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প্রতম সর্ক: 

প্রকিশ্য তু মহা৭রণযম্ তণ্টিা৭রণযম্ আত্মিান্ 

ততশ্ শ রামমা তুতশশ্ শ স্তাপসা৭৭শ্রম মণ্টলম্ ১ 

িুশ্ চীর পকরি্কশ্প্তম্ প্রাহ্ম্যা লি্্যা সমািরুতম্  

যতা প্রতীপ্তম্ তুতশশ্ শম্ িিমন সূয শ মণ্টলম্ ২ 

শ্রণযম্ সি শ পূতানাম্ সুসম্ুশ্্ট অজিরম্ সতা 

ম্ুকি: পহুকপ: আিীণ শম্ পি্কশ্ সম্কিৈঃ সমা৭৭িরুতম্ ৩ 

পূজিতম্ চচাপন্ুত্তম্ চ কনতযম্ অপ্সরসাম্ িকণৈঃ 

কিশ্াকল: অকিশ্রকণৈঃ স্ুি্পাম্কটৈঃ অজিকনৈঃ িুকশ্ৈঃ ৪ 

সকমত্কপ: চতায িলকশ্ৈঃ পল মূকল শ্চ চশ্াকপতম্ 

আরকণয শ্চ মহা িরি্ুকশ্ৈঃ পুকণযৈঃ স্ৱাতু পকল িরুশতম্ ৫ 

পকল চহামা৭কচশতম্ পণুযম্ প্রহ্ম্ চিাশ্ কননাকততম্ 

পুশ্্কপ ি শকনযৈঃ পকরি্কশ্প্তম্ পজত্মনযা চ সপত্মযা ৬ 

পল মূলা৭শ্কন তশাকৈ: চীর ি্ুশ্্ণাজিনা৭ম্পকরৈঃ 

সূয শ ৱিশ্ৱানরাকপ শ্চ পুরাকণ মু শকনকপ িরুশতম্ ৭ 

পুকণয শ্চ কনযতা৭৭হাকরৈঃ চশ্াকপতম্ পরমকশ্ শকপৈঃ 

তত্ প্রহ্ম্ পিন প্রিযম্ প্রহ্ম্ চিাশ্ কননাকততম্ ৮ 

প্রহ্ম্কিত্কপ ম শহাপাকি: প্রাহ্ম্কণ: উপমশ্াকপতম্  

ত ত্ত্ুশ্্ৱা রািিৈঃ শ্রীমান্ তাপসা৭৭শ্রম মণ্টলম্  

অপযিচ্চন্ মহামতিা কিিযম্ ি্ুত্ৱা মহত্তনুৈঃ ৯ 

কতিয জ্ঞামনাপ পন্না চস্ত রামম্ ত্ুশ্্ৱা মহশ্ শযৈঃ 

অকপিি্মু: ততা প্রীতা ৱিমতহীম্ চ যশ্কস্ৱনীম্ ১0 

চত তম্ চসামম্ ইমিাতযৈম্ ত্ুশ্্ৱা ৱি তম শ চাকরণৈঃ 

মম্িলাকন প্রযুম্িানাৈঃ প্রতযি্ুহ্ণন্ ত্ুট িরতাৈঃ ১১ 

রূপ সম্হননম্ লি্্ীম্ চসৌিুমায শম্ সুমিশ্তাম্ 

তত্ুশুর্ কিজিতা৭৭িারা রাম সয িন িাকসনৈঃ ১২ 

ৱিমতহীম্ লি্্ণম্ রামম্ চনকৈ: অকনকমকশ্র্ ইি 

আশ্চয শ পূতান্ তত্ুশুৈঃ সমি শ চত িন চাকরণৈঃ ১৩ 

অকৈনম্ কহ মহা পািাৈঃ সি শ পূত কহমত রতম্ 

অকতকতম্ পণ শশ্ালাযাম্ রািিম্ সম্ন্যমিশ্যন্ ১৪ 

তমতা রাম সয সত্ি্ুতয কিকতনা পািমিাপমাৈঃ 

আিহ্ু  চস্ত মহা পািাৈঃ সকললম্ তম শ চাকরণৈঃ ১৫ 

মূলম্ পুশ্্পম্ পলম্ িনযম্ আশ্রমম্ চ মহাত্মনৈঃ 
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কনমিতযত্ৱা তম শজ্ঞা স্ততৈঃ প্রাম্িলমযা৭প্ু িন্ ১৬ 

তম শ পামলা িনসযা সয শ্রণয শ্চ মহা যশ্: 

পূিনীয শ্চ মানয শ্চ রািা তণ্ট তমরা িুুৈঃ ১৭ 

ইন্ত্র চসযি চতু প শািৈঃ প্রিা রি্শ্কত রািি 

রািা তিা ত্ৱরান্ চপািান্ পুম্ঙ্মত চলাি নমস্রুতৈঃ ১৮ 

চত িযম্ পিতা রি্শ্যা পি কত্ৱশ্য িাকসনৈঃ 

নির চস্তা িন চস্তা িা ত্ৱম্ চনা রািা িমনশ্ৱরৈঃ ১৯ 

নযস্ত তণ্টা িযম্ রািন্ জিত চরাতা জিমতকন্ত্রযাৈঃ 

রি্কশ্তিযা স্ত্ৱযা শ্শ্ৱ ত্িপ শ পূতা স্তমপাতনাৈঃ ২0 

এিম্ উক্্তিা পকল মূ শকলৈঃ পুশ্্কপ ি শকনয শ্চ রািিম্ 

অকনয শ্চ কিকিতা৭৭হাকরৈঃ সলি্্ণম্ অপিূযন্ ২১ 

ততা৭চনয তাপসাৈঃ কসত্তা রামম্ ৱিশ্ৱানমরাপমাৈঃ 

নযায িরুত্তা যতা নযাযম্ তপ শযামাসু: ঈশ্ৱরম্ ২২ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট প্রতম সিশ: 

ত্ৱিতীয সর্ক: 

ি্ুত আকতমতযা৭ত রাম স্তু সূয শমসযাতযনম্ প্রকত 

আমন্ত্রয স মুনীন্ সি শান্ িনম্ এিা৭ন্ৱিাহত ১ 

নানা ম্ুি িণা িীণ শম্ শ্াতূ শল িরুি চসকিতম্ 

ত্ৱস্ত িরুি্শ্ লতা িুল্মম্ তুতশশ্ শ সকললা৭৭শ্যম্ ২ 

কনশ্্িূিনানা শ্িুকন জিকিিা িণ নাকততম্ 

লি্্ণা৭নুিমতা রামমা িন মতযম্ ততশ্ শ হ ৩ 

িন মমতয তু িািুত্স্ত স্তজিন্ চিার ম্ুিা যুমত 

ততশ্ শ কিকর শ্্ু ম্িাপম্ পুুশ্াতম্ মহা স্ৱনম্ ৪ 

িম্পীরা৭ি্শ্ম্ মহা িি্ৈম্ কিিটম্ কিশ্মমা তরম্ 

পীপত্সম্ কিশ্মম্ তীিশম্ কিি্ুতম্ চিার তশ্ শনম্ ৫ 

িসানম্ চম শ ৱিযারম্ িসা৭৭ৈ শম্ ুকতমরাি্কশ্তম্ 

ৈাসনম্ সি শ পূতানাম্ িযাকততা৭৭সযম্ ইিা৭ৈিম্ ৬ 

ৈীন্ কসম্হান্ চতুমরা িযারান্ চত্ৱৌ িরুমিৌ প্ু শ্তান্ তশ্ 

সকিশ্াণম্ িসাকতক্তম্ িি সয চ কশ্মরা মহত্ 

অিসিয  আযমস শ্ূমল কিনতৈম্ মহা স্ৱনম্ ৭ 

স রামম্ লি্্ণম্ ৱচি সীতাম্ ত্ুশ্্ৱা চ ৱমকতলীম্ 

অপযতািত সুসম্ি্ুত্তৈঃ প্রিাৈঃ িাল ইিা৭ৈিৈঃ ৮ 
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স ি্ুত্ৱা ৱপরিম্ নাতম্ চালযন্ ইি চমকতনীম্ 

অম্মিন আতায ৱিমতহীম্ অপরময তমতা৭প্রিীত্ ৯ 

যুিাম্ িটা চীর তমরৌ স পামযৌ ি্শ্ীণ িীকিমতৌ 

প্রকিশ্্মটৌ তণ্টিা৭রণযম্ শ্র চাপা৭কস তাকরমণৌ ১0 

িতম্ তাপসমযা ি শাম্ চ িাসৈঃ প্রমতযা সহ 

অতম শ চাকরমণৌ পামপৌ চিৌ যুিাম্ মুকন তূশ্মিৌ ১১ 

অহম্ িনম্ ইতম্ তুিশম্ কিরামতা নাম রাি্শ্সৈঃ 

চরাকম সাযুমতা কনতযম্ ুকশ্ মাম্সাকন পি্শ্যন্ ১২ 

ইযম্ নারী িরামরাহা মম পয শা পকিশ্যকত 

যুিমযাৈঃ পাপমযা: চ অহম্ পাসযাকম ুকতরম্ ম্ুমত ১৩ 

ত ৱসযিম্ প্ু িমতা ত্ুশ্্টম্ কিরাত সয তুরাত্মনৈঃ 

শ্্ুত্ৱা সিকি শতম্ িািযম্ সম্প্রাৈা িনিা৭৭ত্মিা 

সীতা প্রামিপমতা চত্ৱিাত্ প্রিামত িতলী যতা ১৪ 

তাম্ ত্ুশ্্ৱা রািিৈঃ সীতাম্ কিরাতা৭0ি িতাম্ শুপাম্ 

অপ্রিী িি্্ণম্ িািযম্ মুমিন পকরশুশ্যতা ১৫ 

পশ্য চসৌময নমরন্ত্র সয িনি সযা৭ত্ম সম্পিাম্ 

মম পায শাম্ শুপা৭৭চারাম্ কিরাতা৭0মি  প্রমিকশ্তাম্ 

অতযৈ সিু সম্ৱ্রুত্তাম্ রাি পুৈীম্ যশ্কস্ৱনীম্ ১৬ 

যত্ অকপমপ্রতম্ অিাসু কপ্রযম্ ির িরুতম্ চ যত্ 

ৱিমিযযা স্তু সুসম্ৱ্রুত্তম্ ি্কশ্প্রম্ অকতযি লি্্ণ ১৭ 

যা ন তুশ্যকত রামিযন পুৈা৭চতশ তীিশ তকশ্ শনী 

যযা৭হম্ সি শ পূতানাম্ কহতৈঃ প্রস্তাকপমতা িনম্ ১৮ 

অমতয তানীম্ সিামা সা যা মাতা মম মতযমা ১৯ 

পর স্পশ্ শাত্ তু ৱিমতহযা ন তুৈঃিতরম্ অজস্ত চম 

কপতু কি শমযািাত্ চসৌকমমৈ স্ৱ রািয হরণাত্ ততা ২0 

ইকত প্ুিকত িািুত্মস্ত পাশ্্প চশ্াি পকরপ্লুমত 

অপ্রিী িি্্ণৈঃ ি্ুমত্তা ুমত্তা নাি ইি শ্ৱসন্ ২১ 

অনাত ইি পূতানাম্ নাত স্ত্ৱম্ িাসমিাপমৈঃ 

মযা চপ্রমশ্যণ িািুত্স্ত কিম৭তশম্ পকরতপ্সযমস ২২ 

শ্মরণ কনহতসযা৭তয মযা ি্ুমত্তন রি্শ্সৈঃ 

কিরাত সয িতা৭চসা কহ মহী পাসযকত চশ্াকণতম্ ২৩ 

রািয িামম মম চরামতা পরমত চযা পপূি হ 

তম্ কিরামত কিমমাি্শ্যাকম িজ্রী িজ্রম্ ইিা৭চমল ২৪ 
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মম পুি পল চিি চিকিতৈঃ   

পততু শ্মরা৭সয মহান্ মমহারকস 

িযপনযতু তমনা শ্চ িীকিতম্  

পততু তত স্স মহীম্ কিিূকণ শতৈঃ ২৫ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট কত্ৱতীয সিশ:  

তরু তীয সর্ক: 

( ইতুযক্্তিা লি্্ণ: শ্রীমান্ রাি্শ্সম্ প্রহস কন্নি 

চিা পািান্ িন মমপযতয চকরশ্যকস যতা সিুম্ ) 

অমতা িাচ পুনর্ িািযম্ কিরাতৈঃ পূরযন্ িনম্ 

আত্মানম্ প্ুচ্চমত প্রূতম্ চিৌ যুিাম্ ক্ৱ িকমশ্যত: ১ 

তম্ উিাচ তমতা রামমা রাি্শ্সম্ জ্ৱকলতা৭৭ননম্ 

প্ুচ্চৈম্ সুমহা চতিা ইি্শ্ৱািু িুলম্ আত্মনৈঃ ২ 

ি্শ্জৈমযা িরুত্ত সম্পমন্নৌ কিকত্ত চনৌ িন চিাচমরৌ 

ত্ৱাম্ তু চিকততুম্ ইচ্চািৈঃ ি স্ত্ৱম্ চরকস তণ্টিান্ ৩ 

তম্ উিাচ কিরাত স্তু রামম্ সতয পরারমম্ 

হৈ িি্শ্যাকম চত রািন্ কনমপাত মম রািি ৪ 

পুৈৈঃ কিল িযসযা৭হম্ মাতা মম শ্তহ্রতা 

কিরাত ইকত মাম্ আহুৈঃ প্ুকতিযাম্ সি শ রাি্শ্সাৈঃ ৫ 

তপসা চা৭কপ চম প্রাপ্তা প্রহ্ম্মণা কহ প্রসাতিা 

শ্মেণা৭িতযতা চলামি৭চচ্চতযা চপতয ত্ৱম্ এি চ ৬ 

উত্স্ুিয প্রমতাম্ এনাম্ অনমপি্মশ্ৌ যতা৭িতম্ 

ত্ৱরমামণৌ পলামযতাম্ ন িাম্ িীকিতম্ আতমত ৭ 

তম্ রামৈঃ প্রতুযিা চচতম্ চিাপ সম্রক্ত চলাচনৈঃ 

রাি্শ্সম্ কিি্ুতা৭৭িারম্ কিরাতম্ পাপ চচতসম্ ৮ 

ি্শুৈ কতি্ ত্ৱাম্ তু হীনাতশম্ ম্ুতুযম্ অমন্ৱশ্মস ত্ুিম্ 

রমণ সম্প্রাপ্সযমস কতশ্্ট ন চম িীিন্ িকমশ্যকস ৯ 

ততৈঃ সিযম্ তনৈুঃ ি্ুত্ৱা রামৈঃ সুকনকশ্তান্ শ্রান্ 

সুশ্ীরম্ অকপসম্তায রাি্শ্সম্ কনিিান হ ১0 

তনুশ্া িযা িুণিতা সপ্ত পাণান্ মুমমাচ হ 

ুক্ম পুম্িান্ মহা চিিান্ সুপণ শা৭কনল তুলযিান্ ১১ 

চত শ্রীরম্ কিরাত সয কপত্ত্ৱা পকহ শণ িাসসৈঃ 

কনমপতুৈঃ চশ্াকণতা কতক্তা তরণযাম্ পািমিাপমাৈঃ ১২ 

স কিমত্তা নযসয ৱিমতহীম্ শ্ূল মুতযময রাি্শ্স: 
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অপযত্ৈিত্ সুসম্ি্ুত্তৈঃ ততা রামম্ স লি্্ণম্  ১৩ 

স কিনতয মহা নাতম্ শ্ূলম্ শ্র ত্ৱমিাপমম্ 

প্রি্ুহযা৭চশ্াপত ততা িযাত্তা৭৭নন ইিা৭ৈিৈঃ ১৪ 

অত চতৌ প্রাতমরৌ তীপ্তম্ শ্র িশ্ শম্ িিশ্ শতু: 

কিরামত রাি্শ্মস তজিন্ িালা৭0তি যমমা পমম ১৫ 

স প্রসহয মহা চরৌৈ   জস্তত্ৱা ি্ু ম্পত রাি্শ্স   

ি্ু ম্পমাণ সয চত পাণা   িাযা কন্নশ্্মপতু   আশুিা   ১৬ 

স্পশ্ শাত্ তু ির তামনন প্রাণান্ সমম্রাতয রাি্শ্স   

কিরাত   শ্ূলম্ উতযময রািিান৭পয তািত  ১৭ 

ত চূ্চলম্ িজ্র সম্িাশ্ম্ িিমন জ্ৱলমনাপমম্ 

ত্ৱাপযাম্ শ্রাপযাম্ কচমচ্চত রামৈঃ শ্ে প্ুতাম্ িরৈঃ ১৮ 

তত্ রাম কিকশ্ি জচ্চন্নম্ শ্ূলম্ তসয িরাত্ পুকি  

পপাতা৭শ্কননা জচ্চন্নম্ চমমরা করি কশ্লা তলম্  ১৯ 

চতৌ িট্িম্ ি্কশ্প্রম্ মুতযময ি্ুশ্্ণ সমপ শাপমমৌ শুমপৌ  

তূণ শ মাপতত্ তসয ততা প্রহরতাম্ পলাত্  ২0 

স িতযমান: সুপ্ুশ্ম্ পাহুপযাম্ পকররপয চতৌ  

অপ্রিমম্পযৌ নর িযামরৌ চরৌৈ: প্রস্তাতুম্ ইচ্চত  ২১ 

তসয অকপপ্রাযম্ অজ্ঞায রামমা লি্্ণম্ অপ্রিীত্  

িহতু অযম্ অলম্ তািত্ পতা৭চনন তু রাি্শ্স: ২২ 

যতা চ ইচ্চকত চসৌকমমৈ ততা িহতু রাি্শ্স: 

আয চমি কহ ন: পম্তা চযন যাকত কনশ্াচর: ২৩ 

স তু স্ৱ পল িীময শণ সমুত্ি্কশ্পয কনশ্াচর: 

পালা কিি স্কম্ত িমতৌ চিারা৭কত পমলৌ তত: ২৪ 

চতৌ আমরাপয তত: স্কম্তম্ রািমিৌ রিনী চর: 

কিরামতা কননতন্ চিারম্ িিামা৭কপমুমিা িনম্  ২৫ 

িনম্ মহা চমি কনপম্ প্রকিশ্্মটা    

ত্ুকম: মহত্কপ: কিকিকত: উমপতম্  

নানা কিকতৈঃ পি্কশ্ শ্কত কি শকচৈম্   

কশ্িা যুতম্ িযাল ম্ুকি কি শিীণ শম্  ২৬ 

 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট ত্ুতীয সিশ: 

 

চতুতক সর্ক: 
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কহ্রযমামণৌ তু চতৌ ত্ুশ্্ৱা ৱিমতহী রাম লি্্মণৌ 

উকচ্চ সস্্ৱমরণ চুমরাশ্ প্রি্ুহয সপুুিা পমুিৌ ১ 

এশ্ তাশ্রতী রাম: সতযিান্ শ্ীলিান্ শুকচ: 

রি্শ্সা চরৌৈ রূমপণ কহ্রযমত সহ লি্্ণ: ২ 

মাম্ িরুিা পি্শ্কযশ্যম্কত শ্াতূ শলা কত্ৱকপন স্ততা  

মাম্ হর উত্স্ুিয িািুমস্তৌ নমমস্ত রাি্শ্মসাত্তম  ৩ 

তসযা: তত্ িচনম্ শ্্ু ত্ৱা রাম লি্্মণৌ 

চিিম্ প্রচরতু িীমরৌ িমত তসয তুরাত্মন: ৪ 

তসয চরৌৈ সয চসৌকমজৈ: পাহুম্ সিযম্ পপম্ি হ 

রাম স্তু তি্কশ্ণম্ পাহুম্ তরসা তসয রি্শ্সৈঃ ৫ 

স পি পাহুৈঃ সকম্ৱ্মিা কনপপাতা৭৭শু রাি্শ্সৈঃ  

তরণযাম্ চমি সম্িামশ্া িজ্র কপন্ন ইিা৭চলৈঃ ৬ 

মুশ্্টটকপ: িানুকপ: পত্কপ: সূতযম্ চতৌ তু রাি্শ্সম্  

উতযমমযাতযময চা৭কপ এনম্ স্তম্টটমল কনশ্্কপমপশ্তু: ৭ 

স কিমত্তা পহুকপ প শাকণৈঃ িট্িাপযাম্ চ পকরি্শ্ত: 

কনশ্্কপশ্্মটা পহুতা পমূমৌ ন মমার স রাি্শ্স: ৮ 

তম্ চপ্রি্শ্য রাম: সুপ্ুশ্ম্ অিতযম্ অচমলাপমম্   

পমযশু অপয ত: শ্রীমান্ ইতম্ িচনম্ অপ্রিীত্  ৯ 

তপসা পুুশ্ িযার রাি্শ্মসা৭যম্ ন শ্িযমত  

শ্মেণ যুকত কনমিশতুম্ রাি্শ্সম্ কনিনািমহ  ১0 

তত্ শ্্ুত্ৱা রািমিমণাক্তম্ রাি্শ্স: প্রকশ্রতম্ িচ: 

ইতম্ চপ্রািাচ িািুত্স্তম্ কিরাতৈঃ পুু শ্শ্ শপম্  ১১ 

হমতা৭জি পুু শ্ িযার শ্র তুলয পমলন ৱি  

মযা তু পূি শম্ ত্ৱম্ চমাহা ন্ন জ্ঞাত: পুু শ্শ্ শপ: ১২  

চিৌসলযা সুপ্রিা রাম তাত ত্ৱম্ কিকতমতা মযা 

ৱিমতহী চ মহাপািা লি্্ণ শ্চ মহা যশ্াৈঃ ১৩ 

অকপ শ্াপাত্ অহম্ চিারম্ প্রকিশ্্মটা রাি্শ্সীম্ তনম্ু 

তুম্পুু  ন শাম িৈি শৈঃ শ্মপ্তা ৱিশ্রিমণন হ ১৪ 

প্রসাতযমান শ্চ মযা চসা৭প্রিী ন্মাম্ মহাযশ্াৈঃ 

যতা তাশ্রতী রাম স্ত্ৱাম্ িকতশ্যকত সমুযমি ১৫ 

ততা প্রি্ুকতম্ আপমন্না পিান্ স্ৱিশম্ িকমশ্যকত 

ইকত ৱিশ্রিমণা রািা রম্পা৭৭সক্তম্ পুরা৭নি  

অনুপস্তীয মামনা মাম্ সম্ি্ুমত্তা িযিহার হ ১৬ 
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তি প্রসাতা ন্মুমক্তা৭হম্ অকপশ্াপাত্ সুতাুণাত্ 

পিনম্ স্ৱম্ িকমশ্যাকম স্ৱজস্ত চিা৭স্তু পরম্তপ ১৭ 

ইমতা িসকত তম শাত্মা শ্রপম্িৈঃ  প্রতাপিান্ 

অতয৭তশ চযািমন তাত মহকশ্ শৈঃ সূয শ সকন্নপৈঃ 

তম্ ি্কশ্প্রম্ অকপিচ্চ ত্ৱম্ স চত চশ্রমযা কিতাসযকত ১৮ 

অিমট চা৭কপ মাম্ রাম কনি্কশ্পয িুশ্লী িরি 

রি্শ্সাম্ িত সত্ত্ৱানাম্ এশ্ তম শৈঃ সনাতনাৈঃ ১৯ 

অিমট চয কনতীযমৈ চতশ্াম্ চলািাৈঃ সনাতনাৈঃ 

এিম্ উক্্তিা তু িািুত্স্তম্ কিরাতৈঃ শ্র পীটটতৈঃ 

পপূি স্ৱিশ সম্প্রামপ্তা নযস্ত চতমহা মহা পলৈঃ ২0 

ত চ্চ্ুত্ৱা রািমিা িািযম্ লি্্ণম্ িযাকতমতশ্ হ 

িুম্ির চসযি চরৌৈ সয রাি্শ্সযা৭সয লি্্ণ 

িমন৭জিন্ সুমহত্ শ্ৱপ্রম্ িনযতাম্ চরৌৈ িম শণ: ২১ 

ইতুযক্্তিা লি্্ণম্ রাম: প্রতর: িনযতা কমকত   

ৈমস্তৌ কিরাতম্ আরময িম্মট পামতন িীয শিান্  ২২ 

তত: িকনৈম্ আতায লি্্ণ: শ্ৱপ্র মুত্তমম্ 

অিনত্ পাশ্ৱ শত স্তসয কিরাত সয মহাত্মন: ২৩ 

তম্ মুক্ত িণ্টম্ কনশ্্কপশ্য শ্ম্িু িণ শম্ মহা স্ৱনম্ 

কিরাতম্ প্রাি্কশ্পত্ শ্ৱমপ্র নতৈম্ ৱপরি স্ৱনম্ ২৪ 

তম্ আহমি কনজিশতম্ আশু কিরম জস্তমরৌ   

িুমপৌ সমযকত রাম লি্্মণৌ 

মুতা৭কন্ৱমতৌ কচি্কশ্পতু প শযািহম্  

নতম্ত মুত্ি্কশ্পয কপমল তু রাি্শ্সম্  ২৫ 

অিতযতাম্ চপ্রি্শ্য মহা সুরসয চতৌ   

কশ্মতন শ্মেণ ততা নরশ্ শমপৌ 

সমতশয চা৭তয৭তশ কিশ্ারমতৌ উমপৌ    

কপমল কিরাত সয িতম্ প্রচরতু: ২৬ 

স্ৱযম্ কিরামতন কহ ম্ুতুয রাত্মন:    

প্রসহয রামমণ িতা৭তশ মীজপ্সত: 

কনমিকতত িানন চাকরণা স্ৱযম্    

ন চম িত: শ্ে ি্ুমতা পমিকতকত  ২৭ 

ত চতি রামমণ কনশ্ময পাকশ্তম্    

ি্ুতা মকত স্তসয কপল প্রমিশ্মন 
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কপলম্ চ রামমণ পমলন রাি্শ্সা   

প্রমিশ্য মামনন িনম্ কিনাকততম্ ২৮ 

প্রহ্ু শ্্ট রূপা কিি রাম লি্্মণৌ   

কিরাত মুয শা: প্রতমর কনহতয চতৌ   

ননম্ততু িীত পমযৌ মহা িমন   

কশ্লাকপ রম্ত তশততু শ্চ রাি্শ্সম্ ২৯ 

তত স্তু চতৌ িাম্চন কচৈ িামু শমিৌ  

কনহতয রি্শ্ৈঃ পকরি্ুহয ৱমকতলীম্ 

কিিহ্রতু চস্তৌ মুকতমতৌ মহা িমন  

কতকি জস্তমতৌ চন্ত্র কতিািরা কিি  ৩0 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট চতুতশ সস্িশ: 

পমরচম সর্ক: 

হত্ৱা তু তম্ পীম পলম্ কিরাতম্ রাি্শ্সম্ িমন 

ততৈঃ সীতাম্ পকরশ্ৱিয সমাশ্ৱাসয চ িীয শিান্ 

অপ্রিী িি্্ণম্ রামমা প্রাতরম্ তীপ্ত চতিসম্ ১ 

িশ্্টম্ িনম্ ইতম্ তুিশম্ ন চ চিা িন চিাচরাৈঃ 

অকপিচ্চামমহ শ্ীরম্ শ্রপম্িম্ তমপা তনম্ ২ 

আশ্রমম্ শ্রপম্ি সয রািমিা৭কপিিাম হ 

তসয চতি প্রপাি সয তপসা পাকিতা৭৭ত্মনৈঃ ৩ 

সমীমপ শ্রপম্ি সয ততশ্ শ মহত৭ত্পুতম্ 

কিপ্রািমানম্ িপশু্া সূয শ ৱিশ্ৱানমরাপমম্ ৪ 

অিুহয রমতাত্সম্িাত্ সিামশ্ কিপুতা৭নুিম্ 

অ সম্স্প্রশু্ৈম্ িসতুাম্ ততশ্ শ কিপুমতশ্ৱরম্ ৫ 

সুপ্রপা৭৭পরণম্ চতিম্ কিরমিা৭ম্পর তাকরণম্ 

ত কত্ৱকত: এি পহুকপৈঃ পূিযমানম্ মহাত্মকপৈঃ ৬ 

হকরকপ ি শাজিকপ যু শক্তম্ অৈকরি্শ্ িতম্ রতম্ 

ততশ্ শা৭তূরত স্তসয তুণা৭৭কততয সকন্নপম্ ৭ 

পাণ্টুরা৭প্র িন প্রিযম্ চন্ত্র মণ্টল সকন্নপম্ 

অপশ্য কত্ৱমলম্ চৈম্ কচৈ মামলযাপ চশ্াকপতম্ ৮ 

চামর িযিমন চা৭চরয ুক্ম তমণ্ট মহা তমন 

ি্ুহীমত িন নারীপযাম্ তূযমামন চ মূত শকন ৯ 

িৈি শা৭মর কসত্তা শ্চ পহিৈঃ পরমশ্ শযৈঃ 

অৈকরি্শ্ িতম্ চতিম্ িাি্কপ: অরযাকপ: ঈটটমর ১0 
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সহ সম্পাশ্মামন তু শ্রপম্মিণ িাসমি 

ত্ুশ্্ৱা শ্তরতুম্ তৈ রামমা লি্্ণম্ অপ্রিীত্ 

রামমা৭ত রত মুকত্তশ্য লি্্ণায প্রতশ্ শযন্  ১১ 

অকচশ্ম্তম্ কশ্রযা িশু্্টম্ অত্পুতম্ পশ্য লি্্ণ  

প্রতপম্ত কমিা৭৭কততযম্ অম্তকরি্শ্ িতম্ রতম্  ১২ 

চয হযাৈঃ পুুহতূ সয পুরা শ্র সয নৈঃ শ্্ু তাৈঃ 

অৈকরি্শ্ িতা কতিযা: চত ইমম হরমযা ত্ুিম্ ১৩ 

ইমম চ পুুশ্ িযার চয কতশ্্টৈয৭কপমতা রতম্ 

শ্তম্ শ্তম্ িুম্টকলমনা যুিানৈঃ িট্ি পাণযৈঃ ১৪ 

কিস্তীণ শ কিপুমলারস্কা: পকরিা৭৭যত পাহি: 

চশ্াণাম্শু িসনা: সমি শ িযারা ইি তুরাসতা : ১৫ 

উমরা চতমশ্শু সমি শশ্াম্ হারা জ্ৱলন সকন্নপাৈঃ 

রূপম্ কপপ্রকত চসৌকমমৈ পম্চ কিম্শ্কত িাকশ্ শিম্ ১৬ 

এত কত্ত কিল চতিানাম্ িমযা পিকত কনতযতা 

যতা ইমম পুুশ্ িযারা ত্ুশ্যমৈ কপ্রয তশ্ শনাৈঃ ১৭ 

( শ্রপম্ি মহমশ্ শ ত শশ্ শনম্ ) 

ইকহি সহ ৱিমতহযা মুহতূ শম্ কতশ্ট্ লি্্ণ 

যাি জ্জানাময৭হম্ িযক্তম্ ি এশ্ তুযকতমান্ রমত ১৮ 

তম্ এিম্ উক্্তিা চসৌকমজৈম্ ইকহি স্তীযতাম্ ইকত 

অকপচরাম িািুত্স্তৈঃ শ্রপম্িা৭৭শ্রমম্ প্রকত ১৯ 

ততৈঃ সম৭কপিচ্চৈম্ চপ্রি্শ্য রামম্ শ্চী পকতৈঃ 

শ্রপম্িম্ অনজু্ঞাপয কিপুতান্ ইতম্ অপ্রিীত্ ২0 

ইমহাপযাকত অমসৌ রামমা যাি ন্মাম্ না৭কপ পাশ্মত 

কনশ্্টাম্ নযতু তাি ত্তু তমতা মাম্ ৈশ্টু্ম্ অহশকত ২১ 

জিতিৈম্ ি্ুতা৭তশম্ চ ৈশ্্টা৭হম্ অকচরাত্ ইমম্ 

িম শ কহ অমনন িতশিযম্ মহত্ অকনযৈঃ সুতুশ্্িরম্ 

কনশ্্পাতকযত্ৱা তত্ িম শ তমতা মাম্ ৈশ্টু্ম্ অহশকত  ২২ 

ইকত িজ্রী তম্ আমন্ত্রয মানকযত্ৱা চ তাপসম্ 

রমতন হকর যুমক্তন যমযৌ কতিম্ অকরম্তমৈঃ ২৩ 

প্রযামত তু সহস্রা৭ি্মশ্ রািিৈঃ সপকরচ্চতম্ 

অকিমহাৈম্ উপাসীনম্ শ্রপম্িম্্ম উপািমত্ ২১ 

তসয পামতৌ চ সম্ি্ুহয রামৈঃ সীতা চ লি্্ণৈঃ 

কনমশ্তু স্ত ত৭নুজ্ঞাতা লপ্ত িাসা কনমকন্ত্রতাৈঃ ২২ 



শ্রীমত্ৱাল্মীকিরামাযণম্ 

অরণযিাম্ট: 
 

Page 10 of 162 
 

ততৈঃ শ্মরাপযানম্ তু পয শপ্ুচ্চত্ স রািিৈঃ 

শ্রপম্ি শ্চ তত্ সি শম্ রািিায নযমিতযত্ ২৬ 

মাম্ এশ্ িরমতা রাম প্রহ্ম্ চলািম্ কননীশ্কত 

জিতম্ উমরণ তপসা তুশ্্প্রাপম্ অি্ুতাত্মকপৈঃ ২৭ 

অহম্ জ্ঞাত্ৱা নর িযার িতশমানম্ অতূরতৈঃ 

প্রহ্ম্ চলািম্ ন িচ্চাকম ত্ৱাম্ অত্ুশ্্ৱা কপ্রযা৭কতকতম্ ২৮ 

ত্ৱযা৭হম্ পুুশ্ িযার তাকম শমিণ মহাত্মনা  

সমািময িকমশ্যাকম জৈকতিম্ চতি চসকিতম্ ২৯ 

অি্শ্যা নর শ্াতূ শল জিতা চলািা মযা শুপাৈঃ 

প্রাহ্ম্যা শ্চ নাি প্ুশ্ট্যা শ্চ প্রকতি্ুহ্ণীশ্ৱ মামিান্ ৩0 

এিম্ উমক্তা নর িযারৈঃ সি শ শ্াে কিশ্ারতৈঃ 

ুকশ্ণা শ্রপম্মিণ রািমিা িািযম্ অপ্রিীত্ ৩১ 

অহম্ এি আহকরশ্যাকম সি শ চলািান্ মহা মমুন 

আিাসম্ তু  অহম্ ইচ্চাকম প্রকতশ্্টম্ ইহ িানমন ৩২ 

রািমিণ এিম্ উক্ত স্তু শ্র তুলয পমলন ৱি 

শ্রপম্মিা মহা প্রাজ্ঞৈঃ পুন: এি আপ্রিীত্ িচৈঃ ৩৩ 

ইহ রাম মহা চতি: সতুীি্শ্্মণা নাম তাকম শি: 

িসকত অরমণয তম শাত্মা স চত িাসম্ কিতাসযকত  ৩৪ 

সুতীি্শ্্ণম্ অকপিচ্চ ত্ৱম্ শুমচৌ চতমশ্ তপকস্ৱনম্ 

রমণীময িমনা চত্তমশ্ স চত িাসম্ কিতাসযকত ৩৫ 

ইমাম্ মম্তাকিনীম্ রাম প্রকত চস্রাতাম্ অনিুরি 

নতীম্ পুশ্্প উটুপ িহাম্ তৈ তৈ িকমশ্যকস ৩৬  

এশ্ পৈা নর িযার মুহতূ শম্ পশ্য তাত মাম্ 

যাি জ্জহাকম িাৈাকণ িীণ শম্ ত্ৱচম্ ইমিারিৈঃ ৩৭ 

তমতা৭কিম্ স সমাতায হুত্ৱা চা৭৭চিযন মন্ত্রকিত্ 

শ্রপম্মিা মহা চতিাৈঃ প্রকিমিশ্ হুতা৭শ্নম্ ৩৮ 

তসয চরামাকণ চিশ্াম্ শ্চ ততাহা৭কি ম শহাত্মনৈঃ 

িীণ শাম্ ত্ৱচম্ ততা৭স্তীকন য চ্চ মাম্সম্ চ চশ্াকণতম্ 

রাম স্তু কিজিমতা প্রাৈা পায শযা চ সহ আত্মিান্ ৩৯ 

স চ পািি সম্িাশ্ৈঃ িুমারৈঃ সমপতযত 

উত্তায অকিচযাত্ তিা চ্চরপম্মিা িযমরাচত ৪0 

স চলািান্ আকহতািীনাম্ ুশ্ীণাম্ চ মহাত্মনাম্ 

চতিানাম্ চ িযকতরময প্রহ্ম্ চলািম্ িযমরাহত ৪১ 
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স পুণয িম শা পুিমন কত্ৱিশ্ শপৈঃ  

কপতামহম্ সা৭নচুরম্ ততশ্ শ হ 

কপতামহ শ্চা৭কপ সমীি্শ্য তম্ কত্ৱিম্   

ননৈ সসু্ৱািতম্ ইতুযিাচ হ ৪২ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট পম্চম সিশ: 

শশরট সরসর্ক: 

( ু শ্ী ণাম্ শ্রীরাম শ্রণা িকত: ) 

শ্রপ0মি কতিম্ যামত  মুকন সম্িাৈঃ সমািতাৈঃ 

অপযিচ্চৈ িািুত্স্তম্ রামম্ জ্ৱকলত চতিসম্ ১ 

ৱিিানসা িালকিলযাৈঃ সম্প্রি্শ্ালা মরীকচপাৈঃ 

অ্িুট্টা শ্চ পহিৈঃ পৈাহারা শ্চ তাকম শিা   ২ 

তমৈা লূি কলন ৱশ্চি তকত চিান্মজ্জিাৈঃ পমর  

িাৈ শ্যযা অশ্যযা শ্চ  তমতি অপ্রা৭িিাশ্ািা   ৩ 

মুনযৈঃ সকললা৭হারা িাযু পি্শ্া স্ততা৭পমর 

আিাশ্ কনলযা ৱশ্চি ততা স্তম্টটল শ্াকযনৈঃ ৪ 

ত চতাত্ৱশ িাকসমনা তাৈা স্ত তা৭৭ৈ শ পট িাসসৈঃ 

সিপা শ্চ তমপা কনতযা স্ততা পম্চ তমপা৭কন্ৱতাৈঃ ৫ 

সমি শ প্রাহ্ম্যা কশ্রযা িশু্্টা ত্ুট চযািাৈঃ সমাকহতাৈঃ 

শ্রপম্িা৭৭শ্রমম রামম্ অকপিি্মু শ্চ তাপসাৈঃ ৬ 

অকপিময চ তম শজ্ঞা রামম্ তম শ প্ুতাম্ িরম্ 

ঊচুৈঃ পরম তম শজ্ঞম্ ুকশ্ সম্িাৈঃ সমাকহতাৈঃ ৭ 

ত্ৱম্ ইি্শ্ৱািু িুলসযা৭সয প্ুকতিযা শ্চ মহা রতৈঃ 

প্রতান শ্চা৭কস নাত শ্চ চতিানাম্ মিিান্ ইি ৮ 

কিশ্্ুত কেশু চলামিশু যশ্সা কিরমমণ চ 

কপত্ু পজক্ত শ্চ সতযম্ চ ত্ৱকয তম শ শ্চ পুশ্ি্লৈঃ ৯ 

ত্ৱাম্ আসাতয মহাত্মানম্ তম শজ্ঞম্ তম শ িত্সলম্ 

অকতশত্ৱাত্ নাত িি্শ্যাম স্ত চ্চ নৈঃ ি্শ্ন্তুম্ অহশকস ১0 

অতম শ স্তু মহাম্ স্তাত পমি ত্তসয মহী পমতৈঃ 

চযা হমরত্ পকল শ্ট্পািম্ ন চ রি্শ্কত পুৈিত্ ১১ 

যুম্িানৈঃ স্ৱান্ ইি প্রাণান্ প্রাকণ: ইশ্্টান্ সতুান্ ইি 

কনতয যকু্তৈঃ সতা রি্শ্ন্ সি শান্ কিশ্য িাকসনৈঃ ১২ 

প্রামনাকত শ্াশ্ৱতীম্ রাম িীকতশম্ স পহু িাকশ্ শিীম্ 

প্রহ্ম্ণৈঃ স্তানম্ আসাতয তৈ চা৭কপ মহীযমত ১৩ 
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যত্ িমরাকত পরম্ তম শম্ মুকন মূ শল পলা৭শ্নৈঃ 

তৈ রাজ্ঞ শ্চতুপ শািৈঃ প্রিা তমম শণ রি্শ্তৈঃ  ১৪ 

চসা৭যম্ প্রাহ্ম্ণ পূকযশ্্মটা িানপ্রস্ত িমণা মহান্ 

ত্ৱ ন্নামতা৭নাতি ৈাম রাি্শ্কস প শাতযমত প্ু শ্ম্ ১৫ 

একহ পশ্য শ্রীরাকণ মুনীনাম্ পাকিতা৭৭ত্মনাম্ 

হতানাম্ রাি্শ্কসর্ চিাকর প শহনূাম্ পহুতা িমন ১৬ 

পম্পা নতী কনিাসানাম্ অনু মৈাকিনীম্ অকপ 

কচৈিূটা৭৭লযানাম্ চ জরযমত িতনম্ মহত্ ১৭ 

এিম্ িযম্ ন ম্ুশ্যামমা কিপ্রিারম্ তপকস্ৱনাম্ 

জরযমাণম্ িমন চিারম্ রি্মশ্াকপ পীম িম শকপৈঃ ১৮ 

তত স্ত্ৱাম্ শ্রণা৭তশম্ চ শ্রণযম্ সমপুজস্ততাৈঃ 

পকরপালয চনা রাম িতযমানান্ কনশ্াচকরৈঃ ১৯ 

পরা তমত্ৱা িকত: িীর প্ুকতিযাম্ চনাপপতযমত  

পকরপালয ন: সি শান্ রাি্শ্মসমপযা ন্ুপাত্মি  ২0 

এত চ্চ্ুত্ৱা তু িািুত্স্ত স্তাপসানাম্ তপকস্ৱনাম্ 

ইতম্ চপ্রািাচ তম শাত্মা সি শান্ এি তপকস্ৱনৈঃ ২১ 

ৱনিম্ অহশত মাম্ িি্তুম্ আজ্ঞামপযা৭হম্ তপকস্ৱনাম্ 

চিিমল না৭৭ত্ম িাময শণ  প্রমিশ্ট্িযম্ মযা িনম্  

কিপ্রিারম্ অপারশ্টু্ম্ রাি্শ্কস: পিতাম্ ইমম্ ২২ 

কপতু স্তু কনমতশশ্ ির: প্রকিশ্্মটা৭হ কমতম্ িনম্  

পিতাম্ অতশ কসত্তযতশম্ আিমতা৭হম্ যত্ুচ্চযা ২৩ 

তসয চম৭যম্ িমন িামসা পকিশ্যকত মহা পলৈঃ ২৪ 

তপকস্ৱনাম্ রমণ শ্ৈূন্ হন্তুম্ ইচ্চাকম রাি্শ্সান্ 

পশ্যম্তু িীয শম্ ুশ্যৈঃ স প্রাতুর্ চম তমপা তনা:  ২৫ 

তত্ত্ৱা৭পযম্ চা৭কপ তমপা তনানাম্ 

তমম শ ত্ুতা৭৭ত্মা সহ লি্্মণন 

তমপা তকন শ্চা৭কপ সহায শ িরুত্তৈঃ   

সুতীি্শ্্ণম্ এিা৭কপিিাম িীরৈঃ     ২৬ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট শ্শ্ট্ সস্িশ:  

সপ্তম সরসর্ক: 

রাম স্তু সকহমতা প্রাৈা সীতযা চ পরম্তপৈঃ 

সুতীি্শ্্ণ সযা৭৭শ্রম পতম্ িিাম সহ ৱতর্ কত্ৱকিৈঃ ১ 

স িত্ৱা তূরম্ অত্ৱানম্ নতী স্তীত্ৱশা পহতূিাৈঃ 
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ততশ্ শ কিপুলম্ ৱশ্লম্ মহা চমিম্ ইমিান্নতম্ ২ 

তত স্তত্ ইি্শ্ৱািু িমরৌ সততম্ কিকিকত ত্ুশকমৈঃ 

িাননম্ চতৌ কিকিশ্তুৈঃ সীতযা সহ রািমিৌ ৩ 

প্রকিশ্্ট সতু্ িনম্ চিারম্ পহু পুশ্্প পল ত্ুমম্ 

ততশ্ শা৭৭শ্রমম্ এিামৈ চীর মালা পকরশ্্ি্ুতম্ ৪ 

তৈ তাপসম্ আসীনম্ মল পম্ি িটা তরম্ 

রামৈঃ সুতীি্শ্্ণম্ কিকতি ত্তমপা িরুত্তম্ অপাশ্ত ৫ 

রামমা৭হম্ অজি পিিন্ পিৈম্ ৈশ্টু্ম্ আিতৈঃ 

ত্ৱম্  মা৭কপিত তম শজ্ঞ মহমশ্ শ সতয কিরম ৬ 

স কনরীি্শ্য তমতা িীরম্ রামম্ তম শ প্ু তাম্ িরম্ 

সমাকিশ্য চ পাহুপযাম্ ইতম্ িচনম্ অপ্রিীত্ ৭ 

স্ৱািতম্ িল ুচত িীর রাম তম শ প্ুতাম্ ির 

আশ্রমমা৭যম্ ত্ৱযা৭৭রাৈৈঃ সনাত ইি সাম্প্রতম্ ৮ 

প্রতীি্শ্মাণ: ত্ৱাম্ এি ন আমরামহ৭হম্ মহাযশ্ৈঃ 

চতি চলািম্ ইমতা িীর চতহম্ তযক্্তিা মহী তমল ৯ 

কচৈিূটম্ উপাতায রািয প্রশ্্মটা৭কস চম শ্্ু তৈঃ 

ইমহাপযাতৈঃ িািুত্মস্তা চতি রািৈঃ শ্ত রতুৈঃ 

উপািময চ মাম্ চতমিা মহা চতি: সুমরশ্ৱর: 

সি শা চিািান্ জিতান্ আহ মম পুমণযন িম শণা ১0 

চতশু চতিকশ্ শ িশু্্মটশু জিমতশু তপসা মযা 

ম  ত্প্রসাতাত্ স পায শ  স্ত্ৱম্ কিহরস্ৱ স লি্্ণৈঃ ১৩ 

তম্ উর তপসম্ তীপ্তম্ মহকশ্ শম্ সতয িাকতনম্ 

প্রতুযিাচা৭৭ত্মিান্ রামমা প্রহ্ম্াণম্ ইি িাসিৈঃ ১৪ 

অহম্ এি আহকরশ্যাকম স্ৱযম্ চলািান্ মহা মুমন 

আিাসম্ তু অহম্ ইচ্চাকম প্রকতশ্্টম্ ইহ িানমন ১৫ 

পিান্ সি শৈ িুশ্লৈঃ সি শ পূত কহমত রতৈঃ 

আিযাতৈঃ শ্রপম্মিন চিৌতমমন মহাত্মনা  ১৬ 

এিম্ উক্ত স্তু রামমণ মহকশ্ শ চল শাি কিশ্্ুতৈঃ 

অপ্রিী ন্মতুরম্ িািযম্ হমশ্ শণ মহতা৭৭পলু্তৈঃ ১৭ 

অযম্ এিা৭৭শ্রমমা রাম িুণিান্ রমযতাম্ ইহ 

ুকশ্ সম্িা৭নু চকরতৈঃ সতা মূল পকল যু শতৈঃ ১৮ 

ইমম্ আশ্রমম্ আিময ম্ুি সম্িা মহা যশ্াৈঃ 

অটটত্ৱা প্রকতিচ্চকৈ চলাপকযত্ৱা৭িুমতা পযাৈঃ 
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ত চ্চ্ুত্ৱা িচনম্ তসয মহমশ্ শ ল শি্্ণা৭রিৈঃ ১৯ 

উিাচ িচনম্ তীমরা কিি্ুশ্য স শ্রম্ তনৈুঃ 

তান্ অহম্ সমুহা পাি ম্ুি সম্িান্ সমািতান্ 

হনযাম্ কনকশ্ত তামরণ শ্মরণা৭শ্কন িচশসা  ২0 

পিান্ তৈ অকপশ্মিযত কিম্ সযাত্ ি্ুচ্রতরম্ ততৈঃ 

এতজিন্ আশ্রমম িাসম্ কচরম্ তু ন সমতশময ২১ 

তম্ এিম্ উক্্তিা িরতম্ রামৈঃ সম্তযাম্ উপািমত্ ২২ 

অন্ৱাসয পজশ্চমাম্ সম্তযাম্ তৈ িাসম্ অিল্পযত্ 

সুতীশ্্ণ সযা৭৭শ্রমম রমময সীতযা লি্্মণন চ  ২৩ 

ততৈঃ শুপম্ তাপস চপািযম্ অন্নম্  

স্ৱযম্ সুতীি্শ্্ণৈঃ পুু শ্শ্ শপা পযাম্ 

তাপযাম্ সুসত্ি্ুতয তমতৌ মহাত্মা  

সম্তযা কনিরুমত্তৌ রিনীম্ মমিি্শ্য    ২৪ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট সপ্তম সস্িশ: 

অশরটম সরসর্ক: 

 রাম স্তু সহ চসৌকমজৈৈঃ সুতীি্শ্্মণনা৭কপপূজিতৈঃ 

 পকরণাময কনশ্াম্ তৈ প্রপামত প্রতযপুতযত ১ 

 উত্তায তু যতা িালম্ রািিৈঃ সহ সীতযা 

 উপস্প্রুশ্ত্ সু শ্ীমতন িমল চনাত্পল িকৈনা ২ 

 অত চত৭কিম্ সুরাম্ ৱশ্চি ৱিমতহী রাম লি্্মণৌ 

 িালযম্ কিকতিত্ অপযচশয তপকস্ৱ শ্রমণ িমন ৩ 

 উতযম্তম্  কতন িরম্ ত্ুশ্্ৱা কিিত িল্মশ্াৈঃ 

 সুতীি্শ্্ণম্ অকপিময ইতম্ িি্শ্্ণম্ িচনম্ অপ্ু িন্ ৪ 

 সুমিাকশ্তাৈঃ ি পিিন্ ত্ৱযা পূমিযন পূজিতাৈঃ 

 আপ্ুচ্চামৈঃ প্রযাসযামমা মুনয: ত্ৱরযকৈ নৈঃ ৫ 

 ত্ৱরামমহ িযম্ ৈশ্্টুম্ ি্ুত্নম্ আশ্রম মণ্টলম্ 

 ুশ্ীণাম্ পুণয শ্ীলানাম্ তণ্টিা৭রণয িাকসনাম্ ৬ 

 অপয৭নুজ্ঞাতুম্ ইচ্চামৈঃ সহ একপ: মুকন পঙু্ককিৈঃ 

 তম শ কনকতয স্তমপা তাকৈ কি শকশ্কি: ইি পািকিৈঃ ৭ 

 অকিশ্হয আতমপা যািত্ সূময শা না৭কত কিরািমত 

 অমামিশণা৭৭িতাম্ লি্্ীম্ প্রাপয ইিা৭ন্ৱয িজিশতৈঃ ৮ 

 তািত্ ইচ্চামমহ িন্তুম্ ইতুযক্্তিা চরমণৌ মুমনৈঃ 

 িিমৈ সহ চসৌকমজৈৈঃ সীতযা সহ রািিৈঃ ৯ 
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 চতৌ সম্স্প্রশু্মৈৌ চরমণৌ উত্তাপয মুকন পুম্িিৈঃ 

 িাটম্ আকলম্িয স চনহম্ ইতম্ িচনম্ অপ্রিীত্ ১0 

 অকরশ্্টম্ িচ্চ পৈানম্ রাম চসৌকমজৈণা সহ 

 সীতযা চ অনযা সাতশম্ চায চযিা৭নু িরুত্তযা ১১ 

 পশ্যা৭৭শ্রম পতম্ রমযম্ তণ্টিা৭রণয িাকসনাম্ 

 এশ্াম্ তপকস্ৱনাম্ িীর তপসা পাকিতা৭৭ত্মনাম্ ১২ 

 সুপ্রািয পল মূলাকন পুশ্্কপতাকন িনাকন চ 

 প্রশ্স্ত ম্ুি যূতাকন শ্াৈ পি্কশ্ িণাকন চ ১৩ 

 পুি পম্িি শ্ম্টাকন প্রসন্ন সকললাকন চ 

 িারণ্টি কিিীণ শাকন তটািাকন সরাম্কস চ  ১৪ 

 ৈি্শ্যমস ত্ুশ্্টট রমযাকণ কিকর প্রস্রিণাকন চ 

 রমণীযা নয৭রণযাকন মযূরা৭কপুতাকন চ ১৫ 

 িমযতাম্ িত্স চসৌকমমৈ পিান্ অকপ চ িচ্চতু 

 আিৈিযম্ চ চত ত্ুশ্্ৱা পনু চরিা৭৭শ্রমম্ মম ১৬ 

 এিম্ উক্ত   তমত তুযক্্তিা িািুত্স্তৈঃ সহ লি্্ণৈঃ 

 প্রতি্কশ্ণম্ মুকনম্ ি্ুত্ৱা প্রস্তাতুম্ উপচরমম ১৭ 

 ততৈঃ শুপতমর তূণী তনুশ্ী চা৭৭যমতি্শ্ণা 

 তমতৌ সীতা তমযা প্র শামৈাৈঃ িট্মিৌ চ কিমমলৌ ততৈঃ ১৮ 

 আপতয চ শুমপ তূণী চামপ চা৭৭তায সস্ৱমন 

 কনশ্্রামৈৌ আশ্রমাত্ িন্তুম্ উমপৌ চতৌ রাম লি্্মণৌ ১৯ 

 শ্রীমম্মতৌ রূপ সম্পমন্নৌ তীপযমামনৌ স্ৱ চতিসা  

 প্রজস্তমতৌ ত্ুত চামপৌ চতৌ সীতযা সহ রািমিৌ  ২0 

 ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট অশ্্টম স্সিশ    

নৱম সরসর্ক: 

 সুতীি্শ্্মণ ন অপয৭নু জ্ঞাতম্ প্রজস্ততম্ রিু নৈনম্ 

 ৱিমতহী কনক্তযা িাচা পতশারম্ ইতম্ অপ্রিীত্ ১ 

 অযম্ তম শৈঃ সুসূি্ম্ণ কিকতনা প্রাপযমত মহান্ 

 কনিরুমত্তন চ শ্মিযা৭যম্ িযসনাত্ িামিাত্ ইহ ২ 

 ৈীমণযি িযসনা নয৭ৈ িামিাকন পি ন্তুযত 

 কমতযা িািযম্ পরমম্ তিা ত্িুুতরা িুমপৌ 

 পর তারা৭কপ িমনম্ কিনা ৱিরম্ চ চরৌৈতা ৩ 

 কমতযা িািযম্ ন চত পূতম্ ন পকিশ্যকত রািি 

 িুমতা৭কপলাশ্ণম্ েীণাম্ পমরশ্াম্ তম শ নাশ্নম্ ৪ 
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 তি নাজস্ত মনুমশ্যম্ৈ ন চা৭পূ চত্ত িতাচন  

 মনসয৭কপ ততা রাম ন ৱচতত্ কিতযমত ক্ৱকচত্  ৫ 

 স্ৱ তার কনরত স্ত্ৱম্ চ কনতয চমি ন্ুপাত্মি  

 তকম শশ্্ট: সতয সম্ত শ্চ কপতু কন শমতশশ্ িারি: ৬ 

 সতয সম্ত মহা পাি শ্রীমন্ লি্্ণ পূি শি   

 ত্ৱকয সতযম্ চ তম শ শ্চ ত্ৱকয সি শম্ প্রকতশ্্টটতম্  ৭ 

  ত চ্চ সি শম্ মহা পামহা শ্িযম্ ততু শম্ জিমতকন্ত্রকযৈঃ 

  তি িশ্য ইম্জৈযত্ৱম্ চ িানাকম শুপ তশ্ শন ৮ 

  ত্ুতীযম্ য কততম্ চরৌৈম্ পর প্রাণা৭কপ কহম্সনম্ 

  কনকি শরম্ জরযমত চমাহাত্ ত চ্চ চত সমুপ জস্ততম্ ৯ 

  ( রাি্শ্স সম্হার কিশ্ময সীতাযা ৱিমতযম্ ) 

  প্রকতজ্ঞাত স্ত্ৱযা িীর তণ্টিা৭রণয িাকসনাম্ 

  ুশ্ীণাম্ রি্শ্ণা৭তশায িতৈঃ সমযকত রি্শ্সাম্ ১0 

  এত কন্নকমত্তম্ চ িনম্ তণ্টিা ইকত কিশ্্ু তম্ 

  প্রজস্তত স্ত্ৱম্ সহ প্রাৈা ত্ুত পাণ শ্রাসনৈঃ ১১ 

  তত স্ত্ৱাম্ প্রজস্ততম্ ত্ুশ্্ৱা মম কচৈা৭৭িুলম্ মনৈঃ 

  ত্ৱ ত্ৱরুত্তম্ কচৈযৈযা ৱিপমি কনশ্্মশ্রযসম্ কহতম্ ১২ 

  ন কহ চম চরাচমত িীর িমনম্ তণ্টিান্ প্রকত 

 িারণম্ তৈ িি্শ্যাকম িতৈযাৈঃ শ্রূযতাম্ মম ১৩ 

 ত্ৱম্ কহ পাণ তনু শ্্পাকণ   প্রাৈা সহ িনম্ িতৈঃ 

 ত্ুশ্্ৱা িন চরান্ সি শান্ িজচ্চত্ িুয শাৈঃ শ্র িযযম্ ১৪ 

 ি্শ্জৈযাণাম্ চ কহ তনু   হুতাশ্ সয ইম্তনাকন চ 

 সমীপতৈঃ জস্ততম্ চতমিা পলম্ উচ্রযমত প্ুশ্ম্ ১৫ 

 পুরা কিল মহা পামহা তপস্ৱী সতযিাি্ শুকচৈঃ 

 িজিম্জশ্চত্ অপিত্ পুমণয িমন রত ম্ুি কত্ৱমি ১৬ 

 ত ৱসযি তপমসা কিিম্ িতু শম্ ইন্ত্রৈঃ শ্চী পকতৈঃ 

 িট্ি পাকণ   অতা৭৭িচ্চত্ আশ্রমম্ পট রূপ ত্ুত্ ১৭ 

 তজিম্ স্তত্ আশ্রম পমত কনকহতৈঃ িট্ি উত্তমৈঃ 

 স নযাস কিকতনা তত্তৈঃ পুমণয তপকস কতশ্ট্তৈঃ ১৮ 

 স তত্ শ্েম্ অনুপ্রাপয নযাস রি্শ্ণ তত্পরৈঃ 

 িমন তু কিচরকত এি রি্শ্ন্ প্রতযযম্ আত্মনৈঃ ১৯ 

 যৈ িচ্চকত উপাতাতুম্ মূলাকন চ পলাকন চ 

 ন কিনা যাকত তম্ িট্িম্ নযাস রি্শ্ণ তত্পরৈঃ ২0 
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 কনতযম্ শ্েম্ পকরিহন্ রমমণ স তমপা তনৈঃ 

 চিার চরৌৈীম্ স্ৱাম্ পুকত্তম্ তযক্্তিা তপকস কনশ্চযম্ ২১ 

 ততৈঃ স চরৌৈ অকপরতৈঃ প্রমমত্তা অতম শ িকশ্ শতৈঃ 

 তসয শ্ে সয সম্ৱ্াসা জ্জিাম নরিম্ মুকনৈঃ ২0 

 চযি চমতত্ পুরািরুত্তম্ শ্ে সমমযাি িারণম্  

 অকি সমমযাি িত্ চহতু   শ্ে সমমযাি উচযমত  

 চনহা চ্চ পহুমানা চ্চ িারময ত্ৱাম্ ন কশ্ি্শ্ময ২৩ 

 ন িতম্চন সা িায শা ি্ুহীত তনশু্া ত্ৱযা 

 পুকত্ত ৱি শরম্ কিনা হন্তুম্ রাি্শ্সান্ তণ্টিা৭৭কশ্রতান্ 

 অপরাতম্ কিনা হন্তুম্ চলািান্ িীর ন িামময ২৪ 

 ি্শ্জৈযাণাম্ তু িীরাণাম্ িমনশু কনযতাত্মনাম্ 

 তনুশ্া িায শম্ এতািত্ আতশানাম্ অকপরি্শ্ণম্ ২৫ 

 ক্ৱ চ শ্েম্ ক্ৱ চ িনম্ ক্ৱ চ ি্শ্াৈম্ তপৈঃ ক্ৱ চ 

িযাকিত্তম্ ইতম্ অিাকপৈঃ চতশ্ তম শ স্তু পিূযতাম্ ২৬ 

তত্ আয শ িলুশ্া পুকত্তৈঃ িাযমত শ্ে চসিনাত্ 

পুনর্ িত্ৱা তু অমযাতযাযাম্ ি্শ্ৈ তম শম্ চকরশ্যকস ২৭ 

অি্শ্যা তু পমিত্ প্রীকতৈঃ শ্ৱশ্র ূশ্ৱশুরমযা   মম 

যকত রািযম্ কহ সন্নযসয পমি স্ত্ৱম্ কনরমতা মুকনৈঃ ২৮ 

তম শাত্ অতশৈঃ প্রপিকত তম শাত্ প্রপিমত সিুম্ 

তমম শণ লপমত সি শম্ তম শ সারম্ ইতম্ িিত্ ২৯ 

আত্মানম্ কনযকম ৱস্ত  ৱস্তৈঃ িশ্ শকযত্ৱা প্রযত্নতৈঃ 

প্রাপযমত কনপুকণ   তমম শা ন সুিা িপযমত সিুম্ ৩0 

কনতযম্ শুকচ মকতৈঃ চসৌময চর তম শম্ তমপা িমন 

সি শম্ কহ কিকততম্ তুপযম্ ৱৈমলািযম্ অকপ তত্ত্ৱতৈঃ ৩১ 

েী চাপলাত্ এতত্ উতাহ্ু তম্ চম 

তম শম্ চ িি্তুম্ তি িৈঃ সমতশৈঃ 

কিচায শ পুত্তযা তু সহা৭নুমিন  

যত্ চরাচমত তত্ িুু মা কচমরণ  ৩২ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট নিম স্সিশ: 

তশম সরসর্ক: 

 িািযম্ এতত্ তু ৱিমতহযা িযাহ্ু তম্ পত্ুশ পক্তযা 

 শ্্ুত্ৱা তমম শ জস্তমতা রামৈঃ প্রতুয িাচা৭ত ৱমকতলীম্ ১ 

        ( শ্রী রাম সয স্ৱ প্রকতজ্ঞাতাতশ কনশ্ট্া ) 



শ্রীমত্ৱাল্মীকিরামাযণম্ 

অরণযিাম্ট: 
 

Page 18 of 162 
 

 কহতম্ উক্তম্ ত্ৱযা চতকি কনক্তযা সত্ুশ্ম্ িচৈঃ 

 িুলম্ িযপকতশ্ৈযা চ তম শমজ্ঞ িনিা৭৭ত্মমি ২ 

 কিম্ তু িি্শ্যা ময৭হম্ চতকি ত্ৱকয চিাক্তম্ ইতম্ িচৈঃ 

 ি্শ্জৈকয: তায শমত চামপা ন আতশ শ্মপ্তা পমিত্ ইকত ৩ 

 মাম্ সীমত স্ৱযম্ আিময শ্রণযা: শ্রণম্ িতা: 

 চত চ আতশা তণ্টিা৭রমণয মনুযৈঃ সম্কশ্ত িরতাৈঃ ৪ 

 িসমৈা তম শ কনরতা িমন মূল পলা৭শ্নাৈঃ 

 ন লপমৈ সিুম্ পীতা রাি্শ্কসৈঃ রূর িম শকপৈঃ ৫ 

 িামল িামল চ কনরতা কনযকম: কিকিকত: িমন 

 পি্শ্যমৈ রাি্শ্কস: পীকম: নর মাম্মসাপিীকিকপৈঃ ৬ 

 চত পি্শ্যমাণা মুনমযা তণ্টিা৭রণয িাকসনৈঃ 

 অিান্ অপযিপমতযকত মাম্ ঊচু: কত্ৱি সত্তমাৈঃ ৭ 

 মযা তু িচনম্ শ্্ু ত্ৱা চতশ্াম্ এিম্ মুিা চ্চুযতম্ 

 ি্ুত্ৱা চরণ শুশ্রূশ্াম্ িািযম্ এতত্ উতাহ্ু তম্ ৮ 

 প্রসীতন্তু পিমৈা চম হ্রী: এশ্া কহ মমা৭তুলা 

 য তীত্ুকশ্: অহম্ কিকপ্র: উপমস্তকয: উপজস্ততৈঃ 

 কিম্ িমরামীকত চ মযা িযাহ্ু তম্ কত্ৱি সকন্নমতৌ ৯ 

 সকি শ: একত: সমািময িাি্ ইযম্ সমুতাহ্ু তা 

 রাি্শ্কস: তণ্টিা৭রমণয পহুকপৈঃ িাম রূকপকপৈঃ ১0 

 অকতশতাৈঃ ি প্ুশ্ম্ রাম পিান্ ন   তৈ রি্শ্তু  ১১ 

 চহাম িামল তু সম্প্রামপ্ত পি শ িামলশু চা৭নি 

 তশ্ শযকৈ সুতুতশশ্ শা রাি্শ্সাৈঃ কপকশ্তা৭শ্নাৈঃ  ১২ 

 রাি্শ্কস    তকশ্ শতানাম্ চ তাপসানাম্ তপকস্ৱনাম্ 

 িকতম্ ম্ুিযমাণানাম্ পিান্ নৈঃ পরমা িকতৈঃ ১৩ 

 িামম্ তপৈঃ প্রপামিন শ্ক্তা হন্তুম্ কনশ্াচরান্ 

 কচরা৭৭জিশতম্ তু চনচ্চাম স্তপৈঃ িণ্টকযতুম্ িযম্ ১৪ 

 পহু কিিম্ তমপা কনতযম্ তুশ্চরম্ ৱচি রািি 

 চতন শ্াপম্ ন মুম্চামমা পি্শ্যমাণা শ্চ রাি্শ্কসৈঃ ১৫ 

 তত্ অতশযমানান্ রি্মশ্াকপ   তণ্টিা৭রণয িাকসকপৈঃ 

 রি্শ্ ন   ত্ৱম্  সহ প্রাৈা ত্ৱ ন্নাতা কহ িযম্ িমন ১৬ 

 মযা ৱচতত্ িচৈঃ শ্্ুত্ৱা িাত্ শমনযন পকরপালনম্ 

 ুশ্ীণাম্ তণ্টিা৭রমণয সম্শ্্ুতম্ িনিা৭৭ত্মমি ১৭ 

 সম্শ্্ুতয চ ন শ্ি্শ্যাকম িীিমানৈঃ প্রকতশ্রিম্ 
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 মুনীনাম্ অনযতা িতু শম্ সতযম্ ইশ্্টম্ কহ চম সতা ১৮ 

 অকপ অহম্ িীকিতম্ িহযাম্ ত্ৱাম্ িা সীমত স লি্্ণাম্ 

 ন তু প্রকতজ্ঞাম্ সম্শ্্ু তয প্রাহ্ম্মণমপযা কিমশ্শ্তৈঃ ১৯ 

 তত্ অিশ্যম্ মযা িায শম্ ুশ্ীণাম্ পকরপালনম্ 

 অনুমক্তনা৭কপ ৱিমতকহ প্রকতজ্ঞায তু কিম্ পুনৈঃ ২0 

 মম চনহা চ্চ চসৌহাতশাত্ ইতম্ উক্তম্ ত্ৱযা৭নমি 

 পকরতুশ্্মটা৭িয৭হম্ সীমত ন হয৭কনশ্্মটা৭নুকশ্শ্যমত ২১ 

 সত্ুশ্ম্ চা৭নুরূপম্ চ িুল সয তি চা৭৭ত্মন   

 স তম শ চাকরণী চম ত্ৱম্ প্রামণমপযা৭কপ িরীযসী  ২২ 

 ই চতযিম্ উক্্তিা িচনম্ মহাত্মা  

 সীতাম্ কপ্রযাম্ ৱমকতল রাি পুৈীম্ 

 রামমা তনু্ান্ সহ লি্্মণন 

 িিাম রমযাকণ তমপািনাকন    ২৩ 

 ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট তশ্ম স্সিশ   

এর্াতশ সরসর্ক: 

অরতৈঃ প্রযমযৌ রামৈঃ সীতা মমতয সুমতযমা 

প্ুশ্্টত স্তু তনু শ্প্াকণ: লি্্মণা৭নুিিাম হ ১ 

চতৌ পশ্যমামনৌ কিকিতান্ ৱশ্ল প্রস্তান্ িনাকন চ 

নতী শ্চ কিকিতা রমযা িক্মতুৈঃ সহ সীতযা ২ 

সারসান্ চরিািাম্ শ্চ নতী পুকলন চাকরণৈঃ 

সরাম্কস চ সপত্মাকন যুক্তাকন িলকিৈঃ িকিৈঃ ৩ 

যূত পত্তাম্ শ্চ প্ু শ্তান্ মমতান্মত্তান্ কিশ্াকণনৈঃ 

মকহশ্াম্ শ্চ িরাহাম্ শ্চ িিাম্ শ্চ ত্ুম ৱিকরণৈঃ ৪ 

চত িত্ৱা তূরম্ অত্ৱানম্ লম্পমামন কতিািমর 

তত্ুশুৈঃ সকহতা রমযম্ তটািম্ চযািনা৭৭যতম্ ৫ 

পত্ম পুশ্্ির সম্পাতম্ িি যূকত : অলম্ি্ুতম্ 

সারকস: হম্স িাতকম্পৈঃ সম্িুলম্ িল চাকরকপৈঃ ৬ 

প্রসন্ন সকলমল রমময তজিন্ সরকস শুশ্্ুমি 

িীত িাকতৈ কনমিশামশ্া ন তু িশ্চন ত্ুশ্যমত  ৭ 

ততৈঃ চিৌতূহলাত্ রামমা লি্্ণ শ্চ মহা রতৈঃ 

মুকনম্ তম শ প্ু তম্ নাম প্রশ্্টুম্ সমুপচরমম ৮ 

ইতম্ অতয৭ত্পুতম্ শ্্ুত্ৱা সমি শশ্াম্ চনা মহামুমন 

চিৌতূহলম্ মহ জ্জাতম্ কিম্ ইতম্ সাতু িতযতাম্ 
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িক্তিযম্ যকত চচত্ কিপ্র না৭কত িুহযম্ অকপ প্রমপা  ৯ 

চতন এিম্ উমক্তা তম শাত্মা রািমিণ মুকন স্ততা 

প্রপািম্ সরসৈঃ ি্ুত্নম্ আিযাতুম্ উপচরমম ১0 

ইতম্ পম্চাপ্সমরা নাম তটািম্ সাি শ িাকলিম্ 

কনকম শতম্ তপসা রাম মুকননা মাম্টিকণ শনা ১১ 

স কহ চতমপ তপ স্তীিরম্ মাম্টিকণ শ ম শহা মুকনৈঃ 

তশ্ িশ্ শ সহস্রাকণ িায ুপি্মশ্া িলা৭৭শ্রয: ১২ 

ততৈঃ প্রিযকততাৈঃ সমি শ চতিাৈঃ সা৭কিপুমরািমাৈঃ 

অপ্ুিন্ িচনম্ সমি শ পরস্পর সমািতাৈঃ ১৩ 

অিািম্ িসযকচত্ স্তানম্ এশ্ প্রাতশযমত মুকনৈঃ 

ইকত সকম্ৱ্ি মনস: সমি শ চত জৈকতমিৌিস:  ১৪ 

ততৈঃ িতু শম্ তমপা কিিম্ সকি শ: চতকি: কনমযাজিতাৈঃ 

প্রতানা৭প্সরসৈঃ পম্চ কিতুয চ্চকলত িচশসৈঃ ১৫ 

অপ্সমরাকপ: তত: তাকপ: মুকন: ত্ুশ্ট্ পরািরৈঃ 

নীমতা মতন িশ্যত্ৱম্ সুরাণাম্ িায শ কসত্তময ১৬ 

তা ৱশ্চিা৭৭ প্সরসৈঃ পম্চ মুমনৈঃ পত্নীত্ৱম্ আিতাৈঃ 

তটামি কনকম শতম্ তাসাম্ অজিন্ অৈকহশতম্ ি্ুহম্ ১৭ 

তকৈ িা৭৭প্সরসৈঃ পম্চ কনিসমৈযা যতা সিুম্ 

রমযকৈ তমপামযািা ন্মুকনম্ চযৌিনম্ আজস্ততম্ ১৮ 

তাসাম্ সম্রীটমানানাম্ এশ্ িাকতৈ কনস্ৱনৈঃ 

শ্রূযমত পূশ্মণা জন্মমশ্রা িীত শ্মপ্তা মমনা হরৈঃ ১৯ 

আশ্চয শম্ ইকত ত ৱসযত ত্ৱচনম্ পাকিতাত্মনৈঃ 

রািিৈঃ প্রকতিরাহ সহ প্রাৈা মহাযশ্াৈঃ ২0 

এিম্ িতযমান সয ততশ্ শা৭৭শ্রম মম্টলম্ 

িুশ্ চীর পকরি্কশ্প্তম্ নানা িরুি্শ্ সমািরুতম্ ২১ 

প্রকিশ্য সহ ৱিমতহযা লি্্মণন চ রািিৈঃ 

উিাস মুকনকপ: সকি শ:পিূযমামনা মহা যশ্া: ২১ 

ততা তজিন্ স িািুত্স্তৈঃ শ্রীমতযা৭৭শ্রম মণ্টমল 

উকশ্ত্ৱা তু সুিম্ তৈ পূিযামামনা মহকশ্ শকপৈঃ ২৩ 

িিাম চ আশ্রমাম্ চস্তশ্াম্ পয শামযণ তপকস্ৱনাম্ 

চযশ্াম্ উকশ্তিান্ পিূ শম্ সিামশ্ স মহা৭েকিত্ ২৪ 

ক্ৱকচত্ পকরতশ্ান্ মাসান্ এিম্ সম্ৱ্ত্সরম্ ক্ৱকচত্ 

ক্ৱকচ চ্চ চতুমরা মাসান্ পম্চ শ্ট্চা৭পরান্ ক্ৱকচত্ ২৫ 
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অপরৈ অকতিান্ মাসান্ অতয৭তশম্ অকতিম্ ক্ৱকচত্ 

