শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
প্রতম সর্ক:
যুত্াজিত্্ ত্ু প্রাপ্য প্রত্ম্ স শত্্ুক্নম্ প্রহকশত্ঃ
ি
স্ৱ প্ুরম্ প্রাকিশ ত্ৱীরঃ কপ্ত্া ত্সয ত্ু যত্াশ হ ১
িচ্চত্া মাত্ু ল িুলম্ প্রযত্ ন ত্ত্া৭নি:
শত্্ুযক্না কনত্য শত্্ুযক্না নীত্: প্রীকত্ প্ুরস্রুত্: ২
স ত্ত্র নযিসত্্ প্রাত্রা সহ সত্্িার সত্্ি্ুত্ঃ
মাত্ু যল না৭শ্ৱপ্কত্না প্ুত্র স্নেযহন লাকলত্ঃ ৩
ত্ত্রা৭কপ্ কনিসযতৌ স্নত্ৌ ত্প্যমাযণৌ
ি
চ িামত্ঃ
প্রাত্যরৌ স্মরত্াম্ িীযরৌ িরুত্তম্ ত্শরত্ম্ ন্ুপ্ম্ ৪
রািা৭কপ্ স্নত্ৌ মহাযত্িাঃ সস্মার স্নপ্রাকশযত্ৌ সুযত্ৌ
উযপ্ৌ প্রত্ শত্্ুযক্নৌ মযহন্ত্র িুযণাপ্যমৌ ৫
সি এি
ি
ত্ু ত্সয ইশ্টা: চত্ৱারঃ প্ুুশশপ্াঃ
ি
স্ৱ শরীরাত্্ কিকনিরুিত্তা: চত্ৱার ইি প্াহিঃ ৬
স্নত্শাম্ অকপ্ মহা স্নত্িা রাযমা রকত্িরঃ কপ্ত্ু ঃ
স্ৱযম্পূ: ইি প্ূত্ানাম্ প্প্ূি িুণিত্তরঃ ৭
স কহ স্নত্ৱি: উত্ীণ সয
ি রািণ সয িত্া৭কত্িকপ্:
অকত্িযত্া মানুযশ স্নলাযি িযে কিশ্ণু: সনাত্ন: ৮
স্নিৌসলযা শুশুযপ্ স্নত্ন প্ুযত্রণা৭কমত্ স্নত্িসা
যত্া িযরণ স্নত্িানাম্ অকত্কত্: িজ্র প্াকণনা ৯
স কহ রূযপ্াপ্প্ন্ন শ্চ িীযিান্
ি
অনসূযি:
প্ূযমৌ অনুপ্ম: সূনু: িুৱণঃ ত্শরযত্াপ্ম: ১0
স চ কনত্যম্ প্রশাতা৭৭ত্মা ম্ুত্ু প্ূিম্ি ত্ু প্াশযত্
উচযমাযনা৭কপ্ প্ুশম্ ন উত্তরম্ প্রকত্প্ত্যযত্ ১১
িত্ম্কচত্্ উপ্িাযরণ ি্ুযত্ন এযিন ত্ু শযকত্
ন স্মরকত্ অপ্িারাণাম্ শত্ম৭কপ্ আত্মিত্্ ত্যা ১২
শীল িরুৱত্ত: োন িরুৱত্ত: িযযা িরুৱত্ত শ্চ সজ্জৱন:
িত্যন্ আস্ত ৱি কনত্যম্ অস্ত্র স্নযাি অতযর শ্ৱ৭কপ্ ১৩
প্ুকত্তমান্ মত্ু রা প্াশী প্ূি প্াশী
ি
কপ্রযম্ িত্ :
িীযিান্
ি
ন চ িীযযণি মহত্া স্নস্ৱন কিজস্মত্ : ১৪
ন চা৭৭ন্ুত্ িযত্া কিত্ৱান্ িরুত্তানাম্ প্রকত্প্ূিি:
অনুরক্ত: প্রিাকপ্ শ্চ প্রিা শ্চা৭প্যনুরম্িযত্ ১৫
সানুযরাযশা জিত্ স্নরাযত্া প্রাহ্মণ প্রকত্প্ূিি:
ত্ীনা৭নুিম্পী ত্মযো
ি
কনত্যম্ প্ররহিান্ শুকচ: ১৬
িুযলাকচত্ মকত্: ি্শাত্রম্ ত্মম্ি স্ৱম্ প্হু মনযযত্
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মনযযত্ প্রযা িীত্িযা মহত্্ স্ৱিি প্লম্ ত্ত্ : ১৭
ন অযশ্রযকস রযত্া কিত্ৱান্ ন কিুত্ত িত্া ুকচ :
উত্তযরাত্তর যুযক্তৌ চ িক্তা িাচস্পকত্ যত্া
ি ১৮
অযরাি স্তুযণা িাক্মী িপ্ুশ্মান্ স্নত্শ িাল কিত্্
স্নলাযি প্ুুশ সারে স্সাত্ু স্নরযিা কিকনকমত্ি : ১৯
স ত্ু স্নশ্রশ্ৱট িুৱি ণ যুক্ত:
ি প্রিানাম্ প্াকত্িিা৭৭ত্মি:
প্কহশ্চর ইি প্রাযণা প্প্ূি িুণত্: কপ্রয: ২0
সমযকিত্যা িরত্ োযত্া যত্ািত্্ স অম্ি স্নিত্ কিত্্
ইশু অযস্ত্র চ কপ্ত্ু শ্যশ্রশ্যটা প্প্ূি প্রত্া৭রি : ২১
িলযাণা৭কপ্িনঃ সাত্ু : অত্ীনঃ সত্যিাি্ ুিুঃ
িরুৱত্ত: অকপ্কিনীত্ শ্চ কত্ৱৱি: ত্মা৭ত্ি
ি
ত্কশকপ্ঃ
ি ২২
ত্মা৭ত্ি
ি
িাম ত্ত্ত্ৱেঃ স্ম্ুকত্মান্ প্রকত্প্ানিান্
স্নলৌকিযি সমযা৭৭চাযর ি্ুত্ িযপা কিশারত্ঃ ২৩
কনপ্্ুত্ স্সম্ৱ্রুত্ািাযরা িুপ্ত মম্ত্র স্সহাযিান্
অযমাি স্নরাত্ হশ শ্চ
ি ত্যাি সমযম িালকিত্্ ২৪
ত্্ুট প্জক্ত জস্তর প্রযো ন অসত্্রাহী ন ত্ু িচা
ি
কনস্তম্জত্র: অপ্রমত্ত শ্চ স্ৱযত্াশ প্র স্নত্াশকিত্্ ২৫
শাস্ত্রে শ্চ ি্ুত্ে শ্চ প্ুুশা৭তর স্নিাকিত্ঃ
যঃ প্ররহা৭নুরহযযা: যত্া নযাযম্ কিচি্শণঃ ২৬
সত্্সম্রহ প্ররহযণ স্তানকিত্্ কনরহসয চ
আয িমকণ
ি উপ্াযেঃ সম্ত্্ুশ্ট িযয িমকিত্
ি ্ ২৭
ৱশ্রশ্টযম্ শাস্ত্র সমূযহশু প্রাযপ্তা িযাকমশ্রযিশ্ৱ৭কপ্
অত্ি ত্যমৌ চ সম্ি্ুহয সুি ত্যন্ত্রা ন চা৭লসঃ ২৮
ৱিহাকরিাণাম্ কশপানাম্ কিোত্া৭ত্ি কিপ্ািকিত্্
আযরাযহ কিনযয ৱচি যুযক্তা িারণ িাজিনাম্ ২৯
ত্নুযিত্কিত্াম্
ি
স্নশ্রশ্যটা স্নলাযি৭কত্রত্ সম্মত্ঃ
অকপ্যাত্া প্রহত্িা চ স্নসনা নয কিশারত্ঃ
অপ্রত্্ুশয শ্চ সম্রাযম ি্ুৱত্ত: অকপ্ সুরা সুৱরঃ ৩0
অনসূযযা জিত্ স্নরাযত্া ন ত্্ুযপ্তা ন চ মত্্সরী
ন চ অিমতা প্ূত্ানাম্ ন চ িাল িশা৭নুিঃ ৩১
এিম্ ৱশ্রশ্ৱট িুৱণ যুক্তঃ প্রিানাম্ প্াকত্িিা৭৭ত্মিঃ
সম্মত্ কস্ত্রশু স্নলাযিশু িসুত্াযাঃ ি্শমা িুৱণঃ ৩২
প্ুত্তযা প্্ুহস্পযত্ স্ত্ুযলযা িীযযণা৭কপ্
ি
শচী প্যত্ঃ ৩৩
ত্ত্া সি প্রিা
ি
িাৱতঃ প্রীকত্ সম্িনৱনঃ কপ্ত্ু ঃ
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িুৱণ কিুুযচ রাযমা ত্ীপ্তঃ সূয ইিাম্
ি
শুকপ্ঃ ৩৪
ত্ম্ এিম্ িরুত্ত সম্পন্নম্ অপ্রত্্ুশয প্রারমম্
স্নলাি প্াযলাপ্মম্ নাত্ম্ অিামযত্ স্নমকত্নী ৩৫
এৱত্ স্ত্ু প্হুকপ্ যুক্তম্ িুৱণ অনুপ্ৱমঃ সুত্ম্
ত্্ুশ্ৱা ত্শরযত্া রািা চযর কচতাম্ প্রম্ত্প্ঃ ৩৬
অত্ রাযো প্প্ূি এিম্ িরুত্ত সয কচর িীকিন
প্রীকত্ এশা িত্ম্ রাযমা রািা সযাত্্ মম িীিকত্ ৩৭
্ কত্ সম্পকরিত্িযত্
এশা কহ অসয প্রা প্রীকত্ হু
িত্া নাম সুত্ম্ ত্রি্শযাকম অকপ্কশক্তম্ অহম্ কপ্রযম্ ৩৮
িরুকত্ত িাযমা কহ স্নলাি সয সি প্ূ
ি ত্া৭নু িম্পনঃ
মত্তঃ কপ্রযত্যরা স্নলাযি প্িিনয ইি িরশ
ু ্টটমান্ ৩৯
যম শর সযমা িীযয প্্
ি ুহস্পকত্ সযমা মযত্ৌ
মহীত্র সযমা ত্্ুত্যাম্ মত্ত শ্চ িুণিত্তরঃ ৪0
মহীম্ অহম্ ইমাম্ ি্ুত্্োম্ অকত্কত্শ্টতম্ আত্মিম্
অযনন িযসা ত্্ুশ্ৱা যত্া স্ৱিিম্ অিাপ্নুযাম্ ৪১
ইকত্ এৱত্ কিকিৱত্ ৱস্ত ৱস্ত অনয প্াকত্িি ত্ু লৱপ্
ি
কিশ্ৱট অপ্করযমৱয শ্চ স্নলাযি স্নলাযিাত্তৱর িুৱি ণঃ ৪২
ত্ম্ সমীি্শয মহা রাযিা যুক্তম্ সমুকত্ৱত্ শ্শুৱপ্
কনজশ্চত্য সকচৱিঃ সাত্িম্ যুি রািম্ অমনযত্ ৪৩
কত্কি অতকরি্যশ প্ূযমৌ চ স্নিারম্ উত্্প্াত্িম্ প্যম্
সম্চচি্যশ চ স্নমত্ািী শরীযর চা৭৭ত্মযনা িরাম্ ৪৪
প্ূণ চম্
ি ত্রানন সয অত্ স্নশািা৭প্নুত্ মাত্মন
স্নলাযি রাম সয প্ুপ্ুযত্ সম্প্রিযত্ৱম্ মহাত্মন ৪৫
আত্মন শ্চ প্রিানাম্ চ স্নশ্রযযশ চ কপ্রযযণ চ
প্রাপ্ত িাযলন ত্মাত্মা
ি প্ক্তযা ত্ৱকরত্িান্ ন্ুপ্ ৪৬
নানা নির িাস্তিযান্ প্্ুত্ি্ িান প্ত্ান্ অকপ্
সমাকননায স্নমকত্নযাঃ প্রত্ানান্ প্্ুকত্িীপ্ত্ীন্ ৪৭
ন ত্ু স্নিিয রািানম্ িনিম্ িা নরা৭কত্প্
ত্ৱরযা চ আনযা মাস প্শ্চাত্্ স্নত্ৌ স্নশ্রাশযত্ কপ্রযম্ ৪৮
ত্ান্ স্নিশ্ম নানা আপ্রৱণ যত্া৭হিম্ প্রকত্প্ূজিত্ান্
ত্ত্শা৭লম্
ি
ি্ুযত্া রািা প্রিাপ্কত্ ইি প্রিা ৪৯
অযত্া প্কিশ্যট ন্ুপ্যত্ৌ ত্জস্মন্ প্র প্লাত্িযন
ত্ত্ প্রকিকিশু স্নশশা রািাযনা স্নলাি সম্মত্া ৫0
অত্ রাি কিত্ীযণশু
ি কিকিযত্শু আসযনশু চ
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রািানম্ এি অকপ্মুিা কনযশত্ু : কনযত্া ন্ুপ্াঃ ৫১
স লপ্তমাৱন: কিনযাকিৱত্: ন্ুৱপ্ঃ
প্ুরা৭৭লৱয: িানপ্ৱত্ শ্চ মানৱিঃ
উযপ্াপ্কিশ্ৱট: ন্ুপ্কত্: িরুযত্া প্যপ্ৌ
সহস্র চি্শু: প্িিান্ ইিা৭মৱরঃ ৫২
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট প্রত্ম স্সিি:
ত্ৱিতীয সর্ক:
ত্ত্: প্করশত্ম্ সিাম্
ি আমন্ত্রয িসুত্া৭কত্প্ঃ
কহত্ম্ উত্তশণম্
ি স্নচত্ম্ উিাচা৭প্রকত্মম্ িচঃ ১
ত্ু ম্ত্ুকপ্ স্ৱন িযপন িম্পীযরণা৭নুনাকত্না
স্ৱযরণ মহত্া রািা িীমূত্ ইি নাত্যন্ ২
রাি লি্শণ যুযক্তন িাম্যত্ন অনুপ্যমন চ
উিাচ রসযুযক্তন সযিণি ন্ুপ্কত্ ন্ুপ্ান্ ৩
কিকত্ত্ম্ প্িত্াম্ এত্ত্্ যত্া স্নম রািয মুত্তমম্
প্ূিৱি:
ি মম রাযিম্ৱত্র: সুত্িত্্ প্করপ্াকলত্ম্ ৪
স্নসাহম্ ইি্শ্ৱািুকপ্ঃ প্ূৱি: ি নযরৱন্ত্রঃ প্করপ্াকলত্ম্
স্নশ্রযসা স্নযাি্ত্ু িাযমা৭জস্ম সুিাহিম্ অকিলম্ িিত্্ ৫
মযা৭কপ্ আচকরত্ম্ প্ূৱিঃি প্তানম্ অনুিচ্চত্া
প্রিা কনত্যম্ অত্যন্ত্রণ যত্া শক্তয৭কপ্রি্শত্া ৬
ইত্ম্ শরীরম্ ি্ুত্্েসয স্নলাি সয চরত্া কহত্ম্
প্াম্টুর সয আত্প্ত্র সয চ্চাযাযাম্ িকরত্ম্ মযা ৭
প্রাসয িশ সহস্রাকণ
ি
প্হূকন আযূম্কশ িীিত্ঃ
িীণ সয
ি অসয শরীর সয কিশ্রাকতম্ অকপ্যরাচযয ৮
রাি প্রপ্াি িুশট
্ াম্ কহ ত্ু িহাম্
ি
অজিযত্কন্ত্রৱযঃ
প্করশ্রাযতা৭জস্ম স্নলাি সয িুিীম্ ত্ম ত্ু
ি রম্ িহন্ ৯
স্নসা৭হম্ কিশ্রামম্ ইচ্চাকম প্ুত্রম্ ি্ুত্ৱা প্রিা কহযত্
সকন্নি্ুশ্টান্ ইমান্ সিান্
ি অনুমানয কত্ৱিশপ্ান্
ি
১0
অনুিাযত্া কহ মাম্ সৱি: ি িুৱণ: স্নিযশ্যটা মমা৭৭ত্মিঃ
প্ুরতর সযমা িীযয রামঃ
ি
প্র প্ুরম্ িযঃ ১১
ত্ম্ চন্ত্রম্ ইি প্ুযশযণ যুক্তম্ ত্ম প্্
ি ুত্াম্ িরম্
স্নযৌি রাযিয কনযযাক্তা৭জস্ম প্রীত্ঃ প্ুুশ প্ুম্িিম্ ১২
অনুরূপ্ঃ স ৱি নাযত্া লি্শ্মীিান্ লি্শ্মণা৭৭রিঃ
ৱত্রযলািযম্ অকপ্ নাযত্ন স্নযন সযাত্্ নাত্িত্তরম্ ১৩
অযনন স্নশ্রযসা সত্যঃ সযমযািযা৭হম্ ইমাম্ মহীম্
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িত্ স্নেযশা প্কিশযাকম সুযত্ ত্জস্মন্ কনযিশয ৱি ১৪
যত্্ ইত্ম্ স্নম৭নু রূপ্া৭ত্িম্ মযা সাত্ু সুমম্জত্রত্ম্
প্িম্যত্া স্নম অনুমনযম্ত্াম্ িত্ম্ িা িরিাণয৭হম্ ১৫
যত্য স্নপ্যশা মম প্রীকত্: কহত্ম্ অনযত্্ কিকচতযত্াম্
অনযা মত্যস্ত কচম্ত্া কহ কিমত্িাপ্যকত্যিাত্যা ১৬
ইকত্ প্্ুিতম্ মুকত্ত্াঃ প্রত্যনতন্ ন্ুপ্া ন্ুপ্ম্
িরুশ্টটমতম্ মহা স্নমিম্ নত্িতম্ ইি প্কহিণঃ ১৭
কেযক্তা৭নু নাত্ী সম্িযে ত্ত্র হশ সমীকরত্:
ি
িযনৌযিাত্্িুশ্ট সন্নাযত্ৌ কিমানম্ িম্পয কন্নি ১৮
ত্সয ত্মা৭ত্ি
ি
কিত্ু যশা প্ািম্ আোয সিশঃ
ি
প্রাহ্মণা িন মুিযা শ্চ স্নপ্ৌর িান প্ৱত্ স্সহ ১৯
সযমত্য মম্ত্রকযত্ৱা ত্ু সমত্া৭৭িত্ প্ুত্তয :
ঊচু শ্চ মনসা োত্ৱা িরুত্তম্ ত্শরত্ম্ ন্ুপ্ম্ ২0
অযনি িশ সাহযস্রা
ি
িরুত্ত ত্ৱম্ অকস প্াকত্িি
স রামম্ যুি রািানম্ অকপ্কশঞ্চস্ৱ প্াকত্িিম্ ২১
ইচ্চাযমা কহ মহা প্াহুম্ রিু িীরম্ মহা প্লম্
িযিন মহত্া৭৭যাম্ত্ম্ রামম্ চত্রা িরুত্া৭৭ননম্ ২২
ইকত্ ত্ত্ৱচনম্ শ্ুত্ৱা রািা স্নত্শাম্ মনঃ কপ্রযম্
অিানন্ ইি জিোসু ইত্ম্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ২৩
শ্ুৱত্ৱি িচনম্ যযে রািিম্ প্কত্ কমচ্চত্
রািান সম্শযযা৭যম্ স্নম কিকমত্ম্ প্রূত্ ত্ত্ত্ৱত্ ২৪
িত্ম্ নু মকয ত্যমণি প্্ুকত্িীম্ অনুশাসকত্
প্িযতা ত্রশ্টুম্ ইচ্চকত যুি রািম্ মমা৭৭ত্মিম্ ২৫
স্নত্ ত্ম্ ঊচু মহাত্মানম্ স্নপ্ৌর িানপ্ৱত্ঃ সহ
প্হযিা ন্ুপ্ িলযাণা িুণাঃ প্ুত্র সয সকত স্নত্ ২৬
িুণান্ িুণিযত্া স্নত্ি স্নত্ি িপসয ত্ীমত্
কপ্রযান্ আনম্ত্নান্ ি্ুত্্োন্ প্রিি্শযাযমা৭ত্য ত্ান্ শ্ুণু ২৭
কত্ৱিয িুৱণঃ শর সযমা রামঃ সত্য প্রারমঃ
ইি্শ্ৱািুযপ্যা৭কপ্ সযিযপ্যা৭হযকত্করযক্তা
ি
কিশাম্পযত্ ২৮
রামঃ সত্্প্ু
ু যশা স্নলাযি সত্য ত্ম প্রাযণঃ
ি
সাি্শাত্্ রামাত্্ কিকনিরুিযত্তা ত্ম শ্চা৭কপ্
ি
কশ্রযা সহ ২৯
প্রিা সুিযত্ৱ চম্ত্র সয িসুত্াযা ি্শমা িুৱণঃ
প্ুত্তযা প্্ুহস্পযত্ স্ত্ুযলযা িীযয সাি
ি
্ শাত্্ শচী প্যত্ ৩0
ত্মেঃ
ি
সত্য সম্ত্ শ্চ শীলিান্ অনসূযিঃ
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ি্শাতঃ সান্ত্ৱকযত্া িি্শ্ণঃ ি্ুত্যো কিজিযত্কন্ত্রযঃ ৩১
ম্ুত্ু শ্চ জস্তর কচত্ত শ্চ সত্া প্যিযা৭নসূযিঃ
কপ্রযিাত্ী চ প্ূত্ানাম্ সত্য িাত্ী চ রািিঃ ৩২
প্হু শ্ুত্ানাম্ িরুত্তানাম্ প্রাহ্মণানাম্ উপ্াকসত্া
স্নত্না স্নসযহা৭ত্ু লা িীকত্ি: যশস্ স্নত্ি শ্চ িত্িযত্ ৩৩
স্নত্িা৭সুর মনুশযাণাম্ সিা৭স্নস্ত্রশু
ি
কিশারত্ঃ
সমযকিত্যা িরত্ োযত্া যত্ািত্্ সাম্ি স্নিত্কিত্্ ৩৪
িাতযি চ
ি প্ুকি স্নশ্রশ্যটা প্প্ূি প্রত্া৭৭রি:
িলযাণা৭কপ্িন স্সাত্ু : অত্ীনাত্মা মহা মকত্: ৩৫
কত্ৱৱি: অকপ্কিনীত্ শ্চ স্নশ্রশ্ৱট ত্িমা৭ত্ি
ি
ৱনপ্ুৱণঃ
যত্া িরিকত্ সম্রামম্ রামাযত্ি নির সয িা
িত্ৱা স্নসৌকমজত্র সকহযত্া না৭কিজিত্য কনিত্িযত্ ৩৬
সম্রামাত্্ প্ুন: আিময িুঞ্জযরণ রযত্ন িা
স্নপ্ৌরান্ স্ৱ িনি কন্নত্যম্ িুশলম্ প্করপ্্ুচ্চকত্ ৩৭
প্ুযত্র শ্ৱকক্নশু ত্াযরশু স্নপ্রশয কশশয িযণশু চ
কনকিযল না৭নুপ্ূিযাি চ্চ কপ্ত্া প্ুত্রান্ ইযিৌরসান্ ৩৮
শুশ্রূশযত চ িঃ কশশযাঃ িজচ্চত্্ িমসুি ত্ম্কশত্াঃ
ইকত্ নঃ প্ুুশ িযারঃ সত্া রাযমা৭কপ্প্াশযত্ ৩৯
িযসযনশু মনুশযাণাম্ প্্ুশম্ প্িকত্ ত্ু ঃকিত্ঃ
উত্্সযিশু চ সযিশু
ি কপ্যত্ি প্করত্ু শযকত্ ৪0
সত্য িাত্ী মযহশ্ৱাযসা িরুত্ত স্নসিী জিযত্কন্ত্রযঃ
জস্মত্ প্ূিা৭কপ্
ি
প্াশী চ ত্মম্ি সিাত্মনা৭৭কশ্রত্
ি
৪১
সমযি্ স্নযাক্তা স্নশ্রযসাম্ চ ন কিি্ুহয িত্া ুকচ
উত্তযরাত্তর যুযক্তৌ চ িক্তা িাচস্পকত্ যত্া
ি ৪২
সুপ্রূ আযত্ ত্াম্রাি্শ স্সাি্শাত্্ কিশ্ণু করিা স্ৱযম্
রাযমা স্নলাযিা৭কপ্ রাযমা৭যম্ স্নশৌয িীয
ি
প্রারৱম
ি
৪৩
প্রিা প্ালন ত্ত্ত্ৱযো ন রাযিাপ্হযত্ম্জত্রয
শর ৱস্ত্রযলািয মযপ্যযিা স্নপ্াি্ত্ু ম্ কিন্নু মহী কমমাম্ ৪৪
না৭সয স্নরাত্ প্রসাত্ শ্চ কনরযত্িা৭জস্ত িত্াচন
হযতযি কনযমা ত্ৱত্যা ন িযত্য ন চ িুপ্যকত্ ৪৫
্ শ্ট শ্চ ত্মযসৌ যত্র ত্ু শযকত্ ৪৬
যুন ক্তযৱত্ি প্রহু
শাম্ৱত্ঃ সি প্রিা
ি
িাম্ৱত্ঃ প্রীকত্ সম্িনৱন ন্ুণাম্
িুৱণ কিুযচ
ি
রাযমা ত্ীপ্ত সূয ইিাম্
ি
শুকপ্ঃ ৪৭
ত্ স্নমিম্ িুণ সম্পন্নম্ রামম্ সত্য প্রারমম্
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স্নলাি প্াযলাপ্মম্ নাত্ম্ অিামযত্ স্নমকত্নী ৪৮
িত্্সঃ স্নশ্রযকস িাত্ স্নস্ত কত্শ্টযা স্নসৌ ত্ি রািিঃ
কত্শ্টযা প্ুত্র িুৱণ যুযক্তা মরীচ ইি িাশযপ্ঃ ৪৯
প্লম্ আযরািযম্ আযু শ্চ রাম সয কিকত্ত্াত্মনঃ
স্নত্িা৭সুর মনুযশযশু স িম্ত্যিারযিশু
ি
চ ৫0
আশম্সযত্ িনঃ সযিা ি রাশ্যে প্ুর িযর ত্ত্া
অপ্যতর শ্চ প্াহয শ্চ স্নপ্ৌর িানপ্যত্া িনঃ ৫১
কস্ত্রযযা িরুত্তা ত্ুণয শ্চ সাযম্ প্রাত্ঃ সমাকহত্াঃ
সিান্
ি স্নত্িান্ নমসযকত রামসযা৭স্নত্ি যশকস্ৱনঃ
স্নত্শাম্ আযাকচত্ম্ স্নত্ি ত্ৱত্্ প্রসাত্াত্্ সম্ুত্যত্াম্ ৫২
রামম্ ইতীির শযামম্ সি শত্
ি ্ু কনপ্হিণম্
প্শযাযমা স্নযৌি রািয স্তম্ ত্ি রাযিাত্তম আত্মিম্ ৫৩
ত্ম্ স্নত্ি স্নত্যিাপ্ম মাত্মিম্ স্নত্
সি সয
ি স্নলাি সয কহযত্ কনকিশ্টম্
কহত্ায নঃ ি্কশপ্রম্ উত্ার িুশট
্ ম্
মুত্া৭কপ্যশি্ত্ু ম্ িরত্ ত্ৱম্ অহিকস ৫৪
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট কত্ৱত্ীয সিি
তরুতীয সর্ক:
স্নত্শাম্ অম্িকল প্ত্মাকন প্রি্ুহীত্াকন সিশঃ
ি
প্রকত্ি্ুহয অপ্রিীত্্ রািা স্নত্প্যঃ কপ্রয কহত্ম্ িচঃ ১
অযহা৭জস্ম প্রম প্রীত্ঃ প্রপ্াি শ্চঅত্ু যলা মম
য স্নে স্নিযশ্টম্ কপ্রযম্ প্ুত্রম্ স্নযৌি রািযস্তম্ ইচ্চত্ ২
ইকত্ প্রত্যচিয ত্ান্ রািা প্রাহ্মণান্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্
িকসশ্টম্ িামযত্িম্ চ স্নত্শাম্ এি উপ্শ্ুণ্ৱত্াম্ ৩
ৱচত্রঃ শ্রীমান্ অযম্ মাসঃ প্ুণযঃ প্ুশ্কপ্ত্ িাননঃ
স্নযৌি রািযায রাম সয সি স্নমি
ি
উপ্ িপযত্াম্ ৪
রাো: ত্ু উপ্রযত্ িাযিয িন স্নিাযশা মহান৭প্ূত্্
শৱন: ত্জস্মন্ প্রশাম্যত্ চ িন স্নিাযশ িনা৭কত্প্: ৫
িকশশ্টম্ মুকন শাত্ূল
ি ম্ রািা িচনম্ অপ্রিীত্্ ৬
অকপ্যশিায রাম সয যত্্িম সপ্করচ্চত্ম্
ি
ত্ ত্ত্য প্িিন্ সিম্ি আোপ্কযত্ু ম্ অহিকস ৭
ত্ত্্ শ্ুত্ৱা প্ূকম প্াল সয িকশশ্যটা কত্ৱি সত্তম:
আকত্যত্শা৭রযত্া রাে জস্তত্ান্ যুক্তান্ ি্ুত্াম্িলীন্ ৮
সুিণাত্ীকন
ি
রত্নাকন প্লীন্ সযিৌশত্ী র৭কপ্ ৯
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শুে মালযাম্ শ্চ লািাম্ শ্চ প্্ুত্ ি্চ মত্ু সকপ্শী
ি
অহত্াকন চ িাসাম্কস রত্ম্ সিা৭৭যু
ি
ত্া নয৭কপ্ ১0
চত্ু রম্ি প্লম্ ৱচি িিম্ চ শুপ্ লি্শণম্
চামর িযিযন স্নশ্ৱযত্ ত্ৱিম্ চত্রম্ চ প্াম্টুরম্ ১১
শত্ম্ চ শাত্ িুম্পানাম্ িুম্পানা মকক্ন িচিসাম্
কহরণয শ্ুম্িম্ িরশ
ু প্ম্ সমরম্ িযার চম চ
ি ১২
উপ্ স্তাপ্যত্ প্রাত্: অক্নযিারম্ মহীপ্যত্ঃ
যচ্চা৭নযত্্কিম্কচ স্নত্শ্টিযম্ ত্ ত্্সিম্ি উপ্িপযত্াম্ ১৩
অম্ত্:প্ুর সয ত্ৱারাকণ সি সয
ি নির সয চ
চম্ত্ন স্রি্কপ্ রচিযতাম্ ত্ূৱপ্ শ্চ রাণ হাকরকপ্: ১৪
প্রশস্ত মন্নম্ িুণি ত্তকত্ ি্শীযরাপ্ স্নসচনম্
কত্ৱিানাম্ শত্ সাহযস্র য ত্্প্রিামম্ অলম্ প্যিত্্ ১৫
সত্্ি্ুত্য কত্ৱি মুিযানাম্ শ্ৱ: প্রপ্াযত্ প্রত্ীযত্াম্
ি্ুত্ম্ ত্কত্ চ লািা শ্চ ত্ি্কশণা শ্চা৭কপ্ প্ুশ্িলা: ১৬
সূযয অপ্ু
ি
যকত্ত্ মাযত্র স্নশ্ৱা প্কিত্া স্ৱজস্ত িাচনম্
প্রাহ্মণা শ্চ কনমম্ত্রযম্ত্াম্ িপযম্ত্াম্ আসনাকন চ ১৭
আপ্ত্যম্ত্াম্ প্ত্ািা শ্চ রাি মািি শ্চ কসম্চযত্াম্ ১৮
সযি চ
ি ত্ালা৭৭িচরা িকণিা শ্চ স্ৱলম্ি্ুত্া:
িি্শযাম্ কত্ৱত্ীযাম্ আসাত্য কত্শ্টম্ত্ু ন্ুপ্ স্নিশ্মন: ১৯
স্নত্িা৭৭যত্ন ৱচযত্যশু সা৭ন্ন প্ি্শা স্স ত্ি্কশণাঃ
উপ্স্তাপ্কযত্িযা: সুয মালয
ি স্নযািযা: প্্ুত্ি্ প্্ুত্ি্ ২0
ত্ীিিা৭কস প্ত্তা স্নযাত্া শ্চ সন্নত্তা ম্ুশ্ট িাসস:
মহা রািাম্িণম্ সযি প্রকিশম্
ি
ত্ু মযহাত্যম্ ২১
এিম্ িযাকত্শয কিপ্রা স্নত্ৌ জরযা স্তত্র সুকনশ্টটযত্ৌ
চরত্ু ৱশ্চি য স্নচ্চশম্ প্াকত্িিায কনযিত্য চ ২২
ি্ুত্ম্ ইযত্য ি চা৭প্রূত্াম্ অকপ্িময িিত্্প্কত্ম্
যযত্াক্ত িচনম্ প্রীযত্ৌ হশ যু
ি যক্তৌ কত্ৱিশযপ্ৌ
ি ২৩
ত্ত্ঃ সুমন্ত্রম্ ত্ু যকত্মান্ রািা িচনম্ অপ্রিীত্্
রামঃ ি্ুত্া৭৭ত্মা প্িত্া শীরম্ আনীযত্াম্ ইকত্ ২৪
স ত্যত্কত্ প্রকত্োয সুমযন্ত্রা রাি শাসনাত্্
রামম্ ত্ত্রা৭৭নযাম্ চযর রযত্ন রকত্নাম্ িরম্ ২৫
অত্ ত্ত্র সমাসীনা: ত্ত্া ত্শরত্ম্ ন্ুপ্ম্
প্রাযচযা ত্ীচযাঃ প্রত্ীচযা শ্চ ত্াি্কশণাত্যা শ্চ প্ূকমপ্াঃ ২৬
স্নেচ্চা শ্চা৭৭যা ি শ্চ স্নয চা৭স্ননয িন ৱশলা৭ত িাকসনঃ
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উপ্াসাম্ চজরযর সযি ত্ম্
ি
স্নত্িা ইি িাসিম্ ২৭
স্নত্শাম্ মযত্য স রািকশ: ি মুত্াম্ ইি িাসিঃ
প্রাসাত্ স্নস্তা রত্িত্ম্ ত্ত্শা৭৭যাতম্
ি
আত্মিম্ ২৮
িতি রাি
ি
প্রকত্মম্ স্নলাযি কিিযাত্ স্নপ্ৌুশম্
ত্ীিি প্াহুম্ মহা সত্ত্ৱম্ মত্ত মাত্ঙ্ক িাকমনম্ ২৯
চন্ত্রিাতা৭৭ননম্ রামম্ অত্ীি কপ্রয ত্শনম্
ি
রূযপ্ৌত্ায ি
ি ু ৱণঃ প্ুম্সাম্ ত্্ুশ্টট কচত্তা৭প্হাকরণম্ ৩0
িমা৭কপ্ত্প্তাঃ
ি
প্িিনযম্ হ্লাত্যতম্ ইি প্রিাঃ
ন ত্ত্প্ সমাযাতম্
ি
প্শযমাযনা নরা৭কত্প্ঃ ৩১
অিত্ায সু
ি মন্ত্র স্তম্ রািিম্ সযতযনাত্তমাত্্
কপ্ত্ু ঃ সমীপ্ম্ িচ্চতম্ প্রাঞ্জকলঃ প্্ুশ্টযত্া৭িিাত্্ ৩২
স ত্ম্ ৱিলাস শ্ুঙ্কাপ্ম্ প্রাসাত্ম্ নর প্ুম্িিঃ
আুযরাহ ন্ুপ্ম্ ত্রশ্টুম্ সহ সূযত্ন রািিঃ ৩৩
স প্রাঞ্জকল রকপ্যপ্রত্য প্রণত্ঃ কপ্ত্ু র৭কতযি
নাম স্ৱম্ শ্রািযন্ রাযমা িিযত চরযণৌ কপ্ত্ু ঃ ৩৪
ত্ম্ ত্্ুশ্ৱা প্রণত্ম্ প্াযশ্ৱ ি
ি ্ ুত্াম্িকল প্ুটম্ ন্ুপ্ঃ
ি্ুহযাম্িযলৌ সমাি্ুশয সস্ৱযি কপ্রযম্ আত্মিম্ ৩৫
ত্ৱস্ম চা৭প্ুযকত্ত্ম্ শ্রীমান্ মকণ িাঞ্চন প্ূকশত্ম্
কত্যত্শ রািা ুকচরম্ রামায প্রমা৭৭সনম্ ৩৬
ত্ ত্া৭৭সনিরম্ প্রাপ্য িযত্ীপ্যত্ রািিঃ
স্ৱযযি প্রপ্যা স্নমুম্ উত্যয কিমযলা রকিঃ ৩৭
স্নত্ন কিপ্রািত্া ত্ত্র সা সপ্া৭কপ্িযযরাচত্
কিমল রহ নি্শত্রা শারত্ী স্নত্যৌর্ ইযিন্ত্ুনা ৩৮
ত্ম্ প্শযমাযনা ন্ুপ্কত্ স্ত্ুযত্াশ কপ্রযম্ আত্মিম্
অলম্ি্ুত্ম্ ইিা৭৭ত্মানম্ আত্শ ত্ল
ি
সম্জস্তত্ম্ ৩৯
স ত্ম্ সজস্মত্ম্ আপ্াশয প্ুত্রম্ প্ুত্রিত্াম্ িরঃ
উিা স্নচত্ম্ িযচা রািা স্নত্যিন্ত্রম্ ইি িাশযপ্ঃ ৪0
স্নিযশ্টাযাম্ অকস স্নম প্ত্নযাম্ সত্্ুশযাম্ সত্্ুশঃ সুত্ঃ
উত্্প্ন্ন স্ত্ৱম্ িুণ স্নশ্রশ্যটা মম রামা৭৭ত্মিঃ কপ্রযঃ ৪১
যত্ স্ত্ৱযা প্রিা স্নশ্চমাঃ স্ৱিুৱণ অনুরজঞ্জত্াঃ
ত্স্মাত্্ ত্ৱম্ প্ুশয স্নযাযিন স্নযৌিরািযম্ অিাপ্নুকহ ৪২
িামত্ স্ত্ৱম্ প্রি্ুৱত্যি কিনীযত্া িুণিান্ অকস
িুণি ত্য৭কপ্ ত্ু স্নেহাত্্ প্ুত্র িি্শযাকম স্নত্ কহত্ম্ ৪৩
প্ূযযা কিনযম্ আস্তায প্ি কনত্যম্ জিযত্কন্ত্রযঃ
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িাম স্নরাত্ সমুত্তাকন ত্যযিত্া িযসনাকন চ ৪৪
প্যরাি্শযা িত্িমাযনা িরুত্তযা প্রত্যি্শযা ত্ত্া
অমাত্য প্রপ্্ুত্ীঃ সিাঃি প্রি্ুত্ী শ্চা৭নুরঞ্জয ৪৫
স্নিাশ্টা িারা৭৭যুত্া িাৱর ি্ুত্ৱা সকন্নচযান্ প্হূন্ ৪৬
ত্ু শ্টা৭নুরক্ত প্রি্ুকত্ যঃ প্ালযকত্ স্নমকত্নীম্
ত্সয নতকত কমত্রাকণ লপ্ত্িা অম্ুত্ম্ ইিা৭মরাঃ ৪৭
ত্স্মাত্্ ত্ৱ ম৭কপ্ আত্মানম্ কনযময এিম্ সমাচর ৪৮
্ ত্ স্তসয রাম সয কপ্রয িাকরণঃ
ত্ চ্ চ্ুত্ৱা সুহু
ত্ৱকরত্াঃ শীরম্ অযপ্যত্য স্নিৌসলযাৱয নযযিত্যন্ ৪৯
সা কহরণযম্ চ িা ৱশ্চি রত্নাকন কিকিত্াকন চ
িযাকত্যত্শ কপ্রযা৭৭স্নিযপ্যঃ স্নিৌসলযা প্রমযত্াত্তমা ৫0
অত্া৭কপ্িাত্য রািানম্ রত্ম্ আুহয রািিঃ
যযযৌ স্ৱম্ ত্ু যকত্ম স্নত্ৱশ্ম িযনৌৱিঃ প্রকত্প্ূজিত্ঃ ৫১
স্নত্ চা৭কপ্ স্নপ্ৌরা ন্ুপ্যত্ িচ স্ত্ু
শ্ুত্ৱা ত্ত্া লাপ্ম্ ইযিশ্টমা৭৭শু
নযরন্ত্রম্ আমতয ি্ুহাকণ িত্ৱা
্ শ্টাঃ ৫২
স্নত্িান্ সমান্ অচুি অকত্ প্রহু
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট ত্্ুত্ীয সিি
চতু তক সর্ক:
িযত্শু অত্ ন্ুযপ্া প্ূযঃ স্নপ্ৌযরশু সহ মকন্ত্রকপ্ঃ
মন্ত্রকযত্ৱা ত্ত্ শ্চযর কনশ্চযেঃ স কনশ্চযম্ ১
শ্ৱ এি প্ুযশযা প্কিত্া স্নশ্ৱা৭কপ্যশযচয স্ত্ু স্নম সুত্ঃ
রাযমা রািীি ত্াম্রা৭ি্যশা স্নযৌিরািয ইকত্ প্রপ্ুঃ ২
অত্া৭ত ি্ুিহম্ আকিশয রািা ত্শরত্ স্তত্া
সূত্ম্ আোপ্যা মাস রামম্ প্ুন: ইহা৭৭নয ৩
প্রকত্ি্ুহয স ত্ ত্ৱািযম্ সূত্ঃ প্ুন: উপ্াযযযৌ
রাম সয প্িনম্ শীরম্ রামম্ আনকযত্ু ম্ প্ুনঃ ৪
ত্ৱার ৱস্ত: আযিকত্ত্ম্ ত্সয রামাযা৭৭িমনম্ প্ুনঃ
শ্ুৱত্ৱি চা৭কপ্ রাম স্তম্ প্রাপ্তম্ শঙ্কা৭কিযত্া৭প্িত্্ ৫
প্রযিশয ৱচনম্ ত্ৱকরত্ম্ রাযমা িচনম্ অপ্রিীত্্
যত্্ আিমন ি্ুত্যম্ স্নত্ প্ূয স্তত্্ প্রূকহ অযশশত্ঃ ৬
ত্ম্ উিাচ ত্ত্ঃ সূযত্া রািা ত্ৱাম্ ত্রশ্টুম্ ইচ্চকত্
শ্ুত্ৱা প্রমাণম্ অত্র ত্ৱম্ িমনায ইত্রায িা ৭
ইকত্ সূত্ িচঃ শ্ুত্ৱা রাযমা৭ত্ ত্ৱরযা কিত্ঃ
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প্রযযযৌ রাি প্িনম্ প্ুনর্ ত্রশ্টুম্ নযরশ্ৱরম্ ৮
ত্ম্ শ্ুত্ৱা সম৭নুপ্রাপ্তম্ রামম্ ত্শরযত্া ন্ুপ্ঃ
প্রযিশযা মাস ি্ুহম্ কিিি্শুঃ কপ্রযম্ উত্তমম্ ৯
প্রকিশযন্নি চ শ্রীমান্ রািযিা প্িনম্ কপ্ত্ু ঃ
ত্ত্শ কপ্ত্রম্
ি
ত্ূরাত্্ প্রকণপ্ত্য ি্ুত্াঞ্জকলঃ ১0
প্রণমতম্ সমুত্তাপ্য ত্ম্ প্করশ্ৱিয প্ূকমপ্ঃ
প্রকত্শয চা৭ৱস্ম ুকচরম্ আসনম্ প্ুনর৭প্রিীত্্ ১১
রাম িরুযত্তা৭জস্ম ত্ীিিাযুর্ প্ুক্তা স্নপ্ািা মযয জিত্াঃ
অন্নিত্্কপ্ঃ রত্ু শৱত্ স্ত স্নত্শ্টম্ প্ূকর ত্ি্কশৱণঃ ১২
িাত্ম্ ইশ্টম্ অপ্ত্যম্ স্নম ত্ৱম্ অত্যা৭নুপ্মম্ প্ুকি
ত্ত্তম্ ইশ্টম্ অত্ীত্ম্ চ মযা প্ুুশ সত্তম ১৩
অনুপ্ূত্াকন স্নচশ্টাকন মযা িীর সুিানয৭কপ্
্ু কিপ্রাণাম্ অন্ুযণা৭জস্ম ত্ত্া৭৭ত্মনঃ ১৪
স্নত্িকশ কপ্ত্
ি
ন কিম্কচত্্ মম িত্িিযম্ ত্িা৭নযত্রা৭কপ্যশচনাত্্
অযত্া যত্ত্ৱাম্ অহম্ প্রূযাম্ ত্যে ত্ৱম্ িত্ু ম
ি ৭হিকস ১৫
অত্য প্রি্ুত্যঃ সিা ি স্ত্ৱাম্ ইচ্চকত নরা৭কত্প্ম্
অত্ স্ত্ৱাম্ যুি রািানম্ অকপ্যশি্শযাকম প্ুত্রি ১৬
অকপ্ চা৭ত্যা৭শুপ্ান্ রাম স্ৱপ্নান্ প্শযাকম ত্াুণান্
সকনিিাত্া মযহাল্কা শ্চ প্ত্তীহ মহা স্ৱনাঃ ১৭
অিশ্টপ্তম্ চ স্নম রাম নি্শত্রম্ ত্াুৱণর্ রৱহঃ
আযিত্যকত ৱত্িোঃ সূযা৭ঙ্কারি
ি
রাহুকপ্ঃ ১৮
প্রাযযণ কহ কনকমত্তানাম্ ঈত্্ুশানাম্ সমুত্্প্যি
রািা কহ ম্ুত্ু যম্ আযপ্নাকত্ স্নিারম্ িা আপ্ত্ম্ ুচ্চকত্ ১৯
ত্ত্্ যািত্্ এি স্নম স্নচযত্া ন কিমুম্চম্কত্ রািি
ত্ািত্্ এিা৭কপ্কশঞ্চস্ৱ চলা কহ প্রাকণনাম্ মকত্ঃ ২0
অত্য চযন্ত্রা৭প্ুযপ্িত্ঃ প্ুশযাত্্ প্ূিম্ি প্ুনিসূি
শ্ৱঃ প্ুশয স্নযািম্ কনযত্ম্ িি্শযযত ৱত্ি কচতিাঃ ২১
ত্ত্র প্ুযশয৭কপ্কশঞ্চস্ৱ মনস্ ত্ৱরযত্ীি মাম্
শ্ৱ স্ত্ৱা৭হম্ অকপ্যশি্শযাকম স্নযৌিরাযিয প্রম্ত্প্ ২২
ত্স্মা ত্ত্ৱযা৭ত্য িরপ্্ুকত্ কনযশযম্ কনযত্াত্মনা
সহ িযত্ৱাপ্িস্তিযা ত্প্ প্রস্তর
ি
শাকযনা ২৩
্ ত্ শ্চা প্রমত্তা স্ত্ৱাম্ রি্শন্ত্ৱ৭ত্য সমতত্ঃ
সুহু
প্িকত প্হু কিক্নাকন িাযা ি স্নণযিম্ কিত্াকন কহ ২৪
কিযপ্রাকশত্ শ্চ প্রযত্া যািত্্ এি প্ুরাত্্ ইত্ঃ
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ত্ািত্্ এি অকপ্যশি স্নস্ত প্রাপ্ত িাযলা মযত্া মম ২৫
িামম্ িলু সত্াম্ িরুযত্ত প্রাত্া স্নত্ প্রত্ঃ জস্তত্ঃ
স্নিযশ্টা৭নুিত্ী ত্মা৭৭ত্মা
ি
সানুযরাযশা জিযত্কন্ত্রযঃ ২৬
কিম্ ত্ু কচত্তম্ মনুশযাণাম্ অকনত্যম্ ইকত্ স্নম মকত্ঃ
সত্াম্ চ ত্ম কনত্যানাম্
ি
ি্ুত্ স্নশাকপ্ চ রািি ২৭
ই ত্ু যক্তঃ স্নসা৭প্যনুোত্ঃ স্নশ্ৱা প্াকি নয৭কপ্যশচযন
িরযিকত্ রামঃ কপ্ত্রম্ অকপ্িাত্য অপ্যযাত্্ ি্ুহম্ ২৮
প্রকিশয চা৭৭ত্মযনা স্নিশ্ম রাযো কত্তশ্যট৭কপ্যশচযন
ত্ি্শযণন চ কনিিময মাত্ু অতঃপ্ুরম্ যযযৌ ২৯
ত্ত্র ত্াম্ প্রিণাম্ এি মাত্রম্ ি্যশৌম িাকসনীম্
িািযত্াম্ স্নত্িত্া৭৭িাযর ত্ত্শ৭যাচত্ীম্
ি
কশ্রযম্ ৩0
প্রাযিি চ আিত্া ত্ত্র সুকমত্রা লি্শ্মণ স্তত্া
সীত্া চ আনাকযত্া শ্ুত্ৱা কপ্রযম্ রামা৭কপ্যশচনম্ ৩১
ত্জস্মন্ িাযল কহ স্নিৌসলযা ত্যস্তৌ অমীকলযত্ি্শণা
সুকমত্রযা৭৭িাসয মানা সীত্যা লি্শ্মযণন চ ৩২
শ্ুত্ৱা প্ুযশযণ প্ুত্র সয স্নযৌি রািযা৭কপ্যশচনম্
প্রাণাযাযমন প্ুুশম্ ত্যাযমানা িনাত্িনম্ ৩৩
ত্ত্া সকনযমা স্নমি স্নসা৭কপ্িমযা৭কপ্িাত্য চ
উিাচ িচনম্ রাযমা হশযন্
ি ত্াম্ ইত্ম্ ত্ত্া ৩৪
অম্প কপ্ত্রা কনযুযক্তা৭জস্ম প্রিা প্ালন িমকণ
ি
প্কিত্া স্নশ্ৱা৭কপ্যশযিা স্নম যত্া স্নম শাসনম্ কপ্ত্ু ঃ ৩৫
সীত্যা প্ুযপ্ িস্তিযা রিনীযম্ মযা সহ
এিম্ ুকত্ৱ িুপ্াত্যাৱযঃ সহ মাম্ উক্তিান্ কপ্ত্া ৩৬
যাকন যা নয৭ত্র স্নযািযাকন স্নশ্ৱা প্াকি নয৭কপ্যশচযন
ত্াকন স্নম মঙ্কলা নয৭ত্য ৱিযত্হযা ৱশ্চি িারয ৩৭
এত্ চ্ চ্ুত্ৱা ত্ু স্নিৌসলযা কচরিালা৭কপ্িাঙ্ক্কশত্ম্
হশ প্াশ্
ি
প্ িলম্ িািযম্ ইত্ম্ রামম্ অপ্াশত্ ৩৮
িত্্স রাম কচরম্ িীি হত্া স্নস্ত প্করপ্কতনঃ
োত্ীন্ স্নম ত্ৱম্ কশ্রযা যুক্তঃ সুকমত্রাযা শ্চ নতয ৩৯
িলযাযণ প্ত্ নি্শযত্র মকয িাযত্া৭কস প্ুত্রি
স্নযন ত্ৱযা ত্শরযত্া িুৱণ আরাকত্ত্ঃ কপ্ত্া ৪0
অযমািম্ প্ত্ স্নম ি্শাতম্ প্ুুযশ প্ুশি
্ যরি্শযণ
স্নযযম্ ইি্শ্ৱািু রািয শ্রীঃ প্ুত্র ত্ৱাম্ সম্শ্রকযশযকত্ ৪১
ইযত্য িম্ উযক্তা মাযত্রত্ম্ রাযমা প্রাত্রম্ অপ্রিীত্্
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প্রাঞ্জকলম্ প্রহ্ৱম্ আসীনম্ অকপ্িীি্শয স্মযকন্নি ৪২
লি্শ্মযণ মাম্ মযা সাত্িম্ প্রশাকত্ ত্ৱম্ িসুম্ত্রাম্
কত্ৱত্ীযম্ স্নম৭তরাত্মানম্ ত্ৱাম্ ইযম্ শ্রী উপ্জস্তত্া ৪৩
স্নসৌকমযত্র প্ুম্ি্শ্ৱ স্নপ্ািাম্ স্ত্ৱ কমশ্টান্ রািয প্লাকন চ
িীকিত্ম্ চ কহ রািযম্ চ ত্ৱত্্ অত্িম্ অকপ্িামযয ৪৪
ইত্ু যক্ত্িা লি্শ্মণম্ রাযমা মাত্যরৌ অকপ্িাত্য চ
অপ্যনুোপ্য সীত্াম্ চ িিাম স্ৱম্ কনযিশনম্ ৪৫
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট চত্ু ত্ি সিি
পমরচম সর্ক:
সম্কত্শয রামম্ ন্ুপ্কত্ঃ স্নশ্ৱা প্াকি নয৭কপ্যশচযন
প্ুযরাকহত্ম্ সমাহূয িকসশ্টম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ১
িযচ্চাপ্িাসম্ িািুত্্স্তম্ িারযা৭ত্য ত্যপ্া ত্ন
শ্রী যযশা রািয লাপ্ায িত্ৱা সহ যত্ িরত্ম্ ২
ত্যত্কত্ চ স রািানম্ উক্ত্িা স্নিত্ কিত্াম্ িরঃ
স্ৱযম্ িকসশ্যটা প্িিান্ যযযৌ রাম কনযিশনম্ ৩
উপ্িাসকযত্ু ম্ রামম্ মম্ত্রিন্ মম্ত্র স্নিাকিত্:
প্রাহ্মম্ রত্ িরম্ যুক্তম্ আস্তায সুত্্ুট িরত্: ৪
স রাম প্িনম্ প্রাপ্য প্াণ্টুরা৭প্র িন প্রপ্ম্
কত্স্রঃ িি্শযা রযত্ ৱনি কিযিশ মুকন সত্তমঃ ৫
ত্ম্ আিত্ম্ ুকশম্ রাম স্ত্ৱর কন্নি সসিমঃ
মানকযশযন্ স মানা৭হিম্ কনশ্চরাম কনযিশনাত্্ ৬
অযপ্যত্য ত্ৱরমাণ শ্চ রত্াপ্যাশম্ মনীকশণঃ
ত্যত্া৭িত্ারযা মাস প্করি্ুহয রত্াত্্ স্ৱযম্ ৭
স ৱচনম্ প্রকশ্রত্ম্ ত্্ুশ্ৱা সম্পাশযা৭কপ্ প্রসাত্য চ
কপ্রযা৭হিম্ হশযন্
ি রামম্ ইত্ু যিাচ প্ুযরাকহত্ঃ ৮
প্রসন্ন স্নস্ত কপ্ত্া রাম স্নযৌি রািযম্ অিািযকস
উপ্িাসম্ প্িান্ অত্য িযরাত্ু সহ সীত্যা ৯
প্রাত্ স্ত্ৱাম্ অকপ্যশক্তা কহ স্নযৌি রাযিয নরা৭কত্প্ঃ
কপ্ত্া ত্শরত্ঃ প্রীত্যা যযাকত্ম্ নহুযশা যত্া ১0
ইত্ু যক্ত্িা স ত্ত্া রামম্ উপ্িাসম্ যত্ িরত্ম্
মন্ত্রিত্্ িারযা মাস ৱিযত্হযা সকহত্ম্ মুকনঃ ১১
ত্যত্া যত্ািত্্ রাযমণ স রাো িুুর৭কচিত্ঃ
অপ্যনুোপ্য িািুত্্স্তম্ যযযৌ রাম কনযিশনাত্্ ১২
্ ত্্কপ্ স্তত্র রাযমা৭কপ্ ত্ান্ অনুোপ্য সিশঃ
সুহু
ি
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সপ্াজিযত্া কিযিশা৭ত্ ত্ান্ অনুোপ্য সিশঃ
ি ১৩
্ শ্ট নারী নর যুত্ম্ রাম স্নিশ্ম ত্ত্া প্যপ্ৌ
হু
যত্া মত্ত কত্ৱি িণম্ প্রপ্ুল্ল নকলনম্ সরঃ ১৪
স রাি প্িন প্রিযা ত্তস্মা ত্রাম কনযিশনাত্্
কনিিত্য ত্ত্্ুযশ মািিম্ িকসশ্যটা িন সম্ৱ্রুত্ম্ ১৫
প্্ুত প্্ুৱত অযযাত্যাযাম্ রাি মািিাঃ সমতত্ঃ
প্প্ূিু অকপ্সম্পাত্াঃ িুত্ূহল িৱন িরত্
ু াঃ ১৬
িন প্্ুত ঊকম সম্
ি িশ হশ
ি
স্ৱনিত্
ি
স্তত্া
প্প্ূি রাি মািিসয সাির স্নসযি কনস্ৱনঃ ১৭
কসক্ত সম্ম্ুশ্ট রত্যা কহ ত্ত্৭হ িনি মাকলনী
আসীত্্ অযযাত্যা নিরী সমুচ্কিত্ ি্ুহ ত্ৱিা ১৮
ত্ত্া হয৭স্নযাত্যা কনলযঃ স স্ত্রী প্ালা৭প্যলা িনঃ
রামা৭কপ্যশিম্ আিাঙ্ক্শন্ আিাঙ্ক্শ ত্ু ত্যম্ রযিঃ ১৯
প্রিা৭লম্িার প্ূত্ম্ চ িন সযা৭৭নত িত্িনম্
উত্্সুযিা৭প্ূ জ্জযনা ত্রশ্টুম্ ত্ম্ অযযাত্যা মযহাত্্সিম্ ২0
এিম্ ত্ম্ িন সম্পাত্ম্ রাি মািিম্ প্ুযরাকহত্ঃ
িূযহ কন্নি িযনৌিম্ ত্ম্ শৱন রাি িুলম্ যযযৌ ২১
কসত্া৭প্র কশির প্রিযম্ প্রাসাত্ম্ অকত্ুহয সঃ
সমীযায নযরযন্ত্রণ শযরযণি প্্ুহস্পকত্ঃ ২২
ত্ম্ আিত্ম্ অকপ্যপ্রি্শয কহত্ৱা রািা৭৭সনম্ ন্ুপ্ঃ
প্প্রচ্চ স চ ত্ৱস্ম ত্ত্্ ি্ুত্ম্ ইত্য৭প্যযিত্যত্্ ২৩
স্নত্ন ৱচি ত্ত্া ত্ু লযম্ সহা৭৭সীনা স্সপ্াসত্
আসযনপ্য সমুত্তস্ত্ু প্ূিযম্ত্ প্ুযরাকহত্ম্ ২৪
িুুণা ত্ৱ প্যনুোযত্া মনুযিৌিম্ কিস্ুিয ত্ম্
কিযিশাতঃ প্ুরম্ রািা কসম্যহা কিকর িুহাম্ ইি ২৫
ত্ত্্ অরযযিশ প্রমত্া িনািুলম্
মযহন্ত্র স্নিশ্ম প্রকত্মম্ কনযিশনম্
িযত্ীপ্যম্ শ্চাু কিযিশ প্াকত্িিঃ
শশীি ত্ারা িণ সম্িুলম্ নপ্ঃ ২৬
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট প্ম্চম সিি
শশরট সরসর্ক:
িযত্ প্ুযরাকহযত্ রামঃ োযত্া কনযত্ মানসঃ
সহ প্ত্নযা কিশালাি্শযা নারাযণম্ উপ্ািমত্্ ১
প্রি্ুহয কশরসা প্াত্রীম্ হকিযশা কিকত্ি ত্তত্া
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অযযাত্য িাম্ট:
মহযত্ ৱত্িত্া যািযম্ িুহাি জ্ৱকলযত্৭নযল ২
স্নশশম্ চ হকিশ স্তসয প্রাশযা আশাসয আত্মনঃ কপ্রযম্
ত্যাযন্ নারাযণম্ স্নত্িম্ স্ৱা৭৭স্তীযণ ি
ি ু শ সম্স্তযর ৩
িািযত্ঃ সহ ৱিযত্হযা প্ূত্ৱা কনযত্ মানসঃ
শ্রীমত্যা৭৭যত্যন কিশ্যণাঃ কশযশয নর িরা৭৭ত্মিঃ ৪
এি যামা৭িকশশ্টাযাম্ রাত্রযাম্ প্রকত্কিপ্ুত্য সঃ
অলম্িার কিকত্ম্ ি্ুত্্েম্ িারযা মাস স্নিশ্মনঃ ৫
ত্ত্র শ্ুণ্ৱন্ সুিা িাচঃ সূত্ মািত্ িকতনাম্
প্ূিাম্
ি সম্ত্যাম্ উপ্াসীযনা িিাপ্ যত্মানসঃ ৬
ত্ু শ্টাি প্রণত্ ৱশ্চি কশরসা মত্ু সূত্নম্
কিমল ি্যশৌম সম্ৱ্ীযত্া িাচযা মাস চ কত্ৱিান্ ৭
স্নত্শাম্ প্ুণযাহ স্নিাযশা৭ত্ িম্পীর মত্ু র স্তত্া
অযযাত্যাম্ প্ূরযা মাস ত্ূয স্নিাশা৭নু
ি
নাকত্ত্ঃ ৮
ি্ুযত্া প্িাসম্ ত্ু ত্ত্া ৱিযত্হযা সহ রািিম্
অযযাত্যা কনলযঃ শ্ুত্ৱা সিঃি প্রমুকত্যত্া িনঃ ৯
ত্ত্ঃ স্নপ্ৌর িনঃ সিঃি শ্ুত্ৱা রামা৭কপ্যশচনম্
প্রপ্াত্াম্ রিনীম্ ত্্ুশ্ৱা চযর স্নশাপ্কযত্ু ম্ প্ুরীম্ ১0
কসত্া৭প্র কশিরা৭৭স্নপ্শু স্নত্িত্া৭৭যত্যনশু চ
চত্ু শ্প্যত্শু রত্যাসু ৱচযত্য শ্ৱট্টালযিশু চ ১১
নানা প্ণয সম্ুযত্তশু িকণিাম্ আপ্যণশু চ
িুটুম্প্রম্পনাম্ সম্ুযত্তশু শ্রীমত্্সু প্িযনশু চ ১২
সপ্াসু ৱচি সিাসু
ি িরি
ু ্ যশশ্ৱা৭৭লি্কশযত্শু চ
ত্ৱিাঃ সমুচ্কিত্া জশ্চত্রাঃ প্ত্ািা শ্চা৭প্িম্ স্তত্া ১৩
নট নত্িি সম্িানাম্ িাযিানাম্ চ িাযত্াম্
মনঃ িণ সু
ি িা িাচঃ শুশ্ুিু শ্চ ত্ত্ স্তত্ঃ ১৪
রামা৭কপ্যশি যুক্তা শ্চ িত্া শ্চি্ু কমযত্া
ি িনা
রামা৭কপ্যশযি সিাযপ্ত চত্ৱযরশু ি্ুযহশু চ ১৫
প্ালা অকপ্ রীটমানা ি্ুহ ত্ৱাযরশু সম্িশঃ
রামা৭কপ্যশি সমুযক্তা শ্চি্ুযরি কমত্ঃ িত্াঃ ১৬
ি্ুত্ প্ুশ্যপ্াপ্ হার শ্চ ত্ূপ্ িতাকত্ িাকসত্ঃ
রাি মািিঃ ি্ুত্ঃ শ্রীমান্ স্নপ্ৌৱর রামা৭কপ্যশচযন ১৭
প্রিাশী িরণা৭ত্িম্ চ কনশা৭৭িমন শঙ্কযা
ত্ীপ্ িরুি্শাম্ স্তত্া চি্ু অনু রত্যাসু সিশঃ
ি ১৮
অলম্িারম্ প্ুর ৱসযিম্ ি্ুত্ৱা ত্ত্্ প্ুর িাকসনঃ
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অযযাত্য িাম্ট:
আিাম্ি্শমাণা রাম সয স্নযৌি রািযা৭কপ্যশচনম্ ১৯
সযমত্য সম্িশঃ সযি চত্ৱযরশু
ি
সপ্াসু চ
িত্যযতা কমত্ স্তত্র প্রশশম্সু িনা৭কত্প্ম্ ২0
অযহা মহাত্মা রািা৭যম্ ইি্শ্ৱািু িুল নতনঃ
োত্ৱা স্নযা িরুত্তম্ আত্মানম্ রামম্ রাযিয৭কপ্যশি্শযকত্ ২১
সযি সয৭নু
ি
ি্ুহীত্াঃ স্ম য স্নন্না রাযমা মহীপ্কত্ঃ
কচরায প্কিত্া স্নিাপ্তা ত্্ুশ্ট স্নলাি প্রািরঃ ২২
অনুত্তত্ মনা কিত্ৱান্ ত্মাত্মা
ি প্রাত্্ু িত্্সলঃ
যত্া চ প্রাত্্ুশু কেক্ত স্তত্া৭স্মা স্ৱ৭কপ্ রািিঃ ২৩
কচরম্ িীিত্ু ত্মাত্মা
ি রািা ত্শরযত্া৭নিঃ
য ত্্প্রসাযত্ না৭কপ্কশক্তম্ রামম্ ত্রি্শযামযহ িযম্ ২৪
এিম্ কিত্ম্ িত্যত্াম্ স্নপ্ৌরাণাম্ শুশ্ুিু স্তত্া
কত্ি্যপ্যা৭কপ্ শ্ুত্ িরুত্তাতাঃ প্রাপ্তা িানপ্ত্া িনাঃ ২৫
স্নত্ ত্ু কত্ি্প্যঃ প্ুরীম্ প্রাপ্তা ত্রশ্টুম্ রামা৭কপ্যশচনম্
রাম সয প্ূরযা মাসুঃ প্ুরীম্ িানপ্ত্া িনাঃ ২৬
িযনৌৱি ৱত্ কিসপ্ত্ি ্কপ্ঃ শুশ্ুযি ত্ত্র কনস্ৱনঃ
প্িসূি ত্ীণ স্নিিসয
ি
সাির স্নসযি কনস্ৱনঃ ২৭
ত্ত্ স্ত কত্ন্ত্র ি্শয সকন্নপ্ম্ প্ুরম্
কত্ত্্ুি্শুকপ্র্ িানপ্ৱত্ ুপ্ািৱত্ঃ
সমতত্ঃ সস্ৱনম্ আিুলম্ প্যপ্ৌ
সমুত্রযাযত্াকপ্ করিাণ স্নিাত্িম্
ি
২৮
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট শশ্ট স্সিি
সপ্তম সরসর্ক:
োকত্ ত্াসী যযত্া িাত্া ৱিযিযযা স্ত্ু সযহাকশত্া
প্রাসাত্ম্ চন্ত্র সম্িাশম্ আুযরাহ যত্্ুচ্চযা ১
কসক্ত রাি প্ত্াম্ ি্ুত্্োম্ প্রিীণ ি
ি ু সুযমাত্্িরাম্
অযযাত্যাম্ মতরা ত্স্মাত্্ প্রাসাত্াত্্ অিৱিি্শত্ ২
প্ত্ািাকপ্: িরা৭হিাকপ্ ত্ৱিৱি শ্চ সমলম্ ি্ুত্াম্
িরুত্াম্ চতপ্ৱত্ শ্চা৭কপ্ কশরঃ োত্ িৱন িরত্
ুি াম্ ৩
মালয স্নমাত্ি হৱস্ত শ্চ কত্ৱযিম্ৱত্র: অকপ্নাকত্ত্াম্
শুে স্নত্ি ি্ুহ ত্ৱারাম্ সি িাকত্ত্র
ি
কনস্ৱনাম্ ৪
্ শ্ট িনািীণাম্
সিহু
ি প্রহ্ম স্নিাশা৭কপ্ নাকত্ত্াম্
্ শ্ট ির হস্তয৭শ্ৱাম্ সিণকত্িত্ স্নিা িরশ
প্রহু
ু াম্ ৫
্ শ্ট মুকত্ৱত্: স্নপ্ৌৱর: উচ্ কিত্ ত্ৱি মাকলনীম্
প্রহু
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অযযাত্যাম্ মম্ত্রা ত্্ুশ্ৱা প্রম্ কিস্মযমা৭৭িত্া ৬
প্রহযশাত্
ি ্প্ুল্ল নযনাম্ প্াম্টুর ি্যশৌম িাকহনীম্
অকিত্ূযর জস্তত্াম্ ত্্ুশ্ৱা ত্াত্রীম্ প্প্রচ্চ মতরা ৭
উত্তযম না৭কপ্সমুযক্তা হযশণা৭ত্ি
ি
প্রা সত্ী
রাম মাত্া ত্নম্ কিম্ নু িযনপ্যঃ সিযচ্চকত্ ৮
অকত্মাত্র প্রহযশা৭যম্
ি
কিম্ িন সয চ শম্স স্নম
্ শ্যটা মহীপ্কত্ঃ ৯
িারকযশযকত্ কিম্ িা৭কপ্ সিহু
কিত্ীযমাণা
ি
হযশণি ত্াত্রী প্রমযা মুত্া
আচচি্যশ৭ত্ িুপ্্িাৱয প্ূযসীম্ রািি কশ্রযম্ ১0
শ্ৱঃ প্ুযশযণ জিত্ স্নরাত্ম্ স্নযৌি রাযিযন রািিম্
রািা ত্শরযত্া রামম্ অকপ্যশচকযত্া৭নিম্ ১১
ত্াত্রযা স্ত্ু িচনম্ শ্ুত্ৱা িুপ্্িা ি্কশপ্রম্ অমকশত্া
ি
ৱিলাস কশিরািারাত্্ প্রাসাত্াত্্ অিযরাহত্ ১২
সা ত্হযমানা স্নিাযপ্ন মতরা প্াপ্ ত্কশনী
ি
শযানাম্ এত্য ৱিযিযীম্ ইত্ম্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ১৩
উকত্তশ্ট মূযট কিম্ স্নশযশ প্যম্ ত্ৱাম্ অকপ্িত্িযত্
উপ্প্্লুত্ মযহৌযিন কিম্ আত্মানম্ ন প্ুত্যযস ১৪
অকনশ্যট সুপ্িািাযর স্নসৌপ্াযিযন কিিত্তযস
চলম্ কহ ত্ি স্নসৌপ্ািযম্ নত্যঃ স্নস্রাত্ ইযিাশ্ণযি ১৫
এিম্ উক্তা ত্ু ৱিযিযী ুশ্টযা প্ুশম্ িচঃ
িুপ্্িযা প্াপ্ ত্কশনযা
ি কিশাত্ম্ অিমত্্ প্রম্ ১৬
ৱিযিযী ত্ৱ৭প্রিীত্্ িুপ্্িাম্ িজচ্চত্্ ি্যশমম্ ন মতযর
কিশণ্ণ িত্নাম্ কহ ত্ৱাম্ লি্শযয প্্ুশ ত্ু ঃকিত্াম্ ১৭
মতরা ত্ু িচঃ শ্ুত্ৱা ৱিযিযযা মত্ু রা৭ি্শরম্
উিাচ স্নরাত্ সমুযক্তা িািযম্ িািয কিশারত্া ১৮
সা কিশণ্ণত্রা প্ূত্ৱা িুপ্্িা ত্সযা কহৱত্কশণী
কিশাত্যতী স্নপ্রািাচ স্নপ্ত্যতী চ রািিম্ ১৯
অি্যশমম্ সুমহত্্ স্নত্কি প্রিরুত্তম্ ত্ৱ কত্ৱনাশনম্
রামম্ ত্শরযত্া রািা স্নযৌি রাযিয৭কপ্যশি্শযকত্ ২0
সা৭স্ময৭িাযত্ প্যয মক্না ত্ু ঃি স্নশাি সমকিত্া
ত্হয মানা৭নযল স্ননি ত্ৱত্্ কহত্াত্িম্ ইহা৭৭িত্া ২১
ত্ি ত্ু ঃযিন ৱিযিকয মম ত্ু ঃিম্ মহ ত্্প্যিত্্
ত্ৱ ত্ৱরুযত্তৌ মম িরুকত্ত শ্চ প্যিত্্ অত্র ন সম্শযঃ ২২
নরা৭কত্প্ িুযল িাত্া মকহশী ত্ৱম্ মহীপ্যত্ঃ
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অযযাত্য িাম্ট:
উরত্ৱম্ রাি ত্মাণাম্
ি
িত্ম্ স্নত্কি ন প্ুত্যযস ২৩
ত্ম িাত্ী
ি
শযটা প্ত্িা িি্শ্ণ িাত্ী চ ত্াুণঃ
শুত্ত প্াযি ন িানীযশ স্নত্ ৱনিম্ অকত্ সম্কত্ত্া ২৪
উপ্জস্তত্ম্ প্রযুম্িান স্ত্ৱকয সান্ত্ৱম্ অনত্িিম্
অযত্িযন িা৭ত্য স্নত্ প্ত্িা স্নিৌসলযাম্ স্নযািকযশযকত্ ২৫
অপ্িাহয স ত্ু শ্টাত্মা প্রত্ম্ ত্ি প্ন্ত্ুশু
িাযলয স্তাপ্কযত্া রামম্ রাযিয কনহত্ িম্টযি ২৬
শত্্ুঃ প্কত্ প্রিাযত্ন মাযত্রি কহত্ িামযযা
্ ত্ স্ত্ৱযা ২৭
আশীকিশ ইিাম্যি ন প্াযল প্করহু
যত্া কহ িুযাত্
ি ্ সযপ্া ি িা শত্্ু িা ি প্রত্ু যযপ্ি্কশত্ঃ
রাো ত্শরযত্ না৭ত্য সপ্ুত্রা ত্ৱম্ ত্ত্া ি্ুত্া ২৮
প্াযপ্না৭ন্ুত্ সাযন্ত্ৱন প্াযল কনত্যম্ সুযিাকচযত্
রামম্ স্তাপ্যত্া রাযিয সা৭নুপ্তা হত্া হয৭কস ২৯
সা প্রাপ্ত িালম্ ৱিযিকয ি্কশপ্রম্ িুু কহত্ম্ ত্ি
ত্রাযস্ৱ প্ুত্রম্ আত্মানম্ মাম্ চ কিস্ময ত্শযন
ি ৩0
মতরাযা িচঃ শ্ুত্ৱা শযনা সা শুপ্া৭৭ননা
উত্তযস্তৌ হশ সম্পূ
ি
ণা ি চম্ত্র স্নলযিি শারত্ী ৩১
অত্ীি সা ত্ু সম্ত্ুশ্টা ৱিযিযী কিস্মযা৭কিত্া
এিম্ আপ্রণম্ ত্ৱসয িুপ্্িাৱয প্রত্যত্ৌ শুপ্ম্ ৩২
ত্ত্ত্ৱা ত্ৱা৭৭প্রণম্ ত্ৱসয িুপ্্িাৱয প্রমযত্াত্তমা
্ শ্টা প্ুন এি অপ্রিীত্্ ইত্ম্ ৩৩
ৱিযিযী মতরাম্ হু
ইত্ম্ ত্ু মতযর মহযম্ আিযাকস প্রমম্ কপ্রযম্
এত্ন্ স্নম কপ্রযম্ আিযাত্ু ঃ কিম্ িা প্ূযঃ িযরাকম স্নত্ ৩৪
রাযম িা প্রযত্ িা৭হম্ কিযশশম্ স্ননাপ্লি্শযয
ত্স্মাত্্ ত্ু শ্টা৭জস্ম য ত্রািা রামম্ রাযিয৭কপ্যশি্শযকত্ ৩৫
ন স্নম প্রম্ কিম্কচ কত্ত্ স্ত্ৱযা প্ুনঃ
কপ্রযম্ কপ্রযাযহি সুিচম্ িচঃ প্রম্
ত্ত্া হযযিাচ স্ত্ৱ মত্ঃ কপ্রযযাত্তরম্
িরম্ প্রম্ স্নত্ প্রত্ত্াকম ত্ম্ িরুণু ৩৬
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট সপ্তম স্সিি
অশরটম সরসর্কঃ
মতরা ত্ৱ৭প্যসূৱযনাম্ উত্্সু
্ িযা৭৭প্রণম্ চ ত্ত্্
উিাযচত্ম্ ত্যত্া িািযম্ স্নিাপ্ ত্ু ঃি সমকিত্া ১
হশম্ি কিম্ ইত্ম্ অস্তাযন ি্ুত্িত্য৭কস প্াকলযশ
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অযযাত্য িাম্ট:
স্নশাি সাির মত্যস্তম্ আত্মানম্ না৭িপ্ুত্যযস ২
মনসা প্রহসাকম ত্ৱাম্ স্নত্িী ত্ু :িা৭কত্িত্া সত্ী
য স্নচ্চাকচত্যিয হ্র্রুশট
্ া৭কস প্রাযপ্যত্ম্ িযসনম্ মহত্্ ৩
্
স্নশাচাকম ত্ু মকত্ত্ৱম্
ি
স্নত্ িা কহ প্রাো প্রহশযযত্
ি
অযর স্সপ্ত্নী প্ুত্র সয িরুকত্তম্ ম্ুযত্যা করিা৭৭িত্াম্ ৪
প্রত্া স্নত্ি রাম সয রািয সাত্ারণা ত্্প্যম্
ত্ কত্ৱকচম্ত্য কিশণ্ণা৭জস্ম প্যম্ প্ীত্াত্্ কহ িাযযত্ ৫
লি্শ্মযণা কহ মযহশ্ৱাযসা রামম্ সিাত্মনা
ি
িত্:
শত্্ুক্ন শ্চা৭কপ্ প্রত্ম্ িািুস্তম্ লি্শ্মযণা যত্া ৬
প্রত্যাসন্ন রযমণা৭কপ্ প্রত্ ৱসযি প্াকমকন
রািয রযমা কিপ্রি্ুশ্ট স্তযযা: ত্ািত্্ িনীযযসা: ৭
কিত্ু শ: ি্শত্র চাকরযত্র প্রাে সয প্রাপ্ত িাকরণ:
প্যা ত্্প্রযিযপ্ রাম সয কচতযম্ত্ী ত্িা৭৭ত্মিম্ ৮
সুপ্িা িলু স্নিৌসলযা যসযাঃ প্ুযত্রা৭কপ্যশি্শযযত্
স্নযৌি রাযিযন মহত্া শ্ৱঃ প্ুযশযণ কত্ৱযিাত্তৱমঃ ৯
প্রাপ্তাম্ সুমহত্ীম্ প্রীকত্ম্ প্রত্ীত্াম্ ত্াম্ হত্কত্ৱশম্
উপ্স্তাসযকস স্নিৌসলযাম্ ত্াসীি ত্ৱম্ ি্ুত্াম্িকলঃ ১0
এিম্ স্নচ ত্ত্ৱম্ সহা৭স্মাকপ্ স্তসযা স্নপ্রশযা প্কিশযকস
প্ুত্র সয ত্ি রাম সয স্নপ্রশয প্ািম্ িকমশযকত্ ১১
্ শ্টাঃ িলু প্কিশযকত রাম সয প্রমাঃ কস্ত্রযঃ
হু
্ শ্টা প্কিশযকত েু শা স্নস্ত প্রত্ ি্শযয ১২
অ প্রহু
ত্াম্ ত্্ুশ্ৱা প্রম প্রীত্াম্ প্্ুিতীম্ মতরাম্ ত্ত্ঃ
রাম ৱসযি িুণান্ স্নত্িী ৱিযিযী প্রশশম্স হ ১৩
ত্মযো
ি
িুুকপ্ ত্িাতঃ ি্ুত্েঃ সত্যিাি্ শুকচঃ
রাযমা রােঃ সুযত্া স্নিযশ্যটা স্নযৌি রািযম্ অযত্া৭হিকত্ ১৪
প্রাত্রূন্ প্্ুত্যাম্ শ্চ ত্ীিিাযুঃ কপ্ত্্ুিত্্ প্ালকযশযকত্
সম্ত্প্যযস িত্ম্ িুপ্্যি শ্ুত্ৱা রামা৭কপ্যশচনম্ ১৫
্ প্রম্
প্রত্ শ্চা৭কপ্ রাম সয ত্্ুিম্ িশ শত্াত্
ি
কপ্ত্্ু ৱপ্ত্ামহম্ রািযম্ অিািযকত্ নরশপ্ঃ
ি ১৬
সা ত্ৱম্ অপ্ুযত্যয প্রাযপ্ত িত্িমাযন চ মতযর
প্কিশযকত্ চ িলযাযণ কিম৭ত্িম্ প্করত্প্য স্নস ১৭
যত্া স্নম প্রযত্া মানয স্তত্া প্ূযযা৭কপ্ রািি
স্নিৌসলযা স্নত্া৭কত্করক্তম্ চ স ত্ু শুশ্রূশযত্ কহ মাম্ ১৮
রািযম্ যকত্ কহ রাম সয প্রত্সযা৭কপ্ ত্ ত্তত্া
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মনযযত্ কহ যত্া৭৭ত্মানম্ ত্ত্া প্রাত্রূম্ স্ত্ু রািি ১৯
ৱিযিযযা িচনম্ শ্ুত্ৱা মতরা প্্ুশ ত্ু ঃকিত্া
ত্ীিিম্ উশ্ণম্ কিকনশ্শ্ৱসয ৱিযিযীম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ২0
অনত্ি ত্কশনী
ি স্নমৌিিযাত্্ ন আত্মানম্ অিপ্ুত্যযস
স্নশাি িযসন কিস্তীযণ মজ্জতী
ি
ত্ু ঃি সািযর ২১
প্কিত্া রািযিা রািা রািি সয চ যঃ সুত্ঃ
রাি িম্শাত্্ ত্ু ৱিযিকয প্রত্ঃ প্করহাসযযত্ ২২
ন কহ রােঃ সুত্াঃ সযি রাযিয
ি
কত্শ্টকত প্াকমকন
স্তাপ্যমাযনশু সযিশু
ি সুমহান্ অনযযা প্যিত্্ ২৩
ত্স্মা স্নজ্জযশ্যট কহ ৱিযিকয রািয ত্ম্ত্রাকণ প্াকত্িিাঃ
স্তাপ্যম্কত্ অনিত্যাম্কি িুণিত্্সু ইত্যর শ্ৱ৭কপ্ ২৪
অযসৌ অত্যত কনপ্ক্ন
ি স্তি প্ুযত্রা প্কিশযকত্
অনাত্িত্্ সুযিপ্য শ্চ রাি িম্শা চ্চ িত্্সযল ২৫
সাহম্ ত্ৱত্৭স্নত্ি সিাপ্তা ত্ৱম্ ত্ু মাম্ না৭িপ্ুত্যযস
সপ্কত্ন িরুযত্তৌ যা স্নম ত্ৱম্ প্রযত্যম্ ত্াত্ু ম্ ইচ্চকস ২৬
ত্্ুিম্ ত্ু প্রত্ম্ রামঃ প্রাপ্য রািযম্ অিম্টিম্
স্নত্শা৭তরম্ িা নকযত্া স্নলািা৭তরম্ অত্া৭কপ্ িা ২৭
প্াল এি কহ মাত্ু লযম্ প্রযত্া নাকযত্ স্ত্ৱযা
সকন্নিশা ি চ্চ স্নসৌহাত্িম্ িাযযত্ স্তািযর শ্ৱ৭কপ্ ২৮
প্রত্ সযা প্য৭নুিশ শ্শত্্ুযক্না৭কপ্ সমািত্
লি্শ্মযণা কহ যত্া রামম্ ত্ত্া৭স্নসৌ প্রত্ম্ িত্ ২৯
শ্রূযযত্ কহ ত্্ুম িজশ্চ স্নচ্চত্তযিযা িন িীকিকপ্
সকন্নিশা ি কত্শীিাকপ্ স্নমাকচত্
ি
প্রমা ত্্প্যাত্্ ৩0
স্নিাপ্তা কহ রামম্ স্নসৌকমজত্র লি
ি ্ শ্মণম্ চা৭কপ্ রািিঃ
অকশ্ৱযনা ইি স্নসৌপ্রাত্রম্ ত্যযা স্নলাযিশু
ি
কিশ্ুত্ম্ ৩১
ত্স্মা ন্ন লি্শ্মযণ রামঃ প্াপ্ম্ কিম্কচত্্ িকরশযকত্
রাম স্ত্ু প্রযত্ প্াপ্ম্ িুযাত্
ি ্ ইকত্ ন সম্শযঃ ৩২
ত্স্মাত্্ রাি ি্ুহাত্্ এি িনম্ িচ্চত্ু স্নত্ সুত্ঃ
এত্ত্্ কহ স্নরাচযত্ মহযম্ প্্ুশম্ চা৭কপ্ কহত্ম্ ত্ি ৩৩
এিম্ স্নত্ োকত্ প্ি্শ সয স্নশ্রয ৱশ্চি প্কিশযকত্
যকত্ স্নচত্্ প্রযত্া ত্মাত্
ি ্ কপ্ত্রযম্ রািযম্ অিািযকত্ ৩৪
স স্নত্ সুযিাকচযত্া প্াযলা রাম সয সহযিা করপ্ুঃ
সম্ুত্তা৭ত্ি সয নশ্টা৭স্নত্িা িীকিশযকত্ িত্ম্ িযশ ৩৫
অকপ্ত্্ুত্ম্ ইিা৭রযণয কসম্যহন িি যূত্প্ম্
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প্রচ্চাত্যমানম্ রাযমণ প্রত্ম্ ত্রাত্ু ম্ অহিকস ৩৬
ত্প্াত্
ি ্ কনরাি্ুত্া প্ূিম্ি ত্ৱযা স্নসৌপ্ািযিত্তযা
রাম মাত্া সপ্ত্নী স্নত্ িত্ম্ ৱিরম্ ন শাত্যযত্্ ৩৭
যত্া কহ রামঃ প্্ুকত্িীম্ অিািযকত্
ত্্ুিম্ প্রনশ্যটা প্রযত্া প্কিশযকত্
অযত্া কহ সম্কচতয রািযম্ আত্মযি
প্র সয ৱচিা৭ত্য কিিাস িারণম্ ৩৮
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট অশ্টম স্সিিঃ
নৱম সরসর্ক:
এিম্ উক্তা ত্ু ৱিযিযী স্নরাযত্ন জ্ৱকলত্া৭৭ননা
ত্ীিিম্ উশ্ণম্ কিকনশ্শ্ৱসয মতরাম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ১
অত্য রামম্ ইত্ঃ ি্কশপ্রম্ িনম্ প্রস্তাপ্যা ময৭হম্
স্নযৌি রাযিযন প্রত্ম্ ি্কশপ্রম্ এিা৭কপ্ স্নশচযয ২
ইত্ম্ কত্ৱত্ানীম্ সম্পশয স্নিযনাপ্াযযন মতযর
প্রত্ঃ প্রাপ্নুযাত্্ রািযম্ ন ত্ু রামঃ িত্ম্চন ৩
এিম্ উক্তা ত্যা স্নত্িযা মতরা প্াপ্ ত্কশনী
ি
রামা৭ত্িম্ উপ্কহম্সতী ৱিযিযীম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ৪
হযতত্ানীম্ প্রিি্শযাকম ৱিযিকয শ্রূযত্াম্ চ স্নম
যত্া স্নত্ প্রযত্া রািযম্ প্ুত্রঃ প্রািযকত্ স্নিিলম্ ৫
কিম্ ন স্মরকস ৱিযিকয স্মরম্ত্ী িা কনিূহযস
য ত্ু চযমান0 আত্মা৭ত্িম্ মত্ত স্ত্ৱম্ স্নশ্রাত্ু কমচ্চকস ৬
মযযাচযমানম্ যকত্ স্নত্ স্নশ্রাত্ু ম্ চম্যত্া কিলাকসকন
শ্রূযত্া ম৭কপ্ত্াসযাকম শ্ুত্ৱা চা৭কপ্ কিম্ুশযত্াম্ ৭
শ্ুৱত্ৱিম্ িচনম্ ত্সযা মতরাযা স্ত্ু ৱিিযী
কিম্কচত্্ উত্তায শযনাত্্ স্ৱা স্তীণাত্
ি ্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ৮
িত্য ত্ৱম্ মযমাপ্াযম্ স্নিযনাপ্াযযন মতযর
প্রত্ঃ প্রাপ্নুযা ত্রািযম্ ন ত্ু রামঃ িত্ম্চন ৯
এিম্ উক্তা ত্যা স্নত্িযা মতরা প্াপ্ ত্কশনী
ি
রামাত্িম্ উপ্কহম্সতী িুপ্্িা িচনম্ অপ্রিীত্্ ১0
ত্ি স্নত্িা৭সুযর যুযত্ত সহ রািকশকপ্ঃ
ি প্কত্ঃ
অিচ্চত্্ ত্ৱাম্ উপ্াত্ায স্নত্িরাি সয সাহযি্ুত্্ ১১
কত্শম্ আস্তায ৱিযিকয ত্ি্কশণাম্ ত্ণ্টিান্ প্রকত্
ৱিিযতম্ ইকত্ িযাত্ম্ প্ুরম্ যত্র কত্কমত্ৱিঃ ১২
স শম্পর ইকত্ িযাত্ঃ শত্মাযযা মহা৭সুরঃ
Page 21 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
ত্যত্ৌ শর সয সম্রামম্ স্নত্ি সম্ৱি অকনজিিত্ঃ ১৩
ত্জস্মন্ মহকত্ সম্রাযম রািা ত্শরত্ স্তত্া
রাযত্রৌ প্রসুপ্তান্ ক্নম্কত্ স্ম ত্রসা আসাত্য রাি্শসা ১৪
ত্ত্রা৭িযরান্ েহ ত্ু যত্তম্ রািা ত্শরত্ স্তত্া
অসুৱর শ্চ মহা প্াহু শৱস্ত্র শ্চ শিলী ি্ুত্ ১৫
অপ্িাহয ত্ৱযা স্নত্কি সম্রামা ন্নশ্ট স্নচত্নঃ
ত্ত্রা৭কপ্ কিি্শত্ঃ শৱস্ত্রঃ প্কত্ স্নস্ত রি্কশত্ স্ত্ৱযা ১৬
ত্ু শ্যটন স্নত্ন ত্যত্তৌ স্নত্ স্নত্ৱৌ িযরৌ শুপ্ ত্শযন
ি
স ত্ৱযযা ক্তঃ প্কত্ স্নত্কি যত্া ইযচ্চযম্ ত্ত্া িযরৌ ১৭
ি্ুহ্ণীযাম্ ইকত্ ত্ত্্ স্নত্ন ত্যত্ ত্ু য ক্তম্ মহাত্মনা
অনকপ্ো হয৭হম্ স্নত্কি ত্ৱৱযি িকত্ত্া প্ুরা ১৮
িত্ এশা ত্ি ত্ু স্নেহা েনসা ত্াযযত্
ি মযা
রামা৭কপ্যশি সম্পারা কন্নি্ুহয কিকনিত্িয ১৯
িযরৌ যাচ স্ৱ প্ত্িারম্ প্রত্ সযা৭কপ্যশচনম্
প্রিরািনম্ চ রাম সয ত্ৱম্ িশাকণ
ি চত্ু ত্িশ ২0
চত্ু ত্িশ কহ িশাকণ
ি রাযম প্রিরাজিযত্ িনম্
প্রিাপ্ািিত্ স্নেহ জস্তর প্ুযত্রা প্কিশযকত্ ২১
স্নরাত্া৭৭িারম্ প্রকিশযা৭ত্য ি্ুযত্ত িা৭শ্ৱপ্যত্ঃ সুযত্
স্নশশ্ৱা৭তকহিত্াযাম্ ত্ৱম্ প্ূযমৌ মকলন িাকসনী ২২
মা ৱস্মনম্ প্রত্ু যত্ীি্যশত্া মা ৱচনম্ অকপ্প্াশত্াঃ
ুত্ম্ত্ী চা৭কপ্ ত্ম্ ত্্ুশ্ৱা িিত্যাম্ স্নিাি লালসা ২৩
ত্কযত্া ত্ৱম্ সত্া প্ত্ু ি অত্র স্নম না৭জস্ত সম্শযঃ
ত্ৱত্্ ি্ুযত্ চ মহা রাযিা কিযশত্্ অকপ্ হুত্াশনম্ ২৪
ন ত্ৱাম্ স্নরাত্কযত্ু ম্ শযক্তা ন ি্ুত্তাম্ প্রত্ু যত্ীি্কশত্ু ম্
ত্ি কপ্রযা৭ত্িম্ রািা কহ প্রাণান্ অকপ্ প্করত্যযিত্্ ২৫
ন হয৭কত্রকমত্ু ম্ শক্ত স্তি িািযম্ মহী প্কত্ঃ
মত স্ৱপ্াযি প্ুত্যস্ৱ স্নসৌপ্ািয প্লম্ আত্মনঃ ২৬
মকণ মুক্তম্ সুিণাকন
ি রত্নাকন কিকিত্াকন চ
ত্ত্যা ত্তশরযত্া রািা মা স্ম স্নত্শু মনঃ ি্ুত্াঃ ২৭
স্নযৌ স্নত্ৌ স্নত্িা৭সুযর যুযত্ত িযরৌ ত্শরযত্া৭ত্ত্াত্্
স্নত্ৌ স্মারয মহা প্াযি স্নসা৭স্নত্িা মা ত্ৱাম্ অকত্রযমত্্ ২৮
যত্া ত্ু স্নত্ িরম্ ত্ত্যাত্্ স্ৱযম্ উত্তাপ্য রািিঃ
িযিস্তাপ্য মহা রািম্ ত্ৱম্ ইমম্ িরুণুযা িরম্ ২৯
রামম্ প্রিরািযা৭রযণয নি িশাকণ
ি প্ঞ্চ চ
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প্রত্ঃ জরযত্াম্ রািা প্্ুকত্িযা প্াকত্িিশপ্ঃ
ি ৩0
চত্ু ত্িশ কহ িশাকণ
ি রাযম প্রিরাজিযত্ িনম্
রূট শ্চ ি্ুত্ মূল শ্চ স্নশশম্ স্তাসযকত্ স্নত্ সুত্: ৩১
রাম প্রিরািনম্ ৱচি স্নত্কি যাচস্ৱ ত্ম্ িরম্
এিম্ কসত্তযম্কত্ প্ুত্র সয সিা৭ত্ি
ি া স্তি প্াকমকন ৩২
এিম্ প্রিরাজিত্ ৱশ্চি রাযমা৭রাযমা প্কিশযকত্
প্রত্ শ্চ হত্া কমত্র স্তি রািা প্কিশযকত্ ৩৩
স্নযন িাযলন রাম শ্চ িনাত্্ প্রত্যা৭৭িকমশযকত্
স্নত্ন িাযলন প্ুত্র স্নস্ত ি্ুত্ মূযলা প্কিশযকত্ ৩৪
্ ত্্কপ্ঃ সাত্িম্ আত্মিান্ ৩৫
সম্ি্ুহীত্ মনুশয শ্চ সুহু
প্রাপ্ত িালম্ ত্ু স্নত্ মযনয রািানম্ িীত্ সাত্ৱসা
রামা৭কপ্যশি সম্পারা কন্নি্ুহয কিকনিত্িয ৩৬
অনত্িম্ অত্ি রূযপ্ণ রাকহত্া সা ত্ত্ স্তযা
্ শ্টা প্রত্ীত্া ৱিযিযী মতরাম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ৩৭
হু
সা কহ িাযিযন িুপ্্িাযা: কিযশারীি উত্্প্ত্ম্ িত্া
ৱিযিযী কিস্মযম্ প্রাপ্তা প্রম্ প্রম ত্শনা
ি ৩৮
িুপ্্যি ত্ৱাম্ না৭কপ্িানাকম স্নশ্রশ্টাম্ স্নশ্রশ্টা৭কপ্ত্াকযনীম্
প্্ুকত্িযাম্ অকস িুপ্্িানাম্ উত্তমা প্ুকত্ত কনশ্চযয ৩৯
ত্ৱম্ এি ত্ু মমা৭স্নত্িশু কনত্য যুক্তা কহৱত্কশণী
না৭হম্ সম৭িপ্ুযত্যযম্ িুপ্্যি রাে জশ্চিীকশত্ম্
ি ৪0
সকত ত্ু স্সম্জস্তত্াঃ িুপ্্িা িরাঃ প্রম ত্াুণা
ত্ৱম্ প্ত্মম্ ইি িাযত্ন সন্নত্া কপ্রয ত্শনা
ি ৪১
উর স্নস্ত৭কপ্ কনকিশ্টম্ ৱি যািত্্ স্কতাত্্ সমুন্নত্ম্
অত্স্তা স্নচ্চাত্রম্ শাতম্ সুনাপ্ম্ ইি লম্প্রজ্জত্ম্ ৪২
প্করপ্ূণম্ি ত্ু িিনম্ সুপ্ীযনৌ চ প্যযাত্যরৌ
কিমযলন্ত্ু সমম্ িি্ত্রম্ অযহা রািকস মতযর ৪৩
িিনম্ ত্ি কনিুশ
ি ট
্ ম্ রশনা ত্াম স্নশাকপ্ত্ম্
িম্যি প্্ুশম্ উপ্নযযস্ত প্াযত্ৌ চা৭৭প্যাযত্া িুযপ্ৌ ৪৪
ত্ৱম্ আযত্াপ্যাম্ সজক্তপ্যাম্ মতযর ি্যশৌম িাকসকন
অরযত্া মম িচ্চতী রাি হম্সীি রািযস ৪৫
আসন্ যা শম্পযর মাযা সহস্র ম৭সুরাকত্যপ্
সিা ি স্ত্ৱকয কনকিশ্টা স্তা প্ূয শ্চা৭নযা সহস্রশ ৪৬
ত্ি ইত্ম্ স্তিু য ত্তীিিম্ রত্ স্নিাণম্ ইিা৭৭যত্ম্
মত্যঃ ি্শত্র কিত্যা শ্চ মাযা শ্চা৭ত্র িসকত স্নত্ ৪৭
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অত্র স্নত্ প্রকত্যমাি্শযাকম মালাম্ িুপ্্যি কহরণ্মযীম্
অকপ্কশযক্ত চ প্রযত্ রািযি চ িনম্ িযত্ ৪৮
িাযত্যন চ সুিযণনি সুকনশ্টযপ্তন মতযর
লপ্তা৭ত্িা চ প্রত্ীত্া চ স্নলপ্কযশযাকম স্নত্ স্তিু ৪৯
মুযি চ কত্লিম্ কচত্রম্ িাত্ রূপ্ মযম্ শুপ্ম্
িারকযশযাকম স্নত্ িুপ্্যি শুপ্া নযা৭৭প্রণাকন চ ৫0
প্করত্ায শুযপ্ িযস্ত্র স্নত্িযত্ি চকরশযকস ৫১
চন্ত্রম্ আহ্ৱযমাযনন মুযি না৭প্রকত্ মা৭৭ননা
িকমশযকস িকত্ম্ মুিযাম্ িিযতী
ি
কত্ৱশ জ্জনম্ ৫২
ত্িা৭কপ্ িুপ্্িাঃ িুপ্্িাযাঃ সিা ি প্রণ প্ূকশত্াঃ
প্াযত্ৌ প্করচকরশযকত যৱত্ি ত্ৱম্ সত্া মম ৫৩
ইকত্ প্রশসযমানা সা ৱিযিযীম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্
শযানাম্ শযযন শুযপ্র স্নিত্যাম্ অকক্নকশিাম্ ইি ৫৪
িযত্াত্যি স্নসত্ু প্যতা ন িলযাকণ কিত্ীযযত্
উকত্তশ্ট িুু িলযাণম্ রািানম্ অনুত্শযি ৫৫
ত্ত্া স্নপ্রাত্্সাকহত্া স্নত্িী িত্ৱা মতরযা সহ
স্নরাত্া৭িারম্ কিশালাি্শী স্নসৌপ্ািয মত্ িকিত্া
ি ৫৬
অযনি শত্ সাহস্রম্ মুক্তা হারম্ িরাম্িনা
অিমুচয িরা৭হিাকণ শুপ্া নযা৭৭প্রণাকন চ ৫৭
ত্যত্া স্নহযমাপ্মা ত্ত্র িুপ্্িা িািয িশম্ িত্া
সকম্ৱ্শয প্ূযমৌ ৱিযিযী মতরাম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ৫৮
ইহ িা মাম্ ম্ুত্াম্ িুপ্্যি ন্ুপ্া যা৭৭স্নিত্কযশযকস
িনম্ ত্ু রািযি প্রাযপ্ত প্রত্ঃ প্রািযকত্ ি্কশকত্ম্ ৫৯
ন সুিযণ ন
ি স্নম হযযত্িা ন রৱত্ন নচি প্ূশৱণ
এশ স্নম িীকিত্ সযাম্যত্া রাযমা যত্য৭কপ্কশচযযত্ ৫৯
অযত্া প্ুন স্তাম্ মকহশীম্ মহীি্কশযত্া
িযচাকপ্ র৭ত্যত্ি মহা প্রারৱম
উিাচ িুপ্্িা প্রত্ সয মাত্রম্
কহত্ম্ িযচা রাম মুযপ্ত্য চা৭কহত্ম্ ৬0
প্রপ্ত্্সয স্নত্ রািয কমত্ম্ কহ রািযিা
যকত্ ত্্ুিম্ ত্ৱম্ সসুত্া চ ত্প্যযস
অযত্া কহ িলযাকণ যত্স্ৱ ত্ ত্তত্া
যত্া সুত্ স্নস্ত প্ারযত্া৭কপ্যশি্শযযত্ ৬১
ত্ত্া৭কত্ কিত্তা মকহশী ত্ু িুপ্্িযা
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অযযাত্য িাম্ট:
সমাহত্া িাকিশুকপ্ মুহি ু মুহি ু :
্ ত্যয৭কত্ কিজস্মত্া
কনত্ায হযস্তৌ হু
শশম্স িুপ্্িাম্ িুকপ্ত্া প্ুন: প্ুন: ৬২
যম সয িা মাম্ কিশযম্ িত্াম্ ইযত্া
কনশাময িুপ্্যি প্রকত্যিত্কযশযকস
িনম্ িযত্ িা সুকচরায রািযি
সম্ুত্ত িাযমা প্রযত্া প্কিশযকত্ ৬৩
অহম্ কহ ৱনিা৭৭স্তরণাকন ন স্রযিা
ন চম্ত্নম্ ন অম্িন প্ান স্নপ্ািনম্
ন কিম্কচ কত্চ্চাকম ন স্নচহ িীকিত্ম্
ন স্নচত্্ ইযত্া িচ্চকত্ রািযিা িনম্ ৬৪
অৱত্ত্ত্্ উক্ত্িা িচনম্ সুত্াুণম্
কনত্ায সিা ি প্রণাকন প্াকমনী
অসম্ৱ্রুত্াম্ আস্তরযণন স্নমকত্নীম্
ত্ত্া৭কত্কশযশয প্কত্যত্ি কিন্নরী ৬৫
উত্ীণ সম্রম্পত্যমা
ি
িরুত্া৭৭ননা
ত্ত্া৭িমুযক্তাত্তম মালয প্ূশণা
নযরন্ত্র প্ত্নী কিমনা প্প্ূি সা
ত্যমা িরুত্া স্নত্যৌ করি মক্ন ত্ারিা ৬৬
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট নিম স্সিি:
তশম সরসর্ক:
কিত্কশত্া
ি যত্া স্নত্িী িুপ্্িযা প্াপ্যা প্্ুশম্
ত্ত্া স্নশযত্স্ম সা প্ূযমৌ কত্ক্ত কিযত্তি কিন্নরী ১
কনজশ্চত্য মনসা ি্ুত্যম্ সা সমযকিকত্ প্াকমনী
মতরাৱয শৱন স্সি মাচ
ি
চি্যশ কিচি্শণা ২
সা ত্ীনা কনশ্চযম্ ি্ুত্ৱা মতরা িািয স্নমাকহত্া
নাি িযনযি কনশ্শ্ৱসয ত্ীিি মুশ্ণম্ চ প্াকমনী ৩
ূ ম
মুহত্
ি ্ কচম্ত্যা মাস মািি মা৭৭ত্ম সুিািহম্ ৪
্ চ্চা৭ত্ি িামা চ ত্ম্ কনশময সুকনশ্চযম্
সা সুহু
প্প্ূি প্রম প্রীত্া কসকত্তম্ প্রাযপ্যি মতরা ৫
অত্ সা ুকশত্া স্নত্িী সমযি্ ি্ুত্ৱা কিকনজশ্চযম্
সকম্ৱ্যিশা৭প্লা প্ূযমৌ কনযিশয প্্ুিুটীম্ মুযি ৬
ত্ত্: কচত্রাকণ মালযাকন কত্িযান্ আপ্রণাকন চ
অপ্কিত্তাকন ৱিযিযযা ত্াকন প্ূকমম্ প্রযপ্কত্যর ৭
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অযযাত্য িাম্ট:
ত্যা ত্া নয৭প্কিত্তাকন মালযা নযা৭৭প্রণাকন চ
অযশাপ্যম্ত্ িসুত্াম্ নি্শত্রাকণ যত্া নপ্: ৮
স্নরাত্া৭৭িাযর কনপ্কত্ত্া সা প্যপ্ৌ মকলন অম্পরা
এি স্নিণীম্ ত্্ুটম্ প্ত্ত্ৱা িত্ সযত্ৱন কিন্নরী ৯
আোপ্য ত্ু মহা রাযিা রািি সযা৭কপ্যশচনম্
উপ্স্তান ম৭নুোপ্য প্রকিযিশ কনযিশনম্ ১0
অত্য রামা৭কপ্যশযিা ৱি প্রকসত্ত ইকত্ িজেিাি্
কপ্রযাহিাম্ কপ্রযম্ আিযাত্ু ম্ কিযিশা৭তঃপ্ুরম্ িশী ১১
স ৱিযিযযা ি্ুহম্ স্নশ্রশ্টম্ প্রকিযিশ মহা যশা:
প্াম্টুরা৭প্র কমি আিাশম্ রাহু যুক্তম্ কনশাির: ১২
শুি প্কহিণ সম্িুশ্টম্ স্নরৌম্চ হম্স ুত্া যুত্ম্
িাকত্ত্র রি সম্িুশ্টম্ িুপ্্িা িামকনিা যুত্ম্ ১৩
লত্া ি্ুৱহ জশ্চত্র ি্ুৱহ শ্চম্পিা৭স্নশাি স্নশাকপ্ৱত্ :
ত্াম্ত্ রােত্ স্নসৌিৱণ :ি সম্ৱ্রুত্ম্ প্রমা৭৭সৱন: ১৪
কিকিৱত্ রন্ন প্াৱন শ্চ প্ি্ৱশয শ্চ কিকিৱত্ র৭কপ্
উপ্প্ন্নম্ মহাৱহি শ্চ প্ূকশৱত্ : জত্রকত্যিাপ্মম্ ১৫
ত্ত্্ প্রকিশয মহারাি: স্ৱ মম্ত্:প্ুর ম্ুকত্তমত্্
ন ত্ত্শ কপ্রযাম্
ি
রািা ৱিযিযীম্ শযযনাত্তযম ১৬
স িাম প্ল সমুযক্ত : অত্যত্িম্ মনুিা৭কত্প্ :
অপ্শযন্ ত্কযত্াম্ প্াযাম্
ি প্প্রচ্চ কনশসাত্ চ ১৭
নকহ ত্সয প্ুরা স্নত্িী ত্াম্ স্নিলাম্ অত্যিত্িত্
ন চ রািা ি্ুহম্ শূনযম্ প্রকিযিশ িত্াচন ১৮
ত্যত্া ি্ুহ িযত্া রািা ৱিযিযীম্ প্য প্্
ি ুচ্চত্
যত্াপ্ুর ম৭কিোয স্ৱাত্ি কলিুম্ অপ্ম্টটত্াম্ ১৯
প্রকত্হারী ত্ৱ স্নত্ািাচ সম্ত্রস্তা সুি্ুত্াম্িকল:
স্নত্ি স্নত্িী প্্ুশম্ ি্ুত্তা স্নরাত্া৭৭িার ম৭কপ্ত্্ুত্া ২0
প্রকত্হাযা ি িচ শ্শু
্ ত্ৱা রািা প্রম ত্ু মনা:
ি
কনশসাত্ প্ুন প্ূযযা
ি লুকলত্ িযািুযলম্জত্রয: ২১
ত্ত্র ত্াম্ প্কত্ত্াম্ প্ূযমৌ শযানাম্ অ ত্যত্াকচত্াম্
প্রত্প্ত ইি ত্ু ঃযিন স্নসা৭প্শয জ্জিত্ী প্কত্ঃ ২২
স িরুত্ত স্তুণীম্ প্াযাম্
ি প্রাযণযপ্যা৭কপ্ িরীযসীম্
অপ্াপ্ঃ প্াপ্ সম্িপাম্ ত্ত্শ ত্রণী
ি
ত্যল ২৩
লত্া কমি কিকনশ্ি্ুত্তাম্ প্কত্ত্াম্ স্নত্িত্া কমি
কিন্নরী কমি কনত্ূত্
ি াম্ চুযত্া ম৭িরসম্ যত্া ২৪
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অযযাত্য িাম্ট:
মাযা কমি প্করপ্রশ্টাম্ হকরণী কমি সমযত্াম্
িযরণুম্ ইি কত্যক্তন কিত্তাম্ ম্ুিযুনা িযন ২৫
মহা িি ইিা৭রযণয স্নেহাত্্ প্করমশ ত্াম্
ি
প্করম্ুশয চ প্াকণপ্যাম্ অকপ্সম্ত্রস্ত স্নচত্নঃ ২৬
িামী িমল প্ত্রাি্শীম্ উিাচ িকনত্াম্ ইত্ম্
ন স্নত্৭হম্ অকপ্িানাকম স্নরাত্ম্ আত্মকন সম্কশ্রত্ম্ ২৭
স্নত্কি স্নিনা৭কপ্ শপ্তা৭কস স্নিন িা৭কস কিমাকনত্া
যত্্ ইত্ম্ মম ত্ু ঃিায স্নশযশ িলযাকণ প্াম্সুশু ২৮
প্ূযমৌ স্নশযশ কিম৭ত্িম্ ত্ৱম্ মকয িলযাণ স্নচত্কস
প্ূযত্াপ্হত্ কচযত্তি মম কচত্ত প্রমাকত্নী ২৯
সকত স্নম িুশলা ৱিত্যা অকপ্ত্ু শ্টা শ্চ সিশঃ
ি
সুকিত্াম্ ত্ৱাম্ িকরশযকত িযাকত্ম্ আচি্শ্ৱ প্াকমকন ৩0
িসয িা স্নত্ কপ্রযম্ িাযম্ি স্নিন িা কিকপ্রযম্ ি্ুত্ম্
িঃ কপ্রযম্ লপ্ত্াম্ অত্য স্নিা িা সুমহ ত্৭কপ্রযম্ ৩১
মা স্নরাত্ী মা ি চিশী স্ত্ৱম্ স্নত্কি সম্পকরযশাশণম্
অিযত্যা িত্যত্াম্ স্নিা িা স্নিা িা িযত্যা কিমুচযত্াম্ ৩২
ত্করত্রঃ স্নিা প্িত্ৱা৭৭স্নটযা ত্রিযিান্ িা প্য৭কিম্চনঃ
অহম্ ৱচি মত্ীযা শ্চ সযি ত্ি
ি
িশা৭নুিাঃ ৩৩
ন স্নত্ কিম্কচত্্ অকপ্প্রাযম্ িযাহন্ত্ুম্ অহম্ উত্্সযহ
আত্মযনা িীকিযত্ না৭কপ্ প্রূকহ যন্ মনযসচ্চকস ৩৪
প্ল মাত্মকন িানম্ত্ী ন মাম্ শম্কিত্ু ম্ অহিকস
িকরশযাকম ত্ি প্রীকত্ম্ সুি্ুযত্না৭কপ্ স্নত্ শযপ্ ৩৫
যািত্্ আিত্িযত্ চরম্ ত্ািত্্ ইযম িসুম্ত্রা
প্রাচীন কসম্ত্ু স্নসৌিীরা: স্নসৌরাশ্ো ত্ি্কশণা প্ত্া : ৩৬
িম্ি অম্ি মিত্া মত্্সযা: স্সম্ুত্তা : িাকশ স্নিাসলা:
ত্ত্র িাত্ম্ প্হু ত্রিযম্ ত্ন ত্ানয মিাকিিম্ ৩৭
ত্যত্া িরুণীশ্ৱ ৱিযিকয যত্য ত্ৱম্ মনযসচ্চকস
কিম্ আযাযসন স্নত্ প্ীু উকত্তশ্যটা কত্তশ্ট স্নশাপ্যন ৩৮
ত্ত্ত্ৱম্ স্নম প্রূকহ ৱিযিকয যত্ স্নস্ত প্য মািত্ম্
ত্যত্ত িযপ্নকযশযাকম নীহার কমি রজশ্মমান্ ৩৯
ত্যত্া ক্তা সা সমাশ্ৱস্তা িি্ত্ু িামা ত্ত্৭কপ্রযম্
প্করপ্ীটকযত্ু ম্ প্ূযযা প্ত্িারম্ উপ্চরযম ৪0
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট ত্শম স্সিি:
এর্াতশ সরসর্ক:
Page 27 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
ত্ম্ মেত্ শৱর: কিত্তম্ িাম স্নিি িশা৭নুিম্
উিাচ প্্ুকত্িী প্ালম্ ৱিযিযী ত্াুণম্ িচ : ১
না৭জস্ম কিপ্রি্ুত্া স্নত্ি স্নিন কচ ন্না৭িমাকনত্া
অকপ্প্রায স্ত্ু স্নম িজশ্চত্্ ত্ম্ ইচ্চাকম ত্ৱযা ি্ুত্ম্ ২
প্রকত্োম্ প্রকত্িানীশ্ৱ যকত্ ত্ৱম্ িত্ু ম
ি ্ ইচ্চকস
অত্ ত্ত্ৱযাহকরশযাকম যত্্ অকপ্প্রাকত্িত্ম্ মযা ৩
এিম্ উক্ত স্তযা রািা কপ্রযযা স্ত্রী িশম্ িত্ঃ
ত্াম্ উিাচ মহা স্নত্িাঃ ৱিযিযীম্ ঈশত্্ উত্্জস্মত্ঃ
িামী হযস্তন সম্ি্ুহয মূত্যি িশু শুকচ জস্মত্াম্ ৪
অিকলযপ্ত ন িানাকস ত্ৱত্তঃ কপ্রযত্মা মম
মনুযিা মনুি িযারাত্্ রামাত্্ অযনযা ন কিত্যযত্ ৫
স্নত্না৭িযযযন মুযিযন রািযিণ মহাত্মনা
শযপ্ স্নত্ িীিনা৭স্নহিণ প্রূকহ য েনযসচ্চকস ৬
ূ ি মপ্শযম্ স্ত্ু ন িীযিয মহম্ ত্্ুিম্
যম্ মুহত্
স্নত্ন রাযমণ ৱিযিকয শযপ্ স্নত্ িচন জরযাম্ ৭
আত্মনা িা৭৭ত্মৱি শ্চা৭ৱনয িরযুি ণযম্ মনুিশপ্ম্
ি
স্নত্ন রাযমণ ৱিযিকয শযপ্ স্নত্ িচন জরযাম্ ৮
্ ত্যম্ অযপ্যত্ত্্ অনুম্ুশ্যশযা ত্তরস্ৱ স্নম
প্যত্র হু
এত্ত্্ সমীি্শয ৱিযিকয প্রূকহ যত্্ সাত্ু মনযযস ৯
প্লম্ আত্মকন িানতী ন মাম্ শম্কিত্ু ম্ অহিকস
িকরশযাকম ত্ি প্রীকত্ম্ সুি্ুযত্ না৭কপ্ স্নত্ শযপ্ ১0
সা ত্ত্৭ত্িমানা স্নত্িী ত্ম্ অকপ্প্রাযম্ আত্মনঃ
কন মাত্যস্তযা
ি
চ্চ হশা ি চ্চ প্প্াযশ ত্ু িচম্
ি িচ: ১১
্ শ্টা ত্ম্ অকপ্প্রাযম্ আিত্ম্
স্নত্ন িাযিযন সম্হু
িযািহার মহা স্নিারম্ অপ্যািত্ম্ ইিা৭তিম্ ১২
যত্া রযমণ শপ্কস িরম্ মম ত্ত্াকস চ
ত্ চ্ চ্ুণ্ৱন্ত্ু ত্রয কস্ত্রম্শ স্নত্তিাঃ স্সা৭কক্ন প্ুযরািমাঃ ১৩
চম্ত্রা৭৭কত্যত্যৌ নপ্ ৱশ্চি রহা রাত্রয৭হনী কত্শঃ
িি চ্চ প্্ুকত্িী স্নচযম্ স িতিা ি স রাি্শসা ১৪
কনশা চরাকণ প্ূত্াকন ি্ুযহশু ি্ুহ স্নত্িত্াঃ
যাকন চা৭নযাকন প্ূত্াকন িানীযু প্াকশত্ম্
ি
ত্ি ১৫
সত্য সম্যত্া মহা স্নত্িা ত্মেঃ
ি
সু সমাকহত্ঃ
িরম্ মম ত্ত্া স্নত্যশ ত্ন্ স্নম শ্ুণ্ৱন্ত্ু স্নত্িত্াঃ ১৬
ইকত্ স্নত্িী মযহশ্ৱাসম্ প্করি্ুহযা৭কপ্শসয চ
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ত্ত্ঃ প্রম্ উিা স্নচত্ম্ িরত্ম্ িাম স্নমাকহত্ম্ ১৭
স্মর রািন্ প্ুরা িরুত্তম্ ত্জস্মন্ ৱত্িা৭সুযর রযণ
ত্ত্র চা৭চযািয চ্চত্্ু স্তি িীকিত্ মম্ত্রা ১৮
ত্ত্র চা৭কপ্ মযা স্নত্ি য ত্ত্ৱম্ সমকপ্ রি্কশত্ :
িারত্যা যত্মানাযা স্তযত্া স্নম প্রাত্ত্া িযরৌ ১৯
স্নত্ৌ ত্ু ত্যত্তৌ িযরৌ স্নত্ি কনি্যশযপ্ৌ ম্ুিযা ময৭হম্
ত্ৱিি প্্ুকত্িী প্াল সিাযশ সত্য সম্ির ২0
ত্ ত্্প্রকত্ শ্ুত্য ত্যমণি ন স্নচ ত্তাসযকস স্নম িরম্
অৱত্যি কহ প্রহাসযাকম িীকিত্ম্ ত্ৱ কত্ৱমাকনত্া ২১
িাঙ্মাযত্রণ ত্ত্া রািা ৱিযিযযা স্ৱ িযশ ি্ুত্ :
প্রচস্কম্ত্ কিনাশায প্াশম্ ম্ুি কযিা৭৭ত্মন: ২২
ত্ত্: প্র মুিা স্নচত্ম্ িরত্ম্ িাম স্নমাকহত্ম্
িযরৌ স্নযৌ স্নম ত্ৱযা স্নত্ি ত্ত্া ত্যত্তৌ মহীপ্যত্ ২৩
স্নত্ৌ ত্ািত্্ অহম্ অৱত্যি িি্শযাকম শ্ুণু স্নম িচঃ
অকপ্যশি সমারযম্পা রািি স্নসযাপ্িকপত্ম্
অযন ৱনিা৭কপ্যশযিণ প্রযত্া স্নম৭কপ্কশচযত্াম্ ২৪
স্নযা কত্ৱত্ীযযা িযরা স্নত্ি ত্ত্ত: প্রীযত্ন স্নম ত্ৱযা
ত্ত্া ৱত্িা৭সুযর যুযত্ত ত্সয িাযলা৭য মািত্ : ২৫
নি প্ম্চ চ িশাকণ
ি ত্ণ্টিা৭রণযম্ আকশ্রত্ঃ
চীরা৭জিন িটা ত্ারী রাযমা প্িত্ু ত্াপ্সঃ ২৬
প্রযত্া প্িত্াম্ অত্য স্নযৌি রািযম্ অিণ্টিম্
এশ স্নম প্রম: িাযমা ত্ত্ত স্নমি িরম্ িরুযণ ২৭
অত্য ৱচি কহ প্যশযযম্ প্রযাতম্ রািিম্ িনম্ ২৮
স রাি রাযিা প্ি সত্য সম্ির:
িুলম্ চ শীলম্ চ কহ রি্শ িে চ
প্রত্র িাযস কহ িত্ম্ ত্য৭নুত্তমম্
ত্যপ্াত্না সত্য িযচা কহত্ম্ ন্ুণাম্ ২৯
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এিাত্শ স্সিি:
িাতশ সরসর্ক:
ত্ত্ঃ শ্ুত্ৱা মহা রাি ৱিযিযযা ত্াুণম্ িচঃ
ূ ম
কচম্ত্াম৭কপ্ সমাযপ্যত্ মুহত্
ি ্ প্রত্ত্াপ্ চ ১
কিন্নু স্নম যকত্ িা স্ৱপ্ন জশ্চত্ত স্নমাযহা৭কপ্ িা মম
অনুপ্ূযত্াপ্ সযিিািা মনযসা িা প্ুযপ্ত্রি:
ইকত্ সম্কচম্ত্য ত্ ত্রািা না৭ত্যিচ্চ ত্তত্া সুিম্ ২
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প্রকত্লপ্য কচরা ত্্সম্োম্ ৱিযিযী িািয ত্াটটত্:
িযকত্যত্া কিেপ্ ৱশ্চি িযারীম্ ত্্ুশ্ৱা যত্া ম্ুিঃ ৩
অসম্ৱ্রুত্াযাম্ আসীযনা িিত্যাম্ ত্ীিিম্ উচ্চ্ িসন্
মম্টযল প্ন্নযি ুযত্তা মম্ৱত্র করি মহা কিশ : ৪
অযহা কত্ি্ ইকত্ সা৭মযশা ি িাচম্ উক্ত্িা নরা৭কত্প্ঃ
স্নমাহম্ আযপ্কত্িান্ প্ূযঃ স্নশাযিাপ্ হত্ স্নচত্নঃ ৫
কচযরণ ত্ু ন্ুপ্ঃ সম্োম্ প্রকত্লপ্য সুত্ুঃকিত্ঃ
ৱিযিযীম্ অপ্রিীত্্ ি্ুত্তঃ প্রত্হকন্নি চি্শুশা ৬
ন্ুশম্যস ত্ু শ্ট চাকরযত্র িুল সযা৭সয কিনাশকন
কিম্ ি্ুত্ম্ ত্ি রাযমণ প্াপ্ম্ প্াযপ্ মযা৭কপ্ িা ৭
সত্া স্নত্ িননী ত্ু লযাম্ িরুকত্তম্ িহকত্ রািিঃ
ত্ৱসযি ত্ৱম্ অনত্িায কিম্ কনকমত্তম্ ইযহাত্যত্া ৮
ত্ৱম্ মযা৭৭ত্ম কিনাশায প্িনম্ স্ৱম্ প্রযিকশত্া
অকিোনা ন্ন্ুপ্ সুত্া িযালী ত্ীি্শ্ণ কিশা যত্া ৯
িীি স্নলাযিা যত্া সযিা ি রামসযা৭হ িুণ স্তিম্
অপ্রাত্ম্ িম্ উকত্তশয ত্যি্শযা মীশ্টম্ অহম্ সুত্ম্ ১0
স্নিৌসলযাম্ িা সুকমত্রাম্ িা ত্যযিযম্ অকপ্ িা কশ্রযম্
িীকিত্ম্ িা৭৭ত্মযনা রামম্ ন স্নত্ৱি কপ্ত্্ু িত্্সলম্ ১১
প্রা প্িকত্ স্নম প্রীকত্ ত্্ুশ
ি ্ৱা ত্নযম্ অরিম্
অপ্শযত্ স্ত্ু স্নম রামম্ নশ্টা প্িকত্ স্নচত্না ১২
কত্শ্যট স্নল্লাযিা কিনা সূযম্ি সসযম্ িা সকললম্ কিনা
ন ত্ু রামম্ কিনা স্নত্যহ কত্শ্যট ত্্ত্ু মম িীকিত্ম্ ১৩
ত্ত্্ অলম্ ত্যিযত্াম্ এশ কনশ্চযঃ প্াপ্ কনশ্চযয
অকপ্ স্নত্ চরযণৌ মূত্নাি স্প্রুশা স্নমযশ প্রসীত্ স্নম ১৪
কি কমত্ম্ কচম্কত্ত্ম্ প্াযপ্ ত্ৱযা প্রম ত্াুণম্ ১৫
অত্ জিোসযস মাম্ ত্ৱম্ প্রত্ সয কপ্রযা৭কপ্রযয
্ ত্ম্ রািিম্ প্রকত্ ১৬
অস্ত্ু যত্ত ত্ৱযা প্ূিম্ি িযাহু
ন স্নম স্নিযশ্ট স্সত্
ু শ্শ্রীমান্ ত্ম স্নিযশ্
ি
ট ইত্ীি স্নম
ত্ ত্ত্ৱযা কপ্রয িাকত্নযা স্নসিা৭ত্িম্ িকত্ত্ম্ প্যিত্্ ১৭
ত্ চ্ চ্ুত্ৱা স্নশাি সম্ত্প্তা সম্ত্াপ্যকস মাম্ প্্ুশম্
আকিশ্টাকস ি্ুহম্ শূনযম্ সা ত্ৱম্ প্রিশম্ িত্া ১৮
ইি্শ্ৱািূণাম্ িুযল স্নত্কি সিাপ্ত স্সুমহা নযম্
অনযযা নয সম্পযন্ন যত্র স্নত্ কিি্ুত্া মকত্ ১৯
ন কহ কিম্কচ ত্৭যুক্তম্ িা কিকপ্রযম্ িা প্ুরা মম
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আিযরা স্ত্ৱম্ কিশালাি্কশ স্নত্ন ন শ্রত্তত্া মযহম্ ২0
ন নু স্নত্ রািি স্ত্ুযলযা প্রযত্ন মহাত্মনা
প্হুযশা কহ সুপ্াযল ত্ৱম্ িত্া: িত্যযস মম ২১
ত্সয ত্মাত্মযনা
ি
স্নত্কি িযন িাসম্ যশকস্ৱন:
িত্ম্ স্নরাচযযস প্ীু নি িশাকণ
ি প্ম্চ চ ২২
অত্যম্ত্ সুিুমার সয ত্সয ত্যম ত্
ি ্ুত্া৭৭ত্মন:
িত্ম্ স্নরাচযযস িাস ম৭রযণয প্্ুশ ত্াুযণ ২৩
স্নরাচয সয৭কপ্রাম সয রাম সয শুপ্ স্নলাচযন
ত্ি শুশ্রূশ মাণসয কিম৭ত্িম্ কিপ্রিাসনম্ ২৪
রাযমা কহ প্রত্া ত্্প্ূয স্তি শুশ্রূশযত্ সত্া
কিযশশম্ ত্ৱকয ত্স্মা ত্্ত্ু প্রত্ সয ন লি্শযয ২৫
শুশ্রূশাম্ স্নিৌরিম্ ৱচি প্রমাণম্ িচন জরযাম্
্ ২৬
ি স্নস্ত প্ূযস্তরম্ িুযাত্
ি ্ অনযত্র মনুিশপ্াত্
ি
প্হূনাম্ স্ত্রী সহস্রাণাম্ প্হূনাম্ স্নচাপ্ িীকিনাম্
প্করিাযত্াপ্ িাযত্া িা রািযি স্ননাপ্প্ত্যযত্ ২৭
সান্ত্ৱযন্ সি প্ূ
ি ত্াকন রাম শুযত্তন স্নচত্সা
ি্ুহ্ণাকত্ মনুি িযার : কপ্রৱয: কিশয িাকসন: ২৮
সযত্যন স্নলািান্ িযকত্ ত্ীনান্ ত্াযনন রািি:
িুরূন্ শুশ্রূশযা িীযরা ত্নুশা যুকত্ শাত্রিান্ ২৯
সত্যম্ ত্ানম্ ত্প্ স্তযাযিা কমত্রত্া স্নশৌচ মা৭৭িিিম্
কিত্যা চ িুু শুশ্রূশা ত্্ুিা স্নণযত্াকন রািযি ৩0
ত্জস্ম ন্না৭৭িিি সম্পযন্ন স্নত্কি স্নত্যিাপ্যম িত্ম্
প্াপ্ মাশম্শযস রাযম মহকশ সম
ি
স্নত্িকস ৩১
ন স্মরা ম৭কপ্রযম্ িািযম্ স্নলাি সয কপ্রয িাকত্ন :
স িত্ম্ ত্ৱ ত্্ি্ুযত্ রামম্ িি্শযাকম কপ্রয ম৭কপ্রযম্ ৩২
ি্শমা যজস্মন্ ত্ম স্তযাি: সত্যম্ ত্ম: ি ি্ুত্েত্া
অপ্য৭কহম্সা চ প্ূত্ানাম্ ত্ম্ ম্ুযত্ িা িকত্ মমি ৩৩
মম িরুত্ত সয ৱিযিকয িত্া৭ত সয ত্প্কস্ৱন:
ত্ীনম্ লালপ্যমান সয িাুণযম্ িত্ু ি মহিকস ৩৪
প্্ুকত্িযাম্ সািরা৭তাযাম্ যত্্কিম্কচত্্ অকত্ িমযযস
ত্ত্্ সিম্ি ত্ি ত্াসযাকম মা চ ত্ৱাম্ মনুয রাকিযশত্্ ৩৫
অম্িকলম্ িুকম ৱিযিকয
ি
প্াযত্ৌ চা৭কপ্ স্প্রুশাকম স্নত্
শরণম্ প্ি রাম সয মা৭ত্যমা ি মা কমহ স্প্রুযশত্্ ৩৬
ইকত্ ত্ু ঃিা৭কপ্ সম্ত্প্তম্ কিলপ্ম্ত্ম্ অযচত্নম্
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িূণমানম্
ি
মহা রািম্ স্নশাযিন সমকপ্প্্লুত্ম্ ৩৭
প্ারম্ স্নশািা৭৭ণিি সযা৭৭শু প্রাত্িযম্ত্ম্ প্ুন: প্ুন:
প্রত্ু যিাচা৭ত্ ৱিযিযী স্নরৌত্রম্ স্নরৌত্র ত্রম্ িচ: ৩৮
যকত্ ত্ত্ৱা িযরৌ রািন্ প্ুন: প্রত্য৭নু ত্প্যযস
ত্াকমিত্ৱম্
ি
িত্ম্ িীর প্্ুকত্িযাম্ িত্কযশযকস ৩৯
যত্া সযমত্া প্হি স্ত্ৱযা রািশযি স্সহ
িত্কযশযম্কত্ ত্মে
ি ত্ত্র কিম্ প্রকত্িি্শযকস ৪0
যসযা: প্রসাযত্ িীিাকম যা চ মাম্ অপ্যপ্ালযত্্
ত্সযা: ি্ুত্ম্ মযা কমত্যা ৱিযিযযা ইকত্ িি্শযকস ৪১
কিকপশত্ৱম্ নযরম্ত্রাণাম্ িকরশযকস নরা৭কত্প্
স্নযা ত্ত্ৱা ির ম৭ৱত্যি প্ুন র৭নযাকন প্াশযস ৪২
ৱশপ্য শ্যশযন িযপ্াত্ীযয স্ৱ মাম্সম্ প্ি্কশযণ ত্যত্ৌ
অলিি শ্চি্শুশী ত্ত্ৱা িিাম িকত্ মুত্তমাম্ ৪৩
সাির: সমযম্ ি্ুত্ৱা ন স্নিলা ম৭কত্িত্িযত্
সমযম্ মা৭ন্ুত্ম্ িাশী: প্ূিম্ি িরুত্ত ম৭নুস্মরন্ ৪৪
স ত্ৱম্ ত্মম্ি প্করত্যিয রামম্ রাযিয৭কপ্কশচয চ
সহ স্নিৌসলযযা কনত্যম্ রম্ত্ু কমচ্চকস ত্ু মযত্
ি ৪৫
প্িত্ৱ৭ত্যমা ি ত্যমা ি িা সত্যম্ িা যকত্ িা৭ন্ুত্ম্
য ত্ত্ৱযা সম্শু
্ ত্ম্ মহযম্ ত্সয না৭জস্ত িযকত্রম: ৪৬
অহম্ কিশ ম৭ৱত্যি প্ীত্ৱা প্হু ত্িা৭রত্:
প্শযত্ স্নস্ত মকরশযাকম রাযমা য ত্য৭কপ্কশচযযত্ ৪৭
এিা৭হ মকপ্ প্যশযযম্ যত্য৭হম্ রাম মাত্রম্
অম্িকলম্ প্রকত্ি্ুহ্ণম্ত্ীম্ স্নশ্রযযা ননু ম্ুকত্ মমি ৪৮
প্রযত্ না৭৭ত্মনা চা৭হম্ শযপ্ স্নত্ মনুিা৭কত্প্
যত্া না৭স্ননযন ত্ু যশযয ম্ুযত্ রাম কিিাসনাত্্ ৪৯
এ ত্াি ত্ু ক্ত্িা িচনম্ ৱিযিযী কিররাম হ
কিলপ্ম্ত্ম্ চ রািানম্ ন প্রকত্ িযািহার সা ৫0
শ্ুত্ৱা ত্ু রািা ৱিযিযযা িরুত্ম্ প্র ম৭স্নশাপ্নম্
রাম সয চ িযন িাস ৱমশ্ৱযম্ি প্রত্ সয চ ৫১
ূ ম
না৭প্যপ্াশত্ ৱিযিযীম্ মুহত্
ি ্ িযািুযলম্জত্রয:
ৱপ্রি্শত্া৭কনকমযশা স্নত্িীম্ কপ্রযাম্ অকপ্রয িাকত্নীম্ ৫২
্ ত্যা৭কপ্রযাম্
ত্াম্ কহ িজ্র সমাম্ িাচম্ আিণযি হু
ত্ু ঃি স্নশাি মযীম্ স্নিারাম্ রািা ন সুকিযত্া প্িত্্ ৫৩
স স্নত্িযা িযিসাযম্ চ স্নিারম্ চ শপ্ত্ম্ ি্ুত্ম্
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ত্যাত্ৱা রাযমকত্ কনশ্ৱসয কচন্ন: ত্ু করিা৭প্ত্ত্্ ৫৪
নশ্ট কচযত্তা যযত্ােযত্তা কিপ্রীযত্া যত্া৭৭ত্ু র:
্ ত্ স্নত্িা যত্া সযপ্া ি প্প্ূি িিত্ী প্কত্: ৫৫
হু
ত্ীনযা ত্ু কিরা রািা ইকত্ স্নহািাচ ৱিিযীম্
অন৭ত্ি কমম৭ত্িাপ্ম্ স্নিন ত্ৱ মুপ্ত্কশত্া
ি
প্ূযত্াপ্হত্ কচযত্তি প্্ুিম্ত্ী মাম্ ন লজ্জযস ৫৬
শীল িযসন স্নমত্ স্নত্ত না৭কপ্ িানা মযহম্ প্ুরা
প্লাযা স্তকত্ৱত্ানীম্ স্নত্ লি্শযয কিপ্রীত্িত্্ ৫৭
িুযত্া িা স্নত্ প্যম্ িাত্ম্ যা ত্ৱ স্নমিম্ কিত্ম্ িরম্
রাশ্যে প্রত্ মাসীনম্ িরুণীযশ রািিম্ িযন ৫৮
কিরৱমযত্ন প্াযিন ত্ৱ স্নমযত্ না৭ন্ুযত্ন িা
যকত্ প্ত্ু :ি কপ্রযম্ িাযম্ি স্নলাি সয প্রত্ সয চ ৫৯
ন্ুশম্যস প্াপ্ সম্িযপ ি্শুযত্র ত্ু শ্ি্ুত্ িাকরকণ
কিন্নু ত্ু ঃি মলীিম্ িা মকয রাযম চ প্শযকস ৬0
ন িত্ম্কচ ত্্ুযত্ রামা ত্্প্রযত্া রািয মা৭৭িযসত্্
রামাত্৭কপ্ কহত্ম্ মযনয ত্মযত্া
ি প্লিত্তরম্ ৬১
িত্ম্ ত্রি্শযাকম রাম সয িনম্ িযচ্চকত্ প্াকশযত্
মুি িণম্ি কিিণম্ি ত্ম্ যৱত্ স্নিম্ত্ু মুপ্প্্লত্
ু ম্ ৬২
্ ত্্কপ্ স্সহ কনজশ্চত্াম্
ত্াম্ কহ স্নম সুি্ুত্াম্ প্ুকত্তম্ সুহু
িত্ম্ ত্রাি্শযা ময৭প্ািরুত্াম্ প্ৱর করি হত্াম্ চমূম্ ৬৩
কিম্ মাম্ িি্শযম্কত্ রািাযনা নানা কত্ি্প্য স্সমািত্া:
প্াযলা প্ত্া৭য ৱমি্যশ্ৱৌি জশ্চরম্ রািযম৭িারযত্্ ৬৪
যত্া ত্ু প্হযিা িরুত্তা িুণিম্যত্া প্হু শ্ুত্া:
প্করপ্রি্শযম্কত্ িািুস্তম্ িি্শযাকম কি ম৭হম্ ত্ত্া ৬৫
ৱিযিযা কেশযমাযনন রাম: প্রিরাজিযত্া মযা
যকত্ সত্যম্ প্রিী স্নমযত্ ত্ত৭ত্সত্যম্ প্কিশযকত্ ৬৬
কি0 মাম্ িি্শযকত্ স্নিৌসলযা রািযি িনমা৭জস্তযত্
কিম্ ৱচনাম্ প্রকত্িি্শযাকম ি্ুত্ৱা কিকপ্রয মীত্্ুশম্ ৬৭
যত্া যত্া কহ স্নিৌসলযা ত্াসী ি চ্চ সিীি চ
প্াযািত্
ি ্প্কিনী ি চ্চ মাত্্ু ি স্নচ্চাপ্ কত্শ্টকত্ ৬৮
সত্ত্ম্ কপ্রয িামা স্নম কপ্রয প্ুত্রা কপ্রযম্ িত্া
ন মযা সত্্ি্ুত্া স্নত্িী সত্্িারা৭হিা ি্ুযত্ ত্ি ৬৯
ইত্ানীম্ ত্ ত্তপ্কত্ মাম্ য েযা সুি্ুত্ম্ ত্ৱকয
অপ্ত্যম্ িযম্িযনা স্নপ্ত্ম্ প্ুক্ত মন্ন কমিা৭৭ত্ু রম্ ৭0
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কিপ্রিারম্ চ রাম সয সিযাণম্ িন সয চ
সুকমত্রা স্নপ্রি্শয ৱি প্ীত্া িত্ম্ স্নম কিশ্ৱকসশযকত্ ৭১
ি্ুপ্ণম্ প্ত্ ৱিযত্কহ স্নশ্রাশযকত্ ত্ৱয ম৭কপ্রযম্
মাম্চ প্ম্চত্ৱ মাপ্ন্নম্ রামম্ চ িন মাকশ্রত্ম্ ৭২
ৱিযত্হী প্ত্ স্নম প্রাণান্ স্নশাচম্ত্ী ি্শপ্কযশযকত্
হীনা কহমিত্: প্াশ্ৱী কিন্নযরযণি কিন্নরী ৭৩
ন কহ রাম মহম্ ত্্ুশ্ৱা প্রিসম্ত্ম্ মহা িযন
কচরম্ িীিত্ু মাশম্যস ুত্ম্ত্ীম্ চা৭কপ্ ৱমকত্লীম্ ৭৪
সা নূনম্ কিত্িা রািযম্ সপ্ুত্রা িারকযশযকস
নকহ প্রিরাজিযত্ রাযম স্নত্কি িীকিত্ু মুত্্সযহ ৭৫
সত্ীম্ ত্ৱা মহ ম৭ত্যম্ত্ম্ িযিসযা ময৭সত্ীম্ সত্ীম্
রূকপ্ণীম্ কিশ সমুযক্তাম্ প্ীযত্ৱি মকত্রাম্ নর: ৭৬
অন্ুৱত্ প্হি ু মাম্ সাম্ৱত্ৱ সান্ত্ৱযম্ত্ী স্ম প্াশযস
িীত্ শযপ্তন সম্ুত্য লুযপ্তা ম্ুি কমিা৭িত্ী: ৭৭
অনায ইকত্
ি
মা মাযা:ি প্ুত্র কিরাকযিম্ ত্্ুিম্
কত্ক্ককরশযম্কত্ রত্যাসু সুরাপ্ম্ প্রাহ্মণম্ যত্া ৭৮
অযহা ত্ু ঃি মযহা ি্ুচ্ িম্ যত্র িাচ: ি্শযম ত্ি
ত্ু ঃি স্নমিম্ কিত্ম্ প্রাপ্তম্ প্ুরাি্ুত্ কমিা৭শুপ্ম্ ৭৯
কচরম্ িলু মযা প্াযপ্ ত্ৱম্ প্াযপ্ না৭কপ্রি্কশত্া
অোনা ত্ু প্সম্পন্না রজ্জু ুত্্প্ম্কত্নী যত্া ৮0
রমমাণ স্তযা সাত্িম্ ম্ুত্ু যম্ ত্ৱাম্ না৭কপ্লি্শযয
প্াযলা রহকস হযস্তন ি্ুশ্ণ সপ্ কমিা৭স্
ি
প্রুশম্ ৮১
মযা হয৭কপ্ত্্ুি: প্ুত্র স্স মহাত্মা ত্ু রাত্মনা
ত্ম্ ত্ু মাম্ িীি স্নলাযিা৭যম্ নূন মাযরাশ্টু মহিকত্ ৮২
প্াকলযশা প্ত্ িামাত্মা রািা ত্শরযত্া প্্ুশম্
য: স্ত্রী ি্ুযত্ কপ্রযম্ প্ুত্রম্ িনম্ প্রস্তাপ্কযশযকত্ ৮৩
িরৱত্ শ্চ প্রহ্মচৱয শ্চ
ি িুুকপ্ স্নশ্চাপ্িকশত্:
ি
স্নপ্াি িাযল মহত্্ ি্ু চ্ িম্ প্ুনযরি প্রপ্ত্্সযযত্ ৮৪
না৭লম্ কত্ৱত্ীযম্ িচনম্ প্ুযত্রা মাম্ প্রকত্প্াকশত্ু ম্
স িনম্ প্রিরযি ত্ু যযক্তা প্াট কমযত্যি িি্শযকত্ ৮৫
যকত্ স্নত্ রািি: িুযাত্
ি ্ িনম্ িযচ্চকত্ স্নচাকত্ত্:
প্রকত্িূলম্ কপ্রযম্ স্নম স্সযা ন্ন ত্ু িত্্স: িকরশযকত্ ৮৬
শুত্ত প্াযিা কহ প্ািম্ স্নম ন ত্ু োসযকত্ রািি:
স িনম্ প্রিরযি ত্ু যযক্তা প্াট কমযত্যি িি্শযকত্ ৮৭
