
ଅମ ଛରିତ୍ର ଂ ଅନ୍ଜରି 
 

ଶ୍ରୀମାନ୍ ଵଷି୍ଣ ୁଃ ପ୍ରଜାତ ା ଦଶରଥନୃ୍ପତ  ରାମନ୍ାତଥାଽଥ ନ୍ୀତ ା 
ଵଶି୍ଵାମିତତ୍ରଣ ମ ତ୍ରାହୃଦନ୍ଣଜସହ ିସ୍ତାଟକଘା ଣ ତକାଽସ୍ତ୍ରମ | 

ବ୍ରାହ୍ମାଦୟ  ପ୍ରାପୟ ହତ୍ଵା ନ୍ଶିିଚରନ୍କିର  ୟଜ୍ଞପାତ ା ଵତିମାଚୟା- 
ହ ୟା  ଶାପାଚ୍ଚ ଭ କ୍ତ୍ଵା ଶଵିଧନ୍ଣରଣ ପୟନ୍ ଜାନ୍କୀ  ନ୍ୁଃ ପ୍ରସୀତଦ  || ୧|| 

 

ଆୟନ୍ ରାମୁଃ ସଭାତୟୟାଧ୍ଵନ୍ ିନ୍ଜିସହତଜୈଭୟାର୍ୟତଵଷ୍ଵାସତରାଷ୍ା- 
ଦ୍ଧତ୍ଵା ସଣରାରି  ପଣରର୍ ଉ  ନ୍ଣ ସ୍ତାପତସୈଭୟୂ ପପତୃ୍ୈୁଃ | 

କ ୟାଣାନ୍  ଧତମୟାଽର୍ଣଣ ଵରହ ିୁଃ ପ୍ରାଣିନ୍ାମ  ରାତେ- 

 ୟାଦଣ ୟକ୍ତ୍ଶ୍ଚାଭିତଷ୍ତକ ପଣରଜନ୍ମହତି ା ମହୟ ା  ତମ ଵତଚାଭିୁଃ || ୨|| 

 

ତକୈତକୟୀପ୍ରୀ ତିହତ ାୁଃ ସ ସହଜନୃ୍ପତଜାଵଲ୍କ ୀ ୟାନ୍ରଣୟ  
ର୍ ର୍ା ାରୀ ର୍ଣହାଚୟୟୁଃ କୃ ରଣ ଚରିଜତଟା ର୍ୀଷ୍ପତ ୁଃ ପଣତ୍ରମାନ୍ୟୁଃ | 
 ୀତ୍ଵୟା କୃଷ୍ା  ପ୍ରୟାତ ାଽଵ ଣ  ନ୍ଜିମମ   ଚତି୍ରକୂଟ  ପ୍ରପନ୍ନ  

ସ୍ା ବାଭିର୍ଭ୍ୟା ର     ଶୁ ଜନ୍କର୍ ୁିଃ ସା ତ୍ଵୟନ୍ ନ୍ଣୟପ୍ତ ୀଥୟୁଃ || ୩|| 

 

ଦତ୍ଵାଽତମୈ ପାଦଣତକ ତସ୍ କି୍ଷ ଭିରଣକୃତ ୌ ତପ୍ରଷ୍ୟ    କାକତନ୍ତ୍ର  
ଵୟସୟାରାତଜୟାଽତ୍ରନି୍ାତମନା ଵନ୍ମଥ ସମିତ ା ଦ ଡକ   ାପତସଷ୍ଟମ | 

କଣଵୟନ୍ ହତ୍ଵା ଵରିାଧ  ଖ କଣ ଦମନ୍  ୟାଚ ିସ୍ତପସାତ ୈ୍ୟ- 
ତସ୍ତଷ୍ା  ଦତ୍ତ୍ଵାଽଭୟ  ସ୍ାନ୍ସିଧନ୍ଣରିଷ୍ଣଧୀନ୍ ୟାନ୍ର୍ସ୍ତ୍ୟା  ସ ପାୟା  || ୪|| 

 

ଆସୀନ୍ୁଃ ପ ଚଵଟୟାମକଣରଣ   ଵକୃି ା  ରାକ୍ଷସୀ  ତୟା ଦ୍ଵସିପ୍ତ- 

କ୍ରଵୟାଦାନ୍ପୟତନ୍କାନ୍ଥ ଖରମଵଧୀଦ ଦୂଷ୍ଣ  ଚ ତ୍ରଶିୀଷ୍ୟମ | 

ମାରୀଚ  ମାର୍ୟରୂପ  ଦଶଵଦନ୍ହୃ ାମାକୃ  ି ଭୂମିଜା  ୟା  
ଅନ୍ିଵଷ୍ୟନ୍ନା ୟର୍ଧୃ୍ର  ସ୍ର୍ ମିଥ ନ୍ୟନ୍ ମାମତଵ  ଘ୍ନନ୍ କବ ଧମ || ୫|| 

 

ପ ପା ୀର  ସ ର୍ଚ୍ଛନ୍ନହି କୃ ଵସ ଭିୟକି୍ତ୍ ଣ ଷ୍ଟୁଃ ଶବତୟୈ 
ଦତ୍ଵା ମଣକି୍ତ୍  ପ୍ରକଣଵୟନ୍ ହନ୍ଣମ  ଉଦ ି  ପ୍ରାପ୍ତସଣ୍ୀଵସଖୟୁଃ | 
ସପ୍ତ ଚ୍ଛତି୍ଵା ସା ାନ୍ ଵଧିିଵରବ ିତନ୍ା ଵା ିଭିତୂ୍ସୟୟସୂନ୍ଣ   