ৈীন্ মাসান্ অশ্্টমাসাম্ শ্চ রািমিা নযিসত্ সুিম্ ২৬ 

ততা সম্ৱ্সত স্তসয মনুীনাম্ আশ্রমমশু ৱি 

রমত: চ আনিূুমলযন যযুৈঃ সম্ৱ্ত্সরা তশ্ ২৭ 

পকরস্ুতয চ তম শমজ্ঞা রািিৈঃ সহ সীতযা 

সুতীি্শ্্ণ সয আশ্রমম্ শ্রীমান্ পনু চরি আিিাম হ ২৮ 

স তম্ আশ্রমম্ আিময মুকনকপৈঃ প্রকতপূজিতৈঃ 

তৈা৭কপ নযিস ৈামৈঃ িম্কচত্ িালম্ অকরম্তমৈঃ ২৯ 

অতা৭৭শ্রম চস্তা কিনযাত্ িতাকচত্ তম্ মহা মুকনম্ 

উপাসীনৈঃ স িািুত্স্তৈঃ সতুীি্শ্্ণম্ ইতম্ অপ্রিীত্ ৩0 

অজিন্ অরমণয পিিন্ অিমস্তযা মুকন সত্তমৈঃ 

িসতীকত মযা কনতযম্ িতাৈঃ িতযতাম্ শ্্ু তম্ ৩১ 

ন তু িানাকম তম্ চতশ্ম্ িনসযা৭সয মহত্তযা 

িুৈা৭৭শ্রম পতম্ পণুযম্ মহমশ্ শ স্তসয তীমতৈঃ ৩২ 

প্রসাতা ত্তৈ পিতৈঃ সা৭নুিৈঃ সহ সীতযা 

অিস্তযম্ অকপিমচ্চযম্ অকপিাতকযতুম্ মুকনম্ ৩৩ 

মমনা রমতা মহান্ এশ্ হ্ু কত সম্পকরিতশমত 

যকত অহম্ তম্ মুকন িরম্ শুশ্রূমশ্যম৭কপ স্ৱযম্৩৪ 

ইকত রাম সয স মুকনৈঃ শ্্ুত্ৱা তম শাত্মমনা িচৈঃ 

সুতীি্শ্্ণৈঃ প্রতুযিা চচতম্ প্রীমতা তশ্রতা৭৭ত্মিম্ ৩৫ 

অহম্ অকপ এতত্ এি ত্ৱাম্ িি্তু িামৈঃ সলি্্ণম্ 

অিস্তযম্ অকপিমচ্চকত সীতযা সহ রািি ৩৬ 

কতশ্্টযা তু ইতানীম্ অমতশ৭জিন্ স্ৱযম্ এি প্রিীকশ্ মাম্ 

অহম্ আিযাকম চত িত্স যৈা৭িমস্তযা মহা মুকনৈঃ ৩৭ 

চযািনান্ আশ্রমাত্ তাত যাকহ চত্ৱাকর ৱি ততৈঃ 

তি্কশ্মণন মহান্ শ্রীমান্ অিস্তয প্রাতু: আশ্রমৈঃ ৩৮ 

স্তলী প্রাময িমনামত্তমশ্ কপপ্পলী িন চশ্াকপমত 

পহু পুশ্্প পমল রমময নানা শ্িুকন নাকতমত ৩৯ 

পজত্মমনযা কিকিতা স্তৈ প্রসন্ন সকললাৈঃ কশ্িাৈঃ 

হম্স িারণ্ট িা৭৭িীণ শা শ্চরিামিাপ চশ্াকপতাৈঃ ৪0 

তকৈিাম্ রিনীম্ উশ্য প্রপামত রাম িমযতাম্ 

তি্কশ্ণাম্ কতশ্ম্ আস্তায িন িণ্ট সয পাশ্ৱ শতৈঃ 

তৈা৭িস্তযা৭৭শ্রম পতম্ িত্ৱা চযািনম্ অৈরম্ ৪১ 
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রমণীময িমনা চত্তমশ্ পহু পাতপ সম্ৱ্রুমত 

রম্সযমত তৈ ৱিমতহী লি্্ণ শ্চ ত্ৱযা সহ ৪২ 

স কহ রমমযা িমনা চত্তমশ্া পহু পাতপ সম্িুলৈঃ 

যকত পুকত্তৈঃ ি্ুতা ৈশ্্টুম্ অিস্তযম্ তম্ মহা মুকনম্ 

অকতযি িমমন পুকত্তম্ চরাচযস্ৱ মহা যশ্ৈঃ ৪৩ 

ইকত রামমা মুমনৈঃ শ্্ু ত্ৱা সহ প্রাৈা৭কপিাতয চ 

প্রতমস্ত৭িস্তযম্ উকত্তশ্য সা৭নিুৈঃ সহ সীতযা ৪৪ 

পশ্যন্ িনাকন কচৈাকণ পি শতাম্ চ অপ্র সকন্নপান্ 

সরাম্কস সকরত ৱশ্চি পকত মািশ িশ্া৭নিুাৈঃ ৪৫ 

সুতীি্শ্্মণ চনাপকতশ্ম্টন িত্ৱা চতন পতা সুিম্ 

ইতম্ পরম সম্হ্ু শ্ম্টা িািযম্ লি্্ণম্ অপ্রিীত্ ৪৬ 

এতত্ এিা৭৭শ্রম পতম্ ননূম্ তসয মহাত্মনৈঃ 

অিস্তয সয মুমন প্র শাতু: ত্ুশ্যমত পুণয িম শণৈঃ ৪৭ 

যতা হী চম িনসযা৭সয জ্ঞাতাৈঃ পকত সহস্রশ্ৈঃ 

সন্নতাৈঃ পল পামরণ পশু্্প পামরণ চ ত্ুমাৈঃ ৪৮ 

কপপ্পলীনাম্ চ পক্ৱানাম্ িনাত্ অিাত্ উপািতৈঃ 

িমৈা৭যম্ পিমনা ত্ি্কশ্প্তৈঃ সহসা িটুমিাতযৈঃ ৪৯ 

তৈ তৈ চ ত্ুশ্যমৈ সম্ি্কশ্প্তাৈঃ িাশ্্ট সম্চযাৈঃ 

লূনা শ্চ পকত ত্ুশ্যমৈ তপ শা ৱিটূয শ িচশসৈঃ ৫0 

এত চ্চ িন মতয স্তম্ ি্ুশ্ণ্া৭প্র কশ্িমরা পমম্ 

পািি সযা৭৭শ্রম স্ত সয তূমা৭রম্ সম্প্রত্ুশ্যমত ৫১ 

কিকিমক্তশু চ তীমতশশু ি্ুত নানা কত্ৱ িাতযৈঃ 

পুশ্্মপাপহারম্ িুি শকৈ িুসুকমৈঃ স্ৱযম্ আজিশত: ৫২ 

তত্ সুতীি্শ্্ণ সয িচনম্ যতা চসৌময মযা শ্্ুতম্ 

অিস্তযসযা৭৭শ্রমমা প্রাতু: নূনম্ এশ্ পকিশ্যকত ৫৩ 

কনি্ুহয তরসা ম্ুতুযম্ চলািানাম্ কহত িামযযা 

যসয প্রাৈা ি্ুমতযম্ কতি্ শ্রণযা পুণয িম শণা ৫৪ 

ইহ এিতা কিল রূমরা িাতাকপ: অকপ চ ইল্ৱলৈঃ 

প্রাতমরৌ সকহমতৌ আস্তাম্ প্রাহ্ম্ণমিৌ মহা সুমরৌ ৫৫ 

তারযন্ প্রাহ্ম্ণম্ রূপম্ ইল্ৱলৈঃ সম্স্রুতম্ িতন্ 

আমন্ত্রযকত কিপ্রান্ ি শ্রাত্তম্ উকত্তশ্য কনি্ুশণৈঃ ৫৬ 

প্রাতরম্ সম্স্রুতম্ প্রাতা তত স্তম্ চমশ্ রূকপণম্ 

তান্ কত্ৱিান্ চপািযা মাস শ্রাত্ত ত্ুশ্ম্টন িম শণা ৫৭ 
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তমতা পুক্তিতাম্ চতশ্াম্ কিপ্রাণাম্ ইল্ৱমলা৭প্রিীত্ 

িাতামপ কনশ্্রমমস্ৱকত স্ৱমরণ মহতা িতন্ ৫৮ 

তমতা প্রাতু ি শচৈঃ শ্্ু ত্ৱা িাতাকপ: চমশ্িন্ নতন্ 

কপত্ত্ৱা কপত্ৱা শ্রীরাকণ প্রাহ্ম্ণানাম্ কিকনশ্্পতত্ ৫৯ 

প্রাহ্ম্ণানাম্ সহস্রাকণ ৱত: এিম্ িাম রূকপকপৈঃ 

কিনাকশ্তাকন সম্হতয কনতযশ্ৈঃ কপকশ্তা৭শ্কনৈঃ  ৬0 

অিমস্তযন ততা চতকিৈঃ প্রাকতশমতন মহকশ্ শণা 

অনুপূয কিল শ্রামত্ত পি্কশ্তৈঃ স মহা সুরৈঃ ৬১ 

ততৈঃ সম্পন্নম্ ইকত উক্্তিা তত্ত্ৱা হস্তা৭িমসচনম্ 

প্রাতরম্ কনশ্র্মমস্ৱকত ইল্ৱলৈঃ চসা৭পযপাশ্ত ৬২ 

তম্ ততা পাশ্মাণম্ তু প্রাতরম্ কিপ্র িাকতনম্ 

অপ্রিীত্ প্রহসন্ তীমান্ অিমস্তযা মুকন সত্তমৈঃ ৬৩ 

িুমতা কনশ্্রকমতুম্ শ্জক্ত: মযা িীণ শ সয রি্শ্সৈঃ 

প্রাতু চস্ত চমশ্ রূপ সয িতসয যম সাতনম্ ৬৪ 

অত তসয িচৈঃ শ্্ুত্ৱা প্রাতু: কনতন সম্শ্রযম্ 

প্রতশ্ শকযতুম্ আমরমপ মুকনম্ চরাতাত্ কনশ্াচরৈঃ ৬৫ 

চসা৭কপৈিন্ কত্ৱি চশ্রশ্্টম্ তম্ মুকননা তীপ্ত চতিসা 

চি্শুশ্া৭নল িমল্পন কনতশমক্তা কনতনম্ িতৈঃ  ৬৬ 

তসযা৭যম্ আশ্রমমা প্রাতু স্তটাি িন চশ্াকপতৈঃ 

কিপ্রা৭নিুম্পযা চযন িমম শতম্ তুশ্্িরম্ ি্ুতম্ ৬৭ 

এিম্ িতযমান সয তসয চসৌকমজৈণা সহ 

রামসযা৭স্তম্ িতৈঃ সযূ শৈঃ সম্তযা িামলা৭পযিতশত ৬৮ 

উপাসয পজশ্চমাম্ সম্তযাম্ সহ প্রাৈা যতা কিকত 

প্রকিমিশ্া৭৭শ্রম পতম্ তম্ ুকশ্ম্ চা৭পযিাতযন্ ৬৯ 

সমযি্ প্রকতি্ুহীত স্তু মুকননা চতন রািিৈঃ 

নযিসত্ তাম্ কনশ্াম্ এিাম্ প্রাশ্য মূল পলাকন চ ৭0 

তসযাম্ রাৈযাম্ িযতীতাযাম্ কিমমল সূয শ মণ্টমল 

প্রাতরম্ তম্ অিস্তয সয আমন্ত্রযত রািিৈঃ ৭১ 

অকপিাতময ত্ৱা পিিন্ সুিম্ অতুযকশ্মতা কনশ্াম্ 

আমন্ত্রময ত্ৱাম্ িচ্চাকম িুুম্ চত ৈশ্্টুম্ অরিম্ ৭২ 

িমযতাম্ ইকত চত চনামক্তা িিাম রিু নৈনৈঃ 

যমতা কত্তশ্্মটন মামিশণ িনম্ ত চ্চা৭িমলািযন্ ৭৩ 

নীিারান্ পনসাম্ স্তালাম্ জস্তকমশ্ান্ িম্িলুান্ তিান্ 



শ্রীমত্ৱাল্মীকিরামাযণম্ 

অরণযিাম্ট: 
 

Page 24 of 162 
 

কচকরকপল্ৱান্ মতূিাম্ শ্চ কপল্ৱান্ অকপ চ কতন্তুিান্ ৭৪ 

পুশ্্কপতান্ পুশ্্কপতা৭রাকপ ল শতাকপ: অনুমিশ্্টটতান্ 

ততশ্ শ রামৈঃ শ্তশ্ স্তৈ িাৈার পাতপান্  ৭৫ 

হজস্ত হকস্ত কি শম্ুকততান্ িানকর: উপমশ্াকপতান্ 

মকত্তৈঃ শ্িুকন সম্কি শ্চ শ্তশ্ৈঃ প্রকতনাকততান্ ৭৬ 

তমতা৭প্রিীত্ সমীপ স্তম্ রামমা রািীি চলাচনৈঃ 

প্ুশ্্টমতা৭নুিতম্ িীরম্ লি্্ণম্ লি্জ্ িতশনম্ ৭৭ 

কনক্ত পৈা যতা িরি্ুশ্া যতা ি্শ্াম্ত ম্ুি কত্ৱিাৈঃ 

আশ্রমমা না৭কত তূরমস্তা মহমশ্ শ প শাকিতা৭৭ত্মনৈঃ ৭৮ 

অিস্তয ইকত কিিযামতা চলামি চস্ৱকনি িম শণা 

আশ্রমমা ত্ুশ্যমত তসয পকরশ্রাৈ শ্রম অপহৈঃ ৭৯ 

প্রািয তূম আিুল িন: চীর মালা পকরশ্্ি্ুতৈঃ 

প্রশ্াৈ ম্ুি যূত শ্চ নানা শ্িুকন নাকততৈঃ ৮0 

কনি্ুহয তরসা ম্ুতুযম্ চলািানাম্ কহত িামযযা 

তি্কশ্ণা কতি্ি্ুতা চযন শ্রণযা পুণয িম শণা  ৮১ 

তমসযতম্ আশ্রম পতম্ প্রপািা তযসয রাি্শ্কসৈঃ 

কতকিযম্ তি্কশ্ণা ৈাসাত্ ত্ুশ্যমত চনাপপুিযমত ৮২ 

যতা প্রপ্ুকত চ আরাৈা কতকি যম্ পুণয িম শণা 

ততা প্রপ্ুকত কনকি শরাৈঃ প্রশ্াৈা রিনী চরাৈঃ  ৮৩ 

নাম্ন্া চচযম্ পিিমতা তি্কশ্ণা কতি্ প্রতি্কশ্ণা 

প্রকততা জৈশু চলামিশু তুতশশ্ শা রূর িম শকপৈঃ  ৮৪ 

মািশম্ কনমরাত্তুম্ কনরমতা পাস্কর সযা৭৭চমলাত্তমৈঃ 

সম্মতশ্ম্ পালযম্ স্তসয কিৈয: শ্্কশ্মলা ন িতশমত ৮৫ 

অযম্ তীিশাযুশ্ স্তসয চলামি কিশ্্ুত িম শণৈঃ 

অিস্তয সযা৭৭শ্রমৈঃ শ্রীমান্ কিনীত ম্ুি চসকিতৈঃ ৮৬ 

এশ্ চলািা৭কচশতৈঃ সাতু কহ শমত কনতযম্ রতৈঃ সতাম্ 

অিান্ অকতিতান্ এশ্ চশ্রযসা চযািকযশ্যকত ৮৭ 

আরাতকযশ্যাকম অৈা৭হম্ অিস্তযম্ তম্ মহা মুকনম্ 

চশ্শ্ম্ চ িন িাস সয চসৌময িত্সযাময৭হম্ প্রমপা ৮৮ 

অৈ চতিাৈঃ সিৈি শাৈঃ কসত্তা শ্চ পরমশ্ শযৈঃ 

অিস্তযম্ কনযতা৭হারম্ সততম্ পযু শপাসমত ৮৯ 

না৭ৈ িীমিন্ ম্ুশ্া িাতী রূমরা িা যকত িা শ্টৈঃ 

ন্ুশ্ম্সৈঃ িাম িরুমত্তা িা মুকন: এশ্ ততা কিতৈঃ ৯0 
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অৈ চতিা শ্চ যি্শ্া শ্চ নািা শ্চ পতকিৈঃ সহ 

িসকৈ কনযত আহারা তম শম্ আরাতকযশ্্ণিৈঃ ৯১ 

অৈ কসত্তা মহাত্মামনা কিমাকনৈঃ সূয শ সকন্নকপৈঃ 

তযক্্তিা চতহান্ নকি  চতশকহৈঃ স্ৱয শাতাৈঃ পরমশ্ শযৈঃ ৯২ 

যি্শ্ত্ৱম্ অমরত্ৱম্ চ রািযাকন কিকিতাকন চ 

অৈ চতিাৈঃ প্রযচ্চকৈ পূকত: আরাকততাৈঃ শুপ: ৯৩ 

আিতা ি: আশ্রমপতম্ চসৌকমমৈ প্রকিশ্ অরতৈঃ 

কনমিতয ইহ মাম্ প্রাপ্তম্ ুশ্ময সহ সীতযা ৯৪ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট এিাতশ্ স্সিশ: 

িাতশ সরসর্ক: 

স প্রকিশ্যা৭৭শ্রম পতম্ লি্্মণা রািিা৭নুিৈঃ 

অিস্তয কশ্শ্যম্ আসাতয িািযম্ এত তুিাচ হ ১ 

রািা তশ্রমতা নাম চিযশ্ট্ স্তসয সুমতা পলী 

রামৈঃ প্রামপ্তা মুকনম্ ৈশ্্টুম্ পায শযা সহ সীতযা ২ 

লি্্মণা নাম তসযা৭হম্ প্রাতা তু অিরমিা কহতৈঃ 

অনুিূল শ্চ পক্ত শ্চ যকত চত চশ্রাৈম্ আিতৈঃ ৩ 

চত িযম্ িনম্ অতুযরম্ প্রকিশ্ট্াৈঃ কপত্ু শ্াসনাত্ 

ৈশ্্টুম্ ইচ্চামমহ সমি শ পিিৈম্ কনমিতযতাম্ ৪ 

তসয তত্ৱচনম্ শ্্ু ত্ৱা লি্্ণ সয তমপা তনৈঃ 

তমতকত উক্্তিা৭কিশ্রণম্ প্রকিমিশ্ কনমিকততুম্ ৫ 

স প্রকিশ্য মুকন চশ্রশ্ট্ম্ তপসা তুশ্প্্রতশ্ শণম্ 

ি্ুতা৭ঞ্জকল: উিা চচতম্ রামা৭৭িমনম্ অম্িসা 

যমতাক্তম্ লি্্মণ ৱনি কশ্মশ্যা৭িস্তয সয সম্মত: ৬ 

পুমৈৌ তশ্রত চসযমমৌ রামমা লি্্ণ এি চ 

প্রকিশ্্মটৌ আশ্রম পতম্ সীতযা সহ পায শযা ৭ 

ৈশ্্টুম্ পিৈম্ আযামতৌ শুশ্রূশ্া৭তশম্ অকরম্তমমৌ 

যত্ অৈা৭নৈরম্ তত্ত্ৱম্ আজ্ঞাপকযতুম্ অহশকস ৮ 

ততৈঃ কশ্শ্যাত্ উপশ্্ু তয প্রাপ্তম্ রামম্ স লি্্ণম্ 

ৱিমতহীম্ চ মহা পািাম্ ইতম্ িচনম্ অপ্রিীত্ ৯ 

কতশ্্টযা রাম জশ্চরসযা৭তয ৈশ্টু্ম্ মাম্ সমপুািতৈঃ 

মনসা িাম্ি্কশ্তম্ কহ অসয মযা৭কপ আিমনম্ প্রকত ১0 

িমযতাম্ সত্ি্ুমতা রামৈঃ স পায শৈঃ সহ লি্্ণৈঃ 

প্রমিশ্যতাম্ সমীপম্ চম কিম্ চ অমসৌ ন প্রমিকশ্তৈঃ ১১ 
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এিম্ উক্ত  সতু্ মুকননা তম শমজ্ঞন মহাত্মনা 

অকপিাতয অপ্রিীত্  কশ্শ্য: তমতকত কনযতাম্৭িকলৈঃ ১২ 

তমতা কনশ্্রময সম্প্রাৈৈঃ কশ্মশ্যা লি্্ণম্ অপ্রিীত্ 

ক্ৱ অমসৌ রামমা মুকনম্ ৈশ্্টুম্ এতু প্রকিশ্তু স্ৱযম্ ১৩ 

তমতা িত্ৱা আশ্রম ত্ৱারম্ কশ্মশ্যণ সহ লি্্ণৈঃ 

তশ্ শযা মাস িািুত্স্তম্ সীতাম্ চ িনি আত্মিাম্ ১৪ 

তম্ কশ্শ্যৈঃ প্রকশ্রতম্ িািযম্ অিস্তয িচনম্ প্ুিন্ 

প্রামিশ্যত্ যতা নযাযম্ সত্িারা৭তশম্ সুসত্ি্ুতম্ ১৫ 

প্রকিমিশ্ তমতা রামৈঃ সীতযা সহ লি্্ণৈঃ 

প্রশ্াৈ হকরণ আিীণ শম্ আশ্রমম্ কহ অিমলািযন্ ১৬ 

স তৈ প্রহ্ম্ণৈঃ স্তানম্ অমিৈঃ স্তানম্ তকতি চ 

কিশ্্মণাৈঃ স্তানম্ মমহন্ত্র সয স্তানম্ ৱচি কিিস্ৱতৈঃ ১৭ 

চসাম স্তানম্ পি স্তানম্ স্তানম্ চিৌমপরম্ এি চ 

তাতু কি শতাতুৈঃ স্তানম্ চ িামযাৈঃ স্তানম্ তকতি চ ১৮ 

নাি রাি সয চ স্তানম্ অনম্ত সয মহাত্মন: 

স্তানম্ তকতি িাযৈযা িসূনাম্ স্তান চমি চ  ১৯ 

স্তানম্ চ পাশ্ হস্ত সয িুণ সয মহাত্মন:  

িাকতশমিয সয চ স্তানম্ তম শ স্তানম্ চ পশ্যকত  ২0 

ততৈঃ কশ্কশ্যৈঃ পকরিরুমতা মুকন: অকপ অকপকনশ্্পতত্ 

তম্ ততশ্ শা৭রমতা রামমা মুনীনাম্ তীপ্ত চতিসাম্ ২১ 

অপ্রিী ত্ৱচনম্ িীমরা লি্্ণম্ লি্জ্ িতশনম্ 

এশ্ লি্্ণ কনশ্্রামকত অিমস্তযা পিিান্ ুকশ্ৈঃ 

ঔতাময শণ অিিচ্চাকম কনতানম্ তপসাম্ ইমম্ ২২ 

এিম্ উক্্তিা মহা পাহু: অিস্তযম্ সূয শ িচশসম্ 

িরাহ পরম প্রীত স্তসয পামতৌ পরম্তপৈঃ  ২৩ 

অকপিাতয তু তম শাত্মা তমস্তৌ রামৈঃ ি্ুতাম্িকলৈঃ 

সীতযা সহ ৱিমতহযা ততা রাম সলি্্ণৈঃ ২৪ 

প্রকতি্ুহয চ িািুত্স্তম্ অচশকযত্ৱা আসমনাতকিৈঃ 

িুশ্ল প্রশ্নম্ উক্্তিা চ আসযতাম্ ইকত চসা৭প্রিীত্ ২৫ 

অকিম্ হুত্ৱা প্রতায অিশযম্ অকততীন্ প্রকতপূিয চ 

িানপ্রমস্তন তমম শণ স চতশ্াম্ চপািনম্ তমতৌ  ২৬ 

প্রতমম্ চ উপকিশ্য অত তম শমজ্ঞা মুকন পম্ুিিৈঃ 

উিাচ রামম্ আসীনম্ প্রাঞ্জকলম্ তম শ চিাকিতম্ ২৭ 
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অনযতা িল ুিািুত্স্ত তপস্ৱী সমুতাচরন্ 

তুস্সাি্শ্ীি পমর চলামি স্ৱাকন মাম্সাকন পি্শ্মযত্ ২৮ 

রািা সি শ সয চলাি সয তম শচারী মহা রতৈঃ 

পূিনীয শ্চ মানয শ্চ পিান্ প্রাপ্তৈঃ কপ্রযা৭কতকতৈঃ ২৯ 

এিম্ উক্্তিা পকল: মকূলৈঃ পুশ্্কপ শ্চা৭ৱনয শ্চ রািিম্ 

পূিকযত্ৱা যতা িামম্ পুন: এি তমতা৭প্রিীত্ ৩0 

ইতম্ কতিযম্ মহত্ চাপম্ চহম িজ্র কিপূকশ্তম্ 

ৱিশ্্ণিম্ পুু শ্ িযার কনকম শতম্ কিশ্ৱিম শণা ৩১ 

অমমািৈঃ সূয শ সম্িামশ্া প্রহ্ম্ তত্তৈঃ শ্মরাত্তমৈঃ 

তমত্তৌ মম মমহমন্ত্রণ তূণী চা৭ি্শ্য সাযমিৌ ৩২ 

সম্পূমণৌ কনকশ্কত; পাকণ: জ্ৱলত্কপ: ইি পািকিৈঃ 

মহা রিত চিামশ্া৭যম্ অকস: চহম কিপূকশ্তৈঃ ৩৩ 

অমনন তনুশ্া রাম হত্ৱা সম্মিয মহা৭সুরান্ 

আিহার কশ্রযম্ তীপ্তাম্ পুরা কিশ্্ণু; কতমিৌিসাম্ ৩৪ 

ত ত্তনু চস্তৌ চ তূণীমরৌ শ্রম্ িট্িম্ চ মানত 

িযায প্রকতি্ুহ্ণীশ্ৱ িজ্রম্ িজ্রতমরা যতা ৩৫ 

এিম্ উক্্তিা মহামতিাৈঃ সমস্তম্ ত ত্ৱরা৭৭যুতম্ 

তত্ত্ৱা রামায পিিান্ অিস্তযৈঃ পনু: অপ্রিীত্ ৩৬ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট ত্ৱাতশ্ সস্িশ: 

ত্রযযাতশ সরসর্ক: 

রাম প্রীমতা৭জি পৈম্ চত পকরতুশ্্মটা৭জি লি্্ণ 

অকপিাতকযতুম্ য ন্মাম্ প্রামপ্তৌ স্তৈঃ সহ সীতযা ১ 

অত্ৱ শ্রমমণ িাম্ চিমতা পাতমত প্রচুর শ্রমৈঃ 

িযক্তম্ উত্িম্টমত চা৭কপ ৱমকতলী িনিা৭৭ত্মিা ২ 

এশ্া কহ সুিুমারী চ তুৈঃকি শ্চ ন কিমাকনতা 

প্রািয চতাশ্ম্ িনম্ প্রপ্তা পত্ুশ চনহ প্রমচাকততা ৩ 

যতা এশ্া রমমত রাম ইহ সীতা ততা িুু 

তুশ্্িরম্ ি্ুতিমতৌ এশ্া িমন ত্ৱাম্ অনিুচ্চতী ৪ 

এশ্া কহ প্রি্ুকতৈঃ েীণাম্ আস্ুশ্্মট রিু নৈন 

সমস্তম্ অনুরম্িম্কত কিশ্ম স্তম্ তযিকৈ চ ৫ 

শ্তহ্রতানাম্ চলালত্ৱম্ শ্োণাম্ তীি্শ্ণ্তাম্ ততা 

িুট অকনলমযাৈঃ ৱশ্রযম্ অনিুচ্চকৈ চযাকশ্তৈঃ ৬ 

ইযম্ তু পিমতা পায শা চতাকশ্: একত: কিিজিশতাৈঃ 
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িািযা চ িযপমতশ্যা চ যতা চতিী কহ অুৈতী ৭ 

অলম্ি্ুমতা৭যম্ চতশ্ শ্চ যৈ চসৌকমজৈণা সহ 

ৱিমতহযা চ অনযা রাম িত্সযকস ত্ৱম্ অকরম্তম ৮ 

এিম্ উক্ত  সস্ মুকননা রািিৈঃ সমযতাম্িকলৈঃ 

উিাচ প্রকশ্রতম্ িািযম্ ুকশ্ম্ তীপ্তম্ ইিা৭নলম্ ৯ 

তমনযা৭জি অনি্ুুহীমতা৭জি যসয চম মুকন পুম্িিৈঃ 

িুকণৈঃ স প্রাত্ু পায শ সয িরতৈঃ পকরতুশ্যকত ১0 

কিম্ তু িযাকতশ্ চম চতশ্ম্ চসাতিম্ পহু িাননম্ 

যৈা৭৭শ্রম পতম্ ি্ুত্ৱা িমসযম্ কনরতৈঃ সুিম্ ১১ 

তমতা৭প্রিী ন্মুকন চশ্রশ্্টৈঃ শ্্ুত্ৱা রাম সয পাকশ্তম্ 

তযাত্ৱা মুহতূ শম্ তম শা৭৭ত্মা তীমরা তীরতরম্ িচৈঃ ১২ 

ইমতা কত্ৱ চযািমন তাত পহু মূল পমলাতিৈঃ 

চতমশ্া পহু ম্ুিৈঃ শ্রীমান্ পম্চিটয৭কপকিশ্্ুতৈঃ ১৩ 

তৈ িত্ৱা৭৭শ্রম পতম্ ি্ুত্ৱা চসৌকমজৈণা সহ 

রমস্ৱ ত্ৱম্ কপতু ি শািযম্ যমতাক্তম্ অনপুালযন্ ১৪ 

িামলা৭যম্ িত পূকযমতা য: িাল স্তি রািি  

সমমযা চযা নমরম্মৈণ ি্ুমতা তশ্রমতন চত  ১৫ 

তীণ শ প্রকতজ্ঞ: িািুস্ত সুিম্ রামিয কনিত্সযকস 

তনয  চস্ত িনমিা রাম স রািা রিু নম্তন  

য স্ত্ৱযা চিযশ্্ট পুমৈণ যযাকত করি তাকরত: ১৬ 

কিকতমতা কহ এশ্ িরুত্তামৈা মম সি শ স্তিা৭নি 

তপস শ্চ প্রপামিন চনহা ত্তশ্রত সয চ  ১৭ 

হ্ু তয স্ত শ্চ চত চমৈা কিজ্ঞাত স্তপসা মযা 

ইহ িাসম্ প্রকতজ্ঞায মযা সহ তমপা িমন 

অত শ্চ ত্ৱাম্ অহম্ প্রূকম িচ্চ পম্চিটীম্ ইকত ১৮ 

স কহ রমমযা িমনামত্তমশ্া ৱমকতলী তৈ রম্সযমত 

স চতশ্ৈঃ িািনীয শ্চ না৭কততূমর চ রািি ১৯ 

চিাতািয শাৈঃ সমীমপ চ ৱমকতলী তৈ রম্সযমত 

প্রািয মূল পকল  ৱশ্চি নানা কত্ৱি িকণ যু শতৈঃ 

কিকিক্ত শ্চ মহা পামহা পুমণযা রময স্তকতি চ ২0 

পিান্ অকপ স তার শ্চ শ্ক্ত শ্চ পকররি্শ্মণ 

অকপ চা৭ৈ িসন্ রাম স্তাপসান্ পালকযশ্যকস ২১ 

এতত্  আলি্শ্যমত িীর মতূিানাম্ মহ ত্ৱনম্ 
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উত্তমরণা৭সয িৈিযম্ নযমরাতম্ অকপিচ্চতা ২২ 

ততৈঃ স্তলম্ উপাুহয পি শত সয অকিতূরতৈঃ 

িযাতৈঃ পম্চিটট ইকত  এি কনতয পশু্্কপত িাননৈঃ ২৩ 

অিমস্তযন এিম্ উক্ত  স্তু রামৈঃ চসৌকমজৈণা সহ 

সত্ি্ুতয আমন্ত্রযা মাস তম্ ুকশ্ম্ সতয িাকতনম্ ২৪ 

চতৌ তু চতনা৭পযনজু্ঞামতৌ ি্ুত পাতা৭কপ িৈমনৌ 

তম্ আশ্রমাত্ পম্চিটীম্ িক্মতুৈঃ সহ সীতযা ২৫ 

ি্ুহীত চামপৌ তু নরা৭কতপা৭৭ত্মমিৌ  

কিশ্ক্ত তূণী সমমরশু অিাতমরৌ 

যমতাপকতশ্্মটন পতা মহকশ্ শণা 

প্রিক্মতুৈঃ পম্চিটীম্ সমাকহমতৌ  ২৬ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট ৈমযাতশ্ স্সিশ: 

চতুতকশ সরসর্ক: 

অত পম্চিটীম্ িচ্চন্ অম্তরা রিু নৈনৈঃ 

আসসাত মহা িাযম্ ি্ুৈম্ পীম পরারমম্ ১ 

তম্ ত্ুশ্ৱ্া চতৌ মহা পামিৌ িন স্তম্ রাম লি্্মণৌ 

চমনামত রাি্শ্সম্ পি্কশ্ম্ প্ু িামণৌ চিা পিান্ ইকত ২ 

স চতৌ মতুরযা িাচা চসৌমযযা প্রীণযন্ ইি 

উিাচ িত্স মাম্ কিকত্ত িযসযম্ কপতু: আত্মনৈঃ ৩ 

স তম্ কপত্ু সিম্ পুত্ত্ৱা পূিযা মাস রািিৈঃ 

স তসয িুলম্ অিযরম্ অত পপ্রচ্চ নাম চ ৪ 

রাম সয িচনম্ শ্্ুত্ৱা সি শ পূত সমুত্পিম্ 

আচচি্শ্ কত্ৱি স্তকি িুলম্ আত্মানম্ এি চ  ৫ 

পূি শ িামল মহা পামহা চয প্রিাপতমযা৭পিন্ 

তান্ চম কনিততৈঃ সি শান্ আকততৈঃ শ্্ুণু রািি ৬ 

িতশমৈঃ প্রতম: চতশ্াম্ কিি্ুত: তত৭নৈরম্ 

চশ্শ্ শ্চ সম্শ্রয ৱশ্চি পহু পুৈ শ্চ িীয শিান্ ৭ 

স্তাণ:ু মরীকচ: অজৈ শ্চ রতু ৱশ্চি মহা পলৈঃ 

পুলস্তয শ্চ কিরা ৱশ্চি প্রমচতাৈঃ পুলহ স্ততা ৮ 

তি্মশ্া কিিস্ৱান্ অপর: অকরশ্্টমনকম শ্চ রািি 

িশ্যপ শ্চ মহা চতিা: চতশ্াম্ আসীত্ চ পজশ্চমৈঃ ৯ 

প্রিাপমত স্তু তি্শ্ সয পপূিু: ইকত নৈঃ শ্্ু তম্ 

শ্শ্্টট: তুকহতমরা রাম যশ্কস্ৱমনযা মহা যশ্ৈঃ ১0 
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িাশ্যপৈঃ প্রকতিরাহ তাসাম্ অশ্্মটৌ সুমতযমাৈঃ 

অকতকতম্ চ কতকতম্ ৱচি তনম্ু অকপ চ িাকলিাম্ 

তাম্রাম্ চরাতিশ্াম্ ৱচি মনুম্ চা৭কপ অনলাম্ অকপ ১১ 

তা: তু িনযা: ততৈঃ প্রীতৈঃ িশ্যপৈঃ পনু র৭প্রিীত্ 

পুৈাম্ ৱেমলািয পৈূ শন্ ৱি িনকযশ্যত মত্ সমান্ ১২ 

অকতকত: তন্ মনা রাম কতকত শ্চ তনু: এি চ 

িাকলিা চ মহা পামহা চশ্শ্া: তু অমনমসা অপিন্ ১৩ 

অকততযাম্ িজজ্ঞমর চতিা: ৈয কেম্শ্ত্ অকরম্তম 

আকততযা িসমিা ুৈা অকশ্ৱমনৌ চ পরম্তপ  ১৪ 

কতকত স্তু অিনযত্ পুৈান্ ৱততযান্ তাত যশ্কস্ৱনৈঃ 

চতশ্াম্ ইযম্ িসুমতী পুরা আসীত্ স িন অণ শিা ১৫ 

তনু: তু অিনযত্ পৈুম্ অশ্ৱ রীিম্ অকরম্তম 

নরিম্ িালিম্ ৱচি িাকলিা৭কপ িযিাযত  ১৬ 

চরৌম্চীম্ পাসীম্ ততা চশ্যনীম্ ত্ুতরাশ্র্ীম্ ততা শুিীম্ 

তাম্রা৭কপ সুশুমি িনযাৈঃ পম্কচতা চলাি কিশ্্ুতাৈঃ ১৭ 

উলূিান্ িনযত্ চরৌম্চী পাসী পাসান্ িযিাযত 

চশ্যনী চশ্যনাম্ শ্চ ি্ুৈাম্ শ্চ িযিাযত সুমতিসৈঃ ১৮ 

ত্ুতরাশ্্রী তু হম্সাম্ শ্চ িলহম্সাম্ শ্চ সি শশ্ৈঃ 

চরিািাম্ শ্চ পৈম্ চত কিিমজ্ঞ সা৭কপ পাকমনী 

শুিী নতাম্ কিিমজ্ঞ তু নতাযা কিনতা সুতা ১৯ 

তশ্ চরাত িশ্া রাম কিিমজ্ঞ অকপ  আত্ম সম্পিাৈঃ 

ম্ুিীম্ চ ম্ুি মৈাম্ চ হরীম্ পৈ মতাম্ অকপ ২0 

মাতম্িীম্ অকপ শ্াতূ শলীম্ চশ্ৱতাম্ চ সুরপীম্ ততা 

সি শ লি্শ্ণ সম্পন্নাম্ সুরসাম্ িত্ুিাম্ অকপ ২১ 

অপতযম্ তু ম্ুিাৈঃ সমি শ ম্ুিযা নর িমরাত্তম 

ুি্শ্া শ্চ ম্ুি মৈাযাৈঃ স্ুমরা: চমরা স্ততা ২২ 

হয শা শ্চ হরমযা৭পতযম্ িানরা শ্চ তরকস্ৱন: 

তত: তু ইরািতীম্ নাম িমজ্ঞ পৈমতা সতুাম্ ২৩ 

তসযা: তু ঐরািতৈঃ পুমৈা চলাি নামতা মহা িিৈঃ 

মাতম্িা স্তু অত মাতম্িযা অপতযম্ মনিুশ্ শপ: ২৪ 

চিা লাম্িূলা শ্চ শ্াতূ শলী িযারান্ শ্চ অিনয ত্সুতান্  

কতশ্া িিাম্ শ্চ িািুত্স্ত চশ্ৱতা িযিনযত্ সুতান্ ২৫ 

তমতা তুকহতমরৌ রাম সুরকপ: চত্ৱ িযিাযত  
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চরাকহণীম্ নাম পৈম্ চত িম্তিীম্চ যশ্কস্ৱনীম্  ২৬ 

চরাকহণী অিনযত্ িামিা িম্তিী িাজিন স্সুতান্  

সুরসা অিনযত্ নািান্ রাম িৈূ স্তু পন্নািান্  ২৭ 

মনু ম শনুশ্যান্ িনযত্ রাম পুৈান্ যশ্কস্ৱন: 

প্রাহ্ম্ণান্ ি্শ্জৈযান্ ৱিশ্যান্ শ্ূৈাম্ শ্চ মনুিশ্ শপ  

সি শান্ পুণয পলান্ িরি্ুশ্ান্ অনলা৭কপ িযিাযত ২৮ 

কিনতা চ শুিী চপৌৈী িৈূ শ্চ সুরসা স্ৱসা 

িৈূ ন শািম্ সহস্রা৭৭সযম্ কিিমজ্ঞ তরণী তরম্ ২৯ 

চত্ৱৌ পুমৈৌ কিনতাযা সতু্ িুমটা অুণ এি চ  

তিাত্ িামতা৭হম্ অুণাত্ সম্পাকত স্তু মমা৭রি: 

িটাযু: ইকত মাম্ কিকত্ত চশ্যনী পুৈম্ অকরম্তম  ৩0 

চসা৭হম্ িাস সহায চস্ত পকিশ্যাকম যকত ইচ্চকস 

ইতম্ তুিশম্ কহ  িাৈারম্ ম্ুি রাি্শ্সস চসকিতম্ 

সীতাম্ চ তাত রি্কশ্মশ্য ত্ৱকয যামত স লি্্মণ ৩১ 

 

 

িটাযুশ্ম্ তু প্রকতপূিয রািমিা 

মুতা পকরশ্ৱিয চ সন্নমতা৭পিত্ 

কপতুর্ কহ শুশ্রাি সকিত্ৱম্ আত্মিান্  

িটাযুশ্া সম্িকততম্ পুনৈঃ পুনৈঃ ৩২ 

স তৈ সীতাম্ পকরতায ৱমকতলীম্  

সকহি চতনা৭কতপমলন পি্কশ্ণা 

িিাম তাম্ পম্চিটীম্ স লি্্মণা  

করপূন্ কততি্শ্ন্ শ্লপান্ ইিা৭নলৈঃ ৩৩ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট চতুতশশ্ স্সিশ: 

পমরচ তশ সরসর্ক: 

ততৈঃ পঞ্চিটীম্ িত্ৱা নানা িযাল ম্ুিা যুতাম্ 

উিাচ প্রাতরম্ রামমা লি্্ণম্ তীপ্ত চতিসম্ ১ 

আিতাৈঃ ি যতা উকত্তশ্্টম্ অমুম্ চতশ্ম্ মহকশ্ শণা 

অযম্ পঞ্চিটী চতশ্ৈঃ চসৌময পুশ্্কপত  িাননৈঃ ২ 

সি শত: চায শতাম্ ত্ুশ্্টটৈঃ িানমন কনপুমণা কহ অকস 

আশ্রমৈঃ িত: অজিন্ ন: চতমশ্ পিকত সম্মতৈঃ ৩ 

রমমত যৈ ৱিমতহী ত্ৱম্ অহম্ ৱচি লি্্ণ 
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তাত্ুমশ্া ত্ুশ্যতাম্ চতশ্ৈঃ সকন্নি্ুশ্্ট িলা৭শ্যৈঃ ৪ 

িন রামণযিম্ যৈ িল রামণযিম্ ততা 

সকন্নি্ুশ্্টম্ চ যৈ সযাত্ সকমত্ পশু্্প িুমশ্া তিম্ ৫ 

এিম্ উক্ত স্তু রামমণ লক্মণৈঃ সমযত অম্িকলৈঃ 

সীতা সমি্শ্ম্ িািুত্স্তম্ ইতম্ িচনম্ অপ্রিীত্ ৬ 

পরিান্ অজি িািুত্স্ত ত্ৱকয িশ্ শ শ্তম্ জস্তমত 

স্ৱযম্ তু ুকচমর চতমশ্ জরযতাম্ ইকত মাম্ িত ৭ 

সুপ্রীত: চতন িামিযন লি্্ণ সয মহা তুযকত: 

কিম্ুশ্ন্ চরাচযা মাস চতশ্ম্ সি শ িুণা৭কন্ৱতম্ ৮ 

স তম্ ুকচরম্ আরময চতশ্ম্ আশ্রম িম শকণ 

হমস্তৌ ি্ুহীত্ৱা হমস্তন রামৈঃ চসৌকমজৈম্ অপ্রিীত্ ৯ 

অযম্ চতশ্ৈঃ সমৈঃ শ্রীমান্ পুশ্্কপকত: তুকপ িরুশতৈঃ 

ইহা৭৭শ্রম পতম্ চসৌময যতািত্ িতু শম্ অহশকস ১0 

ইযম্ আকততয সম্িাকশ্ৈঃ পকত্মৈঃ সুরকপ িকৈকপৈঃ 

অতূমর ত্ুশ্যমত রমযা পজত্মনী পত্ম চশ্াকপতা ১১ 

যতা৭৭িযাতম্ অিমস্তযন মুকননা পাকিতাত্মনা 

ইযম্ চিাতািরী রমযা পুশ্্কপকত স্তুকপ িরুশতা 

হম্স িারণ্টিা৭৭িীণ শা চরিামিাপ চশ্াকপতা  ১২ 

না৭কত তূমর ন চা৭সমন্ন ম্ুি যূত কনপীটটতা 

মযূর নাকততা রমযাৈঃ প্রাম্শ্মিা পহু িৈরাৈঃ 

ত্ুশ্যমৈ কিরযৈঃ চসৌময পুকি স্তুকপ: আিরতুাৈঃ ১৩ 

চসৌিকণ শ রািকত স্তাকম্র চতশমশ্ চতমশ্ চ তাতুকপৈঃ 

িিাি্কশ্তা ইিা পাকৈ িিাৈঃ পরম পজক্তকপৈঃ  ১৪ 

সাকল স্তাকল স্তমাকল শ্চ িিূশকরৈঃ পনসা৭৭ম্রকিৈঃ 

নীিাকর জস্তকমকশ্ ৱশ্চি পুন্নাকি চশ্চাপ চশ্াকপতাৈঃ ১৫ 

চূকত: অমশ্াকি: কতলকি: চম্পকিৈঃ চিতকি র৭কপ 

পুশ্্প িুল্ম লমতা চপকত ৱস্ত ৱস্ত স্তুকপ: আিরুতাৈঃ ১৬ 

চৈকনৈঃ সযৈকন: নীকপৈঃ পনকস: লিুকচ: অকপ 

তিা৭শ্ৱিণ শ িকতকরৈঃ শ্মী কিম্শুি পাটকলৈঃ  ১৭ 

ইতম্ পুণযম্ ইতম্ চমতযম্ ইতম্ পহু ম্ুি কত্ৱিম্ 

ইহ িত্সযাম চসৌকমমৈ সাতশম্ এমতন পি্কশ্ণা ১৮ 

এিম্ উক্ত স্তু রামমণ লি্্ণৈঃ পর িীরহা 

অকচমরণা৭৭শ্রমম্ প্রাতু শ্চিার সুমহা পলৈঃ ১৯ 
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পণ শশ্ালাম্ সু কিপুলাম্ তৈ সম্িাত ম্ুকত্তিাম্ 

সু স্তম্পাম্ মস্ককর তীকিশৈঃ ি্ুত িম্শ্াম্ সমুশ্াপনাম্ ২0 

শ্মী শ্ািাকপ: আস্তীয শ ত্ুট পাশ্া৭িপাকশ্তাম্  

িুশ্ িাশ্ শ্করৈঃ পকণ শৈঃ উপকর চ্চাকততাম্ ততা ২১ 

সমী ি্ুত তলাম্ রমযাম্ চিার লিু কিরম:  

কনিাসম্ রািিসযা৭চতশ চপ্রি্শ্ণীযম্ অনতু্তমম্  ২২ 

স িত্ৱা লি্্ণৈঃ শ্রীমান্ নতীম্ চিাতািরীম্ ততা 

নাত্ৱা পত্মাকন চ আতায স পলৈঃ পনু: আিতৈঃ ২৩ 

ততৈঃ পুশ্প্ পকলম্ ি্ুত্ৱা শ্াকৈম্ চ স যতা কিকত 

তশ্ শযা মাস রামায তত্ আশ্রম পতম্ ি্ুতম্ ২৪ 

স তম্ ত্ুশ্্ৱা ি্ুতম্ চসৌমযম্ আশ্রমম্ সহ সীতযা 

রািিৈঃ পণ শ শ্ালাযাম্ হশ্ শম্ আহারযত্ প্ুশ্ম্ ২৫ 

সু সম্হ্ু শ্ট্ৈঃ পকরশ্ৱিয পাহুপযাম্ লি্্ণম্ ততা 

অকত কনক্তম্ চ িাটম্ চ িচনম্ চ ইতম্ অপ্রিীত্ ২৬ 

প্রীমতা৭জি চত মহত্ িম শ ত্ৱযা ি্ুতম্ ইতম্ প্রমপা 

প্রমতমযা য কন্নকমত্তম্ চত পকরশ্ৱম্মিা মযা ি্ুতৈঃ ২৭ 

পািমজ্ঞন ি্ুতমজ্ঞন তম শমজ্ঞন চ লি্্ণ 

ত্ৱযা পুমৈণ তম শাত্মা ন সম্ৱ্রুত্তৈঃ কপতা মম ২৮ 

এিম্ লি্্ণম্ উক্্তিা তু রািমিা লি্জ্ িতশনৈঃ 

তজিন্ চতমশ্ পহু পমল নযিসত্ স সুিম্ িশ্ী ২৯ 

িম্কচত্ িালম্ স তম শাত্মা সীতযা লি্্মণন চ 

অন্ৱাসযমামনা নযিসত্ স্ৱিশ চলামি যতা৭মরৈঃ ৩0 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট পম্চ তশ্ স্সিশ: 
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চশ্াটশ্ স্সিশ: 

িসত: তসয তু সিুম্ রািি সয মহাত্মনৈঃ 

শ্রত্ িযপাময চহমৈ ুতু: ইশ্্টৈঃ প্রিতশমত ১ 

স িতা কচত্ প্রপাতাযাম্ শ্ি শয শাম্ রিু নৈনৈঃ 

প্রযমযৌ অকপমশ্িা৭তশম্ রমযম্ চিাতািরীম্ নতীম্ ২ 

প্রহ্ৱৈঃ িলশ্  হস্ত  স্তম্ সীতযা সহ িীয শিান্ 

প্ুশ্্টমতা৭নুিরিন্ প্রাতা চসৌকমজৈ: ইতম্ অপ্রিীত্ ৩ 

অযম্ স িালৈঃ সম্প্রাপ্তৈঃ কপ্রমযা য চস্ত কপ্রযম্ িত 

অলম্ি্ুত ইিা পাকত চযন সম্ৱ্ত্সরৈঃ শুপৈঃ ৪ 

নীহার পুমশ্া চলািৈঃ প্ুকতিী সসয মাকলনী 

িলাকন অনুপমপািযাকন সুপমিা হিয িাহনৈঃ ৫ 

নিা৭রযণ পূিাকপ: অপযচশয কপত্ু চতিতাৈঃ 

ি্ুতা৭রযণিাৈঃ িামল সমৈা কিিত িল্মশ্াৈঃ  ৬ 

প্রািয িামা িন পতাৈঃ সম্পন্নতর চিা রসাৈঃ 
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কিচরকৈ মহীপালা যাৈা৭তশম্ কিজিিীশ্িৈঃ ৭ 

চসি মামন ত্ুটম্ সমূয শ কতশ্ম্ অৈি চসকিতাম্ 

কিহীন কতলিা ইি েী ন উত্তরা কতি্ প্রিাশ্মত ৮ 

প্রি্ুতযা কহম চিাশ্ামটযা তূর সূয শ শ্চ সাম্প্রতম্ 

যতা৭তশ নামা সুিযক্তম্ কহমিান্ কহমিান্ কিকরৈঃ ৯ 

অতযৈ সিু সম্চারা মতযামে স্পশ্ শতৈঃ সুিাৈঃ 

কতিসাৈঃ সুপি আকততযা: চাযা সকলল তুপ শিাৈঃ ১0 

ম্ুতু সূয শাৈঃ সনীহারাৈঃ পটু শ্ীতাৈঃ সমাুতাৈঃ 

শ্ূনযা৭রণযা কহম ত্ৱস্তা কতিসা পাকৈ সাম্প্রতম্ ১১ 

কনিরুত্ত আিাশ্ শ্যনাৈঃ পুশ্য নীতা কহমা৭ুণাৈঃ 

শ্ীতা িরুত্ততর আযাম: জৈ যামা যাকৈ সাম্প্রতম্ ১২ 

রকি সম্রাৈ চসৌপািয: তুশ্ারা৭ুণ মণ্টলৈঃ 

কনশ্ৱাস অৈ ইি আতশ্ শ: চন্ত্রমা ন প্রিাশ্মত ১৩ 

চিযাত্না তুশ্ার  মকলনা চপৌণ শমাসযাম্ ন রািমত 

সীতা ইি চ আতপ শ্যামা লি্শ্যমত ন তু চশ্াপমত ১৪ 

প্রি্ুতযা শ্ীতল স্পমশ্ শা কহম কিত্ত শ্চ সাম্প্রতম্ 

প্রিাকত পজশ্চমমা িাযুৈঃ িামল কত্ৱিুণ শ্ীতলৈঃ ১৫ 

পাশ্্প চ্চন্নাকন অরণযাকন যি চিাতূমিকৈ চ 

চশ্াপমৈ অপুযকতমত সূময শ নতত্কপৈঃ চরৌম্চ সারকসৈঃ ১৬ 

িিূশর পুশ্্প আি্ুকতকপৈঃ কশ্মরাকপৈঃ পূণ শ তণ্টুকলৈঃ 

চশ্াপমৈ কিম্কচ তা৭৭লম্পাৈঃ শ্ালযৈঃ িনি প্রপাৈঃ ১৭ 

মযূকি: উপসপ শত্কপ: কহম নীহার সম্ৱ্রুকতৈঃ 

তূরম্ অপুযকততৈঃ সূয শৈঃ শ্শ্াম্ি ইি লি্শ্যমত ১৮ 

অরাহয িীয শৈঃ পূি শামহ্ণ মতযামে স্পশ্ শতৈঃ সিুৈঃ 

সম্রক্তৈঃ কিম্কচত্ আপাণ্টু: আতপৈঃ চশ্াপমত ি্কশ্মতৌ ১৯ 

অিশ্যায কনপামতন কিম্কচত্ প্রকিন্ন শ্াত্ৱলা 

িনানাম্ চশ্াপমত পূকম: কনকিশ্্ট তুণা৭৭তপা ২0 

স্প্রুশ্ম্ স্তু কিপুলম্ শ্ীতম্ উতিম্ কত্ৱরত স্সুিম্ 

অতযম্ত ত্ুকশ্মতা িনযম্ প্রকতসম্হরমত িরম্  ২১ 

এমত কহ সমুপাসীনা কিহিা িল চাকরণ: 

ন কিিাহম্কত সকললম্ অপ্রিল্পা ইি আহিম্  ২২ 

অিশ্যায তমমা নত্তা নীহার তমসা িরুতাৈঃ 

প্রসপু্তা ইি লি্শ্যমৈ কিপুশ্্পা িন রািযৈঃ ২৩ 
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পাশ্্প সম্চন্ন সকললা ুত কিমজ্ঞয সারসাৈঃ 

কহমা৭ৈ শ িালুকি স্তীকরৈঃ সকরমতা পাকৈ সাম্প্রতম্ ২৪ 

তুশ্ার পতনা ৱচ্চি ম্ুতুত্ৱাত্ পাস্কর সয চ 

ৱশ্তযাত্ অিা৭রস্তম্ অকপ প্রামযণ রসি জ্জলম্ ২৫ 

িরা িিশকরকতৈঃ পকণ শৈঃ শ্ীণ শ চিসর িকণ শকিৈঃ 

নাল চশ্শ্া কহম ত্ৱস্তা ন পাকৈ িমলা৭৭িরাৈঃ ২৬ 

অজিম্ স্তু পুুশ্ িযার িামল তুৈঃি সমকন্ৱতৈঃ 

তপ শ্চরকত তম শাত্মা ত্ৱ ত্পক্তযা পরতৈঃ পুমর ২৭ 

তযক্্তিা রািযম্ চ মানম্ চ চপািাম্ শ্চ কিকিতান্ পহন্ূ 

তপস্ৱী কনযতা৭৭হারৈঃ চশ্মত শ্ীমত মহী তমল ২৮ 

চসা৭কপ চিলাম্ ইমাম্ নূনম্ অকপমশ্িা৭তশম্ উতযতৈঃ 

িরুতৈঃ প্রি্ুকতকপ কন শতযম্ প্রযাকত সরযম্ূ নতীম্ ২৯ 

অতযৈ সিু সম্ৱ্রুত্তৈঃ সিুুমামরা কহমা৭কতশতৈঃ 

িতম্ তু অপর রামৈশু সরযূম্ অিিাহমত ৩0 

পত্ম পমৈি্শ্মণা িীর: শ্যামৈঃ শ্রীমান্ কনুতমরা মহান্ 

তম শজ্ঞৈঃ সতয িাতী চ হ্রী কনমশ্মতা জিমতকন্ত্রযৈঃ ৩১ 

কপ্রযা৭কপ পাশ্ী মতুমরা তীিশ পাহু: অকরম্তমৈঃ 

সম্তযিয কিকিতান্ চসৌিযান্ আয শম্ সি শাত্মনা৭৭কশ্রতৈঃ ৩২ 

জিতৈঃ স্ৱিশ স্তি প্রাৈা পরমতন মহাত্মনা 

িনস্তম্ অকপ তাপমসয য স্ত্ৱাম্ অনুকিতীযমত ৩৩ 

ন কপৈযম্ অনুিতশমৈ মাত্ুিম্ কত্ৱপতা ইকত 

িযামতা চলাি প্রিামতা৭যম্ পরমতনা৭নযতা ি্ুতৈঃ ৩৪ 

পতশা তশ্রমতা যসযাৈঃ সাতু শ্চ পরতৈঃ সুতৈঃ 

িতম্ ন ুসা৭ম্পা ৱিমিযী তাত্ুশ্ী রূর তকশ্ শনী ৩৫ 

ইকত এিম্ লি্্মণ িািযম্ চনহাত্ প্ু িকত তাকম শমি 

পকরিাতম্ িননযা  স্তম্ অসহন্ রািমিা৭প্রিীত্ ৩৬ 

ন চত৭ম্পা মতযমা তাত িকহশতিযা িতম্ চন 

তাম্ এি ইি্শ্ৱািু নাত সয পরত সয িতাম্ িুু ৩৭ 

কনজশ্চতা৭কপ কহ চম পকুত্ত: িন িামস ত্ুট িরতা 

পরত চনহ সম্তপ্তা পাকলশ্ী জরযমত পুনৈঃ ৩৮ 

সম্িরাকম অসয িািযাকন কপ্রযাকণ মতুরাকণ চ 

হ্ু তযাকন অম্ুত িল্পাকন মন: প্রহ্লাতনাকন চ  ৩৯ 

িতা কহ অহম্ সমমশ্যাকম পরমতন মহাত্মনা  
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শ্ত্ুমিন চ িীমরণ ত্ৱযা চ রিু নম্তন  ৪0 

ইকত এিম্ কিলপম্ স্তৈ প্রাপয চিাতািরীম্ নতীম্ 

চমর৭কপমশ্িম্ িািুত্স্তৈঃ সা৭নুিৈঃ সহ সীতযা ৪১ 

তপ শকযত্ৱা৭ত সকলকল চস্ত কপৈূন্ ৱতিতাকন চ 

স্তুিকৈ চিাকততম্ সযূ শম্ চতিতা শ্চ সমাকহতাৈঃ ৪২ 

ি্ুতা৭কপমশ্ি: স: ররাি রাম:    

সীতা কত্ৱতীয: সহ লি্্মণন 

ি্ুতা৭কপমশ্মিা কিকর রাি পুৈযা   

ুৈৈঃ স নৈী পিিান্ ইমিশ্ৈঃ  ৪৩ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট চশ্াটশ্ সস্িশ: 

সপ্ত তশ সরসর্ক: 

ি্ুতা৭কপমশ্মিা রাম স্তু সীতা চসৌকমজৈ: এি চ 

তিাত্ চিাতািরী তীরাত্ তমতা িি্মৈুঃ স্ৱম্ আশ্রমম্ ১ 

আশ্রমম্ তম্ উপািময রািিৈঃ সহ লি্্ণৈঃ 

ি্ুত্ৱা চপৌি শা৭৭কহ্ণিম্ িম শ পণ শশ্ালাম্ উপািমত্ ২ 

উিাস সুকিত: তৈ পিূযমামনা মহকশ্ শকপ: 

লি্্মণন সহ প্রাৈা চিার কিকিতা: িতা:  ৩ 

স রামৈঃ পণ শ শ্ালাযাম্ আসীনৈঃ সহ সীতযা 

কিররাি মহাপাহু জশ্চৈযা চন্ত্রমা ইি ৪ 

লি্্মণন সহ প্রাৈা চিার কিকিতাৈঃ িতাৈঃ 

ততা৭৭সীন সয রাম সয িতা সম্সক্ত চচতসৈঃ 

তম্ চতশ্ম্ রাি্শ্সী িাকচত্ আিিাম যত্ুচ্চযা   ৫ 

সা তু শ্ূপ শণিা নাম তশ্রীি সয রি্শ্সৈঃ 

পকিনী রামম্ আসাতয ততশ্ শ জৈতমশ্া পমম্ ৬ 

কসম্মহারস্কম্ মহা পাহুম্ পত্ম পৈ কনমপি্শ্ণম্ 

আিানু পাহুম্ তীপ্তা৭৭সযম্ অতীি কপ্রয তশ্ শনম্  ৭ 

িি কিরাম্ত িমনম্ িটা মম্টল তাকরণম্ 

সুিুমারম্ মহা সত্ত্ৱম্ পাকতশি িযম্িনা৭কন্ৱতম্ ৮ 

রামম্ ইৈীির শ্যামম্ িম্তপ শ সত্ুশ্ প্রপম্ 

পপূ চিমন্ত্রাপমম্ ত্ুশ্্ৱা রাি্শ্সী িাম চমাকহতা ৯ 

সুমুিম্ তুমু শিী রামম্ িরুত্ত মতযম্ মমহাতরী 

কিশ্ালা৭ি্শ্ম্ কিরূপা৭ি্শ্ী সুমিশ্ম্ তাম্র মূত শিা ১0 

কপ্রয রূপম্ কিরূপা সা সু স্ৱরম্ ৱপরি স্ৱরা  
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তুণম্ তাুণা িরুত্তা তি্কশ্ণম্ িাম পাকশ্ণী ১১ 

নযায িরুত্তম্ সুতুিরুশত্তা কপ্রযম্ অকপ্রয তশ্ শনা 

শ্রীরি সমাকিশ্্টা রাি্শ্সী িািযম্ অপ্রিীত্  ১২ 

িটী তাপস রূমপণ স পায শৈঃ শ্র চাপ ত্ুত্ 

আিত স্ত্ৱম্ ইমম্ চতশ্ম্ িতম্ রাি্শ্স চসকিতম্ 

কিম্ আিমন ি্ুতযম্ চত তত্ত্ৱম্ আিযাতুম্ অহশকস  ১৩ 

এিম্ উক্ত  সতু্ রাি্শ্সযা শ্পূ শণিযা পরম্তপৈঃ 

ুি ুপুকত্ততযা সি শম্ আিযাতুম্ উপচরমম ১৪ 

অন্ুতম্ ন কহ রাম সয িতাকচত্ অকপ সম্মতম্  

কিমশ্মশ্ণা৭৭শ্রম স্তসয সমীমপ েী িন সয চ   ১৫ 

আসীত্ তশ্রমতা নাম রািা জৈতশ্ কিরমৈঃ 

তসযা৭হম্ অরিৈঃ পুমৈা রামমা নাম িকনৈঃ শ্্ুতৈঃ 

প্রাতা৭যম্ লি্্মণা নাম যিীযান্ মাম্ অনুিরতৈঃ ১৬ 

ইযম্ পায শা চ ৱিমতহী মম সীমত কত কিশ্্ুতা 

কনমযািা ত্তু নমরন্ত্র সয কপতুর্ মাতু শ্চ যকন্ত্রতৈঃ ১৭ 

তম শা৭তশম্ তম শ িাম্ি্শ্ী চ িনম্ িস্তুম্ ইহা৭৭িতৈঃ 

ত্ৱাম্ তু চিকততুম্ ইচ্চাকম িতযতাম্ িা৭কস িসয িা ১৮ 

ন কহ তািন্ মমনাজ্ঞা৭0িী রাি্শ্সী প্রকতপাকত চম  

ইহ িা কিম্ কনকমত্তম্ ত্ৱম্ আিতা প্রূকহ তত্ত্ৱতৈঃ ১৯ 

সা৭প্রিীত্ িচনম্ শ্্ু ত্ৱা রাি্শ্সী মতনা৭৭কতশতা 

শ্রূযতাম্ রাম িি্শ্যাকম ত ত্ত্ৱা৭তশম্ িচনম্ মম ২0 

অহম্ শ্ূপ শণিা নাম রাি্শ্সী িাম রূকপণী 

অরণযম্ কিচরা মীতম্ এিা সি শ পযম্িরা ২১ 

রািমণা নাম চম প্রাতা রাি্শ্মসা রাি্শ্মসশ্ৱরৈঃ 

িীমরা কিশ্রিস: পুমৈা যকত চত চশ্াৈম্ আিত:  ২২ 

প্রিরুত্ত কনৈ শ্চ সতা িুম্পিমণ শা মহা পলৈঃ 

কিপীশ্ণ স্তু তম শাত্মা ন তু রাি্শ্স চচশ্্টটতৈঃ ২৩ 

প্রিযাত িীমযৌ চ রমণ প্রাতমরৌ ির তূশ্মণৌ 

তান্ অহম্ সম৭কতরাৈা রাম ত্ৱা৭পূি শ তশ্ শনাত্ 

সমুমপতা৭জি পামিন পতশারম্ পুুমশ্াত্তমম্ ২৪ 

অহম্ প্রপাি সম্পন্না স্ৱচ্চম্ত পল িাকমনী 

কচরায পি চম পতশা সীতযা কিম্ িকরশ্যকস ২৫ 

কিি্ুতা চ কিরূপা চ ন চসযম্ সত্ুশ্ী তি 
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অহম্ এিা৭নু রূপা চত পায শা রূমপণ পশ্য মাম্ ২৬ 

ইমাম্ কিরূপাম্ অসতীম্ িরালাম্ কনণ শমতাতরীম্ 

অমনন চত সহ প্রাৈা পি্শ্কযশ্যাকম মানশু্ীম্ ২৭ 

ততৈঃ পি শত শ্্ুম্িাকণ িনাকন কিকিতাকন চ 

পশ্যন্ সহ মযা িামী তণ্টিান্ কিচকরশ্যকস ২৮ 

ইকত এিম্ উক্তৈঃ িািুত্স্তৈঃ প্রহসয মকতমরি্শ্ণাম্ 

ইতম্ িচনম্ আমরমপ িি্তুম্ িািয কিশ্ারতৈঃ ২৯  

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট সপ্ত তশ্ স্সিশ: 

অশরটা তশ সরসর্ক: 

তত: শ্ূপ শণিাম্ রামৈঃ িাম পাশ্া৭ি পাকশ্তাম্ 

চস্ৱচ্চযা িি্শ্্ণযা িাচা জিত পূি শম্ অতা৭প্রিীত্ ১ 

ি্ুত তামরা৭জি পিকত পাময শযম্ তকযতা মম 

ত্ৱ কত্ৱতানাম্ তু নারীণাম্ সুতুৈঃিা স সপত্নতা ২ 

অনুি স্তু এশ্ চম প্রাতা শ্ীলিান্ কপ্রয তশ্ শনৈঃ 

শ্রীমান্ অি্ুত তার শ্চ লি্্মণা নাম িীয শিান্ ৩ 

অপূিী পায শযা চা৭তী তুণৈঃ কপ্রয তশ্ শনৈঃ 

অনুরূপ শ্চ চত পতশা রূপ সযা৭সয পকিশ্যকত ৪ 

এনম্ পি কিশ্ালা৭ি্কশ্ পতশারম্ প্রাতরম্ মম 

অ সপত্না িরামরামহ চমুম্ অিশ প্রপা যতা ৫ 

ইকত রামমণ সা চপ্রাক্তা রাি্শ্সী িাম চমাকহতা 

কিস্ুিয রামম্ সহসা তমতা লি্্ণম্ অপ্রিীত্ ৬ 

অসয রূপ সয চত যুক্তা পায শা৭হম্ ির িকণ শনী 

মযা সহ সিুম্ সি শান্ তণ্টিান্ কিচকরশ্যকস ৭ 

এিম্ উক্ত স্তু চসৌকমৈী রাি্শ্সযা িািয চিাকিতৈঃ 

ততৈঃ শ্ূপ শণিাম্ জিত্ৱা লি্্মণা যুক্তম্ অপ্রিীত্ ৮ 

িতম্ তাস সয চম তাসী পায শা পকিতুম্ ইচ্চকস 

চসা৭হম্ আময শণ পরিান্ প্রাৈা িমল িকণ শনী ৯ 

সম্ুত্তা৭তশসয কসত্তাতশা মুকততা৭মল িকণ শনী 

আয শ সয ত্ৱম্ কিশ্ালাি্কশ্ পায শা পি যিীযসী ১0 

এনাম্ কিরূপাম্ অসতীম্ িরালাম্ কনণ শমতাতরীম্ 

পায শাম্ িরুত্তাম্ পকরতযিয ত্ৱাম্ একিশ্ পজিশ্যকত ১১ 

চিা কহ রূপম্ ইতম্ চশ্রশ্্টম্ সম্তযিয িরিকণ শকন 

মানুশ্ীশু িরামরামহ িুয শাত্ পািম্ কিচি্শ্ণৈঃ ১২ 



শ্রীমত্ৱাল্মীকিরামাযণম্ 

অরণযিাম্ট: 
 

Page 40 of 162 
 

ইকত সা লি্্মণ চনাক্তা িরালা কনণ শমতাতরী 

মনযমত তত্ িচৈঃ সতযম্ পকরহাস অকিচি্শ্ণা ১৩ 

সা রামম্ পণ শশ্ালাযাম্ উপকিশ্ট্ম্ পরম্তপম্ 

সীতযা সহ তুতশশ্ শম্ অপ্রিীত্ িাম চমাকহতা ১৪ 

এনাম্ কিরূপাম্ অসতীম্ িরালাম্ কনণ শমতাতরীম্ 

িরুত্তাম্ পায শাম্ অিশ্্টপয মাম্ ন ত্ৱম্ পহু মনযমস ১৫ 

অমতযমাম্ পি্শ্কযশ্যাকম পশ্যত স্তি মানশু্ীম্ 

ত্ৱযা সহ চকরশ্যাকম কনস্সপত্না যতা সুিম্ ১৬ 

ইতুযক্্তিা ম্ুি শ্াপাি্শ্ীম্ অলাত সত্ুমশ্ি্শ্ণা 

অপযতািত্ সু সম্ি্ুত্তা মমহাল্কা চরাকহণীম্ ইি ১৭ 

তাম্ ম্ুতুয পাশ্ প্রকতমাম্ আপতৈীম্ মহা পলৈঃ 

কনি্ুহয রামৈঃ িুকপত স্তমতা লি্্ণম্ অপ্রিীত্ ১৮ 

রূকর: অনাকয শৈঃ চসৌকমমৈ পকরহাসৈঃ িতম্ চ ন 

ন িায শৈঃ পশ্য ৱিমতহীম্ িতম্কচত্ চসৌময িীিতীম্ ১৯ 

ইমাম্ কিরূপাম্ অসতীম্ অকত মত্তাম্ মমহাতরীম্ 

রাি্শ্সীম্ পুু শ্ িযার কিরূপকযতুম্ অহশকস ২0 

ইতুযমক্তা লি্্ণ স্তসযাৈঃ ি্ুমত্তা রাম সয পশ্যতৈঃ 

উত্ত্ুতয িট্িম্ কচমচ্চত িণ শ নাসম্ মহা পলৈঃ ২১ 

কনি্ুত্ত িণ শ নাসা তু কিস্ৱরম্ সা কিনতয চ 

যতা৭৭িতম্ প্রতুৈাি চিারা শ্ূপ শণিা িনম্ ২২ 

সা কিরূপা মহা চিারা রাি্শ্সী চশ্াকণমতাি্কশ্তা 

ননাত কিকিতান্ নাতান্ যতা প্রািরুকশ্ চতাযতৈঃ ২৩ 

সা কিি্শ্রৈী ুকতরম্ পহুতা চিার তশ্ শনা 

প্রি্ুহয পাহ ূিিশৈী প্রকিমিশ্ মহা িনম্ ২৪ 

তত স্তু সা রাি্শ্স সম্ি সম্ৱ্রুতম্  

িরম্ িন স্তানিতম্ কিরূকপতা 

উমপতয তম্ প্রাতরম্ উর তশ্ শনম্    

পপাত পূমমৌ িিনাত্ যতা৭শ্কনৈঃ  ২৫ 

ততৈঃ সপায শম্ পয চমাহ মূকচশতা  

স লি্্ণম্ রািিম্ আিতম্ িনম্ 

কিরূপণম্ চা৭৭ত্মকন চশ্াকণমতাি্কশ্তা  

শ্শ্ম্স সি শম্ পকিনী ির সয সা    ২৬ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট অশ্্টা তশ্ স্সিশ: 
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এযর্ান ত্ৱৱমরশ সরসর্ক: 

তাম্ ততা পকততাম্ ত্ুশ্্ৱা কিরূপাম্ চশ্াকণমতাি্কশ্তাম্ 

পকিনীম্ চরাত সম্তপ্তৈঃ িরৈঃ পপ্রচ্চ রাি্শ্সৈঃ ১ 

উকত্তশ্্ট তািত্ আিযাকহ প্রমমাহম্ িকহ সম্প্রমম্  

িযক্তম্ আিযাকহ চিন ত্ৱম্ এিম্ রূপা কিরূকপতা  ২ 

চি: ি্ুশ্্ণ সপ শম্ আসীনম্ আশ্ী কিশ্ম্ অনািসম্  

তুত তয৭কপসমাপন্নম্ অম্িুলয৭চরণ লীলযা  ৩ 

ি: িাল পাশ্ম্ আসিয িম্মট চমাহা ন্ন পতুযমত 

য: ত্ৱাম্ অতয সমাসাতয পীতিান্ কিশ্ম্ উত্তমম্  ৪ 

পল কিরম সম্পন্না িামিা িাম রূকপণী 

ইমাম্ অিস্তাম্ নীতা ত্ৱম্ চিন অম্তি সমািতা ৫ 

চতি িৈি শ পূতানাম্ ুশ্ীণাম্ চ মহাত্মনাম্ 

চিা৭যম্ এিম্ কিরূপাম্ ত্ৱাম্ মহািীয শ শ্চিার হ ৬ 

ন কহ পশ্যাকম অহম্ চলামি যৈঃ িুয শান্ মম কিকপ্রযম্ 

অৈমরণ সহস্রা৭ি্শ্ম্ মমহন্ত্রম্ পািশ্াসনম্ ৭ 

অতযা৭হম্ মািশকণৈঃ প্রাণান্ আতামসয িীকিতাম্তিৈঃ 

সকলমল ি্শ্ীরম্ আসক্তম্ কনশ্্কপপন্ ইি সারসৈঃ ৮ 

কনহতসয মযা সম্মিয শ্র সম্ি্ুত্ত মম শণৈঃ 

স চপনম্ ুকতরম্ রক্তম্ চমকতনী িসয পাসযকত ৯ 

িসয পৈরতাৈঃ িাযান্ মাম্সম্ উত্ি্ুতয সম্িতাৈঃ 

প্রহ্ু শ্্টা পি্শ্কযশ্যকৈ কনহতসয মযা রমণ ১0 

তম্ ন চতিা ন িৈি শা ন কপশ্াচা ন রাি্শ্সাৈঃ 

মযা৭পি্ুশ্ট্ম্ ি্ুপণম্ শ্ক্তা োতুম্ মহা৭৭হমি ১১ 

উপলপয শ্কনৈঃ সম্জ্ঞাম্ তম্ চম শ্ম্কসতুম্ অহশকস 

চযন ত্ৱম্ তুকি শনীমতন িমন কিরময কনজিশতা ১২ 

ইকত প্রাতু ি শচৈঃ শ্্ুত্ৱা ি্ুত্তসয চ কিমশ্শ্তৈঃ 

ততৈঃ শ্ূপ শণিা িািযম্ সপাশ্্পম্ ইতম্ অপ্রিীত্ ১৩ 

তুমণৌ রূপ সম্পমন্নৌ সুিুমামরৌ মহা পমলৌ 

পুণ্টরীি কিশ্ালা৭ি্মশ্ৌ চীর ি্ুশ্্ণা৭জিনা৭ম্পমরৌ ১৪ 

পল মূলা৭শ্না তাম্মতৌ তাপমসৌ তম শ চাকরমণৌ 

পুমৈৌ তশ্রতসযা স্তাম্ প্রাতমরৌ রাম লি্্মণৌ ১৫ 

িৈি শ রাি প্রকতমমৌ পাকতশি িযম্িনা৭কন্ৱমতৌ 

চতমিৌ িা মানুমশ্ৌ িা চতৌ ন তিশকযতুম্ উত্সমহ ১৬ 
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তুণী রূপ সম্পন্না সি শা৭৭পরণ পূকশ্তা 

