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ପ୍ରତମ ସର୍କ: 

ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ତୁ ମହା୭ରଣ୍ଯମ ୍ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଆତ୍ମଵାନ୍ 

ତତର୍ଶ ରାମମା ତୁତଶର୍ଶ ସ୍ତାପସା୭୭ଶ୍ରମ ମଣ୍ଟଲମ ୍୧ 

କୁର୍ ଚୀର ପରିକ୍ିିପ୍ତମ ୍ପ୍ରାହ୍ମ୍ଯା ଲକ୍ି୍ଯା ସମାଵ୍ରୁତମ ୍ 

ଯତା ପ୍ରତୀପ୍ତମ ୍ତୁତଶର୍ଶମ ୍କକମନ ସଯୂଶ ମଣ୍ଟଲମ ୍୨ 

ର୍ରଣ୍ଯମ ୍ସଵଶ ପତୂାନାମ ୍ସସୁମରୁ୍ଶ୍ ଟ ଅଜିରମ ୍ସତା 

ମରୁ୍ମକୈ: ପହୁପି: ଆକୀଣଶମ ୍ପକିି୍ ସମମ୍୍ କୈଃ ସମା୭୭ଵ୍ରୁତମ ୍୩ 

ପଜୂିତମ ୍ମଚାପନ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଚ ନିତ୍ ଯମ ୍ଅପ୍ସରସାମ ୍କମଣ୍ୈଃ 

ଵିର୍ାମଲୈ : ଅକ୍ିିର୍ରମଣ୍ୈଃ ସରୁ୍କ୍ପାମମ୍୍ ଟୈଃ ଅଜିମନୈୈଃ କୁମର୍୍ୈଃ ୪ 

ସମିତି୍ପ: ମତାଯ କଲମର୍୍ୈଃ ପଲ ମମୂଲୈ ଶ୍ଚ ମର୍ାପିତମ ୍

ଆରମଣ୍୍ ଯ ଶ୍ଚ ମହା ଵ୍ରୁମକ୍ୈୈିଃ ପମୁଣ୍୍ ଯୈଃ ସ୍ଵାତୁ ପମଲୈ ଵ୍ରଶ ୁ ତମ ୍୫ 

ପଲି ମହାମା୭ଚିତମ ୍ପଣୁ୍ ଯମ ୍ପ୍ରହ୍ମ୍ ମକାର୍ ନିନାତିତମ ୍

ପମୁଶ୍୍ ପ ଵଶମ ୈ ଯୈଃ ପରିକ୍ିିପ୍ତମ ୍ପତି୍ମ ଯା ଚ ସପତ୍ମଯା ୬ 

ପଲ ମଲୂା୭ର୍ମନୈ ତଶାମତୈ: ଚୀର କ୍ରୁଶ୍ ଣାଜିନା୭ମ୍ପମରୈୈଃ 

ସଯୂଶ ମଵୈଶ୍ଵାନରାମପ ୍ଶ୍ଚ ପରୁାମଣ୍ ମଶନୁିପି ଵ୍ରଶ ୁ ତମ ୍୭ 

ପମୁଣ୍୍ ଯ ଶ୍ଚ ନିଯତା୭୭ହାମରୈୈଃ ମର୍ାପିତମ ୍ପରମର୍ପିିୈଃ 

ତତ୍ ପ୍ରହ୍ମ୍ ପଵନ ପ୍ରକ୍ଯମ ୍ପ୍ରହ୍ମ୍ ମକାର୍ ନିନାତିତମ ୍୮ 

ପ୍ରହ୍ମ୍ଵିତି୍ପ ମଶହାପାମକୈ: ପ୍ରାହ୍ମ୍ମଣ୍: ଉପମର୍ାପିତମ ୍ 

ତ ତ୍୍ତରୁଶ୍ ଟଵା ରାକଵୈଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ତାପସା୭୭ଶ୍ରମ ମଣ୍ଟଲମ ୍ 

ଅପ୍ଯକଚ୍ଚନ୍ ମହାମତଜା ଵଜି୍ ଯମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ମହତ୍ତନୁୈଃ ୯ 

ତିଵ୍ ଯ ଜ୍ଞାମନାପ ପନ୍ନା ମସ୍ତ ରାମମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମହର୍ଶଯୈଃ 

ଅପିଜକ୍ମ:ୁ ତତା ପ୍ରୀତା ମଵୈମତହୀମ ୍ଚ ଯର୍ସି୍ଵନୀମ ୍୧0 

ମତ ତମ ୍ମସାମମ ୍ଇମଵାତ୍ ଯତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମଵୈ ତମଶ ଚାରିଣୈଃ 

ମମ୍କଲାନି ପ୍ରଯମୁ୍ ଜାନାୈଃ ପ୍ରତ୍ ଯକ୍ରୁହ୍ ଣନ୍ ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତାୈଃ ୧୧ 

ରୂପ ସମ୍ହନନମ ୍ଲକି୍୍ୀମ ୍ମସୌକୁମାଯଶମ ୍ସମୁଵର୍ତାମ ୍

ତତ୍ରୁର୍ର୍ୁ ଵିସି୍ମତା୭୭କାରା ରାମ ସ୍ ଯ ଵନ ଵାସିନୈଃ ୧୨ 

ମଵୈମତହୀମ ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ରାମମ ୍ମନମରୈ: ଅନିମିମର୍ର୍୍ ଇଵ 

ଆଶ୍ଚଯଶ ପତୂାନ୍ ତତ୍ରୁର୍ୈୁଃ ସମଵଶ ମତ ଵନ ଚାରିଣୈଃ ୧୩ 

ଅମରୈନମ ୍ହ ିମହା ପାକାୈଃ ସଵଶ ପତୂ ହମିତ ରତମ ୍

ଅତିତିମ ୍ପଣଶର୍ାଲାଯାମ ୍ରାକଵମ ୍ସମ୍ଯିମଵର୍ଯନ୍ ୧୪ 

ତମତା ରାମ ସ୍ ଯ ସତ୍କରୁ୍ତ୍ ଯ ଵିତିନା ପାଵମକାପମାୈଃ 

ଆଜହ୍ରୁ ମସ୍ତ ମହା ପାକାୈଃ ସଲିଲମ ୍ତମଶ ଚାରିଣୈଃ ୧୫ 

ମଲୂମ ୍ପଶୁ୍ ପମ ୍ପଲମ ୍ଵ ଯମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍ଚ ମହାତ୍ମନୈଃ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
 

Page 2 of 162 
 

ନିମଵତଯତ୍ଵା ତମଶଜ୍ଞା ସ୍ତତୈଃ ପ୍ରାମ୍ ଜଲମଯା୭ପରୁ୍ଵନ୍ ୧୬ 

ତମଶ ପାମଲା ଜନସ୍ଯା ସ୍ ଯ ର୍ରଣ୍ଯ ଶ୍ଚ ମହା ଯର୍: 

ପଜୂନୀଯ ଶ୍ଚ ମା ଯ ଶ୍ଚ ରାଜା ତଣ୍ଟ ତମରା କୁରୁୈଃ ୧୭ 

ଇନ୍ତ୍ର ମସ୍ଯଵ ଚତୁ ପଶାକୈଃ ପ୍ରଜା ରକ୍ିତ ିରାକଵ 

ରାଜା ତସ୍ମା ତ୍ଵରାନ୍ ମପାକାନ୍ ପମୁମ୍ ତ େ ମଲାକ ନମସ୍କରୁ୍ତୈଃ ୧୮ 

ମତ ଵଯମ ୍ପଵତା ରକ୍ିଯା ପଵ ତ୍ଵିର୍ଯ ଵାସିନୈଃ 

ନକର ମସ୍ତା ଵନ ମସ୍ତା ଵା ତ୍ଵମ ୍ମନା ରାଜା ଜମନଶ୍ଵରୈଃ ୧୯ 

 ଯସ୍ତ ତଣ୍ଟା ଵଯମ ୍ରାଜନ୍ ଜିତ ମରାତା ଜିମତନି୍ତ୍ରଯାୈଃ 

ରକ୍ିିତଵ୍ ଯା ସ୍ତଵଯା ର୍ଶ୍ଵ ତ୍କପଶ ପତୂା ସ୍ତମପାତନାୈଃ ୨0 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ପମଲୈ ମଶମୂଲୈୈଃ ପମୁଶ୍୍ ପ ଵଶମ ୈ ଯ ଶ୍ଚ ରାକଵମ ୍

ଅମ ୈ ଯ ଶ୍ଚ ଵିଵିତା୭୭ହାମରୈୈଃ ସଲକି୍୍ଣମ ୍ଅପଜୂଯନ୍ ୨୧ 

ତତା୭ମ ଯ ତାପସାୈଃ ସିତ୍ତା ରାମମ ୍ମଵୈଶ୍ଵାନମରାପମାୈଃ 

 ଯାଯ ଵ୍ରୁତ୍ତା ଯତା  ଯାଯମ ୍ତପଶଯାମାସ:ୁ ଈଶ୍ଵରମ ୍୨୨ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ପ୍ରତମ ସକଶ: 

ତ୍ଵତିୀଯ ସର୍କ: 

କ୍ରୁତ ଆତିମତ୍ ଯା୭ତ ରାମ ସୁ୍ତ ସଯୂଶମସ୍ ଯାତଯନମ ୍ପ୍ରତ ି

ଆମନ୍ତ୍ରଯ ସ ମନୁୀନ୍ ସଵଶାନ୍ ଵନମ ୍ଏଵା୭ ଵକାହତ ୧ 

ନାନା ମରୁ୍କ କଣା କୀଣଶମ ୍ର୍ାତଶୂ ଲ ଵ୍ରୁକ ମସଵିତମ ୍

ତ୍ଵସ୍ତ ଵ୍ରୁକ୍ି ଲତା କୁଲ୍ ମମ ୍ତୁତଶର୍ଶ ସଲିଲା୭୭ର୍ଯମ ୍୨ 

ନିର୍କ୍ୂଜନାନା ର୍କନୁି ଜିଲି୍ଲକା କଣ ନାତିତମ ୍

ଲକ୍ି୍ଣା୭ନୁକମତା ରାମମା ଵନ ମତ୍ ଯମ ୍ତତର୍ଶ ହ ୩ 

ଵନ ମମତ୍ ଯ ତୁ କାକୁତ୍ସ୍େ ସ୍ତସି୍ମନ୍ ମକାର ମରୁ୍କା ଯମୁତ 

ତତର୍ଶ କିରି ର୍ରୁ୍ମ୍ କାପମ ୍ପରୁୁର୍ାତମ ୍ମହା ସ୍ଵନମ ୍୪ 

କମ୍ପୀରା୭କ୍ମି ୍ମହା ଵକ୍ତ୍ରମ ୍ଵିକଟମ ୍ଵରି୍ମମା ତରମ ୍

ପୀପତ୍ସ୍ମ ୍ଵିର୍ମମ ୍ତୀକଶମ ୍ଵିକ୍ରୁତମ ୍ମକାର ତର୍ଶନମ ୍୫ 

ଵସାନମ ୍ଚମଶ ମଵୈଯାରମ ୍ଵସା୭୭ରଶମ ୍ରୁତିମରାକ୍ିତିମ ୍

ରାସନମ ୍ସଵଶ ପତୂାନାମ ୍ଵ୍ ଯାତିତା୭୭ସ୍ଯମ ୍ଇଵା୭ତକମ ୍୬ 

ରୀନ୍ ସିମ୍ ହାନ୍ ଚତୁମରା ଵ୍ ଯାରାନ୍ ମତ୍ଵୌ ଵ୍ରୁମକୌ ପରୁ୍ର୍ତାନ୍ ତର୍ 

ସଵିର୍ାଣମ ୍ଵସାତିକ୍ତ୍ମ ୍କଜ ସ୍ ଯ ଚ ର୍ମିରା ମହତ୍ 

ଅଵସଜ୍ ଯ  ଆଯମସ ର୍ମୂଲ ଵିନତତମ ୍ମହା ସ୍ଵନମ ୍୭ 

ସ ରାମମ ୍ଲକି୍୍ଣମ ୍ମଚୈଵ ସୀତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଚ ମମତ୍ିଲୀମ ୍

ଅପ୍ଯତାଵତ ସସୁମ୍କ୍ରୁତ୍ତୈଃ ପ୍ରଜାୈଃ କାଲ ଇଵା୭ତକୈଃ ୮ 
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ସ କ୍ରୁତ୍ଵା ମପର୍ଵମ ୍ନାତମ ୍ଚାଲଯନ୍ ଇଵ ମମତନିୀମ ୍

ଅମମ୍କନ ଆତାଯ ମଵୈମତହୀମ ୍ଅପରମ୍ଯ ତମତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୯ 

ଯଵୁାମ ୍ଜଟା ଚୀର ତମରୌ ସ ପାମଯଶୌ କି୍ୀଣ ଜୀଵିମତୌ 

ପ୍ରଵିମଶ୍ ଟୌ ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ର୍ର ଚାପା୭ସି ତାରିମଣୌ ୧0 

କତମ ୍ତାପସମଯା ଵଶାମ ୍ଚ ଵାସୈଃ ପ୍ରମତଯା ସହ 

ଅତମଶ ଚାରିମଣୌ ପାମପୌ ମକୌ ଯଵୁାମ ୍ମନୁି ତୂର୍ମକୌ ୧୧ 

ଅହମ ୍ଵନମ ୍ଇତମ ୍ତୁକଶମ ୍ଵିରାମତା ନାମ ରାକ୍ିସୈଃ 

ଚରାମି ସାଯମୁତା ନିତ୍ ଯମ ୍ରୁର୍ ିମାମ୍ ସାନି ପକ୍ିଯନ୍ ୧୨ 

ଇଯମ ୍ନାରୀ ଵରାମରାହା ମମ ପଯଶା ପଵିଶ୍ ଯତ ି

ଯଵୁମଯାୈଃ ପାପମଯା: ଚ ଅହମ ୍ପାସ୍ ଯାମି ରୁତିରମ ୍ମରୁ୍ମତ ୧୩ 

ତ ମସ୍୍ ଯଵମ ୍ପରୁ୍ଵମତା ତ୍ରୁଶ୍ଟମ ୍ଵିରାତ ସ୍ ଯ ତୁରାତ୍ମନୈଃ 

ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ସକଵିତମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ସମ୍ପ୍ରାତା ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା 

ସୀତା ପ୍ରାମଵପମତା ମତ୍ଵକାତ୍ ପ୍ରଵାମତ କତଲୀ ଯତା ୧୪ 

ତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାକଵୈଃ ସୀତାମ ୍ଵିରାତା୭0କ କତାମ ୍ର୍ପୁାମ ୍

ଅପ୍ରଵୀ ଲ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ମମୁକନ ପରିର୍ଶୁ୍ ଯତା ୧୫ 

ପଶ୍ଯ ମସୌମ୍ ଯ ନମରନ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ଜନକ ସ୍ଯା୭ତ୍ମ ସମ୍ପଵାମ ୍

ମମ ପାଯଶାମ ୍ର୍ପୁା୭୭ଚାରାମ ୍ଵିରାତା୭0ମକ  ପ୍ରମଵର୍ତିାମ ୍

ଅତ୍ଯତ ସକୁ ସମ୍ଵ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ରାଜ ପରୁୀମ ୍ଯର୍ସି୍ଵନୀମ ୍୧୬ 

ଯତ୍ ଅପିମପ୍ରତମ ୍ଅସ୍ମାସ ୁପି୍ରଯମ ୍ଵର ଵ୍ରୁତମ ୍ଚ ଯତ୍ 

ମକୈମକଯ୍ଯା ସୁ୍ତ ସସୁମ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍କ୍ିିପ୍ରମ ୍ଅମତ୍ୈ ଯଵ ଲକି୍୍ଣ ୧୭ 

ଯା ନ ତୁଶ୍ ଯତ ିରାମଜ୍ ଯନ ପରୁା୭ମତଶ ତୀକଶ ତର୍ନିୀ 

ଯଯା୭ହମ ୍ସଵଶ ପତୂାନାମ ୍ହତିୈଃ ପ୍ରସ୍ତାପିମତା ଵନମ ୍୧୮ 

ଅମତ୍ ଯ ତାନୀମ ୍ସକାମା ସା ଯା ମାତା ମମ ମତ୍ ଯମା ୧୯ 

ପର ସ୍ପର୍ଶାତ୍ ତୁ ମଵୈମତହ୍ ଯା ନ ତୁୈଃକତରମ ୍ଅସି୍ତ ମମ 

ପିତୁ ଵିମଯାକାତ୍ ମସୌମିମର ସ୍ଵ ରାଜ୍ ଯ ହରଣାତ୍ ତତା ୨0 

ଇତ ିପରୁ୍ଵତି କାକୁମତ୍ସ୍େ ପାଶ୍ ପ ମର୍ାକ ପରିପଲୁ୍ମତ 

ଅପ୍ରଵୀ ଲ୍ଲକ୍ି୍ଣୈଃ କରୁ୍ମତ୍ତା ରୁମତ୍ତା ନାକ ଇଵ ଶ୍ଵସନ୍ ୨୧ 

ଅନାତ ଇଵ ପତୂାନାମ ୍ନାତ ସ୍ତଵମ ୍ଵାସମଵାପମୈଃ 

ମଯା ମପ୍ରମଶ୍ଯଣ କାକୁତ୍ସ୍େ କିମ୭ତଶମ ୍ପରିତପ୍ସଯମସ ୨୨ 

ର୍ମରଣ ନିହତସ୍ଯା୭ତ୍ ଯ ମଯା କ୍ରୁମତ୍ତନ ରକ୍ସିୈଃ 

ଵିରାତ ସ୍ ଯ କତା୭ମସା ହ ିମହୀ ପାସ୍ ଯତି ମର୍ାଣତିମ ୍୨୩ 

ରାଜ୍ ଯ କାମମ ମମ ମରାମତା ପରମତ ମଯା ପପଵୂ ହ 

ତମ ୍ଵିରାମତ ଵିମମାକି୍ଯାମି ଵଜ୍ରୀ ଵଜ୍ରମ ୍ଇଵା୭ଚମଲ ୨୪ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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ମମ ପଜୁ ପଲ ମଵକ ମଵକିତୈଃ   

ପତତୁ ର୍ମରା୭ସ୍ଯ ମହାନ୍ ମମହାରସି 

ଵ୍ଯପନଯତୁ ତମନା ଶ୍ଚ ଜୀଵିତମ ୍ 

ପତତୁ ତତ ସ୍ ସ ମହୀମ ୍ଵକିୂଣତିୈଃ ୨୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ତ୍ଵିତୀଯ ସକଶ:  

ତ୍ରୁତୀଯ ସର୍କ: 

( ଇତ୍ଯକୁ୍ତ୍ଵା ଲକ୍ି୍ଣ: ଶ୍ରୀମାନ୍ ରାକ୍ିସମ ୍ପ୍ରହସ ନ୍ନଵି 

ମକା ପାଵାନ୍ ଵନ ମମପ୍ଯତ୍ ଯ ଚରିଶ୍ ଯସି ଯତା ସକୁମ ୍) 

ଅମତା ଵାଚ ପନୁର୍ ଵାକ୍ଯମ ୍ଵିରାତୈଃ ପରୂଯନ୍ ଵନମ ୍

ଆତ୍ମାନମ ୍ପରୁ୍ଚ୍ଚମତ ପରୂ୍ତମ ୍ମକୌ ଯଵୁାମ ୍କ୍ଵ କମିଶ୍ ଯତ: ୧ 

ତମ ୍ଉଵାଚ ତମତା ରାମମା ରାକ୍ସିମ ୍ଜ୍ଵଲିତା୭୭ନନମ ୍

ପରୁ୍ଚ୍ଚତମ ୍ସମୁହା ମତଜା ଇକ୍ିଵାକୁ କୁଲମ ୍ଆତ୍ମନୈଃ ୨ 

କ୍ିରିମଯା ଵ୍ରୁତ୍ତ ସମ୍ପମନ୍ନୌ ଵିତି୍ତ ମନୌ ଵନ ମକାଚମରୌ 

ତ୍ଵାମ ୍ତୁ ମଵତିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାଵୈଃ କ ସ୍ତଵମ ୍ଚରସି ତଣ୍ଟକାନ୍ ୩ 

ତମ ୍ଉଵାଚ ଵିରାତ ସୁ୍ତ ରାମମ ୍ସତ୍ ଯ ପରାରମମ ୍

ହତ ଵକି୍ଯାମି ମତ ରାଜନ୍ ନିମପାତ ମମ ରାକଵ ୪ 

ପରୁୈଃ କିଲ ଜଯସ୍ଯା୭ହମ ୍ମାତା ମମ ର୍ତହ୍ରତା 

ଵିରାତ ଇତ ିମାମ ୍ଆହୁୈଃ ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ସଵଶ ରାକ୍ସିାୈଃ ୫ 

ତପସା ଚା୭ପି ମମ ପ୍ରାପ୍ତା ପ୍ରହ୍ମ୍ମଣା ହ ିପ୍ରସାତଜା 

ର୍ମେଣା୭ଵତ୍ ଯତା ମଲାମକ୭ମଚ୍ଚତ୍ ଯା ମପତ୍ ଯ ତ୍ଵମ ୍ଏଵ ଚ ୬ 

ଉତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯ ପ୍ରମତାମ ୍ଏନାମ ୍ଅନମପମକ୍ିୌ ଯତା୭କତମ ୍

ତ୍ଵରମାମଣୌ ପଲାମଯତାମ ୍ନ ଵାମ ୍ଜୀଵିତମ ୍ଆତମତ ୭ 

ତମ ୍ରାମୈଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁା ମଚତମ ୍ମକାପ ସମ୍ରକ୍ତ୍ ମଲାଚନୈଃ 

ରାକ୍ିସମ ୍ଵିକ୍ରୁତା୭୭କାରମ ୍ଵିରାତମ ୍ପାପ ମଚତସମ ୍୮ 

କ୍ର୍ରୁ ତିକ୍ ତ୍ଵାମ ୍ତୁ ହୀନାତଶମ ୍ମରୁ୍ତ୍ଯମୁ ୍ଅମ ଵର୍ମସ ତ୍ରୁଵମ ୍

ରମଣ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ସଯମସ ତିଶ୍ ଟ ନ ମମ ଜୀଵନ୍ କମିଶ୍ ଯସି ୯ 

ତତୈଃ ସଜ୍ ଯମ ୍ତନୁୈଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ରାମୈଃ ସନୁିର୍ତିାନ୍ ର୍ରାନ୍ 

ସରୁ୍ୀରମ ୍ଅପିସମ୍ତାଯ ରାକ୍ିସମ ୍ନିଜକାନ ହ ୧0 

ତନୁର୍ା ଜ୍ ଯା କୁଣଵତା ସପ୍ତ ପାଣାନ୍ ମମୁମାଚ ହ 

ରୁକ୍ମ ପମୁ୍ କାନ୍ ମହା ମଵକାନ୍ ସପୁଣଶା୭ନଲି ତୁଲ୍ ଯକାନ୍ ୧୧ 

ମତ ର୍ରୀରମ ୍ଵିରାତ ସ୍ ଯ ପିତ୍ତ୍ଵା ପହଣି ଵାସସୈଃ 

ନିମପତୁୈଃ ମର୍ାଣତିା ତିକ୍ତ୍ା ତରଣ୍ଯାମ ୍ପାଵମକାପମାୈଃ ୧୨ 

ସ ଵିମତ୍ତା  ଯସ୍ ଯ ମଵୈମତହୀମ ୍ର୍ଲୂ ମତୁ୍ ଯମ୍ ଯ ରାକ୍ସି: 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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ଅପ୍ଯତ୍ତ୍ରଵତ୍ ସସୁମ୍କ୍ରୁତ୍ତୈଃ ତତା ରାମମ ୍ସ ଲକି୍୍ଣମ ୍ ୧୩ 

ସ ଵିନତ୍ ଯ ମହା ନାତମ ୍ର୍ଲୂମ ୍ର୍ର ତ୍ଵମଜାପମମ ୍

ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯା୭ମର୍ାପତ ତତା ଵ୍ ଯାତ୍ତା୭୭ନନ ଇଵା୭ତକୈଃ ୧୪ 

ଅତ ମତୌ ପ୍ରାତମରୌ ତୀପ୍ତମ ୍ର୍ର ଵର୍ଶମ ୍ଵଵର୍ଶତୁ: 

ଵିରାମତ ରାକ୍ିମସ ତସି୍ମନ୍ କାଲା୭0ତକ ଯମମା ପମମ ୧୫ 

ସ ପ୍ରସହ୍ ଯ ମହା ମରୌର: ସି୍ତତ୍ଵା ଜରୁ୍ମ୍ପତ ରାକ୍ସି: 

ଜରୁ୍ମ୍ପମାଣ ସ୍ ଯ ମତ ପାଣା: କାଯା ନ୍ନିମଶ୍ ପତୁ: ଆର୍କୁା: ୧୬ 

ସ୍ପର୍ଶାତ୍ ତୁ ଵର ତାମନନ ପ୍ରାଣାନ୍ ସମମ୍ରାତ୍ ଯ ରାକ୍ସି: 

ଵିରାତ: ର୍ଲୂମ ୍ଉତ୍ ଯମ୍ ଯ ରାକଵାନ୭ପ୍ଯ ତାଵତ  ୧୭ 

ତ ଚୂ୍ଚଲମ ୍ଵଜ୍ର ସମ୍କାର୍ମ ୍କକମନ ଜ୍ଵଲମନାପମମ ୍

ତ୍ଵାପ୍ଯାମ ୍ର୍ରାପ୍ ଯାମ ୍ଚିମଚ୍ଚତ ରାମୈଃ ର୍େ ପରୁ୍ତାମ ୍ଵରୈଃ ୧୮ 

ତତ୍ ରାମ ଵିର୍କି ଚ୍ଚିନ୍ନମ ୍ର୍ଲୂମ ୍ତସ୍ଯ କରାତ୍ ପଵୁ ି 

ପପାତା୭ର୍ନନିା ଚ୍ଚନି୍ନମ ୍ମମମରା ରିଵ ର୍ଲିା ତଲମ ୍ ୧୯ 

ମତୌ କଟ୍ କମ ୍କ୍ିିପ୍ରମ ୍ମତୁ୍ ଯମ୍ ଯ କ୍ରୁଶ୍ ଣ ସମପଶାପମମୌ ର୍ମୁପୌ  

ତୂଣଶ ମାପତତ୍ ତସ୍ଯ ତତା ପ୍ରହରତାମ ୍ପଲାତ୍  ୨0 

ସ ଵତ୍ ଯମାନ: ସପୁରୁ୍ର୍ମ ୍ପାହୁପ୍ ଯାମ ୍ପରିରପ୍ଯ ମତୌ  

ଅପ୍ରକମମ୍ପଯୌ ନର ଵ୍ ଯାମରୌ ମରୌର: ପ୍ରସ୍ତାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚତ  ୨୧ 

ତସ୍ଯ ଅପିପ୍ରାଯମ ୍ଅଜ୍ଞାଯ ରାମମା ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  

ଵହତୁ ଅଯମ ୍ଅଲମ ୍ତାଵତ୍ ପତା୭ମନନ ତୁ ରାକ୍ସି: ୨୨ 

ଯତା ଚ ଇଚ୍ଚତ ିମସୌମିମର ତତା ଵହତୁ ରାକ୍ିସ: 

ଆଯ ମମଵ ହ ିନ: ପମ୍ତା ମଯନ ଯାତ ିନିର୍ାଚର: ୨୩ 

ସ ତୁ ସ୍ଵ ପଲ ଵୀମଯଶଣ ସମତୁ୍କିିପ୍ ଯ ନରି୍ାଚର: 

ପାଲା ଵିଵ ସ୍କମ୍ତ କମତୌ ଚକାରା୭ତି ପମଲୌ ତତ: ୨୪ 

ମତୌ ଆମରାପ୍ ଯ ତତ: ସ୍କମ୍ତମ ୍ରାକମଵୌ ରଜନୀ ଚର: 

ଵିରାମତା ନିନତନ୍ ମକାରମ ୍ଜକାମା୭ପିମମୁକା ଵନମ ୍ ୨୫ 

ଵନମ ୍ମହା ମମକ ନିପମ ୍ପ୍ରଵିମଶ୍ ଟା    

ତ୍ରୁମମ୍: ମହତି୍ପ: ଵିଵିମତୈ: ଉମପତମ ୍ 

ନାନା ଵିମତୈୈଃ ପକିି୍ ର୍ମତୈ ଵିଚିରମ ୍  

ର୍ଵିା ଯତୁମ ୍ଵ୍ ଯାଲ ମରୁ୍ମକୈ ଵିକୀଣଶମ ୍ ୨୬ 

 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ତ୍ରୁତୀଯ ସକଶ: 

 

ଚତୁତକ ସର୍କ: 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
 

Page 6 of 162 
 

ହ୍ରଯିମାମଣୌ ତୁ ମତୌ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମଵୈମତହୀ ରାମ ଲକି୍୍ମଣୌ 

ଉମଚ୍ଚୈ ସ୍ ସଵମରଣ ଚୁମରାର୍ ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ସପୁଜୁା ପମୁଜୌ ୧ 

ଏର୍ ତାର୍ରତୀ ରାମ: ସତ୍ଯଵାନ୍ ର୍ୀଲଵାନ୍ ର୍ଚୁ:ି 

ରକ୍ିସା ମରୌର ରୂମପଣ ହ୍ରଯିମତ ସହ ଲକ୍ି୍ଣ: ୨ 

ମାମ ୍ଵ୍ରୁକା ପକ୍ିଯିଶ୍ ଯମି୍ ତ ର୍ାତଶୂ ଲା ତ୍ଵିପିନ ସ୍ତତା  

ମାମ ୍ହର ଉତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯ କାକୁମସ୍ତୌ ନମମସ୍ତ ରାକ୍ିମସାତ୍ତମ  ୩ 

ତସ୍ଯା: ତତ୍ ଵଚନମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ରାମ ଲକ୍ି୍ମଣୌ 

ମଵକମ ୍ପ୍ରଚରତୁ ଵଶୀମରୌ ଵମତ ତସ୍ଯ ତୁରାତ୍ମନ: ୪ 

ତସ୍ଯ ମରୌର ସ୍ ଯ ମସୌମିର:ି ପାହୁମ ୍ସଵ୍ ଯମ ୍ପପମ୍ଜ ହ 

ରାମ ସୁ୍ତ ତକିି୍ଣମ ୍ପାହୁମ ୍ତରସା ତସ୍ଯ ରକ୍ସିୈଃ ୫ 

ସ ପକି୍ ପାହୁୈଃ ସମି୍ ଵମକ୍ିା ନପିପାତା୭୭ର୍ ୁରାକ୍ିସୈଃ  

ତରଣ୍ଯାମ ୍ମମକ ସମ୍କାମର୍ା ଵଜ୍ର ପିନ୍ନ ଇଵା୭ଚଲୈଃ ୬ 

ମଶୁ୍ି ଟପି: ଜାନୁପି: ପତି୍ପ: ସତୂଯମ ୍ମତୌ ତୁ ରାକ୍ିସମ ୍ 

ଉତ୍ଯମମ୍ଯାତ୍ ଯମ୍ ଯ ଚା୭ପି ଏନମ ୍ସ୍ତମି୍ ଟମଲ ନିଶ୍ି ପମପର୍ତୁ: ୭ 

ସ ଵିମତ୍ତା ପହୁପି ପଶାମଣ୍ୈଃ କଟ୍ କାପ୍ ଯାମ ୍ଚ ପରିକ୍ିତ: 

ନିଶ୍ି ପମଶ୍ ଟା ପହୁତା ପମୂମୌ ନ ମମାର ସ ରାକ୍ସି: ୮ 

ତମ ୍ମପ୍ରକ୍ିଯ ରାମ: ସପୁରୁ୍ର୍ମ ୍ଅଵତ୍ ଯମ ୍ଅଚମଲାପମମ ୍  

ପମଯର୍ ୁଅପଯ ତ: ଶ୍ରୀମାନ୍ ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୯ 

ତପସା ପରୁୁର୍ ଵ୍ ଯାର ରାକ୍ମିସା୭ଯମ ୍ନ ର୍କ୍ଯମତ  

ର୍ମେଣ ଯତୁ ିନିମଜଶତୁମ ୍ରାକ୍ିସମ ୍ନକିନାଵମହ  ୧0 

ତତ୍ ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ରାକମଵମଣାକ୍ତ୍ମ ୍ରାକ୍ିସ: ପ୍ରଶ୍ରତିମ ୍ଵଚ: 

ଇତମ ୍ମପ୍ରାଵାଚ କାକୁତ୍ସ୍େମ ୍ଵିରାତୈଃ ପରୁୁର୍ର୍ଶପମ ୍ ୧୧ 

ହମତା୭ସି୍ମ ପରୁୁର୍ ଵ୍ ଯାର ର୍ର ତୁଲ୍ଯ ପମଲନ ମଵୈ  

ମଯା ତୁ ପଵୂଶମ ୍ତ୍ଵମ ୍ମମାହା ନ୍ନ ଜ୍ଞାତ: ପରୁୁର୍ର୍ଶପ: ୧୨  

ମକୌସଲ୍ଯା ସପୁ୍ରଜା ରାମ ତାତ ତ୍ଵମ ୍ଵିତିମତା ମଯା 

ମଵୈମତହୀ ଚ ମହାପାକା ଲକ୍ି୍ଣ ଶ୍ଚ ମହା ଯର୍ାୈଃ ୧୩ 

ଅପି ର୍ାପାତ୍ ଅହମ ୍ମକାରମ ୍ପ୍ରଵିମଶ୍ ଟା ରାକ୍ସିୀମ ୍ତନୁମ ୍

ତୁମ୍ପରୁୁ ନଶାମ କତଵଶୈଃ ର୍ମପ୍ତା ମଵୈଶ୍ରଵମଣନ ହ ୧୪ 

ପ୍ରସାତ୍ ଯମାନ ଶ୍ଚ ମଯା ମସା୭ପ୍ରଵୀ  ମାମ ୍ମହାଯର୍ାୈଃ 

ଯତା ତାର୍ରତୀ ରାମ ସ୍ତଵାମ ୍ଵତିଶ୍ ଯତ ିସମଯ୍ମୁକ ୧୫ 

ତତା ପ୍ରକ୍ରୁତିମ ୍ଆପମନ୍ନା ପଵାନ୍ ସ୍ଵକଶମ ୍କମିଶ୍ ଯତ ି

ଇତ ିମଵୈଶ୍ରଵମଣା ରାଜା ରମ୍ପା୭୭ସକ୍ତ୍ମ ୍ପରୁା୭ନକ  

ଅନୁପସ୍ତୀଯ ମାମନା ମାମ ୍ସମ୍କ୍ରୁମତ୍ତା ଵ୍ ଯଜହାର ହ ୧୬ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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ତଵ ପ୍ରସାତା ନ୍ମମୁକ୍ତ୍ା୭ହମ ୍ଅପିର୍ାପାତ୍ ସତୁାରୁଣାତ୍ 

ପଵନମ ୍ସ୍ଵମ ୍କମିଶ୍ ଯାମି ସ୍ଵସି୍ତ ମଵା୭ସୁ୍ତ ପରମ୍ତପ ୧୭ 

ଇମତା ଵସତ ିତମଶାତ୍ମା ର୍ରପମ୍କୈଃ  ପ୍ରତାପଵାନ୍ 

ଅତ୍ଯ୭ତଶ ମଯାଜମନ ତାତ ମହର୍ୈିଃ ସଯୂଶ ସନ୍ନିପୈଃ 

ତମ ୍କ୍ିିପ୍ରମ ୍ଅପିକଚ୍ଚ ତ୍ଵମ ୍ସ ମତ ମଶ୍ରମଯା ଵିତାସ୍ ଯତି ୧୮ 

ଅଵମଟ ଚା୭ପି ମାମ ୍ରାମ ନିକ୍ିିପ୍ ଯ କୁର୍ଲୀ ଵ୍ରଜ 

ରକ୍ିସାମ ୍କତ ସତ୍ତ୍ଵାନାମ ୍ଏର୍ ତମଶୈଃ ସନାତନାୈଃ ୧୯ 

ଅଵମଟ ମଯ ନିତୀଯମତ ମତର୍ାମ ୍ମଲାକାୈଃ ସନାତନାୈଃ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ତୁ କାକୁତ୍ସ୍େମ ୍ଵିରାତୈଃ ର୍ର ପୀଟିତୈଃ 

ପପଵୂ ସ୍ଵକଶ ସମ୍ପ୍ରାମପ୍ତା  ଯସ୍ତ ମତମହା ମହା ପଲୈଃ ୨0 

ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ରାକମଵା ଵାକ୍ଯମ ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଵ୍ ଯାତିମତର୍ ହ 

କୁମ୍ ଜର ମସ୍ଯଵ ମରୌର ସ୍ ଯ ରାକି୍ସ୍ ଯା୭ସ୍ଯ ଲକ୍ି୍ଣ 

ଵମନ୭ସି୍ମନ୍ ସମୁହତ୍ ଶ୍ଵପ୍ରମ ୍କ ଯତାମ ୍ମରୌର କମଶଣ: ୨୧ 

ଇତ୍ଯକୁ୍ତ୍ଵା ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ରାମ: ପ୍ରତର: କ ଯତା ମିତ ି  

ରମସ୍ତୌ ଵିରାତମ ୍ଆରମ୍ଯ କମମ୍ଟ ପାମତନ ଵୀଯଶଵାନ୍  ୨୨ 

ତତ: କନିରମ ୍ଆତାଯ ଲକ୍ି୍ଣ: ଶ୍ଵପ୍ର ମତୁ୍ତମମ ୍

ଅକନତ୍ ପାଶ୍ଵଶତ ସ୍ତସ୍ଯ ଵିରାତ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନ: ୨୩ 

ତମ ୍ମକୁ୍ତ୍ କଣ୍ଟମ ୍ନଶି୍ି ପଶ୍ ଯ ର୍ମକ୍ୁ କଣଶମ ୍ମହା ସ୍ଵନମ ୍

ଵିରାତମ ୍ପ୍ରାକ୍ିପିତ୍ ଶ୍ଵମପ୍ର ନତତମ ୍ମପର୍ଵ ସ୍ଵନମ ୍୨୪ 

ତମ ୍ଆହମଵ ନିଜିତମ ୍ଆର୍ ୁଵିରମ ସି୍ତମରୌ   

ଵୁମପୌ ସମ୍ଯତ ିରାମ ଲକି୍୍ମଣୌ 

ମତୁା୭ ି ଵମତୌ ଚିକିି୍ପତୁ ପଶଯାଵହମ ୍ 

ନତମ୍ତ ମତୁ୍କିିପ୍ ଯ ପିମଲ ତୁ ରାକ୍ିସମ ୍ ୨୫ 

ଅଵତ୍ଯତାମ ୍ମପ୍ରକ୍ିଯ ମହା ସରୁସ୍ଯ ମତୌ   

ର୍ମିତନ ର୍ମେଣ ତତା ନରର୍ଶମପୌ 

ସମତ୍ଶ ଯ ଚା୭ତ୍ ଯ୭ତଶ ଵିର୍ାରମତୌ ଉମପୌ    

ପିମଲ ଵିରାତ ସ୍ ଯ ଵତମ ୍ପ୍ରଚରତୁ: ୨୬ 

ସ୍ଵଯମ ୍ଵିରାମତନ ହ ିମରୁ୍ତ୍ଯ ୁରାତ୍ମନ:    

ପ୍ରସହ୍ ଯ ରାମମଣ ଵତା୭ତଶ ମୀପି୍ସତ: 

ନିମଵତିତ କାନନ ଚାରିଣା ସ୍ଵଯମ ୍   

ନ ମମ ଵତ: ର୍େ କ୍ରୁମତା ପମଵତିତ ି ୨୭ 

ତ ମତଵ ରାମମଣ ନରି୍ମ୍ଯ ପାର୍ତିମ ୍   

କ୍ରୁତା ମତ ିସ୍ତସ୍ଯ ପିଲ ପ୍ରମଵର୍ମନ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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ପିଲମ ୍ଚ ରାମମଣ ପମଲନ ରାକ୍ସିା   

ପ୍ରମଵଶ୍ଯ ମାମନନ ଵନମ ୍ଵିନାତିତମ ୍୨୮ 

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ରୂପା ଵିଵ ରାମ ଲକ୍ି୍ମଣୌ   

ଵିରାତ ମଯୁଶା: ପ୍ରତମର ନହିତ୍ ଯ ମତୌ   

ନନମ୍ତତୁ ଵଶୀତ ପମଯୌ ମହା ଵମନ   

ର୍ଲିାପି ରମ୍ତ ତଶତତୁ ଶ୍ଚ ରାକ୍ିସମ ୍୨୯ 

ତତ ସୁ୍ତ ମତୌ କାମ୍ ଚନ ଚିର କାମଶମୁକୌ  

ନିହତ୍ ଯ ରକ୍ିୈଃ ପରିକ୍ରୁହ୍ ଯ ମମ୍ତିଲୀମ ୍

ଵିଜହ୍ରତୁ ମସ୍ତୌ ମତୁିମତୌ ମହା ଵମନ  

ତିଵି ସି୍ତମତୌ ଚନ୍ତ୍ର ତିଵାକରା ଵିଵ  ୩0 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଚତୁତଶ ସ୍ ସକଶ: 

ପମ୍ଚମ ସର୍କ: 

ହତ୍ଵା ତୁ ତମ ୍ପୀମ ପଲମ ୍ଵିରାତମ ୍ରାକ୍ିସମ ୍ଵମନ 

ତତୈଃ ସୀତାମ ୍ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ସମାଶ୍ଵାସ୍ ଯ ଚ ଵୀଯଶଵାନ୍ 

ଅପ୍ରଵୀ ଲ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ରାମମା ପ୍ରାତରମ ୍ତୀପ୍ତ ମତଜସମ ୍୧ 

କଶ୍ଟମ ୍ଵନମ ୍ଇତମ ୍ତୁକଶମ ୍ନ ଚ ମସ୍ମା ଵନ ମକାଚରାୈଃ 

ଅପିକଚ୍ଚାମମହ ର୍ୀରମ ୍ର୍ରପମ୍କମ ୍ତମପା ତନମ ୍୨ 

ଆଶ୍ରମମ ୍ର୍ରପମ୍କ ସ୍ ଯ ରାକମଵା୭ପିଜକାମ ହ 

ତସ୍ଯ ମତଵ ପ୍ରପାଵ ସ୍ ଯ ତପସା ପାଵିତା୭୭ତ୍ମନୈଃ ୩ 

ସମୀମପ ର୍ରପମ୍କ ସ୍ ଯ ତତର୍ଶ ମହତ୭ତ୍ପତୁମ ୍

ଵିପ୍ରାଜମାନମ ୍ଵପରୁ୍ା ସଯୂଶ ମଵୈଶ୍ଵାନମରାପମମ ୍୪ 

ଅଵରୁହ୍ ଯ ରମତାତ୍ସ୍ମ୍କାତ୍ ସକାମର୍ ଵିପତୁା୭ନୁକମ ୍

ଅ ସମ୍ସ୍ପରୁ୍ର୍ତମ ୍ଵସତୁାମ ୍ତତର୍ଶ ଵିପମୁତଶ୍ଵରମ ୍୫ 

ସପୁ୍ରପା୭୭ପରଣମ ୍ମତଵମ ୍ଵିରମଜା୭ମ୍ପର ତାରିଣମ ୍

ତ ତ୍ଵିମତୈ: ଏଵ ପହୁପିୈଃ ପଜୂ୍ ଯମାନମ ୍ମହାତ୍ମପିୈଃ ୬ 

ହରିପି ଵଶାଜିପି ଯଶକୁ୍ତ୍ମ ୍ଅତରିକ୍ି କତମ ୍ରତମ ୍

ତତର୍ଶା୭ତୂରତ ସ୍ତସ୍ଯ ତରୁଣା୭୭ତିତ୍ ଯ ସନ୍ନିପମ ୍୭ 

ପାଣଟୁ୍ରା୭ପ୍ର କନ ପ୍ରକ୍ଯମ ୍ଚନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଟଲ ସନ୍ନିପମ ୍

ଅପଶ୍ଯ ତ୍ଵିମଲମ ୍ଚରମ ୍ଚରି ମାମଲ୍ଯାପ ମର୍ାପିତମ ୍୮ 

ଚାମର ଵ୍ ଯଜମନ ଚା୭ମରଯ ରୁକ୍ମ ତମଣ୍ଟ ମହା ତମନ 

କ୍ରୁହୀମତ ଵନ ନାରୀପ୍ ଯାମ ୍ତୂଯମାମନ ଚ ମତୂଶନି ୯ 

କତଵଶା୭ମର ସିତ୍ତା ଶ୍ଚ ପହଵୈଃ ପରମର୍ଶଯୈଃ 

ଅତରିକ୍ି କତମ ୍ମତଵମ ୍ଵାକ୍ିପ: ଅରଯାପି: ଈଟିମର ୧0 
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ସହ ସମ୍ପାର୍ମାମନ ତୁ ର୍ରପମମ୍କଣ ଵାସମଵ 

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ର୍ତରତୁମ ୍ତର ରାମମା ଲକି୍୍ଣମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ରାମମା୭ତ ରତ ମତିୁ୍ତଶ୍ ଯ ଲକ୍ି୍ଣାଯ ପ୍ରତର୍ଶଯନ୍  ୧୧ 

ଅଚିଶ୍ ମମ୍ ତମ ୍ଶ୍ରଯିା ଜଶୁ୍ ଟମ ୍ଅତ୍ପତୁମ ୍ପଶ୍ଯ ଲକି୍୍ଣ  

ପ୍ରତପମ୍ତ ମିଵା୭୭ତିତ୍ ଯମ ୍ଅମ୍ତରିକ୍ି କତମ ୍ରତମ ୍ ୧୨ 

ମଯ ହଯାୈଃ ପରୁୁହୂତ ସ୍ ଯ ପରୁା ର୍ର ସ୍ ଯ ନୈଃ ର୍ରୁ୍ତାୈଃ 

ଅତରିକ୍ି କତା ତିଵ୍ ଯା: ମତ ଇମମ ହରମଯା ତ୍ରୁଵମ ୍୧୩ 

ଇମମ ଚ ପରୁୁର୍ ଵ୍ ଯାର ମଯ ତିଶ୍ ଟତଯ୭ପିମତା ରତମ ୍

ର୍ତମ ୍ର୍ତମ ୍କୁମ୍ ଟଲିମନା ଯଵୁାନୈଃ କଟ୍ କ ପାଣଯୈଃ ୧୪ 

ଵିସ୍ତୀଣଶ ଵିପମୁଲାରସ୍କା: ପରିକା୭୭ଯତ ପାହଵ: 

ମର୍ାଣାମର୍୍ ୁଵସନା: ସମଵଶ ଵ୍ ଯାରା ଇଵ ତୁରାସତା : ୧୫ 

ଉମରା ମତମର୍ର୍ ୁସମଵଶର୍ାମ ୍ହାରା ଜ୍ଵଲନ ସନ୍ନିପାୈଃ 

ରୂପମ ୍ପିପ୍ରତ ିମସୌମିମର ପମ୍ଚ ଵିମ୍ତି ିଵାର୍କିମ ୍୧୬ 

ଏତ ତି୍ତ କଲି ମତଵାନାମ ୍ଵମଯା ପଵତି ନିତ୍ ଯତା 

ଯତା ଇମମ ପରୁୁର୍ ଵ୍ ଯାରା ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ ପି୍ରଯ ତର୍ଶନାୈଃ ୧୭ 

( ର୍ରପମ୍କ ମହମର୍ଶ ତଶର୍ଶନମ ୍) 

ଇମହୈଵ ସହ ମଵୈମତହ୍ ଯା ମହୂୁତଶମ ୍ତିଶ୍ ଟ ଲକି୍୍ଣ 

ଯାଵ ଜ୍ଜାନାମ୍ ଯ୭ହମ ୍ଵ୍ ଯକ୍ତ୍ମ ୍କ ଏର୍ ତ୍ଯତୁିମାନ୍ ରମତ ୧୮ 

ତମ ୍ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ମସୌମିରିମ ୍ଇମହୈଵ ସ୍ତୀଯତାମ ୍ଇତ ି

ଅପିଚରାମ କାକୁତ୍ସ୍େୈଃ ର୍ରପମ୍କା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ପ୍ରତ ି୧୯ 

ତତୈଃ ସମ୭ପିକଚ୍ଚତମ ୍ମପ୍ରକ୍ିଯ ରାମମ ୍ର୍ଚୀ ପତିୈଃ 

ର୍ରପମ୍କମ ୍ଅନୁଜ୍ଞାପ୍ ଯ ଵିପତୁାନ୍ ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨0 

ଇମହାପଯାତି ଅମସୌ ରାମମା ଯାଵ  ମାମ ୍ନା୭ପି ପାର୍ମତ 

ନିଶ୍ ଟାମ ୍ନଯତୁ ତାଵ ତୁ୍ତ ତମତା ମାମ ୍ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ଅହଶତ ି୨୧ 

ଜିତଵତମ ୍କ୍ରୁତା୭ତଶମ ୍ଚ ରଶ୍ଟା୭ହମ ୍ଅଚିରାତ୍ ଇମମ ୍

କମଶ ହ ିଅମନନ କତଶଵ୍ ଯମ ୍ମହତ୍ ଅମ ୈ ଯୈଃ ସତୁୁଶ୍ କରମ ୍

ନିଶ୍ ପାତଯିତ୍ଵା ତତ୍ କମଶ ତମତା ମାମ ୍ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ଅହଶତ ି ୨୨ 

ଇତ ିଵଜ୍ରୀ ତମ ୍ଆମନ୍ତ୍ରଯ ମାନଯିତ୍ଵା ଚ ତାପସମ ୍

ରମତନ ହରି ଯମୁକ୍ତ୍ନ ଯମଯୌ ତିଵମ ୍ଅରିମ୍ତମୈଃ ୨୩ 

ପ୍ରଯାମତ ତୁ ସହସ୍ରା୭ମକ୍ି ରାକଵୈଃ ସପରିଚ୍ଚତମ ୍

ଅକ୍ିିମହାରମ ୍ଉପାସୀନମ ୍ର୍ରପମ୍କମମ୍ ୍ଉପାକମତ୍ ୨୧ 

ତସ୍ଯ ପାମତୌ ଚ ସମ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ ରାମୈଃ ସୀତା ଚ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ 

ନିମର୍ତୁ ସ୍ତ ତ୭ନୁଜ୍ଞାତା ଲପ୍ତ ଵାସା ନମିନି୍ତ୍ରତାୈଃ ୨୨ 
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ତତୈଃ ର୍ମରାପଯାନମ ୍ତୁ ପଯଶପରୁ୍ଚ୍ଚତ୍ ସ ରାକଵୈଃ 

ର୍ରପମ୍କ ଶ୍ଚ ତତ୍ ସଵଶମ ୍ରାକଵାଯ  ଯମଵତଯତ୍ ୨୬ 

ମାମ ୍ଏର୍ ଵରମତା ରାମ ପ୍ରହ୍ମ୍ ମଲାକମ ୍ନିନୀର୍ତ ି

ଜିତମ ୍ଉମରଣ ତପସା ତୁଶ୍ ପରାପମ ୍ଅକରୁ୍ତାତ୍ମପିୈଃ ୨୭ 

ଅହମ ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା ନର ଵ୍ ଯାର ଵତଶମାନମ ୍ଅତୂରତୈଃ 

ପ୍ରହ୍ମ୍ ମଲାକମ ୍ନ କଚ୍ଚାମି ତ୍ଵାମ ୍ଅତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପି୍ରଯା୭ତିତିମ ୍୨୮ 

ତ୍ଵଯା୭ହମ ୍ପରୁୁର୍ ଵ୍ ଯାର ତାମିମକଣ ମହାତ୍ମନା  

ସମାକମ୍ଯ କମିଶ୍ ଯାମି ରିତିଵମ ୍ମତଵ ମସଵିତମ ୍୨୯ 

ଅକ୍ିଯା ନର ର୍ାତଶୂ ଲ ଜିତା ମଲାକା ମଯା ର୍ପୁାୈଃ 

ପ୍ରାହ୍ମ୍ଯା ଶ୍ଚ ନାକ ପରୁ୍ଶ୍ ଟଯା ଶ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଣୀଶ୍ଵ ମାମକାନ୍ ୩0 

ଏଵମ ୍ଉମକ୍ତ୍ା ନର ଵ୍ ଯାରୈଃ ସଵଶ ର୍ାେ ଵିର୍ାରତୈଃ 

ରୁର୍ଣିା ର୍ରପମମ୍କଣ ରାକମଵା ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩୧ 

ଅହମ ୍ଏଵ ଆହରିଶ୍ଯାମି ସଵଶ ମଲାକାନ୍ ମହା ମମୁନ 

ଆଵାସମ ୍ତୁ  ଅହମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ପ୍ରତିଶ୍ ଟମ ୍ଇହ କାନମନ ୩୨ 

ରାକମଵଣ ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ର୍ର ତୁଲ୍ଯ ପମଲନ ମଵୈ 

ର୍ରପମମ୍କା ମହା ପ୍ରାଜ୍ଞୈଃ ପନୁ: ଏଵ ଆପ୍ରଵୀତ୍ ଵଚୈଃ ୩୩ 

ଇହ ରାମ ମହା ମତଜ: ସତୁୀମକ୍ିଣା ନାମ ତାମିକ: 

ଵସତ ିଅରମଣ୍ଯ ତମଶାତ୍ମା ସ ମତ ଵାସମ ୍ଵିତାସ୍ ଯତି  ୩୪ 

ସତୁୀକ୍ିଣମ ୍ଅପିକଚ୍ଚ ତ୍ଵମ ୍ର୍ମୁଚୌ ମତମର୍ ତପସି୍ଵନମ ୍

ରମଣୀମଯ ଵମନା ମତ୍ତମର୍ ସ ମତ ଵାସମ ୍ଵିତାସ୍ ଯତି ୩୫ 

ଇମାମ ୍ମମ୍ତାକିନୀମ ୍ରାମ ପ୍ରତ ିମସ୍ରାତାମ ୍ଅନୁଵ୍ରଜ 

ନତୀମ ୍ପଶୁ୍ ପ ଉଟୁପ ଵହାମ ୍ତର ତର କମିଶ୍ ଯସି ୩୬  

ଏର୍ ପତା ନର ଵ୍ ଯାର ମହୂୁତଶମ ୍ପଶ୍ଯ ତାତ ମାମ ୍

ଯାଵ ଜ୍ଜହାମି କାରାଣ ିଜୀଣଶମ ୍ତ୍ଵଚମ ୍ଇମଵାରକୈଃ ୩୭ 

ତମତା୭କ୍ିିମ ୍ସ ସମାତାଯ ହୁତ୍ଵା ଚା୭୭ମଜ୍ ଯନ ମନ୍ତ୍ରଵତ୍ି 

ର୍ରପମମ୍କା ମହା ମତଜାୈଃ ପ୍ରଵିମଵର୍ ହୁତା୭ର୍ନମ ୍୩୮ 

ତସ୍ଯ ମରାମାଣ ିମକର୍ାମ ୍ଶ୍ଚ ତତାହା୭କିି୍ ମଶହାତ୍ମନୈଃ 

ଜୀଣଶାମ ୍ତ୍ଵଚମ ୍ତତା୭ସ୍ତୀନି ଯ ଚ୍ଚ ମାମ୍ ସମ ୍ଚ ମର୍ାଣତିମ ୍

ରାମ ସୁ୍ତ ଵିସି୍ମମତା ପ୍ରାରା ପାଯଶଯା ଚ ସହ ଆତ୍ମଵାନ୍ ୩୯ 

ସ ଚ ପାଵକ ସମ୍କାର୍ୈଃ କମୁାରୈଃ ସମପତ୍ ଯତ 

ଉତ୍ତାଯ ଅକ୍ିିଚଯାତ୍ ତସ୍ମା ଚ୍ଚରପମମ୍କା ଵ୍ ଯମରାଚତ ୪0 

ସ ମଲାକାନ୍ ଆହତିାକ୍ିୀନାମ ୍ରୁର୍ୀଣାମ ୍ଚ ମହାତ୍ମନାମ ୍

ମତଵାନାମ ୍ଚ ଵ୍ ଯତିରମ୍ଯ ପ୍ରହ୍ମ୍ ମଲାକମ ୍ଵ୍ ଯମରାହତ ୪୧ 
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ସ ପଣୁ୍ ଯ କମଶା ପଵୁମନ ତ୍ଵିଜର୍ଶପୈଃ  

ପିତାମହମ ୍ସା୭ନୁଚରମ ୍ତତର୍ଶ ହ 

ପିତାମହ ଶ୍ଚା୭ପି ସମୀକ୍ିଯ ତମ ୍ତ୍ଵିଜମ ୍  

ନନତ ସସୁ୍ଵାକତମ ୍ଇତ୍ଯଵୁାଚ ହ ୪୨ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ପମ୍ଚମ ସକଶ: 

ଶଶ୍ଟ ସ୍ସର୍କ: 

( ରୁ ର୍ୀ ଣାମ ୍ଶ୍ରୀରାମ ର୍ରଣା କତି: ) 

ର୍ରପ0ମକ ତିଵମ ୍ଯାମତ  ମନୁି ସମ୍କାୈଃ ସମାକତାୈଃ 

ଅପ୍ଯକଚ୍ଚତ କାକୁତ୍ସ୍େମ ୍ରାମମ ୍ଜ୍ଵଲିତ ମତଜସମ ୍୧ 

ମଵୈକାନସା ଵାଲକିଲ୍ ଯାୈଃ ସମ୍ପ୍ରକ୍ିାଲା ମରୀଚିପାୈଃ 

ଅଶ୍ମକୁଟ୍ଟା ଶ୍ଚ ପହଵୈଃ ପରାହାରା ଶ୍ଚ ତାମିକା: ୨ 

ତମତା ଲୂକ ଲିନ ମଶ୍୍ଚଵ ତମତୈ ମଵା ମଜ୍ଜକାୈଃ ପମର  

କାର ର୍ଯ୍ଯା ଅର୍ଯ୍ଯା ଶ୍ଚ  ତମତଵ ଅପ୍ରା୭ଵକାର୍ାକା: ୩ 

ମନୁଯୈଃ ସଲିଲା୭ହାରା ଵାଯ ୁପକି୍ା ସ୍ତତା୭ପମର 

ଆକାର୍ ନଲିଯା ମଶ୍୍ଚଵ ତତା ସ୍ତମି୍ ଟଲ ର୍ାଯିନୈଃ ୪ 

ତ ମତାତ୍ଵଶ ଵାସିମନା ତାତା ସ୍ତ ତା୭୭ରଶ ପଟ ଵାସସୈଃ 

ସଜପା ଶ୍ଚ ତମପା ନିତ୍ ଯା ସ୍ତତା ପମ୍ଚ ତମପା୭ ି ଵତାୈଃ ୫ 

ସମଵଶ ପ୍ରାହ୍ମ୍ଯା ଶ୍ରଯିା ଜଶୁ୍ ଟା ତ୍ରୁଟ ମଯାକାୈଃ ସମାହତିାୈଃ 

ର୍ରପମ୍କା୭୭ଶ୍ରମମ ରାମମ ୍ଅପିଜକ୍ମ ୁଶ୍ଚ ତାପସାୈଃ ୬ 

ଅପିକମ୍ଯ ଚ ତମଶଜ୍ଞା ରାମମ ୍ତମଶ ପରୁ୍ତାମ ୍ଵରମ ୍

ଊଚୁୈଃ ପରମ ତମଶଜ୍ଞମ ୍ରୁର୍ ିସମ୍କାୈଃ ସମାହତିାୈଃ ୭ 

ତ୍ଵମ ୍ଇକି୍ଵାକ ୁକୁଲସ୍ଯା୭ସ୍ଯ ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯା ଶ୍ଚ ମହା ରତୈଃ 

ପ୍ରତାନ ଶ୍ଚା୭ସି ନାତ ଶ୍ଚ ମତଵାନାମ ୍ମକଵାନ୍ ଇଵ ୮ 

ଵିର୍ରୁ୍ତ େିର୍ ୁମଲାମକର୍ ୁଯର୍ସା ଵିରମମଣ ଚ 

ପିତ୍ରୁ ପକି୍ତ୍ ଶ୍ଚ ସତ୍ ଯମ ୍ଚ ତ୍ଵଯି ତମଶ ଶ୍ଚ ପଶୁ୍ କଲୈଃ ୯ 

ତ୍ଵାମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ମହାତ୍ମାନମ ୍ତମଶଜ୍ଞମ ୍ତମଶ ଵତ୍ସ୍ଲମ ୍

ଅତିତ୍ଵାତ୍ ନାତ ଵକି୍ଯାମ ସ୍ତ ଚ୍ଚ ନୈଃ କ୍ନି୍ତୁମ ୍ଅହଶସି ୧0 

ଅତମଶ ସୁ୍ତ ମହାମ ୍ସ୍ତାତ ପମଵ ତ୍ତସ୍ଯ ମହୀ ପମତୈଃ 

ମଯା ହମରତ୍ ପଲି ର୍ଟ୍ ପାକମ ୍ନ ଚ ରକ୍ିତି ପରୁଵତ୍ ୧୧ 

ଯମୁ୍ ଜାନୈଃ ସ୍ଵାନ୍ ଇଵ ପ୍ରାଣାନ୍ ପ୍ରାମଣ୍: ଇଶ୍ଟାନ୍ ସତୁାନ୍ ଇଵ 

ନିତ୍ ଯ ଯକୁ୍ତ୍ୈଃ ସତା ରକ୍ିନ୍ ସଵଶାନ୍ ଵିର୍ଯ ଵାସିନୈଃ ୧୨ 

ପ୍ରାମପ୍ାିତ ିର୍ାଶ୍ଵତୀମ ୍ରାମ କୀତିମ ୍ସ ପହୁ ଵାର୍କିୀମ ୍

ପ୍ରହ୍ମ୍ଣୈଃ ସ୍ତାନମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତର ଚା୭ପି ମହୀଯମତ ୧୩ 
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ଯତ୍ କମରାତ ିପରମ ୍ତମଶମ ୍ମନୁି ମଶଲୂ ପଲା୭ର୍ନୈଃ 

ତର ରାଜ୍ଞ ଶ୍ଚତୁପଶାକୈଃ ପ୍ରଜା ତମମଶଣ ରକ୍ିତୈଃ  ୧୪ 

ମସା୭ଯମ ୍ପ୍ରାହ୍ମ୍ଣ ପଯିୂମଶ୍ଟା ଵାନପ୍ରସ୍ତ କମଣା ମହାନ୍ 

ତ୍ଵ ନ୍ନାମତା୭ନାତଵ ରାମ ରାକ୍ିମସ୍ ପଶାତ୍ ଯମତ ପରୁ୍ର୍ମ ୍୧୫ 

ଏହ ିପଶ୍ଯ ର୍ରୀରାଣ ିମନୁୀନାମ ୍ପାଵିତା୭୭ତ୍ମନାମ ୍

ହତାନାମ ୍ରାକ୍ିମସ୍ର୍ ମକାମରୈ ପଶହୂନାମ ୍ପହୁତା ଵମନ ୧୬ 

ପମ୍ପା ନତୀ ନିଵାସାନାମ ୍ଅନୁ ମତାକିନୀମ ୍ଅପି 

ଚିରକୂଟା୭୭ଲଯାନାମ ୍ଚ ରିଯମତ କତନମ ୍ମହତ୍ ୧୭ 

ଏଵମ ୍ଵଯମ ୍ନ ମରୁ୍ଶ୍ ଯାମମା ଵିପ୍ରକାରମ ୍ତପସି୍ଵନାମ ୍

ରିଯମାଣମ ୍ଵମନ ମକାରମ ୍ରମକ୍ିାପି ପଶୀମ କମଶପିୈଃ ୧୮ 

ତତ ସ୍ତଵାମ ୍ର୍ରଣା୭ତଶମ ୍ଚ ର୍ରଣ୍ଯମ ୍ସମପୁସି୍ତତାୈଃ 

ପରିପାଲଯ ମନା ରାମ ଵତ୍ ଯମାନାନ୍ ନିର୍ାଚମରୈୈଃ ୧୯ 

ପରା ତମତ୍ଵା କତି: ଵୀର ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ମନାପପତ୍ ଯମତ  

ପରିପାଲଯ ନ: ସଵଶାନ୍ ରାକ୍ିମସମପ୍ଯା ନ୍ରୁପାତ୍ମଜ  ୨0 

ଏତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ତୁ କାକୁତ୍ସ୍େ ସ୍ତାପସାନାମ ୍ତପସି୍ଵନାମ ୍

ଇତମ ୍ମପ୍ରାଵାଚ ତମଶାତ୍ମା ସଵଶାନ୍ ଏଵ ତପସି୍ଵନୈଃ ୨୧ 

ମନୈଵମ ୍ଅହଶତ ମାମ ୍ଵକ୍ତୁମ ୍ଆଜ୍ଞାମପ୍ଯା୭ହମ ୍ତପସି୍ଵନାମ ୍

ମକଵମଲ ନା୭୭ତ୍ମ କାମଯଶଣ  ପ୍ରମଵଶ୍ଟଵ୍ ଯମ ୍ମଯା ଵନମ ୍ 

ଵିପ୍ରକାରମ ୍ଅପାରର୍ଟୁ୍ମ ୍ରାକ୍ିମସ୍: ପଵତାମ ୍ଇମମ ୍୨୨ 

ପିତୁ ସୁ୍ତ ନିମତଶର୍ କର: ପ୍ରଵିମଶ୍ ଟା୭ହ ମିତମ ୍ଵନମ ୍ 

ପଵତାମ ୍ଅତଶ ସିତ୍ତଯତଶମ ୍ଆକମତା୭ହମ ୍ଯତ୍ରୁଚ୍ଚଯା ୨୩ 

ତସ୍ଯ ମମ୭ଯମ ୍ଵମନ ଵାମସା ପଵିଶ୍ ଯତ ିମହା ପଲୈଃ ୨୪ 

ତପସି୍ଵନାମ ୍ରମଣ ର୍ତ୍ରୂନ୍ ହନ୍ତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ରାକ୍ିସାନ୍ 

ପଶ୍ଯମତୁ୍ ଵୀଯଶମ ୍ରୁର୍ଯୈଃ ସ ପ୍ରାତୁର୍ ମମ ତମପା ତନା:  ୨୫ 

ତତ୍ତ୍ଵା୭ପଯମ ୍ଚା୭ପି ତମପା ତନାନାମ ୍

ତମମଶ ତ୍ରୁତା୭୭ତ୍ମା ସହ ଲକ୍ି୍ମଣନ 

ତମପା ତମନୈ ଶ୍ଚା୭ପି ସହାଯଶ ଵ୍ରୁତ୍ତୈଃ   

ସତୁୀକ୍ିଣମ ୍ଏଵା୭ପିଜକାମ ଵୀରୈଃ     ୨୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ର୍ଶ୍ ଟ ସ୍ ସକଶ:  

ସପ୍ତମ ସ୍ସର୍କ: 

ରାମ ସୁ୍ତ ସହମିତା ପ୍ରାରା ସୀତଯା ଚ ପରମ୍ତପୈଃ 

ସତୁୀକ୍ିଣ ସ୍ ଯା୭୭ଶ୍ରମ ପତମ ୍ଜକାମ ସହ ମତୈର୍ ତ୍ଵିମଜୈୈଃ ୧ 

ସ କତ୍ଵା ତୂରମ ୍ଅତ୍ଵାନମ ୍ନତୀ ସ୍ତୀତ୍ଵଶା ପହୂତକାୈଃ 
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ତତର୍ଶ ଵିପଲୁମ ୍ମର୍୍ଲମ ୍ମହା ମମକମ ୍ଇମଵାନ୍ନତମ ୍୨ 

ତତ ସ୍ତତ୍ ଇକ୍ିଵାକୁ ଵମରୌ ସତତମ ୍ଵିଵିମତୈ ତ୍ରୁଶମମୈ୍ଃ 

କାନନମ ୍ମତୌ ଵିଵିର୍ତୁୈଃ ସୀତଯା ସହ ରାକମଵୌ ୩ 

ପ୍ରଵିଶ୍ ଟ ସୁ୍ତ ଵନମ ୍ମକାରମ ୍ପହୁ ପଶୁ୍ ପ ପଲ ତ୍ରୁମମ ୍

ତତର୍ଶା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ଏକାମତ ଚୀର ମାଲା ପରିଶ୍ କ୍ରୁତମ ୍୪ 

ତର ତାପସମ ୍ଆସୀନମ ୍ମଲ ପମ୍କ ଜଟା ତରମ ୍

ରାମୈଃ ସତୁୀକି୍ଣମ ୍ଵିତିଵ ତ୍ତମପା ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଅପାର୍ତ ୫ 

ରାମମା୭ହମ ୍ଅସି୍ମ ପକଵନ୍ ପଵତମ ୍ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ଆକତୈଃ 

ତ୍ଵମ ୍ ମା୭ପିଵତ ତମଶଜ୍ଞ ମହମର୍ଶ ସତ୍ ଯ ଵିରମ ୬ 

ସ ନିରୀକ୍ିଯ ତମତା ଵୀରମ ୍ରାମମ ୍ତମଶ ପରୁ୍ତାମ ୍ଵରମ ୍

ସମାଶ୍ିଶି୍ ଯ ଚ ପାହୁପ୍ ଯାମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୭ 

ସ୍ଵାକତମ ୍କଲୁ ମତ ଵୀର ରାମ ତମଶ ପରୁ୍ତାମ ୍ଵର 

ଆଶ୍ରମମା୭ଯମ ୍ତ୍ଵଯା୭୭ରାତୈଃ ସନାତ ଇଵ ସାମ୍ପ୍ରତମ ୍୮ 

ପ୍ରତୀକ୍ିମାଣ: ତ୍ଵାମ ୍ଏଵ ନ ଆମରାମହ୭ହମ ୍ମହାଯର୍ୈଃ 

ମତଵ ମଲାକମ ୍ଇମତା ଵୀର ମତହମ ୍ତ୍ ଯକ୍ତ୍ଵା ମହୀ ତମଲ ୯ 

ଚିରକୂଟମ ୍ଉପାତାଯ ରାଜ୍ ଯ ପ୍ରମଶ୍ଟା୭ସି ମମ ର୍ରୁ୍ତୈଃ 

ଇମହାପଯାତୈଃ କାକୁମତ୍ସ୍ୋ ମତଵ ରାଜୈଃ ର୍ତ ରତୁୈଃ 

ଉପାକମ୍ଯ ଚ ମାମ ୍ମତମଵା ମହା ମତଵ: ସମୁରଶ୍ଵର: 

ସଵଶା ମଲ୍ଲାକାନ୍ ଜିତାନ୍ ଆହ ମମ ପମୁଣ୍ ଯନ କମଶଣା ୧0 

ମତର୍ ୁମତଵର୍ ିଜମୁଶ୍ ଟର୍ ୁଜିମତର୍ ୁତପସା ମଯା 

ମ  ତ୍ପରସାତାତ୍ ସ ପାଯଶ  ସ୍ତଵମ ୍ଵିହରସ୍ଵ ସ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ ୧୩ 

ତମ ୍ଉର ତପସମ ୍ତୀପ୍ତମ ୍ମହର୍ମି ୍ସତ୍ ଯ ଵାତିନମ ୍

ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚା୭୭ତ୍ମଵାନ୍ ରାମମା ପ୍ରହ୍ମ୍ାଣମ ୍ଇଵ ଵାସଵୈଃ ୧୪ 

ଅହମ ୍ଏଵ ଆହରିଶ୍ଯାମି ସ୍ଵଯମ ୍ମଲାକାନ୍ ମହା ମମୁନ 

ଆଵାସମ ୍ତୁ ଅହମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ପ୍ରତିଶ୍ ଟମ ୍ଇହ କାନମନ ୧୫ 

ପଵାନ୍ ସଵଶର କରୁ୍ଲୈଃ ସଵଶ ପତୂ ହମିତ ରତୈଃ 

ଆକ୍ଯାତୈଃ ର୍ରପମମ୍କନ ମକୌତମମନ ମହାତ୍ମନା  ୧୬ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ରାମମଣ ମହର୍ ିମଲଶାକ ଵିର୍ରୁ୍ତୈଃ 

ଅପ୍ରଵୀ  ମତୁରମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ହମର୍ଶଣ ମହତା୭୭ପଲୁ୍ତୈଃ ୧୭ 

ଅଯମ ୍ଏଵା୭୭ଶ୍ରମମା ରାମ କୁଣଵାନ୍ ରମ୍ଯତାମ ୍ଇହ 

ରୁର୍ ିସମ୍କା୭ନୁ ଚରିତୈଃ ସତା ମଲୂ ପମଲୈ ଯଶତୁୈଃ ୧୮ 

ଇମମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍ଆକମ୍ଯ ମରୁ୍କ ସମ୍କା ମହା ଯର୍ାୈଃ 

ଅଟିତ୍ଵା ପ୍ରତିକଚ୍ଚତି ମଲାପଯିତ୍ଵା୭କୁମତା ପଯାୈଃ 
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ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ଵଚନମ ୍ତସ୍ଯ ମହମର୍ଶ ଲଶକ୍ି୍ଣା୭ରଜୈଃ ୧୯ 

ଉଵାଚ ଵଚନମ ୍ତୀମରା ଵିକ୍ରୁଶ୍ ଯ ସ ର୍ରମ ୍ତନୁୈଃ 

ତାନ୍ ଅହମ ୍ସମୁହା ପାକ ମରୁ୍କ ସମ୍କାନ୍ ସମାକତାନ୍ 

ହ ଯାମ ୍ନିର୍ତି ତାମରଣ ର୍ମରଣା୭ର୍ନି ଵଚଶସା  ୨0 

ପଵାନ୍ ତର ଅପିର୍ମଜ୍ ଯତ କିମ ୍ସ୍ ଯାତ୍ କ୍ରୁଚ୍ଚରତରମ ୍ତତୈଃ 

ଏତସି୍ମନ୍ ଆଶ୍ରମମ ଵାସମ ୍ଚିରମ ୍ତୁ ନ ସମତଶମଯ ୨୧ 

ତମ ୍ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ଵରତମ ୍ରାମୈଃ ସମ୍ତଯାମ ୍ଉପାକମତ୍ ୨୨ 

ଅ ଵାସ୍ ଯ ପଶି୍ଚମାମ ୍ସମ୍ତଯାମ ୍ତର ଵାସମ ୍ଅକଲ୍ପଯତ୍ 

ସତୁୀଶ୍ ଣ ସ୍ ଯା୭୭ଶ୍ରମମ ରମମ୍ଯ ସୀତଯା ଲକି୍୍ମଣନ ଚ  ୨୩ 

ତତୈଃ ର୍ପୁମ ୍ତାପସ ମପାଜ୍ ଯମ ୍ଅନ୍ନମ ୍ 

ସ୍ଵଯମ ୍ସତୁୀକି୍ଣୈଃ ପରୁୁର୍ର୍ଶପା ପ୍ ଯାମ ୍

ତାପ୍ଯାମ ୍ସସୁତ୍କରୁ୍ତ୍ ଯ ତମତୌ ମହାତ୍ମା  

ସମ୍ତଯା ନିଵ୍ରୁମତ୍ତୌ ରଜନୀମ ୍ମମଵକି୍ଯ    ୨୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ସପ୍ତମ ସ୍ସକଶ: 

ଅଶ୍ଟମ ସ୍ସର୍କ: 

 ରାମ ସୁ୍ତ ସହ ମସୌମିରିୈଃ ସତୁୀମକ୍ିଣନା୭ପିପଜୂିତୈଃ 

 ପରିଣାମ୍ ଯ ନରି୍ାମ ୍ତର ପ୍ରପାମତ ପ୍ରତ୍ ଯପତୁ୍ ଯତ ୧ 

 ଉତ୍ତାଯ ତୁ ଯତା କାଲମ ୍ରାକଵୈଃ ସହ ସୀତଯା 

 ଉପସପ୍ରୁ୍ର୍ତ୍ ସ ୁର୍ୀମତନ ଜମଲ ମନାତ୍ପଲ କତିନା ୨ 

 ଅତ ମତ୭କ୍ିିମ ୍ସରୁାମ ୍ମଶ୍୍ଚଵ ମଵୈମତହୀ ରାମ ଲକ୍ି୍ମଣୌ 

 କାଲ୍ ଯମ ୍ଵିତିଵତ୍ ଅପ୍ଯର୍ଚଶ ଯ ତପସି୍ଵ ର୍ରମଣ ଵମନ ୩ 

 ଉତଯମ୍ତମ ୍ ତିନ କରମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଵିକତ କଲ୍ମର୍ାୈଃ 

 ସତୁୀକ୍ିଣମ ୍ଅପିକମ୍ଯ ଇତମ ୍ଶ୍କିି୍ଣମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍ ୪ 

 ସମୁକାର୍ତିାୈଃ ସ୍ମ ପକଵନ୍ ତ୍ଵଯା ପମୂଜ୍ ଯନ ପଜୂିତାୈଃ 

 ଆପରୁ୍ଚ୍ଚାମୈଃ ପ୍ରଯାସ୍ ଯାମମା ମନୁଯ: ତ୍ଵରଯତି ନୈଃ ୫ 

 ତ୍ଵରାମମହ ଵଯମ ୍ରର୍ଟୁ୍ମ ୍କ୍ରୁତ୍ସ୍ନମ ୍ଆଶ୍ରମ ମଣ୍ଟଲମ ୍

 ରୁର୍ୀଣାମ ୍ପଣୁ୍ ଯ ର୍ୀଲାନାମ ୍ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯ ଵାସିନାମ ୍୬ 

 ଅପ୍ଯ୭ନୁଜ୍ଞାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମୈଃ ସହ ଏପି: ମନୁି ପଙୁ୍କମଵୈୈଃ 

 ତମଶ ନିମତ୍ୈ ଯ ସ୍ତମପା ତାମତୈ ଵିର୍ମିକୈ: ଇଵ ପାଵମକୈୈଃ ୭ 

 ଅଵିର୍ହ୍ ଯ ଆତମପା ଯାଵତ୍ ସମୂଯଶା ନା୭ତି ଵିରାଜମତ 

 ଅମାମକଶଣା୭୭କତାମ ୍ଲକ୍ି୍ୀମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ଇଵା୭ ଵଯ ଵଜିତୈଃ ୮ 

 ତାଵତ୍ ଇଚ୍ଚାମମହ କନ୍ତୁମ ୍ଇତ୍ଯକୁ୍ତ୍ଵା ଚରମଣୌ ମମୁନୈଃ 

 ଵଵମତ ସହ ମସୌମିରିୈଃ ସୀତଯା ସହ ରାକଵୈଃ ୯ 
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 ମତୌ ସମ୍ସ୍ପରୁ୍ର୍ମତୌ ଚରମଣୌ ଉତ୍ତାପ୍ଯ ମନୁି ପମୁ୍ କଵୈଃ 

 କାଟମ ୍ଆଲିମ୍କଯ ସ ମେହମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧0 

 ଅରିଶ୍ ଟମ ୍କଚ୍ଚ ପତାନମ ୍ରାମ ମସୌମିରଣିା ସହ 

 ସୀତଯା ଚ ଅନଯା ସାତଶମ ୍ଚାଯ ମଯଵା୭ନୁ ଵ୍ରୁତ୍ତଯା ୧୧ 

 ପଶ୍ଯା୭୭ଶ୍ରମ ପତମ ୍ରମ୍ଯମ ୍ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯ ଵାସିନାମ ୍

 ଏର୍ାମ ୍ତପସି୍ଵନାମ ୍ଵୀର ତପସା ପାଵିତା୭୭ତ୍ମନାମ ୍୧୨ 

 ସପୁ୍ରାଜ୍ ଯ ପଲ ମଲୂାନି ପଶୁ୍ି ପତାନି ଵନାନ ିଚ 

 ପ୍ରର୍ସ୍ତ ମରୁ୍କ ଯତୂାନ ିର୍ାତ ପକିି୍ କଣାନି ଚ ୧୩ 

 ପଲୁ୍ଲ ପମ୍କଜ ର୍ମ୍ଟାନି ପ୍ରସନ୍ନ ସଲିଲାନି ଚ 

 କାରଣ୍ଟଵ ଵିକୀଣଶାନି ତଟାକାନି ସରାମି୍ ସ ଚ  ୧୪ 

 ରକି୍ଯମସ ତ୍ରୁଶ୍ି ଟ ରମ୍ଯାଣ ିକରିି ପ୍ରସ୍ରଵଣାନି ଚ 

 ରମଣୀଯା  ଯ୭ରଣ୍ଯାନି ମଯରୂା୭ପିରୁତାନି ଚ ୧୫ 

 କମ୍ଯତାମ ୍ଵତ୍ସ୍ ମସୌମିମର ପଵାନ୍ ଅପି ଚ କଚ୍ଚତୁ 

 ଆକତଵ୍ ଯମ ୍ଚ ମତ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପନୁ ମରଵା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ମମ ୧୬ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍: ତମତ ତ୍ଯକୁ୍ତ୍ଵା କାକୁତ୍ସ୍େୈଃ ସହ ଲକି୍୍ଣୈଃ 

 ପ୍ରତକିି୍ଣମ ୍ମନୁମି ୍କରୁ୍ତ୍ଵା ପ୍ରସ୍ତାତୁମ ୍ଉପଚରମମ ୧୭ 

 ତତୈଃ ର୍ପୁତମର ତୂଣୀ ତନୁର୍ୀ ଚା୭୭ଯମତକି୍ଣା 

 ତମତୌ ସୀତା ତମଯା ପ୍ରଶାମରାୈଃ କମଟ୍ କୌ ଚ ଵମିମଲୌ ତତୈଃ ୧୮ 

 ଆପତ୍ଯ ଚ ର୍ମୁପ ତୂଣୀ ଚାମପ ଚା୭୭ତାଯ ସସ୍ଵମନ 

 ନିଶ୍ କରାମତୌ ଆଶ୍ରମାତ୍ କନ୍ତୁମ ୍ଉମପୌ ମତୌ ରାମ ଲକ୍ି୍ମଣୌ ୧୯ 

 ଶ୍ରୀମମମ୍ତୌ ରୂପ ସମ୍ପମନ୍ନୌ ତୀପ୍ ଯମାମନୌ ସ୍ଵ ମତଜସା  

 ପ୍ରସି୍ତମତୌ ତ୍ରୁତ ଚାମପୌ ମତୌ ସୀତଯା ସହ ରାକମଵୌ  ୨0 

 ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଅଶ୍ଟମ ସ୍ ସକଶ:  

ନଵମ ସ୍ସର୍କ: 

 ସତୁୀମକ୍ିଣ ନ ଅପ୍ଯ୭ନୁ ଜ୍ଞାତମ ୍ପ୍ରସି୍ତତମ ୍ରକ ୁନତନମ ୍

 ମଵୈମତହୀ େିକ୍ତ୍ଯା ଵାଚା ପତଶାରମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

 ଅଯମ ୍ତମଶୈଃ ସସୁମୂକ୍ି୍ଣ ଵିତିନା ପ୍ରାପ୍ ଯମତ ମହାନ୍ 

 ନିଵ୍ରୁମତ୍ତନ ଚ ର୍ମକ୍ଯା୭ଯମ ୍ଵ୍ ଯସନାତ୍ କାମଜାତ୍ ଇହ ୨ 

 ରୀମଣ୍ଯଵ ଵ୍ ଯସନା  ଯ୭ର କାମଜାନି ପଵ ନ୍ତ୍ଯତୁ 

 ମିତ୍ ଯା ଵାକ୍ଯମ ୍ପରମମ ୍ତସ୍ମା ତ୍କୁରୁତରା ଵୁମପୌ 

 ପର ତାରା୭ପି କମନମ ୍ଵିନା ମଵୈରମ ୍ଚ ମରୌରତା ୩ 

 ମିତ୍ ଯା ଵାକ୍ଯମ ୍ନ ମତ ପତୂମ ୍ନ ପଵଶି୍ ଯତ ିରାକଵ 

 କୁମତା୭ପିଲାର୍ଣମ ୍େୀଣାମ ୍ପମରର୍ାମ ୍ତମଶ ନାର୍ନମ ୍୪ 
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 ତଵ ନାସି୍ତ ମନୁମଶ୍ଯମ୍ ତର ନ ଚା୭ପ ୂମତ୍ତ କତାଚନ  

 ମନସ୍ଯ୭ପି ତତା ରାମ ନ ମଚୈତତ୍ ଵିତ୍ ଯମତ କ୍ଵଚିତ୍  ୫ 

 ସ୍ଵ ତାର ନିରତ ସ୍ତଵମ ୍ଚ ନିତ୍ ଯ ମମଵ ନ୍ରୁପାତ୍ମଜ  

 ତମିଶ୍ ଟ: ସତ୍ଯ ସମ୍ତ ଶ୍ଚ ପିତୁ ନିମତଶର୍ କାରକ: ୬ 

 ସତ୍ ଯ ସମ୍ତ ମହା ପାକ ଶ୍ରୀମନ୍ ଲକ୍ି୍ଣ ପଵୂଶଜ   

 ତ୍ଵଯି ସତ୍ ଯମ ୍ଚ ତମଶ ଶ୍ଚ ତ୍ଵଯି ସଵଶମ ୍ପ୍ରତଶି୍ି ଟତମ ୍ ୭ 

  ତ ଚ୍ଚ ସଵଶମ ୍ମହା ପାମହା ର୍କ୍ଯମ ୍ତତଶୁ ମ ୍ଜିମତନି୍ତ୍ରମଯୈ୍ଃ 

  ତଵ ଵଶ୍ଯ ଇମି୍ ତରଯତ୍ଵମ ୍ଚ ଜାନାମି ର୍ପୁ ତର୍ଶନ ୮ 

  ତ୍ରୁତୀଯମ ୍ଯ ତିତମ ୍ମରୌରମ ୍ପର ପ୍ରାଣା୭ପି ହମି୍ ସନମ ୍

  ନିମଵୈରମ ୍ରିଯମତ ମମାହାତ୍ ତ ଚ୍ଚ ମତ ସମପୁ ସି୍ତତମ ୍୯ 

  ( ରାକ୍ିସ ସମ୍ହାର ଵରି୍ମଯ ସୀତାଯା ମଵୈମତ୍ ଯମ ୍) 

  ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସ୍ତଵଯା ଵୀର ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯ ଵାସିନାମ ୍

  ରୁର୍ୀଣାମ ୍ରକ୍ିଣା୭ତଶାଯ ଵତୈଃ ସମ୍ଯତ ିରକ୍ସିାମ ୍୧0 

  ଏତ ନ୍ନମିିତ୍ତମ ୍ଚ ଵନମ ୍ତଣ୍ଟକା ଇତ ିଵିର୍ରୁ୍ତମ ୍

  ପ୍ରସି୍ତତ ସ୍ତଵମ ୍ସହ ପ୍ରାରା ତ୍ରୁତ ପାଣ ର୍ରାସନୈଃ ୧୧ 

  ତତ ସ୍ତଵାମ ୍ପ୍ରସି୍ତତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମମ ଚତିା୭୭କଲୁମ ୍ମନୈଃ 

  ତ୍ଵ ତ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଚିତଯତଯା ମଵୈପମଵ ନମିଶ୍ ିରଯସମ ୍ହତିମ ୍୧୨ 

  ନ ହ ିମମ ମରାଚମତ ଵୀର କମନମ ୍ତଣ୍ଟକାନ୍ ପ୍ରତ ି

 କାରଣମ ୍ତର ଵକି୍ଯାମି ଵତତଯାୈଃ ର୍ରୂ୍ଯତାମ ୍ମମ ୧୩ 

 ତ୍ଵମ ୍ହ ିପାଣ ତନୁ ଶ୍ ପାଣ:ି ପ୍ରାରା ସହ ଵନମ ୍କତୈଃ 

 ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଵନ ଚରାନ୍ ସଵଶାନ୍ କଚ୍ଚିତ୍ କୁଯଶାୈଃ ର୍ର ଵ୍ ଯଯମ ୍୧୪ 

 କ୍ିରିଯାଣାମ ୍ଚ ହ ିତନୁ: ହୁତାର୍ ସ୍ ଯ ଇମ୍ତନାନ ିଚ 

 ସମୀପତୈଃ ସି୍ତତମ ୍ମତମଜା ପଲମ ୍ଉଚ୍ଚରଯମତ ପରୁ୍ର୍ମ ୍୧୫ 

 ପରୁା କିଲ ମହା ପାମହା ତପସ୍ଵୀ ସତ୍ ଯଵାକ୍ ର୍ଚୁିୈଃ 

 କସି୍ମମି୍ ିି ତ୍ ଅପଵତ୍ ପମୁଣ୍ ଯ ଵମନ ରତ ମରୁ୍କ ତ୍ଵିମଜ ୧୬ 

 ତ ମସ୍୍ ଯଵ ତପମସା ଵିକି୍ମ ୍କତଶୁ ମ ୍ଇନ୍ତ୍ରୈଃ ର୍ଚୀ ପତିୈଃ 

 କଟ୍ କ ପାଣ:ି ଅତା୭୭କଚ୍ଚତ୍ ଆଶ୍ରମମ ୍ପଟ ରୂପ ତ୍ରୁତ୍ ୧୭ 

 ତସି୍ମମ ୍ସ୍ତତ୍ ଆଶ୍ରମ ପମତ ନିହତିୈଃ କଟ୍ କ ଉତ୍ତମୈଃ 

 ସ  ଯାସ ଵିତିନା ତତ୍ତୈଃ ପମୁଣ୍ ଯ ତପସି ତିଶ୍ ଟତୈଃ ୧୮ 

 ସ ତତ୍ ର୍େମ ୍ଅନୁପ୍ରାପ୍ ଯ  ଯାସ ରକ୍ିଣ ତତ୍ପରୈଃ 

 ଵମନ ତୁ ଵିଚରତ ିଏଵ ରକ୍ିନ୍ ପ୍ରତ୍ ଯଯମ ୍ଆତ୍ମନୈଃ ୧୯ 

 ଯର କଚ୍ଚତ ିଉପାତାତୁମ ୍ମଲୂାନି ଚ ପଲାନି ଚ 

 ନ ଵିନା ଯାତ ିତମ ୍କଟ୍ କମ ୍ ଯାସ ରକ୍ଣି ତତ୍ପରୈଃ ୨0 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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 ନିତ୍ ଯମ ୍ର୍େମ ୍ପରିଵହନ୍ ରମମଣ ସ ତମପା ତନୈଃ 

 ଚକାର ମରୌରୀମ ୍ସ୍ଵାମ ୍ପତିୁ୍ତମ ୍ତ୍ ଯକ୍ତ୍ଵା ତପସି ନିଶ୍ଚଯମ ୍୨୧ 

 ତତୈଃ ସ ମରୌର ଅପିରତୈଃ ପ୍ରମମତ୍ତା ଅତମଶ କର୍ତିୈଃ 

 ତସ୍ଯ ର୍େ ସ୍ ଯ ସମ୍ଵାସା ଜ୍ଜକାମ ନରକମ ୍ମନୁୈିଃ ୨0 

 ମଯଵ ମମତତ୍ ପରୁାଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ର୍େ ସମମ୍ଯାକ କାରଣମ ୍ 

 ଅକ୍ି ିସମମ୍ଯାକ ଵତ୍ ମହତୁ: ର୍େ ସମମ୍ଯାକ ଉର୍ଚ ଯମତ  

 ମେହା ଚ୍ଚ ପହୁମାନା ଚ୍ଚ ସ୍ମାରମଯ ତ୍ଵାମ ୍ନ ର୍କି୍ିମଯ ୨୩ 

 ନ କତମ୍ଚନ ସା କାଯଶା କରୁ୍ହୀତ ତନୁର୍ା ତ୍ଵଯା 

 ପତିୁ୍ତ ମଵୈରମ ୍ଵିନା ହନ୍ତୁମ ୍ରାକ୍ସିାନ୍ ତଣ୍ଟକା୭୭ଶ୍ରତିାନ୍ 

 ଅପରାତମ ୍ଵିନା ହନ୍ତୁମ ୍ମଲାକାନ୍ ଵୀର ନ କାମମଯ ୨୪ 

 କ୍ିରିଯାଣାମ ୍ତୁ ଵୀରାଣାମ ୍ଵମନର୍ ୁନିଯତାତ୍ମନାମ ୍

 ତନୁର୍ା କାଯଶମ ୍ଏତାଵତ୍ ଆତଶାନାମ ୍ଅପିରକ୍ିଣମ ୍୨୫ 

 କ୍ଵ ଚ ର୍େମ ୍କ୍ଵ ଚ ଵନମ ୍କ୍ଵ ଚ କ୍ିାରମ ୍ତପୈଃ କ୍ଵ ଚ 

ଵ୍ଯାଵିତ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ଅସ୍ମାପିୈଃ ମତର୍ ତମଶ ସୁ୍ତ ପଜୂ୍ ଯତାମ ୍୨୬ 

ତତ୍ ଆଯଶ କଲୁର୍ା ପତିୁ୍ତୈଃ ଜାଯମତ ର୍େ ମସଵନାତ୍ 

ପନୁର୍ କତ୍ଵା ତୁ ଅମଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍କି୍ର ତମଶମ ୍ଚରିଶ୍ ଯସି ୨୭ 

ଅକ୍ଯିା ତୁ ପମଵତ୍ ପ୍ରୀତିୈଃ ଶ୍ଵର୍ରୂ୍ ଶ୍ଵର୍ରୁମଯା: ମମ 

ଯତ ିରାଜ୍ ଯମ ୍ହ ିସନ୍ନଯସ୍ଯ ପମଵ ସ୍ତଵମ ୍ନିରମତା ମନୁୈିଃ ୨୮ 

ତମଶାତ୍ ଅତଶୈଃ ପ୍ରପଵତ ିତମଶାତ୍ ପ୍ରପଵମତ ସକୁମ ୍

ତମମଶଣ ଲପମତ ସଵଶମ ୍ତମଶ ସାରମ ୍ଇତମ ୍ଜକତ୍ ୨୯ 

ଆତ୍ମାନମ ୍ନିଯମମ୍ ମସ୍୍ତ  ମସ୍୍ତୈଃ କର୍ଶଯିତ୍ଵା ପ୍ରଯତ୍ନତୈଃ 

ପ୍ରାପ୍ଯମତ ନିପମୁଣ୍: ତମମଶା ନ ସକୁା ଲ୍ଲପ୍ଯମତ ସକୁମ ୍୩0 

ନିତ୍ ଯମ ୍ର୍ଚୁ ିମତିୈଃ ମସୌମ୍ ଯ ଚର ତମଶମ ୍ତମପା ଵମନ 

ସଵଶମ ୍ହ ିଵିତିତମ ୍ତୁପ୍ ଯମ ୍ମରୈମଲାକ୍ଯମ ୍ଅପି ତତ୍ତ୍ଵତୈଃ ୩୧ 

େୀ ଚାପଲାତ୍ ଏତତ୍ ଉତାହ୍ରୁତମ ୍ମମ 

ତମଶମ ୍ଚ ଵକ୍ତୁମ ୍ତଵ କୈଃ ସମତଶୈଃ 

ଵିଚାଯଶ ପତୁ୍ତଯା ତୁ ସହା୭ନୁମଜନ  

ଯତ୍ ମରାଚମତ ତତ୍ କୁରୁ ମା ଚିମରଣ  ୩୨ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ନଵମ ସ୍ସକଶ: 

ତଶମ ସ୍ସର୍କ: 

 ଵାକ୍ଯମ ୍ଏତତ୍ ତୁ ମଵୈମତହ୍ ଯା ଵ୍ ଯାହ୍ରୁତମ ୍ପତ୍ରୁଶ ପକ୍ତ୍ଯା 

 ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ତମମଶ ସି୍ତମତା ରାମୈଃ ପ୍ରତ୍ଯ ୁଵାଚା୭ତ ମମତ୍ିଲୀମ ୍୧ 

        ( ଶ୍ରୀ ରାମ ସ୍ ଯ ସ୍ଵ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତାତଶ ନିଶ୍ ଟା ) 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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 ହତିମ ୍ଉକ୍ତ୍ମ ୍ତ୍ଵଯା ମତଵି େିକ୍ତ୍ଯା ସତ୍ରୁର୍ମ ୍ଵଚୈଃ 

 କୁଲମ ୍ଵ୍ ଯପତିର୍ତଯା ଚ ତମଶମଜ୍ଞ ଜନକା୭୭ତ୍ମମଜ ୨ 

 କିମ ୍ତୁ ଵକି୍ଯା ମ୍ ଯ୭ହମ ୍ମତଵି ତ୍ଵମଯ ୍ମଵାକ୍ତ୍ମ ୍ଇତମ ୍ଵଚୈଃ 

 କ୍ିରିମଯ:୍ ତାଯଶମତ ଚାମପା ନ ଆତଶ ର୍ମପ୍ତା ପମଵତ୍ ଇତ ି୩ 

 ମାମ ୍ସୀମତ ସ୍ଵଯମ ୍ଆକମ୍ଯ ର୍ରଣ୍ଯା: ର୍ରଣମ ୍କତା: 

 ମତ ଚ ଆତଶା ତଣ୍ଟକା୭ରମଣ୍ଯ ମନୁଯୈଃ ସମି୍ତି ଵ୍ରତାୈଃ ୪ 

 ଵସମତା ତମଶ ନିରତା ଵମନ ମଲୂ ପଲା୭ର୍ନାୈଃ 

 ନ ଲପମତ ସକୁମ ୍ପୀତା ରାକ୍ିମସ୍ୈଃ କ୍ରୂର କମଶପିୈଃ ୫ 

 କାମଲ କାମଲ ଚ ନିରତା ନିଯମମ୍: ଵିଵିମତୈ: ଵମନ 

 ପକ୍ିଯମତ ରାକ୍ିମସ୍: ପୀମମ୍: ନର ମାମମ୍ସାପଜୀଵିପିୈଃ ୬ 

 ମତ ପକ୍ିଯମାଣା ମନୁମଯା ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯ ଵାସିନୈଃ 

 ଅସ୍ମାନ୍ ଅପ୍ଯଵପମତ୍ ଯତ ିମାମ ୍ଊଚୁ: ତ୍ଵିଜ ସତ୍ତମାୈଃ ୭ 

 ମଯା ତୁ ଵଚନମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ମତର୍ାମ ୍ଏଵମ ୍ମକୁା ଚ୍୍ଚଯତୁମ ୍

 କ୍ରୁତ୍ଵା ଚରଣ ର୍ରୁ୍ରୂ୍ର୍ାମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଏତତ୍ ଉତାହ୍ରୁତମ ୍୮ 

 ପ୍ରସୀତନ୍ତୁ ପଵମତା ମମ ହ୍ରୀ: ଏର୍ା ହ ିମମା୭ତୁଲା 

 ଯ ତୀତ୍ରୁମର୍୍: ଅହମ ୍ଵିମପ୍ର:୍ ଉପମସ୍ତମଯ:୍ ଉପସି୍ତତୈଃ 

 କିମ ୍କମରାମୀତି ଚ ମଯା ଵ୍ ଯାହ୍ରୁତମ ୍ତ୍ଵିଜ ସନ୍ନିମତୌ ୯ 

 ସମଵୈ: ଏମତୈ: ସମାକମ୍ଯ ଵାକ ୍ଇଯମ ୍ସମତୁାହ୍ରୁତା 

 ରାକ୍ିମସ୍: ତଣ୍ଟକା୭ରମଣ୍ଯ ପହୁପିୈଃ କାମ ରୂପିପିୈଃ ୧0 

 ଅତିତାୈଃ ସ୍ମ ପରୁ୍ର୍ମ ୍ରାମ ପଵାନ୍ ନ: ତର ରକ୍ିତୁ  ୧୧ 

 ମହାମ କାମଲ ତୁ ସମ୍ପ୍ରାମପ୍ତ ପଵଶ କାମଲର୍ ୁଚା୭ନକ 

 ତର୍ଶଯତି ସତୁୁତଶର୍ଶା ରାକ୍ସିାୈଃ ପିର୍ତିା୭ର୍ନାୈଃ  ୧୨ 

 ରାକ୍ିମସ୍:  ତର୍ତିାନାମ ୍ଚ ତାପସାନାମ ୍ତପସି୍ଵନାମ ୍

 କତିମ ୍ମରୁ୍କଯମାଣାନାମ ୍ପଵାନ୍ ନୈଃ ପରମା କତିୈଃ ୧୩ 

 କାମମ ୍ତପୈଃ ପ୍ରପାମଵନ ର୍କ୍ତ୍ା ହନ୍ତୁମ ୍ନିର୍ାଚରାନ୍ 

 ଚିରା୭୭ଜିତମ ୍ତୁ ମନଚ୍ଚାମ ସ୍ତପୈଃ କଣ୍ଟଯିତୁମ ୍ଵଯମ ୍୧୪ 

 ପହୁ ଵିକି୍ମ ୍ତମପା ନିତ୍ ଯମ ୍ତୁଶ୍ଚରମ ୍ମଚୈଵ ରାକଵ 

 ମତନ ର୍ାପମ ୍ନ ମମୁ୍ ଚାମମା ପକି୍ଯମାଣା ଶ୍ଚ ରାକ୍ିମସ୍ୈଃ ୧୫ 

 ତତ୍ ଅତ୍ଶ ଯମାନାନ୍ ରମକ୍ିାପି: ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯ ଵାସିପିୈଃ 

 ରକ୍ି ନ: ତ୍ଵମ ୍ ସହ ପ୍ରାରା ତ୍ଵ ନ୍ନାତା ହ ିଵଯମ ୍ଵମନ ୧୬ 

 ମଯା ମଚୈତତ୍ ଵଚୈଃ ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା କାମତ୍ସ୍ନଶଯନ ପରିପାଲନମ ୍

 ରୁର୍ୀଣାମ ୍ତଣ୍ଟକା୭ରମଣ୍ଯ ସମ୍ି୍ରୁତମ ୍ଜନକା୭୭ତ୍ମମଜ ୧୭ 

 ସମ୍ି୍ରୁତ୍ ଯ ଚ ନ ର୍କି୍ଯାମି ଜୀଵମାନୈଃ ପ୍ରତିଶ୍ରଵମ ୍
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 ମନୁୀନାମ ୍ଅ ଯତା କତଶୁ ମ ୍ସତ୍ ଯମ ୍ଇଶ୍ଟମ ୍ହ ିମମ ସତା ୧୮ 

 ଅପି ଅହମ ୍ଜୀଵିତମ ୍ଜହ୍ ଯାମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ଵା ସୀମତ ସ ଲକ୍ି୍ଣାମ ୍

 ନ ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାମ ୍ସମ୍ି୍ରୁତ୍ ଯ ପ୍ରାହ୍ମ୍ମଣମପ୍ଯା ଵିମର୍ର୍ତୈଃ ୧୯ 

 ତତ୍ ଅଵଶ୍ଯମ ୍ମଯା କାଯଶମ ୍ରୁର୍ୀଣାମ ୍ପରିପାଲନମ ୍

 ଅନୁମକ୍ତ୍ନା୭ପି ମଵୈମତହ ିପ୍ରତିଜ୍ଞାଯ ତୁ କିମ ୍ପନୁୈଃ ୨0 

 ମମ ମେହା ଚ୍ଚ ମସୌହାତଶାତ୍ ଇତମ ୍ଉକ୍ତ୍ମ ୍ତ୍ଵଯା୭ନମକ 

 ପରିତୁମଶ୍ ଟା୭ସ୍ମଯ୭ହମ ୍ସୀମତ ନ ହ୍ ଯ୭ନିମଶ୍ ଟା୭ନୁର୍ଶି୍ ଯମତ ୨୧ 

 ସତ୍ରୁର୍ମ ୍ଚା୭ନୁରୂପମ ୍ଚ କୁଲ ସ୍ ଯ ତଵ ଚା୭୭ତ୍ମନ: 

 ସ ତମଶ ଚାରିଣୀ ମମ ତ୍ଵମ ୍ପ୍ରାମଣମପ୍ଯା୭ପି କରୀଯସୀ  ୨୨ 

 ଇ ମତ୍ ଯଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ଵଚନମ ୍ମହାତ୍ମା  

 ସୀତାମ ୍ପି୍ରଯାମ ୍ମମ୍ତିଲ ରାଜ ପରୁୀମ ୍

 ରାମମା ତନୁଶ୍ ମାନ୍ ସହ ଲକ୍ି୍ମଣନ 

 ଜକାମ ରମ୍ଯାଣ ିତମପାଵନାନି    ୨୩ 

 ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ତର୍ମ ସ୍ସକଶ: 

ଏର୍ାତଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଅରତୈଃ ପ୍ରଯମଯୌ ରାମୈଃ ସୀତା ମମତ୍ ଯ ସମୁତ୍ ଯମା 

ପରୁ୍ଶ୍ଟତ ସୁ୍ତ ତନୁ ଶ୍ ପାଣ:ି ଲକ୍ି୍ମଣା୭ନୁଜକାମ ହ ୧ 

ମତୌ ପଶ୍ଯମାମନୌ ଵିଵିତାନ୍ ମର୍୍ଲ ପ୍ରସ୍ତାନ୍ ଵନାନି ଚ 

ନତୀ ଶ୍ଚ ଵିଵିତା ରମ୍ଯା ଜକ୍ମତୁୈଃ ସହ ସୀତଯା ୨ 

ସାରସାନ୍ ଚରଵାକାମ ୍ଶ୍ଚ ନତୀ ପଲିୁନ ଚାରିଣୈଃ 

ସରାମି୍ ସ ଚ ସପତ୍ମାନି ଯକୁ୍ତ୍ାନି ଜଲମଜୈୈଃ କମକୈୈଃ ୩ 

ଯତୂ ପତ୍ତାମ ୍ଶ୍ଚ ପରୁ୍ର୍ତାନ୍ ମମତା ମତ୍ତାନ୍ ଵିର୍ାଣନିୈଃ 

ମହରି୍ାମ ୍ଶ୍ଚ ଵରାହାମ ୍ଶ୍ଚ କଜାମ ୍ଶ୍ଚ ତ୍ରୁମ ମଵୈରିଣୈଃ ୪ 

ମତ କତ୍ଵା ତୂରମ ୍ଅତ୍ଵାନମ ୍ଲମ୍ପମାମନ ତିଵାକମର 

ତତ୍ରୁର୍ୈୁଃ ସହତିା ରମ୍ଯମ ୍ତଟାକମ ୍ମଯାଜନା୭୭ଯତମ ୍୫ 

ପତ୍ମ ପଶୁ୍ କର ସମ୍ପାତମ ୍କଜ ଯମୂତୈ : ଅଲମ୍କ୍ରୁତମ ୍

ସାରମସ୍: ହମ୍ସ କାତମମ୍ପପୈଃ ସମକ୍ୁଲମ ୍ଜଲ ଚାରିପିୈଃ ୬ 

ପ୍ରସନ୍ନ ସଲିମଲ ରମମ୍ଯ ତସି୍ମନ୍ ସରସି ର୍ରୁ୍ରୁ୍ମଵ 

କୀତ ଵାତିର ନିମକଶାମର୍ା ନ ତୁ କଶ୍ଚନ ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ  ୭ 

ତତୈଃ ମକୌତୂହଲାତ୍ ରାମମା ଲକ୍ି୍ଣ ଶ୍ଚ ମହା ରତୈଃ 

ମନୁମି ୍ତମଶ ପରୁ୍ତମ ୍ନାମ ପ୍ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ସମପୁଚରମମ ୮ 

ଇତମ ୍ଅତ୍ ଯ୭ତ୍ପତୁମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ସମଵଶର୍ାମ ୍ମନା ମହାମମୁନ 

ମକୌତୂହଲମ ୍ମହ ଜ୍ଜାତମ ୍କିମ ୍ଇତମ ୍ସାତୁ କତ୍ ଯତାମ ୍
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ଵକ୍ତ୍ଵ୍ଯମ ୍ଯତ ିମଚତ୍ ଵିପ୍ର ନା୭ତି କୁହ୍ ଯମ ୍ଅପି ପ୍ରମପା  ୯ 

ମତନ ଏଵମ ୍ଉମକ୍ତ୍ା ତମଶାତ୍ମା ରାକମଵଣ ମନୁି ସ୍ତତା 

ପ୍ରପାଵମ ୍ସରସୈଃ କରୁ୍ତ୍ସ୍ନମ ୍ଆକ୍ଯାତୁମ ୍ଉପଚରମମ ୧0 

ଇତମ ୍ପମ୍ଚାପ୍ସମରା ନାମ ତଟାକମ ୍ସାଵଶ କାଲିକମ ୍

ନିମିତମ ୍ତପସା ରାମ ମନୁିନା ମାମ୍ ଟକଣନିା ୧୧ 

ସ ହ ିମତମପ ତପ ସ୍ତୀଵ୍ରମ ୍ମାମ୍ ଟକଣ ିମଶହା ମନୁିୈଃ 

ତର୍ ଵର୍ଶ ସହସ୍ରାଣ ିଵାଯ ୁପମକ୍ିା ଜଲା୭୭ଶ୍ରଯ: ୧୨ 

ତତୈଃ ପ୍ରଵ୍ ଯତିତାୈଃ ସମଵଶ ମତଵାୈଃ ସା୭କ୍ିିପମୁରାକମାୈଃ 

ଅପରୁ୍ଵନ୍ ଵଚନମ ୍ସମଵଶ ପରସ୍ପର ସମାକତାୈଃ ୧୩ 

ଅସ୍ମାକମ ୍କସ୍ଯଚିତ୍ ସ୍ତାନମ ୍ଏର୍ ପ୍ରାତଶଯମତ ମନୁିୈଃ 

ଇତ ିସମି୍ ଵକ୍ି ମନସ: ସମଵଶ ମତ ରିତିମଵୌକସ:  ୧୪ 

ତତୈଃ କତଶୁ ମ ୍ତମପା ଵିକି୍ମ ୍ସମଵୈ: ମତମଵୈ: ନିମଯାଜିତାୈଃ 

ପ୍ରତାନା୭ପ୍ସରସୈଃ ପମ୍ଚ ଵତ୍ିଯ ୁଚ୍ଚଲିତ ଵଚଶସୈଃ ୧୫ 

ଅପ୍ସମରାପି: ତତ: ତାପି: ମନୁି: ତ୍ରୁଶ୍ଟ ପରାଵରୈଃ 

ନୀମତା ମତନ ଵଶ୍ଯତ୍ଵମ ୍ସରୁାଣାମ ୍କାଯଶ ସିତ୍ତମଯ ୧୬ 

ତା ମଶ୍୍ଚଵା୭୭ ପ୍ସରସୈଃ ପମ୍ଚ ମମୁନୈଃ ପତ୍ନୀତ୍ଵମ ୍ଆକତାୈଃ 

ତଟାମକ ନିମିତମ ୍ତାସାମ ୍ଅସି୍ମନ୍ ଅତହତିମ ୍କରୁ୍ହମ ୍୧୭ 

ତମରୈ ଵା୭୭ପ୍ସରସୈଃ ପମ୍ଚ ନିଵସମତଯା ଯତା ସକୁମ ୍

ରମଯତି ତମପାମଯାକା ନ୍ମନୁମି ୍ମଯୌଵନମ ୍ଆସି୍ତତମ ୍୧୮ 

ତାସାମ ୍ସମ୍କରୀଟମାନାନାମ ୍ଏର୍ ଵାତିର ନିସ୍ଵନୈଃ 

ର୍ରୂ୍ଯମତ ପରୂ୍ମଣା  ି ମମଶ୍ରା କୀତ ର୍ମପ୍ତା ମମନା ହରୈଃ ୧୯ 

ଆଶ୍ଚଯଶମ ୍ଇତ ିତ ମସ୍୍ ଯତ ତ୍ଵଚନମ ୍ପାଵିତାତ୍ମନୈଃ 

ରାକଵୈଃ ପ୍ରତିଜରାହ ସହ ପ୍ରାରା ମହାଯର୍ାୈଃ ୨0 

ଏଵମ ୍କତଯମାନ ସ୍ ଯ ତତର୍ଶା୭୭ଶ୍ରମ ମମ୍ଟଲମ ୍

କୁର୍ ଚୀର ପରିକ୍ିିପ୍ତମ ୍ନାନା ଵ୍ରୁକ୍ି ସମାଵ୍ରୁତମ ୍୨୧ 

ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ସହ ମଵୈମତହ୍ ଯା ଲକ୍ି୍ମଣନ ଚ ରାକଵୈଃ 

ଉଵାସ ମନୁିପି: ସମଵୈ:ପଜୂ୍ ଯମାମନା ମହା ଯର୍ା: ୨୧ 

ତତା ତସି୍ମନ୍ ସ କାକୁତ୍ସ୍େୈଃ ଶ୍ରୀମତ୍ ଯା୭୭ଶ୍ରମ ମଣ୍ଟମଲ 

ଉର୍ତି୍ଵା ତୁ ସକୁମ ୍ତର ପଜୂ୍ ଯାମାମନା ମହର୍ପିିୈଃ ୨୩ 

ଜକାମ ଚ ଆଶ୍ରମାମ ୍ମସ୍ତର୍ାମ ୍ପଯଶାମଯଣ ତପସି୍ଵନାମ ୍

ମଯର୍ାମ ୍ଉର୍ତିଵାନ୍ ପଵୂଶମ ୍ସକାମର୍ ସ ମହା୭େଵତ୍ି ୨୪ 

କ୍ଵଚିତ୍ ପରିତର୍ାନ୍ ମାସାନ୍ ଏକମ ୍ସମ୍ଵତ୍ସ୍ରମ ୍କ୍ଵଚତ୍ି 

କ୍ଵଚି ଚ୍ଚ ଚତୁମରା ମାସାନ୍ ପମ୍ଚ ର୍ଟ୍ ଚା୭ପରାନ୍ କ୍ଵଚିତ୍ ୨୫ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍
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ଅପରର ଅତିକାନ୍ ମାସାନ୍ ଅତ୍ ଯ୭ତଶମ ୍ଅତିକମ ୍କ୍ଵଚିତ୍ 

ରୀନ୍ ମାସାନ୍ ଅଶ୍ଟମାସାମ ୍ଶ୍ଚ ରାକମଵା  ଯଵସତ୍ ସକୁମ ୍୨୬ 

ତତା ସମ୍ଵସତ ସ୍ତସ୍ଯ ମନୁୀନାମ ୍ଆଶ୍ରମମର୍ ୁମଵୈ 

ରମତ: ଚ ଆନୁକୂମଲ୍ଯନ ଯଯୈୁଃ ସମ୍ଵତ୍ସ୍ରା ତର୍ ୨୭ 

ପରିସରୁ୍ତ୍ ଯ ଚ ତମଶମଜ୍ଞା ରାକଵୈଃ ସହ ସୀତଯା 

ସତୁୀକ୍ିଣ ସ୍ ଯ ଆଶ୍ରମମ ୍ଶ୍ରୀମାନ୍ ପନୁ ମରଵ ଆଜକାମ ହ ୨୮ 

ସ ତମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍ଆକମ୍ଯ ମନୁିପିୈଃ ପ୍ରତିପଜୂିତୈଃ 