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রািযি কহ িনম্ প্রাযপ্ত সি স্নলাি
ি
সয কত্ি্ি্ুত্ম্
ম্ুত্ু য: অি্শমণীযম্ মাম্ নকযশযকত্ যম ি্শযম্ ৮৮
ম্ুযত্ মকয িযত্ রাযম িনম্ মনুি প্ুম্িযি
ইশ্যট মম িযন স্নশযশ কিম্ প্াপ্ম্ প্রকত্িত্্সযযস ৮৯
স্নিৌসলযাম্ মাম্ চ রামম্ চ প্ুযত্রৌ যকত্ হাসযকত্
ত্ু ঃিা নয৭সহত্ী স্নত্িী মা স্নমিা৭নু মকরশযকত্ ৯0
স্নিৌসলযাম্ চ সুকমত্রাম্ চ মাম্ চ প্ুৱত্র কস্ত্রকপ্ স্সহ
প্রি্কশপ্য নরযি সা ত্ৱম্ ৱিযিকয সুকিত্া প্ি ৯১
মযা রাযমণ চ ত্যক্তম্ শাশ্ৱত্ম্ সত্্ ি্ুত্ম্ িুৱণ:
ইি্শ্ৱািু িুলম্ অি্যশাপ্যম্ আিুলম্ প্ালকযশযকত্ ৯২
কপ্রযম্ স্নচত্্ প্রত্ ৱসযত্ ত্রাম প্রিরািনম্ প্যিত্্
মা স্ম স্নম প্রত্: িাশীত্্ স্নপ্রত্ ি্ুত্যম্ িত্া যুশ: ৯৩
হম্ত্া৭নাযয মামা৭কমযত্র
ি
স িামা প্ি ৱিিকয
ম্ুযত্ মকয িযত্ রাযম িনম্ প্ুুশ প্ুম্িযি ৯৪
স্নসত্ানীম্ কিত্িা রািযম্ সপ্ুত্রা িারকযশযকস
ত্ৱম্ রাি প্ুত্রী িাযত্ন নযিযসা মম স্নিশ্মকন ৯৫
অিীকত্ি শ্চা৭ত্ু লা স্নলাযি ত্্ুি: প্করপ্ি শ্চ স্নম
সি প্ূ
ি যত্শু চা৭িো যত্া প্াপ্ ি্ুত্ স্তত্া ৯৬
িত্ম্ রৱত্ কিপ্ু
ি : যাত্ৱা িিা৭ৱশ্ৱ শ্চ মুহুমুহি ু :
প্ত্্প্যাম্ রাযমা মহা৭রযণয িত্্যসা স্নম কিচকরশযকত্ ৯৭
যসয ত্ৱা৭৭হার সমযয সূত্া: িুম্টল ত্াকরণ:
অহম্ প্ূিা:ি প্চম্কত্ স্ম প্রশস্তম্ প্ান স্নপ্ািনম্ ৯৮
স িত্ ন্নু িশাযাকণ কত্ক্তাকন িটুিাকন চ
প্ি্শযন্ িনয মা৭৭হারম্ সুযত্া স্নম িত্িকযশযকত্ ৯৯
মহা৭হি িস্ত্র সম্ৱ্ীযত্া প্ূত্ৱা কচর সুযিাকচত্:
িাশায প্করত্ান স্ত্ু িত্ম্ প্ূযমৌ কনিত্্সযকত্ ১00
িৱসয ত্ত্্ ত্াুণম্ িািয স্নমিম্ কিত্ম্ অকচম্কত্ত্ম্
রামসযা৭রণয িমনম্ প্রত্ সযা৭কপ্যশচনম্ ১0১
কত্িস্ত্ু স্নযাকশযত্া নাম শটা স্স্ৱাত্ি প্রা স্সত্া
ন প্রিীকম কস্ত্রয স্সিা ি প্রত্ ৱসযি মাত্রম্ ১0২
অনত্ি প্াযি৭ত্ি প্যর ন্ুশম্যস
মমা৭নু ত্াপ্ায কনকিশ্ট প্াযি
কিম৭কপ্রযম্ প্শযকস ম কন্নকমত্তম্
কহত্া৭নু িাকরণয৭ত্ িা৭কপ্ রাযম ১0৩
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প্করত্যযিযু কপ্ত্যরা কহ প্ুত্রান্
প্াযা ি প্ত্ীম্ শ্চা৭কপ্ ি্ুত্া৭নু রািা
ি্ুত্্েম্ কহ সিম্ি িুকপ্ত্ম্ কহ িিত্্ সযাত্্
ত্্ুশ্ৱৱি রামম্ িযসযন কনমক্নম্ ১0৪
অহম্ প্ুন স্নত্িি িুমার রূপ্ম্
অলম্ি্ুত্ম্ ত্ম্ সুত্ মািরিম্ত্ম্
নম্ত্াকম প্শযন্ন৭কপ্ ত্শযনন
ি
প্িাকম ত্্ুশ্ৱা প্ুন যুযি
ি ি ১0৫
কিনা৭কপ্ সূযযণি প্যিত্্ প্রিরুকত্ত
অিশত্া
ি িজ্র ত্যরণ িা৭কপ্
রামম্ ত্ু িচ্চত কমত্ স্সমীি্শয
িীযি ন্ন িজশ্চত্্ ইকত্ স্নচত্না স্নম ১0৬
কিনাশ িামা মকহত্া ম৭কমত্রাম্
আিাসযম্ ম্ুত্ু য কমি আত্মান ত্ৱম্
কচরম্ প্ত্াম্যিন ত্্ুত্া৭কস সপ্ী
মহা কিশা স্নত্ন হযত্া৭জস্ম স্নমাহাত্্ ১0৭
মযা চ রাযমণ চ লি্শ্মযণন
প্রশাস্ত্ু হীযনা প্রত্ স্ত্ৱযা সহ
প্ুরম্ চ রাশ্েম্ চ কনহত্য প্াতিান্
মমা কহত্ানাম্ চ প্িা৭কপ্হকশণী
ি ১0৮
ন্ুশম্শ িরুযত্ত িযসন প্রহাকরণী
প্রসহয িািযম্ যকত্ হা৭ত্য প্াশযস
ন নাম স্নত্ স্নিন মুিা ত্্প্ত্ম্ত্য৭স্নত্া
কিশীযমাণা
ি
ত্শনা স্সহস্রত্া
১0৯
ন কিম্কচ ত্াহা৭কহত্ ম৭কপ্রযম্ িযচা
ন স্নিকত্ত রামঃ প্ুশাকণ প্াকশত্ু ম্
িত্ ন্নু রাযম হয৭কপ্রাম িাকত্কন
প্রিীকশ স্নত্াশান্ িুণ কনত্য সম্মযত্
১১0
প্রত্াময িা প্রজ্ৱল িা প্রণসয িা
সহস্র স্নশা িা স্পুটটত্া মহীম্ িরি
ন স্নত্ িকরশযাকম িচ স্সুত্াুণম্
মামা৭কহত্ম্ স্নিিয রাি প্াম্সকন ১১১
ি্শুযরাপ্মাম্ কনত্যম্ অসত্্ কপ্রযম্ িত্াম্
প্রত্ু শ্ট প্ািাম্ স্ৱিুযলাপ্ িাকত্নীম্
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ন িীকিত্ু ম্ ত্ৱাম্ কিশযহ৭মযনা রমাম্
্ ত্যম্ সপ্ম্ত্নম্ ১১২
কত্ত্ি্শমাণাম্ হু
ন িীকিত্ম্ স্নম৭জস্ত প্ুন: িুত্ স্সুিম্
কিনা৭৭ত্মযি না৭৭ত্মিত্: িুযত্া রকত্:
মামা৭কহত্ম্ স্নত্কি ন িত্ু ি ম৭হিকস
স্প্রুশাকম প্াত্াি৭কপ্ স্নত্ প্রসীত্ স্নম ১১৩
স প্ূকম প্াযলা কিলপ্ন্ন৭নাত্ িত্্
্ ত্যয৭কত্মাত্রযা
কস্ত্রযা ি্ুহীযত্া হু
প্প্াত্ স্নত্িযা শ্চরযণৌ প্রসাকরত্া
উযপ্ৌ অসম্সপ্র
্ ুশয যত্া৭৭ত্ু র স্তত্া ১১৪
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট ত্ৱাত্শ স্সিি
ত্রযযাতশ সরসর্ক:
অ ত্ত্৭হিম্ মহা রািম্ শযানম্ অ ত্যত্া কচত্ম্
যযাকত্ম্ ইি প্ুণযা৭স্নত স্নত্ি স্নলািাত্্ প্করচুযত্ম্ ১
অন৭ত্ি রূপ্া কসত্তা৭ত্িা অপ্ীত্া প্য ত্কশনী
ি
প্ুন: আিারযা মাস ত্যমি িরম্ অঙ্কনা ২
ত্ৱম্ িত্তযস মহা রাি সত্য িাত্ী ত্্ুট িরত্ঃ
মম স্নচমম্ িরম্ িস্মাত্্ কিত্ারকযত্ু ম্ ইচ্চকস ৩
এিম্ উক্ত স্ত্ু ৱিযিযযা রািা ত্শরত্ স্তত্া
ূ ম
প্রত্ু যিাচ ত্ত্ঃ ি্ুযত্তা মুহত্
ি ্ কিহ্ৱল কন্নি ৪
ম্ুযত্ মকয িযত্ রাযম িনম্ মনুি প্ুম্িযি
হত অনাযয মমা৭কমযত্র
ি
স িামা সুকিনী প্ি ৫
স্ৱযিি৭কপ্ িলু রাম সয িুশলম্ ৱত্িৱত্: অহম্
প্রত্যা৭৭স্নত্শাত্্ অকপ্কহত্ম্ ত্ারকযযশয িত্ম্ প্ত্ ৬
ৱিযিযযা: কপ্রয িাযমন রাম: প্রিরাজিযত্া মযা
যকত্ সত্যম্ প্রিী স্নমযত্ত্্ ত্ ত্৭সত্যম্ প্কিশযকত্ ৭
অপ্ুযত্রণ মযা প্ুত্র: শ্রযমণ মহাত্া মহান্
রাযমা লযপ্তা মহা প্াহু স্স িত্ম্ ত্যিযযত্ মযা ৮
শূর শ্চ ি্ুত্ কিত্য শ্চ জিত্: স্নরাত্: ি্শমা প্র:
িত্ম্ িমল প্ত্রাি্যশা মযা রাযমা কিিাসযযত্ ৯
িত্ কমতীির শযামম্ ত্ীিি প্াহুম্ মহা প্লম্
অকপ্রাম ম৭হম্ রামম্ স্নপ্রশকযশযাকম ত্ম্টিান্ ১0
সুিানা মুকচত্ ৱসযি ত্ু ঃৱি র৭নুকচত্সয চ
ত্ু ঃিম্ নামা৭নু প্যশযযম্ িত্ম্ রাম সয ত্ীমত্: ১১
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যকত্ ত্ু ঃি মি্ুত্ৱা৭ত্য মম সম্রমণম্ প্যিত্্
অ ত্ু :িাহি সয রাম সয ত্ত্ স্সি
ু ম৭িাপ্নুযাম্ ১২
ন্ুশম্যস প্াপ্ সম্িযপ রামম্ সত্য প্রারমম্
কিম্ কিকপ্রযযণ ৱিযিকয কপ্রযম্ স্নযািযযস মম
অিীকত্ি র৭ত্ু লা স্নলাযি ত্্ুিম্ প্করপ্ি শ্চ স্নম ১৩
ত্ত্া কিলপ্ত্ স্ত সয প্করপ্রকমত্ স্নচত্সঃ
অস্তম্ অপ্যিমত্্ সূযযা ি রিনী চা৭প্যিত্িত্ ১৪
স জত্র যামা ত্ত্া৭৭ত্ি সয চন্ত্র মণ্টল মকণ্টত্া
রাযো কিলপ্ মান সয ন িযপ্াসত্ শিরী
ি ১৫
ত্ৱত্ স্নিাশ্ণম্ কিকনশ্ৱসয িরুযত্তা ত্শরযত্া ন্ুপ্ঃ
কিললাপ্া৭৭ত্িি ত্্ত্ুঃিম্ িিনা সক্ত স্নলাচনঃ ১৬
ন প্রপ্াত্ম্ ত্ৱযযচ্চাকম কনযশ নি্শত্র প্ূশযণ
জরযত্াম্ স্নম ত্যা মযা৭যম্ রকচযত্া৭ঞ্জকলঃ ১৭
অত্ িা িমযত্াম্ শীরম্ না৭হম্ ইচ্চাকম কনি্ুিণাম্
ন্ুশম্সাম্ ৱিযিযীম্ ত্রশ্টুম্ যত্্ি্ুযত্ িযসনম্ মহত্্ ১৮
এিম্ উক্ত্িা ত্যত্া রািা ৱিযিযীম্ সমযত্া৭ঞ্জকলঃ
প্রসাত্যা মাস প্ুনঃ ৱিযিযীম্ স্নচত্ ম৭প্রিীত্্ ১৯
সাত্ু িরুত্ত সয ত্ীন সয ত্ৱত্্িত্ সয িত্া৭৭যুশঃ
প্রসাত্ঃ জরযত্াম্ স্নত্কি প্যত্র রাযো কিযশশত্ঃ ২0
্ ত্ম্
শূযনয ন িলু সুযশ্রাকণ ম স্নযত্ম্ সমুত্া হু
্ ত্যা হয৭কস ২১
িুু সাত্ু প্রসাত্ম্ স্নম প্াযল সহু
প্রসীত্ স্নত্কি রাযমা স্নম ত্ৱ ত্তত্তম্ রািয ম৭িযযম্
লপ্ত্াম৭কসত্া প্াম্যি যশ: প্র মিাপ্নু কহ ২২
মম রাম সয স্নলাি সয িুরূণাম্ প্রত্ সয চ
কপ্রয স্নমত্ ত্্িুু স্নশ্রাকণ িুু চাু মুযিি্শযণ ২৩
কিশুত্ত প্াি সয সুত্ুশ্ট প্ািা
ত্াযম্রি্শণ সয অশ্ু িলসয রােঃ
শ্ুত্ৱা কিকচত্রম্ িুণম্ কিলাপ্ম্
প্ত্ু র
ি ্ ন্ুশম্সা ন চিার িািযম্ ২৪
ত্ত্ঃ স রািা প্ুন স্নরি মূকচিত্ঃ
কপ্রযাম্ অ ত্ু শ্টাম্ প্রকত্িূল প্াকশণীম্
সমীি্শয প্ুত্র সয কিিাসনম্ প্রকত্
ি্কশযত্ৌ কিসম্যো কনপ্প্াত্ ত্ু ঃকিত্ঃ ২৫
ইত্ীি রাযো িযকত্ত্ সয সা কনশা
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অযযাত্য িাম্ট:
িিাম স্নিারম্ শ্ৱসযত্া মনকস্ৱন:
কিযপ্াত্যমান: প্রকত্যপ্াত্নম্ ত্ত্া
কনিারযা মাস স রাি সত্তম: ২৬
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট ত্রযযাত্শ স্সিি:
চতু তকশ সরসর্ক:
প্ুত্র স্নশািা৭কত্িত্ম্ প্াপ্া কিসম্েম্ প্কত্ত্ম্ প্ুকি
কিযিশ্টমানম্ উত্ৱীি্শয স ইি্শ্ৱািম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ১
প্াপ্ম্ ি্ুৱত্ৱি কিম্ ইত্ম্ মম সম্শ্ুত্য সম্শ্রিম্
স্নশযশ ি্কশকত্ ত্যল সন্নঃ জস্তত্যাম্ স্তাত্ু ম্ ত্ৱম্ অহিকস ২
আহুঃ সত্যম্ কহ প্রমম্ ত্মম্ি ত্মকিযত্া
ি
িনাঃ
সত্যম্ আকশ্রত্য কহ মযা ত্ৱম্ চ ত্মম্ি প্রযচাকত্ত্ঃ ৩
সম্শ্ুত্য ৱশপ্যঃ স্নশযনায স্ৱাম্ ত্নুম্ িিত্ীপ্কত্ঃ
প্রত্ায প্ি্কশযণা রািন্ িিাম িকত্ম্ উত্তমাম্ ৪
ত্ত্া হয৭লিি স্নস্তিস্ৱী প্রাহ্মযণ স্নিত্ প্ারযি
যাচমাযন স্ৱযি স্ননযত্র উত্্ত্্ুত্যা৭কিমনা ত্যত্ৌ ৫
সকরত্াম্ স্নত্ প্কত্ঃ স্ৱপাম্ মযাত্াম্
ি
সত্যম্ অকিত্ঃ
সত্যা৭নুযরাত্াত্্ সমযয স্ৱাম্ স্নিলাম্ না৭কত্িত্িযত্ ৬
সত্য স্নমি প্ত্ম্ প্রহ্ম সযত্য ত্ম: ি প্রকত্শ্টটত্:
সত্য স্নমিা৭ি্শযা স্নিত্া: সযত্য ন এি অিাপ্যযত্ িরম্ ৭
সত্যম্ সম৭নুিত্িস্ৱ যকত্ ত্যম ত্
ি ্ুত্া মকত্:
সপ্ল স্স িযরা স্নম৭স্ত্ু িরযত্া হয৭কস সত্তম ৮
ত্ম স্নসযহা৭কপ্িামা৭ত্ি
ি
ম্ মম ৱচ িা৭কপ্যচাত্নাত্্
প্রিরািয সুত্ম্ রামম্ জত্র: িলু ত্ৱাম্ প্রিীময৭হম্ ৯
সমযম্ চ মমা৭স্নত্যমম্ যকত্ ত্ৱম্ ন িকরশযকস
অরত্ স্নস্ত প্করত্যক্তা প্করত্যি্শযাকম িীকিত্ম্ ১0
এিম্ প্রযচাকত্যত্া রািা ৱিযিযযা কনকিশম্
ি িযা
ন অশিত্্ প্াশম্ উযোি্ত্ু ম্ প্কল ইন্ত্র ি্ুত্ম্ যত্া ১১
্
্ ত্য শ্চা৭কপ্ কিিণ িত্যনা৭প্িত্
উত্্প্রাত হু
ি
স ত্ু যযা ি ৱি প্করস্পতন্ যুি চরা৭তরম্ যত্া ১২
কিহ্ৱলাপ্যাম্ চ স্ননত্রাপ্যাম্ অপ্শয কন্নি প্ূকমপ্ঃ
ি্ুচ্ িাত্্ ৱত্যযণি সম্স্তপ্য ৱিযিযীম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ১৩
যযস্ত মন্ত্র ি্ুত্ঃ প্াকণ অযক্নৌ প্াযপ্ মযা ত্্ুত্ঃ
ত্ম্ ত্যিাকম স্ৱিম্ ৱচি ত্ি প্ুত্রম্ ত্ৱযা সহ ১৪
প্রযাত্া রিনী স্নত্কি সূয সয
ি উত্যনম্ প্রকত্
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অকপ্যশিম্ িুু িন ত্ৱরকযশযকত্ মাম্ ত্্ুিম্ ১৫
রামা৭কপ্যশি সম্পাৱর স্ত ত্৭ত্ি মুপ্িকপৱত্
রাম িারকযত্যিযা স্নম ম্ুত্ সয সকলল জরযাম্ ১৬
ত্ৱযা স প্ুত্রযা ৱনি িত্িিযা সকলল জরযা
িযাহতা৭কস অশুপ্াচাযর যকত্ রামা৭কপ্যশচনম্ ১৭
ন চ শযক্নাময৭হম্ ত্রশ্টুম্ প্ূিম্ি ত্ত্া সুিম্
হত্ হশম্ি কনরা৭৭নম্ত্ম্ প্ুন িিনম্ অিাঙ্ মুিম্ ১৮
ত্াম্ ত্ত্া প্্ুিত্ স্ত সয প্ূকমপ্ সয মহাত্মন
প্রপ্াত্া শিরী
ি প্ুণযা চম্ত্র নি্শত্র শাকলনী ১৯
ত্ত্ঃ প্াপ্ সমাচারা ৱিযিযী প্াকত্িিম্ প্ুনঃ
উিাচ প্ুশম্ িািযম্ িািযো স্নরাশ মূকচিত্া ২0
কিম্ ইত্ম্ প্াশযস রািন্ িািযম্ িরুযিাপ্মম্
আনাযকযত্ু ম্ অকেশ্টম্ প্ুত্রম্ রামম্ ইহা৭হিকস ২১
স্তাপ্য রাযিয মম সুত্ম্ ি্ুত্ৱা রামম্ িযন চরম্
কনস্সপ্ত্নাম্ চ মাম্ ি্ুত্ৱা ি্ুত্ ি্ুযত্যা প্কিশযকস ২২
স নুৱন্নি ত্ীি্শ্যণন প্রযত্াযত্ন হযযাত্তমঃ
রািা প্রযচাকত্যত্া৭প্ীি্শ্ণম্ ৱিযিযীম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ২৩
ত্ম প্যতন
ি
প্যত্তা৭জস্ম নশ্টা চ মম স্নচত্না
স্নিযশ্টম্ প্ুত্রম্ কপ্রযম্ রামম্ ত্রশ্টুম্ ইচ্চাকম ত্াকমিম্
ি
২৪
ত্ত্: প্রপ্াত্াম্ রিনীম্ উকত্যত্ চ কত্িািযর
প্ুযণয নি্শত্র স্নযাযি চ মুহযূ ত্ি চ সমাকহযত্ ২৫
িকসশ্যটা িুণ সম্পন্ন: কশৱশয: প্করিরুত্ স্তত্া
উপ্ি্ুহযা৭৭শু সম্পারান্ প্রকিযিশ প্ুযরাত্তমম্ ২৬
কসক্ত সম্মাজিিত্ প্ত্াম্ প্ত্াযিাত্তম প্ূকশত্াম্
কিকচত্র িুসুমা িীণাম্
ি নানা স্রি্কপ্ কিরাজিত্ম্
ি
২৭
্ শ্ট মনুযিাযপ্ত্াম্ সম্ুত্ত কিপ্ণা প্ণাম্
সম্হু
মযহাত্্সি সমািীণাম্
ি রািিা৭স্নত্ি সমুত্্সি
ু াম্ ২৮
চম্ত্না৭িু ত্ূৱপ্ শ্চ সিত্:
ি প্রকত্ ত্ূকপ্ত্াম্
ত্াম্ প্ুরীম্ সমকত্রময প্ুরম্ত্র প্ুযরাপ্মাম্ ২৯
ত্ত্শ অম্
ি
ত্: প্ুরম্ স্নশ্রশ্টম্ নানা কত্ৱি িণা যুত্ম্
স্নপ্ৌর িান প্ত্া িীণম্ি প্রাহ্মৱণঃ উপ্ স্নশাকপ্ত্ম্
যেকিত্্কপ্: সুসম্পূণম্ি সত্ৱসয: প্রম কত্ৱৱি: ৩0
ত্ত্্ অম্ত্:প্ুর মা৭৭সাত্য িযকত্চরাম ত্ম্ িনম্
িকশশ্টম্ প্রম প্রীত্: প্রমকশ কি
ি যিশ
ি
চ ৩১
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স ত্ু অপ্শযত্্ কিকনশ্রাম্ত্ম্ সুমম্ত্রম্ নাম সারকত্ম্
ত্ৱাযর মনুি কসম্হ সয সকচিম্ কপ্রয ত্শনম্
ি ৩২
ত্ম্ উিাচ মহা স্নত্িা স্সত্
ূ প্ুত্রম্ কিশারত্ম্
িকসশ্ট: ি্কশপ্র মা৭৭চি্শ্ৱ ন্ুপ্যত্ মা ি কমহা৭৭িত্ম্ ৩৩
ইযম িম্যিাত্ি িটা স্সািযরপ্য শ্চ িাম্চনা:
্ ত্ম্ ৩৪
ঔত্ু ম্পরম্ প্ত্র প্ীটম্ অকপ্যশিা৭ত্িম্ আহু
সি প্ীিাকন
ি
িম্ত্া শ্চ রত্নাকন কিকিত্াকন চ
ি্যশৌত্রম্ ত্কত্ ি্ুত্ম্ লািা ত্প্া:ি সুমনস: প্য: ৩৫
অশ্যটৌ চ িনযা ুকচরা মত্ত শ্চ ির িারণ:
চত্ু র৭স্নশ্ৱা রত্ শ্রীমান্ কনকস্ত্রম্যশা ত্নুুত্তমম্ ৩৬
িাহনম্ নর সমুযক্তম্ চত্রম্ চ শকশ সকন্নপ্ম্
স্নশ্ৱযত্ চ িাল িযিযন প্্ুম্িাু শ্চ কহরণ্ময: ৩৭
স্নহম ত্াম কপ্নত্ত শ্চ িিুত্মান্ প্াম্টুযরা িরশ
ু :
স্নিসরী চ চত্ু র্ ত্ম্শয্ ো হকর স্নশ্রশ্যটা মহা প্ল: ৩৮
কসম্হাসনম্ িযার ত্নু: সকমত্ত শ্চ হুত্াশন:
সি িাকত্ত্র
ি
সম্িা শ্চ স্নিশযা শ্চা৭লম্ি্ুত্া কস্ত্রয: ৩৯
আচাযা ি প্রাহ্মণা িাি: প্ুণযা শ্চ ম্ুি প্ি্কশণ:
স্নপ্ৌর িানপ্ত্ স্নশ্রশ্টা ৱনিমা শ্চ িৱণ স্সহ ৪0
এযত্ চা৭স্ননয চ প্হি: প্রীযমাণা: কপ্রযম্ িত্া:
অকপ্যশিায রাম সয সহ কত্শ্টম্কত্ প্াকত্িৱি: ৪১
ত্ৱরযস্ৱ মহা রািম্ যত্া সমুকত্যত্৭হকন
প্ুযণয নি্শত্র স্নযাযি চ রাযমা রািয ম৭িাপ্নুযাত্্ ৪২
ইকত্ ত্সয িচ শ্শু
্ ত্ৱা সূত্ প্ুযত্রা মহাত্মন:
স্ত্ুি ন্ন্ুপ্কত্ শাত্ূল
ি ম্ প্রকিযিশ কনযিশনম্ ৪৩
ত্ম্ ত্ু প্ূযিাকত্ত্ম্
ি
িরত্ত
ু ম্ ত্ৱারস্তা রাি সম্মত্ম্
ন স্নশিু র৭কপ্সযম্রাত্্ত্ুম্ রাে: কপ্রয কচিীশি:
ি ৪৪
স সমীপ্ জস্তযত্া রাে স্তা ম৭িস্তা ম৭িজে িান্
িাি্কপ্: প্রম ত্ু শ্টাকপ্ র৭কপ্শ্যটাত্ু ম্ প্রচরযম ৪৫
ত্ত্ স্সূযত্া যত্া িালম্ প্াকত্িি সয কনযিশযন
সুমম্ত্র: প্রাম্িকল প্ূত্ৱা
ি ত্ু শ্টাি িিত্ী প্কত্ম্ ৪৬
যত্া নম্ত্কত্ স্নত্িস্ৱী সািযরা প্াস্কযরাত্যয
প্রীত্: প্রীযত্ন মনসা ত্ত্ানম্ত্ িন স্স্ৱত্: ৪৭
ইম্ত্রমসযাম্ ত্ু স্নিলাযা ম৭কপ্ত্ু শ্টাি মাত্কল:
স্নসা৭িয ত্তানিান্ সিাম্
ি স্তত্া ত্ৱাম্ স্নপ্াত্যা ময৭হম্ ৪৮
Page 41 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
স্নিত্া স্স হাম্ি কিত্যা শ্চ যত্া হযা৭৭ত্ম প্ুিম্ কিপ্ুম্
প্রহ্মাণম্ স্নপ্াত্যম্ ত্য৭ত্য ত্ত্া ত্ৱাম্ স্নপ্াত্যা মযহম্ ৪৯
আকত্ত্য স্সহ চম্যত্রণ যত্া প্ূত্ ত্রাম্ শুপ্াম্
স্নপ্াত্য ত্য৭ত্য প্্ুকত্িীম্ ত্ত্া ত্ৱাম্ স্নপ্াত্যা মযহম্ ৫0
উকত্তশ্টা৭৭শু মহা রাি ি্ুত্ স্নিৌত্ু ি মম্িল:
কিরািমাযনা িপ্ুশা স্নমযরা করি কত্িাির: ৫১
স্নসাম সূযযৌ চ িািুস্ত কশি ৱিশ্রিণাি৭কপ্
িুণ শ্চা৭কক্ন করম্ত্র শ্চ কিিযম্ প্রকত্শম্ত্ু স্নত্ ৫২
িত্া প্িিত্ী রাজত্র : ি্ুত্ম্ ি্ুত্য কমত্ম্ ত্ি
প্ুত্তযস্ৱ ন্ুপ্ শাত্ূল
ি িুু িায ম৭নম্
ি
ত্রম্ ৫৩
উত্কত্শ্টত্ রাম সয সমর ম৭কপ্যশচনম্
স্নপ্ৌর িানপ্ৱত্ শ্চা৭কপ্ ৱনিৱম শ্চ ি্ুত্াম্িকল: ৫৪
স্ৱযম্ িকশশ্যটা প্িিান্ প্রাহ্মৱণ স্সহ কত্শ্টকত্
ি্কশপ্র মা৭৭োপ্যত্াম্ রািন্ রািি সযা৭কপ্যশচনম্ ৫৫
যত্া হয৭প্ালা: প্শযিা যত্া স্নসনা হয৭নাযিা
যত্া চম্ত্রম্ কিনা রাজত্র যত্া
ি িাযিা কিনা িরশ
ু ম্ ৫৬
এিম্ কহ প্কিত্া রাশ্েম্ যত্র রািা ন ত্্ুশযযত্ ৫৭
ইকত্ ত্সয িচ শ্শু
্ ত্ৱা সাম্ত্ৱ প্ূি কমিা৭ত্ি
ি
িত্্
অপ্যিীযত্ি স্নশাযিন প্ূয এি মহীপ্কত্: ৫৮
ত্ত্ঃ স রািা ত্ম্ সূত্ম্ সন্ন৭হশঃি সুত্ম্ প্রকত্
স্নশাি আরক্ত ঈি্শণঃ শ্রীমান্ উত্ৱীি্যশযািাচ ত্াকমিঃ
ি ৫৯
িাৱিয স্ত্ু িলু মমাকণ
ি মম প্ূযযা কনি্ুম্ত্কস
সুমন্ত্রঃ িুণম্ শ্ুত্ৱা ত্্ুশ্ৱা ত্ীনম্ চ প্াকত্িিম্
প্রি্ুহীত্াম্িকলঃ কিম্কচত্্ ত্স্মা স্নত্তশাত্্ অপ্ারমত্্ ৬0
যত্া িি্ত্ু ম্ স্ৱযম্ ৱত্নযান্ ন শশাি মহীপ্কত্ঃ
ত্ত্া সুমন্ত্রম্ মন্ত্রো ৱিযিযী প্রত্ু যিাচ হ ৬১
সুমম্ত্র রািা রিনীম্ রাম হশ সমু
ি ত্্সি
ু
প্র িাির প্করশ্রাম্যত্া কনত্রাযা িশযমকযিান্ ৬২
ত্ ত্্িচ্চ ত্ৱকরত্ম্ সূত্ রাি প্ুত্রম্ যশকস্ৱনম্
রাম মা৭৭নয প্ত্রম্ স্নত্ না৭ত্র িাযা ি কিচারণা ৬৩
্ ত্যযন ননত চ
স মনযমানঃ িলযাণম্ হু
কনিিিাম চ সিীত্যা ত্ৱকরযত্া রাি শাসনাত্্ ৬৪
সুমন্ত্র জশ্চতযা মাস ত্ৱকরত্ম্ স্নচাকত্ত্ স্তযা
িযক্তম্ রামা৭কপ্যশিা৭ত্িম্ ইহা৭৭যাসযকত্ ত্মকিত্
ি ্ ৬৫
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ইকত্ সূযত্া মকত্ম্ ি্ুত্ৱা হযশণি মহত্া িরত্
ু
কনিিিাম মহাযত্িা রািি সয কত্ত্্ুি্শযা ৬৬
সাির হ্র্ত্ সম্িাশাত্্ সুমম্যত্রা অম্ত্ প্ুরা চ্ চুপ্াত্্
কনশ্রময িন সম্পাত্ম্ ত্ত্শ ত্ৱার
ি
ম৭রত্ ৬৭
ত্ত্ঃ প্ুরস্তাত্্ সহসা কিকনিিযত্া
মহীপ্ত্ীন্ ত্ৱার িযত্া কিযলািযন্
ত্ত্শ স্নপ্ৌরান্
ি
কিকিত্ান্ মহা ত্নান্
উপ্জস্তত্ান্ ত্ৱারম্ উযপ্ত্য কিশ্টটত্ান্ ৬৮
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট চত্ু ত্িশ স্সিি
পমরচ তশ সরসর্ক:
স্নত্ ত্ু ত্াম্ রিনীম্ উশয প্রাহ্মণা স্নিত্ প্ারিাঃ
উপ্ত্স্ত্ু: উপ্স্তানম্ সহ রাি প্ুযরাকহত্াঃ ১
অমাত্য প্ল মুিযা শ্চ মুিযা স্নয কনিম সয চ
রািি সযা৭কপ্যশিা৭স্নত্ি প্রীযমাণা স্ত্ু সম্িত্াঃ ২
উকত্যত্ কিমযল সূযয প্ু
ি যশয চ অপ্যািযত্ অহকন
লযক্ন িিিটযি প্রাযপ্ত িে রাম সয চ জস্তযত্
অকপ্যশিায রাম সয কত্ৱযিৱন্ত্র: উপ্ িকপত্ম্ ৩
িাম্চনা িল িুম্পা শ্চ প্ত্র প্ীটম্ স্ৱলম্ি্ুত্ম্
রত্ শ্চ সমযিা৭৭স্তীযণা ি প্াস্ৱরা িযার চমণা
ি ৪
্ ত্ম্ িলম্
িঙ্কা যমুনযযাঃ প্ুণযাত্্ সম্িমাত্্ আহু
যা শ্চা৭নযাঃ সকরত্ঃ প্ুণযা হ্র্ত্াঃ িূপ্াঃ সরাম্কস চ ৫
প্রািাহা স্নশ্চাত্ৱি িাহা শ্চ কত্য িাহাঃ
ি
সমাকহত্াঃ
্ ত্ম্ স্নত্াযম্ সমুযত্রপ্য শ্চ সিশঃ
ত্াপ্য ৱশ্চ িা৭৭হু
ি ৬
স লািা: ি্শীকরকপ্ শ্চন্না িটা: িাম্চন রািত্া:
প্যত্মাত্্প্ল যুত্া প্াম্কত্ প্ূণা:ি প্রম িাকরণা ৭
ি্যশৌত্রম্ ত্কত্ ি্ুত্ম্ লািা ত্প্াঃি সুমনসঃ প্যঃ
স্নিশযা ৱশ্চি শুপ্াচারা: সিা৭৭প্রণ
ি
প্ূকশত্া: ৮
চন্ত্রাম্শু কিিচ প্রিযম্ প্াণ্টুরম্ রত্ন প্ূকশত্ম্
সজ্জম্ কত্শ্টকত্ রাম সয িাল িযিনম্ উত্তমম্ ৯
চন্ত্র মণ্টল সম্িাশম্ আত্প্ত্রম্ চ প্াণ্টুরম্
সজ্জম্ ত্ু যকত্িরম্ শ্রীমত্৭কপ্যশি প্ুরস্রুত্ম্ ১0
প্াণ্টুর শ্চ িরুশঃ সজ্জঃ প্াণ্টুযরা৭শ্ৱ শ্চ সুজস্তত্ঃ
প্রস্ুত্ শ্চ িিঃ শ্রীমান্ ঔপ্িাহযঃ প্রত্ীি্শযত্ ১১
অশ্যটৌ িনযা শ্চ মাঙ্কলযা সিা৭৭প্রণ
ি
প্ূকশত্াঃ
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িাকত্ত্রাকণ চ সিাকণ
ি িকতন শ্চ ত্ত্া৭প্যর ১২
ইি্শ্ৱািূণাম্ যত্া রাযিয সম্প্রিযযত্া৭কপ্যশচনম্
ত্ত্া িাত্ীযম্ আত্ায রাি প্ুত্রা৭কপ্যশচনম্ ১৩
স্নত্ রাি িচনাত্্ ত্ত্র সমযিত্া মহীপ্কত্ম্
অপ্শযযতা৭প্্ুিন্ স্নিা নু রাযে ন প্রকত্প্াত্যযত্্ ১৪
ন প্শযাম শ্চ রািানম্ উকত্ত্ শ্চ কত্িািরঃ
স্নযৌি রািযা৭কপ্যশি শ্চ সযজ্জা রাম সয ত্ীমত্ঃ ১৫
ইকত্ স্নত্শু প্্ুিাযণশু সািযপ্ৌমান্
ি
মহীপ্ত্ীন্
অপ্রিীত্্ ত্ান্ ইত্ম্ সিান্
ি সুমযন্ত্রা রাি সত্্ি্ুত্ঃ ১৬
রামম্ রাযো কনযযাযিন ত্ৱরযা প্রজস্তযত্া স্ময৭হম্
প্ূিযা রাযো প্িম্ত্ স্ত্ু রাম সয চ কিযশশত্ ১৭
অযম্ প্্ুচ্চাকম িচনাত্্ সুিম্ আযুশ্মত্াম্ অহম্
রােঃ সিকত্প্ুত্তসয যত্্ চ অনািমন িারণম্ ১৮
ইত্ু যক্ত্িা অতঃপ্ুর ত্ৱারম্ আিিাম প্ুরাণকিত্্
সত্া৭৭সক্তম্ চ ত্ স্নত্ৱশ্ম সুমম্ত্র প্রকিযিশ হ ১৯
ত্ু শ্টািা৭সয ত্ত্া িম্শম্ প্রকিশয স কিশাম্পযত্
শযনীযম্ নযরম্ত্র সয ত্ত্া৭৭সাত্য িযকত্শ্টত্ ২0
স্নসা৭প্যা৭৭সাত্য ত্ু ত্যত্ৱশ্ম কত্রস্করকণম্ অম্ত্রা
আশীকপ্: ি িুণ যুক্তাকপ্: অকপ্ত্ু শ্টাি রািিম্ ২১
স্নসাম সূযযৌ চ িািুত্্স্ত কশি ৱিশ্রিণা ি৭কপ্
িুণ শ্চা৭কক্ন করম্ত্র শ্চ কিিযম্ প্রকত্শম্ত্ু স্নত্ ২২
িত্া প্িিত্ী রাজত্র: ি্ুত্ম্ ি্ুত্য কমত্ম্ ত্ি
প্ুত্যস্ৱ ন্ুপ্ শাত্ূল
ি িুু িাযম্ি অনতরম্ ২৩
প্রাহ্মণা প্ল মুিযা শ্চ ৱনিমা শ্চা৭৭িত্া ন্ুপ্
ত্শনম্
ি প্রকত্িাম্ি্শযত প্রকত্প্ুত্যস্ৱ রািি ২৪
স্ত্ুিতম্ ত্ম্ ত্ত্া সূত্ম্ সুমন্ত্রম্ মন্ত্র স্নিাকিত্ম্
প্রকত্প্ুত্য ত্যত্া রািা ইত্ম্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ২৫
রাম মা৭৭নয সূযত্ কত্ যত্ সয৭কপ্কহযত্া৭নযা
কিকমত্ম্ িারণম্ স্নযন ম মা৭ো প্রকত্হনযযত্ ২৬
ন ৱচি সিসুযপ্তা৭হম্ আনযযত্্ আশু রািিম্
ইকত্ রািা ত্শরত্ঃ সূত্ম্ ত্ত্র অিশাত্্ প্ুনঃ ২৭
স রাি িচনম্ শ্ুত্ৱা কশরসা প্রকত্প্ূিয ত্ম্
কনিিিাম ন্ুপ্া৭৭িাসাত্্ মনযমানঃ কপ্রযম্ মহত্্ ২৮
প্রপ্যন্না রাি মািিম্ চ প্ত্ািা ত্ৱি স্নশাকপ্ত্ম্
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্ শ্ট: প্রমুকত্ত্ স্সযূ ত্া িিা মা৭৭শু কিযলািযন্ ২৯
হু
স সূত্ স্তত্র শুশ্রাি রামা৭কত্ িরণাঃ িত্াঃ
্ শ্টিত্্ ৩0
অকপ্যশচন সমুযক্তা: সি স্নলাি
ি
সয হু
ত্যত্া ত্ত্শ ুকচরম্
ি
ৱিলাস সত্্ুশ প্রপ্ম্
রাম স্নিশ্ম সুমন্ত্র স্ত্ু শর স্নিশ্ম সম প্রপ্ম্ ৩১
মহা িিাট কপ্কহত্ম্ কিত্কত্ি শত্ স্নশাকপ্ত্ম্
িাঞ্চন প্রকত্ৱমিারম্ মকণ কিত্্ুম স্নত্ারণম্ ৩২
শারত্া৭প্র িন প্রিযম্ ত্ীপ্তম্ স্নমু িুযহাপ্মম্
মকণকপ্ ির মালযানাম্ সুমহত্্কপ্ অলম্ি্ুত্ম্ ৩৩
মুক্তা মকণকপ্ আিীণম্ি চম্ত্না৭িু ত্ূকপ্ত্ম্
িম্ত্ান্ মযনাোন্ কিস্ুিুত্্ ত্াত্ু র
ি ম্ কশিরম্ যত্া ৩৪
সারৱস শ্চ মযূৱর শ্চ কননত্ ত্্কপ্ কিরাজিত্ম্
ি
সুি্ুত্ ঈহাম্ুি আিীণম্ি সুিীণম্ি প্জক্তকপ্ স্তত্া ৩৫
মন শ্চি্শু শ্চ প্ূত্ানামা৭৭ত্ত্ কত্তক্ম স্নত্িসা
চম্ত্র প্াস্কর সম্িাশম্ িুযপ্র প্িযনাপ্মম্ ৩৬
মযহম্ত্র ত্াম প্রকত্মম্ নানা প্ি্কশ সমািুলম্
স্নমু শ্ুম্ি সমম্ সূযত্া রাম স্নিশ্ম ত্ত্শ হ
ি ৩৭
উপ্জস্তৱত্ সমা৭৭িীণম্ি িৱন রম্িকল িাকরকপ্
উপ্াত্ায সমারাম্ৱত্ ত্ত্া িানপ্ৱত্ িিৱন ৩৮
রামা৭কপ্যশি সুমৱু ি ুন্মুৱি স্সমলম্ি্ুত্ম্
মহা স্নমি সম প্রিয মুত্রম্ সু কিপ্ূকশত্ম্ ৩৯
নানা রত্ন সমা িীণম্ি িুপ্্ি ৱিরাত্িা িরুত্ম্ ৪0
স িাজি যুযক্তন রযত্ন সারকত্:
নরািুলম্ রািিুলম্ কিযলািযন্
িরূকত্না রাম ি্ুহা৭কপ্ প্াকত্না
প্ুরসয সিসয
ি মনাম্কস রম্িযন্ ৪১
ত্ত্ঃ সমাসাত্য মহা ত্নম্ মহত্্
্ শ্ট স্নরামা স প্প্ূি সারকত্ঃ
প্রহু
ম্ুৱি: মযূৱর শ্চ সমািু স্নলাপণম্
ি্ুহম্ িরা৭হিসয শচী প্যত্ করি ৪২
স ত্ত্র ৱিলাস কনপ্া: স্ৱলম্ি্ুত্া:
প্রকিশয িি্শযা কস্ত্রত্শা৭৭লযযাপ্মা:
কপ্রযা ন্নরান্ রাম মযত্ জস্তত্ান্ প্হূন্
অযপ্াহয শুত্তাম্ত্ মুপ্জস্তযত্া রত্ী ৪৩
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স ত্ত্র শুশ্রাি চ হশ যু
ি ক্তা
রামা কপ্যশিা৭ত্ি ি্ুত্া িনানাম্
নযরম্ত্র সূযনার৭কপ্ মম্িলা৭ত্িা:
্ শ্ট : ৪৪
স্সি সয
ি স্নলাি সয কির: প্রহু
মযহম্ত্র সত্ম প্রকত্মম্ ত্ু স্নিশ্ম
রাম সয রমযম্ ম্ুি প্ি্কশ িুশ্টম্
ত্ত্শ স্নমযরা
ি
করি শ্ুম্ি মুচ্চম্
কিপ্রািমানম্ প্রপ্যা সুমম্ত্র: ৪৫
উপ্জস্তৱত্ রম্িকল িারৱি শ্চ
স্নসাপ্াযৱন িিানপ্ৱত্ শ্চ মৱত্িয:
স্নিাটযা প্ত্াৱত্ি শ্চ কিমুক্ত যাৱন:
সমািুলম্ ত্ৱার প্ত্ম্ ত্ত্শ ি ৪৬
ত্যত্া মহা স্নমি মহীত্রাপ্ম্
প্রকপ্ন্নম৭ত্যম্িুশ ম৭প্রসহযম্
রাযমৌপ্িাহযম্ ুকচরম্ ত্ত্শ ি
শত্্ুম্িযম্ নাি মুত্র িাযম্ ৪৭
স্ৱলম্ি্ুত্ান্ সা৭শ্ৱ রত্ান্ সিুম্িরান্
অমাত্য মুিযান্ শত্শ শ্চ িল্লপ্ান্
িযযপ্াহয সূত্ স্সকহত্ান্ সমম্ত্ত্ :
সম্ুত্ত মম্ত্:প্ুর মা৭৭কিযিশ ৪৮
ত্ত্৭জত্রিূটা৭চল স্নমি সকন্নপ্ম্
মহা কিমাযনাত্তম স্নিশ্ম সম্িিত্্
অ িাযমাণঃ
ি
প্রকিযিশ সারকত্ঃ
প্রপ্ূত্ রত্নম্ মিযরা যত্া৭৭ণিম্
ি ৪৯
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট প্ম্চ ত্শ স্সিি:
শশাটশ সরসর্ক:
স ত্ত্্ অতঃপ্ুর ত্ৱারম্ সমত্ীত্য িনা৭৭িুলম্
প্রকিকিক্তাম্ ত্ত্ঃ িি্শযাম্ আসসাত্ প্ুরাণকিত্্ ১
প্রাস িামুি
ি কপ্প্রত্্কপ্: যুিকপ্: ম্ুশ্ট িুণ্টৱলঃ
অপ্রমাকত্কপ্: এিাৱরঃ স্ৱ৭নুরৱক্ত: অকত্শ্টটত্াম্ ২
ত্ত্র িাশাকযযণা িরুত্তান্ স্নিত্র প্াণীন্ স্ৱলম্ি্ুত্ান্
ত্ত্শ কিশ্
ি
টটত্ান্ ত্ৱাকর স্ত্রযত্যি্শান্ সুসমাকহত্ান্ ৩
স্নত্ সমীি্শয সমাযাতম্ রাম কপ্রয কচিীশিঃ
ি
সহযসা ত্্প্কত্ত্া স্সযি স্ৱাসযন
ি
প্য: সসিমা: ৪
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ত্ান্ উিাচ কিনীত্াত্মা সূত্ প্ুত্র: প্রত্ি্কশণ:
ি্কশপ্র মা৭িযাত্ রামায সুমম্যত্রা ত্ৱাকর কত্শ্টকত্ ৫
স্নত্ রাম মুপ্ সম্িময প্ত্ু :ি কপ্রয কচিীশি:
ি
সহ প্াযায
ি রামায ি্কশপ্রম্ এিা৭৭চচি্কশযর ৬
প্রকত্যিকত্ত্ম্ আোয সূত্ম্ অপ্যতরম্ কপ্ত্ু ঃ
ত্ৱত্রি আনাযযা মাস রািিঃ কপ্রয িামযযা ৭
ত্ম্ ৱিশ্রিণ সম্িাশম্ উপ্কিশ্টম্ স্ৱলম্ি্ুত্ম্
ত্ত্শ সূ
ি ত্ঃ প্যযঙ্ক
ি স্নসৌিযণ ি স্নসাত্তর চ্চযত্ ৮
িরাহ ুকত্রা৭৭স্নপ্ণ শুকচনা চ সুিকতনা
অনুকলপ্তম্ প্রাযত্িযন চতযনন প্রম্ত্প্ম্ ৯
জস্তত্যা প্াশ্ৱত্ি শ্চা৭কপ্ িাল িযিন হস্তযা
উযপ্ত্ম্ সীত্যা প্ূয জশ্চত্রযা শকশনম্ যত্া ১0
ত্ম্ ত্প্তম্ ইিা৭৭কত্ত্যম্ উপ্প্ন্নম্ স্ৱ স্নত্িসা
িিযত িরত্ম্ িতী কনযমযো কিনীত্িত্্ ১১
প্রাঞ্জকল স্ত্ু সুিম্ প্্ুশ্ৱা কিহার শযনা৭৭সযন
রাি প্ুত্রম্ উিাযচত্ম্ সুমযন্ত্রা রাি সত্্ি্ুত্ঃ ১২
স্নিৌসলযা সুপ্রিা রাম কপ্ত্া ত্ৱম্ ত্রশ্টুম্ ইচ্চকত্
মকহশযা সহ ৱিযিযযা িমযত্াম্ ত্ত্র মাকচরম্ ১৩
্ শ্যটা নর কসম্যহা মহা ত্ু যকত্ঃ
এিম্ উক্ত স্ত্ু সম্হু
ত্ত্ঃ সম্মানযা মাস সীত্াম্ ইত্ম্ উিাচ হ ১৪
স্নত্কি স্নত্ি শ্চ স্নত্িী চ সমািময মত্৭তযর
মন্ত্রযয স্নত্ ত্্ুিম্ কিম্কচত্্ অকপ্যশচন সম্কহত্ম্ ১৫
লি্শকযত্ৱা হয৭কপ্প্রাযম্ কপ্রয িামা সুত্ি্কশণা
সম্যচাত্যকত্ রািানম্ মত্৭ত্িম্ মকত্যরি্শযণ ১৬
্ শ্টা মহা রািম্ কহত্ িামা৭নু িকত্িনী
সা প্রহু
িননী চা৭ত্ি িামা স্নম স্নিিযাকত্৭প্যত্ স্সুত্া ১৭
কত্শ্টযা িলু মহা রাযিা মকহশযা কপ্রযযা সহ
সুমম্ত্রম্ প্রাকহযণাত্্ত্ূত্ম্ অত্ি িামিরম্ মম ১৮
যাত্্ুশী প্করশ ত্তত্র ত্াত্্ুযশা ত্ূত্ আিত্ঃ
ত্্ুিম্ অৱত্যি মাম্ রািা স্নযৌি রাযিয৭কপ্যশি্শযকত্ ১৯
হত শীরম্ ইযত্া িত্ৱা ত্রি্শযাকম চ মহীপ্কত্ম্
সহ ত্ৱম্ প্করিাযরণ সুিম্ আস্ৱ রমস্ৱ চ ২0
প্কত্ সম্মাকনত্া সীত্া প্ত্িারম্ অকসযত্ি্শণা
আত্ৱারম্ অনু িিরাি মঙ্কলা নযকপ্ত্ত্ু যশী ২১
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রািযম্ কত্ৱিাকত্কপ্ িুশ
ি ্টম্ রািসূযা৭কপ্যশচনম্
িত্ু ি মহিকত্ স্নত্ রািা িাসি স্নসযি স্নলাি ি্ুত্্ ২২
ত্ীি্কশত্ম্ িরত্ সম্পন্নম্ িরা৭জিন ত্রম্ শুকচম্
িুরম্ি শ্ুম্ি প্াকণম্ চ প্শয0ত্ী ত্ৱাম্ প্িাময৭হম্ ২৩
প্ূিম্ি কত্শম্ িজ্র ত্যরা ত্ি্কশণাম্ প্াত্ু স্নত্ যম
িুণ প্জশ্চমা মাশাম্ ত্যনশ স্তূ ত্তরাম্ কত্শম্ ২৪
অত্ সীত্াম্ অনুোপ্য ি্ুত্ স্নিৌত্ু ি মম্িল
কনশ্চরাম সুমম্যত্রণ সহ রাযমা কনযিশনাত্্ ২৫
প্িত্া
ি কত্ি কনশ্রময কসম্যহা কিকর িুহা যশ
লি্শ্মণম্ ত্ৱাকর স্নসা৭প্শযত্্ প্রহ্ৱাম্িকল প্ুটম্ জস্তত্ম্ ২৬
্ জ্জৱন
অত্ মত্যম িি্শযাযাম্ সমািময সুহু
স সিান্
ি অকত্িযনা ত্্ুশ্ৱা সযমত্য প্রকত্নতয চ ২৭
ত্ত্ঃ প্ািি সম্িাশম্ আুযরাহ রযত্া ত্তমম্
ৱিযারম্ প্ুুশ িযাযরা রািত্ম্ রাি নম্ত্ন ২৮
স্নমিনাত্0 অসম্পাত্ম্ মকণ স্নহম কিপ্ূকশত্ম্
মুশ্ণতম্ ইি চি্শূম্কশ প্রপ্যা স্নহম িচিসম্ ২৯
িযরণু কশশু িৱপ শ্চ যুক্তম্ প্রম িাজিকপ্ঃ
হকর যুক্তম্ সহস্রাি্যশা রত্ম্ ইন্ত্র ইিা৭৭শুিম্
প্রযযযৌ ত্ূণম্ি আস্তায রািযিা জ্ৱকলত্ঃ কশ্রযা ৩0
স প্িিনয ইিা৭৭িাযশ স্ৱনিান্ অকপ্নাত্যন্
কনযিত্ান্ কনযযযৌ
ি শ্রীমান্ মহা৭প্রাত্্ ইি চন্ত্রমাঃ ৩১
চত্র চামর প্াকণ স্ত্ু লি্শ্মযণা রািিা৭৭নুিঃ
িুযিাপ্ প্রাত্রম্ প্রাত্া রত্ম্ আস্তায প্্ুশ্টত্ঃ ৩২
ত্যত্া হলহলা শপ্ত ত্ু মুলঃ সমিাযত্
ত্সয কনশ্রমমাণ সয িযনৌি সয সমতত্ঃ ৩৩
ত্যত্া হয িরা মুিযা নািা শ্চ কিকর সকন্নপ্া
অনুিি্মু স্তত্া রামম্ শত্যশা৭ত্ সহস্রশ ৩৪
অরত্ শ্চা৭সয সন্নত্তা শ্চম্ত্না৭িু রূকশত্া
িট্ ি চাপ্ ত্রা শ্শূরা িি্মু রা৭৭শম্সযিা িনা ৩৫
ত্যত্া িাকত্ত্র শপ্তা শ্চ স্ত্ুকত্ শপ্তা শ্চ িম্কত্নাম্
কসম্হ নাত্া শ্চ শূরাণাম্ ত্ত্া শুশ্ুকিযর প্কত্ ৩৬
হমযি িাত্াযন স্তাকপ্ প্ূকশত্াকপ্
ি
স্সমম্ত্ত্
িীযমাণ
ি
স্স প্ুশয্ প্ৌৱি যযযৌ
ি স্ত্রীকপ্ রকরম্ত্ম ৩৭
রামম্ সি অনিত্যাম্
ি
যিা রাম কপ্প্রীশযা ত্ত্
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িযচাকপ্ রৱরয হমযস্তা
ি
ি্কশকত্ স্তা শ্চ িিম্কত্যর ৩৮
নূনম্ নম্ত্কত্ স্নত্ মাত্া স্নিৌসলযা মাত্্ু নম্ত্না
প্শযম্ত্ী কসত্ত যাত্রম্ ত্ৱাম্ কপ্ত্রযম্ রািযম৭ি জস্তত্ম্ ৩৯
সি সীমম্
ি
কত্নীপ্য শ্চ সীত্াম্ সীমম্কত্নীম্ িরাম্
্ ত্য কপ্রযাম্ ৪0
অমনযম্ত্ কহ ত্া না৭৭স্নযা ি রাম সয হু
ত্যা সুচকরত্ম্ স্নত্িযা প্ুরা নূনম্ মহ ত্তপ্:
স্নরাকহণীি শাশাম্যিন রাম সযমযাি মাপ্ যা
৪১
ইকত্ প্রাসাত্ শ্ুম্যিশু প্রমত্াকপ্ নযরাত্তমঃ
ি
্ ত্া: ৪২
শুশ্রাি রাি মািি স্ত : কপ্রযা িাচ উত্াহু
স রািি স্তত্র িত্া প্রলাপ্ম্
শুশ্রাি স্নলািসয সমািত্সয
আত্মা৭কত্িারা কিকিত্া শ্চ িাচঃ
্ শ্ট রূপ্সয প্ুযর িনসয ৪৩
প্রহু
এশ কশ্রযম্ িচ্চকত্ রািযিা৭ত্য
রাি প্রসাত্াত্্ কিপ্ুলাম্ িকমশযন্
এযত্ িযম্ সি সম্
ি ুত্ত িামা
স্নযশাম্ অযম্ স্ননা প্কিত্া প্রশাস্তা ৪৪
লাযপ্া িনসযা৭সয যযত্শ সিম্ি
প্রপ্ত্্সযযত্ রাশ্েম্ ইত্ম্ কচরায
ন হয৭কপ্রযম্ কিম্চন িাত্ু িজশ্চত্্
প্যশযন্ন ত্ু ঃিম্ মনুিা৭কত্যপ্৭জস্মন্
৪৫
স স্নিাশ িত্্কপ্শ্চ হৱযঃ স নাৱিঃ
প্ুরস্সৱরঃ স্ৱজস্তি সূত্ মািৱত্ঃ
মহীযমানঃ প্রিৱর শ্চ িাত্ৱি:
অকপ্শ্টুযত্া ৱিশ্রিযণা যত্া যযযৌ ৪৬
িযরণু মাত্ঙ্ক রত্া৭শ্ৱ সম্িুলম্
মহা িযনৌৱিঃ প্করপ্ূণ চত্ৱরম্
ি
প্রপ্ূত্ রত্নম্ প্হু প্ণয সম্চযম্
ত্ত্শ রাযমা
ি
ুকচরম্ মহা প্ত্ম্ ৪৭
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট স্নশাটশ স্সিি:
সপ্ত তশ সরসর্ক:
্ শ্ট সুহু
্ জ্জনঃ
স রাযমা রত্ম্ আস্তায সিহু
প্ত্ািা ত্ৱি সম্পন্নম্ মহাহিা৭িু ত্ূকপ্ত্ম্
অপ্শযন্ নিরম্ শ্রীমান্ নানা িন সমািুলম্ ১
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অযযাত্য িাম্ট:
স ি্ুৱহ: অপ্র সম্িাৱশঃ প্াণ্টুৱর: উপ্যশাকপ্ত্ম্
রাি মািিম্ যযযৌ রাযমা মযত্যনা৭িু ত্ূকপ্ত্ম্ ২
চম্ত্নানাম্ চ মুিযানাম্ অিরূণাম্ চ সম্চৱয:
উত্তমানাম্ চ িম্ত্ানাম্ ি্যশৌম স্নিাশা৭ম্পর সয চ ৩
অকিত্তাকপ্ শ্চ মুিযাকপ্ ুত্তৱম স্পাটটৱি র৭কপ্
স্নশাপ্মানম্ অসম্পাৱত্ স্তম্ রািপ্ত্ম্ উত্তমম্ ৪
সম্ৱ্রুত্ম্ কিকিৱত্ঃ প্ৱণয প্ি
ি ্ ৱশয: উচ্চািৱচ: অকপ্
ত্ত্শ ত্ম্
ি
রািপ্ত্ম্ কত্কি স্নত্িপ্ত্ম্ যত্া ৫
ত্ত্য৭ি্শত্ হকি লাৱি:
ি
ত্ূৱপ্: অিু চম্ত্ৱন:
নানা মাযলযাপ্ িম্ৱত্ শ্চ সত্া৭প্যকচিত্ চত্ৱরম্ ৬
্ ত্্কপ্ঃ সমুত্ীকরত্ান্
আশীিাত্ান্
ি
প্হূন্ শ্ুণ্ৱন্ সুহু
যত্া৭হিম্ চা৭কপ্ সম্পূিয সিান্
ি এি নরান্ যযযৌ ৭
কপ্ত্ামৱহ: আচকরত্ম্ ত্ৱত্ি প্রকপ্ত্ামৱহঃ
অত্য উপ্াত্ায ত্ম্ মািিম্ অকপ্কশযক্তা৭নুপ্ালয ৮
যত্া স্ম লাকলত্াঃ কপ্ত্রা যত্া প্ূৱিঃি কপ্ত্ামৱহঃ
ত্ত্ঃ সুিত্রম্ সযি রাযম
ি
িত্্সযাম রািকন ৯
অলম্ অত্য কহ প্ুযক্তন প্রমাৱত্ি: অলম্ চ নঃ
যত্া প্শযাম কনযাতম্
ি
রামম্ রাযিয প্রকত্শ্টটত্ম্ ১0
ত্যত্া কহ ন কপ্রযত্রম্ নানযত্্ কিম্কচ ত্্প্কিশযকত্
যত্া৭কপ্যশযিা রাম সয রাযিযনা৭কমত্ স্নত্িসঃ ১১
্ ত্াম্ উত্াসীনঃ িত্াঃ শুপ্াঃ
এত্া চ অনযা শ্চ সুহু
আত্ম সম্পূিনীঃ শ্ুণ্ৱন্ যযযৌ রাযমা মহা প্ত্ম্ ১২
ন কহ ত্স্মান্ মনঃ িজশ্চ চ্চি্শুশী িা নযরাত্তমাত্্
নরঃ শযক্নাকত্ অপ্ারশ্টুম্ অকত্রাযত৭কপ্ রািযি ১৩
য শ্চ রামম্ ন প্যশয ত্্ত্ু যম্ চ রাযমা ন প্শযকত্
কনম্কত্ত্ স্স িযস স্নল্লাযি স্ৱা৭৭ত্মা স্নপ্যনম্ কিিকহিযত্ ১৪
সযিশাম্
ি
কহ স ত্মা৭৭ত্মা
ি
িণানাম্
ি
িুুযত্ ত্যাম্
চত্ু ণাম্
ি কহ িযঃ স্তানাম্ স্নত্ন স্নত্ ত্ম্ অনুিত্
র াঃ ১৫
চত্ু শ্প্ত্ান্ স্নত্িপ্ত্াম্ ৱশ্চত্যা নযা৭৭যত্নাকন চ
প্রত্ি্কশণম্ প্করহরন্ িিাম ন্ুপ্যত্ স্সত্
ু ১৬
স রািিুলম্ আসাত্য স্নমি সম্যিাপ্ৱম শ্শুৱপ্
প্রাসাত্ শ্ুম্ৱি কিকিৱত্ ৱিলাস কশিযরাপ্ৱম ১৭
আিারযত্্কপ্ িিিনম্ কিমাৱন করি প্াম্টুৱর
িত্িমান ি্ুৱহ শ্চা৭কপ্ রত্ন িাল প্করশ্ি্ুৱত্ঃ ১৮
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অযযাত্য িাম্ট:
ত্ত্্ প্্ুকত্িযাম্ ি্ুহ িরম্ মযহম্ত্র প্িযনাপ্মম্
রাি প্ুত্রঃ কপ্ত্ু স্নিশ্ম
ি প্রকিযিশ কশ্রযা জ্ৱলন্ ১৯
স িি্শযা ত্ৱকনকপ্ িুপ্ত
ি া জস্তযস্রা৭কত্রময িাজিকপ্
প্ত্াকত্ অপ্যর িি্যশয স্নত্ৱ িিাম নযরাত্তম ২0
স সিাঃি সমকত্রময িি্শযা ত্শরত্া৭৭ত্মিঃ
সকন্নিত্িয িনম্ সিম্ি শুত্ত অতঃপ্ুরম্ অপ্যিাত্্ ২১
ত্ত্ঃ প্রকিশ্যট কপ্ত্ু র৭কতিম্ ত্ত্া
িনঃ স সযিা ি মুকত্যত্া ন্ুপ্াত্মযি
প্রত্ীি্শযত্ ত্সয প্ুনঃ শ্চ কনিিমম্
যযত্াত্যম্ চন্ত্রমসঃ সকরত্্প্কত্ঃ ২২
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট সপ্ত ত্শ স্সিি
অশরটাতশ সরসর্ক:
স ত্ত্শা৭৭সযন
ি
রাযমা কনশণ্ণম্ কপ্ত্রম্ শুযপ্
ৱিযিযী সকহত্ম্ ত্ীনম্ মুযিন প্করশুশযত্া ১
স কপ্ত্ু শ্চরযণৌ প্ূিম্ি অকপ্িাত্য কিনীত্িত্্
ত্যত্া িিযত চরযণৌ ৱিযিযযাঃ সুসমাকহত্ঃ ২
রাযম ত্ু যক্ত্িা চ িচনম্ প্াশ্প্ প্যাি
ি ু স্নলি্শণঃ
শশাি ন্ুপ্কত্ ত্ীযনা ন ঈি্কশত্ু ম্ না৭কপ্প্াকশত্ু ম্ ৩
ত্ত্্ অপ্ূিম্ি নরপ্যত্ ত্্ুশ
ি ্ৱা রূপ্ম্ প্যা৭৭িহম্
রাযমা৭কপ্ প্যম্ আপ্ন্নঃ প্ত্া স্প্রশ
ু ্যৱি প্ন্নিম্ ৪
্ শ্ৱট স্তম্ স্নশাি সম্ত্াপ্ িকশত্ম্
ইকন্ত্রৱয রপ্রহু
ি
কনশ্ৱসতম্ মহা রািম্ িযকত্ত্ আিুল স্নচত্সম্ ৫
ঊকম মাকলনম্
ি
অি্যশাপ্যম্ ি্শুপ্যতম্ ইি সািরম্
উপ্প্্লুত্ম্ ইিা৭৭কত্ত্যম্ উক্তা৭ন্ুত্ম্ ুকশম্ যত্া ৬
অকচতয িপম্ কহ কপ্ত্ু স্তম্ স্নশািম্ উপ্ত্ারযন্
প্প্ূি সম্রপ্তত্রঃ সমুত্র ইি প্িকণ
ি ৭
কচতযা মাস চ ত্ত্া রামঃ কপ্ত্্ু কহযত্ রত্ঃ
কিম্কস্ৱত্৭ৱত্য ি ন্ুপ্কত্ ন মাম্
ি
প্রত্য৭কপ্নতকত্ ৮
অনযত্া মাম্ কপ্ত্া ত্্ুশ্ৱা িুকপ্যত্া৭কপ্ প্রসীত্কত্
ত্সয মাম্ অত্য সযিি্শয কিম্ আযাসঃ প্রিত্িযত্ ৯
স ত্ীন ইি স্নশািা৭৭স্নত্িা কিশণ্ণ িত্ন ত্ু যকত্ঃ
ৱিযিযীম্ অকপ্িা ৱত্যি রাযমা িচনম্ অপ্রিীত্্ ১0
িজচ্চন্ মযা না৭প্রাত্ম্ অোনাত্্ স্নযন স্নম কপ্ত্া
িুকপ্ত্ স্তন্ মমা৭৭চি্শ্ৱ ত্ৱম্ ৱচ ৱিনম্ প্রসাত্য ১১
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অপ্রসন্ন মনা কিন্নু সত্া মাম্ প্রকত্ িত্্সল
কিিণ িত্যনা
ি
ত্ীযনা ন কহ মাম্ অকপ্প্াশযত্ ১২
শারীযরা মানযসা িা৭কপ্ িজচ্চত্্ এনম্ ন প্াত্যত্
সম্ত্াযপ্া িা৭কপ্ত্াযপ্া িা ত্ু লপ্ম্
ি
কহ সত্া সুিম্ ১৩
িজচ্চন্ ন কিম্কচত্্ প্রযত্ িুমাযর কপ্রয ত্শযন
ি
শত্্ুযক্ন িা মহা সযত্ত্ৱ মাত্রূণাম্ িা মমা৭শুপ্ম্ ১৪
অযত্াশযন্ মহা রািম্ অিুিন্ি িা কপ্ত্ু িচঃ
ি
ূ ম
মুহত্
ি ্ অকপ্ স্ননযচ্চযম্ িীকিত্ু ম্ িুকপ্যত্ ন্ুযপ্ ১৫
যযত্া মূলম্ নরঃ প্যশযত্্ প্রাত্ু প্ািম্
ি
ইহা৭৭ত্মনঃ
িত্ম্ ত্জস্মন্ ন িযত্িত্ প্রত্যি্যশ সকত্ ৱত্িযত্ ১৬
িজচ্চত্্ স্নত্ প্ুশম্ কিম্কচত্্ অকপ্মানাত্্ কপ্ত্া মম
উযক্তা প্িত্যা স্নিাযপ্ন যত্রা৭সয লুকলত্ম্ মনঃ ১৭
এত্ত্্ আচি্শ্ৱ স্নম স্নত্কি ত্যত্ত্ৱন প্করপ্্ুচ্চত্ঃ
কিম্ কনকমত্তম্ অপ্ূযিা৭যম্
ি
কিিাযরা মনুিা৭কত্যপ্ ১৮
এি মুক্ত্িাত্ু ৱিযিযী রািযিণ মহাত্মনা
উিা স্নচত্ম্ সুকনলজ্জা
ি
ত্্ুশ্টমা৭৭ত্ম কহত্ম্ িচ ১৯
ন রািা িুকপ্যত্া রাম িযসনম্ না৭সয কিম্চন
কিন্কচেযনা িত্ম্ ত্সয ত্ৱ ত্্প্যা ন্না৭কপ্ প্াশযত্ ২0
কপ্রযম্ ত্ৱা ম৭কপ্রযম্ িি্ত্ু ম্ িাণী না৭স্নসযাপ্ িত্িযত্
ত্ত্্ অিশযম্ ত্ৱযা িাযম্ি য ত্৭স্নননা শ্ুত্ম্ মম ২১
এশ মহযম্ িরম্ ত্ত্ৱা প্ুরা মা ম৭কপ্প্ূিয চ
স প্শ্চ্ চা ত্তপ্যযত্ রািা যত্া৭নয: প্রাি্ুত্ স্তত্া ২২
অকত্স্ুিয ত্ত্াকম ইকত্ িরম্ মম কিশাম্পকত্:
স কনর৭ত্িম্ িত্ িযল স্নসত্ু ম্ প্ম্কত্ত্ু ম্ ইচ্চকত্ ২৩
ত্মমূি ল কমত্ম্ রাম কিকত্ত্ম্ চ সত্াম্ অকপ্
ত্ত্্ সত্যম্ ন ত্যযি ত্রািা িুকপ্ত্ স্ত্ৱত্্ি্ুযত্ যত্া ২৪
যকত্ ত্ ত্ৱি্শযযত্ রািা শুপ্ম্ িা যকত্ িা৭শুপ্ম্
িকরশযকস ত্ত্ স্সি মািযাসযাকম
ি
প্ুন স্ত্ৱ৭হম্ ২৫
যকত্ ত্ৱ৭কপ্কহত্ম্ রাো ত্ৱকয ত্ ন্ন কিপ্ত্্সযযত্
ত্যত্া৭হম৭কপ্ ত্াসযাকম ন স্নহযশ ত্ৱকয িি্শযকত্ ২৬
্ ত্ম্
এত্ ত্্ত্ু িচনম্ শ্ুত্ৱা ৱিযিযযা সমুত্াহু
উিাচ িযকত্যত্া রাম স্তাম্ স্নত্িীম্ ন্ুপ্ সকন্নযত্ৌ ২৭
অযহা কত্ ঙ্ না৭হিযস স্নত্কি িি্ত্ু ম্ মা মীত্্ুশম্ িচ :
অহম্ কহ িচনাত্্ রােঃ প্যত্যম্ অকপ্ প্ািযি
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প্ি্শযযযম্ কিশম্ ত্ীি্শ্ণম্ মযজ্জযম্ অকপ্ চা৭৭ণযি
ি ২৮
কনযুক্ত: িুুণা কপ্ত্রা ন্ুযপ্ণ চ কহযত্ন চ ২৯
ত্ত্্ প্রূকহ িচনম্ স্নত্কি রাযো যত্্ অকপ্িাম্ি্কশত্ম্
িকরযশয প্রকত্িাযন চ রাযমা কত্ৱ না৭কপ্
ি
প্াশযত্ ৩0
ত্ম্ আিিি সমাযুক্তম্ অনাযা ি সত্য িাকত্নম্
উিাচ রামম্ ৱিযিযী িচনম্ প্্ুশ ত্াুণম্ ৩১
প্ুরা স্নত্িা৭সুযর যুযত্ত কপ্ত্রা স্নত্ মম রািি
রি্কশযত্ন িযরৌ ত্যত্তৌ সশযলযন মহা রযণ ৩২
ত্ত্র স্নম যাকচযত্া রািা প্রত্ সযা৭কপ্যশচনম্
িমনম্ ত্ণ্টিা৭রযণয ত্ি চা৭ৱত্যি রািি ৩৩
যকত্ সত্য প্রকত্েম্ ত্ৱম্ কপ্ত্রম্ িত্ু ম
ি ্ ইচ্চকস
আত্মানম্ চ নর স্নশ্রশ্ট মম িািযম্ ইত্ম্ শ্ুণু ৩৪
স কন্নযত্যশ কপ্ত্ু জস্তশ্ট যত্া স্নত্ন প্রকত্শ্ুত্ম্
ত্ৱযা৭রণযম্ প্রযিশ্টিযম্ নি িশাকণ
ি প্ঞ্চ চ ৩৫
প্রত্ স্ত্ৱ৭কপ্কশযচযত্ যযত্ত্ ত্৭কপ্যশচনম্
ত্ৱত্৭স্নত্ি কিকহত্ম্ রাো স্নত্ন সযিণি রািি ৩৬
সপ্ত সপ্ত চ িশাকণ
ি ত্ণ্টিা৭রণযম্ আকশ্রত্ঃ
অকপ্যশিম্ ইমম্ ত্যক্ত্িা িটা চীর ত্যরা িস ৩৭
প্রত্ঃ স্নিাসল প্ুযর প্রশাস্ত্ু িসুত্াম্ ইমাম্
নানা রত্ন সমািীণাম্
ি স িাজি রত্ িুম্িরাম্ ৩৮
এযত্ন ত্ৱাম্ নযরম্যত্রা৭যম্ িাুযণযন সমাপ্্লুত্
স্নিাি সম্কেশ্ট িত্যনা ন শযক্নাকত্ কনরীি্কশত্ু ম্ ৩৯
এত্ত্্ িুু নযরম্ত্র সয িচনম্ রিু নম্ত্ন
সযত্যন মহত্া রাম ত্ারযস্ৱ নযরশ্ৱরম্ ৪0
ইত্ীি ত্সযাম্ প্ুশম্ িত্ম্ত্যাম্
ন ৱচি রাম: প্রকিযিশ স্নশািম্
প্রকিিযযত্ চা৭কপ্ মহানুপ্াযিা
রািা ত্ু প্ুত্র িযসনা৭কপ্ ত্প্ত: ৪১
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট অশ্টাত্শ স্সিি:
এযর্ান ত্ৱৱমরশ সরসর্ক:
ত্ত্্ অকপ্রযম্ অকমত্রযক্না িচনম্ মরযণাপ্মম্
শ্ুত্ৱা ন কিিযযত্ রামঃ ৱিযিযীম্ স্নচত্ম্ অপ্রিীত্্ ১
এিম্ অস্ত্ু িকমশযাকম িনম্ িস্ত্ুম্ অহম্ কত্ৱত্ঃ
িটা৭জিন ত্যরা রােঃ প্রকত্োম্ অনুপ্ালযন্ ২
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ইত্ম্ ত্ু োত্ু ম্ ইচ্চাকম কিম৭ত্িম্ মাম্ মহীপ্কত্ঃ
না৭কপ্নতকত্ ত্ু ত্িযশা ি যত্া প্ুরম্ অকরম্ত্মঃ ৩
মনুয নচি ত্ৱযা িাযযা ি স্নত্কি প্রূকহ ত্িা৭রত্ঃ
যাসযাকম প্ি সুপ্রীত্া িনম্ চীর িটা ত্রঃ ৪
কহযত্ন িুুণা কপ্ত্রা ি্ুত্যেন ন্ুযপ্ণ চ
কনযুিযমাযনা কিস্রপ্ত: কিম্ ন িুযা ি ম৭হম্ কপ্রযম্ ৫
্ ত্যম্ ত্হত্ীি স্নম
অলীিম্ মানসম্ স্নত্ৱিম্ হু
স্ৱযম্ যন্না৭৭হ মাম্ রািা প্রত্ সযা৭কপ্যশচনম্ ৬
অহম্ কহ সীত্াম্ রািযম্ চ প্রাণান্ ইশ্টান্ ত্নাকন চ
্ শ্যটা প্রাযত্র স্ৱযম্ ত্ত্যাম্ প্রত্ায অপ্রযচাকত্ত্ঃ ৭
হু
কিম্ প্ুন মনুি যিযন্ত্রণ স্ৱযম্ কপ্ত্রা প্রযচাকত্ত্ঃ
ত্ি চ কপ্রয িামা৭ত্িম্ প্রকত্োম্ অনুপ্ালযন্ ৮
ত্ত্্ আশ্ৱাসয কহ ইমম্ ত্ৱম্ কিম্ কিত্ম্ যন্ মহীপ্কত্ঃ
িসুত্া আসক্ত নযযনা মতম্ অশ্রূকণ মুম্চকত্ ৯
িচ্চন্ত্ু চ এি আনকযত্ু ম্ ত্ূত্াঃ শীর িৱি: হৱযঃ
প্রত্ম্ মাত্ু ল িুলাত্্ অৱত্যি ন্ুপ্ শাসনাত্্ ১0
ত্ণ্টিা৭রণযম্ এযশা৭হম্ ইত্ িচ্চাকম সত্ৱরঃ
অকিচায কপ্ত্ু
ি
িািযম্
ি
সমা িস্ত্ুম্ চত্ু ত্িশ ১১
্ শ্টা ত্সয ত্ত্ৱািযম্ শ্ুত্ৱা রাম সয ৱিিযী
সা হু
প্রস্তানম্ শ্রত্তত্ানা কহ ত্ৱরযা মাস রািিম্ ১২
এিম্ প্িত্ু যাসযকত ত্ূত্াঃ শীর িৱি হৱযঃ
প্রত্ম্ মাত্ু ল িুলাত্্ উপ্ািত্িকযত্ু ম্ নরাঃ ১৩
ত্ি ত্ু অহম্ ি্শমম্ মযনয ন উত্্সি
ু সয কিলম্পনম্
রাম ত্স্মাত্্ ইত্ঃ শীরম্ িনম্ ত্ৱম্ িন্ত্ুম্ অহিকস ১৪
িরীটা অকিত্ঃ স্ৱযম্ যচ্চ ন্ুপ্ স্ত্ৱাম্ না৭কপ্প্াশযত্
ন এত্ত্্ কিম্কচ ন্নর স্নশ্রশ্ট মনুয এযশা অপ্নীযত্াম্ ১৫
যািত্্ ত্ৱম্ ন িনম্ যাত্ঃ প্ুরাত্্ অস্মাত্্ অকপ্ত্ৱরন্
কপ্ত্া ত্ািত্্ ন স্নত্ রাম োসযযত্ স্নপ্াি্শযযত্৭কপ্ িা ১৬
কত্ি্ িশ্টম্ ইকত্ কনশ্ৱসয রািা স্নশাি প্করপ্্লুত্ঃ
মূকচিযত্া নযপ্ত্ত্্ ত্জস্মন্ প্যম্ি যি স্নহম প্ূকশযত্ ১৭
রাযমা৭প্ুযত্তাপ্য রািানম্ ৱিযিযযা৭কপ্ প্রযচাকত্ত্ঃ
িশযা ইি আহত্ িািী িনম্ িন্ত্ুম্ ি্ুত্ ত্ৱরঃ ১৮
ত্ত্্ অকপ্রযম্ অনাযাযা
ি িচনম্ ত্াুণত্রম্
শ্ুত্ৱা িত্ িযযত্া রামঃ ৱিযিযীম্ িািযম্ অপ্রিীত্্ ১৯
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ন অহম্ অত্িপ্যরা স্নত্কি স্নলািম্ আিস্ত্ুম্ উত্্সযহ
কিকত্ত মাম্ ুকশকপ্ স্ত্ুলযম্ স্নিিলম্ ত্মম্ি আজস্তত্ম্ ২0
যত্্ অত্র প্িত্ঃ কিম্কচ চ্চিযম্ িত্ু ম
ি ্ কপ্রযম্ মযা
প্রাণান্ অকপ্ প্করত্যিয সিত্া
ি ি্ুত্ম্ এি ত্ত্্ ২১
ন হযযত্া ত্ম চরণম্
ি
কিম্কচত্্ অজস্ত মহত্তরম্
যত্া কপ্ত্কর শুশ্রূশা ত্সয িা িচন জরযা ২২
অনুযক্তা৭প্য৭ত্র প্িত্া প্িত্যা িচনাত্্ অহম্
িযন িত্্সযাকম কিিযন িশাকণ
ি ইহ চত্ু ত্িশ ২৩
ন নূনম্ মকয ৱিযিকয কিম্কচত্্ আশম্সযস িুণম্
যত্্ রািানম্ অযিাচ ত্ৱম্ মযমশ্ৱরত্রা সত্ী ২৪
যািন্ মাত্রম্ আপ্্ুযচ্চ সীত্াম্ চ অনুনযা ময৭হম্
ত্যত্া৭ৱত্যি িকমশযাকম ত্ণ্টিানাম্ মহত্ৱনম্ ২৫
প্রত্ঃ প্ালযয ত্রািযম্ শুশ্রূযশ চ্চ কপ্ত্ু যত্া
ি
ত্ত্া প্িত্যা িত্িিযম্ স কহ ত্মঃি সনাত্নঃ ২৬
স রাম সয িচঃ শ্ুত্ৱা প্্ুশম্ ত্ু ঃি হত্ঃ কপ্ত্া
স্নশািাত্্ অশি্নুিন্ প্াশ্প্ম্ প্রুযরাত্ মহা স্ৱনম্ ২৭
িকতত্ৱা চরযণৌ রাযমা কিসম্ে সয কপ্ত্ু স্তত্া
ৱিযিযযা শ্চা প্য৭নাযাযা
ি কনশ্প্প্াত্ মহা ত্ু যকত্ঃ ২৮
স রামঃ কপ্ত্রম্ ি্ুত্ৱা ৱিযিযীম্ চ প্রত্ি্কশণম্
্ জ্জনম্ ২৯
কনশ্রমযা৭৭তঃপ্ুরাত্্ ত্স্মাত্্ স্ৱম্ ত্ত্শ সু
ি হু
ত্ম্ প্াশ্প্ প্করপ্ূণা৭ি
ি ্ শঃ প্্ুশ্টযত্া৭নু িিাম হ
লি্শ্মণঃ প্রম ি্ুত্তঃ সুকমত্রা৭৭নত িত্িনঃ ৩0
অকপ্যশচকনিম্ প্াম্টম্ ি্ুত্ৱা রাম: প্রত্ি্কশণম্
শৱন: িিাম সাযপ্ি্যশা ত্্ুশ্টটম্ ত্ত্র অকিচালযন্ ৩১
ন চ অসয মহত্ীম্ লি্শ্মীম্ রািয নাযশা অপ্িশকত্
ি
স্নলাি িাতসয িাতত্ৱম্ শীত্ রযশ্ম: ইি ি্শপ্া ৩২
ন িনম্ িন্ত্ু িামসয ত্যিত্ শ্চ িসুম্ত্রাম্
সি স্নলািা৭কত্ি
ি
স্নসযি লি্শযযত্ কচত্ত কিজরযা ৩৩
প্রকত্কশত্য শুপ্ম্ চত্রম্ িযিযন চ স্ৱলম্ি্ুযত্
কিসিিকযত্ৱা স্ৱ িনম্ রত্ম্ স্নপ্ৌরাম্ স্তত্া িনান্ ৩৪
ত্ারযন্ মনসা ত্ু ঃিম্ ইকন্ত্রযাকণ কনি্ুহয চ
প্রকিযিশ আত্মিান্ স্নিশ্ম মাত্ু : অকপ্রয শম্কসিান্ ৩৫
সযিা ি হযকপ্িন: শ্রীমান্ শ্রীমত্: সত্য িাকত্ন:
ন অলি্শযত্ রাম সয কিম্কচত্্ আিারম্ আনযন ৩৬
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অযযাত্য িাম্ট:
উকচত্ম্ চ মহা প্াহু: ন িযহৌ হশম্ি আত্মন :
শারত্ স্সমুত্ীণাম্
ি শু শ্চম্ত্র স্নস্তি ইিা৭৭ত্মিম্ ৩৭
িাচা মত্ু রযা রাম স্সিম্ি সম্মানযন্ িনম্
মাত্ু স্সমীপ্ম্ ত্ীরাত্মা প্রকিযিশ মহা যশা: ৩৮
ত্ম্ িুৱণ স্সমত্াম্ প্রাযপ্তা প্রাত্া কিপ্ুল কিরম:
স্নসৌকমজত্র: অনু িিরাি ত্ারযন্ ত্ু ঃি মা৭৭ত্মিম্ ৩৯
প্রকিশয স্নিশ্মা৭কত্প্্ুশম্ মুত্া৭কিত্ম্
সমীি্শয ত্াম্ চা৭ত্ি কিপ্কত্তম্ আিত্াম্
ন ৱচি রাযমা৭ত্র িিাম কিজরযাম্
্ জ্জন সযা৭৭ত্ম কিপ্কত্ত শম্িযা ৪0
সুহু
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এযিান কিম্শ স্সিি:
কিম্শ স্সিি:
ত্জস্মম্ স্ত্ু প্ুুশ িযাযর কনশ্রামকত্ ি্ুত্াম্িযলৌ
আত্ি শযপ্তা মহান্ িযে স্ত্রীণা মম্ত্:প্ুযর ত্ত্া ১
ি্ুযত্য শ্ৱ৭স্নচাকত্ত্: কপ্ত্রা সি সয
ি অম্ত্:প্ুরসয চ
িকত্য: ি শরণম্ চা৭কপ্ স রাযমা৭ত্য প্রিত্্সযকত্ ২
স্নিৌসলযাযাম্ যত্া যুযক্তা িননযাম্ িত্িযত্ সত্া
ত্ৱত্ি িত্িযত্৭স্মাসু িে প্রপ্্ুকত্ রািি: ৩
ন ি্ুত্তয ত্য৭কপ্ শযপ্তা৭কপ্ স্নরাত্নীযাকন িিিযন্
ি্ুত্তান্ প্রসাত্যন্ সিান্
ি স ইযত্া৭ত্য প্রিত্্সযকত্ ৪
অপ্ুকত্ত প্ত্ি স্ননা রািা িীি স্নলািম্ চরত্য৭যম্
স্নযা িকত্ম্ সি প্ূ
ি ত্ানাম্ প্করত্যিকত্ রািিম্ ৫
ইকত্ সিা ি মকহশয স্তা কিিত্্সা ইি স্নত্নি:
প্কত্ম্ আচুি্ুশু ৱশ্চি স স্ৱরম্ চা৭কপ্ চুি্ুশু: ৬
স কহ চাম্৭ত্:প্ুযর স্নিারম্ আত্ি শপ্তম্ মহীপ্কত্:
প্ুত্র স্নশািা৭কপ্ সম্ত্প্ত শ্শ্ুত্ৱা িযালীযত্া৭৭সযন ৭
রাম স্ত্ু প্্ুশম্ আযযস্তা কনশ্ৱস কন্নি িুঞ্জরঃ
িিাম সকহযত্া প্রাত্রা মাত্ু : অতঃপ্ুরম্ িশী ৮
স্নসা৭প্শযত্্ প্ুুশম্ ত্ত্র িরুত্তম্ প্রম প্ূজিত্ম্
উপ্কিশ্টম্ ি্ুহ ত্ৱাকর কত্শ্টত্ শ্চা৭প্রান্ প্হূন্ ৯
ত্্ুশ্ৱৱি ত্ু ত্ত্া রামম্ স্নত্ সযি সাহযসাকত্তত্া:
ি
িযযন িযত্াম্ স্নশ্রশ্টম্ িত্িযম্কত্ স্ম রািিম্ ১0
প্রকিশয প্রত্মাম্ িি্শযাম্ কত্ৱত্ীযাযাম্ ত্ত্শ সঃ
ি
প্রাহ্মণান্ স্নিত্ সম্পন্নান্ িরুত্তান্ রাো৭কপ্ সত্্ি্ুত্ান্ ১১
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প্রণময রাম: ত্ান্ কিপ্রান্ ত্্ুত্ীযাযাম্ ত্ত্শ সঃ
ি
কস্ত্রযযা িরুত্তা শ্চ প্ালা শ্চ ত্ৱার রি্শণ ত্ত্্প্রাঃ ১২
্ শ্টা: ত্া: প্রকিশয চ ি্ুহম্ কস্ত্রযঃ
িত্িকযত্ৱা প্রহু
নযযিত্যত ত্ৱকরত্া রাম মাত্ু ঃ কপ্রযম্ ত্ত্া ১৩
স্নিৌসলযা৭কপ্ ত্ত্া স্নত্িী রাজত্রম্ জস্তত্ৱা সমাকহত্া
প্রপ্াযত্ ত্ু অিযরাত্্ প্ূিাম্ কিশ্যণাঃ প্ুত্র কহৱত্কশণী ১৪
্ শ্টা কনত্যম্ িরত্ প্রাযণা
সা ি্যশৌম িসনা হু
অকক্নম্ িুযহাকত্ স্ম ত্ত্া মন্ত্রিত্্ ি্ুত্ মঙ্কলা ১৫
প্রকিশয চ ত্ত্া রাযমা মাত্ু : অতঃপ্ুরম্ শুপ্ম্
ত্ত্শ মাত্রম্
ি
ত্ত্র হািযতীম্ হুত্া৭শনম্
স্নত্ি িাযম্ি চ কনকমত্তম্ চ ত্ত্রা৭প্শয ত্্সমুত্যত্ম্ ১৬
ত্ত্য৭ি্শত্ম্ ি্ুত্ম্ ৱচি স্নমাত্িান্ হকিশ স্তত্া ১৭
লািান্ মালযাকন শুোকন প্াযসম্ ি্ুসরম্ ত্ত্া
সকমত্: প্ূণ ি
ি ু ম্পা শ্চ ত্ত্শ রি
ি ু নম্ত্ন: ১৮
ত্াম্ শুে ি্যশৌম সম্ৱ্ীত্াম্ িরত্ স্নযাযিন িকশত্াম্
ি
ত্প্যম্
ি ত্ীম্ ত্ত্শা৭ত্
ি ্কপ্: স্নত্িত্াম্ স্নত্িিকণনীম্
ি
১৯
সা কচরসযা৭৭ত্মিম্ ত্্ুশ্ৱা মাত্্ুনতনমা৭৭িত্ম্
্ শ্টা কিযশারম্ প্টপ্া যত্া ২0
অকপ্চরাম সম্হু
স মাত্র ম৭কপ্রাম্ত্া মুপ্সম্ি্ুহয রািি:
প্করশ্ৱক্ত শ্চ প্াহুপ্যাম্ উপ্ারাত্ শ্চ মূত্কি ন ২১
ত্ম্ উিাচ ত্ু রাত্শম্ি রািিম্ সুত্ম্ আত্মনঃ
স্নিৌসলযা প্ুত্র িাত্্সলযাত্্ ইত্ম্ কপ্রয কহত্ম্ িচঃ ২২
িরুত্তানাম্ ত্ম শীলানাম্
ি
রািশীণাম্ মহাত্মনাম্
প্রাপ্নুঃআযু শ্চ িীকত্িম্ চ ত্মম্ি স্নচাপ্কহত্ম্ িুযল ২৩
সত্য প্রকত্েম্ কপ্ত্রম্ রািানম্ প্শয রািি
অৱত্য ি কহ ত্ৱাম্ ত্মাত্মা
ি স্নযৌি রাযিয৭কপ্যশি্শযকত্ ২৪
ত্ত্ত মানস মা৭৭লপ্য স্নপ্ািযনন কনমম্জত্রত্:
মাত্রম্ রািিঃ কিম্কচত্্ প্রসায অঞ্জকলম্
ি
অপ্রিীত্্ ২৫
স স্ৱপ্াি কিনীত্ শ্চ স্নিৌরিা চ্চ ত্ত্া আনত্ঃ
প্রজস্তযত্া ত্ম্টিা৭রণয মাপ্রশ্টু মুপ্চরযম ২৬
স্নত্িী নূনম্ ন িানীযশ মহত্্প্যম্ উপ্জস্তত্ম্
ইত্ম্ ত্ি চ ত্ু ঃিায ৱিযত্হযা লি্শ্মণ সয চ ২৭
িকমযশয ত্ম্টিা৭রণযম্ কিম্ অযনন আসযনন স্নম
কিশ্টরা৭৭সন স্নযাযিযা কহ িাযলা৭যম্ মামুপ্জস্তত্: ২৮
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চত্ু ত্িশ কহ িশাকণ
ি িত্্সযাকম কিিযন িযন
মত্ু মূল প্ৱল: িীিন্ কহত্ৱা মুকনিত্্ আকমশম্ ২৯
প্রত্ায মহা রাযিা স্নযৌি রািযম্ প্রযচ্চকত্
মাম্ প্ুন: ত্ণ্টিা৭রযণয কিিাসযকত্ ত্াপ্সম্ ৩0
স শট্ চ অশ্যটৌ চ িশাকণ
ি িত্্সযাকম কিিযন িযন
আযসিমাযনা িনযাকন প্ল মূৱল শ্চ িত্িযন্ ৩১
সা কনি্ুৱত্তি সালসয যশ্টট: প্রশুনা িযন
প্প্াত্ সহসা স্নত্িী স্নত্িযত্ি কত্ি শ্চুযত্া ৩২
ত্াম্ অত্ু ঃযিাকচত্াম্ ত্্ুশ্ৱা প্কত্ত্াম্ িত্লীম্ ইি
রাম স্তূ ত্তাপ্যা মাস মাত্রম্ িত্ স্নচত্সম্ ৩৩
উপ্ািরুযত্যাকত্তত্াম্ ত্ীনাম্ প্টপ্াম্ ইি িাকহত্াম্
প্াম্সু িুকণ্টত্ সিাম্
ি িীম্ কিমমশ চ
ি প্াকণনা ৩৪
সা রািিম্ উপ্াসীনম্ অসুিা৭ত্িা সুযিাকচত্া
উিাচ প্ুুশ িযারম্ উপ্শ্ুণ্ৱকত্ লি্শ্মযণ ৩৫
যকত্ প্ুত্র ন িাযযত্া মম স্নশািায রািি
ন স্ম ত্ু ঃিম্ অযত্া প্ূযঃ প্যশযযম্ অহম্ অপ্রিা: ৩৬
এি এি কহ িতযাযাঃ স্নশাযিা প্িকত্ মানিঃ
অপ্রিা৭স্মীকত্ সম্ত্াযপ্া ন হয৭নযঃ প্ুত্র কিত্যযত্ ৩৭
ন ত্্ুশ্ট প্ূিম্ি িলযাণম্ সুিম্ িা প্কত্ স্নপ্ৌুযশ
অকপ্ প্ুযত্র৭কপ্ প্যশযযম্ ইকত্ রামা৭৭জস্তত্ম্ মযা ৩৮
্ ত্য জচ্চত্াম্
সা প্হূ নয৭মযনাোকন িািযাকন হু
অহম্ স্নশ্রাযশয সপ্ত্নীনাম্ অিরাণাম্ িরা সত্ী ৩৯
অযত্া ত্ু ঃিত্রম্ কিম্ ন্নু প্রমত্ানাম্ প্কিশযকত্
মম স্নশাযিা কিলাপ্সয যাত্্ুযশা৭যম্ অনম্ত্ি: ৪0
ত্ৱকয সকন্নকহযত্৭স্নপ্যিম্ অহম্ আসম্ কনরাি্ুত্া
কিম্ প্ুনঃ স্নপ্রাকশযত্ ত্াত্ ত্্ুিম্ মরণম্ এি স্নম ৪১
অত্যম্ত্ কনি্ুহীত্া৭জস্ম প্ত্ু ি কনত্য
ি মত্ম্জত্রত্া
প্করিাযরণ ৱিযিযযা স্সমা িাপ্য৭ত্িা৭িরা ৪২
স্নযা কহ মাম্ স্নসিযত্ িজশ্চ ত্ত্িা৭কপ্ অনুিত্িযত্
ৱিযিযযাঃ প্ুত্রম্ অিীি্শয স িযনা না৭কপ্প্াশযত্ ৪৩
কনত্য স্নরাত্ত্যা ত্সযা: িত্ম্ নু ির িাকত্ ত্ত্্
ৱিযিযযা িত্নম্ ত্রশ্টুম্ প্ুত্র শি্শযাকম ত্ু িিত্া ৪৪
ত্শ সপ্ত চ িশাকণ
ি ত্ি িাত্সয রািি
অকসত্াকন প্রিাম্ি্শতযা মযা ত্ু ঃি প্করি্শযম্ ৪৫
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ত্ ত্৭ি্শযম্ মহ ত্্ত্ুিম্ স্ননাত্্সযহ সকহত্ু ম্ কচরম্
কিপ্রিারম্ সপ্ত্নী না স্নমিম্ িীণা৭কস
ি
রািি ৪৬
অপ্শযতী ত্ি মুিম্ প্কর প্ূণ শকশ
ি
প্রপ্ম্
ি্ুপ্ণা িত্িকযশযাকম িত্ম্ ি্ুপ্ণ িীকিিাম্ ৪৭
উপ্িাৱস শ্চ স্নযাৱি শ্চ প্হুকপ্ শ্চ প্করশ্রৱমঃ
ত্ু ঃিম্ সম্ৱ্কত্িযত্া স্নমািম্ ত্ৱম্ কহ ত্ু িিত্যা মযা ৪৮
্ ত্যম্ মযনয ম স্নমত্ম্ য ন্ন ত্ীযযত্
জস্তরম্ ত্ু হু
ি
প্রািরুশীি মহা নত্যাঃ স্প্রুশট
্ ম্ িূলম্ নিা৭ম্পসা ৪৯
মৱমি নূনম্ মরণম্ ন কিত্যযত্
ন চা৭িিাযশা৭জস্ত যম ি্শযয মম
য ত্তযিা৭ৱত্যি ন মাম্ জিহীশকত্
ি
প্রসহয কসম্যহা ুত্ত্ীম্ ম্ুিীম্ ইি ৫0
্ ত্যম্ মম আযসম্
জস্তরম্ কহ নূনম্ হু
ন কপ্ত্যযত্ য ত্্প্ুকি না৭িত্ীযযত্
ি
অযনন ত্ু ঃযিন চ স্নত্হম৭কপ্ত্ম্
ি
ত্্ুিম্ হয৭িাযল মরণম্ ন কিত্যযত্ ৫১
ইত্ম্ ত্ু ত্ু ঃিম্ য ত্৭নত্িিাকন স্নম
িরত্াকন ত্ানাকন চ সমযমা শ্চ কহ
ত্প্ শ্চ ত্প্তম্ যত্৭প্ত্য িারণাত্্
সুকনশ্প্লম্ প্ীিম্ ইযিাপ্তম্ ঊশযর ৫২
যকত্ হয৭িাযল মরণম্ স্ৱ স্নযচ্চযা
লযপ্ত্ িজশ্চ ত্্িুু ত্ু ঃি িকশত্ঃ
ি
িত্া৭হম্ অৱত্যি প্যরত্ সম্সত্ম্
কিনা ত্ৱযা স্নত্নু: ইিা৭৭ত্মযিন ৱি ৫৩
অত্া৭কপ্ কিম্ িীকিত্ মত্য স্নম িরত্
ু া
ত্ৱযা কিনা চম্ত্র কনপ্া৭৭নন প্রপ্
অনু িরজিশযাকম ত্ৱৱযি স্নিৌ:
সুত্ুপ্লা
ি িত্্স কমিা৭নু িাম্ি্শযা ৫৪
প্্ুশম্ অসুিম্ অমকশত্া
ি ত্ত্া
প্হু কিললাপ্ সমীি্শয রািিম্
িযসনম্ উপ্কনশাময সা মহত্্
সুত্ম্ ইি প্ত্তম্ অযিি্শয কিন্নরী ৫৫
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট কিম্শ স্সিি:
এর্ ত্ৱৱমরশ সরসর্ক:
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ত্ত্া ত্ু কিলপ্তীম্ ত্াম্ স্নিৌসলযাম্ রাম মাত্রম্
উিাচ লি্শ্মযণা ত্ীন: ত্ত্্ িাল সত্্ুশম্ িচঃ ১
ন স্নরাচযত্ মমা৭কপ্ এত্ত্্ আযয যত্
ি ্ রািযিা িনম্
ত্যক্ত্িা রািয কশ্রযম্ িযচ্চত্্ কস্ত্রযা িািয িশম্ িত্ঃ ২
কিপ্রীত্ শ্চ িরুত্ত শ্চ কিশৱয শ্চ প্রত্কশত্ঃ
ি
ন্ুপ্ঃ কিম্ ইি ন প্রূযা স্নচ্চাত্যমানঃ স মেত্ঃ ৩
ন অসয অপ্রাত্ম্ প্শযাকম না৭কপ্ স্নত্াশম্ ত্ত্া কিত্ম্
স্নযন কনিাসযযত্
ি
রাশ্োত্্ িন িাসায রািিঃ
(অহম্ হকনযশয কপ্ত্রম্ িরুত্তম্ িাম িশম্ িত্ম্
স্ত্রী যা যুক্তম্ চ কনলজ্জম্
ি
ত্মা৭যু
ি ক্তম্ ন্ুপ্ম্ যত্া) ৪
ন ত্ম্ প্শযাকম অহম্ স্নলাযি প্যরাি্শ ম৭কপ্ স্নযা নরঃ
স্ৱকমযত্রা৭কপ্ কনরযস্তা৭কপ্ স্নযা৭সয স্নত্াশম্ উত্াহযরত্্ ৫
স্নত্ি িপম্ ুিুম্ ত্াতম্ করপ্ূণাম্ অকপ্ িত্্সলম্
অযিি্শমাণঃ স্নিা ত্মম্ি ত্যযিত্্ প্ুত্রম্ অিারণাত্্ ৬
ত্ত্্ ইত্ম্ িচনম্ রােঃ প্ুন: প্ালযম্ উযপ্যুশঃ
্ ত্যয িুযাত্
প্ুত্রঃ স্নিা হু
ি ্ রাি িরুত্তম্ অনুস্মরন্ ৭
যািত্্ এি ন িানাকত্ িজশ্চত্্ অত্িম্ ইমম্ নরঃ
ত্ািত্্ এি মযা সাত্িম্ আত্ম স্তম্ িুু শাসনম্ ৮
মযা প্াযশ্ৱ স
ি ত্নুশা ত্ি িুপ্তসয রািি
িঃ সমযত্িা অকত্িম্ িত্ু ম
ি ্ ি্ুত্ অত স্নসযি কত্শ্টত্ঃ ৯
কনমনুি শযাম্ ইমাম্ ি্ুত্্োম্ অযযাত্যাম্ মনুিশপ্
ি
িকরশযাকম শৱর: ত্ীি্শ্ৱণ: যকত্ স্তাসযকত্ কিকপ্রযয ১0
প্রত্সয অত্ প্ি্যশযা িা স্নযা িা অসয কহত্ম্ ইচ্চকত্
সিান্
ি এত্ান্ িকত্শযাকম ম্ুত্ু র্ কহ প্করপ্ূযযত্ ১১
স্নপ্রাত্্সাকহযত্া অযম্ ৱিযিযযা স ত্ু শ্যটা যকত্ ন কপ্ত্া
অকমত্র প্ূযত্া কনস্সম্িম্ িত্যত্াম্ প্ত্যত্া ম৭কপ্ ১২
িুযরা প্যিকলপ্ত
ি
সয িাযা ি িায ম৭িানত্
ি
উত্্প্ত্ম্ প্রকত্প্ন্নসয িাযম্ি প্িকত্ শাসনম্ ১৩
প্ল স্নমশ কিমা৭৭কশ্রত্য স্নহত্ু ম্ িা প্ুুশপ্
ি
ত্াত্ু কমচ্চকত্ ৱিযিৱযয রািযম্ জস্তত্ কমত্ম্ ত্ি ১৪
ত্ৱযা ৱচি মযা ৱচি ি্ুত্ৱা ৱিরম্ অনুত্তমম্
িা৭সয শজক্ত কশ্রযম্ ত্াত্ু ম্ প্রত্া যা৭করশাসন ১৫
অনুরযক্তা৭জস্ম প্াযিন প্রাত্রম্ স্নত্কি ত্ত্ত্ৱত্ঃ
সযত্যন ত্নুশা ৱচি ত্যত্তন ইশ্যটন স্নত্ শযপ্ ১৬
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ত্ীপ্তম্ অকক্নম্ অরণযম্ িা যকত্ রামঃ প্রযিি্শযযত্
প্রকিশ্টম্ ত্ত্র মাম্ স্নত্কি ত্ৱম্ প্ূিম্ি অিত্ারয ১৭
হরাকম িীযা ি ত্্ত্ুঃিম্ স্নত্ ত্মঃ সূয ইযিাকত্ত্ঃ
ি
স্নত্িী প্শযত্ু স্নম িীযম্ি রািি ৱশ্চি প্শযত্ু ১৮
এত্ত্্ ত্ু িচনম্ শ্ুত্ৱা লি্শ্মণ সয মহাত্মনঃ
উিাচ রামম্ স্নিৌসলযা ুত্তী স্নশাি লালসা ১৯
প্রাত্ু স্নস্ত িত্ত্ঃ প্ুত্র লি্শ্মণ সয শ্ুত্ম্ ত্ৱযা
যত্্ অত্রা৭নতরম্ িাযম্ি িুুশ্ৱ যকত্ স্নরাচযত্ ২0
ন চ অত্মযম্
ি িচঃ শ্ুত্ৱা সপ্ত্নযা মম প্াকশত্ম্
কিহায স্নশাি সম্ত্প্তা িন্ত্ুম্ অহিকস মাম্ ইত্ঃ ২১
ত্মে
ি যকত্ ত্কমশ্ি যটা ত্মম্ি চকরত্ু ম্ ইচ্চকস
শুশ্রূশ মাম্ ইহ স্ত স্ত্ৱম্ চর ত্মম্ি অনুত্তমম্ ২২
শুশ্রূশুর্ িননীম্ প্ুত্র স্ৱি্ুযহ কনযযত্া িসন্
িযরণ ত্প্সা যুক্তঃ িাশযপ্: জত্রকত্িম্ িত্ঃ ২৩
যৱত্ি রািা প্ূিয স্নস্ত স্নিৌরযিণ ত্ত্া কহ অহম্
ত্ৱাম্ ন অহম্ অনুিানাকম ন িতিযম্ ইযত্া িনম্ ২৪
ত্ৱ কত্ৱযযািান্ ন স্নম িাযম্ি িীকিযত্ন সুযিন িা
ত্ৱযা সহ মম স্নশ্রয: ত্্ুণানাম্ অকপ্ প্ি্শণম্ ২৫
যকত্ ত্ৱম্ যাসযকস িনম্ ত্যক্ত্িা মাম্ স্নশাি লালসাম্
অহম্ প্রাযম্ ইহ আকসযশয ন কহ শি্শযাকম িীকিত্ু ম্ ২৬
ত্ত্ স্ত্ৱম্ প্রািযযস প্ুত্র কনরযম্ স্নলাি কিশ্ুত্ম্
প্রহ্ম হত্যাম্ ইিা৭ত্মাত্
ি ্ সমুত্রঃ সকরত্াম্ প্কত্ঃ ২৭
কিলপ্তীম্ ত্ত্া ত্ীনাম্ স্নিৌসলযাম্ িননীম্ ত্ত্ঃ
উিাচ রাযমা ত্মাত্মা
ি িচনম্ ত্ম সম্
ি কহত্ম্ ২৮
না৭জস্ত শজক্তঃ কপ্ত্ু িািযম্
ি
সম৭কত্রকমত্ু ম্ মম
প্রসাত্যয ত্ৱাম্ কশরসা িন্ত্ুম্ ইচ্চাকম অহম্ িনম্ ২৯
ুকশণা চ কপ্ত্ু র্ িািযম্ িুিত্া
ি িরত্ চাকরণা
স্নিৌ: হত্া িানত্া ত্মম্ি িণ্টুনা৭কপ্ কিপ্জশ্চত্া ৩0
অস্মািম্ চ িুযল প্ূিম্ি সির সযা৭৭েযা কপ্ত্ু ঃ
িনত্্কপ্ঃ সািৱরর্ প্ূকমম্ অিাপ্তঃ সুমহান্ িত্ঃ ৩১
িামত্যক্নযন রাযমণ স্নরণুিা িননী স্ৱযম্
ি্ুত্তা প্রশুনা অরযণয কপ্ত্ু র্ িচন িাকরণা ৩২
এৱত্ অৱনয শ্চ প্হুকপ্ স্নত্কি স্নত্িা সৱম ি্ুত্ম্
কপ্ত্ু িচনম্
ি
অেীপ্ম্ িকরশযাকম কপ্ত্ু কহত্ম্ ৩৩
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ন িলু এত্ন্ মযা এযিন জরযযত্ কপ্ত্্ু শাসনম্
এৱত্ র৭কপ্ ি্ুত্ম্ স্নত্কি স্নয মযা ত্ি িীকত্িত্া ৩৪
না৭হম্ ত্ম মপ্ূ
ি
িম্ি স্নত্ প্রকত্িূলম্ প্রিত্িযয
প্ূৱি ি অযম্ অকপ্যপ্রযত্া িযত্া মাযিিা অনুিমযযত্ ৩৫
ত্ত্্ এত্ত্্ ত্ু মযা িাযম্ি জরযযত্ প্ুকি না৭নযত্া
কপ্ত্ু র্ কহ িচনম্ িুিন্ি ন িজশ্চন্নাম হীযযত্ ৩৬
ত্াম্ এিম্ উক্ত্িা িননীম্ লি্শ্মণম্ প্ুনর৭প্রিীত্্
িািযম্ িািয কিত্াম্ স্নশ্রশ্ট স্নশ্রশ্ট সি ত্নু
ি শ্মত্াম্ ৩৭
ত্ি লি্শ্মণ িানাকম মকয স্নেহম্ অনুত্তমম্
কিরমম্ ৱচি সত্ত্ৱম্ চ স্নত্ি শ্চ সুত্ুরাসত্ম্ ৩৮
মম মাত্ু মহত্্ ত্ু িম্ অত্ু লম্ শুপ্ লি্শণ
অকপ্প্রাযম্ অকিোয সত্যসয চ শমসয চ ৩৯
ত্যমা ি কহ প্রযমা স্নলাযি ত্যম সত্যম্
ি
প্রকত্শ্টটত্ম্
ত্ম সম্
ি কশ্রত্ম্ এত্ত্্ চ কপ্ত্ু িচনম্
ি
উত্তমম্ ৪0
সম্শ্ুত্য চ কপ্ত্ু িািযম্
ি
মাত্ু িা ি প্রাহ্মণ সয িা
ন িত্িিযম্ িরুত্া িীর ত্মম্ি আকশ্রত্য কত্শ্টত্া ৪১
স্নসা৭হম্ ন শি্শযাকম কপ্ত্ু র্ কনযযািম্ অকত্িকত্িত্ুম্
কপ্ত্ু র্ কহ িচনাত্্ িীর ৱিযিযযা অহম্ প্রযচাকত্ত্ঃ ৪২
ত্ত্্ এনাম্ কিস্ুি অনাযাম্
ি ি্শত্র ত্ম আকশ্রত্াম্
ি
মকত্ম্
ত্মম্ি আশ্রয মা ৱত্ি্শ্ণযম্ মত্্প্ুকত্ত: অনুিমযত্াম্ ৪৩
ত্ম্ এিম্ উক্ত্িা স্নসৌহাত্িাত্্ প্রাত্রম্ লি্শ্মণ অরিঃ
উিাচ প্ূযঃ স্নিৌসলযাম্ প্রাঞ্জকলঃ কশরসা নত্ঃ
অনুমনয স্ৱ মাম্ স্নত্কি িকমশযতম্ ইযত্া িনম্ ৪৪
শাকপ্ত্া অকস মম প্রাৱণঃ িুু স্ৱস্তযযনাকন স্নম ৪৫
ত্ীণ প্রকত্ে
ি
শ্চ িনাত্্ প্ুন: এশযাকম অহম্ প্ুরীম্
যযাকত্: ইি রািকশ: ি প্ুরা কহত্ৱা প্ুনকত্িিম্ ৪৬
্ ত্যয সাত্ু মা শুচ:
স্নশাি: সম্ত্াযত্াম্
ি
মাত্: হু
িন িাসাত্্ ইৱহশযাকম প্ুন: ি্ুত্ৱা কপ্ত্ু িচ:
ি ৪৭
ত্ৱযা মৱয চ ৱিযত্হযা লি্শ্মযণন সুকমত্রযা
কপ্ত্ু কনযযাযি
ি
স্তাত্িযম্ এশ ত্ম স্
ি সনাত্ন: ৪৮
্ ত্য সম্পারান্ ত্ু ঃি হু
্ কত্ কনি্ুহয চ
অম্প সম্হু
িন িাস ি্ুত্া প্ুকত্ত মমি ত্মযা৭৭নু
ি
িত্িত্াম্ ৪৯
এত্ ত্ৱচ স্ত সয কনশময মাত্া
সুত্মযি ম৭িযর ম৭কিেপ্ম্ চ
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ম্ুযত্ ি সম্োম্ প্রকত্লপ্য স্নত্িী
সমীি্শয রামম্ প্ুন করত্ু যিাচ ৫0
যৱত্ি স্নত্ প্ুত্র কপ্ত্া ত্ত্া৭হম্
্ ত্তযা চ
িুু স্স্ৱ ত্যমণি সুহু
ন ত্ৱা৭নুিানাকম ন মাম্ কিহায
সুত্ু:কিত্া মহিকস িম্ত্ু স্নমিম্ ৫১
কিম্ িীকিযত্ স্ননহ কিনা ত্ৱযা স্নম
স্নলাযিন িা কিম্ স্ৱত্যা৭ ম্ুযত্ন
ূ ম
স্নশ্রযযা মুহত্
ি ্ ত্ি সকন্নত্ানম্
মযমহ ি্ুত্্োত্৭কপ্ িীি স্নলািাত্্ ৫২
নৱর: ইযিাল্কা৭কপ্ রযপ্াহযমাযনা
মহা িযিা৭ত্ৱান ম৭নুপ্রকিশ্ট:
প্ূয: প্রিজ্ৱাল কিলাপ্ স্নমনম্
কনশময রাম: িুণম্ িননযা: ৫৩
স মাত্রম্ ৱচি কিসম্ে িপাম্
আত্িম্ চ স্নসৌকমজত্র ম৭কপ্প্রত্প্তম্
ত্যম জস্তযত্া
ি
ত্মযি মুিাচ িািযম্
যত্া স স্নযিা৭হিকত্ ত্ত্র িি্ত্ু ম্ ৫৪
অহম্ কহ স্নত্ লি্শ্মণ কনত্য স্নমি
িানাকম প্জক্তম্ চ প্রারমম্ চ
মম ত্ৱ৭কপ্প্রায ম৭সকন্নরীি্শয
মাত্রা সহা৭প্যত্ি৭কস মাম্ সুত্ুঃিম্ ৫৫
ত্মা৭ত্ি
ি
িামা: িলু ত্াত্ স্নলাযি
সমীি্কশত্া ত্ম প্যলা
ি
ত্যযশু
স্নত্ ত্ত্র সযি সু
ি য: অসম্শযম্ স্নম
প্াযযিি িশযা৭কপ্মত্া সুপ্ুত্রা ৫৬
যজস্মম্ স্ত্ু সযি সু
ি য: অসকন্নকিশ্টা
ত্যমা ি যত্সযাত্্ ত্ত্ু প্রযমত্
স্নত্ৱযশযা প্ি ত্য৭ত্ি প্যরা কহ স্নলাযি
িামাত্মত্া িল্ৱকপ্ ন প্রশস্তা ৫৭
িুু শ্চ রািা চ কপ্ত্া চ িরুত্ত:
স্নরাত্াত্্ প্রহশা ি ত্যকত্ িা৭কপ্ িামাত্্
য ত্ৱা৭৭কত্যশত্্ িায মযিি
ি
্ শয ত্মম্ি
িশ্টম্ ন িুযাত্
ি ্ অন্ুশম্স িরুকত্ত: ৫৮
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স ৱি ন শযক্নাকম কপ্ত্ু : প্রকত্োম্
ইমাম্ অিত্ু ম
ি ্ সিলাম্ যত্ািত্্
স হযািযযা স্তাত্ িুু কনযযাযি
ি
স্নত্িযা শ্চ প্ত্িা স িকত্ স্স ত্ম: ি ৫৯
ত্জস্মন্ প্ুন িীিকত্ ত্ম রাযি
ি
কিযশশিত্্ স্নস্ৱ প্কত্ িত্িমাযন
স্নত্িী মযা সাত্ি কমযত্া৭প্িযচ্চত্্
িত্ম্ কস্ৱ ত্নযা কিত্যিি নারী ৬0
সা মা৭নুমনযস্ৱ িনম্ িরিম্ত্ম্
িুুশ্ৱ স্ৱস্তযযনাকন স্নত্কি
যত্া সমাযপ্ত প্ুনরা৭৭িরযিযম্
যত্া কহ সযত্য ন প্ুন যযাকত্:
ি
৬১
যযশা হয৭হম্ স্নিিল রািয িারণাত্্
ন প্্ুশ্টত্ঃ িত্ু ম
ি ্ অলম্ মযহাত্যম্
অত্ীিি িাযল ন ত্ু স্নত্কি িীকিযত্
িরুযণ৭িরাম্ অত্য মহীম্ অত্মত্ঃ
ি ৬২
প্রসাত্য ন্নর িরশ
ু প্ স্স মাত্রম্
প্রারমাত্্ জিি কমশুযরি ত্ণ্টিান্
অত্া৭নুিম্ প্্ুশম্ অনুশাসয ত্শনম্
ি
্ কত্ িননীম্ প্রত্ি্কশণম্ ৬৩
চিার ত্াম্ হু
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এি কিম্শ স্সিি:
িা ত্ৱৱমরশ সরসর্ক:
অত্ ত্ম্ িযত্যা ত্ীনম্ সকিযশশম্ অমকশত্ম্
ি
শ্ৱসতম্ ইি নাযিন্ত্রম্ স্নরাশ কিস্পাকর স্নত্ি্শণম্ ১
্ ত্ম্ প্রাত্রম্ কপ্রযম্
আসাত্য রামঃ স্নসৌকমজত্রম্ সুহু
উিা স্নচত্ম্ স ৱত্যযণি ত্ারযন্ সত্ত্ৱম্ আত্মিান্ ২
কনি্ুহয স্নরাশম্ স্নশািম্ চ ৱত্য মা৭৭কশ্রত্য
ি
স্নিিলম্
অিমানম্ কনরযসযমম্ ি্ুহীত্ৱা হশ মু
ি ত্তমম্ ৩
উপ্ি্কশপ্তম্ কহ যত্্ কিম্কচত্্ অকপ্যশিা৭ত্িম্ অত্য স্নম
সিম্ি কিসিিয ি্কশপ্রম্ িুু িাযম্ি কনরত্যযম্ ৪
স্নসৌকমযত্রযযা৭কপ্যশিাযত্ি মম সম্পার সিমঃ
অকপ্যশি কনিরুত্তযযত্ি স্নসা৭স্ত্ু সম্পার সিমঃ ৫
যসযামত্৭কপ্যশিা৭ত্িম্ মানসম্ প্করত্প্যযত্
মাত্া স্নম সা যত্া ন সযাত্্ স কিশম্িা ত্ত্া িুু ৬
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ূ ম
ত্সযাঃ শম্িা মযম্ ত্ু ঃিম্ মুহত্
ি ্ অকপ্ স্ননাত্্সযহ
মনকস প্রকত্সম্িাত্ম্ স্নসৌকমযত্র৭হম্ উযপ্ি্কশত্ু ম্ ৭
ন প্ুকত্ত প্ূিম্ি না৭প্ুকত্তম্ স্মরাকম ইহ িত্াচন
মাত্রূণাম্ িা কপ্ত্ু িা৭হম্
ি
ি্ুত্ম৭পম্ চ কিকপ্রযম্ ৮
সত্যঃ সত্যা৭কপ্সম্ত্ শ্চ কনত্যম্ সত্য প্রারমঃ
প্রযলাি প্যাত্্ প্ীযত্া কনপ্ স্নযা৭স্
ি
ত্ু কপ্ত্া মম ৯
্ যত্
ত্সযা৭কপ্ কহ প্যিত্্ অজস্মন্ িমণয৭প্রকত্সম্
ি
হু
সত্যম্ ন ইকত্ মনস্তাপ্ স্তসয ত্াপ্ স্তযপ্চ্চ মাম্ ১0
্ ত্য লি্শ্মণ
অকপ্যশি কিত্ানম্ ত্ু ত্স্মাত্্ সম্হু
অিযিিা৭হম্ ইচ্চাকম িনম্ িন্ত্ুম্ ইত্ঃ প্ুনঃ ১১
মম প্রিরািনাত্্ অত্য ি্ুত্ ি্ুত্যা ন্ুপ্া৭৭ত্মিা
সুত্ম্ প্রত্ম্ অিযরম্ অকপ্যশচকযত্া ত্ত্ঃ ১২
মকয চীরা৭জিন ত্যর িটা মণ্টল ত্াকরকণ
িযত্ অরণযম্ চ ৱিযিযযা প্কিশযকত্ মনঃ সুিম্ ১৩
প্ুকত্তঃ প্রণীত্া স্নয স্ননযম্ মন শ্চ সুসমাকহত্ম্
ত্ম্ ত্ু না৭হিাকম সম্যেশ্টুম্ প্রিরজিশযাকম মা৭কচরম্ ১৪
ি্ুত্ অত স্নস্ত্ৱি স্নসৌকমযত্র ত্রশ্টযিযা মত্্প্রিাসযন
রািয সয চ কিত্ীণ সয
ি প্ুন স্নরি কনিত্িযন ১৫
ৱিযিযযাঃ প্রকত্প্কত্ত কহি িত্ম্ সযান্ মম প্ীটযন
যকত্ প্াযিা ন ৱত্যিা৭যম্ ি্ুত্াত কিকহযত্া প্যিত্্ ১৬
িানাকস কহ যত্া স্নসৌময ন মাত্্ুশু মমা৭তরম্
প্ূত্ প্ূিম্ি কিযশযশা িা ত্সযা মকয সুযত্৭কপ্ িা ১৭
স্নসা৭কপ্যশি কনিরুত্তয৭ৱত্িঃ প্রিাসা৭ৱত্ি শ্চ ত্ু িৱচঃ
ি
উৱর িাৱিয
ি
রহম্ ত্সযা না৭নয ৱত্তিাত্্ সমত্িযয ১৮
িত্ম্ প্রি্ুকত্ সম্পন্না রাি প্ুত্রী ত্ত্া িুণা
প্রূযাত্্ সা প্রাি্ুযত্ি স্ত্রী মত্্ প্ীটাম্ প্ত্্ুি সকন্নযত্ৌ ১৯
যত্৭কচতযম্ ত্ু ত্ ৱত্তিম্ প্ূযত্ শ্ৱ৭কপ্ ন হনযযত্
িযক্তম্ মকয চ ত্সযাম্ চ প্কত্যত্া কহ কিপ্যযঃ
ি ২0
িজশ্চ ৱত্তযিন স্নসৌকমযত্র স্নযাত্্ত্ুম্ উত্্সহযত্ প্ুমান্
যসয ন রহণম্ কিম্কচত্্ িমযণা৭নযত্র
ি
ত্্ুশযযত্ ২১
সুি ত্ু ঃযিৌ প্য স্নরাযত্ৌ লাপ্া লাযপ্ৌ প্িা প্যিৌ
্ ২২
যচ্চ কিম্কচত্্ ত্ত্া প্ূত্ম্ ননু ৱত্ি সয িম ত্ত্
ি
ুশযযা প্ুযর ত্প্যসা ৱত্যি না৭কপ্প্রপ্ীটটত্া
উত্্স্ুিয কনযমাম্ স্তীিরান্ প্রম্শযযত িাম মনুযকপ্ ২৩
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অযযাত্য িাম্ট:
অসম্িকপত্ স্নম স্নিহ যত্৭িস্মাত্্ প্রিত্িযত্
্ ২৪
কনিত্িযা৭৭রম্প মা৭৭রপ্তম্ ননু ৱত্ি সয িম ত্ত্
ি
এত্যা ত্ত্ত্ৱযা প্ুত্তযা সম্স্তপ্যা৭৭ত্মান মা৭৭ত্মনা
িযাহযত্৭প্য৭কপ্যশযি স্নম প্করত্াযপ্া ন কিত্যযত্ ২৫
ত্স্মাত্৭প্করত্াপ্ঃ স্সন্ ত্ৱমপ্য৭নু কিত্ায মাম্
প্রকত্সম্হারয ি্কশপ্রম্ আকপ্যশচকনিীম্ জরযাম্ ২৬
একপ্ এি িৱট সৱি ি অকপ্যশচন সম্প্রুৱত্
মম লি্শ্মণ ত্াপ্যসয িরত্ োনম্ প্কিশযকত্ ২৭
অত্িা কিম্ মম এযত্ন রাি ত্রিয মযত্ন ত্ু
উত্্ত্্ুত্ম্ স্নম স্ৱযম্ স্নত্াযম্ িরত্া৭৭স্নত্শম্ িকরশযকত্ ২৮
মা চ লি্শ্মণ সম্ত্াপ্ম্ িাশী লি
ি ্ শ্মযা কিপ্যযয
ি
রািযম্ িা িন িাযসা িা িন িাযসা মযহাত্য ২৯
ন লি্শ্মণ অজস্মন্ মম রািয কিযক্ন
মাত্া যিীযসয অকত্ শম্িনীযা
ৱত্িা৭কপ্প্ন্না কহ িত্তয৭কনশ্টম্
িানাকস ৱত্িম্ চ ত্ত্া প্রপ্ািম্ ৩0
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট ত্ৱা কিম্শ স্সিি:
ত্রযযা ত্ৱৱমরশ সরসর্ক:
ইকত্ প্্ুিকত্ রাযম ত্ু লি্শ্মযণা অত্ঃ কশরা মুহুঃ
শ্ুত্ৱা মত্যম্ িিাম এি মনসা ত্ু ঃি হশযযাঃ
ি
১
ত্ত্া ত্ু প্ত্ত্ৱা প্্ুিুটীম্ প্্ুযিা মযত্য
ি নরশপ্:
ি
কনশশ্ৱাস মহা সযপ্া ি কপ্ল স্ত ইি স্নরাকশত্ঃ ২
ত্সয ত্ু শ্প্রকত্ িীি্শযম্ ত্ ত্্প্ু
্ িুটী সকহত্ম্ ত্ত্া
প্যপ্ৌ ি্ুত্ত সয কসম্হ সয মুি সয সত্্ুশম্ মুিম্ ৩
অর হস্তম্ কিত্ূিন্ ত্ু হস্তী হস্তম্ ইিা৭৭ত্মনঃ
কত্য ি
ি ূ ত্ৱিম্ শরীযর চ প্াত্কযত্ৱা কশযরা ত্রাম্
অর অি্শ্ণা িীি্শমাণ স্ত্ু কত্য ি
ি ্ প্রাত্রম্ অপ্রিীত্্ ৪
অস্তাযন সিযমা যসয িাযত্া ৱি সুমহান্ অযম্
ত্ম স্নত্াশ
ি
প্রসযঙ্কন স্নলািসযা৭নকত্ শঙ্কযা ৫
িত্ম্ স্নহযত্ত্্ অসিাত স্ত্ৱ কত্ৱযত্া িি্ত্ু ম্ অহিকত্
যত্া ৱত্িম্ অযশৌণ্টীরম্ স্নশৌণ্টীরঃ ি্শজত্রযশপ্
ি ৬
কিম্ নাম ি্ুপ্ণম্ ৱত্িম্ অশক্তম্ অকপ্শম্সকস
প্াপ্যযা স্ত্ু িত্ম্ নাম ত্যযাঃ শঙ্কা ন কিত্যযত্ ৭
সকত ত্যমা ি প্ত্াঃ িি্শ্ণা ত্মাত্মন্
ি
কিম্ ন প্ুত্যযস
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ত্যযা স্সুচকরত্ম্ স্ৱাত্িম্ শাটযাত্্ প্কর জিহীশযত্া:
ি
৮
যকত্ ৱনিম্ িযিকসত্ম্ সযাকত্ত প্রাযিি রািি
ত্যযা: প্রাযিি ত্ত্ত সয সযা ত্ৱর: প্রি্ুত্ শ্চ স: ৯
স্নলাি কিকত্ৱশ্টম্ আরপ্তম্ ত্ৱ ত্৭নযসযা৭কপ্যশচনম্
স্ননা ত্্সযহ সকহত্ু ম্ িীর ত্ত্র স্নম ি্শম্ত্ু মহিকস ১0
স্নযন ইযম্ আিত্া ৱত্ৱত্ম্ ত্ি প্ুকত্ত মহীপ্যত্
ি
স কহ ত্যমা ি মম স্নত্ৱশযঃ প্রসঙ্কাত্্ অসয মুহযকস ১১
িত্ম্ ত্ৱম্ িমণা
ি শক্ত: ৱিযিযী িশ িকত্িন:
িকরশযকস কপ্ত্ু িািযম্
ি
অত্কমশ্ি টম্ কিিকহিত্ম্ ১২
যত্য৭যম্ কিকপশা ত্্যপ্ত্: ি্ুযত্া স্নপ্যিম্ ন ি্ুহযযত্
িাযযত্ ত্ত্র স্নম ত্ু ঃিম্ ত্ম সম্
ি ি শ্চ িকহিত্: ১৩
মনসা৭কপ্ িত্ম্ িামম্ িুযা ি স্ত্ৱম্ িাম িরত্ত
ু যযা:
ত্যযা স্ত্ৱ৭কহত্যযা কনত্যম্
ি
শত্র্যিা: কপ্ত্রকপ্ত্ানযযা: ১৪
যত্য৭কপ্ প্রকত্প্কত্ত স্নস্ত ৱত্িী চা৭কপ্ ত্যযা মত্ম্
ি
ত্ত্া প্ুযযপ্ি্শণীযম্ স্নত্ ন স্নম ত্ত্৭কপ্ স্নরাচযত্ ১৫
কিেযপ্া িীয হীযনা
ি
যঃ স ৱত্িম্ অনুিত্িযত্
িীরাঃ সম্পাকিত্া৭৭ত্মাযনা ন ৱত্িম্ প্যুপ্াসযত্
ি
১৬
ৱত্িম্ প্ুুশ িাযরণ যঃ সমত্িঃ প্রপ্াকত্ত্ু ম্
ন ৱত্যিন কিপ্ন্না৭ত্িঃ প্ুুশঃ স্যসা৭িসীত্কত্ ১৭
ত্রি্শযকত ত্ৱ৭ত্য ৱত্িসয স্নপ্ৌুশম্ প্ুুশসয চ
ৱত্ি মানুশযযা: অত্য িযক্তা িযজক্ত প্কিশযকত্
ি
১৮
অত্য ম ত্্যপ্ৌুশ হত্ম্ ৱত্িম্ ত্রি্শযকত ৱি িনাঃ
য ৱত্তিত্া হত্ম্ স্নত্৭ত্য ত্্ুশ্টম্ রািযা৭কপ্যশচনম্ ১৯
অত্যঙ্ িুশম্ ইযিা ত্তামম্ িিম্ মত্ প্যলা ত্তত্ম্
প্রত্াকিত্ম্ অহম্ ৱত্িম্ স্নপ্ৌুযশণ কনিত্িযয ২0
স্নলািপ্ালাঃ সমস্তা স্নস্ত না৭ত্য রামা৭কপ্যশচনম্
ন চ ি্ুত্্ো স্ত্রযযা স্নলািা কিহনুযঃ কিম্ প্ুনঃ কপ্ত্া ২১
ৱয কিিাস
ি
স্তিা৭রযণয কমযত্া রািন্ সমকত্িত্ঃ
অরযণয স্নত্ কিিত্্সযকত চত্ু ত্িশ সমা স্তত্া ২২
অহম্ ত্ত্া৭৭শাম্ স্নচত্্সযাকম কপ্ত্ু স্ত সযা শ্চ যা ত্ি
অকপ্যশি কিিাযত্ন প্ুত্র রািযায িত্িযত্ ২৩
ম ত্্প্যলন কিুত্তায ন সযা ৱত্তি প্লম্ ত্ত্া
প্রপ্কিশযকত্ ত্ু ঃিায যযত্ারম্ স্নপ্ৌুশম্ মম ২৪
ঊত্ৱিম্ িশ সহস্রা৭স্নত
ি
প্রিা প্ালযম্ অনতরম্
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আয প্ু
ি ত্রাঃ িকরশযকত িন িাসম্ িযত্ ত্ৱকয ২৫
প্ূিম্ি রািকশ ির
ি ুত্তযা কহ িন িাযসা কিত্ীযযত্
প্রিা কনি্কশপ্য প্ুযত্রশু প্ুত্রিত্্ প্করপ্ালযন ২৬
স স্নচত্্ রািকন অযনি অযর রািয কিপ্রম শঙ্কযা
ৱনিম্ ইচ্চকস ত্মাত্মন্
ি
রািযম্ রাম ত্ৱম্ আত্মকন ২৭
প্রকত্িাযন চ স্নত্ িীর মা প্ূিম্ িীর স্নলাি প্াি্
রািযম্ চ ত্ি রি্যশযম্ অহম্ স্নিযলি সািরম্ ২৮
মঙ্কৱল অকপ্কশঞ্চস্ৱ ত্ত্র ত্ৱম্ িযাপ্্ুযত্া প্ি
অহম্ এযিা মহীপ্ালান্ অলম্ িারকযত্ু ম্ প্লাত্্ ২৯
ন স্নশাপ্া৭ত্িা কিযমৌ প্াহূ ন ত্নু প্ূশণায
ি
স্নম
ন অকস আপ্তনা৭ত্িায ন শরাঃ স্তম্প স্নহত্িঃ ৩0
অকমত্র ত্মনা৭ত্িম্ স্নম সিম্ি এত্ চ্চত্ু শ্টযম্
ন চা৭হম্ িামযয৭ত্য৭ত্িম্ যঃ সযাত্্ শত্্ুমযত্া
ি মম
অকসনা ত্ীি্শ্ণ ত্াযরণ কিত্ু যচ্চকলত্ িচিসা ৩১
প্রি্ুহীযত্ন ৱি শত্্ুম্ িজজ্রণম্ িা ন িপযয ৩২
িট্ ি কনশ্যপ্শ কনশ্কপ্শ্ৱট িিহনা ত্ু শ্চরা চ স্নম
হস্তয৭শ্ৱ নর হযস্তাু কশযরাকপ্ প্কিত্া
ি
মহী ৩৩
িট্ ি ত্ারা হত্া স্নম৭ত্য ত্ীপ্যমানা ইি অত্রযঃ
প্কত্শযকত কত্ৱপ্া প্ূযমৌ স্নমিা ইি সকিত্ু যত্ঃ ৩৪
প্ত্ত স্নিাত্া৭0িুকল ত্রাযণ প্রি্ুহীত্ শরা৭৭সযন
িত্ম্ প্ুুশমানী সযাত্্ প্ুুশাণাম্ মকয জস্তযত্ ৩৫
প্হুকপ্ চ এিম্ অত্যসযযন্নযিন চ প্হূন্ িনান্
কিকনযযাি্শযা ময৭হম্ প্াণান্ ন্ু িাজি িি মমসুি ৩৬
অত্য স্নম৭স্ত্র প্রপ্ািসয প্রপ্ািঃ প্রপ্কিশযকত্
রাে শ্চা৭প্রপ্ুত্াম্ িত্ু ম
ি ্ প্রপ্ুত্ৱম্ চ ত্ি প্রযপ্া ৩৭
অত্য চতন সারসয স্নিযূরা স্নমাি্শণসয চ
্ ত্াম্ প্ালনসয চ ৩৮
িসূনাম্ চ কিযমাি্শসয সুহু
অনুরূপ্া কিযমৌ প্াহূ রাম িম িকরশযত্ঃ
ি
অকপ্যশচন কিক্নসয িত্রূণাম্
ি
স্নত্ কনিারযণ ৩৯
প্রিীকহ স্নিা৭ৱত্যি মযা কিযুিযত্াম্
্ ত্্ প্রাণ যশঃ সুহু
্ জ্জৱনঃ
ত্িা সুহু
যত্া ত্যি যম্ িসুত্া িযশ প্যিত্্
ত্ৱত্ি মাম্ শাকত্ ত্িা৭জস্ম কিম্িরঃ ৪0
কিম্ুিয প্াশ্প্ম্ প্করসান্ত্ৱয চ অসি্ুত্্
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স লি্শ্মণম্ রািি িম্শ িত্িনঃ
উিাচ কপ্যত্রয িচযন িযিজস্তত্ম্
কনযপ্াত্ মাম্ এশ কহ স্নসৌময স ত্্প্ত্ঃ ৪১
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট ত্রযযা কিম্শ স্সিি:
চতু ত্ৱৱমরক শ সরসর্ক:
ত্ম্ সমীি্শয ত্ু অিকহত্ম্ কপ্ত্ু : কনযত্িশ প্ালযন
স্নিৌসলযা প্াশ্প্ সম্ুত্তা িযচা ত্কমশ্ি টম্ অপ্রিীত্্ ১
অত্্ুশ্ট ত্ু ঃযিা ত্মাত্মা
ি সি প্ূ
ি ত্ কপ্রযম্ িত্ঃ
মকয িাযত্া ত্শরত্াত্্ িত্ম্ উম্যচন িত্িযযত্্ ২
যসয প্্ুত্যা শ্চ ত্াসা শ্চ ম্ুশ্টাকন অন্নাকন প্ুম্িযত্
িত্ম্ স স্নপ্াি্শযযত্ নাযত্া িযন মূল প্লাকন অযম্ ৩
ি এত্ত্্ শ্রত্তযত্ত্্ শ্ুত্ৱা িসয িা ন প্যিত্্ প্যম্
িুণিান্ ত্কযযত্া রাযো রািযিা য কত্ৱিাসযযত্ ৪
নূনম্ ত্ু প্লিান্ স্নলাযি ি্ুত্াম্ত্ স্সিমা৭৭কত্শন্
ি
স্নলাযি রামা৭কপ্রাম স্ত্ৱম্ িনম্ যত্র িকমশযকস ৫
অযম্ ত্ু মম আত্মপ্ি: ত্ি অত্শনি মাুত্:
কিলাপ্ ত্ু ঃি সকমযত্া ুকত্ত্া৭শ্ু হুত্ আহুকত্: ৬
কচম্ত্া প্াশ্প্ মহা ত্ূম: ত্ি অত্শনি কচত্তি:
িশকযত্ৱা
ি
প্্ুশম্ প্ুত্র কনশ্ৱাস আযাস সম্পি: ৭
ত্ৱযা কিহীনাম্ ইহ মাম্ স্নশািা৭কক্ন: অত্ু যলা মহান্
প্রত্ি্শযকত্ যত্া িি্শম্ কচত্র প্ানু: কহমাত্যযয ৮
িত্ম্ কহ স্নত্নুঃ স্ৱম্ িত্্সম্ িচ্চতম্ না৭নুিচ্চকত্
অহম্ ত্ৱা৭নুিকমশযাকম যত্র প্ুত্র িকমশযকস ৯
ত্ত্া কনিকত্ত্ম্ মাত্রা ত্ত্ৱািযম্ প্ুুশশপ্ঃ
ি
শ্ুত্ৱা রাযমা৭প্রিী ত্ৱািযম্ মাত্রম্ প্্ুশ ত্ু ঃকিত্াম্ ১0
ৱিযিযযা িজঞ্চযত্া রািা মকয চা৭রণযম্ আকশ্রযত্
প্িত্যা চ প্করত্যযক্তা ন নূনম্ িত্িকযশযকত্ ১১
প্ত্ু ঃি কিল প্করত্যাযিা ন্ুশম্সঃ স্নিিলম্ কস্ত্রযাঃ
স প্িত্যা ন িত্িযিযা মনসা অকপ্ কিিকহিত্ঃ ১২
যািত্্ িীিকত্ িািুত্্স্তঃ কপ্ত্া স্নম িিত্ীপ্কত্ঃ
শুশ্রূশা জরযত্াম্ ত্ািত্্ স কহ ত্মঃি সনাত্নঃ ১৩
এিম্ উক্তা ত্ু রাযমণ স্নিৌসলযা শুপ্ ত্শনা
ি
ত্যত্ ত্ু যিাচ সুপ্রীত্া রামম্ অকেশ্টিাকরণম্ ১৪
এিম্ উক্ত স্ত্ু িচনম্ রাযমা ত্মপ্্
ি ুত্াম্ িরঃ
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প্ূয ত্াম্ অপ্রিী ত্ৱািযম্ মাত্রম্ প্্ুশ ত্ু ঃকিত্াম্ ১৫
মযা ৱচি প্িত্যা চ িত্িিযম্ িচনম্ কপ্ত্ু ঃ
রািা প্ত্িা িুুঃ স্নশ্রশ্টঃ সযিশাম্
ি
ঈশ্ৱরঃ প্রপ্ুঃ ১৬
্ ত্য নি প্ঞ্চ চ
ইমাকন ত্ু মহা৭রযণয কিহু
িশাকণ
ি প্রম প্রীত্ঃ স্তাসযাকম িচযন ত্ি ১৭
এিম্ উক্তা কপ্রযম্ প্ুত্রম্ প্াশ্প্ প্ূণা৭৭ননা
ি
ত্ত্া
উিাচ প্রমা৭৭ত্িা ত্ু স্নিৌসলযা প্ুত্র িত্্সলা ১৮
আসাম্ রাম সপ্ত্নীনাম্ িস্ত্ুম্ মযত্য ন স্নম ি্শমম্
নয মাম্ অকপ্ িািুত্্স্ত িনম্ িনযম্ ম্ুিীম্ যত্া ১৯
যকত্ স্নত্ িমযন প্ুকত্তঃ ি্ুত্া কপ্ত্ু অযপ্ি্শযা
ত্াম্ ত্ত্া ুত্ত্ীম্ রাযমা ুত্ন্ িচন ম৭প্রিীত্্ ২0
িীিতযা কহ কস্ত্রযা প্ত্িা ৱত্িত্ম্ প্রপ্ুযরি চ
প্িত্যা মম ৱচ িা৭ত্য রািা প্রপ্িকত্ প্রপ্ুঃ ২১
ন হয৭নাত্া িযম্ রাো স্নলািনাযত্ন ত্ীমত্া
প্রত্ শ্চা৭কপ্ ত্মাত্মা
ি সি প্ূ
ি ত্ কপ্রযম্ িত্ঃ
প্িত্ীম্ অনুিযত্িত্ স কহ ত্মরত্ঃ
ি
সত্া ২২
যত্া মকয ত্ু কনশ্রাযত প্ুত্র স্নশাযিন প্াকত্িিঃ