ত্ুশ্্টা তৈ মযা নারী তমযা ম শমতয সুমতযমা ১৭ 

তাপযাম্ উপাপযাম্ সম্পূয প্রমতাম্ অকতি্ুতয তাম্ 

ইমাম্ অিস্তাম্ নীতা৭হম্ যতা৭নাতা৭সতী ততা ১৮ 

তসযা শ্চা৭ন্ুি ুিরুত্তাযা স্তমযা শ্চ হতমযা রহম্ 

স চপনম্ পাতুম্ ইচ্চাকম ুকতরম্ রণ মূত শকন ১৯ 

এশ্ চম প্রতমৈঃ িামৈঃ ি্ুত স্তাত ত্ৱযা পমিত্ 

তসযা স্তমযা শ্চ ুকতরম্ কপমপযম্ অহম্ আহমি ২0 

ইকত তসযাম্ প্ুিাণাযাম্ চতুতশশ্ মহা পলান্ 

িযাকতমতশ্ িরৈঃ ি্ুমত্তা রাি্শ্সান্ অৈমিাপমান্ ২১ 

মানুমশ্ৌ শ্ে সম্পমন্নৌ চীর ি্ুশ্্ণা৭জিনা৭ম্পমরৌ 

প্রকিশ্্মটৌ তণ্টিা৭রণযম্ চিারম্ প্রমতযা সহ ২২ 

চতৌ হত্ৱা তাম্ চ তুিরুশত্তাম্ উপািকতশতুম্ অহশত 

ইযম্ চ ুকতরম্ চতশ্াম্ পকিনী মম পাসযকত ২৩ 

মমনারমতা৭যম্ ইশ্্মটা৭সযা পকিনযা মম রাি্শ্সাৈঃ 

শ্ীরম্ সম্পতযতাম্ িত্ৱা চতৌ প্রমতয চস্ৱন চতিসা ২৪ 

ইকত প্রকতসমাকতশ্্টা রাি্শ্সা চস্ত চতুতশশ্ 

তৈ িি্মু স্তযা সাতশম্ িনা িামতকরতা যতা ২৫ 

তত স্তু চত তম্ সমতুর চতিসম্    

ততা৭কপ তীি্শ্্ণ প্রতরা কনশ্াচরা: 

ন চশ্িুৈঃ এনম্ সহসা প্রমকতশতুম্    

িন কত্ৱপা তীপ্তম্ ইিা৭কিম্ উকত্ততম্ ২৬ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট এমিান কিম্শ্ স্সিশ: 

ত্ৱৱমরশ সরসর্ক: 

ততৈঃ শ্ূপ শণিা চিারা রািিা৭৭শ্রমম্ আিতা 

রি্শ্সাম্ আচচি্মশ্ চতৌ প্রাতমরৌ সহ সীতযা ১ 

চত রামম্ পণ শশ্ালাযাম্ উপকিশ্ট্ম্ মহা পলম্ 

তত্ুশুৈঃ সীতযা সাতশম্ ৱিমতহযা লি্্মণন চ ২ 

তান্ ত্ুশ্্ৱা রািিৈঃ শ্রীমান্ আিতাম্ তাম্ চ রাি্শ্সীম্ 

অপ্রিীত্ প্রাতরম্ রামমা লি্্ণম্ তীপ্ত চতিসম্ ৩ 

মুহতূ শম্ পি চসৌকমমৈ সীতাযাৈঃ প্রতযনম্তরৈঃ 

ইমান্ অসযা িকতশ্যাকম পতিীম্ আিতান্ ইহ ৪ 

িািযম্ এতত্ ততৈঃ শ্্ু ত্ৱা রাম সয কিকততা৭৭ত্মনৈঃ 
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তমতকত লি্্মণা িািযম্ রাম সয প্রতযপূিযত্ ৫ 

রািমিা৭কপ মহ চ্চাপম্ চামীির কিপূকশ্তম্ 

চিার সিযম্ তম শাত্মা তাকন রি্শ্াম্কস চা৭প্রিীত্ ৬ 

পুমৈৌ তশ্রতসযা৭৭িাম্ প্রাতমরৌ রাম লি্্মণৌ 

প্রকিশ্্মটৌ সীতযা সাতশম্ তুশ্চরম্ তণ্টিা িনম্ ৭ 

পল মূলা৭শ্মনৌ তামৈৌ তাপমসৌ তম শ চাকরমণৌ 

িসমৈৌ তণ্টিা৭রমণয কিম৭তশম্ উপকহম্সত ৮ 

যু্ান্ পাপা৭৭ত্মিান্ হন্তুম্ কিপ্রিারান্ মহা৭৭হমি  

ুশ্ীণাম্ তু কনমযামিন প্রামপ্তা৭হম্ স শ্রা৭৭যুত: ৯ 

কতশ্্টকতিা৭ৈ সম্তু(তু)শ্্টা চনাপািকতশতুম্ অহশত 

যকত প্রাকণ: ইহামতশা চিা কনিতশত্ৱম্ কনশ্াচরাৈঃ ১0 

তসয ত ত্ৱচনম্ শ্্ু ত্ৱা রাি্শ্সা চস্ত চতুতশশ্ 

ঊচু ি শাচম্ সুসম্ি্ুত্তা প্রহ্ম্িৈঃ শ্ূল পাণযৈঃ ১১ 

( সম্রক্ত নযনা চিারা রামম্ রক্তাম্ত চলাচনম্ 

পুশ্া মতুরাপাশ্ম্ হ্ু শ্্টা ত্ুশ্ট্ পরারমম্ ) ১২ 

চরাতম্ উত্পাতয চনা পতু শৈঃ ির সয সুমহাত্মনৈঃ 

ত্ৱম্ এি হাসযমস প্রাণান্ অতযা৭িা৭কপ হশমতা যুকত ১৩ 

িা কহ চত শ্জক্ত: এি সয পহনূাম্ রণ মতূ শকন 

অিািম্ অরতৈঃ স্তাতুম্ কিম্ পনুর্ চযাত্তুম্ আহমি ১৪ 

একপ: পাহু প্রযুকক্ত: নৈঃ পকরকিৈঃ শ্ূল পটট্টকস: 

প্রাণাম্ স্তযি্শ্যকস িীয শম্ চ তনু শ্চ ির পীটটতম্ ১৫ 

ইকত এিম্ উক্্তিা সম্রপ্তা রাি্শ্সা চস্ত চতুতশশ্ 

কচি্কশ্প ুস্তাকন শ্ূলাকন রািিম্ প্রকত তুিশযম্  ১৬ 

তাকন শ্ূলাকন িািুত্স্তৈঃ সমস্তাকন চতুতশশ্ 

তািত্কপ: এি কচমচ্চত শ্করৈঃ িাম্চন পূশ্কণৈঃ ১৭ 

ততৈঃ পশ্চান্ মহা চতিা নারাচান্ সূয শ সকন্নপান্ 

িরাহ পরম ি্ুত্ত শ্চতুতশশ্ কশ্লাকশ্তান্  ১৮ 

ি্ুহীত্ৱা তনু: আযময লি্শ্যান্ উকত্তশ্য রাি্শ্সান্ 

মুমমাচ রািমিা পাণান্ িজ্রান্ ইি শ্তরতুৈঃ ১৯ 

ুক্ম পুম্িা শ্চ কিকশ্িাৈঃ প্রতীপ্তা চহম পূকশ্তা: 

চত কপত্ৱা রি্শ্সাম্ চিিাত্ িি্শ্াম্কস ুকতরাপ্লুতা: 

কিকনশ্্মপতু: ততা পূমমৌ নযমজ্জম্তা৭শ্কন স্ৱনা: ২0 

চত কপন্ন হ্ু তযা পূমমৌ কচন্ন মূল ইি ত্ুমা: 
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কনশ্্মপতু: চশ্াকণতাৈ শাম্িা কিি্ুতা কিিতা৭৭সি: ২১ 

তান্ পূমমৌ পকততান্ ত্ুশ্্ৱা রাি্শ্সী চরাত মূকচশতা 

পকরৈস্তা পুন স্তৈ িযস্ুি ত্কপরি স্ৱনান্  ২২ 

সা নতৈী মহা নাতম্ িিা চূ্চপ শণিা পুনৈঃ 

উপিময িরম্ সা তু কিম্কচত্ সম্শুশ্্ি চশ্াকণতা 

পপাত পুনর্ এিা৭৭তশা সকনয শা চসি সিিী  ২৩ 

প্রাতু: সমীমপ চশ্ািা৭৭তশা সসিশ কননতম্ মুহুৈঃ 

সস্ৱরম্ মমুুমচ পাশ্্পম্ কিশ্ণ্ণ িতনা ততা  ২৪ 

কনপাকততান্ ত্ুশ্য রমণ তু রাি্শ্সান্    

প্রতাকিতা শ্ূপ শণিা পনু স্তত:   

িতম্ চ চতশ্াম্ কনকিমলন রি্শ্সাম্    

শ্শ্ম্স সি শম্ পকিনী ির সয সা   ২৫ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  কিম্শ্ সস্িশ: 

এর্ ত্ৱৱমরশ সরসর্ক: 

স পুনৈঃ পকততাম্ ত্ুশ্্ৱা চরাতা  চূ্চপ শণিাম্ িরৈঃ 

উিাচ িযক্ততা িাচা তাম্ অনতশা৭তশম্ আিতাম্ ১ 

মযা তু ইতানীম্ শ্ূরা চস্ত রাি্শ্সা ুকতরা৭শ্নাৈঃ 

ত্ৱ ত্কপ্রযা৭তশম্ কিকনকতশশ্্টাৈঃ কিম৭তশম্ ুতযমত পনুৈঃ ২ 

পক্তা ৱশ্চিা৭নুরক্তা শ্চ কহতা শ্চ মম কনতযশ্ৈঃ 

িমৈা৭কপ ন কনহৈিযা ন ন িুযু শ ি শমচা মম ৩ 

কিম্ এত চ্মরাতুম্ ইচ্চাকম িারণম্ য ত্ি্ুমত পুনৈঃ 

হা নামত কত কিনতশৈী সপ শিত্ লুটকস ি্কশ্মতৌ  ৪ 

অনাতিত্ কিলপকস নামত তু মকয সম্জস্তমত 

উকত্তশ্্মটাকত্তশ্ট্ মা ৱপশ্ী ৱি শিপযম্ তযিযতাম্ ইহ ৫ 

ইকত এিম্ উক্তা তুতশশ্ শা িমরণ পকরসাম্কত্ৱতা 

কিম্ুিয নযমন সা৭চস্র িরম্ প্রাতরম্ অপ্রিীত্ ৬ 

অজি ইতানীম্ অহম্ প্রাপ্তা হ্ু ত শ্রিণ নাকসিা  

চশ্াকণমতৌি পকরকিন্না ত্ৱযা চ পকর সাম্কত্ৱতা ৭ 

চপ্রকশ্তা শ্চ ত্ৱযা শ্ূরা রাি্শ্সা চস্ত চতুতশশ্ 

কনহন্তুম্ রািিম্ চিারা ম ত্কপ্রযা৭তশম্ স লি্্ণম্ ৮ 

চত তু রামমণ সামশ্ শাৈঃ শ্ূল পটট্টস পাণযৈঃ 

সমমর কনহতাৈঃ সমি শ সাযকি: মম শ চপকতকপৈঃ ৯ 

তান্ ত্ুশ্্ৱা পকততান্ পূমমৌ ি্শ্মণ ৱনি মহা পলান্ 



শ্রীমত্ৱাল্মীকিরামাযণম্ 

অরণযিাম্ট: 
 

Page 45 of 162 
 

রামসয চ মহত্ িম শ মহাম্ োমসা৭পিন্ মম ১0 

সা৭জি পীতা সমুকত্ৱিা কিশ্ণ্ণা চ কনশ্াচর 

শ্রণম্ ত্ৱাম্ পনুৈঃ প্রাপ্তা সি শমতা পয তকশ্ শনী ১১ 

কিশ্াত নরা তুযকশ্মত পকরৈামসাকম শ মাকলকন 

কিম্ মাম্ ন ৈাযমস মিাম্ কিপুমল চশ্াি সািমর ১২ 

এমত চ কনহতা পূমমৌ রামমণ কনকশ্কতৈঃ শ্করৈঃ 

চয চ চম পতিীম্ প্রাপ্তা রাি্শ্সাৈঃ কপকশ্তা৭শ্নাৈঃ ১৩ 

মকয চত যতয৭নুমরামশ্া যকত রি্শ্সস্ ুচতশু চ 

রামমণ যকত চত শ্জক্ত চস্তমিা িা৭জস্ত কনশ্াচর 

তণ্টিা৭রণয কনলযম্ িকহ রাি্শ্স িম্টিম্ ১৪ 

যকত রামম্ মমা৭কমৈম্ অতয ত্ৱম্ ন িকতশ্যকস 

তি ৱচিা৭রতৈঃ প্রাণাম্ স্তযি্শ্যাকম কনরপৈপা ১৫ 

পুত্তযা৭হম্ অনুপশ্যাকম ন ত্ৱম্ রাম সয সমুযমি 

স্তাতুম্ প্রকতমুমি শ্ক্তৈঃ স্স পল শ্চ মহাত্মন: ১৬ 

শ্ূর মানী ন শ্ূর স্ত্ৱম্ কমতযা৭৭চরাকপত কিরমৈঃ 

মানুমশ্ৌ য ন্ন শ্মিাকশ্ হন্তুম্ চতৌ রাম লি্্মণৌ ১৭ 

রামমণ যকত চত শ্জক্ত: চতমিা িা৭জস্ত কনশ্াচর  

তম্টিা৭রণয কনলযম্ িকহ তম্ িুল পাম্সন  ১৮ 

কনস্সত্ত্ৱ সযা৭ল্প িীয শ সয িাস চস্ত িীত্ুশ্ কস্ত্ৱহ 

অপযাকহ িনস্তানাত্ ত্ৱকরতৈঃ সহ পাৈিৈঃ ১৯ 

রাম চতমিা৭কপ পূমতা কহ ত্ৱম্ ি্কশ্প্রম্ কিনকশ্শ্যকস 

স কহ চতিৈঃ স্সমা যমুক্তা রামমা তশ্রতা৭৭ত্মিৈঃ 

প্রাতা চা৭সয মহা িীময শা চযন চা৭জি কিরূকপতা ২0 

এিম্ কিলপয পহুমশ্া রাি্শ্সী কিতমতাতরী  

( প্রাতু: সমীমপ তুৈঃিা৭৭তশা নশ্ট্ সম্জ্ঞা পপূি হ ) 

িরাপযাম্ উতরম্ হত্ৱা ুমরাত প্ুশ্  তুকিতা  

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  এি কিম্শ্ স্সিশ: 

িা ত্ৱৱমরশ সরসর্ক: 

এিম্ আতকশ্ শতৈঃ শ্ূরৈঃ শ্ূপ শণিযা ির স্ততা 

উিাচ রি্শ্সাম্ মমতয িরৈঃ িরতরম্ িচৈঃ  ১ 

ত িা৭িমান প্রপিৈঃ চরামতা৭যম্ অতুমলা মম 

ন শ্িযমত তারকযতুম্ লিণা৭ম্প ইমিা কত্ততম্ ২ 

ন রামম্ িণময িীয শান্ মানশু্ম্ ি্শ্ীণ িীকিতম্ 
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আত্ম তুশ্চকরকতৈঃ প্রাণান্ হমতা চযা৭তয কিমমাি্শ্যকত ৩ 

পাশ্্পৈঃ সম্কহ্রযতাম্ এশ্ সম্প্রম শ্চ কিমচুযতাম্ 

অহম্ রামম্ সহ প্রাৈা নযাকম যম সাতনম্ ৪ 

পরশ্ৱত হত সযা৭তয মম্ত প্রাণ সয পূতমল 

রাম সয ুকতরম্ রক্তম্ উশ্্ণম্ পাসযকস রাি্শ্কস ৫ 

সা প্রহ্ু শ্্টা িচৈঃ শ্্ু ত্ৱা ির সয িতনা চ্চুযতম্ 

প্রশ্শ্ম্স পনু: চমৌিশযাত্ প্রাতরম্ রি্শ্সাম্ িরম্ ৬ 

তযা পুকশ্তৈঃ পূি শম্ পুনর্ এি প্রশ্ম্কসতৈঃ 

অপ্রিীত্ তূশ্ণম্ নাম িরৈঃ চসনাপকতম্ ততা ৭ 

চতুতশশ্ সহস্রাকণ মম কচত্তা৭নুিকতশনাম্ 

রি্শ্সাম্  পীম চিিানাম্ সমমরশু অকনিকতশনাম্ ৮ 

নীল িীমূত িণ শানাম্ চিারাণাম্ রূর িম শণাম্ 

চলাি কহম্সা কিহারাণাম্ পকলনাম্ উর চতিসাম্ ৯ 

চতশ্াম্ শ্াতূ শল তপ শাণাম্ মহা৭৭সযানাম্ মমহৌিসাম্ 

সমি শামতযািম্ উতীণ শানাম্ রি্শ্সাম্ চসৌময িারয ১0 

উপস্তাপয চম ি্কশ্প্রম্ রতম্ চসৌময তনূম্কশ্ চ 

শ্রাম্ জশ্চৈান্ িট্িাম্ শ্চ শ্ক্তী শ্চ কিকিতাৈঃ কশ্তাৈঃ ১১ 

অমর কনয শাতুম্ ইচ্চাকম চপৌলস্তযানাম্ মহাত্মনাম্ 

িতা৭তশম্ তুকি শনীত সয রামসয রণ চিাকিতৈঃ ১২ 

ইকত তসয প্ুিাণ সয সূয শ িণ শম্ মহা রতম্ 

সত৭ৱশ্ৱৈঃ শ্পকলৈঃ যকু্তম্ আচচি্মশ্৭ত তূশ্ণৈঃ ১৩ 

তম্ চমু কশ্িরা৭৭িারম্ তপ্ত িাম্চন পূশ্ণম্ 

চহম চরম্ অসম্পাতম্ ৱিটূয শ ময িূপরম্ ১৪ 

মত্কসযৈঃ পুশ্্কপ: ত্ুকমৈঃ ৱশ্কল শ্চন্ত্র সূকয শ শ্চ িাম্চকনৈঃ 

মম্িকলৈঃ পি্কশ্ সম্কি শ্চ তারাকপ শ্চ সমািরুতম্ ১৫ 

ত্ৱি কনকেম্শ্ সম্পন্নম্ কিম্কিণীি কিপূকশ্তম্ 

সত৭শ্ৱ যুক্তম্ চসা৭মশ্ শাত্ আুমরাহ রতম্ িরৈঃ ১৬ 

কনশ্াময তম্ রত স্তম্ তম্ রাি্শ্সা পীম কিরমাৈঃ 

তস্তুৈঃ সম্পকরিা ৱয শনম্ তূশ্ণম্ চ মহা পলম্ ১৭ 

ির স্তু তান্ মমহশ্ৱাসান্ চিার িম শা৭৭যতু ত্ৱিান্ 

কনয শামত তযপ্রিীত্ ত্ুশ্্ৱা রত স্তৈঃ সি শ রাি্শ্সান্ ১৮ 

তত স্ত ৈাি্শ্সম্ ৱসনযম্ চিার িম শা৭৭যুত ত্ৱিম্ 

কনিশিাম িনস্তানাত্  মহা নাতম্ মহা িিম্ ১৯ 
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মুত্িকরৈঃ পট্টকস: শ্ূকলৈঃ সুতীি্শ্্কণ শ্চ পরশ্ৱকতৈঃ 

িট্কি শ্চকর শ্চ হস্ত ৱস্ত প্র শািমাকন শ্চ চতামকরৈঃ ২0 

শ্জক্তকপৈঃ পকরকি: চিাকর: অকতমাকৈ শ্চ িামু শকিৈঃ 

িতা৭কস মসুকল: িকজ্র: ি্ুহীকত: পীম তশ্ শকনৈঃ ২১ 

রাি্শ্সানাম্ সুমিারাণাম্ সহস্রাকণ চতুতশশ্ 

কনয শাতাকন িনস্তানাত্ ির কচত্তা৭নু িকতশনাম্ ২২ 

তাম্ স্তু অকপৈিমতা ত্ুশ্্ৱা রাি্শ্সান্ পীম কিরমান্ 

িরসযা৭কপ রতৈঃ কিম্কচ জ্জিাম ত ত৭নৈরম্ ২৩ 

তত স্তান্ শ্পলান্ অশ্ৱাম্ স্তপ্ত িাম্চন পূকশ্তান্ 

ির সয মতম্ আজ্ঞায সারকতৈঃ সমমচাতযত্ ২৪ 

স চচাকতমতা রতৈঃ শ্ীরম্ ির সয করপ ুিাকতনৈঃ 

শ্মপ্তনা৭৭পূরযা মাস কতশ্ শ্চ প্রকতশ্ স্ততা ২৫ 

প্রিরুত্তমনুয স্তু িরৈঃ ির স্ৱমনা   

করমপা: িতা৭তশম্ ত্ৱকরমতা যতা৭ৈি: 

অচূচুতত্ সারকতম্ উন্নতন্ পনু:    

মহা পমলা চমি ইিা৭্ িশ্ শিান্ ২৬ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট ত্ৱা কিম্শ্ স্সিশ: 

ত্রযযা ত্ৱৱমরশ সরসর্ক: 

তত্ প্রযাতম্ পলম্ চিারম্ অকশ্িম্ চশ্াকণমতাতিম্ 

অপযিশ্ শন্ মহা চমি স্তুমুমলা িতশপা৭ুণৈঃ ১ 

কনমপতু স্তুরিাস্ তসয রত যুক্তা মহা িিাৈঃ 

সমম পুশ্্পকচমত চতমশ্ রাি মামিশ যত্ুচ্চযা ২ 

শ্যামম্ ুকতর পয শৈম্ পপূি পকরমিশ্ণম্ 

অলাত চর প্রকতমম্ প্রকতি্ুহয কতিািরম্ ৩ 

তমতা ত্ৱিম্ উপািময চহম তণ্টম্ সমুচ্করতম্ 

সমারময মহা িায স্তমস্তৌ ি্ুৈৈঃ সুতাুণৈঃ ৪ 

িনস্তান সমীমপ তু সমারময ির স্ৱনাৈঃ 

কিস্ৱরান্ কিকিতাম্ শ্চি্ু: মাম্স আতা ম্ুি পি্কশ্ণৈঃ ৫ 

িযািহ্ু  শ্চ পতীপ্তাযাম্ কতকশ্ ৱি ৱপরি স্ৱনম্ 

অকশ্িম্ যাতুতানানাম্ কশ্িা চিারা মহা স্ৱনাৈঃ ৬ 

প্রকপন্ন কিকর সম্িাশ্া চস্তায চশ্াকণত তাকরণৈঃ 

আিাশ্ম্ তত্ অনািাশ্ম্ চি্ু পীমা িলাহিাৈঃ ৭ 

পপূি কতকমরম্ চিারম্ উত্ততম্ চরাম হশ্ শণম্ 
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কতমশ্া িা কিকতমশ্া িা৭কপ সুিযক্তম্ ন চিাকশ্মর ৮ 

ি্শ্তিা৭৭ৈ শ সিণ শাপা সম্তযা িালম্ কিনা পমপৌ 

িরসযা৭কপমুিা চনতু স্ততা চিার ম্ুিাৈঃ িিাৈঃ 

িম্ি চিামায ুি্ুৈা শ্চ চুি্ুশু: পয শ্ম্কসন: ৯ 

কনতযা৭শুপিরা যুমত্ত কশ্িা চিার কনতশ্ শনাৈঃ 

চনতু: পলসযা৭কপ মুিম্ জ্ৱামলাত্িাকরকপ: আনকনৈঃ ১0 

িপৈৈঃ পকরিা পামসা ত্ুশ্যমত পাস্করা৭কৈমি 

িরাহ সূয শম্ স্ৱপ শানু: অপি শকণ মহা রহৈঃ ১১ 

প্রিাকত মাুতৈঃ শ্ীরম্ কনশ্প্্রমপা৭পূত্ কতিািরৈঃ 

উত্মপতু শ্চ কিনা রাজৈম্ তারাৈঃ িমতযাত সপ্রপাৈঃ ১২ 

সম্লীন মীন কিহিা নকলনযৈঃ পুশ্্প পম্িিাৈঃ 

তজিন্ ি্শ্মণ পপূিু শ্চ কিনা পুশ্্প পকল:  ত্ুমাৈঃ ১৩ 

উত্তূত শ্চ কিনা িাতম্ চরণু: িলতরা৭ুণৈঃ 

চীচী িূকচ ইকত িাশ্যমৈা পপূিু স্তৈ সাকরিাৈঃ ১৪ 

উল্কা শ্চা৭কপ সকনমিশাশ্া কনমপতু: চিার তশ্ শনাৈঃ 

প্র চচাল মহী সি শা স ৱশ্ল িন িাননা ১৫ 

ির সয চ রতস্ত সয নতশমান সয তীমতৈঃ 

প্রািম্পত পুিৈঃ সিযৈঃ স্ৱর: চ অসয অিসজ্জত ১৬ 

স অস্রা সম্পতযমত ত্ুশ্্টটৈঃ পশ্যমান সয সি শতৈঃ 

ললামট চ ুিা িাতা ন চ চমাহাত্ নযিতশত ১৭ 

তান্ সমীি্শ্য মমহাত্পাতান্ উকত্ততান্ চরাম হশ্ শণান্ 

অপ্রিীত্ রাি্শ্সান্ সি শান্ প্রহসন্ স ির স্ততা ১৮ 

মমহাত্পাতান্ ইমান্ সি শান্ উকত্ততান্ চিার তশ্ শনান্ 

ন কচৈযাকম অহম্ িীয শাত্ পলিান্ তুপ শলান্ ইি ১৯ 

তারা অকপ শ্কর স্তীি্শ্্কণৈঃ পাতমযযম্ নপ স্তলাত্ 

ম্ুতুযম্ মরণ তমম শণ সম্ি্ুমত্তা চযািযাময৭হম্ ২0 

রািিম্ তম্ পমলাত্কসক্তম্ প্রাতরম্ চা৭কপ লি্্ণম্ 

অহত্ৱা সাযকি স্তীি্শ্্কণ : ন উপািকতশতুম্ উত্সমহ ২১ 

সিামা পকিনী চম৭সতু্ পীত্ৱা তু ুকতরম্ তমযাৈঃ 

য কন্নকমত্তম্ তু রাম সয লি্্ণ সয কিপয শযৈঃ ২২ 

ন ক্ৱকচত্ প্রাপ্ত পূমি শা চম সমুযমিশু পরািযৈঃ 

যু্াি চমতত্ প্রতযি্শ্ম্ না৭ন্ুতম্ িতযাময৭হম্২৩ 

চতিরািম্ অকপ ি্ুমত্তা মত্ত ঐরািত যাকযনম্ 
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িজ্র হস্তম্ রমণ হনযাম্ কিম্ পনু: চতৌ িুমানুমশ্ৌ ২৪ 

সা তসয িজিশতম্ শ্্ু ত্ৱা রাি্শ্স সয মহা চমৈূঃ 

প্রহশ্ শম্ অতুলম্ চলমপ ম্ুতুয পাশ্া৭ি পাকশ্তা ২৫ 

সমীয ুশ্চ মহাত্মামনা যুত্ত তশ্ শন িাম্ি্কশ্ণৈঃ 

ুশ্মযা চতি িৈি শাৈঃ কসত্তা শ্চ সহ চারকণৈঃ 

সমমতয চ ঊচু: সকহতা চস্ত অমনযানযম্ পুণয িম শণৈঃ ২৬ 

স্ৱজস্ত চিা প্রাহ্ম্মণমপযা৭স্তু চলািানাম্ চয চ সম্মতাৈঃ 

 িযতাম্ রািমিা যুমত্ত চপৌলস্তযান্ রিনী চরান্ ২৭ 

 চর হমস্তা যতা যুমত্ত সি শান্ অসুর পুম্িিান্ 

 এত চ্চা৭নয চ্চ পহুমশ্া প্ুিাণাৈঃ পরমশ্ শযৈঃ ২৮ 

িাত চিৌতূহলাত্ তৈ কিমান স্তা শ্চ চতিতা: 

 তত্ুশু: িাকহনীম্ চতশ্াম্ রাি্শ্সানাম্ িতা৭৭যুশ্াম্ ২৯ 

 রমতন তু িমরা চিিাত্ ৱসনযসয অরাত্  কিকনস্স্ুতৈঃ 

 তম্ ত্ুশ্ৱ্া রাি্শ্সম্ পূমযা রাি্শ্সা শ্চ কিকনস্স্ুতাৈঃ ৩0 

 চশ্যন িামী প্ু তু রীমিা যজ্ঞ শ্ত্ু কি শহম্িমৈঃ 

 তুিশযৈঃ িরিীরাি্শ্ৈঃ পুশ্ৈঃ িাল িামু শিৈঃ  ৩১ 

 চমিমালী মহামালী সপ শা৭৭চসযা ুকতরা৭শ্নৈঃ 

 ত্ৱাতকশ্মত মহািীয শাৈঃ প্রতস্তু   অকপতৈঃ িরম্ ৩২ 

 মহািপালৈঃ সূ্তলাি্শ্ৈঃ প্রমাতী জৈকশ্রা স্ততা 

 চত্ৱার এমত চসনামনযা তূশ্ণম্ প্ু শ্্টমতা৭ন্ৱযুৈঃ ৩৩ 

 সা পীম চিিা সমরা৭কপিামা   

 সুতাুণা রাি্শ্স িীর চসনা 

 চতৌ রাি পুমৈৌ সহসা৭পুযমপতা  

 মালা রহাণাম্ ইি চন্ত্র সূমযৌ ৩৪ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  ৈমযা কিম্শ্ স্সিশ   

চতুরর ত্ৱৱমরশ সরসর্ক: 

 আশ্রমম্ প্রকত যামত তু িমর ির  পরারমম 

 তান্ এি  ঔত্পাকতিান্ রামৈঃ সহ প্রাৈা ততশ্ শ হ ১ 

 তান্ উত্পাতান্ মহা চিারান্ উকত্ততান্ চরাম হশ্ শণান্ 

 প্রিানাম্ অকহতান্ ত্ুশ্্ৱা িািযম্ লি্্ণম্ অপ্রিীত্ ২ 

 ইমান্ পশ্য মহা পামহা সি শ পূতা৭পহাকরণৈঃ 

 সমুকত্ততান্ মমহা ত্পাতান্ সম্হতু শম্ সি শ রাি্শ্সান্ ৩ 

 অমী ুকতর তারা স্তু কিস্ুিৈৈঃ ির স্ৱনান্ 
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 চিযাকম্ন্ চমিা কিিতশমৈ পুশ্া িতশপা৭ুণাৈঃ ৪ 

 সতূমা শ্চ শ্রাৈঃ সমি শ মম যুত্তা৭কপনকৈনৈঃ 

 ুক্ম প্ু শ্্টাকন চাপাকন কিমিশ্্টমৈ চ লি্্ণ ৫ 

 যাত্ুশ্া ইহ িূিকৈ পি্কশ্মণা িন চাকরণৈঃ 

 অরমতা চনা পযম্ প্রাপ্তম্ সম্শ্মযা িীকিত সয চ ৬ 

 সম্প্রহার স্তু সুমহান্ পকিশ্যকত ন সম্শ্যৈঃ 

 অযম্ আিযাকত চম পাহুৈঃ স্পুরমামণা মুহুর্ মুহুৈঃ 

 সকন্নিমশ্ শ তু নৈঃ শ্ূর িযম্ শ্মৈাৈঃ পরািযম্ ৭ 

 সুপ্রপম্ চ প্রসন্নম্ চ তি িি্ৈম্ কহ লি্শ্যমত 

 উতযতানাম্ কহ যুত্তা৭তশম্ চযশ্াম্ পিকত লি্্ণৈঃ 

 কনশ্্প্রপম্ িতনম্ চতশ্াম্ পিকত আযুৈঃ পকরি্শ্যৈঃ ৮ 

রি্শ্সাম্ নতশতাম্ চিার: শ্রূযমত চ মহা ত্ৱকন: 

আহতানাম্ চ চপরীণাম্ রাি্শ্কস: রূর িম শকপ:  ৯ 

 অনা৭৭িত কিতানম্ তু িতশিযম্ শুপম্ ইচ্চতা 

 আপতম্ শ্ম্িমামনন পুুমশ্ণ কিপজশ্চতা  ১0 

 তিাত্ ি্ুহীত্ৱা ৱিমতহীম্ শ্র পাকণ   তনু ত শরৈঃ 

 িুহাম্ আশ্রয ৱশ্ল সয তুিশাম্ পাতপ সম্িুলাম্ ১১ 

 প্রকতিূকলতুম্ ইচ্চাকম ন কহ িািযম্ ইতম্ ত্ৱযা 

 শ্াকপমতা মম পাতাপযাম্ িমযতাম্ িত্স মা কচরম্ ১২ 

ত্ৱম্ কহ শ্ূর শ্চ পলিান্ হনযা চহযতা ন্ন সম্শ্য   

স্ৱযম্ তু হম্তুম্ ইচ্চাকম সি শান্ এি কনশ্াচরান্  ১৩ 

 এিম্ উক্ত সতু্ রামমণ লি্্ণৈঃ সহ সীতযা 

 শ্রান্ আতায চাপম্ চ িুহাম্ তুিশাম্ সমা৭৭শ্রযত্ ১৪ 

 তজিন্ প্রকিশ্্মট তু িুহাম্ লি্্মণ সহ সীতযা 

 হৈ কনযু শক্তম্ ইকত উক্্তিা রামৈঃ িিচম্ আকিশ্ত্ ১৫ 

 সা চতনা৭কি কনিামশ্ন িিমচন কিপূকশ্তৈঃ 

 পপূি রাম জস্তকমমর কিতূমমা৭কি   ইমিাকত্ততৈঃ ১৬ 

 স চাপম্ উতযময মহ চ্চরান্ আতায িীয শিান্ 

 পপূিা৭ি জস্তত স্তৈ িযা স্ৱকনৈঃ পূরযন্ কতশ্ৈঃ ১৭ 

 তমতা চতিাৈঃ সিৈি শাৈঃ কসত্তা শ্চ সহ চারকণৈঃ 

সমময শ্চ মহাত্মামনা যুত্ত তশ্ শন িাম্ি্কশ্ণ   ১৮ 

ুশ্য শ্চ মহাত্মামনা চলামি প্রহ্ম্কশ্ শ সত্তমা   

সমমতয চ ঊচু   সকহতা অমনযানযম্ পুণয িম শণ   ১৯ 
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স্ৱজস্ত চিা প্রাহ্ম্মণপয৭স্তু চলািানাম্ চয৭কপসম্িতা    

িযতাম্ রািমিা যুমত্ত চপৌলস্তযান্ রিনী চরান্ ২0 

চর হমস্তা যতা যুমত্ত সি শান্ অসুর পুম্িিান্ 

এিম্ উক্্তিা পনু : চপ্রাচু: আমলািয চ পরস্পরম্  ২১ 

 ( ঊচুৈঃ পরম সম্ৈস্তা িুহযিা শ্চ পরস্পরম্ ) 

 চতুতশশ্ সহস্রাকণ রি্শ্সাম্ পীম িম শণাম্ 

 এি শ্চ রামমা তম শাত্মা িতম্ যুত্তম্ পকিশ্যকত ২২ 

ইকত রািশ্ শয: কসত্তা: সিণা শ্চ কত্ৱিশ্ শপা: 

িাত চিৌতূহলা: তসতু্ : কিমানস্তা শ্চ চতিতা: ২৩ 

আকিশ্্টম্ চতিসা রামম্ সম্রাম কশ্রকস জস্ততম্  

ত্ুশ্্ৱা সি শাকণ পূতাকন পযাত্ কিিযকতমর ততা  ২৪ 

রূপম্ অপ্রকতমম্ তসয রামসয অকিশ্ট্ িম শণ: 

পপূি রূপম্ ি্ুত্ত সয ুৈ চসযি কপনাকিন: ২৫ 

( ইকত সম্পাশ্যমামণ তু চতি িম্তি শ চারকণৈঃ )   

 তমতা িম্পীর কনহ্রশাতম্ চিার িম শা৭৭যুত ত্ৱিম্ 

 অনীিম্ যাতুতানানাম্ সমৈাত্ প্রতযত্ুশ্যত ২৬ 

 কসম্হ নাতম্ কিস্ুিতাম্ অমনযানযম্ অকপিিশতাম্ 

 চাপাকন কিশ্্পারযতাম্ ি্ু ম্পতাম্ চা৭পয৭পীি্শ্্ণশ্ৈঃ ২৭ 

 কিপ্রিুশ্ট্ স্ৱনানাম্ চ তুন্তুপীম্ শ্চা৭কপ কনিতাম্ 

 চতশ্াম্ সুতুমুলৈঃ শ্প্তৈঃ পূরযা মাস ত ত্ৱনম্ ২৮ 

 চতন শ্মপ্তন কিৈস্তাৈঃ শ্ৱাপতা িন চাকরণৈঃ 

 তুত্ুিু  য শৈ কনশ্শ্্্শ্প্তম্ প্ু শ্্টমতা ন অিমলািযন্ ২৯ 

 তত্  তু অনীিম্ মহা চিিম্ রামম্ সমুপসপ শত 

 ত্ুত নানা প্রহরণম্ িম্পীরম্ সািমরা পমম্ ৩0 

 রামমা৭কপ চারযন্  চি্শুৈঃ সি শমতা রণ পকণ্টতৈঃ 

 ততশ্ শ ির ৱসনযম্ ত তুযত্তা৭কপমিুম্ উকত্ততম্ ৩১ 

 কিততয চ তনুর্ পীমম্ তূণযা চশ্চাত্ত্ুতয সাযিান্ 

 চরাতম্ আহারযত্ তীিরম্ িতা৭তশম্ সি শ রি্শ্সাম্ ৩২ 

 তুশ্্মপ্রি্শ্   চসা৭পিত্ ি্ুমত্তা যিুাৈা৭কি   ইি জ্ৱলন্ 

 তম্ ত্ুশ্ৱ্া চতিসা৭৭কিশ্্টম্ প্রাৈিন্ িন চতিতাৈঃ ৩৩ 

 তসয ি্ুত্ত সয রূপম্ তু রাম সয তত্ুমশ্ ততা 

 তি্শ্ চসযি রতুম্ হন্তুম্ উতযত সয কপনাকিনৈঃ ৩৪ 

আকিশ্্টম্ চতিসা রামম্ সম্রাম কশ্রকস জস্ততম্  
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ত্ুশ্্ৱা সি শাকণ পূতাকন পযা৭৭তশাকন প্রত্ুত্ুিু   ৩৫ 

তত্ িামু শকি   আপরকণৈঃ ত্ৱকি শ্চ ৱত      

িম শকপ শ্চা৭কি সমান িকণ শৈঃ 

পপূি ৱসনযম্ কপকশ্তা৭শ্নানাম্    

সূময শাতময নীল কমিা৭প্র প্ুম্তম্ ৩৬ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  চতুর্ কিম্শ্ স্সিশ   

পমরচ ত্ৱৱমরশ সরসর্ক: 

অিশ্্টপ্ত তনম্ু রামম্ ি্ুত্তম্ চ করপ ুিাকতনম্ 

ততশ্ শা৭৭শ্রমম্ আিময ির স্সহ পুরস্সকরৈঃ ১ 

তম্ ত্ুশ্ৱ্া সশ্রম্  চাপম্ উতযময ির কনস্স্ৱনম্ 

রামসযা৭কপ মিুম্ সতূম্ চচাতযতাম্ ইতয৭চচাতযত্ ২ 

স ির সযা৭৭জ্ঞযা সতূ স্তুরিান্ সম৭চচাতযত্ 

যৈ রামমা মহা পাহু: এমিা তূন্ৱন্ তনুৈঃ জস্ততৈঃ ৩ 

তম্ তু কনশ্্পকততম্ ত্ুশ্্ৱা সমি শ চত রিনী চরাৈঃ 

নতশমানা মহা নাতম্ সকচিাৈঃ পয শিারযন্ ৪ 

স চতশ্াম্ যাতুতানানাম্ মমতয রত িতৈঃ িরৈঃ 

পপূি মমতয তারাণাম্ চলাকহতাম্ি ইমিাকততৈঃ ৫ 

তত: শ্র সহমস্রণ রামম্ অপ্রকতমমৌিসম্  

অতশকযত্ৱা মহা নাতম্ ননাত সমমর ির: ৬ 

তত স্তম্ পীম তন্ৱানম্ ি্ুত্তাৈঃ সমি শ কনশ্া চরাৈঃ 

রামম্ নানা কিকতৈঃ শ্কে:  অপযিশ্ শৈ তুিশযম্ ৭ 

মুত্িকর: পট্ট:ৱসৈঃ শ্ূকলৈঃ প্রাকসৈঃ িট্কিৈঃ পরশ্ৱকতৈঃ 

রাি্শ্সাৈঃ সমমর রামম্ কনিিূ চরাশ্ তত্পরাৈঃ ৮ 

চত িলাহি সম্িাশ্া মহা নাতা মহা পলাৈঃ 

অপযতািৈ িািুত্স্তম্ রকত: িাজিকপ চরি চ   

িকি: পি শত িূটাকপ: রামম্ যুমত্ত জিিাম্সিৈঃ ৯ 

চত রামম শ্র িশ্ শাকণ িযস্ুিন্ রি্শ্সাম্ িণা: 

ৱশ্মলন্ত্রম্ ইি তারাকপ ি শশ্ শমাণা িলাহিা:   ১0 

স ৱত: পকরিরুমতা চিাকর রািমিা রি্শ্সাম্ িকণৈঃ ১১ 

তাকন মুক্তাকন শ্োকণ যাতুতাকন: স রািি: 

প্রকতিরাহ কিকশ্কি: নমতযািা কনি সাির:  ১২ 

স ৱত: প্রহরকণৈঃ চিাকর: কপন্ন িামৈা ন কিিযমত 

রাম: প্রতীকপ্ত: পহুকপ: িকজ্র: ইি মহা৭চল:  ১৩ 
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স কিত্তৈঃ ি্শ্তিা কতক্তৈঃ সি শ িামৈশু রািিৈঃ 

 পপূি রামৈঃ সম্তযা৭ৱপ্র: কতিাির ইিা৭৭িরতুৈঃ ১৪ 

 কিমশ্তুর্ চতি িৈি শাৈঃ কসত্তা শ্চ পরমশ্ শযৈঃ 

 এিম্ সহকস্র প শহুকপ স্ততা ত্ুশ্ৱ্া সমা৭৭িরুতম্ ১৫ 

 তমতা রামৈঃ সুসম্ি্ুমত্তা মণ্টলী ি্ুত িামু শিৈঃ 

 সসিশ কনকশ্তান্ পাণান্ শ্তমশ্া৭ত সহস্রশ্ৈঃ ১৬ 

 তুরািারান্ তুকি শশ্হান্ িাল পামশ্া পমান্ রমণ 

 মুমমাচ লীলযা রামৈঃ িম্িপৈান্ অজিহ্ম্িান্ ১৭ 

 চত শ্রাৈঃ শ্ত্ু ৱসমনযশু মকু্তা রামমণ লীলযা 

 আততূ রি্শ্সাম্ প্রাণান্ পাশ্াৈঃ িাল ি্ুতা ইি ১৮ 

 কপত্ত্ৱা রাি্শ্স চতহাম্ স্তান্ চত শ্রা ুকতরা৭৭প্লুতাৈঃ 

 অৈকরি্শ্ িতা চরি ুতীপ্তা৭কি সম চতিসৈঃ  ১৯ 

 অসম্মিযযা স্তু রাম সয সাযিা শ্চাপ মণ্টলাত্ 

 কিকনশ্্মপতু:  অতীমিারা রি্শ্ৈঃ প্রাণা৭পহাকরণৈঃ ২0 

 ৱত তশনূম্কশ্ ত্ৱিা৭রাকণ িম শাকণ চ কশ্রাম্কস চ 

 পাহন্ূ সহস্তা৭৭পরণান্ ঊরূন্ িকর িমরা পমান্ 

 কচমচ্চত রাম স্সমমর শ্তমশ্া৭ত সহস্রশ্   ২১ 

 হযান্ িাম্চন সন্নাহান্ রত যুক্তান্ স সারতীন্  

 িিাম্ শ্চ স িিা৭৭চরাহান্ স হযান্ সারকতন স্ততা  

 পতাতীন্ সমমর হত্ৱা হযনয তযম সাতনম্ ২২ 

 তমতা নালীি নারাকচ স্তীি্শ্্ণাকর শ্চ কিিকণ শকপৈঃ 

 পীমম্ আতশ স্ৱরম্ চি্ু কপ শতযমানা কনশ্া চরাৈঃ ২৩ 

 তত্ ৱসনযম্ কনকশ্কত  প শাকণ   অকতশতম্ মম শ চপকতকপৈঃ 

 রামমণ ন সিুম্ চলমপ শুশ্ি্ম্ িনম্ ইিা৭কিনা ২৪ 

 চিকচ ত্পীম পলাৈঃ শ্রূাৈঃ শ্ূলান্ িট্িান্ পরশ্ৱতান্ 

 রামসযা৭কপ মিুম্ িত্ৱা কচি্কশ্প ু  পরমা৭৭যুতান্ ২৫ 

 তাকন পাকণ ম শহা পাহুৈঃ শ্ো ণযা৭৭িায শ রািিৈঃ 

 িহার সমমর প্রাণাম্ জশ্চমচ্চত চ কশ্মরা তরান্ ২৬ 

 চত কচন্ন কশ্রস   চপতু   কচন্ন িম শ শ্ারাসনা   

 সুিণ শ িাত কিি্কশ্প্তা িিতযাম্ পাতপা যতা  ২৭ 

 অিকশ্শ্্টা শ্চ চয তৈ কিশ্ণ্ণা শ্চ কনশ্া চরাৈঃ 

 িরম্ এিা৭পযতািৈ শ্রণা৭তশম্ শ্রা৭কতশতাৈঃ ২৮ 

 তান্ সি শান্ পনু   আতায সমাশ্ৱাসয চ তূশ্ণৈঃ 
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 অপযতািত িািুত্স্তম্ ি্ুমত্তা ুৈম্ ইিা৭ৈিৈঃ ২৯ 

 কনিরুত্তা স্তু পুনৈঃ সমি শ তূশ্ণা৭৭শ্রয কনপ শযাৈঃ 

 রামম্ এিা৭পযতািৈ সাল তাল কশ্লা৭৭যতুাৈঃ ৩0 

 শ্ূল মুত্ির হস্তা শ্চ চাপ হস্তা মহা পলা   

 স্ুিম্ত শ্্শ্র িশ্ শাকণ শ্ে িশ্ শাকণ সমযুমি  

 ত্ুম িশ্ শাকণ মম্ুচম্ত শ্্কশ্লা িশ্ শাকণ রাি্শ্সা   ৩১ 

 ত ত্পপূিা৭ত্পুতম্ যুত্তম্ তুমুলম্ চরাম হশ্ শণম্ 

 রামসয চ মহা চিারম্ পুন চস্তশ্াম্ চ রি্শ্সাম্ ৩২ 

 চত সমম্তা ত৭কপি্ুত্তা রািিম্ পনু র৭পযযু   ৩৩ 

 চত শ্চ সি শা কতমশ্া ত্ুশ্্ৱা প্রকতশ্ শ্চ সমা৭৭িরতুা   

 রাি্শ্কস   উতযত প্রাকস   শ্র িশ্ শা৭কপ িকশ্ শকপ    ৩৪ 

 স ি্ুত্ৱা ৱপরিম্ নাতম্ অেম্ পরম পাস্ৱরম্  

 সমমযািযত িাম্তি শম্ রাি্শ্মসশু মহা পল   ৩৫ 

 তত শ্্শ্র সহস্রাকণ কনয শযু শ্চাপ মম্টলাত্  

 সি শা তশ্ কতমশ্া পাকণ রা৭৭িায শম্ত সমািকত     ৩৬ 

 ন আততানম্ শ্রান্ চিারান্ ন মুম্চম্তম্ কশ্লীমুিান্  

 কিিশ্ শমাণম্ পশ্যম্কত রাি্শ্সা চস্ত শ্রা৭কতশতা   ৩৭ 

 শ্রা৭ৈিার মািাশ্ম্ আিরুমণাত্ স কতিািরম্  

 পপূিা৭ি জস্তমতা রাম   প্রিমন্ কনকশ্তান্ শ্রান্  ৩৮ 

 যুিপত্ পতমাকন শ্চ যুিপচ্চ হকত প্ু শশ্ম্ 

 যুিপত্ পকতকতকশ্চি কিিীণ শা িসুতা৭পিত্  ৩৯ 

 কনহতা   পকততা   ি্শ্ীণা   জচ্চন্না কপন্না কিতাকরতা   

 তৈ তৈ ি  ত্ুশ্যম্মত রাি্শ্সা চস্ত সহস্রশ্   ৪0 

স উশ্্ণীকশ্: উত্তম অম্কি শ্চ স অম্িকত পাহুকপ স্ততা  

ঊুকপ: িানুকপ: জচ্চকন্ন:নানা রূপ কিপূশ্কণৈঃ ৪১ 

হকয শ্চ কত্ৱপ মুকিয শ্চ রকতৈঃ কপকন্ন: অমনিশ্: 

চামকর: িযিকন: চকৈ: ত্ৱকি: নানা কিকতর৭কপ  ৪২ 

রামসয পাণা৭কপহকত কি শকচকৈ শ্শ্্ূল পট্টকস: 

িট্কি: িম্টী ি্ুকতৈঃ প্রাকস: কিিীণ শ শ্চ পরশ্ৱকতৈঃ ৪৩ 

চূকণ শতাকপ শ্্কশ্লাকপ শ্চ শ্কর জশ্চকৈ রমনিশ্: 

কিজচ্চকন্ন স্সমমর পূকম: কিিীণ শা৭পূত্ পযম্িরম্ ৪৪ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  পম্চ কিম্শ্ স্সিশ: 

শট্ৱিমরশ সরসর্ক: 
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তূশ্ণ স্তু স্ৱিম্ ৱসনযম্ হনযমানম্ কনরীি্শ্য স: 

সম্কতমতশ্ মহা পাহু: পীম চিিান্ তুরাসতান্  

রাি্শ্সান্ পম্চ সাহস্রান্ সমমরশ্ৱ৭কনিকতশন: ১ 

চত শ্ূকল: পট্টকস: িট্কি: শ্্কশ্লা িকশ্ শৈঃ ত্ুকম র৭কপ  

শ্র িকশ্ শৈঃ অকিজচ্চন্নম্ িিরুশু স্তম্ সমম্তত: ২ 

স ত্ুমাণাম্ কশ্লানাম্ চ িশ্ শম্ প্রাণহরম্ মহত্ ৩ 

 প্রকতিরাহ তম শাত্মা রািি স্তীি্শ্্ণ সাযকিৈঃ ৪ 

 প্রকতি্ুহয চ তত্ৱশ্ শম্  কনমীকলত ইিশ্ শপৈঃ 

 রামৈঃ চরাতম্ পরম্ চপমি িতা৭তশম্ সি শ রি্শ্সাম্ ৫ 

 ততৈঃ চরাত সমাকিশ্ট্ৈঃ প্রতীপ্ত ইি চতিসা 

 শ্কর:  অিাকিরত্ ৱসনযম্ সি শতৈঃ সহ তূশ্ণম্ ৬ 

 ততৈঃ চসনাপকতৈঃ ি্ুমত্তা তূশ্ণৈঃ শ্ত্ু তূশ্ণৈঃ 

শ্করৈঃ আশ্কন িকল্প: তম্ রািিম্ সম৭িাকিরত্ ৭  

তমতা রাম স্সুসম্ি্ুত্ত: ি্শুমরণা৭সয মহত্তনু: 

কচমচ্চত সমমর িীর: চতুকপ শ: চতুমরা হযান্  ৮ 

হত্ৱা চ অশ্ৱান্ শ্করৈঃ তীি্শ্্কণৈঃ অতশ চম্মৈণ সারমতৈঃ 

কশ্মরা িহার তৈি্শ্ কেকপ কি শিযাত িি্শ্কস ৯ 

স  জচ্চন্ন তন্ৱা কিরমতা হাতা৭চশ্ৱা হত সারকত:  

 িরাহ কিকর শ্্ু ম্িাপম্ পকরিম্ চরাম হশ্ শণম্ ১0 

 চিশ্্টটতম্ িাম্চকনৈঃ পকট্ট চতশি ৱসনয প্রমতশনম্ 

 আযকসৈঃ শ্ম্িুকপ স্তীি্শ্্কণৈঃ িীণ শম্ পর িমসা ি্কশ্তম্ ১১ 

 িজ্রা৭শ্কন সম স্পশ্ শম্ পর চিাপুর তারণম্ ১২ 

 তম্ মমহারি সম্িাশ্ম্ প্রি্ুহয পকরিম্ রমণ 

 তূশ্মণা৭পযৈি ৈামম্ রূর িম শা কনশ্াচরৈঃ ১৩ 

 তসযা৭কপ পতমান সয তূশ্ণ সয স রািিৈঃ 

 ত্ৱাপযাম্ শ্রাপযাম্ কচমচ্চত স হস্তা৭৭পরমণৌ পুমিৌ ১৪ 

 প্রশ্্ট স্তসয মহা িাযৈঃ পপাত রণ মূত শকন 

 পকরি জশ্চন্নহস্ত সয শ্র ত্ৱি ইিা৭রতৈঃ ১৫ 

 স িরাপযাম্ কিিীণ শাপযাম্ পপাত পুকি তূশ্ণৈঃ 

 কিশ্াণাপযাম্ কিশ্ীণ শাপযাম্ মনস্ৱীি মহা িিৈঃ ১৬ 

 তম্ ত্ুশ্ৱ্া পকততম্ পূমমৌ তূশ্ণম্ কনহতম্ রমণ 

 সাতু সাকত্ৱ কত িািুত্স্তম্ সি শ পূতা নযপিূযন্ ১৭ 

 এতজিন্ অৈমর ি্ুত্তা েযৈঃ চসনা৭রযাকযনৈঃ 
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 সম্হতযা৭পযৈিন্ রামম্ ম্ুতুয পাশ্া৭িপাকশ্তাৈঃ ১৮ 

 মহািপালৈঃ সূ্তলাি্শ্ৈঃ প্রমাতী চ মহা পলৈঃ 

 মহা িপামলা কিপুলম্ শ্ূলম্ উতযময রাি্শ্সৈঃ 

 সূ্তলাি্শ্ৈঃ পট্টসম্ ি্ুহয প্রমাতী চ পরশ্ৱতম্ ১৯ 

ত্ুশ্্কৱিা৭৭পতত স্তাম্ স্তু রািিৈঃ সাযকিৈঃ কশ্কতৈঃ  

তীি্শ্্ণা৭ৱরৈঃ প্রকতিরাহ সম্প্রাপ্তান্ অকততীন্ ইি ২0 

মহা িপাল সয কশ্র জশ্চমচ্চত রিু নম্তন: 

অসম্মিযকয স্তু পামণৌকিৈঃ প্রমমাত প্রমাকতনম্ ২১ 

স পপাত হমতা পূমমৌ কিটপীি মহা ত্ুমৈঃ 

সূ্তলাি্শ্সয অি্কশ্ণী তীি্শ্্কণৈঃ পূরযা মাস সাযকিৈঃ ২২ 

তূশ্ণসযা৭নিুান্ পম্চ সাহস্রান্ িুকপত: ি্শ্ণাত্  

পামণৌকিৈঃ পম্চ সাহকস্র: অনযত্ যম সাতনম্  ২৩ 

তূশ্ণম্ কনহতম্ ত্ুশ্্ৱা তসয ৱচি পতা৭নুিান্  

িযাকতমতশ্ ির: ি্ুত্তৈঃ চসনা৭তযি্শ্ান্ মহা পলান্  ২৪ 

অযম্ কিকনকহত স্সম্মিয তূশ্ণ স্সপতা৭নুি: 

মহতযা চসনযা সাতশম্ যুত্ত্ৱা রামম্ িুমানুশ্ম্ ২৫ 

শ্কে ন শানা কিতা৭৭িাকর  হ শনত্ৱম্ সি শ রাি্শ্সা: 

এিমুক্্তিা ির: ি্ুমত্তা রাম চমিা৭কপতুত্ুমি  

চশ্যন িামী প্ু তু রীমিা যজ্ঞ শ্ত্ু কি শহম্িম: ২৬ 

তুিশয: িরিীরাি্শ্: পুশ্: িাল িামু শি: 

চমি মালী মহা মালী সপ শা৭৭চসযা ুকতরা৭শ্ন: ২৭ 

ত্ৱাতকশ্মত মহা িীয শা পলাতযি্শ্া স্স ৱসকনিা: 

রাম চমিা৭পয িতশম্ত কিস্ুিম্ত শ্্শ্মরা ত্তমান্ ২৬ 

ততৈঃ পািি সম্িাকশ্  চহ শম িজ্র কিপূকশ্কতৈঃ 

িিন চশ্শ্ম্ চতিস্ৱী তসয  ৱসনয সয সাযকিৈঃ ২৯ 

চত ুক্ম পম্ুিা কিকশ্িাৈঃ স তূমা ইি পািিাৈঃ 

কনিি্নু স্তাকন রি্শ্াম্কস িজ্রা ইি মহা ত্ুমান্ ৩0  

রি্শ্সাম্ তু শ্তম্ রামৈঃ শ্মত ৱনমিন িকণ শনা 

সহস্রম্ চ সহমস্রণ িিান রণ মূত শকন ৩১ 

ৱত কপ শন্ন িম শা৭৭পরণা জশ্চন্ন কপন্নশ্রা৭৭সনাৈঃ 

কনমপতুৈঃ চশ্াকণতা কতক্তা তরণযাম্ রিনী চরাৈঃ  ৩২ 

 ৱত মু শক্ত চিকশ্ৈঃ সমমর পকতকতৈঃ চশ্াকণমতা ি্কশ্কতৈঃ 

 আস্তীণ শা িসুতা ি্ুত্না মহা চিকতৈঃ িুকশ্: ইি ৩৩ 
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 ি্শ্মণন তু মহা চিারম্ িনম্ কনহত রাি্শ্সম্ 

 পপূি কনরয প্রিযম্ মাম্স চশ্াকণত িতশমম্ ৩৪ 

 চতুতশশ্ সহস্রাকণ রি্শ্সাম্ পীম িম শণাম্ 

 হতাকন এমিন রামমণ মানুমশ্ণ পতাকতনা ৩৫ 

 তসয ৱসনয সয সি শ সয িরৈঃ চশ্মশ্া মহারতৈঃ 

 রাি্শ্স কেকশ্রা ৱশ্চি রাম শ্চ করপ ুসূতনৈঃ ৩৬ 

 চশ্শ্া হতা মহা সত্ত্ৱা রাি্শ্সা রণ মূত শকন  

 চিারা তুকি শশ্হা স্সমি শ লি্্ণ সযা৭রমিন চত  ৩৭ 

 তত স্তু ত ত্পীম পলম্ মহা৭৭হমি   

 সমীি্শ্য রামমণ হতম্ পলীযসা 

 রমতন রামম্ মহতা ির স্ততা   

 সমাসসা চতন্ত্র ইমিাতযতা৭শ্কনৈঃ ৩৮ 

 ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  শ্টৱম্শ্ স্সিশ: 

সপ্ত ত্ৱৱমরশ সরসর্ক: 

 িরম্ তু রামা৭কপমিুম্ প্রযাৈম্ িাকহনীপকতৈঃ 

 রাি্শ্স কেকশ্রা নাম সকন্নপমতযতম্ অপ্রিীত্ ১ 

 মাম্ কনমযািয কিরাৈ সকন্নিতশস্ৱ সাহসাত্ 

 পশ্য রামম্ মহা পাহুম্ সমুযমি কিকনপাকততম্ ২ 

 প্রকতিানাকম চত সতযম্ আযুতম্ চা৭হম্ আলমপ 

 যতা রামম্ িকতশ্যাকম িতা৭হশম্ সি শ রি্শ্সাম্ ৩ 

 অহম্ িা৭সয রমণ ম্ুতুয: এশ্ িা সমমর মম 

 কিকনিতশয রমণাত্সাহম্ মুহতূ শম্ প্রাকশ্নমিা পি ৪ 

 প্রহ্ু শ্্মটা িা হমত রামম িনস্তানম্ প্রযাসযকস 

 মকয িা কনহমত রামম্ সমুযিা চযা৭পযাসযকস ৫ 

 ির কেকশ্রসা চতন ম্ুতুয চলাপাত্ প্রসাকততৈঃ 

 িচ্চ যুমতয তয৭নুজ্ঞামতা রািিা৭কপ মুমিা যমযৌ ৬ 

 জৈকশ্রা শ্চ রমত ৱনি িাজি যুমক্তন পাস্ৱতা 

 অপযৈি ৈমণ রামম্ জৈ শ্্ুম্ি ইি পি শতৈঃ ৭ 

 শ্র তারা সমূহান্ স মহা চমি ইমিাত্স্ুিন্ 

 িযস্ুি ত্সত্ুশ্ম্ নাতম্ িলা৭ৈ শ চসযি তুন্তুমপৈঃ ৮ 

 আিচ্চৈম্ জৈকশ্রসম্ রাি্শ্সম্ চপ্রি্শ্য রািিৈঃ 

 তনুশ্া প্রকতিরাহ কিতূন্ৱন্ সাযিান্ কশ্তান্ ৯ 

 স সম্প্রহার স্তুমুমলা রাম জৈকশ্রমসা ম শহান্ 
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 পপূিা৭৭তীি পকলমনাৈঃ কসম্হ িুম্িরমযা: ইি ১0 

 তত কেকশ্রসা পাকণ ল শলামট তাটটত কেকপৈঃ 

 অমশ্ী িুকপমতা রামৈঃ সম্রপ্তম্ ইতম্ অপ্রিীত্ ১১ 

 অমহা কিরম শ্ূর সয রাি্শ্স চসযত্ুশ্ম্ পলম্ 

 পুশ্্কপ   ইি শ্কর য শসয ললামট৭জিন্ পকরি্শ্তৈঃ ১২ 

 মমা৭কপ প্রকতি্ুহ্ণীশ্ৱ শ্রাম্ শ্চাপ িুণ চুযতান্ 

 এিম্ উক্্তিা তু সম্রপ্তৈঃ শ্রান্ আশ্ী কিমশ্া পমান্ 

 জৈকশ্মরা িি্শ্কস ি্ুমত্তা কনিিান চতু তশশ্  ১৩ 

 চতুকপ শ স্তুরিান্ অসয শ্করৈঃ সন্নত পি শকপৈঃ 

 নযপাতযত চতিস্ৱী চতুর স্তসয িাজিনৈঃ ১৪ 

 অশ্্টকপৈঃ সাযকিৈঃ সূতম্ রমতাপস্তা নযপাতযত্ 

 রাম জশ্চমচ্চত পামণন ত্ৱিম্ চা৭সয সমুচ্করতম্ ১৫ 

 তমতা হত রতা ত্তিাত্ উত্পতৈম্ কনশ্া চরম্ 

 কপমপত রাম স্তম্ পাকণ   হ্ু তময চসা৭পি জ্জটৈঃ ১৬ 

 সাযকি শ্চা৭প্রমমযাত্মা সামশ্ শ স্তসয রি্শ্সৈঃ 

 কশ্রাম্ কস অপাতযত্ রামমা চিিিত্কপ কেকপৈঃ শ্্কশ্কতৈঃ ১৭ 

 স পূমমৌ ুকতমরাত্িারী রাম পাণা৭কপপীটটতৈঃ 

 নযপতত্ পকতকতৈঃ পিূ শম্ স্ৱ কশ্মরাকপ কন শশ্া চরৈঃ ১৮ 

 হত চশ্শ্া স্তমতা পিা রাি্শ্সাৈঃ ির সম্শ্রযাৈঃ 

 ৈিকৈ ি ন কতশ্্টকৈ িযার ৈস্তা ম্ুিা ইি ১৯ 

 তান্ িমরা ৈিমতা ত্ুশ্্ৱা কনিতশয   উকশ্তৈঃ স্ৱযম্ 

 রামম্ এিা৭কপতুৈাি রাহু শ্চন্ত্রমসম্ যতা ২0 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  সপ্ত কিম্শ্ স্সিশ: 

অশরটা ত্ৱৱমরশ সরসর্ক: 

 কনহতম্ তূশ্ণম্ ত্ুশ্্ৱা রমণ জৈকশ্রসা সহ 

 ির সযা৭পযপিত্ ৈামসা ত্ুশ্্ৱা রাম সয কিরমম্ ১ 

 স ত্ুশ্্ৱা রাি্শ্সম্ ৱসনযম্ অকিশ্হযম্ মহা পলম্ 

 হতম্ এমিন রামমণ তূশ্ণ কেকশ্রা অকপ ২ 

 ত ত্পলম্ হত পূকযশ্ট্ম্ কিমনাৈঃ চপ্রি্শ্য রাি্শ্সৈঃ 

 আসসাত িমরা রামম্ নমুকচ ি শাসিম্ যতা ৩ 

 কিি্ুশ্য পলি চ্চাপম্ নারাচান্ রক্ত চপািনান্ 

 ির জশ্চি্মশ্প রামায ি্ুত্তান্ আশ্ী কিশ্ান্ ইি ৪ 

 িযাম্ কিতূন্ৱন্ সুপহুশ্ৈঃ কশ্ি্শ্যা৭োকণ তশ্ শযন্ 
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 চিার সমমর মািশান্ শ্কর রত িতৈঃ িরৈঃ  ৫ 

 স সি শা শ্চ কতমশ্া পাকণৈঃ প্রকতশ্ শ্চ মহা রতৈঃ 

 পূরযা মাস তম্ ত্ুশ্্ৱা রামমা৭কপ সুমহ ত্তনুৈঃ ৬ 

 স সাযকি: তুকি শশ্কহৈঃ সস্পুকলম্কিৈঃ ইিা৭কিকপৈঃ 

 নপ শ্চিারা৭কিিরম্ পিশনয ইি িরুশ্্টটকপৈঃ  ৭ 

 ত ত্পপূি কশ্কত প শাকণৈঃ ির রাম কিসজিশকতৈঃ 

 পয শািাশ্ম্ অনািাশ্ম্ সি শতৈঃ শ্র সম্িুলম্ ৮ 

 শ্রিালা৭৭িরুতৈঃ সূময শা ন ততা ি প্রিাশ্মত 

 অমনযানয িত সম্রম্পাত্ উপমযাৈঃ সম্প্রযুতযমতাৈঃ ৯ 

 তমতা নালীি নারাকচ স্তীি্শ্্ণা৭ৱর শ্চ কিিকণ শকপৈঃ 

 আিিান িমরা রামম্ চতাকৈ: ইি মহা কত্ৱপম্ ১0 

 তম্ রত স্তম্ তনশু্্পাকণম্ রাি্শ্সম্ পয শিজস্ততম্ 

 তত্ুশুৈঃ সি শ পূতাকন পাশ্ হস্তম্ ইিা৭ৈিম্ ১১ 

 হৈারম্ সি শ ৱসনয সয চপৌুমশ্ পয শ৭িজস্ততম্  

 পকরশ্রাম্তম্ মহা সত্ত্ৱম্ চমমন রামম্ ির স্ততা  ১২ 

তম্ কসম্হম্ ইি কিরাৈম্ কসম্হ কিরাৈ িাকমনম্ 

ত্ুশ্্ৱা ন উকত্ৱিমত রামৈঃ কসম্হৈঃ ি্শুৈ ম্ুিম্ যতা ১৩ 

ততৈঃ সূয শ কনিামশ্ন রমতন মহতা িরৈঃ 

আসসাত রমণ রামম্ পতম্ি ইি পািিম্ ১৪ 

তমতা৭সয স শ্রম্ চাপম্ মুশ্্টট চতমশ্ মহাত্মনৈঃ 

ির জশ্চমচ্চত রাম সয তশ্ শযন্ পাকণ লািিম্ ১৫ 

স পুন স্ত্ৱ৭পরান্ সপ্ত শ্রান্ আতায িম শকণ 

কনিিান ির   ি্ুত্তৈঃ শ্রা৭শ্কন সম প্রপান্ ১৬ 

তত স্তত্ প্রহতম্ পাকণৈঃ ির মুকক্তৈঃ সুপি শকপৈঃ 

পপাত িিচম্ পূমমৌ রাম সযা৭৭কততয িচশসৈঃ ১৭ 

তত শ্্শ্র সহমস্রণ রামম্ অপ্রকতমমৌিসম্  

অতশকযত্ৱা মহা নাতম্ ননাত সমমর ির   ১৮ 

স শ্কর   অকপ শতৈঃ ি্ুত্তৈঃ সি শ িামৈশু রািিৈঃ 

ররাি সমমর রামমা কিতূমমা৭কি করি জ্ৱলন্ ১৯ 

তমতা িম্পীর কনহ্রশাতম্ রামৈঃ শ্ত্ু কনপহশণৈঃ 

চিারা৭ৈায স করমপাৈঃ সিযম্ অনযন্ মহ ত্তনুৈঃ ২0 

সুমহ ৱত্ৱশ্্ণিম্ য ত্তত্ অকতস্ুশ্্টম্ মহকশ্ শণা 

িরম্ তত্তনু: উতযময িরম্ সম৭কপতািত ২১ 
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ততৈঃ িনি পুম্কি স্তু শ্করৈঃ সন্নত পি শকপৈঃ 

কচমচ্চত রামৈঃ সম্ি্ুত্তৈঃ ির সয সমমর ত্ৱিম্ ২২ 

স তশ্ শনীমযা পহুতা কিিীণ শ: িাম্চন ত্ৱিৈঃ 

িিাম তরণীম্ সূময শা চতিতানাম্ ইিা৭৭জ্ঞযা ২৩ 

তম্ চতুকপ শৈঃ িরৈঃ ি্ুমত্তা রামম্ িামৈশু মািশকণৈঃ 

কিিযাত হ্ু কত মম শমজ্ঞা মাতম্িম্ ইি চতামকরৈঃ ২৪ 

স রামমা পহুকপ প শাকণৈঃ ির িামু শি কনস্স্ু কতৈঃ 

কিমত্তা ুকতর কসক্তাম্মিা পপূি ুকশ্মতা প্ু শ্ম্ ২৫ 

স তনু ত শকন্ৱনাম্ চশ্রশ্ট্ৈঃ প্রি্ুহয পরমা৭৭হমি 

মুমমাচ পরমমশ্ৱাসৈঃ শ্ট্ শ্রান্ অকপল ি্কশ্তান্ ২৬ 

কশ্র চসযমিন পামণন ত্ৱাপযাম্ পামহ্ৱা রতা৭তশযত্ 

জৈকপ শ্চন্ত্রা৭তশ িি্কৈ শ্চ িি্শ্কস অকপিিান হ ২৭ 

ততৈঃ পশ্চান্ মহা চতিা নারাচান্ পাস্কমরাপমান্ 

জিিাম্সূ রাি্শ্সম্ ি্ুত্ত েমযা তশ্ সমাতমত ২৮ 

তমতা৭সয যুিম্ এমিন চতুকপ শ শ্চতুমরা হযান্ 

শ্শ্্মটন তু কশ্রৈঃ সম্মিয কচমচ্চত রত সারমতৈঃ  ২৯ 

জৈকপ কেমিণুম্ পলিান্ ত্ৱাপযাম্ অি্শ্ম্ মহা পলৈঃ 

ত্ৱাতমশ্ন তু পামণন ির সয স শ্রম্ তনৈুঃ ৩0 

কচত্ত্ৱা িজ্র সিামশ্ন রািিৈঃ প্রহসন্ ইি 

ৈমযাতমশ্ চনম্ৈ সমমা কপমপত সমমর িরম্ ৩১ 

প্রপি তন্ৱা কিরমতা হতা৭চশ্ৱা হত সারকতৈঃ 

িতা পাকণ: অিপ্লুতয তমস্তৌ পূমমৌ ির স্ততা ৩২ 

তত্ িম শ রাম সয মহারত সয 

সমমতয চতিা শ্চ মহশ্ শয শ্চ 

অপূিযন্ প্রাম্িলযৈঃ প্রহ্ু শ্্টা: 

ততা কিমানা৭র িতাৈঃ সমমতাৈঃ   ৩৩ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  অশ্্টা কিম্শ্ স্সিশ: 

এযর্ান ত্রত্রমরশ সরসর্ক: 

িরম্ তু কিরতম্ রামমা িতা পাকণম্ অিজস্ততম্ 

ম্ুতু পূি শম্ মহামতিাৈঃ পুশ্ম্ িািযম্ অপ্রিীত্ ১ 

িিা৭শ্ৱ রত সম্পামত পমল মহকত কতশ্ট্তা 

ি্ুতম্ সুতাুণম্ িম শ সি শ চলািিিুুজপ্সতম্ ২ 

উমত্ৱিনীমযা পূতানাম্ ন্ুশ্ম্সৈঃ পাপ িম শি্ুত্ 
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ৈযাণাম্ অকপ চলািানাম্ ঈশ্ৱমরা৭কপ ন কতশ্্টকত ৩ 

িম শ চলাি কিুত্তম্ তু িুি শাণম্ ি্শ্ণতাচর 

তীি্শ্্ণম্ সি শ িমনা হকৈ সপ শম্ তুশ্্টম্ ইিা৭৭িতম্ ৪ 

চলাপাত্ পাপাকন িুি শাণৈঃ িামা ত্ৱা চযা ন পতুযমত 

প্রশ্্টৈঃ পশ্যকত তসযা৭ৈম্ প্রাহ্ম্ণী িরিা কতি ৫ 

িসমতা তণ্টিা৭রমণয তাপসান্ তম শচাকরণৈঃ 

কিম্ নু হত্ৱা মহাপািান্ পলম্ প্রাপ্সযকস রাি্শ্স ৬ 

ন কচরম্ পাপ িম শাণৈঃ রূরা চলাি িিুুজপ্সতা 

ঐশ্ৱয শম্ প্রাপয কতশ্্টকৈ শ্ীণ শ মূলা ইি ত্ুমাৈঃ ৭ 

অিশ্যম্ লপমত িতশা পলম্ পাপ সয িম শণৈঃ 

চিারম্ পয শািমত িামল ত্ুমাৈঃ পশু্্পম্ ইিাতশিম্ ৮ 

ন কচরাত্ প্রাপযমত চলামি পাপানাম্ িম শণাম্ পলম্ 

স কিশ্াণাম্ ইিা৭ন্নানাম্ পুক্তানাম্ ি্শ্ণতাচর ৯ 

পাপম্ আচরতাম্ চিারম্ চলািসযা৭কপ্রযম্ ইচ্চতাম্ 

অহম্ আসাকতমতা রাজ্ঞা প্রাণান্ হন্তুম্ কনশ্াচর ১0 

অতয কহ ত্ৱাম্ মযা মকু্তাৈঃ শ্রাৈঃ িাম্চন পশূ্ণাৈঃ 

কিতায শ কনপকতশ্যকৈ িল্মীিম্ ইি পন্নিাৈঃ ১১ 

চয ত্ৱযা তণ্টিা৭রমণয পি্কশ্তা তম শচাকরণৈঃ 

তান্ অতয কনহতৈঃ সম্মিয স ৱসমনযা৭নিুকমশ্যকস ১২ 

অতয ত্ৱাম্ কনহতম্ পাকণৈঃ পশ্যন্তু পরমশ্ শযৈঃ 

কনরযস্তম্ কিমানস্তা চয ত্ৱযা কহম্কসতাৈঃ পুরা ১৩ 

প্রহর ত্ৱম্ যতা িামম্ িুু যত্নম্ িুলা৭তম 

অতয চত পাতকযশ্যাকম কশ্রস ্তাল পলম্ যতা ১৪ 

এিম্ উক্ত স্তু রামমণ ি্ুত্তৈঃ সম্রক্ত চলাচনৈঃ 

প্রতুযিাচ িমরা রামম্ প্রহসন্ চরাত মূকচশতৈঃ ১৫ 

প্রাি্ুতান্ রাি্শ্সান্ হত্ৱা যুমত্ত তশ্রতাত্মি 

আত্মনা িতম্ আত্মানম্ অপ্রশ্সযম্ প্রশ্ম্সকস ১৬ 

কিরাৈা পলিমৈা িা চয পিকৈ নরশ্ শপাৈঃ 

িতযকৈ ন চত কিম্কচত্ চতিসা চস্ৱন িকি শতাৈঃ ১৭ 

প্রাি্ুতা স্ত্ৱি্ুতাত্মামনা চলামি ি্শ্জৈয পাম্সনাৈঃ 

কনরতশিম্ কিিত্তমৈ যতা রাম কিিত্তমস  ১৮ 

িুলম্ িযপকতশ্ন্ িীরৈঃ সমমর চিা৭কপতাসযকত 

ম্ুতুয িামল কহ সম্প্রামপ্ত স্ৱযম্ অপ্রস্তমি স্তিম্ ১৯ 
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সি শতা তু লিুত্ৱম্ চত িত্তমনন কিতকশ্ শতম্ 

