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ପ୍ରତମ ସର୍କ: 

ଯତୁାଜିତ୍ ତୁ ପ୍ରାପ୍ ଯ ପରତମ ୍ସ ଶତ୍ରୁକ୍ନମ ୍ପ୍ରହଶତିଃ 

ସ୍ଵ ପରୁମ ୍ପ୍ରାଵଶି ତ୍ଵୀରଃ ପିତା ତସ୍ଯ ତୁଯତାଶ ହ ୧ 

କଚ୍ଚତା ମାତୁଲ କଲୁମ ୍ପରଯତ ନ ତତା୭ନକ: 

ଶତ୍ରୁଯକ୍ନା ନିତ୍ ଯ ଶତ୍ରୁଯକ୍ନା ନୀତ: ପ୍ରୀତି ପରୁସ୍କରୁ୍ତ: ୨ 

ସ ତତ୍ର ନ୍ ଯଵସତ୍ ପ୍ରାତ୍ରା ସହ ସତ୍କାର ସତ୍କ୍ରୁତଃ 

ମାତୁଯଲ ନା୭ଶ୍ଵପତିନା ପତୁ୍ର ଯେଯହନ ଲାଲିତଃ ୩ 

ତତ୍ରା୭ପି ନିଵସଯତୌ ଯତୌ ତପ୍୍ ଯମାଯଣୌ ଚ କାମତଃ 

ପ୍ରାତଯରୌ ସ୍ମରତାମ ୍ଵୀଯରୌ ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତଶରତମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍୪ 

ରାଜା୭ପି ଯତୌ ମହାଯତଜାଃ ସସ୍ମାର ଯପ୍ରାଶଯିତୌ ସଯୁତୌ 

ଉଯପୌ ପରତ ଶତ୍ରୁଯକ୍ନୌ ମଯହନ୍ତ୍ର ଵରୁଯଣାପଯମୌ ୫ 

ସଵ ୍ଏଵ ତୁ ତସ୍ଯ ଇଶ୍ଟା: ଚତ୍ଵାରଃ ପରୁୁଶଶପ୍ାଃ 

ସ୍ଵ ଶରୀରାତ୍  ଵିନିଵ୍ରୁ୍ତ୍ତା: ଚତ୍ଵାର ଇଵ ପାହଵଃ ୬ 

ଯତଶାମ ୍ଅପି ମହା ଯତଜା ରାଯମା ରତିକରଃ ପିତୁଃ 

ସ୍ଵଯମ୍ପ:ୂ ଇଵ ପତୂାନାମ ୍ପପଵୂ କୁଣଵତ୍ତରଃ ୭ 

ସ ହ ିଯତଯଵୈ: ଉତୀଣ ୍ସ୍ ଯ ରାଵଣ ସ୍ ଯ ଵତା୭ତିପି:  

ଅତିଯତା ମାନୁଯଶ ଯଲାଯକ ଜଯେ ଵିଶଣ୍:ୁ ସନାତନ: ୮ 

ଯକୌସଲ୍ଯା ଶଶୁଯୁପ ଯତନ ପଯୁତ୍ରଣା୭ମିତ ଯତଜସା   

ଯତା ଵଯରଣ ଯତଵାନାମ ୍ ଅତିତି: ଵଜ୍ର ପାଣନିା ୯ 

ସ ହ ିରୂଯପାପପନ୍ନ ଶ୍ଚ ଵୀଯଵ୍ାନ୍ ଅନସଯୂକ: 

ପଯୂମୌ  ଅନୁପମ: ସନୁୂ: କଯୁଣ ଃ ତଶରଯତାପମ: ୧0 

ସ ଚ ନିତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରଶାତା୭୭ତ୍ମା ମରୁ୍ତୁପଵୂମ୍ ୍ତୁ ପାଶଯତ  

ଉଚ୍ଯମାଯନା୭ପି ପରୁଶମ ୍ନ ଉତ୍ତରମ ୍ପ୍ରତିପତ୍ ଯଯତ ୧୧ 

କତମି୍ତ୍ି ଉପକାଯରଣ କରୁ୍ଯତନ ଏଯକନ ତୁଶ୍ ଯତ ି

ନ ସ୍ମରତ ିଅପକାରାଣାମ ୍ଶତମ୭ପି ଆତ୍ମଵତ୍  ତଯା ୧୨  

ଶୀଲ ଵ୍ରୁଯତ୍ତୈ: ୋନ ଵ୍ରୁଯତ୍ତୈ : ଵଯଯା ଵ୍ରୁଯତ୍ତୈ ଶ୍ଚ ସଜ୍ଜଯନୈ: 

କତଯନ୍ ଆସ୍ତ ଯଵୈ ନିତ୍ ଯମ ୍ଅସ୍ତ୍ର ଯଯାକ ଅତଯର ଶ୍ଵ୭ପି ୧୩ 

ପତିୁ୍ତମାନ୍ ମତୁରା ପାଶୀ ପଵୂ ୍ପାଶୀ ପି୍ରଯମ ୍ଵତ :  

ଵୀଯଵ୍ାନ୍ ନ ଚ ଵୀଯଯଣ୍ ମହତା ଯସ୍ଵନ ଵିସି୍ମତ : ୧୪ 

ନ ଚା୭୭ନ୍ରୁତ କଯତା ଵତି୍ଵାନ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତାନାମ ୍ପ୍ରତିପଜୂକ: 

ଅନୁରକ୍ତ: ପ୍ରଜାପି ଶ୍ଚ ପ୍ରଜା ଶ୍ଚା୭ପ୍ଯନୁରମ୍ଜଯତ ୧୫ 

ସାନୁଯରାଯଶା ଜିତ ଯରାଯତା ପ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିପଜୂକ: 

ତୀନା୭ନୁକମ୍ପୀ ତମଯ୍ୋ ନିତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରରହଵାନ୍ ଶଚୁ:ି ୧୬ 

କୁଯଲାଚିତ ମତ:ି କ୍ଶାତ୍ରମ ୍ତମମ୍ ୍ସ୍ଵମ ୍ପହୁ ମନ୍ ଯଯତ  
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ମନ୍ଯଯତ ପରଯା କୀତ୍୍ ଯା ମହତ୍ ସ୍ଵକ ୍ପଲମ ୍ତତ : ୧୭ 

ନ ଅଯଶ୍ରଯସି ରଯତା ଵିତ୍ଵାନ୍ ନ ଵିରୁତ୍ତ କତା ରୁଚ ି: 

ଉତ୍ତଯରାତ୍ତର ଯଯୁକ୍ତୌ ଚ ଵକ୍ତା ଵାଚସ୍ପତ ିଯତ୍ା ୧୮ 

ଅଯରାକ ସ୍ତରୁଯଣା ଵାକ୍ମୀ ଵପଶୁ୍ ମାନ୍ ଯତଶ କାଲ ଵିତ୍  

ଯଲାଯକ ପରୁୁଶ ସାରେ ସ୍ସାତୁ ଯରଯକା ଵିନିମିତ : ୧୯ 

ସ ତୁ ଯଶ୍ରଯଶ୍ ଟ କ୍ୁଯଣ  ଯ୍କୁ୍ତ: ପ୍ରଜାନାମ ୍ପାତିଵା୭୭ତ୍ମଜ: 

ପହଶି୍ଚର ଇଵ ପ୍ରାଯଣା ପପଵୂ କୁଣତ: ପି୍ରଯ: ୨0 

ସମ୍ଯକି୍ଵତ୍ ଯା ଵ୍ରତ ୋଯତା ଯତାଵତ୍ ସ ଅମ୍କ ଯଵତ ଵିତ୍  

ଇଶ ୁଅଯସ୍ତ୍ର ଚ ପିତୁ ଯଶ୍ଶେଯଶ୍ ଟା ପପଵୂ ପରତା୭ରଜ : ୨୧ 

 କଲ୍ଯାଣା୭ପିଜନଃ ସାତୁ: ଅତୀନଃ ସତ୍ ଯଵାକ୍ ରୁଜଃୁ 

ଵ୍ରୁଯତ୍ତୈ: ଅପିଵିନୀତ ଶ୍ଚ ତ୍ଵିଯଜୈ: ତମା୍୭ତ ୍ତଶପିିଃ ୨୨  

 ତମା୍୭ତ ୍ କାମ ତତ୍ତ୍ଵେଃ ସମ୍ରୁ୍ତିମାନ୍ ପ୍ରତିପାନଵାନ୍ 

 ଯଲୌକିଯକ ସମଯା୭୭ଚାଯର କ୍ରୁତ କଯଲ୍ପା ଵଶିାରତଃ ୨୩ 

ନିପରୁ୍ତ ସ୍ ସମ୍ ଵ୍ରୁତାକାଯରା କୁପ୍ତ ମମ୍େ୍ ସ୍ ସହାଯଵାନ୍  

ଅଯମାକ ଯରାତ ହଶ ୍ଶ୍ଚ ତ୍ ଯାକ ସମ୍ଯମ କାଲଵିତ୍ ୨୪ 

ତ୍ରୁଟ ପକି୍ତ ସି୍ତର ପ୍ରଯୋ ନ ଅସତ୍କୋହୀ ନ ତୁଵଚ୍ା  

ନିସ୍ତମି୍େ୍: ଅପ୍ରମତ୍ତ ଶ୍ଚ ସ୍ଵଯତାଶ ପର ଯତାଶଵିତ୍ ୨୫ 

ଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ଚ କ୍ରୁତେ ଶ୍ଚ ପରୁୁଶା୭ତର ଯକାଵିତଃ 

 ଯଃ ପ୍ରରହା୭ନୁରହଯଯା: ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ଵିଚକ୍ଶଣଃ ୨୬ 

ସତ୍ସମ୍କେହ ପ୍ରରହଯଣ ସ୍ତାନଵିତ୍ ନିରହସ୍ଯ ଚ   

 ଆଯ କମଣ୍ ିଉପାଯେଃ ସମ୍୍୍ରୁଶ୍ ଟ ଵ୍ ଯଯ କମଵ୍ିତ୍ ୨୭ 

 ଯଶ୍ର ଶ୍ଟଯମ ୍ଶାସ୍ତ୍ର ସମଯୂହଶ ୁପ୍ରାଯପ୍ତା ଵ୍ ଯାମିଶ୍ରଯକଶ୍ଵ୭ପି 

 ଅତ ୍ତଯମୌ୍ ଚ ସମ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ ସକୁ ତଯନ୍ତ୍ରା ନ ଚା୭ଲସଃ ୨୮ 

 ଯଵୈହାରିକାଣାମ ୍ଶଲି୍ ପାନାମ ୍ଵିୋତା୭ତ ୍ଵିପାକଵିତ୍ 

 ଆଯରାଯହ ଵିନଯଯ ଯଚୈଵ ଯଯୁକ୍ତା ଵାରଣ ଵାଜିନାମ ୍୨୯ 

 ତନୁଯଵତ୍ଵିତାମ ୍ଯଶ୍ରଯଶ୍ଟା ଯଲାଯକ୭ତିରତ ସମ୍ମତଃ 

 ଅପିଯାତା ପ୍ରହତା୍ ଚ ଯସନା ନଯ ଵିଶାରତଃ 

 ଅପ୍ରତ୍ରୁଶ୍ଯ ଶ୍ଚ ସମ୍କୋଯମ କରୁ୍ଯତ୍ତୈ: ଅପି ସରୁା ସଯୁରୈଃ ୩0 

 ଅନସଯୂଯା ଜିତ ଯରାଯତା ନ ତ୍ରୁଯପ୍ତା ନ ଚ ମତ୍ସରୀ 

 ନ ଚ ଅଵମତା ପତୂାନାମ ୍ନ ଚ କାଲ ଵଶା୭ନୁକଃ ୩୧ 

 ଏଵମ ୍ଯଶ୍ର ଯଶ୍ ଟ: କୁଯଣ : ଯକୁ୍ତଃ ପ୍ରଜାନାମ ୍ପାତିଵା୭୭ତ୍ମଜଃ 

 ସମ୍ମତ ସି୍ତ୍ରଶ ୁଯଲାଯକଶ ୁଵସତୁାଯାଃ କ୍ଶମା କୁଯଣ ଃ ୩୨ 

 ପତୁ୍ତଯା ପରୁ୍ହସ୍ପଯତ ସୁ୍ତଯଲ୍ଯା ଵୀଯଯଣ୍ା୭ପି ଶଚୀ ପଯତଃ ୩୩ 

 ତତା ସଵ ୍ପ୍ରଜା କାଯତୈଃ ପ୍ରୀତି ସମ୍ଜନଯନୈଃ ପିତୁଃ 
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 କୁଯଣ : ଵିରୁରୁଯଚ ରାଯମା ତୀପ୍ତଃ ସଯୂ ୍ଇଵାମଶ୍ପିୁଃ ୩୪ 

ତମ ୍ଏଵମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନମ ୍ଅପ୍ରତ୍ରୁଶ୍ଯ ପରାରମମ ୍

 ଯଲାକ ପାଯଲାପମମ ୍ନାତମ ୍ଅକାମଯତ ଯମତିନୀ ୩୫ 

 ଏଯତୈ ସୁ୍ତ ପହୁପି: ଯକୁ୍ତମ ୍କୁଯଣ : ଅନୁପଯମ ଃ ସତୁମ ୍

 ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତଶରଯତା ରାଜା ଚଯର ଚିତାମ ୍ପରମ୍ପ୍ଃ ୩୬ 

ଅତ ରାଯୋ ପପଵୂ ଏଵମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ ଯ ଚିର ଜୀଵିନ : 

ପ୍ରୀତି: ଏଶା କତମ ୍ରାଯମା ରାଜା ସ୍ ଯାତ୍  ମମ ଜୀଵତି ୩୭ 

 ଏଶା ହ ିଅସ୍ଯ ପରା ପ୍ରୀତି: ହ୍ରୁତି ସମ୍ପରିଵତଯ୍ତ 

 କତା ନାମ ସତୁମ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯାମି ଅପିଶକି୍ତମ ୍ଅହମ ୍ପି୍ରଯମ ୍୩୮ 

 ଵ୍ରୁତି୍ତ କାଯମା ହ ିଯଲାକ ସ୍ ଯ ସଵ ୍ପତୂା୭ନୁ କମ୍ପନଃ 

 ମତ୍ତଃ ପି୍ରଯତଯରା ଯଲାଯକ ପଜନ୍୍ ଯ ଇଵ ଵ୍ରୁଶ୍ି ଟମାନ୍ ୩୯ 

 ଯମ ଶର ସଯମା ଵୀଯଯ ୍ପରୁ୍ହସ୍ପତି ସଯମା ମଯତୌ 

 ମହୀତର ସଯମା ତ୍ରୁତ୍ ଯାମ ୍ମତ୍ତ ଶ୍ଚ କୁଣଵତ୍ତରଃ ୪0 

 ମହୀମ ୍ଅହମ ୍ଇମାମ ୍କରୁ୍ତ୍ସ୍ନାମ ୍ଅତିତିଶ୍ ଟତମ ୍ଆତ୍ମଜମ ୍

 ଅଯନନ ଵଯସା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଯତା ସ୍ଵକମ୍ ୍ଅଵାପନୁ୍ଯାମ ୍୪୧ 

ଇତ ିଏଯତୈ: ଵିଵିଯତୈ ଯସ୍ତ  ଯସ୍ତ : ଅନ୍ ଯ ପାତିଵ ତୁଲଯ୍ପ  : 

ଶ୍ିଯିଶ୍ ଟ: ଅପରିଯମଯଯ  ଶ୍ଚ ଯଲାଯକ ଯଲାଯକାତ୍ତଯରୈ କ୍ୁଯଣ ଃ ୪୨ 

 ତମ ୍ସମୀକ୍ଶଯ ମହା ରାଯଜା ଯକୁ୍ତମ ୍ସମତୁିଯତୈ ଶଶ୍ଯୁପ : 

ନିଶି୍ଚତ୍ ଯ ସଚିଯଵୈଃ ସାତମ୍ ୍ଯଵୁ ରାଜମ ୍ଅମନ୍ ଯତ ୪୩ 

ତିଵି ଅତରିଯକ୍ଶ ପଯୂମୌ ଚ ଯକାରମ ୍ଉତ୍ପାତଜମ ୍ପଯମ ୍ 

ସମ୍ଚିଯକ୍ଶ ଚ ଯମତାଵୀ ଶରୀଯର ଚା୭୭ତ୍ମଯନା ଜରାମ ୍୪୪ 

ପଣୂ ୍ଚମ୍େ୍ାନନ ସ୍ ଯ ଅତ ଯଶାକା୭ପନୁତ ମାତ୍ମନ : 

ଯଲାଯକ ରାମ ସ୍ ଯ ପପୁଯୁତ ସମ୍ପ୍ରିଯତ୍ଵମ ୍ମହାତ୍ମନ : ୪୫ 

ଆତ୍ମନ ଶ୍ଚ ପ୍ରଜାନାମ ୍ଚ ଯଶ୍ରଯଯଶ ଚ ପି୍ରଯଯଣ ଚ  

ପ୍ରାପ୍ତ କାଯଲନ ତମା୍ତ୍ମା ପକ୍ତଯା ତ୍ଵରିତଵାନ୍ ନ୍ରୁପ : ୪୬ 

ନାନା ନକର ଵାସ୍ତଵ୍ ଯାନ୍ ପରୁ୍ତକ୍ ଜାନ ପତାନ୍ ଅପି 

ସମାନିନାଯ ଯମତନି୍ ଯାଃ ପ୍ରତାନାନ୍ ପରୁ୍ତିଵୀପତୀନ୍ ୪୭ 

ନ ତୁ ଯକକଯ ରାଜାନମ ୍ଜନକମ ୍ଵା ନରା୭ତିପ : 

ତ୍ଵରଯା ଚ ଆନଯା ମାସ ପଶ୍ଚାତ୍ ଯତୌ ଯଶ୍ରାଶ୍ ଯତ : ପି୍ରଯମ ୍୪୮ 

ତାନ୍ ଯଵଶ୍ମ ନାନା ଆପରଯଣ : ଯତା୭ହମ୍ ୍ପ୍ରତିପଜୂିତାନ୍  

ତତଶା୍୭ଲମ୍କ୍ରୁଯତା ରାଜା ପ୍ରଜାପତି: ଇଵ ପ୍ରଜା : ୪୯ 

ଅଯତା ପଵିଯଶ୍ ଟ ନ୍ରୁପଯତୌ ତସି୍ମନ୍ ପର ପଲାତଯ୍ନ  

ତତ : ପ୍ରଵିଵିଶ:ୁ ଯଶଶା ରାଜାଯନା ଯଲାକ ସମ୍ମତା : ୫0 

ଅତ ରାଜ ଵିତୀଯଣଶ୍ ୁଵିଵିଯତଶ ୁ ଆସଯନଶ ୁଚ 
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ରାଜାନମ ୍ଏଵ ଅପିମକୁା ନିଯଶତୁ: ନିଯତା ନ୍ରୁପାଃ ୫୧ 

ସ ଲପ୍ତମାଯନୈ: ଵିନଯାନ୍ି ଵଯତୈ: ନ୍ରୁଯପ ଃ    

ପରୁା୭୭ଲଯଯ : ଜାନପଯତୈ ଶ୍ଚ ମାନଯଵୈଃ 

ଉଯପାପଵିଯଶ୍ ଟ: ନ୍ରୁପତ:ି ଵ୍ରୁଯତା ପଯପୌ    

ସହସ୍ର ଚକ୍ଶ:ୁ ପକଵାନ୍ ଇଵା୭ମଯରୈଃ ୫୨ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ପ୍ରତମ ସ୍ସକ:୍  

ତ୍ଵତିୀଯ ସର୍କ: 