শ্রমম্ না৭িাপ্নুযাত্্ কিম্কচত্্ অপ্রমত্তা ত্ত্া িুু ২৩
ত্াুণ শ্চা প্য৭যম্ স্নশাযিা যৱত্নম্ ন কিনাশ স্নযত্্
রাযো িরুত্তসয সত্ত্ম্ কহত্ম্ চর সমাকহত্া ২৪
িরযত্াপ্িাস কনরত্া যা নারী প্রযমা ত্তমা
প্ত্িারম্ না৭নুিযত্িত্ সা চ প্াপ্িকত্ প্যিত্
ি ্ ২৫
প্ত্ু ি শুশ্রূশযা নারী লপ্যত্ স্ৱিি মুত্তমম্
আকপ্ যা কননমস্কারা
ি
কনিরুত্তা স্নত্ি প্ূিনাত্্ ২৬
শুশ্রূশা স্নমি িুিীত্ প্ত্ু ঃি কপ্রযকহযত্ রত্া
এশ ত্মঃি প্ুরা ত্্ুশ্যটা স্নলাযি স্নিযত্ শ্ুত্ঃ স্ম্ুত্ঃ ২৭
অকক্ন িাযযশু
ি চ সত্া সুমযনাকপ্ শ্চ স্নত্িত্া
প্ূিযা স্নস্ত মত্্ি্ুযত্ স্নত্কি প্রাহ্মণা ৱশ্চি সুিরত্াঃ ২৮
এিম্ িালম্ প্রত্ীি্শস্ৱ মমা৭৭িমন িাঙ্ক্কশণী
কনযত্া কনযত্া হারা প্ত্ু ি শুশ্রূশযণ রত্া ২৯
প্রািযযস প্রমম্ িামম্ মকয প্রত্যা৭৭িযত্ সকত্
যকত্ ত্মপ্্
ি ুত্াম্ স্নশ্রশ্যটা ত্ারকযশযকত্ িীকিত্ম্ ৩0
এিম্ উক্তা ত্ু রাযমণ প্াশ্প্ প্যাি
ি ু যলি্শণা
স্নিৌসলযা প্ুত্র স্নশািা৭৭ত্িা রামম্ িচন মপ্রিীত্্ ৩১
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িমযন সুি্ুত্াম্ প্ুকত্তম্ ন স্নত্ শযক্নাকম প্ুত্রি
কিকনিত্িযত্ু ম্ িীর নূনম্ িাযলা ত্ু রত্যয ৩২
িচ্চ প্ুত্র ত্ৱম্ এিাযরা প্ত্রম্ স্নত্৭স্ত্ু সত্া কিযপ্া
প্ুন স্ত্ৱকয কনিরুযত্ত ত্ু প্কিশযাকম িত্ েমা ৩৩
প্রত্যা৭৭িযত্ মহা প্াযি ি্ুত্া৭স্নত্ি চকরত্ িরযত্
কপ্ত্ু অুণযত্াম্ প্রাযপ্ত প্রকত্ লযিয প্রম্ সুিম্ ৩৪
ি্ুত্াতসয িকত্ প্ুত্র ত্ু কিপ্ািযা
ি
সত্া প্ুকি
য স্ত্ৱাম্ সম্যচাত্যকত্ স্নম িচ অজচ্চত্য রািি ৩৫
িচ্চ ইত্ানীম্ মহা প্াযহা ি্যশযমণ প্ুনরা৭৭িত্
নম্ত্কযশযকস মাম্ প্ুত্র সাম্না িাযিযন চাুণা ৩৬
অকপ্ ইত্ানীম্ স িাল সযাত্্ িনাত্্ প্রত্যা৭৭িত্ম্ প্ুন
য ত্ৱাম্ প্ুত্রি প্যশযযম্ িটা িল্কল ত্াকরণম্ ৩৭
ত্ত্া কহ রামম্ িন িাস কনজশ্চত্ম্
সমীি্শয স্নত্িী প্রযমণ স্নচত্সা
উিাচ রামম্ শুপ্ লি্শণম্ িযচা
প্প্ূি চ স্ৱস্তয৭যনা৭কপ্ িাঙ্ক্কশণী ৩৮
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট চত্ু কিম্ি শ স্সিি
পমরচ ত্ৱৱমরশ সরসর্ক:
সা অপ্নীয ত্ম্ আযাসম্ উপ্স্প্রুশয িলম্ শুকচ
চিার মাত্া রাম সয মঙ্কলাকন মনকস্ৱনী ১
ন শিযযস িারকযত্ু ম্ িচ্চ ইত্ানীম্ রিূত্তম
শীরম্ চ কিকনিত্িস্ৱ িত্িস্ৱ চ সত্াম্ রযম ২
যম্ প্ালযকস ত্মম্ি ত্ৱম্ ত্্ুত্যা চ কনযযমন চ
স ৱি রািি শাত্ূল
ি ত্ম: ি ত্ৱাম্ অকপ্রি্শত্ু ৩
স্নযপ্য: প্রণমযস প্ুত্র ৱচযত্যশু আযত্যনশু চ
স্নত্ চ ত্ৱাম্ অকপ্রি্শম্ত্ু িযন সহ মহকশকপ্:
ি ৪
যাকন ত্ত্তাকন স্নত্ অস্ত্রাকণ কিশ্ৱাকমযত্রণ ত্ীমত্া
ত্াকন ত্ৱাম্ অকপ্রি্শম্ত্ু িুৱণ: সমুকত্ত্ম্ সত্া ৫
কপ্ত্্ু শুশ্রূশযা প্ুত্র মাত্্ু শুশ্রূশযা ত্ত্া
সযত্যন চ মহা প্াযহা কচরম্িীি অকপ্রি্কশত্: ৬
সকমত্্িুশ প্কিত্রাকণ স্নিত্য শ্চা৭৭যত্নাকন চ
স্তম্টটলাকন কিকচত্রাকণ ৱশলা িরুি্শা: ি্শুপ্া হ্র্ত্া:
প্ত্ম্িা: প্ন্নিা: কসম্হা স্ত্ৱাম্ রি্শত্ু নযরাত্তম ৭
স্ৱজস্ত সাত্যা শ্চ কিযশ্ৱ চ মুত্ শ্চ মহশয:
ি
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স্ৱজস্ত ত্াত্া কিত্াত্া চ স্ৱজস্ত প্ূশা প্যিা অযমা
ি ৮
স্নলাি প্াল শ্চ স্নত্ সযি িাসি
ি
প্রমুিা স্তত্া
ুত্ি ৱশ্চি প্ি্শা শ্চ মাসাঃ সম্ৱ্ত্্সরাঃ ি্শপ্াঃ ৯
ূ াি শ্চ স্ৱজস্ত িুিন্ি ত্ু স্নত্ সত্া
কত্নাকন চ মুহত্
স্ম্ুকত্ ত্্ুকি ত্ শ্চ ত্ম শ্চ
ি প্ান্ত্ু ত্ৱাম্ প্ুত্র সিত্ঃ
ি ১0
স্কত শ্চ প্িিান্ স্নত্িঃ স্নসাম শ্চ সপ্্ুহস্পকত্ঃ
সপ্তশযযা
ি নারত্ শ্চ স্নত্ ত্ৱাম্ রি্শন্ত্ু সিত্ঃ
ি ১১
যা শ্চা৭কপ্ সিত্ি স্কসত্তা কত্শ শ্চ স কত্িীশ্ৱারা:
স্ত্ুত্া মযা িযন ত্জস্মন্ প্াম্ত্ু ত্ৱাম্ প্ুত্র কনত্যশ: ১২
কশলা স্সযি সমু
ি ত্রা শ্চ রািা িুণ এি চ
স্নত্যৌ রম্ত্করি্শম্ প্্ুকত্িী নত্য স্সিা ি স্তৱত্ি চ ১৩
নি্শত্রাকণ চ সিাকণ
ি রহা শ্চ সহ স্নত্িত্াঃ
অযহা রাযত্র ত্ত্া সম্যত্য প্াম্ত্ু ত্ৱাম্ িন মা৭৭কশ্রত্ম্ ১৪
ুত্ি ৱশ্চি শট্ প্ুণযা মাসা সম্ৱ্ত্্সরা স্তত্া
িলা শ্চ িাশ্টা শ্চ ত্ত্া ত্ি শম কত্শম্
ি
ত্ু স্নত্ ১৫
মহা িনাকন চরযত্া মুকন স্নিশসয ত্ীমত্ঃ
ত্িা৭৭কত্ত্যা শ্চ ৱত্ত্যা শ্চ প্িম্ত্ু সুি ত্া স্সত্া ১৬
রাি্শসানাম্ কপ্শাচানাম্ স্নরৌত্রাণাম্ রূর িমণাম্
ি
রিযাত্ানাম্ চ সযিশাম্
ি
মা প্ূত্্ প্ুত্রি স্নত্ প্যম্ ১৭
প্লিিা িরুজশ্চিা ত্ম্শা মশিা ৱশ্চি িানযন
সরী স্ুপ্া শ্চ িীটা শ্চ মা প্ূিন্ িহযন ত্ি ১৮
মহা কত্ৱপ্া শ্চ কসম্হা শ্চ িযারা ুি্শা শ্চ ত্ম্শ্টেণঃ
মকহশাঃ শ্ুজঙ্কযণা স্নরৌত্রা ন স্নত্ ত্্ুহযন্ত্ু প্ুত্রি ১৯
ন্ু মাম্স স্নপ্ািনা স্নরৌত্রা স্নয চা৭স্ননয সত্ত্ৱ িাত্যঃ
মা চ ত্ৱাম্ কহম্কসশুঃ প্ুত্র মযা সম্পূজিত্া কস্ত্ৱহ ২0
আিমা স্নস্ত কশিাঃ সন্ত্ু কসত্যন্ত্ু চ প্রারমাঃ
সি সম্পত্তযযা
ি
রাম স্ৱজস্তমান্ িচ্চ প্ুত্রি ২১
স্ৱজস্ত স্নত্ স্ত্ৱাতকরি্যশপ্যঃ প্াকত্িযিপ্যঃ প্ুনঃ প্ুনঃ
সযিপ্য
ি ৱশ্চি স্নত্যিযপ্যা স্নয চ স্নত্ প্করপ্কতনঃ ২২
িুু স্যসাম শ্চ সূয শ্চ
ি ত্নযত্া৭ত্ যম স্তত্া
প্াম্ত্ু ত্ৱা মকচিত্া রাম ত্ম্টিা৭রণয িাসনম্ ২৩
অকক্ন িাযু
ি স্তত্া ত্ূযমা মম্ত্রা শ্চ ুকশ মুিাত্্ চুযত্া
উপ্স্পশনি িাযল ত্ু প্াম্ত্ু ত্ৱাম্ রিু নম্ত্ন ২৪
সি স্নলাি
ি
প্রপ্ু প্রহ্মা
ি প্ূত্ প্ত্িা ত্ত্ শযঃ
ি
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স্নয চ স্নশশাঃ সুরা স্নস্ত ত্ৱাম্ রি্শন্ত্ু িন িাকসনম্ ২৫
ইকত্ মাৱলযঃ সুরিণান্ িৱত শ্চা৭কপ্ যশকস্ৱনী
স্ত্ুকত্কপ্ শ্চা৭নুরূপ্াকপ্ আনচিা৭৭যত্ স্নলাচনা ২৬
জ্ৱলনম্ সমুপ্াত্ায প্রাহ্মযণন মহাত্মনা
হািযা মাস কিকত্না রাম মম্িল িারণাত্্ ২৭
ি্ুত্ম্ স্নশ্ৱত্াকন মালযাকন সকমত্ স্নশ্ৱত্ সশপ্ান্
ি
উপ্ সম্পাত্যা মাস স্নিৌসলযা প্রমাম্িনা ২৮
উপ্াত্যায স্স কিকত্না হুত্ৱা শাম্কত্ ম৭নামযম্
হুত্ হিযা৭ি স্নশযশণ প্াহযম্ প্কল ম৭িপযত্্ ২৯
মত্ু ত্ত্য৭ি্শত্ ি্ুৱত্ স্ৱজস্ত িাযচা কত্ৱিাম্ স্তত্
িাচযা মাস রাম সয িযন স্ৱস্তযযন জরযা ৩0
ত্ত্ স্তৱস্ম কত্ৱযিম্ত্রায রাম মাত্া যশকস্ৱনী
ত্ি্কশণাম্ প্রত্যত্ৌ িামযাম্ রািিম্ চ ইত্ ম৭প্রিীত্্ ৩১
য েঙ্কলম্ সহস্রাি্যশ সি স্নত্ি
ি
নমস্রুযত্
িরুত্র নাযশ সমপ্ি ত্ত স্নত্ত প্িত্ু মম্িলম্ ৩২
য েঙ্কলম্ সুপ্ণ সয
ি কিনত্া৭িপযত্্ প্ুরা
অম্ুত্ম্ প্রাত্িযানসয ত্ স্নত্ত প্িত্ু মঙ্কলম্ ৩৩
অম্ুযত্া ত্্প্াত্যন ৱত্ত্যান্ ক্নযত্া িজ্র ত্রসয যত্্
অকত্কত্ মম্ি িলম্ প্রাত্া ত্ত স্নত্ত প্িত্ু মম্িলম্ ৩৪
ত্রীন্ কিরমান্ রমযত্া কিশ্যণা রকমত্ স্নত্িস:
য ত্া৭৭সীেম্িলম্ রাম ত্ত স্নত্ত প্িত্ু মম্িলম্ ৩৫
ুত্ি স্সািারা ত্ৱীপ্া স্নিত্া স্নলািা কত্শ শ্চ স্নত্
মম্িলাকন মহা প্াযহা কত্শম্ত্ু শুপ্ মম্িলা: ৩৬
ইকত্ প্ুত্র সয স্নশশাম্ শ্চ ি্ু ত্ৱা কশরকস প্াকমনী
িম্ৱত্শ্চা৭কপ্ সমালপ্য রামমা৭যত্ স্নলাচনা ৩৭
ওশত্ীম্ চা৭কপ্ কসত্তাত্িাম্ কিশলয িরণীম্ শুপ্াম্
চিার রি্শাম্ স্নিৌসলযা মৱন্ত্র: অকপ্িিাপ্ চ ৩৮
্ শ্যটি সা ত্ু ঃি িশ িকত্িনী
উিাচা৭কত্ প্রহু
িাঙ্মাযত্রণ ন প্াযিন িাচা সম্সজ্জমানযা ৩৯
আনময মূকত্নি চা৭৭রায প্করশ্ৱিয যশকস্ৱনী
অিত্ত্্ প্ুত্র কসত্তা৭স্নত্িা িচ্চ রাম যত্া সুিম্ ৪0
অযরািম্ সি কসত্তাত্ি
ি
ম্ অযযাত্যাম্ প্ুনর্ আিত্ম্
প্শযাকম ত্ৱাম্ সুিম্ িত্্স সুজস্তত্ম্ রাি স্নিশ্মকন ৪১
প্রণশ্ট ত্ু ঃি সম্িপা হশ কিযত্যাকত্
ি
ত্া৭৭ননা
Page 73 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
ত্রি্শযাকম ত্ৱাম্ িনাত্্ প্রাপ্তম্ প্ূণ চম্
ি ত্র কমযিাকত্ত্ম্ ৪২
প্ত্রা৭৭সন িত্ম্ রাম িন িাসা কত্হা৭৭িত্ম্
ত্রি্শযাকম চ প্ুন স্ত্ৱাম্ ত্ু ত্ীণিম্
ি ত্ম্ কপ্ত্ু িচ:
ি ৪৩
মম্িৱল: উপ্সম্পযন্না িন িাসাত্্ ইহা৭৭িত্:
িত্ৱা মম চ কনত্যম্ ত্ৱম্ িামান্ সম্ৱ্ত্িযাকহ স্নপ্া ৪৪
মযা৭কচিত্া স্নত্ি িণাঃ কশিা৭৭ত্যযা
মহশযযা
ি প্ূত্ মহা৭সুযরা রিাঃ
অকপ্প্রযাত্সয িনম্ কচরায স্নত্
কহত্াকন িাম্ি্শন্ত্ু কত্শ শ্চ রািি ৪৫
ইত্ী ি চা৭শ্ু প্রকত্প্ূণ স্নলাচনা
ি
সমাপ্য চ স্ৱস্তযযনম্ যত্া কিকত্
প্রত্ি্কশণম্ ৱচি চিার রািিম্
প্ুনঃ প্ুন শ্চা৭কপ্ কনপ্ীটয সস্ৱযি
৪৬
ত্ত্া ত্ু স্নত্িযা স ি্ুত্ প্রত্ি্কশযণা
কনপ্ীটয মাত্ু শ্চরযণৌ প্ুনঃ প্ুনঃ
িিাম সীত্া কনলযম্ মহাযশাঃ
স রািিঃ প্রজ্ৱকলত্ঃ স্ৱযা কশ্রযা ৪৭
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট প্ম্চ কিম্শ স্সিি:
শট্ৱিমরশ সরসর্ক:
অকপ্িাত্য ত্ু স্নিৌসলযাম্ রামঃ সিজস্তযত্া িনম্
ি্ুত্ স্ৱস্তযযযনা মাত্রা ত্কমশ্ি যট িত্মকন
ি জস্তত্ঃ ১
কিরািযন্ রাি সুযত্া রাি মািিম্ নৱর িরুিত্ম্
্ ত্যাকন আমমত ইি িন সয িুণিত্তযা ২
হু
ৱিযত্হী চা৭কপ্ ত্ত্্ সিম্ি ন শুশ্রাি ত্প্কস্ৱনী
্ কত্ ত্সযা শ্চ স্নযৌি রািযা৭কপ্যশচনম্ ৩
ত্ত্্ এি হু
্ শ্ট স্নচত্না
স্নত্ি িাযম্ি স্ৱযম্ ি্ুত্ৱা ি্ুত্ো হু
অকপ্ো রাি ত্মাণাম্
ি
রাি প্ুত্রম্ প্রত্ীি্শযত্ ৪
প্রকিযিশা৭ত্ রাম স্ত্ু স্ৱ স্নিশ্ম সুকিপ্ূকশত্ম্
্ শ্ট িন সম্পূণম্ি কহ্র্যা কিম্কচত্্ অিাঙ্ মুিঃ ৫
প্রহু
অত্ সীত্া সমুত্্প্ত্য স্নিপ্মানা চ ত্ম্ প্কত্ম্
অপ্শযত্্ স্নশাি সম্ত্প্তম্ কচতা িযািুকল স্নত্ম্জত্রযম্ ৬
ত্াম্ ত্্ুশ্ৱা স কহ ত্মাত্মা
ি ন শাশাি মযনািত্ম্
ত্ম্ স্নশািম্ রািি স্যসাটুম্ ত্যত্া কিিরুত্ত্াম্ িত্: ৭
কিিণ িত্নম্
ি
ত্্ুশ্ৱা ত্ম্ প্রকস্ৱন্নম্ অমশণম্
ি
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আহ ত্ু ঃিা৭কপ্ সম্ত্প্তা কিম্ ইত্ানীম্ ইত্ম্ প্রযপ্া ৮
অত্য প্াহিস্পত্ঃ শ্রীমান্ যুক্তঃ প্ুযশযা ন রািি
স্নপ্রাচযযত্ প্রাহ্মৱণঃ প্রাৱেঃ স্নিন ত্ৱম৭কস ত্ু মনাঃ
ি ৯
ন স্নত্ শত্ শলাযিন িল স্নপ্ন কনযপ্ন চ
আিরুত্ম্ িত্নম্ িল্িু চযত্রণা৭কপ্ কিরািযত্ ১0
িযিনাপ্যাম্ চ মুিযাপ্যাম্ শত্প্ত্র কনযপ্ি্শণম্
চন্ত্র হম্স প্রিাশাপ্যাম্ িীিযযত্ ন ত্িা৭৭ননম্ ১১
্ শ্টা স্ত্ৱম্ নরশপ্
িাজক্মযনা িকতন শ্চা৭কপ্ প্রহু
ি
স্ত্ুিযতা না৭ত্য ত্্ুশযযত মঙ্কৱল: সূত্ মািত্াঃ ১২
ন স্নত্ ি্যশৌত্রম্ চ ত্কত্ চ প্রাহ্মণা স্নিত্ প্ারিাঃ
মূকত্নি মূত্াি ৭কপ্কশক্ত সয ত্ত্কত্ স্ম কিত্ানত্ঃ ১৩
ন ত্ৱাম্ প্রি্ুত্যঃ সিা ি স্নশ্রণী মুিযা শ্চ প্ূকশত্াঃ
অনুিরজিত্ু ম্ ইচ্চকত স্নপ্ৌর িানপ্ত্া স্তত্া ১৪
চত্ু কপ্ স্নি
ি ি
ি সম্পৱন্ন হিৱযঃ িাঞ্চন প্ূশৱণঃ
মুিযঃ প্ুশয রযত্া যুক্তঃ কিম্ ন িচ্চকত্ স্নত্৭রত্ঃ ১৫
ন হস্তী চা৭রত্ঃ শ্রীমাম্ স্তি লি্শণ প্ূজিত্ঃ
প্রযাযণ লি্শযযত্ িীর ি্ুশ্ণ স্নমি কিকর প্রপ্ঃ ১৬
ন চ িাঞ্চন কচত্রম্ স্নত্ প্শযাকম কপ্রয ত্শনি
প্ত্রা৭৭সনম্ প্ুরস্রুত্য যাতম্ িীর প্ুরস্রুত্ম্ ১৭
অকপ্যশযিা যত্া সজ্জঃ কিম্ ইত্ানীম্ ইত্ম্ ত্ি
অপ্ূযিা ি মুি িণ শ্চ
ি ন প্রহশ শ্চ
ি লি্শযযত্ ১৮
ইত্ীি কিলপ্তীম্ ত্াম্ স্নপ্রািাচ রিু নতনঃ
সীযত্ ত্ত্র প্িাম্ স্তাত্ প্রিরািযকত্ মাম্ িনম্ ১৯
িুযল মহকত্ সম্পূযত্ ত্মযে
ি
ত্ম চাকরকণ
ি
শ্ুণু িানকি স্নয স্ননত্ম্ রযমণা৭প্যািত্ম্ মম ২0
রাো সত্য প্রকত্যেন কপ্ত্রা ত্শরযত্ন চ
ৱিযিযযা মম মাযত্র ত্ু প্ুরা ত্যত্তৌ মহা িযরৌ ২১
ত্যা৭ত্য মম সযজ্জ৭জস্মন্ অকপ্যশযি ন্ুযপ্াত্যযত্
প্রযচাকত্ত্ঃ স্স সমযযা ত্যমণি প্রকত্কনজিিত্ঃ ২২
চত্ু ত্িশ কহ িশাকণ
ি িস্তিযম্ ত্ণ্টযি মযা
কপ্ত্রা স্নম প্রত্ শ্চা৭কপ্ স্নযৌিরাযিয কনযযাজিত্ঃ ২৩
স্নসা৭হম্ ত্ৱাম্ আিযত্া ত্রশ্টুম্ প্রজস্তযত্া কিিনম্ িনম্
প্রত্ সয সমীযপ্ স্নত্ ন অহম্ িত্যঃ িত্াচন ২৪
ুকত্ত যুক্তা কহ প্ুুশা ন সহযত প্র স্তিম্
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ত্স্মা ন্ন স্নত্ িুণাঃ িত্যা প্রত্ সযা৭রযত্া মম ২৫
না৭কপ্ ত্ৱম্ স্নত্ন প্ত্িিযা কিযশযশণ িত্া চন
অনুিূলত্যা শিযম্ সমীযপ্ ত্সয িকত্িত্ুম্ ২৬
ত্ৱস্ম ত্ত্তম্ ন্ুপ্কত্না স্নযৌিরািযম্ সনাত্নম্
স প্রসাত্য স্ত্ৱযা সীযত্ ন্ুপ্কত্ শ্চ কিযশশত্: ২৭
অহম্ চা৭কপ্ প্রকত্োম্ ত্াম্ িুযরাঃ সম৭নুপ্ালযন্
িনম্ অৱত্যি যাসযাকম জস্তরা প্ি মনকস্ৱনী ২৮
যাযত্ চ মকয িলযাকণ িনম্ মুকন কনযশকিত্ম্
িরযত্া প্িাস রত্যা প্কিত্িযম্ ত্ৱযা নযি ২৯
িালযম্ উত্তায স্নত্িানাম্ ি্ুত্ৱা প্ূিাম্ যত্া কিকত্
িকতত্যিযা ত্শরত্ঃ কপ্ত্া মম নযরশ্ৱরঃ ৩0
মাত্া চ মম স্নিৌসলযা িরুত্তা সম্ত্াপ্ িকশত্া
ি
ত্মম্ি এিা৭রত্ঃ ি্ুত্ৱা ত্ৱত্তঃ সম্মানম্ অহিকত্ ৩১
িকতত্িযা শ্চ স্নত্ কনত্যম্ যাঃ স্নশশা মম মাত্রঃ
স্নেহ প্রণয সযম্পাৱিঃ সমা কহ মম মাত্রঃ ৩২
প্রাত্্ু প্ুত্র সযমৌ চা৭কপ্ ত্রশ্টযিযৌ চ কিযশশত্ঃ
ত্ৱযা প্রত্ শত্্ুযক্নৌ প্রাৱণঃ কপ্রযত্যরৌ মম ৩৩
কিকপ্রযম্ ন চ িত্িিযম্ প্রত্ সয িত্া চন
স কহ রািা প্রপ্ু ৱশ্চি স্নত্শ সয চ িুল সয চ ৩৪
আরাকত্ত্া কহ শীযলন প্রযৱত্নযশ্চাপ্যসকিত্াঃ
রািানঃ সিসীত্কত প্রিুপ্যকত কিপ্যযয
ি ৩৫
ঔরসান৭কপ্ প্ুত্রান্ কহ ত্যি তয৭কহত্ িাকরণঃ
সমত্িান্ সিি্ুহ্ণকত িনান৭কপ্ নরাকত্প্াঃ ৩৬
সা ত্ৱম্ িযসহ িলযাকণ রাে স্সম৭নুিকত্িনী
প্রত্ সয রত্া ত্যম সত্য
ি
িরত্ প্রাযণা ৩৭
অহম্ িকমশযাকম মহা িনম্ কপ্রযয
ত্ৱযা কহ িস্তিযম্ ইৱহি প্াকমকন
যত্া িযলীিম্ িুুযশ ন িসযকচত্্
ত্ত্া ত্ৱযা িাযম্ি ইত্ম্ িযচা মম ৩৮
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট শটৱম্শ স্সিি:
সপ্তত্ৱৱমরশ সরসর্ক:
এিম্ উক্তা ত্ু ৱিযত্হী কপ্রযা৭হিা কপ্রয িাকত্নী
প্রণযাত্্ এি সম্ি্ুত্তা প্ত্িারম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ১
কি কমত্ম্ প্াশযস রাম িািযম্ লিুত্যা ত্্ুিম্
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ত্ৱযা য ত্৭প্হাসযম্ স্নম শ্ুত্ৱা নর িরাত্মি ২
(িীরাণাম্ রাি প্ুত্রাণাম্ শস্ত্রা৭স্ত্র কিত্ু শাম্ ন্ুপ্
অন৭হিম্ অ যশম্ চ ন স্নশ্রাত্িযম্ ত্ৱ স্নযকরত্ম্)
আয প্ু
ি ত্র কপ্ত্া মাত্া প্রাত্া প্ুত্র স্তত্া েু শা
স্ৱাকন প্ুণযাকন প্ুম্িানাঃ স্ৱম্ স্ৱম্ প্ািযম্ উপ্াসযত্ ৩
প্ত্ু ি প্ািযম্
ি
ত্ু প্াৱযিা
ি প্রাযপ্নাকত্ প্ুুশশপ্
ি
অত্ ৱশ্চিা৭হম্ আকত্শ্টা িযন িস্তিযম্ ইত্য৭কপ্ ৪
ন কপ্ত্া না৭৭ত্মযিা না৭৭ত্মা ন মাত্া ন সিীিনঃ
ইহ স্নপ্রত্য চ নারীণাম্ প্কত্: এযিা িকত্ঃ সত্া ৫
যকত্ ত্ৱম্ প্রজস্তযত্া ত্ু িিম্ িনম্ অৱত্যি রািি
অরত্ স্নস্ত িকমশযাকম ম্ুত্নতী িুশ িণ্টিান্ ৬
ঈশযাি স্নরাযশৌ প্কহশ্ি্ুত্য প্ুক্ত স্নশশম্ ইযিাত্িম্
নয মাম্ িীর কিস্রপ্তঃ প্াপ্ম্ মকয ন কিত্যযত্ ৭
প্রাসাত্া৭ৱর কিমাৱন
ি
িা ি ৱিহাযস িযত্ন িা
সিা৭িস্তা
ি
িত্া প্ত্ু ঃি প্াত্ চ্চাযা কিকশশযযত্ ৮
অনুকশশ্টা৭জস্ম মাত্রা চ কপ্ত্রা চ কিকিত্া৭৭শ্রযম্
না৭জস্ম সিকত্ িক্তিযা িকত্িত্িযম্ যত্া মযা ৯
অহম্ ত্ু িিম্ িকমশযাকম িনম্ প্ুুশ িজিিত্ম্
নানা ম্ুি িণ আিীণম্ি শাত্ূল
ি িরুি স্নসকিত্ম্ ১0
সুিম্ িযন কনিত্্সযাকম যৱত্ি প্িযন কপ্ত্ু ঃ
অকচতযতী ত্রীন্ স্নলািাম্ জশ্চতযতী প্কত্িরত্ম্ ১১
শুশ্রূশমাণা স্নত্ কনত্যম্ কনযত্া প্রহ্মচাকরণী
সহ রম্যসয ত্ৱযা িীর িযনশু মত্ু িকতশু ১২
ত্ৱম্ কহ শযক্তা িযন িত্ু ম
ি ্ রাম সম্পকরপ্ালনম্
অনযসযা৭কপ্ িনযসযহ কিম্ প্ুনর্ মম মানত্ ১৩
সহ ত্ৱযা িকমশযাকম িন ম৭ত্য ন সম্শয
না৭হম্ শিযা মহা প্াি কনিত্িকযত্ু মুত্যত্া ১৪
প্ল মূলা৭শনা কনত্যম্ প্কিশযাকম ন সম্শযঃ
ন স্নত্ ত্ু ঃিম্ িকরশযাকম কনিসতী সহ ত্ৱযা ১৫
ইচ্চাকম সকরত্ঃ ৱশলান্ প্ল্ৱলাকন িনাকন চ
ত্রশ্টুম্ সিত্র
ি কনপ্ীত্া ত্ৱযা নাযত্ন ত্ীমত্া ১৬
হম্স িারণ্টিা িীণাঃি প্জত্মনীঃ সাত্ু প্ুশ্কপ্ত্াঃ
ইযচ্চযম্ সুকিনী ত্রশ্টুম্ ত্ৱযা িীযরণ সম্িত্া ১৭
অকপ্যশিম্ িকরশযাকম ত্াসু কনত্যম্ যত্ িরত্া
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সহ ত্ৱযা কিশালাি্শ রম্যসয প্রম নকতনী ১৮
এিম্ িশ সহস্রাণাম্
ি
শত্ম্ িা৭হম্ ত্ৱযা সহ
িযকত্রমম্ ন স্নিত্্সযাকম স্ৱযিিা৭কপ্ ন কহ স্নম মত্ ১৯
স্ৱযিি৭কপ্ চ কিনা িাযসা প্কিত্া যকত্ রািি
ত্ৱযা মম নরিযার না৭হম্ ত্ম৭কপ্ স্নরাচযয ২0
অহম্ িকমশযাকম িনম্ সুত্ুিিমম্
ম্ুিা যুত্ম্ িানর িারৱণ যুত্ম্
ি
িযন কনিত্্সযাকম যত্া কপ্ত্ু ি্ুিযহ
ত্ৱিি প্াত্া িুপ্ি্ুহয সমযত্া ২১
অননয প্ািাম্ অনুরক্ত স্নচত্সম্
ত্ৱযা কিযুক্তাম্ মরণায কনজশ্চত্াম্
নযস্ৱ মাম্ সাত্ু িুুশ্ৱ যাচনাম্
ন স্নত্ মযা অত্ িুুত্া প্কিশযকত্ ২২
ত্ত্া প্্ুিাণাম্ অকপ্ ত্ম িত্
ি ্সযলা
ন চ স্ম সীত্াম্ ন্ুিযরা কননীশকত্
উিাচ চ এনাম্ প্হু সকন্নিত্িযন
িযন কনিাসসয চ ত্ু ঃকিত্াম্ প্রকত্ ২৩
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট সপ্তকিম্শ স্সিি
অশরটাত্ৱৱমরশ সরসর্ক:
স এিম্ প্্ুিত্ীম্ সীত্াম্ ত্মযো
ি
ত্ম িত্
ি ্সলঃ ১
ন স্ননত্ু ম্ িুু স্নত্ প্ুকত্তম্ িযন ত্ু ঃিাকন কচম্ত্যন্
সাম্ত্কযত্ৱা প্ুন স্তাম্ ত্ু প্াশ্প্ ত্ূকশত্ স্নলাচনা
কনিত্িনা৭স্নত্ি ত্মাত্মা
ি িািযম্ এত্ত্্ উিাচ হ ২
সীযত্ মহা িুলীনা৭কস ত্যম চ
ি কনরত্া সত্া
ইহা৭৭চর স্ৱত্মম্ি ত্ৱম্ মা যত্া মনসঃ সুিম্ ৩
সীযত্ যত্া ত্ৱাম্ িি্শযাকম ত্ত্া িাযম্ি ত্ৱযা৭প্যল
িযন স্নত্াশা কহ প্হযিা িত্ত্ স্তা কন্নযপ্াত্ স্নম ৪
সীযত্ কিমুচযত্াম্ এশা িন িাস ি্ুত্া মকত্ঃ
প্হু স্নত্াশম্ কহ িাতারম্ িনম্ ইত্য৭কপ্ত্ীযযত্ ৫
কহত্ প্ুত্তযা িলু িযচা মৱযত্ত্্ অকপ্ত্ীযযত্
সত্া সুিম্ ন িানাকম ত্ু ঃিম্ এি সত্া িনম্ ৬
কিকর কনিির সম্পূত্া কিকর িতর িাকসনাম্
কসম্হানাম্ কননত্া ত্ু ঃিাঃ স্নশ্রাত্ু ম্ ত্ু ঃিম্ অযত্া িনম্ ৭
স রাহা স্সকরত্ ৱশ্চি প্ম্িিত্য শ্চ ত্ু স্তরা:
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মৱত্ত র৭কপ্ িৱি কনত্য
ি মযত্া ত্ু ঃিত্রম্ িনম্ ৮
লত্া িম্টি সম্িীণা:ি ি্ুি িািূপ্ নাকত্ত্া:
কনরপ্া শ্চ সুত্ুিিা শ্চ মািিা ত্ু ঃি মযত্া িনম্ ৯
সুপ্যযত্ প্ণ শযযাসু
ি
স্ৱযম্ প্ক্নাসু প্ূত্যল
রাজত্রশু শ্রম কিযন্নন ত্স্মা ত্্ত্ুঃিত্রম্ িনম্ ১0
অযহা রাত্রম্ চ সম্যত্াশ: িত্িযিযা কনযত্া৭৭ত্মনা
প্ৱল িরুি্শা িপ্কত্ৱত্ স্সীযত্ ত্ু ঃি মযত্া িনম্ ১১
উপ্িাস শ্চ িত্িিযা যত্া প্রাযণন ৱমকত্কল
িটা প্ার শ্চ িত্িযিযা িল্ক লা৭ম্পর ত্াকরণা ১২
স্নত্িত্ানাম্ কপ্ত্রূণাম্ চ িত্িিযম্ কিকত্ প্ূিিম্
ি
প্রাপ্তানাম্ অকত্ত্ীনাম্ চ কনত্যশ: প্রকত্প্ূিনম্ ১৩
িায কস্ত্র
ি রকপ্যশি শ্চ িাযল িাযল চ কনত্যশ:
চরত্া কনযযম ৱনি ত্স্মাত্্ ত্ু ঃি ত্রম্ িন: ১৪
্ ৱত্:
উপ্হার শ্চ িত্িিয: িুসুৱম: স্ৱয মা৭৭হু
আযশণি কিকত্না স্নিত্যম্ প্াযল ত্ু ঃি মযত্া িনম্ ১৫
যত্া লযপ্তন সম্যত্াশ: িত্িিয স্নস্তন ৱমকত্কল
যত্া৭৭হাৱর িনি চৱর কনত্যম্
ি
ত্ু ঃি মযত্া িনম্ ১৬
অত্ীি িাত্া জস্তকমরম্ প্ুপ্ুি্শা চা৭ত্র কনত্যশঃ
প্যাকন চ মহাকত অত্র ত্যত্া ত্ু ঃিত্রম্ িনম্ ১৭
সরী স্ুপ্া শ্চ প্হযিা প্হু রূপ্া শ্চ প্াকমকন
চরকত প্্ুকত্িীম্ ত্প্া ি ত্তযত্া ত্ু :িত্রম্ িনম্ ১৮
নত্ী কনলযনাঃ সপ্া ি নত্ী িুটটল িাকমনঃ
কত্শ্ট তযা৭৭িরুত্য প্তানম্ অযত্া ত্ু ঃিত্রম্ িনম্ ১৯
প্ত্ম্িা িরুজশ্চিাঃ িীটা ত্ম্শা শ্চ মশৱিঃ সহ
প্াত্যত কনত্যম্ অপ্যল সিম্ি ত্ু ঃি ত্রম্ িনম্ ২0
ত্্ুমাঃ িণ্টকিন ৱশ্চি িুশ িাশা শ্চ প্াকমকন
িযন িযািুল শািা৭রা স্নস্তন ত্ু ঃিত্রম্ িনম্ ২১
িায স্নেশা শ্চ প্হযিা প্যাকন কিকিত্াকন চ
অরণয িাযস িসযত্া ত্ু ঃি স্নমি ত্যত্া িনম্ ২২
স্নরাত্ স্নলাযপ্ৌ কিযমাক্তযিযৌ িত্িিযা ত্প্যস মকত্
ন স্নপ্ত্িযম্ চ স্নপ্ত্যিয কনত্যম্ ত্ু ঃি মযত্া িনম্ ২৩
ত্ত্৭লম্ স্নত্ িনম্ িত্ৱা ি্শমম্ ন কহ িনম্ ত্ি
কিম্ুশ কন্নহ প্শযাকম প্হু স্নত্াশত্রম্ িনম্ ২৪
িনম্ ত্ু স্ননত্ু ম্ ন ি্ুত্া মকত্ স্তত্া
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প্প্ূি রাযমণ যত্া মহাত্মনা
ন ত্সয সীত্া িচনম্ চিার
ত্তযত্া৭প্রিী ত্রামম্ ইত্ম্ সুত্ুঃকিত্া ২৫
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট অশ্টাকিম্শ স্সিি
এযর্ান ত্রত্রমরশ সরসর্ক:
এত্ ত্্ত্ু িচনম্ শ্ুত্ৱা সীত্া রাম সয ত্ু ঃকিত্া
প্রসক্তা৭শ্ু মুিী মতম্ ইত্ম্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ১
স্নয ত্ৱযা িীকত্িত্া স্নত্াশা িযন িস্তিযত্াম্ প্রকত্
িুণান্ ইযত্য ি ত্ান্ কিকত্ত ত্ি স্নেহ প্ুরস্রুত্ান্ ২
ম্ুিা কসম্হা িিা ৱশ্চি শাত্ূল
ি া শ্শরপ্ স্তত্া
প্ি্কশণ স্সু
্ মরা ৱশ্চি স্নয চা৭স্ননয িন চাকরণ : ৩
্ সযি স্নত্
অত্্ুশ্ট প্ূি রূপ্ত্ৱাত্
ি
ি ত্ি রািি
রূপ্ম্ ত্্ুশ্ৱা৭প্সযপ্যুি : প্যয সযি কহ
ি কপ্প্যকত্ ৪
ত্ৱযা চ সহ িতিযম্ মযা িুু িনা৭৭েযা
ত্ৱ কত্ৱযযাযিন স্নম রাম ত্যক্তিযম্ ইহ িীকিত্ম্ ৫
ন চ মাম্ ত্ৱ ত্্সমীপ্স্তাম্ অকপ্ শযক্নাকত্ রািি
সুরাণাম্ ঈশ্ৱরঃ শরঃ প্রত্শকযত্ু
ি ম্ ওিসা ৬
প্কত্ হীনা ত্ু যা নারী ন সা শি্শযকত্ িীকিত্ু ম্
িামম্ এিম্ কিত্ম্ রাম ত্ৱযা মম কিত্কশত্ম্
ি ৭
অত্ চা৭কপ্ মহাপ্রাে প্রাহ্মণানাম্ মযা শ্ুত্ম্
প্ুরা কপ্ত্্ু ি্ুযহ সত্যম্ িস্তিযম্ কিল স্নম িযন ৮
লি্শকণযপ্যা কত্ৱিাকত্প্যঃ শ্ুত্ৱা৭হম্ িচনম্ ি্ুযহ
িন িাস ি্ুযত্া ত্্সাহা কনত্যম্ এি মহাপ্ল ৯
আযত্যশা িন িাসসয প্রাপ্তিযঃ স মযা কিল
সা ত্ৱযা সহ ত্ত্রা৭হম্ যাসযাকম কপ্রয না৭নযত্া ১0
ি্ুত্া৭৭স্নত্শা প্কিশযাকম িকমশযাকম সহ ত্ৱযা
িাল শ্চা৭যম্ সমুত্্প্ন্নঃ সত্যিা ি্প্িত্ু কত্ৱিঃ ১১
িন িাযস কহ িানাকম ত্ু ঃিাকন প্হুত্া কিল
প্রাপ্যযত কনযত্ম্ িীর প্ুুৱশ অি্ুত্া৭৭ত্মকপ্ঃ ১২
িনযযা চ কপ্ত্ু স্নিিযহ িন িাসঃ শ্ুযত্া মযা
কপ্ি্কশণযাঃ সাত্ু িরুত্তাযা মম মাত্ু করহা৭রত্ঃ ১৩
প্রসাকত্ত্ শ্চ ৱি প্ূিম্ি ত্ৱম্ ৱি প্হুকিত্ম্ প্রযপ্া
িমনম্ িন িাসসয িাম্ি্কশত্ম্ কহ সহ ত্ৱযা ১৪
ি্ুত্ ি্শণা৭হম্ প্ত্রম্ স্নত্ িমনম্ প্রকত্ রািি
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িন িাসসয শূরসয চযা ি কহ মম স্নরাচযত্ ১৫
শুত্তা৭৭ত্মন্ স্নপ্রম প্ািাত্্ কহ প্কিশযাকম কিিল্মশা
প্ত্িারম্ অনুিচ্চতী প্ত্িা কহ মম ৱত্িত্ম্ ১৬
স্নপ্রত্য প্াযি৭কপ্ িলযাণঃ সম্িযমা স্নম সহ ত্ৱযা
শ্ুকত্ কহি শ্রূযযত্ প্ুণযা প্রাহ্মণানাম্ যশকস্ৱনাম্ ১৭
ইহ স্নলাযি চ কপ্ত্্ুকপ্ যা ি স্ত্রী যসয মহামযত্
অত্্কপ্ ত্িত্তা স্ৱত্যমণি স্নপ্রত্য প্াযি৭কপ্ ত্সয সা ১৮
এিম্ অস্মাত্্ স্ৱিাম্ নারীম্ সুিরুত্তাম্ কহ প্কত্িরত্াম্
না৭কপ্যরাচযযস স্ননত্ু ম্ ত্ৱম্ মাম্ স্নিযনহ স্নহত্ু না ১৯
প্ক্তাম্ প্কত্িরত্াম্ ত্ীনাম্ মাম্ সমাম্ সুি ত্ু ঃিযযাঃ
স্ননত্ু ম্ অহিকস িািুত্্স্ত সমান সুি ত্ু ঃকিনীম্ ২0
যকত্ মাম্ ত্ু ঃকিত্াম্ এিম্ িনম্ স্ননত্ু ম্ ন স্নচচ্চকস
কিশম্ অকক্নম্ িলম্ িা৭হম্ আস্তাযসয ম্ুত্ু য িারণাত্্ ২১
এিম্ প্হু কিত্ম্ ত্ম্ সা যাচযত্ িমনম্ প্রকত্
না৭নুযমযন মহাপ্াহু স্তাম্ স্ননত্ু ম্ কিিনম্ িনম্ ২২
এিম্ উক্তা ত্ু সা কচতাম্ ৱমকত্লী সমুপ্ািত্া
োপ্যতীি িাম্ উশ্ৱণ: অশ্ুকপ্: নযন চুযৱত্ঃ ২৩
কচতযতীম্ ত্ত্া ত্াম্ ত্ু কনিত্িকযত্ু ম্ আত্মিান্
ত্াযম্রাশ্টীম্ স ত্ত্া সীত্াম্ িািুত্ত্যসা প্হ্ৱসান্ত্ৱযত্্ ২৪
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এযিান জত্রম্শ স্সিি:
ত্রত্রমরশ সরসর্ক:
সান্ত্ৱযমানা ত্ু রাযমণ ৱমকত্লী িনিা৭৭ত্মিা
িন িাস কনকমত্তায প্ত্িারম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ১
সা ত্ম্ উত্তম সকম্ৱ্ক্না সীত্া কিপ্ুল িি্শসম্
প্রণযা চ্চা৭কপ্মানা চ্চ প্করকচি্যশপ্ রািিম্ ২
কিম্ ত্ৱা অমনযত্ ৱিযত্হঃ কপ্ত্া স্নম কমকত্লা৭কত্প্ঃ
রাম িামাত্রম্ প্রাপ্য কস্ত্রযম্ প্ুুশ কিরহম্ ৩
অন্ুত্ম্ প্ত্ স্নলাযিা৭যম্ অোনাত্্ যত্্ কহ িি্শযকত্
স্নত্যিা না৭জস্ত প্রম্ রাযম ত্প্ত্ীি কত্িািযর ৪
কিম্ কহ ি্ুত্ৱা কিশণ্ণ স্ত্ৱম্ িুযত্া িা প্যম্ অজস্ত স্নত্
যত্্ প্করত্যি্ত্ু িাম স্ত্ৱম্ মাম্ অননয প্রাযণাম্ ৫
ত্ু যমত্্যসন সুত্ম্ িীর সত্যিতম্ অনুিরত্াম্
সাকিত্রীম্ ইি মাম্ কিকত্ত ত্ৱম্ আত্ম িশ িকত্িনীম্ ৬
ন ত্ৱহম্ মনসা প্য৭নযম্ ত্রশ্টা৭জস্ম ত্ৱত্্ুযত্৭নি
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ত্ৱযা রািি িযচ্চযম্ যত্া৭নযা িুল প্াম্সনী ৭
স্ৱযম্ ত্ু প্াযাম্
ি স্নিৌমারীম্ কচরম্ অত্ু যকশত্াম্ সত্ীম্
ৱশলূশ ইি মাম্ রাম প্যরযপ্যা ত্াত্ু ম্ ইচ্চকস ৮
যসয প্ত্যম্ চ রামা৭৭ত্ত যসয চা৭স্নত্ি৭িুত্যযস
ত্ৱম্ ত্সয প্ি িশয শ্চ কিযত্য শ্চ সত্া৭নি ৯
স মাম্ অনাত্ায িনম্ ন ত্ৱম্ প্রস্তাত্ু ম্ অহিকস
ত্যপ্া িা যকত্ িা৭রণযম্ স্ৱযিিা িা স্নম সহ ত্ৱযা ১0
ন চ স্নম প্কিত্া ত্ত্র িজশ্চত্্ প্কত্ প্করশ্রমঃ
প্্ুশ্টত্ স্তি িচ্চতযা কিহার শযযনকশ্ৱি ১১
িুশ িাশ শর ইশীিা স্নয চ িণ্টকিযনা ত্্ুমাঃ
ত্ূলা৭জিন সম স্পশা ি মাযিি মম সহ ত্ৱযা ১২
মহা িাত্ সমুত্্ত্ূত্ম্ য োম্ অপ্িকরশযকত্
রযিা রমণ ত্ন্ মযনয প্রাত্িযম্ ইি চতনম্ ১৩
শাত্ৱযলশু যত্া কসযশয িনাযত িন স্নিাচর
িুত্া৭৭স্তরণ ত্যপশু কিম্ সযাত্্ সুিত্রম্ ত্ত্ঃ ১৪
প্ত্রম্ মূলম্ প্লম্ য ত্ত্ৱম্ অপম্ িা যকত্ িা প্হু
্ ত্য ত্ন্ স্নম৭ম্ুত্ রযসাপ্মম্ ১৫
ত্াসযকস স্ৱযম্ আহু
ন মাত্ু ন কপ্ত্ু
ি
স্তত্র স্মকরশযাকম ন স্নিশ্মনঃ
আত্িিান্ উপ্প্ুঞ্জানা প্ুশ্প্াকণ চ প্লাকন চ ১৬
ন চ ত্ত্র িত্ঃ কিম্কচ ত্্ত্রশ্টুম্ অহিকস কিকপ্রযম্
মত্্ি্ুযত্ ন চ স্নত্ স্নশাযিা ন প্কিশযাকম ত্ু প্রা
ি ১৭
য স্ত্ৱযা সহ স স্ৱযিিা কনরযযা য স্ত্ৱযা কিনা
ইকত্ িানন্ প্রাম্ প্রীকত্ম্ িচ্চ রাম মযা সহ ১৮
অত্ মাম্ এিম্ অিযরাম্ িনম্ ৱনি নকযশযকস
কিশম্ অৱত্যি প্াসযাকম মািমম্ কত্ৱশত্াম্ িশম্ ১৯
প্শ্চা ত্৭কপ্ কহ ত্ু ঃযিন মম ৱনিা৭জস্ত িীকিত্ম্
উম্প্রজ্জত্াযা স্ত্ৱযা নাত্ ত্ৱত্ি মরণম্ িরম্ ২0
ূ ম
ইমম্ কহ সকহত্ু ম্ স্নশািম্ মুহত্
ি ্ অকপ্ স্ননাত্্সযহ
কিম্ প্ুন ত্িশ িশাকণ
ি ত্রীকণ ৱচিম্ চ ত্ু ঃকিত্া ২১
ইকত্ সা স্নশাি সম্ত্প্তা কিলপ্য িুণম্ প্হু
চুযরাশ প্কত্ম্ আযস্তা প্্ুশম্ আকলঙ্কয সস্ৱরম্ ২২
সা কিত্তা প্হুকপ্ িাৱিয:
ি
কত্িৱক্ত: ইি িি অঙ্কনা
কচর সকন্নযত্ম্ প্াশ্প্ম্ মুযমাচা৭কক্নম্ ইিা৭রকণঃ ২৩
ত্সযাঃ স্পটটি সম্িাশম্ িাকর সম্ত্াপ্ সম্পিম্
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স্ননত্রাপ্যাম্ প্করসুস্রাি প্ঙ্কিাপ্যাম্ ইযিাত্িম্ ২৪
ত্ৱচ্চ িা৭মল চম্ত্রাপ্ম্ মুি মাযত্ স্নলাচনম্
প্য শুশযত্
ি
প্াশ্যপ্ণ িযলা ত্্ত্্ুত্ কমিাম্পুিম্ ২৫
ত্াম্ প্করশ্ৱিয প্াহুপ্যাম্ কিসম্োম্ ইি ত্ু ঃকিত্াম্
উিাচ িচনম্ রামঃ প্করকিশ্ৱাসযম্ স্তত্া ২৬
ন স্নত্কি ত্ি ত্ু ঃযিন স্ৱিিম্ অপ্য৭কপ্যরাচযয
ন কহ স্নম৭জস্ত প্যম্ কিম্কচত্্ স্ৱযযম্পা: ইি সিত্ঃ
ি ২৭
ত্ি সিম্ি অকপ্প্রাযম্ অকিোয শুপ্া৭৭নযন
িাসম্ ন স্নরাচযয৭রযণয শজক্তমান্ অকপ্ রি্শযণ ২৮
যত্্ স্ুশ্টা৭কস মযা সাত্িম্ িন িাসায ৱমকত্কল
ন কিহাত্ু ম্ মযা শিযা িীকত্ি: আত্মিত্া যত্া ২৯
ত্ম স্
ি ত্ু িি নাস ঊু সত্্কপ্: আচকরত্ঃ প্ুরা
ত্ম্ চা৭হম্ অনুিযত্ি৭ত্য যত্া সূযম্ি সুিচিলা ৩0
ন িল্ৱ হম্ ন িযচ্চযম্ িনম্ িনি নম্কত্কন
িচনম্ ত্ ন্নযকত্ মাম্ কপ্ত্ু স্সযত্যাপ্প্্ুম্কহত্ম্ ৩১
এশ ত্ম স্
ি ত্ু সুযশ্রাকণ কপ্ত্ু মাত্ু
ি শ্চ িশযত্া
অত্ শ্চ আোম্ িযকত্রময না৭হম্ িীকিত্ু ম্ উত্্সযহ ৩২
অস্ৱাত্ীনম্ িত্ম্ ৱত্িম্ প্রিাৱর: অকপ্রাত্যযত্
স্ৱাত্ীনম্ সমকত্রময মাত্রম্ কপ্ত্রম্ িুুম্ ৩৩
য ত্্ত্রযম্ ত্ ত্্ত্রযযা স্নলািা: প্কিত্রম্ ত্ত্্সমম্ প্ুকি
না৭নয ত্৭জস্ত শুপ্াপ্াম্যি স্নত্যনত্ ম৭কপ্রাত্যযত্ ৩৪
ন সত্যম্ ত্ান মাযনৌ িা ন যো শ্চা৭৭প্ত ত্ি্কশণা:
ত্ত্া প্লিরা স্সীযত্ যত্া স্নসিা কপ্ত্ু কহিত্া ৩৫
স্ৱযিিা ত্নম্ িা ত্ানযম্ িা কিত্যা: প্ুত্রা স্সি
ু াকন চ
িুু িরুত্য৭নুযরাযত্ন ন কিম্কচ ত্৭কপ্ ত্ু লপ্ম্
ি
৩৬
স্নত্ি িম্ত্ি স্নিা
ি
স্নলািান্ প্রহ্ম স্নলািাম্ স্তত্া নরা:
প্রাপ্নুিম্কত্ মহাত্মাযনা মাত্া কপ্ত্্ু প্রাযণা: ৩৭
স মাম্ কপ্ত্া যত্া শাজস্ত সত্য ত্ম প্যত্
ি
জস্তত্ঃ
ত্ত্া িকত্িত্ুম্ ইচ্চাকম স কহ ত্মঃি সনাত্নঃ ৩৮
মম সন্না মকত্ স্সীযত্ ত্ৱাম্ স্ননত্ু ম্ ত্ম্টিা িনম্
িকসশযা মীকত্ সা ত্ৱম্ মা ম৭নুযাত্ু ম্ সুকনজশ্চত্া ৩৯
সা কহ স্ুশ্টা৭নিত্যাম্কি িনায মকত্যরি্শযণ
অনুিচ্চ স্ৱ মাম্ প্ীু সহ ত্ম চরী
ি
প্ি ৪0
সিত্া
ি সত্্ুশম্ সীযত্ মম স্ৱ সয িুল সয চ
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িযিসায ম৭কত্রাম্ত্া িাম্যত্ ত্ৱ ম৭কত্ স্নশাপ্নম্ ৪১
আরপ্ স্ৱ সুযশ্রাকণ িন িাস ি্শমা: জরযা:
স্ননত্ানীম্ ত্ৱত্্ুযত্ সীযত্ স্ৱযিিা৭কপ্ মম স্নরাচযত্ ৪২
প্রাহ্মযণপ্য শ্চ রত্নাকন কপ্ি্শুযিপ্য শ্চ স্নপ্ািনম্
স্নত্কহ চা৭৭শম্সমাযনপ্যঃ সম্ত্ৱর স্ৱ চ মাকচরম্ ৪৩
প্ূশণাকন মহা৭হিাকণ ির িস্ত্রাকণ যাকন চ
রমণীযা শ্চ স্নিকচত্্ রীটা৭ত্িা শ্চা প্ুযপ্স্করা: ৪৪
শযনীযাকন যানাকন মম চা৭নযাকন যাকন চ
স্নত্কহ স্ৱ প্্ুত্য িিিসয প্রাহ্মণানা ম৭নম্ত্রম্ ৪৫
অনুিূলম্ ত্ু সা প্ত্ু :ি োত্ৱা িমনম্ আত্মনঃ
ি্কশপ্রম্ প্রমুকত্ত্া স্নত্িী ত্াত্ু ম্ এযিা প্চরযম ৪৬
্ শ্টা প্করপ্ূণ মানসা
ত্ত্ঃ প্রহু
ি
যশকস্ৱনী প্ত্ু ি রযিি্শয প্াকশত্ম্
ত্নাকন রত্নাকন চ ত্াত্ু ম্ অঙ্কনা
প্রচরযম ত্মপ্্
ি ুত্াম্ মনকস্ৱনী ৪৭
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট জত্রম্শ স্সিি:
এর্ ত্রত্রমরশ সরসর্ক:
এিম্ শ্ুত্ৱা ত্ু সম্ৱ্াত্ম্ লি্শ্মণ: প্ূিমা৭৭িত্:
ি
প্াশ্প্ প্যাি
ি ু ল মুি শ্যশািম্ স্নসাটুম্ অশি্নুিন্ ১
স প্রাত্ু : চরযণৌ িাটম্ কনপ্ীটয রিু নম্ত্ন:
সীত্াম্ উিাচ অকত্শযা রািিম্ চ মহা িরত্ম্ ২
যকত্ িম্ত্ুম্ ি্ুত্া প্ুকত্ত িনম্
ি ম্ুি িিা যুত্ম্
অহম্ ত্ৱা অনুিকমশযাকম িনম৭স্নর ত্নুত্র
ি :৩
মযা সযমযত্া অরণযাকন প্হূকন কিচকরশযকস
প্ি্কশকপ্: ম্ুি যূৱত্ শ্চ সম্িুশ্টাকন সমম্ত্ত্: ৪
ন স্নত্ি স্নলাি আরমণম্ ন অমরত্ৱম্ অহম্ িরুযণ
ঐশ্ৱযম্ি িা৭কপ্ স্নলািানাম্ িামযয ন ত্ৱযা কিনা ৫
এিম্ প্্ুিাণ: স্নসৌকমজত্র: িন িাসায কনজশ্চত্:
রাযমণ প্হুকপ্: সাৱন্ত্ৱ: কনকশত্ত: প্ুন র৭প্রিীত্্ ৬
অনুোত্ শ্চ প্িত্া প্ূি স্নমি
ি
যত্ স্ময৭হম্
কিকমত্ানীম্ প্ুন করত্ম্ জরযযত্ স্নম কনিারণম্ ৭
যত্৭ত্িম্ প্রকত্যশযত্া স্নম জরযযত্ িম্ত্ু কমচ্চত্:
এত্ কত্চ্চাকম কিোত্ু ম্ সম্শযযা কহ মমা৭নি ৮
ত্যত্া৭প্রিী েহা স্নত্িা রাযমা লি্শ্মণ ম৭রত্ঃ
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জস্তত্ম্ প্রা ক্কাকমনম্ িীরম্ যাচমানম্ ি্ুত্া৭ঞ্জকলম্ ৯
কেযক্তা ত্মরযত্া
ি
িীর স্সত্ত্ম্ সত্্প্যত্ জস্তত্:
কপ্রয: প্রাণ সযমা িযশযা প্রাত্া চা৭কস সিা চ স্নম ১0
মযা৭ত্য সহ স্নসৌকমযত্র ত্ৱকয িচ্চকত্ ত্ ত্ৱনম্
স্নিা প্করশযকত্ স্নিৌসলযাম্ সুকমত্রাম্ িা যশকস্ৱনীম্ ১১
অকপ্িশকত্
ি িাৱম: য: প্িিনযঃ প্্ুকত্িীম্ ইি
স িাম প্াশ প্যযস্তা
ি মহা স্নত্িা মহীপ্কত্ঃ ১২
সা কহ রািযম্ ইত্ম্ প্রাপ্য ন্ুপ্ সয অশ্ৱপ্যত্ঃ সুত্া
ত্ু ঃকিত্ানাম্ সপ্ত্নীনাম্ ন িকরশযকত্ স্নশাপ্নম্ ১৩
ন স্মকরশযকত্ স্নিৌসলযাম্ সুকমত্রাম্ চ সু ত্ু কিত্াম্
প্রযত্া রািযম্ আসাত্য ৱিযিযযাম্ প্যিজস্তত্:
ি
১৪
ত্াম্ আযাম্
ি স্ৱযযমি ইহ রাি অনুরহযণ ন িা
স্নসৌকমযত্র প্র স্নিৌসলযাম্ উক্ত অত্িম্ ইমম্ চর ১৫
এিম্ মম চ স্নত্ প্জক্ত: প্কিশযকত্ সুত্কশত্া
ি
ত্মে
ি িুু প্ূিাযাম্ ত্মশ্চা৭প্যত্ু
ি
যলা মহান্ ১৬
এিম্ িুুশ্ৱ স্নসৌকমযত্র মত্্ি্ুযত্ রিু নম্ত্ন
অস্মাকপ্: কিপ্রহীণায মাত্ু : ন প্যিত্্ সুিম্ ১৭
এিম্ উক্ত স্ত্ু রাযমণ লি্শ্মণঃ িি্শ্ণযা কিরা
প্রত্ু যিাচ ত্ত্া রামম্ িািযযো িািয স্নিাকিত্ম্ ১৮
ত্ৱি ি স্নত্িসা িীর প্রত্ঃ প্ূিকযশযকত্
স্নিৌসলযাম্ চ সুকমত্রাম্ চ প্রযযত্া না৭ত্র সম্শযঃ ১৯
( যকত্ ত্ু শ্যটা ন রি্যশত্ প্রযত্া রািয মুত্তমম্
প্রাপ্য ত্ু মনসা
ি
িীর িযিণি চ কিযশশত্:
ত্ ম৭হম্ ত্ু মকত্ম্
ি
রূরম্ িকত্শযাকম ন সম্শয:
ত্ ত্্প্ি্শা ন৭কপ্ যান্ সিান্
ি ৱত্রযলািয মকপ্ কিন্নু সা )
স্নিৌসলযা কপ্প্্ুযাত্্ আযা ি সহস্রম্ অকপ্ মকত্ৱত্ান্
যসযাঃ সহস্রম্ রামাণাম্ সিাপ্তম্ উপ্ িীকিনাম্ ২0
ত্ত্া আত্ম প্রযণ ৱচি মম মাত্ু স্ত ৱত্ি চ
প্যাপ্তা
ি মকত্ৱত্ানাম্ চ প্রণায যশকস্ৱনী ২১
িুুশ্ৱ মা ম৭নুচরম্ ৱিত্মযম্
ি ন ইহ কিত্যযত্
ি্ুত্া৭স্নত্িা অহম্ প্কিশযাকম ত্ি চা৭ত্ি: প্রিপযত্ ২২
ত্নু: আত্ায সশরম্ িকনত্র কপ্টিা ত্রঃ
অরত্ স্নস্ত িকমশযাকম প্তানম্ অনু ত্শযন্
ি ২৩
আহকরশযাকম স্নত্ কনত্যম্ মূলাকন চ প্লাকন চ
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িনযাকন যাকন চা৭নযাকন স্ৱা৭৭হারাকণ ত্প্কস্ৱনাম্ ২৪
প্িান্ ত্ু সহ ৱিযত্হযা কিকর সানুশু রম্সযযত্
অহম্ সিম্ি িকরশযাকম িারত্ঃ স্ৱপ্ত্ শ্চ স্নত্ ২৫
রাম স্ত্ু অযনন িাযিযন সুপ্রীত্ঃ প্রত্ু যিাচ ত্ম্
্ জ্জনম্ ২৬
িরি আপ্্ুচ্চস্ৱ স্নসৌকমযত্র সিম্ি এি সুহু
স্নয চ রাযো ত্যত্ৌ কত্যিয মহাত্মা িুণঃ স্ৱযম্
িনি সয মহা যযে ত্নুশী স্নরৌত্র ত্শযন
ি ২৭
অযপ্ত্য িিযচ কত্যিয ত্ূণী চা৭ি্শয সাযযিৌ
আকত্ত্য কিমযলৌ স্নচাযপ্ৌ িট্ যিৌ স্নহম প্করশ্ি্ুযত্ৌ ২৮
সত্্ি্ুত্য কনকহত্ম্ সিম্ি এত্ত্্ আচায সত্মকন
ি
স ত্ৱম্ আযুত্ম্ আত্ায ি্কশপ্রম্ আিরি লি্শ্মণ ২৯
্ জ্জনম্ আমন্ত্রয িন িাসায কনজশ্চত্ঃ
স সুহু
ইি্শ্ৱািু িুুম্ আমন্ত্রয িরাহ আযুত্ম্ উত্তমম্ ৩0
ত্ কত্তিযম্ রাি শাত্ূল
ি ঃ সত্্ি্ুত্ম্ মালয প্ূকশত্ম্
রামায ত্শযা
ি মাস স্নসৌকমজত্রঃ সি মা৭৭যু
ি
ত্ম্ ৩১
ত্ম্ উিাচ আত্মিান্ রামঃ প্রীত্যা লি্শ্মণম্ আিত্ম্
িাযল ত্ৱম্ আিত্ঃ স্নসৌময িাম্ি্কশযত্ মম লি্শ্মণ ৩২
অহম্ প্রত্াত্ু ম্ ইচ্চাকম যত্্ ইত্ম্ মামিম্ ত্নম্
প্রাহ্মযণপ্য: ত্প্কস্ৱপ্য: ত্ৱযা সহ প্রম্ত্প্ ৩৩
িসকত ইহ ত্্ুটম্ প্ক্তযা িুুশু কত্ৱি সত্তমাঃ
স্নত্শাম্ অকপ্ চ স্নম প্ূযঃ সযিশাম্
ি
চ উপ্িীকিনাম্ ৩৪
িকসশ্ট প্ুত্রম্ ত্ু সুযেম্ আযম্ি
ত্ৱম্ আনয আশু প্রিরম্ কত্ৱিানাম্
অকপ্প্রযাসযাকম িনম্ সমস্তান্
অপ্যচিয কশশ্টান্ অপ্রান্ কত্ৱিাত্ীন্ ৩৫
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এি জত্রম্শ স্সিি:
িা ত্রত্রমরশ সরসর্ক:
ত্ত্ঃ শাসনম্ আোয প্রাত্ু ঃ শুপ্ত্রম্ কপ্রযম্
িত্ৱা স প্রকিযিশা৭৭শু সুযে সয কনযিশনম্ ১
ত্ম্ কিপ্রম্ অক্নযিার স্তম্ িকতত্ৱা লি্শ্মযণা৭প্রিীত্্
সযি অপ্যািচ্চ প্শয ত্ৱম্ স্নিশ্ম ত্ু শ্ির িাকরণঃ ২
ত্ত্ঃ সম্ত্যাম্ উপ্া সযা৭৭শু িত্ৱা স্নসৌকমজত্রণা সহ
িুশ্টম্ ত্ত্্ প্রাকিশত্্ লি্শ্মযা রমযম্ রাম কনযিশনম্ ৩
ত্ম্ আিত্ম্ স্নিত্ কিত্ম্ প্রাঞ্জকলঃ সীত্যা সহ
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সুযেম্ অকপ্চরাম রািযিা৭কক্নম্ ইিা৭কচিত্ম্ ৪
িাত্ রূপ্ মৱয মুৱিয:
ি
অঙ্কৱত্ঃ িুণ্টৱলঃ শুৱপ্ঃ
সযহম সূৱত্র মকণকপ্ঃ
ি
স্নিযূৱর: িলৱয: অকপ্
অৱনয শ্চ রৱত্ন প্হি ু কপ্ঃ িািুত্্স্তঃ প্রত্যপ্ূিযত্্ ৫
সুযেম্ স ত্যত্া িাচ রামঃ সীত্া প্রযচাকত্ত্ঃ ৬
হারম্ চ স্নহম সূত্রম্ চ প্াযাৱয
ি স্নসৌময হারয
রশনাম্ চ অত্ু না সীত্া ত্াত্ু ম্ ইচ্চকত্ স্নত্ সযি ৭
অম্িত্াকন কিকচত্রাকণ স্নিযূরাকণ শুপ্াকন চ
প্রযচ্চকত্ সযি ত্ু প্যম্ প্াযাৱয
ি িচ্চত্ী িনম্ ৮
প্যঙ্কম্
ি
অরযাস্তরণম্ নানা রত্নকিপ্ূকশত্ম্
ত্ম্ অকপ্ ইচ্চকত্ ৱিযত্হী প্রকত্শ্টাপ্কযত্ু ম্ ত্ৱকয ৯
নািঃ শত্্ুম্ িযযা নাম মাত্ু যলা যম্ ত্যত্ৌ মম
ত্ম্ স্নত্ িি সহযস্রণ ত্ত্াকম কত্ৱি প্ুম্িি ১0
ইকত্ উক্তঃ স কহ রাযমণ সুযেঃ প্রকত্ি্ুহয ত্ত্্
রাম লি্শ্মণ সীত্ানাম্ প্রযুযযাি আকশশঃ শুপ্া: ১১
অত্ প্রাত্রম্ অিযরম্ কপ্রযম্ রামঃ কপ্রযম্ িত্ঃ
স্নসৌকমজত্রম্ ত্ম্ উিাচ ইত্ম্ প্রযহ্মি জত্রত্যশশ্ৱরম্ ১২
অিস্তযম্ স্নিৌকশিম্ ৱচি ত্া িুযপ্ৌ প্রাহ্মযণাত্তযমৌ
অচিয আহূয স্নসৌকমযত্র রৱত্নঃ সসযম্ ইি অম্পুকপ্ঃ ১৩
ত্প্যস্ৱ
ি মহা প্াযহা স্নিা সহৱস্র শ্চ মানত্
সুিৱণ রিৱত্
ি
ৱশ্চি মকণকপ্ শ্চ মহা ত্ৱনঃ ১৪
স্নিৌসলযাম্ চ য আশীকপ্: ি প্ক্তঃ প্যুপ্কত্শ্
ি
টকত্
আচায: ি ৱত্কত্তরীযাণাম্ অকপ্রূপ্ শ্চ স্নিত্ কিত্্ ১৫
ত্সয যানম্ চ ত্াসী শ্চ স্নসৌকমযত্র সিত্াপ্য
স্নিৌযশযাকন চ িস্ত্রাকণ যািত্্ ত্ু শযকত্ স কত্ৱিঃ ১৬
সূত্ জশ্চত্র রত্ শ্চা৭৭যঃি সকচিঃ সুকচযরাকশত্ঃ
স্নত্াশৱযনম্ মহা৭ৱহি শ্চ রৱত্ন িৱস্ত্র
ি ত্িৱন স্তত্া
প্শুিাকপ্ শ্চ সিাকপ্
ি িিিাম্ ত্শ শযত্ন চ ১৭
স্নয স্নচ স্নম িটিালাপ্া প্হযিা ত্ম্টমাণিা:
কনত্য স্ৱাত্যায শীলত্ৱা ন্না নয ত্্িুিম্ি কত্ কিম্চন ১৮
অলসা স্ৱাত্ু িামা শ্চ মহত্াম্ চা৭কপ্ সম্মত্া:
স্নত্শাম্ অশীকত্ যানাকন রত্ন প্ূণাকন
ি ত্াপ্য ১৯
শাকলিাহ সহস্রম্ চ স্নত্ৱ শযত্ প্ত্রিাম্ স্তত্া
িযম্িনা৭ত্িম্ চ স্নসৌকমযত্র স্নিা সহস্রম্ উপ্ািুু ২0
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স্নমিলীনাম্ মহা সম্ি: স্নিৌসলযাম্ সমুপ্জস্তত্:
স্নত্শাম্ সহস্রম্ স্নসৌকমযত্র প্রযত্যিম্ সিত্াপ্য ২১
অম্পা যত্া চ সা নম্যত্ত্্ স্নিৌসলযা মম ত্ি্কশণাম্
ত্ত্া কত্ৱিাত্ীম্ ত্ান্ সিান্
ি লি্শ্মণা৭চিয সিশ:
ি ২২
ত্ত্ঃ স প্ুুশ িযার স্ত ত্তনম্ লি্শ্মণঃ স্ৱযম্
যযত্াক্তম্ প্রাহ্মযণন্ত্রাণাম্ অত্ত্া ত্তনযত্া যত্া ২৩
অত্া৭প্রিীত্্ প্াশ্প্ িলাম্ জস্তশ্টত্ স্নশ্চাপ্িীকিনঃ
সিত্ায প্হু ত্রিযম্ এৱিি স্নসযাপ্িীিনম্ ২৪
লি্শ্মণ সয চ য স্নত্ৱশ্ম ি্ুহম্ চ যত্্ ইত্ম্ মম
অশূনযম্ িাযম্ি এৱিিম্ যািত্্ আিমনম্ মম ২৫
ইত্ু যক্ত্িা ত্ু ঃকিত্ম্ সিম্ি িনম্ ত্ম্ উপ্িীকিনম্
উিা স্নচত্ম্ ত্না ত্যি্শম্ ত্নম্ আনীযত্াম্ ইকত্ ২৬
্ ঃ সিম্ি এযিাপ্িীকিনঃ
ত্যত্া৭সয ত্নম্ আিহু
স রাকশ স্সুমহাম্ স্তত্র ত্শনীযযা
ি
হয ত্্ুশযত্ ২৭
ত্ত্ঃ স প্ুুশ িযার স্ত ত্তনম্ সহ লি্শ্মণঃ
কত্ৱযিযপ্যা প্াল িরুযত্তপ্যঃ ি্ুপ্যণ স্নপ্যা৭হযত্াপ্যত্্ ২৮
ত্ ত্রাসীত্্ কপ্ঙ্কযলা িািিয কস্ত্রিযটা নাম ৱি কত্ৱিঃ
উম্চ িরুকত্ত িযন
ি কনত্যম্ প্াল িুত্তাল লাম্িলী ২৯
ত্ম্ িরুত্তম্ ত্ুণী প্াযা ি প্ালান্ আত্ায ত্ারিান্
অপ্রিীত্্ প্রাহ্মণম্ িািযম্ ত্াকরযত্রয ণা৭কপ্প্ীটটত্া ৩0
অপ্াসয প্ালম্ িুত্তালম্ িুুশ্ৱ িচনম্ মম
রাম ত্শযি ত্মেম্
ি
যকত্ কিন্কচত্্ অিািযকস ৩১
প্াযাযা
ি িচনম্ শ্ুত্ৱা শাটীম্ আচ্চাত্য ত্ু শ্চত্াম্
স প্রাকত্শ্টত্ প্ম্ত্ানম্ যত্র রাম কনযিশনম্ ৩২
প্্ুিু অম্কির স্সমম্ ত্ীপ্তযা জত্রিটম্ িন সম্সকত্
আ প্ঞ্চমাযাঃ িি্শযাযা ৱননম্ িজশ্চত্্ অিারযত্্ ৩৩
স রািপ্ুত্রম্ আসাত্য জত্রিযটা িািযম্ অপ্রিীত্্
কনত্িযনা প্হু৭ প্ুযত্রা৭জস্ম রািপ্ুত্র মহাযশঃ ৩৪
উম্চ িরুকত্ত িযন
ি কনত্যম্ প্রত্যযিি্শস্ৱ মাম্ ইকত্ ৩৫
ত্ম্ উিাচ ত্যত্া রামঃ প্করহাস সমকিত্ম্
িিাম্ সহস্রম্ অকপ্ এিম্ ন ত্ু কিশ্রাকণত্ম্ মযা
প্করি্কশপ্কস ত্যণ্টন যািত্্ ত্ািত্্ অিািযকস ৩৬
স শাটীম্ ত্ৱকরত্ঃ িটযাম্ সিাতঃ প্করযিশ্টয ত্াম্
আকিত্য ত্ণ্টম্ কচি্যশপ্ সি প্রাযণন
ি
স্নিকিত্ঃ ৩৭
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স ত্ীত্ৱিা সরযূ প্ারম্ ত্ম্ট স্তসয িরা চুযত্:
স্নিা িরযি প্হু সাহযস্র প্প্াযত্া ি্শণ সকন্নযত্ৌ ৩৮
ত্ম্ প্করশ্ৱিয ত্মাত্মা
ি আত্স্মাত্্ সরযূ ত্টাত্্
আনযা মাস ত্া স্নিাৱপ্ কস্ত্রিটাযা৭৭শ্রমম্ প্রকত্ ৩৯
উিাচ চ ত্যত্া রাম স্তম্ িািিয ম৭কপ্সান্ত্ৱযন্
মনুয ন িলু
ি
িত্িিযঃ প্করহাযসা হযযম্ মম ৪0
ইত্ম্ কহ স্নত্ি স্তি য ত্্ত্ুরত্যযম্
ত্যত্ি জিোকসত্ু কমচ্চত্যা মযা
ইমম্ প্িান৭ত্ি মকপ্ প্রযচাকত্যত্া
িরুণীশ্ৱ কিম্ স্নচ ত্প্রম্ িযিসযকত্ ৪১
প্রিীকম সযত্যন ন স্নত্৭জস্ত যম্ত্রণা
ত্নম্ কহ যত্য েম কিপ্র িারণাত্্
প্িত্্সু সময ি্প্রকত্ প্াত্যনন ত্ত্্
মযা৭৭জিিত্ম্ প্রীত্ যশস্করম্ প্যিত্্ ৪২
ত্ত্ঃ স প্ায কস্ত্রিযটা
ি
মহামুকন:
িিাম্ অনীিম্ প্রকত্ি্ুহয স্নমাকত্ত্ঃ
যযশা প্ল প্রীকত্ সুযিাপ্ প্্ুম্কহণী
ত্ত্া৭৭কশশঃ প্রত্যিত্ন্ মহাত্মনঃ ৪৩
ন চা৭কপ্ রাম: প্রকত্প্ূণ মানযসা
ি
মহ ত্তনম্ ত্ম প্ৱল
ি
ুপ্াজিিত্ম্
্ জ্জযন কচরাত্্
কনযযািযা মাস সুহু
যত্া৭হি সম্মান িচ: প্রযচাকত্ত্: ৪৪
্ ত্্প্ু
কত্ৱি স্সুহু
্ ত্য িযনা৭ত্িা ত্ত্া
ত্করত্র কপ্ি্শাচরণ শ্চ স্নযা৭প্িত্্
ন ত্ত্র িজশ্চ ন্ন প্প্ূি ত্কপ্যত্া
ি
যত্া৭হি সম্মান ন ত্ান সিৱম: ৪৫
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট ত্ৱা জত্রম্শ স্সিি:
ত্রয ত্ৱিমরশ সরসর্ক:
ত্ত্ৱা ত্ু সহ ৱিযত্হযা প্রাহ্মযণযপ্যা ত্নম্ প্হু
িক্মত্ু ঃ কপ্ত্রম্ ত্রশ্টুম্ সীত্যা সহ রািযিৌ ১
ত্যত্া ি্ুহীযত্ ত্ু শ্যপ্রি্যশয ত্ু অযশাযপ্ত্াম্ ত্ত্া আযুযত্
মালা ত্ামকপ্: আসযক্ত সীত্যা সমলম্ি্ুযত্ ২
ত্ত্ঃ প্রাসাত্ হমযাকণ
ি কিমান কশিরাকণ চ
অকত্ুহয িনঃ শ্রীমান্ উত্াসীযনা িযযলািযত্্ ৩
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ন কহ রত্যাঃ স্ম শিযযত িন্ত্ুম্ প্হু িন আিুলাঃ
আুহয ত্স্মাত্্ প্রাসাত্ান্ ত্ীনাঃ প্শযকত রািিম্ ৪
প্ত্াকত্ম্ িজিিত্ চ্চত্রম্ রামম্ ত্্ুশ্ৱা ত্ত্া িনাঃ
ঊচু: প্হু কিত্া িাচঃ স্নশাযিাপ্হত্ স্নচত্সঃ ৫
যম্ যাতম্ অনুযাকত্ স্ম চত্ু রঙ্ক প্লম্ মহত্্
ত্ম্ এিম্ সীত্যা সাত্িম্ অনুযাকত্ স্ম লি্শ্মণঃ ৬
ঐশ্ৱযসয
ি রসেঃ সন্ িাকমনাম্ ৱচি িামত্ঃ
্৭
ন ইচ্চকত্ এি অন্ুত্ম্ িত্ু ম
ি ্ কপ্ত্রম্ ত্ম স্নিৌরিাত্
ি
যা ন শিযা প্ুরা ত্রশ্টুম্ প্ূৱত্: আিাশৱি: অকপ্
ত্াম্ অত্য সীত্াম্ প্শযকত রাি মািি িত্া িনাঃ ৮
অঙ্ক রাযিাকচত্াম্ সীত্াম্ রক্ত চতন স্নসকিনীম্
িশম্ি উশ্ণম্ চ শীত্ম্ চ স্ননশযম্কত্ আশু কিিণত্াম্
ি
৯
অত্য নূনম্ ত্শরত্ঃ সত্ত্ৱম্ আকিশয প্াশযত্
ন কহ রািা কপ্রযম্ প্ুত্রম্ কিিাসকযত্ু ম্ ইচ্চকত্ ১0
কনিুণ
ি সযা৭কপ্ প্ুত্র সয িত্ম্ সযাত্্ কিপ্রিাসনম্
কিম্ প্ুন যসয
ি স্নলাযিা৭যম্ জিযত্া িরুযত্তন স্নিিলম্ ১১
আন্ুশম্সযম্ অনুযরাশঃ শ্ুত্ম্ শীলম্ ত্মঃ শমঃ
রািিম্ স্নশাপ্য স্নতযযত্ শট্ িুণাঃ প্ুুযশাত্তমম্ ১২
ত্স্মাত্্ ত্যসযাপ্িাযত্ন প্রিাঃ প্রম প্ীটটত্াঃ
ঔত্িা নীি সত্ত্ৱাকন রীযশ্ম সকলল সম্ি্শযাত্্ ১৩
প্ীটযা প্ীটটত্ম্ সিম্ি িিত্্ অসয িিত্্প্যত্ঃ
মূলসয ইি উপ্িাযত্ন িরুি্শঃ প্ুশ্প্ প্যলাপ্িঃ ১৪
মূলম্ স্নহযশ মনুশযাণাম্ ত্ম সাযরা
ি
মহা ত্ু যকত্:
প্ুশ্প্ম্ প্লম্ চ প্ত্রম্ চ শািা শ্চা স্নপ্যত্যর িনা: ১৫
স্নত্ লি্শ্মণ ইি ি্কশপ্রম্ সপ্ত্নযঃ সহ প্াতিাঃ
িচ্চতম্ অনুিচ্চাযমা স্নযন িচ্চকত্ রািিঃ ১৬
উত্যানাকন প্করত্যিয ি্যশত্রাকণ চ ি্ুহাকণ চ
এি ত্ু ঃি সুিা রামম্ অনুিচ্চাম ত্াকমিম্
ি
১৭
সমুত্্ত্্ুত্ কনত্ানাকন প্করত্ৱ স্তা৭জিরাকণ চ
্ ত্ সারাকণ সিশঃ
উপ্াত্ত ত্ন ত্ানযাকন হু
ি ১৮
রিসা অপ্যি িীণাকন
ি প্করত্যক্তাকন ৱত্িৱত্ঃ
মূশৱি: প্করত্ািত্্কপ্: উত্্কপ্ৱল: আিরুত্াকন চ ১৯
অযপ্ স্নত্াত্ি ত্ূমাকন হীন সম্মািিনাকন চ
প্রণশ্ট প্কল িযমিযা
ি
মম্ত্র স্নহাম িপ্াকন চ ২0
Page 90 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
ত্ু শ্িাযল স্ননি প্ক্নাকন কপ্ন্ন প্ািনিম্কত্ চ
অস্ম ত্তযক্তাকন স্নিশ্মাকন ৱিযিযী প্রকত্প্ত্যত্াম্ ২১
িনম্ নিরম্ এিা৭স্ত্ু স্নযন িচ্চকত্ রািিঃ
অস্মাকপ্ শ্চ প্করত্যক্তম্ প্ুরম্ সম্পত্যত্াম্ িনম্ ২২
কপ্লাকন ত্ম্শ্টেণঃ সযি সানূ
ি
কন ম্ুি প্ি্কশণঃ
অস্ম ত্তযক্তম্ প্রপ্ত্যতাম্ স্নসিযমানম্ ত্যিন্ত্ু চ ২৩
ত্্ুণ মাম্স প্লাত্ানাম্ স্নত্শম্ িযাল ম্ুি কত্ৱিম্ ২৪
প্রপ্ত্যত্াম্ কহ ৱিযিযী স প্ুত্রা সহ প্াতৱি:
রািযিণ িযন সযি সহ
ি
িত্্সযাম কনিরুিত্া: ২৫
ইযত্য িম্ কিকিত্া িাযচা নানা িন সমীকরত্াঃ
শুশ্রাি রামঃ শ্ুত্ৱা চ ন কিচযর৭সয মানসম্ ২৬
স ত্ু স্নিশ্ম কপ্ত্ু ত্ূর
ি াত্্ ৱিলাস কশির প্রপ্ম্
অকপ্চরাম ত্মাত্মা
ি মত্ত মাত্ম্ি কিরম: ২৭
কিনীত্ িীর প্ুুশম্ প্রকিশয ত্ু ন্ুপ্া৭৭লযম্
ত্ত্শ অিজস্তত্ম্
ি
ত্ীনম্ সুমম্ত্রম৭কি ত্ূরত্: ২৮
প্রত্ীি্শমাযণা৭কপ্ িনম্ ত্ত্া৭৭ত্িম্
অনা৭৭ত্িরূপ্ঃ প্রহসকন্নি অত্
িিাম রামঃ কপ্ত্রম্ কত্ত্্ুি্শুঃ
কপ্ত্ু কনযত্শম্
ি
কিকত্ি জচ্চিীশু িঃ ২৯
ত্ত্্ প্ূিম্ি ঐি্শ্ৱাি সুযত্া মহাত্মা
রাযমা িকমশযন্ িনম্ আত্ি রূপ্ম্
িযকত্শ্টত্ স্নপ্রি্শয ত্ত্া সুমন্ত্রম্
কপ্ত্ু র্ মহাত্মা প্রকত্হারণা৭ত্িম্ ৩0
কপ্ত্ু র্ কনযত্যশন ত্ু ত্ম িত্
ি ্সযলা
িন প্রযিযশ ি্ুত্ প্ুকত্ত কনশ্চযঃ
স রািিঃ স্নপ্রি্শয সুমন্ত্রম্ অপ্রিীত্্
কনযিত্যস্ৱ আিমনম্ ন্ুপ্ায স্নম ৩১
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট ত্রয কস্ত্রম্শ স্সিি:
চতু ত্ৱিমরশ সরসর্ক:
ত্ত্: িমল প্ত্রাি্শ: শযাযমা কনুপ্যমা মহান্
উিাচ রাম স্তম্ সূত্ম্ কপ্ত্ু রা৭৭িযাকহ মাকমকত্ ১
স রাম স্নপ্রকশত্ঃ ি্কশপ্রম্ সম্ত্াপ্ িলুযশকন্ত্রযঃ
প্রকিশয ন্ুপ্কত্ম্ সূযত্া কনশ্ৱসতম্ ত্ত্শ হ
ি ২
উপ্রক্ত কমিা৭৭কত্ত্যম্ প্স্ম চ্চন্ন কমিা৭নলম্
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ত্টাি কমি কনযস্তাযম্ অপ্শযত্্ িিত্ী প্কত্ম্ ৩
আযলািয ত্ু মহাপ্রােঃ প্রম আিুল স্নচত্সম্
রামম্ এিা৭নু স্নশাচতম্ সূত্ঃ প্রাঞ্জকল: আসত্ত্্ ৪
ত্ম্ িত্িকযত্ৱা রািানম্ সূত্: প্ূিম্ি িযা৭৭কশশা
প্যম্ কিেপ্যা িাচা মম্ত্যা িি্শ্ণ মপ্রিীত্্ ৫
অযম্ স প্ুুশ িযার ত্ৱাকর কত্শ্টকত্ স্নত্ সুত্ঃ
প্রাহ্মযণযপ্যা ত্নম্ ত্ত্ত্ৱা সিম্ি ৱচি উপ্িীকিনাম্ ৬
স ত্ৱা প্শযত্ু প্ত্রম্ স্নত্ রামঃ সত্য প্রারমঃ
্ ত্া আপ্্ুচ্চয ত্ৱাম্ ইত্ানীম্ কত্ত্্ুি্শযত্ ৭
সিান্
ি সুহু
িকমশযকত্ মহা৭রণযম্ ত্ম্ প্শয িিত্ীপ্যত্
িরুত্ম্ রাি িুৱণঃ সৱি: ি আকত্ত্যম্ ইি রজশ্মকপ্ঃ ৮
স সত্যিাত্ী ত্মাত্মা
ি িাম্পীযাত্
ি ্ সািযরাপ্মঃ
আিাশ ইি কনশ্প্যঙ্কা নযরন্ত্রঃ প্রত্ু যিাচ ত্ম্ ৯
সুমন্ত্রা৭৭নয স্নম ত্ারান্ স্নয স্নি কচত্্ ইহ মামিাঃ
ত্াৱরঃ প্করিরুত্ঃ সৱি ত্র
ি শ্ি টুম্ ইচ্চাকম ত্াকমিম্
ি
১0
স্নসা৭তঃ প্ুরম্ অত্ী ৱত্যি কস্ত্রয স্তা িািযম্ অপ্রিীত্্
আয: ি আহ্ৱযকত্ স্নিা রািা িমযত্াম্ ত্ত্র মা কচরম্ ১১
এিম্ উক্তাঃ কস্ত্রযঃ সিাঃি সুমযন্ত্রণ ন্ুপ্া৭৭েযা
প্রচরমু: ত্ত্্ প্িনম্ প্ত্ু :ি আোয শাসনম্ ১২
অত্ি সপ্ত শত্া স্তা স্ত্ু প্রমত্া: ত্াম্র স্নলাচনাঃ
স্নিৌসলযাম্ প্করিাযা৭ত্
ি
শৱন: িি্মু: ত্্ুত্ িরত্াঃ ১৩
আিযত্শু চ ত্াযরশু সমযিি্শয মহীপ্কত্ঃ
উিাচ রািা ত্ম্ সূত্ম্ সুমন্ত্র আনয স্নম সুত্ম্ ১৪
স সূযত্া রামম্ আত্ায লি্শ্মণম্ ৱমকত্লীম্ ত্ত্া
িিাম অকপ্মুি ত্ূণম্ি সিাশম্ িিত্ীপ্যত্ঃ ১৫
স রািা প্ুত্রম্ আযাতম্ ত্্ুশ্ৱা ত্ূরাত্্ ি্ুত্া৭ঞ্জকলম্
উত্্প্প্াত্া৭৭সনা ত্্ত্ূণম্ি আত্িঃ স্ত্রী িন সম্ৱ্রুত্ঃ ১৬
স্নসা৭কপ্ত্ু ত্রাি স্নিযিন রামম্ ত্্ুশ্ৱা কিশাম্ প্কত্ঃ
ত্ম্ অসিাপ্য ত্ু ঃিা৭৭ত্িঃ প্প্াত্ প্ুকি মূকচিত্ঃ ১৭
ত্ম্ রাযমা৭প্যপ্ত্ত্্ ি্কশপ্রম্ লি্শ্মণ শ্চ মহারত্ঃ
কিসম্েম্ ইি ত্ু ঃযিন সযশািম্ ন্ুপ্কত্ম্ ত্ত্া ১৮
স্ত্রী সহস্র কননাত্ শ্চ সম্িযে রাি স্নিশ্মকন
হা হা রাযমকত্ সহসা প্ূশণ ত্ৱকন মূকচিত্ঃ ১৯
ত্ম্ প্করশ্ৱিয প্াহুপ্যাম্ ত্া উযপ্ৌ রাম লি্শ্মযণৌ
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প্যযঙ্ক
ি সীত্যা সাত্িম্ ুত্তঃ সমযিশযন্ ২0
অত্ রাযমা মুহযূ ত্িন লপ্ত সম্েম্ মহীপ্কত্ম্
উিাচ প্রাঞ্জকল প্ূত্ৱা
ি স্নশািা৭৭ণিি প্করপ্্লত্
ু ম্ ২১
আপ্্ুযচ্চ ত্ৱাম্ মহারাি সযিশাম্
ি
ঈশ্ৱযরা৭কস নঃ
প্রজস্তত্ম্ ত্ণ্টিা৭রণযম্ প্শয ত্ৱম্ িুশযলন মাম্ ২২
লি্শ্মণম্ চা৭নুিানীকহ সীত্া চ অযিকত্ মাম্ িনম্
িারৱণ: প্হুকপ্: ত্ু অত্য অিাযমাযণৌ
ি
ন স্নচ চ্চত্ঃ ২৩
অনুিানীকহ সিান্
ি নঃ স্নশািম্ উত্্স্ুিয মানত্
লি্শ্মণম্ মাম্ চ সীত্াম্ চ প্রিাপ্কত্: ইি প্রিাঃ ২৪
প্রত্ীি্শমাণম্ অিযরম্ অনুোম্ িিত্ীপ্যত্ঃ
উিাচ রািা সযিি্শয িন িাসায রািিম্ ২৫
অহম্ রািি ৱিযিযযা ির ত্াযনন স্নমাকহত্ঃ
অযযাত্যাযা স্ত্ৱম্ এিা৭ত্য প্ি রািা কনি্ুহয মাম্ ২৬
এিম্ উযক্তা ন্ুপ্কত্না রাযমা ত্মপ্্
ি ুত্াম্ িরঃ
প্রত্ু যিা চা৭ঞ্জকলম্ ি্ুত্ৱা কপ্ত্রম্ িািয স্নিাকিত্ঃ ২৭
প্িান্ িশ সহস্রায
ি
প্্ুকত্িযা ন্ুপ্যত্ প্কত্ঃ
অহম্ ত্ৱ৭রযণয িত্্সযাকম ন স্নম িাযম্ি ত্ৱযা৭ন্ুত্ম্ ২৮
্ ত্যযত্
নি প্ম্চ চ িশাকণ
ি িন িাযস কিহু
প্ুন: প্াযত্ৌ রহীশযাকম প্রকত্ো৭স্নত নরাকত্প্ ২৯
ুত্ন্ আত্ি: কপ্রযম্ প্ুত্রম্ সত্য প্াযশন সমযত্:
ৱিযিযযা স্নচাত্যমান স্ত্ু কমযত্া রািা ত্ম্ অপ্রিীত্্ ৩0
স্নশ্রযযস িরুত্তযয ত্াত্ প্ুন রা৭৭িমনায চ
িচ্চস্ৱ অকরশ্টম্ অিযরঃ প্তানম্ অিুযত্াপ্যম্ ৩১
ন কহ সত্যা৭৭ত্মন স্তাত্ ত্মা৭কপ্মনস
ি
স্তি
কিকনিত্িকযত্ু ম্ প্ুকত্ত শ্শিযযত্ রিু নম্ত্ন ৩২
অত্য কত্ৱ ত্ানীম্ রিনীম্ প্ুত্র মা িচ্চ সিত্া
ি
এিা৭হ ত্শযননা৭কপ্
ি
সাত্ু ত্ািত্্ চরাময৭হম্ ৩৩
মাত্রম্ মাম্ চ সম্পশযন্ িস ইমাম্ অত্য শিরীম্
ি
ত্কপ্ত্ঃ
ি সি িাৱম
ি
স্ত্ৱম্ শ্ৱঃ িাযল সাত্কযশযকস ৩৪
ত্ু শ্িরম্ জরযযত্ প্ুত্র সিত্া
ি রািি ত্ৱযা
ম ত্্কপ্রযা৭ত্িম্ কপ্রযাম্ স্তযক্ত্িা যত্্ যাকস কিিনম্ িনম্৩৫
ন চ এত্ত্্ স্নম কপ্রযম্ প্ুত্র শযপ্ সযত্যন রািি
চন্নযা চকলত্ স্ত্ৱজস্ম কস্ত্রযা চন্না৭কক্ন িপযা ৩৬
িম্চনা যা ত্ু লপ্তা স্নম ত্াম্ ত্ৱম্ কনস্তত্ু ি কমচ্চকস
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অনযা িরুত্ত সাকত্নযা ৱিযিযযা৭কপ্ প্রযচাকত্ত্: ৩৭
ন ৱচ ত্া৭৭শ্চয ত্মম্
ি
য স্ত্ৱম্ স্নিযশ্ট স্সযু ত্া মম
অপ্া৭ন্ুত্ িত্ম্ প্ুত্র কপ্ত্রম্ িত্ু ি কমচ্চকস ৩৮
অত্ রাম স্তত্া শ্ুত্ৱা কপ্ত্ু রা৭৭ত্িসয প্াকশত্ম্
লি্শ্মযণন সহ প্রাত্রা ত্ীযনা িচনম্ অপ্রিীত্্ ৩৯
প্রািযাকম যান্ অত্য িুণান্ স্নিা স্নম শ্ৱস্তান্ প্রত্াসযকত্
অপ্রমণম্ এিা৭ত্ঃ সি িাৱম:
ি
অহম্ িরুযণ ৪0
ইযম্ স রাশ্ো স িনা ত্ন ত্ানয সমািুলা
মযা কিস্ুশ্টা িসুত্া প্রত্ায প্রত্ীযত্াম্
িন িাস ি্ুত্া প্ুকত্ত: ন চ স্নম৭ত্য চকলশযকত্ ৪১
য স্ত্ুশ্যটন িযরা ত্ত্ত: ৱিযিৱযয িরত্ ত্ৱযা
ত্ীযত্াম্ কনকিযল ৱনি সত্য ত্ৱম্ প্ি প্াকত্িি ৪২
অহম্ কনযত্শম্ প্িযত্া যযত্াক্ত ম৭নুপ্ালযন্
চত্ু ত্িশ সমা িত্্যসয িযন িন চৱর স্সহ ৪৩
মা কিমযশা ি িসুমত্ী প্রত্ায প্রত্ীযত্াম্
ন কহ স্নম িাম্ি্কশত্ম্ রািযম্ সুিম্ আত্মকন িা কপ্রযম্ ৪৪
যত্া কনযত্শম্ িত্ু ম
ি ্ ৱি ত্ৱিি রিু নম্ত্ন ৪৫
অপ্িচ্চত্ু স্নত্ ত্ু ঃিম্ মা প্ূ প্াশ্
ি প্ প্করপ্্লুত্ঃ
ন কহ ি্শুপ্যকত্ ত্ু ত্িশঃি সমুত্রঃ সকরত্াম্ প্কত্ঃ ৪৬
ন এি অহম্ রািযম্ ইচ্চাকম ন সুিম্ ন চ ৱমকত্লীম্
ন এি সিান্
ি ইমান্ িামান্ ন স্ৱিিম্ ৱনি িীকিত্ম্ ৪৭
ত্ৱাম্ অহম্ সত্যম্ ইচ্চাকম না৭ন্ুত্ম্ প্ুুশশপ্
ি
প্রত্যি্শম্ ত্ি সযত্যন সুি্ুযত্ন চ স্নত্ শযপ্ ৪৮
ন চ শিযম্ মযা ত্াত্ স্তাত্ু ম্ ি্শণ ম৭কপ্ প্রযপ্া
ন স্নশািম্ ত্ারয ৱস্ৱনম্ ন কহ স্নম৭জস্ত কিপ্যযঃ
ি ৪৯
অকত্িযত্া হয৭জস্ম ৱিযিযযা িনম্ িযচ্চ কত্ রািি
মযা স্নচাক্তম্ িরিা মীকত্ ত্ত্্ সত্য ম৭নুপ্ালযয ৫0
মা স্নচাত্্িম্টাম্ ি্ুত্া স্নত্ি িযন রম্সযামযহ িযম্
প্রশাম্ত্ হকরণািীযণ নানা
ি
শিুন নাকত্যত্ ৫১
কপ্ত্া কহ ৱত্িত্ম্ ত্াত্ স্নত্িত্ানা ম৭কপ্ স্ম্ুত্ম্
ত্স্মাত্্ ৱত্িত্ কমযত্যি িকরশযাকম কপ্ত্ু িচ:
ি ৫২
চত্ু ত্িশ সু িযশশু
ি িযত্শু নর সত্তম
প্ুন ত্রি
ি ্ শযকস মাম্ প্রাপ্তম্ সতাযপ্া৭যম্ কিমুচযত্াম্ ৫৩
স্নযন সম্স্তম্পনীযযা৭যম্ সযিা ি প্াশ্প্ িযলা িন:
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স ত্ৱম্ প্ুুশ শাত্ূল
ি কিম৭ত্িম্ কিজরযাম্ িত্: ৫৪
প্ুরম্ চ রাশ্েম্ চ মহী চ স্নিিলা
মযা কনস্ুশ্টা প্রত্ায ত্ীযত্াম্
অহম্ কনযত্শম্ প্িযত্া৭নু প্ালযন্
িনম্ িকমশযাকম কচরায স্নসকিত্ু ম্
৫৫
মযা কনস্ুশ্টাম্ প্রযত্া মহীম্ ইমাম্
স ৱশল শণ্টাম্ স প্ুরাম্ স িাননাম্
কশিাম্ সুসীমাম্ অনুশাস্ত্ু স্নিিলম্
ত্ৱযা যত্ু ক্তম্ ন্ুপ্যত্ ত্ত্া৭স্ত্ু ত্ত্্ ৫৬
ন স্নম ত্ত্া প্াকত্িি ত্ীযযত্ মযনা
মহত্্সু িাযমশু ন আত্মনঃ কপ্রযয
যত্া কনযত্যশ ত্ি কশশ্ট সম্মযত্
িযৱপ্ত্ু ত্ু ঃিম্ ত্ি মত্্ি্ুযত্৭নি ৫৭
ত্ত্্ অত্য ন এিা অনি রািয মিযযম্
ন সি িামান্
ি
ন সুিম্ ন ৱমকত্লীম্
ন িীকিত্ম্ ত্ৱাম্ অন্ুযত্ন স্নযািযন্
িরুণীয সত্যম্ িরত্ম্ অস্ত্ু স্নত্ ত্ত্া ৫৮
প্লাকন মূলাকন চ প্ি্শযন্ িযন
কিরীম্ শ্চ প্শযন্ সকরত্ঃ সরাম্কস চ
িনম্ প্রকিৱশযি কিকচত্র প্াত্প্ম্
সুিী প্কিশযাকম ত্িা৭স্ত্ু কনিরুিকত্ঃ
৫৯
এিম্ স রািা িযসনা৭কপ্প্ন্ন :
স্নশাযিন ত্ু ঃযিন চ ত্াময মান:
আকলম্িয প্ুত্রম্ সুকিনশ্ট সম্যো
স্নমাহম্ িযত্া ৱিি কচযচশ্ট কিম্কচত্্
৬0
স্নত্িয স্তত্ স্সম্ুুত্ু স্সযমত্া:
ত্াম্ িিিকযত্ৱা নর স্নত্ি প্ত্নীম্
ুত্ন্ সুমম্যত্রা৭কপ্ িিাম মূচিাম্
হা হা ি্ুত্ম্ ত্ত্র প্প্ূি সিম্ি ৬১
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট চত্ু কস্ত্রম্শ স্সিি:
পমরচ ত্রত্রমরশ সরসর্ক;
ত্যত্া কনত্ূয
ি সহসা কশযরা কনশ্ৱসয চা৭সি্ুত্্
প্াযণৌ প্াকণম্ কিকনশ্কপ্শয ত্ম্ত্ান্ িটিটাসয চ ১
স্নলাচযন স্নিাপ্ সম্রযক্ত িণম্ি প্ূযিাকচত্ম্
ি
িহত্্
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স্নিাপ্াকপ্ প্ূত্ স্সহসা সম্ত্াপ্ ম৭শুপ্ম্ িত্: ২
মন স্সমীি্শমাণ সয সূযত্া ত্শরত্ সয স:
্ ত্যম্ িাি্ শৱর শ্কশৱত্: ৩
িম্পয কন্নি ৱিযিযযা হু
িািয িৱজ্র রনুপ্ৱম কনকপ্ম্
ি ত্ কন্নি চ আশুৱি :
ৱিযিযযা স্সি মম
ি াকণ
ি সুমম্ত্র: প্রত্য প্াশত্ ৪
যসযা স্তি প্কত্ স্তযযক্তা রািা ত্শরত্ স্স্ৱযম্
প্ত্িা সি সয
ি িিত্ স্তাির সয চর সয চ
ন হযিাযত্মম্
ি
কিম্কচ ত্তি স্নত্িীহ কিত্যযত্ ৫
প্কত্ক্নীম্ ত্ৱা মহম্ িুলক্নীম৭কপ্ চা৭তত্: ৬
য েযহম্ত্র কমিা৭িযযম্ ত্ু শ্প্রিম্পয কমিা৭চলম্
মযহা৭ত্কত্ কমিা৭ি্যশাপ্যম্ সম্ত্াপ্যকস িমকপ্:
ি ৭
মা৭িমম্স্তা ত্শরত্ম্ প্ত্িারম্ িরত্ম্ প্রকত্
প্ত্ু :ি ইচ্চা কহ নারীণাম্ প্ুত্র স্নিাটযা কিকশশযযত্ ৮
যত্া িযযা কহ রািযাকন প্রাপ্নুিম্কত্ ন্ুপ্ ি্শযয
ইি্শ্ৱািু িুলনাযত্ অজস্মন্ ত্ত্্ স্নলাপ্যত্ু কমচ্চকস ৯
রািা প্িত্ু স্নত্ প্ুযত্রা প্রত্ শ্শাস্ত্ু স্নমকত্নীম্
িযম্ ত্ত্র িকমশযাযমা যত্র রাযমা িকমশযকত্ ১0
ন কহ স্নত্ কিশযয িজশ্চত্্ প্রাহ্মযণা িস্ত্ু মহিকত্
ত্াত্্ুশম্ ত্ৱ ম৭মযাত্
ি মত্য িম কচিীশ
ি
কস
ি ১১
নূনম্ সযি িকমশযাযমা
ি
মািিম্ রাম কনযশকিত্ম্
ত্যক্তাযা প্াতৱি: সৱি: ি প্রাহ্মৱণ :সাত্ু কপ্ স্সত্া ১২
িা প্রীত্ী রািয লাযপ্ন ত্ি স্নত্কি প্কিশযকত্
ত্াত্্ুশম্ ত্ৱম্ অমযাত্ম্
ি
িম িত্ু
ি
ম
ি ্ কচিীশকস
ি ১৩
আশ্চয কমি
ি
প্শযাকম যসযা স্নস্ত িরুত্ত মীত্্ুশম্
আচরম্ত্যা ন কিিরুত্া সযত্যা প্িকত্ স্নমকত্নী ১৪
মহা প্রহ্মকশ স্
ি ুশ্টা কহ জ্ৱলম্যত্া প্ীম ত্শনা:
ি
কত্ি্ িাক্তম্টা ন কহম্সম্কত্ রাম প্রিরািযন জস্তত্াম্ ১৫
আম্রম্ কচত্ৱা িুটাযরণ কনম্পম্ প্করচযর ত্্ত্ু য:
য ৱশ্চনম্ প্যসা কসম্যচৱন্নিা৭সয মত্ু যরা প্যিত্্ ১৬
অকপ্িাত্ম্ কহ স্নত্ মযনয যত্া মাত্ু স্তৱত্ি চ
নকহ কনম্পাত্্ স্রযিত্্ ি্যশৌত্রম্ স্নলাযি কনিকত্ত্ম্ িচ: ১৭
ত্ি মাত্ু : অসত্্রাহম্ কিত্ম: প্ূিম্ি যত্া শ্ুত্ম্
কপ্ত্ু : স্নস্ত িরত্: িজশ্চ ত্তযত্ৌ ির ম৭নুত্তমম্ ১৮
সি প্ূ
ি ত্ ুত্ম্ ত্স্মাত্্ সম্িযে িসুত্া৭কত্প্:
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স্নত্ন কত্য ক্কত্ানাম্
ি
চ প্ূত্ানাম্ কিকত্ত্ম্ িচ: ১৯
ত্যত্া িু
্ ম্পসয শযযন কিুত্াত্্ প্ূকর িচিস:
কপ্ত্ু স্নস্ত কিকত্যত্া প্াি: স ত্ত্র প্হুত্া৭হসত্্ ২0
ত্ত্র স্নত্ িননী ি্ুত্তা ম্ুত্ু য প্াশ মপ্ীিত্ী
হাসম্ স্নত্ ন্ুপ্যত্ স্নসৌময জিোসা মীকত্ চা৭প্রিীত্্ ২১
ন্ুপ্ স্নশ্চা িাচ ত্াম্ স্নত্িীম্ স্নত্কি শম্শাকম স্নত্ যকত্
ত্যত্া স্নম মরণম্ সযত্যা প্কিশযকত্ ন সম্শয: ২২
মাত্া স্নত্ কপ্ত্রম্ স্নত্কি ত্ত্: ৱিিয মপ্রিীত্্
শম্স স্নম িীি িা মা িা ন মাম৭প্হকসশযকস ২৩
কপ্রযযা চ ত্যত্াক্ত স্সন্ স্নিিয: প্্ুকত্িী প্কত্:
ত্ৱস্ম ত্ম্ িরত্ায অত্িম্ িত্যা মাস ত্ত্ত্ৱত্: ২৪
ত্ত্ স্স িরত্ স্সাত্ূ রািানম্ প্রত্যপ্াশত্
কম্রযত্াম্ ত্ৱম্সত্াম্ স্নিযম্ মা ি্ুত্া স্ত্ৱম্ মহীপ্যত্ ২৫
স ত্ চ্ চ্ুত্ৱা িচ স্তসয প্রসন্ন মনযসা ন্ুপ্:
মাত্রম্ স্নত্ কনরসযা৭৭৭শু কিিহার িুযপ্র িত্্ ২৬
ত্ত্া ত্ৱ ম৭কপ্ রািানম্ ত্ু িিনা চকরযত্ প্কত্
অসত্্রাহ কমমম্ স্নমూহাত্্ িুুযশ প্াপ্ ত্কশকন
ি ২৭
সত্য শ্চা৭ত্য প্রিাযত্া৭যম্ স্নলৌকিি প্রকত্প্াকত্ মা
কপ্ত্রূন্ সমনু িাযযত নরা মাত্র মম্িনা ২৮
ৱনিম্ প্ি ি্ুহাযণত্ম্ যত্া৭৭হ িসুত্াকত্প্
প্ত্ু ি ইচ্চাম্ উপ্াযস্ৱহ িনসযা৭সয িকত্ প্িি ২৯
মা ত্ৱম্ স্নপ্রাত্্সাকহত্া প্াৱপ্ স্নত্িি রাি সম প্রপ্ম্
প্ত্িারম্ স্নলাি প্ত্িারম্ অসত্তম মু
ি প্াত্ত্া ৩0
ন কহ কমত্যা প্রকত্োত্ম্ িকরশযকত্ ত্িা৭নি:
শ্রীমান্ ত্শরযত্া রািা স্নত্কি রািীি স্নলাচন: ৩১
স্নিযশ্যটা িত্ানয: িমণয:
ি স্ৱ ত্ম প্কররি
ি
্ কশত্া
রি্কশত্া িীি স্নলািসয প্লী রাযমা৭কপ্কশচযত্াম্ ৩২
প্করিাযত্া কহ স্নত্ স্নত্কি মহান্ স্নলাযি চকরশযকত্
যকত্ রাযমা িনম্ যাকত্ কিহায কপ্ত্রম্ ন্ুপ্ম্ ৩৩
স রািযম্ রািি: প্াত্ু প্ি ত্ৱম্ কিিত্ জ্ৱরা
ন কহ স্নত্ রািিা ত্নয: ি্শম: প্ুরিযর িযসত্্ ৩৪
রাযম কহ স্নযৌি রািয স্নস্ত রািা ত্শরযত্া িনম্
প্রযিি্শযকত্ মযহশ্ৱাস: প্ূি ির
ি ুত্ত ম৭নুস্মরন্ ৩৫
ইকত্ সাৱন্ত্ৱ শ্চ ত্ীি্শ্ৱণ শ্চ ৱিযিযীম্ রাি সম্সকত্
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সুমম্ত্র: ি্যশাপ্যা মাস প্ূয স্নযি ি্ুত্াম্িকল: ৩৬
ৱনি সা ি্শুপ্যযত্ স্নত্িী ন চ স্ম প্করত্ূযযত্
ন চ অসযা মুি িণসয
ি কিজরযা লি্শযযত্ ত্ত্া ৩৭
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট প্ম্চ জত্রম্শ স্সিি;
শটর ত্রত্রমরশ সরসর্ক:
ত্ত্ঃ সুমন্ত্রম্ ঐি্শ্ৱািঃ প্ীটটত্: অত্র প্রকত্েযা
সপ্াশ্প্ম্ অকত্ কনশ্ৱসয িিাত্ ইত্ম্ প্ুনঃ প্ুনঃ ১
সূত্ রত্ন সুসম্পূণা ি চত্ু কিত্ি প্লা চমূঃ
রািি সয অনুযাত্রাত্িম্ ি্কশপ্রম্ প্রকত্কিত্ীযত্াম্ ২
রূপ্ আিীিা চ শাকলযনযা িকণি শ্চ মহা ত্নাঃ
স্নশাপ্যন্ত্ু িুমার সয িাকহনীম্ সুপ্রসাকরত্াঃ ৩
স্নয চ এনম্ উপ্িীিকত রমযত্ ৱযশ্চ িীযত্ঃ
ি
স্নত্শাম্ প্হু কিত্ম্ ত্ত্ত্ৱা ত্াকন অপ্য৭ত্র কনযযািয ৪
আযুত্াকন চ মুিযাকন নািরা: শিটাকন চ
অনুিচ্চন্ত্ু িািুস্তম্ িযাত্া শ্চ অরণয স্নিাচরা: ৫
কনক্নন্ ম্ুিান্ িুঞ্জরাম্ শ্চ কপ্প্ম্ শ্চ অরণযিম্ মত্ু
নত্ী শ্চ কিকিত্াঃ প্শযন্ নরািযম্ সম্স্মকরশযকত্ ৬
ত্ানয স্নিাশ শ্চ যঃ িজশ্চত্্ ত্ন স্নিাশ শ্চ মামিঃ
স্নত্ৌ রামম্ অনুিযচ্চত্াম্ িসতম্ কনিিযন িযন ৭
যিন্ প্ুযণযশু স্নত্যশশু কিস্ুিম্ শ্চ আপ্ত ত্ি্কশণাঃ
ুকশকপ্ শ্চ সমািময প্রিত্্সযকত্ সুিম্ িযন ৮
প্রত্ শ্চ মহাপ্াহু: অযযাত্যাম্ প্ালকযশযকত্
সি িাৱমঃ
ি
সহ শ্রীমান্ রামঃ সম্সাত্যত্াম্ ইকত্ ৯
এিম্ প্্ুিকত্ িািুযস্ত ৱিযিযযা প্যম্ আিত্ম্
মুিম্ চা৭কপ্ অিমত্্ স্নশাশম্ স্ৱর শ্চা৭কপ্ নযুত্যত্ ১0
সা কিশণ্ণা চ সম্ত্রস্তা মুযিন প্করশুশযত্া
রািানম্ এি অকপ্ মুিী ৱিযিযী িািয মপ্রিীত্্ ১১
রািযম্ িত্ িনম্ সাযত্া প্ীত্ মণ্টাম্ সুরাম্ ইি
কনরাস্ৱাত্যত্মম্ শূনযম্ প্রযত্া না৭কপ্প্ত্্সযযত্ ১২
ৱিযিযযাম্ মুক্ত লজ্জাযাম্ িত্তযাম্ অকত্ ত্াুণম্
রািা ত্শরযত্া িািযম্ উিাচ আযত্ স্নলাচনাম্ ১৩
িহতম্ কিম্ ত্ু ত্কস মাম্ কনযুিয ত্ু কর মা অকহযত্
অনাযয ি
ি ্ ুত্য মারপ্তম্ কিম্ ন প্ূি মু
ি প্াুত্: ১৪
ত্সয এত্ত্্ স্নরাত্ সমুযক্তম্ উক্তম্ শ্ুত্ৱা িরাম্িনা
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ৱিযিযী কত্ৱিুণম্ ি্ুত্তা রািানম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ১৫
ত্ৱি ি িম্যশ সিযরা স্নিযশ্টম্ প্ুত্রম্ উপ্াুত্ত্্
অসমঞ্জ ইকত্ িযাত্ম্ ত্ত্া৭যম্ িন্ত্ুম্ অহিকত্ ১৬
এিম্ উযক্তা কত্কি স্নত্যি রািা ত্শরযত্া৭প্রিীত্্
িরীটটত্ শ্চ িনঃ সিঃি সা চ ত্ম্ না৭িপ্ুত্যত্ ১৭
ত্ত্র িরুযত্তা মহামাত্রঃ কসত্তাযত্িা নাম নামত্ঃ
শুকচ প্হি ু মযত্া রােঃ ৱিযিযীম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ১৮
অসমম্যিা ি্ুহীত্ৱা ত্ু রীটটত্ঃ প্কত্ ত্ারিান্
সরয্িাঃ প্রি্কশপ্ন্ অিু রমযত্ স্নত্ন ত্ু মকত্ঃ
ি ১৯
ত্ম্ ত্্ুশ্ৱা নািরাঃ সযি ি
ি ্ ুত্তা রািানম্ অপ্্ুিন্
অসমম্িম্ িরুণীশ্ৱ এিম্ অস্মান্ িা রাশ্ে িত্িন
ত্ান্ উিাচ ত্যত্া রািা কিম্ কনকমত্তম্ ইত্ম্ প্যম্ ২0
ত্াশ্চা৭কপ্ রাো সম্প্রুশ্টা িািযম্ প্রি্ুত্ স্নযা৭প্্ুিন্ ২১
রীটটত্ স্নস্ত্ৱশ নঃ প্ুত্রান্ প্ালান্ উত্্প্রাত স্নচত্নঃ
সরয্িাম্ প্রি্কশপ্ন্ স্নমৌিিযাত্্ অত্ু লাম্ প্রীকত্ম্ অশ্নুযত্ ২২
স ত্াসাম্ িচনম্ শ্ুত্ৱা প্রি্ুত্ীনাম্ নরা৭কত্প্ঃ
ত্ম্ ত্ত্যাি অকহত্ম্ প্ুত্রম্ ত্াসাম্ কপ্রয কচিীশযা
ি ২৩
ত্ম্ যানম্ শীর মাযরাপ্য স প্াযম্ি স প্করচ্চত্ম্
যাি জ্জীিম্ কিিাযসযা৭য কমকত্ স্ৱান্ অিশত্্ কপ্ত্া ২৪
স প্াল কপ্টিম্ ি্ুহয কিকর ত্ু িিাণয৭স্নলািযত্্
কত্শ স্সিা:ি ত্ু অনুচরন্ স যত্া প্াপ্ িম ি
ি ্ ুত্্ ২৫
ই স্নত্যিম্ অত্যিত্্ রািা সিযরা ৱি সুত্াকমিঃ
ি
রামঃ কিম্ অিযরাত্্ প্াপ্ম্ স্নযন এিম্ উপ্ুত্যযত্ ২৬
ন কহ িম্চন প্শযাযমা রািি সয অিিুণম্ িযম্
ত্ু লযপ্া
ি কহ অসয কনরয: শশাম্িযসযি িল্মশম্ ২৭
অত্ িা স্নত্কি স্নত্াশম্ ত্ৱম্ িম্কচ ত্্প্শযকত্ রািযি
ত্ম৭ত্য প্রূকহ ত্যত্ৱন ত্যত্া রাযমা কিিাসযত্াম্ ২৮
অ ত্ু শ্টসয কহ সম্ত্যাি: সত্্প্যত্ কনরত্সয চ
্ ২৯
কনত্িযহ ত্কপ্ শর সয ত্ু যকত্ম্ ত্ম কনযরাত্নাত্
ি
ত্ত্্ অলম্ স্নত্কি রাম সয কশ্রযা কিহত্যা ত্ৱযা
স্নলািযত্া অকপ্ কহ স্নত্ রি্শয: প্করিাত্ শ্শুপ্া৭৭নযন ৩0
শ্ুত্ৱা ত্ু কসত্তাত্ি িযচা রািা শ্রাতত্র স্ৱনঃ
স্নশাযিাপ্ হত্যা িাচা ৱিযিযীম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ৩১
এত্ত্ৱযচা ন ইচ্চকস প্াপ্ ি্ুযত্ত
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কহত্ম্ ন িানাকস মমা৭৭ত্মযনা িা
আস্তায মািিম্ ি্ুপ্ণম্ িুযচশ্টা
স্নচশ্টা কহ স্নত্ সাত্ু প্ত্াত্্ অযপ্ত্া
৩২
অনুিরজিশযাকম অহম্ অত্য রামম্
রািযম্ প্করত্যিয সুিম্ ত্নম্ চ
সহ এি রাো প্রযত্ন চ ত্ৱম্
যত্া সুিম্ প্ুম্ি্শ্ৱ কচরায রািযম্ ৩৩
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট শ ট্ জত্রম্শ স্সিি;
সপ্ত ত্রত্রমরশ সরসর্ক:
মহামাত্র িচঃ শ্ুত্ৱা রাযমা ত্শরত্ম্ ত্ত্া
অপ্য প্াশত্ িািযম্ ত্ু কিনযযো কিনীত্িত্্ ১
ত্যক্ত স্নপ্াি সয স্নম রািন্ িযন িযনযন িীিত্ঃ
কিম্ িাযম্ি অনুযাযত্রণ ত্যক্ত সঙ্কসয সিত্ঃ
ি ২
স্নযা কহ ত্ত্ত্ৱা কত্ৱপ্ স্নশ্রশ্টম্ িি্শযাযাম্ িুুযত্ মনঃ
রজ্জু স্নেযহন কিম্ ত্সয ত্যিত্ঃ িুম্ি স্নরাত্তমম্ ৩
ত্ত্া মম সত্াম্ স্নশ্রশ্ট কিম্ ত্ৱজিনযা িিত্্প্যত্
সিাকণ
ি এি অনু িানাকম চীরাকণ এি আনযন্ত্ু স্নম ৪
িকনত্র কপ্টযি চ উযপ্ মম অনযত্ িচ্চত্ঃ
চত্ু ত্িশ িযন িাসম্ িশাকণ
ি িসযত্া মম ৫
্ ত্য রািিম্
অত্ চীরাকণ ৱিযিযী স্ৱযম্ আহু
উিাচ প্করত্ত্্যস্ৱকত্ িযনৌযি কনরপ্ত্রপ্া ৬
স চীযর প্ুুশ িযারঃ ৱিযিযযাঃ প্রকত্ি্ুহয স্নত্
সূি্শ্ম িস্ত্রম্ অিি্কশপ্য মুকন িস্ত্রাকণ অিস্ত হ ৭
লি্শ্মণ শ্চা৭কপ্ ত্ৱত্রি কিহায িসযন শুযপ্
ত্াপ্সা: আচ্চাত্যন চ এি িরাহ কপ্ত্ু : অরত্ঃ ৮
অত্ আত্মপ্করত্ানা৭ত্িম্ সীত্া স্নিৌযশয িাকসনী
সমীি্শয চীরম্ সম্ত্রস্তা প্্ুশত্ী িািুরাম্ ইি ৯
সা িযপ্ত্রপ্মাযণি প্রি্ুহয চ ত্ু মনাঃ
ি
ৱিযিযী িুশ চীযর স্নত্ িানিী শুপ্ লি্শণা ১0
অশ্ু সম্পূণ স্ননত্রা
ি
চ ত্মো
ি ত্ম ত্কশ
ি
নী
ি
িতি রাি
ি
প্রকত্মম্ প্ত্িারম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্
িত্ম্ নু চীরম্ প্ত্নকত মুনযযা িন িাকসনঃ ১১
ইকত্ হযিুশলা সীত্া সা মুযমাহ মুহু মুহি ু : ১২
ি্ুত্ৱা িযণ্ট চ সা চীরম্ এিম্ আত্ায প্াকণনা
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ত্যস্তৌ হযিুশলা ত্ত্র িরীকলত্া িনিা৭৭ত্মিা ১৩
ত্যস্তৌ ত্ত্্ ি্কশপ্রম্ আিময রাযমা ত্মপ্্
ি ুত্াম্ িরঃ
চীরম্ প্প্ত সীত্াযাঃ স্নিৌযশয সয উপ্কর স্ৱযম্ ১৪
রামম্ স্নপ্রি্শয ত্ু সীত্াযা প্ত্নম্ত্ম্ চীর মুত্তমম্
অম্ত্: প্ুরিত্া নাযযা ি মুমুচু: িাকর স্ননত্রিম্ ১৫
ঊচু শ্চ প্রমাযস্তা রামম্ জ্ৱকলত্ স্নত্িসম্
িত্্স ৱনিম্ কনযুযক্তযম্ িনিাযস মনকস্ৱনী ১৬
কপ্ত্ু : িািযা৭নুযরাযত্ন িত্সয কিিনম্ িনম্
ত্ািত্্ ত্শনম্
ি অসযাম্ ন: সপ্লম্ প্িত্ু প্রযপ্া ১৭
লি্শ্মযণন সহাযযন িনম্ িচ্চস্ৱ প্ুত্রি
ন ইযম্ অহিকত্ িলযাণী িস্ত্ুম্ ত্াপ্স িত্ৱ৭স্নন ১৮
িুু স্ননা যাচনাম্ প্ুত্র সীত্া কত্শ্টত্ু প্াকমনী
ত্মকনত্য:
ি
স্ৱযম্ স্তাত্ু ম্ ন হীত্ানীম্ ত্ৱকমচ্চকস ১৯
ত্াসা স্নমিম্ কিত্া িাচ: শ্ুণ্ৱন্ ত্শরত্া৭৭ত্মি:
প্প্ম্ৱত্ি ত্ত্া চীরম্ সীত্যা ত্ু লয শীলযা ২0
চীযর ি্ুহীযত্ ত্ু ত্যা সমীি্শয ন্ুপ্যত্: িুু:
কনিায সীত্াম্
ি
ৱিযিযীম্ িকসশ্যটা িািযম৭প্রিীত্্ ২১
অকত্ প্রিরুযত্ত ত্ু যমযত্
ি ৱিযিকয িুল প্াম্সকন
িম্চকযত্ৱা চ রািানম্ ন প্রমাযণ অিকত্শ্টযস ২২
ন িম্ত্িযম্ িনম্ স্নত্িযা সীত্যা শীল িজিিযত্
অনুশ্টাসযকত্ রাম সয সীত্া প্রি্ুত্ মা৭৭সনম্ ২৩
আত্মা কহ ত্ারা সযিশাম্
ি
ত্ার সম্রহ িকত্িনাম্
আত্মীয কমকত্ রাম সয প্ালকযশযকত্ স্নমকত্নীম্ ২৪
অত্ যাসযকত্ ৱিযত্হী িনম্ রাযমণ সম্িত্া
িযমপ্য৭নু যাসযাম: প্ুরম্ স্নচত্ম্ িকমশযকত্ ২৫
অম্ত্প্ালা শ্চ যাসযম্কত্ সত্াযরা যত্র রািি:
সযহাপ্ িীিযম্ রাশ্েম্ চ প্ুরম্ চ স প্করচ্চত্ম্ ২৬
প্রত্ শ্চ স শত্্ুক্ন শ্চীর িাসা িযন চর:
িযন িসম্ত্ম্ িািুত্্স্ত মনু িত্্সযকত্ প্ূিিম্
ি
২৭
ত্ত্ শ্শন
ূ যাম্ িত্ িনাম্ িসুত্াম্ প্াত্ৱপ্ স্সহ
ত্ৱ স্নমিা শাকত্ ত্ু িরুিত্তা প্রিানাম্ অকহযত্ জস্তত্া ২৮
ন কহ ত্ত্্ প্কিত্া রাশ্েম্ যত্র রাযমা ন প্ূপ্কত্:
ত্ত্্ িনম্ প্কিত্া রাশ্েম্ যত্র রাযমা কনিত্্সযকত্ ২৯
ন হয৭ত্ত্তাম্ মহীম্ কপ্ত্রা প্রত্ শ্শাস্ত্ু মহিকত্
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ত্ৱকয িা প্ুত্রিত্্ িস্ত্ুম্ যকত্ িাযত্া মহী প্যত্: ৩0
যত্য৭কপ্ ত্ৱম্ ি্কশকত্ ত্লাত্্ িিনম্ চ উত্্প্কত্শযকস
কপ্ত্ু র্ িম্শ চকরত্রে: স: অনযত্া ন িকরশযকত্ ৩১
ত্ত্্ ত্ৱযা প্ুত্র িকত্িনযা প্ুত্র সয ি্ুত্ম৭কপ্রযম্
স্নলাযি কহ স ন কিযত্যত্ স্নযা ন রামম৭নুিরত্: ৩২
ত্রি্শসয অৱত্যি ৱিযিকয প্শু িযাল ম্ুি কত্ৱিান্
িচ্চত্ স্সহ রাযমণ প্াত্প্াম্ শ্চ ত্ত্ু ন্মি
ু ান্ ৩৩
অযত্াত্তমান্ আপ্রণাকন স্নত্কি
স্নত্কহ েু শাৱয িযপ্নীয চীরম্
ন চীর মসযা: প্রকিত্ীয স্নত্কত্
নযিারয ত্ত ত্ৱসনম্ িকসশ্ট : ৩৪
এি সয রাম সয িযন কনিাস:
ত্ৱযা িরুত্: স্নিিয রাি প্ুজত্র
কিপ্ূকশযত্যম্ প্রকত্ িম কনত্যা
ি
িসত্ু অরযণয সহ রািযিণ ৩৫
যাৱন শ্চ মুৱিয: প্করচারৱি শ্চ
সুসম্ৱ্রুত্া িচ্চত্ু রাি প্ুত্রী
িৱস্ত্র শ্চ সৱি: ি সকহৱত্: কিত্াৱন:
স্ননযম্
ি িরুত্া স্নত্ ির সিত্াযন ৩৬
ত্জস্মম্ স্তত্া িপকত্ কিপ্র মুযিয
িুযরৌ ন্ুপ্ সযা৭প্রকত্ম প্রপ্াযি
ৱনি স্ম সীত্া কিিরুত্ত প্ািা
কপ্রযসয প্ত্ু :ি প্রকত্িার িামা ৩৭
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট সপ্ত জত্রম্শ স্সিি:
অশরট ত্রত্রমরশ সরসর্ক:
ত্সযাম্ চীরম্ িসানাযাম্ নাত্িত্যাম্ অনাত্িত্্
প্রচুযরাশ িনঃ সযিা ি কত্ি্ ত্ৱাম্ ত্শরত্ম্ ত্ু ইকত্ ১
স্নত্ন ত্ত্র প্রণাযত্ন ত্ু কিত্ স্স মহীপ্কত্:
কচযচ্চত্ িীকিযত্ শ্রত্তাম্ ত্যম যশকস
ি
চ আত্মন: ২
স কনশ্ৱসয উশ্ণম্ ঐি্শ্ৱাি স্তাম্ প্াযাম্
ি ইত্ম্ অপ্রিীত্্
ৱিযিকয িুশ চীযরণ ন সীত্া িন্ত্ুম্ অহিকত্ ৩
সুিুমারী চ প্ালা চ সত্ত্ম্ চ সুযিাকচত্া
স্ননযম্ িন সয স্নযাযিয কত্ সত্যম্ আহ িুু মমি ৪
ইযম্ কহ িসযা৭প্িযরাকত্ কিম্কচত্্
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ত্প্কস্ৱনী রাি িরসয িনযা
যা চীরম্ আসাত্য িনসয মযত্য
জস্তত্া কিসম্ো শ্রমণী ি িাকচত্্ ৫
চীরাণয৭প্াসযা জ্জনি সয িনযা
স্ননযম্ প্রকত্ো মম ত্ত্ত প্ূিা ি
যত্া সুিম্ িচ্চত্ু রাি প্ুত্রী
িনম্ সমরা সহ সি রৱত্নঃ
ি
৬
অিীিনা৭স্নহিণ মযা ন্ুশম্সা
ি্ুত্া প্রকত্ো কনযযমন ত্ািত্্
ত্ৱযা কহ প্ালযাত্্ প্রকত্প্ন্ন স্নমত্ত্্
ত্ োম্ ত্যহত্্ স্নিণু: ইিা৭৭ত্ম প্ুশ্প্ম্ ৭
রাযমণ যকত্ স্নত্ প্াযপ্ কিম্কচত্্ ি্ুত্ম্ অযশাপ্নম্
অপ্িার: ি ইহ স্নত্ ৱিযত্হযা ত্কশযত্া৭ত্
ি
স্নম ৮
ম্ুিীযিাত্্প্ুল্ল নাযনা ম্ুত্ু শীলা ত্প্কস্ৱনী
অপ্িারম্ ি কমহ স্নত্ িযরাকত্ িনিা৭৭ত্মিা ৯
ননু প্যাপ্ত
ি স্নমত্ স্নত্ত প্াযপ্ রাম কিিাসনম্
কিম্ একপ্ঃ ি্ুপ্ৱণ: প্ূযঃ প্াত্ৱি: অকপ্ স্নত্ ি্ুৱত্ঃ ১0
প্রকত্োত্ম্ মযা ত্ািত্্ ত্ৱযযাক্তম্ স্নত্কি শ্ুণ্ৱত্
রামম্ যত্৭কপ্যশিায ত্ৱম্ ইহা৭৭িত্ মপ্রিী: ১১
ত্ত্্ এত্ত্্ সমকত্রময কনরযম্ িম্ত্ু কমচ্চকস
ৱমকত্লী ম৭কপ্ যা কহ ত্ৱ মীি্শযস চীর িাকসনীম্ ১২
ইত্ীি রািা কিলপ্ন্ মহাত্মা
স্নশািসয নাম্ত্ম্ স ত্ত্শ কিম্
ি
কচত্্
প্্ুশা৭৭ত্ু রত্ৱা চ্চ প্প্াত্ প্ূযমৌ
স্নত্ৱনি প্ুত্র িযসযন কনমক্ন: ১৩
এিম্ প্্ুিতম্ কপ্ত্রম্ রামঃ সিজস্তযত্া িনম্
অিাি্ কশরসম্ আসীনম্ ইত্ম্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ১৪
ইযম্ ত্াকমি
ি স্নিৌসলযা মম মাত্া যশকস্ৱনী
িরুত্তা চ অি্শুত্র শীলা চ ন চ ত্ৱাম্ স্নত্ি িহিযত্ ১৫
মযা কিহীনাম্ িরত্ প্রপ্ন্নাম্ স্নশাি সািরম্
অত্্ুশ্ট প্ূি িযসনাম্
ি
প্ূযঃ সম্মন্ত্ুম্ অহিকস ১৬
প্ুত্র স্নশািম্ যত্া সযি ত্ৱযা
ি
প্ূযিযন প্ূজিত্া
মাম্ কহ সম্কচতযতী সা ত্ৱকয িীযিত্্ ত্প্কস্ৱনী ১৭
ইমাম্ মযহযন্ত্রাপ্ম িাত্ িকত্িনীম্
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ত্ত্া কিত্াত্ু ম্ িননীম্ ম মা৭হিকস
যত্া িনযস্ত মকয স্নশাি িকশত্া
ি
ন িীকিত্ম্ নযসয যম ি্শযম্ িরযিত্্ ১৮
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট অশ্ট জত্রম্শ স্সিি:
এযর্া ন চিাত্ৱিমরশ সরসর্ক:
রাম সয ত্ু িচঃ শ্ুত্ৱা মুকন স্নিশ ত্রম্ চ ত্ম্
সমীি্শয সহ প্াযাপ্ী
ি রািা কিিত্ স্নচত্নঃ ১
ন এনম্ ত্ু ঃযিন সম্ত্প্তঃ প্রত্যৱিি্শত্ রািিম্
ন চ এিম্ অকপ্সযিি্শয প্রত্যপ্াশত্ ত্ু মনাঃ
ি ২
ূ ম
স মুহত্
ি ্ ইিা৭সম্যো ত্ু ঃকিত্ শ্চ মহীপ্কত্ঃ
কিললাপ্ মহা প্াহূ রাম স্নমিা৭নু কচতযন্ ৩
মযনয িলু মযা প্ূিম্ি কিিত্্সা প্হিঃ ি্ুত্াঃ
প্রাকণযনা কহম্কসত্া িা৭কপ্ ত্স্মাত্্ ইত্ম্ উপ্জস্তত্ম্ ৪
ন ত্ু এি অনািযত্ িাযল স্নত্হা চ্চযিকত্ িীকিত্ম্
ৱিযিযযা কেশযমান সয ম্ুত্ু য: মম ন কিত্যযত্ ৫
স্নযা৭হম্ প্ািি সম্িাশম্ প্শযাকম প্ুরত্ঃ জস্তত্ম্
কিহায িসযন সূি্যশ্ম ত্াপ্স আচ্চাত্ম্ আত্মিম্ ৬
এিসযাঃ িলু ৱিযিযযাঃ ি্ুযত্৭যম্ কেশযযত্ িনঃ
স্ৱাযত্ি প্রযত্মানাযাঃ সম্কশ্রত্য কনি্ুকত্ম্ কত্ৱমাম্ ৭
এিম্ উক্ত্িা ত্ু িচনম্ প্াশ্যপ্ণ কপ্কহযত্ম্জত্রয :
রাযমকত্ সি্ুযত্ি উক্ত্িা িযাহত্ু ম
ি ্ ন শশাি হ ৮
ূ াি ত্্ স মহীপ্কত্ঃ
সম্োম্ ত্ু প্রকত্লৱপ্যি মুহত্
স্ননত্রাপ্যাম্ অশ্ু প্ূণাপ্যাম্
ি
সুমন্ত্রম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ৯
ঔপ্িাহযম্ রত্ম্ যুক্ত্িা ত্ৱম্ আযাকহ হযযাত্তৱমঃ
প্রাপ্ৱযনম্ মহাপ্ািম্ ইযত্া িনপ্ত্াত্্ প্রম্ ১0
এিম্ মযনয িুণিত্াম্ িুণানাম্ প্লম্ উচযযত্
কপ্ত্রা মাত্রা চ য ত্্সাত্ু : িীযরা কনিাসযযত্
ি
িনম্ ১১
রাযো িচনম্ আোয সুমন্ত্রঃ শীর কিরমঃ
স্নযািকযত্ৱা যযযৌ ত্ত্র রত্ম্ অৱশ্ৱ: অলম্ি্ুত্ম্ ১২
ত্ম্ রত্ম্ রাি প্ুত্রায সূত্ঃ িনি প্ূকশত্ম্
আচচি্যশ৭ঞ্জকলম্ ি্ুত্ৱা যুক্তম্ প্রম িাজিকপ্ঃ ১৩
রািা সত্ৱরম্ আহূয িযাপ্্ুত্ম্ কিত্ত সম্চযয
উিাচ স্নত্শ িালেম্ কনজশ্চত্ম্ সিত্ঃ
ি শুকচম্ ১৪
িাসাম্কস চ মহাহিাকণ প্ূশণাকন িরাকণ চ
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িশাকণ
ি এত্াকন সম্িযায ৱিযত্হযাঃ ি্কশপ্রম্ আনয ১৫
নযরযন্ত্রণ এিম্ উক্ত স্ত্ু িত্ৱা স্নিাশ ি্ুহম্ ত্ত্ঃ
্ ত্য সীত্াৱয ি্কশপ্রম্ এি ত্ত্্ ১৪
প্রাযচ্চত্্ সিম্ি আহু
সা সুিাত্া সুিাত্াকন ৱিযত্হী প্রজস্তত্া িনম্
প্ূশযা মাস িাত্রাকণ ৱত্: কিকচৱত্র: কিপ্ূশৱণঃ ১৭
িযরািযত্ ৱিযত্হী স্নিশ্ম ত্ ত্্সু কিপ্ূকশত্া
উত্যত্ অম্শুমত্ঃ িাযল িম্ প্রযপ্ি কিিস্ৱত্ঃ ১৮
ত্াম্ প্ুিাপ্যাম্ প্করশ্ৱিয শ্ৱশ্রূ িচনম্
ি
অপ্রিীত্্
অনাচরতীম্ ি্ুপ্ণম্ মূত্্ন
ি যু প্ারায ৱমকত্লীম্ ১৯
অসত্যঃ সি স্নলাযি৭জস্মন্
ি
সত্ত্ম্ সত্্ি্ুত্াঃ কপ্রৱযঃ
প্ত্িারম্ না৭নুমনযযত কিকনপ্াত্ িত্ম্ কস্ত্রযঃ ২0
এশ স্ৱপ্াযিা নারীণাম্ অনুপ্ূয প্ুরা সুিম্
অপাম৭কপ্ আপ্ত্াম্ প্রাপ্য ত্ু শযকত্ িরিহ ত্য৭কপ্ ২১
্ ত্যা স্সত্া
অসত্য শীলা কিি্ুত্া ত্ু রিাহয হু
যুিত্য: প্াপ্ সম্িপা: ি্শণ মাত্রাত্্ কিরাকিণ: ২২
ন িুলম্ ন ি্ুত্ম্ কিত্যা ন ত্ত্তম্ না৭কপ্ সম্রহ:
্ ত্যম্ অকনত্য হু
্ ত্যা কহত্া: ২৩
স্ত্রীণাম্ ি্ুহ্ণাকত্ হু
সাত্ৱীনাম্ কহ জস্তত্ানাম্ ত্ু শীযল সযত্য শ্ুযত্ শযম
স্ত্রীণাম্ প্কিত্রম্ প্রমম্ প্কত্ স্নরযিা কিকশশযযত্ ২৪