সুিণ শ প্রকতরূমপণ তমপ্ত চনি িুশ্া৭কিনা  ২0 

ন তু মাম্ ইহ কতশ্্টৈম্ পশ্যকস ত্ৱম্ িতা তরম্ 

তরাতরম্ ইিা৭িম্পযম্ পি শতম্ তাতুকপ জশ্চতম্ ২১ 

পয শামপ্তা৭হম্ িতা পাকণ হ শন্তুম্ প্রাণান্ রমণ তি 

ৈযাণাম্ অকপ চলািানাম্ পাশ্ হস্ত ইিা৭ৈিৈঃ ২২ 

িামম্ পহ্ৱ৭কপ িক্তিযম্ ত্ৱকয িি্শ্যাকম ন ত্ৱ৭হম্ 

অস্তম্ িমচ্চ কত্ত সকিতা যুত্ত কিি স্তমতা পমিত্ ২৩ 

চতু তশশ্ সহস্রাকণ রাি্শ্সানাম্ হতাকন চত 

ত্ৱ কত্ৱনাশ্াত্ িমরাময৭তয চতশ্াম্ অশ্্ু  প্রমািশনম্ ২৪ 

ইকত উক্্তিা পরম ি্ুত্ত স্তাম্ িতাম্ পরমাম্ িত: 

ির জশ্চি্মশ্প রামায প্রতীপ্তাম্ অশ্কনম্ যতা ২৫ 

ির পাহু প্রমুক্তা সা প্রতীপ্তা মহতী িতা 

পি িরুি্শ্াম্ শ্চ িুল্মাম্ শ্চ ি্ুত্ৱা৭িাত্ ত ত্সমীপতৈঃ ২৬ 

তাম্ আপতৈীম্ জ্ৱকলতাম্ ম্ুতুয পামশ্াপমাম্ িতাম্ 

অৈকরি্শ্ িতাম্ রাম জশ্চমচ্চত পহুতা শ্করৈঃ ২৭ 

সা কিিীণ শা শ্কর কপ শন্না পপাত তরণী তমল 

িতা মমন্ত্রৌশ্ত পকল ি শযালীি কিকনপাকততা ২৮ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট এমিান জৈম্শ্ সস্িশ: 

ত্রত্রমরশ সরসর্ক: 

কপত্ত্ৱা তু তাম্ িতাম্ পাকণ রািমিা তম শ িত্সলৈঃ 

িযমানৈঃ িরম্ িািযম্ সম্রপ্তম্ ইতম্ অপ্রিীত্ ১ 

এত চত্ত পল সি শস্ৱম্ তকশ্ শতম্ রাি্শ্সা৭তম 

শ্জক্ত হীনতমরা মমত্তা িরুতা ত্ৱম্ অিিিশকস  ২ 

এশ্া পাণ কিকনকপ শন্না িতা পূকম তলম্ িতা 

অকপতান প্রিল্পসয তি প্রতযয িাকতনী  ৩ 

য ত্ত্ৱমযাক্তম্ কিনশ্্টানাম্ অহম্ অশ্্ু প্রমািশনম্ 

রাি্শ্সানাম্ িমরামীকত কমতযা ততকস চত িচৈঃ ৪ 

নীচ সয ি্শুৈ শ্ীল সয কমতযা িরুত্ত সয রি্শ্সৈঃ 

প্রাণান্ অপহকরশ্যাকম িুত্মান্ অম্ুতম্ যতা ৫ 

অতয চত কপন্ন িম্ট সয চপন পুত্পুত পূকশ্তম্ 

কিতাকরতসয ম ত্পাকণ ম শহী পাসযকত চশ্াকণতম্ ৬ 

পাম্সু রূকশ্ত সি শাঙ্কৈঃ স্রস্ত নযস্ত পুি ত্ৱযৈঃ 
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স্ৱপ্সযমস িাম্ সমাকিশ্য তুল শপাম্ প্রমতাম্ ইি ৭ 

প্রিরুত্ত কনমৈ শ্কযমত ত্ৱকয রাি্শ্স পাম্সমন 

পকিশ্য ৈয৭শ্রণযানাম্ শ্রণযা তণ্টিা ইমম ৮ 

িনস্তামন হত স্তামন তি রাি্শ্স মচ্চকরৈঃ 

কনপ শযা কিচকরশ্যকৈ সি শমতা মুনমযা িমন ৯ 

অতয কিপ্রসকরশ্যকৈ রাি্শ্মসযা হত পাৈিাৈঃ 

পাশ্্পা৭৭ৈ শ িতনা তীনা পযাত্ অনয পযািহাৈঃ ১0 

অতয চশ্াি রসজ্ঞা স্তা পকিশ্যকৈ কনর৭তশিা: 

অনুরূপ িুলাৈঃ পমত্নযা যাসাম্ ত্ৱম্ পকত: ঈত্ুশ্ৈঃ ১১ 

ন্ুশ্ম্স শ্ীল ি্শুৈা৭৭ত্মন্ কনতযম্ প্রাহ্ম্ণ িম্টি 

য ত্ি্ুমত শ্ম্কিকত রমিৌ মুকনকপৈঃ পাতযমত হকিৈঃ ১২ 

তম্ এিম্ অকপসম্রপ্তম্ প্ুিাণম্ রািিম্ রমণ 

িমরা কনপ শত্ শসযা মাস চরাশ্াত্ িরতর স্ৱনৈঃ ১৩ 

ত্ুটম্ িল্ৱ৭িকলমপ্তা৭কস পমযশ্ৱ৭কপ চ কনপ শযৈঃ 

িাচযা৭িাচযম্ তমতা কহ ত্ৱম্ ম্ুতুয িমশ্যা ন পুতযমস ১৪ 

িাল পাশ্ পকরি্কশ্প্তা পিকৈ পুুশ্া কহ চয 

িায শা৭িায শম্ ন িানকৈ চত কনরস্ত শ্টটকন্ত্রযাৈঃ ১৫ 

এিম্ উক্্তিা তমতা রামম্ সম্ুতয প্ু িুটটম্ ততৈঃ 

স ততশ্ শ মহা সালম্ অকিতূমর কনশ্াচরৈঃ 

রমণ প্রহরণসযা৭চতশ সি শমতা হয৭িমলািযন্ ১৬ 

স তম্ উত্পাটযা মাস সম্ত্ুশ্য তশ্নচ্চতম্ 

তম্ সমুত্ি্কশ্পয পাহুপযাম্  কিনতয চ মহা পলৈঃ ১৭ 

রামম্ উকত্তশ্য কচি্মশ্প হত স্ত্ৱম্ ইকত চা৭প্রিীত্ ১৮ 

তম্ আপতৈম্ পামণৌকি জশ্চত্ত্ৱা রামৈঃ প্রতাপিান্ 

চরাশ্ম্ আহারয ত্তীিরম্ কনহন্তুম্ সমমর িরম্ ১৯ 

িাত চস্ৱত স্তমতা রামমা চরাশ্া ৈক্তাৈ চলাচনৈঃ 

কনকপ শমপত সহমস্রণ পাণানাম্ সমমর িরম্ ২0 

তসয পাণা৭ৈরা ৈক্তম্ পহু সসু্রাি চপকনলম্ 

কিমরৈঃ প্রস্রিণ চসযি চতায তারা পকরস্রিৈঃ  ২১ 

কিহ্ৱলৈঃ সি্ুমতা পাকণৈঃ িমরা রামমণ সমুযমি 

মমত্তা ুকতর িমৈন তম্ এিা৭পযৈি ত্ত্ুতম্ ২২ 

তম্ আপতৈম্ সম্রপ্তম্ ি্ুতা৭চো ুকতরা৭৭প্লুতম্ 

অপাসপ শ ত্প্রকত পতম্ কিম্কচত্ ত্ৱকরত কিরমৈঃ ২৩ 
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ততৈঃ পািি সম্িাশ্ম্ িতায সমমর শ্রম্ 

ির সয রামমা িরাহ প্রহ্ম্ তণ্টম্ ইিা৭পরম্ ২৪ 

স ত ত্তত্তম্ মিিতা সুর রামিন তীমতা 

সম্তমত চা৭কপ তম শাত্মা মুমমাচ চ িরম্ প্রকত ২৫ 

স কিমুমক্তা মহা পামণা কনিশাত সমকনসস্্ৱনৈঃ 

রামমণ তনুরা৭৭যময ির চসযারকস চা৭পতত্ ২৬ 

স পপাত িমরা পূমমৌ তহযমানৈঃ শ্রা৭কিনা 

ুমৈ চণি কিকনতশক্তৈঃ চশ্ৱতা৭রমণয য তাম্তিৈঃ ২৭ 

স িরুৈ ইি িমজ্রণ চপমনন নমুকচ য শতা 

পমলা চিন্ত্রা৭শ্কন হমতা কনপপাত হতৈঃ িরৈঃ  ২৮ 

তমতা রািশ্ শযৈঃ সমি শ সম্িতাৈঃ পরমশ্ শযৈঃ 

সপািয মুকততা রামম্ ইতম্ িচনম্ অপ্ুিন্ ২৯ 

এতত৭তশম্ মহামতিা মমহন্ত্রৈঃ পািশ্াসনৈঃ 

শ্রপম্িা৭৭শ্রমম্ পণুযম্ আিিাম পুরম্তরৈঃ ৩0 

আনীত স্ত্ৱম্ ইমম্ চতশ্ম্ উপামযন মহকশ্ শকপৈঃ 

এশ্াম্ িতা৭তশম্ রূরাণাম্ রি্শ্সাম্ পাপ িম শণাম্ ৩১ 

তকততম্ নৈঃ ি্ুতম্ িায শম্ ত্ৱযা তশ্রতা৭৭ত্মি 

সুিম্ তম শম্ চকরশ্যকৈ তণ্টমিশু মহশ্ শযৈঃ ৩২ 

এতজিন্ অম্তমর চতিা: চারকণৈঃ সহ সম্িতা: 

তুন্তুপীম্শ্চা৭কপ কনিম্ত: পুশ্্প িশ্ শম্ সমম্তত: 

রামমসযাপকর সম্হ্ু শ্্টা িিরুশু কি শজিতা স্ততা  ৩৩ 

অতশা৭কতি মুহমূতশন রামমণ কনকশ্কত শ্শ্্করৈঃ  

চতু তশশ্ সহস্রাকণ রি্শ্সাম্ পীম িম শণাম্  ৩৪ 

ির তূশ্ণ মিুযানাম্ কনহতাকন মহা৭৭হমি 

আমহা পত মহত্িম শ রাম সয কিকততা৭৭ত্মন: ৩৫ 

অমহা িীয শ মমহা তাি্শ্যম্ কিমশ্নাকরি কহ ত্ুশ্যমত  

ইমতযিম্ উক্্তিা চত সমি শ যযু চতশিা যতা৭৭িতম্  ৩৬ 

এতজিন্ অৈমর িীমরা লি্্ণৈঃ সহ সীতযা 

কিকর তুিশা কত্ৱকনশ্্রময সকম্ৱ্মিশ্া৭৭শ্রমম্ সুিী ৩৭ 

তমতা রাম স্তু কিিযী পূিযমামনা মহকশ্ শকপৈঃ 

প্রকিমিশ্া৭৭শ্রমম্ িীমরা লি্্মণ না৭কপপূজিতৈঃ ৩৮ 

তম্ ত্ুশ্ৱ্া শ্ত্ু হৈারম্ মহশ্ীণাম্ সুিা৭৭িহম্ 

পপূি হ্ু শ্্টা ৱিমতহী পতশারম্ পকরশ্স্ৱমি ৩৯ 
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মুতা পরমযা যুক্তা ত্ুশ্্ৱা রি্মশ্ািণান্ হতান্  

রামম্ ৱচিা৭িযতম্ ত্ুশ্্ৱা তুমতাশ্ িনিা৭৭ত্মিা  ৪0 

তত স্তু তম্ রাি্শ্স সম্ি মতশনম্  

সপািযমানম্ মুকতকত: মহকশ্ শকপ: 

পুন: পকরশ্ৱিয শ্কশ্ প্রপা৭৭ননা  

পপূি হ্ু শ্্টা িনিা৭৭ত্মিা ততা ৪১ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  জৈম্শ্ স্সিশ: 

এর্ ত্রত্রমরশ সরসর্ক: 

ত্ৱরমাণ: তমতা িত্ৱা িনস্তানাত্ অিম্পন: 

প্রকিশ্য লম্িাম্ চিমিন রািণম্ িািয মপ্রিীত্. ১ 

িনস্তান জস্ততা রািন্ রাি্শ্সা পহমিা হতা: 

ির শ্চ কনহত: সম্মিয িতম্কচত্ অহম্ আিত: ২ 

এিমুমক্তা তশ্রীি: ি্ুত্ত: সম্রক্ত চলাচন:  

অিম্পনম্ উিামচতম্ কনতশহ কন্নি চি্শুশ্া  ৩ 

চিন রমযম্ িনস্তানম্ হতম্ মম পরা৭সনুা  

চিা কহ সমি শশু চলামিশু িকতম্ চা৭কত িকমশ্যকত  ৪ 

ন কহ চম কিকপ্রযম্ ি্ুত্ৱা শ্িযম্ মিিতা সুিম্  

প্রাপ্তুম্ ৱিশ্রিমণ না৭কপ ন যমমন ন কিশ্ণ্ুনা  ৫ 

িালসয চাপয৭হম্ িামলা তমহযম্ আকপ পািিম্  

ম্ুতুযম্ মরণ তমম শণ সমমযািযতুম্ উত্সমহ  ৬ 

তমহয ম৭কপ সম্ি্ুত্ত চস্তিসা৭৭কততয পািমিৌ  

িাত সয তরসা চিিম্ কনহন্তুম্ অহম্ উত্সমহ  ৭ 

ততা ি্ুত্তম্ তশ্রীিম্ ি্ুতা৭0িকল র৭িম্পন   

পযা ত্সম্কতক্তযা  িাচা রািণম্ যাচমত৭পযম্ ৮ 

তশ্রীমিা৭পযম্ তকি প্রতমতৌ রি্শ্সাম্ ির   

স কিস্রমপ্তা৭প্রিী ত্ৱািযম্ অসম্কতক্ত ম৭িম্পন   ৯ 

পুমৈা তশ্রত সযা৭জস্ত কসম্হ সম্হনমনা যুিা  

রামমা নাম িরুশ্ স্কম্মতা িরুত্তা৭৭যত মহা পিু   ১0 

িীর: প্ুতু যশ্া শ্্শ্রীমান৭তুলয পল কিরম: 

হতম্ চতন িনস্তানম্ ির শ্চ সহ তূশ্ণ: ১১ 

অিম্পন িচ শ্শ্্্ুত্ৱা রািমণা রাি্শ্সা৭কতপ: 

নামিম্ৈ ইি কনশ্্শ্ৱসয িচনম্ চচত মপ্রিীত্ ১২ 

স সুমরম্মৈণ সমুযমক্তা রাম: সি শা৭মকর সস্হ  
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উপযামতা িনস্তানম্ প্রূকহ িজচ্চ ত৭িম্পন  ১৩ 

রািণ সয পুন ি শািযম্ কনশ্ময ত তম্৭িম্পন 

আচচি্মশ্ পলম্ তসয কিরমম্ চ মহাত্মন: ১৪ 

রামমা নাম মহা চতিা চশ্রশ্্ট সস্ি শ তনু্তাম্  

কতিযা৭ে  িুণ সম্পন্ন: পুরম্তর সমমা যুকত ১৫ 

তসযা৭নুরূমপা পলিান্ রক্তা৭ি্মশ্া তুম্তুকপ স্ৱন: 

িনীযান্ লি্্মণা নাম প্রাতা শ্কশ্ কনপা৭নন: 

স চতন সহ সমযুক্ত: পািমিনা৭কনমলা যতা  ১৬ 

শ্রীমান্ রাি ির চস্তন িনস্তানম্ কনপাকততম্  

ৱনি চতি মহাত্মামনা না৭ৈ িায শা কিচারণা  ১৭ 

শ্রা রামমণ তু উত্স্ুশ্্টা: ুক্ম পুম্িা: পতজৈণ: 

সপ শা: পম্চা৭৭ননা পতূ্ৱা পি্শ্যম্কত ি রাি্শ্সান্  ১৮ 

চযন চযন চ িচ্চম্কত রাি্শ্সা পয িকশ্ শতা: 

চতন চতন ি পশ্যম্কত রাম চমিা৭রত: জস্ততম্    ১৯ 

ইত্তম্ কিনাকশ্ত চস্তন িনস্তানম্ তিা৭নি  ২0 

অিম্পন িচ শ্শ্্্শ্ত্ৱা রািমণা িািয মপ্রিীত্  

িনস্তানম্ িকমশ্যাকম হন্তুম্ রামম্ সহ লি্্ণম্ ২১ 

অকতি মুমক্ত িচমন চপ্রািা চচত ম৭িম্পন: 

শ্্ুণু রািন্ যতা িরুত্তম্ রাম সয পল চপৌুশ্ম্  ২২ 

অসাতয: িুকপমতা রামমা কিরমমণ মহা যশ্া: 

আপিাযা স্সুপূণ শাযা চিিম্ পকরহমরত্ শ্কর: ২৩ 

স তার রহ নি্শ্ৈম্ নপা শ্চা৭পয৭িসাতমযত্ 

অমসৌ রাম স্তু মজ্জম্তীম্ শ্রীমান্ অপুযত্তমরত্ মহীম্  ২৪ 

কপত্ৱা চিলাম্ সমুৈ সয চলািান্ আপ্লািময কত্ৱপ:ু 

চিিম্ িা৭কপ সমুৈ সয িাযুম্ িা কিতমমত্ শ্কর: ২৫ 

সম্হ্ু তয িা পনু চল শািান্ কিরমমণ মহা যশ্া:  

শ্ক্ত স্স পুুশ্ িযার স্স্রশ্টু্ম্ পনু র৭কপ প্রিা: ২৬ 

নকহ রামমা তশ্রীি শ্মিযা চিতুম্ ত্ৱযা যকুত  

রি্শ্সাম্ িা৭কপ চলামিন স্ৱিশ: পাপ িকন করি  ২৭ 

ন তম্ িতয ম৭হম্ মমনয সকি শ চতশিা৭সুকর র৭কপ 

অযম্ তসয িমতাপায স্তম্ মম এি মনা শ্শ্্্ুণু ২৮ 

পায শা তমসযাত্তমা চলামি সীতা নাম সুমতযমা  

শ্যামা সম কিপক্তাম্িী েী রত্নম্ রত্ন পূকশ্তা  ২৯ 
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ৱনি চতিী ন িম্তিী না৭প্সরা না৭কপ তানিী  

তুলযা সীমম্কতনী তসযা মানুশ্ীশু িুমতা পমিত্  ৩0 

তস্সযা৭পহর পায শাম্ ত্ৱম্ প্রমতয তু মহা িমন  

সীতযা রকহত: িামী রামমা হাসযকত িীকিতম্  ৩১ 

অমরাচযত ত ত্ৱািযম্ রািমণা রাি্শ্সা৭কতপ:  

কচম্তকযত্ৱা মহা পাহু: অিম্পন মুিাচ হ  ৩২ 

পাটম্ িলযম্ িকমশ্যাকম কহ এি: সারকতনা সহ  

আনকযশ্যাকম ৱিমতহী কমমাম্ হ্ু শ্্মটা মহা পুরীম্  ৩৩ 

অকতি মুক্্তিা প্রযমযৌ ির যুমক্তন রািণ: 

রমতন আকততয িমণ শন কতশ্ স্সি শা: প্রিাশ্যন্  ৩৪ 

স রমতা রাি্শ্মসম্ৈ সয নি্শ্ৈ পতমিা মহান্  

সম্চায শমাণ শ্শ্ুশুমপ িলমত চম্ৈমা ইি  ৩৫ 

স মারীচা৭৭শ্রমম্ প্রাপয তাটমিয মুপািমত্  

মারীমচ না৭কচশমতা রািা পি্শ্য চপাকিয: অমানুকশ্: ৩৬ 

তম্ স্ৱযম্ পূিকযত্ৱা তু আসমন চনাতমিন চ  

অমতশাপ কহতযা িাচা মারীমচা িািযম৭প্রিীত্  ৩৭ 

িজচ্চত্সু িুশ্লম্ রািন্ চলািানাম্ রাি্শ্মসশ্ৱর  

আশ্ম্মি নাত িামন ত্ৱম্ যত সূ্তণ শ কমহা৭৭িত: ৩৮ 

এি মুমক্তা মহামতিা মারীমচন স রািণ: 

তত: পশ্চা কততম্ িািয ম৭প্রিীত্ িািয চিাকিত: ৩৯ 

আরি্মশ্া চম হত স্তাত রামমণা৭কিশ্্ট িম শণা  

িনস্তানম৭িতযম্ তত্ সি শম্ যুকত কনপাকততম্  

তসয চম িুু সাকচিযম্ তসয পায শা৭পহারমণ  ৪0 

রাি্শ্মসম্ৈ িচ শ্্শ্্ু ত্ৱা মারীমচা িািয মপ্রিীত্  ৪১ 

আিযাতা চিন সীতা সা কমৈ রূমপণ শ্ত্ুণা 

ত্ৱযা রাি্শ্স শ্াতূ শল চিা ন নম্তকত কনম্কতত: 

সীতা0 ইহা৭৭নয চস্ৱকত চিা৭প্রিীকত প্রিীকহ চম  ৪২ 

রি্মশ্া চলািসয সি শসয চি শ্্শ্্ু ম্িম্ চচ্চত্তুম্ ইচ্চকত  

চপ্রাত্সাহযকত িশ্চ ত্ত্ৱাম্ স কহ শ্ত্ু র৭সম্শ্য   ৪৩  

আশ্ী কিশ্ মুিা ত্তশ্্রা0 উত্ততু শম্ চচচ্চকত ত্ৱযা  

িম শণা চতন চিনা৭কপ  িাপতম্ প্রকতপাকতত    ৪৪ 

সুি সপু্তসয চত রািন্ প্রহ্ু তম্ চিন মতূ শকন  ৪৫ 

কিশুত্ত িম্শ্া৭কপ িনা৭র হস্ত     
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চতমিা মত স্সম্জস্তত চতা কি শশ্াণ   

উতীি্কশ্তুম্ রািণ চনহ যকু্ত    

স সমুযমি রািি িম্ত হস্তী   ৪৬ 

অমসৌ রণাম্ত জস্তকত সম্কত িামলা    

কিতক্ত রি্মশ্া ম্ুি হা ন্ুকসম্হ   

সুপ্ত স্ত্ৱযা চপাতকযতুম্ ন যুক্ত     

শ্্শ্রা0ি পূমণ শা কনকশ্তা৭কস তম্শ্র্     ৪৭ 

চাপা৭পহামর পুি চিি পম্মি   

শ্মরাকম শ মামল সুমহা আহমিৌমি  

ন রাম পাতাল মুমিকত চিামর   

প্রস্কম্কততুম্ রাি্শ্স রাি যুক্তম্   ৪৮ 

প্রসীত লম্মিশ্ৱর রাি্শ্মসম্ৈ    

লম্িাম্ প্রসমন্না পি সাতু িচ্চ 

ত্ৱম্ চস্ৱশু তামরশু রমস্ৱ কনতযম্    

রাম স্স পাময শা রমতাম্ িমনশু ৪৯ 

এি মুমক্তা তশ্রীমিা মারীমচন স রািণ   

নযিতশত পুরীম্ লম্িাম্ কিমিশ্ চ ি্ুমহাত্তমম্ ৫0 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  এি জৈম্শ্ স্সিশ: 

িা ত্রত্রমরশ সরসর্ক: 

ততৈঃ শ্ূপ শণিা ত্ুশ্ৱ্া সহস্রাকণ চতুতশশ্ 

হতান্ এমিন রামমণ রি্শ্সাম্ পীম িম শণাম্ ১ 

তূশ্ণম্ চ িরম্ ৱচি হতম্ জৈকশ্রসা সহ  

ত্ুশ্্ৱা পনু ম শহা নাতম্ ননাত িলমতাপমা ২ 

সা ত্ুশ্্ৱা িম শ রাম সয ি্ুতম্ অকনযৈঃ সতুুশ্্িরম্ 

িিাম পরমমাকত্ৱিা লম্িাম্ রািণ পাকলতাম্ ৩ 

সা ততশ্ শ কিমানা৭চর রািণম্ তীপ্ত চতিসম্ 

উমপাপকিশ্্টম্ সকচকি: মুত্কপ: ইি িাসিম্ ৪ 

আসীনম্ সূয শ সম্িামশ্ িাম্চমন পরমা৭৭সমন 

ুক্ম চিকত িতম্ প্রািযম্ জ্ৱলৈম্ ইি পািিম্ ৫ 

চতি িৈি শ পূতানাম্ ুশ্ীণাম্ চ মহাত্মনাম্ 

অমিযম্ সমমর শ্ূরম্ িযাত্তা৭৭ননম্ ইিা৭ৈিম্ ৬ 

চতিা৭সুর কিমমতশশু িজ্রা৭শ্কন ি্ুত িরণম্ 

ঐরািত কিশ্াণা৭ৱর: উত্ি্ুশ্ট্ কিণ িি্শ্সম্  ৭ 
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কিম্শ্ ত্পুিম্ তশ্রীিম্ তশ্ শনীয পকরচ্চতম্ 

কিশ্াল িি্শ্সম্ িীরম্ রাি লি্শ্ণ লি্কশ্তম্  ৮ 

কনক্ত ৱিটূয শ সম্িাশ্ম্ তপ্ত িাম্চন িুণ্টলম্ 

সুপুিম্ শুি তশ্নম্ মহা৭৭সযম্ পি শমতাপমম্ ৯ 

কিশ্্ণু চর কনপাকত শ্চ শ্তমশ্া চতি সমযুমি 

অকনয শ্্শ্ে প্রহাকর শ্চ মহা যুমত্তশু তাটটতম্  ১0 

আহতা৭0িম্ সমকস্ত শ্চ চতি প্রহরকণ স্ততা 

অি্মশ্াপযাণাম্ সমৈুাণাম্ ি্মশ্াপণম্ ি্কশ্প্র িাকরণম্ ১১ 

ি্মশ্প্তারম্ পি শতা৭রাণাম্ সুরাণাম্ চ প্রমতশনম্ 

উমচ্চত্তারম্ চ তম শাণাম্ পর তারা৭কপমশ্ শনম্ ১২ 

সি শ কতিযা৭ে চযাক্তারম্ যজ্ঞ কিি িরম্ সতা 

পুরীম্ চপািিতীম্ িত্ৱা পরাজিতয চ িাসুকিম্ ১৩ 

তি্শ্ি সয কপ্রযাম্ পায শাম্ পরাজিতয িহার যৈঃ 

ৱিলাসম্ পি শতম্ িত্ৱা কিজিতয নর িাহনম্ ১৪ 

কিমানম্ পুশ্্পিম্ তসয িামিম্ ৱি িহার যৈঃ 

িনম্ ৱচৈরতম্ কতিযম্ নকলনীম্ নৈনম্ িনম্ ১৫ 

কিনাশ্যকত যৈঃ চরাতা চত্তমিাতযানাকন িীয শিান্ 

চন্ত্র সূমযৌ মহাপািা িুকত্তশ্্টমৈৌ পরম্তমপৌ ১৬ 

কনিারযকত পাহুপযাম্ যৈঃ ৱশ্ল কশ্িমরাপমৈঃ 

তশ্ িশ্ শ সহস্রাকণ তপ স্তপ্্তিা মহা িমন 

পুরা স্ৱযম্পুমি তীরৈঃ কশ্রাম্কস উপিহার যৈঃ ১৭ 

চতি তানি িৈি শ কপশ্াচ পতমিারকিৈঃ 

অপযম্ যসয সম্রামম ম্ুতুযমতা মানশু্াত্ ুমত ১৮ 

মকন্ত্র    অকপশ্্টুতম্ পণুযম্ অত্ৱমরশু কত্ৱিাকতকপৈঃ 

হকি তশামনশু যৈঃ চসামম্ উপহকৈ মহা পল   ১৯ 

আপ্ত যজ্ঞ হরম্ রূরম্ প্রহ্ম্িম্ তুশ্্ট চাকরণম্ 

িিশশ্ম্ কনর৭নুমরাশ্ম্ প্রিানাম্ অকহমত রতম্ ২0 

রািণম্ সি শ পূতানাম্ সি শ চলাি পযািহম্ 

রাি্শ্সী প্রাতরম্ শ্ূরম্ সা ততশ্ শ মহা পলম্ ২১ 

তম্ কতিয িো৭৭পরণম্ কতিয মামলযাপ চশ্াকপতম্ 

আসমন তু উপকিশ্্টম্ চ িালিাল কমমিাতযতম্  ২২ 

রাি্শ্মসন্ত্রম্ মহাপািম্ চপৌলস্তয িুল নৈনম্ ২৩ 

রািণম্ শ্ত্ু হৈারম্ মম্জৈ কপ: পকরিাকরতম্  
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অকপিমযা৭প্রিী ত্ৱািযম্ রাি্শ্সী পয কিহ্ৱলা  ২৪ 

তম্ অপ্রিী ত্তীপ্ত কিশ্াল চলাচনম্  

প্রতশ্ শকযত্ৱা পয চমাহ মূকচশতা 

সুতাুণম্ িািযম্ অপীত চাকরণী  

মহাত্মনা শ্ূপ শণিা কিরূকপতা ২৫ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  ত্ৱা জৈম্শ্ স্সিশ: 

ত্রয ত্ৱিমরশ সরসর্ক: 

ততৈঃ শ্ূপ শণিা তীনা রািণম্ চলাি রািণম্ 

অমাতয মমতয সম্ি্ুত্তা পুশ্ম্ িািযম্ অপ্রিীত্ ১ 

প্রমত্তৈঃ িাম চপামিশু ৱস্ৱর িরুমত্তা কনরম্িুশ্ৈঃ 

সমুত্পন্নম্ পযম্ চিারম্ চপাত্তিযম্ না৭িপুতযমস ২ 

সক্তম্ রামমযশু চপামিশু িাম িরুত্তম্ মহীপকতম্ 

লুপ্তম্ ন পহু মনযমৈ ্শ্ানা৭কিম্ ইি প্রিাৈঃ ৩ 

স্ৱযম্ িায শাকণ যৈঃ িামল না৭নুকতশ্্টকত পাকতশিৈঃ 

স তু ৱি সহ রামিযন ৱত শ্চ িাকয শ কি শনশ্যকত ৪ 

অযুক্ত চারম্ তুতশশ্ শম্ অস্ৱাতীনম্ নরা৭কতপম্ 

িিশযকৈ নরা তূরা ন্নতী পম্িম্ ইি কত্ৱপাৈঃ ৫ 

চয ন রি্শ্কৈ কিশ্যম্ অস্ৱাতীনা নরা৭কতপাৈঃ 

চত ন িরুত্তযা প্রিাশ্মৈ কিরযৈঃ সািমর যতা ৬ 

আত্মিত্কপ কি শি্ুহয ত্ৱম্ চতি িৈি শ তানকিৈঃ 

অযুক্ত চার শ্চপলৈঃ িতম্ রািা পকিশ্যকস ৭ 

ত্ৱম্ তু পাল স্ৱপাি শ্চ পুকত্ত হীন শ্চ রাি্শ্স  

জ্ঞাতিযম্ তু ন িানীমশ্ িতম্ রািা পকিশ্যকস ৮ 

চযশ্াম্ চার শ্চ চিাশ্ শ্চ নয শ্চ িযতাম্ ির 

অস্ৱাতীনা নমরন্ত্রাণাম্ প্রাি্ুকত চস্ত িকনৈঃ সমাৈঃ ৯ 

যিাত্ পশ্যকৈ তূরস্তান্ সি শান্ অতশান্ নরা৭কতপাৈঃ 

চামরণ তিাত্ উচযমৈ রািামনা তীিশ চি্শুশ্ৈঃ ১0 

অযুক্ত চারম্ মমনয ত্ৱাম্ প্রাি্ুকতৈঃ সকচকি িরুশতম্ 

স্ৱিনম্ চ িনস্তানম্ হতম্ চযা না৭িপুতযমস ১১ 

চতুতশশ্ সহস্রাকণ রি্শ্সাম্ পীম িম শণাম্ 

হতাকন এমিন রামমণ ির শ্চ সহ তূশ্ণৈঃ ১২ 

ুশ্ীণাম্ অপযম্ তত্তম্ ি্ুত ি্মশ্মা শ্চ তণ্টিাৈঃ 

তকশ্ শতম্ চ িনস্তানম্ রামমণা৭কিশ্্ট িম শণা  ১৩ 
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ত্ৱম্ তু লুপ্তৈঃ প্রমত্ত শ্চ পরাতীন শ্চ রািণ 

কিশ্ময চস্ৱ সমুত্পন্নম্ পযম্ চযা না৭িপুতযমস ১৪ 

তীি্শ্্ণম্ অল্প প্রতাতারম্ প্রমত্তম্ িকি শতম্ শ্টম্ 

িযসমন সি শ পূতাকন না৭কপতািকৈ পাকতশিম্ ১৫ 

অকত মাকননম্ অরাহযম্ আত্ম সম্পাকিতম্ নরম্ 

চরাকতনম্ িযসমন হকৈ স্ৱিমনা৭কপ নরা৭কতপম্ ১৬ 

না৭নুকতশ্্টকত িায শাকণ পমযশু ন কপমপকত চ 

ি্কশ্প্রম্ রািযা চ্চুযমতা তীন স্ৈুকণ সতু্মলযা পকিশ্যকত ১৭ 

শুশ্্কিৈঃ িাশ্্কট প শমিত্ িায শম্ চলাশ্্কটর্ অকপ চ পাম্সুকপৈঃ 

ন তু স্তানাত্ পকরপ্রশ্্কটৈঃ িায শম্ সযা ত্ৱসতুা৭কতকপৈঃ ১৮ 

উপপুক্তম্ যতা িাসৈঃ স্রমিা িা ম্ুকততা যতা 

এিম্ রািযা ত্পকরপ্রশ্্টৈঃ সমমতশা৭কপ কনর৭তশিৈঃ ১৯ 

অপ্রমত্ত শ্চ চযা রািা সি শমজ্ঞা কিজিমতকন্ত্রযৈঃ 

ি্ুতমজ্ঞা তম শ শ্ীল শ্চ স রািা কতশ্্টমত কচরম্ ২0 

নযনাপযাম্ প্রসুমপ্তা৭কপ িািকতশ নযচি্শুশ্া 

িযক্ত চরাত প্রসাত শ্চ স রািা পূিযমত িকনৈঃ ২১ 

ত্ৱম্ তু রািণ তুপু শকত্ত িুশকণ: একত: কিিজিশতৈঃ 

যসয চত৭কিকতত শ্চাকর: রি্শ্সাম্ সুমহান্ িতৈঃ ২২ 

পরা৭িমৈা কিশ্মযশু সম্িমতা   

ন চতশ্ িাল প্রকিপাি তত্ত্ৱকিত্ 

অযুক্ত পুকত্ত িুশণ চতাশ্ কনশ্চময   

কিপন্নরামিযা ন কচরা কত্ৱপত্সযমস ২৩ 

ইকত স্ৱ চতাশ্ান্ পকরিীকতশতাম্ স্তযা  

সমীি্শ্য পুত্তযা ি্শ্ণতাচমরশ্ৱরৈঃ 

তমনন তমপ শণ পমলন চা৭কন্ৱমতা 

কিকচৈযা মাস কচরম্ স রািণৈঃ   ২৪ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  ৈয কেম্শ্ স্সিশ: 

চতু ত্ৱিমরশ সরসর্ক: 

ততৈঃ শ্ূপ শণিাম্ ি্ুত্তাম্ প্ুিতীম্ পুশ্ম্ িচৈঃ 

অমাতয মমতয সম্ি্ুত্তৈঃ পকরপপ্রচ্চ রািণৈঃ ১ 

ি শ্চ রামৈঃ িতম্ িীয শৈঃ কিম্ রূপৈঃ কিম্ পরারমৈঃ 

কিম৭তশম্ তণ্টিা৭রণযম্ প্রকিশ্্ট শ্চ সুতুশ্চরম্ ২ 

আযুতম্ কিম্ চ রাম সয কনহতা চযন রাি্শ্সাৈঃ 
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ির শ্চ কনহতম্ সম্মিয তূশ্ণ কেকশ্রা স্ততা ৩ 

ইকত উক্তা রাি্শ্মসমন্ত্রণ রাি্শ্সী চরাত মূকচশতা 

তমতা রামম্ যতা তত্ত্ৱম্ আিযাতুম্ উপচরমম ৪ 

তীিশ পাহু কি শশ্ালা৭ি্শ্ শ্চীর ি্ুশ্্ণা৭জিনা৭ম্পরৈঃ 

িৈপ শ সম রূপ শ্চ রামমা তশ্রতা৭৭ত্মিৈঃ ৫ 

শ্র চাপ কনপম্ চাপম্ কিি্ুশ্য িনিাম্িতম্ 

তীপ্তান্ ি্কশ্পকত নারাচান্ সপ শান্ ইি মহা কিশ্ান্ ৬ 

না৭৭ততানম্ শ্রান্ চিারান্ ন মম্ুচম্তম্ মহা পলম্ 

ন িামু শিম্ কিিশ্ শৈম্ রামম্ পশ্যাকম সমুযমি ৭ 

হনযমানম্ তু তত্ ৱসনযম্ পশ্যাকম শ্র িরুশ্্টটকপৈঃ 

ইমন্ত্রকণ চিাত্তমম্ স্তসয আহতম্ তু অ্ িরশু্ট্টকপৈঃ ৮ 

রি্শ্সাম্ পীম িীয শাণাম্ সহস্রাকণ চতুতশশ্ 

কনহতাকন শ্কর স্তীি্শ্ক্ণ চস্ত ৱনমিন পতাকতনা  ৯ 

অতশা৭কতি মুহমূতশন ির শ্চ সহ তূশ্ণৈঃ 

ুশ্ীণাম্ অপযম্ তত্তম্ ি্ুত ি্মশ্মা শ্চ তণ্টিাৈঃ ১0 

এিা িতম্কচন্ মকু্তা৭হম্ পকরপূয মহাত্মনা 

েী িতম্ শ্ম্িমামনন রামমণ কিকততা৭৭ত্মনা ১১ 

প্রাতা চা৭সয মহা চতিা িুণত স্তুলয কিরমৈঃ 

অনুরক্ত শ্চ পক্ত শ্চ লি্্মণা নাম িীয শিান্ ১২ 

অমশ্ী তুিশমযা চিতা কিরামৈা পুকত্তমান্ পলী 

রাম সয তি্কশ্মণা পাহু: কনতযম্ প্রামণা পকহ শ্চরৈঃ ১৩ 

রাম সয তু কিশ্ালাি্শ্ী পূমণ শম্তু সত্ুশ্া৭৭ননা  

তম শ পত্নী কপ্রযা পতু শ: কনতযম্ কপ্রয কহমত রতা  ১৪ 

সা সুমিশ্ী সু নামসারূ স্সুরূপা চ যশ্কস্ৱনী  

চতি চতি িন সযা ৭সয রািমত শ্রী করিা৭পরা  ১৫ 

তপ্ত িাম্চন িণ শাপা রক্ত তুম্ি নিী শুপা  

সীতা নাম িরামরাহা ৱিমতহী তনু মতযমা ১৬ 

ৱনি চতিী ন িৈিী ন যি্শ্ী ন চ কিন্নরী 

ততা রূপা মযা নারী ত্ুশ্্ট পূি শা মহী তমল ১৭ 

য সয সীতা পমিত্ পায শা যম্ চ হ্ু শ্ট্া পকরশ্ৱমিত্ 

অকত িীমিত্ স সমি শশু চলামিশ্ৱ৭কপ পুরম্তরাত্ ১৮ 

সা সুশ্ীলা িপু শ্্িািযা রূমপণা৭প্রকতমা পুকি 

তিা৭নু রূপা পায শা সা ত্ৱম্ চ তসযা স্ততা পকতৈঃ ১৯ 
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তাম্ তু কিস্তীণ শ িিনাম্ পীমনা ত্তুম্ি পমযা তরাম্ 

পায শা৭চতশ তু তিা৭চনতুম্ উতযতা৭হম্ িরা৭৭ননাম্ 

কিরূকপতা৭জি রূমরণ লি্্মণন মহা পুি ২0 

তাম্ তু ত্ুশ্্ৱা৭তয ৱিমতহীম্ পূণ শ চন্ত্র কনপাননাম্ 

মন্মতসয শ্রাণাম্ চ ত্ৱম্ কিমতমযা পকিশ্যকস ২১ 

যকত তসযাম্ অকপপ্রামযা পায শা৭চতশ তি িাযমত 

শ্ীরম্ উত্জৈযতাম্ পামতা িযা৭তশম্ ইহ তি্কশ্ণৈঃ ২২ 

িুু কপ্রযম্ ততা চতশ্াম্ রি্শ্সাম্ রাি্শ্মসশ্ৱর 

িতা৭ত্তসয ন্ুশ্ম্স সয রাম সযা৭৭শ্রম িাকসনৈঃ ২৩ 

তম্ শ্কর কন শকশ্কত হশত্ৱা লি্্ণম্ চ মহা রতম্ 

হত নাতাম্ সিুম্ সীতাম্ যতািত্ উপমপাি্শ্যকস ২৪ 

চরাচমত যকত চত িািযম্ মকমত ৈাি্শ্মসশ্ৱর 

জরযতাম্ কনকি শশ্ম্মিন িচনম্ মম রািণ  ২৫ 

কিজ্ঞামযহা৭৭ত্ম শ্জক্তম্ চ কহ্রযতাম্ অপলা পলাত্  

সীতা সি শান্ অনিতযাম্িী পায শা৭চতশ রাি্শ্মসশ্ৱর    ২৬ 

কনশ্ময রামমণ শ্কর: অজিহ্ম্কি :  

হতান্ িনস্তান িতান্ কনশ্াচরান্ 

িরম্ চ পুত্ত্ৱা কনহতম্ চ তূশ্ণম্ 

ত্ৱম্ অতয ি্ুতযম্ প্রকতপত্তুম্ অহশকস ২৭ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট চতু কেম্শ্ স্সিশ: 

পমরচ ত্রত্রমরশ সরসর্ক: 

ততৈঃ শ্ূপ শণিা িািযম্ ত চ্চ্ুত্ৱা চরাম হশ্ শণম্ 

সকচিান্ অপয৭নুজ্ঞায িায শম্ পুত্ত্ৱা িিাম স: ১ 

তত্ িায শম্ অনিুমযা৭ত যতািত্ উপলপয চ 

চতাশ্াণাম্ চ িুণানাম্ চ সম্প্রতায শ পলা পলম্ ২ 

ইকত িতশিযম্ ইমতযি ি্ুত্ৱা কনশ্চযম্ আত্মনৈঃ 

জস্তর পুকত্ত স্তমতা রমযাম্ যান শ্ালাম্ িিাম হ ৩ 

যান শ্ালাম্ তমতা িত্ৱা প্রচ্চমন্না রাি্শ্সা৭কতপৈঃ 

সূতম্ সম্মচাতযা মাস রতৈঃ সমুযিযতাম্ ইকত ৪ 

এিম্ উক্তৈঃ ি্শ্মণ ৱনি সারকত ল শিু কিরমৈঃ 

রতম্ সমমযািযা মাস তসযা৭কপমতম্ উত্তমম্ ৫ 

িাম্চনম্ রতম্ আস্তায িামিম্ রত্নপূকশ্তম্ 

কপশ্াচ িতকন যু শক্তম্ িকরৈঃ িনি পূশ্কণৈঃ  ৬ 
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চমি প্রকতম নামতন স চতন তনতা৭নুিৈঃ 

রাি্শ্সা৭কতপকতৈঃ শ্রীমান্ যমযৌ নত নতী পকতম্ ৭ 

স চশ্ৱত িালিযিনৈঃ চশ্ৱত চ্চমৈা তশ্া৭৭ননৈঃ 

কনক্ত ৱিটূয শ সম্িাশ্ স্তপ্ত িাম্চন িুম্টল: ৮ 

তশ্া৭৭চসযা কিম্শ্কত পুমিা তশ্ শনীয পকরচ্চতৈঃ 

জৈতশ্া৭কর মু শনীম্ৈমিা তশ্ শ্ীশ্ শ ইিা৭জৈ রাট্ ৯ 

িামিম্ রতম্ আস্তায শুশুমপ রাি্শ্সা৭কতপৈঃ 

কিতুয ন্মণ্টলিান্ চমিৈঃ সপলাি ইিা৭ম্পমর ১0 

স ৱশ্লম্ সািরা নূপম্ িীয শিান্ অিমলািযন্ 

নানা পুশ্্প পকল িরুশি্কশ্: অনুিীণ শম্ সহস্রশ্ৈঃ ১১ 

শ্ীত মম্িল চতাযাকপৈঃ পজত্মনীকপৈঃ সমৈতৈঃ 

কিশ্াকল: আশ্রম পকত: চিকতমত্কপৈঃ সমািরুতম্ ১২ 

িতলযা৭৭টকি সম্পাতম্ নাকরমিমরাপ চশ্াকপতম্ 

সাকল স্তাকল স্তমাকল শ্চ পুশ্্কপকতৈঃ স্তুকপ িরুশতম্  ১৩ 

নাকিৈঃ সুপকণ শ িশৈকি শৈঃ কিন্নকর শ্চ সহস্রশ্ৈঃ 

আকি ৱি শিানকস ম শাকশ্ ি শালকিকলয ম শরীকচকপৈঃ ১৪ 

অতযৈ কনযতা৭৭হাকরৈঃ চশ্াকপতম্ পরমকশ্ শকপৈঃ 

জিত িাকম শ্চ কসকত্ত শ্চ চারকণ চশ্চাপমশ্াকপতম্ ১৫ 

কতিযা৭৭পরণ মালযাকপ কতশিয রূপাকপ: আিরুতম্ 

রীটা রকত কিকতজ্ঞাকপ: অপ্সমরাকপৈঃ সহস্রশ্ৈঃ  ১৬ 

চসকিতম্ চতি পত্নীকপৈঃ শ্রীমতীকপৈঃ কশ্রযা িরতুম্ 

চতি তানি সম্কি শ্চ চকরতম্ তু অম্ুতা৭কশ্কপৈঃ ১৭ 

হম্স চরৌম্চ প্লিা িীণ শম্ সারকসৈঃ সম্প্রণাকততম্ 

ৱিটূয শ প্রস্তরম্ রমযম্ কনক্তম্ সাির চতিসা ১৮ 

পাণ্টুরাকণ কিশ্ালাকন কতিয মালয যুতাকন চ 

তূয শ িীতা৭কপ িশু্্টাকন কিমানাকন সমৈতৈঃ ১৯ 

তপসা জিত চলািানাম্ িামিা নয৭কপসম্পতন্ 

িৈি শা৭প্সরস ৱশ্চি ততশ্ শ তনতা৭নুিৈঃ ২0 

কনয শাস রস মূলানাম্ চৈনানাম্ সহস্রশ্ৈঃ 

িনাকন পশ্যন্ চসৌমযাকন রাণ ত্ুকপ্ত িরাকণ চ ২১ 

অিরূণাম্ চ মিুযানাম্ িনাকন উপ িনাকন চ 

তমকালানাম্ চ িাতযানাম্ পলানাম্ চ সুিকৈনাম্ ২২ 

পুশ্্পাকণ চ তমাল সয িুল্মাকন মকরচ সয চ 
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মুক্তানাম্ চ সমহূাকন শুশ্যমাণাকন তীরতৈঃ ২৩ 

শ্ম্িানাম্ প্রস্তরম্ ৱচি প্রিাল কনচযম্ ততা 

িাম্চনাকন চ ৱশ্লাকন রািতাকন চ সি শশ্ৈঃ  ২৪ 

প্রস্রিাকণ মমনাজ্ঞাকন প্রসন্নাকন হ্রতাকন চ 

তন তামনযাপ পন্নাকন েী রকত্ন: আিরুতাকন চ ২৫ 

হ স্তয৭শ্ৱ রত িাটাকন নিরাকণ অিমলািযন্ 

তম্ সমম্ সি শতৈঃ কনক্তম্ ম্ুতু সম্স্পশ্ শ মাুতম্ 

অনূপম্ কসন্তু রাি সয ততশ্ শ জৈকতমিাপমম্ ২৬ 

তৈা৭পশ্যত্ স চমিা৭পম্ নযমরাতম্ ুকশ্কপ িরুশতম্ 

সমৈাত্ যসয তাৈঃ শ্ািাৈঃ শ্তমযািনম্ আযতাৈঃ ২৭ 

যসয হজস্তনম্ আতায মহা িাযম্ চ িচ্চপম্ 

পি্শ্া৭তশম্ িুটৈঃ শ্ািাম্ আিিাম মহা পলৈঃ ২৮ 

তসয তাম্ সহসা শ্ািাম্ পামরণ পতমিাত্তমৈঃ 

সুপণ শৈঃ পণ শ পহুলাম্ পপম্িা৭ত মহা পলৈঃ ২৯ 

তৈ ৱিিানসা মাশ্া িালকিলযা মরীকচপাৈঃ 

অিা পপূিু : তূম্রা শ্চ সম্িতাৈঃ পরমশ্ শযৈঃ ৩0 

চতশ্াম্ তযা৭তশম্ িুট স্তাম্ শ্ািাম্ শ্ত চযািনাম্ 

িিামা৭৭তায চিমিন চতৌ চচামপৌ িি িচ্চমপৌ ৩১ 

এি পামতন তম শাত্মা পি্শ্কযত্ৱা তত্ আকমশ্ম্ 

কনশ্াত কিশ্যম্ হত্ৱা শ্ািযা পতমিাত্তমৈঃ 

প্রহশ্ শম্ অতুলম্ চলমপ চমাি্শ্কযত্ৱা মহা মুনীন্ ৩২ 

স চতকনি প্রহমশ্ শণ কত্ৱিুণী ি্ুত কিরমৈঃ 

অম্ুত আনযনা৭তশম্ ৱি চিার মকতমান্ মকতম্ ৩৩ 

অমযা িালাকন কনম শতয কপত্ত্ৱা রত্নমযম্ ি্ুহম্   

মমহন্ত্র পিনাত্ িুপ্তম্ আিহারা৭ম্ুতম্ ততৈঃ ৩৪ 

তম্ মহকশ্ শ িকণ িুশশ্ট্ম্ সুপণ শ ি্ুত লি্শ্ণম্ 

নাম্ন্া সুপৈম্ নযমরাতম্ ততশ্ শ তনতা৭নিুৈঃ ৩৫ 

তম্ তু িত্ৱা পরম্ পারম্ সমুৈ সয নতী পমতৈঃ 

ততশ্ শা৭৭শ্রমম্ এিামৈ পুমণয রমময িনা৭ৈমর ৩৬ 

তৈ ি্ুশ্্ণা৭জিন তরম্ িটা িল্কল তাকরণম্ 

ততশ্ শ কনযতা৭৭হারম্ মারীচম্ নাম রাি্শ্সম্ ৩৭ 

স রািণৈঃ সমািময কিকতিত্ চতন রি্শ্সা 

মারীমচনা৭কচশমতা রািা সি শ িাকম: অমানশু্: ৩৮  
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তম্ স্ৱযম্ পূিকযত্ৱা তু চপািমনন উতমিন চ  

অমতশাপ কহতযা িাচা মারীমচা িািয ম৭প্রিীত্  ৩৯ 

িজচ্চ চত্ত  িুশ্লম্ রািন্ লম্িাযাম্ রাি্শ্মসশ্ৱর  

চিনা৭চতশন পনু স্ত্ৱম্ ৱি তূণ শম্ এি ইহা৭৭িত: ৪0 

এিমুমক্তা মহা চতিা মারীমচন স রািণ:  

ততৈঃ পশ্চাত্ ইতম্ িািযম্ অপ্রিীত্ িািয চিাকিতৈঃ ৪১ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট পম্চ জৈম্শ্ স্সিশ: 

শটর ত্রত্রমরশ সরসর্ক: 

মারীচ শ্রূযতাম্ তাত িচনম্ মম পাশ্তৈঃ 

আমতশা৭জি মম চা৭৭তশ সয পিান্ কহ পরমা িকতৈঃ ১ 

িানীমশ্ ত্ৱম্ িনস্তামন প্রাতা যৈ িমরা মম 

তূশ্ণ শ্চ মহা পাহুৈঃ স্ৱসা শ্ূপ শণিা চ চম ২ 

জৈকশ্রা শ্চ মহা চতিা রাি্শ্সৈঃ কপকশ্তা৭শ্নৈঃ 

অমনয চ পহিৈঃ শ্ূরা লপ্ত লি্শ্া কনশ্া চরাৈঃ ৩ 

িসকৈ ম কন্নমযামিন অকত িাসম্ চ রাি্শ্সাৈঃ 

পাতমানা মহা৭রমণয মুনীন্ ৱি তম শ চাকরণৈঃ ৪ 

চতু তশশ্ সহস্রাকণ রি্শ্সাম্ পীম িম শণাম্ 

শ্ূরাণাম্ লপ্ত লি্শ্াণাম্ ির কচত্তা৭নুিকতশনাম্ ৫ 

চত তু ইতানীম্ িনস্তামন িসমানা মহা পলাৈঃ 

সম্িতাৈঃ পরম আযত্তা: রামমণ সহ সমুযমি 

নানা প্রহরমণামপতা: ির প্রমিু রাি্শ্সা: ৬ 

চতন সম্িাত চরামশ্ণ রামমণ রণ মূত শকন 

অনুক্্তিা পুশ্ম্ কিম্কচ চ্চকর: িযাপাকরতম্ তনৈুঃ ৭ 

চতু তশশ্ সহস্রাকণ রি্শ্সাম্ উর চতিসাম্  

কনহতাকন শ্কর স্তীি্শ্ক্ণ: মানুমশ্ণ পতাকতনা  ৮ 

ির শ্চ কনহতৈঃ সম্মিয তূশ্ণ শ্চ কনপাকততৈঃ 

হত শ্চ জৈকশ্রা শ্চা৭কপ কনপ শযা তণ্টিাৈঃ ি্ুতাৈঃ ৯ 

কপৈা কনরস্তৈঃ ি্ুমত্তন স পায শৈঃ ি্শ্ীণ িীকিতৈঃ 

স হৈা তসয ৱসনয সয রামৈঃ ি্শ্জৈয পাম্সনৈঃ ১0 

তুশ্্শ্ীলৈঃ িিশশ্ স্তীি্শ্্মণা মূমিশা লুমপ্তা অজিমতকন্ত্রযৈঃ 

তযক্ত তম শ স্তু অতম শাত্মা পূতানাম্ অকহমত রতৈঃ ১১ 

চযন ৱিরম্ কিনা৭রমণয সত্ত্ৱম্ আকশ্রতয চিিলম্ 

িণ শ নাসা৭পহামরণ পকিনী চম কিরূকপতা  ১২ 
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তসয পায শাম্ িনস্তানাত্ সীতাম্ সুর সুমতাপমাম্ 

আনকযশ্যাকম কিরময সহায: তৈ চম পি ১৩ 

ত্ৱযা হয৭হম্ সহামযন পাশ্ৱ শমস্তন মহা পল 

প্রাত্ুকপ শ্চ সুরান্ যমুত্ত সমরান্ না৭কপকচৈময ১৪ 

তত্ সহামযা পি ত্ৱম্ চম সমমতশা কহ অকস রাি্শ্স 

িীময শ যুমত্ত চ তমপ শ চ ন কহ অজস্ত সত্ুশ্ স্তি ১৫ 

উপাযমজ্ঞা মহা শ্ূর: সি শ মাযা কিশ্ারত: 

এত ত৭তশম্ অহম্ প্রাপ্ত : ত্ৱ ত্সমীপম্ কনশ্া চর ১৬ 

শ্্ুণু তত্ িম শ সাহামযয যত্ িায শম্ িচনান্ মম ১৭ 

চসৌিণ শ স্ত্ৱম্ ম্ুমিা পূত্ৱা কচমৈা রিত কপন্তুকপৈঃ 

আশ্রমম তসয রাম সয সীতাযাৈঃ প্রমুমি চর ১৮ 

ত্ৱাম্ তু কনস্সম্শ্যম্ সীতা ত্ুশ্্ৱা তু ম্ুি রূকপণম্ 

ি্ুহযতাম্ ইকত পতশারম্ লি্্ণম্ চা৭কপতাসযকত ১৯ 

তত স্তমযা: অপাময তু শ্ূমনয সীতাম্ যতা সিুম্ 

কনরাপামতা হকরশ্যাকম রাহু শ্চন্ত্র প্রপাম্ ইি ২0 

ততৈঃ পশ্চাত্ সুিম্ রামম পায শা হরণ িকশ্ শমত 

কিস্রপ্তম্ প্রহকরশ্যাকম ি্ুতা৭চতশ না৭ৈরা৭৭ত্মনা ২১ 

তসয রাম িতাম্ শ্্ুত্ৱা মারীচ সয মহাত্মনৈঃ 

শুশ্ি্ম্ সম৭পি ত্ৱি্ৈম্ পকরৈমস্তা পপূি হ  ২২ 

ওশ্্টা পকর কলহন্ শুশ্ম্িৌ চনকৈ : অকনকমকশ্ করি  

ম্ুত পূত ইিা৭৭তশসতু্ রািণম্ সমুকতি্শ্ত  ২৩ 

স রািণম্ ৈস্ত কিশ্ণ্ণ চচতা 

মহা িমন রাম পরারমজ্ঞৈঃ 

ি্ুতা৭0িকল স্ত ত্ত্ৱম্ উিাচ িািযম্ 

কহতম্ চ তকি কহতম্ আত্মন শ্চ ২৪ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট শ্ট্জৈম্শ্ স্সিশ   

সপ্ত ত্রত্রমরশ সরসর্ক: 

ত চ্চ্ুত্ৱা রাি্শ্মসন্ত্র সয িািযম্ িািয কিশ্ারতৈঃ 

প্রতুযিাচ মহা প্রামজ্ঞা মারীমচা রাি্শ্মসশ্ৱরম্ ১ 

সুলপাৈঃ পুুশ্া রািন্ সততম্ কপ্রয িাকতনৈঃ 

অকপ্রয সয চ পতয সয িক্তা চশ্রাতা চ তুল শপৈঃ ২ 

ন ননূম্ পুতযমস রামম্ মহা িীয শম্ িুমণান্নতম্ 

অযুক্ত চার শ্চপমলা মমহন্ত্র িুমণাপমম্ ৩ 
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অকপ স্ৱজস্ত পমিত্ তাত সমি শশ্াম্ পুকি রি্শ্সাম্ 

অকপ রামমা ন সম্ি্ুত্তৈঃ িুয শা চিািম্ অরাি্শ্সম্ ৪ 

অকপ চত িীকিতা৭ৈায চনাত্পন্না িনিা৭৭ত্মিা 

অকপ সীতা কনকমত্তম্ চ ন পমি ত্ৱযসনম্ মম ৫ 

অকপ ত্ৱাম্ ঈশ্ৱরম্ প্রাপয িাম িরুত্তম্ কনরম্িুশ্ম্ 

ন কিনমশ্যত্ পুরী লম্িা ত্ৱযা সহ সরাি্শ্সা ৬ 

ত্ৱ কত্ৱতৈঃ িাম িরুমত্তা কহ তুশ্শ্্ীলৈঃ পাপ মকন্ত্রতৈঃ 

আত্মানম্ স্ৱ িনম্ রাশ্্রম্ স রািা হকৈ তুম শকতৈঃ ৭ 

ন চ কপৈা পকরতযমক্তা না৭ময শাতৈঃ িতম্চন 

ন লুমপ্তা ন চ তুশ্্শ্ীমলা ন চ ি্শ্জৈয পাম্সনৈঃ ৮ 

ন চ তম শ িুকণ  হীন: চিৌসলযা৭৭নৈ িতশনৈঃ 

ন চ তীি্শ্্মণা ন চ পতূানাম্ সমি শশ্াম্ চ কহমত রতৈঃ ৯ 

িম্কচতম্ কপতরম্ ত্ুশ্্ৱা ৱিমিযযা সতয িাকতনম্ 

িকরশ্যা মীকত তম শাত্মা ততৈঃ প্রিরজিমতা িনম্ ১0 

ৱিমিযযাৈঃ কপ্রয িামা৭তশম্ কপতু তশশ্রত সয চ 

কহত্ৱা রািযম্ চ চপািাম্ শ্চ প্রকিশ্্মটা তণ্টিা িনম্ ১১ 

ন রামৈঃ িিশশ্ স্তাত না৭কিত্ৱান্ না৭জিমতকন্ত্রযৈঃ 

অন্ুতম্ তুশ্্ু তম্ ৱচি ৱনি ত্ৱম্ িি্তু মহশকস ১২ 

রামমা কিরহিান্ তম শৈঃ সাতুৈঃ সতয পরারমৈঃ 

রািা সি শ সয চলাি সয চতিানাম্ ইি িাসিৈঃ ১৩ 

িতম্ ত্ৱম্ তসয ৱিমতহীম্ রি্কশ্তাম্ চস্ৱন চতিসা 

ইচ্চকস প্রসপম্ হতু শম্ প্রপাম্ ইি কিিস্ৱতৈঃ ১৪ 

শ্রা৭কচশশ্ম্ অনাত্ুশ্যম্ চাপ িট্মিৈনম্ রমণ 

রামা৭কিম্ সহসা তীপ্তম্ ন প্রমিশ্্টুম্ ত্ৱম্ অহশকস ১৫ 

তনু ি শযাকতত তীপ্তা৭৭সযম্ শ্রা৭কচশশ্ম্ অমশ্ শণম্ 

চাপ পাণ তরম্ িীরম্ শ্ত্ু ৱসনয প্রহাকরণম্ ১৬ 

রািযম্ সিুম্ চ সম্তযিয িীকিতম্ চচশ্ট্ম্ আত্মনৈঃ 

না৭তযা৭৭সাতকযতুম্ তাত রামা৭ৈিম্ ইহা৭হশকস ১৭ 

অপ্রমমযম্ কহ তমত্তমিা যসয সা িনিা৭৭ত্মিা 

ন ত্ৱম্ সমতশ স্তাম্ হতু শম্ রাম চাপা৭৭শ্রযাম্ িমন ১৮ 

তসয সা নরকসম্হ সয কসম্মহারস্ক সয পাকমনী  

প্রামণমপযা৭কপ কপ্রযতরা পায শা কনতযম্ অনুিরতা ১৯ 

ন সা তশ্ শকযতুম্ শ্িযা ৱমকতকল: ওিকস্ৱন: কপ্রযা  
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তীপ্ত চসযি হুতাশ্ সয কশ্িা সীতা সুমতযমা ২0 

কিম্ উতযমম্ ইমম্ িযতশম্ ি্ুত্ৱা চত রাি্শ্সা৭কতপ 

ত্ুশ্্ট চশ্চত্ ত্ৱম্ রমণ চতন ত ত ৭ৈম্ তি িীকিতম্ ২১ 

িীকিতম্ চ সিুম্ ৱচি রািযম্ ৱচি সুতুল শপম্ 

য কতচ্চকস কচরম্ চপাি্তুম্ মা ি্ুতা রাম কিকপ্রযম্ ২২ 

স সকি শৈঃ সকচকিৈঃ সাতশম্ কিপীশ্ণ পুমরািকম: 

মম্ৈকযত্ৱা তু তকম শশ্্কটৈঃ ি্ুত্ৱা কনশ্চযম্ আত্মনৈঃ ২৩ 

চতাশ্াণাম্ চ িুণানাম্ চ সম্প্রতায শ পলা৭পলম্ 

আত্মন শ্চ পলম্ জ্ঞাত্ৱা রািি সয চ তত্ত্ৱতৈঃ 

কহতা৭কহতম্ কিকনজশ্চতয ি্শ্মম্ ত্ৱম্ িতু শম্ অহশকস ২৪ 

অহম্ তু মমনয তি ন ি্শ্মম্ রমণ  

সমািমম্ চিাসল রাি সূননুা 

ইতম্ কহ পূযৈঃ শ্্ুণ ুিািযম্ উত্তমম্ 

ি্শ্মম্ চ যকু্তম্ চ কনশ্াচমরশ্ৱর ২৫ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট সপ্ত জৈম্শ্ স্সিশ: 

অশরট ত্রত্রমরশ সরসর্ক: 

িতাকচ তয৭পয৭হম্ িীয শাত্ পয শটন্ প্ু কতিীম্ ইমাম্ 

পলম্ নাি সহস্র সয তারযন্ পি শমতাপমৈঃ ১ 

নীল িীমূত সম্িাশ্ স্তপ্ত িাম্চন িুণ্টলৈঃ 

পযম্ চলাি সয িনযন্ কিরীটী পকরিা৭৭যুতৈঃ 

িযচরম্ তণ্টিা৭রণযম্ ুকশ্ মাম্সাকন পি্শ্যন্ ২ 

কিশ্ৱাকমমৈা৭ত তম শাত্মা ম কত্ৱৈমস্তা মহা মুকনৈঃ 

স্ৱযম্ িত্ৱা তশ্রতম্ নমরন্ত্রম্ ইতম্ অপ্রিীত্ ৩ 

অতয রি্শ্তু মাম্ রামৈঃ পি শ িামল সমাকহতৈঃ 

মারীচা চন্ম পযম্ চিারম্ সমুত্পন্নম্ নমরশ্ৱর ৪ 

ইকত এিম্ উমক্তা তম শাত্মা রািা তশ্রত স্ততা 

প্রতুযিাচ মহাপািম্ কিশ্ৱাকমৈম্ মহা মুকনম্ ৫ 

পামলা ত্ৱাতশ্ িমশ্ শা৭যম্ অি্ুতা৭ে শ্চ রািিৈঃ 

িামম্ তু মম যত্ ৱসনযম্ মযা সহ িকমশ্যকত ৬ 

পমলন চতুরম্মিণ স্ৱযম্ এতয কনশ্াচরান্  

িকতশ্যাকম মুকন চশ্রশ্ট্ শ্ত্ুম্ তি যমতজপ্সতম্ ৭ 

ইকত এিম্ উক্তৈঃ স মনুী রািানম্ ইতম্ অপ্রিীত্ 

রামা ন্না৭নযত্ পলম্ চলামি পয শাপ্তম্ তসয রি্শ্সৈঃ ৮ 
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চতিতানাম৭কপ পিান্ সমমরশু অকপপালি: ৯ 

আসীত্ তি ি্ুতম্ িম শ জৈমলামি কিকততম্ ন্ুপ  

িামম্ অস্তু মহত্ ৱসনযম্ কতশ্্ট কত্ৱহ পরম্তপ  ১0 

পামলা৭কপ এশ্ মহা চতিাৈঃ সমতশ স্তসয কনরমহ 

িকমমশ্য রামম্ আতায স্ৱজস্ত চত৭স্তু পরম্তপ  ১১ 

এিম্ উক্্তিা তু স মুকন স্তম্ আতায ন্ুপা৭৭ত্মিম্ 

িিাম পরম প্রীমতা কিশ্ৱাকমৈৈঃ স্ৱম্ আশ্রমম্ ১২ 

তম্ ততা তণ্টিা৭রমণয যজ্ঞম্ উকত্তশ্য তীি্কশ্তম্ 

পপূিা৭িজস্তমতা রাম জশ্চৈম্ কিস্পারযন্ তনুৈঃ ১৩ 

অিাত িযম্িনৈঃ শ্রীমান্ পালৈঃ শ্যামৈঃ শুমপি্শ্ণৈঃ 

এি িে তমরা তন্ৱী কশ্িী িনি মালযা  ১৪ 

চশ্াপযন্ তণ্টিা৭রণযম্ তীমপ্তন চস্ৱন চতিসা 

অত্ুশ্যত ততা রামমা পাল চন্ত্র ইমিাকততৈঃ  ১৫ 

তমতা৭হম্ চমি সম্িাশ্ স্তপ্ত িাম্চন িুণ্টলৈঃ 

পলী তত্ত িমরা তপ শাত্ আিিাম ততা৭৭শ্রমম্ ১৬ 

চতন ত্ুশ্্টৈঃ প্রকিশ্্মটা৭হম্ সহকসি উতযতা৭৭যুতৈঃ 

মাম্ তু ত্ুশ্্ৱা তনৈুঃ সিযম্ অসম্প্রাৈ শ্চিার স: ১৭ 

অিিানন্ অহম্ চমাহাত্ পামলা৭যম্ ইকত রািিম্ 

কিশ্ৱাকমৈ সয তাম্ চিকতম্ অপযতািম্ ি্ুত ত্ৱরৈঃ ১৮ 

চতন মুক্ত স্তমতা পাণৈঃ কশ্তৈঃ শ্ত্ু কনপহশণৈঃ 

চতনা৭হম্ তাটটতৈঃ ি্কশ্প্তৈঃ সমুমৈ শ্ত চযািমন ১৯ 

চনচ্চতা তাত মাম্ হম্তুম্ ততা িীমরণ রি্কশ্ত:   

রাম সয শ্র চিমিন কনরমস্তা৭হম্ অমচতনৈঃ  ২0 

পাকতমতা৭হম্ ততা চতন িম্পীমর সািরা৭ম্পকস 

প্রাপয সম্জ্ঞাম্ কচরাত্ তাত লম্িাম্ প্রকত িতৈঃ পুরীম্ ২১ 

এিম্ অজি ততা মুক্তৈঃ সহাযা স্তু কনপাকততাৈঃ 

অি্ুতা৭চেণ রামমণ পামলনা৭কিশ্্ট িম শণা  ২২ 

তন্ মযা িায শমাণ স্ত্ৱম্ যকত রামমণ কিরহম্ 

িকরশ্যকস আপতম্ চিারাম্ ি্কশ্প্রম্ প্রাপযকস রািণ  ২৩ 

রীটা রকত কিকতজ্ঞানাম্ সমামিাত্সি শ্াকলনাম্ 

রি্শ্সাম্ ৱচি সম্তাপম্ অনতশম্ চা৭৭হকরশ্যকস ২৪ 

হম শয প্রাসাত সম্পাতাম্ নানা রত্ন কিপূকশ্তাম্ 

ৈি্শ্যকস ত্ৱম্ পুরীম্ লম্িাম্ কিনশ্ট্াম্ ৱমকতলী ি্ুমত ২৫ 
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অিুি শমৈা৭কপ পাপাকন শুচযৈঃ পাপ সম্শ্রযাত্ 

পর পাকপ: কিনশ্যকৈ মত্সযা নাি হ্রমত যতা ২৬ 

কতিয চৈন কতক্তাম্িান্ কতিযা৭৭পরণ পূকশ্তান্ 

ৈি্শ্যকস অকপহতান্ পূমমৌ তি চতাশ্াত্ তু রাি্শ্সান্ ২৭ 

হ্ু ত তারান্ সতারাম্ শ্চ তশ্ কিৈিমতা কতশ্ৈঃ 

হত চশ্শ্ান্ অশ্রণান্ ৈি্শ্যকস ত্ৱম্ কনশ্াচরান্ ২৮ 

শ্র িাল পকরি্কশ্প্তাম্ অকি জ্ৱালা সমা িরুতাম্ 

প্রতক্ত পিনাম্ লম্িাম্ ৈি্শ্যকস ত্ৱম্ ন সম্শ্য: ২৯ 

পর তার অকপমশ্ শাত্ তু ন অনযত্ পাপতরম্ মহত্  

প্রমতানাম্ সহস্রাকণ তি রািন্ পকররহৈঃ ৩0 

পি স্ৱ তার কনরতৈঃ স্ৱ িুলম্ রি্শ্ রাি্শ্স 

মানম্ িরুকত্তম্ চ রািযম্ চ িীকিতম্ চচশ্ট্ম্ আত্মনৈঃ ৩১ 

িলৈাকণ চসৌমযাকন কমৈ িিশম্ তকতি চ  

যতীচ্চকস কচরম্ চপাি্তুম্ মা ি্ুতা রাম কিকপ্রযম্ ৩২ 

কনিায শমাণৈঃ সুহ্ু তা মযা প্ুশ্ম্ 

প্রসহয সীতাম্ যকত তশ্ শকযশ্যকস 

িকমশ্যকস ি্শ্ীণ পলৈঃ সপাৈমিা 

যম ি্শ্যম্ রাম শ্রা৭৭ত্ত িীকিতৈঃ   ৩৩ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট অশ্্ট জৈম্শ্ স্সিশ: 

এযর্ান চিাত্ৱরমরশ সরসর্ক: 

এিম্ অজি ততা মুক্তৈঃ িতম্কচত্ চতন সমযুমি 

ইতানীম্ অকপ য ত্ৱরুত্তম্ ত চ্চ্ুণুশ্ৱ য তুত্তরম্ ১ 

রাি্শ্সাপযাম্ অহম্ ত্ৱাপযাম্ অকনকি শণ্ণ স্ততা ি্ুতৈঃ 

সকহমতা ম্ুি রূপাপযাম্ প্রকিশ্্মটা তণ্টিা িনম্ ২ 

তীপ্ত জিমহ্ৱা মহা িায স্তীি্শ্্ণ শ্্ুণ্মিা মহা পলৈঃ 

িযচরম্ তণ্টিা৭রণযম্ মাম্স পি্মশ্া মহা ম্ুিৈঃ ৩ 

অকিমহামৈশু তীমতশশু ৱচতয িরি্ুমশ্শু রািণ 

অতযৈ চিামরা িযচরম্ স্তাপসাম্ স্তান্ সম্প্রতশ্ শযন্ ৪ 

কনহতয তণ্টিা৭রমণয তাপসান্ তম শচাকরণৈঃ 

ুকতরাকণ কপপম্ চস্তশ্াম্ ততা মাম্সাকন পি্শ্যন্ ৫ 

ুকশ্ মাম্সা৭শ্নৈঃ রূর োসযন্ িন চিাচরান্ 

ততা ুকতর মমত্তা৭হম্ িযচরম্ তণ্টিা িনম্ 

ততা৭হম্ তণ্টিা৭রমণয কিচরন্ তম শ তূশ্িৈঃ ৬ 
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আসাতযম্ ততা রামম্ তাপসম্ তম শম্ চাকরণম্ 