ତରା୭ପି  ଯଵସ ରାମୈଃ କମି୍ ଚତ୍ କାଲମ ୍ଅରିମ୍ତମୈଃ ୨୯ 

ଅତା୭୭ଶ୍ରମ ମସ୍ତା ଵିନଯାତ୍ କତାଚିତ୍ ତମ ୍ମହା ମନୁିମ ୍

ଉପାସୀନୈଃ ସ କାକୁତ୍ସ୍େୈଃ ସତୁୀକ୍ିଣମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩0 

ଅସି୍ମନ୍ ଅରମଣ୍ଯ ପକଵନ୍ ଅକମସ୍ତଯା ମନୁ ିସତ୍ତମୈଃ 

ଵସତୀତି ମଯା ନତି୍ ଯମ ୍କତାୈଃ କତଯତାମ ୍ର୍ରୁ୍ତମ ୍୩୧ 

ନ ତୁ ଜାନାମି ତମ ୍ମତର୍ମ ୍ଵନସ୍ଯା୭ସ୍ଯ ମହତ୍ତଯା 

କୁରା୭୭ଶ୍ରମ ପତମ ୍ପଣୁ୍ ଯମ ୍ମହମର୍ଶ ସ୍ତସ୍ଯ ତୀମତୈଃ ୩୨ 

ପ୍ରସାତା ତ୍ତର ପଵତୈଃ ସା୭ନୁଜୈଃ ସହ ସୀତଯା 

ଅକସ୍ତଯମ ୍ଅପିକମଚ୍ଚଯମ ୍ଅପିଵାତଯିତୁମ ୍ମନୁମି ୍୩୩ 

ମମନା ରମତା ମହାନ୍ ଏର୍ ହ୍ରୁତି ସମ୍ପରିଵତଶମତ 

ଯତ ିଅହମ ୍ତମ ୍ମନୁି ଵରମ ୍ର୍ରୁ୍ରୂ୍ମର୍ଯମ୭ପି ସ୍ଵଯମ୩୍୪ 

ଇତ ିରାମ ସ୍ ଯ ସ ମନୁିୈଃ ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ତମଶାତ୍ମମନା ଵଚୈଃ 

ସତୁୀକ୍ିଣୈଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁା ମଚତମ ୍ପ୍ରୀମତା ତର୍ରତା୭୭ତ୍ମଜମ ୍୩୫ 

ଅହମ ୍ଅପି ଏତତ୍ ଏଵ ତ୍ଵାମ ୍ଵକ୍ତୁ କାମୈଃ ସଲକ୍ି୍ଣମ ୍

ଅକସ୍ତଯମ ୍ଅପିକମଚ୍ଚତ ିସୀତଯା ସହ ରାକଵ ୩୬ 

ତିଶ୍ ଟଯା ତୁ ଇତାନୀମ ୍ଅମତଶ୭ସି୍ମନ୍ ସ୍ଵଯମ ୍ଏଵ ପ୍ରଵୀର୍ ିମାମ ୍

ଅହମ ୍ଆକ୍ଯାମି ମତ ଵତ୍ସ୍ ଯରା୭କମସ୍ତଯା ମହା ମନୁୈିଃ ୩୭ 

ମଯାଜନାନ୍ ଆଶ୍ରମାତ୍ ତାତ ଯାହ ିଚତ୍ଵାରି ମଵୈ ତତୈଃ 

ତକିି୍ମଣନ ମହାନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଅକସ୍ତଯ ପ୍ରାତୁ: ଆଶ୍ରମୈଃ ୩୮ 

ସ୍ତଲୀ ପ୍ରାମଯ ଵମନାମତ୍ତମର୍ ପିପ୍ପଲୀ ଵନ ମର୍ାପିମତ 

ପହୁ ପଶୁ୍ ପ ପମଲ ରମମ୍ଯ ନାନା ର୍କୁନି ନାତିମତ ୩୯ 

ପତି୍ମମ ଯା ଵିଵିତା ସ୍ତର ପ୍ରସନ୍ନ ସଲିଲାୈଃ ର୍ଵିାୈଃ 

ହମ୍ସ କାରଣ୍ଟ ଵା୭୭କୀଣଶା ଶ୍ଚରଵାମକାପ ମର୍ାପିତାୈଃ ୪0 

ତମରୈକାମ ୍ରଜନୀମ ୍ଉଶ୍ଯ ପ୍ରପାମତ ରାମ କମ୍ଯତାମ ୍

ତକିି୍ଣାମ ୍ତରି୍ମ ୍ଆସ୍ତାଯ ଵନ କଣ୍ଟ ସ୍ଯ ପାଶ୍ଵଶତୈଃ 

ତରା୭କସ୍ତଯା୭୭ଶ୍ରମ ପତମ ୍କତ୍ଵା ମଯାଜନମ ୍ଅତରମ ୍୪୧ 
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ରମଣୀମଯ ଵମନା ମତ୍ତମର୍ ପହୁ ପାତପ ସମ୍ଵ୍ରୁମତ 

ରମ୍ସଯମତ ତର ମଵୈମତହୀ ଲକ୍ି୍ଣ ଶ୍ଚ ତ୍ଵଯା ସହ ୪୨ 

ସ ହ ିରମମ୍ଯା ଵମନା ମତ୍ତମର୍ା ପହୁ ପାତପ ସମକ୍ୁଲୈଃ 

ଯତ ିପତିୁ୍ତୈଃ କ୍ରୁତା ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ଅକସ୍ତଯମ ୍ତମ ୍ମହା ମନୁିମ ୍

ଅମତ୍ୈ ଯଵ କମମନ ପତିୁ୍ତମ ୍ମରାଚଯସ୍ଵ ମହା ଯର୍ୈଃ ୪୩ 

ଇତ ିରାମମା ମମୁନୈଃ ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ସହ ପ୍ରାରା୭ପିଵାତ୍ ଯ ଚ 

ପ୍ରତମସ୍ତ୭କସ୍ତଯମ ୍ଉତି୍ତଶ୍ଯ ସା୭ନୁଜୈଃ ସହ ସୀତଯା ୪୪ 

ପଶ୍ଯନ୍ ଵନାନି ଚିରାଣ ିପଵଶତାମ ୍ଚ ଅପ୍ର ସନ୍ନିପାନ୍ 

ସରାମି୍ ସ ସରିତ ମଶ୍୍ଚଵ ପତ ିମାକଶ ଵର୍ା୭ନୁକାୈଃ ୪୫ 

ସତୁୀମକ୍ିଣ ମନାପତିମଶ୍ ଟନ କତ୍ଵା ମତନ ପତା ସକୁମ ୍

ଇତମ ୍ପରମ ସମ୍ହ୍ରୁମଶ୍ ଟା ଵାକ୍ଯମ ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୪୬ 

ଏତତ୍ ଏଵା୭୭ଶ୍ରମ ପତମ ୍ନୂନମ ୍ତସ୍ଯ ମହାତ୍ମନୈଃ 

ଅକସ୍ତଯ ସ୍ ଯ ମମୁନ ପ୍ରଶାତୁ: ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ ପଣୁ୍ ଯ କମଶଣୈଃ ୪୭ 

ଯତା ହୀ ମମ ଵନସ୍ଯା୭ସ୍ଯ ଜ୍ଞାତାୈଃ ପତ ିସହସ୍ରର୍ୈଃ 

ସନ୍ନତାୈଃ ପଲ ପାମରଣ ପଶୁ୍ ପ ପାମରଣ ଚ ତ୍ରୁମାୈଃ ୪୮ 

ପିପ୍ପଲୀନାମ ୍ଚ ପକ୍ଵାନାମ ୍ଵନାତ୍ ଅସ୍ମାତ୍ ଉପାକତୈଃ 

କମତା୭ଯମ ୍ପଵମନା ତ୍କିପି୍ତୈଃ ସହସା କଟୁମକାତଯୈଃ ୪୯ 

ତର ତର ଚ ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ ସମି୍ କି ପ୍ତାୈଃ କାଶ୍ ଟ ସମ୍ଚଯାୈଃ 

ଲୂନା ଶ୍ଚ ପତ ିତ୍ରୁଶ୍ଯମତ ତପଶା ମଵୈଟୂଯଶ ଵଚଶସୈଃ ୫0 

ଏତ ଚ୍ଚ ଵନ ମତ୍ ଯ ସ୍ତମ ୍କରୁ୍ଶ୍ ଣା୭ପ୍ର ର୍କିମରା ପମମ ୍

ପାଵକ ସ୍ଯା୭୭ଶ୍ରମ ସ୍ତ ସ୍ ଯ ତୂମା୭ରମ ୍ସମ୍ପ୍ରତ୍ରୁଶ୍ଯମତ ୫୧ 

ଵିଵିମକ୍ତ୍ର୍ ୁଚ ତୀମତଶର୍ ୁକ୍ରୁତ ୋନା ତି୍ଵ ଜାତଯୈଃ 

ପମୁଶ୍ପାପହାରମ ୍କୁଵଶତି କସୁମୁମ୍ୈଃ ସ୍ଵଯମ ୍ଆଜିତ: ୫୨ 

ତତ୍ ସତୁୀକ୍ିଣ ସ୍ ଯ ଵଚନମ ୍ଯତା ମସୌମ୍ ଯ ମଯା ର୍ରୁ୍ତମ ୍

ଅକସ୍ତଯସ୍ଯା୭୭ଶ୍ରମମା ପ୍ରାତୁ: ନୂନମ ୍ଏର୍ ପଵଶି୍ ଯତ ି୫୩ 

ନିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତରସା ମରୁ୍ତ୍ଯମୁ ୍ମଲାକାନାମ ୍ହତି କାମ୍ ଯଯା 

ଯସ୍ଯ ପ୍ରାରା କ୍ରୁମତଯମ ୍ତିକ୍ ର୍ରଣ୍ଯା ପଣୁ୍ ଯ କମଶଣା ୫୪ 

ଇହ ଏକତା କିଲ କରୂ୍ମରା ଵାତାପି: ଅପି ଚ ଇଲ୍ଵଲୈଃ 

ପ୍ରାତମରୌ ସହମିତୌ ଆସ୍ତାମ ୍ପ୍ରାହ୍ମ୍ଣମକ୍ିୌ ମହା ସମୁରୌ ୫୫ 

ତାରଯନ୍ ପ୍ରାହ୍ମ୍ଣମ ୍ରୂପମ ୍ଇଲ୍ଵଲୈଃ ସମ୍ସ୍କ୍ରୁତମ ୍ଵତନ୍ 

ଆମନ୍ତ୍ରଯତ ିଵିପ୍ରାନ୍ ସ୍ମ ଶ୍ରାତ୍ତମ ୍ଉତି୍ତଶ୍ଯ ନକି୍ରଶ ୁ ଣୈଃ ୫୬ 

ପ୍ରାତରମ ୍ସମ୍ସ୍କ୍ରୁତମ ୍ପ୍ରାତା ତତ ସ୍ତମ ୍ମମର୍ ରୂପିଣମ ୍

ତାନ୍ ତ୍ଵିଜାନ୍ ମପାଜଯା ମାସ ଶ୍ରାତ୍ତ ତ୍ରୁମଶ୍ଟନ କମଶଣା ୫୭ 
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ତମତା ପକୁ୍ତ୍ଵତାମ ୍ମତର୍ାମ ୍ଵିପ୍ରାଣାମ ୍ଇଲ୍ଵମଲା୭ପ୍ରଵୀତ୍ 

ଵାତାମପ ନିଶ୍ କରମମସ୍ଵତ ିସ୍ଵମରଣ ମହତା ଵତନ୍ ୫୮ 

ତମତା ପ୍ରାତୁ ଵଶଚୈଃ ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ଵାତାପି: ମମର୍ଵନ୍ ନତନ୍ 

ପିତ୍ତ୍ଵା ପିତ୍ଵା ର୍ରୀରାଣ ିପ୍ରାହ୍ମ୍ଣାନାମ ୍ଵିନିଶ୍ ପତତ୍ ୫୯ 

ପ୍ରାହ୍ମ୍ଣାନାମ ୍ସହସ୍ରାଣ ିମତୈ: ଏଵମ ୍କାମ ରୂପିପିୈଃ 

ଵିନାର୍ତିାନ ିସମ୍ହତ୍ ଯ ନିତ୍ ଯର୍ୈଃ ପିର୍ତିା୭ର୍ମନୈୈଃ  ୬0 

ଅକମସ୍ତଯନ ତତା ମତମଵୈୈଃ ପ୍ରାତିମତନ ମହର୍ଣିା 

ଅନୁପଯୂ କିଲ ଶ୍ରାମତ୍ତ ପକ୍ିତିୈଃ ସ ମହା ସରୁୈଃ ୬୧ 

ତତୈଃ ସମ୍ପନ୍ନମ ୍ଇତ ିଉକ୍ତ୍ଵା ତତ୍ତ୍ଵା ହସ୍ତା୭ଵମସଚନମ ୍

ପ୍ରାତରମ ୍ନଶି୍ କରମମସ୍ଵତି ଇଲ୍ଵଲୈଃ ମସା୭ପ୍ଯପାର୍ତ ୬୨ 

ତମ ୍ତତା ପାର୍ମାଣମ ୍ତୁ ପ୍ରାତରମ ୍ଵିପ୍ର କାତିନମ ୍

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପ୍ରହସନ୍ ତୀମାନ୍ ଅକମସ୍ତଯା ମନୁି ସତ୍ତମୈଃ ୬୩ 

କୁମତା ନିଶ୍ କରମିତୁମ ୍ର୍କି୍ତ୍: ମଯା ଜୀଣଶ ସ୍ ଯ ରକ୍ସିୈଃ 

ପ୍ରାତୁ ମସ୍ତ ମମର୍ ରୂପ ସ୍ ଯ କତସ୍ଯ ଯମ ସାତନମ ୍୬୪ 

ଅତ ତସ୍ଯ ଵଚୈଃ ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ପ୍ରାତୁ: ନିତନ ସମ୍ିରଯମ ୍

ପ୍ରତର୍ଶଯିତୁମ ୍ଆମରମପ ମନୁମି ୍ମରାତାତ୍ ନିର୍ାଚରୈଃ ୬୫ 

ମସା୭ପିରଵନ୍ ତ୍ଵିଜ ମଶ୍ରଶ୍ଟମ ୍ତମ ୍ମନୁନିା ତୀପ୍ତ ମତଜସା 

ଚକ୍ର୍ରୁ୍ା୭ନଲ କମଲ୍ପନ ନିତଶମକ୍ତ୍ା ନିତନମ ୍କତୈଃ  ୬୬ 

ତସ୍ଯା୭ଯମ ୍ଆଶ୍ରମମା ପ୍ରାତୁ ସ୍ତଟାକ ଵନ ମର୍ାପିତୈଃ 

ଵିପ୍ରା୭ନୁକମ୍ପଯା ମଯନ କମମଶତମ ୍ତୁଶ୍ କରମ ୍କ୍ରୁତମ ୍୬୭ 

ଏଵମ ୍କତଯମାନ ସ୍ ଯ ତସ୍ଯ ମସୌମିରଣିା ସହ 

ରାମସ୍ଯା୭ସ୍ତମ ୍କତୈଃ ସଯୂଶୈଃ ସମ୍ତଯା କାମଲା୭ପ୍ଯଵତଶତ ୬୮ 

ଉପାସ୍ଯ ପଶି୍ଚମାମ ୍ସମ୍ତଯାମ ୍ସହ ପ୍ରାରା ଯତା ଵିତି 

ପ୍ରଵିମଵର୍ା୭୭ଶ୍ରମ ପତମ ୍ତମ ୍ରୁର୍ମି ୍ଚା୭ପ୍ଯଵାତଯନ୍ ୬୯ 

ସମ୍ଯକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରୁହୀତ ସୁ୍ତ ମନୁିନା ମତନ ରାକଵୈଃ 

 ଯଵସତ୍ ତାମ ୍ନିର୍ାମ ୍ଏକାମ ୍ପ୍ରାଶ୍ ଯ ମଲୂ ପଲାନି ଚ ୭0 

ତସ୍ଯାମ ୍ରାରଯାମ ୍ଵ୍ ଯତୀତାଯାମ ୍ଵିମମଲ ସଯୂଶ ମଣ୍ଟମଲ 

ପ୍ରାତରମ ୍ତମ ୍ଅକସ୍ତଯ ସ୍ ଯ ଆମନ୍ତ୍ରଯତ ରାକଵୈଃ ୭୧ 

ଅପିଵାତମଯ ତ୍ଵା ପକଵନ୍ ସକୁମ ୍ଅତ୍ଯରୁ୍ମିତା ନିର୍ାମ ୍

ଆମନ୍ତ୍ରମଯ ତ୍ଵାମ ୍କଚ୍ଚାମି କୁରୁମ ୍ମତ ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ଅରଜମ ୍୭୨ 

କମ୍ଯତାମ ୍ଇତ ିମତ ମନାମକ୍ତ୍ା ଜକାମ ରକୁ ନତନୈଃ 

ଯମତା ତି୍ତମଶ୍ ଟନ ମାମକଶଣ ଵନମ ୍ତ ଚ୍ଚା୭ଵମଲାକଯନ୍ ୭୩ 

ନୀଵାରାନ୍ ପନସାମ ୍ସ୍ତାଲାମ ୍ସି୍ତମିର୍ାନ୍ ଵମଜ୍ଲୁାନ୍ ତଵାନ୍ 
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ଚିରିପିଲ୍ ଵାନ୍ ମତୂକାମ ୍ଶ୍ଚ ପିଲ୍ଵାନ୍ ଅପି ଚ ତନି୍ତୁକାନ୍ ୭୪ 

ପଶୁ୍ି ପତାନ୍ ପଶୁ୍ି ପତା୭ରାପି ଲଶତାପି: ଅନୁମଵଶ୍ି ଟତାନ୍ 

ତତର୍ଶ ରାମୈଃ ର୍ତର୍ ସ୍ତର କାତାର ପାତପାନ୍  ୭୫ 

ହସି୍ତ ହମସ୍୍ତ ଵିମରୁ୍ତିତାନ୍ ଵାନମରୈ: ଉପମର୍ାପିତାନ୍ 

ମମତ୍ତୈୈଃ ର୍କୁନି ସମମ୍୍ କ ଶ୍ଚ ର୍ତର୍ୈଃ ପ୍ରତିନାତିତାନ୍ ୭୬ 

ତମତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ସମୀପ ସ୍ତମ ୍ରାମମା ରାଜୀଵ ମଲାଚନୈଃ 

ପରୁ୍ଶ୍ଟମତା୭ନୁକତମ ୍ଵୀରମ ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଲକ୍ିି୍ ଵତଶନମ ୍୭୭ 

େିକ୍ତ୍ ପରା ଯତା ଵ୍ରୁକ୍ିା ଯତା କ୍ିାମ୍ ତ ମରୁ୍କ ତ୍ଵିଜାୈଃ 

ଆଶ୍ରମମା ନା୭ତି ତୂରମସ୍ତା ମହମର୍ଶ ପଶାଵିତା୭୭ତ୍ମନୈଃ ୭୮ 

ଅକସ୍ତଯ ଇତ ିଵିକ୍ଯାମତା ମଲାମକ ମସ୍ଵମନୈଵ କମଶଣା 

ଆଶ୍ରମମା ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ ତସ୍ଯ ପରିଶ୍ରାତ ଶ୍ରମ ଅପହୈଃ ୭୯ 

ପ୍ରାଜ୍ ଯ ତୂମ ଆକୁଲ ଵନ: ଚୀର ମାଲା ପରିଶ୍ କ୍ରୁତୈଃ 

ପ୍ରର୍ାତ ମରୁ୍କ ଯତୂ ଶ୍ଚ ନାନା ର୍କୁନି ନାତିତୈଃ ୮0 

ନିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତରସା ମରୁ୍ତ୍ଯମୁ ୍ମଲାକାନାମ ୍ହତି କାମ୍ ଯଯା 

ତକିି୍ଣା ତିକ୍କ୍ରୁତା ମଯନ ର୍ରଣ୍ଯା ପଣୁ୍ ଯ କମଶଣା  ୮୧ 

ତମସ୍ଯତମ ୍ଆଶ୍ରମ ପତମ ୍ପ୍ରପାଵା ତ୍ ଯସ୍ ଯ ରାକ୍ିମସ୍ୈଃ 

ତିକିଯମ ୍ତକିି୍ଣା ରାସାତ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ ମନାପପଜୁ୍ ଯମତ ୮୨ 

ଯତା ପ୍ରପରୁ୍ତ ିଚ ଆରାତା ତିକି ଯମ ୍ପଣୁ୍ ଯ କମଶଣା 

ତତା ପ୍ରପରୁ୍ତି ନିମଵୈରାୈଃ ପ୍ରର୍ାତା ରଜନୀ ଚରାୈଃ  ୮୩ 

ନାମ୍ାି ମଚଯମ ୍ପକଵମତା ତକିି୍ଣା ତିକ୍ ପ୍ରତକିି୍ଣା 

ପ୍ରତିତା ରିର୍ ୁମଲାମକର୍ ୁତୁତଶର୍ଶା କ୍ରୂର କମଶପିୈଃ  ୮୪ 

ମାକଶମ ୍ନିମରାତୁ୍ତମ ୍ନିରମତା ପାସ୍କର ସ୍ଯା୭୭ଚମଲାତ୍ତମୈଃ 

ସମମ୍ତର୍ମ ୍ପାଲଯମ ୍ସ୍ତସ୍ଯ ଵିତଯ: ମଶ୍୍ମିଲା ନ ଵତଶମତ ୮୫ 

ଅଯମ ୍ତୀକଶାଯରୁ୍ ସ୍ତସ୍ଯ ମଲାମକ ଵିର୍ରୁ୍ତ କମଶଣୈଃ 

ଅକସ୍ତଯ ସ୍ ଯା୭୭ଶ୍ରମୈଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଵିନୀତ ମରୁ୍କ ମସଵତିୈଃ ୮୬ 

ଏର୍ ମଲାକା୭ଚିତୈଃ ସାତୁ ହମିତ ନିତ୍ ଯମ ୍ରତୈଃ ସତାମ ୍

ଅସ୍ମାନ୍ ଅତିକତାନ୍ ଏର୍ ମଶ୍ରଯସା ମଯାଜଯିଶ୍ ଯତି ୮୭ 

ଆରାତଯିଶ୍ଯାମି ଅରା୭ହମ ୍ଅକସ୍ତଯମ ୍ତମ ୍ମହା ମନୁିମ ୍

ମର୍ର୍ମ ୍ଚ ଵନ ଵାସ ସ୍ ଯ ମସୌମ୍ ଯ ଵତ୍ସ୍ଯାମ୍ ଯ୭ହମ ୍ପ୍ରମପା ୮୮ 

ଅର ମତଵାୈଃ ସକତଵଶାୈଃ ସିତ୍ତା ଶ୍ଚ ପରମର୍ଶଯୈଃ 

ଅକସ୍ତଯମ ୍ନିଯତା୭ହାରମ ୍ସତତମ ୍ପଯଶପୁାସମତ ୮୯ 

ନା୭ର ଜୀମଵନ୍ ମରୁ୍ର୍ା ଵାତୀ କ୍ରୂମରା ଵା ଯତ ିଵା ର୍ଟୈଃ 

ନ୍ରୁର୍ମ୍ସୈଃ କାମ ଵ୍ରୁମତ୍ତା ଵା ମନୁି: ଏର୍ ତତା ଵିତୈଃ ୯0 
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ଅର ମତଵା ଶ୍ଚ ଯକ୍ିା ଶ୍ଚ ନାକା ଶ୍ଚ ପତମକୈୈଃ ସହ 

ଵସତି ନିଯତ ଆହାରା ତମଶମ ୍ଆରାତଯିଶ୍ ଣଵୈଃ ୯୧ 

ଅର ସିତ୍ତା ମହାତ୍ମାମନା ଵମିାମନୈୈଃ ସଯୂଶ ସନ୍ନିମପ୍ୈଃ 

ତ୍ଯକ୍ତ୍ଵା ମତହାନ୍ ନମଵୈ  ମତଶମହୈୈଃ ସ୍ଵଯଶାତାୈଃ ପରମର୍ଶଯୈଃ ୯୨ 

ଯକ୍ିତ୍ଵମ ୍ଅମରତ୍ଵମ ୍ଚ ରାଜ୍ ଯାନି ଵିଵିତାନ ିଚ 

ଅର ମତଵାୈଃ ପ୍ରଯଚ୍ଚତି ପମୂତୈ: ଆରାତିତାୈଃ ର୍ପୁ: ୯୩ 

ଆକତା ସ୍ମ: ଆଶ୍ରମପତମ ୍ମସୌମିମର ପ୍ରଵିର୍ ଅରତୈଃ 

ନିମଵତଯ ଇହ ମାମ ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ରୁର୍ମଯ ସହ ସୀତଯା ୯୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଏକାତର୍ ସ୍ସକଶ: 

ତ୍ଵାତଶ ସ୍ସର୍କ: 

ସ ପ୍ରଵିଶ୍ ଯା୭୭ଶ୍ରମ ପତମ ୍ଲକ୍ି୍ମଣା ରାକଵା୭ନୁଜୈଃ 

ଅକସ୍ତଯ ର୍ଶି୍ ଯମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ଵାକ୍ଯମ ୍ଏତ ତୁଵାଚ ହ ୧ 

ରାଜା ତର୍ରମତା ନାମ ମଜ୍ ଯଶ୍ ଟ ସ୍ତସ୍ଯ ସମୁତା ପଲୀ 

ରାମୈଃ ପ୍ରାମପ୍ତା ମନୁିମ ୍ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ପାଯଶଯା ସହ ସୀତଯା ୨ 

ଲକ୍ି୍ମଣା ନାମ ତସ୍ଯା୭ହମ ୍ପ୍ରାତା ତୁ ଅଵରମଜା ହତିୈଃ 

ଅନୁକୂଲ ଶ୍ଚ ପକ୍ତ୍ ଶ୍ଚ ଯତ ିମତ ମଶ୍ରାରମ ୍ଆକତୈଃ ୩ 

ମତ ଵଯମ ୍ଵନମ ୍ଅତ୍ଯରୁମ ୍ପ୍ରଵିଶ୍ ଟାୈଃ ପିତ୍ରୁ ର୍ାସନାତ୍ 

ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚାମମହ ସମଵଶ ପକଵତମ ୍ନିମଵତ୍ ଯତାମ ୍୪ 

ତସ୍ଯ ତତ୍ଵଚନମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ଲକ୍ି୍ଣ ସ୍ ଯ ତମପା ତନୈଃ 

ତମତତି ଉକ୍ତ୍ଵା୭କ୍ିିର୍ରଣମ ୍ପ୍ରଵିମଵର୍ ନିମଵତିତୁମ ୍୫ 

ସ ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ମନୁି ମଶ୍ରଶ୍ଟମ ୍ତପସା ତୁଶ୍ ପରତର୍ଶଣମ ୍

କ୍ରୁତା୭ଞ୍ଜଲି: ଉଵା ମଚତମ ୍ରାମା୭୭କମନମ ୍ଅମ୍ଜସା 

ଯମତାକ୍ତ୍ମ ୍ଲକି୍୍ମଣ ମନୈଵ ର୍ମିଶ୍ ଯା୭କସ୍ତଯ ସ୍ ଯ ସମ୍ମତ: ୬ 

ପମୁରୌ ତର୍ରତ ମସ୍ଯମମୌ ରାମମା ଲକ୍ି୍ଣ ଏଵ ଚ 

ପ୍ରଵିମଶ୍ ଟୌ ଆଶ୍ରମ ପତମ ୍ସୀତଯା ସହ ପାଯଶଯା ୭ 

ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ପଵତମ ୍ଆଯାମତୌ ର୍ରୁ୍ରୂ୍ର୍ା୭ତଶମ ୍ଅରିମ୍ତମମୌ 

ଯତ୍ ଅରା୭ନତରମ ୍ତତ୍ତ୍ଵମ ୍ଆଜ୍ଞାପଯିତୁମ ୍ଅହଶସି ୮ 

ତତୈଃ ର୍ଶି୍ ଯାତ୍ ଉପର୍ରୁ୍ତ୍ ଯ ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ରାମମ ୍ସ ଲକି୍୍ଣମ ୍

ମଵୈମତହୀମ ୍ଚ ମହା ପାକାମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୯ 

ତିଶ୍ ଟଯା ରାମ ଶି୍ଚରସ୍ଯା୭ତ୍ ଯ ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ମାମ ୍ସମପୁାକତୈଃ 

ମନସା କାମି୍ କିତମ ୍ହ ିଅସ୍ଯ ମଯା୭ପି ଆକମନମ ୍ପ୍ରତି ୧0 

କମ୍ଯତାମ ୍ସତ୍କ୍ରୁମତା ରାମୈଃ ସ ପାଯଶୈଃ ସହ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ 

ପ୍ରମଵଶ୍ଯତାମ ୍ସମୀପମ ୍ମମ କମି ୍ଚ ଅମସୌ ନ ପ୍ରମଵର୍ତିୈଃ ୧୧ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
 

Page 26 of 162 
 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍  ସୁ୍ତ ମନୁନିା ତମଶମଜ୍ଞନ ମହାତ୍ମନା 

ଅପିଵାତ୍ ଯ ଅପ୍ରଵୀତ୍  ର୍ଶି୍ ଯ: ତମତତି ନିଯତାମ୭୍ଜଲିୈଃ ୧୨ 

ତମତା ନିଶ୍ କରମ୍ ଯ ସମ୍ପ୍ରାତୈଃ ର୍ମିଶ୍ ଯା ଲକି୍୍ଣମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

କ୍ଵ ଅମସୌ ରାମମା ମନୁମି ୍ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ଏତୁ ପ୍ରଵିର୍ତୁ ସ୍ଵଯମ ୍୧୩ 

ତମତା କତ୍ଵା ଆଶ୍ରମ ତ୍ଵାରମ ୍ର୍ମିଶ୍ ଯଣ ସହ ଲକି୍୍ଣୈଃ 

ତର୍ଶଯା ମାସ କାକୁତ୍ସ୍େମ ୍ସୀତାମ ୍ଚ ଜନକ ଆତ୍ମଜାମ ୍୧୪ 

ତମ ୍ର୍ଶି୍ ଯୈଃ ପ୍ରଶ୍ରତିମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅକସ୍ତଯ ଵଚନମ ୍ପରୁ୍ଵନ୍ 

ପ୍ରାମଵର୍ଯତ୍ ଯତା  ଯାଯମ ୍ସତ୍କାରା୭ତଶମ ୍ସସୁତ୍କ୍ରୁତମ ୍୧୫ 

ପ୍ରଵିମଵର୍ ତମତା ରାମୈଃ ସୀତଯା ସହ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ 

ପ୍ରର୍ାତ ହରିଣ ଆକୀଣଶମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍ହ ିଅଵମଲାକଯନ୍ ୧୬ 

ସ ତର ପ୍ରହ୍ମ୍ଣୈଃ ସ୍ତାନମ ୍ଅମକ୍ିୈଃ ସ୍ତାନମ ୍ତମତୈଵ ଚ 

ଵିମଶ୍ ଣାୈଃ ସ୍ତାନମ ୍ମମହନ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ସ୍ତାନମ ୍ମଚୈଵ ଵିଵସ୍ଵତୈଃ ୧୭ 

ମସାମ ସ୍ତାନମ ୍ପକ ସ୍ତାନମ ୍ସ୍ତାନମ ୍ମକୌମପରମ ୍ଏଵ ଚ 

ତାତୁ ଵିତାତୁୈଃ ସ୍ତାନମ ୍ଚ ଵାମଯାୈଃ ସ୍ତାନମ ୍ତମତୈଵ ଚ ୧୮ 

ନାକ ରାଜ ସ୍ ଯ ଚ ସ୍ତାନମ ୍ଅନମ୍ତ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନ: 

ସ୍ତାନମ ୍ତମତୈଵ କାଯରଯା ଵସନୂାମ ୍ସ୍ତାନ ମମଵ ଚ  ୧୯ 

ସ୍ତାନମ ୍ଚ ପାର୍ ହସ୍ତ ସ୍ଯ ଵରୁଣ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନ:  

କାତିମକଯ ସ୍ଯ ଚ ସ୍ତାନମ ୍ତମଶ ସ୍ତାନମ ୍ଚ ପଶ୍ଯତ ି ୨0 

ତତୈଃ ର୍ମିଶ୍୍ ଯୈଃ ପରିଵ୍ରୁମତା ମନୁି: ଅପି ଅପିନଶି୍ ପତତ୍ 

ତମ ୍ତତର୍ଶା୭ରମତା ରାମମା ମନୁୀନାମ ୍ତୀପ୍ତ ମତଜସାମ ୍୨୧ 

ଅପ୍ରଵୀ ତ୍ଵଚନମ ୍ଵୀମରା ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଲକ୍ିି୍ ଵତଶନମ ୍

ଏର୍ ଲକ୍ି୍ଣ ନଶି୍ କରାମତ ିଅକମସ୍ତଯା ପକଵାନ୍ ରୁର୍ୈିଃ 

ଔତାମଯଶଣ ଅଵକଚ୍ଚାମି ନତିାନମ ୍ତପସାମ ୍ଇମମ ୍୨୨ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ମହା ପାହୁ: ଅକସ୍ତଯମ ୍ସଯୂଶ ଵଚଶସମ ୍

ଜରାହ ପରମ ପ୍ରୀତ ସ୍ତସ୍ଯ ପାମତୌ ପରମ୍ତପୈଃ  ୨୩ 

ଅପିଵାତ୍ ଯ ତୁ ତମଶାତ୍ମା ତମସ୍ତୌ ରାମୈଃ କ୍ରୁତାମ୍ ଜଲିୈଃ 

ସୀତଯା ସହ ମଵୈମତହ୍ ଯା ତତା ରାମ ସଲକି୍୍ଣୈଃ ୨୪ 

ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ କାକୁତ୍ସ୍େମ ୍ଅଚଶଯିତ୍ଵା ଆସମନାତମକୈୈଃ 

କୁର୍ଲ ପ୍ରଶ୍ମି ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ଚ ଆସ୍ଯତାମ ୍ଇତ ିମସା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୨୫ 

ଅକ୍ିିମ ୍ହୁତ୍ଵା ପ୍ରତାଯ ଅକ୍ଶଯମ ୍ଅତିତୀନ୍ ପ୍ରତିପଜୂ୍ ଯ ଚ 

ଵାନପ୍ରମସ୍ତନ ତମମଶଣ ସ ମତର୍ାମ ୍ମପାଜନମ ୍ତମତୌ  ୨୬ 

ପ୍ରତମମ ୍ଚ ଉପଵିଶ୍ଯ ଅତ ତମଶମଜ୍ଞା ମନୁି ପମୁ୍ କଵୈଃ 

ଉଵାଚ ରାମମ ୍ଆସୀନମ ୍ପ୍ରାଞ୍ଜଲିମ ୍ତମଶ ମକାଵିତମ ୍୨୭ 
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ଅ ଯତା କଲୁ କାକୁତ୍ସ୍େ ତପସ୍ଵୀ ସମତୁାଚରନ୍ 

ତୁସ୍ ସାକି୍ୀଵ ପମର ମଲାମକ ସ୍ଵାନି ମାମ୍ ସାନି ପକ୍ିମଯତ୍ ୨୮ 

ରାଜା ସଵଶ ସ୍ ଯ ମଲାକ ସ୍ ଯ ତମଶଚାରୀ ମହା ରତୈଃ 

ପଜୂନୀଯ ଶ୍ଚ ମା ଯ ଶ୍ଚ ପଵାନ୍ ପ୍ରାପ୍ତୈଃ ପି୍ରଯା୭ତିତିୈଃ ୨୯ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ପମଲୈ : ମମୂଲୈୈଃ ପମୁଶ୍୍ ପ ଶ୍ଚା୭ମ ୈ ଯ ଶ୍ଚ ରାକଵମ ୍

ପଜୂଯିତ୍ଵା ଯତା କାମମ ୍ପନୁ: ଏଵ ତମତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୩0 

ଇତମ ୍ତିଵ୍ ଯମ ୍ମହତ୍ ଚାପମ ୍ମହମ ଵଜ୍ର ଵିପରୂ୍ତିମ ୍

ମଵୈଶ୍ ଣଵମ ୍ପରୁୁର୍ ଵ୍ ଯାର ନମିିତମ ୍ଵଶି୍ଵକମଶଣା ୩୧ 

ଅମମାକୈଃ ସଯୂଶ ସମ୍କାମର୍ା ପ୍ରହ୍ମ୍ ତତ୍ତୈଃ ର୍ମରାତ୍ତମୈଃ 

ତମତ୍ତୌ ମମ ମମହମନ୍ତ୍ରଣ ତୂଣୀ ଚା୭କି୍ଯ ସାଯମକୌ ୩୨ 

ସମ୍ପମୂଣଶୌ ନିର୍ମିତୈ; ପାମଣ୍: ଜ୍ଵଲତି୍ପ: ଇଵ ପାଵମକୈୈଃ 

ମହା ରଜତ ମକାମର୍ା୭ଯମ ୍ଅସି: ମହମ ଵିପରୂ୍ତିୈଃ ୩୩ 

ଅମନନ ତନୁର୍ା ରାମ ହତ୍ଵା ସମମ୍କଯ ମହା୭ସରୁାନ୍ 

ଆଜହାର ଶ୍ରଯିମ ୍ତୀପ୍ତାମ ୍ପରୁା ଵିର୍ଣ୍;ୁ ତିମଵୌକସାମ ୍୩୪ 

ତ ତ୍ତନୁ ମସ୍ତୌ ଚ ତୂଣୀମରୌ ର୍ରମ ୍କଟ୍ କମ ୍ଚ ମାନତ 

ଜଯାଯ ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଣୀଶ୍ଵ ଵଜ୍ରମ ୍ଵଜ୍ରତମରା ଯତା ୩୫ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ମହାମତଜାୈଃ ସମସ୍ତମ ୍ତ ତ୍ଵରା୭୭ଯତୁମ ୍

ତତ୍ତ୍ଵା ରାମାଯ ପକଵାନ୍ ଅକସ୍ତଯୈଃ ପନୁ: ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ତ୍ଵାତର୍ ସ୍ ସକଶ: 

ତ୍ରଯଯାତଶ ସ୍ସର୍କ: 

ରାମ ପ୍ରୀମତା୭ସି୍ମ ପରମ ୍ମତ ପରିତୁମଶ୍ଟା୭ସି୍ମ ଲକି୍୍ଣ 

ଅପିଵାତଯିତୁମ ୍ଯ  ମାମ ୍ପ୍ରାମପ୍ତୌ ସ୍ତୈଃ ସହ ସୀତଯା ୧ 

ଅତ୍ଵ ଶ୍ରମମଣ ଵାମ ୍ମକମତା ପାତମତ ପ୍ରଚୁର ଶ୍ରମୈଃ 

ଵ୍ଯକ୍ତ୍ମ ୍ଉତ୍କମ୍ଟମତ ଚା୭ପି ମମ୍ତିଲୀ ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା ୨ 

ଏର୍ା ହ ିସକୁମୁାରୀ ଚ ତୁୈଃମକୈ ଶ୍ଚ ନ ଵମିାନିତା 

ପ୍ରାଜ୍ ଯ ମତାର୍ମ ୍ଵନମ ୍ପ୍ରପ୍ତା ପତ୍ରୁଶ ମେହ ପ୍ରମଚାତିତା ୩ 

ଯତା ଏର୍ା ରମମତ ରାମ ଇହ ସୀତା ତତା କରୁୁ 

ତୁଶ୍ କରମ ୍କ୍ରୁତଵମତୌ ଏର୍ା ଵମନ ତ୍ଵାମ ୍ଅନୁକଚ୍ଚତୀ ୪ 

ଏର୍ା ହ ିପ୍ରକ୍ରୁତିୈଃ େୀଣାମ ୍ଆସରୁ୍ମଶ୍ଟ ରକ ୁନତନ 

ସମସ୍ତମ ୍ଅନୁରମ୍ଜମି୍ ତ ଵିର୍ମ ସ୍ତମ ୍ତ୍ ଯଜତି ଚ ୫ 

ର୍ତହ୍ରତାନାମ ୍ମଲାଲତ୍ଵମ ୍ର୍ୋଣାମ ୍ତୀକ୍ିଣତାମ ୍ତତା 

କରୁଟ ଅନିଲମଯାୈଃ ମର୍ର୍ଯମ ୍ଅନୁକଚ୍ଚତି ମଯାର୍ତିୈଃ ୬ 

ଇଯମ ୍ତୁ ପଵମତା ପାଯଶା ମତାମର୍୍: ଏମତୈ: ଵିଵଜିତାୈଃ 
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ଶ୍ାିକ୍ଯା ଚ ଵ୍ ଯପମତଶ୍ଯା ଚ ଯତା ମତଵୀ ହ ିଅରୁତତୀ ୭ 

ଅଲମ୍କ୍ରୁମତା୭ଯମ ୍ମତର୍ ଶ୍ଚ ଯର ମସୌମିରିଣା ସହ 

ମଵୈମତହ୍ ଯା ଚ ଅନଯା ରାମ ଵତ୍ସ୍ଯସି ତ୍ଵମ ୍ଅରିମ୍ତମ ୮ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍  ସ୍ ସ ମନୁିନା ରାକଵୈଃ ସମ୍ଯତାମ୍ ଜଲିୈଃ 

ଉଵାଚ ପ୍ରଶ୍ରତିମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ରୁର୍ମି ୍ତୀପ୍ତମ ୍ଇଵା୭ନଲମ ୍୯ 

ତମ ଯା୭ସି୍ମ ଅନୁକ୍ରୁହୀମତା୭ସି୍ମ ଯସ୍ଯ ମମ ମନୁି ପମୁ୍ କଵୈଃ 

କୁମଣ୍ୈଃ ସ ପ୍ରାତ୍ରୁ ପାଯଶ ସ୍ ଯ ଵରତୈଃ ପରିତୁଶ୍ ଯତି ୧0 

କିମ ୍ତୁ ଵ୍ ଯାତିର୍ ମମ ମତର୍ମ ୍ମସାତକମ ୍ପହୁ କାନନମ ୍

ଯରା୭୭ଶ୍ରମ ପତମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ଵମସଯମ ୍ନିରତୈଃ ସକୁମ ୍୧୧ 

ତମତା୭ପ୍ରଵୀ ନ୍ମନୁି ମଶ୍ରଶ୍ଟୈଃ ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ରାମ ସ୍ ଯ ପାର୍ତିମ ୍

ତ୍ଯାତ୍ଵା ମହୂୁତଶମ ୍ତମଶା୭୭ତ୍ମା ତୀମରା ତୀରତରମ ୍ଵଚୈଃ ୧୨ 

ଇମତା ତି୍ଵ ମଯାଜମନ ତାତ ପହୁ ମଲୂ ପମଲାତକୈଃ 

ମତମର୍ା ପହୁ ମରୁ୍କୈଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ପମ୍ଚଵଟ୍ ଯ୭ପିଵିର୍ରୁ୍ତୈଃ ୧୩ 

ତର କତ୍ଵା୭୭ଶ୍ରମ ପତମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ମସୌମିରିଣା ସହ 

ରମସ୍ଵ ତ୍ଵମ ୍ପିତୁ ଵଶାକ୍ଯମ ୍ଯମତାକ୍ତ୍ମ ୍ଅନୁପାଲଯନ୍ ୧୪ 

କାମଲା୭ଯମ ୍କତ ପଯିୂମଶ୍ତା ଯ: କାଲ ସ୍ତଵ ରାକଵ  

ସମମଯା ମଯା ନମରମମ୍ତରଣ କ୍ରୁମତା ତର୍ରମତନ ମତ  ୧୫ 

ତୀଣଶ ପ୍ରତିଜ୍ଞ: କାକସୁ୍ତ ସକୁମ ୍ରାମଜ୍ ଯ ନିଵତ୍ସ୍ଯସି 

ତ ଯ  ମସ୍ତ ଜନମକା ରାମ ସ ରାଜା ରକ ୁନମ୍ତନ  

ଯ ସ୍ତଵଯା ମଜ୍ ଯଶ୍ ଟ ପମୁରଣ ଯଯାତି ରିଵ ତାରିତ: ୧୬ 

ଵିତିମତା ହ ିଏର୍ ଵ୍ରୁତ୍ତାମତା ମମ ସଵଶ ସ୍ତଵା୭ନକ 

ତପସ ଶ୍ଚ ପ୍ରପାମଵନ ମେହା ତ୍ତର୍ରତ ସ୍ଯ ଚ  ୧୭ 

ହ୍ରୁତଯ ସ୍ତ ଶ୍ଚ ମତ ଚମତା ଵିଜ୍ଞାତ ସ୍ତପସା ମଯା 

ଇହ ଵାସମ ୍ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯ ମଯା ସହ ତମପା ଵମନ 

ଅତ ଶ୍ଚ ତ୍ଵାମ ୍ଅହମ ୍ପରୂ୍ମି କଚ୍ଚ ପମ୍ଚଵଟୀମ ୍ଇତ ି୧୮ 

ସ ହ ିରମମ୍ଯା ଵମନାମତ୍ତମର୍ା ମମ୍ତିଲୀ ତର ରମ୍ସଯମତ 

ସ ମତର୍ୈଃ ଶ୍ାିକନୀଯ ଶ୍ଚ ନା୭ତିତୂମର ଚ ରାକଵ ୧୯ 

ମକାତାଵଯଶାୈଃ ସମୀମପ ଚ ମମ୍ତିଲୀ ତର ରମ୍ସଯମତ 

ପ୍ରାଜ୍ ଯ ମଲୂ ପମଲୈ  ମଶ୍୍ଚଵ ନାନା ତ୍ଵିଜ କମଣ୍ ଯଶତୁୈଃ 

ଵିଵିକ୍ତ୍ ଶ୍ଚ ମହା ପାମହା ପମୁଣ୍ ଯା ରମ୍ଯ ସ୍ତମତୈଵ ଚ ୨0 

ପଵାନ୍ ଅପି ସ ତାର ଶ୍ଚ ର୍କ୍ତ୍ ଶ୍ଚ ପରିରକ୍ିମଣ 

ଅପି ଚା୭ର ଵସନ୍ ରାମ ସ୍ତାପସାନ୍ ପାଲଯିଶ୍ଯସି ୨୧ 

ଏତତ୍  ଆଲକି୍ଯମତ ଵୀର ମତୂକାନାମ ୍ମହ ତ୍ଵନମ ୍
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ଉତ୍ତମରଣା୭ସ୍ଯ କତଵ୍ ଯମ ୍ ଯମରାତମ ୍ଅପିକଚ୍ଚତା ୨୨ 

ତତୈଃ ସ୍ତଲମ ୍ଉପାରୁହ୍ ଯ ପଵଶତ ସ୍ ଯ ଅଵିତୂରତୈଃ 

କ୍ଯାତୈଃ ପମ୍ଚଵଟି ଇତ ି ଏଵ ନିତ୍ ଯ ପଶୁ୍ି ପତ କାନନୈଃ ୨୩ 

ଅକମସ୍ତଯନ ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍  ସୁ୍ତ ରାମୈଃ ମସୌମିରଣିା ସହ 

ସତ୍କ୍ରୁତ୍ ଯ ଆମନ୍ତ୍ରଯା ମାସ ତମ ୍ରୁର୍ମି ୍ସତ୍ ଯ ଵାତିନମ ୍୨୪ 

ମତୌ ତୁ ମତନା୭ପ୍ଯନୁଜ୍ଞାମତୌ କ୍ରୁତ ପାତା୭ପି ଵତମନୌ 

ତମ ୍ଆଶ୍ରମାତ୍ ପମ୍ଚଵଟୀମ ୍ଜକ୍ମତୁୈଃ ସହ ସୀତଯା ୨୫ 

କ୍ରୁହୀତ ଚାମପୌ ତୁ ନରା୭ତିପା୭୭ତ୍ମମଜୌ  

ଵିର୍କ୍ତ୍ ତୂଣୀ ସମମରର୍ ୁଅକାତମରୌ 

ଯମତାପତିମଶ୍ଟନ ପତା ମହର୍ଣିା 

ପ୍ରଜକ୍ମତୁୈଃ ପମ୍ଚଵଟୀମ ୍ସମାହମିତୌ  ୨୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ରମଯାତର୍ ସ୍ସକଶ: 

ଚତୁତକଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଅତ ପମ୍ଚଵଟୀମ ୍କଚ୍ଚନ୍ ଅମ୍ତରା ରକୁ ନତନୈଃ 

ଆସସାତ ମହା କାଯମ ୍କରୁ୍ରମ ୍ପୀମ ପରାରମମ ୍୧ 

ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମତୌ ମହା ପାମକୌ ଵନ ସ୍ତମ ୍ରାମ ଲକ୍ି୍ମଣୌ 

ମମନାମତ ରାକ୍ସିମ ୍ପକ୍ିମି ୍ପରୁ୍ଵାମଣୌ ମକା ପଵାନ୍ ଇତ ି୨ 

ସ ମତୌ ମତୁରଯା ଵାଚା ମସୌମ୍ ଯଯା ପ୍ରୀଣଯନ୍ ଇଵ 

ଉଵାଚ ଵତ୍ସ୍ ମାମ ୍ଵିତି୍ତ ଵଯସ୍ଯମ ୍ପିତୁ: ଆତ୍ମନୈଃ ୩ 

ସ ତମ ୍ପିତ୍ରୁ ସକମ ୍ପତୁ୍ତ୍ଵା ପଜୂଯା ମାସ ରାକଵୈଃ 

ସ ତସ୍ଯ କୁଲମ ୍ଅଵ୍ ଯରମ ୍ଅତ ପପ୍ରଚ୍ଚ ନାମ ଚ ୪ 

ରାମ ସ୍ ଯ ଵଚନମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ସଵଶ ପତୂ ସମତୁ୍ପଵମ ୍

ଆଚଚକି୍ ତ୍ଵିଜ ସ୍ତମସ୍୍ମ କୁଲମ ୍ଆତ୍ମାନମ ୍ଏଵ ଚ  ୫ 

ପଵୂଶ କାମଲ ମହା ପାମହା ମଯ ପ୍ରଜାପତମଯା୭ପଵନ୍ 

ତାନ୍ ମମ ନିକତତୈଃ ସଵଶାନ୍ ଆତିତୈଃ ର୍ରୁ୍ଣ ୁରାକଵ ୬ 

କତଶମୈଃ ପ୍ରତମ: ମତର୍ାମ ୍ଵିକ୍ରୁତ: ତତ୭ନତରମ ୍

ମର୍ର୍ ଶ୍ଚ ସମ୍ିରଯ ମଶ୍୍ଚଵ ପହୁ ପରୁ ଶ୍ଚ ଵୀଯଶଵାନ୍ ୭ 

ସ୍ତାଣ:ୁ ମରୀଚ:ି ଅରି ଶ୍ଚ ରତୁ ମଶ୍୍ଚଵ ମହା ପଲୈଃ 

ପଲୁସ୍ତଯ ଶ୍ଚ କରିା ମଶ୍୍ଚଵ ପ୍ରମଚତାୈଃ ପଲୁହ ସ୍ତତା ୮ 

ତମକ୍ିା ଵିଵସ୍ଵାନ୍ ଅପର: ଅରିଶ୍ଟମନମି ଶ୍ଚ ରାକଵ 

କଶ୍ଯପ ଶ୍ଚ ମହା ମତଜା: ମତର୍ାମ ୍ଆସୀତ୍ ଚ ପଶି୍ଚମୈଃ ୯ 

ପ୍ରଜାପମତ ସୁ୍ତ ତକି୍ ସ୍ ଯ ପପଵୁୂ: ଇତ ିନୈଃ ର୍ରୁ୍ତମ ୍

ର୍ଶ୍ିଟ: ତୁହତିମରା ରାମ ଯର୍ସି୍ଵମ ଯା ମହା ଯର୍ୈଃ ୧0 
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କାଶ୍ ଯପୈଃ ପ୍ରତଜିରାହ ତାସାମ ୍ଅମଶ୍ଟୌ ସମୁତ୍ ଯମାୈଃ 

ଅତିତିମ ୍ଚ ତିତିମ ୍ମଚୈଵ ତନୁମ ୍ଅପି ଚ କାଲିକାମ ୍

ତାମ୍ରାମ ୍ମରାତଵର୍ାମ ୍ମଚୈଵ ମନୁମ ୍ଚା୭ପି ଅନଲାମ ୍ଅପି ୧୧ 

ତା: ତୁ କ ଯା: ତତୈଃ ପ୍ରୀତୈଃ କଶ୍ଯପୈଃ ପନୁ ର୭ପ୍ରଵୀତ୍ 

ପରୁାମ ୍ମେ୍ମଲାକ୍ଯ ପତ୍ରଶ ୂ ନ୍ ମଵୈ ଜନଯିଶ୍ଯତ ମତ୍ ସମାନ୍ ୧୨ 

ଅତିତି: ତନ୍ ମନା ରାମ ତତି ିଶ୍ଚ ତନୁ: ଏଵ ଚ 

କାଲିକା ଚ ମହା ପାମହା ମର୍ର୍ା: ତୁ ଅମନମସା ଅପଵନ୍ ୧୩ 

ଅତିତ୍ ଯାମ ୍ଜଜି୍ଞମର ମତଵା: ରଯ େିମ୍ତ୍ି ଅରିମ୍ତମ 

ଆତିତ୍ ଯା ଵସମଵା ରୁରା ଅଶ୍ଵମିନୌ ଚ ପରମ୍ତପ  ୧୪ 

ତିତି ସୁ୍ତ ଅଜନଯତ୍ ପରୁାନ୍ ମତୈତ୍ ଯାନ୍ ତାତ ଯର୍ସି୍ଵନୈଃ 

ମତର୍ାମ ୍ଇଯମ ୍ଵସମୁତୀ ପରୁା ଆସୀତ୍ ସ ଵନ ଅଣଶଵା ୧୫ 

ତନୁ: ତୁ ଅଜନଯତ୍ ପରୁମ ୍ଅଶ୍ଵ ରୀଵମ ୍ଅରିମ୍ତମ 

ନରକମ ୍କାଲକମ ୍ମଚୈଵ କାଲିକା୭ପି ଵ୍ ଯଜାଯତ  ୧୬ 

ମରୌମ୍ଚୀମ ୍ପାସୀମ ୍ତତା ମଶ୍ ଯନୀମ ୍ତ୍ରୁତରାଶ୍ ଟରୀମ ୍ତତା ର୍କୁୀମ ୍

ତାମ୍ରା୭ପି ସରୁ୍ମୁଵ କ ଯାୈଃ ପମମ୍୍ ଚତା ମଲାକ ଵିର୍ରୁ୍ତାୈଃ ୧୭ 

ଉଲୂକାନ୍ ଜନଯତ୍ ମରୌମ୍ ଚୀ ପାସୀ ପାସାନ୍ ଵ୍ ଯଜାଯତ 

ମଶ୍ଯନୀ ମଶ୍ ଯନାମ ୍ଶ୍ଚ କ୍ରୁରାମ ୍ଶ୍ଚ ଵ୍ ଯଜାଯତ ସମୁତଜସୈଃ ୧୮ 

ତ୍ରୁତରାଶ୍ ଟରୀ ତୁ ହମ୍ସାମ ୍ଶ୍ଚ କଲହମ୍ସାମ ୍ଶ୍ଚ ସଵଶର୍ୈଃ 

ଚରଵାକାମ ୍ଶ୍ଚ ପରମ ୍ମତ ଵିଜମଜ୍ଞ ସା୭ପି ପାମିନୀ 

ର୍କୁୀ ନତାମ ୍ଵିଜମଜ୍ଞ ତୁ ନତାଯା ଵିନତା ସତୁା ୧୯ 

ତର୍ ମରାତ ଵର୍ା ରାମ ଵଜିମଜ୍ଞ ଅପି  ଆତ୍ମ ସମ୍ପଵାୈଃ 

ମରୁ୍କୀମ ୍ଚ ମରୁ୍କ ମତାମ ୍ଚ ହରୀମ ୍ପର ମତାମ ୍ଅପି ୨0 

ମାତମ୍କୀମ ୍ଅପି ର୍ାତଶୂ ଲୀମ ୍ମଶ୍ଵତାମ ୍ଚ ସରୁପୀମ ୍ତତା 

ସଵଶ ଲକ୍ଣି ସମ୍ପନ୍ନାମ ୍ସରୁସାମ ୍କତ୍ରୁକାମ ୍ଅପି ୨୧ 

ଅପତ୍ଯମ ୍ତୁ ମରୁ୍କାୈଃ ସମଵଶ ମରୁ୍କ୍ଯା ନର ଵମରାତ୍ତମ 

ରୁକ୍ିା ଶ୍ଚ ମରୁ୍କ ମତାଯାୈଃ ସରୁ୍ମରା: ଚମରା ସ୍ତତା ୨୨ 

ହଯଶା ଶ୍ଚ ହରମଯା୭ପତ୍ ଯମ ୍ଵାନରା ଶ୍ଚ ତରସି୍ଵନ: 

ତତ: ତୁ ଇରାଵତୀମ ୍ନାମ ଜମଜ୍ଞ ପରମତା ସତୁାମ ୍୨୩ 

ତସ୍ଯା: ତୁ ଐରାଵତୈଃ ପମୁରା ମଲାକ ନାମତା ମହା କଜୈଃ 

ମାତମ୍କା ସୁ୍ତ ଅତ ମାତମ୍କଯା ଅପତ୍ ଯମ ୍ମନୁଜର୍ଶପ: ୨୪ 

ମକା ଲାମକ୍ୂଲା ଶ୍ଚ ର୍ାତଶୂ ଲୀ ଵ୍ ଯାରାନ୍ ଶ୍ଚ ଅଜନଯ ତ୍ସତୁାନ୍  

ତିର୍ା କଜାମ ୍ଶ୍ଚ କାକୁତ୍ସ୍େ ମଶ୍ଵତା ଵ୍ ଯଜନଯତ୍ ସତୁାନ୍ ୨୫ 

ତମତା ତୁହତିମରୌ ରାମ ସରୁପି: ମତ୍ଵ ଵ୍ ଯଜାଯତ  
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ମରାହଣିୀମ ୍ନାମ ପରମ ୍ମତ କମ୍ତଵଶୀମ୍ ଚ ଯର୍ସି୍ଵନୀମ ୍ ୨୬ 

ମରାହଣିୀ ଅଜନଯତ୍ କାମଵା କମ୍ତଵଶୀ ଵାଜିନ ସସ୍ତୁାନ୍  

ସରୁସା ଅଜନଯତ୍ ନାକାନ୍ ରାମ କତ୍ରୂ ସୁ୍ତ ପନ୍ନାକାନ୍  ୨୭ 

ମନୁ ମଶନୁଶ୍ ଯାନ୍ ଜନଯତ୍ ରାମ ପରୁାନ୍ ଯର୍ସି୍ଵନ: 

ପ୍ରାହ୍ମ୍ଣାନ୍ କ୍ିରିଯାନ୍ ମଵୈଶ୍ ଯାନ୍ ର୍ରୂାମ ୍ଶ୍ଚ ମନୁଜର୍ଶପ  

ସଵଶାନ୍ ପଣୁ୍ ଯ ପଲାନ୍ ଵ୍ରୁକ୍ିାନ୍ ଅନଲା୭ପି ଵ୍ ଯଜାଯତ ୨୮ 

ଵିନତା ଚ ର୍କୁୀ ମପୌରୀ କତ୍ରୂ ଶ୍ଚ ସରୁସା ସ୍ଵସା 

କତ୍ରୂ ନଶାକମ ୍ସହସ୍ରା୭୭ସ୍ଯମ ୍ଵିଜମଜ୍ଞ ତରଣୀ ତରମ ୍୨୯ 

ମତ୍ଵୌ ପମୁରୌ ଵିନତାଯା ସୁ୍ତ କରୁମଟା ଅରୁଣ ଏଵ ଚ  

ତସ୍ମାତ୍ ଜାମତା୭ହମ ୍ଅରୁଣାତ୍ ସମ୍ପାତ ିସୁ୍ତ ମମା୭ରଜ: 

ଜଟାଯ:ୁ ଇତ ିମାମ ୍ଵିତି୍ତ ମଶ୍ ଯନୀ ପରୁମ ୍ଅରିମ୍ତମ  ୩0 

ମସା୭ହମ ୍ଵାସ ସହାଯ ମସ୍ତ ପଵିଶ୍ ଯାମି ଯତ ିଇଚ୍ଚସି 

ଇତମ ୍ତୁକଶମ ୍ହ ି କାତାରମ ୍ମରୁ୍କ ରାକ୍ିସସ ମସଵତିମ ୍

ସୀତାମ ୍ଚ ତାତ ରକ୍ିିମଶ୍ ଯ ତ୍ଵଯି ଯାମତ ସ ଲକ୍ି୍ମଣ ୩୧ 

 

 

ଜଟାଯରୁ୍ମ ୍ତୁ ପ୍ରତିପଜୂ୍ ଯ ରାକମଵା 

ମତୁା ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ଚ ସନ୍ନମତା୭ପଵତ୍ 

ପିତୁର୍ ହ ିର୍ଶୁ୍ରାଵ ସକିତ୍ଵମ ୍ଆତ୍ମଵାନ୍  

ଜଟାଯରୁ୍ା ସମ୍କତିତମ ୍ପନୁୈଃ ପନୁୈଃ ୩୨ 

ସ ତର ସୀତାମ ୍ପରିତାଯ ମମ୍ତିଲୀମ ୍ 

ସମହୈଵ ମତନା୭ତିପମଲନ ପକ୍ିିଣା 

ଜକାମ ତାମ ୍ପମ୍ଚଵଟୀମ ୍ସ ଲକି୍୍ମଣା  

ରିପନ୍ୂ ତିତକ୍ିନ୍ ର୍ଲପାନ୍ ଇଵା୭ନଲୈଃ ୩୩ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଚତୁତଶର୍ ସ୍ ସକଶ: 

ପମ୍ଚ ତଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତୈଃ ପଞ୍ଚଵଟୀମ ୍କତ୍ଵା ନାନା ଵ୍ ଯାଲ ମରୁ୍କା ଯତୁାମ ୍

ଉଵାଚ ପ୍ରାତରମ ୍ରାମମା ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ତୀପ୍ତ ମତଜସମ ୍୧ 

ଆକତାୈଃ ସ୍ମ ଯତା ଉତି୍ତଶ୍ ଟମ ୍ଅମମୁ ୍ମତର୍ମ ୍ମହର୍ଣିା 

ଅଯମ ୍ପଞ୍ଚଵଟୀ ମତର୍ୈଃ ମସୌମ୍ ଯ ପଶୁ୍ି ପତ  କାନନୈଃ ୨ 

ସଵଶତ: ଚାଯଶତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ି ଟୈଃ କାନମନ ନିପମୁଣା ହ ିଅସି 

ଆଶ୍ରମୈଃ କତ: ଅସି୍ମନ୍ ନ: ମତମର୍ ପଵତି ସମ୍ମତୈଃ ୩ 

ରମମତ ଯର ମଵୈମତହୀ ତ୍ଵମ ୍ଅହମ ୍ମଚୈଵ ଲକି୍୍ଣ 
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ତାତ୍ରୁମର୍ା ତ୍ରୁଶ୍ଯତାମ ୍ମତର୍ୈଃ ସନ୍ନିକ୍ରୁଶ୍ ଟ ଜଲା୭ର୍ଯୈଃ ୪ 

ଵନ ରାମଣ୍ଯକମ ୍ଯର ଜଲ ରାମଣ୍ଯକମ ୍ତତା 

ସନ୍ନକି୍ରୁଶ୍ ଟମ ୍ଚ ଯର ସ୍ଯାତ୍ ସମିତ୍ ପଶୁ୍ ପ କୁମର୍ା ତକମ ୍୫ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ରାମମଣ ଲକ୍ମଣୈଃ ସମ୍ଯତ ଅମ୍ଜଲିୈଃ 

ସୀତା ସମକ୍ମି ୍କାକୁତ୍ସ୍େମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୬ 

ପରଵାନ୍ ଅସି୍ମ କାକୁତ୍ସ୍େ ତ୍ଵଯି ଵର୍ଶ ର୍ତମ ୍ସି୍ତମତ 

ସ୍ଵଯମ ୍ତୁ ରୁଚିମର ମତମର୍ ରିଯତାମ ୍ଇତ ିମାମ ୍ଵତ ୭ 

ସପୁ୍ରୀତ: ମତନ ଵାମକ୍ଯନ ଲକ୍ି୍ଣ ସ୍ ଯ ମହା ତ୍ଯତୁ:ି 

ଵିମରୁ୍ର୍ନ୍ ମରାଚଯା ମାସ ମତର୍ମ ୍ସଵଶ କଣୁା୭ ି ଵତମ ୍୮ 

ସ ତମ ୍ରୁଚିରମ ୍ଆରମ୍ଯ ମତର୍ମ ୍ଆଶ୍ରମ କମଶଣ ି

ହମସ୍ତୌ କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ହମସ୍ତନ ରାମୈଃ ମସୌମିରିମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୯ 

ଅଯମ ୍ମତର୍ୈଃ ସମୈଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ପଶୁ୍ି ପମତୈ: ତରୁପି ଵ୍ରଶ ୁ ତୈଃ 

ଇହା୭୭ଶ୍ରମ ପତମ ୍ମସୌମ୍ଯ ଯତାଵତ୍ କତଶୁ ମ ୍ଅହଶସି ୧0 

ଇଯମ ୍ଆତିତ୍ ଯ ସମ୍କାମର୍୍ୈଃ ପମତ୍ମ୍ୈଃ ସରୁପି କତିପିୈଃ 

ଅତୂମର ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ ରମ୍ଯା ପତି୍ମନୀ ପତ୍ମ ମର୍ାପିତା ୧୧ 

ଯତା୭୭କ୍ଯାତମ ୍ଅକମସ୍ତଯନ ମନୁନିା ପାଵିତାତ୍ମନା 

ଇଯମ ୍ମକାତାଵରୀ ରମ୍ଯା ପଶୁ୍ି ପମତୈ ସ୍ତରୁପି ଵ୍ରଶ ୁ ତା 

ହମ୍ସ କାରଣ୍ଟଵା୭୭କୀଣଶା ଚରଵାମକାପ ମର୍ାପିତା  ୧୨ 

ନା୭ତି ତୂମର ନ ଚା୭ସମନ୍ନ ମରୁ୍କ ଯତୂ ନିପୀଟିତା 

ମଯରୂ ନାତିତା ରମ୍ଯାୈଃ ପ୍ରାମ୍ମିଵା ପହୁ କତରାୈଃ 

ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ କରିଯୈଃ ମସୌମ୍ ଯ ପମୁଲ୍ଲୈ  ସ୍ତରୁପି: ଆଵ୍ରୁତାୈଃ ୧୩ 

ମସୌଵମଣୈ ରାଜମତୈ ସ୍ତାମମ୍ର୍ ମତଶମର୍ ମତମର୍ ଚ ତାତୁପିୈଃ 

କଵାକ୍ିିତା ଇଵା ପାତି କଜାୈଃ ପରମ ପକି୍ତ୍ପିୈଃ  ୧୪ 

ସାମଲୈ ସ୍ତାମଲୈ ସ୍ତମାମଲୈ ଶ୍ଚ କଜଶମୂରୈୈଃ ପନସା୭୭ମ୍ରମକୈୈଃ 

ନୀଵାମରୈ ସି୍ତମିମର୍୍ ମଶ୍୍ଚଵ ପନୁ୍ନାମକୈ ମଶ୍ଚାପ ମର୍ାପିତାୈଃ ୧୫ 

ଚୂମତୈ: ଅମର୍ାମକୈ: ତିଲମକୈ: ଚମ୍ପମକୈୈଃ ମକତମକୈ ର୭ପି 

ପଶୁ୍ ପ କଲୁ୍ ମ ଲମତା ମପମତୈ ମସ୍୍ତ ମସ୍୍ତ ସ୍ତରୁପି: ଆଵ୍ରୁତାୈଃ ୧୬ 

ଚତମନୈୈଃ ସ୍ ଯତମନୈ: ନୀମପୈ୍ଃ ପନମସ୍: ଲକୁମଚୈ: ଅପି 

ତଵା୭ଶ୍ଵକଣଶ କତିମରୈୈଃ ର୍ମୀ କମିର୍୍କୁ ପାଟମଲୈୈଃ  ୧୭ 

ଇତମ ୍ପଣୁ୍ ଯମ ୍ଇତମ ୍ମମତ୍ ଯମ ୍ଇତମ ୍ପହୁ ମରୁ୍କ ତ୍ଵିଜମ ୍

ଇହ ଵତ୍ସ୍ଯାମ ମସୌମିମର ସାତଶମ ୍ଏମତନ ପକ୍ିଣିା ୧୮ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ରାମମଣ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ ପର ଵୀରହା 

ଅଚିମରଣା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ପ୍ରାତୁ ଶ୍ଚକାର ସମୁହା ପଲୈଃ ୧୯ 
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ପଣଶର୍ାଲାମ ୍ସ ୁଵିପଲୁାମ ୍ତର ସମ୍କାତ ମରୁ୍ତି୍ତକାମ ୍

ସ ୁସ୍ତମ୍ପାମ ୍ମସ୍କମରୈ ତଶୀମକୈୈଃ କ୍ରୁତ ଵମ୍ାିମ ୍ସମୁର୍ାପନାମ ୍୨0 

ର୍ମୀ ର୍ାକାପି: ଆସ୍ତୀଯଶ ତ୍ରୁଟ ପାର୍ା୭ଵପାର୍ତିାମ ୍ 

କୁର୍ କାର୍ ର୍ମରୈୈଃ ପମଣୈୈଃ ଉପରି ଚ୍ଚାତିତାମ ୍ତତା ୨୧ 

ସମୀ କ୍ରୁତ ତଲାମ ୍ରମ୍ଯାମ ୍ଚକାର ଲକୁ ଵିରମ:  

ନିଵାସମ ୍ରାକଵସ୍ଯା୭ମତଶ ମପ୍ରକ୍ିଣୀଯମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ ୨୨ 

ସ କତ୍ଵା ଲକ୍ି୍ଣୈଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ନତୀମ ୍ମକାତାଵରୀମ ୍ତତା 

ୋତ୍ଵା ପତ୍ମାନି ଚ ଆତାଯ ସ ପଲୈଃ ପନୁ: ଆକତୈଃ ୨୩ 

ତତୈଃ ପଶୁ୍ ପ ପଲିମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ର୍ାତିମ ୍ଚ ସ ଯତା ଵିତି 

ତର୍ଶଯା ମାସ ରାମାଯ ତତ୍ ଆଶ୍ରମ ପତମ ୍କରୁ୍ତମ ୍୨୪ 

ସ ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା କ୍ରୁତମ ୍ମସୌମ୍ ଯମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍ସହ ସୀତଯା 

ରାକଵୈଃ ପଣଶ ର୍ାଲାଯାମ ୍ହର୍ଶମ ୍ଆହାରଯତ୍ ପରୁ୍ର୍ମ ୍୨୫ 

ସ ୁସମ୍ହରୁ୍ଶ୍ ଟୈଃ ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ପାହୁପ୍ ଯାମ ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ତତା 

ଅତି େିକ୍ତ୍ମ ୍ଚ କାଟମ ୍ଚ ଵଚନମ ୍ଚ ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୬ 

ପ୍ରୀମତା୭ସି୍ମ ମତ ମହତ୍ କମଶ ତ୍ଵଯା କ୍ରୁତମ ୍ଇତମ ୍ପ୍ରମପା 

ପ୍ରମତମଯା ଯ ନ୍ନିମିତ୍ତମ ୍ମତ ପରିଶ୍ଵମମ୍କା ମଯା କ୍ରୁତୈଃ ୨୭ 

ପାଵମଜ୍ଞନ କ୍ରୁତମଜ୍ଞନ ତମଶମଜ୍ଞନ ଚ ଲକ୍ି୍ଣ 

ତ୍ଵଯା ପମୁରଣ ତମଶାତ୍ମା ନ ସମ୍ଵ୍ରୁତ୍ତୈଃ ପିତା ମମ ୨୮ 

ଏଵମ ୍ଲକି୍୍ଣମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ତୁ ରାକମଵା ଲକ୍ିି୍ ଵତଶନୈଃ 

ତସି୍ମନ୍ ମତମର୍ ପହୁ ପମଲ  ଯଵସତ୍ ସ ସକୁମ ୍ଵର୍ୀ ୨୯ 

କମି୍ ଚତ୍ କାଲମ ୍ସ ତମଶାତ୍ମା ସୀତଯା ଲକି୍୍ମଣନ ଚ 

ଅ ଵାସ୍ ଯମାମନା  ଯଵସତ୍ ସ୍ଵକଶ ମଲାମକ ଯତା୭ମରୈଃ ୩0 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ପମ୍ଚ ତର୍ ସ୍ ସକଶ: 
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ମର୍ାଟର୍ ସ୍ସକଶ: 

ଵସତ: ତସ୍ଯ ତୁ ସକୁମ ୍ରାକଵ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନୈଃ 

ର୍ରତ୍ ଵ୍ ଯପାମଯ ମହମତ ରୁତୁ: ଇଶ୍ଟୈଃ ପ୍ରଵତଶମତ ୧ 

ସ କତା ଚିତ୍ ପ୍ରପାତାଯାମ ୍ର୍ଵଶଯଶାମ ୍ରକ ୁନତନୈଃ 

ପ୍ରଯମଯୌ ଅପିମର୍କା୭ତଶମ ୍ରମ୍ଯମ ୍ମକାତାଵରୀମ ୍ନତୀମ ୍୨ 

ପ୍ରହ୍ ଵୈଃ କଲର୍  ହସ୍ତ  ସ୍ତମ ୍ସୀତଯା ସହ ଵୀଯଶଵାନ୍ 

ପରୁ୍ଶ୍ଟମତା୭ନୁଵ୍ରଜନ୍ ପ୍ରାତା ମସୌମିରି: ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩ 

ଅଯମ ୍ସ କାଲୈଃ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତୈଃ ପି୍ରମଯା ଯ ମସ୍ତ ପି୍ରଯମ ୍ଵତ 

ଅଲମ୍କ୍ରୁତ ଇଵା ପାତ ିମଯନ ସମ୍ଵତ୍ସ୍ରୈଃ ର୍ପୁୈଃ ୪ 

ନୀହାର ପରୁମର୍ା ମଲାକୈଃ ପରୁ୍ତିଵୀ ସସ୍ଯ ମାଲିନୀ 

ଜଲାନି ଅନୁପମପାକ୍ଯାନି ସପୁମକା ହଵ୍ ଯ ଵାହନୈଃ ୫ 

ନଵା୭ରଯଣ ପଜୂାପି: ଅପ୍ଯର୍ଚଶ ଯ ପିତ୍ରୁ ମତଵତାୈଃ 

କ୍ରୁତା୭ରଯଣକାୈଃ କାମଲ ସମତା ଵିକତ କଲ୍ମର୍ାୈଃ  ୬ 

ପ୍ରାଜ୍ ଯ କାମା ଜନ ପତାୈଃ ସମ୍ପନ୍ନତର ମକା ରସାୈଃ 
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ଵିଚରତି ମହୀପାଲା ଯାରା୭ତଶମ ୍ଵିଜିକୀର୍ଵୈଃ ୭ 

ମସଵ ମାମନ ତ୍ରୁଟମ ୍ସମୂଯଶ ତିର୍ମ ୍ଅତକ ମସଵିତାମ ୍

ଵିହୀନ ତିଲକା ଇଵ େୀ ନ ଉତ୍ତରା ତିକ୍ ପ୍ରକାର୍ମତ ୮ 

ପ୍ରକ୍ରୁତ୍ ଯା ହମି ମକାର୍ାମଟ୍ ଯା ତୂର ସଯୂଶ ଶ୍ଚ ସାମ୍ପ୍ରତମ ୍

ଯତା୭ତଶ ନାମା ସଵୁ୍ ଯକ୍ତ୍ମ ୍ହମିଵାନ୍ ହମିଵାନ୍ କିରିୈଃ ୯ 

ଅତ୍ଯତ ସକୁ ସମ୍ଚାରା ମତ୍ ଯାମେ ସ୍ପର୍ଶତୈଃ ସକୁାୈଃ 

ତିଵସାୈଃ ସପୁକ ଆତିତ୍ ଯା: ଚାଯା ସଲିଲ ତୁପଶକାୈଃ ୧0 

ମରୁ୍ତୁ ସଯୂଶାୈଃ ସନୀହାରାୈଃ ପଟୁ ର୍ୀତାୈଃ ସମାରୁତାୈଃ 

ର୍ ୂ ଯା୭ରଣ୍ଯା ହମି ତ୍ଵସ୍ତା ତଵିସା ପାତି ସାମ୍ପ୍ରତମ ୍୧୧ 

ନିଵ୍ରୁତ୍ତ ଆକାର୍ ର୍ଯନାୈଃ ପଶୁ୍ ଯ ନୀତା ହମିା୭ରୁଣାୈଃ 

ର୍ୀତା ଵ୍ରୁତ୍ତତର ଆଯାମ: ରି ଯାମା ଯାତି ସାମ୍ପ୍ରତମ ୍୧୨ 

ରଵ ିସମ୍କରାତ ମସୌପାକ୍ଯ: ତୁର୍ାରା୭ରୁଣ ମଣ୍ଟଲୈଃ 

ନିଶ୍ଵାସ ଅତ ଇଵ ଆତର୍ଶ: ଚନ୍ତ୍ରମା ନ ପ୍ରକାର୍ମତ ୧୩ 

ମଜ୍ ଯାତ୍ସ୍ନା ତୁର୍ାର  ମଲିନା ମପୌଣଶମାସ୍ ଯାମ ୍ନ ରାଜମତ 

ସୀତା ଇଵ ଚ ଆତପ ଶ୍ଯାମା ଲକ୍ିଯମତ ନ ତୁ ମର୍ାପମତ ୧୪ 

ପ୍ରକ୍ରୁତ୍ ଯା ର୍ୀତଲ ସ୍ପମର୍ଶା ହମି ଵିତ୍ତ ଶ୍ଚ ସାମ୍ପ୍ରତମ ୍

ପ୍ରଵାତି ପଶି୍ଚମମା ଵାଯୈୁଃ କାମଲ ତ୍ଵିକୁଣ ର୍ୀତଲୈଃ ୧୫ 

ପାଶ୍ ପ ଚ୍ଚନ୍ନାନି ଅରଣ୍ଯାନି ଯଵ ମକାତୂମଵତି ଚ 

ମର୍ାପମତ ଅପଯ୍ତୁିମତ ସମୂଯଶ ନତତି୍ପୈଃ ମରୌମ୍ ଚ ସାରମସ୍ୈଃ ୧୬ 

କଜଶରୂ ପଶୁ୍ ପ ଆକରୁ୍ତିପିୈଃ ର୍ମିରାପିୈଃ ପଣୂଶ ତଣଟୁ୍ମଲୈୈଃ 

ମର୍ାପମତ କିମି୍ ଚ ତା୭୭ଲମ୍ପାୈଃ ର୍ାଲଯୈଃ କନକ ପ୍ରପାୈଃ ୧୭ 

ମଯମୂକୈ: ଉପସପଶତି୍ପ: ହମି ନୀହାର ସମ୍ଵରୁ୍ମତୈୈଃ 

ତୂରମ ୍ଅପଯ୍ତୁିତୈଃ ସଯୂଶୈଃ ର୍ର୍ାମ୍ କ ଇଵ ଲକ୍ିଯମତ ୧୮ 

ଅରାହ୍ ଯ ଵୀଯଶୈଃ ପଵୂଶାମହ୍ ଣ ମତ୍ ଯାମେ ସ୍ପର୍ଶତୈଃ ସକୁୈଃ 

ସମ୍ରକ୍ତ୍ୈଃ କିମି୍ ଚତ୍ ଆପାଣଟୁ୍: ଆତପୈଃ ମର୍ାପମତ କ୍ିିମତୌ ୧୯ 

ଅଵଶ୍ଯାଯ ନିପାମତନ କିମି୍ ଚତ୍ ପ୍ରକିି୍ନ୍ନ ର୍ାତ୍ଵଲା 

ଵନାନାମ ୍ମର୍ାପମତ ପମିୂ: ନିଵିଶ୍ ଟ ତରୁଣା୭୭ତପା ୨0 

ସପ୍ରୁ୍ର୍ମ ୍ସୁ୍ତ ଵିପଲୁମ ୍ର୍ୀତମ ୍ଉତକମ ୍ତ୍ଵିରତ ସସ୍କୁମ ୍

ଅତ୍ଯମ୍ ତ ତ୍ରୁର୍ମିତା ଵ ଯମ ୍ପ୍ରତିସମ୍ହରମତ କରମ ୍ ୨୧ 

ଏମତ ହ ିସମପୁାସୀନା ଵହିକା ଜଲ ଚାରିଣ: 

ନ ଵିକାହମି୍ ତ ସଲିଲମ ୍ଅପ୍ରକଲ୍ପା ଇଵ ଆହଵମ ୍ ୨୨ 

ଅଵଶ୍ଯାଯ ତମମା ନତ୍ତା ନୀହାର ତମସା ଵ୍ରୁତାୈଃ 

ପ୍ରସପୁ୍ତା ଇଵ ଲକ୍ିଯମତ ଵପିଶୁ୍ ପା ଵନ ରାଜଯୈଃ ୨୩ 
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ପାଶ୍ ପ ସମ୍ଚନ୍ନ ସଲିଲା ରୁତ ଵିମଜ୍ଞଯ ସାରସାୈଃ 

ହମିା୭ରଶ ଵାଲୁମକୈ ସ୍ତୀମରୈୈଃ ସରିମତା ପାତି ସାମ୍ପ୍ରତମ ୍୨୪ 

ତୁର୍ାର ପତନା ମଚ୍ଚୈଵ ମରୁ୍ତୁତ୍ଵାତ୍ ପାସ୍କର ସ୍ଯ ଚ 

ମର୍୍ତ୍ ଯାତ୍ ଅକା୭ରସ୍ତମ ୍ଅପି ପ୍ରାମଯଣ ରସଵ ଜ୍ଜଲମ ୍୨୫ 

ଜରା ଜଜଶରିମତୈୈଃ ପମଣୈୈଃ ର୍ୀଣଶ ମକସର କଣମିକୈୈଃ 

ନାଲ ମର୍ର୍ା ହମି ତ୍ଵସ୍ତା ନ ପାତି କମଲା୭୭କରାୈଃ ୨୬ 

ଅସି୍ମମ ୍ସୁ୍ତ ପରୁୁର୍ ଵ୍ ଯାର କାମଲ ତୁୈଃକ ସମ ି ଵତୈଃ 

ତପ ଶ୍ଚରତ ିତମଶାତ୍ମା ତ୍ଵ ତ୍ପକ୍ତ୍ଯା ପରତୈଃ ପମୁର ୨୭ 

ତ୍ଯକ୍ତ୍ଵା ରାଜ୍ ଯମ ୍ଚ ମାନମ ୍ଚ ମପାକାମ ୍ଶ୍ଚ ଵିଵିତାନ୍ ପହୂନ୍ 

ତପସ୍ଵୀ ନିଯତା୭୭ହାରୈଃ ମର୍ମତ ର୍ୀମତ ମହୀ ତମଲ ୨୮ 

ମସା୭ପି ମଵଲାମ ୍ଇମାମ ୍ନୂନମ ୍ଅପିମର୍କା୭ତଶମ ୍ଉତ୍ ଯତୈଃ 

ଵ୍ରୁତୈଃ ପ୍ରକ୍ରୁତିପି ନିତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରଯାତି ସରଯମୂ ୍ନତୀମ ୍୨୯ 

ଅତ୍ଯତ ସକୁ ସମ୍ଵ୍ରୁତ୍ତୈଃ ସକୁୁମାମରା ହମିା୭ତିତୈଃ 

କତମ ୍ତୁ ଅପର ରାମରର୍ ୁସରଯମୂ ୍ଅଵକାହମତ ୩0 

ପତ୍ମ ପମରକି୍ମଣା ଵୀର: ଶ୍ଯାମୈଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ନିରୁତମରା ମହାନ୍ 

ତମଶଜ୍ଞୈଃ ସତ୍ ଯ ଵାତୀ ଚ ହ୍ରୀ ନିମର୍ମତା ଜିମତନି୍ତ୍ରଯୈଃ ୩୧ 

ପି୍ରଯା୭ପି ପାର୍ୀ ମତୁମରା ତୀକଶ ପାହୁ: ଅରିମ୍ତମୈଃ 

ସମ୍ତଯଜ୍ ଯ ଵିଵିତାନ୍ ମସୌକ୍ଯାନ୍ ଆଯଶମ ୍ସଵଶାତ୍ମନା୭୭ଶ୍ରତିୈଃ ୩୨ 

ଜିତୈଃ ସ୍ଵକଶ ସ୍ତଵ ପ୍ରାରା ପରମତନ ମହାତ୍ମନା 

ଵନସ୍ତମ ୍ଅପି ତାପମସ୍ଯ ଯ ସ୍ତଵାମ ୍ଅନୁଵିତୀଯମତ ୩୩ 

ନ ପିରଯମ ୍ଅନୁଵତଶମତ ମାତ୍ରୁକମ ୍ତ୍ଵିପତା ଇତ ି

କ୍ଯାମତା ମଲାକ ପ୍ରଵାମତା୭ଯମ ୍ପରମତନା୭ ଯତା କ୍ରୁତୈଃ ୩୪ 

ପତଶା ତର୍ରମତା ଯସ୍ଯାୈଃ ସାତୁ ଶ୍ଚ ପରତୈଃ ସତୁୈଃ 

କତମ ୍ନୁ ସା୭ମ୍ପା ମକୈମକଯୀ ତାତ୍ରୁର୍ୀ କ୍ରୂର ତର୍ନିୀ ୩୫ 

ଇତ ିଏଵମ ୍ଲକି୍୍ମଣ ଵାକ୍ଯମ ୍ମେହାତ୍ ପରୁ୍ଵତି ତାମିମକ 

ପରିଵାତମ ୍ଜନ ଯା  ସ୍ତମ ୍ଅସହନ୍ ରାକମଵା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୩୬ 

ନ ମତ୭ମ୍ପା ମତ୍ ଯମା ତାତ କହତିଵ୍ ଯା କତମ ୍ଚନ 

ତାମ ୍ଏଵ ଇକ୍ିଵାକୁ ନାତ ସ୍ ଯ ପରତ ସ୍ଯ କତାମ ୍କରୁୁ ୩୭ 

ନିଶି୍ଚତା୭ପି ହ ିମମ ପତିୁ୍ତ: ଵନ ଵାମସ ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତା 

ପରତ ମେହ ସମ୍ତପ୍ତା ପାଲିର୍ୀ ରିଯମତ ପନୁୈଃ ୩୮ 

ସମ୍ସ୍ରାମି ଅସ୍ଯ ଵାକ୍ଯାନ ିପି୍ରଯାଣ ିମତୁରାଣ ିଚ 

ହ୍ରୁତ୍ ଯାନି ଅମରୁ୍ତ କଲ୍ପାନ ିମନ: ପ୍ରହ୍ଲାତନାନ ିଚ  ୩୯ 

କତା ହ ିଅହମ ୍ସମମଶ୍ଯାମି ପରମତନ ମହାତ୍ମନା  
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ର୍ତ୍ରୁମକ୍ିନ ଚ ଵୀମରଣ ତ୍ଵଯା ଚ ରକୁ ନମ୍ତନ  ୪0 

ଇତ ିଏଵମ ୍ଵିଲପମ ୍ସ୍ତର ପ୍ରାପ୍ ଯ ମକାତାଵରୀମ ୍ନତୀମ ୍

ଚମର୭ପିମର୍କମ ୍କାକୁତ୍ସ୍େୈଃ ସା୭ନୁଜୈଃ ସହ ସୀତଯା ୪୧ 

ତପଶଯିତ୍ଵା୭ତ ସଲିମଲୈ ମସ୍ତ ପିତ୍ରୂନ୍ ମତୈଵତାନ ିଚ 

ସୁ୍ତଵତି ମସ୍ମାତିତମ ୍ସଯୂଶମ ୍ମତଵତା ଶ୍ଚ ସମାହତିାୈଃ ୪୨ 

କ୍ରୁତା୭ପିମର୍କ: ସ: ରରାଜ ରାମ:    

ସୀତା ତ୍ଵିତୀଯ: ସହ ଲକି୍୍ମଣନ 

କ୍ରୁତା୭ପିମର୍ମକା କରିି ରାଜ ପରୁଯା   

ରୁରୈଃ ସ ନତୀ ପକଵାନ୍ ଇମଵର୍ୈଃ  ୪୩ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ମର୍ାଟର୍ ସ୍ ସକଶ: 

ସପ୍ତ ତଶ ସ୍ସର୍କ: 

କ୍ରୁତା୭ପିମର୍ମକା ରାମ ସୁ୍ତ ସୀତା ମସୌମିର:ି ଏଵ ଚ 

ତସ୍ମାତ୍ ମକାତାଵରୀ ତୀରାତ୍ ତମତା ଜକ୍ମୈୁଃ ସ୍ଵମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍୧ 

ଆଶ୍ରମମ ୍ତମ ୍ଉପାକମ୍ଯ ରାକଵୈଃ ସହ ଲକି୍୍ଣୈଃ 

କ୍ରୁତ୍ଵା ମପୌଵଶା୭୭ହ୍ି ଣକମ ୍କମଶ ପଣଶର୍ାଲାମ ୍ଉପାକମତ୍ ୨ 

ଉଵାସ ସକୁିତ: ତର ପଜୂ୍ ଯମାମନା ମହର୍ପିି: 

ଲକ୍ି୍ମଣନ ସହ ପ୍ରାରା ଚକାର ଵିଵିତା: କତା:  ୩ 

ସ ରାମୈଃ ପଣଶ ର୍ାଲାଯାମ ୍ଆସୀନୈଃ ସହ ସୀତଯା 

ଵିରରାଜ ମହାପାହୁ ଶି୍ଚରଯା ଚନ୍ତ୍ରମା ଇଵ ୪ 

ଲକ୍ି୍ମଣନ ସହ ପ୍ରାରା ଚକାର ଵିଵିତାୈଃ କତାୈଃ 

ତତା୭୭ସୀନ ସ୍ ଯ ରାମ ସ୍ ଯ କତା ସମ୍ସକ୍ତ୍ ମଚତସୈଃ 

ତମ ୍ମତର୍ମ ୍ରାକ୍ସିୀ କାଚିତ୍ ଆଜକାମ ଯତ୍ରୁଚ୍ଚଯା   ୫ 

ସା ତୁ ର୍ପୂଶଣକା ନାମ ତର୍ରୀଵ ସ୍ ଯ ରକ୍ିସୈଃ 

ପକିନୀ ରାମମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତତର୍ଶ ରିତମର୍ା ପମମ ୍୬ 

ସିମମ୍ହାରସ୍କମ ୍ମହା ପାହୁମ ୍ପତ୍ମ ପର ନିମପକି୍ଣମ ୍

ଆଜାନୁ ପାହୁମ ୍ତୀପ୍ତା୭୭ସ୍ଯମ ୍ଅତୀଵ ପି୍ରଯ ତର୍ଶନମ ୍ ୭ 

କଜ ଵିରାମ୍ ତ କମନମ ୍ଜଟା ମମ୍ଟଲ ତାରିଣମ ୍

ସକୁମୁାରମ ୍ମହା ସତ୍ତ୍ଵମ ୍ପାତିଵ ଵ୍ ଯମ୍ ଜନା୭ ି ଵତମ ୍୮ 

ରାମମ ୍ଇତୀଵର ଶ୍ଯାମମ ୍କମ୍ତପଶ ସତ୍ରୁର୍ ପ୍ରପମ ୍

ପପ ୂମଵମନ୍ତ୍ରାପମମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାକ୍ିସୀ କାମ ମମାହତିା ୯ 

ସମୁକୁମ ୍ତୁମଶକୁୀ ରାମମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତ ମତ୍ ଯମ ୍ମମହାତରୀ 

ଵିର୍ାଲା୭କ୍ମି ୍ଵିରୂପା୭କ୍ୀି ସମୁକର୍ମ ୍ତାମ୍ର ମତୂଶଜା ୧0 

ପି୍ରଯ ରୂପମ ୍ଵିରୂପା ସା ସ ୁସ୍ଵରମ ୍ମପ୍ରଵ ସ୍ଵରା  
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ତରୁଣମ ୍ତାରୁଣା ଵ୍ରୁତ୍ତା ତକିି୍ଣମ ୍ଵାମ ପାର୍ଣିୀ ୧୧ 

 ଯାଯ ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ସତୁୁଵ୍ରଶ ୁ ତ୍ତା ପି୍ରଯମ ୍ଅପି୍ରଯ ତର୍ଶନା 

ର୍ରୀରଜ ସମାଵଶି୍ ଟା ରାକ୍ସିୀ ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୨ 

ଜଟୀ ତାପସ ରୂମପଣ ସ ପାଯଶୈଃ ର୍ର ଚାପ ତ୍ରୁତ୍ 

ଆକତ ସ୍ତଵମ ୍ଇମମ ୍ମତର୍ମ ୍କତମ ୍ରାକ୍ିସ ମସଵତିମ ୍

କିମ ୍ଆକମନ କରୁ୍ତ୍ ଯମ ୍ମତ ତତ୍ତ୍ଵମ ୍ଆକ୍ଯାତୁମ ୍ଅହଶସି  ୧୩ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍  ସୁ୍ତ ରାକି୍ସ୍ ଯା ର୍ପୂଶଣକ୍ଯା ପରମ୍ତପୈଃ 

ରୁଜ ୁପତିୁ୍ତତଯା ସଵଶମ ୍ଆକ୍ଯାତୁମ ୍ଉପଚରମମ ୧୪ 

ଅନ୍ରୁତମ ୍ନ ହ ିରାମ ସ୍ ଯ କତାଚିତ୍ ଅପି ସମ୍ମତମ ୍ 

ଵିମର୍ମର୍ଣା୭୭ଶ୍ରମ ସ୍ତସ୍ଯ ସମୀମପ େୀ ଜନ ସ୍ ଯ ଚ   ୧୫ 

ଆସୀତ୍ ତର୍ରମତା ନାମ ରାଜା ରିତର୍ ଵିରମୈଃ 

ତସ୍ଯା୭ହମ ୍ଅରଜୈଃ ପମୁରା ରାମମା ନାମ ଜମନୈୈଃ ର୍ରୁ୍ତୈଃ 

ପ୍ରାତା୭ଯମ ୍ଲକ୍ି୍ମଣା ନାମ ଯଵୀଯାନ୍ ମାମ ୍ଅନୁଵ୍ରତୈଃ ୧୬ 

ଇଯମ ୍ପାଯଶା ଚ ମଵୈମତହୀ ମମ ସୀମତ ତି ଵିର୍ରୁ୍ତା 

ନିମଯାକା ତୁ୍ତ ନମରନ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ପିତୁର୍ ମାତୁ ଶ୍ଚ ଯନି୍ତ୍ରତୈଃ ୧୭ 

ତମଶା୭ତଶମ ୍ତମଶ କାମ୍ କି ୀ ଚ ଵନମ ୍ଵସୁ୍ତମ ୍ଇହା୭୭କତୈଃ 

ତ୍ଵାମ ୍ତୁ ମଵତିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି କତ୍ ଯତାମ ୍କା୭ସି କସ୍ଯ ଵା ୧୮ 

ନ ହ ିତାଵନ୍ ମମନାଜ୍ଞା୭0କୀ ରାକ୍ସିୀ ପ୍ରତିପାତ ିମମ  

ଇହ ଵା କିମ ୍ନିମିତ୍ତମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଆକତା ପରୂ୍ହ ିତତ୍ତ୍ଵତୈଃ ୧୯ 

ସା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ଵଚନମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ରାକ୍ିସୀ ମତନା୭୭ତିତା 

ର୍ରୂ୍ଯତାମ ୍ରାମ ଵକି୍ଯାମି ତ ତ୍ତ୍ଵା୭ତଶମ ୍ଵଚନମ ୍ମମ ୨0 

ଅହମ ୍ର୍ପୂଶଣକା ନାମ ରାକ୍ିସୀ କାମ ରୂପିଣୀ 

ଅରଣ୍ଯମ ୍ଵିଚରା ମୀତମ ୍ଏକା ସଵଶ ପଯମ୍କରା ୨୧ 

ରାଵମଣା ନାମ ମମ ପ୍ରାତା ରାକ୍ିମସା ରାକ୍ିମସଶ୍ଵରୈଃ 

ଵୀମରା ଵିଶ୍ରଵସ: ପମୁରା ଯତ ିମତ ମର୍ାରମ ୍ଆକତ:  ୨୨ 

ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତ ନିର ଶ୍ଚ ସତା କମୁ୍ପକମଣଶା ମହା ପଲୈଃ 

ଵିପୀର୍ଣ ସୁ୍ତ ତମଶାତ୍ମା ନ ତୁ ରାକି୍ସ ମଚଶ୍ି ଟତୈଃ ୨୩ 

ପ୍ରକ୍ଯାତ ଵୀମଯଶୌ ଚ ରମଣ ପ୍ରାତମରୌ କର ତୂର୍ମଣୌ 

ତାନ୍ ଅହମ ୍ସମ୭ତିରାତା ରାମ ତ୍ଵା୭ପଵୂଶ ତର୍ଶନାତ୍ 

ସମମୁପତା୭ସି୍ମ ପାମଵନ ପତଶାରମ ୍ପରୁୁମର୍ାତ୍ତମମ ୍୨୪ 

ଅହମ ୍ପ୍ରପାଵ ସମ୍ପନ୍ନା ସ୍ଵଚ୍ଚମ୍ତ ପଲ କାମିନୀ 

ଚିରାଯ ପଵ ମମ ପତଶା ସୀତଯା କିମ ୍କରିଶ୍ ଯସି ୨୫ 

ଵିକ୍ରୁତା ଚ ଵିରୂପା ଚ ନ ମସଯମ ୍ସତ୍ରୁର୍ୀ ତଵ 
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ଅହମ ୍ଏଵା୭ନୁ ରୂପା ମତ ପାଯଶା ରୂମପଣ ପଶ୍ଯ ମାମ ୍୨୬ 

ଇମାମ ୍ଵିରୂପାମ ୍ଅସତୀମ ୍କରାଲାମ ୍ନଣିଶମତାତରୀମ ୍

ଅମନନ ମତ ସହ ପ୍ରାରା ପକ୍ିଯିଶ୍ ଯାମି ମାନୁର୍ୀମ ୍୨୭ 

ତତୈଃ ପଵଶତ ର୍ରୁ୍ମ୍ କାଣ ିଵନାନି ଵିଵିତାନ ିଚ 

ପଶ୍ଯନ୍ ସହ ମଯା କାମୀ ତଣ୍ଟକାନ୍ ଵିଚରିଶ୍ ଯସି ୨୮ 

ଇତ ିଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ୈଃ କାକୁତ୍ସ୍େୈଃ ପ୍ରହସ୍ଯ ମତିମରକ୍ଣିାମ ୍

ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଆମରମପ ଵକ୍ତୁମ ୍ଵାକ୍ଯ ଵିର୍ାରତୈଃ ୨୯  

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ସପ୍ତ ତର୍ ସ୍ସକଶ: 

ଅଶ୍ଟା ତଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତ: ର୍ପୂଶଣକାମ ୍ରାମୈଃ କାମ ପାର୍ା୭ଵ ପାର୍ତିାମ ୍

ମସ୍ଵଚ୍ଚଯା ଶ୍କି୍ିଣଯା ଵାଚା ସି୍ମତ ପଵୂଶମ ୍ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

କ୍ରୁତ ତାମରା୭ସି୍ମ ପଵତି ପାମଯଶଯମ ୍ତଯିତା ମମ 

ତ୍ଵ ତ୍ଵିତାନାମ ୍ତୁ ନାରୀଣାମ ୍ସତୁୁୈଃକା ସ ସପତ୍ନତା ୨ 

ଅନୁଜ ସୁ୍ତ ଏର୍ ମମ ପ୍ରାତା ର୍ୀଲଵାନ୍ ପି୍ରଯ ତର୍ଶନୈଃ 

ଶ୍ରୀମାନ୍ ଅକ୍ରୁତ ତାର ଶ୍ଚ ଲକ୍ି୍ମଣା ନାମ ଵୀଯଶଵାନ୍ ୩ 

ଅପଵୂଶୀ ପାଯଶଯା ଚା୭ତଶୀ ତରୁଣୈଃ ପି୍ରଯ ତର୍ଶନୈଃ 

ଅନୁରୂପ ଶ୍ଚ ମତ ପତଶା ରୂପ ସ୍ ଯା୭ସ୍ଯ ପଵିଶ୍ ଯତ ି୪ 

ଏନମ ୍ପଜ ଵିର୍ାଲା୭କିି୍ ପତଶାରମ ୍ପ୍ରାତରମ ୍ମମ 

ଅ ସପତ୍ନା ଵରାମରାମହ ମମରୁମ ୍ଅକଶ ପ୍ରପା ଯତା ୫ 

ଇତ ିରାମମଣ ସା ମପ୍ରାକ୍ତ୍ା ରାକ୍ିସୀ କାମ ମମାହତିା 

ଵିସରୁ୍ଜ୍ ଯ ରାମମ ୍ସହସା ତମତା ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୬ 

ଅସ୍ଯ ରୂପ ସ୍ ଯ ମତ ଯକୁ୍ତ୍ା ପାଯଶା୭ହମ ୍ଵର ଵଣନିୀ 

ମଯା ସହ ସକୁମ ୍ସଵଶାନ୍ ତଣ୍ଟକାନ୍ ଵିଚରିଶ୍ ଯସି ୭ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ମସୌମିରୀ ରାକି୍ସ୍ ଯା ଵାକ୍ଯ ମକାଵିତୈଃ 

ତତୈଃ ର୍ପୂଶଣକାମ ୍ସି୍ମତ୍ଵା ଲକ୍ି୍ମଣା ଯକୁ୍ତ୍ମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୮ 

କତମ ୍ତାସ ସ୍ ଯ ମମ ତାସୀ ପାଯଶା ପଵିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି 

ମସା୭ହମ ୍ଆମଯଶଣ ପରଵାନ୍ ପ୍ରାରା କମଲ ଵଣନିୀ ୯ 

ସମରୁ୍ତ୍ତା୭ତଶସ୍ ଯ ସିତ୍ତାତଶା ମତୁିତା୭ମଲ ଵଣନିୀ 

ଆଯଶ ସ୍ ଯ ତ୍ଵମ ୍ଵିର୍ାଲାକ୍ି ିପାଯଶା ପଵ ଯଵୀଯସୀ ୧0 

ଏନାମ ୍ଵିରୂପାମ ୍ଅସତୀମ ୍କରାଲାମ ୍ନଣିଶମତାତରୀମ ୍

ପାଯଶାମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ତ୍ଵାମ ୍ଏମଵୈର୍ ପଜଶି୍ ଯତ ି୧୧ 

ମକା ହ ିରୂପମ ୍ଇତମ ୍ମଶ୍ରଶ୍ଟମ ୍ସମ୍ତଯଜ୍ ଯ ଵରଵଣନି ି

ମାନୁର୍ୀର୍ ୁଵରାମରାମହ କୁଯଶାତ୍ ପାଵମ ୍ଵିଚକ୍ିଣୈଃ ୧୨ 
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ଇତ ିସା ଲକ୍ି୍ମଣ ମନାକ୍ତ୍ା କରାଲା ନିଣଶମତାତରୀ 

ମ ଯମତ ତତ୍ ଵଚୈଃ ସତ୍ ଯମ ୍ପରିହାସ ଅଵିଚକ୍ଣିା ୧୩ 

ସା ରାମମ ୍ପଣଶର୍ାଲାଯାମ ୍ଉପଵିଶ୍ଟମ ୍ପରମ୍ତପମ ୍

ସୀତଯା ସହ ତୁତଶର୍ଶମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ କାମ ମମାହତିା ୧୪ 

ଏନାମ ୍ଵିରୂପାମ ୍ଅସତୀମ ୍କରାଲାମ ୍ନଣିଶମତାତରୀମ ୍

ଵ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ପାଯଶାମ ୍ଅଵଶ୍ଟପ୍ ଯ ମାମ ୍ନ ତ୍ଵମ ୍ପହୁ ମ ଯମସ ୧୫ 

ଅମତ୍ ଯମାମ ୍ପକ୍ିଯିଶ୍ ଯାମି ପଶ୍ଯତ ସ୍ତଵ ମାନୁର୍ୀମ ୍

ତ୍ଵଯା ସହ ଚରିଶ୍ଯାମି ନିସ୍ ସପତ୍ନା ଯତା ସକୁମ ୍୧୬ 

ଇତ୍ଯକୁ୍ତ୍ଵା ମରୁ୍କ ର୍ାପାକ୍ୀିମ ୍ଅଲାତ ସତ୍ରୁମର୍କ୍ିଣା 

ଅପ୍ଯତାଵତ୍ ସ ୁସମ୍କ୍ରୁତ୍ତା ମମହାଲ୍କା ମରାହଣିୀମ ୍ଇଵ ୧୭ 

ତାମ ୍ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁପାର୍ ପ୍ରତମିାମ ୍ଆପତତୀମ ୍ମହା ପଲୈଃ 

ନିକ୍ରୁହ୍ ଯ ରାମୈଃ କୁପିତ ସ୍ତମତା ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୮ 

କ୍ରୂମରୈ: ଅନାମଯୈୈଃ ମସୌମିମର ପରିହାସୈଃ କତମ ୍ଚ ନ 

ନ କାଯଶୈଃ ପଶ୍ଯ ମଵୈମତହୀମ ୍କତମି୍ ଚତ୍ ମସୌମ୍ ଯ ଜୀଵତୀମ ୍୧୯ 

ଇମାମ ୍ଵିରୂପାମ ୍ଅସତୀମ ୍ଅତି ମତ୍ତାମ ୍ମମହାତରୀମ ୍

ରାକ୍ିସୀମ ୍ପରୁୁର୍ ଵ୍ ଯାର ଵରୂିପଯିତୁମ ୍ଅହଶସି ୨0 

ଇତ୍ଯମୁକ୍ତ୍ା ଲକ୍ି୍ଣ ସ୍ତସ୍ଯାୈଃ କ୍ରୁମତ୍ତା ରାମ ସ୍ ଯ ପଶ୍ଯତୈଃ 

ଉତ୍୍ତରୁତ୍ ଯ କଟ୍ କମ ୍ଚିମଚ୍ଚତ କଣଶ ନାସମ ୍ମହା ପଲୈଃ ୨୧ 

ନିକ୍ରୁତ୍ତ କଣଶ ନାସା ତୁ ଵସି୍ଵରମ ୍ସା ଵିନତ୍ ଯ ଚ 

ଯତା୭୭କତମ ୍ପ୍ରତୁରାଵ ମକାରା ର୍ପୂଶଣକା ଵନମ ୍୨୨ 

ସା ଵିରୂପା ମହା ମକାରା ରାକ୍ିସୀ ମର୍ାଣମିତାକ୍ିିତା 

ନନାତ ଵିଵିତାନ୍ ନାତାନ୍ ଯତା ପ୍ରାଵ୍ରୁର୍ ିମତାଯତୈଃ ୨୩ 

ସା ଵିକି୍ରତୀ ରୁତିରମ ୍ପହୁତା ମକାର ତର୍ଶନା 

ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ପାହୂ କଜଶତୀ ପ୍ରଵିମଵର୍ ମହା ଵନମ ୍୨୪ 

ତତ ସୁ୍ତ ସା ରାକ୍ସି ସମ୍କ ସମ୍ଵ୍ରୁତମ ୍ 

କରମ ୍ଜନ ସ୍ତାନକତମ ୍ଵରୂିପିତା 

ଉମପତ୍ଯ ତମ ୍ପ୍ରାତରମ ୍ଉର ତର୍ଶନମ ୍   

ପପାତ ପମୂମୌ କକନାତ୍ ଯତା୭ର୍ନିୈଃ  ୨୫ 

ତତୈଃ ସପାଯଶମ ୍ପଯ ମମାହ ମଚୂିତା  

ସ ଲକି୍୍ଣମ ୍ରାକଵମ ୍ଆକତମ ୍ଵନମ ୍

ଵିରୂପଣମ ୍ଚା୭୭ତ୍ମନି ମର୍ାଣମିତାକ୍ିିତା  

ର୍ର୍ମ୍ସ ସଵଶମ ୍ପକନିୀ କର ସ୍ଯ ସା    ୨୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଅଶ୍ଟା ତର୍ ସ୍ ସକଶ: 
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ଏଯର୍ାନ ଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତାମ ୍ତତା ପତିତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଵିରୂପାମ ୍ମର୍ାଣମିତାକ୍ିିତାମ ୍

ପକିନୀମ ୍ମରାତ ସମ୍ତପ୍ତୈଃ କରୈଃ ପପ୍ରଚ୍ଚ ରାକ୍ସିୈଃ ୧ 

ଉତି୍ତଶ୍ଟ ତାଵତ୍ ଆକ୍ଯାହ ିପ୍ରମମାହମ ୍ଜହ ିସମ୍ପ୍ରମମ ୍ 

ଵ୍ଯକ୍ତ୍ମ ୍ଆକ୍ଯାହ ିମକନ ତ୍ଵମ ୍ଏଵମ ୍ରୂପା ଵିରୂପିତା  ୨ 

ମକ: କ୍ରୁଶ୍ ଣ ସପଶମ ୍ଆସୀନମ ୍ଆର୍ୀ ଵିର୍ମ ୍ଅନାକସମ ୍ 

ତୁତ ତ୍ ଯ୭ପିସମାପନ୍ନମ ୍ଅମକ୍ୁଲ୍ ଯ୭ମରଣ ଲୀଲଯା  ୩ 

କ: କାଲ ପାର୍ମ ୍ଆସଜ୍ ଯ କମମ୍ଟ ମମାହା ନ୍ନ ପତୁ୍ ଯମତ 

ଯ: ତ୍ଵାମ ୍ଅତ୍ ଯ ସମାସାତ୍ ଯ ପୀତଵାନ୍ ଵିର୍ମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ ୪ 

ପଲ ଵିରମ ସମ୍ପନ୍ନା କାମକା କାମ ରୂପିଣୀ 

ଇମାମ ୍ଅଵସ୍ତାମ ୍ନୀତା ତ୍ଵମ ୍ମକନ ଅମ୍ତକ ସମାକତା ୫ 

ମତଵ କତଵଶ ପତୂାନାମ ୍ରୁର୍ୀଣାମ ୍ଚ ମହାତ୍ମନାମ ୍

ମକା୭ଯମ ୍ଏଵମ ୍ଵିରୂପାମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ମହାଵୀଯଶ ଶ୍ଚକାର ହ ୬ 

ନ ହ ିପଶ୍ଯାମି ଅହମ ୍ମଲାମକ ଯୈଃ କୁଯଶାନ୍ ମମ ଵିପି୍ରଯମ ୍

ଅତମରଣ ସହସ୍ରା୭କ୍ିମ ୍ମମହନ୍ତ୍ରମ ୍ପାକର୍ାସନମ ୍୭ 

ଅତ୍ଯା୭ହମ ୍ମାକଶମଣ୍ୈଃ ପ୍ରାଣାନ୍ ଆତାମସ୍ଯ ଜୀଵିତାମ୍ ତକୈଃ 

ସଲିମଲ କ୍ିୀରମ ୍ଆସକ୍ତ୍ମ ୍ନିଶ୍ି ପପନ୍ ଇଵ ସାରସୈଃ ୮ 

ନିହତସ୍ଯ ମଯା ସମମ୍କଯ ର୍ର ସମ୍କ୍ରୁତ୍ତ ମମଶଣୈଃ 

ସ ମପନମ ୍ରୁତିରମ ୍ରକ୍ତ୍ମ ୍ମମତିନୀ କସ୍ଯ ପାସ୍ ଯତି ୯ 

କସ୍ଯ ପରରତାୈଃ କାଯାନ୍ ମାମ୍ ସମ ୍ଉତ୍କ୍ରୁତ୍ ଯ ସମ୍କତାୈଃ 

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟା ପକ୍ିଯିଶ୍ ଯତି ନିହତସ୍ଯ ମଯା ରମଣ ୧0 

ତମ ୍ନ ମତଵା ନ କତଵଶା ନ ପିର୍ାଚା ନ ରାକ୍ସିାୈଃ 

ମଯା୭ପକ୍ରୁଶ୍ ଟମ ୍କ୍ରୁପଣମ ୍ର୍କ୍ତ୍ା ୋତୁମ ୍ମହା୭୭ହମଵ ୧୧ 

ଉପଲପ୍ଯ ର୍ମନୈୈଃ ସମଜ୍୍ଞାମ ୍ତମ ୍ମମ ର୍ମି୍ ସତୁମ ୍ଅହଶସି 

ମଯନ ତ୍ଵମ ୍ତୁଵିନୀମତନ ଵମନ ଵିରମ୍ଯ ନିଜିତା ୧୨ 

ଇତ ିପ୍ରାତୁ ଵଶଚୈଃ ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା କ୍ରୁତ୍ତସ୍ଯ ଚ ଵିମର୍ର୍ତୈଃ 

ତତୈଃ ର୍ପୂଶଣକା ଵାକ୍ଯମ ୍ସପାଶ୍ ପମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୩ 

ତରୁମଣୌ ରୂପ ସମ୍ପମନ୍ନୌ ସକୁୁମାମରୌ ମହା ପମଲୌ 

ପଣୁ୍ଟରୀକ ଵରି୍ାଲା୭ମକ୍ୌି ଚୀର କ୍ରୁଶ୍ ଣା୭ଜିନା୭ମ୍ପମରୌ ୧୪ 

ପଲ ମଲୂା୭ର୍ନା ତାମମ୍ତୌ ତାପମସୌ ତମଶ ଚାରିମଣୌ 

ପମୁରୌ ତର୍ରତସ୍ଯା ସ୍ତାମ ୍ପ୍ରାତମରୌ ରାମ ଲକି୍୍ମଣୌ ୧୫ 

କତଵଶ ରାଜ ପ୍ରତିମମୌ ପାତିଵ ଵ୍ ଯମ୍ ଜନା୭ ି ଵମତୌ 

ମତମଵୌ ଵା ମାନୁମର୍ୌ ଵା ମତୌ ନ ତକଶଯିତୁମ ୍ଉତ୍ସ୍ମହ ୧୬ 
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ତରୁଣୀ ରୂପ ସମ୍ପନ୍ନା ସଵଶା୭୭ପରଣ ପରୂ୍ତିା 