স ত্ৱযা ন অিমতিযঃ প্ুত্রঃ প্রিরাজিযত্া মম
ত্ি ৱত্িত্ম্ অস্ত্ু এশ: কনত্িনঃ সত্যনা৭কপ্ িা ২৫
কিোয িচনম্ সীত্া ত্সযা ত্মা৭ত্ি
ি
সম্কহত্ম্
ি্ুত্া৭ঞ্জকল: উিা স্নচত্ম্ শ্ৱশ্রূম্ অকপ্মুযি জস্তত্াম্ ২৬
িকরযশয সিম্ি এিা৭হম্ আযা ি যত্্ অনুশাজস্ত মাম্
অকপ্ো৭জস্ম যত্া প্ত্ু :ি িকত্িত্িযম্ শ্ুত্ম্ চ স্নম ২৭
ন মাম্ অসজ্জযন না৭৭যা ি সমানকযত্ু ম্ অহিকত্
ত্মাত্
ি ্ কিচকলত্ু ম্ না৭হম্ অলম্ চন্ত্রা কত্ি প্রপ্া ৩0
ন অত্ন্ত্রী িাত্যযত্ িীণা ন অচযরা িত্িযত্ রত্ঃ
ন অপ্কত্ঃ সুি স্নমযত্ ত্যা সযাত্্ অকপ্ শত্ আত্মিা ৩১
কমত্ম্ ত্ত্াকত্ কহ কপ্ত্া কমত্ম্ মাত্া কমত্ম্ সুত্ঃ
অকমত্সয কহ ত্াত্ারম্ প্ত্িারম্ িা ন প্ূিযযত্্ ৩0
সা অহ স্নমিম্ িত্া স্নশ্রশ্টা শ্ুত্ ত্ম প্রািরা
ি
আযয কিম্
ি
অিমযনযযম্ স্ত্রীণাম্ প্ত্িা কহ ৱত্িত্ম্ ৩১
্ ত্যম্িমম্
সীত্াযা িচনম্ শ্ুত্ৱা স্নিৌসলযা হু
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শুত্ত সত্ত্ৱা মুযমাচ অশ্ু সহসা ত্ু ঃি হশিম্
ি
৩২
ত্াম্ প্রাঞ্জকল: অকপ্রময মাত্্ু মযত্য৭কত্ সত্্ি্ুত্াম্
রামঃ প্রম ত্মযো
ি
মাত্রম্ িািযম্ অপ্রিীত্্ ৩৩
অম্প মা ত্ু ঃকিত্া প্ূ স্ত্ৱম্ প্শয ত্ৱম্ কপ্ত্রম্ মম
ি্শযযা কহ িন িাসসয ি্কশপ্রম্ এি প্কিশযকত্ ৩৪
সুপ্তাযা: স্নত্ িকমশযকত নি িশাকণ
ি প্ঞ্চ চ
্ ত্্ িরুত্ম্ ৩৫
সা সমরম্ ইহ প্রাপ্তম্ মাম্ ত্রি্শযকস সুহু
এ ত্ািত্্ অকপ্নীত্া৭ত্িম্ উক্ত্িা স িননীম্ িচঃ
ত্রযঃ শত্ শত্া৭ত্িা শ্চ ত্ত্শা৭স্নিি
ি
্ শয মাত্রঃ ৩৬
ত্া শ্চা৭কপ্ স ত্ৱত্িা৭৭ত্িা মাত্রূ ত্িশরত্া৭৭ত্মিঃ
ত্ম যু
ি ক্তম্ ইত্ম্ িািযম্ কনিিাত্ ি্ুত্া৭ঞ্জকলঃ ৩৭
সম্ৱ্াসাত্্ প্ুশম্ কিম্কচত্্ অোনা ত্ৱা৭কপ্ য ত্্ি্ুত্ম্
ত্ স্নে সমনু িানীত্ সিা ি শ্চা৭৭মন্ত্রযাকম িঃ ৩৮
িচনম্ রািি সয এত্ত্্ ত্ম যু
ি ক্তম্ সমাকহত্ম্
শুশ্ুি:ু ত্া: কস্ত্রয: স্সিা ি শ্যশাযিাপ্হত্ স্নচত্স: ৩৯
িযে অত্ ত্াসাম্ সন্নাত্ঃ স্নরৌঞ্চীনাম্ ইি কনস্ৱনঃ
মানযিন্ত্র সয প্াযাণাম্
ি
এিম্ িত্কত্ রািযি ৪0
মুরি প্ণি স্নমি স্নিাশিত্্
ত্শরত্ স্নিশ্ম প্প্ূি যত্্ প্ুরা
কিলকপ্ত্ প্করযত্িনা৭৭িুলম্
িযসন িত্ম্ ত্ত্্ অপ্ূত্্ সুত্ুঃকিত্ম্ ৪১
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এযিান চত্ৱাকরম্শ স্সিি:
চিাত্ৱিমরশ সরসর্ক:
অত্ রাম শ্চ সীত্া চ লি্শ্মণ শ্চ ি্ুত্া৭ঞ্জকলঃ
উপ্সম্ি্ুহয রািানম্ চি্ু: ত্ীনাঃ প্রত্ি্কশণম্ ১
ত্ম্ চা৭কপ্ সম৭নুোপ্য ত্মেঃ
ি
সীত্যা সহ
রািিঃ স্নশাি সম্মূযটা িননীম্ অপ্যিাত্যত্্ ২
অিি্শম্ লি্শ্মযণা প্রাত্ু ঃ স্নিৌসলযাম্ অপ্যিাত্যত্্
অত্ মাত্ু ঃ সুকমত্রাযা িরাহ চরযণৌ প্ুনঃ ৩
ত্ম্ িতমানম্ ুত্ত্ী মাত্া স্নসৌকমজত্রম্ অপ্রিীত্্
কহত্ িামা মহা প্াহুম্ মূকত্নিউপ্ারায লি্শ্মণম্ ৪
্ জ্জযন
স্ুশ্ট স্ত্ৱম্ িন িাসায স্ৱ৭নুরক্তঃ সুহু
রাযম প্রমাত্ম্ মা িাশীঃ প্ুত্র প্রাত্কর িচ্চকত্ ৫
িযসনী িা সম্ুযত্তা িা িকত্: এশ ত্িা৭নি
Page 106 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
এশ স্নলাযি সত্াম্ ত্যমা ি যত্্ স্নিযশ্ট িশযিা প্যিত্্ ৬
ইত্ম্ কহ িরুত্তম্ উকচত্ম্ িুলসযা৭সয সনাত্নম্
ত্ানম্ ত্ীি্শা চ যযেশু ত্নু ত্যাযিা ম্ুযত্শু চ ৭
লি্শ্মণম্ত্ু এি মুক্ত্িা সা সম্কসত্তম্ কপ্রয রািিম্
সুকমত্রা িচ্চ িযচ্চকত্ প্ুন: প্ুন: উিাচ ত্ম্ ৮
রামম্ ত্শরত্ম্ কিকত্ত মাম্ কিকত্ত িনিা৭৭ত্মিাম্
অযযাত্যাম্ অটিীম্ কিকত্ত িচ্চ ত্াত্ যত্া সুিম্ ৯
ত্ত্ঃ সুমন্ত্রঃ িািুত্্স্তম্ প্রাঞ্জকল: িািযম্ অপ্রিীত্্
কিনীযত্া কিনযে শ্চ মাত্কল: িাসিম্ যত্া ১0
রত্ম্ আযরাহ প্ত্রম্ স্নত্ রাি প্ুত্র মহা যশঃ
ি্কশপ্রম্ ত্ৱাম্ প্রাপ্কযশযাকম যত্র মাম্ রাম িি্শযকস ১১
চত্ু ত্িশ কহ িশাকণ
ি িস্তিযাকন িযন ত্ৱযা
ত্াকন উপ্রকমত্িযাকন যাকন স্নত্িযা৭কস স্নচাকত্ত্ঃ ১২
্ শ্যটন স্নচত্সা
ত্ম্ রত্ম্ সূয সম্
ি িাশম্ সীত্া হু
আুযরাহ িরা৭৭স্নরাহা ি্ুত্ৱা৭লম্িারম্ আত্মনঃ ১৩
অযত্া জ্ৱলন সম্িাশম্ চামীির কিপ্ূকশত্ম্
ত্ম্ আুুহত্ু : ত্ূণম্ি প্রাত্যরৌ রাম লি্শ্মযণৌ ১৪
িন িাসম্ কহ সম্িযায িাসাম্ সযা৭৭প্রণাকন চ
প্ত্িার ম৭নুিচ্চম্ৱত্য সীত্াৱয শ্ৱশুযরা ত্যত্ৌ ১৫
ত্ৱত্ িা৭৭যুত্ িাত্াকন প্রাত্্ুপ্যাম্ িিচাকন চ
রত্ উপ্যস্ত প্রকত্নযসয সচম িটটনম্
ি
চ ত্ত্্ ১৬
সীত্া ত্্ুত্ীযান্ আরূটান্ ত্্ুশ্ৱা ত্্ুশ্টম্ অযচাত্যত্্
সুমন্ত্রঃ সম্মত্ান্ অশ্ৱান্ িাযু স্নিি সমান্ িযি ১৭
প্রযাযত্ ত্ু মহা৭রণযম্ কচর রাত্রায রািযি
প্প্ূি নিযর মূচিা প্ল মূচিা িনসয চ ১৮
ত্ত্্ সমািুল সিাতম্ মত্ত সম্িুকপ্ত্ কত্ৱপ্ম্
হয কশম্জিত্ কনযিিাশম্ প্ুরম্ আসীন্ মহা স্ৱনম্ ১৯
ত্ত্ঃ স প্াল িরুত্তা সা প্ুরী প্রম প্ীটটত্া
রামম্ এিা৭কপ্ত্ু ত্রাি িমা৭৭ত্ি
ি
ঃ সকললম্ যত্া ২0
প্াশ্ৱত্ঃ
ি প্্ুশ্টত্ শ্চা৭কপ্ লম্পমানা: ত্ত্্ উন্মি
ু াঃ
প্াশ্প্ প্ূণ মু
ি িাঃ সযি ত্ম্
ি
ঊচু: প্্ুশ ত্ু ঃকিত্াঃ ২১
সমযচ্চ িাজিনাম্ রশ্মীন্ সূত্ যাকহ শৱনঃ শৱনঃ
মুিম্ ত্রি্শযাকম রাম সয ত্ু ত্িশম্ি স্ননা প্কিশযকত্ ২২
্ ত্যম্ নূনম্ রাম মাত্ু র৭সম্শযম্
আযসম্ হু
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যত্্ স্নত্ি িপ্ প্রকত্যম
ি
িনম্ যাকত্ ন কপ্ত্যযত্ ২৩
ি্ুত্ ি্ুত্যা কহ ৱিযত্হী চাযয িা৭নুিত্া প্কত্ম্
ন িহাকত্ রত্া ত্যম স্নমুম্
ি
অিি প্রপ্া যত্া ২৪
অযহা লি্শ্মণ কসত্তাত্িঃ সত্ত্াম্ কপ্রয িাকত্নম্
প্রাত্রম্ স্নত্ি সম্িাশম্ য: ত্ৱম্ প্করচকরশযকস ২৫
মহকত্ এশা কহ স্নত্ কসকত্ত: এশ চ অপ্ুযত্যযা মহান্
এশ স্ৱিিসয মািি শ্চ যত্্ এনম্ অনুিচ্চকস ২৬
এিম্ িত্ত: স্নত্ স্নসাটুম্ ন স্নশিু: প্াশ্প্ম্ আিত্ম্
নরা: ত্ম্ অনুিচ্চত: কপ্রয কমি্শ্ৱািু নম্ত্নম্ ২৭
অত্ রািা িরুত্ঃ স্ত্রীকপ্: ত্ীনা৭কপ্ত্ীন স্নচত্নঃ
কনিিিাম কপ্রযম্ প্ুত্রম্ ত্রি্শযামীকত্ প্্ুিন্ ি্ুহাত্্ ২৮
শুশ্ুযি চা৭রত্ঃ স্ত্রীণাম্ ুত্তীনাম্ মহা স্ৱনঃ
যত্া নাত্ঃ িযরণূনাম্ প্যত্ত মহকত্ িুঞ্জযর ২৯
কপ্ত্া চ রািা িািুত্্স্তঃ শ্রীমান্ সন্ন স্তত্া৭প্িত্্
প্করপ্ূণঃি শশী িাযল রযহযণাপ্প্্লুযত্া যত্া ৩0
স চ শ্রীমান্ অকচম্ত্যাত্মা রাযমা ত্শরত্া৭৭ত্মি:
সূত্ম্ সম্যচাত্যা মাস ত্ৱকরত্ম্ িাহযত্া কমকত্ ৩১
রাযমা যাহীকত্ সূত্ম্ ত্ম্ কত্শ্ত্যটকত্ স িন স্তত্া
উপ্যম্ না৭শিত্্ সূত্: িত্ু ি মত্ৱকন স্নচাকত্ত্: ৩২
কনিিচ্চকত্ মহা প্াযহৌ রাযম স্নপ্ৌর িনা৭শ্শু
্ কপ্:
প্কত্ৱত্ রপ্য৭িকহত্ম্ প্রশশাম মহী রি: ৩৩
ুকত্ত্া৭শ্ু প্করত্ূযনম্ হাহা ি্ুত্ ম৭স্নচত্নম্
প্রযাযণ রািি সযা৭৭সীত্্ প্ুরম্ প্রম প্ীটটত্ম্ ৩৪
সুশ্রাি নযৱন: স্ত্রীণাম৭স্র মা৭৭যাস সম্পিম্
মীন সম্ি্যশাপ্ চকলৱত্ স্সকললম্ প্ম্িৱি করি ৩৫
ত্্ুশ্ৱা ত্ু ন্ুপ্কত্ শ্শ্রীমান্ এি কচত্ত িত্ম্ প্ুরম্
কনপ্ প্াৱত্ি ত্ু ঃযিন হত্ মূল ইি ত্্ুম: ৩৬
ত্যত্া হল হলা শযপ্তা িযে রাম সয প্্ুশ্টত্ঃ
নরাণাম্ স্নপ্রি্শয রািানম্ সীত্তম্ প্্ুশ ত্ু ঃকিত্ম্ ৩৭
হা রাযমকত্ িনাঃ স্নিকচ ত্রাম মাযত্কত্ চা৭প্যর
অতঃপ্ুরম্ সম্ুত্তম্ চ স্নরাশতম্ প্যযত্িযন্
ি
৩৮
অিীি্শমাযণা রাম স্ত্ু কিশণ্ণম্ প্রাত স্নচত্সম্
রািানম্ মাত্রম্ ৱচি ত্ত্শা৭নু
ি িযত্ৌ প্কত্ ৩৯
স প্ত্ত ইি প্াযশন কিযশাযরা মাত্রম্ যত্া
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ত্ম প্াযশন
ি
সম্ি্কশপ্তঃ প্রিাশম্ না৭প্ুযৱত্ি্শত্ ৪0
প্ত্াকত্যনৌ চ যানা৭স্নহৌ অত্ু ঃিা৭স্নহৌ সুযিাকচযত্ৌ
ত্্ুশ্ৱা সম্যচাত্যা মাস শীরম্ যাহীকত্ সারকত্ম্ ৪১
ন কহ ত্ত্্ প্ুুশ িযাযরা ত্ু ঃিত্ম্ ত্শনম্
ি কপ্ত্ু ঃ
মাত্ু শ্চ সকহত্ু ম্ শক্ত: স্নত্াত্রা৭৭কত্িত্ ইি কত্ৱপ্ঃ ৪২
প্রত্যিার কমিা যাতী িত্্সলা িত্্স িারণাত্্
প্ত্ত িত্্সা যত্া স্নত্নু: রাম মাত্া৭প্য ত্ািত্ ৪৩
ত্ত্া ুত্তীম্ স্নিৌসলযাম্ রত্ম্ ত্ম্ অনুত্ািত্ীম্
স্নরাশতীম্ রাম রাযমকত্ হা সীযত্ লি্শ্মযণ কত্ চ ৪৪
রাম লি্শ্মণ সীত্া৭ত্িম্ স্রিম্ত্ীম্ িাকর স্ননত্রিম্
অ সি্ুত্্ ৱপ্রি্শত্ স ত্াম্ ন্ুত্যতীম্ ইি মাত্রম্ ৪৩
কত্শ্যট কত্ রািা চুযরাশ যাকহ যাহী কত্ রািিঃ
সুমন্ত্র সয প্প্ূি আত্মা চরযযা: ইি চা৭তরা ৪৬
না স্নশ্রৌশম্ ইকত্ রািানম্ উপ্ালযপ্তা৭কপ্ িি্শযকস
কচরম্ ত্ু ঃিসয প্াকপ্শ্টম্ ইকত্ রাম: ত্ম্ অপ্রিীত্্ ৪৭
রাম সয স িচঃ িুিন্ি অনুোপ্য চ ত্ম্ িনম্
িরিযত্া৭কপ্ হযান্ শীরম্ স্নচাত্যা মাস সারকত্ঃ ৪৮
নযিত্িত্ িযনা রাযো রামম্ ি্ুত্ৱা প্রত্ি্কশণম্
মনসা প্য৭শ্ু স্নিৱি শ্চ ন নযিত্িত্ মানুশম্ ৪৯
যম্ ইযচ্চত্্ প্ুনর্ আযাতম্ ৱননম্ ত্ূরম্ অনুিরযিত্্
ইত্য৭মাত্যা মহা রািম্ ঊচু: ত্শরত্ম্ িচঃ ৫0
স্নত্শাম্ িচঃ সি ি
ি ু যণাপ্ প্ন্নম্
প্রকস্ৱন্ন িাত্রঃ প্রকিশণ্ণ রূপ্ঃ
কনশময রািা ি্ুপ্ণঃ স প্াযযা ি
িযিজস্তত্ স্তম্ সুত্ম্ ঈি্শমাণঃ ৫১
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট চত্ৱাকরম্শ স্সিি:
এর্ চিাত্ৱিমরশ সরসর্ক:
ত্জস্মম্ স্ত্ু প্ুুশ িযাযর কনশ্রামকত্ ি্ুত্াম্িযলৌ
আত্ি শযপ্তা৭ত্ সম্িযে স্ত্রীণাম্ অতঃপ্ুযর মহান্ ১
অনাত্ সয িন সযা৭সয ত্ু প্লি সয ত্প্কস্ৱনঃ
স্নযা িকত্ম্ শরণম্ চা৭৭সীত্্ স নাত্ঃ ি নু িচ্চকত্ ২
ন ি্ুত্য ত্য৭কপ্শযপ্তা৭কপ্ স্নরাত্নীযাকন িিিযন্
ি্ুত্তান্ প্রসাত্যন্ সিান্
ি সম ত্ু ঃিঃ িকচত্্ িত্: ৩
স্নিৌসলযাযাম্ মহা স্নত্িা যত্া মাত্কর িত্িযত্
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ত্ত্া স্নযা িত্িযত্৭স্মাসু মহাত্মা ি নু িচ্চকত্ ৪
ৱিযিযযা কেশযমাযনন রাো সম্যচাকত্যত্া িনম্
প্করত্রাত্া িনসযা৭সয িিত্ঃ ি নু িচ্চকত্ ৫
অযহা কনযশ্চত্যনা রািা িীি স্নলািসয সম্প্রিযম্
ত্মযম্
ি সত্য িরত্ম্ রামম্ িন িাযসা প্রিত্্সযকত্ ৬
ইকত্ সিা ি মকহশয স্তা কিিত্্সা ইি স্নত্নিঃ
ুুত্ু ৱশ্চি ত্ু ঃিাত্িাঃ স স্ৱরম্ চ কিচুি্ুশুঃ ৭
স ত্ম্ অতঃপ্ুযর স্নিারম্ আত্ি শপ্তম্ মহীপ্কত্ঃ
প্ুত্র স্নশািা৭কপ্ সম্ত্প্তঃ শ্ুত্ৱা চা৭৭সীত্্ সুত্ুঃকিত্ঃ ৮
না৭কক্নযহাত্রা ণযহূযত না৭প্চন্ ি্ুহ স্নমকত্ন:
অিুিন্ি ন প্রিা িাযম্ি সূয শ্চা৭তর
ি
ত্ীযত্ ৯
িযস্ুিন্ িপ্লান্ নািা িাযিা িত্্সান্ ন প্াযযন্
প্ুত্রম্ প্রত্মম্ লপ্ত্িা িননী না৭প্যনম্ত্ত্ ১0
জত্রশঙ্ িু: স্নলাকহত্াঙ্ক শ্চ প্্ুহস্পকত্ প্ুত্া ি৭কপ্
ত্াুণাঃ স্নসামম্ অযপ্যত্য রহাঃ সযি িযিজস্তত্াঃ
ি
১১
নি্শত্রাকণ িত্া চীম্কশ রহা শ্চ িত্ স্নত্িসঃ
কিশািা শ্চ স ত্ূমা শ্চ নপ্কস প্রচিাকশযর ১২
িাকলিা কনল স্নিযিন মযহাত্কত্ করযিাকত্তত্:
রাযম িনম্ প্রিরজিযত্ নিরম্ প্রচাচাল ত্ত্্ ১৩
কত্শ: প্যাি
ি ু লা স্সিা ি জস্তকমযর স্নণি সম্ৱ্রুত্া:
ন রযহা না৭কপ্ নি্শত্রম্ প্রচিাযশ ন কিম্চন ১৪
অিস্মা ন্নািরঃ সযিা ি িযনা ৱত্নযম্ উপ্ািমত্্
আহাযর িা কিহাযর িা ন িজশ্চত্্ অিযরান্ মনঃ ১৫
স্নশাি প্যায
ি সম্ত্প্ত স্সত্ত্ম্ ত্ীিি মুচ্চ্িসন্
অযযাত্যাযাম্ িন স্সি শ্
ি শুযশাচ িিত্ী প্কত্ম্ ১৬
প্াশ্প্ প্যাি
ি ু ল মুযিা রাি মািি িযত্া িনঃ
্ শ্যটা লি্শযযত্ িজশ্চত্্ সিঃি স্নশাি প্রাযণঃ ১৭
ন হু
ন িাকত্ প্িনঃ শীযত্া ন শশী স্নসৌময ত্শনঃ
ি
ন সূয স্তপ্যত্
ি
স্নলািম্ সিম্ি প্যাি
ি ু লম্ িিত্্ ১৮
অনকত্িনঃ সুত্াঃ স্ত্রীণাম্ প্ত্িাযরা প্রাত্র স্তত্া
সযি সি
ি ম্ি প্করত্যিয রামম্ এিা িকচতযন্ ১৯
্ ত্ঃ সযি স্নত্
স্নয ত্ু রাম সয সুহু
ি মূট স্নচত্সঃ
স্নশাি প্াযরণ চ আরাতাঃ শযনম্ ন িুহু স্তত্া ২0
ত্ত্ স্ত্ৱযযাত্যা রকহত্া মহাত্মনা
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প্ুরম্ত্যর স্নণি মহী স প্িত্া
ি
চচাল স্নিারম্ প্য প্ার প্ীটটত্া
স নাি স্নযাত্া৭শ্ৱ িণা ননাত্ চ ২১
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এি চত্ৱাকরম্শ স্সিি:
ত্ৱি চিাত্ৱিমরশ সরসর্ক:
যািত্্ ত্ু কনযত্ি স্তসয রযিা রূপ্ম্ অত্্ুশযত্
ৱন স্নিি্শ্ৱািু ির স্তািত্্ সম্িহারা৭৭ত্ম চি্শুশী ১
যাি ত্রািা কপ্রযম্ প্ুত্রম্ প্শয ত্যত্যম্ত্ ত্াকমিম্
ি
ত্াি ত্ৱযিত্িযত্ িা৭৭সয ত্রণযাম্ প্ুত্র ত্শযন
ি ২
ন প্শযকত্ রযিা৭প্য৭সয যত্া রাম সয প্ূকমপ্ঃ
ত্ত্া৭৭ত্ি শ্চ কিশণ্ণ শ্চ প্প্াত্ ত্রণী ত্যল ৩
ত্সয ত্ি্কশণম্ অিিাত্্ স্নিৌসলযা প্াহুম্ অঙ্কনা
িামম্ চা সযা৭িিাত্্ প্াশ্ৱম্ি ৱিযিযী প্রত্ কপ্রযা ৪
ত্াম্ নযযন চ সম্পযন্না ত্যমণি কিনযযন চ
উিাচ রািা ৱিযিযীম্ সমীি্শয িযকত্যত্ কন্ত্রযঃ ৫
ৱিযিকয মা মমা৭ঙ্কাকন স্প্রাি্শী স্ত্ৱম্ ত্ু শ্ট চাকরণী
ন কহ ত্ৱাম্ ত্রশ্টুম্ ইচ্চাকম ন প্াযা ি ন চ প্াতিী ৬
স্নয চ ত্ৱাম্ অনুিীিকত না৭হম্ স্নত্শাম্ ন স্নত্ মম
স্নিিলা৭ত্ি প্রাম্ কহ ত্ৱাম্ ত্যক্ত ত্মাম্
ি ত্যিা মযহম্ ৭
অি্ুহ্ণাম্ য চ্চ স্নত্ প্াকণম্ অকক্নম্ প্যণযম্
ি
চ যত্্
অনুিানাকম ত্ ত্্সিম্ি অজস্ম ন্যলাযি প্রত্র চ ৮
প্রত্ স্নশ্চত্্ প্রত্ীত্ঃ সযা ত্রািযম্ প্রাযপ্যত্ ম৭িযযম্
যন্ স্নম স ত্ত্যাত্্ কপ্ত্র৭ত্িম্ মাম্ মা ত্ ত্তত্তম্ আিমত্্ ৯
অত্ স্নরণু সমুত্ৱস্তম্ ত্ম্ উত্তাপ্য নরা৭কত্প্ম্
নযিত্িত্ ত্ত্া স্নত্িী স্নিৌসলযা স্নশাি িকশত্া
ি ১0
হযত্ৱি প্রাহ্মণম্ িামাত্্ স্প্রশ
ু ্ৱা৭কক্নম্ ইি প্াকণনা
অি ত্প্যত্ ত্মাত্মা
ি প্ুত্রম্ সম্কচতয ত্াপ্সম্ ১১
কনিরুৱত্যি কনিরুৱত্যি সীত্যত্া রত্ িত্মসুি
রাযো না৭কত্প্যপ্ৌ রূপ্ম্ রস্ত সযাম্শুমযত্া যত্া ১২
কিললাপ্ চ ত্ু ঃিা৭৭ত্িঃ কপ্রযম্ প্ুত্রম্ অনুস্মরন্
নিরা৭তম্ অনুপ্রাপ্তম্ প্ুত্ত্ৱা প্ুত্রম্ অত্া৭প্রিীত্্ ১৩
িাহনানাম্ চ মুিযানাম্ িহত্াম্ ত্ম্ মমা৭৭ত্মিম্
প্ত্াকন প্কত্ ত্্ুশযযত স মহাত্মা ন ত্্ুশযযত্ ১৪
য স্সুযিশু উপ্ ত্াযনশু স্নশযত্ চম্ত্ন রূকশত্ :
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অযযাত্য িাম্ট:
িীিয মাযনা মহা৭হিাকপ্: স্ত্রীকপ্ মমি সুযত্াত্তম: ১৫
স নূনম্ িকচত্্ এিাত্য িরুি্শ মূলম্ উপ্াকশ্রত্ঃ
িাশ্টম্ িা যকত্ িা৭শ্মানম্ উপ্ত্ায শকযশযযত্ ১৬
উত্তাসযকত্ চ স্নমকত্নযাঃ ি্ুপ্ণঃ প্াম্সু িুম্টটত্ঃ
কিকনশ্শ্ৱসন্ প্রস্রিণাত্্ িযরণূনাম্ ইি শপ্ঃ
ি ১৭
ত্রি্শযকত নূনম্ প্ুুশা: ত্ীিি প্াহুম্ িযন চরাঃ
রামম্ উত্তায িচ্চতম্ স্নলাি নাত্ম্ অনাত্ িত্্ ১৮
সা নূনম্ িনি স্নসযশ্টা সীত্া সুি সযত্াকচত্া
িম্টিা রমণা রাম্ত্া িনম৭ত্য িকমশযকত্ ১৯
অনকপ্ো িনানাম্ সা নূনম্ প্য মুৱপ্শযকত্
শ্ৱাপ্ত্া নকত্িত্ম্ শ্ুত্ৱা িম্পীরম্ স্নরাম হশণম্
ি ২0
স িামা প্ি ৱিযিকয কিত্িা রািযম্ আিস
ন কহ ত্ম্ প্ুুশ িযারম্ কিনা িীকিত্ু ম্ উত্্সযহ ২১
ইযত্যিম্ কিলপ্ন্ রািা িযনৌযিনা৭কপ্ সম্ৱ্রুত্ঃ
অপ্োত্ ইিা৭করশ্টম্ প্রকিযিশ প্ুযরাত্তমম্ ২২
শূনয চত্ৱর স্নিশ্মাতাম্ সম্ৱ্রুত্া৭৭প্ণ স্নত্িত্াম্
োত ত্ু প্লি ত্ু ঃিা৭ত্িাম্ না৭ত্যািীণ মহা
ি
প্ত্াম্ ২৩
ত্াম্ অযিি্শয প্ুরীম্ সিা ি রামম্ এিা৭নু কচতযন্
কিলপ্ন্ প্রাকিশ ত্রািা ি্ুহম্ সূয ইিা৭ম্পু
ি
ত্ম্ ২৪
্ যত্া রিম্
মহা হ্র্ত্ম্ ইিা৭ি্যশাপ্যম্ সুপ্যণনি হু
রাযমণ রকহত্ম্ স্নিশ্ম ৱিযত্হযা লি্শ্মযণন চ ২৫
অত্ িত্্িত্ শপ্ত স্ত্ু কিলপ্ন্ মনুিা৭কত্প্:
উিাচ ম্ুত্ু মম্ত্া৭ত্িম্ িচনম্ ত্ীন ম৭স্ৱরম্ ২৬
স্নিৌসলযাযা ি্ুহম্ শীরম্ রাম মাত্ু নযন্
ি ত্ু মাম্
্ ত্য সয প্কিশযকত্ ২৭
ন হয৭নযত্র মমা৭৭শ্ৱাযসা হু
ইকত্ প্্ুিতম্ রািানম্ অনযন্ ত্ৱার ত্কশন:
ি
স্নিৌসলযাযা ি্ুহম্ ত্ত্র নযযিশযত্ কিনীত্ িত্্ ২৮
ত্ত্ স্তত্র প্রকিশ্ট সয স্নিৌসলযাযা কনযিশনম্
অকত্ুহযা৭কপ্ শযনম্ প্প্ূি লুকলত্ম্ মনঃ ২৯
প্ুত্র ত্ৱয কিহীনম্ চ েুশযা৭কপ্ কিিজিিত্ম্
অপ্শযত্্ প্িনম্ রািা নশ্ট চম্ত্র কমিা৭ম্পরম্ ৩0
ত্ চ্চ ত্্ুশ্ৱা মহা রাযিা প্ুিম্ উত্যময িীযিান্
ি
উৱচ্চঃ স্ৱযরণ চুযরাশ হা রািি িহাকস মাম্ ৩১
সুকিত্া প্ত্ ত্ম্ িালম্ িীকিশযকত নযরাত্তমাঃ
Page 112 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
প্করশ্ৱিযতা স্নয রামম্ ত্রি্শযকত প্ুন: আিত্ম্ ৩২
অত্ রাত্রযাম্ প্রপ্ন্নাযাম্ িাল রাত্রযা কমিাত্মন:
অত্ি রাযত্র ত্শরত্: স্নিৌসলযা কমত্ মপ্রিীত্্ ৩৩
রামম্ স্নম৭নুিত্া ত্্ুশ্টট: অত্যা৭কপ্ ন কনিত্িযত্
ন ত্ৱাম্ প্শযাকম স্নিৌসযলয সাত্ু মাম্ প্াকণনা স্প্রুশ ৩৪
ত্ম্ রামম্ এিা৭নু কিকচতযতম্
সমীি্শয স্নত্িী শযযন নযরন্ত্রম্
উযপ্াপ্কিশযা৭কত্িম্ আত্ি রূপ্া
কিকনশ্শ্ৱসতী কিললাপ্ ি্ুচ্ িম্ ৩৫
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট কত্ৱ চত্ৱাকরম্শ স্সিি:
ত্রত্র চিাত্ৱিমরশ সরসর্ক:
ত্ত্ঃ সমীি্শয শযযন সন্নম্ স্নশাযিন প্াকত্িিম্
স্নিৌসলযা প্ুত্র স্নশািা৭৭ত্িা ত্ম্ উিাচ মহীপ্কত্ম্ ১
রািযিা নর শাত্ূল
ি কিশম্ উপ্ত্িা কত্ৱ জিহ্ৱ িত্্
কিচকরশযকত্ ৱিযিযী কনমু স্নক্তি
ি
কহ প্ন্নিী ২
কিিাসয রামম্ সুপ্িা লপ্ত িামা সমাকহত্া
ত্রাসকযশযকত্ মাম্ প্ূযযা ত্ু শ্টা৭কহ করি স্নিশ্মকন ৩
অত্ স্ম নিযর রাম শ্চরন্ ৱপ্ি্শম্ ি্ুযহ িযসত্্
িাম িাযরা িরম্ ত্াত্ু ম্ অকপ্ ত্াসম্ মমা৭৭ত্মিম্ ৪
প্াত্কযত্ৱা ত্ু ৱিযিযযা রামম্ স্তানা ত্যযত্শ্টত্ঃ
প্রকত্শ্যটা রি্শসাম্ প্ািঃ প্িণী
ি িা৭৭কহত্াকক্ননা ৫
িি রাি িকত্ িীযরা মহা প্াহু ত্িনু ত্িরঃ
িনম্ আকিশযত্ নূনম্ স প্াযঃি সহ লি্শ্মণঃ ৬
িযন ত্ৱ৭ত্্ুশ্ট ত্ু ঃিানাম্ ৱিযিযযা৭নুমযত্ ত্ৱযা
ত্যক্তানাম্ িন িাসায িা ি৭িস্তা প্কিশযকত্ ৭
স্নত্ রত্ন হীনা স্তুণাঃ প্ল িাযল কিিাকসত্াঃ
িত্ম্ িত্্সযকত ি্ুপ্ণাঃ প্ল মূৱলঃ ি্ুত্া৭শনাঃ ৮
অপ্ীত্ানীম্ স িালঃ সযান্ মম স্নশাি ি্শযঃ কশিঃ
স প্াযম্ি য ত্্সহ প্রাত্রা প্যশযযম্ ইহ রািিম্ ৯
শ্ুৱত্ৱ স্নিাপ্ জস্তযত্ৌ িীযরৌ িত্া৭স্নযাত্যা প্কিশযকত্
্ শ্ট িনা সূচ্কিত্ ত্ৱি মাকলনী ১0
যশকস্ৱনী হু
িত্া স্নপ্রি্শয নর িযাযরৌ অরণযাত্্ প্ুনরা৭৭িযত্ৌ
্ শ্টা সমুত্র ইি প্িকণ
নকতশযকত্ প্ুরী হু
ি ১১
িত্া৭স্নযাত্যাম্ মহা প্াহুঃ প্ুরীম্ িীরঃ প্রযিি্শযকত্
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অযযাত্য িাম্ট:
প্ুরস্রুত্য রযত্ সীত্াম্ িরুশযপ্া স্নিা িত্ূম্ ইি ১২
িত্া প্রাকণ সহস্রাকণ রাি মাযিি মমা৭৭ত্মযিৌ
লাৱি: অিিকরশযকত প্রকিশযতৌ অকরম্ত্যমৌ ১৩
প্রকিশম্যত্ৌ িত্া৭স্নযাত্যাম্ ত্রি্শযাকম শুপ্ িুম্টযলৌ
উত্রা৭৭যুত্ কনকস্ত্রম্যশৌ স শ্ুম্িা কিি প্িযত্ৌ
ি ১৪
িত্া সুমনসঃ িনযা কত্ৱিাত্ীনাম্ প্লাকন চ
্ শ্টাঃ িকরশযকত প্রত্ি্কশণম্ ১৫
প্রকত্শতযঃ প্ুরীম্ হু
িত্া প্করণযত্া প্ুত্তযা িযসা চা৭মরপ্রপ্ঃ
অপ্ুযৱপ্শযকত্ ত্মে
ি কস্ত্রিশ ইি
ি মাম্ ললন্ ১৬
কনস্সম্শযম্ মযা মযনয প্ুরা িীর িত্যযা
ি
প্াত্ু িাযমশু িত্্যসশু মাত্রূণাম্ শাকত্ত্াঃ স্তনাঃ ১৭
সা৭হম্ স্নিৌ করি কসম্যহন কিিত্্সা িত্্সলা ি্ুত্া
ৱিযিযযা প্ুুশ িযার প্াল িত্্যসি স্নিৌর্ প্লাত্্ ১৮
ন কহ ত্াি ত্্িুৱণ িুশ
ি ট
্ ম্ সি শাস্ত্র
ি
কিশারত্ম্
এি প্ুত্রা কিনা প্ুত্রম্ অহম্ িীকিত্ু ম্ উত্্সযহ ১৯
ন কহ স্নম িীকিযত্ কিম্কচত্্ সামত্িযম্ ইহ িপযযত্
অপ্শযতযাঃ কপ্রযম্ প্ুত্রম্ মহা প্াহুম্ মহা প্লম্ ২0
অযম্ কহ মাম্ ত্ীপ্যযত্ সমুকত্তত্:
ত্নূি স্নশাি প্রপ্যিা হুত্া৭শনঃ
মহীম্ ইমাম্ রজশ্মকপ্ ুত্তত্ প্রযপ্া
যত্া কনত্াযি প্িিান্ কত্িািরঃ ২১
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট জত্র চত্ৱাকরম্শ স্সিি:
চতু শ্চিাত্ৱিমরশ সরসর্ক:
কিলপ্তীম্ ত্ত্া ত্াম্ ত্ু স্নিৌসলযাম্ প্রমযত্া ত্তমাম্
ইত্ম্ ত্যম জস্তত্া
ি
ত্মযম্
ি সুকমত্রা িািযম্ অপ্রিীত্্ ১
ত্িা৭৭স্নয সত্
ি ্িুৱণর্ যুক্তঃ প্ুত্রঃ স প্ুুযশাত্তমঃ
কিম্ স্নত্ কিলকপ্যত্ ৱনিম্ ি্ুপ্ণম্ ুকত্যত্ন িা ২
য স্তিা৭৭স্নয িত্ঃ
ি
প্ুত্র স্তযক্ত্িা রািযম্ মহা প্লঃ
সাত্ু িুিন্ি মহাত্মানম্ কপ্ত্রম্ সত্য িাকত্নম্ ৩
কশশ্ৱট: আচকরযত্ সমযি্ শশ্ৱত্্ স্নপ্রত্য প্যলাত্যয
রাযমা ত্যম জস্তত্ঃ
ি
স্নশ্রশ্যটা ন স স্নশাচযঃ িত্াচন ৪
িত্িযত্ স্নচাত্তমাম্ িরকু ত্তম্ লি্শ্মযণা৭জস্মন্ সত্া৭নিঃ
ত্যািান্ সি প্ূ
ি যত্শু লাপ্ স্ত সয মহাত্মনঃ ৫
অরণয িাযস য ত্্ত্ুঃিম্ িানত্ী ৱি সুযিাকচত্া
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অযযাত্য িাম্ট:
অনুিচ্চকত্ ৱিযত্হী ত্মাত্মানম্
ি
ত্িা৭৭ত্মিম্ ৬
িীকত্ি প্ূত্াম্ প্ত্ািাম্ স্নযা স্নলাযি প্রমযকত্ প্রপ্ুঃ
ত্ম সত্য িরত্ প্রঃ কিম্ ন প্রাপ্ত স্তিা৭৭ত্মিঃ ৭
িযক্তম্ রাম সয কিোয স্নশৌচম্ মাহাত্মযম্ উত্তমম্
ন িাত্রম্ অম্শুকপ্ঃ সূযঃি সম্ত্াপ্কযত্ু ম্ অহিকত্ ৮
কশিঃ সযিশু
ি িাযলশু িানযনযপ্যা কিকনস্সু
্ ত্ঃ
রািিম্ যুক্ত শীযত্াশ্ণঃ স্নসকিশযকত্ সুযিা৭কনলঃ ৯
শযানম্ অনিম্ রাযত্রৌ কপ্যত্িা৭কপ্প্করশ্ৱিন্
রজশ্মকপ্ঃ সম্সপ্র
্ ুশন্ শীৱত্ শ্চন্ত্রমা হ্লাত্কযশযকত্ ১0
ত্যত্ৌ চ অস্ত্রাকণ কত্িযাকন যৱস্ম প্রহ্মা মযহৌিযস
ত্ানযিন্ত্রম্ হত্ম্ ত্্ুশ্ৱা কত্কমত্ৱি সুত্ম্ রযণ ১১
স শূর: প্ুুশ িযার স্স্ৱ প্াহু প্ল মাকশ্রত্:
অসম্ত্রযস্তা৭প্যরণযযস্তা স্নিশ্মনীি কনিত্্সযকত্ ১২
যযসযশু প্ত্ মাসাত্য কিনাশম্ যাম্কত্ শত্রি:
িত্ম্ ন প্্ুকত্িী ত্সয শাসযন স্তাত্ু মহিকত্ ১৩
যা শ্রী স্নশৌযম্ি চ রাম সয যা চ িলযাণ সত্ত্ৱত্া
কনিরুত্তা৭রণয িাস স্স ি্কশপ্রম্ রািয ম৭িািযকত্ ১৪
সূয সযা৭কপ্
ি
প্যি ত্্সযূ যা ি হযযক্ন রকক্ন: প্রযপ্া: প্রপ্ু:
কশ্রয শ্শ্রী শ্চ প্যি ত্যরা িীকত্ি: িীহিযা: ি্শমা ি্শমা ১৫
ৱত্িত্ম্ ৱত্িত্ানাম্ চ প্ূত্ানাম্ প্ূত্ সত্তম:
ত্সয স্নি হয৭িুণা স্নত্কি রাশ্যে িা প্য৭ত্ িা প্ুযর ১৬
প্্ুকত্িযা সহ ৱিযত্হযা কশ্রযা চ প্ুুশশপ্ঃ
ি
ি্কশপ্রম্ কত্স্ুকপ্ স্নরত্াকপ্ঃ সহ রাযমা৭কপ্যশি্শযকত্ ১৭
ত্ু ঃিিম্ কিস্ুি তযা৭স্রম্ কনশ্রামতম্ উত্ীি্শয যম্
অযযাত্যাযাম্ িনা স্সযি স্নশাি
ি
স্নিি সমাহত্া: ১৮
িুশ চীর ত্রম্ স্নত্িম্ িচ্চতম্ অপ্রাজিত্ম্
সীযত্ িা৭নুিত্া লি্শ্মী স্তসয কিম্ নাম ত্ু লপ্ম্
ি
১৯
ত্নু রিহিযরা যসয প্াণ িট্ িা৭স্ত্র প্ররুত্্স্ৱযম্
লি্শ্মযণা িরিকত্ হয৭স্নর ত্সয কিম্ নাম ত্ু লপ্ম্
ি
২0
কনিরুত্ত িন িাসম্ ত্ম্ ত্রশ্টাকস প্ুন রািত্ম্
িকহ স্নশািম্ চ স্নমাহম্ চ স্নত্কি সত্যম্ প্রিীকম স্নত্ ২১
কশরসা চরণা স্নিযত্ৌ িম্ত্মান ম৭কনকতযত্
প্ুন ত্রি
ি ্ শযকস িলযাকণ প্ুত্রম্ চম্ত্র কমযিাকত্ত্ম্ ২২
প্ুন: প্রকিশ্টম্ ত্্ুশ্ৱা ত্৭মকপ্কশক্তম্ মহা কশ্রযম্
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অযযাত্য িাম্ট:
সমুত্্স্রি্শযকস স্ননত্রাপ্যাম্ ি্কশপ্রম্ আনতিম্ প্যঃ ২৩
মা স্নশাযিা স্নত্কি ত্ু িম্ িা ন রাযম ত্্ুশযযত্৭কশিম্
ি্কশপ্রম্ ত্রি্শযকস প্ুত্রম্ ত্ৱম্ স সীত্ম্ সহ লি্শ্মণম্ ২৪
ত্ৱযা অযশযশা িন ৱশ্চি সমাশ্ৱাযসযা যত্া৭নযি
্ কত্ কিেপ্ম্ ২৫
কিকমত্ানী কমত্ম্ স্নত্কি িযরাকশ হু
না৭হিা ত্ৱম্ স্নশাকচত্ু ম্ স্নত্কি যসযা স্নস্ত রািি স্সত্
ু :
ন কহ রামাত্্ প্যরা স্নলাযি কিত্যযত্ সত্্প্যত্ জস্তত্: ২৬
্ ত্ম্ সুত্ম্
অকপ্িাত্যমানম্ ত্ম্ ত্্ুশ্ৱা সসুহু
মুত্া৭শ্ু স্নমাি্শযযস ি্কশপ্রম্ স্নমি স্নলযিি িাকশিী
ি ২৭
প্ুত্র স্নস্ত িরত্ঃ ি্কশপ্রম্ অযযাত্যাম্ প্ুনরা৭৭িত্ঃ
িরাপ্যাম্ ম্ুত্ু প্ীনাপ্যাম্ চরযণৌ প্ীটকযশযকত্ ২৮
্ ত্ম্ সুত্ম্
অকপ্িাত্য নমসযম্ত্ম্ শূরম্ স সুহু
মুত্া৭ৱস্র: স্নপ্রাি্শযকস প্ুন স্নমিরাজি
ি
করিা চলম্ ২৯
আশ্ৱাসযম্ত্ী কিকিৱত্ শ্চ িাৱিয:
িাযিযা প্চাযর িুশলা৭নিত্যা
রাম সয ত্াম্ মাত্র স্নমি মুক্ত্িা
স্নত্িী সুকমত্রা কিররাম রামা ৩0
কনশময ত্ ল্লি্শ্মণ মাত্্ু িািযম্
রাম সয মাত্ু নরযত্ি
ি
প্ত্নযাঃ
সত্যঃ শরীযর কিননাশ স্নশািঃ
শরত্্িযত্া স্নমি ইিা৭প স্নত্াযঃ ৩১
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট জত্র চত্ু শ্চত্ৱাকরম্শ স্সিি:
পমরচ িাত্ৱিমরশ সরসর্ক:
অনুরক্তা মহাত্মানম্ রামম্ সত্য প্রারমম্
অনুিি্মুঃ প্রযাতম্ ত্ম্ িন িাসায মানিাঃ ১
্ ত্ৱযিি চ রািকন
কনিকত্িযত্৭কপ্ চ প্লাত্্ সুহু
ৱনি স্নত্ সন্নযিত্িত রাম সযা৭নুিত্া রত্ম্ ২
অযযাত্যা কনলযানাম্ কহ প্ুুশাণাম্ মহা যশাঃ
প্প্ূি িুণ সম্পন্নঃ প্ূণ চন্ত্র
ি
ইি কপ্রযঃ ৩
স যাচযমানঃ িািুত্্স্তঃ স্ৱাকপ্ঃ প্রি্ুকত্কপ্ স্তত্া
িুিাণঃ
ি কপ্ত্রম্ সত্যম্ িনম্ এিা৭িপ্ত্যত্ ৪
অযিি্শমাণঃ সযেহম্ চি্শুশা প্রকপ্প্ কন্নি
উিাচ রামঃ স্নেযহন ত্াঃ প্রিাঃ স্ৱাঃ প্রিা ইি ৫
যা প্রীকত্ প্হি ু মান শ্চ ম যয৭স্নযাত্যা কনিাকসনাম্
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অযযাত্য িাম্ট:
ম ত্্কপ্রযাত্িম্ কিযশযশণ প্রযত্ সা কনযিশযত্াম্ ৬
স কহ িলযাণ চাকরত্রঃ ৱিযিযযা৭৭নত িত্িনঃ
িকরশযকত্ যত্াি ত্ৱঃ কপ্রযাকণ চ কহত্াকন চ ৭
োন িরুযত্তা িযযা প্াযলা ম্ুত্ু িীয ি
ি ু ণাকিত্ঃ
অনুরূপ্ঃ স স্নিা প্ত্িা প্কিশযকত্ প্যাপ্হঃ ৮
স কহ রাি িুৱণ যুযক্তা
ি
যুি রািঃ সমীি্কশত্ঃ
অকপ্ চা৭কপ্ মযা কশশ্ৱটঃ িাযম্ি স্নিা প্ত্্ুি শাসনম্ ৯
ন চ ত্যপ্য ত্যত্া চ অযসৌ িন িাসম্ িযত্ মকয
মহা রাি স্তত্া িাযযা ি মম কপ্রয কচিীশযা
ি ১0
যত্া যত্া ত্াশরকত্ ত্িমম্ি এিা জস্তযত্া৭প্িত্্
ত্ত্া ত্ত্া প্রি্ুত্যযা রামম্ প্কত্ম্ অিামযন্ ১১
প্াশ্যপ্ণ কপ্কহত্ম্ ত্ীনম্ রামঃ স্নসৌকমজত্রণা সহ
চিযশিি িুৱণ প্ত্ত্ৱা
ি িনম্ প্ুর িাকসনম্ ১২
স্নত্ কত্ৱিা কস্ত্র কিত্ম্ িরুত্তা োযনন িযযসৌিসা
িযঃ প্রিম্প কশরযসা ত্ূরাত্্ ঊচু: ইত্ম্ িচঃ ১৩
িহযতা িিনা রামম্ স্নপ্া স্নপ্া িাত্যা স্ত্ুরম্িমাঃ
কনিত্িত্ৱম্ ন িতিযম্ কহত্া প্িত্ প্ত্িকর ১৪
িণিম্
ি কত্ কহ প্ূত্াকন কিযশযশণ ত্ু রম্িমা:
যূযম্ ত্স্মা কন্নিত্িত্ৱম্ যাচনাম্ প্রকত্যিকত্ত্া: ১৫
ত্মত্ি স্স কিশুত্তাত্মা িীর শ্শুপ্ ত্্ুট িরত্:
উপ্িাহয স্ত্ু স্নিা প্ত্িা না৭প্িাহযঃ প্ুরাত্ৱনম্ ১৬
এিম্ আত্ি প্রলাপ্াম্ স্তান্ িরুত্তান্ প্রলপ্যত্া কত্ৱিান্
অযিি্শয সহসা রাযমা রত্াত্্ অিত্ত্ার হ ১৭
প্ত্্প্যাম্ এি িিামা৭ত্ স সীত্ঃ সহ লি্শ্মণঃ
সকন্নি্ুশ্ট প্ত্ নযাযসা রাযমা িন প্রাযণঃ ১৮
কত্ৱিাত্ীম্ স্ত্ু প্ত্াত্ীম্ স্তান্ রাম শ্চাকরত্র িত্্সলঃ
ন শশাি ি্ুণা চি্শুঃ প্করযমাি্ত্ু ম্ রযত্ন সঃ ১৯
িচ্চতম্ এি ত্ম্ ত্্ুশ্ৱা রামম্ সিাত স্নচত্স:
ঊচুঃ প্রম সম্ত্প্তা রামম্ িািযম্ ইত্ম্ কত্ৱিাঃ ২0
প্রাহ্মণযম্ সিম্ি এত্ ত্ত্ৱাম্ প্রহ্মণযম্ অনুিচ্চকত্
কত্ৱি স্কতা৭কত্ রূটা স্ত্ৱাম্ অক্নযযা৭প্যনু যাতয৭মী ২১
িািযপ্য সমুত্তাকন চত্রা স্নণযত্াকন প্শয নঃ
প্্ুশ্ট স্নত্া৭নুপ্রযাত্াকন হম্সান্ ইি িলাত্যযয ২২
অনিাপ্তা৭৭ত্প্ত্রসয রজশ্ম সম্ত্াকপ্ত্সয স্নত্
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অযযাত্য িাম্ট:
একপ্ শ্চাযাম্ িকরশযামঃ ৱস্ৱ শ্চৱত্র িািযপ্কযৱিঃ
ি
২৩
যা কহ নঃ সত্ত্ম্ প্ুকত্ত স্নিত্ি মন্ত্রা৭নুসাকরণী
ত্ৱ ত্্ি্ুযত্ সা ি্ুত্া িত্্স িন িাসা৭নুসাকরণী ২৪
্ ত্যয স্নশ্ৱি কত্শ্টকত স্নিত্া স্নয নঃ প্রম্ ত্নম্
হু
িত্্সযম্ত্৭কপ্ ি্ুযহ স্নশ্ৱি ত্ারা শ্চাকরত্র রি্কশত্াঃ ২৫
ন প্ুন কনশ্চযঃ
ি
িায স্ত্ৱ
ি ত্্িযত্ৌ সুি্ুত্া মকত্ঃ
ত্ৱকয ত্ম িযযপ্ি
ি
্ যশ ত্ু কিম্ সযা ত্তমম্ি অযপ্ি্কশত্ু ম্ ২৬
যাকচযত্া স্ননা কনিত্িস্ৱ হম্স শুে কশযরাুৱহঃ
কশযরাকপ্ কনপ্্
ি ুত্াচার মহী প্ত্ন প্াম্সুৱলঃ ২৭
প্হূনাম্ কিত্ত্া যো কত্ৱিানাম্ য ইহািত্াঃ
স্নত্শাম্ সমাকপ্ত: আযত্তা ত্ি িত্্স কনিত্িযন ২৮
প্জক্তমকত কহ প্ূত্াকন িম্িমা িম্িমাকন চ
যাচমাযনশু স্নত্শু ত্ৱম্ প্জক্তম্ প্যক্তশু ত্শযি ২৯
অনুিম্ত্ুম্ অশক্তা স্ত্ৱাম্ মূৱল: উত্্ত্্ুত্ স্নিকিকপ্ঃ
উন্নত্া িাযু স্নিযিন কিযরাশ তীি প্াত্প্াঃ ৩0
কনযশ্চ শ্টা৭৭হার সম্চারা িরুি্ৱশি স্তান কিশ্টটত্াঃ
প্ি্কশযণা৭কপ্ প্রযাচযত সি প্ূ
ি ত্া৭নুিম্প্রম্পনম্ ৩১
এিম্ কিযরাশত্াম্ স্নত্শাম্ কত্ৱিাত্ীনাম্ কনিত্িযন
ত্ত্্ুযশ ত্মসা ত্ত্র িারয তীি রািিম্ ৩২
ত্ত্ স্সুমম্যত্রা৭কপ্ রত্া কত্ৱমুচয
শ্রাতান্ হযান্ সম্পকরিত্িয শীরম্
প্ীযত্াত্িাম্ স্নস্তায প্করপ্্লু ত্াম্িান্
অচারয৭ৱত্ৱ ত্মসা কিত্ূযর ৩৩
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট প্ম্চ ত্ৱাকরম্শ স্সিি:
শটর চিাত্ৱিমরশ সরসর্ক:
ত্ত্ স্ত্ু ত্মসা ত্ীরম্ রমযম্ আকশ্রত্য রািিঃ
সীত্াম্ উত্ৱীি্শয স্নসৌকমজত্রম্ ইত্ম্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ১
ইযম্ অত্য কনশা প্ূিা ি স্নসৌকমযত্র প্রজস্তত্া িনম্
িন িাস সয প্ত্রম্ স্নত্ স স্ননাত্্িকণ্টত্ু ম্ অহিকস ২
প্শয শূনযা৭নযরণযাকন ুত্তীি সমতত্ঃ
যত্া কনলযম্ আযত্্কপ্ কনলীনাকন
ি
ম্ুি কত্ৱৱিঃ ৩
অত্যা৭স্নযাত্যা ত্ু নিরী রািত্ানী কপ্ত্ু মমি
স স্ত্রী প্ুম্সা িত্ান্ অস্মা ন্যশাকচশযকত্ ন সম্শযঃ ৪
অনুরক্তা কহ মনুিা রািানম্ প্হুকপ্ িুৱি ণ:
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ত্ৱাম্ চ মাম্ চ নর িযার শত্্ুক্ন প্ারযত্ৌ ত্ত্া ৫
কপ্ত্রম্ চা৭নুযশাচাকম মাত্রম্ চ যশকস্ৱনীম্
অকপ্ িা অম্যত্ৌ প্যিত্াম্ ত্ু ুত্ম্যত্ৌ ত্া ি৭প্ীি্শ্ণশ: ৬
প্রত্ঃ িলু ত্মাত্মা
ি কপ্ত্রম্ মাত্রম্ চ স্নম
ত্মা৭ত্ি
ি
িাম সকহৱত্ িাৱিয:
ি
আশ্ৱাসকযশযকত্ ৭
প্রত্ সযা৭ন্ুশম্সত্ৱম্ সম্কচতযা৭হম্ প্ুনঃ প্ুনঃ
না৭নুযশাচাকম কপ্ত্রম্ মাত্রম্ চা৭কপ্ লি্শ্মণ ৮
ত্ৱযা িাযম্ি নর িযার মাম্ অনুিরিত্া ি্ুত্ম্
অযিশ্টিযা কহ ৱিযত্হযা রি্শণা৭স্নত্ি সহাযত্া ৯
অত্্কপ্: এি ত্ু স্নসৌকমযত্র িত্্সযা ময৭ত্য কনশাম্ ইমাম্
এত্ কত্ত স্নরাচযত্ মহযম্ িযনয৭কপ্ কিকিযত্ সকত্ ১0
এিম্ উক্ত্িা ত্ু স্নসৌকমজত্রম্ সুমন্ত্রম্ অকপ্ রািিঃ
অপ্রমত্ত স্ত্ৱম্ অযশ্ৱশু প্ি স্নসৌযময ত্ু যিাচ হ ১১
স্নসা৭শ্ৱান্ সুমন্ত্রঃ সমযময সূযয৭স্তম্
ি
সমুপ্ািযত্
প্রপ্ূত্ যিসান্ ি্ুত্ৱা প্প্ূি প্রত্য৭নতরঃ ১২
উপ্াসযত্ু কশিাম্ সম্ত্যাম্ ত্্ুশ্ৱা রাজত্রম্ উপ্জস্তত্াম্
রাম সয শযনম্ চযর সূত্ঃ স্নসৌকমজত্রণা সহ ১৩
ত্াম্ শযযাম্ ত্মসা ত্ীযর িীি্শয িরুি্শ ত্ৱলঃ ি্ুত্াম্
রামঃ স্নসৌকমজত্রণা সাত্িম্ স প্াযঃি সকম্ৱ্যিশ হ ১৪
স প্াযম্ি সিসুপ্তম্ ত্ম্ প্রাত্রম্ িীি্শয লি্শ্মণঃ
িত্যা মাস সূত্ায রাম সয কিকিত্ান্ িুণান্ ১৫
িারযত্া স্নহযি ত্াম্ রাজত্রম্ স্নসৌকমযত্র: উকত্যত্া রকিঃ
সূত্ সয ত্মসা ত্ীযর রাম সয প্্ুিযত্া িুণান্ ১৬
স্নিািুলা৭৭িুল ত্ীরাযা স্তমসাযা কিত্ূরত্ঃ
অিসত্্ ত্ত্র ত্াম্ রাজত্রম্ রামঃ প্রি্ুকত্কপ্ঃ সহ ১৭
উত্তায ত্ু মহাযত্িাঃ প্রি্ুত্ী স্তা কনশাময চ
অপ্রিী ত্্প্রাত্রম্ রাযমা লি্শ্মণম্ প্ুণয লি্শণম্ ১৮
অস্ম ত্ৱযযপ্ি্শান্ স্নসৌকমযত্র কনরযপ্ি্শান্ ি্ুযহ শ্ৱ৭কপ্
িরুি্শ মূযলশু সম্সুপ্তান্ প্শয লি্শ্মণ সািত্ম্ ১৯
য ৱত্যত্ কনযমম্ স্নপ্ৌরাঃ িুি তয৭স্ম
ি
কন্নিত্িযন
অকপ্ প্রাণান্ অকসশযকত ন ত্ু ত্যি্শযকত কনশ্চযম্ ২0
যািযত্ি ত্ু সম্সপ্ত
ু া স্তািযত্ি িযম্ লিু
রত্ম্ আুহয িচ্চামঃ প্তানম্ অিুযত্াপ্যম্ ২১
অযত্া প্ূযযা৭কপ্ স্ননত্ানীম্ ইি্শ্ৱািু প্ুর িাকসনঃ
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স্ৱযপ্যু: অনুরক্তা মাম্ িরুি্শ মূলাকন সম্কশ্রত্াঃ ২২
স্নপ্ৌরা হযাত্ম ি্ুত্া ত্্ত্ুঃিা কত্ৱপ্রযমাি্শযা ন্ুপ্াত্মৱিঃ
ন স্নত্ ি ল্ৱা৭৭ত্মনা স্নযািযা ত্ু ঃযিন প্ুর িাকসনঃ ২৩
অপ্রিী ল্লি্শ্মযণা রামম্ সাি্শা ত্তমম্ি ইি জস্তত্ম্
স্নরাচযত্ স্নম মহা প্রাে ি্কশপ্রম্ আুহযত্াম্ ইকত্ ২৪
অত্ রাযমা৭প্রিীত্্ শ্রীমান্ সুমম্ত্রম্ যুিযত্াম্ রত্:
িকমশযাকম ত্যত্া৭রণযম্ িচ্চ শীর কমত্: প্রযপ্া ২৫
সূত্ স্তত্ঃ সম্ত্ৱকরত্ঃ সযতনম্ ৱত্ হিযযাত্তৱমঃ
স্নযািকযত্ৱা৭ত্ রামায প্রাঞ্জকলঃ প্রত্যযিত্যত্্ ২৬
অযম্ যুযক্তা মহা প্াযহা রত্ স্নস্ত রকত্নাম্ ির
ত্ৱ মাযরাহস্ৱ প্ত্রম্ স্নত্ স সীত্ স্সহ লি্শ্মণ: ২৭
ত্ম্ সযম্ত্ন ম৭কত্শ্টায রািি স্সপ্করচ্চত্:
শীরিাম্ আিুলািত্িাম্ ত্মসা মত্র ন্নত্ীম্ ২৮
স সম্ত্ীয মহা
ি
প্াহু শ্রীমান্ কশি মিম্টিম্
প্রাপ্ত্যত্ মহা মািি ম৭প্যম্ প্য ত্কশনাম্
ি
২৯
স্নমাহনা৭ত্িম্ ত্ু স্নপ্ৌরাণাম্ সূত্ম্ রাযমা৭প্রিী ত্ৱচঃ
উত্ঙ্ মুিঃ প্রযাকহ ত্ৱম্ রত্ম্ আস্তায সারযত্ ৩0
ূ ম
মুহত্
ি ্ ত্ৱকরত্ম্ িত্ৱা কনিিত্য রত্ম্ প্ুনঃ
যত্া ন কিত্ু যঃ স্নপ্ৌরা মাম্ ত্ত্া িুু সমাকহত্ঃ ৩১
রাম সয িচনম্ শ্ুত্ৱা ত্ত্া চযর স সারকত্ঃ
প্রত্যা৭৭িময চ রাম সয সযতনম্ প্রত্যযিত্যত্্ ৩২
স্নত্ৌ সিযুক্তম্ ত্ু রত্ম্ সমা জস্তযত্ৌ
ত্ত্া স সীযত্ৌ রিুিম্শ িত্িযনৌ
প্রযচাত্যা মাস ত্ত্ স্ত্ুরম্িমান্
স সারকত্ স্নযনি প্ত্া ত্যপ্া িনম্ ৩৩
ত্ত্: সমাস্তায রত্ম্ মহা রত্:
স সারকত্ ত্িাশরকত্ িনম্
ি যযযৌ
উত্ঙ্ মুিম্ ত্ম্ ত্ু রত্ম্ চিার
প্রযাণ মাম্িলয কনকমত্ত ত্শনাত্
ি ্ ৩৪
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট শট্ চত্ৱাকরম্শ স্সিি:
সপ্ত চিাত্ৱিমরশ সরসর্ক:
প্রপ্াত্াযাম্ ত্ু শিযি াম্
ি স্নপ্ৌরা স্নস্ত রািযিা কিনা
স্নশাযিাপ্হত্ কনযশ্চশ্টা প্প্ূিু হিত্ স্নচত্সঃ ১
স্নশাি িা৭শ্ু প্করত্ূযনা িীি্শমাণা স্তত্ স্তত্ঃ
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আযলািম্ অকপ্ রাম সয ন প্শযকত স্ম ত্ু ঃকিত্াঃ ২
স্নত্ কিশা ত্া৭৭ত্ি িত্না রকহত্া স্নস্তন ত্ীমত্া
ি্ুপ্ণা: িুণা িাযচা িত্ম্কত্ স্ম মনকস্ৱন: ৩
্ ত্ স্নচত্স:
কত্ িস্ত্ু িলু কনত্রাম্ ত্াম্ য যা৭প্হু
না৭ত্য প্শযামযহ রামম্ প্্ুত্ূ রস্কম্ মহা প্ুিম্ ৪
িত্ম্ নাম মহা প্াহু স্স ত্ত্া৭কিত্ত্ জরয:
প্ক্তম্ িনম্ প্করত্যিয প্রিাসম্ রািযিা িত্: ৫
স্নযা ন স্সত্া প্ালযকত্ কপ্ত্া প্ুত্রা কনযিৌরসান্
িত্ম্ রিূণাম্ স স্নশ্রশ্ট স্তযক্ত্িা স্ননা কিকপ্নম্ িত্: ৬
ইৱহি কনত্নম্ যাযমা মহা প্রস্তান স্নমি িা
রাযমণ রকহত্ানাম্ কহ কিম৭ত্িম্ িীকিত্ম্ কহ ন: ৭
সম্কত্ শুশ্িাকণ িাশ্টাকন প্রপ্ূত্াকন মহাম্কত্ চ
ৱত্: প্রজ্ৱালয কচত্াম্ সযি প্রকিশাযমা৭ত্
ি
প্ািিম্ ৮
কিম্ িি্শযাযমা মহা প্াহু রনসূয: কপ্রযম্ িত্:
নীত্ স্স রািযিা৭স্মাকপ্ করকত্ িি্ত্ু ম্ িত্ম্ ি্শমম্ ৯
সা নূনম্ নিরী ত্ীনা ত্্ুশ্ৱা৭স্মান্ রািিম্ কিনা
প্কিশযম্কত্ কনরা৭৭নম্ত্া স স্ত্রী প্াল িযযাকত্িা ১0
কনযাত্া
ি স্নস্তন িীযরণ সহ কনত্যম্ জিত্া৭৭ত্মনা
কিহীনা স্নস্তন চ প্ুন: িত্ম্ প্শযাম ত্াম্ প্ুরীম্ ১১
ইত্ীি প্হুত্া িাযচা প্াহু মুত্যময স্নত্ িনা:
কিলপ্ম্ত্ স্ম ত্ু িা৭৭ত্িা কিিত্্সা ইি স্নত্নি: ১২
ত্যত্া মািিা৭নুসাযরণ িত্ৱা কিম্কচত্্ ি্শণম্ প্ুনঃ
মািি নাশা কত্ৱশাযত্ন মহত্া সমকপ্প্্লুত্াঃ ১৩
রত্সয মািি নাযশন নযিত্িত মনকস্ৱনঃ
কিম্ ইত্ম্ কিম্ িকরশযাযমা ৱত্যি স্ননাপ্হত্া ইকত্ ১৪
ত্যত্া যত্া িযত্ ৱনি মাযিিণ োত স্নচত্সঃ
অযযাত্যাম্ অিমন্ সযি প্ু
ি রীম্ িযকত্ত্ সজ্জনাম্ ১৫
আযলািয নিরী ত্াম্ চ ি্শয িযািুল মানসা:
আিত্িযম্ত্ স্নত্৭শ্রূকণ নযৱন: স্নশাি প্ীটটৱত্: ১৬
এশা রাযমণ নিরী রকহত্া না৭কত্ স্নশাপ্যত্
আপ্িা িুযট স্ননি হ্র্ত্াত্্ উত্্ত্্ুত্ প্ন্নিা ১৭
চম্ত্র হীন কমিা৭৭িাশম্ স্নত্ায হীন কমিা৭৭ণিম্
ি
অপ্শয কন্নহত্ানম্ত্ম্ নিরম্ স্নত্ কিযচত্স: ১৮
স্নত্ ত্াকন স্নিশ্মাকন মহা ত্নাকন
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ত্ু ঃযিন ত্ু :স্নিাপ্ হত্া কিশত:
ৱনি প্রিেু স্স্ৱ িনম্ প্রম্ িা
কনরীি্শ মাণা: প্রকিনশ্ট হশা:ি ১৯
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট সপ্ত চত্ৱাকরম্শ স্সিি:
অশরট চিাত্ৱিমরশ সরসর্ক:
স্নত্শা স্নমিম্ কিশণ্ণানাম্ প্ীটটত্ানা মত্ীি চ
প্াশ্প্ কিপ্্লুত্ স্ননত্রাণাম্ সযশািানাম্ মুমশ
ূ যা
ি ১
অনুিময কনিরুত্তানাম্ রামম্ নির িাকসনাম্
উত্্িত্ানীি সত্ত্ৱাকন প্প্ূিু: অমনকস্ৱনাম্ ২
স্ৱম্ স্ৱম্ কনলযম্ আিময প্ুত্র ত্াৱরঃ সমািরুত্াঃ
অশ্রূকণ মুমুচুঃ সযি প্াশ্
ি
যপ্ণ কপ্কহত্াননাঃ ৩
্ শযন্ ন চা৭স্নমাত্ন্ িকণযিা ন প্রসারযন্
ন চা৭হু
ন চা৭স্নশাপ্ত প্ণযাকন না প্চন্ ি্ুহ স্নমকত্নঃ ৪
নশ্টম্ ত্্ুশ্ৱা না৭প্যনতন্ কিপ্ুলম্ িা ত্না৭৭িমম্
প্ুত্রম্ প্রত্মিম্ লপ্ত্িা িননী না৭প্যনতত্ ৫
ি্ুযহ ি্ুযহ ুত্তয শ্চ প্ত্িারম্ ি্ুহম্ আিত্ম্
িযিহিযত ত্ু ঃিাত্িা িাি্কপ্ স্নস্তাৱত্র: ইি কত্ৱপ্ান্ ৬
কিম্ নু স্নত্শাম্ ি্ুৱহঃ িাযম্ি কিম্ ত্াৱরঃ কিম্ ত্যনন িা
প্ুৱত্র িা ি কিম্ সুৱি িা৭কপ্
ি
স্নয ন প্শযকত রািিম্ ৭
এিঃ সত্্প্ু
ু যশা স্নলাযি লি্শ্মণঃ সহ সীত্যা
স্নযা৭নুিচ্চকত্ িািুত্্স্তম্ রামম্ প্করচরন্ িযন ৮
আপ্িাঃ ি্ুত্ প্ুণযা স্তাঃ প্জত্মনয শ্চ সরাম্কস চ
স্নযশু োসযকত্ িািুত্্যস্তা কিিাহয সকললম্ শুকচ ৯
স্নশাপ্কযশযকত িািুত্্স্তম্ অটযিযা রময িাননাঃ
আপ্িা শ্চ মহা নূপ্াঃ সানুমত শ্চ প্িত্াঃ
ি ১0
িাননম্ িা৭কপ্ ৱশলম্ িা যম্ রাযমা৭কপ্িকমশযকত্
কপ্রযা৭কত্কত্ম্ ইি প্রাপ্তম্ ৱননম্ শি্শযকত অকচিত্ুম্ ১১
কিকচত্র িুসুমা প্ীটা প্হু মঞ্জকর ত্াকরণঃ
রািিম্ ত্শকযশযম্
ি
কত্ নিা প্রমর শাকলন: ১২
অিাযল চা৭কপ্ মুিযাকন প্ুশ্প্াকণ চ প্লাকন চ
ত্শকযশযতয৭নু
ি
যরাশাত্্ কিরযযা রামম্ আিত্ম্ ১৩
প্রস্রকিশযম্কত্ স্নত্াযাকন কিমলাকন মহীত্রা:
কিত্শযযতা
ি
কিকিত্ান্ প্ূয জশ্চত্রাম্ শ্চ কনিিরান্
প্াত্প্াঃ প্িত্া৭স্নরশু
ি
রমকযশযকত রািিম্ ১৪
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যত্র রাযমা প্যম্ না৭ত্র নাজস্ত ত্ত্র প্রাপ্িঃ
স কহ শূযরা মহা প্াহুঃ প্ুযত্রা ত্শরত্ সয চ ১৫
প্ুরা প্িকত্ স্ননা ত্ূরা ত্৭নুিচ্চাম রািিম্ ১৬
প্াত্ চ্চাযা সুিা প্ত্ু ি স্তাত্্ুশ সয মহাত্মনঃ
স কহ নাযত্া িনসযা সয স িকত্ঃ স প্রাযণম্ ১৭
িযম্ প্করচকরশযামঃ সীত্াম্ যূযম্ ত্ু রািিম্
ইকত্ স্নপ্ৌর কস্ত্রযযা প্ত্রূন্ি ত্ু ঃিাত্িা স্ত ত্তত্৭প্্ুিন্ ১৮
যুশ্মািম্ রািযিা৭রযণয স্নযাি ি্যশমম্ কিত্াসযকত্
সীত্া নারী িন সযা৭সয স্নযাি ি্যশমম্ িকরশযকত্ ১৯
স্নিা িযননা৭প্রত্ীযত্ন স্নসাত্্িকণ্টত্ িযনন চ
্ ত্ স্নচত্সা ২0
সিীযযত্া৭মযনাযেন িাযসন হু
ৱিযিযযা যকত্ স্নচ ত্রািযম্ সযা ত্৭ত্মযম্
ি অনাত্িত্্
ন কহ স্ননা িীকিযত্ না৭ত্িঃ িুত্ঃ প্ুৱত্রঃ িুযত্া ত্ৱনঃ ২১
্
যযা প্ুত্র শ্চ প্ত্িা চ ত্যক্তা ৱিশ্ৱয িারণাত্
ি
িত্ম্ সা প্করহযর ত্নযম্ ৱিযিযী িুল প্াম্সনী ২২
ৱিযিযযা ন িযম্ রাযিয প্্ুত্িা কনিযসমকহ
িীিতযা িাত্ু িীিতযঃ প্ুৱত্র র৭কপ্ শপ্ামযহ ২৩
যা প্ুত্রম্ প্াকত্িযিন্ত্র সয প্রিাসযকত্ কনি্ুিণা
ি স্তাম্ প্রাপ্য সুিম্ িীযি ত্৭ত্মযাম্
ি ত্ু শ্ট চাকরণীম্ ২৪
উপ্ত্্ুত্ কমত্ম্ সি ম৭নালম্প
ি
ম৭নাযিম্
ৱিযিযযা কহ ি্ুযত্ সিম্ি কিনাশ মুপ্যাসযকত্ ২৫
ন কহ প্রিরজিযত্ রাযম িীকিশযকত্ মহীপ্কত্ঃ
ম্ুযত্ ত্শরযত্ িযক্তম্ কিলাপ্ স্তত্৭নতরম্ ২৬
স্নত্ কিশম্ কপ্প্ত্া৭৭স্নলাটয ি্শীণ প্ুণযাঃ সুত্ুিিত্াঃ
রািিম্ িা৭নুিচ্চত্ৱম্ অশ্ুকত্ম্ িা৭কপ্ িচ্চত্ ২৭
কমত্যা প্রিরাজিযত্া রামঃ স প্াযঃি সহ লি্শ্মণঃ
প্রযত্ সকন্নস্ুশ্টাঃ স্মঃ স্নসৌকনযি প্শযিা যত্া ২৮
প্ূণ চম্
ি ত্রা৭৭নন শযাযমা িূট িত্্ু রকরম্ত্ম:
আিানু প্াহু: প্ত্মা৭ি্যশা রাযমা লি্শ্মণ প্ূিি:
ি ২৯
প্ূিা৭কপ্প্াশী
ি
মত্ু র স্সত্য িাত্ী মহা প্ল:
স্নসৌময শ্চ সি স্নলাি
ি
সয চম্ত্রিত্্কপ্রয ত্শন:
ি ৩0
নূনম্ প্ুুশ শাত্ূযি লা মত্ত মাত্ম্ি কিরম:
স্নশাপ্কযশয ত্য৭রণযাকন কিচরন্ স মহারত্: ৩১
ত্া স্তত্া কিলপ্ তযস্ত্ু নিযর নাির কস্ত্রযঃ
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চুি্ুশু প্্ুশ
ি সম্ত্প্তা ম্ুযত্যা করি প্যা৭৭িযম ৩২
ইযত্যিম্ কিলপ্ম্ত্ীনাম্ স্ত্রীণাম্ স্নিশ্মসু রািিম্
িিামা৭স্তম্ কত্নিযরা রিনী চা৭প্যিত্িত্ ৩৩
নশ্ট জ্ৱলন সম্ত্াপ্া প্রশাম্ত্া ত্যায সত্্িত্া
কত্যমযরণা৭কপ্কলযপ্তন ত্ত্া সা নিরী প্যপ্ৌ ৩৪
উপ্শাম্ত্ িকণি্প্ণযা নশ্ট হশা ি কনরা৭৭শ্রযা
অযযাত্যা নিরী চা৭৭সী ন্নশ্ট ত্ার কমিা৭ম্পরম্ ৩৫
ত্ত্া কস্ত্রযযা রাম কনকমত্ত মা৭৭ত্ু রা
যত্া সুযত্ প্রাত্কর িা কিিাকসযত্
কিলপ্য ত্ীনা ুুত্ু কিযচত্সঃ
ি
সুৱত্ কহি ত্াসাম্ অকত্যিা কহ স্নসা৭প্িত্্ ৩৬
প্রশাম্ত্ িীযত্া ত্্সি ন্ুত্ত িাত্না
িযপ্াস্ত হশা ি কপ্কহত্া৭৭প্যণাত্যা
ত্ত্া হযযযাত্যা নিরী প্প্ূি
সা মহাণিি স্সম্ি্শুকপ্যত্াত্যিা যত্া ৩৭
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট অশ্ট চত্ৱাকরম্শ স্সিি:
এযর্ান পমরচাশ সরসর্ক:
রাযমা৭কপ্ রাজত্র স্নশযশণ স্নত্ৱনি মহ ত্৭তরম্
িিাম প্ুুশ িযারঃ কপ্ত্ু র্ আোম্ অনুস্মরন্ ১
ত্ৱত্ি িচ্চত্ স্তসয িযপ্াযা ত্রিনী কশিা
উপ্াসয স কশিাম্ সম্ত্যাম্ কিশযাতম্ িযিাহত্ ২
রামান্ কিি্ুশ্ট সীমাম্ স্তান্ প্ুশ্কপ্ত্াকন িনাকন চ
প্শয ন্নকত্যযযৌ শীরম্ শৱর: ইি হযযাত্তৱমঃ
শ্ুণ্ৱন্ িাযচা মনুশযাণাম্ রাম সম্ৱ্াস িাকসনাম্ ৩
রািানম্ কত্ি্ ত্শরত্ম্ িাম সয িশ মািত্ম্
হা ন্ুশম্সা৭ত্য ৱিযিযী প্াপ্া প্াপ্া৭নুপ্কতনী ৪
ত্ীি্শ্ণা সম্প্রম্পন্ন মযাত্া
ি ত্ীি্শ্যণ িমকণ
ি িত্িযত্
যা প্ুত্রম্ ঈত্্ুশম্ রােঃ প্রিাসযকত্ ত্াকমিম্
ি
৫
িন িাযস মহা প্রােম্ সা৭নুযরাশম্ জিযত্ম্জত্রযম্
িত্ম্ নাম মহা প্ািা সীত্া িনি নম্কত্নী ৬
সত্া সুযি শ্ৱ৭কপ্রত্া ত্ু :িা নয৭নুপ্ কিশযকত্
অযহা ত্শরযত্া রািা কনস্যেহ স্স্ৱ সুত্ম্ কপ্রযম্ ৭
প্রিানা ম৭নিম্ রামম্ প্করত্যি্ত্ু কমযহচ্চকত্
এত্া িাযচা মনুশযাণাম্ রাম সম্ৱ্াস িাকসনাম্ ৮
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শ্ুণ্ৱ ন্নকত্ যযযৌ িীরঃ স্নিাসলান্ স্নিাসযলশ্ৱরঃ ৯
ত্যত্া স্নিত্শ্ুকত্ম্ নাম কশি িাকর িহাম্ নত্ীম্
উত্তী যা৭কপ্
ি
মুিঃ প্রাযা ত্িস্তযাত্ু যকশত্াম্ কত্শম্ ১0
িত্ৱা ত্ু সুকচরম্ িালম্ ত্ত্ঃ শীত্ িলাম্ নত্ীম্
স্নিামত্ীম্ স্নিাযুত্া নূপ্াম্ অত্রত্্ সািরম্িমাম্ ১১
স্নিামত্ীম্ চা প্য৭কত্রময রািিঃ শীরৱির্ হৱযঃ
মযূর হম্সাকপ্ ুত্াম্ ত্ত্ার সযকতিাম্ নত্ীম্ ১২
স মহীম্ মনুনা রাো ত্ত্তাম্ ইি্শ্ৱািযি প্ুরা
স্পীত্াম্ রাশ্ো িরুত্াম্ রাযমা ৱিযত্হীম্ অিত্শযত্
ি ্ ১৩
সূত্ ইযত্যি চা৭৭প্াশয সারকত্ম্ ত্ম্ অপ্ীি্শ্ণশঃ
হম্স মত্ত স্ৱরঃ শ্রীমান্ উিাচ প্ুুশশপ্ঃ
ি ১৪
িত্া৭হম্ প্ুনর্ আিময সরয্িাঃ প্ুশ্কপ্যত্ িযন
ম্ুিযাম্ প্যটটশযাকম
ি
মাত্রা কপ্ত্রা চ সম্িত্ঃ ১৫
রািশীণাম্ কহ স্নলাযি৭জস্মন্ রত্যত্িম্ ম্ুিযা িযন
িাযল িরুত্াম্ ত্াম্ মনুৱি ত্িকিনাম্ অকপ্িাম্ি্কশত্াম্ ১৬
না৭ত্যত্িম্ অকপ্িাম্ি্শাকম ম্ুিযাম্ সরযূ িযন
রকত্ স্নহিযশা৭ত্ু লা স্নলাযি রািকশ িণ
ি
সম্মত্া ১৭
স ত্ম্ অত্ৱানম্ ঐি্শ্ৱািঃ সূত্ম্ মত্ু রযা কিরা
ত্ম্ ত্ম্ অত্িম্ অকপ্যপ্রত্য যযযৌ িািযম্ উত্ীরযন্ ১৮
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এযিান প্ম্চাশ স্সিি:
প্ম্চাশ স্সিি:
কিশালান্ স্নিাসলান্ রমযান্ যাত্ৱা লি্শ্মণ প্ূিিঃ
ি
অযযাত্যা৭কপ্ মুযিা ত্ীমান্ প্রাম্িকল িািয
ি মপ্রিীত্্ ১
আপ্্ুযচ্চ ত্ৱাম্ প্ুকর স্নশ্রশ্যট িািুস্ত প্করপ্াকলযত্
ৱত্িত্াকন চ যাকন ত্ৱাম্ প্ালযম্ত্যা িসম্কত্ চ ২
কনিরুত্ত িন িাস স্ত্ৱা মন্ুযণা িিত্ী প্যত্:
প্ুন ত্রি
ি ্ শযাকম মাত্রা চ কপ্ত্রা চ সহ সম্িত্: ৩
ত্যত্া ুকত্র ত্াম্রাি্যশা প্ুি মুত্যময ত্ি্কশণম্
অশ্ু প্ূণ মু
ি যিা ত্ীযনা৭প্রিী জ্জানপ্ত্ম্ িনম্ ৪
অনুযরাযশা ত্যা ৱচি যত্া৭হিম্ মকয ন: ি্ুত্:
কচরম্ ত্ু ঃিসয প্াপ্ীযযা িমযত্াম্ অত্ি কসত্তযয ৫
স্নত্৭কপ্িাত্য মহাত্মানম্ ি্ুত্ৱা চা৭কপ্ প্রত্ি্কশণম্
কিলপ্ম্যত্া নরা স্নিারম্ িযকত্শ্টম্ত্ িকচ ত্্িকচত্্ ৬
ত্ত্া কিলপ্ত্াম্ স্নত্শাম্ অত্্ুপ্তানাম্ চ রািি:
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অযযাত্য িাম্ট:
আচি্শু কিশযম্
ি
প্রাযা ত্যত্া৭িি: ি্শণত্ামুযি ৭
ত্যত্া ত্ানয ত্যনা স্নপ্ত্ান্ ত্ান শীল িনান্ কশিান্
অিুত্জশ্চ ত্্প্যা ন্রমযাম্ ৱশ্চত্য যূপ্ সমািরত্
ু ান্ ৮
উত্যানা৭৭ম্রিযণা স্নপ্ত্ান্ সম্পন্ন সকললা৭৭শযান্
ত্ু শ্ট প্ুশট
্ িনা িীণান্
ি স্নিািুলািুল স্নসকিত্ান্ ৯
লি্শণীযা ন্নযরন্ত্রাণাম্ প্রহ্ম স্নিাশা৭কপ্ নাকত্ত্ান্
রযত্ন প্ুুশ িযার: স্নিাসলা নত্যিত্িত্ ১0
মযত্যন মুকত্ত্ম্ স্পীত্ম্ রযমযাত্যান সমািুলম্
রািযম্ স্নপ্ািযম্ নযরন্ত্রাণাম্ যযযৌ ত্্ুকত্ মত্াম্ ির: ১১
ত্ত্র জত্রপ্ত্িাম্ কত্িযাম্ কশি স্নত্াযা ম৭ৱশিলাম্
ত্ত্শ রািযিা
ি
িম্িাম্ প্ুণযম্ ুকশ কনযশকিত্াম্ ১২
আশ্রৱম: অকি ত্ূরৱস্ত শ্শ্রী মত্্কপ্: সমলম্ি্ুত্াম্
্ শ
িাযল৭িযরাকপ্ হু
ি ্টাকপ্ স্যসকিত্াযম্পা হ্র্ত্াম্ কশিাম্ ১৩
স্নত্ি ত্ানি িম্ত্ৱি: ি কিন্নৱর: উপ্যশাকপ্ত্াম্
নানা িম্ত্ি প্ত্নীকপ্:
ি
স্নসকিত্াম্ সত্ত্ম্ কশিাম্ ১৪
স্নত্ি রীট শত্া িীণাম্
ি স্নত্যিা ত্যান শত্া যুত্াম্
স্নত্িা৭ত্িম্ আিাশ িমাম্ কিিযাত্াম্ স্নত্ি প্জত্মনীম্ ১৫
িলা িাত্া৭ট্টহাযসারাম্ স্নপ্ন কনমলি হাকসনীম্
িকচ স্নত্ৱণী ি্ুত্ িলাম্ িকচ ত্া৭৭িত্ি স্নশাকপ্ত্াম্ ১৬
িকচত্্ জস্তকমত্ িম্পীরাম্ িকচত্্ স্নিি িলািুলাম্
িকচ ত্্িম্পীর কনযিিাশাম্ িকচ ত্্ৱপ্রি কনস্স্ৱনাম্ ১৭
স্নত্ি সম্িা৭৭প্্লুত্ িলাম্ কনমযলা
ি ত্্প্ল স্নশাকপ্ত্াম্
িকচত্্ আযপ্াি প্ুকলনাম্ িকচ কন্নমলি িালুিাম্ ১৮
হম্স সারস সম্িুশ্টাম্ চরিাযিাপ্ িূজিত্াম্
সত্ামৱত্ শ্চ কিহৱি র৭কপ্সন্নাকত্ ত্া৭তরাম্ ১৯
িকচ ত্তীর ুৱহ: িরি
ু ্ ৱশ: মালাকপ্ র৭কপ্যশাকপ্ত্াম্
িকচত্্ প্ুযল্লাত্্প্ল চ্চন্নাম্ িকচত্্ প্ত্ম িনািুলাম্ ২0
িকচত্্ িুমুত্ শম্ৱট শ্চ িুট্ মৱল: উপ্যশাকপ্ত্াম্
নানা প্ুশ্প্ রযিা ত্ৱস্তাম্ সমত্া কমি চ িকচত্্ ২১
িযযপ্ত্ মল সম্িাত্াম্ মকণ কনমলি ত্শনাম্
ি
কত্শা িৱি িনি িৱি মৱত্ত
ি শ্চ ির িারৱণঃ ২২
স্নত্যিাপ্িাহয শ্চ মুহু স্সন্নাকত্ত্ িনা৭তরাম্
প্রমত্া কমি যযত্নন প্ূকশত্াম্ প্ূশযণাত্তৱম: ২৩
প্ৱল: প্ুশ্ৱপ্: কিসলৱয িরুিত্াম্ িুৱল্ম কত্ৱিৱি স্তত্া
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অযযাত্য িাম্ট:
কশম্শুমাৱর শ্চ নৱর শ্চ প্ুিম্ৱি শ্চ কনযশকিত্াম্ ২৪
কিশ্ণু প্াত্ চুযত্াম্ কত্িযাম্ অপ্াপ্াম্ প্াপ্ নাশনীম্
( ত্াম্ শম্ির িটা িট
ূ া ত্্প্রশ্টাম্ সাির স্নত্িসা )
সমুত্র মকহশীম্ িম্িাম্ সারস স্নরৌম্চ নাকত্ত্াম্
আসসাত্ মহা প্াহুঃ শ্ুজঙ্কযপ্রপ্ুরম্ প্রকত্ ২৫
ত্াম্ ঊকম িকললা৭৭িত্ি
ি
াম্ অিযিি্শয মহারত্ঃ
সুমন্ত্রম্ অপ্রিীত্্ সূত্ম্ ইৱহ িা৭ত্য িসামযহ ২৬
অকিত্ূরাত্্ অযম্ নত্যা প্হু প্ুশ্প্ প্রিালিান্
সুমহান্ ইঙ্িুত্ী িরুি্যশা িসাযমা৭ৱত্রি সারযত্ ২৭
ত্রি্শযাম স্সকরত্াম্ স্নশ্রশ্টাম্ সম্মানয সকললাম্ কশিাম্
স্নত্ি ত্ানি িম্ত্ি ম্
ি ুি মানুশ প্ি্কশণাম্ ২৮
লি্শ্মণ শ্চ সুমন্ত্র শ্চ প্াটম্ ইকত্ এি রািিম্
উক্ত্িা ত্ম্ ইঙ্িুত্ী িরুি্শম্ ত্ত্া উপ্যযত্ু র্ হৱযঃ ২৯
রাযমা৭কপ্যায ত্ম্ রমযম্ িরি
ু ্ শম্ ইি্শ্ৱািু নতনঃ
রত্াত্্ অিাত্রত্্ ত্স্মাত্্ স প্াযঃি সহ লি্শ্মণঃ ৩0
সুমযন্ত্রা৭প্যিত্ীযা ি স্মা স্নোচকযত্ৱা হযযাত্তমান্
িরুি্শ মূল িত্ম্ রামম্ উপ্ত্যস্ত ি্ুত্া৭ঞ্জকলঃ ৩১
ত্ত্র রািা িুযহা নাম রাম সযা৭৭ত্ম সমঃ সিা
কনশাত্ িাযত্যা প্লিান্ স্তপ্কত্ স্নশ্চকত্ কিশ্ুত্ঃ ৩২
স শ্ুত্ৱা প্ুুশ িযারম্ রামম্ কিশযম্ আিত্ম্
িরুৱত্তঃ প্করিরযু ত্া৭মাৱত্য েি াকত্কপ্ শ্চা৭কপ্ উপ্ািত্ঃ ৩৩
ত্যত্া কনশাত্া৭কত্প্কত্ম্ ত্্ুশ্ৱা ত্ূরাত্্ উপ্জস্তত্ম্
সহ স্নসৌকমজত্রণা রামঃ সমািচ্চ ত্্িুযহন সঃ ৩৪
ত্ম্ আত্িঃ সম্পকরশ্ৱিয িুযহা রািিম্ অপ্রিীত্্
যত্া৭স্নযাত্যা ত্ স্নত্ত্ম্ স্নত্ রাম কিম্ িরিাকণ স্নত্ ৩৫
ঈত্্ুশম্ কহ মহা প্াযহা ি: প্রািযত্যকত্কত্ম্ কপ্রযম্ ৩৬
ত্যত্া িুণি ত্ন্নাত্যম্ উপ্াত্ায প্্ুত্ কিত্ম্
অিিযম্ স্নচাপ্ানযত্্ ি্কশপ্রম্ িািযম্ স্নচত্ম্ উিাচ হ ৩৭
স্ৱািত্ম্ স্নত্ মহা প্াযহা ত্ স্নিযম্ অকিলা মহী
িযম্ স্নপ্রশযা প্িান্ প্ত্িা সাত্ু রািযম্ প্রশাকত্ নঃ ৩৮
প্ি্শযম্ স্নপ্ািযম্ চ স্নপ্যম্ চ স্নলহযম্ স্নচত্ম্ উপ্জস্তত্ম্
শযনাকন চ মুিযাকন িাজিনাম্ িাত্নম্ চ স্নত্ ৩৯
িুহম্ এিম্ প্্ুিাণম্ ত্ম্ রািিঃ প্রত্ু যিাচ হ
্ শ্টা শ্চ প্িত্া সিত্া
অকচিত্া ৱশ্চি হু
ি িযম্
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অযযাত্য িাম্ট:
প্ত্্প্যাম্ অকপ্িমা ৱচ্চি স্নেহ সম্ত্শযনন
ি
চ ৪0
প্ুিাপ্যাম্ সাত্ু িরুত্তাপ্যাম্ প্ীটযন্ িািযম্ অপ্রিীত্্
কত্শ্টযা ত্ৱাম্ িুহ প্শযাকম অযরািম্ সহ প্াতৱিঃ ৪১
অকপ্ স্নত্ িশলম্ রাশ্যে কমযত্রশু চ ত্যনশু চ ৪২
য জত্ত্ৱত্ম্ প্িত্া কিম্কচত্্ প্রীত্যা সমুপ্ িকপত্ম্
সিম্ি ত্ত্্ অনুিানাকম ন কহ িযত্ি প্রকত্রযহ ৪৩
িুশ চীরা৭জিন ত্রম্ প্ল মূলা৭শনম্ চ মাম্
কিকত্ত প্রকণকহত্ম্ ত্যম ত্াপ্সম্
ি
িন স্নিাচরম্ ৪৪
অশ্ৱানাম্ িাত্যন না৭হম্ অত্ী না৭স্ননযন স্নিনকচত্্
এত্ািত্া৭ত্র প্িত্া প্কিশযাকম সুপ্ূজিত্ঃ ৪৫
এযত্ কহ ত্কযত্া রােঃ কপ্ত্ু ত্িশরত্ সয স্নম
এৱত্ স্ত্ু কিকহৱত্: অৱশ্ৱ: প্কিশযা মযহম্ অকচিত্ঃ ৪৬
অশ্ৱানাম্ প্রকত্প্ানম্ চ িাত্নম্ ৱচি স্নসা৭িশাত্্
িুহ স্তৱত্রি প্ুুশাম্ স্ত্ৱকরত্ম্ ত্ীযত্াম্ ইকত্ ৪৭
ত্ত্ শ্চীযরাত্তরা সঙ্কঃ সম্ত্যাম্ অিাসয প্জশ্চমাম্
্ ত্ম্ স্ৱযম্ ৪৮
িলম্ এিা৭৭ত্যত্ স্নপ্ািযম্ লি্শ্মযণনা৭৭হু
ত্সয প্ূযমৌ শযান সয প্াযত্ৌ প্রি্শালয লি্শ্মণঃ
স প্ায সয
ি ত্যত্া৭স্নপ্যত্য ত্যস্তৌ িরি
ু ্ শম্ উপ্াকশ্রত্ঃ ৪৯
িুযহা৭কপ্ সহ সূযত্ন স্নসৌকমজত্রম্ অনুপ্াশযন্
অিিার ত্তযত্া রামম্ অপ্রমযত্তা ত্নু ত্িরঃ ৫0
ত্ত্া শযান সয ত্যত্া৭সয ত্ীমযত্া
যশকস্ৱযনা ত্াশরযত্ মহাত্মনঃ
ি
অত্্ুশ্ট ত্ু ঃি সয সুযিাকচত্ সয সা
ত্ত্া িযত্ীযায কচযরণ শিরী
ি ৫১
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট প্ম্চাশ স্সিি:
এর্ পমরচাশ সরসর্ক:
ত্ম্ িারত্ম্ অ ত্যম্পন প্রাত্ু : অত্িায লি্শ্মণম্
িুহঃ সম্ত্াপ্ সম্ত্যপ্তা রািিম্ িািযম্ অপ্রিীত্্ ১
ইযম্ ত্াত্ সুিা শযযা ত্ৱ ত্ত্িম্ উপ্িকপত্া
প্রত্যাশ্ৱকসকহ সাত্ৱ৭সযাম্ রাি প্ুত্র যত্া সুিম্ ২
উকচযত্া৭যম্ িনঃ সিঃি স্নেশানাম্ ত্ৱম্ সুযিাকচত্ঃ
িুপ্তয৭ত্িম্ িািকরশযামঃ িািুত্্স্ত সয িযম্ কনশাম্ ৩
ন কহ রামাত্্ কপ্রযত্যরা মমা৭জস্ত প্ুকি িশ্চন
প্রিী স্নমযত্ত্্ অহম্ সত্যম্ সযত্য ৱনি চ স্নত্ শযপ্ ৪
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অসয প্রসাত্া ত্া৭৭শম্যস স্নলাযি৭জস্মন্ সুমহ ত্যশঃ
ত্মা৭িাকপ্তম্
ি
চ কিপ্ুলাম্ অত্িা িাকপ্তম্ চ স্নিিলাম্ ৫
স্নসা৭হম্ কপ্রয সিম্ রামম্ শযানম্ সহ সীত্যা
রি্কশশযাকম ত্নু শ্প্াকণঃ সিযত্া
ি োকত্কপ্ঃ সহ ৬
ন কহ স্নম৭কিকত্ত্ম্ কিম্কচ ত্ৱযন৭জস্মন্ চরত্ঃ সত্া
চত্ু রঙ্কম্ হয৭কপ্ প্লম্ সুমহত্্ প্রসযহমকহ ৭
লি্শ্মণ স্তম্ ত্যত্ািাচ রি্শযমাণা স্ত্ৱযা নি
না৭ত্র প্ীত্া িযম্ সযি ত্ম
ি ম্ি এিা৭নুপ্শযত্া ৮
িত্ম্ ত্াশরযত্ৌ প্ূযমৌ শযাযন সহ সীত্যা
শিযা কনত্রা মযা লপ্্ত্ুম্ িীকিত্ম্ িা সুিাকন িা ৯
স্নযা ন স্নত্িা৭সুৱরঃ সৱিঃি শিযঃ প্রসকহত্ু ম্ যুকত্
ত্ম্ প্শয সুি সকম্ৱ্শ্টম্ ত্্ুযণশু সহ সীত্যা ১0
স্নযা মন্ত্র ত্প্সা লযপ্তা কিকিৱত্ শ্চ প্করশ্রৱমঃ
এযিা ত্শরত্ ৱসযশ প্ুত্রঃ সত্্ুশ লি্শণঃ ১১
অজস্মন্ প্রিরাজিযত্ রািা ন কচরম্ িত্িকযশযকত্
কিত্িা স্নমকত্নী নূনম্ ি্কশপ্রম্ এি প্কিশযকত্ ১২
কিনত্য সুমহা নাত্ম্ শ্রযমযণাপ্রত্াঃ কস্ত্রযঃ
কনযিিাযশাপ্রত্ম্ চা৭স্নত্া মযনয রাি কনযিশনম্ ১৩
স্নিৌসলযা ৱচি রািা চ ত্ৱত্ি িননী মম
না৭৭শম্যস যকত্ িীিকত সযি স্নত্
ি শিরীম্
ি
ইমাম্ ১৪
িীযিত্্ অকপ্ কহ স্নম মাত্া শত্্ুক্নসযা৭িযিি্শযা
ত্ ত্্ত্ুঃিম্ য ত্্ত্ু স্নিৌসলযা িীর সূকিনকশশযকত্
ি
১৫
অনুরক্ত িনা৭৭িীণা ি সুিা স্নলাি কপ্রযািহা
রাি িযসন সম্সু
্ শ্টা সা প্ুরী কিনকশশযকত্ ১৬
িত্ম্ প্ুত্রম্ মহাত্মানম্ স্নিযশ্টম্ কপ্রয ম৭প্শযত্:
শরীরম্ ত্ারকযশযম্কত্ প্রাণা রাযো মহাত্মন: ১৭
কিনশ্যট ন্ুপ্যত্ৌ প্শ্চাত্্ স্নিৌসলযা কিনকশশযকত্
অনম্ত্রম্ চ মাত্া৭কপ্ মম নাশ মুৱপ্শযকত্ ১৮
অকত্রাতম্ অকত্রাতম্ অন িাপ্য মযনারত্ম্
রাযিয রামম্ অকনি্কশপ্য কপ্ত্া স্নম কিনকশশযকত্ ১৯
কসত্তাত্িাঃ কপ্ত্রম্ িরুত্তম্ ত্জস্মন্ িাযল প্ুযপ্জস্তযত্
স্নপ্রত্ িাযযশু
ি সযিশু
ি সম্স্ককরশযকত প্ূকমপ্ম্ ২0
রময চত্ৱর সম্স্তানাম্ সুকিপ্ক্ত মহা প্ত্াম্
হমযি প্রাসাত্ সম্পন্নাম্ িকণিা ির স্নশাকপ্ত্াম্ ২১
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রত্া৭শ্ৱ িি সম্পাত্াম্ ত্ূয নাত্
ি
কিনাকত্ত্াম্
্ শ্ট প্ুশট
সি িলযাণ
ি
সম্পূণাম্
ি হু
্ িনািুলাম্ ২২
আরা স্নমাত্যান সম্পন্নাম্ সমাযিা ত্্সি শাকলনীম্
সুকিত্া কিচকরশযকত রািত্ানীম্ কপ্ত্ু মমি ২৩
অকপ্ িীযি ত্তশরযত্া িনিাসা ত্্প্ুন িযম্
ি
প্রত্যা৭৭িময মহাত্মান ম৭কপ্ প্যশযম সুিত্
র ম্ ২৪
অকপ্ সত্য প্রকত্যেন সাত্িম্ িুশকলনা িযম্
কনিরুত্ত িন িাযস৭জস্মন্নযযাত্যাম্ প্রকিযশমকহ ২৫
প্করযত্িয মানসয ত্ু ঃিাত্ি সয মহাত্মনঃ
কত্শ্টযত্া রািপ্ুত্র সয শিরী
ি সা৭ত্যিত্িত্ ২৬
ত্ত্া কহ সত্যম্ প্্ুিকত্ প্রিা কহযত্
্ ত্া ত্্িুহঃ
নযরন্ত্র প্ুযত্র িুু স্নসৌহু
মুযমাচ প্াশ্প্ম্ িযসনা৭কপ্ প্ীটটযত্া
জ্ৱরা৭৭ত্ু যরা নাি ইি িযত্া৭৭ত্ু রঃ ২৭
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এি প্ম্চাশ স্সিি:
ত্ৱি পমরচাশ সরসর্ক:
প্রপ্াত্াযাম্ ত্ু শিযি াম্
ি প্্ুত্ু িি্শা মহা যশাঃ
উিাচ রামঃ স্নসৌকমজত্রম্ লি্শ্মণম্ শুপ্ লি্শণম্ ১
প্াস্কযরাত্য িাযলা৭যম্ িত্া প্িিত্ী কনশা
অযসৌ সুি্ুশ্যণা কিহিঃ স্নিাকিল স্তাত্ িূিকত্ ২
প্কহিণানাম্ চ কনযিিাশঃ শ্রূযযত্ নত্ত্াম্ িযন
ত্রাম িাহ্নিীম্ স্নসৌময শীরিাম্ সািরম্ িমাম্ ৩
কিোয রাম সয িচঃ স্নসৌকমজত্র কমত্র
ি নতনঃ
িুহম্ আমন্ত্রয সূত্ম্ চ স্নসা৭কত্শ্ট ত্্প্রাত্ু র৭রত্ঃ ৪
স ত্ু রাম সয িচনম্ কনশময প্রকত্ ি্ুহয চ
স্তপ্কত্ স্তূ ণ মাহূ
ি
য সকচিা কনত্ মপ্রিীত্্ ৫
অসয িাহন সমুযক্তাম্ িণ রাহিত্ীম্
ি
শুপ্াম্
সুপ্রত্ারাম্ ত্্ুটাম্ ত্ীযত্ি শীরম্ নাি মুপ্াহর ৬
ত্ম্ কনশময িুহ আযত্শম্ িুহা৭মাত্য িযণা মহান্
উযপ্াহয ুকচরাম্ নািম্ িুহায প্রত্যযিত্যত্্ ৭
ত্ত্ স্স প্রাম্িকল প্ূত্ৱা
ি িুযহা রািিম৭প্রিীত্্
উপ্ জস্তযত্৭যম্ স্ননৌ স্নত্িি প্ূয: কিম্ িরিাকণ স্নত্ ৮
ত্িা৭মর সুত্ প্রিয ত্ত্ু ম
ি ্ সাির িাম্ নত্ীম্
স্ননৌ করযম্ প্ুুশ িযার ত্াম্ ত্ৱম্ আযরাহ সুিত্
র ৯
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অযত্ািাচ মহা স্নত্িা রাযমা িুহ কমত্ম্ িচ:
ি্ুত্ িাযমা৭জস্ম প্িত্া শীর মাযরাপ্যত্া কমকত্ ১0
ত্ত্ঃ িলাপ্ান্ সন্নহয িট্ যিৌ প্ত্ত্ৱা চ ত্কিযনৌ
িক্মত্ু র্ স্নযন স্নত্ৌ িঙ্কাম্ সীত্যা সহ রািযিৌ ১১
রামম্ এি ত্ু ত্মেম্
ি
উপ্িময কিনীত্িত্্
কিম্ অহম্ িরিাণীকত্ সূত্ঃ প্রাঞ্জকল র৭প্রিীত্্ ১২
ত্যত্া প্রিী ত্তাশরকত্ স্সুমম্ত্রম্
স্প্রুশন্ িযর স্নণাত্তম ত্ি্কশযণন
সুমম্ত্র শীরম্ প্ুন স্নরি যাকহ
রাে স্সিাযশ প্ি চা৭প্রমত্ত: ১৩
কনিত্ি স্নস্ৱ ত্ু যিাৱচনম্ এত্াি কত্ত ি্ুত্ম্ মম
রত্ম্ কিহায প্ত্্প্যাম্ ত্ু িকমশযাযমা মহা িনম্ ১৪
আত্মানম্ ত্ৱ প্যনুোত্ম্ অযি ি্শযা৭ত্িঃ স সারকত্ঃ
সুমন্ত্রঃ প্ুুশ িযারম্ ঐি্শ্ৱািম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ১৫
না৭কত্রাতম্ ইত্ম্ স্নলাযি প্ুুযশ স্নণহ স্নিনকচত্্
ত্ি স প্রাত্্ু প্ায সয
ি িাসঃ প্রাি্ুত্িত্্ িযন ১৬
ন মযনয প্রহ্মচযয৭জস্ত
ি
স্ৱত্ীযত্ িা প্যলাত্যঃ
মাত্ি িা৭৭িিি স্নযা িা৭কপ্
ি
ত্ৱাম্ স্নচ ত্ৱযসনম্ আিত্ম্ ১৭
সহ রািি ৱিযত্হযা প্রাত্রা ৱচি িযন িসন্
ত্ৱম্ িকত্ম্ প্রািযযস িীর জত্র স্নলািাম্স্ত্ু িযন্ ইি ১৮
িযম্ িলু হত্া রাম স্নয ত্যা প্ুযপ্িম্কচত্াঃ
ৱিযিযযা িশম্ এশযামঃ প্াপ্াযা ত্ু ঃি প্াকিনঃ ১৯
ইকত্ প্্ুিন্ আত্ম সমম্ সুমন্ত্রঃ সারকত্ স্তত্া
ত্্ুশ্ৱা ত্ূর িত্ম্ রামম্ ত্ু ঃিাযত্িা ুুযত্ কচরম্ ২0
ত্ত্ স্ত্ু কিিযত্ প্াশ্যপ্ সূত্ম্ স্প্রুশ্যটাত্িম্ শুকচম্
রাম স্ত্ু মত্ু রম্ িািযম্ প্ুনঃ প্ুনর্ উিাচ ত্ম্ ২১
্ ত্ম্ স্ননাপ্লি্শযয
ইি্শ্ৱািূণাম্ ত্ৱযা ত্ু লযম্ সুহু
যত্া ত্শরযত্া রািা মাম্ ন স্নশাযচত্্ ত্ত্া িুু ২২
স্নশাযিা প্হত্ স্নচত্া শ্চ িরুত্ত শ্চ িিত্ীপ্কত্ঃ
িাম প্ারা৭ি সন্ন শ্চ ত্স্মাত্্ এত্ ত্্প্রিীকম স্নত্ ২৩
য ত্য ত্াোপ্যযত্্ কিম্কচত্্ স মহাত্মা মহীপ্কত্ঃ
ৱিযিযযাঃ কপ্রয িামা৭ত্িম্ িাযম্ি ত্ত্্ অকিিাম্ি্শযা ২৪
এত্ ত্৭ত্িম্ কহ রািযাকন প্রশাসকত্ নযরশ্ৱরাঃ
যত্্ এশাম্ সি ি
ি ্ ুযত্যশু মযনা ন প্রকত্হনযযত্ ২৫
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ত্ ত্যত্া স মহারাযিা না৭লীিম্ অকত্িচ্চকত্
ন চ ত্ামযকত্ ত্ু ঃযিন সুমন্ত্র িুু ত্ত্্ ত্ত্া ২৬
অত্্ুশ্ট ত্ু ঃিম্ রািানম্ িরুত্তম্ আযম্ি জিযত্কন্ত্রযম্
প্রূযা স্ত্ৱম্ অকপ্িাৱত্যি মম স্নহযত্া করত্ম্ িচঃ ২৭
ৱনিা৭হম্ অনুযশাচাকম লি্শ্মযণা ন চ ৱমকত্লী
অযযাত্যাযা শ্চুযত্া স্নশ্চকত্ িযন িত্্সযামযহকত্ চ ২৮
চত্ু ত্িশসু িযশশু
ি কনিরযু ত্তশু প্ুনঃ প্ুনঃ
লি্শ্মণম্ মাম্ চ সীত্াম্ চ ত্রি্শযকস ি্কশপ্রম্ আিত্ান্ ২৯
এিম্ উক্ত্িা ত্ু রািানম্ মাত্রম্ চ সুমন্ত্র স্নম
অনযা শ্চ স্নত্িীঃ সকহত্াঃ ৱিযিযীম্ চ প্ুনঃ প্ুনঃ ৩১
আযরািযম্ প্রূকহ স্নিৌসলযাম্ অত্ প্াত্া৭কপ্ িতনম্
সীত্াযা মম চা৭৭যসয
ি িচনা ল্লি্শ্মণ সয চ ৩২
প্রূযা শ্চ কহ মহারািম্ প্রত্ম্ ি্কশপ্রম্ আনয
আিত্ শ্চা৭কপ্ প্রত্ঃ স্তাযপ্যা ন্ুপ্মযত্ প্যত্ ৩৩
প্রত্ম্ চ প্করশ্ৱিয স্নযৌিরাযিয৭কপ্কশচয চ
অস্ম ত্্সম্ত্াপ্িম্ ত্ু ঃিম্ ন ত্ৱাম্ অকপ্প্কিশযকত্ ৩৪
প্রত্ শ্চা৭কপ্ িক্তযিযা যত্া রািকন িত্িযস
ত্ত্া মাত্্ুশু িযত্িত্াঃ সিাযস্ৱ
ি িা৭কিযশশত্ঃ ৩৫
যত্া চ ত্ি ৱিযিযী সুকমত্রা চ কিযশশত্ঃ
ত্ৱত্ি স্নত্িী স্নিৌসলযা মম মাত্া কিযশশত্ঃ ৩৫
ত্াত্ সয কপ্রয িাযমন স্নযৌি রািয মযিি্শত্া
স্নলািযযা ুপ্যযা শিযম্ কনত্যত্া সুি স্নমকত্ত্ু ম্ ৩৬
কনিত্িযমাযনা রাযমণ সুমন্ত্রঃ স্নশাি িকশত্ঃ
ি
ত্ত্্ সিম্ি িচনম্ শ্ুত্ৱা স্নেহাত্্ িািুত্্স্তম্ অপ্রিীত্্ ৩৭
যত্্ অহম্ স্ননাপ্চাযরণ প্রূযাম্ স্নেহাত্্ অকিেপ্:
প্জক্তমান্ ইকত্ ত্ত্্ ত্ািত্্ িািযম্ ত্ৱম্ ি্শন্ত্ুম্ অহিকস ৩৮
িত্ম্ কহ ত্ৱকত্ৱহীযনা৭হম্ প্রকত্যাসযাকম ত্াম্ প্ুরীম্
ত্ি ত্ািত্্ কিযযাযিন প্ুত্র স্নশািা৭৭িুলাম্ ইি ৩৯
স রামম্ অকপ্ ত্ািন্ স্নম রত্ম্ ত্্ুশ্ৱা ত্ত্া িনঃ
কিনা রামম্ রত্ম্ ত্্ুশ্ৱা কিত্ীযযত্া৭কপ্
ি
সা প্ুরী ৪0
ৱত্নযম্ কহ নিরী িযচ্চত্্ ত্্ুশ্ৱা শূনযম্ ইমম্ রত্ম্
সূত্া৭িযশশম্ স্ৱম্ ৱসনযম্ হত্ িীরম্ ইিা৭হযি ৪১
ত্ূযর৭কপ্ কনিসতম্ ত্ৱাম্ মানযস না৭রত্ঃ জস্তত্ম্
কচতযযতযা৭ত্য নূনম্ ত্ৱাম্ কনরাহারাঃ ি্ুত্াঃ প্রিাঃ ৪২
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ত্্ুশ্টম্ ত্কত্ত ত্ৱযা রাম যাত্্ুশম্ ত্ৱ ত্্প্রিাসযন
প্রিানাম্ সম্িুলম্ িরত্ত
ু ম্ ত্ৱ স্নচ্চাি োম্ত্ স্নচত্সাম্ ৪৩
আত্িনাযত্া কহ যঃ স্নপ্ৌৱর মুক্ত
ি স্ত্ৱ কত্ৱপ্রিাসযন
রত্ স্তম্ মাম্ কনশাৱমযি িুযুঃি শত্ িুণম্ ত্ত্ঃ ৪৪
অহম্ কিম্ চা৭কপ্ িি্শযাকম স্নত্িীম্ ত্ি সুযত্া মযা
নীযত্া৭স্নসৌ মাত্ু ল িুলম্ সম্ত্াপ্ম্ মা ি্ুত্া ইকত্ ৪৫
অসত্যম্ অকপ্ ৱনিা৭হম্ প্রূযাম্ িচনম্ ঈত্্ুশম্
িত্ম৭কপ্রযম্ এিা৭হম্ প্রূযাম্ সত্যম্ ইত্ম্ িচঃ ৪৬
মম ত্ািন্ কনযযািস্তা স্ত্ৱ ত্্প্ন্ত্ু িন িাকহনঃ
িত্ম্ রত্ম্ ত্ৱযা হীনম্ প্রিি্শযকত হযযাত্তমাঃ ৪৭
ত্ ন্ন শি্শযা মযহম্ িম্ত্ুম্ অযযাত্যাম্ ত্ৱ ত্্ুযত্৭নি
িন িাসানু যানায মা ম৭নুোত্ু মহিকস ৪৮
যকত্ স্নম যাচমান সয ত্যািম্ এি িকরশযকস
স রযত্া৭কক্নম্ প্রযিি্শযাকম ত্যক্ত মাত্র ইহ ত্ৱযা ৪৯
প্কিশযকত িযন যাকন ত্যপ্া কিক্নিরাকণ স্নত্
রযত্ন প্রকত্প্াকত্যশয ত্াকন সত্ত্ৱাকন রািি ৫0
ত্ৱত্্ ি্ুযত্ন মযা প্রাপ্তম্ রত্ চযা ি ি্ুত্ম্ সুিম্
আশম্যস ত্ৱ ত্্ি্ুযত্ না৭হম্ িন িাস ি্ুত্ম্ সুিম্ ৫১
প্রসী স্নত্চ্চাকম স্নত্৭রযণয প্কিত্ু ম্ প্রত্য৭নতরঃ
প্রীত্যা৭কপ্কহত্ম্ ইচ্চাকম প্ি স্নম প্রত্যনতরঃ ৫২
ইযম চা৭কপ্ হযা িীর যকত্ স্নত্ িন িাকসন:
প্করচাযাম্
ি িকরশযম্কত্ প্রািযম্কত্ প্রমাম্ িকত্ম্ ৫৩
ত্ি শুশ্রূশণম্ মূত্নাি িকরশযাকম িযন িসন্
অযযাত্যাম্ স্নত্ি স্নলািম্ িা সিত্া
ি প্রিহাময৭হম্ ৫৪
ন কহ শিযা প্রযিশ্টুম্ সা মযা৭স্নযাত্যা ত্ৱযা কিনা
রািত্ানী মযহন্ত্র সয যত্া ত্ু শ্ি্ুত্ িমণা
ি ৫৫
িন িাযস ি্শযম্ প্রাযপ্ত মৱমশ কহ মযনারত্:
য ত্৭স্ননন রযত্ ৱনি ত্ৱাম্ িযহযম্ প্ুরী প্ুন : ৫৬
চত্ু ত্িশ কহ িশাকণ
ি সকহত্সয ত্ৱযা িযন
ি্শণ প্ূত্াকন যাসযকত শত্শ স্ত্ু ত্যত্া৭নযত্া ৫৭
প্্ুত্য িত্্সল কত্শ্টতম্ প্ত্্ুি প্ুত্র িযত্ প্কত্
প্ক্তম্ প্্ুত্যম্ জস্তত্ম্ জস্তত্যাম্ ত্ৱম্ ন মাম্ হাত্ু ম্ অহিকস ৫৮
এিম্ প্হু কিত্ম্ ত্ীনম্ যাচমানম্ প্ুনঃ প্ুনঃ
রাযমা প্্ুত্যা৭নুিম্পী ত্ু সুমন্ত্রম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ৫৯
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িানাকম প্রমাম্ প্জক্তম্ মকয স্নত্ প্ত্্ুি িত্্সল
শ্ুণু চা৭কপ্ যত্৭ত্িম্ ত্ৱাম্ স্নপ্রশযাকম প্ুরীম্ ইত্ঃ ৬0
নিরীম্ ত্ৱাম্ িত্ম্ ত্্ুশ্ৱা িননী স্নম যিীযসী
ৱিযিযী প্রত্যযম্ িযচ্চত্্ ইকত্ রাযমা িনম্ িত্ঃ ৬১
প্করত্ু শ্টা কহ সা স্নত্কি িন িাসম্ িযত্ মকয
রািানম্ না৭কত্শযঙ্কত্ কমত্যা িাত্ীকত্ ত্াকমিম্
ি
৬২
এশ স্নম প্রত্মঃ িযপা যত্্ অম্পা স্নম যিীযসী
প্রত্া রি্কশত্ম্ স্পীত্ম্ প্ুত্র রািযম্ অিাপ্নুযাত্্ ৬৩
মম কপ্রযা৭ত্িম্ রাে শ্চ স রত্ স্ত্ৱম্ প্ুরীম্ িরি
সম্কত্শ্ট শ্চা৭কস যা নত্িাম্ স্তাম্ স্তান্ প্রূযা স্তত্া ত্ত্া ৬৪
ইত্ু যক্ত্িা িচনম্ সূত্ম্ সান্ত্ৱকযত্ৱা প্ুনঃ প্ুনঃ
িুহম্ িচনম্ অেীপ্ম্ রাম: স্নহত্ু মত্৭প্রিীত্্ ৬৫
স্ননত্ানীম্ িুহ স্নযাযিযা৭যম্ িাযসা স্নম সিযন িযন
অিশযম্ হযাশ্রযম িাস: িত্িিয স্তত্্িযত্া কিকত্: ৬৬
স্নসা৭হম্ ি্ুহীত্ৱা কনযমম্ ত্প্কস্ৱ িন প্ূশণম্
কহত্ িাম: কপ্ত্ু প্ূযি স্সীত্াযা লি্শ্মণ সয চ
িটাঃ ি্ুত্ৱা িকমশযাকম নযযরাত্ ি্শীরম্ আনয ৬৮
ত্ত্্ ি্শীরম্ রাি প্ুত্রায িুহঃ ি্কশপ্রম্ উপ্াহরত্্
লি্শ্মণ সযা৭৭ত্মন ৱশ্চি রাম স্নস্তনা৭িযরা জ্জটাঃ ৬৯
ত্ীিি প্াহু নরি িযাযরা িটটলত্ৱ মত্ারযত্্ ৭0
স্নত্ৌ ত্ত্া চীর িসযনৌ িটা মণ্টল ত্াকরযণৌ
অযশাযপ্ত্াম্ ুকশ সযমৌ প্রাত্যরৌ রাম লি্শ্মযণৌ ৭১
ত্যত্া ৱিিানসম্ মািিম্ আজস্তত্ঃ সহ লি্শ্মণঃ
িরত্ম্ আকত্শ্টিান্ রামঃ সহাযম্ িুহম্ অপ্রিীত্্ ৭২
অপ্রমযত্তা প্যল স্নিাযশ ত্ু যিি িনপ্যত্ ত্ত্া
প্যিত্া িুহ রািযম্ কহ ত্ু রা রি্শত্মম্ মত্ম্ ৭৩
ত্ত্ স্তম্ সম৭নুোয িুহম্ ইি্শ্ৱািু নতনঃ
িিাম ত্ূণম্ি অিযরঃ স প্াযঃি সহ লি্শ্মণঃ ৭৪
স ত্ু ত্্ুশ্ৱা নত্ী ত্ীযর নািম্ ইি্শ্ৱািু নতনঃ
কত্ত্ীশু িঃ শীরিাম্ িঙ্কাম্ ইত্ম্ লি্শ্মণম্ অপ্রিীত্্ ৭৫
আযরাহ ত্ৱম্ নর িযার জস্তত্াম্ নািম্ ইমাম্ শৱনঃ
সীত্াম্ চা৭৭স্নরাপ্যা৭িি্শম্ প্করি্ুহয মনকস্ৱনীম্ ৭৬
স প্রাত্ু ঃ শাসনম্ শ্ুত্ৱা সিম্ি অপ্রকত্িূলযন্
আযরাপ্য ৱমকত্লীম্ প্ূিম্ি আুযরাহা৭৭ত্মিাম্ স্তত্ঃ ৭৭
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অত্া ুযরাহ স্নত্িস্ৱী স্ৱযম্ লি্শ্মণ প্ূিিঃ
ি
ত্যত্া কনশাত্া৭কত্প্কত্র্ িুযহা োত্ীন্ অযচাত্যত্্ ৭৮
রািযিা৭কপ্ মহা স্নত্িা নাি মাুহয ত্াম্ ত্ত্:
প্রহ্মিত্্ ি্শত্রি ৱচ্চি িািাপ্ কহত্ মাত্মন: ৭৯
আচময চ যত্া শাস্ত্রম্ নত্ীম্ ত্াম্ সহ সীত্যা
্ শ্যটা লি্শ্মণ শ্চা৭কমত্ প্রপ্: ৮0
প্রাণ মত্ প্রীকত্ সম্হু
অনুোয সুমন্ত্রম্ চ স প্লম্ ৱচি ত্ম্ িুহম্
আস্তায নািম্ রাম স্ত্ু স্নচাত্যামাস নাকিিান্ ৮১
ত্ত্ ৱস্ত স্নশ্চাকত্ত্া সা স্ননৌঃ িণ ত্ার
ি
সমাকহত্া
শুপ্ স্পয স্নিি অকপ্হত্া শীরম্ সকললম্ অত্যিাত্্ ৮২
মত্যম্ ত্ু সম৭নুপ্রাপ্য প্ািীরত্যা স্ত্ৱকনকতত্া
ৱিযত্হী প্রাঞ্জকল প্ূত্ৱা
ি ত্াম্ নত্ীম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ৮৩
প্ুযত্রা ত্শরত্ সযা৭যম্ মহা রািসয ত্ীমত্ঃ
কনযত্শম্ প্ালযযত্ৱনম্ িযঙ্ক ত্ৱ ত্৭কপ্রি্কশত্ঃ ৮৪
চত্ু ত্িশ কহ িশাকণ
ি সমরা ণুযশয িানযন
প্রাত্রা সহ মযা ৱচি প্ুনঃ প্রত্যা৭৭িকমশযকত্ ৮৫
ত্ত্ স্ত্ৱাম্ স্নত্কি সুপ্যি ি্যশযমণ প্ুনর্ আিত্া
যি্যশয প্রমুকত্ত্া িযঙ্ক সি িাম
ি
সম্ুত্তযয ৮৬
ত্ৱম্ কহ জত্রপ্ত্িা স্নত্কি প্রহ্ম স্নলািম্ সমীি্শযস
প্াযা ি চ উত্কত্ রাি সয স্নলাযি৭জস্মন্ সিত্্ুশযযস ৮৭
সা ত্ৱাম্ স্নত্কি নমসযাকম প্রশম্সাকম চ স্নশাপ্যন
প্রাপ্ত রাযিয নর িযার কশযিন প্ুনর্ আিযত্ ৮৮
িিাম্ শত্ সহস্রাকণ িস্ত্রা ণয৭ন্নম্ চ স্নপ্শলম্
প্রাহ্মযণপ্যঃ প্রত্াসযাকম ত্ি কপ্রয কচিীশযা
ি ৮৯
সুরা িট সহযস্রণ মাম্স প্ূযত্ৌত্যনন চ
যি্যশয ত্ৱা প্রযত্া স্নত্কি ৱত্িত্াকন িসম্কত্ চ
ত্াকন সিাকণ
ি যি্শযাকম ত্ীত্িান্ আযত্নাকন চ ৯0
প্ুন স্নরি মহা প্াহু মযা
ি প্রাত্রা চ সম্িত্:
অযযাত্যাম্ িন িাসা ত্্ত্ু প্রকিযিশ ত্ৱনযিা৭নযি ৯১
ত্ত্া সম্পাশমাণা সা সীত্া িঙ্কাম্ অকনকতত্া
ত্ি্কশণা ত্ি্কশণম্ ত্ীরম্ ি্কশপ্রম্ এিা৭প্ুযপ্ািমত্্ ৯২
ত্ীরম্ ত্ু সমনুপ্রাপ্য নািম্ কহত্ৱা নরশপ্ঃ
ি
প্রাকত্শ্টত্ সহ প্রাত্রা ৱিযত্হযা চ প্রম্ত্প্ঃ ৯৩
অত্া৭প্রিীন্ মহা প্াহুঃ সুকমত্রা৭নত িত্িনম্
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প্ি সম্রি্শণাত্িায সিযন কিিযন৭কপ্িা ৯৪
অিশযম্ রি্শণম্ িাযম্ি অত্্ুশ্যট কিিযন িযন
অরযত্া িচ্চ স্নসৌকমযত্র সীত্া ত্ৱাম্ অনুিচ্চত্ু ৯৫
প্্ুশ্টযত্া৭হম্ িকমশযাকম ত্ৱাম্ চ সীত্াম্ চ প্ালযন্
অযনযানয স্নসযহ স্ননা রি্শা িত্িিযা প্ুুশশপ্
ি ৯৬
ন কহ ত্াি ত্৭কত্রাম্ত্া সুিরা িাচন জরযা
অত্য ত্ু ঃিম্ ত্ু ৱিযত্হী িন িাস সয স্নিত্্সযকত্ ৯৭
প্রণশ্ট িন সম্পাত্ম্ ি্যশত্রা৭৭রাম কিিজিিত্ম্
কিশমম্ চ প্রপ্াত্ম্ চ িনম৭ত্য প্রযিি্শযকত্ ৯৮
শ্ুত্ৱা রাম সয িচনম্ প্রত্যস্ত লি্শ্মযণা৭রত্:
অনম্ত্রম্ চ সীত্াযা রািযিা রিু নম্ত্ন: ৯৯
িত্ম্ ত্ু িঙ্কা প্র প্ারম্ আশু
রামম্ সুমন্ত্রঃ প্রত্ত্ম্ কনরীি্শয
অত্ৱপ্রিশা ি কত্ৱকনিরুত্ত ত্্ুশ্টট :
মুযমাচ প্াশ্প্ম্ িযকত্ত্ স্তপ্স্ৱী ১00
স স্নলাি প্াল প্রকত্ম প্রপ্ািাম্
স্তীত্ৱিা মহাত্মা িরযত্া মহা নত্ীম্
ত্ত্: সম্ুত্তাম্ শুপ্ সসয মাকলন:
রযমণ িত্্সা নুযকত্ত্া নুপ্ািমত্্ ১0১
স্নত্ৌ ত্ত্র হত্ৱা চত্ু যরা মহা ম্ুিান্
িরাহম্ ুশযম্ প্্ুশত্ম্ মহা ুুম্
আত্ায স্নমত্যম্ ত্ৱকরত্ম্ প্ুপ্ুি্কশযত্ৌ
িাসায িাযল যযত্ু িনস্পকত্ম্
ি
১0২
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট কত্ৱ প্ম্চাশ স্সিি
ত্রত্র পমরচাশ সরসর্ক:
স ত্ম্ িরুি্শম্ সমাসাত্য সম্ত্যাম্ অিাসয প্জশ্চমাম্
রাযমা রমযত্াম্ স্নশ্রশ্ট ইকত্ স্নহািাচ লি্শ্মণম্ ১
অযত্য যম্ প্রত্মা রাজত্র যাত্া
ি িনপ্ত্া ত্্প্কহঃ
যা সুমযন্ত্রণ রকহত্া ত্াম্ ন উত্্িকণ্টত্ু ম্ অহিকস ২
িািত্িিযম্ অত্কন্ত্রপ্যাম্ অত্য প্রপ্্ুকত্ রাজত্রশু
স্নযাি ি্যশমম্ কহ সীত্াযা িত্িযত্ লি্শ্মণা৭৭িযযাঃ ৩
রাজত্রম্ িত্ম্কচত্্ এি ইমাম্ স্নসৌকমযত্র িত্িযামযহ
উপ্ািত্িামযহ প্ূমা িা৭৭স্তীয স্ৱযম্
ি
আজিিৱত্ঃ ৪
স ত্ু সকম্ৱ্শয স্নমকত্নযাম্ মহা৭হি শযযনা কচত্ঃ
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ইমাঃ স্নসৌকমত্রযয রাযমা িযািহার িত্াঃ শুপ্াঃ ৫
ত্্ুিম্ অত্য মহা রাযিা ত্ু ঃিম্ স্ৱকপ্কত্ লি্শ্মণ
ি্ুত্ িামা ত্ু ৱিযিযী ত্ু শ্টা প্কিত্ু ম্ অহিকত্ ৬
সা কহ স্নত্িী মহা রািম্ ৱিযিযী রািয িারণাত্্
অকপ্ ন চযািযযত্্ প্রাণান্ ত্্ুশ্ৱা প্রত্ম্ আিত্ম্ ৭
অনাত্ ৱশ্চি িরুত্ত শ্চ মযা ৱচি কিনা ি্ুত্ঃ
কিম্ িকরশযকত্ িামা৭৭ত্মা ৱিযিযযা িশম্ আিত্ঃ ৮
ইত্ম্ িযসনম্ আযলািয রাে শ্চ মকত্ কিপ্রমম্
িাম এিা৭ত্ি ত্মাপ্যাম্
ি
িরীযান্ ইকত্ স্নম মকত্ঃ ৯
স্নিা হয৭কিত্ৱান্ অকপ্ প্ুমান্ প্রমত্াযাঃ ি্ুযত্ ত্যযিত্্
চতা৭নুিকত্িনম্ প্ুত্রম্ ত্াযত্া মাম্ ইি লি্শ্মণ ১0
সুিী প্ত্ স প্ায শ্চ
ি প্রত্ঃ স্নিিযী সুত্ঃ
মুকত্ত্ান্ স্নিাসলান্ এযিা স্নযা স্নপ্াি্শয ত্য৭কত্ রািিত্্ ১১
স কহ সি সয
ি রািয সয মুিম্ এিম্ প্কিশযকত্
ত্াযত্ চ িযসা৭ত্ীযত্ মকয চা৭রণযম্ আকশ্রযত্ ১২
অত্ি ত্যমৌ প্করত্যিয যঃ িামম্ অনুিত্িযত্
এিম্ আপ্ত্যযত্ ি্কশপ্রম্ রািা ত্শরযত্া যত্া ১৩
মযনয ত্শরত্া৭তায মম প্রিরািনায চ
ৱিযিযী স্নসৌময সিাপ্তা রািযায প্রত্ সয চ ১৪
অকপ্ ইত্ানীম্ ন ৱিযিযী স্নসৌপ্ািয মত্ স্নমাকহত্া
স্নিৌসলযাম্ চ সুকমত্রাম্ চ সিপ্াযত্ত্ ম ত্্ি্ুযত্ ১৫
মা স্ম মত্্িারণা স্নত্তিী সুকমত্রা ত্ু ঃিম্ আিযসত্্
অযযাত্যাম্ ইত্ এি ত্ৱম্ িাযল প্রকিশ লি্শ্মণ ১৬
অহম্ এযিা িকমশযাকম সীত্যা সহ ত্ণ্টিান্
অনাত্াযা কহ নাত্ স্ত্ৱম্ স্নিৌসলযাযা প্কিশযকস ১৭
ি্শুত্র িমা ি কহ ৱিযিযী স্নত্ৱশাত্্ অনযাযযম্ আচযরত্্
প্করত্ত্যা কহ ত্মযে
ি
প্রযত্ মম মাত্রম্ ১৮
নূনম্ িাত্যতযর িজস্মন্ কস্ত্রযঃ প্ুৱত্র কিযযাজিত্াঃ
ি
িননযা মম স্নসৌকমযত্র ত্ত্৭কপ্ এত্ত্্ উপ্জস্তত্ম্ ১৯
মযা কহ কচর প্ুশ্যটন ত্ু ঃি সম্ৱ্কত্িযত্ন চ
কিপ্রাযুিযত্ স্নিৌসলযা প্ল িাযল কত্ি্ অস্ত্ু মাম্ ২0
মা স্ম সীমকতনী িাকচ জ্জনযযত্্ প্ুত্রম্ ঈত্্ুশম্
স্নসৌকমযত্র স্নযা৭হম্ অম্পাযা ত্জত্ম স্নশািম্ অনতিম্ ২১
মযনয প্রীকত্ কিকশশ্টা সা মযত্তা লি্শ্মণ সাকরিা
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যসযা স্ত চ্ চ্রূযযত্ িািযম্ শুি প্াত্ম্ অযর ত্িশ ২২
স্নশাচতযা অপপ্ািযাযা: ন কিম্কচত্্ উপ্িুিত্া
ি
প্ুযত্রণ কিম্ অপ্ুত্রাযা মযা িাযম্ি অকরম্ত্ম ২৩
অপ প্ািযা কহ স্নম মাত্া স্নিৌসলযা রকহত্া মযা
স্নশযত্ প্রম ত্ু ঃিাত্িা প্কত্ত্া স্নশাি সািযর ২৪
এযিা হয৭হম্ অযযাত্যাম্ চ প্্ুকত্িীম্ চা৭কপ্ লি্শ্মণ
ত্যরযম্ ইশুকপ্ঃ ি্ুযত্তা ননু িীযম্ি অিারণম্ ২৫
অত্ম প্য
ি
প্ীত্ শ্চ প্রযলাি সয চা৭নি
স্নত্ন লি্শ্মণ না৭ত্যাহম্ আত্মানম্ অকপ্যশচযয ২৬
এত্ত্্ অনয চ্চ িুণম্ কিলপ্য কিিযন িযন
অশ্ু প্ূণ মু
ি যিা রাযমা কনকশ ত্ূশ্ণীম্ উপ্াকিশত্্ ২৭
কিলযপ্যাপ্রত্ম্ রামম্ িত্া৭কচিশম্ ইিা নলম্
সমুত্রম্ ইি কনযিিম্
ি
আশ্ৱাসযত্ লি্শ্মণঃ ২৮
ত্্ুিম্ অত্য প্ুরী রাম অযযাত্যা৭৭যুকত্নাম্ ির
কনশ্প্রপ্া ত্ৱকয কনশ্রাযত িত্ চযন্ত্র ি শিরী
ি ২৯
ৱন ত্ত্্ ঔপ্কযিম্ রাম যত্্ ইত্ম্ প্করত্প্যযস
কিশাত্যকস সীত্াম্ চ মাম্ ৱচি প্ুুশশপ্
ি ৩0
ন চ সীত্া ত্ৱযা হীনা ন চা৭হম্ অকপ্ রািি
ূ ম
মুহত্
ি ্ অকপ্ িীিাযিা িলান্ মত্্সযাকি স্নিাত্্ত্্ুযত্ৌ ৩১
ন কহ ত্াত্ম্ ন শত্্ুক্নম্ ন সুকমত্রাম্ প্রম্ত্প্
ত্রশ্টুম্ ইযচ্চযম্ অত্যা৭হম্ স্ৱিিম্ িা৭কপ্ ত্ৱযা কিনা ৩২
ত্ত্ স্তত্র সুিা৭৭সীযনৌ না৭কত্ ত্ূযর কনরীি্শযত্াম্
নযযরাযত্ সুি্ুত্াম্ শযযাম্ স্নপ্িাযত্ ত্ম িত্
ি ্সযলৌ ৩৩
স লি্শ্মণ স্নসযাত্তম প্ুশ্িলম্ িযচা
কনশময ৱচিম্ িন িাসম্ আত্রাত্্
সমাঃ সমস্তা কিত্যত্ প্রম্ত্প্ঃ
প্রপ্ত্য ত্মম্ি সুকচরায রািিঃ ৩৪
ত্ত্ স্ত্ু ত্জস্মন্ কিিযন িযন ত্ত্া
মহা প্যলৌ রািি িম্শ িত্িযনৌ
ন স্নত্ৌ প্যম্ সিম মপ্ুযযপ্যত্ু :
যৱত্ ি কসম্যহৌ কিকর সানু স্নিাচাযরৌ ৩৫
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট জত্র প্ম্চাশ স্সিি:
চতু : পমরচাশ সরসর্ক:
স্নত্ ত্ু ত্জস্মন্ মহা িরুি্যশ উকশত্ৱা রিনীম্ কশিাম্
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কিমযল৭প্ুযকত্যত্ সূযয ত্স্মা
ি
স্নত্তশাত্্ প্রত্জস্তযর ১
যত্র প্ািীরত্ী িঙ্কা যমুনাম্ অকপ্িত্িযত্
িি্মু স্তম্ স্নত্শম্ উকত্তশয কিিাহয সুমহ ত্ৱনম্ ২
স্নত্ প্ূকম প্ািান্ কিকিত্ান্ স্নত্শাম্ শ্চা৭কপ্ মযনারমান্
অত্্ুশ্ট প্ূিান্
ি প্শযত স্তত্র ত্ত্র যশকস্ৱনঃ ৩
যত্া ি্যশযমণ িচ্চন্ স প্শযম্ শ্চ কিকিত্ান্ ত্্ুমান্
কনিরুত্ত মাযত্র কত্িযস রামঃ স্নসৌকমজত্রম্ অপ্রিীত্্ ৪
প্রযািম্ অকপ্ত্ঃ প্শয স্নসৌকমযত্র ত্ূমম্ উন্নত্ম্
অযক্ন প্িিত্ঃ
ি
স্নিত্ু ম্ মযনয সকন্নকহযত্া মুকনঃ ৫
নূনম্ প্রাপ্তা৭স্ম সযম্পত্ম্ িঙ্কা যমুনযযা: িযম্
ত্ত্া কহ শ্রূযযত্ শযপ্তা িাকরণা িাকর িটট্টত্ঃ ৬
ত্ারূকণ প্করকপ্ন্নাকন িনৱি: উপ্িীকিকপ্ঃ
প্রত্ৱািা৭৭শ্রযম ৱচযত্ ত্্ুশযযত কিকিত্া ত্্ুমাঃ ৭
ত্কিযনৌ স্নত্ৌ সুিম্ িত্ৱা লম্পমাযন কত্িািযর
িঙ্কা যমুনযযাঃ সম্যত্ৌ প্রাপ্ত্ু কনলযম্
ি
মুযনঃ ৮
রাম স্ত্ু আশ্রমম্ আসাত্য ত্রাসযন্ ম্ুি প্ি্কশণঃ
ূ ম
িত্ৱা মুহত্
ি ্ অত্ৱানম্ প্রত্ৱািম্ উপ্ািমত্্ ৯
ত্ত্ স্ত্ু আশ্রমম্ আসাত্য মুযন ত্িশনি িাঙ্ক্কশযণৌ
সীত্যা৭নু িযত্ৌ িীযরৌ ত্ূরাত্্ এিা৭িত্স্তত্ু ঃ ১0
স প্রকিশয মহাত্মানম্ ুকশম্ কশশয িৱণ : িরত্
ু ম্
সম্কশ্রত্ িরত্ স্নমিা৭রম্ ত্প্সা লপ্ত চি্শুশম্ ১১
হুত্া৭কক্নযহাত্রম্ ত্্ুশ্ৱৱি মহা প্ািম্ ি্ুত্াঞ্জকলঃ
রামঃ স্নসৌকমজত্রণা সাত্িম্ সীত্যা চা৭প্যিাত্যত্্ ১২
নযযিত্যত্ চ আত্মানম্ ত্ৱস্ম লি্শ্মণ প্ূিিঃ
ি
প্ুযত্রৌ ত্শরত্ সযা৭৭িাম্ প্িিন্ রাম লি্শ্মযণৌ ১৩
প্াযা ি মযমযম্ ৱিযত্হী িলযাণী িনিা৭৭ত্মিা
মাম্ চা৭নুযাত্া কিিনম্ ত্যপ্ািনম্ অকনকতত্া ১৪
কপ্ত্রা প্রিরািযমানম্ মাম্ স্নসৌকমজত্র: অনুিঃ কপ্রযঃ