ৱিমতহীম্ চ মহা পািাম্ লি্্ণম্ চ মহা রতম্ ৭ 

তাপসম্ কনযতা৭৭হারম্ সি শ পূত কহমত রতম্ 

চসা৭হম্ িনিতম্ রামম্ পকরপূয মহা পলম্ ৮ 

তাপমসা৭যম্ ইকত জ্ঞাত্ৱা পূি শ ৱিরম্ অনুিরন্ 

অপযতািম্ কহ সসুম্ি্ুত্ত স্তীি্শ্্ণ শ্্ুমঙ্কা ম্ুিা৭৭ি্ুকতৈঃ ৯ 

জিিাম্সু: অি্ুত প্রজ্ঞ স্তম্ প্রহারম্ অনুিরন্ 

চতন মুক্তা েমযা পাণাৈঃ কশ্তাৈঃ শ্ত্ু কনপহশণাৈঃ 

কিি্ুশ্য পলি চ্চাপম্ সুপণ শা৭কনল কনসস্্ৱনা: ১0 

চত পাণা িজ্র সম্িাশ্াৈঃ সুমিারা রক্ত চপািনাৈঃ 

আিি্মৈুঃ সকহতাৈঃ সমি শ ৈযৈঃ সন্নত পি শণৈঃ ১১ 

পরারমমজ্ঞা রাম সয শ্মটা ত্ুশ্্ট পযৈঃ পরুা 

সমুত্প্রাৈ স্তমতা মুক্ত  স্তা িুমপৌ রাি্শ্মসৌ হমতৌ ১২ 

শ্মরণ মুমক্তা রাম সয িতম্কচত্ প্রাপয িীকিতম্ 

ইহ প্রিরাজিমতা যুক্ত স্তাপমসা৭হম্ সমাকহতৈঃ ১৩ 

িরুি্মশ্ িরি্ুমশ্ কহ পশ্যাকম চীর ি্ুশ্্ণা৭জিনা৭ম্পরম্ 

ি্ুহীত তনশু্ম্ রামম্ পাশ্ হস্তম্ ইিা৭ৈিম্ ১৪ 

অকপ রাম সহস্রাকণ পীতৈঃ পশ্যাকম রািণ 

রাম পূতম্ ইতম্ সি শম্ অরণযম্ প্রকতপাকত চম ১৫ 

রামম্ এি কহ পশ্যাকম রকহমত রাি্শ্মসশ্ৱর 

ত্ুশ্্ৱা স্ৱনিতম্ রামম্ উত্প্রমাকম কিমচতনৈঃ ১৬ 

রিারা৭৭তীকন নামাকন রাম ৈস্ত সয রািণ 

রত্নাকন চ রতা ৱশ্চি ৈাসম্ সম্িনযকৈ চম ১৭ 

অহম্ তসয প্রপািমজ্ঞা ন যুত্তম্ চতন চত ি্শ্মম্ 

পকলম্ িা নমুকচম্ িা৭কপ হনযা কত্ত রিু নম্তন: ১৮ 

রমণ রামমণ যুত্তস্ৱ ি্শ্মাম্ িা িুু রাি্শ্স  

ন চত রাম িতা িায শা যকত মাম্ ৈশ্্টুম্ ইচ্চকস ১৯ 

পহি: সাতমিা চলামি যুক্তা তম শম্ অনশু্্টটতা: 

পমরশ্াম্ অপরামতন কিনশ্্টা: সপকরচ্চতা:  ২0 

চসা৭হম্ তিা৭পরামতন কিনমশ্যযম্ কনশ্াচর  

িুু য চত্ত ি্শ্মম্ তত্ত্ৱ ম৭হম্ ত্ৱা৭না৭নযুাকম হ২১  

রাম শ্চ কহ মহা চতিা মহা সমত্ত্ৱা মহা পল: 

অকপ রাি্শ্স চলাি সয ন পমিত্ অৈমিা৭কপ স: ২২ 
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যকত শ্ূপ শণিা চহমতা: িনস্তান িত: ির: 

অকতিরুমত্তা হত: পূি শম্ রামমণা৭কিশ্্ট িম শণা ২৩ 

অৈ প্রূকহ যতা তত্ৱম্ চিা রাম সয িযকতরম:  ২৪ 

ইতম্ িমচা পন্তু কহতাকতশনা মযা 

য চতাচযমানম্ যকত না৭কপপত্সযমস 

সপাৈি স্তযি্শ্যকস িীকিতম্ রমণ 

হমতা৭তয রামমণ শ্কর: অজিহ্ম্কিৈঃ  ২৫ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট এমিান চত্ৱাকরম্শ্ স্সিশ: 

চত্ৱাকরম্শ্ স্সিশ: 

মারীমচন তু ত ত্ৱািযম্ ি্শ্মম্ যুক্তম্ চ কনশ্াচর: 

উমক্তা ন প্রকতিরাহ মতু শ িাম ইমিৌ শ্তম্ ১ 

তম্ পতয কহত িক্তারম্ মারীচম্ রাি্শ্সা৭কতপৈঃ 

অপ্রিীত্ পুশ্ম্ িািযম্ অযকু্তম্ িাল চচাকততৈঃ ২ 

য ত্কিকল ত ত৭যকু্তা৭তশম্ মারীচ মকয িতযমত 

িািযম্ কনশ্্পলম্ অতযতশম্ উপ্তম্ পীিম্ ইমিৌশ্মর ৩ 

ত্ৱ ত্ৱাকিয ন শ তু মাম্ শ্িযম্ চপত্তুম্ রাম সয সমযুমি 

পাপ শ্ীল সয মিূশ সয মানুশ্ সয কিমশ্শ্তৈঃ ৪ 

য স্তযক্্তিা সুহ্ু মতা রািযম্ মাতরম্ কপতরম্ ততা 

েী িািযম্ প্রাি্ুতম্ শ্্ুত্ৱা িনম্ এি পমত িতৈঃ ৫ 

অিশ্যম্ তু মযা তসয সমুযমি ির িাকতনৈঃ 

প্রাকণৈঃ কপ্রযতরা সীতা হতশিযা তি সকন্নমতৌ ৬ 

এিম্ চম কনজশ্চতা পুকত্ত: হ্ু কত মারীচ িতশমত 

ন িযািতশকযতুম্ শ্িযা চসকন্ত্র: অকপ সুরা৭সুকরৈঃ ৭ 

চতাশ্ম্ িুণম্ িা সম্প্রুশ্্ট  স্ত্ৱম্ এিম্ িি্তুম্ অহশকস 

অপাযম্ িা৭কপ উপাযম্ িা িায শ সযা৭সয কিকনশ্চময ৮ 

সম্প্রুশ্্মটন তু িক্তিযম্ সকচমিন কিপজশ্চতা 

উতযতা৭0িকলনা রামজ্ঞ য ইমচ্চ ত্পূকতম্ আত্মনৈঃ ৯ 

িািযম্ অপ্রকতিূলম্ তু ম্ুতু পূি শম্ শুপম্ কহতম্ 

উপচামরণ যকু্তম্ চ িক্তমিযা িসুতা৭কতপৈঃ ১0 

স অিমতশম্ তু য ত্ৱািযম্ মারীচ কহতম্ উচযমত 

না৭কপনৈকত ত ৈািা মানা৭চহশা মান িজিশতম্ ১১ 

পম্চ রূপাকণ রািামনা তারযকৈ অকমমতৌিসৈঃ 

অমি করন্ত্র সয চসাম সয যম সয িুণ সয চ ১২ 
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ঔশ্্ণযম্ ততা কিরমম্ চ চসৌমযম্ তণ্টম্ প্রসন্নতাম্ 

তারযম্কত মহাত্মামনা রািান: ি্শ্ণতাচর  

তিাত্ সি শা স্ৱ৭িস্তাস ুমানযাৈঃ পূিযা শ্চ পাকতশিাৈঃ ১৩ 

ত্ৱম্ তু তম শম্ অকিজ্ঞায চিিলম্ চমাহম্ আজস্ততৈঃ 

অপযািতম্ মাম্ চতৌরাত্মযাত্ পুশ্ম্ িি্তুম্ ইচ্চকস  ১৪ 

িুণ চতামশ্ৌ ন প্ু চ্চাকম ি্শ্মম্ চা৭৭ত্মকন রাি্শ্স 

মমযাক্তম্ তি চ এতািত্  সম্প্রতয৭কমত কিরম  ১৫ 

অজিম্ স্তু ত্ৱম্ মহা ি্ুমতয সাহাযযম্ িতু শম্ অহশকস 

শ্্ুণু ত ত্িম শ সাহামযয যত্িায শম্ িচনান্ মম  ১৬ 

চসৌিণ শ স্ত্ৱম্ ম্ুমিা পূত্ৱা কচমৈা রিত কপন্তুকপৈঃ 

আশ্রমম তসয রাম সয সীতাযা: প্রমুমি চর   ১৭ 

প্রমলাপকযত্ৱা ৱিমতহীম্ যমতশ্্টম্ িন্তুম্ অহশকস ১৮ 

ত্ৱাম্ তু মাযা ম্ুিম্ ত্ুশ্্ৱা িাম্চনম্ িাত কিিযা 

আনকযনম্ ইকত ি্কশ্প্রম্ রামম্ িি্শ্যকত ৱমকতলী ১৯ 

অপরামৈ তু িািুত্মস্ত তূরম্ যাত্ৱা কহ উতাহর    

হা সীমত লি্্মণ চতযিম্ রাম িািযা৭নু রূপিম্  ২0 

ত চ্চ্ুত্ৱা রাম পতিীম্ সীতযা চ প্রমচাকতত: 

অনুিচ্চকত সম্প্রাম্ত: চসৌকমজৈ: অকপ চসৌহ্ু তাত্  ২১ 

অপরামৈ চ িািুমস্ত লি্্মণ চ যতা সিুম্   

আনকযশ্যাকম ৱিমতহীম্ সহস্রা৭ি্শ্ৈঃ শ্চীম্ ইি ২২ 

এিম্ ি্ুত্ৱা কত্ৱতম্ িায শম্ য চতশ্ট্ম্ িচ্চ রাি্শ্স 

রািযসয অতশম্ প্রতাসযাকম মারীচ তি সুিরত ২৩ 

িচ্চ চসৌময কশ্িম্ মািশম্ িায শসযা৭সয কিিরতু্তময 

অহম্ ত্ৱা৭নুিকমশ্যাকম স রমতা তম্টিা িনম্  ২৪ 

প্রাপয সীতাম্ অযুমত্তন িম্চকযত্ৱা তু রািিম্ 

লম্িাম্ প্রকত িকমশ্যাকম ি্ুত িায শৈঃ সহ ত্ৱযা ২৫ 

ন চচত্  িমরাকশ্ মারীচ হজন্ম ত্ৱাম্ অহম্ অতয ৱি  

এতত্ িায শম্ অিশ্যম্ চম পলা ত৭কপ িকরশ্যকস ২৬ 

রামজ্ঞা কহ প্রকতিূলমস্তা ন িাতু সিুম্ এতমত ২৭ 

আসাতয তম্ িীকিত সম্শ্য চস্ত 

ম্ুতুয ত্ুশমিা হযতয মযা কিুতয 

এত তযতািত্ প্রকতি্ুহয পুত্তযা 

য ত৭ৈ পতযম্ িুু তত্ ততা ত্ৱম্  ২৮ 
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ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট চত্ৱাকরম্শ্ স্সিশ: 

এর্ চিাত্ৱরমরশ সরসর্ক: 

আজ্ঞমপ্তা রািি ত্ৱািযম্ প্রকতিূলম্ কনশ্াচরৈঃ 

অপ্রিীত্ পুশ্ম্ িািযম্ মারীমচা রাি্শ্সা৭কতপম্ ১ 

চিনা৭যম্ উপকতশ্্ট  চস্ত কিনাশ্ৈঃ পাপ িম শণা 

স পুৈ সয স রাশ্র্ সয সা মাতয সয কনশ্াচর ২ 

ি  স্ত্ৱযা সুকিনা রািন্ না৭কপনৈকত পাপি্ুত্ 

চি চনতম্ উপকতশ্্টম্ চত ম্ুতুয ত্ৱারম্ উপাযতৈঃ ৩ 

শ্ৈি স্তি সুিযক্তম্ হীন িীয শা কনশ্াচরা: 

ইচ্চকৈ ত্ৱাম্ কিনশ্যৈম্ উপুত্তম্ পলীযসা ৪ 

চি চনতম্ উপকতশ্্টম্ চত ি্শুমৈণা৭কহত িাকতনা 

য স্ত্ৱাম্ ইচ্চকত নশ্যৈম্ স্ৱ ি্ুমতন কনশ্াচর ৫ 

িতযাৈঃ িল ুন হনযমৈ সকচিা স্তি রািণ 

চয ত্ৱাম্ উত্পতম্ আরূটম্ ন কনি্ুহ্ণকৈ সি শশ্ৈঃ ৬ 

অমাকতযৈঃ িাম িরুমত্তা কহ রািা িাপতম্ আকশ্রতৈঃ 

কনরাহযৈঃ সি শতা সত্কপ  ন শ কনরামহযা কনি্ুহযমস ৭ 

তম শম্ অতশম্ চ িামম্ চ যশ্ শ্চ িযতাম্ ির 

স্ৱাকম  প্রসাতাত্ সকচিাৈঃ প্রানুিকৈ কনশ্াচর ৮ 

কিপয শময তু তত্ সি শম্ িযতশম্ পিকত রািণ 

িযসনম্ স্ৱাকম ৱিিুণযাত্ প্রানু িৈীতমর িনাৈঃ ৯ 

রাি মূমলা কহ তম শ শ্চ িয শ্চ িযতাম্ ির 

তিাত্ সি শা স্ৱ৭িস্তাস ুরি্কশ্তমিযা নরা৭কতপা: ১0 

রািযম্ পালকযতুম্ শ্িযম্ ন তীি্শ্্মণন কনশ্াচর 

ন চা৭কপ প্রকতিূমলন না৭কিনীমতন রাি্শ্স  ১১ 

চয তীি্শ্্ণ মন্ত্রাৈঃ সকচিা পিযমৈ সহ চতন ৱি 

কিশ্মম তুরিা:  শ্ীরা মৈ সারতমযা যতা ১২ 

পহিৈঃ সাতমিা চলামি যুক্ত তম শম্ অনুশ্্টটতাৈঃ 

পমরশ্াম্ অপরামতন কিনশ্্টাৈঃ সপকরচ্চতাৈঃ  ১৩ 

স্ৱাকমনা প্রকতিূমলন প্রিা স্তীি্শ্্মণন রািণ 

রি্শ্যমাণা ন িতশমৈ চমশ্া চিামাযুনা যতা ১৪ 

অিশ্যম্ কিনকশ্শ্যকৈ সমি শ রািণ রাি্শ্সাৈঃ 

চযশ্াম্ ত্ৱম্ িিশমশ্া রািা তুপু শকত্ত: অজিমতকন্ত্রযৈঃ ১৫ 

ত কততম্ িািতালীযম্ চিারম্ আসাকততম্ মযা 
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অকৈি চশ্াচনীয স্ত্ৱম্ স ৱসমনযা কিনকশ্শ্যকস  ১৬ 

মাম্ কনহতয তু রাম শ্চ ন কচরাত্ ত্ৱাম্ িকতশ্যকত 

অমনন ি্ুত ি্ুমতযা৭জি কম্রময য ত৭করণা হতৈঃ ১৭ 

তশ্ শনাত্ এি রাম সয হতম্ মাম্ উপতারয 

আত্মানম্ চ হতম্ কিকত্ত হ্ু ত্ৱা সীতাম্ সপাৈিম্ ১৮ 

আনকযশ্যকস চচত্ সীতাম্ আশ্রমাত্ সকহমতা মযা 

ৱনি ত্ৱম্ অকস ৱনিা৭হম্ ৱনি লম্িা ন রাি্শ্সাৈঃ ১৯ 

কনিায শমাণ স্তু মযা কহকতকশ্ণা 

ন ম্ুশ্যমস িািযম্ ইতম্ কনশ্াচর 

পমরত িল্পা কহ িতা যুমশ্া নরা 

কহতম্ ন ি্ুহ্ণকৈ সুহ্ু ত্কপ: ঈকরতম্ ২0 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট এি চত্ৱাকরম্শ্ স্সিশ: 

ত্ৱি চিাত্ৱরমরশ সরসর্ক: 

এিম্ উক্্তিা তু পুশ্ম্ মারীমচা রািণম্ ততৈঃ 

িচ্চািৈঃ ইতয৭প্রিী ত্তীমনা পযা ৈাজৈম্চর প্রমপাৈঃ ১ 

ত্ুশ্্টা শ্চা৭হম্ পনু চস্তন শ্র চাপা৭কস তাকরণা 

ম ত্ৱমতাতযত শ্মেণ কিনশ্্টম্ িীকিতম্ চ চম ২ 

ন কহ রামম্ পরারময িীিন্ প্রকতকনিতশমত  

িতশমত প্রকতরূমপা৭চসৌ যম তম্ট হতসয চত  ৩ 

কিম্ নু শ্িযম্ মযা িতু শম্ এিম্ ত্ৱকয তুরা৭৭ত্মকন 

এশ্ িচ্চা ময৭হম্ তাত স্ৱজস্ত চত৭স্তু কনশ্াচর ৪ 

প্রহ্ু শ্্ট স্ত্ৱ৭পিত্ চতন িচমনন স রাি্শ্সৈঃ 

পকরশ্ৱিয সুসম্কিশ্ট্ম্ ইতম্ িচনম্ অপ্রিীত্ ৫ 

এত চচ্চৌণ্টীয শ যুক্তম্ চত ম চ্চম্তাকতি পাকশ্তম্ 

ইতানীম্ অকস মারীচৈঃ পূি শম্ অমনযা কনশ্াচরৈঃ ৬ 

আুহযতাম্ অযম্ শ্ীরম্ িমিা রত্ন কিপূকশ্তৈঃ 

মযা সহ রমতা যুক্তৈঃ কপশ্াচ িতকনৈঃ িকরৈঃ ৭ 

প্রমলাপকযত্ৱা ৱিমতহীম্ যমতশ্্টম্ িম্তুম্ অহশকস  

তাম্ শ্ূমনয প্রসপম্ সীতাম্ আনকযশ্যাকম ৱমকতলীম্ ৮ 

তমতা রািণ মারীমচৌ কিমানম্ ইি তম্ রতম্ 

আুহয যযতুৈঃ শ্ীরম্ তিা তা৭৭শ্রম মণ্টলাত্ ৯ 

তকতি তৈ পশ্যমৈৌ পট্টণাকন িনাকন চ 

কিরীম্ শ্চ সকরতৈঃ সি শা রাশ্্রাকণ নিরাকণ চ  ১0 
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সমমতয তণ্টিা৭রণযম্ রািি সযা৭৭শ্রমম্ ততৈঃ 

ততশ্ শ সহ মারীমচা রািমণা রাি্শ্সা৭কতপৈঃ  ১১ 

অিতীয শ রতাত্ তিাত্ ততৈঃ িাম্চন পূশ্ণাত্ 

হমস্ত ি্ুহীত্ৱা মারীচম্ রািমণা িািযম্ অপ্রিীত্ ১২ 

এত ৈামা৭৭শ্রম পতম্ ত্ুশ্যমত িতলী িরুতম্ 

জরযতাম্ তত্ সমি শ্ীরম্ যত৭তশম্ িযম্ আিতাৈঃ ১৩ 

স রািণ িচৈঃ শ্্ু ত্ৱা মারীমচা রাি্শ্স স্ততা 

ম্ুমিা পূত্ৱা৭৭শ্রম ত্ৱাকর রাম সয কিচচার হ ১৪ 

স তু রূপম্ সমাস্তায মহত্ অত্পুত তশ্ শনম্  

মকণ প্রির শ্্ু ম্িা৭রৈঃ কসতা৭কসত মুিা৭৭ি্ুকতৈঃ ১৫ 

রক্ত পমত্মাত্পল মুি ইন্ত্র নীমলাত্পল শ্রিাৈঃ 

কিম্কচ তপুযন্নত রীি ইন্ত্র নীল কনমপাতরৈঃ  ১৬ 

িুম্মতম্তু িজ্র সম্িাশ্ম্ উতরম্ চা৭সয পাস্ৱরম্  

মতূি কনপ পাশ্ৱ শ শ্চ পত্ম কিম্িল্ক সকন্নপৈঃ ১৭ 

ৱিটূয শ সম্িাশ্ িুর স্তনু িঙ্কৈঃ সুসম্হতৈঃ 

ইম্ৈা৭৭যুত সিমণ শন পুমচ্চ চনাত্ৱশম্ কিরাজিতা ১৮ 

মমনাহর কনক্ত িমণ শা রকত্ন ন শানা কিকত িরুশতৈঃ 

ি্শ্মণন রাি্শ্মসা িামতা ম্ুিৈঃ পরম চশ্াপনৈঃ  ১৯ 

িনম্ প্রজ্ৱলযন্ রমযম্ রামা৭৭শ্রম পতম্ চ তত্ 

মমনাহরম্ তশ্ শনীযম্ রূপম্ ি্ুত্ৱা স রাি্শ্সৈঃ ২0 

প্রমলাপনা৭তশম্ ৱিমতহযা নানা তাতু কিকচজৈতম্ 

কিচরন্ িচ্চমত সমযি্ শ্াত্ৱলাকন সমৈতৈঃ ২১ 

রূকপয কপন্তু শ্কত জশ্চমৈা পূত্ৱা চ কপ্রয তশ্ শনৈঃ 

কিটপীনাম্ কিসলযান্ প0ক্্তিাতন্ কিচচার হ ২২ 

িতলী ি্ুহিম্ িত্ৱা িকণ শিারান্ ইত স্ততৈঃ 

সমাশ্রযন্ মৈ িকতৈঃ সীতা সম্তশ্ শনম্ ততা ২৩ 

রািীি কচৈ প্ুশ্্টৈঃ স কিররাি মহা ম্ুিৈঃ 

রামা৭৭শ্রম পতাপযামশ্ কিচচার যতা সিুম্ ২৪ 

পুনর্ িত্ৱা কনিরুত্ত শ্চ কিচচার ম্ুমিাত্তমৈঃ 

িত্ৱা মুহতূ শম্ ত্ৱরযা পনুৈঃ প্রকতকনিতশমত ২৫ 

কিরীটম্ শ্চ পনু পূ শমমৌ পুনর্ এি কনশ্ীতকত 

আশ্রম ত্ৱারম্ আিময ম্ুি যূতাকন িচ্চকত ২৬ 

ম্ুি যূকতৈঃ অনুিতৈঃ পুনমরি কনিতশমত 
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সীতা তশ্ শনম্ আিাম্ি্শ্ন্ রাি্শ্মসা ম্ুিতাম্ িতৈঃ 

পকরপ্রমকত কচৈাকণ মণ্টলাকন কিকনশ্্পতন্  ২৭ 

সমুত্ৱীি্শ্য চ সমি শ তম্ ম্ুিা চয৭চনয িমনচরাৈঃ 

উপিময সমারায কিৈিকৈ কতমশ্া তশ্  ২৮ 

রাি্শ্সৈঃ চসা৭কপ তান্ িনযান্ ম্ুিান্ ম্ুি িমত রতৈঃ 

প্রচ্চাতনা৭তশম্ পািসয ন পি্শ্যকত সম্স্প্রুশ্ন্ ২৯ 

তজিন্ এি ততৈঃ িামল ৱিমতহী শুপ চলাচনা 

িুসুমা৭পচময িযরা পাতপান্ অতয৭িতশত ৩0 

িকণ শিারান্ অমশ্ািাম্ শ্চ চূতাম্ শ্চ মকতমরি্শ্ণা 

িুসুমান্ অপকচন্ৱৈী চচার ুকচরা৭৭ননা ৩১ 

অনহশা৭রণয িাসসয সা তম্ রত্ন মযম্ ম্ুিম্ 

মুক্তা মকণ কিকচৈাম্৭িম্ ততশ্ শ পরমাম্৭িনা ৩২ 

সা তম্ ুকচর তম্মতাশ্্টী রূপয তাতু তনূুহম্ 

কিিমযাত্পুি নযনা সমনহম্ সমুকতি্শ্ত ৩৩ 

স চ তাম্ রাম তকযতাম্ পশ্যন্ মাযা মমযা ম্ুিৈঃ 

কিচচার তত স্তৈ তীপযন্ ইি ত ত্ৱনম্ ৩৪ 

অত্ুশ্্ট পিূ শম্ তম্ ত্ুশ্্ৱা নানা রত্ন মযম্ ম্ুিম্ 

কিিযম্ পরমম্ সীতা িিাম িনিা৭৭ত্মিা   ৩৫ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট কত্ৱ চত্ৱাকরম্শ্ স্সিশ: 

ত্রত্র চিাত্ৱরমরশ সরসর্ক: 

সা তম্ সমম্প্রি্শ্য সমুশ্রাণী িুসুমা নয৭পকচন্ৱতী 

চহম রািত িণ শাপযাম্ পাশ্ৱ শাপযাম্ উপমশ্াকপতম্ ১ 

প্রহ্ু শ্্টা চা৭নিতযাম্িী ম্ুশ্্ট হাটি িকণ শনী 

পতশারম্ ম৭কপচা৭৭রৈ লি্্ণম্ চা৭কপ সাযুতম্ ২ 

আহযূ আহযূ চ পনু: তম্ ম্ুিম্ সাতু িীি্শ্মত  

আিচ্চ আিচ্চ শ্ীরম্ ৱি আয শ পুৈ সহা৭নুি  ৩ 

তযা৭৭হমূতৌ নর িযামরৌ ৱিমতহযা রাম লি্্মণৌ 

িীি্শ্মামণৌ তু তম্ চতশ্ম্ ততা তত্ুশ্তু ম্ুশিম্ ৪ 

শ্ম্িমান স্তু তম্ ত্ুশ্্ৱা লি্্মণা রামম্ অপ্রিীত্ 

তম্ একিনম্ অহম্ মমনয মারীচম্ রাি্শ্সম্ ম্ুিম্ ৫ 

চরমৈা ম্ুিযাম্ হ্ু শ্্টাৈঃ পামপন উপাকতনা িমন 

অমনন কনহতা রাম রািানৈঃ িাম রূকপণা ৬ 

অসয মাযাকিমতা মাযা ম্ুি রূপম্ ইতম্ ি্ুতম্ 
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পানুম ত্পুুশ্ িযার িৈি শ পুর সকন্নপম্ ৭ 

ম্ুমিা চহযিম্ কিমতা রত্ন কিকচমৈা না৭জস্ত রািি 

িিতযাম্ িিতী নাত মাকযশ্া কহ ন সম্শ্যৈঃ ৮ 

এিম্ প্ুিাণম্ িািুত্স্তম্ প্রকতিায শ শুকচ জিতা 

উিাচ সীতা সম্হ্ু শ্ট্া চত্মনা (চম শণা) হ্ু ত চচতনা ৯ 

আয শপুৈা৭কপ রামমা৭চসৌ ম্ুমিা হরকত চম মনৈঃ 

আনকযনম্ মহা পামহা রীটা৭তশম্ চনা পকিশ্যকত ১0 

ইহা৭৭শ্রম পমত৭িািম্ পহিৈঃ পুণয তশ্ শনাৈঃ 

ম্ুিা শ্চরকৈ সকহতা শ্চমরাৈঃ স্ু মরা স্ততা ১১ 

ুি্শ্াৈঃ প্ু শ্ত সম্িা শ্চ িানরাৈঃ কিন্নরা স্ততা 

কিচরকৈ মহা পামহা রূপ চশ্রশ্্টা মমনা হরা: ১২ 

ন চা৭সয সত্ুমশ্া রািন্ ত্ুশ্্ট পূমি শা ম্ুিৈঃ পুরা 

চতিসা ি্শ্মযা তীপ্তযা যতা৭যম্ ম্ুি সত্তমৈঃ ১৩ 

নানা িণ শ কিকচৈা৭0মিা রত্ন কপন্তু সমাকচতৈঃ 

চতযাতযন্ িনম্ অিযরম্ চশ্াপমত শ্কশ্ সকন্নপৈঃ ১৪ 

অমহা রূপম্ অমহা লি্্ীৈঃ স্ৱর সম্প চ্চ চশ্াপনা 

ম্ুমিা৭ত্পুমতা কিকচমৈা৭চসৌ হ্ু তযম্ হরতীি চম ১৫ 

যকত রহণম্ অমপযকত িীিন্ এি ম্ুি স্তি 

আশ্চয শ পূতম্ পিকত কিিযম্ িনকযশ্যকত ১৬ 

সমাপ্ত িন িাসানাম্ রািযস্তানাম্ চ নৈঃ পনুৈঃ 

অম্তৈঃ পুর কিপূশ্া৭চতশা ম্ুি এশ্ পকিশ্যকত ১৭ 

পরতসযা৭৭য শ পৈু সয শ্ৱশ্রূণাম্ মম চ প্রমপা 

ম্ুি রূপম্ ইতম্ কতিযম্ কিিযম্ িনকযশ্যকত ১৮ 

িীিন্ ন যকত চত৭চপযকত রহণম্ ম্ুি সত্তমৈঃ 

অজিনম্ নর শ্াতূ শল ুকচরম্ চম পকিশ্যকত  ১৯ 

কনহতসযা৭সয সত্ত্ৱসয িাম্পনূত ময ত্ৱকচ 

শ্শ্্প প্ু সযাম্ কিনীতাযা কমচ্চাকম অহম্ উপাকসতুম্ ২0 

িাম িরুত্তম্ ইতম্ চরৌৈম্ েীণাম্ অসত্ুশ্ম্ মতম্ 

িপুশ্া তু অসয সত্ত্ৱসয কিিমযা িকনমতা মম ২১ 

চতন িাম্চন চরাম্ণা তু মকণ প্রির শ্্ু ম্কিণা 

তুণা৭৭কততয িমণ শন নি্শ্ৈ পত িচশসা 

পপূি রািিসযা৭কপ মমনা কিিযম্ আিতম্ ২২ 

এিম্ সীতা িচৈঃ শ্্ুত্ৱা তম্ ত্ুশ্্ৱা ম্ুিম্ অত্পুতম্ 
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চলাকপত চস্তন রূমপণ সীতযা চ প্রমচাকতত: ২৩ 

উিাচ রািমিা হ্ু শ্্মটা প্রাতরম্ লি্্ণম্ িচৈঃ ২৪ 

পশ্য লি্্ণ ৱিমতহযাৈঃ স্প্রুহাম্ ম্ুি িতাম্ ইমাম্ 

রূপ চশ্রশ্্টতযা কহ এশ্ ম্ুমিা৭তয ন পকিশ্যকত ২৫ 

ন িমন নম্তমনামত্তমশ্ ন ৱচৈরত সম্শ্রময 

িুতৈঃ প্ু কতিযাম্ চসৌকমমৈ চযা৭সয িজশ্চত্ সমমা ম্ুিৈঃ ২৬ 

প্রকত চলামা৭নু চলামা শ্চ ুকচরা চরাম রািযৈঃ 

চশ্াপমৈ ম্ুিম্ আকশ্রতয কচৈাৈঃ িনি কপন্তুকপৈঃ ২৭ 

পশ্যা৭সয ি্ু ম্পমাণ সয তীপ্তাম্ অকি কশ্মিাপমাম্ 

জিহ্ৱাম্ মুিাত্ কনস্সরৈীম্ চমিাত্ ইি শ্তহ্রতাম্ ২৮ 

মসার িল্ৱ৭িশ মুিৈঃ শ্ম্ি মকু্তা  কনপ উতরৈঃ 

িসয নামা৭কপ রূমপযা৭চসৌ ন মমনা চলাপময ন্ম্ুিৈঃ ২৯ 

িসয রূপম্ ইতম্ ত্ুশ্্ৱা িাম্পূ নত ময প্রপম্  

নানা রত্ন মযম্ কতিযম্ ন মমনা কিিযম্ িরমিত্ ৩0 

   কিম্ পুন ৱম শকতলী সীতা পালা নারী ন কিিমযত্    

মাম্স চহমতা র৭কপ ম্ুিান্ কিহারা৭তশম্ চ তকন্ৱনৈঃ 

িকৈ লি্্ণ রািামনা ম্ুিযাযাম্ মহা িমন ৩১ 

তনাকন িযিসামযন কিচীযমৈ মহা িমন 

তাতমিা কিকিতা শ্চা৭কপ মকণ রত্নম্ সুিকণ শনৈঃ ৩২ 

তত্সারম্ অকিলম্ নূ্রণাম্ তনম্ কনচয িতশনম্ 

মনসা কচকৈতম্ সি শম্ যতা শুর সয লি্্ণ ৩৩ 

অতী চযনা৭তশ ি্ুমতযন সম্ৱ্রিকত অকিচারযন্ 

তম্ অতশম্ অতশ শ্ােজ্ঞৈঃ প্রাহুর৭তশযা শ্চ লি্্ণ ৩৪ 

এত সয ম্ুি রত্ন সয পরামতশয িাম্চন ত্ৱকচ 

উপমিি্শ্যকত ৱিমতহী মযা সহ সুমতযমা ৩৫ 

ন িাতলী ন কপ্রযিী ন প্রমিণী ন চাকিিী 

পমিত্ এতসয সত্ুশ্ী স্পশ্ শমন চনকত চম মকতৈঃ ৩৬ 

এশ্ ৱচি ম্ুিৈঃ শ্রীমান্ য শ্চ কতমিযা নপ শ্চরৈঃ 

উপা চিমতৌ ম্ুমিৌ কতমিযৌ তারা ম্ুি মহী ম্ুমিৌ ৩৭ 

যকত িা৭যম্ ততা য ন্মাম্ পমিত্ িতকস লি্্ণ 

মাকযশ্া রাি্শ্স চসযকত িতশমিযা৭সয িমতা মযা ৩৮ 

এমতন কহ ন্ুশ্ম্মসন মারীমচনা৭ি্ুতা৭৭ত্মনা 

িমন কিচরতা পূি শম্ কহম্কসতা মুকন পুম্িিাৈঃ ৩৯ 
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উত্তায পহমিা চযন ম্ুিযাযাম্ িনা৭কতপাৈঃ 

কনহতাৈঃ পরমমশ্ৱাসা স্তিাত্ িতয    অস্তু অযম্ ম্ুিৈঃ ৪0 

পুরস্তাত্ ইহ িাতাকপৈঃ পকরপূয তপকস্ৱনৈঃ 

উতর চস্তা কত্ৱিান্ হকৈ স্ৱ িমপ শা৭শ্ৱতরীম্ ইি ৪১ 

স িতাকচত্  কচরাত্ চলামি আসসাত মহা মুকনম্ 

অিস্তযম্ চতিসা যকু্তম্ পি্শ্য স্তসয পপূি হ ৪২ 

সমুত্তামন চ ত ৈূপম্ িতু শ িামম্ সমীি্শ্য তম্ 

উত্িকযত্ৱা তু পিিান্ িাতাকপম্ ইতম্ অপ্রিীত্ ৪৩ 

ত্ৱযা৭কিিণয িাতামপ পকরপূতা শ্চ চতিসা 

িীি চলামি কত্ৱি চশ্রশ্্টা স্তিাত্ অকস িরাম্ িতৈঃ ৪৪ 

তত্ এতত্ ন পমিত্ রি্মশ্া িাতাকপ: ইি লি্্ণ 

ম কত্ৱতম্ চযা৭কতমমনযত তম শ কনতযম্ জিমতকন্ত্রযম্ ৪৫ 

পমিত্ হমতা৭যম্ িাতাকপ: অিমস্তয চনি মাম্ িত: ৪৬ 

ইহ ত্ৱম্ পি সন্নমত্তা যকন্ত্রমতা রি্শ্ ৱমকতলীম্ 

অসযাম্ আযত্তম্ অিািম্ যত্ ি্ুতযম্ রিু নৈন ৪৭ 

অহম্ এনম্ িকতশ্যাকম রহীশ্যাকম অত িা ম্ুিম্ 

যািত্ িচ্চাকম চসৌকমমৈ ম্ুিম্ আনকযতুম্ ত্ুতম্ ৪৮ 

পশ্য লি্্ণ ৱিমতহীম্ ম্ুি ত্ৱকচ িত স্প্রুহাম্ 

ত্ৱচা প্রতানযা কহ এশ্ ম্ুমিা৭তয ন পকিশ্যকত ৪৯ 

অপ্রমমত্তন চত পািযম্ আশ্রম চস্তন সীতযা 

যািত্ প্ুশ্তম্ এমিন সাযমিন কনহজন্ম অহম্ 

হত্ৱা এতত্ চম শ চ আতায শ্ীরম্ এশ্যাকম লি্্ণ  ৫0 

প্রতি্কশ্মণ না৭কত পমলন পি্কশ্ণা 

িটাযুশ্া পুকত্তমতা চ লি্্ণ 

পিা৭প্রমত্তৈঃ প্রকতি্ুহয ৱমকতলীম্ 

প্রকত ি্শ্ণম্ সি শত এি শ্ম্কিতৈঃ    ৫১ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট জৈ চত্ৱাকরম্শ্ স্সিশ: 

চতু শ্চিাত্ৱরমরশ সরসর্ক: 

ততা তু তম্ সমাকতশ্য প্রাতরম্ রিু নৈনৈঃ 

পপৈা৭কসম্ মহামতিা িাম্পূ নত ময ত্সুম্ ১ 

তত: জৈকিনতম্ চাপম্ আতাযা৭৭ত্ম কিপশূ্ণম্ 

আপতয চ িলামপৌ চত্ৱৌ িিাম উতর কিরমৈঃ ২ 

তম্ ি0চযামনা রামিন্ত্রম্ আপতৈম্ কনরীি্শ্য ৱি 
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পপূিা৭ৈকহশত োসাত্ পুনৈঃ সম্তশ্ শমন৭পিত্ ৩ 

পত্তা৭কস তশনু রা৭৭তায প্রতুৈাি যমতা ম্ুিৈঃ ৪ 

তম্ স পশ্যকত রূমপণ চতযাতমানম্ ইিা৭রতৈঃ 

অমিি্শ্যা৭চিি্শ্য তািৈম্ তনশু্্পাকণ ম শহা িমন ৫ 

অকতিরুত্তম্ ইমশ্াৈঃ পাতাত্  চলাপযানম্ িতা চন 

শ্0কিতম্ তু সমুত্প্রাৈম্ উত্পতৈম্ ইিা৭ম্পমর ৬ 

তশ্যমানম্ অত্ুশ্যম্ চ িমনামত্তমশ্শু চিশুকচত্ 

কচন্না৭ৱপ্র   ইি সম্ৱ্ীতম্ শ্ারতম্ চন্ত্র মণ্টলম্ ৭ 

মুহতূ শাত্ এি তত্ুমশ্ মুহু তূ শরাত্ প্রিাশ্মত 

তশ্ শনা৭তশ্ শমন ৱনি চসা৭পািশ্ শত রািিম্ 

সুতূরম্ আশ্রমসযা৭সয মারীমচা ম্ুিতাম্ িত   ৮ 

আসীত্ ি্ুত্ত স্তু িািুত্মস্তা কিিশ্ চস্তন চমাকহতৈঃ 

অত অিতমস্ত সুশ্রাৈ   চাযাম্ আকশ্রতয শ্াত্ৱমল ৯ 

স তম্ উন্মাতযা মাস ম্ুি রূমপা কনশ্াচর    

ম্ুকিৈঃ পকরিরুমতা িকনয   অতূরাত্ প্রতযত্ুশ্যত ১0 

রহীতু িামম্ ত্ুশ্্কৱনম্ পনুমরিা৭পয তািত  

তত্ ি্শ্ণামতি সম্ৈাসা ত্পুন: অম্তকহশমতা পিত্  ১১ 

পুন চরি তমতা তূরাত্ িরুি্শ্ শ্ম্টাত্ কিকনসস্্ুতম্ 

ত্ুশ্্ৱা রামমা মহামতিা স্তম্ হন্তুম্ ি্ুত কনশ্চযৈঃ 

পূয স্তু শ্র মুত্ত্ুতয িুকপত স্তৈ রািি: ১২ 

সূয শ রজ্ প্রতীিাশ্ম্ জ্ৱলম্তম্ অকর মতশন: 

সম্তায সুত্ুমট চামপ কিি্ুশ্য পলি ত্পহু  ১৩ 

তম্ এি ম্ুিম্ উকত্তশ্য জ্ৱলৈম্ ইি পন্নিম্ 

মুমমাচ জ্ৱকলতম্ তীপ্তম্ অে0  প্রহ্ম্ কিকনকম শতম্ ১৪ 

শ্রীরম্ ম্ুি  রূপ সয কিকনকপ শতয শ্মরাত্তমৈঃ 

মারীচ ৱসযি হ্ু তযম্ কিমপতা৭শ্কন সকন্নপৈঃ ১৫ 

তাল মাৈম্ অমতাত্পতয নযপতত্ স প্ুশ্ আতুরৈঃ 

িযনত ত্কপরিম্ নাতম্ তরণযাম্ অল্প িীকিতৈঃ ১৬ 

কম্রযমাণ স্তু মারীমচা িমহৌ তাম্ ি্ুজৈমাম্ তনুম্ 

স্ম্ুত্ৱা তত্ িচনম্ রি্মশ্া তমতযৌ চিন তু লি্্ণম্ 

ইহ প্রস্তাপমযত্ সীতা শ্ূমনয তাম্ রািমণা হমরত্  ১৭ 

স প্রাপ্ত িালম্ আজ্ঞায চিার চ ততৈঃ স্ৱরম্ 

সত্ুশ্ম্ রািি ৱসযি হা সীমত লি্্মণকত চ ১৮ 
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চতন মম শকণ কনকি শত্তৈঃ শ্মরণ অনুপমমন চ  

ম্ুি রূপম্ তু তত্ তযক্্তিা রাি্শ্সম্ রূপম্ আজস্তত   

চমর স সমুহা িামযা মারীমচা িীকিতম্ তযিন্ ১৯ 

তমতা কিকচৈ চিযূরৈঃ সি শা৭৭পরণ পূকশ্তৈঃ 

চহম মালী মহা তম্শ্ম্রা রাি্শ্মসা৭পূ চ্চরা হতৈঃ ২0 

তম্ ত্ুশ্ৱ্া পকততম্ পূমমৌ রাি্শ্সম্ চিার তশ্ শনম্ 

রামমা ুকতর কসক্তা৭0িম্ চিশ্ট্মানম্ মহী তমল  

িিাম মনসা সীতাম্ লি্্ণ সয িচৈঃ িরন্ ২১ 

মারীচ ৱসযি মাকযশ্া পূমি শাক্তম্ লি্্মণন তু  

ত ত্ততা কহ অপি চ্চা৭তয মারীমচা৭যম্ মযা হত   ২২ 

হা সীমত লি্্মণকত এিম্ আি্ুশ্য চ মহা স্ৱনম্ 

মমার রাি্শ্সৈঃ চসা৭যম্ শ্্ুত্ৱা সীতা িতম্ পমিত্ ২৩ 

লি্্ণ শ্চ মহা পাহুৈঃ িাম্ অিস্তাম্ িকমশ্যকত 

ইকত সম্কচৈয তম শাত্মা রামমা হ্ু শ্ট্ তনূু হৈঃ ২৪ 

তৈ রামম্ পযম্ তীিরম্ আকিমিশ্  কিশ্াতিম্ ২৫ 

রাি্শ্সম্ ম্ুি  রূপম্ তম্ হত্ৱা শ্্ুত্ৱা চ তত্ স্ৱরম্ 

কনহতয প্ুশ্তম্ চা৭নযম্ মাম্সম্ আতায রািিৈঃ 

ত্ৱরমামণা িনস্তানম্ সসারা৭কপমুি স্ততা ২৬ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট চতু শ্চত্ৱাকরম্শ্ স্সিশ   

পমরচ চিাত্ৱরমরশ সরসর্ক: 

আতশ স্ৱরম্ তু তম্ পতু শ কি শজ্ঞায সত্ুশ্ম্ িমন 

উিাচ লি্্ণম্ সীতা িচ্চ িানীকহ রািিম্ ১ 

ন কহ চম িীকিতম্ স্তামন হ্ু তযম্ িা৭িকতশ্্টমত 

চরাশ্তৈঃ পরমা৭৭তশসয শ্্ু তৈঃ শ্মপ্তা মযা প্ুশ্ম্ ২ 

আরৈমানম্ তু িমন প্রাতরম্ ৈাতুম্ অহশকস 

তম্ ি্কশ্প্রম্ অকপতাি ত্ৱম্ প্রাতরম্ শ্রকণকশ্ণম্ 

রি্শ্সাম্ িশ্ম্ আপন্নম্ কসম্হানাম্ ইি চিা িরুশ্ম্ ৩ 

ন িিাম তমতাক্ত সতু্ প্রাতু: আজ্ঞায শ্াসনম্ 

তম্ উিাচ তত স্তৈ িুকপতা িনিা৭৭ত্মিা ৪ 

চসৌকমমৈ কমৈ রূমপণ প্রাতু স্ত্ৱম৭কস শ্ত্ুিত্ 

য স্ত্ৱম্ অসযাম্ অিস্তাযাম্ প্রাতরম্ না৭কপপতযমস ৫ 

ইচ্চকস ত্ৱম্ কিনশ্যৈম্ রামম্ লি্্ণ মত্ি্ুমত 

চলাপা ন্মম ি্ুমত ননূম্ না৭নুিচ্চকস রািিম্  ৬ 
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িযসনম্ চত কপ্রযম্ মমনয চনমহা প্রাতকর নাজস্ত চত 

চতন কতশ্্টকস কিস্রপ্ত স্তম্ অপশ্যন্ মহা তুযকতম্ ৭ 

কিম্ কহ সম্শ্যম্ আপমন্ন তজিন্ ইহ মযা পমিত্ 

িতশিযম্ ইহ কতশ্ট্ৈযা যত্ প্রতান স্ত্ৱম্ আিতৈঃ ৮ 

ইকত প্ুিাণম্ ৱিমতহীম্ পাশ্্প চশ্াি পকরপ্লুতাম্ 

অপ্রিী িি্্ণ েস্তাম্ সীতাম্ ম্ুি িতূম্ ইি ৯ 

পন্নিা৭সুর িম্তি শ চতি মানুশ্ রাি্শ্কস: 

অশ্িয স্তি ৱিমতকহ পতশা চিতুম্ ন সম্শ্য: ১0 

চতকি চতি মনুমশ্যশু িৈমি শশু পতজৈশু 

রাি্শ্মসশু কপশ্ামচশু কিন্নমরশু ম্ুমিশু চ ১১ 

তানমিশু চ চিামরশু ন স কিমতযত চশ্াপমন 

চযা রামম্ প্রকতযুমতযত সমমর িাসমিাপমম্ ১২ 

অিতযৈঃ সমমর রামমা ৱনিম্ ত্ৱম্ িি্তুম্ অহশকস 

ন ত্ৱাম্ অজিন্ িমন হাতুম্ উত্সমহ রািিম্ কিনা ১৩ 

অকনিায শম্ পলম্ তসয পকল প শলিতাম্ অকপ 

জৈকপ চল শাকিৈঃ সমতুুযকক্তৈঃ চসশ্ৱকরৈঃ সা৭মকরর্ অকপ ১৪ 

হ্ু তযম্ কনিরুশতম্ চত৭স্তু সম্তাপ স্তযিযতাম্ অযম্ 

আিকমশ্যকত চত পতশা শ্ীরম্ হত্ৱা ম্ুমিা ত্তমম্ ১৫ 

ন চ তসয স্ৱমরা িযক্তম্ মাযযা চিনকচত্ ি্ুত:  

িৈি শ নির প্রিযা মাযা সা তসয রি্শ্সৈঃ ১৬ 

নযাস পূতা৭কস ৱিমতকহ নযস্তা মকয মহাত্মনা 

রামমণ ত্ৱম্ িরামরামহ ন ত্ৱাম্ তযি্তুম্ ইমহাত্সমহ ১৭ 

ি্ুত ৱিরা শ্চ িলযাকণ িযম্ একত কন শশ্া চকরৈঃ 

 ির সয কনতনামতি িনস্তান িতম্ প্রকত  ১৮ 

 রাি্শ্সা কিকতনা িামচা কিস্ুিকৈ মহা িমন 

 কহম্সা কিহারা ৱিমতকহ ন কচৈকযতুম্ অহশকস ১৯ 

 লি্্মণ ৱনিম্ উক্তা সা ি্ুত্তা সম্রক্ত চলাচনা 

 অপ্রিীত্ পুশ্ম্ িািযম্ লি্্ণম্ সতয িাকতনম্ ২0 

 অনায শ অ িুণা৭৭রম্প ন্ুশ্ম্স িুল পাম্সন 

 অহম্ তি কপ্রযম্ মমনয রাম সয িযসনম্ মহত্  ২১ 

 রাম সয িযসনম্ ত্ুশ্্ৱা চত ৱনতাকন প্রপাশ্মস ২২ 

 ৱনত জচ্চৈম্ সপমত্নশু পাপম্ লি্্ণ যত্পমিত্ 

 ত্ৱ কত্ৱমতশু ন্ুশ্ম্মসশু কনতযম্ প্রচ্চন্ন চাকরশু ২৩ 
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 সুতুশ্্ট  স্ত্ৱম্ িমন রামম্ এিম্ এমিা৭নিুচ্চকস 

 মম চহমতাৈঃ প্রকতচ্চন্নৈঃ প্রযুমক্তা পরমতন িা ২৪ 

 ত ন্ন কসত্তযকত চসৌকমমৈ তি িা পরত সয িা   

 িতম্ ইৈীির শ্যামম্ রামম্ পত্ম কনমপি্শ্ণম্ 

 উপসম্কশ্রতয পতশারম্ িামমযযম্ প্ু ত ি্িনম্ ২৫ 

 সমি্শ্ম্ তি চসৌকমমৈ প্রাণাম্ স্তযি্মশ্য ন সম্শ্যৈঃ 

 রামম্ কিনা ি্শ্ণম্ অকপ ন কহ িীিাকম পতূমল ২৬ 

 ইতুযক্তৈঃ পুশ্ম্ িািযম্ সীতযা চরাম হশ্ শণম্ 

 অপ্রিী িি্্ণৈঃ সীতাম্ প্রা0িকল কি শজিমতকন্ত্রযৈঃ ২৭ 

 উত্তরম্ চনাত্সমহ িি্তুম্ ৱতিতম্ পিতী মম 

 িািযম্ অপ্রকতরূপম্ তু ন কচৈম্ েীশু ৱমকতকল ২৮ 

 স্ৱপাি চস্ত্ৱশ্ নারীণাম্ এশু চলামিশু ত্ুশ্যমত 

 কিমুক্ত তম শা শ্চপলা স্তীি্শ্্ণা চপত িরাৈঃ কেযৈঃ ২৯ 

 ন সমহ হীত্ুশ্ম্ িািযম্ ৱিমতকহ িনিা৭৭ত্মমি  

 চশ্রাৈমযা   উপমযা চম শ৭তয তপ্ত নারাচ সকন্নপম্  ৩0 

 উপশ্্ু ণ্ৱন্তু চম সমি শ সাি্কশ্ পূতা িমন চরাৈঃ 

 নযায িাতী যতা৭নযায উমক্তা৭হম্ পুশ্ম্ ত্ৱযা ৩১ 

 কতি্ ত্ৱাম্ অতয প্রণশ্য ত্ৱম্ যন্মাম্ এিম্ কিশ্0িমস 

 েী ত্ৱম্ তুশ্্ট স্ৱপামিন িুু িামিয িযিজস্ততম্ ৩২ 

 িকমমশ্য যৈ িািুত্স্তৈঃ স্ৱজস্ত চত৭স্তু িরা৭৭নমন 

 রি্শ্ন্তু ত্ৱাম্ কিশ্ালাি্কশ্ সমরা িন চতিতাৈঃ ৩৩ 

 কনকমত্তাকন কহ চিারাকণ যাকন প্রাতুপ শিকৈ চম 

 অকপ ত্ৱাম্ সহ রামমণ পমশ্যযম্ পুনর্ আিতৈঃ ৩৪ 

   ন চি চতযত ন্ন িানাকম ৱিমতকহ িনিা৭৭ত্মমি    

 লি্্মণ ৱনিম্ উক্তা সা ুতম্তী িনিা৭৭ত্মিা 

 প্রতুযিাচ তমতা িািযম্ তীিরম্ পাশ্্প পকরপ্লুতা ৩৫ 

 চিাতািরীম্ প্রমিি্শ্যাকম কিনা রামমণ লি্্ণ ৩৬ 

 আপকৈমশ্য৭তিা তযি্মশ্য কিশ্মম চতহম্ আত্মনৈঃ 

 কপপা ময৭হম্ কিশ্ম্ তীি্শ্্ণম্ প্রমিি্শ্যাকম হুতাশ্নম্ 

 ন ত্ৱ৭হম্ রািিাত্ অনযম্ পতা৭কপ পুু শ্ম্ স্প্রমুশ্ ৩৭ 

 ইকত লি্্ণম্ আি্ুশ্য সীতা তুৈঃি সমকন্ৱতা 

 পাকণপযাম্ ুততী তুৈঃিাত্ উতরম্ প্রিিান হ ৩৮ 

 তাম্ আতশ রূপাম্ কিমনা ুতৈীম্ 
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 চসৌকমজৈ রা৭৭চলািয কিশ্াল চনৈাম্ 

 আশ্ৱাসযা মাস ন ৱচি পতু শ    

 তম্ প্রাতরম্ কিম্কচত্ উিাচ সীতা  ৩৯ 

 তত স্তু সীতাম্ অকপিাতয লি্্ণৈঃ  

 ি্ুতা৭0িকলৈঃ কিম্কচত্ অকপপ্রণময 

 অন্ৱীি্শ্মামণা পহুশ্ শ্চ ৱমকতলীম্  

 িিাম রাম সয সমীপম্ আত্মিান্  ৪0 

 ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট পম্চ চত্ৱাকরম্শ্ স্সিশ   

শটরচ িাত্ৱরমরশ সরসর্ক: 

 তযা পুশ্ম্ উক্ত  সতু্ িুকপমতা রািিা৭নিুৈঃ 

 স কিিাম্ি্শ্ন্ প্ু শ্ম্ রামম্ প্রতমস্ত ন কচরাত্ ইি ১ 

 ততা৭৭সাতয তশ্রীিৈঃ ি্কশ্প্রম্ অৈরম্ আজস্ততৈঃ 

 অকপচরাম ৱিমতহীম্ পকরিরািি রূপ ত্ুত্  ২ 

 িি্শ্্ণ িাশ্ায সম্ৱ্ীতৈঃ কশ্িী চৈী উপানহী 

 িামম চ অম্মস অিসিযা৭ত শুমপ যশ্্টট িমণ্টলূ ৩ 

 পকরিরািি রূমপণ ৱিমতহীম্ সমুপািমত্ ৪ 

 তাম্ আসসাতা৭কতপমলা প্রাত্ুপযাম্ রকহতাম্ িমন 

 রকহতাম্ সূয শ চন্ত্রাপযাম্ সম্তযাম্ ইি মহত্ তমৈঃ ৫ 

 তাম্ অপশ্যত্ তমতা পালাম্ রাি পুৈীম্ যশ্কস্ৱনীম্ 

 চরাকহণীম্ শ্কশ্না হীনাম্ রহিত্ প্ুশ্ তাুণৈঃ ৬ 

 তম্ উরম্ পাপ িম শাণম্ িনস্তান িতা ত্ুমাৈঃ 

 সমীি্শ্য ন প্রিম্পমৈ ন প্রিাকত চ মাুতৈঃ ৭ 

 শ্ীর চস্রাতা শ্চ তম্ ত্ুশ্্ৱা িীি্শ্ৈম্ রক্ত চলাচনম্ 

 জস্তকমতম্ িন্তুম্ আমরমপ পযা ত্মিাতািরী নতী ৮ 

 রাম সয তু অৈরম্ চপ্রপ্সু তশশ্রীি স্তত৭ৈমর 

 উপতমস্ত চ ৱিমতহীম্ কপি্শু রূমপণ রািণৈঃ  ৯ 

 অপমিযা পিয রূমপণ পতশারম্ অনুমশ্াচতীম্ 

 অপযিতশত ৱিমতহীম্ কচৈাম্ ইি শ্কন: চরৈঃ ১0 

 স পামপা পিয রূমপণ ত্ুকণৈঃ িূপ ইিা৭৭িরুতৈঃ 

 অকতশ্্ট ত্মপ্রি্শ্য ৱিমতহীম্ রাম পত্নীম্ যশ্কস্ৱনীম্ ১১ 

 শুপাম্ ুকচর তমৈাশ্্টীম্ পূণ শ চন্ত্র কনপা৭৭ননাম্ 

 আসীনাম্ পণ শ শ্ালাযাম্ পাশ্্প চশ্ািা৭কপ পীটটতাম্ ১২ 

 স তাম্ পত্ম পলাশ্া৭ি্শ্ীম্ পীত চিৌমশ্য িাকসনীম্ 
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 অপযিচ্চত ৱিমতহীম্ তুশ্্ট চচতা কনশ্া চরৈঃ ১৩ 

 স মন্মত শ্রা৭৭কিশ্্মটা প্রহ্ম্ চিাশ্ম্ উতীরযত্ 

 অপ্রিীত্ প্রকশ্রতম্ িািযম্ রকহমত রাি্শ্সা৭কতপৈঃ ১৪ 

 তাম্ উত্তমাম্ জৈমলািানাম্ পত্মহীনাম্ ইি কশ্রযম্ 

 কিপ্রািমানাম্ িপশু্া রািণৈঃ প্রশ্শ্ম্স হ ১৫ 

 িা ত্ৱম্ িা0চন িণ শা৭৭চপ পীত চিৌমশ্য িাকসকন 

 িমলানাম্ শুপাম্ মালাম্ পজত্মনীি চ কপপ্রতী ১৬ 

 হ্রীৈঃ শ্রীৈঃ িীকতশৈঃ শুপা লি্্ী   অপ্সরা িা শুপা৭৭নমন 

 পূকত ি শা ত্ৱম্ িরামরামহ রকত ি শা ৱস্ৱর চাকরণী ১৭ 

 সমাৈঃ কশ্িকরণৈঃ কনক্তাৈঃ পাণ্টুরা তশ্না স্তি 

 কিশ্ামল কিমমল চনমৈ রক্তা৭চৈ ি্ুশ্্ণ তারমি 

 কিশ্ালম্ িিনম্ পীনম্ ঊরূ িকর িমরা পমমৌ ১৮ 

 এমতৌ উপকচমতৌ িরুমত্তৌ সকহমতৌ সম্প্রিকল্পমতৌ 

 পীমনা ন্নত মুমিৌ িামৈৌ কনক্ত তাল পমলাপমমৌ 

 মকণ প্রমিিা৭৭পরমণৌ ুকচমরৌ চত পমযাতমরৌ ১৯ 

 চাু জিমত চাু তকত চাু চনমৈ কিলাকসকন 

 মমনা হরকস চম রামম নতী িূলম্ ইিা৭ম্পসা ২0 

 িরা৭ৈ কমত মতযা৭কস সুমিশ্ী সম্হত স্তনী ২১ 

 ৱনি চতিী ন িৈিী ন যি্শ্ী ন চ কিন্নরী 

 ৱনিম্ রূপা মযা নারী ত্ুশ্্ট পূি শা মহী তমল ২২ 

রূপম্ অরযম্ চ চলামিশু চসৌিুমায শম্ িয শ্চ চত  

 ইহ িাস শ্চ িাৈামর কচত্তম্ উন্মাতযকৈ চম ২৩ 

 সা প্রকতরাম পৈম্ চত ন ত্ৱম্ িসতু্ম্ ইহা৭৭হশকস 

 রাি্শ্সানাম্ অযম্ িামসা চিারাণাম্ িাম রূকপণাম্ ২৪ 

 প্রাসাতা৭রাকণ রমযাকণ নিমরাপ িনাকন চ 

 সম্পন্নাকন সিুৈীকন যুক্তাকন আচকরতুম্ ত্ৱযা ২৫ 

 িরম্ মালযম্ িরম্ চপািযম্ িরম্ িেম্ চ চশ্াপমন 

 পতশারম্ চ িরম্ মমনয ত্ৱ তুযক্তম্ অকসমতি্শ্মণ ২৬ 

 িা ত্ৱম্ পিকস ুৈাণাম্ মুতাম্ িা শুকচ জিমত 

 িসূনাম্ িা িরামরামহ চতিতা প্রকতপাকস চম ২৭ 

 চনহ িচ্চকৈ িৈি শা ন চতিা ন চ কিন্নরাৈঃ 

 রাি্শ্সানাম্ অযম্ িাসৈঃ িতম্ নু ত্ৱম্ ইহা৭৭িতা ২৮ 

 ইহ শ্ািা ম্ুিাৈঃ কসম্হা ত্ৱীকপ িযার ম্ুিা স্ততা 
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 ুি্শ্া স্তরি্শ্িৈঃ িম্িাৈঃ িতম্ চতমপযা ন কপপযমস ২৯ 

 মতা৭কন্ৱতানাম্ চিারাণাম্ িুম্িরাণাম্ তরকস্ৱনাম্ 

 িতম্ এিা মহা৭রমণয ন কপমপকশ্ িরা৭৭নমন ৩0 

 িা৭কস িসয িুত শ্চ ত্ৱম্ কিম্ কনকমত্তম্ চ তণ্টিান্ 

 এিা চরকস িলযাকণ চিারান্ রাি্শ্স চসকিতান্ ৩১ 

 ইকত প্রশ্স্তা ৱিমতহী রািমণন তুরাত্মনা 

 কত্ৱিাকত চিমশ্ণ কহ তম্ ত্ুশ্ৱ্া রািণ মা৭৭িতম্ 

 সকি শ   অকতকত সত্িাকরৈঃ পূিযা মাস ৱমকতলী ৩২ 

 উপানীযা৭৭সনম্ পিূ শম্ পামতয না৭কপকনমন্ত্রয চ 

 অপ্রিীত্ কসত্তম্ ইকত এি ততা তম্ চসৌময তশ্ শনম্ ৩৩ 

 কত্ৱিাকত চিমশ্ণ সমীি্শ্য ৱমকতলী 

 তম্ আিতম্ পাৈ িুসমু্প তাকরণম্ 

 অশ্িযম্ উমত্ৱশ্্টুম্ উপায তশ্ শনা  

 নযমন্ত্রযত্ প্রাহ্ম্ণ ি ত্তত৭0িনা ৩৪ 

 ইযম্ প্ুসী প্রাহ্ম্ণ িামম্ আসযতাম্ 

 ইতম্ চ পাতযম্ প্রকতি্ুহযতাম্ ইকত 

 ইতম্ চ কসত্তম্ িন িাতম্ উত্তমম্ 

 ত্ৱত৭তশম্ অিযরম্ ইমহাপ পুিযতাম্  ৩৫ 

 কনমন্ত্রযমাণৈঃ প্রকতপূণ শ পাকশ্ণীম্ 

 নমরন্ত্র পত্নীম্ প্রসমীি্শ্য ৱমকতলীম্ 

 প্রহসয তসযা হরমণ ত্ুতম্ মনৈঃ 

 সমপ শযত্ আত্ম িতায রািণৈঃ   ৩৬ 

 ততৈঃ সুমিশ্ম্ ম্ুিযা িতম্ পকতম্ 

 প্রতীি্শ্মাণা সহ লি্্ণম্ ততা 

 কনরীি্শ্মাণা হকরতম্ ততশ্ শ তত্  

 মহ ত্ৱনম্ ৱনি তু রাম লি্্মণৌ  ৩৭ 

 ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট শ্ট্চ ত্ৱাকরম্শ্ স্সিশ   

সপ্ত চিাত্ৱরমরশ সরসর্ক: 

 রািমণন তু ৱিমতহী ততা প্ুশ্্টা জিহীশ্ শতা  

 পকরিরািি রূমপণ শ্শ্ম্সা৭৭ত্মানম্ আত্মনা ১ 

 প্রাহ্ম্ণ শ্চা৭কতকত শ্চা৭যম্ অনুমক্তা কহ শ্মপত মাম্ 

 ইকত তযাত্ৱা মুহতূ শম্ তু সীতা িচনম্ অপ্রিীত্ ২ 

 তুকহতা িনিসযা৭হম্ ৱমকতল সয মহাত্মনৈঃ 
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 সীতা নাম্ন্া৭জি পৈম্ চত রাম পায শা কত্ৱমিাত্তম ৩ 

 উকশ্ত্ৱা ত্ৱাতশ্  সমা ইি্শ্ৱািূণাম্ কনমিশ্মন 

 পুম্িানা মানশু্ান্ চপািান্ সি শ িাম সম্ুকত্তনী ৪ 

 তত েমযাতমশ্ িমশ্ শ রািা অমম্ৈযত প্রপ:ু 

 অকপমশ্চকযতুম্ রামম্ সমমমতা রাি মম্জৈকপ: ৫ 

 তজিন্ সম্প্রম্প্রযমামণ তু রািি সযা৭কপমশ্চমন 

 ৱিমিযী নাম পতশারম্ আয শা সযা যাচমত িরম্ ৬ 

 প্রকতি্ুহয তু ৱিমিযী শ্ৱশুরম্ সি্ুুমতন চম 

 মম প্রিরািনম্ পতু শ প শরত সযা৭কপমশ্চনম্ 

 ত্ৱা ি৭যাচত পতশারম্ সতযসম্তম্ ন্ুমপাত্তমম্ ৭ 

 না৭তয চপাি্মশ্য ন চ স্ৱমপ্সয ন পামসয৭হম্ িতম্চন 

 এশ্ চম িীকিতসযা৭চৈা রামমা যতয৭কপকশ্চযমত ৮ 

 ইকত প্ুিাণাম্ ৱিমিযীম্ শ্ৱশুমরা চম স পাকতশি:  

 অযাচতা৭ৱতশ: অন্ৱকতশ ন শ চ যাম্চাম্ চিার সা ৯ 

 মম পতশা মহামতিা িযসা প0চ কিম্শ্িৈঃ 

 অশ্্টাতশ্ কহ িশ্ শাকণ মম িন্মকন িণযমত  ১0 

 রামমকত প্রকতমতা চলামি িুণিান্ সতযিান্ শুকচ   

 কিশ্ালা৭ি্মশ্া মহা পাহুৈঃ সি শ পূত কহমত রতৈঃ ১১ 

 িামা৭৭তশ স্তু মহামতিা   কপতা তশ্রত স্ৱযম্ 

 ৱিমিযযা   কপ্রয িামা৭তশম্ তম্ রামম্ না৭পযমশ্চযত্  ১২ 

 অকপমশ্িায তু কপতুৈঃ সমীপম্ রামম্ আিতম্ 

 ৱিমিযী মম পতশারম্ ইতুযিাচ ত্ুতম্ িচৈঃ ১৩ 

 তি কপৈা সমা৭৭জ্ঞপ্তম্ মমমতম্ শ্্ু ণু রািি 

 পরতায প্রতাতিযম্ ইতম্ রািযম্ অিণ্টিম্ ১৪ 

 ত্ৱযা কহ িল ুিস্তিযম্ নি িশ্ শাকণ প0চ চ 

 িমন প্রিরি িািুত্স্ত কপতরম্ চমাচযা৭ন্ুতাত্ ১৫ 

 তমত তুযক্্তিা চ তাম্ রামৈঃ ৱিমিযীম্ অিুমতাপযৈঃ 

 চিার তত্ৱচ স্তসযা মম পতশা ত্ুট িরতৈঃ ১৬ 

 ততযা ন্ন প্রকতি্ুহ্ণীযাত্ সতয প্রূযা ন্ন চা৭ন্ুতম্ 

 এত ত্প্রাহ্ম্ণ রাম সয ত্ুিম্ িরতম্ অনুত্তমম্ ১৭ 

 তসয প্রাতা তু ৱত্ৱমামৈা লি্্মণা নাম িীয শিান্ 

 রাম সয পুুশ্ িযারৈঃ সহাযৈঃ সমমর৭করহা ১৮ 

 স প্রাতা লি্্মণা নাম তম শচারী ত্ুট িরতৈঃ 
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 অন্ৱিচ্চত্ তনুশ্্পাকণৈঃ প্রিরিৈম্ মযা সহ ১৯ 

 িটী তাপস রূমপণ মযা সহ সহা৭নুি   

 প্রকিশ্্মটা তম্টিা৭রণযম্ তম শ কনমতযা জিমতম্জৈয   ২0 

 চত িযম্ প্রচুযতা রািযাত্ ৱিমিযযা স্তু ি্ুমত ৈযৈঃ 

 কিচরাম কত্ৱি চশ্রশ্ট্ িনম্ িম্পীরম্ ওিসা ২১ 

 সমাশ্ৱস মুহতূ শম্ তু শ্িযম্ িস্তুম্ ইহ ত্ৱযা 

 আিকমশ্যকত চম পতশা িনযম্ আতায পশু্্িলম্ 

  ুরূন্ চিাতান্ িরাহাম্ শ্চ হত্ৱা৭৭তাযা৭কমশ্ান্ পহন্ূ     ২২ 

 স ত্ৱম্ নাম চ চিাৈম্ চ িুলম্ চ আচি্শ্ৱ তত্ত্ৱতৈঃ 

 এি শ্চ তণ্টিা৭রমণয কিমতশম্ চরকস কত্ৱি  ২৩ 

 এিম্ প্ুিতযাম্ সীতাযাম্ রাম পত্নযাম্ মহা পলৈঃ 

 প্রতুয িামচা ত্তরম্ তীিরম্ রািমণা রাি্শ্সা৭কতপৈঃ ২৪ 

 চযন কিৈাকসতা চলািাৈঃ স চতিা৭সুর পন্নিাৈঃ 

 অহম্ তু রািমণা নাম সীমত রি্মশ্া িমণশ্ৱরৈঃ ২৫ 

 ত্ৱাম্ তু িা0চন িণ শা৭৭পাম্ ত্ুশ্্ৱা চিৌমশ্য িাকসনীম্ 

 রকতম্ স্ৱমিশু তামরশু না৭কতিচ্চাকম অকনকৈমত ২৬ 

 পহ্ৱীনাম্ উত্তম েীণাম্ আহ্ু তানাম্ ইত স্ততৈঃ 

 সি শাসাম্ এি পৈম্ চত মমা৭র মকহশ্ী পি ২৭ 

 ল0িা নাম সমৈু সয মমতয মম মহা পুরী 

 সািমরণ পকরি্কশ্প্তা কনকিশ্্টা কিকর মূত শকন  ২৮ 

 তৈ সীমত মযা সাতশম্ িমনশু কিহকরশ্যকস 

 ন চা৭সযা৭রণয িাসসয স্প্রুহকযশ্যকস পাকমকন ২৯ 

 প0চ তাসযৈঃ সহস্রাকণ সি শা৭৭পরণ পূকশ্তাৈঃ 

 সীমত পকরচকরশ্যকৈ পায শা পিকস চম যকত  ৩0 

 রািমণ ৱনিম্ উক্তা তু িুকপতা িনিা৭৭ত্মিা 

 প্রতুযিাচা৭নিতযা৭0িী তম্ অনাত্ুতয রাি্শ্সম্ ৩১ 

 মহা কিকরম্ ইিা িম্পযম্ মমহন্ত্র সত্ুশ্ম্ পকতম্ 

 মমহাতকতম্ ইিা৭ি্মশ্াপযম্ অহম্ রামম্ অনুিরতা ৩২ 

 সি শ লি্শ্ণ সম্পন্নম্ নযমরাত পকরমম্টলম্  

 সতযসম্তম্ মহাপািম্ অহম্ রামম্ অনিুরতা  ৩৩ 

 মহা পাহুম্ মমহারস্কম্ কসম্হ কিরাৈ িাকমনম্ 

 ন্ুকসম্হম্ কসম্হ সম্িাশ্ম্ অহম্ রামম্ অনুিরতা ৩৪ 

 পূণ শ চন্ত্রা৭৭ননম্ রামম্ রাি িত্সম্ জিমতকন্ত্রযম্ 
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 প্ুতু িীকতশম্ মহাত্মানম্ অহম্ রামম্ অনুিরতা ৩৫ 

 ত্ৱম্ পুন িশম্পিুৈঃ কসম্হীম্ মাম্ ইচ্চকস সতুুল শপাম্ 

 না৭হম্ শ্িযা ত্ৱযা স্প্রশ্্টুম্ আকততয সয প্রপা যতা ৩৬ 

 পাতপান্ িা0চনান্ নূনম্ পহন্ূ পশ্যকস মৈপাি্ 

 রািি সয কপ্রযাম্ পায শাম্ য  স্ত্ৱম্ ইচ্চকস রািণ ৩৭ 

 ি্শুকতত সয চ কসম্হ সয ম্ুি শ্মৈা স্তরকস্ৱনৈঃ 

 আশ্ী কিশ্সয িতনা ত্তম্শ্্রাম্ আতাতুম্ ইচ্চকস ৩৮ 

 মৈরম্ পি শত চশ্রশ্্টম্ পাকণনা হতু শম্ ইচ্চকস 

 িালিূটম্ কিশ্ম্ পীত্ৱা স্ৱজস্তমান্ িন্তুম্ ইচ্চকস ৩৯ 

 অি্কশ্ সচূযা প্রম্ুিকস জিহ্ৱযা চলি্কশ্ চ ি্শুরম্ 

 রািি সয কপ্রযাম্ পায শাম্ অকতিন্তুম্ ত্ৱম্ ইচ্চকস ৪0 

 অিসিয কশ্লাম্ িমণ্ট সমুৈম্ ততু শম্ ইচ্চকস 

 সূয শা চন্ত্রমমসৌ চচামপৌ প্রাকণপযাম্ হতু শম্ ইচ্চকস 

 চযা রাম সয কপ্রযাম্ পায শাম্ প্রতশ্ শকযতুম্ ইচ্চকস ৪১ 

 অকিম্ প্রজ্ৱকলতম্ ত্ুশ্্ৱা িমেণা৭৭হতু শম্ ইচ্চকস 

 িলযাণ িরুত্তাম্ রাম সয চযা পায শাম্ হতু শম্ ইচ্চকস ৪২ 

 অমযামুিানাম্ শ্ূলানাম্ অমর চকরতুম্ ইচ্চকস 

 রাম সয সত্ুশ্ীম্ পায শাম্ চযা৭কতিন্তুম্ ত্ৱম্ ইচ্চকস ৪৩ 

 য ত৭ৈরম্ কসম্হ শ্্ু িালমযা ি শমন  

 য ত৭ৈরম্ সযৈকনিা সমুৈমযাৈঃ 

  সুরা৭রয চসৌিীরি চযা য শত৭ৈরম্ 

 ত ত৭ৈরম্  ৱি তি রািি সয চ  ৪৪ 

 য ত৭ৈরম্ িা0চন সীস চলাহমযা      

 য ত৭ৈরম্ চৈন িাকর প0িমযাৈঃ 

 য ত৭ৈরম্ হজস্ত কপটালমযা ি শমন 

 ত ত৭ৈরম্ তশ্রমত স্তকি ি চ    ৪৫ 

 য ত৭ৈরম্ িাযস ৱিনমতযমযা    

 য ত৭ৈরম্ মত্িু মযূরমযা র৭কপ 

 য ত৭ৈরম্ সারস ি্ুৈমযা ি শমন  

 তত৭ৈরম্ তাশ্রমত স্তকি ি চ  ৪৬ 

 তজিন্ সহস্রা৭ি্শ্ সম প্রপামি 

 রামম জস্তমত িামু শি পাণ পামণৌ 

 হ্ু তা৭কপ চত৭হম্ ন িরাম্ িকমমশ্য 
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 িজ্রম্ যতা মি্কশ্িযা৭িিীণ শম্  ৪৭ 

 ইতীি ত ত্ৱািযম্ অতুশ্্ট পািা 

 সুত্ুশ্ট্ম্ উক্্তিা রিনী চরম্ তম্ 

 িাৈ প্রিম্পা ত্ৱযকততা পপূি 

 িামতা ত্ততা সা িতলী ি তন্ৱী  ৪৮ 

 তাম্ চিপমানাম্ উপলি্শ্য সীতাম্ 

 স রািমণা ম্ুতুয সম প্রপািৈঃ 

 িুলম্ পলম্ নাম চ িম শ চা৭৭ত্মনৈঃ  

 সমা৭৭চচি্মশ্ পয িারণা৭তশম্  ৪৯ 

 ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট সপ্ত চত্ৱাকরম্শ্ স্সিশ   

অশরট  চিাত্ৱরমরশ সরসর্ক: 