ତ୍ରୁଶ୍ଟା ତର ମଯା ନାରୀ ତମଯା ମଶମତ୍ ଯ ସମୁତ୍ ଯମା ୧୭ 

ତାପ୍ଯାମ ୍ଉପାପ୍ ଯାମ ୍ସମ୍ପଯୂ ପ୍ରମତାମ ୍ଅତିକ୍ରୁତ୍ ଯ ତାମ ୍

ଇମାମ ୍ଅଵସ୍ତାମ ୍ନୀତା୭ହମ ୍ଯତା୭ନାତା୭ସତୀ ତତା ୧୮ 

ତସ୍ଯା ଶ୍ଚା୭ନ୍ରୁଜ ୁଵ୍ରୁତ୍ତାଯା ସ୍ତମଯା ଶ୍ଚ ହତମଯା ରହମ ୍

ସ ମପନମ ୍ପାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ରୁତିରମ ୍ରଣ ମତୂଶନି ୧୯ 

ଏର୍ ମମ ପ୍ରତମୈଃ କାମୈଃ କ୍ରୁତ ସ୍ତାତ ତ୍ଵଯା ପମଵତ୍ 

ତସ୍ଯା ସ୍ତମଯା ଶ୍ଚ ରୁତିରମ ୍ପିମପଯମ ୍ଅହମ ୍ଆହମଵ ୨0 

ଇତ ିତସ୍ଯାମ ୍ପରୁ୍ଵାଣାଯାମ ୍ଚତୁତଶର୍ ମହା ପଲାନ୍ 

ଵ୍ଯାତିମତର୍ କରୈଃ କରୁ୍ମତ୍ତା ରାକ୍ିସାନ୍ ଅତମକାପମାନ୍ ୨୧ 

ମାନୁମର୍ୌ ର୍େ ସମ୍ପମନ୍ନୌ ଚୀର କ୍ରୁଶ୍ ଣା୭ଜିନା୭ମ୍ପମରୌ 

ପ୍ରଵିମଶ୍ ଟୌ ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ମକାରମ ୍ପ୍ରମତଯା ସହ ୨୨ 

ମତୌ ହତ୍ଵା ତାମ ୍ଚ ତୁଵ୍ରଶ ୁ ତ୍ତାମ ୍ଉପାଵତିତୁମ ୍ଅହଶତ 

ଇଯମ ୍ଚ ରୁତିରମ ୍ମତର୍ାମ ୍ପକିନୀ ମମ ପାସ୍ ଯତି ୨୩ 

ମମନାରମତା୭ଯମ ୍ଇମଶ୍ଟା୭ସ୍ଯା ପକି ଯା ମମ ରାକ୍ସିାୈଃ 

ର୍ୀରମ ୍ସମ୍ପତ୍ ଯତାମ ୍କତ୍ଵା ମତୌ ପ୍ରମତ୍ ଯ ମସ୍ଵନ ମତଜସା ୨୪ 

ଇତ ିପ୍ରତିସମାତିଶ୍ ଟା ରାକ୍ସିା ମସ୍ତ ଚତୁତଶର୍ 

ତର ଜକ୍ମ ୁସ୍ତଯା ସାତଶମ ୍କନା ଵାମତରିତା ଯତା ୨୫ 

ତତ ସୁ୍ତ ମତ ତମ ୍ସମତୁର ମତଜସମ ୍   

ତତା୭ପି ତୀକ୍ିଣ ପ୍ରତରା ନିର୍ାଚରା: 

ନ ମର୍କୁୈଃ ଏନମ ୍ସହସା ପ୍ରମତିତୁମ ୍   

ଵନ ତ୍ଵିପା ତୀପ୍ତମ ୍ଇଵା୭କ୍ିିମ ୍ଉତି୍ତତମ ୍୨୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଏମକାନ ଵିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତୈଃ ର୍ପୂଶଣକା ମକାରା ରାକଵା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ଆକତା 

ରକ୍ିସାମ ୍ଆଚଚମକ୍ ିମତୌ ପ୍ରାତମରୌ ସହ ସୀତଯା ୧ 

ମତ ରାମମ ୍ପଣଶର୍ାଲାଯାମ ୍ଉପଵିଶ୍ଟମ ୍ମହା ପଲମ ୍

ତତ୍ରୁର୍ୈୁଃ ସୀତଯା ସାତଶମ ୍ମଵୈମତହ୍ ଯା ଲକ୍ି୍ମଣନ ଚ ୨ 

ତାନ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାକଵୈଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଆକତାମ ୍ତାମ ୍ଚ ରାକ୍ିସୀମ ୍

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପ୍ରାତରମ ୍ରାମମା ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ତୀପ୍ତ ମତଜସମ ୍୩ 

ମହୂୁତଶମ ୍ପଵ ମସୌମିମର ସୀତାଯାୈଃ ପ୍ରତ୍ ଯନମ୍ତରୈଃ 

ଇମାନ୍ ଅସ୍ଯା ଵତିଶ୍ ଯାମି ପତଵୀମ ୍ଆକତାନ୍ ଇହ ୪ 

ଵାକ୍ଯମ ୍ଏତତ୍ ତତୈଃ ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ରାମ ସ୍ ଯ ଵିତିତା୭୭ତ୍ମନୈଃ 
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ତମତତି ଲକ୍ି୍ମଣା ଵାକ୍ଯମ ୍ରାମ ସ୍ ଯ ପ୍ରତ୍ ଯପଜୂଯତ୍ ୫ 

ରାକମଵା୭ପି ମହ ଚ୍ଚାପମ ୍ଚାମୀକର ଵିପରୂ୍ତିମ ୍

ଚକାର ସଜ୍ ଯମ ୍ତମଶାତ୍ମା ତାନି ରକ୍ିାମି୍ ସ ଚା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୬ 

ପମୁରୌ ତର୍ରତସ୍ଯା୭୭ଵାମ ୍ପ୍ରାତମରୌ ରାମ ଲକ୍ି୍ମଣୌ 

ପ୍ରଵିମଶ୍ ଟୌ ସୀତଯା ସାତଶମ ୍ତୁଶ୍ଚରମ ୍ତଣ୍ଟକା ଵନମ ୍୭ 

ପଲ ମଲୂା୭ର୍ମନୌ ତାମତୌ ତାପମସୌ ତମଶ ଚାରିମଣୌ 

ଵସମତୌ ତଣ୍ଟକା୭ରମଣ୍ଯ କିମ୭ତଶମ ୍ଉପହମି୍ ସତ ୮ 

ଯଶୁ୍ ମାନ୍ ପାପା୭୭ତ୍ମକାନ୍ ହନ୍ତୁମ ୍ଵିପ୍ରକାରାନ୍ ମହା୭୭ହମଵ  

ରୁର୍ୀଣାମ ୍ତୁ ନିମଯାମକନ ପ୍ରାମପ୍ତା୭ହମ ୍ସ ର୍ରା୭୭ଯତୁ: ୯ 

ତିଶ୍ ଟମତୈଵା୭ର ସମତୁ୍(ତୁ)ଶ୍ଟା ମନାପାଵତିତୁମ ୍ଅହଶତ 

ଯତ ିପ୍ରାମଣ୍: ଇହାମତଶା ମଵା ନିଵତଶତ୍ଵମ ୍ନିର୍ାଚରାୈଃ ୧0 

ତସ୍ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ରାକ୍ିସା ମସ୍ତ ଚତୁତଶର୍ 

ଊଚୁ ଵଶାଚମ ୍ସସୁମ୍କରୁ୍ତ୍ତା ପ୍ରହ୍ମ୍କି୍ୈଃ ର୍ଲୂ ପାଣଯୈଃ ୧୧ 

( ସମ୍ରକ୍ତ୍ ନଯନା ମକାରା ରାମମ ୍ରକ୍ତ୍ାମ୍ତ ମଲାଚନମ ୍

ପରୁର୍ା ମତୁରାପାର୍ମ ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ତ୍ରୁଶ୍ଟ ପରାରମମ ୍) ୧୨ 

ମରାତମ ୍ଉତ୍ପାତ୍ ଯ ମନା ପତଶୁ ୈଃ କର ସ୍ଯ ସମୁହାତ୍ମନୈଃ 

ତ୍ଵମ ୍ଏଵ ହାସ୍ ଯମସ ପ୍ରାଣାନ୍ ଅତ୍ ଯା୭ସ୍ମା୭ପି ହଶମତା ଯତୁ ି୧୩ 

କା ହ ିମତ ର୍କି୍ତ୍: ଏକ ସ୍ଯ ପହୂନାମ ୍ରଣ ମତୂଶନ ି

ଅସ୍ମାକମ ୍ଅରତୈଃ ସ୍ତାତୁମ ୍କିମ ୍ପନୁର୍ ମଯାତୁ୍ତମ ୍ଆହମଵ ୧୪ 

ଏପି: ପାହୁ ପ୍ରଯମୁକ୍ତ୍ୈ: ନୈଃ ପରିମକୈୈଃ ର୍ଲୂ ପଟି୍ଟମସ୍: 

ପ୍ରାଣାମ ୍ସ୍ତଯକି୍ଯସି ଵୀଯଶମ ୍ଚ ତନୁ ଶ୍ଚ କର ପୀଟିତମ ୍୧୫ 

ଇତ ିଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ସମ୍ରପ୍ତା ରାକ୍ିସା ମସ୍ତ ଚତୁତଶର୍ 

ଚିକିି୍ପ ୁସ୍ତାନି ର୍ଲୂାନି ରାକଵମ ୍ପ୍ରତ ିତୁଜଶଯମ ୍ ୧୬ 

ତାନ ିର୍ଲୂାନି କାକୁତ୍ସ୍େୈଃ ସମସ୍ତାନି ଚତୁତଶର୍ 

ତାଵତି୍ପ: ଏଵ ଚିମଚ୍ଚତ ର୍ମରୈୈଃ କାମ୍ ଚନ ପରୂ୍ମଣ୍ୈଃ ୧୭ 

ତତୈଃ ପଶ୍ଚାନ୍ ମହା ମତଜା ନାରାଚାନ୍ ସଯୂଶ ସନ୍ନିପାନ୍ 

ଜରାହ ପରମ କ୍ରୁତ୍ତ ଶ୍ଚତୁତଶର୍ ର୍ଲିାର୍ତିାନ୍  ୧୮ 

କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ତନୁ: ଆଯମ୍ଯ ଲକ୍ିଯାନ୍ ଉତି୍ତଶ୍ ଯ ରାକ୍ସିାନ୍ 

ମମୁମାଚ ରାକମଵା ପାଣାନ୍ ଵଜ୍ରାନ୍ ଇଵ ର୍ତରତୁୈଃ ୧୯ 

ରୁକ୍ମ ପମୁ୍ କା ଶ୍ଚ ଵିର୍କିାୈଃ ପ୍ରତୀପ୍ତା ମହମ ପରୂ୍ତିା: 

ମତ ପିତ୍ଵା ରକ୍ିସାମ ୍ମଵକାତ୍ ଵକି୍ାମି୍ ସ ରୁତିରାପଲୁ୍ତା: 

ଵିନିମଶ୍ ପତୁ: ତତା ପମୂମୌ  ଯମଜ୍ଜମ୍ତା୭ର୍ନି ସ୍ଵନା: ୨0 

ମତ ପିନ୍ନ ହ୍ରୁତଯା ପମୂମୌ ଚିନ୍ନ ମଲୂ ଇଵ ତ୍ରୁମା: 
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ନିମଶ୍ପତୁ: ମର୍ାଣତିାରଶାମ୍ କା ଵିକ୍ରୁତା ଵିକତା୭୭ସଵ: ୨୧ 

ତାନ୍ ପମୂମୌ ପତିତାନ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାକ୍ିସୀ ମରାତ ମଚୂତିା 

ପରିରସ୍ତା ପନୁ ସ୍ତର ଵ୍ ଯସରୁ୍ଜ ମତ୍ପ୍ରଵ ସ୍ଵନାନ୍  ୨୨ 

ସା ନତତୀ ମହା ନାତମ ୍ଜଵା ଚୂ୍ଚପଶଣକା ପନୁୈଃ 

ଉପକମ୍ଯ କରମ ୍ସା ତୁ କମିି୍ ଚତ୍ ସମର୍୍ଶୁ୍ କ ମର୍ାଣତିା 

ପପାତ ପନୁର୍ ଏଵା୭୭ତଶା ସନିଯଶା ମସଵ ସଲ୍ଲକୀ  ୨୩ 

ପ୍ରାତୁ: ସମୀମପ ମର୍ାକା୭୭ତଶା ସସଜଶ ନିନତମ ୍ମହୁୁୈଃ 

ସସ୍ଵରମ ୍ମମୁମୁଚ ପାଶ୍ ପମ ୍ଵିର୍ଣ୍ଣ ଵତନା ତତା  ୨୪ 

ନିପାତିତାନ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଯ ରମଣ ତୁ ରାକ୍ିସାନ୍    

ପ୍ରତାଵିତା ର୍ପୂଶଣକା ପନୁ ସ୍ତତ:   

ଵତମ ୍ଚ ମତର୍ାମ ୍ନିକିମଲନ ରକ୍ସିାମ ୍   

ର୍ର୍ମ୍ସ ସଵଶମ ୍ପକନିୀ କର ସ୍ଯ ସା   ୨୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ଵିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଏର୍ ଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ସ ପନୁୈଃ ପତିତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମରାତା  ଚୂ୍ଚପଶଣକାମ ୍କରୈଃ 

ଉଵାଚ ଵ୍ ଯକ୍ତ୍ତା ଵାଚା ତାମ ୍ଅନତଶା୭ତଶମ ୍ଆକତାମ ୍୧ 

ମଯା ତୁ ଇତାନୀମ ୍ର୍ରୂା ମସ୍ତ ରାକ୍ସିା ରୁତିରା୭ର୍ନାୈଃ 

ତ୍ଵ ତିି୍ପଯା୭ତଶମ ୍ଵିନିତିଶ୍ ଟାୈଃ କିମ୭ତଶମ ୍ରୁତ୍ ଯମତ ପନୁୈଃ ୨ 

ପକ୍ତ୍ା ମଶ୍୍ଚଵା୭ନୁରକ୍ତ୍ା ଶ୍ଚ ହତିା ଶ୍ଚ ମମ ନତି୍ ଯର୍ୈଃ 

କ୍ିମତା୭ପି ନ ନିହତଵ୍ ଯା ନ ନ କୁଯଶ ୁଵଶମଚା ମମ ୩ 

କିମ ୍ଏତ ମଚ୍ଚରାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି କାରଣମ ୍ଯ ତ୍କ୍ରୁମତ ପନୁୈଃ 

ହା ନାମତ ତି ଵିନତଶତୀ ସପଶଵତ୍ ଲୁଟସି କ୍ିିମତୌ  ୪ 

ଅନାତଵତ୍ ଵିଲପସି ନାମତ ତୁ ମଯି ସମି୍ ସେମତ 

ଉତି୍ତମଶ୍ଟାତି୍ତଶ୍ ଟ ମା ମପର୍୍ୀ ମଵୈକି୍ପ୍ ଯମ ୍ତ୍ ଯଜ୍ ଯତାମ ୍ଇହ ୫ 

ଇତ ିଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ା ତୁତଶର୍ଶା କମରଣ ପରିସାମି୍ ତଵତା 

ଵିମରୁ୍ଜ୍ ଯ ନଯମନ ସା୭ମସ୍ର କରମ ୍ପ୍ରାତରମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୬ 

ଅସି୍ମ ଇତାନୀମ ୍ଅହମ ୍ପ୍ରାପ୍ତା ହ୍ରୁତ ଶ୍ରଵଣ ନାସିକା  

ମର୍ାଣମିତୌକ ପରିକ୍ିନି୍ନା ତ୍ଵଯା ଚ ପରି ସାମି୍ ତଵତା ୭ 

ମପ୍ରର୍ତିା ଶ୍ଚ ତ୍ଵଯା ର୍ରୂା ରାକ୍ିସା ମସ୍ତ ଚତୁତଶର୍ 

ନିହନ୍ତୁମ ୍ରାକଵମ ୍ମକାରା ମ ତିି୍ପଯା୭ତଶମ ୍ସ ଲକ୍ି୍ଣମ ୍୮ 

ମତ ତୁ ରାମମଣ ସାମର୍ଶାୈଃ ର୍ଲୂ ପଟି୍ଟସ ପାଣଯୈଃ 

ସମମର ନିହତାୈଃ ସମଵଶ ସାଯମକୈ: ମମଶ ମପତିପିୈଃ ୯ 

ତାନ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପତିତାନ୍ ପମୂମୌ କ୍ିମଣ ମନୈଵ ମହା ପଲାନ୍ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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ରାମସ୍ଯ ଚ ମହତ୍ କମଶ ମହାମ ୍ୋମସା୭ପଵନ୍ ମମ ୧0 

ସା୭ସି୍ମ ପୀତା ସମତୁ୍ଵିକି୍ା ଵିର୍ଣ୍ଣା ଚ ନରି୍ାଚର 

ର୍ରଣମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ପନୁୈଃ ପ୍ରାପ୍ତା ସଵଶମତା ପଯ ତର୍ନିୀ ୧୧ 

ଵିର୍ାତ ନରା ତ୍ଯରୁ୍ମିତ ପରିରାମସାମି ମାଲିନ ି

କିମ ୍ମାମ ୍ନ ରାଯମସ ମକ୍ିାମ ୍ଵିପମୁଲ ମର୍ାକ ସାକମର ୧୨ 

ଏମତ ଚ ନିହତା ପମୂମୌ ରାମମଣ ନିର୍ମିତୈୈଃ ର୍ମରୈୈଃ 

ମଯ ଚ ମମ ପତଵୀମ ୍ପ୍ରାପ୍ତା ରାକ୍ିସାୈଃ ପିର୍ତିା୭ର୍ନାୈଃ ୧୩ 

ମଯି ମତ ଯତ୍ ଯ୭ନୁମରାମର୍ା ଯତ ିରକ୍ିସସ୍ ୁମତର୍ ୁଚ 

ରାମମଣ ଯତ ିମତ ର୍କି୍ତ୍ ମସ୍ତମଜା ଵା୭ସି୍ତ ନରି୍ାଚର 

ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯ ନଲିଯମ ୍ଜହ ିରାକ୍ିସ କମ୍ଟକମ ୍୧୪ 

ଯତ ିରାମମ ୍ମମା୭ମିରମ ୍ଅତ୍ ଯ ତ୍ଵମ ୍ନ ଵତିଶ୍ ଯସି 

ତଵ ମଚୈଵା୭ରତୈଃ ପ୍ରାଣାମ ୍ସ୍ତଯକି୍ଯାମି ନିରପରପା ୧୫ 

ପତୁ୍ତଯା୭ହମ ୍ଅନୁପଶ୍ଯାମି ନ ତ୍ଵମ ୍ରାମ ସ୍ ଯ ସମଯ୍ମୁକ 

ସ୍ତାତୁମ ୍ପ୍ରତମିମୁକ ର୍କ୍ତ୍ୈଃ ସ୍ ସ ପଲ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମନ: ୧୬ 

ର୍ରୂ ମାନୀ ନ ର୍ରୂ ସ୍ତଵମ ୍ମିତ୍ ଯା୭୭ମରାପିତ ଵିରମୈଃ 

ମାନୁମର୍ୌ ଯ ନ୍ନ ର୍ମକ୍ିାର୍ ିହନ୍ତୁମ ୍ମତୌ ରାମ ଲକ୍ି୍ମଣୌ ୧୭ 

ରାମମଣ ଯତ ିମତ ର୍କି୍ତ୍: ମତମଜା ଵା୭ସି୍ତ ନିର୍ାଚର  

ତମ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯ ନଲିଯମ ୍ଜହ ିତମ ୍କୁଲ ପାମ୍ ସନ  ୧୮ 

ନିସ୍ ସତ୍ତ୍ଵ ସ୍ ଯା୭ଲ୍ପ ଵୀଯଶ ସ୍ ଯ ଵାସ ମସ୍ତ କୀତ୍ରୁର୍ ସି୍ତଵହ 

ଅପଯାହ ିଜନସ୍ତାନାତ୍ ତ୍ଵରିତୈଃ ସହ ପାତଵୈଃ ୧୯ 

ରାମ ମତମଜା୭ପି ପମୂତା ହ ିତ୍ଵମ ୍କ୍ିିପ୍ରମ ୍ଵିନର୍ଶି୍ ଯସି 

ସ ହ ିମତଜୈଃ ସ୍ ସମା ଯମୁକ୍ତ୍ା ରାମମା ତର୍ରତା୭୭ତ୍ମଜୈଃ 

ପ୍ରାତା ଚା୭ସ୍ଯ ମହା ଵୀମଯଶା ମଯନ ଚା୭ସି୍ମ ଵିରୂପିତା ୨0 

ଏଵମ ୍ଵଲିପ୍ଯ ପହୁମର୍ା ରାକ୍ିସୀ ଵିତମତାତରୀ  

( ପ୍ରାତୁ: ସମୀମପ ତୁୈଃକା୭୭ତଶା ନଶ୍ ଟ ସମଜ୍୍ଞା ପପଵୂ ହ ) 

କରାପ୍ଯାମ ୍ଉତରମ ୍ହତ୍ଵା ରୁମରାତ ପରୁ୍ର୍  ତୁକିତା  

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ଏକ ଵିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ତ୍ଵା ଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଏଵମ ୍ଆତର୍ତିୈଃ ର୍ରୂୈଃ ର୍ପୂଶଣକ୍ଯା କର ସ୍ତତା 

ଉଵାଚ ରକ୍ିସାମ ୍ମମତ୍ ଯ କରୈଃ କରତରମ ୍ଵଚୈଃ  ୧ 

ତ ଵା୭ଵମାନ ପ୍ରପଵୈଃ ମରାମତା୭ଯମ ୍ଅତୁମଲା ମମ 

ନ ର୍କ୍ଯମତ ତାରଯିତୁମ ୍ଲଵଣା୭ମ୍ପ ଇମଵା ତି୍ତତମ ୍୨ 

ନ ରାମମ ୍କଣମଯ ଵୀଯଶାନ୍ ମାନୁର୍ମ ୍କି୍ୀଣ ଜୀଵିତମ ୍



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍
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ଆତ୍ମ ତୁଶ୍ଚରିମତୈୈଃ ପ୍ରାଣାନ୍ ହମତା ମଯା୭ତ୍ ଯ ଵିମମାକ୍ିଯତି ୩ 

ପାଶ୍ ପୈଃ ସମି୍ ହରଯତାମ ୍ଏର୍ ସମ୍ପ୍ରମ ଶ୍ଚ ଵିମରୁ୍ଚ ଯତାମ ୍

ଅହମ ୍ରାମମ ୍ସହ ପ୍ରାରା ନଯାମି ଯମ ସାତନମ ୍୪ 

ପରଶ୍ଵତ ହତ ସ୍ଯା୭ତ୍ ଯ ମମ୍ତ ପ୍ରାଣ ସ୍ ଯ ପତୂମଲ 

ରାମ ସ୍ ଯ ରୁତରିମ ୍ରକ୍ତ୍ମ ୍ଉଶ୍ଣମ ୍ପାସ୍ ଯସି ରାକ୍ସିି ୫ 

ସା ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟା ଵଚୈଃ ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା କର ସ୍ଯ ଵତନା ଚ୍୍ଚଯତୁମ ୍

ପ୍ରର୍ର୍ମ୍ସ ପନୁ: ମମୌକ୍ଶଯାତ୍ ପ୍ରାତରମ ୍ରକ୍ିସାମ ୍ଵରମ ୍୬ 

ତଯା ପରୁର୍ତିୈଃ ପଵୂଶମ ୍ପନୁର୍ ଏଵ ପ୍ରର୍ମି୍ ସତୈଃ 

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ତୂର୍ଣମ ୍ନାମ କରୈଃ ମସନାପତମି ୍ତତା ୭ 

ଚତୁତଶର୍ ସହସ୍ରାଣ ିମମ ଚତି୍ତା୭ନୁଵତିନାମ ୍

ରକ୍ିସାମ ୍ ପୀମ ମଵକାନାମ ୍ସମମରର୍ ୁଅନିଵତିନାମ ୍୮ 

ନୀଲ ଜୀମତୂ ଵଣଶାନାମ ୍ମକାରାଣାମ ୍କରୂ୍ର କମଶଣାମ ୍

ମଲାକ ହମି୍ ସା ଵିହାରାଣାମ ୍ପଲିନାମ ୍ଉର ମତଜସାମ ୍୯ 

ମତର୍ାମ ୍ର୍ାତଶୂ ଲ ତପଶାଣାମ ୍ମହା୭୭ସ୍ଯାନାମ ୍ମମହୌଜସାମ ୍

ସମଵଶାମତ୍ ଯାକମ ୍ଉତୀଣଶାନାମ ୍ରକ୍ସିାମ ୍ମସୌମ୍ ଯ କାରଯ ୧0 

ଉପସ୍ତାପଯ ମମ କ୍ିିପ୍ରମ ୍ରତମ ୍ମସୌମ୍ ଯ ତନୂମି୍ ିଚ 

ର୍ରାମ ୍ଶି୍ଚରାନ୍ କଟ୍ କାମ ୍ଶ୍ଚ ର୍କ୍ତ୍ୀ ଶ୍ଚ ଵିଵିତାୈଃ ର୍ତିାୈଃ ୧୧ 

ଅମର ନିଯଶାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ମପୌଲସ୍ତଯାନାମ ୍ମହାତ୍ମନାମ ୍

ଵତା୭ତଶମ ୍ତୁଵିନୀତ ସ୍ ଯ ରାମସ୍ଯ ରଣ ମକାଵିତୈଃ ୧୨ 

ଇତ ିତସ୍ଯ ପରୁ୍ଵାଣ ସ୍ ଯ ସଯୂଶ ଵଣଶମ ୍ମହା ରତମ ୍

ସତ୭ମଶ୍ଵ୍ୈଃ ର୍ପମଲୈୈଃ ଯକୁ୍ତ୍ମ ୍ଆଚଚମକ୍୭ିତ ତୂର୍ଣୈଃ ୧୩ 

ତମ ୍ମମରୁ ର୍କିରା୭୭କାରମ ୍ତପ୍ତ କାମ୍ ଚନ ପରୂ୍ଣମ ୍

ମହମ ଚରମ ୍ଅସମ୍ପାତମ ୍ମଵୈଟୂଯଶ ମଯ କୂପରମ ୍୧୪ 

ମମତ୍୍ସ୍ଯୈଃ ପମୁଶ୍୍ ପ: ତ୍ରୁମମ୍ୈଃ ମର୍୍ମଲୈ ଶ୍ଚନ୍ତ୍ର ସମୂଯୈ ଶ୍ଚ କାମ୍ ଚମନୈୈଃ 

ମମ୍କମଲୈୈଃ ପକିି୍ ସମମ୍୍ କ ଶ୍ଚ ତାରାପି ଶ୍ଚ ସମାଵ୍ରୁତମ ୍୧୫ 

ତ୍ଵଜ ନିେିମ୍ ିସମ୍ପନ୍ନମ ୍କିମି୍ କଣୀକ ଵିପରୂ୍ତିମ ୍

ସତ୭ଶ୍ଵ ଯକୁ୍ତ୍ମ ୍ମସା୭ମର୍ଶାତ୍ ଆରୁମରାହ ରତମ ୍କରୈଃ ୧୬ 

ନିର୍ାମ୍ ଯ ତମ ୍ରତ ସ୍ତମ ୍ତମ ୍ରାକ୍ସିା ପୀମ ଵିରମାୈଃ 

ତସୁ୍ତୈଃ ସମ୍ପରିଵା ମଯୈନମ ୍ତୂର୍ଣମ ୍ଚ ମହା ପଲମ ୍୧୭ 

କର ସୁ୍ତ ତାନ୍ ମମହଶ୍ଵାସାନ୍ ମକାର ଵମଶା୭୭ଯତୁ ତ୍ଵଜାନ୍ 

ନିଯଶାମତ ତ୍ ଯପ୍ରଵୀତ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରତ ସ୍ତୈଃ ସଵଶ ରାକ୍ସିାନ୍ ୧୮ 

ତତ ସ୍ତ ରାକ୍ିସମ ୍ମସ ୍ ଯମ ୍ମକାର ଵମଶା୭୭ଯତୁ ତ୍ଵଜମ ୍

ନିଜଶକାମ ଜନସ୍ତାନାତ୍  ମହା ନାତମ ୍ମହା ଜଵମ ୍୧୯ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍
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ମତୁ୍କମରୈୈଃ ପଟ୍ଟମସ୍: ର୍ମୂଲୈୈଃ ସତୁୀମକ୍ୈିଣ ଶ୍ଚ ପରଶ୍ଵମତୈୈଃ 

କମଟ୍୍ କ ଶ୍ଚମରୈ ଶ୍ଚ ହସ୍ତ ମସ୍୍ତ ପ୍ରଶାଜମାମନୈ ଶ୍ଚ ମତାମମରୈୈଃ ୨0 

ର୍କି୍ତ୍ପିୈଃ ପରିମକୈ: ମକାମରୈ: ଅତିମାମରୈ ଶ୍ଚ କାମଶମୁକୈୈଃ 

କତା୭ସି ମସୁମଲୈ : ଵମଜ୍ରୈ: କ୍ରୁହୀମତୈ: ପୀମ ତର୍ଶମନୈୈଃ ୨୧ 

ରାକ୍ିସାନାମ ୍ସମୁକାରାଣାମ ୍ସହସ୍ରାଣ ିଚତୁତଶର୍ 

ନିଯଶାତାନି ଜନସ୍ତାନାତ୍ କର ଚିତ୍ତା୭ନୁ ଵତିନାମ ୍୨୨ 

ତାମ ୍ସୁ୍ତ ଅପିରଵମତା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାକ୍ିସାନ୍ ପୀମ ଵିରମାନ୍ 

କରସ୍ଯା୭ପି ରତୈଃ କିମି୍ ଚ ଜ୍ଜକାମ ତ ତ୭ନତରମ ୍୨୩ 

ତତ ସ୍ତାନ୍ ର୍ପଲାନ୍ ଅଶ୍ଵାମ ୍ସ୍ତପ୍ତ କାମ୍ ଚନ ପରୂ୍ତିାନ୍ 

କର ସ୍ଯ ମତମ ୍ଆଜ୍ଞାଯ ସାରତିୈଃ ସମମଚାତଯତ୍ ୨୪ 

ସ ମଚାତିମତା ରତୈଃ ର୍ୀରମ ୍କର ସ୍ଯ ରିପ ୁକାତିନୈଃ 

ର୍ମପ୍ତନା୭୭ପରୂଯା ମାସ ତିର୍ ଶ୍ଚ ପ୍ରତରି୍ ସ୍ତତା ୨୫ 

ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତମନ୍ଯ ୁସୁ୍ତ କରୈଃ କର ସ୍ଵମନା   

ରିମପା: ଵତା୭ତଶମ ୍ତ୍ଵରିମତା ଯତା୭ତକ: 

ଅଚୂଚୁତତ୍ ସାରତମି ୍ଉନ୍ନତନ୍ ପନୁ:    

ମହା ପମଲା ମମକ ଇଵା୭ଶ୍ମ ଵର୍ଶଵାନ୍ ୨୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ତ୍ଵା ଵିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ତ୍ରଯଯା ଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତ୍ ପ୍ରଯାତମ ୍ପଲମ ୍ମକାରମ ୍ଅର୍ଵିମ ୍ମର୍ାଣମିତାତକମ ୍

ଅପ୍ଯଵର୍ଶନ୍ ମହା ମମକ ସୁ୍ତମମୁଲା କତଶପା୭ରୁଣୈଃ ୧ 

ନିମପତୁ ସୁ୍ତରକାସ ୍ତସ୍ଯ ରତ ଯକୁ୍ତ୍ା ମହା ଜଵାୈଃ 

ସମମ ପଶୁ୍ ପଚିମତ ମତମର୍ ରାଜ ମାମକଶ ଯତ୍ରୁଚ୍ଚଯା ୨ 

ଶ୍ଯାମମ ୍ରୁତିର ପଯଶତମ ୍ପପଵୂ ପରିମଵର୍ଣମ ୍

ଅଲାତ ଚର ପ୍ରତିମମ ୍ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତିଵାକରମ ୍୩ 

ତମତା ତ୍ଵଜମ ୍ଉପାକମ୍ଯ ମହମ ତଣ୍ଟମ ୍ସମଚୁ୍ଚିିତମ ୍

ସମାରମ୍ଯ ମହା କାଯ ସ୍ତମସ୍ତୌ କ୍ରୁରୈଃ ସତୁାରୁଣୈଃ ୪ 

ଜନସ୍ତାନ ସମୀମପ ତୁ ସମାରମ୍ଯ କର ସ୍ଵନାୈଃ 

ଵିସ୍ଵରାନ୍ ଵିଵିତାମ ୍ଶ୍ଚକ୍ରୁ: ମାମ୍ସ ଆତା ମରୁ୍କ ପକ୍ିଣିୈଃ ୫ 

ଵ୍ଯାଜହ୍ରୁ ଶ୍ଚ ପତୀପ୍ତାଯାମ ୍ତିର୍ ିମଵୈ ମପ୍ରଵ ସ୍ଵନମ ୍

ଅର୍ଵିମ ୍ଯାତୁତାନାନାମ ୍ର୍ଵିା ମକାରା ମହା ସ୍ଵନାୈଃ ୬ 

ପ୍ରପିନ୍ନ କରିି ସମ୍କାର୍ା ମସ୍ତାଯ ମର୍ାଣତି ତାରିଣୈଃ 

ଆକାର୍ମ ୍ତତ୍ ଅନାକାର୍ମ ୍ଚକ୍ରୁ ପଶୀମା ଵଲାହକାୈଃ ୭ 

ପପଵୂ ତିମିରମ ୍ମକାରମ ୍ଉତ୍ତତମ ୍ମରାମ ହର୍ଶଣମ ୍



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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ତିମର୍ା ଵା ଵିତିମର୍ା ଵା୭ପି ସଵୁ୍ ଯକ୍ତ୍ମ ୍ନ ଚକାର୍ମିର ୮ 

କ୍ିତଜା୭୭ରଶ ସଵଣଶାପା ସମ୍ତଯା କାଲମ ୍ଵିନା ପମପୌ 

କରସ୍ଯା୭ପିମକୁା ମନତୁ ସ୍ତତା ମକାର ମରୁ୍କାୈଃ କକାୈଃ 

କମ୍କ ମକାମାଯ ୁକ୍ରୁରା ଶ୍ଚ ଚୁକ୍ରୁର୍:ୁ ପଯ ର୍ମି୍ ସନ: ୯ 

ନିତ୍ ଯା୭ର୍ପୁକରା ଯମୁତ୍ତ ର୍ଵିା ମକାର ନିତର୍ଶନାୈଃ 

ମନତୁ: ପଲସ୍ଯା୭ପି ମକୁମ ୍ଜ୍ଵାମଲାତ୍କାରିପି: ଆନମନୈୈଃ ୧0 

କପତୈଃ ପରିକା ପାମସା ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ ପାସ୍କରା୭ତିମକ 

ଜରାହ ସଯୂଶମ ୍ସ୍ଵପଶାନୁ: ଅପଵଶଣ ିମହା ରହୈଃ ୧୧ 

ପ୍ରଵାତି ମାରୁତୈଃ ର୍ୀରମ ୍ନିଶ୍ ପରମପା୭ପତ୍ୂ ତିଵାକରୈଃ 

ଉମତ୍ପତୁ ଶ୍ଚ ଵିନା ରାରିମ ୍ତାରାୈଃ କମତ୍ ଯାତ ସପ୍ରପାୈଃ ୧୨ 

ସମ୍ୀିନ ମୀନ ଵିହକା ନଲି ଯୈଃ ପଶୁ୍ ପ ପମ୍କଜାୈଃ 

ତସି୍ମନ୍ କ୍ିମଣ ପପଵୁୂ ଶ୍ଚ ଵିନା ପଶୁ୍ ପ ପମଲୈ :  ତ୍ରୁମାୈଃ ୧୩ 

ଉତୂ୍ତତ ଶ୍ଚ ଵିନା ଵାତମ ୍ମରଣ:ୁ ଜଲତରା୭ରୁଣୈଃ 

ଚୀଚୀ କୂଚି ଇତ ିଵାଶ୍ ଯମତା ପପଵୁୂ ସ୍ତର ସାରିକାୈଃ ୧୪ 

ଉଲ୍କା ଶ୍ଚା୭ପି ସନିମକଶାର୍ା ନିମପତୁ: ମକାର ତର୍ଶନାୈଃ 

ପ୍ର ଚଚାଲ ମହୀ ସଵଶା ସ ମର୍୍ଲ ଵନ କାନନା ୧୫ 

କର ସ୍ଯ ଚ ରତସ୍ତ ସ୍ଯ ନତଶମାନ ସ୍ ଯ ତୀମତୈଃ 

ପ୍ରାକମ୍ପତ ପଜୁୈଃ ସଵ୍ ଯୈଃ ସ୍ଵର: ଚ ଅସ୍ଯ ଅଵସଜ୍ଜତ ୧୬ 

ସ ଅସ୍ରା ସମ୍ପତ୍ ଯମତ ତ୍ରୁଶ୍ି ଟୈଃ ପଶ୍ଯମାନ ସ୍ ଯ ସଵଶତୈଃ 

ଲଲାମଟ ଚ ରୁଜା ଜାତା ନ ଚ ମମାହାତ୍  ଯଵତଶତ ୧୭ 

ତାନ୍ ସମୀକ୍ିଯ ମମହାତ୍ପାତାନ୍ ଉତି୍ତତାନ୍ ମରାମ ହର୍ଶଣାନ୍ 

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ରାକ୍ିସାନ୍ ସଵଶାନ୍ ପ୍ରହସନ୍ ସ କର ସ୍ତତା ୧୮ 

ମମହାତ୍ପାତାନ୍ ଇମାନ୍ ସଵଶାନ୍ ଉତି୍ତତାନ୍ ମକାର ତର୍ଶନାନ୍ 

ନ ଚିତଯାମି ଅହମ ୍ଵୀଯଶାତ୍ ପଲଵାନ୍ ତୁପଶଲାନ୍ ଇଵ ୧୯ 

ତାରା ଅପି ର୍ମରୈ ସ୍ତୀମକ୍ୈିଣୈଃ ପାତମଯଯମ ୍ନପ ସ୍ତଲାତ୍ 

ମରୁ୍ତ୍ଯମୁ ୍ମରଣ ତମମଶଣ ସମ୍କ୍ରୁମତ୍ତା ମଯାଜଯାମ୍ଯ୭ହମ ୍୨0 

ରାକଵମ ୍ତମ ୍ପମଲାତି୍ସ୍କ୍ତ୍ମ ୍ପ୍ରାତରମ ୍ଚା୭ପି ଲକ୍ି୍ଣମ ୍

ଅହତ୍ଵା ସାଯମକୈ ସ୍ତୀମକ୍ୈିଣ : ନ ଉପାଵତିତୁମ ୍ଉତ୍ସ୍ମହ ୨୧ 

ସକାମା ପକନିୀ ମମ୭ସୁ୍ତ ପୀତ୍ଵା ତୁ ରୁତିରମ ୍ତମଯାୈଃ 

ଯ ନ୍ନିମିତ୍ତମ ୍ତୁ ରାମ ସ୍ ଯ ଲକ୍ି୍ଣ ସ୍ ଯ ଵିପଯଶଯୈଃ ୨୨ 

ନ କ୍ଵଚିତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ପମୂଵଶା ମମ ସମଯ୍ମୁକର୍ ୁପରାଜଯୈଃ 

ଯଶୁ୍ ମାକ ମମତତ୍ ପ୍ରତ୍ ଯକ୍ିମ ୍ନା୭ନ୍ରୁତମ ୍କତଯାମ୍ଯ୭ହମ୨୍୩ 

ମତଵରାଜମ ୍ଅପି କ୍ରୁମତ୍ତା ମତ୍ତ ଐରାଵତ ଯାଯିନମ ୍



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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ଵଜ୍ର ହସ୍ତମ ୍ରମଣ ହ ଯାମ ୍କିମ ୍ପନୁ: ମତୌ କମୁାନୁମର୍ୌ ୨୪ 

ସା ତସ୍ଯ କଜିତମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ରାକ୍ିସ ସ୍ ଯ ମହା ଚମୈୂଃ 

ପ୍ରହର୍ଶମ ୍ଅତୁଲମ ୍ମଲମପ ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁପାର୍ା୭ଵ ପାର୍ତିା ୨୫ 

ସମୀଯ ୁଶ୍ଚ ମହାତ୍ମାମନା ଯତୁ୍ତ ତର୍ଶନ କାମି୍ କି ଣୈଃ 

ରୁର୍ମଯା ମତଵ କତଵଶାୈଃ ସିତ୍ତା ଶ୍ଚ ସହ ଚାରମଣ୍ୈଃ 

ସମମତ୍ଯ ଚ ଊଚୁ: ସହତିା ମସ୍ତ ଅମ ଯା ଯମ ୍ପଣୁ୍ ଯ କମଶଣୈଃ ୨୬ 

ସ୍ଵସି୍ତ ମକା ପ୍ରାହ୍ମ୍ମଣମପ୍ଯା୭ସୁ୍ତ ମଲାକାନାମ ୍ମଯ ଚ ସମ୍ମତାୈଃ 

 ଜଯତାମ ୍ରାକମଵା ଯମୁତ୍ତ ମପୌଲସ୍ତଯାନ୍ ରଜନୀ ଚରାନ୍ ୨୭ 

 ଚର ହମସ୍ତା ଯତା ଯମୁତ୍ତ ସଵଶାନ୍ ଅସରୁ ପମୁ୍ କଵାନ୍ 

 ଏତ ଚ୍ଚା୭ ଯ ଚ୍ଚ ପହୁମର୍ା ପରୁ୍ଵାଣାୈଃ ପରମର୍ଶଯୈଃ ୨୮ 

ଜାତ ମକୌତୂହଲାତ୍ ତର ଵିମାନ ସ୍ତା ଶ୍ଚ ମତଵତା: 

 ତତ୍ରୁର୍:ୁ ଵାହନିୀମ ୍ମତର୍ାମ ୍ରାକ୍ସିାନାମ ୍କତା୭୭ଯରୁ୍ାମ ୍୨୯ 

 ରମତନ ତୁ କମରା ମଵକାତ୍ ମସ୍ ଯସ୍ ଯ ଅରାତ୍  ଵିନିସ୍ ସରୁ୍ତୈଃ 

 ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାକ୍ିସମ ୍ପମୂଯା ରାକ୍ିସା ଶ୍ଚ ଵିନିସ୍ ସ୍ରୁତାୈଃ ୩0 

 ମଶ୍ ଯନ କାମୀ ପରୁ୍ତୁ ରୀମଵା ଯଜ୍ଞ ର୍ତ୍ରୁ ଵିହମ୍କମୈଃ 

 ତୁଜଶଯୈଃ କରଵୀରାକ୍ୈିଃ ପରୁର୍ୈଃ କାଲ କାମଶକୁୈଃ  ୩୧ 

 ମମକମାଲୀ ମହାମାଲୀ ସପଶା୭୭ମସ୍ଯା ରୁତିରା୭ର୍ନୈଃ 

 ତ୍ଵାତମର୍୍ମତ ମହାଵୀଯଶାୈଃ ପ୍ରତସୁ୍ତ: ଅପିତୈଃ କରମ ୍୩୨ 

 ମହାକପାଲୈଃ ସୂ୍ତଲାକି୍ୈଃ ପ୍ରମାତୀ ରିର୍ରିା ସ୍ତତା 

 ଚତ୍ଵାର ଏମତ ମସନାମ ଯା ତୂର୍ଣମ ୍ପରୁ୍ଶ୍ ଟମତା୭ ଵଯୈୁଃ ୩୩ 

 ସା ପୀମ ମଵକା ସମରା୭ପିକାମା   

 ସତୁାରୁଣା ରାକ୍ସି ଵୀର ମସନା 

 ମତୌ ରାଜ ପମୁରୌ ସହସା୭ପଯ୍ମୁପତା  

 ମାଲା ରହାଣାମ ୍ଇଵ ଚନ୍ତ୍ର ସମୂଯଶୌ ୩୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ରମଯା ଵିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଚତୁର୍ ଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ଆଶ୍ରମମ ୍ପ୍ରତ ିଯାମତ ତୁ କମର କର  ପରାରମମ 

 ତାନ୍ ଏଵ  ଔତ୍ପାତିକାନ୍ ରାମୈଃ ସହ ପ୍ରାରା ତତର୍ଶ ହ ୧ 

 ତାନ୍ ଉତ୍ପାତାନ୍ ମହା ମକାରାନ୍ ଉତି୍ତତାନ୍ ମରାମ ହର୍ଶଣାନ୍ 

 ପ୍ରଜାନାମ ୍ଅହତିାନ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଵାକ୍ଯମ ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨ 

 ଇମାନ୍ ପଶ୍ଯ ମହା ପାମହା ସଵଶ ପତୂା୭ପହାରିଣୈଃ 

 ସମତିୁ୍ତତାନ୍ ମମହା ତ୍ପାତାନ୍ ସମ୍ହତଶୁ ମ ୍ସଵଶ ରାକ୍ିସାନ୍ ୩ 

 ଅମୀ ରୁତିର ତାରା ସୁ୍ତ ଵସିରୁ୍ଜତୈଃ କର ସ୍ଵନାନ୍ 
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 ମଵ୍ ଯାମି୍ ିମମକା ଵିଵତଶମତ ପରୁର୍ା କତଶପା୭ରୁଣାୈଃ ୪ 

 ସତୂମା ଶ୍ଚ ର୍ରାୈଃ ସମଵଶ ମମ ଯତୁ୍ତା୭ପିନତିନୈଃ 

 ରୁକ୍ମ ପରୁ୍ଶ୍ ଟାନ ିଚାପାନି ଵମିଵଶ୍ଟମତ ଚ ଲକି୍୍ଣ ୫ 

 ଯାତ୍ରୁର୍ା ଇହ କୂଜତି ପକ୍ିମିଣା ଵନ ଚାରିଣୈଃ 

 ଅରମତା ମନା ପଯମ ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ସମ୍ମିଯା ଜୀଵିତ ସ୍ ଯ ଚ ୬ 

 ସମ୍ପ୍ରହାର ସୁ୍ତ ସମୁହାନ୍ ପଵିଶ୍ ଯତି ନ ସମ୍ଯିୈଃ 

 ଅଯମ ୍ଆକ୍ଯାତି ମମ ପାହୁୈଃ ସପ୍ରୁମାମଣା ମହୁୁର୍ ମହୁୁୈଃ 

 ସନ୍ନକିମର୍ଶ ତୁ ନୈଃ ର୍ରୂ ଜଯମ ୍ର୍ମରାୈଃ ପରାଜଯମ ୍୭ 

 ସପୁ୍ରପମ ୍ଚ ପ୍ରସନ୍ନମ ୍ଚ ତଵ ଵକ୍ତ୍ରମ ୍ହ ିଲକି୍ଯମତ 

 ଉତ୍ ଯତାନାମ ୍ହ ିଯତୁ୍ତା୭ତଶମ ୍ମଯର୍ାମ ୍ପଵତି ଲକି୍୍ଣୈଃ 

 ନିଶ୍ ପରପମ ୍ଵତନମ ୍ମତର୍ାମ ୍ପଵତି ଆଯୈୁଃ ପରିକ୍ିଯୈଃ ୮ 

ରକ୍ିସାମ ୍ନତଶତାମ ୍ମକାର: ର୍ରୂ୍ଯମତ ଚ ମହା ତ୍ଵନ:ି 

ଆହତାନାମ ୍ଚ ମପରୀଣାମ ୍ରାକ୍ିମସ୍: କ୍ରୂର କମଶପି:  ୯ 

 ଅନା୭୭କତ ଵିତାନମ ୍ତୁ କତଶଵ୍ ଯମ ୍ର୍ପୁମ ୍ଇଚ୍ଚତା 

 ଆପତମ ୍ର୍ମ୍କମାମନନ ପରୁୁମର୍ଣ ଵିପଶି୍ଚତା  ୧0 

 ତସ୍ମାତ୍ କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ମଵୈମତହୀମ ୍ର୍ର ପାଣ:ି ତନୁ ତଶରୈଃ 

 କୁହାମ ୍ଆଶ୍ରଯ ମର୍ଲ୍ ସ୍ ଯ ତୁକଶାମ ୍ପାତପ ସମକ୍ୁଲାମ ୍୧୧ 

 ପ୍ରତିକୂଲିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ନ ହ ିଵାକ୍ଯମ ୍ଇତମ ୍ତ୍ଵଯା 

 ର୍ାପିମତା ମମ ପାତାପ୍ ଯାମ ୍କମ୍ଯତାମ ୍ଵତ୍ସ୍ ମା ଚରିମ ୍୧୨ 

ତ୍ଵମ ୍ହ ିର୍ରୂ ଶ୍ଚ ପଲଵାନ୍ ହ ଯା ମହ୍ ଯତା ନ୍ନ ସମ୍ଯି: 

ସ୍ଵଯମ ୍ତୁ ହମତୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ସଵଶାନ୍ ଏଵ ନିର୍ାଚରାନ୍  ୧୩ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ରାମମଣ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ ସହ ସୀତଯା 

 ର୍ରାନ୍ ଆତାଯ ଚାପମ ୍ଚ କୁହାମ ୍ତୁକଶାମ ୍ସମା୭୭ଶ୍ରଯତ୍ ୧୪ 

 ତସି୍ମନ୍ ପ୍ରଵିମଶ୍ ଟ ତୁ କୁହାମ ୍ଲକ୍ି୍ମଣ ସହ ସୀତଯା 

 ହତ ନିଯଶକୁ୍ତ୍ମ ୍ଇତ ିଉକ୍ତ୍ଵା ରାମୈଃ କଵଚମ ୍ଆଵିର୍ତ୍ ୧୫ 

 ସା ମତନା୭କିି୍ ନିକାମର୍ନ କଵମଚନ ଵିପରୂ୍ତିୈଃ 

 ପପଵୂ ରାମ ସି୍ତମିମର ଵତୂିମମା୭କିି୍: ଇମଵାତି୍ତତୈଃ ୧୬ 

 ସ ଚାପମ ୍ଉତ୍ ଯମ୍ ଯ ମହ ଚ୍ଚରାନ୍ ଆତାଯ ଵୀଯଶଵାନ୍ 

 ପପଵୂା୭ଵ ସି୍ତତ ସ୍ତର ଜ୍ ଯା ସ୍ଵମନୈୈଃ ପରୂଯନ୍ ତିର୍ୈଃ ୧୭ 

 ତମତା ମତଵାୈଃ ସକତଵଶାୈଃ ସିତ୍ତା ଶ୍ଚ ସହ ଚାରମଣୈ୍ଃ 

ସମମଯ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମାମନା ଯତୁ୍ତ ତର୍ଶନ କାମି୍ କିଣ: ୧୮ 

ରୁର୍ଯ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମାମନା ମଲାମକ ପ୍ରହ୍ମ୍ର୍ ିସତ୍ତମା: 

ସମମତ୍ଯ ଚ ଊଚୁ: ସହତିା ଅମ ଯା ଯମ ୍ପଣୁ୍ ଯ କମଶଣ: ୧୯ 
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ସ୍ଵସି୍ତ ମକା ପ୍ରାହ୍ମ୍ମଣପ୍ଯ୭ସୁ୍ତ ମଲାକାନାମ ୍ମଯ୭ପିସମ୍କତା:  

ଜଯତାମ ୍ରାକମଵା ଯମୁତ୍ତ ମପୌଲସ୍ତଯାନ୍ ରଜନୀ ଚରାନ୍ ୨0 

ଚର ହମସ୍ତା ଯତା ଯମୁତ୍ତ ସଵଶାନ୍ ଅସରୁ ପମୁ୍ କଵାନ୍ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ପନୁ : ମପ୍ରାଚୁ: ଆମଲାକ୍ଯ ଚ ପରସ୍ପରମ ୍ ୨୧ 

 ( ଊଚୁୈଃ ପରମ ସମ୍ତରସ୍ତା କୁହ୍ ଯକା ଶ୍ଚ ପରସ୍ପରମ ୍) 

 ଚତୁତଶର୍ ସହସ୍ରାଣ ିରକ୍ସିାମ ୍ପୀମ କମଶଣାମ ୍

 ଏକ ଶ୍ଚ ରାମମା ତମଶାତ୍ମା କତମ ୍ଯତୁ୍ତମ ୍ପଵିଶ୍ ଯତ ି୨୨ 

ଇତ ିରାଜର୍ଶଯ: ସିତ୍ତା: ସକଣା ଶ୍ଚ ତ୍ଵିଜର୍ଶପା: 

ଜାତ ମକୌତୂହଲା: ତସୁ୍ତ : ଵିମାନସ୍ତା ଶ୍ଚ ମତଵତା: ୨୩ 

ଆଵିଶ୍ଟମ ୍ମତଜସା ରାମମ ୍ସମ୍କରାମ ର୍ରିସି ସି୍ତତମ ୍ 

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ସଵଶାଣ ିପତୂାନ ିପଯାତ୍ ଵିଵ୍ ଯତିମର ତତା  ୨୪ 

ରୂପମ ୍ଅପ୍ରତମିମ ୍ତସ୍ଯ ରାମସ୍ଯ ଅକ୍ିିଶ୍ ଟ କମଶଣ: 

ପପଵୂ ରୂପମ ୍କ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ ଯ ରୁର ମସ୍ଯଵ ପିନାକିନ: ୨୫ 

( ଇତ ିସମ୍ପାଶ୍ ଯମାମଣ ତୁ ମତଵ କମ୍ତଵଶ ଚାରମଣ୍ୈଃ )   

 ତମତା କମ୍ପୀର ନିହ୍ରଶାତମ ୍ମକାର ଵମଶା୭୭ଯତୁ ତ୍ଵଜମ ୍

 ଅନୀକମ ୍ଯାତୁତାନାନାମ ୍ସମତାତ୍ ପ୍ରତ୍ ଯତ୍ରୁଶ୍ଯତ ୨୬ 

 ସିମ୍ ହ ନାତମ ୍ଵିସରୁ୍ଜତାମ ୍ଅମ ଯା ଯମ ୍ଅପିକଜଶତାମ ୍

 ଚାପାନ ିଵିଶ୍ ପାରଯତାମ ୍ଜରୁ୍ମ୍ପତାମ ୍ଚା୭ପ୍ଯ୭ପୀକ୍ିଣର୍ୈଃ ୨୭ 

 ଵିପ୍ରକୁଶ୍ ଟ ସ୍ଵନାନାମ ୍ଚ ତୁନ୍ତୁପୀମ ୍ଶ୍ଚା୭ପି ନିକ୍ିତାମ ୍

 ମତର୍ାମ ୍ସତୁୁମଲୁୈଃ ର୍ପ୍ତୈଃ ପରୂଯା ମାସ ତ ତ୍ଵନମ ୍୨୮ 

 ମତନ ର୍ମପ୍ତନ ଵିରସ୍ତାୈଃ ଶ୍ଵାପତା ଵନ ଚାରିଣୈଃ 

 ତୁତ୍ରୁଵୁ  ଯଶର ନିଶ୍ ିି ପ୍ତମ ୍ପରୁ୍ଶ୍ ଟମତା ନ ଅଵମଲାକଯନ୍ ୨୯ 

 ତତ୍  ତୁ ଅନୀକମ ୍ମହା ମଵକମ ୍ରାମମ ୍ସମପୁସପଶତ 

 ତ୍ରୁତ ନାନା ପ୍ରହରଣମ ୍କମ୍ପୀରମ ୍ସାକମରା ପମମ ୍୩0 

 ରାମମା୭ପି ଚାରଯନ୍  ଚକ୍ର୍ୈୁଃ ସଵଶମତା ରଣ ପଣି୍ଟତୈଃ 

 ତତର୍ଶ କର ମସ ୍ ଯମ ୍ତ ତ୍ଯତୁ୍ତା୭ପିମକୁମ ୍ଉତି୍ତତମ ୍୩୧ 

 ଵିତତ୍ ଯ ଚ ତନୁର୍ ପୀମମ ୍ତୂଣ୍ ଯା ମଶ୍ଚାତ୍୍ତରୁତ୍ ଯ ସାଯକାନ୍ 

 ମରାତମ ୍ଆହାରଯତ୍ ତୀଵ୍ରମ ୍ଵତା୭ତଶମ ୍ସଵଶ ରକ୍ସିାମ ୍୩୨ 

 ତୁମଶ୍ ପରକ୍ି: ମସା୭ପଵତ୍ କରୁ୍ମତ୍ତା ଯକୁାତା୭କିି୍: ଇଵ ଜ୍ଵଲନ୍ 

 ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମତଜସା୭୭ଵିଶ୍ ଟମ ୍ପ୍ରାରଵନ୍ ଵନ ମତଵତାୈଃ ୩୩ 

 ତସ୍ଯ କ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ ଯ ରୂପମ ୍ତୁ ରାମ ସ୍ ଯ ତତ୍ରୁମର୍ ତତା 

 ତକି୍ ମସ୍ଯଵ ରତୁମ ୍ହନ୍ତୁମ ୍ଉତ୍ ଯତ ସ୍ ଯ ପିନାକିନୈଃ ୩୪ 

ଆଵିଶ୍ଟମ ୍ମତଜସା ରାମମ ୍ସମ୍କରାମ ର୍ରିସି ସି୍ତତମ ୍ 
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ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ସଵଶାଣ ିପତୂାନ ିପଯା୭୭ତଶାନି ପ୍ରତ୍ରୁତ୍ରୁଵୁ: ୩୫ 

ତତ୍ କାମଶମୁକୈ: ଆପରମଣୈ୍ଃ ତ୍ଵମଜୈ ଶ୍ଚ ମତୈ:    

ଵମଶପି ଶ୍ଚା୭କିି୍ ସମାନ ଵମଣୈୈଃ 

ପପଵୂ ମସ୍ ଯମ ୍ପିର୍ତିା୭ର୍ନାନାମ ୍   

ସମୂଯଶାତମଯ ନୀଲ ମିଵା୭ପ୍ର ପରୁ୍ମ୍ତମ ୍୩୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ଚତୁର୍ ଵିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ପମ୍ଚ ଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଅଵଶ୍ଟପ୍ତ ତନୁମ ୍ରାମମ ୍କରୁ୍ତ୍ତମ ୍ଚ ରିପ ୁକାତିନମ ୍

ତତର୍ଶା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ଆକମ୍ଯ କର ସ୍ସହ ପରୁସ୍ସମରୈୈଃ ୧ 

ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ସର୍ରମ ୍ ଚାପମ ୍ଉତ୍ ଯମ୍ ଯ କର ନିସ୍ ସଵନମ ୍

ରାମସ୍ଯା୭ପି ମକୁମ ୍ସତୂମ ୍ମଚାତ୍ ଯତାମ ୍ଇତ୍ ଯ୭ମଚାତଯତ୍ ୨ 

ସ କର ସ୍ଯା୭୭ଜ୍ଞଯା ସତୂ ସୁ୍ତରକାନ୍ ସମ୭ମଚାତଯତ୍ 

ଯର ରାମମା ମହା ପାହୁ: ଏମକା ତୂ ଵନ୍ ତନୁୈଃ ସି୍ତତୈଃ ୩ 

ତମ ୍ତୁ ନିଶ୍ ପତିତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ସମଵଶ ମତ ରଜନୀ ଚରାୈଃ 

ନତଶମାନା ମହା ନାତମ ୍ସଚିଵାୈଃ ପଯଶଵାରଯନ୍ ୪ 

ସ ମତର୍ାମ ୍ଯାତୁତାନାନାମ ୍ମମତ୍ ଯ ରତ କତୈଃ କରୈଃ 

ପପଵୂ ମମତ୍ ଯ ତାରାଣାମ ୍ମଲାହତିାମ୍ କ ଇମଵାତିତୈଃ ୫ 

ତତ: ର୍ର ସହମସ୍ରଣ ରାମମ ୍ଅପ୍ରତିମମୌଜସମ ୍ 

ଅତଶଯିତ୍ଵା ମହା ନାତମ ୍ନନାତ ସମମର କର: ୬ 

ତତ ସ୍ତମ ୍ପୀମ ତ ଵାନମ ୍କ୍ରୁତ୍ତାୈଃ ସମଵଶ ନିର୍ା ଚରାୈଃ 

ରାମମ ୍ନାନା ଵିମତୈୈଃ ର୍ମେ୍:  ଅପ୍ଯଵର୍ଶତ ତୁଜଶଯମ ୍୭ 

ମତୁ୍କମରୈ: ପଟ୍ଟ:ମସ୍ୈଃ ର୍ମୂଲୈୈଃ ପ୍ରାମସ୍ୈଃ କମଟ୍୍ କୈଃ ପରଶ୍ଵମତୈୈଃ 

ରାକ୍ିସାୈଃ ସମମର ରାମମ ୍ନିଜକ୍ନୂ ମରାର୍ ତତ୍ପରାୈଃ ୮ 

ମତ ଵଲାହକ ସମ୍କାର୍ା ମହା ନାତା ମହା ପଲାୈଃ 

ଅପ୍ଯତାଵତ କାକୁତ୍ସ୍େମ ୍ରମତୈ: ଵାଜିପି ମରଵ ଚ   

କମଜୈ: ପଵଶତ କୂଟାମପ୍: ରାମମ ୍ଯମୁତ୍ତ ଜିକାମ୍ ସଵୈଃ ୯ 

ମତ ରାମମ ର୍ର ଵର୍ଶାଣ ିଵ୍ ଯସରୁ୍ଜନ୍ ରକ୍ିସାମ ୍କଣା: 

ମର୍୍ମଲନ୍ତ୍ରମ ୍ଇଵ ତାରାପି ଵଶର୍ଶମାଣା ଵଲାହକା:   ୧0 

ସ ମତୈ: ପରିଵ୍ରୁମତା ମକାମରୈ ରାକମଵା ରକ୍ସିାମ ୍କମଣ୍ୈଃ ୧୧ 

ତାନ ିମକୁ୍ତ୍ାନି ର୍ୋଣ ିଯାତୁତାମନୈ: ସ ରାକଵ: 

ପ୍ରତିଜରାହ ଵିର୍ମିକୈ: ନମତ୍ ଯାକା ନିଵ ସାକର:  ୧୨ 

ସ ମତୈ: ପ୍ରହରମଣ୍ୈଃ ମକାମରୈ: ପିନ୍ନ କାମରା ନ ଵିଵ୍ ଯମତ 

ରାମ: ପ୍ରତୀମପ୍୍ତ: ପହୁପି: ଵମଜ୍ରୈ: ଇଵ ମହା୭ଚଲ:  ୧୩ 
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ସ ଵିତ୍ତୈଃ କ୍ିତଜା ତିକ୍ତ୍ୈଃ ସଵଶ କାମରର୍ ୁରାକଵୈଃ 

 ପପଵୂ ରାମୈଃ ସମ୍ତଯା୭ମପ୍ର:୍ ତିଵାକର ଇଵା୭୭ଵ୍ରୁତୈଃ ୧୪ 

 ଵିମର୍ତୁର୍ ମତଵ କତଵଶାୈଃ ସିତ୍ତା ଶ୍ଚ ପରମର୍ଶଯୈଃ 

 ଏକମ ୍ସହମସ୍ର୍ ପଶହୁପି ସ୍ତତା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ସମା୭୭ଵ୍ରୁତମ ୍୧୫ 

 ତମତା ରାମୈଃ ସସୁମ୍କରୁ୍ମତ୍ତା ମଣ୍ଟଲୀ କରୁ୍ତ କାମଶକୁୈଃ 

 ସସଜଶ ନିର୍ତିାନ୍ ପାଣାନ୍ ର୍ତମର୍ା୭ତ ସହସ୍ରର୍ୈଃ ୧୬ 

 ତୁରାଵାରାନ୍ ତୁଵିର୍ହାନ୍ କାଲ ପାମର୍ା ପମାନ୍ ରମଣ 

 ମମୁମାଚ ଲୀଲଯା ରାମୈଃ କମ୍କପରାନ୍ ଅଜିହ୍ମ୍କାନ୍ ୧୭ 

 ମତ ର୍ରାୈଃ ର୍ତ୍ରୁ ମସ୍ମ ଯର୍ ୁମକୁ୍ତ୍ା ରାମମଣ ଲୀଲଯା 

 ଆତତୂ ରକ୍ିସାମ ୍ପ୍ରାଣାନ୍ ପାର୍ାୈଃ କାଲ କରୁ୍ତା ଇଵ ୧୮ 

 ପିତ୍ତ୍ଵା ରାକ୍ସି ମତହାମ ୍ସ୍ତାନ୍ ମତ ର୍ରା ରୁତରିା୭୭ପଲୁ୍ତାୈଃ 

 ଅତରିକ୍ି କତା ମରଜ ୁତଶୀପ୍ତା୭କିି୍ ସମ ମତଜସୈଃ  ୧୯ 

 ଅସମମ୍କଯଯା ସୁ୍ତ ରାମ ସ୍ ଯ ସାଯକା ଶ୍ଚାପ ମଣ୍ଟଲାତ୍ 

 ଵିନିମଶ୍ ପତୁ:  ଅତୀମଵାରା ରକ୍ିୈଃ ପ୍ରାଣା୭ପହାରିଣୈଃ ୨0 

 ମତୈ ତଶନୂମି୍ ିତ୍ଵଜା୭ରାଣ ିଵମଶାଣ ିଚ ର୍ରିାମି୍ ସ ଚ 

 ପାହୂନ୍ ସହସ୍ତା୭୭ପରଣାନ୍ ଊରୂନ୍ କରି କମରା ପମାନ୍ 

 ଚିମଚ୍ଚତ ରାମ ସ୍ ସମମର ର୍ତମର୍ା୭ତ ସହସ୍ରର୍: ୨୧ 

 ହଯାନ୍ କାମ୍ ଚନ ସନ୍ନାହାନ୍ ରତ ଯକୁ୍ତ୍ାନ୍ ସ ସାରତୀନ୍  

 କଜାମ ୍ଶ୍ଚ ସ କଜା୭୭ମରାହାନ୍ ସ ହଯାନ୍ ସାରତିନ ସ୍ତତା  

 ପତାତୀନ୍ ସମମର ହତ୍ଵା ହ୍ ଯନଯ ତ୍ ଯମ ସାତନମ ୍୨୨ 

 ତମତା ନାଲୀକ ନାରାମଚୈ ସ୍ତୀକ୍ିଣାମରୈ ଶ୍ଚ ଵିକଣପିିୈଃ 

 ପୀମମ ୍ଆତଶ ସ୍ଵରମ ୍ଚକ୍ରୁ ପିତ୍ ଯମାନା ନରି୍ା ଚରାୈଃ ୨୩ 

 ତତ୍ ମସ୍ ଯମ ୍ନରି୍ମିତୈ  ପଶାମଣ୍: ଅତିତମ ୍ମମଶ ମପତପିିୈଃ 

 ରାମମଣ ନ ସକୁମ ୍ମଲମପ ର୍ଶୁ୍ କମ ୍ଵନମ ୍ଇଵା୭କ୍ିନିା ୨୪ 

 ମକଚି ତ୍ପୀମ ପଲାୈଃ ର୍ରୂାୈଃ ର୍ଲୂାନ୍ କଟ୍ କାନ୍ ପରଶ୍ଵତାନ୍ 

 ରାମସ୍ଯା୭ପି ମକୁମ ୍କତ୍ଵା ଚିକିି୍ପ:ୁ ପରମା୭୭ଯତୁାନ୍ ୨୫ 

 ତାନ ିପାମଣ୍ ମଶହା ପାହୁୈଃ ର୍ୋ ଣ୍ ଯା୭୭ଵାଯଶ ରାକଵୈଃ 

 ଜହାର ସମମର ପ୍ରାଣାମ ୍ଶି୍ଚମଚ୍ଚତ ଚ ର୍ମିରା ତରାନ୍ ୨୬ 

 ମତ ଚିନ୍ନ ର୍ରିସ: ମପତୁ: ଚିନ୍ନ ଵମଶ ର୍ାରାସନା: 

 ସଵୁଣଶ ଵାତ ଵିକିି୍ପ୍ତା ଜକତ୍ ଯାମ ୍ପାତପା ଯତା  ୨୭ 

 ଅଵର୍ଶି୍ ଟା ଶ୍ଚ ମଯ ତର ଵିର୍ଣ୍ଣା ଶ୍ଚ ନରି୍ା ଚରାୈଃ 

 କରମ ୍ଏଵା୭ପ୍ଯତାଵତ ର୍ରଣା୭ତଶମ ୍ର୍ରା୭ତିତାୈଃ ୨୮ 

 ତାନ୍ ସଵଶାନ୍ ପନୁ: ଆତାଯ ସମାଶ୍ଵାସ୍ ଯ ଚ ତୂର୍ଣୈଃ 
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 ଅପ୍ଯତାଵତ କାକୁତ୍ସ୍େମ ୍କରୁ୍ମତ୍ତା ରୁରମ ୍ଇଵା୭ତକୈଃ ୨୯ 

 ନିଵ୍ରୁତ୍ତା ସୁ୍ତ ପନୁୈଃ ସମଵଶ ତୂର୍ଣା୭୭ଶ୍ରଯ ନିପଶଯାୈଃ 

 ରାମମ ୍ଏଵା୭ପ୍ଯତାଵତ ସାଲ ତାଲ ର୍ଲିା୭୭ଯତୁାୈଃ ୩0 

 ର୍ଲୂ ମତୁ୍କର ହସ୍ତା ଶ୍ଚ ଚାପ ହସ୍ତା ମହା ପଲା: 

 ସରୁ୍ଜମ୍ତ ଶ୍ରି ଵର୍ଶାଣ ିର୍େ ଵର୍ଶାଣ ିସମଯ୍ମୁକ  

 ତ୍ରୁମ ଵର୍ଶାଣ ିମମୁ୍ ଚମ୍ ତ ଶ୍ିଲିା ଵର୍ଶାଣ ିରାକ୍ିସା: ୩୧ 

 ତ ତ୍ପପଵୂା୭ତ୍ପତୁମ ୍ଯତୁ୍ତମ ୍ତୁମଲୁମ ୍ମରାମ ହର୍ଶଣମ ୍

 ରାମସ୍ଯ ଚ ମହା ମକାରମ ୍ପନୁ ମସ୍ତର୍ାମ ୍ଚ ରକ୍ିସାମ ୍୩୨ 

 ମତ ସମମ୍ତା ତ୭ପିକରୁ୍ତ୍ତା ରାକଵମ ୍ପନୁ ର୭ପ୍ଯଯ:ୁ ୩୩ 

 ମତ ଶ୍ଚ ସଵଶା ତିମର୍ା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପ୍ରତିର୍ ଶ୍ଚ ସମା୭୭ଵ୍ରୁତା: 

 ରାକ୍ିମସ୍: ଉତ୍ ଯତ ପ୍ରାମସ୍: ର୍ର ଵର୍ଶା୭ପି ଵର୍ପିି:  ୩୪ 

 ସ କ୍ରୁତ୍ଵା ମପର୍ଵମ ୍ନାତମ ୍ଅେମ ୍ପରମ ପାସ୍ଵରମ ୍ 

 ସମମ୍ଯାଜଯତ କାମ୍ ତଵଶମ ୍ରାକ୍ିମସର୍ ୁମହା ପଲ: ୩୫ 

 ତତ ଶ୍ରି ସହସ୍ରାଣ ିନିଯଶଯ ୁଶ୍ଚାପ ମମ୍ଟଲାତ୍  

 ସଵଶା ତର୍ ତିମର୍ା ପାମଣ୍ ରା୭୭ଵାଯଶମ୍ ତ ସମାକମତୈ:   ୩୬ 

 ନ ଆତତାନମ ୍ର୍ରାନ୍ ମକାରାନ୍ ନ ମମୁ୍ ଚମ୍ ତମ ୍ର୍ଲିୀମକୁାନ୍  

 ଵିକର୍ଶମାଣମ ୍ପଶ୍ଯମି୍ ତ ରାକ୍ସିା ମସ୍ତ ର୍ରା୭ତିତା: ୩୭ 

 ର୍ରା୭ତକାର ମାକାର୍ମ ୍ଆଵ୍ରୁମଣାତ୍ ସ ତିଵାକରମ ୍ 

 ପପଵୂା୭ଵ ସି୍ତମତା ରାମ: ପ୍ରଵମନ୍ ନରି୍ତିାନ୍ ର୍ରାନ୍  ୩୮ 

 ଯକୁପତ୍ ପତମାମନୈ ଶ୍ଚ ଯକୁପଚ୍ଚ ହମତୈ ପର୍ଶ ୁ ର୍ମ ୍

 ଯକୁପତ୍ ପତିମତୈମଶ୍୍ଚଵ ଵିକୀଣଶା ଵସତୁା୭ପଵତ୍  ୩୯ 

 ନିହତା: ପତିତା: କ୍ିୀଣା: ଚ୍ଚିନ୍ନା ପିନ୍ନା ଵିତାରିତା: 

 ତର ତର ସ୍ମ  ତ୍ରୁଶ୍ଯମମ୍ତ ରାକ୍ିସା ମସ୍ତ ସହସ୍ରର୍: ୪0 

ସ ଉଶ୍ଣୀମର୍୍: ଉତ୍ତମ ଅମମ୍୍ କ ଶ୍ଚ ସ ଅମ୍କମତୈ ପାହୁପି ସ୍ତତା  

ଊରୁପି: ଜାନୁପି: ଚ୍ଚିମନ୍ନୈ:ନାନା ରୂପ ଵିପରୂ୍ମଣ୍ୈଃ ୪୧ 

ହମଯ ୍ଶ୍ଚ ତ୍ଵିପ ମମୁକ୍ୈଯ ଶ୍ଚ ରମତୈୈଃ ପିମନ୍ନୈ: ଅମନକର୍: 

ଚାମମରୈ: ଵ୍ଯଜମନୈ: ଚମରୈ: ତ୍ଵମଜୈ: ନାନା ଵିମତୈର୭ପି  ୪୨ 

ରାମସ୍ଯ ପାଣା୭ପିହମତୈ ଵିଚିମରୈ ର୍ର୍୍ଲୂ ପଟ୍ଟମସ୍: 

କମଟ୍୍ କ: କମ୍ଟୀ କ୍ରୁମତୈୈଃ ପ୍ରାମସ୍: ଵିକୀଣଶ ଶ୍ଚ ପରଶ୍ଵମତୈୈଃ ୪୩ 

ଚୂଣତିାପି ଶ୍ିଲିାପି ଶ୍ଚ ର୍ମରୈ ଶି୍ଚମରୈ ରମନକର୍: 

ଵିଚ୍ଚିମନ୍ନୈ ସ୍ ସମମର ପମିୂ: ଵକିୀଣଶା୭ପତ୍ୂ ପଯମ୍କରମ ୍୪୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ପମ୍ଚ ଵିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଶଟ୍ିମି୍ ଶ ସ୍ସର୍କ: 
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ତୂର୍ଣ ସୁ୍ତ ସ୍ଵକମ ୍ମସ୍ ଯମ ୍ହ ଯମାନମ ୍ନିରୀକି୍ଯ ସ: 

ସମି୍ ତମତର୍ ମହା ପାହୁ: ପୀମ ମଵକାନ୍ ତୁରାସତାନ୍  

ରାକ୍ିସାନ୍ ପମ୍ଚ ସାହସ୍ରାନ୍ ସମମରଶ୍ଵ୭ନିଵତିନ: ୧ 

ମତ ର୍ମୂଲୈ : ପଟ୍ଟମସ୍: କମଟ୍୍ କ: ଶ୍ିଲିା ଵମର୍ୈୈଃ ତ୍ରୁମମ୍ ର୭ପି  

ର୍ର ଵମର୍ୈୈଃ ଅଵିଚ୍ଚନି୍ନମ ୍ଵଵ୍ରୁର୍ ୁସ୍ତମ ୍ସମମ୍ତତ: ୨ 

ସ ତ୍ରୁମାଣାମ ୍ର୍ଲିାନାମ ୍ଚ ଵର୍ଶମ ୍ପ୍ରାଣହରମ ୍ମହତ୍ ୩ 

 ପ୍ରତିଜରାହ ତମଶାତ୍ମା ରାକଵ ସ୍ତୀକ୍ିଣ ସାଯମକୈୈଃ ୪ 

 ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ ତତ୍ଵର୍ଶମ ୍ ନିମୀଲିତ ଇଵର୍ଶପୈଃ 

 ରାମୈଃ ମରାତମ ୍ପରମ ୍ମପମଜ ଵତା୭ତଶମ ୍ସଵଶ ରକ୍ିସାମ ୍୫ 

 ତତୈଃ ମରାତ ସମାଵିଶ୍ ଟୈଃ ପ୍ରତୀପ୍ତ ଇଵ ମତଜସା 

 ର୍ମରୈ:  ଅଵାକିରତ୍ ମସ ୍ ଯମ ୍ସଵଶତୈଃ ସହ ତୂର୍ଣମ ୍୬ 

 ତତୈଃ ମସନାପତିୈଃ କ୍ରୁମତ୍ତା ତୂର୍ଣୈଃ ର୍ତ୍ରୁ ତୂର୍ଣୈଃ 

ର୍ମରୈୈଃ ଆର୍ନି କମଲ୍ୈ ପ: ତମ ୍ରାକଵମ ୍ସମ୭ଵାକିରତ୍ ୭  

ତମତା ରାମ ସସ୍ସୁମ୍କ୍ରୁତ୍ତ: କ୍ର୍ମୁରଣା୭ସ୍ଯ ମହତ୍ତନୁ: 

ଚିମଚ୍ଚତ ସମମର ଵୀର: ଚତୁପି: ଚତୁମରା ହଯାନ୍  ୮ 

ହତ୍ଵା ଚ ଅଶ୍ଵାନ୍ ର୍ମରୈୈଃ ତୀମକ୍ୈିଣୈଃ ଅତଶ ଚମମ୍ତରଣ ସାରମତୈଃ 

ର୍ମିରା ଜହାର ତରକ୍ି େିପି ଵିଵ୍ ଯାତ ଵକି୍ସି ୯ 

ସ  ଚ୍ଚନି୍ନ ତ ଵା ଵରିମତା ହାତା୭ମଶ୍ଵା ହତ ସାରତ:ି  

 ଜରାହ କିରି ର୍ରୁ୍ମ୍ କାପମ ୍ପରିକମ ୍ମରାମ ହର୍ଶଣମ ୍୧0 

 ମଵଶ୍ି ଟତମ ୍କାମ୍ ଚମନୈୈଃ ପମଟ୍ଟ ୍ମତଶଵ ମସ୍ ଯ ପ୍ରମତଶନମ ୍

 ଆଯମସ୍ୈଃ ର୍ମକ୍ୁପି ସ୍ତୀମକ୍ୈିଣୈଃ କୀଣଶମ ୍ପର ଵମସା କ୍ିିତମ ୍୧୧ 

 ଵଜ୍ରା୭ର୍ନି ସମ ସ୍ପର୍ଶମ ୍ପର ମକାପରୁ ତାରଣମ ୍୧୨ 

 ତମ ୍ମମହାରକ ସମ୍କାର୍ମ ୍ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ପରିକମ ୍ରମଣ 

 ତୂର୍ମଣା୭ପ୍ଯରଵ ରାମମ ୍କ୍ରୂର କମଶା ନରି୍ାଚରୈଃ ୧୩ 

 ତସ୍ଯା୭ପି ପତମାନ ସ୍ ଯ ତୂର୍ଣ ସ୍ ଯ ସ ରାକଵୈଃ 

 ତ୍ଵାପ୍ ଯାମ ୍ର୍ରାପ୍ ଯାମ ୍ଚିମଚ୍ଚତ ସ ହସ୍ତା୭୭ପରମଣୌ ପମୁଜୌ ୧୪ 

 ପ୍ରଶ୍ଟ ସ୍ତସ୍ଯ ମହା କାଯୈଃ ପପାତ ରଣ ମତୂଶନ ି

 ପରିକ ଶି୍ଚନ୍ନହସ୍ତ ସ୍ଯ ର୍ର ତ୍ଵଜ ଇଵା୭ରତୈଃ ୧୫ 

 ସ କରାପ୍ ଯାମ ୍ଵିକୀଣଶାପ୍ ଯାମ ୍ପପାତ ପଵୁ ିତୂର୍ଣୈଃ 

 ଵିର୍ାଣାପ୍ ଯାମ ୍ଵିର୍ୀଣଶାପ୍ ଯାମ ୍ମନସ୍ଵୀଵ ମହା କଜୈଃ ୧୬ 

 ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପତିତମ ୍ପମୂମୌ ତୂର୍ଣମ ୍ନିହତମ ୍ରମଣ 

 ସାତୁ ସାତ୍ଵ ିତି କାକୁତ୍ସ୍େମ ୍ସଵଶ ପତୂା  ଯପଜୂଯନ୍ ୧୭ 

 ଏତସି୍ମନ୍ ଅତମର କ୍ରୁତ୍ତା େଯୈଃ ମସନା୭ରଯାଯିନୈଃ 
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 ସମ୍ହତ୍ ଯା୭ପ୍ଯରଵନ୍ ରାମମ ୍ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁପାର୍ା୭ଵପାର୍ତିାୈଃ ୧୮ 

 ମହାକପାଲୈଃ ସୂ୍ତଲାକି୍ୈଃ ପ୍ରମାତୀ ଚ ମହା ପଲୈଃ 

 ମହା କପାମଲା ଵିପଲୁମ ୍ର୍ଲୂମ ୍ଉତ୍ ଯମ୍ ଯ ରାକ୍ିସୈଃ 

 ସୂ୍ତଲାକି୍ୈଃ ପଟ୍ଟସମ ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ ପ୍ରମାତୀ ଚ ପରଶ୍ଵତମ ୍୧୯ 

ତ୍ରୁମଶ୍୍ ଟଵଵା୭୭ପତତ ସ୍ତାମ ୍ସୁ୍ତ ରାକଵୈଃ ସାଯମକୈୈଃ ର୍ମିତୈୈଃ  

ତୀକ୍ିଣା୭ମରୈୈଃ ପ୍ରତିଜରାହ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତାନ୍ ଅତିତୀନ୍ ଇଵ ୨0 

ମହା କପାଲ ସ୍ ଯ ର୍ରି ଶି୍ଚମଚ୍ଚତ ରକୁ ନମ୍ତନ: 

ଅସମମ୍କଯମଯ ୍ସୁ୍ତ ପାମଣୌମକୈୈଃ ପ୍ରମମାତ ପ୍ରମାତିନମ ୍୨୧ 

ସ ପପାତ ହମତା ପମୂମୌ ଵିଟପୀଵ ମହା ତ୍ରୁମୈଃ 

ସୂ୍ତଲାକି୍ସ୍ ଯ ଅକ୍ିିଣୀ ତୀମକ୍ୈିଣୈଃ ପରୂଯା ମାସ ସାଯମକୈୈଃ ୨୨ 

ତୂର୍ଣସ୍ଯା୭ନୁକାନ୍ ପମ୍ଚ ସାହସ୍ରାନ୍ କୁପିତ: କ୍ଣିାତ୍  

ପାମଣୌମକୈୈଃ ପମ୍ଚ ସାହମସ୍ର:୍ ଅନଯତ୍ ଯମ ସାତନମ ୍ ୨୩ 

ତୂର୍ଣମ ୍ନିହତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତସ୍ଯ ମଚୈଵ ପତା୭ନୁକାନ୍  

ଵ୍ଯାତିମତର୍ କର: କ୍ରୁତ୍ତୈଃ ମସନା୭ତ୍ ଯକ୍ିାନ୍ ମହା ପଲାନ୍  ୨୪ 

ଅଯମ ୍ଵିନିହତି ସ୍ ସମମ୍ କଯ ତୂର୍ଣ ସ୍ ସପତା୭ନୁକ: 

ମହତ୍ଯା ମସନଯା ସାତଶମ ୍ଯତୁ୍ତ୍ଵା ରାମମ ୍କମୁାନୁର୍ମ ୍୨୫ 

ର୍ମେ୍ ନଶାନା ଵିତା୭୭କାମରୈ  ହଶନତ୍ଵମ ୍ସଵଶ ରାକ୍ସିା: 

ଏଵମକୁ୍ତ୍ଵା କର: କ୍ରୁମତ୍ତା ରାମ ମମଵା୭ପିତୁତ୍ରୁମଵ  

ମଶ୍ଯନ କାମୀ ପରୁ୍ତୁ ରୀମଵା ଯଜ୍ଞ ର୍ତ୍ରୁ ଵିହମ୍କମ: ୨୬ 

ତୁଜଶଯ: କରଵୀରାକ୍:ି ପରୁର୍: କାଲ କାମଶକୁ: 

ମମକ ମାଲୀ ମହା ମାଲୀ ସପଶା୭୭ମସ୍ଯା ରୁତିରା୭ର୍ନ: ୨୭ 

ତ୍ଵାତମର୍୍ମତ ମହା ଵୀଯଶା ପଲାତ୍ ଯକ୍ିା ସ୍ ସ ମସ୍ନିକା: 

ରାମ ମମଵା୭ପ୍ଯ ଵତଶମ୍ ତ ଵିସରୁ୍ଜମ୍ତ ଶ୍ମିରା ତ୍ତମାନ୍ ୨୬ 

ତତୈଃ ପାଵକ ସମ୍କାମର୍୍  ମହଶମ ଵଜ୍ର ଵିପରୂ୍ମିତୈୈଃ 

ଜକନ ମର୍ର୍ମ ୍ମତଜସ୍ଵୀ ତସ୍ଯ  ମସ୍ ଯ ସ୍ ଯ ସାଯମକୈୈଃ ୨୯ 

ମତ ରୁକ୍ମ ପମୁ୍ କା ଵିର୍କିାୈଃ ସ ତୂମା ଇଵ ପାଵକାୈଃ 

ନିଜକ୍ନୁ ସ୍ତାନି ରକ୍ିାମି୍ ସ ଵଜ୍ରା ଇଵ ମହା ତ୍ରୁମାନ୍ ୩0  

ରକ୍ିସାମ ୍ତୁ ର୍ତମ ୍ରାମୈଃ ର୍ମତ ମନୈମକନ କଣନିା 

ସହସ୍ରମ ୍ଚ ସହମସ୍ରଣ ଜକାନ ରଣ ମତୂଶନି ୩୧ 

ମତୈ ପିନ୍ନ ଵମଶା୭୭ପରଣା ଶି୍ଚନ୍ନ ପିନ୍ନର୍ରା୭୭ସନାୈଃ 

ନିମପତୁୈଃ ମର୍ାଣତିା ତିକ୍ତ୍ା ତରଣ୍ଯାମ ୍ରଜନୀ ଚରାୈଃ  ୩୨ 

 ମତୈ ମଶକୁ୍ତ୍ ମକମର୍୍ୈଃ ସମମର ପତିମତୈୈଃ ମର୍ାଣମିତା କ୍ିିମତୈୈଃ 

 ଆସ୍ତୀଣଶା ଵସତୁା କ୍ରୁତ୍ସ୍ନା ମହା ମଵତିୈଃ କୁମର୍୍: ଇଵ ୩୩ 
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 କ୍ିମଣନ ତୁ ମହା ମକାରମ ୍ଵନମ ୍ନିହତ ରାକ୍ସିମ ୍

 ପପଵୂ ନିରଯ ପ୍ରକ୍ଯମ ୍ମାମ୍ ସ ମର୍ାଣତି କତଶମମ ୍୩୪ 

 ଚତୁତଶର୍ ସହସ୍ରାଣ ିରକ୍ସିାମ ୍ପୀମ କମଶଣାମ ୍

 ହତାନି ଏମକନ ରାମମଣ ମାନୁମର୍ଣ ପତାତିନା ୩୫ 

 ତସ୍ଯ ମସ୍ ଯ ସ୍ ଯ ସଵଶ ସ୍ ଯ କରୈଃ ମର୍ମର୍ା ମହାରତୈଃ 

 ରାକ୍ିସ େିର୍ରିା ମଶ୍୍ଚଵ ରାମ ଶ୍ଚ ରିପ ୁସତୂନୈଃ ୩୬ 

 ମର୍ର୍ା ହତା ମହା ସତ୍ତ୍ଵା ରାକ୍ିସା ରଣ ମତୂଶନି  

 ମକାରା ତୁଵିର୍ହା ସ୍ ସମଵଶ ଲକ୍ି୍ଣ ସ୍ ଯା୭ରମଜନ ମତ  ୩୭ 

 ତତ ସୁ୍ତ ତ ତ୍ପୀମ ପଲମ ୍ମହା୭୭ହମଵ   

 ସମୀକ୍ିଯ ରାମମଣ ହତମ ୍ପଲୀଯସା 

 ରମତନ ରାମମ ୍ମହତା କର ସ୍ତତା   

 ସମାସସା ମତନ୍ତ୍ର ଇମଵାତ୍ ଯତା୭ର୍ନିୈଃ ୩୮ 

 ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ର୍ଟି୍ ଵମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ସପ୍ତ ଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

 କରମ ୍ତୁ ରାମା୭ପିମକୁମ ୍ପ୍ରଯାତମ ୍ଵାହନିୀପତୈିଃ 

 ରାକ୍ିସ େିର୍ରିା ନାମ ସନ୍ନପିମତ୍ ଯତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

 ମାମ ୍ନିମଯାଜଯ ଵିରାତ ସନ୍ନିଵତଶସ୍ଵ ସାହସାତ୍ 

 ପଶ୍ଯ ରାମମ ୍ମହା ପାହୁମ ୍ସମଯ୍ମୁକ ଵିନପିାତିତମ ୍୨ 

 ପ୍ରତିଜାନାମି ମତ ସତ୍ ଯମ ୍ଆଯତୁମ ୍ଚା୭ହମ ୍ଆଲମପ 

 ଯତା ରାମମ ୍ଵତିଶ୍ ଯାମି ଵତା୭ହଶମ ୍ସଵଶ ରକ୍ିସାମ ୍୩ 

 ଅହମ ୍ଵା୭ସ୍ଯ ରମଣ ମରୁ୍ତ୍ଯ:ୁ ଏର୍ ଵା ସମମର ମମ 

 ଵିନିଵତ୍ଶ ଯ ରମଣାତ୍ସ୍ାହମ ୍ମହୂୁତଶମ ୍ପ୍ରାଶ୍ିମିକା ପଵ ୪ 

 ପ୍ରହ୍ରୁମଶ୍ଟା ଵା ହମତ ରାମମ ଜନସ୍ତାନମ ୍ପ୍ରଯାସ୍ ଯସି 

 ମଯି ଵା ନିହମତ ରାମମ ୍ସମଯ୍କୁା ମଯା୭ପଯାସ୍ଯସି ୫ 

 କର େିର୍ରିସା ମତନ ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁମଲାପାତ୍ ପ୍ରସାତିତୈଃ 

 କଚ୍ଚ ଯମୁତ୍ ଯ ତ୍ ଯ୭ନୁଜ୍ଞାମତା ରାକଵା୭ପି ମମୁକା ଯମଯୌ ୬ 

 ରିର୍ରିା ଶ୍ଚ ରମତ ମନୈଵ ଵାଜି ଯମୁକ୍ତ୍ନ ପାସ୍ଵତା 

 ଅପ୍ଯରଵ ରମଣ ରାମମ ୍ରି ର୍ରୁ୍ମ୍ କ ଇଵ ପଵଶତୈଃ ୭ 

 ର୍ର ତାରା ସମହୂାନ୍ ସ ମହା ମମକ ଇମଵାତ୍ସରୁ୍ଜନ୍ 

 ଵ୍ ଯସରୁ୍ଜ ତ୍ସ୍ତ୍ରୁର୍ମ ୍ନାତମ ୍ଜଲା୭ରଶ ମସ୍ ଯଵ ତୁନ୍ତୁମପୈଃ ୮ 

 ଆକଚ୍ଚତମ ୍ରିର୍ରିସମ ୍ରାକ୍ିସମ ୍ମପ୍ରକ୍ିଯ ରାକଵୈଃ 

 ତନୁର୍ା ପ୍ରତିଜରାହ ଵିତୂ ଵନ୍ ସାଯକାନ୍ ର୍ତିାନ୍ ୯ 

 ସ ସମ୍ପ୍ରହାର ସୁ୍ତମମୁଲା ରାମ ରିର୍ରିମସା ମଶହାନ୍ 
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 ପପଵୂା୭୭ତୀଵ ପଲିମନାୈଃ ସିମ୍ ହ କୁମ୍ ଜରମଯା: ଇଵ ୧0 

 ତତ େିର୍ରିସା ପାମଣ୍ ଲଶଲାମଟ ତାଟିତ େିପିୈଃ 

 ଅମର୍ଶୀ କପିୁମତା ରାମୈଃ ସମ୍ରପ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୧ 

 ଅମହା ଵିରମ ର୍ରୂ ସ୍ ଯ ରାକ୍ିସ ମସ୍ଯତ୍ରୁର୍ମ ୍ପଲମ ୍

 ପମୁଶ୍୍ ପ: ଇଵ ର୍ମରୈ ଯଶସ୍ ଯ ଲଲାମଟ୭ସି୍ମନ୍ ପରିକ୍ିତୈଃ ୧୨ 

 ମମା୭ପି ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଣୀଶ୍ଵ ର୍ରାମ ୍ଶ୍ଚାପ କୁଣ ଚ୍ଯତୁାନ୍ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ତୁ ସମ୍ରପ୍ତୈଃ ର୍ରାନ୍ ଆର୍ୀ ଵିମର୍ା ପମାନ୍ 

 ରିର୍ମିରା ଵକି୍ସି କ୍ରୁମତ୍ତା ନିଜକାନ ଚତୁ ତଶର୍  ୧୩ 

 ଚତୁପି ସୁ୍ତରକାନ୍ ଅସ୍ଯ ର୍ମରୈୈଃ ସନ୍ନତ ପଵଶପିୈଃ 

  ଯପାତଯତ ମତଜସ୍ଵୀ ଚତୁର ସ୍ତସ୍ଯ ଵାଜିନୈଃ ୧୪ 

 ଅଶ୍ଟପିୈଃ ସାଯମକୈୈଃ ସତୂମ ୍ରମତାପସ୍ତା  ଯପାତଯତ୍ 

 ରାମ ଶି୍ଚମଚ୍ଚତ ପାମଣନ ତ୍ଵଜମ ୍ଚା୭ସ୍ଯ ସମଚୁ୍ଚିିତମ ୍୧୫ 

 ତମତା ହତ ରତା ତ୍ତସ୍ମାତ୍ ଉତ୍ପତତମ ୍ନିର୍ା ଚରମ ୍

 ପିମପତ ରାମ ସ୍ତମ ୍ପାମଣ୍: ହ୍ରୁତମଯ ମସା୭ପଵ ଜ୍ଜଟୈଃ ୧୬ 

 ସାଯମକୈ ଶ୍ଚା୭ପ୍ରମମଯାତ୍ମା ସାମର୍ଶ ସ୍ତସ୍ଯ ରକ୍ସିୈଃ 

 ର୍ରିାମ ୍ସି ଅପାତଯତ୍ ରାମମା ମଵକଵତି୍ପ େିପିୈଃ ଶ୍ିମିତୈୈଃ ୧୭ 

 ସ ପମୂମୌ ରୁତିମରାତ୍କାରୀ ରାମ ପାଣା୭ପିପୀଟିତୈଃ 

  ଯପତତ୍ ପତିମତୈୈଃ ପଵୂଶମ ୍ସ୍ଵ ର୍ମିରାପି ନିର୍ା ଚରୈଃ ୧୮ 

 ହତ ମର୍ର୍ା ସ୍ତମତା ପକି୍ା ରାକ୍ିସାୈଃ କର ସମ୍ିରଯାୈଃ 

 ରଵତି ସ୍ମ ନ ତିଶ୍ ଟତି ଵ୍ ଯାର ରସ୍ତା ମରୁ୍କା ଇଵ ୧୯ 

 ତାନ୍ କମରା ରଵମତା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ନିଵତ୍ଶ ଯ: ଉର୍ତିୈଃ ସ୍ଵଯମ ୍

 ରାମମ ୍ଏଵା୭ପିତୁରାଵ ରାହୁ ଶ୍ଚନ୍ତ୍ରମସମ ୍ଯତା ୨0 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ସପ୍ତ ଵିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଅଶ୍ଟା ଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ନିହତମ ୍ତୂର୍ଣମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରମଣ ରିର୍ରିସା ସହ 

 କର ସ୍ଯା୭ପ୍ଯପଵତ୍ ରାମସା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାମ ସ୍ ଯ ଵିରମମ ୍୧ 

 ସ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାକ୍ିସମ ୍ମସ ୍ ଯମ ୍ଅଵିର୍ହ୍ ଯମ ୍ମହା ପଲମ ୍

 ହତମ ୍ଏମକନ ରାମମଣ ତୂର୍ଣ େିର୍ରିା ଅପି ୨ 

 ତ ତ୍ପଲମ ୍ହତ ପଯିୂଶ୍ ଟମ ୍ଵିମନାୈଃ ମପ୍ରକ୍ିଯ ରାକ୍ିସୈଃ 

 ଆସସାତ କମରା ରାମମ ୍ନମଚୁି ଵଶାସଵମ ୍ଯତା ୩ 

 ଵିକ୍ରୁଶ୍ ଯ ପଲଵ ଚ୍ଚାପମ ୍ନାରାଚାନ୍ ରକ୍ତ୍ ମପାଜନାନ୍ 

 କର ଶି୍ଚମକ୍ପି ରାମାଯ କରୁ୍ତ୍ତାନ୍ ଆର୍ୀ ଵିର୍ାନ୍ ଇଵ ୪ 

 ଜ୍ ଯାମ ୍ଵିତୂ ଵନ୍ ସପୁହୁର୍ୈଃ ର୍କି୍ିଯା୭ୋଣ ିତର୍ଶଯନ୍ 
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 ଚକାର ସମମର ମାକଶାନ୍ ର୍ମରୈ ରତ କତୈଃ କରୈଃ  ୫ 

 ସ ସଵଶା ଶ୍ଚ ତିମର୍ା ପାମଣୈ୍ଃ ପ୍ରତିର୍ ଶ୍ଚ ମହା ରତୈଃ 

 ପରୂଯା ମାସ ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାମମା୭ପି ସମୁହ ତ୍ତନୁୈଃ ୬ 

 ସ ସାଯମକୈ: ତୁଵିର୍ମହୈୈଃ ସସପ୍ଲିୁମମ୍୍ କୈଃ ଇଵା୭କ୍ିିପିୈଃ 

 ନପ ଶ୍ଚକାରା୭ଵିଵରମ ୍ପଜଶ ଯ ଇଵ ଵ୍ରୁଶ୍ି ଟପିୈଃ  ୭ 

 ତ ତ୍ପପଵୂ ର୍ମିତୈ ପଶାମଣ୍ୈଃ କର ରାମ ଵିସଜିମତୈୈଃ 

 ପଯଶାକାର୍ମ ୍ଅନାକାର୍ମ ୍ସଵଶତୈଃ ର୍ର ସମକ୍ଲୁମ ୍୮ 

 ର୍ରଜାଲା୭୭ଵ୍ରୁତୈଃ ସମୂଯଶା ନ ତତା ସ୍ମ ପ୍ରକାର୍ମତ 

 ଅମ ଯା ଯ ଵତ ସମ୍ରମ୍ପାତ୍ ଉପମଯାୈଃ ସମ୍ପ୍ରଯତୁ୍ ଯମତାୈଃ ୯ 

 ତମତା ନାଲୀକ ନାରାମଚୈ ସ୍ତୀକ୍ିଣା୭ମରୈ ଶ୍ଚ ଵକିଣପିିୈଃ 

 ଆଜକାନ କମରା ରାମମ ୍ମତାମରୈ: ଇଵ ମହା ତ୍ଵିପମ ୍୧0 

 ତମ ୍ରତ ସ୍ତମ ୍ତନୁଶ୍ ପାଣମି ୍ରାକ୍ସିମ ୍ପଯଶଵସି୍ତତମ ୍

 ତତ୍ରୁର୍ୈୁଃ ସଵଶ ପତୂାନ ିପାର୍ ହସ୍ତମ ୍ଇଵା୭ତକମ ୍୧୧ 

 ହତାରମ ୍ସଵଶ ମସ୍ ଯ ସ୍ ଯ ମପୌରୁମର୍ ପଯଶ୭ଵସି୍ତତମ ୍ 

 ପରିଶ୍ରାମ୍ ତମ ୍ମହା ସତ୍ତ୍ଵମ ୍ମମମନ ରାମମ ୍କର ସ୍ତତା  ୧୨ 

ତମ ୍ସିମ୍ ହମ ୍ଇଵ ଵିରାତମ ୍ସିମ୍ ହ ଵିରାତ କାମିନମ ୍

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ନ ଉତି୍ଵଜମତ ରାମୈଃ ସିମ୍ ହୈଃ କ୍ର୍ରୁ ମରୁ୍କମ ୍ଯତା ୧୩ 

ତତୈଃ ସଯୂଶ ନିକାମର୍ନ ରମତନ ମହତା କରୈଃ 

ଆସସାତ ରମଣ ରାମମ ୍ପତମ୍କ ଇଵ ପାଵକମ ୍୧୪ 

ତମତା୭ସ୍ଯ ସ ର୍ରମ ୍ଚାପମ ୍ମଶୁ୍ି ଟ ମତମର୍ ମହାତ୍ମନୈଃ 

କର ଶି୍ଚମଚ୍ଚତ ରାମ ସ୍ ଯ ତର୍ଶଯନ୍ ପାଣ ିଲାକଵମ ୍୧୫ 

ସ ପନୁ ସ୍ତଵ୭ପରାନ୍ ସପ୍ତ ର୍ରାନ୍ ଆତାଯ ଵମଶଣ ି

ନିଜକାନ କର: କରୁ୍ତ୍ତୈଃ ର୍ରା୭ର୍ନି ସମ ପ୍ରପାନ୍ ୧୬ 

ତତ ସ୍ତତ୍ ପ୍ରହତମ ୍ପାମଣୈ୍ଃ କର ମମୁକ୍ତ୍ୈୈଃ ସପୁଵଶପିୈଃ 

ପପାତ କଵଚମ ୍ପମୂମୌ ରାମ ସ୍ ଯା୭୭ତିତ୍ ଯ ଵଚଶସୈଃ ୧୭ 

ତତ ଶ୍ରି ସହମସ୍ରଣ ରାମମ ୍ଅପ୍ରତିମମୌଜସମ ୍ 

ଅତଶଯିତ୍ଵା ମହା ନାତମ ୍ନନାତ ସମମର କର: ୧୮ 

ସ ର୍ମରୈ: ଅପିତୈଃ କ୍ରୁତ୍ତୈଃ ସଵଶ କାମରର୍ ୁରାକଵୈଃ 

ରରାଜ ସମମର ରାମମା ଵିତୂମମା୭କିି୍ ରିଵ ଜ୍ଵଲନ୍ ୧୯ 

ତମତା କମ୍ପୀର ନିହ୍ରଶାତମ ୍ରାମୈଃ ର୍ତ୍ରୁ ନିପହଶଣୈଃ 

ଚକାରା୭ତାଯ ସ ରିମପାୈଃ ସଜ୍ ଯମ ୍ଅ ଯନ୍ ମହ ତ୍ତନୁୈଃ ୨0 

ସମୁହ ମତ୍ଵୈଶ୍ ଣଵମ ୍ଯ ତ୍ତତ୍ ଅତିସରୁ୍ଶ୍ ଟମ ୍ମହର୍ଣିା 

ଵରମ ୍ତତ୍ତନୁ: ଉତ୍ଯମ୍ ଯ କରମ ୍ସମ୭ପିତାଵତ ୨୧ 
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ତତୈଃ କନକ ପମୁମ୍୍ କ ସୁ୍ତ ର୍ମରୈୈଃ ସନ୍ନତ ପଵଶପିୈଃ 

ଚିମଚ୍ଚତ ରାମୈଃ ସମ୍କ୍ରୁତ୍ତୈଃ କର ସ୍ଯ ସମମର ତ୍ଵଜମ ୍୨୨ 

ସ ତର୍ଶନୀମଯା ପହୁତା ଵକିୀଣଶ: କାମ୍ଚନ ତ୍ଵଜୈଃ 

ଜକାମ ତରଣୀମ ୍ସମୂଯଶା ମତଵତାନାମ ୍ଇଵା୭୭ଜ୍ଞଯା ୨୩ 

ତମ ୍ଚତୁପିୈଃ କରୈଃ କ୍ରୁମତ୍ତା ରାମମ ୍କାମରର୍ ୁମାକଶମଣ୍ୈଃ 

ଵିଵ୍ ଯାତ ହ୍ରୁତ ିମମଶମଜ୍ଞା ମାତମ୍କମ ୍ଇଵ ମତାମମରୈୈଃ ୨୪ 

ସ ରାମମା ପହୁପି ପଶାମଣୈ୍ଃ କର କାମଶକୁ ନିସ୍ ସ୍ରୁମତୈୈଃ 

ଵିମତ୍ତା ରୁତିର ସିକ୍ତ୍ାମମ୍କା ପପଵୂ ରୁର୍ମିତା ପରୁ୍ର୍ମ ୍୨୫ 

ସ ତନୁ ତଶ ି ଵନାମ ୍ମଶ୍ରଶ୍ଟୈଃ ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ପରମା୭୭ହମଵ 

ମମୁମାଚ ପରମମଶ୍ଵାସୈଃ ର୍ଟ୍ ର୍ରାନ୍ ଅପିଲ କ୍ିିତାନ୍ ୨୬ 

ର୍ରି ମସ୍ଯମକନ ପାମଣନ ତ୍ଵାପ୍ ଯାମ ୍ପାମହ୍ ଵା ରତା୭ତଶଯତ୍ 

ରିପି ଶ୍ଚନ୍ତ୍ରା୭ତଶ ଵମକ୍ତ୍ରୈ ଶ୍ଚ ଵକି୍ସି ଅପିଜକାନ ହ ୨୭ 

ତତୈଃ ପଶ୍ଚାନ୍ ମହା ମତଜା ନାରାଚାନ୍ ପାସ୍କମରାପମାନ୍ 

ଜିକାମସ୍ ୂରାକ୍ସିମ ୍କ୍ରୁତ୍ତ େମଯା ତର୍ ସମାତମତ ୨୮ 

ତମତା୭ସ୍ଯ ଯକୁମ ୍ଏମକନ ଚତୁପି ଶ୍ଚତୁମରା ହଯାନ୍ 

ର୍ମଶ୍ଟନ ତୁ ର୍ରିୈଃ ସମମ୍କଯ ଚିମଚ୍ଚତ ରତ ସାରମତୈଃ  ୨୯ 

ରିପି େିମଵଣମୁ ୍ପଲଵାନ୍ ତ୍ଵାପ୍ ଯାମ ୍ଅକ୍ମି ୍ମହା ପଲୈଃ 

ତ୍ଵାତମର୍ନ ତୁ ପାମଣନ କର ସ୍ଯ ସ ର୍ରମ ୍ତନୁୈଃ ୩0 

ଚିତ୍ତ୍ଵା ଵଜ୍ର ସକାମର୍ନ ରାକଵୈଃ ପ୍ରହସନ୍ ଇଵ 

ରମଯାତମର୍ ମନମ୍ତର ସମମା ପିମପତ ସମମର କରମ ୍୩୧ 

ପ୍ରପକି୍ ତ ଵା ଵରିମତା ହତା୭ମଶ୍ଵା ହତ ସାରତୈିଃ 

କତା ପାଣ:ି ଅଵପଲୁ୍ତ୍ ଯ ତମସ୍ତୌ ପମୂମୌ କର ସ୍ତତା ୩୨ 

ତତ୍ କମଶ ରାମ ସ୍ ଯ ମହାରତ ସ୍ଯ 

ସମମତ୍ଯ ମତଵା ଶ୍ଚ ମହର୍ଶଯ ଶ୍ଚ 

ଅପଜୂଯନ୍ ପ୍ରାମ୍ ଜଲଯୈଃ ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟା: 

ତତା ଵିମାନା୭ର କତାୈଃ ସମମତାୈଃ   ୩୩ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ଅଶ୍ଟା ଵିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଏଯର୍ାନ ତ୍ରମି୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

କରମ ୍ତୁ ଵିରତମ ୍ରାମମା କତା ପାଣମି ୍ଅଵସି୍ତତମ ୍

ମରୁ୍ତୁ ପଵୂଶମ ୍ମହାମତଜାୈଃ ପରୁର୍ମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

କଜା୭ଶ୍ଵ ରତ ସମ୍ପାମତ ପମଲ ମହତି ତିଶ୍ ଟତା 

କ୍ରୁତମ ୍ସତୁାରୁଣମ ୍କମଶ ସଵଶ ମଲାକଜକୁୁପି୍ସତମ ୍୨ 

ଉମତ୍ଵଜନୀମଯା ପତୂାନାମ ୍ନ୍ରୁର୍ମ୍ସୈଃ ପାପ କମଶକ୍ରୁତ୍ 
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ରଯାଣାମ ୍ଅପି ମଲାକାନାମ ୍ଈଶ୍ଵମରା୭ପି ନ ତିଶ୍ ଟତ ି୩ 

କମଶ ମଲାକ ଵିରୁତ୍ତମ ୍ତୁ କୁଵଶାଣମ ୍କ୍ିଣତାଚର 

ତୀକ୍ିଣମ ୍ସଵଶ ଜମନା ହତି ସପଶମ ୍ତୁଶ୍ ଟମ ୍ଇଵା୭୭କତମ ୍୪ 

ମଲାପାତ୍ ପାପାନି କୁଵଶାଣୈଃ କାମା ତ୍ଵା ମଯା ନ ପତୁ୍ ଯମତ 

ପ୍ରଶ୍ଟୈଃ ପଶ୍ଯତ ିତସ୍ଯା୭ତମ ୍ପ୍ରାହ୍ମ୍ଣୀ କରକା ତିଵ ୫ 

ଵସମତା ତଣ୍ଟକା୭ରମଣ୍ଯ ତାପସାନ୍ ତମଶଚାରିଣୈଃ 

କିମ ୍ନୁ ହତ୍ଵା ମହାପାକାନ୍ ପଲମ ୍ପ୍ରାପ୍ସଯସି ରାକ୍ସି ୬ 

ନ ଚିରମ ୍ପାପ କମଶାଣୈଃ କ୍ରୂରା ମଲାକ ଜକୁୁପି୍ସତା 

ଐଶ୍ଵଯଶମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ତିଶ୍ ଟତି ର୍ୀଣଶ ମଲୂା ଇଵ ତ୍ରୁମାୈଃ ୭ 

ଅଵଶ୍ଯମ ୍ଲପମତ କତଶା ପଲମ ୍ପାପ ସ୍ ଯ କମଶଣୈଃ 

ମକାରମ ୍ପଯଶାକମତ କାମଲ ତ୍ରୁମାୈଃ ପଶୁ୍ ପମ ୍ଇଵାତଶଵମ ୍୮ 

ନ ଚିରାତ୍ ପ୍ରାପ୍ ଯମତ ମଲାମକ ପାପାନାମ ୍କମଶଣାମ ୍ପଲମ ୍

ସ ଵିର୍ାଣାମ ୍ଇଵା୭ନ୍ନାନାମ ୍ପକୁ୍ତ୍ାନାମ ୍କ୍ିଣତାଚର ୯ 

ପାପମ ୍ଆଚରତାମ ୍ମକାରମ ୍ମଲାକସ୍ଯା୭ପି୍ରଯମ ୍ଇଚ୍ଚତାମ ୍

ଅହମ ୍ଆସାତିମତା ରାଜ୍ଞା ପ୍ରାଣାନ୍ ହନ୍ତୁମ ୍ନିର୍ାଚର ୧0 

ଅତ୍ଯ ହ ିତ୍ଵାମ ୍ମଯା ମକୁ୍ତ୍ାୈଃ ର୍ରାୈଃ କାମ୍ ଚନ ପରୂ୍ଣାୈଃ 

ଵିତାଯଶ ନିପତିଶ୍ ଯତି ଵଲ୍ମୀକମ ୍ଇଵ ପନ୍ନକାୈଃ ୧୧ 

ମଯ ତ୍ଵଯା ତଣ୍ଟକା୭ରମଣ୍ଯ ପକ୍ିିତା ତମଶଚାରିଣୈଃ 

ତାନ୍ ଅତ୍ ଯ ନିହତୈଃ ସମମ୍କଯ ସ ମସ୍ମ ଯା୭ନୁକମିଶ୍ ଯସି ୧୨ 

ଅତ୍ଯ ତ୍ଵାମ ୍ନିହତମ ୍ପାମଣୈ୍ଃ ପଶ୍ଯନ୍ତୁ ପରମର୍ଶଯୈଃ 

ନିରଯସ୍ତମ ୍ଵିମାନସ୍ତା ମଯ ତ୍ଵଯା ହମିି୍ ସତାୈଃ ପରୁା ୧୩ 

ପ୍ରହର ତ୍ଵମ ୍ଯତା କାମମ ୍କୁରୁ ଯତ୍ନମ ୍କୁଲା୭ତମ 

ଅତ୍ଯ ମତ ପାତଯିଶ୍ ଯାମି ର୍ରିସ ୍ତାଲ ପଲମ ୍ଯତା ୧୪ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ରାମମଣ କ୍ରୁତ୍ତୈଃ ସମ୍ରକ୍ତ୍ ମଲାଚନୈଃ 

ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ କମରା ରାମମ ୍ପ୍ରହସନ୍ ମରାତ ମଚୂିତୈଃ ୧୫ 

ପ୍ରାକ୍ରୁତାନ୍ ରାକ୍ିସାନ୍ ହତ୍ଵା ଯମୁତ୍ତ ତର୍ରତାତ୍ମଜ 

ଆତ୍ମନା କତମ ୍ଆତ୍ମାନମ ୍ଅପ୍ରର୍ସ୍ଯମ ୍ପ୍ରର୍ମ୍ସସି ୧୬ 

ଵିରାତା ପଲଵମତା ଵା ମଯ ପଵତି ନରର୍ଶପାୈଃ 

କତଯତି ନ ମତ କିମି୍ ଚତ୍ ମତଜସା ମସ୍ଵନ କଵିତାୈଃ ୧୭ 

ପ୍ରାକ୍ରୁତା ସ୍ତଵକ୍ରୁତାତ୍ମାମନା ମଲାମକ କ୍ିରିଯ ପାମ୍ ସନାୈଃ 

ନିରତଶକମ ୍ଵକିତ୍ତମତ ଯତା ରାମ ଵିକତ୍ତମସ  ୧୮ 

କୁଲମ ୍ଵ୍ ଯପତିର୍ନ୍ ଵୀରୈଃ ସମମର ମକା୭ପିତାସ୍ ଯତି 

ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁକାମଲ ହ ିସମ୍ପ୍ରାମପ୍ତ ସ୍ଵଯମ ୍ଅପ୍ରସ୍ତମଵ ସ୍ତଵମ ୍୧୯ 
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ସଵଶତା ତୁ ଲକୁତ୍ଵମ ୍ମତ କତ୍ତମନନ ଵିତର୍ତିମ ୍

