অম ছৰিত্ৰ ং অন্জৰি
শ্ৰীমান ৰিষ্ণ ুঃ প্ৰজাত া দশিথনৃপত িামনাতথাঽথ নীত া
ৰিশ্িাৰমতত্ৰণ ম ত্ৰাহৃদনণজসৰি স্তাটকঘা ণ তকাঽস্ত্ৰম |
ব্ৰাহ্মাদ্য় প্ৰাপ্য় িত্িা ৰনৰশচিৰনকি য়জ্ঞপাত া ৰিতমাচ্য়ািলয়া শাপাচ্চ ভ ক্ত্িা ৰশিধনণিণপয়ন জানকী নুঃ প্ৰসীতদ || ১||
আয়ন িামুঃ সভাতয়য়াধ্িৰন ৰনজসিজজভয় াৰ্য়তিষ্িাসতিাষাদ্ধত্িা সণিাৰি পণিৰ্ উ নণ স্তাপজসভভয় পপৃজঠুঃ |
কলয়াণান ধতময়াঽগুণ িিৰি ুঃ প্ৰাৰণনাম িাতেত্য়াদ্য়ণক্তশ্চাৰভতষতক পণিজনমৰিত া মহ্য় া মম িতচাৰভুঃ || ২||
ককতকয়ীপ্ৰীৰ তিত াুঃ স সিজনৃপতজািল্ক ী য়ানিণ্য়
ৰ্ ৰ্া ািী গুিাচ্য়য়ুঃ কৃ িণৰচিজতটা ৰ্ীষ্পত ুঃ পণত্ৰমান্য়ুঃ |
ীত্য় িা কৃ ষ্া প্ৰয়াত াঽি ণ ৰনজমম ৰচত্ৰকূট প্ৰপন্ন
সিা বাৰভৰ্ভ্য়া ি
শ্ৰু জনকৰ্ৰ ুঃ সা ত্িয়ন ন্য়ণপ্ত ীথয়ুঃ || ৩||
দত্িাঽজৈ পাদণতক মসি ৰিৰ ভিণকৃ ত ৌ মপ্ৰষ্য়
কাকতনত্ৰ
ৱ্য়সয়ািাত্য়াঽৰত্ৰনাতনা িনমথ সৰমত া দ ডক াপতসষ্টম |
কুিয়ন িত্িা ৰিিাধ খ কু দমন য়াৰচ স্তপসাগ্ৰ্ জয়মস্তষা দত্ত্িাঽভয় সিানৰসধনণৰিষণধীন য়ানৰ্সত্ত্য়া স পায়া || ৪||
আসীনুঃ প চিট্য়ামকুিণ ৰিকৃ া িািসী ময়া ৰদ্িসপ্তক্ৰৱ্য়াদানপ্য়তনকানথ খিমিধীদ দভষণ চ ৰত্ৰশীষয়ম |
মািীচ মাৰ্য়িভপ দশিদনহৃ ামাকৃ ৰ ভভ ৰমজা য়া
অৰন্িষ্য়ন্না য় ৰ্ৃধ্ৰ সিৰ্ৰ মথ নয়ন মামতি ঘ্নন কব ধম || ৫||
প পা ীি স ৰ্চ্ছৰন্নি কৃ িসৰ ভয় ৰক্ত ণ ষ্টুঃ শবজয়য়
দত্িা মণৰক্ত প্ৰকুিয়ন িনণম উৰদ প্ৰাপ্তসণগ্ৰীিসখ্য়ুঃ |
সপ্ত ৰচ্ছত্িা সা ান ৰিৰধিিবৰ তনা িাৰ ৰভত্সভয়য়সভনণ
কুিয়াতণা িা্য়পা সমি ণ ৰনিসন মালয়িত্ক দতিতসৌ || ৬||
নীত্িা মাসান কপীশাৰনি দশ িৰি ুঃ মপ্ৰষ্য় সী া ৰিৰচত্য়ায়া শ্ৰীমদ্ধনভমৰিিমথ সমনণশ্ৰুত্য় ৰ্চ্ছন কপী জৰুঃ |
সণগ্ৰীিাজদ্য়িস জখ্য়দয় শমণখসিজ মানয়ন্নৰিিাচা
কদত্য়ঘ্নুঃ মস ণ কািী ৰিপণপণিিণদতিদ্িাজনজিয়ৰিঘা ী || ৭||
ভগ্ন কৃ ত্িা দশাসয় গুিণ িিপণষ কু ভকণয় ৰনিত্য়
প্ৰধ্িস্তাতশষনাৰ্ পদকম ন
াৰ্ক্ষ্য়য়মান দ্য় িামুঃ |

সিয়ানণজ্জীিয়
ৰৰ্ৰিধিমনঘশ্চা জতনয় কপীন সিান
ৰিজ্ঞানাতস্ত্ৰণ িিন সমি ণ দময় ল্লক্ষ্মণাচ্ছক্ৰশত্ৰুম || ৮||
ক্ৰৱ্য়াদান ঘ্নন্স খ্য়ানৰপ দশিদন ব্ৰহ্মপভজিয়ুঃ সণতিজশুঃ
পণজষ্পিাকীয়য়মাতণা হু িিৰিম মাপ্য় সী া ৰিধায় |
িতিানাথ সিভক্ত সিপণিমথ ৰ্ ুঃ পণষ্পকস্থুঃ সমজস্তুঃ
সাম্ৰত্য় চাৰভৰষতক্তা ৰনজজনমৰখ মানয়ন মম ৰ্ৰ ুঃ সয়া || ৯||
িিন মিাণী সমৃদ্ধা নণ উ মণৰনৰভময়ানয়ন িায়ণসভনণ
মপ্ৰষ্য়াৰদত্য়ােজাদীন ৱ্য় নণ ভি ময়ৌিিাত্য়ঽনণমান্য় |
কাতয়য় মসৌৰমৰত্ৰমা য় শ্িৰ্ৰদ কৃ দৰিতঘ্নাঽথ শত্ৰুতঘ্না ময়া
িত্িাঽতসৌ দণষ্টশভৰ ৰদ্িজসণ গুবতি কু ভজান্মা ভািী || ১০||
য়জ্ঞ ন্িন ৰত্ৰতকাটীৱ্য়য় ণ দ ভি াজদ্য়ুঃ সণিানীশিাৰ্ক্য়াদ্য়াসয়ন ধামাৰত্ৰপণি ভণ ৰজমথ স নয়ন্নােসভন সিিাত্য় |
কৄ ত্িা শ্ৰীহ্ৰীিনভমদ ধৃ ৰিম চ চ্চামিচ্ছত্ৰতশাভী
ব্ৰহ্মাজদ্য়ুঃ স্তভ য়মাতনা ৰনজপণিৰি সত্পাদপতমাঽি ান্মাম || ১১||
ইৰ শ্ৰীিামচৰিত্ৰম জিী ম শ ুঃ কৃ া |
িাত্ি তৰণ য়ৰ না ভভ য়াৰামপ্ৰসাদদা || ১২||
|| ইৰ শ্ৰীমত্সণধী ৰকিকম স জা িাঘতি ৰয়ৰ কৃ া
শ্ৰীিামচাৰিত্ৰম জিী স পভণয়া ||