 এিম্ প্ুিতযাম্ সীতাযাম্ সম্রপ্তৈঃ পুশ্ম্ িচ: 

 ললামট প্ুিুটীম্ ি্ুত্ৱা রািণৈঃ প্রতুযিাচ হ ১ 

 প্রাতা ৱিশ্রিণ সযা৭হম্ সাপমত্নযা িরিকণ শকন 

 রািমণা নাম পৈম্ চত তশ্রীিৈঃ প্রতাপিান্ ২ 

 যসয চতিাৈঃ সিৈি শাৈঃ কপশ্াচ পতমিারিাৈঃ 

 কিৈিকৈ পযা ত্পীতা ম্ুমতযা করি সতা প্রিাৈঃ ৩ 

 চযন ৱিশ্রিমণা প্রাতা ৱত্ৱমাৈৈঃ িারণা৭ৈমর 

 ত্ৱন্ত্ৱম্ আসাকততৈঃ চরাতা ৈমণ কিরময কনজিশতৈঃ ৪ 

 ম ত্পযা৭৭তশৈঃ পকরতযিয স্ৱম্ অকতশ্্টানম্ ুকত্তমত্ 

 ৱিলাসম্ পি শত চশ্রশ্ট্ম্ অতযামস্ত নর িাহনৈঃ ৫ 

 যসয তত্ পশু্্পিম্ নাম কিমানম্ িামিম্ শুপম্ 

 িীয শাত্ আিজিশতম্ পমৈ চযন যাকম কিহাযসম্ ৬ 

 মম সম্িাত চরাশ্সয মুিম্ ত্ুশ্্কৱি ৱমকতকল 

 কিৈিকৈ পকরৈস্তাৈঃ সুরাৈঃ শ্র পুমরািমাৈঃ  ৭ 

 যৈ কতশ্্টাময৭হম্ তৈ মাুমতা িাকত শ্0কিতৈঃ 

 তীিরা৭0শুৈঃ কশ্কশ্রা0৭শু শ্চ পযাত্ সম্পতযমত রকিৈঃ ৮ 

 কনশ্্িম্প পৈা স্তরমিা নতয শ্চ জস্তকমমতাতিাৈঃ 

 পিকৈ যৈ তৈা৭হম্ কতশ্্টাকম চ চরাকম চ ৯ 

 মম পামর সমুৈ সয ল0িা নাম পুরী শুপা 

 সম্পূণ শা রাি্শ্কস  চিশাকর য শমতন্ত্র সযা৭মরািতী ১0 

 প্রািামরণ পকরি্কশ্প্তা পাণ্টুমরণ কিরাজিতা 

 চহম িি্শ্যা পুরী রমযা ৱিটূয শ ময চতারণা ১১ 
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 হ স্তয৭শ্ৱ রত সম্পাতা তূয শ নাত কিনাকততা 

 সি শ িাল পকল িরুশি্কশ্ৈঃ সম্িুমলাতযান চশ্াকপতা ১২ 

 তৈ ত্ৱম্ িস চহ সীমত রাি পুজৈ মযা সহ 

 ন  িকরশ্যকস নারীণাম্ মানুশ্ীণাম্ মনকস্ৱকন ১৩ 

 পু0িানা মানশু্ান্ চপািান্ কতিযাম্ শ্চ িরিকণ শকন 

 ন িকরশ্যকস রাম সয মানুশ্ সয িতা৭৭যুশ্ৈঃ ১৪ 

 স্তাপকযত্ৱা কপ্রযম্ পুৈম্ রাজ্ঞা তশ্রমতন যৈঃ 

 মৈ িীয শৈঃ সুমতা চিযশ্্ট স্ততৈঃ প্রস্তাকপমতা িনম্ ১৫ 

 চতন কিম্ প্রশ্ট্ রামিযন রামমণ িত চচতসা 

 িকরশ্যকস কিশ্ালা৭ি্কশ্ তাপমসন তপকস্ৱনা  ১৬ 

 সি শ রাি্শ্স পতশারম্ িামাত্ স্ৱযম্ ইহা৭৭িতম্ 

 ন মন্মত শ্রা৭৭কিশ্ট্ম্ প্রতযা৭৭িযাতুম্ ত্ৱম্ অহশকস ১৭ 

 প্রতযা৭৭িযায কহ মাম্ পীু পকরতাপম্ িকমশ্যকস 

 চরমণনা৭কপহমতযি পুরূরিসম্ উি শশ্ী ১৮ 

 অম্িুলযা ন সমমা রামমা মম যুমত্ত স মানশু্    

 তি পামিযন সম্প্রাপ্তম্ পিস্ৱ িরিকণ শকন   ১৯ 

 এিম্ উক্তা তু ৱিমতহী ি্ুত্তা সম্রক্ত চলাচনা 

 অপ্রিীত্ পুশ্ম্ িািযম্ রকহমত রাি্শ্সা৭কতপম্ ২0 

 িতম্ ৱিশ্রিণম্ চতিম্ সি শ পূত নমস্রুতম্ 

 প্রাতরম্ িযপকতশ্য ত্ৱম্ অশুপম্ িতু শম্ ইচ্চকস ২১ 

 অিশ্যম্ কিনকশ্শ্যকৈ সমি শ রািণ রাি্শ্সাৈঃ 

 চযশ্াম্ ত্ৱম্ িিশমশ্া রািা তুপু শকত্ত   অজিমতকন্ত্রযৈঃ ২২ 

 অপহ্ু তয শ্চীম্ পায শাম্ শ্িযম্ ইন্ত্র সয িীকিতুম্ 

 ন তু রাম সয পায শাম্ মাম্ অপনীযা৭জস্ত িীকিতম্  ২৩ 

 িীমি জচ্চরম্ িজ্র তর সয হস্তাত্  

 শ্চীম্ প্রত্ুশ্য অপ্রকতরূপ রূপাম্ 

 ন মাত্ুশ্ীম্ রাি্শ্স তশ্ শকযত্ৱা 

 পীতা৭ম্ুতসযা৭কপ তিা৭জস্ত চমাি্শ্ৈঃ ২৪ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট অশ্্ট  চত্ৱাকরম্শ্ স্সিশ   

এযর্ান পমরচাশ সরসর্ক: 

 সীতাযা িচনম্ শ্্ুত্ৱা তশ্রীিৈঃ প্রতাপিান্ 

 হমস্ত হস্তম্ সমাহতয চিার সুমহ ত্ৱপৈুঃ ১ 

 স ৱমকতলীম্ পুন ি শািযম্ পপামশ্ চ তমতা প্ুশ্ম্ 
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 ন উন্মত্তযা শ্্ু মতৌ মমনয মম িীয শ পরারমমৌ ২ 

 উত্ৱমহযম্ পুিাপযাম্ তু চমকতনীম্ অম্পমর জস্ততৈঃ 

 আকপমপযম্ সমুৈম্ চ হনযাম্ ম্ুতুযম্ রমণ জস্ততৈঃ ৩ 

 অিশম্ ুৈযাম্ শ্কর স্তীি্শ্্কণ কি শকপৈযাম্ কহ মহী তলম্ 

 িাম রূকপণম্ উন্মমত্ত পশ্য মাম্ িামতম্ পকতম্ ৪ 

 এিম্ উক্তিত স্তসয রািণ সয কশ্কি প্রমপ 

 ি্ুত্ত সয হকর পয শমৈ রমক্ত চনমৈ পপূিতুৈঃ  ৫ 

 সতযৈঃ চসৌমযম্ পকরতযিয কপি্শু রূপম্ স রািণৈঃ 

 স্ৱম্ রূপম্ িাল রূপা৭৭পম্ চপমি ৱিশ্রিণা৭নুিৈঃ ৬ 

 সম্রক্ত নযনৈঃ শ্রীমাম্ স্তপ্ত িা0চন িুণ্টলৈঃ 

 চরামতন মহতা৭৭কিশ্্মটা নীল িীমূত সকন্নপ   

 তশ্া৭৭সযৈঃ িামু শিী পাণী পপূি ি্শ্ণতাচরৈঃ ৭ 

 স পকরিরািি চ্চত্ম মহা িামযা কিহায তত্ 

 প্রকতমপমত স্ৱিম্ রূপম্ রািমণা রাি্শ্সা৭কতপৈঃ ৮ 

 সম্রক্ত নযনৈঃ চরাতা জ্জীমূত কনচয প্রপৈঃ 

 রক্তা৭ম্পর তর স্তমস্তৌ েী রত্নম্ চপ্রি্শ্য ৱমকতলীম্ ৯ 

 স তাম্ অকসত চিশ্া৭ৈাম্ পাস্কর সয প্রপাম্ ইি 

 িসনা৭৭পরমণামপতাম্ ৱমকতলীম্ রািমণা৭প্রিীত্ ১0 

 জৈশু চলামিশু কিিযাতম্ যকত পতশারম্ ইচ্চকস 

 মাম্ আশ্রয িরামরামহ তিা৭হম্ সত্ুশ্ৈঃ পকতৈঃ ১১ 

 মাম্ পিস্ৱ কচরায ত্ৱম্ অহম্ িািয স্তি কপ্রযৈঃ 

 ৱনি চা৭হম্ ক্ৱকচ ত্পমৈ িকরমশ্য তি কিকপ্রযম্ ১২ 

 তযিযতাম্ মানুমশ্া পামিা মকয পািৈঃ প্রণীযতাম্ 

 রািযা চ্চুযতম্ অকসত্তা৭তশম্ রামম্ পকরকমতা৭৭যশু্ম্১৩ 

 ৱি িুশকণর্ অনুরক্তা৭কস মূমট পকণ্টত মাকনকন 

 যৈঃ কেযা িচনা ৈািযম্ কিহায সসুহ্ু জ্জনম্ 

 অজিন্ িযালা৭নুচকরমত িমন িসকত তুম শকতৈঃ ১৪ 

 ই তুযক্্তিা ৱমকতলীম্ িািযম্ কপ্রযা৭হশাম্ কপ্রয িাকতনীম্ 

 অকপিময স তুশ্্টা৭৭ত্মা রাি্শ্স   িাম চমাকহত   ১৫ 

 িরাহ রািণৈঃ সীতাম্ পুতৈঃ চি চরাকহণীম্ ইি ১৬ 

 িামমন সীতাম্ পত্মা৭ি্শ্ীম্ মূত শমিশু িমরণ সৈঃ 

 ঊমি শা স্তু তি্কশ্মণ ৱনি পকরিরাহ পাকণনা  ১৭ 

 তম্ ত্ুশ্ৱ্া কিকর শ্্ু ম্িা৭৭পম্ তীি্শ্ণ্ তম্শ্্রম্ মহা পিুম্ 
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 প্রাৈিন্ ম্ুতুয সম্িাশ্ম্ পযা৭৭তশা িন চতিতাৈঃ ১৮ 

 স চ মাযামমযা কতিযৈঃ ির যুক্তৈঃ ির স্ৱনৈঃ 

 প্রতয৭ত্ুশ্যত চহমা৭0মিা রািণ সয মহা রতৈঃ ১৯ 

 তত স্তাম্ পুকশ্ ি শাকিয প শত্ শসযন্ স মহা স্ৱনৈঃ 

 অ0মিনা৭৭তায ৱিমতহীম্ রতম্ আমরাপয ত্ততা ২0 

 সা ি্ুহীতা৭কত চুমরাশ্ রািমণন যশ্কস্ৱনী 

 রামমকত সীতা তুৈঃিা৭তশা রামম্ তূর িতম্ িমন ২১ 

 তাম্ অিামাম্ স িামা৭তশৈঃ পন্নমিন্ত্র িতূম্ ইি 

 কিমিশ্্টমানাম্ আতায উত্পপাতা৭ত রািণৈঃ ২২ 

 ততৈঃ সা রাি্শ্মসমন্ত্রণ কহ্রযমাণা কিহাযসা 

 প্ুশ্ম্ চুমরাশ্ মমত্তি প্রাৈ কচত্তা যতা৭৭তুরা ২৩ 

 হা লি্্ণ মহা পামহা িুু কচত্ত প্রসাতি 

 কহ্রযমাণাম্ ন িানীমশ্ রি্শ্সা িাম রূকপণা ২৪ 

 িীকিতম্ সুিম্ অতশাম্ শ্চ তম শ চহমতাৈঃ পকরতযিন্ 

 কহ্রযমাণাম্ অতমম শণ মাম্ রািি ন পশ্যকস ২৫ 

 ননু নামা৭কিনীতানাম্ কিমনতা৭কস পরম্তপ 

 িতম্ এিম্ কিতম্ পাপম্ ন ত্ৱম্ শ্াজস্ত কহ রািণম্ ২৬ 

 ননু সমতযা৭কিনীতসয ত্ুশ্যমত িম শণৈঃ পলম্ 

 িামলা৭কপ অ0িী পিতয৭ৈ সসযানাম্ ইি পক্তময ২৭ 

 স িম শ ি্ুতিান্ এতত্ িামলাপ হত চচতনৈঃ 

 িীকিতা৭ৈিরম্ চিারম্ রামা ত্ৱযসনম্ আনুকহ ২৮ 

 হমৈতানীম্ সিামা৭স্তু ৱিমিযী সহ পাৈকিৈঃ  

 কহ্রমযযম্ তম শ িামসয তম শপত্নী যশ্কস্ৱনৈঃ ২৯ 

 আমন্ত্রময িনস্তামন িকণ শিারান্  সুপশু্্কপতান্ 

 ি্কশ্প্রম্ রামায শ্ম্সত্ৱম্ সীতাম্ হরকত রািণৈঃ ৩0 

 মালযিৈম্ কশ্িকরণম্ িমৈ প্রস্রিণম্ কিকরম্ 

 ি্কশ্প্রম্ রামায শ্ম্সত্ৱম্ সীতাম্ হরকত রািণৈঃ ৩১ 

 হম্স িারম্টিা৭৭িীণ শাম্ িমৈ চিাতািরীম্ নতীম্ 

 ি্কশ্প্রম্ রামায শ্ম্সত্ৱম্ সীতাম্ হরকত রািণৈঃ ৩২ 

 ৱতিতাকন চ যানয৭জিন্ িমন কিকিত পাতমপ 

 নমস্কমরাময৭হম্ চতমপযা পতু শৈঃ শ্ম্সত মাম্ হ্ু তাম্ ৩৩ 

 যাকন িাকন কচত৭পয৭ৈ সত্ত্ৱাকন কনিসকৈ উত 

 সি শাকণ শ্রণম্ যাকম ম্ুি পি্কশ্ িণান্ অকপ ৩৪ 
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 কহ্রযমাণাম্ কপ্রযাম্ পতু শৈঃ প্রামণমপযা৭কপ িরীযসীম্ 

 কিিশ্া৭৭পহ্ু তা সীতা রািমণ চনকত শ্ম্সত ৩৫ 

 কিকতত্ৱা মাম্ মহা পাহু   অমুৈা৭কপ মহা পলৈঃ 

 আমনশ্যকত পরারময ৱিিস্ৱত হ্ু তাম্ অকপ ৩৬ 

সা ততা িুণা িামচা কিলপম্তী সুতুৈঃকিতা  

িনস্পকত িতম্ ি্ুৈম্ ততশ্ শা৭৭যত চলাচনা  ৩৭ 

সা তম্ উত্ৱীি্শ্য সুমশ্রাণী রািণ সয িশ্ম্ িতা  

সমা৭৭রম্ত পযপরা তুৈঃমিাপ িতযা কিরা  ৩৮ 

িটামযা পশ্য মা মা৭৭য শ কহ্রযমাণাম্ অনাতিত্  

অমনন রাি্শ্মসম্মৈণ িুণম্ পাপ িম শণা ৩৯ 

ৱনশ্ িারকযতুম্ শ্িয স্তি রূমরা কনশ্া চর   

সত্ত্ৱিান্ জিতিাশ্ী চ সাযুত ৱশ্চি তুম শকত   ৪0 

রামায তু যতা তত্ত্ৱম্ িটামযা হরণম্ মম 

লি্্ণায চ ত ত্সি শম্ আিযাতিযম্ অমশ্শ্তৈঃ ৪১ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট এমিান পম্চাশ্ সস্িশ: 

পমরচাশ সরসর্ক: 

 তম্ শ্প্তম্ অিসপু্তসতু্ িটাযু: অত শুশ্্ুমি 

 কনরীি্শ্য রািণম্ ি্কশ্প্রম্ ৱিমতহীম্ চ ততশ্ শ সৈঃ ১ 

 ততৈঃ পি শত িূটা৭৭প স্তীি্শ্ণ্ তুণ্টৈঃ িমিাত্তমৈঃ 

 িনস্পকতিতৈঃ শ্রীমান্ িযািহার শুপাম্ কিরম্ ২ 

 তশ্রীি জস্তমতা তমম শ পুরামণ সতয সম্শ্রযৈঃ 

 িটাযু ন শাম নাম্ন্া৭হম্ ি্ুৈ রামিা মহাপলৈঃ ৩ 

 রািা সি শ সয চলাি সয মমহন্ত্র িুমণাপমৈঃ 

 চলািানাম্ চ কহমত যমুক্তা রামমা তশ্রতা৭৭ত্মিৈঃ ৪ 

 তকসযশ্া চলাি নাতসয তম শপত্নী যশ্কস্ৱনী 

 সীতা নাম িরামরাহা যাম্ ত্ৱম্ হতু শম্ ইমহচ্চকস ৫ 

 িতম্ রািা জস্তমতা তমম শ পর তারান্ পরাম্ুমশ্ত্ 

 রি্শ্ণীযা কিমশ্মশ্ণ রাি তারা মহাপল  ৬ 

 কনিতশয মকতম্ নীচাম্ পর তারা৭কপমশ্ শনাত্ 

 ন তত্ সমাচমর ত্তীমরা যত্ পমরা৭সয কিিহশমযত্ ৭ 

 যতা৭৭ত্মন স্ততা৭চনযশ্াম্ তারা রি্শ্যা কিপজশ্চতা  ৮ 

 অতশম্ িা যকত িা িামম্ কশ্শ্্টাৈঃ শ্ামেশু অনািতম্ 

 িযিসযকৈ ন রািামনা তম শম্ চপৌলস্তয নৈন ৯ 
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 রািা তম শ শ্চ িাম শ্চ ৈিযাণাম্ চচাত্তমমা কনকতৈঃ 

 তম শৈঃ শুপম্ িা পাপম্ িা রাি মূলম্ প্রিতশমত ১0 

 পাপ স্ৱপাি শ্চপলৈঃ িতম্ ত্ৱম্ রি্শ্সাম্ ির 

 ঐশ্ৱয শম্ অকপসম্প্রামপ্তা কিমানম্ ইি তুশ্ি্্ুকত   ১১ 

 িাম0 স্ৱপামিা চযা যসয ন শ্িযৈঃ পকরমাজিশতুম্ 

 ন কহ তুশ্্টা৭৭ত্মনাম্ আয শ মা িসকত আলময কচরম্ ১২ 

 কিশ্ময িা পুমর িা চত যতা রামমা মহাপলৈঃ 

 না৭পরাতযকত তম শাত্মা িতম্ তসযা৭পরাতযকস ১৩ 

 যকত শ্ূপ শণিা চহমতা   িনস্তান িতৈঃ িরৈঃ 

 অকতিরুমত্তা হতৈঃ পূি শম্ রামমণা৭কিশ্্ট িম শণা ১৪ 

 অৈ প্রূকহ যতা তত্ত্ৱম্ চিা রাম সয িযকতরমৈঃ 

 যসয ত্ৱম্ চলাি নাত সয হ্ু ত্ৱা পায শাম্ িকমশ্যকস ১৫ 

 ি্কশ্প্রম্ কিস্ুি ৱিমতহীম্ মা ত্ৱা চিামরণ চি্শুশ্া 

 তমহ ত্তহন পূমতন িরৈুম্ ইন্ত্রা৭শ্কন য শতা ১৬ 

 সপ শম্ আশ্ীকিশ্ম্ পত্ত্ৱা িো৭চৈ না৭িপতুযমস 

 রীিাযাম্ প্রকতমুক্তম্ চ িাল পাশ্ম্ ন পশ্যকস ১৭ 

 স পারৈঃ চসৌময পতশমিযা চযা নরম্ না৭িসাতমযত্ 

 তত৭ন্নম্ উপমপাক্তিযম্ িীয শমত যত্ অনামযম্ ১৮ 

 যত্ ি্ুত্ৱা ন পমি ত্তমম শা ন িীকতশ ন শ যমশ্া পুকি 

 শ্রীরসয পমিত্ চিতৈঃ ি স্তত্ িম শ সমা৭৭চমরত্ ১৯ 

 শ্শ্্টট িশ্ শ সহস্রাকণ মম িাতসয রািণ 

 কপত্ু ৱপতামহম্ রািযম্ যতািত্ অনুকতশ্্টতৈঃ ২0 

 িরুমত্তা৭হম্ ত্ৱম্ যুিা তন্ৱী সশ্র   িিচী রতী  

 ততা৭পযা৭৭তায ৱিমতহীম্ িুশ্লী ন িকমশ্যকস ২১ 

 ন শ্ক্ত স্ত্ৱম্ পলাত্ হতু শম্ ৱিমতহীম্ মম পশ্যতৈঃ 

 চহতুকপ ন শযায সমযুকক্ত ত্ুশিাম্ চিতশ্্ুতীম্ ইি ২২ 

 যুতযস্ৱ যকত শ্ূমরা৭কস মুহতূ শম্ কতশ্্ট রািণ 

 শ্কযশ্যমস হমতা পূমমৌ যতা পূি শম্ ির স্ততা ২৩ 

 অসি্ুত্ সমুযমি চযন কনহতা ৱততয তানিাৈঃ 

 নকচরা চ্চীর িাসা স্ত্ৱাম্ রামমা যুকত িকতশ্যকত ২৪ 

 কিম্ নু শ্িযম্ মযা িতু শম্ িমতৌ তূরম্ ন্ুপা৭৭ত্মমিৌ 

 ি্কশ্প্রম্ ত্ৱম্ নশ্যমস নীচ তমযা পীমতা ন সম্শ্যৈঃ ২৫ 

 ন কহ চম িীিমানসয নকযশ্যকস শুপাম্ ইমাম্ 
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 সীতাম্ িমল পৈা৭ি্শ্ীম্ রাম সয মহশ্ীম্ কপ্রযাম্ ২৬ 

 অিশ্যম্ তু মযা িায শম্ কপ্রযম্ তসয মহাত্মনৈঃ 

 িীকিমতনা৭কপ রাম সয ততা তশ্রত সয চ ২৭ 

 কতশ্্ট কতশ্্ট তশ্রীি মুহতূ শম্ পশ্য রািণ 

 যুত্তা৭৭কততযম্ প্রতাসযাকম যািত্ প্রাণম্ কনশ্াচর ২৮ 

 িরুৈাত্ ইি পলম্ ত্ৱাম্ তু পাতমযযম্ রমতাত্তমাত্ ২৯ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট পম্চাশ্ স্সিশ   

এর্ পমরচাশ সরসর্ক: 

 ই তুযক্ত সয যতা নযাযম্ রািণ সয িটাযুশ্া 

 ি্ুত্তসযা৭কিকনপাৈঃ সি শা চরি ুকি শম্শ্কত ত্ুশ্্টযৈঃ ১ 

 সম্রক্ত নযনৈঃ চিাপাত্ তপ্ত িা0চন িুণ্টলৈঃ 

 রাি্শ্মসমন্ত্রা৭কপতুৈাি পতমিন্ত্রম্ অমশ্ শণৈঃ ২ 

 স সম্প্রহার স্তুমুল স্তমযা স্তজিন্ মহা িমন 

 পপূি িামতাত্ততমযা চম শিমযা িশিমন যতা ৩ 

 ত ত্পপূিা৭ত্পুতম্ যুত্তম্ ি্ুৈ রাি্শ্সমযা স্ততা 

 সপি্শ্মযা ম শালযিমতা ম শহা পি শতমযা করি ৪ 

 তমতা নালীি নারাকচ স্তীি্শ্্ণা৭ৱর শ্চ কিিকণ শকপৈঃ 

 অপযিশ্ শ ন্মহা চিাকর ি্ুশৈ রািম্ মহাপলৈঃ ৫ 

 স তাকন শ্র িালাকন ি্ুৈৈঃ পৈরমতশ্ৱরৈঃ 

 িটাযুৈঃ প্রকতিরাহ রািণা৭োকণ সমুযমি ৬ 

 তসয তীি্শ্্ণ নিাপযাম্ তু চরণাপযাম্ মহাপলৈঃ 

 চিার পহুতা িামৈ িরণান্ পতি সত্তমৈঃ ৭ 

 অত চরাতা ত্তশ্রীমিা িরাহ তশ্ মািশণান্ 

 ম্ুতুয তণ্ট কনপান্ চিারান্ শ্ত্ু মতশন িা0ি্শ্যা ৮ 

 স ৱত প শাকণ ম শহা িীয শৈঃ পূণ শ মুকক্ত   অজিহ্ম্কিৈঃ 

 কপমপত কনকশ্কত স্তীি্শ্্কণ ি্ুশৈম্ চিাকরৈঃ কশ্লীমুকিৈঃ  ৯ 

 স রাি্শ্স রমত পশ্যন্ িানিীম্ পাশ্্প চলাচনাম্ 

 অকচৈকযত্ৱা পাণাম্ স্তান্ রাি্শ্সম্ সম৭কপৈিত্ ১0 

 তমতা৭সয স শ্রম্ চাপম্ মুক্তা মকণ কিপূকশ্তম্ 

 চরণাপযাম্ মহামতিা পপম্ি পতমিশ্ৱরৈঃ ১১ 

 তমতা৭নযত্ তনু রাতায রািণ   চরাত মূকচশত   

 িিশ্ শ শ্র িশ্ শাকণ শ্তমশ্া৭ত সহস্রশ্    ১২ 

 শ্কর   আিাকরত স্তসয সমুযমি পতমিশ্ৱর   
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 িুলাযম্ উপ সম্প্রাপ্ত   পি্শ্ীি প্রপমপৌ ততা  ১৩ 

 স তাকন শ্র িশ্ শাকণ পি্শ্াপযাম্ চ কিতূয চ  

 চরণাপযাম্ মহামতিা পপম্িা৭সয মহ ত্তনু   ১৪ 

 ত চ্চা৭কিসত্ুশ্ম্ তীপ্তম্ রািণ সয শ্রািরম্ 

 পি্শ্াপযাম্ স মহা িীমরা িযতুমনাত্ পতমিশ্ৱরৈঃ ১৫ 

 িাম্চমনারশ্চতান্ কতিযান্ কপশ্াচ িতনান্ িরান্ 

 তাম্ শ্চা৭সয িি সম্পন্নান্ িিান সমমর পলী ১৬ 

 িরম্ জৈমিণু সম্পন্নম্ িামিম্ পািিা৭কচশশ্ম্ 

 মকণ চহম কিকচৈা৭0িম্ পপ0ি চ মহা রতম্ ১৭ 

 পূণ শ চন্ত্র প্রতীিাশ্ম্ চৈম্ চ িযিকনৈঃ সহ 

 পাতযা মাস চিমিন রাকহপী রাি্শ্কস সস্হ   ১৮ 

 সারমত শ্চা৭সয চিমিন তুম্মট ৱনি মহত্ কশ্র   

 পুনি শযপাহরত্ শ্রীমান্ পি্কশ্ রামিা মহাপল   ১৯ 

 স পি তন্ৱা কিরমতা হতা৭চশ্ৱা হত সারকতৈঃ 

 অম্মি না৭৭তায ৱিমতহীম্ পপাত পুকি রািণৈঃ ২0 

 ত্ুশ্্ৱা কনপকততম্ পূমমৌ রািণম্ পি িাহনম্ 

 সাতু সাকত্ৱকত পূতাকন ি্ুৈ রািম্ অপূিযন্ ২১ 

 পকরশ্রাৈম্ তু তম্ ত্ুশ্্ৱা িরযা পি্কশ্ যূতপম্ 

 উত্পপাত পনু হ্ু শশ্ম্টা ৱমকতলীম্ ি্ুহয রািণৈঃ ২২ 

 তম্ প্রহ্ু শ্্টম্ কনতাযা৭0মি রািণম্ িনিা৭৭ত্মিাম্ 

 িচ্চম্তম্ িট্ি চশ্শ্ম্ চ প্রণশ্ট্ হত সাতনম্   ২৩ 

 ি্ুৈরািৈঃ সমুত্পতয সম৭কপত্ুতয রািণম্   

 সমািায শ0 মহামতিা িটাযু   ইতম্ অপ্রিীত্ ২৪ 

 িজ্র সম্স্পশ্ শ  পাণসয পায শাম্ রাম সয রািণ 

 অল্প পুমত্ত হরকস এনাম্ িতায িল ুরি্শ্সাম্ ২৫ 

 স কমৈ পন্তুৈঃ সা মাতযৈঃ স পলৈঃ স পকরচ্চতৈঃ 

 কিশ্ পানম্ কপপকস এতত্ কপপাকসত ইমিাতিম্ ২৬ 

 অনুপৈম্ অিানৈৈঃ িম শণাম্ অকিচি্শ্ণাৈঃ 

 শ্ীরম্ এি কিনশ্যকৈ যতা ত্ৱম্ কিনকশ্শ্যকস ২৭ 

 পত্ত স্ত্ৱম্ িাল পামশ্ন ক্ৱ িত স্তসয চমাি্শ্যমস 

 িতায পটটশ্ম্ ি্ুহয সা৭কমশ্ম্ িলমিা যতা ২৮ 

 ন কহ িাতু তুরাতমশ্ৌ িািুত্মস্তৌ তি রািণ 

 তশ্ শণম্ চা৭৭শ্রম সযা৭সয ি্শ্কমমশ্যমত তু রািমিৌ ২৯ 
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 যতা ত্ৱযা ি্ুতম্ িম শ পীুণা চলাি িকহশতম্ 

 তস্করা চকরমতা মামিশা ৱনশ্ িীর কনমশ্কিতৈঃ  ৩0 

 যুতযস্ৱ যকত শ্ূমরা৭কস মুহতূ শম্ কতশ্্ট রািণ 

 শ্কযশ্যমস হমতা পূমমৌ যতা প্রাতা ির স্ততা ৩১ 

 পমরত িামল পুুমশ্া যত্ িম শ প্রকতপতযমত 

 কিনাশ্া যা৭৭ত্মমনা৭তম শযম্ প্রকত পমন্না৭কস িম শ তত্ ৩২ 

 পাপা৭নুপমৈা ৱি যসয িম শণৈঃ চিা নু তত্ পুমান্ 

 িুিীত চলািা৭কতপকতৈঃ স্ৱযম্প ূপ শিিান্ অকপ ৩৩ 

 এিম্ উক্্তিা শুপম্ িািযম্ িটাযু স্তসয রি্শ্সৈঃ 

 কনপপাত প্ুশ্ম্ প্ু শ্্মট তশ্রীি সয িীয শিান্ ৩৪ 

 তম্ ি্ুহীত্ৱা নকি স্তীি্শ্্কণ কি শততার সমৈতৈঃ 

 অকতরূমটা িিা৭৭চরামহা যতা সযা ত্তুশ্ট্ িারণম্ ৩৫ 

 কিততার নকির্ অসয তুণ্টম্ প্ু শ্্মট সমপ শযন্ 

 চিশ্াম্ চশ্চা ত্পাটযা মাস নি পি্শ্ মিুা৭৭যুতৈঃ ৩৬ 

 স ততা ি্ুৈ রামিন কিশ্যমামনা মুহু মু শহুৈঃ 

 অমশ্ শ স্পুকর চতাশ্ট্ৈঃ সন্ প্রািম্পত স রািণ   ৩৭ 

 স পকরশ্ৱিয ৱিমতহীম্ িামম না৭0মিন রািণৈঃ 

 তমলনা৭কপ িিানা৭৭শু িটাযুম্ চরাত মূকচশতৈঃ ৩৮ 

 িটাযু স্তম্ অকতরময তুমণ্টনা৭সয িিা৭কতপৈঃ 

 িাম পাহন্ূ তশ্ ততা িযপাহরত্ অকরম্তমৈঃ ৩৯ 

সম্জচ্চন্ন পামহা   সকতযি পাহি   সহসা৭পিন্  

কিশ্ জ্ৱালা৭৭িলী যকু্তা   িল্মীিা কতি পন্নািা   ৪0 

 ততৈঃ ি্ুমত্তা তশ্রীিৈঃ সীতাম্ উত্স্ুিয রািণ   

 মুশ্্টটপযাম্ চরণাপযাম্ চ ি্ুৈ রািম্ অমপাতযত্ ৪১ 

 তমতা মুহতূ শম্ সম্রামমা পপূিা৭তুল িীয শমযাৈঃ 

 রাি্শ্সানাম্ চ মিুয সয পি্কশ্ণাম্ প্রির সয চ ৪২ 

 তসয িযাযচ্চমান সয রামসযা৭চতশ স রািণৈঃ 

 পি্মশ্ৌ পামশ্ৱৌ চ পামতৌ চ িট্িম্ উত্ত্ুতয চসা৭জচ্চনত্ ৪৩ 

 স কচন্ন পি্শ্ৈঃ সহসা রি্শ্সা চরৌৈ িম শণা 

 কনপপাত হমতা ি্ুমৈা তরণযাম্ অল্প িীকিতৈঃ ৪৪ 

 তম্ ত্ুশ্ৱ্া পকততম্ পূমমৌ ি্শ্তিা৭৭ৈ শম্ িটাযুশ্ম্ 

 অপযতািত ৱিমতহী স্ৱ পন্তুম্ ইি তুৈঃকিতা ৪৫ 

 তম্ নীল িীমূত কনিাশ্ িল্পম্ 
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 সু পাণ্টুমরারস্কম্ উতার িীয শম্ 

 ততশ্ শ ল0িাকতপকতৈঃ প্ুকতিযাম্ 

 িটাযুশ্ম্ শ্াৈম্ ইিা৭কিতািম্ ৪৬ 

 তত স্তু তম্ পৈরতম্ মহীতমল 

 কনপাকততম্ রািণ চিি মকতশতম্ 

 পুনৈঃ পকরশ্ৱিয শ্কশ্ প্রপা৭৭ননা 

 ুমরাত সীতা িনিা৭৭ত্মিা ততা  ৪৭ 

 

 

 ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট এি পম্চাশ্ স্সিশ   

ত্ৱি পমরচাশ সরসর্ক: 

 তম্ অল্প িীকিতম্ পমূমৌ স্পুরৈম্ রাি্শ্সা৭কতপৈঃ 

 ততশ্ শ ি্ুৈম্ পকততম্ সমীমপ রািিা৭৭শ্রমাত্ ১ 

 সা তু তারা৭কতপ মিুী রািমণন সমীি্শ্য তম্ 

 ি্ুৈ রািম্ কিকনহতম্ কিললাপ সুতুৈঃকিতা ২ 

 আকলম্িয ি্ুৈম্ কনহতম্ রািমণন পলীযসা  

 কিললাপ সুতু:িা৭৭তশা সীতা শ্কশ্ কনপা৭৭ননা  ৩ 

 কনকমত্তম্ লি্শ্ণ জ্ঞানম্ শ্িুকন স্ৱর তশ্ শনম্ 

 অিশ্যম্ সুি তুৈঃমিশু নরাণাম্ প্রকতত্ুশ্যমত ৪ 

 ন ননূম্ রাম িানা৭কস মহত্ িযসনম্ আত্মন: 

 তািকৈ নূনম্ িািুত্স্ত মত৭তশম্ ম্ুি পি্কশ্ণৈঃ ৫ 

অযম্ কহ পাপ চামরণ মাম্ ৈাতুম্ অকপসম্িত: 

চশ্মত কিকনহমতা পূমমৌ মমা৭পািযাত্ কিহম্িম: ৬ 

 ৈাকহ মাম্ অতয িািুত্স্ত লি্্মণকত িরা৭0িনা 

 সুসম্ৈস্তা সমারৈ চ্চ্ুণ্ৱতাম্ তু যতা৭কৈমি ৭ 

 তাম্ কিশ্্ট মালযা৭৭পরণাম্ কিলপৈীম্ অনাতিত্ 

 অপযতািত ৱিমতহীম্ রািমণা রাি্শ্সা৭কতপৈঃ ৮ 

 তাম্ লতাম্ ইি চিশ্্টৈীম্ আকল0িৈীম্ মহা ত্ুমান্ 

 মু0চ মু0মচকত পহুশ্ৈঃ প্রিতন্ রাি্শ্সা৭কতপৈঃ ৯ 

 চরাশ্ৈীম্ রাম রামমকত রামমণ রকহতাম্ িমন  

 িীকিতা৭ৈায চিমশ্শু িরাহা৭ৈি সকন্নপৈঃ ১0 

 প্রতকশ্ শতাযাম্ ৱিমতহযাম্ পপূি স চরা৭চরম্ 

 িিত্ সি শম্ অময শাতম্ তমসা৭চৈন সম্ৱ্রতুম্ ১১ 
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ন িাকত মাুত স্তৈ কনশ্প্্রমপা৭পূ কত্তিাির    ১২ 

 ত্ুশ্্ৱা সীতাম্ পরাম্ুশ্ট্াম্ তীনাম্ কতমিযন চি্শুশ্া 

 ি্ুতম্ িায শম্ ইকত শ্রীমান্ িযািহার কপতামহৈঃ ১৩ 

 প্রহ্ু শ্ট্া িযকততা শ্চা৭৭সন্ সমি শ চত পরমশ্ শযৈঃ 

 ত্ুশ্্ৱা সীতাম্ পরাম্ুশ্ট্াম্ তণ্টিা৭রণয িাকসনৈঃ 

 রািণ সয কিনাশ্ম্ চ প্রাপ্তম্ পতু্ত্ৱা যত্ুচ্চযা  ১৪ 

 স তু তাম্ রাম রামমকত ুতৈীম্ লি্্মণকত চ 

 িিাম আতায চা৭৭িাশ্ম্ রািমণা রাি্শ্মসশ্ৱর   ১৫ 

 তপ্তা৭৭পরণ সি শা৭0িী পীত চিৌমশ্য িাসনী 

 ররাি রািপৈুী তু কিতুযত্ চসৌতাকমনী যতা ১৬ 

 উত্তূমতন চ িমেণ তসযাৈঃ পীমতন রািণৈঃ 

 অকতিম্ প্রকতপপ্রাি কিকর তীপ ইিা৭কিনা  ১৭ 

 তসযাৈঃ পরম িলযাণযা স্তাম্রাকণ সুরপীকণ চ 

 পত্ম পৈাকণ ৱিমতহযা অপযিীয শৈ রািণম্ ১৮ 

 তসযাৈঃ চিৌমশ্যম্ উত্তূতম্ আিামশ্ িনি প্রপম্ 

 পমপৌ চা৭৭কততয রামিণ তাম্রম্ অপ্রম্ ইিা৭৭তমপ ১৯ 

 তসযা স্ত কত্ৱমলম্ িি্ৈম্ আিামশ্ রািণা৭0িিম্ 

 ন ররাি কিনা রামম্ কিনালম্ ইি প0িিম্ ২0 

 পপূি িলতম্ নীলম্ কপত্ত্ৱা চন্ত্র ইমিাকততৈঃ 

 সুললাটম্ সুমিশ্া৭ৈম্ পত্ম িপ শাপম্ অিরণম্ ২১ 

 শুকিৈঃ সুকিমকল তশকৈৈঃ প্রপািত্কপ   অলম্ি্ুতম্ 

 তসযা স্ত কত্ৱমলম্ িি্ৈম্ আিামশ্ রািণা৭0িিম্   ২২ 

 ুকততম্ িযপম্ুশ্্টা৭স্রম্ চন্ত্র িত্ কপ্রয তশ্ শনম্ 

 সু নাসম্ চাু তামম্রা শ্্টম্ আিামশ্ হাটি প্রপম্ ২৩ 

 রাি্শ্মসন সমাতূতম্ তসযা স্ত ত্ৱচনম্ শুপম্ 

 শুশুমপ ন কিনা রামম্ কতিা চন্ত্র ইমিাকততৈঃ ২৪ 

 সা চহম িণ শা নীলা৭0ি0 ৱমকতলী রাি্শ্সা৭কতপম্ 

 শুশুমপ িাম্চনী িাম্চী নীলম্ মকণম্ ইিা৭৭কশ্রতা ২৫ 

 সা পত্ম চিৌরী চহমাপা রািণম্ িনিা৭৭ত্মিা 

 কিতুযত্িনম্ ইিা৭৭কিশ্য শুশুমপ তপ্ত পূশ্ণা ২৬ 

 তু প্রিাল রক্তা সা নীলা৭0িম্ রাি্শ্মসশ্ৱরম্  

 প্রামশ্াপযত ৱিমতহী িিম্ িি্মশ্যি িাম্চনী  ২৭ 

 তসযা পূশ্ণ চিামশ্ণ ৱিমতহযা রাি্শ্সা৭কতপৈঃ 
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 পপূি চপমলা নীলৈঃ সমিাশ্ ইি চতাযতৈঃ ২৮ 

 উত্তমা৭0িা চুযতা তসযাৈঃ পশু্্প িরুশ্্টটৈঃ সমৈতৈঃ 

 সীতাযা কহ্রযমাণাযাৈঃ পপাত তরণী তমল ২৯ 

 সা তু রািণ চিমিন পুশ্্প িরুশ্্টটৈঃ সমৈতৈঃ 

 সমাতূতা তশ্রীিম্ পুন   এিা৭পযিতশত ৩0 

 অপযিতশত পুশ্প্াণাম্ তারা ৱিশ্রিণা৭৭নিুম্ 

 নি্শ্ৈ মালা কিমলা চমুম্ নিম্ ইমিান্নতম্ ৩১ 

 চরণান্ নূপুরম্ প্রশ্্টম্ ৱিমতহযা রত্নপূকশ্তম্ 

 কিতুয ন্মণ্টল সম্িাশ্ম্ পপাত মতুর স্ৱনম্ ৩২ 

 তাম্ মমহাল্কাম্ ইিা৭৭িামশ্ তীপযমানাম্ স্ৱমতিসা 

 িিাম আিাশ্ম্ আকিশ্য সীতাম্ ৱিশ্রিণা৭৭নুিৈঃ ৩৩ 

 তসযা স্তান্ অকি িণ শাকন পূশ্ণাকন মহীতমল 

 সমিাশ্াকণ অিিীয শৈ ি্শ্ীণা স্তারা ইিা৭ম্পরাত্ ৩৪ 

 তসযাৈঃ স্তনা৭ৈরাত্ প্রশ্্মটা হার স্তারা৭কতপ তুযকতৈঃ 

 ৱিমতহযা কনপতন্ পাকত িম্মিি িিনা চ্চুযতা ৩৫ 

 উত্পাত িাতা৭কপহতা নানা কত্ৱি িণা যতুাৈঃ 

 মা ৱপকরকত কিতূতা৭রা িযািহ্ু  করি পাতপাৈঃ ৩৬ 

 নকলমনযা ত্ৱস্ত িমলা েস্ত মীন িমল চরাৈঃ 

 সিীম্ ইি িমতা চ্্চিাসাম্  অন্ৱমশ্াচৈ ৱমকতলীম্ ৩৭ 

 সমৈাত্ অকপসম্পতয কসম্হ িযার ম্ুি কত্ৱিাৈঃ 

 অন্ৱতািম্ স্ততা চরাশ্াত্ সীতা চ্চাযা৭নু িাকমনৈঃ ৩৮ 

 িল প্রপাতা৭স্র মুিাৈঃ শ্্ু ম্কিৈঃ উচ্করত পাহুকপৈঃ 

 সীতাযাম্ কহ্রযমাণাযাম্ কিমরাশ্ৈীি পি শতাৈঃ ৩৯ 

 কহ্রযমাণাম্ তু ৱিমতহীম্ ত্ুশ্্ৱা তীমনা কতিািরৈঃ 

 প্রকি ত্ৱস্ত প্রপৈঃ শ্রীমান্ আসীত্ পাণ্টুর মণ্টলৈঃ ৪0 

 নাজস্ত তম শৈঃ িুতৈঃ সতযম্ না৭৭িশিম্ না৭ন্ুশ্ম্সতা 

 যৈ রাম সয ৱিমতহীম্ পায শাম্ হরকত রািণৈঃ 

 ইকত সি শাকণ পূতাকন িণশ্ৈঃ পয শমতিযন্ ৪১ 

 কিৈস্তিা তীন মুিা ুুতু    ম্ুি চপাতিাৈঃ 

 উত্ৱী ি্মশ্যাত্ৱীি্শ্য নযকন   আস্র পাতাকিমলি্শ্ণাৈঃ ৪২ 

 সুপ্রমিকপত িাৈা শ্চ পপূিু   িন চতিতাৈঃ 

 কিমরাশ্ৈীম্ ত্ুটম্ সীতাম্ ত্ুশ্্ৱা তুৈঃিম্ ততা িতাম্ ৪৩ 

 তাম্ তু লি্্ণ রামমকত চরাশ্ৈীম্ মতুর স্ৱরম্ 
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 অমিি্শ্মাণাম্ পহুমশ্া ৱিমতহীম্ তরণী তলম্ ৪৪ 

 স তাম্ আিুল চিশ্া৭ৈাম্ কিপ্রম্ুশ্্ট কিমশ্শ্িাম্ 

 িহারা৭৭ত্ম কিনাশ্ায তশ্রীমিা মনকস্ৱনীম্ ৪৫ 

 তত স্তু সা চাুততী শুকচ জিতা   

 কিনা ি্ুতা পন্তু িমনন ৱমকতলী 

 অপশ্যতী রািি লি্্ণা িুমপৌ  

 কিিণ শ িি্ৈা পয পার পীটটতা   ৪৬ 

 ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট কত্ৱ পম্চাশ্ স্সিশ   

ত্রত্র  পমরচাশ সরসর্ক: 

 িম্ উত্পতৈম্ তম্ ত্ুশ্্ৱা ৱমকতলী িনিা৭৭ত্মিা 

 তুৈঃকিতা পরমমাকত্ৱিা পময মহকত িকতশনী ১ 

 চরাশ্ চরাতন তাম্রা৭ি্শ্ী পীমা৭ি্শ্ম্ রাি্শ্সা৭কতপম্ 

 ুতম্তী িুণম্ সীতা কহ্রযমামণতম্ অপ্রিীত্ ২ 

 ন িযপৈপমস নীচ িম শণা৭চনন রািণ 

 জ্ঞাত্ৱা কিরকহতাম্ যন্ মাম্ চচারকযত্ৱা পলাযমস ৩ 

 ত্ৱকযি ননূম্ তুশ্ট্াত্মন্ পীুণা হতু শম্ ইচ্চতা 

 মমা৭৭পিাকহমতা পতশা ম্ুি রূমপণ মাযযা ৪ 

 চযা কহ মাম্ উতযত োতুম্ চসা৭পযযম্ কিকনপাকততৈঃ 

 ি্ুৈ রাি: পুরামণা৭চসৌ শ্ৱশুর সয সিা মম  ৫ 

 পরমম্ িল ুচত িীয শম্ ত্ুশ্যমত রাি্শ্সা৭তম 

 কিশ্রািয নামমতযম্ কহ যুমত্ত না৭জি জিতা ত্ৱযা ৬ 

 ঈত্ুশ্ম্ িকহশতম্ িম শ িতম্ ি্ুত্ৱা ন লজ্জমস 

 কেযা শ্চ হরণম্ নীচ রকহমত তু পরসয চ ৭ 

 িতকযশ্যকৈ চলামিশু পুুশ্াৈঃ িম শ িুত্কসতম্ 

 সুন্ুশ্ম্সম্ অতকম শশ্্টম্ তি চশ্ৌণ্টীয শ মাকননৈঃ ৮ 

 কতি্ চত চশ্ৌয শম্ চ সত্ত্ৱম্ চ যত্ ত্ৱযা িকততম্ ততা 

 িুলা৭৭চরাশ্ িরম্ চলামি কতি্ চত চাকরৈম্ ঈত্ুশ্ম্ ৯ 

 কিম্ িতু শম্ শ্িযম্ এিম্ কহ য জ্জমি ৱনি তািকস 

 মুহতূ শম্ অকপ কতশ্ট্স্ৱ ন িীিন্ প্রকতযাসযকস ১0 

 ন কহ চি্শুৈঃ পতম্ প্রাপয তমযাৈঃ পাকতশি পুৈমযাৈঃ 

 স ৱসমনযা৭কপ সমতশ স্ত্ৱম্ মুহতূ শম্ অকপ িীকিতুম্ ১১ 

 ন ত্ৱম্ তমযাৈঃ শ্র স্পশ্ শম্ চসাটুম্ শ্ক্তৈঃ িতম্ চন 

 িমন প্রজ্ৱকলত চসযি স্পশ্ শম্ অমি   কিহম্িমৈঃ ১২ 
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 সাতু ি্ুত্ৱা৭৭ত্মনৈঃ পতযম্ সাতু মাম্ মুম্চ রািণ ১৩ 

 ম ত্প্রতশ্ শণ ুশ্্মটা কহ প্রাৈা সহ পকত ম শম 

 কিতাসযকত কিনাশ্ায ত্ৱম্ মাম্ যকত ন মম্ুচকস ১৪ 

 চযন ত্ৱম্ িযিসামযন পলান্ মাম্ হতু শম্ ইচ্চকস 

 িযিসাযৈঃ স চত নীচ পকিশ্যকত কনর৭তশিৈঃ  ১৫ 

 ন হয৭হম্ তম্ অপশ্যৈী পতশারম্ কিপুমতাপমম্ 

 উত্সমহ শ্ত্ু িশ্িা প্রাণান্ তারকযতুম্ কচরম্ ১৬ 

 ন ননূম্ চা৭৭ত্মনৈঃ চশ্রযৈঃ পতযম্ িা সমমিি্শ্মস 

 ম্ুতুয িামল যতা মমতশযা কিপরীতাকন চসিমত ১৭ 

 মুমূশ্ূ শণাম্ কহ সমি শশ্াম্ যত্ পতযম্ তন্ ন চরাচমত 

 পশ্যা৭মযতয কহ িমণ্ট ত্ৱাম্ িাল পাশ্া৭ি পাকশ্তম্ ১৮ 

 যতা চা৭জিন্ পযস্তামন ন কপমপকশ্ তশ্ানন 

 িযক্তম্ কহরণ্মযান্ কহ ত্ৱম্ সম্পশ্যকস মহীুহান্ ১৯ 

 নতীম্ ৱিতরণীম্ চিারাম্ ুকত চরৌি কনিাকহনীম্ 

 অকস পৈ িনম্ ৱচি পীমম্ পশ্যকস রািণ  ২0 

 তপ্ত িাম্চন পুশ্্পাম্ চ ৱিটূয শ প্রির চ্চতাম্ 

 ৈি্শ্যমস শ্াল্মলীম্ তীি্শ্্ণাম্ আযকসৈঃ িণ্টকি জশ্চতাম্ ২১ 

 ন কহ ত্ৱম্ ঈত্ুশ্ম্ ি্ুত্ৱা তসযা৭লীিম্ মহাত্মনৈঃ 

 তকরতুম্ শ্ি্শ্যকস কচরম্ কিশ্ম্ পীমত্ৱি কনি্ুশণৈঃ ২২ 

 পত্ত স্ত্ৱম্ িাল পামশ্ন তুকন শিামরণ রািণ 

 ক্ৱ িমতা লপ্সযমস শ্ম শ পতু শ ম শম মহাত্মনৈঃ ২৩ 

 কনমমশ্া৭ৈর মামৈণ কিনা প্রাতরম্ আহমি 

 রাি্শ্সা কনহতা চযন সহস্রাকণ চতু তশশ্ ২৪ 

 স িতম্ রািমিা িীরৈঃ সি শা৭ে িুশ্মলা পলী 

 ন ত্ৱাম্ হনযা চ্চকর স্তীি্শ্্কণ   ইশ্্ট পায শা৭পহাকরণম্ ২৫ 

 এত চ্চানয চ্চ পুশ্ম্ ৱিমতহী রািণাম্িিা 

 পয চশ্াি সমাকিশ্ট্া িুণম্ কিললাপ হ ২৬ 

 ততা প্ুশ্া৭৭তশাম্ পহু ৱচি পাকশ্ণীম্ 

 কিললাপ পূি শম্ িুণম্ চ পাকমনীম্ 

 িহার পাপ স্তুণীম্ কিমিশ্্টতীম্  

 ন্ুপা৭৭ত্মিাম্ আিত িাৈ চিপতুম্  ২৭ 

 ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট জৈ পম্চাশ্ স্সিশ   

চতু: পমরচাশ সরসর্ক: 
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 কহ্রযমাণা তু ৱিমতহী িম্ কচ ন্নাতম্ অপশ্যতী 

 ততশ্ শ কিকর শ্্ু 0িস্তান্ প0চ িানর পম্ুিিান্ ১ 

 চতশ্াম্ মমতয কিশ্ালাি্শ্ী চিৌমশ্যম্ িনি প্রপম্ 

 উত্তরীযম্ িরামরাহা শুপানযা৭৭পরণাকন চ 

 মুমমাচ যকত রামায শ্ম্মসযুকরকত ৱমকতলী ২ 

 িেম্ উত্স্ুিয ত ন্মমতয কিকনি্কশ্প্তম্ সহপূশ্ণম্ 

 সম্প্রমা ত্তু তশ্রীি স্তত্ িম শ ন চ পুত্তিান্ ৩ 

 কপ0িা৭ি্শ্া স্তাম্ কিশ্ালা৭ি্শ্ীম্ চনকৈ   অকনকমকশ্   ইি 

 কিমরাশ্ৈীম্ ততা সীতাম্ তত্ুশু ি শানরশ্ শপাৈঃ ৪ 

 স চ পম্পাম্ অকতরময ল0িা0 অকপমিুৈঃ পুরীম্ 

 িিাম ুততীম্ ি্ুহয ৱমকতলীম্ রাি্শ্মসশ্ৱরৈঃ ৫ 

 তাম্ িহার সুসম্হ্ু শ্্মটা রািমণা ম্ুতুযম্ আত্মনৈঃ 

 উত্স0মিকনি পিুিীম্ তীি্শ্্ণ তম্শ্র্াম্ মহা কিশ্াম্ ৬ 

 িনাকন সকরতৈঃ ৱশ্লান্ সরাম্কস চ কিহাযসা 

 স ি্কশ্প্রম্ সমতীযায শ্র শ্চাপাত্ ইি চুযতৈঃ ৭ 

 কতকম নর কনমিতম্ তু িুণা৭৭লযম্ অি্শ্যম্ 

 সকরতাম্ শ্রণম্ িত্ৱা সম৭তীযায সািরম্ ৮ 

 সম্প্রমাত্ পকরিরুমত্তামী ুত্ত মীন মমহারিৈঃ 

 ৱিমতহযাম্ কহ্রযমাণাযাম্ পপূি িুণা৭৭লযৈঃ ৯ 

 অৈকরি্শ্ িতা িাচৈঃ সস্ুি ুশ্চারণা স্ততা 

 এতত্ অমৈা তশ্রীি ইকত কসত্তা স্ততা৭প্ু িন্ ১0 

 স তু সীতাম্ কিমিশ্্টৈীম্ অ0মি না৭৭তায রািণৈঃ 

 প্রকিমিশ্ পুরীম্ ল0িা0 রূকপণীম্ ম্ুতুযম্ আত্মনৈঃ ১১ 

 চসা৭কপিময পুরীম্ ল0িা0 সুকিপক্ত মহা পতাম্ 

 সমূ্রট িি্শ্যা পহুলম্ স্ৱম্ অৈৈঃপুরম্ আকিশ্ত্ ১২ 

 তৈ তাম্ অকসতাপা৭0িীম্ চশ্াি চমাহ পরাযণাম্ 

 কনতমত রািণৈঃ সীতাম্ মমযা মাযাম্ ইিা৭৭সুরীম্ ১৩ 

 অপ্রিী চ্চ তশ্রীিৈঃ কপশ্াচী চিশার তশ্ শনাৈঃ 

 যতা চনমাম্ পুমান্ েী িা সীতাম্ পশ্যতয৭সম্মতৈঃ ১৪ 

 মুক্তা মকণ সুিণ শাকন িোকণ আপরণাকন চ 

 যতয কতমচ্চত্ ততত্ এিা৭সযা চতযম্ ম চ্চৈমতা যতা১৫ 

 যা চ িি্শ্যকত ৱিমতহীম্ িচনম্ কিম্কচত্ অকপ্রযম্ 

 অজ্ঞানা তযকত িা জ্ঞানা ন্ন তসযা িীকিতম্ কপ্রযম্ ১৬ 
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 তমতা ক্্তিা রাি্শ্সী স্তা স্তু রাি্শ্মসন্ত্রৈঃ প্রতাপিান্ 

 কনশ্্রমযা৭ৈৈঃপুরাত্ তিাত্ কিম্ ি্ুতযম্ ইকত কচৈযন্ 

 ততশ্ শা৭শ্্মটৌ মহা িীয শান্ রাি্শ্সান্ কপকশ্তা৭শ্নান্ ১৭ 

 স তান্ ত্ুশ্্ৱা মহা িীময শা ির তামনন চমাকহতৈঃ 

 উিা ৱচতান্ ইতম্ িািযম্ প্রশ্সয পল িীয শতৈঃ ১৮ 

 নানা প্রহরণাৈঃ ি্কশ্প্রম্ ইমতা িচ্চত সত্ৱরাৈঃ 

 িনস্তানম্ হতস্তানম্ পূত পূি শম্ িরা৭৭লযম্ ১৯ 

 তমৈাশ্যতাম্ িনস্তামন শ্ূমনয কনহত রাি্শ্মস 

 চপৌুশ্ম্ পলম্ আকশ্রতয ৈাসম্ উত্স্ুিয তূরতৈঃ ২0 

 পলম্ কহ সুমহ তযন্ চম িনস্তামন কনমিকশ্তম্ 

 সতূশ্ণ িরম্ যুমত্ত হতম্ ত ৈাম সাযকিৈঃ ২১ 

 ততৈঃ চরামতা মমা৭পূমি শা ৱতয শমসযাপকর িতশমত 

 ৱিরম্ চ সুমহ জ্জাতম্ রামম্ প্রকত সুতাুণম্ ২২ 

 কনয শাতকযতুম্ ইচ্চাকম ত চ্চ ৱিরম্ অহম্ করমপাৈঃ 

 ন কহ লপ্সযা ময৭হম্ কনৈা ম৭হত্ৱা সমুযমি করপুম্২৩ 

 তম্ তু ইতানীম্ অহম্ হত্ৱা ির তূশ্ণ িাকতনম্ 

 রামম্ শ্মম শাপ লপ্সযাকম তনম্ লপ্্তমিি কনতশনৈঃ ২৪ 

 িনস্তামন িসত্কপ সতু্ পিত্পী রামম্ আকশ্রতা 

 প্রিরুকত্ত   উপমনতিযা কিম্ িমরাতীকত তত্ত্ৱতৈঃ  ২৫ 

 অপ্রমাতা চ্চ িৈিযম্ সকি শ   এি কনশ্াচকরৈঃ 

 িতশিয শ্চ সতা যমত্না রািি সয িতম্ প্রকত ২৬ 

 যু্ািম্ কহ পলমজ্ঞা৭হম্ পহুমশ্া রণ মূত শকন 

 অত শ্চাজিন্ িনস্তামন মযা যূযম্ কনমযাজিতাৈঃ ২৭ 

 ততৈঃ কপ্রযম্ িািযম্ উমপতয রাি্শ্সা 

 মহা৭তশম্ অশ্্টাি৭কপিাতয রািণম্ 

 কিহায ল0িা0 সকহতাৈঃ প্রতজস্তমর 

 যমতা িনস্তানম্ অলি্শ্য তশ্ শনাৈঃ      ২৮ 

 তত স্তু সীতাম্ উপলপয রািণৈঃ 

 সুসম্প্রহ্ু শ্্টৈঃ পকরি্ুহয ৱমকতলীম্ 

 প্রসিয রামমণ চ ৱিরম্ উত্তমম্ 

 পপূি চমাহান্ মুকততৈঃ স রাি্শ্সৈঃ ২৯ 

 ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট চতু   পম্চাশ্ সস্িশ   

 পমরচ পমরচাশ সরসর্ক: 
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 সম্কতশ্য রাি্শ্সান্ চিারান্ রািমণা৭শ্্মটৌ মহা পলান্ 

 আত্মানম্ পুকত্ত ৱিিপযাত্ ি্ুত ি্ুতযম্ অমনযত ১ 

 স কচৈযামনা ৱিমতহীম্ িাম পাণ সমকপ শতৈঃ 

 প্রকিমিশ্ ি্ুহম্ রমযম্ সীতাম্ ৈশ্্টুম্ অকপত্ৱরন্ ২ 

 স প্রকিশ্য তু ত চত্ৱ্ রািমণা রাি্শ্সা৭কতপৈঃ 

 অপশ্য ৈাি্শ্সী মমতয সীতাম্ চশ্াি পরাযণাম্ ৩ 

 অশ্্ু পূণ শ মিুীম্ তীনাম্ চশ্াি পারা৭ি পীটটতাম্ 

 িায ুচিকি: ইিা৭৭রাৈাম্ মজ্জৈীম্ নািম্ অণ শমি ৪ 

 ম্ুি যতূ পকরপ্রশ্ট্াম্ ম্ুিীম্ শ্ৱকপ: ইিা৭৭িরতুাম্ 

 অমতা মুি মুিীম্ তীনাম্ অমপযতয চ কনশ্াচরৈঃ ৫ 

 তাম্ তু চশ্াি িশ্াম্ তীনাম্ অ িশ্াম্ রাি্শ্সাকতপৈঃ 

 স পলা ত্তশ্ শযা মাস ি্ুহম্ চতি ি্ুমহাপমম্ ৬ 

 হম শয প্রাসাত সম্পাতম্ েী সহস্র কনমশ্কিতম্ 

 নানা পি্কশ্ িকণ িুশশ্্টম্ নানা রত্ন সমকন্ৱতম্ ৭ 

 িা0চকন স্তাপনীকয শ্চ স্পাটটকি রািকত স্ততা 

 িজ্র ৱিটূয শ কচকৈ শ্চ স্তকম্প   ত্ুশ্্টট মমনাহকরৈঃ ৮ 

 কতিয তুন্তুকপ কনহ্রশাতম্ তপ্ত িা0চন চতারণম্ 

 চসাপানম্ িা0চনম্ কচৈম্ আুমরাহ তযা সহ ৯ 

 তাকৈিা রািতা ৱশ্চি িিাি্শ্াৈঃ কপ্রয তশ্ শনাৈঃ 

 চহম িালা৭৭িরুতা শ্চাসম্ স্তৈ প্রাসাত প0ক্তযৈঃ ১0 

 সুতা মকণ কিকচৈাকণ পূকম পািাকন সি শশ্ৈঃ 

 তশ্রীিৈঃ স্ৱ পিমন প্রাতশ্ শযত ৱমকতলীম্ ১১ 

 তীকিশিাৈঃ পশু্্িকরণয শ্চ নানা পুশ্্প সমািরতুাৈঃ 

 রািমণা তশ্ শযা মাস সীতাম্ চশ্াি পরাযণাম্ ১২ 

 তশ্ শকযত্ৱা তু ৱিমতহীম্ ি্ুত্নম্ ত ত্পিমনাত্তমম্ 

 উিাচ িািযম্ পাপা৭৭ত্মা সীতাম্ চলাকপতুম্ ইচ্চযা ১৩ 

 তশ্ রাি্শ্স চিাটয শ্চ ত্ৱা কিম্শ্কত   অতা৭পরাৈঃ 

 চতশ্াম্ প্রপু র৭হম্ সীমত সমি শশ্াম্ পীম িম শণাম্  ১৪ 

 িিশকযত্ৱা িরা িরুত্তান্ পালাম্ শ্চ রিনী চরান্ 

 সহস্রম্ এিম্ এি সয মম িায শ পুরৈঃ সরম্ ১৫ 

 যত্ ইতম্ রাি তন্ত্রম্ চম ত্ৱকয সি শম্ প্রকতশ্ট্টতম্ 

 িীকিতম্ চ কিশ্ালাি্কশ্ ত্ৱম্ চম প্রাকণ িশরীযসী ১৬ 

 পহনূাম্ েী সহস্রাণাম্ মম চযা৭চসৌ পকররহৈঃ 
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 তাসাম্ ত্ৱম্ ঈশ্ৱরী সীমত মম পায শা পি কপ্রময ১৭ 

 সাতু কিম্ চত৭নযযা পুত্তযা চরাচযস্ৱ িমচা মম 

 পিস্ৱ মা৭কপতপ্তসয প্রসাতম্ িতু শম্ অহশকস ১৮ 

 পকরি্কশ্প্তা সমুমৈণ ল0মিযম্ শ্ত চযািনা 

চনযম্ তশ্ শকযতুম্ শ্িযা চসকন্ত্র   অকপ সুরা৭সুকরৈঃ ১৯ 

ন চতমিশু ন যি্মশ্শু ন িৈমি শশু নকশ্ শশু 

অহম্ পশ্যাকম চলামিশু চযা চম িীয শ সমমা পমিত্ ২0 

রািয প্রশ্্মটন তীমনন তাপমসন িতা৭৭যুশ্া 

কিম্ িকরশ্যকস রামমণ মানুমশ্ণা৭ল্পমতিসা ২১ 

পিস্ৱ সীমত মাম্ এি পতশাহম্ সত্ুশ্ স্তি 

চযৌিনম্ হয৭ত্ুিম্ পীু রমমস্ৱহ মযা সহ ২২ 

তশ্ শমন মা ি্ুতা পুকত্তম্ রািি সয িরা৭৭নমন 

িা৭সয শ্জক্ত: ইহা৭৭িন্তুম্ অকপ সীমত মমনারকতৈঃ ২৩ 

ন শ্মিযা িায:ু আিামশ্ পাকশ্: পত্তুম্ মহা িিৈঃ 

তীপযমানসয িা৭পযমি রশহীতুম্ কিমলাম্ কশ্িাম্ ২৪ 

ৈযাণাম্ অকপ চলািানাম্ ন তম্ পশ্যাকম চশ্াপমন 

কিরমমণ নময৭তয স্ত্ৱাম্ ম ত্পাহু পকরপাকলতাম্ ২৫ 

ল0িাযাম্ সুমহ ৈািযম্ ইতম্ ত্ৱম্ অনুপালয 

ত্ৱ ত্মপ্রশ্যা ম কত্ৱতা ৱশ্চি চতিাশ্চা৭কপ চরা৭চরা   ২৬ 

অকপমশ্মিাতি কিন্না তুশ্্টা চ রমযস্ৱ মাম্ ২৭ 

তুশ্্ি্ুতম্ যত্ পুরা িম শ িন িামসন ত ত্িতম্ 

য শ্চ চত সি্ুুমতা তম শ স্তমসয হ পলম্ আনুকহ ২৮ 

ইহ সি শাকণ মালযাকন কতিয িৈাকন ৱমকতকল 

পূশ্ণাকন চ মুিযাকন তাকন চসি মযা সহ ২৯ 

পুশ্্পিম্ নাম সুমশ্রাকণ প্রাতু ৱি শশ্রিণ সয চম 

কিমানম্ সূয শ সম্িাশ্ম্ তরসা কনজিশতম্ মযা ৩0 

কিশ্ালম্ রমণীযম্ চ ত কত্ৱমানম্ অনুত্তমম্  

তৈ সীমত মযা সাতশম্ কিহরস্ৱ যতা সিুম্ ৩১ 

িতনম্ পত্ম সম্িাশ্ম্ কিমলম্ চাু তশ্ শনম্ 

চশ্ািা৭৭তশম্ তু িরামরামহ ন প্রািকত িরা৭৭নমন ৩২ 

এিম্ িতকত তজিন্ সা িো৭চৈন িরাম্িনা 

কপতায ইম্তু কনপম্ সীতা মুি মশ্রূ ণয৭িতশযত্  ৩৩ 

তযাযম্তীম্ তাম্ ইি অস্ৱস্তাম্ তীনাম্ কচম্তা হত প্রপাম্ 
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উিাচ িচনম্ পামপা রািমণা রাি্শ্মসশ্ৱর:  ৩৪ 

অলম্ িরীমটন ৱিমতকহ তম শ চলাপ ি্ুমতন চ 

আমশ্ শা৭যম্ ৱতি কনশ্যমৈা য স্ত্ৱাম্ অকপিকমশ্যকত ৩৫ 

এমতৌ পামতৌ মযা কনমক্তৌ কশ্মরাকপৈঃ পকরপীটটমতৌ 

প্রসাতম্ িুু চম ি্কশ্প্রম্ িমশ্যা তামসা৭হম্ অজি চত ৩৬ 

ইমাৈঃ শ্ূনযা মযা িাচৈঃ শুশ্যমামণন পাকশ্তাৈঃ 

ন চা৭কপ রািণৈঃ িাম্কচন্ মতূ্নশা েীম্ প্রণমমত হ ৩৭ 

এিম্ উক্্তিা তশ্রীমিা ৱমকতলীম্ িনিা৭৭ত্মিাম্ 

ি্ুতা৭ৈ িশ্ম্ আপমন্না মমম যম্ ইকত মনযমত ৩৮ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট পম্চ পম্চাশ্ স্সিশ: 

শটরপমরচাশ সরসর্ক: 

সা তমতা ক্তা তু ৱিমতহী কনপ শযা চশ্াি িকশ্ শতা 

ত্ুণম্ অৈরতৈঃ ি্ুত্ৱা রািণম্ প্রতযপাশ্ত ১ 

রািা তশ্রমতা নাম তম শমসতু: ইিা৭চলৈঃ 

সতযসৈৈঃ পকরজ্ঞামতা যসয পুৈৈঃ স রািিৈঃ ২ 

রামমা নাম স তম শা৭৭ত্মা জৈশু চলামিশু কিশ্্ুতৈঃ 

তীিশ পাহু কি শশ্ালা৭ি্মশ্া ৱতিতম্ স পকত ম শম ৩ 

ইি্শ্ৱািূণাম্ িুমল িাতৈঃ কসম্হ স্কমৈা মহাতুযকতৈঃ 

লি্্মণন সহ প্রাৈা য চস্ত প্রাণাম্ হকরশ্যকত ৪ 

প্রতযি্শ্ম্ য তয৭হম্ তসয ত্ৱযা৭সযাম্ তকশ্ শতা পলাত্ 

শ্কযতা ত্ৱম্ হতৈঃ সম্মিয িনস্তামন যতা িরৈঃ ৫ 

য এমত রাি্শ্সাৈঃ চপ্রাক্তা চিার রূপা মহাপলাৈঃ 

রািমি কনকি শশ্াৈঃ সমি শ সুপমণ শ পন্নিা যতা ৬ 

তসয িযা কিপ্রমকু্তা চস্ত শ্রাৈঃ িা0চন পশূ্ণাৈঃ 

শ্রীরম্ কিতকমশ্যকৈ ি0িা িূলম্ ইমিা ম শযৈঃ ৭ 

অসুকর ি শা সুকর ি শা ত্ৱম্ যতয৭িমতযা৭কস রািণ 

উত্পাতয সমুহ ৱত্ৱরম্ িীিম্ স্তসয ন চমাি্শ্যমস ৮ 

স চত িীকিত চশ্শ্ সয রািমিা৭ৈিমরা পলী 

পমশ্া যূ শপ িত চসযি িীকিতম্ তি তুল শপম্ ৯ 

যকত পমশ্য ত্স রাম স্ত্ৱাম্ চরাশ্ তীমপ্তন চি্শুশ্া 

রি্শ্ স্ত্ৱম্ অতয কনতশমক্তা িমচ্চৈঃ সতযৈঃ পরাপিম্ ১0 

য শ্চন্ত্রম্ নপমসা পূমমৌ পাতময ন্নাশ্মযত িা 

সািরম্ চশ্াশ্ময ত্ৱা৭কপ স সীতাম্ চমাচমযত্ ইহ ১১ 
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িতা৭৭যু স্ত্ৱম্ িত শ্রীমিা িত সমত্ত্ৱা িমত কন্ত্রযৈঃ 

ল0িা ৱিতিয সমযুক্তা ত্ৱ ত্ি্ুমতন পকিশ্যকত ১২ 

ন চত পাপম্ ইতম্ িম শ সুমিাতিশম্ পকিশ্যকত 

যা৭হম্ নীতা কিনা পািম্ পকত পাশ্ৱ শাত্ ত্ৱযা িনাত্ ১৩ 

স কহ ৱতিত সমযুমক্তা মম পতশা মহা তুযকতৈঃ 

কনপ শমযা িীয শম্ আকশ্রতয শ্ূমনয িসকত তণ্টমি ১৪ 

স চত তপ শম্ পলম্ িীয শম্ উত্মসিম্ চ ততা কিতম্ 

অপমনশ্যকত িামৈপযৈঃ শ্র িমশ্ শণ সমযুমি  ১৫ 

যতা কিনামশ্া পূতানাম্ ত্ুশ্যমত িাল চচাকততৈঃ 

ততা িাময শ প্রমাতযকৈ নরাৈঃ িাল িশ্ম্ িতাৈঃ ১৬ 

মাম্ প্রত্ুশ্য স চত িালৈঃ প্রামপ্তা৭যম্ রাি্শ্সা৭তম 

আত্মমনা রাি্শ্সানাম্ চ িতাযা৭ৈৈঃপুর সয চ ১৭ 

ন শ্িযা যজ্ঞ মতয স্তা চিকতৈঃ স্ুি্পাণ্ট মকণ্টতা 

কত্ৱিাকত মন্ত্র সম্পূতা চণ্টামল না৭িমকতশতুম্ ১৮ 

ততা৭হম্ তম শকনতয সয তম শ পত্নী পকতিরতা  

ত্ৱযা স্প্রশ্্টুম্ ন শ্িযা৭জি রাি্শ্সা৭তম পাকপনা  ১৯ 

রীটৈী রাি হম্মসন পত্ম শ্ম্মটশু কনতযতা  

হম্সী সা ত্ুণ শ্ম্ট স্তম্ িতম্ পমশ্যত মত্িুিম্  ২0 

ইতম্ শ্রীরম্ কনস্সম্জ্ঞম্ পৈ িা িাতযস্ৱ িা 

চনতম্ শ্রীরম্ রি্শ্যম্ চম িীকিতম্ িা৭কপ রাি্শ্স ২১ 

ন কহ শ্ি্শ্যাকম উপমরাশ্ম্ প্ুকতিযাম্ তাতুম্ আত্মনৈঃ ২২ 

এিম্ উক্্তিা তু ৱিমতহী চরাতাত্ সুপুশ্ম্ িচৈঃ 

রািণম্ ৱমকতলী তৈ পুন চন শািাচ কিম্ চন ২৩ 

সীতাযা িচনম্ শ্্ুত্ৱা পুশ্ম্ চরাম হশ্ শণম্ 

প্রতুযিাচ ততৈঃ সীতাম্ পয সম্তশ্ শনম্ িচৈঃ ২৪ 

শ্্ুণু ৱমকতকল ম ত্ৱািযম্ মাসান্ ত্ৱাতশ্ পাকমকন 

িামলনা৭চনন না৭চপযকশ্ যকত মাম্ চাু হাকসকন 

তত স্ত্ৱাম্ প্রাতরা৭৭শ্া৭তশম্ সূতা চশ্চত্সযকৈ চলশ্শ্ৈঃ ২৫ 

ইকত উক্্তিা পুশ্ম্ িািযম্ রািণৈঃ শ্ত্ু রািণৈঃ 

রাি্শ্সী শ্চ ততৈঃ ি্ুত্ত ইতম্ িচনম্ অপ্রিীত্ ২৬ 

শ্ীরম্ এিম্ কহ রাি্শ্মসযা কিি্ুতা চিার তশ্ শনাৈঃ 

তপ শম্ অসযা কিমনশ্যত্ৱম্ মাম্স চশ্াকণত চপািনাৈঃ ২৭ 

িচনাত্ এি তা স্তসয সুমিারা রাি্শ্সী িণা: 
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ি্ুত প্রাম্িলমযা পতূ্ৱা ৱমকতলীম্ পয শিারযন্ ২৮ 