ସଵୁଣଶ ପ୍ରତିରୂମପଣ ତମପ୍ତ ମନଵ କୁର୍ା୭କ୍ିିନା  ୨0 

ନ ତୁ ମାମ ୍ଇହ ତିଶ୍ ଟତମ ୍ପଶ୍ଯସି ତ୍ଵମ ୍କତା ତରମ ୍

ତରାତରମ ୍ଇଵା୭କମ୍ପଯମ ୍ପଵଶତମ ୍ତାତୁପି ଶି୍ଚତମ ୍୨୧ 

ପଯଶାମପ୍ତା୭ହମ ୍କତା ପାଣ ିହଶନ୍ତୁମ ୍ପ୍ରାଣାନ୍ ରମଣ ତଵ 

ରଯାଣାମ ୍ଅପି ମଲାକାନାମ ୍ପାର୍ ହସ୍ତ ଇଵା୭ତକୈଃ ୨୨ 

କାମମ ୍ପହ୍ ଵ୭ପି ଵକ୍ତ୍ଵ୍ ଯମ ୍ତ୍ଵଯି ଵକ୍ିଯାମି ନ ତ୍ଵ୭ହମ ୍

ଅସ୍ତମ ୍କମଚ୍ଚ ତି୍ତ ସଵିତା ଯତୁ୍ତ ଵିକି୍ ସ୍ତମତା ପମଵତ୍ ୨୩ 

ଚତୁ ତଶର୍ ସହସ୍ରାଣ ିରାକ୍ସିାନାମ ୍ହତାନି ମତ 

ତ୍ଵ ତ୍ଵିନାର୍ାତ୍ କମରାମ୍ଯ୭ତ୍ ଯ ମତର୍ାମ ୍ଅର୍ରୁ୍ ପ୍ରମାଜଶନମ ୍୨୪ 

ଇତ ିଉକ୍ତ୍ଵା ପରମ କ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ତାମ ୍କତାମ ୍ପରମାମ ୍କତ: 

କର ଶି୍ଚମକ୍ପି ରାମାଯ ପ୍ରତୀପ୍ତାମ ୍ଅର୍ନମି ୍ଯତା ୨୫ 

କର ପାହୁ ପ୍ରମକୁ୍ତ୍ା ସା ପ୍ରତୀପ୍ତା ମହତୀ କତା 

ପସ୍ମ ଵ୍ରୁକ୍ିାମ ୍ଶ୍ଚ କଲୁ୍ ମାମ ୍ଶ୍ଚ କ୍ରୁତ୍ଵା୭କାତ୍ ତ ତ୍ସ୍ମୀପତୈଃ ୨୬ 

ତାମ ୍ଆପତତୀମ ୍ଜ୍ଵଲିତାମ ୍ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁପାମର୍ାପମାମ ୍କତାମ ୍

ଅତରିକ୍ି କତାମ ୍ରାମ ଶି୍ଚମଚ୍ଚତ ପହୁତା ର୍ମରୈୈଃ ୨୭ 

ସା ଵିକୀଣଶା ର୍ମରୈ ପିନ୍ନା ପପାତ ତରଣୀ ତମଲ 

କତା ମମନ୍ତ୍ରୌର୍ତ ପମଲୈ ଵ୍ଶ ଯାଲୀଵ ଵିନିପାତିତା ୨୮ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଏମକାନ ରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ତ୍ରମି୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ପିତ୍ତ୍ଵା ତୁ ତାମ ୍କତାମ ୍ପାମଣ୍ ରାକମଵା ତମଶ ଵତ୍ସ୍ଲୈଃ 

ସ୍ମଯମାନୈଃ କରମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ସମ୍ରପ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ଏତ ମତ୍ତ ପଲ ସଵଶସ୍ଵମ ୍ତର୍ତିମ ୍ରାକ୍ିସା୭ତମ 

ର୍କି୍ତ୍ ହୀନତମରା ମମତ୍ତା ଵ୍ରୁତା ତ୍ଵମ ୍ଅଵକଜଶସି  ୨ 

ଏର୍ା ପାଣ ଵିନିପିନ୍ନା କତା ପମିୂ ତଲମ ୍କତା 

ଅପିତାନ ପ୍ରକଲ୍ପସ୍ ଯ ତଵ ପ୍ରତ୍ ଯଯ କାତିନୀ  ୩ 

ଯ ତ୍ତ୍ଵମଯାକ୍ତ୍ମ ୍ଵିନଶ୍ଟାନାମ ୍ଅହମ ୍ଅର୍ରୁ୍ ପ୍ରମାଜଶନମ ୍

ରାକ୍ିସାନାମ ୍କମରାମୀତି ମିତ୍ ଯା ତତସି ମତ ଵଚୈଃ ୪ 

ନୀଚ ସ୍ ଯ କ୍ର୍ରୁ ର୍ୀଲ ସ୍ ଯ ମିତ୍ ଯା ଵ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ ଯ ରକ୍ସିୈଃ 

ପ୍ରାଣାନ୍ ଅପହରିଶ୍ଯାମି କରୁତ୍ମାନ୍ ଅମରୁ୍ତମ ୍ଯତା ୫ 

ଅତ୍ଯ ମତ ପିନ୍ନ କମ୍ଟ ସ୍ ଯ ମପନ ପତ୍ୁପତୁ ପରୂ୍ତିମ ୍

ଵିତାରିତସ୍ଯ ମ ତ୍ପାମଣ୍ ମଶହୀ ପାସ୍ ଯତି ମର୍ାଣତିମ ୍୬ 

ପାମସ୍ ୁରୂର୍ତି ସଵଶାଙ୍କୈଃ ସ୍ରସ୍ତ  ଯସ୍ତ ପଜୁ ତ୍ଵଯୈଃ 
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ସ୍ଵପ୍ସଯମସ କାମ ୍ସମାଶ୍ିଶି୍ ଯ ତୁଲଶପାମ ୍ପ୍ରମତାମ ୍ଇଵ ୭ 

ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତ ନିମର ର୍ଯିମତ ତ୍ଵଯି ରାକ୍ିସ ପାମ୍ ସମନ 

ପଵିଶ୍ ଯ ତଯ୭ର୍ରଣ୍ଯାନାମ ୍ର୍ରଣ୍ଯା ତଣ୍ଟକା ଇମମ ୮ 

ଜନସ୍ତାମନ ହତ ସ୍ତାମନ ତଵ ରାକ୍ିସ ମଚ୍ଚମରୈୈଃ 

ନିପଶଯା ଵିଚରିଶ୍ ଯତି ସଵଶମତା ମନୁମଯା ଵମନ ୯ 

ଅତ୍ଯ ଵିପ୍ରସରିଶ୍ଯତି ରାକି୍ମସ୍ଯା ହତ ପାତଵାୈଃ 

ପାଶ୍ ପା୭୭ରଶ ଵତନା ତୀନା ପଯାତ୍ ଅ ଯ ପଯାଵହାୈଃ ୧0 

ଅତ୍ଯ ମର୍ାକ ରସଜ୍ଞା ସ୍ତା ପଵିଶ୍ ଯତି ନିର୭ତଶକା: 

ଅନୁରୂପ କୁଲାୈଃ ପମତ୍ନଯା ଯାସାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ପତ:ି ଈତ୍ରୁର୍ୈଃ ୧୧ 

ନ୍ରୁର୍ମ୍ସ ର୍ୀଲ କର୍୍ରୁା୭୭ତ୍ମନ୍ ନତି୍ ଯମ ୍ପ୍ରାହ୍ମ୍ଣ କମ୍ଟକ 

ଯ ତ୍କ୍ରୁମତ ର୍ମି୍ କମତୈ ରମକ୍ିୌ ମନୁପିିୈଃ ପାତ୍ ଯମତ ହଵିୈଃ ୧୨ 

ତମ ୍ଏଵମ ୍ଅପିସମ୍ରପ୍ତମ ୍ପରୁ୍ଵାଣମ ୍ରାକଵମ ୍ରମଣ 

କମରା ନିପଶତ୍ସ୍ଶଯା ମାସ ମରାର୍ାତ୍ କରତର ସ୍ଵନୈଃ ୧୩ 

ତ୍ରୁଟମ ୍କଲ୍ଵ୭ଵଲିମପ୍ତା୭ସି ପମଯଶ୍ଵ୭ପି ଚ ନପିଶଯୈଃ 

ଵାର୍ଚ ଯା୭ଵାର୍ଚ ଯମ ୍ତମତା ହ ିତ୍ଵମ ୍ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁଵମଶ୍ଯା ନ ପତୁ୍ ଯମସ ୧୪ 

କାଲ ପାର୍ ପରିକ୍ିିପ୍ତା ପଵତି ପରୁୁର୍ା ହ ିମଯ 

କାଯଶା୭କାଯଶମ ୍ନ ଜାନତି ମତ ନିରସ୍ତ ର୍ଟିନି୍ତ୍ରଯାୈଃ ୧୫ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ତମତା ରାମମ ୍ସମରୁ୍ତ୍ ଯ ପରୁ୍କୁଟିମ ୍ତତୈଃ 

ସ ତତର୍ଶ ମହା ସାଲମ ୍ଅଵିତୂମର ନିର୍ାଚରୈଃ 

ରମଣ ପ୍ରହରଣସ୍ଯା୭ମତଶ ସଵଶମତା ହ୍ ଯ୭ଵମଲାକଯନ୍ ୧୬ 

ସ ତମ ୍ଉତ୍ପାଟଯା ମାସ ସମ୍ତ୍ରୁଶ୍ ଯ ତର୍ନଚ୍ଚତମ ୍

ତମ ୍ସମତୁ୍କିିପ୍ ଯ ପାହୁପ୍ ଯାମ ୍ ଵିନତ୍ ଯ ଚ ମହା ପଲୈଃ ୧୭ 

ରାମମ ୍ଉତି୍ତଶ୍ଯ ଚିମକ୍ିପ ହତ ସ୍ତଵମ ୍ଇତ ିଚା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧୮ 

ତମ ୍ଆପତତମ ୍ପାମଣୌମକୈ ଶି୍ଚତ୍ତ୍ଵା ରାମୈଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍ 

ମରାର୍ମ ୍ଆହାରଯ ତ୍ତୀଵ୍ରମ ୍ନିହନ୍ତୁମ ୍ସମମର କରମ ୍୧୯ 

ଜାତ ମସ୍ଵତ ସ୍ତମତା ରାମମା ମରାର୍ା ରକ୍ତ୍ାତ ମଲାଚନୈଃ 

ନିପିମପତ ସହମସ୍ରଣ ପାଣାନାମ ୍ସମମର କରମ ୍୨0 

ତସ୍ଯ ପାଣା୭ତରା ରକ୍ତ୍ମ ୍ପହୁ ସସୁ୍ରାଵ ମପନିଲମ ୍

କିମରୈଃ ପ୍ରସ୍ରଵଣ ମସ୍ଯଵ ମତାଯ ତାରା ପରିସ୍ରଵୈଃ  ୨୧ 

ଵିହ୍ ଵଲୈଃ ସକ୍ରୁମତା ପାମଣ୍ୈଃ କମରା ରାମମଣ ସମଯ୍ମୁକ 

ମମତ୍ତା ରୁତିର କମତନ ତମ ୍ଏଵା୭ପ୍ଯରଵ ତ୍୍ତରୁତମ ୍୨୨ 

ତମ ୍ଆପତତମ ୍ସମ୍ରପ୍ତମ ୍କ୍ରୁତା୭ମୋ ରୁତିରା୭୭ପଲୁ୍ତମ ୍

ଅପାସପଶ ତ୍ପରତ ିପତମ ୍କିମି୍ ଚତ୍ ତ୍ଵରିତ ଵିରମୈଃ ୨୩ 
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ତତୈଃ ପାଵକ ସମ୍କାର୍ମ ୍ଵତାଯ ସମମର ର୍ରମ ୍

କର ସ୍ଯ ରାମମା ଜରାହ ପ୍ରହ୍ମ୍ ତଣ୍ଟମ ୍ଇଵା୭ପରମ ୍୨୪ 

ସ ତ ତ୍ତତ୍ତମ ୍ମକଵତା ସରୁ ରାମଜନ ତୀମତା 

ସମ୍ତମତ ଚା୭ପି ତମଶାତ୍ମା ମମୁମାଚ ଚ କରମ ୍ପ୍ରତ ି୨୫ 

ସ ଵିମମୁକ୍ତ୍ା ମହା ପାମଣା ନିକଶାତ ସମନିସ୍ ସଵନୈଃ 

ରାମମଣ ତନୁରା୭୭ଯମ୍ଯ କର ମସ୍ଯାରସି ଚା୭ପତତ୍ ୨୬ 

ସ ପପାତ କମରା ପମୂମୌ ତହ୍ ଯମାନୈଃ ର୍ରା୭କ୍ିନିା 

ରୁମର ମଣଵ ଵିନିତଶକ୍ତ୍ୈଃ ମଶ୍ଵତା୭ରମଣ୍ଯ ଯ ତାମ୍ତକୈଃ ୨୭ 

ସ ଵ୍ରୁର ଇଵ ଵମଜ୍ରଣ ମପମନନ ନମଚୁ ିଯଶତା 

ପମଲା ମଵନ୍ତ୍ରା୭ର୍ନି ହମତା ନିପପାତ ହତୈଃ କରୈଃ  ୨୮ 

ତମତା ରାଜର୍ଶଯୈଃ ସମଵଶ ସମ୍କତାୈଃ ପରମର୍ଶଯୈଃ 

ସପାଜ୍ ଯ ମତୁିତା ରାମମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍ ୨୯ 

ଏତତ୭ତଶମ ୍ମହାମତଜା ମମହନ୍ତ୍ରୈଃ ପାକର୍ାସନୈଃ 

ର୍ରପମ୍କା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ପଣୁ୍ ଯମ ୍ଆଜକାମ ପରୁମ୍ତରୈଃ ୩0 

ଆନୀତ ସ୍ତଵମ ୍ଇମମ ୍ମତର୍ମ ୍ଉପାମଯନ ମହର୍ପିିୈଃ 

ଏର୍ାମ ୍ଵତା୭ତଶମ ୍କ୍ରୂରାଣାମ ୍ରକ୍ସିାମ ୍ପାପ କମଶଣାମ ୍୩୧ 

ତତିତମ ୍ନୈଃ କରୁ୍ତମ ୍କାଯଶମ ୍ତ୍ଵଯା ତର୍ରତା୭୭ତ୍ମଜ 

ସକୁମ ୍ତମଶମ ୍ଚରିଶ୍ ଯତି ତଣ୍ଟମକର୍ ୁମହର୍ଶଯୈଃ ୩୨ 

ଏତସି୍ମନ୍ ଅମ୍ତମର ମତଵା: ଚାରମଣ୍ୈଃ ସହ ସମ୍କତା: 

ତୁନ୍ତୁପୀମ୍ିି ା୭ପି ନିକ୍ିମ୍ ତ: ପଶୁ୍ ପ ଵର୍ଶମ ୍ସମମ୍ତତ: 

ରାମମସ୍ଯାପରି ସମ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ଵଵ୍ରୁର୍ ୁଵିସି୍ମତା ସ୍ତତା  ୩୩ 

ଅତଶା୭ତିକ ମହୂୁମତଶନ ରାମମଣ ନରି୍ମିତୈ ଶ୍ମିରୈୈଃ  

ଚତୁ ତଶର୍ ସହସ୍ରାଣ ିରକ୍ସିାମ ୍ପୀମ କମଶଣାମ ୍ ୩୪ 

କର ତୂର୍ଣ ମକୁ୍ଯାନାମ ୍ନହିତାନି ମହା୭୭ହମଵ 

ଆମହା ପତ ମହତ୍କମଶ ରାମ ସ୍ ଯ ଵିତିତା୭୭ତ୍ମନ: ୩୫ 

ଅମହା ଵୀଯଶ ମମହା ତାକ୍ିଯମ ୍ଵିମଶ୍ାିରିଵ ହ ିତ୍ରୁଶ୍ଯମତ  

ଇମତ୍ଯଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ମତ ସମଵଶ ଯଯ ୁମତଶଵା ଯତା୭୭କତମ ୍ ୩୬ 

ଏତସି୍ମନ୍ ଅତମର ଵୀମରା ଲକ୍ି୍ଣୈଃ ସହ ସୀତଯା 

କିରି ତୁକଶା ତ୍ଵିନିଶ୍ କରମ୍ ଯ ସମି୍ ଵମଵର୍ା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ସକୁୀ ୩୭ 

ତମତା ରାମ ସୁ୍ତ ଵିଜଯୀ ପଜୂ୍ ଯମାମନା ମହର୍ପିିୈଃ 

ପ୍ରଵିମଵର୍ା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ଵୀମରା ଲକି୍୍ମଣ ନା୭ପିପଜୂତିୈଃ ୩୮ 

ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ର୍ତ୍ରୁ ହତାରମ ୍ମହର୍ଶୀଣାମ ୍ସକୁା୭୭ଵହମ ୍

ପପଵୂ ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ମଵୈମତହୀ ପତଶାରମ ୍ପରିର୍ସ୍ଵମଜ ୩୯ 
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ମତୁା ପରମଯା ଯକୁ୍ତ୍ା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରମକ୍ିାକଣାନ୍ ହତାନ୍  

ରାମମ ୍ମଚୈଵା୭ଵ୍ ଯତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତୁମତାର୍ ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା  ୪0 

ତତ ସୁ୍ତ ତମ ୍ରାକ୍ିସ ସମ୍କ ମତଶନମ ୍ 

ସପାଜ୍ ଯମାନମ ୍ମତୁିମତୈ: ମହର୍ପିି: 

ପନୁ: ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ର୍ର୍ ିପ୍ରପା୭୭ନନା  

ପପଵୂ ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା ତତା ୪୧ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଏର୍ ତ୍ରମି୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତ୍ଵରମାଣ: ତମତା କତ୍ଵା ଜନସ୍ତାନାତ୍ ଅକମ୍ପନ: 

ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ଲମ୍କାମ ୍ମଵମକନ ରାଵଣମ ୍ଵାକ୍ଯ ମପ୍ରଵୀତ୍. ୧ 

ଜନସ୍ତାନ ସି୍ତତା ରାଜନ୍ ରାକ୍ିସା ପହମଵା ହତା: 

କର ଶ୍ଚ ନିହତ: ସମମ୍କଯ କତମି୍ ଚତ୍ ଅହମ ୍ଆକତ: ୨ 

ଏଵମମୁକ୍ତ୍ା ତର୍ରୀଵ: କ୍ରୁତ୍ତ: ସମ୍ରକ୍ତ୍ ମଲାଚନ:  

ଅକମ୍ପନମ ୍ଉଵାମଚତମ ୍ନତିଶହ ନ୍ନିଵ ଚକ୍ର୍ରୁ୍ା  ୩ 

ମକନ ରମ୍ଯମ ୍ଜନସ୍ତାନମ ୍ହତମ ୍ମମ ପରା୭ସନୁା  

ମକା ହ ିସମଵଶର୍ ୁମଲାମକର୍ ୁକତିମ ୍ଚା୭ତି କମିଶ୍ ଯତ ି ୪ 

ନ ହ ିମମ ଵିପି୍ରଯମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ର୍କ୍ଯମ ୍ମକଵତା ସକୁମ ୍ 

ପ୍ରାପତୁ୍ମ ୍ମଵୈଶ୍ରଵମଣ ନା୭ପି ନ ଯମମନ ନ ଵିର୍ଣ୍ନୁା  ୫ 

କାଲସ୍ଯ ଚାପ୍ ଯ୭ହମ ୍କାମଲା ତମହଯମ ୍ଆପି ପାଵକମ ୍ 

ମରୁ୍ତ୍ଯମୁ ୍ମରଣ ତମମଶଣ ସମମ୍ଯାଜଯତୁମ ୍ଉତ୍ସ୍ମହ  ୬ 

ତମହଯ ମ୭ପି ସମ୍କ୍ରୁତ୍ତ ମସ୍ତଜସା୭୭ତିତ୍ ଯ ପାଵମକୌ  

ଵାତ ସ୍ ଯ ତରସା ମଵକମ ୍ନିହନ୍ତୁମ ୍ଅହମ ୍ଉତ୍ସ୍ମହ  ୭ 

ତତା କ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତର୍ରୀଵମ ୍କ୍ରୁତା୭0ଜଲି ର୭କମ୍ପନ: 

ପଯା ତ୍ସ୍ମି୍ ତକ୍ତ୍ଯା  ଵାଚା ରାଵଣମ ୍ଯାଚମତ୭ପଯମ ୍୮ 

ତର୍ରୀମଵା୭ପଯମ ୍ତମସ୍୍ମ ପ୍ରତମତୌ ରକ୍ିସାମ ୍ଵର: 

ସ ଵିସ୍ରମପ୍ତା୭ପ୍ରଵୀ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅସମି୍ ତକ୍ତ୍ ମ୭କମ୍ପନ: ୯ 

ପମୁରା ତର୍ରତ ସ୍ଯା୭ସି୍ତ ସିମ୍ ହ ସମ୍ହନମନା ଯଵୁା  

ରାମମା ନାମ ଵ୍ରୁର୍ ସ୍କମମ୍ତା ଵ୍ରୁତ୍ତା୭୭ଯତ ମହା ପଜୁ: ୧0 

ଵୀର: ପରୁ୍ତୁ ଯର୍ା ଶ୍ ିରୀମାନ୭ତୁଲ୍ଯ ପଲ ଵିରମ: 

ହତମ ୍ମତନ ଜନସ୍ତାନମ ୍କର ଶ୍ଚ ସହ ତୂର୍ଣ: ୧୧ 

ଅକମ୍ପନ ଵଚ ଶ୍ ି୍ରୁତ୍ଵା ରାଵମଣା ରାକ୍ସିା୭ତିପ: 

ନାମକମ୍ତର ଇଵ ନିଶ୍ଵିସ୍ ଯ ଵଚନମ ୍ମଚତ ମପ୍ରଵୀତ୍ ୧୨ 

ସ ସମୁରମମ୍ତରଣ ସମଯ୍ମୁକ୍ତ୍ା ରାମ: ସଵଶା୭ମମରୈ ସ୍ ସହ  
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ଉପଯାମତା ଜନସ୍ତାନମ ୍ପରୂ୍ହ ିକଚ୍ଚି ତ୭କମ୍ପନ  ୧୩ 

ରାଵଣ ସ୍ଯ ପନୁ ଵଶାକ୍ଯମ ୍ନରି୍ମ୍ ଯ ତ ତମ୭୍କମ୍ପନ 

ଆଚଚମକ୍ ିପଲମ ୍ତସ୍ଯ ଵରିମମ ୍ଚ ମହାତ୍ମନ: ୧୪ 

ରାମମା ନାମ ମହା ମତଜା ମଶ୍ରଶ୍ଟ ସ୍ ସଵଶ ତନୁଶ୍ ମତାମ ୍ 

ତିଵ୍ ଯା୭େ  କୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ: ପରୁମ୍ତର ସମମା ଯତୁ ି୧୫ 

ତସ୍ଯା୭ନୁରୂମପା ପଲଵାନ୍ ରକ୍ତ୍ା୭ମକ୍ିା ତୁମତୁ୍ପି ସ୍ଵନ: 

କନୀଯାନ୍ ଲକ୍ି୍ମଣା ନାମ ପ୍ରାତା ର୍ର୍ ିନିପା୭ନନ: 

ସ ମତନ ସହ ସମଯ୍କୁ୍ତ୍: ପାଵମକନା୭ନିମଲା ଯତା  ୧୬ 

ଶ୍ରୀମାନ୍ ରାଜ ଵର ମସ୍ତନ ଜନସ୍ତାନମ ୍ନିପାତିତମ ୍ 

ମନୈଵ ମତଵ ମହାତ୍ମାମନା ନା୭ର କାଯଶା ଵିଚାରଣା  ୧୭ 

ର୍ରା ରାମମଣ ତୁ ଉତ୍ସରୁ୍ଶ୍ ଟା: ରୁକ୍ମ ପମୁ୍ କା: ପତରିଣ: 

ସପଶା: ପମ୍ଚା୭୭ନନା ପତୂ୍ଵା ପକ୍ିଯମି୍ ତ ସ୍ମ ରାକ୍ିସାନ୍  ୧୮ 

ମଯନ ମଯନ ଚ କଚ୍ଚମି୍ ତ ରାକ୍ିସା ପଯ କର୍ତିା: 

ମତନ ମତନ ସ୍ମ ପଶ୍ଯମି୍ ତ ରାମ ମମଵା୭ରତ: ସି୍ତତମ ୍   ୧୯ 

ଇତ୍ତମ ୍ଵନିାର୍ତି ମସ୍ତନ ଜନସ୍ତାନମ ୍ତଵା୭ନକ  ୨0 

ଅକମ୍ପନ ଵଚ ଶ୍ ିି ତ୍ଵା ରାଵମଣା ଵାକ୍ଯ ମପ୍ରଵୀତ୍  

ଜନସ୍ତାନମ ୍କମିଶ୍ ଯାମି ହନ୍ତୁମ ୍ରାମମ ୍ସହ ଲକ୍ି୍ଣମ ୍୨୧ 

ଅମତୈଵ ମମୁକ୍ତ୍ ଵଚମନ ମପ୍ରାଵା ମଚତ ମ୭କମ୍ପନ: 

ର୍ରୁ୍ଣ ୁରାଜନ୍ ଯତା ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ରାମ ସ୍ ଯ ପଲ ମପୌରୁର୍ମ ୍ ୨୨ 

ଅସାତ୍ ଯ: କୁପିମତା ରାମମା ଵିରମମଣ ମହା ଯର୍ା: 

ଆପକାଯା ସସ୍ପୁଣୂଶାଯା ମଵକମ ୍ପରିହମରତ୍ ର୍ମରୈ: ୨୩ 

ସ ତାର ରହ ନକ୍ିରମ ୍ନପା ଶ୍ଚା୭ପ୍ଯ୭ଵସାତମଯତ୍ 

ଅମସୌ ରାମ ସୁ୍ତ ମଜ୍ଜମ୍ତୀମ ୍ଶ୍ରୀମାନ୍ ଅପଯ୍ତୁ୍ତମରତ୍ ମହୀମ ୍ ୨୪ 

ପିତ୍ଵା ମଵଲାମ ୍ସମରୁ ସ୍ ଯ ମଲାକାନ୍ ଆପ୍ାିଵମଯ ତ୍ଵପି:ୁ 

ମଵକମ ୍ଵା୭ପି ସମରୁ ସ୍ ଯ ଵାଯମୁ ୍ଵା ଵିତମମତ୍ ର୍ମରୈ: ୨୫ 

ସମ୍ହ୍ରୁତ୍ ଯ ଵା ପନୁ ମଲଶାକାନ୍ ଵିରମମଣ ମହା ଯର୍ା:  

ର୍କ୍ତ୍ ସ୍ସ ପରୁୁର୍ ଵ୍ ଯାର ସ୍ ସରର୍ଟୁ୍ମ ୍ପନୁ ର୭ପି ପ୍ରଜା: ୨୬ 

ନହ ିରାମମା ତର୍ରୀଵ ର୍ମକ୍ଯା ମଜତୁମ ୍ତ୍ଵଯା ଯତୁ ି 

ରକ୍ିସାମ ୍ଵା୭ପି ମଲାମକନ ସ୍ଵକଶ: ପାପ ଜମନୈ ରିଵ  ୨୭ 

ନ ତମ ୍ଵତ୍ ଯ ମ୭ହମ ୍ମମ ଯ ସମଵୈ ମତଶଵା୭ସମୁରୈ ର୭ପି 

ଅଯମ ୍ତସ୍ଯ ଵମତାପାଯ ସ୍ତମ ୍ମମ ଏକ ମନା ଶ୍ ି୍ରୁଣ ୁ୨୮ 

ପାଯଶା ତମସ୍ଯାତ୍ତମା ମଲାମକ ସୀତା ନାମ ସମୁତ୍ ଯମା  

ଶ୍ଯାମା ସମ ଵିପକ୍ତ୍ାମ୍କୀ େୀ ରତ୍ନମ ୍ରତ୍ନ ପରୂ୍ତିା  ୨୯ 
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ମନୈଵ ମତଵୀ ନ କମ୍ତଵଶୀ ନା୭ପ୍ସରା ନା୭ପି ତାନଵୀ  

ତୁଲ୍ ଯା ସୀମମି୍ ତନୀ ତସ୍ଯା ମାନୁର୍ୀର୍ ୁକୁମତା ପମଵତ୍  ୩0 

ତସ୍ସଯା୭ପହର ପାଯଶାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ପ୍ରମତ୍ ଯ ତୁ ମହା ଵମନ  

ସୀତଯା ରହତି: କାମୀ ରାମମା ହାସ୍ ଯତି ଜୀଵିତମ ୍ ୩୧ 

ଅମରାଚଯତ ତ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ରାଵମଣା ରାକ୍ସିା୭ତିପ:  

ଚିମ୍ ତଯିତ୍ଵା ମହା ପାହୁ: ଅକମ୍ପନ ମଵୁାଚ ହ  ୩୨ 

ପାଟମ ୍କଲ୍ଯମ ୍କମିଶ୍ ଯାମି ହ ିଏକ: ସାରତିନା ସହ  

ଆନଯିଶ୍ଯାମି ମଵୈମତହୀ ମିମାମ ୍ହ୍ରୁମଶ୍ ଟା ମହା ପରୁୀମ ୍ ୩୩ 

ଅମତୈଵ ମକୁ୍ତ୍ଵା ପ୍ରଯମଯୌ କର ଯମୁକ୍ତ୍ନ ରାଵଣ: 

ରମତନ ଆତିତ୍ ଯ ଵମଣଶନ ତିର୍ ସ୍ ସଵଶା: ପ୍ରକାର୍ଯନ୍  ୩୪ 

ସ ରମତା ରାକ୍ିମସମ୍ତର ସ୍ ଯ ନକ୍ିର ପତମକା ମହାନ୍  

ସମ୍ଚାଯଶମାଣ ର୍ର୍୍ରୁ୍ମୁପ ଜଲମତ ଚମ୍ତରମା ଇଵ  ୩୫ 

ସ ମାରୀଚା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ତାଟମକଯ ମପୁାକମତ୍  

ମାରୀମଚ ନା୭ଚିମତା ରାଜା ପକ୍ିଯ ମପାମଜ୍ୈ ଯ: ଅମାନୁମର୍୍: ୩୬ 

ତମ ୍ସ୍ଵଯମ ୍ପଜୂଯିତ୍ଵା ତୁ ଆସମନ ମନାତମକନ ଚ  

ଅମତଶାପ ହତିଯା ଵାଚା ମାରୀମଚା ଵାକ୍ଯମ୭ପ୍ରଵୀତ୍  ୩୭ 

କଚ୍ଚିତ୍ସ ୁକରୁ୍ଲମ ୍ରାଜନ୍ ମଲାକାନାମ ୍ରାକ୍ିମସଶ୍ଵର  

ଆର୍ମମ୍କ ନାତ ଜାମନ ତ୍ଵମ ୍ଯତ ସୂ୍ତଣଶ ମିହା୭୭କତ: ୩୮ 

ଏଵ ମମୁକ୍ତ୍ା ମହାମତଜା ମାରୀମଚନ ସ ରାଵଣ: 

ତତ: ପଶ୍ଚା ତିତମ ୍ଵାକ୍ଯ ମ୭ପ୍ରଵୀତ୍ ଵାକ୍ଯ ମକାଵିତ: ୩୯ 

ଆରମକ୍ିା ମମ ହତ ସ୍ତାତ ରାମମଣା୭କ୍ିିଶ୍ ଟ କମଶଣା  

ଜନସ୍ତାନମ୭ଵତ୍ଯମ ୍ତତ୍ ସଵଶମ ୍ଯତୁ ିନିପାତିତମ ୍ 

ତସ୍ଯ ମମ କୁରୁ ସାଚିଵ୍ ଯମ ୍ତସ୍ଯ ପାଯଶା୭ପହାରମଣ  ୪0 

ରାକ୍ିମସମ୍ତର ଵଚ ଶ୍ ି୍ରୁତ୍ଵା ମାରୀମଚା ଵାକ୍ଯ ମପ୍ରଵୀତ୍  ୪୧ 

ଆକ୍ଯାତା ମକନ ସୀତା ସା ମିର ରୂମପଣ ର୍ତ୍ରୁଣା 

ତ୍ଵଯା ରାକ୍ିସ ର୍ାତଶୂ ଲ ମକା ନ ନମ୍ତତ ିନିମି୍ ତତ: 

ସୀତା0 ଇହା୭୭ନଯ ମସ୍ଵତ ିମକା୭ପ୍ରଵୀତ ିପ୍ରଵୀହ ିମମ  ୪୨ 

ରମକ୍ିା ମଲାକସ୍ଯ ସଵଶସ୍ ଯ ମକ ଶ୍ ି୍ରୁମ୍ କମ ୍ମଚ୍ଚତୁ୍ତମ ୍ଇଚ୍ଚତ ି 

ମପ୍ରାତ୍ସ୍ାହଯତ ିକଶ୍ଚ ତ୍ତ୍ଵାମ ୍ସ ହ ିର୍ତ୍ରୁ ର୭ସମ୍ଯି: ୪୩  

ଆର୍ୀ ଵିର୍ ମକୁା ତ୍ତଶ୍ଟରା0 ଉତ୍ତତଶୁ ମ ୍ମଚଚ୍ଚତି ତ୍ଵଯା  

କମଶଣା ମତନ ମକନା୭ପି  କାପତମ ୍ପ୍ରତିପାତିତ:  ୪୪ 

ସକୁ ସପୁ୍ତସ୍ଯ ମତ ରାଜନ୍ ପ୍ରହ୍ରୁତମ ୍ମକନ ମତୂଶନି  ୪୫ 

ଵିର୍ତୁ୍ତ ଵମ୍ାି୭ପି ଜନା୭ର ହସ୍ତ:   
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ମତମଜା ମତ ସ୍ ସମି୍ ସେତ ମତା ଵିର୍ାଣ: 

ଉତୀକ୍ିତୁିମ ୍ରାଵଣ ମନହ ଯକୁ୍ତ୍:  

ସ ସମଯ୍ମୁକ ରାକଵ କମ୍ତ ହସ୍ତୀ   ୪୬ 

ଅମସୌ ରଣାମ୍ତ ସି୍ତତ ିସମି୍ ତ ଵାମଲା    

ଵିତକ୍ତ୍ ରମକ୍ିା ମରୁ୍କ ହା ନ୍ରୁସିମ୍ ହ: 

ସପୁ୍ତ ସ୍ତଵଯା ମପାତଯିତୁମ ୍ନ ଯକୁ୍ତ୍:   

ଶ୍ରିା0କ ପମୂଣଶା ନରି୍ତିା୭ସି ତମ୍ି୍ ି:   ୪୭ 

ଚାପା୭ପହାମର ପଜୁ ମଵକ ପମମ୍କ   

ର୍ମରାମି ମାମଲ ସମୁହା ଆହମଵୌମକ  

ନ ରାମ ପାତାଲ ମମୁକତି ମକାମର   

ପ୍ରସ୍କମି୍ ତତୁମ ୍ରାକ୍ସି ରାଜ ଯକୁ୍ତ୍ମ ୍  ୪୮ 

ପ୍ରସୀତ ଲମମ୍କଶ୍ଵର ରାକ୍ିମସମ୍ତର    

ଲମ୍କାମ ୍ପ୍ରସମନ୍ନା ପଵ ସାତୁ କଚ୍ଚ 

ତ୍ଵମ ୍ମସ୍ଵର୍ ୁତାମରର୍ ୁରମସ୍ଵ ନିତ୍ ଯମ ୍   

ରାମ ସ୍ ସ ପାମଯଶା ରମତାମ ୍ଵମନର୍ ୁ୪୯ 

ଏଵ ମମୁକ୍ତ୍ା ତର୍ରୀମଵା ମାରୀମଚନ ସ ରାଵଣ: 

 ଯଵତଶତ ପରୁୀମ ୍ଲମ୍କାମ ୍ଵିମଵର୍ ଚ କ୍ରୁମହାତ୍ତମମ ୍୫0 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ଏକ ରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ତ୍ଵା ତ୍ରମି୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତୈଃ ର୍ପୂଶଣକା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ସହସ୍ରାଣ ିଚତୁତଶର୍ 

ହତାନ୍ ଏମକନ ରାମମଣ ରକ୍ିସାମ ୍ପୀମ କମଶଣାମ ୍୧ 

ତୂର୍ଣମ ୍ଚ କରମ ୍ମଚୈଵ ହତମ ୍ରିର୍ରିସା ସହ  

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପନୁ ମଶହା ନାତମ ୍ନନାତ ଜଲମତାପମା ୨ 

ସା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା କମଶ ରାମ ସ୍ ଯ କରୁ୍ତମ ୍ଅମ ୈ ଯୈଃ ସତୁୁଶ୍ କରମ ୍

ଜକାମ ପରମମାତ୍ଵିକ୍ିା ଲମ୍କାମ ୍ରାଵଣ ପାଲିତାମ ୍୩ 

ସା ତତର୍ଶ ଵମିାନା୭ମର ରାଵଣମ ୍ତୀପ୍ତ ମତଜସମ ୍

ଉମପାପଵିଶ୍ ଟମ ୍ସଚିମଵୈ: ମରୁତି୍ପ: ଇଵ ଵାସଵମ ୍୪ 

ଆସୀନମ ୍ସଯୂଶ ସମ୍କାମର୍ କାମ୍ ଚମନ ପରମା୭୭ସମନ 

ରୁକ୍ମ ମଵତି କତମ ୍ପ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ଜ୍ଵଲତମ ୍ଇଵ ପାଵକମ ୍୫ 

ମତଵ କତଵଶ ପତୂାନାମ ୍ରୁର୍ୀଣାମ ୍ଚ ମହାତ୍ମନାମ ୍

ଅମଜଯମ ୍ସମମର ର୍ରୂମ ୍ଵ୍ ଯାତ୍ତା୭୭ନନମ ୍ଇଵା୭ତକମ ୍୬ 

ମତଵା୭ସରୁ ଵିମମତଶର୍ ୁଵଜ୍ରା୭ର୍ନି କ୍ରୁତ ଵ୍ରଣମ ୍

ଐରାଵତ ଵିର୍ାଣା୭ମରୈ: ଉତ୍କ୍ରୁଶ୍ ଟ କଣି ଵକି୍ସମ ୍ ୭ 
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ଵିମ୍ ିତ୍ପଜୁମ ୍ତର୍ରୀଵମ ୍ତର୍ଶନୀଯ ପରିଚ୍ଚତମ ୍

ଵିର୍ାଲ ଵକି୍ସମ ୍ଵୀରମ ୍ରାଜ ଲକ୍ଣି ଲକ୍ିିତମ ୍ ୮ 

େିକ୍ତ୍ ମଵୈଟୂଯଶ ସମ୍କାର୍ମ ୍ତପ୍ତ କାମ୍ ଚନ କୁଣ୍ଟଲମ ୍

ସପୁଜୁମ ୍ର୍କୁ୍ି ତର୍ନମ ୍ମହା୭୭ସ୍ଯମ ୍ପଵଶମତାପମମ ୍୯ 

ଵିର୍ଣ୍ ୁଚର ନିପାମତୈ ଶ୍ଚ ର୍ତମର୍ା ମତଵ ସମଯ୍ମୁକ 

ଅମ ୈ ଯ ଶ୍େି ପ୍ରହାମରୈ ଶ୍ଚ ମହା ଯମୁତ୍ତର୍ ୁତାଟିତମ ୍ ୧0 

ଆହତା୭0କମ ୍ସମମସ୍୍ତ ଶ୍ଚ ମତଵ ପ୍ରହରମଣ୍ ସ୍ତତା 

ଅମକ୍ିାପ୍ ଯାଣାମ ୍ସମରୁାଣାମ ୍ମକ୍ିାପଣମ ୍କ୍ିପି୍ର କାରିଣମ ୍୧୧ 

ମକ୍ିପ୍ତାରମ ୍ପଵଶତା୭ରାଣାମ ୍ସରୁାଣାମ ୍ଚ ପ୍ରମତଶନମ ୍

ଉମଚ୍ଚତ୍ତାରମ ୍ଚ ତମଶାଣାମ ୍ପର ତାରା୭ପିମର୍ଶନମ ୍୧୨ 

ସଵଶ ତିଵ୍ ଯା୭େ ମଯାକ୍ତ୍ାରମ ୍ଯଜ୍ଞ ଵିକି୍ କରମ ୍ସତା 

ପରୁୀମ ୍ମପାକଵତୀମ ୍କତ୍ଵା ପରାଜିତ୍ ଯ ଚ ଵାସକୁିମ ୍୧୩ 

ତକି୍କ ସ୍ ଯ ପି୍ରଯାମ ୍ପାଯଶାମ ୍ପରାଜିତ୍ ଯ ଜହାର ଯୈଃ 

ମକୈଲାସମ ୍ପଵଶତମ ୍କତ୍ଵା ଵିଜିତ୍ ଯ ନର ଵାହନମ ୍୧୪ 

ଵିମାନମ ୍ପଶୁ୍ ପକମ ୍ତସ୍ଯ କାମକମ ୍ମଵୈ ଜହାର ଯୈଃ 

ଵନମ ୍ମଚୈରରତମ ୍ତିଵ୍ ଯମ ୍ନଲିନୀମ ୍ନତନମ ୍ଵନମ ୍୧୫ 

ଵିନାର୍ଯତ ିଯୈଃ ମରାତା ମତ୍ତମଵାତ୍ ଯାନାନି ଵୀଯଶଵାନ୍ 

ଚନ୍ତ୍ର ସମୂଯଶୌ ମହାପାକା ଵୁତି୍ତଶ୍ ଟମତୌ ପରମ୍ତମପୌ ୧୬ 

ନିଵାରଯତ ିପାହୁପ୍ ଯାମ ୍ଯୈଃ ମର୍୍ଲ ର୍କିମରାପମୈଃ 

ତର୍ ଵର୍ଶ ସହସ୍ରାଣ ିତପ ସ୍ତପ୍ତଵା ମହା ଵମନ 

ପରୁା ସ୍ଵଯମ୍ପମୁଵ ତୀରୈଃ ର୍ରିାମି୍ ସ ଉପଜହାର ଯୈଃ ୧୭ 

ମତଵ ତାନଵ କତଵଶ ପିର୍ାଚ ପତମକାରମକୈୈଃ 

ଅପଯମ ୍ଯସ୍ଯ ସମ୍କରାମମ ମରୁ୍ତ୍ଯମୁତା ମାନୁର୍ାତ୍ ରୁମତ ୧୮ 

ମମନ୍ତ୍ରୈ : ଅପିର୍ଟୁ୍ତମ ୍ପଣୁ୍ ଯମ ୍ଅତ୍ଵମରର୍ ୁତ୍ଵିଜାତିପିୈଃ 

ହଵି ତଶାମନର୍ ୁଯୈଃ ମସାମମ ୍ଉପହତି ମହା ପଲ: ୧୯ 

ଆପ୍ତ ଯଜ୍ଞ ହରମ ୍କ୍ରୂରମ ୍ପ୍ରହ୍ମ୍କି୍ମ ୍ତୁଶ୍ ଟ ଚାରିଣମ ୍

କକଶର୍ମ ୍ନିର୭ନୁମରାର୍ମ ୍ପ୍ରଜାନାମ ୍ଅହମିତ ରତମ ୍୨0 

ରାଵଣମ ୍ସଵଶ ପତୂାନାମ ୍ସଵଶ ମଲାକ ପଯାଵହମ ୍

ରାକ୍ିସୀ ପ୍ରାତରମ ୍ର୍ରୂମ ୍ସା ତତର୍ଶ ମହା ପଲମ ୍୨୧ 

ତମ ୍ତିଵ୍ ଯ ଵୋ୭୭ପରଣମ ୍ତିଵ୍ ଯ ମାମଲ୍ଯାପ ମର୍ାପିତମ ୍

ଆସମନ ତୁ ଉପଵିଶ୍ଟମ ୍ଚ କାଲକାଲ ମିମଵାତ୍ ଯତମ ୍ ୨୨ 

ରାକ୍ିମସନ୍ତ୍ରମ ୍ମହାପାକମ ୍ମପୌଲସ୍ତଯ କଲୁ ନତନମ ୍୨୩ 

ରାଵଣମ ୍ର୍ତ୍ରୁ ହତାରମ ୍ମମି୍ ତର ପି: ପରିଵାରିତମ ୍ 
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ଅପିକମ୍ଯା୭ପ୍ରଵୀ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ରାକ୍ିସୀ ପଯ ଵିହ୍ ଵଲା  ୨୪ 

ତମ ୍ଅପ୍ରଵୀ ତ୍ତୀପ୍ତ ଵିର୍ାଲ ମଲାଚନମ ୍ 

ପ୍ରତର୍ଶଯିତ୍ଵା ପଯ ମମାହ ମଚୂିତା 

ସତୁାରୁଣମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପୀତ ଚାରିଣୀ  

ମହାତ୍ମନା ର୍ପୂଶଣକା ଵିରୂପିତା ୨୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ତ୍ଵା ରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ତ୍ରଯ ସି୍ତ୍ରମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତୈଃ ର୍ପୂଶଣକା ତୀନା ରାଵଣମ ୍ମଲାକ ରାଵଣମ ୍

ଅମାତ୍ ଯ ମମତ୍ ଯ ସମ୍କରୁ୍ତ୍ତା ପରୁର୍ମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ପ୍ରମତ୍ତୈଃ କାମ ମପାମକର୍ ୁମସ୍୍ଵର ଵ୍ରୁମତ୍ତା ନିରମକ୍ରୁ୍ୈଃ 

ସମତୁ୍ପନ୍ନମ ୍ପଯମ ୍ମକାରମ ୍ମପାତ୍ତଵ୍ ଯମ ୍ନା୭ଵପତୁ୍ ଯମସ ୨ 

ସକ୍ତ୍ମ ୍ରାମମ୍ଯର୍ ୁମପାମକର୍ ୁକାମ ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ମହୀପତିମ ୍

ଲୁପ୍ତମ ୍ନ ପହୁ ମ ଯମତ ଶ୍ ମର୍ାନା୭କ୍ିମି ୍ଇଵ ପ୍ରଜାୈଃ ୩ 

ସ୍ଵଯମ ୍କାଯଶାଣ ିଯୈଃ କାମଲ ନା୭ନୁତଶି୍ ଟତ ିପାତିଵୈଃ 

ସ ତୁ ମଵୈ ସହ ରାମଜ୍ ଯନ ମତୈ ଶ୍ଚ କାମଯୈ ଵିନଶ୍ଯତ ି୪ 

ଅଯକୁ୍ତ୍ ଚାରମ ୍ତୁତଶର୍ଶମ ୍ଅସ୍ଵାତୀନମ ୍ନରା୭ତିପମ ୍

ଵଜଶଯତି ନରା ତୂରା ନ୍ନତୀ ପମ୍କମ ୍ଇଵ ତ୍ଵିପାୈଃ ୫ 

ମଯ ନ ରକ୍ିତି ଵିର୍ଯମ ୍ଅସ୍ଵାତୀନା ନରା୭ତିପାୈଃ 

ମତ ନ ଵ୍ରୁତ୍ତଯା ପ୍ରକାର୍ମତ କିରଯୈଃ ସାକମର ଯତା ୬ 

ଆତ୍ମଵତି୍ପ ଵିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତ୍ଵମ ୍ମତଵ କତଵଶ ତାନମଵୈୈଃ 

ଅଯକୁ୍ତ୍ ଚାର ଶ୍ଚପଲୈଃ କତମ ୍ରାଜା ପଵଶି୍ ଯସି ୭ 

ତ୍ଵମ ୍ତୁ ପାଲ ସ୍ଵପାଵ ଶ୍ଚ ପତିୁ୍ତ ହୀନ ଶ୍ଚ ରାକ୍ସି  

ଜ୍ଞାତଵ୍ ଯମ ୍ତୁ ନ ଜାନୀମର୍ କତମ ୍ରାଜା ପଵଶି୍ ଯସି ୮ 

ମଯର୍ାମ ୍ଚାର ଶ୍ଚ ମକାର୍ ଶ୍ଚ ନଯ ଶ୍ଚ ଜଯତାମ ୍ଵର 

ଅସ୍ଵାତୀନା ନମରନ୍ତ୍ରାଣାମ ୍ପ୍ରାକ୍ରୁମତୈ ମସ୍ତ ଜମନୈୈଃ ସମାୈଃ ୯ 

ଯସ୍ମାତ୍ ପଶ୍ଯତି ତୂରସ୍ତାନ୍ ସଵଶାନ୍ ଅତଶାନ୍ ନରା୭ତପିାୈଃ 

ଚାମରଣ ତସ୍ମାତ୍ ଉର୍ଚ ଯମତ ରାଜାମନା ତୀକଶ ଚକ୍ର୍ରୁ୍ୈଃ ୧0 

ଅଯକୁ୍ତ୍ ଚାରମ ୍ମମ ଯ ତ୍ଵାମ ୍ପ୍ରାକରୁ୍ମତୈୈଃ ସଚିମଵୈ ଵ୍ରଶ ୁ ତମ ୍

ସ୍ଵଜନମ ୍ଚ ଜନସ୍ତାନମ ୍ହତମ ୍ମଯା ନା୭ଵପତୁ୍ ଯମସ ୧୧ 

ଚତୁତଶର୍ ସହସ୍ରାଣ ିରକ୍ସିାମ ୍ପୀମ କମଶଣାମ ୍

ହତାନି ଏମକନ ରାମମଣ କର ଶ୍ଚ ସହ ତୂର୍ଣୈଃ ୧୨ 

ରୁର୍ୀଣାମ ୍ଅପଯମ ୍ତତ୍ତମ ୍କ୍ରୁତ ମକ୍ମିା ଶ୍ଚ ତଣ୍ଟକାୈଃ 

ତର୍ତିମ ୍ଚ ଜନସ୍ତାନମ ୍ରାମମଣା୭କ୍ିଶି୍ ଟ କମଶଣା  ୧୩ 
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ତ୍ଵମ ୍ତୁ ଲୁପ୍ତୈଃ ପ୍ରମତ୍ତ ଶ୍ଚ ପରାତୀନ ଶ୍ଚ ରାଵଣ 

ଵିର୍ମଯ ମସ୍ଵ ସମତୁ୍ପନ୍ନମ ୍ପଯମ ୍ମଯା ନା୭ଵପତୁ୍ ଯମସ ୧୪ 

ତୀକ୍ିଣମ ୍ଅଲ୍ପ ପ୍ରତାତାରମ ୍ପ୍ରମତ୍ତମ ୍କଵିତମ ୍ର୍ଟମ ୍

ଵ୍ଯସମନ ସଵଶ ପତୂାନି ନା୭ପିତାଵତି ପାତିଵମ ୍୧୫ 

ଅତି ମାନିନମ ୍ଅରାହ୍ ଯମ ୍ଆତ୍ମ ସମ୍ପାଵିତମ ୍ନରମ ୍

ମରାତିନମ ୍ଵ୍ ଯସମନ ହତି ସ୍ଵଜମନା୭ପି ନରା୭ତିପମ ୍୧୬ 

ନା୭ନୁତିଶ୍ ଟତ ିକାଯଶାଣ ିପମଯର୍ ୁନ ପିମପତ ିଚ 

କ୍ିିପ୍ରମ ୍ରାଜ୍ ଯା ଚ୍୍ଚଯମୁତା ତୀନ ସତ୍୍ରୁମଣ୍ ସୁ୍ତମଲ୍ଯା ପଵିଶ୍ ଯତ ି୧୭ 

ର୍ମୁଶ୍୍ କୈଃ କାମଶ୍୍ ଟ ପଶମଵତ୍ କାଯଶମ ୍ମଲାମଶ୍୍ ଟର୍ ଅପି ଚ ପାମସ୍ପିୁୈଃ 

ନ ତୁ ସ୍ତାନାତ୍ ପରିପ୍ରମଶ୍୍ ଟୈଃ କାଯଶମ ୍ସ୍ ଯା ତ୍ଵସତୁା୭ତିମପୈ୍ଃ ୧୮ 

ଉପପକୁ୍ତ୍ମ ୍ଯତା ଵାସୈଃ ସ୍ରମଜା ଵା ମରୁ୍ତିତା ଯତା 

ଏଵମ ୍ରାଜ୍ ଯା ତ୍ପରିପ୍ରଶ୍ଟୈଃ ସମମତଶା୭ପି ନିର୭ତଶକୈଃ ୧୯ 

ଅପ୍ରମତ୍ତ ଶ୍ଚ ମଯା ରାଜା ସଵଶମଜ୍ଞା ଵିଜିମତନି୍ତ୍ରଯୈଃ 

କ୍ରୁତମଜ୍ଞା ତମଶ ର୍ୀଲ ଶ୍ଚ ସ ରାଜା ତିଶ୍ ଟମତ ଚିରମ ୍୨0 

ନଯନାପ୍ଯାମ ୍ପ୍ରସମୁପ୍ତା୭ପି ଜାକତି ନଯଚକ୍ର୍ରୁ୍ା 

ଵ୍ଯକ୍ତ୍ ମରାତ ପ୍ରସାତ ଶ୍ଚ ସ ରାଜା ପଜୂ୍ ଯମତ ଜମନୈୈଃ ୨୧ 

ତ୍ଵମ ୍ତୁ ରାଵଣ ତୁପଶତିୁ୍ତ କଶମୁଣ୍: ଏମତୈ: ଵିଵଜିତୈଃ 

ଯସ୍ଯ ମତ୭ଵିତିତ ଶ୍ଚାମରୈ: ରକ୍ିସାମ ୍ସମୁହାନ୍ ଵତୈଃ ୨୨ 

ପରା୭ଵମତା ଵିର୍ମଯର୍ ୁସମ୍କମତା   

ନ ମତର୍ କାଲ ପ୍ରଵିପାକ ତତ୍ତ୍ଵଵିତ୍ 

ଅଯକୁ୍ତ୍ ପତିୁ୍ତ କଶୁଣ ମତାର୍ ନିଶ୍ଚମଯ   

ଵିପନ୍ନରାମଜ୍ ଯା ନ ଚିରା ତ୍ଵପିତ୍ସ୍ଯମସ ୨୩ 

ଇତ ିସ୍ଵ ମତାର୍ାନ୍ ପରିକୀତିତାମ ୍ସ୍ତଯା  

ସମୀକ୍ିଯ ପତୁ୍ତଯା କ୍ିଣତାଚମରଶ୍ଵରୈଃ 

ତମନନ ତମପଶଣ ପମଲନ ଚା୭ ି ଵମତା 

ଵିଚିତଯା ମାସ ଚିରମ ୍ସ ରାଵଣୈଃ   ୨୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ରଯ େିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଚତୁ ସି୍ତ୍ରମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତୈଃ ର୍ପୂଶଣକାମ ୍କରୁ୍ତ୍ତାମ ୍ପରୁ୍ଵତୀମ ୍ପରୁର୍ମ ୍ଵଚୈଃ 

ଅମାତ୍ ଯ ମମତ୍ ଯ ସମ୍କରୁ୍ତ୍ତୈଃ ପରିପପ୍ରଚ୍ଚ ରାଵଣୈଃ ୧ 

କ ଶ୍ଚ ରାମୈଃ କତମ ୍ଵୀଯଶୈଃ କିମ ୍ରୂପୈଃ କିମ ୍ପରାରମୈଃ 

କିମ୭ତଶମ ୍ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ପ୍ରଵିଶ୍ ଟ ଶ୍ଚ ସତୁୁଶ୍ଚରମ ୍୨ 

ଆଯତୁମ ୍କିମ ୍ଚ ରାମ ସ୍ ଯ ନିହତା ମଯନ ରାକ୍ିସାୈଃ 
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କର ଶ୍ଚ ନିହତମ ୍ସମମ୍କଯ ତୂର୍ଣ େିର୍ରିା ସ୍ତତା ୩ 

ଇତ ିଉକ୍ତ୍ା ରାକ୍ିମସମନ୍ତ୍ରଣ ରାକ୍ିସୀ ମରାତ ମଚୂିତା 

ତମତା ରାମମ ୍ଯତା ତତ୍ତ୍ଵମ ୍ଆକ୍ଯାତୁମ ୍ଉପଚରମମ ୪ 

ତୀକଶ ପାହୁ ଵିର୍ାଲା୭କି୍ ଶ୍ଚୀର କରୁ୍ଶ୍ ଣା୭ଜନିା୭ମ୍ପରୈଃ 

କତପଶ ସମ ରୂପ ଶ୍ଚ ରାମମା ତର୍ରତା୭୭ତ୍ମଜୈଃ ୫ 

ର୍ର ଚାପ ନିପମ ୍ଚାପମ ୍ଵିକ୍ରୁଶ୍ ଯ କନକାମ୍କତମ ୍

ତୀପ୍ତାନ୍ କ୍ିିପତି ନାରାଚାନ୍ ସପଶାନ୍ ଇଵ ମହା ଵରି୍ାନ୍ ୬ 

ନା୭୭ତତାନମ ୍ର୍ରାନ୍ ମକାରାନ୍ ନ ମମୁ୍ ଚମ୍ ତମ ୍ମହା ପଲମ ୍

ନ କାମଶକୁମ ୍ଵିକର୍ଶତମ ୍ରାମମ ୍ପଶ୍ଯାମି ସମଯ୍ମୁକ ୭ 

ହ ଯମାନମ ୍ତୁ ତତ୍ ମସ ୍ ଯମ ୍ପଶ୍ଯାମି ର୍ର ଵ୍ରୁଶ୍ି ଟପିୈଃ 

ଇମନ୍ତ୍ରମଣ୍ ମଵାତ୍ତମମ ୍ସ୍ତସ୍ଯ ଆହତମ ୍ତୁ ଅଶ୍ମ ଵ୍ରୁଶ୍ି ଟପିୈଃ ୮ 

ରକ୍ିସାମ ୍ପୀମ ଵୀଯଶାଣାମ ୍ସହସ୍ରାଣ ିଚତୁତଶର୍ 

ନିହତାନି ର୍ମରୈ ସ୍ତୀମକ୍ୈିଣ ମସ୍ତ ମନୈମକନ ପତାତିନା  ୯ 

ଅତଶା୭ତିକ ମହୂୁମତଶନ କର ଶ୍ଚ ସହ ତୂର୍ଣୈଃ 

ରୁର୍ୀଣାମ ୍ଅପଯମ ୍ତତ୍ତମ ୍କ୍ରୁତ ମକ୍ମିା ଶ୍ଚ ତଣ୍ଟକାୈଃ ୧0 

ଏକା କତମି୍ ଚନ୍ ମକୁ୍ତ୍ା୭ହମ ୍ପରିପଯୂ ମହାତ୍ମନା 

େୀ ଵତମ ୍ର୍ମ୍କମାମନନ ରାମମଣ ଵିତିତା୭୭ତ୍ମନା ୧୧ 

ପ୍ରାତା ଚା୭ସ୍ଯ ମହା ମତଜା କୁଣତ ସୁ୍ତଲ୍ଯ ଵିରମୈଃ 

ଅନୁରକ୍ତ୍ ଶ୍ଚ ପକ୍ତ୍ ଶ୍ଚ ଲକି୍୍ମଣା ନାମ ଵୀଯଶଵାନ୍ ୧୨ 

ଅମର୍ଶୀ ତୁଜଶମଯା ମଜତା ଵିରାମତା ପତିୁ୍ତମାନ୍ ପଲୀ 

ରାମ ସ୍ ଯ ତକିି୍ମଣା ପାହୁ: ନତି୍ ଯମ ୍ପ୍ରାମଣା ପହ ିଶ୍ଚରୈଃ ୧୩ 

ରାମ ସ୍ ଯ ତୁ ଵିର୍ାଲାକ୍ିୀ ପମୂଣଶମତୁ୍ ସତ୍ରୁର୍ା୭୭ନନା  

ତମଶ ପତ୍ନୀ ପି୍ରଯା ପତଶୁ : ନିତ୍ ଯମ ୍ପି୍ରଯ ହମିତ ରତା  ୧୪ 

ସା ସମୁକର୍ୀ ସ ୁନାମସାରୂ ସସ୍ରୂୁପା ଚ ଯର୍ସି୍ଵନୀ  

ମତଵ ମତଵ ଵନ ସ୍ଯା ୭ସ୍ଯ ରାଜମତ ଶ୍ରୀ ରିଵା୭ପରା  ୧୫ 

ତପ୍ତ କାମ୍ ଚନ ଵଣଶାପା ରକ୍ତ୍ ତୁମ୍କ ନକୀ ର୍ପୁା  

ସୀତା ନାମ ଵରାମରାହା ମଵୈମତହୀ ତନୁ ମତ୍ ଯମା ୧୬ 

ମନୈଵ ମତଵୀ ନ କତଵଶୀ ନ ଯକ୍ିୀ ନ ଚ କନି୍ନରୀ 

ତତା ରୂପା ମଯା ନାରୀ ତ୍ରୁଶ୍ଟ ପଵୂଶା ମହୀ ତମଲ ୧୭ 

ଯ ସ୍ଯ ସୀତା ପମଵତ୍ ପାଯଶା ଯମ ୍ଚ ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ପରିଶ୍ଵମଜତ୍ 

ଅତି ଜୀମଵତ୍ ସ ସମଵଶର୍ ୁମଲାମକଶ୍ଵ୭ପି ପରୁମ୍ତରାତ୍ ୧୮ 

ସା ସରୁ୍ୀଲା ଵପ ୁଶ୍ଲିାକ୍ଯା ରୂମପଣା୭ପ୍ରତମିା ପଵୁ ି

ତଵା୭ନୁ ରୂପା ପାଯଶା ସା ତ୍ଵମ ୍ଚ ତସ୍ଯା ସ୍ତତା ପତିୈଃ ୧୯ 
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ତାମ ୍ତୁ ଵିସ୍ତୀଣଶ ଜକନାମ ୍ପୀମନା ତୁ୍ତମ୍ କ ପମଯା ତରାମ ୍

ପାଯଶା୭ମତଶ ତୁ ତଵା୭ମନତୁମ ୍ଉତ୍ ଯତା୭ହମ ୍ଵରା୭୭ନନାମ ୍

ଵିରୂପିତା୭ସି୍ମ କ୍ରୂମରଣ ଲକ୍ି୍ମଣନ ମହା ପଜୁ ୨0 

ତାମ ୍ତୁ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା୭ତ୍ ଯ ମଵୈମତହୀମ ୍ପଣୂଶ ଚନ୍ତ୍ର ନିପାନନାମ ୍

ମ ମତସ୍ଯ ର୍ରାଣାମ ୍ଚ ତ୍ଵମ ୍ଵିମତମଯା ପଵିଶ୍ ଯସି ୨୧ 

ଯତ ିତସ୍ଯାମ ୍ଅପିପ୍ରାମଯା ପାଯଶା୭ମତଶ ତଵ ଜାଯମତ 

ର୍ୀରମ ୍ଉତି୍ତ୍ରଯତାମ ୍ପାମତା ଜଯା୭ତଶମ ୍ଇହ ତକିି୍ଣୈଃ ୨୨ 

କୁରୁ ପି୍ରଯମ ୍ତତା ମତର୍ାମ ୍ରକ୍ସିାମ ୍ରାକ୍ିମସଶ୍ଵର 

ଵତା୭ତ୍ତସ୍ଯ ନ୍ରୁର୍ମ୍ସ ସ୍ ଯ ରାମ ସ୍ ଯା୭୭ଶ୍ରମ ଵାସିନୈଃ ୨୩ 

ତମ ୍ର୍ମରୈ ନରି୍ମିତୈ ହଶତ୍ଵା ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଚ ମହା ରତମ ୍

ହତ ନାତାମ ୍ସକୁମ ୍ସୀତାମ ୍ଯତାଵତ୍ ଉପମପାକ୍ିଯସି ୨୪ 

ମରାଚମତ ଯତ ିମତ ଵାକ୍ଯମ ୍ମମମ୍ତ ରାକ୍ିମସଶ୍ଵର 

ରିଯତାମ ୍ନିଵିର୍ମମ୍କନ ଵଚନମ ୍ମମ ରାଵଣ  ୨୫ 

ଵିଜ୍ଞାମଯହା୭୭ତ୍ମ ର୍କି୍ତ୍ମ ୍ଚ ହ୍ରଯିତାମ ୍ଅପଲା ପଲାତ୍  

ସୀତା ସଵଶାନ୍ ଅନଵତ୍ ଯାମ୍ କୀ ପାଯଶା୭ମତଶ ରାକ୍ିମସଶ୍ଵର    ୨୬ 

ନିର୍ମ୍ଯ ରାମମଣ ର୍ମରୈ: ଅଜିହ୍ମ୍ମକୈ :  

ହତାନ୍ ଜନସ୍ତାନ କତାନ୍ ନିର୍ାଚରାନ୍ 

କରମ ୍ଚ ପତୁ୍ତ୍ଵା ନିହତମ ୍ଚ ତୂର୍ଣମ ୍

ତ୍ଵମ ୍ଅତ୍ ଯ କ୍ରୁତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରତପିତୁ୍ତମ ୍ଅହଶସି ୨୭ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଚତୁ େିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ପମ୍ଚ ତ୍ରମି୍ ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତୈଃ ର୍ପୂଶଣକା ଵାକ୍ଯମ ୍ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ମରାମ ହର୍ଶଣମ ୍

ସଚିଵାନ୍ ଅପ୍ଯ୭ନୁଜ୍ଞାଯ କାଯଶମ ୍ପତୁ୍ତ୍ଵା ଜକାମ ସ: ୧ 

ତତ୍ କାଯଶମ ୍ଅନୁକମ୍ଯା୭ତ ଯତାଵତ୍ ଉପଲପ୍ଯ ଚ 

ମତାର୍ାଣାମ ୍ଚ କୁଣାନାମ ୍ଚ ସମ୍ପ୍ରତାଯଶ ପଲା ପଲମ ୍୨ 

ଇତ ିକତଶଵ୍ ଯମ ୍ଇମତ୍ ଯଵ କରୁ୍ତ୍ଵା ନିଶ୍ଚଯମ ୍ଆତ୍ମନୈଃ 

ସି୍ତର ପତିୁ୍ତ ସ୍ତମତା ରମ୍ଯାମ ୍ଯାନ ର୍ାଲାମ ୍ଜକାମ ହ ୩ 

ଯାନ ର୍ାଲାମ ୍ତମତା କତ୍ଵା ପ୍ରଚ୍ଚମନ୍ନା ରାକ୍ିସା୭ତିପୈଃ 

ସତୂମ ୍ସମମ୍ଚାତଯା ମାସ ରତୈଃ ସମଯ୍ଜୁ୍ ଯତାମ ୍ଇତ ି୪ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ୈଃ କ୍ିମଣ ମନୈଵ ସାରତି ଲଶକୁ ଵିରମୈଃ 

ରତମ ୍ସମମ୍ଯାଜଯା ମାସ ତସ୍ଯା୭ପିମତମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍୫ 

କାମ୍ଚନମ ୍ରତମ ୍ଆସ୍ତାଯ କାମକମ ୍ରତ୍ନପରୂ୍ତିମ ୍

ପିର୍ାଚ ଵତମନୈ ଯଶକୁ୍ତ୍ମ ୍କମରୈୈଃ କନକ ପରୂ୍ମଣ୍ୈଃ  ୬ 
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ମମକ ପ୍ରତିମ ନାମତନ ସ ମତନ ତନତା୭ନୁଜୈଃ 

ରାକ୍ିସା୭ତପିତିୈଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଯମଯୌ ନତ ନତୀ ପତିମ ୍୭ 

ସ ମଶ୍ଵତ ଵାଲଵ୍ ଯଜନୈଃ ମଶ୍ଵତ ଚ୍ଚମରା ତର୍ା୭୭ନନୈଃ 

େିକ୍ତ୍ ମଵୈଟୂଯଶ ସମ୍କାର୍ ସ୍ତପ୍ତ କାମ୍ ଚନ କୁମ୍ ଟଲ: ୮ 

ତର୍ା୭୭ମସ୍ଯା ଵିମ୍ତି ିପମୁଜା ତର୍ଶନୀଯ ପରିଚ୍ଚତୈଃ 

ରିତର୍ା୭ରି ମଶନୁୀମ୍ ତରମକ୍ିା ତର୍ ର୍ୀର୍ଶ ଇଵା୭ରି ରାଟ୍ ୯ 

କାମକମ ୍ରତମ ୍ଆସ୍ତାଯ ର୍ରୁ୍ମୁପ ରାକ୍ସିା୭ତିପୈଃ 

ଵିତ୍ଯ ୁ ମଣ୍ଟଲଵାନ୍ ମମକୈଃ ସପଲାକ ଇଵା୭ମ୍ପମର ୧0 

ସ ମର୍୍ଲମ ୍ସାକରା ନୂପମ ୍ଵୀଯଶଵାନ୍ ଅଵମଲାକଯନ୍ 

ନାନା ପଶୁ୍ ପ ପମଲୈ ଵ୍ରଶ ୁ ମକ୍ୈ:ି ଅନୁକୀଣଶମ ୍ସହସ୍ରର୍ୈଃ ୧୧ 

ର୍ୀତ ମମ୍କଲ ମତାଯାପିୈଃ ପତି୍ମନୀପିୈଃ ସମତତୈଃ 

ଵିର୍ାମଲୈ : ଆଶ୍ରମ ପମତୈ: ମଵତିମତି୍ପୈଃ ସମାଵ୍ରୁତମ ୍୧୨ 

କତଲ୍ଯା୭୭ଟଵି ସମ୍ପାତମ ୍ନାରିମକମରାପ ମର୍ାପିତମ ୍

ସାମଲୈ ସ୍ତାମଲୈ ସ୍ତମାମଲୈ ଶ୍ଚ ପଶୁ୍ି ପମତୈୈଃ ସ୍ତରୁପି ଵ୍ରଶ ୁ ତମ ୍ ୧୩ 

ନାମକୈୈଃ ସପୁମଣୈ କଶତମଵୈୈଃ କିନ୍ନମରୈ ଶ୍ଚ ସହସ୍ରର୍ୈଃ 

ଆମଜୈ ମଵୈକାନମସ୍ ମଶାମର୍୍ ଵଶାଲକିମଲ୍ୈ ଯ ମଶରୀଚିମପୈ୍ଃ ୧୪ 

ଅତ୍ଯତ ନିଯତା୭୭ହାମରୈୈଃ ମର୍ାପିତମ ୍ପରମର୍ପିିୈଃ 

ଜିତ କାମମ୍ ଶ୍ଚ ସିମତ୍ତୈ ଶ୍ଚ ଚାରମଣ୍ ମଶ୍ଚାପମର୍ାପିତମ ୍୧୫ 

ତିଵ୍ ଯା୭୭ପରଣ ମାଲ୍ଯାପି ତିଵ୍ ଯ ରୂପାପି: ଆଵ୍ରୁତମ ୍

ରୀଟା ରତ ିଵିତିଜ୍ଞାପି: ଅପ୍ସମରାପିୈଃ ସହସ୍ରର୍ୈଃ  ୧୬ 

ମସଵିତମ ୍ମତଵ ପତ୍ନୀପିୈଃ ଶ୍ରୀମତୀପିୈଃ ଶ୍ରଯିା ଵ୍ରୁତମ ୍

ମତଵ ତାନଵ ସମମ୍୍ କ ଶ୍ଚ ଚରିତମ ୍ତୁ ଅମରୁ୍ତା୭ର୍ପିିୈଃ ୧୭ 

ହମ୍ସ ମରୌମ୍ ଚ ପ୍ଵିା କୀଣଶମ ୍ସାରମସୈ୍ଃ ସମ୍ପ୍ରଣାତିତମ ୍

ମଵୈଟୂଯଶ ପ୍ରସ୍ତରମ ୍ରମ୍ଯମ ୍େିକ୍ତ୍ମ ୍ସାକର ମତଜସା ୧୮ 

ପାଣଟୁ୍ରାଣ ିଵରି୍ାଲାନି ତଵି୍ ଯ ମାଲ୍ ଯ ଯତୁାନ ିଚ 

ତୂଯଶ କୀତା୭ପି ଜଶୁ୍ ଟାନି ଵମିାନାନ ିସମତତୈଃ ୧୯ 

ତପସା ଜିତ ମଲାକାନାମ ୍କାମକା  ଯ୭ପିସମ୍ପତନ୍ 

କତଵଶା୭ପ୍ସରସ ମଶ୍୍ଚଵ ତତର୍ଶ ତନତା୭ନୁଜୈଃ ୨0 

ନିଯଶାସ ରସ ମଲୂାନାମ ୍ଚତନାନାମ ୍ସହସ୍ରର୍ୈଃ 

ଵନାନ ିପଶ୍ଯନ୍ ମସୌମ୍ ଯାନି ରାଣ ତ୍ରୁପି୍ତ କରାଣ ିଚ ୨୧ 

ଅକରୂଣାମ ୍ଚ ମକୁ୍ଯାନାମ ୍ଵନାନି ଉପ ଵନାନି ଚ 

ତମକାଲାନାମ ୍ଚ ଜାତ୍ ଯାନାମ ୍ପଲାନାମ ୍ଚ ସକୁତିନାମ ୍୨୨ 

ପଶୁ୍ ପାଣ ିଚ ତମାଲ ସ୍ ଯ କୁଲ୍ ମାନି ମରିଚ ସ୍ ଯ ଚ 
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ମକୁ୍ତ୍ାନାମ ୍ଚ ସମହୂାନି ର୍ଶୁ୍ ଯମାଣାନି ତୀରତୈଃ ୨୩ 

ର୍ମ୍କାନାମ ୍ପ୍ରସ୍ତରମ ୍ମଚୈଵ ପ୍ରଵାଲ ନିଚଯମ ୍ତତା 

କାମ୍ଚନାନି ଚ ମର୍ଲ୍ାନି ରାଜତାନ ିଚ ସଵଶର୍ୈଃ  ୨୪ 

ପ୍ରସ୍ରଵାଣ ିମମନାଜ୍ଞାନି ପ୍ରସନ୍ନାନି ହ୍ରତାନି ଚ 

ତନ ତାମ ଯାପ ପନ୍ନାନି େୀ ରମତ୍ନୈ: ଆଵ୍ରୁତାନି ଚ ୨୫ 

ହ ସ୍ତଯ୭ଶ୍ଵ ରତ କାଟାନ ିନକରାଣ ିଅଵମଲାକଯନ୍ 

ତମ ୍ସମମ ୍ସଵଶତୈଃ େିକ୍ତ୍ମ ୍ମରୁ୍ତୁ ସମ୍ସପର୍ଶ ମାରୁତମ ୍

ଅନୂପମ ୍ସିନ୍ତୁ ରାଜ ସ୍ ଯ ତତର୍ଶ ରିତିମଵାପମମ ୍୨୬ 

ତରା୭ପଶ୍ଯତ୍ ସ ମମକା୭ପମ ୍ ଯମରାତମ ୍ରୁର୍ପିି ଵ୍ରଶ ୁ ତମ ୍

ସମତାତ୍ ଯସ୍ଯ ତାୈଃ ର୍ାକାୈଃ ର୍ତମଯାଜନମ ୍ଆଯତାୈଃ ୨୭ 

ଯସ୍ଯ ହସି୍ତନମ ୍ଆତାଯ ମହା କାଯମ ୍ଚ କଚ୍ଚପମ ୍

ପକି୍ା୭ତଶମ ୍କରୁଟୈଃ ର୍ାକାମ ୍ଆଜକାମ ମହା ପଲୈଃ ୨୮ 

ତସ୍ଯ ତାମ ୍ସହସା ର୍ାକାମ ୍ପାମରଣ ପତମକାତ୍ତମୈଃ 

ସପୁଣଶୈଃ ପଣଶ ପହୁଲାମ ୍ପପମ୍ଜା୭ତ ମହା ପଲୈଃ ୨୯ 

ତର ମଵୈକାନସା ମାର୍ା ଵାଲକିଲ୍ ଯା ମରୀଚିପାୈଃ 

ଅଜା ପପଵୁୂ : ତୂମ୍ରା ଶ୍ଚ ସମ୍କତାୈଃ ପରମର୍ଶଯୈଃ ୩0 

ମତର୍ାମ ୍ତଯା୭ତଶମ ୍କରୁଟ ସ୍ତାମ ୍ର୍ାକାମ ୍ର୍ତ ମଯାଜନାମ ୍

ଜକାମା୭୭ତାଯ ମଵମକନ ମତୌ ମଚାମପୌ କଜ କଚ୍ଚମପୌ ୩୧ 

ଏକ ପାମତନ ତମଶାତ୍ମା ପକ୍ିଯିତ୍ଵା ତତ୍ ଆମିର୍ମ ୍

ନିର୍ାତ ଵିର୍ଯମ ୍ହତ୍ଵା ର୍ାକଯା ପତମକାତ୍ତମୈଃ 

ପ୍ରହର୍ଶମ ୍ଅତୁଲମ ୍ମଲମପ ମମାକ୍ିଯିତ୍ଵା ମହା ମନୁୀନ୍ ୩୨ 

ସ ମତମନୈଵ ପ୍ରହମର୍ଶଣ ତ୍ଵକିୁଣୀ କ୍ରୁତ ଵିରମୈଃ 

ଅମରୁ୍ତ ଆନଯନା୭ତଶମ ୍ମଵୈ ଚକାର ମତିମାନ୍ ମତିମ ୍୩୩ 

ଅମଯା ଜାଲାନି ନମିଶତ୍ ଯ ପିତ୍ତ୍ଵା ରତ୍ନମଯମ ୍କରୁ୍ହମ ୍  

ମମହନ୍ତ୍ର ପଵନାତ୍ କୁପ୍ତମ ୍ଆଜହାରା୭ମରୁ୍ତମ ୍ତତୈଃ ୩୪ 

ତମ ୍ମହର୍ ିକମଣ୍ ଜଶଶୁ୍ ଟମ ୍ସପୁଣଶ କ୍ରୁତ ଲକ୍ିଣମ ୍

ନାମ୍ାି ସପୁରମ ୍ ଯମରାତମ ୍ତତର୍ଶ ତନତା୭ନୁଜୈଃ ୩୫ 

ତମ ୍ତୁ କତ୍ଵା ପରମ ୍ପାରମ ୍ସମରୁ ସ୍ ଯ ନତୀ ପମତୈଃ 

ତତର୍ଶା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ଏକାମତ ପମୁଣ୍ ଯ ରମମ୍ଯ ଵନା୭ତମର ୩୬ 

ତର କ୍ରୁଶ୍ ଣା୭ଜିନ ତରମ ୍ଜଟା ଵଲ୍କଲ ତାରିଣମ ୍

ତତର୍ଶ ନିଯତା୭୭ହାରମ ୍ମାରୀଚମ ୍ନାମ ରାକ୍ିସମ ୍୩୭ 

ସ ରାଵଣୈଃ ସମାକମ୍ଯ ଵିତିଵତ୍ ମତନ ରକ୍ିସା 

ମାରୀମଚନା୭ଚିମତା ରାଜା ସଵଶ କାମମ୍: ଅମାନୁର୍: ୩୮  



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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ତମ ୍ସ୍ଵଯମ ୍ପଜୂଯିତ୍ଵା ତୁ ମପାଜମନନ ଉତମକନ ଚ  

ଅମତଶାପ ହତିଯା ଵାଚା ମାରୀମଚା ଵାକ୍ଯ ମ୭ପ୍ରଵୀତ୍  ୩୯ 

କଚ୍ଚି ମତ୍ତ  କୁର୍ଲମ ୍ରାଜନ୍ ଲମ୍କାଯାମ ୍ରାକ୍ିମସଶ୍ଵର  

ମକନା୭ମତଶନ ପନୁ ସ୍ତଵମ ୍ମଵୈ ତୂଣଶମ ୍ଏଵ ଇହା୭୭କତ: ୪0 

ଏଵମମୁକ୍ତ୍ା ମହା ମତଜା ମାରୀମଚନ ସ ରାଵଣ:  

ତତୈଃ ପଶ୍ଚାତ୍ ଇତମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଵାକ୍ଯ ମକାଵତିୈଃ ୪୧ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ପମ୍ଚ ରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଶଟ୍ ତ୍ରମି୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ମାରୀଚ ର୍ରୂ୍ଯତାମ ୍ତାତ ଵଚନମ ୍ମମ ପାର୍ତୈଃ 

ଆମତଶା୭ସି୍ମ ମମ ଚା୭୭ତଶ ସ୍ ଯ ପଵାନ୍ ହ ିପରମା କତିୈଃ ୧ 

ଜାନୀମର୍ ତ୍ଵମ ୍ଜନସ୍ତାମନ ପ୍ରାତା ଯର କମରା ମମ 

ତୂର୍ଣ ଶ୍ଚ ମହା ପାହୁୈଃ ସ୍ଵସା ର୍ପୂଶଣକା ଚ ମମ ୨ 

ରିର୍ରିା ଶ୍ଚ ମହା ମତଜା ରାକ୍ିସୈଃ ପିର୍ତିା୭ର୍ନୈଃ 

ଅମ ଯ ଚ ପହଵୈଃ ର୍ରୂା ଲପ୍ତ ଲକ୍ିା ନରି୍ା ଚରାୈଃ ୩ 

ଵସତି ମ ନ୍ନିମଯାମକନ ଅତ ିଵାସମ ୍ଚ ରାକ୍ିସାୈଃ 

ପାତମାନା ମହା୭ରମଣ୍ଯ ମନୁୀନ୍ ମଵୈ ତମଶ ଚାରିଣୈଃ ୪ 

ଚତୁ ତଶର୍ ସହସ୍ରାଣ ିରକ୍ସିାମ ୍ପୀମ କମଶଣାମ ୍

ର୍ରୂାଣାମ ୍ଲପ୍ତ ଲକ୍ିାଣାମ ୍କର ଚିତ୍ତା୭ନୁଵତିନାମ ୍୫ 

ମତ ତୁ ଇତାନୀମ ୍ଜନସ୍ତାମନ ଵସମାନା ମହା ପଲାୈଃ 

ସମ୍କତାୈଃ ପରମ ଆଯତ୍ତା: ରାମମଣ ସହ ସମଯ୍ମୁକ 

ନାନା ପ୍ରହରମଣାମପତା: କର ପ୍ରମକୁ ରାକ୍ସିା: ୬ 

ମତନ ସମ୍ଜାତ ମରାମର୍ଣ ରାମମଣ ରଣ ମତୂଶନ ି

ଅନୁକ୍ତ୍ଵା ପରୁର୍ମ ୍କିମି୍ ଚ ଚ୍ଚମରୈ: ଵ୍ଯାପାରିତମ ୍ତନୁୈଃ ୭ 

ଚତୁ ତଶର୍ ସହସ୍ରାଣ ିରକ୍ସିାମ ୍ଉର ମତଜସାମ ୍ 

ନିହତାନି ର୍ମରୈ ସ୍ତୀମକ୍ୈିଣ: ମାନୁମର୍ଣ ପତାତିନା  ୮ 

କର ଶ୍ଚ ନିହତୈଃ ସମମ୍କଯ ତୂର୍ଣ ଶ୍ଚ ନିପାତିତୈଃ 

ହତ ଶ୍ଚ ରିର୍ରିା ଶ୍ଚା୭ପି ନପିଶଯା ତଣ୍ଟକାୈଃ କରୁ୍ତାୈଃ ୯ 

ପିରା ନିରସ୍ତୈଃ କ୍ରୁମତ୍ତନ ସ ପାଯଶୈଃ କ୍ୀିଣ ଜୀଵିତୈଃ 

ସ ହତା ତସ୍ଯ ମସ ୍ ଯ ସ୍ ଯ ରାମୈଃ କ୍ିରିଯ ପାମ୍ ସନୈଃ ୧0 

ତୁଶ୍ୀିଲୈଃ କକଶର୍ ସ୍ତୀମକି୍ଣା ମମୂକଶା ଲୁମପ୍ତା ଅଜିମତନି୍ତ୍ରଯୈଃ 

ତ୍ଯକ୍ତ୍ ତମଶ ସୁ୍ତ ଅତମଶାତ୍ମା ପତୂାନାମ ୍ଅହମିତ ରତୈଃ ୧୧ 

ମଯନ ମଵୈରମ ୍ଵିନା୭ରମଣ୍ଯ ସତ୍ତ୍ଵମ ୍ଆଶ୍ରତି୍ ଯ ମକଵଲମ ୍

କଣଶ ନାସା୭ପହାମରଣ ପକିନୀ ମମ ଵିରୂପିତା  ୧୨ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍
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ତସ୍ଯ ପାଯଶାମ ୍ଜନସ୍ତାନାତ୍ ସୀତାମ ୍ସରୁ ସମୁତାପମାମ ୍

ଆନଯିଶ୍ଯାମି ଵିରମ୍ଯ ସହାଯ: ତର ମମ ପଵ ୧୩ 

ତ୍ଵଯା ହ୍ ଯ୭ହମ ୍ସହାମଯନ ପାଶ୍ଵଶମସ୍ତନ ମହା ପଲ 

ପ୍ରାତ୍ରୁପି ଶ୍ଚ ସରୁାନ୍ ଯମୁତ୍ତ ସମରାନ୍ ନା୭ପିଚିତମଯ ୧୪ 

ତତ୍ ସହାମଯା ପଵ ତ୍ଵମ ୍ମମ ସମମତଶା ହ ିଅସି ରାକ୍ିସ 

ଵୀମଯଶ ଯମୁତ୍ତ ଚ ତମପଶ ଚ ନ ହ ିଅସି୍ତ ସତ୍ରୁର୍ ସ୍ତଵ ୧୫ 

ଉପାଯମଜ୍ଞା ମହା ର୍ରୂ: ସଵଶ ମାଯା ଵିର୍ାରତ: 

ଏତ ତ୭ତଶମ ୍ଅହମ ୍ପ୍ରାପ୍ତ : ତ୍ଵ ତ୍ସ୍ମୀପମ ୍ନିର୍ା ଚର ୧୬ 

ର୍ରୁ୍ଣ ୁତତ୍ କମଶ ସାହାମଯ୍ଯ ଯତ୍ କାଯଶମ ୍ଵଚନାନ୍ ମମ ୧୭ 

ମସୌଵଣଶ ସ୍ତଵମ ୍ମରୁ୍ମକା ପତୂ୍ଵା ଚିମରା ରଜତ ପିନ୍ତୁପିୈଃ 

ଆଶ୍ରମମ ତସ୍ଯ ରାମ ସ୍ ଯ ସୀତାଯାୈଃ ପ୍ରମମୁକ ଚର ୧୮ 

ତ୍ଵାମ ୍ତୁ ନିସ୍ ସମ୍ଯିମ ୍ସୀତା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତୁ ମରୁ୍କ ରୂପିଣମ ୍

କ୍ରୁହ୍ ଯତାମ ୍ଇତ ିପତଶାରମ ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଚା୭ପିତାସ୍ ଯତି ୧୯ 

ତତ ସ୍ତମଯା: ଅପାମଯ ତୁ ର୍ମୂ ଯ ସୀତାମ ୍ଯତା ସକୁମ ୍

ନିରାପାମତା ହରିଶ୍ ଯାମି ରାହୁ ଶ୍ଚନ୍ତ୍ର ପ୍ରପାମ ୍ଇଵ ୨0 

ତତୈଃ ପଶ୍ଚାତ୍ ସକୁମ ୍ରାମମ ପାଯଶା ହରଣ କର୍ମିତ 

ଵିସ୍ରପ୍ତମ ୍ପ୍ରହରିଶ୍ଯାମି କ୍ରୁତା୭ମତଶ ନା୭ତରା୭୭ତ୍ମନା ୨୧ 

ତସ୍ଯ ରାମ କତାମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ମାରୀଚ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନୈଃ 

ର୍ଶୁ୍ କମ ୍ସମ୭ପଵ ତ୍ଵକ୍ତ୍ରମ ୍ପରିରମସ୍ତା ପପଵୂ ହ  ୨୨ 

ଓଶ୍ଟା ପରି ଲିହନ୍ ର୍ମୁଶ୍ କୌ ମନମରୈ : ଅନିମିମର୍୍ ରିଵ  

ମରୁ୍ତ ପତୂ ଇଵା୭୭ତଶସୁ୍ତ ରାଵଣମ ୍ସମମୁତୈକି୍ତ  ୨୩ 

ସ ରାଵଣମ ୍ରସ୍ତ ଵିର୍ଣ୍ଣ ମଚତା 

ମହା ଵମନ ରାମ ପରାରମଜ୍ଞୈଃ 

କ୍ରୁତା୭0ଜଲି ସ୍ତ ତ୍ତ୍ଵମ ୍ଉଵାଚ ଵାକ୍ଯମ ୍

ହତିମ ୍ଚ ତମସ୍୍ମ ହତିମ ୍ଆତ୍ମନ ଶ୍ଚ ୨୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ର୍ଟି୍ ତରମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ସପ୍ତ ତ୍ରମି୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ରାକ୍ିମସନ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ଵାକ୍ଯମ ୍ଵାକ୍ଯ ଵିର୍ାରତୈଃ 

ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ମହା ପ୍ରାମଜ୍ଞା ମାରୀମଚା ରାକ୍ିମସଶ୍ଵରମ ୍୧ 

ସଲୁପାୈଃ ପରୁୁର୍ା ରାଜନ୍ ସତତମ ୍ପି୍ରଯ ଵାତିନୈଃ 

ଅପି୍ରଯ ସ୍ଯ ଚ ପତ୍ ଯ ସ୍ ଯ ଵକ୍ତ୍ା ମଶ୍ରାତା ଚ ତୁଲଶପୈଃ ୨ 

ନ ନୂନମ ୍ପତୁ୍ ଯମସ ରାମମ ୍ମହା ଵୀଯଶମ ୍କୁମଣାନ୍ନତମ ୍

ଅଯକୁ୍ତ୍ ଚାର ଶ୍ଚପମଲା ମମହନ୍ତ୍ର ଵରୁମଣାପମମ ୍୩ 
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ଅପି ସ୍ଵସି୍ତ ପମଵତ୍ ତାତ ସମଵଶର୍ାମ ୍ପଵୁ ିରକ୍ିସାମ ୍

ଅପି ରାମମା ନ ସମ୍କ୍ରୁତ୍ତୈଃ କୁଯଶା ମଲ୍ଲାକମ ୍ଅରାକ୍ସିମ ୍୪ 

ଅପି ମତ ଜୀଵିତା୭ତାଯ ମନାତ୍ପନ୍ନା ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା 

ଅପି ସୀତା ନମିିତ୍ତମ ୍ଚ ନ ପମଵ ତ୍ଵଯସନମ ୍ମମ ୫ 

ଅପି ତ୍ଵାମ ୍ଈଶ୍ଵରମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ କାମ ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ନିରମକ୍ୁର୍ମ ୍

ନ ଵିନମଶ୍ଯତ୍ ପରୁୀ ଲମ୍କା ତ୍ଵଯା ସହ ସରାକ୍ିସା ୬ 

ତ୍ଵ ତ୍ଵିତୈଃ କାମ ଵ୍ରୁମତ୍ତା ହ ିତୁଶ୍ୀିଲୈଃ ପାପ ମନି୍ତ୍ରତୈଃ 

ଆତ୍ମାନମ ୍ସ୍ଵ ଜନମ ୍ରାଶ୍ ଟରମ ୍ସ ରାଜା ହତି ତୁମଶତିୈଃ ୭ 

ନ ଚ ପିରା ପରିତ୍ ଯମକ୍ତ୍ା ନା୭ମଯଶାତୈଃ କତମ୍ଚନ 

ନ ଲୁମପ୍ତା ନ ଚ ତୁଶ୍ୀିମଲା ନ ଚ କ୍ିରିଯ ପାମ୍ ସନୈଃ ୮ 

ନ ଚ ତମଶ କୁମଣ୍  ହଶୀନ: ମକୌସଲ୍ଯା୭୭ନତ ଵତଶନୈଃ 

ନ ଚ ତୀମକ୍ିଣା ନ ଚ ପତୂାନାମ ୍ସମଵଶର୍ାମ ୍ଚ ହମିତ ରତୈଃ ୯ 

ଵମି୍ ଚତମ ୍ପିତରମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମକୈମକଯ୍ଯା ସତ୍ ଯ ଵାତିନମ ୍

କରିଶ୍ଯା ମୀତି ତମଶାତ୍ମା ତତୈଃ ପ୍ରଵ୍ରଜିମତା ଵନମ ୍୧0 

ମକୈମକଯ୍ଯାୈଃ ପି୍ରଯ କାମା୭ତଶମ ୍ପିତୁ ତଶର୍ରତ ସ୍ଯ ଚ 

ହତି୍ଵା ରାଜ୍ ଯମ ୍ଚ ମପାକାମ ୍ଶ୍ଚ ପ୍ରଵିମଶ୍ ଟା ତଣ୍ଟକା ଵନମ ୍୧୧ 

ନ ରାମୈଃ କକଶର୍ ସ୍ତାତ ନା୭ଵିତ୍ଵାନ୍ ନା୭ଜିମତନି୍ତ୍ରଯୈଃ 

ଅନ୍ରୁତମ ୍ତୁର୍ରୁ୍ତମ ୍ମଚୈଵ ମନୈଵ ତ୍ଵମ ୍ଵକ୍ତୁ ମହଶସି ୧୨ 

ରାମମା ଵିରହଵାନ୍ ତମଶୈଃ ସାତୁୈଃ ସତ୍ ଯ ପରାରମୈଃ 

ରାଜା ସଵଶ ସ୍ ଯ ମଲାକ ସ୍ ଯ ମତଵାନାମ ୍ଇଵ ଵାସଵୈଃ ୧୩ 

କତମ ୍ତ୍ଵମ ୍ତସ୍ଯ ମଵୈମତହୀମ ୍ରକ୍ିିତାମ ୍ମସ୍ଵନ ମତଜସା 

ଇଚ୍ଚସି ପ୍ରସପମ ୍ହତଶୁ ମ ୍ପ୍ରପାମ ୍ଇଵ ଵିଵସ୍ଵତୈଃ ୧୪ 

ର୍ରା୭ଚିର୍ମ ୍ଅନାତ୍ରୁଶ୍ଯମ ୍ଚାପ କମଟ୍ କତନମ ୍ରମଣ 

ରାମା୭କ୍ିିମ ୍ସହସା ତୀପ୍ତମ ୍ନ ପ୍ରମଵର୍ଟୁ୍ମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅହଶସି ୧୫ 

ତନୁ ଵ୍ଶ ଯାତିତ ତୀପ୍ତା୭୭ସ୍ଯମ ୍ର୍ରା୭ଚିର୍ମ ୍ଅମର୍ଶଣମ ୍

ଚାପ ପାଣ ତରମ ୍ଵୀରମ ୍ର୍ତ୍ରୁ ମସ ୍ ଯ ପ୍ରହାରିଣମ ୍୧୬ 

ରାଜ୍ ଯମ ୍ସକୁମ ୍ଚ ସମ୍ତଯଜ୍ ଯ ଜୀଵିତମ ୍ମଚଶ୍ଟମ ୍ଆତ୍ମନୈଃ 

ନା୭ତ୍ ଯା୭୭ସାତଯିତୁମ ୍ତାତ ରାମା୭ତକମ ୍ଇହା୭ହଶସି ୧୭ 

ଅପ୍ରମମଯମ ୍ହ ିତମତ୍ତମଜା ଯସ୍ଯ ସା ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା 

ନ ତ୍ଵମ ୍ସମତଶ ସ୍ତାମ ୍ହତଶୁ ମ ୍ରାମ ଚାପା୭୭ଶ୍ରଯାମ ୍ଵମନ ୧୮ 

ତସ୍ଯ ସା ନରସିମ୍ହ ସ୍ ଯ ସିମମ୍ହାରସ୍କ ସ୍ଯ ପାମିନୀ  

ପ୍ରାମଣମପ୍ଯା୭ପି ପି୍ରଯତରା ପାଯଶା ନିତ୍ ଯମ ୍ଅନୁଵ୍ରତା ୧୯ 

ନ ସା ତର୍ଶଯିତୁମ ୍ର୍କ୍ଯା ମମ୍ତିଲି: ଓଜସି୍ଵନ: ପି୍ରଯା  
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ତୀପ୍ତ ମସ୍ଯଵ ହୁତାର୍ ସ୍ ଯ ର୍କିା ସୀତା ସମୁତ୍ ଯମା ୨0 

କିମ ୍ଉତ୍ ଯମମ ୍ଇମମ ୍ଵ୍ ଯତଶମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ମତ ରାକ୍ିସା୭ତିପ 

ତ୍ରୁଶ୍ଟ ମଶ୍ଚତ୍ ତ୍ଵମ ୍ରମଣ ମତନ ତ ତ ୭ତମ ୍ତଵ ଜୀଵିତମ ୍୨୧ 

ଜୀଵିତମ ୍ଚ ସକୁମ ୍ମଚୈଵ ରାଜ୍ ଯମ ୍ମଚୈଵ ସତୁୁଲଶପମ ୍

ଯ ତିଚ୍ଚସି ଚିରମ ୍ମପାକ୍ତୁମ ୍ମା କ୍ରୁତା ରାମ ଵିପି୍ରଯମ ୍୨୨ 

ସ ସମଵୈୈଃ ସଚିମଵୈୈଃ ସାତଶମ ୍ଵିପୀର୍ଣ ପମୁରାକମମ୍: 

ମମ୍ତରଯିତ୍ଵା ତୁ ତମିମଶ୍୍ ଟୈଃ କରୁ୍ତ୍ଵା ନିଶ୍ଚଯମ ୍ଆତ୍ମନୈଃ ୨୩ 

ମତାର୍ାଣାମ ୍ଚ କୁଣାନାମ ୍ଚ ସମ୍ପ୍ରତାଯଶ ପଲା୭ପଲମ ୍

ଆତ୍ମନ ଶ୍ଚ ପଲମ ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା ରାକଵ ସ୍ ଯ ଚ ତତ୍ତ୍ଵତୈଃ 

ହତିା୭ହତିମ ୍ଵିନିଶି୍ଚତ୍ ଯ କ୍ମିମ ୍ତ୍ଵମ ୍କତଶୁ ମ ୍ଅହଶସି ୨୪ 

ଅହମ ୍ତୁ ମମ ଯ ତଵ ନ କ୍ମିମ ୍ରମଣ  

ସମାକମମ ୍ମକାସଲ ରାଜ ସନୁୂନା 

ଇତମ ୍ହ ିପଯୂୈଃ ର୍ରୁ୍ଣ ୁଵାକ୍ଯମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍

କ୍ିମମ ୍ଚ ଯକୁ୍ତ୍ମ ୍ଚ ନରି୍ାଚମରଶ୍ଵର ୨୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ସପ୍ତ ରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଅଶ୍ଟ ତ୍ରମି୍ ଶ ସ୍ସର୍କ: 

କତାଚ ିତ୍ ଯ୭ପ୍ଯ୭ହମ ୍ଵୀଯଶାତ୍ ପଯଶଟନ୍ ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ଇମାମ ୍

ପଲମ ୍ନାକ ସହସ୍ର ସ୍ଯ ତାରଯନ୍ ପଵଶମତାପମୈଃ ୧ 

ନୀଲ ଜୀମତୂ ସମ୍କାର୍ ସ୍ତପ୍ତ କାମ୍ ଚନ କୁଣ୍ଟଲୈଃ 

ପଯମ ୍ମଲାକ ସ୍ ଯ ଜନଯନ୍ କିରୀଟୀ ପରିକା୭୭ଯତୁୈଃ 

ଵ୍ଯଚରମ ୍ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ରୁର୍ ିମାମ୍ ସାନି ପକ୍ିଯନ୍ ୨ 

ଵିଶ୍ଵାମିମରା୭ତ ତମଶାତ୍ମା ମ ତ୍ଵିରମସ୍ତା ମହା ମନୁିୈଃ 

ସ୍ଵଯମ ୍କତ୍ଵା ତର୍ରତମ ୍ନମରନ୍ତ୍ରମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩ 

ଅତ୍ଯ ରକ୍ିତୁ ମାମ ୍ରାମୈଃ ପଵଶ କାମଲ ସମାହତିୈଃ 

ମାରୀଚା ମ ମ ପଯମ ୍ମକାରମ ୍ସମତୁ୍ପନ୍ନମ ୍ନମରଶ୍ଵର ୪ 

ଇତ ିଏଵମ ୍ଉମକ୍ତ୍ା ତମଶାତ୍ମା ରାଜା ତର୍ରତ ସ୍ତତା 

ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ମହାପାକମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିରମ ୍ମହା ମନୁମି ୍୫ 

ପାମଲା ତ୍ଵାତର୍ ଵମର୍ଶା୭ଯମ ୍ଅକ୍ରୁତା୭େ ଶ୍ଚ ରାକଵୈଃ 

କାମମ ୍ତୁ ମମ ଯତ୍ ମସ ୍ ଯମ ୍ମଯା ସହ କମିଶ୍ ଯତ ି୬ 

ପମଲନ ଚତୁରମମ୍କଣ ସ୍ଵଯମ ୍ଏତ୍ ଯ ନିର୍ାଚରାନ୍  

ଵତିଶ୍ଯାମି ମନୁି ମଶ୍ରଶ୍ଟ ର୍ତ୍ରୁମ ୍ତଵ ଯମତପି୍ସତମ ୍୭ 

ଇତ ିଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ୈଃ ସ ମନୁୀ ରାଜାନମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ରାମା ନ୍ନା୭ ଯତ୍ ପଲମ ୍ମଲାମକ ପଯଶାପ୍ତମ ୍ତସ୍ଯ ରକ୍ିସୈଃ ୮ 
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ମତଵତାନାମ୭ପି ପଵାନ୍ ସମମରର୍ ୁଅପିପାଲକ: ୯ 

ଆସୀତ୍ ତଵ କ୍ରୁତମ ୍କମଶ ରିମଲାମକ ଵିତିତମ ୍ନ୍ରୁପ  

କାମମ ୍ଅସୁ୍ତ ମହତ୍ ମସ ୍ ଯମ ୍ତିଶ୍ ଟ ତ୍ଵିହ ପରମ୍ତପ  ୧0 

ପାମଲା୭ପି ଏର୍ ମହା ମତଜାୈଃ ସମତଶ ସ୍ତସ୍ଯ ନରିମହ 

କମିମଶ୍ଯ ରାମମ ୍ଆତାଯ ସ୍ଵସି୍ତ ମତ୭ସୁ୍ତ ପରମ୍ତପ  ୧୧ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ତୁ ସ ମନୁି ସ୍ତମ ୍ଆତାଯ ନ୍ରୁପା୭୭ତ୍ମଜମ ୍

ଜକାମ ପରମ ପ୍ରୀମତା ଵଶି୍ଵାମିରୈଃ ସ୍ଵମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍୧୨ 

ତମ ୍ତତା ତଣ୍ଟକା୭ରମଣ୍ଯ ଯଜ୍ଞମ ୍ଉତି୍ତଶ୍ଯ ତୀକ୍ିିତମ ୍

ପପଵୂା୭ଵସି୍ତମତା ରାମ ଶି୍ଚରମ ୍ଵିସ୍ପାରଯନ୍ ତନୁୈଃ ୧୩ 

ଅଜାତ ଵ୍ ଯମ୍ ଜନୈଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ପାଲୈଃ ଶ୍ ଯାମୈଃ ର୍ମୁପକ୍ିଣୈଃ 

ଏକ ଵେ ତମରା ତ ଵୀ ର୍କିୀ କନକ ମାଲଯା  ୧୪ 

ମର୍ାପଯନ୍ ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ତୀମପ୍ତନ ମସ୍ଵନ ମତଜସା 

ଅତ୍ରୁଶ୍ଯତ ତତା ରାମମା ପାଲ ଚନ୍ତ୍ର ଇମଵାତିତୈଃ  ୧୫ 

ତମତା୭ହମ ୍ମମକ ସମ୍କାର୍ ସ୍ତପ୍ତ କାମ୍ ଚନ କୁଣ୍ଟଲୈଃ 

ପଲୀ ତତ୍ତ ଵମରା ତପଶାତ୍ ଆଜକାମ ତତା୭୭ଶ୍ରମମ ୍୧୬ 

ମତନ ତ୍ରୁଶ୍ଟୈଃ ପ୍ରଵିମଶ୍ ଟା୭ହମ ୍ସହମସ୍ଵ ଉତ୍ ଯତା୭୭ଯତୁୈଃ 

ମାମ ୍ତୁ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତନୁୈଃ ସଜ୍ ଯମ ୍ଅସମ୍ପ୍ରାତ ଶ୍ଚକାର ସ: ୧୭ 

ଅଵଜାନନ୍ ଅହମ ୍ମମାହାତ୍ ପାମଲା୭ଯମ ୍ଇତ ିରାକଵମ ୍

ଵିଶ୍ଵାମିର ସ୍ ଯ ତାମ ୍ମଵତିମ ୍ଅପ୍ଯତାଵମ ୍କ୍ରୁତ ତ୍ଵରୈଃ ୧୮ 

ମତନ ମକୁ୍ତ୍ ସ୍ତମତା ପାଣୈଃ ର୍ତିୈଃ ର୍ତ୍ରୁ ନିପହଶଣୈଃ 

ମତନା୭ହମ ୍ତାଟିତୈଃ କ୍ିପି୍ତୈଃ ସମମୁର ର୍ତ ମଯାଜମନ ୧୯ 

ମନଚ୍ଚତା ତାତ ମାମ ୍ହମତୁ୍ମ ୍ତତା ଵୀମରଣ ରକ୍ିତି:   

ରାମ ସ୍ ଯ ର୍ର ମଵମକନ ନରିମସ୍ତା୭ହମ ୍ଅମଚତନୈଃ  ୨0 

ପାତିମତା୭ହମ ୍ତତା ମତନ କମ୍ପୀମର ସାକରା୭ମ୍ପସି 

ପ୍ରାପ୍ଯ ସମଜ୍୍ଞାମ ୍ଚିରାତ୍ ତାତ ଲମ୍କାମ ୍ପ୍ରତ ିକତୈଃ ପରୁୀମ ୍୨୧ 

ଏଵମ ୍ଅସି୍ମ ତତା ମକୁ୍ତ୍ୈଃ ସହାଯା ସୁ୍ତ ନିପାତିତାୈଃ 

ଅକ୍ରୁତା୭ମେଣ ରାମମଣ ପାମଲନା୭କ୍ିଶି୍ ଟ କମଶଣା  ୨୨ 

ତନ୍ ମଯା ଵାଯଶମାଣ ସ୍ତଵମ ୍ଯତ ିରାମମଣ ଵିରହମ ୍

କରିଶ୍ଯସି ଆପତମ ୍ମକାରାମ ୍କ୍ିିପ୍ରମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯସି ରାଵଣ  ୨୩ 

ରୀଟା ରତ ିଵିତିଜ୍ଞାନାମ ୍ସମାମଜାତ୍ସ୍ଵ ର୍ାଲିନାମ ୍

ରକ୍ିସାମ ୍ମଚୈଵ ସମ୍ତାପମ ୍ଅନତଶମ ୍ଚା୭୭ହରିଶ୍ଯସି ୨୪ 

ହମ୍ଶ ଯ ପ୍ରାସାତ ସମ୍ପାତାମ ୍ନାନା ରତ୍ନ ଵିପରୂ୍ତିାମ ୍

ରକି୍ଯସି ତ୍ଵମ ୍ପରୁୀମ ୍ଲମ୍କାମ ୍ଵିନଶ୍ଟାମ ୍ମମ୍ତିଲୀ କରୁ୍ମତ ୨୫ 
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ଅକୁଵଶମତା୭ପି ପାପାନି ର୍ଚୁଯୈଃ ପାପ ସମ୍ିରଯାତ୍ 

ପର ପାମପ:୍ ଵିନଶ୍ଯତି ମତ୍ସ୍ଯା ନାକ ହ୍ରମତ ଯତା ୨୬ 

ତିଵ୍ ଯ ଚତନ ତିକ୍ତ୍ାମ୍ କାନ୍ ତଵି୍ ଯା୭୭ପରଣ ପରୂ୍ତିାନ୍ 

ରକି୍ଯସି ଅପିହତାନ୍ ପମୂମୌ ତଵ ମତାର୍ାତ୍ ତୁ ରାକ୍ିସାନ୍ ୨୭ 

ହ୍ରୁତ ତାରାନ୍ ସତାରାମ ୍ଶ୍ଚ ତର୍ ଵିରଵମତା ତିର୍ୈଃ 

ହତ ମର୍ର୍ାନ୍ ଅର୍ରଣାନ୍ ରକି୍ଯସି ତ୍ଵମ ୍ନିର୍ାଚରାନ୍ ୨୮ 

ର୍ର ଜାଲ ପରିକ୍ିିପ୍ତାମ ୍ଅକ୍ିି ଜ୍ଵାଲା ସମା ଵ୍ରୁତାମ ୍

ପ୍ରତକ୍ତ୍ ପଵନାମ ୍ଲମ୍କାମ ୍ରକି୍ଯସି ତ୍ଵମ ୍ନ ସମ୍ଯି: ୨୯ 

ପର ତାର ଅପିମର୍ଶାତ୍ ତୁ ନ ଅ ଯତ୍ ପାପତରମ ୍ମହତ୍  

ପ୍ରମତାନାମ ୍ସହସ୍ରାଣ ିତଵ ରାଜନ୍ ପରିରହୈଃ ୩0 

ପଵ ସ୍ଵ ତାର ନିରତୈଃ ସ୍ଵ କୁଲମ ୍ରକ୍ି ରାକ୍ିସ 

ମାନମ ୍ଵ୍ରୁତି୍ତମ ୍ଚ ରାଜ୍ ଯମ ୍ଚ ଜୀଵିତମ ୍ମଚଶ୍ଟମ ୍ଆତ୍ମନୈଃ ୩୧ 

କଲରାଣ ିମସୌମ୍ ଯାନି ମିର ଵକଶମ ୍ତମତୈଵ ଚ  

ଯତୀଚ୍ଚସି ଚିରମ ୍ମପାକ୍ତୁମ ୍ମା କ୍ରୁତା ରାମ ଵିପି୍ରଯମ ୍୩୨ 

ନିଵାଯଶମାଣୈଃ ସହ୍ୁରୁତା ମଯା ପରୁ୍ର୍ମ ୍

ପ୍ରସହ୍ ଯ ସୀତାମ ୍ଯତ ିତର୍ଶଯିଶ୍ ଯସି 

କମିଶ୍ଯସି କ୍ିୀଣ ପଲୈଃ ସପାତମଵା 

ଯମ କ୍ିଯମ ୍ରାମ ର୍ରା୭୭ତ୍ତ ଜୀଵିତୈଃ   ୩୩ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଅଶ୍ଟ ରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଏଯର୍ାନ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଏଵମ ୍ଅସି୍ମ ତତା ମକୁ୍ତ୍ୈଃ କତମି୍ ଚତ୍ ମତନ ସମଯ୍ମୁକ 

ଇତାନୀମ ୍ଅପି ଯ ତ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତ ଚ୍୍ଚରୁଣଶୁ୍ଵ ଯ ତୁତ୍ତରମ ୍୧ 

ରାକ୍ିସାପ୍ ଯାମ ୍ଅହମ ୍ତ୍ଵାପ୍ ଯାମ ୍ଅନିଵିଣ୍ଣ ସ୍ତତା କରୁ୍ତୈଃ 

ସହମିତା ମରୁ୍କ ରୂପାପ୍ ଯାମ ୍ପ୍ରଵିମଶ୍ ଟା ତଣ୍ଟକା ଵନମ ୍୨ 

ତୀପ୍ତ ଜିମହ୍ ଵା ମହା କାଯ ସ୍ତୀକ୍ିଣ ର୍ରୁ୍ମଣ୍କା ମହା ପଲୈଃ 

ଵ୍ଯଚରମ ୍ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ମାମ୍ ସ ପମକ୍ିା ମହା ମରୁ୍କୈଃ ୩ 

ଅକ୍ିିମହାମରର୍ ୁତୀମତଶର୍ ୁମଚୈତ୍ ଯ ଵ୍ରୁମକ୍ିର୍ ୁରାଵଣ 

ଅତ୍ଯତ ମକାମରା ଵ୍ ଯଚରମ ୍ସ୍ତାପସାମ ୍ସ୍ତାନ୍ ସମ୍ପ୍ରତର୍ଶଯନ୍ ୪ 

ନିହତ୍ ଯ ତଣ୍ଟକା୭ରମଣ୍ଯ ତାପସାନ୍ ତମଶଚାରିଣୈଃ 

ରୁତିରାଣ ିପିପମ ୍ମସ୍ତର୍ାମ ୍ତତା ମାମ୍ ସାନି ପକ୍ିଯନ୍ ୫ 

ରୁର୍ ିମାମ୍ ସା୭ର୍ନୈଃ କ୍ରୂର ୋସଯନ୍ ଵନ ମକାଚରାନ୍ 

ତତା ରୁତିର ମମତ୍ତା୭ହମ ୍ଵ୍ ଯଚରମ ୍ତଣ୍ଟକା ଵନମ ୍

ତତା୭ହମ ୍ତଣ୍ଟକା୭ରମଣ୍ଯ ଵିଚରନ୍ ତମଶ ତୂର୍କୈଃ ୬ 
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ଆସାତଯମ ୍ତତା ରାମମ ୍ତାପସମ ୍ତମଶମ ୍ଚାରିଣମ ୍

ମଵୈମତହୀମ ୍ଚ ମହା ପାକାମ ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଚ ମହା ରତମ ୍୭ 

ତାପସମ ୍ନିଯତା୭୭ହାରମ ୍ସଵଶ ପତୂ ହମିତ ରତମ ୍

ମସା୭ହମ ୍ଵନକତମ ୍ରାମମ ୍ପରିପଯୂ ମହା ପଲମ ୍୮ 

ତାପମସା୭ଯମ ୍ଇତ ିଜ୍ଞାତ୍ଵା ପଵୂଶ ମଵୈରମ ୍ଅନୁସ୍ମରନ୍ 

ଅପ୍ଯତାଵମ ୍ହ ିସସୁମ୍କ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ତୀକ୍ିଣ ର୍ରୁ୍ମଙ୍କା ମରୁ୍କା୭୭କ୍ରୁତିୈଃ ୯ 