অযম্ অিিম ত্্প্রাত্া িনম্ এি ত্্ুট িরত্ঃ ১৫
কপ্ত্রা কনযুক্তা প্িিন্ প্রযিি্শযাম স্তযপ্া িনম্
ত্মম্ি এিা চকরশযাম স্তত্র মূল প্লা৭শনাঃ ১৬
ত্সয ত্ ত্ৱচনম্ শ্ুত্ৱা রাি প্ুত্র সয ত্ীমত্ঃ
উপ্ানযত্ ত্মাত্মা
ি িাম্ অিিযম্ উত্িম্ ত্ত্ঃ
ম্ুি প্ি্কশকপ্: আসীযনা মুকনকপ্ শ্চ সমতত্ঃ ১৭
Page 139 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
নানা কিত্ান্ অন্ন রসান্ িনয মূল প্লা শ্রযান্
স্নত্যপ্যা ত্যত্ৌ ত্প্তত্প্া৭৭িাসম্ ৱচ িা৭প্য িপযত্্ ১৮
ম্ুি প্ি্কশকপ্: আসীন: মুকনকপ্ শ্চ সমম্ত্ত্:
রামম্ আিত্ম্ অপ্যচিয স্ৱািযত্ না৭৭হ ত্ম্ মুকনঃ ১৯
প্রকত্ি্ুহয চ ত্াম্ অচিাম্ উপ্কিশ্টম্ স রািিম্
প্রত্ৱাযিা৭প্রিী ত্ৱািযম্ ত্ম যু
ি ক্তম্ ইত্ম্ ত্ত্া ২0
কচরসয িলু িািুত্্স্ত প্শযাকম ত্ৱাম্ ইহা৭৭িত্ম্
শ্ুত্ম্ ত্ি মযা স্নচত্ম্ কিিাসনম্ অিারণম্ ২১
অিিাযশা কিকিযক্তা৭যম্ মহা নযত্যা: সমািযম
প্ুণয শ্চ রমণীয শ্চ িস কত্ৱহ প্িান্ সুিম্ ২২
এিম্ উক্ত স্স িচনম্ প্রত্ৱাযিন রািিঃ
প্রত্ু যিাচ শুপ্ম্ িািযম্ রামঃ সি কহযত্
ি
রত্ঃ ২৩
প্িিকন্নত্ আসন্নঃ স্নপ্ৌর িান প্যত্া িনঃ
সুত্শ কমহ
ি
মাম্ স্নপ্রি্শয মযনয৭হ কমম মাশ্রমম্ ২৪
আিকমশযকত্ ৱিযত্হীম্ মাম্ চা৭কপ্ স্নপ্রি্শযিা িনঃ
অযনন িারযণ না৭হম্ ইহ িাসম্ ন স্নরাচযয ২৫
এিাযত প্শয প্িিন্ আশ্রম স্তানম্ উত্তমম্
রমযত্ যত্র ৱিযত্হী সুিা৭হিা িনিা৭৭ত্মিা ২৬
এত্ চ্ চ্ুত্ৱা শুপ্ম্ িািযম্ প্রত্ৱাযিা মহামুকনঃ
রািি সয ত্যত্া িািযম্ অত্ি রাহিম্ অপ্রিীত্্ ২৭
ত্শ স্নরাশ ইত্ স্তাত্ কিকর য৭ত্র
ি কনিত্্সযকস
মহকশ স্নসকিত্ঃ
ি
প্ুণযঃ সিত্ঃ
ি সুি ত্শনঃ
ি ২৮
স্নিা লাঙ্কূলা৭নু চকরযত্া িানরি্শ
ি কনযশকিত্ঃ
কচত্রিূট ইকত্ িযাযত্া িতমাত্ন সকন্নপ্ঃ ২৯
যািত্া কচত্রিূট সয নরঃ শ্ুম্িাণয৭স্নিি্শযত্
িলযাণাকন সমাত্যত্ত ন প্াযপ্ িুুযত্ মনঃ ৩0
্ ত্য শরত্াম্ শত্ম্
ুশয স্তত্র প্হযিা কিহু
ত্প্সা কত্িম্ আরূটাঃ িপ্াল কশরসা সহ ৩১
প্রকিকিক্তম্ অহম্ মযনয ত্ম্ িাসম্ প্িত্ঃ সুিম্
ইহ িা িন িাসায িস রাম মযা সহ ৩২
স রামম্ সি িাৱম
ি
স্তম্ প্রত্ৱািঃ কপ্রযা৭কত্কত্ম্
স প্াযম্ি সহ চ প্রাত্রা প্রকত্িরাহ ত্মকিত্
ি ্ ৩৩
ত্সয প্রযাযি রাম সয ত্ম্ মহকশম্ি উযপ্যুশঃ
প্রপ্ন্না রিনী প্ুণযা কচত্রাঃ িত্যত্ঃ িত্াঃ ৩৪
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সীত্া ত্্ুত্ীয: িািুস্ত: প্করশ্রাম্ত্ স্সুযিাকচত্:
প্ারত্ৱািা৭৭শ্রযম রযময ত্াম্ রাজত্রম৭িসত্্ সুিম্ ৩৫
প্রপ্াত্াযাম্ রিনযাম্ ত্ু প্রত্ৱািম্ উপ্ািমত্্
উিাচ নর শাত্ূযি লা মুকনম্ জ্ৱকলত্ স্নত্িসম্ ৩৬
শিরীম্
ি
প্িিন্ অত্য সত্য শীল ত্িা৭৭শ্রযম
উকশত্াঃ স্নস্মহ িসকত্ম্ অনুিানাত্ু স্ননা প্িান্ ৩৭
রাত্রযাম্ ত্ু ত্সযাম্ িুযশ্টাযাম্ প্রত্ৱাযিা৭প্রিীত্্ ইত্ম্
মত্ু মূল প্যলা স্নপ্ত্ম্ কচত্রিূটম্ িরযিকত্ হ ৩৮
িাস স্নমৌপ্কযিম্ মযনয ত্ি রাম মহা প্ল
নানা নি িযণা স্নপ্ত্: কিন্নযরারি স্নসকিত্: ৩৯
মযূর নাত্া৭কপ্ ুযত্া িি রাি কনযশকিত্:
প্ুণয শ্চ রমণীয শ্চ প্হু মূল প্লা যুত্: ৪0
ত্ত্র িুঞ্জর যূত্াকন ম্ুি যূত্াকন চা৭কপ্ত্ঃ
কিচরকত িনাযত৭জস্মন্ ত্াকন ত্রি্শযকস রািি ৪১
সকরত্্ প্রস্রিণ প্রস্তান্ ত্রী িম্ত্র কনিিরান্
চরত্ স্সীত্যা সাত্িম্ নম্কত্শযকত্ মন স্তি ৪২
্ শ্ট স্নিাযশ্টটি স্নিাকিল স্ৱৱন:
প্রহু
কিনাকত্ত্ম্ ত্ম্ িসুত্া ত্রম্ কশিম্
ম্ুৱি শ্চ মৱত্ত প্হি ু কপ্ শ্চ িুঞ্জৱরঃ
সুরমযম্ আসাত্য সমািসা৭৭শ্রমম্ ৪৩
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট চত্ু : প্ম্চাশ স্সিি:
পমরচ পমরচাশ সরসর্ক:
উকশত্ৱা রিনীম্ ত্ত্র রািপ্ুযত্রৌ অকরম্ত্যমৌ
মহকশম্ি অকপ্িাত্যা৭ত্ িক্মত্ু স্তম্ কিকরম্ প্রকত্ ১
স্নত্শাম্ ৱচি স্ৱস্তযযনম্ মহকশ স্
ি স চিার হ
প্রজস্তত্াম্ ৱশ্চি ত্ান্ স্নপ্রি্শয কপ্ত্া প্ুত্রান্ ইিা৭িিাত্্ ২
ত্ত্ঃ প্রচরযম িি্ত্ু ম্ িচনম্ স মহামুকনঃ
প্রত্ৱাযিা মহা স্নত্িা রামম্ সত্য প্রারমম্ ৩
িম্িা যমুন স্নযা স্সম্কত্ মা৭৭সাত্য মনুিশযপ্ৌ
ি
িাকলম্ত্ী মনুিযচ্চত্াম্ নত্ীম্ প্শ্চান্ মুিা কশ্রত্াম্ ৪
অত্া৭সাত্য ত্ু িাকলম্ত্ীম্ শীর স্নস্রাত্ সমা৭৭প্িাম্
ত্সযা: ত্ীত্িম্ প্রচকরত্ম্ প্ুরাণম্ স্নপ্রি্শয রািযিৌ ৫
ত্ত্র যূযম্ প্লিম্ ি্ুত্ৱা ত্রত্াম্ অম্শুমত্ীম্ নত্ীম্
ত্যত্া নযযরাত্ম্ আসাত্য মহাতম্ হকরত্ চ্চত্ম্ ৬
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কিিরুত্তম্ প্হুকপ্ িরুিি্ৱশঃ শযামম্ কসযত্তা প্যসকিত্ম্
ত্ৱস্ম সীত্াম্৭িকলম্ ি্ুত্ৱা প্রযুম্িীত্া৭৭কশশ শ্কশিা ;৭
সমা৭৭সাত্য ত্ু ত্ম্ িরি
ু ্ শম্ িযস ত্ৱা৭কত্রযমত্ িা
স্নরাশ মাত্রম্ ত্যত্া িত্ৱা নীলম্ ত্রি্শযত্ িাননম্ ৮
প্লাশ প্ত্রী কমশ্রম্ রাম িম্ৱশ শ্চ যামুৱনঃ
স প্তা জশ্চত্রিূট সয িত্ঃ সুপ্হুযশা মযা ৯
রযমযা মাত্িি যুক্ত শ্চ িনত্াৱি কিিজিি
ি
ত্ঃ
ইকত্ প্তানম্ আযিত্য মহকশঃি স নযিত্িত্
অকপ্িাত্য ত্যত্ ত্ু যক্ত্িা রাযমণ কিকনিকত্িত্: ১0
উপ্ািরুযত্ত মুযনৌ ত্জস্মন্ রাযমা লি্শ্মণম্ অপ্রিীত্্
ি্ুত্ প্ুণযাঃ স্ম স্নসৌকমযত্র মুকন য স্নন্না৭নু
ি
িম্পযত্ ১১
ইকত্ স্নত্ৌ প্ুুশ িযাযরৌ মন্ত্রকযত্ৱা মনকস্ৱযনৌ
সীত্াম্ এিা৭রত্ঃ ি্ুত্ৱা িাকলম্ত্ীম্ িক্মত্ু নত্ীম্
ি
১২
অত্া৭৭সাত্যায ত্ু িাকলম্ত্ীম্ শীর স্নস্রাযত্া িহাম্ নত্ীম্
কচতা মা৭৭স্নপ্কত্যর সযি নত্ী
ি
িল কত্ত্ীশি:
ি ১৩
স্নত্ৌ িাশ্ট সম্িাটম্ অযত্া চরত্ু ঃ সুমহা প্লিম্
শুশ্ৱি: িম্ৱশ: সমাস্তীণম্ি উশীৱর শ্চ সমািরুত্ম্ ১৪
ত্যত্া স্নিত্স শািা শ্চ িম্পূ শািা শ্চ িীযিান্
ি
চিার লি্শ্মণ জশ্চত্ত্ৱা সীত্াযাঃ সুি মানসম্ ১৫
ত্ত্র কশ্রযম্ ইিা কচতযাম্ রাযমা ত্াশরকত্ঃ কপ্রযাম্
ঈশ ত্্সেজ্জমানাম্ ত্াম্ অত্যা৭৭স্নরাপ্যত্ প্লিম্ ১৬
প্াযশ্ৱ চ
ি ত্ত্র ৱিযত্হযা িসযন প্ূশণাকন চ
প্লযি িটটন িািম্ চ রাম শ্চযর সহা৭৭যুৱত্: ১৭
আযরাপ্য প্রত্মম্ সীত্াম্ সম্িাটম্ প্রকত্ ি্ুহয স্নত্ৌ
ত্ত্: প্রযত্রত্ু য স্নত্তৌ
ি
িীযরৌ ত্শরত্া৭৭ত্মযিৌ ১৮
িাকলম্ত্ী মত্যম্ আযাত্া সীত্া স্নত্ৱনা ম৭িম্ত্ত্
স্ৱজস্ত স্নত্কি ত্রাকম ত্ৱা প্ারযয স্নে প্কত্র্ িরত্ম্ ১৯
যি্যশয ত্ৱাম্ স্নিা সহযস্রণ সুরা িট শযত্ন চ
স্ৱজস্ত প্রত্যা৭৭িযত্ রাযম প্ুরীম্ ইি্শ্ৱািু প্াকলত্াম্ ২0
িাকলম্ত্ীম্ অত্ সীত্া ত্ু যাচমানা ি্ুত্াম্িকল:
ত্ীর স্নমিা৭কপ্ সিাপ্তা ত্ি্কশণম্ ির িকণনী
ি ২১
ত্ত্ঃ প্লযিন অম্শুমত্ীম্ শীরিাম্ ঊকম মাকলনীম্
ি
ত্ীরৱি প্হি ু কপ্ িরুিি্ৱশঃ সম্যত্ু যমুি নাম্ নত্ীম্ ২২
স্নত্ ত্ীণাঃি প্লিম্ উত্্স্ুিয প্রস্তায যমুনা িনাত্্
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শযামম্ নযযরাত্ম্ আযসত্ু ঃ শীত্লম্ হকরত্ চ্চত্ম্ ২৩
নযযরাত্ম্ ত্মুপ্ািময ৱিযত্হী িািয মপ্রিীত্্ ২৪
নমযস্ত স্ত্ু মহা িরুি্শ প্ারযয স্নে প্কত্র্ িরত্ম্
স্নিৌসলযাম্ ৱচি প্যশযযম্ সুকমত্রাম্ চ যশকস্ৱনীম্
্ িনস্পকত্ম্ ২৫
ইকত্ সীত্া অম্িকলম্ ি্ুত্ৱা প্যিচ্চত্
ি
অিযলািয ত্ত্ স্সীত্াম্ অযাচম্ত্ীম্ অকনম্কত্ত্াম্
ত্কযত্াম্ চ কিযত্যাম্ চ রাযমা লি্শ্মণ মপ্রিীত্্ ২৬
সীত্া মা৭৭ত্ায িচ্চত্ৱম্ অরযত্া প্রত্া৭রি
প্্ুশ্টযত্া৭হম্ িকমশযাকম সাযুযত্া কত্ৱপ্ত্াম্ ির ২৭
যকত্ যত্্ প্লম্ প্রাত্িযযত্ প্ুশ্প্ম্ িা িনিা৭৭ত্মিা
ত্ ত্তত্্ প্রত্ত্যা ৱিযত্হযা যত্রা৭সযা রমযত্ মন: ২৮
িচ্চযত্া স্ত্ু ত্যযা মযত্য
ি প্প্ূি িনিা৭৭ত্মিা
মত্ম্িযযা মত্য
ি িত্া শুপ্া নাি িত্ূ করি ২৯
এৱিিম্ প্াত্প্ম্ িুল্মম্ লত্াম্ িা প্ুশ্প্ শাকলনীম্
অত্্ুশ্ট প্ূিা ি প্শযতী রামম্ প্প্রচ্চ সা৭প্লা ৩0
রমণীযান্ প্হু কিত্ান্ প্াত্প্ান্ িুসুযমাত্্িটান্
সীত্া িচন সম্রপ্ত আনযা মাস লি্শ্মণ: ৩১
কিকচত্র িালুি িলাম্ হম্স সারস নাকত্ত্াম্
রযম িনি রাি সয ত্ত্া স্নপ্রি্শয সুত্া নত্ীম্ ৩২
স্নরাশ মাত্রম্ ত্যত্া িত্ৱা প্রাত্যরৌ রাম লি্শ্মযণৌ
প্হূন্ স্নমত্যান্ ম্ুিান্ হত্ৱা স্নচরত্ু র্ যমুনা িযন ৩৩
্ ত্য স্নত্ প্কহিণ প্ূি নাকত্যত্
কিহু
শুযপ্ িযন িারণ িানরা যুযত্
সমম্ নত্ী িপ্রম্ উযপ্ত্য সম্মত্ম্
কনিাস মা৭৭িি্মু: অত্ীন ত্শনা:
ি ৩৪
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট প্ম্চ প্ম্চাশ স্সিি:
শটর পমরচাশ সরসর্ক:
অত্ রাত্রযাম্ িযত্ীত্াযাম্ অিসুপ্তম্ অনতরম্
প্রযপ্াত্যা মাস শৱন লি
ি ্ শ্মণম্ রিু নতনঃ ১
স্নসৌকমযত্র শ্ুণু িনযানাম্ িল্িু িযাহরত্াম্ স্ৱনম্
সিকত্শ্টামযহ িালঃ প্রস্তান সয প্রম্ত্প্ ২
স সুপ্তঃ সমযয প্রাত্রা লি্শ্মণঃ প্রকত্যপ্াকত্ত্ঃ
িযহৌ কনত্রাম্ চ ত্ন্ত্রীম্ চ প্রসক্তম্ চ প্কত্ শ্রমম্ ৩
ত্ত্ উত্তায স্নত্ সযি স্
ি প্রুশ্ৱা নত্যাঃ কশিম্ িলম্
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প্তানম্ ুকশযণাকত্তশ্টম্ কচত্রিূট সয ত্ম্ যযুঃ ৪
ত্ত্ঃ সিজস্তত্ঃ িাযল রামঃ স্নসৌকমজত্রণা সহ
সীত্াম্ িমল প্ত্রাি্শীম্ ইত্ম্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ৫
আত্ীপ্তান্ ইি ৱিযত্কহ সিত্ঃ
ি প্ুশ্কপ্ত্ান্ নিান্
ৱস্ৱঃ প্ুশ্ৱপ্ঃ কিম্শুিান্ প্শয মাকলনঃ কশকশরা৭ত্যযয ৬
প্শয প্ল্লাত্িান্ প্ুল্লা ন্নৱর: অনুপ্ স্নসকিত্ান্
প্ল প্ৱত্র: অিনত্ান্ নূনম্ শি্শযাকম িীকিত্ু ম্ ৭
প্শয স্নত্রাণ প্রমাণাকন লম্পমানাকন লি্শ্মণ
মত্ূকন মত্ু িারীকপ্ঃ সম্প্রুত্াকন নযি নযি ৮
এশ স্নরাশকত্ নত্ূযহ স্তম্ কশিী প্রকত্ িূিকত্
রমণীযয িযনাযত্তযশ প্ুশ্প্ সম্স্তর সম্িযট ৯
মাত্ম্ি যূত্া৭নুসু
্ ত্ম্ প্ি্কশ সম্িা৭নুনাকত্ত্ম্
কচত্রিূটম্ ইমম্ প্শয প্রিরুত্ত কশিরম্ কিকরম্ ১0
সম প্ূকম ত্যল স্নরযময ত্্ুৱম: প্হুকপ্: আিরুযত্
প্ুযণয রম্সযামযহ ত্াত্ কচত্রিূট সয িানযন ১১
ত্ত্ স্নস্তৌ প্াত্ চাযরণ িচ্চযতৌ সহ সীত্যা
রমযম্ আযসত্ত্ু ঃ ৱশলম্ কচত্রিূটম্ মযনারমম্ ১২
ত্ম্ ত্ু প্িত্ম্
ি আসাত্য নানা প্ি্কশ িণা যুত্ম্
প্হু মূল প্লম্ রমযম্ সম্পন্নম্ সরযসাত্িম্ ১৩
মযনােম্ অযম্ কিকর: স্নসৌময নানা ত্্ুম লত্া যুত্:
প্হু মূল প্যলা রময: স্ৱািীি: প্রকত্প্াকত্ স্নম ১৪
মুনয শ্চ মহাত্মাযনা িসম্ ত্যজস্মন্ কশযলাচ্চযয
অযম্ িাযসা প্যিত্্ ত্ািত্্ অত্র স্নসৌময রযমমকহ ১৫
ইকত্ সীত্া চ রাম শ্চ লি্শ্মণ শ্চ ি্ুত্াম্িকল:
অকপ্িমযা৭৭শ্রমম্ সযি িাল্মীকিম্
ি
অকপ্িাত্যন্ ১৬

ত্ান্ মহকশ: ি প্রমুকত্ত্: প্ূিযা মাস ত্মকিত্
ি ্
আসযত্াম্ ইকত্ চ উিাচ স্ৱািত্ম্ ত্ু কনযিত্য চ ১৭
ত্যত্া৭প্রিীন্ মহা প্াহু লি
ি ্ শ্মণম্ লি্শ্মণা৭রি:
স কনযিত্য যত্া নযাযম্ আত্মানম্ ুশযয প্রপ্ু: ১৮
লি্শ্মণা৭৭নয ত্ারূকণ ত্্ুটাকন চ িরাকণ চ
িুুশ্ৱা৭৭িসত্ম্ স্নসৌময িাযস স্নম৭কপ্রত্ম্ মনঃ ১৯
ত্সয ত্ ত্ৱচনম্ শ্ুত্ৱা স্নসৌকমজত্র: কিকিত্ান্ ত্্ুমান্
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আিহার ত্ত্ শ্চযর প্ণ শালাম্
ি
অকরম্ত্ম ২0
ত্াম্ কনশ্টটত্াম্ প্ত্ত িটাম্ ত্্ুশ্ৱা রাম: সুত্শনাম্
ি
শুশ্রূশমাণম্ এিা৭রম্ ইত্ম্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ২১
্ ত্য শালাম্ যি্শযামযহ িযম্
ঐযণযম্ মাম্সম্ আহু
িত্িিযম্ িাস্ত্ু শমনম্ স্নসৌকমযত্র কচর িীকিকপ্: ২২
ম্ুিম্ হত্ৱা৭৭নয ি্কশপ্রম্ লি্শ্মযণহ শুযপ্ি্শণ:
িত্িিয: শাস্ত্র ত্্ুশ্যটা কহ কিকত্ ত্মম৭নু
ি
স্মর ২৩
প্রাত্ু িচন
ি মাোয লি্শ্মণ: প্রিীর হা
চিার স যযত্াক্তম্ চ ত্ম্ রাম: প্ুন রপ্রিীত্্ ২৪
ঐযণযম্ শ্রপ্যস্ৱ এত্ত্্ শালাম্ যি্শযামযহ িযম্
ত্ৱর স্নসৌময মুহযূ ত্িা৭যম্ ত্্ুি শ্চ কত্িযসা প্য৭যম্ ২৫
স লি্শ্মণঃ ি্ুশ্ণ ম্ুিম্ হত্ৱা স্নমত্যম্ প্রত্াপ্িান্
অত্ কচি্যশপ্ স্নসৌকমজত্রঃ সকমযত্ত িাত্যিত্কস ২৬
ত্ম্ ত্ু প্িম্ সমা৭৭োয কনশ্টপ্তম্ কচন্নযশাকণত্ম্
লি্শ্মণঃ প্ুুশ িযারম্ অত্ রািিম্ অপ্রিীত্্ ২৭
অযম্ ি্ুশ্ণঃ সমস্তা৭0ি শ্ুত্ঃ ি্ুশ্ণ ম্ুযিা যত্া
স্নত্িত্া স্নত্ি সম্িাশ যিস্ৱ িুশযলা হয৭কস ২৮
রামঃ োত্ৱা ত্ু কনযযত্া িুণিান্ িপ্য স্নিাকিত্ঃ
সম্রযহণ আিযরাত্্ সিান্
ি মম্ত্রান্ সত্রা৭িসাকনিান্ ২৯
ইশ্ৱা স্নত্ি িণান্ সিান্
ি কিযিশা৭৭িসত্ম্ শুকচ
প্প্ূি চ মযনাহ্লাযত্া রাম সযা৭৭কমত্ স্নত্িস ৩0
ৱিশযযত্ি প্কলম্ ি্ুত্ৱা স্নরৌত্রম্ ৱিশ্ণি স্নমি চ
িাস্ত্ু সম্শম নীযাকন মম্িলাকন প্রিত্িযন্ ৩১
িপ্ম্ চ নযাযত্: ি্ুত্ৱা োত্ৱা নত্যাম্ যত্া কিকত্
প্াপ্ সম্শমনম্ রাম শ্চিার প্কলম্ উত্তমম্ ৩২
স্নিকত্ স্তল কিত্ানাকন ৱচত্যা নযা৭৭যত্নাকন চ
আশ্রম সযা৭নুরূপ্াকণ স্তাপ্যা মাস রািি: ৩৩
িৱনয: মাৱল: প্ৱল: মূৱল: প্ৱি: মাম্ৱস: যত্া কিকত্
অত্্কপ্: িৱপ্ শ্চ স্নিযত্াৱক্ত: ত্ৱপ্ শ্চ
ি সকমত্্ িুৱশ: ৩৪
স্নত্ৌ ত্প্কযত্ৱা
ি
প্ূত্াকন রািযিৌ সহ সীত্যা
ত্ত্া কিকিশুত্ু শ্শালাম্ সু শুপ্াম্ শুপ্ লি্শযণৌ ৩৫
ত্াম্ িরুি্শ প্ণ চ্চত্নাম্
ি
মযনাোম্
যত্া প্রযত্শম্ সুি্ুত্াম্ কনিাত্াম্
িাসায সযি কিকিশুঃ
ি
সযমত্াঃ
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সপ্াম্ যত্া স্নত্ি িণাঃ সুত্মাম্
ি ৩৬
অযনি নানা ম্ুি প্ি্কশ সম্িুযল
কিকচত্র প্ুশ্প্ স্তপ্ৱি ত্্ুৱি ম যুযত্
ি
িযনাত্তযম িযাল ম্ুিা৭নু নাকত্যত্
্ ঃ সুসি
ত্ত্া কিিহু
ু ম্ জিযত্কন্ত্রযাঃ ৩৭
সুরমযম্ আসাত্য ত্ু কচত্রিূটম্
নত্ীম্ চ ত্াম্ মালযিত্ীম্ সুত্ীত্িাম্
্ শ্টা ম্ুি প্ি্কশ িুশ্টাম্
ননত হু
িযহৌ চ ত্ু ঃিম্ প্ুর কিপ্রিাসাত্্ ৩৮
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট শট্ প্ম্চাশ স্সিি:
সপ্ত পমরচাশ সরসর্ক:
িত্কযত্ৱা সুত্ুঃিাত্িঃ সুমযন্ত্রণ কচরম্ সহ
রাযম ত্ি্কশণ িূল স্নস্ত িিাম স্ৱ ি্ুহম্ িুহঃ ১
প্রত্ৱািা৭কপ্ িমনম্ প্রযাযি চ সহাসনম্
আ কিযর িিমনম্ স্নত্শাম্ ত্ত্র ৱস্ত: উপ্লি্কশত্ম্ ২
অনুোত্ঃ সুমযন্ত্রা৭ত্ স্নযািকযত্ৱা হযযাত্তমান্
অযযাত্যাম্ এি নিরীম্ প্রযযযৌ িাট ত্ু মনাঃ
ি ৩
স িনাকন সুিতীকন সকরত্ শ্চ সরাম্কস চ
প্শযন্ অকত্ যযযৌ শীরম্ রামাকণ নিরাকণ চ ৪
ত্ত্ঃ সাযা৭হ্ন সমযয ত্্ুত্ীযয৭হকন সারকত্ঃ
অযযাত্যাম্ স ম৭নুপ্রাপ্য কনরা৭৭নতাম্ ত্ত্শ হ
ি ৫
স শূনযাম্ ইি কনশ্শপ্তাম্ ত্্ুশ্ৱা প্রম ত্ু মনাঃ
ি
সুমন্ত্র জশ্চতযা মাস স্নশাি স্নিি সমাহত্ঃ ৬
িজচ্চ ন্ন স িিা সা৭শ্ৱা স িনা সিনা৭কত্প্া
রাম সম্ত্াপ্ ত্ু ঃযিন ত্ক্তা স্নশািা৭কক্ননা প্ুরী ৭
ইকত্ কচতাপ্রঃ সূযত্া িাজিকপ্ শ্শীর প্াকত্কপ্:
নির ত্ৱার মাসাত্য ত্ৱকরত্ঃ প্রকিযিশ হ ৮
সুমন্ত্রম্ অকপ্যাতম্ ত্ম্ শত্যশা৭ত্ সহস্রশঃ
ি রাম ইকত্ প্্ুচ্চতঃ সূত্ম্ অপ্যত্রিন্ নরাঃ ৯
স্নত্শাম্ শশম্স িঙ্কাযাম্ অহম্ আপ্্ুচ্চয রািিম্
অনুোযত্া কনিরুযত্তা৭জস্ম ত্াকমযিণ
ি
মহাত্মনা ১0
স্নত্ ত্ীণা ি ইকত্ কিোয প্াশ্প্ প্ূণ মু
ি িা িনাঃ
অযহা কত্ি্ ইকত্ কনশ্শ্ৱসয হা রাযমকত্ চ চুি্ুশুঃ ১১
শুশ্রাি চ িচ স্নস্তশাম্ প্্ুম্ত্ম্ প্্ুম্ত্ম্ চ কত্শ্টত্াম্
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হত্াঃ স্ম িলু স্নয স্ননহ প্শযাম ইকত্ রািিম্ ১২
ত্ান যে কিিাযহশু সমাযিশু মহত্্সু চ
ন ত্রি্শযামঃ প্ুন িিাত্ু ত্াকমিম্
ি
রামম্ অতরা ১৩
কিম্ সমত্িম্ িনসযা৭সয কিম্ কপ্রযম্ কিম্ সুিািহম্
ইকত্ রাযমণ নিরম্ কপ্ত্্ুিত্্ প্করপ্াকলত্ম্ ১৪
িাত্া৭যন িত্ানাম্ চ স্ত্রীণাম্ অিতরা৭প্ণম্
রাম স্নশািা৭কপ্ ত্প্তানাম্ শুশ্রাি প্করযত্িনম্ ১৫
স রাি মািি মযত্যন সুমন্ত্রঃ কপ্কহত্া৭৭ননঃ
যত্র রািা ত্শরত্ স্তযত্যিাপ্ যযযৌ ি্ুহম্ ১৬
স্নসা৭িত্ীয রত্া
ি
চ্চীরম্ রাি স্নিশ্ম প্রকিশয চ
িি্শযাঃ সপ্তা৭কপ্চরাম মহািন সমািুলাঃ ১৭
হৱময:ি কিমাৱন: প্রাসাৱত্: অযিি্শয অত্ সমািত্ম্
হাহািার ি্ুত্া নাযযা ি রামা৭ত্শনি িকশত্া:
ি ১৮
আযৱত্: কিমৱল: স্ননৱত্র: অশ্ু স্নিি প্করপ্্লুৱত্:
অযনযানয মকপ্ িীি্শম্যত্ িযক্তম্ আত্িত্রা কস্ত্রয: ১৯
ত্যত্া ত্শরত্ স্ত্রীণাম্ প্রাসাযত্প্য স্তত্ স্তত্ঃ
রাম স্নশািা৭কপ্ ত্প্তানাম্ মতম্ শুশ্রাি িকপত্ম্ ২0
সহ রাযমণ কনযাযত্া
ি
কিনা রামম্ ইহা৭৭িত্ঃ
সূত্ঃ কিম্ নাম স্নিৌসলযাম্ স্নশাচতীম্ প্রকত্িি্শযকত্ ২১
যত্া চ মযনয ত্ু িীিম্ এিম্ ন সুিরম্ ত্্ুিম্
আজচ্চত্য প্ুযত্র কনযাযত্
ি স্নিৌসলযা যত্র িীিকত্ ২২
সত্য রূপ্ম্ ত্ু ত্ ত্ৱািযম্ রােঃ স্ত্রীণাম্ কনশামযন্
প্রত্ীপ্তম্ ইি স্নশাযিন কিযিশ সহসা ি্ুহম্ ২৩
স প্রকিশযা৭শ্টমীম্ িি্শযাম্ রািানম্ ত্ীনম্ আত্ু রম্
প্ুত্র স্নশাি প্করত্ূযনম্ অপ্শযত্্ প্াণ্টযর ি্ুযহ ২৪
অকপ্িময ত্ম্ আসীনম্ নযরন্ত্রম্ অকপ্িাত্য চ
সুমযন্ত্রা রাম িচনম্ যযত্াক্তম্ প্রত্যযিত্যত্্ ২৫
স ত্ূশ্ণীম্ এি ত্চ্ চ্ুত্ৱা রািা কিপ্রাত স্নচত্নঃ
মূকচিযত্া নযপ্ত্ত্্ প্ূযমৌ রাম স্নশািা৭কপ্ প্ীটটত্ঃ ২৬
ত্যত্া৭তঃপ্ুরম্ আকিত্তম্ মূকচিযত্ প্্ুকত্িী প্যত্ৌ
উত্্ত্্ুত্য প্াহূ চুযরাশ ন্ুপ্যত্ৌ প্কত্যত্ ি্কশযত্ৌ ২৭
সুকমত্রযা ত্ু সকহত্া স্নিৌসলযা প্কত্ত্ম্ প্কত্ম্
উত্তাপ্যা মাস ত্ত্া িচনম্ স্নচত্ম্ অপ্রিীত্্ ২৮
ইমম্ ত্সয মহাপ্াি ত্ূত্ম্ ত্ু শ্ির িাকরণঃ
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িন িাসাত্্ অনুপ্রাপ্তম্ িস্মান্ ন প্রকত্প্াশযস ২৯
অত্য ইমম্ অনযম্ ি্ুত্ৱা িযপ্ত্রপ্কস রািি
উকত্তশ্ট সুি্ুত্ম্ স্নত্৭স্ত্ু স্নশাযি ন সযাত্্ সহাযত্া ৩0
স্নত্ি যসযা প্যা ত্রামম্ না৭নুপ্ু
্ চ্চকস সারকত্ম্
স্ননহ কত্শ্টকত্ ৱিযিযী কিশ্রপ্তম্ প্রকত্প্াশযত্াম্ ৩১
সা ত্যত্াক্ত্িা মহা রািম্ স্নিৌসলযা স্নশাি লালসা
ত্রণযাম্ কনপ্প্াত্া৭৭শু প্াশ্প্ কিপ্্লুত্ প্াকশণী ৩২
এিম্ কিলপ্ত্ীম্ ত্্ুশ্ৱা স্নিৌসলযাম্ প্কত্ত্াম্ প্ুকি
প্কত্ম্ চা৭স্নিি্শয ত্াঃ সিাঃি স স্ৱরম্ ুুত্ু ঃ কস্ত্রযঃ ৩৩
ত্ত্ স্ত মতঃপ্ুর নাত্ম্ উকত্তত্ম্
সমীি্শয িরুত্তা স্তুণা শ্চ মানিাঃ
কস্ত্রয শ্চ সিা ি ুুত্ু ঃ সমতত্ঃ
প্ুরম্ ত্ত্াসীত্্ প্ুনর্ এি সম্িুলম্ ৩৪
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট সপ্ত প্ম্চাশ স্সিি:
অশরট পমরচাশ সরসর্ক:
প্রত্যা৭৭শ্ৱযস্তা যত্া রািা স্নমাহাত্্ প্রত্যািত্ঃ প্ুনঃ
অত্া৭৭িুহাি ত্ম্ সূত্ম্ রাম িরুত্তাত িারণাত্্ ১
অত্ সূযত্া মহা রািম্ ি্ুত্াম্িকল ুপ্জস্তত্ম্
রাম স্নমিা৭নুযশাচম্ত্ম্ ত্ু ঃি স্নশাি সমকিত্ম্ ২
িরুত্তম্ প্রম সম্ত্প্তম্ নি রহম্ ইি কত্ৱপ্ম্
কিকনশ্শ্ৱসতম্ ত্যাযতম্ অস্ৱস্তম্ ইি িুঞ্জরম্ ৩
রািা ত্ু রিসা সূত্ম্ ত্ৱস্তা৭ঙ্কম্ সমুপ্জস্তত্ম্
অশ্ু প্ূণ মু
ি িম্ ত্ীনম্ উিাচ প্রমা৭৭ত্িিত্্ ৪
িনু িত্্সযকত্ ত্মাত্মা
ি িরুি্শ মূলম্ উপ্াকশ্রত্ঃ
স্নসা৭ত্যত সুকিত্ঃ সূত্ কিম্ অকশশযকত্ রািিঃ ৫
ত্ু ঃি সযা৭নুকচযত্া ত্ু ঃিম্ সুমম্ত্র শযযনাকচত্:
প্ূকম প্ালা৭৭ত্মযিা প্ূযমৌ স্নশযত্ িত্ম্ অনাত্িত্্ ৬
যম্ যাতম্ অনুযাকত স্ম প্ত্াকত্ রত্ িুম্িরাঃ
স িত্্সযকত্ িত্ম্ রাযমা কিিনম্ িনম্ আকশ্রত্ঃ ৭
িযাৱল ম্ুৱি ি: আচকরত্ম্ ি্ুশ্ণ সপ্ কনযশকিত্ম্
ি
িত্ম্ িুমাযরৌ ৱিযত্হযা সাত্িম্ িনম্ উপ্জস্তযত্ৌ ৮
সুিুমাযা ি ত্প্কস্ৱনযা সুমন্ত্র সহ সীত্যা
রাি প্ুযত্রৌ িত্ম্ প্াৱত্: অিুহয রত্াত্্ িযত্ৌ ৯
কসত্তাত্িঃ িলু সূত্ ত্ৱম্ স্নযন ত্্ুশ্যটৌ মমা৭৭ত্মযিৌ
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িনা৭তম্ প্রকিশযতৌ স্নত্ৌ অকশ্ৱনা কিি মতরম্ ১0
কিম্ উিাচ িযচা রামঃ কিম্ উিাচ চ লি্শ্মণঃ
সুমন্ত্র িনম্ আসাত্য কিম্ উিাচ চ ৱমকত্লী ১১
আকসত্ম্ শকযত্ম্ প্ুক্তম্ সূত্ রাম সয িীত্িয
িীকিশযাকম অহম্ এযত্ন যযাকত্ করি সাত্ু শু ১২
ইকত্ সূযত্া নযরযন্ত্রণ স্নচাকত্ত্ঃ সজ্জমানযা
উিাচ িাচা রািানম্ স প্াশ্প্ প্কররপ্তযা ১৩
অপ্রিীন্ মাম্ মহা রাি ত্মম্ি এিা৭নু প্ালযন্
অঞ্জকলম্ রািিঃ ি্ুত্ৱা কশরসা৭কপ্ প্রণময চ ১৪
সূত্ মত্ৱচনা ত্তসয ত্াত্ সয কিকত্ত্া৭৭ত্মনঃ
কশরসা িতনীয সয িযতযৌ প্াযত্ৌ মহাত্মনঃ ১৫
সিম্ি অতঃপ্ুরম্ িাচযম্ সূত্ মত্ৱচনাত্্ ত্ৱযা
আযরািযম্ অকিযশযশণ যত্া৭হিম্ চা৭কপ্িাত্নম্ ১৬
মাত্া চ মম স্নিৌসলযা িুশলম্ চা৭কপ্িাত্নম্
অপ্রমাত্ম্ চ িক্তিযা প্রূযাৱশ্চিা কমত্ম্ িচ: ১৭
ত্ম কনত্যা
ি
যত্া িালম্ অক্নযািার প্রা প্ি
স্নত্কি স্নত্ি সয প্াযত্ৌ চ স্নত্িিত্্ প্করপ্ালয ১৮
অকপ্মানম্ চ মানম্ চ ত্যক্ত্িা িত্িস্ৱ মাত্্ুশু
আনুরািান মাযাম্
ি চ ৱিযিযী মম্প িারয ১৯
িুমাযর প্রযত্ িরুকত্ত িকত্ি
ি ত্িযা চ রািিত্্
অত্ি স্নিযশ্টা কহ রািাযনা রাি ত্মম্ি অনুস্মর ২0
প্রত্ঃ িুশলম্ িাযচযা িাযচযা মত্ৱচযনন চ
সিা ি স্নস্ৱি যত্া নযাযম্ িরুকত্তম্ িত্ি স্ৱ মাত্্ুশু ২১
িক্তিয শ্চ মহা প্াহু: ইি্শ্ৱািু িুল নতনঃ
কপ্ত্রম্ স্নযৌিরািয স্নস্তা রািযস্তম্ অনুপ্ালয ২২
অকত্রাত িযা রািা মা ৱস্মনম্ িযিযরাুত্:
িুমার রাযিয িীি ত্ৱম্ ত্ৱসয িা৭৭ো প্রিত্িনাত্্ ২৩
অপ্রিীচ্চা৭কপ্ মাম্ প্ূযযা প্্ুশম্ অশ্রূকণ িত্িযন্
মাযত্ ি মম মাত্া স্নত্ ত্রশ্টিযা প্ুত্র িকত্িনী ২৪
ইযত্য িম্ মাম্ মহা রাি প্্ুিযন্নি মহাযশাঃ
রাযমা রািীি ত্াম্রা৭ি্যশা প্্ুশম্ অশ্রূ ণযিত্িযত্্ ২৫
লি্শ্মণ স্ত্ু সুসম্ি্ুযত্তা কনশ্শ্ৱসন্ িািযম্ অপ্রিীত্্
স্নিনা৭যম্ অপ্রাযত্ন রাি প্ুযত্রা কিিাকসত্ঃ ২৬
রাো ত্ু িলু ৱিযিযযা লিু ত্ৱা৭৭কশ্রত্য শাসনম্
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ি্ুত্ম্ িাযম৭িায
ি
ম্ি িা িযম্ স্নযনা৭কপ্ প্ীটটত্া: ২৭
যকত্ প্রিরাজিযত্া রাযমা স্নলাপ্ িারণ িাকরত্ম্
ির ত্ান কনকমত্তম্ িা সিত্া
ি ত্ু শ্ি্ুত্ম্ ি্ুত্ম্ ২৮
ইত্ম্ ত্ািত্্ যত্া িামম্ ঈশ্ৱর সয ি্ুযত্ ি্ুত্ম্
রাম সয ত্ু প্করত্যাযি ন স্নহত্ু ম্ উপ্লি্শযয ২৯
অসমীি্শয সমারপ্তম্ কিুত্তম্ প্ুকত্ত লািিাত্্
িনকযশযকত্ সম্যরাশম্ রািি সয কিিাসনম্ ৩0
অহম্ ত্ািন্ মহা রাযি কপ্ত্্ুত্ৱম্ স্ননাপ্লি্শযয
প্রাত্া প্ত্িা চ প্ন্ত্ু শ্চ কপ্ত্া চ মম রািিঃ ৩১
সি স্নলাি
ি
কপ্রযম্ ত্যক্ত্িা সি স্নলাি
ি
কহযত্ রত্ম্
সি স্নলাযিা৭নু
ি
রযিযত্ িত্ম্ ত্ৱা৭স্ননন িমণা
ি ৩২
সি প্রিা৭কপ্রামম্
ি
কহ রামম্ প্রিরািয ত্াকমিম্
ি
সি স্নলািম্
ি
কিুযত্যমম্ িত্ম্ রািা প্কিশযকস ৩৩
িানিী ত্ু মহা রাি কনশ্শ্ৱসতী ত্প্কস্ৱনী
প্ূযত্াপ্হত্ কচযত্তি কিশ্টটত্া কিজস্মত্া জস্তত্া ৩৪
অত্্ুশ্ট প্ূি িযসনা
ি
রাি প্ুত্রী যশকস্ৱনী
স্নত্ন ত্ু ঃযিন ুত্ত্ী ৱনি মাম্ কিম্কচত্্ অপ্রিীত্্ ৩৫
উত্ৱীি্শমাণা প্ত্িারম্ মুযিন প্করশুশযত্া
মুযমাচ সহসা প্াশ্প্ম্ মাম্ প্রযাতম্ উত্ীি্শয সা ৩৬
ত্ ৱত্ি রাযমা৭শ্ু মুিঃ ি্ুত্াঞ্জকলঃ
জস্তযত্া৭প্ি ল্লি্শ্মণ প্াহু প্াকলত্ঃ
ত্ ৱত্ি সীত্া ুত্ত্ী ত্প্কস্ৱনী
কনরীি্শযত্ রাি রত্ম্ ত্ৱত্ি মাম্ ৩৭
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট অশ্ট প্ম্চাশ স্সিি:
এযর্ান শশরট্ৱটতম সরসর্ক:
(ইকত্ প্্ুিম্ত্ম্ ত্ম্ সূত্ম্ সুমম্ত্রম্ মম্জত্র সত্তমম্
প্রূকহ স্নশশম্ প্ুন করকত্ রািা িচন মপ্রিীত্্
ত্সয ত্ ত্ৱচনম্ শ্ুত্ৱা সুমম্যত্রা প্াশ্প্ কিেপ্:
িত্ যা মাস প্ূযযা৭কপ্ রাম সম্যত্শ কিস্তরম্
িটা: ি্ুত্ৱা মহা রাি চীর িল্কল ত্াকরযণৌ
িম্িাম্ উত্তীয স্নত্ৌ
ি
িীযরৌ প্রযািা৭কপ্ মুযিৌ িযত্ৌ
অরযত্া লি্শ্মযণা যাত্: প্ালযন্ রিু নম্ত্নম্
অনম্ত্রম্ চ সীত্া৭ত্ রািযিা রিু নম্ত্ন:
ত্াম্ স্তত্া িচ্চযত্া ত্্ুশ্ৱা কনিরুযত্তা৭স্মযিশ স্তত্া )
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মম ত্ু অশ্ৱা কনিরুত্তসয ন প্রািত্িত িত্মকন
ি
উশ্ণম্ অশ্ু কিমুম্চম্যত্া রাযম সিজস্তযত্ িনম্ ১
উপ্াপ্যাম্ রাি প্ুত্রাপ্যাম্ অত্ ি্ুত্ৱা৭হম্ অেকলম্
প্রজস্তযত্া রত্ম্ আস্তায ত্ত্্ত্ুঃিম্ অকপ্ ত্ারযন্ ২
িুযহন সাত্িম্ ত্ৱত্রি জস্তযত্া৭জস্ম কত্িসান্ প্হূন্
আশযা যকত্ মাম্ রামঃ প্ুনঃ শপ্তাপ্যযত্্ ইকত্ ৩
কিশযয স্নত্ মহা রাি রাম িযসন িকশত্াঃ
ি
অকপ্ িরুি্শাঃ প্করোনঃ স প্ুশ্প্াঙ্িুর স্নিারিাঃ ৪
উপ্ত্যপ্তাত্িা নত্য: প্ল্ৱলাকন সরাম্কস চ
প্করশুশ্ি প্লাশাকন িনাকন উপ্ িনাকন চ ৫
ন চ সপ্কত
ি সত্ত্ৱাকন িযালা ন প্রসরকত চ
রাম স্নশািা৭কপ্ প্ূত্ম্ ত্কন্নশ্িূিম্ অপ্ি ত্ৱনম্ ৬
লীন প্ুশ্ির প্ত্রা শ্চ নযরন্ত্র িলুযশাত্িাঃ
সম্ত্প্ত প্ত্মাঃ প্জত্মযনযা লীন মীন কিহম্িমাঃ ৭
িলিাকন চ প্ুশ্প্াকণ মালযাকন স্তলিাকন চ
না৭ত্য প্া তয৭প িতীকন প্লাকন চ যত্া প্ুরম্ ৮
অযত্রা ত্যানাকন শূনযাকন প্রলীন কিহিাকন চ
ন চা৭কপ্রামান্ আরামান্ প্শযাকম মনুিশপ্
ি ৯
প্রকিশতম্ অযযাত্যাম্ মাম্ ন িজশ্চত্্ অকপ্নতকত্
নরা রামম্ অপ্শযযতা কনশ্শ্ৱসকত মুহুর্ মুহুঃ ১0
স্নত্ি রাি রত্ম্ ত্্ুশ্ৱা কিনা রামম্ ইহা৭িত্ম্
ত্ু ঃিাত্্ অশ্ু মুি: সযিা ি রাি মািি িযত্া িন: ১১
হৱময:ি কিমাৱনঃ প্রাসাৱত্: অযিি্শয রত্ম্ আিত্ম্
হাহািার ি্ুত্া নাযযা ি রামা৭ত্শনি িকশত্াঃ
ি ১২
আযৱত্ কিমৱল
ি
স্ননৱত্র:
ি অশ্ু স্নিি প্করপ্্লৱু ত্ঃ
অযনযানযম্ অকপ্িীি্শযত৭িযক্তম্ আত্িত্রাঃ কস্ত্রযঃ ১৩
না৭কমত্রাণাম্ ন কমত্রাণাম্ উত্াসীন িনসয চ
অহম্ আত্িত্যা িম্কচত্্ কিযশশম্ উপ্লি্শযয ১৪
্ শ্ট মনুশযা চ ত্ীন নাি ত্ু রম্িমা
অপ্রহু
আত্ি স্ৱর প্করোনা কিকনশ্শ্ৱকসত্ কনস্স্ৱনা ১৫
কনরা৭৭নতা মহারাি রাম প্রিরািনা৭৭ত্ু রা
স্নিৌসলযা প্ুত্র হীযনি অযযাত্যা প্রকত্প্াকত্ মা ১৬
সূত্ সয িচনম্ শ্ুত্ৱা িাচা প্রম ত্ীনযা
প্াশ্যপ্াপ্ হত্যা রািা ত্ম্ সূত্ম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ১৭
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ৱিযিযযা কিকনযুযক্তন প্াপ্া৭কপ্িন প্ািযা
মযা ন মন্ত্র িুশৱল িরৱুি ত্তঃ সহ সমকত্িত্ম্ ১৮
্ ত্্কপ্: ন চা৭৭মাৱত্য: মন্ত্রকযত্ৱা চ ৱনিৱমঃ
ন সুহু
মযা৭যম্ অত্িঃ সযম্মাহাত্্ স্ত্রী স্নহযত্াঃ সহসা ি্ুত্ঃ ১৯
প্কিত্ িযত্যা নূনম্ ইত্ম্ িা িযসনম্ মহত্্
িুলসযা৭সয কিনাশায প্রাপ্তম্ সূত্ যত্্ুচ্চযা ২0
সূত্ য ত্য৭জস্ত স্নত্ কিম্কচ েযা ত্ু সুি্ুত্ম্ ি্ুত্ম্
ত্ৱম্ প্রাপ্যা৭৭শু মাম্ রামম্ প্রাণাস্সম্ত্ৱরযকত মা0 ২১
যত্য ত্যা৭কপ্ মৱম িাো কনিত্িযত্ু রািিম্
ূ ম
ন শি্শযাকম কিনা রামম্ মুহত্
ি ্ অকপ্ িীকিত্ু ম্ ২২
অত্ িা৭কপ্ মহা প্াহু িিযত্া ত্ূরম্ প্কিশযকত্
মাম্ এি রত্ম্ আযরাপ্য শীরম্ রামায ত্শযি ২৩
িরুত্ত ত্ম্শ্যো মযহশ্ৱাসঃ িা৭স্নসৌ লি্শ্মণ প্ূিিঃ
ি
যকত্ িীিাকম সাযত্ৱনম্ প্যশযযম্ সীত্যা সহ ২৪
স্নলাকহত্া৭ি্শম্ মহা প্াহুম্ আমুক্ত মকণ িুণ্টলম্
রামম্ যকত্ ন প্যশযযম্ িকমশযাকম যম ি্শযম্ ২৫
অযত্া নু কিম্ ত্ু ঃি ত্রম্ স্নযা৭হম্ ইি্শ্ৱািু নতনম্
ইমাম্ অিস্তাম্ আপ্যন্না স্ননহ প্শযাকম রািিম্ ২৬
হা রাম রামানুি হা হা ৱিযত্কহ ত্প্কস্ৱকন
ন মাম্ িানীত্ ত্ু ঃযিন কম্রযমাণম্ অনাত্িত্্ ২৭
স স্নত্ন রািা ত্ু ঃযিন প্্ুশম্ অকপ্ত্ি স্নচত্ন
অিিাট স্সুত্ুশ্প্ারম্ স্নশাি সািরম৭প্রিীত্্ ২৮
রাম স্নশাি মহাযপ্াি স্সীত্া কিরহ প্ারি
শ্ৱকসযত্াকম মহািযত্ি
ি
া প্াশ্প্ স্নপ্ন িলাকিল ২৯
প্াহু কিি্যশপ্ মীযনৌযিা কিরম্কত্ত্ মহা স্ৱন
প্রিীণ স্নিশ
ি
ৱশিাল ৱিযিযী প্টপ্া মুি ৩0
মমা৭শ্ু স্নিি প্রপ্ি: িুপ্্িা িািয মহা রহ:
ির স্নিযলা ন্ুশম্সা যা রাম প্রিরািনা যত্: ৩১
যজস্মন্ প্ত্ কনমযক্না৭হম্ স্নিৌসযলয রািিম্ কিনা
ত্ু স্তযরা িীিত্া স্নত্কি মযা৭যম্ স্নশাি সাির: ৩২
অযশাপ্নম্ স্নযা৭হম্ ইহা৭ত্য রািিম্
কত্ত্্ুি্শমাযণা ন লযপ্ সলি্শ্মণম্
ইত্ীি রািা কিলপ্ন্ মহাযশাঃ
প্প্াত্ ত্ূণম্ি শযযন স মূকচিত্ঃ
৩৩
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ইকত্ কিলপ্কত্ প্াকত্িযি প্রনশ্যট
িুণ ত্রম্ কত্ৱিুণম্ চ রাম স্নহযত্াঃ
িচনম্ অনুকনশময ত্সয স্নত্িী
প্যম্ অিমত্্ প্ুনযরি রাম মাত্া ৩৪
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এযিান শশ্টটত্ম স্সিি:
শশরট্ৱটতম সরসর্ক:
ত্যত্া প্ূযত্াপ্ স্ুশ্যটি স্নিপ্মানা প্ুনঃ প্ুনঃ
ত্রণযাম্ িত্ সযত্ত্ৱি স্নিৌসলযা সূত্ম্ অপ্রিীত্্ ১
নয মাম্ যত্র িািুত্্স্তঃ সীত্া যত্র চ লি্শ্মণঃ
ত্ান্ কিনা ি্শণ মপ্য৭ত্র িীকিত্ু ম্ স্ননাত্্সযহ হয৭হম্ ২
কনিত্িয রত্ম্ শীরম্ ত্ণ্টিান্ নয মাম্ অকপ্
অত্ ত্ান্ অনুিচ্চাকম িকমশযাকম যম ি্শযম্ ৩
প্াশ্প্ স্নিযিাপ্হত্যা স িাচা সজ্জমানযা
ইত্ম্ আশ্ৱাসযন্ স্নত্িীম্ সূত্ঃ প্রাঞ্জকল: অপ্রিীত্্ ৪
ত্যি স্নশািম্ চ স্নমাহম্ চ সিমম্ ত্ু ঃিিম্ ত্ত্া
িযিত্ূয চ সম্ত্াপ্ম্ িযন িত্্সযকত্ রািিঃ ৫
লি্শ্মণ শ্চা৭কপ্ রাম সয প্াযত্ৌ প্করচরন্ িযন
আরাত্যকত্ ত্মেঃ
ি
প্র স্নলািম্ জিযত্কন্ত্রযঃ ৬
কিিযন৭কপ্ িযন সীত্া িাসম্ প্রাপ্য ি্ুযহকশ্ৱি
কিস্রম্পম্ লপ্যত্৭প্ীত্া রাযম সন্নযস্ত মানসা ৭
না৭সযা ৱত্নযম্ ি্ুত্ম্ কিম্কচত্্ সুসূি্শ্মম্ অকপ্ লি্শযয
উকচযত্ি প্রিাসানাম্ ৱিযত্হী প্রকত্প্াকত্ মা ৮
নিযরাপ্িনম্ িত্ৱা যত্া স্ম রমযত্ প্ুরা
ত্ৱত্ি রমযত্ সীত্া কনিিযনশু িযনশ্ৱ৭কপ্ ৯
প্াযলি রমযত্ সীত্া প্াল চন্ত্র কনপ্া৭৭ননা
রামা রাযম হযত্ীনা৭৭ত্মা কিিযন৭কপ্ িযন সত্ী ১0
্ ত্যম্ হয৭সযা স্তত্৭ত্ীনম্ চ িীকিত্ম্
ত্ত্্িত্ম্ হু
অযযাত্যা৭কপ্ প্যিত্্ ত্সযা রাম হীনা ত্ত্া িনম্ ১১
প্কত্ প্্ুচ্চকত্ ৱিযত্হী রামাম্ শ্চ নিরাকণ চ
িকত্ম্ ত্্ুশ্ৱা নত্ীনাম্ চ প্াত্প্ান্ কিকিত্ান্ অকপ্ ১২
রামম্ িা লি্শ্মণম্ িা৭কপ্ প্্ুশ্ৱা িানাকত্ িানিী
অযযাত্যা স্নরাশ মাযত্র ত্ু কিহার কমি সম্কশ্রত্া ১৩
ইত্ স্নমি স্মরা ময৭সযা স্সহৱস স্নিাপ্িকপত্ম্
ৱিযিযী সম্কশ্রত্ম্ িািযম্ স্ননত্ানীম্ প্রকত্প্াকত্ মা ১৪
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ত্ৱম্সকযত্ৱা ত্ু ত্ ত্ৱািযম্ প্রমাত্া ত্্প্যুপ্
ি জস্তত্ম্
হ্লাত্নম্ িচনম্ সূযত্া মত্ু র মপ্রিীত্্ ১৫
অত্ৱনা িাত্ স্নিযিন সিযমণা৭৭ত্যপ্ন চ
ন কহ িচ্চকত্ ৱিযত্হযা শ্চন্ত্রাম্শু সত্্ুশী প্রপ্া ১৬
সত্্ুশম্ শত্প্ত্র সয প্ূণ চযন্ত্রাপ্ম
ি
প্রপ্ম্
িত্নম্ ত্ত্ৱত্ানযাযা: ৱিযত্হযা ন কিিম্পযত্ ১৭
অলক্ত রস রক্তাযপ্ৌ অলক্ত রস িজিিযত্ৌ
অত্যা৭কপ্ চরযণৌ ত্সযাঃ প্ত্ম স্নিাশ সম প্রযপ্ৌ ১৮
নূপ্ুযরা ত্্িুশ্ট স্নহযলি স্নিলম্ িচ্চকত্ প্াকমনী
ইত্ানীম্ অকপ্ ৱিযত্হী ত্ত্রািা নযস্ত প্ূশণা ১৯
িিম্ িা িীি্শয কসম্হম্ িা িযারম্ িা িনম্ আকশ্রত্া
না৭৭হারযকত্ সম্ত্রাসম্ প্াহূ রাম সয সম্কশ্রত্া ২0
ন স্নশাচযা স্নস্তন চা৭৭ত্মা ন স্নশাযচযা না৭কপ্ িনা৭কত্প্ঃ
ইত্ম্ কহ চকরত্ম্ স্নলাযি প্রকত্শ্টাসযকত্ শাশ্ৱত্ম্ ২১
্ শ্ট মানসা
কিত্ূয স্নশািম্ প্করহু
মহকশ যাযত্
ি
প্কত্ সুিযি জস্তত্াঃ
িযন রত্া িনয প্লা৭শনাঃ কপ্ত্ু ঃ
শুপ্াম্ প্রকত্োম্ প্করপ্ালযকত স্নত্ ২২
ত্ত্া৭কপ্ সূযত্ন সু যুক্ত িাকত্না
কনিাযমাণা
ি
সুত্ স্নশাি িকশত্া
ি
ন ৱচি স্নত্িী কিররাম িূজিত্াত্্
কপ্রযযকত্ প্ুযত্রকত্ চ রািযিকত্ চ ২৩
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট শশ্টটত্ম স্সিি:
এর্ শশরট্ৱটতম সরসর্ক:
িনম্ িযত্ ত্মপ্যর
ি
রাযম রমযত্াম্ িযর
স্নিৌসলযা ুত্ত্ী স্ৱা৭ত্িা প্ত্িারম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ১
যত্য৭কপ্ জত্রশু স্নলাযিশু প্রকত্ত্ম্ স্নত্ মহত্্ যশঃ
সানুযরাযশা িত্ানয শ্চ কপ্রযিাত্ী চ রািিঃ ২
িত্ম্ নর ির স্নশ্রশ্ট প্ুযত্রৌ স্নত্ৌ সহ সীত্যা
ত্ু ঃকিযত্ৌ সুি সম্ৱ্রুযত্তৌ িযন ত্ু ঃিম্ সকহশযত্ঃ ৩
সা নূনম্ ত্ুণী শযামা সুিুমারী সুযিাকচত্া
িত্ম্ উশ্ণম্ চ শীত্ম্ চ ৱমকত্লী প্রসকহশযযত্ ৪
প্ুক্ত্িা৭শনম্ কিশালাি্শী সূপ্ ত্ম্শা৭কিত্ম্ শুপ্ম্
িনযম্ ৱনিারম্ আহারম্ িত্ম্ সীযত্াপ্যপ্াি্শযযত্ ৫
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িীত্ িাকত্ত্র কনযিিাশম্ শ্ুত্ৱা শুপ্ম্ অকনকতত্া
িত্ম্ রিযাত্ কসম্হানাম্ শপ্তম্ স্নশ্রাশযত্য৭স্নশাপ্নম্ ৬
মযহন্ত্র ত্ৱি সম্িাশঃ িনু স্নশযত্ মহা প্ুিঃ
প্ুিম্ প্করি সম্িাশম্ উপ্ত্ায মহা প্লঃ ৭
প্ত্ম িণম্ি সুযিশাতম্ প্ত্ম কনশ্শ্ৱাসম্ উত্তমম্
িত্া ত্রি্শযাকম রাম সয িত্নম্ প্ুশি
্ যরি্শণম্ ৮
্ ত্যম্ স্নম ন সম্শযঃ
িজ্র সার মযম্ নূনম্ হু
অপ্শযতযা ন ত্ম্ য ৱত্ৱ প্লত্ীত্ম্ সহস্রত্া ৯
যত্ত্ৱযা িুণম্ িম িযযপ্াহয
ি
মম প্াম্ত্িা:
কনরস্তা: প্করত্ািম্কত্ সুিা৭হিা: ি্ুপ্ণা িযন ১0
যকত্ প্ঞ্চ ত্যশ িযশ রািিঃ
ি
প্ুন: এশযকত্
িহযা ত্রািযম্ চ স্নিাশম্ চ প্রযত্ স্ননাপ্যপ্াি্শযযত্ ১১
স্নপ্ািযম্কত্ কিল শ্রাযত্ত স্নিকচত্্ স্ৱাযনি প্াতিান্
ত্ত্: প্শ্চাত্্ সমীি্শযত ি্ুত্ িাযা ি কত্ৱিশপ্ান্
ি
১২
ত্ত্র স্নয িুণিম্ত্ শ্চ কিত্ৱাম্স শ্চ কত্ৱিাত্য:
ন প্শ্চা স্নত্ত৭কপ্মনযযত সুত্া মকপ্ সুযরাপ্মা: ১৩
প্রাহ্মযণ শ্ৱ৭কপ্ ত্্ুযপ্তশু প্শ্চাত্্ স্নপ্াি্ত্ু ম্ কত্ৱিশপ্া:
ি
না৭প্ুযৱপ্ত্ু ম্ অলম্ প্রাো শ্শু
্ ম্ি স্নচ্চত্ কমি শপ্া:
ি ১৪
এিম্ িনীযসা প্রাত্রা প্ুক্তম্ রািযম্ কিশাম্পযত্
প্রাত্া স্নিযশ্টা িকরশ্টা শ্চ কিম৭ত্িম্ না৭িমম্সযযত্ ১৫
্ ত্ম্ প্ি্শযম্ িযারঃ িাকত্ত্ু ম্ ইচ্চকত্
ন প্যরণা৭৭হু
এিম্ এি নর িযারঃ প্র লীটম্ ন মনযযত্ ১৬
হকির: আিযম্ প্ুযরাটাশাঃ িুশা যূপ্া শ্চ িাকত্রাঃ
ৱনত্াকন যাত্যামাকন িুিকত
ি প্ুনর৭ত্ৱযর ১৭
্ ত্ সারাম্ সুরাম্ ইি
ত্ত্া হযাত্তম্ ইত্ম্ রািযম্ হু
না৭কপ্মন্ত্ুম্ অলম্ রাযমা নশ্ট স্নসামম্ ইিা৭ত্ৱরম্ ১৮
( ন স্নচমাম্ ত্শণা
ি রাম স্সম্িচ্চ এত্ত্্ অমশণ:
ি
ত্ারযয েম্ত্র ম৭কপ্ স কহ ি্ুত্ত শ্কশৱত্ শ্শৱর:
ত্ৱম্ ত্ু স্ননাত্্সযহ হম্ত্ুম্ মহা৭৭ত্মা কপ্ত্্ু স্নিৌরিাত্্
স স্নসামা৭িি রহণম্ নপ্ সত্ারা কিকচজত্রত্ম্
প্াত্যয স্নত্যা কত্িম্ ি্ুত্ত স্স ত্ৱাম্ ন িযকত্িত্িযত্
প্রি্যশাপ্যয ত্ৱারযয ত্ৱা কহমৱশল শত্া কচত্াম্ )
ৱনিম্ কিত্ম্ অসত্্িারম্ রািযিা মশকযশযকত্
ি
প্লিান্ ইি শাত্ূযি লা িালযত্র্ অিমশনম্
ি ১৯
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ৱনত্সয সকহত্া স্নলািা প্যম্ িুযু ম
ি হা
ি ম্ুযত্
অত্মম্ি কত্ৱহ ত্মাত্মা
ি স্নলািম্ ত্যমণি স্নযািযযত্্ ২0
নি স্নসৌ িাম্চৱন প্াৱণ
ি মহা
ি িীযযা ি মহা প্ুি:
যুিাম্ত্ ইি প্ূত্াকন সািরা না৭কপ্ কনত্িযহত্্ ২১
স ত্াত্্ুশঃ কসম্হ প্যলা িরুশপ্া৭ি্যশা নরশপ্ঃ
ি
স্ৱযম্ এি হত্ঃ কপ্ত্রা িলযিনা৭৭ত্মযিা যত্া ২২
কত্ৱিাকত্ চকরযত্া ত্মঃি শাস্ত্র ত্্ুশ্টঃ সনাত্নঃ
যকত্ স্নত্ ত্ম কনরযত্
ি
ত্ৱযা প্ুযত্র কিিাকসযত্ ২৩
িকত্: এিা প্কত্: নাযা:ি কত্ৱত্ীযা িকত্: আত্মিঃ
ত্্ুত্ীযা োত্যযা রািন্ শ্চত্ু ত্ী স্ননহ কিত্যযত্ ২৪
ত্ত্র ত্ৱম্ ৱচি স্নম না৭জস্ত রাম শ্চ িনম্ আকশ্রত্ঃ
ন িনম্ িন্ত্ুম্ ইচ্চাকম সিত্া
ি কনহত্া ত্ৱযা ২৫
হত্ম্ ত্ৱযা রািযম্ ইত্ম্ স রাশ্েম্
হত্ স্তত্া৭ত্মা সহ মকন্ত্রকপ্ শ্চ
হত্া সপ্ুত্রা৭জস্ম হত্া শ্চ স্নপ্ৌরাঃ
্ শ্যটৌ ২৬
সুত্ শ্চ প্াযা ি চ ত্ি প্রহু
ইমাম্ কিরম্ ত্াুণ শপ্ত সম্কশ্রত্াম্
কনশময রািা৭কপ্ মুযমাহ ত্ু ঃকিত্ঃ
ত্ত্ঃ স স্নশািম্ প্রকিযিশ প্াকত্িিঃ
স্ৱ ত্ু শ্ি্ুত্ম্ চা৭কপ্ প্ুন স্তত্া স্মরত্্ ২৭
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এি শশ্টটত্ম স্সিি:
ত্ৱি শশরট্ৱটতম সরসর্ক:
এিম্ ত্ু ি্ুত্তযা রািা রাম মাত্রা সযশািযা
শ্রাকিত্ঃ প্ুশম্ িািযম্ কচতযা মাস ত্ু ঃকিত্ঃ ১
কচম্ত্কযত্ৱা স চ ন্ুযপ্া মুযমাহ িযািুযলম্জত্রয:
অত্ ত্ীযিিণ িাযলন সম্োম্ আপ্ প্রম্ত্প্: ২
স সম্ো মুপ্ লৱপ্যি ত্ীিি মুশ্ণম্ চ কনশ্শ্ৱসন্
স্নিৌসলযাম্ প্াশ্ৱযত্া
ি ত্্ুশ্ৱা প্ুন জশ্চম্ত্াম্ উপ্ািমত্্ ৩
ত্সয কচতয মানসয প্রত্যপ্াত্্ িম ত্ু
ি শ্ি্ুত্ম্
য ত্৭স্ননন ি্ুত্ম্ প্ূিম্ি অোনাত্্ শপ্ত স্নিকত্না ৪
অমনা স্নস্তন স্নশাযিন রাম স্নশাযিন চ প্রপ্ুঃ
ত্ৱাপ্যা ম৭কপ্ মহা রাি শ্যশািাপ্যাম্ অিত্প্যত্ ৫
ত্হযমান স্ত্ু স্নশািাপ্যাম্ স্নিৌসলযাম্ আহ প্ূপ্কত্ঃ
স্নিপ্মান: অম্িকলম্ ি্ুত্ৱা প্রসাত্া৭ত্ি ম৭িাঙ্ মুি: ৬
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প্রসাত্যয ত্ৱাম্ স্নিৌসযলয রকচযত্া৭যম্ মযা অম্িকলঃ
িত্্সলা চা৭ন্ুশম্সা চ ত্ৱম্ কহ কনত্যম্ প্যরশ্ৱ৭কপ্ ৭
প্ত্িা ত্ু িলু নারীণাম্ িুণিান্ কনিুযি ণা৭কপ্ িা
ত্মম্ি কিম্ুশমানানাম্ প্রত্যি্শম্ স্নত্কি ৱত্িত্ম্ ৮
সা ত্ৱম্ ত্মপ্রা
ি
কনত্যম্ ত্্ুশ্ট স্নলাি প্রাির
না৭হিযস কিকপ্রযম্ িি্ত্ু ম্ ত্ু ঃকিত্া৭কপ্ সুত্ুঃকিত্ম্ ৯
ত্ত্ৱািযম্ িুণম্ রােঃ শ্ুত্ৱা ত্ীন সয প্াকশত্ম্
স্নিৌসলযা িযস্ুি ত্্প্াশ্প্ম্ প্রণালীি নযিাত্িম্ ১0
সা মূকত্নি প্ত্ত্ৱা ুত্ত্ী রােঃ প্ত্মম্ ইিাম্৭িকলম্
সিমাত্্ অপ্রিীত্্ ত্রস্তা ত্ৱরমাণা৭ি্শরম্ িচঃ ১১
প্রসীত্ কশরসা যাযচ প্ূযমৌ কনপ্কত্ত্া৭জস্ম স্নত্
যাকচত্া৭জস্ম হত্া স্নত্ি হতিযা৭হম্ ন কহ ত্ৱযা ১২
ৱনশা কহ সা স্ত্রী প্িকত্ িািনীযযন ত্ীমত্া
উপ্যযা: স্নলািযযা: িীর প্ত্যা যা সিসাত্যযত্ ১৩
িানাকম ত্মম্ি ত্মে
ি ত্ৱাম্ িাযন সত্য িাকত্নম্
প্ুত্র স্নশািা৭৭ত্িযা ত্ত্্ত্ু মযা কিম্ অকপ্ প্াকশত্ম্ ১৪
স্নশাযিা নাশযযত্ ৱত্যম্ি স্নশাযিা নাশযযত্ শ্ুত্ম্
স্নশাযিা নাশযযত্ সিম্ি নাজস্ত স্নশাি সযমা করপ্ুঃ ১৫
শিয আপ্কত্ত্ স্যসাটুম্ প্রহযরা করপ্ু হস্তত্:
স্নসাটুম্ আপ্কত্ত্ঃ স্নশািঃ সুসি
ূ ্ যশ্মা৭কপ্ ন শিযযত্ ১৬
( ত্মো:
ি
শ্ুকত্ মম্যত্া৭কপ্ কচন্ন ত্মা৭ত্ি
ি
সম্শযা:
য ত্যযা িীর মুহযম্কত্ স্নশাি সম্মূট স্নচত্স: )
িন িাসায রাম সয প্ঞ্চ রাযত্রা৭ত্য িণযযত্
যঃ স্নশাি হত্ হশাযাঃ
ি
প্ঞ্চ িযশাপ্যমা
ি
মম ১৭
্ কত্ িত্িযত্
ত্ম্ কহ কচতয মানাযাঃ স্নশাযিা৭যম্ হু
নত্ীনাম্ ইি স্নিযিন সমুত্র সকললম্ মহত্্ ১৮
এিম্ কহ িত্য তযা৭স্ত্ু স্নিৌসলযাযাঃ শুপ্ম্ িচঃ
মত রজশ্ম: অপ্ূত্্ সুযযা ি রিনী চা৭প্যিত্িত্ ১৯
অত্ প্রহ্লাকত্যত্া িাৱিয: স্নত্িযা স্নিৌসলযযা ন্ুপ্ঃ
স্নশাযিন চ সমারাযতা কনত্রাযা িশম্ একযিান্ ২0
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট কত্ৱ শশ্টটত্ম স্সিি:
ত্রত্র শশরট্ৱটতম সরসর্ক:
প্রকত্প্ুযত্তা মুহযূ ত্িন স্নশাযিাপ্হত্ স্নচত্নঃ
অত্ রািা ত্শরত্ঃ স কচতাম্ অপ্যপ্ত্যত্ ১
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রাম লি্শ্মণযযা ৱশ্চি কিিাসা ত্ৱাসযিাপ্মম্
আকিযিযশাপ্সিি স্তম্ ত্মঃ সূযম্ি ইিা সুরম্ ২
স প্াযয কনিি
ি
যত্ রাযম স্নিৌসলযাম্ স্নিাসযলশ্ৱর:
কিিি্শু রকসত্াপ্াম্িাম্ স্ম্ুত্ৱা ত্ু শ্ি্ুত্ মাত্মন: ৩
স রািা রিনীম্ শশ্টীম্ রাযম প্রিরাজিযত্ িনম্
অত্ি রাযত্র ত্শরত্ঃ সম্স্মরন্ ত্ু শ্ি্ুত্ম্ ি্ুত্ম্ ৪
স রািা প্ুত্র স্নশািা৭৭ত্ি: স্ম্ুত্ৱা ত্ু শ্ি্ুত্ মাত্মন:
স্নিৌসলযাম্ প্ুত্র স্নশািা৭ত্িাম্ ইত্ম্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ৫
যত্া৭৭চরকত্ িলযাকণ শুপ্ম্ িা যকত্ িা৭শুপ্ম্
ত্ত্্ এি লপ্যত্ প্যত্র িত্িা িমিম্
ি
আত্মনঃ ৬
িুু লািিম্ অত্িানাম্ আরযম্প িমণাম্
ি
প্লম্
স্নত্াশম্ িা স্নযা ন িানাকত্ স প্াল ইকত্ স্নহাচযযত্ ৭
িজশ্চত্্ আম্রিণম্ কচত্ত্ৱা প্লাশাম্ শ্চ কনকশম্চকত্
প্ুশ্প্ম্ ত্্ুশ্ৱা প্যল ি্ুত্্নুঃ স স্নশাচকত্ প্লািযম ৮
অকিোয প্লম্ স্নযা কহ িমযত্ৱ
ি িা৭নুত্ািকত্
স স্নশাযচত্্ প্ল স্নিলাযাম্ যত্া কিম্শুি স্নসচি: ৯
স্নসা৭হম্ আম্রিণম্ কচত্ত্ৱা প্লাশাম্ শ্চ নযযশচযম্
রামম্ প্লািযম ত্যক্ত্িা প্শ্চাত্্ স্নশাচাকম ত্ু মকত্ঃ
ি ১0
লপ্ত শযপ্তন স্নিৌসযলয িুমাযরণ ত্নুশ্মত্া
িুমারঃ শপ্ত স্নিত্ীকত্ মযা প্াপ্ম্ ইত্ম্ ি্ুত্ম্ ১১
ত্ত্্ ইত্ম্ স্নম৭নুসিাপ্তম্ স্নত্কি ত্ু ঃিম্ স্ৱযম্ ি্ুত্ম্
সযম্মাহাত্্ ইহ প্াযলন যত্া সযাত্্ প্ি্কশত্ম্ কিশম্ ১২
যত্া৭নয: প্ুুশ: িজশ্চত্্ প্লাৱশ: স্নমাকহযত্া প্যিত্্
এিম্ মমা৭প্যকিোত্ম্ শপ্ত স্নিত্যম৭যম্ প্লম্ ১৩
স্নত্কি অনূটা ত্ৱম্ অপ্যিা যুি রাযিা প্িা মযহম্
ত্ত্ঃ প্রািরট
ু ৭নুপ্রাপ্তা মত্ িাম কিিকত্িনী ১৪
উপ্াসয কহ রসান্ স্নপ্ৌমাম্ স্তপ্ত্িা চ িিত্্ অম্শুকপ্ঃ
প্যরত্া৭৭চকরত্াম্ প্ীমাম্ রকি: আকিশযত্ কত্শম্ ১৫
উশ্ণম্ অতত্িযত্ সত্যঃ কেক্তা ত্ত্্ুকশযর িনাঃ
্ কশযর সযি স্নপ্ি
ত্যত্া িহু
ি
সারঙ্ক প্কহিণঃ ১৬
কেন্ন প্ি্যশাত্তরা োত্া: ি্ুচ্ িা কত্ি প্ত্জত্রণ:
িরুশ্টট িাত্াি ত্ূত্ারান্ প্াত্প্ান্ অকপ্যপ্কত্যর ১৭
প্কত্যত্না৭ম্পসা চন্নঃ প্ত্মাযনন চা৭সি্ুত্্
আপ্যপ্ৌ মত্ত সারঙ্ক স্নস্তায রাকশ করিা৭চলঃ ১৮
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প্াম্টুরা৭ুণ িণাকন
ি স্নস্রাত্াম্কস কিমলা নয৭কপ্
সুস্ুিু কিিকর ত্াত্ু প্য: সপ্স্মাকন প্ুিম্ি িত্্ ১৯
( আিুলা৭ুণ স্নত্াযাকন স্নস্রাত্াম্কস কিমলা নয৭কপ্
উোিি িল িাহীকন প্প্ূিু িিল ত্ািযম )
ত্জস্ম ন্নকত্ সুযি িাযল ত্নুশ্মান্ ইশুমান্ রত্ী
িযাযাম ি্ুত্ সম্িপঃ সরযূম্ অিিাম্ নত্ীম্ ২0
কনপ্াযন মকহশম্ রাযত্রৌ িিম্ িা৭প্যািত্ম্ নত্ীম্
অনযম্ িা শ্ৱাপ্ত্ম্ িম্কচ ম্প্রজ্জিাম্সু: অজিযত্কন্ত্রযঃ ২১
( ত্জস্মন্ স্তত্রা৭হম্ এিাযত রাযত্রৌ কিিরুত্ িামুি:
ি
ত্ত্র অহম্ সম্ৱ্রুত্ম্ িনযম্ হত্িাম্ স্তীর মািত্ম্
অনযম্ চা৭কপ্ ম্ুিম্ কহম্স্রম্ শপ্তম্ শ্ুত্ৱা৭প্ুযপ্ািত্ম্ )
অত্া৭তিাযর ত্ু অযশ্রৌশম্ িযল িুম্প সয প্ূযত্ঃ
ি
অচি্শুর্ কিশযয স্নিাশম্ িারণ স্নসযি নত্িত্ঃ ২২
ত্যত্া৭হম্ শরম্ উত্্ত্্ুত্য ত্ীপ্তম্ আশী কিযশা প্মম্
শপ্তিকত্ িি স্নপ্রিু: অকপ্লি্শয ত্ৱপ্াত্যম্ ২৩
অমুম্চম্ কনকশত্ম্ প্াণম্ অহম্ আশী কিযশা প্মম্
ত্ত্র িাি্ উশকস িযক্তা প্রাত্ু রাসীত্্ িযনৌিসঃ ২৪
হা স্নহকত্ প্ত্ত্ স্নস্তাযয প্াণা৭কপ্হত্ মমণ:
ি
ত্জস্মন্ কনপ্কত্যত্ প্াযণ িাি৭প্ূ ত্তত্র মানুশী ২৫
িত্ম্ অস্ম কত্ৱযত্ শস্ত্রম্ কনপ্যত্ ত্্ত্ু ত্প্কস্ৱকন
প্রকিকিক্তাম্ নত্ীম্ রাযত্রৌ উত্াহাযরা৭হম্ আিত্ঃ ২৬
ইশুণা৭কপ্হত্ঃ স্নিন িসয িা কিম্ ি্ুত্ম্ মযা
ুযশ কহি নযস্ত ত্ণ্ট সয িযন িযনয ন িীিত্ঃ ২৭
িত্ম্ নু শযস্ত্রণ িযত্া মকত্ৱত্সয কিত্ীযযত্
িটা প্ার ত্র ৱসযি িল্ক লা৭জিন িাসসঃ ২৮
স্নিা িযত্ন মমা৭ত্ী সযাত্্ কিম্ িা সযা৭প্ি্ুত্ম্ মযা
এিম্ কনশ্প্লম্ আরপ্তম্ স্নিিলা৭নত্ি সম্কহত্ম্ ২৯
ন িজশ্চত্্ সাত্ু মযনযত্ যৱত্ি িুু ত্পিম্
না৭হম্ ত্ত্া৭নু স্নশাচাকম িীকিত্ ি্শযম্ আত্মনঃ ৩0
মাত্রম্ কপ্ত্রম্ স্নচাযপ্ৌ অনুযশাচাকম মত্ৱযত্
ত্ত্্ এত্ান্ কমত্ু নম্ িরত্ত
ু ম্ কচরিাল প্্ুত্ম্ মযা ৩১
মকয প্ঞ্চত্ৱম্ আপ্যন্ন িাম্ িরুকত্তম্ িত্িকযশযকত্
িরুযত্তৌ চ মাত্া কপ্ত্যরৌ অহম্ ৱচ স্নি শুণা হত্ঃ
স্নিন স্ম কনহত্াঃ সযি সু
ি প্াযলনা৭ি্ুত্া ত্মনা ৩২
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ত্াম্ কিরম্ িুণাম্ শ্ুত্ৱা মম ত্মা৭নু
ি িাম্ি্কশণঃ
িরাপ্যাম্ স শরম্ চাপ্ম্ িযকত্ত্ সযা৭প্ত্ত্্ প্ুকি ৩৩
ত্সযা৭হম্ িুণম্ শ্ুত্ৱা কনকশ লালপ্যত্া প্হু
সিাম্ত্ শ্যশাি স্নিযিন প্্ুশমা৭৭স কিযচত্ন: ৩৪
ত্ম্ স্নত্শম্ অহম্ আিময ত্ীন সত্ত্ৱঃ সুত্ুমনাঃ
ি
অপ্শযম্ ইশুণা ত্ীযর সরয্িা স্তাপ্সম্ হত্ম্ ৩৫
অিিীণ িটা
ি
প্ারম্ প্রকিত্ত িলযশাত্িম্
প্াম্সু স্নশাকণত্ কত্ক্তাম্িম্ শযানম্ শলয প্ীটটত্ম্ ৩৬
স মাম্ উত্ৱীি্শয স্ননত্রাপ্যাম্ ত্রস্তম্ অস্ৱস্ত স্নচত্সম্
ইকত্ উিাচ িচঃ রূরম্ কত্ত্ি্শন্ ইি স্নত্িসা ৩৭
কিম্ ত্িা৭প্ি্ুত্ম্ রািন্ িযন কনিসত্া মযা
জিহীশু ি: অযম্পা িুি৭ত্ি
ি ম্ যত্্ অহম্ ত্াটটত্ স্ত্ৱযা ৩৮
এযিন িলু প্াযণন মমণয৭কপ্হযত্
ি
মকয
স্নত্ৱৌ অযতৌ কনহযত্ৌ িরযু ত্তৌ মাত্া িনকযত্া চ স্নম ৩৯
স্নত্ৌ িত্ম্ ত্ু প্যলৌ
ি অযতৌ মত্্প্রত্ীি্যশৌ কপ্প্াকসযত্ৌ
কচরম্ আশা ি্ুত্াম্ ত্্ুশ্ণাম্ িশ্টাম্ সম্ত্ারকযশযত্ঃ ৪0
ন নূনম্ ত্প্যসা িা৭জস্ত প্লযযািঃ শ্ুত্সয িা
কপ্ত্া যন্ মাম্ ন িানাকত্ শযানম্ প্কত্ত্ম্ প্ুকি ৪১
িানন্ অকপ্ চ কিম্ িুযাত্
ি ্ অশজক্ত: অপ্কররমঃ
কপ্ত্যমানম্ ইিা৭শক্ত স্ত্রাত্ু ম্ অযনযা নযিা নিম্ ৪২
কপ্ত্ু স্ত্ৱম্ এি স্নম িত্ৱা শীরম্ আচি্শ্ৱ রািি
ন ত্ৱাম্ অনুত্যহত্্ ি্ুযত্তা িনম্ িকহ্ন: ইৱিকত্ত্ঃ ৪৩
ইযম্ এিপ্ত্ী রািন্ যযত্া স্নম কপ্ত্ু : আশ্রমঃ
ত্ম্ প্রসাত্য িত্ৱা ত্ৱম্ ন ত্ৱাম্ স িুকপ্ত্ঃ শযপ্ত্্ ৪৪
কিশলযম্ িুু মাম্ রািন্ মম স্নম
ি কনকশত্ঃ শরঃ
ুণকত্ত ম্ুত্ু স্নসাত্্যসত্ম্ ত্ীরম্ অম্পুরযযা যত্া ৪৫
স শলয: কেশযযত্ প্রাৱণ কিশযলযা
ি
কিনকশশযকত্
ইকত্ মাম৭কিশ জচ্চম্ত্া ত্সয শলযা৭প্িশযণ
ি ৪৬
ত্ু ঃকি ত্ সয চ ত্ীন সয মম স্নশািা৭৭ত্ু র সয চ
্ ত্যয কচম্ত্াম্ মুকন সুত্ স্তত্া ৪৭
লি্শযা মাস হু
ত্ামযমান স্স মাম্ ি্ুচ্ িা ত্ু িাচ প্রমা৭৭ত্িিত্্
সীত্মাযনা কিিরুত্তান্যিা স্নিশ্টমাযনা িত্: ি্শযম্ ৪৮
সম্স্তপ্য স্নশািম্ ৱত্যযণি জস্তর কচত্ত: অপ্িাময৭হম্
্ ত্যাত্্ অপ্নীযত্াম্ ৪৯
প্রহ্ম হত্যা ি্ুত্ম্ প্াপ্ম্ হু
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ন কত্ৱিাকত্: অহম্ রািন্ মা প্ূ স্নত্ত মনযসা িযত্া
শূত্রাযাম্ অজস্ম ৱিযশযন িাযত্া িনপ্ত্া৭কত্প্ ৫0
ইত্ীি িত্ত্ঃ ি্ুচ্ িাত্্ প্াণা৭কপ্হত্ মমণঃ
ি
কিিূণযত্া
ি কিযচশ্ট সয স্নিপ্মান সয প্ূত্যল ৫১
ত্সযত্ু আনমযমান সয ত্ম্ প্াণম্ অহম্ উত্তরম্
স মা মুত্ৱীি্শয সম্ত্রযস্তা িযহৌ প্রাণাম্ স্তযপ্াত্ন: ৫২
িলা৭৭ত্র িিাত্রম্ ত্ু কিলপ্য ি্ুচ্চান্
মম ির
ি ণম্ সম্ত্ত্ম্ উচ্ িসতম্
ত্ত্ঃ সরয্িাম্ ত্ম্ অহম্ শযানম্
সমীি্শয প্যত্র৭জস্ম প্্ুশম্ কিশণ্ণঃ ৫৩
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট জত্র শশ্টটত্ম স্সিি:
চতু শরশশরট্ৱটতম সরসর্ক:
িত্ম্ অপ্রকত্ রূপ্ম্ ত্ু মহযশ স্তসয
ি
রািি:
কিলপ্ স্নন্নি ত্মাত্মা
ি স্নিৌসলযাম্ প্ুন রপ্রিীত্্ ১
ত্ত্৭োনান্ মহত্্ প্াপ্ম্ ি্ুত্ৱা সম্িুকলযত্ কন্ত্রযঃ
এি: ত্ু অকচতযম্ প্ুত্তযা িত্ম্ নু সুি্ুত্ম্ প্যিত্্ ৩
ত্ত্ স্তম্ িটম্ আত্ায প্ূণম্ি প্রম িাকরণা
আশ্রমম্ ত্ম্ অহম্ প্রাপ্য যত্া৭৭িযাত্ প্ত্ম্ িত্ঃ ৪
ত্ত্রা৭হম্ ত্ু প্যলৌ
ি অযতৌ িরুযত্তৌ অপ্করণাযযিৌ
অপ্শযম্ ত্সয কপ্ত্যরৌ লূন প্ি্শা কিি কত্ৱযিৌ ৫
ত্ন্ কনকমত্তাকপ্: আসীযনৌ িত্াকপ্: অপ্কররযমৌ
ত্াম্ আশাম্ মত্্ি্ুযত্ হীযনৌ উত্াসীযনৌ অনাত্িত্্ ৬
প্ত্ শপ্তম্ ত্ু স্নম শ্ুত্ৱা মুকন: িািযম্ অপ্াশত্
কিম্ কচরাযকস স্নম প্ুত্র প্ানীযম্ ি্কশপ্রম্ আনয ৭
যকন্নকমত্তম্ ইত্ম্ ত্াত্ সকলযল রীটটত্ম্ ত্ৱযা
উত্্িম্টটত্া স্নত্ মাযত্যম্ প্রকিশ ি্কশপ্রম্ আশ্রমম্ ৮
যত্ৱযলীিম্ ি্ুত্ম্ প্ুত্র মাত্রা স্নত্ যকত্ িা মযা
ন ত্ন্ মনকস িত্িিযম্ ত্ৱযা ত্াত্ ত্প্কস্ৱনা ৯
ত্ৱম্ িকত্ স্ত্ু অিত্ীনাম্ চ চি্শু স্ত্ৱম্ হীন চি্শুশাম্
সমাসক্তা স্ত্ৱকয প্রাণাঃ কিম্ ত্ৱম্ স্ননা না৭কপ্প্াশযস ১0
মুকনম্ অিযক্তযা িাচা ত্ম্ অহম্ সজ্জমানযা
হীন িযম্িনযা স্নপ্রি্শয প্ীযত্া প্ীত্ ইিা প্্ুিম্ ১১
মনসঃ িম স্নচশ্
ি
টাকপ্: অকপ্সম্স্তপ্য িাি্প্লম্
আচচি্যশ ত্ৱহম্ ত্ৱস্ম প্ুত্র িযসনিম্ প্যম্ ১২
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ি্শজত্রযযা৭হম্ ত্শরযত্া না৭হম্ প্ুযত্রা মহাত্মনঃ
সজ্জন অিমত্ম্ ত্ু ঃিম্ ইত্ম্ প্রাপ্তম্ স্ৱ িমিম্
ি
১৩
প্িিন্ চাপ্ হযস্তা৭হম্ সরযূ ত্ীরম্ আিত্ঃ
জিিাম্সুঃ শ্ৱাপ্ত্ম্ িম্কচ কন্নপ্াযন চা৭৭িত্ম্ িিম্ ১৪
ত্ত্র শ্ুযত্া মযা শযপ্তা িযল িুম্প সয প্ূযত্ঃ
ি
কত্ৱযপ্া৭যম্ ইকত্ মত্ৱা৭যম্ প্াযণনা৭কপ্হযত্া মযা ১৫
্ কত্
িত্ৱা নত্যা স্তত্ স্তীরম্ অপ্শযম্ ইশুণা হু
কিকনকপ্ন্নম্
ি িত্ প্রাণম্ শযানম্ প্ুকি ত্াপ্সম্ ১৬
প্িিন্ শপ্তম্ আলি্শয মযা িি জিিাম্সুনা
কিস্ুশ্যটা৭ম্পকস নারাচ স্নস্তন স্নত্ কনহত্ঃ সুত্ঃ ১৭
ত্ত্ স্ত ৱসযি িচনাত্্ উযপ্ত্য প্করত্প্যত্:
স মযা সহসা প্াণ উত্্ুযত্া মমত্ি স্তত্া ১৮
স স্নচাত্্ত্্ুযত্ন প্াযণন ত্ৱত্রি স্ৱিিম্ আজস্তত্ঃ
প্িিযতৌ কপ্ত্যরৌ স্নশাচন্ অম্ত্া কিকত্ কিলপ্য চ ১৯
অোনাত্্ প্িত্ঃ প্ুত্রঃ সহসা৭কপ্হযত্া মযা
স্নশশম্ এিম্ িযত্ যত্্ সযাত্্ ত্ত্্ প্রসীত্ত্ু স্নম মুকনঃ ২0
স ত্চ্ চ্ুত্ৱা িচঃ রূরম্ মযযাক্তম্ অি শম্কসনা
না৭শি ত্তীির মাযাসম্ অিত্ু ম
ি ্ প্িিান্ ুকশ: ২১
স প্াশ্প্ প্ূণ িত্যনা
ি
কনশ্শ্ৱসন্ স্নশাি িকশত্ঃ
ি
মাম্ উিাচ মহাযত্িাঃ ি্ুত্াম্িকলম্ উপ্জস্তত্ম্ ২২
য স্নত্যত্ত্্ অশুপ্ম্ িম ন
ি ত্ৱম্ স্নম িত্যয স্ৱযম্
প্যল েূত্াি স্ম স্নত্ রািন্ সত্যঃ শত্ সহস্রত্া ২৩
ি্শজত্রযযণ িযত্া রািন্ িানপ্রযস্ত কিযশশত্ঃ
োন প্ূিম্ি ি্ুত্ঃ স্তানা চ্চযািযযত্্ অকপ্ িজজ্রণম্ ২৪
সপ্তত্া ত্ু প্যল েূত্াি মুযনৌ ত্প্কস কত্শ্টকত্
োনা কত্ৱস্ুিত্ শ্শস্ত্রম্ ত্াত্্ুযশ প্রহ্ম িাকত্কন ২৫
অোনা কত্ত ি্ুত্ম্ যস্মাত্্ ইত্ম্ স্নত্ৱনি িীিকস
অকপ্ হয৭ত্য িুলম্ ন সযা কত্ি্শ্ৱািূণাম্ িুযত্া প্িান্ ২৬
নয স্ননৌ ন্ুপ্ ত্ম্ স্নত্শম্ ইকত্ মাম্ চা৭প্যপ্াশত্
অত্য ত্ম্ ত্রশ্টুম্ ইচ্চািঃ প্ুত্রম্ প্জশ্চম ত্শনম্
ি ২৭
ুকত্যরণা৭িকসক্তা৭ঙ্কম্ প্রিীণা৭জিন
ি
িাসসম্
শযানম্ প্ুকি কনস্সম্েম্ ত্ম রাি
ি
িশম্ িত্ম্ ২৮
অত্া৭হম্ এি স্তম্ স্নত্শম্ নীত্ৱা স্নত্ৌ প্্ুশ ত্ু ঃকিযত্ৌ
অস্পশযম্
ি অহম্ প্ুত্রম্ ত্ম্ মুকনম্ সহ প্াযযা
ি ২৯
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স্নত্ৌ প্ুত্রম্ আত্মনঃ স্প্রুশ্ৱা ত্ম্ আসাত্য ত্প্কস্ৱযনৌ
কনযপ্ত্ত্ু ঃ শরীযর৭সয কপ্ত্া চা৭স্নসযত্ম্ অপ্রিীত্্ ৩0
না৭কপ্িাত্যযস মা অত্য ন চ মাম্ অকপ্প্াশযস
কিম্ নু স্নশযশ ত্ু প্ূযমৌ ত্ৱম্ িত্্স কিম্ িুকপ্যত্াহয৭কস ৩১
ন ত্ৱ৭হম্ স্নত্ কপ্রযঃ প্ুত্র মাত্রম্ প্শয ত্াকমি
ি
কিম্ নু না৭৭কল0িযস প্ুত্র সুিুমার িযচা িত্ ৩২
্ ত্যম্িমম্
িসয িা৭প্র রাযত্র৭হম্ স্নশ্রাশযাকম হু
অত্ীযান সয মত্ু রম্ শাস্ত্রম্ িা৭নয কত্ৱযশশত্ঃ ৩৩
স্নিা মাম্ সম্ত্যাম্ উপ্াৱসযি োত্ৱা হুত্ হুত্াশনঃ
িািকযশয ত্ু যপ্াসীনঃ প্ুত্র স্নশাি প্যাকত্িত্ম্ ৩৪
্ ত্ৱা স্নিা মাম্ কপ্রযম্ ইিাকত্৭কত্ম্
িত মূল প্লম্ হু
স্নপ্ািকযশয ত্যিমণযম্
ি
অপ্ররহম্ অনাযিম্ ৩৫
ইমাম্ অতাম্ চ িরুত্তাম্ চ মাত্রম্ স্নত্ ত্প্কস্ৱনীম্
িত্ম্ প্ুত্র প্করশযাকম ি্ুপ্ণাম্ প্ুত্র িকত্িনীম্ ৩৬
কত্শ্ট মাম্ মা িমঃ প্ুত্র যম সয সত্নম্ প্রকত্
স্নশ্ৱা মযা সহ িতা৭কস িননযা চ সযমকত্ত্ঃ ৩৭
উপ্া ি৭কপ্ চ স্নশািাত্িা ি৭নাযত্ৌ ি্ুপ্যণৌ িযন
ি্কশপ্রম্ এি িকমশযাি স্ত্ৱযা হীযনৌ যম ি্শযম্ ৩৮
ত্যত্া ৱিিস্ৱত্ম্ ত্্ুশ্ৱা ত্ম্ প্রিি্শযাকম প্ারত্ীম্
ি্শমত্াম্ ত্ম রাযিা
ি
স্নম কপ্প্্ুযাত্্কপ্ত্রা িযম্ ৩৯
ত্াত্ু ম৭হিকস ত্মাত্মা
ি স্নলাি প্াযলা মহা যশা
ঈত্্ুশ সয মমা৭ি্শযযা স্নমিা ম৭প্য ত্ি্কশণাম্ ৪0
অপ্াযপ্া৭কস যত্া প্ুত্র কনহত্ঃ প্াপ্ িমণা
ি
স্নত্ন সযত্যন িচ্চা৭৭শু স্নয স্নলািাঃ শস্ত্র স্নযাকত্নাম্ ৪১
যাকত শূরা িকত্ম্ যাম্ চ সম্রাযম শ্ৱ৭কনিকত্িনঃ
হত্া স্ত্ৱ৭কপ্মুিাঃ প্ুত্র িকত্ম্ ত্াম্ প্রমাম্ িরি ৪২
যাম্ িকত্ম্ সিরঃ ৱশযপ্যা কত্লীযপ্া িনযমিযঃ
নহুযশা ত্ু ন্ত্ুমার শ্চ প্রাপ্তা স্তাম্ িচ্চ প্ুত্রি ৪৩
ূ নাম্ স্ৱাত্যাযা ত্তপ্সা চ যা
যা িকত্ঃ সি সাত্
ি
যা প্ূকমত্ সযাকহত্াযক্ন শ্চ এি প্ত্নী িরত্ সয চ ৪৪
স্নিা সহস্র প্রত্াত্রূণাম্ যা যা িুুপ্্ুত্াম্ অকপ্
স্নত্হ নযাস ি্ুত্াম্ যা চ ত্াম্ িকত্ম্ িচ্চ প্ুত্রি ৪৫
ন কহ ত্ৱজস্মন্ িুযল িাযত্া িচ্চ ত্য৭িুশলাম্ িকত্ম্
স ত্ু যাসযকত্ স্নযন ত্ৱম্ কনহযত্া মম প্াম্ত্ি: ৪৬
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এিম্ স ি্ুপ্ণম্ ত্ত্র প্যযত্িযত্া৭সি
ি
্ ুত্্
ত্যত্া৭ৱস্ম িত্ু ম
ি ্ উত্িম্ প্রিরুত্তঃ সহ প্াযযা
ি ৪৭
স ত্ু কত্যিযন রূযপ্ণ মুকন প্ুত্রঃ স্ৱ িমকপ্ঃ
ি
স্ৱিিম্ অত্যাুহত্্ ি্কশপ্রম্ শযরণ সহ ত্মকিত্
ি ্ ৪৮
আপ্প্াযশ চ স্নত্ৌ িরুযত্তৌ সহ শযরণ ত্াপ্স:
ূ ম
আশ্ৱাসয চ মুহত্
ি ্ ত্ু কপ্ত্যরৌ িািযম্ অপ্রিীত্্ ৪৯
স্তানম্ অজস্ম মহত্্ প্রাযপ্তা প্িযত্াঃ প্করচারণাত্্
প্িতা ি৭কপ্ চ ি্কশপ্রম্ মম মূলম্ উৱপ্শযত্ঃ ৫0
এিম্ উক্ত্িা ত্ু কত্যিযন কিমাযনন িপ্ুশ্মত্া
আুযরাহ কত্িম্ ি্কশপ্রম্ মুকন প্ুযত্রা জিযত্কন্ত্রযঃ ৫১
স ি্ুত্ৱা ত্ূত্িম্ ত্ূণম্ি ত্াপ্সঃ সহ প্াযযা
ি
মাম্ উিাচ মহাযত্িাঃ ি্ুত্াম্িকলম্ উপ্জস্তত্ম্ ৫২
অৱত্যি িকহ মাম্ রািন্ মরযণ না৭জস্ত স্নম িযত্া
য চ্চযর ৱণি প্ুত্রম্ মাম্ ত্ৱম্ অিাশী: অপ্ুত্রিম্ ৫৩
ত্ৱযা ত্ু যত্্ অকিোনান্ কনহযত্া স্নম সুত্ঃ শুকচঃ
স্নত্ন ত্ৱাম্ অকপ্শিযাকম সুত্ুঃিম্ অকত্ ত্াুণম্ ৫৪
প্ুত্র িযসনিম্ ত্ু ঃিম্ যত্্ এত্ন্ মম সািত্ম্
এিম্ ত্ৱম্ প্ুত্র স্নশাযিন রািন্ িালম্ িকরশযকস ৫৫
অোনা ত্্ত্ু হযত্া যস্মাত্্ ি্শজত্রযযণ ত্ৱযা মুকন:
ত্স্মা ত্ৱাম্ না৭কিশ ত্যা৭৭শু প্রহ্ম হত্যা নরা৭কত্প্ ৫৬
ত্ৱা ম৭কপ্ এত্াত্্ুযশা প্াি: ি্কশপ্র স্নমি িকমশযকস
িীকিত্াম্ত্ িযরা স্নিাযরা ত্াত্ার কমি ত্ি্কশণা ৫৭
এিম্ শাপ্ম্ মকয নযসয কিলপ্য িুণম্ প্হু
কচত্া মা৭৭স্নরাপ্য স্নত্হম্ ত্জেত্ু নম্ স্ৱিি মপ্যযাত্্ ৫৮
ত্যত্ত্ জচ্চম্ত্যা স্ননন স্ম্ুত্ম্ প্াপ্ম্ মযা স্ৱযম্
ত্ত্া প্ালযাত্্ ি্ুত্ম্ স্নত্কি শপ্তযিত্য৭নুিকশণা
ি ৫৯
ত্সযা৭যম্ িমযণা
ি স্নত্কি কিপ্াি স্সমুপ্জস্তত্:
অপ্ৱত্য স্সহ সম্পুযক্ত িযাকত্: অন্ন রযস যত্া ৬0
ত্স্মান্ মাম্ আিত্ম্ প্যত্র ত্যসযাত্ারসয ত্ ত্ৱচঃ
যত্৭হম্ প্ুত্র স্নশাযিন সম্ত্যি্শযা ময৭ত্য িীকিত্ম্ ৬১
চি্শুপ্যাম্
ি ত্ৱাম্ ন প্শযাকম স্নিৌসযলয সাত্ু মাম্ স্প্রুশ
ইত্ু যক্ত্িা স ুত্ম্ স্রযস্তা প্াযামা৭৭হ
ি
চ প্ূকমপ্: ৬২
এত্ স্নে সত্্ুশম্ স্নত্কি যেযা রািযি ি্ুত্ম্
সত্্ুশম্ ত্ত্্ত্ু ত্ৱসযি যত্৭স্ননন ি্ুত্ম্ মকয ৬৩
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ত্ু িরুিত্ত ম৭কপ্ ি: প্ুত্রম্ ত্যযি ত্্প্ুকি কিচি্শণ:
িশ্চ প্রিরািযমাযনা িা না৭সূযয ত্্কপ্ত্রম্ সুত্: ৬৪
যকত্ মাম্ সম্স্প্রযু শ ত্রামঃ সি্ুত্৭ত্য লযপ্ত্ িা
যম ি্শয ম৭নুপ্রাপ্তা ত্রি্শযম্কত্ ন কহ মানিা: ৬৫
চি্শুশা ত্ৱাম্ ন প্শযাকম স্ম্ুকত্ মমি কিলুপ্যযত্
ত্ূত্া ৱিিস্ৱত্ ৱসযযত্ স্নিৌসযলয ত্ৱরযকত মাম্ ৬৬
অত্ স্ত্ু কিম্ ত্ু ঃিত্রম্ যত্্ অহম্ িীকিত্ ি্শযয
ন কহ প্শযাকম ত্মেম্
ি
রামম্ সত্য প্রারমম্ ৬৭
ত্সযা৭ত্শনি
ি
শ্যশাি স্সুত্সয৭প্রকত্িমণ::
ি
উযচ্চাশযকত্ স্নম প্রাণা িাকর স্নস্তাি কমিা৭৭ত্প্: ৬৮
ন স্নত্ মনুশযা স্নত্িা স্নস্ত স্নয চাু শুপ্ িুণ্টলম্
মুিম্ ত্রি্শযকত রাম সয িযশ প্ঞ্চ
ি
ত্যশ প্ুনঃ ৬৯
প্ত্ম প্যত্রি্শণম্ সুপ্্ু সুত্ম্শ্েম্ চাু নাকসিম্
ত্নযা ত্রি্শযকত রাম সয ত্ারা৭কত্প্ কনপ্ম্ মুিম্ ৭0
সত্্ুশম্ শারত্ স্নসযযতাঃ প্ুল্ল সয িমল সয চ
সুিকত মম নাত্ সয ত্নযা ত্রি্শযকত ত্ন্মুিম্ ৭১
কনিরুত্ত িন িাসম্ ত্ম্ অযযাত্যাম্ প্ুন: আিত্ম্
ত্রি্শযকত সুকিযনা রামম্ শুরম্ মািি িত্ম্ যত্া ৭২
্ ত্যম্ সীত্ত্ীি স্নম
স্নিৌসযলয কচত্ত স্নমাযহন হু
স্নিত্যয ন চ সমুযক্তান্ শপ্ত স্পশ রসান্
ি
অহম্ ৭৩
কচত্ত নাশা কত্ৱপ্ত্যম্যত্ সিাযণয
ি
স্নিম্জত্রযাকণ স্নম
ি্শীণ স্নেহ সয ত্ীন সয সম্সক্তা রশ্মযযা যত্া ৭৪
অযম্ আত্মপ্িঃ স্নশাযিা মাম্ অনাত্ম্ অযচত্নম্
সম্সাত্যকত্ স্নিযিন যত্া িূলম্ নত্ী রযঃ ৭৫
হা রািি মহা প্াযহা হা মমা৭৭যাস নাশন
হা কপ্ত্্ু কপ্রয স্নম নাত্ হা৭ত্য িা৭কস িত্ স্সত্
ু ৭৬
হা স্নিৌসযলয নকশশযাকম হা সুকমযত্র ত্প্কস্ৱকন
হা ন্ুশম্যস মামা৭কমযত্র ৱিযিকয িুল প্াম্সকন ৭৭
ইকত্ রাম শ্চ মাত্ু শ্চ সুকমত্রাযা শ্চ সকন্নযত্ৌ
রািা ত্শরত্ঃ স্নশাচন্ িীকিত্া৭তম্ উপ্ািমত্্ ৭৮
ত্ত্া ত্ু ত্ীনম্ িত্যন্ নরাকত্প্ঃ
কপ্রয সয প্ুত্র সয কিিাসনা৭৭ত্ু রঃ
িযত্৭ত্িরাযত্র প্্ুশ ত্ু ঃি প্ীটটত্:
ত্ত্া িযহৌ প্রাণম্ উত্ার ত্শনঃ
ি ৭৯
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ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট চত্ু শ্শশ্টটত্ম স্সিি:
পমরচ শশরট্ৱটতম সরসর্ক:
অত্ রাত্রযাম্ িযত্ীত্াযাম্ প্রাত্: এিা৭প্যর৭হকন
িকতনঃ প্যুপ্াকত্শ্
ি
টন্ ত্ত্্ প্াকত্িি কনযিশনম্ ১
সূত্া: প্রম সম্স্কারা মম্িলা স্নশ্চাত্তম শ্ুত্া:
িাযিা: স্ত্ুকত্ শীলা শ্চ কনিত্ম্ত্: প্্ুত্ি্ প্্ুত্ি্ ২
রািানম্ স্ত্ুিত্াম্ স্নত্শা মুত্াত্তা৭কপ্কহত্া৭৭কশশাম্
প্রাসাত্াযপ্াি কিস্তীণ: ি স্ত্ুকত্ শযপ্তা হযিত্িত্ ৩
ত্ত্ স্ত্ু স্ত্ুিত্াম্ স্নত্শাম্ সূত্ানাম্ প্াকণ িাত্িা:
্ ত্য প্াকণ িাত্া নিাত্যন্ ৪
অপ্ত্ানা নুযত্াহু
স্নত্ন শযপ্তন কিহিা: প্রকত্ প্ুত্তা কিসস্ৱনু:
শািা স্তা: প্ম্ির স্তা শ্চ স্নয রাি িুল স্নিাচরা: ৫
্ ত্া: প্ুণয শপ্তা শ্চ িীণানাম্ চা৭কপ্ কনস্স্ৱনা:
িযাহু
আশী স্নিিযম্ চ িাত্ানাম্ প্ূরযা মাস স্নিশ্ম ত্ত্্ ৬
ত্ত্ঃ শুকচ সমাচারাঃ প্যুপ্স্তান
ি
স্নিাকিত্া:
স্ত্রী িশ ির
ি প্ূকযশ্টা উপ্ত্স্ত্ু যত্া
ি প্ুরম্ ৭
হকর চতন সম্প্রক্ত
ু ম্ উত্িম্ িাম্চৱন িিৱটঃ
আকননুযঃ োন কশি্শাো যত্া িালম্ যত্া কিকত্ ৮
মঙ্কল আলম্পনীযাকন প্রাশনীযান্ উপ্স্করান্
উপ্কননুয স্তত্া৭প্য৭নযাঃ িুমারী প্হুলা: কস্ত্রযঃ ৯
অত্ যাঃ স্নিাসযলন্ত্র সয শযনম্ প্রত্য৭নতরাঃ
সি লি
ি ্ শণ সম্পন্নম্ সি কিকত্ি
ি
ত্৭কচিত্ম্
সিম্ি সুিুণ লি্শ্মী ি ত্তত্্প্প্ূিা৭কপ্হাকরিম্ ১0
ত্ত্্ত্ু সূযযাত্যম্
ি
যাি ত্্সিম্ি প্করসমুত্্সি
ু ম্
ত্যস্তৌ অনুপ্ সিাপ্তম্ কিম্ কস্ৱ কত্ ত্ু যপ্ শম্কিত্ম্ ১১
অত্ যা: স্নিাসযলন্ত্র সয শযনম্ প্রত্য৭নম্ত্রা:
ত্া কস্ত্রয স্ত্ু সমািময প্ত্িারম্ প্রত্যযপ্াত্যন্ ১২
ত্ত্া প্ুযকচত্ িরুত্তা স্তা কিনযযন নযযন চ
ন হয সয শযনম্ স্প্রশ
ু ্ৱা কিম্কচত্৭প্ুযপ্ স্নলকপ্যর
ত্া কস্ত্রয স্স্ৱপ্ন শীলো স্নশ্চশ্টা সম্চলনা৭৭কত্শু ১৩
ত্া স্নিপ্ত্ু প্রীত্া শ্চ রােঃ প্রাযণশু শজঙ্কত্াঃ
প্রকত্যস্রাত্ স্ত্রুণা৭রাণাম্ সত্্ুশম্ সম্চিম্প্রম্পযর ১৪
অত্ সযম্ৱ্প্ মনানাম্ স্ত্রীণাম্ ত্্ুশ্ৱা চ প্াকত্িিম্
য ত্ত ত্াশজঙ্কত্ম্ প্াপ্ম্ ত্সয িযে কিকনশ্চযঃ ১৫
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অযযাত্য িাম্ট:
স্নিৌসলযা চ সুকমত্রা চ প্ুত্র স্নশাি প্রাজিযত্
প্রসুযপ্তন প্রপ্ুযত্যযত্ যত্া িাল সমকিযত্ ১৬
কনশ্প্রপ্া চ কিিণা ি চ সন্না স্নশাযিন সন্নত্া
ন িযরািত্ স্নিৌসলযা ত্াযরি কত্কমরা িরুত্া ১৭
স্নিৌসলযা৭নম্ত্রম্ রাে স্সুকমত্রা ত্ত্৭নম্ত্রম্
ন স্ম কিপ্রািযত্ স্নত্িী স্নশািা৭শ্ু লুকলত্া৭৭ননা ১৮
স্নত্ চ ত্্ুশ্ৱা ত্ত্া সুযপ্ত উযপ্ স্নত্যিযৌ চ ত্ম্ ন্ুপ্ম্
সুপ্ত স্নমযিাত্্িত্ প্রাণ মম্ত্: প্ুর মত্্ুশযত্ ১৯
ত্ত্ঃ প্রচুি্ুশু ত্ীনাঃ সস্ৱরম্ ত্া িরাঙ্কনাঃ
িযরণি ইিা৭রযণয স্তান প্রচুযত্ যূত্প্াঃ ২0
ত্াসাম্ আরত শযপ্তন সহযসা ত্্িত্ স্নচত্যন
স্নিৌসলযা চ সুকমত্রা চ ত্যক্ত কনযত্র প্প্ূিত্ু ঃ ২১
স্নিৌসলযা চ সুকমত্রা চ ত্্ুশ্ৱা স্প্রুশ্ৱা চ প্াকত্িিম্
হা নাযত্কত্ প্করি্ুশয স্নপ্ত্ত্ু : ত্রণী ত্যল ২২
সা স্নিাসযলন্ত্র ত্ু কহত্া স্নিশ্টমানা মহী ত্যল
ন প্প্রাি রযিা ত্ৱস্তা ত্াযরি িিন চুযত্া ২৩
ন্ুযপ্ শাম্ত্ িুযণ িাযত্ স্নিৌসলযাম্ প্কত্ত্াম্ প্ুকি
অপ্শযম্ স্তা: কস্ত্রয: সিা ি হত্াম্ নাি িত্ূ কমি ২৪
ত্ত্ স্সিা ি নযরন্ত্র সয ৱিযিযী প্রমুিা কস্ত্রয:
ুত্ম্ত্য শ্যশাি সম্ত্প্তা কনযপ্ত্ু িিত্ স্নচত্না: ২৫
ত্া কপ্ স্স প্লিা ন্নাত্: স্নরাশম্ত্ীকপ্: অনুত্্ুত্:
স্নযন জস্তরীি্ুত্ম্ প্ূয: ত্ত্্ ি্ুহম্ সমনাত্যত্্ ২৬
ত্চ্চ সম্ত্্ত্রস্ত সিাতম্ প্যুত্ি ্সুি িনা৭৭িুলম্
সিত্ি স্ত্ুমুলা রতম্ প্করত্াপ্া৭৭ত্ি প্াতিম্ ২৭
সযত্যা কনপ্কত্ত্া৭৭নতম্ ত্ীন কিেপ্ ত্শনম্
ি
প্প্ূি নরযত্ি সয সত্ম কত্শ্টাত মীযুশঃ ২৮
অত্ীত্ম্ আোয ত্ু প্াকত্িিশপ্ম্
ি
যশকস্ৱনম্ সম্পকরিায প্ত্নযঃ
ি
প্্ুশম্ ুত্তযঃ িুণম্ সুত্ুঃকিত্াঃ
প্রি্ুহয প্াহূ িযলপ্ন্ অনাত্িত্্ ২৯
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট প্ম্চ শশ্টটত্ম স্সিি:
শটর শশরট্ৱটতম সরসর্ক:
ত্ম্ অকক্নম্ ইি সম্শাতম্ অম্পু হীনম্ ইিা৭৭ণিম্
ি
হত্ প্রপ্ম্ ইিা৭৭কত্ত্যম্ স্ৱিিস্তম্ স্নপ্রি্শয প্ূকমপ্ম্ ১
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অযযাত্য িাম্ট:
স্নিৌসলযা প্াশ্প্ প্ূণা৭ি
ি ্ শী কিকিত্ম্ স্নশাি িকশত্া
ি
উপ্ি্ুহয কশযরা রােঃ ৱিযিযীম্ প্রত্য৭প্াশত্ ২
স িামা প্ি ৱিযিকয প্ুম্ি্শ্ৱ রািযম্ অিণ্টিম্
ত্যক্ত্িা রািানম্ এিা৭রা ন্ুশম্যস ত্ু শ্ট চাকরকণ ৩
কিহায মাম্ িযত্া রাযমা প্ত্িা চ স্ৱিিযত্া মম
কিপ্যত্ সাত্ি হীযনি না৭হম্ িীকিত্ু ম্ উত্্সযহ ৪
প্ত্িারম্ ত্ম্ প্করত্যিয িা স্ত্রী ৱত্িত্ম্ আত্মনঃ
ইযচ্চত্্ িীকিত্ু ম্ অনযত্র ৱিযিযযা স্তযক্ত ত্মণঃ
ি ৫
ন লুযপ্তা প্ুত্যযত্ স্নত্াশান্ কিম্পািম্ ইি প্ি্শযন্
িুপ্্িা কনকমত্তম্ ৱিযিযযা রািিাণাম্ িুলম্ হত্ম্ ৬
অকনযযাযি কনযুযক্তন রাো রামম্ কিিাকসত্ম্
স প্াযম্ি িনিঃ শ্ুত্ৱা প্কত্ত্িয ত্য৭হম্ যত্া ৭
স মাম৭নাত্াম্ কিত্িাম্ না৭ত্য িানাকত্ ত্াকমি:
ি
রামঃ িমল প্ত্রাি্যশা িীি নাশম্ ইযত্া িত্ঃ ৮
কিযত্হ রাি সয সুত্া ত্ত্া সীত্া ত্প্কস্ৱনী
ত্ু ঃিসযা৭নুকচত্া ত্ু ঃিম্ িযন প্যুকত্ৱজিশযকত্
ি
৯
নত্ত্াম্ প্ীম স্নিাশাণাম্ কনশাসু ম্ুি প্ি্কশণাম্
কনশময নূনম্ সম্ত্রস্তা রািিম্ সম্শ্রকযশযকত্ ১0
িরুত্ত ৱশ্চিা৭প প্ুত্র শ্চ ৱিযত্হীম্ অনুকচতযন্
স্নসা৭কপ্ স্নশাি সমাকিশ্যটা ননু ত্যি্শযকত্ িীকিত্ম্ ১১
সা৭হম৭ৱত্যি কত্শ্টাম্ত্ম্ িকমশযাকম প্কত্িরত্া
ইত্ম্ শরীর মাকলম্িয প্রযিি্শযাকম হুত্াশনম্ ১২
ত্াম্ ত্ত্ঃ সম্পকরশ্ৱিয কিলপ্তীম্ ত্প্কস্ৱনীম্
িযপ্কননুযঃ সুত্ুঃিাত্িাম্ স্নিৌসলযাম্ িযািহাকরিাঃ ১৩
ৱত্ল স্নত্রাণযাম্ অত্া৭মাত্যাঃ সযম্ৱ্শয িিত্ী প্কত্ম্
রােঃ সিাণয৭ত্া৭৭কত্শ্
ি
টা শ্চি্ুঃ িমাণয৭নতরম্
ি
১৪
ন ত্ু সম্িলনম্ রাযো কিনা প্ুযত্রণ মকন্ত্রণঃ
সিোঃ
ি
িত্ু ম
ি ্ ঈশু স্নস্ত ত্যত্া রি্শকত প্ূকমপ্ম্ ১৫
ৱত্ল স্নত্রাণযাম্ ত্ু সকচৱিঃ শাকযত্ম্ ত্ম্ নরা৭কত্প্ম্
হা ম্ুযত্া৭যম্ ইকত্ োত্ৱা কস্ত্রয স্তাঃ প্যযত্িযন্
ি
১৬
প্াহূন্ উত্যময ি্ুপ্ণা স্ননত্র প্রস্রিৱণ মুৱিঃ
ি
ুত্তযঃ স্নশাি সম্ত্প্তাঃ ি্ুপ্ণম্ প্যযত্িযন্
ি
১৭
হা মহারাি রাযমণ সত্ত্ম্ কপ্রয িাকত্না
কিহীনা সত্য সম্যত্ন কিম৭ত্িম্ কিিহাকস ন: ১৮
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অযযাত্য িাম্ট:
ৱিযিযযা ত্ু শ্ট প্ািাযা: রািযিণ কিযযাজিত্া:
িত্ম্ প্কত্ক্নযা িত্্সযাম স্সমীযপ্ কিত্িা িযম্ ১৯
স কহ নাত্ স্সত্া৭স্মািম্ ত্ি চ প্রপ্ুরা৭৭ত্মিান্
িনম্ রাযমা িত্ শ্শ্রীমান্ কিহায ন্ুপ্কত্ শ্কশ্রযম্ ২0
ত্ৱযা স্নত্ন চ িীযরণ কিনা িযসন স্নমাকহত্া:
িত্ম্ িযম্ কনিত্্সযাম: ৱিযিযযা চ কিত্ূকশত্া: ২১
যযা ত্ু রািা রাম শ্চ লি্শ্মণ শ্চ মহা প্ল:
সীত্যা সহ সম্ত্যক্তা সা িম্ অনযম্ ন হাসযকত্ ২২
ত্া প্াশ্যপ্ণ চ সম্ৱ্ীত্া শ্যশাযিন কিপ্ুযলন চ
িযযিশ্টম্ত্ কনরা৭৭নম্ত্া রািি সয ির কস্ত্রয: ২৩
কনশা চম্ত্র কিহীযনি স্ত্রী ইি প্ত্্ুি কিিজিিত্া
প্ুরী ন অরািত্ অযযাত্যা হীনা রাো মহাত্মনা ২৪
প্াশ্প্ প্যাি
ি ু ল িনা হাহা প্ূত্ িুলা৭ঙ্কনা
শূনয চত্ৱর স্নিশ্মাতা ন প্প্রাি যত্া প্ুরম্ ২৫
িযত্ ত্ু স্নশািা ত্্জত্রকত্িম্ নরাকত্যপ্
মহী ত্ল স্তাসু ন্ুপ্াম্িনাসু
কনিরুত্ত চার স্সহসা িযত্া রকি:
প্রিরুত্ত চারা রিনী হুযপ্ জস্তত্া ২৬
ুযত্ ত্ু প্ুত্রা ত্তহনম্ মহীপ্যত্:
্ ত্ স্সমািত্া:
ন স্নরাচযযত সুহু
ইত্ীি ত্জস্মন্ শযযন নযযিশযন্
কিকচতয রািান মকচম্ত্য ত্শনম্
ি ২৭
িত্ প্রপ্া স্নত্যৌকরি প্াস্করম্ কিনা
িযযপ্ত্ নি্শত্র িযণি শিরী
ি
প্ুরী প্প্াযস রকহত্া মহাত্মনা
ন চা৭স্র িণ্টা িুল মািি চত্ৱরা ২৮
নরা শ্চ নায শ্চ
ি সযমত্য সম্িযশা
কিিহিমাণা প্রত্ সয মাত্রম্
ত্ত্া নিযাম্
ি নর স্নত্ি সম্ি্শযয
প্প্ূি:ু আত্িা ন চ শম স্নলকপ্যর
ি
২৯
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট শট্ শশ্টটত্ম স্সিি:
সপ্ত শশরট্ৱটতম সরসর্ক:
আরকতত্ কনরা৭৭নম্ত্া সা৭স্রিম্ট িনািুলা
অযযাত্যাযাম্ অিত্ত্া সা িযত্ীত্াযায শিরী
ি ১
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িযত্ীত্াযাম্ ত্ু শিযি াম্
ি আকত্ত্য স্নসযাত্যয ত্ত্ঃ
সযমত্য রাি িত্িারঃ সপ্াম্ ঈযু কত্ৱিিাত্যঃ ২
মািিযণ্টযযা৭ত্ স্নমৌত্্িযলযা িামযত্ি শ্চ িাশযপ্ঃ
িাত্যাযযনা স্নিৌত্ম শ্চ িাপ্াকল শ্চ মহা যশাঃ ৩
এযত্ কত্ৱিাঃ সহা৭মাৱত্যঃ প্্ুত্ িাচম্ উত্ীরযন্
িকসশ্টম্ এিা৭কপ্মুিাঃ স্নশ্রশ্টম্ রাি প্ুযরাকহত্ম্ ৪
অত্ীত্া শিরী
ি ত্ু ঃিম্ যা স্ননা িশ শযত্াপ্মা
ি
অজস্মন্ প্ঞ্চত্ৱম্ আপ্যন্ন প্ুত্র স্নশাযিন প্াকত্িযি ৫
স্ৱিিত্ শ্চ মহা রাযিা রাম শ্চা৭রণযম্ আকশ্রত্ঃ
লি্শ্মণ শ্চা৭কপ্ স্নত্িস্ৱী রাযমৱণি িত্ঃ সহ ৬
উযপ্ৌ প্রত্ শত্্ুযক্নৌ স্নিিযযশু প্রম্ত্যপ্ৌ
প্ুযর রাি ি্ুযহ রযময মাত্ামহ কনযিশযন ৭
ইি্শ্ৱািূণাম্ ইহা৭ৱত্যি িজশ্চ ত্রািা কিত্ীযত্াম্
অরািিম্ কহ স্ননা রাশ্েম্ ন কিনাশম্ অিাপ্নুযাত্্ ৮
না৭রািযি িনপ্যত্ কিত্ু যোলী মহাস্ৱনঃ
অকপ্িশকত্
ি প্িিযনযা মহীম্ কত্যিযন িাকরণা ৯
না৭রািযি িনপ্যত্ প্ীিমুশ্টটঃ প্রিীযযত্
ি
না৭রািযি কপ্ত্ু ঃ প্ুযত্রা প্াযা ি িা িত্িযত্ িযশ ১0
না৭রািযি ত্নম্ নাজস্ত নাজস্ত প্াযা৭প্যরািযি
ি
ইত্ম্ অত্যাকহত্ম্ চা৭নযত্্ িুত্ঃ সত্যম্ অরািযি ১১
না৭রািযি িনপ্যত্ িারযকত সপ্াম্ নরাঃ
্ শ্টাঃ প্ুণয ি্ুহাকণ চ ১২
উত্যানাকন চ রমযাকণ হু
না৭রািযি িনপ্যত্ যে শীলা কত্ৱিাত্যঃ
সত্রাণয৭িাসযত্ ত্াতা প্রাহ্মণাঃ সম্কশ্রত্ িরত্াঃ ১৩
না৭রািযি িনপ্যত্ মহা যযেশু যজ্ৱন:
প্রাহ্মণা িসু সম্পূণা ি কিস্ুিম্ত্যা৭প্ত ত্ি্কশণা: ১৪
না৭রািযি িনপ্যত্ প্রপ্ূত্ নট নত্িিাঃ
উত্্সিা শ্চ সমািা শ্চ িত্িযত রাশ্ে িত্িনাঃ ১৫
না৭রিযি িনপ্যত্ কসত্তা৭ত্িা িযিহাকরণঃ
িত্াকপ্ র৭নুরম্িযযত িত্া শীলাঃ িত্া কপ্রৱযঃ ১৬
না৭রািযি িনপ্যত্ উত্যানাকন সমািত্া:
সাযাযহ্ন রীটটত্ু ম্ যাম্কত্ িুমাযযা ি স্নহম প্ূকশত্া: ১৭
না৭রািযি িনপ্যত্ িাহৱনঃ শীর িাকমকপ্ঃ
নরা কনযাতয৭রণযাকন
ি
নারীকপ্ঃ সহ িাকমনঃ ১৮
Page 170 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
না৭রািযি িনপ্যত্ ত্নিতঃ সুরি্কশত্াঃ
স্নশরযত্ কিিরুত্ ত্ৱারাঃ ি্ুকশ স্নিা রি্শ িীকিনঃ ১৯
না৭রািযি িনপ্যত্ প্ত্ত িম্টা কিশাকণন:
অটকত রাি মাযিিশু িুম্িরা: শশ্টট হাযনা: ২0
না৭রািযি িনপ্যত্ শরান্ সত্ত্ মসযত্াম্
শ্রূযযত্ ত্ল কনযিিাশ ইশ্ৱ৭স্ত্রাণাম্ উপ্াসযন ২১
না৭রািযি িনপ্যত্ িকণযিা ত্ূর িাকমনঃ
িচ্চকত ি্যশমম্ অত্ৱানম্ প্হু প্ণয সমাকচত্াঃ ২২
না৭রািযি িনপ্যত্ চর স্নত্যি চযরা িশী
প্ািযন্ আত্মনা৭৭ত্মানম্ যত্র সাযম্ ি্ুযহা মুকনঃ ২৩
না৭রািযি িনপ্যত্ স্নযাি ি্যশমম্ প্রিত্িযত্
ন চা প্যরািযি স্নসনা শত্রূন্ কিশহযত্ যুকত্ ২৪
্ শ্ৱটঃ প্রম িাজিকপ্:
না৭রািযি িনপ্যত্ হু
নরা: সমযাম্কত্ সহসা রৱত্ শ্চ প্করমম্টটত্া: ২৫
না৭রািযি িনপ্যত্ নরা: শ্শাস্ত্র কিশারত্া:
সম্ৱ্ত্ম্যত্া৭িকত্শ্টম্যত্ িযন শূপ্যনশু চ ২৬
না৭রািযি িনপ্যত্ মালয স্নমাত্ি ত্ি্কশণা:
স্নত্িত্া৭প্যচিনা৭ত্িায িপযম্যত্ কনযৱত্ িিৱন: ২৭
না৭রািযি িনপ্যত্ চম্ত্না৭িু রূকশত্া:
রাি প্ুত্রা কিরািম্যত্ িসম্ত্ ইি শাকিন: ২৮
যত্া হয৭নুত্িা নযত্যা যত্া িা৭কপ্ অত্্ুণম্ িনম্
অ স্নিাপ্ালা যত্া িাি স্তত্া রাশ্েম্ অরািিম্ ২৯
ত্ৱযিা রত্ সয প্রোনম্ ত্ূযমা োনম্ কিপ্ািযসা:
স্নত্শাম্ স্নযা স্ননা ত্ৱযিা রািা স স্নত্িত্ৱ কমযত্া িত্: ৩0
না৭রািযি িনপ্যত্ স্ৱিম্ প্িকত্ িসযকচত্্
মত্্সযা ইি নরা কনত্যম্ প্ি্শযকত প্রস্পরম্ ৩১
স্নযকহ সম্প্রম্পন্নমযাত্া
ি নাজস্তিা জশ্চন্ন সম্শযাঃ
স্নত্৭কপ্ প্ািায িপযত রাি ত্ণ্ট কনপ্ীটটত্াঃ ৩২
যত্া ত্্ুশ্টট শ্শরীর সয কনত্য স্নমি প্রিত্িযত্
ত্ত্া নযরম্যত্রা রাশ্ে সয প্রপ্ি স্সত্য ত্মযযা:
ি ৩৩
রািা সত্যম্ চ ত্ম শ্চ
ি রািা িুলিত্াম্ িুলম্
রািা মাত্া কপ্ত্া ৱচি রািা কহত্ িযরা ন্ুণাম্ ৩৪
যযমা ৱিশ্রিণ শ্শযরা িুণ শ্চ মহা প্ল:
কিযশশযম্যত্া নযরযন্ত্রণ িরুযত্তন মহত্া ত্ত্: ৩৫
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অযহা ত্ম ইযিত্ম্ সযা ন্ন প্রোযযত্ কিম্চন
রািা স্নচ ন্ন প্যি স্নল্লাযি কিপ্িন্ সাত্ৱ সাত্ু নী ৩৬
িীিত্য৭কপ্ মহা রাযি ত্ৱিি িচনম্ িযম্
না৭কত্রমামযহ সযি স্নিলাম্
ি
প্রাযপ্যি সািরঃ ৩৭
স নঃ সমীি্শয কত্ৱি িয ির
ি ুত্তম্
ন্ুপ্ম্ কিনা রািযম্ অরণয প্ূত্ম্
িুমারম্ ইি্শ্ৱািু সুত্ম্ িত্ানযম্
ত্ৱম্ এি রািানম্ ইহা৭কপ্কশঞ্চয ৩৮
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট সপ্ত শশ্টটত্ম স্সিি:
অশরট শশরট্ৱটতম সরসর্ক:
স্নত্শাম্ ত্ ত্ৱচনম্ শ্ুত্ৱা িকসশ্টঃ প্রত্ু যিাচ হ
কমত্রা৭মাত্য িণান্ সিান্
ি প্রাহ্মণাম্ স্তান্ ইত্ম্ িচঃ ১
যত্৭স্নসৌ মাত্ু ল িুযল প্ুযর রাি ি্ুযহ সুিী
প্রযত্া িসকত্ প্রাত্রা শত্্ুযক্নন সমকিত্ঃ ২
ত্চ্চীরম্ িিনা ত্ূত্া িচ্চন্ত্ু ত্ৱকরৱত্ হিৱযঃ
আযনত্ু ম্ প্রাত্যরৌ িীযরৌ কিম্ সমীি্শামযহ িযম্ ৩
িচ্চ কন্ত্ৱকত্ ত্ত্ঃ সযি িকসশ্
ি
টম্ িািযম্ অপ্্ুিন্
স্নত্শাম্ ত্ ত্ৱচনম্ শ্ুত্ৱা িকসশ্যটা িািযম্ অপ্রিীত্্ ৪
একহ কসত্তাত্ি কিিয িযতা৭স্নশািনতন
শ্রূযত্াম্ ইকত্ িত্িিযম্ সিান্
ি এি প্রিীকম িঃ ৫
প্ুরম্ রাি ি্ুহম্ িত্ৱা শীরম্ শীর িৱি: হৱযঃ
ত্যক্ত স্নশাৱি: ইত্ম্ িাচযঃ শাসনা ত্্প্রযত্া মম ৬
প্ুযরাকহত্ স্ত্ৱাম্ িুশলম্ প্রাহ সযি চ
ি মকন্ত্রণঃ
ত্ৱরমাণ শ্চ কনযাকহ
ি ি্ুত্যম্ আত্যকযিম্ ত্ৱযা ৭
মা চা৭ৱস্ম স্নপ্রাকশত্ম্ রামম্ মা চা৭ৱস্ম কপ্ত্রম্ ম্ুত্ম্
প্িতঃ শম্কসশু িিত্ৱা রািিাণাম্ ইমম্ ি্শযম্ ৮
স্নিৌযশযাকন চ িস্ত্রাকণ প্ূশণাকন িরাকণ চ
ি্কশপ্রম্ আত্ায রাে শ্চ প্রত্ সয চ িচ্চত্ ৯
ত্ত্ত প্ত্য৭শনা ত্ূত্া িি্মু স্ৱম্ স্ৱম্ কনযিশনম্
স্নিিযাম্ স্নস্ত িকমশযম্যত্া হযা না৭৭ুহয সম্মত্ান্ ১0
ত্ত্: প্রাস্তাকনিম্ ি্ুত্ৱা িাযযশশ
ি
ম৭নম্ত্রম্
িকসশ্যটনা৭প্যনুোত্া ত্ূত্াঃ সম্ত্ৱকরত্া যযুঃ ১১
নযম্যত্ন অপ্র ত্ালসয প্রলম্প স্নসযাত্তরম্ প্রকত্
কনযশিমাণা স্নস্ত িি্মু: নত্ীম্ মযত্যন মাকলনীম্ ১২
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স্নত্ হজস্তন প্ুযর িঙ্কাম্ ত্ীত্ৱিা প্রত্যঙ্ মি
ু া যযুঃ
প্াঞ্চাল স্নত্শম্ আসাত্য মযত্যন িুুিাঙ্কলম্ ১৩
সরাম্কস চ সুপ্ূণাকন
ি নত্ী শ্চ কিমযলাত্িা:
কনরীি্শমাণা স্নস্ত িি্মু: ত্ূত্া: িায িশা
ি
ত্্ত্্ুত্ম্ ১৪
স্নত্ প্রসযন্নাত্িাম্ কত্িযাম্ নানা কিহি স্নসকিত্াম্
উপ্াকত্ িি্মু: স্নিযিন শরত্ণ্টাম্ িনািুলাম্ ১৫
কনিূল িরুি্শম্ আসাত্য কত্িযম্ সযত্যাপ্যাচনম্
অকপ্িমযা৭কপ্িাত্যম্ ত্ম্ িুকলঙ্কাম্ প্রাকিশন্ প্ুরীম্ ১৬
অকপ্িালম্ ত্ত্ঃ প্রাপ্য স্নত্ স্নপ্াকত্ প্িনা চ্ চুযত্াম্
কপ্ত্্ু ৱপ্ত্ামহীম্ প্ুণযাম্ স্নত্ু: ইি্শুমত্ীম্ নত্ীম্ ১৭
অযিি্শযাম্িকল প্ানাম্ শ্চ প্রাহ্মণান্ স্নিত্ প্ারিান্
যযু মযত্যন
ি
প্াহ্লীিান্ সুত্ামানম্ চ প্িত্ম্
ি ১৮
কিশ্যণাঃ প্ত্ম্ স্নপ্রি্শমাণা কিপ্াশাম্ চা৭কপ্ শাল্মলীম্
নত্ী িাপ্ী
ি স্তটািাকন প্ল্ৱলাকন সরাম্কস চ ১৯
প্শযম্যত্া কিকিত্াম্ শ্চা৭কপ্ কসম্হ িযার ম্ুি কত্ৱপ্ান্
যযু: প্ত্া৭কত্ মহত্া শাসনম্ প্ত্ু ি রীিি: ২0
স্নত্ শ্রাত িাহনা ত্ূত্া কিি্ুশ্যটন প্ত্া ত্ত্:
কিকর িরিম্ প্ুর িরম্ শীরম্ আযসত্ু রম্িসা ২১
প্ত্ু ঃি কপ্রযা৭ত্িম্ িুল রি্শণা৭ত্িম্
প্ত্ু ি শ্চ িম্শ সয প্কররহা৭ত্িম্
অযহটমানা স্ত্ৱরযা স্ম ত্ূত্া
রাত্রযাম্ ত্ু স্নত্ ত্ত্্ প্ুরম্ এি যাত্াঃ ২২
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট অশ্ট শশ্টটত্ম স্সিি:
এযর্ান সপ্তত্ৱত তম সরসর্ক:
যাম্ এি রাজত্রম্ স্নত্ ত্ূত্াঃ প্রকিশকত স্ম ত্াম্ প্ুরীম্
প্রযত্ না৭কপ্ ত্াম্ রাজত্রম্ স্ৱযপ্না ত্্ুশ্যটা৭যম্ অকপ্রযঃ ১
িুযশ্টাম্ এি ত্ু ত্াম্ রাজত্রম্ ত্্ুশ্ৱা ত্ম্ স্ৱপ্ন ম৭কপ্রযম্
প্ুযত্রা রািা৭কত্ রাি সয সুপ্ু
্ শম্ প্যত্প্যত্
ি
২
ত্প্যমানম্ সমাোয িযসযাঃ কপ্রয িাকত্নঃ
আযাসম্ কহ কিযনশযতঃ সপ্াযাম্ চজরযর িত্াঃ ৩
িাত্যকত ত্ত্া শাকতম্ লাসযতয৭কপ্ চাপ্যর
নাটিা নয৭প্যর প্রাহু: হাসযাকন কিকিত্াকন চ ৪
স ৱত্: মহাত্মা প্রত্ঃ সকিকপ্ঃ কপ্রয িাকত্কপ্ঃ
্ শযত্ রািিঃ ৫
স্নিাশ্টী: হাসযাকন িুিত্ি ্কপ্: ন প্রাহু
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ত্ম্ অপ্রিীত্্ কপ্রয সযিা প্রত্ম্ সকিকপ্: িরত্
ু ম্
্ ত্্কপ্ঃ প্যুপ্াসীনঃ
সুহু
ি
কিম্ সযি না৭নুযমাত্যস ৬
্ ত্ম্ প্রত্ঃ প্রত্ু যিাচ হ
এিম্ প্্ুিাণম্ সুহু
শ্ুণু ত্ৱম্ য কন্নকমত্তম্ স্নম ৱত্নযম্ এত্ত্্ উপ্ািত্ম্ ৭
স্ৱযপ্ন কপ্ত্রম্ অত্রাি্শম্ মকলনম্ মুক্ত মূত্ি
ি ম্
প্ত্তম্ অজত্র কশিরাত্্ িলুযশ স্নিামযয হ্র্যত্ ৮
প্লিমান শ্চ স্নম ত্্ুশ্টঃ স ত্জস্মন্ স্নিাময হ্র্যত্
কপ্প্ন্ অম্িকলনা ৱত্লম্ হসকন্নি মুহুর্ মুহুঃ ৯
ত্ত্ জস্তযলাত্নম্ প্ুক্ত্িা প্ুনঃ প্ুন: অত্ঃ কশরাঃ
ৱত্যল না৭প্যক্ত সিা৭0ি
ি
ৱস্তলম্ এিাি৭িিাহত্ ১0
স্ৱযপ্ন৭কপ্ সািরম্ শুশ্িম্ চন্ত্রম্ চ প্কত্ত্ম্ প্ুকি
উপ্ুত্তাম্ চ িিত্ীম্ ত্মযসি সমা িরুত্াম্ ১১
ঔপ্িাহয সয নাি সয কিশাণম্ শিলী ি্ুত্ম্
সহসা চা৭কপ্ সম্শতম্ জ্ৱকলত্ম্ িাত্যিত্সম্ ১২
অিত্ীণাম্
ি চ প্্ুকত্িীম্ শুশ্িাম্ শ্চ কিকিত্ান্ ত্্ুমান্
অহম্ প্শযাকম কিত্ৱস্তান্ সত্ূমাম্ শ্চা৭কপ্ প্িত্ান্