ତତ: ପରିଶତମ ୍ସଵା୍ମ ୍ଆମନ୍ତ୍ରଯ ଵସତୁା୭ତିପଃ 

ହତିମ ୍ଉତ୍ତଶଣ୍ମ ୍ଯଚତମ ୍ଉଵାଚା୭ପ୍ରତମିମ ୍ଵଚଃ ୧ 

ତୁମତୁ୍ପି ସ୍ଵନ କଯଲ୍ପନ କମ୍ପୀଯରଣା୭ନୁନାତିନା 

ସ୍ଵଯରଣ ମହତା ରାଜା ଜୀମତୂ ଇଵ ନାତଯନ୍ ୨ 

ରାଜ ଲକ୍ଶଣ ଯଯୁକ୍ତନ କାଯମ୍ନ୍ ଅନୁପଯମନ ଚ  

ଉଵାଚ ରସଯଯୁକ୍ତନ ସଯଵଣ୍ ନ୍ରୁପତ ିନ୍ରୁପାନ୍ ୩ 

ଵିତିତମ ୍ପଵତାମ ୍ଏତତ୍ ଯତା ଯମ ରାଜ୍ ଯ ମତୁ୍ତମମ ୍ 

ପଵୂଯ୍କୈ: ମମ ରାଯଜଯମ୍ େ୍: ସତୁଵତ୍ ପରିପାଲିତମ ୍୪    

ଯସାହମ ୍ଇକ୍ଶଵାକୁପିଃ ପଯୂଵୈ: ନଯରଯନ୍ତ୍ରୈଃ ପରିପାଲିତମ ୍

ଯଶ୍ରଯସା ଯଯାକ୍ତୁ କାଯମା୭ସି୍ମ ସକୁାହମ୍ ୍ଅକିଲମ ୍ଜକତ୍ ୫  

ମଯା୭ପି ଆଚରିତମ ୍ପଯୂଵୈଃ ପତାନମ ୍ଅନୁକଚ୍ଚତା 

ପ୍ରଜା ନିତ୍ ଯମ ୍ଅତଯନ୍ତ୍ରଣ ଯତା ଶକ୍ତଯ୭ପିରକ୍ଶତା ୬  

ଇତମ ୍ଶରୀରମ ୍କ୍ରୁତ୍ସ୍ନସ୍ଯ ଯଲାକ ସ୍ ଯ ଚରତା ହତିମ ୍

ପାମଟୁ୍ର ସ୍ ଯ ଆତପତ୍ର ସ୍ଯ ଚ୍ଚାଯାଯାମ ୍ଜରିତମ ୍ମଯା ୭ 

ପ୍ରାସ୍ଯ ଵଶ ୍ସହସ୍ରାଣ ିପହୂନି ଆଯମିୂ୍ ଶ ଜୀଵତଃ 

ଜୀଣ ୍ସ୍ ଯ ଅସ୍ଯ ଶରୀର ସ୍ ଯ ଵିଶ୍ରାତିମ ୍ଅପିଯରାଚଯଯ ୮ 

ରାଜ ପ୍ରପାଵ ଜଶୁ୍ ଟାମ ୍ହ ିତୁଵହ୍ାମ ୍ଅଜିଯତନି୍ତ୍ରଯଯ ଃ 

ପରିଶ୍ରାଯତା୭ସି୍ମ ଯଲାକ ସ୍ ଯ କୁଵୀ୍ମ ୍ତମ ୍ତୁରମ ୍ଵହନ୍ ୯ 

ଯସା୭ହମ ୍ଵିଶ୍ରାମମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ପତୁ୍ରମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରଜା ହଯିତ 

ସନ୍ନକି୍ରୁଶ୍ ଟାନ୍ ଇମାନ୍ ସଵା୍ନ୍ ଅନୁମାନ୍ ଯ ତ୍ଵିଜଶପ୍ାନ୍ ୧0 

ଅନୁଜାଯତା ହ ିମାମ ୍ସଯଵୈ: କୁଯଣ : ଯଜ୍ ଯଯଶ୍ ଟା ମମା୭୭ତ୍ମଜଃ 

ପରୁତର ସଯମା ଵୀଯଯ ୍ରାମଃ ପର ପରୁମ ୍ଜଯଃ ୧୧ 

ତମ ୍ଚନ୍ତ୍ରମ ୍ଇଵ ପଯୁଶ୍ ଯଣ ଯକୁ୍ତମ ୍ତମ ୍ପରୁ୍ତାମ ୍ଵରମ ୍

ଯଯୌଵ ରାଯଜ୍ ଯ ନିଯଯାକ୍ତା୭ସି୍ମ ପ୍ରୀତଃ ପରୁୁଶ ପମୁ୍ କଵମ ୍୧୨ 

ଅନୁରୂପଃ ସ ଯଵୈ ନାଯତା ଲକ୍ଶମୀଵାନ୍  ଲକ୍ଶମଣା୭୭ରଜଃ 

ଯତ୍ରୈଯଲାକ୍ଯମ ୍ଅପି ନାଯତନ ଯଯନ ସ୍ଯାତ୍ ନାତଵତ୍ତରମ ୍୧୩ 

ଅଯନନ ଯଶ୍ରଯସା ସତ୍ ଯଃ ସଯମ୍ଯାଜ୍ ଯା୭ହମ ୍ଇମାମ ୍ମହୀମ ୍
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 କତ ଯକ୍ିଯଶା ପଵିଶ୍ ଯାମି ସଯୁତ ତସି୍ମନ୍ ନିଯଵଶ୍ଯ ଯଵୈ ୧୪ 

ଯତ୍ ଇତମ ୍ଯମ୭ନୁ ରୂପା୭ତମ୍ ୍ମଯା ସାତୁ ସମୁମି୍େ୍ତମ ୍ 

ପଵଯମ୍ା୍ ଯମ ଅନୁମନ୍ ଯମ୍ା୍ମ ୍କତମ ୍ଵା କରଵାଣ୍ଯ୭ହମ ୍୧୫ 

ଯତ୍ଯ ଯପ୍ ଯଶା ମମ ପ୍ରୀତି: ହତିମ ୍ଅନ୍ ଯତ୍ ଵିଚିତଯତାମ ୍ 

ଅନ୍ଯା ମତ୍ ଯସ୍ତ ଚିମ୍ା୍ ହ ିଵମିତା୍ପ୍ ଯତିଯକାତଯା ୧୬ 

 ଇତ ିପରୁ୍ଵତମ ୍ମତୁିତାଃ ପ୍ରତ୍ ଯନତନ୍ ନ୍ରୁପା ନ୍ରୁପମ ୍

 ଵ୍ରୁଶ୍ି ଟମତମ ୍ମହା ଯମକମ ୍ନତତ୍ମ ୍ଇଵ ପହଣିଃ ୧୭ 

େିଯକ୍ତା୭ନୁ ନାତୀ ସମ୍ଜଯେ ତତ୍ର ହଶ ୍ସମୀରିତ: 

ଜଯନୌଯକାତ୍କୁଶ୍ ଟ ସନ୍ନାଯତୌ ଵିମାନମ ୍କମ୍ପଯ ନ୍ନିଵ ୧୮ 

ତସ୍ଯ ତମା୍୭ତ ୍ଵିତୁଯଶା ପାଵମ ୍ଆୋଯ ସଵଶ୍ଃ 

ପ୍ରାହ୍ମଣା ଜନ ମକୁ୍ଯା ଶ୍ଚ ଯପୌର ଜାନ ପଯତୈ ସ୍ ସହ ୧୯ 

ସଯମତ୍ଯ ମମ୍େ୍ଯିତ୍ଵା ତୁ ସମତା୭୭କତ ପତୁ୍ତଯ : 

 ଊଚୁ ଶ୍ଚ ମନସା ୋତ୍ଵା ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତଶରତମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍୨0 

 ଅଯନକ ଵଶ ୍ସାହଯସ୍ରା ଵ୍ରୁତ୍ତ: ତ୍ଵମ ୍ଅସି ପାତିଵ 

 ସ ରାମମ ୍ଯଵୁ ରାଜାନମ ୍ଅପିଶଞି୍ଚସ୍ଵ ପାତିଵମ ୍୨୧ 

ଇଚ୍ଚାଯମା ହ ିମହା ପାହୁମ ୍ରକୁ ଵୀରମ ୍ମହା ପଲମ ୍ 

କଯଜନ ମହତା୭୭ଯାମ୍ମ୍ ୍ରାମମ ୍ଚତ୍ରା ଵ୍ରୁତା୭୭ନନମ ୍୨୨ 

 ଇତ ିତତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଜା ଯତଶାମ ୍ମନଃ ପି୍ରଯମ ୍

 ଅଜାନନ୍ ଇଵ ଜିୋସ:ୁ ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୩ 

ଶରୁ୍ଯତ୍ଵୈଵ ଵଚନମ ୍ଯଯନ୍ ମ ରାକଵମ ୍ପତ ିମିଚ୍ଚତ 

ରାଜାନ: ସମ୍ଶଯଯା୭ଯମ ୍ଯମ କିମିତମ ୍ପରୂ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵତ: ୨୪ 

 କତମ ୍ନୁ ମଯି ତଯମଣ୍ ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ଅନୁଶାସତ ି

 ପଵଯତା ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚତି ଯଵୁ ରାଜମ ୍ମମା୭୭ତ୍ମଜମ ୍୨୫ 

 ଯତ ତମ ୍ଊଚୁ: ମହାତ୍ମାନମ ୍ଯପୌର ଜାନପଯତୈଃ ସହ 

 ପହଯଵା ନ୍ରୁପ କଲ୍ଯାଣା କୁଣାଃ ପତୁ୍ର ସ୍ ଯ ସତି ଯତ  ୨୬ 

କୁଣାନ୍ କଣୁଵଯତା ଯତଵ ଯତଵ କଲ୍ପସ୍ ଯ ତୀମତ:  

ପି୍ରଯାନ୍ ଆନମ୍ନ୍ାନ୍ କ୍ରୁତ୍ସ୍ନାନ୍ ପ୍ରଵକ୍ଶଯାଯମା୭ତ୍ ଯ ତାନ୍ ଶରୁ୍ଣ ୁ ୨୭ 

ତିଯଵ୍ୈ ଯ: କୁଯଣ ଃ ଶର ସଯମା ରାମଃ ସତ୍ ଯ ପରାରମଃ 

ଇକ୍ଶଵାକୁଯପ୍ ଯା୭ପି ସଯଵଯ୍ପ୍ଯା୭ହ୍ ଯତିରିଯକ୍ତା ଵିଶାମ୍ପଯତ ୨୮ 

ରାମଃ ସତ୍ପରୁୁଯଶା ଯଲାଯକ ସତ୍ ଯ ତମ ୍ପରାଯଣଃ 

ସାକ୍ଶାତ୍ ରାମାତ୍ ଵିନିଵ୍ରୁ୍ଯତ୍ତା ତମ ୍ଶ୍ଚା୭ପି ଶ୍ରଯିା ସହ ୨୯ 

ପ୍ରଜା ସକୁଯତ୍ଵ ଚମ୍େ୍ ସ୍ ଯ ଵସତୁାଯା: କ୍ଶମା କୁଯଣ ଃ 

ପତୁ୍ତଯା ପରୁ୍ହସ୍ପଯତ ସୁ୍ତଯଲ୍ଯା ଵୀଯଯ ୍ସାକ୍ଶାତ୍ ଶଚୀ ପଯତ: ୩0 

ତମେ୍ଃ ସତ୍ ଯ ସମ୍ ୍ଶ୍ଚ ଶୀଲଵାନ୍ ଅନସଯୂକଃ 
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କ୍ଶାତଃ ସାନ୍ତ୍ଵଯିତା ଶ୍କି୍ଶଣଃ କ୍ରୁତଯୋ ଵିଜିଯତନି୍ତ୍ରଯଃ ୩୧ 

ମରୁ୍ତୁ ଶ୍ଚ ସି୍ତର ଚିତ୍ତ ଶ୍ଚ ସତା ପଯଵ୍ ଯା୭ନସଯୂକଃ  

ପି୍ରଯଵାତୀ ଚ ପତୂାନାମ ୍ସତ୍ ଯ ଵାତୀ ଚ ରାକଵଃ ୩୨ 

ପହୁ ଶରୁ୍ତାନାମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତାନାମ ୍ପ୍ରାହ୍ମଣାନାମ ୍ଉପାସିତା  

ଯତନା ଯସ୍ଯହା୭ତୁଲା କୀତି: ଯଶସ ୍ଯତଜ ଶ୍ଚ ଵତଯ୍ତ ୩୩ 

 ଯତଵା୭ସରୁ ମନୁଶ୍ ଯାଣାମ ୍ସଵା୍୭ଯସ୍ତ୍ରଶ ୁଵିଶାରତଃ 

ସମ୍ଯକି୍ଵତ୍ ଯା ଵ୍ରତ ୋଯତା ଯତାଵତ୍ ସାମ୍ କ ଯଵତଵିତ୍ ୩୪ 

କାତଯଵ ୍ଚ ପଵୁ ିଯଶ୍ରଯଶ୍ଟା ପପଵୂ ପରତା୭୭ରଜ: 

କଲ୍ଯାଣା୭ପିଜନ ସ୍ସାତୁ: ଅତୀନାତ୍ମା ମହା ମତ:ି ୩୫ 

ତ୍ଵିଯଜୈ: ଅପିଵିନୀତ ଶ୍ଚ ଯଶ୍ରଯଶ୍ ଟ ତମ୍ା୍୭ତ ୍ଯନୈପଯୁଣ ଃ  

 ଯତା ଵ୍ରଜତି ସମ୍କୋମମ ୍ରାମାଯତ ୍ନକର ସ୍ଯ ଵା 

 କତ୍ଵା ଯସୌମିତ୍ର ିସହଯିତା ନା୭ଵିଜିତ୍ ଯ ନିଵତଯ୍ତ ୩୬ 

 ସମ୍କୋମାତ୍ ପନୁ: ଆକମ୍ଯ କୁଞ୍ଜଯରଣ ରଯତନ ଵା 

 ଯପୌରାନ୍ ସ୍ଵ ଜନଵ ନ୍ନତି୍ ଯମ ୍କୁଶଲମ ୍ପରିପରୁ୍ଚ୍ଚତି ୩୭ 

 ପଯୁତ୍ର ଶ୍ଵକ୍ିନଶ ୁତାଯରଶ ୁଯପ୍ରଶ୍ଯ ଶଶି୍ ଯ କଯଣଶ ୁଚ 

 ନିକିଯଲ ନା୭ନୁପଵୂ୍୍ ଯା ଚ୍ଚ ପିତା ପତୁ୍ରାନ୍ ଇଯଵୌରସାନ୍ ୩୮ 

 ଶଶୁରୂ୍ଶଯତ ଚ ଵଃ ଶଶି୍ ଯାଃ କଚ୍ଚିତ୍ କମସ୍ ୁତମି୍ ଶତାଃ 

 ଇତ ିନଃ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାରଃ ସତା ରାଯମା୭ପିପାଶଯତ ୩୯ 

 ଵ୍ ଯସଯନଶ ୁମନୁଶ୍ ଯାଣାମ ୍ପରୁ୍ଶମ ୍ପଵତି ତୁଃକିତଃ 

 ଉତ୍ସଯଵଶ ୁଚ ସଯଵଶ୍ ୁପିଯତଵ ପରିତୁଶ୍ ଯତି ୪0 

 ସତ୍ ଯ ଵାତୀ ମଯହଶ୍ଵାଯସା ଵ୍ରୁତ୍ତ ଯସଵୀ ଜିଯତନି୍ତ୍ରଯଃ 

ସି୍ମତ ପଵୂା୍୭ପି ପାଶୀ ଚ ତମମ୍ ୍ସଵା୍ତ୍ମନା୭୭ଶ୍ରତି: ୪୧ 

ସମ୍ଯକ୍  ଯଯାକ୍ତା ଯଶ୍ରଯସାମ ୍ଚ ନ ଵିକ୍ରୁହ୍ ଯ କତା ରୁଚ:ି 

ଉତ୍ତଯରାତ୍ତର ଯଯୁକ୍ତୌ ଚ ଵକ୍ତା ଵାଚସ୍ପତ ିଯତ୍ା ୪୨ 

ସପୁରୂ୍: ଆଯତ ତାମ୍ରାକ୍ଶ ସ୍ ସାକ୍ଶାତ୍ ଵିଶଣ୍ ୁରିଵା ସ୍ଵଯମ ୍ 

ରାଯମା ଯଲାଯକା୭ପି ରାଯମା୭ଯମ ୍ଯଶୌଯ ୍ଵୀଯ ୍ପରାରଯମ : ୪୩ 

ପ୍ରଜା ପାଲନ ତତ୍ତ୍ଵଯୋ ନ ରାଯକାପହଯତମି୍େ୍ଯ: 

ଶର ଯସ୍ତ୍ର ଯଲାକ୍ଯ ମଯପ୍ଯଯକା ଯପାକ୍ତୁମ ୍କିନ୍ନୁ ମହୀ ମିମାମ ୍୪୪ 

ନା୭ସ୍ଯ ଯରାତ: ପ୍ରସାତ ଶ୍ଚ ନିରଯତା୍୭ସି୍ତ କତାଚନ  

ହଯତଯଵ ନିଯମା ତ୍ଵତ୍ ଯା ନ ଵଯତ୍ ଯ ନ ଚ କୁପ୍ ଯତ ି୪୫ 

ଯନୁ କ୍ତଯଯତୈ : ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ଶ୍ଚ ତମଯସୌ ଯତ୍ର ତୁଶ୍ ଯତ ି୪୬ 

ଶାଯମ୍ ଃ୍ ସଵ ୍ପ୍ରଜା କାଯମ୍ ଃ୍ ପ୍ରୀତି ସମ୍ଜନଯନୈ ନ୍ରୁଣାମ ୍

କୁଯଣ  ଵିରୁଯଚ ରାଯମା ତୀପ୍ତ ସଯୂ ୍ଇଵାମଶ୍ପିୁଃ ୪୭ 

ତ ଯମଵମ ୍କଣୁ ସମ୍ପନ୍ନମ ୍ରାମମ ୍ସତ୍ ଯ ପରାରମମ ୍ 
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ଯଲାକ ପାଯଲାପମମ ୍ନାତମ ୍ଅକାମଯତ ଯମତିନୀ ୪୮ 

ଵତ୍ସଃ ଯଶ୍ରଯସି ଜାତ ଯସ୍ତ ତିଶ୍ଟଯା ଯସୌ ତଵ ରାକଵଃ 

 ତିଶ୍ଟଯା ପତୁ୍ର କୁଯଣ : ଯଯୁକ୍ତା ମରୀଚ ଇଵ କାଶ୍ ଯପଃ ୪୯ 

 ପଲମ ୍ଆଯରାକ୍ଯମ ୍ଆଯ ୁଶ୍ଚ ରାମ ସ୍ ଯ ଵିତିତାତ୍ମନଃ 

ଯତଵା୭ସରୁ ମନୁଯଶ୍ଯଶ ୁସ କମ୍ଯ୍ଵା୍ରଯକଶ ୁଚ ୫0 

 ଆଶମ୍ସଯତ ଜନଃ ସଯଵା୍ ରାଯଶ୍ଟେ ପରୁ ଵଯର ତତା 

 ଅପ୍ଯତର ଶ୍ଚ ପାହ୍ ଯ ଶ୍ଚ ଯପୌର ଜାନପଯତା ଜନଃ   ୫୧ 

 ସି୍ତ୍ରଯଯା ଵ୍ରୁତ୍ତା: ତରୁଣ୍ ଯ ଶ୍ଚ ସାଯମ ୍ପ୍ରାତଃ ସମାହତିାଃ 

 ସଵା୍ନ୍ ଯତଵାନ୍ ନମସ୍ଯତି ରାମସ୍ଯା୭ଯତ ୍ଯଶସି୍ଵନଃ 

 ଯତଶାମ ୍ଆଯାଚିତମ ୍ଯତଵ ତ୍ଵତ୍ ପ୍ରସାତାତ୍ ସମରୁ୍ତ୍ ଯତାମ ୍୫୨ 

 ରାମମ ୍ଇତୀଵର ଶ୍ଯାମମ ୍ସଵ ୍ଶତ୍ରୁ ନିପହଣ୍ମ ୍

 ପଶ୍ଯାଯମା ଯଯୌଵ ରାଜ୍ ଯ ସ୍ତମ ୍ତଵ ରାଯଜାତ୍ତମ ଆତ୍ମଜମ ୍୫୩ 

 ତମ ୍ଯତଵ ଯତଯଵାପମ ମାତ୍ମଜମ ୍ଯତ    

ସଵ ୍ସ୍ ଯ ଯଲାକ ସ୍ ଯ ହଯିତ ନିଵିଶ୍ ଟମ ୍

 ହତିାଯ ନଃ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଉତାର ଜଶୁ୍ ଟମ ୍  

ମତୁା୭ପିଯଶକ୍ତୁମ ୍ଵରତ ତ୍ଵମ ୍ଅହସି୍ ୫୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତ୍ଵିତୀଯ ସକ:୍ 