ଜିକାମସ୍:ୁ ଅକ୍ରୁତ ପ୍ରଜ୍ଞ ସ୍ତମ ୍ପ୍ରହାରମ ୍ଅନୁସ୍ମରନ୍ 

ମତନ ମକୁ୍ତ୍ା େମଯା ପାଣାୈଃ ର୍ତିାୈଃ ର୍ତ୍ରୁ ନିପହଶଣାୈଃ 

ଵିକ୍ରୁଶ୍ ଯ ପଲଵ ଚ୍ଚାପମ ୍ସପୁଣଶା୭ନିଲ ନିସ୍ ସଵନା: ୧0 

ମତ ପାଣା ଵଜ୍ର ସମ୍କାର୍ାୈଃ ସମୁକାରା ରକ୍ତ୍ ମପାଜନାୈଃ 

ଆଜକ୍ମୈୁଃ ସହତିାୈଃ ସମଵଶ ରଯୈଃ ସନ୍ନତ ପଵଶଣୈଃ ୧୧ 

ପରାରମମଜ୍ଞା ରାମ ସ୍ ଯ ର୍ମଟା ତ୍ରୁଶ୍ଟ ପଯୈଃ ପରୁା 

ସମତୁ୍ପରାତ ସ୍ତମତା ମକୁ୍ତ୍  ସ୍ତା ଵୁମପୌ ରାକ୍ିମସୌ ହମତୌ ୧୨ 

ର୍ମରଣ ମମୁକ୍ତ୍ା ରାମ ସ୍ ଯ କତମି୍ ଚତ୍ ପ୍ରାପ୍ ଯ ଜୀଵିତମ ୍

ଇହ ପ୍ରଵ୍ରାଜିମତା ଯକୁ୍ତ୍ ସ୍ତାପମସା୭ହମ ୍ସମାହତିୈଃ ୧୩ 

ଵ୍ରୁମକ୍ି ଵ୍ରୁମକ୍ି ହ ିପଶ୍ଯାମି ଚୀର କରୁ୍ଶ୍ ଣା୭ଜିନା୭ମ୍ପରମ ୍

କ୍ରୁହୀତ ତନୁର୍ମ ୍ରାମମ ୍ପାର୍ ହସ୍ତମ ୍ଇଵା୭ତକମ ୍୧୪ 

ଅପି ରାମ ସହସ୍ରାଣ ିପୀତୈଃ ପଶ୍ଯାମି ରାଵଣ 

ରାମ ପତୂମ ୍ଇତମ ୍ସଵଶମ ୍ଅରଣ୍ଯମ ୍ପ୍ରତିପାତ ିମମ ୧୫ 

ରାମମ ୍ଏଵ ହ ିପଶ୍ଯାମି ରହମିତ ରାକ୍ିମସଶ୍ଵର 

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ସ୍ଵପ୍କିତମ ୍ରାମମ ୍ଉତ୍ପରମାମି ଵିମଚତନୈଃ ୧୬ 

ରକାରା୭୭ତୀନ ିନାମାନି ରାମ ରସ୍ତ ସ୍ଯ ରାଵଣ 

ରତ୍ନାନ ିଚ ରତା ମଶ୍୍ଚଵ ରାସମ ୍ସମ୍ଜନଯତି ମମ ୧୭ 

ଅହମ ୍ତସ୍ଯ ପ୍ରପାଵମଜ୍ଞା ନ ଯତୁ୍ତମ ୍ମତନ ମତ କ୍ିମମ ୍

ପଲିମ ୍ଵା ନମଚୁମି ୍ଵା୭ପି ହ ଯା ତି୍ତ ରକୁ ନମ୍ତନ: ୧୮ 

ରମଣ ରାମମଣ ଯତୁ୍ତସ୍ଵ କ୍ମିାମ ୍ଵା କୁରୁ ରାକ୍ିସ  

ନ ମତ ରାମ କତା କାଯଶା ଯତ ିମାମ ୍ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚସି ୧୯ 

ପହଵ: ସାତମଵା ମଲାମକ ଯକୁ୍ତ୍ା ତମଶମ ୍ଅନୁଶ୍ି ଟତା: 

ପମରର୍ାମ ୍ଅପରାମତନ ଵିନଶ୍ଟା: ସପରିଚ୍ଚତା:  ୨0 

ମସା୭ହମ ୍ତଵା୭ପରାମତନ ଵିନମଶ୍ଯଯମ ୍ନରି୍ାଚର  

କୁରୁ ଯ ମତ୍ତ କ୍ିମମ ୍ତତ୍ତ୍ଵ ମ୭ହମ ୍ତ୍ଵା୭ନା୭ନୁଯାମି ହ୨୧  

ରାମ ଶ୍ଚ ହ ିମହା ମତଜା ମହା ସମତ୍ତ୍ଵା ମହା ପଲ: 

ଅପି ରାକ୍ିସ ମଲାକ ସ୍ ଯ ନ ପମଵତ୍ ଅତମକା୭ପି ସ: ୨୨ 
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ଯତ ିର୍ପୂଶଣକା ମହମତା: ଜନସ୍ତାନ କତ: କର: 

ଅତିଵ୍ରୁମତ୍ତା ହତ: ପଵୂଶମ ୍ରାମମଣା୭କ୍ିିଶ୍ ଟ କମଶଣା ୨୩ 

ଅର ପରୂ୍ହ ିଯତା ତତ୍ଵମ ୍ମକା ରାମ ସ୍ ଯ ଵ୍ ଯତିରମ:  ୨୪ 

ଇତମ ୍ଵମଚା ପନ୍ତୁ ହତିାତିନା ମଯା 

ଯ ମତାର୍ଚ ଯମାନମ ୍ଯତ ିନା୭ପିପତ୍ସ୍ଯମସ 

ସପାତଵ ସ୍ତଯକ୍ିଯସି ଜୀଵତିମ ୍ରମଣ 

ହମତା୭ତ୍ ଯ ରାମମଣ ର୍ମରୈ: ଅଜିହ୍ମ୍ମକୈୈଃ  ୨୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଏମକାନ ଚତ୍ଵାରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଚତ୍ଵାରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ମାରୀମଚନ ତୁ ତ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍କ୍ିମମ ୍ଯକୁ୍ତ୍ମ ୍ଚ ନରି୍ାଚର: 

ଉମକ୍ତ୍ା ନ ପ୍ରତିଜରାହ ମତଶୁ  କାମ ଇମଵୌ ର୍ତମ ୍୧ 

ତମ ୍ପତ୍ ଯ ହତି ଵକ୍ତ୍ାରମ ୍ମାରୀଚମ ୍ରାକ୍ସିା୭ତିପୈଃ 

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପରୁର୍ମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅଯକୁ୍ତ୍ମ ୍କାଲ ମଚାତିତୈଃ ୨ 

ଯ ତ୍କିମଲୈ ତ ତ୭ଯକୁ୍ତ୍ା୭ତଶମ ୍ମାରୀଚ ମଯି କତ୍ ଯମତ 

ଵାକ୍ଯମ ୍ନଶି୍ ପଲମ ୍ଅତ୍ ଯତଶମ ୍ଉପ୍ତମ ୍ପୀଜମ ୍ଇମଵୌର୍ମର ୩ 

ତ୍ଵ ତ୍ଵାମକ୍ୈଯ ନଶ ତୁ ମାମ ୍ର୍କ୍ଯମ ୍ମପତୁ୍ତମ ୍ରାମ ସ୍ ଯ ସମଯ୍ମୁକ 

ପାପ ର୍ୀଲ ସ୍ ଯ ମକୂଶ ସ୍ ଯ ମାନୁର୍ ସ୍ ଯ ଵିମର୍ର୍ତୈଃ ୪ 

ଯ ସ୍ତଯକ୍ତ୍ଵା ସହ୍ୁରୁମତା ରାଜ୍ ଯମ ୍ମାତରମ ୍ପିତରମ ୍ତତା 

େୀ ଵାକ୍ଯମ ୍ପ୍ରାକରୁ୍ତମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ଵନମ ୍ଏକ ପମତ କତୈଃ ୫ 

ଅଵଶ୍ଯମ ୍ତୁ ମଯା ତସ୍ଯ ସମଯ୍ମୁକ କର କାତନିୈଃ 

ପ୍ରାମଣ୍ୈଃ ପି୍ରଯତରା ସୀତା ହତଶଵ୍ ଯା ତଵ ସନ୍ନିମତୌ ୬ 

ଏଵମ ୍ମମ ନଶିି୍ଚତା ପତିୁ୍ତ: ହ୍ରୁତି ମାରୀଚ ଵତଶମତ 

ନ ଵ୍ ଯାଵତଶଯିତୁମ ୍ର୍କ୍ଯା ମସମନ୍ତ୍ରୈ: ଅପି ସରୁା୭ସମୁରୈୈଃ ୭ 

ମତାର୍ମ ୍କଣୁମ ୍ଵା ସମପୁ୍୍ରଶ୍ ଟ  ସ୍ତଵମ ୍ଏଵମ ୍ଵକ୍ତୁମ ୍ଅହଶସି 

ଅପାଯମ ୍ଵା୭ପି ଉପାଯମ ୍ଵା କାଯଶ ସ୍ ଯା୭ସ୍ଯ ଵିନଶି୍ଚମଯ ୮ 

ସମପୁ୍୍ରମଶ୍ଟନ ତୁ ଵକ୍ତ୍ଵ୍ ଯମ ୍ସଚିମଵନ ଵିପଶି୍ଚତା 

ଉତ୍ଯତା୭0ଜଲିନା ରାମଜ୍ଞ ଯ ଇମଚ୍ଚ ତ୍ପତୂିମ ୍ଆତ୍ମନୈଃ ୯ 

ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରତିକୂଲମ ୍ତୁ ମରୁ୍ତୁ ପଵୂଶମ ୍ର୍ପୁମ ୍ହତିମ ୍

ଉପଚାମରଣ ଯକୁ୍ତ୍ମ ୍ଚ ଵକ୍ତ୍ମଵ୍ ଯା ଵସତୁା୭ତିପୈଃ ୧0 

ସ ଅଵମତଶମ ୍ତୁ ଯ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ମାରୀଚ ହତିମ ୍ଉର୍ଚ ଯମତ 

ନା୭ପିନତତ ିତ ରାଜା ମାନା୭ମହଶା ମାନ ଵଜିତମ ୍୧୧ 

ପମ୍ଚ ରୂପାଣ ିରାଜାମନା ତାରଯତି ଅମିମତୌଜସୈଃ 

ଅମକ୍ ିରିନ୍ତ୍ର ସ୍ ଯ ମସାମ ସ୍ ଯ ଯମ ସ୍ ଯ ଵରୁଣ ସ୍ ଯ ଚ ୧୨ 
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ଔଶ୍ଣଯମ ୍ତତା ଵିରମମ ୍ଚ ମସୌମ୍ ଯମ ୍ତଣ୍ଟମ ୍ପ୍ରସନ୍ନତାମ ୍

ତାରଯମି୍ ତ ମହାତ୍ମାମନା ରାଜାନ: କ୍ିଣତାଚର  

ତସ୍ମାତ୍ ସଵଶା ସ୍ଵ୭ଵସ୍ତାସ ୁମା ଯାୈଃ ପଜୂ୍ ଯା ଶ୍ଚ ପାତିଵାୈଃ ୧୩ 

ତ୍ଵମ ୍ତୁ ତମଶମ ୍ଅଵିଜ୍ଞାଯ ମକଵଲମ ୍ମମାହମ ୍ଆସି୍ତତୈଃ 

ଅପ୍ଯାକତମ ୍ମାମ ୍ମତୌରାତ୍ମଯାତ୍ ପରୁର୍ମ ୍ଵକ୍ତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି  ୧୪ 

କୁଣ ମତାମର୍ୌ ନ ପରୁ୍ଚ୍ଚାମି କ୍ମିମ ୍ଚା୭୭ତ୍ମନି ରାକ୍ିସ 

ମମଯାକ୍ତ୍ମ ୍ତଵ ଚ ଏତାଵତ୍  ସମ୍ପ୍ରତ୍ ଯ୭ମିତ ଵିରମ  ୧୫ 

ଅସି୍ମମ ୍ସୁ୍ତ ତ୍ଵମ ୍ମହା କ୍ରୁମତ୍ ଯ ସାହାଯ୍ଯମ ୍କତଶୁ ମ ୍ଅହଶସି 

ର୍ରୁ୍ଣ ୁତ ତ୍କମଶ ସାହାମଯ୍ଯ ଯତ୍କାଯଶମ ୍ଵଚନାନ୍ ମମ  ୧୬ 

ମସୌଵଣଶ ସ୍ତଵମ ୍ମରୁ୍ମକା ପତୂ୍ଵା ଚିମରା ରଜତ ପିନ୍ତୁପିୈଃ 

ଆଶ୍ରମମ ତସ୍ଯ ରାମ ସ୍ ଯ ସୀତାଯା: ପ୍ରମମୁକ ଚର   ୧୭ 

ପ୍ରମଲାପଯିତ୍ଵା ମଵୈମତହୀମ ୍ଯମତଶ୍ଟମ ୍କନ୍ତୁମ ୍ଅହଶସି ୧୮ 

ତ୍ଵାମ ୍ତୁ ମାଯା ମରୁ୍କମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା କାମ୍ ଚନମ ୍ଜାତ ଵିସ୍ମଯା 

ଆନମଯନ୍ମ ୍ଇତ ିକ୍ିପି୍ରମ ୍ରାମମ ୍ଵକି୍ଯତି ମମ୍ତିଲୀ ୧୯ 

ଅପରାମତ ତୁ କାକୁମତ୍ସ୍େ ତୂରମ ୍ଯାତ୍ଵା ହ ିଉତାହର    

ହା ସୀମତ ଲକି୍୍ମଣ ମତ୍ ଯଵମ ୍ରାମ ଵାକ୍ଯା୭ନୁ ରୂପକମ ୍ ୨0 

ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ରାମ ପତଵୀମ ୍ସୀତଯା ଚ ପ୍ରମଚାତିତ: 

ଅନୁକଚ୍ଚତ ିସମ୍ପ୍ରାମ୍ତ: ମସୌମିରି: ଅପି ମସୌହ୍ରୁତାତ୍  ୨୧ 

ଅପରାମତ ଚ କାକୁମସ୍ତ ଲକ୍ି୍ମଣ ଚ ଯତା ସକୁମ ୍  

ଆନଯିଶ୍ଯାମି ମଵୈମତହୀମ ୍ସହସ୍ରା୭କି୍ୈଃ ର୍ଚୀମ ୍ଇଵ ୨୨ 

ଏଵମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ତ୍ଵିତମ ୍କାଯଶମ ୍ଯ ମତଶ୍ଟମ ୍କଚ୍ଚ ରାକ୍ିସ 

ରାଜ୍ ଯସ୍ ଯ ଅତଶମ ୍ପ୍ରତାସ୍ ଯାମି ମାରୀଚ ତଵ ସଵୁ୍ରତ ୨୩ 

କଚ୍ଚ ମସୌମ୍ଯ ର୍ଵିମ ୍ମାକଶମ ୍କାଯଶସ୍ ଯା୭ସ୍ଯ ଵିଵ୍ରୁତ୍ତମଯ 

ଅହମ ୍ତ୍ଵା୭ନୁକମିଶ୍ ଯାମି ସ ରମତା ତମ୍ଟକା ଵନମ ୍ ୨୪ 

ପ୍ରାପ୍ଯ ସୀତାମ ୍ଅଯମୁତ୍ତନ ଵମ୍ଚଯିତ୍ଵା ତୁ ରାକଵମ ୍

ଲମ୍କାମ ୍ପ୍ରତ ିକମିଶ୍ ଯାମି କରୁ୍ତ କାଯଶୈଃ ସହ ତ୍ଵଯା ୨୫ 

ନ ମଚତ୍  କମରାର୍ ିମାରୀଚ ହ ି ମ ତ୍ଵାମ ୍ଅହମ ୍ଅତ୍ ଯ ମଵୈ  

ଏତତ୍ କାଯଶମ ୍ଅଵଶ୍ଯମ ୍ମମ ପଲା ତ୭ପି କରିଶ୍ ଯସି ୨୬ 

ରାମଜ୍ଞା ହ ିପ୍ରତିକୂଲମସ୍ତା ନ ଜାତୁ ସକୁମ ୍ଏତମତ ୨୭ 

ଆସାତ୍ ଯ ତମ ୍ଜୀଵିତ ସମ୍ଯି ମସ୍ତ 

ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁତ୍ରୁଶମଵା ହ୍ ଯତ୍ ଯ ମଯା ଵିରୁତ୍ ଯ 

ଏତ ତ୍ ଯତାଵତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ପତୁ୍ତଯା 

ଯ ତ୭ର ପତ୍ ଯମ ୍କୁରୁ ତତ୍ ତତା ତ୍ଵମ ୍ ୨୮ 
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ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଚତ୍ଵାରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଏର୍ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଆଜ୍ଞମପ୍ତା ରାଜଵ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ପ୍ରତିକୂଲମ ୍ନିର୍ାଚରୈଃ 

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପରୁର୍ମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ମାରୀମଚା ରାକ୍ିସା୭ତିପମ ୍୧ 

ମକନା୭ଯମ ୍ଉପତିଶ୍ଟ  ମସ୍ତ ଵିନାର୍ୈଃ ପାପ କମଶଣା 

ସ ପରୁ ସ୍ ଯ ସ ରାଶ୍ ଟର ସ୍ ଯ ସା ମାତ୍ ଯ ସ୍ ଯ ନରି୍ାଚର ୨ 

କ  ସ୍ତଵଯା ସକୁିନା ରାଜନ୍ ନା୭ପିନତତ ିପାପକ୍ରୁତ୍ 

ମକ ମନତମ ୍ଉପତିଶ୍ଟମ ୍ମତ ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁତ୍ଵାରମ ୍ଉପାଯତୈଃ ୩ 

ର୍ରଵ ସ୍ତଵ ସଵୁ୍ ଯକ୍ତ୍ମ ୍ହୀନ ଵୀଯଶା ନିର୍ାଚରା: 

ଇଚ୍ଚତି ତ୍ଵାମ ୍ଵିନଶ୍ଯତମ ୍ଉପରୁତ୍ତମ ୍ପଲୀଯସା ୪ 

ମକ ମନତମ ୍ଉପତିଶ୍ଟମ ୍ମତ କ୍ର୍ମୁରଣା୭ହତି ଵାତିନା 

ଯ ସ୍ତଵାମ ୍ଇଚ୍ଚତ ିନଶ୍ଯତମ ୍ସ୍ଵ କ୍ରୁମତନ ନିର୍ାଚର ୫ 

ଵତ୍ଯାୈଃ କଲୁ ନ ହ ଯମତ ସଚିଵା ସ୍ତଵ ରାଵଣ 

ମଯ ତ୍ଵାମ ୍ଉତ୍ପତମ ୍ଆରୂଟମ ୍ନ ନିକ୍ରୁହ୍ ଣତି ସଵଶର୍ୈଃ ୬ 

ଅମାମତ୍ୈ ଯୈଃ କାମ ଵ୍ରୁମତ୍ତା ହ ିରାଜା କାପତମ ୍ଆଶ୍ରତିୈଃ 

ନିରାହ୍ ଯୈଃ ସଵଶତା ସତି୍ପ  ନଶ ନିରାମହ୍ ଯା ନିକ୍ରୁହ୍ ଯମସ ୭ 

ତମଶମ ୍ଅତଶମ ୍ଚ କାମମ ୍ଚ ଯର୍ ଶ୍ଚ ଜଯତାମ ୍ଵର 

ସ୍ଵାମି  ପ୍ରସାତାତ୍ ସଚିଵାୈଃ ପ୍ରାପନୁ୍ଵତି ନରି୍ାଚର ୮ 

ଵିପଯଶମଯ ତୁ ତତ୍ ସଵଶମ ୍ଵ୍ ଯତଶମ ୍ପଵତି ରାଵଣ 

ଵ୍ଯସନମ ୍ସ୍ଵାମି ମଵୈକୁଣ୍ ଯାତ୍ ପ୍ରାପନୁ୍ ଵତୀତମର ଜନାୈଃ ୯ 

ରାଜ ମମୂଲା ହ ିତମଶ ଶ୍ଚ ଜଯ ଶ୍ଚ ଜଯତାମ ୍ଵର 

ତସ୍ମାତ୍ ସଵଶା ସ୍ଵ୭ଵସ୍ତାସ ୁରକ୍ିିତମଵ୍ ଯା ନରା୭ତିପା: ୧0 

ରାଜ୍ ଯମ ୍ପାଲଯିତୁମ ୍ର୍କ୍ଯମ ୍ନ ତୀମକ୍ିଣନ ନରି୍ାଚର 

ନ ଚା୭ପି ପ୍ରତିକୂମଲନ ନା୭ଵିନୀମତନ ରାକ୍ସି  ୧୧ 

ମଯ ତୀକ୍ିଣ ମନ୍ତ୍ରାୈଃ ସଚିଵା ପଜ୍ ଯମତ ସହ ମତନ ମଵୈ 

ଵିର୍ମମ ତୁରକା:  ର୍ୀରା ମତ ସାରତମଯା ଯତା ୧୨ 

ପହଵୈଃ ସାତମଵା ମଲାମକ ଯକୁ୍ତ୍ ତମଶମ ୍ଅନୁଶ୍ି ଟତାୈଃ 

ପମରର୍ାମ ୍ଅପରାମତନ ଵିନଶ୍ଟାୈଃ ସପରିଚ୍ଚତାୈଃ  ୧୩ 

ସ୍ଵାମିନା ପ୍ରତିକୂମଲନ ପ୍ରଜା ସ୍ତୀମକ୍ିଣନ ରାଵଣ 

ରକ୍ିଯମାଣା ନ ଵତଶମତ ମମର୍ା ମକାମାଯନୁା ଯତା ୧୪ 

ଅଵଶ୍ଯମ ୍ଵିନର୍ଶି୍ ଯତି ସମଵଶ ରାଵଣ ରାକ୍ସିାୈଃ 

ମଯର୍ାମ ୍ତ୍ଵମ ୍କକଶମର୍ା ରାଜା ତୁପଶତିୁ୍ତ: ଅଜିମତନି୍ତ୍ରଯୈଃ ୧୫ 

ତ ତିତମ ୍କାକତାଲୀଯମ ୍ମକାରମ ୍ଆସାତିତମ ୍ମଯା 
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ଅମରୈଵ ମର୍ାଚନୀଯ ସ୍ତଵମ ୍ସ ମସ୍ମ ଯା ଵିନର୍ଶି୍ ଯସି  ୧୬ 

ମାମ ୍ନିହତ୍ ଯ ତୁ ରାମ ଶ୍ଚ ନ ଚିରାତ୍ ତ୍ଵାମ ୍ଵତିଶ୍ ଯତ ି

ଅମନନ କ୍ରୁତ କ୍ରୁମତ୍ ଯା୭ସି୍ମ ମି୍ରମଯ ଯ ତ୭ରିଣା ହତୈଃ ୧୭ 

ତର୍ଶନାତ୍ ଏଵ ରାମ ସ୍ ଯ ହତମ ୍ମାମ ୍ଉପତାରଯ 

ଆତ୍ମାନମ ୍ଚ ହତମ ୍ଵିତି୍ତ ହ୍ରୁତ୍ଵା ସୀତାମ ୍ସପାତଵମ ୍୧୮ 

ଆନଯିଶ୍ଯସି ମଚତ୍ ସୀତାମ ୍ଆଶ୍ରମାତ୍ ସହମିତା ମଯା 

ମନୈଵ ତ୍ଵମ ୍ଅସି ମନୈଵା୭ହମ ୍ମନୈଵ ଲମ୍କା ନ ରାକ୍ସିାୈଃ ୧୯ 

ନିଵାଯଶମାଣ ସୁ୍ତ ମଯା ହମିତୈର୍ଣିା 

ନ ମରୁ୍ଶ୍ ଯମସ ଵାକ୍ଯମ ୍ଇତମ ୍ନିର୍ାଚର 

ପମରତ କଲ୍ପା ହ ିକତା ଯମୁର୍ା ନରା 

ହତିମ ୍ନ କ୍ରୁହ୍ ଣତି ସହ୍ୁରୁତି୍ପ: ଈରିତମ ୍୨0 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଏକ ଚତ୍ଵାରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ତ୍ଵ ିଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ତୁ ପରୁର୍ମ ୍ମାରୀମଚା ରାଵଣମ ୍ତତୈଃ 

କଚ୍ଚାଵୈଃ ଇତ୍ ଯ୭ପ୍ରଵୀ ତ୍ତୀମନା ପଯା ରାରିମ୍ ଚର ପ୍ରମପାୈଃ ୧ 

ତ୍ରୁଶ୍ଟା ଶ୍ଚା୭ହମ ୍ପନୁ ମସ୍ତନ ର୍ର ଚାପା୭ସି ତାରିଣା 

ମ ତ୍ଵମତାତ୍ ଯତ ର୍ମେଣ ଵନିଶ୍ ଟମ ୍ଜୀଵିତମ ୍ଚ ମମ ୨ 

ନ ହ ିରାମମ ୍ପରାରମ୍ଯ ଜୀଵନ୍ ପ୍ରତିନିଵତଶମତ  

ଵତଶମତ ପ୍ରତିରୂମପା୭ମସୌ ଯମ ତମ୍ଟ ହତସ୍ଯ ମତ  ୩ 

କିମ ୍ନୁ ର୍କ୍ଯମ ୍ମଯା କତଶୁ ମ ୍ଏଵମ ୍ତ୍ଵଯି ତୁରା୭୭ତ୍ମନି 

ଏର୍ କଚ୍ଚା ମ୍ ଯ୭ହମ ୍ତାତ ସ୍ଵସି୍ତ ମତ୭ସୁ୍ତ ନରି୍ାଚର ୪ 

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ସ୍ତଵ୭ପଵତ୍ ମତନ ଵଚମନନ ସ ରାକ୍ିସୈଃ 

ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ସସୁମି୍ଲିଶ୍ ଟମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୫ 

ଏତ ମଚ୍ଚୌଣ୍ଟୀଯଶ ଯକୁ୍ତ୍ମ ୍ମତ ମ ଚ୍ଚମ୍ତାତିଵ ପାର୍ତିମ ୍

ଇତାନୀମ ୍ଅସି ମାରୀଚୈଃ ପଵୂଶମ ୍ଅମ ଯା ନିର୍ାଚରୈଃ ୬ 

ଆରୁହ୍ ଯତାମ ୍ଅଯମ ୍ର୍ୀରମ ୍କମକା ରତ୍ନ ଵିପରୂ୍ତିୈଃ 

ମଯା ସହ ରମତା ଯକୁ୍ତ୍ୈଃ ପିର୍ାଚ ଵତମନୈୈଃ କମରୈୈଃ ୭ 

ପ୍ରମଲାପଯିତ୍ଵା ମଵୈମତହୀମ ୍ଯମତଶ୍ଟମ ୍କମତୁ୍ମ ୍ଅହଶସି  

ତାମ ୍ର୍ମୂ ଯ ପ୍ରସପମ ୍ସୀତାମ ୍ଆନଯିଶ୍ଯାମି ମମ୍ତଲିୀମ ୍୮ 

ତମତା ରାଵଣ ମାରୀମଚୌ ଵିମାନମ ୍ଇଵ ତମ ୍ରତମ ୍

ଆରୁହ୍ ଯ ଯଯତୁୈଃ ର୍ୀରମ ୍ତସ୍ମା ତା୭୭ଶ୍ରମ ମଣ୍ଟଲାତ୍ ୯ 

ତମତୈଵ ତର ପଶ୍ଯମତୌ ପଟ୍ଟଣାନି ଵନାନ ିଚ 

କିରୀମ ୍ଶ୍ଚ ସରିତୈଃ ସଵଶା ରାଶ୍ ଟରାଣ ିନକରାଣ ିଚ  ୧0 
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ସମମତ୍ଯ ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ରାକଵ ସ୍ ଯା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ତତୈଃ 

ତତର୍ଶ ସହ ମାରୀମଚା ରାଵମଣା ରାକ୍ସିା୭ତିପୈଃ  ୧୧ 

ଅଵତୀଯଶ ରତାତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ତତୈଃ କାମ୍ ଚନ ପରୂ୍ଣାତ୍ 

ହମସ୍ତ କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ମାରୀଚମ ୍ରାଵମଣା ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୨ 

ଏତ ରାମା୭୭ଶ୍ରମ ପତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ କତଲୀ ଵ୍ରୁତମ ୍

ରିଯତାମ ୍ତତ୍ ସମକ ର୍ୀରମ ୍ଯତ୭ତଶମ ୍ଵଯମ ୍ଆକତାୈଃ ୧୩ 

ସ ରାଵଣ ଵଚୈଃ ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ମାରୀମଚା ରାକ୍ିସ ସ୍ତତା 

ମରୁ୍ମକା ପତୂ୍ଵା୭୭ଶ୍ରମ ତ୍ଵାରି ରାମ ସ୍ ଯ ଵିଚଚାର ହ ୧୪ 

ସ ତୁ ରୂପମ ୍ସମାସ୍ତାଯ ମହତ୍ ଅତ୍ପତୁ ତର୍ଶନମ ୍ 

ମଣ ିପ୍ରଵର ର୍ରୁ୍ମ୍କା୭ରୈଃ ସିତା୭ସିତ ମକୁା୭୭କ୍ରୁତିୈଃ ୧୫ 

ରକ୍ତ୍ ପମତ୍ମାତ୍ପଲ ମକୁ ଇନ୍ତ୍ର ନୀମଲାତ୍ପଲ ଶ୍ରଵାୈଃ 

କିମି୍ ଚ ତପଯ୍ନୁ୍ନତ ରୀଵ ଇନ୍ତ୍ର ନୀଲ ନିମପାତରୈଃ  ୧୬ 

କୁମମ୍ତମତୁ୍ ଵଜ୍ର ସମ୍କାର୍ମ ୍ଉତରମ ୍ଚା୭ସ୍ଯ ପାସ୍ଵରମ ୍ 

ମତୂକ ନିପ ପାଶ୍ଵଶ ଶ୍ଚ ପତ୍ମ କିମ୍ ଜଲ୍କ ସନ୍ନିପୈଃ ୧୭ 

ମଵୈଟୂଯଶ ସମ୍କାର୍ କୁର ସ୍ତନୁ ଜଙ୍କୈଃ ସସୁମ୍ହତୈଃ 

ଇମ୍ତରା୭୭ଯତୁ ସଵମଣଶନ ପମୁଚ୍ଚ ମନାତ୍ଵଶମ ୍ଵିରାଜିତା ୧୮ 

ମମନାହର େିକ୍ତ୍ ଵମଣଶା ରମତ୍ନୈ ନଶାନା ଵିମତୈ ଵ୍ରଶ ୁ ତୈଃ 

କ୍ିମଣନ ରାକ୍ିମସା ଜାମତା ମରୁ୍କୈଃ ପରମ ମର୍ାପନୈଃ  ୧୯ 

ଵନମ ୍ପ୍ରଜ୍ଵଲଯନ୍ ରମ୍ଯମ ୍ରାମା୭୭ଶ୍ରମ ପତମ ୍ଚ ତତ୍ 

ମମନାହରମ ୍ତର୍ଶନୀଯମ ୍ରୂପମ ୍କରୁ୍ତ୍ଵା ସ ରାକ୍ସିୈଃ ୨0 

ପ୍ରମଲାପନା୭ତଶମ ୍ମଵୈମତହ୍ ଯା ନାନା ତାତୁ ଵିଚିରିତମ ୍

ଵିଚରନ୍ କଚ୍ଚମତ ସମ୍ଯକ୍ ର୍ାତ୍ଵଲାନି ସମତତୈଃ ୨୧ 

ରୂମପ୍୍ ଯ ପିନ୍ତୁ ର୍ମତୈ ଶି୍ଚମରା ପତୂ୍ଵା ଚ ପି୍ରଯ ତର୍ଶନୈଃ 

ଵିଟପୀନାମ ୍କସିଲଯାନ୍ ପ0କ୍ତ୍ଵାତନ୍ ଵିଚଚାର ହ ୨୨ 

କତଲୀ କ୍ରୁହକମ ୍କତ୍ଵା କଣକିାରାନ୍ ଇତ ସ୍ତତୈଃ 

ସମାଶ୍ରଯନ୍ ମତ କତିୈଃ ସୀତା ସମ୍ତର୍ଶନମ ୍ତତା ୨୩ 

ରାଜୀଵ ଚିର ପରୁ୍ଶ୍ ଟୈଃ ସ ଵିରରାଜ ମହା ମରୁ୍କୈଃ 

ରାମା୭୭ଶ୍ରମ ପତାପ୍ଯାମର୍ ଵିଚଚାର ଯତା ସକୁମ ୍୨୪ 

ପନୁର୍ କତ୍ଵା ନିଵ୍ରୁତ୍ତ ଶ୍ଚ ଵିଚଚାର ମରୁ୍ମକାତ୍ତମୈଃ 

କତ୍ଵା ମହୂୁତଶମ ୍ତ୍ଵରଯା ପନୁୈଃ ପ୍ରତିନିଵତଶମତ ୨୫ 

ଵିରୀଟମ ୍ଶ୍ଚ ପନୁ ପଶମୂମୌ ପନୁର୍ ଏଵ ନିର୍ୀତତି 

ଆଶ୍ରମ ତ୍ଵାରମ ୍ଆକମ୍ଯ ମରୁ୍କ ଯତୂାନ ିକଚ୍ଚତ ି୨୬ 

ମରୁ୍କ ଯମୂତୈୈଃ ଅନୁକତୈଃ ପନୁମରଵ ନିଵତଶମତ 
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ସୀତା ତର୍ଶନମ ୍ଆକାମ୍କିନ୍ ରାକ୍ିମସା ମରୁ୍କତାମ ୍କତୈଃ 

ପରିପ୍ରମତ ିଚିରାଣ ିମଣ୍ଟଲାନି ଵିନିଶ୍ ପତନ୍  ୨୭ 

ସମତୁ୍ଵୀକ୍ିଯ ଚ ସମଵଶ ତମ ୍ମରୁ୍କା ମଯ୭ମ ଯ ଵମନଚରାୈଃ 

ଉପକମ୍ଯ ସମାରାଯ ଵିରଵତି ତିମର୍ା ତର୍  ୨୮ 

ରାକ୍ିସୈଃ ମସା୭ପି ତାନ୍ ଵ ଯାନ୍ ମରୁ୍କାନ୍ ମରୁ୍କ ଵମତ ରତୈଃ 

ପ୍ରଚ୍ଚାତନା୭ତଶମ ୍ପାଵସ୍ଯ ନ ପକ୍ିଯତ ିସମ୍ସ୍ପରୁ୍ର୍ନ୍ ୨୯ 

ତସି୍ମନ୍ ଏଵ ତତୈଃ କାମଲ ମଵୈମତହୀ ର୍ପୁ ମଲାଚନା 

କୁସମୁା୭ପଚମଯ ଵ୍ ଯରା ପାତପାନ୍ ଅତ୍ ଯ୭ଵତଶତ ୩0 

କଣକିାରାନ୍ ଅମର୍ାକାମ ୍ଶ୍ଚ ଚୂତାମ ୍ଶ୍ଚ ମତିମରକ୍ଣିା 

କୁସମୁାନ୍ ଅପଚ ି ଵତୀ ଚଚାର ରୁଚିରା୭୭ନନା ୩୧ 

ଅନହଶା୭ରଣ୍ଯ ଵାସସ୍ଯ ସା ତମ ୍ରତ୍ନ ମଯମ ୍ମରୁ୍କମ ୍

ମକୁ୍ତ୍ା ମଣ ିଵିଚିରାମ୭୍କମ ୍ତତର୍ଶ ପରମାମ୭୍କନା ୩୨ 

ସା ତମ ୍ରୁଚିର ତମମ୍ତାଶ୍ ଟୀ ରୂପ୍ ଯ ତାତୁ ତନୂରୁହମ ୍

ଵିସ୍ମମଯାତ୍ପଲୁ୍ଲ ନଯନା ସମେହମ ୍ସମମୁତୈକି୍ତ ୩୩ 

ସ ଚ ତାମ ୍ରାମ ତଯିତାମ ୍ପଶ୍ଯନ୍ ମାଯା ମମଯା ମରୁ୍କୈଃ 

ଵିଚଚାର ତତ ସ୍ତର ତୀପଯନ୍ ଇଵ ତ ତ୍ଵନମ ୍୩୪ 

ଅତ୍ରୁଶ୍ଟ ପଵୂଶମ ୍ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ନାନା ରତ୍ନ ମଯମ ୍ମରୁ୍କମ ୍

ଵିସ୍ମଯମ ୍ପରମମ ୍ସୀତା ଜକାମ ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା   ୩୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ତି୍ଵ ଚତ୍ଵାରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ତ୍ର ିଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ସା ତମ ୍ସମମ୍ପ୍ରକି୍ଯ ସମୁଶ୍ରାଣୀ କୁସମୁା  ଯ୭ପଚ ି ଵତୀ 

ମହମ ରାଜତ ଵଣଶାପ୍ ଯାମ ୍ପାଶ୍ଵଶାପ୍ ଯାମ ୍ଉପମର୍ାପିତମ ୍୧ 

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟା ଚା୭ନଵତ୍ ଯାମ୍ କୀ ମରୁ୍ଶ୍ ଟ ହାଟକ ଵଣନିୀ 

ପତଶାରମ ୍ମ୭ପିଚା୭୭ରତ ଲକି୍୍ଣମ ୍ଚା୭ପି ସାଯତୁମ ୍୨ 

ଆହୂଯ ଆହୂଯ ଚ ପନୁ: ତମ ୍ମରୁ୍କମ ୍ସାତୁ ଵୀକ୍ିମତ  

ଆକଚ୍ଚ ଆକଚ୍ଚ ର୍ୀରମ ୍ମଵୈ ଆଯଶ ପରୁ ସହା୭ନୁଜ  ୩ 

ତଯା୭୭ହୂମତୌ ନର ଵ୍ ଯାମରୌ ମଵୈମତହ୍ ଯା ରାମ ଲକ୍ି୍ମଣୌ 

ଵୀକ୍ିମାମଣୌ ତୁ ତମ ୍ମତର୍ମ ୍ତତା ତତ୍ରୁର୍ତୁ ମର୍ଶ ୁ କମ ୍୪ 

ର୍ମ୍କମାନ ସୁ୍ତ ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଲକ୍ି୍ମଣା ରାମମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ତମ ୍ଏମଵୈନମ ୍ଅହମ ୍ମମ ଯ ମାରୀଚମ ୍ରାକ୍ସିମ ୍ମରୁ୍କମ ୍୫ 

ଚରମତା ମରୁ୍କଯାମ ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟାୈଃ ପାମପନ ଉପାତିନା ଵମନ 

ଅମନନ ନିହତା ରାମ ରାଜାନୈଃ କାମ ରୂପିଣା ୬ 

ଅସ୍ଯ ମାଯାଵିମତା ମାଯା ମରୁ୍କ ରୂପମ ୍ଇତମ ୍କ୍ରୁତମ ୍
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ପାନୁମ ତ୍ପରୁୁର୍ ଵ୍ ଯାର କତଵଶ ପରୁ ସନ୍ନିପମ ୍୭ 

ମରୁ୍ମକା ମହ୍ ଯଵମ ୍ଵିମତା ରତ୍ନ ଵିଚିମରା ନା୭ସି୍ତ ରାକଵ 

ଜକତ୍ଯାମ ୍ଜକତୀ ନାତ ମାମଯର୍୍ା ହ ିନ ସମ୍ଯିୈଃ ୮ 

ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵାଣମ ୍କାକୁତ୍ସ୍େମ ୍ପ୍ରତିଵାଯଶ ର୍ଚୁ ିସି୍ମତା 

ଉଵାଚ ସୀତା ସମ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ଚତ୍ମନା (ଚମଶଣା) ହ୍ରୁତ ମଚତନା ୯ 

ଆଯଶପରୁା୭ପି ରାମମା୭ମସୌ ମରୁ୍ମକା ହରତି ମମ ମନୈଃ 

ଆନମଯନ୍ମ ୍ମହା ପାମହା ରୀଟା୭ତଶମ ୍ମନା ପଵଶି୍ ଯତ ି୧0 

ଇହା୭୭ଶ୍ରମ ପମତ୭ସ୍ମାକମ ୍ପହଵୈଃ ପଣୁ୍ ଯ ତର୍ଶନାୈଃ 

ମରୁ୍କା ଶ୍ଚରତି ସହତିା ଶ୍ଚମରାୈଃ ସରୁ୍ମରା ସ୍ତତା ୧୧ 

ରୁକ୍ିାୈଃ ପରୁ୍ର୍ତ ସମ୍କା ଶ୍ଚ ଵାନରାୈଃ କନି୍ନରା ସ୍ତତା 

ଵିଚରତି ମହା ପାମହା ରୂପ ମଶ୍ରଶ୍ଟା ମମନା ହରା: ୧୨ 

ନ ଚା୭ସ୍ଯ ସତ୍ରୁମର୍ା ରାଜନ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟ ପମୂଵଶା ମରୁ୍କୈଃ ପରୁା 

ମତଜସା କ୍ିମଯା ତୀପ୍ତଯା ଯତା୭ଯମ ୍ମରୁ୍କ ସତ୍ତମୈଃ ୧୩ 

ନାନା ଵଣଶ ଵିଚିରା୭0ମକା ରତ୍ନ ପିନ୍ତୁ ସମାଚିତୈଃ 

ମତ୍ ଯାତଯନ୍ ଵନମ ୍ଅଵ୍ ଯରମ ୍ମର୍ାପମତ ର୍ର୍ ିସନ୍ନିପୈଃ ୧୪ 

ଅମହା ରୂପମ ୍ଅମହା ଲକି୍୍ୀୈଃ ସ୍ଵର ସମ୍ପ ଚ୍ଚ ମର୍ାପନା 

ମରୁ୍ମକା୭ତ୍ପମୁତା ଵିଚିମରା୭ମସୌ ହ୍ରୁତଯମ ୍ହରତୀଵ ମମ ୧୫ 

ଯତ ିରହଣମ ୍ଅମପ୍ଯତ ିଜୀଵନ୍ ଏଵ ମରୁ୍କ ସ୍ତଵ 

ଆଶ୍ଚଯଶ ପତୂମ ୍ପଵତି ଵିସ୍ମଯମ ୍ଜନଯିଶ୍ଯତ ି୧୬ 

ସମାପ୍ତ ଵନ ଵାସାନାମ ୍ରାଜ୍ ଯସ୍ତାନାମ ୍ଚ ନୈଃ ପନୁୈଃ 

ଅମ୍ତୈଃ ପରୁ ଵିପରୂ୍ା୭ମତଶା ମରୁ୍କ ଏର୍ ପଵଶି୍ ଯତ ି୧୭ 

ପରତସ୍ଯା୭୭ଯଶ ପରୁ ସ୍ ଯ ଶ୍ଵର୍ରୂ୍ଣାମ ୍ମମ ଚ ପ୍ରମପା 

ମରୁ୍କ ରୂପମ ୍ଇତମ ୍ତିଵ୍ ଯମ ୍ଵିସ୍ମଯମ ୍ଜନଯିଶ୍ଯତ ି୧୮ 

ଜୀଵନ୍ ନ ଯତ ିମତ୭ମପ୍ଯତ ିରହଣମ ୍ମରୁ୍କ ସତ୍ତମୈଃ 

ଅଜିନମ ୍ନର ର୍ାତଶୂ ଲ ରୁଚିରମ ୍ମମ ପଵିଶ୍ ଯତ ି ୧୯ 

ନିହତସ୍ଯା୭ସ୍ଯ ସତ୍ତ୍ଵସ୍ଯ ଜାମ୍ପନୂତ ମଯ ତ୍ଵଚି 

ର୍ଶ୍ପ ପରୁ୍ସ୍ ଯାମ ୍ଵିନୀତାଯା ମିଚ୍ଚାମି ଅହମ ୍ଉପାସିତୁମ ୍୨0 

କାମ ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ମରୌରମ ୍େୀଣାମ ୍ଅସତ୍ରୁର୍ମ ୍ମତମ ୍

ଵପରୁ୍ା ତୁ ଅସ୍ଯ ସତ୍ତ୍ଵସ୍ଯ ଵସି୍ମମଯା ଜନିମତା ମମ ୨୧ 

ମତନ କାମ୍ ଚନ ମରାମ୍ ଣା ତୁ ମଣ ିପ୍ରଵର ର୍ରୁ୍ମି୍ କଣା 

ତରୁଣା୭୭ତିତ୍ ଯ ଵମଣଶନ ନକ୍ିର ପତ ଵଚଶସା 

ପପଵୂ ରାକଵସ୍ଯା୭ପି ମମନା ଵିସ୍ମଯମ ୍ଆକତମ ୍୨୨ 

ଏଵମ ୍ସୀତା ଵଚୈଃ ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମରୁ୍କମ ୍ଅତ୍ପତୁମ ୍
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ମଲାପିତ ମସ୍ତନ ରୂମପଣ ସୀତଯା ଚ ପ୍ରମଚାତିତ: ୨୩ 

ଉଵାଚ ରାକମଵା ହ୍ରୁମଶ୍ ଟା ପ୍ରାତରମ ୍ଲକି୍୍ଣମ ୍ଵଚୈଃ ୨୪ 

ପଶ୍ଯ ଲକ୍ି୍ଣ ମଵୈମତହ୍ ଯାୈଃ ସପ୍ରୁ୍ହାମ ୍ମରୁ୍କ କତାମ ୍ଇମାମ ୍

ରୂପ ମଶ୍ରଶ୍ଟତଯା ହ ିଏର୍ ମରୁ୍ମକା୭ତ୍ ଯ ନ ପଵିଶ୍ ଯତ ି୨୫ 

ନ ଵମନ ନମ୍ତମନାମତ୍ତମର୍ ନ ମଚୈରରତ ସମ୍ିରମଯ 

କୁତୈଃ ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ମସୌମିମର ମଯା୭ସ୍ଯ କଶି୍ଚତ୍ ସମମା ମରୁ୍କୈଃ ୨୬ 

ପ୍ରତ ିମଲାମା୭ନୁ ମଲାମା ଶ୍ଚ ରୁଚିରା ମରାମ ରାଜଯୈଃ 

ମର୍ାପମତ ମରୁ୍କମ ୍ଆଶ୍ରତି୍ ଯ ଚିରାୈଃ କନକ ପିନ୍ତୁପିୈଃ ୨୭ 

ପଶ୍ଯା୭ସ୍ଯ ଜରୁ୍ମ୍ପମାଣ ସ୍ ଯ ତୀପ୍ତାମ ୍ଅକ୍ି ିର୍ମିକାପମାମ ୍

ଜିହ୍ ଵାମ ୍ମକୁାତ୍ ନିସ୍ ସରତୀମ ୍ମମକାତ୍ ଇଵ ର୍ତହ୍ରତାମ ୍୨୮ 

ମସାର କଲ୍ଵ୭କଶ ମକୁୈଃ ର୍ମ୍କ ମକୁ୍ତ୍ା  ନିପ ଉତରୈଃ 

କସ୍ଯ ନାମା୭ପି ରୂମପ୍ଯା୭ମସୌ ନ ମମନା ମଲାପମଯ  ମ୍ରୁକୈଃ ୨୯ 

କସ୍ଯ ରୂପମ ୍ଇତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଜାମ୍ପ ୂନତ ମଯ ପ୍ରପମ ୍ 

ନାନା ରତ୍ନ ମଯମ ୍ତିଵ୍ ଯମ ୍ନ ମମନା ଵିସ୍ମଯମ ୍ଵ୍ରମଜତ୍ ୩0 

( କିମ ୍ପନୁ ମମୈତିଲୀ ସୀତା ପାଲା ନାରୀ ନ ଵିସ୍ମମଯତ୍ ) 

ମାମ୍ସ ମହମତା ର୭ପି ମରୁ୍କାନ୍ ଵିହାରା୭ତଶମ ୍ଚ ତ ି ଵନୈଃ 

କ୍ିତି ଲକ୍ି୍ଣ ରାଜାମନା ମରୁ୍କଯାଯାମ ୍ମହା ଵମନ ୩୧ 

ତନାନ ିଵ୍ ଯଵସାମଯନ ଵିଚୀଯମତ ମହା ଵମନ 

ତାତମଵା ଵିଵିତା ଶ୍ଚା୭ପି ମଣ ିରତ୍ନମ ୍ସଵୁଣନିୈଃ ୩୨ 

ତତ୍ସ୍ାରମ ୍ଅକଲିମ ୍ନ୍ରୂଣାମ ୍ତନମ ୍ନିଚଯ ଵତଶନମ ୍

ମନସା ଚିତିତମ ୍ସଵଶମ ୍ଯତା ର୍ରୁ ସ୍ ଯ ଲକି୍୍ଣ ୩୩ 

ଅତଶୀ ମଯନା୭ତଶ କ୍ରୁମତ୍ ଯନ ସମ୍ଵରଜତି ଅଵିଚାରଯନ୍ 

ତମ ୍ଅତଶମ ୍ଅତଶ ର୍ାେଜ୍ଞୈଃ ପ୍ରାହୁର୭ତ୍ଶ ଯା ଶ୍ଚ ଲକି୍୍ଣ ୩୪ 

ଏତ ସ୍ଯ ମରୁ୍କ ରତ୍ନ ସ୍ଯ ପରାମତ୍ଶ ଯ କାମ୍ ଚନ ତ୍ଵଚି 

ଉପମଵକି୍ଯତି ମଵୈମତହୀ ମଯା ସହ ସମୁତ୍ ଯମା ୩୫ 

ନ କାତଲୀ ନ ପି୍ରଯକୀ ନ ପ୍ରମଵଣୀ ନ ଚାଵିକୀ 

ପମଵତ୍ ଏତସ୍ଯ ସତ୍ରୁର୍ୀ ସ୍ପର୍ଶମନ ମନତ ିମମ ମତିୈଃ ୩୬ 

ଏର୍ ମଚୈଵ ମରୁ୍କୈଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଯ ଶ୍ଚ ତିମଵ୍ ଯା ନପ ଶ୍ଚରୈଃ 

ଉପା ମଵମତୌ ମରୁ୍ମକୌ ତମିଵ୍ ଯୌ ତାରା ମରୁ୍କ ମହୀ ମରୁ୍ମକୌ ୩୭ 

ଯତ ିଵା୭ଯମ ୍ତତା ଯ  ମାମ ୍ପମଵତ୍ ଵତସି ଲକ୍ି୍ଣ 

ମାମଯର୍୍ା ରାକ୍ିସ ମସ୍ଯତି କତଶମଵ୍ ଯା୭ସ୍ଯ ଵମତା ମଯା ୩୮ 

ଏମତନ ହ ିନ୍ରୁର୍ମମ୍ସନ ମାରୀମଚନା୭କ୍ରୁତା୭୭ତ୍ମନା 

ଵମନ ଵିଚରତା ପଵୂଶମ ୍ହମିି୍ ସତା ମନୁି ପମୁ୍ କଵାୈଃ ୩୯ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
 

Page 91 of 162 
 

ଉତ୍ତାଯ ପହମଵା ମଯନ ମରୁ୍କଯାଯାମ ୍ଜନା୭ତିପାୈଃ 

ନିହତାୈଃ ପରମମଶ୍ଵାସା ସ୍ତସ୍ମାତ୍ ଵତ୍ ଯ:  ଅସୁ୍ତ ଅଯମ ୍ମରୁ୍କୈଃ ୪0 

ପରୁସ୍ତାତ୍ ଇହ ଵାତାପିୈଃ ପରିପଯୂ ତପସି୍ଵନୈଃ 

ଉତର ମସ୍ତା ତ୍ଵିଜାନ୍ ହତି ସ୍ଵ କମପଶା୭ଶ୍ଵତରୀମ ୍ଇଵ ୪୧ 

ସ କତାଚିତ୍  ଚିରାତ୍ ମଲାମକ ଆସସାତ ମହା ମନୁମି ୍

ଅକସ୍ତଯମ ୍ମତଜସା ଯକୁ୍ତ୍ମ ୍ପକ୍ିଯ ସ୍ତସ୍ଯ ପପଵୂ ହ ୪୨ 

ସମତୁ୍ତାମନ ଚ ତ ତ୍ରୂପମ ୍କତଶୁ  କାମମ ୍ସମୀକ୍ିଯ ତମ ୍

ଉତ୍ସ୍୍ଯିତ୍ଵା ତୁ ପକଵାନ୍ ଵାତାପିମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୪୩ 

ତ୍ଵଯା୭ଵିକଣ୍ଯ ଵାତାମପ ପରିପତୂା ଶ୍ଚ ମତଜସା 

ଜୀଵ ମଲାମକ ତ୍ଵିଜ ମଶ୍ରଶ୍ଟା ସ୍ତସ୍ମାତ୍ ଅସି ଜରାମ ୍କତୈଃ ୪୪ 

ତତ୍ ଏତତ୍ ନ ପମଵତ୍ ରମକ୍ିା ଵାତାପି: ଇଵ ଲକି୍୍ଣ 

ମ ତ୍ଵିତମ ୍ମଯା୭ତିମମ ଯତ ତମଶ ନିତ୍ ଯମ ୍ଜିମତନି୍ତ୍ରଯମ ୍୪୫ 

ପମଵତ୍ ହମତା୭ଯମ ୍ଵାତାପି: ଅକମସ୍ତଯ ମନଵ ମାମ ୍କତ: ୪୬ 

ଇହ ତ୍ଵମ ୍ପଵ ସନ୍ନମତ୍ତା ଯନି୍ତ୍ରମତା ରକ୍ି ମମ୍ତିଲୀମ ୍

ଅସ୍ଯାମ ୍ଆଯତ୍ତମ ୍ଅସ୍ମାକମ ୍ଯତ୍ କ୍ରୁତ୍ ଯମ ୍ରକ ୁନତନ ୪୭ 

ଅହମ ୍ଏନମ ୍ଵତିଶ୍ ଯାମି ରହୀଶ୍ ଯାମି ଅତ ଵା ମରୁ୍କମ ୍

ଯାଵତ୍ କଚ୍ଚାମି ମସୌମିମର ମରୁ୍କମ ୍ଆନଯିତୁମ ୍ତ୍ରୁତମ ୍୪୮ 

ପଶ୍ଯ ଲକ୍ି୍ଣ ମଵୈମତହୀମ ୍ମରୁ୍କ ତ୍ଵଚି କତ ସପ୍ରୁ୍ହାମ ୍

ତ୍ଵଚା ପ୍ରତାନଯା ହ ିଏର୍ ମରୁ୍ମକା୭ତ୍ ଯ ନ ପଵଶି୍ ଯତ ି୪୯ 

ଅପ୍ରମମତ୍ତନ ମତ ପାଵ୍ ଯମ ୍ଆଶ୍ରମ ମସ୍ତନ ସୀତଯା 

ଯାଵତ୍ ପରୁ୍ର୍ତମ ୍ଏମକନ ସାଯମକନ ନିହ ି ମ ଅହମ ୍

ହତ୍ଵା ଏତତ୍ ଚମଶ ଚ ଆତାଯ ର୍ୀରମ ୍ଏଶ୍ଯାମି ଲକି୍୍ଣ  ୫0 

ପ୍ରତକିି୍ମଣ ନା୭ତି ପମଲନ ପକ୍ିିଣା 

ଜଟାଯରୁ୍ା ପତିୁ୍ତମତା ଚ ଲକ୍ି୍ଣ 

ପଵା୭ପ୍ରମତ୍ତୈଃ ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ମମ୍ତିଲୀମ ୍

ପ୍ରତ ିକ୍ିଣମ ୍ସଵଶତ ଏଵ ର୍ମି୍ କତୈଃ    ୫୧ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ରି ଚତ୍ଵାରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଚତୁ ଶ୍ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତା ତୁ ତମ ୍ସମାତିଶ୍ ଯ ପ୍ରାତରମ ୍ରକ ୁନତନୈଃ 

ପପତା୭ସିମ ୍ମହାମତଜା ଜାମ୍ପ ୂନତ ମଯ ତ୍ସ୍ରୁମ ୍୧ 

ତତ: ରିଵିନତମ ୍ଚାପମ ୍ଆତାଯା୭୭ତ୍ମ ଵିପରୂ୍ଣମ ୍

ଆପତ୍ଯ ଚ କଲାମପୌ ମତ୍ଵୌ ଜକାମ ଉତର ଵିରମୈଃ ୨ 

ତମ ୍ଵ0ଚଯାମନା ରାମଜନ୍ତ୍ରମ ୍ଆପତତମ ୍ନିରୀକ୍ିଯ ମଵୈ 
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ପପଵୂା୭ତହତି ୋସାତ୍ ପନୁୈଃ ସମ୍ତର୍ଶମନ୭ପଵତ୍ ୩ 

ପତ୍ତା୭ସି ତଶନୁ ରା୭୭ତାଯ ପ୍ରତୁରାଵ ଯମତା ମରୁ୍କୈଃ ୪ 

ତମ ୍ସ ପଶ୍ଯତ ିରୂମପଣ ମତ୍ ଯାତମାନମ ୍ଇଵା୭ରତୈଃ 

ଅମଵକି୍ଯା୭ମଵକି୍ଯ ତାଵତମ ୍ତନୁଶ୍ ପାଣ ିମଶହା ଵମନ ୫ 

ଅତିଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଇମର୍ାୈଃ ପାତାତ୍  ମଲାପଯାନମ ୍କତା ଚନ 

ର୍0କିତମ ୍ତୁ ସମତୁ୍ପରାତମ ୍ଉତ୍ପତତମ ୍ଇଵା୭ମ୍ପମର ୬ 

ତଶ୍ଯମାନମ ୍ଅତ୍ରୁଶ୍ଯମ ୍ଚ ଵମନାମତ୍ତମର୍ର୍ ୁମକର୍ଚୁିତ୍ 

ଚିନ୍ନା୭ମପ୍ର୍: ଇଵ ସମ୍ଵୀତମ ୍ର୍ାରତମ ୍ଚନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଟଲମ ୍୭ 

ମହୂୁତଶାତ୍ ଏଵ ତତ୍ରୁମର୍ ମହୁୁ ତଶୂ ରାତ୍ ପ୍ରକାର୍ମତ 

ତର୍ଶନା୭ତର୍ଶମନ ମନୈଵ ମସା୭ପାକର୍ଶତ ରାକଵମ ୍

ସତୂୁରମ ୍ଆଶ୍ରମସ୍ଯା୭ସ୍ଯ ମାରୀମଚା ମରୁ୍କତାମ ୍କତ: ୮ 

ଆସୀତ୍ କ୍ରୁତ୍ତ ସୁ୍ତ କାକୁମତ୍ସ୍ୋ ଵିଵର୍ ମସ୍ତନ ମମାହତିୈଃ 

ଅତ ଅଵତମସ୍ତ ସଶୁ୍ରାତ: ଚାଯାମ ୍ଆଶ୍ରତି୍ ଯ ର୍ାତ୍ଵମଲ ୯ 

ସ ତମ ୍ଉ ମାତଯା ମାସ ମରୁ୍କ ରୂମପା ନରି୍ାଚର:  

ମରୁ୍ମକୈୈଃ ପରିଵ୍ରୁମତା ଵମ ୈ ଯ: ଅତୂରାତ୍ ପ୍ରତ୍ ଯତ୍ରୁଶ୍ଯତ ୧0 

ରହୀତୁ କାମମ ୍ତ୍ରୁମଶ୍୍ ଟଵନମ ୍ପନୁମରଵା୭ପ୍ଯ ତାଵତ  

ତତ୍ କ୍ିଣାମତଵ ସମ୍ତରାସା ତ୍ପନୁ: ଅମ୍ତହମିତା ପଵତ୍  ୧୧ 

ପନୁ ମରଵ ତମତା ତୂରାତ୍ ଵ୍ରୁକ୍ି ର୍ମ୍ଟାତ୍ ଵିନିସ୍ ସ୍ରୁତମ ୍

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାମମା ମହାମତଜା ସ୍ତମ ୍ହନ୍ତୁମ ୍କ୍ରୁତ ନଶି୍ଚଯୈଃ 

ପଯୂ ସୁ୍ତ ର୍ର ମତ୍ୁ୍ତରୁତ୍ ଯ କପିୁତ ସ୍ତର ରାକଵ: ୧୨ 

ସଯୂଶ ରଶ୍ି ମ ପ୍ରତୀକାର୍ମ ୍ଜ୍ଵଲମ୍ତମ ୍ଅରି ମତଶନ: 

ସମ୍ତାଯ ସତୁ୍ରୁମଟ ଚାମପ ଵକି୍ରୁଶ୍ ଯ ପଲଵ ତ୍ପହୁ  ୧୩ 

ତମ ୍ଏଵ ମରୁ୍କମ ୍ଉତି୍ତଶ୍ଯ ଜ୍ଵଲତମ ୍ଇଵ ପନ୍ନକମ ୍

ମମୁମାଚ ଜ୍ଵଲିତମ ୍ତୀପ୍ତମ ୍ଅେ0  ପ୍ରହ୍ମ୍ ଵିନିମିତମ ୍୧୪ 

ର୍ରୀରମ ୍ମରୁ୍କ  ରୂପ ସ୍ ଯ ଵିନିପିତ୍ ଯ ର୍ମରାତ୍ତମୈଃ 

ମାରୀଚ ମସ୍୍ ଯଵ ହ୍ରୁତଯମ ୍ଵିମପତା୭ର୍ନି ସନ୍ନିପୈଃ ୧୫ 

ତାଲ ମାରମ ୍ଅମତାତ୍ପତ୍ ଯ  ଯପତତ୍ ସ ପରୁ୍ର୍ ଆତୁରୈଃ 

ଵ୍ଯନତ ମତ୍ପ୍ରଵମ ୍ନାତମ ୍ତରଣ୍ଯାମ ୍ଅଲ୍ପ ଜୀଵିତୈଃ ୧୬ 

ମି୍ରଯମାଣ ସୁ୍ତ ମାରୀମଚା ଜମହୌ ତାମ ୍କ୍ରୁରମିାମ ୍ତନୁମ ୍

ସମ୍ରୁ୍ତ୍ଵା ତତ୍ ଵଚନମ ୍ରମକ୍ିା ତମତ୍ ଯୌ ମକନ ତୁ ଲକି୍୍ଣମ ୍

ଇହ ପ୍ରସ୍ତାପମଯତ୍ ସୀତା ର୍ମୂ ଯ ତାମ ୍ରାଵମଣା ହମରତ୍  ୧୭ 

ସ ପ୍ରାପ୍ତ କାଲମ ୍ଆଜ୍ଞାଯ ଚକାର ଚ ତତୈଃ ସ୍ଵରମ ୍

ସତ୍ରୁର୍ମ ୍ରାକଵ ମସ୍୍ ଯଵ ହା ସୀମତ ଲକି୍୍ମଣତ ିଚ ୧୮ 
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ମତନ ମମଶଣ ିନିଵିତ୍ତୈଃ ର୍ମରଣ ଅନୁପମମନ ଚ  

ମରୁ୍କ ରୂପମ ୍ତୁ ତତ୍ ତ୍ ଯକ୍ତ୍ଵା ରାକ୍ିସମ ୍ରୂପମ ୍ଆସି୍ତତ: 

ଚମର ସ ସମୁହା କାମଯା ମାରୀମଚା ଜୀଵିତମ ୍ତ୍ ଯଜନ୍ ୧୯ 

ତମତା ଵିଚିର ମକଯରୂୈଃ ସଵଶା୭୭ପରଣ ପରୂ୍ତିୈଃ 

ମହମ ମାଲୀ ମହା ତମମ୍ି୍ ାି ରାକ୍ିମସା୭ପ ୂଚ୍ଚରା ହତୈଃ ୨0 

ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପତିତମ ୍ପମୂମୌ ରାକ୍ସିମ ୍ମକାର ତର୍ଶନମ ୍

ରାମମା ରୁତରି ସିକ୍ତ୍ା୭0କମ ୍ମଵଶ୍ଟମାନମ ୍ମହୀ ତମଲ  

ଜକାମ ମନସା ସୀତାମ ୍ଲକ୍ି୍ଣ ସ୍ ଯ ଵଚୈଃ ସ୍ମରନ୍ ୨୧ 

ମାରୀଚ ମସ୍୍ ଯଵ ମାମଯର୍୍ା ପମୂଵଶାକ୍ତ୍ମ ୍ଲକ୍ି୍ମଣନ ତୁ  

ତ ତ୍ତତା ହ ିଅପଵ ଚ୍ଚା୭ତ୍ ଯ ମାରୀମଚା୭ଯମ ୍ମଯା ହତ: ୨୨ 

ହା ସୀମତ ଲକି୍୍ମଣତ ିଏଵମ ୍ଆକ୍ରୁଶ୍ ଯ ଚ ମହା ସ୍ଵନମ ୍

ମମାର ରାକ୍ସିୈଃ ମସା୭ଯମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ସୀତା କତମ ୍ପମଵତ୍ ୨୩ 

ଲକ୍ି୍ଣ ଶ୍ଚ ମହା ପାହୁୈଃ କାମ ୍ଅଵସ୍ତାମ ୍କମିଶ୍ ଯତ ି

ଇତ ିସମି୍ ଚତଯ ତମଶାତ୍ମା ରାମମା ହ୍ରୁଶ୍ ଟ ତନୂରୁହୈଃ ୨୪ 

ତର ରାମମ ୍ପଯମ ୍ତୀଵ୍ରମ ୍ଆଵିମଵର୍  ଵିର୍ାତଜମ ୍୨୫ 

ରାକ୍ିସମ ୍ମରୁ୍କ  ରୂପମ ୍ତମ ୍ହତ୍ଵା ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ଚ ତତ୍ ସ୍ଵରମ ୍

ନିହତ୍ ଯ ପରୁ୍ର୍ତମ ୍ଚା୭ ଯମ ୍ମାମ୍ ସମ ୍ଆତାଯ ରାକଵୈଃ 

ତ୍ଵରମାମଣା ଜନସ୍ତାନମ ୍ସସାରା୭ପିମକୁ ସ୍ତତା ୨୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଚତୁ ଶ୍ଚତ୍ଵାରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ପମ୍ଚ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଆତଶ ସ୍ଵରମ ୍ତୁ ତମ ୍ପତଶୁ  ଵିଜ୍ଞାଯ ସତ୍ରୁର୍ମ ୍ଵମନ 

ଉଵାଚ ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ସୀତା କଚ୍ଚ ଜାନୀହ ିରାକଵମ ୍୧ 

ନ ହ ିମମ ଜୀଵିତମ ୍ସ୍ତାମନ ହ୍ରୁତଯମ ୍ଵା୭ଵତିଶ୍ଟମତ 

ମରାର୍ତୈଃ ପରମା୭୭ତଶସ୍ ଯ ର୍ରୁ୍ତୈଃ ର୍ମପ୍ତା ମଯା ପରୁ୍ର୍ମ ୍୨ 

ଆରତମାନମ ୍ତୁ ଵମନ ପ୍ରାତରମ ୍ରାତୁମ ୍ଅହଶସି 

ତମ ୍କ୍ିିପ୍ରମ ୍ଅପିତାଵ ତ୍ଵମ ୍ପ୍ରାତରମ ୍ର୍ରମଣର୍୍ଣିମ ୍

ରକ୍ିସାମ ୍ଵର୍ମ ୍ଆପନ୍ନମ ୍ସିମ୍ ହାନାମ ୍ଇଵ ମକା ଵ୍ରୁର୍ମ ୍୩ 

ନ ଜକାମ ତମତାକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ପ୍ରାତୁ: ଆଜ୍ଞାଯ ର୍ାସନମ ୍

ତମ ୍ଉଵାଚ ତତ ସ୍ତର କପିୁତା ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା ୪ 

ମସୌମିମର ମିର ରୂମପଣ ପ୍ରାତୁ ସ୍ତଵମ୭ସି ର୍ତ୍ରୁଵତ୍ 

ଯ ସ୍ତଵମ ୍ଅସ୍ଯାମ ୍ଅଵସ୍ତାଯାମ ୍ପ୍ରାତରମ ୍ନା୭ପିପତ୍ ଯମସ ୫ 

ଇଚ୍ଚସି ତ୍ଵମ ୍ଵିନଶ୍ଯତମ ୍ରାମମ ୍ଲକି୍୍ଣ ମତ୍କ୍ରୁମତ 

ମଲାପା  ମମ କରୁ୍ମତ ନୂନମ ୍ନା୭ନୁକଚ୍ଚସି ରାକଵମ ୍ ୬ 
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ଵ୍ଯସନମ ୍ମତ ପି୍ରଯମ ୍ମମ ଯ ମେମହା ପ୍ରାତରି ନାସି୍ତ ମତ 

ମତନ ତିଶ୍ ଟସି ଵସି୍ରପ୍ତ ସ୍ତମ ୍ଅପଶ୍ଯନ୍ ମହା ତ୍ଯତୁିମ ୍୭ 

କିମ ୍ହ ିସମ୍ଯିମ ୍ଆପମନ୍ନ ତସି୍ମନ୍ ଇହ ମଯା ପମଵତ୍ 

କତଶଵ୍ ଯମ ୍ଇହ ତିଶ୍ ଟତଯା ଯତ୍ ପ୍ରତାନ ସ୍ତଵମ ୍ଆକତୈଃ ୮ 

ଇତ ିପରୁ୍ଵାଣମ ୍ମଵୈମତହୀମ ୍ପାଶ୍ ପ ମର୍ାକ ପରିପଲୁ୍ତାମ ୍

ଅପ୍ରଵୀ ଲ୍ଲକ୍ି୍ଣ େସ୍ତାମ ୍ସୀତାମ ୍ମରୁ୍କ ଵତୂମ ୍ଇଵ ୯ 

ପନ୍ନକା୭ସରୁ କମ୍ତଵଶ ମତଵ ମାନୁର୍ ରାକ୍ିମସ୍: 

ଅର୍କ୍ଯ ସ୍ତଵ ମଵୈମତହ ିପତଶା ମଜତୁମ ୍ନ ସମ୍ଯି: ୧0 

ମତଵି ମତଵ ମନୁମଶ୍ଯର୍ ୁକତମଵଶର୍ ୁପତରିର୍ ୁ

ରାକ୍ିମସର୍ ୁପିର୍ାମଚର୍ ୁକନି୍ନମରର୍ ୁମରୁ୍ମକର୍ ୁଚ ୧୧ 

ତାନମଵର୍ ୁଚ ମକାମରର୍ ୁନ ସ ଵିମତ୍ ଯତ ମର୍ାପମନ 

ମଯା ରାମମ ୍ପ୍ରତିଯମୁତ୍ ଯତ ସମମର ଵାସମଵାପମମ ୍୧୨ 

ଅଵତ୍ଯୈଃ ସମମର ରାମମା ମନୈଵମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଵକ୍ତୁମ ୍ଅହଶସି 

ନ ତ୍ଵାମ ୍ଅସି୍ମନ୍ ଵମନ ହାତୁମ ୍ଉତ୍ସ୍ମହ ରାକଵମ ୍ଵିନା ୧୩ 

ଅନିଵାଯଶମ ୍ପଲମ ୍ତସ୍ଯ ପମଲୈ ପଶଲଵତାମ ୍ଅପି 

ରିପି ମଲଶାମକୈୈଃ ସମତ୍ୁଯମୁକ୍ତ୍ୈୈଃ ମସଶ୍ଵମରୈୈଃ ସା୭ମମରୈର୍ ଅପି ୧୪ 

ହ୍ରୁତଯମ ୍ନିଵ୍ରଶ ୁ ତମ ୍ମତ୭ସୁ୍ତ ସମ୍ତାପ ସ୍ତଯଜ୍ ଯତାମ ୍ଅଯମ ୍

ଆକମିଶ୍ଯତ ିମତ ପତଶା ର୍ୀରମ ୍ହତ୍ଵା ମରୁ୍ମକା ତ୍ତମମ ୍୧୫ 

ନ ଚ ତସ୍ଯ ସ୍ଵମରା ଵ୍ ଯକ୍ତ୍ମ ୍ମାଯଯା ମକନଚିତ୍ କ୍ରୁତ:  

କତଵଶ ନକର ପ୍ରକ୍ଯା ମାଯା ସା ତସ୍ଯ ରକ୍ସିୈଃ ୧୬ 

 ଯାସ ପତୂା୭ସି ମଵୈମତହ ି ଯସ୍ତା ମଯି ମହାତ୍ମନା 

ରାମମଣ ତ୍ଵମ ୍ଵରାମରାମହ ନ ତ୍ଵାମ ୍ତ୍ ଯକ୍ତୁମ ୍ଇମହାତ୍ସ୍ମହ ୧୭ 

କ୍ରୁତ ମଵୈରା ଶ୍ଚ କଲ୍ଯାଣ ିଵଯମ ୍ଏମତୈ ନିର୍ା ଚମରୈୈଃ 

 କର ସ୍ଯ ନିତନାମତଵ ଜନସ୍ତାନ ଵତମ ୍ପ୍ରତ ି ୧୮ 

 ରାକ୍ିସା ଵିତିନା ଵାମଚା ଵିସରୁ୍ଜତି ମହା ଵମନ 

 ହମି୍ ସା ଵିହାରା ମଵୈମତହ ିନ ଚିତଯିତୁମ ୍ଅହଶସି ୧୯ 

 ଲକ୍ି୍ମଣ ମନୈଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ା ସା କ୍ରୁତ୍ତା ସମ୍ରକ୍ତ୍ ମଲାଚନା 

 ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପରୁର୍ମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ସତ୍ ଯ ଵାତିନମ ୍୨0 

 ଅନାଯଶ ଅ କରୁଣା୭୭ରମ୍ପ ନ୍ରୁର୍ମ୍ସ କୁଲ ପାମ୍ ସନ 

 ଅହମ ୍ତଵ ପି୍ରଯମ ୍ମମ ଯ ରାମ ସ୍ ଯ ଵ୍ ଯସନମ ୍ମହତ୍  ୨୧ 

 ରାମ ସ୍ ଯ ଵ୍ ଯସନମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମତ ମନୈତାନ ିପ୍ରପାର୍ମସ ୨୨ 

 ମନୈତ ଚ୍ଚିରମ ୍ସପମତ୍ନର୍ ୁପାପମ ୍ଲକ୍ି୍ଣ ଯତ୍ପମଵତ୍ 

 ତ୍ଵ ତ୍ଵିମତର୍ ୁନ୍ରୁର୍ମମ୍ସର୍ ୁନିତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରଚ୍ଚନ୍ନ ଚାରିର୍ ୁ୨୩ 
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 ସତୁୁଶ୍ ଟ  ସ୍ତଵମ ୍ଵମନ ରାମମ ୍ଏକମ ୍ଏମକା୭ନୁକଚ୍ଚସି 

 ମମ ମହମତାୈଃ ପ୍ରତଚି୍ଚନ୍ନୈଃ ପ୍ରଯମୁକ୍ତ୍ା ପରମତନ ଵା ୨୪ 

 ତ ନ୍ନ ସିତ୍ତଯତି ମସୌମିମର ତଵ ଵା ପରତ ସ୍ଯ ଵା   

 କତମ ୍ଇତୀଵର ଶ୍ଯାମମ ୍ରାମମ ୍ପତ୍ମ ନିମପକି୍ଣମ ୍

 ଉପସମି୍ ିରତ୍ ଯ ପତଶାରମ ୍କାମମଯଯମ ୍ପରୁ୍ତ କ୍ଜନମ ୍୨୫ 

 ସମକ୍ିମ ୍ତଵ ମସୌମିମର ପ୍ରାଣାମ ୍ସ୍ତଯମକ୍ିଯ ନ ସମ୍ଯିୈଃ 

 ରାମମ ୍ଵିନା କ୍ଣିମ ୍ଅପି ନ ହ ିଜୀଵାମି ପତୂମଲ ୨୬ 

 ଇତ୍ଯକୁ୍ତ୍ୈଃ ପରୁର୍ମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ସୀତଯା ମରାମ ହର୍ଶଣମ ୍

 ଅପ୍ରଵୀ ଲ୍ଲକ୍ି୍ଣୈଃ ସୀତାମ ୍ପ୍ରା0ଜଲି ଵିଜିମତନି୍ତ୍ରଯୈଃ ୨୭ 

 ଉତ୍ତରମ ୍ମନାତ୍ସ୍ମହ ଵକ୍ତୁମ ୍ମତୈଵତମ ୍ପଵତୀ ମମ 

 ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରତିରୂପମ ୍ତୁ ନ ଚିରମ ୍େୀର୍ ୁମମ୍ତିଲି ୨୮ 

 ସ୍ଵପାଵ ମସ୍ତଵର୍ ନାରୀଣାମ ୍ଏର୍ ୁମଲାମକର୍ ୁତ୍ରୁଶ୍ଯମତ 

 ଵିମକୁ୍ତ୍ ତମଶା ଶ୍ଚପଲା ସ୍ତୀକ୍ିଣା ମପତ କରାୈଃ େିଯୈଃ ୨୯ 

 ନ ସମହ ହୀତ୍ରୁର୍ମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ମଵୈମତହ ିଜନକା୭୭ତ୍ମମଜ  

 ମଶ୍ରାରମଯା: ଉପମଯା ମମଶ୭ତ୍ ଯ ତପ୍ତ ନାରାଚ ସନ୍ନପିମ ୍ ୩0 

 ଉପର୍ରୁ୍ଣ୍ଵନ୍ତୁ ମମ ସମଵଶ ସାକ୍ିି ପତୂା ଵମନ ଚରାୈଃ 

  ଯାଯ ଵାତୀ ଯତା୭ ଯାଯ ଉମକ୍ତ୍ା୭ହମ ୍ପରୁର୍ମ ୍ତ୍ଵଯା ୩୧ 

 ତିକ୍ ତ୍ଵାମ ୍ଅତ୍ ଯ ପ୍ରଣଶ୍ଯ ତ୍ଵମ ୍ଯ ମାମ ୍ଏଵମ ୍ଵରି୍0କମସ 

 େୀ ତ୍ଵମ ୍ତୁଶ୍ ଟ ସ୍ଵପାମଵନ କୁରୁ ଵାମକ୍ଯ ଵ୍ ଯଵସି୍ତତମ ୍୩୨ 

 କମିମଶ୍ଯ ଯର କାକୁତ୍ସ୍େୈଃ ସ୍ଵସି୍ତ ମତ୭ସୁ୍ତ ଵରା୭୭ନମନ 

 ରକ୍ିନ୍ତୁ ତ୍ଵାମ ୍ଵିର୍ାଲାକ୍ିି ସମରା ଵନ ମତଵତାୈଃ ୩୩ 

 ନିମିତ୍ତାନି ହ ିମକାରାଣ ିଯାନି ପ୍ରାତୁପଶଵତି ମମ 

 ଅପି ତ୍ଵାମ ୍ସହ ରାମମଣ ପମଶ୍ଯଯମ ୍ପନୁର୍ ଆକତୈଃ ୩୪ 

( ନ ମଵ ମତ୍ ଯତ ନ୍ନ ଜାନାମି ମଵୈମତହ ିଜନକା୭୭ତ୍ମମଜ ) 

 ଲକ୍ି୍ମଣ ମନୈଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ା ସା ରୁତମ୍ତୀ ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା 

 ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ତମତା ଵାକ୍ଯମ ୍ତୀଵ୍ରମ ୍ପାଶ୍ ପ ପରିପଲୁ୍ତା ୩୫ 

 ମକାତାଵରୀମ ୍ପ୍ରମଵକି୍ଯାମି ଵିନା ରାମମଣ ଲକି୍୍ଣ ୩୬ 

 ଆପତିମଶ୍ଯ୭ତଵା ତ୍ ଯମକି୍ଯ ଵିର୍ମମ ମତହମ ୍ଆତ୍ମନୈଃ 

 ପିପା ମ୍ ଯ୭ହମ ୍ଵିର୍ମ ୍ତୀକ୍ିଣମ ୍ପ୍ରମଵକି୍ଯାମି ହୁତାର୍ନମ ୍

 ନ ତ୍ଵ୭ହମ ୍ରାକଵାତ୍ ଅ ଯମ ୍ପତା୭ପି ପରୁୁର୍ମ ୍ସପ୍ରୁ୍ମର୍ ୩୭ 

 ଇତ ିଲକି୍୍ଣମ ୍ଆକ୍ରୁଶ୍ ଯ ସୀତା ତୁୈଃକ ସମ ି ଵତା 

 ପାଣପି୍ ଯାମ ୍ରୁତତୀ ତୁୈଃକାତ୍ ଉତରମ ୍ପ୍ରଜକାନ ହ ୩୮ 

 ତାମ ୍ଆତଶ ରୂପାମ ୍ଵମିନା ରୁତତୀମ ୍
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 ମସୌମିର ିରା୭୭ମଲାକ୍ଯ ଵିର୍ାଲ ମନରାମ ୍

 ଆଶ୍ଵାସଯା ମାସ ନ ମଚୈଵ ପତଶୁ :  

 ତମ ୍ପ୍ରାତରମ ୍କିମି୍ ଚତ୍ ଉଵାଚ ସୀତା  ୩୯ 

 ତତ ସୁ୍ତ ସୀତାମ ୍ଅପିଵାତ୍ ଯ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ  

 କ୍ରୁତା୭0ଜଲିୈଃ କିମି୍ ଚତ୍ ଅପିପ୍ରଣମ୍ଯ 

 ଅ ଵୀକ୍ମିାମଣା ପହୁର୍ ଶ୍ଚ ମମ୍ତିଲୀମ ୍ 

 ଜକାମ ରାମ ସ୍ ଯ ସମୀପମ ୍ଆତ୍ମଵାନ୍  ୪0 

 ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ପମ୍ଚ ଚତ୍ଵାରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଶଟ୍ଚ ତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ତଯା ପରୁର୍ମ ୍ଉକ୍ତ୍  ସୁ୍ତ କୁପିମତା ରାକଵା୭ନୁଜୈଃ 

 ସ ଵିକାମ୍ କିନ୍ ପରୁ୍ର୍ମ ୍ରାମମ ୍ପ୍ରତମସ୍ତ ନ ଚିରାତ୍ ଇଵ ୧ 

 ତତା୭୭ସାତ୍ ଯ ତର୍ରୀଵୈଃ କ୍ିିପ୍ରମ ୍ଅତରମ ୍ଆସି୍ତତୈଃ 

 ଅପିଚରାମ ମଵୈମତହୀମ ୍ପରିଵ୍ରାଜକ ରୂପ ତ୍ରୁତ୍  ୨ 

 ଶ୍କି୍ିଣ କାର୍ାଯ ସମ୍ଵୀତୈଃ ର୍କିୀ ଚରୀ ଉପାନହୀ 

 ଵାମମ ଚ ଅମମ୍ସ ଅଵସଜ୍ ଯା୭ତ ର୍ମୁପ ଯଶ୍ି ଟ କମଣ୍ଟଲୂ ୩ 

 ପରିଵ୍ରାଜକ ରୂମପଣ ମଵୈମତହୀମ ୍ସମପୁାକମତ୍ ୪ 

 ତାମ ୍ଆସସାତା୭ତିପମଲା ପ୍ରାତ୍ରୁପ୍ଯାମ ୍ରହତିାମ ୍ଵମନ 

 ରହତିାମ ୍ସଯୂଶ ଚନ୍ତ୍ରାପ୍ ଯାମ ୍ସମ୍ତଯାମ ୍ଇଵ ମହତ୍ ତମୈଃ ୫ 

 ତାମ ୍ଅପଶ୍ଯତ୍ ତମତା ପାଲାମ ୍ରାଜ ପରୁୀମ ୍ଯର୍ସି୍ଵନୀମ ୍

 ମରାହଣିୀମ ୍ର୍ର୍ନିା ହୀନାମ ୍ରହଵତ୍ ପରୁ୍ର୍ ତାରୁଣୈଃ ୬ 

 ତମ ୍ଉରମ ୍ପାପ କମଶାଣମ ୍ଜନସ୍ତାନ କତା ତ୍ରୁମାୈଃ 

 ସମୀକ୍ିଯ ନ ପ୍ରକମ୍ପମତ ନ ପ୍ରଵାତି ଚ ମାରୁତୈଃ ୭ 

 ର୍ୀର ମସ୍ରାତା ଶ୍ଚ ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଵୀକ୍ିତମ ୍ରକ୍ତ୍ ମଲାଚନମ ୍

 ସି୍ତମିତମ ୍କନ୍ତୁମ ୍ଆମରମପ ପଯା ମତ୍କାତାଵରୀ ନତୀ ୮ 

 ରାମ ସ୍ ଯ ତୁ ଅତରମ ୍ମପ୍ରପସ୍ ୁତଶର୍ରୀଵ ସ୍ତତ୭ତମର 

 ଉପତମସ୍ତ ଚ ମଵୈମତହୀମ ୍ପିକର୍୍ ୁରୂମପଣ ରାଵଣୈଃ  ୯ 

 ଅପମଵ୍ ଯା ପଵ୍ ଯ ରୂମପଣ ପତଶାରମ ୍ଅନୁମର୍ାଚତୀମ ୍

 ଅପ୍ଯଵତଶତ ମଵୈମତହୀମ ୍ଚିରାମ ୍ଇଵ ର୍ମନୈ: ଚରୈଃ ୧0 

 ସ ପାମପା ପଵ୍ ଯ ରୂମପଣ ତ୍ରୁମଣ୍ୈଃ କୂପ ଇଵା୭୭ଵ୍ରୁତୈଃ 

 ଅତିଶ୍ ଟ ମତ୍ପରକ୍ିଯ ମଵୈମତହୀମ ୍ରାମ ପତ୍ନୀମ ୍ଯର୍ସି୍ଵନୀମ ୍୧୧ 

 ର୍ପୁାମ ୍ରୁଚିର ତମତାଶ୍ ଟୀମ ୍ପଣୂଶ ଚନ୍ତ୍ର ନପିା୭୭ନନାମ ୍

 ଆସୀନାମ ୍ପଣଶ ର୍ାଲାଯାମ ୍ପାଶ୍ ପ ମର୍ାକା୭ପି ପୀଟିତାମ ୍୧୨ 

 ସ ତାମ ୍ପତ୍ମ ପଲାର୍ା୭କ୍ୀିମ ୍ପୀତ ମକୌମର୍ଯ ଵାସିନୀମ ୍
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 ଅପ୍ଯକଚ୍ଚତ ମଵୈମତହୀମ ୍ତୁଶ୍ ଟ ମଚତା ନିର୍ା ଚରୈଃ ୧୩ 

 ସ ମ ମତ ର୍ରା୭୭ଵିମଶ୍ ଟା ପ୍ରହ୍ମ୍ ମକାର୍ମ ୍ଉତୀରଯତ୍ 

 ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପ୍ରଶ୍ରତିମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ରହମିତ ରାକ୍ସିା୭ତିପୈଃ ୧୪ 

 ତାମ ୍ଉତ୍ତମାମ ୍ରିମଲାକାନାମ ୍ପତ୍ମହୀନାମ ୍ଇଵ ଶ୍ରଯିମ ୍

 ଵିପ୍ରାଜମାନାମ ୍ଵପରୁ୍ା ରାଵଣୈଃ ପ୍ରର୍ର୍ମ୍ସ ହ ୧୫ 

 କା ତ୍ଵମ ୍କା0ଚନ ଵଣଶା୭୭ମପ ପୀତ ମକୌମର୍ଯ ଵାସିନ ି

 କମଲାନାମ ୍ର୍ପୁାମ ୍ମାଲାମ ୍ପତି୍ମନୀଵ ଚ ପିପ୍ରତୀ ୧୬ 

 ହ୍ରୀୈଃ ଶ୍ରୀୈଃ କୀତିୈଃ ର୍ପୁା ଲକ୍ି୍ୀ: ଅପ୍ସରା ଵା ର୍ପୁା୭୭ନମନ 

 ପତୂ ିଵଶା ତ୍ଵମ ୍ଵରାମରାମହ ରତ ିଵଶା ମସ୍୍ଵର ଚାରିଣୀ ୧୭ 

 ସମାୈଃ ର୍କିରିଣୈଃ େିକ୍ତ୍ାୈଃ ପାଣଟୁ୍ରା ତର୍ନା ସ୍ତଵ 

 ଵିର୍ାମଲ ଵିମମଲ ମନମର ରକ୍ତ୍ା୭ମତ କ୍ରୁଶ୍ ଣ ତାରମକ 

 ଵିର୍ାଲମ ୍ଜକନମ ୍ପୀନମ ୍ଊରୂ କରି କମରା ପମମୌ ୧୮ 

 ଏମତୌ ଉପଚିମତୌ ଵ୍ରୁମତ୍ତୌ ସହମିତୌ ସମ୍ପ୍ରକଲି୍ ପମତୌ 

 ପୀମନା ନ୍ନତ ମମୁକୌ କାମତୌ େିକ୍ତ୍ ତାଲ ପମଲାପମମୌ 

 ମଣ ିପ୍ରମଵକା୭୭ପରମଣୌ ରୁଚିମରୌ ମତ ପମଯାତମରୌ ୧୯ 

 ଚାରୁ ସି୍ମମତ ଚାରୁ ତତି ଚାରୁ ମନମର ଵିଲାସିନ ି

 ମମନା ହରସି ମମ ରାମମ ନତୀ କଲୂମ ୍ଇଵା୭ମ୍ପସା ୨0 

 କରା୭ତ ମିତ ମତ୍ ଯା୭ସି ସମୁକର୍ୀ ସମ୍ହତ ସ୍ତନୀ ୨୧ 

 ମନୈଵ ମତଵୀ ନ କତଵଶୀ ନ ଯକ୍ିୀ ନ ଚ କନି୍ନରୀ 

 ମନୈଵମ ୍ରୂପା ମଯା ନାରୀ ତ୍ରୁଶ୍ଟ ପଵୂଶା ମହୀ ତମଲ ୨୨ 

ରୂପମ ୍ଅରଯମ ୍ଚ ମଲାମକର୍ ୁମସୌକମୁାଯଶମ ୍ଵଯ ଶ୍ଚ ମତ  

 ଇହ ଵାସ ଶ୍ଚ କାତାମର ଚିତ୍ତମ ୍ଉ ମାତଯତି ମମ ୨୩ 

 ସା ପ୍ରତିରାମ ପରମ ୍ମତ ନ ତ୍ଵମ ୍ଵସୁ୍ତମ ୍ଇହା୭୭ହଶସି 

 ରାକ୍ିସାନାମ ୍ଅଯମ ୍ଵାମସା ମକାରାଣାମ ୍କାମ ରୂପିଣାମ ୍୨୪ 

 ପ୍ରାସାତା୭ରାଣ ିରମ୍ଯାଣ ିନକମରାପ ଵନାନି ଚ 

 ସମ୍ପନ୍ନାନି ସକୁତୀନି ଯକୁ୍ତ୍ାନି ଆଚରିତୁମ ୍ତ୍ଵଯା ୨୫ 

 ଵରମ ୍ମାଲ୍ଯମ ୍ଵରମ ୍ମପାଜ୍ ଯମ ୍ଵରମ ୍ଵେମ ୍ଚ ମର୍ାପମନ 

 ପତଶାରମ ୍ଚ ଵରମ ୍ମମ ଯ ତ୍ଵ ତ୍ଯକୁ୍ତ୍ମ ୍ଅସିମତକି୍ମଣ ୨୬ 

 କା ତ୍ଵମ ୍ପଵସି ରୁରାଣାମ ୍ମରୁତାମ ୍ଵା ର୍ଚୁ ିସି୍ମମତ 

 ଵସନୂାମ ୍ଵା ଵରାମରାମହ ମତଵତା ପ୍ରତିପାସି ମମ ୨୭ 

 ମନହ କଚ୍ଚତି କତଵଶା ନ ମତଵା ନ ଚ କିନ୍ନରାୈଃ 

 ରାକ୍ିସାନାମ ୍ଅଯମ ୍ଵାସୈଃ କତମ ୍ନୁ ତ୍ଵମ ୍ଇହା୭୭କତା ୨୮ 

 ଇହ ର୍ାକା ମରୁ୍କାୈଃ ସିମ୍ ହା ତ୍ଵୀପି ଵ୍ ଯାର ମରୁ୍କା ସ୍ତତା 
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 ରୁକ୍ିା ସ୍ତରକ୍ିଵୈଃ କମ୍କାୈଃ କତମ ୍ମତମପ୍ଯା ନ ପିପ୍ ଯମସ ୨୯ 

 ମତା୭ ି ଵତାନାମ ୍ମକାରାଣାମ ୍କୁମ୍ ଜରାଣାମ ୍ତରସି୍ଵନାମ ୍

 କତମ ୍ଏକା ମହା୭ରମଣ୍ଯ ନ ପିମପର୍ ିଵରା୭୭ନମନ ୩0 

 କା୭ସି କସ୍ଯ କୁତ ଶ୍ଚ ତ୍ଵମ ୍କିମ ୍ନମିିତ୍ତମ ୍ଚ ତଣ୍ଟକାନ୍ 

 ଏକା ଚରସି କଲ୍ଯାଣ ିମକାରାନ୍ ରାକ୍ସି ମସଵିତାନ୍ ୩୧ 

 ଇତ ିପ୍ରର୍ସ୍ତା ମଵୈମତହୀ ରାଵମଣନ ତୁରାତ୍ମନା 

 ତ୍ଵିଜାତ ିମଵମର୍ଣ ହ ିତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାଵଣ ମା୭୭କତମ ୍

 ସମଵୈ: ଅତିତି ସତ୍କାମରୈୈଃ ପଜୂଯା ମାସ ମମ୍ତିଲୀ ୩୨ 

 ଉପାନୀଯା୭୭ସନମ ୍ପଵୂଶମ ୍ପାମତ୍ ଯ ନା୭ପିନମିନ୍ତ୍ରଯ ଚ 

 ଅପ୍ରଵୀତ୍ ସିତ୍ତମ ୍ଇତ ିଏଵ ତତା ତମ ୍ମସୌମ୍ ଯ ତର୍ଶନମ ୍୩୩ 

 ତ୍ଵିଜାତ ିମଵମର୍ଣ ସମୀକ୍ିଯ ମମ୍ତିଲୀ 

 ତମ ୍ଆକତମ ୍ପାର କସୁମୁ୍ପ ତାରିଣମ ୍

 ଅର୍କ୍ଯମ ୍ଉମତ୍ଵର୍ଟୁ୍ମ ୍ଉପାଯ ତର୍ଶନା  

  ଯମନ୍ତ୍ରଯତ୍ ପ୍ରାହ୍ମ୍ଣ ଵ ତ୍ତତ୭0କନା ୩୪ 

 ଇଯମ ୍ପରୁ୍ସୀ ପ୍ରାହ୍ମ୍ଣ କାମମ ୍ଆସ୍ଯତାମ ୍

 ଇତମ ୍ଚ ପାତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯତାମ ୍ଇତ ି

 ଇତମ ୍ଚ ସିତ୍ତମ ୍ଵନ ଜାତମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍

 ତ୍ଵତ୭ତଶମ ୍ଅଵ୍ ଯରମ ୍ଇମହାପ ପଜୁ୍ ଯତାମ ୍ ୩୫ 

 ନିମନ୍ତ୍ରଯମାଣୈଃ ପ୍ରତିପଣୂଶ ପାର୍ଣିୀମ ୍

 ନମରନ୍ତ୍ର ପତ୍ନୀମ ୍ପ୍ରସମୀକ୍ିଯ ମମ୍ତିଲୀମ ୍

 ପ୍ରହସ୍ଯ ତସ୍ଯା ହରମଣ ତ୍ରୁତମ ୍ମନୈଃ 

 ସମପଶଯତ୍ ଆତ୍ମ ଵତାଯ ରାଵଣୈଃ   ୩୬ 

 ତତୈଃ ସମୁଵର୍ମ ୍ମରୁ୍କଯା କତମ ୍ପତମି ୍

 ପ୍ରତୀକ୍ିମାଣା ସହ ଲକି୍୍ଣମ ୍ତତା 

 ନିରୀକ୍ମିାଣା ହରିତମ ୍ତତର୍ଶ ତତ୍  

 ମହ ତ୍ଵନମ ୍ମନୈଵ ତୁ ରାମ ଲକ୍ି୍ମଣୌ  ୩୭ 

 ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ର୍ଟ୍ ଚ ତ୍ଵାରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ସପ୍ତ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ରାଵମଣନ ତୁ ମଵୈମତହୀ ତତା ପରୁ୍ଶ୍ ଟା ଜିହୀର୍ଶତା  

 ପରିଵ୍ରାଜକ ରୂମପଣ ର୍ର୍ମ୍ସା୭୭ତ୍ମାନମ ୍ଆତ୍ମନା ୧ 

 ପ୍ରାହ୍ମ୍ଣ ଶ୍ଚା୭ତିତି ଶ୍ଚା୭ଯମ ୍ଅନୁମକ୍ତ୍ା ହ ିର୍ମପତ ମାମ ୍

 ଇତ ିତ୍ ଯାତ୍ଵା ମହୂୁତଶମ ୍ତୁ ସୀତା ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨ 

 ତୁହତିା ଜନକସ୍ଯା୭ହମ ୍ମମ୍ତିଲ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନୈଃ 
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 ସୀତା ନାମ୍ାି୭ସି୍ମ ପରମ ୍ମତ ରାମ ପାଯଶା ତ୍ଵିମଜାତ୍ତମ ୩ 

 ଉର୍ତି୍ଵା ତ୍ଵାତର୍  ସମା ଇକ୍ିଵାକୂଣାମ ୍ନିମଵର୍ମନ 

 ପମୁ୍ ଜାନା ମାନୁର୍ାନ୍ ମପାକାନ୍ ସଵଶ କାମ ସମରୁ୍ତି୍ତନୀ ୪ 

 ତତ େମଯାତମର୍ ଵମର୍ଶ ରାଜା ଅମମ୍ତରଯତ ପ୍ରପ:ୁ 

 ଅପିମର୍ଚଯିତୁମ ୍ରାମମ ୍ସମମମତା ରାଜ ମମି୍ ତରପି: ୫ 

 ତସି୍ମନ୍ ସମ୍ପ୍ରିଯମାମଣ ତୁ ରାକଵ ସ୍ ଯା୭ପିମର୍ଚମନ 

 ମକୈମକଯୀ ନାମ ପତଶାରମ ୍ଆଯଶା ସ୍ ଯା ଯାଚମତ ଵରମ ୍୬ 

 ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତୁ ମକୈମକଯୀ ଶ୍ଵର୍ରୁମ ୍ସକୁ୍ରୁମତନ ମମ 

 ମମ ପ୍ରଵ୍ରାଜନମ ୍ପତଶୁ  ପଶରତ ସ୍ ଯା୭ପିମର୍ଚନମ ୍

 ତ୍ଵା ଵ୭ଯାଚତ ପତଶାରମ ୍ସତ୍ ଯସମ୍ତମ ୍ନ୍ରୁମପାତ୍ତମମ ୍୭ 

 ନା୭ତ୍ ଯ ମପାମକ୍ିଯ ନ ଚ ସ୍ଵମପ୍ସଯ ନ ପାମସ୍ଯ୭ହମ ୍କତମ୍ଚନ 

 ଏର୍ ମମ ଜୀଵିତସ୍ଯା୭ମତା ରାମମା ଯତ୍ ଯ୭ପିର୍ରି୍ଚ ଯମତ ୮ 

 ଇତ ିପରୁ୍ଵାଣାମ ୍ମକୈମକଯୀମ ୍ଶ୍ଵର୍ମୁରା ମମ ସ ପାତିଵ:  

 ଅଯାଚତା୭ମତୈ: ଅ ଵମତୈ ନଶ ଚ ଯାମ୍ ଚାମ ୍ଚକାର ସା ୯ 

 ମମ ପତଶା ମହାମତଜା ଵଯସା ପ0ଚ ଵିମ୍କିୈଃ 

 ଅଶ୍ଟାତର୍ ହ ିଵର୍ଶାଣ ିମମ ଜ ମନି କଣ୍ଯମତ  ୧0 

 ରାମମତ ିପ୍ରତିମତା ମଲାମକ କୁଣଵାନ୍ ସତ୍ ଯଵାନ୍ ର୍ଚୁ:ି 

 ଵିର୍ାଲା୭ମକ୍ିା ମହା ପାହୁୈଃ ସଵଶ ପତୂ ହମିତ ରତୈଃ ୧୧ 

 କାମା୭୭ତଶ ସୁ୍ତ ମହାମତଜା: ପିତା ତର୍ରତ ସ୍ଵଯମ ୍

 ମକୈମକଯ୍ଯା: ପି୍ରଯ କାମା୭ତଶମ ୍ତମ ୍ରାମମ ୍ନା୭ପ୍ଯମର୍ଚଯତ୍  ୧୨ 

 ଅପିମର୍କାଯ ତୁ ପିତୁୈଃ ସମୀପମ ୍ରାମମ ୍ଆକତମ ୍

 ମକୈମକଯୀ ମମ ପତଶାରମ ୍ଇତ୍ଯଵୁାଚ ତ୍ରୁତମ ୍ଵଚୈଃ ୧୩ 

 ତଵ ପିରା ସମା୭୭ଜ୍ଞପ୍ତମ ୍ମମମତମ ୍ର୍ରୁ୍ଣ ୁରାକଵ 

 ପରତାଯ ପ୍ରତାତଵ୍ ଯମ ୍ଇତମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅକଣ୍ଟକମ ୍୧୪ 

 ତ୍ଵଯା ହ ିକଲୁ ଵସ୍ତଵ୍ ଯମ ୍ନଵ ଵର୍ଶାଣ ିପ0ଚ ଚ 

 ଵମନ ପ୍ରଵ୍ରଜ କାକୁତ୍ସ୍େ ପିତରମ ୍ମମାଚଯା୭ନ୍ରୁତାତ୍ ୧୫ 

 ତମତ ତ୍ଯକୁ୍ତ୍ଵା ଚ ତାମ ୍ରାମୈଃ ମକୈମକଯୀମ ୍ଅକୁମତାପଯୈଃ 

 ଚକାର ତତ୍ଵଚ ସ୍ତସ୍ଯା ମମ ପତଶା ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତୈଃ ୧୬ 

 ତତ୍ ଯା ନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଣୀଯାତ୍ ସତ୍ ଯ ପରୂ୍ଯା ନ୍ନ ଚା୭ନ୍ରୁତମ ୍

 ଏତ ତ୍ପରାହ୍ମ୍ଣ ରାମ ସ୍ ଯ ତ୍ରୁଵମ ୍ଵ୍ରତମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍୧୭ 

 ତସ୍ଯ ପ୍ରାତା ତୁ ମତ୍ଵୈମାମରା ଲକ୍ି୍ମଣା ନାମ ଵୀଯଶଵାନ୍ 

 ରାମ ସ୍ ଯ ପରୁୁର୍ ଵ୍ ଯାରୈଃ ସହାଯୈଃ ସମମର୭ରିହା ୧୮ 

 ସ ପ୍ରାତା ଲକ୍ି୍ମଣା ନାମ ତମଶଚାରୀ ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତୈଃ 
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 ଅ ଵକଚ୍ଚତ୍ ତନୁଶ୍ ପାଣୈିଃ ପ୍ରଵ୍ରଜତମ ୍ମଯା ସହ ୧୯ 

 ଜଟୀ ତାପସ ରୂମପଣ ମଯା ସହ ସହା୭ନୁଜ: 

 ପ୍ରଵିମଶ୍ ଟା ତମ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ତମଶ ନିମତ୍ ଯା ଜିମତମି୍ ତରଯ: ୨0 

 ମତ ଵଯମ ୍ପ୍ରଚ୍ଯତୁା ରାଜ୍ ଯାତ୍ ମକୈମକଯ୍ଯା ସୁ୍ତ କ୍ରୁମତ ରଯୈଃ 

 ଵିଚରାମ ତ୍ଵିଜ ମଶ୍ରଶ୍ଟ ଵନମ ୍କମ୍ପୀରମ ୍ଓଜସା ୨୧ 

 ସମାଶ୍ଵସ ମହୂୁତଶମ ୍ତୁ ର୍କ୍ଯମ ୍ଵସୁ୍ତମ ୍ଇହ ତ୍ଵଯା 

 ଆକମିଶ୍ଯତ ିମମ ପତଶା ଵ ଯମ ୍ଆତାଯ ପଶୁ୍ କଲମ ୍

(ରୁରୂନ୍ ମକାତାନ୍ ଵରାହାମ ୍ଶ୍ଚ ହତ୍ଵା୭୭ତାଯା୭ମିର୍ାନ୍ ପହୂନ୍)   ୨୨ 

 ସ ତ୍ଵମ ୍ନାମ ଚ ମକାରମ ୍ଚ କୁଲମ ୍ଚ ଆଚକି୍ଵ ତତ୍ତ୍ଵତୈଃ 

 ଏକ ଶ୍ଚ ତଣ୍ଟକା୭ରମଣ୍ଯ କିମତଶମ ୍ଚରସି ତ୍ଵିଜ  ୨୩ 

 ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵତ୍ ଯାମ ୍ସୀତାଯାମ ୍ରାମ ପତ୍ନଯାମ ୍ମହା ପଲୈଃ 

 ପ୍ରତ୍ଯ ୁଵାମଚା ତ୍ତରମ ୍ତୀଵ୍ରମ ୍ରାଵମଣା ରାକ୍ସିା୭ତିପୈଃ ୨୪ 

 ମଯନ ଵିରାସିତା ମଲାକାୈଃ ସ ମତଵା୭ସରୁ ପନ୍ନକାୈଃ 

 ଅହମ ୍ତୁ ରାଵମଣା ନାମ ସୀମତ ରମକ୍ିା କମଣଶ୍ଵରୈଃ ୨୫ 

 ତ୍ଵାମ ୍ତୁ କା0ଚନ ଵଣଶା୭୭ପାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମକୌମର୍ଯ ଵାସିନୀମ ୍

 ରତିମ ୍ସ୍ଵମକର୍ ୁତାମରର୍ ୁନା୭ତିକଚ୍ଚାମି ଅନିତିମତ ୨୬ 

 ପହ୍ ଵୀନାମ ୍ଉତ୍ତମ େୀଣାମ ୍ଆହ୍ରୁତାନାମ ୍ଇତ ସ୍ତତୈଃ 

 ସଵଶାସାମ ୍ଏଵ ପରମ ୍ମତ ମମା୭ର ମହରି୍ୀ ପଵ ୨୭ 

 ଲ0କା ନାମ ସମରୁ ସ୍ ଯ ମମତ୍ ଯ ମମ ମହା ପରୁୀ 

 ସାକମରଣ ପରିକ୍ିିପ୍ତା ନଵିିଶ୍ ଟା କିରି ମତୂଶନି  ୨୮ 

 ତର ସୀମତ ମଯା ସାତଶମ ୍ଵମନର୍ ୁଵିହରିଶ୍ ଯସି 

 ନ ଚା୭ସ୍ଯା୭ରଣ୍ଯ ଵାସସ୍ଯ ସପ୍ରୁ୍ହଯିଶ୍ ଯସି ପାମିନି ୨୯ 

 ପ0ଚ ତାସ୍ ଯୈଃ ସହସ୍ରାଣ ିସଵଶା୭୭ପରଣ ପରୂ୍ତିାୈଃ 

 ସୀମତ ପରିଚରିଶ୍ଯତି ପାଯଶା ପଵସି ମମ ଯତ ି ୩0 

 ରାଵମଣ ମନୈଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ା ତୁ କୁପିତା ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା 

 ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚା୭ନଵତ୍ଯା୭0କୀ ତମ ୍ଅନାତ୍ରୁତ୍ ଯ ରାକ୍ସିମ ୍୩୧ 

 ମହା କିରିମ ୍ଇଵା କମ୍ପଯମ ୍ମମହନ୍ତ୍ର ସତ୍ରୁର୍ମ ୍ପତମି ୍

 ମମହାତତିମ ୍ଇଵା୭ମକ୍ିାପ୍ ଯମ ୍ଅହମ ୍ରାମମ ୍ଅନୁଵ୍ରତା ୩୨ 

 ସଵଶ ଲକ୍ଣି ସମ୍ପନ୍ନମ ୍ ଯମରାତ ପରିମମ୍ଟଲମ ୍ 

 ସତ୍ ଯସମ୍ତମ ୍ମହାପାକମ ୍ଅହମ ୍ରାମମ ୍ଅନୁଵ୍ରତା  ୩୩ 

 ମହା ପାହୁମ ୍ମମହାରସ୍କମ ୍ସିମ୍ ହ ଵିରାତ କାମିନମ ୍

 ନ୍ରୁସିମ୍ ହମ ୍ସିମ୍ ହ ସମ୍କାର୍ମ ୍ଅହମ ୍ରାମମ ୍ଅନୁଵ୍ରତା ୩୪ 

 ପଣୂଶ ଚନ୍ତ୍ରା୭୭ନନମ ୍ରାମମ ୍ରାଜ ଵତ୍ସ୍ମ ୍ଜିମତନି୍ତ୍ରଯମ ୍
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 ପରୁ୍ତୁ କୀତିମ ୍ମହାତ୍ମାନମ ୍ଅହମ ୍ରାମମ ୍ଅନୁଵ୍ରତା ୩୫ 

 ତ୍ଵମ ୍ପନୁ ଜଶମ୍ପକୁୈଃ ସିମ୍ ହୀମ ୍ମାମ ୍ଇଚ୍ଚସି ସତୁୁଲଶପାମ ୍

 ନା୭ହମ ୍ର୍କ୍ଯା ତ୍ଵଯା ସ୍ପରର୍ଟୁ୍ମ ୍ଆତିତ୍ ଯ ସ୍ ଯ ପ୍ରପା ଯତା ୩୬ 

 ପାତପାନ୍ କା0ଚନାନ୍ ନୂନମ ୍ପହୂନ୍ ପଶ୍ଯସି ମତପାକ ୍

 ରାକଵ ସ୍ ଯ ପି୍ରଯାମ ୍ପାଯଶାମ ୍ଯ  ସ୍ତଵମ ୍ଇଚ୍ଚସି ରାଵଣ ୩୭ 

 କ୍ର୍ତୁିତ ସ୍ ଯ ଚ ସିମ୍ ହ ସ୍ ଯ ମରୁ୍କ ର୍ମରା ସ୍ତରସି୍ଵନୈଃ 

 ଆର୍ୀ ଵିର୍ସ୍ଯ ଵତନା ତ୍ତମ୍ି୍ ିାମ ୍ଆତାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି ୩୮ 

 ମତରମ ୍ପଵଶତ ମଶ୍ରଶ୍ଟମ ୍ପାଣନିା ହତଶୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚସି 

 କାଲକୂଟମ ୍ଵିର୍ମ ୍ପୀତ୍ଵା ସ୍ଵସି୍ତମାନ୍ କନ୍ତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି ୩୯ 

 ଅକ୍ି ିସରୂ୍ଚ ଯା ପ୍ରମରୁ୍ଜସି ଜିହ୍ ଵଯା ମଲକ୍ିି ଚ କ୍ର୍ରୁମ ୍

 ରାକଵ ସ୍ ଯ ପି୍ରଯାମ ୍ପାଯଶାମ ୍ଅତିକନ୍ତୁମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଇଚ୍ଚସି ୪0 

 ଅଵସଜ୍ ଯ ର୍ଲିାମ ୍କମଣ୍ଟ ସମରୁମ ୍ତତଶୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚସି 

 ସଯୂଶା ଚନ୍ତ୍ରମମସୌ ମଚାମପୌ ପ୍ରାଣପି୍ ଯାମ ୍ହତଶୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚସି 

 ମଯା ରାମ ସ୍ ଯ ପି୍ରଯାମ ୍ପାଯଶାମ ୍ପ୍ରତର୍ଶଯିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି ୪୧ 

 ଅକ୍ିିମ ୍ପ୍ରଜ୍ଵଲିତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଵମେଣା୭୭ହତଶୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚସି 

 କଲ୍ଯାଣ ଵ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ରାମ ସ୍ ଯ ମଯା ପାଯଶାମ ୍ହତଶୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚସି ୪୨ 

 ଅମଯାମକୁାନାମ ୍ର୍ଲୂାନାମ ୍ଅମର ଚରିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି 

 ରାମ ସ୍ ଯ ସତ୍ରୁର୍ୀମ ୍ପାଯଶାମ ୍ମଯା୭ତିକନ୍ତୁମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଇଚ୍ଚସି ୪୩ 

 ଯ ତ୭ତରମ ୍ସିମ୍ ହ ର୍ରୁ୍କାଲମଯା ଵଶମନ  

 ଯ ତ୭ତରମ ୍ସ୍ ଯତନିକା ସମରୁମଯାୈଃ 

  ସରୁା୭ରଯ ମସୌଵୀରକ ମଯା ଯଶତ୭ତରମ ୍

 ତ ତ୭ତରମ ୍ ମଵୈ ତଵ ରାକଵ ସ୍ଯ ଚ  ୪୪ 

 ଯ ତ୭ତରମ ୍କା0ଚନ ସୀସ ମଲାହମଯା:    

 ଯ ତ୭ତରମ ୍ଚତନ ଵାରି ପ0କମଯାୈଃ 

 ଯ ତ୭ତରମ ୍ହସି୍ତ ପିଟାଲମଯା ଵଶମନ 

 ତ ତ୭ତରମ ୍ତର୍ରମତ ସ୍ତମଵୈ ଵ ଚ    ୪୫ 

 ଯ ତ୭ତରମ ୍ଵାଯସ ମଵୈନମତଯମଯା:  

 ଯ ତ୭ତରମ ୍ମତ୍କୁ ମଯରୂମଯା ର୭ପି 

 ଯ ତ୭ତରମ ୍ସାରସ କରୁ୍ରମଯା ଵଶମନ  

 ତତ୭ତରମ ୍ତାର୍ରମତ ସ୍ତମଵୈ ଵ ଚ  ୪୬ 

 ତସି୍ମନ୍ ସହସ୍ରା୭କି୍ ସମ ପ୍ରପାମଵ 

 ରାମମ ସି୍ତମତ କାମଶକୁ ପାଣ ପାମଣୌ 

 ହ୍ରୁତା୭ପି ମତ୭ହମ ୍ନ ଜରାମ ୍କମିମଶ୍ଯ 
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 ଵଜ୍ରମ ୍ଯତା ମକ୍ିିକଯା୭ଵକୀଣଶମ ୍ ୪୭ 

 ଇତୀଵ ତ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅତୁଶ୍ ଟ ପାଵା 

 ସତୁ୍ରୁଶ୍ ଟମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ରଜନୀ ଚରମ ୍ତମ ୍

 କାର ପ୍ରକମ୍ପା ତ୍ଵଯତିତା ପପଵୂ 

 ଵାମତା ତ୍ତତା ସା କତଲୀ ଵ ତ ଵୀ  ୪୮ 

 ତାମ ୍ମଵପମାନାମ ୍ଉପଲକ୍ିଯ ସୀତାମ ୍

 ସ ରାଵମଣା ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁସମ ପ୍ରପାଵୈଃ 

 କୁଲମ ୍ପଲମ ୍ନାମ ଚ କମଶ ଚା୭୭ତ୍ମନୈଃ  

 ସମା୭୭ଚଚମକ୍ି ପଯ କାରଣା୭ତଶମ ୍ ୪୯ 

 ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ସପ୍ତ ଚତ୍ଵାରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଅଶ୍ଟ  ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵତ୍ ଯାମ ୍ସୀତାଯାମ ୍ସମ୍ରପ୍ତୈଃ ପରୁର୍ମ ୍ଵଚ: 

