || 
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ইত্স্য়তাৰ্ন জপন ৰ্নত্য়ুং মদ্ভক্তঃ শ্ৰদ্ধয়াঽৰ্্ৱতঃ | 
অশ্ৱস্মধায়ুতুং পু্য়ুং সুংপ্ৰাস্োৰ্ত ন সুংশয়ঃ || ২৪ || 
 
ৰামুং দৱূিাদলশ্য়ামুং পদ্মাক্ষুং পীতৱাসসম | 
স্তুৱুংৰ্ত নামৰ্ভৰ্দি কৱ্য়নি মত সুংসাৰ্ৰস্ া নৰাঃ || ২৫ || 
 
ৰামুং লক্ষ্ম পূৱিজুং ৰঘুৱৰুং সীতাপৰ্তুং সুুংদৰুং 
কাকুত্স্থুং কৰ ুা িৱুং গু ৰ্নৰ্ধুং ৰ্ৱপ্ৰৰ্প্ৰয়ুং ধাৰ্মিকম | 
ৰাস্জুংদ্ৰুং সত্য়সুংধুং দশৰথতনয়ুং শ্য়ামলুং শাুংতমৰূ্তি ুং 
ৱুংস্দ মলাকাৰ্ভৰামুং ৰঘুকুলৰ্তলকুং ৰাঘৱুং ৰাৱ াৰ্ৰম || ২৬ || 
 
ৰামায় ৰামভদ্ৰায় ৰামচুংদ্ৰায় মৱধস্স | 
ৰঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃপতস্য় নমঃ || ২৭ || 
 
শ্ৰীৰাম ৰাম ৰঘুনুংদন ৰাম ৰাম  
শ্ৰীৰাম ৰাম ভৰতাগ্ৰজ ৰাম ৰাম | 
শ্ৰীৰাম ৰাম ৰ ককি শ ৰাম ৰাম 
শ্ৰীৰাম ৰাম শৰ ুং ভৱ ৰাম ৰাম || ২৮ || 
 
শ্ৰীৰামচুংদ্ৰচৰস্ ৌ মনসা স্মৰাৰ্ম 
শ্ৰীৰামচুংদ্ৰচৰস্ ৌ ৱচসা গৃ াৰ্ম | 
শ্ৰীৰামচুংদ্ৰচৰস্ ৌ ৰ্শৰসা নমাৰ্ম 
শ্ৰীৰামচুংদ্ৰচৰস্ ৌ শৰ ুং প্ৰপস্দ্য় || ২৯ || 
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মাতা ৰাস্মা মত্ৰ্পতা ৰামচুংদ্ৰঃ 
স্ৱাৰ্ম ৰাস্মা মত্সখা ৰামচুংদ্ৰঃ | 
সৱিস্ৱুং মম ৰামচুংস্দ্ৰা দয়ালঃু 
না্য়দ দদৱুং দনৱ জাস্ন ন জাস্ন || ৩০ || 
 
দৰ্ক্ষস্  লক্ষ্মস্ া য়স্য় ৱাস্ম তু জনকাত্মজা | 
পুৰস্তা মাৰৰু্তয়িস্য় তুং ৱুংস্দ ৰঘুনুংদনম || ৩১ || 
 
মলাকাৰ্ভৰামুং ৰ ৰুংগধীৰুং ৰাজীৱস্নত্ৰুং ৰঘুৱুংশনাথম | 
কাৰু্ য়ৰপূুং কৰু াকৰুং তুং শ্ৰীৰামচুংদ্ৰুং শৰ ুং প্ৰপস্দ্য় || ৩২ || 
 
মস্নাজৱুং মাৰতুতুয়য়স্ৱগুং ৰ্জস্তুংৰ্দ্ৰয়ুং বৰু্দ্ধমতাুং ৱৰ্ৰঠম | 
ৱাতাত্মজুং ৱানৰয়ূথমখু্য়ুং শ্ৰীৰামদতূুং শৰ ুং প্ৰপস্দ্য় || ৩৩ || 
 
কূজুংতুং ৰাম ৰাস্মৰ্ত মধুৰুং মধুৰাক্ষৰম | 
আৰহুয় কৰ্ৱতাশাখাুং ৱুংস্দ ৱাল্মীৰ্কস্কাৰ্কলম || ৩৪ || 
 
আপদামপহতি াৰুং দাতাৰুং সৱিসুংপদাম | 
মলাকাৰ্ভৰামুং শ্ৰীৰামুং ভূস্য়া ভূস্য়া নমাম্য়হম || ৩৫ || 
 
ভজি নুং ভৱবীজানামাজি নুং সুখসুংপদাম | 
তজি নুং য়মদতূানাুং ৰামৰাস্মৰ্ত গজি নম || ৩৬ || 
 
ৰাস্মা ৰাজমৰ্ ঃ সদা ৰ্ৱজয়স্ত ৰামুং ৰস্মশুং ভস্জ 
ৰাস্ম াৰ্ভহতা ৰ্নশাচৰচম ূৰামায় তকস্ম নমঃ | 
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ৰামান্নাৰ্ত পৰায় ুং পৰতৰুং ৰামস্য় দাস্সাঽস্ম্য়হুং 
ৰাস্ম ৰ্চত্তলয়ঃ সদা ভৱতু মম মভা ৰাম মামদু্ধৰ || ৩৭ || 
 
শ্ৰীৰাম ৰাস্মৰ্ত ৰস্ম ৰাস্ম মস্নাৰস্ম | 
সহস্ৰনাম ততু্তয়য়ুং ৰামনাম ৱৰানস্ন || ৩৮ || 
 
|| ইৰ্ত বধুস্কৌৰ্শকসুংগৃহীতুং শ্ৰীৰামৰক্ষাস্তাত্ৰম || 
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