স তাৈঃ চপ্রািাচ রািা তু রািমণা চিার তশ্ শনৈঃ 

প্রচালয চরমণা ত্িকশ্ শ  ত শারযন্ ইি চমকতনীম্ ২৯ 

অমশ্াি িকনিা মমতয ৱমকতলী নীযতাম্ ইকত 

তমৈযম্ রি্শ্যতাম্ িূটম্ যু্াকপৈঃ পকরিাকরতা ৩0 

ত ৱৈনাম্ তিশকন চিশাকরৈঃ পুনৈঃ সাকন্ত্ৱ শ্চ  ৱমকতলীম্ 

আনযত্ৱম্ িশ্ম্ সি শা িনযাম্ িি িতূম্ ইি ৩১ 

ইকত প্রকতসমাকতশ্্টা রাি্শ্মসযা রািমণন তাৈঃ 

অমশ্াি িকনিাম্ িি্মু ৱম শকতলীম্ পকরি্ুহয তাম্ ৩২ 

সি শ িাম পকল িরুশি্কশ্ ন শানা পুশ্্প পকল িরুশতাম্ 

সি শ িাল মকত শ্চা৭কপ কত্ৱকিৈঃ সমপু চসকিতাম্ ৩৩ 

সা তু চশ্াি পরীতা0িী ৱমকতলী িনিা৭৭ত্মিা 

রাি্শ্সী িশ্ম্ আপন্না িযারীণাম্ হকরণী যতা ৩৪ 

চশ্ামিন মহতা রস্তা ৱমকতলী িনিা৭৭ত্মিা 

ন শ্ম শ লপমত পীু   পাশ্ পত্তা ম্ুিী যতা  ৩৫ 

ন কিৈমত তৈ তু শ্ম শ ৱমকতলী 

কিরূপ চনৈাকপ   অতীি তজিশতা 

পকতম্ িরৈী তকযতম্ চ ৱতিতম্  

চচতনা৭পূত্ পয চশ্াি পীটটতা   ৩৬ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট শ্ ট্পম্চাশ্ স্সিশ   

সপ্ত পমরচাশ সরসর্ক: 

রাি্শ্সম্ ম্ুি রূমপণ চরৈম্ িাম রূকপণম্ 

কনহতয রামমা মারীচম্ তূণ শম্ পকত নযিতশত ১ 

তসয সম্ত্ৱরমাণ সয ৈশ্্টু িামসয ৱমকতলীম্ 

রূর স্ৱমরা৭ত চিামায:ু কিননাতা৭সয প্ু শ্্টতৈঃ ২ 

স তসয স্ৱরম্ আজ্ঞায তাুণম্ চরাম হশ্ শণম্ 

কচৈযা মাস চিামামযাৈঃ স্ৱমরণ পকরশ্0কিতৈঃ ৩ 

অ শুপম্ পত মমনয৭হম্ চিামায ু  িাশ্যমত যতা 

স্ৱজস্ত সযাত্ অকপ ৱিমতহযা রাি্শ্কস প শি্শ্ণম্ কিনা ৪ 

মারীমচন তু কিজ্ঞায স্ৱরম্ আলি্শ্য মামিম্ 

কিি্ুশ্ট্ম্ ম্ুি রূমপণ লি্্ণৈঃ শ্্ুণযুা তযকত ৫ 

স চসৌকমজৈৈঃ স্ৱরম্ শ্্ু ত্ৱা তাম্ চ কহত্ৱা৭ত ৱমকতলীম্ 

তকযি প্রকহতৈঃ ি্কশ্প্রম্ ম ত্সিাশ্ম্ ইকহশ্যকত ৬ 
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রাি্শ্কসৈঃ সকহকত নূ শনম্ সীতাযা ঈজপ্সমতা িতৈঃ 

িা0চন শ্চ ম্ুমিা পূত্ৱা িযপনীযা৭৭শ্রমা ত্তু মাম্ ৭ 

তূরম্ নীত্ৱা তু মারীমচা রাি্শ্মসা৭পূ চ্চরা হতৈঃ 

হা লি্্ণ হমতা৭িীকত য ত্ৱািযম্ িযািহার চ ৮ 

অকপ স্ৱজস্ত পমি ত্ত্ৱাপযাম্ রকহতাপযাম্ মযা িমন 

িনস্তান কনকমত্তম্ কহ ি্ুত ৱিমরা৭জি রাি্শ্কসৈঃ ৯ 

কনকমত্তাকন চ চিারাকণ ত্ুশ্যমৈ৭তয পহকূন চ 

ইকত এিম্ কচৈযন্ রামৈঃ শ্্ু ত্ৱা চিামায ুকনস্স্ৱনম্ ১0 

আত্মন শ্চা৭পনযনম্ ম্ুি রূমপণ রি্শ্সা 

আিিাম িনস্তানম্ রািিৈঃ পকরশ্0কিতৈঃ  ১১ 

তম্ তীন মানসম্ তীনম্ আমসতু   ম্ুি পি্কশ্ণৈঃ 

সিযম্ ি্ুত্ৱা মহাত্মানম্ চিারাম্ শ্চ সস্ুিৈুঃ স্ৱরান্ ১২ 

তাকন ত্ুশ্্ৱা কনকমত্তাকন মহা চিারাকণ রািিৈঃ 

নযিতশতা৭ত ত্ৱকরমতা িমিনা৭৭শ্রম মা৭৭ত্মন   ১৩ 

স তু সীতাম্ িরামরাহাম্ লি্্ণম্ চ মহা পলম্  

আিিাম িনস্তানম্ কচম্তয চন্নি রািি   ১৪ 

তমতা লি্শ্ণম্ আযাৈম্ ততশ্ শ কিিত প্রপম্ ১৫ 

তমতা৭কিতূমর রামমণ সমীযায স লি্্ণৈঃ 

কিশ্ণ্ণৈঃ সুকিশ্মণ্ণন তুৈঃকিমতা তুৈঃি পাকিনা  ১৬ 

সম্িিহশা৭ত তম্ প্রাতা চিশ্্মটা লি্্ণম্ আিতম্ 

কিহায সীতাম্ কিিমন িমন রাি্শ্স চসকিমত  ১৭ 

ি্ুহীত্ৱা চ িরম্ সিযম্ লি্্ণম্ রিু নৈনৈঃ 

উিাচ মতুমরা তিশম্ ইতম্ পুশ্ম্ আকতশ মত্ ১৮ 

অমহা লি্্ণ িহশযম্ চত ি্ুতম্ য ত্ত্ৱম্ কিহায তাম্ 

সীতাম্ ইহা৭৭িতৈঃ চসৌময িজচ্চত্ স্ৱজস্ত পমিত্ ইহ  ১৯ 

ন চম অজস্ত সম্শ্মযা িীর সি শতা িনিা৭৭ত্মিা 

কিনশ্্টা পি্কশ্তা িা৭কপ রাি্শ্কস ি শন চাকরকপৈঃ 

অশুপাকন এি পূকযশ্ট্ম্ যতা প্রাতুপ শিকৈ চম ২0 

অকপ লি্্ণ সীতাযাৈঃ সামরযম্ প্রানুযািমহ 

িীিম্তযা: পুুশ্ িযার সুতাযা িনিসয ৱি  ২১ 

যতা ৱি ম্ুি সম্িা শ্চ চিামায ুৱশ্চি ৱপরিম্  

িাশ্যমৈ শ্িুনা শ্চা৭কপ প্রতীপ্তাম্ অকপমতা কতশ্ম্  ২২ 

অকপ স্ৱজস্ত পমিত্ তসযা: রাি পুৈযা মহাপল ২৩ 
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ইতম্ কহ রি্মশ্া ম্ুি সকন্নিাশ্ম্ 

প্রমলাপয মাম্ তূরম্ অনুপ্রযাম্তম্ 

হতম্ িতম্কচ ন্মহতা শ্রমমণ 

স রাি্শ্মসা৭পূন্কম্রযমাণ এি       ২৪ 

মন শ্চ চম তীনম্ ইহা৭প্রহ্ু শ্্টম্ 

চি্শু শ্চ সিযম্ িুুমত কিিারম্ 

অ সম্শ্যম্ লি্্ণ নাজস্ত সীতা 

হ্ু তা ম্ুতা িা পকত িতশমত িা   ২৫ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট সপ্ত পম্চাশ্ স্সিশ: 

অশরট পমরচাশ সরসর্ক: 

স ত্ুশ্্ৱা লি্্ণম্ তীনম্ শ্ূমনয তশ্রতা৭৭ত্মিৈঃ 

পয শপ্ুচ্চত তম শাত্মা ৱিমতহীম্ আিতম্ কিনা ১ 

প্রজস্ততম্ তণ্টিা৭রণযম্ যা মাম্ অনিুিাম হ 

ক্ৱ সা লি্্ণ ৱিমতহী যাম্ কহত্ৱা ত্ৱম্ ইহা৭৭িতৈঃ ২ 

রািয প্রশ্্ট সয তীন সয তণ্টিান্ পকরতািতৈঃ 

ক্ৱ সা তুৈঃি সহাযা চম ৱিমতহী তনু মতযমা ৩ 

যাম্ কিনা চনাত্সমহ িীর মুহতূ শম্ অকপ িীকিতুম্ 

ক্ৱ সা প্রাণ সহাযা চম সীতা সুর সুমতাপমা ৪ 

পকতত্ৱম্ অমরাণাম্ িা প্ুকতিযা শ্চা৭কপ লি্্ণ 

কিনা তাম্ তপনীযা৭পাম্ চনমচ্চযম্ িনিা৭৭ত্মিাম্ ৫ 

িজচ্চ জ্জীিকত ৱিমতহী প্রাকণৈঃ কপ্রযতরা মম 

িজচ্চত্ প্রিরািনম্ চসৌময ন চম কমতযা পকিশ্যকত ৬ 

সীতা কনকমত্তম্ চসৌকমমৈ ম্ুমত মকয িমত ত্ৱকয 

িজচ্চত্ সিামা সুকিতা ৱিমিযী সা পকিশ্যকত ৭ 

সপুৈ রািযাম্ কসত্তা৭তশাম্ ম্ুত পৈুা তপকস্ৱনী 

উপস্তাসযকত চিৌসলযা িজচ্চত্ চসৌময ন ৱিিযীম্ ৮ 

যকত িীিকত ৱিমতহী িকমশ্যাকম আশ্রমম্ পুনৈঃ 

সুিরুত্তা যকত িরুত্তা সা প্রাণাম্ স্তযি্শ্যাকম লি্্ণ ৯ 

যকত মাম্ আশ্রম িতম্ ৱিমতহী না৭কপপাশ্মত 

পুনৈঃ প্রহকসতা সীতা কিনকশ্শ্যাকম লি্্ণ  ১0 

প্রূকহ লি্্ণ ৱিমতহী যকত িীিকত িা ন িা 

ত্ৱকয প্রমমত্ত রি্মশ্াকপ প শি্কশ্তা িা তপকস্ৱনী ১১ 

সুিুমারী চ পালা চ কনতযম্ চা৭তুৈঃি তকশ্ শনী 
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ম কত্ৱমযামিন ৱিমতহী িযক্তম্ চশ্াচকত তুম শনাৈঃ ১0 

সি শতা রি্শ্সা চতন জিমহ্ম্ন সুতুরাত্মনা 

িততা লি্্মণ তুযকচ্চ: তিা৭কপ িকনতম্ পযম্    ১৩ 

শ্্ুত স্তু শ্0মি ৱিমতহযা স স্ৱরৈঃ সত্ুমশ্া মম 

ৈস্তযা চপ্রকশ্ত স্ত্ৱম্ চ ৈশ্্টুম্ মাম্ শ্ীরম্ আিতৈঃ ১৪ 

সি শতা তু ি্ুতম্ িশ্্টম্ সীতাম্ উত্স্ুিতা িমন 

প্রকতিতুশম্ ন্ুশ্ম্সানাম্ রি্শ্সাম্ তত্তম্ অৈরম্ ১৫ 

তুৈঃকিতাৈঃ ির িামতন রাি্শ্সাৈঃ কপকশ্তা৭শ্নাৈঃ 

ৱতৈঃ সীতা কনহতা চিাকর প শকিশ্যকত ন সম্শ্যৈঃ ১৬ 

অমহা অজি িযসমন মিৈঃ সি শতা করপ ুসূতন 

কিম্ তু ইতানীম্ িকরশ্যাকম শ্0মি প্রাপ্তিযম্ ঈত্ুশ্ম্ ১৭ 

ইকত সীতাম্ িরামরাহাম্ কচৈযন্ এি রািিৈঃ 

আিিাম িনস্তানম্ ত্ৱরযা সহ লি্্ণৈঃ ১৮ 

কিিহশমামণা৭নুিম্ আতশ রূপম্ 

ি্শুতা শ্রমা ৱচ্চি কপপাসযা চ 

কিকনশ্্শ্ৱসন্ শুশ্্ি মমুিা কিশ্ণ্ণৈঃ 

প্রকতশ্রযম্ প্রাপয সমীি্শ্য শ্নূযম্ ১৯ 

স্ৱম্ আশ্রমম্ সম্প্রকিিাহয িীমরা 

কিহার চতশ্ান্ অনুস্ু তয িাম্জশ্চত্ 

এতত্ ত কতমতযি কনিাস পূমমৌ 

প্রহ্ু শ্্ট চরামা িযকতমতা পপূি    ২0 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট অশ্্ট পম্চাশ্ স্সিশ: 

এযর্ান শশরট্ৱটতম সরসর্ক: 

অতা৭৭শ্রমাত্ উপািরতু্তম্ অৈরা রিু নৈনৈঃ 

পকরপপ্রচ্চ চসৌকমজৈম্ রামমা তুৈঃিা৭কতশতৈঃ পুনৈঃ ১ 

তম্ উিাচ কিম৭তশম্ ত্ৱম্ আিমতা৭পাসয ৱমকতলীম্ 

যতা সা তি কিশ্ৱাসাত্ িমন কিহকরতা মযা ২ 

ত্ুশ্্কৱিা৭পযািতম্ ত্ৱাম্ চম ৱমকতলীম্ তযিয লি্্ণ 

শ্0িমানম্ মহত্ পাপম্ যত্ সতযম্ িযকততম্ মনৈঃ ৩ 

স্পুরমত নযনম্ সিযম্ পাহু শ্চ হ্ু তযম্ চ চম 

ত্ুশ্্ৱা লি্্ণ তূমর ত্ৱাম্ সীতা কিরকহতম্ পকত ৪ 

এিম্ উক্ত স্তু চসৌকমজৈ   লি্্ণৈঃ শুপ লি্শ্ণৈঃ 

পূমযা তুৈঃি সমাকিশ্্মটা তুৈঃকিতম্ রামম্ অপ্রিীত্ ৫ 



শ্রীমত্ৱাল্মীকিরামাযণম্ 

অরণযিাম্ট: 
 

Page 126 of 162 
 

ন স্ৱযম্ িাম িামরণ তাম্ তযক্্তিা৭হম্ ইহা৭৭িতৈঃ 

প্রমচাকতত স্তকয চিাকর   ত্ৱ ত্সিাশ্ম্ ইহা৭৭িতৈঃ ৬ 

আময শমণি পরাি্ুশ্ট্ম্ হা সীমত লি্্মণকত চ 

পকরৈাহীকত য ত্ৱািযম্ ৱমকতলযা স্ত চ্চ্ুকতম্ িতম্ ৭ 

সা তম্ আতশ স্ৱরম্ শ্্ু ত্ৱা তি চনমহন ৱমকতলী 

িচ্চ িমচ্চকত মাম্ আহ ুতৈী পয কিহ্ৱলা ৮ 

প্রমচাতযমামনন মযা িমচ্চকত পহুশ্ স্তযা 

প্রতুযক্তা ৱমকতলী িািযম্ ইতম্ ত্ৱ ত্প্রতযযাকন্ৱতম্ ৯ 

ন তত্ পশ্যাময৭হম্ রি্মশ্া যত্ অসয পযম্ আিমহত্ 

কনিরুশতা পি নামস্তযতত্ চিনা৭কপ এিম্ উতাহ্ু তম্ ১0 

কিিকহশতম্ চ নীচম্ চ িতম্ আময শা৭কপতাসযকত 

ৈাহীকত িচনম্ সীমত য োমযত্ জৈতশ্ান্ অকপ ১১ 

কিম্ কনকমত্তম্ তু চিনা৭কপ প্রাতু: আলম্পয চম স্ৱরম্ 

রাি্শ্মসন ঈকরতম্ িািযম্ ৈাকহ ৈাহীকত চশ্াপমন  ১২ 

কিস্ৱরম্ িযাহ্ু তম্ িািযম্ লি্্ণ ৈাকহ মাম্ ইকত 

ন পিতযা িযতা িায শা িুনারী িন চসকিতা ১৩ 

অলম্ ৱিিপযম্ আলম্পয স্ৱস্তা পি কনুত্সুিা 

ন চা৭জস্ত জৈশু চলামিশু পমুান্ চযা রািিম্ রমণ 

িামতা িা িাযমামনা িা সমুযমি যৈঃ পরািমযত্ ১৪ 

ন িমযযা রািমি যুমত্ত চতকি: শ্র পুমরািকম: ১৫ 

এিম্ উক্তা তু ৱিমতহী পকরমমাকহত চচতনা 

উিাচা৭শ্রূকণ মু0চৈী তাুণম্ মাম্ ইতম্ িচৈঃ ১৬ 

পামিা মকয তমিা৭তযতশম্ পাপ এি কনমিকশ্তৈঃ 

কিনশ্্মট প্রাতকর প্রাপতু্ম্ ন চ ত্ৱম্ মাম্ অিাপ্সযকস ১৭ 

সম্মিতা ত্পরমতন ত্ৱম্ রামম্ সম৭নিুচ্চকস 

চরাশ্ৈম্ কহ যতা৭তযতশম্ ৱননম্ অপযিপতযমস ১৮ 

করপুৈঃ প্রচ্চন্ন চারী ত্ৱম্ মত৭তশম্ অনুিচ্চকস 

রািিসযা ৈর চপ্রপ্স ু  তকতিম্ না৭কপপতযমস ১৯ 

এিম্ উমক্তা কহ ৱিমতহযা সম্রমপ্তা রক্ত চলাচনৈঃ 

চরাতাত্ প্রস্পুরমামণা শ্্ট আশ্রমাত্ অকপকনিশতৈঃ ২0 

এিম্ প্ুিাণম্ চসৌকমজৈম্ রামৈঃ সম্তাপ চমাকহতৈঃ 

অপ্রিী ত্তুশ্ি্্ুতম্ চসৌময তাম্ কিনা য ত্ত্ৱম্ আিতৈঃ ২১ 

িানন্ অকপ সমতশম্ মাম্ রি্শ্সাম্ কিকনিারমণ 
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অমনন চরাত িামিযন ৱমকতলযা কনস্স্ুমতা পিান্ ২২ 

ন কহ চত পকরতুশ্যাকম তযক্্তিা যতযাকস ৱমকতলীম্ 

ি্ুত্তাযাৈঃ পুশ্ম্ শ্্ু ত্ৱা কেযা শ্চ ত্ৱম্ ইহা৭৭িতৈঃ ২৩ 

সি শতা তু অপনীতম্ চত সীতযা যত্ প্রমচাকততৈঃ 

চরাতসয িশ্ম্ আপমন্না না৭িমরা শ্শ্্াসনম্ মম ২৪ 

অমসৌ কহ রাি্শ্সৈঃ চশ্মত শ্মরণা৭কপহমতা মযা 

ম্ুি রূমপণ চযনা৭হম্ আশ্রমাত্ অপিাকহতৈঃ ২৫ 

কিি্ুশ্য চাপম্ পকরতায সাযিম্ 

সলীল পামণন চ তাটটমতা মযা 

মািীম্ তনুম্ তযিয চ কিিপ স্ৱমরা 

পপূি চিযূর তরৈঃ স রাি্শ্সৈঃ  ২৬ 

শ্রা হমত ৱনি ততা৭৭তশযা কিরা 

স্ৱরম্ মমা৭৭লম্পয সুতূর সম্শ্রিম্ 

উতাহ্ু তম্ ত ত্ৱচনম্ সুতাুণম্ 

ত্ৱম্ আিমতা চযন কিহায ৱমকতলীম্  ২৭ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  এমিান শ্শ্্টটতম স্সিশ: 

শশরট্ৱটতম সরসর্ক: 

প্ুশ্ম্ আিরিমান সয তসয অমতা িাম চলাচনম্ 

প্রাস্পুর চ্চাস্কল ৈামমা চিপতু শ্চা৭সয িাযত ১ 

উপালি্শ্য কনকমত্তাকন চসা৭শুপাকন মুহু মু শহুৈঃ 

অকপ ি্মশ্মম্ নু সীতাযা ইকত ৱি িযািহার চ  ২ 

ত্ৱরমামণা িিামা৭ত সীতা তশ্ শন লালসৈঃ 

শ্ূনযম্ আিসতম্ ত্ুশ্্ৱা পপূ চিাকত্ৱি মানসৈঃ ৩ 

উত্প্রমন্ ইি চিমিন কিি্কশ্পন্ রিু নৈনৈঃ 

তৈ তমৈাটি স্তানম্ অকপিীি্শ্য সমৈতৈঃ  ৪ 

ততশ্ শ পণ শশ্ালাম্ চ রকহতাম্ সীতযা ততা 

কশ্রযা কিরকহতাম্ ত্ৱস্তাম্ চহমমৈ পজত্মনীম্ ইি ৫ 

ুতৈম্ ইি িরি্ুকশ্ শ্চ ম্লান পুশ্্প ম্ুি কত্ৱিম্ 

কশ্রযা কিহীনম্ কিত্ৱস্তম্ সম্তযক্ত িন চতিতম্ ৬ 

কিপ্রিীণ শা৭জিন িুশ্ম্ কিপ্রকিত্ত প্ুসী িটম্ 

ত্ুশ্্ৱা শ্ূমনযা টি স্তানম্ কিললাপ পুনৈঃ পুনৈঃ ৭ 

হ্ু তা ম্ুতা িা নশ্ট্া িা পি্কশ্তা িা পকিশ্যকত 

কনলীনা৭কপ অত িা পীু: অত িা িনম্ আকশ্রতা ৮ 
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িতা কিমচতুম্ পশু্্পাকণ পলানয অকপ চ িা পুনৈঃ 

অত িা পজত্মনীম্ যাতা িলা৭তশম্ িা নতীম্ িতা ৯ 

যত্নান্ ম্ুিযমাণ সতু্ না৭৭সসাত িমন কপ্রযাম্ 

চশ্াি রমক্ত ি্শ্ণৈঃ চশ্ািাত্ উন্মত্ত ইি লি্শ্যমত  ১0 

িরুি্শ্াত্ িরুি্শ্ম্ প্রতািন্ স কিমর শ্চা৭জৈম্ নতান্ নতীম্ 

পপূি কিলপন্ রামৈঃ চশ্াি প0িা৭৭ণ শিা৭৭প্লুতৈঃ ১১ 

অকপ িাকচত্ ত্ৱযা ত্ুশ্্টা সা িতম্প কপ্রযা কপ্রযা 

িতম্প যকত িানীমশ্ শ্ম্স সীতাম্ শুপা৭৭ননাম্ ১২ 

কনক্ত পিি সম্িাশ্াম্ পীত চিৌমশ্য িাকসনী 

শ্ম্সস্ৱ যকত িা ত্ুশ্ট্া কপল্ৱ কপমল্ৱাপম স্তনী ১৩ 

অত িা৭িুশন শ্ম্স ত্ৱম্ কপ্রযাম্ তাম্ অিুশন কপ্রযাম্ 

িনি সয সতুা পীু   যকত িীিকত িা ন িা ১৪ 

িিুপৈঃ িিুমপাুম্ তাম্ িযক্তম্ িানাকত ৱমকতলীম্ 

যতা পিি পুশ্্পামটযা পাকত চহযশ্ িনস্পকতৈঃ ১৫ 

প্রমকর   উপিীত শ্চ যতা ত্ুমিমরা হযযম্ 

এশ্ িযক্তম্ কিিানাকত কতলি জস্তলি কপ্রযাম্ ১৬ 

অমশ্াি চশ্ািা৭পনতু চশ্ামিাপহত চচতসম্ 

ত্ৱ ন্নামানম্ িুু ি্কশ্প্রম্ কপ্রযা সম্তশ্ শমনন মাম্ ১৭ 

যকত তাল ত্ৱযা ত্ুশ্ট্া পক্ৱ তাল পল স্তনী 

িতযস্ৱ িরামরাহাম্ িাুণযম্ যকত চত মকয ১৮ 

যকত ত্ুশ্্টা ত্ৱযা সীতা িম্পু িম্পূ নত প্রপা 

কপ্রযাম্ যকত কিিানীমশ্ কনশ্শ্্0ি0 িতযস্ৱ চম ১৯ 

অমহা ত্ৱম্ িকণ শিারা৭তয সুপুশ্্কপ   চশ্াপমস প্ুশ্ম্  

িকণ শিারা কপ্রযা সাত্ৱী শ্ম্স ত্ুশ্্টা কপ্রযা যকত  ২0   

চূত নীপ মহা সালান্ পনসান্ িুরিান্ তিান্  

তাটটমা ন৭কপ তান্ িত্ৱা ত্ুশ্্ৱা রামমা মহা যশ্া:  ২১ 

মকিিা মাতিী ৱশ্চি চম্পিান্ চিতিী স্ততা  

প্ুচ্চন্ রামমা িমন প্রাম্ত উন্মত্ত ইি লি্শ্যমত   ২২ 

অত িা ম্ুি শ্াপা৭ি্শ্ীম্ ম্ুি িানাকস ৱমকতলীম্ 

ম্ুি কিমপ্রি্শ্ণী িাৈা ম্ুিীকপৈঃ সকহতা পমিত্ ২৩ 

িি সা িি নামসা রূ য শকত ত্ুশ্্টা ত্ৱযা পমিত্ 

তাম্ মমনয কিকততাম্ তুপযম্ আিযাকহ ির িারণ ২৪ 

শ্াতূ শল যকত সা ত্ুশ্ট্া কপ্রযা চন্ত্র কনপা৭৭ননা 
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ৱমকতলী মম কিস্রপ্তৈঃ িতযস্ৱ ন চত পযম্ ২৫ 

কিম্ তািকস কপ্রময নূনম্ ত্ুশ্ট্াকস িমমলি্শ্মণ 

িরুি্মশ্ণা৭৭চ্চাতয চা৭৭ত্মানম্ কিম্ মাম্ ন প্রকতপাশ্মস ২৬ 

কতশ্্ট কতশ্্ট িরামরামহ ন চত৭জস্ত িুণা মকয 

না৭তযতশম্ হাসয শ্ীলাকস কিম৭তশম্ মাম্ উমপি্শ্মস ২৭ 

পীত চিৌমশ্যমিন অকস সূকচতা িরিকণ শকন 

তািৈয৭কপ মযা ত্ুশ্্টা কতশ্্ট যতয৭জস্ত চসৌহ্ু তম্ ২৮ 

ৱনি সা ননূম্ অত িা কহম্কসতা চাু হাকসনী 

ি্ুচ্রম্ প্রাপ্তম্ কহ মাম্ নূনম্ যমতামপি্কশ্তুম্ অহশকত ২৯ 

িযক্তম্ সা পি্কশ্তা পালা রাি্শ্কসৈঃ কপকশ্তা৭শ্কনৈঃ 

কিপিযা৭0িাকন সি শাকণ মযা কিরকহতা কপ্রযা ৩0 

নূনম্ ত চ্চুপ তমৈাশ্ট্ম্ সু নাসম্ চাু িুম্টলম্  

পূণ শ চম্ৈ কমি রস্তম্ মুিম্ কনশ্্প্রপতাম্ িতম্  ৩১ 

সা কহ চম্পি িণ শাপা রীিা ৱরমিয চশ্াকপতা 

চিামলা কিলপৈযা সতু্ িাৈাযা পি্কশ্তা শুপা ৩২ 

নূনম্ কিি্কশ্পযমামণৌ চতৌ পাহ ূপিি চিামমলৌ 

পি্কশ্মতৌ চিপমানা৭চরৌ স হস্তা৭৭পরণা৭0িমতৌ ৩৩ 

মযা কিরকহতা পালা রি্শ্সাম্ পি্শ্ণায ৱি 

সামতশ চনি পকরতযক্তা পি্কশ্তা পহু পাৈিা  ৩৪ 

হা লি্্ণ মহা পামহা পশ্যকস ত্ৱম্ কপ্রযাম্ ক্ৱকচত্ 

হা কপ্রময ক্ৱ িতা পমৈ হা সীমতকত পনুৈঃ পনুৈঃ ৩৫ 

ইকত এিম্ কিলপন্ রামৈঃ পকরতািন্ িনাত্ িনম্ 

ক্ৱকচত্ উত্প্রমমত চিিাত্ ক্ৱকচত্ কিপ্রমমত পলাত্ 

ক্ৱকচন্ মত্ত ইিা পাকত িাৈা৭চন্ৱশ্ণ তত্পরৈঃ ৩৬ 

স িনাকন নতীৈঃ ৱশ্লান্ কিকর প্রস্রিণাকন চ 

িাননাকন চ চিমিন প্রম তযপকরসম্জস্ততৈঃ  ৩৭ 

ততা স িত্ৱা কিপুলম্ মহ ত্ৱনম্ 

পরীতয সি শম্ ত্ৱ৭ত ৱমকতলীম্ প্রকত 

অকনশ্্টটত আশ্ৈঃ স চিার মািশমণ 

পুনৈঃ কপ্রযাযাৈঃ পরমম্ পকরশ্রমম্  ৩৮ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  শ্শ্্টটতম স্সিশ   

এর্ শশরট্ৱটতম সরসর্ক: 

ত্ুশ্্ৱা৭৭শ্রম পতম্ শ্ূনযম্ রামমা তশ্রতা৭৭ত্মিৈঃ 
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রকহতাম্ পণ শশ্ালাম্ চ কিত্ৱস্তান্ আসনাকন চ ১ 

অ ত্ুশ্্ৱা তৈ ৱিমতহীম্ সকন্নরীি্শ্য চ সি শশ্ৈঃ 

উিাচ রামৈঃ প্রাি্ুশ্য প্রি্ুহয ুকচমরৌ পুমিৌ ২ 

ক্ৱ নু লি্্ণ ৱিমতহী িম্ িা চতশ্ম্ ইমতা িতা 

চিনা৭৭হ্ু তা িা চসৌকমমৈ পি্কশ্তা চিন িা কপ্রযা ৩ 

িরুি্মশ্ণা৭৭িায শ যকত মাম্ সীমত হকসতুম্ ইচ্চকস 

অলম্ চত হকসমত না৭৭তয মাম্ পিস্ৱ সতুুৈঃকিতম্ ৪ 

ৱযৈঃ সহ রীটমস সীমত কিশ্ৱকস্ত ম্ুশি চপাতকিৈঃ 

এমত হীনা স্ত্ৱযা চসৌমময তযাযকৈ অস্র অকিমলি্শ্ণাৈঃ ৫ 

সীতাযা রকহমতা৭হম্ ৱি ন িীিাকম লি্্ণ    ৬ 

ম্ুতম্ চশ্ামিন মহতা সীতা হরণমিন মাম্ 

পর চলামি মহা রামিা নূনম্ ৈি্শ্যকত চম কপতা ৭ 

িতম্ প্রকতজ্ঞাম্ সম্শ্্ুতয মযা ত্ৱম্ অকপমযাজিতৈঃ 

অপূরকযত্ৱা তম্ িালম্ ম ত্সিাশ্ম্ ইহা৭৭িতৈঃ ৮ 

িাম িরুত্তম্ অনায শম্ মাম্ ম্ুশ্া িাকতনম্ এি চ 

কতি্ ত্ৱাম্ ইকত পমর চলামি িযক্তম্ িি্শ্যকত চম কপতা ৯ 

কিিশ্ম্ চশ্াি সম্তপ্তম্ তীনম্ পি মমনারতম্ 

মাম্ ইমহা ত্স্ুিয িুণম্ িীকতশ: নরম্ ইিা৭ন্ুিম্ু ১0 

ক্ৱ িচ্চকস িরামরামহ মাম্ উত্স্ুিয সুমতযমম 

ত্ৱযা কিরকহত শ্চা৭হম্ চমাি্মশ্য িীকিতম্ আত্মনৈঃ ১১ 

ইতীি কিলপন্ রামৈঃ সীতা তশ্ শন লালসৈঃ 

ন ততশ্ শ সুতুৈঃিা৭৭চতশা রািমিা িনিা৭৭ত্মিাম্ 

অনা৭৭সাতযমানম্ তম্ সীতাম্ তশ্রতা৭৭ত্মিাম্ ১২ 

প0িম্ আসাতয কিপলুম্ সীতৈম্ ইি িু0িরম্ 

লি্্মণা রামম্ অতয৭তশম্ উিাচ কহত িামযযা ১৩ 

মা কিশ্াতম্ মহা পামহা িুু যত্নম্ মযা সহ 

ইতম্ চ কহ িনম্ শ্ূর পহু িৈর চশ্াকপতম্ ১৪ 

কপ্রয িানন সম্চারা িমনা ন্মত্তা চ ৱমকতলী 

সা িনম্ িা প্রকিশ্্টা সযান্ নকলনীম্ িা সুপশু্্কপতাম্ ১৫ 

সকরতম্ িাকপ সম্প্রাপ্তা মীন িম্িলু চসকিতাম্ 

নাতু িামা কনলীনা সযাত্ স িামা িমন ক্ৱকচত্  ১৬ 

কিৈাসকযতু িামা িা লীনা সযাত্ িানমন ক্ৱকচত্ 

জিজ্ঞাসমানা ৱিমতহী ত্ৱাম্ মাম্ চ পুু শ্শ্ শপ ১৭ 
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তসযা হয৭চন্ৱশ্মণ শ্রীমন্ ি্কশ্প্রম্ এি যতািমহ ১৮ 

িনম্ সি শম্ কিকচনুমিা যৈ সা িনিা৭৭ত্মিা 

মনযমস যকত িািুত্স্ত মা ি চশ্ামি মনৈঃ ি্ুতাৈঃ ১৯ 

এিম্ উক্ত স্তু চসৌহাতশা িি্্মণন সমাকহতৈঃ 

সহ চসৌকমজৈণা রামমা কিমচতুম্ উপচরমম ২0 

চতৌ িনাকন কিরীম্ ৱশ্চি সকরত শ্চ সরাম্কস চ 

কনকিমলন কিকচন্ৱামনৌ সীতাম্ তশ্রতা৭৭ত্মমিৌ ২১ 

তসয ৱশ্লসয সানূকন িুহা শ্চ কশ্িরাকণ চ 

কনকিমলন কিকচন্ৱামনৌ ৱনি তাম্ অকপিক্মতুৈঃ ২২ 

কিকচতয সি শতৈঃ ৱশ্লম্ রামমা লি্্ণম্ অপ্রিীত্ 

চনহ পশ্যাকম চসৌকমমৈ ৱিমতহীম্ পি শমত শুপাম্ ২৩ 

তমতা তুৈঃিা৭কপসম্তমপ্তা লি্্মণা িািযম্ অপ্রিীত্ 

কিচরন্ তণ্টিা৭রণযম্ প্রাতরম্ তীপ্ত চতিসম্ ২৪ 

প্রাপ্সযকস ত্ৱম্ মহা প্রাজ্ঞ ৱমকতলীম্ িনিা৭৭ত্মিাম্ 

যতা কিশ্্ণু ম শহা পাহু প শকলম্ পত্ত্ৱা মহীম্ ইমাম্২৫ 

এিম্ উক্ত স্তু িীমরণ লি্্মণন স রািিৈঃ 

উিাচ তীনযা িাচা তুৈঃিা৭কপহত চচতনৈঃ ২৬ 

িনম্ সি শম্ সুকিকচতম্ পজত্মনযৈঃ পুি প0িিাৈঃ 

কিকর শ্চা৭যম্ মহা প্রাজ্ঞ পহু িৈর কনিশরৈঃ 

ন কহ পশ্যাকম ৱিমতহীম্ প্রামণমপযা৭কপ িরীযসীম্ ২৭ 

এিম্ স কিলপন্ রামৈঃ সীতা হরণ িকশ্ শতৈঃ 

তীনৈঃ চশ্াি সমাকিশ্্মটা মুহতূ শম্ কিহ্ৱমলা৭পিত্ ২৮ 

স কিহ্ৱকলত সি শা৭0মিা িত পুকত্ত   কিমচতনৈঃ 

কনশ্সাতা৭৭তুমরা তীমনা কনশ্্শ্ৱসয অশ্ীতম্ আযতম্ ২৯ 

পহুলম্ স তু কনশ্্শ্ৱসয রামমা রািীি চলাচনৈঃ 

হা কপ্রমযকত কিচুমরাশ্ পহুমশ্া পাশ্্প িত্িতৈঃ ৩0 

তম্ তত: সান্ত্ৱযা মাস লি্্ণৈঃ কপ্রয পাৈিৈঃ 

পহু প্রিারম্ তম শজ্ঞৈঃ প্রকশ্রতম্ প্রকশ্রতা৭0িকলৈঃ ৩১ 

অনাত্ুতয তু ত ত্ৱািযম্ লি্্মণা শ্্ট পুটা চুযতম্ 

অপশ্যম্ স্তাম্ কপ্রযাম্ সীতাম্ প্রামরাশ্ত্ স পুনৈঃ পুনৈঃ ৩২ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট এি শ্শ্্টটতম স্সিশ   

ত্ৱি শশরট্ৱটতম সরসর্ক: 

সীতাম্ অপশ্যন্ তম শাত্মা িামমাপহত চচতন: 
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কিললাপ মহা পাহ ূরাম: িমল চলাচন: ১ 

পশ্যন্ ইি স তাম্ সীতাম্ অপশ্যন্ মতনা৭কতশত: 

উিাচ রািমিা িািযম্ কিলাপা৭৭শ্রয তুি শচম্  ২ 

ত্ৱম্ অমশ্ািসয শ্ািাকপ: পুশ্্প কপ্রযতযা কপ্রময  

আিরুমণাকশ্ শ্রীরম্ চত মম চশ্াি কিিকতশনী ৩ 

িতলী িাম্ট সত্ুমশ্ৌ িতলযা সম্ৱ্রতুা িুমপৌ  

ঊরূ পশ্যাকম চত চতকি না৭কস শ্ক্তা কনিূকহতুম্  ৪ 

িকণ শিার িনম্ পমৈ হসম্তী চতকি চসিমস 

অলম্ চত পকরহামসন মম পাতা৭৭িমহন ৱি  ৫ 

পকরহা চসি কিম্ সীমত পকরশ্রাম্ত সয চম কপ্রময  

অযম্ স পাকরহামসা৭কপ সাতু চতকি ন চরাচমত  ৬ 

কিমশ্মশ্ণ আশ্রম স্তামন হামসা৭যম্ ন প্রশ্সযমত  

অিিাচ্চাকম চত শ্ীলম্ পকরহাস কপ্রযম্ কপ্রময  ৭ 

আিচ্চ ত্ৱম্ কিশ্ালা৭ি্কশ্ শ্ূমনযা৭যম্ উটি স্তি ৮ 

সুিযক্তম্ রাি্শ্কস: সীতা পি্কশ্তা িা হ্ু তা৭কপ িা  

ন কহ সা কিলপম্তম্ মাম্ উপ সকম্প্রকত লি্্ণ  ৯ 

এতাকন ম্ুি যতূাকন সা৭শ্্ু  চনৈাকণ লি্্ণ  

শ্ম্সম্তীি কহ ৱিমতহীম্ পি্কশ্তাম্ রিনী চকর: ১0 

হা মমা৭৭চয শ ক্ৱ যাতা৭কস হা সাকত্ৱ ির িকণ শকন  

হা সিামা ত্ৱযা চতকি ৱিমিযী সা পকিশ্যকত  ১১ 

সীতযা সহ কনয শামতা কিনা সীতাম্ উপািত: 

িতম্ নাম প্রমিি্শ্যাকম শ্ূনযম্ অম্ত:পুরম্ পুন: ১২ 

কনিীয শ ইকত চলামিা মাম্ কনতশয চশ্চকত িি্শ্যকত 

িাতরত্ৱম্ প্রিাশ্ম্ কহ সীতা৭পনযমনন চম ১৩ 

কনিরুত্ত িন নাস শ্চ িনিম্ কমকতলা৭কতপম্  

িুশ্লম্ পকর প্ু চ্চম্তম্ িতম্ শ্ি্মশ্য কনরীি্কশ্তুম্  ১৪ 

কিমতহ রামিা ননূম্ মাম্ ত্ুশ্্ৱা কিরকহতম্ তযা  

সুতা চনমহন সম্তমপ্তা চমাহসয িশ্ম্ এশ্যকত  ১৫ 

অতিা ন িকমশ্যাকম পুরীম্ পরত পাকলতাম্  

স্ৱমিশা৭কপ সীতযা হীন শ্্শ্নূয এি মমতা মম  ১৬ 

মাম্ ইমহাত্স্ুিয কহ িমন িচ্চা৭চযাতযা পুরীম্ শুপাম্  

ন ত্ৱ৭হম্ তাম্ কিনা সীতাম্ িীমিযম্ কহ িতম্চন ১৭ 

িাটম্ আকিশ্য পরমতা িামচযা ম ত্ৱচনা ত্ৱযা  
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অনুজ্ঞামতা৭কস রামমণ পালমযকত িসুম্তরাম্ ১৮ 

অম্পা চ মম ৱিমিযী সুকমৈা চ ত্ৱযা কিমপা  

চিৌসলযা চ যতা নযাযম্ অকপিাতযা মমা৭৭জ্ঞযা ১৯ 

রি্শ্ণীযা প্রযমত্নন পিতা সা উক্ত িাকরণা  ২0 

সীতা যা শ্চ কিনামশ্া৭যম্ মম চা৭কমৈ িশ্ শন  

কিস্তমরণ িননযা চম কিকনমিতয স্ত্ৱযা পমিত্  ২১ 

ইকত কিলপকত রািমি সুতীমন    

িনম্ উপিময তযা কিনা সুমিশ্যা  

পয কিিল মুি সতু্ লি্্মণা৭কপ    

িযকতত মনা প্ু শ্মা৭৭তুমরা পপূি ২২  

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট কত্ৱ শ্শ্্টটতম স্সিশ: 

ত্রত্র শশরট্ৱটতম সরসর্ক: 

স রাি পুৈ: কপ্রযযা কিহীন:  

িামমন চশ্ামিন চ পীটযমান: 

কিশ্াতযন্ প্রাতরম্ আতশ রূমপা   

পূমযা কিশ্াতম্ প্রকিমিশ্তীিরম্  ১ 

স লি্্ণম্ চশ্াি িশ্া৭কপপন্নম্  

চশ্ামি কনমমিা কিপুমলতু রাম: 

উিাচ িািযম্ িযসনা৭নুরূপম্  

উশ্্ণম্ কিকনশ্্শ্ৱসয ুতন্ চশ্ািম্ ২ 

ন মকত্ৱমতা তুশ্ি্্ুত িম শ িারী   

মমনয কত্ৱতীমযা৭জস্ত িসুম্তরাযাম্  

চশ্ামিন চশ্ামি কহ পরম্পরাযা  

মা চমকত কপম্তন্ হ্ু তযম্ মন শ্চ  ৩ 

পূি শম্ মযা ননূম্ অপীজপ্সতাকন  

পাপাকন িম শাকণ অসি্ুত্ ি্ুতাকন  

তৈা৭য ম৭তযা৭৭পকতমতা কিপামিা  

তুৈঃমিন তুিম্ যত৭হম্ কিশ্াকম ৪  

রািয প্রণাশ্: স্ৱ িকন কি শমযাি:  

কপতু কি শনামশ্া িননী কিমযাি: 

সি শাকণ চম লি্্ণ চশ্াি চিিম্  

আপূরযম্কত প্রকিকচম্কততাকন ৫ 

সি শম্ তু তুিম্ মম লি্্মণতম্  
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শ্াম্তম্ শ্রীমর িন চমতয শ্নূযম্  

সীতা কিমযািাত্ পুনর পুযতীণ শম্  

িাশ্্কট: ইিা৭কি: সহসা প্রতীপ্ত: ৬ 

সা নূনম্ আয শা মম রাি্শ্মসন  

পলাত্ হ্ু তা িম্ সমুমপতয পীু: 

অপস্ৱরম্ সস্ৱর কিপ্রলাপা  

পমযন কিরম্কতত িতয৭পীি্শ্্ণম্ ৭ 

চতৌ চলাকহত সয কপ্রয তশ্ শন শ্চ  

সমতাকচতা উত্তম চম্তন সয  

িরুমত্তৌ স্তমনৌ চশ্াকণত পম্ি কতমক্তৌ  

নূনম্ কপ্রযাযা মম না৭কপপাত: ৮ 

তত্ িি্শ্্ণ সিুযক্ত ম্ুতু প্রলাপম্  

তসযা মুিম্ িুম্কচত চিশ্ পারম্ 

রি্মশ্া িশ্ম্ ননূম্ উপািতাযা  

ন প্রািমত রাহু মুমি যমতম্তু: ৯ 

তাম্ হার পাশ্ সয সমতাকচতাযা  

রীিাম্ কপ্রযাযা মম সিুরতাযা: 

রি্শ্াম্কস নূনম্ পকর পীতিম্কত  

কিকপতয শ্ূমনয ুকতরা৭শ্নাকন  ১0 

মযা কিহীনা কিিমন িমন যা  

রি্মশ্াকপ: আহ্ু তয কিি্ুশ্যমাণা   

নূনম্ কিনাতম্ িুররীি তীনা  

সা মুক্তি তযা৭যত িাম্ত চনৈা ১১ 

অজিন্ মযা সাতশম্ উতার শ্ীলা  

কশ্লা তমল পূি শম্ উমপাপকিশ্্টা  

িাম্ত জিতা লি্্ণ িাত হাসা  

ত্ৱাম্ আহ সীতা পহু িািয িাতম্ ১২  

চিাতাি রীযম্ সকরতাম্ িকরশ্্টা  

কপ্রযা কপ্রযাযা মম কনতয িালম্  

অ৭পয৭ৈ িমচ্চত্ ইকত কচম্তযাকম  

ন এিাকিনী যাকত কহ সা িতাকচত্  ১৩  

পত্মা৭৭ননা পত্ম কিশ্াল চনৈা  

পত্মাকন িা৭৭চনতুম্ অকপপ্রযাতা  
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তত৭কপ অযুক্তম্ ন কহ সা িতাকচত্   

মযা কিনা িচ্চকত পম্িিাকন ১৪ 

িামম্ তু ইতম্ পশু্্কপত িরুি্শ্ শ্ম্টম্  

নানা কিকত: পি্কশ্ িকণৈঃ উমপতম্  

িনম্ প্রযাতা নু তত৭পয৭যকু্তম্  

এিাকিনী সা অকত কপমপকত পীু:  ১৫ 

আকততয চপা চলাি ি্ুতা৭ি্ুতজ্ঞ:  

চলািসয সতযা৭ন্ুত িম শ সাি্কশ্ন্  

মম কপ্রযা সা ক্ৱা িতা হ্ু তা িা  

শ্ম্শ্স্ৱ চম চশ্াি িশ্সয কনতযম্ ১৬  

চলামিশু সমি শশু চ নাজস্ত কিম্কচত্   

য চত্তন  কনতযম্ কিকততম্ পমি ত্তত্  

শ্ম্সস্ৱ িামযা িুল শ্াকলনীম্ তাম্  

হ্ু তা ম্ুতা িা পকত িতশমত িা ১৭ 

ইতীি তম্ চশ্াি কিমতয চতহম্  

রামম্ কিসম্জ্ঞম্ কিলপম্তম্ এিম্  

উিাচ চসৌকমজৈ: অতীন সত্ত্ৱ:  

নযাময জস্তত: িাল যুতম্ চ িািযম্  ১৮ 

চশ্ািম্ কিমুম্চা৭য শ ত্ুকতম্ পিস্ৱ  

চসাত্সাহতা চা৭স্তু কিমািশণ৭সযা: 

উত্সাহিম্মতা কহ নরা ন চলামি  

সীতম্কত িম শসু অকত তুশ্্িমরশু ১৯ 

ইতীি চসৌকমজৈম্ উতর চপৌুশ্ম্  

প্ুিম্তম্ আতশ: রািু িম্শ্ িতশন: 

ন কচম্তযা মাস ত্ুকতম্ কিমুক্তিান্  

পুন শ্চ তুিম্ মহত্ অপুযপািমত্  ২0 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট জৈ শ্শ্্টটতম স্সিশ: 

চতু শরশশরট্ৱটতম সরসর্ক: 

স তীমনা তীনযা িাচা লি্্ণম্ িািযম্ অপ্রিীত্ 

শ্ীরম্ লি্্ণ িানীকহ িত্ৱা চিাতািরীম্ নতীম্ 

অকপ চিাতািরীম্ সীতা পত্মাকন আনকযতুম্ িতা ১ 

এিম্ উক্ত স্তু রামমণ লি্্ণৈঃ পর িীর হা  

নতীম্ চিাতািরীম্ রমযাম্ িিাম লিু কিরমৈঃ ২ 
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তাম্ লি্্ণ স্তীতশিতীম্ কিকচত্ৱা রামম্ অপ্রিীত্ 

ৱননাম্ পশ্যাকম তীমতশশু চরাশ্মতা ন শ্্ু মণাকত চম ৩ 

িম্ ন ুসা চতশ্ম্ আপন্না ৱিমতহী চিশ্ নাকশ্নী 

ন কহ তম্ চিজত্ম ৱি রাম যৈ সা তনুমতযমা ৪ 

লি্্ণ সয িচৈঃ শ্্ু ত্ৱা তীনৈঃ সম্তাপ চমাকহতৈঃ 

রামৈঃ সম৭কপচরাম স্ৱযম্ চিাতািরীম্ নতীম্ ৫ 

স তাম্ উপজস্তমতা রামৈঃ ক্ৱ সীমতকত এিম্ অপ্রিীত্ ৬ 

পূতাকন রাি্শ্মসমন্ত্রণ িতা৭চহশণ হ্ু তাম্ অকপ 

ন তাম্ শ্শ্ম্সূ রামায ততা চিাতািরী নতী ৭ 

ততৈঃ প্রমচাকততা পূকতৈঃ শ্ম্সা৭ি  ত্তাম্ কপ্রযাম্ ইকত 

ন তু সা৭পযিতত্ সীতাম্ প্ুশ্ট্া রামমণ চশ্াচতা ৮ 

রািণ সয চ তৈূপম্ িম শাকণ চ তুরাত্মনৈঃ 

তযাত্ৱা পযা ত্তু ৱিমতহীম্ সা নতী ন শ্শ্ম্স তাম্ ৯ 

কনরাশ্ স্তু তযা নতযা সীতাযা তশ্ শমন ি্ুতৈঃ 

উিাচ রামৈঃ চসৌকমজৈম্ সীতা তশ্ শন িকশ্ শতৈঃ ১0 

এশ্া চিাতািরী চসৌময কিম্কচ ন্ন প্রকতপাশ্মত  

কিম্ নু লি্্ণ িি্শ্যাকম সমমতয িনিম্ িচৈঃ 

মাতরম্ ৱচি ৱিমতহযা কিনা তাম্ অহম্ অকপ্রযম্ ১১ 

যা চম রািয কিহীন সয িমন িমনযন িীিতৈঃ 

সি শম্ িযপনময চচ্চািম্ ৱিমতহী ক্ৱ নু সা িতা ১২ 

জ্ঞাকত পি্শ্ কিহীন সয রাি পুৈীম্ অপশ্যতৈঃ 

মমনয তীিশা পকিশ্যকৈ রাৈমযা মম িারতৈঃ ১৩ 

মম্তাকিনীম্ িনস্তানম্ ইমম্ প্রস্রিণম্ কিকরম্ 

সি শাকণ অনুচকরশ্যাকম যকত সীতা কহ ত্ুশ্যমত ১৪ 

এমত ম্ুিা মহা িীয শা মাম্ ঈি্শ্মৈ মুহুর্ মুহু: 

িি্তু িামা ইি কহ চম ইম্কিতান্ উপলি্শ্ময  ১৫ 

তাম্ স্তু ত্ুশ্্ৱা নর িযামরা রািি: প্রতুযিাচ হ  

ক্ৱ সীমতকত কনরীি্শ্ন্ ৱি পাশ্্প সম্ুত্তযা ত্ুশ্া  ১৬ 

এিম্ উক্তা নমরম্মৈণ চত ম্ুিা: সহমসাকত্ততা: 

তি্কশ্ণা৭কপ মুিা: সমি শ তশ্ শযম্মতা নপ স্তলম্  ১৭ 

ৱমকতলী কহ্রযমাণা সা কতশ্ম্ যাম্ অপযপতযত     

চতন মামিশণ তািম্মতা কনরীি্শ্ম্মত নরা৭কতপম্  ১৮ 

চযন মািশম্ চ পূকমম্ চ কনরীি্শ্ম্মত ি চত ম্ুিা: 
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পুন শ্চ মািশম্ ইচ্চম্কত লি্্মণন উপ লি্কশ্তা: ১৯ 

চতশ্াম্ িচন সি শস্ৱম্ লি্শ্যা মাস চ ইম্কিতম্  

উিাচ লি্্মণা চিযশ্্টম্ তীমান্ প্রাতরম্ আতশিত্  ২0 

ক্ৱ সীমতকত ত্ৱযা প্ুশ্্টা যতা ইমম সহমসাকত্ততা: 

তশ্ শযম্কত ি্কশ্কতম্ ৱচি তি্কশ্ণাম্ চ কতশ্ম্ ম্ুিা: ২১ 

সাতু িচ্চািমহ চতি কতশ্ম্ এতাম্ কহ ৱনুকতম্ 

যকত সযাত্ আিম: িজশ্চত্ আয শা িা সা অত লি্শ্যমত  ২২ 

পাটম্ ইকত এি িািুস্ত: প্রজস্তমতা তি্কশ্ণাম্ কতশ্ম্  

লি্্ণা৭নুিত শ্রীমান্ িীি্শ্মামণা িসম্ুতরাম্  ২৩ 

এিম্ সম্পাশ্মামণৌ চতৌ অমনযানযম্ প্রাতরা উমপৌ 

িসুম্তরাযাম্ পকততম্ পুশ্্প মািশম্ অপশ্যতাম্ ২৪ 

তাম্ পুশ্্প িরুশ্্টটম্ পকততাম্ ত্ুশ্্ৱা রামমা মহী তমল 

উিাচ লি্্ণম্ িীমরা তুৈঃকিমতা তুৈঃকিতম্ িচৈঃ ২৫ 

অকপিানাকম পুশ্্পাকণ তাকন ইমাকন ইহ লি্্ণ 

কপনত্তা নীহ  ৱিমতহযা মযা তত্তাকন িানমন ২৬ 

মমনয সূয শ শ্চ িায ুশ্চ চমকতনী চ যশ্কস্ৱনী  

অকপরি্শ্ম্কত পুশ্প্াকণ প্রিুি শম্মতা মম কপ্রযম্   ২৭ 

এিম্ উক্্তিা মহাপাহু: লি্্ণম্ পুুশ্শ্ শপ: 

উিাচ রামমা তম শাত্মা কিকরম্ প্রস্রিণা৭৭িুলম্  ২৮ 

িজচ্চত্ ি্কশ্কত প্ুতাম্ নাত ত্ুশ্্টা সি শাম্ি সুম্তরী  

রামা রমময িমনামত্তমশ্ মযা কিরকহতা ত্ৱযা  ২৯ 

ি্ুমত্তা৭প্রিীত্ কিকরম্ তৈ কসম্হৈঃ ি্শুৈ ম্ুিম্ যতা ৩0 

তাম্ চহম িণ শাম্ চহমা৭৭পাম্ সীতাম্ তশ্ শয পি শত 

যািত্ সানূকন সি শাকণ ন চত কিত্ৱম্সযা ময৭হম্ ৩১ 

এিম্ উক্তস্তু রামমণ পি শমতা ৱমকতলীম্ প্রকত  

শ্ম্স কন্নি তত স্সীতাম্ না৭তশ্ শযত রািমি  ৩২ 

তমতা তাশ্রতী রাম উিাচ চ কশ্মলাচ্চযম্  ৩৩ 

মম পাণা৭কিকনতশমক্তা পিী পূমতা পকিশ্যকস 

অমসিযৈঃ সততম্ ৱচি কনস্ৈুণ ত্ুম পিিৈঃ  ৩৪ 

ইমাম্ িা সকরতম্ চা৭তয চশ্াশ্কযশ্যাকম লি্্ণ 

যকত না৭৭িযাকত চম সীতাম্ অতয চন্ত্র কনপা৭৭ননাম্ ৩৫ 

এিম্ স ুকশ্মতা রামমা কততি্শ্ন্ ইি চি্শুশ্া 

ততশ্ শ পূমমৌ কনশ্্রাৈম্ রাি্শ্স সয পতম্ মহত্ ৩৬ 
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ৈস্তাযা রাম িাম্ি্কশ্ণযা: প্রতািম্তযা ইত স্তত: 

রাি্শ্মসনা৭নু িরুত্তাযা ৱমকতলযা শ্চ পতানয৭ত ৩৭ 

স সমীি্শ্য পকররাৈম্ সীতাযা রাি্শ্স সয চ 

পিম্ তনু শ্চ তূণী চ কিিীণ শম্ পহুতা রতম্  

সম্প্রাৈ হ্ু তমযা রামৈঃ শ্শ্ম্স প্রাতরম্ কপ্রযম্ ৩৮ 

পশ্য লি্্ণ ৱিমতহযাৈঃ শ্ীণ শাৈঃ িনি কপৈিৈঃ 

পূশ্ণানাম্ কহ চসৌকমমৈ মালযাকন কিকিতাকন চ ৩৯ 

তপ্ত কপন্তু কনিাকশ্ শ্চ কচকৈৈঃ ি্শ্তি কপন্তুকপৈঃ 

আিরুতম্ পশ্য চসৌকমমৈ সি শমতা তরণী তলম্ ৪0 

মমনয লি্্ণ ৱিমতহী রাি্শ্কসৈঃ িাম রূকপকপৈঃ 

কপত্ত্ৱা কপত্ত্ৱা কিপক্তম্ িা পি্কশ্তা িা পকিশ্যকত ৪১ 

তসযা কনকমত্তম্ ৱিমতহযা ত্ৱমযা: কিিতমানমযাৈঃ 

পপূি যুত্তম্ চসৌকমমৈ চিারম্ রাি্শ্সমযা: ইহ ৪২ 

মুক্তা মকণ মযম্ চচতম্ তপনীয কিপূকশ্তম্ 

তরণযাম্ পকততম্ চসৌময িসয পিম্ মহত্তনুৈঃ ৪৩ 

তুণা৭৭কততয সম্িাশ্ম্ ৱিটূয শ িুকলিা কচতম্ 

কিশ্ীণ শম্ পকততম্ পূমমৌ িিচম্ িসয িা0চনম্ ৪৪ 

চৈম্ শ্ত শ্লািম্ চ কতিয মামলযাপ চশ্াকপতম্ 

পি তণ্টম্ ইতম্ তসয পূমমৌ চসৌময কনপাকততম্ ৪৫ 

িাম্চন উর   চতা   চ ইমম কপশ্াচ িতনাৈঃ িরাৈঃ 

পীম রূপা মহা িাযাৈঃ িসয িা কনহতা রমণ ৪৬ 

তীপ্ত পািি সম্িামশ্া তুযকতমান্ সমর ত্ৱিৈঃ 

অপকিত্ত শ্চ পি শ্চ িসয সাম্রাকমমিা রতৈঃ ৪৭ 

রতা৭ি্শ্ মাৈা কিকশ্িা স্তপনীয কিপূশ্ণাৈঃ 

িমসযমম৭কপহতা পাণাৈঃ প্রিীণ শা চিার িম শণৈঃ ৪৮ 

শ্র িমরৌ শ্কর   পূমণৌ কিত্ৱমস্তৌ পশ্য লি্্ণ  

প্রমতাত অপীশু হমস্তা ৱি িসয অযম্ সারকত   হত   ৪৯ 

ি চসযমমৌ পুুশ্ িযার শ্যামত কনহমতৌ যুকত  

চামর রাকহমণৌ চসৌময চসাশ্্ণীশ্ মকণ িুম্টমলৌ ৫0 

পতিী পুুশ্ ৱসযশ্া িযক্তম্ িসযা৭কপ রি্শ্স: 

ৱিরম্ শ্ত িুণম্ পশ্য মমমতম্ িীকিতা৭ৈিম্ ৫১ 

সুমিার হ্ু তকযৈঃ চসৌময রাি্শ্কসৈঃ িাম রূকপকপৈঃ 

হ্ু তা ম্ুতা িা সীতা পি্কশ্তা িা তপকস্ৱনী ৫২ 
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ন তম শ: ৈাযমত সীতাম্ কহ্রযমাণাম্ মহা িমন ৫৩ 

পি্কশ্তাযাম্ কহ ৱিমতহযাম্ হ্ু তাযাম্ অকপ লি্্ণ 

চি কহ চলামি কপ্রযম্ িতু শম্ শ্ক্তাৈঃ চসৌময মম ঈশ্ৱরাৈঃ ৫৪ 

িতশারম্ অকপ চলািানাম্ শ্ূরম্ িুণ চিকতনম্ 

অজ্ঞানাত্ অিমমনযরন্ সি শ পূতাকন লি্্ণ ৫৫  

ম্ুতুম্ চলাি কহমত যুক্তম্ তাৈম্ িুণ চিকতনম্ 

কনিীয শ ইকত মনযমৈ ননূম্ মাম্ জৈতমশ্শ্ৱরাৈঃ ৫৬ 

মাম্ প্রাপয কহ িুমণা চতাশ্ৈঃ সম্ৱ্রতু্তৈঃ পশ্য লি্্ণ 

অকতযি সি শ পূতানাম্ রি্শ্সাম্ অপিায চ ৫৭ 

সম্হ্ু কতযি শ্কশ্ চিযাত্নাম্ মহান্ সূয শ ইমিাকততৈঃ 

সম্হ্ু তয এি িুণান্ সি শান্ মম চতি: প্রিাশ্মত  ৫৮ 

ৱনি যি্শ্া ন িৈি শা ন কপশ্াচা ন রাি্শ্সাৈঃ 

কিন্নরা িা মনশু্যা িা সুিম্ প্রাপ্সযকৈ লি্্ণ ৫৯ 

মমা৭ে পাণ সম্পূণ শম্ আিাশ্ম্ পশ্য লি্্ণ 

কনস্সম্পাতম্ িকরশ্যাকম কহ অতয ৱৈমলািয চাকরণাম্ ৬0 

সকন্নুত্ত রহ িণম্ আিাকরত কনশ্ািরম্ 

কিপ্রণশ্্টা৭নল মু ত্পাস্কর তুযকত সম্ৱ্রুতম্ 

কিকনম শকতত ৱশ্লা৭রম্ শুশ্যমাণ িলা৭৭শ্যম্ ৬১ 

ত্ৱস্ত ত্ুম লতা িুল্মম্ কিপ্রণাকশ্ত সািরম্ 

ৱৈমলািযম্ তু িকরশ্যাকম সমুযক্তম্ িাল তম শণা  ৬২ 

ন তাম্ িুশ্কলনীম্ সীতাম্ প্রতাসযকৈ মম ঈশ্ৱরাৈঃ 

অজিন্ মুহমূতশ চসৌকমমৈ মম ৈি্শ্যকৈ কিরমম্ ৬৩ 

না৭৭িাশ্ম্ উত্পকতশ্যকৈ সি শ পূতাকন লি্্ণ 

মম চাপ িুণ উন্মুকক্ত: পাণ িাকল: কনরৈরম্ ৬৪ 

অকতশতম্ মম নারাকচ: ত্ৱস্ত প্রাৈ ম্ুি কত্ৱিম্ 

সমািুলম্ অময শাতম্ িিত্ পশ্যা৭তয লি্্ণ ৬৫ 

আিণ শ পূকণ শ: ইশুকপ: িীি চলািম্ তুরািকরৈঃ 

িকরমশ্য ৱমকতলী চহমতা: অ কপশ্াচম্ অ রাি্শ্সম্ ৬৬ 

মম চরাশ্ প্রযকু্তানাম্ সাযিানাম্ পলম্ সুরাৈঃ 

ৈি্শ্যকৈ অতয কিমকু্তানাম্ অমশ্ শাত্ তূর িাকমনাম্ ৬৭ 

ৱনি চতিা ন ৱতমতযা ন কপশ্াচা ন রাি্শ্সাৈঃ 

পকিশ্যকৈ মম চরাতাত্ ৱৈমলামিয কিপ্রণাকশ্মত  ৬৮ 

চতি তানি যি্শ্াণাম্ চলািা চয রি্শ্সাম্ অকপ 
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পহুতা ন পকিশ্যকৈ পামণৌকিৈঃ শ্িলী ি্ুতাৈঃ ৬৯ 

কনম শয শাতান্ ইমান্ চলািান্ িকরশ্যাকম অতয সাযকিৈঃ 

হ্ু তাম্ ম্ুতাম্ িা চসৌকমমৈ ন তাসযম্কত মম ঈশ্ৱরা: ৭0 

ততা রূপাম্ কহ ৱিমতহীম্ ন তাসযম্কত যকত কপ্রযাম্  

নাশ্যাকম িিত্ সি শম্ ৱৈমলািযম্ সচরা৭চরম্  ৭১ 

ই তুযক্্তিা চরাশ্ তাম্রা৭ি্মশ্া রামমা কনশ্্পীটয িামু শিম্ 

শ্রমা৭৭তায সম্তীপ্তম্ চিারম্ আশ্ী কিমশ্াপমম্ ৭২ 

সম্তায তনুকশ্ শ্রীমান্ রাম: পর পুরম্িয: 

যুিা৭ৈা৭কি: ইি ি্ুত্ত ইতম্ িচনম্ অপ্রিীত্ ৭৩   

যতা িরা যতা ম্ুতুয: যতা িামলা যতা কিকতৈঃ 

কনতযম্ ন প্রকতহনযমৈ সি শ পূমতশু লি্্ণ 

ততা৭হম্ চরাত সমুযমক্তা ন কনিাময শা৭জি অসম্শ্যম্ ৭৪ 

পুমরি চম চাুততীম্ অকনকৈতাম্ 

কতশ্কৈ সীতাম্ যকত না৭তয ৱমকতলীম্ 

স চতি িৈি শ মনশু্য পন্নিম্ 

িিত্ স ৱশ্লম্ পকরিতশযা ময৭হম্  ৭৫ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট চতু শ্্শ্শ্্টটতম স্সিশ: 

পমরচ শশরট্ৱটতম সরসর্ক: 

তপযমানম্ ততা রামম্ সীতা হরণ িকশ্ শতম্ 

চলািানাম্ অপমি যকু্তম্ সম্ৱ্তশিম্ ইিা৭নলম্ ১ 

িীি্শ্মাণম্ তনুৈঃ সিযম্ কনশ্্শ্ৱসৈম্ মুহু মু শহু:  

তি্তু িামম্ িিত্ সি শম্ যুিা৭চৈ তু যতা হরম্  ২ 

অ ত্ুশ্্ট পূি শম্ সম্ি্ুত্তম্ ত্ুশ্্ৱা রামম্ স লি্্ণৈঃ 

অপ্রিীত্ প্রা0িকল ি শািযম্ মুমিন পকরশুশ্যতা ৩ 

পুরা পূত্ৱা ম্ুতু তশাৈৈঃ সি শ পূত কহমত রতৈঃ 

ন চরাত িশ্ম্ আপন্নৈঃ প্রি্ুকতম্ হাতুম্ অহশকস ৪ 

চমন্ত্র লি্শ্্ণীৈঃ  প্রপা সূময শ িকত ি শামযৌ পুকি ি্শ্মা 

এত চ্চ কনযতম্ সি শম্ ত্ৱকয চা৭নুত্তমম্ যশ্ৈঃ ৫ 

এি সয ন অপরামতন চলািান্ হম্তুম্ ত্ৱ ম৭হশকস  

ন তু িানাকম িসযা৭যম্ পিৈঃ সাম্রাকমমিা রতৈঃ 

চিন িা িসয িা চহমতাৈঃ সাযুতৈঃ সপকরচ্চতৈঃ ৬ 

িুর চনকম ি্শ্ত শ্চা৭যম্ কসমক্তা ুকতর কপন্তুকপৈঃ 

চতমশ্া কনিরুত্ত সম্রামৈঃ সুমিারৈঃ পাকতশিা৭৭ত্মি ৭ 
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এি সয তু কিমমতশা৭যম্ ন ত্ৱমযা ি শততাম্ ির 

ন কহ িরুত্তম্ কহ পশ্যাকম পল সয মহতৈঃ পতম্ ৮ 

ৱনিসয তু ি্ুমত চলািান্ কিনাশ্কযতুম্ অহশকস 

যুক্ত তণ্টা কহ ম্ুতিৈঃ প্রশ্াৈা িসুতা৭কতপাৈঃ ৯ 

সতা ত্ৱম্ সি শ পূতানাম্ শ্রণযৈঃ পরমা িকতৈঃ 

চিা ন ুতার প্রণাশ্ম্ চত সাতু মমনযত রািি ১0 

সকরতৈঃ সািরাৈঃ ৱশ্লা চতি িৈি শ তানিাৈঃ 

ন অলম্ চত কিকপ্রযম্ িতু শম্ তীি্কশ্ত চসযি সাতিৈঃ ১১ 

চযন রািন্ হ্ু তা সীতা তম্ অমন্ৱকশ্তুম্ অহশকস 

ম জত্ত্ৱতীমযা তনুশ্প্াকণৈঃ সহাকযৈঃ পরমকশ্ শকপৈঃ ১২ 

সমুৈম্ চ কিমচশ্যামৈঃ পি শতাম্ শ্চ িনাকন চ 

িুহা শ্চ কিকিতা চিারা নতী: পত্ম িনাকন চ   ১৩ 

চতি িৈি শ চলািাম্ শ্চ কিমচশ্যামৈঃ সমাকহতাৈঃ 

যািন্ না৭কতিকমশ্যাম স্তি পায শা৭পহাকরণম্ ১৪ 

ন চচত্ সাম্ন্া প্রতাসযকৈ পত্নীম্ চত জৈতমশ্শ্ৱরাৈঃ 

চিাসমলন্ত্র ততৈঃ পশ্চাত্ প্রাপ্ত িালম্ িকরশ্যকস ১৫ 

শ্ীমলন সাম্ন্া কিনমযন সীতাম্ 

নমযন ন প্রাপ্সযকস চচ ন্নমরন্ত্র 

ততৈঃ সমুত্সাতয চহম পুম্কিৈঃ  

মমহন্ত্র িজ্র প্রকতকমৈঃ শ্মরৌকিৈঃ  ১৬ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট পম্চ শ্শ্্টটতম স্সিশ: 

শটর শশরট্ৱটতম সরসর্ক: 

তম্ ততা চশ্াি সম্তপ্তম্ কিলপৈম্ অনাতিত্ 

চমামহন মহতা৭৭কিশ্ট্ম্ পকরতূযনম্ অমচতনম্ ১ 

ততৈঃ চসৌকমজৈ: আশ্ৱাসয মুহতূ শাত্ ইি লি্্ণৈঃ 

রামম্ সমম্পাতযা মাস চরমণৌ চা৭কপপীটযন্ ২ 

মহতা তপসা রাম মহতা চা৭কপ িম শণা 

রাজ্ঞা তশ্রমত না৭সী িমপ্তা৭ম্ুতম্ ইিা৭মকরৈঃ ৩ 

তি ৱচি িুকণ প শত্ত স্ত্ৱ কত্ৱমযািান্ মহীপকতৈঃ 

রািা চতিত্ৱম্ আপমন্না পরত সয যতা শ্্ুতম্ ৪ 

যকত তুৈঃিম্ ইতম্ প্রাপ্তম্ িািুত্স্ত ন সকহশ্যমস 

প্রাি্ুত শ্চ অল্প সত্ত্ৱ শ্চ ইতরৈঃ িৈঃ সকহশ্যকত ৫ 

তুৈঃকিমতা কহ পিান্ চলািান্ চতিসা যকত তি্শ্যমত 
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আতশাৈঃ প্রিা নর িযার ক্ৱ নু যাসযকৈ কনিরুশকতম্ ৬ 

চলাি স্ৱপাি একিশ্ যযাকত: নহুশ্া৭৭ত্মিৈঃ 

িতৈঃ শ্মরণ সামলািযম্ অনয স্তম্ সমস্প্রশু্ত্ ৭ 

মহকশ্ শৈঃ য: িকসশ্্ট সতু্ যৈঃ কপতু: নৈঃ পুমরাকহতৈঃ 

অো পুৈ শ্তম্ িমজ্ঞ তকত িা৭সয পনু হ শতম্ ৮ 

যা চচযম্ িিমতা মাতা চতিী চলাি নমস্রুতা 

অসযা শ্চ চলনম্ পমূম: ত্ুশ্যমত সতয সম্শ্রি ৯ 

চযৌ তমমৌ িিতাম্ চনমৈৌ যৈ সি শম্ প্রকতশ্্টটতম্ 

আকততয চমন্ত্রৌ রহণম্ অপুযমপমতৌ মহা পমলৌ ১0 

সুমহাম্তয৭কপ পূতাকন চতিা শ্চ পুু শ্শ্ শপ 

ন ৱতিসয প্রম0ুচকৈ সি শ পূতাকন চতকহনৈঃ ১১ 

শ্রা৭৭কতশু অকপ চতমিশু িতশমামনৌ নযা৭নমযৌ 

শ্রূমযমত নর শ্াতূ শল ন ত্ৱম্ িযকততুম্ অহশকস ১২ 

নশ্্টাযাম্ অকপ ৱিমতহযাম্ হ্ু তাযাম্ অকপ চা৭নি 

চশ্াকচতুম্ না৭হশমস িীর যতা৭নযৈঃ প্রাি্ুত স্ততা ১৩ 

ত্ৱত্ কিতা কহ ন চশ্াচকৈ সততম্ সতয তকশ্ শনৈঃ 

সুমহত্সু অকপ ি্ুচ্মরশু রামা৭কনকি শণ্ণ তশ্ শনা   ১৪ 

তত্ত্ৱমতা কহ নর চশ্রশ্ট্ পুত্তযা সম৭নুকচৈয 

পুত্তযা যুক্তা মহা প্রাজ্ঞা কিিানকৈ শুপা৭শুমপ ১৫ 

অত্ুশ্্ট িুণ চতাশ্াণাম্ অত্ুতানাম্ চ িম শণাম্ 

না৭ৈমরণ জরযাম্ চতশ্াম্ পলম্ ইশ্্টম্ প্রিতশমত ১৬ 

মাম্ এি কহ পুরা িীর ত্ৱম্ এি পহুমশ্া৭ন্ৱশ্াৈঃ 

অনুকশ্শ্যা কত্ত চিা নু ত্ৱাম্ অকপ সাি্শ্াত্ প্ুহস্পকতৈঃ ১৭ 

পুকত্ত শ্চ চত মহা প্রাজ্ঞ চতকি   অকপ তুর৭ন্ৱযা 

চশ্ামিনা৭কপপ্রসপু্তম্ চত জ্ঞানম্ সমম্পাতযাকম অহম্ ১৮ 

কতিযম্ চ মানুশ্ম্ ৱচিম্ আত্মন শ্চ পরারমম্ 

ইি্শ্ৱািু িরুশ্পা৭চিি্শ্য যতস্ৱ কত্ৱশ্তাম্ িমত ১৯ 

কিম্ চত সি শ কিনামশ্ন ি্ুমতন পুুশ্শ্ শপ 

তম্ এি তু করপুম্ পাপম্ কিজ্ঞায উত্ততু শম্ অহশকস ২0 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট শ্ট্ শ্শ্্টটতম স্সিশ: 