ি
১৩
প্ীযট িাশ্ণাযযস
ি
ৱচনম্ কনশণ্ণম্ ি্ুশ্ণ িাসসম্
প্রহসকত স্ম রািানম্ প্রমত্াঃ ি্ুশ্ণ কপ্ঙ্কলা: ১৪
ত্ৱরমাণ শ্চ ত্মাত্মা
ি রক্ত মালযা৭নু স্নলপ্নঃ
রযত্ন ির যুযক্তন প্রযাযত্া ত্ি্কশণা মুিঃ ১৫
প্রহসম্ত্ীি রািানম্ প্রমত্া রক্ত িাকসনী
প্রিশতী
ি মযা ত্্ুশ্টা রাি্শসী কিি্ুত্া৭৭ননা ১৬
এি স্নমত্ েযা ত্্ুশ্ট কমমম্ রাজত্রম্ প্যা৭৭িহম্
অহম্ রাযমা৭ত্িা রািা লি্শ্মযণা িা মকরশযকত্ ১৭
নযরা যাযনন যঃ স্ৱযপ্ন ির যুযক্তন যাকত্ কহ
অকচরা ত্তসয ত্ূমা৭রম্ কচত্াযাম্ সিত্্ুশযযত্ ১৮
এত্ কন্নকমত্তম্ ত্ীযনা৭হম্ ত্ ন্ন িঃ প্রকত্প্ূিযয
শুশযত্ীি চ স্নম িযণ্টা ন স্ৱস্তম্ ইি স্নম মনঃ ১৯
ন প্শযাকম প্য স্তানম্ প্যম্ ৱচ স্নিাপ্ত্ারাযয
প্রশ্ট শ্চ সি স্নযাযিা
ি
স্নম চাযা স্নচাপ্হত্া মম ২0
িুিুিন্ ইি চা৭৭ত্মানম্ ন চ প্শযাকম িারণম্ ২১
ইমাম্ কহ ত্ু ঃস্ৱপ্ন িকত্ম্ কনশাময ত্াম্
অযনি রূপ্াম্ অকিত্কিিত্াম্ প্ুরা
্ ত্যা ন্নযাকত্ স্নম
প্যম্ মহত্্ ত্ত্্ হু
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কিকচতয রািানম্ অকচতয ত্শনম্
ি
২২
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এযিান সপ্তকত্ত্ম স্সিি:
সপ্তত্ৱততম সরসর্ক:
প্রযত্ প্্ুিকত্ স্ৱপ্নম্ ত্ূত্া স্নস্ত োত িাহনাঃ
প্রকিশযা৭সহয প্করিম্ রমযম্ রাি ি্ুহম্ প্ুরম্ ১
সমািময ত্ু রাো চ রাি প্ুযত্রণ চা৭কচিত্াঃ
রােঃ প্াযত্ৌ ি্ুহীত্ৱা ত্ু ত্ম্ ঊচু: প্রত্ম্ িচঃ ২
প্ুযরাকহত্ স্ত্ৱা িুশলম্ প্রাহ সযি চ
ি মকন্ত্রণঃ
ত্ৱরমাণ শ্চ কনযাকহ
ি ি্ুত্যম্ আত্যকযিম্ ত্ৱযা ৩
ইমাকন চ মহা৭হিাকণ িস্ত্রাণযা৭৭প্রণাকন চ
প্রকত্ি্ুহয কিশালাি্শ মাত্ু ল সয চ ত্াপ্য ৪
অত্র কিম্শকত্ স্নিাটয৭স্ত্ু ন্ুপ্যত্: মাত্ু ল সয স্নত্
ত্শ স্নিাটয স্ত্ু সম্পূণা ি স্তৱত্ি চ ন্ুপ্া৭৭ত্মি ৫
্ জ্জযন
প্রকত্ি্ুহয চ ত্ত্্ সিম্ি স্ৱ৭নুরক্তঃ সুহু
ত্ূত্ান্ উিাচ প্রত্ঃ িাৱমঃ সিকত্প্ূিয ত্ান্ ৬
িজচ্চত্্ সুিুশলী রািা কপ্ত্া ত্শরযত্া মম
িজচ্চ চ্চা৭স্নরািত্া রাযম লি্শ্মযণ চ মহাত্মকন ৭
আযা ি চ ত্ম কনরত্া
ি
ত্মো
ি ত্ম ত্কশ
ি
নী
ি
অযরািা চা৭কপ্ স্নিৌসলযা মাত্া রাম সয ত্ীমত্ঃ ৮
িজচ্চত্্ সুকমত্রা ত্মো
ি িননী লি্শ্মণ সয যা
শত্্ুক্নসয চ িীর সয সা৭স্নরািা চা৭কপ্ মত্যমা ৯
আত্ম িামা সত্া চণ্টী স্নরাত্না প্রাে মাকননী
অযরািা চা৭কপ্ ৱিযিযী মাত্া স্নম কিম্ উিাচ হ ১0
এিম্ উক্তা স্ত্ু স্নত্ ত্ূত্া প্রযত্ন মহাত্মনা
ঊচুঃ সিশ্রযম্ িািযম্ ইত্ম্ ত্ম্ প্রত্ম্ ত্ত্া ১১
িুশলা স্নস্ত নর িযার স্নযশাম্ িুশলম্ ইচ্চকস
শ্রী শ্চ ত্ৱাম্ িরুণুযত্ প্ত্মা যুিযত্াম্ চা৭কপ্ স্নত্ রত্: ১২
প্রত্ শ্চা৭কপ্ ত্ান্ ত্ূত্ান্ এিম্ উযক্তা৭প্যপ্াশত্
আপ্্ুযচ্চ৭হম্ মহারািম্ ত্ূত্াঃ সম্ত্ৱরযকত মাম্ ১৩
এিম্ উক্ত্িা ত্ু ত্ান্ ত্ূত্ান্ প্রত্ঃ প্াকত্িিা৭৭ত্মিঃ
ত্ূৱত্ঃ সম্যচাকত্যত্া িািযম্ মাত্ামহম্ উিাচ হ ১৪
রািন্ কপ্ত্ু র্ িকমশযাকম সিাশম্ ত্ূত্ স্নচাকত্ত্ঃ
প্ুন র৭প্যহম্ এশযাকম যত্া স্নম ত্ৱম্ স্মকরশযকস ১৫
প্রযত্ ৱনিম্ উক্ত স্ত্ু ন্ুযপ্া মাত্ামহ স্তত্া
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ত্ম্ উিাচ শুপ্ম্ িািযম্ কশর সযা৭৭রায রািিম্ ১৬
িচ্চ ত্াত্া৭নুিাযন ত্ৱাম্ ৱিযিযী সুপ্রিা স্ত্ৱযা
মাত্রম্ িুশলম্ প্রূযাঃ কপ্ত্রম্ চ প্রম্ত্প্ ১৭
প্ুযরাকহত্ম্ চ িুশলম্ স্নয চা৭স্ননয কত্ৱি সত্তমাঃ
স্নত্ৌ চ ত্াত্ মযহশ্ৱাযসৌ প্রাত্যরৌ রাম লি্শ্মযণৌ ১৮
ত্ৱস্ম হজস্ত উত্তমাম্ জশ্চত্রান্ িম্পলান্ অজিনাকন চ
অকপ্সত্্ি্ুত্য ৱিযিযযা প্রত্ায ত্নম্ ত্যত্ৌ ১৯
ুক্ম কনশ্ি সহযস্র স্নত্ৱ স্নশাট শা৭শ্ৱ শত্াকন চ
সত্্ি্ুত্য স্নিযিযী প্ুত্রম্ স্নিিযযা ত্নম্ আকত্শত্্ ২0
ত্ত্া৭মাত্যান্ অকপ্যপ্রত্ান্ কিশ্ৱাসযাম্ শ্চ িুণাকিত্ান্
ত্যত্ৌ অশ্ৱপ্কত্ঃ ি্কশপ্রম্ প্রত্াযা৭নুযাকযনঃ ২১
ঐরািত্ান্ ঐন্ত্র কশরান্ নািান্ ৱি কপ্রয ত্শনান্
ি
িরান্ শীরান্ সুসমুযক্তান্ মাত্ু যলা৭ৱস্ম ত্নম্ ত্যত্ৌ ২২
অতঃ প্ুযর৭কত্সম্ৱ্রুত্তান্ িযার িীয প্লা৭কিত্ান্
ি
ত্ম্শ্ো৭৭যুত্ান্ মহা িাযান্ শুন স্নশ্চাপ্াযনম্ ত্যত্ৌ ২৩
স ত্ত্তম্ স্নিিযযম্যত্রণ ত্নম্ ত্ ন্না৭প্যনম্ত্ত্
প্রত্: স্নিিযী প্ুযত্রা িমন ত্ৱরযা ত্ত্া ২৪
্ ত্যয কচম্ত্া সুমহত্ী ত্ত্া
প্প্ূি হয৭সয হু
ত্ৱরযা চা৭কপ্ ত্ূত্ানাম্ স্ৱপ্ন সযা৭কপ্ চ ত্শনাত্
ি ্ ২৫
স্ৱ স্ৱ স্নিশ্মা৭প্যকত্রময নর নািা৭শ্ৱ সম্ৱ্রত্
ু ম্
প্রযপ্যত্ সুমহ চ্ িীমান্ রাি মািিম৭নুত্তমম্ ২৬
অপ্যত্ীত্য ত্যত্া৭প্শয ত্ম্ত্: প্ুর মুত্ারত্ী:
ত্ত্ স্ত ত্্প্রত্ শ্শ্রীমান্ আকিযিশা৭কনিাকরত্: ২৭
স মাত্ামহম্ আপ্্ুচ্চয মাত্ু লম্ চ যুত্াজিত্ম্
রত্ম্ আুহয প্রত্ঃ শত্্ুক্ন সকহযত্া যযযৌ ২৮
রত্ান্ মণ্টল চরাম্ শ্চ স্নযািকযত্ৱা প্রশ্শত্ম্
উশ্ে স্নিা৭শ্ৱ িৱরর্ প্্ুত্যা প্রত্ম্ যাতম্ অিযুঃ ২৯
প্যলন িুযপ্তা প্রযত্া মহাত্মা
সহ আযিসয
ি
আত্ম সৱম: অমাৱত্যঃ
আত্ায শত্্ুক্নম্ অযপ্ত্ শত্্ু:
ি্ুহা ত্যযযৌ কসত্ত ইযি ন্ত্রযলািাত্্ ৩0
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট সপ্তকত্ত্ম স্সিি:
এর্ সপ্তত্ৱততম সরসর্ক:
স প্রাঙ্ মুযিা রাি ি্ুহা ত্৭কপ্কনযায
ি িীযিান্
ি
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ত্াত্ স্সুত্ামাম্ ত্ু যকত্মান্ সম্ত্ীযা৭স্নিি
ি
্ শয ত্াম্ নত্ীম্ ১
হ্লাকত্নীম্ ত্ু রাপ্ারাম্ চ প্রত্যি্ স্নস্রাত্ স্তরজঙ্কণীম্
শত্ত্রূম্ অত্র চ্ িীমান্ নত্ীম্ ইি্শ্ৱািু নতনঃ ২
এল(লা)ত্াযন নত্ীম্ ত্ীত্ৱিা প্রাপ্য চা৭প্র প্প্টান্
ি
কশলাম্ আিুিত্ীম্
ি
ত্ীত্ৱিা আযক্নযম্ শলযিত্িনম্ ৩
সত্য সম্ত্ঃ শুকচঃ শ্রীমান্ স্নপ্রি্শমাণঃ কশলািহাম্
অত্যযাত্্ স মহা ৱশলান্ িনম্ ৱচত্ররত্ম্ প্রকত্ ৪
সরস্ৱত্ীম্ চ িম্িাম্ চ যুযক্মন প্রত্যপ্ত্যত্
উত্তরম্ িীরমত্্সযানাম্ প্াুম্টম্ প্রাকিশ ত্ৱনম্ ৫
স্নিকিনীম্ চ িুকলম্িািযাম্ হ্লাকত্নীম্ প্িত্া৭৭ির
ি
ুত্াম্
যমুনাম্ প্রাপ্য সম্ত্ীযণা ি প্লম্ আশ্ৱাসয ত্তত্া ৬
শীত্ী ি্ুত্য ত্ু িাত্রাকণ োতান্ আশ্ৱাসয িাজিনঃ
ত্ত্র োত্ৱা চ প্ীত্ৱা চ প্রাযাত্া৭৭ত্ায স্নচাত্িম্ ৭
রাি প্ুযত্রা মহা৭রণযম্ অনপ্ীি্শ্যণাপ্ স্নসকিত্ম্
প্যত্রা প্যত্রণ যাযনন মাুত্ঃ িম্ ইিা৭ত্যযাত্্ ৮
প্ািীরত্ম্ ত্ু শ্প্রত্রাম্ অম্শুত্াযন মহা নত্ীম্
উপ্ায ত্রািি স্তূ ণম্ি প্রািযট কিশ্ুযত্ প্ুযর ৯
স িম্িাম্ প্রািযট ত্ীত্ৱিা সমাযা ত্্িুটটযিাশ্টটিাম্
সপ্ল স্তাম্ ত্ীত্ৱিা৭ত্ সমাযা ত্তমিত্ি
ি নম্ ১0
স্নত্ারণম্ ত্ি্কশণা৭স্নত্িন িম্পূ প্রস্তম্ উপ্ািমত্্
িরূত্ম্ চ যযযৌ রমযম্ রামম্ ত্শরত্া৭৭ত্মিঃ ১১
ত্ত্র রযময িযন িাসম্ ি্ুত্ৱা৭স্নসৌ প্রাঙ্ মুযিা যযযৌ
উত্যানম্ উম্প্রজ্জহানাযাঃ কপ্রযিা যত্র প্াত্প্াঃ ১২
সালাম্ স্ত্ু কপ্রযিান্ প্রাপ্য শীরান্ আস্তায িাজিনঃ
অনুোপ্যা৭ত্ প্রযত্া িাকহনীম্ ত্ৱকরযত্া যযযৌ ১৩
িাসম্ ি্ুত্ৱা সর স্তীযত্ি ত্ীত্ৱিা চ উত্তানিাম্ নত্ীম্
অনযা নত্ী শ্চ কিকিত্াঃ প্ািত্ীৱয
ি
স্ত্ুরম্িৱমঃ ১৪
হজস্তপ্্ুশ্টিম্ আসাত্য িুটটিাম্ অত্যিত্িত্
ত্ত্ার চ নরিযাযরা স্নলৌকহযত্য স িপ্ীিত্ীম্ ১৫
এিসাযল স্তাণুমত্ীম্ কিনযত্ স্নিামত্ীম্ নত্ীম্
িকলম্ি নিযর চা৭কপ্ প্রাপ্য সালিনম্ ত্ত্া
প্রত্ঃ ি্কশপ্রম্ আিচ্চত্্ সুপ্করশ্রাত িাহনঃ ১৬
িনম্ চ সম৭ত্ীত্যা৭৭শু শিযি াম্
ি অুযণাত্যয
অযযাত্যাম্ মনুনা রাো কনকমত্াম্
ি
সম্ত্ত্শ হ
ি ১৭
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ত্াম্ প্ুরীম্ প্ুুশ িযারঃ সপ্ত রাযত্রাকশত্: প্কত্
অযযাত্যাম্ অরযত্া ত্্ুশ্ৱা রযত্ সারকত্ম্ অপ্রিীত্্ ১৮
এশা না৭কত্প্রত্ীত্া স্নম প্ুযণযা ত্যানা যশকস্ৱনী
অযযাত্যা ত্্ুশযযত্ ত্ূরাত্্ সারযত্ প্াণ্টু ম্ুকত্তিা ১৯
যজ্ৱকপ্ িুণ
ি সম্পৱন্ন: প্রাহ্মৱণ: স্নিত্ প্ারৱিঃ
প্ূকযশ্টম্ ুৱত্ত: আিীণা ি রািকশ ির
ি প্াকলত্া ২0
অযযাত্যাযাম্ প্ুরা শপ্তঃ শ্রূযযত্ ত্ু মুযলা মহান্
সমতান্ নর নারীণাম্ ত্ম্ অত্য ন শ্ুযণাময৭হম্ ২১
উত্যানাকন কহ সাযাযহ্ন রীটটযত্ৱাপ্রৱত্: নৱরঃ
সমতা ত্্প্করত্ািত্্কপ্ঃ প্রিাশযত মমা৭নযত্া ২২
ত্ানয৭ত্যা৭নুুত্তীি প্করত্যক্তাকন িাকমকপ্ঃ
অরণয প্ূযত্ি প্ুরী সারযত্ প্রকত্প্াকত্ স্নম ২৩
ন হয৭ত্র যাৱন: ত্্ুশযযত ন িৱি: ন চ িাজিকপ্ঃ
কনযাযতা
ি
িা৭কপ্যাযতা িা নর মুিযা যত্া প্ুরম্ ২৪
উত্যানাকন প্ুরা প্াম্কত্ মত্ত প্রমুকত্ত্াকন চ
িনানাম্ রকত্ সযমযাযি শ্ৱ৭ত্যম্ত্ িুণ িম্কত্ চ ২৫
ত্া স্ননযত্া নযত্য প্শযাকম কনরানম্ত্াকন সিশ:
ি
অকনশ্টাকন চ প্াপ্াকন প্শযাকম কিকিত্াকন চ
সপ্ত প্ৱণ র৭নু
ি
প্ত্ম্ কিযরাশত্্কপ্ করি ত্্ুৱম: ২৬
না৭ত্যাকপ্ শ্রূযযত্ শযপ্তা মত্তানাম্ ম্ুি প্ি্কশণাম্
সম্রক্তাম্ মত্ু রাম্ িাণীম্ িলম্ িযাহরত্াম্ প্হু ২৭
চম্ত্না৭িু সম্প্রুযক্তা ত্ূপ্ সম্মূকচিযত্া৭ত্ু ল:
প্রিাকত্ প্িন: শ্রীমান্ কিন্নুনা৭ত্য যত্া প্ুরম্ ২৮
স্নপ্রী ম্ুত্ম্ি িীণানাম্ স্নিাণ সম্িটট্টত্: প্ুন:
কিম৭ত্য শযপ্তা কিরত্ স্সত্া ত্ীন িকত্: প্ুরা ২৯
অকনশ্টাকন চ প্াপ্াকন প্শযাকম কিকিত্াকন চ
কনকমত্তা নয৭মযনাোকন স্নত্ন সীত্কত্ স্নম মনঃ ৩0
সিত্া
ি িুশলম্ সূত্ ত্ু লপ্ম্
ি
মম প্ম্ত্ুশু
্ ত্যম্ সীত্ত্ীি স্নম ৩১
ত্ত্া হযসকত্ সযম্মাযহ হু
্ ত্য স্রস্ত স্স লুকলযত্কন্ত্রয:
কিশণ্ণ শ্রাম্ত্ হু
প্রত্: প্রকিযিশা৭৭শু প্ুরী কমি্শ্ৱািু প্াকলত্াম্ ৩২
ত্ৱাযরণ ৱিিযযতন প্রাকিশ চ্ িাত িাহনঃ
ত্ৱার ৱস্ত: উত্তায কিিযম্ প্্ুশ্ট ৱস্তঃ সকহযত্া যযযৌ ৩৩
্ ত্যযা ত্ৱার স্তম্ প্রত্য৭চিয ত্ম্ িনম্
স ত্ু অযনিা৭র হু
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সূত্ম্ অশ্ৱপ্যত্ঃ োতম্ অপ্রিীত্্ ত্ত্র রািিঃ ৩৪
কি মহম্ ত্ৱরযা৭৭নীত্: িারযণন কিনা৭নি
্ ত্যম্ শীলম্ চ প্ত্ত্ীি স্নম ৩৫
অশুপ্া শম্কি হু
শ্ুত্া স্ননা যাত্্ুশাঃ প্ূিম্ি ন্ুপ্ত্ীনাম্ কিনাশযন
আিারা: ত্ান্ অহম্ সিান্
ি ইহ প্শযাকম সারযত্ ৩৬
সম্ম্মািিন কিহীনাকন প্ুশাণুযপ্ লি্শযয
অসমযত্ িিাটাকন শ্রী কিহীনাকন সিশ:
ি ৩৭
প্কল িরম্ কিহীনাকন ত্ূপ্ সযম্মাত্যনন চ
অনাকশত্ িুটুম্পাকন প্রপ্াহীন িনাকন চ ৩৮
অলি্শ্মীিাকন প্শযাকম িুটুম্প্রম্প প্িনা নয৭হম্ ৩৯
অযপ্ত্ মালয স্নশাপ্াকন অসম্ম্ুশ্টা৭জিরাকণ চ
স্নত্িা৭৭িারাকণ শূনযাকন ন চা প্াম্কত্ যত্া প্ুরম্ ৪0
স্নত্িত্া৭চিা: প্রকিত্তা শ্চ যে স্নিাশ্টয স্তত্া কিত্া:
মালযা৭৭প্যণশু রািযত না৭ত্য প্ণযাকন িা ত্ত্া ৪১
ত্্ুশযম্যত্ িাকণযিা৭প্য৭ত্য ন যত্া প্ূিম৭ত্র
ি
ৱি
্ ত্যা নশ্ট িযাপ্ার যম্জত্রত্া: ৪২
ত্যান সকম্ৱ্ক্ন হু
স্নত্িা৭৭যত্ন ৱচযত্যশু ত্ীনা: প্ি্কশ িণা স্তত্া
মকলনম্ চা৭শ্ু প্ূণা৭ি
ি ্ শম্ ত্ীনম্ ত্যানপ্রম্ ি্ুশম্
স স্ত্রী প্ুম্সম্ চ প্শযাকম িনম্ উত্্িম্টটত্ম্ প্ুযর ৪৩
ইযত্যিম্ উক্ত্িা প্রত্ঃ সূত্ম্ ত্ম্ ত্ীন মানসঃ
ত্া নয৭কনশ্টা নযযযাত্যাযাম্ স্নপ্রি্শয রাি ি্ুহম্ যযযৌ ৪৪
ত্াম্ শূনয শ্ুঙ্কাটি স্নিশ্ম রত্যাম্
রযিা৭ুণ ত্ৱার িিাট যন্ত্রাম্
ত্্ুশ্ৱা প্ুরীম্ ইন্ত্র প্ুর প্রিাশাম্
ত্ু ঃযিন সম্পূণত্যরা
ি
প্প্ূি ৪৫
প্হূকন প্শযন্ মনযসা৭কপ্রযাকণ
যানয৭নযত্া না৭সয প্ুযর প্প্ূিুঃ
্ শ্টঃ
অিাি্কচরা ত্ীন মনা ন হু
কপ্ত্ু র্ মহাত্মা প্রকিযিশ স্নিশ্ম ৪৬
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এি সপ্তকত্ত্ম স্সিি:
ত্ৱি সপ্তত্ৱততম সরসর্ক:
অপ্শযম্ স্ত্ু ত্ত্ স্তত্র কপ্ত্রম্ কপ্ত্ু রা৭৭লযয
িিাম প্রযত্া ত্রশ্টুম্ মাত্রম্ মাত্ু রা৭৭লযয ১
অনুপ্রাপ্তম্ ত্ু ত্ম্ ত্্ুশ্ৱা ৱিযিযী স্নপ্রাকশত্ম্ সুত্ম্
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্ শ্টা ত্যক্ত্িা স্নসৌিণম্ি আসনম্ ২
উত্্প্প্াত্ ত্ত্া হু
স প্রকিৱশযি ত্মাত্মা
ি স্ৱি্ুহম্ শ্রীকিিজিিত্ম্
প্রত্ঃ স্নপ্রি্শয িরাহ িননযা: চরযণৌ শুযপ্ৌ ৩
সা ত্ম্ মূকত্নি সমুপ্া৭৭রায প্করশ্ৱিয যশকস্ৱনম্
অযঙ্ক প্রত্ম্ আযরাপ্য প্রশ্টুম্ সমুপ্চরযম ৪
অত্য স্নত্ িকত্কচত্্ রাত্রয শ্চুযত্ সযা৭৭যি
ি স্নিশ্মনঃ
অকপ্ ন অত্ৱশ্রমঃ শীরম্ রযত্ন আপ্ত্ত্ স্তি ৫
আযি
ি স্নস্ত সুিুশলী যুত্াজিন্ মাত্ু ল স্তি
প্রিাসা চ্চ সুিম্ প্ুত্র সিম্ি স্নম িি্ত্ু ম্ অহিকস ৬
এিম্ প্্ুশ্ট স্ত্ু ৱিযিযযা কপ্রযম্ প্াকত্িি নতনঃ
আচশ্ট প্রত্ঃ সিম্ি মাযত্র রািীি স্নলাচনঃ ৭
অত্য স্নম সপ্তমী রাজত্র শ্চুযত্ সযা৭৭যি
ি স্নিশ্মনঃ
অম্পাযাঃ িুশলী ত্াযত্া যুত্াজিন্ মাত্ু ল শ্চ স্নম ৮
যন্ স্নম ত্নম্ চ রত্নম্ চ ত্যত্ৌ রািা প্রম্ত্প্ঃ
প্করশ্রাতম্ প্কত্ অপ্ি ত্তযত্া৭হম্ প্ূিম্ি আিত্ঃ ৯
রাি িািয হৱর ত্ূযি ত্া স্ত্ৱযমাযণা৭হম্
ি
আিত্ঃ
যত্৭হম্ প্রশ্টুম্ ইচ্চাকম ত্ত্৭ম্পা িি্ত্ু ম্ অহিকস ১0
শূযনযা৭যম্ শযনীয স্নস্ত প্যযঙ্কা
ি
স্নহম প্ূকশত্ঃ
্ শ্টঃ প্রকত্প্াকত্ মা ১১
ন চা৭যম্ ইি্শ্ৱািু িনঃ প্রহু
রািা প্িকত্ প্ূকযশ্ট্িম্ ইহ অম্পাযা কনযিশযন
ত্ম্ অহম্ না৭ত্য প্শযাকম ত্রশ্টুম্ ইচ্চ কন্নহা৭৭িত্ঃ ১২
কপ্ত্ু রিকহযশয চরযণৌ ত্ম্ মমা৭৭িযাকহ প্্ুচ্চত্ঃ
আযহা কস্ৱত্৭ম্প স্নিযশ্টাযাঃ স্নিৌসলযাযা কনযিশযন ১৩
ত্ম্ প্রত্ু যিাচ ৱিযিযী কপ্রযিত্্ স্নিারম্ অকপ্রযম্
অিানতম্ প্রিানতী রািয স্নলাযপ্ন স্নমাকহত্া ১৪
যা িকত্ঃ সি প্ূ
ি ত্ানাম্ ত্াম্ িকত্ম্ স্নত্ কপ্ত্া িত্ঃ
রািা মহাত্মা স্নত্িস্ৱী যাযিি
ূ স্সত্াম্ িকত্: ১৫
ত্ চ্ চ্ুত্ৱা প্রযত্া িািযম্ ত্ম অকপ্িনিান্
ি
শুকচঃ
প্প্াত্ সহসা প্ূযমৌ কপ্ত্্ু স্নশাি প্ল অকত্িত্ঃ ১৬
হা হযত্া৭স্মীকত্ ি্ুপ্ণাম্ ত্ীনাম্ িাচ মুত্ীরযন্
কনপ্প্াত্ মহা প্াহু প্াযহা
ি
কনি্কশপ্য িীযিান্
ি
১৭
ত্ত্ঃ স্নশাযিন সম্ৱ্ীত্ঃ কপ্ত্ু : মরণ ত্ু ঃকিত্ঃ
কিললাপ্ মহাযত্িা প্রাত আিুকলত্ স্নচত্নঃ ১৮
এত্ত্্ সুুকচরম্ প্াকত্ কপ্ত্ু স্নম শযনম্
ি
প্ুরা
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শকশযন িা৭মলম্ রাযত্রৌ িিনম্ স্নত্াযত্াত্যযয ১৯
ত্ত্্ ইত্ম্ ন কিপ্া ত্য৭ত্য কিহীনম্ স্নত্ন ত্ীমত্া
স্নিযাযমি শকশনা হীনম্ অপ্্চুশ্ি ইি সাির: ২0
প্াশ্প্ম্ উত্্স্ুিয িম্যটন স্ৱাত্ি: প্রম প্ীটটত্:
প্রচ্চাত্য িত্নম্ শ্রীমত্ৱযস্ত্রণ িযত্াম্ ির: ২১
ত্ম্ আত্িম্ স্নত্ি সম্িাশম্ সমীি্শয প্কত্ত্ম্ প্ুকি
কনি্ুত্ত কমি সাল সয স্কম্ত্ম্ প্রশুনা িযন ২২
মত্ত মাত্ম্ি সম্িাশম্ চম্ত্রা৭িি সত্্ুশম্ প্ুি:
উত্তাপ্কযত্ৱা স্নশািা৭৭ত্িম্ িচনম্ স্নচত্ম্ অপ্রিীত্্ ২৩
উকত্তশ্যটাকত্তশ্ট কিম্ স্নশযশ রাি প্ুত্র মহাযশঃ
ত্ৱ কত্ৱত্া ন কহ স্নশাচকত সতঃ সত্কস সম্মত্াঃ ২৪
ত্ান যো৭কত্িারা কহ শীল শ্ুকত্ িযচা৭নুিা
প্ুকত্ত স্নস্ত প্ুকত্ত সম্পন্ন প্রযপ্ িা৭িিসয মম্কত্যর ২৫
স ুত্ত্ৱা কচরম্ িালম্ প্ূযমৌ কিপ্করিরুত্য চ
িননীম্ প্রত্ু যিাযচত্ম্ স্নশাৱি: প্হুকপ্: আিরুত্ঃ ২৬
অকপ্যশি্শযকত্ রামম্ ত্ু রািা যেম্ নু যি্শযযত্
্ শ্যটা যাত্রাম্ অযাকসশম্ ২৭
ইত্য৭হম্ ি্ুত্ সম্িযপা হু
ত্ত্্ ইত্ম্ হয৭নযত্া প্ূত্ম্ িযিত্ীণম্ি মযনা মম
কপ্ত্রম্ স্নযা ন প্শযাকম কনত্যম্ কপ্রযকহযত্ রত্ম্ ২৮
অম্প স্নিনা৭ত্যিাত্রািা িযাকত্না মযয৭নািযত্
ত্নযা রামা৭৭ত্যঃ সযি ৱযঃ
ি
কপ্ত্া সম্স্রুত্ঃ স্ৱযম্ ২৯
ন নূনম্ মাম্ মহারািঃ প্রাপ্তম্ িানাকত্ িীকত্িমান্
উপ্জিযর কত্ত মাম্ মূকত্নি ত্াত্ঃ সম্নময সত্ৱরম্ ৩0
ি স প্াকণঃ সুি স্পশ স্তাত্
ি
সযা৭কেশ্ট িমণঃ
ি
স্নযন মাম্ রিসা ত্ৱস্তম্ অপ্ীি্শ্ণম্ প্করমািিকত্ ৩১
স্নযা স্নম প্রাত্া কপ্ত্া প্ন্ত্ু যসয
ি ত্াযসা৭জস্ম ত্ীমত্ঃ
ত্সয মাম্ শীরম্ আিযাকহ রামসযা৭কেশ্ট িমণঃ
ি ৩২
কপ্ত্া কহ প্িকত্ স্নিযশ্যটা ত্মম্ি আয সয
ি িানত্ঃ
ত্সয প্াযত্ৌ রহীশযাকম স হীত্ানীম্ িকত্ মমি ৩৩
ত্ম কিত্তম
ি
কনত্য
ি
শ্চ সত্য সম্যত্া ত্্ুট িরত্:
আযঃি কিম্ অপ্রিীত্্ রািা কপ্ত্া স্নম সত্য কিরমঃ ৩৪
প্জশ্চমম্ সাত্ু সম্যত্শম্ ইচ্চাকম স্নশ্রাত্ু ম্ আত্মনঃ
ইকত্ প্্ুশ্টা যত্া ত্ত্ত্ৱম্ ৱিযিযী িািযম্ অপ্রিীত্্ ৩৫
রাযমকত্ রািা কিলপ্ন্ হা সীযত্ লি্শ্মযণকত্ চ
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স মহাত্মা প্রম্ স্নলািম্ িযত্া িকত্মত্াম্ িরঃ ৩৬
ইমাম্ ত্ু প্জশ্চমাম্ িাচম্ িযািহার কপ্ত্া ত্ি
িাল ত্ম প্করি
ি
্ কশপ্তঃ প্াৱশ: ইি মহা িিঃ ৩৭
কসত্তা৭ত্িা স্নস্ত নরা রামম্ আিত্ম্ সীত্যা সহ
লি্শ্মণম্ চ মহা প্াহুম্ ত্রি্শযকত প্ুন: আিত্ম্ ৩৮
ত্ চ্ চ্ুত্ৱা কিশসাৱত্ি কত্ৱত্ীযা৭কপ্রয শম্সনাত্্
কিশণ্ণ িত্যনা প্ূত্ৱা প্ূযঃ প্প্রচ্চ মাত্রম্ ৩৯
ি স্নচত্ানীম্ স ত্মাত্মা
ি স্নিৌসলযা নত িত্িনঃ
লি্শ্মযণন সহ প্রাত্রা সীত্যা চ সমম্ িত্ঃ ৪0
ত্ত্া প্্ুশ্টা যত্া ত্ত্ত্ৱম্ আিযাত্ু ম্ উপ্চরযম
মাত্া৭সয সুমহত্্ িািযম্ কিকপ্রযম্ কপ্রয শম্িযা ৪১
স কহ রাি সুত্ঃ প্ুত্র চীর িাসা মহা িনম্
ত্ণ্টিান্ সহ ৱিযত্হযা লি্শ্মণা৭নুচযরা িত্ঃ ৪২
ত্ চ্ চ্ুত্ৱা প্রত্ স্ত্রযস্তা প্রাত্ু শ্চাকরত্র শঙ্কযা
স্ৱ সয িম্শ সয মাহাত্মযাত্্ প্রশ্টুম্ সমুপ্চরযম ৪৩
্ ত্ম্ রাযমণ িসয কচত্্
িজচ্চ ন্ন প্রাহ্মণ িত্ম্ হু
িজচ্চ ন্না৭৭স্নটযা ত্করযত্রা িা স্নত্না৭প্াযপ্া কিকহম্কসত্ঃ ৪৪
িজচ্চ ন্ন প্র ত্ারান্ িা রাি প্ুযত্রা৭কপ্মনযযত্
িস্মাত্্ স ত্ণ্টিা রযণয প্রূণযহি কিিাকসত্ঃ ৪৫
অত্া৭সয চপ্লা মাত্া ত্ত্্ স্ৱ িম যত্া
ি
ত্ত্ম্
স্নত্ ৱনি স্ত্রী স্ৱপ্াযিন িযাহত্ু ম
ি ্ উপ্চরযম ৪৬
এি মুক্ত্িাত্ু ৱিযিযী প্রযত্ন মহাত্মনা
্ শ্টা মূটা প্ম্টটত্ মাকননী ৪৭
উিাচ িচনম্ হু
ন প্রাহ্মণ ত্নম্ কিম্কচ ত্্ত্্ুত্ম্ রাযমণ িসয কচত্্
িজশ্চ ন্না৭৭স্নটযা ত্করযত্রা িা স্নত্না৭প্াযপ্া কিকহম্কসত্ঃ
ন রামঃ প্রত্ারাম্ শ্চ চি্শুপ্যাম্
ি অকপ্ প্শযকত্ ৪৮
মযা ত্ু প্ুত্র শ্ুৱত্ৱি রাম ৱসয িা৭কপ্যশচনম্
যাকচত্ স্নস্ত কপ্ত্া রািযম্ রাম সয চ কিিাসনম্ ৪৯
স স্ৱিরুকত্তম্ সমাস্তায কপ্ত্া স্নত্ ত্ ত্তত্া িযরাত্্
রাম শ্চ সহ স্নসৌকমজত্রঃ স্নপ্রকশত্ঃ সহ সীত্যা ৫0
ত্ম্ অপ্শযন্ কপ্রযম্ প্ুত্রম্ মহীপ্াযলা মহাযশাঃ
প্ুত্র স্নশাি প্করত্ূযনঃ প্ঞ্চত্ৱম্ উপ্যপ্কত্িান্ ৫১
ত্ৱযা কত্ৱত্ানীম্ ত্মে
ি রািত্ৱম্ অিলম্পযত্াম্
ত্ৱ ত্্ি্ুযত্ কহ মযা সিম্ি ইত্ম্ এিম্ কিত্ম্ ি্ুত্ম্ ৫২
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মা স্নশািম্ মা চ সম্ত্াপ্ম্ ৱত্যম্ি আশ্রয প্ুত্রি
ত্ৱ ত্ত্ীনা কহ নিরী রািযম্ ৱচত্ ত্নামযম্ ৫৩
ত্ত্্ প্ুত্র শীরম্ কিকত্না কিকত্ৱে:
িকসশ্ট মুৱিযঃ সকহযত্া কত্ৱযিৱন্ত্রঃ
সম্িালয রািানম্ অত্ীন সত্ত্ৱম্
আত্মানম্ উিযাম্
ি অকপ্যশচযস্ৱ ৫৪
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট কত্ৱ সপ্তকত্ত্ম স্সিি:
ত্রত্র সপ্তত্ৱততম সরসর্ক:
শ্ুত্ৱা ত্ু কপ্ত্রম্ িরত্ত
ু ম্ প্রাত্যরৌ চ কিিাকসযত্ৌ
প্রযত্া ত্ু ঃি সম্ত্প্ত ইত্ম্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ১
কিম্ ন্নু িাযম্ি হত্ স্নসযি মম রাযিযন স্নশাচত্ঃ
কিহীনসযা৭ত্ কপ্ত্রা চ প্রাত্রা কপ্ত্্ু সযমন চ ২
ত্ু ঃযি স্নম ত্ু ঃিম্ অিযরা িরযি ণ ি্শারম্ ইিা৭৭ত্ত্াঃ
রািানম্ স্নপ্রত্ প্ািস্তম্ ি্ুত্ৱা রামম্ চ ত্াপ্সম্ ৩
িুল সয ত্ৱম্ অপ্ািায িাল রাজত্র; ইিা৭৭িত্া
অঙ্কারম্ উপ্িূহয স্ম কপ্ত্া স্নম না৭িপ্ুত্তিান্ ৪
ম্ুত্ু য মা৭৭প্াকত্যত্া রািা ত্ৱযা স্নম প্াপ্ ত্কশকন
ি
্ ত্ম্ স্নমাহা ত্্িুযল জস্মন্ িুল প্াম্সকন ৫
সুিম্ প্করহু
ত্ৱাম্ প্রাপ্য কহ কপ্ত্া স্নম৭ত্য সত্য সম্যত্া মহা যশা:
ত্ীির ত্ু ঃিা৭কপ্ সম্ত্যপ্তা িরুযত্তা ত্শরযত্া ন্ুপ্: ৬
কিনাকশযত্া মহা রাি: কপ্ত্া স্নম ত্ম িত্
ি ্সল:
িস্মাত্্ প্রিরাজিযত্া রাম: িস্মা স্নত্ি িনম্ িত্: ৭
স্নিৌসলযা চ সুকমত্রা চ প্ুত্র স্নশািা৭কপ্ প্ীটটযত্
ত্ু শ্িরম্ যকত্ িীযিত্াম্ প্রাপ্য ত্ৱাম্ িননীম্ মম ৮
ননু ত্ৱাযযা৭কপ্
ি
ত্মাত্মা
ি ত্ৱকয িরুকত্তম্ অনুত্তমাম্
িত্িযত্ িুু িরুকত্তযো যত্া মাত্কর িত্িযত্ ৯
ত্ত্া স্নিযশ্টা কহ স্নম মাত্া স্নিৌসলযা ত্ীিি ত্কশনী
ি
ত্ৱকয ত্মম্ি সমাস্তায প্কিনযাম্ ইি িত্িযত্ ১0
ত্সযাঃ প্ুত্রম্ ি্ুত্া৭৭ত্মানম্ চীরিল্কল িাসসম্
প্রস্তাপ্য িন িাসায িত্ম্ প্াযপ্ ন স্নশাচকস ১১
অপ্াপ্ ত্কশনম্
ি শূরম্ ি্ুত্া৭৭ত্মানম্ যশকস্ৱনম্
প্রিরািয চীর িসনম্ কিম্ নু প্শযকস িারণম্ ১২
লুপ্তাযা কিকত্যত্া মযনয ন স্নত্৭হম্ রািিম্ প্রকত্
ত্ত্া হয৭নযত্িা রািযা৭ত্িম্ ত্ৱযা নীযত্া মহান্ অযম্ ১৩
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অহম্ কহ প্ুুশ িযাযরৌ অপ্শযন্ রাম লি্শ্মযণৌ
স্নিন শজক্ত প্রপ্াযিন রািযম্ রি্কশত্ু ম্ উত্্সযহ ১৪
ত্ম্ কহ কনত্যম্ মহা রাযিা প্লিতম্ মহা প্লঃ
উপ্া৭কশ্রযত্া৭প্ূ ত্তমা৭৭ত্মা
ি
স্নমু স্নমু
ি িনম্ যত্া ১৫
স্নসা৭হম্ িত্ম্ ইমম্ প্ারম্ মহা ত্ু য সমু
ি ত্্ত্্ুত্ম্
ত্যমযা ত্ু রম্ ইি আসাত্য িযহযম্ স্নিন চ ওিসা ১৬
অত্ িা স্নম প্যি চ্চজক্ত স্নযাৱি
ি
প্ুকত্ত
ি প্যলন িা
সিামাম্ ন িকরশযাকম ত্ৱাম্ অহম্ প্ুত্র িকত্িনীম্ ১৭
ন স্নম কিিাম্ি্শা িাযযত্ ত্যি্ত্ু ম্ ত্ৱাম্ প্াপ্ কনশ্চযাম্
যকত্ রাম সয না৭স্নপ্ি্শা ত্ৱকয সযা োত্্ুি ত্্সত্া ১৮
উত্্প্ন্না ত্ু িত্ম্ প্ুকত্ত স্ত স্নিযম্ প্াপ্ ত্কশকন
ি
সাত্ু চাকরত্র কিপ্রশ্যট প্ূযিশাম্
ি
স্ননা কিিকহিত্া ১৯
অজস্মন্ িুযল কহ প্ূযিশাম্
ি
স্নিযশ্যটা রাযিয৭কপ্কশচযযত্
অপ্যর প্রাত্র স্তজস্মন্ প্রিত্িম্যত্ সমাকহত্া: ২0
ন কহ মযনয ন্ুসম্যশ ত্ৱম্ রাি ত্ম মযিি
ি
্ শযযস
িকত্ম্ িা ন কিিানাকস রাি িরুত্ত সয শাশ্ৱত্ীম্ ২১
সত্ত্ম্ রাি িরুযত্ত কহ স্নিযশ্যটা রাযিয৭কপ্কশচযযত্
রাো স্নমত্ ত্্সমম্ ত্ত্্সযা কত্ি্শ্ৱািূণাম্ কিযশশত্: ২২
স্নত্শাম্ ত্ৱমি
ি রি্শাণাম্ িুল চাকরত্র স্নশাকপ্নাম্
অত্য চাকরত্র স্নশৌম্টীযম্ি ত্ৱাম্ প্রাপ্য কিকনিকত্িত্ম্ ২৩
ত্িা৭কপ্ সুমহা প্ািা িযনন্ত্রা: িুল প্ূিিা:
ি
প্ুযত্ত স্নমাহ:
ি িত্ম৭যম্ সম্পূত্ স্ত্ৱকয িকহিত্: ২৪
ন ত্ু িামম্ িকরশযাকম ত্িা৭হম্ প্াপ্ কনশ্চযয
ত্ৱযা িযসন মা৭৭রপ্তম্ িীকিত্াম্ত্ িরম্ মম ২৫
এশ কত্ৱ ত্ানী স্নমিা৭হম্ অকপ্রযাত্িম্ ত্িা৭নিম্
কনিত্িকযশযাকম িনা ত্্প্রাত্রম্ স্ৱ িন কপ্রযম্ ২৬
কনিত্িকযত্ৱা রামম্ চ ত্সযা৭হম্ ত্ীপ্ত স্নত্িস:
ত্াস প্ূযত্া প্কিশযাকম সুজস্তযত্ ন অম্ত্রাত্মনা ২৭
ইযত্যিম্ উক্ত্িা প্রযত্া মহাত্মা
কপ্রযযত্ৱর িািয
ি িৱণ: ত্ু ত্ন্ স্তাম্
স্নশািা৭৭ত্ু র শ্চা৭কপ্ ননাত্ প্ূযঃ
কসম্যহা যত্া প্িত্ি িহ্ৱর স্তঃ ২৮
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট জত্র সপ্তকত্ত্ম স্সিি:
চতু সরসপ্তত্ৱততম সরসর্ক:
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ত্াম্ ত্ত্া িহিকযত্ৱা ত্ু মাত্রম্ প্রত্ স্তত্া
স্নরাযশণ মহত্া৭৭কিশ্টঃ প্ুন: এিা৭প্রিী ত্ৱচঃ ১
রািযা ত্্প্রম্শস্ৱ ৱিযিকয ন্ুশম্যস ত্ু শ্ট চাকরকণ
প্করত্যক্তা চ ত্যমণি মা ম্ুত্ম্ ুত্ত্ী প্ি ২
কিম্ নু স্নত্৭ত্ূশয ত্রািা রাযমা িা প্্ুশ ত্াকমিঃ
ি
যযযা ম্ুত্
ি ু য কিিাস
ি
শ্চ ত্ৱ ত্্ি্ুযত্ ত্ু লযম্ আিযত্ৌ ৩
প্রূণ হত্যাম্ অকস প্রাপ্তা িুল সযা৭সয কিনাশনাত্্
ৱিযিকয নরিম্ িচ্চ মা চ প্ত্ু ঃি সযলািত্াম্ ৪
য ত্ত্ৱযা হীত্্ুশম্ প্াপ্ম্ ি্ুত্ম্ স্নিাযরণ িমণা
ি
সি স্নলাি
ি
কপ্রযম্ কহত্ৱা মমা৭কপ্ আপ্াকত্ত্ম্ প্যম্ ৫
ত্ৱ ত্্ি্ুযত্ স্নম কপ্ত্া িরুযত্তা রাম শ্চা৭রণযম্ আকশ্রত্ঃ
অ যযশা িীি স্নলাযি চ ত্ৱযা৭হম্ প্রকত্প্াকত্ত্ঃ ৬
মাত্্ু রূযপ্ মমা৭কমযত্র ন্ুশম্যস রািয িামুযি
ন স্নত্৭হম্ অকপ্প্াযশযা৭জস্ম ত্ু িরুিযত্ত প্কত্ িাকত্কন ৭
স্নিৌসলযা চ সুকমত্রা চ যা শ্চা৭নযা মম মাত্রঃ
ত্ু ঃযিন মহত্া৭৭কিশ্টা স্ত্ৱাম্ প্রাপ্য িুল ত্ূকশণীম্ ৮
ন ত্ৱম্ অশ্ৱপ্যত্ঃ িনযা ত্মরাি
ি
সয ত্ীমত্ঃ
রাি্শসী ত্ত্র িাত্া৭কস িুল প্রত্ৱম্কসনী কপ্ত্ু ঃ ৯
য ত্ত্ৱযা ত্াকমযিা
ি
রাযমা কনত্যম্ সত্য প্রাযণঃ
িনম্ প্রস্তাকপ্যত্া ত্ু ঃিাত্্ কপ্ত্া চ জত্রকত্িম্ িত্ঃ ১0
য ত্্প্রত্ানা৭কস ত্ত্্ প্াপ্ম্ মকয কপ্ত্রা কিনা ি্ুযত্
প্রাত্্ুপ্যাম্ চ প্করত্যযক্ত সি স্নলাি
ি
সয চা৭কপ্রযয ১১
স্নিৌসলযাম্ ত্ম সমু
ি যক্তাম্ কিযুক্তাম্ প্াপ্ কনশ্চযয
ি্ুত্ৱা িম্ প্রািযযস হয৭ত্য স্নলািম্ কনরয িাকমনী ১২
কিম্ না৭িপ্ুত্যযস রূযর কনযত্ম্ প্ন্ত্ু সম্শ্রযম্
স্নিযশ্টম্ কপ্ত্্ু সমম্ রামম্ স্নিৌসলযাযা৭৭ত্ম সম্পিম্ ১৩
্ ত্যা চ্চা৭কপ্ িাযযত্
অঙ্ক প্রত্যঙ্ক িঃ প্ুযত্রা হু
ত্স্মাত্্ কপ্রযত্যমা মাত্ু ঃ কপ্রযত্ৱা ন্ন ত্ু প্াতিঃ ১৪
অনযত্া কিল ত্মো
ি সুরকপ্ঃ সুর সম্মত্া
িহমাযনৌ ত্ত্যশা ি িযাম্
ি প্ুযত্রৌ কিিত্ স্নচত্যসৌ ১৫
ত্া ি৭ত্ি কত্িযস শ্রাযতৌ ত্্ুশ্ৱা প্ুযত্রৌ মহী ত্যল
ুযরাত্ প্ুত্র স্নশাযিন প্াশ্প্ প্যাি
ি ু যলি্শণা ১৬
অত্স্তাত্্ িরিত্ স্তসযাঃ সুর রাযো মহাত্মনঃ
কপ্তিঃ প্কত্ত্া িাযত্র সূি্শ্মাঃ সুরকপ্ িকতনঃ ১৭
Page 185 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
ইম্যত্রা৭কপ্ অশ্ু কনপ্াত্ম্ ত্ম্ স্ৱ িাযত্র প্ুণয িম্কত্নম্
সুরকপ্ম্ মনযযত্ ত্্ুশ্ৱা প্ূযসীম্ ত্াম্ সুযরশ্ৱর: ১৮
কনরীি্শমাণ শর স্তাম্ ত্ত্শ সু
ি রকপ্ম্ জস্তত্াম্
আিাযশ কিশ্টটত্াম্ ত্ীনাম্ ুত্ম্ত্ীম্ প্্ুশ ত্ু ঃকিত্াম্ ১৯
ত্াম্ ত্্ুশ্ৱা স্নশাি সম্ত্প্তাম্ িজ্র প্াকণ যশকস্ৱনীম্
ি
ইন্ত্রঃ প্রাঞ্জকল ুকত্ৱক্নঃ সুর রাযিা৭প্রিী ত্ৱচঃ ২0
প্যম্ িজচ্চ ন্ন চা৭স্মাসু িুত্ জশ্চ কত্ৱত্যযত্ মহত্্
িুযত্া কনকমত্তঃ স্নশাি স্নস্ত প্রূকহ সি কহৱত্কশকণ
ি
২১
এিম্ উক্তা ত্ু সুরকপ্ঃ সুর রাযিন ত্ীমত্া
প্ত্ু যিাচ ত্যত্া ত্ীরা িািযম্ িািয কিশারত্ম্ ২২
শাম্ত্ম্ প্াপ্ম্ ন িঃ কিম্কচত্্ িুত্জশ্চত্্ অমরাকত্প্
অহম্ ত্ু মক্না স্নশাচাকম স্ৱ প্ুযত্রৌ কিশযম জস্তযত্ৌ ২৩
এযত্ৌ ত্্ুশ্ৱা ি্ুযশৌ ত্ীযনৌ সূয রজশ্ম
ি
প্রত্াকপ্যত্ৌ
অত্িযমাযনৌ প্কলিযত্ৌ িশযিণ
ি
সুরা৭কত্প্ ২৪
মম িাযাত্্ প্রসূযত্ৌ কহ ত্ু ঃকিযত্ৌ প্ার প্ীটটযত্ৌ
স্নযৌ ত্্ুশ্ৱা প্করত্যপ্য৭হম্ না৭জস্ত প্ুত্র সমঃ কপ্রযঃ ২৫
যসযা: প্ুত্র সহৱস্র স্ত্ু ি্ুত্্েম্ িযাপ্য কমত্ম্ িিত্্
ত্াম্ ত্্ুশ্ৱা ুত্ত্ীম্ শযরা ন সুত্া েনযযত্ প্রম্ ২৬
সত্া৭প্রকত্ম িরুত্তাযা স্নলাি ত্ারণ িামযযা
শ্রীমত্যা িুণ কনত্যাযা স্ৱপ্াি প্করযিশযা ২৭
যসযাঃ প্ুত্র সহস্রাকণ সা৭কপ্ স্নশাচকত্ িামত্ু ি্
কিম্ প্ুন যা ি কিনা রামম্ স্নিৌসলযা িত্িকযশযকত্ ২৮
এি প্ুত্রা চ সাত্ৱী চ কিিত্্যসযম্ ত্ৱযা ি্ুত্া
ত্স্মা ত্ত্ৱম্ সত্ত্ম্ ত্ু ঃিম্ স্নপ্রত্য স্নচহ চ লিযযস ২৯
অহম্ হয৭প্কচকত্ম্ প্রাত্ু ঃ কপ্ত্ু শ্চ সিলাম্ ইমাম্
িত্িনম্ যশস শ্চা৭কপ্ িকরশযাকম ন সম্শযঃ ৩0
আনাযকযত্ৱা ত্নযম্ স্নিৌসলযাযা মহাত্ু যকত্ম্
স্ৱযম্ এি প্রযিি্শযাকম িনম্ মুকন কনযশকিত্ম্ ৩১
ন হয৭হম্ প্াপ্ সম্িযপ প্াযপ্ প্াপ্ম্ ত্ৱযা ি্ুত্ম্
শযক্তা ত্ারকযত্ু ম্ স্নপ্ৌৱর রশ্ু িম্ৱট কনরীি
ি ্ কশত্: ৩২
সা ত্ৱ ম৭কক্নম্ প্রকিশ িা স্ৱযম্ িা ত্ম্টিাট কিশ
রজ্জুম্ প্ত্ান িা িম্যট ন কহ স্নত্৭নযত্্ প্রাযণম্ ৩৩
আহ মপ্য৭িকনম্ প্রাযপ্ত রাযম সত্য প্রারযম
ি্ুত্ ি্ুযত্যা প্কিশযাকম কিপ্রিাকসত্ িল্মশ: ৩৪
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ইকত্ নাি ইিা৭৭রযণয স্নত্ামর অম্িুশ স্নচাকত্ত্ঃ
প্প্াত্ প্ুকি সম্ি্ুযত্তা কনশ্শ্ৱসন্ ইি প্ন্নিঃ ৩৫
সম্রক্ত স্ননত্রঃ কশকত্লা৭৭ম্পর স্তত্া
কিত্ূত্ সিা ি প্রণঃ প্রম্ত্প্ঃ
প্প্ূি প্ূযমৌ প্কত্যত্া ন্ুপ্া৭৭ত্মিঃ
শচীপ্যত্ঃ স্নিত্ু : ইযিা ত্্সি ি্শযয ৩৬
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট চত্ু স্সপ্তকত্ত্ম স্সিি:
পমরচ সরসপ্তত্ৱততম সরসর্ক:
ত্ীিি িালাত্্ সমুত্তায সম্োম্ লপ্ত্িা চ িীযিান্
ি
স্ননত্রাপ্যাম্ অশ্ু প্ূণাপ্যাম্
ি
ত্ীনা মুত্ৱীি্শয মাত্রম্ ১
স্নসা৭মাত্য মযত্য প্রযত্া িননী মপ্য িুত্্সযত্্
রািযম্ ন িামযয িাত্ু মম্ত্রযয না৭কপ্ মাত্রম্ ২
অকপ্যশিম্ ন িানাকম স্নযা৭প্ূ ত্রাো সমীি্কশত্:
কিপ্রি্ুশ্যট হয৭হম্ স্নত্যশ শত্্ুক্ন সকহযত্া িসম্ ৩
িন িাসম্ ন িানাকম রাম সযা৭হম্ মহাত্মন:
কিিাসনম্ িা স্নসৌকমযত্র স্সীত্াযা শ্চ যত্া৭প্িত্্ ৪
ত্ ৱত্ি স্নরাশত্ স্তসয প্রত্ সয মহাত্মনঃ
স্নিৌসলযা শপ্তম্ আোয সুকমত্রাম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ৫
আিত্ঃ রূর িাযাযাঃ
ি
ৱিযিযযা প্রত্ঃ সুত্ঃ
ত্ম্ অহম্ ত্রশ্টুম্ ইচ্চাকম প্রত্ম্ ত্ীিি ত্কশনম্
ি ৬
এিম্ উক্ত্িা সুকমত্রাম্ সা কিিণা ি মকলনা ি্ুশা
প্রত্যস্ত প্রযত্া যত্র স্নিপ্মানা কিযচত্না ৭
স ত্ু রামানুি শ্চা৭কপ্ শত্্ুক্ন সকহত্ স্তত্া
প্রত্যস্ত প্রযত্া যত্র স্নিৌসলযাযা কনযিশনম্ ৮
ত্ত্ঃ শত্্ুক্ন প্রযত্ৌ স্নিৌসলযাম্ স্নপ্রি্শয ত্ু ঃকিযত্ৌ
প্যশ্ৱযিত্াম্
ি
ত্ু ঃিাত্িাম্ প্কত্ত্াম্ নশ্ট স্নচত্নাম্
ুত্ম্যত্ৌ ুত্ত্ীম্ ত্ু :িা ত্্সযম ত্যা৭৭যাম্
ি মনকস্ৱনীম্ ৯
প্রত্ম্ প্রত্ু যিাচ ইত্ম্ স্নিৌসলযা প্্ুশ ত্ু ঃকিত্া ১0
ইত্ম্ স্নত্ রািয িাম সয রািযম্ প্রাপ্তম্ অিণ্টিম্
সিাপ্তম্ প্ত্ ৱিযিযযা শীরম্ রূযরণ িমণা
ি ১১
প্রস্তাপ্য চীর িসনম্ প্ুত্রম্ স্নম িন িাকসনম্
ৱিযিযী িম্ িুণম্ ত্ত্র প্শযকত্ রূর ত্কশনী
ি ১২
ি্কশপ্রম্ মাম্ অকপ্ ৱিযিযী প্রস্তাপ্কযত্ু ম্ অহিকত্
কহরণযনাযপ্া যত্রা৭৭স্নস্ত সুযত্া স্নম সুমহা যশাঃ ১৩
Page 187 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
অত্ িা স্ৱযম্ এিা৭হম্ সুকমত্রা৭নুচরা সুিম্
অকক্নযহাত্রম্ প্ুরস্রুত্য প্রস্তাযসয যত্র রািিঃ ১৪
িামম্ িা স্ৱযম্ এিা৭ত্য ত্ত্র মাম্ স্ননত্ু ম্ অহিকস
যত্রা৭স্নসৌ প্ুুশ িযার: প্ুযত্রা স্নম ত্প্যযত্ ত্প্ঃ ১৫
ইত্ম্ কহ ত্ি কিস্তীণম্ি ত্ন ত্ানয সমাকচত্ম্
হ স্তয৭শ্ৱ রত্ সম্পূণম্ি রািযম্ কনযাকত্ত্ম্
ি
ত্যা ১৬
ইত্যা৭৭কত্ প্হুকপ্ িাৱিয:
ি
রূৱর স্সম্পত্্কি সযত্া৭নি:
কিিযযত্ প্রত্ স্তীিরম্ িরযণ ত্ু যত্যি সূকচনা ১৭
প্প্াত্ চরযণ ত্সযা স্তত্া সিাম্ত্ স্নচত্ন:
কিলপ্য প্হুত্া৭সম্যো লপ্ত সম্ে স্তত্ জস্তত্: ১৮
এিম্ কিলপ্মানাম্ ত্াম্ প্রত্ঃ প্রাঞ্জকল স্তত্া
স্নিৌসলযাম্ প্রত্ু যিাচ ইত্ম্ স্নশাৱি প্হি ু কপ্: আিরুত্াম্ ১৯
্ অিানতম্ িহিযস মাম্ অকিকপশম্
আযয িস্মাত্
ি
কিপ্ুলাম্ চ মম প্রীকত্ম্ জস্তরাম্ িানাকস রািযি ২0
ি্ুত্া শাস্ত্রা৭নুিা প্ুকত্ত মা ি প্ূত্্ ত্সয িত্া চন
সত্য সম্ত্ঃ সত্াম্ স্নশ্রশ্যটা যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ২১
স্নপ্রশযম্ প্াপ্ীযসাম্ যাত্ু সূযম্ি চ প্রকত্যম হ ত্ু
হন্ত্ু প্াযত্ন িাম্ সুপ্তাম্ যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ২২
িারকযত্ৱা মহত্্ িম প্ত্ি
ি
া প্্ুত্যম্ অনত্িিম্
অত্যমা ি স্নযা৭সয স্নসা৭সযা৭স্ত্ু যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ২৩
প্করপ্ালযমান সয রাযো প্ূত্াকন প্ুত্রিত্্
ত্ত্ স্তম্ ত্্ুহযত্াম্ প্াপ্ম্ যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ২৪
প্কল শট্ প্ািম্ উত্্ত্্ুত্য ন্ুপ্সযা৭রি্শত্ঃ প্রিাঃ
অত্যমা ি স্নযা৭সয স্নসা৭সযা৭স্ত্ু যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ২৫
সম্শ্ুত্য চ ত্প্কস্ৱপ্যঃ সযত্র ৱি যে ত্ি্কশণাম্
ত্াম্ কিপ্রলপ্ত্াম্ প্াপ্ম্ যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ২৬
হ স্তয৭শ্ৱ রত্ সম্পাযত্ যুযত্ত শস্ত্র সমািুযল
মা স্ম িাশীত্্ সত্াম্ ত্মম্ি যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ২৭
উপ্কত্শ্টম্ সুসি
ূ ্ শ্মাত্িম্ শাস্ত্রম্ যযত্নন ত্ীমত্া
স নাশযত্ু ত্ু শ্টাত্মা যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ২৮
মা চ ত্ম্ িূযট প্াহ্ৱম্সম্ চম্ত্রা৭িি সম স্নত্িসম্
ত্রাি্শীত্্ রািযস্ত মাসীনম্ যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্: ২৯
প্াযসম্ ি্ুসরম্ চািম্ িরুত্া স্নসা৭শ্নাত্ু কনি্ুিণঃ
িুরূম্ শ্চা প্য৭িিানাত্ু যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৩0
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িা শ্চ স্প্রুশত্ু প্াযত্ন িুরূন্ প্করিযত্ ত্্স্ৱযম্
কমযত্র ত্্ুযহযত্ স্নসা৭ত্যম্ত্ম্ যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৩১
কিশ্ৱাসাত্্ িকত্ত্ম্ কিম্কচ ত্্প্করিাত্ম্ কমত্: িকচত্্
কিিরুযণাত্ু স ত্ু শ্টাত্মা যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৩২
অিত্িা হযি্ুত্ে শ্চ ত্যক্তা৭ত্মা কনরপ্ত্রপ্:
স্নলাযি প্িত্ু কিযত্ৱযশযা যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৩৩
প্ুৱত্র: ত্াৱর শ্চ প্্ুৱত্য শ্চ স্ৱ ি্ুযহ প্করিাকরত্ঃ
স এযিা ম্ুশ্টম্ অশ্নাত্ু যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৩৪
অপ্রাপ্য সত্্ুশান্ ত্ারান্ অনপ্ত্য: প্রমীযত্াম্
অনিাপ্য জরযাম্ ত্মযাম্
ি যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৩৫
মা আত্মন স্সম্ত্কত্ম্ ত্রাি্শীত্্ স্নস্ৱশু ত্াযরশু ত্ু ঃকিত্:
আযু স্সমর ম৭প্রাপ্য যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৩৬
রাি স্ত্রী প্াল িরুত্তানাম্ িযত্ যত্্ প্াপ্ম্ উচযযত্
প্্ুত্য ত্যাযি চ যত্্ প্াপ্ম্ ত্ত্্ প্াপ্ম্ প্রকত্প্ত্যত্াম্ ৩৭
লাি্শযা মত্ু মাম্যসন স্নলাযহন চ কিযশণ চ
সৱত্ি কপ্প্্ুযাত্্ প্্ুত্যান্ যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৩৮
সম্রাযম সমুযপ্াযট চ শত্্ু প্ি্শ প্যম্িযর
প্লাযমাযনা িযত্যত্ যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৩৯
িপ্াল প্াকণ: প্্ুকত্িী মটত্াম্ চীর সম্ৱ্রত্
ু :
কপ্ি্শমাযণা যযত্ােযত্তা যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৪0
প্াযন প্রসযক্তা প্িত্ু স্ত্রী শ্ৱি্যশশু চ কনত্য শ:
িাম স্নরাত্া৭কপ্ প্ূত্৭স্ত্ু যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৪১
মা স্ম ত্যম মযনা
ি
প্ূযাত্্ অত্মম্ি স কনযশিত্াম্
অপ্াত্র িশী প্িত্ু যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৪২
সম্কচত্া নযসয কিত্তাকন কিকিত্াকন সহস্রশ:
ত্সুযকপ্ কিপ্র
ি লুপ্যম্ত্াম্ যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৪৩
উযপ্ সম্যত্য শযান সয যত্্ প্াপ্ম্ প্করিপযযত্
ত্ চ্চ প্াপ্ম্ প্যিত্্ ত্সয যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৪৪
যত্্ অকক্নত্াযযি প্াপ্ম্ যত্্ প্াপ্ম্ িুু ত্পযি
কমত্র স্নত্রাযহ চ যত্্ প্াপ্ম্ ত্ত্্ প্াপ্ম্ প্রকত্প্ত্যত্াম্ ৪৫
স্নত্িত্ানাম্ কপ্ত্রূণাম্ চ মাত্া কপ্যত্রা স্তৱত্ি চ
মা স্ম িাশীত্্ স শুশ্রূশাম্ যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৪৬
সত্াম্ স্নলািাত্্ সত্াম্ িীত্িযাঃ সম্িশ
ু ্টাত্্ িমণি স্তত্া
প্রশযত্ু ি্কশপ্রম্ অৱত্যি যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৪৭
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অপ্াসয মাত্্ু শুশ্রূশা ম৭নযত্ি স্নসা৭িকত্শ্টত্াম্
ত্ীিি প্াহু মহা
ি িি্শা যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৪৮
প্হু প্ুযত্রা ত্করত্র শ্চ জ্ৱর স্নরাি সমকিত্:
স প্ূযাত্্ সত্ত্ স্নেশী যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৪৯
আশা মা৭৭সম্শ মানানাম্ ত্ীনানাম্ ঊত্ৱি চি্শুশাম্
অকত্িনাম্ কিত্ত্াম্ িুযা ি ত্যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৫0
মাযযা রমত্াম্ কনত্যম্ প্ুশ: কপ্শুযনা৭শুকচ:
রাযো প্ীত্ স্ত্ৱত্মাত্মা
ি যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৫১
ুত্ু োত্াম্ সত্ীম্ প্াযাম্
ি ুত্ু িালা৭নুযরাকত্নীম্
অকত্ িযত্িত্ ত্ু শ্টাত্মা যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৫২
ত্ম ত্ারান্
ি
প্করত্যিয প্র ত্ারা কন্নযশিত্াম্
ত্যক্ত ত্ম রকত্
ি
মূযটা
ি যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৫৩
কিপ্র লুপ্ত প্রিাত্ সয ত্ু শ্ি্ুত্ম্ প্রাহ্মণ সয যত্্
ত্যত্ি প্রকত্প্যত্যত্ যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৫৪
প্ানীয ত্ূশযি প্াপ্ম্ ত্ৱত্ ি কিশ ত্াযযি
য ত্ত স্নত্ি স্স লপ্ত্াম্ যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৫৫
প্রাহ্মণায উত্যত্াম্ প্ূিাম্ কিহম্ত্ু িলুযশম্জত্রয:
প্াল িত্্সাম্ চ িাম্ স্নত্াি্ত্ু যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৫৬
ত্্ুশ্ণা৭৭ত্িম্ সকত্ প্ানীযয কিপ্রলযম্পন স্নযািযযত্্
লযপ্ত্ ত্সয ত্ ত্্প্াপ্ম্ যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৫৭
প্ক্তযা কিিত্ মাযনশু মািি মা৭৭কশ্রত্য প্শযত্:
ত্সয প্াযপ্ন যুযিযত্ যসযা৭৭স্নযা৭নু
ি মযত্ িত্ঃ ৫৮
কিহীনাম্ প্কত্ প্ুত্রাপ্যাম্ স্নিৌসলযাম্ প্াকত্িিা৭ত্মিঃ
এিম্ আশ্ৱসযন্ এি ত্ু ঃিাযত্িা কনপ্প্াত্ হ ৫৯
ত্ত্া ত্ু শপ্ৱত্ঃ িশ্ৱটঃ শপ্মানম্ অযচত্নম্
প্রত্ম্ স্নশাি সম্ত্প্তম্ স্নিৌসলযা িািযম্ অপ্রিীত্্ ৬0
মম ত্ু ঃিম্ ইত্ম্ প্ুত্র প্ূযঃ সমুপ্িাযযত্
শপ্ৱত্ঃ শপ্মাযনা কহ প্রাণান্ উপ্ুণত্্কস স্নম ৬১
কত্শ্টযা ন চকলযত্া ত্মাত্
ি ্ আত্মা স্নত্ সহ লি্শ্মণঃ
িত্্স সত্য প্রকত্যো স্নম সত্াম্ স্নলািান্ অিািযকস ৬২
ই ত্ু যক্ত্িা চ অম্ি মানীয প্রত্ম্ প্রাত্্ু িত্্সলম্
প্করশ্ৱিয মহা প্াহুম্ ুযরাত্ প্্ুশ ত্ু কিত্া ৬৩
এিম্ কিলপ্মানসয ত্ু ঃিাত্ি সয মহাত্মনঃ
স্নমাহা চ্চ স্নশাি সযম্রাত্াত্্ প্প্ূি লুকলত্ম্ মনঃ ৬৪
Page 190 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
লালপ্যমানসয কিযচত্নসয
প্রনশ্ট প্ুযত্তঃ প্কত্ত্সয প্ূযমৌ
মুহুর্ মুহুর্ কনশ্শ্ৱসত্ শ্চ ত্ীিিম্
সা ত্সয স্নশাযিন িিাম রাজত্রঃ ৬৫
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট প্ম্চ স্সপ্তকত্ত্ম স্সিি:
শটর সপ্তত্ৱততম সরসর্ক:
ত্ম্ এিম্ স্নশাি সম্ত্প্তম্ প্রত্ম্ স্নিিযী সুত্ম্
উিাচ িত্ত্াম্ স্নশ্রশ্যটা িকসশ্টঃ স্নশ্রশ্টিাি্ ুকশঃ ১
অলম্ স্নশাযিন প্ত্রম্ স্নত্ রাি প্ুত্র মহা যশঃ
প্রাপ্ত িালম্ নর প্যত্ঃ িুু সমযানম্ উত্তমম্ ২
িকসশ্ট সয িচঃ শ্ুত্ৱা প্রযত্া ত্ারণাম্ িত্ঃ
স্নপ্রত্ িাযাকণ
ি সিাকণ
ি িারযা মাস ত্মকিত্
ি ্৩
উত্্ত্্ুত্ম্ ৱত্ল সযম্রাত্াত্্ স ত্ু প্ূযমৌ কনযিকশত্ম্
আপ্ীত্ িণ িত্নম্
ি
প্রসুপ্তম্ ইি প্ূপ্কত্ম্ ৪
সযম্ৱ্শয শযযন চা৭স্নরয নানা রত্নপ্করশ্ি্ুযত্
ত্যত্া ত্শরত্ম্ প্ুযত্রা কিললাপ্ সুত্ুঃকিত্ঃ ৫
কিম্ স্নত্ িযিকসত্ম্ রািন্ স্নপ্রাকশযত্ মযয৭নািযত্
কিিাসয রামম্ ত্মেম্
ি
লি্শ্মণম্ চ মহা প্লম্ ৬
ি যাসযকস মহা রাি কহত্ৱা ইমম্ ত্ু ঃকিত্ম্ িনম্
হীনম্ প্ুুশ কসম্যহন রাযমণা৭কেশ্ট িমণা
ি ৭
স্নযাি ি্যশমম্ ত্ু স্নম রািন্ স্নিা৭জস্মন্ িপকযত্া প্ুযর
ত্ৱকয প্রযাযত্ স্ৱ স্তাত্ রাযম চ িনম্ আকশ্রযত্ ৮
কিত্িা প্্ুকত্িী রািম্ স্ত্ৱযা হীনা ন রািযত্
হীন চযন্ত্র ি রিনী নিরী প্রকত্প্াকত্ মা ৯
এিম্ কিলপ্মানম্ ত্ম্ প্রত্ম্ ত্ীন মানসম্
অপ্রিীত্্ িচনম্ প্ূযযা িকসশ্ট স্ত্ু মহান্ ুকশঃ ১0
স্নপ্রত্ িাযাকণ
ি যানয৭সয িত্িিযাকন কিশাম্পযত্ঃ
ত্া নয৭িযরম্ মহা প্াযহা জরযত্াম্ অকিচাকরত্ম্ ১১
ত্যত্কত্ প্রযত্া িািযম্ িকসশ্ট সযা৭কপ্প্ূিয ত্ত্্
ুকত্ৱ ি্প্ুযরাকহত্া৭৭চাযাম্
ি স্ত্ৱরযা মাস সিশঃ
ি ১২
স্নয ত্ৱ৭ক্নযযা নযরন্ত্র সয চা৭ক্নযিারাত্্ প্কহশ্ি্ুত্াঃ
ুকত্ৱি্কপ্ যািৱি
ি
ৱশ্চি স্নত্ কহ্র্যযত যত্া কিকত্ ১৩
কশকপ্িাযাম্ অত্া৭৭স্নরাপ্য রািানম্ িত্ স্নচত্নম্
প্াশ্প্ িণ্টা কিমনস স্তম্ ঊহুঃ প্করচারিাঃ ১৪
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কহরণযম্ চ সুিণম্ি চ িাসাম্কস কিকিত্াকন চ
প্রকিরযতা িনা মািিম্ ন্ুপ্যত্: অরযত্া যযুঃ ১৫
চত না৭িু কনযাসান্
ি
সরলম্ প্ত্মিম্ ত্ত্া
্ ত্য কচত্াম্ চি্ু স্তত্া৭প্যর ১৬
স্নত্ি ত্ারূকণ চা৭৭হু
িতান্ উচ্চা৭িচাম্ শ্চা৭নযান্ ত্ত্র ত্ত্ত্ৱা৭ত্ প্ূকমপ্ম্
ত্ত্ঃ সযম্ৱ্শযা মাসু জশ্চত্া মযত্য ত্ম্ ুকত্ৱিঃ ১৭
ত্ত্া হুত্াশনম্ হুত্ৱা স্নিপ্ু স্তসয ত্ ম্ুকত্ৱিঃ
িিু শ্চ স্নত্ যত্া শাস্ত্রম্ ত্ত্র সামাকন সামিাঃ ১৮
কশকপ্িাকপ্ শ্চ যাৱন শ্চ যত্া৭হিম্ ত্সয স্নযাকশত্ঃ
নিরা কন্নযযুি স্তত্র িরুৱত্তঃ প্করিরুত্া স্তত্া ১৯
প্রস্রিযম্ চা৭কপ্ ত্ম্ চি্ুঃ ুকত্ৱযিা৭কক্নকচত্ম্ ন্ুপ্ম্
কস্ত্রয শ্চ স্নশাি সম্ত্প্তাঃ স্নিৌসলযা প্রমুিা স্তত্া ২0
স্নরৌম্চীনাম্ ইি নারীণাম্ কননাত্ স্তত্র শুশ্ুযি
আত্িানাম্ িুণম্ িাযল স্নরাশতীনাম্ সহস্রশঃ ২১
ত্যত্া ুত্যতযা কিিশা কিলপ্য চ প্ুনঃ প্ুনঃ
যাযনপ্যঃ সরযূ ত্ীরম্ অিযত্ু িরা৭0িনাঃ
ি
২২
ি্ুযত্ৱাত্িম্ স্নত্ প্রযত্ন সাত্িম্
ন্ুপ্া৭0িনা মকন্ত্র প্ুযরাকহত্া শ্চ
প্ুরম্ প্রকিশযা৭শ্ু প্রীত্ স্ননত্রা
প্ূযমৌ ত্শা৭হম্ িযনযত ত্ু ঃিম্ ২৩
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট শট্ সপ্তকত্ত্ম স্সিি
সপ্ত সপ্তত্ৱততম সরসর্ক:
ত্যত্া ত্শা৭স্নহ৭কত্িযত্ ি্ুত্ স্নশৌযচা ন্ুপ্া৭৭ত্মিঃ
্১
ত্ৱাত্যশ৭হকন সিাযপ্ত শ্রাত্ত িমাণয৭িারযত্
ি
প্রাহ্মযণযপ্যা ত্যত্ৌ রত্নম্ ত্নম্ অন্নম্ চ প্ুশ্িলম্
িাসাম্কস চ মহা৭৭হিাকণ রত্নাকন কিকিত্াকন চ ২
প্াজস্তিম্ প্হু শুেম্ চ িা শ্চা৭কপ্ শত্শ স্তত্া
ত্াসী ত্াসম্ চ যানম্ চ স্নিশ্মাকন সুমহাকত চ
প্রাহ্মযণযপ্যা ত্যত্ৌ প্ুযত্রা রাে স্ত স্নসযৌত্ৱি ৱত্কহিম্ ৩
ত্ত্ঃ প্রপ্াত্ সমযয কত্িযস৭ত্ ত্রযযাত্যশ
কিললাপ্ মহা প্াহু প্রত্ঃ
ি
স্নশাি মূকচিত্ঃ
শপ্তা৭কপ্কহত্ িণ্ট শ্চ স্নশাত্না৭ত্িম্ উপ্ািত্ঃ ৪
কচত্া মূযল কপ্ত্ু িািযম্
ি
ইত্ম্ আহ সুত্ুঃকিত্ঃ ৫
ত্াত্ যজস্ম কন্নস্ুশ্যটা৭হম্ ত্ৱযা প্রাত্কর রািযি
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ত্জস্মন্ িনম্ প্রিরজিযত্ শূযনয ত্যযক্তা৭স্ময৭হম্ ত্ৱযা ৬
যসযা িকত্ র৭নাত্াযাঃ প্ুত্রঃ প্রিরাজিযত্া িনম্
ত্াম্ অম্পাম্ ত্াত্ স্নিৌসলযাম্ ত্যক্ত্িা ত্ৱম্ ি িযত্া ন্ুপ্ ৭
ত্্ুশ্ৱা প্স্মা৭ুণম্ ত্চ্চ ত্ক্তা৭জস্ত স্তান মণ্টলম্
কপ্ত্ু ঃ শরীর কনিাণম্
ি
কনশ্টনন্ কিশসাত্ স: ৮
স ত্ু ত্্ুশ্ৱা ুত্ন্ ত্ীনঃ প্প্াত্ ত্রণী ত্যল
উত্তাপ্যমানঃ শর সয যন্ত্র ত্ৱি ইযিা চ্ কিত্ঃ ৯
অকপ্যপ্ত্ু স্তত্ঃ সযি ত্সযা৭মাত্যাঃ
ি
শুকচ িরত্ম্
অত িাযল কনপ্কত্ত্ম্ যযাকত্ম্ ুশযযা যত্া ১0
শত্্ুক্ন শ্চা৭কপ্ প্রত্ম্ ত্্ুশ্ৱা স্নশাি প্করপ্্লুত্ম্
কিসম্যো নযপ্ত্ত্্ প্ূযমৌ প্ূকম প্ালম্ অনুস্মরন্ ১১
উেত্ত ইি কনযশ্চত্া কিললাপ্ সুত্ুঃকিত্ঃ
স্ম্ুত্ৱা কপ্ত্ু িুণ
ি াম্৭িাকন ত্াকন ত্াকন ত্ত্া ত্ত্া ১২
মতরা প্রপ্ি স্তীিরঃ ৱিযিযী রাহ সম্িুলঃ
ির ত্ান মযযা৭ি্যশাযপ্যা৭মজ্জয স্নচ্চাি সািরঃ ১৩
সুিুমারম্ চ প্ালম্ চ সত্ত্ম্ লাকলত্ম্ ত্ৱযা
ি ত্াত্ প্রত্ম্ কহত্ৱা কিলপ্তম্ িযত্া প্িান্ ১৪
ননু স্নপ্াযিযশু প্াযনশু িযস্ত্র শ্ৱা৭৭প্রযণশু চ
প্রিারযকস নঃ সিাম্
ি স্তন্ নঃ স্নিা৭নয িকরশযকত্ ১৫
অিত্ারণ িাযল ত্ু প্্ুকত্িী না৭িত্ীযযত্
ি
যা কিহীনা ত্ৱযা রাো ত্মযেন
ি
মহাত্মনা ১৬
কপ্ত্কর স্ৱিিম্ আপ্যন্ন রাযম চা৭রণযম্ আকশ্রযত্
কিম্ স্নম িীকিত্ সামত্িযম্ প্রযিি্শযাকম হুত্াশনম্ ১৭
হীযনা প্রাত্রা চ কপ্ত্রা চ শূনযাম্ ইি্শ্ৱািু প্াকলত্াম্
অযযাত্যাম্ ন প্রযিি্শযাকম প্রযিি্শযাকম ত্যপ্ািনম্ ১৮
ত্যযা কিলকপ্ত্ম্
ি
শ্ুত্ৱা িযসনম্ চা৭িযিি্শয ত্ত্্
প্্ুশম্ আত্িত্রা প্ূযঃ সি এিা৭নু
ি
িাকমনঃ ১৯
ত্যত্া কিশযণ্ণৌ কিশ্রাযতৌ চ শত্্ুক্ন প্রত্া িুযপ্ৌ
ত্রণযাম্ সম্ৱ্যযিশ্যটত্াম্ প্ক্নশ্ুঙ্কা কিিশযপ্ৌ
ি ২0
ত্ত্ঃ প্রি্ুকত্মান্ ৱিত্যঃ কপ্ত্ু স্নরশাম্ প্ুযরাকহত্ঃ
িকসশ্যটা প্রত্ম্ িািযম্ উত্তাপ্য ত্ম্ উিাচ হ ২১
ত্রযযাত্যশা৭যম্ কত্িস: কপ্ত্ু িরুিত্ত সয স্নত্ কিযপ্া
সা৭ি স্নশশা৭জস্ত কনচযয কিকমহ ত্ৱম্ কিলম্পযস ২২
ত্রীকণ ত্ৱন্ত্ৱাকন প্ূযত্শু প্রিরুত্তা নয৭কিযশশত্ঃ
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স্নত্শু চা৭প্করহাযযশু
ি ৱনিম্ প্কিত্ু ম্ অহিকস ২৩
সুমন্ত্র শ্চা৭কপ্ শত্্ুক্নম্ উত্তাপ্যা৭কপ্প্রসাত্য চ
শ্রািযা মাস ত্ত্ত্ৱেঃ সি প্ূ
ি ত্ প্িা৭প্যিৌ ২৪
উকত্তযত্ৌ স্নত্ৌ নর িযাযরৌ প্রিাযশযত্ যশকস্ৱযনৌ
িশা৭৭ত্প্
ি
প্করকেযন্নৌ প্্ুত্ি্ ইন্ত্র ত্ৱিা কিি ২৫
অশ্রূকণ প্করম্ুত্নযতৌ রক্তা৭ি্যশৌ ত্ীন প্াকশযণৌ
অমাত্যা স্ত্ৱরযকত স্ম ত্নযযৌ চা৭প্রাঃ জরযাঃ ২৬
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট সপ্ত সপ্তকত্ত্ম স্সিি:
অশরট সপ্তত্ৱততম সরসর্ক:
অত্র যাত্রাম্ সমীহতম্ শত্্ুযক্না লি্শ্মণা৭নুিঃ
প্রত্ম্ স্নশাি সম্ত্প্তম্ ইত্ম্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ১
িকত্ যঃি সি প্ূ
ি ত্ানাম্ ত্ু ঃযি কিম্ প্ুন রা৭৭ত্মনঃ
স রামঃ সত্ত্ৱ সম্পন্নঃ কস্ত্রযা প্রিরাজিযত্া িনম্ ২
প্লিান্ িীয সম্পযন্না
ি
লি্শ্মযণা নাম স্নযা৭প্য স্নসৌ
কিম্ ন স্নমাচযযত্ রামম্ ি্ুত্ৱা কপ্ কপ্ত্্ু কনরহম্ ৩
প্ূিম্ি এি ত্ু কনরাহযঃ সমযিি্শয নযা৭নযযৌ
উত্্প্ত্ম্ যঃ সমারূযটা নাযা ি রািা িশম্ িত্ঃ ৪
ইকত্ সম্পাশমাযণ ত্ু শত্্ুযক্ন লি্শ্মণা৭নুযি
প্রাক্ত্িাযর৭প্ূত্্ ত্ত্া িুপ্্িা সিা ি প্রণ প্ূকশত্া ৫
কলপ্তা চতন সাযরণ রাি িস্ত্রাকণ কপ্প্রত্ী
কিকিত্ম্ কিকিৱত্ ৱস্ত ৱস্ত প্ূৱণ
ি শ্চ কিপ্ূকশত্া ৬
স্নমিলা ত্ামকপ্ জশ্চৱত্র রৱনয শ্চ শুপ্ প্ূশৱণঃ
প্প্াযস প্হুকপ্ প্ত্তা
ি রজ্জু প্যত্তি িানরী ৭
ত্াম্ সমীি্শয ত্ত্া ত্ৱার্ স্তা স্সুপ্্ুশম্ প্াপ্সয িাকরণীম্
ি্ুহীত্ৱা িুণম্ িুপ্্িাম্ শত্্ুক্নায নযযিত্যন্ ৮
যসযাঃ ি্ুযত্ িযন রাযমা নযস্ত স্নত্হ শ্চ িঃ কপ্ত্া
স্নসযম্ প্াপ্া ন্ুশম্সা চ ত্সযাঃ িুু যত্া মকত্ ৯
শত্্ুক্নশ্চ ত্ত্্ আোয িচনম্ প্্ুশ ত্ু ঃকিত্ঃ
অতঃপ্ুর চরান্ সিান্
ি ইত্ু যিাচ ত্্ুত্ িরত্ঃ ১0
ত্ীিরম্ উত্্প্াকত্ত্ম্ ত্ু ঃিম্ প্রাত্রূণাম্ স্নম ত্ত্া কপ্ত্ু ঃ
যযা স্নসযম্ ন্ুশম্স সয িমণঃ
ি প্লম্ অশ্নুত্াম্ ১১
এি মুক্ত্িাত্ু স্নত্না৭৭শু সিী িন সমািরুত্া
ি্ুহীত্া প্লিত্্ িুপ্্িা সা ত্ত্্ি্ুহম্ অনাত্যত্্ ১২
ত্ত্ঃ সুপ্ু
্ শ সম্ত্প্ত স্তসযাঃ সিঃি সিী িনঃ
Page 194 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
ি্ুত্তম্ আোয শত্্ুক্নম্ িযপ্লাযত্ সিশঃ
ি ১৩
অমন্ত্রযত্ ি্ুত্্েশ্চ ত্সযাঃ সি সিী
ি
িনঃ
যত্া৭যম্ সমুপ্রাযতা কনশ্যশশা ন্নঃ িকরশযকত্ ১৪
সা৭নুযরাশাম্ িত্ানযাম্ চ ত্মোম্
ি
চ যশকস্ৱনীম্
স্নিৌসলযাম্ শরণম্ যামঃ সা কহ স্ননা৭স্ত্ু ত্্ুিা িকত্ঃ ১৫
স চ স্নরাযশণ ত্াম্রা৭ি্শঃ শত্্ুক্নঃ শত্্ু ত্াপ্নঃ
কিচিশ ত্ত্া
ি
িুপ্্িাম্ স্নরাশতীম্ প্্ুকত্িী ত্যল ১৬
ত্সযা হযা৭৭ি্ুশয মাণাযা মতরাযা স্তত্ স্তত্ঃ
কচত্রম্ প্হু কিত্ম্ প্াণ্টম্ প্্ুকত্িযাম্ ত্ ত্ৱযশীযত্ি ১৭
স্নত্ন প্াযণ্টন সম্স্তীণম্ি শ্রীম ত্রাি কনযিশনম্
অযশাপ্ত্ ত্ত্া প্ূযঃ শারত্ম্ িিনম্ যত্া ১৮
স প্লী প্লিত্্ স্নরাত্াত্্ ি্ুহীত্ৱা প্ুুশশপ্ঃ
ি
ৱিযিযীম্ অকপ্কনপ্ত্ি ্স
ি য প্প্াযশ প্ুশম্ িচঃ ১৯
ৱত্ িাৱিযঃ
ি
প্ুৱশ ত্ু ঃি ৱিঃ ৱিযিযী প্্ুশ ত্ু ঃকিত্া
শত্্ুক্ন প্য সম্ত্রস্তা প্ুত্রম্ শরণম্ আিত্া ২0
ত্াম্ স্নপ্রি্শয প্রত্ঃ ি্ুত্তম্ শত্্ুক্নম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্
অিত্যাঃ সি প্ূ
ি ত্ানাম্ প্রমত্াঃ ি্শমযত্াম্ ইকত্ ২১
হনযাকম অহ কমমাম্ প্াপ্াম্ ৱিযিযীম্ ত্ু শ্ট চাকরণীম্
যকত্ মাম্ ত্াকমযিা
ি
রাযমা না৭সূযয োত্্ু িাত্ু িম্২২
ইমাম্ অকপ্ হত্াম্ িুপ্্িাম্ যকত্ িানাকত্ রািিঃ
ত্ৱাম্ চ মাম্ চ কহ ত্মাত্মা
ি না৭কপ্প্াকশশযযত্ ত্্ুিম্ ২৩
প্রত্ সয িচঃ শ্ুত্ৱা শত্্ুযক্না লি্শ্মণা৭নুিঃ
নযিত্িত্ ত্যত্া স্নরাশা ত্তাম্ মুযমাচ চ মতরাম্ ২৪
সা প্াত্ মূযল ৱিযিযযা মতরা কনপ্প্াত্ হ
কনশ্শ্ৱসতী সুত্ুঃিা৭৭ত্িা ি্ুপ্ণম্ কিললাপ্ চ ২৫
শত্্ুক্নকিি্যশপ্ কিমূট সম্োম্
সমীি্শয িুপ্্িাম্ প্রত্ সয মাত্া
শৱনঃ সমাশ্ৱাসযত্্ আত্ি রূপ্াম্
স্নরৌঞ্চীম্ কিলক্নাম্ ইি িীি্শমাণাম্ ২৬
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট অশ্ট সপ্তকত্ত্ম স্সিি:
এযর্ানা৭শীত্ৱততম সরসর্ক:
ত্ত্ঃ প্রপ্াত্ সমযয কত্িযস৭ত্ চত্ু ত্িযশ
সযমত্য রাি িত্িাযরা প্রত্ম্ িািযম্ অপ্্ুিন্ ১
িযত্া ত্শরত্ঃ স্ৱিিম্ স্নযা স্ননা িুুত্যরা িুুঃ
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রামম্ প্রিরািয ৱি স্নিযশ্টম্ লি্শ্মণম্ চ মহা প্লম্ ২
ত্ৱম্ অত্য প্ি স্ননা রািা রাি প্ুত্র মহা যশঃ
সম্িত্যা না৭প্রাযত্নাকত্ রািযম্ এত্ত্্ অনাযিম্ ৩
আকপ্যশচকনিম্ সিম্ি ইত্ম্ আত্ায রািি
প্রত্ীি্শযত্ ত্ৱাম্ স্ৱ িনঃ স্নশ্রণয শ্চ ন্ুপ্া৭৭ত্মি ৪
রািযম্ ি্ুহাণ প্রত্ কপ্ত্্ু ৱপ্ত্ামহম্ মহত্্
অকপ্যশচয চা৭৭ত্মানম্ প্াকহ চা৭স্মান্ নরশপ্
ি ৫
আকপ্যশচকনিম্ প্াণ্টম্ ি্ুত্ৱা সিম্ি প্রত্ি্কশণম্
প্রত্ স্তম্ িনম্ সিম্ি প্রত্ু যিাচ ত্্ুত্ িরত্ঃ ৬
স্নিযশ্ট সয রািত্া কনত্যম্ উকচত্া কহ িুল সয নঃ
ৱনিম্ প্িযতা মাম্ িি্ত্ু ম্ অহিকত িুশলা িনাঃ ৭
রামঃ প্ূযিা ি কহ স্ননা প্রাত্া প্কিশযকত্ মহীপ্কত্ঃ
অহম্ ত্ৱ৭রযণয িত্্সযাকম িশাকণ
ি নি প্ঞ্চ চ ৮
যুিযত্াম্ মহত্ী স্নসনা চত্ু রঙ্ক মহা প্লা
আনকযশযা ময৭হম্ স্নিযশ্টম্ প্রাত্রম্ রািিম্ িনাত্্ ৯
আকপ্যশচকনিম্ ৱচি সিম্ি এত্ত্্ উপ্স্রুত্ম্
প্ুরস্রুত্য িকমশযাকম রাম স্নহযত্া িনম্
ি প্রকত্ ১0
ত্ৱত্রি ত্ম্ নর িযারম্ অকপ্কশচয প্ুরস্রুত্ম্
আযনশযাকম ত্ু ৱি রামম্ হিযিাহম্ ইিা৭ত্ৱরাত্্ ১১
ন সিামা িকরশযাকম স্ৱম্ ইমাম্ মাত্্ু িকতনীম্
িযন িত্্সযা ম্য্হ৭হম্ ত্ু যিি রাযমা রািা প্কিশযকত্ ১২
জরযত্াম্ কশকপকপ্ঃ প্তাঃ সমাকন কিশমাকণ চ
রি্কশণ শ্চা৭নুসমযান্ত্ু প্কত্ ত্ু িি কিচারিাঃ ১৩
এিম্ সম্পাশমাণম্ ত্ম্ রাম স্নহযত্া ন্ুপ্
ি া৭৭ত্মিম্
প্রত্ু যিাচ িনঃ সিঃি শ্রীমত্ৱািযম্ অনুত্তমম্ ১৪
এিম্ স্নত্ প্াশমাণ সয প্ত্মা শ্রী ুপ্কত্শ্টত্াম্
য স্ত্ৱম্ স্নিযশ্যট ন্ুপ্ সুযত্ প্্ুকত্িীম্ ত্াত্ু ম্ ইচ্চকস ১৫
অনুত্তমম্ ত্ ত্ৱচনম্ ন্ুপ্া৭৭ত্মি
প্রপ্াকশত্ম্ সম্শ্রিযণ কনশময চ
প্রহশিা
ি স্তম্ প্রকত্ প্াশ্প্ কপ্তযিা
কনযপ্ত্ু রাযা৭৭নন
ি
স্ননত্র সম্পিাঃ
১৬
্ শ্টাঃ
ঊচু স্নস্ত িচনম্ ইত্ম্ কনশময হু
সামাত্যাঃ সপ্করশযত্া কিযাত্ স্নশািাঃ
প্তানম্ নর ির প্জক্তমান্ িন শ্চ
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অযযাত্য িাম্ট:
িযাকত্শ্ট স্তি িচনা চ্চ কশকপ িিি: ১৭
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এযিানাশীকত্ত্ম স্সিি:
অশীত্ৱততম সরসর্ক:
অত্ প্ূকম প্রযত্শোঃ সূত্র িম কিশারত্াঃ
ি
স্ৱ িমাকপ্
ি রত্াঃ শূরাঃ িনিা যন্ত্রিা স্তত্া ১
িমাকতিাঃ
ি
স্তপ্ত্যঃ প্ুুশা যন্ত্র স্নিাকিত্াঃ
ত্ত্া িত্িিয ৱশ্চি মাকিিযণা িরুি্শ ত্ি্শিাঃ ২
িূপ্ িারাঃ সুত্া িারা িম্শ িম ি
ি ্ ুত্ স্তত্া
সমত্িা স্নয চ ত্রশ্টারঃ প্ুরত্ স্নস্ত প্রত্জস্তযর ৩
স ত্ু হশাত্
ি ্ ত্ম্ উযত্তশম্ িযনৌযিা কিপ্ুলঃ প্রযান্
অযশাপ্ত্ মহা স্নিিঃ সাির স্নসযি প্িকণ
ি ৪
স্নত্ স্ৱ িারম্ সমাস্তায িত্মিম
ি াকণ
ি স্নিাকিত্াঃ
িরৱণ কিকিযত্া
ি
স্নপ্ৱত্ঃ প্ুরস্তাত্্ সিত্জস্তযর ৫
লত্া িল্লী শ্চ িুল্মাম্ শ্চ স্তাণূন্ অশ্মন এি চ
িনা স্নস্ত চজরযর মািিম্ কচতযতা কিকিত্ান্ ত্্ুমান্ ৬
অ িরুি্যশশু চ স্নত্যশশু স্নি কচ ত্ৱরুি্শান্ অযরাপ্যন্
স্নিকচত্্ িুটাৱর: টম্ৱি শ্চ ত্াৱত্র: কচতন্ িকচত্্ িকচত্্ ৭
অপ্যর িীরণ স্তম্পান্ প্কলযনা প্লিত্তরাঃ
কিত্মকত স্ম ত্ু িিাকণ স্তলাকন চ ত্ত্ স্তত্ঃ ৮
অপ্যর অপ্ূরযন্ িূপ্ান্ প্াম্সুকপ্ঃ শ্ৱপ্রম্ আযত্ম্
কনম্ন প্ািাম্ স্তত্া স্নিকচত্্ সমাম্ শ্চি্ুঃ সমতত্ঃ ৯
প্প্ন্ত্ু প্তনীযাম্
ি
শ্চ ি্যশাত্যান্ সম্চুি্শুত্ু স্তত্া
কপ্কপ্ত্ু স্নপ্ত্নীযাম্
ি
শ্চ ত্াম্ স্তান্ স্নত্শান্ নরা স্তত্া ১0
অকচযরৱণি িাযলন প্করিাহান্ প্হূ ত্িান্
চি্ু প্হি ু কিত্ আিারান্ সাির প্রকত্মান্ প্হূন্ ১১
কনিিযলশু চ স্নত্যশশু িানযা মাসু ুত্তমান্
উত্ প্ানান্ প্হু কিত্ান্ স্নিকত্িা প্করমকণ্টত্ান্ ১২
স সুত্া িুটট্টম ত্লঃ প্রপ্ুশ্কপ্ত্ মহীুহঃ
মযত্তা ত্্িুশ্ট কত্ৱি িণঃ প্ত্ািা৭কপ্র৭লম্ি্ুত্ঃ ১৩
চত স্ননাত্ি সম্কসযক্তা নানা িুসুম প্ূকশত্ঃ
প্ হ্ৱ৭স্নশাপ্ত্ স্নসনাযাঃ প্তা স্সর
ু প্যত্াপ্মঃ ১৪
আোপ্যা৭ত্ যত্া আেকপ্ত যুক্তা স্নস্ত৭কত্ি্ুত্া নরাঃ
রমণীযযশু স্নত্যশশু প্হু স্ৱাত্ু প্যলশু চ ১৫
স্নযা কনযিশ স্ত্ৱ৭কপ্যপ্রযত্া প্রত্ সয মহাত্মনঃ
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অযযাত্য িাম্ট:
প্ূয স্তম্ স্নশাপ্যা মাসু: প্ূশাকপ্ প্ূশযণাপ্মম্
ি
১৬
নি্শযত্র শু প্রশযস্ত শু মুহযূ ত্ি শু চ ত্ কত্ৱত্ঃ
কনযিশান্ স্তাপ্যামাসু প্রত্
ি সয মহাত্মনঃ ১৭
প্হু প্াম্সু চযা শ্চা৭কপ্ প্করিা প্করিাকরত্াঃ
ত্ত্র ইন্ত্রিীল প্রকত্মাঃ প্রযত্ালী ির স্নশাকপ্ত্াঃ ১৮
প্রাসাত্ মালা কিত্ত্া স্যসৌত্ প্রািার সম্ৱ্রত্
ু াঃ
প্ত্ািা স্নশাকপ্ত্াঃ সযি সু
ি কনকমত্ি মহা প্ত্াঃ ১৯
কিসপ্ত্ি ্কপ্ করি আিাযশ কিটম্িা৭র কিমানৱিঃ
সমুচ্কিৱত্ কনযিশা
ি
স্নস্ত প্প্ুঃ শর প্ুযরাপ্মাঃ ২0
িাহ্নিীম্ ত্ু সমাসাত্য কিকিত্ ত্্ুম িাননাম্
শীত্লা৭মল প্ানীযাম্ মহা মীন সমািুলাম্ ২১
স চন্ত্র ত্ারা িণ মকণ্টত্ম্ যত্া
নপ্ঃি্শপ্াযাম্ অমলম্ কিরািযত্
নযরন্ত্র মািিঃ স ত্ত্া িযরািত্
রযমণ রমযঃ শুপ্ কশকপ কনকমত্ঃ
ি ২২
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট অশীকত্ত্ম স্সিি:
এর্াশীত্ৱততম সরসর্ক:
ত্যত্া নাম্ত্ী মুিীম্ রাজত্রম্ প্রত্ম্ সূত্ মািত্াঃ
ত্ু শ্টুিু িাকিযশশোঃ
ি
স্তৱি মঙ্কল
ি
সম্কহৱত্ঃ ১
সুিণ স্নিাণ
ি
অকপ্হত্ঃ প্রাণত্ ত্যাম ত্ু ন্ত্ুকপ্ঃ
ত্ত্্মুঃ শঙ্কাম্ শ্চ শত্যশা িাত্যাম্ স্নশ্চা চ্চািচ স্ৱরান্ ২
স ত্ূয স্নিাশঃ
ি
সুমহান্ কত্িম্ আপ্ূরযন্ ইি
প্রত্ম্ স্নশাি সম্ত্প্তম্ প্ূযঃ স্নশাৱি: অরন্ত্রযত্্ ৩
ত্যত্া প্রপ্ুযত্তা প্রত্ স্তম্ স্নিাশম্ সকন্নিত্িয চ
না৭হম্ রাযিকত্ চা প্ুযক্ত্িা শত্্ুক্নম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ৪
প্শয শত্্ুক্ন ৱিযিযযা স্নলাি সযা৭প্ি্ুত্ম্ মহত্্
কিস্ুিয মকয ত্ু ঃিাকন রািা ত্শরযত্া িত্ঃ ৫
ত্ ৱসযশা ত্ম রাি
ি
সয ত্ম মূ
ি লা মহাত্মনঃ
প্করপ্রমকত্ রািশ্রী স্ননৌকরি অিকণিা
ি িযল ৬
স্নযা কহ ন: সুমহান্ নাত্: স্নসা৭কপ্ প্রিরাজিযত্া িনম্
অনযা ত্ম মু
ি ত্্সু
্ িয মাত্রা স্নম রািি স্স্ৱযম্ ৭
ইকত্ এিম্ প্রত্ম্ স্নপ্রি্শয কিলপ্তম্ কিযচত্নম্
ি্ুপ্ণম্ ুুত্ু ঃ সিাঃি সস্ৱরম্ স্নযাকশত্ স্তত্া ৮
ত্ত্া ত্জস্মন্ কিলপ্কত্ িকসশ্যটা রাি ত্মকিত্
ি ্
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অযযাত্য িাম্ট:
সপ্াম্ ইি্শ্ৱািু নাত্ সয প্রকিযিশ মহাযশাঃ ৯
শাত্ িুম্প মযীম্ রমযাম্ মকণ রত্ন সমািুলাম্
সুত্মাম্
ি ইি ত্মাত্মা
ি সিণঃ প্রত্যপ্ত্যত্ ১0
স িাঞ্চন মযম্ প্ীটম্ সুি আস্তরণ সম্ৱ্রুত্ম্
অত্যাস্ত সি স্নিত্যো
ি
ত্ূত্ান্ অনুশশাস চ ১১
প্রাহ্মণান্ ি্শজত্রযান্ ৱিশযান্ সা৭মাত্যান্ িণ িল্লপ্ান্
ি্কশপ্রম্ আনযত্া৭িযরাঃ ি্ুত্যম্ আত্যকযিম্ কহ নঃ ১২
স রাি প্ুত্রম্ শত্্ুক্নম্ প্রত্ম্ চ যশকস্ৱনম্
যুত্াজিত্ম্ সুমম্ত্রম্ চ স্নয ত্ত্র কহত্া িনা: ১৩
ত্যত্া হল হলা শযপ্তা মহান্ সমপ্ত্যত্
রৱত্: অৱশ্ৱ: িৱি শ্চা৭কপ্ িনানাম্ উপ্িচ্চত্াম্ ১৪
ত্যত্া প্রত্ম্ আযাতম্ শত্রত্ু ম্ ইিা৭মরাঃ
প্রত্যনতন্ প্রি্ুত্যযা যত্া ত্শরত্ম্ ত্ত্া ১৫
হ্র্ৱত্ি কত্কম নাি সম্ৱ্রত্
ু ঃ
জস্তকমত্ িযলা মকণ শঙ্ক শিিরঃ
ত্শরত্ সুত্ স্নশাকপ্ত্া সপ্া
স ত্শরযত্ি প্যপ্ৌ যত্া প্ুরা ১৬
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এিাশীকত্ত্ম স্সিি:
িযশীত্ৱততম সরসর্ক:
ত্াম্ আয িণ
ি
সম্পূণাম্
ি প্রত্ঃ প্ররহাম্ সপ্াম্
ত্ত্শ প্ু
ি কত্ত সম্পন্নঃ প্ূণ চযন্ত্রা
ি
কনশাম্ ইি ১
আসনাকন যত্া নযাযম্ আযাণাম্
ি
কিশত্াম্ ত্ত্া
িস্ত্রা৭0ি রাি প্রপ্যা স্নত্যাকত্ত্া সা সযপ্াত্তমা ২
সা কিত্ৱজ্জন সম্পূণা ি সপ্া সুুকচরা ত্ত্া
অত্্ুশযত্ িনা৭প্াযয প্ূণ চযন্ত্রি
ি
শিরী
ি ৩
রাে স্ত্ু প্রি্ুত্ীঃ সিাঃি সমরাঃ স্নপ্রি্শয ত্মকিত্
ি ্
ইত্ম্ প্ুযরাকহযত্া িািযম্ প্রত্ম্ ম্ুত্ু চা৭প্রিীত্্ ৪
ত্াত্ রািা ত্শরত্ঃ স্ৱিিযত্া ত্মম্ি আচরন্
ত্ন ত্ানযিত্ীম্ স্পীত্াম্ প্রত্ায প্্ুকত্িীম্ ত্ি ৫
রাম স্তত্া সত্য ত্্ুকত্ঃ সত্াম্ ত্মম্ি অনুস্মরন্
না৭িহত্্ কপ্ত্ু আযত্শম্ শশী স্নিযাত্্োম্ ইযিাকত্ত্ঃ ৬
কপ্ত্রা প্রাত্রা চ স্নত্ ত্ত্তম্ রািযম্ কনহত্ িম্টিম্
ত্ত্্ প্ুঙ্ক্শ্ৱ মুকত্ত্া৭মাত্যঃ ি্কশপ্রম্ এিা৭কপ্যশচয ৭
উত্ীচযা শ্চ প্রত্ীচযা শ্চ ত্াি্কশণাত্যা শ্চ স্নিিলাঃ
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অযযাত্য িাম্ট:
স্নিাটযা৭প্রাতাঃ সামুত্রা রত্না নয৭কপ্হরন্ত্ু স্নত্ ৮
ত্ চ্ চ্ুত্ৱা প্রযত্া িািযম্ স্নশাযিনা৭কপ্প্করপ্্লুত্ঃ
িিাম মনসা রামম্ ত্মযো
ি
ত্ম িাম্
ি
ি্শযা ৯
স প্াশ্প্ িলযা িাচা িলহম্স স্ৱযরা যুিা
কিললাপ্ সপ্া মযত্য িিযহি চ প্ুযরাকহত্ম্ ১0
চাকরত্র প্রহ্মচয সয
ি কিত্যা োত্ সয ত্ীমত্ঃ
ত্যম প্রযত্মান
ি
সয স্নিা রািযম্ ম কত্ৱযত্া হযরত্্ ১১
িত্ম্ ত্শরত্া জ্জাযত্া প্যিত্্ রািযা৭প্হারিঃ
রািযম্ চা৭হম্ চ রাম সয ত্মম্ি িি্ত্ু ম্ ইহা৭হিকস ১২
স্নিযশ্টঃ স্নশ্রশ্ট শ্চ ত্মাত্মা
ি কত্লীপ্ নহুযশাপ্মঃ
লপ্্ত্ুম্ অহিকত্ িািুত্্যস্তা রািযম্ ত্শরযত্া যত্া ১৩
অনায িু
ি শ্টম্ অস্ৱিিযম্ িুযাম্
ি প্াপ্ম্ অহম্ যকত্
ইি্শ্ৱািূণাম্ অহম্ স্নলাযি প্যিযম্ িুল প্াম্সনঃ ১৪
য কত্ত মাত্রা ি্ুত্ম্ প্াপ্ম্ না৭হম্ ত্ত্্ অকপ্যরাচযয
ইহ স্নস্তা িন ত্ু িি স্তম্ নমসযাকম ি্ুত্া৭ঞ্জকলঃ ১৫
রামম্ এিা৭নুিচ্চাম স রািা কত্ৱপ্ত্াম্ িরঃ
ত্রযাণাম্ অকপ্ স্নলািানাম্ রািযিা রািযম্ অহিকত্ ১৬
ত্ত্্ িািযম্ ত্ম সমু
ি যক্তম্ শ্ুত্ৱা সযি সপ্াসত্ঃ
ি
হশান্
ি মুমুচু: অশ্রূকণ রাযম কনকহত্ স্নচত্সঃ ১৭
যকত্ ত্ু আযম্ি ন শি্শযাকম কিকনিত্িকযত্ু ম্ িনাত্্
িযন ত্ৱত্রি িত্্সযাকম যত্া৭৭স্নযা ি লি্শ্মণ স্তত্া ১৮
সযিাপ্াযম্
ি
ত্ু িকত্িযশয কিকনিত্িকযত্ু ম্ প্লাত্্
সমি্শম্ আয কমশ্রাণাম্
ি
সাত্ূনাম্ িুণ িকত্িনাম্ ১৯
কিশ্টট িমাকতিা
ি
স্সযি মািি
ি
স্নশাত্ি রি্শিা:
প্রস্তাকপ্ত্া মযা প্ূিম্ি যাত্রা৭কপ্ মম স্নরাচযত্ ২0
এিম্ উক্ত্িা ত্ু ত্মাত্মা
ি প্রযত্া প্রাত্্ু িত্্সলঃ
সমীপ্স্তম্ উিা স্নচত্ম্ সুমন্ত্রম্ মন্ত্র স্নিাকিত্ম্ ২১
ত্ূণম্ি উত্তায িচ্চ ত্ৱম্ সুমন্ত্র মম শাসনাত্্
যাত্রাম্ আোপ্য ি্কশপ্রম্ প্লম্ ৱচি সমা৭৭নয ২২
এিম্ উক্তঃ সুমন্ত্র স্ত্ু প্রযত্ন মহাত্মনা
্ শ্টঃ ত্ত্া আকত্শত্্ সিম্ি যত্া সম্কত্শ্টম্ ইশ্টিত্্ ২৩
হু
্ শ্টাঃ প্রি্ুত্যযা প্লা৭ত্যি্শা প্ল সয চ
ত্াঃ প্রহু
শ্ুত্ৱা যাত্রাম্ সমােপ্তাম্ রািি সয কনিত্িযন ২৪
ত্যত্া স্নযাত্ অম্িনাঃ সিা ি প্ত্রূন্ি সিান্
ি ি্ুযহ ি্ুযহ
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অযযাত্য িাম্ট:
যাত্রা িমনম্ আোয ত্ৱরযকত স্ম হকশত্াঃ
ি ২৫
স্নত্ হৱয: স্নিা রৱত্ঃ শীৱরঃ সযতৱন শ্চ মযনা িৱিঃ
সহ স্নযাৱত্: প্লা ত্যি্শা প্লম্ সিম্ি অযচাত্যন্ ২৬
সজ্জম্ ত্ু ত্ ত্্প্লম্ ত্্ুশ্ৱা প্রযত্া িুু সকন্নযত্ৌ
্ ২৭
রত্ম্ স্নম ত্ৱরয স্নস্ৱকত্ সুমন্ত্রম্ প্াশ্ৱযত্া৭প্রিীত্
ি
প্রত্ সয ত্ু ত্সযা৭৭োম্ প্রকত্ি্ুহয প্রহকশত্ঃ
ি
রত্ম্ ি্ুহীত্ৱা প্রযযযৌ যুক্তম্ প্রম িাজিকপ্ঃ ২৮
স রািিঃ সত্য ত্্ুকত্ঃ প্রত্াপ্িান্
প্্ুিন্ সুযুক্তম্ ত্্ুট সত্য কিরমঃ
িুুম্ মহা৭রণয িত্ম্ যশকস্ৱনম্
প্রসাত্কযশযন্ প্রযত্া৭প্রিীত্্ ত্ত্া ২৯
ত্ূণম্ি সমুত্তায সুমন্ত্র িচ্চ
প্লসয স্নযািায প্ল প্রত্ানান্
আযনত্ু ম্ ইচ্চাকম কহ ত্ম্ িন স্তম্
প্রসাত্য রামম্ িিযত্া কহত্ায ৩0
স সূত্ প্ুযত্রা প্রযত্ন সমযি্
আোকপ্ত্ঃ সম্পকরপ্ূণ িামঃ
ি
শশাস সিান্
ি প্রি্ুকত্ প্রত্ানান্
্ জ্জনম্ চ ৩১
প্লসয মুিযাম্ শ্চ সুহু
ত্ত্ঃ সমুত্তায িুযল িুযল স্নত্
রািনয ৱিশযা িরুশলা শ্চ কিপ্রাঃ
অযূযুিন্ উশ্ে রত্ান্ িরাম্ শ্চ
নািান্ হযাম্ ৱশ্চি িুল প্রসূত্ান্ ৩২
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট ত্ৱযশীকত্ত্ম স্সিি:
ত্রযশীত্ৱততম সরসর্ক:
ত্ত্ঃ সমুকত্তত্ঃ িালযম্ আস্তায সযতযনাত্তমম্
প্রযযযৌ প্রত্ঃ শীরম্ রাম ত্শনি িাম্ি্শযা ১
অরত্ঃ প্রযযু স্তসয সযি মকন্ত্র
ি
প্ুযরাত্সঃ
অকত্ুহয হৱয যুক্তান্
ি
রত্ান্ সূয রযত্াপ্মান্
ি
২
নি নাি সহস্রাকণ িকপত্াকন যত্া কিকত্
অিযুর্ প্রত্ম্ যাতম্ ইি্শ্ৱািু িুল নতনম্ ৩
শশ্টী রত্ সহস্রাকণ ত্কিযনা কিকিত্া৭৭যুত্াঃ
অিযুর্ প্রত্ম্ যাতম্ রাি প্ুত্রম্ যশকস্ৱনম্ ৪
শত্ম্ সহস্রাণয৭শ্ৱানাম্ সমা৭৭রূটাকন রািিম্
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অযযাত্য িাম্ট:
অিযুর্ প্রত্ম্ যাতম্ সত্য সম্ত্ম্ জিযত্ম্জত্রযম্ ৫
ৱিযিযী চ সুকমত্রা চ স্নিৌসলযা চ যশকস্ৱনী
্ শ্টা যযুর্ যাযনন প্াস্ৱত্া ৬
রামা৭৭নযন সম্হু
প্রযাত্া শ্চ আয সম্
ি িাত্া রামম্ ত্রশ্টুম্ স লি্শ্মণম্
্ শ্ট মানসাঃ ৭
ত্ৱসযি চ িত্া জশ্চত্রাঃ িুিাণা
ি হু
স্নমি শযামম্ মহা প্াহুম্ জস্তর সত্ত্ৱম্ ত্্ুট িরত্ম্
িত্া ত্রি্শযামযহ রামম্ িিত্ঃ স্নশাি নাশনম্ ৮
ত্্ুশ্ট এি কহ নঃ স্নশািম্ অপ্যনশযকত্ রািিঃ
ত্মঃ সিসয
ি স্নলািসয সমুত্যন্ ইি প্াস্করঃ ৯
্ শ্টাঃ িত্াঃ শুপ্াঃ
ইকত্ এিম্ িত্যত স্নস্ত সিহু
প্করশ্ৱিানা শ্চা৭স্ননযানযম্ যযুর্ নািকরিা িনা: ১0
স্নয চ ত্ত্রা৭প্যর সযি সম্মত্া
ি
স্নয চ ৱনিমাঃ
্ শ্টাঃ সিাঃি প্রি্ুত্য স্তত্া ১১
রামম্ প্রকত্ যযুর্ হু
মকণিারা শ্চ স্নয স্নিকচত্্ িুম্পিারা শ্চ স্নশাপ্নাঃ
সূত্র িম ি
ি ্ ুত্ ৱশ্চি স্নয চ শযস্ত্রাপ্িীকিনঃ ১২
মাযূরিাঃ রািকচিা স্নরাচিা স্নিত্িা স্তত্া
ত্তিারাঃ সুত্ািারা: ত্ত্া িযতাপ্িীকিনঃ ১৩
সুিণিারাঃ
ি
প্রিযাত্া স্তত্া িম্পল ত্ািিাঃ
োপ্যিা চ্চাত্িা ৱিত্যা ত্ূপ্িাঃ স্নশৌকণ্টিা স্তত্া ১৪
রিিা: ত্ু ন্ন িাযা শ্চ রাম স্নিাশ মহত্তরাঃ
ৱশলূশা শ্চ সহ স্ত্রীকপ্ যাকত
ি ৱিিত্িিা স্তত্া ১৫
সমাকহত্া স্নিত্ কিযত্া প্রাহ্মণা িরুত্ত সম্মত্াঃ
স্নিা রৱত্ প্রত্ম্
ি
যাতম্ অনুিি্মুঃ সহস্রশঃ ১৬
সুযিশাঃ শুত্ত িসনা স্তাম্র ম্ুশ্টা৭নুযলপ্নাঃ
সযি স্নত্
ি কিকিৱত্ যাৱনঃ
ি
শৱনর্ প্রত্ম্ অিযুঃ ১৭
্ শ্ট মুকত্ত্া স্নসনা সা৭িযাত্্ ৱিিযী সুত্ম্
প্রহু
প্রাত্ু রা৭৭নযযন যাম্ত্ম্ প্রত্ম্ প্রাত্্ু িত্্সলম্ ১৮
স্নত্ িত্ৱা ত্ূর মত্ৱানম্ রত্ যানা৭শ্ৱ িুম্িৱর:
সমাযসত্ু স্তযত্া িম্িাম্ শ্ুম্কিযপ্র প্ুরম্ প্রকত্ ১৯
যত্র রাম সযিা িীযরা িুযহা োকত্িৱণ: িরুত্:
কনিসত্য৭প্রমাযত্ন স্নত্শম্ ত্ম্ প্করপ্ালযন্ ২0
উযপ্ত্য ত্ীরম্ িম্িাযা শ্চর িাৱি র৭লম্ি্ুত্ম্
িযিকত্শ্টত্ সা স্নসনা প্রত্ সযা৭নুযাকযনী ২১
কনরীি্শযা৭নুিত্াম্ স্নসনাম্ ত্াম্ চ িঙ্কাম্ কশযিাত্িাম্
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অযযাত্য িাম্ট:
প্রত্ঃ সকচিান্ সিান্
ি অপ্রিীত্্ িািয স্নিাকিত্ঃ ২২
কনযিশযত্ স্নম ৱসনযম্ অকপ্প্রাযযণ সিশঃ
ি
কিশ্রাতা: প্রত্করশযামঃ শ্ৱ: ইত্ানীম্ মহা নত্ীম্ ২৩
ত্াত্ু ম্ চ ত্ািত্্ ইচ্চাকম স্ৱিিত্ সয মহীপ্যত্ঃ
ঔত্ৱিযত্হ কনকমত্তা৭ত্িম্ অিত্ী স্নযাত্িম্
ি
নত্ীম্ ২৪
ত্ৱসযিম্ প্্ুিযত্া৭মাত্যা স্তযত্ ত্ু য ক্ত্িা সমাকহত্াঃ
নযযিশযম্ স্তাম্ শ্চযতন স্নস্ৱন স্নস্ৱন প্্ুত্ ি্প্্ুত্ি্ ২৫
কনযিশয িম্িা৭মনু ত্াম্ মহা নত্ীম্
চমূম্ কিত্াৱনঃ প্করপ্হি স্নশাকপ্নীম্
উিাস রাম সয ত্ত্া মহাত্মযনা
কিকচতযাযনা প্রযত্া কনিত্িনম্ ২৬
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট ত্রযশীকত্ত্ম স্সিি:
চতু িশীত্ৱততম সরসর্ক:
ত্যত্া কনকিশ্টাম্ ত্ৱজিনীম্ িম্িা মিাকশ্রত্াম্ নত্ীম্
কনশাত্ রাযিা ত্্ুশ্ৱৱি োত্ীন্ সম্ত্ৱকরযত্া৭প্রিীত্্ ১
মহত্ী ইযম্ ইত্ঃ স্নসনা সািরা৭৭প্া প্রত্্ুশযযত্
ন অসয অতম্ অিিচ্চাকম মনসা৭কপ্ কিকচতযন্ ২
যত্া ত্ু িলু ত্ু প্ুকত্ত:
ি প্রত্: স্ৱযমা৭৭িত্:
স এি কহ মহা িাযঃ স্নিাকিত্ার ত্ৱযিা রযত্ ৩
প্তকযশযকত্ িা ত্াশান্ অত্ িা অস্মান্ িকত্শযকত্
অত্ ত্াশরকত্ম্ রামম্ কপ্ত্রা রািযাত্্ কিিাকসত্ম্ ৪
সম্পন্নাম্ কশ্রযম্ অকিচ্চম্ স্তসয রাে স্সুত্ুলপ্া:
ি
প্রত্ঃ ৱিযিযী প্ুযত্রা হন্ত্ুম্ সমকত্ িচ্চকত্ ৫
প্ত্িা ৱচি সিা ৱচি রাযমা ত্াশরকত্ মমি
ত্সয অত্ি িামাঃ সন্নত্তা িঙ্কা অনূযপ্ অত্র কত্শ্টত্ ৬
কত্শ্টন্ত্ু সি ত্াশা
ি
শ্চ িম্িাম্ অিাকশ্রত্াম্ নত্ীম্
প্ল যুক্তা নত্ী রি্শা মাম্স মূল প্লাশনাঃ ৭
নািাম্ শত্ানাম্ প্ঞ্চানাম্ ৱিিত্িানাম্ শত্ম্ শত্ম্
সন্নত্তানাম্ ত্ত্া যূনাম্ কত্শ্টম্ কত্ৱ ত্যপ্যযচাত্যত্্ ৮
যত্া ত্ু শ্ট স্ত্ু প্রযত্া রামসয ইহ প্কিশযকত্
সা ইযম্ স্ৱজস্তমত্ী স্নসনা িঙ্কাম্ অত্য ত্করশযকত্ ৯
ইকত্ উক্ত্িা উপ্াযনম্ ি্ুহয মত্্সয মাম্স মত্ূকন চ
অকপ্চরাম প্রত্ম্ কনশাত্া৭কত্প্কত্ িুহ
ি ঃ ১0
ত্ম্ আযাতম্ ত্ু সযিি্শয সূত্ প্ুত্রঃ প্রত্াপ্িান্
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প্রত্াযা৭৭চচি্যশ৭ত্ কিনযযো কিনীত্িত্্ ১১
এশ োকত্ সহযস্রণ স্তপ্কত্ঃ প্করিাকরত্ঃ
িুশযলা ত্ণ্টিা৭রযণয িরুযত্তা প্রাত্ু শ্চ স্নত্ সিা ১২
ত্স্মাত্্ প্শযত্ু িািুত্্স্ত ত্ৱাম্ কনশাত্া৭কত্যপ্া িুহঃ
অসম্শযম্ কিিানীযত্ যত্র স্নত্ৌ রাম লি্শ্মযণৌ ১৩
এত্ ত্্ত্ু িচনম্ শ্ুত্ৱা সুমন্ত্রাত্্ প্রত্ঃ শুপ্ম্
উিাচ িচনম্ শীরম্ িুহঃ প্শযত্ু মাম্ ইকত্ ১৪
্ শ্যটা োকত্কপ্ঃ প্করিাকরত্ঃ
লপ্ত্িা অপ্যনুোম্ সম্হু
আিময প্রত্ম্ প্রযহ্ৱা িুযহা িচনম্ অপ্রিীত্্ ১৫
কনশ্িুট ৱশ্চি স্নত্যশা৭যম্ িম্কচত্াশ্চা৭কপ্ স্নত্ িযম্
কনযিত্যাম: স্নত্ সযি স্ৱযি
ি
ত্াশ িুযল িস ১৬
্ ত্ম্
অজস্ত মূলম্ প্লম্ ৱচি কনশাৱত্ঃ সমুপ্াহু
আত্রম্ি চ মাম্সম্ শুশ্িম্ চ িনযম্ স্নচাচ্চািচম্ মহত্্ ১৭
আশম্যস স্ৱাকশত্া স্নসনা িত্্সযকত্ ইমাম্ কিপ্ািরীম্
অকচিযত্া কিকিৱত্ঃ িাৱমঃ শ্ৱঃ সৱসযনযা িকমশযকস ১৮
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট চত্ু রশীকত্ত্ম স্সিি:
পমরচা শীত্ৱততম সরসর্ক:
এিম্ উক্ত স্ত্ু প্রযত্া কনশাত্া৭কত্প্কত্ম্ িুহম্
প্রত্ু যিাচ মহা প্রাযো িািযম্ স্নহত্ৱ৭ত্ি সম্কহত্ম্ ১
ঊজিিত্ঃ িলু স্নত্ িামঃ ি্ুযত্া মম িুযরাঃ সযি
স্নযা স্নম ত্ৱম্ ঈত্্ুশীম্ স্নসনাম্ এি: অপ্যকচিত্ুম্ ইচ্চকস ২
ইকত্ উক্ত্িা ত্ু মহা স্নত্িা িুহম্ িচনম্ উত্তমম্
অপ্রিী ত্্প্রত্ঃ শ্রীমান্ কনশাত্া৭কত্প্কত্ম্ প্ুনঃ ৩
ি ত্যরণ িকমশযাকম প্রত্ৱািা৭৭শ্রমম্ িুহ
িহযনা৭যম্ প্্ুশম্ স্নত্যশা িম্িা অনূযপ্া ত্ু রত্যযঃ ৪
ত্সয ত্ ত্ৱচনম্ শ্ুত্ৱা রাি প্ুত্র সয ত্ীমত্ঃ
অপ্রিীত্্ প্রাঞ্জকল িািযম্
ি
িুযহা িহন স্নিাচরঃ ৫
ত্াশা: ত্ু অনুিকমশযকত ত্কিনঃ সুসমাকহত্াঃ
অহম্ চা৭নুিকমশযাকম রাি প্ুত্র মহাযশঃ ৬
িজচ্চ ন্ন ত্ু শ্যটা িরিকস রাম সয অকেশ্ট িমণঃ
ি
ইযম্ স্নত্ মহত্ী স্নসনা শঙ্কাম্ িনযত্ীি স্নম ৭
ত্ম্ এিম্ অকপ্প্াশতম্ আিাশ ইি কনমলঃ
ি
প্রত্ঃ িি্শ্ণযা িাচা িুহম্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ৮
মা প্ূত্্ স িাযলা যত্্ িশ্টম্ ন মাম্ শজঙ্কত্ু ম্ অহিকস
Page 204 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
রািিঃ স কহ স্নম প্রাত্া স্নিযশ্টঃ কপ্ত্্ু সযমা মম ৯
ত্ম্ কনিত্িকযত্ু ম্ যাকম িািুত্্স্তম্ িন িাকসনম্
প্ুকত্ত: অনযা ন স্নত্ িাযা ি িুহ সত্যম্ প্রিীকম স্নত্ ১0
্ শ্ট িত্নঃ শ্ুত্ৱা প্রত্ প্াকশত্ম্
স ত্ু সম্হু
প্ুন: এিা৭প্রিী ত্ৱািযম্ প্রত্ম্ প্রকত্ হকশত্ঃ
ি ১১
ত্নয স্ত্ৱম্ ন ত্ৱযা ত্ু লযম্ প্শযাকম িিত্ী ত্যল
অযত্নাত্্ আিত্ম্ রািযম্ য স্ত্ৱম্ ত্যি্ত্ু ম্ ইযহচ্চকস ১২
শাশ্ৱত্ী িলু স্নত্ িীকত্ি: স্নলািান্ অনুচকরশযকত্
য স্ত্ৱম্ ি্ুচ্ ি িত্ম্ রামম্ প্রত্যানকযত্ু ম্ ইচ্চকস ১৩
এিম্ সম্পাশমাণ সয িুহ সয প্রত্ম্ ত্ত্া
প্যপ্ৌ নশ্ট প্রপ্ঃ সূযযা ি রিনী চা৭প্যিত্িত্ ১৪
সকন্নযিশয স ত্াম্ স্নসনাম্ িুযহন প্করযত্াকশত্ঃ
শত্্ুযক্নন সহ শ্রীমান্ শযনম্ প্ুনরা৭৭িমত্্ ১৫
রাম কচতা মযঃ স্নশাযিা প্রত্ সয মহাত্মনঃ
উপ্জস্তযত্া হয৭নহি সয ত্ম স্নপ্রি
ি
্ শসয ত্াত্্ুশঃ ১৬
অত ত্িাযহন ত্হনঃ সম্ত্াপ্যকত্ রািিম্
িন ত্াহা৭কপ্ সম্ত্প্তম্ িূযটা৭কক্ন করি প্াত্প্ম্ ১৭
প্রস্ুত্ঃ সি িাযত্রপ্যঃ
ি
স্নস্ৱত্ঃ স্নশািা৭কক্নসম্পিঃ
যত্া সূযাম্
ি শু সম্ত্যপ্তা কহমিান্ প্রস্ুযত্া কহমম্ ১৮
ত্যান কনত্ির ৱশযলন কিকনশ্শ্ৱকসত্ ত্াত্ু না
ৱত্নয প্াত্প্ সম্যিন স্নশাি আযাস অকত্শ্ুম্কিণা ১৯
প্রযমাহ অনত সযত্ত্ৱন সম্ত্াযপ্ৌশকত্ স্নিণুনা
আরাযতা ত্ু ঃি ৱশযলন মহত্া ৱিিযী সুত্ঃ ২0
কিকনশ্ৱসন্ ৱি প্্ুশ ত্ু মনা
ি স্তত্:
প্রমূট সম্ে: প্রমা৭৭প্ত্ম্ িত্:
্ ত্য জ্ৱরা৭কত্িযত্া
শমম্ ন স্নলযপ্ হু
নরশযপ্া
ি যূত্ িযত্া যত্শপ্:
ি
২১
িুযহন সাত্িম্ প্রত্ঃ সমািযত্া
মহানু প্ািঃ সিনঃ সমাকহত্ঃ
সুত্ুমনা
ি স্তম্ প্রত্ম্ ত্ত্া প্ুন:
িুহঃ সমাশ্ৱাসযত্্ অরিম্ প্রকত্ ২২
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট প্ম্চাশীকত্ত্ম স্সিি:
শটশীত্ৱততম সরসর্ক:
আচচি্যশ৭ত্ সত্্প্ািম্ লি্শ্মণ সয মহাত্মনঃ
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প্রত্ায অপ্রযমযায িুযহা িহন স্নিাচরঃ ১
ত্ম্ িারত্ম্ িুৱণ যুক্তম্
ি
ির চাপ্া৭কস ত্াকরণম্
প্রাত্্ু িুপ্তয৭ত্িম্ অত্যতম্ অহম্ লি্শ্মণম্ অপ্্ুিম্ ২
ইযম্ ত্াত্ সুিা শযযা ত্ৱত্৭ত্িম্ উপ্িকপত্া
প্রত্যাশ্ৱকসকহ স্নশশ্ৱা৭সযাম্ সুিম্ রািি নতন ৩
উকচযত্া৭যম্ িনঃ সযিা ি ত্ু ঃিানাম্ ত্ৱম্ সুযিাকচত্ঃ
ত্মাত্মম্
ি
স্তসয িুপ্তয৭ত্িম্ িািকরশযামযহ িযম্ ৪
ন কহ রামাত্্ কপ্রযত্যরা মমা৭জস্ত প্ুকি িশ্চন
মা উত্্সুযিা প্ূ প্রিী
ি স্নমযত্ ত্৭প্য৭সত্যম্ ত্িা৭রত্ঃ ৫
অসয প্রসাত্াত্্ আশম্যস স্নলাযি৭জস্মন্ সুমহ ত্যশঃ
ত্মা৭িাকপ্তম্
ি
চ কিপ্ুলাম্ অত্িা৭িাকপ্তম্ চ স্নিিলাম্ ৬
স্নসা৭হম্ কপ্রয সিম্ রামম্ শযানম্ সহ সীত্যা
রি্কশশযাকম ত্নুশ্প্াকণঃ সৱিঃি ৱস্ৱ: োকত্কপ্ঃ সহ ৭
ন কহ স্নম অকিকত্ত্ম্ কিম্কচ ত্ৱযন৭জস্মম্ শ্চরত্ঃ সত্া
চত্ু রঙ্কম্ হয৭কপ্ প্লম্ প্রসযহম িযম্ যুকত্ ৮
এিম্ অস্মাকপ্: উযক্তন লি্শ্মযণন মহাত্মনা
অনুনীত্া িযম্ সযি ত্ম
ি ম্ি এিা৭নু প্শযত্া ৯
িত্ম্ ত্াশরযত্ৌ প্ূযমৌ শযাযন সহ সীত্যা
শিযা কনত্রা মযা লপ্্ত্ুম্ িীকিত্ম্ িা সুিাকন িা ১0
স্নযা৭ন স্নত্িা সুৱরঃ সৱিঃি শিযঃ প্রসকহত্ু ম্ যুকত্
ত্ম্ প্শয িুহ সকম্ৱ্শ্টম্ ত্্ুযণশু সহ সীত্যা ১১
মহত্া ত্প্সা লযপ্তা কিকিৱত্ শ্চ প্করশ্রৱমঃ
এযিা ত্শরত্ ৱসযশ প্ুত্রঃ সত্্ুশ লি্শণঃ ১২
অজস্মন্ প্রিরাজিযত্ রািা ন কচরম্ িত্িকযশযকত্
কিত্িা স্নমকত্নী নূনম্ ি্কশপ্রম্ এি প্কিশযকত্ ১৩
কিনত্য সুমহা নাত্ম্ শ্রযমযণাপ্রত্াঃ কস্ত্রযঃ
কনযিিাযশাপ্রত্ম্ নূনম্ অত্য রাি কনযিশনম্ ১৪
স্নিৌসলযা ৱচি রািা চ ত্ৱত্ি িননী মম
ন আশম্যস যকত্ স্নত্ সযি িীযিযু
ি
ঃ শিরীম্
ি
ইমাম্ ১৫
িীযিত্৭কপ্ কহ স্নম মাত্া শত্্ুক্নসয অিযিি্শযা
ত্ু ঃকিত্া যা ত্ু স্নিৌসলযা িীর সূ কিনকশশযকত্
ি
১৬
অকত্রাতম্ অকত্রাতম্ অনিাপ্য মযনারত্ম্
রাযিয রামম্ অকনি্কশপ্য কপ্ত্া স্নম কিনকশশযকত্ ১৭
কসত্তাত্িাঃ কপ্ত্রম্ িরুত্তম্ ত্জস্মন্ িাযল হুযপ্জস্তযত্
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স্নপ্রত্ িাযযশু
ি সযিশু
ি সম্স্ককরশযকত প্ূকমপ্ম্ ১৮
রময চত্ৱর সম্স্তানাম্ সুকিপ্ক্ত মহা প্ত্াম্
হমযি প্রাসাত্ সম্পন্নাম্ সি রত্ন
ি
কিপ্ূকশত্াম্ ১৯
িিা৭শ্ৱ রত্ সম্পাত্াম্ ত্ূয নাত্
ি
কিনাকত্ত্াম্
্ শ্ট প্ুশট
সি িলযাণ
ি
সম্পূণাম্
ি হু
্ িনা৭৭িুলাম্ ২0
আরাম উত্যান সম্পূণাম্
ি সমাযিাত্্সি শাকলনীম্
সুকিত্া কিচকরশযকত রািত্ানীম্ কপ্ত্ু মমি ২১
অকপ্ সত্য প্রকত্যেন সাত্িম্ িুশকলনা িযম্
কনিরুযত্ত সমযয হযজস্মন্ সুকিত্াঃ প্রকিযশমকহ ২২
প্করযত্িযমানসয ত্ ৱসযিম্ সুমহাত্মনঃ
কত্শ্টযত্া রাি প্ুত্র সয শিরী
ি সা অত্যিত্িত্ ২৩
প্রপ্াযত্ কিমযল সূযয িারকযত্ৱা
ি
িটা উযপ্ৌ
অজস্মন্ প্ািীরত্ী ত্ীযর সুিম্ সম্ত্াকরযত্ৌ মযা ২৪
িটা ত্যরৌ স্নত্ৌ ত্্ুম চীর িাসযসৌ
মহা প্যলৌ িুঞ্জর যূত্যপ্াপ্যমৌ
িযরশু চাপ্া৭কস ত্যরৌ প্রম্ত্যপ্ৌ
িযযিি্শমাযণৌ সহ সীত্যা িযত্ৌ ২৫
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট শটশীকত্ত্ম স্সিি:
সপ্তাশীত্ৱততম সরসর্ক:
িুহ সয িচনম্ শ্ুত্ৱা প্রযত্া প্্ুশম্ অকপ্রযম্
ত্যানম্ িিাম ত্ৱত্রি যত্র ত্চ্ চ্ুত্ম্ অকপ্রযম্ ১
সুিুমাযরা মহা সত্ত্ৱঃ কসম্হ স্কযতা মহা প্ুিঃ
প্ুণ্টরীি কিশালা৭ি্শ স্তুণঃ কপ্রয ত্শনঃ
ি ২
ূ ম
প্রত্যা৭৭শ্ৱসয মুহত্
ি ্ ত্ু িালম্ প্রম ত্ু মনাঃ
ি
্ কত্ কিত্ত ইি কত্ৱপ্ঃ ৩
প্প্াত্ সহসা স্নত্াৱত্রর্ হু
ত্ত্৭িস্তম্ ত্ু প্রত্ম্ শত্্ুযক্না৭নতর জস্তত্ঃ
প্করশ্ৱিয ুযরাযত্াৱচ্চ কিসম্
ি েঃ স্নশাি িকশত্ঃ
ি ৪