ତ୍ରୁତୀଯ ସର୍କ: 

 ଯତଶାମ ୍ଅମ୍ଜଲି ପତ୍ମାନି ପ୍ରକ୍ରୁହୀତାନି ସଵଶ୍ଃ 

 ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ରାଜା ଯତପ୍ଯଃ ପି୍ରଯ ହତିମ ୍ଵଚଃ ୧ 

 ଅଯହା୭ସି୍ମ ପରମ ପ୍ରୀତଃ ପ୍ରପାଵ ଶ୍ଚ ଅତୁଯଲା ମମ 

 ଯ ଯନ୍ ମ ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟମ ୍ପି୍ରଯମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ଯଯୌଵ ରାଜ୍ ଯସ୍ତମ ୍ଇଚ୍ଚତ ୨ 

 ଇତ ିପ୍ରତ୍ ଯଚ୍୍ ଯ ତାନ୍ ରାଜା ପ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

 ଵସିଶ୍ ଟମ ୍ଵାମଯତଵମ ୍ଚ ଯତଶାମ ୍ଏଵ ଉପଶରୁ୍ଣ୍ଵତାମ ୍୩ 

 ଯଚୈତ୍ରଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଅଯମ ୍ମାସଃ ପଣୁ୍ ଯଃ ପଶୁ୍ି ପତ କାନନଃ 

 ଯଯୌଵ ରାଜ୍ ଯାଯ ରାମ ସ୍ ଯ ସଵ ୍ଯମଵ ଉପ କଲ୍ପଯତାମ ୍୪ 

ରାୋ: ତୁ ଉପରଯତ ଵାଯକ୍ଯ ଜନ ଯକାଯଶା ମହାନ୭ପତ୍ୂ 

ଶଯନୈ: ତସି୍ମନ୍ ପ୍ରଶାଯମ୍ ୍ଚ ଜନ ଯକାଯଶ ଜନା୭ତିପ: ୫ 

ଵଶଶି୍ ଟମ ୍ମନୁି ଶାତ୍ୂ ଲମ ୍ରାଜା ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୬ 

ଅପିଯଶକାଯ ରାମ ସ୍ ଯ ଯତ୍କମ ୍ସପରିଚ୍ଚତମ ୍

ତ ତତ୍ ଯ ପକଵନ୍ ସଵମ୍ ୍ଆୋପଯିତୁମ ୍ଅହସି୍ ୭ 

ତତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପମିୂ ପାଲ ସ୍ ଯ ଵଶଯିଶ୍ ଟା ତ୍ଵିଜ ସତ୍ତମ:  

ଆତିଯତଶା୭ରଯତା ରାେ ସି୍ତତାନ୍ ଯକୁ୍ତାନ୍ କ୍ରୁତାମ୍ ଜଲୀନ୍ ୮ 

ସଵୁଣା୍ତୀନ ିରତ୍ନାନ ିପଲୀନ୍ ସଯଵୌ୍ଶତୀ ର୭ପି ୯ 
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ଶକୁ୍ି ମାଲ୍ ଯାମ ୍ଶ୍ଚ ଲାଜାମ ୍ଶ୍ଚ ପରୁ୍ତ କ୍ଚ ମତୁ ସପିଶୀ  

ଅହତାନି ଚ ଵାସାମି୍ ସ ରତମ ୍ସଵା୍୭୭ଯତୁା ନ୍ ଯ୭ପି ୧0 

ଚତୁରମ୍କ ପଲମ ୍ଯଚୈଵ କଜମ ୍ଚ ଶପୁ ଲକ୍ଶଣମ ୍ 

ଚାମର ଵ୍ ଯଜଯନ ଯଶ୍ଵଯତ ତ୍ଵଜମ ୍ଚତ୍ରମ ୍ଚ ପାମଟୁ୍ରମ ୍୧୧ 

ଶତମ ୍ଚ ଶାତ କୁମ୍ପାନାମ ୍କୁମ୍ପାନା ମକ୍ିନ ଵଚସ୍ାମ ୍ 

ହରିଣ୍ଯ ଶରୁ୍ମ୍ କମ ୍ଵ୍ରୁଶପମ ୍ସମରମ ୍ଵ୍ ଯାର ଚମ ୍ଚ ୧୨ 

ଉପ ସ୍ତାପଯତ ପ୍ରାତ: ଅକ୍ନଯକାରମ ୍ମହୀପଯତଃ 

ଯଚ୍ଚା୭ନ୍ ଯତ୍କିମି୍ ିଯତଶ୍ଟଵ୍ ଯମ ୍ତ ତ୍ସଵମ୍ ୍ଉପକଲ୍ପଯତାମ ୍୧୩ 

ଅମ୍:୍ପରୁ ସ୍ ଯ ତ୍ଵାରାଣ ିସଵ ୍ସ୍ ଯ ନକର ସ୍ଯ ଚ  

ଚମ୍ନ୍ ସ୍ରକ୍ିପ ରଚ୍୍ ଯତାମ ୍ତୂଯପ  ଶ୍ଚ ରାଣ ହାରିପି: ୧୪ 

ପ୍ରଶସ୍ତ ମନ୍ନମ ୍କୁଣଵ ତ୍ତତ ିକ୍ଶୀଯରାପ ଯସଚନମ ୍

ତ୍ଵିଜାନାମ ୍ଶତ ସାହଯସ୍ର ଯ ତ୍ପେକାମମ ୍ ଅଲମ ୍ପଯଵତ୍ ୧୫ 

ସତ୍କ୍ରୁତ୍ ଯ ତ୍ଵିଜ ମକୁ୍ଯାନାମ ୍ଶ୍ଵ: ପ୍ରପାଯତ ପ୍ରତୀଯତାମ ୍ 

କ୍ରୁତମ ୍ତତି ଚ ଲାଜା ଶ୍ଚ ତକି୍ଶଣା ଶ୍ଚା୭ପି ପଶୁ୍ କଲା: ୧୬ 

ସଯୂଯ ୍ଅପଯ୍ତୁିତ ମାଯତ୍ର ଯଶ୍ଵା ପଵିତା ସ୍ଵସି୍ତ ଵାଚନମ ୍ 

ପ୍ରାହ୍ମଣା ଶ୍ଚ ନିମମ୍େ୍ଯମ୍ା୍ମ ୍କଲ୍ପଯମ୍ା୍ମ ୍ଆସନାନ ିଚ ୧୭ 

ଆପତ୍ଯମ୍ା୍ମ ୍ପତାକା ଶ୍ଚ ରାଜ ମାକ ୍ଶ୍ଚ ସିମ୍ଯିତାମ ୍ ୧୮ 

ସଯଵ ୍ଚ ତାଲା୭୭ଵଚରା କଣକିା ଶ୍ଚ ସ୍ଵଲମ୍କ୍ରୁତା: 

କକ୍ଶଯାମ ୍ତ୍ଵିତୀଯାମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତିଶ୍ ଟମତୁ୍ ନ୍ରୁପ ଯଵଶ୍ମନ: ୧୯ 

ଯତଵା୭୭ଯତନ ଯଚୈଯତ୍ ଯଶ ୁସା୭ନ୍ନ ପକ୍ଶା ସ୍ ସ ତକି୍ଶଣାଃ 

ଉପସ୍ତାପଯିତଵ୍ ଯା: ସଯ୍ ୁମା୍ଲ୍ ଯ ଯଯାକ୍ଯା: ପରୁ୍ତକ୍ ପରୁ୍ତକ୍ ୨0 

ତୀକା୍୭ସି ପତ୍ତା ଯଯାତା ଶ୍ଚ ସନ୍ନତ୍ତା ମରୁ୍ଶ୍ ଟ ଵାସସ: 

ମହା ରାଜାମ୍ କଣମ ୍ସଯଵ ୍ପ୍ରଵିଶମତୁ୍ ମଯହାତଯମ ୍୨୧ 

ଏଵମ ୍ଵ୍ ଯାତଶି୍ ଯ ଵିପ୍ରା ଯତୌ ରିଯା ସ୍ତତ୍ର ସନୁିଶ୍ି ଟଯତୌ  

ଚରତୁ ଯଶ୍ଚ ଵ ଯ ଯଚ୍ଚଶମ ୍ପାତିଵାଯ ନିଯଵତ୍ ଯ ଚ ୨୨  

 କ୍ରୁତମ ୍ଇଯତ୍ ଯ ଵ ଚା୭ପରୂ୍ତାମ ୍ଅପିକମ୍ଯ ଜକତ୍ପତିମ ୍

 ଯଯତାକ୍ତ ଵଚନମ ୍ପ୍ରୀଯତୌ ହଶ ୍ଯଯୁକ୍ତୌ ତ୍ଵିଜଶଯ୍ପୌ ୨୩ 

 ତତଃ ସମୁନ୍ତ୍ରମ ୍ତ୍ଯତୁିମାନ୍ ରାଜା ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

 ରାମଃ କ୍ରୁତା୭୭ତ୍ମା ପଵତା ଶୀରମ ୍ଆନୀଯତାମ ୍ଇତ ି୨୪ 

 ସ ତଯତତି ପ୍ରତିୋଯ ସମୁଯନ୍ତ୍ରା ରାଜ ଶାସନାତ୍ 

 ରାମମ ୍ତତ୍ରା୭୭ନଯାମ ୍ଚଯର ରଯତନ ରତିନାମ ୍ଵରମ ୍୨୫ 

 ଅତ ତତ୍ର ସମାସୀନା: ତତା ତଶରତମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍

 ପ୍ରାଯଚ୍ ଯା ତୀଚ୍ ଯାଃ ପ୍ରତୀଚ୍ ଯା ଶ୍ଚ ତାକ୍ିଶଣାତ୍ ଯା ଶ୍ଚ ପମିୂପାଃ ୨୬ 

 ଯମ୍ଚି୍ଚା ଶ୍ଚା୭୭ଯା୍ ଶ୍ଚ ଯଯ ଚା୭ଯନ୍ ଯ ଵନ ଯଶ ଲା୭ତ ଵାସିନଃ 
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 ଉପାସାମ ୍ଚରିଯର ସଯଵ ୍ତମ ୍ଯତଵା ଇଵ ଵାସଵମ ୍୨୭ 

 ଯତଶାମ ୍ମଯତ୍ ଯ ସ ରାଜଶ:ି ମରୁତାମ ୍ଇଵ ଵାସଵଃ 

 ପ୍ରାସାତ ଯସ୍ତା ରତକତମ ୍ତତଶା୍୭୭ଯାତମ ୍ଆତ୍ମଜମ ୍୨୮ 

 କତଵ ୍ରାଜ ପ୍ରତମିମ ୍ଯଲାଯକ ଵିକ୍ଯାତ ଯପୌରୁଶମ ୍

 ତୀକ ୍ପାହୁମ ୍ମହା ସତ୍ତ୍ଵମ ୍ମତ୍ତ ମାତଙ୍କ କାମିନମ ୍୨୯ 

 ଚନ୍ତ୍ରକାତା୭୭ନନମ ୍ରାମମ ୍ଅତୀଵ ପି୍ରଯ ତଶନ୍ମ ୍

 ରୂଯପୌତାଯ ୍କୁଯଣ ଃ ପମୁ୍ ସାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ି ଟ ଚତି୍ତା୭ପହାରିଣମ ୍୩0 

 କମା୍୭ପିତପ୍ତାଃ ପଜନ୍୍ ଯମ ୍ହ୍ଲାତଯତମ ୍ଇଵ ପ୍ରଜାଃ 

 ନ ତତପ ୍ସମାଯାତମ ୍ପଶ୍ଯମାଯନା ନରା୭ତିପଃ ୩୧ 

ଅଵତାଯ ୍ସମୁନ୍ତ୍ର ସ୍ତମ ୍ରାକଵମ ୍ସ୍ ଯତଯନାତ୍ତମାତ୍ 

 ପିତୁଃ ସମୀପମ ୍କଚ୍ଚତମ ୍ପ୍ରାଞ୍ଜଲିଃ ପରୁ୍ଶ୍ ଟଯତା୭ନ୍ ଵକାତ୍ ୩୨ 

 ସ ତମ ୍ଯକୈଲାସ ଶରୁ୍ଙ୍କାପମ ୍ପ୍ରାସାତମ ୍ନର ପମୁ୍ କଵଃ 

 ଆରୁଯରାହ ନ୍ରୁପମ ୍ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ସହ ସଯୂତନ ରାକଵଃ ୩୩ 

 ସ ପ୍ରାଞ୍ଜଲି ରପିଯପ୍ରତ୍ ଯ ପ୍ରଣତଃ ପିତୁର୭ତିଯକ 

 ନାମ ସ୍ଵମ ୍ଶ୍ରାଵଯନ୍ ରାଯମା ଵଵଯତ ଚରଯଣୌ ପିତୁଃ ୩୪ 

 ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପ୍ରଣତମ ୍ପାଯଶ୍ଵ ୍କ୍ରୁତାମ୍ ଜଲି ପଟୁମ ୍ନ୍ରୁପଃ 

 କ୍ରୁହ୍ ଯାମ୍ ଜଯଲୌ ସମାକ୍ରୁଶ୍ ଯ ସସ୍ଵଯଜ ପି୍ରଯମ ୍ଆତ୍ମଜମ ୍୩୫ 

 ତଯସ୍ମ  ଚା୭ପଯ୍ତୁିତମ ୍ଶ୍ରୀମାନ୍ ମଣ ିକାଞ୍ଚନ ପଶୂତିମ ୍

 ତିଯତଶ ରାଜା ରୁଚିରମ ୍ରାମାଯ ପରମା୭୭ସନମ ୍୩୬ 

 ତ ତା୭୭ସନଵରମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ଵ୍ ଯତୀପଯତ ରାକଵଃ 

 ସ୍ଵଯଯଵ ପ୍ରପଯା ଯମରୁମ ୍ଉତଯଯ ଵିମଯଲା ରଵିଃ ୩୭ 

 ଯତନ ଵିପ୍ରାଜତା ତତ୍ର ସା ସପା୭ପିଵ୍ ଯଯରାଚତ 

 ଵିମଲ ରହ ନକ୍ଶତ୍ରା ଶାରତୀ ଯତ୍ ଯୌର୍ ଇଯଵନ୍ତୁନା ୩୮ 

 ତମ ୍ପଶ୍ଯମାଯନା ନ୍ରୁପତ ିସୁ୍ତଯତାଶ ପି୍ରଯମ ୍ଆତ୍ମଜମ ୍

 ଅଲମ୍କ୍ରୁତମ ୍ଇଵା୭୭ତ୍ମାନମ ୍ଆତଶ ୍ତଲ ସମି୍ସି ତମ ୍୩୯ 

 ସ ତମ ୍ସସି୍ମତମ ୍ଆପାଶ୍ ଯ ପତୁ୍ରମ ୍ପତୁ୍ରଵତାମ ୍ଵରଃ 

 ଉଵା ଯଚତମ ୍ଵଯଚା ରାଜା ଯତଯଵନ୍ତ୍ରମ ୍ଇଵ କାଶ୍ ଯପଃ ୪0 

 ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟାଯାମ ୍ଅସି ଯମ ପତ୍ନଯାମ ୍ସତ୍ରୁଶ୍ଯାମ ୍ସତ୍ରୁଶଃ ସତୁଃ 

 ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ତଵମ ୍କୁଣ ଯଶ୍ରଯଶ୍ଟା ମମ ରାମା୭୭ତ୍ମଜଃ ପି୍ରଯଃ ୪୧ 

 ଯତ ସ୍ତଵଯା ପ୍ରଜା ଯଶ୍ଚମାଃ ସ୍ଵକୁଯଣ : ଅନୁରଞି୍ଜତାଃ 

 ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ଵମ ୍ପଶୁ୍ ଯ ଯଯାଯକନ ଯଯୌଵରାଜ୍ ଯମ ୍ଅଵାପନୁ୍ହ ି୪୨ 

 କାମତ ସ୍ତଵମ ୍ପ୍ରକ୍ରୁଯତ୍ୈ ଯଵ ଵିନୀଯତା କୁଣଵାନ୍ ଅସି 

 କୁଣଵ ତ୍ ଯ୭ପି ତୁ ଯେହାତ୍ ପତୁ୍ର ଵକ୍ଶଯାମି ଯତ ହତିମ ୍୪୩  

ପଯୂଯା ଵିନଯମ ୍ଆସ୍ତାଯ ପଵ ନିତ୍ ଯମ ୍ଜିଯତନି୍ତ୍ରଯଃ 
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 କାମ ଯରାତ ସମତୁ୍ତାନି ତ୍ ଯଯଜତା ଵ୍ ଯସନାନି ଚ ୪୪ 

 ପଯରାକ୍ଶଯା ଵତମ୍ାଯନା ଵ୍ରୁତ୍ତଯା ପ୍ରତ୍ ଯକ୍ଶଯା ତତା 

 ଅମାତ୍ ଯ ପ୍ରପରୁ୍ତୀଃ ସଵା୍ଃ ପ୍ରକ୍ରୁତୀ ଶ୍ଚା୭ନୁରଞ୍ଜଯ ୪୫ 

ଯକାଶ୍ ଟା କାରା୭୭ଯତୁା କାଯରୈ: କ୍ରୁତ୍ଵା ସନ୍ନିଚଯାନ୍ ପହୂନ୍ ୪୬ 

 ତୁଶ୍ ଟା୭ନୁରକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରୁତ:ି ଯଃ ପାଲଯତି ଯମତିନୀମ ୍

 ତସ୍ଯ ନତତି ମିତ୍ରାଣ ିଲପ୍ତଵା ଅମରୁ୍ତମ ୍ଇଵା୭ମରାଃ ୪୭ 

 ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ଵ ମ୭ପି ଆତ୍ମାନମ ୍ନିଯମ୍ଯ ଏଵମ ୍ସମାଚର ୪୮ 

 ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ସହ୍ୁରୁତ ସ୍ତସ୍ଯ ରାମ ସ୍ ଯ ପି୍ରଯ କାରିଣଃ 

 ତ୍ଵରିତାଃ ଶୀରମ ୍ଅଯପ୍ଯତ୍ ଯ ଯକୌସଲ୍ଯାଯଯ  ନ୍ ଯଯଵତଯନ୍ ୪୯ 

 ସା ହରିଣ୍ ଯମ ୍ଚ କା ଯଶ୍ଚ ଵ ରତ୍ନାନି ଵିଵିତାନ ିଚ 

 ଵ୍ ଯାତିଯତଶ ପି୍ରଯା୭୭ଯକ୍ଯପ୍ ଯଃ ଯକୌସଲ୍ଯା ପ୍ରମଯତାତ୍ତମା ୫0 

 ଅତା୭ପିଵାତ୍ ଯ ରାଜାନମ ୍ରତମ ୍ଆରୁହ୍ ଯ ରାକଵଃ 

 ଯଯଯୌ ସ୍ଵମ ୍ତ୍ଯତୁିମ ଯତ୍ଵଶ୍ମ ଜଯନୌଯକୈଃ ପ୍ରତିପଜୂିତଃ ୫୧ 

 ଯତ ଚା୭ପି ଯପୌରା ନ୍ରୁପଯତ: ଵଚ ସୁ୍ତ   

ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତତା ଲାପମ ୍ଇଯଵଶ୍ଟମା୭୭ଶ ୁ

ନଯରନ୍ତ୍ରମ ୍ଆମତଯ କରୁ୍ହାଣ ିକତ୍ଵା   

ଯତଵାନ୍ ସମାନ୍ ଅଚ୍ୁ : ଅତି ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟାଃ ୫୨  

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତ୍ରୁତୀଯ ସକ:୍ 

ଚତୁତକ ସର୍କ: 