সপ্ত শশরট্ৱটতম সরসর্ক: 

পূি শমিা৭কপ উক্ত মাৈ স্তু লি্্মণন সপুাকশ্তম্ 

সার রাহী মহা সারম্ প্রকতিরাহ রািিৈঃ ১ 
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স কনি্ুহয মহা পাহুৈঃ প্রিরুত্তম্ চিাপম্ আত্মনৈঃ 

অিশ্্টপয তনু জশ্চৈম্ রামমা লি্্ণম্ অপ্রিীত্ ২ 

কিম্ িকরশ্যািমহ িত্স ক্ৱ িা িচ্চাি লি্্ণ 

চিমনাপামযন পমশ্যযম্ সীতাম্ ইকত কিকচৈয ৩ 

তম্ ততা পকরতাপা৭৭তশম্ লি্্মণা রামম্ অপ্রিীত্ 

ইতম্ এি িনস্তানম্ ত্ৱম্ অমন্ৱকশ্তুম্ অহশকস 

রাি্শ্কস: পহুকপৈঃ িীণ শম্ নানা ত্ুম লতা যুতম্ ৪ 

সকৈ ইহ কিকর তুিশাকণ কনতশরাৈঃ িৈরাকণ চ 

িুহা শ্চ কিকিতা চিারা নানা ম্ুি িণা৭৭িুলাৈঃ ৫ 

আিাসাৈঃ কিন্নরাণাম্ চ িৈি শ পিনাকন চ 

তাকন যুমক্তা মযা সাতশম্ ত্ৱম্ অমন্ৱকশ্তুম্ অহশকস ৬ 

ত্ৱ কত্ৱতা পুকত্ত সম্পন্না: মাহাত্মামনা নরশ্ শপ 

আপত্সু ন প্রিম্পমৈ িায ুচিকি: ইিা৭চলাৈঃ ৭ 

ইকত উক্ত স্ত ত্ৱচ; সি শম্ কিচচার সলি্্ণৈঃ 

ি্ুমত্তা রামৈঃ শ্রম্ চিারম্ সম্তায তনুকশ্ ি্শুরম্ ৮ 

 

 

ততৈঃ পি শত িূটা৭৭পম্ মহাপািম্ কত্ৱমিাত্তমম্ 

ততশ্ শ পকততম্ পূমমৌ ি্শ্তিা৭৭ৈ শম্ িটাযুশ্ম্ ৯ 

তম্ ত্ুশ্ৱ্া কিকর শ্্ু 0িা৭পম্ রামমা লি্্ণম্ অপ্রিীত্ 

অমনন সীতা ৱিমতহী পি্কশ্তা না৭ৈ সম্শ্যৈঃ ১0 

ি্ুৈ রূপম্ ইতম্ িযক্তম্ রি্মশ্া প্রমকত িাননম্ 

পি্শ্কযত্ৱা কিশ্ালাি্শ্ীম্ আমস্ত সীতাম্ যতা সুিম্ 

এনম্ িকতমশ্য তীপ্তা৭ৱর:  চিাকর: পাকণ: অজিহ্ম্কিৈঃ ১১ 

ইকত উক্্তিা অপযপতত্ ি্ুৈম্ সম্তায তনুকশ্ ি্শুরম্ 

ি্ুমত্তা রামৈঃ সমুৈা৭ৈাম্ চালযন্ ইি চমকতনীম্ ১২ 

তম্ তীনম্ তীনযা িাচা সমপনম্ ুকতরম্ িমন্ 

অপযপাশ্ত পি্শ্ী তু রামম্ তশ্রতা৭৭ত্মিম্ ১৩ 

যাম্ ওশ্কতম্ ইি আযু্ান্ অমন্ৱশ্কস মহা িমন 

সা চতিী মম চ প্রাণা রািমণন উপযম্ হ্ু তম্ ১৪ 

ত্ৱযা কিরকহতা চতিী লি্্মণন চ রািি 

কহ্রযমাণা মযা ত্ুশ্্টা রািমণন পলীযসা ১৫ 

সীতাম্ অপযিপমন্না৭হম্ রািণ শ্চ রমণ মযা 
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কিত্ৱম্কসত রত চ্চৈৈঃ পাকতমতা তরণী তমল  ১৬ 

এতত্ অসয তনু: পিম্ এতত্ অসয শ্রািরম্ 

অযম্ অসয রমতা রাম পিৈঃ সাম্রাকমমিা মযা  ১৭ 

অযম্ তু সারকত: তসয মত্ পি্শ্ কনহমতা যুকত  ১৮ 

পকরশ্রাৈ সয চম পি্মশ্ৌ কচত্ত্ৱা িট্মিন রািণৈঃ 

সীতাম্ আতায ৱিমতহীম্ উত্পপাত কিহাযসম্ ১৯ 

রি্শ্সা কনহতম্ পূি শম্ ন মাম্ হন্তুম্ ত্ৱম্ অহশকস ২0 

রাম স্তসয তু কিজ্ঞায পাশ্্প পূণ শ মুি স্ততা  

কত্ৱিুণী ি্ুত তাপা৭৭তশ: সীতা সক্তাম্ কপ্রযাম্ িতাম্ ২১ 

ি্ুৈরািম্ পকরশ্ৱিয পকরতযিয মহ ত্তনু:  

কনপপাত অিমশ্া পূমমৌ ুমরাত সহ লি্্ণৈঃ ২২ 

এিম্ এিাযমন তুমিশ কনশ্্শ্ৱসৈম্ িতম্চন 

সমীি্শ্য তুৈঃকিমতা রামৈঃ চসৌকমজৈম্ ইতম্ অপ্রিীত্ ২৩ 

রািযা ত্প্রম্মশ্া িমন িাসৈঃ সীতা নশ্্টা হমতা কত্ৱিৈঃ 

ঈত্ুশ্ীযম্ মমা৭লি্্ী কন শত শমহত্ অকপ পািিম্ ২৪ 

সম্পূণ শম্ অকপ চচত্ অতয প্রতমরযম্ মমহাতকতম্ 

চসা৭কপ ননূম্ মমা৭লি্্যা কিশুমশ্যত্ সকরতাম্ পকতৈঃ ২৫ 

না৭জস্ত অপািযতমরা চলামি মমত্তা৭জিন্ স চরা৭চমর 

চয চনযম্ মহতী প্রাপ্তা মযা িযসন িািুরা ২৬ 

অযম্ কপত্ু িযমসযা চম ি্ুৈরামিা িরাকন্ৱতৈঃ 

চশ্মত কিকনহমতা পূমমৌ মম পািয কিপয শযাত্ ২৭ 

ইকত এিম্ উক্্তিা পহুমশ্া রািিৈঃ সহ লি্্ণৈঃ 

িটাযুশ্ম্ চ পস্পশ্ শ কপত্ু চনহম্ কিতশ্ শযন্ ২৮ 

কনি্ুত্ত পি্শ্ম্ ুকতরা৭িকসক্তম্ 

তম্ ি্ুৈরািম্ পকররপয রামৈঃ 

ক্ৱ ৱমকতলী প্রাণ সমা মমমকত 

কিমুচয িাচম্ কনপপাত পূমমৌ  ২৯ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট সপ্ত শ্শ্্টটতম স্সিশ: 

অশরট শশরট্ৱটতম সরসর্ক: 

রামৈঃ চপ্রি্শ্য তু তম্ ি্ুৈম্ পুকি চরৌমৈণ পাকততম্ 

চসৌকমজৈম্ কমৈ সম্পন্নম্ ইতম্ িচনম্ অপ্রিীত্ ১ 

মমা৭যম্ নূনম্ অমতশশু যতমামনা কিহম্িমৈঃ 

রাি্শ্মসন হতৈঃ সম্মিয প্রাণাম্ স্তযি্শ্যকত তুস্তযিান্ ২ 
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অযম্ অসয শ্রীমর৭জিন্ প্রামণা লি্্ণ কিতযমত 

ততা কহ স্ৱর কিহীমনা৭যম্ কিিপম্ সমুতীি্শ্মত ৩ 

িটামযা যকত শ্মিাকশ্ িািযম্ িযাহকরতুম্ পনুৈঃ 

সীতাম্ আিযাকহ পৈম্ চত িতম্ আিযাকহ চা৭৭ত্মনৈঃ ৪ 

কিম্ কনকমমত্তা৭হরত্ সীতাম্ রািণ স্তসয কিম্ মযা 

অপরাতম্ তু যম্ ত্ুশ্্ৱা রািমণন হ্ু তা কপ্রযা ৫ 

িতম্ ত চ্চন্ত্র সম্িাশ্ম্ মুিম্ আসী ন্মমনাহরম্ 

সীতযা িাকন চচাক্তাকন তজিন্ িামল কত্ৱমিাত্তম ৬ 

িতম্ িীয শৈঃ িতম্ রূপৈঃ কিম্ িম শা স চ রাি্শ্সৈঃ 

ক্ৱ চা৭সয পিনম্ তাত প্রূকহ চম পকরপ্ু চ্চতৈঃ ৭ 

তম্ উত্ৱীি্শ্যা৭ত তীনা৭৭ত্মা কিলপৈম্ অনৈরম্ 

িাচা৭কত সন্নযা রামম্ িটাযু: ইতম্ অপ্রিীত্ ৮ 

সা হ্ু তা রাি্শ্মসমন্ত্রণ রািমণন কিহাযসা 

মাযাম্ আস্তায কিপুলাম্ িাত তুকতশন সম্িুলাম্ ৯ 

পকরশ্রাৈ সয চম তাত পি্মশ্ৌ কচত্ত্ৱা স রাি্শ্স: 

সীতাম্ আতায ৱিমতহীম্ প্রযামতা তি্কশ্ণাম্ কতশ্ম্  ১0 

উপুতযকৈ চম প্রাণা ত্ুশ্্টট: প্রমকত রািি 

পশ্যাকম িরুি্শ্ান্ চসৌিণ শান্ উশ্ীর ি্ুত মতূ শিান্ ১১ 

চযন যাকত মুহমূতশন সীতাম্ আতায রািণৈঃ 

কিপ্রণশ্্টম্ তনম্ ি্কশ্প্রম্ তত্ স্ৱামী প্রকতপতযমত ১২ 

কিমৈা নাম মুহমূতশা৭যম্ স চ িািুত্স্ত না৭পুতত্ 

ত্ৱত্ কপ্রযাম্ িানিীম্ হ্ু ত্ৱা রািমণা রাি্শ্মসশ্ৱর: 

িশ্ি ত্পটটশ্ম্ ি্ুহয ি্কশ্প্রম্ এি কিনশ্যকত ১৩ 

ন চ ত্ৱযা িযতা িায শা িনি সয সতুাম্ প্রকত 

ৱিমতহযা রম্সযমস ি্কশ্প্রম্ হত্ৱা তম্ রাি্শ্সম্ রমণ ১৪ 

অসম্মূট সয ি্ুৈ সয রামম্ প্রতয৭নুপাশ্তৈঃ 

আসযাত্ সুস্রাি ুকতরম্ কম্রযমাণসয সাকমশ্ম্ ১৫ 

পুমৈা কিশ্রিসৈঃ সাি্শ্া ত্প্রাতা ৱিশ্রিণ সয চ 

ইকত উক্্তিা তুল শপান্ প্রাণান্ মুমমাচ পতমিশ্ৱরৈঃ ১৬ 

প্রূকহ প্রূহীকত রাম সয প্ুিাণ সয ি্ুতা0িমলৈঃ 

তযক্্তিা শ্রীরম্ ি্ুৈ সয িি্মৈুঃ প্রাণা কিহাযসম্ ১৭ 

স কনি্কশ্পয কশ্মরা পমূমৌ প্রসায শ চরমণৌ ততা 

কিি্কশ্পয চ শ্রীরম্ স্ৱম্ পপাত তরণী তমল  ১৮ 



শ্রীমত্ৱাল্মীকিরামাযণম্ 

অরণযিাম্ট: 
 

Page 146 of 162 
 

তম্ ি্ুৈম্ চপ্রি্শ্য তাম্রা৭ি্শ্ম্ িতা৭৭সুম্ অচমলাপমম্ 

রামৈঃ সুপহুকপ তু শৈঃকি তীনৈঃ চসৌকমজৈম্ অপ্রিীত্ ১৯ 

পহকূন রি্শ্সাম্ িামস িশ্ শাকণ িসতা সুিম্ 

অমনন তণ্টিা৭রমণয কিশ্ীণ শম্ ইহ পি্কশ্ণা  ২0 

অমনি িাকশ্ শমিা য সতু্ কচর িালম্ সমুকত্ততৈঃ 

চসা৭যম্ অতয হতৈঃ চশ্মত িামলা কহ তুরকতরমৈঃ ২১ 

পশ্য লি্্ণ ি্ুমৈা৭যম্ উপিারী হত শ্চ চম 

সীতাম্ অপযিপন্ চনা ৱি রািমণন পলীযসা ২২ 

ি্ুৈরািযম্ পকরতযিয কপত্ু ৱপতামহম্ মহত্ 

মম চহমতা: অযম্ প্রাণান্ মুমমাচ পতমিশ্ৱরৈঃ ২৩ 

সি শৈ িল ুত্ুশ্যমৈ সাতমিা তম শ চাকরণৈঃ 

শ্ূরাৈঃ শ্রণযাৈঃ চসৌকমমৈ কতয শ চিযাকন িমত শ্ৱ৭কপ ২৪ 

সীতা হরণিম্ তুৈঃিম্ ন চম চসৌময ততা িতম্ 

যতা কিনামশ্া ি্ুৈ সয মত্ি্ুমত চ পরম্তপ ২৫ 

রািা তশ্রতৈঃ শ্রীমান্ যতা মম মযা যশ্াৈঃ 

পূিনীয শ্চ মানয শ্চ ততা৭যম্ পতমিশ্ৱরৈঃ ২৬ 

চসৌকমমৈ হর িাশ্্টাকন কনম শকতশ্যাকম পািিম্ 

ি্ুৈরািম্ কততি্শ্াকম মত্ি্ুমত কনতনম্ িতম্ ২৭ 

নাতম্ পতি চলািসয কচতাম্ আমরাপযাকম অহম্ 

ইমম্ তি্শ্যাকম চসৌকমমৈ হতম্ চরৌমৈণ রি্শ্সা ২৮ 

যা িকত য শজ্ঞ শ্ীলানাম্ আকহতামিশ্চ যা িকতৈঃ 

অ পর আিকতশনাম্ যা চ যা চ পূকম প্রতাকযনাম্ ২৯ 

মযা ত্ৱম্ সম৭নজু্ঞামতা িচ্চ চলািান্ অনতু্তমান্ 

ি্ুৈরাি মহা সত্ত্ৱ সম্স্রুত শ্চ মযা িরি ৩0 

এিম্ উক্্তিা কচতাম্ তীপ্তাম্ আমরাপয পতমিশ্ৱরম্ 

ততাহ রামমা তম শাত্মা স্ৱপন্তুম্ ইি তুৈঃকিতৈঃ ৩১ 

রামমা৭ত সহ চসৌকমজৈ ি শনম্ যাত্ৱা স িীয শিান্ 

সূ্তলান্ হত্ৱা মহামরাহীন্ অনু তস্তার তম্ কত্ৱিম্ ৩২ 

চরাকহ মাম্সাকন চচাত্ত্ুতয চপশ্ী ি্ুত্ৱা মহাযশ্াৈঃ 

শ্িুনায তমতৌ রামমা রমময হকরত শ্াত্ৱমল ৩৩ 

যত্ তত্ চপ্রত সয মতশয সয িতযকৈ কত্ৱিাতযৈঃ 

তত্ স্ৱিশ িমনম্ তসয ি্কশ্প্রম্ রামমা িিাপ হ ৩৪ 

তমতা চিাতািরীম্ িত্ৱা নতীম্ নর িরা৭৭ত্মমিৌ 
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উতিম্ চরতু স্তকি ি্ুৈ রািায চতৌ উমপৌ ৩৫ 

শ্াে ত্ুশ্্মটন কিকতনা িমল ি্ুৈায রািমিৌ  

নাত্ৱা চতৌ ি্ুৈ রািায উতিম্ চরতু স্ততা ৩৬ 

স ি্ুৈরািৈঃ ি্ুতিান্ যশ্স্করম্ 

সুতুশ্্িরম্ িম শ রমণ কনপাকততৈঃ 

মহকশ্ শ িমল্পন চ সম্স্রুত স্ততা 

িিাম পুণযাম্ িকতম্ আত্মনৈঃ শুপাম্ ৩৭ 

ি্ুমতাতমিৌ তা ি৭কপ পি্কশ্ সত্তমম  

জস্তরাম্ চ পুকত্তম্ প্রকণতায িক্মতু: 

প্রমিশ্য সীতা৭কতিমম তমতা মমনা িনম্  

সুমর0ৈা  কিি কিশ্্ণু িাসমিৌ    ৩৮ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট অশ্্ট শ্শ্্টটতম স্সিশ   

এযর্ান সপ্তত্ৱতম সরসর্ক: 

ি্ুকত্ৱিম্ উতিম্ তকি প্রজস্তমতৌ রািমিৌ ততা 

অমিি্শ্মৈৌ িমন সীতাম্ পজশ্চমাম্ িক্মতু কতশশ্ম্ ১ 

তাম্ কতশ্ম্ তি্কশ্ণাম্ িত্ৱা শ্র চাপা৭কস তাকরমণৌ 

অকিপ্রহতম্ ঐি্শ্ৱামিৌ পৈানম্ প্রকতমপততুৈঃ ২ 

িুকল্ম িরুশি্কশ্ শ্চ পহুকপ ল শতাকপ শ্চ প্রমিশ্্টটতম্ 

আিরুতম্ সি শমতা তুিশম্ িহনম্ চিার তশ্ শনম্ ৩ 

িযকতরময তু চিমিন িযাল কসম্হ কনমশ্কিতম্  

সুপীমম্ ত ন্মহা৭রণযম্ িযকতযামতৌ মহাপমলৌ ৪ 

ততৈঃ পরম্ িনস্তানাত্ জৈমরাশ্ম্ িময রািমিৌ 

চরৌ0চা৭রণযম্ কিকিশ্তু িশহনম্ চতৌ মমহৌিমসৌ ৫ 

নানা চমি িন প্রিযম্ প্রহ্ু শ্ট্ম্ ইি সি শতৈঃ 

নানা িকণ শৈঃ শুকপৈঃ পশু্্কপ ম্ুশি  পি্কশ্ িকণ যু শতম্ ৬ 

কতত্ুি্শ্মামণৌ ৱিমতহীম্ ত ত্ৱনম্ চতৌ কিকচিযতুৈঃ 

তৈ তৈা৭িকতশ্্টমৈৌ সীতা হরণ িকশ্ শমতৌ  ৭ 

তত   পূমি শণ চতৌ িত্ৱা জৈমরাশ্ম্ প্রাতমরৌ ততা  

চরৌম্চা৭রণযম্ অকতরময মতম্িা৭৭শ্রমম্ অম্তমর ৮  

ত্ুশ্্ৱা তু তত্ৱনম্ চিারম্ পহু পীম ম্ুি কত্ৱিম্  

নানা সত্ত্ৱ সমা৭৭িীণ শম্ সি শম্ িহন পাতপম্  ৯ 

তত্ুশ্া   চত তু চতৌ তৈ তরীম্ তশ্রতা৭৭ত্মমিৌ  

পাতাল সম িম্পীরাম্ তমসা কনতয সম্ৱ্রুতাম্ ১0 



শ্রীমত্ৱাল্মীকিরামাযণম্ 

অরণযিাম্ট: 
 

Page 148 of 162 
 

আসাতয চতৌ নর িযামরৌ তয শা স্তসযা৭কিতূকরত:  

তত্ুশ্া: চত মহা রূপাম্ রাি্শ্সীম্ কিি্ুতা৭৭ননাম্  ১১ 

পযতাম্ অল্প সত্ৱানাম্ পীপত্সাম্ চরৌৈ তশ্ শনাম্ 

লমম্পাতরীম্ তীি্শ্ণ্ তম্শ্্রাম্ িরালাম্ পুশ্ ত্ৱচম্ ১২  

পি্শ্যম্তীম্ ম্ুিান্ পীমান্ কিিটাম্ মকু্ত মূত শিাম্ 

চপ্রি্শ্য এতাম্ চতৌ তত স্তৈ প্রাতমরৌ রাম লি্্মণৌ  ১৩ 

সা সমা৭৭সাতয চতৌ িীমরৌ িরিম্তম্ প্রাতু র৭রত: 

একহ রম্সযািমহকত উক্্তিা সমালম্পত লি্্ণম্  ১৪ 

উিাচ চ এনম্ িচনম্ চসৌকমজৈম্ উপিূহয সা  ১৫ 

অহম্ তু অমযামুিী নাম লাপ চস্ত ত্ৱম্ অকস কপ্রয: 

নাত পি শত িূমটশু নতীনাম্ পুকলমনশু চ  

আযু: চশ্শ্ম্ ইমম্ িীর ত্ৱম্ মযা সহ রম্সযমস  ১৬ 

এিম্ উক্ত স্তু িুকপত: িট্িম্ উত্ত্ুতয লি্্ণ: 

িণ শ নামসৌ স্তমনৌ চ অসযা কনচিতশ অকরসূতন: ১৭ 

িণ শা নাসা কনি্ুমত্ত তু কিস্ৱরম্ সা কননতয চ  

যতা৭৭িতম্ প্রতুৈাি রাি্শ্সী পীম তশ্ শনা  ১৮ 

তসযাম্ িতাযাম্ িহনম্ কিশ্ম্মতৌ িনম্ ওিসা  

আমসততু: অকর কমৈমিৌ প্রাতমরৌ রাম লি্্মণৌ ১৯ 

লি্্ণ স্তু মহা চতিাৈঃ সত্ত্ৱিান্ শ্ীলিান্ শুকচৈঃ 

অপ্রিীত্ প্রা0িকল ি শািযম্ প্রাতরম্ তীপ্ত চতিসম্ ২0 

স্পৈমত চম ত্ুটম্ পাহু: উকত্ৱিম্ ইি চম মনৈঃ 

প্রাযশ্ শ্চা৭কপ অকনশ্ট্াকন কনকমত্তাকন উপলি্শ্ময ২১ 

তিাত্ সজ্জী পি আয শ ত্ৱম্ িুুশ্ৱ িচনম্ কহতম্ 

মকমি কহ কনকমত্তাকন সতযৈঃ শ্ম্সকৈ সম্প্রমম্ ২২ 

এশ্ িম্চুলমিা নাম পি্শ্ী পরম তাুণৈঃ 

আিমযা: কিিযম্ যুমত্ত শ্ম্সন্ ইি কিনতশকত ২৩ 

তমযা: অমন্ৱশ্মতা: এিম্ সি শম্ তত্ িনম্ ওিসা 

সম্িমজ্ঞ কিপুলৈঃ শ্প্তৈঃ প্রপম্িন্ ইি তত্ৱনম্ ২৪ 

সমম্ৱ্শ্্টটতম্ ইিা৭তযতশম্ িহনম্ মাতকরশ্ৱনা 

িন সয তসয শ্মপ্তা৭পূ কত্তিম্ আপূরযন্ ইি ২৫ 

তম্ শ্প্তম্ িাম্ি্শ্মাণ স্তু রামৈঃ িি্মশ্ সহা৭নুিৈঃ 

ততশ্ শ সুমহা িাযম্ রাি্শ্সম্ কিপুমলারসম্ ২৬ 

আমসততু স্তত স্তৈ তা িুমপৌ প্রমুমি জস্ততম্ 
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কিিরুত্তম্ অকশ্মরা রীিম্ িপৈম্ উতমর মিুম্ ২৭ 

চরামকপ: কনকচকত স্তীি্শ্্কণ: মহা কিকরম্ ইমিাচ্করতম্ 

নীল চমি কনপম্ চরৌৈম্ চমি স্তকনত কনসস্্ৱনম্ ২৮ 

অকি জ্ৱালা কনিামশ্ন ললাটমস্তন তীপযতা  

মহা পি্ম্ণ কপ0মিন কিপুমলনা৭৭যমতন চ ২৯ 

এমিন উরকস চিামরণ নযমনন আশু তকশ্ শনা 

মহা তম্শ্্মরাপপন্নম্ তম্ চলকলহানম্ মহা মুিম্ ৩0 

পি্শ্যৈম্ মহা চিারান্ ুি্শ্ কসম্হ ম্ুি কত্ৱপান্ 

চিামরৌ পুমিৌ কিিুি শাণম্ উমপৌ চযািনম্ আযমতৌ ৩১ 

িরাপযাম্ কিকিতান্ ি্ুহয ুশ্্িান্ পি্কশ্ িণান্ ম্ুিান্ 

আিশ্ শৈম্ কিিশ্ শৈম্ অমনিান্ ম্ুি যূতপান্ 

জস্ততম্ আিরুতয পৈানম্ তমযা: প্রামৈাৈঃ প্রপন্নমযাৈঃ ৩২ 

অত চতৌ সমকতরময চরাশ্ মামৈ ততশ্ শতুৈঃ 

মহাৈম্ তাুণম্ পীমম্ িপৈম্ পুি সম্ৱ্রতুম্ 

িপম্তম্ ইি সম্স্তানাত্ অকত চিার প্রতশ্ শনম্  ৩৩ 

স মহাপাহু: অতযতশম্ প্রসায শ কিপুমলৌ পুমিৌ 

িরাহ সকহমতৌ এি রািমিৌ পীটযন্ পলাত্ ৩৪ 

িট্কিমনৌ ত্ুট তন্ৱামনৌ কতক্ম চতমিৌ মহা পুমিৌ 

প্রাতমরৌ কিিশ্ম্ প্রামপ্তৌ ি্ুশ্যমামণৌ মহা পমলৌ ৩৫ 

তৈ ৱতময শণ শ্ূরাৈঃ তু রািমিা ৱনি কিিযমত 

পালযাত্ অনাশ্রযত্ৱাত্ চ লি্্ণ: তু অকত কিিযমত  

উিাচ চ কিশ্ণ্ণ সস্ন্ রািিম্ রািিা৭৭নিু: ৩৬ 

পশ্য মাম্ িীর কিিশ্ম্ রাি্শ্স সয িশ্ম্ িতম্  

মযা এমিন কিকনযু শক্তম্ পকরমুম্চস্ৱ রািি  

মাম্ কহ পূত পকলম্ তত্ৱা পলাযস্ৱ যতা সুিম্  ৩৭ 

অকত িম্তাকস ৱিমতহীম্ অকচমরণ ইকত চম মকত: ৩৮ 

প্রকতলপয চ িািুত্্তস কপত্ু ৱপতামহম্ মহীম্   

তৈ মাম্ রাম রািয স্ত: িতুশম্ অহশকস সি শতা   ৩৯ 

লি্্মণন এিম্ উক্ত স্তু রাম: চসৌকমজৈম্ অপ্রিীত্  

মাি ৈাসম্ ি্ুতা িীর ন কহ ত্ৱাত্ুি্ কিশ্ীতকত ৪0 

এতজিন্ অম্তমর রূমরা প্রাতমরৌ রাম লি্্মণৌ  

পপ্রচ্চ িন কনমিশাশ্: িপম্মতা তানমিাত্তম:  ৪১ 

চিৌ যুিাম্ িরুশ্প স্কমৈৌ মহা িট্ি তনু ত শমরৌ                 
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চিারম্ চতশ্ম্ ইমম্ প্রামপ্তৌ মম পি্শ্া িুপজস্তমতৌ ৪২ 

িততম্ িায শম্ ইহ িাম্ কিম৭তশম্ চ আিমতৌ যুিাম্ 

ইমম্ চতশ্ম্ অনুপ্রামপ্তৌ ি্শুতা৭৭তশসয ইহ কতশ্্টতৈঃ ৪৩ 

স পাণ চাপ িট্মিৌ চ তীি্শ্ণ্ শ্্ু ম্িা: ইি শ্ শমপৌ 

মমা৭৭সযম্ অনুসম্প্রামপ্তৌ তুল শপম্ িীকিতম্ পুনৈঃ ৪৪ 

তসয তত্ৱচনম্ শ্্ু ত্ৱা িপৈ সয তুরা৭৭ত্মনৈঃ 

উিাচ লি্্ণম্ রামমা মুমিন পকরশুশ্যতা ৪৫ 

ি্ুচ্রাত্ ি্ুচ্রতরম্ প্রাপয তাুণম্ সতয কিরম 

িযসনম্ িীকিতা৭ৈায প্রাপ্তম্ অপ্রাপয তাম্ কপ্রযাম্ ৪৬ 

িাল সয সুমহ ত্ৱীয শম্ সি শ পূমতশু লি্্ণ 

ত্ৱাম্ চ মাম্ চ নর িযার িযসকনৈঃ পশ্য চমাকহমতৌ ৪৭ 

না৭কত পামরা৭জস্ত ৱতি সয সি শ পূমতশু লি্্ণ 

শ্ূরা শ্চ পলিৈ শ্চ ি্ুতা৭ো শ্চ রণাজিমর 

িালা৭কপপন্নাৈঃ সীতকৈ যতা িালুি চসতিৈঃ ৪৮ 

ইকত প্ুিামণা ত্ুট সতয কিরমমা 

মহা যশ্া তাশ্রকতৈঃ প্রতাপিান্ 

অমিি্শ্য চসৌকমজৈম্ উতর কিরমম্ 

জস্তরাম্ ততা স্ৱাম্ মকতম্ আত্মনা৭িমরাত্   ৪৯ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট এমিান সপ্তকতম সস্িশ: 

সপ্তত্ৱততম সরসর্ক: 

চতৌ তু তৈ জস্তমতৌ ত্ুশ্্ৱা প্রাতমরৌ রাম লি্্মণৌ 

পাহু পাশ্ পকরি্কশ্মপ্তৌ িপমৈা িািযম্ অপ্রিীত্ ১ 

কতশ্্টতৈঃ কিম্ নু মাম্ ত্ুশ্্ৱা ি্শুতা৭৭তশম্ ি্শ্জৈযশ্ শমপৌ 

আহারা৭তশম্ তু সম্কতশ্্মটৌ ৱতমিন িত চচতমসৌ ২ 

ত চ্চ্ুত্ৱা লি্্মণা িািযম্ প্রাপ্ত িালম্ কহতম্ ততা 

উিাচা৭৭কতশম্ সমাপমন্না কিরমম ি্ুত কনশ্চযৈঃ ৩ 

ত্ৱাম্ চ মাম্ চ পুরা তূণ শম্ আতমত্ত রাি্শ্সা৭তমৈঃ 

তিাত্ অকসপযাম্ অসয আশু পাহ ূকচৈািমহ িুরূ ৪ 

পীশ্মণা৭যম্ মহা িামযা রাি্শ্মসা পুি কিরম: 

চলািম্ কহ অকতজিতম্ ি্ুত্ৱা কহ আিাম্ হন্তুম্ ইহ ইচ্চকত৫  

কনমশ্চশ্ট্ানাম্ িমতা রািন্ িুত্কসমতা িিতী পমত: 

রতু মতয উপনীতানাম্ পশ্ূনাম্ ইি রািি  ৬ 

এতত্ সম্িকল্পতম্ শ্্ু ত্ৱা তমযা: ি্ুত্ত সতু্ রাি্শ্স: 
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কিতায শ আসযম্ ততা চরৌৈ: চতৌ পি্শ্যতুম্ আরপত্ ৭ 

তত চস্তৌ চতশ্ িালমজ্ঞৌ িট্িাপযাম্ এি রািমিৌ 

অজচ্চৈতাম্ সুসম্হ্ু শ্্মটৌ পাহ ূতসয অম্স চতশ্ত: ৮ 

তি্কশ্মণা তি্কশ্ণম্ পাহুম্ অসক্তম্ অকসনা ততৈঃ 

কচমচ্চত রামমা চিমিন সিযম্ িীর স্তু লি্্ণৈঃ ৯ 

স পপাত মহা পাহু জশ্চন্ন পাহু: মহা স্ৱনৈঃ 

িম্ চ িাম্ চ কতশ্ ৱশ্চি নাতযন্ িলমতা যতা ১0 

স কনি্ুমত্তৌ পুমিৌ ত্ুশ্্ৱা চশ্াকণ চতৌি পকরপ্লুতৈঃ 

তীনৈঃ পপ্রচ্চ চতৌ িীমরৌ চিৌ যুিাম্ ইকত তানিৈঃ ১১ 

ইকত তসয প্ুিাণ সয লি্্ণৈঃ শুপ লি্শ্ণৈঃ 

শ্শ্ম্স রািিম্ তসয িপৈ সয মহাত্মন: ১২ 

অযম্ ইি্শ্ৱািু তাযামতা রামমা নাম িকনৈঃ শ্্ুতৈঃ 

অকসযি অিরিম্ কিকত্ত প্রাতরম্ মাম্ চ লি্্ণম্ ১৩ 

মাৈা প্রকতহমতা রামিয রাম: প্রিরাজিমতা িনম্  

মযা সহ চরকত এশ্ পায শা চ মহত্ িনম্  ১৪ 

অসয চতি প্রপািসয িসমতা কিিমন িমন 

রি্শ্সা অপহ্ু তা পত্নী যাম্ ইচ্চমৈৌ ইহ আিমতৌ ১৫ 

ত্ৱম্ তু চিা িা কিম৭তশম্ িা িপৈ সত্ুমশ্া িমন 

আমসযন উরকস তীমপ্তন পি িম্মিা কিমচশ্্টমস ১৬ 

এিম্ উক্তৈঃ িপৈ সতু্ লি্্মণন উত্তরম্ িচৈঃ 

উিাচ পরম প্রীত: তত্ ইন্ত্র িচনম্ িরন্ ১৭ 

স্ৱািতম্ িাম্ নর িযামরৌ কতশ্্টযা পশ্যাকম িাম্ অহম্ 

কতশ্্টযা চ ইমমৌ কনি্ুমত্তৌ চম যুিাপযাম্ পাহু পৈমনৌ ১৮ 

কিরূপম্ যত্ চ চম রূপম্ প্রাপ্তম্ কহ অকিনযাত্ যতা 

তন্ চম শ্্ু ণু নর িযার তত্ত্ৱতৈঃ শ্ম্সত স্তি ১৯ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  সপ্তকততম স্সিশ: 

এর্ সপ্তত্ৱততম সরসর্ক: 

পুরা রাম মহা পামহা মহা পল পরারম 

রূপম্ আসীনত্ মম অকচৈযম্ জৈশু চলামিশু কিশ্্ুতম্ ১ 

যতা চসাম সয শ্র সয সূয শ সয চ যতা িপুৈঃ 

চসা৭হম্ রূপম্ ইতম্ ি্ুত্ৱা চলাি কিৈাসনম্ মহত্ 

ুশ্ীন্ িন িতান্ রাম ৈাসযাকম তত স্ততৈঃ ২ 

ততৈঃ সূ্তলকশ্রা নাম মহকশ্ শৈঃ চিাকপমতা মযা 
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সম্কচন্ৱন্ কিকিতম্ িনযম্ রূমপণ অমনন তকশ্ শতৈঃ ৩ 

চতন অহম্ উক্তৈঃ চপ্রি্শ্য এিম্ চিার শ্াপ অকপতাকযনা 

এতত্ এি ন্ুশ্ম্সম্ চত রূপম্ অস্তু কিিকহশতম্ ৪ 

স মযা যাকচতৈঃ ি্ুত্তৈঃ শ্াপসয অমৈা পমিত্ ইকত 

অকপশ্াপ ি্ুতসয ইকত চতন ইতম্ পাকশ্তম্ িচৈঃ ৫ 

যতা কচত্ত্ৱা পুমিৌ রাম: ত্ৱাম্ তমহত্ কিিমন িমন 

ততা ত্ৱম্ প্রাপ্সযমস রূপম্ স্ৱম্ এি কিপুলম্ শুপম্ ৬ 

কশ্রযা কিরাজিতম্ পুৈম্ তমনা: ত্ৱম্ কিকত্ত লি্্ণ 

ইন্ত্র চিাপাত্ ইতম্ রূপম্ প্রাপ্তম্ এিম্ রণা৭জিমর ৭ 

অহম্ কহ তপসা উমরণ কপতামহম্ অমতাশ্যম্ 

তীিশম্ আযুৈঃ স চম প্রাতাত্ তমতা মাম্ কিপ্রমমা৭স্প্রশু্ত্ ৮ 

তীিশম্ আযু: মযা প্রাপ্তম্ কিম্ চম শ্রৈঃ িকরশ্যকত 

ইকত এিম্ পুকত্তম্ আস্তায রমণ শ্রম্ অতশ্ শযম্ ৯ 

তসয পাহু প্রমুমক্তন িমজ্রণ শ্তপি শণা 

সজক্তনী চ কশ্র ৱশ্চি শ্রীমর সম্প্রমিকশ্তম্  ১0 

স মযা যাচযমানৈঃ সন্ অনযত্ যম সাতনম্ 

কপতামহ িচৈঃ সতযম্ তত্  অস্তু ইকত মম অপ্রিীত্ ১১ 

অনা৭৭হারৈঃ িতম্ শ্মক্তা পি সজক্ত কশ্মরা মুিৈঃ 

িমজ্রণা৭কপহতৈঃ িালম্ সুতীিশম্ অকপ িীকিতুম্ ১২ 

এিম্ উক্ত স্তু চম শ্মরা পাহ ূচযািনম্ আযমতৌ 

প্রাতাত্ আসযম্ চ চম িুি্মশ্ৌ তীি্শ্্ণ তম্শ্্রম্ অিল্পযত্ ১৩ 

চসা৭হম্ পুিাপযাম্ তীিশাপযাম্ সমাি্ুশ্যা৭জি িমন চরান্ 

কসম্হ কত্ৱপ ম্ুি িযারান্ পি্শ্যাকম সমৈতৈঃ ১৪ 

স তু মাম্ অপ্রিীত্ ইমন্ত্রা যতা রামৈঃ স লি্্ণৈঃ 

চচত্সযমত সমমর পাহ ূততা স্ৱিশম্ িকমশ্যকস ১৫ 

অমনন িপশু্া রাম িমন অজি রাি সত্তম  

য ত্তত্ পশ্যাকম সি শসয রহণম্ সাতু চরাচময  ১৬ 

অিশ্যম্ রহণম্ রামমা মমনয অহম্ সমুকপশ্যকত  

ইমাম্ পুকত্তম্ পুরস্রুতয চতহ নযাস ি্ুত শ্রম: ১৭ 

স ত্ৱম্ রামমা৭কস পৈম্ চত না৭হম্ অমনযন রািি 

শ্মিযা হন্তুম্ যতা তত্ত্ৱম্ এিম্ উক্তম্ মহকশ্ শণা ১৮ 

অহম্ কহ মকত সাকচিযম্ িকরশ্যাকম নরশ্ শপ 

কমৈম্ ৱচি উপমতি্শ্যাকম যুিাপযাম্ সম্স্রুত: অকিনা ১৯ 
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এিম্ উক্ত স্তু তম শাত্মা তনুনা চতন রািিৈঃ 

ইতম্ িিাত িচনম্ লি্্ণ সয উপশ্্ু ণ্ৱতৈঃ ২0 

রািমণন হ্ু তা সীতা মম পায শা যশ্কস্ৱনী 

কনশ্্রাৈসয িনস্তানাত্ সহ প্রাৈা যতা সিুম্ ২১ 

নাম মাৈম্ তু িানাকম ন রূপম্ তসয রি্শ্সৈঃ 

কনিাসম্ িা প্রপািম্ িা িযম্ তসয ন কিত্মমহ ২২ 

চশ্ািা৭৭তশানাম্ অনাতানাম্ এিম্ কিপকরতািতাম্ 

িাুণযম্ সত্ুশ্ম্ িতু শম্ উপিামর চ িতশতাম্ ২৩ 

িাশ্্টাকন আনীয শুশ্ি্াকণ িামল পিাকন িু0িকরৈঃ 

তি্শ্যাম   ত্ৱাম্ িযম্ িীর শ্ৱমপ্র মহকত িকল্পমত ২৪ 

স ত্ৱম্ সীতাম্ সমাচি্শ্ৱ চযন িা যৈ িা হ্ু তা 

িুু িলযাণম্ অতয৭তশম্ যকত িানাকস তত্ত্ৱতৈঃ ২৫ 

এিম্ উক্ত স্তু রামমণ িািযম্ তনু   অনুত্তমম্ 

চপ্রািাচ িুশ্মলা িি্তুম্ িক্তারম্ অকপ রািিম্ ২৬ 

কতিযম্ অজস্ত ন চম জ্ঞানম্ না৭কপিানাকম ৱমকতলীম্ 

য   তাম্ জ্ঞাসযকত তম্ িি্মশ্য তক্তৈঃ স্ৱম্ রূপম্ আজস্ততৈঃ ২৭ 

অ তক্তসয তু কিজ্ঞাতুম্ শ্জক্ত   অজস্ত ন চম প্রমপা 

রাি্শ্সম্ তম্ মহািীয শম্ সীতা চযন হ্ু তা তি ২৮ 

কিজ্ঞানম্ কহ মহত্ প্রশ্্টম্ শ্াপ চতামশ্ণ রািি 

স্ৱ ি্ুমতন মযা প্রাপ্তম্ রূপম্ চলাি কিিকহশতম্ ২৯ 

কিম্ তু যািন্ ন যাকত  অস্তম্ সকিতা  শ্রাৈ িাহনৈঃ 

তািত্ মাম্ অিমট ি্কশ্প্্তিা তহ রাম যতা কিকত ৩0 

তক্ত: ত্ৱযা অহম্ অিমট নযামযন রিু নৈন 

িি্শ্যাকম তম্ অহম্ িীর য: তম্ জ্ঞাসযকত রাি্শ্সম্ ৩১ 

চতন সিযম্ চ িতশিযম্ নযায িরুমত্তন রািি 

িল্পকযশ্যকত চত প্রীতৈঃ সাহাযযম্ লিু কিরমৈঃ ৩২ 

ন কহ তসয অজস্ত অকিজ্ঞাতম্ জৈশু চলামিশু রািি 

সি শান্ পকরস্ুমতা চলািান্ পুরা ৱি িারণা৭ৈমর ৩৩ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  এি সপ্তকততম স্সিশ: 

ত্ৱি সপ্তত্ৱততম সরসর্ক: 

এিম্ উমক্তৌ তু চতৌ িীমরৌ িপমৈন নমরশ্ৱমরৌ 

কিকর প্রতরম্ আসাতয পািিম্ কিসসিশতুৈঃ  ১ 

লি্্ণ স্তু মমহাল্কাকপ: জ্ৱকলতাকপৈঃ সমৈতৈঃ 
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কচতাম্ আতীপযা মাস সা প্রিজ্ৱাল সি শতৈঃ ২ 

ত চ্চরীরম্ িপৈ সয ি্ুত কপমণ্টাপমম্ মহত্ 

চমতসা পচযমান সয মৈম্ তহকত পািি ৩ 

স কিতূয কচতাম্ আশু কিতূমমা৭কি: ইমিাকত্ততৈঃ 

অরমি িাসসী কিপ্রন্ মালাম্ কতিযাম্ মহা পলৈঃ ৪ 

তত জশ্চতাযা চিমিন পাস্ৱমরা কনম শলা৭ম্পরৈঃ 

উত্পপাতা৭৭শু সম্হ্ু শ্্টৈঃ সি শ প্রতয0ি পূশ্ণৈঃ ৫ 

কিমামন পাস্ৱমর কতশ্ট্ন্ হম্স যুমক্ত যশ্স্কমর 

প্রপযা চ মহা চতিা কতমশ্া তশ্ কিরািযন্ ৬ 

চসা৭ৈকরি্শ্ িমতা রামম্ িপমৈা িািযম্ অপ্রিীত্ 

শ্্ুণু রািি তমত্ত্ৱন যতা সীতাম্ অিাপ্সযকস 

রাম শ্টুযক্ত চযা চলামি যাকপৈঃ সি শম্ কিম্ুশ্যমত ৭ 

পকরম্ুশ্্মটা তশ্া৭0মতন তশ্া পামিন চসিযমত 

তশ্া পাি িমতা হীন স্ত্ৱম্ রাম সহ লি্্ণৈঃ ৮ 

যত্ ি্ুমত িযসনম্ প্রাপ্তম্ ত্ৱযা তার প্রতশ্ শণম্ 

তত্ অিশ্যম্ ত্ৱযা িায শৈঃ স সুহ্ু ত্ সুহ্ু তা িরম্ 

অি্ুত্ৱা ন কহ চত কসকত্তম্ অহম্ পশ্যাকম কচৈযন্ ৯ 

শ্রূযতাম্ রাম িি্শ্যাকম সুরীমিা নাম িানরৈঃ 

প্রাৈা কনরস্তৈঃ ি্ুমত্তন িাকলনা শ্র সনূুনা  ১0 

ুশ্যমূমি কিকর িমর পম্পা পয শৈ চশ্াকপমত 

কনিসকত আত্মিান্ িীর শ্চতুকপ শৈঃ সহ িানকরৈঃ ১১ 

িানমরম্মৈা মহা িীয শ: চতমিািান্ অকমত প্রপ: 

সতয সম্মতা কিনীত শ্চ ত্ুকতমান্ মকতমান্ মহান্ ১২   

তি্শ্: প্রিমল্পা তুযকতমান্ মহা পল পরারম: 

প্রাৈা কিিাকসমতা রাম রামিয চহমতা: মহা পল: ১৩ 

স চত সহামযা কমৈম্ চ সীতাযা: পকরমািশমণ 

পকিশ্যকত কহমত রাম মা চ চশ্ামি মন: ি্ুতা: ১৪ 

পকিতম্ কহ যত্ চা৭কপ ন তত্ শ্িযম্ ইহ অনযতা  

িতুশম্ ইি্শ্ৱািু শ্াতূ শল িামলা কহ তুরকত রম: ১৫ 

িচ্চশ্ীরম্ ইমতা রাম সুরীিম্ তম্ মহা পলম্   

িযসযম্ তম্ িুু ি্কশ্প্রম্ ইমতা িত্ৱা অতয রািি 

অমৈাহায সমািময তীপযমামন কিপািমসৌ ১৬ 

ন চ চত স: অিমৈিযৈঃ সুরীমিা িানরা৭কতপৈঃ 
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ি্ুতজ্ঞৈঃ িাম রূপী চ সহাযা৭তী চ িীয শিান্ ১৭ 

শ্মক্তৌ কহ অতয যুিাম্ িতু শম্ িায শম্ তসয কচিীকশ্ শতম্ 

ি্ুতা৭চতশা িা অি্ুতা৭চতশা িা ি্ুতযম্ তি িকরশ্যকত ১৮ 

স ুি্শ্রিসৈঃ পৈুৈঃ পম্পাম্ অটকত শ্0কিতৈঃ 

পাস্কর সয ঔরসৈঃ পুৈ   িাকলনা ি্ুত কিকল্পশ্ৈঃ ১৯ 

সকন্নতায আযুতম্ ি্কশ্প্রম্ ুশ্যমিূ আলযম্ িকপম্ 

িুু রািি সমতযন িযসযম্ িন চাকরণম্ ২0 

স কহ স্তানাকন সি শাকণ িাত্ শমনযন িকপ িু0িরৈঃ 

নর মাম্স অকশ্নাম্ চলামি ৱনপুণযাত্ অকতিচ্চকত ২১ 

ন তসয অকিকততম্ চলামি কিম্কচত্ অজস্ত কহ রািি 

যািত্ সূয শৈঃ প্রতপকত সহস্রা৭0শু   অকরম্তম ২২ 

স নতী   কিপুলান্ ৱশ্লান্ কিকর তুিশাকণ িৈরান্ 

অকন্ৱশ্য িানকরৈঃ সাতশম্ পত্নীম্ চত অকতিকমশ্যকত ২৩ 

িানরাম্ শ্চ মহা িাযান্ চপ্রশ্কযশ্যকত রািি 

কতমশ্া কিমচতুম্ তাম্ সীতাম্ ত্ৱ কত্ৱমযামিন চশ্াচতীম্ 

স   জ্ঞাসযকত িরামরাহাম্ কনম শলাম্ রািণালময   ২৪ 

স চমু শ্্ু0িা৭র িতাম্ অকনকৈতাম্ 

প্রকিশ্য পাতাল তমল অকপ িা আকশ্রতাম্ 

প্লিম্িমানাম্ প্রির   তি কপ্রযাম্ 

কনহতয রি্শ্াম্কস পনুৈঃ প্রতাসযকত    ২৫ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট  কত্ৱ সপ্তকততম স্সিশ   

ত্রত্র সপ্তত্ৱততম সরসর্ক: 

কনতশ্ শকযত্ৱা রামায সীতাযাৈঃ প্রকতপাতমন 

িািযম্ অন্ৱতশম্ অতশজ্ঞৈঃ িপৈৈঃ পনু: অপ্রিীত্ ১ 

এশ্ রাম কশ্িৈঃ পৈা য ৱৈমত পুশ্্কপতা ত্ুমাৈঃ 

প্রতীচীম্ কতশ্ম্ আকশ্রতয প্রিাশ্মৈ মমনারমাৈঃ ২ 

িম্পূ কপ্রযাল পনসাৈঃ প্লি্শ্ নযমরাত কতন্তুিাৈঃ 

অশ্ৱত্তাৈঃ িকণ শিারা শ্চ চূতা শ্চ অমনয চ পাতপাৈঃ ৩ 

তন্ৱনা নাি িরুি্শ্া শ্চ কতলিা নক্ত মালিা: 

নীল অমশ্ািা: িতম্পা শ্চ িরিীরা: চ পশু্্কপতা: 

অকি মুিযা অমশ্ািা শ্চ সুরক্তা: পাকরপৈিা: ৪ 

তান্ আুহয অতিা পূমমৌ পাতকযত্ৱা চ তান্ পলাত্ 

পলান্ অম্ুত িল্পাকন পি্শ্যমৈৌ িকমশ্যতৈঃ ৫ 
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তত্ অকতরময িািুত্স্ত িনম্ পুশ্্কপত পাতপম্  

নম্তন প্রকতমম্ তু অনযত্ িুরি: উত্তরা ইি  ৬ 

সি শ িাম পলা িরুি্শ্া: পাতপা: তু মতু স্রিা: 

সমি শ চ ুতুি: তৈ িমন কচৈরমত যতা  ৭ 

পল পার অিনতা: তৈ মহা কিটপ তাকরণ: 

চশ্াপমৈ সি শত: তৈ চমি পি শত সকন্নপা: ৮ 

তান্ আুহয অতিা পূমমৌ পাতকযত্ৱা যতা সুিম্  

পলাকন অম্ুত িল্পাকন লি্্ণ: চত প্রতাসযকত  ৯ 

চম্রমমৈৌ িরান্ চতশ্ান্ ৱশ্লাত্ ৱশ্লম্ িনাত্ িনম্ 

ততৈঃ পুশ্ি্করণীম্ িীমরৌ পম্পাম্ নাম িকমশ্যতৈঃ ১0 

অশ্িশরাম্ অকিপ্রম্শ্াম্ সম তীতশম্ অকশ্িলাম্  

রাম সম্িাত িালূিাম্ িমমলাত্পল চশ্াকপতাম্ ১১ 

তৈ হম্সাৈঃ প্লিাৈঃ চরৌ0চা   িুররা  ৱশ্চি রািি 

িল্িু  স্ৱনা কনিূিকৈ পম্পা সকলল চিাচরাৈঃ ১২ 

ন উকত্ৱিমৈ নরান্ ত্ুশ্্ৱা িতসয অমিাকিতাৈঃ শুপাৈঃ 

ি্ুত কপণ্ট উপমান্ সূ্তলান্ তান্ কত্ৱিান্ পি্শ্কযশ্যতৈঃ ১৩ 

চরাকহতান্ ির তুণ্টাম্ শ্চ নল মীনাম্ শ্চ রািি 

পম্পাযাম্ ইশুকপ   মত্সযান্ তৈ রাম িরান্ হতান্১৪ 

কন স্ত্ৱ ি্পি্শ্ান্ অয স্তপ্তান্ অি্ুশ্ান্ এি িণ্টিান্ 

তি পক্তযা সমাযুমক্তা লি্্ণৈঃ সম্প্রতাসযকত ১৫ 

প্ুশ্ম্ চত িাতমতা মত্সযান্ পম্পাযাৈঃ পশু্্প সম্চময 

পত্ম িকৈ কশ্িম্ িাকর সুি শ্ীতম্ অনামযম্ ১৬ 

উত্ত্ুতয স ততা অকিশ্্টম্ রূপয স্পাটটি সকন্নপম্ 

অত পুশ্্ির পমণ শন লি্্ণৈঃ পাযকযশ্যকত ১৭ 

সূ্তলান্ কিকর িুহা শ্যযান্ িরাহান্ িন চাকরণৈঃ 

অপাম্ চলাপাত্ উপািরুত্তান্ িরুশ্পান্ ইি নতশতৈঃ 

রূপা৭কন্ৱতাম্ শ্চ পম্পাযাম্ ৈি্শ্যকস ত্ৱম্ নমরাত্তম ১৮ 

সাযামে কিচরন্ রাম কিটপী মালয তাকরণৈঃ 

শ্ীমতাতিম্ চ পম্পাযা ত্ুশ্্ৱা চশ্ািম্ কিহাসযকস ১৯ 

সুমমনাকপ জশ্চতাম্ স্তৈ কতলিান্ নক্ত মালিান্ 

উত্পলাকন চ পুিাকন প0িিাকন চ রািি ২0 

ন তাকন িজশ্চন্ মালযাকন তৈ আমরাপকযতা নরৈঃ 

ন চ ৱি ম্লানতাম্ যাম্কত ন চ শ্ীয শম্কত রািি  ২১ 



শ্রীমত্ৱাল্মীকিরামাযণম্ 

অরণযিাম্ট: 
 

Page 157 of 162 
 

মত0ি কশ্শ্যা স্তৈ আসন্ ুশ্যৈঃ সুসমাকহতা   

চতশ্াম্ পার অকপতপ্তানাম্ িনযম্ আহরতাম্ িুমরাৈঃ ২২ 

চয প্রমপতু   মহীম্ তূণ শম্ শ্রীরাত্ চস্ৱত কপৈিৈঃ 

তাকন মালযাকন িাতাকন মুনীনাম্ তপসা ততা 

চস্ৱত কপন্তু সমুত্তাকন ন কিনশ্যকৈ রািি ২৩ 

চতশ্াম্ অতযা৭কপ তকৈি ত্ুশ্যমত পকরচাকরণী 

শ্রমণী শ্পরী নাম িািুত্স্ত কচরিীকিনী  ২৪ 

ত্ৱাম্ তু তমম শ জস্ততা কনতযম্ সি শ পূত নমস্রুতম্ 

ত্ুশ্্ৱা চতমিাপমম্ রাম স্ৱিশ চলািম্ িকমশ্যকত ২৫ 

তত   তত্ রাম পম্পাযা   তীরম্ আকশ্রতয পজশ্চমম্ 

আশ্রম স্তানম্ অতুলম্ িুহযম্ িািুত্স্ত পশ্যকস ২৬ 

ন তৈ আরকমতুম্ নািাৈঃ শ্ি্নুিকৈ তম্ আশ্রমম্ 

ুমশ্ স্তসয মত0ি সয কিতানাত্ ত চ্চ িাননম্ ২৭ 

তজিন্ নৈন সম্িামশ্ চতি অরণয উপমম িমন 

নানা কিহি সম্িীমণ শ রম্সযমস রাম কনিরুশতৈঃ ২৮ 

ুশ্যমূি স্তু পম্পাযাৈঃ পুরস্তাত্ পুশ্্কপত ত্ুমৈঃ 

সুতুৈঃিামরাহমণা নাম কশ্শু নািা৭কপরি্কশ্তৈঃ 

উতামরা প্রহ্ম্ণা ৱচি পূি শ িামল কিকনকম শতৈঃ ২৯ 

শ্যানৈঃ পুুমশ্া রাম তসয ৱশ্ল সয মূত শকন 

যত্ স্ৱমন লপমত কিত্তম্ তত্ প্রপুমত্তা৭কতিচ্চকত ৩0 

য: তু এনম্ কিশ্মা৭৭চারৈঃ পাপ িম শা৭কতমরাহকত  

তকৈি প্রহরকৈ এনম্ সুপ্তম্ আতায রাি্শ্সাৈঃ ৩১ 

তৈ অকপ কশ্শু নািানাম্ আরৈৈঃ শ্রূযমত মহান্ 

রীটতাম্ রাম পম্পাযাম্ মত0ি অরণয িাকসনাম্ ৩২ 

কসক্তা ুকতর তারাকপৈঃ সম্হতয পরম কত্ৱপাৈঃ 

প্রচরকৈ প্ু তি্ িীণ শা চমি িণ শা   তরকস্ৱনৈঃ  ৩৩ 

চত তৈ পীত্ৱা পানীযম্ কিমলম্ শ্ীতম্ অিযযম্ 

কনিরুতা   সকম্ৱ্িাহমৈ িনাকন িন চিাচরাৈঃ  ৩৪ 

ুি্শ্াম্ শ্চ কত্ৱকপন ৱশ্চি নীল চিামলি প্রপান্  

ুরূন্ অমপত অপিযান্ ত্ুশ্্ৱা চশ্ািম্ িকহশ্যকস ৩৫ 

রাম তসয তু ৱশ্ল সয মহতী চশ্াপমত িুহা 

কশ্লা কপতানা িািুত্স্ত তুৈঃিম্ চ অসযাৈঃ প্রমিশ্নম্ ৩৬ 

তসযা িুহাযাৈঃ প্রাক্্তিামর মহান্ শ্ীত উতমিা হ্রতৈঃ 
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পহু মূল পমলা রমমযা নানা নি সমািরুতৈঃ ৩৭ 

তসযাম্ িসকত সুরীি শ্চতুকপ শৈঃ সহ িানকরৈঃ 

িতাকচত্ কশ্িমর তসয পি শত সয অিকতশ্্টমত  ৩৮ 

িপৈ   তু অনশু্াসয এিম্ চতৌ উমপৌ রাম লি্্মণৌ 

স্রক্ৱী পাস্কর িণ শাপৈঃ চি িযমরাচত িীয শিান্ ৩৯ 

তম্ তু ি স্তম্ মহা পািম্ িপৈম্ রাম লি্্মণৌ 

প্রজস্তমতৌ ত্ৱম্ িরিমস্ৱকত িািযম্ ঊচতু   অকৈমি ৪0 

িমযতাম্ িায শ কসত্তয৭তশম্ ইকত চতৌ অপ্রিীত্ চ সৈঃ 

সুপ্রীমতৌ চতৌ অনুজ্ঞাপয িপৈৈঃ প্রজস্তত স্ততা  ৪১ 

স তত্ িপৈৈঃ প্রকতপতয রূপম্ 

িরুতৈঃ কশ্রযা পাস্কর তুলয চতহৈঃ 

কনতশ্ শযন্ রামম্ অমিি্শ্য ি স্তৈঃ 

সিযম্ িুুমশ্ৱকত ততা৭পুযিাচ   ৪২ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট জৈ সপ্তকততম স্সিশ: 

চতু সরসপ্তত্ৱততম সরসর্ক: 

চতৌ িপমৈন তম্ মািশম্ পম্পাযা তকশ্ শতম্ িমন 

প্রতস্ততু: কতশ্ম্ ি্ুহয প্রতীচীম্ ন্ুিরা৭৭ত্মমিৌ ১ 

চতৌ ৱশ্মলশু আকচত অমনিান্ ি্মশ্ৌৈ িল্প পল ত্ুমান্ 

িীি্শ্মৈৌ িক্মতু: ৈশ্্টুম্ সুরীিম্ রাম লি্্মণৌ ২ 

ি্ুত্ৱা চ ৱশ্ল প্ুশ্ম্ট তু চতৌ িাসম্ রিু নৈমনৌ 

পম্পাযাৈঃ পজশ্চমম্ তীরম্ রািিমিৌ উপতস্ততুৈঃ ৩ 

চতৌ পুশ্্িকরণযাৈঃ পম্পাযা স্তীরম্ আসাতয পজশ্চমম্ 

অপশ্যতাম্ তত স্তৈ শ্পয শা রমযম্ আশ্রমম্ ৪ 

চতৌ তম্ আশ্রমম্ আসাতয ত্ুকম: পহুকপ: আিরুতম্ 

সুরমযম্ অকপিীি্শ্মৈৌ শ্পরীম্ অপুযমপযতুৈঃ ৫ 

চতৌ তু ত্ুশ্্ৱা ততা কসত্তা সমুত্তায ি্ুতা0িকলৈঃ 

পামতৌ িরাহ রাম সয লি্্ণ সয চ তীমতৈঃ 

পাতযম্ আচমনীযম্ চ প্রাতাত্ যতা কিকত ৬ 

তাম্ উিাচ তমতা রামৈঃ শ্রমণীম্ সম্কশ্ত িরতাম্ 

িজচ্চ চত্ত কনজিশতা কিিাৈঃ িজচ্চ চত্ত িতশমত তপৈঃ ৭ 

 িজচ্চ চত্ত কনযতৈঃ চিাপ আহার শ্চ তমপা তমন 

 িজচ্চ চত্ত কনযমাৈঃ প্রাপ্তাৈঃ িজচ্চ চত্ত মনসৈঃ সুিম্ 

 িজচ্চ চত্ত িুু শুশ্রূশ্া সপলা চাু পাকশ্কণ ৮ 
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 রামমণ তাপসী প্ুশ্ট্া সা কসত্তা কসত্ত সম্মতা 

 শ্শ্ম্স শ্পরী িরুত্তা রামায প্রতুযপ জস্ততা ৯ 

 অতয প্রাপ্তা তপ স্কসকত্ত   তি সম্তশ্ শনাত্ মযা  

 অতয চম সপলম্ তপ্তম্ িুরি শ্চ সপুূজিতা   ১0 

 অতয চম সপলম্ িন্ম স্ৱিশ ৱশ্চি পকিশ্যকত  

 ত্ৱকয চতি িমর রাম পূজিমত পুুশ্শ্ শপ  ১১ 

 চি্শুশ্া তি চসৌমমযন পূতা৭জি রিু নম্তন  

 িকমশ্যাকম অি্শ্যান্ চলািান্ ত্ৱত্ প্রসাতাত্ অকরম্তম  ১২ 

 কচৈিূটম্ ত্ৱকয প্রামপ্ত কিমাকন   অতুল প্রকপৈঃ 

 ইত চস্ত কতিম্ আরূটা যান্ অহম্ পয শচাকরশ্ম্ ১৩ 

 ৱত শ্চা৭হম্ উক্তা তম শকজ্ঞ ম শহা পাকি ম শহকশ্ শকপৈঃ 

 আিকমশ্যকত চত রামৈঃ সুপুণযম্ ইমম্ আশ্রমম্ ১৪ 

 স চত প্রকতরহীতিযৈঃ চসৌকমজৈ সকহমতা৭কতকতৈঃ 

 তম্ চ ত্ুশ্্ৱা িরান্ চলািান্ অি্শ্যাম্স ্ত্ৱম্ িকমশ্যকস ১৫ 

 মযা তু কিকিতম্ িনযম্ সম্কচতম্ পুুশ্শ্ শপ 

 তিা৭চতশ পুুশ্ িযার পম্পাযা স্তীর সম্পিম্ ১৬ 

 এিম্ উক্তৈঃ স তম শাত্মা শ্পয শা শ্পরীম্ ইতম্ 

 রািিৈঃ প্রাহ কিজ্ঞামন তাম্ কনতযম্ অপকহশ্ি্্ুতাম্ ১৭ 

 তমনাৈঃ সিাশ্াত্ তমত্ত্ৱন প্রপািম্ চত মহাত্মনৈঃ 

 শ্্ুতম্ প্রতযি্শ্ম্ ইচ্চাকম সম্ৈশ্টু্ম্ যকত মনযমস ১৮ 

 এত ত্তু িচনম্ শ্্ু ত্ৱা রাম িি্ৈা কত্ৱকনসস্্ুতম্ 

 শ্পরী তশ্ শযা মাস চতৌ উমপৌ ত ত্ৱনম্ মহত্ ১৯ 

 পশ্য চমি িন প্রিযম্ ম্ুি পি্কশ্ সমািুলম্ 

 মত0ি িনম্ ইকত এি কিশ্্ুতম্ রিু নৈন ২0 

 ইহ চত পাকিত আত্মামনা িুরমিা চম মহা তুযমত 

 িহুিান্ শ্চজরমর তীতশম্ মন্ত্রিন্ মন্ত্র পূজিতম্ ২১ 

 ইযম্ প্রতযি্ স্তলী চিতী যৈ চত চম সুসত্ি্ুতাৈঃ 

 পুশ্্মপাপহারম্ িুি শকৈ শ্রমাত্ উমত্ৱকপকপৈঃ িকরৈঃ ২২ 

 চতশ্াম্ তপৈঃ প্রপামিন পশ্য  অতযা৭কপ রিূত্তম 

 চতযাতযকৈ কতশ্ৈঃ সি শাৈঃ কশ্রযা চিতয   অতুল প্রপাৈঃ ২৩ 

 অশ্ি্নুিত্কপ   ৱত   িন্তুম্ উপিাস শ্রম আলকসৈঃ 

 কচকৈমত অপযািতান্ পশ্য সমমতান্ সপ্ত সািরান্ ২৪ 

 ি্ুত অকপমশ্কি   ৱত   নযস্তা িল্কলাৈঃ পাতমপশু ইহ 
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 অতযা৭কপ ন অিশুশ্যকৈ প্রমতমশ্ রিু নৈন ২৫ 

 ৱতি িায শাকণ িুি শত্কপ   যাকন ইমাকন ি্ুতাকন ৱি  

 পুশ্্কপ   িুিলকয   সাতশম্ ম্লানত্ৱম্ ন উপযাম্কত ৱি  ২৬ 

 ি্ুত্নম্ িনম্ ইতম্ ত্ুশ্ট্ম্ চশ্রাতিযম্ চ শ্্ু তম্ ত্ৱযা 

 তত্ ইচ্চাকম অপয৭নজু্ঞাতা তযি্তুম্ এতত্ িমলপরম্ ২৭ 

 চতশ্াম্ ইচ্চাকম অহম্ িন্তুম্ সমীপম্ পাকিত আত্মনাম্ 

 মুনীনাম্ আশ্রমমা চযশ্াম্ অহম্ চ পকরচাকরণী ২৮ 

 তকম শশ্্টম্ তু িচৈঃ শ্্ু ত্ৱা রািিৈঃ সহ লি্্ণৈঃ 

 প্রহশ্ শম্ অতুলম্ চলমপ আশ্চয শম্ ইতম্ অপ্রিীত্  ২৯ 

 তাম্ উিাচ তমতা রাম শ্রমণীম্ সম্কশ্ত িরতাম্  

 অকচশত   অহম্ ত্ৱযা পক্তযা িচ্চ িামম্ যতা সুিম্  ৩0 

 ইকত উক্তা িটটলা িরতু্তা চীর ি্ুশ্্ণা৭জিনা৭0পরা  

 তজিন্ মুহমূতশ শ্পরী চতহম্ িীণ শম্ জিহাসতী  ৩১ 

 অনুজ্ঞাতা তু রামমণ হুত্ৱা৭৭ত্মানম্ হুতাশ্মন 

 জ্ৱলত্ পািি সম্িাশ্া স্ৱিশম্ এি িিাম সা ৩২ 

 কতিয আপরণ সমযুক্তা কতিয মালয অনুমলপনা  

 কতিয অম্পর তরা তৈ পপূি কপ্রয তশ্ শনা  

 কিরািযম্তী তম্ চতশ্ম্ কিতুযত্ চসৌতাকমনী যতা  ৩৩ 

 যৈ চত সি্ুুতা৭৭ত্মামনা কিহরকৈ মহশ্ শযৈঃ 

 তত্ পুণযম্ শ্পরী স্তানম্ িিামা৭৭ত্ম সমাকতনা ৩৪ 

 ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্মট চতু সস্প্তকততম সস্িশ   

পমরচ সপ্তত্ৱততম সরসর্ক: 

 কতিম্ তু তসযাম্ যাতাযাম্ শ্পয শাম্ চস্ৱন চতিসা  

 লি্্মণন সহ প্রাৈা কচৈযা মাস রািিৈঃ ১ 

 কচৈকযত্ৱা তু তম শাত্মা প্রপািম্ তম্ মহাত্মনাম্ 

 কহত িাকরণম্ এিারম্ লি্্ণম্ রািমিা৭প্রিীত্ ২ 

 ত্ুশ্্মটা৭যম্ আশ্রমৈঃ চসৌময পহ্ৱা৭৭শ্চয শৈঃ ি্ুতা৭৭ত্মনাম্ 

 কিশ্ৱস্ত ম্ুি শ্াতূ শমলা নানা কিহি চসকিতৈঃ ৩ 

 সপ্তানাম্ চ সমৈুাণাম্ এশু তীমতশশু লি্্ণ 

 উপস্প্রুশ্্টম্ চ কিকতিত্ কপতর শ্চা৭কপ তকপ শতাৈঃ ৪ 

 প্রণশ্ট্ম্ অশুপম্ ত ত্তত্ িলযাণম্ সমুপজস্ততম্ 

 চতন তমত্ৱন হ্ু শ্ট্ম্ চম মমনা লি্্ণ সম্প্রকত ৫ 

 হ্ু তময কহ নর িযার শুপম্ আকিপ শকিশ্যকত 
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 তত্ আিচ্চ িকমশ্যািৈঃ পম্পাম্ তাম্ কপ্রয তশ্ শনাম্ 

 ুশ্যমূমিা কিকর য শৈ না৭কত তূমর প্রিাশ্মত ৬ 

 যজিন্ িসকত তম শাত্মা সুরীি: অম্শুমতৈঃ সুতৈঃ 

 কনতযম্ িাকল পযাত্ ৈস্ত: চতুকপ শৈঃ সহ িানকরৈঃ ৭ 

 অকপত্ৱমর চ তম্ ৈশ্টু্ম্ সুরীিম্ িানরশ্ শপম্ 

 তত্ অতীনম্ কহ চম চসৌময সীতাযাৈঃ পকরমািশণম্ ৮ 

 এিম্ প্ুিাণম্ তম্ রামম্ চসৌকমজৈ: ইতম্ অপ্রিীত্ 

িচ্চাি: ত্ৱকরতম্ তৈ ম মা৭কপ ত্ৱরমত মনৈঃ ৯  

আশ্রমাত্ তু তত স্তিান্ কনশ্্রময স কিশ্াম্পকতৈঃ 

আিিাম ততৈঃ পম্পাম্ লি্্মণন সহ প্রপ:ু ১0 

স ততশ্ শ তত: পুণযাম্ উতার িন চসকিতাম্  

নানা ত্ুম লতা িীণ শাম্ পম্পাম্ পানীয িাকহনীম্  ১১ 

পকত্মৈঃ চসৌিকৈকি: তাম্রাম্ শুিাম্ িুমুত মণ্টকলৈঃ 

নীলাম্ িুিলয উত্িাকট: পহু িণ শাম্ িুতাম্ ইি ১২ 

স তাম্ আসাতয ৱি রামমা তূরাত্ উতি িাকহনীম্ 

মত0ি সরসম্ নাম হ্রতম্ সম৭িিাহত ১৩ 

অরকিমৈাত্পলিতীম্ পত্ম চসৌিকৈিা যুতাম্ 

পুশ্্কপতা৭ম্রিমণা চপতাম্ পকহ শমণাত্িুশ্ট্ নাকততাম্ ১৪ 

কতলকি   পীিপূকর শ্চ িকটৈঃ শুি ত্ুকম   ততা 

পুশ্্কপকতৈঃ িরিীকর শ্চ পুন্নাকি শ্চ সপুুশ্্কপকতৈঃ ১৫ 

মালতী িুৈ িুকল্ম শ্চ পাণ্টীকর   কনচুকল   ততা 

অমশ্াকিৈঃ সপ্তপকণ শ শ্চ চিতকি   অকত মুক্তকিৈঃ  ১৬ 

অকনয শ্চ কিকিকত   িরুি্কশ্ৈঃ প্রমতাম্ ইি পকূশ্তাম্ 

সমীি্শ্মামণৌ পশু্্পাটযম্ সি শমতা কিপুল ত্ুমম্ ১৭ 

চিাযশ্্টটকপ শ্চ অিুশনকিৈঃ শ্তপকৈ শ্চ িীরকিৈঃ 

একত শ্চা৭ৱনয শ্চ কিহকি   নাকততম্ তত্ িনম্ মহত্ ১৮ 

তমতা িক্মতু   অিযমরৌ রািমিৌ সুসমাকহমতৌ  

তত্ িনম্ ৱচি সরস   পশ্যমৈৌ শ্িুকন    যুতম্  ১৯ 

স ততশ্ শ তত   পম্পাম্ পূত িাকর কনকতম্ শুপাম্ 

প্রহ্ু শ্্ট নানা শ্িুনাম্ পাতকপ   উপমশ্াকপতাম্  ২0 

  কতলি অমশ্াি পুন্নাি িিুল উত্তালি িাকশ্নীম্   

স রামমা কিকতিান্ িরুি্শ্ান্ সরাম্কস কিকিতাকন চ 

পশ্যন্ িামা৭কপ সম্তমপ্তা িিাম পরমম্ হ্রতম্ ২১ 
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পুশ্্কপত উপ িমনামপতাম্ সাল চম্পি চশ্াকপতাম্  

শ্ট্ পমতৌি সমাকিশ্ট্াম্ শ্রীমতীম্ অতুল প্রপাম্ ২২ 

স্পটটমিাপম চতাযা৭৭টযাম্ িি্শ্ণ্ িালুি সম্ততাম্ 

স তাম্ ত্ুশ্্ৱা পনু   পম্পাম্ পত্ম চসৌিম্কতকি   যুতাম্ 

ইকত উিাচ ততা িািযম্ লি্্ণম্ সতয কিরম   ২৩ 

অসযা   তীমর তু পূমি শাক্তৈঃ পি শমতা তাতু মকণ্টতৈঃ 

ুশ্যমূি ইকত িযাত   পুণয   পুশ্্কপত পাতপ   ২৪ 

হকর   ুি্শ্রমিা নাম্ন্ৈঃ পুৈ   তসয মহাত্মনৈঃ 

অতযামস্ত তম্ মহািীয শৈঃ সুরীি ইকত কিশ্্ুতৈঃ ২৫ 

সুরীিম্ অকপিচ্চ ত্ৱম্ িানমরন্ত্রম্ নরশ্ শপ 

ইকত উিাচ পুন   িািযম্ লি্্ণম্ সতয কিরমম্ ২৬ 

রািয প্রশ্্মটন তীমনন তসযাম্ আসক্ত চচতসা  

িতম্ মযা কিনা শ্িযম্ সীতাম্ লি্্ণ িীকিতুম্  ২৭ 

ইকত এিম্ উক্্তিা মতনা৭কপ পীটটত    

স লি্্ণম্ িািযম্ অননয চচতসম্  

কিমিশ্ পম্পাম্ নকলনীম্ মমনারমাম্  

রিূত্তম   চশ্াি কিশ্াত যম্জৈত   ২৮ 

তমতা মহত্ িত্ম শ চ তূর সম্রম    

রমমণ িত্ৱা প্রকতিূল তন্ৱনম্ 

ততশ্ শ পম্পাম্ শুপ তশ্ শ িাননাম্  

অমনি নানা কিত পি্কশ্ িালিাম্  ২৯ 

ইকত শ্রীমৈামাযমণ অরণয িাম্ট   সমাপ্ত   

শ্রী রামাপ শণমস্তু 