ত্ত্ঃ সিাঃি সমাযপ্ত্ু : মাত্যরা প্রত্ সয ত্াঃ
উপ্িাস ি্ুশা ত্ীনা প্ত্্ুি িযসন িকশত্াঃ
ি ৫
ত্া শ্চ ত্ম্ প্কত্ত্ম্ প্ূযমৌ ুত্তযঃ প্যিারযন্
ি
স্নিৌসলযা ত্ু অনুস্ুত্য এনম্ ত্ু মনাঃ
ি প্করশস্ৱযি ৬
িত্্সলা স্ৱম্ যত্া িত্্সম্ উপ্িূহয ত্প্কস্ৱনী
প্করপ্প্রচ্চ প্রত্ম্ ুত্তী স্নশাি লালসা ৭
প্ুত্র িযাকত্ ন স্নত্
ি িজচ্চ চ্চরীরম্ প্করপ্াত্যত্
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অত্য রাি িুলসযা৭সয ত্ৱ ত্৭ত্ীনম্ কহ িীকিত্ম্ ৮
ত্ৱাম্ ত্্ুশ্ৱা প্ুত্র িীিাকম রাযম স প্রাত্্ুযি িযত্
িরুযত্ত ত্শরযত্ রাজে নাত্ এি স্ত্ৱম্ অত্য নঃ ৯
িজচ্চ ন্নু লি্শ্মযণ প্ুত্র শ্ুত্ম্ স্নত্ কিম্কচত্্ অকপ্রযম্
প্ুত্র িা স্নহযিপ্ুত্রাযাঃ সহ প্াযয িনম্
ি
িযত্ ১0
ূ ম
স মুহত্
ি ্ সমা৭৭শ্ৱসয ুত্যন্নি মহা যশাঃ
স্নিৌসলযাম্ প্করসা স্নন্ত্ৱযত্ম্ িুহম্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ১১
প্রাত্া স্নম িা িসত্্ রাজত্রম্ ি সীত্া ি চ লি্শ্মণঃ
অস্ৱপ্ চ্চযযন িজস্মন্ কিম্ প্ুক্ত্িা িুহ শম্স স্নম ১২
স্নসা৭প্রিী ত্্প্রত্ম্ প্্ুশ্যটা কনশাত্া৭কত্প্কত্ িুহ
ি ঃ
য কত্ৱত্ম্ প্রকত্যপ্যত্ চ রাযম কপ্রয কহযত্ অকত্যত্ৌ ১৩
অন্নম্ উচ্চািচম্ প্ি্শযাঃ প্লাকন কিকিত্াকন চ
্ ত্ম্ মযা ১৪
রামায অপ্যিহার অত্িম্ প্হু চ উপ্হু
ত্ত্্ সিম্ি প্রত্য৭নুো৭৭সীত্্ রামঃ সত্য প্রারমঃ
ন ত্ু ত্ত্্ প্রত্য ি্ুহ্ণাত্্ স: ি্শত্র ত্মম্ি অনুস্মরন্ ১৫
ন হয৭স্মাকপ্ঃ প্রকত্রাহযম্ সযি স্নত্যম্ ত্ু সিত্া
ি
ইকত্ স্নত্ন িযম্ রাি ন্ন৭নুনীত্া মহাত্মনা ১৬
লি্শ্মযণন সমানীত্ম্ প্ীত্ৱা িাকর মহা যশাঃ
ঔপ্িাসযম্ ত্ত্ািাশীত্্ রািিঃ সহ সীত্যা ১৭
ত্ত্ স্ত্ু িল স্নশযশণ লি্শ্মযণা৭প্যিযরাত্্ ত্ত্া
িািযত্া স্নস্ত ত্রযঃ সম্ত্যাম্ উপ্াসত্ সমাকহত্াঃ ১৮
স্নসৌকমজত্র স্ত্ু ত্ত্ঃ প্শ্চাত্্ অিযরাত্্ স্ৱাস্তরম্ শুপ্ম্
স্ৱযম্ আনীয প্হীম্কশ ি্কশপ্রম্ রািি িারণাত্্ ১৯
ত্জস্মন্ সমাকিশত্্ রামঃ স্ৱাস্তযর সহ সীত্যা
প্রি্শালয চ ত্যযাঃ প্াযত্ৌ অপ্চরাম লি্শ্মণঃ ২0
এত্ত্্ ত্ত্্ ইঙ্ িুত্ী মূলম্ ইত্ম্ এি চ ত্ত্্ ত্্ুণম্
যজস্মন্ রাম শ্চ সীত্া চ রাজত্রম্ ত্াম্ শকযত্া িুযপ্ৌ ২১
কনযময প্্ুশ্যট ত্ু ত্লাম্িুকলত্রিান্
শৱরঃ সুপ্ূণা ি কিশুত্ী প্রম্ত্প্ঃ
মহ ত্তনুঃ সিযম্ উযপ্াহয লি্শ্মযণা
কনশাম্ অকত্শ্টত্্ প্করযত্া৭সয স্নিিলম্ ২২
ত্ত্ স্ত্ৱ৭হম্ স্নচাত্তম প্াণ চাপ্ ত্্ুত্্
জস্তযত্া৭প্িম্ ত্ত্র স যত্র লি্শ্মণঃ
অত্কন্ত্রকপ্: োকত্কপ্: আত্ত িামুৱি:
ি
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মযহন্ত্র িপম্ প্করপ্ালযম্ স্তত্া ২৩
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট সপ্তাশীকত্ত্ম স্সিি:
অশরটা শীত্ৱততম সরসর্ক:
ত্ চ্ চ্ুত্ৱা কনপ্ুণম্ সিম্ি প্রত্ঃ সহ মকন্ত্রকপ্ঃ
ইম্িুত্ী মূলম্ আিময রাম শযযাম্ অযিি্শয ত্াম্ ১
অপ্রিী জ্জননীঃ সিা ি ইহ স্নত্ন মহাত্মনা
শিরী
ি শকযত্া প্ূযমৌ ইত্ম্ অসয কিমকত্িত্ম্ ২
মহাপ্াি িুলীযনন মহা প্াযিন ত্ীমত্া
িাযত্া ত্শরযত্ স্ননািযাম্
ি ন রামঃ স্ৱপ্্ত্ুমহিকত্ ৩
অজিযনাত্তর সম্স্তীযণ িরা৭৭স্তরণ
ি
সম্চযয
শকযত্ৱা প্ুুশ িযারঃ িত্ম্ স্নশযত্ মহী ত্যল ৪
প্রাসাত্া৭র কিমাযনশু িলপ্ীশু চ সিত্া
ি
ৱহমরািত্ স্নপ্ৌযমশু িরা৭৭স্তরণ শাকলশু ৫
প্ুশ্প্ সম্চয কচযত্রশু চতনা৭িু িকতশু
প্াম্টু রাপ্র প্রিাযশশু শুি সম্ি ুযত্শু চ ৬
প্রাসাত্ ির িযযশু
ি শীত্িত্্সু সুিম্কত্শু
উকশত্ৱা স্নমু িযপশু ি্ুত্ িাম্চন কপ্কত্তশু ৭
িীত্ িাকত্ত্র কনযিিাৱশ: ির আপ্রণ কনস্স্ৱৱনঃ
ম্ুত্ঙ্ক ির শৱপ্ত শ্চ সত্ত্ম্ প্রকত্যপ্াকত্ত্ঃ ৮
িকতকপ্ িকতত্ঃ
ি
িাযল প্হুকপ্ঃ সূত্ মািৱত্ঃ
িাত্াকপ্: অনুরূপ্াকপ্ঃ স্ত্ুকত্কপ্ শ্চ প্রম্ত্প্ঃ ৯
অশ্রযত্তযম্ ইত্ম্ স্নলাযি ন সত্যম্ প্রকত্প্াকত্ মা
মুহযযত্ িলু স্নম প্ািঃ স্ৱযপ্না৭যম্ ইকত্ স্নম মকত্ঃ ১0
ন নূনম্ ৱত্িত্ম্ কিম্কচত্্ িাযলন প্ল িত্তরম্
যত্র ত্াশরত্ী রাযমা প্ূযমৌ এিম্ শযীত্ সঃ ১১
কিযত্হ রাি সয সুত্া সীত্া চ কপ্রয ত্শনা
ি
ত্কযত্া শকযত্া প্ূযমৌ েু শা ত্শরত্ সয চ ১২
ইযম্ শযযা মম প্রাত্ু : ইত্ম্ কহ প্করিকত্িত্ম্
স্তকণ্টযল িটটযন সিম্ি িাৱত্র কিম্ি ুকত্ত্ম্ ত্্ুণম্ ১৩
মযনয সা৭৭প্রণা সুপ্তা সীত্া অজস্মন্ শযযন ত্ত্া
ত্ত্র ত্ত্র কহ ত্্ুশযযত সক্তাঃ িনি কপ্তিঃ ১৪
উত্তরীযম্ ইহ আসক্তম্ সুিযক্তম্ সীত্যা ত্ত্া
ত্ত্া স্নহযযত্ প্রিাশযত সক্তাঃ স্নিৌযশয ত্ম্ত্ি: ১৫
মযনয প্ত্ু ঃি সুিা শযযা স্নযন প্ালা ত্প্কস্ৱনী
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সুিুমারী সত্ী ত্ু ঃিম্ ন কিিানাকত্ ৱমকত্লী ১৬
হা হতা৭জস্ম ন্ুশম্যসা৭হম্ য ত্্সপ্ায: ি ি্ুযত্ মম
ঈত্্ুশীম্ রািি শযযাম্ অকত্যশযত্ হয৭নাত্িত্্ ১৭
সািযপ্ৌম
ি
িুযল িাত্ঃ সি স্নলাি
ি
সয সম্মত্:
সি স্নলাি
ি
কপ্রয স্তযক্ত্িা রািযম্ সুিম্ অনুত্তমম্ ১৮
িত্ম্ ইতীির শযাযমা রক্তা৭ি্শঃ কপ্রয ত্শনঃ
ি
সুি প্ািী চ ত্ু ঃিা৭হিঃ শকযযত্া প্ুকি রািিঃ ১৯
ত্নয: িলু মহা প্াযিা লি্শ্মণ শ্শুপ্ লি্শ্মণ:
প্রাত্রম্ কিশযম িাযল স্নযা রামম্ অনুিত্িযত্ ২0
কসত্ত অত্িা িলু ৱিযত্হী প্কত্ম্ যা অনুিত্া িনম্
িযম্ সম্শকযত্াঃ সযি হীনা
ি
স্নস্তন মহাত্মনা ২১
অিণ ত্ারা
ি
প্্ুকত্িী শূযনযি প্রকত্প্াকত্ মা
িযত্ ত্শরযত্ স্ৱিিম্ রাযম চ অরণযম্ আকশ্রযত্ ২২
ন চ প্রাত্িযযত্ িজশ্চন্ মনসা৭কপ্ িসুম্ত্রাম্
িযন৭কপ্ িসত্ স্তসয প্াহু িীযা৭কপ্রি
ি
্ কশত্াম্ ২৩
শূনয সম্ৱ্রণা রি্শাম্ অযকন্ত্রত্ হয কত্ৱপ্াম্
অপ্ািরুত্ প্ুর ত্ৱারাম্ রািত্ানীম্ অরি্কশত্াম্ ২৪
্ শ্ট প্লাম্ নূযনাম্ কিশমস্তাম্ অনািরুত্াম্
অপ্রহু
শত্রযিা ন অকপ্মনযযত প্ি্শযান্ কিশি্ুত্ান্ ইি ২৫
অত্য প্রপ্্ুকত্ প্ূযমৌ ত্ু শকযযশয৭হম্ ত্্ুযণশু িা
প্ল মূল অশযনা কনত্যম্ িটা চীরাকণ ত্ারযন্ ২৬
ত্ সযা৭ত্িম্ উত্তরম্ িালম্ কনিত্্সযাকম সুিম্ িযন
ত্ম্ প্রকত্শ্রিম্ আমুচয ন অসয কমত্যা প্কিশযকত্ ২৭
িসতম্ প্রাত্ু র৭ত্িায শত্্ুযক্না মা অনুিত্্সযকত্
লি্শ্মযণন সহ ত্ৱাযযা ি অযযাত্যাম্ প্ালকযশযকত্ ২৮
অকপ্যশি্শযকত িািুত্্স্তম্ অযযাত্যাযাম্ কত্ৱিাত্যঃ
অকপ্ স্নম স্নত্িত্াঃ িুযু করমম্
ি
সত্যম্ মযনারত্ম্ ২৯
প্রসাত্যমানঃ কশরসা মযা স্ৱযম্
প্হু প্রিারম্ যকত্ নাকপ্৭প্ত্্সযযত্
ত্যত্া৭নুিত্্সযাকম কচরায রািিম্
িযন িস ন্না৭হিকত্ মাম্ উযপ্ি্কশত্ু ম্ ৩0
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট অশ্টা শীকত্ত্ম স্সিি:
এযর্ান নৱত্ৱততম সরসর্ক:
িুযশয রাজত্রম্ ত্ু ত্ ৱত্রি িম্িা িূযল স রািিঃ
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অযযাত্য িাম্ট:
প্রত্ঃ িালযম্ উত্তায শত্্ুক্নম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ১
শত্্ুযক্নাকত্তশ্ট কিম্ স্নশযশ কনশাত্া৭কত্প্কত্ম্ িুহম্
শীরম্ আনয প্ত্রম্ স্নত্ ত্ারকযশযকত্ িাকহনীম্ ২
িািকম না৭হম্
ি
স্ৱকপ্কম ত্ৱত্িা৭যম্ি কিকচতযন্
ইকত্ এিম্ অপ্রিী ত্্প্রাত্রা শত্্ুযক্না৭কপ্ প্রযচাকত্ত্ঃ ৩
ইকত্ সম্ৱ্ত্যত্া স্নরিম্ অযনযানযম্ নর কসম্হযযাঃ
আিময প্রাঞ্জকলঃ িাযল িুযহা প্রত্ম্ অপ্রিীত্্ ৪
িজচ্চত্্ সুিম্ নত্ী ত্ীযর অিাত্্সীঃ িািুত্্স্ত শিরীম্
ি
িজচ্চ স্নত্ত সহ ৱসনয সয ত্ি সিম্ি অনামযম্ ৫
িুহসয ত্ত্্ ত্ু িচনম্ শ্ুত্ৱা স্নেহাত্্ উত্ীকরত্ম্
রাম সয অনুিযশা িািযম্ প্রযত্া৭কপ্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ৬
সুিা নঃ শিরী
ি রািন্ প্ূজিত্া শ্চা৭কপ্ স্নত্ িযম্
িম্িাম্ ত্ু স্ননৌকপ্ প্হ্ৱীকপ্
ি
ত্িাশাঃ সম্ত্ারযন্ত্ু নঃ ৭
ত্যত্া িুহঃ সম্ত্ৱকরত্ঃ শ্ুত্ৱা প্রত্ শাসনম্
প্রকত্ প্রকিশয নিরম্ ত্ম্ োকত্ িনম্ অপ্রিীত্্ ৮
উকত্তশ্টত্ প্রপ্ুত্যত্ৱম্ প্ত্রম্ অস্ত্ু চ িঃ সত্া
নািঃ সম৭নুিশত্ৱম্
ি ত্ারকযশযাম িাকহনীম্ ৯
স্নত্ ত্যত্াক্তাঃ সমুত্তায ত্ৱকরত্া রাি শাসনাত্্
প্ঞ্চ নািাম্ শত্ানযা৭৭শু সমাকননুযঃ সমতত্ঃ ১0
অনযাঃ স্ৱজস্তি কিযেযা মহা িম্টা ত্রা িরাঃ
স্নশাপ্মানাঃ প্ত্াকিকপ্: যুক্ত িাত্াঃ সুসম্হত্াঃ ১১
ত্ত্ঃ স্ৱজস্তি কিযেযাম্ প্াণ্টু িম্পল সম্ৱ্রত্
ু াম্
সনকত স্নিাশাম্ িলযাণীম্ িুযহা নািম্ উপ্াহরত্্ ১২
ত্াম্ আুযরাহ প্রত্ঃ শত্্ুক্ন শ্চ মহা প্লঃ ১৩
স্নিৌসলযা চ সুকমত্রা চ যা শ্চ অনযা রাি স্নযাকশত্ঃ
প্ুযরাকহত্ শ্চ ত্ত্্ প্ূিম্ি িুরযি প্রাহ্মণা শ্চ স্নয
অনতরম্ রাি ত্ারা স্তৱত্ি শিট আপ্ণাঃ ১৪
আিাসম্ আত্ীপ্যত্াম্ ত্ীত্িম্ চা৭প্যিিাহত্াম্
প্াম্টাকন চ আত্ত্ানানাম্ স্নিাশ কস্ত্রকত্িম্ অস্প্রুশত্্ ১৫
প্ত্াকিনয স্ত্ু ত্া নািঃ স্ৱযম্ ত্াৱশ: অকত্শ্টটত্াঃ
িহযতযা িনম্ আরূটম্ ত্ত্া সযম্পত্ু র্ আশুিাঃ ১৬
নারীণাম্ অকপ্প্ূণা ি স্ত্ু িাজশ্চত্্ িাজশ্চ চ্চ িাজিনাম্
িজশ্চত্্ অত্র িহকত স্ম যানযুিযম্ মহা ত্নম্ ১৭
ত্াঃ স্ম িত্ৱা প্রম্ ত্ীরম্ অিযরাপ্য চ ত্ম্ িনম্
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অযযাত্য িাম্ট:
কনিরুত্তাঃ িাম্ট কচত্রাকণ জরযযত ত্াশ প্ন্ত্ুকপ্ঃ ১৮
সৱিিযতা স্ত্ু িিা িিা৭৭স্নরাৱহঃ প্রযচাকত্ত্াঃ
ত্রতঃ স্ম প্রিাশযত স ত্ৱিা ইি প্িত্াঃ
ি ১৯
নাি: চ আুুহু: ত্ু অযনয প্লৱি: স্নত্ু: ত্ত্া৭প্যর
অযনয িুম্প িৱট: স্নত্ু অযনয স্নত্ু শ্চ প্াহুকপ্ঃ ২0
সা প্ুণযা ত্ৱজিনী িম্িাম্ ত্াৱশঃ সম্ত্াকরত্া স্ৱযম্
ৱমযত্র মুহযূ ত্ি প্রযযযৌ প্রযাি িনম্ উত্তমম্ ২১
আশ্ৱাসকযত্ৱা চ চমূম্ মহাত্মা
কনযিশকযত্ৱা চ যযত্াপ্যিাশম্
ত্রশ্টুম্ প্রত্ৱািম্ ুকশ প্রিযম্ি
ুকত্ৱ িরুত্ঃ সন্ প্রত্ঃ প্রত্যস্ত ২২
স প্রাহ্মণ সয আশ্রম মপ্ুযযপ্ত্য
মহাত্মযনা স্নত্ি প্ুযরাকহত্ সয
ত্ত্শ রযমযাটি
ি
িরুি্শ শম্টম্
মহ ত্ৱনম্ কিপ্র ির সয রমযম্ ২৩
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এযিান নিকত্ত্ম স্সিি:
নৱত্ৱততম সরসর্ক:
প্রত্ৱাি আশ্রমম্ ত্্ুশ্ৱা স্নরাশাত্্ এি নরশপ্ঃ
ি
প্লম্ সিম্ি অিস্তাপ্য িিাম সহ মকন্ত্রকপ্ঃ ১
প্ত্্প্যাম্ এি কহ ত্মযো
ি
নযস্ত শস্ত্র প্করচ্চত্ঃ
িসাযনা িাসসী ি্যশৌযম প্ুযরাত্ায প্ুযরাত্সম্ ২
ত্ত্ঃ সম্ত্শযন
ি ত্সয প্রত্ৱাি সয রািিঃ
মকন্ত্রণ স্তান্ অিস্তাপ্য িিাম অনু প্ুযরাকহত্ম্ ৩
িকসশ্টম্ অত্ ত্্ুশ্ৱৱি প্রত্ৱাযিা মহা ত্প্াঃ
সম্চচাল আসনাত্্ ত্ূণম্ি কশশযান্ অিিযম্ ইকত্ প্্ুিন্ ৪
সমািময িকসশ্যটন প্রযত্না অকপ্িাকত্ত্ঃ
অপ্ুত্যত্ মহা স্নত্িাঃ সুত্ম্ ত্শরত্ সয ত্ম্ ৫
ত্াপ্যাম্ অিিযম্ চ প্াত্যম্ চ ত্ত্ত্ৱা প্শ্চাত্্ প্লাকন চ
আনুপ্ূিযাি চ্চ ত্মেঃ
ি
প্প্রচ্চ িুশলম্ িুযল ৬
অযযাত্যাযাম্ প্যল স্নিাযশ কমযত্রশু অকপ্ চ মকন্ত্রশু
িানন্ ত্শরত্ম্ িরুত্তম্ ন রািানম্ উত্াহরত্্ ৭
িকসশ্যটা প্রত্ শ্চ এনম্ প্প্রচ্চত্ু র৭নামযম্
শরীযর অকক্ন শু িরি
ু ্ যশ শু কশযশয শু ম্ুি প্ি্কশ শু ৮
ত্ত্া ইকত্ ত্ত্্ প্রকত্োয প্রত্ৱাযিা মহা ত্প্াঃ
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প্রত্ম্ প্রত্ু যিাচ ইত্ম্ রািি স্নেহ প্তনাত্্ ৯
কিম্ ইহ আিমযন িাযম্ি ত্ি রািযম্ প্রশাসত্ঃ
এত্ত্্ আচি্শ্ৱ স্নম সিম্ি ন কহ স্নম শুত্যযত্ মনঃ ১0
সুশুযি অযম্ অকমত্রক্নম্ স্নিৌসলযা৭৭নত িত্িনম্
প্রাত্রা সহ স প্াযযা ি য জশ্চরম্ প্রিরাজিযত্া িনম্ ১১
কনযুক্তঃ স্ত্রী কনযুযক্তন কপ্ত্রা স্নযা অযসৌ মহা যশাঃ
িন িাসী প্ি ইকত্ ইহ সমাঃ কিল চত্ু ত্িশ ১২
িজচ্চন্ ন ত্সয অপ্াপ্ সয প্াপ্ম্ িত্ু ম
ি ্ ইহ ইচ্চকস
অিম্টিম্ স্নপ্াি্ত্ু মনা রািযম্ ত্সয অনুি সয চ ১৩
এিম্ উযক্তা প্রত্ৱািম্ প্রত্ঃ প্রত্ু যিাচ হ
প্য৭শ্
ি ু নযযনা ত্ু ঃিাত্্ িাচা সম্সজ্জমানযা ১৪
হযত্া৭জস্ম যকত্ মাম্ এিম্ প্িিান্ অকপ্ মনযযত্
মযত্তা ন স্নত্াশম্ আশম্যি ৱনিম্ মাম্ অনুশাকত্ কহ ১৫
ন ৱচত্ কত্শ্টম্ মাত্া স্নম যত্্ অযিাচন্ মত্৭তযর
না৭হম্ এযত্ন ত্ু শ্ট শ্চ ন ত্ ত্ৱচনম্ আত্যত্ ১৬
অহম্ ত্ু ত্ম্ নর িযারম্ উপ্যাত্ঃ প্রসাত্িঃ
প্রকত্যনত্ু ম্ অযযাত্যাম্ চ প্াযত্ৌ ত্সয অকপ্িকতত্ু ম্ ১৭
ত্ৱম্ মাম্ এিম্ িত্ম্ মত্ৱা প্রসাত্ম্ িত্ু ম
ি ্ অহিকস
শম্স স্নম প্িিন্ রামঃ ি সিকত্ মহী প্কত্ঃ ১৮
িকসশ্টা৭৭কত্কপ্: ুকত্ৱি্কপ্: যাকচযত্া প্িিাম্ স্তত্:
উিাচ ত্ম্ প্রত্ৱািঃ প্রসাত্া ত্্প্রত্ম্ িচঃ ১৯
ত্ৱ স্নযযত্ত্্ প্ুুশ িযার যুক্তম্ রািি িম্শযি
িুু িরুকত্ত ত্িম ৱশ্চি সাত্ূনাম্ অনুযাকযত্া ২0
িাযন চ এত্ন্ মনঃ স্তম্ স্নত্ ত্্ুটী িরণম্ অকস্ত্ৱকত্
অপ্্ুচ্চম্ ত্ৱাম্ ত্ি অত্য৭ত্িম্ িীকত্িম্ সম৭কপ্িত্িযন্ ২১
িাযন চ রামম্ ত্মেম্
ি
স সীত্ম্ সহ লি্শ্মণম্
অযসৌ িসকত্ স্নত্ প্রাত্া কচত্রিূযট মহা কিযরৌ ২২
শ্ৱ: ত্ু িতা৭কস ত্ম্ স্নত্শম্ িসা৭ত্য সহ মকন্ত্রকপ্ঃ
এত্ম্ স্নম িুু সুপ্রাে িামম্ িামা৭ত্ি স্নিাকিত্ ২৩
ত্ত্: ত্ত্া ইকত্ এিম্ উত্ার ত্শনঃ
ি
প্রত্ীত্ রূযপ্া প্রযত্া অপ্রিীত্্ িচঃ
চিার প্ুকত্তম্ চ ত্ত্া মহা৭৭শ্রযম
কনশা কনিাসায নরাকত্প্া৭ত্মিঃ ২৪
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট নিকত্ত্ম স্সিি:
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এর্ নৱত্ৱততম সরসর্ক:
ি্ুত্ প্ুকত্তম্ কনিাসায ত্ৱত্ি স মুকন স্তত্া
প্রত্ম্ ৱিিযী প্ুত্রম্ আকত্যত্যন নযমন্ত্রযত্্ ১
অপ্রিীত্্ প্রত্: ত্ু এনম্ ননু ইত্ম্ প্িত্া ি্ুত্ম্
প্াত্যম্ অিিযম্ ত্ত্া৭৭কত্ত্যম্ িযন যত্্ উপ্প্ত্যযত্ ২
অযত্া িাচ প্রত্ৱাযিা প্রত্ম্ প্রহসন্ ইি
িাযন ত্ৱাম্ প্রীকত্ সমুযক্তম্ ত্ু যশয স্ত্ৱম্ স্নযন স্নিনকচত্্ ৩
স্নসনাযা ত্ু ত্ি এত্সযাঃ িত্ু ম
ি ্ ইচ্চাকম স্নপ্ািনম্
মম প্রীকত্ যত্া
ি রূপ্া ত্ৱম্ অযহিা মনুি শপ্
ি ৪
কিম৭ত্িম্ চা৭কপ্ কনি্কশপ্য ত্ূযর প্লম্ ইহা৭৭িত্ঃ
িস্মান্ ন ইহ উপ্যাযত্া৭কস স প্লঃ প্ুুশ শপ্
ি ৫
প্রত্ঃ প্রত্ু যিা স্নচত্ম্ প্রাঞ্জকল স্তম্ ত্যপ্া ত্নম্
স ৱসযনযা ন উপ্যাযত্া৭জস্ম প্িিন্ প্িি ত্্প্যাত্্ ৬
রাো চ প্িি কন্নত্যম্ রাি প্ুযত্রণ িা সত্া
যত্নত্: প্করহত্িিযা কিশযযশু ত্প্কস্ৱন: ৭
িাজি মুিযা মনুশযা শ্চ মত্তা শ্চ ির িারণাঃ
প্রচ্চাত্য মহত্ীম্ প্ূকমম্ প্িিন্ অনুযাকত মাম্ ৮
স্নত্ িরুি্শান্ উত্িম্ প্ূকমম্ আশ্রযমশু উটিাম্ স্তত্া
ন কহম্সযু র্ ইকত্ স্নত্না৭হম্ এি এি সমািত্: ৯
আনীযত্াম্ ইত্ঃ স্নসনা ইকত্ আেপ্তঃ প্রমকশণা
ি
ত্ত্ স্ত্ু চযর প্রত্ঃ স্নসনাযাঃ সমুপ্ািমম্ ১0
অকক্ন শালাম্ প্রকিশযা৭ত্ প্ীত্ৱা আপ্ঃ প্করম্ুিয চ
আকত্ত্য সয জরযা স্নহযত্া কিশ্ৱিম
ি
াণম্
ি
আহ্ৱযত্্ ১১
আহ্ৱযয কিশ্ৱিমাণম্
ি
অহম্ ত্ৱশ্টারম্ এি চ
আকত্ত্যম্ িত্ু ম
ি ্ ইচ্চাকম ত্ত্র স্নম সকম্ৱ্ত্ীযত্াম্ ১২
আহ্ৱযয স্নলািপ্ালাম্ স্ত্রীন্ স্নত্িান্ শর মুিাম্ স্তত্া
আকত্ত্যম্ িত্ু ম
ি ্ ইচ্চাকম ত্ত্র স্নম সকম্ৱ্ত্ীযত্াম্ ১৩
প্রাি্ স্নস্রাত্স শ্চ যা নত্যঃ প্রত্যি্ স্নস্রাত্স এি চ
প্্ুকত্িযাম্ অতকরি্যশ চ সমাযান্ত্ু অত্য সিশঃ
ি ১৪
অনযা স্স্রিম্ত্ু ৱমযরযম্ সুরা ম৭নযা স্সুকনশ্টটত্াম্
অপ্রা স্নশ্চাত্িম্ শীত্ কমি্শু িাম্ট রযসাপ্মম্ ১৫
আহ্ৱযয স্নত্ি িম্ত্িান্
ি কিশ্ৱািসু হ হা হু হূন্
ত্ৱত্ িা৭িরযসা স্নত্িী িম্ত্িী শ্চা৭কপ্ সিশ:
ি ১৬
ি্ুত্াচীম্ অত্ কিশ্ৱাচীম্ কমশ্রযিশীম্ অলম্পুসাম্
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নািত্ম্ত্াম্ চ স্নহমাম্ চ স্নসামাম্ অজত্র ি্ুত্ স্তলাম্ ১৭
শরম্ যা স্নশ্চাপ্কত্শ্টকত প্রহ্মাণম্ যা শ্চ স্নযাশত্: (প্াকমনী:)
সিা ি স্ত্ুম্পুুণা সাত্িম্ আহ্ৱযয স প্করচ্চত্াঃ ১৮
িনম্ িুুশু য কত্তিযম্ িাযসা প্ূশণ প্ত্রিত্্
কত্িয নারী প্লম্ শশ্ৱ ত্তত্্ স্নিৌযপ্রম্ ইৱহি ত্ু ১৯
ইহ স্নম প্িিান্ স্নসাযমা কিত্ত্তাম্ অন্নম্ উত্তমম্
প্ি্শযম্ স্নপ্ািযম্ চ স্নচাশযম্ চ স্নলহযম্ চ কিকিত্ম্ প্হু ২0
কিকচত্রাকণ চ মালযাকন প্াত্প্ প্রচুযত্াকন চ
সুরা৭৭ত্ীকন চ স্নপ্যাকন মাম্সাকন কিকিত্াকন চ ২১
এিম্ সমাকত্না যুক্ত স্নস্তিসা প্রকত্যমন চ
শীি্শা স্ৱর সমাযুক্তম্ ত্প্সা চা৭প্রিীন্ মুকনঃ ২২
মনসা ত্যাযত্ স্তসয প্রাঙ্ মুি সয ি্ুত্াম্িযলঃ
আিি্মু স্তাকন সিাকণ
ি ৱত্িত্াকন প্্ুত্ি্প্্ুত্ি্ ২৩
মলযম্ ত্ত্ু র
ি ম্ ৱচি ত্ত্ঃ স্নস্ৱত্ নুযত্া৭কনলঃ
উপ্স্প্রশ
ু য িযিৌ যুক্তযা সুকপ্রযা৭৭ত্মা সুিঃ কশিঃ ২৪
ত্যত্া৭প্য িশত
ি িনা কত্িযাঃ িুসুম িরুশট
্ যঃ
কত্িয ত্ু ন্ত্ুকপ্ স্নিাশ শ্চ কত্ি্শু সিাসু
ি শুশ্ুযি ২৫
প্রিিু স্নশ্চাত্তমা িাত্া নন্ুত্ু শ্চা৭িযরা িণাঃ
িিু শ্চ স্নত্ি িতিা ি িীণা প্রমুমুচুঃ স্ৱরান্ ২৬
স শযপ্তা ত্যাম্ চ প্ূকমম্ চ প্রাকণনাম্ শ্রিণাকন চ
কিযিযশা চ্চাকরত্ঃ িি্শ্ণঃ সযমা লয িুণাকিত্ঃ ২৭
ত্জস্মন্ উপ্রযত্ শযপ্ত কত্যিয স্নশ্রাত্র সুযি ন্ুণাম্
ত্ত্শ প্ারত্ম্
ি
ৱসনযম্ কিত্ানম্ কিশ্ৱিমণঃ
ি ২৮
প্প্ূি কহ সমা প্ূকমঃ সমতাত্্ প্ম্চ স্নযািনা
শাত্ৱৱল প্হি ু কপ্ শ্চন্না নীল ৱিটূ য সকন্নৱপ্ঃ
ি
২৯
ত্জস্মন্ কপ্ল্ৱাঃ িকপ্ত্তা শ্চ প্নসা প্ীি প্ূরিাঃ
আমলযিযা প্প্ূিু শ্চ চূ ত্া শ্চ প্ল প্ূশণাঃ ৩0
উত্তযরপ্যঃ িুুপ্য শ্চ িনম্ কত্যিযাপ্ স্নপ্ািিত্্
আিিাম নত্ী কত্িযা ত্ীরৱি প্হি ু কপ্ িরুিত্া ৩১
চত্ু শ্শালাকন শুপ্রাকণ শালা শ্চ িি িাজিনাম্
হমযি প্রাসাত্ সম্পাত্া স্নস্তারণাকন শুপ্াকন চ ৩২
কসত্ স্নমি কনপ্ম্ চা৭কপ্ রাি স্নিশ্ম সুযত্ারণম্
শুে মালয ি্ুত্া৭৭িারম্ কত্িয িত সমুি্কশত্ম্ ৩৩
চত্ু রস্র মসম্পাত্ম্ শয না৭৭সন যানিত্্ ৩৪
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কত্ৱিযঃ সি রৱস
ি
যুক্তম্
ি
কত্িয স্নপ্ািন িস্ত্রিত্্
উপ্িকপত্ সিা৭ন্নম্
ি
স্নত্ৌত্ কনমলি প্ািনম্ ৩৫
ি্লুপ্ত সিা৭৭সনম্
ি
শ্রীমত্্ স্ৱাস্তীণ শযযনাত্তমম্
ি
প্রকিযিশ মহা প্াহু র৭নুোযত্া মহকশণা
ি
স্নিশ্ম ত্ ত্রত্নসম্পূণম্ি প্রত্ঃ ৱিিযী সুত্ঃ ৩৬
অনুিি্মু শ্চ ত্ম্ সযি মকন্ত্রণঃ
ি
স প্ুযরাকহত্াঃ
প্প্ূিু শ্চ মুত্া যুক্তা ত্ম্ ত্্ুশ্ৱা স্নিশ্ম সকম্ৱ্কত্ম্ ৩৭
ত্ত্র রািা৭৭সনম্ কত্িযম্ িযিনম্ চত্রম্ এি চ
প্রযত্া মকন্ত্রকপ্ঃ সাত্িম্ অপ্যিত্িত্ রািিত্্ ৩৮
আসনম্ প্ূিযা মাস রামাযা৭কপ্প্রণময চ
িাল িযিনম্ আত্ায নযশীত্ ত্্সকচিা৭৭সযন ৩৯
আনুপ্ূিযান্
ি কনযশত্ু শ্চ সযি মম্
ি জত্র প্ুযরাকহত্াঃ
ত্ত্ঃ স্নসনাপ্কত্ঃ প্শ্চাত্্ প্রশাস্তা চ কনযশত্ত্ু ঃ ৪0
ত্ত্ স্তত্র মুহযূ ত্িন নত্যঃ প্াযস িত্িমাঃ
উপ্াকত্শ্টত প্রত্ম্ প্রত্ৱাি সয শাসনত্্ ৪১
ত্াসাম্ উপ্যত্ঃ িূলম্ প্াম্টু ম্ুকত্তি স্নলপ্নাঃ
রমযা শ্চা৭িসত্া কত্িযা প্রহ্মণ স্ত্ু প্রসাত্িাঃ ৪২
স্নত্ৱনি চ মুহযূ ত্িন কত্িযা৭৭প্রণ প্ূকশত্াঃ
আিু কিম্ি শকত্ সাহস্রা প্রাহ্মণা প্রকহত্াঃ কস্ত্রযঃ ৪৩
সুিণ মকণ
ি
মুযক্তন প্রিাযলন চ স্নশাকপ্ত্াঃ
আিু কিম্ি শকত্ সাহস্রাঃ িুযপ্র প্রকহত্াঃ কস্ত্রযঃ ৪৪
যাকপ্ ি্ুিহীত্ঃ প্ুুশঃ স্নসাোত্ ইি লি্শযযত্
আিু কিম্ি শকত্ সাহস্রা নতনা৭ত্িযরা িণাঃ ৪৫
নারত্ স্ত্ুম্পুু স্নিিাপ্ঃ প্রিরা: সূয িচি
ি সঃ
এযত্ িতি রািাযনা
ি
প্রত্সযা৭রযত্া িিুঃ ৪৬
অলম্পুসা কমশ্রযিশী প্ুণ্টরীিা৭ত্ িামনা
উপ্ান্ুত্যম্ স্ত্ু প্রত্ম্ প্রত্ৱাি সয শাসনাত্্ ৪৭
যাকন মালযাকন স্নত্যিশু যাকন ৱচত্ররযত্ িযন
প্রযাযি ত্ানয৭ত্্ুশযত প্রত্ৱাি সয স্নত্িসা ৪৮
কপ্ল্ৱা মাত্িম্কিিা আসন্ শমযা রাহা কিপ্ীত্িাঃ
অশ্ৱত্তা নত্িিা শ্চা৭৭সন্ প্রত্ৱাি সয শাসনাত্্ ৪৯
ত্ত্ঃ সরল ত্ালা শ্চ কত্লিা নক্ত মালিাঃ
্ শ্টা স্তত্র সযম্পত্ু ঃ িুপ্্িা প্ূত্ৱা৭ত্ িামনাঃ ৫0
প্রহু
কশম্শপ্া৭৭মলিী িম্পূ যা ি শ্চা৭নযাঃ িানযন লত্াঃ
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প্রমত্া কিরহম্ ি্ুত্ৱা প্রত্ৱািা৭৭শ্রযম৭িসন্ ৫১
সুরা স্সুরাপ্াঃ কপ্প্ত্ প্াযসম্ চ প্ুপ্ি
ু ্ কশত্াঃ
মাম্স কনচ সুযমত্যাকন প্ি্শযতাম্ যাি কত্চ্চত্ ৫২
উচ্চাত্য োপ্যকত স্ম নত্ী ত্ীযরশু িল্িুশু
অযপ্যিম্ এিম্ প্ুুশম্ প্রমত্াঃ সপ্ত চাশ্ট চ ৫৩
সম্ৱ্াহতযঃ সমাযপ্ত্ু নাযয
ি া ি ুকচর স্নলাচনাঃ
প্করম্ুিয ত্ত্া৭স্ননযানযম্ প্াযযকত িরাঙ্কনাঃ ৫৪
হযান্ িিান্ িরান্ উশ্োম্ স্তৱত্ি সুরযপ্ঃ সুত্ান্
অযপ্ািযন্ িাহনপ্া স্নস্তশাম্ স্নপ্ািযম্ যত্া কিকত্ ৫৫
ইি্শূম্ শ্চ মত্ু লািা0 শ্চ স্নপ্ািযকত স্ম িাহনান্
ইি্শ্ৱািু ির স্নযাত্ানাম্ স্নচাত্যযতা মহা প্লাঃ ৫৬
না৭শ্ৱ প্যতা৭শ্ৱম্ আিানা ন্ন িিম্ িু0ির রহঃ
মত্ত প্রমত্ত মুকত্ত্া চমূঃ সা ত্ত্র সম্পযপ্ৌ ৫৭
ত্কপ্ত্া
ি সি িাৱম
ি
স্নস্ত রক্ত চতন রূকশত্াঃ
অিযরা িণ সমুযক্তাঃ ৱসনযা িাচম্ উৱত্রযন্ ৫৮
ৱনিা৭স্নযাত্যাম্ িকমশযাযমা ন িকমশযাম ত্ণ্টিান্
িুশলম্ প্রত্ সযা৭স্ত্ু রাম সযা৭স্ত্ু ত্ত্া সুিম্ ৫৯
ইকত্ প্াত্াত্ স্নযাত্া শ্চ হ স্তয৭শ্ৱা স্নরাহ প্তিাঃ
অনাত্া স্তম্ কিকত্ম্ লপ্ত্িা িাচম্ এত্াম্ উৱত্রযন্ ৬0
্ শ্টা কিযনত্ু স্নস্ত নরা স্তত্র সহস্রশঃ
সিহু
প্রত্ সযা৭নুযাত্ারঃ স্ৱযিি৭যম্ ইকত্ চা৭প্্ুিন্ ৬১
ন্ুত্যম্কত্ স্ম হসম্কত্ স্ম িাযম্কত্ স্ম চ ৱসকনিা:
সমম্ত্াত্্ প্করত্ািম্কত্ মাযলযাযপ্ত্া স্সহস্রশ: ৬২
ত্যত্া প্ুক্তিত্াম্ স্নত্শাম্ ত্ ত্ন্নম্ অম্ুযত্াপ্মম্
কত্িযান্ উত্ৱীি্শয প্ি্শযাম্ স্তান্ অপ্ি ত্্প্ি্শযণ মকত্ঃ ৬৩
স্নপ্রশযা স্নশ্চটয শ্চ িত্ৱ শ্চ প্লস্তা শ্চ সহস্রশ:
প্প্ূিু স্নস্ত প্্ুশম্ ত্্ুপ্তাঃ সযি চা৭৭হত্
ি
িাসসঃ ৬৪
িুম্িরা শ্চ িযরা শ্ে শ্চ স্নিা৭শ্ৱা শ্চ ম্ুি প্ি্কশণঃ
প্প্ূিঃু সুপ্ু
্ ত্া স্তত্র না৭স্ননযা হয৭নযম্ অিপযত্্ ৬৫
না৭শুে িাসা স্তত্রা৭৭সীত্্ ি্শুকত্যত্া মকলযনা৭কপ্ িা
রিসা ত্ৱস্ত স্নিযশা িা নরঃ িজশ্চ ত্ত্্ুশযত্ ৬৬
আৱি শ্চা৭কপ্ চ িারাৱহ কনশ্ি টান ির সম্চৱযঃ
প্ল কনযূহি সম্কসৱত্তঃ সূৱপ্ িিত রসা৭কিৱত্ঃ ৬৭
প্ুশ্প্ ত্ৱিিত্ীঃ প্ূণাঃি শুেসযা৭ন্নসয চা৭কপ্ত্ঃ
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ত্ত্্ুশু কিজস্মত্া
ি
স্তত্র নরা স্নলৌহীঃ সহস্রশঃ ৬৮
প্প্ূিু িনি প্াযশ্ৱশু
ি িূপ্াঃ প্াযস িত্িমাঃ
ত্া শ্চ িাম ত্ু িা িাযিা ত্্ুমা শ্চা৭৭সন্ মত্ু শ্চুযত্ঃ ৬৯
িাযপ্যা ৱমযরয প্ূণা ি শ্চ ম্ুশ্ট মাম্স চৱয িরুিত্াঃ
প্রত্প্ত কপ্টৱর শ্চা৭কপ্ মািি মাযূর স্নিৌি্িুৱটঃ ৭0
প্াত্রীণাম্ চ সহস্রাকণ স্তালীনাম্ কনযুত্াকন চ
নযপ্ুত্াকন
ি
চ প্াত্রাকণ শাত্ িুম্প মযাকন চ ৭১
স্তালযঃ িুম্পযঃ িরম্পয শ্চ ত্কত্ প্ূণাঃি সুসম্স্রুত্াঃ
স্নযৌিন স্ত সয স্নিৌরসয িকপ্ত্ত সয সুিকতনঃ ৭২
হ্র্ত্াঃ প্ূণা ি রসাল সয ত্ত্নঃ স্নশ্ৱত্ সয চা৭প্যর
প্প্ূিুঃ প্াযস সযা৭স্নত শিিরাযা শ্চ সম্চযাঃ ৭৩
িল্কাম্ শ্চূ ণ িশাযাম্
ি
শ্চ োনাকন কিকিত্াকন চ
ত্ত্্ুশু প্ািনস্তাকন
ি
ত্ীযত্িশু সকরত্াম্ নরাঃ ৭৪
শুোন্ অম্শুমত্ শ্চা৭কপ্ ত্ত ত্ািন সম্চযান্
শুোম্ শ্চতন িল্কাম্ শ্চ সমুত্্যি শ্ৱ৭িকত্শ্টত্ঃ ৭৫
ত্প্ণান্
ি
প্করম্ুশ্টাম্ শ্চ িাসসাম্ চা৭কপ্ সম্চযান্
প্াত্ু যিাপ্ানহাম্ ৱচি যুক্মাকন চ সহস্রশঃ ৭৬
অম্িনীঃ িঙ্কত্ান্ িূচিাম্ শ্চত্রাকণ চ ত্নূম্কশ চ
মম ত্রাণাকন
ি
কচত্রাকণ শযনা নযা৭৭সনাকন চ ৭৭
প্রকত্প্ান হ্র্ত্ান্ প্ূণান্
ি িযরা শ্ে িি িাজিনাম্
অিিাহয সুত্ীত্িাম্ শ্চ হ্র্ত্ান্ স্নসাত্্প্ল প্ুশ্িরান্ ৭৮
আিাশ িণ প্রকত্মান্
ি
স্ৱচ্চ স্নত্াযান্ সুি প্লিান্
নীল ৱিটূ য িণ
ি াম্
ি শ্চ ম্ুত্ূন্ যিস সম্চযান্ ৭৯
কনিাপ্
ি অত্িান্ প্শূনাম্ স্নত্ ত্ত্্ুশু স্তত্র সিশঃ
ি ৮0
িযস্মযত মনুশযা স্নস্ত স্ৱপ্ন িপম্ ত্ ত্ত্্প্ুত্ম্
ত্্ুশ্ৱা৭৭কত্ত্যম্ ি্ুত্ম্ ত্াত্্ু ি্প্রত্ সয মহকশণা
ি ৮১
ই স্নত্যিম্ রমমাণানাম্ স্নত্িানাম্ ইি নতযন
প্রত্ৱািা৭৭শ্রযম রযময সা রাজত্র িযত্যিত্ি
ি
ত্ ৮২
প্রকত্িি্মু শ্চ ত্া নযত্যা িতিা ি শ্চ যত্া৭৭িত্ম্
প্রত্ৱািম্ অনুোপ্য ত্া শ্চ সিা ি িরাম্িনাঃ ৮৩
ত্ ৱত্ি মত্তা মকত্যরাত্্িটা নরা:
ত্ ৱত্ি কত্িযা৭িু চতযনাি্কশত্াঃ
ত্ৱত্ি কত্িযা কিকিত্াঃ স্রিুত্তমাঃ
প্্ুত্ ি্প্রিীণা ি মনুৱিঃ প্রমকত্িত্াঃ ৮৪
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ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এি নিকত্ত্ম স্সিি:
ত্ৱি নৱত্ৱততম সরসর্ক:
ত্ত্ স্তাম্ রিনীম্ উশয প্রত্ঃ সপ্করচ্চত্ঃ
ি্ুত্া৭৭কত্যত্যা প্রত্ৱািম্ িামা৭ত্কপ্িিাম হ ১
ত্ম্ ুকশঃ প্ুুশ িযারম্ স্নপ্রি্শয প্রাঞ্জকলম্ আিত্ম্
হুত্া৭কক্নযহাযত্রা প্রত্ম্ প্রত্ৱাযিা৭প্য প্াশত্ ২
িজচ্চত্৭ত্র সুিা রাজত্র স্তিা৭স্মকত্ৱশযয িত্া
সমর স্নস্ত িনঃ িজচ্চত্্ আকত্যত্য শম্স স্নম৭নি ৩
ত্ম্ উিাচ অ0িকলম্ ি্ুত্ৱা প্রযত্া৭কপ্ প্রণময চ
আশ্রমাত্্ অকপ্ কনশ্রাতম্ ুকশম্ উত্তম স্নত্িসম্ ৪
সুি উকশযত্া৭জস্ম প্িিন্ সমর প্ল িাহনঃ
ত্কপ্ত্ঃ
ি সি িাৱম
ি
শ্চ সামাযত্যা প্লি ত্ত্ৱযা ৫
অযপ্ত্ েম সম্ত্াপ্াঃ সুপ্ি্শযাঃ সুপ্রকত্শ্রযাঃ
অকপ্ স্নপ্রশযান্ উপ্াত্ায সযি স্ম
ি সুসুযিাকশত্াঃ ৬
আমন্ত্রযয৭হম্ প্িিন্ িামম্ ত্ৱাম্ ুকশ সত্তম
সমীপ্ম্ প্রজস্তত্ম্ প্রাত্ু ৱমযত্রণ ঈি্শস্ৱ চি্শুশা ৭
আশ্রমম্ ত্সয ত্মে
ি ত্াকমি
ি সয মহাত্মনঃ
আচি্শ্ৱ িত্যমা মািিঃ কিযান্ ইকত্ চ শম্স স্নম ৮
ইকত্ প্্ুশ্ট স্ত্ু প্রত্ম্ প্রাত্্ু ত্শনি লালসম্
প্রত্ু যিাচ মহা স্নত্িা প্রত্ৱাযিা মহা ত্প্াঃ ৯
প্রত্ অত্ি ত্্ুত্ীযযশু স্নযািযনশু অিযন িযন
কচত্রিূযটা কিকর স্তত্র রময কনত্ির িাননঃ ১0
উত্তরম্ প্াশ্ৱম্ি আসাত্য ত্সয মতাকিনী নত্ী
প্ুশ্কপ্ত্ ত্্ুম সম্চন্না রময প্ুশ্কপ্ত্ িাননা ১১
অনতরম্ ত্ ত্্সকরত্ জশ্চত্রিূট শ্চ প্িত্ঃ
ি
ত্যযা প্ণি
ি ু টী ত্াত্ ত্ত্র স্নত্ৌ িসযত্া ত্্ুিম্ ১২
ত্ি্কশযণ ৱনি মাযিিণ সিয ত্ি্কশণম্ এি চ
িি িাজি রত্া িীণাম্
ি িাকহনীম্ িাকহনী প্যত্
িাহযস্ৱ মহা প্াি ত্যত্া ত্রি্শযকস রািিম্ ১৩
প্রযাণম্ ইকত্ চ শ্ুত্ৱা রাি রাি সয স্নযাকশত্ঃ
কহত্ৱা যানাকন যানা৭হিা প্রাহ্মণম্ প্যিারযন্
ি
১৪
স্নিপ্মানা ি্ুশা ত্ীনা সহ স্নত্িযা সুকমত্রযা
স্নিৌসলযা ত্ত্র িরাহ িরাপ্যাম্ চরযণৌ মুযনঃ ১৫
অসম্ুযত্তন িাযমন সি স্নলাি
ি
সয িকহিত্া
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ৱিযিযী ত্সয িরাহ চরযণৌ সিযপ্ত্রপ্া ১৬
ত্ম্ প্রত্ি্কশণম্ আিময প্িিতম্ মহা মুকনম্
অত্ূরাত্্ প্রত্ সয এি ত্যস্তৌ ত্ীন মনা ত্ত্া ১৭
ত্ত্ঃ প্প্রচ্চ প্রত্ম্ প্রত্ৱাযিা ত্্ুট িরত্ঃ
কিযশশম্ োত্ু ম্ ইচ্চাকম মাত্রূণাম্ ত্ি রািি ১৮
এিম্ উক্ত স্ত্ু প্রযত্া প্রত্ৱাযিন ত্াকমিঃ
ি
উিাচ প্রাঞ্জকল প্ূত্ৱা
ি িািযম্ িচন স্নিাকিত্ঃ ১৯
যাম্ ইমাম্ প্িিন্ ত্ীনাম্ স্নশািান্ অশন িকশত্াম্
ি
কপ্ত্ু কহি মকহশীম্ স্নত্িীম্ স্নত্িত্াম্ ইি প্শযকস ২0
এশা ত্ম্ প্ুুশ িযারম্ কসম্হ কিরাত িাকমনম্
স্নিৌসলযা সুশুযি রামম্ ত্াত্ারম্ অকত্কত্ যত্া
ি ২১
অসযা িাম প্ুিম্ কিশ্টা যা এশা কত্শ্টকত্ ত্ু মনাঃ
ি
িকণিার
ি
সয শািা ইি শীণ প্ু
ি শ্প্া িনা৭তযর ২২
এত্সযা স্নত্ৌ সুযত্ৌ স্নত্িযাঃ িুমাযরৌ স্নত্ি িকণযনৌ
ি
উযপ্ৌ লি্শ্মণ শত্্ুযক্নৌ িীযরৌ সত্য প্রারযমৌ ২৩
যসযাঃ ি্ুযত্ নর িযাযরৌ িীি নাশম্ ইযত্া িযত্ৌ
রািা প্ুত্র কিহীন শ্চ স্ৱিিম্ ত্শরযত্া িত্ঃ ২৪
স্নরাত্নাম্ অি্ুত্ প্রোম্ ত্্ুপ্তাম্ সুপ্ি মাকননীম্
ঐশ্ৱয িামাম্
ি
ৱিযিযীম্ অনা৭৭যাম্
ি আয রূকপ্ণীম্
ি
২৫
মম এত্াম্ মাত্রম্ কিকত্ত ন্ুশম্সাম্ প্াপ্ কনশ্চযাম্
যযত্া মূলম্ কহ প্শযাকম িযসনম্ মহত্্ আত্মনঃ ২৬
ইত্ু য ক্ত্িা নর শাত্ূযি লা প্াশ্প্ িত্্িত্যা কিরা
স কনশশ্ৱাস ত্াম্রা৭ি্যশা ি্ুযত্তা নাি ইি শ্ৱসন্ ২৭
প্রত্ৱাযিা মহকশ স্তম্
ি
প্্ুিতম্ প্রত্ম্ ত্ত্া
প্রত্ু যিাচ মহাপ্ুকত্ত ইত্ম্ িচনম্ অত্িিত্্ ২৮
ন স্নত্াযশণা৭িিতিযা ৱিযিযী প্রত্ ত্ৱযা ২৯
রাম প্রিরািনম্ স্নহযত্ত্্ সুযিাত্িিম্ প্কিশযকত্
স্নত্িানাম্ ত্ানিানাম্ চ ুশীণাম্ প্াকিত্াত্মনাম্
কহত্ স্নমি প্কিশয কত্ত রাম প্রিরাজিনা কত্হ ৩0
অকপ্িাত্য ত্ু সম্কসত্তঃ ি্ুত্ৱা চ এনম্ প্রত্ি্কশণম্
আমন্ত্রয প্রত্ঃ ৱসনযম্ যুিযত্াম্ ইকত্ অযচাত্যত্্ ৩১
ত্যত্া িাজি রত্ান্ যুক্ত্িা কত্িযান্ স্নহম প্করশ্ি্ুত্ান্
অত্যাযরাহত্্ প্রযাণা৭ত্ী প্হূন্ প্হু কিযত্া িনঃ ৩২
িি িনযা িিা ৱশ্চি স্নহম িি্শযাঃ প্ত্াকিনঃ
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িীমূত্া ইি িমা৭স্নত
ি
সযিাশাঃ সিত্জস্তযর ৩৩
কিকিত্া নয৭কপ্ যানাকন মহাকন চ লিূকন চ
প্রযযুঃ সুমহা৭হিাকণ প্াৱত্ স্নরি প্ত্াত্যঃ ৩৪
অত্ যান প্রযিৱি স্ত্ু স্নিৌসলযা প্রমুিাঃ কস্ত্রযঃ
রাম ত্শনি িাঙ্ক্কশণযঃ প্রযযু মুকত্ত্া
ি
স্তত্া ৩৫
চম্ত্রা৭িি ত্ুণা প্াসাম্ কনযুক্তাম্ কশকপ্িাম্ শুপ্াম্
আস্তায প্রযযযৌ শ্রীমান্ প্রত্ঃ সপ্করচ্চত্ঃ ৩৬
সা প্রযাত্া মহা স্নসনা িি িাজি রত্ আিুলা
ত্ি্কশণাম্ কত্শম্ আিরুত্য মহা স্নমি ইি উকত্তত্ঃ ৩৭
িনাকন ত্ু িযকত্রময িুশ্টাকন ম্ুি প্ি্কশকপ্ঃ
িম্িাযা প্র স্নিলাযাম্ কিকরশ্ৱ৭কপ্ নত্ীশু চ ৩৮
্ শ্ট কত্ৱপ্ িাজি স্নযাত্া
সা সিহু
কিত্রাসযতী ম্ুি প্ি্কশ সম্িান্
মহ ত্ৱনম্ ত্ত্্ প্রকত্িাহমানা
ররাি স্নসনা প্রত্ সয ত্ত্র ৩৯
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট কত্ৱ নিকত্ত্ম স্সিি
ত্রত্র নৱত্ৱততম সরসর্ক:
ত্যা মহত্যা যাকযনযা ত্ৱজিনযা িন িাকসনঃ
অকত্িত্া যূত্প্া মত্তাঃ সযূত্াঃ সিত্ু ত্্ুিঃু ১
ুি্শাঃ প্্ুশত্ সম্িা শ্চ ুরি শ্চ সমম্ত্ত্ঃ
ত্্ুশযযত িন রািীশু কিকর শ্ৱ৭কপ্ নত্ীশু চ ২
স সিত্যস্ত ত্মাত্মা
ি প্রীযত্া ত্শরত্া৭ত্মিঃ
িরুযত্া মহত্যা নাকত্নযা স্নসনযা চত্ু রম্িযা ৩
সাির ওি কনপ্া স্নসনা প্রত্ সয মহাত্মনঃ
মহীম্ সম্চাত্যা মাস প্রািরুকশ ত্যাম্ ইিা৭ম্পুত্ঃ ৪
ত্ু রম্ি ঔৱি: অিত্ত্া িারৱণ শ্চ মহা িৱিঃ
অনালি্শযা কচরম্ িালম্ ত্জস্মন্ িাযল প্প্ূি প্ূঃ ৫
স যাত্ৱা ত্ূরম্ অত্ৱানম্ সুপ্করশ্রাত িাহনঃ
উিাচ প্রত্ঃ শ্রীমান্ িকসশ্টম্ মকন্ত্রণাম্ িরম্ ৬
যাত্্ুশম্ লি্শযযত্ রূপ্ম্ যত্া ৱচি শ্ুত্ম্ মযা
িযক্তম্ প্রাপ্তা: স্ম ত্ম্ স্নত্শম্ প্রত্ৱাযিা যম্ অপ্রিীত্্ ৭
অযম্ কিকর জশ্চত্রিূট স্তত্া মতাকিনী নত্ী
এত্ত্্ প্রিাশযত্ ত্ূরান্ নীল স্নমি কনপ্ম্ িনম্ ৮
কিযরঃ সানূকন রমযাকণ কচত্রিূট সয সিকত্
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িারৱণ: অিম্ুত্যযত মামৱিঃ প্িযত্াপ্ৱমঃ
ি
৯
মুম্চম্কত্ িুসুমাকন এযত্ নিাঃ প্িত্ি সানুশু
নীলা ইি আত্প্ অপ্াযয স্নত্াযম্ স্নত্ায ত্রা িনাঃ ১0
কিন্নরা চকরত্ম্ স্নত্শম্ প্শয শত্্ুক্ন প্িত্ম্
ি
ম্ুৱি স্সমতাত্্ আিীণম্ি মিৱর ইি সািরম্ ১১
এযত্ ম্ুি িণা প্াকত শীর স্নিিাঃ প্রযচাকত্ত্াঃ
িাযু প্রকিত্তাঃ শরকত্ স্নমি রাজি ইি অম্পযর ১২
িুিকত
ি িুসুম আপ্ীটান্ কশরস্সু সুরপ্ীন্ অমী
স্নমি প্রিাৱশঃ প্লৱির্ ত্াি্কশণাত্যা যত্া নরাঃ ১৩
কনশ্িূিম্ ইি প্ূযত্ৱ ত্ম্ িনম্ স্নিার প্রত্শনম্
ি
অযযাযত্যি িনা িীণা ি সিকত্ প্রকত্প্াকত্ মা ১৪
িুৱরর্ উত্ীকরযত্া স্নরণু কত্িিম্ প্রচ্চাত্য কত্শ্টকত্
ত্ম্ িহকত্ অকনলঃ শীরম্ িুিন্ি ইি মম কপ্রযম্ ১৫
সযতনান্ ত্ু রযিাযপ্ত্ান্ সূত্ মুৱিয অকত্শ্টটত্ান্
এত্ান্ সম্পত্ত্ঃ শীরম্ প্শয শত্্ুক্ন িানযন ১৬
এত্ান্ কিত্রাকসত্ান্ প্শয প্কহিণঃ কপ্রয ত্শনান্
ি
এত্ম্ আকিশত্ঃ ৱশলম্ অকত্িাসম্ প্ত্জত্রণ ১৭
অকত্মাত্রম্ অযম্ স্নত্যশা মযনােঃ প্রকত্প্াকত্ মা
ত্াপ্সানাম্ কনিাযসা৭যম্ িযক্তম্ স্ৱিি প্যত্া যত্া ১৮
ম্ুিা ম্ুিীকপ্ঃ সকহত্া প্হিঃ প্্ুশত্া িযন
মযনাে রূপ্া লি্শযযত িুসুৱম ইি কচজত্রত্া ১৯
সাত্ু ৱসনযাঃ প্রকত্শ্টতাম্ কিকচিন্ত্ু চ িাননম্
যত্া স্নত্ৌ প্ুুশ িযাযরৌ ত্্ুযশযযত্ রাম লি্শ্মযণৌ ২0
প্রত্ সয িচঃ শ্ুত্ৱা প্ুুশাঃ শস্ত্র প্াণযঃ
কিকিশু স্ত ত্ৱনম্ শূরা ত্ূমম্ চ ত্ত্্ুশু স্তত্ঃ ২১
স্নত্ সমাযলািয ত্ূমা৭রম্ ঊচু প্রত্ম্
ি
আিত্াঃ
ন অমনুযশয প্িকত্ অকক্ন িযক্তম্ অৱত্রি রািযিৌ ২২
অত্ ন অত্র নর িযাযরৌ রাি প্ুযত্রৌ প্রম্ত্যপ্ৌ
মযনয রাম উপ্মাঃ সকত িযক্তম্ অত্র ত্প্কস্ৱনঃ ২৩
ত্ চ্ চ্ুত্ৱা প্রত্ স্নত্শাম্ িচনম্ সাত্ু সম্মত্ম্
ৱসনযান্ উিাচ সিাম্
ি ত্ান্ অকমত্র প্ল মত্িনঃ ২৪
যত্্ ত্া প্িত জস্তশ্টন্ত্ু ন ইযত্া িতিযম্ অরত্ঃ
অহম্ এি িকমশযাকম সুমযন্ত্রা িুু এি চ ২৫
এিম্ উক্তা স্তত্ঃ সযি ত্ত্র
ি
ত্স্ত্ুঃ সমতত্ঃ
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প্রযত্া যত্র ত্ূম অরম্ ত্ত্র ত্্ুশ্টটম্ সমাত্ত্ত্্ ২৬
িযিজস্তত্া যা প্রযত্ন সা চমূ
কনরীি্শমাণা৭কপ্ চ ত্ূমম্ অরত্ঃ
্ শ্টা নকচযরণ িানত্ী
প্প্ূি হু
কপ্রয সয রাম সয সমািমম্ ত্ত্া ২৭
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট জত্র নিকত্ত্ম স্সিি
চতু ির নৱত্ৱততম সরসর্ক:
ত্ীিি িাল উকশত্: ত্জস্মন্ কিযরৌ কিকর িন কপ্রযঃ
ৱিযত্হযাঃ কপ্রয মা৭৭িাম্ি্শন্ স্ৱম্ চ কচত্তম্ কিযলাপ্যন্ ১
অত্ ত্াশরকত্ জশ্চত্রম্ কচত্রিূটম্ অত্শযত্
ি ্
প্াযাম্
ি অমর সম্িাশঃ শচীম্ ইি প্ুরম্ত্রঃ ২
্ ত্্কপ্ কিনা
ন রািযাত্্ প্রম্শনম্ প্যত্র ন সুহু
ি প্িঃ
মযনা স্নম প্াত্যত্ ত্্ুশ্ৱা রমণীযম্ ইমম্ কিকরম্ ৩
প্শয ইমম্ অচলম্ প্যত্র নানা কত্ৱি িণা৭৭যুত্ম্
কশিৱরঃ িম্ ইযিা কত্ৱৱত্ত: ত্াত্ু মত্্কপ্ কিপ্ূ
ি কশত্ম্ ৪
স্নিকচত্্ রিত্ সম্িাশাঃ স্নিকচত্্ ি্শত্ি সকন্নপ্াঃ
প্ীত্ মাম্জিশ্ট িণা ি শ্চ স্নিকচন্ মকণ ির প্রপ্াঃ ৫
প্ুশযা৭িি স্নিত্ি আপ্া শ্চ স্নিকচ স্নজ্জযাত্ী রস প্রপ্াঃ
কিরািযত অচযলন্ত্র সয স্নত্শা ত্াত্ু কিপ্ূকশত্াঃ ৬
নানা ম্ুি িণ ত্ৱীকপ্ত্ রি্শু ুি্শ িৱণ িরুিত্ঃ
অত্ু শ্ৱট প্া ি ত্যযম্ ৱশযলা প্হু প্ি্কশ সমা৭৭যুত্: ৭
আম্র িম্পু অসৱনর্ স্নলাৱত্রঃ কপ্রযাৱল: প্নৱসর্ ত্ৱিঃ
অযঙ্কাৱল প্িয
ি কত্কনৱশ: কপ্ল্ৱ কত্ন্ত্ুি স্নিণুকপ্ঃ ৮
িাশ্ম যকরশ্
ি ট িরৱণ: মত্ূৱি জস্তলৱি স্তত্া
প্ত্যা৭৭মলৱি
ি
নীৱপ্ স্নিত্র
ি ত্িন প্ীিৱিঃ ৯
প্ুশ্প্ি ত্্কপ্ঃ প্যলা স্নপ্ৱত্ শ্চাযা িত্্কপ্ মযনা
ি রৱমঃ
এিমা৭৭কত্কপ্: আিীণঃি কশ্রযম্ প্ুশয ত্য৭যম্ কিকরঃ ১0
ৱশল প্রযস্তশু রযমযশু প্শয ইমান্ স্নরাম হশণান্
ি
কিন্নরান্ ত্ৱম্ত্ৱযশা প্যত্র রমমাণান্ মনকস্ৱনঃ ১১
শাি অিসক্তান্ িট্ িাম্ শ্চ প্রিরাণয৭ম্পরাকণ চ
প্শয কিত্যাত্র স্ত্রীণাম্ রীযটাযত্তশান্ মযনা রমান্ ১২
িল প্রপ্াৱত্ঃ উত্্যপ্ৱত্ঃ কনশযৱত শ্চ িকচত্্ িকচত্্
স্রিত্্কপ্ প্াকত্ অযম্ ৱশলঃ স্রিন্ মত্ ইি কত্ৱপ্ঃ ১৩
িুহা সমীরযণা িতান্ নানা প্ুশ্প্ প্িান্ িহন্
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্ ১৪
রাণ ত্প্ণম্
ি অযপ্যত্য িম্ নরম্ ন প্রহশযযত্
ি
যকত্ ইহ শরযত্া অযনিা স্ত্ৱযা সাত্িম্ অকনকতযত্
লি্শ্মযণন চ িত্্সযাকম ন মাম্ স্নশািঃ প্রত্ি্শযকত্ ১৫
প্হু প্ুশ্প্ প্যল রযময নানা কত্ৱি িণ আযুযত্
কিকচত্র কশিযর হযজস্মন্ রত্িান্ অজস্ম প্াকমকন ১৬
অযনন িন িাযসন মযা প্রাপ্তম্ প্ল ত্ৱযম্
কপ্ত্ু শ্চ অন্ুণত্া ত্যম প্রত্
ি
সয কপ্রযম্ ত্ত্া ১৭
ৱিযত্কহ রমযস িজচ্চ জচ্চত্রিূযট মযা সহ
প্শযতী কিকিত্ান্ প্ািান্ মযনা িাক্কায সমযত্ান্ ১৮
ইত্ম্ এি অম্ুত্ম্ প্রাহূ রাজে রািশযঃ
ি প্যর
িন িাসম্ প্ি অত্িায স্নপ্রত্য স্নম প্রকপ্ত্ামহাঃ ১৯
কশলাঃ ৱশল সয স্নশাপ্যত কিশালাঃ শত্যশা অকপ্ত্ঃ
প্হুলা প্হুৱল িৱণ
ি নীল
ি
প্ীত্ কসত্া৭ুৱণঃ ২0
কনকশ প্াতয৭চযলন্ত্র সয হুত্াশন কশিা ইি
ওশত্যঃ স্ৱপ্রপ্া লি্শ্মযা প্রািমানাঃ সহস্রশঃ ২১
স্নিকচত্্ ি্শয কনপ্া স্নত্শাঃ স্নিকচত্্ উত্যান সকন্নপ্াঃ
স্নিকচত্্ এি কশলা প্াকত প্িত্সযা৭সয
ি
প্াকমকন ২২
কপ্যত্ত্ৱি িসুত্াম্ প্াকত্ কচত্রিূটঃ সমুকত্তত্ঃ
কচত্রিূট সয িূযটা৭স্নসৌ ত্্ুশযযত্ সিত্ঃ
ি কশিঃ ২৩
িুশ্ট স্তির প্ুন্নাি প্ূি ি প্ত্র উত্তর চ্চত্ান্
িাকমনাম্ স্ৱাস্তরান্ প্শয িুযশশয ত্ল আযুত্ান্ ২৪
ম্ুকত্ত্া শ্চা৭প্কিত্তা শ্চ ত্্ুশযযত িমল স্রিঃ
িাকমকপ্ িকনযত্
ি
প্শয প্লাকন কিকিত্াকন চ ২৫
িযস্ৱৌি সারাম্ নকলনীম্ অযত্যত্ী স্নিাত্তরান্ িুরূন্
প্িত্ি জশ্চত্রিূযটা৭স্নসৌ প্হু মূল প্যলাত্িঃ ২৬
ইমম্ ত্ু িালম্ িকনযত্ কিিকহ্র্িান্
ত্ৱযা চ সীযত্ সহ লি্শ্মযণন চ
রকত্ম্ প্রপ্ত্্যসয িুল ত্ম িকত্ি
ি
নীম্
সত্াম্ প্কত্ ৱস্ৱ কনযৱমঃ
ি
প্ৱরঃ জস্তত্ ২৭
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট চত্ু নিকত্ত্ম
ি
স্সিি
পমরচ নৱত্ৱততম সরসর্ক:
অত্ ৱশলাত্্ কিকনশ্রময ৱমকত্লীম্ স্নিাসযলশ্ৱরঃ
অত্শযত্
ি ্ শুপ্ িলাম্ রমযাম্ মম্ত্াকিনীম্ নত্ীম্ ১
অপ্রিী চ্চ িরাযরাহাম্ চাু চন্ত্র কনপ্াননাম্
Page 224 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
কিযত্হ রাি সয সুত্াম্ রাযমা রািীি স্নলাচনঃ ২
কিকচত্র প্ুকলনাম্ রমযাম্ হম্স সারস স্নসকিত্াম্
িুসুৱম: উপ্সম্পন্নাম্ প্শয মতাকিনীম্ নত্ীম্ ৩
নানা কিৱত্ স্তীর ুৱহ িরুিত্াম্ প্ুশ্প্ প্ল ত্্ুৱমঃ
রািতীম্ রাি রাি সয নকলনীম্ ইি সিত্ঃ
ি ৪
ম্ুি যূত্ কনপ্ীত্াকন িলুশ অম্পাম্কস সািত্ম্
ত্ীত্িাকন রমণীযাকন রকত্ম্ সম্িনযকত স্নম ৫
িটা৭জিন ত্রাঃ িাযল িল্কল উত্তর িাসসঃ
ুশয: ত্ু অিিাহযত নত্ীম্ মম্ত্াকিনীম্ কপ্রযয ৬
আকত্ত্যম্ উপ্কত্শ্টযত কনযমাত্্ ঊত্ৱি প্াহিঃ
এযত্ অপ্যর কিশালাি্কশ মুনযঃ সম্কশত্ িরত্াঃ ৭
মাুত্ উত্্ত্ূত্ কশিৱরঃ প্রন্ুত্ত ইি প্িত্ঃ
ি
প্াত্ৱপ্ঃ প্ত্র প্ুশ্প্াকণ স্ুিত্্কপ্ রকপ্যত্া নত্ীম্ ৮
িজচ্চ েকণ কনিাশ উত্াম্ িকচত্্ প্ুকলন শাকলনীম্
িকচত্্ কসত্ত িনা িীণাম্
ি প্শয মতাকিনীম্ নত্ীম্ ৯
কনত্ূত্
ি ান্ িাযুনা প্শয কিত্ত্ান্ প্ুশ্প্ সম্চযান্
স্নপ্াপ্লূযমানান্ অপ্রান্ প্শয ত্ৱম্ িল মত্যিান্ ১0
ত্াম্ শ্চ অকত্ িল্িু িচযসা রত্া অম্ি আহ্ৱযনা কত্ৱিাঃ
অকত্যরাহকত িলযাকণ কনশ্িূিতঃ শুপ্া কিরঃ ১১
ত্শনম্
ি কচত্রিূট সয মতাকিনযা শ্চ স্নশাপ্যন
অকত্িম্ প্ুর িাসা চ্চ মযনয চ ত্ি ত্শনাত্
ি ্ ১২
কিত্ূত্ িলুৱশঃ কসৱত্ত স্তযপ্া ত্ম শমা৭কিৱত্ঃ
কনত্য কিি্যশাকপ্ত্ িলাম্ কিিাহস্ৱ মযা সহ ১৩
সিীি চ্চ কিিাহস্ৱ সীযত্ মতকিনীম্ নত্ীম্
িমলাকন অিমজ্জতী প্ুশ্িরাকণ চ প্াকমকন ১৪
ত্ৱম্ স্নপ্ৌর িনিত্্ িযালান্ অযযাত্যাম্ ইি প্িত্ম্
ি
মনযস্ৱ িকনযত্ কনত্যম্ সরযূিত্্ ইমাম্ নত্ীম্ ১৫
লি্শ্মণ শ্চা৭কপ্ ত্মাত্মা
ি ম কন্নযত্যশ িযিজস্তত্ঃ
ত্ৱম্ চা৭নুিূলা ৱিযত্কহ প্রীকত্ম্ িনযযত্া মম ১৬
উপ্স্প্রশ
ু ম্ কস্ত্রশিণম্ মত্ু মূল প্লা৭শনঃ
ন অযযাত্যাৱয ন রািযায স্প্রহ
ু যয অত্য ত্ৱযা সহ ১৭
ইমাম্ কহ রমযাম্ িি যূত্ স্নলাকলত্াম্
কনপ্ীত্ স্নত্াযাম্ িি কসম্হ িানৱরঃ
সুপ্ুশ্কপ্ৱত্ঃ প্ুশ্প্ ত্ৱর রলম্ি্ুত্াম্
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ন স্নসা৭জস্ত যঃ সযা ন্ন িত্ েমঃ সুিী ১৮
ইত্ীি রাযমা প্হু সম্িত্ম্ িচঃ
কপ্রযা সহাযঃ সকরত্ম্ প্রকত্ প্্ুিন্
চচার রমযম্ নযন অম্িন প্রপ্ম্
স কচত্রিূটম্ রিু িম্শ িত্িনঃ ১৯
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট প্ম্চ নিকত্ত্ম স্সিি:
শণ্ণৱত্ৱততম সরসর্ক :
ত্াম্ ত্ত্া ত্শকযত্ৱা
ি
ত্ু ৱমকত্লীম্ কিকর কনম্নিাম্
কনশসাত্ কিকরপ্রযস্ত সীত্াম্ মাম্যসন চম্ত্যন্ ১
ইত্ম্ স্নমত্যম্ ইত্ম্ স্ৱাত্ু কনশ্টপ্ত কমত্ ম৭কক্ননা
এি মাযস্ত স ত্মাত্মা
ি সীত্যা সহ রািি: ২
ত্ত্া ত্ত্র আসত্: ত্সয প্রত্ সয উপ্যাকযনঃ
ৱসনয স্নরণু শ্চ শপ্ত শ্চ প্রাত্ু রাস্তাম্ নপ্ঃ স্প্রুযশৌ ৩
এত্জস্ম ন্ন৭তযর ত্রস্তাঃ শযপ্তন মহত্া ত্ত্ঃ
অকত্িত্া যূত্প্া মত্তাঃ স যূত্া ত্ু ত্্ুিু কত্িশঃ ৪
স ত্ম্ ৱসনয সমুত্্প্ত্
ূ ম্ শপ্তম্ শুশ্রাি রািিঃ
ত্াম্ শ্চ কিপ্রত্্ুত্ান্ সিান্
ি যূত্প্ান্ অিৱিি্শত্ ৫
ত্াম্ শ্চ কিত্রিযত্া ত্্ুশ্ৱা ত্ম্ চ শ্ুত্ৱা স কনস্স্ৱনম্
উিাচ রামঃ স্নসৌকমজত্রম্ লি্শ্মণম্ ত্ীপ্ত স্নত্িসম্ ৬
হম্ত্ লি্শ্মণ প্শয ইহ সুকমত্রা সুপ্রিা স্ত্ৱযা
প্ীম স্তকনত্ িম্পীর স্ত্ুমুলঃ শ্রূযযত্ স্ৱনঃ ৭
িি যূত্াকন িা অরযণয মকহশা িা মহা িযন
কিত্রাকসত্া ম্ুিা: কসম্ৱহ: সহসা প্রত্্ুত্া কত্শ: ৮
রািা িা রািমাযত্রা িা ম্ুিযাম্ অটযত্ িযন
অনয ত্ৱা শ্ৱাপ্ত্ম্ কিম্কচত্্ স্নসৌকমযত্র োত্ু ম্ অহিকস ৯
সুত্ুশ্চযরা কিকর শ্চা৭যম্ প্ি্কশণা ম৭কপ্ লি্শ্মণ
সি স্নমত্
ি
ত্যত্া ত্ত্ৱম্ অকচরাত্্ োত্ু ম্ অহিকস ১0
স লি্শ্মণঃ সম্ত্ৱকরত্ঃ সালম্ আুহয প্ুশ্কপ্ত্ম্
স্নপ্রি্শমাযণা কত্শঃ সিাঃি প্ূিাম্
ি কত্শম্ অৱিি্শত্ ১১
উত্ঙ্ মুিঃ স্নপ্রি্শমাযণা ত্ত্শ মহত্ীম্
ি
চমূম্
রত্া৭শ্ৱ িি সম্পাত্াম্ যৱত্ত যুক্তাম্
ি
প্ত্াকত্কপ্ঃ ১২
ত্াম্ অশ্ৱ িি সম্পূণাম্
ি রত্ ত্ৱি কিপ্ূকশত্াম্
শশম্স স্নসনাম্ রামায িচনম্ স্নচত্ম্ অপ্রিীত্্ ১৩
অকক্নম্ সম্শমযত্্ আয: ি সীত্া চ প্িত্াম্ িুহাম্
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সিযম্ িুুশ্ৱ চাপ্ম্ চ শরাম্ শ্চ িিচম্ ত্ত্া ১৪
ত্ম্ রামঃ প্ুুশ িযাযরা লি্শ্মণম্ প্রত্ু যিাচ হ
অঙ্কা৭স্নিি্শস্ৱ স্নসৌকমযত্র ি স্নসযমাম্ মনযযস চমূম্ ১৫
এিম্ উক্তস্ত্ু রাযমণ লি্শ্মযণা িািযম্ অপ্রিীত্্
কত্ত্ি্শ কন্নি ত্াম্ স্নসনাম্ ুকশত্ঃ প্ািযিা যত্া ১৬
সম্পন্নম্ রািযম্ ইচ্চম্ স্ত্ু িযক্তম্ প্রাপ্যা৭কপ্যশচনম্
আিাম্ হন্ত্ুম্ সমযপ্যকত্ ৱিযিযযা প্রত্ স্সুত্ঃ ১৭
এশ ৱি সুমহান্ শ্রীমান্ কিটপ্ী সিিাশযত্
কিরাি ত্ু যত্্িত্ স্কতঃ স্নিাকিত্ার ত্ৱযিা রযত্ ১৮
( অযসৌ কহ সুমহা স্কম্যত্া কিটপ্ী চ মহা ত্্ুম:
কিরািযত্ মহা ৱসযনয স্নিাকিত্ার ত্ৱযিা রযত্ )
প্িম্ স্নত্যযত্ যত্া িামম্ অশ্ৱান্ আুহয শীরিান্
্ শ্টা িিান্ আুহয সাকত্নঃ ১৯
এযত্ প্রািকত সম্হু
ি্ুহীত্ ত্নুযশৌ চ আিাম্ কিকরম্ িীর শ্রযািৱহ
অত্ িা ইৱহি কত্শ্টাি: সন্নযত্তৌ উত্যত্া৭৭যুযত্ৌ
অকপ্ স্ননৌ িশম্ আিযচ্চত্্ স্নিাকিত্ার ত্ৱযিা রযণ ২0
অকপ্ ত্রি্শযাকম প্রত্ম্ যত্্ি্ুযত্ িযসনম্ মহত্্
ত্ৱযা রািি সিাপ্তম্ সীত্যা চ মযা ত্ত্া ২১
য কন্নকমত্তম্ প্িান্ রািযা চ্ চুযযত্া রািি শাশ্ৱত্াত্্
সিাযপ্তা৭যম্ অকরর্ িীর প্রযত্া িত্য এি স্নম ২0
প্রত্ সয িযত্ স্নত্াশম্ না৭হম্ প্শযাকম রািি
প্ূিা৭প্িাকরণাম্
ি
ত্যাযি ন হয৭ত্যমা ি কিত্ীযযত্ ২৩
প্ূিা৭প্িারী
ি
প্রত্ স্তযক্ত ত্ম শ্চ
ি রািি
এত্জস্ম কন্নহযত্ ি্ুত্্োম্ অনুশাকত্ িসুম্ত্রাম্ ২৪
অত্য প্ুত্রম্ হত্ম্ সম্যিয ৱিযিযী রািয িামুিা
মযা প্যশযত্্ সুত্ুঃিা৭৭ত্িা হজস্ত প্ক্নম্ ইি ত্্ুমম্ ২৫
ৱিযিযীম্ চ িকত্শযাকম সা৭নুপ্তাম্ সপ্াতিাম্
িলুযশণা৭ত্য মহত্া স্নমকত্নী প্করমুচযত্াম্ ২৬
অযত্যমম্ সমযত্ম্ স্নরাত্ম্ অসত্্িারম্ চ মানত্
স্নমাি্শযাকম শত্্ু ৱসযনযশু িি্যশ কশ্ৱি হুত্াশনম্ ২৭
অত্য এত্ত্্ কচত্রিূট সয িাননম্ কনকশৱত্ঃ শৱরঃ
কপ্তন্ শত্্ু শরীরাকণ িকরযশয স্নশাকণযত্াি্কশত্ম্ ২৮
্ ত্যান্ িুম্িরাম্ স্ত্ুরিাম্ স্তত্া
শৱরর্ কনকপ্ন্নি হু
শ্ৱাপ্ত্াঃ প্করিশন্ি ত্ু নরা শ্চ কনহত্ান্ মযা ২৯
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শরাণাম্ ত্নুশ শ্চা৭হম্ অন্ুযণা৭জস্ম মহা িযন
স ৱসনযম্ প্রত্ম্ হত্ৱা প্কিশযাকম ন সম্শযঃ ৩0
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট শণ্ণিকত্ত্ম স্সিি :
সপ্ত নৱত্ৱততম সরসর্ক :
সুসম্রপ্তম্ ত্ু স্নসৌকমজত্রম্ লি্শ্মণম্ স্নরাত্ মূকচিত্ম্
রাম স্ত্ু প্করসাম্ত্ৱযা৭ত্ িচনম্ স্নচত্ম্ অপ্রিীত্্ ১
কিম্ অত্র ত্নুশা িাযম্ি অকসনা িা স চমণা
ি
মযহশ্ৱাযস মহা প্রাযে প্রযত্ স্ৱযম্ আিযত্ ২
কপ্ত্ু স্সত্যম্ প্রকত্ শ্ুত্য হত্ৱা প্রত্ মািত্ম্
কিম্ িকরশযাকম রাযিযন সা৭প্িাযত্ন লি্শ্মণ ৩
য ত্্ত্রিযম্ প্াম্ত্িানাম্ িা কমত্রাণাম্ িা ি্শযয প্যিত্্
না৭হম্ ত্ত্্ প্রকত্ ি্ুহ্ণীযাম্ প্ি্শান্ কিশ ি্ুত্া কনি ৪
ত্মম্ি অত্িম্ চ িামম্ চ প্্ুকত্িী চা৭কপ্ লি্শ্মণ
ইচ্চাকম প্িত্াম৭স্নত্ি এত্ত্্ প্রকত্ শ্ুযণাকম স্নত্ ৫
রািয মপ্য৭হ কমচ্চাকম সযত্যনা৭৭যুত্ মালযপ্ ৬
স্ননযম্ মম মহী স্নসৌময ত্ু লপ্া
ি সািারা৭ম্পরা
নহী স্নচ্চযম৭ত্যমণি শরত্ৱ ম৭কপ্ লি্শ্মণ ৭
যকত্ৱনা প্রত্ম্ ত্ৱাম্ চ শত্্ুক্নম্ চা৭কপ্ মানত্
প্যি েম সুিম্ কিম্কচত্্ প্স্ম ত্ত্্ িুুত্াম্ কশিী ৮
মযনয৭হ মা৭৭িযত্া৭স্নযাত্যাম্ প্রযত্া প্রাত্্ু িত্্সল:
মম প্রাণা ত্্কপ্রয ত্র: িুল ত্ম ম৭নু
ি
স্মরন্ ৯
শ্ুত্ৱা প্রিরাজিত্ম্ মাম্ কহ িটা িল্কল ত্াকরণম্
িানিযা সকহত্ম্ িীর ত্ৱযা চ প্ুুশশপ্
ি ১0
্ ত্য শ্যশাযিনা৭৭িুকলযত্ম্জত্রয
স্নেযহনা৭৭রাম্ত্ হু
ত্রশ্টুম্ অপ্যা৭৭িযত্া স্নহযশ প্রযত্া না৭নযত্া৭৭িত্: ১১
অম্পাম্ চ ৱিযিযীম্ ুশয প্ুশম্ চা৭কপ্রযম্ িত্ন্
প্রসাত্য কপ্ত্রম্ শ্রীমান্ রািযম্ স্নম ত্াত্ু মা৭৭িত্: ১২
প্রাপ্ত িালম্ যত্্ এযশা অস্মান্ প্রযত্া ত্রশ্টুম্ ইচ্চকত্
অস্মাসু মনসা স্নপ্যশ না৭কপ্রযম্ কিম্কচত্্ আচযরত্্ ১৩
কিকপ্রযম্ ি্ুত্ প্ূিম্ি স্নত্ প্রযত্ন িত্া নু কিম্
ঈত্্ুশম্ িা প্যম্ স্নত্৭ত্য প্রত্ম্ স্নযা৭ত্র শম্িযস ১৪
ন কহ স্নত্ কনশ্টুরম্ িাযচযা প্রযত্া না৭কপ্রযম্ িচঃ
অহম্ হয৭কপ্রযম্ উক্তঃ সযাম্ প্রত্ সযা৭কপ্রযয ি্ুযত্ ১৫
িত্ম্ নু প্ুত্রাঃ কপ্ত্রম্ হনুযঃ িসযাম্কচত্্ আপ্কত্
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প্রাত্া িা প্রাত্রম্ হনযাত্্ স্নসৌকমযত্র প্রাণম্ আত্মনঃ ১৬
যকত্ রািয সয স্নহযত্া স্ত্ৱম্ ইমাম্ িাচম্ প্রপ্াশযস
িি্শযাকম প্রত্ম্ ত্্ুশ্ৱা রািযম্ অৱস্ম প্রত্ীযত্াম্ ১৭
উচযমাযনা কহ প্রযত্া মযা লি্শ্মণ ত্ত্ত্ৱত্ঃ
রািযম্ অৱস্ম প্রযযচ্চকত্ প্াটম্ ইযত্য ি িি্শযকত্ ১৮
ত্যত্াযক্তা ত্ম শীযলন
ি
প্রাত্রা ত্সয কহযত্ রত্ঃ
লি্শ্মণঃ প্রকিযিযশি স্ৱাকন িাত্রাকণ লজ্জযা ১৯
ত্ ত্ৱািযম্ লি্শ্মণ শ্ুত্ৱা িরীকলত্: প্রত্ু যিাচ হ
ত্ৱম্ মযনয ত্রশ্টু মা৭৭যাত্: কপ্ত্া ত্শরত্ স্স্ৱযম্ ২0
িরীকলত্ম্ লি্শ্মণম্ ত্্ুশ্ৱা রািিঃ প্রত্ু যিাচ হ
এশ মযনয মহা প্াহু : ইহ অস্মান্ ত্রশ্টুম্ আিত্ঃ ২১
অত্িা স্ননৌ ত্্ুিম্ মযনয মনযমান স্সুযিাকচযত্ৌ
িন িাসম্ অনুত্যায ি্ুহায প্রকত্যনশযকত্ ২২
ইমাম্ িা স্নপ্যশ ৱিযত্হীম্ অত্যত সুি স্নসকিনীম্
কপ্ত্া স্নম রািি শ্শ্রীমান্ িনাত্্ আত্ায যাসযকত্ ২৩
এযত্ৌ স্নত্ৌ সিিাযশযত্ স্নিাত্রিযতৌ মযনারযমৌ
িাযু স্নিি সযমৌ িীর িিযনৌ ত্ু রযিাত্তযমৌ ২৪
স এশ সু মহািাযঃ িম্পযত্ িাকহনী মুযি
নািঃ শত্্ুম্িযযা নাম িরুত্ত: ত্াত্সয ত্ীমত্ঃ ২৫
ন ত্ু প্শযাকম ত্ত্্ চত্রম্ প্াম্টুরম্ স্নলাি সত্্ি্ুত্ম্
কপ্ত্ু : কত্িযম্ মহা প্াযহা সম্শযযা প্িত্ীহ স্নম ২৬
িরুি্শা৭রাত্্ অিযরাহ ত্ৱম্ িুু লি্শ্মণ মত্ৱচ:
ইত্ীি রাযমা ত্মাত্মা
ি স্নসৌকমজত্রম্ ত্ মুিাচ হ ২৭
অিত্ীয ত্ু
ি সালা৭রাত্্ ত্স্মাত্্ স সকমকত্ম্ িযঃ
লি্শ্মণঃ প্রাঞ্জকল প্ূত্ৱা
ি ত্যস্তৌ রাম সয প্াশ্ৱত্ঃ
ি ২৮
প্রযত্ন অত্ সম্কত্শ্টা সম্মযত্িা ন প্যিত্্ ইকত্
সমতাত্্ ত্সয ৱশল সয স্নসনা িাসম্ অিপযত্্ ২৯
অত্যত্িম্ ইি্শ্ৱািু চমূ স্নযািনম্
ি
প্িত্ি সয সা
্ আিরত্
প্াযশ্ৱ নযকিশত্
ি
ু য িি িাজি রত্া৭৭িুলা ৩0
সা কচত্রিূযট প্রযত্ন স্নসনা
ত্মম্ি প্ুরস্রুত্য কিত্ূয ত্প্ম্ি
প্রসাত্না৭ত্িম্ রিু নতন সয
কিরািযত্ নীকত্মত্া প্রণীত্া ৩১
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট সপ্ত নিকত্ত্ম স্সিি :
Page 229 of 276

শ্রীমত্ৱাল্মীকি রামাযণম্
অযযাত্য িাম্ট:
অশরট নৱত্ৱততম সরসর্ক :
কনযিশয স্নসনাম্ ত্ু কিপ্ুঃ প্ত্্প্যাম্ প্াত্িত্াম্ িরঃ
অকপ্িন্ত্ুম্ স িািুত্্স্তম্ ইযযশ িুু িত্িিম্ ১
কনকিশ্ট মাযত্র ৱসযনয ত্ু যত্া উযত্তশম্ কিনীত্িত্্
প্রযত্া প্রাত্রম্ িািযম্ শত্্ুক্নম্ ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ২
ি্কশপ্রম্ িনম্ ইত্ম্ স্নসৌময নর সম্ৱিঃ সমতত্ঃ
লুৱপ্ত শ্চ সকহৱত্: একপ্: ত্ৱম্ অযিকশত্ু ম্ অহিকস ৩
িুযহা োকত্ সহযস্রণ শর চাপ্া৭কস ত্াকরণা
সমযিশত্ু িািুস্তম্ অজস্মন্ প্করিরুত্ স্স্ৱযম্ ৪
অমাৱত্য স্সহ স্নপ্ৌৱর শ্চ িুুকপ্ শ্চ কত্ৱিাকত্কপ্:
িনম্ সিম্ি চকরশযাকম প্ত্্প্যাম্ প্করিরুত্ স্স্ৱযম্ ৫
যাি ন্ন রামম্ ত্রি্শযাকম লি্শ্মণম্ িা মহা প্লম্
ৱিযত্হীম্ িা মহা প্ািাম্ ন স্নম শাকত প্কিশযকত্
ি
৬
যাি ন্ন চন্ত্র সম্িাশম্ ত্রি্শযাকম শুপ্ম্ আননম্
প্রাত্ু ঃ প্ত্ম প্লাশা৭ি্শম্ ন স্নম শাকত প্কিশযকত্
ি
৭
যাি ন্ন চরযণৌ প্রাত্ু ঃ প্াকত্িি িযম্িনা৭কিযত্ৌ
কশরসা ত্ারকযশযাকম ন স্নম শাকত প্কিশযকত্
ি
৮
যাি ন্ন রাযিয রািযা৭হিঃ কপ্ত্্ু ৱপ্ত্ামযহ জস্তত্ঃ
অকপ্যশি িল কেযন্না ন স্নম শাকত প্কিশযকত্
ি
৯
কসত্তাত্ি: িলু স্নসৌকমজত্র য শ্চম্
ি
ত্র কিমযলাপ্মম্
মুিম্ প্শযকত্ রাম সয রািীিা৭ি্শম্ মহা ত্ু যকত্ ১0
ি্ুত্ ি্ুত্যা মহা প্ািা ৱিযত্হী িনিা৭৭ত্মিা
প্ত্িারম্ সািরা৭তাযাঃ প্্ুকত্িযা যা৭নুিচ্চকত্ ১১
সুপ্ি জশ্চত্রিূযটা৭স্নসৌ কিকর রাযিাপ্যমা কিকরঃ
যজস্মন্ িসকত্ িািুত্্স্তঃ িুযপ্র ইি নতযন ১২
ি্ুত্ িাযম্ি ইত্ম্ ত্ু িিম্ িনম্ িযাল কনযশকিত্ম্
যত্্ অত্যাযস্ত মহা স্নত্িা রামঃ শস্ত্র প্্ুত্াম্ িরঃ ১৩
এিম্ উক্ত্িা মহা স্নত্িা প্রত্ঃ প্ুুশশপ্ঃ
ি
প্ত্্প্যাম্ এি মহা স্নত্িাঃ প্রকিযিশ মহ ত্ৱনম্ ১৪
স ত্াকন ত্্ুম িালাকন িাত্াকন কিকর সানুশু
প্ুশ্কপ্ত্া৭রাকণ মযত্যন িিাম িত্ত্াম্ িরঃ ১৫
স কিযর জশ্চত্রিূট সয সালম্ আসাত্য প্ুশ্কপ্ত্ম্
রামা৭৭শ্রম িত্ সযা৭স্নক্ন ত্িত্শ ত্ৱিম্
ি
উচ্ কিত্ম্ ১৬
ত্ম্ ত্্ুশ্ৱা প্রত্ঃ শ্রীমান্ মুযমাত্ সহ প্াতিঃ
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অত্র রাম ইকত্ োত্ৱা িত্ঃ প্ারম্ ইিা৭ম্পসঃ ১৭
স কচত্রিূযট ত্ু কিযরৌ কনশময
রামা৭৭শ্রমম্ প্ুণয িযনাপ্ প্ন্নম্
িুযহন সাত্িম্ ত্ৱকরযত্া িিাম
প্ুন কনযিৱশযি
ি
চমূম্ মহাত্মা ১৮
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট অশ্ট নিকত্ত্ম স্সিি :
এযর্ান শততম সরসর্ক:
কনকিশ্টাযাম্ ত্ু স্নসনাযাম্ উত্্সুযিা প্রত্ স্তত্া
িিাম প্রাত্রম্ ত্রশ্টুম্ শত্্ুক্নম্ অনুত্শযন্
ি ১
ুকশম্ িকসশ্টম্ সম্কত্শয মাত্রূ স্নম শীরম্
ি
আনয
ইকত্ ত্ৱকরত্ম্ অযর স িিাম িুু িত্্সলঃ ২
সুমন্ত্র স্ত্ৱ৭কপ্ শত্ু ক্নম্ অত্ূরাত্্ অিপ্ত্যত্
রাম ত্শনি ি স্তযশা ি প্রত্যসযি ত্সয চ ৩
িচ্চন্ এিা৭ত্ প্রত্: ত্াপ্স আলয সম্জস্তত্াম্
প্রাত্ু ঃ প্ণ ি
ি ু টীম্ শ্রীমান্ উটিম্ চ ত্ত্শ হ
ি ৪
শালাযা স্ত্ু অরত্: ত্সযা ত্ত্শ প্রত্
ি
স্তত্া
িাশ্টাকন চ অিপ্ক্নাকন প্ুশ্প্াকণ অিকচত্াকন চ ৫
স লি্শ্মণ সয রাম সয ত্ত্শা৭শ্রম
ি
মীযুশ:
ি্ুত্ম্ িরি
ু ্ যশ শ্ৱ৭কপ্োনম্ িুশ চীৱর: িকচত্্ িকচত্্ ৬
ত্ত্শ চ
ি িযন ত্জস্মন্ মহত্ঃ সম্চযান্ ি্ুত্ান্
ম্ুিাণাম্ মকহশাণাম্ চ িরীৱশঃ শীত্ িারণাত্্ ৭
িচ্চন্ এি মহা প্াহু: ত্ু যকত্মান্ প্রত্ স্তত্া
শত্্ুক্নম্ চা৭প্রিীত্্ ত্্ুশ্ট স্তান্ অমাত্যাম্ শ্চ সিশঃ
ি ৮
মযনয প্রাপ্তা স্ম ত্ম্ স্নত্শম্ প্রত্ৱাযিা যম্ অপ্রিীত্্
না৭কত্ত্ূযর কহ মযনয৭হম্ নত্ীম্ মতাকিনীম্ ইত্ঃ ৯
উৱচ্চ প্ত্তাকন
ি
চীরাকণ লি্শ্মযণন প্যিত্্ অযম্
অকপ্োন ি্ুত্ঃ প্তা কিিাযল িন্ত্ুম্ ইচ্চত্া ১0
ইত্ম্ চ উত্াত্ত ত্তানাম্ িুম্িরাণাম্ ত্রকস্ৱনাম্
ৱশল প্াযশ্ৱ প্কররাতম্
ি
অযনযানযম্ অকপ্িিিত্াম্ ১১
যম্ এি আত্াত্ু ম্ ইচ্চকত ত্াপ্সাঃ সত্ত্ম্ িযন
ত্সয অযসৌ ত্্ুশযযত্ ত্ূমঃ সম্িুলঃ ি্ুশ্ট িত্মনঃ
ি ১২
অত্রা৭হম্ প্ুুশ িযারম্ িুু সত্্িার িাকরণম্
্ শ্যটা মহকশম্ি ইি রািিম্ ১৩
আযম্ি ত্রি্শযাকম সম্হু
ূ ম
অত্ িত্ৱা মুহত্
ি ্ ত্ু কচত্রিূটম্ স রািিঃ
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মতাকিনীম্ অনুপ্রাপ্ত স্তম্ িনম্ স্নচত্ম্ অপ্রিীত্্ ১৪
িিত্যাম্ প্ুুশ িযার আযস্ত িীরা৭৭সযন রত্ঃ
িযনযন্ত্রা কনিিনম্ প্রাপ্য কত্ স্নঙ্ম িে সিীকিত্ম্ ১৫
ম ত্্ি্ুযত্ িযসনম্ প্রাযপ্তা স্নলাি নাযত্া মহা ত্ু যকত্ঃ
সিান্
ি িামান্ প্করত্যিয িযন িসকত্ রািিঃ ১৬
ইকত্ স্নলাি সমাি্ুশ্টঃ প্াযত্ শু অত্য প্রসাত্যন্
রাম সয কনপ্কত্শযাকম সীত্াযা লি্শ্মণ সয চ ১৭
এিম্ স কিলপ্ম্ স্তজস্মন্ িযন ত্শরত্া৭৭ত্মিঃ
ত্ত্শ মহত্ীম্
ি
প্ুণযাম্ প্ণশালাম্
ি
মযনারমাম্ ১৮
সাল ত্ালা৭শ্ৱিণানাম্
ি
প্ৱণ প্
ি হি ু কপ্: আিরুত্াম্
কিশালাম্ ম্ুত্ু কপ্ স্তীণাম্
ি িুৱশ স্নিকত্ম্
ি
ইিা৭ত্ৱযর ১৯
শরা৭যুত্ কনিাৱশ শ্চ িামুৱি:
ি প্ার সাত্ৱনঃ
ুক্ম প্্ুশ্ৱট মহা
ি সাৱরঃ স্নশাকপ্ত্াম্ শত্্ু প্াত্ৱিঃ ২0
অিি রজশ্ম প্রত্ীিাৱশ: স্নিাৱর স্তূ ণী িৱত্ঃ শৱরঃ
স্নশাকপ্ত্াম্ ত্ীপ্ত িত্ৱনঃ সৱপ্ স্নপ্
ি ািিত্ীম্
ি
ইি ২১
মহা রিত্ িাযসাপ্যাম্ অকসপ্যাম্ চ কিরাজিত্াম্
ুক্ম কপ্ন্ত্ু কিকচত্রাপ্যাম্ চমপ্যাম্
ি
চা৭কপ্ স্নশাকপ্ত্াম্ ২২
স্নিাত্াম্িুকলৱত্র: আসৱক্ত জশ্চৱত্রঃ িাম্চন প্ূকশৱত্ঃ
অকর সম্ৱি: অনাত্্ুশযাম্ ম্ুৱিঃ কসম্হ িুহাম্ ইি ২৩
প্রাি্ উত্ি্ স্রিণাম্ স্নিকত্ম্ কিশালাম্ ত্ীপ্ত প্ািিাম্
ত্ত্শ প্রত্
ি
স্তত্র প্ুণযাম্ রাম কনযিশযন ২৪
ূ ম
কনরীি্শয স মুহত্
ি ্ ত্ু ত্ত্শ প্রযত্া
ি
িুুম্
উটযি রামম্ আসীনম্ িটা মণ্টল ত্াকরণম্ ২৫
ত্ম্ ত্ু ি্ুশ্ণা৭জিন ত্রম্ চীর িল্কল িাসসম্
ত্ত্শ রামম্
ি
আসীনম্ অকপ্ত্ঃ প্ািযিাপ্মম্ ২৬
কসম্হ স্কতম্ মহা প্াহুম্ প্ুণ্টরীি কনযপ্ি্শণম্
প্্ুকত্িযাঃ সািরা৭তাযা প্ত্িারম্ ত্ম চাকরণম্
ি
২৭
উপ্কিশ্টম্ মহা প্াহুম্ প্রহ্মাণম্ ইি শাশ্ৱত্ম্
স্তম্টটযল ত্প্ সস্ম্
ি
ত্ীযণ সীত্যা
ি
লি্শ্মযণন চ ২৮
ত্ম্ ত্্ুশ্ৱা প্রত্ঃ শ্রীমান্ ত্ু ঃি স্নমাহ প্করপ্্লুত্ঃ
অপ্যত্ািত্ ত্মাত্মা
ি প্রত্ঃ ৱিিযী সুত্ঃ ২৯
ত্্ুশ্ৱৱ ি কিললাপ্া৭৭স্নত্িা প্াশ্প্ সম্কত্ক্তযা কিরা
অশি্নুিন্ ত্ারকযত্ু ম্ ৱত্যাত্
ি ্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ৩0
যঃ সম্সকত্ প্রি্ুকত্কপ্ প্যি
ি ত্ু যক্ত উপ্াকসত্ু ম্
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িৱনয ম্ুৱি ি ুপ্াসীনঃ স্নসা৭যম্ আযস্ত মমা৭রিঃ ৩১
িাযসাকপ্ প্হি ু সাহৱস্র স্নযা ি মহাত্মা প্ুযরাকচত্ঃ
ম্ুিা৭জিযন স্নসা৭যম্ ইহ প্রিযস্ত ত্মম্ি আচরন্ ৩২
অত্ারয স্নত্যা কিকিত্া জশ্চত্রাঃ সুমনস স্তত্া
স্নসা৭যম্ িটা প্ারম্ ইমম্ সহযত্ রািিঃ িত্ম্ ৩৩
যসয যৱে যত্া
ি কত্শ্ৱট যুযক্তা
ি
ত্মসয
ি সম্চযঃ
শরীর স্নেশ সম্পূত্ম্ স ত্মম্ি প্করমািিযত্ ৩৪
চতযনন মহা৭স্নহিণ যসয অম্িম্ উপ্যসকিত্ম্
মযলন ত্সয অম্িম্ ইত্ম্ িত্ম্ আয সয
ি স্নসিযযত্ ৩৫
ম কন্নকমত্তম্ ইত্ম্ ত্ু ঃিম্ প্রাযপ্তা রামঃ সুযিাকচত্ঃ
কত্ি্ িীকিত্ম্ ন্ুশম্স সয মম স্নলাি কিিকহিত্ম্ ৩৬
ইকত্ এিম্ কিলপ্ন্ ত্ীনঃ প্রকস্ৱন্ন মুি প্ম্িিঃ
প্াযত্ৌ প্রাপ্য রাম সয প্প্াত্ প্রযত্া ুত্ন্ ৩৭
ত্ু ঃিা৭কপ্ ত্যপ্তা প্রযত্া রাি প্ুযত্রা মহা প্লঃ
উক্ত্িা আযযকত্
ি সি্ুত্্ ত্ীনম্ প্ুন স্ননািাচ
ি
কিম্ চন ৩৮
প্াশ্প্ অকপ্কহত্ িণ্ট শ্চ স্নপ্রি্শয রামম্ যশকস্ৱনম্
আযযকত্
ি এিাকপ্ সম্ি্ুশয িযাহত্ু ম
ি ্ নাশিত্্ ত্ত্া ৩৯
শত্্ুক্ন শ্চা৭কপ্ রাম সয িিযত চরযণৌ ুত্ন্
স্নত্ৌ িুযপ্ৌ স সমা৭৭কলম্িয রাযমা৭প্য৭শ্রূণয৭িত্িযত্্ ৪0
ত্ত্ঃ সুমযন্ত্রণ িুযহন ৱচি
সমীযত্ূ রাি সুত্া ি৭রযণয
কত্িাির ৱশ্চি কনশাির শ্চ
যত্া৭ম্পযর শুর প্্ুহস্পকত্প্যাম্ ৪১
ত্ান্ প্াকত্িিান্ িারণ যূত্প্াপ্ান্
সমািত্াম্ স্তত্র মহ ত্য৭রযণয
িযনৌিস স্নস্ত৭কপ্ সমীি্শয সযি৭কপ্
ি
অশ্রূণয মুঞ্চন্ প্রকিহায হশম্ি ৪২
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এযিান শত্ত্ম স্সিি:
শততম সরসর্ক:
িটটলম্ চীর িসনম্ প্রাম্িকলম্ প্কত্ত্ম্ প্ুকি
ত্ত্শ রাযমা
ি
ত্ু ত্িশম্ি যুিাম্যত্ প্াস্করম্ যত্া ১
িত্ম্কচত্্ অকপ্কিোয কিিণ িত্নম্
ি
ি্ুশম্
প্রাত্রম্ প্রত্ম্ রাম: প্করিরাহ প্াহুনা ২
আরায রাম স্তম্ মূকত্নি প্করশ্ৱিয চ রািিঃ
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অম্যি প্রত্ম্ আযরাপ্য প্যপ্্
ি ুচ্চত্্ সমাকহত্ঃ ৩
ি নু স্নত্৭প্ূত্্ কপ্ত্া ত্াত্ য ত্৭রণযম্ ত্ৱম্ আিত্ঃ
ন কহ ত্ৱম্ িীিত্ স্তসয িনম্ আিন্ত্ুম্ অহিকস ৪
কচরসয প্ত্ প্শযাকম ত্ূরা ত্্প্রত্ম্ আিত্ম্
ত্ু শ্প্রত্ীিম্ অরযণয৭জস্মন্ কিম্ ত্াত্ িনম্ আিত্ঃ ৫
িজচ্চ ত্তারযযত্ ত্াত্ রািা যত্ত্ৱ কমহা িত্:
িজচ্চন্ন ত্ীন স্সহসা রািা স্নলািা৭0ত্রম্ িত্ ৬
িজচ্চত্্ স্নসৌময ন স্নত্ রািযম্ প্রশ্টম্ প্াল সয শাশ্ৱত্ম্
িজচ্চ চ্ চুশ্রূশযস ত্াত্ কপ্ত্রম্ সত্য কিরমম্ ৭
িজচ্চ ত্তশরযত্া রািা িুশলী সত্য সম্িরঃ
রািসূযা৭শ্ৱ স্নমত্ানাম্ আহত্িা ত্ম কনশ্চযঃ
ি
৮
স িজচ্চ ত্্প্রাহ্মযণা কিত্ৱান্ ত্ম কনযত্যা
ি
মহা ত্ু যকত্ঃ
ইি্শ্ৱািূণাম্ উপ্াত্যাযযা যত্াি ত্তাত্ প্ূিযযত্ ৯
সা ত্াত্ িজচ্চ চ্চ স্নিৌসলযা সুকমত্রা চ প্রিািত্ী
সুকিনী িজচ্চত্্ আযা ি চ স্নত্িী নতকত্ ৱিিযী ১0
িজচ্চ কত্ৱনয সম্পন্নঃ িুল প্ুযত্রা প্হু শ্ুত্ঃ
অনসূযু র৭নুত্রশ্টা সত্্ি্ুত্ স্নস্ত প্ুযরাকহত্ঃ ১১
িজচ্চত্্ অকক্নশু স্নত্ যুযক্তা কিকত্যো মকত্মান্ ুিুঃ
হুত্ম্ চ স্নহাশযমাণম্ চ িাযল স্নিত্যযত্ সত্া ১২
িজচ্চ স্নত্তিান্ কপ্ত্রূন্ মাত্রূ িুরূ
ি ন্ কপ্ত্্ু সমান৭কপ্
িরুত্তাম্ শ্চ ত্াত্ ৱিত্যাম্ শ্চ প্রাহ্মণাম্ শ্চা৭কপ্মনযযস ১৩
ইশ্ৱ৭স্ত্র ির সম্পন্নম্ অত্ি শাস্ত্র কিশারত্ম্
সুত্িানম্ উপ্াত্যাযম্ িজচ্চ ত্ত্ৱম্ ত্াত্ মনযযস ১৪
িজচ্চত্্ আত্ম সমাঃ শূরাঃ শ্ুত্িযতা জিযত্কন্ত্রযাঃ
িুলীনা স্নশ্চম্কিত্ো শ্চ ি্ুত্া স্নস্ত ত্াত্ মকন্ত্রণঃ ১৫
মম্যত্রা কিিয মূলম্ কহ রাোম্ প্িকত্ রািি
সুসম্ৱ্রুযত্া মন্ত্র ত্ৱর: অমাৱত্যঃ শাস্ত্র স্নিাকিৱত্ঃ ১৬
িজচ্চ কন্নত্রা িশম্ ন একশ িজচ্চত্্ িাযল প্রপ্ুত্যযস
িজচ্চ চ্চা৭প্র রাযত্রশু কচতয সয৭ত্ি ৱনপ্ুণম্ ১৭
িজচ্চন্ মন্ত্রযযস ন এিঃ িজচ্চ ন্ন প্হুকপ্ঃ সহ
িজচ্চ স্নত্ত মকন্ত্রযত্া মযন্ত্রা রাশ্েম্ ন প্করত্ািকত্ ১৮
িজচ্চ ত্৭ত্িম্ কিকনজশ্চত্য লিু মূলম্ মযহাত্যম্
ি্কশপ্রম্ আরপ্যস িত্ু ম
ি ্ ন ত্ীিিযকস রািি ১৯
িজচ্চ স্নত্ত সুি্ুত্াকন এি ি্ুত্ রূপ্াকণ িা প্ুনঃ
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অযযাত্য িাম্ট:
কিত্ু স্নস্ত সি িায
ি
াকণ
ি ন িত্িিযাকন প্াকত্িিাঃ ২0
িজচ্চ ন্ন ত্ৱিি যুক্ত
ি ্ িা িা স্নয চা৭প্য৭প্কর িীকত্িত্াঃ
ত্ৱযা িা ত্ি িা৭মাৱত্য প্ুত্যযত্
ি
ত্াত্ মকন্ত্রত্ম্ ২১
িজচ্চত্্ সহস্রান্ মূিাি ণাম্ এিম্ ইচ্চকস প্ম্টটত্ম্
প্কণ্টযত্া হয৭ত্ি ি্ুচ্ যিশু িুযা ি কন্নশ্যশ্রযসম্ মহত্্ ২২
সহস্রা ণয৭কপ্ মূিাি ণাম্ য ত্ু যপ্াযস্ত মহীপ্কত্ঃ
অত্িা অপ্য৭যুত্া স্ননযি নাজস্ত স্নত্শু সহাযত্া ২৩
এযিা৭প্যমাযত্যা স্নমত্ািী শূযরা ত্ি্যশা কিচি্শণঃ
রািানম্ রািমাত্রম্ িা প্রাপ্যযন্ মহত্ীম্ কশ্রযম্ ২৪
িজচ্চ ন্মুিযা মহ ত্্যস্ৱি মত্যযমশু চ মত্যমাঃ
িিনযা স্ত্ু িিযনযশু প্্ুত্যাঃ িমসুি স্নযাজিত্াঃ ২৫
অমাত্যান্ উপ্ত্া অত্ীত্ান্ কপ্ত্্ু ৱপ্ত্ামহান্ শুচীন্
স্নশ্রশ্টান্ স্নশ্রশ্যটশু িজচ্চ ত্ত্ৱম্ কনযযািযকস িমসুি ২৬
িজচ্চ স্নন্না৭স্নরণ ত্ম্যটন প্্ুশ মুযত্ৱজিত্ প্রিম্
রাশ্েম্ ত্িা৭নু িানকত মম্জত্রণ: ৱিিযী সুত্ ২৭
িজচ্চ ত্ত্ৱাম্ না৭িিানকত যািিাঃ প্কত্ত্ম্ যত্া
উর প্রকত্রহীত্ারম্ িামযানম্ ইি কস্ত্রযঃ ২৮
উপ্ায িুশলম্ ৱিত্যম্ প্্ুত্য সম্ত্ূশযণ রত্ম্
শূরম্ ঐশ্ৱয িামম্
ি
চ স্নযা ন হকত স িত্যযত্ ২৯
িজচ্চত্্ ত্্ুশ্ট শ্চ শূর শ্চ ত্্ুকত্মান্ মকত্মান্ শুকচঃ
িুলীন শ্চা৭নুরক্ত শ্চ ত্ি্শঃ স্নসনাপ্কত্ঃ ি্ুত্ঃ ৩0
প্লিত শ্চ িজচ্চ স্নত্ত মুিযা যুত্ত কিশারত্াঃ
ত্্ুশ্ট উপ্ত্ানা কিরাতা স্ত্ৱযা সত্্ি্ুত্য মাকনত্াঃ ৩১
িজচ্চত্্ প্ল সয প্ক্তম্ চ স্নিত্নম্ চ যযত্াকচত্ম্
সিাপ্ত িালম্ ত্াত্িযম্ ত্ত্াকস ন কিলম্পযস ৩২
িালা৭কত্রমযণ স্নহযি প্ক্ত স্নিত্নযযা প্্ুত্
ি াঃ
প্ত্ু ঃি িুপ্যকত ত্ু শযকত স্নসা৭নত্িঃ সুমহান্ স্ম্ুত্ঃ ৩৩
িজচ্চত্্ সযি৭নু
ি রক্তা স্ত্ৱাম্ িুল প্ুত্রাঃ প্রত্ানত্ঃ
িজচ্চত্্ প্রাণাম্ স্তিা৭স্নত্িশু সম্ত্যিকত সমাকহত্াঃ ৩৪
িজচ্চ জ্জানপ্যত্া কিত্ৱান্ ত্ি্কশণঃ প্রকত্প্ানিান্
যযত্াক্ত িাত্ী ত্ূত্ স্নস্ত ি্ুযত্া প্রত্ প্ম্টটত্ঃ ৩৫
িজচ্চত্্ অশ্টাত্শা৭স্ননযশু স্ৱপ্ি্যশ ত্শ প্ম্চ চ
জত্রকপ্ কস্ত্রকপ্: অকিোৱত্: স্নিত্্কস ত্ীত্িাকন চারৱিঃ ৩৬
িজচ্চ ত্ৱযপ্াস্তান্ অকহত্ান্ প্রকত্যাত্াম্ শ্চ সিত্া
ি
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ত্ু প্লান্
ি
অনিোয িত্িযস করপ্ু সূত্ন ৩৭
িজচ্চ ন্ন স্নলািাযকত্িান্ প্রাহ্মণাম্ স্তাত্ স্নসিযস
অন৭ত্ি িুশলা স্নহযযত্ প্ালাঃ প্কণ্টত্ মাকননঃ ৩৮
ত্ম শাযস্ত্রশু
ি
মুযিযশু কিত্যমাযনশু ত্ু প্ুত্াঃ
ি
প্ুকত্তমান্ িীি্কশিীম্ প্রাপ্য কনর৭ত্িম্ প্রিত্কত স্নত্ ৩৯
িীৱর র৭ত্ু যকশত্াম্ প্ূিম্ি অস্মািম্ ত্াত্ প্ূিৱিঃ
ি
সত্য নামাম্ ত্্ুট ত্ৱারাম্ হস্তয৭শ্ৱ রত্ সম্িুলাম্ ৪0
প্রাহ্মৱণঃ ি্শজত্রৱয ৱিৱশযঃ
ি
স্ৱ িম কনরৱত্ঃ
ি
সত্া
্সাৱহ িরুিত্া৭মাৱত্যঃ সহস্রশঃ ৪১
জিযত্কন্ত্রৱয মযহাত্
ি
প্রাসাৱত্ কিকিত্া৭৭িাৱর
ি
িরুিত্াম্ ৱিত্য িনা৭৭িুলাম্
িজচ্চ ত্্সমুকত্ত্াম্ স্পীত্াম্ অযযাত্যাম্ প্কররি্শকস ৪২
িজচ্চ ৱচ্চত্য শৱত্ িুশ
ি ্টঃ সুকনকিশ্ট িনা৭৭িুলঃ
স্নত্িস্তাৱনঃ প্রপ্াকপ্ শ্চ ত্টাৱি স্নশ্চাপ্যশাকপ্ত্ঃ ৪৩
্ শ্ট নর নারীিঃ সমাযিাত্্সি স্নশাকপ্ত্ঃ
প্রহু
সুি্ুশ্ট সীমা প্শুমান্ কহম্সাকপ্: প্করিজিিত্ঃ ৪৪
অযত্ি মাত্্ুযিা রমযঃ শ্ৱা প্ৱত্ঃ প্করিজিিত্ঃ
প্করত্যযক্তা প্ৱয: সৱি: ি িকনকপ্যশ্চাপ্ স্নশাকপ্ত্: ৪৫
কিিজিিযত্া নৱর: প্াৱপ্: মম প্ূৱি: ি সুরি্কশত্:
িজচ্চ জ্জনপ্ত্ঃ স্পীত্ঃ সুিম্ িসকত্ রািি ৪৬
িজচ্চ স্নত্ত ত্কযত্াঃ সযি ি
ি ্ ুকশ স্নিা রি্শ িীকিনঃ
িাত্িাযাম্ সম্কশ্রত্ স্তাত্ স্নলাযিা কহ সুিম্ এত্যত্ ৪৭
স্নত্শাম্ িুকপ্ত প্রীহাৱরঃ িজচ্চ স্নত্ত প্রণম্ ি্ুত্ম্
রি্শযা কহ রাো ত্যমণি সযি কিশয
ি
িাকসনঃ ৪৮
িজচ্চত্্ কস্ত্রযঃ সান্ত্ৱযকস িজচ্চ ত্তা শ্চ সুরি্কশত্াঃ
িজচ্চ ন্ন শ্রত্তত্াসয আসাম্ িজচ্চত্্ িুহযম্ ন প্াশযস ৪৯
িজচ্চ ন্নাি িনম্ িুপ্তম্ িজচ্চ স্নত্ত সম্কত্ স্নত্নুিা:
িজচ্চ ন্ন িকণিা৭শ্ৱানাম্ িুম্িরাণাম্ চ ত্্ুপ্যকস ৫0
িজচ্চত্্ ত্শযযস
ি
কনত্যম্ মনুশযাণাম্ কিপ্ূকশত্ম্
উত্তাযযাত্তায প্ূিা৭স্নহ্ণ
ি
রািপ্ুত্র মহা প্যত্ ৫১
িজচ্চ ন্ন সযি িম
ি
াম্
ি ত্া: প্রত্যি্শাযত কিশম্িযা
সযি িা
ি প্ুন: উত্্স্ুশ্টা মত্য স্নমিা৭ত্র িারণম্ ৫২
িজচ্চত্্ সিাকণ
ি ত্ু িিাকণ ত্ন ত্ানযা৭৭যুযত্া ত্ৱিঃ
যৱন্ত্র শ্চ প্করপ্ূণাকন
ি ত্ত্া কশকপ ত্নুত্ৱি রঃ ৫৩
আয স্নস্ত কিপ্ুলঃ িজচ্চত্্ িজচ্চত্্ অপত্যরা িযযঃ
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অপ্াযত্রশু ন স্নত্ িজচ্চত্্ স্নিাযশা িচ্চকত্ রািি ৫৪
স্নত্িত্া৭স্নত্ি চ কপ্ত্র৭স্নত্ি প্রাহ্মণা৭প্যািযত্শু চ
স্নযাযত্শু কমত্র িযিিশু িজচ্চত্্ িচ্চকত্ স্নত্ িযযঃ ৫৫
িজচ্চত্্ আযযা ি কিশুত্তা৭ত্মা ি্শাকরত্ স্নশ্চার িমণা
ি
অপ্্ুশ্টঃ শাস্ত্র িুশৱল: ন স্নলাপ্াত্্ িত্যযত্ শুকচঃ ৫৬
ি্ুহীত্ ৱশ্চি প্্ুশ্ট শ্চ িাযল ত্্ুশ্টঃ সিারণঃ
িজচ্চ ন্ন মুচযযত্ স্নচাযরা ত্ন স্নলাপ্া ন্নরশপ্
ি ৫৭
িযসযন িজচ্চত্্ আটয সয ত্ু িিত্ সয চ রািি
অত্িম্ কিরািাঃ প্শযকত ত্িা৭মাত্যা প্হু শ্ুত্াঃ ৫৮
যাকন কমত্যা৭কপ্শস্তানাম্ প্ত্তয৭স্রাকণ রািি
ত্াকন প্ুত্র প্শূন্ ক্নকত প্রীত্যত্িম্ অনুশাসত্ঃ ৫৯
িজচ্চত্্ িরুত্তাম্ শ্চ প্ালাম্ শ্চ ৱিত্য মুিযাম্ শ্চ রািি
ত্াযনন মনসা িাচা জত্রকপ্: এৱত্ প্ুপ্ূ
ি শযস ৬0
িজচ্চত্্ িুরূম্ শ্চ িরুত্তাম্ শ্চ ত্াপ্সান্ স্নত্িত্া৭কত্ত্ীন্
ৱচত্যাম্ শ্চ সিান্
ি কসত্তা৭ত্িান্ প্রাহ্মণাম্ শ্চ নমসযকস ৬১
িজচ্চত্্ অযত্িন িা ত্মম্ি অত্িম্ ত্যমণি িা প্ুনঃ
উযপ্ৌ িা প্রীকত্ স্নলাযপ্ন িাযমন ন প্াত্যস ৬২
িজচ্চত্্ অত্িম্ চ ত্মম্ি চ িামম্ চ িযত্াম্ ির
কিপ্িয িাযল িালে সিান্
ি িরত্ স্নসিযস ৬৩
িজচ্চ স্নত্ত প্রাহ্মণাঃ শম সি
ি
শাস্ত্রা৭ত্ি
ি
স্নিাকিত্া:
আশম্সযত মহা প্রাে স্নপ্ৌর িানপ্ৱত্ঃ সহ ৬৪
নাজস্তিযম্ অন্ুত্ম্ স্নরাত্ম্ প্রমাত্ম্ ত্ীিি সূত্রত্াম্
অত্শনম্
ি োনিত্াম্ আলসযম্ প্ম্চ িরুকত্তত্াম্ ৬৫
এি কচতনম্ অত্িানাম্ অনত্িৱে শ্চ মন্ত্রণম্
কনজশ্চত্ানাম্ অনা৭রম্পম্ মন্ত্রসযা৭প্কররি্শণম্ ৬৬
মঙ্কলসযা৭প্রযযািম্ চ প্রত্ু যত্তানম্ চ সিত্:
ি
িজচ্চত্্ ত্ৱম্ িিিয স্নসযত্ান্ রাি স্নত্াশাম্ শ্চত্ু ত্িশ ৬৭
ত্শ প্ম্চ চত্ু িিি
ি ান্ সপ্ত িিিম্ চ ত্ত্ত্ৱত্:
অশ্ট িিিম্ জত্রিিিম্ চ কিত্যা জস্তস্র শ্চ রািি ৬৮
ইম্জত্রযাণাম্ িযম্ প্ুত্ত্ৱা শাট্ িুণযম্ ৱত্ি মানুশম্
ি্ুত্যম্ কিম্শকত্ িিিম্ চ ত্ত্া প্রি্ুকত্ মম্টলম্ ৬৯
যাত্রা ত্ম্ট কিত্ানম্ চ কত্ৱ স্নযানী সম্কত্ কিরযহৌ
িজচ্চত্্ স্নত্িত্ান্ মহা প্রাে যত্াি ত্৭নুমনযযস ৭0
মম্জত্রকপ্ স্ত্ৱম্ যযত্াকত্তশ্ৱট শ্চত্ু কপ্ কস্ত্রকপ্
ি
স্নরি িা
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িজচ্চত্্ স মৱস্ত: িযৱস্ত শ্চ মম্ত্রম্ মম্ত্রযযস কমত্: ৭১
িজচ্চ স্নত্ত সপ্লা স্নিত্া: িজচ্চ স্নত্ত সপ্লা: জরযা:
িজচ্চ স্নত্ত সপ্লা ত্ারা: িজচ্চ স্নত্ত সপ্লম্ শ্ুত্ম্ ৭২
িজচ্চযত্ৱশি স্নত্ প্ুকত্ত যযত্াক্তা
ি
মম রািি
আযুশযা চ যশসযা চ ত্ম িামা৭ত্ি
ি
সম্কহত্া ৭৩
যাম্ িরুকত্তম্ িত্িযত্ ত্াযত্া যাম্চ ন: প্রকপ্ত্ামহা:
ত্াম্ িরুকত্তম্ িত্িযস িজচ্চ ত্যা চ সত্্প্ত্িা শুপ্া ৭৪
িজচ্চত্্ স্ৱাত্ু ি্ুত্ম্ স্নপ্ািযম্ এযিা না৭শ্নাকস রািি
িজচ্চত্্ আশম্সমাযনযপ্যা কমযত্রপ্যঃ সিযচ্চকস ৭৫
রািা ত্ু ত্যমণি কহ প্ালকযত্ৱা
মহামকত্ ত্িম্ট ত্র: প্রিানাম্
অিাপ্য ি্ুত্্োম্ িসুত্াম্ যত্ািত্্
ইত্ শ্চুযত্ স্স্ৱিি মুৱপ্কত্ কিত্ৱান্ ৭৬
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট শত্ত্ম স্সিি:
এযর্াত্তি শততম সরসর্ক:
রাম সয িচনম্ শ্ুত্ৱা প্রত্ঃ প্রত্ু যিাচ হ
কিম্ স্নম ত্মা ি কত্ৱহীন সয রাি ত্মঃি িকরশযকত্ ১
শাশ্ৱযত্া৭যম্ সত্া ত্মঃি জস্তযত্া৭স্মাসু নরশপ্
ি
স্নিযশ্ট প্ুযত্র জস্তযত্ রািন্ ন িনীযান্ ন্ুযপ্া প্যিত্্ ২
স সম্ুত্তাম্ মযা সাত্িম্ অযযাত্যাম্ িচ্চ রািি
অকপ্যশচয চা৭৭ত্মানম্ িুল সযা৭সয প্িায নঃ ৩
রািানম্ মানুশম্ প্রাহু স্নত্িিযত্ৱ স মযত্া মম
যসয ত্মা৭ত্ি
ি
সকহত্ম্ িরুত্তম্ আহুর্ অমানুশম্ ৪
স্নিিয স্নস্ত চ মকয ত্ু ত্ৱকয চা৭রণযম্ আকশ্রযত্
কত্িম্ আয িযত্া
ি
রািা যাযিি
ূ ঃ সত্াম্ মত্ঃ ৫
কনশ্রাম্ত্ মাযত্র প্িকত্ সহ সীযত্ স লি্শ্মযণ
ত্ু ঃি স্নশািা৭কপ্ প্ূত্ স্ত্ু রািা জত্রকত্ি ম৭প্যিাত্্ ৬
উকত্তশ্ট প্ুুশ িযার জরযত্াম্ উত্িম্ কপ্ত্ু ঃ
অহম্ চা৭যম্ চ শত্্ুক্নঃ প্ূিম্ি এি ি্ুযত্াত্যিৌ ৭
কপ্রযযণ িলু ত্ত্তম্ কহ কপ্ত্্ু স্নলাযিশু রািি
অি্শযযম্ প্িত্ীকত্ আহুর্ প্িাম্ ৱশ্চি কপ্ত্ু ঃ কপ্রযঃ ৮
ত্ৱা স্নমি স্নশাচম্ স্তি ত্শযনিু
ি
:
ত্ৱযযযি সক্তাম্ অকনিত্িয প্ুকত্তম্
ত্ৱযা কিহীন স্তি স্নশাি ুি্ণ:
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ত্ৱম্ সম্স্মরন্ অস্তকমত্: কপ্ত্া স্নত্ ৯
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এযিাত্তর শত্ত্ম স্সিি:
তর্যযত্তি শততম সরসর্ক:
ত্াম্ শ্ুত্ৱা িুণাম্ িাচম্ কপ্ত্ু র্ মরণ সম্কহত্াম্
রািযিা প্রযত্ স্ননাক্তাম্ প্প্ূি িত্ স্নচত্নঃ ১
ত্ম্ ত্ু িজ্র কমযিা ত্্সু
্ শ্টম্ আহযি ত্ানিা৭করণা
িািজ্রম্ প্রযত্ স্ননাক্তম্ অমযনােম্ প্রম্ত্প্ঃ ২
প্রি্ুহয প্াহূ রাযমা ৱি প্ুশ্কপ্ত্া৭স্নরা যত্া ত্্ুমঃ
িযন প্রশুনা ি্ুত্ত স্তত্া প্ুকি প্প্াত্ হ ৩
ত্ত্া কনপ্কত্ত্ম্ রামম্ িিত্যাম্ িিত্ী প্কত্ম্
িূল িাত্ প্করশ্রাতম্ প্রসুপ্তম্ ইি িুম্িরম্ ৪
প্রাত্র স্নস্ত মযহশ্ৱাসম্ সিত্ঃ
ি স্নশাি িকশত্ম্
ি
ুত্তঃ সহ ৱিযত্হযা কসকশচুঃ সকলযলন ৱি ৫
স ত্ু সম্োম্ প্ুন লপ্ত
ি ্িা স্ননত্রাপ্যাম্ অস্রম্ উত্্সু
্ িন্
উপ্ারামত্ িািুত্্স্তঃ ি্ুপ্ণম্ প্হু প্াকশত্ু ম্ ৬
স রাম: স্ৱিি িত্ম্ শ্ুত্ৱা কপ্ত্রম্ প্্ুকত্িী প্কত্ম্
উিাচ প্রত্ম্ িািযম্ ত্মা৭ত্মা
ি
ত্ম সম্
ি কহত্ম্ ৭
কিম্ িকরশযাকম অযযাত্যাযাম্ ত্াযত্ কত্শ্টাম্ িকত্ম্ িযত্
ি: ত্াম্ রািিরা৭ত্ীনাম্ অযযাত্যাম্ প্ালকযশযকত্ ৮
কিম্ নু ত্সয মযা িাযম্ি ত্ু িিাযত্ন মহাত্মন:
স্নযা ম্ুযত্া মম স্নশাযিন ন মযা চা৭কপ্ সম্স্রুত্ঃ ৯
অযহা প্রত্ কসত্তা৭স্নত্িা স্নযন রািা ত্ৱযা৭নি
শত্্ুযক্নন চ সযিশু
ি স্নপ্রত্ ি্ুযত্যশু সত্্ি্ুত্ঃ ১0
কনশ্প্রত্ানাম্ অযনিা৭রা0 নযরযন্ত্রণ কিনা ি্ুত্াম্
কনিরুত্ত িন িাযসা৭কপ্ ন অযযাত্যাম্ িন্ত্ুম্ উত্্সযহ ১১
সমাপ্ত িন িাসম্ মাম্ অযযাত্যাযাম্ প্রম্ত্প্
স্নিা নু শাকসশযকত্ প্ুন স্তাযত্ স্নলািা৭তরম্ িযত্ ১২
প্ুরা স্নপ্রি্শয সুিরুত্তম্ মাম্ কপ্ত্া যানযা৭৭হ সান্ত্ৱযন্
িািযাকন ত্াকন স্নশ্রাশযাকম িুত্ঃ িণ সু
ি িা নয৭হম্ ১৩
এিম্ উক্ত্িা স প্রত্ম্ প্াযাম্
ি অযপ্যত্য রািিঃ
উিাচ স্নশাি সম্ত্প্তঃ প্ূণ চন্ত্র
ি
কনপ্া৭৭ননাম্ ১৪
সীযত্ ম্ুত্ স্নস্ত শ্ৱশুরঃ কপ্ত্রা হীযনা৭কস লি্শ্মণ
প্রযত্া ত্ু ঃিম্ আচশ্যট স্ৱিিত্ম্ প্্ুকত্িী প্কত্ম্ ১৫
ত্যত্া প্হু িুণম্ স্নত্শাম্ প্াশ্যপ্া স্ননযত্র শ্ৱ৭িাযত্
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ত্ত্া প্্ুিকত্ িািুযস্ত িুমারাণাম্ যশকস্ৱনাম্ ১৬
ত্ত্ স্নস্ত প্রাত্র স্সযি প্্
ি ুশম্ আশ্ৱাসয রািিম্
অপ্্ুিন্ িিত্ী প্ত্ু ি জরযত্াম্ উত্িম্ কপ্ত্ু ১৭
সা সীত্া শ্ৱশুরম্ শ্ুত্ৱা স্ৱিি স্নলাি িত্ম্ ন্ুপ্ম্
স্ননত্রাপ্যাম্ অশ্ু প্ূণাপ্যাম্
ি
অশিন্ ঈি্কশত্ু ম্ প্কত্ম্ ১৮
সান্ত্ৱকযত্ৱা ত্ু ত্াম্ রাযমা ুত্তীম্ িনিা৭৭ত্মিাম্
উিাচ লি্শ্মণম্ ত্ত্র ত্ু ঃকিযত্া ত্ু ঃকিত্ম্ িচঃ ১৯
আনয ইম্িুকত্ কপ্ণযািম্ চীরম্ আহর স্নচাত্তরম্
িল জরযা৭ত্িম্ ত্াত্ সয িকমশযাকম মহাত্মনঃ ২0
সীত্া প্ুরস্তা ত্ৱরিত্ু ত্ৱম্ এনাম্ অকপ্যত্া িরি
অহম্ প্শ্চাত্্ িকমশযাকম িকত্: স্নহযশা সুত্াুণা ২১
ত্যত্া কনত্য অনুি: স্নত্শাম্ কিকত্ত্াত্মা মহামকত্ঃ
ম্ুত্ু ত্িাত শ্চ শাত শ্চ রাযম চ ত্্ুট প্জক্তমান্ ২২
সুমন্ত্র: ৱত্: ন্ুপ্ সুৱত্ঃ সাত্িম্ আশ্ৱাসয রািিম্
অিাত্ারযত্্ আলম্পয নত্ীম্ মতাকিনীম্ কশিাম্ ২৩
স্নত্ সুত্ীত্িাম্ ত্ত্ঃ ি্ুচ্ িাত্্ উপ্ািময যশকস্ৱনঃ
নত্ীম্ মতাকিনীম্ রমযাম্ সত্া প্ুশ্কপ্ত্ িাননাম্ ২৪
শীর স্নস্রাত্সম্ আসাত্য ত্ীত্িম্ কশিম্ অিত্িমম্
কসকশচু: ত্ু উত্িম্ রাযে ত্ত্র এত্ত্্ স্নত্ প্িকত্ৱকত্ ২৫
প্রি্ুহয চ মহীপ্াযলা িল প্ূকরত্ম্ অঞ্জকলম্
কত্শম্ যামযাম্ অকপ্মুযিা ুত্ন্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ২৬
এত্ত্্ স্নত্ রাি শাত্ূল
ি কিমলম্ স্নত্াযম্ অি্শযম্
কপ্ত্্ু স্নলাি িত্ সযা৭ত্য মত্তত্তম্ উপ্কত্শ্টত্ু ২৭
ত্যত্া মতাকিনী ত্ীরাত্্ প্রত্ু যত্তীয স
ি রািিঃ
কপ্ত্ু শ্চিার স্নত্িস্ৱী কনিাপ্ম্ প্রাত্্ুকপ্ঃ সহ ২৮
ঐম্িুত্ম্ প্ত্রী কমশ্রম্ কপ্ণযািম্ ত্প্ সম্
ি স্তযর
নযসয রামঃ সুত্ুঃিা৭৭স্নত্িা ুত্ন্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ২৯
ইত্ম্ প্ুম্ি্শ্ৱ মহারাি প্রীযত্া যত্্ অশনা িযম্
যত্্ অন্নঃ প্ুুযশা প্িকত্ ত্ত্্ অন্না স্তসয স্নত্িত্াঃ ৩0
ত্ত্ স্নস্তৱনি মাযিিণ প্রত্ু যত্তীয নত্ী
ি
ত্টাত্্
আুযরাহ নর িযাযরা রময সানুম্ মহীত্রম্ ৩১
ত্ত্ঃ প্ণ ি
ি ু টী ত্ৱারম্ আসাত্য িিত্ী প্কত্ঃ
প্করিরাহ প্াহুপ্যাম্ উযপ্ৌ প্রত্ লি্শ্মযণৌ ৩২
স্নত্শাম্ ত্ু ুত্ত্াম্ শপ্তাত্্ প্রকত্শ্ুত্্যিা৭প্িত্্ কিযরৌ
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প্রাত্রূণাম্ সহ ৱিযত্হযা কসম্হানাম্ ইি নত্িত্াম্ ৩৩
মহা প্লানাম্ ুত্ত্াম্ িুিত্াম্
ি
উত্িম্ কপ্ত্ু :
কিোয ত্ু মুলম্ শপ্তম্ ত্রস্তা প্রত্ ৱসকনিাঃ ৩৪
অপ্্ুিম্ শ্চা৭কপ্ রাযমণ প্রত্ঃ সম্িযত্া ত্্ুিম্
স্নত্শাম্ এি মহান্ শপ্তঃ স্নশাচত্াম্ কপ্ত্রম্ ম্ুত্ম্ ৩৫
অত্ িাসান্ প্করত্যিয ত্ম্ সযি৭কপ্মু
ি
িাঃ স্ৱনম্
অ স্নপ্যি মনযসা িি্মু যত্া
ি স্তানম্ প্রত্াকিত্াঃ ৩৬
হৱযর৭স্ননয িৱির৭স্ননয রৱত্র৭স্ননয স্ৱলম্ি্ুৱত্ঃ
সুিুমারা স্তৱত্ িা৭স্ননয প্ত্্কপ্যরি নরা যযুঃ ৩৭
অকচর স্নপ্রাকশত্ম্ রামম্ কচর কিযপ্রাকশত্ম্ যত্া
ত্রশ্টু িাযমা িনঃ সযিা ি িিাম সহসা৭৭শ্রমম্ ৩৮
প্রাত্রূণাম্ ত্ৱকরত্া স্তত্র ত্রশ্টু িামাঃ সমািমম্
যযু প্হি ু কিৱত্ যাৱনঃ
ি
িুর স্ননকম স্ৱনা৭৭িুৱলঃ ৩৯
সা প্ূকম প্হি ু কপ্ যাৱনঃ
ি
িুর স্ননকম সমাহত্া
মুযমাচ ত্ু মুলম্ শপ্তম্ স্নত্যৌর্ ইিা৭প্র সমািযম ৪0
স্নত্ন কিত্রাকসত্া নািাঃ িযরণু প্করিাকরত্াঃ
আিাসযযতা িযতন িি্মুর্ অনযত্ৱনম্ ত্ত্ঃ ৪১
িরাহ িরুি সম্িা শ্চ মকহশাঃ সি্শ
ি িানরাঃ
িযার স্নিািণ িিযা
ি
কিযত্রশুঃ প্্ুশৱত্ঃ সহ ৪২
রত্াম্িসাহ্ৱা নত্ূযহা হম্সাঃ িারণ্টিাঃ প্লিাঃ
ত্ত্া প্ুম্যস্কাকিলাঃ স্নরৌম্চা কিসম্ো স্নপ্জিযর কত্শঃ ৪৩
স্নত্ন শযপ্তন কিত্রৱস্ত: আিাশম্ প্ি্কশকপ্র্ িরুত্ম্
মনুৱশয: আিরুত্া প্ূকম: উপ্যম্ প্রপ্যপ্ৌ ত্ত্া ৪৪
ত্ত্ স্তম্ প্ুুশ িযারম্ যশকস্ৱন ম৭করম্ত্মম্
আসীনম্ স্তম্টটযল রামম্ ত্ত্শ সহসা
ি
িন: ৪৫
কিিহিমাণ: ৱিযিযীম্ সকহযত্া মম্ত্রা ম৭কপ্
অকপ্িময িযনা রামম্ প্াশ্প্ প্ূণ মু
ি যিা৭প্িত্্ ৪৬
ত্ান্ নরান্ প্াশ্প্ প্ূণা৭ি
ি ্ শান্ সমীি্শযা৭ত্ সুত্ুঃকিত্ান্
প্যশ্ৱিত্
ি