 ଲଲାମଟ ପରୁ୍କୁଟୀମ ୍କରୁ୍ତ୍ଵା ରାଵଣୈଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ହ ୧ 

 ପ୍ରାତା ମଵୈଶ୍ରଵଣ ସ୍ଯା୭ହମ ୍ସାପମତ୍ନଯା ଵରଵଣନି ି

 ରାଵମଣା ନାମ ପରମ ୍ମତ ତର୍ରୀଵୈଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍ ୨ 

 ଯସ୍ଯ ମତଵାୈଃ ସକତଵଶାୈଃ ପିର୍ାଚ ପତମକାରକାୈଃ 

 ଵିରଵତି ପଯା ତ୍ପୀତା ମରୁ୍ମତ୍ ଯା ରିଵ ସତା ପ୍ରଜାୈଃ ୩ 

 ମଯନ ମଵୈଶ୍ରଵମଣା ପ୍ରାତା ମତ୍ଵୈମାରୈଃ କାରଣା୭ତମର 

 ତ୍ଵନ୍ତ୍ଵମ ୍ଆସାତିତୈଃ ମରାତା ରମଣ ଵିରମ୍ଯ ନିଜିତୈଃ ୪ 

 ମ ତ୍ପଯା୭୭ତଶୈଃ ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ସ୍ଵମ ୍ଅତିଶ୍ ଟାନମ ୍ରୁତି୍ତମତ୍ 

 ମକୈଲାସମ ୍ପଵଶତ ମଶ୍ରଶ୍ଟମ ୍ଅତ୍ ଯାମସ୍ତ ନର ଵାହନୈଃ ୫ 

 ଯସ୍ଯ ତତ୍ ପଶୁ୍ ପକମ ୍ନାମ ଵିମାନମ ୍କାମକମ ୍ର୍ପୁମ ୍

 ଵୀଯଶାତ୍ ଆଵଜିତମ ୍ପମର ମଯନ ଯାମି ଵିହାଯସମ ୍୬ 

 ମମ ସମ୍ଜାତ ମରାର୍ସ୍ଯ ମକୁମ ୍ତ୍ରୁମଶ୍୍ ଟଵଵ ମମ୍ତଲିି 

 ଵିରଵତି ପରିରସ୍ତାୈଃ ସରୁାୈଃ ର୍ର ପମୁରାକମାୈଃ  ୭ 

 ଯର ତିଶ୍ ଟାମ୍ ଯ୭ହମ ୍ତର ମାରୁମତା ଵାତି ର୍0କିତୈଃ 

 ତୀଵ୍ରା୭0ର୍ୈୁଃ ର୍ରି୍ରିା0୭ର୍ ୁଶ୍ଚ ପଯାତ୍ ସମ୍ପତ୍ ଯମତ ରଵିୈଃ ୮ 

 ନିଶ୍ କମ୍ପ ପରା ସ୍ତରମଵା ନତ୍ ଯ ଶ୍ଚ ସି୍ତମିମତାତକାୈଃ 

 ପଵତି ଯର ତରା୭ହମ ୍ତିଶ୍ ଟାମି ଚ ଚରାମି ଚ ୯ 

 ମମ ପାମର ସମରୁ ସ୍ ଯ ଲ0କା ନାମ ପରୁୀ ର୍ପୁା 

 ସମ୍ପଣୂଶା ରାକ୍ିମସ୍  ମକଶାମରୈ ଯଶମତନ୍ତ୍ର ସ୍ଯା୭ମରାଵତୀ ୧0 

 ପ୍ରାକାମରଣ ପରିକ୍ିିପ୍ତା ପାଣଟୁ୍ମରଣ ଵିରାଜିତା 

 ମହମ କକ୍ିଯା ପରୁୀ ରମ୍ଯା ମଵୈଟୂଯଶ ମଯ ମତାରଣା ୧୧ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
 

Page 103 of 162 
 

 ହ ସ୍ତଯ୭ଶ୍ଵ ରତ ସମ୍ପାତା ତୂଯଶ ନାତ ଵିନାତିତା 

 ସଵଶ କାଲ ପମଲୈ ଵ୍ରଶ ୁ ମକ୍ୈିୈଃ ସମକ୍ୁମଲାତ୍ ଯାନ ମର୍ାପିତା ୧୨ 

 ତର ତ୍ଵମ ୍ଵସ ମହ ସୀମତ ରାଜ ପରୁ ିମଯା ସହ 

 ନ  ସ୍ମରିଶ୍ ଯସି ନାରୀଣାମ ୍ମାନୁର୍ୀଣାମ ୍ମନସି୍ଵନି ୧୩ 

 ପ0ୁଜାନା ମାନୁର୍ାନ୍ ମପାକାନ୍ ତିଵ୍ ଯାମ ୍ଶ୍ଚ ଵରଵଣନିି 

 ନ ସ୍ମରିଶ୍ ଯସି ରାମ ସ୍ ଯ ମାନୁର୍ ସ୍ ଯ କତା୭୭ଯରୁ୍ୈଃ ୧୪ 

 ସ୍ତାପଯିତ୍ଵା ପି୍ରଯମ ୍ପରୁମ ୍ରାଜ୍ଞା ତର୍ରମତନ ଯୈଃ 

 ମତ ଵୀଯଶୈଃ ସମୁତା ମଜ୍ ଯଶ୍ ଟ ସ୍ତତୈଃ ପ୍ରସ୍ତାପିମତା ଵନମ ୍୧୫ 

 ମତନ କିମ ୍ପ୍ରଶ୍ଟ ରାମଜ୍ ଯନ ରାମମଣ କତ ମଚତସା 

 କରିଶ୍ ଯସି ଵିର୍ାଲା୭କିି୍ ତାପମସନ ତପସି୍ଵନା  ୧୬ 

 ସଵଶ ରାକ୍ସି ପତଶାରମ ୍କାମାତ୍ ସ୍ଵଯମ ୍ଇହା୭୭କତମ ୍

 ନ ମ ମତ ର୍ରା୭୭ଵିଶ୍ ଟମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯା୭୭କ୍ଯାତୁମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅହଶସି ୧୭ 

 ପ୍ରତ୍ ଯା୭୭କ୍ଯାଯ ହ ିମାମ ୍ପୀରୁ ପରିତାପମ ୍କମିଶ୍ ଯସି 

 ଚରମଣନା୭ପିହମତ୍ ଯଵ ପରୂୁରଵସମ ୍ଉଵଶର୍ୀ ୧୮ 

 ଅମକ୍ୁଲ୍ ଯା ନ ସମମା ରାମମା ମମ ଯମୁତ୍ତ ସ ମାନୁର୍:  

 ତଵ ପାମକ୍ଯନ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ପଜସ୍ଵ ଵରଵଣନିି   ୧୯ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ା ତୁ ମଵୈମତହୀ କ୍ରୁତ୍ତା ସମ୍ରକ୍ତ୍ ମଲାଚନା 

 ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପରୁର୍ମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ରହମିତ ରାକ୍ସିା୭ତିପମ ୍୨0 

 କତମ ୍ମଵୈଶ୍ରଵଣମ ୍ମତଵମ ୍ସଵଶ ପତୂ ନମସ୍କରୁ୍ତମ ୍

 ପ୍ରାତରମ ୍ଵ୍ ଯପତଶି୍ ଯ ତ୍ଵମ ୍ଅର୍ପୁମ ୍କତଶୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚସି ୨୧ 

 ଅଵଶ୍ଯମ ୍ଵିନର୍ଶି୍ ଯତି ସମଵଶ ରାଵଣ ରାକ୍ସିାୈଃ 

 ମଯର୍ାମ ୍ତ୍ଵମ ୍କକଶମର୍ା ରାଜା ତୁପଶତିୁ୍ତ: ଅଜିମତନି୍ତ୍ରଯୈଃ ୨୨ 

 ଅପହ୍ରୁତ୍ ଯ ର୍ଚୀମ ୍ପାଯଶାମ ୍ର୍କ୍ଯମ ୍ଇନ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ଜୀଵିତୁମ ୍

 ନ ତୁ ରାମ ସ୍ ଯ ପାଯଶାମ ୍ମାମ ୍ଅପନୀଯା୭ସି୍ତ ଜୀଵିତମ ୍ ୨୩ 

 ଜୀମଵ ଚ୍ଚିରମ ୍ଵଜ୍ର ତର ସ୍ଯ ହସ୍ତାତ୍  

 ର୍ଚୀମ ୍ପ୍ରତ୍ରୁଶ୍ଯ ଅପ୍ରତିରୂପ ରୂପାମ ୍

 ନ ମାତ୍ରୁର୍ୀମ ୍ରାକ୍ସି ତର୍ଶଯିତ୍ଵା 

 ପୀତା୭ମରୁ୍ତସ୍ଯା୭ପି ତଵା୭ସି୍ତ ମମାକ୍ୈିଃ ୨୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଅଶ୍ଟ  ଚତ୍ଵାରିମ୍ ିସ୍ ସକଶ: 

ଏଯର୍ାନ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ସୀତାଯା ଵଚନମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ତର୍ରୀଵୈଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍ 

 ହମସ୍ତ ହସ୍ତମ ୍ସମାହତ୍ ଯ ଚକାର ସମୁହ ତ୍ଵପୈୁଃ ୧ 

 ସ ମମ୍ତଲିୀମ ୍ପନୁ ଵଶାକ୍ଯମ ୍ପପାମର୍ ଚ ତମତା ପରୁ୍ର୍ମ ୍
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 ନ ଉ ମତ୍ତଯା ର୍ରୁ୍ମତୌ ମମ ଯ ମମ ଵୀଯଶ ପରାରମମୌ ୨ 

 ଉତ୍ଵମହଯମ ୍ପଜୁାପ୍ ଯାମ ୍ତୁ ମମତିନୀମ ୍ଅମ୍ପମର ସି୍ତତୈଃ 

 ଆପିମପଯମ ୍ସମରୁମ ୍ଚ ହ ଯାମ ୍ମରୁ୍ତ୍ଯମୁ ୍ରମଣ ସି୍ତତୈଃ ୩ 

 ଅକଶମ ୍ରୁତଯାମ ୍ର୍ମରୈ ସ୍ତୀମକ୍ୈିଣ ଵିପିତଯାମ ୍ହ ିମହୀ ତଲମ ୍

 କାମ ରୂପିଣମ ୍ଉ ମମତ୍ତ ପଶ୍ଯ ମାମ ୍କାମତମ ୍ପତମି ୍୪ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵତ ସ୍ତସ୍ଯ ରାଵଣ ସ୍ ଯ ର୍କିି ପ୍ରମପ 

 କ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ ଯ ହରି ପଯଶମତ ରମକ୍ତ୍ ମନମର ପପଵୂତୁୈଃ  ୫ 

 ସତ୍ ଯୈଃ ମସୌମ୍ ଯମ ୍ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ପିକ୍ର୍ ୁରୂପମ ୍ସ ରାଵଣୈଃ 

 ସ୍ଵମ ୍ରୂପମ ୍କାଲ ରୂପା୭୭ପମ ୍ମପମଜ ମଵୈଶ୍ରଵଣା୭ନୁଜୈଃ ୬ 

 ସମ୍ରକ୍ତ୍ ନଯନୈଃ ଶ୍ରୀମାମ ୍ସ୍ତପ୍ତ କା0ଚନ କଣୁ୍ଟଲୈଃ 

 ମରାମତନ ମହତା୭୭ଵିମଶ୍ ଟା ନୀଲ ଜୀମତୂ ସନ୍ନପି: 

 ତର୍ା୭୭ସ୍ଯୈଃ କାମଶକୁୀ ପାଣୀ ପପଵୂ କ୍ଣିତାଚରୈଃ ୭ 

 ସ ପରିଵ୍ରାଜକ ଚ୍ଚତ୍ମ ମହା କାମଯା ଵିହାଯ ତତ୍ 

 ପ୍ରତିମପମତ ସ୍ଵକମ ୍ରୂପମ ୍ରାଵମଣା ରାକ୍ସିା୭ତପିୈଃ ୮ 

 ସମ୍ରକ୍ତ୍ ନଯନୈଃ ମରାତା ଜ୍ଜୀମତୂ ନିଚଯ ପ୍ରପୈଃ 

 ରକ୍ତ୍ା୭ମ୍ପର ତର ସ୍ତମସ୍ତୌ େୀ ରତ୍ନମ ୍ମପ୍ରକ୍ିଯ ମମ୍ତଲିୀମ ୍୯ 

 ସ ତାମ ୍ଅସିତ ମକର୍ା୭ତାମ ୍ପାସ୍କର ସ୍ଯ ପ୍ରପାମ ୍ଇଵ 

 ଵସନା୭୭ପରମଣାମପତାମ ୍ମମ୍ତଲିୀମ ୍ରାଵମଣା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧0 

 ରିର୍ ୁମଲାମକର୍ ୁଵିକ୍ଯାତମ ୍ଯତ ିପତଶାରମ ୍ଇଚ୍ଚସି 

 ମାମ ୍ଆଶ୍ରଯ ଵରାମରାମହ ତଵା୭ହମ ୍ସତ୍ରୁର୍ୈଃ ପତିୈଃ ୧୧ 

 ମାମ ୍ପଜସ୍ଵ ଚିରାଯ ତ୍ଵମ ୍ଅହମ ୍ଶ୍ାିକ୍ଯ ସ୍ତଵ ପି୍ରଯୈଃ 

 ମନୈଵ ଚା୭ହମ ୍କ୍ଵଚି ତ୍ପମର କରିମଶ୍ଯ ତଵ ଵିପି୍ରଯମ ୍୧୨ 

 ତ୍ ଯଜ୍ ଯତାମ ୍ମାନୁମର୍ା ପାମଵା ମଯି ପାଵୈଃ ପ୍ରଣୀଯତାମ ୍

 ରାଜ୍ ଯା ଚ୍୍ଚଯତୁମ ୍ଅସିତ୍ତା୭ତଶମ ୍ରାମମ ୍ପରିମିତା୭୭ଯରୁ୍ମ୧୍୩ 

 ମକୈ କଶୁମଣ୍ର୍ ଅନୁରକ୍ତ୍ା୭ସି ମମୂଟ ପଣି୍ଟତ ମାନିନ ି

 ଯୈଃ େିଯା ଵଚନା ରାଜ୍ ଯମ ୍ଵିହାଯ ସସହ୍ୁରୁଜ୍ଜନମ ୍

 ଅସି୍ମନ୍ ଵ୍ ଯାଲା୭ନୁଚରିମତ ଵମନ ଵସତ ିତୁମଶତିୈଃ ୧୪ 

 ଇ ତ୍ଯକୁ୍ତ୍ଵା ମମ୍ତିଲୀମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ପି୍ରଯା୭ହଶାମ ୍ପି୍ରଯ ଵାତିନୀମ ୍

 ଅପିକମ୍ଯ ସ ତୁଶ୍ ଟା୭୭ତ୍ମା ରାକ୍ିସ: କାମ ମମାହତି: ୧୫ 

 ଜରାହ ରାଵଣୈଃ ସୀତାମ ୍ପତୁୈଃ ମକ ମରାହଣିୀମ ୍ଇଵ ୧୬ 

 ଵାମମନ ସୀତାମ ୍ପତ୍ମା୭କ୍ିୀମ ୍ମତୂଶମଜର୍ ୁକମରଣ ସୈଃ 

 ଊମଵଶା ସୁ୍ତ ତକିି୍ମଣ ମନୈଵ ପରିଜରାହ ପାଣନିା  ୧୭ 

 ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା କିରି ର୍ରୁ୍ମ୍ କା୭୭ପମ ୍ତୀକି୍ଣ ତମ୍ି୍ ମି ୍ମହା ପଜୁମ ୍
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 ପ୍ରାରଵନ୍ ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁସମ୍କାର୍ମ ୍ପଯା୭୭ତଶା ଵନ ମତଵତାୈଃ ୧୮ 

 ସ ଚ ମାଯାମମଯା ତିଵ୍ ଯୈଃ କର ଯକୁ୍ତ୍ୈଃ କର ସ୍ଵନୈଃ 

 ପ୍ରତ୍ ଯ୭ତ୍ରୁଶ୍ଯତ ମହମା୭0ମକା ରାଵଣ ସ୍ଯ ମହା ରତୈଃ ୧୯ 

 ତତ ସ୍ତାମ ୍ପରୁମର୍୍ ଵଶାମକ୍ୈଯ ପଶତ୍ସ୍ଶଯନ୍ ସ ମହା ସ୍ଵନୈଃ 

 ଅ0ମକନା୭୭ତାଯ ମଵୈମତହୀମ ୍ରତମ ୍ଆମରାପଯ ତ୍ତତା ୨0 

 ସା କ୍ରୁହୀତା୭ତି ଚୁମରାର୍ ରାଵମଣନ ଯର୍ସି୍ଵନୀ 

 ରାମମତ ିସୀତା ତୁୈଃକା୭ତଶା ରାମମ ୍ତୂର କତମ ୍ଵମନ ୨୧ 

 ତାମ ୍ଅକାମାମ ୍ସ କାମା୭ତଶୈଃ ପନ୍ନମକନ୍ତ୍ର ଵତୂମ ୍ଇଵ 

 ଵିମଵଶ୍ଟମାନାମ ୍ଆତାଯ ଉତ୍ପପାତା୭ତ ରାଵଣୈଃ ୨୨ 

 ତତୈଃ ସା ରାକ୍ିମସମନ୍ତ୍ରଣ ହ୍ରଯିମାଣା ଵିହାଯସା 

 ପରୁ୍ର୍ମ ୍ଚୁମରାର୍ ମମତ୍ତଵ ପ୍ରାତ ଚିତ୍ତା ଯତା୭୭ତୁରା ୨୩ 

 ହା ଲକ୍ି୍ଣ ମହା ପାମହା କୁରୁ ଚିତ୍ତ ପ୍ରସାତକ 

 ହ୍ରଯିମାଣାମ ୍ନ ଜାନୀମର୍ ରକ୍ିସା କାମ ରୂପିଣା ୨୪ 

 ଜୀଵିତମ ୍ସକୁମ ୍ଅତଶାମ ୍ଶ୍ଚ ତମଶ ମହମତାୈଃ ପରିତ୍ ଯଜନ୍ 

 ହ୍ରଯିମାଣାମ ୍ଅତମମଶଣ ମାମ ୍ରାକଵ ନ ପଶ୍ଯସି ୨୫ 

 ନନୁ ନାମା୭ଵିନୀତାନାମ ୍ଵିମନତା୭ସି ପରମ୍ତପ 

 କତମ ୍ଏଵମ ୍ଵିତମ ୍ପାପମ ୍ନ ତ୍ଵମ ୍ର୍ାସି୍ତ ହ ିରାଵଣମ ୍୨୬ 

 ନନୁ ସମତ୍ ଯା୭ଵିନୀତସ୍ଯ ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ କମଶଣୈଃ ପଲମ ୍

 କାମଲା୭ପି ଅ0କୀ ପଵତ୍ ଯ୭ର ସସ୍ଯାନାମ ୍ଇଵ ପକ୍ତ୍ମଯ ୨୭ 

 ସ କମଶ କ୍ରୁତଵାନ୍ ଏତତ୍ କାମଲାପ ହତ ମଚତନୈଃ 

 ଜୀଵିତା୭ତକରମ ୍ମକାରମ ୍ରାମା ତ୍ଵଯସନମ ୍ଆପନୁ୍ହ ି୨୮ 

 ହମତତାନୀମ ୍ସକାମା୭ସୁ୍ତ ମକୈମକଯୀ ସହ ପାତମଵୈୈଃ  

 ହ୍ରମିଯଯମ ୍ତମଶ କାମସ୍ଯ ତମଶପତ୍ନୀ ଯର୍ସି୍ଵନୈଃ ୨୯ 

 ଆମନ୍ତ୍ରମଯ ଜନସ୍ତାମନ କଣକିାରାନ୍  ସପୁଶୁ୍ି ପତାନ୍ 

 କ୍ିିପ୍ରମ ୍ରାମାଯ ର୍ମ୍ସତ୍ଵମ ୍ସୀତାମ ୍ହରତ ିରାଵଣୈଃ ୩0 

 ମାଲ୍ ଯଵତମ ୍ର୍କିରିଣମ ୍ଵମତ ପ୍ରସ୍ରଵଣମ ୍କରିିମ ୍

 କ୍ିିପ୍ରମ ୍ରାମାଯ ର୍ମ୍ସତ୍ଵମ ୍ସୀତାମ ୍ହରତ ିରାଵଣୈଃ ୩୧ 

 ହମ୍ସ କାରମ୍ଟଵା୭୭କୀଣଶାମ ୍ଵମତ ମକାତାଵରୀମ ୍ନତୀମ ୍

 କ୍ିିପ୍ରମ ୍ରାମାଯ ର୍ମ୍ସତ୍ଵମ ୍ସୀତାମ ୍ହରତ ିରାଵଣୈଃ ୩୨ 

 ମତୈଵତାନ ିଚ ଯା ଯ୭ସି୍ମନ୍ ଵମନ ଵିଵିତ ପାତମପ 

 ନମସ୍କମରାମ୍ଯ୭ହମ ୍ମତମପ୍ଯା ପତଶୁ ୈଃ ର୍ମ୍ସତ ମାମ ୍ହ୍ରୁତାମ ୍୩୩ 

 ଯାନି କାନି ଚିତ୭ପ୍ଯ୭ର ସତ୍ତ୍ଵାନି ନିଵସତି ଉତ 

 ସଵଶାଣ ିର୍ରଣମ ୍ଯାମି ମରୁ୍କ ପକିି୍ କଣାନ୍ ଅପି ୩୪ 
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 ହ୍ରଯିମାଣାମ ୍ପି୍ରଯାମ ୍ପତଶୁ ୈଃ ପ୍ରାମଣମପ୍ଯା୭ପି କରୀଯସୀମ ୍

 ଵିଵର୍ା୭୭ପହ୍ରୁତା ସୀତା ରାଵମଣ ମନତ ିର୍ମ୍ସତ ୩୫ 

 ଵିତିତ୍ଵା ମାମ ୍ମହା ପାହୁ: ଅମରୁା୭ପି ମହା ପଲୈଃ 

 ଆମନଶ୍ଯତ ିପରାରମ୍ଯ ମଵୈଵସ୍ଵତ ହ୍ରୁତାମ ୍ଅପି ୩୬ 

ସା ତତା କରୁଣା ଵାମଚା ଵିଲପମ୍ତୀ ସତୁୁୈଃକିତା  

ଵନସ୍ପତ ିକତମ ୍କ୍ରୁରମ ୍ତତର୍ଶା୭୭ଯତ ମଲାଚନା  ୩୭ 

ସା ତମ ୍ଉତ୍ଵୀକ୍ିଯ ସମୁଶ୍ରାଣୀ ରାଵଣ ସ୍ଯ ଵର୍ମ ୍କତା  

ସମା୭୭ରମ୍ତ ପଯପରା ତୁୈଃମକାପ କତଯା କିରା  ୩୮ 

ଜଟାମଯା ପଶ୍ଯ ମା ମା୭୭ଯଶ ହ୍ରଯିମାଣାମ ୍ଅନାତଵତ୍  

ଅମନନ ରାକ୍ିମସମମ୍ତରଣ କରୁଣମ ୍ପାପ କମଶଣା ୩୯ 

ମନୈର୍ ଵାରଯିତୁମ ୍ର୍କ୍ଯ ସ୍ତଵ କ୍ରୂମରା ନିର୍ା ଚର: 

ସତ୍ତ୍ଵଵାନ୍ ଜିତକାର୍ୀ ଚ ସାଯତୁ ମଶ୍୍ଚଵ ତୁମଶତ:ି ୪0 

ରାମାଯ ତୁ ଯତା ତତ୍ତ୍ଵମ ୍ଜଟାମଯା ହରଣମ ୍ମମ 

ଲକ୍ି୍ଣାଯ ଚ ତ ତ୍ସ୍ଵଶମ ୍ଆକ୍ଯାତଵ୍ ଯମ ୍ଅମର୍ର୍ତୈଃ ୪୧ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଏମକାନ ପମ୍ଚାର୍ ସ୍ ସକଶ: 

ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ତମ ୍ର୍ପ୍ତମ ୍ଅଵସପୁ୍ତସୁ୍ତ ଜଟାଯ:ୁ ଅତ ର୍ରୁ୍ରୁ୍ମଵ 

 ନିରୀକ୍ିଯ ରାଵଣମ ୍କ୍ିିପ୍ରମ ୍ମଵୈମତହୀମ ୍ଚ ତତର୍ଶ ସୈଃ ୧ 

 ତତୈଃ ପଵଶତ କୂଟା୭୭ପ ସ୍ତୀକ୍ିଣ ତୁଣ୍ଟୈଃ କମକାତ୍ତମୈଃ 

 ଵନସ୍ପତିକତୈଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଵ୍ ଯାଜହାର ର୍ପୁାମ ୍କିରମ ୍୨ 

 ତର୍ରୀଵ ସି୍ତମତା ତମମଶ ପରୁାମଣ ସତ୍ ଯ ସମ୍ିରଯୈଃ 

 ଜଟାଯ ୁନଶାମ ନାମ୍ାି୭ହମ ୍କ୍ରୁର ରାମଜା ମହାପଲୈଃ ୩ 

 ରାଜା ସଵଶ ସ୍ ଯ ମଲାକ ସ୍ ଯ ମମହନ୍ତ୍ର ଵରୁମଣାପମୈଃ 

 ମଲାକାନାମ ୍ଚ ହମିତ ଯମୁକ୍ତ୍ା ରାମମା ତର୍ରତା୭୭ତ୍ମଜୈଃ ୪ 

 ତମସ୍୍ ଯର୍ା ମଲାକ ନାତସ୍ଯ ତମଶପତ୍ନୀ ଯର୍ସି୍ଵନୀ 

 ସୀତା ନାମ ଵରାମରାହା ଯାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ହତଶୁ ମ ୍ଇମହଚ୍ଚସି ୫ 

 କତମ ୍ରାଜା ସି୍ତମତା ତମମଶ ପର ତାରାନ୍ ପରାମରୁ୍ମର୍ତ୍ 

 ରକ୍ିଣୀଯା ଵିମର୍ମର୍ଣ ରାଜ ତାରା ମହାପଲ  ୬ 

 ନିଵତଶଯ ମତିମ ୍ନୀଚାମ ୍ପର ତାରା୭ପିମର୍ଶନାତ୍ 

 ନ ତତ୍ ସମାଚମର ତ୍ତୀମରା ଯତ୍ ପମରା୭ସ୍ଯ ଵିକହଶମଯତ୍ ୭ 

 ଯତା୭୭ତ୍ମନ ସ୍ତତା୭ମ ଯର୍ାମ ୍ତାରା ରକି୍ଯା ଵିପଶି୍ଚତା  ୮ 

 ଅତଶମ ୍ଵା ଯତ ିଵା କାମମ ୍ର୍ଶି୍ ଟାୈଃ ର୍ାମେର୍ ୁଅନାକତମ ୍

 ଵ୍ ଯଵସ୍ଯତି ନ ରାଜାମନା ତମଶମ ୍ମପୌଲସ୍ତଯ ନତନ ୯ 
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 ରାଜା ତମଶ ଶ୍ଚ କାମ ଶ୍ଚ ରଵ୍ ଯାଣାମ ୍ମଚାତ୍ତମମା ନିତୈିଃ 

 ତମଶୈଃ ର୍ପୁମ ୍ଵା ପାପମ ୍ଵା ରାଜ ମଲୂମ ୍ପ୍ରଵତଶମତ ୧0 

 ପାପ ସ୍ଵପାଵ ଶ୍ଚପଲୈଃ କତମ ୍ତ୍ଵମ ୍ରକ୍ିସାମ ୍ଵର 

 ଐଶ୍ଵଯଶମ ୍ଅପିସମ୍ପ୍ରାମପ୍ତା ଵିମାନମ ୍ଇଵ ତୁଶ୍ କରୁ୍ତି: ୧୧ 

 କାମ0 ସ୍ଵପାମଵା ମଯା ଯସ୍ଯ ନ ର୍କ୍ଯୈଃ ପରିମାଜିତୁମ ୍

 ନ ହ ିତୁଶ୍ ଟା୭୭ତ୍ମନାମ ୍ଆଯଶ ମା ଵସତ ିଆଲମଯ ଚିରମ ୍୧୨ 

 ଵିର୍ମଯ ଵା ପମୁର ଵା ମତ ଯତା ରାମମା ମହାପଲୈଃ 

 ନା୭ପରାତ୍ ଯତ ିତମଶାତ୍ମା କତମ ୍ତସ୍ଯା୭ପରାତ୍ ଯସି ୧୩ 

 ଯତ ିର୍ପୂଶଣକା ମହମତା: ଜନସ୍ତାନ କତୈଃ କରୈଃ 

 ଅତିଵ୍ରୁମତ୍ତା ହତୈଃ ପଵୂଶମ ୍ରାମମଣା୭କ୍ିଶି୍ ଟ କମଶଣା ୧୪ 

 ଅର ପରୂ୍ହ ିଯତା ତତ୍ତ୍ଵମ ୍ମକା ରାମ ସ୍ ଯ ଵ୍ ଯତିରମୈଃ 

 ଯସ୍ଯ ତ୍ଵମ ୍ମଲାକ ନାତ ସ୍ ଯ ହ୍ରୁତ୍ଵା ପାଯଶାମ ୍କମିଶ୍ ଯସି ୧୫ 

 କ୍ିିପ୍ରମ ୍ଵସିରୁ୍ଜ ମଵୈମତହୀମ ୍ମା ତ୍ଵା ମକାମରଣ ଚକ୍ର୍ରୁ୍ା 

 ତମହ ତ୍ତହନ ପମୂତନ ଵ୍ରୁରମ ୍ଇନ୍ତ୍ରା୭ର୍ନି ଯଶତା ୧୬ 

 ସପଶମ ୍ଆର୍ୀଵିର୍ମ ୍ପତ୍ତ୍ଵା ଵୋ୭ମତ ନା୭ଵପତୁ୍ ଯମସ 

 ରୀଵାଯାମ ୍ପ୍ରତମିକୁ୍ତ୍ମ ୍ଚ କାଲ ପାର୍ମ ୍ନ ପଶ୍ଯସି ୧୭ 

 ସ ପାରୈଃ ମସୌମ୍ ଯ ପତଶମଵ୍ ଯା ମଯା ନରମ ୍ନା୭ଵସାତମଯତ୍ 

 ତତ୭ନ୍ନମ ୍ଉପମପାକ୍ତ୍ଵ୍ ଯମ ୍ଜୀଯଶମତ ଯତ୍ ଅନାମଯମ ୍୧୮ 

 ଯତ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ନ ପମଵ ତ୍ତମମଶା ନ କୀତି ନଶ ଯମର୍ା ପଵୁ ି

 ର୍ରୀରସ୍ଯ ପମଵତ୍ ମକତୈଃ କ ସ୍ତତ୍ କମଶ ସମା୭୭ଚମରତ୍ ୧୯ 

 ର୍ଶ୍ି ଟ ଵର୍ଶ ସହସ୍ରାଣ ିମମ ଜାତସ୍ଯ ରାଵଣ 

 ପିତ୍ରୁ ମପ୍ତାମହମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ଯତାଵତ୍ ଅନୁତିଶ୍ ଟତୈଃ ୨0 

 ଵ୍ରୁମତ୍ତା୭ହମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଯଵୁା ତ ଵୀ ସର୍ର: କଵଚୀ ରତୀ  

 ତତା୭ପ୍ଯା୭୭ତାଯ ମଵୈମତହୀମ ୍କୁର୍ଲୀ ନ କମିଶ୍ ଯସି ୨୧ 

 ନ ର୍କ୍ତ୍ ସ୍ତଵମ ୍ପଲାତ୍ ହତଶୁ ମ ୍ମଵୈମତହୀମ ୍ମମ ପଶ୍ଯତୈଃ 

 ମହତୁପି  ଶ ଯାଯ ସମଯ୍ମୁକ୍ତ୍ୈ ତ୍ରୁଶଵାମ ୍ମଵତର୍ରୁ୍ତୀମ ୍ଇଵ ୨୨ 

 ଯତୁ୍ ଯସ୍ଵ ଯତ ିର୍ମୂରା୭ସି ମହୂୁତଶମ ୍ତିଶ୍ ଟ ରାଵଣ 

 ର୍ଯିଶ୍ ଯମସ ହମତା ପମୂମୌ ଯତା ପଵୂଶମ ୍କର ସ୍ତତା ୨୩ 

 ଅସକ୍ରୁତ୍ ସମଯ୍ମୁକ ମଯନ ନିହତା ମତୈତ୍ ଯ ତାନଵାୈଃ 

 ନଚିରା ଚ୍ଚୀର ଵାସା ସ୍ତଵାମ ୍ରାମମା ଯତୁ ିଵତିଶ୍ ଯତ ି୨୪ 

 କିମ ୍ନୁ ର୍କ୍ଯମ ୍ମଯା କତଶୁ ମ ୍କମତୌ ତୂରମ ୍ନ୍ରୁପା୭୭ତ୍ମମଜୌ 

 କ୍ିିପ୍ରମ ୍ତ୍ଵମ ୍ନଶ୍ଯମସ ନୀଚ ତମଯା ପଶୀମତା ନ ସମ୍ଯିୈଃ ୨୫ 

 ନ ହ ିମମ ଜୀଵମାନସ୍ଯ ନଯିଶ୍ ଯସି ର୍ପୁାମ ୍ଇମାମ ୍
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 ସୀତାମ ୍କମଲ ପରା୭କ୍ୀିମ ୍ରାମ ସ୍ ଯ ମହର୍ୀମ ୍ପି୍ରଯାମ ୍୨୬ 

 ଅଵଶ୍ଯମ ୍ତୁ ମଯା କାଯଶମ ୍ପି୍ରଯମ ୍ତସ୍ଯ ମହାତ୍ମନୈଃ 

 ଜୀଵିମତନା୭ପି ରାମ ସ୍ ଯ ତତା ତର୍ରତ ସ୍ଯ ଚ ୨୭ 

 ତିଶ୍ ଟ ତିଶ୍ ଟ ତର୍ରୀଵ ମହୂୁତଶମ ୍ପଶ୍ଯ ରାଵଣ 

 ଯତୁ୍ତା୭୭ତିତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରତାସ୍ ଯାମି ଯାଵତ୍ ପ୍ରାଣମ ୍ନରି୍ାଚର ୨୮ 

 ଵ୍ରୁତାତ୍ ଇଵ ପଲମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ତୁ ପାତମଯଯମ ୍ରମତାତ୍ତମାତ୍ ୨୯ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ପମ୍ଚାର୍ ସ୍ ସକଶ: 

ଏର୍ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ଇ ତ୍ଯକୁ୍ତ୍ ସ୍ ଯ ଯତା  ଯାଯମ ୍ରାଵଣ ସ୍ଯ ଜଟାଯରୁ୍ା 

 କ୍ରୁତ୍ତସ୍ଯା୭କ୍ିିନପିାୈଃ ସଵଶା ମରଜ ୁଵିମ୍ତି ିତ୍ରୁଶ୍ଟଯୈଃ ୧ 

 ସମ୍ରକ୍ତ୍ ନଯନୈଃ ମକାପାତ୍ ତପ୍ତ କା0ଚନ କୁଣ୍ଟଲୈଃ 

 ରାକ୍ିମସମନ୍ତ୍ରା୭ପିତୁରାଵ ପତମକନ୍ତ୍ରମ ୍ଅମର୍ଶଣୈଃ ୨ 

 ସ ସମ୍ପ୍ରହାର ସୁ୍ତମଲୁ ସ୍ତମଯା ସ୍ତସି୍ମନ୍ ମହା ଵମନ 

 ପପଵୂ ଵାମତାତ୍ତତମଯା ମମଶକମଯା କଶକମନ ଯତା ୩ 

 ତ ତ୍ପପଵୂା୭ତ୍ପତୁମ ୍ଯତୁ୍ତମ ୍କ୍ରୁର ରାକ୍ସିମଯା ସ୍ତତା 

 ସପକ୍ିମଯା ମଶାଲ୍ ଯଵମତା ମଶହା ପଵଶତମଯା ରିଵ ୪ 

 ତମତା ନାଲୀକ ନାରାମଚୈ ସ୍ତୀକ୍ିଣା୭ମରୈ ଶ୍ଚ ଵକିଣପିିୈଃ 

 ଅପ୍ଯଵର୍ଶ  ମହା ମକାମରୈ କ୍ରଶ ୁ ର ରାଜମ ୍ମହାପଲୈଃ ୫ 

 ସ ତାନ ିର୍ର ଜାଲାନି କରୁ୍ରୈଃ ପରରମତଶ୍ଵରୈଃ 

 ଜଟାଯୈୁଃ ପ୍ରତିଜରାହ ରାଵଣା୭ୋଣ ିସମଯ୍ମୁକ ୬ 

 ତସ୍ଯ ତୀକ୍ିଣ ନକାପ୍ ଯାମ ୍ତୁ ଚରଣାପ୍ ଯାମ ୍ମହାପଲୈଃ 

 ଚକାର ପହୁତା କାମର ଵ୍ରଣାନ୍ ପତକ ସତ୍ତମୈଃ ୭ 

 ଅତ ମରାତା ତ୍ତର୍ରୀମଵା ଜରାହ ତର୍ ମାକଶଣାନ୍ 

 ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁତଣ୍ଟ ନପିାନ୍ ମକାରାନ୍ ର୍ତ୍ରୁ ମତଶନ କା0କ୍ିଯା ୮ 

 ସ ମତୈ ପଶାମଣ୍ ମଶହା ଵୀଯଶୈଃ ପଣୂଶ ମମୁକ୍ତ୍ୈ: ଅଜିହ୍ମ୍ମକୈୈଃ 

 ପିମପତ ନିର୍ମିତୈ ସ୍ତୀମକ୍ୈିଣ କ୍ରଶ ୁ ରମ ୍ମକାମରୈୈଃ ର୍ଲିୀମମୁକୈୈଃ  ୯ 

 ସ ରାକ୍ସି ରମତ ପଶ୍ଯନ୍ ଜାନକୀମ ୍ପାଶ୍ ପ ମଲାଚନାମ ୍

 ଅଚିତଯିତ୍ଵା ପାଣାମ ୍ସ୍ତାନ୍ ରାକ୍ିସମ ୍ସମ୭ପିରଵତ୍ ୧0 

 ତମତା୭ସ୍ଯ ସ ର୍ରମ ୍ଚାପମ ୍ମକୁ୍ତ୍ା ମଣ ିଵିପରୂ୍ତିମ ୍

 ଚରଣାପ୍ ଯାମ ୍ମହାମତଜା ପପମ୍ଜ ପତମକଶ୍ଵରୈଃ ୧୧ 

 ତମତା୭ ଯତ୍ ତନୁ ରାତାଯ ରାଵଣ: ମରାତ ମଚୂିତ: 

 ଵଵର୍ଶ ର୍ର ଵର୍ଶାଣ ିର୍ତମର୍ା୭ତ ସହସ୍ରର୍:  ୧୨ 

 ର୍ମରୈ: ଆଵାରିତ ସ୍ତସ୍ଯ ସମଯ୍ମୁକ ପତମକଶ୍ଵର: 
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 କୁଲାଯମ ୍ଉପ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ: ପକି୍ୀଵ ପ୍ରପମପୌ ତତା  ୧୩ 

 ସ ତାନ ିର୍ର ଵର୍ଶାଣ ିପକ୍ାିପ୍ ଯାମ ୍ଚ ଵିତୂଯ ଚ  

 ଚରଣାପ୍ ଯାମ ୍ମହାମତଜା ପପମ୍ଜା୭ସ୍ଯ ମହ ତ୍ତନୁ: ୧୪ 

 ତ ଚ୍ଚା୭କ୍ିିସତ୍ରୁର୍ମ ୍ତୀପ୍ତମ ୍ରାଵଣ ସ୍ଯ ର୍ରାଵରମ ୍

 ପକ୍ିାପ୍ ଯାମ ୍ସ ମହା ଵୀମରା ଵ୍ ଯତୁମନାତ୍ ପତମକଶ୍ଵରୈଃ ୧୫ 

 କାମ୍ ଚମନାରଶ୍ଚତାନ୍ ତିଵ୍ ଯାନ୍ ପିର୍ାଚ ଵତନାନ୍ କରାନ୍ 

 ତାମ ୍ଶ୍ଚା୭ସ୍ଯ ଜଵ ସମ୍ପନ୍ନାନ୍ ଜକାନ ସମମର ପଲୀ ୧୬ 

 ଵରମ ୍ରିମଵଣ ୁସମ୍ପନ୍ନମ ୍କାମକମ ୍ପାଵକା୭ଚିର୍ମ ୍

 ମଣ ିମହମ ଵିଚିରା୭0କମ ୍ପପ0ଜ ଚ ମହା ରତମ ୍୧୭ 

 ପଣୂଶ ଚନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକାର୍ମ ୍ଚରମ ୍ଚ ଵ୍ ଯଜମନୈୈଃ ସହ 

 ପାତଯା ମାସ ମଵମକନ ରାହପିୀ ରାକ୍ିମସ୍ ସ୍ ସହ   ୧୮ 

 ସାରମତ ଶ୍ଚା୭ସ୍ଯ ମଵମକନ ତୁମମ୍ଟ ମନୈଵ ମହତ୍ ର୍ରି: 

 ପନୁଵ୍ଶ ଯପାହରତ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ପକିି୍ ରାମଜା ମହାପଲ: ୧୯ 

 ସ ପକି୍ ତ ଵା ଵିରମତା ହତା୭ମଶ୍ଵା ହତ ସାରତିୈଃ 

 ଅମମ୍କ ନା୭୭ତାଯ ମଵୈମତହୀମ ୍ପପାତ ପଵୁ ିରାଵଣୈଃ ୨0 

 ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ନିପତିତମ ୍ପମୂମୌ ରାଵଣମ ୍ପକି୍ ଵାହନମ ୍

 ସାତୁ ସାତ୍ଵିତି ପତୂାନି କ୍ରୁର ରାଜମ ୍ଅପଜୂଯନ୍ ୨୧ 

 ପରିଶ୍ରାତମ ୍ତୁ ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଜରଯା ପକିି୍ ଯତୂପମ ୍

 ଉତ୍ପପାତ ପନୁ ହ୍ରଶ ୁ ମଶ୍ ଟା ମମ୍ତିଲୀମ ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ ରାଵଣୈଃ ୨୨ 

 ତମ ୍ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟମ ୍ନିତାଯା୭0ମକ ରାଵଣମ ୍ଜନକା୭୭ତ୍ମଜାମ ୍

 କଚ୍ଚମ୍ତମ ୍କଟ୍ କ ମର୍ର୍ମ ୍ଚ ପ୍ରଣଶ୍ଟ ହତ ସାତନମ ୍  ୨୩ 

 କ୍ରୁରରାଜୈଃ ସମତୁ୍ପତ୍ ଯ ସମ୭ପିତ୍ରୁତ୍ ଯ ରାଵଣମ ୍  

 ସମାଵାଯଶ0 ମହାମତଜା ଜଟାଯ:ୁ ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୪ 

 ଵଜ୍ର ସମ୍ସପର୍ଶ  ପାଣସ୍ଯ ପାଯଶାମ ୍ରାମ ସ୍ ଯ ରାଵଣ 

 ଅଲ୍ପ ପମୁତ୍ତ ହରସି ଏନାମ ୍ଵତାଯ କଲୁ ରକ୍ିସାମ ୍୨୫ 

 ସ ମିର ପନ୍ତୁୈଃ ସା ମାତ୍ ଯୈଃ ସ ପଲୈଃ ସ ପରିଚ୍ଚତୈଃ 

 ଵିର୍ ପାନମ ୍ପିପସି ଏତତ୍ ପିପାସିତ ଇମଵାତକମ ୍୨୬ 

 ଅନୁପତମ ୍ଅଜାନତୈଃ କମଶଣାମ ୍ଅଵିଚକ୍ିଣାୈଃ 

 ର୍ୀରମ ୍ଏଵ ଵିନଶ୍ଯତି ଯତା ତ୍ଵମ ୍ଵିନର୍ଶି୍ ଯସି ୨୭ 

 ପତ୍ତ ସ୍ତଵମ ୍କାଲ ପାମର୍ନ କ୍ଵ କତ ସ୍ତସ୍ଯ ମମାକ୍ିଯମସ 

 ଵତାଯ ପଟିର୍ମ ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ ସା୭ମିର୍ମ ୍ଜଲମଜା ଯତା ୨୮ 

 ନ ହ ିଜାତୁ ତୁରାତମର୍ଶୌ କାକୁମତ୍ସ୍େୌ ତଵ ରାଵଣ 

 ତର୍ଶଣମ ୍ଚା୭୭ଶ୍ରମ ସ୍ଯା୭ସ୍ଯ କ୍ିମିମଶ୍ ଯମତ ତୁ ରାକମଵୌ ୨୯ 
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 ଯତା ତ୍ଵଯା କ୍ରୁତମ ୍କମଶ ପୀରୁଣା ମଲାକ କହତିମ ୍

 ତସ୍କରା ଚରିମତା ମାମକଶା ମନୈର୍ ଵୀର ନିମର୍ଵିତୈଃ  ୩0 

 ଯତୁ୍ ଯସ୍ଵ ଯତ ିର୍ମୂରା୭ସି ମହୂୁତଶମ ୍ତିଶ୍ ଟ ରାଵଣ 

 ର୍ଯିଶ୍ ଯମସ ହମତା ପମୂମୌ ଯତା ପ୍ରାତା କର ସ୍ତତା ୩୧ 

 ପମରତ କାମଲ ପରୁୁମର୍ା ଯତ୍ କମଶ ପ୍ରତିପତ୍ ଯମତ 

 ଵିନାର୍ା ଯା୭୭ତ୍ମମନା୭ତମ୍ଶ ଯମ ୍ପ୍ରତ ିପମନ୍ନା୭ସି କମଶ ତତ୍ ୩୨ 

 ପାପା୭ନୁପମତା ମଵୈ ଯସ୍ଯ କମଶଣୈଃ ମକା ନୁ ତତ୍ ପମୁାନ୍ 

 କୁଵଶୀତ ମଲାକା୭ତିପତିୈଃ ସ୍ଵଯମ୍ପ ୂପଶକଵାନ୍ ଅପି ୩୩ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ର୍ପୁମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଜଟାଯ ୁସ୍ତସ୍ଯ ରକ୍ିସୈଃ 

 ନିପପାତ ପରୁ୍ର୍ମ ୍ପରୁ୍ମଶ୍ଟ ତର୍ରୀଵ ସ୍ ଯ ଵୀଯଶଵାନ୍ ୩୪ 

 ତମ ୍କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ନମକୈ ସ୍ତୀମକ୍ୈିଣ ଵିତତାର ସମତତୈଃ 

 ଅତିରୂମଟା କଜା୭୭ମରାମହା ଯତା ସ୍ ଯା ତୁ୍ତଶ୍ ଟ ଵାରଣମ ୍୩୫ 

 ଵିତତାର ନମକୈର୍ ଅସ୍ଯ ତୁଣ୍ଟମ ୍ପରୁ୍ମଶ୍ଟ ସମପଶଯନ୍ 

 ମକର୍ାମ ୍ମଶ୍ଚା ତ୍ପାଟଯା ମାସ ନକ ପକି୍ ମକୁା୭୭ଯତୁୈଃ ୩୬ 

 ସ ତତା କ୍ରୁର ରାମଜନ କ୍ିିଶ୍ ଯମାମନା ମହୁୁ ମଶହୁୁୈଃ 

 ଅମର୍ଶ ସପ୍ରିୁ ମତାଶ୍ ଟୈଃ ସନ୍ ପ୍ରାକମ୍ପତ ସ ରାଵଣ: ୩୭ 

 ସ ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ମଵୈମତହୀମ ୍ଵାମମ ନା୭0ମକନ ରାଵଣୈଃ 

 ତମଲନା୭ପି ଜକାନା୭୭ର୍ ୁଜଟାଯମୁ ୍ମରାତ ମଚୂିତୈଃ ୩୮ 

 ଜଟାଯ ୁସ୍ତମ ୍ଅତିରମ୍ଯ ତୁମଣ୍ଟନା୭ସ୍ଯ କକା୭ତିପୈଃ 

 ଵାମ ପାହୂନ୍ ତର୍ ତତା ଵ୍ ଯପାହରତ୍ ଅରିମ୍ତମୈଃ ୩୯ 

ସମି୍ ଚିନ୍ନ ପାମହା: ସମତ୍ୈ ଯଵ ପାହଵ: ସହସା୭ପଵନ୍  

ଵିର୍ ଜ୍ଵାଲା୭୭ଵଲୀ ଯକୁ୍ତ୍ା: ଵଲ୍ମୀକା ତିଵ ପନ୍ନାକା: ୪0 

 ତତୈଃ କ୍ରୁମତ୍ତା ତର୍ରୀଵୈଃ ସୀତାମ ୍ଉତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯ ରାଵଣ: 

 ମଶୁ୍ି ଟପ୍ ଯାମ ୍ଚରଣାପ୍ ଯାମ ୍ଚ କ୍ରୁର ରାଜମ ୍ଅମପାତଯତ୍ ୪୧ 

 ତମତା ମହୂୁତଶମ ୍ସମ୍କରାମମା ପପଵୂା୭ତୁଲ ଵୀଯଶମଯାୈଃ 

 ରାକ୍ିସାନାମ ୍ଚ ମକୁ୍ଯ ସ୍ ଯ ପକ୍ିିଣାମ ୍ପ୍ରଵର ସ୍ଯ ଚ ୪୨ 

 ତସ୍ଯ ଵ୍ ଯାଯଚ୍ଚମାନ ସ୍ ଯ ରାମସ୍ଯା୭ମତଶ ସ ରାଵଣୈଃ 

 ପମକ୍ିୌ ପାମଶ୍ଵଶୌ ଚ ପାମତୌ ଚ କଟ୍ କମ ୍ଉତ୍୍ତରୁତ୍ ଯ ମସା୭ଚ୍ଚିନତ୍ ୪୩ 

 ସ ଚିନ୍ନ ପକ୍ିୈଃ ସହସା ରକ୍ିସା ମରୌର କମଶଣା 

 ନିପପାତ ହମତା କ୍ରୁମରା ତରଣ୍ଯାମ ୍ଅଲ୍ପ ଜୀଵିତୈଃ ୪୪ 

 ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପତିତମ ୍ପମୂମୌ କ୍ିତଜା୭୭ରଶମ ୍ଜଟାଯରୁ୍ମ ୍

 ଅପ୍ଯତାଵତ ମଵୈମତହୀ ସ୍ଵ ପନ୍ତୁମ ୍ଇଵ ତୁୈଃକିତା ୪୫ 

 ତମ ୍ନୀଲ ଜୀମତୂ ନକିାର୍ କଲ୍ପମ ୍
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 ସ ୁପାଣଟୁ୍ମରାରସ୍କମ ୍ଉତାର ଵୀଯଶମ ୍

 ତତର୍ଶ ଲ0କାତିପତିୈଃ ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍

 ଜଟାଯରୁ୍ମ ୍ର୍ାତମ ୍ଇଵା୭କ୍ିିତାଵମ ୍୪୬ 

 ତତ ସୁ୍ତ ତମ ୍ପରରତମ ୍ମହୀତମଲ 

 ନିପାତିତମ ୍ରାଵଣ ମଵକ ମତିତମ ୍

 ପନୁୈଃ ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ର୍ର୍ ିପ୍ରପା୭୭ନନା 

 ରୁମରାତ ସୀତା ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା ତତା  ୪୭ 

 

 

 ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଏକ ପମ୍ଚାର୍ ସ୍ ସକଶ: 

ତ୍ଵ ିପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ତମ ୍ଅଲ୍ପ ଜୀଵିତମ ୍ପମୂମୌ ସପ୍ରୁତମ ୍ରାକ୍ସିା୭ତିପୈଃ 

 ତତର୍ଶ କ୍ରୁରମ ୍ପତିତମ ୍ସମୀମପ ରାକଵା୭୭ଶ୍ରମାତ୍ ୧ 

 ସା ତୁ ତାରା୭ତିପ ମକୁୀ ରାଵମଣନ ସମୀକ୍ିଯ ତମ ୍

 କ୍ରୁର ରାଜମ ୍ଵିନିହତମ ୍ଵିଲଲାପ ସତୁୁୈଃକିତା ୨ 

 ଆଲିମ୍କଯ କ୍ରୁରମ ୍ନିହତମ ୍ରାଵମଣନ ପଲୀଯସା  

 ଵିଲଲାପ ସତୁୁ:କା୭୭ତଶା ସୀତା ର୍ର୍ ିନିପା୭୭ନନା  ୩ 

 ନିମିତ୍ତମ ୍ଲକ୍ିଣ ଜ୍ଞାନମ ୍ର୍କୁନି ସ୍ଵର ତର୍ଶନମ ୍

 ଅଵଶ୍ଯମ ୍ସକୁ ତୁୈଃମକର୍ ୁନରାଣାମ ୍ପ୍ରତିତ୍ରୁଶ୍ଯମତ ୪ 

 ନ ନୂନମ ୍ରାମ ଜାନା୭ସି ମହତ୍ ଵ୍ ଯସନମ ୍ଆତ୍ମନ: 

 ତାଵତି ନୂନମ ୍କାକୁତ୍ସ୍େ ମତ୭ତଶମ ୍ମରୁ୍କ ପକ୍ିିଣୈଃ ୫ 

ଅଯମ ୍ହ ିପାପ ଚାମରଣ ମାମ ୍ରାତୁମ ୍ଅପିସମ୍କତ: 

ମର୍ମତ ଵିନିହମତା ପମୂମୌ ମମା୭ପାକ୍ଯାତ୍ ଵିହମ୍କମ: ୬ 

 ରାହ ିମାମ ୍ଅତ୍ ଯ କାକୁତ୍ସ୍େ ଲକ୍ି୍ମଣତି ଵରା୭0କନା 

 ସସୁମ୍ତରସ୍ତା ସମାରତ ଚ୍୍ଚରୁଣ୍ ଵତାମ ୍ତୁ ଯତା୭ତିମକ ୭ 

 ତାମ ୍କ୍ିିଶ୍ ଟ ମାଲ୍ ଯା୭୭ପରଣାମ ୍ଵଲିପତୀମ ୍ଅନାତଵତ୍ 

 ଅପ୍ଯତାଵତ ମଵୈମତହୀମ ୍ରାଵମଣା ରାକ୍ସିା୭ତିପୈଃ ୮ 

 ତାମ ୍ଲତାମ ୍ଇଵ ମଵଶ୍ଟତୀମ ୍ଆଲି0କତୀମ ୍ମହା ତ୍ରୁମାନ୍ 

 ମ0ୁଚ ମ0ୁମଚତି ପହୁର୍ୈଃ ପ୍ରଵତନ୍ ରାକ୍ସିା୭ତିପୈଃ ୯ 

 ମରାର୍ତୀମ ୍ରାମ ରାମମତ ିରାମମଣ ରହତିାମ ୍ଵମନ  

 ଜୀଵିତା୭ତାଯ ମକମର୍ର୍ ୁଜରାହା୭ତକ ସନ୍ନପିୈଃ ୧0 

 ପ୍ରତର୍ତିାଯାମ ୍ମଵୈମତହ୍ ଯାମ ୍ପପଵୂ ସ ଚରା୭ଚରମ ୍

 ଜକତ୍ ସଵଶମ ୍ଅମଯଶାତମ ୍ତମସା୭ମତନ ସମ୍ଵ୍ରୁତମ ୍୧୧ 
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ନ ଵାତି ମାରୁତ ସ୍ତର ନଶି୍ ପରମପା୭ପ ୂତି୍ତଵାକର:  ୧୨ 

 ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ସୀତାମ ୍ପରାମରୁ୍ଶ୍ ଟାମ ୍ତୀନାମ ୍ତିମଵ୍ ଯନ ଚକ୍ର୍ରୁ୍ା 

 କ୍ରୁତମ ୍କାଯଶମ ୍ଇତ ିଶ୍ରୀମାନ୍ ଵ୍ ଯାଜହାର ପିତାମହୈଃ ୧୩ 

 ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟା ଵ୍ ଯତିତା ଶ୍ଚା୭୭ସନ୍ ସମଵଶ ମତ ପରମର୍ଶଯୈଃ 

 ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ସୀତାମ ୍ପରାମରୁ୍ଶ୍ ଟାମ ୍ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯ ଵାସିନୈଃ 

 ରାଵଣ ସ୍ ଯ ଵିନାର୍ମ ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ପତୁ୍ତ୍ଵା ଯତ୍ରୁଚ୍ଚଯା  ୧୪ 

 ସ ତୁ ତାମ ୍ରାମ ରାମମତ ିରୁତତୀମ ୍ଲକି୍୍ମଣତ ିଚ 

 ଜକାମ ଆତାଯ ଚା୭୭କାର୍ମ ୍ରାଵମଣା ରାକ୍ିମସଶ୍ଵର: ୧୫ 

 ତପ୍ତା୭୭ପରଣ ସଵଶା୭0କୀ ପୀତ ମକୌମର୍ଯ ଵାସନୀ 

 ରରାଜ ରାଜପରୁୀ ତୁ ଵତ୍ିଯତ୍ୁ ମସୌତାମିନୀ ଯତା ୧୬ 

 ଉତୂ୍ତମତନ ଚ ଵମେଣ ତସ୍ଯାୈଃ ପୀମତନ ରାଵଣୈଃ 

 ଅତିକମ ୍ପ୍ରତିପପ୍ରାଜ କରିି ତଶୀପ ଇଵା୭କ୍ିିନା  ୧୭ 

 ତସ୍ଯାୈଃ ପରମ କଲ୍ଯାଣ୍ ଯା ସ୍ତାମ୍ରାଣ ିସରୁପୀଣ ିଚ 

 ପତ୍ମ ପରାଣ ିମଵୈମତହ୍ ଯା ଅପ୍ଯକୀଯଶତ ରାଵଣମ ୍୧୮ 

 ତସ୍ଯାୈଃ ମକୌମର୍ଯମ ୍ଉତୂ୍ତତମ ୍ଆକାମର୍ କନକ ପ୍ରପମ ୍

 ପମପୌ ଚା୭୭ତିତ୍ ଯ ରାମକଣ ତାମ୍ରମ ୍ଅପ୍ରମ ୍ଇଵା୭୭ତମପ ୧୯ 

 ତସ୍ଯା ସ୍ତ ତ୍ଵିମଲମ ୍ଵକ୍ତ୍ରମ ୍ଆକାମର୍ ରାଵଣା୭0କକମ ୍

 ନ ରରାଜ ଵିନା ରାମମ ୍ଵିନାଲମ ୍ଇଵ ପ0କଜମ ୍୨0 

 ପପଵୂ ଜଲତମ ୍ନୀଲମ ୍ପିତ୍ତ୍ଵା ଚନ୍ତ୍ର ଇମଵାତିତୈଃ 

 ସଲୁଲାଟମ ୍ସମୁକର୍ା୭ତମ ୍ପତ୍ମ କପଶାପମ ୍ଅଵ୍ରଣମ ୍୨୧ 

 ର୍ମୁକ୍ୈିୈଃ ସଵୁିମମଲୈ ତଶମତୈୈଃ ପ୍ରପାଵତି୍ପ: ଅଲମ୍କ୍ରୁତମ ୍

 ତସ୍ଯା ସ୍ତ ତ୍ଵିମଲମ ୍ଵକ୍ତ୍ରମ ୍ଆକାମର୍ ରାଵଣା୭0କକମ ୍  ୨୨ 

 ରୁତିତମ ୍ଵ୍ ଯପମରୁ୍ଶ୍ ଟା୭ସ୍ରମ ୍ଚନ୍ତ୍ର ଵତ୍ ପି୍ରଯ ତର୍ଶନମ ୍

 ସ ୁନାସମ ୍ଚାରୁ ତାମମ୍ରା ଶ୍ ଟମ ୍ଆକାମର୍ ହାଟକ ପ୍ରପମ ୍୨୩ 

 ରାକ୍ିମସନ ସମାତୂତମ ୍ତସ୍ଯା ସ୍ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ର୍ପୁମ ୍

 ର୍ରୁ୍ମୁପ ନ ଵିନା ରାମମ ୍ତିଵା ଚନ୍ତ୍ର ଇମଵାତିତୈଃ ୨୪ 

 ସା ମହମ ଵଣଶା ନୀଲା୭0କ0 ମମ୍ତିଲୀ ରାକ୍ସିା୭ତପିମ ୍

 ର୍ରୁ୍ମୁପ କାମ୍ ଚନୀ କାମ୍ ଚୀ ନୀଲମ ୍ମଣମି ୍ଇଵା୭୭ଶ୍ରତିା ୨୫ 

 ସା ପତ୍ମ ମକୌରୀ ମହମାପା ରାଵଣମ ୍ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା 

 ଵିତ୍ଯତୁ୍କନମ ୍ଇଵା୭୭ଵଶି୍ ଯ ର୍ରୁ୍ମୁପ ତପ୍ତ ପରୂ୍ଣା ୨୬ 

 ତରୁ ପ୍ରଵାଲ ରକ୍ତ୍ା ସା ନୀଲା୭0କମ ୍ରାକ୍ିମସଶ୍ଵରମ ୍ 

 ପ୍ରାମର୍ାପଯତ ମଵୈମତହୀ କଜମ ୍କମକି୍ଯଵ କାମ୍ ଚନୀ  ୨୭ 

 ତସ୍ଯା ପରୂ୍ଣ ମକାମର୍ଣ ମଵୈମତହ୍ ଯା ରାକ୍ିସା୭ତିପୈଃ 
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 ପପଵୂ ଚପମଲା ନୀଲୈଃ ସମକାର୍ ଇଵ ମତାଯତୈଃ ୨୮ 

 ଉତ୍ତମା୭0କା ଚ୍ଯତୁା ତସ୍ଯାୈଃ ପଶୁ୍ ପ ଵ୍ରୁଶ୍ି ଟୈଃ ସମତତୈଃ 

 ସୀତାଯା ହ୍ରଯିମାଣାଯାୈଃ ପପାତ ତରଣୀ ତମଲ ୨୯ 

 ସା ତୁ ରାଵଣ ମଵମକନ ପଶୁ୍ ପ ଵ୍ରୁଶ୍ି ଟୈଃ ସମତତୈଃ 

 ସମାତୂତା ତର୍ରୀଵମ ୍ପନୁ: ଏଵା୭ପ୍ଯଵତଶତ ୩0 

 ଅପ୍ଯଵତଶତ ପଶୁ୍ ପାଣାମ ୍ତାରା ମଵୈଶ୍ରଵଣା୭୭ନୁଜମ ୍

 ନକ୍ିର ମାଲା ଵମିଲା ମମରୁମ ୍ନକମ ୍ଇମଵାନ୍ନତମ ୍୩୧ 

 ଚରଣାନ୍ ନୂପରୁମ ୍ପ୍ରଶ୍ଟମ ୍ମଵୈମତହ୍ ଯା ରତ୍ନପରୂ୍ତିମ ୍

 ଵିତ୍ଯ ୁ ମଣ୍ଟଲ ସମ୍କାର୍ମ ୍ପପାତ ମତୁର ସ୍ଵନମ ୍୩୨ 

 ତାମ ୍ମମହାଲ୍କାମ ୍ଇଵା୭୭କାମର୍ ତୀପ୍ ଯମାନାମ ୍ସ୍ଵମତଜସା 

 ଜକାମ ଆକାର୍ମ ୍ଆଵିଶ୍ଯ ସୀତାମ ୍ମଵୈଶ୍ରଵଣା୭୭ନୁଜୈଃ ୩୩ 

 ତସ୍ଯା ସ୍ତାନ୍ ଅକ୍ି ିଵଣଶାନି ପରୂ୍ଣାନି ମହୀତମଲ 

 ସମକାର୍ାଣ ିଅଵକୀଯଶତ କ୍ିୀଣା ସ୍ତାରା ଇଵା୭ମ୍ପରାତ୍ ୩୪ 

 ତସ୍ଯାୈଃ ସ୍ତନା୭ତରାତ୍ ପ୍ରମଶ୍ଟା ହାର ସ୍ତାରା୭ତିପ ତ୍ଯତୁିୈଃ 

 ମଵୈମତହ୍ ଯା ନିପତନ୍ ପାତ ିକମମ୍କଵ କକନା ଚ୍୍ଚଯତୁା ୩୫ 

 ଉତ୍ପାତ ଵାତା୭ପିହତା ନାନା ତ୍ଵିଜ କଣା ଯତୁାୈଃ 

 ମା ମପ୍ରିତ ିଵିତୂତା୭ରା ଵ୍ ଯାଜହ୍ରୁ ରିଵ ପାତପାୈଃ ୩୬ 

 ନଲିମ ଯା ତ୍ଵସ୍ତ କମଲା େସ୍ତ ମୀନ ଜମଲ ଚରାୈଃ 

 ସକୀମ ୍ଇଵ କମତା ଚ୍ଚଵାସାମ ୍ ଅ ଵମର୍ାଚତ ମମ୍ତଲିୀମ ୍୩୭ 

 ସମତାତ୍ ଅପିସମ୍ପତ୍ ଯ ସିମ୍ ହ ଵ୍ ଯାର ମରୁ୍କ ତ୍ଵିଜାୈଃ 

 ଅ ଵତାଵମ ୍ସ୍ତତା ମରାର୍ାତ୍ ସୀତା ଚ୍ଚାଯା୭ନୁ କାମିନୈଃ ୩୮ 

 ଜଲ ପ୍ରପାତା୭ସ୍ର ମକୁାୈଃ ର୍ରୁ୍ମମ୍୍ କୈଃ ଉଚ୍ଚିିତ ପାହୁପିୈଃ 

 ସୀତାଯାମ ୍ହ୍ରଯିମାଣାଯାମ ୍ଵିମରାର୍ତୀଵ ପଵଶତାୈଃ ୩୯ 

 ହ୍ରଯିମାଣାମ ୍ତୁ ମଵୈମତହୀମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତୀମନା ତିଵାକରୈଃ 

 ପ୍ରଵ ିତ୍ଵସ୍ତ ପ୍ରପୈଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଆସୀତ୍ ପାଣଟୁ୍ର ମଣ୍ଟଲୈଃ ୪0 

 ନାସି୍ତ ତମଶୈଃ କୁତୈଃ ସତ୍ ଯମ ୍ନା୭୭ଜଶଵମ ୍ନା୭ନ୍ରୁର୍ମ୍ସତା 

 ଯର ରାମ ସ୍ ଯ ମଵୈମତହୀମ ୍ପାଯଶାମ ୍ହରତି ରାଵଣୈଃ 

 ଇତ ିସଵଶାଣ ିପତୂାନ ିକଣର୍ୈଃ ପଯଶମତଵଯନ୍ ୪୧ 

 ଵିରସ୍ତକା ତୀନ ମକୁା ରୁରୁତୁ : ମରୁ୍କ ମପାତକାୈଃ 

 ଉତ୍ଵୀ ମକ୍ିଯାତ୍ଵୀକ୍ିଯ ନଯମନୈ: ଆସ୍ର ପାତାଵିମଲକ୍ଣିାୈଃ ୪୨ 

 ସପୁ୍ରମଵପିତ କାରା ଶ୍ଚ ପପଵୁୂ: ଵନ ମତଵତାୈଃ 

 ଵିମରାର୍ତୀମ ୍ତ୍ରୁଟମ ୍ସୀତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତୁୈଃକମ ୍ତତା କତାମ ୍୪୩ 

 ତାମ ୍ତୁ ଲକି୍୍ଣ ରାମମତ ିମରାର୍ତୀମ ୍ମତୁର ସ୍ଵରମ ୍
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 ଅମଵକି୍ମାଣାମ ୍ପହୁମର୍ା ମଵୈମତହୀମ ୍ତରଣୀ ତଲମ ୍୪୪ 

 ସ ତାମ ୍ଆକୁଲ ମକର୍ା୭ତାମ ୍ଵିପ୍ରମରୁ୍ଶ୍ ଟ ଵିମର୍ର୍କାମ ୍

 ଜହାରା୭୭ତ୍ମ ଵିନାର୍ାଯ ତର୍ରୀମଵା ମନସି୍ଵନୀମ ୍୪୫ 

 ତତ ସୁ୍ତ ସା ଚାରୁତତୀ ର୍ଚୁ ିସି୍ମତା   

 ଵିନା କ୍ରୁତା ପନ୍ତୁ ଜମନନ ମମ୍ତିଲୀ 

 ଅପଶ୍ଯତୀ ରାକଵ ଲକ୍ି୍ଣା ଵୁମପୌ  

 ଵିଵଣଶ ଵକ୍ତ୍ରା ପଯ ପାର ପୀଟିତା   ୪୬ 

 ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ତି୍ଵ ପମ୍ଚାର୍ ସ୍ ସକଶ: 

ତ୍ର ି ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

 କମ ୍ଉତ୍ପତତମ ୍ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମମ୍ତିଲୀ ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା 

 ତୁୈଃକିତା ପରମମାତ୍ଵିକ୍ିା ପମଯ ମହତି ଵତିନୀ ୧ 

 ମରାର୍ ମରାତନ ତାମ୍ରା୭କି୍ୀ ପୀମା୭କ୍ିମ ୍ରାକ୍ସିା୭ତିପମ ୍

 ରୁତମ୍ତୀ କରୁଣମ ୍ସୀତା ହ୍ରଯିମାମଣତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨ 

 ନ ଵ୍ ଯପରପମସ ନୀଚ କମଶଣା୭ମନନ ରାଵଣ 

 ଜ୍ଞାତ୍ଵା ଵିରହତିାମ ୍ଯନ୍ ମାମ ୍ମଚାରଯିତ୍ଵା ପଲାଯମସ ୩ 

 ତ୍ଵମଯଵ୍ ନୂନମ ୍ତୁଶ୍ ଟାତ୍ମନ୍ ପୀରୁଣା ହତଶୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚତା 

 ମମା୭୭ପଵାହମିତା ପତଶା ମରୁ୍କ ରୂମପଣ ମାଯଯା ୪ 

 ମଯା ହ ିମାମ ୍ଉତ୍ ଯତ ୋତୁମ ୍ମସା୭ପ୍ଯଯମ ୍ଵିନିପାତିତୈଃ 

 କ୍ରୁର ରାଜ: ପରୁାମଣା୭ମସୌ ଶ୍ଵର୍ରୁ ସ୍ ଯ ସକା ମମ  ୫ 

 ପରମମ ୍କଲୁ ମତ ଵୀଯଶମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ ରାକ୍ିସା୭ତମ 

 ଵିଶ୍ରାଵ୍ ଯ ନାମମତଯମ ୍ହ ିଯମୁତ୍ତ ନା୭ସି୍ମ ଜିତା ତ୍ଵଯା ୬ 

 ଈତ୍ରୁର୍ମ ୍କହତିମ ୍କମଶ କତମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ନ ଲଜ୍ଜମସ 

 େିଯା ଶ୍ଚ ହରଣମ ୍ନୀଚ ରହମିତ ତୁ ପରସ୍ଯ ଚ ୭ 

 କତଯିଶ୍ଯତି ମଲାମକର୍ ୁପରୁୁର୍ାୈଃ କମଶ କୁତି୍ସ୍ତମ ୍

 ସନ୍ୁରୁର୍ମ୍ସମ ୍ଅତମିଶ୍ଟମ ୍ତଵ ମର୍ୌଣ୍ଟୀଯଶ ମାନନିୈଃ ୮ 

 ତିକ୍ ମତ ମର୍ୌଯଶମ ୍ଚ ସତ୍ତ୍ଵମ ୍ଚ ଯତ୍ ତ୍ଵଯା କତିତମ ୍ତତା 

 କୁଲା୭୭ମରାର୍ କରମ ୍ମଲାମକ ତିକ୍ ମତ ଚାରିରମ ୍ଈତ୍ରୁର୍ମ ୍୯ 

 କିମ ୍କତଶୁ ମ ୍ର୍କ୍ଯମ ୍ଏଵମ ୍ହ ିଯ ଜ୍ଜମଵ ମନୈଵ ତାଵସି 

 ମହୂୁତଶମ ୍ଅପି ତଶି୍ ଟସ୍ଵ ନ ଜୀଵନ୍ ପ୍ରତିଯାସ୍ ଯସି ୧0 

 ନ ହ ିଚକ୍ର୍ୈୁଃ ପତମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ତମଯାୈଃ ପାତିଵ ପରୁମଯାୈଃ 

 ସ ମସ୍ମ ଯା୭ପି ସମତଶ ସ୍ତଵମ ୍ମହୂୁତଶମ ୍ଅପି ଜୀଵିତୁମ ୍୧୧ 

 ନ ତ୍ଵମ ୍ତମଯାୈଃ ର୍ର ସ୍ପର୍ଶମ ୍ମସାଟୁମ ୍ର୍କ୍ତ୍ୈଃ କତମ ୍ଚନ 

 ଵମନ ପ୍ରଜ୍ଵଲିତ ମସ୍ଯଵ ସ୍ପର୍ଶମ ୍ଅମକ୍:ି ଵିହମ୍କମୈଃ ୧୨ 
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 ସାତୁ କ୍ରୁତ୍ଵା୭୭ତ୍ମନୈଃ ପତ୍ ଯମ ୍ସାତୁ ମାମ ୍ମମୁ୍ ଚ ରାଵଣ ୧୩ 

 ମ ତ୍ପରତର୍ଶଣ ରୁମଶ୍ ଟା ହ ିପ୍ରାରା ସହ ପତ ିମଶମ 

 ଵିତାସ୍ ଯତି ଵିନାର୍ାଯ ତ୍ଵମ ୍ମାମ ୍ଯତ ିନ ମମୁ୍ ଚସି ୧୪ 

 ମଯନ ତ୍ଵମ ୍ଵ୍ ଯଵସାମଯନ ପଲାନ୍ ମାମ ୍ହତଶୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚସି 

 ଵ୍ ଯଵସାଯୈଃ ସ ମତ ନୀଚ ପଵିଶ୍ ଯତି ନିର୭ତଶକୈଃ  ୧୫ 

 ନ ହ୍ ଯ୭ହମ ୍ତମ ୍ଅପଶ୍ଯତୀ ପତଶାରମ ୍ଵିପମୁତାପମମ ୍

 ଉତ୍ସ୍ମହ ର୍ତ୍ରୁ ଵର୍କା ପ୍ରାଣାନ୍ ତାରଯିତୁମ ୍ଚିରମ ୍୧୬ 

 ନ ନୂନମ ୍ଚା୭୭ତ୍ମନୈଃ ମଶ୍ରଯୈଃ ପତ୍ ଯମ ୍ଵା ସମମଵକ୍ିମସ 

 ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁକାମଲ ଯତା ମମତ୍ଶ ଯା ଵିପରୀତାନି ମସଵମତ ୧୭ 

 ମମୁରୂ୍ଶଣୂାମ ୍ହ ିସମଵଶର୍ାମ ୍ଯତ୍ ପତ୍ ଯମ ୍ତନ୍ ନ ମରାଚମତ 

 ପଶ୍ଯା୭ମ୍ଯତ୍ ଯ ହ ିକମଣ୍ଟ ତ୍ଵାମ ୍କାଲ ପାର୍ା୭ଵ ପାର୍ତିମ ୍୧୮ 

 ଯତା ଚା୭ସି୍ମନ୍ ପଯସ୍ତାମନ ନ ପିମପର୍ ିତର୍ାନନ 

 ଵ୍ ଯକ୍ତ୍ମ ୍ହରିଣ୍ ମଯାନ୍ ହ ିତ୍ଵମ ୍ସମ୍ପଶ୍ଯସି ମହୀରୁହାନ୍ ୧୯ 

 ନତୀମ ୍ମଵୈତରଣୀମ ୍ମକାରାମ ୍ରୁତ ିମରୌକ ନିଵାହନିୀମ ୍

 ଅସି ପର ଵନମ ୍ମଚୈଵ ପୀମମ ୍ପଶ୍ଯସି ରାଵଣ  ୨0 

 ତପ୍ତ କାମ୍ ଚନ ପଶୁ୍ ପାମ ୍ଚ ମଵୈଟୂଯଶ ପ୍ରଵର ଚ୍ଚତାମ ୍

 ରକି୍ଯମସ ର୍ାଲ୍ମଲୀମ ୍ତୀକ୍ିଣାମ ୍ଆଯମସ୍ୈଃ କଣ୍ଟମକୈ ଶି୍ଚତାମ ୍୨୧ 

 ନ ହ ିତ୍ଵମ ୍ଈତ୍ରୁର୍ମ ୍କରୁ୍ତ୍ଵା ତସ୍ଯା୭ଲୀକମ ୍ମହାତ୍ମନୈଃ 

 ତରିତୁମ ୍ର୍କି୍ଯସି ଚରିମ ୍ଵିର୍ମ ୍ପୀମତ୍ଵଵ ନିକର୍ଶ ୁ ଣୈଃ ୨୨ 

 ପତ୍ତ ସ୍ତଵମ ୍କାଲ ପାମର୍ନ ତୁନିଵାମରଣ ରାଵଣ 

 କ୍ଵ କମତା ଲପ୍ସଯମସ ର୍ମଶ ପତଶୁ  ମଶମ ମହାତ୍ମନୈଃ ୨୩ 

 ନିମମର୍ା୭ତର ମାମରଣ ଵିନା ପ୍ରାତରମ ୍ଆହମଵ 

 ରାକ୍ିସା ନିହତା ମଯନ ସହସ୍ରାଣ ିଚତୁ ତଶର୍ ୨୪ 

 ସ କତମ ୍ରାକମଵା ଵୀରୈଃ ସଵଶା୭େ କରୁ୍ମଲା ପଲୀ 

 ନ ତ୍ଵାମ ୍ହ ଯା ଚ୍ଚମରୈ ସ୍ତୀମକ୍ୈିଣ: ଇଶ୍ଟ ପାଯଶା୭ପହାରିଣମ ୍୨୫ 

 ଏତ ଚ୍ଚା ଯ ଚ୍ଚ ପରୁର୍ମ ୍ମଵୈମତହୀ ରାଵଣାମ୍ କକା 

 ପଯ ମର୍ାକ ସମାଵିଶ୍ ଟା କରୁଣମ ୍ଵଲିଲାପ ହ ୨୬ 

 ତତା ପରୁ୍ର୍ା୭୭ତଶାମ ୍ପହୁ ମଚୈଵ ପାର୍ଣିୀମ ୍

 ଵିଲଲାପ ପଵୂଶମ ୍କରୁଣମ ୍ଚ ପାମିନୀମ ୍

 ଜହାର ପାପ ସ୍ତରୁଣୀମ ୍ଵିମଵଶ୍ଟତୀମ ୍ 

 ନ୍ରୁପା୭୭ତ୍ମଜାମ ୍ଆକତ କାର ମଵପତୁମ ୍ ୨୭ 

 ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ରି ପମ୍ଚାର୍ ସ୍ ସକଶ: 

ଚତୁ: ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 
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 ହ୍ରଯିମାଣା ତୁ ମଵୈମତହୀ କମ ୍ଚି ନ୍ନାତମ ୍ଅପଶ୍ଯତୀ 

 ତତର୍ଶ କିରି ର୍ରୁ୍0କସ୍ତାନ୍ ପ0ଚ ଵାନର ପମୁ୍ କଵାନ୍ ୧ 

 ମତର୍ାମ ୍ମମତ୍ ଯ ଵିର୍ାଲାକ୍ିୀ ମକୌମର୍ଯମ ୍କନକ ପ୍ରପମ ୍

 ଉତ୍ତରୀଯମ ୍ଵରାମରାହା ର୍ପୁା ଯା୭୭ପରଣାନି ଚ 

 ମମୁମାଚ ଯତ ିରାମାଯ ର୍ମମ୍ସଯରିୁତି ମମ୍ତିଲୀ ୨ 

 ଵେମ ୍ଉତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯ ତ  ମମତ୍ ଯ ଵିନିକ୍ିିପ୍ତମ ୍ସହପରୂ୍ଣମ ୍

 ସମ୍ପ୍ରମା ତୁ୍ତ ତର୍ରୀଵ ସ୍ତତ୍ କମଶ ନ ଚ ପତୁ୍ତଵାନ୍ ୩ 

 ପି0କା୭କି୍ା ସ୍ତାମ ୍ଵିର୍ାଲା୭କ୍ିୀମ ୍ମନମରୈ: ଅନିମିମର୍୍: ଇଵ 

 ଵିମରାର୍ତୀମ ୍ତତା ସୀତାମ ୍ତତ୍ରୁର୍ ୁଵଶାନରର୍ଶପାୈଃ ୪ 

 ସ ଚ ପମ୍ପାମ ୍ଅତିରମ୍ଯ ଲ0କା0 ଅପିମକୁୈଃ ପରୁୀମ ୍

 ଜକାମ ରୁତତୀମ ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ ମମ୍ତିଲୀମ ୍ରାକ୍ିମସଶ୍ଵରୈଃ ୫ 

 ତାମ ୍ଜହାର ସସୁମ୍ହ୍ରୁମଶ୍ ଟା ରାଵମଣା ମରୁ୍ତ୍ଯମୁ ୍ଆତ୍ମନୈଃ 

 ଉତ୍ସ୍0ମକମନୈଵ ପଜୁକୀମ ୍ତୀକ୍ିଣ ତମ୍ି୍ ିାମ ୍ମହା ଵରି୍ାମ ୍୬ 

 ଵନାନ ିସରିତୈଃ ମର୍ଲ୍ାନ୍ ସରାମି୍ ସ ଚ ଵିହାଯସା 

 ସ କ୍ିିପ୍ରମ ୍ସମତୀଯାଯ ର୍ର ଶ୍ଚାପାତ୍ ଇଵ ଚ୍ଯତୁୈଃ ୭ 

 ତିମି ନର ନିମକତମ ୍ତୁ ଵରୁଣା୭୭ଲଯମ ୍ଅକ୍ିଯମ ୍

 ସରିତାମ ୍ର୍ରଣମ ୍କତ୍ଵା ସମ୭ତୀଯାଯ ସାକରମ ୍୮ 

 ସମ୍ପ୍ରମାତ୍ ପରିଵ୍ରୁମତ୍ତାମଶୀ ରୁତ୍ତ ମୀନ ମମହାରକୈଃ 

 ମଵୈମତହ୍ ଯାମ ୍ହ୍ରଯିମାଣାଯାମ ୍ପପଵୂ ଵରୁଣା୭୭ଲଯୈଃ ୯ 

 ଅତରିକ୍ି କତା ଵାଚୈଃ ସସରୁ୍ଜ ୁଶ୍ଚାରଣା ସ୍ତତା 

 ଏତତ୍ ଅମତା ତର୍ରୀଵ ଇତି ସିତ୍ତା ସ୍ତତା୭ପରୁ୍ଵନ୍ ୧0 

 ସ ତୁ ସୀତାମ ୍ଵିମଵଶ୍ଟତୀମ ୍ଅ0ମକ ନା୭୭ତାଯ ରାଵଣୈଃ 

 ପ୍ରଵିମଵର୍ ପରୁୀମ ୍ଲ0କା0 ରୂପିଣୀମ ୍ମରୁ୍ତ୍ଯମୁ ୍ଆତ୍ମନୈଃ ୧୧ 

 ମସା୭ପିକମ୍ଯ ପରୁୀମ ୍ଲ0କା0 ସଵୁିପକ୍ତ୍ ମହା ପତାମ ୍

 ସମରୂ୍ଟ କକ୍ିଯା ପହୁଲମ ୍ସ୍ଵମ ୍ଅତୈଃପରୁମ ୍ଆଵିର୍ତ୍ ୧୨ 

 ତର ତାମ ୍ଅସିତାପା୭0କୀମ ୍ମର୍ାକ ମମାହ ପରାଯଣାମ ୍

 ନିତମତ ରାଵଣୈଃ ସୀତାମ ୍ମମଯା ମାଯାମ ୍ଇଵା୭୭ସରୁୀମ ୍୧୩ 

 ଅପ୍ରଵୀ ଚ୍ଚ ତର୍ରୀଵୈଃ ପିର୍ାଚୀ ମକଶାର ତର୍ଶନାୈଃ 

 ଯତା ମନମାମ ୍ପମୁାନ୍ େୀ ଵା ସୀତାମ ୍ପଶ୍ଯତ୍ ଯ୭ସମ୍ମତୈଃ ୧୪ 

 ମକୁ୍ତ୍ା ମଣ ିସଵୁଣଶାନି ଵୋଣ ିଆପରଣାନି ଚ 

 ଯତ୍ ଯ ତିମଚ୍ଚତ୍ ତତତ୍ ଏଵା୭ସ୍ଯା ମତଯମ ୍ମ ଚ୍ଚତମତା ଯତା୧୫ 

 ଯା ଚ ଵକି୍ଯତି ମଵୈମତହୀମ ୍ଵଚନମ ୍କିମି୍ ଚତ୍ ଅପି୍ରଯମ ୍

 ଅଜ୍ଞାନା ତ୍ ଯତ ିଵା ଜ୍ଞାନା ନ୍ନ ତସ୍ଯା ଜୀଵିତମ ୍ପି୍ରଯମ ୍୧୬ 
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 ତମତା କ୍ତ୍ଵା ରାକ୍ିସୀ ସ୍ତା ସୁ୍ତ ରାକ୍ିମସନ୍ତ୍ରୈଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍ 

 ନିଶ୍ କରମ୍ ଯା୭ତୈଃପରୁାତ୍ ତସ୍ମାତ୍ କିମ ୍କ୍ରୁତ୍ ଯମ ୍ଇତ ିଚତିଯନ୍ 

 ତତର୍ଶା୭ମଶ୍ଟୌ ମହା ଵୀଯଶାନ୍ ରାକ୍ସିାନ୍ ପିର୍ତିା୭ର୍ନାନ୍ ୧୭ 

 ସ ତାନ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମହା ଵୀମଯଶା ଵର ତାମନନ ମମାହତିୈଃ 

 ଉଵା ମଚୈତାନ୍ ଇତମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ପ୍ରର୍ସ୍ଯ ପଲ ଵୀଯଶତୈଃ ୧୮ 

 ନାନା ପ୍ରହରଣାୈଃ କ୍ିପି୍ରମ ୍ଇମତା କଚ୍ଚତ ସତ୍ଵରାୈଃ 

 ଜନସ୍ତାନମ ୍ହତସ୍ତାନମ ୍ପତୂ ପଵୂଶମ ୍କରା୭୭ଲଯମ ୍୧୯ 

 ତମରାଶ୍ ଯତାମ ୍ଜନସ୍ତାମନ ର୍ମୂ ଯ ନିହତ ରାକ୍ିମସ 

 ମପୌରୁର୍ମ ୍ପଲମ ୍ଆଶ୍ରତି୍ ଯ ରାସମ ୍ଉତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯ ତୂରତୈଃ ୨0 

 ପଲମ ୍ହ ିସମୁହ ତ୍ ଯନ୍ ମମ ଜନସ୍ତାମନ ନିମଵର୍ତିମ ୍

 ସତୂର୍ଣ କରମ ୍ଯମୁତ୍ତ ହତମ ୍ତ ରାମ ସାଯମକୈୈଃ ୨୧ 

 ତତୈଃ ମରାମତା ମମା୭ପମୂଵଶା ମତୈଯଶମସ୍ ଯାପରି ଵତଶମତ 

 ମଵୈରମ ୍ଚ ସମୁହ ଜ୍ଜାତମ ୍ରାମମ ୍ପ୍ରତ ିସତୁାରୁଣମ ୍୨୨ 

 ନିଯଶାତଯିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ତ ଚ୍ଚ ମଵୈରମ ୍ଅହମ ୍ରିମପାୈଃ 

 ନ ହ ିଲପ୍ସଯା ମ୍ ଯ୭ହମ ୍ନରିା ମ୭ହତ୍ଵା ସମଯ୍ମୁକ ରିପମୁ୨୍୩ 

 ତମ ୍ତୁ ଇତାନୀମ ୍ଅହମ ୍ହତ୍ଵା କର ତୂର୍ଣ କାତିନମ ୍

 ରାମମ ୍ର୍ମମଶାପ ଲପ୍ସଯାମି ତନମ ୍ଲମପ୍ତଵଵ ନିତଶନୈଃ ୨୪ 

 ଜନସ୍ତାମନ ଵସତି୍ପ ସୁ୍ତ ପଵତ୍ପୀ ରାମମ ୍ଆଶ୍ରତିା 

 ପ୍ରଵ୍ରୁତି୍ତ: ଉପମନତଵ୍ଯା କିମ ୍କମରାତୀତି ତତ୍ତ୍ଵତୈଃ  ୨୫ 

 ଅପ୍ରମାତା ଚ୍ଚ କତଵ୍ ଯମ ୍ସମଵୈ: ଏଵ ନିର୍ାଚମରୈୈଃ 

 କତଶଵ୍ ଯ ଶ୍ଚ ସତା ଯମତ୍ନା ରାକଵ ସ୍ ଯ ଵତମ ୍ପ୍ରତ ି୨୬ 

 ଯଶୁ୍ ମାକମ ୍ହ ିପଲମଜ୍ଞା୭ହମ ୍ପହୁମର୍ା ରଣ ମତୂଶନ ି

 ଅତ ଶ୍ଚାସି୍ମନ୍ ଜନସ୍ତାମନ ମଯା ଯଯୂମ ୍ନିମଯାଜିତାୈଃ ୨୭ 

 ତତୈଃ ପି୍ରଯମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଉମପତ୍ ଯ ରାକ୍ସିା 

 ମହା୭ତଶମ ୍ଅଶ୍ଟାଵ୭ପିଵାତ୍ ଯ ରାଵଣମ ୍

 ଵିହାଯ ଲ0କା0 ସହତିାୈଃ ପ୍ରତସି୍ତମର 

 ଯମତା ଜନସ୍ତାନମ ୍ଅଲକ୍ିଯ ତର୍ଶନାୈଃ      ୨୮ 

 ତତ ସୁ୍ତ ସୀତାମ ୍ଉପଲପ୍ଯ ରାଵଣୈଃ 

 ସସୁମ୍ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟୈଃ ପରିକ୍ରୁହ୍ ଯ ମମ୍ତିଲୀମ ୍

 ପ୍ରସଜ୍ ଯ ରାମମଣ ଚ ମଵୈରମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍

 ପପଵୂ ମମାହାନ୍ ମତୁିତୈଃ ସ ରାକ୍ସିୈଃ ୨୯ 

 ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଚତୁ: ପମ୍ଚାର୍ ସ୍ ସକଶ: 

 ପମ୍ଚ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 
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 ସମି୍ ତଶ୍ ଯ ରାକ୍ିସାନ୍ ମକାରାନ୍ ରାଵମଣା୭ମଶ୍ଟୌ ମହା ପଲାନ୍ 

 ଆତ୍ମାନମ ୍ପତିୁ୍ତ ମଵୈକି୍ପ୍ ଯାତ୍ କ୍ରୁତ କ୍ରୁତ୍ ଯମ ୍ଅମ ଯତ ୧ 

 ସ ଚିତଯାମନା ମଵୈମତହୀମ ୍କାମ ପାଣ ସମପିତୈଃ 

 ପ୍ରଵିମଵର୍ କ୍ରୁହମ ୍ରମ୍ଯମ ୍ସୀତାମ ୍ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ଅପିତ୍ଵରନ୍ ୨ 

 ସ ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ତୁ ତ ମତ୍ଵଶ୍ମ ରାଵମଣା ରାକ୍ସିା୭ତିପୈଃ 

 ଅପଶ୍ଯ ରାକ୍ିସୀ ମମତ୍ ଯ ସୀତାମ ୍ମର୍ାକ ପରାଯଣାମ ୍୩ 

 ଅର୍ରୁ୍ ପଣୂଶ ମକୁୀମ ୍ତୀନାମ ୍ମର୍ାକ ପାରା୭ଵ ପୀଟିତାମ ୍

 ଵାଯ ୁମଵମକୈ: ଇଵା୭୭ରାତାମ ୍ମଜ୍ଜତୀମ ୍ନାଵମ ୍ଅଣଶମଵ ୪ 

 ମରୁ୍କ ଯତୂ ପରିପ୍ରଶ୍ଟାମ ୍ମରୁ୍କୀମ ୍ଶ୍ଵପି: ଇଵା୭୭ଵ୍ରୁତାମ ୍

 ଅମତା ମକୁ ମକୁୀମ ୍ତୀନାମ ୍ଅମପ୍ଯତ୍ ଯ ଚ ନିର୍ାଚରୈଃ ୫ 

 ତାମ ୍ତୁ ମର୍ାକ ଵର୍ାମ ୍ତୀନାମ ୍ଅ ଵର୍ାମ ୍ରାକ୍ସିାତିପୈଃ 

 ସ ପଲା ତ୍ତର୍ଶଯା ମାସ କରୁ୍ହମ ୍ମତଵ କ୍ରୁମହାପମମ ୍୬ 

 ହମ୍ଶ ଯ ପ୍ରାସାତ ସମ୍ପାତମ ୍େୀ ସହସ୍ର ନିମର୍ଵିତମ ୍

 ନାନା ପକିି୍ କମଣ୍ ଜଶଶୁ୍ ଟମ ୍ନାନା ରତ୍ନ ସମ ି ଵତମ ୍୭ 

 କା0ଚମନୈ ସ୍ତାପନୀମଯ ୍ଶ୍ଚ ସ୍ପାଟିମକୈ ରାଜମତୈ ସ୍ତତା 

 ଵଜ୍ର ମଵୈଟୂଯଶ ଚିମରୈ ଶ୍ଚ ସ୍ତମମ୍ପପ: ତ୍ରୁଶ୍ି ଟ ମମନାହମରୈୈଃ ୮ 

 ତିଵ୍ ଯ ତୁନ୍ତୁପି ନିହ୍ରଶାତମ ୍ତପ୍ତ କା0ଚନ ମତାରଣମ ୍

 ମସାପାନମ ୍କା0ଚନମ ୍ଚରିମ ୍ଆରୁମରାହ ତଯା ସହ ୯ 

 ତାତିକା ରାଜତା ମଶ୍୍ଚଵ କଵାକ୍ିାୈଃ ପି୍ରଯ ତର୍ଶନାୈଃ 

 ମହମ ଜାଲା୭୭ଵ୍ରୁତା ଶ୍ଚାସମ ୍ସ୍ତର ପ୍ରାସାତ ପ0କ୍ତ୍ଯୈଃ ୧0 

 ସତୁା ମଣ ିଵିଚିରାଣ ିପମିୂ ପାକାନି ସଵଶର୍ୈଃ 

 ତର୍ରୀଵୈଃ ସ୍ଵ ପଵମନ ପ୍ରାତର୍ଶଯତ ମମ୍ତିଲୀମ ୍୧୧ 

 ତୀକିକାୈଃ ପଶୁ୍ କରିଣ୍ ଯ ଶ୍ଚ ନାନା ପଶୁ୍ ପ ସମାଵ୍ରୁତାୈଃ 

 ରାଵମଣା ତର୍ଶଯା ମାସ ସୀତାମ ୍ମର୍ାକ ପରାଯଣାମ ୍୧୨ 

 ତର୍ଶଯିତ୍ଵା ତୁ ମଵୈମତହୀମ ୍କ୍ରୁତ୍ସ୍ନମ ୍ତ ତ୍ପଵମନାତ୍ତମମ ୍

 ଉଵାଚ ଵାକ୍ଯମ ୍ପାପା୭୭ତ୍ମା ସୀତାମ ୍ମଲାପିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚଯା ୧୩ 

 ତର୍ ରାକ୍ସି ମକାଟ୍ ଯ ଶ୍ଚ ତ୍ଵା ଵିମ୍ତି:ି ଅତା୭ପରାୈଃ 

 ମତର୍ାମ ୍ପ୍ରପ ୁର୭ହମ ୍ସୀମତ ସମଵଶର୍ାମ ୍ପୀମ କମଶଣାମ ୍ ୧୪ 

 ଵଜଶଯିତ୍ଵା ଜରା ଵ୍ରୁତ୍ତାନ୍ ପାଲାମ ୍ଶ୍ଚ ରଜନୀ ଚରାନ୍ 

 ସହସ୍ରମ ୍ଏକମ ୍ଏକ ସ୍ ଯ ମମ କାଯଶ ପରୁୈଃ ସରମ ୍୧୫ 

 ଯତ୍ ଇତମ ୍ରାଜ ତନ୍ତ୍ରମ ୍ମମ ତ୍ଵଯି ସଵଶମ ୍ପ୍ରତିଶ୍ି ଟତମ ୍

 ଜୀଵିତମ ୍ଚ ଵିର୍ାଲାକ୍ି ିତ୍ଵମ ୍ମମ ପ୍ରାମଣ୍ କଶରୀଯସୀ ୧୬ 

 ପହୂନାମ ୍େୀ ସହସ୍ରାଣାମ ୍ମମ ମଯା୭ମସୌ ପରିରହୈଃ 
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 ତାସାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଈଶ୍ଵରୀ ସୀମତ ମମ ପାଯଶା ପଵ ପି୍ରମଯ ୧୭ 

 ସାତୁ କମି ୍ମତ୭ ଯଯା ପତୁ୍ତଯା ମରାଚଯସ୍ଵ ଵମଚା ମମ 

 ପଜସ୍ଵ ମା୭ପିତପ୍ତସ୍ଯ ପ୍ରସାତମ ୍କତଶୁ ମ ୍ଅହଶସି ୧୮ 

 ପରିକ୍ିିପ୍ତା ସମମୁରଣ ଲ0ମକଯମ ୍ର୍ତ ମଯାଜନା 

ମନଯମ ୍ତର୍ଶଯିତୁମ ୍ର୍କ୍ଯା ମସମନ୍ତ୍ରୈ: ଅପି ସରୁା୭ସମୁରୈୈଃ ୧୯ 

ନ ମତମଵର୍ ୁନ ଯମକ୍ିର୍ ୁନ କତମଵଶର୍ ୁନର୍ରି୍ ୁ

ଅହମ ୍ପଶ୍ଯାମି ମଲାମକର୍ ୁମଯା ମମ ଵୀଯଶ ସମମା ପମଵତ୍ ୨0 

ରାଜ୍ ଯ ପ୍ରମଶ୍ଟନ ତୀମନନ ତାପମସନ କତା୭୭ଯରୁ୍ା 

କିମ ୍କରିଶ୍ ଯସି ରାମମଣ ମାନୁମର୍ଣା୭ଲ୍ପମତଜସା ୨୧ 

ପଜସ୍ଵ ସୀମତ ମାମ ୍ଏଵ ପତଶାହମ ୍ସତ୍ରୁର୍ ସ୍ତଵ 

ମଯୌଵନମ ୍ହ୍ ଯ୭ତ୍ରୁଵମ ୍ପୀରୁ ରମମସ୍ଵହ ମଯା ସହ ୨୨ 

ତର୍ଶମନ ମା କରୁ୍ତା ପତିୁ୍ତମ ୍ରାକଵ ସ୍ ଯ ଵରା୭୭ନମନ 

କା୭ସ୍ଯ ର୍କି୍ତ୍: ଇହା୭୭କନ୍ତୁମ ୍ଅପି ସୀମତ ମମନାରମତୈୈଃ ୨୩ 

ନ ର୍ମକ୍ଯା ଵାଯ:ୁ ଆକାମର୍ ପାମର୍୍: ପତୁ୍ତମ ୍ମହା ଜଵୈଃ 

ତୀପ୍ଯମାନସ୍ଯ ଵା୭ପ୍ଯମକ୍ି ରଶହୀତୁମ ୍ଵିମଲାମ ୍ର୍କିାମ ୍୨୪ 

ରଯାଣାମ ୍ଅପି ମଲାକାନାମ ୍ନ ତମ ୍ପଶ୍ଯାମି ମର୍ାପମନ 

ଵିରମମଣ ନମଯ୭ତ୍ ଯ ସ୍ତଵାମ ୍ମ ତ୍ପାହୁ ପରିପାଲିତାମ ୍୨୫ 

ଲ0କାଯାମ ୍ସମୁହ ରାଜ୍ ଯମ ୍ଇତମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅନୁପାଲଯ 

ତ୍ଵ ମତ୍ପରଶ୍ ଯା ମ ତ୍ଵିତା ମଶ୍୍ଚଵ ମତଵାଶ୍ଚା୭ପି ଚରା୭ଚରା: ୨୬ 

ଅପିମର୍ମକାତକ କ୍ିିନ୍ନା ତୁଶ୍ ଟା ଚ ରମଯସ୍ଵ ମାମ ୍୨୭ 

ତୁଶ୍ କ୍ରୁତମ ୍ଯତ୍ ପରୁା କମଶ ଵନ ଵାମସନ ତ ତ୍କତମ ୍

ଯ ଶ୍ଚ ମତ ସକୁ୍ରୁମତା ତମଶ ସ୍ତମସ୍ଯ ହ ପଲମ ୍ଆପନୁ୍ହ ି୨୮ 

ଇହ ସଵଶାଣ ିମାଲ୍ ଯାନି ତିଵ୍ ଯ କତାନି ମମ୍ତିଲି 

ପରୂ୍ଣାନି ଚ ମକୁ୍ଯାନି ତାନ ିମସଵ ମଯା ସହ ୨୯ 

ପଶୁ୍ ପକମ ୍ନାମ ସମୁଶ୍ରାଣ ିପ୍ରାତୁ ମଵୈଶ୍ରଵଣ ସ୍ଯ ମମ 

ଵିମାନମ ୍ସଯୂଶ ସମ୍କାର୍ମ ୍ତରସା ନିଜିତମ ୍ମଯା ୩0 

ଵିର୍ାଲମ ୍ରମଣୀଯମ ୍ଚ ତ ତ୍ଵିମାନମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ 

ତର ସୀମତ ମଯା ସାତଶମ ୍ଵିହରସ୍ଵ ଯତା ସକୁମ ୍୩୧ 

ଵତନମ ୍ପତ୍ମ ସମ୍କାର୍ମ ୍ଵମିଲମ ୍ଚାରୁ ତର୍ଶନମ ୍

ମର୍ାକା୭୭ତଶମ ୍ତୁ ଵରାମରାମହ ନ ପ୍ରାଜତି ଵରା୭୭ନମନ ୩୨ 

ଏଵମ ୍ଵତତି ତସି୍ମନ୍ ସା ଵୋ୭ମତନ ଵରାମ୍କନା 

ପିତାଯ ଇମତୁ୍ ନିପମ ୍ସୀତା ମକୁ ମର୍ରୂ୍ ଣ୍ ଯ୭ଵତଶଯତ୍  ୩୩ 

ତ୍ଯାଯମ୍ତୀମ ୍ତାମ ୍ଇଵ ଅସ୍ଵସ୍ତାମ ୍ତୀନାମ ୍ଚିମ୍ ତା ହତ ପ୍ରପାମ ୍
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ଉଵାଚ ଵଚନମ ୍ପାମପା ରାଵମଣା ରାକ୍ିମସଶ୍ଵର:  ୩୪ 

ଅଲମ ୍ଵ୍ରୀମଟନ ମଵୈମତହ ିତମଶ ମଲାପ କ୍ରୁମତନ ଚ 

ଆମର୍ଶା୭ଯମ ୍ମତୈଵ ନିଶ୍ ଯମତା ଯ ସ୍ତଵାମ ୍ଅପିକମିଶ୍ ଯତି ୩୫ 

ଏମତୌ ପାମତୌ ମଯା େିମକ୍ତ୍ୌ ର୍ମିରାପିୈଃ ପରିପୀଟିମତୌ 

ପ୍ରସାତମ ୍କୁରୁ ମମ କ୍ିିପ୍ରମ ୍ଵମଶ୍ଯା ତାମସା୭ହମ ୍ଅସି୍ମ ମତ ୩୬ 

ଇମାୈଃ ର୍ ୂ ଯା ମଯା ଵାଚୈଃ ର୍ଶୁ୍ ଯମାମଣନ ପାର୍ତିାୈଃ 

ନ ଚା୭ପି ରାଵଣୈଃ କାମି୍ ଚନ୍ ମତୂ୍ନଶା େୀମ ୍ପ୍ରଣମମତ ହ ୩୭ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ତର୍ରୀମଵା ମମ୍ତିଲୀମ ୍ଜନକା୭୭ତ୍ମଜାମ ୍

କ୍ରୁତା୭ତ ଵର୍ମ ୍ଆପମନ୍ନା ମମମ ଯମ ୍ଇତ ିମ ଯମତ ୩୮ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ପମ୍ଚ ପମ୍ଚାର୍ ସ୍ ସକଶ: 

ଶଟ୍ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

ସା ତମତା କ୍ତ୍ା ତୁ ମଵୈମତହୀ ନିପଶଯା ମର୍ାକ କର୍ତିା 

ତ୍ରୁଣମ ୍ଅତରତୈଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ରାଵଣମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯପାର୍ତ ୧ 

ରାଜା ତର୍ରମତା ନାମ ତମଶମସତୁ: ଇଵା୭ଚଲୈଃ 

ସତ୍ଯସତୈଃ ପରିଜ୍ଞାମତା ଯସ୍ଯ ପରୁୈଃ ସ ରାକଵୈଃ ୨ 

ରାମମା ନାମ ସ ତମଶା୭୭ତ୍ମା ରିର୍ ୁମଲାମକର୍ ୁଵିର୍ରୁ୍ତୈଃ 

ତୀକଶ ପାହୁ ଵିର୍ାଲା୭ମକ୍ିା ମତୈଵତମ ୍ସ ପତ ିମଶମ ୩ 

ଇକ୍ିଵାକଣୂାମ ୍କୁମଲ ଜାତୈଃ ସିମ୍ ହ ସ୍କମତା ମହାତ୍ଯତୁୈିଃ 

ଲକ୍ି୍ମଣନ ସହ ପ୍ରାରା ଯ ମସ୍ତ ପ୍ରାଣାମ ୍ହରିଶ୍ ଯତ ି୪ 

ପ୍ରତ୍ଯକ୍ିମ ୍ଯ ତ୍ ଯ୭ହମ ୍ତସ୍ଯ ତ୍ଵଯା୭ସ୍ଯାମ ୍ତର୍ତିା ପଲାତ୍ 

ର୍ଯିତା ତ୍ଵମ ୍ହତୈଃ ସମମ୍କଯ ଜନସ୍ତାମନ ଯତା କରୈଃ ୫ 

ଯ ଏମତ ରାକ୍ସିାୈଃ ମପ୍ରାକ୍ତ୍ା ମକାର ରୂପା ମହାପଲାୈଃ 

ରାକମଵ ନିଵିର୍ାୈଃ ସମଵଶ ସପୁମଣଶ ପନ୍ନକା ଯତା ୬ 

ତସ୍ଯ ଜ୍ ଯା ଵିପ୍ରମକୁ୍ତ୍ା ମସ୍ତ ର୍ରାୈଃ କା0ଚନ ପରୂ୍ଣାୈଃ 

ର୍ରୀରମ ୍ଵିତମିଶ୍ ଯତି କ0କା କୂଲମ ୍ଇମଵା ମଶଯୈଃ ୭ 

ଅସମୁରୈ ଵଶା ସମୁରୈ ଵଶା ତ୍ଵମ ୍ଯତ୍ ଯ୭ଵମତ୍ ଯା୭ସି ରାଵଣ 

ଉତ୍ପାତ୍ ଯ ସମୁହ ମତ୍ଵୈରମ ୍ଜୀଵମ ୍ସ୍ତସ୍ଯ ନ ମମାକି୍ଯମସ ୮ 

ସ ମତ ଜୀଵିତ ମର୍ର୍ ସ୍ଯ ରାକମଵା୭ତକମରା ପଲୀ 

ପମର୍ା ଯଶପୂ କତ ମସ୍ଯଵ ଜୀଵିତମ ୍ତଵ ତୁଲଶପମ ୍୯ 

ଯତ ିପମଶ୍ଯ ତ୍ସ୍ ରାମ ସ୍ତଵାମ ୍ମରାର୍ ତୀମପ୍ତନ ଚକ୍ର୍ରୁ୍ା 

ରକ୍ି ସ୍ତଵମ ୍ଅତ୍ ଯ ନିତଶମକ୍ତ୍ା କମଚ୍ଚୈଃ ସତ୍ ଯୈଃ ପରାପଵମ ୍୧0 

ଯ ଶ୍ଚନ୍ତ୍ରମ ୍ନପମସା ପମୂମୌ ପାତମଯ ନ୍ନାର୍ମଯତ ଵା 

ସାକରମ ୍ମର୍ାର୍ମଯ ତ୍ଵା୭ପି ସ ସୀତାମ ୍ମମାଚମଯତ୍ ଇହ ୧୧ 
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କତା୭୭ଯ ୁସ୍ତଵମ ୍କତ ଶ୍ରୀମକା କତ ସମତ୍ତ୍ଵା କମତ ନି୍ତ୍ରଯୈଃ 

ଲ0କା ମଵୈତଵ୍ ଯ ସମଯ୍କୁ୍ତ୍ା ତ୍ଵ ତ୍କ୍ରୁମତନ ପଵିଶ୍ ଯତ ି୧୨ 

ନ ମତ ପାପମ ୍ଇତମ ୍କମଶ ସମୁକାତକଶମ ୍ପଵଶି୍ ଯତ ି

ଯା୭ହମ ୍ନୀତା ଵିନା ପାଵମ ୍ପତ ିପାଶ୍ଵଶାତ୍ ତ୍ଵଯା ଵନାତ୍ ୧୩ 

ସ ହ ିମତୈଵତ ସମଯ୍ମୁକ୍ତ୍ା ମମ ପତଶା ମହା ତ୍ଯତୁିୈଃ 

ନିପଶମଯା ଵୀଯଶମ ୍ଆଶ୍ରତି୍ ଯ ର୍ମୂ ଯ ଵସତ ିତଣ୍ଟମକ ୧୪ 

ସ ମତ ତପଶମ ୍ପଲମ ୍ଵୀଯଶମ ୍ଉମତ୍ସ୍କମ ୍ଚ ତତା ଵିତମ ୍

ଅପମନଶ୍ଯତ ିକାମରପ୍ଯୈଃ ର୍ର ଵମର୍ଶଣ ସମଯ୍ମୁକ  ୧୫ 

ଯତା ଵିନାମର୍ା ପତୂାନାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ କାଲ ମଚାତିତୈଃ 

ତତା କାମଯଶ ପ୍ରମାତ୍ ଯତି ନରାୈଃ କାଲ ଵର୍ମ ୍କତାୈଃ ୧୬ 

ମାମ ୍ପ୍ରତ୍ରୁଶ୍ଯ ସ ମତ କାଲୈଃ ପ୍ରାମପ୍ତା୭ଯମ ୍ରାକ୍ିସା୭ତମ 

ଆତ୍ମମନା ରାକ୍ିସାନାମ ୍ଚ ଵତାଯା୭ତୈଃପରୁ ସ୍ ଯ ଚ ୧୭ 

ନ ର୍କ୍ଯା ଯଜ୍ଞ ମତ୍ ଯ ସ୍ତା ମଵତିୈଃ ସରୁ୍କ୍ପାଣ୍ଟ ମଣି୍ଟତା 

ତ୍ଵିଜାତ ିମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପତୂା ଚଣ୍ଟାମଲ ନା୭ଵମତିତୁମ ୍୧୮ 

ତତା୭ହମ ୍ତମଶନତି୍ ଯ ସ୍ ଯ ତମଶ ପତ୍ନୀ ପତିଵ୍ରତା  

ତ୍ଵଯା ସ୍ପରର୍ଟୁ୍ମ ୍ନ ର୍କ୍ଯା୭ସି୍ମ ରାକ୍ିସା୭ତମ ପାପିନା  ୧୯ 

ରୀଟତୀ ରାଜ ହମମ୍ସନ ପତ୍ମ ର୍ମମ୍ଟର୍ ୁନିତ୍ ଯତା  

ହମ୍ସୀ ସା ତ୍ରୁଣ ର୍ମ୍ଟ ସ୍ତମ ୍କତମ ୍ପମଶ୍ଯତ ମତ୍କୁକମ ୍ ୨0 

ଇତମ ୍ର୍ରୀରମ ୍ନିସ୍ ସମଜ୍୍ଞମ ୍ପତ ଵା କାତଯସ୍ଵ ଵା 

ମନତମ ୍ର୍ରୀରମ ୍ରକି୍ଯମ ୍ମମ ଜୀଵିତମ ୍ଵା୭ପି ରାକ୍ିସ ୨୧ 

ନ ହ ିର୍କ୍ିଯାମି ଉପମରାର୍ମ ୍ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ତାତୁମ ୍ଆତ୍ମନୈଃ ୨୨ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ତୁ ମଵୈମତହୀ ମରାତାତ୍ ସପୁରୁର୍ମ ୍ଵଚୈଃ 

ରାଵଣମ ୍ମମ୍ତିଲୀ ତର ପନୁ ମନଶାଵାଚ କିମ ୍ଚନ ୨୩ 

ସୀତାଯା ଵଚନମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ପରୁର୍ମ ୍ମରାମ ହର୍ଶଣମ ୍

ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ତତୈଃ ସୀତାମ ୍ପଯ ସମ୍ତର୍ଶନମ ୍ଵଚୈଃ ୨୪ 

ର୍ରୁ୍ଣ ୁମମ୍ତିଲି ମ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ମାସାନ୍ ତ୍ଵାତର୍ ପାମିନ ି

କାମଲନା୭ମନନ ନା୭ମପ୍ଯର୍ ିଯତ ିମାମ ୍ଚାରୁ ହାସିନ ି

ତତ ସ୍ତଵାମ ୍ପ୍ରାତରା୭୭ର୍ା୭ତଶମ ୍ସତୂା ମଶ୍ଚତ୍ସ୍ଯତି ମଲର୍ର୍ୈଃ ୨୫ 

ଇତ ିଉକ୍ତ୍ଵା ପରୁର୍ମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ରାଵଣୈଃ ର୍ତ୍ରୁ ରାଵଣୈଃ 