 କଯତଶ ୁଅତ ନ୍ରୁଯପା ପଯୂଃ ଯପୌଯରଶ ୁସହ ମନି୍ତ୍ରପିଃ 

 ମନ୍ତ୍ରଯିତ୍ଵା ତତ ଶ୍ଚଯର ନଶି୍ଚଯେଃ ସ ନଶି୍ଚଯମ ୍୧ 

 ଶ୍ଵ ଏଵ ପଯୁଶ୍ ଯା ପଵିତା ଯଶ୍ଵା୭ପିଯଶଯଚ୍ ଯ ସୁ୍ତ ଯମ ସତୁଃ 

 ରାଯମା ରାଜୀଵ ତାମ୍ରା୭ଯକ୍ଶା ଯଯୌଵରାଜ୍ ଯ ଇତ ିପ୍ରପଃୁ ୨ 

 ଅତା୭ତ କ୍ରୁ୍ହମ ୍ଆଵିଶ୍ଯ ରାଜା ତଶରତ ସ୍ତତା 

 ସତୂମ ୍ଆୋପଯା ମାସ ରାମମ ୍ପନୁ: ଇହା୭୭ନଯ ୩ 

 ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ସ ତ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ସତୂଃ ପନୁ: ଉପାଯଯଯୌ 

 ରାମ ସ୍ ଯ ପଵନମ ୍ଶୀରମ ୍ରାମମ ୍ଆନଯିତୁମ ୍ପନୁଃ ୪ 

 ତ୍ଵାର ଯସ୍ତ : ଆଯଵତିତମ ୍ତସ୍ଯ ରାମାଯା୭୭କମନମ ୍ପନୁଃ 

 ଶରୁ୍ଯତ୍ଵୈଵ ଚା୭ପି ରାମ ସ୍ତମ ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ଶଙ୍କା୭ନ୍ି ଵଯତା୭ପଵତ୍ ୫ 

 ପ୍ରଯଵଶ୍ଯ ଯଚୈନମ ୍ତ୍ଵରିତମ ୍ରାଯମା ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

 ଯତ୍ ଆକମନ କରୁ୍ତ୍ ଯମ ୍ଯତ ପଯୂ ସ୍ତତ୍ ପରୂ୍ହ ିଅଯଶଶତଃ ୬ 

 ତମ ୍ଉଵାଚ ତତଃ ସଯୂତା ରାଜା ତ୍ଵାମ ୍ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚତ ି

 ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପ୍ରମାଣମ ୍ଅତ୍ର ତ୍ଵମ ୍କମନାଯ ଇତରାଯ ଵା ୭ 

 ଇତ ିସତୂ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଯମା୭ତ ତ୍ଵରଯା ନ୍ି ଵତଃ 
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 ପ୍ରଯଯଯୌ ରାଜ ପଵନମ ୍ପନୁର୍ ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ନଯରଶ୍ଵରମ ୍୮ 

 ତମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସମ୭ନୁପ୍ରାପ୍ତମ ୍ରାମମ ୍ତଶରଯତା ନ୍ରୁପଃ 

 ପ୍ରଯଵଶଯା ମାସ କ୍ରୁହମ ୍ଵିଵକ୍ଶଃୁ ପି୍ରଯମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍୯ 

 ପ୍ରଵିଶଯନ୍ନଵ ଚ ଶ୍ରୀମାନ୍ ରାକଯଵା ପଵନମ ୍ପିତୁଃ 

 ତତଶ ୍ପିତରମ ୍ତୂରାତ୍ ପ୍ରଣପିତ୍ ଯ କରୁ୍ତାଞ୍ଜଲିଃ ୧0 

 ପ୍ରଣମତମ ୍ସମତୁ୍ତାପ୍ ଯ ତମ ୍ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ପମିୂପଃ 

 ପ୍ରତିଶ୍ ଯ ଚା୭ଯସ୍ମ  ରୁଚିରମ ୍ଆସନମ ୍ପନୁର୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧୧ 

 ରାମ ଵ୍ରୁଯତ୍ତା୭ସି୍ମ ତୀକା୍ଯର୍ୁ ପକୁ୍ତା ଯପାକା ମଯଯ ପି୍ସତାଃ 

 ଅନ୍ନଵତି୍ପଃ ରତୁ ଶଯତୈ ସ୍ତ ଯତଶ୍ଟମ ୍ପରିୂ ତକି୍ଶଯଣ ଃ ୧୨ 

 ଜାତମ ୍ଇଶ୍ଟମ ୍ଅପତ୍ ଯମ ୍ଯମ ତ୍ଵମ ୍ଅତ୍ ଯା୭ନୁପମମ ୍ପଵୁ ି

 ତତ୍ତମ ୍ଇଶ୍ଟମ ୍ଅତୀତମ ୍ଚ ମଯା ପରୁୁଶ ସତ୍ତମ ୧୩ 

 ଅନୁପତୂାନି ଯଚଶ୍ଟାନି ମଯା ଵୀର ସକୁାନ୍ ଯ୭ପି 

 ଯତଵଶ ିପିତ୍ରୁ ଵିପ୍ରାଣାମ ୍ଅନ୍ରୁଯଣା୭ସି୍ମ ତତା୭୭ତ୍ମନଃ ୧୪ 

 ନ କିମି୍ତ୍ି ମମ କତଵ୍୍ ଯମ ୍ତଵା୭ନ୍ ଯତ୍ରା୭ପିଯଶଚନାତ୍ 

 ଅଯତା ଯତ୍ତ୍ଵାମ ୍ଅହମ ୍ପରୂ୍ଯାମ ୍ତଯନ୍ ମ ତ୍ଵମ ୍କତ୍ୁ ମ୭ହସି୍ ୧୫ 

 ଅତ୍ ଯ ପ୍ରକ୍ରୁତଯଃ ସଵା୍ ସ୍ତଵାମ ୍ଇଚ୍ଚତି ନରା୭ତିପମ ୍

 ଅତ ସ୍ତଵାମ ୍ଯଵୁ ରାଜାନମ ୍ଅପିଯଶକ୍ଶଯାମି ପତୁ୍ରକ ୧୬ 

 ଅପି ଚା୭ତ୍ ଯା୭ଶପୁାନ୍ ରାମ ସ୍ଵପ୍ନାନ୍ ପଶ୍ଯାମି ତାରୁଣାନ୍ 

 ସନିକା୍ତା ମଯହାଲ୍କା ଶ୍ଚ ପତତୀହ ମହା ସ୍ଵନାଃ ୧୭ 

 ଅଵଶ୍ଟପ୍ତମ ୍ଚ ଯମ ରାମ ନକ୍ଶତ୍ରମ ୍ତାରୁଯଣ ର୍ ରଯହୈଃ 

 ଆଯଵତଯତି ଯତୈଵୋଃ ସଯୂା୍୭ଙ୍କାରକ ରାହୁପିଃ ୧୮ 

 ପ୍ରାଯଯଣ ହ ିନିମିତ୍ତାନାମ ୍ଈତ୍ରୁଶାନାମ ୍ସମତୁ୍ପଯଵ 

 ରାଜା ହ ିମରୁ୍ତ୍ଯମୁ ୍ଆଯପ୍ନାତି ଯକାରମ ୍ଵା ଆପତମ ୍ରୁଚ୍ଚତି ୧୯ 

 ତତ୍ ଯାଵତ୍ ଏଵ ଯମ ଯଚଯତା ନ ଵିମମୁ୍ମିି୍ ୍ରାକଵ 

 ତାଵତ୍ ଏଵା୭ପିଶଞି୍ଚସ୍ଵ ଚଲା ହ ିପ୍ରାଣନିାମ ୍ମତିଃ ୨0 

 ଅତ୍ ଯ ଚଯନ୍ତ୍ରା୭ପଯ୍ପୁକତଃ ପଶୁ୍ ଯାତ୍ ପଵୂମ୍ ୍ପନୁଵସ୍ ୂ

 ଶ୍ଵଃ ପଶୁ୍ ଯ ଯଯାକମ ୍ନିଯତମ ୍ଵକ୍ଶଯଯତ ଯତୈଵ ଚିତକାଃ ୨୧ 

 ତତ୍ର ପଯୁଶ୍ ଯ୭ପିଶଞି୍ଚସ୍ଵ ମନସ ୍ତ୍ଵରଯତୀଵ ମାମ ୍

 ଶ୍ଵ ସ୍ତଵା୭ହମ ୍ଅପିଯଶକ୍ଶଯାମି ଯଯୌଵରାଯଜ୍ ଯ ପରମ୍ପ୍ ୨୨ 

 ତସ୍ମା ତ୍ତ୍ଵଯା୭ତ୍ ଯ ଵ୍ରପରୁ୍ତ ିନିଯଶଯମ ୍ନିଯତାତ୍ମନା 

 ସହ ଵଯତ୍ଵାପଵସ୍ତଵ୍ ଯା ତପ ୍ପ୍ରସ୍ତର ଶାଯିନା ୨୩ 

 ସହ୍ୁରୁତ ଶ୍ଚା ପ୍ରମତ୍ତା ସ୍ତଵାମ ୍ରକ୍ଶନ୍ତ୍ଵ୭ତ୍ ଯ ସମତତଃ 

 ପଵତି ପହୁ ଵିକ୍ନାନି କାଯା୍ ଯଣ୍ ଯଵମ ୍ଵିତାନି ହ ି୨୪ 

 ଵିଯପ୍ରାଶତି ଶ୍ଚ ପରଯତା ଯାଵତ୍ ଏଵ ପରୁାତ୍ ଇତଃ 
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 ତାଵତ୍ ଏଵ ଅପିଯଶକ ଯସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କାଯଲା ମଯତା ମମ ୨୫ 

 କାମମ ୍କଲୁ ସତାମ ୍ଵ୍ରୁଯତ୍ତ ପ୍ରାତା ଯତ ପରତଃ ସି୍ତତଃ 

 ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟା୭ନୁଵତୀ୍ ତମା୍୭୭ତ୍ମା ସାନୁଯରାଯଶା ଜିଯତନି୍ତ୍ରଯଃ ୨୬ 

 କିମ ୍ତୁ ଚିତ୍ତମ ୍ମନୁଶ୍ ଯାଣାମ ୍ଅନିତ୍ ଯମ ୍ଇତ ିଯମ ମତଃି 

 ସତାମ ୍ଚ ତମ ୍ନିତ୍ ଯାନାମ ୍କ୍ରୁତ ଯଶାପି ଚ ରାକଵ ୨୭ 

 ଇ ତ୍ଯକୁ୍ତଃ ଯସା୭ପ୍ଯନୁୋତଃ ଯଶ୍ଵା ପାଵ ିନ୍ ଯ୭ପିଯଶଚଯନ 

 ଵ୍ରଯଜତି ରାମଃ ପିତରମ ୍ଅପିଵାତ୍ ଯ ଅପ୍ଯଯାତ୍ କ୍ରୁହମ ୍୨୮ 

 ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ଚା୭୭ତ୍ମଯନା ଯଵଶ୍ମ ରାଯୋ ତି୍ତଯଶ୍ ଟ୭ପିଯଶଚଯନ 

 ତକ୍ଶଯଣନ ଚ ନିକମ୍୍ ଯ ମାତୁ: ଅତଃପରୁମ ୍ଯଯଯୌ ୨୯ 

 ତତ୍ର ତାମ ୍ପ୍ରଵଣାମ ୍ଏଵ ମାତରମ ୍ଯକ୍ଶୌମ ଵାସିନୀମ ୍

 ଵାକ୍ଯତାମ ୍ଯତଵତା୭୭କାଯର ତତଶ୭୍ଯାଚତୀମ ୍ଶ୍ରଯିମ ୍୩0 

 ପ୍ରାଯକଵ ଚ ଆକତା ତତ୍ର ସମିୁତ୍ରା ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ତତା 

 ସୀତା ଚ ଆନାଯିତା ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପି୍ରଯମ ୍ରାମା୭ପିଯଶଚନମ ୍୩୧ 

 ତସି୍ମନ୍ କାଯଲ ହ ିଯକୌସଲ୍ଯା ତଯସ୍ତୌ ଅମୀଲିଯତକ୍ଶଣା 

 ସମିୁତ୍ରଯା୭୭ନ୍ ଵାସ୍ ଯ ମାନା ସୀତଯା ଲକ୍ଶମଯଣନ ଚ ୩୨ 

 ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପଯୁଶ୍ ଯଣ ପତୁ୍ର ସ୍ ଯ ଯଯୌଵ ରାଜ୍ ଯା୭ପିଯଶଚନମ ୍

 ପ୍ରାଣାଯାଯମନ ପରୁୁଶମ ୍ତ୍ ଯାଯମାନା ଜନାତନ୍ମ ୍୩୩ 

 ତତା ସନିଯମା ଯମଵ ଯସା୭ପିକମ୍ଯା୭ପିଵାତ୍ ଯ ଚ 

 ଉଵାଚ ଵଚନମ ୍ରାଯମା ହଶଯ୍ନ୍ ତାମ ୍ଇତମ ୍ତତା ୩୪ 

 ଅମ୍ପ ପିତ୍ରା ନିଯଯୁକ୍ତା୭ସି୍ମ ପ୍ରଜା ପାଲନ କମଣ୍ ି

 ପଵିତା ଯଶ୍ଵା୭ପିଯଶଯକା ଯମ ଯତା ଯମ ଶାସନମ ୍ପିତୁଃ ୩୫ 

 ସୀତଯା ପଯ୍ପୁ ଵସ୍ତଵ୍ ଯା ରଜନୀଯମ ୍ମଯା ସହ 

 ଏଵମ ୍ରୁତ୍ଵ ିକୁପାତ୍ ଯାଯଯ ଃ ସହ ମାମ ୍ଉକ୍ତଵାନ୍ ପିତା ୩୬ 

 ଯାନି ଯା ନ୍ ଯ୭ତ୍ର ଯଯାକ୍ଯାନ ିଯଶ୍ଵା ପାଵ ିନ୍ ଯ୭ପିଯଶଚଯନ 

 ତାନ ିଯମ ମଙ୍କଲା ନ୍ ଯ୭ତ୍ ଯ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ଯଶ୍ଚ ଵ କାରଯ ୩୭ 

 ଏତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ତୁ ଯକୌସଲ୍ଯା ଚିରକାଲା୭ପିକାଙି୍କଶତମ ୍

 ହଶ ୍ପାଶ୍ ପ କଲମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଇତମ ୍ରାମମ ୍ଅପାଶତ ୩୮ 

 ଵତ୍ସ ରାମ ଚିରମ ୍ଜୀଵ ହତା ଯସ୍ତ ପରିପତିନଃ 

 ୋତୀନ୍ ଯମ ତ୍ଵମ ୍ଶ୍ରଯିା ଯକୁ୍ତଃ ସମିୁତ୍ରାଯା ଶ୍ଚ ନତଯ ୩୯ 

 କଲ୍ଯାଯଣ ପତ ନକ୍ଶଯତ୍ର ମଯି ଜାଯତା୭ସି ପତୁ୍ରକ 

 ଯଯନ ତ୍ଵଯା ତଶରଯତା କୁଯଣ : ଆରାତିତଃ ପିତା ୪0 

 ଅଯମାକମ ୍ପତ ଯମ କ୍ଶାତମ ୍ପରୁୁଯଶ ପଶୁ୍ କଯରକ୍ଶଯଣ 

 ଯଯଯମ ୍ଇକ୍ଶଵାକ ୁରାଜ୍ ଯ ଶ୍ରୀଃ ପତୁ୍ର ତ୍ଵାମ ୍ସମ୍ଶେଯିଶ୍ ଯତ ି୪୧ 

 ଇଯତ୍ ଯ ଵମ ୍ଉଯକ୍ତା ମାଯତ୍ରତମ ୍ରାଯମା ପ୍ରାତରମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 
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 ପ୍ରାଞ୍ଜଲିମ ୍ପ୍ରହ୍ ଵମ ୍ଆସୀନମ ୍ଅପିଵୀକ୍ଶଯ ସ୍ମଯନ୍ନିଵ ୪୨ 

 ଲକ୍ଶମଯଣ ମାମ ୍ମଯା ସାତମ୍ ୍ପ୍ରଶାତ ିତ୍ଵମ ୍ଵସମୁ୍ର୍ାମ ୍

 ତ୍ଵିତୀଯମ ୍ଯମ୭ତରାତ୍ମାନମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ଇଯମ ୍ଶ୍ରୀ: ଉପସି୍ତତା ୪୩ 

 ଯସୌମିଯତ୍ର ପମୁ୍କ୍ ଵ ଯପାକାମ ୍ସ୍ତଵ ମିଶ୍ ଟାନ୍ ରାଜ୍ ଯ ପଲାନି ଚ 

 ଜୀଵିତମ ୍ଚ ହ ିରାଜ୍ ଯମ ୍ଚ ତ୍ଵତ୍ ଅତମ୍ ୍ଅପିକାମଯଯ ୪୪ 

 ଇତ୍ଯକୁ୍ତଵା ଲକ୍ଶମଣମ ୍ରାଯମା ମାତଯରୌ ଅପିଵାତ୍ ଯ ଚ 

 ଅପ୍ଯନୁୋପ୍ ଯ ସୀତାମ ୍ଚ ଜକାମ ସ୍ଵମ ୍ନିଯଵଶନମ ୍୪୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଚତୁତ ୍ସକ:୍ 

ପମ୍ଚମ ସର୍କ:         

 ସମି୍ଶ୍୍ ଯ ରାମମ ୍ନ୍ରୁପତିଃ ଯଶ୍ଵା ପାଵ ିନ୍ ଯ୭ପିଯଶଚଯନ 

 ପଯୁରାହତିମ ୍ସମାହୂଯ ଵସିଶ୍ ଟମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧  

 କଯଚ୍ଚାପଵାସମ ୍କାକୁତ୍ସିମ ୍କାରଯା୭ତ୍ ଯ ତଯପା ତନ 

 ଶ୍ରୀ ଯଯଶା ରାଜ୍ ଯ ଲାପାଯ ଵତ୍ଵା ସହ ଯତ ଵ୍ରତମ ୍୨ 

 ତଯତତି ଚ ସ ରାଜାନମ ୍ଉକ୍ତଵା ଯଵତ ଵିତାମ ୍ଵରଃ 

 ସ୍ଵଯମ ୍ଵସିଯଶ୍ଟା ପକଵାନ୍ ଯଯଯୌ ରାମ ନିଯଵଶନମ ୍୩ 

 ଉପଵାସଯିତୁମ ୍ରାମମ ୍ ମମ୍େ୍ଵନ୍ ମମ୍େ୍ ଯକାଵିତ: 

 ପ୍ରାହ୍ମମ ୍ରତ ଵରମ ୍ଯକୁ୍ତମ ୍ଆସ୍ତାଯ ସତୁ୍ରୁଟ ଵ୍ରତ: ୪ 

 ସ ରାମ ପଵନମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ପାଣଟୁ୍ରା୭ପ୍ର କନ ପ୍ରପମ ୍

 ତିସ୍ରଃ କକ୍ଶଯା ରଯତ ଯନୈଵ ଵିଯଵଶ ମନୁି ସତ୍ତମଃ  ୫ 

 ତମ ୍ଆକତମ ୍ରୁଶମି ୍ରାମ ସ୍ତଵର ନ୍ନିଵ ସସମ୍ପ୍ରମଃ 

 ମାନଯିଶ୍ ଯନ୍ ସ ମାନା୭ହମ୍ ୍ନଶି୍ଚରାମ ନିଯଵଶନାତ୍ ୬ 

 ଅଯପ୍ଯତ୍ ଯ ତ୍ଵରମାଣ ଶ୍ଚ ରତାପ୍ଯାଶମ ୍ମନୀଶଣିଃ 

 ତଯତା୭ଵତାରଯା ମାସ ପରିକ୍ରୁହ୍ ଯ ରତାତ୍ ସ୍ଵଯମ ୍୭ 

 ସ ଯଚୈନମ ୍ପ୍ରଶ୍ରତିମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ସମ୍ପାଶ୍ ଯା୭ପି ପ୍ରସାତ୍ ଯ ଚ  

 ପି୍ରଯା୭ହମ୍ ୍ହଶଯ୍ନ୍ ରାମମ ୍ଇତ୍ଯଵୁାଚ ପଯୁରାହତିଃ ୮ 

 ପ୍ରସନ୍ନ ଯସ୍ତ ପିତା ରାମ ଯଯୌଵ ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅଵାପ୍ସଯସି 