ত্মেঃ
ি
কপ্ত্্ুিন্ মাত্্ুি চ্চ সঃ ৪৭
স ত্ত্র িাম্জশ্চত্্ প্করশস্ৱযি নরান্
নরা শ্চ স্নিকচ ত্্ত্ু ত্ম্ অপ্যিাত্যন্
চিার সিান্
ি স িযসয প্াতিান্
যত্া৭হিম্ আসাত্য ত্ত্া ন্ুপ্া ত্মিঃ ৪৮
ত্ত্ঃ স স্নত্শাম্ ুত্ত্াম্ মহাত্মনাম্
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প্ুিম্ চ িম্ চা৭নুকননাত্যন্ স্ৱনঃ
িুহা কিরীণাম্ চ কত্শ শ্চ সম্ত্ত্ম্
ম্ুত্ম্ি স্নিাশ প্রকত্ম: প্রশুশ্ুযি ৪৯
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট ত্্্যু ত্তর শত্ত্ম স্সিি:
তরুযত্তি শততম সরসর্ক:
িকসশ্টঃ প্ুরত্ঃ ি্ুত্ৱা ত্ারান্ ত্শরত্ সয চ
অকপ্চরাম ত্ম্ স্নত্শম্ রাম ত্শনি ত্কশত্ঃ
ি ১
রাি প্ত্নয শ্চ িচ্চযতযা মতম্ মতাকিনীম্ প্রকত্
ত্ত্্ুশু স্তত্র ত্ত্্ ত্ীত্িম্ রাম লি্শ্মণ স্নসকিত্ম্ ২
স্নিৌসলযা প্াশ্প্ প্ূযণনি মুযিন প্করশুশযত্া
সুকমত্রাম্ অপ্রিী ত্তীনা যা শ্চা৭নযা রাি স্নযাকশত্ঃ ৩
ইত্ম্ স্নত্শাম্ অনাত্ানাম্ কেশ্টম্ অকেশ্ট িমণাম্
ি
িযন প্রাক্কলনম্ ত্ীত্িম্ স্নয স্নত্ কনকিশযী
ি
ি্ুত্াঃ ৪
ইত্ঃ সুকমযত্র প্ুত্র স্নস্ত সত্া িলম্ অত্কন্ত্রত্ঃ
স্ৱযম্ হরকত্ স্নসৌকমজত্র মমি প্ুত্র সয িারণাত্্ ৫
িিনয ম৭কপ্ স্নত্ প্ুত্র: ি্ুত্িান্ ন ত্ু িকহিত্:
প্রাত্ু যত্৭ত্ি
ি
সকহত্ম্ সিম্ি ত্ কত্ৱকহত্ম্ িুৱণঃ ৬
অত্য অয ম৭কপ্ স্নত্ প্ুত্র: স্নেশানাম্ অ ত্যত্াকচত্:
নীচা৭নত্ি সমাচারম্ সজ্জম্ িম প্রমু
ি
ম্চত্ু ৭
ত্ি্কশণা৭স্নরশু ত্যপ্শু
ি সা ত্ত্শ মহী
ি
ত্যল
কপ্ত্ু : ইঙ্ িুকত্ কপ্ণযািম্ নযস্তম্ আযত্ স্নলাচনা ৮
ত্ম্ প্ূযমৌ কপ্ত্ু : আযত্িন নযস্তম্ রাযমণ িীি্শয সা
উিাচ স্নত্িী স্নিৌসলযা সিা ি ত্শরত্ কস্ত্রযঃ ৯
ইত্ম্ ইি্শ্ৱািু নাত্ সয রািি সয মহাত্মনঃ
রািযিণ কপ্ত্ু ত্িত্তম্ প্শযত্ এত্ত্্ যত্া কিকত্ ১0
ত্সয স্নত্ি সমান সয প্াকত্িি সয মহাত্মনঃ
ন এত্ত্্ ঔপ্কযিম্ মযনয প্ুক্ত স্নপ্াি সয স্নপ্ািনম্ ১১
চত্ু রতাম্ মহীম্ প্ুক্ত্িা মযহন্ত্র সত্্ুযশা কিপ্ুঃ
িত্ম্ ইঙ্ িুকত্ কপ্ণযািম্ স প্ুম্যক্ত িসুত্া৭কত্প্ঃ ১২
অযত্া ত্ু ঃিত্রম্ স্নলাযি ন কিম্কচত্্ প্রকত্প্াকত্ মা
যত্র রামঃ কপ্ত্ু ত্িত্যাত্্ ইঙ্ িুত্ী ি্যশাত্ম্ ুকত্তমান্ ১৩
রাযম স্নণঙ্ িুকত্ কপ্ণযািম্ কপ্ত্ু র্ ত্ত্তম্ সমীি্শয স্নম
্ ত্যম্ ন স্নস্পাটকত্ সহস্রত্া ১৪
িত্ম্ ত্ু ঃযিন হু
শ্ুকত্ স্ত্ু িকল্ৱযম্ সত্যা স্নলৌকিিী প্রকত্প্াকত্ মা
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যত্৭ন্ন: প্ুুযশা প্িকত্ ত্ত্৭ন্না স্তসয স্নত্িত্া: ১৫
এিম্ আত্িাম্ সপ্ত্নয স্তা িি্মু: আশ্ৱাসয ত্াম্ ত্ত্া
ত্ত্্ুশু শ্চা৭৭শ্রযম রামম্ স্ৱিিা চ্ চুযত্ম্ ইিা৭মরম্ ১৬
সি স্নপ্াৱিঃ
ি
প্করত্যক্তম্ রাম সযিি্শয মাত্রঃ
আত্িা মুমুচুর৭শ্রূকণ সস্ৱরম্ স্নশাি িকশত্াঃ
ি ১৭
ত্াসাম্ রামঃ সমুত্তায িরাহ চরণান্ শুপ্ান্
মাত্রূণাম্ মনুি িযারঃ সিাসাম্
ি
সত্য সম্িরঃ ১৮
ত্াঃ প্াকণকপ্ঃ সুি স্পৱশ ম্
ি ুত্
ি ু অম্িুকল ত্ৱলঃ শুৱপ্ঃ
প্রমমাি ূি রিঃ প্্ুশ্টা ত্রামসযা৭৭যত্যলাচনাঃ ১৯
স্নসৌকমজত্র র৭কপ্ ত্াঃ সিা ি মাত্রূ: সযিি্শয ত্ু ঃকিত্ঃ
অপ্যিাত্যত্া৭৭সক্তম্ শৱন রামা ত্৭নতরম্ ২0
যত্া রাযম ত্ত্া ত্জস্মন্ সিা ি িিরুকত্যর কস্ত্রযঃ
িরুকত্তম্ ত্শরত্া জ্জাযত্ লি্শ্মযণ শুপ্ লি্শযণ ২১
সীত্া৭কপ্ চরণাম্ স্তাসাম্ উপ্সম্ি্ুহয ত্ু ঃকিত্া
শ্ৱশ্রূণাম্ অশ্ু প্ূণা৭ি
ি ্ শী সা প্প্ূিা৭রত্ঃ জস্তত্া ২২
ত্াম্ প্করশ্ৱিয ত্ু ঃিা৭৭ত্িাম্ মাত্া ত্ু কহত্রম্ যত্া
িন িাস ি্ুশাম্ ত্ীনাম্ স্নিৌসলযা িািযম্ অপ্রিীত্্ ২৩
কিযত্হ রাি সয সুত্া েু শা ত্শরত্ সয চ
রাম প্ত্নী িত্ম্ ত্ু ঃিম্ সিাপ্তা কনিিযন িযন ২৪
প্ত্মম্ আত্প্ সম্ত্প্তম্ প্করকেশ্টম্ ইযিাত্্প্লম্
িাঞ্চনম্ রিসা ত্ৱস্তম্ কেশ্টম্ চন্ত্রম্ ইিা৭ম্পুৱত্ঃ ২৫
মুিম্ স্নত্ স্নপ্রি্শয মাম্ স্নশাযিা ত্হ ত্য৭কক্নকরিা শ্রযম্
প্্ুশম্ মনকস ৱিযত্কহ িযসনা৭৭রকণ সম্পিঃ ২৬
প্্ুিতযাম্ এিম্ আত্িাযাম্ িননযাম্ প্রত্া৭রিঃ
প্াযত্ৌ আসাত্য িরাহ িকসশ্ট সয স রািিঃ ২৭
প্ুযরাকহত্ সযা৭কক্নসমসয ত্সয ৱি ত্ত্া
প্্ুহস্পযত্ করন্ত্র ইিা৭মরাকত্প্ঃ
প্রি্ুহয প্াযত্ৌ সুসম্ুত্ত স্নত্িসঃ
সৱহি স্নত্যনাপ্ কিযিশ রািিঃ ২৮
ত্যত্া িিনযম্ সকহৱত্ঃ স মকন্ত্রকপ্ঃ
প্ুর প্রত্াৱন শ্চ সৱহি ৱসকনৱিঃ
িযনন ত্মে
ি ত্ স্নমন ত্মিান্
ি
উযপ্াপ্কিশ্যটা প্রত্ স্তত্া৭রিম্ ২৯
উযপ্াপ্কিশ্ট স্ত্ু ত্ত্া স িীযিান্
ি
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ত্প্কস্ৱ স্নিযশণ সমীি্শয রািিম্
কশ্রযা জ্ৱলতম্ প্রত্ঃ ি্ুত্া৭0িকল
যত্া মযহন্ত্রঃ প্রযত্ঃ প্রিাপ্কত্ম্ ৩0
কিম্ এশ িািযম্ প্রযত্া৭ত্য রািিম্
প্রণময সত্্ি্ুত্য চ সাত্ু িি্শযকত্
ইত্ীি ত্সযা৭৭য িন
ি
সয ত্ত্ত্ৱযত্া
প্প্ূি স্নিৌত্ূহলম্ উত্তমম্ ত্ত্া ৩১
স রািিঃ সত্য ত্্ুকত্ শ্চ লি্শ্মযণা
মহানু প্াযিা প্রত্ শ্চ ত্াকমিঃ
ি
্ ত্্কপ্ শ্চ কিযরিু র৭ত্ৱযর
িরুত্াঃ সুহু
যত্া সত্ৱসযঃ সকহত্া: ত্রযযা৭ক্নযঃ ৩২
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট ত্্ুযত্তর শত্ত্ম স্সিি:
চতু ুত্তি শততম সরসর্ক:
ত্ম্ ত্ু রামঃ সমাোয প্রাত্রম্ িুু িত্্সলম্
লি্শ্মযণন সহ প্রাত্রা প্রশ্টুম্ সমুপ্চরযম ১
্ ত্ম্ ত্ৱযা
কিম্ এত্ত্্ ইযচ্চযম্ অহম্ স্নশ্রাত্ু ম্ প্রিযাহু
যস্মাত্্ ত্ৱম্ আিযত্া স্নত্শম্ ইমম্ চীর িটা৭জিনী ২
কিম্ কনকমত্তম্ ইমম্ স্নত্শম্ ি্ুশ্ণা৭জিন িটা ত্রঃ
কহত্ৱা রািযম্ প্রকিশ্ট স্ত্ৱম্ ত্ত্্ সিম্ি িি্ত্ু ম্ অহিকস ৩
ইত্ু যক্তঃ স্নিিযী প্ুত্রঃ িািুত্্যস্তন মহাত্মনা
প্রি্ুহয প্লি ত্্প্ূযঃ প্রাঞ্জকল িািযম্
ি
অপ্রিীত্্ ৪
আযম্ি ত্াত্ঃ প্করত্যিয ি্ুত্ৱা িম সু
ি ত্ুশ্িরম্
িত্ঃ স্ৱিিম্ মহা প্াহুঃ প্ুত্র স্নশািা৭কপ্ প্ীটটত্ঃ ৫
কস্ত্রযা কনযুক্তঃ ৱিযিযযা মম মাত্রা প্রম্ত্প্
চিার সুমহত্্ প্াপ্ম্ ইত্ম্ আত্মযযশা হরম্ ৬
সা রািয প্লম্ অপ্রাপ্য কিত্িা স্নশাি িকশত্া
ি
প্কত্শযকত্ মহা স্নিাযর কনরযয িননী মম ৭
ত্সয স্নম ত্াস প্ূত্সয প্রসাত্ম্ িত্ু ম
ি ্ অহিকস
অকপ্কশম্চস্ৱ চা৭ৱত্যি রাযিযন মিিান্ ইি ৮
ইমাঃ প্রি্ুত্যঃ সিা ি কিত্িা মাত্র শ্চ যাঃ
ত্ৱত্্ সিাশম্ অনুপ্রাপ্তাঃ প্রসাত্ম্ িত্ু ম
ি ্ অহিকস ৯
ত্ত্া৭নুপ্ূিযাি যুক্তম্ চ যুক্তম্ চা৭৭ত্মকন মানত্
্ ত্ঃ িুু ১0
রািযম্ প্রাপ্নুকহ ত্যমণি সিামান্ সুহু
প্িত্ু অকিত্িা প্ূকমঃ সমরা প্কত্না ত্ৱযা
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শকশনা কিমযল স্ননি শারত্ী রিনী যত্া ১১
একপ্ শ্চ সকচৱিঃ সাত্িম্ কশরসা যাকচযত্া মযা
প্রাত্ু ঃ কশশয সয ত্াস সয প্রসাত্ম্ িত্ু ম
ি ্ অহিকস ১২
ত্ত্্ ইত্ম্ শাশ্ৱত্ম্ কপ্ত্রযম্ সিম্ি প্রি্ুকত্ মণ্টলম্
প্ূজিত্ম্ প্ুুশ িযার না৭কত্রকমত্ু ম্ অহিকস ১৩
এিম্ উক্ত্িা মহা প্াহুঃ সপ্াশ্প্ঃ স্নিিযী সুত্ঃ
রাম সয কশরসা প্াযত্ৌ িরাহ প্রত্ঃ প্ুনঃ ১৪
ত্ম্ মত্তম্ ইি মাত্ঙ্কম্ কনশ্শ্ৱসতম্ প্ুনঃ প্ুনঃ
প্রাত্রম্ প্রত্ম্ রামঃ প্করশ্ৱিয ইত্ম্ অপ্রিীত্্ ১৫
িুলীনঃ সত্ত্ৱ সম্পন্ন: স্নত্িস্ৱী চকরত্ িরত্ঃ
রািয স্নহযত্াঃ িত্ম্ প্াপ্ম্ আচযরত্্ ত্ৱ কত্ৱযত্া িনঃ ১৬
ন স্নত্াশম্ ত্ৱকয প্শযাকম সূি্শ্মম্ অপ্য৭কর সূত্ন
ন চা৭কপ্ িননীম্ প্ালযা ত্ত্ৱম্ কিিকহিত্ুম্ অহিকস ১৭
িামিাযরা মহা প্রাে িুরূণাম্ সিত্া৭নি
ি
উপ্প্যন্নশু ত্াযরশু প্ুযত্রশু চ কিত্ীযযত্ ১৮
িয ম৭সয যত্া স্নলাযি সম্িযাত্া স্যসৌময সাত্ু কপ্:
প্াযা:ি প্ুত্রা শ্চ কশশযা শ্চ ত্ৱ ম৭নুোত্ু মহিকস ১৯
িযন িা চীর িসনম্ স্নসৌময জরশ্ণা৭জিনাম্পরম্
রাযিয িা৭কপ্ মহারাযিা মাম্ িাসকযত্ু মীশ্ৱর: ২0
যািত্্ কপ্ত্কর ত্মযে
ি
স্নিৌরিম্ স্নলাি সত্্ি্ুত্ম্
ত্াি ত্তমপ্্
ি ুত্াম্ স্নশ্রশ্ট িননযাম্ অকপ্ স্নিৌরিম্ ২১
এত্াপ্যাম্ ত্ম শীলাপ্যাম্
ি
িনম্ িযচ্চকত্ রািি
মাত্া কপ্ত্্ুপ্যাম্ উযক্তা৭হম্ িত্ম্ অনযত্্ সমাচযর ২২
ত্ৱযা রািযম্ অযযাত্যাযাম্ প্রাপ্তিযম্ স্নলাি সত্্ি্ুত্ম্
িস্তিযম্ ত্ণ্টিা৭রযণয মযা িল্কল িাসসা ২৩
এিম্ ি্ুত্ৱা মহা রাযিা কিপ্ািম্ স্নলাি সকন্নযত্ৌ
িযাকত্শয চ মহা স্নত্িা কত্িম্ ত্শরযত্া িত্ঃ ২৪
স চ প্রমাণম্ ত্মা৭৭ত্মা
ি
রািা স্নলাি িুু স্তি
কপ্ত্রা ত্ত্তম্ যত্া প্ািম্ উপ্যপ্াি্ত্ু ম্ ত্ৱম্ অহিকস ২৫
চত্ু ত্িশ সমাঃ স্নসৌময ত্ণ্টিা৭রণযম্ আকশ্রত্ঃ
উপ্যপ্াি্যশয ত্ৱ৭হম্ ত্ত্তম্ প্ািম্ কপ্ত্রা মহাত্মনা ২৬
য ত্প্রিীন্ মাম্ নর স্নলাি সত্্ি্ুত্ঃ
কপ্ত্া মহাত্মা কিপ্ুত্া৭কত্যপ্াপ্মঃ
ত্ স্নত্ি মযনয প্রমাত্মযনা কহত্ম্
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ন সি স্নলাযিশ্ৱর
ি
প্ািম্ অপ্য৭হম্ ২৭
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট চত্ু ুত্তর শত্ত্ম স্সিি:
পমরযচাত্তি শততম সরসর্ক:
্ ত্্িৱণঃ
ত্ত্ঃ প্ুুশ কসম্হানাম্ িরুত্ানাম্ ৱত্ঃ সুহু
স্নশাচত্াম্ এি রিনী ত্ু ঃযিন িযত্যিত্িত্ ১
্ ত্ৱরত্
রিনযাম্ সুপ্রপ্াত্াযাম্ প্রাত্র স্নস্ত সুহু
ু াঃ
মতাকিনযাম্ হুত্ম্ িপ্যম্ ি্ুত্ৱা রামম্ উপ্ািমন্ ২
ত্ূশ্ণীম্ স্নত্ সমুপ্াসীনা ন িজশ্চত্্ কিম্কচত্্ অপ্রিীত্্
্ েযত্য রামম্ িচনম্ অপ্রিীত্্ ৩
প্রত্ স্ত্ু সুহু
সাম্কত্ৱত্া মাকমিা মাত্া ত্ত্তম্ রািযম্ ইত্ম্ মম
ত্ ত্তত্াকম ত্ৱি িা৭হম্ প্ুম্ি্শ্ৱ রািযম্ অিণ্টিম্ ৪
মহত্া ইি অম্পু স্নিযিন কপ্ন্নঃ স্নসত্ু র্ িলািযম
ত্ু রািারম্ ত্ৱ ত্৭স্ননযন রািয িণ্টম্ ইত্ম্ মহত্্ ৫
িকত্ম্ ির ইিা৭শ্ৱ সয ত্াি্শ
ি য স্নসযি প্ত্জত্রণঃ
অনুিন্ত্ুম্ ন শজক্ত স্নম িকত্ম্
ি
ত্ি মহীপ্যত্ ৬
সুিীিম্ কনত্যশ স্তসয যঃ প্ৱর ুপ্িীিযযত্
রাম স্নত্ন ত্ু ত্ু িীিম্ যঃ প্রান্ উপ্িীিকত্ ৭
যত্া ত্ু স্নরাকপ্যত্া িরুি্শঃ প্ুুযশণ কিিকত্িত্ঃ
হ্র্স্ৱযিণ ত্ু রা৭৭স্নরাযহা রূট স্কযতা মহা ত্্ুমঃ ৮
্
স যত্া প্ুশ্কপ্যত্া প্ূত্ৱা প্লাকন ন কিত্শযযত্
ি
স ত্াম্ না৭নুপ্যিত্্ প্রীকত্ম্ যসয স্নহযত্াঃ প্রযরাকপ্ত্ঃ ৯
এযশাপ্মা মহাপ্াযহা ত্ৱম্ অত্িম্ স্নিত্্ত্ুম্ অহিকস
যকত্ ত্ৱম্ অস্মান্ ুশযপ্া প্ত্িা প্্ুত্যান্ ন শাকত্ কহ ১0
স্নশ্রণয স্ত্ৱাম্ মহা রাি প্শযন্ত্ু অরযা শ্চ সিশঃ
ি
প্রত্প্ম্ত্ম্ ইিা৭৭কত্ত্যম্ রাযিয জস্তত্ম্ অকরম্ত্মম্ ১১
ত্িা৭নুযাযন িািুস্ত মত্তা নত্িন্ত্ু িুঞ্জরাঃ
অত : প্ুর িত্া নাযযা ি নতন্ত্ু সুসমাকহত্াঃ ১২
ত্সয সাত্ু ইকত্ অমনযত নািরা কিকিত্া িনাঃ
প্রত্ সয িচঃ শ্ুত্ৱা রামম্ প্রত্য৭নুযাচত্ঃ ১৩
ত্ম্ এিম্ ত্ু ঃকিত্ম্ স্নপ্রি্শয কিলপ্তম্ যশকস্ৱনম্
রামঃ ি্ুত্া৭৭ত্মা প্রত্ম্ সমাশ্ৱাসযত্্ আত্মিান্ ১৪
না৭৭ত্মনঃ িাম িাযরা৭জস্ত প্ুুযশা৭যম্ অনীশ্ৱরঃ
ইত্ শ্চ ইত্রত্: চ এনম্ ি্ুত্াতঃ প্করিশকত্
ি ১৫
সযি ি
ি ্ শযাতা কনচযাঃ প্ত্না৭তাঃ সমুচ্িযাঃ
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সযমযািা কিপ্রযযািা৭তা মরণা৭তম্ চ িীকিত্ম্ ১৬
যত্া প্লানাম্ প্িানাম্ না৭নযত্র প্ত্নাত্্ প্যম্
এিম্ নর সয িাত্ সয না৭নযত্র মরণাত্্ প্যম্ ১৭
যত্া৭িারম্ ত্্ুট স্তূ ণম্ িীণম্ি প্ূত্ৱা৭িসীত্কত্
ত্ৱত্ি সীত্কত নরা িরা ম্ুত্ু য িশম্ িত্াঃ ১৮
অযত্যকত্ রিনী যা ত্ু সা ন প্রকত্ কনিত্িযত্
যাযত্যি যমুনা প্ূণা ি সমুত্রম্ উত্িা৭৭িুলম্ ১৯
অযহা রাত্রাকণ িচ্চকত সযিশাম্
ি
প্রাকণনাম্ ইহ
আযূম্কশ ি্শপ্য তযা৭৭শু রীযশ্ম িলম্ ইি অম্শিঃ ২0
আত্মানম্ অনুযশাচ ত্ৱম্ কিম্ অনযম্ অনুযশাচকস
আযু স্নস্ত হীযযত্ যসয জস্তত্ সয চ িত্ সয চ ২১
সহ এি ম্ুত্ু যর্ িরিকত্ সহ ম্ুত্ু যর্ কনশীত্কত্
িত্ৱা সুত্ীিিম্ অত্ৱানম্ সহ ম্ুত্ু যর্ কনিত্িযত্ ২২
িাযত্রশু িলযঃ প্রাপ্তাঃ স্নশ্ৱত্া ৱশ্চি কশযরাুহাঃ
িরযা প্ুুযশা িীণঃি কিম্ কহ ি্ুত্ৱা প্রপ্ািযযত্্ ২৩
নম্ত্ম্কত্ উকত্ত্ আকত্যত্য নম্ত্ম্কত্ অস্তম্ ইযত্ রযিৌ
আত্মযনা না৭িপ্ুত্যযত মনুশযা িীকিত্ ি্শযম্ ২৪
্ শযম্কত্ ুত্ু মুিম্ ত্্ুশ্ৱা নিম্ নিম্ ইহা৭৭িত্ম্
হু
ুত্ূনাম্ প্করিযত্িন প্রাকণনাম্ প্রাণ সম্ি্শযঃ ২৫
যত্া িাশ্টম্ চ িাশ্টম্ চ সযমযাত্াম্ মহা৭৭ণযি
ি
সযমত্য চ িযযপ্যাত্াম্ িালম্ আসাত্য িম্চন ২৬
এিম্ প্াযা ি শ্চ প্ুত্রা শ্চ োত্য শ্চ িসূকন চ
সযমত্য িযিত্ািকত ত্্ুযিা কহ এশাম্ কিনা প্িঃ ২৭
না৭ত্র িজশ্চত্্ যত্া প্ািম্ প্রাণী সম৭কপ্িত্িযত্
স্নত্ন ত্জস্মন্ ন সামত্িযম্ স্নপ্রত্সযা৭স্তয৭নুযশাচত্ঃ ২৮
যত্া কহ সাত্িম্ িচ্চতম্ প্রূযাত্্ িজশ্চত্্ প্কত্ জস্তত্ঃ
অহম্ অকপ্ আিকমশযাকম প্্ুশ্টযত্া প্িত্াম্ ইকত্ ২৯
এিম্ প্ূৱি: ি িযত্া মািিঃ কপ্ত্্ু ৱপ্ত্ামযহা ত্্ুিঃ
ত্ম্ আপ্ন্নঃ িত্ম্ স্নশাযচত্্ যসয না৭জস্ত িযকত্রমঃ ৩0
িযসঃ প্ত্মান সয স্নস্রাত্যসা িা৭কনিকত্িনঃ
আত্মা সুযি কনযযাক্তিযঃ সুি প্ািঃ প্রিাঃ স্ম্ুত্াঃ ৩১
ত্মা৭৭ত্মা
ি
স শুৱপ্ঃ ি্ুত্্ৱেঃ রত্ু কপ্ শ্চা৭৭প্ত ত্ি্কশৱণঃ
ত্ূত্ প্াযপ্া িত্ঃ স্ৱিিম্ কপ্ত্া নঃ প্্ুকত্িী প্কত্ঃ ৩২
প্্ুত্যানাম্ প্রণাত্্ সমযি্ প্রিানাম্ প্করপ্ালনাত্্
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অত্ি আত্ানা চ্চ ত্যমণি কপ্ত্া ন কস্ত্রকত্িম্ িত্ঃ ৩৩
িমকপ্
ি স্ত্ু শুৱপ্ করশ্ৱট: রত্ু কপ্ শ্চা৭৭প্ত ত্ি্কশৱণঃ
স্ৱিিম্ ত্শরত্: প্রাপ্ত: কপ্ত্া ন: প্্ুকত্িী প্কত্: ৩৪
ইশ্ৱা প্হু কিৱত্: যৱে: স্নপ্ািাম্ শ্চা৭িাপ্য প্ুশি
্ লান্
উত্তমম্ চ আযু: আসাত্য স্ৱিিত্ঃ প্্ুকত্িী প্কত্ঃ ৩৫
আযু: উত্তম মা৭৭সাত্য স্নপ্ািান৭কপ্ চ রািি:
স ন স্নশাচয: কপ্ত্া ত্াত্ স্ৱিিত্: সত্্ি্ুত্ স্সত্াম্ ৩৬
স িীণম্ি মানুশম্ স্নত্হম্ প্করত্যিয কপ্ত্া কহ নঃ
ৱত্িীম্ ুকত্তম্ অনুপ্রাযপ্তা প্রহ্মযলাি কিহাকরণীম্ ৩৭
ত্ম্ ত্ু ৱনিম্ কিত্ঃ িজশ্চত্্ প্রােঃ স্নশাকচত্ু ম্ অহিকত্
ত্ৱ কত্ৱযত্া য কত্ৱত্ শ্চা৭কপ্ শ্ুত্িান্ প্ুকত্তমত্তরঃ ৩৮
এযত্ প্হু কিত্াঃ স্নশািা কিলাপ্ ুকত্যত্ ত্ত্া
িিিনীযা কহ ত্ীযরণ সিা৭িস্তাসু
ি
ত্ীমত্া ৩৯
সস্ৱযস্তা প্ি মা স্নশাচী: যাত্ৱা চা৭৭িস ত্াম্ প্ুরীম্
ত্ত্া কপ্ত্রা কনযুযক্তা৭কস িকশনা িত্ত্াম্ ির ৪0
যত্রা৭হম্ অকপ্ স্নত্ৱনি কনযুক্তঃ প্ুণয িমণা
ি
ত্ৱত্র িা৭হম্ িকরশযাকম কপ্ত্ু : আয সয
ি শাসনম্ ৪১
ন মযা শাসনম্ ত্সয ত্যি্ত্ু ম্ নযাযযম্ অকরম্ত্ম
ত্ত্্ ত্ৱযা৭কপ্ সত্া মানযম্ স ৱি প্ন্ত্ুঃ স নঃ কপ্ত্া ৪২
ত্ত্ৱচ: কপ্ত্ু যর িা৭হম্ সম্মত্ম্ ত্ম চাকরণ:
ি
িমণা
ি প্ালকযশযাকম িন িাযসন রািি ৪৩
ত্াকমযিণা৭ন্
ি
ুশম্যসন নযরণ িুু িকত্িনা
প্কিত্িযম্ নর িযার প্রযলািম্ জিিীশত্া ৪৪
আত্মানম্ অনুকত্শ্ট ত্ৱম্ স্ৱপ্াযিন নরশপ্
ি
কনশাময ত্ু শুপ্ম্ িরুত্তম্ কপ্ত্ু : ত্শরত্ সয ন: ৪৫
ইযত্যিম্ উক্ত্িা িচনম্ মহাত্মা
কপ্ত্ু কনযত্শ
ি
প্করপ্ালনা৭ত্িম্
যিীযসম্ প্রাত্রম্ অত্িিত্্ চ
প্রপ্ু মুহি ু ত্িাত্্ কিররাম রাম: ৪৬
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট প্ম্যচাত্তর শত্ত্ম স্সিি:
শটুত্তি শততম সরসর্ক:
এিম্ উক্ত্িা ত্ু কিরযত্ রাযম িচনম্ অত্িিত্্
ত্যত্া মম্ত্াকিনী ত্ীযর রামম্ প্রি্ুকত্ িত্্সলম্
উিাচ প্রত্ জশ্চত্রম্ ত্াকমযিা
ি
ত্াকমিম্
ি
িচঃ ১
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স্নিা কহ সযাত্্ ঈত্্ুযশা স্নলাযি যাত্্ুশ স্ত্ৱম্ অকরম্ত্ম
্২
ন ত্ৱাম্ প্রিযত্যযত্্ ত্ু ঃিম্ প্রীকত্ িা ি ন প্রহশযযত্
ি
সম্মত্ শ্চা৭কস িরুত্তানাম্ ত্াম্ শ্চ প্্ুচ্চকস সম্শযান্ ৩
যত্া ম্ুত্ স্তত্া িীিন্ যত্া অসকত্ ত্ত্া সকত্
য ৱসযশ প্ুকত্ত লাপ্ঃ সযাত্্ প্করত্যপ্যত্ স্নিন সঃ ৪
প্রা প্রযো যশ্চ সযাত্্ ত্ত্া ত্ৱম্ মনুিা৭কত্প্
স এিম্ িযসনম্ প্রাপ্য ন কিশীকত্ত্ু ম্ অহিকত্ ৫
অমযরাপ্ম সত্ত্ৱ স্ত্ৱম্ মহাত্মা সত্য সম্িরঃ
সিেঃ
ি
সিত্শী
ি
চ প্ুকত্তমাম্ শ্চা৭কস রািি ৬
ন ত্ৱাম্ এিম্ িুৱণর্ যুক্তম্ প্রপ্িা৭প্ি স্নিাকিত্ম্
অকিশহযত্মম্ ত্ু ঃিম্ আসাত্কযত্ু ম্ অহিকত্ ৭
স্নপ্রাকশযত্ মকয যত্্ প্াপ্ম্ মাত্রা মত্্িারণাত্্ ি্ুত্ম্
ি্শুত্রযা ত্ত্৭কনশ্টম্ স্নম প্রসীত্ত্ু প্িান্ মম ৮
ত্ম প্যতন
ি
প্যত্তা৭জস্ম স্নত্যনমাম্ স্ননহ মাত্রম্
হজে ত্ীযিরণ ত্যণ্টন ত্ণ্টা৭হিাম্ প্াপ্ িাকরণীম্ ৯
িত্ম্ ত্শরত্া জ্জাত্ঃ শুত্ত অকপ্িন িমণঃ
ি
িানন্ ত্মম্ি অত্কমশ্ি টম্ িুযাম্
ি িম িু
ি িুজিত্ম্ ১0
িুুঃ জরযািান্ িরুত্ত শ্চ রািা স্নপ্রত্ঃ কপ্যত্কত্ চ
ত্াত্ম্ ন প্করিযহিযম্ ৱত্িত্ম্ স্নচকত্ সম্সকত্ ১১
স্নিা কহ ত্মা৭ত্ি
ি যযা হীনম্ ঈত্্ুশম্ িম কিকপশম্
ি
কস্ত্রযাঃ কপ্রযম্ কচিীশু িঃ সন্ িুযা ি ত্তমে
ি ত্মকিত্
ি ্ ১২
অত িাযল কহ প্ূত্াকন মুহযতী কত্ প্ুরা শ্ুকত্ঃ
রাৱেিম্ িুিত্া
ি স্নলাযি প্রত্যি্শা সা শ্ুকত্ঃ ি্ুত্া ১৩
সাত্ু অত্িম্ অকপ্সম্ত্ায স্নরাত্ান্ স্নমাহা চ্চ সাহসাত্্
ত্াত্ সয যত্্ অকত্রাতম্ প্রত্যাহরত্ু ত্ত্্ প্িান্ ১৪
কপ্ত্ু র্ কহ সম৭কত্রাতম্ প্ুযত্রা যঃ সাত্ু মনযযত্
ত্ত্্ অপ্ত্যম্ মত্ম্ স্নলাযি কিপ্রীত্ম্ অযত্া৭নযত্া ১৫
ত্ত্্ অপ্ত্যম্ প্িান্ অস্ত্ু মা প্িান্ ত্ু শ্ি্ুত্ম্ কপ্ত্ু ঃ
অকপ্প্ত্তা ি্ুত্ম্ িম স্নলাযি
ি
ত্ীর কিিকহিত্ম্ ১৬
্ যত্া প্াতিাম্ শ্চ নঃ
ৱিযিযীম্ মাম্ চ ত্াত্ম্ চ সুহু
স্নপ্ৌর িানপ্ত্ান্ সিাম:
ি ত্রাত্ু সিম্ি ইত্ম্ প্িান্ ১৭
ি চা৭রণযম্ ি চ ি্শাত্রম্ ি িটাঃ ি চ প্ালনম্
ঈত্্ুশম্ িযাহত্ম্ িম ন
ি প্িান্ িত্ু ম
ি ্ অহিকত্ ১৮
এশ কহ প্রত্যমা ত্ম: ি ি্শজত্রযসযা৭কপ্যশচনম্
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স্নযন শিযম্ মহা প্রাে প্রিানাম্ প্করপ্ালনম্ ১৯
িশ্চ প্রত্যি্শম্ উত্্স্ুিয সম্শয স্তম্ অলি্শণম্
আযকত্স্তম্ চযর ত্তমম্ি ি্শত্র প্ম্ত্ু র৭কনজশ্চত্ম্ ২0
অত্ স্নেশিম্ এি ত্ৱম্ ত্মম্ি চকরত্ু ম্ ইচ্চকস
ত্যমণি চত্ু যরা িণান্
ি প্ালযন্ স্নেশম্ আপ্নুকহ ২১
চত্ু ণাম্
ি আশ্রমাণাম্ কহ িাহিস্তযম্ স্নশ্রশ্টম্ আশ্রমম্
প্রাহু ত্িমে
ি ত্মো
ি স্তম্ িত্ম্ ত্যি্ত্ু ম্ অহিকস ২২
শ্ুযত্ন প্ালঃ স্তাযনন িেনা প্িযত্া কহ অহম্
স িত্ম্ প্ালকযশযাকম প্ূকমম্ প্িকত্ কত্শ্টকত্ ২৩
হীন প্ুকত্ত িুযণা প্াযলা হীনঃ স্তাযনন চা৭প্য৭হম্
প্িত্া চ কিনা প্ূযত্া ন িত্িকযত্ু ম্ উত্্সযহ ২৪
ইত্ম্ কনকিলম্ অিযরম্ কপ্ত্রযম্ রািযম্ অিণ্টিম্
অনুশাকত্ স্ৱ ত্যমণি ত্মে
ি সহ প্াতৱিঃ ২৫
ইৱহি ত্ৱা৭কপ্কশম্চম্ত্ু ত্মে
ি সহ প্াতৱিঃ
ুকত্ৱিঃ সিকসশ্টা শ্চ মন্ত্রিন্ মন্ত্র স্নিাকিত্াঃ ২৬
অকপ্কশক্ত স্ত্ৱম্ অস্মাকপ্: অযযাত্যাম্ প্ালযন িরি
কিজিত্য ত্রসা স্নলািান্ মুত্্কপ্: ইি িাসিঃ ২৭
্ ত্
ুণাকন ত্রীকণ অপ্ািুিন্ি ত্ু হু
ি ঃ সাত্ু কনত্িহন্
্ ত্ স্তপ্যন্
সুহু
ি িাৱম স্ত্ৱম্ এিা৭ত্রা৭নুশাকত্ মাম্ ২৮
্ ত্ স্নস্ত৭কপ্যশচযন
অত্যা৭৭য মু
ি কত্ত্াঃ সন্ত্ু সুহু
্ ত্
অত্য প্ীত্াঃ প্ালযতাম্ ত্ু হু
ি স্নস্ত কত্যশা ত্শ ২৯
আযরাশম্ মম মাত্ু শ্চ প্রম্ুিয প্ুুশশপ্
ি
অত্য ত্ত্র প্িতম্ চ কপ্ত্রম্ রি্শ কিকপশাত্্ ৩0
কশরসা ত্ৱা৭কপ্যাযচ৭হম্ িুুশ্ৱ িুণাম্ মকয
প্াতযিশু চ সযিশু
ি প্ূযত্শু ইি মযহশ্ৱরঃ ৩১
অৱত্ ত্ত্্ প্্ুশ্টত্ঃ ি্ুত্ৱা িনম্ এি প্িান্ ইত্ঃ
িকমশযকত্ িকমশযাকম প্িত্া সাত্ি মপ্য৭হম্ ৩২
ত্ত্া৭কপ্ রাযমা প্রযত্ন ত্ামযত্া
প্রসাত্যমানঃ কশরসা মহীপ্কত্ঃ
ন ৱচি চযর িমনায সত্ত্ৱিান্
মকত্ম্ কপ্ত্ু স্ত ত্ৱচযন প্রকত্শ্টটত্ঃ ৩৩
ত্ত্্ অত্্প্ুত্ম্ ৱস্তযম্ি অযিি্শয রািযি
সমম্ িযনা হশম্ি অিাপ্ ত্ু ঃকিত্:
ন যাত্য৭স্নযাত্যাম্ ইকত্ ত্ু ঃকিযত্া৭প্িত্্
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জস্তর প্রকত্েত্ৱম্ অযিি্শয হকশত্ঃ
ি ৩৪
ত্ম্ ুকত্ৱযিা ৱনিম যূত্ িল্লপ্া:
ত্ত্া কিসম্ো৭শ্ু িলাশ্চ মাত্রঃ
ত্ত্া প্্ুিাণম্ প্রত্ম্ প্রত্ু শ্টুিুঃ
প্রণময রামম্ চ যযাকচযর সহ ৩৫
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট শটুত্তর শত্ত্ম স্সিি:
সযপ্তাত্তি শততম সরসর্ক:
প্ুন: এিম্ প্্ুিাণম্ ত্ু প্রত্ম্ লি্শ্মণা৭রিঃ
প্রত্ু যিাচ ত্ত্ঃ শ্রীমান্ োকত্ মযত্য অকত্ সত্্ি্ুত্ঃ ১
উপ্প্ন্নম্ ইত্ম্ িািযম্ য ত্ত্ৱম্ এিম্ অপ্াশত্াঃ
িাত্ঃ প্ুযত্রা ত্শরত্াত্্ ৱিযিযযাম্ রাি সত্তমাত্্ ২
প্ুরা প্রাত্ঃ কপ্ত্া নঃ স মাত্রম্ স্নত্ সমুত্ৱহন্
মাত্ামযহ সমাযশ্রৌশীত্্ রািয শুল্কম্ অনুত্তমম্ ৩
স্নত্িা৭সুযর চ সম্রাযম িনৱনয ত্ি প্াকত্িিঃ
্ শ্যটা ত্যত্ৌ রািা িরম্ আরাকত্ত্ঃ প্রপ্ুঃ ৪
সিহু
ত্ত্ঃ সা সিকত্শ্রািয ত্ি মাত্া যশকস্ৱনী
অযাচত্ নর স্নশ্রশ্টম্ স্নত্ৱৌ িযরৌ িরিকণনী
ি ৫
ত্ি রািযম্ নর িযার মম প্রিরািনম্ ত্ত্া
স্নত্ৌ চ রািা ত্ত্া ত্ৱসয কনযুক্তঃ প্রত্যত্ৌ িযরৌ ৬
স্নত্ন কপ্ত্রা অহম্ অপ্য৭ত্র কনযুক্তঃ প্ুুশশপ্
ি
চত্ু ত্িশ িযন িাসম্ িশাকণ
ি ির ত্াকনিম্ ৭
স্নসা৭হম্ িনম্ ইত্ম্ প্রাযপ্তা কনিিনম্ লি্শ্মণা৭কিত্ঃ
শীত্যা চা৭প্রকত্ত্ৱন্ত্ৱঃ সত্য িাযত্ জস্তত্ঃ কপ্ত্ু ঃ ৮
প্িান্ অকপ্ ত্যত্ স্নত্যি কপ্ত্রম্ সত্য িাকত্নম্
িত্ু ম
ি ্ অহিকত্ রাযিন্ত্রম্ ি্কশপ্রম্ এিা৭কপ্যশচনাত্্ ৯
ুণান্ স্নমাচয রািানম্ মত্্ি্ুযত্ প্রত্ প্রপ্ুম্
কপ্ত্রম্ চা৭কপ্ ত্মে
ি মাত্রম্ চা৭কপ্নতয ১0
শ্রূযযত্ কহ প্ুরা ত্াত্ শ্ুকত্ িীত্া যশকস্ৱনা
িযযন যি মাযনন িযযযশ্ৱি কপ্ত্রূন্ প্রকত্ ১১
প্ুম্ নাম্না নরিাত্্ যস্মাত্্ কপ্ত্রম্ ত্রাযযত্ সুত্ঃ
ত্স্মাত্্ প্ুত্র ইকত্ স্নপ্রাক্তঃ কপ্ত্রূন্ যত্্ প্াকত্ িা সুত্ঃ ১২
এশ্টিযা প্হিঃ প্ুত্রা িুণিযতা প্হু শ্ুত্াঃ
স্নত্শাম্ ৱি সমযিত্ানাম্ অকপ্ িজশ্চত্্ িযাম্ িরযিত্্ ১৩
এিম্ রািশযঃ
ি সযি প্রত্ীত্া
ি
রাি নতন
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ত্স্মাত্্ ত্রাকহ নরযশ্রশ্ট কপ্ত্রম্ নরিাত্্ প্রযপ্া ১৪
অযযাত্যাম্ িচ্চ প্রত্ প্রি্ুত্ী রনুরম্িয
শত্্ুক্ন সকহযত্া িীর সহ সৱি কত্ৱি
ি িাকত্কপ্ঃ ১৫
প্রযিি্যশয ত্ণ্টিারণযম্ অহম্ অপ্য৭কিলম্পযন্
আপ্যাম্ ত্ু সকহযত্া রািন্ ৱিযত্হযা লি্শ্মযণন চ ১৬
ত্ৱম্ রািা প্ি প্রত্ স্ৱযম্ নরাণাম্
িনযানাম্ অহম্ অকপ্ রািরাণ্ ম্ুিাণাম্
্ শ্টঃ
িচ্চ ত্ৱম্ প্ুরিরম্ অত্য সিহু
্ শ্ট ত্ু অহম্ অকপ্ ত্ণ্টিান্ প্রযিি্যশয ১৭
সম্হু
চাযাম্ স্নত্ কত্নিরপ্াঃ প্রপ্াত্মানম্
িশত্রম্
ি
প্রত্ িযরাত্ু মূকত্নিশীত্াম্
এযত্শাম্ অহম্ অকপ্ িানন ত্্ুমাণাম্
চাযাম্ ত্াম্ অকত্শকযনীম্ সুিম্ শ্রকযযশয ১৮
শত্্ুক্নঃ িুশল মকত্ স্ত্ু স্নত্ সহাযঃ
স্নসৌকমজত্র মমি কিকত্ত্ঃ প্রত্ান কমত্রম্
চত্ৱার স্তনয িরা িযম্ নযরন্ত্রম্
সত্য স্তম্ প্রত্ চরাম মা কিশাত্ম্ ১৯
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট সযপ্তাত্তর শত্ত্ম স্সিি:
অশরযটাত্তি শততম সরসর্ক:
আশ্ৱাসযতম্ প্রত্ম্ িাপ্াকল প্রাহ্মযণাত্তমঃ
ি
উিাচ রামম্ ত্মেম্
ি
ত্মা৭স্নপ্ত্ম্
ি
ইত্ম্ িচঃ ১
সাত্ু রািি মা প্ূ স্নত্ত প্ুকত্ত: এিম্ কনর৭ত্িিা
প্রাি্ুত্ সয নর স্নসযি আয প্ু
ি যত্ত স্তপ্কস্ৱনঃ ২
িঃ িসয প্ুুযশা প্ন্ত্ুঃ কিম্ আপ্যম্ িসয স্নিনকচত্্
যযত্যিা িাযযত্ িন্ত্ু: এি এি কিনশযকত্ ৩
ত্স্মা োত্া কপ্ত্া স্নচকত্ রাম সযজ্জত্ স্নযা নরঃ
উেত্ত ইি স স্নেযযা না৭জস্ত িাকচ কত্ত িসযকচত্্ ৪
যত্া রামা৭তরম্ িচ্চন্ নরঃ িজশ্চত্্ িকচত্্ িযসত্্
উত্্স্ুিয চ ত্ম্ আিাসম্ প্রকত্শ্যটত্া প্যর৭হকন ৫
এিম্ এি মনুশযাণাম্ কপ্ত্া মাত্া ি্ুহম্ িসু
আিাস মাত্রম্ িািুত্্স্ত সজ্জযত না৭ত্র সজ্জনাঃ ৬
কপ্ত্রযম্ রািযম্ প্করত্যিয স ন অহিকত্ নযরাত্তম
আস্তাত্ু ম্ িাপ্ত্ম্ ত্ু ঃিম্ কিশমম্ প্হু িণ্টিম্ ৭
সম্ুত্তাযাম্ অযযাত্যাযাম্ আত্মানম্ অকপ্যশচয
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এি স্নিণী ত্রা কহ ত্ৱাম্ নিরী সিত্ীি্শযত্ ৮
রাি স্নপ্ািান্ অনুপ্িন্ মহাহিান্ প্াকত্িিা৭৭ত্মি
কিহর ত্ৱম্ অযযাত্যাযাম্ যত্া শর: জত্রকিশ্টযপ্ ৯
ন স্নত্ িজশ্চ ত্তশরত্ স্ত্ৱম্ চ ত্সয ন িশ্চন
অযনযা রািা ত্ৱম্ অনয শ্চ ত্স্মাত্্ িুু যত্্ উচযযত্ ১0
প্ীি মাত্রম্ কপ্যত্া িম্যত্া: শুেম্ ুকত্র স্নমি চ
সমুযক্তম্ ুত্ু মন্ মাত্রা প্ুুশ স্নসযহ িে ত্ত্্ ১১
িত্ঃ স ন্ুপ্কত্ স্তত্র িতিযম্ যত্র স্নত্ন ৱি
প্রিরুকত্ত: এশা মত্িযানাম্ ত্ৱম্ ত্ু কমত্যা কিহনযযস ১২
অত্ি ত্মপ্রা
ি
স্নয স্নয ত্াম্ স্তান্ স্নশাচাকম স্ননত্রান্
স্নত্ কহ ত্ু ঃিম্ ইহ প্রাপ্য কিনাশম্ স্নপ্রত্য স্নপ্জিযর ১৩
অশ্টিা কপ্ত্্ু ৱত্িত্যম্ ইত্য৭যম্ প্রস্ুযত্া িনঃ
অন্নসয উপ্ত্রিম্ প্শয ম্ুযত্া কহ কিম্ অকশশযকত্ ১৪
যকত্ প্ুক্তম্ ইহ অযনযন স্নত্হম্ অনয সয িচ্চকত্
ত্ত্যাত্্ প্রিসত্ঃ শ্রাত্তম্ ন ত্ত্্ প্ত্য৭শনম্ প্যিত্্ ১৫
ত্ান সম্ৱ্ননা স্নহযযত্ রতা স্নমত্াকিকপ্ঃ ি্ুত্াঃ
যিস্ৱ স্নত্কহ ত্ীি্শস্ৱ ত্প্ স্তপ্যস্ৱ সম্ত্যি ১৬
স না৭জস্ত প্রম্ ইযত্যি িুু প্ুকত্তম্ মহা মযত্
প্রত্যি্শম্ যত্্ ত্ত্্ আকত্শ্ট প্যরাি্শম্ প্্ুশ্টত্ঃ িুু ১৭
সত্াম্ প্ুকত্তম্ প্ুরস্রুত্য সি স্নলাি
ি
কনত্কশনীম্
ি
রািযম্ ত্ৱম্ প্রকত্ি্ুহ্ণীশ্ৱ প্রযত্ন প্রসাকত্ত্ঃ ১৮
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট অশ্যটাত্তর শত্ত্ম স্সিি:
নযৱাত্তি শততম সরসর্ক:
িাপ্াযল স্ত্ু িচঃ শ্ুত্ৱা রামঃ সত্যা৭৭ত্মনাম্ িরঃ
উিাচ প্রযা প্ক্তযা স্ৱপ্ুত্তযা চা৭কিপ্ন্নযা ১
প্িান্ স্নম কপ্রয িামা৭ত্িম্ িচনম্ যত্্ ইযহাক্তিান্
অিাযম্ি িায সম্
ি িাশম্ অপ্ত্যম্ প্ত্য সজম্মত্ম্ ২
কনমযি াত্
ি স্ত্ু প্ুুশঃ প্াপ্া৭চার সমকিত্ঃ
মানম্ ন লপ্যত্ সত্্সু কপ্ন্ন চাকরত্র ত্শনঃ
ি ৩
িুলীনম্ অিুলীনম্ িা িীরম্ প্ুুশ মাকননম্
চাকরত্রম্ এি িযািযাকত্ শুকচম্ িা যকত্ িা৭শুকচম্ ৪
অনায স্
ি ত্ু আয সম্
ি িাশঃ স্নশৌচা ত্তীন স্তত্া শুকচঃ
লি্শণযিত্্ অলি্শযণযা ত্ু শ্শীলঃ শীলিান্ ইি ৫
অত্মম্ি ত্ম স্নিযশণ
ি
যত্ীমম্ স্নলাি সম্িরম্
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অকপ্প্ত্্যসয শুপ্ম্ কহত্ৱা জরযা কিকত্ কিিজিিত্ম্ ৬
ি: স্নচত্যানঃ প্ুুশঃ িাযা ি িায কিচি
ি
্ শণঃ
প্হু মম্সযকত্ মাম্ স্নলাযি ত্ু িরুিত্তম্ স্নলাি ত্ূশণম্ ৭
িসয ত্াসযাকম অহম্ িরুত্তম্ স্নিন িা স্ৱিিম্ আপ্নুযাম্
অনযা িত্িমাযনা৭হম্ িরুত্তযা হীন প্রকত্েযা ৮
িাম িরুত্ত স্ত্ৱযম্ স্নলািঃ ি্ুত্্েঃ সমুপ্ িত্িযত্
যত্ৱরুত্তাঃ সকত রািান স্ত ত্ৱরুত্তাঃ সকত কহ প্রিাঃ ৯
সত্যম্ এি আন্ুশম্সযম্ চ রািিরুত্তম্ সনাত্নম্
ত্স্মাত্্ সত্যা৭৭ত্মিম্ রািযম্ সযত্য স্নলািঃ প্রকত্শ্টটত্ঃ ১0
ুশয ৱশ্চি স্নত্িা শ্চ সত্যম্ এি কহ স্নমকনযর
সত্য িাত্ী কহ স্নলাযি৭জস্মন্ প্রমম্ িচ্চকত্ ি্শযম্ ১১
উকত্ৱিযত যত্া সপ্ান্
ি নরা৭ত্ন্ুত্ িাকত্নঃ
ত্মঃি সত্যম্ প্যরা স্নলাযি মূলম্ স্ৱিি সয চ উচযযত্ ১২
সত্যম্ এি ঈশ্ৱযরা স্নলাযি সত্যম্ প্ত্মা৭৭কশ্রত্া সত্া
সত্য মূলাকন সিাকণ
ি সত্যান্ নাজস্ত প্রম্ প্ত্ম্ ১৩
ত্ত্তম্ ইশ্টম্ হুত্ম্ ৱচি ত্প্তাকন চ ত্প্াম্কস চ
স্নিত্াঃ সত্য প্রকত্শ্টানা স্তস্মাত্্ সত্যপ্যরা প্যিত্্ ১৪
এিঃ প্ালযযত্ স্নলািম্ এিঃ প্ালযযত্ িুলম্
মজ্জ স্নত্যযিা কহ কনরয এিঃ স্ৱযিি মহীযযত্ ১৫
স্নসা৭হম্ কপ্ত্ু কনযত্শম্
ি
ত্ু কিম৭ত্িম্ না৭নুপ্ালযয
সত্য প্রকত্শ্রিঃ সত্যম্ সযত্যন সমযী ি্ুত্ঃ ১৬
ৱনি স্নলাপ্া ন্ন স্নমাহাত্্ িা ন চা৭োনাত্্ ত্যমা৭কিত্ঃ
স্নসত্ু ম্ সত্যসয স্নপ্ত্্সযাকম িুযরাঃ সত্য প্রকত্শ্রিঃ ১৭
অসত্যসম্ত্ সয সত্: চলসয অজস্তর স্নচত্সঃ
ৱনি স্নত্িা ন কপ্ত্রঃ প্রত্ীচ্চতীকত্ নঃ শ্ুত্ম্ ১৮
প্রত্যিাত্মম্ ইমম্ ত্মম্ি সত্যম্ প্শযাময৭হম্ স্ৱযম্
প্ারঃ সত্্প্ু
ু শা চীণ স্তত্৭ত্ি
ি
ম্ অকপ্মনযযত্ ১৯
ি্শাত্রম্ ত্মম্ি অহম্ ত্যি্যশয হয৭ত্মম্ি ত্ম সম্
ি কহত্ম্
ি্শুৱত্র: ন্ুশম্ৱস: লুৱপ্ত শ্চ স্নসকিত্ম্ প্াপ্ িমকপ্ঃ
ি
২0
িাযযন িুুযত্ প্াপ্ম্ মনসা সিত্ায চ
ি
অন্ুত্ম্ জিহ্ৱযা চা৭৭হ জত্রকিত্ম্ িম প্াত্িম্
ি
২১
প্ূকমঃ িীকত্ি: যযশা লি্শ্মীঃ প্ুুশম্ প্রাত্িযকত কহ
স্ৱিি স্তম্ চা৭নুপ্শযকত সত্যম্ এি প্যিত্ ত্ত্্ ২২
স্নশ্রশ্টম্ কহ অনাযম্ি এি সযাত্্ যত্্ প্িান্ অিত্ায মাম্
ি
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অযযাত্য িাম্ট:
আহ যুজক্ত িৱর িাৱিয
ি
করত্ম্ প্ত্রম্ িুুশ্ৱ হ ২৩
িত্ম্ হযহম্ প্রকত্োয িন িাসম্ ইমম্ িুযরাঃ
প্রত্ সয িকরশযাকম িযচা কহত্ৱা িুযরা িচঃ
ি ২৪
জস্তরা মযা প্রকত্োত্া প্রকত্ো িুু সকন্নযত্ৌ
্ শ্ট মানসা স্নত্িী ৱিযিযী চা৭প্িত্্ ত্ত্া ২৫
প্রহু
িন িাসম্ িসন্ এিম্ শুকচ কনযত্
ি স্নপ্ািনঃ
মূৱলঃ প্ুশ্ৱপ্ঃ প্ৱলঃ প্ুৱণযঃ কপ্ত্রূন্ স্নত্িাম্ শ্চ ত্প্যন্
ি ২৬
সম্ত্ুশ্ট প্ঞ্চ িযিিা৭হম্ স্নলাি যাত্রাম্ প্রিত্িযয
অিুহঃ শ্রত্ত ত্ান স্সন্ িাযা৭িায
ি
কিচি
ি
্ শণঃ ২৭
িম প্ূ
ি কমম্ ইমাম্ প্রাপ্য িত্িিযম্ িম য
ি চ্ চুপ্ম্
অকক্নর্ িাযু শ্চ স্নসাম শ্চ িমণাম্
ি
প্ল প্াকিনঃ ২৮
্ ত্য স্নত্িরাট্ জত্রকত্িম্ িত্ঃ
শত্ম্ রত্ূনাম্ আহু
ত্প্াম্কস উরাকণ চা৭স্তায কত্িম্ যাত্া মহশযঃ
ি ২৯
অম্ুশযমাণ: প্ুনুরযত্িা
কনশময ত্ম্ নাজস্তি িািয স্নহত্ু ম্
অত্া৭প্রিী ত্তম্ ন্ুপ্যত্: ত্নূযিা
কিিহিমাযণা িচনাকন ত্সয ৩0
সত্যম্ চ ত্মম্ি চ প্রারমম্ চ
প্ূত্া৭নুিম্পাম্ কপ্রয িাকত্ত্াম্ চ
কত্ৱিাকত্ স্নত্িা৭কত্কত্ প্ূিনম্ চ
প্তানম্ আহু: জত্রকত্িসয সত:
৩১
স্নত্ ৱনিম্ আোয যত্ািত্৭ত্িম্
এযিাত্যম্ সিকত্প্ত্য কিপ্রা:
ত্মম্ি চরম্ত্: সিলম্ যত্ািত্্
িাম্ি্শম্কত্ স্নলািািমম্ অপ্রমত্তা: ৩২
কনম্ত্াময৭হম্ িম কপ্ত্ু
ি
: ি্ুত্ম্ ত্ু
অত্য স্ত্ৱাম্ অি্ুহ্ণাত্্ কিশম স্ত প্ুকত্তম্
প্ুত্তযা নৱযিম্ কিত্যা চরম্ত্ম্
সুনাজস্তিম্ ত্ম প্ত্াত্যপ্ত্ম্
ি
৩৩
যত্া কহ স্নচার স্স ত্ত্া কহ প্ুত্ত:
ত্ত্া৭৭িত্ম্ নাজস্তি মত্র কিকত্ত
ত্স্মা কত্ত য: শম্িযত্ম: প্রিানাম্
ন নাজস্তযি না৭কপ্মুযিা প্ুত্স্সযাত্্ ৩৪
ত্ৱযত্তা িনা: প্ূিত্যর
ি
িরাশ্চ
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অযযাত্য িাম্ট:
শুপ্াকন িমাকণ
ি প্হূকন চি্ু:
জিত্ৱা সযত্মম্ চ প্রম্ চ স্নলািম্
ত্স্মাত্্ কত্ৱিা: স্ৱজস্ত হুত্ম্ ি্ুত্ম্ চ ৩৫
ত্যম রত্াঃ
ি
সত্্প্ু
ু ৱশঃ সযমত্া:
স্নত্িকস্ৱযনা ত্ান িুণ প্রত্ানাঃ
অকহম্সিা িীত্ মলা শ্চ স্নলাযি
প্িকত প্ূিযা মুনযঃ প্রত্ানাঃ ৩৬
ইকত্ প্্ুিম্ত্ম্ িচনম্ স স্নরাশম্
রামম্ মহাত্মানম্ অত্ীন সত্ত্ৱম্
উিাচ ত্ত্যম্ প্ুনরাজস্তিম্ চ
সত্যম্ িচ: সা৭নুনযম্ চ কিপ্র: ৩৭
ন নাজস্তিানাম্ িচনম্ প্রিীমযহম্
ন নাজস্তযিা৭হম্ ন চ না৭জস্ত কিম্চন
সমীি্শয িালম্ প্ুনরাজস্তযিা প্িম্
প্যিয িাযল প্ুন স্নরি নাজস্তি:
৩৮
ন চা৭কপ্ িাযলা৭য মুপ্ািত্ শ্শৱন:
যত্া মযা নাজস্তি িািুত্ীকরত্া
কনিত্িনা৭ত্িম্ ত্ি রাম িারণাত্্
প্রসাত্না৭ত্িম্ চ মৱযত্ ত্ীকরত্ম্ ৩৯
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট নযিাত্তর শত্ত্ম স্সিি:
তযশাত্তিশততম সরসর্ক:
ি্ুত্তম্ অোয রামম্ ত্ু িকসশ্টঃ প্রত্ু যিাচ হ
িাপ্াকল র৭কপ্ িানীযত্ স্নলািসযা সয িত্া৭িকত্ম্ ১
কনিত্িকযত্ু িাম স্ত্ু ত্ৱাম্ এত্ত্্ িািযম্ উক্তিান্
ইমাম্ স্নলাি সমুত্্প্কত্তম্ স্নলাি নাত্ কনযপ্াত্ স্নম ২
সিম্ি সকললম্ এিা৭৭সীত্্ প্্ুকত্িী যত্র কনকমত্া
ি
ত্ত্ঃ সম৭প্িত্্ প্রহ্মা স্ৱযম্পূ: ৱত্িৱত্ঃ সহ ৩
স িরাহ স্তযত্া প্ূত্ৱা স্নপ্রাজ্জহার িসুম্ত্রাম্
অস্ুি চ্চ িিত্্ সিম্ি সহ প্ুৱত্রঃ ি্ুত্া৭৭ত্মকপ্ঃ ৪
আিাশ প্রপ্যিা প্রহ্মা শাশ্ৱযত্া কনত্য অিযযঃ
ত্স্মান্ মরীকচঃ সম্িযে মরীযচঃ িাশযপ্ঃ সুত্ঃ ৫
কিিস্ৱান্ িাশযপ্া জ্জযে মনু ৱিিস্ৱত্:
ি
স্সত্
ু ঃ
স ত্ু প্রিাপ্কত্ঃ প্ূিম্ি ইি্শ্ৱািু স্ত্ু মযনাঃ সুত্ঃ ৬
য স্নসযযম্ প্রত্মম্ ত্ত্তা সম্ুত্তা মনুনা মহী
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অযযাত্য িাম্ট:
ত্ম্ ইি্শ্ৱািুম্ অযযাত্যাযাম্ রািানম্ কিকত্ত প্ূিিম্
ি
৭
ইি্শ্ৱাযিা স্ত্ু সুত্ঃ শ্রীমান্ িুি্কশ: এযিকত্ কিশ্ুত্ঃ
িুি্যশ: অত্া৭৭ত্মযিা িীযরা কিিুি্কশ: উত্প্ত্যত্ ৮
কিিুি্যশ স্ত্ু মহাযত্িা প্াণঃ প্ুত্রঃ প্রত্াপ্িান্
প্াণ সয ত্ু মহাপ্াহু: অনরযণযা মহা যশাঃ ৯
ন অনা িরুশ্টট: প্প্ূিা৭জস্মন্ ন ত্ু কপ্ি
ি ্ শম্ সত্াম্ িযর
অনরযণয মহারাযি ত্স্কযরা িা৭কপ্ িশ্চন ১0
অনরণযান্ মহা প্াহুঃ প্্ুত্ূ রািা প্প্ূি হ
ত্স্মাত্্ প্্ুযত্া মহারাি
ি
কস্ত্রশঙ্ িু: উত্প্ত্যত্
স সত্য িচনাত্্ িীরঃ সশরীযরা কত্িম্ িত্ঃ ১১
জত্রশম্যিাযঙ্কা: অপ্িত্্ সূনু: ত্ু ন্ত্ুমাযরা মহাযশাঃ
ত্ু ন্ত্ুমাযরা মহাযত্িা যুিনাযশ্ৱা িযিাযত্ ১২
যুিনাশ্ৱ সুত্ঃ শ্রীমান্ মাতাত্া সমপ্ত্যত্
মাতাত্ু স্ত্ু মহাযত্িাঃ সুসম্কত্: উত্প্ত্যত্ ১৫
সুসম্যত্ র৭কপ্ প্ুযত্রৌ স্নত্ৱৌ ত্্ুিসম্কত্ঃ প্রযসনজিত্্
যশস্ৱী ত্্ুিসম্যত্ স্ত্ু প্রযত্া করপ্ু সূত্নঃ ১৬
প্রত্া ত্্ত্ু মহা প্াযহা: অকসযত্া নাম িাযত্
য ৱসযযত্ প্রকত্রািান উত্প্ত্যত শত্রিঃ
ৱহহযা স্তালিঙ্কা শ্চ শূরা শ্চ শকশকপ্তিঃ ১৭
ত্াম্ স্ত্ু সিান্
ি প্রকত্িূযহয যুযত্ত রািা প্রিাকসত্ঃ
স চ ৱশলিযর রযময প্প্ূিা৭কপ্রযত্া মুকনঃ ১৮
স্নত্ৱ চা৭সয প্াযয িকপ্
ি
যণযৌ
ি
প্প্ূিত্ু : ইকত্ শ্ুকত্ঃ
এিা িপ্ কিনাশায
ি
সপ্ৱত্নয সিরম্ ত্যত্ৌ ১৯
প্ািিি শ্চযিযনা নাম কহমিতম্ উপ্াকশ্রত্ঃ
ত্ম্ ুকশম্ সমুপ্ািময িাকলম্ত্ী ত্ু অপ্যিাত্যত্্ ২0
স ত্াম্ অপ্যিত্ কত্ৱযপ্রা িযরিুম্ প্ুত্র িেকন
প্ুত্র স্নস্ত প্কিত্া স্নত্কি মহাত্মা স্নলাি কিশ্ুত্:
ত্াকমি
ি শ্চ সুশীল শ্চ িম্শ িত্িা অকর সূত্ন: ২১
্ শ্টা মুকনম্ ত্ম্ অনুমানয চ
ি্ুত্ৱা প্রত্ি্কশণম্ হু
প্ত্ম প্ত্র সমানা৭ি্শম্ প্ত্ম িপ্ সম
ি
প্রপ্ম্
ত্ত্ঃ সা ি্ুহম্ আিময স্নত্িী প্ুত্রম্ িযিাযত্ ২২
সপ্ত্নযা ত্ু ির স্তৱসয ত্যত্তা িপ্ জিিাম্
ি
সযা
িযরণ সহ স্নত্ৱনি িাত্ঃ স সিযরা৭প্িত্্ ২৩
স রািা সিযরা নাম যঃ সমুত্রম্ অিানযত্্
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ইশ্ৱা প্িকণ
ি স্নিযিন ত্রাসযতম্ ইমাঃ প্রিাঃ ২৪
অসমম্ি স্ত্ু প্ুযত্রা৭প্ূত্্ সির স্নসযকত্ িঃ শ্ুত্ম্
িীিন্ এি স কপ্ত্রা ত্ু কনরস্তঃ প্াপ্ িমি
ি ্ ুত্্ ২৫
অম্শুমান্ ইকত্ প্ুযত্রা৭প্ূত্্ অসমম্ি সয িীযিান্
ি
কত্লীযপ্া অম্শুমত্ঃ প্ুযত্রা কত্লীপ্ সয প্িীরত্ঃ ২৬
প্িীরত্াত্্ িিুত্্স্ত স্ত্ু িািুত্্স্তা স্নযন কিশ্ুত্া:
িিুত্্স্ত সয ত্ু প্ুযত্রা৭প্ূত্্ রিু: স্নযন ত্ু রািিাঃ ২৭
রযিা স্ত্ু প্ুত্র স্নস্তিস্ৱী প্রিরুত্তঃ প্ুুশাত্িঃ
িল্মাশপ্াত্ঃ স্নসৌত্াস ইকত্ এিম্ প্রকত্যত্া প্ুকি ২৮
িল্মাশপ্াত্ প্ুযত্রা৭প্ূত্্ শম্িণ স্ত্ু ইকত্ কিশ্ুত্ঃ
যস্ত্ু ত্ত্্ িীযম্ি আসাত্য সহ ৱসযনযা িযনীনশত্্ ২৯
শম্িণ সয ত্ু প্ুযত্রা৭প্ূত্্ শূরঃ শ্রীমান্ সুত্শনঃ
ি
সুত্শনি সযা৭কক্নিণ অকক্নিণ
ি
সয
ি শীরিঃ ৩0
শীরি সয মুঃ প্ুযত্রা মযরাঃ প্ুত্রঃ প্রশুশ্ুিঃ
প্রশুশ্ুি সয প্ুযত্রা৭প্ূত্্ অম্পরীযশা মহা ত্ু যকত্ঃ ৩১
অম্পরীশ সয প্ুযত্রা৭প্ূ ন্নহুশঃ সত্য কিরমঃ
নহুশ সয চ নাপ্ািঃ প্ুত্রঃ প্রম ত্াকমিঃ
ি ৩২
অি শ্চ সুিত্
র ৱশ্চি নাপ্াি সয সুত্া িুযপ্ৌ
অি সয ৱচি ত্মাত্মা
ি রািা ত্শরত্ঃ সুত্ঃ ৩৩
ত্সয স্নিযশ্যটা৭কস ত্াযাযত্া রাম ইকত্ অকপ্কিশ্ুত্ঃ
ত্ ত্্ি্ুহাণ স্ৱিম্ রািযম্ অযিি্শ স্ৱ িনম্ ন্ুপ্ ৩৪
ইি্শ্ৱািূণাম্ কহ সযিশাম্
ি
রািা প্িকত্ প্ূিিঃ
ি
প্ূিযিন
ি
অিরঃ প্ুযত্রা স্নিযশ্যটা রাযিয৭কপ্কশচযযত্ ৩৫
স রািিাণাম্ িুলত্মম্ি আত্মনঃ
সনাত্নম্ না৭ত্য কিহম্ত্ুম্ অহিকস
প্রপ্ূত্ রত্নাম্ অনুশাকত্ স্নমকত্নীম্
প্রপ্ূত্ রাশ্োম্ কপ্ত্্ুিন্ মহা যশঃ ৩৬
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট ত্যশাত্তর শত্ত্ম স্সিি:
এর্াতযশাত্তি শততম সরসর্ক:
িকসশ্ট স্ত্ু ত্ত্া রামম্ উক্ত্িা রাি প্ুযরাকহত্ঃ
অপ্রিীত্্ ত্ম সমু
ি যক্তম্ প্ুন: এিা৭প্রম্ িচঃ ১
প্ুুশ সয কহ িাত্ সয প্িকত িুরি স্ত্রযঃ
আচায ৱশ্চি
ি
িািুত্্স্ত কপ্ত্া মাত্া চ রািি ২
কপ্ত্া কহ এনম্ িনযকত্ প্ুুশম্ প্ুুশশপ্
ি
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প্রোম্ ত্ত্াকত্ চ আচায: ি ত্স্মাত্্ স িুু: উচযযত্ ৩
স্নসা৭হম্ স্নত্ কপ্ত্ু : আচায স্তি
ি
ৱচি প্রম্ত্প্
মম ত্ৱম্ িচনম্ িুিন্ি না৭কত্িযত্িঃ সত্াম্ িকত্ম্ ৪
ইমা কহ স্নত্ প্করশত্ঃ স্নশ্রণয শ্চ কত্ৱিা স্তত্া
এশু ত্াত্ চর ত্মম্ি না৭কত্িযত্িঃ সত্াম্ িকত্ম্ ৫
িরুত্তাযা ত্ম শীলাযা
ি
মাত্ু না৭হি
ি কস অিকত্িত্ুম্
অসযা স্ত্ু িচনম্ িুিন্ি না৭কত্িযত্িঃ সত্াম্ িকত্ম্ ৬
প্রত্ সয িচঃ িুিন্ি যাচমান সয রািি
আত্মানম্ না৭কত্িযত্ি স্ত্ৱম্ সত্য ত্ম প্রারম
ি
৭
এিম্ মত্ু রম্ উক্ত স্ত্ু িুুণা রািিঃ স্ৱযম্
প্রত্ু যিাচ সমাসীনম্ িকসশ্টম্ প্ুুশশপ্ঃ
ি ৮
যন্ মাত্া কপ্ত্যরৌ িরুত্তম্ ত্নযয িুুত্ঃ সত্া
ন সুপ্রকত্িরম্ ত্ ত্্ত্ু মাত্রা কপ্ত্রা চ যত্্ ি্ুত্ম্ ৯
যত্া শজক্ত প্রত্াযনন োপ্যনা চ্চাত্যনন চ
কনত্যম্ চ কপ্রয িাযত্ন ত্ত্া সম্ৱ্ত্িযনন চ ১0
স কহ রািা িনকযত্া কপ্ত্া ত্শরযত্া মম
আোত্ম্ যন্ মযা ত্সয ন ত্ন্ কমত্যা প্কিশযকত্ ১১
এিম্ উক্ত স্ত্ু রাযমণ প্রত্ঃ প্রত্য৭নতরম্
উিাচ প্রযমাত্ারঃ সূত্ম্ প্রম ত্ু মনাঃ
ি ১২
ইহ স্নম স্তম্টটযল শীরম্ িুশান্ আস্তর সারযত্
আযম্ি প্রত্ু যপ্যিি্শযাকম যািন্ স্নম ন প্রসীত্কত্ ১৩
অনা৭৭হাযরা কনরা৭৭স্নলাযিা ত্ন হীযনা যত্া কত্ৱিঃ
স্নশযশয প্ুরস্তা চ্চালাযা যািন্ ন প্রকত্যাসযকত্ ১৪
স ত্ু রামম্ অযিি্শতম্ সুমন্ত্রম্ স্নপ্রি্শয ত্ু মনাঃ
ি
িুযশাত্তরম্ উপ্স্তাপ্য প্ূমা স্নিিা৭৭স্তরত্্ স্ৱযম্ ১৫
ত্ম্ উিাচ মহা স্নত্িা রাযমা রািকশ সত্তমঃ
ি
কিম্ মাম্ প্রত্ িুিাণম্
ি
ত্াত্ প্রত্ু যপ্যিি্শযকস ১৬
প্রাহ্মযণা কহ এি প্াযশ্ৱনি নরা স্নরাত্্ত্ুম্ ইহা৭হিকত্
ন ত্ু মূত্াি ৭কপ্কশক্তানাম্ কিকত্ঃ প্রত্ু যপ্যিশযন ১৭
উকত্তশ্ট নর শাত্ূল
ি কহৱত্ৱত্ ত্তাুণম্ িরত্ম্
প্ুর িযাম্
ি ইত্ঃ ি্কশপ্রম্ অযযাত্যাম্ যাকহ রািি ১৮
আসীন স্ত্ু এি প্রত্ঃ স্নপ্ৌর িানপ্ত্ম্ িনম্
উিাচ সিত্ঃ
ি স্নপ্রি্শয কিম্ আযম্ি না৭নুশাসত্ ১৯
স্নত্ ত্ম্ ঊচুর্ মহাত্মানম্ স্নপ্ৌর িানপ্ত্া িনাঃ
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িািুত্্স্তম্ অকপ্িানীমঃ সময িত্কত্ রািিঃ ২0
এযশা৭কপ্ কহ মহাপ্ািঃ কপ্ত্ু িচকস
ি
কত্শ্টকত্
অত্ এি ন শক্তাঃ স্নস্মা িযািত্িকযত্ু ম্ অম্িসা ২১
স্নত্শাম্ আোয িচনম্ রাযমা িচনম্ অপ্রিীত্্
্ ত্াম্ ত্ম চি
এিম্ কনযপ্াত্ িচনম্ সুহু
ি ্ শুশাম্ ২২
এত্ ৱচ্চ স্নিাপ্যম্ শ্ুত্ৱা সমযি্ সম্পশয রািি
উকত্তশ্ট ত্ৱম্ মহা প্াযহা মাম্ চ স্প্রুশ ত্যত্া ত্িম্ ২৩
অযত্া ত্তায িলম্ স্প্রুশ্ৱা প্রযত্া িািযম্ অপ্রিীত্্
শ্ুণ্ৱন্ত্ু স্নম প্করশযত্া মকন্ত্রণঃ স্নশ্রণয স্তত্া ২৪
ন যাযচ কপ্ত্রম্ রািযম্ না৭নুশাসাকম মাত্রম্
আযম্ি প্রম ত্মেম্
ি
না৭নুিানাকম রািিম্ ২৫
যকত্ ত্ু অিশযম্ িস্তিযম্ িত্িিযম্ চ কপ্ত্ু র্ িচঃ
অহম্ এি কনিত্্সযাকম চত্ু ত্িশ িযন সমাঃ ২৬
ত্মাত্মা
ি ত্সয ত্যত্যন প্রাত্ু র্ িাযিযন কিজস্মত্ঃ
উিাচ রামঃ সযিি্শয স্নপ্ৌর িানপ্ত্ম্ িনম্ ২৭
কিরীত্ম্ আকহত্ম্ রীত্ম্ যত্্ কপ্ত্রা িীিত্া মম
ন ত্ স্নল্লাপ্কযত্ু ম্ শিযম্ মযা িা প্রযত্ন িা ২৮
উপ্কত্ ন মযা
ি
িাযযা ি িন িাযস িুিুজিত্ঃ
যুক্তম্ উক্তম্ চ ৱিযিযযা কপ্ত্রা স্নম সুি্ুত্ম্ ি্ুত্ম্ ২৯
িানাকম প্রত্ম্ ি্শাতম্ িুু সত্্িার িাকরণম্
সিম্ি এিা৭ত্র িলযাণম্ সত্য সম্যত্ মহাত্মকন ৩0
অযনন ত্ম শীযলন
ি
িনাত্্ প্রত্যা৭৭িত্ঃ প্ুনঃ
প্রাত্রা সহ প্কিশযাকম প্্ুকত্িযাঃ প্কত্ ুত্তমঃ ৩১
িরুযত্া রািা কহ ৱিযিযযা মযা ত্ত্ৱচনম্ ি্ুত্ম্
অন্ুত্ান্ স্নমাচযাযনন কপ্ত্রম্ ত্ম্ মহী প্কত্ম্ ৩২
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এিাত্যশাত্তর শত্ত্ম স্সিি:
িাতযশাত্তি শততম সরসর্ক:
ত্ম্ অপ্রকত্ম স্নত্যিাপ্যাম্ প্রাত্্ুপ্যাম্ স্নরাম হশণম্
ি
কিজস্মত্াঃ সম্িমম্ স্নপ্রি্শয সমযিত্া মহশযঃ
ি ১
অতকহিত্া৭স্ত্ু ুকশ িণাঃ কসত্তা শ্চ প্রমশযঃ
ি
স্নত্ৌ প্রাত্যরৌ মহাত্মাযনৌ িািুত্্যস্তৌ প্রশশম্কসযর ২
স ত্যনযা যসয প্ুযত্রৌ স্নত্ৱৌ ত্মযেৌ
ি
ত্ম কিরযমৌ
ি
শ্ুত্ৱা িযম্ কহ সম্পাশাম্ উপ্যযাঃ স্প্রহ
ু যামযহ ৩
ত্ত্স্ত্ু ুকশ িণাঃ ি্কশপ্রম্ ত্শরীি িৱত্কশণঃ
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প্রত্ম্ রাি শাত্ূল
ি ম্ ই ত্ূযচুঃ সম্িত্া িচঃ ৪
িুযল িাত্ মহাপ্রাে মহা িরুত্ত মহা যশঃ
রাহযম্ রাম সয িািযম্ স্নত্ কপ্ত্রম্ যত্্ অযিি্শযস ৫
সত্া৭ন্ুণম্ ইমম্ রামম্ িযম্ ইচ্চামযহ কপ্ত্ু ঃ
অন্ুণত্ৱা চ্চ ৱিযিযযাঃ স্ৱিিম্ ত্শরযত্া িত্ঃ ৬
এত্ািত্্ উক্ত্িা িচনম্ িতিাঃি সমহশযঃ
ি
রািশযি ৱশ্চি ত্ত্া সযি স্ৱাম্
ি
স্ৱাম্ িকত্ম্ িত্াঃ ৭
হ্লাকত্ত্ স্নস্তন িাযিযন শুযপ্ন শুপ্ ত্শনঃ
ি
্ শ্ট িত্ন স্তান্ ুশীন্ অপ্যপ্ূিযত্্ ৮
রামঃ সম্হু
ত্রস্ত িাত্র স্ত্ু প্রত্ঃ স িাচা সজ্জমানযা
ি্ুত্াম্িকলঃ ইত্ম্ িািযম্ রািিম্ প্ুনঃ অপ্রিীত্্ ৯
রাি ত্মম্ি অনুযপ্রি্শয িুল ত্মা৭নু
ি সম্ত্কত্ম্
িত্ু ম
ি ্ অহিকস িািুত্্স্ত মম মাত্ু শ্চ যাচনাম্ ১0
রি্কশত্ু ম্ সুমহত্্ রািযম্ অহম্ এি স্ত্ু স্ননাত্্সযহ
স্নপ্ৌর িানপ্ত্াম্ শ্চা৭কপ্ রক্তা রম্িকযত্ু ম্ ত্ত্া ১১
্ ত্ শ্চ নঃ
োত্য শ্চ কহ স্নযাত্া শ্চ কমত্রাকণ সুহু
ত্ৱাম্ এি প্রকত্িাঙ্ক্শযত প্িিনযম্ ইি িশিাঃ
ি
১২
ইত্ম্ রািযম্ মহা প্রাে স্তাপ্য প্রকত্প্ত্য কহ
শজক্তমান্ অকস িািুত্্স্ত স্নলাি সয প্করপ্ালযন ১৩
ইত্ু যক্ত্িা নযপ্ত্ ত্্প্রাত্ু ঃ প্াত্যযা প্রত্
ি স্তত্া
প্্ুশম্ সিাত্িযা মাস রামম্ এি কপ্রযম্ িত্ঃ ১৪
ত্ম্ অম্যি প্রাত্রম্ ি্ুত্ৱা রাযমা িচনম্ অপ্রিীত্্
শযামম্ নকলন প্ত্রা৭ি্শম্ মত্ত হম্স স্ৱরম্ স্ৱযম্ ১৫
আিত্া ত্ৱাম্ ইযম্ প্ুকত্তঃ স্ৱিা ৱিনকযিী চ যা
প্্ুশম্ উত্্সহযস ত্াত্ রি্কশত্ু ম্ প্্ুকত্িীম্ অকপ্ ১৬
্ ত্্কপ্ শ্চ প্ুকত্তমত্্কপ্ শ্চ মকন্ত্রকপ্ঃ
অমাৱত্য শ্চ সুহু
সি িায
ি
াকণ
ি সম্মন্ত্রয সুমহাম্ ত্য৭কপ্ িারয ১৭
লি্শ্মী শ্চন্ত্রাত্্ অযপ্যাত্্ িা কহমিান্ িা কহমম্ ত্যযিত্্
অত্ীযাত্্ সািযরা স্নিলাম্ ন প্রকত্োম্ অহম্ কপ্ত্ু ঃ ১৮
িামাত্্ িা ত্াত্ স্নলাপ্াত্্ িা মাত্রা ত্ু প্যম্ ইত্ম্ ি্ুত্ম্
ন ত্ন্ মনকস িত্িিযম্ িকত্িত্িযম্ চ মাত্্ুিত্্ ১৯
এিম্ প্্ুিাণম্ প্রত্ঃ স্নিৌসলযা সুত্ম্ অপ্রিীত্্
স্নত্িসা৭৭কত্ত্য সম্িাশম্ প্রকত্প্ চ্চম্ত্র ত্শনম্
ি ২0
অকত্যরাহ আয প্াত্াপ্যাম্
ি
প্াত্ু যি স্নহম প্ূকশযত্
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এযত্ কহ সি স্নলাি
ি
সয স্নযািি্যশমম্ কিত্াসযত্ঃ ২১
স্নসা৭কত্ুহয নর িযারঃ প্াত্ু যি হযিুহয চ
প্রাযচ্চত্্ সুমহা স্নত্িা প্রত্ায মহাত্মযন ২২
স প্াত্ু যি সিণময রামম্ িচন মপ্রিীত্্
চত্ু ত্িশ কহ িশাকণ
ি িটা চীর ত্যরা হয৭হম্ ২৩
প্ল মূলা৭শযনা িীর প্যিযম্ রিু নম্ত্ন
ত্িা৭৭িমন মা৭৭িাম্ি্শন্ িস ৱি নিরা ত্্প্কহ: ২৪
ত্ি প্াত্ু িযযা নযস্ত
ি রািয ত্ম্ত্র: প্রম্ত্প্
চত্ু ত্িযশ কহ সম্পূযণ িযশ
ি
৭হকন
ি
রিূত্তম ২৫
ন ত্রি্শযাকম যকত্ ত্ৱম্ ত্ু প্রযিি্শযাকম হুত্াশনম্ ২৬
ত্যত্ কত্ চ প্রকত্োয ত্ম্ প্করশ্ৱিয সা৭৭ত্রম্
শত্্ুক্নম্ চ প্করশ্ৱিয প্রত্ম্ স্নচত্ মপ্রিীত্্ ২৭
মাত্রম্ রি্শ ৱিযিযীম্ মা স্নরাশম্ িুু ত্াম্ প্রকত্
মযা চ সীত্াযা ৱচি শযপ্তা৭কস রিু সত্তম
ইত্ু যক্ত্িা৭৭শ্ু প্রীত্াি্যশা প্রাত্রম্ কিসসিি হ ২৮
স প্াত্ু যি স্নত্ প্রত্ঃ প্রত্াপ্িান্
স্ৱলম্ি্ুযত্ সম্পকরপ্ূিয ত্মকিত্
ি ্
প্রত্ি্কশণম্ ৱচি চিার রািিম্
চিার ৱচ স্নিাত্তম নাি মূত্কি ন ২৯
অত্ানুপ্ূিযাত্
ি ্ প্রকত্নম্ত্য ত্ম্ িনম্
িুরূম্ শ্চ মকন্ত্র প্রি্ুত্ী স্তত্া৭নুযিৌ
িযসিিয ত্রািি িম্শ িত্িনঃ
জস্তত্ঃ স্ৱ ত্যম কহমিান্
ি
ইিা৭চলঃ ৩0
ত্ম্ মাত্যরা প্াশ্প্ ি্ুহীত্ িম্যটযা
ত্ু ঃযিন ন আমন্ত্রকযত্ু ম্ কহ স্নশিুঃ
স স্নত্ৱি মাত্রূ র৭কপ্িাত্য সিা ি
ুত্ন্ িুটীম্ স্ৱাম্ প্রকিযিশ রামঃ ৩১
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট ত্ৱাত্যশাত্তর শত্ত্ম স্সিি:
ত্রযযাতযশাত্তি শততম সরসর্ক:
ত্ত্ঃ কশরকস ি্ুত্ৱা ত্ু প্াত্ু যি প্রত্ স্তত্া
্ শ্টঃ শত্্ুযক্নন সমকিত্ঃ ১
আুযরাহ রত্ম্ হু
িকসশ্যটা িামযত্ি শ্চ িাপ্াকল শ্চ ত্্ুট িরত্ঃ
অরত্ঃ প্রযযুঃ সযি মকন্ত্রযণা
ি
মন্ত্র প্ূজিত্াঃ ২
মতাকিনীম্ নত্ীম্ রমযাম্ প্রাঙ্ মি
ু া স্নস্ত যযু স্তত্া
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প্রত্ি্কশণম্ চ িুিাণা
ি জশ্চত্রিূটম্ মহা কিকরম্ ৩
প্শযন্ ত্াত্ু সহস্রাকণ রমযাকণ কিকিত্াকন চ
প্রযযযৌ ত্সয প্াযশ্ৱনি স ৱসযনযা প্রত্ স্তত্া ৪
অত্ূরা জচ্চত্রিূট সয ত্ত্শ প্রত্
ি
স্তত্া
আশ্রমম্ যত্র স মুকন প্রত্ৱািঃ
ি
ি্ুত্া৭৭লযঃ ৫
স ত্ম্ আশ্রমম্ আিময প্রত্ৱাি সয প্ুকত্তমান্
্ প্াযত্ৌ িিযত প্রত্ স্তত্া ৬
অিত্ীয রত্াত্
ি
্ শ্যটা প্রত্ৱাযিা প্রত্ম্ িািযম্ অপ্রিীত্্
ত্যত্া হু
অকপ্ ি্ুত্যম্ ি্ুত্ম্ ত্াত্ রাযমণ চ সমািত্ম্ ৭
এিম্ উক্ত স্স ত্ু প্রযত্া প্রত্ৱাযিন ত্ীমত্া
প্রত্ু যিাচ প্রত্ৱািম্ প্রযত্া প্রাত্্ু িত্্সলঃ ৮
স যাচযমাযনা িুুণা মযা চ ত্্ুট কিরমঃ
রািিঃ প্রম প্রীযত্া িকসশ্টম্ িািযম্ অপ্রিীত্্ ৯
কপ্ত্ু ঃ প্রকত্োম্ ত্াম্ এি প্ালকযশযাকম ত্ত্ত্ৱত্ঃ
চত্ু ত্িশ কহ িশাকণ
ি যা প্রকত্ো কপ্ত্ু র্ মম ১0
এিম্ উযক্তা মহা প্রাযো িকসশ্টঃ প্রত্ু যিাচ হ
িািযযো িািয িুশলম্ রািিম্ িচনম্ মহত্্ ১১
্ শ্টঃ প্াত্ু যি স্নহম প্ূকশযত্
এযত্ প্রযচ্চ সম্হু
অযযাত্যাযাম্ মহাপ্রাে স্নযাি ি্যশম িযর ত্ি ১২
এিম্ উযক্তা িকসশ্যটন রািিঃ প্রাঙ্ মি
ু ঃ জস্তত্ঃ
প্াত্ু যি অকত্ুৱহযযত্ মম রািযায ৱি ত্যত্ৌ ১৩
কনিরুযত্তা৭হম্ অনুোযত্া রাযমণ সুমহাত্মনা
অযযাত্যাম্ এি িচ্চাকম ি্ুহীত্ৱা প্াত্ু যি শুযপ্ ১৪
এত্ চ্ চ্ুত্ৱা শুপ্ম্ িািযম্ প্রত্ সয মহাত্মনঃ
প্রত্ৱািঃ শুপ্ত্রম্ মুকন: িািযম্ উিাচ ত্ম্ ১৫
ৱনত্ জচ্চত্রম্ নর িযার শীল িরুত্তিত্াম্ ির
যত্্ আযম্ি ত্ৱকয কত্শ্যট ত্্ত্ু কনযম্ন স্ুশ্টম্ ইযিাত্িম্ ১৬
অম্ুত্ঃ স মহা প্াহুঃ কপ্ত্া ত্শরত্ স্তি
যসয ত্ৱম্ ঈত্্ুশঃ প্ুযত্রা ত্মাত্মা
ি ত্ম িত্
ি ্সলঃ ১৭
ত্ম্ ুকশম্ ত্ু মহাত্মানম্ উক্ত িািযম্ ি্ুত্া৭ঞ্জকলঃ
আমন্ত্রকযত্ু ম্ আযরযপ্ চরযণৌ উপ্ি্ুহয চ ১৮
ত্ত্ঃ প্রত্ি্কশণম্ ি্ুত্ৱা প্রত্ৱািম্ প্ুনঃ প্ুনঃ
প্রত্ স্ত্ু যযযৌ শ্রীমান্ অযযাত্যাম্ সহ মকন্ত্রকপ্ঃ ১৯
যাৱন শ্চ শিৱট ৱশ্চি হৱয নাৱি শ্চ সা চমূঃ
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প্ুনর্ কনিরুত্তা কিস্তীণা ি প্রত্সযা৭নুযাকযনী ২0
ত্ত্ স্নস্ত যমুনাম্ কত্িযাম্ নত্ীম্ ত্ীযত্ৱিাকম মাকলনীম্
ি
ত্ত্্ুশু স্তাম্ প্ুনঃ সযি িম্
ি
িাম্ কশি িলাম্ নত্ীম্ ২১
ত্াম্ রময িল সম্পূণাম্
ি সম্ত্ীয সহ
ি
প্াতিঃ
শ্ুম্কিযপ্রপ্ুরম্ রমযম্ প্রকিযিশ স ৱসকনিঃ
শ্ুম্কিযপ্রপ্ুরা ত্্প্ূয: অযযাত্যাম্ সম্ত্ত্শ হ
ি ২২
অযযাত্যাম্ চ ত্যত্া ত্্ুশ্ৱা কপ্ত্রা প্রাত্রা কিিজিিত্াম্
প্রযত্া ত্ু ঃি সম্ত্প্তঃ সারকত্ম্ স্নচত্ম্ অপ্রিীত্্ ২৩
সারযত্ প্শয কিত্ৱস্তা অযযাত্যা ন প্রিাশযত্
কনরা৭৭িারা কনরা৭৭নতা ত্ীনা প্রকত্হত্ স্ৱরা ২৪
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট ত্রযযাত্যশাত্তর শত্ত্ম স্সিি:
চতু তকযশাত্তি শততম সরসর্ক:
কেক্ত িম্পীর স্নিাযশণ সযতযন স্ননাপ্যাত্্ প্রপ্ুঃ
অযযাত্যাম্ প্রত্ঃ ি্কশপ্রম্ প্রকিযিশ মহাযশাঃ ১
কপ্টাল উলূি চকরত্াম্ আলীন নর িারণাম্
কত্কমর অপ্যাহত্াম্ িালীম্ অপ্রিাশাম্ কনশাম্ ইি ২
রাহু শযত্রাঃ কপ্রযাম্ প্ত্নীম্ কশ্রযা প্রজ্ৱকলত্ প্রপ্াম্
রযহণ অপ্ুযকত্তযত্ন এিাম্ স্নরাকহণীম্ ইি প্ীটটত্াম্ ৩
অযপাশ্ণ ি্শুপ্ত সকললাম্ িযমা ি ত্তপ্ত কিহম্িমাম্
লীন মীন িশ রাহাম্ ি্ুশাম্ কিকর নত্ীম্ ইি ৪
কিত্ূমাম্ ইি স্নহমা৭৭প্াম্ অত্ৱ রা৭স্নক্ন: সমুকত্তত্াম্
হকি রপ্ুযি্কশত্াম্ প্শ্চা জচ্চিাম্ কিপ্রলযম্ িত্াম্ ৫
কিত্ৱস্ত িিচাম্ ুি্ণ িি িাজি রত্ ত্ৱিাম্
হত্ প্রিীরাম্ আপ্ন্নাম্ চমূম্ ইি মহা৭৭হযি ৬
স স্নপ্নাম্ স স্ৱনাম্ প্ূত্ৱা সাির সয সমুকত্তত্াম্
প্রশাত মাুযত্া ত্্প্ত্
ূ াম্ িযলাকমম্ি ইি কনস্স্ৱনাম্ ৭
ত্যক্তাম্ যো৭৭যুৱত্ঃ সৱি: ি অকপ্রূৱপ্ শ্চ যািৱিঃ
সুত্যা িাযল কিকনিরুিযত্ত স্নিকত্ম্ িত্ রিাম্ ইি ৮
স্নিাশ্ট মযত্য জস্তত্াম্ আত্িাম্ অচরতীম্ নিম্ ত্্ুণম্
স্নিা িরুযশণ প্করত্যক্তাম্ িিাম্ প্ত্নীম্ ইযিা ত্্সুিাম্ ৯
প্রপ্ািরাৱত্য: সুকেৱক্তঃ প্রজ্ৱলত্্কপ্র্ ইযিাত্তৱমঃ
কিযুক্তাম্ মকণকপ্র্ িাৱত্য নিাম্
ি
মুক্তািলীম্ ইি ১0
সহসা চকলত্াম্ স্তানান্ মহীম্ প্ুণয ি্শযাত্্িত্াম্
্ ত্ ত্ু যকত্ কিস্তারাম্ ত্ারাম্ ইি কত্ি শ্চুযত্াম্ ১১
সম্হু
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প্ুশ্প্ নত্তাম্ িসতা৭স্নত মত্ত প্রমর নাকত্ত্াম্
ত্্ুত্ ত্ািা৭কক্নকিপ্্লশ
ু ্টাম্ োতাম্ িন লত্াম্ ইি ১২
সম্মূট কনিমাম্ সিাম্
ি সম্ি্কশপ্ত কিপ্ণা৭৭প্ণাম্
প্রচ্চন্নশকশ নি্শত্রাম্ ত্যাম্ ইিা৭ম্পুত্ৱরর্ িরুত্াম্ ১৩
ি্শীণ প্াযনাত্তৱমর্ কপ্ৱন্নঃ শরাৱির৭কপ্সম্ৱ্রুত্াম্
হত্যশৌণ্টাম্ ইিা৭৭িাযশ প্ান প্ূকমম্ অসম্স্রুত্াম্ ১৪
িরুি্ণ প্ূকম ত্লাম্ কনম্নাম্ িরুি্ণ প্াৱত্রঃ সমািরুত্াম্
উপ্যুযক্তাত্িাম্ প্ক্নাম্ প্রপ্াম্ কনপ্কত্ত্াম্ ইি ১৫
কিপ্ুলাম্ কিত্ত্াম্ ৱচি যুক্ত প্াশাম্ ত্রকস্ৱনাম্
প্ূযমৌ প্াৱণ কিকনশ্
ি ি্ুত্তাম্ প্কত্ত্াম্ িযাম্ ইিা৭৭যুত্াত্্ ১৬
সহসা যুত্ত স্নশৌযণ্টন হযা৭৭স্নরাযহণ িাকহত্াম্
কনি্কশপ্ত প্াণ্টাম্ উত্্স্ুশ্টাম্ কিযশারীম্ ইি ত্ু প্লাম্
ি
১৭
শুশ্ি স্নত্াযাম্ মহা মত্্ৱসয: িূৱম শ্চ
ি প্হুকপ্ িরুিত্াম্
্ যত্াত্্প্লাম্ ১৮
প্রকপ্ন্ন ত্ট কিস্তীণাম্
ি িাপ্ী কমি হু
্ শ্ট সয প্রকত্কশত্তা৭নুযলপ্নাম্
প্ুুশসযা প্রহু
সম্ত্প্তা কমি স্নশাযিন িাত্র কযশ্টট ম৭প্ূশণাম্ ১৯
প্রািরুকশ প্রকিিাটাযাম্ প্রকিশ্টসযা৭প্র মণ্টলম্
প্রচ্চন্নাম্ নীল িীমূৱত্: প্াস্কর সয প্রপ্াম্ ইি ২0
প্রত্ স্ত্ু রত্ স্ত স্স শ্রীমান্ ত্শরত্া৭৭ত্মিঃ
িাহযতম্ রত্ স্নশ্রশ্টম্ সারকত্ম্ িািযম্ অপ্রিীত্্ ২১
কিম্ নু িল্ৱ৭ত্য িম্পীযরা মূকচিযত্া ন কনশমযযত্
যত্াপ্ুরম্ অযযাত্যাযাম্ িীত্ িাকত্ত্র কনস্স্ৱনঃ ২২
িাুণী মত্ িত শ্চ মালয িত শ্চ মূকচিত্ঃ
ত্ূকপ্ত্া৭িু িত শ্চ ন প্রিাকত্ সমতত্ঃ ২৩
যান প্রির স্নিাশ শ্চ কেক্ত শ্চ হয কনস্স্ৱনঃ
প্রমত্ত িি নাত্ শ্চ মহাম্ শ্চ রত্ কনস্স্ৱনঃ
স্ননত্ানীম্ শ্রূযযত্ প্ুযাম্
ি অসযাম্ রাযম কিিাকসযত্ ২৪
চম্ত্না৭িু িম্ত্াম্ শ্চ মহা৭হিা শ্চ নি স্রি:
িযত্ কহ রাযম ত্ুণা স্সম্ত্প্তা স্ননাপ্প্ুম্িযত্ ২৫
প্হী রাত্রযাম্ ন িচ্চম্কত্ কচত্র মালয ত্রা নরা:
স্ননাত্্সিা স্সিিত্িযত রাম স্নশািা৭কত্িযত্ প্ুযর ২৬
সহ নূনম্ মম প্রাত্রা প্ুরসযা৭সয ত্ু যকত্ িিত্া
ন কহ রাি ত্যযযাযত্য যম্ সাসাযরিা৭িুন
ি ী ি্শপ্া ২৭
িত্া নু িলু স্নম প্রাত্া মযহাত্্সি ইিা৭৭িত্:
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িনকযশয ত্য৭স্নযাত্যা যাম্ হশম্ি রীশ্ম ইিাম্৭প্ুত্: ২৮
ত্ুৱণ শ্চাু স্নিৱশ শ্চ নৱর: উন্নত্ িাকমকপ্ঃ
সম্পত্ত্্কপ্ রযযাত্যাযাম্ ন কিপ্াকত মহা প্ত্াঃ ২৯
এিম্ প্হুকিত্ম্ িপন্ কিযিশ িসকত্ম্ কপ্ত্ু ঃ
স্নত্ন হীনাম্ নযরযন্ত্রণ কসম্হ হীনাম্ িুহাম্ ইি ৩0
ত্ত্া ত্ ত্ম্ত্:প্ুরম্ উম্প্রজ্জত্ প্রপ্ম্
সুৱর করযিা ত্্স্ুশ্ট ম৭প্াস্করম্ কত্নম্
কনরীি্শয সিম্ি ত্ু কিকিক্ত মাত্মনা
মুযমাচ প্াশ্প্ম্ প্রত্ স্সুত্ু:কিত্: ৩১
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট চত্ু ত্িযশাত্তর শত্ত্ম স্সিি:
পমরচ তযশাত্তি শততম সরসর্ক:
ত্যত্া কনি্কশপ্য মাত্্ু : স অযযাত্যাযাম্ ত্্ুট িরত্ঃ
প্রত্ঃ স্নশাি সম্ত্যপ্তা িুরূন্ ইত্ম্ অত্া৭প্রিীত্্ ১
নকতরামম্ িকমশযাকম সিান্
ি আমন্ত্রযয৭ত্য িঃ
ত্ত্র ত্ু ঃিম্ ইত্ম্ সিম্ি সকহযশয রািিম্ কিনা ২
িত্ শ্চ কহ কত্িম্ রািা িনস্ত শ্চ িুুর্ মম
রামম্ প্রত্ীি্যশ রািযায স কহ রািা মহা যশাঃ ৩
এত্ চ্ চ্ুত্ৱা শুপ্ম্ িািযম্ প্রত্ সয মহাত্মনঃ
অপ্্ুিন্ মকন্ত্রণঃ সযি িকসশ্
ি
ট শ্চ প্ুযরাকহত্ঃ ৪
সুপ্্ুশম্ িািনীযম্ চ যত্্ উক্তম্ প্রত্ ত্ৱযা
িচনম্ প্রাত্্ু িাত্্সলযাত্্ অনুরূপ্ম্ ত্ৱিি ত্ত্্ ৫
্ যত্
কনত্যম্ স্নত্ প্ন্ত্ু লুপ্ত সয কত্শ্টযত্া প্রাত্্ু স্নসৌহু
আয মািি
ি
ম্ প্রপ্ন্নসয না৭নুমযনযত্ িঃ প্ুমান্ ৬
মকন্ত্রণাম্ িচনম্ শ্ুত্ৱা যত্া অকপ্লকশত্ম্ কপ্রযম্
অপ্রিীত্্ সারকত্ম্ িািযম্ রযত্া স্নম যুিযত্াম্ ইকত্ ৭
্ শ্ট িত্নঃ সিা ি মাত্রূ: সম৭কপ্িাত্য সঃ
প্রহু
আুযরাহ রত্ম্ শ্রীমান্ শত্্ুযক্নন সমকিত্ঃ ৮
আুহয ত্ু রত্ম্ শীরম্ শত্্ুক্ন প্রত্া িুযপ্ৌ
যযত্ু ঃ প্রম প্রীযত্ৌ িরযু ত্ৌ মকন্ত্র প্ুযরাকহৱত্ঃ ৯
অরযত্া িুরি স্তত্র িকসশ্ট প্রমুিা কত্ৱিাঃ
প্রযযুঃ প্রাঙ্ মি
ু াঃ সযি নকতরাযমা
ি
যযত্া৭প্যিত্্ ১0
প্লম্ চ ত্ত্্ অনা৭৭হূত্ম্ িিা৭শ্ৱ রত্ সম্িুলম্
প্রযযযৌ প্রযত্ যাযত্ সযি চ
ি প্ুর িাকসনঃ ১১
রত্ স্তঃ স কহ ত্মাত্মা
ি প্রযত্া প্রাত্্ু িত্্সলঃ
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নকতরামম্ যযযৌ ত্ূণম্ি কশরকস আত্ায প্াত্ু যি ১২
ত্ত্ স্ত্ু প্রত্ঃ ি্কশপ্রম্ নকতরামম্ প্রকিশয সঃ
অিত্ীয রত্া
ি
ত্্ত্ূণম্ি িুরূন্ ইত্ম্ উিাচ হ ১৩
এত্ ত্রািযম্ মম প্রাত্রা ত্ত্তম্ সন্নযাসিত্্ স্ৱযম্
স্নযাি ি্যশম িযহ স্নচযম প্াত্ু যি স্নহম প্ূকশযত্ ১৪
প্রত্: কশরসা ি্ুত্ৱা সন্নযাসম্ প্াত্ু যি ত্ত্:
অপ্রিীত্্ ত্ু ঃি সম্ত্প্ত: সিম্ি প্রি্ুকত্ মম্টলম্ ১৫
চত্রম্ ত্ারযত্ ি্কশপ্রম্ আয প্াত্া
ি
কিযমৌ মযত্ৌ
অপ্যাম্ রাযিয জস্তযত্া ত্ম: ি প্াত্ু িাপ্যাম্ িুযরা মমি ১৬
্ ত্াত্্ অযম্
প্রাত্রা কহ মকয সন্নযাযসা কনি্কশপ্ত: স্নসৌহু
ত্ম্ ইমম্ প্ালকযশযাকম রািিা৭৭িমনম্ প্রকত্ ১৭
ি্কশপ্রম্ সযমযািকযত্ৱা ত্ু রািি সয প্ুনঃ স্ৱযম্
চরযণৌ স্নত্ৌ ত্ু রাম সয ত্রি্শযাকম সহ প্াত্ু যিৌ ১৮
ত্যত্া কনি্কশপ্ত প্াযরা৭হম্ রািযিণ সমািত্ঃ
কনযিত্য িুরযি রািযম্ প্জিযশয িুু িরুকত্তত্াম্ ১৯
রািিায চ সন্নযাসম্ ত্ত্ত্ৱাইযম ির প্াত্ু যি
রািযম্ স্নচত্ম্ অযযাত্যাম্ চ ত্ূত্ প্াযপ্া প্িাকম চ ২0
্ শ্ট মুকত্যত্ িযন
অকপ্কশযক্ত ত্ু িািুত্্যস্ত প্রহু
প্রীকত্ মমি যশ ৱশ্চি প্যিত্্ রািযা চ্চত্ু িুণ
ি ম্ ২১
এিম্ ত্ু কিলপ্ন্ ত্ীযনা প্রত্ঃ স মহাযশাঃ
নকতরাযম অিযরা ত্রািযম্ ত্ু ঃকিযত্া মকন্ত্রকপ্ স্সহ ২২
স িল্কল িটা ত্ারী মুকন স্নিশ ত্রঃ প্রপ্ুঃ
নকতরাযম অিস ত্ৱীরঃ স ৱসযনযা প্রত্ স্তত্া ২৩
রাম আিমনম্ আিাম্ি্শন্ প্রযত্া প্রাত্্ু িত্্সলঃ
প্রাত্ু িচন
ি িারী চ প্রকত্ো প্ারি স্তত্া ২৪
প্াত্ু যি ত্ৱ৭কপ্কশচযা৭ত্ নকতরাযম অিস ত্তত্া
প্রত্ঃ শাসনম্ সিম্ি প্াত্ু িাপ্যাম্ নযযিত্যত্্ ২৫
ত্ত্ স্ত্ু প্রত্: শ্রীমান্ অকপ্কশচয আয প্াত্ু
ি
যি
ত্ত্৭ত্ীন স্তত্া রািযম্ িারযা মাস সিত্া
ি ২৬
ত্ত্া কহ য ত্্িায মু
ি ৱপ্কত্ কিম্কচত্্
্ ত্ম্ মহা৭হিম্
উপ্াযনম্ স্নচাপ্হু
স প্াত্ু িাপ্যাম্ প্রত্মম্ কনযিত্য
চিার প্শ্চাত্্ প্রযত্া যত্ািত্্ ২৭
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট প্ম্চ ত্যশাত্তর শত্ত্ম স্সিি:
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শশাটযশাত্তি শততম সরসর্ক:
প্রকত্প্রযাযত্ প্রযত্ িসন্ রাম: ত্যপ্া িযন
লি্শযা মাস স উযত্ৱিম্ অত্ ঔত্্সি
ু যম্ ত্প্কস্ৱনাম্ ১
স্নয ত্ত্র কচত্রিূট সয প্ুরস্তাত্্ ত্াপ্স আশ্রযম
রামম্ আকশ্রত্য কনরত্া স্তান্ অলি্শযত্্ উত্্সুিান্ ২
নযৱন প্্ুি
ি ু টীকপ্ শ্চ রামম্ কনকত্িশয শজঙ্কত্াঃ
অযনযানযম্ উপ্িপতঃ শৱন শ্চি্ু: কমত্ঃ িত্াঃ ৩
স্নত্শাম্ ঔত্্সুিযম্ আলি্শয রাম স্ত্ু আত্মকন শজঙ্কত্ঃ
ি্ুত্ অঞ্জকল: উিাযচত্ম্ ুকশম্ িুল প্কত্ম্ ত্ত্ঃ ৪
ন িজচ্চ ত্্প্িিন্ কিম্কচত্্ প্ূি ির
ি ুত্তম্ ইত্ম্ মকয
ত্্ুশযযত্ কিি্ুত্ম্ স্নযন কিজরযযত ত্প্কস্ৱনঃ ৫
প্রমাত্াত্্ চকরত্ম্ িজচ্চত্্ কিম্কচন্ ন অিরিসয স্নম
লি্শ্মণ সয ুকশকপ্র্ ত্্ুশ্টম্ না৭নুরূপ্ম্ ইিা৭৭ত্মনঃ ৬
িজচ্চ চ্ চুশ্রূশ মাণা িঃ শুশ্রূশণপ্রা মকয
প্রমত্া অপ্ুযকচত্াম্ িরুকত্তম্ সীত্া যুক্তম্ ন িত্িযত্ ৭
অত্ কশ িি
ি রযা িরুত্ত স্তপ্সা চ িরাম্ িত্ঃ
স্নিপ্মান ইযিািাচ রামম্ প্ূত্ ত্যা প্রম্ ৮
িুত্ঃ িলযাণ সত্ত্ৱাযাঃ িলযাণা৭কপ্রযত্ স্তত্া
চলনম্ ত্াত্ ৱিযত্হযা স্তপ্কস্ৱশু কিযশশত্ঃ ৯
ত্ৱ কন্নকমত্তম্ ইত্ম্ ত্ািত্্ ত্াপ্সা প্রকত্ িত্িযত্
রি্যশাপ্য স্নস্তন সকম্ৱ্ক্নাঃ িত্যকত কমত্ঃ িত্াঃ ১0
রািণা৭িরিঃ িজশ্চত্্ িযরা নাযমহ রাি্শসঃ
উত্্প্াটয ত্াপ্সা ন্সিান্
ি িনস্তান কনযিত্নান্ ১১
ত্্ুশ্ট শ্চ জিত্িাশী চ ন্ুশম্সঃ প্ুুশাত্িঃ
অিকলপ্ত শ্চ প্াপ্ শ্চ ত্ৱাম্ চ ত্াত্ ন ম্ুশযযত্ ১২
ত্ৱম্ যত্া প্রপ্্ুকত্ হয৭জস্মন্ আশ্রযম ত্াত্ িত্িযস
ত্ত্া প্রপ্্ুকত্ রি্শাম্কস কিপ্রিুিকত
ি ত্াপ্সান্ ১৩
ত্শযকত
ি
কহ প্ীপ্ত্্ৱসঃ রূৱর প্ীশণৱি র৭কপ্
নানা রূৱপ্: কিরূৱপ্ শ্চ রূৱপ্: কিি্ুত্ ত্শৱনঃ
ি
১৪
অপ্রশৱস্ত: অশুকচকপ্ঃ সিযযািয চ ত্াপ্সান্
প্রকত্ক্নম্কত্ অপ্রান্ ি্কশপ্রম্ অনাযাঃি প্ুরত্ঃ জস্তত্া: ১৫
স্নত্শু স্নত্শ্ৱা৭৭শ্রম স্তাযনশু অপ্ুত্তম্ অিলীয চ
রমযত ত্াপ্সাম্ স্তত্র নাশযযতা৭প স্নচত্সঃ ১৬
অপ্ি্কশপ্কত স্ুি্প্াণ্টান্ অক্নীন্ কসঞ্চকত িাকরণা
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িলশাম্ শ্চ প্রম্ুত্নকত হিযন সমুপ্জস্তযত্ ১৭
ৱত্ ত্ু র
ি াত্মকপ্: আকিশ্টান্ আশ্রমান্ প্রজিহাসিঃ
িমনাযা৭নয স্নত্শ সয স্নচাত্যম্কত্ ুশযযা৭ত্য মাম্ ১৮
ত্ত্্ প্ুরা রাম শারীরাম্ উপ্কহম্সাম্ ত্প্কস্ৱশু
ত্শযম্
ি কত্ কহ ত্ু শ্টা স্নস্ত ত্যি্শযাম ইমম্ আশ্রমম্ ১৯
প্হু মূল প্লম্ কচত্রম্ অকিত্ূরাত্্ ইযত্া িনম্
প্ুরাণা৭৭শ্রমম্ এিা৭হম্ শ্রকযযশয সিণঃ প্ুনঃ ২0
ির স্ত্ৱযয৭কপ্ চা যুক্তম্ প্ুরা ত্াত্ প্রিত্িযত্
স হা৭স্মাকপ্: ইযত্া িচ্চ যকত্ প্ুকত্তঃ প্রিত্িযত্ ২১
স িলত্র সয সম্যত্যহা কনত্যম্ যত্্ ত্সয রািি
সমত্িসযা৭কপ্ কহ সযত্া িাযসা ত্ু ঃিম্ ইহা৭ত্য স্নত্ ২২
ইকত্ উক্তিতম্ রাম স্তম্ রাি প্ুত্র স্তপ্কস্ৱনম্
ন শশাযিাত্তৱর: িাৱিয: অিযরাত্্ত্ুম্ সমুত্্সুি: ২৩
অকপ্নতয সমাপ্্ুচ্চয সমাত্ায চ রািিম্
স িিামা৭৭শ্রমম্ ত্যক্ত্িা িুৱলঃ িুলপ্কত্ঃ সহ ২৪
রামঃ সম্সাত্য ত্ু ুকশ িণম৭নুিমনাত্্
স্নত্শাত্্ ত্স্মাত্্ িুলপ্কত্ম্ অকপ্িাত্য ুকশম্
সময ি্প্রীৱত্ ৱস্ত: অনুমত্ উপ্কত্শ্টাত্িঃ
প্ুণযম্ িাসায স্ৱ কনলযম্ উপ্সযম্পযত্ ২৫
আশ্রমম্ ত্ু ুকশ কিরকহত্ম্ প্রপ্ুঃ
ি্শণম্ অকপ্ ন কিিযহৌ স রািিঃ
রািিম্ কহ সত্ত্ম্ অনুিত্া:
ত্াপ্সা শ্চকশ চকরত্
ি
ত্্ুত্ িুণাঃ ২৬
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট স্নশাটযশাত্তর শত্ত্ম স্সিি:
সপ্ত তযশাত্তি শততম সরসর্ক:
রািি স্ত্ু অপ্যাযত্শু ত্প্কস্ৱশু কিকচতযন্
ন ত্ত্র অযরাচয ত্ৱাসম্ িারৱণ প্হি ু কপ্ স্তত্া ১
ইহ স্নম প্রযত্া ত্্ুশ্যটা মাত্র শ্চ স নািরাঃ
সা চ স্নম স্ম্ুকত্: অযিকত্ ত্া কন্নত্যম্ অনুযশাচত্ঃ ২
স্কতা িার কনযিযশন স্নত্ন ত্সয মহাত্মনঃ
হয হজস্ত িরীৱশ শ্চ উপ্মত্িঃ ি্ুযত্া প্্ুশম্ ৩
ত্স্মাত্্ অনযত্র িচ্চাম ইকত্ সম্কচতয রািিঃ
প্রাকত্শ্টত্ স ৱিযত্হযা লি্শ্মযণন চ সম্িত্ঃ ৪
স্নসা অযত্র: আশ্রমম্ আসাত্য ত্ম্ িিযত মহা যশাঃ
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ত্ম্ চা৭কপ্ প্িিান্ অজত্রঃ প্ুত্রিত্্ প্রত্য প্ত্যত্ ৫
স্ৱযম্ আকত্ত্যম্ আকত্শয সিম্ি অসয সুসত্্ি্ুত্ম্
স্নসৌকমজত্রম্ চ মহা প্ািাম্ সীত্াম্ চ সমসান্ত্ৱযত্্ ৬
প্ত্নীম্ চ ত্ম্ অনুপ্রাপ্তাম্ িরুত্তাম্ আমন্ত্রয সত্্ি্ুত্াম্
সান্ত্ৱযা মাস ত্মেঃ
ি
সি প্ূ
ি ত্ কহযত্ রত্ঃ ৭
অনসূযাম্ মহা প্ািাম্ ত্াপ্সীম্ ত্ম চাকরণীম্
ি
প্রকত্ি্ুহ্ণীশ্ৱ ৱিযত্হীম্ অপ্রিীত্্ ুকশ সত্তমঃ
রামায চ আচচি্যশ ত্াম্ ত্াপ্সীম্ ত্ম চাকরণীম্
ি
৮
ত্শ িশাকণ
ি অনািরুশট
্ যা ত্যক্ত স্নলাযি কনর৭তরম্
যযা মূল প্যল স্ুশ্যট িাহ্নিী চ প্রিকত্িত্া ৯
উযরণ ত্প্সা যুক্তা কনযৱম শ্চা৭কপ্ অলম্ি্ুত্া
ত্শ িশ সহস্রাকণ
ি
যযা ত্প্তম্ মহত্্ ত্প্ঃ ১0
অনসূযা িরৱত্ োত্া প্রত্ূযহা শ্চ কনিকত্িত্াঃ
স্নত্ি িায কনকমত্তম্
ি
চ যযা সম্ত্ৱরমাণযা
ত্শ রাত্রম্ ি্ুত্া রাজত্রঃ স্নসযম্ মাযত্ ি স্নত্৭নি ১১
ত্াম্ ইমাম্ সি প্ূ
ি ত্ানাম্ নম: িাযাম্
ি যশকস্ৱনীম্
অকপ্িচ্চত্ু ৱিযত্হী িরুত্তাম্ অযরাত্নাম্ সত্া
অনসূযযকত্ যা স্নলাযি িমকপ্:
ি িযাকত্ম্ আিত্া ১২
এিম্ প্্ুিাণম্ ত্ম্ ুকশম্ ত্যত্কত্ উক্ত্িা স রািিঃ
সীত্াম্ উিাচ ত্মোম্
ি
ইত্ম্ িচনম্ উত্তমম্ ১৩
রাি প্ুজত্র শ্ুত্ কমত্ম্ মুযন: অসয সমীকরত্ম্
স্নশ্রযযা৭ত্িম্ আত্মন: শীরম্ অকপ্িচ্চ ত্প্কস্ৱনীম্ ১৪
সীত্া ত্ু এত্ত্্ িচঃ শ্ুত্ৱা রািি সয কহৱত্কশণ:
ত্াম্ অজত্র প্ত্নীম্ ত্মোম্
ি
অকপ্চরাম ৱমকত্লী ১৫
কশকত্লাম্ িকলত্াম্ িরুত্তাম্ িরা প্াণ্টুর মূত্ি
ি াম্
সত্ত্ম্ স্নিপ্মানা৭0িীম্ প্রিাযত্ িত্লী যত্া ১৬
ত্াম্ ত্ু সীত্া মহা প্ািাম্ অনসূযাম্ প্কত্িরত্াম্
অপ্যিাত্যত্্ অিযরা স্ৱ নাম সমুত্াহরত্্ ১৭
অকপ্িাত্য চ ৱিযত্হী ত্াপ্সীম্ ত্াম্ অকনকতত্াম্
্ শ্টা প্যপ্্
প্ত্তাম্িকল প্ুটা হু
ি ুচ্চত্্ অনামযম্ ১৮
ত্ত্ঃ সীত্াম্ মহা প্ািাম্ ত্্ুশ্ৱা ত্াম্ ত্ম চাকরণীম্
ি
সান্ত্ৱয তয৭প্রিীত্্ ত্্ুশ্টা কত্শ্টযা ত্মম্ি অযিি্শযস ১৯
ত্যক্ত্িা োকত্ িনম্ সীযত্ মানম্ ুকত্তম্ চ মাকনকন
অিুত্তম্ িযন রামম্ কত্শ্টযা ত্ৱম্ অনুিচ্চকস ২0
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নির স্নস্তা িন স্নস্তা িা প্াযপ্া িা যকত্ িা শুপ্ঃ
যাসাম্ স্ত্রীণাম্ কপ্রযযা প্ত্িা ত্াসাম্ স্নলািা মযহাত্যাঃ ২১
ত্ু শ্শীলঃ িাম িরুযত্তা িা ত্ৱন িা ি প্করিজিিত্ঃ
স্ত্রীণাম্ আয স্ৱপ্ািানাম্
ি
প্রমম্ ৱত্িত্ম্ প্কত্ঃ ২২
ন অযত্া কিকশশ্টম্ প্শযাকম প্াতিম্ কিম্ুশ তয৭হম্
সিত্র
ি স্নযািযম্ ৱিযত্কহ ত্প্ঃ ি্ুত্ম্ ইিা৭িযযম্ ২৩
ন ত্ু এিম্ অিিচ্চকত িুণ স্নত্াশম্ অসত্্ কস্ত্রযঃ
্ ত্যা প্ত্্ুি নাত্া শ্চরকত যাঃ ২৪
িাম িক্তিয হু
প্রাপ্নুিকত অযশ ৱশ্চি ত্ম প্রম্
ি
শম্ চ ৱমকত্কল
অিায িশম্
ি
আপ্ন্নাঃ কস্ত্রযযা যাঃ িলু ত্ কত্ৱত্াঃ ২৫
ত্ কত্ৱত্া স্ত্ু িুৱণ: যুক্তা ত্্ুশ্ট স্নলাি প্রািরাঃ
কস্ত্রযঃ স্ৱযিি চকরশযকত যত্া প্ুণয ি্ুত্ স্তত্া ২৬
ত্যত্িম্ এনম্ ত্ৱম্ অনুিরত্া সত্ী
প্কত্িরত্ানাম্ সমযা৭নু িকত্িনী
প্িস্ৱ প্ত্ু :ি সহ ত্ম চাকরণী
ি
যশ শ্চ ত্মম্ি চ ত্ত্: সমাপ্যকস ২৭
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট সপ্ত ত্যশাত্তর শত্ত্ম স্সিি:
অশরটা তযশাত্তি শততম সরসর্ক:
সা ত্ু এিম্ উক্ত্িা ৱিযত্হী অনসূযান্ অনসূযযা
প্রকত্ প্ূিয িযচা মতম্ প্রিি্ত্ু ম্ উপ্চরযম ১
ৱনত্ত্্ আশ্চযম্ি আযাযা
ি যন্ মাম্ ত্ৱম্ অনু প্াশযস
কিকত্ত্ম্ ত্ু মমা৭কপ্ এত্ত্্ যত্া নাযাঃি প্কত্ িুু
ি ঃ২
যত্্ অকপ্ এশ প্যি ত্্প্ত্িা মম আযয ির
ি ুত্ত িজিিত্ঃ
অৱত্ৱত্ম্ উপ্িত্িিয স্তত্া৭কপ্ এশ মযা প্যিত্্ ৩
কিম্ প্ুনর্ স্নযা িুণ িািযঃ সানুযরাযশা জিযত্কন্ত্রযঃ
জস্তরা৭নুরাযিা ত্মাত্মা
ি মাত্্ুিত্্ কপ্ত্্ুিত্্ কপ্রযঃ ৪
যাম্ িরুকত্তম্ িত্িযত্ রামঃ স্নিৌসলযাযাম্ মহা প্লঃ
ত্াম্ এি ন্ুপ্ নারীণাম্ অনযাসাম্ অকপ্ িত্িযত্ ৫
সি্ুত্্ ত্্ুশ্টাসু অকপ্ স্ত্রীশু ন্ুযপ্ণ ন্ুপ্ িত্্সলঃ
মাত্্ুি ত্ৱত্িযত্ িীযরা মানম্ উত্্স্ুিয ত্মকিত্
ি ্৬
আিচ্চতযা শ্চ কিিনম্ িনম্ এিম্ প্যা৭৭িহম্
্ ত্যয ত্ত্্ ত্্ুত্ম্ মহত্্ ৭
সমাকহত্ম্ কহ স্নম শ্ৱশ্রা হু
প্াকণ প্রত্ান িাযল চ য ত্্প্ুরা ত্ৱ৭কক্নসকন্নযত্ৌ
অনুকশশ্টা িননযা৭জস্ম িািযম্ ত্ ত্৭কপ্ স্নম ত্্ুত্ম্ ৮
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নিী ি্ুত্ম্ ত্ু ত্ত্্ সিম্ি িাৱিয স্নস্ত ত্ম চাকরকণ
ি
প্কত্ শুশ্রূশণান্ নাযা ি স্তযপ্া না৭নয কত্ৱত্ীযযত্ ৯
সাকিত্রী প্কত্ শুশ্রূশাম্ ি্ুত্ৱা স্ৱযিি মহীযযত্
ত্ত্া িরুকত্ত শ্চ যাত্া ত্ৱম্ প্কত্ শুশ্রূশযা কত্িম্ ১0
িকরশ্টা সি নারীণাম্
ি
এশা চ কত্কি স্নত্িত্া
ূ ম
স্নরাকহণী ন কিনা চন্ত্রম্ মুহত্
ি ্ অকপ্ ত্্ুশযযত্ ১১
এিম্ কিত্া শ্চ প্রিরাঃ কস্ত্রযযা প্ত্্ুি ত্্ুট িরত্াঃ
স্নত্ন স্নলাযি মহীযযত প্ুযণযন স্নস্ৱন িমণা
ি ১২
্ শ্টা শ্ুযত্ৱাক্তম্ সীত্যা িচঃ
ত্যত্া অনসূযা সম্হু
কশরকশ আরায স্নচািাচ ৱমকত্লীম্ হশযি ন্ত্ুযত্ ১৩
কনযৱম কিকিৱত্:
ি
আপ্তম্ ত্যপ্া কহ মহত্৭জস্ত স্নম
ত্ত্্ সম্কশ্রত্য প্লম্ সীযত্ চতযয ত্ৱাম্ শুকচ জস্মযত্ ১৪
উপ্প্ন্নম্ মযনােম্ চ যুক্তম্ চ িচনম্ ত্ি ৱমকত্কল
প্রীত্া চা৭জস্ম উকচত্ম্ কিম্ স্নত্ িরিাকণ প্রিীকহ স্নম ১৫
ত্সযা: ত্ত্্ িচনম্ শ্ুত্ৱা কিজস্মত্া মম্ত্ কিস্মযা
ি্ুত্ম্ ইকত্ অপ্রিীত্্ সীত্া ত্যপ্া প্ল সমকিত্াম্ ১৬
সা ত্ু এিম্ উক্তা ত্মো
ি ত্যা প্রীত্ত্রা প্িত্্
সপ্লম্ চ প্রহশম্ি স্নত্ হত সীযত্ িযরা ময৭হম্ ১৭
ইত্ম্ কত্িযম্ িরম্ মালযম্ িস্ত্রম্ আপ্রণাকন চ
অম্ি রািম্ চ ৱিযত্কহ মহা৭হিম্ চা৭নুযলপ্নম্ ১৮
মযা ত্ত্তম্ ইত্ম্ সীযত্ ত্ি িাত্রাকণ স্নশাপ্যযত্্
অনুরূপ্ম্ অসম্কেশ্টম্ কনত্যম্ এি প্কিশযকত্ ১৯
অম্ি রাযিণ কত্যিযন কলপ্তাম্িী িনিা৭৭ত্মযি
স্নশাপ্কযশযকস প্ত্িারম্ যত্া শ্রী কিশ্ি ণুম্ অিযযম্ ২0
সা িস্ত্রম্ অঙ্ক রািম্ চ প্ূশণাকন স্রি স্তত্া
ৱমকত্লী প্রকত্িরাহ প্রীকত্ ত্ানম্ অনুত্তমম্ ২১
প্রকত্ি্ুহয চ ত্ত্্ সীত্া প্রীকত্ ত্ানম্ যশকস্ৱনী
কিশ্টাম্িকল প্ুটা ত্ত্র সমুপ্াস্ত ত্যপ্াত্নাম্ ২২
ত্ত্া সীত্াম্ উপ্াসীনাম্ অনসূযা ত্্ুট িরত্া
িচনম্ প্রশ্টুম্ আযরযপ্ িত্াম্ িাম্কচ ত্্কপ্রয িত্া মনু ২৩
স্ৱযম্ৱ্যর কিল প্রাপ্তা ত্ৱম্ অযনন যশকস্ৱনা
রািযিযণকত্ স্নম সীযত্ িত্া শ্ুকত্ম্ উপ্ািত্া ২৪
ত্াম্ িত্াম্ স্নশ্রাত্ু ম্ ইচ্চাকম কিস্তযরণ চ ৱমকত্কল
যত্া৭নুপ্ূত্ম্ িাত্্যি েযন ত্ন্ স্নম ত্ৱম্ িি্ত্ু ম্ অহিকস ২৫
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এিম্ উক্তা ত্ু সা সীত্া ত্াম্ ত্যত্া ত্ম চাকরণীম্
ি
শ্রূযত্াম্ ইকত্ স্নচাক্ত্িা ৱি িত্যা মাস ত্াম্ িত্াম্ ২৬
কমকত্লা৭কত্প্কত্ িীযরা িনযিা নাম ত্মকিত্
ি ্
ি্শত্র ত্যম কহ
ি অকপ্রযত্া নযাযত্ঃ শাজস্ত স্নমকত্নীম্ ২৭
ত্সয লাঙ্কল হস্ত সয িশত্ঃ
ি ি্যশত্র মণ্টলম্
অহম্ কিল উকত্তত্া কপ্ত্ত্ৱা িিত্ীম্ ন্ুপ্যত্ঃ সুত্া ২৮
স মাম্ ত্্ুশ্ৱা নরপ্কত্ মুশ্ি টট কিি্যশপ্ ত্ত্্প্রঃ
প্াম্শু িুম্টটত্ সিাম্
ি িীম্ িনযিা কিজস্মযত্া৭প্িত্্ ২৯
অনপ্যত্যন চ স্নেহাত্্ অম্িম্ আযরাপ্য চ স্ৱযম্
মযম যম্ ত্নযযকত্ উক্ত্িা স্নেযহা মকয কনপ্াকত্ত্ঃ ৩0
অতকরি্যশ চ িাি্ উক্তা প্রকত্মা মানুশী কিল
এিম্ এত্ ন্নরপ্যত্ ত্যমণি ত্নযা ত্ি ৩১
্ শ্যটা ত্মা৭৭ত্মা
ত্ত্ঃ প্রহু
ি
কপ্ত্া স্নম কমকত্লা৭কত্প্ঃ
অিাযপ্তা কিপ্ুলাম্ ুকত্তম্ মাম্ অিাপ্য নরাকত্প্ঃ ৩২
ত্ত্তা চ অজস্ম ইশ্টিত্্ স্নত্ৱিয স্নিযশ্টাৱয প্ুণয িমণা
ি
্ ত্াত্্ ৩৩
ত্যা সম্পাকিত্া চা৭জস্ম কেক্তযা মাত্্ু স্নসৌহু
প্কত্ সযমযাি সুলপ্ম্ িযযা ত্্ুশ্ৱা ত্ু স্নম কপ্ত্া
কচতাম্ অপ্যিম ত্তীযনা কিত্ত নাশাত্্ ইি অত্নঃ ৩৪
সত্্ুশা চ্চ অপ্ি্ুশ্টা চ্চ স্নলাযি িনযা কপ্ত্া িনাত্্
প্রত্শণাম্
ি
অিাযপ্নাকত্ শযরণা৭কপ্ সযমা প্ুকি ৩৫
ত্াম্ ত্শণাম্
ি
অত্ূরস্তাম্ ত্্ুশ্ৱাচা৭ত্মকন প্াকত্িিঃ
কচম্ত্া৭৭ণিি িত্ঃ প্ারম্ ন আসসাত্ অপ্লযিা যত্া ৩৬
অযযাকনিাম্ কহ মাম্ োত্ৱা ন অত্যিচ্চ কত্ৱকচতযন্
সত্্ুশম্ চা৭নুরূপ্ম্ চ মহী প্ালঃ প্কত্ম্ মম ৩৭
ত্সয প্ুকত্ত: ইযম্ িাত্া কচতযান সয সম্ত্ত্ম্
স্ৱযম্ িরম্ ত্নূিাযাঃ িকরশযা মীকত্ ত্ীমত্ঃ ৩৮
মহা যযে ত্ত্া ত্সয িুযণন মহাত্মনা
ত্ত্তম্ ত্নু িরম্
ি প্রীত্যা ত্ূণী চা৭ি্শয সাযযিৌ ৩৯
অসম্চালযম্ মনুৱশয শ্চ যযত্ননা৭কপ্ চ স্নিৌরিাত্্
ত্ন্ ন শক্তা নমকযত্ু ম্ স্ৱযপ্নশ্ৱ৭কপ্ নরাকত্প্াঃ ৪0
্ ত্ম্ সত্য িাকত্না
ত্ ত্তনুঃ প্রাপ্য স্নম কপ্ত্রা িযাহু
সমিাযয নযরন্ত্রাণাম্ প্ূিম্ি আমন্ত্রয প্াকত্িিান্ ৪১
ইত্ম্ চ ত্নু: উত্যময সিযম্ যঃ িুুযত্ নরঃ
ত্সয স্নম ত্ু কহত্া প্াযা ি প্কিশযকত্ ন সম্শযঃ ৪২
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ত্ চ্চ ত্্ুশ্ৱা ত্নুঃ স্নশ্রশ্টম্ স্নিৌরিাত্্ কিকর সকন্নপ্ম্
অকপ্িাত্য ন্ুপ্া িি্মু: অশক্তা স্তসয স্নত্ালযন ৪৩
সুত্ীিি সয ত্ু িাল সয রািযিা৭যম্ মহা ত্ু যকত্ঃ
কিশ্ৱাকমযত্রণ সকহযত্া যেম্ ত্রশ্টুম্ সমা৭৭িত্ঃ
লি্শ্মযণন সহ প্রাত্রা রামঃ সত্য প্রারমঃ ৪৪
কিশ্ৱাকমত্র স্ত্ু ত্মাত্মা
ি মম কপ্ত্রা সুপ্ূজিত্ঃ
স্নপ্রািাচ কপ্ত্রম্ ত্ত্র রািযিা রাম লি্শ্মযণৌ ৪৫
সুযত্ৌ ত্শরত্ স্নসযযমৌ ত্নু ত্িশনি িাম্ি্কশযণৌ
ত্নু ত্িশযি রামায রাি প্ুত্রায ৱত্কিিম্ ৪৬
ইকত্ উক্ত স্নস্তন কিযপ্রণ ত্ ত্তনুঃ সমুপ্ানযত্্ ৪৭
কনযমশা৭তর মাযত্রণ ত্ত্্ আনময স িীযিান্
ি
িযাম্ সমাযরাপ্য িটটকত্ প্ূরযা মাস িীযিত্
ি ্ ৪৮
স্নত্ন প্ূরযত্া স্নিিা েযত্য প্ক্নম্ কত্ৱত্া ত্নুঃ
ত্সয শযপ্তা৭প্ি ত্্প্ীমঃ প্কত্ত্সয অশযন করি ৪৯
ত্যত্া৭হম্ ত্ত্র রামায কপ্ত্রা সত্যা৭কপ্ সম্কত্না
উত্যত্া ত্াত্ু ম্ উত্যময িল প্ািনম্ উত্তমম্ ৫0
ত্ীযমানাম্ স ত্ু ত্ত্া প্রকত্িরাহ রািিঃ
অকিোয কপ্ত্ু শ্চতম্ অযযাত্যা৭কত্প্যত্ঃ প্রযপ্াঃ ৫১
ত্ত্ঃ শ্ৱশুরম্ আমন্ত্রয িরুত্তম্ ত্শরত্ম্ ন্ুপ্ম্
মম কপ্ত্রা ত্ু অহম্ ত্ত্তা রামায কিকত্ত্া৭৭ত্মযন ৫২
মম ৱচ িা৭নুিা সাত্ৱী ঊকমলা
ি কপ্রয ত্শনা
ি
প্াযা৭স্নত্ি
ি
লি্শ্মণ সযা৭কপ্ ত্ত্তা কপ্ত্রা মম স্ৱযম্ ৫৩
এিম্ ত্ত্তা৭জস্ম রামায ত্ত্া ত্জস্মন্ স্ৱযম্ িযর
অনুরক্তা৭জস্ম ত্যমণি প্কত্ম্ িীযিত্াম্
ি
িরম্ ৫৪
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট অশ্টা ত্যশাত্তর শত্ত্ম স্সিি:
এযর্ান ত্ৱৱমরশ তু যত্তি শততম সরসর্ক:
অনসূযা ত্ু ত্মো
ি শ্ুত্ৱা ত্াম্ মহত্ীম্ িত্াম্
প্যশ্ৱিত্
ি
প্াহুপ্যাম্ কশর সযা৭৭রায ৱমকত্লীম্ ১
িযক্তা৭ি্শর প্ত্ম্ কচত্রম্ প্াকশত্ম্ মত্ু রম্ ত্ৱযা
যত্া স্ৱযম্ৱ্রম্ িরুত্তম্ ত্ত্্ সিম্ি কহ শ্ুত্ম্ মযা
রযম৭হম্ িত্যা স্নত্ ত্ু ত্্ুটম্ মত্ু র প্াকশকণ ২
রকি: অস্তম্ িত্ঃ শ্রীমান্ উযপ্াহয রিনীম্ কশিাম্
কত্িসম্ প্রকত্ িীণানাম্
ি
আহারা৭ত্িম্ প্ত্জত্রণাম্
সম্ত্যা িাযল কনলীনানাম্ কনত্রা৭ত্িম্ শ্রূযযত্ ত্ৱকনঃ ৩
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অযযাত্য িাম্ট:
এযত্ চা৭কপ্ অকপ্যশি আত্রাি মুনযঃ িলযশাত্যত্া:
সকহত্া উপ্িত্িযত সকললা৭৭প্্লুত্ িল্কলাঃ ৪
ুশীণাম্ অকক্নযহাযত্রশু হুযত্শু কিকত্ প্ূিিম্
ি
িযপ্াত্ অম্ি অুযণা ত্ূযমা ত্্ুশযযত্ প্িযনাত্তত্ঃ ৫
অপ প্ণা ি কহ ত্রযিা িনী প্ূত্াঃ সমতত্ঃ
কিপ্রি্ুশ্যট অকপ্ স্নয স্নত্যশ ন প্রিাশকত ৱি কত্শঃ ৬
রিনী চর সত্ত্ৱাকন প্রচরকত সমতত্ঃ
ত্যপ্া িন ম্ুিা কহ এযত্ স্নিকত্ ত্ীযত্িশু স্নশরযত্ ৭
সিিরুত্তা কনশা সীযত্ নি্শত্র সমলম্ি্ুত্া
স্নিযাত্্ো প্রািরণ শ্চযন্ত্রা ত্্ুশযযত্৭প্ুযকত্ স্নত্া৭ম্পযর ৮
িমযত্াম্ অনুিানাকম রামসযা৭নুচরী প্ি
িত্যতযা কহ মত্ু রম্ ত্ৱযা৭হম্ প্করযত্াকশত্া ৯
অলম্িুু চ ত্ািত্্ ত্ৱম্ প্রত্যি্শম্ মম ৱমকত্কল
প্রীকত্ম্ িনয স্নম িত্্স কত্িযা৭লম্িার স্নশাকপ্ত্া ১0
সা ত্ত্া সমলম্ি্ুত্য সীত্া সুর সুযত্াপ্মা
প্রণময কশরসা ত্ৱসয রামম্ ত্ু অকপ্মুিী যযযৌ ১১
ত্ত্া ত্ু প্ূকশত্াম্ সীত্াম্ ত্ত্শ িত্ত্াম্
ি
িরঃ
রািিঃ প্রীকত্ ত্াযনন ত্প্কস্ৱনযা িহশ চ
ি ১২
নযযিত্য ত্তত্ঃ সিম্ি সীত্া রামায ৱমকত্লী
প্রীকত্ ত্ানম্ ত্প্কস্ৱনযা িসনা৭৭প্রণ স্রিম্ ১৩
্ শ্ট স্ত্ৱ৭প্ি ত্রাযমা লি্শ্মণ শ্চ মহা রত্ঃ
প্রহু
ৱমকত্লযাঃ সত্্ জরযাম্ ত্্ুশ্ৱা মানুযশশু সুত্ুলপ্াম্
ি
১৪
ত্ত্ স্তাম্ শিরীম্
ি
প্রীত্ঃ প্ুণযাম্ শকশ কনপ্া৭৭ননঃ
অকচিত্ স্তাপ্ৱসঃ কসৱত্ত: উিাস রিু নতনঃ ১৫
ত্সযাম্ রাত্রযাম্ িযত্ীত্াযাম্ অকপ্কশচয হুত্া৭কক্নিান্
আপ্্ুযচ্চত্াম্ নর িযাযরৌ ত্াপ্সান্ িন স্নিাচরান্ ১৬
ত্া ঊচু স্নস্ত িন চরা স্তাপ্সা ত্ম চাকরণঃ
ি
িনসয ত্সয সম্চারম্ রাি্শৱসঃ সম৭কপ্প্্লুত্ম্ ১৭
রি্শাম্কস প্ুুশাত্াকন নানা রূপ্াকণ রািি
িসম্ত্য৭জস্মন্ মহা৭রযণয িযালা শ্চ ুকত্রা৭শনা: ১৮
উজচ্চশ্টম্ িা প্রমত্তম্ িা ত্াপ্সম্ ত্ম চাকরণম্
ি
অত্ তয৭জস্মন্ মহা৭রযণয ত্া কন্নিারয রািি ১৯
এশ প্তা মহশীণাম্ প্লা নযা৭৭হরত্াম্ িযন
অযনন ত্ু িনম্ ত্ু িিম্ িন্ত্ুম্ রািি স্নত্ ি্শমম্ ২0
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অযযাত্য িাম্ট:
ইত্ীি ৱত্ঃ প্রাঞ্জকলকপ্ স্তপ্কস্ৱকপ্:
কত্ৱৱিঃ ি্ুত্ স্ৱস্তযযনঃ প্রম্ত্প্ঃ
িনম্ স প্াযঃি প্রকিযিশ রািিঃ
স লি্শ্মণঃ সূয ইিা৭প্র
ি
মণ্টলম্ ২১
ইকত্ শ্রীমত্রামাযযণ অযযাত্যা িাম্যট এযিান কিম্শ ত্ু যত্তর শত্ত্ম স্সিি:
অযযাত্য িাম্ট: সমাপ্ত:
**********************************************************************
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