ରାକ୍ିସୀ ଶ୍ଚ ତତୈଃ କ୍ରୁତ୍ତ ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୬ 

ର୍ୀରମ ୍ଏଵମ ୍ହ ିରାକି୍ମସ୍ଯା ଵିକ୍ରୁତା ମକାର ତର୍ଶନାୈଃ 

ତପଶମ ୍ଅସ୍ଯା ଵିମନଶ୍ଯତ୍ଵମ ୍ମାମ୍ ସ ମର୍ାଣତି ମପାଜନାୈଃ ୨୭ 

ଵଚନାତ୍ ଏଵ ତା ସ୍ତସ୍ଯ ସମୁକାରା ରାକ୍ସିୀ କଣା: 
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କ୍ରୁତ ପ୍ରାମ୍ ଜଲମଯା ପତୂ୍ଵା ମମ୍ତିଲୀମ ୍ପଯଶଵାରଯନ୍ ୨୮ 

ସ ତାୈଃ ମପ୍ରାଵାଚ ରାଜା ତୁ ରାଵମଣା ମକାର ତର୍ଶନୈଃ 

ପ୍ରଚାଲ୍ଯ ଚରମଣା ତ୍କମର୍ୈ  ତଶାରଯନ୍ ଇଵ ମମତିନୀମ ୍୨୯ 

ଅମର୍ାକ ଵନିକା ମମତ୍ ଯ ମମ୍ତିଲୀ ନୀଯତାମ ୍ଇତ ି

ତମରଯମ ୍ରକ୍ିଯତାମ ୍କୂଟମ ୍ଯଶୁ୍ ମାପିୈଃ ପରିଵାରିତା ୩0 

ତ ମରୈନାମ ୍ତଜଶମନୈ ମକଶାମରୈୈଃ ପନୁୈଃ ସାମନ୍ତ୍ଵୈ ଶ୍ଚ  ମମ୍ତିଲୀମ ୍

ଆନଯତ୍ଵମ ୍ଵର୍ମ ୍ସଵଶା ଵ ଯାମ ୍କଜ ଵତୂମ ୍ଇଵ ୩୧ 

ଇତ ିପ୍ରତିସମାତିଶ୍ ଟା ରାକି୍ମସ୍ଯା ରାଵମଣନ ତାୈଃ 

ଅମର୍ାକ ଵନିକାମ ୍ଜକ୍ମ ୁମମୈତିଲୀମ ୍ପରିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତାମ ୍୩୨ 

ସଵଶ କାମ ପମଲୈ ଵ୍ରଶ ୁ ମକ୍ୈି ନଶାନା ପଶୁ୍ ପ ପମଲୈ ଵ୍ରଶ ୁ ତାମ ୍

ସଵଶ କାଲ ମମତୈ ଶ୍ଚା୭ପି ତ୍ଵିମଜୈୈଃ ସମପୁ ମସଵିତାମ ୍୩୩ 

ସା ତୁ ମର୍ାକ ପରୀତା0କୀ ମମ୍ତିଲୀ ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା 

ରାକ୍ିସୀ ଵର୍ମ ୍ଆପନ୍ନା ଵ୍ ଯାରୀଣାମ ୍ହରିଣୀ ଯତା ୩୪ 

ମର୍ାମକନ ମହତା ରସ୍ତା ମମ୍ତିଲୀ ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା 

ନ ର୍ମଶ ଲପମତ ପୀରୁ: ପାର୍ ପତ୍ତା ମରୁ୍କୀ ଯତା  ୩୫ 

ନ ଵିତମତ ତର ତୁ ର୍ମଶ ମମ୍ତିଲୀ 

ଵିରୂପ ମନରାପି: ଅତୀଵ ତଜିତା 

ପତିମ ୍ସ୍ମରତୀ ତଯିତମ ୍ଚ ମତୈଵତମ ୍ 

ମଚତନା୭ପତ୍ୂ ପଯ ମର୍ାକ ପୀଟିତା   ୩୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ର୍ ଟ୍ ପମ୍ ଚାର୍ ସ୍ ସକଶ: 

ସପ୍ତ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

ରାକ୍ିସମ ୍ମରୁ୍କ ରୂମପଣ ଚରତମ ୍କାମ ରୂପିଣମ ୍

ନିହତ୍ ଯ ରାମମା ମାରୀଚମ ୍ତୂଣଶମ ୍ପତ ି ଯଵତଶତ ୧ 

ତସ୍ଯ ସମ୍ତଵରମାଣ ସ୍ ଯ ରର୍ଟୁ୍ କାମସ୍ଯ ମମ୍ତଲିୀମ ୍

କ୍ରୂର ସ୍ଵମରା୭ତ ମକାମାଯ:ୁ ଵିନନାତା୭ସ୍ଯ ପରୁ୍ଶ୍ ଟତୈଃ ୨ 

ସ ତସ୍ଯ ସ୍ଵରମ ୍ଆଜ୍ଞାଯ ତାରୁଣମ ୍ମରାମ ହର୍ଶଣମ ୍

ଚିତଯା ମାସ ମକାମାମଯାୈଃ ସ୍ଵମରଣ ପରିର୍0କିତୈଃ ୩ 

ଅ ର୍ପୁମ ୍ପତ ମମ ଯ୭ହମ ୍ମକାମାଯ:ୁ ଵାଶ୍ ଯମତ ଯତା 

ସ୍ଵସି୍ତ ସ୍ ଯାତ୍ ଅପି ମଵୈମତହ୍ ଯା ରାକ୍ିମସ୍ ପଶକ୍ିଣମ ୍ଵିନା ୪ 

ମାରୀମଚନ ତୁ ଵିଜ୍ଞାଯ ସ୍ଵରମ ୍ଆଲକ୍ିଯ ମାମକମ ୍

ଵିକ୍ରୁଶ୍ ଟମ ୍ମରୁ୍କ ରୂମପଣ ଲକି୍୍ଣୈଃ ର୍ରୁ୍ଣଯୁା ତ୍ ଯତ ି୫ 

ସ ମସୌମିରିୈଃ ସ୍ଵରମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ତାମ ୍ଚ ହତି୍ଵା୭ତ ମମତ୍ିଲୀମ ୍

ତମଯଵ୍ ପ୍ରହତିୈଃ କ୍ିିପ୍ରମ ୍ମ ତ୍ସ୍କାର୍ମ ୍ଇମହୈଶ୍ ଯତ ି୬ 
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ରାକ୍ିମସ୍ୈଃ ସହମିତୈ ନଶୂନମ ୍ସୀତାଯା ଈପି୍ସମତା ଵତୈଃ 

କା0ଚନ ଶ୍ଚ ମରୁ୍ମକା ପତୂ୍ଵା ଵ୍ ଯପନୀଯା୭୭ଶ୍ରମା ତୁ୍ତ ମାମ ୍୭ 

ତୂରମ ୍ନୀତ୍ଵା ତୁ ମାରୀମଚା ରାକ୍ିମସା୭ପ ୂଚ୍ଚରା ହତୈଃ 

ହା ଲକ୍ି୍ଣ ହମତା୭ସ୍ମୀତି ଯ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଵ୍ ଯାଜହାର ଚ ୮ 

ଅପି ସ୍ଵସି୍ତ ପମଵ ତ୍ତ୍ଵାପ୍ ଯାମ ୍ରହତିାପ୍ ଯାମ ୍ମଯା ଵମନ 

ଜନସ୍ତାନ ନିମିତ୍ତମ ୍ହ ିକରୁ୍ତ ମଵୈମରା୭ସି୍ମ ରାକ୍ିମସ୍ୈଃ ୯ 

ନିମିତ୍ତାନି ଚ ମକାରାଣ ିତ୍ରୁଶ୍ଯମତ୭ତ୍ ଯ ପହୂନି ଚ 

ଇତ ିଏଵମ ୍ଚିତଯନ୍ ରାମୈଃ ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ମକାମାଯ ୁନିସ୍ ସଵନମ ୍୧0 

ଆତ୍ମନ ଶ୍ଚା୭ପନଯନମ ୍ମରୁ୍କ ରୂମପଣ ରକ୍ସିା 

ଆଜକାମ ଜନସ୍ତାନମ ୍ରାକଵୈଃ ପରିର୍0କିତୈଃ  ୧୧ 

ତମ ୍ତୀନ ମାନସମ ୍ତୀନମ ୍ଆମସତୁ: ମରୁ୍କ ପକ୍ିଣିୈଃ 

ସଵ୍ଯମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ମହାତ୍ମାନମ ୍ମକାରାମ ୍ଶ୍ଚ ସସରୁ୍ଜୈୁଃ ସ୍ଵରାନ୍ ୧୨ 

ତାନ ିତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ନମିିତ୍ତାନି ମହା ମକାରାଣ ିରାକଵୈଃ 

 ଯଵତଶତା୭ତ ତ୍ଵରିମତା ଜମଵନା୭୭ଶ୍ରମ ମା୭୭ତ୍ମନ: ୧୩ 

ସ ତୁ ସୀତାମ ୍ଵରାମରାହାମ ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଚ ମହା ପଲମ ୍ 

ଆଜକାମ ଜନସ୍ତାନମ ୍ଚିମ୍ ତଯ ମନ୍ନଵ ରାକଵ: ୧୪ 

ତମତା ଲକ୍ିଣମ ୍ଆଯାତମ ୍ତତର୍ଶ ଵିକତ ପ୍ରପମ ୍୧୫ 

ତମତା୭ଵିତୂମର ରାମମଣ ସମୀଯାଯ ସ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ 

ଵିର୍ଣ୍ଣୈଃ ସଵୁିର୍ମଣ୍ଣନ ତୁୈଃକିମତା ତୁୈଃକ ପାକିନା  ୧୬ 

ସମ୍ଜକହଶା୭ତ ତମ ୍ପ୍ରାତା ମଜମଶ୍ଟା ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଆକତମ ୍

ଵିହାଯ ସୀତାମ ୍ଵିଜମନ ଵମନ ରାକ୍ିସ ମସଵିମତ  ୧୭ 

କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ଚ କରମ ୍ସଵ୍ ଯମ ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ରକ ୁନତନୈଃ 

ଉଵାଚ ମତୁମରା ତକଶମ ୍ଇତମ ୍ପରୁର୍ମ ୍ଆତି ମତ୍ ୧୮ 

ଅମହା ଲକ୍ି୍ଣ କହ୍ଶ ଯମ ୍ମତ କ୍ରୁତମ ୍ଯ ତ୍ତ୍ଵମ ୍ଵିହାଯ ତାମ ୍

ସୀତାମ ୍ଇହା୭୭କତୈଃ ମସୌମ୍ ଯ କଚ୍ଚିତ୍ ସ୍ଵସି୍ତ ପମଵତ୍ ଇହ  ୧୯ 

ନ ମମ ଅସି୍ତ ସମ୍ମିଯା ଵୀର ସଵଶତା ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା 

ଵିନଶ୍ଟା ପକ୍ିିତା ଵା୭ପି ରାକ୍ିମସ୍ ଵଶନ ଚାରିପିୈଃ 

ଅର୍ପୁାନି ଏଵ ପଯିୂଶ୍ ଟମ ୍ଯତା ପ୍ରାତୁପଶଵତି ମମ ୨0 

ଅପି ଲକ୍ି୍ଣ ସୀତାଯାୈଃ ସାମରଯମ ୍ପ୍ରାପନୁ୍ଯାଵମହ 

ଜୀଵମ୍ତଯା: ପରୁୁର୍ ଵ୍ ଯାର ସତୁାଯା ଜନକସ୍ଯ ମଵୈ  ୨୧ 

ଯତା ମଵୈ ମରୁ୍କ ସମ୍କା ଶ୍ଚ ମକାମାଯ ୁମଶ୍୍ଚଵ ମପ୍ରଵମ ୍ 

ଵାଶ୍ଯମତ ର୍କନୁା ଶ୍ଚା୭ପି ପ୍ରତୀପ୍ତାମ ୍ଅପିମତା ତିର୍ମ ୍ ୨୨ 

ଅପି ସ୍ଵସି୍ତ ପମଵତ୍ ତସ୍ଯା: ରାଜ ପରୁଯା ମହାପଲ ୨୩ 
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ଇତମ ୍ହ ିରମକ୍ିା ମରୁ୍କ ସନ୍ନକିାର୍ମ ୍

ପ୍ରମଲାପ୍ଯ ମାମ ୍ତୂରମ ୍ଅନୁପ୍ରଯାମ୍ତମ ୍

ହତମ ୍କତମି୍ ଚ  ମହତା ଶ୍ରମମଣ 

ସ ରାକ୍ିମସା୭ପ ୂିମରଯମାଣ ଏଵ       ୨୪ 

ମନ ଶ୍ଚ ମମ ତୀନମ ୍ଇହା୭ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟମ ୍

ଚକ୍ର୍ ୁଶ୍ଚ ସଵ୍ ଯମ ୍କୁରୁମତ ଵିକାରମ ୍

ଅ ସମ୍ଯିମ ୍ଲକ୍ି୍ଣ ନାସି୍ତ ସୀତା 

ହ୍ରୁତା ମରୁ୍ତା ଵା ପତ ିଵତଶମତ ଵା   ୨୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ସପ୍ତ ପମ୍ଚାର୍ ସ୍ ସକଶ: 

ଅଶ୍ଟ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

ସ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ତୀନମ ୍ର୍ମୂ ଯ ତର୍ରତା୭୭ତ୍ମଜୈଃ 

ପଯଶପରୁ୍ଚ୍ଚତ ତମଶାତ୍ମା ମଵୈମତହୀମ ୍ଆକତମ ୍ଵିନା ୧ 

ପ୍ରସି୍ତତମ ୍ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଯା ମାମ ୍ଅନୁଜକାମ ହ 

କ୍ଵ ସା ଲକି୍୍ଣ ମଵୈମତହୀ ଯାମ ୍ହତି୍ଵା ତ୍ଵମ ୍ଇହା୭୭କତୈଃ ୨ 

ରାଜ୍ ଯ ପ୍ରଶ୍ଟ ସ୍ ଯ ତୀନ ସ୍ ଯ ତଣ୍ଟକାନ୍ ପରିତାଵତୈଃ 

କ୍ଵ ସା ତୁୈଃକ ସହାଯା ମମ ମଵୈମତହୀ ତନୁ ମତ୍ ଯମା ୩ 

ଯାମ ୍ଵିନା ମନାତ୍ସ୍ମହ ଵୀର ମହୂୁତଶମ ୍ଅପି ଜୀଵିତୁମ ୍

କ୍ଵ ସା ପ୍ରାଣ ସହାଯା ମମ ସୀତା ସରୁ ସମୁତାପମା ୪ 

ପତିତ୍ଵମ ୍ଅମରାଣାମ ୍ଵା ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯା ଶ୍ଚା୭ପି ଲକି୍୍ଣ 

ଵିନା ତାମ ୍ତପନୀଯା୭ପାମ ୍ମନମଚ୍ଚଯମ ୍ଜନକା୭୭ତ୍ମଜାମ ୍୫ 

କଚ୍ଚି ଜ୍ଜୀଵତ ିମଵୈମତହୀ ପ୍ରାମଣ୍ୈଃ ପି୍ରଯତରା ମମ 

କଚ୍ଚିତ୍ ପ୍ରଵ୍ରାଜନମ ୍ମସୌମ୍ ଯ ନ ମମ ମିତ୍ ଯା ପଵିଶ୍ ଯତ ି୬ 

ସୀତା ନମିିତ୍ତମ ୍ମସୌମିମର ମରୁ୍ମତ ମଯି କମତ ତ୍ଵଯି 

କଚ୍ଚିତ୍ ସକାମା ସକୁିତା ମକୈମକଯୀ ସା ପଵିଶ୍ ଯତ ି୭ 

ସପରୁ ରାଜ୍ ଯାମ ୍ସିତ୍ତା୭ତଶାମ ୍ମରୁ୍ତ ପରୁା ତପସି୍ଵନୀ 

ଉପସ୍ତାସ୍ଯତି ମକୌସଲ୍ଯା କଚ୍ଚତ୍ି ମସୌମ୍ ଯ ନ ମକୈକଯୀମ ୍୮ 

ଯତି ଜୀଵତି ମଵୈମତହୀ କମିଶ୍ ଯାମି ଆଶ୍ରମମ ୍ପନୁୈଃ 

ସଵ୍ୁରୁତ୍ତା ଯତ ିଵ୍ରୁତ୍ତା ସା ପ୍ରାଣାମ ୍ସ୍ତଯକି୍ଯାମି ଲକି୍୍ଣ ୯ 

ଯତ ିମାମ ୍ଆଶ୍ରମ କତମ ୍ମଵୈମତହୀ ନା୭ପିପାର୍ମତ 

ପନୁୈଃ ପ୍ରହସିତା ସୀତା ଵନିର୍ଶି୍ ଯାମି ଲକ୍ି୍ଣ  ୧0 

ପରୂ୍ହ ିଲକି୍୍ଣ ମଵୈମତହୀ ଯତ ିଜୀଵତି ଵା ନ ଵା 

ତ୍ଵଯି ପ୍ରମମତ୍ତ ରମକ୍ିାପି ପଶକ୍ିିତା ଵା ତପସି୍ଵନୀ ୧୧ 

ସକୁମୁାରୀ ଚ ପାଲା ଚ ନତି୍ ଯମ ୍ଚା୭ତୁୈଃକ ତର୍ନିୀ 
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ମ ତ୍ଵିମଯାମକନ ମଵୈମତହୀ ଵ୍ ଯକ୍ତ୍ମ ୍ମର୍ାଚତି ତୁମଶନାୈଃ ୧0 

ସଵଶତା ରକ୍ସିା ମତନ ଜିମହ୍ମ୍ନ ସତୁୁରାତ୍ମନା 

ଵତତା ଲକ୍ି୍ମଣ ତ୍ଯମୁଚ୍ଚୈ: ତଵା୭ପି ଜନିତମ ୍ପଯମ ୍   ୧୩ 

ର୍ରୁ୍ତ ସୁ୍ତ ର୍0ମକ ମଵୈମତହ୍ ଯା ସ ସ୍ଵରୈଃ ସତ୍ରୁମର୍ା ମମ 

ରସ୍ତଯା ମପ୍ରର୍ତି ସ୍ତଵମ ୍ଚ ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ମାମ ୍ର୍ୀରମ ୍ଆକତୈଃ ୧୪ 

ସଵଶତା ତୁ କ୍ରୁତମ ୍କଶ୍ଟମ ୍ସୀତାମ ୍ଉତ୍ସରୁ୍ଜତା ଵମନ 

ପ୍ରତିକତଶୁ ମ ୍ନ୍ରୁର୍ମ୍ସାନାମ ୍ରକ୍ିସାମ ୍ତତ୍ତମ ୍ଅତରମ ୍୧୫ 

ତୁୈଃକିତାୈଃ କର କାମତନ ରାକ୍ିସାୈଃ ପିର୍ତିା୭ର୍ନାୈଃ 

ମତୈୈଃ ସୀତା ନିହତା ମକାମରୈ ପଶଵିଶ୍ ଯତି ନ ସମ୍ଯିୈଃ ୧୬ 

ଅମହା ଅସି୍ମ ଵ୍ ଯସମନ ମକ୍ିୈଃ ସଵଶତା ରିପ ୁସତୂନ 

କିମ ୍ତୁ ଇତାନୀମ ୍କରିଶ୍ ଯାମି ର୍0ମକ ପ୍ରାପ୍ତଵ୍ ଯମ ୍ଈତ୍ରୁର୍ମ ୍୧୭ 

ଇତ ିସୀତାମ ୍ଵରାମରାହାମ ୍ଚିତଯନ୍ ଏଵ ରାକଵୈଃ 

ଆଜକାମ ଜନସ୍ତାନମ ୍ତ୍ଵରଯା ସହ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ ୧୮ 

ଵିକହଶମାମଣା୭ନୁଜମ ୍ଆତଶ ରୂପମ ୍

କ୍ର୍ତୁା ଶ୍ରମା ମଚ୍ଚୈଵ ପିପାସଯା ଚ 

ଵିନିଶ୍ଵିସନ୍ ର୍ଶୁ୍ କ ମମୁକା ଵରି୍ଣ୍ଣୈଃ 

ପ୍ରତିଶ୍ରଯମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ସମୀକ୍ିଯ ର୍ ୂ ଯମ ୍୧୯ 

ସ୍ଵମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍ସମ୍ପ୍ରଵିକାହ୍ ଯ ଵୀମରା 

ଵିହାର ମତର୍ାନ୍ ଅନୁସରୁ୍ତ୍ ଯ କାମି୍ ିି ତ୍ 

ଏତତ୍ ତ ତିମତ୍ ଯଵ ନିଵାସ ପମୂମୌ 

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ମରାମା ଵ୍ ଯତିମତା ପପଵୂ    ୨0 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଅଶ୍ଟ ପମ୍ଚାର୍ ସ୍ ସକଶ: 

ଏଯର୍ାନ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ଅତା୭୭ଶ୍ରମାତ୍ ଉପାଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଅତରା ରକୁ ନତନୈଃ 

ପରିପପ୍ରଚ୍ଚ ମସୌମିରମି ୍ରାମମା ତୁୈଃକା୭ତିତୈଃ ପନୁୈଃ ୧ 

ତମ ୍ଉଵାଚ କମି୭ତଶମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଆକମତା୭ପାସ୍ ଯ ମମ୍ତଲିୀମ ୍

ଯତା ସା ତଵ ଵିଶ୍ଵାସାତ୍ ଵମନ ଵିହରିତା ମଯା ୨ 

ତ୍ରୁମଶ୍୍ ଟଵଵା୭ପ୍ଯାକତମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ମମ ମମ୍ତିଲୀମ ୍ତ୍ ଯଜ୍ ଯ ଲକ୍ି୍ଣ 

ର୍0କମାନମ ୍ମହତ୍ ପାପମ ୍ଯତ୍ ସତ୍ ଯମ ୍ଵ୍ ଯତିତମ ୍ମନୈଃ ୩ 

ସପ୍ରୁମତ ନଯନମ ୍ସଵ୍ ଯମ ୍ପାହୁ ଶ୍ଚ ହ୍ରୁତଯମ ୍ଚ ମମ 

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଲକି୍୍ଣ ତୂମର ତ୍ଵାମ ୍ସୀତା ଵରିହତିମ ୍ପତ ି୪ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ମସୌମିର:ି ଲକ୍ି୍ଣୈଃ ର୍ପୁ ଲକ୍ଣିୈଃ 

ପମୂଯା ତୁୈଃକ ସମାଵିମଶ୍ ଟା ତୁୈଃକିତମ ୍ରାମମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୫ 
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ନ ସ୍ଵଯମ ୍କାମ କାମରଣ ତାମ ୍ତ୍ ଯକ୍ତ୍ଵା୭ହମ ୍ଇହା୭୭କତୈଃ 

ପ୍ରମଚାତିତ ସ୍ତମଯ ୍ମଵାମରୈ: ତ୍ଵ ତ୍ସ୍କାର୍ମ ୍ଇହା୭୭କତୈଃ ୬ 

ଆମଯଶମଣଵ ପରାକ୍ରୁଶ୍ ଟମ ୍ହା ସୀମତ ଲକ୍ି୍ମଣତ ିଚ 

ପରିରାହୀତି ଯ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ମମ୍ତିଲ୍ ଯା ସ୍ତ ଚ୍୍ଚରୁତିମ ୍କତମ ୍୭ 

ସା ତମ ୍ଆତଶ ସ୍ଵରମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ତଵ ମେମହନ ମମ୍ତିଲୀ 

କଚ୍ଚ କମଚ୍ଚତ ିମାମ ୍ଆହ ରୁତତୀ ପଯ ଵିହ୍ ଵଲା ୮ 

ପ୍ରମଚାତ୍ ଯମାମନନ ମଯା କମଚ୍ଚତି ପହୁର୍ ସ୍ତଯା 

ପ୍ରତ୍ଯକୁ୍ତ୍ା ମମ୍ତିଲୀ ଵାକ୍ଯମ ୍ଇତମ ୍ତ୍ଵ ତ୍ପରତ୍ ଯଯା ି ଵତମ ୍୯ 

ନ ତତ୍ ପଶ୍ଯାମ୍ ଯ୭ହମ ୍ରମକ୍ିା ଯତ୍ ଅସ୍ଯ ପଯମ ୍ଆଵମହତ୍ 

ନିଵ୍ରଶ ୁ ତା ପଵ ନାମସ୍ତଯତତ୍ ମକନା୭ପି ଏଵମ ୍ଉତାହ୍ରୁତମ ୍୧0 

ଵିକହତିମ ୍ଚ ନୀଚମ ୍ଚ କତମ ୍ଆମଯଶା୭ପିତାସ୍ ଯତି 

ରାହୀତି ଵଚନମ ୍ସୀମତ ଯ ୋମଯତ୍ ରିତର୍ାନ୍ ଅପି ୧୧ 

କିମ ୍ନମିିତ୍ତମ ୍ତୁ ମକନା୭ପି ପ୍ରାତୁ: ଆଲମ୍ପଯ ମମ ସ୍ଵରମ ୍

ରାକ୍ିମସନ ଈରିତମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ରାହ ିରାହୀତି ମର୍ାପମନ  ୧୨ 

ଵିସ୍ଵରମ ୍ଵ୍ ଯାହ୍ରୁତମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଲକ୍ି୍ଣ ରାହ ିମାମ ୍ଇତ ି

ନ ପଵତ୍ଯା ଵ୍ ଯତା କାଯଶା କନୁାରୀ ଜନ ମସଵିତା ୧୩ 

ଅଲମ ୍ମଵୈକି୍ପ୍ ଯମ ୍ଆଲମ୍ପଯ ସ୍ଵସ୍ତା ପଵ ନିରୁତ୍ସକୁା 

ନ ଚା୭ସି୍ତ ରିର୍ ୁମଲାମକର୍ ୁପମୁାନ୍ ମଯା ରାକଵମ ୍ରମଣ 

ଜାମତା ଵା ଜାଯମାମନା ଵା ସମଯ୍ମୁକ ଯୈଃ ପରାଜମଯତ୍ ୧୪ 

ନ ଜମଯ୍ଯା ରାକମଵ ଯମୁତ୍ତ ମତମଵୈ: ର୍ର ପମୁରାକମମ୍: ୧୫ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ା ତୁ ମଵୈମତହୀ ପରିମମାହତି ମଚତନା 

ଉଵାଚା୭ର୍ରୂ୍ଣ ିମ0ୁଚତୀ ତାରୁଣମ ୍ମାମ ୍ଇତମ ୍ଵଚୈଃ ୧୬ 

ପାମଵା ମଯି ତମଵା୭ତ୍ ଯତଶମ ୍ପାପ ଏଵ ନିମଵର୍ତିୈଃ 

ଵିନମଶ୍ଟ ପ୍ରାତରି ପ୍ରାପତୁ୍ମ ୍ନ ଚ ତ୍ଵମ ୍ମାମ ୍ଅଵାପ୍ସଯସି ୧୭ 

ସମମ୍କତା ତ୍ପରମତନ ତ୍ଵମ ୍ରାମମ ୍ସମ୭ନୁକଚ୍ଚସି 

ମରାର୍ତମ ୍ହ ିଯତା୭ତ୍ ଯତଶମ ୍ମନୈନମ ୍ଅପ୍ଯଵପତ୍ ଯମସ ୧୮ 

ରିପୈୁଃ ପ୍ରଚ୍ଚନ୍ନ ଚାରୀ ତ୍ଵମ ୍ମତ୭ତଶମ ୍ଅନୁକଚ୍ଚସି 

ରାକଵସ୍ଯା ତର ମପ୍ରପସ୍:ୁ ତମତୈଵମ ୍ନା୭ପିପତ୍ ଯମସ ୧୯ 

ଏଵମ ୍ଉମକ୍ତ୍ା ହ ିମଵୈମତହ୍ ଯା ସମ୍ରମପ୍ତା ରକ୍ତ୍ ମଲାଚନୈଃ 

ମରାତାତ୍ ପ୍ରସପ୍ରୁମାମଣା ଶ୍ ଟ ଆଶ୍ରମାତ୍ ଅପିନିକଶତୈଃ ୨0 

ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵାଣମ ୍ମସୌମିରିମ ୍ରାମୈଃ ସମ୍ତାପ ମମାହତିୈଃ 

ଅପ୍ରଵୀ ତୁ୍ତଶ୍ କ୍ରୁତମ ୍ମସୌମ୍ ଯ ତାମ ୍ଵିନା ଯ ତ୍ତ୍ଵମ ୍ଆକତୈଃ ୨୧ 

ଜାନନ୍ ଅପି ସମତଶମ ୍ମାମ ୍ରକ୍ସିାମ ୍ଵିନିଵାରମଣ 
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ଅମନନ ମରାତ ଵାମକ୍ଯନ ମମ୍ତିଲ୍ ଯା ନିସ୍ ସ୍ରୁମତା ପଵାନ୍ ୨୨ 

ନ ହ ିମତ ପରିତୁଶ୍ ଯାମି ତ୍ ଯକ୍ତ୍ଵା ଯତ୍ ଯାସି ମମ୍ତଲିୀମ ୍

କ୍ରୁତ୍ତାଯାୈଃ ପରୁର୍ମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା େିଯା ଶ୍ଚ ତ୍ଵମ ୍ଇହା୭୭କତୈଃ ୨୩ 

ସଵଶତା ତୁ ଅପନୀତମ ୍ମତ ସୀତଯା ଯତ୍ ପ୍ରମଚାତିତୈଃ 

ମରାତସ୍ଯ ଵର୍ମ ୍ଆପମନ୍ନା ନା୭କମରା ଶ୍ାିସନମ ୍ମମ ୨୪ 

ଅମସୌ ହ ିରାକ୍ସିୈଃ ମର୍ମତ ର୍ମରଣା୭ପିହମତା ମଯା 

ମରୁ୍କ ରୂମପଣ ମଯନା୭ହମ ୍ଆଶ୍ରମାତ୍ ଅପଵାହତିୈଃ ୨୫ 

ଵିକ୍ରୁଶ୍ ଯ ଚାପମ ୍ପରିତାଯ ସାଯକମ ୍

ସଲୀଲ ପାମଣନ ଚ ତାଟିମତା ମଯା 

ମାକଶୀମ ୍ତନୁମ ୍ତ୍ ଯଜ୍ ଯ ଚ ଵିକି୍ପ ସ୍ଵମରା 

ପପଵୂ ମକଯରୂ ତରୈଃ ସ ରାକ୍ିସୈଃ  ୨୬ 

ର୍ରା ହମତ ମନୈଵ ତତା୭୭ତଶଯା କିରା 

ସ୍ଵରମ ୍ମମା୭୭ଲମ୍ପଯ ସତୂୁର ସମ୍ିରଵମ ୍

ଉତାହ୍ରୁତମ ୍ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ସତୁାରୁଣମ ୍

ତ୍ଵମ ୍ଆକମତା ମଯନ ଵିହାଯ ମମ୍ତିଲୀମ ୍ ୨୭ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ଏମକାନ ର୍ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକଶ: 

ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ପରୁ୍ର୍ମ ୍ଆଵ୍ରଜମାନ ସ୍ ଯ ତସ୍ଯ ଅମତା ଵାମ ମଲାଚନମ ୍

ପ୍ରାସପ୍ରୁ ଚ୍ଚାସ୍କଲ ରାମମା ମଵପତୁ ଶ୍ଚା୭ସ୍ଯ ଜାଯତ ୧ 

ଉପାଲକି୍ଯ ନମିିତ୍ତାନି ମସା୭ର୍ପୁାନି ମହୁୁ ମଶହୁୁୈଃ 

ଅପି ମକ୍ିମମ ୍ନୁ ସୀତାଯା ଇତି ମଵୈ ଵ୍ ଯାଜହାର ଚ  ୨ 

ତ୍ଵରମାମଣା ଜକାମା୭ତ ସୀତା ତର୍ଶନ ଲାଲସୈଃ 

ର୍ ୂ ଯମ ୍ଆଵସତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପପ ୂମଵାତି୍ଵକ୍ି ମାନସୈଃ ୩ 

ଉତ୍ପରମନ୍ ଇଵ ମଵମକନ ଵିକିି୍ପନ୍ ରକୁ ନତନୈଃ 

ତର ତମରାଟଜ ସ୍ତାନମ ୍ଅପିଵୀକ୍ିଯ ସମତତୈଃ  ୪ 

ତତର୍ଶ ପଣଶର୍ାଲାମ ୍ଚ ରହତିାମ ୍ସୀତଯା ତତା 

ଶ୍ରଯିା ଵିରହତିାମ ୍ତ୍ଵସ୍ତାମ ୍ମହମମତ ପତି୍ମନୀମ ୍ଇଵ ୫ 

ରୁତତମ ୍ଇଵ ଵ୍ରୁମକ୍ୈି ଶ୍ଚ ମ୍ାିନ ପଶୁ୍ ପ ମରୁ୍କ ତ୍ଵିଜମ ୍

ଶ୍ରଯିା ଵିହୀନମ ୍ଵିତ୍ଵସ୍ତମ ୍ସମ୍ତଯକ୍ତ୍ ଵନ ମତଵତମ ୍୬ 

ଵିପ୍ରକୀଣଶା୭ଜିନ କରୁ୍ମ ୍ଵିପ୍ରଵିତ୍ତ ପରୁ୍ସୀ କଟମ ୍

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ର୍ମୂ ଯା ଟଜ ସ୍ତାନମ ୍ଵିଲଲାପ ପନୁୈଃ ପନୁୈଃ ୭ 

ହ୍ରୁତା ମରୁ୍ତା ଵା ନଶ୍ଟା ଵା ପକ୍ିିତା ଵା ପଵିଶ୍ ଯତ ି

ନିଲୀନା୭ପି ଅତ ଵା ପୀରୁ: ଅତ ଵା ଵନମ ୍ଆଶ୍ରତିା ୮ 
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କତା ଵିମଚତୁମ ୍ପଶୁ୍ ପାଣ ିପଲା ଯ ଅପି ଚ ଵା ପନୁୈଃ 

ଅତ ଵା ପତି୍ମନୀମ ୍ଯାତା ଜଲା୭ତଶମ ୍ଵା ନତୀମ ୍କତା ୯ 

ଯତ୍ନାନ୍ ମରୁ୍କଯମାଣ ସୁ୍ତ ନା୭୭ସସାତ ଵମନ ପି୍ରଯାମ ୍

ମର୍ାକ ରମକ୍ତ୍ କ୍ଣିୈଃ ମର୍ାକାତ୍ ଉ ମତ୍ତ ଇଵ ଲକ୍ିଯମତ  ୧0 

ଵ୍ରୁକ୍ିାତ୍ ଵ୍ରୁକ୍ମି ୍ପ୍ରତାଵନ୍ ସ କିମର ଶ୍ଚା୭ରମି ୍ନତାନ୍ ନତୀମ ୍

ପପଵୂ ଵିଲପନ୍ ରାମୈଃ ମର୍ାକ ପ0କା୭୭ଣଶଵା୭୭ପଲୁ୍ତୈଃ ୧୧ 

ଅପି କାଚିତ୍ ତ୍ଵଯା ତ୍ରୁଶ୍ଟା ସା କତମ୍ପ ପି୍ରଯା ପି୍ରଯା 

କତମ୍ପ ଯତ ିଜାନୀମର୍ ର୍ମ୍ସ ସୀତାମ ୍ର୍ପୁା୭୭ନନାମ ୍୧୨ 

େିକ୍ତ୍ ପଲ୍ଲଵ ସମ୍କାର୍ାମ ୍ପୀତ ମକୌମର୍ଯ ଵାସିନୀ 

ର୍ମ୍ସସ୍ଵ ଯତ ିଵା ତ୍ରୁଶ୍ଟା ପିଲ୍ ଵ ପିମଲ୍ଵାପମ ସ୍ତନୀ ୧୩ 

ଅତ ଵା୭ଜଶନୁ ର୍ମ୍ସ ତ୍ଵମ ୍ପି୍ରଯାମ ୍ତାମ ୍ଅଜଶନୁ ପି୍ରଯାମ ୍

ଜନକ ସ୍ଯ ସତୁା ପୀରୁ: ଯତ ିଜୀଵତି ଵା ନ ଵା ୧୪ 

କକୁପୈଃ କକୁମପାରୁମ ୍ତାମ ୍ଵ୍ ଯକ୍ତ୍ମ ୍ଜାନାତି ମମ୍ତଲିୀମ ୍

ଯତା ପଲ୍ଲଵ ପଶୁ୍ ପାମଟ୍ ଯା ପାତ ିମହ୍ ଯର୍ ଵନସ୍ପତିୈଃ ୧୫ 

ପ୍ରମମରୈ: ଉପକୀତ ଶ୍ଚ ଯତା ତ୍ରୁମଵମରା ହ୍ ଯଯମ ୍

ଏର୍ ଵ୍ ଯକ୍ତ୍ମ ୍ଵିଜାନାତ ିତଲିକ ସି୍ତଲକ ପି୍ରଯାମ ୍୧୬ 

ଅମର୍ାକ ମର୍ାକା୭ପନୁତ ମର୍ାମକାପହତ ମଚତସମ ୍

ତ୍ଵ ନ୍ନାମାନମ ୍କୁରୁ କ୍ିପି୍ରମ ୍ପି୍ରଯା ସମ୍ତର୍ଶମନନ ମାମ ୍୧୭ 

ଯତ ିତାଲ ତ୍ଵଯା ତ୍ରୁଶ୍ଟା ପକ୍ଵ ତାଲ ପଲ ସ୍ତନୀ 

କତଯସ୍ଵ ଵରାମରାହାମ ୍କାରୁଣ୍ ଯମ ୍ଯତ ିମତ ମଯି ୧୮ 

ଯତ ିତ୍ରୁଶ୍ଟା ତ୍ଵଯା ସୀତା ଜମ୍ପ ୁଜମ୍ପ ୂନତ ପ୍ରପା 

ପି୍ରଯାମ ୍ଯତ ିଵିଜାନୀମର୍ ନିଶ୍0ିକ0 କତଯସ୍ଵ ମମ ୧୯ 

ଅମହା ତ୍ଵମ ୍କଣକିାରା୭ତ୍ ଯ ସପୁମୁଶ୍୍ ପ: ମର୍ାପମସ ପରୁ୍ର୍ମ ୍ 

କଣକିାରା ପି୍ରଯା ସାତ୍ଵୀ ର୍ମ୍ସ ତ୍ରୁଶ୍ଟା ପି୍ରଯା ଯତ ି ୨0   

ଚୂତ ନୀପ ମହା ସାଲାନ୍ ପନସାନ୍ କୁରଵାନ୍ ତଵାନ୍  

ତାଟିମା ନ୭ପି ତାନ୍ କତ୍ଵା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାମମା ମହା ଯର୍ା:  ୨୧ 

ମଲି୍ଲକା ମାତଵୀ ମଶ୍୍ଚଵ ଚମ୍ପକାନ୍ ମକତକୀ ସ୍ତତା  

ପରୁ୍ଚ୍ଚନ୍ ରାମମା ଵମନ ପ୍ରାମ୍ ତ ଉ ମତ୍ତ ଇଵ ଲକି୍ଯମତ   ୨୨ 

ଅତ ଵା ମରୁ୍କ ର୍ାପା୭କ୍ିୀମ ୍ମରୁ୍କ ଜାନାସି ମମ୍ତଲିୀମ ୍

ମରୁ୍କ ଵିମପ୍ରକ୍ଣିୀ କାତା ମରୁ୍କୀପିୈଃ ସହତିା ପମଵତ୍ ୨୩ 

କଜ ସା କଜ ନାମସା ରୂ ଯଶତି ତ୍ରୁଶ୍ଟା ତ୍ଵଯା ପମଵତ୍ 

ତାମ ୍ମମ ଯ ଵିତିତାମ ୍ତୁପ୍ ଯମ ୍ଆକ୍ଯାହ ିଵର ଵାରଣ ୨୪ 

ର୍ାତଶୂ ଲ ଯତ ିସା ତ୍ରୁଶ୍ଟା ପି୍ରଯା ଚନ୍ତ୍ର ନିପା୭୭ନନା 
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ମମ୍ତିଲୀ ମମ ଵସି୍ରପ୍ତୈଃ କତଯସ୍ଵ ନ ମତ ପଯମ ୍୨୫ 

କିମ ୍ତାଵସି ପି୍ରମଯ ନୂନମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟାସି କମମଲକ୍ିମଣ 

ଵ୍ରୁମକ୍ିଣା୭୭ଚ୍ଚାତ୍ ଯ ଚା୭୭ତ୍ମାନମ ୍କମି ୍ମାମ ୍ନ ପ୍ରତିପାର୍ମସ ୨୬ 

ତିଶ୍ ଟ ତିଶ୍ ଟ ଵରାମରାମହ ନ ମତ୭ସି୍ତ କରୁଣା ମଯି 

ନା୭ତ୍ ଯତଶମ ୍ହାସ୍ ଯ ର୍ୀଲାସି କିମ୭ତଶମ ୍ମାମ ୍ଉମପକ୍ମିସ ୨୭ 

ପୀତ ମକୌମର୍ଯମକନ ଅସି ସଚୂିତା ଵରଵଣନି ି

ତାଵତଯ୭ପି ମଯା ତ୍ରୁଶ୍ଟା ତିଶ୍ ଟ ଯତ୍ ଯ୭ସି୍ତ ମସୌହ୍ରୁତମ ୍୨୮ 

ମନୈଵ ସା ନୂନମ ୍ଅତ ଵା ହମିି୍ ସତା ଚାରୁ ହାସିନୀ 

କ୍ରୁଚ୍ଚରମ ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ହ ିମାମ ୍ନୂନମ ୍ଯମତାମପକ୍ିିତୁମ ୍ଅହଶତ ି୨୯ 

ଵ୍ଯକ୍ତ୍ମ ୍ସା ପକ୍ିିତା ପାଲା ରାକ୍ିମସ୍ୈଃ ପିର୍ତିା୭ର୍ମନୈୈଃ 

ଵିପଜ୍ ଯା୭0କାନି ସଵଶାଣ ିମଯା ଵିରହତିା ପି୍ରଯା ୩0 

ନୂନମ ୍ତ ଚୁ୍ଚପ ତମତାଶ୍ ଟମ ୍ସ ୁନାସମ ୍ଚାରୁ କୁମ୍ ଟଲମ ୍ 

ପଣୂଶ ଚମ୍ତର ମିଵ ରସ୍ତମ ୍ମକୁମ ୍ନଶି୍ ପରପତାମ ୍କତମ ୍ ୩୧ 

ସା ହ ିଚମ୍ପକ ଵଣଶାପା ରୀଵା ମରୈମଵଯ ମର୍ାପିତା 

ମକାମଲା ଵଲିପତଯା ସୁ୍ତ କାତାଯା ପକ୍ିିତା ର୍ପୁା ୩୨ 

ନୂନମ ୍ଵିକିି୍ପ୍ ଯମାମଣୌ ମତୌ ପାହୂ ପଲ୍ଲଵ ମକାମମଲୌ 

ପକ୍ିିମତୌ ମଵପମାନା୭ମରୌ ସ ହସ୍ତା୭୭ପରଣା୭0କମତୌ ୩୩ 

ମଯା ଵିରହତିା ପାଲା ରକ୍ିସାମ ୍ପକ୍ଣିାଯ ମଵୈ 

ସାମତଶ ମନଵ ପରିତ୍ ଯକ୍ତ୍ା ପକ୍ିିତା ପହୁ ପାତଵା  ୩୪ 

ହା ଲକ୍ି୍ଣ ମହା ପାମହା ପଶ୍ଯସି ତ୍ଵମ ୍ପି୍ରଯାମ ୍କ୍ଵଚିତ୍ 

ହା ପି୍ରମଯ କ୍ଵ କତା ପମର ହା ସୀମତତି ପନୁୈଃ ପନୁୈଃ ୩୫ 

ଇତ ିଏଵମ ୍ଵିଲପନ୍ ରାମୈଃ ପରିତାଵନ୍ ଵନାତ୍ ଵନମ ୍

କ୍ଵଚିତ୍ ଉତ୍ପରମମତ ମଵକାତ୍ କ୍ଵଚିତ୍ ଵିପ୍ରମମତ ପଲାତ୍ 

କ୍ଵଚିନ୍ ମତ୍ତ ଇଵା ପାତ ିକାତା୭ମ ଵର୍ଣ ତତ୍ପରୈଃ ୩୬ 

ସ ଵନାନ ିନତୀୈଃ ମର୍ଲ୍ାନ୍ କିରି ପ୍ରସ୍ରଵଣାନି ଚ 

କାନନାନି ଚ ମଵମକନ ପ୍ରମ ତ୍ ଯପରିସମି୍ ସେତୈଃ  ୩୭ 

ତତା ସ କତ୍ଵା ଵିପଲୁମ ୍ମହ ତ୍ଵନମ ୍

ପରୀତ୍ ଯ ସଵଶମ ୍ତ୍ଵ୭ତ ମମତ୍ିଲୀମ ୍ପ୍ରତ ି

ଅନିଶ୍ି ଟତ ଆର୍ୈଃ ସ ଚକାର ମାକଶମଣ 

ପନୁୈଃ ପି୍ରଯାଯାୈଃ ପରମମ ୍ପରିଶ୍ରମମ ୍ ୩୮ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ର୍ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକଶ: 

ଏର୍ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା୭୭ଶ୍ରମ ପତମ ୍ର୍ ୂ ଯମ ୍ରାମମା ତର୍ରତା୭୭ତ୍ମଜୈଃ 
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ରହତିାମ ୍ପଣଶର୍ାଲାମ ୍ଚ ଵିତ୍ଵସ୍ତାନ୍ ଆସନାନି ଚ ୧ 

ଅ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତର ମଵୈମତହୀମ ୍ସନ୍ନିରୀକ୍ିଯ ଚ ସଵଶର୍ୈଃ 

ଉଵାଚ ରାମୈଃ ପ୍ରାକ୍ରୁଶ୍ ଯ ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ରୁଚିମରୌ ପମୁଜୌ ୨ 

କ୍ଵ ନୁ ଲକ୍ି୍ଣ ମଵୈମତହୀ କମ ୍ଵା ମତର୍ମ ୍ଇମତା କତା 

ମକନା୭୭ହ୍ରୁତା ଵା ମସୌମିମର ପକ୍ିିତା ମକନ ଵା ପି୍ରଯା ୩ 

ଵ୍ରୁମକ୍ିଣା୭୭ଵାଯଶ ଯତ ିମାମ ୍ସୀମତ ହସିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି 

ଅଲମ ୍ମତ ହସିମତ ନା୭୭ତ୍ ଯ ମାମ ୍ପଜସ୍ଵ ସତୁୁୈଃକତିମ ୍୪ 

ମଯୈ୍ଃ ସହ ରୀଟମସ ସୀମତ ଵିଶ୍ଵମସ୍୍ତ ମର୍ଶ ୁ କ ମପାତମକୈୈଃ 

ଏମତ ହୀନା ସ୍ତଵଯା ମସୌମମ୍ଯ ତ୍ ଯାଯତି ଅସ୍ର ଅଵିମଲକ୍ଣିାୈଃ ୫ 

ସୀତାଯା ରହମିତା୭ହମ ୍ମଵୈ ନ ଜୀଵାମି ଲକି୍୍ଣ    ୬ 

ମରୁ୍ତମ ୍ମର୍ାମକନ ମହତା ସୀତା ହରଣମଜନ ମାମ ୍

ପର ମଲାମକ ମହା ରାମଜା ନୂନମ ୍ରକି୍ଯତି ମମ ପିତା ୭ 

କତମ ୍ପ୍ରତିଜ୍ଞାମ ୍ସମ୍ି୍ରୁତ୍ ଯ ମଯା ତ୍ଵମ ୍ଅପିମଯାଜିତୈଃ 

ଅପରୂଯିତ୍ଵା ତମ ୍କାଲମ ୍ମ ତ୍ସ୍କାର୍ମ ୍ଇହା୭୭କତୈଃ ୮ 

କାମ ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଅନାଯଶମ ୍ମାମ ୍ମରୁ୍ର୍ା ଵାତିନମ ୍ଏଵ ଚ 

ତିକ୍ ତ୍ଵାମ ୍ଇତ ିପମର ମଲାମକ ଵ୍ ଯକ୍ତ୍ମ ୍ଵକି୍ଯତି ମମ ପିତା ୯ 

ଵିଵର୍ମ ୍ମର୍ାକ ସମ୍ତପ୍ତମ ୍ତୀନମ ୍ପକି୍ ମମନାରତମ ୍

ମାମ ୍ଇମହା ତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯ କରୁଣମ ୍କୀତି: ନରମ ୍ଇଵା୭ନ୍ରୁଜମୁ ୍୧0 

କ୍ଵ କଚ୍ଚସି ଵରାମରାମହ ମାମ ୍ଉତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯ ସମୁତ୍ ଯମମ 

ତ୍ଵଯା ଵିରହତି ଶ୍ଚା୭ହମ ୍ମମାମକି୍ଯ ଜୀଵିତମ ୍ଆତ୍ମନୈଃ ୧୧ 

ଇତୀଵ ଵିଲପନ୍ ରାମୈଃ ସୀତା ତର୍ଶନ ଲାଲସୈଃ 

ନ ତତର୍ଶ ସତୁୁୈଃକା୭୭ମତଶା ରାକମଵା ଜନକା୭୭ତ୍ମଜାମ ୍

ଅନା୭୭ସାତଯମାନମ ୍ତମ ୍ସୀତାମ ୍ତର୍ରତା୭୭ତ୍ମଜାମ ୍୧୨ 

ପ0କମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ଵିପଲୁମ ୍ସୀତତମ ୍ଇଵ କୁ0ଜରମ ୍

ଲକ୍ି୍ମଣା ରାମମ ୍ଅତ୍ ଯ୭ତଶମ ୍ଉଵାଚ ହତି କାମ୍ ଯଯା ୧୩ 

ମା ଵିର୍ାତମ ୍ମହା ପାମହା କୁରୁ ଯତ୍ନମ ୍ମଯା ସହ 

ଇତମ ୍ଚ ହ ିଵନମ ୍ର୍ରୂ ପହୁ କତର ମର୍ାପିତମ ୍୧୪ 

ପି୍ରଯ କାନନ ସମ୍ଚାରା ଵମନା  ମତ୍ତା ଚ ମମ୍ତିଲୀ 

ସା ଵନମ ୍ଵା ପ୍ରଵିଶ୍ ଟା ସ୍ ଯାନ୍ ନଲିନୀମ ୍ଵା ସପୁଶୁ୍ି ପତାମ ୍୧୫ 

ସରିତମ ୍ଵାପି ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତା ମୀନ ଵମଜ୍ଲୁ ମସଵିତାମ ୍

ୋତୁ କାମା ନଲିୀନା ସ୍ ଯାତ୍ ସ କାମା ଵମନ କ୍ଵଚିତ୍  ୧୬ 

ଵିରାସଯିତୁ କାମା ଵା ଲୀନା ସ୍ ଯାତ୍ କାନମନ କ୍ଵଚିତ୍ 

ଜିଜ୍ଞାସମାନା ମଵୈମତହୀ ତ୍ଵାମ ୍ମାମ ୍ଚ ପରୁୁର୍ର୍ଶପ ୧୭ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
 

Page 131 of 162 
 

ତସ୍ଯା ହ୍ ଯ୭ମ ଵର୍ମଣ ଶ୍ରୀମନ୍ କ୍ିିପ୍ରମ ୍ଏଵ ଯତାଵମହ ୧୮ 

ଵନମ ୍ସଵଶମ ୍ଵିଚିନୁମଵା ଯର ସା ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା 

ମ ଯମସ ଯତ ିକାକୁତ୍ସ୍େ ମା ସ୍ମ ମର୍ାମକ ମନୈଃ କ୍ରୁତାୈଃ ୧୯ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ମସୌହାତଶା ଲ୍ଲକ୍ି୍ମଣନ ସମାହତିୈଃ 

ସହ ମସୌମିରିଣା ରାମମା ଵିମଚତୁମ ୍ଉପଚରମମ ୨0 

ମତୌ ଵନାନ ିକିରୀମ ୍ମଶ୍୍ଚଵ ସରିତ ଶ୍ଚ ସରାମି୍ ସ ଚ 

ନିକିମଲନ ଵିଚି ଵାମନୌ ସୀତାମ ୍ତର୍ରତା୭୭ତ୍ମମଜୌ ୨୧ 

ତସ୍ଯ ମର୍୍ଲସ୍ଯ ସାନୂନି କୁହା ଶ୍ଚ ର୍କିରାଣ ିଚ 

ନିକିମଲନ ଵିଚି ଵାମନୌ ମନୈଵ ତାମ ୍ଅପିଜକ୍ମତୁୈଃ ୨୨ 

ଵିଚିତ୍ ଯ ସଵଶତୈଃ ମର୍ଲ୍ମ ୍ରାମମା ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ମନହ ପଶ୍ଯାମି ମସୌମିମର ମଵୈମତହୀମ ୍ପଵଶମତ ର୍ପୁାମ ୍୨୩ 

ତମତା ତୁୈଃକା୭ପିସମ୍ତମପ୍ତା ଲକ୍ି୍ମଣା ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ଵିଚରନ୍ ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ପ୍ରାତରମ ୍ତୀପ୍ତ ମତଜସମ ୍୨୪ 

ପ୍ରାପ୍ସଯସି ତ୍ଵମ ୍ମହା ପ୍ରାଜ୍ଞ ମମ୍ତିଲୀମ ୍ଜନକା୭୭ତ୍ମଜାମ ୍

ଯତା ଵିର୍ଣ୍ ୁମଶହା ପାହୁ ପଶଲିମ ୍ପତ୍ତ୍ଵା ମହୀମ ୍ଇମାମ୨୍୫ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ଵୀମରଣ ଲକ୍ି୍ମଣନ ସ ରାକଵୈଃ 

ଉଵାଚ ତୀନଯା ଵାଚା ତୁୈଃକା୭ପିହତ ମଚତନୈଃ ୨୬ 

ଵନମ ୍ସଵଶମ ୍ସଵୁିଚିତମ ୍ପତି୍ମ ଯୈଃ ପଲୁ୍ଲ ପ0କଜାୈଃ 

କିରି ଶ୍ଚା୭ଯମ ୍ମହା ପ୍ରାଜ୍ଞ ପହୁ କତର ନିଜଶରୈଃ 

ନ ହ ିପଶ୍ଯାମି ମଵୈମତହୀମ ୍ପ୍ରାମଣମପ୍ଯା୭ପି କରୀଯସୀମ ୍୨୭ 

ଏଵମ ୍ସ ଵିଲପନ୍ ରାମୈଃ ସୀତା ହରଣ କର୍ତିୈଃ 

ତୀନୈଃ ମର୍ାକ ସମାଵିମଶ୍ ଟା ମହୂୁତଶମ ୍ଵିହ୍ ଵମଲା୭ପଵତ୍ ୨୮ 

ସ ଵିହ୍ ଵଲିତ ସଵଶା୭0ମକା କତ ପତିୁ୍ତ: ଵିମଚତନୈଃ 

ନିର୍ସାତା୭୭ତୁମରା ତୀମନା ନିଶ୍ଵିସ୍ ଯ ଅର୍ୀତମ ୍ଆଯତମ ୍୨୯ 

ପହୁଲମ ୍ସ ତୁ ନଶି୍ଵିସ୍ ଯ ରାମମା ରାଜୀଵ ମଲାଚନୈଃ 

ହା ପି୍ରମଯତ ିଵିଚୁମରାର୍ ପହୁମର୍ା ପାଶ୍ ପ କତ୍କତୈଃ ୩0 

ତମ ୍ତତ: ସାନ୍ତ୍ଵଯା ମାସ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ ପି୍ରଯ ପାତଵୈଃ 

ପହୁ ପ୍ରକାରମ ୍ତମଶଜ୍ଞୈଃ ପ୍ରଶ୍ରତିମ ୍ପ୍ରଶ୍ରତିା୭0ଜଲିୈଃ ୩୧ 

ଅନାତ୍ରୁତ୍ ଯ ତୁ ତ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଲକ୍ି୍ମଣା ଶ୍ ଟ ପଟୁା ଚ୍ଯତୁମ ୍

ଅପଶ୍ଯମ ୍ସ୍ତାମ ୍ପି୍ରଯାମ ୍ସୀତାମ ୍ପ୍ରାମରାର୍ତ୍ ସ ପନୁୈଃ ପନୁୈଃ ୩୨ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଏକ ର୍ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକଶ: 

ତ୍ଵ ିଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ସୀତାମ ୍ଅପଶ୍ଯନ୍ ତମଶାତ୍ମା କାମମାପହତ ମଚତନ: 
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ଵିଲଲାପ ମହା ପାହୂ ରାମ: କମଲ ମଲାଚନ: ୧ 

ପଶ୍ଯନ୍ ଇଵ ସ ତାମ ୍ସୀତାମ ୍ଅପଶ୍ଯନ୍ ମତନା୭ତିତ: 

ଉଵାଚ ରାକମଵା ଵାକ୍ଯମ ୍ଵିଲାପା୭୭ଶ୍ରଯ ତୁଵଶଚମ ୍ ୨ 

ତ୍ଵମ ୍ଅମର୍ାକସ୍ଯ ର୍ାକାପି: ପଶୁ୍ ପ ପି୍ରଯତଯା ପି୍ରମଯ  

ଆଵ୍ରୁମଣାର୍ ିର୍ରୀରମ ୍ମତ ମମ ମର୍ାକ ଵିଵତିନୀ ୩ 

କତଲୀ କାମ୍ ଟ ସତ୍ରୁମର୍ୌ କତଲ୍ଯା ସମ୍ଵ୍ରୁତା ଵୁମପୌ  

ଊରୂ ପଶ୍ଯାମି ମତ ମତଵି ନା୭ସି ର୍କ୍ତ୍ା ନିକୂହତୁିମ ୍ ୪ 

କଣକିାର ଵନମ ୍ପମର ହସମ୍ତୀ ମତଵି ମସଵମସ 

ଅଲମ ୍ମତ ପରିହାମସନ ମମ ପାତା୭୭ଵମହନ ମଵୈ  ୫ 

ପରିହା ମସଵ କମି ୍ସୀମତ ପରିଶ୍ରାମ୍ ତ ସ୍ ଯ ମମ ପି୍ରମଯ  

ଅଯମ ୍ସ ପାରିହାମସା୭ପି ସାତୁ ମତଵି ନ ମରାଚମତ  ୬ 

ଵିମର୍ମର୍ଣ ଆଶ୍ରମ ସ୍ତାମନ ହାମସା୭ଯମ ୍ନ ପ୍ରର୍ସ୍ଯମତ  

ଅଵକାଚ୍ଚାମି ମତ ର୍ୀଲମ ୍ପରିହାସ ପି୍ରଯମ ୍ପି୍ରମଯ  ୭ 

ଆକଚ୍ଚ ତ୍ଵମ ୍ଵିର୍ାଲା୭କିି୍ ର୍ମୂ ଯା୭ଯମ ୍ଉଟଜ ସ୍ତଵ ୮ 

ସଵୁ୍ ଯକ୍ତ୍ମ ୍ରାକ୍ିମସ୍: ସୀତା ପକ୍ିିତା ଵା ହ୍ରୁତା୭ପି ଵା  

ନ ହ ିସା ଵିଲପମ୍ତମ ୍ମାମ ୍ଉପ ସମମ୍ପ୍ରପତି ଲକ୍ି୍ଣ  ୯ 

ଏତାନ ିମରୁ୍କ ଯତୂାନ ିସା୭ର୍ରୁ୍ ମନରାଣ ିଲକି୍୍ଣ  

ର୍ମ୍ସମ୍ ତୀଵ ହ ିମଵୈମତହୀମ ୍ପକ୍ିିତାମ ୍ରଜନୀ ଚମରୈ: ୧0 

ହା ମମା୭୭ମଯଶ କ୍ଵ ଯାତା୭ସି ହା ସାତ୍ଵ ିଵର ଵଣନିି  

ହା ସକାମା ତ୍ଵଯା ମତଵି ମକୈମକଯୀ ସା ପଵିଶ୍ ଯତ ି ୧୧ 

ସୀତଯା ସହ ନିଯଶାମତା ଵନିା ସୀତାମ ୍ଉପାକତ: 

କତମ ୍ନାମ ପ୍ରମଵକି୍ଯାମି ର୍ ୂ ଯମ ୍ଅମ୍ତ:ପରୁମ ୍ପନୁ: ୧୨ 

ନିଵଶୀଯଶ ଇତ ିମଲାମକା ମାମ ୍ନିତଶଯ ମଶ୍ଚତ ିଵକି୍ଯତି 

କାତରତ୍ଵମ ୍ପ୍ରକାର୍ମ ୍ହ ିସୀତା୭ପନଯମନନ ମମ ୧୩ 

ନିଵ୍ରୁତ୍ତ ଵନ ନାସ ଶ୍ଚ ଜନକମ ୍ମିତିଲା୭ତିପମ ୍ 

କୁର୍ଲମ ୍ପରି ପରୁ୍ଚ୍ଚମ୍ତମ ୍କତମ ୍ର୍ମକି୍ଯ ନିରୀକ୍ିିତୁମ ୍ ୧୪ 

ଵିମତହ ରାମଜା ନୂନମ ୍ମାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଵିରହତିମ ୍ତଯା  

ସତୁା ମେମହନ ସମ୍ତମପ୍ତା ମମାହସ୍ଯ ଵର୍ମ ୍ଏଶ୍ଯତ ି ୧୫ 

ଅତଵା ନ କମିଶ୍ ଯାମି ପରୁୀମ ୍ପରତ ପାଲିତାମ ୍ 

ସ୍ଵମକଶା୭ପି ସୀତଯା ହୀନ ର୍ର୍୍ ୂ ଯ ଏଵ ମମତା ମମ  ୧୬ 

ମାମ ୍ଇମହାତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯ ହ ିଵମନ କଚ୍ଚା୭ମଯାତ୍ ଯା ପରୁୀମ ୍ର୍ପୁାମ ୍ 

ନ ତ୍ଵ୭ହମ ୍ତାମ ୍ଵିନା ସୀତାମ ୍ଜୀମଵଯମ ୍ହ ିକତମ୍ଚନ ୧୭ 

କାଟମ ୍ଆଶ୍ିଶି୍ ଯ ପରମତା ଵାମର୍ଚ ଯା ମ ତ୍ଵଚନା ତ୍ଵଯା  
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ଅନୁଜ୍ଞାମତା୭ସି ରାମମଣ ପାଲମଯତ ିଵସମୁ୍ ତରାମ ୍୧୮ 

ଅମ୍ପା ଚ ମମ ମକୈମକଯୀ ସମିୁରା ଚ ତ୍ଵଯା ଵିମପା  

ମକୌସଲ୍ଯା ଚ ଯତା  ଯାଯମ ୍ଅପିଵାତ୍ ଯା ମମା୭୭ଜ୍ଞଯା ୧୯ 

ରକ୍ିଣୀଯା ପ୍ରଯମତ୍ନନ ପଵତା ସା ଉକ୍ତ୍ କାରିଣା  ୨0 

ସୀତା ଯା ଶ୍ଚ ଵନିାମର୍ା୭ଯମ ୍ମମ ଚା୭ମିର କର୍ଶନ  

ଵିସ୍ତମରଣ ଜନ ଯା ମମ ଵିନିମଵତ୍ ଯ ସ୍ତଵଯା ପମଵତ୍  ୨୧ 

ଇତ ିଵିଲପତି ରାକମଵ ସତୁୀମନ    

ଵନମ ୍ଉପକମ୍ଯ ତଯା ଵିନା ସମୁକଶ୍ଯା  

ପଯ ଵିକଲ ମକୁ ସୁ୍ତ ଲକି୍୍ମଣା୭ପି    

ଵ୍ଯତିତ ମନା ପରୁ୍ର୍ମା୭୭ତୁମରା ପପଵୂ ୨୨  

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ତି୍ଵ ର୍ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକଶ: 

ତ୍ର ିଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ସ ରାଜ ପରୁ: ପି୍ରଯଯା ଵିହୀନ:  

କାମମନ ମର୍ାମକନ ଚ ପୀଟ୍ ଯମାନ: 

ଵିର୍ାତଯନ୍ ପ୍ରାତରମ ୍ଆତଶ ରୂମପା   

ପମୂଯା ଵିର୍ାତମ ୍ପ୍ରଵିମଵର୍ତୀଵ୍ରମ ୍ ୧ 

ସ ଲକି୍୍ଣମ ୍ମର୍ାକ ଵର୍ା୭ପିପନ୍ନମ ୍ 

ମର୍ାମକ ନିମମକ୍ିା ଵପିମୁଲତୁ ରାମ: 

ଉଵାଚ ଵାକ୍ଯମ ୍ଵ୍ ଯସନା୭ନୁରୂପମ ୍ 

ଉଶ୍ଣମ ୍ଵିନିଶ୍ଵିସ୍ ଯ ରୁତନ୍ ମର୍ାକମ ୍୨ 

ନ ମତ୍ଵିମତା ତୁଶ୍ କ୍ରୁତ କମଶ କାରୀ   

ମମ ଯ ତ୍ଵିତୀମଯା୭ସି୍ତ ଵସମୁ୍ ତରାଯାମ ୍ 

ମର୍ାମକନ ମର୍ାମକ ହ ିପରମ୍ପରାଯା  

ମା ମମତ ିପିମ୍ ତନ୍ ହ୍ରୁତଯମ ୍ମନ ଶ୍ଚ  ୩ 

ପଵୂଶମ ୍ମଯା ନୂନମ ୍ଅପୀପି୍ସତାନି  

ପାପାନି କମଶାଣ ିଅସକରୁ୍ତ୍ କ୍ରୁତାନ ି 

ତରା୭ଯ ମ୭ତ୍ ଯା୭୭ପତିମତା ଵିପାମକା  

ତୁୈଃମକନ ତୁକମ ୍ଯତ୭ହମ ୍ଵିର୍ାମି ୪  

ରାଜ୍ ଯ ପ୍ରଣାର୍: ସ୍ଵ ଜମନୈ ଵମିଯାକ:  

ପିତୁ ଵିନାମର୍ା ଜନନୀ ଵିମଯାକ: 

ସଵଶାଣ ିମମ ଲକି୍୍ଣ ମର୍ାକ ମଵକମ ୍ 

ଆପରୂଯମି୍ ତ ପ୍ରଵିଚିମି୍ ତତାନ ି୫ 

ସଵଶମ ୍ତୁ ତୁକମ ୍ମମ ଲକ୍ି୍ମଣତମ ୍ 
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ର୍ାମ୍ତମ ୍ର୍ରୀମର ଵନ ମମତ୍ ଯ ର୍ ୂ ଯମ ୍ 

ସୀତା ଵିମଯାକାତ୍ ପନୁର ପଯ୍ତୁୀଣଶମ ୍ 

କାମଶ୍୍ ଟ: ଇଵା୭କିି୍: ସହସା ପ୍ରତୀପ୍ତ: ୬ 

ସା ନୂନମ ୍ଆଯଶା ମମ ରାକ୍ିମସନ  

ପଲାତ୍ ହ୍ରୁତା କମ ୍ସମମୁପତ୍ ଯ ପୀରୁ: 

ଅପସ୍ଵରମ ୍ସସ୍ଵର ଵିପ୍ରଲାପା  

ପମଯନ ଵିରମି୍ ତତ ଵତ୍ ଯ୭ପୀକ୍ିଣମ ୍୭ 

ମତୌ ମଲାହତି ସ୍ ଯ ପି୍ରଯ ତର୍ଶନ ଶ୍ଚ  

ସମତାଚିତା ଉତ୍ତମ ଚମ୍ତନ ସ୍ ଯ  

ଵ୍ରୁମତ୍ତୌ ସ୍ତମନୌ ମର୍ାଣତି ପମ୍କ ତିମକ୍ତ୍ୌ  

ନୂନମ ୍ପି୍ରଯାଯା ମମ ନା୭ପିପାତ: ୮ 

ତତ୍ ଶ୍କି୍ିଣ ସଵୁ୍ ଯକ୍ତ୍ ମରୁ୍ତୁ ପ୍ରଲାପମ ୍ 

ତସ୍ଯା ମକୁମ ୍କୁମି୍ ଚତ ମକର୍ ପାରମ ୍

ରମକ୍ିା ଵର୍ମ ୍ନୂନମ ୍ଉପାକତାଯା  

ନ ପ୍ରାଜମତ ରାହୁ ମମୁକ ଯମତମତୁ୍: ୯ 

ତାମ ୍ହାର ପାର୍ ସ୍ ଯ ସମତାଚିତାଯା  

ରୀଵାମ ୍ପି୍ରଯାଯା ମମ ସଵୁ୍ରତାଯା: 

ରକ୍ିାମି୍ ସ ନୂନମ ୍ପରି ପୀତଵମି୍ ତ  

ଵିପିତ୍ ଯ ର୍ମୂ ଯ ରୁତିରା୭ର୍ନାନି  ୧0 

ମଯା ଵିହୀନା ଵିଜମନ ଵମନ ଯା  

ରମକ୍ିାପି: ଆହ୍ରୁତ୍ ଯ ଵିକ୍ରୁଶ୍ ଯମାଣା   

ନୂନମ ୍ଵିନାତମ ୍କରୁରୀଵ ତୀନା  

ସା ମକୁ୍ତ୍ଵ ତ୍ ଯା୭ଯତ କାମ୍ ତ ମନରା ୧୧ 

ଅସି୍ମନ୍ ମଯା ସାତଶମ ୍ଉତାର ର୍ୀଲା  

ର୍ଲିା ତମଲ ପଵୂଶମ ୍ଉମପାପଵିଶ୍ ଟା  

କାମ୍ତ ସି୍ମତା ଲକ୍ି୍ଣ ଜାତ ହାସା  

ତ୍ଵାମ ୍ଆହ ସୀତା ପହୁ ଵାକ୍ଯ ଜାତମ ୍୧୨  

ମକାତାଵ ରୀଯମ ୍ସରିତାମ ୍ଵରିଶ୍ ଟା  

ପି୍ରଯା ପି୍ରଯାଯା ମମ ନିତ୍ ଯ କାଲମ ୍ 

ଅ୭ପ୍ଯ୭ର କମଚ୍ଚତ୍ ଇତ ିଚିମ୍ ତଯାମି  

ନ ଏକାକିନୀ ଯାତ ିହ ିସା କତାଚିତ୍  ୧୩  

ପତ୍ମା୭୭ନନା ପତ୍ମ ଵିର୍ାଲ ମନରା  

ପତ୍ମାନି ଵା୭୭ମନତୁମ ୍ଅପିପ୍ରଯାତା  
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ତତ୭ପି ଅଯକୁ୍ତ୍ମ ୍ନ ହ ିସା କତାଚିତ୍   

ମଯା ଵିନା କଚ୍ଚତ ିପମ୍କଜାନ ି୧୪ 

କାମମ ୍ତୁ ଇତମ ୍ପଶୁ୍ି ପତ ଵ୍ରୁକ୍ି ର୍ମ୍ଟମ ୍ 

ନାନା ଵିମତୈ: ପକିି୍ କମଣ୍ୈଃ ଉମପତମ ୍ 

ଵନମ ୍ପ୍ରଯାତା ନୁ ତତ୭ପ୍ଯ୭ଯକୁ୍ତ୍ମ ୍ 

ଏକାକନିୀ ସା ଅତି ପିମପତ ିପୀରୁ:  ୧୫ 

ଆତିତ୍ ଯ ମପା ମଲାକ କରୁ୍ତା୭କ୍ରୁତଜ୍ଞ:  

ମଲାକସ୍ଯ ସତ୍ ଯା୭ନ୍ରୁତ କମଶ ସାକ୍ିିନ୍  

ମମ ପି୍ରଯା ସା କ୍ଵା କତା ହ୍ରୁତା ଵା  

ର୍ମ୍ସି୍ଵ ମମ ମର୍ାକ ଵର୍ସ୍ଯ ନିତ୍ ଯମ ୍୧୬  

ମଲାମକର୍ ୁସମଵଶର୍ ୁଚ ନାସି୍ତ କିମି୍ ଚତ୍   

ଯ ମତ୍ତନ  ନିତ୍ ଯମ ୍ଵିତିତମ ୍ପମଵ ତ୍ତତ୍  

ର୍ମ୍ସସ୍ଵ ଵାମଯା କୁଲ ର୍ାଲିନୀମ ୍ତାମ ୍ 

ହ୍ରୁତା ମରୁ୍ତା ଵା ପତ ିଵତଶମତ ଵା ୧୭ 

ଇତୀଵ ତମ ୍ମର୍ାକ ଵିମତଯ ମତହମ ୍ 

ରାମମ ୍ଵିସମଜ୍୍ଞମ ୍ଵିଲପମ୍ତମ ୍ଏଵମ ୍ 

ଉଵାଚ ମସୌମିର:ି ଅତୀନ ସତ୍ତ୍ଵ:  

 ଯାମଯ ସି୍ତତ: କାଲ ଯତୁମ ୍ଚ ଵାକ୍ଯମ ୍ ୧୮ 

ମର୍ାକମ ୍ଵମିମୁ୍ ଚା୭ଯଶ ତ୍ରୁତିମ ୍ପଜସ୍ଵ  

ମସାତ୍ସ୍ାହତା ଚା୭ସୁ୍ତ ଵମିାକଶଣ୭ସ୍ଯା: 

ଉତ୍ସ୍ାହଵମମ୍ତା ହ ିନରା ନ ମଲାମକ  

ସୀତମି୍ ତ କମଶସ ୁଅତି ତୁଶ୍ କମରର୍ ୁ୧୯ 

ଇତୀଵ ମସୌମିରମି ୍ଉତର ମପୌରୁର୍ମ ୍ 

ପରୁ୍ଵମ୍ତମ ୍ଆତଶ: ରାକୁ ଵମ୍ ିଵତଶନ: 

ନ ଚିମ୍ ତଯା ମାସ ତ୍ରୁତିମ ୍ଵମିକୁ୍ତ୍ଵାନ୍  

ପନୁ ଶ୍ଚ ତୁକମ ୍ମହତ୍ ଅପଯ୍ପୁାକମତ୍  ୨0 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ରି ର୍ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକଶ: 

ଚତୁ ଶ୍ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ସ ତୀମନା ତୀନଯା ଵାଚା ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ର୍ୀରମ ୍ଲକି୍୍ଣ ଜାନୀହ ିକତ୍ଵା ମକାତାଵରୀମ ୍ନତୀମ ୍

ଅପି ମକାତାଵରୀମ ୍ସୀତା ପତ୍ମାନି ଆନଯିତୁମ ୍କତା ୧ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ରାମମଣ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ ପର ଵୀର ହା  

ନତୀମ ୍ମକାତାଵରୀମ ୍ରମ୍ଯାମ ୍ଜକାମ ଲକୁ ଵରିମୈଃ ୨ 
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ତାମ ୍ଲକି୍୍ଣ ସ୍ତୀତଶଵତୀମ ୍ଵିଚିତ୍ଵା ରାମମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ମନୈନାମ ୍ପଶ୍ଯାମି ତୀମତଶର୍ ୁମରାର୍ମତା ନ ର୍ରୁ୍ମଣାତ ିମମ ୩ 

କମ ୍ନୁ ସା ମତର୍ମ ୍ଆପନ୍ନା ମଵୈମତହୀ ମକ୍ିର୍ ନାର୍ନିୀ 

ନ ହ ିତମ ୍ମଵତି୍ମ ମଵୈ ରାମ ଯର ସା ତନୁମତ୍ ଯମା ୪ 

ଲକ୍ି୍ଣ ସ୍ ଯ ଵଚୈଃ ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ତୀନୈଃ ସମ୍ତାପ ମମାହତିୈଃ 

ରାମୈଃ ସମ୭ପିଚରାମ ସ୍ଵଯମ ୍ମକାତାଵରୀମ ୍ନତୀମ ୍୫ 

ସ ତାମ ୍ଉପସି୍ତମତା ରାମୈଃ କ୍ଵ ସୀମତତି ଏଵମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୬ 

ପତୂାନ ିରାକ୍ିମସମନ୍ତ୍ରଣ ଵତା୭ମହଶଣ ହ୍ରୁତାମ ୍ଅପି 

ନ ତାମ ୍ର୍ର୍ମସ୍ ୂରାମାଯ ତତା ମକାତାଵରୀ ନତୀ ୭ 

ତତୈଃ ପ୍ରମଚାତିତା ପମୂତୈୈଃ ର୍ମ୍ସା୭ସ୍ମ  ତ୍ତାମ ୍ପି୍ରଯାମ ୍ଇତ ି

ନ ତୁ ସା୭ପ୍ଯଵତତ୍ ସୀତାମ ୍ପରୁ୍ଶ୍ ଟା ରାମମଣ ମର୍ାଚତା ୮ 

ରାଵଣ ସ୍ଯ ଚ ତତ୍ରୂପମ ୍କମଶାଣ ିଚ ତୁରାତ୍ମନୈଃ 

ତ୍ଯାତ୍ଵା ପଯା ତୁ୍ତ ମଵୈମତହୀମ ୍ସା ନତୀ ନ ର୍ର୍ମ୍ସ ତାମ ୍୯ 

ନିରାର୍ ସୁ୍ତ ତଯା ନତ୍ ଯା ସୀତାଯା ତର୍ଶମନ କ୍ରୁତୈଃ 

ଉଵାଚ ରାମୈଃ ମସୌମିରିମ ୍ସୀତା ତର୍ଶନ କର୍ତିୈଃ ୧0 

ଏର୍ା ମକାତାଵରୀ ମସୌମ୍ ଯ କିମି୍ ଚ ନ୍ନ ପ୍ରତିପାର୍ମତ  

କିମ ୍ନୁ ଲକି୍୍ଣ ଵକି୍ଯାମି ସମମତ୍ ଯ ଜନକମ ୍ଵଚୈଃ 

ମାତରମ ୍ମଚୈଵ ମଵୈମତହ୍ ଯା ଵିନା ତାମ ୍ଅହମ ୍ଅପି୍ରଯମ ୍୧୧ 

ଯା ମମ ରାଜ୍ ଯ ଵିହୀନ ସ୍ ଯ ଵମନ ଵମ ଯନ ଜୀଵତୈଃ 

ସଵଶମ ୍ଵ୍ ଯପନମଯ ମଚ୍ଚାକମ ୍ମଵୈମତହୀ କ୍ଵ ନୁ ସା କତା ୧୨ 

ଜ୍ଞାତ ିପକି୍ ଵିହୀନ ସ୍ ଯ ରାଜ ପରୁୀମ ୍ଅପଶ୍ଯତୈଃ 

ମମ ଯ ତୀକଶା ପଵିଶ୍ ଯତି ରାରମଯା ମମ ଜାରତୈଃ ୧୩ 

ମମ୍ତାକିନୀମ ୍ଜନସ୍ତାନମ ୍ଇମମ ୍ପ୍ରସ୍ରଵଣମ ୍କିରିମ ୍

ସଵଶାଣ ିଅନୁଚରିଶ୍ ଯାମି ଯତ ିସୀତା ହ ିତ୍ରୁଶ୍ଯମତ ୧୪ 

ଏମତ ମରୁ୍କା ମହା ଵୀଯଶା ମାମ ୍ଈକ୍ିମତ ମହୁୁର୍ ମହୁୁ: 

ଵକ୍ତୁ କାମା ଇଵ ହ ିମମ ଇମି୍ କତାନ୍ ଉପଲକ୍ିମଯ  ୧୫ 

ତାମ ୍ସୁ୍ତ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ନର ଵ୍ ଯାମରା ରାକଵ: ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ହ  

କ୍ଵ ସୀମତତି ନିରୀକ୍ିନ୍ ମଵୈ ପାଶ୍ ପ ସମରୁ୍ତ୍ତଯା ତ୍ରୁର୍ା  ୧୬ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ା ନମରମମ୍ତରଣ ମତ ମରୁ୍କା: ସହମସାତି୍ତତା: 

ତକିି୍ଣା୭ପି ମକୁା: ସମଵଶ ତର୍ଶଯମମ୍ତା ନପ ସ୍ତଲମ ୍ ୧୭ 

ମମ୍ତିଲୀ ହ୍ରଯିମାଣା ସା ତରି୍ମ ୍ଯାମ ୍ଅପ୍ଯପତ୍ ଯତ     

ମତନ ମାମକଶଣ ତାଵମମ୍ତା ନିରୀକ୍ିମମ୍ତ ନରା୭ତପିମ ୍ ୧୮ 

ମଯନ ମାକଶମ ୍ଚ ପମିୂମ ୍ଚ ନିରୀକ୍ିମମ୍ତ ସ୍ମ ମତ ମରୁ୍କା: 
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ପନୁ ଶ୍ଚ ମାକଶମ ୍ଇଚ୍ଚମି୍ ତ ଲକ୍ି୍ମଣନ ଉପ ଲକ୍ିିତା: ୧୯ 

ମତର୍ାମ ୍ଵଚନ ସଵଶସ୍ଵମ ୍ଲକ୍ିଯା ମାସ ଚ ଇମି୍ କତମ ୍ 

ଉଵାଚ ଲକ୍ି୍ମଣା ମଜ୍ ଯଶ୍ ଟମ ୍ତୀମାନ୍ ପ୍ରାତରମ ୍ଆତଶଵତ୍  ୨0 

କ୍ଵ ସୀମତତି ତ୍ଵଯା ପରୁ୍ଶ୍ ଟା ଯତା ଇମମ ସହମସାତି୍ତତା: 

ତର୍ଶଯମି୍ ତ କ୍ିିତିମ ୍ମଚୈଵ ତକିି୍ଣାମ ୍ଚ ତିର୍ମ ୍ମରୁ୍କା: ୨୧ 

ସାତୁ କଚ୍ଚାଵମହ ମତଵ ତିର୍ମ ୍ଏତାମ ୍ହ ିମନୈରୁତିମ ୍

ଯତ ିସ୍ ଯାତ୍ ଆକମ: କଶି୍ଚତ୍ ଆଯଶା ଵା ସା ଅତ ଲକି୍ଯମତ  ୨୨ 

ପାଟମ ୍ଇତ ିଏଵ କାକସୁ୍ତ: ପ୍ରସି୍ତମତା ତକିି୍ଣାମ ୍ତିର୍ମ ୍ 

ଲକ୍ି୍ଣା୭ନୁକତ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଵୀକ୍ିମାମଣା ଵସମୁ୍ ତରାମ ୍ ୨୩ 

ଏଵମ ୍ସମ୍ପାର୍ମାମଣୌ ମତୌ ଅମ ଯା ଯମ ୍ପ୍ରାତରା ଉମପୌ 

ଵସମୁ୍ ତରାଯାମ ୍ପତିତମ ୍ପଶୁ୍ ପ ମାକଶମ ୍ଅପଶ୍ଯତାମ ୍୨୪ 

ତାମ ୍ପଶୁ୍ ପ ଵ୍ରୁଶ୍ି ଟମ ୍ପତିତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାମମା ମହୀ ତମଲ 

ଉଵାଚ ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଵୀମରା ତୁୈଃକିମତା ତୁୈଃକିତମ ୍ଵଚୈଃ ୨୫ 

ଅପିଜାନାମି ପଶୁ୍ ପାଣ ିତାନି ଇମାନ ିଇହ ଲକ୍ି୍ଣ 

ପିନତ୍ତା ନୀହ  ମଵୈମତହ୍ ଯା ମଯା ତତ୍ତାନ ିକାନମନ ୨୬ 

ମମ ଯ ସଯୂଶ ଶ୍ଚ ଵାଯ ୁଶ୍ଚ ମମତିନୀ ଚ ଯର୍ସି୍ଵନୀ  

ଅପିରକ୍ିମି୍ ତ ପଶୁ୍ ପାଣ ିପ୍ରକୁଵଶମମ୍ ତା ମମ ପି୍ରଯମ ୍  ୨୭ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ମହାପାହୁ: ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ପରୁୁର୍ର୍ଶପ: 

ଉଵାଚ ରାମମା ତମଶାତ୍ମା କିରିମ ୍ପ୍ରସ୍ରଵଣା୭୭କୁଲମ ୍ ୨୮ 

କଚ୍ଚିତ୍ କ୍ିିତି ପରୁ୍ତାମ ୍ନାତ ତ୍ରୁଶ୍ଟା ସଵଶାମ୍ କ ସମୁ୍ ତରୀ  

ରାମା ରମମ୍ଯ ଵମନାମତ୍ତମର୍ ମଯା ଵିରହତିା ତ୍ଵଯା  ୨୯ 

କ୍ରୁମତ୍ତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ କିରିମ ୍ତର ସିମ୍ ହୈଃ କ୍ର୍ରୁ ମରୁ୍କମ ୍ଯତା ୩0 

ତାମ ୍ମହମ ଵଣଶାମ ୍ମହମା୭୭ପାମ ୍ସୀତାମ ୍ତର୍ଶଯ ପଵଶତ 

ଯାଵତ୍ ସାନୂନି ସଵଶାଣ ିନ ମତ ଵିତ୍ଵମ୍ସଯା ମ୍ ଯ୭ହମ ୍୩୧ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ସୁ୍ତ ରାମମଣ ପଵଶମତା ମମ୍ତିଲୀମ ୍ପ୍ରତ ି 

ର୍ମ୍ସ ନ୍ନିଵ ତତ ସ୍ ସୀତାମ ୍ନା୭ତର୍ଶଯତ ରାକମଵ  ୩୨ 

ତମତା ତାର୍ରତୀ ରାମ ଉଵାଚ ଚ ର୍ମିଲାଚ୍ଚଯମ ୍ ୩୩ 

ମମ ପାଣା୭କ୍ିିନିତଶମକ୍ତ୍ା ପସ୍ମୀ ପମୂତା ପଵିଶ୍ ଯସି 

ଅମସଵ୍ ଯୈଃ ସତତମ ୍ମଚୈଵ ନିସତ୍୍ରୁଣ ତ୍ରୁମ ପଲ୍ଲଵୈଃ  ୩୪ 

ଇମାମ ୍ଵା ସରିତମ ୍ଚା୭ତ୍ ଯ ମର୍ାର୍ଯିଶ୍ ଯାମି ଲକ୍ି୍ଣ 

ଯତ ିନା୭୭କ୍ଯାତ ିମମ ସୀତାମ ୍ଅତ୍ ଯ ଚନ୍ତ୍ର ନିପା୭୭ନନାମ ୍୩୫ 

ଏଵମ ୍ସ ରୁର୍ମିତା ରାମମା ତିତକ୍ିନ୍ ଇଵ ଚକ୍ର୍ରୁ୍ା 

ତତର୍ଶ ପମୂମୌ ନଶି୍ କରାତମ ୍ରାକି୍ସ ସ୍ ଯ ପତମ ୍ମହତ୍ ୩୬ 
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ରସ୍ତାଯା ରାମ କାମି୍ କିଣ୍ ଯା: ପ୍ରତାଵମ୍ତଯା ଇତ ସ୍ତତ: 

ରାକ୍ିମସନା୭ନୁ ଵ୍ରୁତ୍ତାଯା ମମ୍ତିଲ୍ ଯା ଶ୍ଚ ପତା ଯ୭ତ ୩୭ 

ସ ସମୀକି୍ଯ ପରିରାତମ ୍ସୀତାଯା ରାକ୍ିସ ସ୍ ଯ ଚ 

ପକ୍ିମ ୍ତନୁ ଶ୍ଚ ତୂଣୀ ଚ ଵିକୀଣଶମ ୍ପହୁତା ରତମ ୍ 

ସମ୍ପ୍ରାତ ହ୍ରୁତମଯା ରାମୈଃ ର୍ର୍ମ୍ସ ପ୍ରାତରମ ୍ପି୍ରଯମ ୍୩୮ 

ପଶ୍ଯ ଲକ୍ି୍ଣ ମଵୈମତହ୍ ଯାୈଃ ର୍ୀଣଶାୈଃ କନକ ପିତଵୈଃ 

ପରୂ୍ଣାନାମ ୍ହ ିମସୌମିମର ମାଲ୍ଯାନି ଵିଵିତାନ ିଚ ୩୯ 

ତପ୍ତ ପିନ୍ତୁ ନିକାମର୍ ୍ଶ୍ଚ ଚିମରୈୈଃ କ୍ିତଜ ପିନ୍ତୁପିୈଃ 

ଆଵ୍ରୁତମ ୍ପଶ୍ଯ ମସୌମିମର ସଵଶମତା ତରଣୀ ତଲମ ୍୪0 

ମମ ଯ ଲକ୍ି୍ଣ ମଵୈମତହୀ ରାକ୍ିମସ୍ୈଃ କାମ ରୂପିପିୈଃ 

ପିତ୍ତ୍ଵା ପିତ୍ତ୍ଵା ଵିପକ୍ତ୍ମ ୍ଵା ପକିି୍ତା ଵା ପଵିଶ୍ ଯତ ି୪୧ 

ତସ୍ଯା ନିମିତ୍ତମ ୍ମଵୈମତହ୍ ଯା ତ୍ଵମଯା: ଵିଵତମାନମଯାୈଃ 

ପପଵୂ ଯତୁ୍ତମ ୍ମସୌମିମର ମକାରମ ୍ରାକ୍ିସମଯା: ଇହ ୪୨ 

ମକୁ୍ତ୍ା ମଣ ିମଯମ ୍ମଚତମ ୍ତପନୀଯ ଵିପରୂ୍ତିମ ୍

ତରଣ୍ଯାମ ୍ପତିତମ ୍ମସୌମ୍ ଯ କସ୍ଯ ପକ୍ିମ ୍ମହତ୍ତନୁୈଃ ୪୩ 

ତରୁଣା୭୭ତିତ୍ ଯ ସମ୍କାର୍ମ ୍ମଵୈଟୂଯଶ କୁଲିକା ଚିତମ ୍

ଵିର୍ୀଣଶମ ୍ପତିତମ ୍ପମୂମୌ କଵଚମ ୍କସ୍ଯ କା0ଚନମ ୍୪୪ 

ଚରମ ୍ର୍ତ ର୍ଲାକମ ୍ଚ ତିଵ୍ ଯ ମାମଲ୍ଯାପ ମର୍ାପିତମ ୍

ପକି୍ ତଣ୍ଟମ ୍ଇତମ ୍ତସ୍ଯ ପମୂମୌ ମସୌମ୍ ଯ ନିପାତିତମ ୍୪୫ 

କାମ୍ଚନ ଉର: ଚତା: ଚ ଇମମ ପିର୍ାଚ ଵତନାୈଃ କରାୈଃ 

ପୀମ ରୂପା ମହା କାଯାୈଃ କସ୍ଯ ଵା ନିହତା ରମଣ ୪୬ 

ତୀପ୍ତ ପାଵକ ସମ୍କାମର୍ା ତ୍ଯତୁିମାନ୍ ସମର ତ୍ଵଜୈଃ 

ଅପଵିତ୍ତ ଶ୍ଚ ପକି୍ ଶ୍ଚ କସ୍ଯ ସାମ୍ କରାମିମକା ରତୈଃ ୪୭ 

ରତା୭କି୍ ମାରା ଵରି୍କିା ସ୍ତପନୀଯ ଵିପରୂ୍ଣାୈଃ 

କମସ୍ଯମମ୭ପିହତା ପାଣାୈଃ ପ୍ରକୀଣଶା ମକାର କମଶଣୈଃ ୪୮ 

ର୍ର ଵମରୌ ର୍ମରୈ: ପମୂଣଶୌ ଵିତ୍ଵମସ୍ତୌ ପଶ୍ଯ ଲକ୍ି୍ଣ  

ପ୍ରମତାତ ଅପୀର୍ ୁହମସ୍ତା ମଵୈ କସ୍ଯ ଅଯମ ୍ସାରତ:ି ହତ: ୪୯ 

କ ମସ୍ଯମମୌ ପରୁୁର୍ ଵ୍ ଯାର ର୍ଯାମତ ନିହମତୌ ଯତୁ ି 

ଚାମର ରାହମିଣୌ ମସୌମ୍ ଯ ମସାଶ୍ ଣୀର୍ ମଣ ିକୁମ୍ ଟମଲୌ ୫0 

ପତଵୀ ପରୁୁର୍ ମସ୍୍ ଯର୍ା ଵ୍ ଯକ୍ତ୍ମ ୍କସ୍ଯା୭ପି ରକ୍ସି: 

ମଵୈରମ ୍ର୍ତ କଣୁମ ୍ପଶ୍ଯ ମମମତମ ୍ଜୀଵିତା୭ତକମ ୍୫୧ 

ସମୁକାର ହ୍ରୁତମଯୈ୍ଃ ମସୌମ୍ ଯ ରାକ୍ିମସ୍ୈଃ କାମ ରୂପିପିୈଃ 

ହ୍ରୁତା ମରୁ୍ତା ଵା ସୀତା ପକ୍ିିତା ଵା ତପସି୍ଵନୀ ୫୨ 
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ନ ତମଶ: ରାଯମତ ସୀତାମ ୍ହ୍ରଯିମାଣାମ ୍ମହା ଵମନ ୫୩ 

ପକ୍ିିତାଯାମ ୍ହ ିମଵୈମତହ୍ ଯାମ ୍ହ୍ରୁତାଯାମ ୍ଅପି ଲକି୍୍ଣ 

ମକ ହ ିମଲାମକ ପି୍ରଯମ ୍କତଶୁ ମ ୍ର୍କ୍ତ୍ାୈଃ ମସୌମ୍ ଯ ମମ ଈଶ୍ଵରାୈଃ ୫୪ 

କତଶାରମ ୍ଅପି ମଲାକାନାମ ୍ର୍ରୂମ ୍କରୁଣ ମଵତିନମ ୍

ଅଜ୍ଞାନାତ୍ ଅଵମମ ଯରନ୍ ସଵଶ ପତୂାନ ିଲକ୍ି୍ଣ ୫୫  

ମରୁ୍ତୁମ ୍ମଲାକ ହମିତ ଯକୁ୍ତ୍ମ ୍ତାତମ ୍କରୁଣ ମଵତିନମ ୍

ନିଵଶୀଯଶ ଇତ ିମ ଯମତ ନୂନମ ୍ମାମ ୍ରିତମର୍ଶ୍ଵରାୈଃ ୫୬ 

ମାମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ହ ିକୁମଣା ମତାର୍ୈଃ ସମ୍ଵରୁ୍ତ୍ତୈଃ ପଶ୍ଯ ଲକ୍ି୍ଣ 

ଅମତ୍ୈ ଯଵ ସଵଶ ପତୂାନାମ ୍ରକ୍ିସାମ ୍ଅପଵାଯ ଚ ୫୭ 

ସମ୍ହ୍ରୁମତ୍ୈ ଯଵ ର୍ର୍ ିମଜ୍ ଯାତ୍ସ୍ନାମ ୍ମହାନ୍ ସଯୂଶ ଇମଵାତିତୈଃ 

ସମ୍ହ୍ରୁତ୍ ଯ ଏଵ କୁଣାନ୍ ସଵଶାନ୍ ମମ ମତଜ: ପ୍ରକାର୍ମତ  ୫୮ 

ମନୈଵ ଯକ୍ିା ନ କତଵଶା ନ ପିର୍ାଚା ନ ରାକ୍ିସାୈଃ 

କିନ୍ନରା ଵା ମନୁଶ୍ ଯା ଵା ସକୁମ ୍ପ୍ରାପ୍ସଯତି ଲକି୍୍ଣ ୫୯ 

ମମା୭େ ପାଣ ସମ୍ପଣୂଶମ ୍ଆକାର୍ମ ୍ପଶ୍ଯ ଲକ୍ି୍ଣ 

ନିସ୍ ସମ୍ପାତମ ୍କରିଶ୍ ଯାମି ହ ିଅତ୍ ଯ ମରୈମଲାକ୍ଯ ଚାରିଣାମ ୍୬0 

ସନ୍ନରୁିତ୍ତ ରହ କଣମ ୍ଆଵାରିତ ନିର୍ାକରମ ୍

ଵିପ୍ରଣଶ୍ଟା୭ନଲ ମରୁ ତ୍ପାସ୍କର ତ୍ଯତୁ ିସମ୍ଵ୍ରୁତମ ୍

ଵିନିମଶତିତ ମର୍୍ଲା୭ରମ ୍ର୍ଶୁ୍ ଯମାଣ ଜଲା୭୭ର୍ଯମ ୍୬୧ 

ତ୍ଵସ୍ତ ତ୍ରୁମ ଲତା କଲୁ୍ ମମ ୍ଵିପ୍ରଣାର୍ତି ସାକରମ ୍

ମରୈମଲାକ୍ଯମ ୍ତୁ କରିଶ୍ ଯାମି ସମଯ୍କୁ୍ତ୍ମ ୍କାଲ ତମଶଣା  ୬୨ 

ନ ତାମ ୍କରୁ୍ଲିନୀମ ୍ସୀତାମ ୍ପ୍ରତାସ୍ ଯତି ମମ ଈଶ୍ଵରାୈଃ 

ଅସି୍ମନ୍ ମହୂୁମତଶ ମସୌମିମର ମମ ରକ୍ିଯତି ଵିରମମ ୍୬୩ 

ନା୭୭କାର୍ମ ୍ଉତ୍ପତିଶ୍ଯତି ସଵଶ ପତୂାନ ିଲକ୍ି୍ଣ 

ମମ ଚାପ କୁଣ ଉନ୍ମମୁକ୍ତ୍ୈ: ପାଣ ଜାମଲୈ : ନିରତରମ ୍୬୪ 

ଅତିତମ ୍ମମ ନାରାମଚୈ: ତ୍ଵସ୍ତ ପ୍ରାତ ମରୁ୍କ ତ୍ଵିଜମ ୍

ସମାକୁଲମ ୍ଅମଯଶାତମ ୍ଜକତ୍ ପଶ୍ଯା୭ତ୍ ଯ ଲକ୍ି୍ଣ ୬୫ 

ଆକଣଶ ପମୂଣୈ: ଇର୍ପିୁ: ଜୀଵ ମଲାକମ ୍ତୁରାଵମରୈୈଃ 

କରିମଶ୍ଯ ମମ୍ତଲିୀ ମହମତା: ଅ ପିର୍ାଚମ ୍ଅ ରାକ୍ିସମ ୍୬୬ 

ମମ ମରାର୍ ପ୍ରଯକୁ୍ତ୍ାନାମ ୍ସାଯକାନାମ ୍ପଲମ ୍ସରୁାୈଃ 

ରକି୍ଯତି ଅତ୍ ଯ ଵମିକୁ୍ତ୍ାନାମ ୍ଅମର୍ଶାତ୍ ତୂର କାମିନାମ ୍୬୭ 

ମନୈଵ ମତଵା ନ ମତୈମତଯା ନ ପିର୍ାଚା ନ ରାକ୍ସିାୈଃ 

ପଵିଶ୍ ଯତି ମମ ମରାତାତ୍ ମରୈମଲାମକ୍ଯ ଵିପ୍ରଣାର୍ମିତ  ୬୮ 

ମତଵ ତାନଵ ଯକ୍ିାଣାମ ୍ମଲାକା ମଯ ରକ୍ସିାମ ୍ଅପି 
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ପହୁତା ନ ପଵିଶ୍ ଯତି ପାମଣୌମକୈୈଃ ର୍କଲୀ କ୍ରୁତାୈଃ ୬୯ 

ନିମଶଯଶାତାନ୍ ଇମାନ୍ ମଲାକାନ୍ କରିଶ୍ ଯାମି ଅତ୍ ଯ ସାଯମକୈୈଃ 

ହ୍ରୁତାମ ୍ମରୁ୍ତାମ ୍ଵା ମସୌମିମର ନ ତାସ୍ ଯମି୍ ତ ମମ ଈଶ୍ଵରା: ୭0 

ତତା ରୂପାମ ୍ହ ିମଵୈମତହୀମ ୍ନ ତାସ୍ ଯମି୍ ତ ଯତ ିପି୍ରଯାମ ୍ 

ନାର୍ଯାମି ଜକତ୍ ସଵଶମ ୍ମରୈମଲାକ୍ଯମ ୍ସଚରା୭ଚରମ ୍ ୭୧ 

ଇ ତ୍ଯକୁ୍ତ୍ଵା ମରାର୍ ତାମ୍ରା୭ମକ୍ିା ରାମମା ନିଶ୍ ପୀଟ୍ ଯ କାମଶକୁମ ୍

ର୍ରମା୭୭ତାଯ ସମ୍ତୀପ୍ତମ ୍ମକାରମ ୍ଆର୍ୀ ଵିମର୍ାପମମ ୍୭୨ 

ସମ୍ତାଯ ତନୁର୍ ିଶ୍ରୀମାନ୍ ରାମ: ପର ପରୁମ୍ଜଯ: 

ଯକୁା୭ତା୭କିି୍: ଇଵ କରୁ୍ତ୍ତ ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୭୩   

ଯତା ଜରା ଯତା ମରୁ୍ତ୍ଯ:ୁ ଯତା କାମଲା ଯତା ଵିତିୈଃ 

ନିତ୍ ଯମ ୍ନ ପ୍ରତିହ ଯମତ ସଵଶ ପମୂତର୍ ୁଲକ୍ି୍ଣ 

ତତା୭ହମ ୍ମରାତ ସମଯ୍ମୁକ୍ତ୍ା ନ ନିଵାମଯଶା୭ସି୍ମ ଅସମ୍ଯିମ ୍୭୪ 

ପମୁରଵ ମମ ଚାରୁତତୀମ ୍ଅନିତିତାମ ୍

ତିର୍ତି ସୀତାମ ୍ଯତ ିନା୭ତ୍ ଯ ମମ୍ତିଲୀମ ୍

ସ ମତଵ କତଵଶ ମନୁଶ୍ ଯ ପନ୍ନକମ ୍

ଜକତ୍ ସ ମର୍୍ଲମ ୍ପରିଵତଶଯା ମ୍ ଯ୭ହମ ୍ ୭୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଚତୁ ଶ୍ଶି୍ି ଟତମ ସ୍ ସକଶ: 

ପମ୍ଚ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ତପ୍ଯମାନମ ୍ତତା ରାମମ ୍ସୀତା ହରଣ କର୍ତିମ ୍

ମଲାକାନାମ ୍ଅପମଵ ଯକୁ୍ତ୍ମ ୍ସମ୍ଵତଶକମ ୍ଇଵା୭ନଲମ ୍୧ 

ଵୀକ୍ିମାଣମ ୍ତନୁୈଃ ସଜ୍ ଯମ ୍ନିଶ୍ଵିସତମ ୍ମହୁୁ ମଶହୁୁ:  

ତକ୍ତୁ କାମମ ୍ଜକତ୍ ସଵଶମ ୍ଯକୁା୭ମତ ତୁ ଯତା ହରମ ୍ ୨ 

ଅ ତ୍ରୁଶ୍ଟ ପଵୂଶମ ୍ସମ୍କ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାମମ ୍ସ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ 

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପ୍ରା0ଜଲି ଵଶାକ୍ଯମ ୍ମମୁକନ ପରିର୍ଶୁ୍ ଯତା ୩ 

ପରୁା ପତୂ୍ଵା ମରୁ୍ତୁ ତଶାତୈଃ ସଵଶ ପତୂ ହମିତ ରତୈଃ 

ନ ମରାତ ଵର୍ମ ୍ଆପନ୍ନୈଃ ପ୍ରକ୍ରୁତିମ ୍ହାତୁମ ୍ଅହଶସି ୪ 

ଚମନ୍ତ୍ର ଲକ୍ିଣୀୈଃ  ପ୍ରପା ସମୂଯଶ କତି ଵଶାମଯୌ ପଵୁ ିକ୍ିମା 

ଏତ ଚ୍ଚ ନିଯତମ ୍ସଵଶମ ୍ତ୍ଵଯି ଚା୭ନୁତ୍ତମମ ୍ଯର୍ୈଃ ୫ 

ଏକ ସ୍ଯ ନ ଅପରାମତନ ମଲାକାନ୍ ହମତୁ୍ମ ୍ତ୍ଵ ମ୭ହଶସି  

ନ ତୁ ଜାନାମି କସ୍ଯା୭ଯମ ୍ପକି୍ୈଃ ସାମ୍ କରାମିମକା ରତୈଃ 

ମକନ ଵା କସ୍ଯ ଵା ମହମତାୈଃ ସାଯତୁୈଃ ସପରିଚ୍ଚତୈଃ ୬ 

କୁର ମନମି କି୍ତ ଶ୍ଚା୭ଯମ ୍ସିମକ୍ତ୍ା ରୁତିର ପିନ୍ତୁପିୈଃ 

ମତମର୍ା ନିଵ୍ରୁତ୍ତ ସମ୍କରାମୈଃ ସମୁକାରୈଃ ପାତିଵା୭୭ତ୍ମଜ ୭ 
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ଏକ ସ୍ଯ ତୁ ଵିମମତଶା୭ଯମ ୍ନ ତ୍ଵମଯା ଵଶତତାମ ୍ଵର 

ନ ହ ିଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ହ ିପଶ୍ଯାମି ପଲ ସ୍ଯ ମହତୈଃ ପତମ ୍୮ 

ମନୈକସ୍ଯ ତୁ କ୍ରୁମତ ମଲାକାନ୍ ଵିନାର୍ଯିତୁମ ୍ଅହଶସି 

ଯକୁ୍ତ୍ ତଣ୍ଟା ହ ିମରୁ୍ତଵୈଃ ପ୍ରର୍ାତା ଵସତୁା୭ତିପାୈଃ ୯ 

ସତା ତ୍ଵମ ୍ସଵଶ ପତୂାନାମ ୍ର୍ରଣ୍ଯୈଃ ପରମା କତିୈଃ 

ମକା ନୁ ତାର ପ୍ରଣାର୍ମ ୍ମତ ସାତୁ ମମ ଯତ ରାକଵ ୧0 

ସରିତୈଃ ସାକରାୈଃ ମର୍ଲ୍ା ମତଵ କତଵଶ ତାନଵାୈଃ 

ନ ଅଲମ ୍ମତ ଵିପି୍ରଯମ ୍କତଶୁ ମ ୍ତୀକ୍ିିତ ମସ୍ଯଵ ସାତଵୈଃ ୧୧ 

ମଯନ ରାଜନ୍ ହ୍ରୁତା ସୀତା ତମ ୍ଅମ ଵର୍ତୁିମ ୍ଅହଶସି 

ମ ତି୍ତ୍ଵତୀମଯା ତନୁଶ୍ ପାଣୈିଃ ସହାମଯୈ୍ଃ ପରମର୍ପିିୈଃ ୧୨ 

ସମରୁମ ୍ଚ ଵିମଚଶ୍ଯାମୈଃ ପଵଶତାମ ୍ଶ୍ଚ ଵନାନ ିଚ 

କୁହା ଶ୍ଚ ଵିଵିତା ମକାରା ନତୀ: ପତ୍ମ ଵନାନ ିଚ   ୧୩ 

ମତଵ କତଵଶ ମଲାକାମ ୍ଶ୍ଚ ଵିମଚଶ୍ଯାମୈଃ ସମାହତିାୈଃ 

ଯାଵନ୍ ନା୭ତିକମିଶ୍ ଯାମ ସ୍ତଵ ପାଯଶା୭ପହାରିଣମ ୍୧୪ 

ନ ମଚତ୍ ସାମ୍ାି ପ୍ରତାସ୍ ଯତି ପତ୍ନୀମ ୍ମତ ରିତମର୍ଶ୍ଵରାୈଃ 

ମକାସମଲନ୍ତ୍ର ତତୈଃ ପଶ୍ଚାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କାଲମ ୍କରିଶ୍ ଯସି ୧୫ 

ର୍ୀମଲନ ସାମ୍ାି ଵିନମଯନ ସୀତାମ ୍

ନମଯନ ନ ପ୍ରାପ୍ସଯସି ମଚ ନ୍ନମରନ୍ତ୍ର 

ତତୈଃ ସମତୁ୍ସ୍ାତଯ ମହମ ପମୁମ୍୍ କୈଃ  

ମମହନ୍ତ୍ର ଵଜ୍ର ପ୍ରତିମମ୍ୈଃ ର୍ମରୌମକୈୈଃ  ୧୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ପମ୍ଚ ର୍ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକଶ: 

ଶଟ୍ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ତମ ୍ତତା ମର୍ାକ ସମ୍ତପ୍ତମ ୍ଵିଲପତମ ୍ଅନାତଵତ୍ 

ମମାମହନ ମହତା୭୭ଵିଶ୍ ଟମ ୍ପରିତ୍ଯନୂମ ୍ଅମଚତନମ ୍୧ 

ତତୈଃ ମସୌମିର:ି ଆଶ୍ଵାସ୍ଯ ମହୂୁତଶାତ୍ ଇଵ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ 

ରାମମ ୍ସମମ୍ପାତଯା ମାସ ଚରମଣୌ ଚା୭ପିପୀଟଯନ୍ ୨ 

ମହତା ତପସା ରାମ ମହତା ଚା୭ପି କମଶଣା 

ରାଜ୍ଞା ତର୍ରମତ ନା୭ସୀ ଲ୍ଲମପ୍ତା୭ମରୁ୍ତମ ୍ଇଵା୭ମମରୈୈଃ ୩ 

ତଵ ମଚୈଵ କୁମଣ୍ ପଶତ୍ତ ସ୍ତଵ ତ୍ଵିମଯାକାନ୍ ମହୀପତିୈଃ 

ରାଜା ମତଵତ୍ଵମ ୍ଆପମନ୍ନା ପରତ ସ୍ଯ ଯତା ର୍ରୁ୍ତମ ୍୪ 

ଯତ ିତୁୈଃକମ ୍ଇତମ ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍କାକୁତ୍ସ୍େ ନ ସହଶି୍ ଯମସ 

ପ୍ରାକ୍ରୁତ ଶ୍ଚ ଅଲ୍ପ ସତ୍ତ୍ଵ ଶ୍ଚ ଇତରୈଃ କୈଃ ସହଶି୍ ଯତ ି୫ 

ତୁୈଃକିମତା ହ ିପଵାନ୍ ମଲାକାନ୍ ମତଜସା ଯତ ିତକି୍ଯମତ 
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ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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ଆତଶାୈଃ ପ୍ରଜା ନର ଵ୍ ଯାର କ୍ଵ ନୁ ଯାସ୍ ଯତି ନିଵ୍ରଶ ୁ ତମି ୍୬ 

ମଲାକ ସ୍ଵପାଵ ଏମଵୈର୍ ଯଯାତି: ନହୁର୍ା୭୭ତ୍ମଜୈଃ 

କତୈଃ ର୍ମରଣ ସାମଲାକ୍ଯମ ୍ଅନଯ ସ୍ତମ ୍ସମସପ୍ରୁ୍ର୍ତ୍ ୭ 

ମହର୍ୈିଃ ଯ: ଵସିଶ୍ଟ ସୁ୍ତ ଯୈଃ ପିତୁ: ନୈଃ ପମୁରାହତିୈଃ 

ଅୋ ପରୁ ର୍ତମ ୍ଜମଜ୍ଞ ତମତୈ ଵା୭ସ୍ଯ ପନୁ ହଶତମ ୍୮ 

ଯା ମଚଯମ ୍ଜକମତା ମାତା ମତଵୀ ମଲାକ ନମସ୍କରୁ୍ତା 

ଅସ୍ଯା ଶ୍ଚ ଚଲନମ ୍ପମୂମ: ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ ସତ୍ ଯ ସମ୍ିରଵ ୯ 

ମଯୌ ତମମଶୌ ଜକତାମ ୍ମନମରୌ ଯର ସଵଶମ ୍ପ୍ରତିଶ୍ି ଟତମ ୍

ଆତିତ୍ ଯ ଚମନ୍ତ୍ରୌ ରହଣମ ୍ଅପଯ୍ମୁପମତୌ ମହା ପମଲୌ ୧0 

ସମୁହାମ୍ତଯ୭ପି ପତୂାନ ିମତଵା ଶ୍ଚ ପରୁୁର୍ର୍ଶପ 

ନ ମତୈଵସ୍ଯ ପ୍ରମ0ୁଚତି ସଵଶ ପତୂାନି ମତହନିୈଃ ୧୧ 

ର୍ରା୭୭ତିର୍ ୁଅପି ମତମଵର୍ ୁଵତଶମାମନୌ ନଯା୭ନମଯୌ 

ର୍ରୂ୍ମଯମତ ନର ର୍ାତଶୂ ଲ ନ ତ୍ଵମ ୍ଵ୍ ଯତିତୁମ ୍ଅହଶସି ୧୨ 

ନଶ୍ଟାଯାମ ୍ଅପି ମଵୈମତହ୍ ଯାମ ୍ହ୍ରୁତାଯାମ ୍ଅପି ଚା୭ନକ 

ମର୍ାଚିତୁମ ୍ନା୭ହଶମସ ଵୀର ଯତା୭ ଯୈଃ ପ୍ରାକ୍ରୁତ ସ୍ତତା ୧୩ 

ତ୍ଵତ୍ ଵିତା ହ ିନ ମର୍ାଚତି ସତତମ ୍ସତ୍ ଯ ତର୍ନିୈଃ 

ସମୁହତ୍ସ ୁଅପି କ୍ରୁମଚ୍ଚରର୍ ୁରାମା୭ନିଵଣି୍ଣ ତର୍ଶନା: ୧୪ 

ତତ୍ତ୍ଵମତା ହ ିନର ମଶ୍ରଶ୍ଟ ପତୁ୍ତଯା ସମ୭ନୁଚିତଯ 

ପତୁ୍ତଯା ଯକୁ୍ତ୍ା ମହା ପ୍ରାଜ୍ଞା ଵିଜାନତି ର୍ପୁା୭ର୍ମୁପ ୧୫ 

ଅତ୍ରୁଶ୍ଟ କୁଣ ମତାର୍ାଣାମ ୍ଅତ୍ରୁତାନାମ ୍ଚ କମଶଣାମ ୍

ନା୭ତମରଣ ରିଯାମ ୍ମତର୍ାମ ୍ପଲମ ୍ଇଶ୍ଟମ ୍ପ୍ରଵତଶମତ ୧୬ 

ମାମ ୍ଏଵ ହ ିପରୁା ଵୀର ତ୍ଵମ ୍ଏଵ ପହୁମର୍ା୭ ଵର୍ାୈଃ 

ଅନୁର୍ଶି୍ ଯା ତି୍ତ ମକା ନୁ ତ୍ଵାମ ୍ଅପି ସାକ୍ିାତ୍ ପରୁ୍ହସ୍ପତିୈଃ ୧୭ 

ପତିୁ୍ତ ଶ୍ଚ ମତ ମହା ପ୍ରାଜ୍ଞ ମତମଵୈ: ଅପି ତୁର୭ ଵଯା 

ମର୍ାମକନା୭ପିପ୍ରସପୁ୍ତମ ୍ମତ ଜ୍ଞାନମ ୍ସମମ୍ପାତଯାମି ଅହମ ୍୧୮ 

ତିଵ୍ ଯମ ୍ଚ ମାନୁର୍ମ ୍ମଚୈଵମ ୍ଆତ୍ମନ ଶ୍ଚ ପରାରମମ ୍

ଇକ୍ିଵାକ ୁଵ୍ରୁର୍ପା୭ମଵକି୍ଯ ଯତସ୍ଵ ତ୍ଵିର୍ତାମ ୍ଵମତ ୧୯ 

କିମ ୍ମତ ସଵଶ ଵିନାମର୍ନ କ୍ରୁମତନ ପରୁୁର୍ର୍ଶପ 

ତମ ୍ଏଵ ତୁ ରିପମୁ ୍ପାପମ ୍ଵିଜ୍ଞାଯ ଉତ୍ତତଶୁ ମ ୍ଅହଶସି ୨0 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ର୍ଟ୍ ର୍ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକଶ: 