 ଉପଵାସମ ୍ପଵାନ୍ ଅତ୍ ଯ କଯରାତୁ ସହ ସୀତଯା ୯ 

 ପ୍ରାତ ସ୍ତଵାମ ୍ଅପିଯଶକ୍ତା ହ ିଯଯୌଵ ରାଯଜ୍ ଯ ନରା୭ତିପଃ 

 ପିତା ତଶରତଃ ପ୍ରୀତ୍ ଯା ଯଯାତିମ ୍ନହୁଯଶା ଯତା ୧0 

 ଇତ୍ଯକୁ୍ତଵା ସ ତତା ରାମମ ୍ଉପଵାସମ ୍ଯତ ଵ୍ରତମ ୍

 ମନ୍ତ୍ରଵତ୍ କାରଯା ମାସ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ସହତିମ ୍ମନୁିଃ ୧୧ 

 ତଯତା ଯତାଵତ୍ ରାଯମଣ ସ ରାୋ କରୁୁର୭ଚିତଃ 

 ଅପ୍ଯନୁୋପ୍ ଯ କାକୁତ୍ସିମ ୍ଯଯଯୌ ରାମ ନିଯଵଶନାତ୍ ୧୨ 

 ସହ୍ୁରୁତି୍ପ ସ୍ତତ୍ର ରାଯମା୭ପି ତାନ୍ ଅନୁୋପ୍ ଯ ସଵଶ୍ଃ 
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 ସପାଜିଯତା ଵିଯଵଶା୭ତ ତାନ୍ ଅନୁୋପ୍ ଯ ସଵଶ୍ଃ ୧୩ 

 ହ୍ରୁଶ୍ ଟ ନାରୀ ନର ଯତୁମ ୍ରାମ ଯଵଶ୍ମ ତତା ପଯପୌ 

 ଯତା ମତ୍ତ ତ୍ଵିଜ କଣମ ୍ପ୍ରପଲୁ୍ଲ ନଲିନମ ୍ସରଃ ୧୪ 

 ସ ରାଜ ପଵନ ପ୍ରକ୍ଯା ତ୍ତସ୍ମା ତ୍ରାମ ନିଯଵଶନାତ୍ 

 ନିକତ୍୍ ଯ ତତ୍ରୁଯଶ ମାକମ୍ ୍ଵସିଯଶ୍ଟା ଜନ ସମ୍ଵ୍ରୁତମ ୍୧୫ 

 ପରୁ୍ତ ପରୁ୍ଯତୈ: ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ରାଜ ମାକା୍ଃ ସମତତଃ 

 ପପଵୁୂ: ଅପିସମ୍ପାତାଃ କତୂୁହଲ ଜଯନୈ: ଵ୍ରୁତାଃ ୧୬ 

 ଜନ ପରୁ୍ତ ଊମି ସମ୍କଶ ୍ହଶ ୍ସ୍ଵନଵତ ସ୍ତତା 

 ପପଵୂ ରାଜ ମାକସ୍୍ ଯ ସାକର ଯସ୍ଯଵ ନିସ୍ଵନଃ ୧୭ 

 ସିକ୍ତ ସମମ୍ରୁ୍ଶ୍ ଟ ରତ୍ ଯା ହ ିତତ୭ହ ଵନ୍ ମାଲିନୀ 

 ଆସୀତ୍ ଅଯଯାତ୍ ଯା ନକରୀ ସମଚୁ୍ଚିିତ କ୍ରୁହ ତ୍ଵଜା ୧୮ 

 ତତା ହ୍ ଯ୭ଯଯାତ୍ ଯା ନଲିଯଃ ସ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଲା୭ପଯଲା ଜନଃ 

 ରାମା୭ପିଯଶକମ ୍ଆକାଙ୍କ୍ନ୍ ଆକାଙ୍କ୍ ତୁତଯମ ୍ରଯଵଃ ୧୯ 

 ପ୍ରଜା୭ଲମ୍କାର ପତୂମ ୍ଚ ଜନ ସ୍ଯା୭୭ନତ ଵତନ୍ମ ୍

 ଉତ୍ସଯୁକା୭ପ ୂଜ୍ଜଯନା ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ତମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯା ମଯହାତ୍ସଵମ ୍୨0 

 ଏଵମ ୍ତମ ୍ଜନ ସମ୍ପାତମ ୍ରାଜ ମାକମ୍ ୍ପଯୁରାହତିଃ 

 ଵ୍ଯହୂ ନ୍ନିଵ ଜଯନୌକମ ୍ତମ ୍ଶଯନୈ ରାଜ କୁଲମ ୍ଯଯଯୌ ୨୧ 

 ସିତା୭ପ୍ର ଶକିର ପ୍ରକ୍ଯମ ୍ପ୍ରାସାତମ ୍ଅତିରୁହ୍ ଯ ସଃ 

 ସମୀଯାଯ ନଯରଯନ୍ତ୍ରଣ ଶଯରଯଣଵ ପରୁ୍ହସ୍ପତିଃ ୨୨ 

 ତମ ୍ଆକତମ ୍ଅପିଯପ୍ରକ୍ଶଯ ହତି୍ଵା ରାଜା୭୭ସନମ ୍ନ୍ରୁପଃ 

 ପପ୍ରଚ୍ଚ ସ ଚ ତଯସ୍ମ  ତତ୍ କ୍ରୁତମ ୍ଇତ୍ ଯ୭ପ୍ଯଯଵତଯତ୍ ୨୩ 

ଯତନ ଯଚୈଵ ତତା ତୁଲ୍ ଯମ ୍ସହା୭୭ସୀନା ସ୍ ସପାସତ: 

ଆସଯନପ୍ଯ: ସମତୁ୍ତସୁ୍ତ: ପଜୂଯମ୍:୍ ପଯୁରାହତିମ ୍୨୪ 

 କୁରୁଣା ତ୍ଵ ପ୍ ଯନୁୋଯତା ମନୁଯଜୌକମ ୍ଵସିରୁ୍ଜ୍ ଯ ତମ ୍

 ଵିଯଵଶାତଃ ପରୁମ ୍ରାଜା ସିଯମ୍ହା କିରି କୁହାମ ୍ଇଵ ୨୫ 

 ତତ୍ ଅରଯଯଵଶ ପ୍ରମତା ଜନାକୁଲମ ୍ 

ମଯହନ୍ତ୍ର ଯଵଶ୍ମ ପ୍ରତିମମ ୍ନିଯଵଶନମ ୍

 ଵ୍ ଯତୀପଯମ ୍ଶ୍ଚାରୁ ଵିଯଵଶ ପାତିଵଃ  

ଶଶୀଵ ତାରା କଣ ସମକ୍ଲୁମ ୍ନପଃ  ୨୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ପମ୍ମି ସକ:୍ 

ଶଶ୍ଟ ସ୍ସର୍କ:  

 କଯତ ପଯୁରାହଯିତ ରାମଃ ୋଯତା ନିଯତ ମାନସଃ 

 ସହ ପତ୍ନଯା ଵିଶାଲାକ୍ଶଯା ନାରାଯଣମ ୍ଉପାକମତ୍ ୧ 

 ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ଶରିସା ପାତ୍ରୀମ ୍ହଵିଯଶା ଵିତିଵ ତ୍ତତା 
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 ମହଯତ ଯତୈଵତା ଯାଜ୍ ଯମ ୍ଜହୁାଵ ଜ୍ଵଲିଯତ୭ନଯଲ ୨ 

 ଯଶଶମ ୍ଚ ହଵିଶ ସ୍ତସ୍ଯ ପ୍ରାଶ୍ ଯା ଆଶାସ୍ ଯ ଆତ୍ମନଃ ପି୍ରଯମ ୍

 ତ୍ ଯାଯନ୍ ନାରାଯଣମ ୍ଯତଵମ ୍ସ୍ଵା୭୭ସ୍ତୀଯଣ ୍କୁଶ ସମ୍ସି ଯର ୩ 

 ଵାକ୍ଯତଃ ସହ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ପତୂ୍ଵା ନିଯତ ମାନସଃ 

 ଶ୍ରୀମତ୍ ଯା୭୭ଯତଯନ ଵିଯଶ୍ା୍ଃ ଶଯିଶ୍ ଯ ନର ଵରା୭୭ତ୍ମଜଃ ୪ 

 ଏକ ଯାମା୭ଵଶଶି୍ ଟାଯାମ ୍ରାତ୍ରଯାମ ୍ପ୍ରତିଵିପତୁ୍ ଯ ସଃ 

 ଅଲମ୍କାର ଵିତିମ ୍କ୍ରୁତ୍ସ୍ନମ ୍କାରଯା ମାସ ଯଵଶ୍ମନଃ ୫ 

 ତତ୍ର ଶରୁ୍ଣ୍ ଵନ୍ ସକୁା ଵାଚଃ ସତୂ ମାକତ ଵତିନାମ ୍

 ପଵୂା୍ମ ୍ସମ୍ଯ୍ାମ ୍ଉପାସୀଯନା ଜଜାପ ଯତମାନସଃ ୬ 

 ତୁଶ୍ ଟାଵ ପ୍ରଣତ ଯଶ୍ଚ ଵ ଶରିସା ମତୁସତୂନମ ୍ 

 ଵିମଲ ଯକ୍ଶୌମ ସମ୍ଵୀଯତା ଵାଚଯା ମାସ ଚ ତ୍ଵିଜାନ୍ ୭ 

 ଯତଶାମ ୍ପଣୁ୍ ଯାହ ଯକାଯଶା୭ତ କମ୍ପୀର ମତୁର ସ୍ତତା 

 ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ପରୂଯା ମାସ ତୂଯ ୍ଯକାଶା୭ନୁନାତିତଃ ୮ 

 କ୍ରୁଯତା ପଵାସମ ୍ତୁ ତତା ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ସହ ରାକଵମ ୍

 ଅଯଯାତ୍ ଯା ନିଲଯଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସଵଃ୍ ପ୍ରମତୁିଯତା ଜନଃ ୯ 

 ତତଃ ଯପୌର ଜନଃ ସଵଃ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାମା୭ପିଯଶଚନମ ୍

 ପ୍ରପାତାମ ୍ରଜନୀମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଚଯର ଯଶାପଯିତୁମ ୍ ପରୁୀମ ୍୧0 

 ସିତା୭ପ୍ର ଶକିରା୭୭ଯପଶ ୁଯତଵତା୭୭ଯତଯନଶ ୁଚ 

 ଚତୁଶ୍ ପଯତଶ ୁରତ୍ ଯାସ ୁଯଚୈଯତ୍ ଯ ଶ୍ଵଟ୍ଟାଲଯକଶ ୁଚ ୧୧ 

 ନାନା ପଣ୍ଯ ସମରୁ୍ଯତ୍ତଶ ୁଵଣଜିାମ ୍ଆପଯଣଶ ୁଚ 

 କୁଟୁମ୍ପିନାମ ୍ସମରୁ୍ଯତ୍ତଶ ୁଶ୍ରୀମତ୍ସ ୁପଵଯନଶ ୁଚ ୧୨ 

 ସପାସ ୁଯଚୈଵ ସଵା୍ସ ୁଵ୍ରୁଯକ୍ଶଶ୍ଵା୭୭ଲକ୍ିଶଯତଶ ୁଚ 

 ତ୍ଵଜାଃ ସମଚୁ୍ଚିିତା ଶି୍ଚତ୍ରାଃ ପତାକା ଶ୍ଚା୭ପଵମ ୍ସ୍ତତା ୧୩ 

 ନଟ ନତକ୍ ସମ୍କାନାମ ୍କାଯକାନାମ ୍ଚ କାଯତାମ ୍

 ମନଃ କଣ ୍ସକୁା ଵାଚଃ ଶଶୁରୁ୍ଵୁ ଶ୍ଚ ତତ ସ୍ତତଃ ୧୪ 

 ରାମା୭ପିଯଶକ ଯକୁ୍ତା ଶ୍ଚ କତା ଶ୍ଚକରୁ୍ ମିଯତା ଜନା: 

 ରାମା୭ପିଯଶଯକ ସମ୍ପ୍ରାଯପ୍ତ ଚତ୍ଵଯରଶ ୁକ୍ରୁଯହଶ ୁଚ ୧୫ 

 ପାଲା ଅପି ରୀଟମାନା କରୁ୍ହ ତ୍ଵାଯରଶ ୁସମ୍କଶଃ 

 ରାମା୭ପିଯଶକ ସମଯ୍କୁ୍ତା ଶ୍ଚକ୍ରୁଯରଵ ମିତଃ କତାଃ ୧୬ 

 କ୍ରୁତ ପଯୁଶ୍ ପାପ ହାର ଶ୍ଚ ତୂପ କତାତ ିଵାସିତଃ 

 ରାଜ ମାକଃ୍ କ୍ରୁତଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଯପୌଯରୈ ରାମା୭ପିଯଶଚଯନ ୧୭ 

 ପ୍ରକାଶୀ କରଣା୭ତମ୍ ୍ଚ ନିଶା୭୭କମନ ଶଙ୍କଯା 

 ତୀପ ଵ୍ରୁକ୍ଶାମ ୍ସ୍ତତା ଚକ୍ରୁ: ଅନୁ ରତ୍ ଯାସ ୁସଵଶ୍ଃ ୧୮ 

 ଅଲମ୍କାରମ ୍ପରୁ ଯସ୍ ଯଵମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ତତ୍ ପରୁ ଵାସିନଃ 
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 ଆକାମ୍କ୍ ମାଣା ରାମ ସ୍ ଯ ଯଯୌଵ ରାଜ୍ ଯା୭ପିଯଶଚନମ ୍୧୯ 

 ସଯମତ୍ ଯ ସମ୍କଶଃ ସଯଵ ୍ଚତ୍ଵଯରଶ ୁସପାସ ୁଚ 

 କତଯଯତା ମିତ ସ୍ତତ୍ର ପ୍ରଶଶମସ୍:ୁ ଜନା୭ତିପମ ୍୨0 

 ଅଯହା ମହାତ୍ମା ରାଜା୭ଯମ ୍ଇକ୍ଶଵାକୁ କୁଲ ନତନଃ 

 ୋତ୍ଵା ଯଯା ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଆତ୍ମାନମ ୍ରାମମ ୍ରାଯଜ୍ ଯ୭ପିଯଶକ୍ଶଯତି ୨୧ 

 ସଯଵ ୍ସ୍ ଯ୭ନୁକ୍ରୁହୀତାଃ ସ୍ମ ଯ ଯନ୍ନା ରାଯମା ମହୀପତିଃ 

 ଚିରାଯ ପଵିତା ଯକାପ୍ତା ତ୍ରୁଶ୍ଟ ଯଲାକ ପରାଵରଃ ୨୨ 

 ଅନୁତ୍ତତ ମନା ଵିତ୍ଵାନ୍ ତମା୍ତ୍ମା ପ୍ରାତ୍ରୁ ଵତ୍ସଲଃ 

 ଯତା ଚ ପ୍ରାତ୍ରୁଶ ୁେିକ୍ତ ସ୍ତତା୭ସ୍ମା ସ୍ଵ୭ପି ରାକଵଃ ୨୩ 

 ଚିରମ ୍ଜୀଵତୁ ତମା୍ତ୍ମା ରାଜା ତଶରଯତା୭ନକଃ 

 ଯ ତ୍ପେସାଯତ ନା୭ପିଶକି୍ତମ ୍ରାମମ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯାମଯହ ଵଯମ ୍୨୪ 

 ଏଵମ ୍ଵିତମ ୍କତଯତାମ ୍ଯପୌରାଣାମ ୍ଶଶୁରୁ୍ଵୁ ସ୍ତତା 

 ତିଯକ୍ପଯା୭ପି ଶରୁ୍ତ ଵ୍ରୁତ୍ତାତାଃ ପ୍ରାପ୍ତା ଜାନପତା ଜନାଃ ୨୫ 

 ଯତ ତୁ ତିକ୍ପଯଃ ପରୁୀମ ୍ପ୍ରାପ୍ତା ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ରାମା୭ପିଯଶଚନମ ୍

 ରାମ ସ୍ ଯ ପରୂଯା ମାସଃୁ ପରୁୀମ ୍ଜାନପତା ଜନାଃ ୨୬ 

 ଜଯନୌଯକୈ: ଯତୈ: ଵିସପତି୍୍ପଃ ଶଶୁରୁ୍ଯଵ ତତ୍ର ନିସ୍ଵନଃ 

 ପଵସ୍ତୂୀଣ ୍ଯଵକସ୍ଯ ସାକର ଯସ୍ଯଵ ନିସ୍ଵନଃ ୨୭ 

 ତତ ସ୍ତ ତିନ୍ତ୍ର କ୍ଶଯ ସନ୍ନିପମ ୍ପରୁମ ୍ 

ତିତ୍ରୁକ୍ଶପିୁର୍ ଜାନପଯତୈ ରୁପାକଯତୈଃ 

 ସମତତଃ ସସ୍ଵନମ ୍ଆକଲୁମ ୍ପଯପୌ  

ସମତୁ୍ରଯାଯତାପି ରିଵାଣ ୍ଯଵାତକମ ୍ ୨୮   

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଶଶ୍ ଟ ସ୍ ସକ:୍  

ସପ୍ତମ ସ୍ସର୍କ:  

  ୋତ ିତାସୀ ଯଯତା ଜାତା ଯକୈଯକଯ୍ଯା ସୁ୍ତ ସଯହାଶତିା 

 ପ୍ରାସାତମ ୍ଚନ୍ତ୍ର ସମ୍କାଶମ ୍ଆରୁଯରାହ ଯତ୍ରୁଚ୍ଚଯା ୧ 

 ସିକ୍ତ ରାଜ ପତାମ ୍କରୁ୍ତ୍ସ୍ନାମ ୍ପ୍ରକୀଣ ୍କସୁଯୁମାତ୍କରାମ ୍

 ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ମତରା ତସ୍ମାତ୍ ପ୍ରାସାତାତ୍ ଅନ୍ ଵଯଵୈକ୍ଶତ ୨ 

 ପତାକାପି: ଵରା୭ହା୍ପି ତ୍ଵଯ୍ଜୈ ଶ୍ଚ ସମଲମ ୍କ୍ରୁତାମ ୍

ଵ୍ରୁତାମ ୍ଚତପଯତୈ ଶ୍ଚା୭ପି ଶରିଃ ୋତ ଜଯନୈ ଵ୍ରୁ୍ତାମ ୍୩ 

ମାଲ୍ଯ ଯମାତକ ହଯସ୍ତ  ଶ୍ଚ ତ୍ଵିଯଜଯମ୍ େ୍: ଅପିନାତିତାମ ୍

ଶକୁ୍ି ଯତଵ କ୍ରୁହ ତ୍ଵାରାମ ୍ସଵ ୍ଵାତିତ୍ର ନିସ୍ଵନାମ ୍୪ 

ସମ୍ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ଜନାକୀଣା୍ମ ୍ପ୍ରହ୍ମ ଯକାଶା୭ପି ନାତିତାମ ୍ 

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ଵର ହସ୍ତଯ୭ଶ୍ଵାମ ୍ସମ୍ପ୍ରଣତିତ ଯକା ଵ୍ରୁଶାମ ୍୫ 

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ମତୁିଯତୈ: ଯପୌଯରୈ: ଉଚ୍ଚିିତ ତ୍ଵଜ ମାଲିନୀମ ୍
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ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ମମ୍ର୍ା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପରମ ୍ଵିସ୍ମଯମା୭୭କତା ୬ 

ପ୍ରହଯଶା୍ତ୍ପଲୁ୍ଲ ନଯନାମ ୍ପାମଟୁ୍ର ଯକ୍ଶୌମ ଵାହନିୀମ ୍

ଅଵିତୂଯର ସି୍ତତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତାତ୍ରୀମ ୍ପପ୍ରଚ୍ଚ ମତରା ୭ 

