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ଶୀ ଆେନଯଂ ପସନାେନଯଂ

ପଭାଦିଵକାଯଂ ପକୀତ ପଦାଯଂ

ଭେଜ ଵାଯପୁତୁ ଂ ଭେଜ ଵାଲଗାତ ଂ ଭେଜହଂ ପଵିତ ଂ

ଭେଜ ସଯୂ ମିତ ଂ ଭେଜ ରୁଦ ରୂପଂ

ଭେଜ ବ ହ େତଜଂ ବଟୁ ପଭାତମ ୁ

ସାଯମୁ ନୀନାମସୀତ ନ େଜସି

ନୀ ରୂପ ୁଵଣ ିନୀମୀଦ େନ ଦକଂ େବାଟି େଜଯ

ନୀ ମତୂଗାଵି ିନୀସୁରଂ େବ ିନୀ ଦାସଦାସୁେଵୖ

ରାମଭୁେନୖ ନିନ  ୁେନେଗାେଚଦ

ନୀ କଟାମନୁ ଜୂଚିେତ େଵଡୁକ େଚସିେତ

ନା େମାରାଲିେିତ ନନ ୁରିେିତ

ଅନାେଦଵି ଗଭଵଯା େଦଵ

ନିେନ େନେନଵାଡ

ଦଯାଶାଲିେଵୖ ଜୂଚିଯୁ ଦାତେଵୖ େବ ାଚିଯୁ

ଦଗର ନିଚିଯୁ େଦାଲି ସଗୁୀଵୁକୁ-ମିେଵୖ

ଵାମି କାଯଥେମୖ େଯଗି

ଶୀରାମ େସୗମିତ ୁଲଂ ଜୂଚି ଵାରିଵିଚାରିି

ସେଵଶ ୁବୂଜି ିଯଭାନୁଜୁଂ ବ ୁଗାଵିି

ଵାଲିନି ଜି ିକାକୁ୍ସ ତିଲକୁ କୃପାଦୃି ଵୀିି

କିିେକେତ ିଶୀରାମ କାଯଥେମୖ ଲ େକେତଯିୁ

ଲିଣି ଜିଯୁ ଲନୁ ଗାଚିଯୁ

ଯଭୂମିଜଂ ଜୂଚି ଯାନମେୁାି ଯାଯୁରମି ି

ଯାରତମୁ େଦି ଶୀରାମନୁକନିୁି ସୋଷମୁେଜସି



ସଗୁୀଵୁନି ଯଦୁ ଜାମଵୁ ନଲୁନୀଲୁଲ ଗଡିୂ

ଯାେସତୁଵୁ ଦାଟି ଵାନରୁମକୂେଲୖ େପନୂ କେଲୖ

ଯାେଦୖତୁଲ ଦ ୁଗା ରାଵଣୁ କାଲାଗି  ରୁଦ ୁଗୁା ଵି

ବ ହ ାେମୖନ ିଯା ଶିନିେଵୖଚି ଯାଲଣୁ ମଛୂେନାିଗାନେୁଡ ନୀଵୁ

ସୀଵିନିେଦି େସୗମିତି କିନିି ପାଣମ ୁରିଗା

କୁକଣଦୁଲ ଵୀରୁଲଂ େବାର ଶୀରାମ ବାଣାଗି 

ଵାରରି ରାଵଣୁ ଜଗା ନ େଲାକମ ୁଲାନେମୖ ଯୁ

ନଵ୍େଵଲନୁ ଵିଭୀଷଣୁୁ େଵଡୁକ େଦାଡୁକ ଵି ପାଭିେଷକମ ୁେଚଯ

ି

,ି

ସୀତାମହାେଦଵିନି େଦି ଶୀରାମକୁନିୁି,

ଯନେଯାଧାପରିୁେଜାି ପାଭିେଷକମ ୁସଂରେମୖଯନୁ

ନୀକନ ନାେକଵ୍ଵରୁ ଗମୂ େଲର ୁମନି ିଶୀରାମଭ ପଶମଗୁା

ନିନ  ୁେସଵି ିନୀ କୀତ ନ େଚସିନ ପାପମୁଲାଯେୁନ ଭଯମଲୁୁ

ଦୀରୁେନ ଭାଗମୁ ଗେୁନ ସାମାଜମୁ ଗ ୁସୁଲୁ କେୁନା

ଵାନରାକାର େଯାଭ ମାର େଯାପଣୁ ସାର େଯାଧୀର େଯାଵୀର

ନୀେଵ ସମମଗୁା େନାି ଯାତାରକ ବ ହ  ମମ ୁପଠିଯ

ି

ଚୁୁ ରିଗୁ

ଵଜେଦହମନୁୁ ଦାଚି ଶୀରାମ ଶୀରାମଯୁ ମନଃପତୂେମୖନ ଏଡୁୁ ତକ

ତଲତୁନା ଜିଵଯୁି ନୀ ଦୀଘେଦହ ୁେତୖ େଲାକ ସାରିେଵୖ ରାମ

ନାମାିତଧାନିେଵୖ ବ ହ େତଜମନୁ େରୗଦ ନୀଵାଲ

କେଲାଲ ହାଵୀର ହନୁମ ଓଂକାର ଶମଲୁ ଭୂତ େପତମଲୁ େବ

ପିଶାଚମଲୁ ଶାକିନୀ ଢାକିନୀତାଦୁଲ ଗାଲିଦଯମଲୁ

ନୀଦୁ ଵାଲମନୁ ଜୁ ିେନଲମଡଂ େଗା ିନୀମିୁ ଘାତମଲୁ

ବାହୁଦମଲୁ େରାମଖମଲୁ ଦ ୁ ିକାଲାଗି 

ରୁଦ ୁେଵୖ ନୀଵୁ ବ ହ ପଭାଭାସିତେମୖ ନ ନୀଦିଵ େତଜମନୁୁ ଜୂଚି

ରାେରାରି ନାମୁ ୁନରସିଂହ ଯଚୁ ଦଯାଦୃି

ଵୀି ିନେନଲୁ ନାଵାମିେଯା ଯାେନଯା



ନମେ ସଦା ବ ହ ଚାରୀ

ନମେ ନେମାଵାଯପୁତୁ ା ନମେ ନମଃ
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