ସପ୍ତ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ପଵୂଶମଜା୭ପି ଉକ୍ତ୍ ମାର ସୁ୍ତ ଲକି୍୍ମଣନ ସପୁାର୍ତିମ ୍

ସାର ରାହୀ ମହା ସାରମ ୍ପ୍ରତିଜରାହ ରାକଵୈଃ ୧ 
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ସ ନିକ୍ରୁହ୍ ଯ ମହା ପାହୁୈଃ ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ମକାପମ ୍ଆତ୍ମନୈଃ 

ଅଵଶ୍ଟପ୍ ଯ ତନୁ ଶି୍ଚରମ ୍ରାମମା ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨ 

କିମ ୍କରିଶ୍ ଯାଵମହ ଵତ୍ସ୍ କ୍ଵ ଵା କଚ୍ଚାଵ ଲକି୍୍ଣ 

ମକମନାପାମଯନ ପମଶ୍ଯଯମ ୍ସୀତାମ ୍ଇତ ିଵିଚିତଯ ୩ 

ତମ ୍ତତା ପରିତାପା୭୭ତଶମ ୍ଲକି୍୍ମଣା ରାମମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ଇତମ ୍ଏଵ ଜନସ୍ତାନମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅମ ଵର୍ତୁିମ ୍ଅହଶସି 

ରାକ୍ିମସ୍: ପହୁପିୈଃ କୀଣଶମ ୍ନାନା ତ୍ରୁମ ଲତା ଯତୁମ ୍୪ 

ସତି ଇହ କିରି ତୁକଶାଣ ିନତିଶରାୈଃ କତରାଣ ିଚ 

କୁହା ଶ୍ଚ ଵିଵିତା ମକାରା ନାନା ମରୁ୍କ କଣା୭୭କଲୁାୈଃ ୫ 

ଆଵାସାୈଃ କନି୍ନରାଣାମ ୍ଚ କତଵଶ ପଵନାନ ିଚ 

ତାନ ିଯମୁକ୍ତ୍ା ମଯା ସାତଶମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅମ ଵର୍ତୁିମ ୍ଅହଶସି ୬ 

ତ୍ଵ ତ୍ଵିତା ପତିୁ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନା: ମାହାତ୍ମାମନା ନରର୍ଶପ 

ଆପତ୍ସ ୁନ ପ୍ରକମ୍ପମତ ଵାଯ ୁମଵମକୈ: ଇଵା୭ଚଲାୈଃ ୭ 

ଇତ ିଉକ୍ତ୍ ସ୍ତ ତ୍ଵଚ; ସଵଶମ ୍ଵିଚଚାର ସଲକ୍ି୍ଣୈଃ 

କ୍ରୁମତ୍ତା ରାମୈଃ ର୍ରମ ୍ମକାରମ ୍ସମ୍ତାଯ ତନୁର୍ ିକର୍୍ରୁମ ୍୮ 

 

 

ତତୈଃ ପଵଶତ କୂଟା୭୭ପମ ୍ମହାପାକମ ୍ତ୍ଵିମଜାତ୍ତମମ ୍

ତତର୍ଶ ପତିତମ ୍ପମୂମୌ କ୍ତିଜା୭୭ରଶମ ୍ଜଟାଯରୁ୍ମ ୍୯ 

ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା କିରି ର୍ରୁ୍0କା୭ପମ ୍ରାମମା ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ଅମନନ ସୀତା ମଵୈମତହୀ ପକ୍ିିତା ନା୭ର ସମ୍ଯିୈଃ ୧0 

କ୍ରୁର ରୂପମ ୍ଇତମ ୍ଵ୍ ଯକ୍ତ୍ମ ୍ରମକ୍ିା ପ୍ରମତ ିକାନନମ ୍

ପକ୍ିଯିତ୍ଵା ଵିର୍ାଲାକ୍ିୀମ ୍ଆମସ୍ତ ସୀତାମ ୍ଯତା ସକୁମ ୍

ଏନମ ୍ଵତିମଶ୍ଯ ତୀପ୍ତା୭ମରୈ:  ମକାମରୈ: ପାମଣ୍: ଅଜିହ୍ମ୍ମକୈୈଃ ୧୧ 

ଇତ ିଉକ୍ତ୍ଵା ଅପ୍ଯପତତ୍ କରୁ୍ରମ ୍ସମ୍ତାଯ ତନୁର୍ ିକର୍୍ରୁମ ୍

କ୍ରୁମତ୍ତା ରାମୈଃ ସମରୁା୭ତାମ ୍ଚାଲଯନ୍ ଇଵ ମମତିନୀମ ୍୧୨ 

ତମ ୍ତୀନମ ୍ତୀନଯା ଵାଚା ସମପନମ ୍ରୁତିରମ ୍ଵମନ୍ 

ଅପ୍ଯପାର୍ତ ପକି୍ୀ ତୁ ରାମମ ୍ତର୍ରତା୭୭ତ୍ମଜମ ୍୧୩ 

ଯାମ ୍ଓର୍ତମି ୍ଇଵ ଆଯଶୁ୍ ମାନ୍ ଅମ ଵର୍ସି ମହା ଵମନ 

ସା ମତଵୀ ମମ ଚ ପ୍ରାଣା ରାଵମଣନ ଉପଯମ ୍ହ୍ରୁତମ ୍୧୪ 

ତ୍ଵଯା ଵିରହତିା ମତଵୀ ଲକ୍ି୍ମଣନ ଚ ରାକଵ 

ହ୍ରଯିମାଣା ମଯା ତ୍ରୁଶ୍ଟା ରାଵମଣନ ପଲୀଯସା ୧୫ 

ସୀତାମ ୍ଅପ୍ଯଵପମନ୍ନା୭ହମ ୍ରାଵଣ ଶ୍ଚ ରମଣ ମଯା 
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ଵିତ୍ଵମି୍ ସତ ରତ ଚ୍ଚରୈଃ ପାତମିତା ତରଣୀ ତମଲ  ୧୬ 

ଏତତ୍ ଅସ୍ଯ ତନୁ: ପକ୍ିମ ୍ଏତତ୍ ଅସ୍ଯ ର୍ରାଵରମ ୍

ଅଯମ ୍ଅସ୍ଯ ରମତା ରାମ ପକି୍ୈଃ ସାମ୍ କରାମିମକା ମଯା  ୧୭ 

ଅଯମ ୍ତୁ ସାରତ:ି ତସ୍ଯ ମତ୍ ପକି୍ ନିହମତା ଯତୁ ି ୧୮ 

ପରିଶ୍ରାତ ସ୍ ଯ ମମ ପମକ୍ିୌ ଚିତ୍ତ୍ଵା କମଟ୍ କନ ରାଵଣୈଃ 

ସୀତାମ ୍ଆତାଯ ମଵୈମତହୀମ ୍ଉତ୍ପପାତ ଵିହାଯସମ ୍୧୯ 

ରକ୍ିସା ନିହତମ ୍ପଵୂଶମ ୍ନ ମାମ ୍ହନ୍ତୁମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅହଶସି ୨0 

ରାମ ସ୍ତସ୍ଯ ତୁ ଵିଜ୍ଞାଯ ପାଶ୍ ପ ପଣୂଶ ମକୁ ସ୍ତତା  

ତ୍ଵିକୁଣୀ କ୍ରୁତ ତାପା୭୭ତଶ: ସୀତା ସକ୍ତ୍ାମ ୍ପି୍ରଯାମ ୍କତାମ ୍୨୧ 

କ୍ରୁରରାଜମ ୍ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ମହ ତ୍ତନୁ:  

ନିପପାତ ଅଵମର୍ା ପମୂମୌ ରୁମରାତ ସହ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ ୨୨ 

ଏକମ ୍ଏକାଯମନ ତୁମକଶ ନିଶ୍ଵିସତମ ୍କତମ୍ଚନ 

ସମୀକ୍ିଯ ତୁୈଃକିମତା ରାମୈଃ ମସୌମିରମି ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୩ 

ରାଜ୍ ଯା ତ୍ପରମମ୍ାି ଵମନ ଵାସୈଃ ସୀତା ନଶ୍ଟା ହମତା ତ୍ଵିଜୈଃ 

ଈତ୍ରୁର୍ୀଯମ ୍ମମା୭ଲକି୍୍ୀ ନିତଶମହତ୍ ଅପି ପାଵକମ ୍୨୪ 

ସମ୍ପଣୂଶମ ୍ଅପି ମଚତ୍ ଅତ୍ ଯ ପ୍ରତମରଯମ ୍ମମହାତତିମ ୍

ମସା୭ପି ନୂନମ ୍ମମା୭ଲକ୍ି୍ଯା ଵିର୍ମୁଶ୍ ଯତ୍ ସରିତାମ ୍ପତିୈଃ ୨୫ 

ନା୭ସି୍ତ ଅପାକ୍ଯତମରା ମଲାମକ ମମତ୍ତା୭ସି୍ମନ୍ ସ ଚରା୭ଚମର 

ମଯ ମନଯମ ୍ମହତୀ ପ୍ରାପ୍ତା ମଯା ଵ୍ ଯସନ ଵାକୁରା ୨୬ 

ଅଯମ ୍ପିତ୍ରୁ ଵଯମସ୍ଯା ମମ କ୍ରୁରରାମଜା ଜରା ି ଵତୈଃ 

ମର୍ମତ ଵିନିହମତା ପମୂମୌ ମମ ପାକ୍ଯ ଵିପଯଶଯାତ୍ ୨୭ 

ଇତ ିଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ପହୁମର୍ା ରାକଵୈଃ ସହ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ 

ଜଟାଯରୁ୍ମ ୍ଚ ପସ୍ପର୍ଶ ପିତ୍ରୁ ମେହମ ୍ଵିତର୍ଶଯନ୍ ୨୮ 

ନିକ୍ରୁତ୍ତ ପକ୍ିମ ୍ରୁତିରା୭ଵସିକ୍ତ୍ମ ୍

ତମ ୍କ୍ରୁରରାଜମ ୍ପରିରପ୍ଯ ରାମୈଃ 

କ୍ଵ ମମ୍ତିଲୀ ପ୍ରାଣ ସମା ମମମତି 

ଵିମରୁ୍ଚ ଯ ଵାଚମ ୍ନିପପାତ ପମୂମୌ  ୨୯ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ସପ୍ତ ର୍ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକଶ: 

ଅଶ୍ଟ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ରାମୈଃ ମପ୍ରକ୍ିଯ ତୁ ତମ ୍କରୁ୍ରମ ୍ପଵୁ ିମରୌମରଣ ପାତିତମ ୍

ମସୌମିରମି ୍ମିର ସମ୍ପନ୍ନମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ମମା୭ଯମ ୍ନୂନମ ୍ଅମତଶର୍ ୁଯତମାମନା ଵିହମ୍କମୈଃ 

ରାକ୍ିମସନ ହତୈଃ ସମମ୍କଯ ପ୍ରାଣାମ ୍ସ୍ତଯକି୍ଯତି ତୁସ୍ତଯଜାନ୍ ୨ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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ଅଯମ ୍ଅସ୍ଯ ର୍ରୀମର୭ସି୍ମନ୍ ପ୍ରାମଣା ଲକ୍ି୍ଣ ଵିତ୍ ଯମତ 

ତତା ହ ିସ୍ଵର ଵିହୀମନା୭ଯମ ୍ଵିକି୍ପମ ୍ସମତୁୀକ୍ିମତ ୩ 

ଜଟାମଯା ଯତ ିର୍ମକ୍ିାର୍ ିଵାକ୍ଯମ ୍ଵ୍ ଯାହରିତୁମ ୍ପନୁୈଃ 

ସୀତାମ ୍ଆକ୍ଯାହ ିପରମ ୍ମତ ଵତମ ୍ଆକ୍ଯାହ ିଚା୭୭ତ୍ମନୈଃ ୪ 

କିମ ୍ନମିିମତ୍ତା୭ହରତ୍ ସୀତାମ ୍ରାଵଣ ସ୍ତସ୍ଯ କମି ୍ମଯା 

ଅପରାତମ ୍ତୁ ଯମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାଵମଣନ ହ୍ରୁତା ପି୍ରଯା ୫ 

କତମ ୍ତ ଚ୍ଚନ୍ତ୍ର ସମ୍କାର୍ମ ୍ମକୁମ ୍ଆସୀ  ମମନାହରମ ୍

ସୀତଯା କାନି ମଚାକ୍ତ୍ାନ ିତସି୍ମନ୍ କାମଲ ତ୍ଵିମଜାତ୍ତମ ୬ 

କତମ ୍ଵୀଯଶୈଃ କତମ ୍ରୂପୈଃ କିମ ୍କମଶା ସ ଚ ରାକ୍ିସୈଃ 

କ୍ଵ ଚା୭ସ୍ଯ ପଵନମ ୍ତାତ ପରୂ୍ହ ିମମ ପରିପରୁ୍ଚ୍ଚତୈଃ ୭ 

ତମ ୍ଉତ୍ଵୀକ୍ିଯା୭ତ ତୀନା୭୭ତ୍ମା ଵିଲପତମ ୍ଅନତରମ ୍

ଵାଚା୭ତି ସନ୍ନଯା ରାମମ ୍ଜଟାଯ:ୁ ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୮ 

ସା ହ୍ରୁତା ରାକ୍ିମସମନ୍ତ୍ରଣ ରାଵମଣନ ଵିହାଯସା 

ମାଯାମ ୍ଆସ୍ତାଯ ଵିପଲୁାମ ୍ଵାତ ତୁତିନ ସମକ୍ୁଲାମ ୍୯ 

ପରିଶ୍ରାତ ସ୍ ଯ ମମ ତାତ ପମକ୍ିୌ ଚିତ୍ତ୍ଵା ସ ରାକ୍ିସ: 

ସୀତାମ ୍ଆତାଯ ମଵୈମତହୀମ ୍ପ୍ରଯାମତା ତକିି୍ଣାମ ୍ତିର୍ମ ୍ ୧0 

ଉପରୁତ୍ ଯତି ମମ ପ୍ରାଣା ତ୍ରୁଶ୍ି ଟ: ପ୍ରମତ ିରାକଵ 

ପଶ୍ଯାମି ଵ୍ରୁକ୍ିାନ୍ ମସୌଵଣଶାନ୍ ଉର୍ୀର କ୍ରୁତ ମତୂଶଜାନ୍ ୧୧ 

ମଯନ ଯାତ ିମହୂୁମତଶନ ସୀତାମ ୍ଆତାଯ ରାଵଣୈଃ 

ଵିପ୍ରଣଶ୍ଟମ ୍ତନମ ୍କ୍ିିପ୍ରମ ୍ତତ୍ ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରତିପତ୍ ଯମତ ୧୨ 

ଵିମତା ନାମ ମହୂୁମତଶା୭ଯମ ୍ସ ଚ କାକୁତ୍ସ୍େ ନା୭ପତୁତ୍ 

ତ୍ଵତ୍ ପି୍ରଯାମ ୍ଜାନକୀମ ୍ହ୍ରୁତ୍ଵା ରାଵମଣା ରାକ୍ିମସଶ୍ଵର: 

ଜର୍ଵ ତ୍ପଟିର୍ମ ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ କ୍ିପି୍ରମ ୍ଏଵ ଵିନଶ୍ଯତ ି୧୩ 

ନ ଚ ତ୍ଵଯା ଵ୍ ଯତା କାଯଶା ଜନକ ସ୍ଯ ସତୁାମ ୍ପ୍ରତ ି

ମଵୈମତହ୍ ଯା ରମ୍ସଯମସ କ୍ିିପ୍ରମ ୍ହତ୍ଵା ତମ ୍ରାକ୍ିସମ ୍ରମଣ ୧୪ 

ଅସମମ୍ଟୂ ସ୍ ଯ କ୍ରୁର ସ୍ ଯ ରାମମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯ୭ନୁପାର୍ତୈଃ 

ଆସ୍ଯାତ୍ ସସୁ୍ରାଵ ରୁତରିମ ୍ମି୍ରଯମାଣସ୍ଯ ସାମିର୍ମ ୍୧୫ 

ପମୁରା ଵିଶ୍ରଵସୈଃ ସାକ୍ିା ତ୍ପରାତା ମଵୈଶ୍ରଵଣ ସ୍ଯ ଚ 

ଇତ ିଉକ୍ତ୍ଵା ତୁଲଶପାନ୍ ପ୍ରାଣାନ୍ ମମୁମାଚ ପତମକଶ୍ଵରୈଃ ୧୬ 

ପରୂ୍ହ ିପରୂ୍ହୀତ ିରାମ ସ୍ ଯ ପରୁ୍ଵାଣ ସ୍ ଯ କ୍ରୁତା0ଜମଲୈଃ 

ତ୍ଯକ୍ତ୍ଵା ର୍ରୀରମ ୍କରୁ୍ର ସ୍ ଯ ଜକ୍ମୈୁଃ ପ୍ରାଣା ଵିହାଯସମ ୍୧୭ 

ସ ନିକ୍ିିପ୍ ଯ ର୍ମିରା ପମୂମୌ ପ୍ରସାଯଶ ଚରମଣୌ ତତା 

ଵିକିି୍ପ୍ ଯ ଚ ର୍ରୀରମ ୍ସ୍ଵମ ୍ପପାତ ତରଣୀ ତମଲ  ୧୮ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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ତମ ୍କ୍ରୁରମ ୍ମପ୍ରକ୍ିଯ ତାମ୍ରା୭କ୍ମି ୍କତା୭୭ସମୁ ୍ଅଚମଲାପମମ ୍

ରାମୈଃ ସପୁହୁପି ତଶୁ ୈଃମକୈ ତଶୀନୈଃ ମସୌମିରମି ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୯ 

ପହୂନି ରକ୍ସିାମ ୍ଵାମସ ଵର୍ଶାଣ ିଵସତା ସକୁମ ୍

ଅମନନ ତଣ୍ଟକା୭ରମଣ୍ଯ ଵିର୍ୀଣଶମ ୍ଇହ ପକ୍ିଣିା  ୨0 

ଅମନକ ଵାର୍ମିକା ଯ ସୁ୍ତ ଚିର କାଲମ ୍ସମତିୁ୍ତତୈଃ 

ମସା୭ଯମ ୍ଅତ୍ ଯ ହତୈଃ ମର୍ମତ କାମଲା ହ ିତୁରତିରମୈଃ ୨୧ 

ପଶ୍ଯ ଲକ୍ି୍ଣ କ୍ରୁମରା୭ଯମ ୍ଉପକାରୀ ହତ ଶ୍ଚ ମମ 

ସୀତାମ ୍ଅପ୍ଯଵପନ୍ ମନା ମଵୈ ରାଵମଣନ ପଲୀଯସା ୨୨ 

କ୍ରୁରରାଜ୍ ଯମ ୍ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ପିତ୍ରୁ ମପ୍ତାମହମ ୍ମହତ୍ 

ମମ ମହମତା: ଅଯମ ୍ପ୍ରାଣାନ୍ ମମୁମାଚ ପତମକଶ୍ଵରୈଃ ୨୩ 

ସଵଶର କଲୁ ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ ସାତମଵା ତମଶ ଚାରିଣୈଃ 

ର୍ରୂାୈଃ ର୍ରଣ୍ଯାୈଃ ମସୌମିମର ତିଯଶ ମକ୍ଯାନି କମତ ଶ୍ଵ୭ପି ୨୪ 

ସୀତା ହରଣଜମ ୍ତୁୈଃକମ ୍ନ ମମ ମସୌମ୍ ଯ ତତା କତମ ୍

ଯତା ଵିନାମର୍ା କ୍ରୁର ସ୍ ଯ ମତ୍କ୍ରୁମତ ଚ ପରମ୍ତପ ୨୫ 

ରାଜା ତର୍ରତୈଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଯତା ମମ ମଯା ଯର୍ାୈଃ 

ପଜୂନୀଯ ଶ୍ଚ ମା ଯ ଶ୍ଚ ତତା୭ଯମ ୍ପତମକଶ୍ଵରୈଃ ୨୬ 

ମସୌମିମର ହର କାଶ୍ ଟାନି ନିମଶତିଶ୍ ଯାମି ପାଵକମ ୍

କ୍ରୁରରାଜମ ୍ତିତକ୍ାିମି ମତ୍କ୍ରୁମତ ନିତନମ ୍କତମ ୍୨୭ 

ନାତମ ୍ପତକ ମଲାକସ୍ଯ ଚତିାମ ୍ଆମରାପଯାମି ଅହମ ୍

ଇମମ ୍ତକି୍ଯାମି ମସୌମିମର ହତମ ୍ମରୌମରଣ ରକ୍ସିା ୨୮ 

ଯା କତି ଯଶଜ୍ଞ ର୍ୀଲାନାମ ୍ଆହତିାମକ୍ିଶ୍ଚ ଯା କତିୈଃ 

ଅ ପର ଆଵତିନାମ ୍ଯା ଚ ଯା ଚ ପମିୂ ପ୍ରତାଯିନାମ ୍୨୯ 

ମଯା ତ୍ଵମ ୍ସମ୭ନୁଜ୍ଞାମତା କଚ୍ଚ ମଲାକାନ୍ ଅନୁତ୍ତମାନ୍ 

କ୍ରୁରରାଜ ମହା ସତ୍ତ୍ଵ ସମ୍ସ୍କ୍ରୁତ ଶ୍ଚ ମଯା ଵ୍ରଜ ୩0 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ଚିତାମ ୍ତୀପ୍ତାମ ୍ଆମରାପ୍ ଯ ପତମକଶ୍ଵରମ ୍

ତତାହ ରାମମା ତମଶାତ୍ମା ସ୍ଵପନ୍ତୁମ ୍ଇଵ ତୁୈଃକିତୈଃ ୩୧ 

ରାମମା୭ତ ସହ ମସୌମିର ିଵଶନମ ୍ଯାତ୍ଵା ସ ଵୀଯଶଵାନ୍ 

ସୂ୍ତଲାନ୍ ହତ୍ଵା ମହାମରାହୀନ୍ ଅନୁ ତସ୍ତାର ତମ ୍ତ୍ଵିଜମ ୍୩୨ 

ମରାହ ିମାମ୍ ସାନି ମଚାତ୍୍ତରୁତ୍ ଯ ମପର୍ୀ କ୍ରୁତ୍ଵା ମହାଯର୍ାୈଃ 

ର୍କୁନାଯ ତମତୌ ରାମମା ରମମ୍ଯ ହରିତ ର୍ାତ୍ଵମଲ ୩୩ 

ଯତ୍ ତତ୍ ମପ୍ରତ ସ୍ଯ ମତ୍ଶ ଯ ସ୍ ଯ କତଯତି ତ୍ଵିଜାତଯୈଃ 

ତତ୍ ସ୍ଵକଶ କମନମ ୍ତସ୍ଯ କ୍ିପି୍ରମ ୍ରାମମା ଜଜାପ ହ ୩୪ 

ତମତା ମକାତାଵରୀମ ୍କତ୍ଵା ନତୀମ ୍ନର ଵରା୭୭ତ୍ମମଜୌ 
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ଉତକମ ୍ଚରତୁ ସ୍ତମସ୍୍ମ କରୁ୍ର ରାଜାଯ ମତୌ ଉମପୌ ୩୫ 

ର୍ାେ ତ୍ରୁମଶ୍ଟନ ଵିତିନା ଜମଲ କ୍ରୁରାଯ ରାକମଵୌ  

ୋତ୍ଵା ମତୌ କ୍ରୁର ରାଜାଯ ଉତକମ ୍ଚରତୁ ସ୍ତତା ୩୬ 

ସ କ୍ରୁରରାଜୈଃ କ୍ରୁତଵାନ୍ ଯର୍ସ୍କରମ ୍

ସତୁୁଶ୍ କରମ ୍କମଶ ରମଣ ନପିାତିତୈଃ 

ମହର୍ ିକମଲ୍ପନ ଚ ସମ୍ସକ୍ରୁ୍ତ ସ୍ତତା 

ଜକାମ ପଣୁ୍ ଯାମ ୍କତିମ ୍ଆତ୍ମନୈଃ ର୍ପୁାମ ୍୩୭ 

କ୍ରୁମତାତମକୌ ତା ଵ୭ପି ପକିି୍ ସତ୍ତମମ  

ସି୍ତରାମ ୍ଚ ପତିୁ୍ତମ ୍ପ୍ରଣତିାଯ ଜକ୍ମତୁ: 

ପ୍ରମଵଶ୍ଯ ସୀତା୭ତିକମମ ତମତା ମମନା ଵନମ ୍ 

ସମୁର0ରା  ଵିଵ ଵିର୍ଣ୍ ୁଵାସମଵୌ    ୩୮ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଅଶ୍ଟ ର୍ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକଶ: 

ଏଯର୍ାନ ସପ୍ତତମି ସ୍ସର୍କ: 

କ୍ରୁମତ୍ଵୈଵମ ୍ଉତକମ ୍ତମସ୍୍ମ ପ୍ରସି୍ତମତୌ ରାକମଵୌ ତତା 

ଅମଵକି୍ମତୌ ଵମନ ସୀତାମ ୍ପଶି୍ଚମାମ ୍ଜକ୍ମତୁ ତିର୍ମ ୍୧ 

ତାମ ୍ତିର୍ମ ୍ତକିି୍ଣାମ ୍କତ୍ଵା ର୍ର ଚାପା୭ସି ତାରିମଣୌ 

ଅଵିପ୍ରହତମ ୍ଐକ୍ିଵାମକୌ ପତାନମ ୍ପ୍ରତିମପତତୁୈଃ ୨ 

କୁମଲ୍ୈ ମ ଵ୍ରଶ ୁ ମକ୍ୈି ଶ୍ଚ ପହୁପି ଲଶତାପି ଶ୍ଚ ପ୍ରମଵଶ୍ି ଟତମ ୍

ଆଵ୍ରୁତମ ୍ସଵଶମତା ତୁକଶମ ୍କହନମ ୍ମକାର ତର୍ଶନମ ୍୩ 

ଵ୍ଯତିରମ୍ଯ ତୁ ମଵମକନ ଵ୍ ଯାଲ ସିମ୍ ହ ନିମର୍ଵିତମ ୍ 

ସପୁୀମମ ୍ତ  ମହା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଵ୍ ଯତିଯାମତୌ ମହାପମଲୌ ୪ 

ତତୈଃ ପରମ ୍ଜନସ୍ତାନାତ୍ ରିମରାର୍ମ ୍କମ୍ଯ ରାକମଵୌ 

ମରୌ0ଚା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଵିଵିର୍ତୁ କଶହନମ ୍ମତୌ ମମହୌଜମସୌ ୫ 

ନାନା ମମକ କନ ପ୍ରକ୍ଯମ ୍ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟମ ୍ଇଵ ସଵଶତୈଃ 

ନାନା ଵମଣୈୈଃ ର୍ମୁପ୍ୈଃ ପମୁଶ୍୍ ପ ମର୍ଶ ୁ କ  ପକିି୍ କମଣ୍ ଯଶତୁମ ୍୬ 

ତିତ୍ରୁକ୍ିମାମଣୌ ମଵୈମତହୀମ ୍ତ ତ୍ଵନମ ୍ମତୌ ଵିଚିକ୍ଯତୁୈଃ 

ତର ତରା୭ଵତିଶ୍ଟମତୌ ସୀତା ହରଣ କର୍ମିତୌ  ୭ 

ତତ: ପମୂଵଶଣ ମତୌ କତ୍ଵା ରିମରାର୍ମ ୍ପ୍ରାତମରୌ ତତା  

ମରୌମ୍ଚା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଅତିରମ୍ଯ ମତମ୍କା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ଅମ୍ତମର ୮  

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତୁ ତତ୍ଵନମ ୍ମକାରମ ୍ପହୁ ପୀମ ମରୁ୍କ ତ୍ଵିଜମ ୍ 

ନାନା ସତ୍ତ୍ଵ ସମା୭୭କୀଣଶମ ୍ସଵଶମ ୍କହନ ପାତପମ ୍ ୯ 

ତତ୍ରୁର୍ା: ମତ ତୁ ମତୌ ତର ତରୀମ ୍ତର୍ରତା୭୭ତ୍ମମଜୌ  

ପାତାଲ ସମ କମ୍ପୀରାମ ୍ତମସା ନିତ୍ ଯ ସମ୍ଵ୍ରୁତାମ ୍୧0 
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ଆସାତ୍ ଯ ମତୌ ନର ଵ୍ ଯାମରୌ ତଯଶା ସ୍ତସ୍ଯା୭ଵିତୂରିତ:  

ତତ୍ରୁର୍ା: ମତ ମହା ରୂପାମ ୍ରାକ୍ିସୀମ ୍ଵିକ୍ରୁତା୭୭ନନାମ ୍ ୧୧ 

ପଯତାମ ୍ଅଲ୍ପ ସତ୍ଵାନାମ ୍ପୀପତ୍ସ୍ାମ ୍ମରୌର ତର୍ଶନାମ ୍

ଲମମ୍ପାତରୀମ ୍ତୀକ୍ିଣ ତମ୍ି୍ ିାମ ୍କରାଲାମ ୍ପରୁର୍ ତ୍ଵଚମ ୍୧୨  

ପକ୍ିଯମ୍ତୀମ ୍ମରୁ୍କାନ୍ ପୀମାନ୍ ଵିକଟାମ ୍ମକୁ୍ତ୍ ମତୂଶଜାମ ୍

ମପ୍ରକ୍ିଯ ଏତାମ ୍ମତୌ ତତ ସ୍ତର ପ୍ରାତମରୌ ରାମ ଲକ୍ି୍ମଣୌ  ୧୩ 

ସା ସମା୭୭ସାତ୍ ଯ ମତୌ ଵୀମରୌ ଵ୍ରଜମ୍ତମ ୍ପ୍ରାତୁ ର୭ରତ: 

ଏହ ିରମ୍ସଯାଵମହତି ଉକ୍ତ୍ଵା ସମାଲମ୍ପତ ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ ୧୪ 

ଉଵାଚ ଚ ଏନମ ୍ଵଚନମ ୍ମସୌମିରମି ୍ଉପକୂହ୍ ଯ ସା  ୧୫ 

ଅହମ ୍ତୁ ଅମଯାମକୁୀ ନାମ ଲାପ ମସ୍ତ ତ୍ଵମ ୍ଅସି ପି୍ରଯ: 

ନାତ ପଵଶତ କୂମଟର୍ ୁନତୀନାମ ୍ପଲିୁମନର୍ ୁଚ  

ଆଯ:ୁ ମର୍ର୍ମ ୍ଇମମ ୍ଵୀର ତ୍ଵମ ୍ମଯା ସହ ରମ୍ସଯମସ  ୧୬ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ କୁପିତ: କଟ୍ କମ ୍ଉତ୍୍ତରୁତ୍ ଯ ଲକି୍୍ଣ: 

କଣଶ ନାମସୌ ସ୍ତମନୌ ଚ ଅସ୍ଯା ନିଚକତଶ ଅରିସତୂନ: ୧୭ 

କଣଶା ନାସା ନକି୍ରୁମତ୍ତ ତୁ ଵିସ୍ଵରମ ୍ସା ନିନତ୍ ଯ ଚ  

ଯତା୭୭କତମ ୍ପ୍ରତୁରାଵ ରାକ୍ିସୀ ପୀମ ତର୍ଶନା  ୧୮ 

ତସ୍ଯାମ ୍କତାଯାମ ୍କହନମ ୍ଵିର୍ମମ୍ତୌ ଵନମ ୍ଓଜସା  

ଆମସତତୁ: ଅରି ମିରମକ୍ିୌ ପ୍ରାତମରୌ ରାମ ଲକି୍୍ମଣୌ ୧୯ 

ଲକ୍ି୍ଣ ସୁ୍ତ ମହା ମତଜାୈଃ ସତ୍ତ୍ଵଵାନ୍ ର୍ୀଲଵାନ୍ ର୍ଚୁିୈଃ 

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପ୍ରା0ଜଲି ଵଶାକ୍ଯମ ୍ପ୍ରାତରମ ୍ତୀପ୍ତ ମତଜସମ ୍୨0 

ସ୍ପତମତ ମମ ତ୍ରୁଟମ ୍ପାହୁ: ଉତି୍ଵକ୍ିମ ୍ଇଵ ମମ ମନୈଃ 

ପ୍ରାଯର୍ ଶ୍ଚା୭ପି ଅନିଶ୍ ଟାନି ନିମିତ୍ତାନ ିଉପଲକ୍ିମଯ ୨୧ 

ତସ୍ମାତ୍ ସଜ୍ଜୀ ପଵ ଆଯଶ ତ୍ଵମ ୍କୁରୁଶ୍ଵ ଵଚନମ ୍ହତିମ ୍

ମମମ୍ଵ ହ ିନମିିତ୍ତାନି ସତ୍ ଯୈଃ ର୍ମ୍ସତି ସମ୍ପ୍ରମମ ୍୨୨ 

ଏର୍ ଵମଚୁ୍ଲମକା ନାମ ପକ୍ିୀ ପରମ ତାରୁଣୈଃ 

ଆଵମଯା: ଵିଜଯମ ୍ଯମୁତ୍ତ ର୍ମ୍ସନ୍ ଇଵ ଵିନତଶତ ି୨୩ 

ତମଯା: ଅମ ଵର୍ମତା: ଏଵମ ୍ସଵଶମ ୍ତତ୍ ଵନମ ୍ଓଜସା 

ସମ୍ଜମଜ୍ଞ ଵିପଲୁୈଃ ର୍ପ୍ତୈଃ ପ୍ରପମ୍ଜନ୍ ଇଵ ତତ୍ଵନମ ୍୨୪ 

ସମମ୍ଵଶ୍ି ଟତମ ୍ଇଵା୭ତ୍ ଯତଶମ ୍କହନମ ୍ମାତରିଶ୍ଵନା 

ଵନ ସ୍ଯ ତସ୍ଯ ର୍ମପ୍ତା୭ପ ୂତି୍ତଵମ ୍ଆପରୂଯନ୍ ଇଵ ୨୫ 

ତମ ୍ର୍ପ୍ତମ ୍କାମ୍ କିମାଣ ସୁ୍ତ ରାମୈଃ କମକ୍ ିସହା୭ନୁଜୈଃ 

ତତର୍ଶ ସମୁହା କାଯମ ୍ରାକ୍ିସମ ୍ଵିପମୁଲାରସମ ୍୨୬ 

ଆମସତତୁ ସ୍ତତ ସ୍ତର ତା ଵୁମପୌ ପ୍ରମମୁକ ସି୍ତତମ ୍
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ଵିଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଅର୍ମିରା ରୀଵମ ୍କପତମ ୍ଉତମର ମକୁମ ୍୨୭ 

ମରାମପି: ନିଚିମତୈ ସ୍ତୀମକ୍ୈିଣ: ମହା କିରିମ ୍ଇମଵାଚ୍ଚିିତମ ୍

ନୀଲ ମମକ ନିପମ ୍ମରୌରମ ୍ମମକ ସ୍ତନିତ ନିସ୍ ସଵନମ ୍୨୮ 

ଅକ୍ି ିଜ୍ଵାଲା ନିକାମର୍ନ ଲଲାଟମସ୍ତନ ତୀପ୍ଯତା  

ମହା ପମକ୍ି୍ଣ ପି0ମକନ ଵିପମୁଲନା୭୭ଯମତନ ଚ ୨୯ 

ଏମକନ ଉରସି ମକାମରଣ ନଯମନନ ଆର୍ ୁତର୍ନିା 

ମହା ତମମ୍ି୍ ିାପପନ୍ନମ ୍ତମ ୍ମଲଲିହାନମ ୍ମହା ମକୁମ ୍୩0 

ପକ୍ିଯତମ ୍ମହା ମକାରାନ୍ ରୁକ୍ି ସିମ୍ ହ ମରୁ୍କ ତ୍ଵିପାନ୍ 

ମକାମରୌ ପମୁଜୌ ଵିକୁଵଶାଣମ ୍ଉମପୌ ମଯାଜନମ ୍ଆଯମତୌ ୩୧ 

କରାପ୍ଯାମ ୍ଵିଵିତାନ୍ କ୍ରୁହ୍ ଯ ରୁଶ୍ କାନ୍ ପକ୍ିି କଣାନ୍ ମରୁ୍କାନ୍ 

ଆକର୍ଶତମ ୍ଵିକର୍ଶତମ ୍ଅମନକାନ୍ ମରୁ୍କ ଯତୂପାନ୍ 

ସି୍ତତମ ୍ଆଵ୍ରୁତ୍ ଯ ପତାନମ ୍ତମଯା: ପ୍ରାମରାୈଃ ପ୍ରପନ୍ନମଯାୈଃ ୩୨ 

ଅତ ମତୌ ସମତିରମ୍ଯ ମରାର୍ ମାମର ତତର୍ଶତୁୈଃ 

ମହାତମ ୍ତାରୁଣମ ୍ପୀମମ ୍କପତମ ୍ପଜୁ ସମ୍ଵ୍ରୁତମ ୍

କପମ୍ତମ ୍ଇଵ ସମ୍ସୋନାତ୍ ଅତି ମକାର ପ୍ରତର୍ଶନମ ୍ ୩୩ 

ସ ମହାପାହୁ: ଅତ୍ଯତଶମ ୍ପ୍ରସାଯଶ ଵିପମୁଲୌ ପମୁଜୌ 

ଜରାହ ସହମିତୌ ଏଵ ରାକମଵୌ ପୀଟଯନ୍ ପଲାତ୍ ୩୪ 

କଟି୍ କମନୌ ତ୍ରୁଟ ତ ଵାମନୌ ତିକ୍ମ ମତମଜୌ ମହା ପମୁଜୌ 

ପ୍ରାତମରୌ ଵିଵର୍ମ ୍ପ୍ରାମପ୍ତୌ କ୍ରୁଶ୍ ଯମାମଣୌ ମହା ପମଲୌ ୩୫ 

ତର ମତୈମଯଶଣ ର୍ରୂାୈଃ ତୁ ରାକମଵା ମନୈଵ ଵିଵ୍ ଯମତ 

ପାଲ୍ଯାତ୍ ଅନାଶ୍ରଯତ୍ଵାତ୍ ଚ ଲକ୍ି୍ଣ: ତୁ ଅତି ଵିଵ୍ ଯମତ  

ଉଵାଚ ଚ ଵିର୍ଣ୍ଣ ସ୍ ସନ୍ ରାକଵମ ୍ରାକଵା୭୭ନୁଜ: ୩୬ 

ପଶ୍ଯ ମାମ ୍ଵୀର ଵିଵର୍ମ ୍ରାକ୍ିସ ସ୍ ଯ ଵର୍ମ ୍କତମ ୍ 

ମଯା ଏମକନ ଵିନିଯଶକୁ୍ତ୍ମ ୍ପରିମମୁ୍ ଚସ୍ଵ ରାକଵ  

ମାମ ୍ହ ିପତୂ ପଲିମ ୍ତତ୍ଵା ପଲାଯସ୍ଵ ଯତା ସକୁମ ୍ ୩୭ 

ଅତି କମ୍ତାସି ମଵୈମତହୀମ ୍ଅଚିମରଣ ଇତ ିମମ ମତ:ି ୩୮ 

ପ୍ରତିଲପ୍ଯ ଚ କାକୁତ୍ତସ ପିତ୍ରୁ ମପ୍ତାମହମ ୍ମହୀମ ୍  

ତର ମାମ ୍ରାମ ରାଜ୍ ଯ ସ୍ତ: ସ୍ମତଶୁ ମ ୍ଅହଶସି ସଵଶତା   ୩୯ 

ଲକ୍ି୍ମଣନ ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ରାମ: ମସୌମିରିମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  

ମାସ୍ମ ରାସମ ୍କରୁ୍ତା ଵୀର ନ ହ ିତ୍ଵାତ୍ରୁକ ୍ଵିର୍ୀତତ ି୪0 

ଏତସି୍ମନ୍ ଅମ୍ତମର କ୍ରୂମରା ପ୍ରାତମରୌ ରାମ ଲକି୍୍ମଣୌ  

ପପ୍ରଚ୍ଚ କନ ନିମକଶାର୍: କପମମ୍ତା ତାନମଵାତ୍ତମ:  ୪୧ 

ମକୌ ଯଵୁାମ ୍ଵ୍ରୁର୍ପ ସ୍କମତୌ ମହା କଟ୍ କ ତନୁ ତଶମରୌ                 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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ମକାରମ ୍ମତର୍ମ ୍ଇମମ ୍ପ୍ରାମପ୍ତୌ ମମ ପକି୍ା ଵୁପସି୍ତମତୌ ୪୨ 

ଵତତମ ୍କାଯଶମ ୍ଇହ ଵାମ ୍କମି୭ତଶମ ୍ଚ ଆକମତୌ ଯଵୁାମ ୍

ଇମମ ୍ମତର୍ମ ୍ଅନୁପ୍ରାମପ୍ତୌ କ୍ର୍ତୁା୭୭ତଶସ୍ ଯ ଇହ ତିଶ୍ ଟତୈଃ ୪୩ 

ସ ପାଣ ଚାପ କମଟ୍ କୌ ଚ ତୀକ୍ିଣ ର୍ରୁ୍ମ୍ କା: ଇଵ ର୍ଶମପୌ 

ମମା୭୭ସ୍ଯମ ୍ଅନୁସମ୍ପ୍ରାମପ୍ତୌ ତୁଲଶପମ ୍ଜୀଵିତମ ୍ପନୁୈଃ ୪୪ 

ତସ୍ଯ ତତ୍ଵଚନମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା କପତ ସ୍ଯ ତୁରା୭୭ତ୍ମନୈଃ 

ଉଵାଚ ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ରାମମା ମମୁକନ ପରିର୍ଶୁ୍ ଯତା ୪୫ 

କ୍ରୁଚ୍ଚରାତ୍ କ୍ରୁଚ୍ଚରତରମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ତାରୁଣମ ୍ସତ୍ ଯ ଵିରମ 

ଵ୍ଯସନମ ୍ଜୀଵିତା୭ତାଯ ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ଅପ୍ରାପ୍ ଯ ତାମ ୍ପି୍ରଯାମ ୍୪୬ 

କାଲ ସ୍ଯ ସମୁହ ତ୍ଵୀଯଶମ ୍ସଵଶ ପମୂତର୍ ୁଲକ୍ି୍ଣ 

ତ୍ଵାମ ୍ଚ ମାମ ୍ଚ ନର ଵ୍ ଯାର ଵ୍ ଯସମନୈୈଃ ପଶ୍ଯ ମମାହମିତୌ ୪୭ 

ନା୭ତି ପାମରା୭ସି୍ତ ମତୈଵ ସ୍ ଯ ସଵଶ ପମୂତର୍ ୁଲକି୍୍ଣ 

ର୍ରୂା ଶ୍ଚ ପଲଵତ ଶ୍ଚ କ୍ରୁତା୭ୋ ଶ୍ଚ ରଣାଜିମର 

କାଲା୭ପିପନ୍ନାୈଃ ସୀତତି ଯତା ଵାଲୁକ ମସତଵୈଃ ୪୮ 

ଇତ ିପରୁ୍ଵାମଣା ତ୍ରୁଟ ସତ୍ ଯ ଵିରମମା 

ମହା ଯର୍ା ତାର୍ରତିୈଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍ 

ଅମଵକି୍ଯ ମସୌମିରମି ୍ଉତର ଵିରମମ ୍

ସି୍ତରାମ ୍ତତା ସ୍ଵାମ ୍ମତମି ୍ଆତ୍ମନା୭କମରାତ୍   ୪୯ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଏମକାନ ସପ୍ତତିମ ସ୍ ସକଶ: 

ସପ୍ତତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ମତୌ ତୁ ତର ସି୍ତମତୌ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପ୍ରାତମରୌ ରାମ ଲକି୍୍ମଣୌ 

ପାହୁ ପାର୍ ପରିକ୍ିିମପ୍ତୌ କପମତା ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ତିଶ୍ ଟତୈଃ କମି ୍ନୁ ମାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା କ୍ର୍ତୁା୭୭ତଶମ ୍କ୍ିରିଯର୍ଶମପୌ 

ଆହାରା୭ତଶମ ୍ତୁ ସମି୍ ତମଶ୍ ଟୌ ମତୈମଵନ କତ ମଚତମସୌ ୨ 

ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ଲକି୍୍ମଣା ଵାକ୍ଯମ ୍ପ୍ରାପ୍ତ କାଲମ ୍ହତିମ ୍ତତା 

ଉଵାଚା୭୭ତିମ ୍ସମାପମନ୍ନା ଵିରମମ କ୍ରୁତ ନଶି୍ଚଯୈଃ ୩ 

ତ୍ଵାମ ୍ଚ ମାମ ୍ଚ ପରୁା ତୂଣଶମ ୍ଆତମତ୍ତ ରାକ୍ିସା୭ତମୈଃ 

ତସ୍ମାତ୍ ଅସିପ୍ ଯାମ ୍ଅସ୍ଯ ଆର୍ ୁପାହୂ ଚିତାଵମହ କୁରୂ ୪ 

ପୀର୍ମଣା୭ଯମ ୍ମହା କାମଯା ରାକ୍ିମସା ପଜୁ ଵିରମ: 

ମଲାକମ ୍ହ ିଅତିଜିତମ ୍କରୁ୍ତ୍ଵା ହ ିଆଵାମ ୍ହନ୍ତୁମ ୍ଇହ ଇଚ୍ଚତି୫  

ନିମଶ୍ଚଶ୍ଟାନାମ ୍ଵମତା ରାଜନ୍ କୁତି୍ସ୍ମତା ଜକତୀ ପମତ: 

ରତୁ ମତ୍ ଯ ଉପନୀତାନାମ ୍ପର୍ନୂାମ ୍ଇଵ ରାକଵ  ୬ 

ଏତତ୍ ସମ୍ଜଲି୍ ପତମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ତମଯା: କ୍ରୁତ୍ତ ସୁ୍ତ ରାକ୍ସି: 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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ଵିତାଯଶ ଆସ୍ଯମ ୍ତତା ମରୌର: ମତୌ ପକ୍ିଯତୁମ ୍ଆରପତ୍ ୭ 

ତତ ମସ୍ତୌ ମତର୍ କାଲମଜ୍ଞୌ କଟ୍ କାପ୍ ଯାମ ୍ଏଵ ରାକମଵୌ 

ଅଚ୍ଚିତତାମ ୍ସସୁମ୍ହ୍ରୁମଶ୍ ଟୌ ପାହୂ ତସ୍ଯ ଅମ୍ସ ମତର୍ତ: ୮ 

ତକିି୍ମଣା ତକିି୍ଣମ ୍ପାହୁମ ୍ଅସକ୍ତ୍ମ ୍ଅସିନା ତତୈଃ 

ଚିମଚ୍ଚତ ରାମମା ମଵମକନ ସଵ୍ ଯମ ୍ଵୀର ସୁ୍ତ ଲକି୍୍ଣୈଃ ୯ 

ସ ପପାତ ମହା ପାହୁ ଶି୍ଚନ୍ନ ପାହୁ: ମହା ସ୍ଵନୈଃ 

କମ ୍ଚ କାମ ୍ଚ ତିର୍ ମଶ୍୍ଚଵ ନାତଯନ୍ ଜଲମତା ଯତା ୧0 

ସ ନିକରୁ୍ମତ୍ତୌ ପମୁଜୌ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମର୍ାଣ ିମତୌକ ପରିପଲୁ୍ତୈଃ 

ତୀନୈଃ ପପ୍ରଚ୍ଚ ମତୌ ଵୀମରୌ ମକୌ ଯଵୁାମ ୍ଇତ ିତାନଵୈଃ ୧୧ 

ଇତ ିତସ୍ଯ ପରୁ୍ଵାଣ ସ୍ ଯ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ ର୍ପୁ ଲକ୍ିଣୈଃ 

ର୍ର୍ମ୍ସ ରାକଵମ ୍ତସ୍ଯ କପତ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନ: ୧୨ 

ଅଯମ ୍ଇକ୍ିଵାକୁ ତାଯାମତା ରାମମା ନାମ ଜମନୈୈଃ ର୍ରୁ୍ତୈଃ 

ଅମସ୍୍ ଯଵ ଅଵରଜମ ୍ଵିତି୍ତ ପ୍ରାତରମ ୍ମାମ ୍ଚ ଲକି୍୍ଣମ ୍୧୩ 

ମାରା ପ୍ରତିହମତା ରାମଜ୍ ଯ ରାମ: ପ୍ରଵ୍ରାଜିମତା ଵନମ ୍ 

ମଯା ସହ ଚରତି ଏର୍ ପାଯଶା ଚ ମହତ୍ ଵନମ ୍ ୧୪ 

ଅସ୍ଯ ମତଵ ପ୍ରପାଵସ୍ଯ ଵସମତା ଵିଜମନ ଵମନ 

ରକ୍ିସା ଅପହ୍ରୁତା ପତ୍ନୀ ଯାମ ୍ଇଚ୍ଚମତୌ ଇହ ଆକମତୌ ୧୫ 

ତ୍ଵମ ୍ତୁ ମକା ଵା କମି୭ତଶମ ୍ଵା କପତ ସତ୍ରୁମର୍ା ଵମନ 

ଆମସ୍ଯନ ଉରସି ତୀମପ୍ତନ ପକି୍ ଜମମ୍କା ଵିମଚଶ୍ଟମସ ୧୬ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ୈଃ କପତ ସୁ୍ତ ଲକ୍ି୍ମଣନ ଉତ୍ତରମ ୍ଵଚୈଃ 

ଉଵାଚ ପରମ ପ୍ରୀତ: ତତ୍ ଇନ୍ତ୍ର ଵଚନମ ୍ସ୍ମରନ୍ ୧୭ 

ସ୍ଵାକତମ ୍ଵାମ ୍ନର ଵ୍ ଯାମରୌ ତିଶ୍ ଟଯା ପଶ୍ଯାମି ଵାମ ୍ଅହମ ୍

ତିଶ୍ ଟଯା ଚ ଇମମୌ ନିକରୁ୍ମତ୍ତୌ ମମ ଯଵୁାପ୍ ଯାମ ୍ପାହୁ ପତମନୌ ୧୮ 

ଵିରୂପମ ୍ଯତ୍ ଚ ମମ ରୂପମ ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ହ ିଅଵିନଯାତ୍ ଯତା 

ତନ୍ ମମ ର୍ରୁ୍ଣ ୁନର ଵ୍ ଯାର ତତ୍ତ୍ଵତୈଃ ର୍ମ୍ସତ ସ୍ତଵ ୧୯ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ସପ୍ତତିତମ ସ୍ ସକଶ: 

ଏର୍ ସପ୍ତତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ପରୁା ରାମ ମହା ପାମହା ମହା ପଲ ପରାରମ 

ରୂପମ ୍ଆସୀନତ୍ ମମ ଅଚିତଯମ ୍ରିର୍ ୁମଲାମକର୍ ୁଵିର୍ରୁ୍ତମ ୍୧ 

ଯତା ମସାମ ସ୍ ଯ ର୍ର ସ୍ ଯ ସଯୂଶ ସ୍ ଯ ଚ ଯତା ଵପୈୁଃ 

ମସା୭ହମ ୍ରୂପମ ୍ଇତମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ମଲାକ ଵିରାସନମ ୍ମହତ୍ 

ରୁର୍ୀନ୍ ଵନ କତାନ୍ ରାମ ରାସଯାମି ତତ ସ୍ତତୈଃ ୨ 

ତତୈଃ ସୂ୍ତଲର୍ରିା ନାମ ମହର୍ୈିଃ ମକାପିମତା ମଯା 
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ସମି୍ ଚ ଵନ୍ ଵିଵିତମ ୍ଵ ଯମ ୍ରୂମପଣ ଅମନନ ତର୍ତିୈଃ ୩ 

ମତନ ଅହମ ୍ଉକ୍ତ୍ୈଃ ମପ୍ରକି୍ଯ ଏଵମ ୍ମକାର ର୍ାପ ଅପିତାଯିନା 

ଏତତ୍ ଏଵ ନ୍ରୁର୍ମ୍ସମ ୍ମତ ରୂପମ ୍ଅସୁ୍ତ ଵିକହତିମ ୍୪ 

ସ ମଯା ଯାଚିତୈଃ କ୍ରୁତ୍ତୈଃ ର୍ାପସ୍ଯ ଅମତା ପମଵତ୍ ଇତ ି

ଅପିର୍ାପ କ୍ରୁତସ୍ଯ ଇତ ିମତନ ଇତମ ୍ପାର୍ତିମ ୍ଵଚୈଃ ୫ 

ଯତା ଚିତ୍ତ୍ଵା ପମୁଜୌ ରାମ: ତ୍ଵାମ ୍ତମହତ୍ ଵିଜମନ ଵମନ 

ତତା ତ୍ଵମ ୍ପ୍ରାପ୍ସଯମସ ରୂପମ ୍ସ୍ଵମ ୍ଏଵ ଵିପଲୁମ ୍ର୍ପୁମ ୍୬ 

ଶ୍ରଯିା ଵିରାଜିତମ ୍ପରୁମ ୍ତମନା: ତ୍ଵମ ୍ଵିତି୍ତ ଲକି୍୍ଣ 

ଇନ୍ତ୍ର ମକାପାତ୍ ଇତମ ୍ରୂପମ ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ଏଵମ ୍ରଣା୭ଜିମର ୭ 

ଅହମ ୍ହ ିତପସା ଉମରଣ ପିତାମହମ ୍ଅମତାର୍ଯମ ୍

ତୀକଶମ ୍ଆଯୈୁଃ ସ ମମ ପ୍ରାତାତ୍ ତମତା ମାମ ୍ଵିପ୍ରମମା୭ସପ୍ରୁ୍ର୍ତ୍ ୮ 

ତୀକଶମ ୍ଆଯ:ୁ ମଯା ପ୍ରାପ୍ତମ ୍କମି ୍ମମ ର୍ରୈଃ କରିଶ୍ ଯତ ି

ଇତ ିଏଵମ ୍ପତିୁ୍ତମ ୍ଆସ୍ତାଯ ରମଣ ର୍ରମ ୍ଅତର୍ଶଯମ ୍୯ 

ତସ୍ଯ ପାହୁ ପ୍ରମମୁକ୍ତ୍ନ ଵମଜ୍ରଣ ର୍ତପଵଶଣା 

ସକି୍ତ୍ନୀ ଚ ର୍ରି ମଶ୍୍ଚଵ ର୍ରୀମର ସମ୍ପ୍ରମଵର୍ତିମ ୍ ୧0 

ସ ମଯା ଯାର୍ଚ ଯମାନୈଃ ସନ୍ ଅନଯତ୍ ଯମ ସାତନମ ୍

ପିତାମହ ଵଚୈଃ ସତ୍ ଯମ ୍ତତ୍  ଅସୁ୍ତ ଇତ ିମମ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୧ 

ଅନା୭୭ହାରୈଃ କତମ ୍ର୍ମକ୍ତ୍ା ପକି୍ ସକି୍ତ୍ ର୍ମିରା ମକୁୈଃ 

ଵମଜ୍ରଣା୭ପିହତୈଃ କାଲମ ୍ସତୁୀକଶମ ୍ଅପି ଜୀଵିତୁମ ୍୧୨ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ମମ ର୍ମରା ପାହୂ ମଯାଜନମ ୍ଆଯମତୌ 

ପ୍ରାତାତ୍ ଆସ୍ଯମ ୍ଚ ମମ କମୁକ୍ିୌ ତୀକ୍ିଣ ତମ୍ି୍ ମି ୍ଅକଲ୍ପଯତ୍ ୧୩ 

ମସା୭ହମ ୍ପଜୁାପ୍ ଯାମ ୍ତୀକଶାପ୍ ଯାମ ୍ସମାକ୍ରୁଶ୍ ଯା୭ସି୍ମ ଵମନ ଚରାନ୍ 

ସିମ୍ ହ ତ୍ଵିପ ମରୁ୍କ ଵ୍ ଯାରାନ୍ ପକ୍ିଯାମି ସମତତୈଃ ୧୪ 

ସ ତୁ ମାମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଇମନ୍ତ୍ରା ଯତା ରାମୈଃ ସ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ 

ମଚତ୍ସ୍ଯମତ ସମମର ପାହୂ ତତା ସ୍ଵକଶମ ୍କମିଶ୍ ଯସି ୧୫ 

ଅମନନ ଵପରୁ୍ା ରାମ ଵମନ ଅସି୍ମ ରାଜ ସତ୍ତମ  

ଯ ତ୍ତତ୍ ପଶ୍ଯାମି ସଵଶସ୍ ଯ ରହଣମ ୍ସାତୁ ମରାଚମଯ  ୧୬ 

ଅଵଶ୍ଯମ ୍ରହଣମ ୍ରାମମା ମମ ଯ ଅହମ ୍ସମମୁପ୍ଶ୍ ଯତ ି 

ଇମାମ ୍ପତିୁ୍ତମ ୍ପରୁସ୍କରୁ୍ତ୍ ଯ ମତହ  ଯାସ କରୁ୍ତ ଶ୍ରମ: ୧୭ 

ସ ତ୍ଵମ ୍ରାମମା୭ସି ପରମ ୍ମତ ନା୭ହମ ୍ଅମ ଯନ ରାକଵ 

ର୍ମକ୍ଯା ହନ୍ତୁମ ୍ଯତା ତତ୍ତ୍ଵମ ୍ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ମ ୍ମହର୍ଣିା ୧୮ 

ଅହମ ୍ହ ିମତ ିସାଚିଵ୍ ଯମ ୍କରିଶ୍ ଯାମି ନରର୍ଶପ 

ମିରମ ୍ମଚୈଵ ଉପମତକି୍ଯାମି ଯଵୁାପ୍ ଯାମ ୍ସମ୍ସ୍କ୍ରୁତ: ଅକ୍ିିନା ୧୯ 
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ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ତମଶାତ୍ମା ତନୁନା ମତନ ରାକଵୈଃ 

ଇତମ ୍ଜକାତ ଵଚନମ ୍ଲକ୍ି୍ଣ ସ୍ ଯ ଉପର୍ରୁ୍ଣ୍ଵତୈଃ ୨0 

ରାଵମଣନ ହ୍ରୁତା ସୀତା ମମ ପାଯଶା ଯର୍ସି୍ଵନୀ 

ନିଶ୍ କରାତସ୍ ଯ ଜନସ୍ତାନାତ୍ ସହ ପ୍ରାରା ଯତା ସକୁମ ୍୨୧ 

ନାମ ମାରମ ୍ତୁ ଜାନାମି ନ ରୂପମ ୍ତସ୍ଯ ରକ୍ସିୈଃ 

ନିଵାସମ ୍ଵା ପ୍ରପାଵମ ୍ଵା ଵଯମ ୍ତସ୍ଯ ନ ଵିତ୍ମମହ ୨୨ 

ମର୍ାକା୭୭ତଶାନାମ ୍ଅନାତାନାମ ୍ଏଵମ ୍ଵିପରିତାଵତାମ ୍

କାରୁଣ୍ ଯମ ୍ସତ୍ରୁର୍ମ ୍କତଶୁ ମ ୍ଉପକାମର ଚ ଵତଶତାମ ୍୨୩ 

କାଶ୍ ଟାନି ଆନୀଯ ର୍ଶୁ୍ କାଣ ିକାମଲ ପକ୍ିାନି କୁ0ଜମରୈୈଃ 

ତକି୍ଯାମ: ତ୍ଵାମ ୍ଵଯମ ୍ଵୀର ଶ୍ଵମପ୍ର ମହତି କଲି୍ ପମତ ୨୪ 

ସ ତ୍ଵମ ୍ସୀତାମ ୍ସମାଚକି୍ଵ ମଯନ ଵା ଯର ଵା ହ୍ରୁତା 

କୁରୁ କଲ୍ଯାଣମ ୍ଅତ୍ ଯ୭ତଶମ ୍ଯତ ିଜାନାସି ତତ୍ତ୍ଵତୈଃ ୨୫ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ ସୁ୍ତ ରାମମଣ ଵାକ୍ଯମ ୍ତନୁ: ଅନୁତ୍ତମମ ୍

ମପ୍ରାଵାଚ କୁର୍ମଲା ଵକ୍ତୁମ ୍ଵକ୍ତ୍ାରମ ୍ଅପି ରାକଵମ ୍୨୬ 

ତିଵ୍ ଯମ ୍ଅସି୍ତ ନ ମମ ଜ୍ଞାନମ ୍ନା୭ପିଜାନାମି ମମ୍ତଲିୀମ ୍

ଯ: ତାମ ୍ଜ୍ଞାସ୍ ଯତି ତମ ୍ଵମକ୍ିଯ ତକ୍ତ୍ୈଃ ସ୍ଵମ ୍ରୂପମ ୍ଆସି୍ତତୈଃ ୨୭ 

ଅ ତକ୍ତ୍ସ୍ଯ ତୁ ଵିଜ୍ଞାତୁମ ୍ର୍କି୍ତ୍: ଅସି୍ତ ନ ମମ ପ୍ରମପା 

ରାକ୍ିସମ ୍ତମ ୍ମହାଵୀଯଶମ ୍ସୀତା ମଯନ ହ୍ରୁତା ତଵ ୨୮ 

ଵିଜ୍ଞାନମ ୍ହ ିମହତ୍ ପ୍ରଶ୍ଟମ ୍ର୍ାପ ମତାମର୍ଣ ରାକଵ 

ସ୍ଵ କ୍ରୁମତନ ମଯା ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ରୂପମ ୍ମଲାକ ଵିକହତିମ ୍୨୯ 

କିମ ୍ତୁ ଯାଵନ୍ ନ ଯାତ ି ଅସ୍ତମ ୍ସଵିତା  ଶ୍ରାତ ଵାହନୈଃ 

ତାଵତ୍ ମାମ ୍ଅଵମଟ କ୍ିିପ୍ତଵା ତହ ରାମ ଯତା ଵିତି ୩0 

ତକ୍ତ୍: ତ୍ଵଯା ଅହମ ୍ଅଵମଟ  ଯାମଯନ ରକୁ ନତନ 

ଵକି୍ଯାମି ତମ ୍ଅହମ ୍ଵୀର ଯ: ତମ ୍ଜ୍ଞାସ୍ ଯତି ରାକ୍ସିମ ୍୩୧ 

ମତନ ସକ୍ଯମ ୍ଚ କତଶଵ୍ ଯମ ୍ ଯାଯ ଵ୍ରୁମତ୍ତନ ରାକଵ 

କଲ୍ପଯିଶ୍ ଯତ ିମତ ପ୍ରୀତୈଃ ସାହାଯ୍ଯମ ୍ଲକୁ ଵରିମୈଃ ୩୨ 

ନ ହ ିତସ୍ଯ ଅସି୍ତ ଅଵିଜ୍ଞାତମ ୍ରିର୍ ୁମଲାମକର୍ ୁରାକଵ 

ସଵଶାନ୍ ପରିସରୁ୍ମତା ମଲାକାନ୍ ପରୁା ମଵୈ କାରଣା୭ତମର ୩୩ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ଏକ ସପ୍ତତିତମ ସ୍ ସକଶ: 

ତ୍ଵ ିସପ୍ତତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ଏଵମ ୍ଉମକ୍ତ୍ୌ ତୁ ମତୌ ଵୀମରୌ କପମତନ ନମରଶ୍ଵମରୌ 

କିରି ପ୍ରତରମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ପାଵକମ ୍ଵିସସଜଶତୁୈଃ  ୧ 

ଲକ୍ି୍ଣ ସୁ୍ତ ମମହାଲ୍କାପି: ଜ୍ଵଲିତାପିୈଃ ସମତତୈଃ 
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ଚିତାମ ୍ଆତୀପଯା ମାସ ସା ପ୍ରଜଜ୍ଵାଲ ସଵଶତୈଃ ୨ 

ତ ଚ୍ଚରୀରମ ୍କପତ ସ୍ଯ କରୁ୍ତ ପିମଣ୍ଟାପମମ ୍ମହତ୍ 

ମମତସା ପର୍ଚ ଯମାନ ସ୍ ଯ ମତମ ୍ତହତି ପାଵକ ୩ 

ସ ଵିତୂଯ ଚିତାମ ୍ଆର୍ ୁଵତୂିମମା୭କିି୍: ଇମଵାତି୍ତତୈଃ 

ଅରମଜ ଵାସସୀ ଵିପ୍ରନ୍ ମାଲାମ ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ମହା ପଲୈଃ ୪ 

ତତ ଶି୍ଚତାଯା ମଵମକନ ପାସ୍ଵମରା ନିମଶଲା୭ମ୍ପରୈଃ 

ଉତ୍ପପାତା୭୭ର୍ ୁସମ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟୈଃ ସଵଶ ପ୍ରତ୍ ଯ0କ ପରୂ୍ଣୈଃ ୫ 

ଵିମାମନ ପାସ୍ଵମର ତିଶ୍ ଟନ୍ ହମ୍ସ ଯମୁକ୍ତ୍ ଯର୍ସ୍କମର 

ପ୍ରପଯା ଚ ମହା ମତଜା ତିମର୍ା ତର୍ ଵିରାଜଯନ୍ ୬ 

ମସା୭ତରିକ୍ି କମତା ରାମମ ୍କପମତା ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ର୍ରୁ୍ଣ ୁରାକଵ ତମତ୍ତ୍ଵନ ଯତା ସୀତାମ ୍ଅଵାପ୍ସଯସି 

ରାମ ର୍ଟ୍ଯକୁ୍ତ୍ ମଯା ମଲାମକ ଯାପିୈଃ ସଵଶମ ୍ଵିମରୁ୍ଶ୍ ଯମତ ୭ 

ପରିମରୁ୍ମଶ୍ଟା ତର୍ା୭0ମତନ ତର୍ା ପାମକନ ମସଵ୍ ଯମତ 

ତର୍ା ପାକ କମତା ହୀନ ସ୍ତଵମ ୍ରାମ ସହ ଲକ୍ି୍ଣୈଃ ୮ 

ଯତ୍ କ୍ରୁମତ ଵ୍ ଯସନମ ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ତ୍ଵଯା ତାର ପ୍ରତର୍ଶଣମ ୍

ତତ୍ ଅଵଶ୍ଯମ ୍ତ୍ଵଯା କାଯଶୈଃ ସ ସହ୍ୁରୁତ୍ ସହ୍ୁରୁତା ଵରମ ୍

ଅକ୍ରୁତ୍ଵା ନ ହ ିମତ ସିତି୍ତମ ୍ଅହମ ୍ପଶ୍ଯାମି ଚିତଯନ୍ ୯ 

ର୍ରୂ୍ଯତାମ ୍ରାମ ଵକି୍ଯାମି ସରୁୀମଵା ନାମ ଵାନରୈଃ 

ପ୍ରାରା ନିରସ୍ତୈଃ କରୁ୍ମତ୍ତନ ଵାଲିନା ର୍ର ସନୁୂନା  ୧0 

ରୁଶ୍ ଯମମୂକ କିରି ଵମର ପମ୍ପା ପଯଶତ ମର୍ାପିମତ 

ନିଵସତ ିଆତ୍ମଵାନ୍ ଵୀର ଶ୍ଚତୁପିୈଃ ସହ ଵାନମରୈୈଃ ୧୧ 

ଵାନମରମମ୍ତରା ମହା ଵୀଯଶ: ମତମଜାଵାନ୍ ଅମିତ ପ୍ରପ: 

ସତ୍ଯ ସମମ୍ତା ଵିନୀତ ଶ୍ଚ ତ୍ରୁତିମାନ୍ ମତିମାନ୍ ମହାନ୍ ୧୨   

ତକି୍: ପ୍ରକମଲ୍ପା ତ୍ଯତୁିମାନ୍ ମହା ପଲ ପରାରମ: 

ପ୍ରାରା ଵିଵାସିମତା ରାମ ରାମଜ୍ ଯ ମହମତା: ମହା ପଲ: ୧୩ 

ସ ମତ ସହାମଯା ମିରମ ୍ଚ ସୀତାଯା: ପରିମାକଶମଣ 

ପଵିଶ୍ ଯତ ିହମିତ ରାମ ମା ଚ ମର୍ାମକ ମନ: କରୁ୍ତା: ୧୪ 

ପଵିତମ ୍ହ ିଯତ୍ ଚା୭ପି ନ ତତ୍ ର୍କ୍ଯମ ୍ଇହ ଅ ଯତା  

କତଶୁ ମ ୍ଇକି୍ଵାକ ୁର୍ାତଶୂ ଲ କାମଲା ହ ିତୁରତ ିରମ: ୧୫ 

କଚ୍ଚର୍ୀରମ ୍ଇମତା ରାମ ସରୁୀଵମ ୍ତମ ୍ମହା ପଲମ ୍  

ଵଯସ୍ଯମ ୍ତମ ୍କୁରୁ କ୍ିିପ୍ରମ ୍ଇମତା କତ୍ଵା ଅତ୍ ଯ ରାକଵ 

ଅମରାହାଯ ସମାକମ୍ଯ ତୀପ୍ ଯମାମନ ଵିପାଵମସୌ ୧୬ 

ନ ଚ ମତ ସ: ଅଵମତଵ୍ ଯୈଃ ସରୁୀମଵା ଵାନରା୭ତିପୈଃ 
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କ୍ରୁତଜ୍ଞୈଃ କାମ ରୂପୀ ଚ ସହାଯା୭ତଶୀ ଚ ଵୀଯଶଵାନ୍ ୧୭ 

ର୍ମକ୍ତ୍ୌ ହ ିଅତ୍ ଯ ଯଵୁାମ ୍କତଶୁ ମ ୍କାଯଶମ ୍ତସ୍ଯ ଚିକୀର୍ତିମ ୍

କ୍ରୁତା୭ମତଶା ଵା ଅକ୍ରୁତା୭ମତଶା ଵା କ୍ରୁତ୍ ଯମ ୍ତଵ କରିଶ୍ଯତି ୧୮ 

ସ ରୁକ୍ରିଜସୈଃ ପରୁୈଃ ପମ୍ପାମ ୍ଅଟତି ର୍0କିତୈଃ 

ପାସ୍କର ସ୍ଯ ଔରସୈଃ ପରୁ: ଵାଲିନା କରୁ୍ତ କିଲି୍ ପର୍ୈଃ ୧୯ 

ସନ୍ନିତାଯ ଆଯତୁମ ୍କ୍ିିପ୍ରମ ୍ରୁଶ୍ ଯମକୂ ଆଲଯମ ୍କପିମ ୍

କୁରୁ ରାକଵ ସମତ୍ ଯନ ଵଯସ୍ଯମ ୍ଵନ ଚାରିଣମ ୍୨0 

ସ ହ ିସ୍ତାନାନି ସଵଶାଣ ିକାମତ୍ସ୍ନଶଯନ କପି କୁ0ଜରୈଃ 

ନର ମାମ୍ସ ଅର୍ନିାମ ୍ମଲାମକ ମନୈପଣୁ୍ ଯାତ୍ ଅତିକଚ୍ଚତ ି୨୧ 

ନ ତସ୍ଯ ଅଵିତିତମ ୍ମଲାମକ କିମି୍ ଚତ୍ ଅସି୍ତ ହ ିରାକଵ 

ଯାଵତ୍ ସଯୂଶୈଃ ପ୍ରତପତ ିସହସ୍ରା୭0ର୍:ୁ ଅରିମ୍ତମ ୨୨ 

ସ ନତୀ: ଵିପଲୁାନ୍ ମର୍୍ଲାନ୍ କିରି ତୁକଶାଣ ିକତରାନ୍ 

ଅ ି ଵଶ୍ ଯ ଵାନମରୈୈଃ ସାତଶମ ୍ପତ୍ନୀମ ୍ମତ ଅତିକମିଶ୍ ଯତ ି୨୩ 

ଵାନରାମ ୍ଶ୍ଚ ମହା କାଯାନ୍ ମପ୍ରର୍ଯିଶ୍ଯତ ିରାକଵ 

ତିମର୍ା ଵିମଚତୁମ ୍ତାମ ୍ସୀତାମ ୍ତ୍ଵ ତ୍ଵିମଯାମକନ ମର୍ାଚତୀମ ୍

ସ: ଜ୍ଞାସ୍ ଯତି ଵରାମରାହାମ ୍ନିମଶଲାମ ୍ରାଵଣାଲମଯ   ୨୪ 

ସ ମମରୁ ର୍ରୁ୍0କା୭ର କତାମ ୍ଅନିତିତାମ ୍

ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ପାତାଲ ତମଲ ଅପି ଵା ଆଶ୍ରତିାମ ୍

ପ୍ଵିମ୍କମାନାମ ୍ପ୍ରଵର: ତଵ ପି୍ରଯାମ ୍

ନିହତ୍ ଯ ରକ୍ିାମି୍ ସ ପନୁୈଃ ପ୍ରତାସ୍ ଯତି    ୨୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ  ତି୍ଵ ସପ୍ତତିତମ ସ୍ ସକଶ: 

ତ୍ର ିସପ୍ତତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ନିତର୍ଶଯିତ୍ଵା ରାମାଯ ସୀତାଯାୈଃ ପ୍ରତିପାତମନ 

ଵାକ୍ଯମ ୍ଅ ଵତଶମ ୍ଅତଶଜ୍ଞୈଃ କପତୈଃ ପନୁ: ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ଏର୍ ରାମ ର୍ଵିୈଃ ପତା ଯ ମରୈମତ ପଶୁ୍ି ପତା ତ୍ରୁମାୈଃ 

ପ୍ରତୀଚୀମ ୍ତିର୍ମ ୍ଆଶ୍ରତି୍ ଯ ପ୍ରକାର୍ମତ ମମନାରମାୈଃ ୨ 

ଜମ୍ପ ୂପି୍ରଯାଲ ପନସାୈଃ ପ୍କି୍ ି ଯମରାତ ତିନ୍ତୁକାୈଃ 

ଅଶ୍ଵତ୍ତାୈଃ କଣକିାରା ଶ୍ଚ ଚୂତା ଶ୍ଚ ଅମ ଯ ଚ ପାତପାୈଃ ୩ 

ତ ଵନା ନାକ ଵ୍ରୁକ୍ିା ଶ୍ଚ ତଲିକା ନକ୍ତ୍ ମାଲକା: 

ନୀଲ ଅମର୍ାକା: କତମ୍ପା ଶ୍ଚ କରଵୀରା: ଚ ପଶୁ୍ି ପତା: 

ଅକ୍ି ିମକୁ୍ଯା ଅମର୍ାକା ଶ୍ଚ ସରୁକ୍ତ୍ା: ପାରିପରକା: ୪ 

ତାନ୍ ଆରୁହ୍ ଯ ଅତଵା ପମୂମୌ ପାତଯିତ୍ଵା ଚ ତାନ୍ ପଲାତ୍ 

ପଲାନ୍ ଅମରୁ୍ତ କଲ୍ପାନି ପକ୍ିଯମତୌ କମିଶ୍ ଯତୈଃ ୫ 
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ତତ୍ ଅତିରମ୍ଯ କାକୁତ୍ସ୍େ ଵନମ ୍ପଶୁ୍ି ପତ ପାତପମ ୍ 

ନମ୍ତନ ପ୍ରତିମମ ୍ତୁ ଅ ଯତ୍ କୁରଵ: ଉତ୍ତରା ଇଵ  ୬ 

ସଵଶ କାମ ପଲା ଵ୍ରୁକ୍ିା: ପାତପା: ତୁ ମତୁ ସ୍ରଵା: 

ସମଵଶ ଚ ରୁତୁଵ: ତର ଵମନ ଚିରରମତ ଯତା  ୭ 

ପଲ ପାର ଅଵନତା: ତର ମହା ଵିଟପ ତାରିଣ: 

ମର୍ାପମତ ସଵଶତ: ତର ମମକ ପଵଶତ ସନ୍ନିପା: ୮ 

ତାନ୍ ଆରୁହ୍ ଯ ଅତଵା ପମୂମୌ ପାତଯିତ୍ଵା ଯତା ସକୁମ ୍ 

ପଲାନି ଅମରୁ୍ତ କଲ୍ପାନି ଲକ୍ି୍ଣ: ମତ ପ୍ରତାସ୍ ଯତି  ୯ 

ଚମ୍କରମମତୌ ଵରାନ୍ ମତର୍ାନ୍ ମର୍୍ଲାତ୍ ମର୍ଲ୍ମ ୍ଵନାତ୍ ଵନମ ୍

ତତୈଃ ପଶୁ୍ କରିଣୀମ ୍ଵୀମରୌ ପମ୍ପାମ ୍ନାମ କମିଶ୍ ଯତୈଃ ୧0 

ଅର୍କଶରାମ ୍ଅଵିପ୍ରମ୍ାିମ ୍ସମ ତୀତଶମ ୍ଅମର୍୍ଵଲାମ ୍ 

ରାମ ସମ୍ଜାତ ଵାଲୂକାମ ୍କମମଲାତ୍ପଲ ମର୍ାପିତାମ ୍୧୧ 

ତର ହମ୍ସାୈଃ ପ୍ଵିାୈଃ ମରୌ0ଚା: କୁରରା  ମଶ୍୍ଚଵ ରାକଵ 

ଵଲ୍କୁ  ସ୍ଵନା ନକିୂଜତି ପମ୍ପା ସଲିଲ ମକାଚରାୈଃ ୧୨ 

ନ ଉତି୍ଵଜମତ ନରାନ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଵତସ୍ଯ ଅମକାଵିତାୈଃ ର୍ପୁାୈଃ 

କ୍ରୁତ ପିଣ୍ଟ ଉପମାନ୍ ସୂ୍ତଲାନ୍ ତାନ୍ ତ୍ଵିଜାନ୍ ପକ୍ିଯିଶ୍ ଯତୈଃ ୧୩ 

ମରାହତିାନ୍ ଵର ତୁଣ୍ଟାମ ୍ଶ୍ଚ ନଲ ମୀନାମ ୍ଶ୍ଚ ରାକଵ 

ପମ୍ପାଯାମ ୍ଇର୍ପିୁ: ମତ୍ସ୍ଯାନ୍ ତର ରାମ ଵରାନ୍ ହତାନ୍୧୪ 

ନ ିସ୍ତଵ କ୍ପକ୍ିାନ୍ ଅଯ ସ୍ତପ୍ତାନ୍ ଅକ୍ରୁର୍ାନ୍ ଏକ କଣ୍ଟକାନ୍ 

ତଵ ପକ୍ତ୍ଯା ସମାଯମୁକ୍ତ୍ା ଲକ୍ି୍ଣୈଃ ସମ୍ପ୍ରତାସ୍ ଯତି ୧୫ 

ପରୁ୍ର୍ମ ୍ମତ କାତମତା ମତ୍ସ୍ଯାନ୍ ପମ୍ପାଯାୈଃ ପଶୁ୍ ପ ସମ୍ଚମଯ 

ପତ୍ମ କତି ର୍ଵିମ ୍ଵାରି ସକୁ ର୍ୀତମ ୍ଅନାମଯମ ୍୧୬ 

ଉତ୍୍ତରୁତ୍ ଯ ସ ତତା ଅକ୍ିିଶ୍ ଟମ ୍ରୂପ୍ ଯ ସ୍ପାଟିକ ସନ୍ନପିମ ୍

ଅତ ପଶୁ୍ କର ପମଣଶନ ଲକି୍୍ଣୈଃ ପାଯଯିଶ୍ ଯତ ି୧୭ 

ସୂ୍ତଲାନ୍ କିରି କୁହା ର୍ଯ୍ଯାନ୍ ଵରାହାନ୍ ଵନ ଚାରିଣୈଃ 

ଅପାମ ୍ମଲାପାତ୍ ଉପାଵ୍ରୁତ୍ତାନ୍ ଵ୍ରୁର୍ପାନ୍ ଇଵ ନତଶତୈଃ 

ରୂପା୭ ି ଵତାମ ୍ଶ୍ଚ ପମ୍ପାଯାମ ୍ରକି୍ଯସି ତ୍ଵମ ୍ନମରାତ୍ତମ ୧୮ 

ସାଯାମେ ଵିଚରନ୍ ରାମ ଵିଟପୀ ମାଲ୍ ଯ ତାରିଣୈଃ 

ର୍ୀମତାତକମ ୍ଚ ପମ୍ପାଯା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମର୍ାକମ ୍ଵିହାସ୍ ଯସି ୧୯ 

ସମୁମନାପି ଶି୍ଚତାମ ୍ସ୍ତର ତିଲକାନ୍ ନକ୍ତ୍ ମାଲକାନ୍ 

ଉତ୍ପଲାନି ଚ ପଲୁ୍ଲାନ ିପ0କଜାନି ଚ ରାକଵ ୨0 

ନ ତାନ ିକଶି୍ଚନ୍ ମାଲ୍ ଯାନି ତର ଆମରାପଯିତା ନରୈଃ 

ନ ଚ ମଵୈ ମ୍ାିନତାମ ୍ଯାମି୍ ତ ନ ଚ ର୍ୀଯଶମି୍ ତ ରାକଵ  ୨୧ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
 

Page 157 of 162 
 

ମତ0କ ର୍ଶି୍ ଯା ସ୍ତର ଆସନ୍ ରୁର୍ଯୈଃ ସସୁମାହତିା: 

ମତର୍ାମ ୍ପାର ଅପିତପ୍ତାନାମ ୍ଵ ଯମ ୍ଆହରତାମ ୍କମୁରାୈଃ ୨୨ 

ମଯ ପ୍ରମପତୁ: ମହୀମ ୍ତୂଣଶମ ୍ର୍ରୀରାତ୍ ମସ୍ଵତ ପିତଵୈଃ 

ତାନ ିମାଲ୍ ଯାନି ଜାତାନି ମନୁୀନାମ ୍ତପସା ତତା 

ମସ୍ଵତ ପିନ୍ତୁ ସମତୁ୍ତାନି ନ ଵିନଶ୍ଯତି ରାକଵ ୨୩ 

ମତର୍ାମ ୍ଅତ୍ ଯା୭ପି ତମରୈଵ ତ୍ରୁଶ୍ଯମତ ପରିଚାରିଣୀ 

ଶ୍ରମଣୀ ର୍ପରୀ ନାମ କାକୁତ୍ସ୍େ ଚିରଜୀଵିନୀ  ୨୪ 

ତ୍ଵାମ ୍ତୁ ତମମଶ ସି୍ତତା ନିତ୍ ଯମ ୍ସଵଶ ପତୂ ନମସ୍କରୁ୍ତମ ୍

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମତମଵାପମମ ୍ରାମ ସ୍ଵକଶ ମଲାକମ ୍କମିଶ୍ ଯତ ି୨୫ 

ତତ: ତତ୍ ରାମ ପମ୍ପାଯା: ତୀରମ ୍ଆଶ୍ରତି୍ ଯ ପଶି୍ଚମମ ୍

ଆଶ୍ରମ ସ୍ତାନମ ୍ଅତୁଲମ ୍କୁହ୍ ଯମ ୍କାକୁତ୍ସ୍େ ପଶ୍ଯସି ୨୬ 

ନ ତର ଆରମିତୁମ ୍ନାକାୈଃ ର୍କ୍ନୁଵତି ତମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍

ରୁମର୍ ସ୍ତସ୍ଯ ମତ0କ ସ୍ଯ ଵତିାନାତ୍ ତ ଚ୍ଚ କାନନମ ୍୨୭ 

ତସି୍ମନ୍ ନତନ ସମ୍କାମର୍ ମତଵ ଅରଣ୍ଯ ଉପମମ ଵମନ 

ନାନା ଵିହକ ସମ୍କୀମଣଶ ରମ୍ସଯମସ ରାମ ନିଵ୍ରଶ ୁ ତୈଃ ୨୮ 

ରୁଶ୍ ଯମକୂ ସୁ୍ତ ପମ୍ପାଯାୈଃ ପରୁସ୍ତାତ୍ ପଶୁ୍ି ପତ ତ୍ରୁମୈଃ 

ସତୁୁୈଃକାମରାହମଣା ନାମ ର୍ରି୍ ୁନାକା୭ପିରକ୍ିିତୈଃ 

ଉତାମରା ପ୍ରହ୍ମ୍ଣା ମଚୈଵ ପଵୂଶ କାମଲ ଵିନମିିତୈଃ ୨୯ 

ର୍ଯାନୈଃ ପରୁୁମର୍ା ରାମ ତସ୍ଯ ମର୍୍ଲ ସ୍ ଯ ମତୂଶନ ି

ଯତ୍ ସ୍ଵମପ୍ ିଲପମତ ଵିତ୍ତମ ୍ତତ୍ ପ୍ରପମୁତ୍ତା୭ତିକଚ୍ଚତ ି୩0 

ଯ: ତୁ ଏନମ ୍ଵିର୍ମା୭୭ଚାରୈଃ ପାପ କମଶା୭ତିମରାହତି  

ତମରୈଵ ପ୍ରହରତି ଏନମ ୍ସପୁ୍ତମ ୍ଆତାଯ ରାକ୍ିସାୈଃ ୩୧ 

ତର ଅପି ର୍ରି୍ ୁନାକାନାମ ୍ଆରତୈଃ ର୍ରୂ୍ଯମତ ମହାନ୍ 

ରୀଟତାମ ୍ରାମ ପମ୍ପାଯାମ ୍ମତ0କ ଅରଣ୍ଯ ଵାସିନାମ ୍୩୨ 

ସିକ୍ତ୍ା ରୁତିର ତାରାପିୈଃ ସମ୍ହତ୍ ଯ ପରମ ତ୍ଵିପାୈଃ 

ପ୍ରଚରତି ପରୁ୍ତକ୍ କୀଣଶା ମମକ ଵଣଶା: ତରସି୍ଵନୈଃ  ୩୩ 

ମତ ତର ପୀତ୍ଵା ପାନୀଯମ ୍ଵିମଲମ ୍ର୍ୀତମ ୍ଅଵ୍ ଯଯମ ୍

ନିଵ୍ରୁତା: ସମି୍ ଵକାହମତ ଵନାନି ଵନ ମକାଚରାୈଃ  ୩୪ 

ରୁକ୍ିାମ ୍ଶ୍ଚ ତ୍ଵିପିନ ମଶ୍୍ଚଵ ନୀଲ ମକାମଲକ ପ୍ରପାନ୍  

ରୁରୂନ୍ ଅମପତ ଅପଜଯାନ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମର୍ାକମ ୍ଜହଶି୍ ଯସି ୩୫ 

ରାମ ତସ୍ଯ ତୁ ମର୍ଲ୍ ସ୍ ଯ ମହତୀ ମର୍ାପମତ କୁହା 

ର୍ଲିା ପିତାନା କାକୁତ୍ସ୍େ ତୁୈଃକମ ୍ଚ ଅସ୍ଯାୈଃ ପ୍ରମଵର୍ନମ ୍୩୬ 

ତସ୍ଯା କୁହାଯାୈଃ ପ୍ରାକ୍ତ୍ଵାମର ମହାନ୍ ର୍ୀତ ଉତମକା ହ୍ରତୈଃ 
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ପହୁ ମଲୂ ପମଲା ରମମ୍ଯା ନାନା ନକ ସମାଵ୍ରୁତୈଃ ୩୭ 

ତସ୍ଯାମ ୍ଵସତ ିସରୁୀଵ ଶ୍ଚତୁପିୈଃ ସହ ଵାନମରୈୈଃ 

କତାଚିତ୍ ର୍କିମର ତସ୍ଯ ପଵଶତ ସ୍ ଯ ଅଵତିଶ୍ ଟମତ  ୩୮ 

କପତ: ତୁ ଅନୁର୍ାସ୍ ଯ ଏଵମ ୍ମତୌ ଉମପୌ ରାମ ଲକି୍୍ମଣୌ 

ସ୍ରକ୍ଵୀ ପାସ୍କର ଵଣଶାପୈଃ ମକ ଵ୍ ଯମରାଚତ ଵୀଯଶଵାନ୍ ୩୯ 

ତମ ୍ତୁ କ ସ୍ତମ ୍ମହା ପାକମ ୍କପତମ ୍ରାମ ଲକି୍୍ମଣୌ 

ପ୍ରସି୍ତମତୌ ତ୍ଵମ ୍ଵ୍ରଜମସ୍ଵତ ିଵାକ୍ଯମ ୍ଊଚତୁ: ଅତିମକ ୪0 

କମ୍ଯତାମ ୍କାଯଶ ସିତ୍ତଯ୭ତଶମ ୍ଇତ ିମତୌ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଚ ସୈଃ 

ସପୁ୍ରୀମତୌ ମତୌ ଅନୁଜ୍ଞାପ୍ ଯ କପତୈଃ ପ୍ରସି୍ତତ ସ୍ତତା  ୪୧ 

ସ ତତ୍ କପତୈଃ ପ୍ରତିପତ୍ ଯ ରୂପମ ୍

ଵ୍ରୁତୈଃ ଶ୍ରଯିା ପାସ୍କର ତୁଲ୍ଯ ମତହୈଃ 

ନିତର୍ଶଯନ୍ ରାମମ ୍ଅମଵକି୍ଯ କ ସ୍ତୈଃ 

ସକ୍ଯମ ୍କୁରୁମଶ୍ଵତି ତତା୭ପଯ୍ଵୁାଚ   ୪୨ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ରି ସପ୍ତତିତମ ସ୍ ସକଶ: 

ଚତୁ ସ୍ସପ୍ତତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ମତୌ କପମତନ ତମ ୍ମାକଶମ ୍ପମ୍ପାଯା ତର୍ତିମ ୍ଵମନ 

ପ୍ରତସ୍ତତୁ: ତିର୍ମ ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ ପ୍ରତୀଚୀମ ୍ନ୍ରୁଵରା୭୭ତ୍ମମଜୌ ୧ 

ମତୌ ମର୍୍ମଲର୍ ୁଆଚିତ ଅମନକାନ୍ ମକ୍ିୌର କଲ୍ପ ପଲ ତ୍ରୁମାନ୍ 

ଵୀକ୍ିମତୌ ଜକ୍ମତୁ: ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ସରୁୀଵମ ୍ରାମ ଲକ୍ି୍ମଣୌ ୨ 

କ୍ରୁତ୍ଵା ଚ ମର୍୍ଲ ପରୁ୍ମଶ୍ଟ ତୁ ମତୌ ଵାସମ ୍ରକ ୁନତମନୌ 

ପମ୍ପାଯାୈଃ ପଶି୍ଚମମ ୍ତୀରମ ୍ରାକଵମଵୌ ଉପତସ୍ତତୁୈଃ ୩ 

ମତୌ ପଶୁ୍ କରିଣ୍ ଯାୈଃ ପମ୍ପାଯା ସ୍ତୀରମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ପଶି୍ଚମମ ୍

ଅପଶ୍ଯତାମ ୍ତତ ସ୍ତର ର୍ପଯଶା ରମ୍ଯମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍୪ 

ମତୌ ତମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତ୍ରୁମମ୍: ପହୁପି: ଆଵ୍ରୁତମ ୍

ସରୁମ୍ଯମ ୍ଅପିଵୀକ୍ିମତୌ ର୍ପରୀମ ୍ଅପଯ୍ମୁପଯତୁୈଃ ୫ 

ମତୌ ତୁ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତତା ସିତ୍ତା ସମତୁ୍ତାଯ କ୍ରୁତା0ଜଲିୈଃ 

ପାମତୌ ଜରାହ ରାମ ସ୍ ଯ ଲକ୍ି୍ଣ ସ୍ ଯ ଚ ତୀମତୈଃ 

ପାତ୍ ଯମ ୍ଆଚମନୀଯମ ୍ଚ ପ୍ରାତାତ୍ ଯତା ଵିତି ୬ 

ତାମ ୍ଉଵାଚ ତମତା ରାମୈଃ ଶ୍ରମଣୀମ ୍ସମି୍ତି ଵ୍ରତାମ ୍

କଚ୍ଚି ମତ୍ତ ନିଜିତା ଵିକି୍ାୈଃ କଚ୍ଚି ମତ୍ତ ଵତଶମତ ତପୈଃ ୭ 

 କଚ୍ଚି ମତ୍ତ ନିଯତୈଃ ମକାପ ଆହାର ଶ୍ଚ ତମପା ତମନ 

 କଚ୍ଚି ମତ୍ତ ନିଯମାୈଃ ପ୍ରାପ୍ତାୈଃ କଚ୍ଚି ମତ୍ତ ମନସୈଃ ସକୁମ ୍

 କଚ୍ଚି ମତ୍ତ କୁରୁ ର୍ରୁ୍ରୂ୍ର୍ା ସପଲା ଚାରୁ ପାର୍ଣି ି୮ 
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 ରାମମଣ ତାପସୀ ପରୁ୍ଶ୍ ଟା ସା ସିତ୍ତା ସିତ୍ତ ସମ୍ମତା 

 ର୍ର୍ମ୍ସ ର୍ପରୀ ଵ୍ରୁତ୍ତା ରାମାଯ ପ୍ରତ୍ଯପୁ ସି୍ତତା ୯ 

 ଅତ୍ ଯ ପ୍ରାପ୍ତା ତପ ସି୍ ସତି୍ତ: ତଵ ସମ୍ତର୍ଶନାତ୍ ମଯା  

 ଅତ୍ ଯ ମମ ସପଲମ ୍ତପ୍ତମ ୍କୁରଵ ଶ୍ଚ ସପୁଜୂିତା: ୧0 

 ଅତ୍ ଯ ମମ ସପଲମ ୍ଜ ମ ସ୍ଵକଶ ମଶ୍୍ଚଵ ପଵିଶ୍ ଯତ ି 

 ତ୍ଵଯି ମତଵ ଵମର ରାମ ପଜୂିମତ ପରୁୁର୍ର୍ଶପ  ୧୧ 

 ଚକ୍ର୍ରୁ୍ା ତଵ ମସୌମମ୍ଯନ ପତୂା୭ସି୍ମ ରକୁ ନମ୍ତନ  

 କମିଶ୍ ଯାମି ଅକ୍ିଯାନ୍ ମଲାକାନ୍ ତ୍ଵତ୍ ପ୍ରସାତାତ୍ ଅରିମ୍ତମ  ୧୨ 

 ଚିରକୂଟମ ୍ତ୍ଵଯି ପ୍ରାମପ୍ତ ଵିମାମନୈ: ଅତୁଲ ପ୍ରମପ୍ୈଃ 

 ଇତ ମସ୍ତ ତିଵମ ୍ଆରୂଟା ଯାନ୍ ଅହମ ୍ପଯଶଚାରିର୍ମ ୍୧୩ 

 ମତୈ ଶ୍ଚା୭ହମ ୍ଉକ୍ତ୍ା ତମଶମଜ୍ଞୈ ମଶହା ପାମକୈ ମଶହର୍ପିିୈଃ 

 ଆକମିଶ୍ଯତ ିମତ ରାମୈଃ ସପୁଣୁ୍ ଯମ ୍ଇମମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍୧୪ 

 ସ ମତ ପ୍ରତିରହୀତଵ୍ ଯୈଃ ମସୌମିରି ସହମିତା୭ତିତିୈଃ 

 ତମ ୍ଚ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଵରାନ୍ ମଲାକାନ୍ ଅକ୍ିଯାମସ୍ ୍ତ୍ଵମ ୍କମିଶ୍ ଯସି ୧୫ 

 ମଯା ତୁ ଵିଵିତମ ୍ଵ ଯମ ୍ସମି୍ ଚତମ ୍ପରୁୁର୍ର୍ଶପ 

 ତଵା୭ମତଶ ପରୁୁର୍ ଵ୍ ଯାର ପମ୍ପାଯା ସ୍ତୀର ସମ୍ପଵମ ୍୧୬ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ୈଃ ସ ତମଶାତ୍ମା ର୍ପଯଶା ର୍ପରୀମ ୍ଇତମ ୍

 ରାକଵୈଃ ପ୍ରାହ ଵିଜ୍ଞାମନ ତାମ ୍ନିତ୍ ଯମ ୍ଅପହଶି୍ କରୁ୍ତାମ ୍୧୭ 

 ତମନାୈଃ ସକାର୍ାତ୍ ତମତ୍ତ୍ଵନ ପ୍ରପାଵମ ୍ମତ ମହାତ୍ମନୈଃ 

 ର୍ରୁ୍ତମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯକ୍ମି ୍ଇଚ୍ଚାମି ସମ୍ତରର୍ଟୁ୍ମ ୍ଯତ ିମ ଯମସ ୧୮ 

 ଏତ ତୁ୍ତ ଵଚନମ ୍ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ରାମ ଵକ୍ତ୍ରା ତି୍ଵନିସ୍ ସରୁ୍ତମ ୍

 ର୍ପରୀ ତର୍ଶଯା ମାସ ମତୌ ଉମପୌ ତ ତ୍ଵନମ ୍ମହତ୍ ୧୯ 

 ପଶ୍ଯ ମମକ କନ ପ୍ରକ୍ଯମ ୍ମରୁ୍କ ପକ୍ିି ସମାକଲୁମ ୍

 ମତ0କ ଵନମ ୍ଇତ ିଏଵ ଵିର୍ରୁ୍ତମ ୍ରକୁ ନତନ ୨0 

 ଇହ ମତ ପାଵିତ ଆତ୍ମାମନା କୁରମଵା ମମ ମହା ତ୍ଯମୁତ 

 ଜହୁଵାନ୍ ଶ୍ଚରିମର ତୀତଶମ ୍ମନ୍ତ୍ରଵନ୍ ମନ୍ତ୍ର ପଜୂିତମ ୍୨୧ 

 ଇଯମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯକ୍ ସ୍ତଲୀ ମଵତୀ ଯର ମତ ମମ ସସୁତ୍କରୁ୍ତାୈଃ 

 ପମୁଶ୍ ପାପହାରମ ୍କୁଵଶତି ଶ୍ରମାତ୍ ଉମତ୍ଵପିପିୈଃ କମରୈୈଃ ୨୨ 

 ମତର୍ାମ ୍ତପୈଃ ପ୍ରପାମଵନ ପଶ୍ଯ  ଅତ୍ ଯା୭ପି ରକୂତ୍ତମ 

 ମତ୍ ଯାତଯତି ତିର୍ୈଃ ସଵଶାୈଃ ଶ୍ରଯିା ମଵତ୍ ଯ: ଅତୁଲ ପ୍ରପାୈଃ ୨୩ 

 ଅର୍କ୍ନୁଵତି୍ପ: ମତୈ: କନ୍ତୁମ ୍ଉପଵାସ ଶ୍ରମ ଆଲମସୈ୍ଃ 

 ଚିତିମତ ଅପ୍ଯାକତାନ୍ ପଶ୍ଯ ସମମତାନ୍ ସପ୍ତ ସାକରାନ୍ ୨୪ 

 କ୍ରୁତ ଅପିମର୍ମକୈ: ମତୈ:  ଯସ୍ତା ଵଲ୍କଲାୈଃ ପାତମପର୍ ୁଇହ 
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 ଅତ୍ ଯା୭ପି ନ ଅଵର୍ଶୁ୍ ଯତି ପ୍ରମତମର୍ ରକୁ ନତନ ୨୫ 

 ମତୈଵ କାଯଶାଣ ିକୁଵଶତି୍ପ: ଯାନି ଇମାନି କ୍ରୁତାନି ମଵୈ  

 ପମୁଶ୍୍ ପ: କୁଵଲମଯ:୍ ସାତଶମ ୍ମ୍ାିନତ୍ଵମ ୍ନ ଉପଯାମି୍ ତ ମଵୈ  ୨୬ 

 କ୍ରୁତ୍ସ୍ନମ ୍ଵନମ ୍ଇତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟମ ୍ମଶ୍ରାତଵ୍ ଯମ ୍ଚ ର୍ରୁ୍ତମ ୍ତ୍ଵଯା 

 ତତ୍ ଇଚ୍ଚାମି ଅପ୍ଯ୭ନୁଜ୍ଞାତା ତ୍ ଯକ୍ତୁମ ୍ଏତତ୍ କମଲପରମ ୍୨୭ 

 ମତର୍ାମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ଅହମ ୍କନ୍ତୁମ ୍ସମୀପମ ୍ପାଵିତ ଆତ୍ମନାମ ୍

 ମନୁୀନାମ ୍ଆଶ୍ରମମା ମଯର୍ାମ ୍ଅହମ ୍ଚ ପରିଚାରିଣୀ ୨୮ 

 ତମିଶ୍ ଟମ ୍ତୁ ଵଚୈଃ ର୍ରୁ୍ତ୍ଵା ରାକଵୈଃ ସହ ଲକି୍୍ଣୈଃ 

 ପ୍ରହର୍ଶମ ୍ଅତୁଲମ ୍ମଲମପ ଆଶ୍ଚଯଶମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୨୯ 

 ତାମ ୍ଉଵାଚ ତମତା ରାମ ଶ୍ରମଣୀମ ୍ସମି୍ତି ଵ୍ରତାମ ୍ 

 ଅଚିତ: ଅହମ ୍ତ୍ଵଯା ପକ୍ତ୍ଯା କଚ୍ଚ କାମମ ୍ଯତା ସକୁମ ୍ ୩0 

 ଇତ ିଉକ୍ତ୍ା ଜଟିଲା ଵ୍ରୁତ୍ତା ଚୀର କ୍ରୁଶ୍ ଣା୭ଜିନା୭0ପରା  

 ତସି୍ମନ୍ ମହୂୁମତଶ ର୍ପରୀ ମତହମ ୍ଜୀଣଶମ ୍ଜିହାସତୀ  ୩୧ 

 ଅନୁଜ୍ଞାତା ତୁ ରାମମଣ ହୁତ୍ଵା୭୭ତ୍ମାନମ ୍ହୁତାର୍ମନ 

 ଜ୍ଵଲତ୍ ପାଵକ ସମ୍କାର୍ା ସ୍ଵକଶମ ୍ଏଵ ଜକାମ ସା ୩୨ 

 ତିଵ୍ ଯ ଆପରଣ ସମଯ୍କୁ୍ତ୍ା ତିଵ୍ ଯ ମାଲ୍ ଯ ଅନୁମଲପନା  

 ତିଵ୍ ଯ ଅମ୍ପର ତରା ତର ପପଵୂ ପି୍ରଯ ତର୍ଶନା  

 ଵିରାଜଯମ୍ତୀ ତମ ୍ମତର୍ମ ୍ଵିତ୍ଯତ୍ୁ ମସୌତାମିନୀ ଯତା  ୩୩ 

 ଯର ମତ ସକୁ୍ରୁତା୭୭ତ୍ମାମନା ଵିହରତି ମହର୍ଶଯୈଃ 

 ତତ୍ ପଣୁ୍ ଯମ ୍ର୍ପରୀ ସ୍ତାନମ ୍ଜକାମା୭୭ତ୍ମ ସମାତିନା ୩୪ 

 ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମମ୍ଟ ଚତୁ ସ୍ ସପ୍ତତିତମ ସ୍ସକଶ: 

ପମ୍ଚ ସପ୍ତତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

 ତିଵମ ୍ତୁ ତସ୍ଯାମ ୍ଯାତାଯାମ ୍ର୍ପଯଶାମ ୍ମସ୍ଵନ ମତଜସା  

 ଲକ୍ି୍ମଣନ ସହ ପ୍ରାରା ଚିତଯା ମାସ ରାକଵୈଃ ୧ 

 ଚିତଯିତ୍ଵା ତୁ ତମଶାତ୍ମା ପ୍ରପାଵମ ୍ତମ ୍ମହାତ୍ମନାମ ୍

 ହତି କାରିଣମ ୍ଏକାରମ ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ରାକମଵା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୨ 

 ତ୍ରୁମଶ୍ଟା୭ଯମ ୍ଆଶ୍ରମୈଃ ମସୌମ୍ ଯ ପହ୍ ଵା୭୭ଶ୍ଚଯଶୈଃ କ୍ରୁତା୭୭ତ୍ମନାମ ୍

 ଵିଶ୍ଵସ୍ତ ମରୁ୍କ ର୍ାତଶୂ ମଲା ନାନା ଵିହକ ମସଵିତୈଃ ୩ 

 ସପ୍ତାନାମ ୍ଚ ସମରୁାଣାମ ୍ଏର୍ ୁତୀମତଶର୍ ୁଲକ୍ି୍ଣ 

 ଉପସପ୍ରୁ୍ଶ୍ ଟମ ୍ଚ ଵିତିଵତ୍ ପିତର ଶ୍ଚା୭ପି ତପିତାୈଃ ୪ 

 ପ୍ରଣଶ୍ଟମ ୍ଅର୍ପୁମ ୍ତ ତ୍ତତ୍ କଲ୍ଯାଣମ ୍ସମପୁସି୍ତତମ ୍

 ମତନ ତମତ୍ଵନ ହ୍ରୁଶ୍ ଟମ ୍ମମ ମମନା ଲକି୍୍ଣ ସମ୍ପ୍ରତ ି୫ 

 ହ୍ରୁତମଯ ହ ିନର ଵ୍ ଯାର ର୍ପୁମ ୍ଆଵିପଶଵଶି୍ ଯତ ି
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 ତତ୍ ଆକଚ୍ଚ କମିଶ୍ଯାଵୈଃ ପମ୍ପାମ ୍ତାମ ୍ପି୍ରଯ ତର୍ଶନାମ ୍

 ରୁଶ୍ ଯମମୂକା କିରି ଯଶର ନା୭ତି ତୂମର ପ୍ରକାର୍ମତ ୬ 

 ଯସି୍ମନ୍ ଵସତ ିତମଶାତ୍ମା ସରୁୀଵ: ଅମର୍୍ମୁତୈଃ ସତୁୈଃ 

 ନିତ୍ ଯମ ୍ଵାଲି ପଯାତ୍ ରସ୍ତ: ଚତୁପିୈଃ ସହ ଵାନମରୈୈଃ ୭ 

 ଅପିତ୍ଵମର ଚ ତମ ୍ରର୍ଟୁ୍ମ ୍ସରୁୀଵମ ୍ଵାନରର୍ଶପମ ୍

 ତତ୍ ଅତୀନମ ୍ହ ିମମ ମସୌମ୍ ଯ ସୀତାଯାୈଃ ପରିମାକଶଣମ ୍୮ 

 ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵାଣମ ୍ତମ ୍ରାମମ ୍ମସୌମିରି: ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

କଚ୍ଚାଵ: ତ୍ଵରିତମ ୍ତର ମ ମା୭ପି ତ୍ଵରମତ ମନୈଃ ୯  

ଆଶ୍ରମାତ୍ ତୁ ତତ ସ୍ତସ୍ମାନ୍ ନିଶ୍ କରମ୍ ଯ ସ ଵରି୍ାମ୍ପତିୈଃ 

ଆଜକାମ ତତୈଃ ପମ୍ପାମ ୍ଲକ୍ି୍ମଣନ ସହ ପ୍ରପ:ୁ ୧0 

ସ ତତର୍ଶ ତତ: ପଣୁ୍ ଯାମ ୍ଉତାର ଜନ ମସଵିତାମ ୍ 

ନାନା ତ୍ରୁମ ଲତା କୀଣଶାମ ୍ପମ୍ପାମ ୍ପାନୀଯ ଵାହନିୀମ ୍ ୧୧ 

ପମତ୍ମ୍ୈଃ ମସୌକତିମକୈ: ତାମ୍ରାମ ୍ର୍କୁ୍ାିମ ୍କୁମତୁ ମଣ୍ଟମଲୈୈଃ 

ନୀଲାମ ୍କୁଵଲଯ ଉତ୍କାମଟ:୍ ପହୁ ଵଣଶାମ ୍କୁତାମ ୍ଇଵ ୧୨ 

ସ ତାମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ମଵୈ ରାମମା ତୂରାତ୍ ଉତକ ଵାହନିୀମ ୍

ମତ0କ ସରସମ ୍ନାମ ହ୍ରତମ ୍ସମ୭ଵକାହତ ୧୩ 

ଅରଵିମତାତ୍ପଲଵତୀମ ୍ପତ୍ମ ମସୌକତିକା ଯତୁାମ ୍

ପଶୁ୍ି ପତା୭ମ୍ରଵମଣା ମପତାମ ୍ପହମିଣାତ୍କଶୁ୍ ଟ ନାତିତାମ ୍୧୪ 

ତିଲମକୈ: ପୀଜପମୂରୈ ଶ୍ଚ ଵମଟୈ୍ଃ ର୍କୁ୍ି ତ୍ରୁମମ୍: ତତା 

ପଶୁ୍ି ପମତୈୈଃ କରଵୀମରୈ ଶ୍ଚ ପନୁ୍ନାମକୈ ଶ୍ଚ ସପୁଶୁ୍ି ପମତୈୈଃ ୧୫ 

ମାଲତୀ କୁତ କୁମଲ୍ୈ ମ ଶ୍ଚ ପାଣ୍ଟୀମରୈ: ନିଚୁମଲୈ: ତତା 

ଅମର୍ାମକୈୈଃ ସପ୍ତପମଣୈ ଶ୍ଚ ମକତମକୈ: ଅତି ମକୁ୍ତ୍ମକୈୈଃ  ୧୬ 

ଅମ ୈ ଯ ଶ୍ଚ ଵିଵିମତୈ: ଵ୍ରୁମକ୍ୈିୈଃ ପ୍ରମତାମ ୍ଇଵ ପରୂ୍ତିାମ ୍

ସମୀକ୍ିମାମଣୌ ପଶୁ୍ ପାଟ୍ ଯମ ୍ସଵଶମତା ଵିପଲୁ ତ୍ରୁମମ ୍୧୭ 

ମକାଯଶ୍ି ଟପି ଶ୍ଚ ଅଜଶନୁମକୈୈଃ ର୍ତପମରୈ ଶ୍ଚ କୀରମକୈୈଃ 

ଏମତୈ ଶ୍ଚା୭ମ ୈ ଯ ଶ୍ଚ ଵିହମକୈ: ନାତିତମ ୍ତତ୍ ଵନମ ୍ମହତ୍ ୧୮ 

ତମତା ଜକ୍ମତୁ: ଅଵ୍ ଯମରୌ ରାକମଵୌ ସସୁମାହମିତୌ  

ତତ୍ ଵନମ ୍ମଚୈଵ ସରସ: ପଶ୍ଯମତୌ ର୍କୁମନୈ : ଯତୁମ ୍ ୧୯ 

ସ ତତର୍ଶ ତତ: ପମ୍ପାମ ୍ପତୂ ଵାରି ନିତିମ ୍ର୍ପୁାମ ୍

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ନାନା ର୍କନୁାମ ୍ପାତମପ୍: ଉପମର୍ାପିତାମ ୍ ୨0 

(ତିଲକ ଅମର୍ାକ ପନୁ୍ନାକ ଵକୁଲ ଉତ୍ତାଲକ କାର୍ନିୀମ)୍ 

ସ ରାମମା ଵିତିଵାନ୍ ଵ୍ରୁକ୍ିାନ୍ ସରାମି୍ ସ ଵିଵିତାନ ିଚ 

ପଶ୍ଯନ୍ କାମା୭ପି ସମ୍ତମପ୍ତା ଜକାମ ପରମମ ୍ହ୍ରତମ ୍୨୧ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ ମୀକିରାମାଯଣମ ୍

ଅରଣ୍ଯକାମ୍ ଟ: 
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ପଶୁ୍ି ପତ ଉପ ଵମନାମପତାମ ୍ସାଲ ଚମ୍ପକ ମର୍ାପିତାମ ୍ 

ର୍ଟ୍ ପମତୌକ ସମାଵିଶ୍ ଟାମ ୍ଶ୍ରୀମତୀମ ୍ଅତୁଲ ପ୍ରପାମ ୍୨୨ 

ସ୍ପଟିମକାପମ ମତାଯା୭୭ଟ୍ ଯାମ ୍ଶ୍କିି୍ଣ ଵାଲୁକ ସମ୍ତତାମ ୍

ସ ତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପନୁ: ପମ୍ପାମ ୍ପତ୍ମ ମସୌକମି୍ ତମକୈ: ଯତୁାମ ୍

ଇତ ିଉଵାଚ ତତା ଵାକ୍ଯମ ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ସତ୍ ଯ ଵିରମ: ୨୩ 

ଅସ୍ଯା: ତୀମର ତୁ ପମୂଵଶାକ୍ତ୍ୈଃ ପଵଶମତା ତାତୁ ମଣି୍ଟତୈଃ 

ରୁଶ୍ ଯମକୂ ଇତ ିକ୍ଯାତ: ପଣୁ୍ ଯ: ପଶୁ୍ି ପତ ପାତପ: ୨୪ 

ହରି: ରୁକ୍ିରମଜା ନାମ୍ୈିଃ ପରୁ: ତସ୍ଯ ମହାତ୍ମନୈଃ 

ଅତ୍ଯାମସ୍ତ ତମ ୍ମହାଵୀଯଶୈଃ ସରୁୀଵ ଇତ ିଵିର୍ରୁ୍ତୈଃ ୨୫ 

ସରୁୀଵମ ୍ଅପିକଚ୍ଚ ତ୍ଵମ ୍ଵାନମରନ୍ତ୍ରମ ୍ନରର୍ଶପ 

ଇତ ିଉଵାଚ ପନୁ: ଵାକ୍ଯମ ୍ଲକ୍ି୍ଣମ ୍ସତ୍ ଯ ଵିରମମ ୍୨୬ 

ରାଜ୍ ଯ ପ୍ରମଶ୍ଟନ ତୀମନନ ତସ୍ଯାମ ୍ଆସକ୍ତ୍ ମଚତସା  

କତମ ୍ମଯା ଵିନା ର୍କ୍ଯମ ୍ସୀତାମ ୍ଲକି୍୍ଣ ଜୀଵିତୁମ ୍ ୨୭ 

ଇତ ିଏଵମ ୍ଉକ୍ତ୍ଵା ମତନା୭ପି ପୀଟିତ:  

ସ ଲକି୍୍ଣମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅନ ଯ ମଚତସମ ୍ 

ଵିମଵର୍ ପମ୍ପାମ ୍ନଲିନୀମ ୍ମମନାରମାମ ୍ 

ରକୂତ୍ତମ: ମର୍ାକ ଵିର୍ାତ ଯମି୍ ତରତ: ୨୮ 

ତମତା ମହତ୍ ଵତ୍ମଶ ଚ ତୂର ସମ୍କରମ:  

ରମମଣ କତ୍ଵା ପ୍ରତିକୂଲ ତ ଵନମ ୍

ତତର୍ଶ ପମ୍ପାମ ୍ର୍ପୁ ତର୍ଶ କାନନାମ ୍ 

ଅମନକ ନାନା ଵିତ ପକିି୍ ଜାଲକାମ ୍ ୨୯ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମରାମାଯମଣ ଅରଣ୍ଯ କାମ୍ ଟ: ସମାପ୍ତ: 

ଶ୍ରୀ ରାମାପଶଣମସୁ୍ତ 