 ଉତ୍ତଯମ ନା୭ପିସମଯ୍କୁ୍ତା ହଯଶଣ୍ା୭ତ ୍ପରା ସତୀ 

 ରାମ ମାତା ତନମ ୍କମି ୍ନୁ ଜଯନପ୍ଯଃ ସମ୍ପ୍ରଯଚ୍ଚତ ି୮ 

 ଅତିମାତ୍ର ପ୍ରହଯଶା୍୭ଯମ ୍କିମ ୍ଜନ ସ୍ ଯ ଚ ଶମ୍ସ ଯମ 

 କାରଯିଶ୍ ଯତ ିକମି ୍ଵା୭ପି ସମ୍ପ୍ରହ୍ରୁଯଶ୍ଟା ମହୀପତଃି ୯ 

 ଵିତୀଯମ୍ାଣା ହଯଶଣ୍ ତାତ୍ରୀ ପରମଯା ମତୁା 

 ଆଚଚଯକ୍ଶ୭ତ କୁପ୍ ଜାଯଯ  ପଯୂସୀମ ୍ରାକଵ ଶ୍ରଯିମ ୍୧0 

 ଶ୍ଵଃ ପଯୁଶ୍ ଯଣ ଜିତ ଯରାତମ ୍ଯଯୌଵ ରାଯଜ୍ ଯନ ରାକଵମ ୍

 ରାଜା ତଶରଯତା ରାମମ ୍ଅପିଯଶଚଯିତା୭ନକମ ୍୧୧ 

 ତାତ୍ରଯା ସୁ୍ତ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା କୁପ୍ ଜା କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଅମଶତିା 

 ଯକୈଲାସ ଶକିରାକାରାତ୍ ପ୍ରାସାତାତ୍ ଅଵଯରାହତ ୧୨ 

 ସା ତହ୍ ଯମାନା ଯକାଯପନ ମତରା ପାପ ତଶନିୀ 

 ଶଯାନାମ ୍ଏତ୍ ଯ ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୩ 

 ଉତି୍ତଶ୍ ଟ ମଯୂଟ କିମ ୍ଯଶଯଶ ପଯମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ଅପିଵତଯ୍ତ 

 ଉପପଲୁ୍ତ ମଯହୌଯକନ କିମ ୍ଆତ୍ମାନମ ୍ନ ପତୁ୍ ଯଯସ  ୧୪ 

 ଅନିଯଶ୍ ଟ ସପୁକାକାଯର ଯସୌପାଯକ୍ଯନ ଵିକତ୍ତଯସ 

 ଚଲମ ୍ହ ିତଵ ଯସୌପାକ୍ଯମ ୍ନତ୍ ଯଃ ଯସ୍ରାତ ଇଯଵାଶ୍ଯ୍କ ୧୫ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ତୁ ଯକୈଯକଯୀ ରୁଶ୍ ଟଯା ପରୁଶମ ୍ଵଚଃ 

 କୁପ୍ ଜଯା ପାପ ତଶନି୍ ଯା ଵିଶାତମ ୍ଅକମତ୍ ପରମ ୍୧୬ 

 ଯକୈଯକଯୀ ତ୍ଵ୭ପ୍ରଵୀତ୍ କୁପ୍ ଜାମ ୍କଚ୍ଚିତ୍ ଯକ୍ଶମମ ୍ନ ମତଯର 

 ଵିଶଣ୍ଣ ଵତନାମ ୍ହ ିତ୍ଵାମ ୍ଲକ୍ଶଯଯ ପରୁ୍ଶ ତୁଃକିତାମ ୍୧୭ 

 ମତରା ତୁ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଯକୈଯକଯ୍ଯା ମତୁରା୭କ୍ଶରମ ୍

 ଉଵାଚ ଯରାତ ସମଯ୍କୁ୍ତା ଵାକ୍ଯମ ୍ଵାକ୍ଯ ଵିଶାରତା ୧୮ 

 ସା ଵିଶଣ୍ଣତରା ପତୂ୍ଵା କୁପ୍ ଜା ତସ୍ଯା ହଯିତୈଶଣିୀ 

 ଵିଶାତଯତୀ ଯପ୍ରାଵାଚ ଯପତଯତୀ ଚ ରାକଵମ ୍୧୯ 

 ଅଯକ୍ଶମମ ୍ସମୁହତ୍ ଯତଵି ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତ୍ଵ ତ୍ଵିନାଶନମ ୍

 ରାମମ ୍ତଶରଯତା ରାଜା ଯଯୌଵ  ରାଯଜ୍ ଯ୭ପିଯଶକ୍ଶଯତି ୨0 

 ସା୭ସ୍ମଯ୭କାଯତ ପଯଯ ମକ୍ନା ତୁଃକ ଯଶାକ ସମନ୍ି ଵତା 

 ତହ୍ ଯ ମାନା୭ନଯଲ ଯନଵ ତ୍ଵତ୍  ହତିାତମ୍ ୍ଇହା୭୭କତା ୨୧ 

 ତଵ ତୁଃଯକନ ଯକୈଯକଯି ମମ ତୁଃକମ ୍ମହ ତ୍ପଯଵତ୍ 

 ତ୍ଵ ତ୍ଵ୍ରୁଯତ୍ତୌ ମମ ଵ୍ରୁତି୍ତ ଶ୍ଚ ପଯଵତ୍ ଅତ୍ର ନ ସମ୍ଶଯଃ ୨୨ 

 ନରା୭ତିପ କୁଯଲ ଜାତା ମହଶିୀ ତ୍ଵମ ୍ମହୀପଯତଃ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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 ଉରତ୍ଵମ ୍ରାଜ ତମା୍ଣାମ ୍କତମ ୍ଯତଵି ନ ପତୁ୍ ଯଯସ ୨୩ 

 ତମ ୍ଵାତୀ ଶଯଟା ପତା୍ ଶ୍କି୍ଶଣ ଵାତୀ ଚ ତାରୁଣଃ 

 ଶତୁ୍ତ ପାଯଵ ନ ଜାନୀଯଶ ଯତ ଯନୈଵମ ୍ଅତି ସମି୍ତ୍ା ୨୪ 

 ଉପସି୍ତତମ ୍ପ୍ରଯମୁ୍ ଜାନ ସ୍ତଵଯି ସାନ୍ତ୍ଵମ ୍ଅନତକ୍ମ ୍

 ଅଯତଯ୍ନ ଵା୭ତ୍ ଯ ଯତ ପତା୍ ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଯଯାଜଯିଶ୍ ଯତି ୨୫ 

 ଅପଵାହ୍ ଯ ସ ତୁଶ୍ ଟାତ୍ମା ପରତମ ୍ତଵ ପନ୍ତୁଶ ୁ

 କାଯଲ୍ଯ ସ୍ତାପଯିତା ରାମମ ୍ରାଯଜ୍ ଯ ନିହତ କମ୍ଟଯକ ୨୬ 

 ଶତ୍ରୁଃ ପତ ିପ୍ରଵାଯତନ ମାଯତ୍ରଵ ହତି କାମ୍ ଯଯା 

 ଆଶୀଵିଶ ଇଵାଯମ୍କ ନ ପାଯଲ ପରିହ୍ରୁତ ସ୍ତଵଯା ୨୭ 

 ଯତା ହ ିକୁଯା୍ତ୍ ସଯପା୍ ଵା ଶତ୍ରୁ ଵା୍ ପ୍ରତ୍ଯଯୁପକ୍ିଶତଃ 

 ରାୋ ତଶରଯତ ନା୭ତ୍ ଯ ସପତୁ୍ରା ତ୍ଵମ ୍ତତା କ୍ରୁତା ୨୮ 

 ପାଯପନା୭ନ୍ରୁତ ସାଯନ୍ତ୍ଵନ ପାଯଲ ନତି୍ ଯମ ୍ସଯୁକାଚଯିତ 

 ରାମମ ୍ସ୍ତାପଯତା ରାଯଜ୍ ଯ ସା୭ନୁପତା ହତା ହ୍ ଯ୭ସି ୨୯ 

 ସା ପ୍ରାପ୍ତ କାଲମ ୍ଯକୈଯକଯି କ୍ିଶପ୍ରମ ୍କରୁୁ ହତିମ ୍ତଵ 

 ତ୍ରାଯସ୍ଵ ପତୁ୍ରମ ୍ଆତ୍ମାନମ ୍ମାମ ୍ଚ ଵିସ୍ମଯ ତଶଯ୍ନ ୩0 

 ମତରାଯା ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଶଯନା ସା ଶପୁା୭୭ନନା 

ଉତ୍ତଯସ୍ତୌ ହଶ ୍ସମ୍ପଣୂା୍ ଚମ୍େ୍ ଯଲଯକଵ ଶାରତୀ ୩୧ 

ଅତୀଵ ସା ତୁ ସମତୁ୍ଶ୍ ଟା ଯକୈଯକଯୀ ଵିସ୍ମଯା୭ନ୍ି ଵତା  

 ଏକମ ୍ଆପରଣମ ୍ତଯସ୍ ଯ କୁପ୍ ଜାଯଯ  ପ୍ରତଯତୌ ଶପୁମ ୍୩୨ 

 ତତ୍ତ୍ଵା ତ୍ଵା୭୭ପରଣମ ୍ତଯସ୍ ଯ କୁପ୍ ଜାଯଯ  ପ୍ରମଯତାତ୍ତମା 

 ଯକୈଯକଯୀ ମତରାମ ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ପନୁ: ଏଵ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଇତମ ୍୩୩ 

 ଇତମ ୍ତୁ ମତଯର ମହ୍ ଯମ ୍ଆକ୍ଯାସି ପରମମ ୍ପି୍ରଯମ ୍

 ଏତନ୍ ଯମ ପି୍ରଯମ ୍ଆକ୍ଯାତୁଃ କିମ ୍ଵା ପଯୂଃ କଯରାମି ଯତ ୩୪ 

 ରାଯମ ଵା ପରଯତ ଵା୭ହମ ୍ଵିଯଶଶମ ୍ଯନାପଲକ୍ଶଯଯ 

 ତସ୍ମାତ୍ ତୁଶ୍ ଟା୭ସି୍ମ ଯ ତ୍ରାଜା ରାମମ ୍ରାଯଜ୍ ଯ୭ପିଯଶକ୍ଶଯତି ୩୫ 

 ନ ଯମ ପରମ ୍କିମି୍ ିତିତ ସ୍ତଵଯା ପନୁଃ    

ପି୍ରଯମ ୍ପି୍ରଯାଯହ ୍ସଵୁଚମ ୍ଵଚଃ ପରମ ୍

 ତତା ହ୍ ଯଯଵାଚ ସ୍ତଵ ମତଃ ପି୍ରଯଯାତ୍ତରମ ୍ 

ଵରମ ୍ପରମ ୍ଯତ ପ୍ରତତାମି ତମ ୍ଵ୍ରୁଣ ୁ୩୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ସପ୍ତମ ସ୍ସକ:୍  

ଅଶ୍ଟମ ସ୍ସର୍କଃ  

 ମତରା ତ୍ଵ୭ପ୍ଯସଯୂଯ ନାମ ୍ଉତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯା୭୭ପରଣମ ୍ଚ ତତ୍ 

 ଉଵାଯଚତମ ୍ତଯତା ଵାକ୍ଯମ ୍ଯକାପ ତୁଃକ ସମନ୍ି ଵତା ୧ 

 ହଶମ୍ ୍କମି ୍ଇତମ ୍ଅସ୍ତାଯନ କ୍ରୁତଵତ୍ ଯ୭ସି ପାଲିଯଶ 
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 ଯଶାକ ସାକର ମତ୍ ଯସ୍ତମ ୍ଆତ୍ମାନମ ୍ନା୭ଵପତୁ୍ ଯଯସ ୨ 

ମନସା ପ୍ରହସାମି ତ୍ଵାମ ୍ଯତଵୀ ତୁ:କା୭ତିତା ସତୀ  

ଯ ଯଚ୍ଚାଚିତଯଵ୍ ଯ ହ୍ର୍ରୁଶ୍ ଟା୭ସି ପ୍ରାଯପ୍ଯତମ ୍ଵ୍ ଯସନମ ୍ମହତ୍ ୩ 

ଯଶାଚାମି ତୁମତ୍ିତ୍ଵମ ୍ଯତ କା ହ ିପ୍ରାୋ ପ୍ରହଶଯ୍ଯତ୍ 

ଅଯର ସ୍ସପତ୍ନୀ ପତୁ୍ର ସ୍ ଯ ଵ୍ରୁତି୍ତମ ୍ମରୁ୍ଯତ୍ ଯା ରିଵା୭୭କତାମ ୍୪ 

ପରତା ଯତଵ ରାମ ସ୍ ଯ ରାଜ୍ ଯ ସାତାରଣା ତ୍ପଯମ ୍

ତ ତ୍ଵିଚିମ୍ଯ୍ ଵଶିଣ୍ଣା୭ସି୍ମ ପଯମ ୍ପୀତାତ୍ ହ ିଜାଯଯତ ୫ 

ଲକ୍ଶମଯଣା ହ ିମଯହଶ୍ଵାଯସା ରାମମ ୍ସଵା୍ତ୍ମନା କତ: 

ଶତ୍ରୁକ୍ନ ଶ୍ଚା୭ପି ପରତମ ୍କାକୁସ୍ତମ ୍ଲକ୍ଶମଯଣା ଯତା ୬ 

ପ୍ରତ୍ଯାସନ୍ନ ରଯମଣା୭ପି ପରତ ଯସ୍ ଯଵ ପାମିନି  

ରାଜ୍ ଯ ରଯମା ଵିପ୍ରକ୍ରୁଶ୍ ଟ ସ୍ତଯଯା: ତାଵତ୍ କନୀଯଯସା: ୭ 

ଵିତୁଶ: କ୍ଶତ୍ର ଚାରିଯତ୍ର ପ୍ରାେ ସ୍ ଯ ପ୍ରାପ୍ତ କାରିଣ: 

ପଯା ତ୍ପେଯଵଯପ ରାମ ସ୍ ଯ ଚିତଯମ୍ୀ୍ ତଵା୭୭ତ୍ମଜମ ୍୮ 

ସପୁକା କଲୁ ଯକୌସଲ୍ଯା ଯସ୍ଯାଃ ପଯୁତ୍ରା୭ପିଯଶକ୍ଶଯଯତ 

 ଯଯୌଵ ରାଯଜ୍ ଯନ ମହତା ଶ୍ଵଃ ପଯୁଶ୍ ଯଣ ତ୍ଵିଯଜାତ୍ତଯମ ଃ ୯ 

 ପ୍ରାପ୍ତାମ ୍ସମୁହତୀମ ୍ପ୍ରୀତିମ ୍ପ୍ରତୀତାମ ୍ତାମ ୍ହତତ୍ଵିଶମ ୍

 ଉପସ୍ତାସ୍ ଯସି ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ତାସୀଵ ତ୍ଵମ ୍କରୁ୍ତାମ୍ଜଲିଃ ୧0 

 ଏଵମ ୍ଯଚ ତ୍ତ୍ଵମ ୍ସହା୭ସ୍ମାପି ସ୍ତସ୍ଯା: ଯପ୍ରଶ୍ଯା ପଵଶି୍ ଯସି 

 ପତୁ୍ର ସ୍ ଯ ତଵ ରାମ ସ୍ ଯ ଯପ୍ରଶ୍ଯ ପାଵମ ୍କମିଶ୍ ଯତ ି୧୧ 

 ହ୍ରୁଶ୍ ଟାଃ କଲୁ ପଵଶି୍ ଯତି ରାମ ସ୍ ଯ ପରମାଃ ସି୍ତ୍ରଯଃ 

 ଅ ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟା ପଵିଶ୍ ଯତି ସନୁ୍ଶା ଯସ୍ତ ପରତ କ୍ଶଯଯ ୧୨ 

 ତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପରମ ପ୍ରୀତାମ ୍ପରୁ୍ଵତୀମ ୍ମତରାମ ୍ତତଃ 

 ରାମ ଯସ୍ ଯଵ କୁଣାନ୍ ଯତଵୀ ଯକୈଯକଯୀ ପ୍ରଶଶମ୍ସ ହ ୧୩ 

 ତମଯ୍ୋ କୁରୁପି ତା୍ତଃ କରୁ୍ତେଃ ସତ୍ ଯଵାକ ୍ଶଚୁଃି 

 ରାଯମା ରାେଃ ସଯୁତା ଯଜ୍ ଯଯଶ୍ ଟା ଯଯୌଵ ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅଯତା୭ହତ୍ ି୧୪ 

 ପ୍ରାତ୍ରୂନ୍ ପରୁ୍ତ୍ ଯାମ ୍ଶ୍ଚ ତୀକା୍ଯଃୁ ପିତ୍ରୁଵତ୍ ପାଲଯିଶ୍ଯତ ି

 ସମ୍ପ୍୍ ଯଯସ କତମ ୍କୁଯପ୍ ଜ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାମା୭ପିଯଶଚନମ ୍୧୫ 

 ପରତ ଶ୍ଚା୭ପି ରାମ ସ୍ ଯ ତ୍ରୁଵମ ୍ଵଶ ୍ଶତାତ୍ ପରମ ୍

 ପିତ୍ରୁ ଯପ ତାମହମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅଵାପ୍ସଯତି ନରଶପ୍ଃ ୧୬ 

 ସା ତ୍ଵମ ୍ଅପଯ୍ତୁଯଯ ପ୍ରାଯପ୍ତ ଵତମ୍ାଯନ ଚ ମତଯର 

 ପଵିଶ୍ ଯତ ିଚ କଲ୍ଯାଯଣ କମି୭ତମ୍ ୍ପରିତପ୍ଯ ଯସ ୧୭ 

 ଯତା ଯମ ପରଯତା ମାନ୍ ଯ ସ୍ତତା ପଯୂଯା୭ପି ରାକଵ: 

 ଯକୌସଲ୍ଯା ଯତା୭ତିରିକ୍ତମ ୍ଚ ସ ତୁ ଶଶୁରୂ୍ଶଯତ ହ ିମାମ ୍୧୮ 

 ରାଜ୍ ଯମ ୍ଯତ ିହ ିରାମ ସ୍ ଯ ପରତସ୍ଯା୭ପି ତ ତ୍ତତା  
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 ମନ୍ ଯଯତ ହ ିଯତା୭୭ତ୍ମାନମ ୍ତତା ପ୍ରାତ୍ରୂମ ୍ସୁ୍ତ ରାକଵ: ୧୯ 

 ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ମତରା ପରୁ୍ଶ ତୁଃକିତା 

 ତୀକମ୍ ୍ଉଶ୍ମ୍ ୍ଵିନିଶ୍ ଶଵସ୍ ଯ ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨0 

 ଅନତ ୍ତଶନିୀ ଯମୌକ୍୍ଯାତ୍ ନ ଆତ୍ମାନମ ୍ଅଵପତୁ୍ ଯଯସ 

 ଯଶାକ ଵ୍ ଯସନ ଵିସ୍ତୀଯଣ ୍ମଜ୍ଜତୀ ତୁଃକ ସାକଯର ୨୧ 

 ପଵିତା ରାକଯଵା ରାଜା ରାକଵ ସ୍ ଯ ଚ ଯଃ ସତୁଃ 

 ରାଜ ଵମ୍ଶାତ୍ ତୁ ଯକୈଯକଯି ପରତଃ ପରିହାସ୍ ଯଯତ ୨୨ 

 ନ ହ ିରାେଃ ସତୁାଃ ସଯଵ ୍ରାଯଜ୍ ଯ ତିଶ୍ ଟତି ପାମିନ ି

 ସ୍ତାପ୍ ଯମାଯନଶ ୁସଯଵଶ୍ ୁସମୁହାନ୍ ଅନଯଯା ପଯଵତ୍ ୨୩ 

 ତସ୍ମା ଯଜ୍ଜଯଯଶ୍ଟ ହ ିଯକୈଯକଯି ରାଜ୍ ଯ ତମ୍େ୍ାଣ ିପାତିଵାଃ 

 ସ୍ତାପଯମି୍ ୍ଅନଵତ୍ ଯାମି୍ କ କଣୁଵତ୍ସ ୁଇତଯର ଶ୍ଵ୭ପି ୨୪ 

 ଅଯସୌ ଅତ୍ ଯତ ନପିକ୍୍ନ ସ୍ତଵ ପଯୁତ୍ରା ପଵିଶ୍ ଯତ ି

 ଅନାତଵତ୍ ସଯୁକପ୍ଯ ଶ୍ଚ ରାଜ ଵମ୍ଶା ଚ୍ଚ ଵତ୍ସଯଲ ୨୫ 

 ସାହମ ୍ତ୍ଵତ୭ଯତ ୍ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତା ତ୍ଵମ ୍ତୁ ମାମ ୍ନା୭ଵପତୁ୍ ଯଯସ 

 ସପତ୍ନି ଵ୍ରୁଯତ୍ତୌ ଯା ଯମ ତ୍ଵମ ୍ପ୍ରଯତଯମ ୍ତାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି ୨୬ 