କଣଵୟାତଣା ରାଜୟପା   ସମଵ ଣ  ନ୍ଵିସନ୍ ମା ୟଵତ୍କ ଦତରତସୌ || ୬|| 

 

ନ୍ୀତ୍ଵା ମାସାନ୍ କପୀଶାନ୍ହି ଦଶ ହରି ୁଃ ତପ୍ରଷ୍ୟ ସୀ ା  ଵଚି ିୟା- 
ୟା ଶ୍ରୀମଦ୍ଧନୂ୍ମଦ୍ଗରିମଥ ସମନ୍ଣଶୁ ୟ ର୍ଚ୍ଛନ୍ କପୀ ତ୍ୈୁଃ | 
ସଣ୍ୀଵାତଦୈୟରସ ତଖୈୟଦୟଶମଣଖସହଜ  ମାନ୍ୟନ୍ନବ୍ଧଵିାଚା 

ତଦୈ ୟଘ୍ନୁଃ ତସ ଣ କାରୀ ରିପଣପଣରରଣ ଦତଵଦ୍ଵାତନ୍ୈତଵୈରିଘା ୀ || ୭|| 



 

ଭଗ୍ନ  କୃତ୍ଵା ଦଶାସୟ  ର୍ଣରଣ  ରଵପଣଷ୍  କଣ ଭକଣୟ  ନ୍ହି ୟ 
ପ୍ରଧ୍ଵସ୍ତାତଶଷ୍ନ୍ାର୍  ପଦକମ ନ୍    ାକ୍ଷୟୟମାନ୍ ଦୟ ରାମୁଃ | 
ସଵୟାନ୍ଣଜ୍ଜୀଵୟ    ରି୍ରିଧରମନ୍ଘଶ୍ଚା ଜତନ୍ୟ  କପୀନ୍ ସ୍ାନ୍ 

ଵଜି୍ଞାନ୍ାତସ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷନ୍ ସମଵ ଣ  ଦମୟ ଲ୍ଲକ୍ଷ୍ମଣାଚ୍ଛକ୍ରଶ ୁମ || ୮|| 

 

କ୍ରଵୟାଦାନ୍ ଘ୍ନନ୍ନସ ଖୟାନ୍ପି ଦଶଵଦନ୍  ବ୍ରହ୍ମପୂତଵୈୁଃ ସଣତରତଶୈୁଃ 
ପଣତଷ୍ପୈରାକୀୟୟମାତଣା ହଣ ଵହଵମି ମାପୟ ସୀ ା  ଵଧିାୟ | 

ରତକ୍ଷାନ୍ାଥ  ସ୍ଭକ୍ତ୍  ସ୍ପଣରମଥ ର୍ ୁଃ ପଣଷ୍ପକସ୍ଥୁଃ ସମତସ୍ତୈୁଃ 
ସାମ୍ରତଜୟ ଚାଭିଷି୍ତକ୍ତ୍ା ନ୍ଜିଜନ୍ମଖି   ମାନ୍ୟନ୍ ତମ ର୍ ୁିଃ ସୟା  || ୯|| 

 

ରକ୍ଷନ୍ ତକ୍ଷାଣୀ  ସମଦୃ୍ଧା  ନ୍ଣ  ଉ  ମଣନ୍ଭିିମୟାନ୍ୟନ୍ ଵାୟଣସୂନ୍ଣ   
ତପ୍ରଷ୍ୟାଦ ିୟାେଜାଦୀନ୍ ଵୟ ନ୍ଣ  ଭର   ତୟୌଵରାତଜୟଽନ୍ଣମାନ୍ୟ | 

କାତୟୟ ତସୌମିତ୍ରମିା ୟଶ୍ଵର୍ଦ ିକୃଦରିତଘ୍ନାଽଥ ଶ ୁତଘ୍ନା ତୟା 
ହତ୍ଵାଽତସୌ ଦଣଷ୍ଟଶୂ୍  ଦ୍ଵଜିସଣ ର୍ଣବତଵ  କଣ ଭଜାନ୍ମା ଭାରୀ || ୧୦|| 

 

ୟଜ୍ଞ   ନ୍ଵନ୍ ତ୍ରତିକାଟୀଵୟୟ ଣ ଦ  ଭର ାତଦୈୟୁଃ ସଣରାନ୍ୀଶଵାକୟା- 
ଦୟାସୟନ୍ ଧାମାତ୍ରପିଣର  ଭଣ ଜମିଥ ସ ନ୍ୟନ୍ନାେସୂନ୍ ସ୍ରାତଜୟ | 
କୠତ୍ଵା ଶ୍ରୀହ୍ରୀହନୂ୍ମଦ ଧ ୃଵମି ଚ ଚ୍ଚାମରଚ୍ଛତ୍ରତଶାଭୀ 

ବ୍ରହ୍ମାତଦୈୟୁଃ ସୂ୍ତୟମାତନ୍ା ନ୍ଜିପଣରଵ ିସତ୍ପାଦପତଦମାଽଵ ାନ୍ମାମ || ୧୧|| 

 

ଇ  ିଶ୍ରୀରାମଚରିତ୍ରମ ଜରୀ ତ ଶ ୁଃ କୃ ା | 
ରାତଘଵ ତ୍ଣ ୟ ନି୍ା ଭୂୟା୍ାମପ୍ରସାଦଦା || ୧୨|| 

 

|| ଇ  ିଶ୍ରୀମତ୍ସଣଧୀ ୍କରକମ ସ ଜା  ରାଘତଵ ୍ୟ କୃି ା 
ଶ୍ରୀରାମଚାରିତ୍ରମ ଜରୀ ସ ପୂଣୟା || 