 ତ୍ରୁଵମ ୍ତୁ ପରତମ ୍ରାମଃ ପ୍ରାପ୍ ଯ ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅକମ୍ଟକମ ୍

 ଯତଶା୭ତରମ ୍ଵା ନଯିତା ଯଲାକା୭ତରମ ୍ଅତା୭ପି ଵା ୨୭ 

  ପାଲ ଏଵ ହ ିମାତୁଲ୍ ଯମ ୍ପରଯତା ନାଯିତ ସ୍ତଵଯା 

  ସନ୍ନକିଶା୍ ଚ୍ଚ ଯସୌହାତମ୍ ୍ଜାଯଯତ ସ୍ତାଵଯର ଶ୍ଵ୭ପି ୨୮ 

 ପରତ ସ୍ଯା ପ୍ ଯ୭ନୁଵଶ ଶ୍ ଶତ୍ରୁଯକ୍ନା୭ପି ସମାକତ: 

 ଲକ୍ଶମଯଣା ହ ିଯତା ରାମମ ୍ତତା୭ଯସୌ ପରତମ ୍କତ: ୨୯ 

 ଶରୂ୍ଯଯତ ହ ିତ୍ରୁମ: କଶି୍ଚ ଯଚ୍ଚତ୍ତଯଵ୍ ଯା ଵନ ଜୀଵିପି: 

 ସନ୍ନକିଶା୍ ତିଶୀକାପି ଯମା୍ଚିତ: ପରମା ତ୍ପଯାତ୍ ୩0 

 ଯକାପ୍ତା ହ ିରାମମ ୍ଯସୌମିତ୍ରି ଲକ୍୍ଶମଣମ ୍ଚା୭ପି ରାକଵଃ 

 ଅଶ୍ଵଯିନା: ଇଵ ଯସୌପ୍ରାତ୍ରମ ୍ତଯଯା ଯଲା୍ଯକଶ ୁଵିଶରୁ୍ତମ ୍୩୧ 

 ତସ୍ମା ନ୍ନ ଲକ୍ଶମଯଣ ରାମଃ ପାପମ ୍କିମି୍ତ୍ି କରିଶ୍ ଯତ ି

 ରାମ ସୁ୍ତ ପରଯତ ପାପମ ୍କୁଯା୍ତ୍ ଇତ ିନ ସମ୍ଶଯଃ ୩୨ 

 ତସ୍ମାତ୍ ରାଜ କ୍ରୁହାତ୍ ଏଵ ଵନମ ୍କଚ୍ଚତୁ ଯତ ସତୁଃ 

 ଏତତ୍ ହ ିଯରାଚଯତ ମହ୍ ଯମ ୍ପରୁ୍ଶମ ୍ଚା୭ପି ହତିମ ୍ତଵ ୩୩ 

 ଏଵମ ୍ଯତ ୋତ ିପକ୍ଶ ସ୍ ଯ ଯଶ୍ରଯ ଯଶ୍ଚ ଵ ପଵିଶ୍ ଯତ ି

 ଯତ ିଯଚତ୍ ପରଯତା ତମା୍ତ୍ ପିତ୍ରଯମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅଵାପ୍ସଯତ ି୩୪ 

 ସ ଯତ ସଯୁକାଚିଯତା ପାଯଲା ରାମ ସ୍ ଯ ସହଯଜା ରିପଃୁ 

 ସମରୁ୍ତ୍ତା୭ତ ୍ସ୍ ଯ ନଶ୍ଟା୭ଯତା୍ ଜୀଵିଶ୍ ଯତ ିକତମ ୍ଵଯଶ ୩୫ 

 ଅପିତ୍ରୁତମ ୍ଇଵା୭ରଯଣ୍ଯ ସିଯମ୍ହନ କଜ ଯତୂପମ ୍
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 ପ୍ରଚ୍ଚାତ୍ ଯମାନମ ୍ରାଯମଣ ପରତମ ୍ତ୍ରାତୁମ ୍ଅହସି୍ ୩୬ 

 ତପା୍ତ୍ ନିରାକ୍ରୁତା ପଵୂମ୍ ୍ତ୍ଵଯା ଯସୌପାକ୍ଯଵତ୍ତଯା 

 ରାମ ମାତା ସପତ୍ନୀ ଯତ କତମ ୍ଯଵୈରମ ୍ନ ଶାତଯଯତ୍ ୩୭ 

 ଯତା ହ ିରାମଃ ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ଅଵାପ୍ସଯତି    

ତ୍ରୁଵମ ୍ପ୍ରନଯଶ୍ଟା ପରଯତା ପଵିଶ୍ ଯତି 

 ଅଯତା ହ ିସମି୍ତିଯ ରାଜ୍ ଯମ ୍ଆତ୍ମଯଜ   

ପର ସ୍ଯ ଯଚୈଵା୭ତ୍ ଯ ଵିଵାସ କାରଣମ ୍୩୮  

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ଅଶ୍ଟମ ସ୍ ସକଃ୍ 

ନଵମ ସ୍ସର୍କ: 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ତୁ ଯକୈଯକଯୀ ଯରାଯତନ ଜ୍ଵଲିତା୭୭ନନା 

 ତୀକମ୍ ୍ଉଶ୍ମ୍ ୍ଵିନିଶ୍ ଶଵସ୍ ଯ ମତରାମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

 ଅତ୍ ଯ ରାମମ ୍ଇତଃ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଵନମ ୍ପ୍ରସ୍ତାପଯା ମ୍ ଯ୭ହମ ୍

 ଯଯୌଵ ରାଯଜ୍ ଯନ ପରତମ ୍କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଏଵା୭ପି ଯଶଚଯଯ ୨ 

 ଇତମ ୍ତ୍ଵିତାନୀମ ୍ସମ୍ପଶ୍ଯ ଯକଯନାପାଯଯନ ମତଯର 

 ପରତଃ ପ୍ରାପନୁ୍ଯାତ୍ ରାଜ୍ ଯମ ୍ନ ତୁ ରାମଃ କତମ୍ନି ୩ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ତଯା ଯତଵ୍ ଯା ମତରା ପାପ ତଶନିୀ 

 ରାମା୭ତମ୍ ୍ଉପହମି୍ ସତୀ ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୪ 

ହଯତତାନୀମ ୍ପ୍ରଵକ୍ଶଯାମି ଯକୈଯକଯି ଶରୂ୍ଯତାମ ୍ଚ ଯମ 

ଯତା ଯତ ପରଯତା ରାଜ୍ ଯମ ୍ପତୁ୍ରଃ ପ୍ରାପ୍ସଯତ ିଯକଵଲମ ୍୫ 

କିମ ୍ନ ସ୍ମରସି ଯକୈଯକଯି ସ୍ମରମ୍ୀ୍ ଵା ନିକୂହଯସ  

ଯ ତୁଚ୍ ଯମାନ0 ଆତ୍ମା୭ତମ୍ ୍ମତ୍ତ ସ୍ତଵମ ୍ଯଶ୍ରାତୁ ମିଚ୍ଚସି ୬ 

ମଯଯାଚ୍ ଯମାନମ ୍ଯତ ିଯତ ଯଶ୍ରାତୁମ ୍ଚଯମ୍ା୍ ଵିଲାସିନ ି 

ଶରୂ୍ଯତା ମ୭ପିତାସ୍ ଯାମି ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଚା୭ପି ଵମିରୁ୍ଶ୍ ଯତାମ ୍୭ 

 ଶରୁ୍ଯତ୍ଵୈଵମ ୍ଵଚନମ ୍ତସ୍ଯା ମତରାଯା ସୁ୍ତ ଯକୈକଯୀ 

 କିମି୍ତ୍ି ଉତ୍ତାଯ ଶଯନାତ୍ ସ୍ଵା ସ୍ତୀଣା୍ତ୍ ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୮ 

 କତଯ ତ୍ଵମ ୍ମଯମାପାଯମ ୍ଯକଯନାପାଯଯନ ମତଯର 

 ପରତଃ ପ୍ରାପନୁ୍ଯା ତ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ନ ତୁ ରାମଃ କତମ୍ନି  ୯ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ତଯା ଯତଵ୍ ଯା ମତରା ପାପ ତଶନିୀ 

 ରାମାତମ୍ ୍ଉପହମି୍ ସତୀ କପୁ୍ ଜା ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧0 

 ତଵ ଯତଵା୭ସଯୁର ଯଯୁତ୍ତ ସହ ରାଜଶପିିଃ ପତଃି 

 ଅକଚ୍ଚତ୍ ତ୍ଵାମ ୍ଉପାତାଯ ଯତଵରାଜ ସ୍ ଯ ସାହ୍ ଯକ୍ରୁତ୍ ୧୧ 

 ତିଶମ ୍ଆସ୍ତାଯ ଯକୈଯକଯି ତକି୍ଶଣାମ ୍ତଣ୍ଟକାନ୍ ପ୍ରତ ି

 ଯଵୈଜଯତମ ୍ଇତ ିକ୍ଯାତମ ୍ପରୁମ ୍ଯତ୍ର ତିମିତ୍ଵଜଃ ୧୨ 

 ସ ଶମ୍ପର ଇତ ିକ୍ଯାତଃ ଶତମାଯଯା ମହା୭ସରୁଃ 
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 ତଯତୌ ଶର ସ୍ ଯ ସମ୍କୋମମ ୍ଯତଵ ସଯମ୍ କ: ଅନିଜିତଃ ୧୩ 

 ତସି୍ମନ୍ ମହତି ସମ୍କୋଯମ ରାଜା ତଶରତ ସ୍ତତା 

 ରାଯତ୍ରୌ ପ୍ରସପୁ୍ତାନ୍ କ୍ନମି୍ ୍ସ୍ମ ତରସା ଆସାତ୍ ଯ ରାକ୍ଶସା: ୧୪ 

ତତ୍ରା୭କଯରାନ୍ ନ୍ ମହ ତ୍ଯତୁ୍ତମ ୍ରାଜା ତଶରତ ସ୍ତତା  

 ଅସଯୁରୈ ଶ୍ଚ ମହା ପାହୁ: ଶଯସ୍ତ୍ର  ଶ୍ଚ ଶକଲୀ କରୁ୍ତ: ୧୫ 

 ଅପଵାହ୍ ଯ ତ୍ଵଯା ଯତଵି ସମ୍କୋମା ନ୍ନଶ୍ଟ ଯଚତନଃ 

 ତତ୍ରା୭ପି ଵିକ୍ଶତଃ ଶଯସ୍ତ୍ର ଃ ପତ ିଯସ୍ତ ରକ୍ିଶତ ସ୍ତଵଯା ୧୬ 

 ତୁଯଶ୍ ଟନ ଯତନ ତଯତ୍ତୌ ଯତ ଯତ୍ଵୌ ଵଯରୌ ଶପୁ ତଶଯ୍ନ 

 ସ ତ୍ଵଯଯା କ୍ତଃ ପତ:ି ଯତଵି ଯତା  ଇଯଚ୍ଚଯମ ୍ତତା ଵଯରୌ ୧୭ 

 କ୍ରୁହ୍ୀ୍ଯାମ ୍ଇତ ିତତ୍ ଯତନ ତଯତ ତ୍ଯ ୁକ୍ତମ ୍ମହାତ୍ମନା 

 ଅନପିୋ ହ୍ ଯ୭ହମ ୍ଯତଵି ତ୍ଵଯଯ ଵ କତିତା ପରୁା ୧୮ 

 କତ ଏଶା ତଵ ତୁ ଯେହା ନ୍ ମନସା ତାଯଯ୍ତ ମଯା  

 ରାମା୭ପିଯଶକ ସମ୍ପାରା ନ୍ନିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଵିନିଵତଯ୍ ୧୯ 

 ଵଯରୌ ଯାଚ ସ୍ଵ ପତା୍ରମ ୍ପରତ ସ୍ଯା୭ପିଯଶଚନମ ୍

 ପ୍ରଵ୍ରାଜନମ ୍ଚ ରାମ ସ୍ ଯ ତ୍ଵମ ୍ଵଶା୍ଣ ିଚତୁତଶ୍ ୨0 

 ଚତୁତଶ୍ ହ ିଵଶା୍ଣ ିରାଯମ ପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତ ଵନମ ୍ 

 ପ୍ରଜାପାଵକତ ଯେହ ସି୍ତର: ପଯୁତ୍ରା ପଵିଶ୍ ଯତ ି୨୧ 

 ଯରାତା୭୭କାରମ ୍ପ୍ରଵିଶ୍ ଯା୭ତ୍ ଯ କ୍ରୁଯତ୍ତ ଵା୭ଶ୍ଵପଯତଃ ସଯୁତ 

 ଯଶଶ୍ଵା୭ତହତିାଯାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ପଯୂମୌ ମଲିନ ଵାସିନୀ ୨୨ 

 ମା ଯସ୍ମ ନମ ୍ପ୍ରତ୍ଯତୁୀଯକ୍ଶତା ମା ଯଚୈନମ ୍ଅପିପାଶତାଃ 

 ରୁତମ୍ୀ୍ ଚା୭ପି ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଜକତ୍ ଯାମ ୍ଯଶ୍ାିକ ଲାଲସା ୨୩ 

 ତଯିତା ତ୍ଵମ ୍ସତା ପତ୍ୁ : ଅତ୍ର ଯମ ନା୭ସି୍ତ ସମ୍ଶଯଃ 

 ତ୍ଵତ୍ କ୍ରୁଯତ ଚ ମହା ରାଯଜା ଵିଯଶତ୍ ଅପି ହୁତାଶନମ ୍୨୪ 

 ନ ତ୍ଵାମ ୍ଯରାତଯିତୁମ ୍ଶଯକ୍ତା ନ କ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ପ୍ରତ୍ଯତୁୀକ୍ିଶତୁମ ୍

 ତଵ ପି୍ରଯା୭ତମ୍ ୍ରାଜା ହ ିପ୍ରାଣାନ୍ ଅପି ପରିତ୍ ଯଯଜତ୍ ୨୫ 

 ନ ହ୍ ଯ୭ତିରମିତୁମ ୍ଶକ୍ତ ସ୍ତଵ ଵାକ୍ଯମ ୍ମହୀ ପତିଃ 

 ମତ ସ୍ଵପାଯଵ ପତୁ୍ ଯସ୍ଵ ଯସୌପାକ୍ଯ ପଲମ ୍ଆତ୍ମନଃ ୨୬ 

 ମଣ ିମକୁ୍ତମ ୍ସଵୁଣା୍ନି ରତ୍ନାନି ଵିଵିତାନ ିଚ 

 ତତ୍ ଯା ତ୍ତଶରଯତା ରାଜା ମା ସ୍ମ ଯତଶ ୁମନଃ କରୁ୍ତାଃ ୨୭ 

 ଯଯୌ ଯତୌ ଯତଵା୭ସଯୁର ଯଯୁତ୍ତ ଵଯରୌ ତଶରଯତା୭ତତାତ୍ 

 ଯତୌ ସ୍ମାରଯ ମହା ପାଯକ ଯସା୭ଯତା୍ ମା ତ୍ଵାମ ୍ଅତରିଯମତ୍ ୨୮ 

 ଯତା ତୁ ଯତ ଵରମ ୍ତତ୍ ଯାତ୍ ସ୍ଵଯମ ୍ଉତ୍ତାପ୍ଯ ରାକଵଃ 

 ଵ୍ ଯଵସ୍ତାପ୍ ଯ ମହା ରାଜମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଇମମ ୍ଵ୍ରୁଣଯୁା ଵରମ ୍୨୯ 

 ରାମମ ୍ପ୍ରଵ୍ରାଜଯା୭ରଯଣ୍ଯ ନଵ ଵଶା୍ଣ ିପଞ୍ଚ ଚ 
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 ପରତଃ ରିଯତାମ ୍ରାଜା ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯା: ପାତିଵଶପ୍ଃ ୩0 

ଚତୁତଶ୍ ହ ିଵଶା୍ଣ ିରାଯମ ପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତ ଵନମ ୍ 

ରୂଟ ଶ୍ଚ କରୁ୍ତ ମଲୂ ଶ୍ଚ ଯଶଶମ ୍ସ୍ତାସ୍ ଯତି ଯତ ସତୁ: ୩୧ 

ରାମ ପ୍ରଵ୍ରାଜନମ ୍ଯଚୈଵ ଯତଵି ଯାଚସ୍ଵ ତମ ୍ଵରମ ୍ 

ଏଵମ ୍ସିତ୍ତଯମି୍ ୍ପତୁ୍ର ସ୍ ଯ ସଵା୍୭ତା୍ ସ୍ତଵ ପାମିନି ୩୨ 

 ଏଵମ ୍ପ୍ରଵ୍ରାଜିତ ଯଶ୍ଚ ଵ ରାଯମା୭ରାଯମା ପଵଶି୍ ଯତ ି

 ପରତ ଶ୍ଚ ହତା ମିତ୍ର ସ୍ତଵ ରାଜା ପଵିଶ୍ ଯତ ି୩୩ 

 ଯଯନ କାଯଲନ ରାମ ଶ୍ଚ ଵନାତ୍ ପ୍ରତ୍ ଯା୭୭କମିଶ୍ଯତ ି

 ଯତନ କାଯଲନ ପତୁ୍ର ଯସ୍ତ କ୍ରୁତ ମଯୂଲା ପଵିଶ୍ ଯତ ି୩୪ 

 ସମ୍କ୍ରୁହୀତ ମନୁଶ୍ ଯ ଶ୍ଚ ସହ୍ୁରୁତି୍ପଃ ସାତମ୍ ୍ଆତ୍ମଵାନ୍ ୩୫ 

 ପ୍ରାପ୍ତ କାଲମ ୍ତୁ ଯତ ମଯନ୍ ଯ ରାଜାନମ ୍ଵୀତ ସାତ୍ଵସା 

 ରାମା୭ପିଯଶକ ସମ୍ପାରା ନ୍ନିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଵିନିଵତଯ୍ ୩୬ 

 ଅନତମ୍ ୍ଅତ ୍ରୂଯପଣ ରାହତିା ସା ତତ ସ୍ତଯା 

 ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ପ୍ରତୀତା ଯକୈଯକଯୀ ମତରାମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୩୭ 

 ସା ହ ିଵାଯକ୍ଯନ କୁପ୍ ଜାଯା: କିଯଶାରୀଵ ଉତ୍ପତମ ୍କତା  

 ଯକୈଯକଯୀ ଵିସ୍ମଯମ ୍ପ୍ରାପ୍ତା ପରମ ୍ପରମ ତଶନ୍ା ୩୮ 

 କୁଯପ୍ ଜ ତ୍ଵାମ ୍ନା୭ପିଜାନାମି ଯଶ୍ରଶ୍ଟାମ ୍ଯଶ୍ରଶ୍ଟା୭ପିତାଯିନୀମ ୍

 ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ଅସି କୁପ୍ ଜାନାମ ୍ଉତ୍ତମା ପତିୁ୍ତ ନଶି୍ଚଯଯ ୩୯ 

 ତ୍ଵମ ୍ଏଵ ତୁ ମମା୭ଯତଶ୍ ୁନିତ୍ ଯ ଯକୁ୍ତା ହଯିତୈଶଣିୀ 

 ନା୭ହମ ୍ସମ୭ଵପଯୁତ୍ ଯଯମ ୍କୁଯପ୍ ଜ ରାେ ଶି୍ଚକୀଶତିମ ୍୪0 

 ସତି ତୁସ୍ ସମି୍ସି ତାଃ କୁପ୍ ଜା ଵରାଃ ପରମ ତାରୁଣା: 

 ତ୍ଵମ ୍ପତ୍ମମ ୍ଇଵ ଵାଯତନ ସନ୍ନତା ପି୍ରଯ ତଶନ୍ା ୪୧ 

 ଉର ଯସ୍ତ୭ପି ନିଵିଶ୍ ଟମ ୍ଯଵୈ ଯାଵତ୍ ସ୍କତାତ୍ ସମନୁ୍ନତମ ୍

 ଅତସ୍ତା ଯଚ୍ଚାତରମ ୍ଶାତମ ୍ସନୁାପମ ୍ଇଵ ଲଜ୍ଜିତମ ୍୪୨ 

 ପରିପଣୂମ୍ତୁ୍ ଜକନମ ୍ସପୁୀଯନୌ ଚ ପଯଯାତଯରୌ  

 ଵିମଯଲନ୍ତୁ ସମମ ୍ଵକ୍ତ୍ରମ ୍ଅଯହା ରାଜସି ମତଯର ୪୩ 

 ଜକନମ ୍ତଵ ନିକ୍ଶୁ୍ ଟମ ୍ରଶନା ତାମ ଯଶାପିତମ ୍

 ଜଯମ୍କ ପରୁ୍ଶମ ୍ଉପନ୍ଯଯସ୍ତ ପାଯତୌ ଚା୭୭ପ୍ଯାଯତା ଵୁଯପୌ ୪୪ 

 ତ୍ଵମ ୍ଆଯତାପ୍ଯାମ ୍ସକି୍ତପ୍ଯାମ ୍ମତଯର ଯକ୍ଶୌମ ଵାସିନ ି

 ଅରଯତା ମମ କଚ୍ଚତୀ ରାଜ ହମ୍ସୀଵ ରାଜଯସ ୪୫ 

 ଆସନ୍ ଯା: ଶମ୍ପଯର ମାଯା: ସହସ୍ର ମ୭ସରୁାତିଯପ  

 ସଵା୍ ସ୍ତଵଯି ନିଵଶି୍ ଟା ସ୍ତା ପଯୂ ଶ୍ଚା୭ନ୍ ଯା: ସହସ୍ରଶ: ୪୬ 

 ତଵ ଇତମ ୍ସ୍ତକ ୁଯ ତ୍ତୀକମ୍ ୍ରତ ଯକାଣମ ୍ଇଵା୭୭ଯତମ ୍

 ମତଯଃ କ୍ଶତ୍ର ଵିତ୍ ଯା ଶ୍ଚ ମାଯା ଶ୍ଚା୭ତ୍ର ଵସତି ଯତ ୪୭ 
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 ଅତ୍ର ଯତ ପ୍ରତିଯମାକ୍ଶଯାମି ମାଲାମ ୍କୁଯପ୍ ଜ ହରିଣ୍ ମଯୀମ ୍

 ଅପିଶଯିକ୍ତ ଚ ପରଯତ ରାକଯଵ ଚ ଵନମ ୍କଯତ ୪୮ 

 ଜାଯତ୍ ଯନ ଚ ସଵୁଯଣନ୍ ସନୁିଶ୍ ଟଯପ୍ତନ ମତଯର  

 ଲପ୍ତା୭ତା୍ ଚ ପ୍ରତୀତା ଚ ଯଲପଯିଶ୍ଯାମି ଯତ ସ୍ତକୁ ୪୯ 

 ମଯୁକ ଚ ତିଲକମ ୍ଚିତ୍ରମ ୍ଜାତ ରୂପ ମଯମ ୍ଶପୁମ ୍

 କାରଯିଶ୍ ଯାମି ଯତ କୁଯପ୍ ଜ ଶପୁା ନ୍ ଯା୭୭ପରଣାନି ଚ ୫0 

 ପରିତାଯ ଶଯୁପ ଵଯସ୍ତ୍ର ଯତଵଯତଵ ଚରିଶ୍ଯସି ୫୧ 

 ଚନ୍ତ୍ରମ ୍ଆହ୍ ଵଯମାଯନନ ମଯୁକ ନା୭ପ୍ରତ ିମା୭୭ନନା 

 କମିଶ୍ ଯସି କତିମ ୍ମକୁ୍ଯାମ ୍କଵଯ୍ତୀ ତ୍ଵିଶ ଜ୍ଜନମ ୍୫୨ 

 ତଵା୭ପି କୁପ୍ ଜାଃ କୁପ୍ ଜାଯାଃ ସଵା୍ ପରଣ ପଶୂତିାଃ 

 ପାଯତୌ ପରିଚରିଶ୍ଯତି ଯଯତୈଵ ତ୍ଵମ ୍ସତା ମମ ୫୩ 

 ଇତ ିପ୍ରଶସ୍ଯମାନା ସା ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

 ଶଯାନାମ ୍ଶଯଯନ ଶଯୁପ୍ର ଯଵତ୍ ଯାମ ୍ଅକ୍ିନଶକିାମ ୍ଇଵ ୫୪ 

 କଯତାତଯକ ଯସତୁ ପଯତା ନ କଲ୍ଯାଣ ିଵିତୀଯଯତ 

 ଉତି୍ତଶ୍ ଟ କରୁୁ କଲ୍ଯାଣମ ୍ରାଜାନମ ୍ଅନୁତଶଯ୍ ୫୫ 

 ତତା ଯପ୍ରାତ୍ସାହତିା ଯତଵୀ କତ୍ଵା ମତରଯା ସହ 

 ଯରାତା୭କାରମ ୍ଵିଶାଲାକ୍ଶୀ ଯସୌପାକ୍ଯ ମତ କଵିତା ୫୬ 

 ଅଯନକ ଶତ ସାହସ୍ରମ ୍ମକୁ୍ତା ହାରମ ୍ଵରାମ୍କନା 

 ଅଵମଚୁ୍ ଯ ଵରା୭ହା୍ଣ ିଶପୁା ନ୍ ଯା୭୭ପରଣାନି ଚ ୫୭ 

 ତଯତା ଯହଯମାପମା ତତ୍ର କୁପ୍ ଜା ଵାକ୍ଯ ଵଶମ ୍କତା 

 ସମି୍ ଵଶ୍ ଯ ପଯୂମୌ ଯକୈଯକଯୀ ମତରାମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୫୮ 

 ଇହ ଵା ମାମ ୍ମରୁ୍ତାମ ୍କୁଯପ୍ ଜ ନ୍ରୁପା ଯା୭୭ଯଵତଯିଶ୍ଯସି 

 ଵନମ ୍ତୁ ରାକଯଵ ପ୍ରାଯପ୍ତ ପରତଃ ପ୍ରାପ୍ସଯତ ିକ୍ିଶତିମ ୍୫୯ 

ନ ସଵୁଯଣ ୍ନ ଯମ ହ୍ ଯଯତା୍ ନ ରଯତ୍ନୈ ନଚ୍  ପଶୂଯଣ : 

ଏଶ ଯମ ଜୀଵିତ ସ୍ ଯାଯମ୍ା୍ ରାଯମା ଯତ୍ ଯ୭ପିଶଚି୍ ଯଯତ ୫୯ 

ଅଯତା ପନୁ ସ୍ତାମ ୍ମହଶିୀମ ୍ମହୀକ୍ିଶଯତା   

ଵଯଚାପି ର୭ତ୍ ଯତ ୍ମହା ପରାରଯମ : 

ଉଵାଚ କୁପ୍ ଜା ପରତ ସ୍ଯ ମାତରମ ୍:  

ହତିମ ୍ଵଯଚା ରାମ ମଯୁପତ୍ ଯ ଚା୭ହତିମ ୍୬0 

ପ୍ରପତ୍ସଯ ଯତ ରାଜ୍ ଯ ମିତମ ୍ହ ିରାକଯଵା  

ଯତ ିତ୍ରୁଵମ ୍ତ୍ଵମ ୍ସସତୁା ଚ ତପ୍ଯଯସ 

ଅଯତା ହ ିକଲ୍ଯାଣ ିଯତସ୍ଵ ତ ତ୍ତତା  

ଯତା ସତୁ ଯସ୍ତ ପାରଯତା୭ପିଯଶକ୍ଶଯଯତ  ୬୧ 

ତତା୭ତି ଵିତ୍ତା ମହଶିୀ ତୁ କୁପ୍ ଜଯା  
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ସମାହତା ଵାକିଶପିୁ ମ୍ହୁୁ ମ୍ହୁୁ:  

ନିତାଯ ହଯସ୍ତୌ ହ୍ରୁତଯଯ୭ତି ଵିସି୍ମତା    

ଶଶମ୍ସ କୁପ୍ ଜାମ ୍କୁପିତା ପନୁ: ପନୁ: ୬୨ 

ଯମ ସ୍ଯ ଵା ମାମ ୍ଵିଶଯମ ୍କତାମ ୍ଇଯତା  

ନିଶାମ୍ ଯ କୁଯପ୍ ଜ ପ୍ରତିଯଵତଯିଶ୍ଯସି 

ଵନମ ୍କଯତ ଵା ସଚୁରିାଯ ରାକଯଵ  

ସମରୁ୍ତ୍ତ କାଯମା ପରଯତା ପଵିଶ୍ ଯତି  ୬୩ 

ଅହମ ୍ହ ିଯନୈଵା୭୭ସ୍ତରଣାନି ନ ସ୍ରଯଜା    

ନ ଚମ୍ନ୍ମ ୍ନ ଅମ୍ଜନ ପାନ ଯପାଜନମ ୍ 

ନ କିମି୍ ିତିଚ୍ଚାମି ନ ଯଚହ ଜୀଵିତମ ୍  

ନ ଯଚତ୍ ଇଯତା କଚ୍ଚତ ିରାକଯଵା ଵନମ ୍ ୬୪ 

 ଅଯତୈତତ୍ ଉକ୍ତଵା ଵଚନମ ୍ସତୁାରୁଣମ ୍  

ନିତାଯ ସଵା୍ ପରଣାନି ପାମିନୀ 

 ଅସମ୍ଵ୍ରୁତାମ ୍ଆସ୍ତରଯଣନ ଯମତିନୀମ ୍  

ତତା୭ତିଶଯିଶ୍ ଯ ପତିଯତଵ କିନ୍ନରୀ  ୬୫ 

 ଉତୀଣ ୍ସମ୍ରମ୍ପତଯମା ଵ୍ରୁତା୭୭ନନା   

ତତା୭ଵମଯୁକ୍ତାତ୍ତମ ମାଲ୍ଯ ପଶୂଣା 

ନଯରନ୍ତ୍ର ପତ୍ନୀ ଵିମନା ପପଵୂ ସା    

ତଯମା ଵ୍ରୁତା ଯତ୍ ଯୌ ରିଵ ମକ୍ନ ତାରକା  ୬୬   

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ନଵମ ସ୍ସକ:୍  

ତଶମ ସ୍ସର୍କ: 

ଵିତଶତିା ଯତା ଯତଵୀ କୁପ୍ ଜଯା ପାପଯା ପରୁ୍ଶମ ୍

ତତା ଯଶଯତସ୍ମ ସା ପଯୂମୌ ତିକ୍ତ ଵିଯତ୍ତଵ କିନ୍ନରୀ ୧ 

ନିଶି୍ଚତ୍ ଯ ମନସା କରୁ୍ତ୍ ଯମ ୍ସା ସମ୍ଯକିତି ପାମିନୀ  

ମତରାଯଯ  ଶଯନୈ ସ୍ ସଵ ୍ମାଚ ଚଯକ୍ଶ ଵିଚକ୍ଶଣା ୨ 

ସା ତୀନା ନଶି୍ଚଯମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ମତରା ଵାକ୍ଯ ଯମାହତିା  

ନାକ କଯନ୍ ଯଵ ନିଶ୍ ଶଵସ୍ ଯ ତୀକ ୍ମଶୁ୍ମ୍ ୍ଚ ପାମିନୀ ୩ 

ମହୂୁତମ୍ ୍ଚିମ୍ଯ୍ା ମାସ ମାକ ୍ମା୭୭ତ୍ମ ସକୁାଵହମ ୍୪ 

ସା ସହ୍ୁରୁ ଚ୍ଚା୭ତ ୍କାମା ଚ ତମ ୍ନିଶମ୍ଯ ସନୁଶି୍ଚଯମ ୍

ପପଵୂ ପରମ ପ୍ରୀତା ସିତି୍ତମ ୍ପ୍ରାଯପ୍ଯଵ ମତରା ୫ 

ଅତ ସା ରୁଶତିା ଯତଵୀ ସମ୍ଯକ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ଵିନଶିି୍ଚଯମ ୍

ସମି୍ ଵଯଵଶା୭ପଲା ପଯୂମୌ ନିଯଵଶ୍ଯ ପରୁ୍କୁଟୀମ ୍ମଯୁକ ୬  

ତତ: ଚିତ୍ରାଣ ିମାଲ୍ ଯାନି ତିଵ୍ ଯାନ୍ ଆପରଣାନି ଚ  

ଅପଵିତ୍ତାନ ିଯକୈଯକଯ୍ଯା ତାନି ପମିୂମ ୍ପ୍ରଯପତିଯର ୭  
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ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ତଯା ତା ନ୍ ଯ୭ପଵିତ୍ତାନ ିମାଲ୍ ଯା ନ୍ ଯା୭୭ପରଣାନି ଚ  

ଅଯଶାପଯମ୍ ୍ଵସତୁାମ ୍ନକ୍ଶତ୍ରାଣ ିଯତା ନପ: ୮ 

ଯରାତା୭୭କାଯର ନିପତତିା ସା ପଯପୌ ମଲିନ ଅମ୍ପରା  

ଏକ ଯଵଣୀମ ୍ତ୍ରୁଟମ ୍ପତ୍ତ୍ଵା କତ ସଯତ୍ଵନ କନି୍ନରୀ ୯ 

ଆୋପ୍ଯ ତୁ ମହା ରାଯଜା ରାକଵ ସ୍ ଯା୭ପିଯଶଚନମ ୍

ଉପସ୍ତାନ ମ୭ନୁୋପ୍ ଯ ପ୍ରଵଯିଵଶ ନିଯଵଶନମ ୍୧0 

ଅତ୍ଯ ରାମା୭ପିଯଶଯକା ଯଵୈ  ପ୍ରସିତ୍ତ ଇତ ିଜେିଵାଵ୍  

ପି୍ରଯାହା୍ମ ୍ପି୍ରଯମ ୍ଆକ୍ଯାତୁମ ୍ଵିଯଵଶା୭ତଃପରୁମ ୍ଵଶୀ ୧୧ 

ସ ଯକୈଯକଯ୍ଯା କ୍ରୁହମ ୍ଯଶ୍ରଶ୍ଟମ ୍ପ୍ରଵିଯଵଶ ମହା ଯଶା: 

ପାମଟୁ୍ରା୭ପ୍ର ମିଵ ଆକାଶମ ୍ରାହୁ ଯକୁ୍ତମ ୍ନଶିାକର: ୧୨ 

ଶକୁ ପହଣି ସମକ୍ୁଶ୍ ଟମ ୍ଯରୌମ୍ ିହମ୍ସ ରୁତା ଯତୁମ ୍ 

ଵାତିତ୍ର ରଵ ସମକ୍ୁଶ୍ ଟମ ୍କପୁ୍ ଜା ଵାମନିକା ଯତୁମ ୍୧୩ 

ଲତା କ୍ରୁଯହୈ ଶି୍ଚତ୍ର କ୍ରୁଯହୈ ଶ୍ଚମ୍ପକା୭ଯଶାକ ଯଶାପିଯତୈ :  

ତାମ୍ ୍ରାେତ ଯସୌଵଯଣୈ : ସମ୍ଵ୍ରୁତମ ୍ପରମା୭୭ସଯନୈ: ୧୪ 

ଵିଵିଯତୈ ରନ୍ନ ପାଯନୈ ଶ୍ଚ ପଯକ୍ୈଶଯ ଶ୍ଚ ଵିଵିଯତୈ ର୭ପି  

ଉପପନ୍ନମ ୍ମହାଯହୈ ଶ୍ଚ ପଶୂଯିତୈ : ତ୍ରିତିଯଵାପମମ ୍ ୧୫ 

ତତ୍ ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ମହାରାଜ: ସ୍ଵ ମମ୍:୍ପରୁ ମରୁ୍ତି୍ତମତ୍   

ନ ତତଶ ୍ପି୍ରଯାମ ୍ରାଜା ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଶଯଯନାତ୍ତଯମ ୧୬ 

ସ କାମ ପଲ ସମଯ୍କୁ୍ତ : ଅତ୍ଯତମ୍ ୍ମନୁଜା୭ତିପ : 

ଅପଶ୍ଯନ୍ ତଯିତାମ ୍ପାଯା୍ମ ୍ପପ୍ରଚ୍ଚ ନିଶସାତ ଚ ୧୭ 

ନହ ିତସ୍ଯ ପରୁା ଯତଵୀ ତାମ ୍ଯଵଲାମ ୍ଅତ୍ ଯଵତତ୍  

ନ ଚ ରାଜା କ୍ରୁହମ ୍ଶନୂ୍ ଯମ ୍ପ୍ରଵିଯଵଶ କତାଚନ ୧୮  

ତଯତା କ୍ରୁହ କଯତା ରାଜା ଯକୈଯକଯୀମ ୍ପଯ ୍ପରୁ୍ଚ୍ଚତ  

ଯତାପରୁ ମ୭ଵିୋଯ ସ୍ଵାତ ୍ଲିପସ୍ମୁ ୍ଅପମି୍ ଟତାମ ୍୧୯ 

ପ୍ରତିହାରୀ ତ୍ଵ ଯତାଵାଚ ସମ୍େ୍ସ୍ତା ସକୁରୁ୍ତାମ୍ ଜଲି: 

ଯତଵ ଯତଵୀ ପରୁ୍ଶମ ୍କରୁ୍ତ୍ତା ଯରାତା୭୭କାର ମ୭ପିତ୍ରୁତା ୨0 

ପ୍ରତିହାଯା୍ ଵଚ ଶ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାଜା ପରମ ତୁମନ୍ା: 

ନିଶସାତ ପନୁ ପ୍ଯୂଯା ଲୁଲିତ ଵ୍ ଯାକୁଯଲମି୍େ୍ଯ: ୨୧ 

ତତ୍ର ତାମ ୍ପତିତାମ ୍ପଯୂମୌ ଶଯାନାମ ୍ଅ ତଯତାଚିତାମ ୍

ପ୍ରତପ୍ତ ଇଵ ତୁଃଯକନ ଯସା୭ପଶ୍ଯ ଜ୍ଜକତୀ ପତିଃ ୨୨ 

ସ ଵ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ତରୁଣୀମ ୍ପାଯା୍ମ ୍ପ୍ରାଯଣଯପ୍ଯା୭ପି କରୀଯସୀମ ୍

ଅପାପଃ ପାପ ସମ୍କଲ୍ ପାମ ୍ତତଶ ୍ତରଣୀ ତଯଲ ୨୩ 

ଲତା ମିଵ ଵିନଶି୍ କ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ପତିତାମ ୍ଯତଵତା ମିଵ  

କିନ୍ନରୀ ମିଵ ନିତ୍ୂ ତାମ ୍ଚ୍ଯତୁା ମ୭ପ୍ସରସମ ୍ଯତା ୨୪  



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ମାଯା ମିଵ ପରିପ୍ରଶ୍ଟାମ ୍ହରିଣୀ ମିଵ ସମ୍ଯତାମ ୍ 

କଯରଣମୁ ୍ଇଵ ତିଯକ୍ତନ ଵିତ୍ତାମ ୍ମରୁ୍କଯନୁା ଵଯନ ୨୫ 

ମହା କଜ ଇଵା୭ରଯଣ୍ଯ ଯେହାତ୍ ପରିମଶ ୍ତାମ ୍ 

ପରିମରୁ୍ଶ୍ ଯ ଚ ପାଣପି୍ ଯାମ ୍ଅପିସମ୍େ୍ସ୍ତ ଯଚତନଃ ୨୬ 

କାମୀ କମଲ ପତ୍ରାକ୍ଶୀମ ୍ଉଵାଚ ଵନିତାମ ୍ଇତମ ୍

ନ ଯତ୭ହମ ୍ଅପିଜାନାମି ଯରାତମ ୍ଆତ୍ମନି ସମି୍ ଶେତମ ୍୨୭ 

ଯତଵି ଯକନା୭ପି ଶପ୍ତା୭ସି ଯକନ ଵା୭ସି ଵିମାନିତା 

ଯତ୍ ଇତମ ୍ମମ ତୁଃକାଯ ଯଶଯଶ କଲ୍ଯାଣ ିପାମସ୍ଶୁ ୁ୨୮ 

ପଯୂମୌ ଯଶଯଶ କମି୭ତମ୍ ୍ତ୍ଵମ ୍ମଯି କଲ୍ଯାଣ ଯଚତସି 

ପଯୂତାପହତ ଚିଯତ୍ତଵ ମମ ଚିତ୍ତ ପ୍ରମାତିନୀ ୨୯ 

ସତି ଯମ କୁଶଲା ଯଵୈତ୍ ଯା ଅପିତୁଶ୍ ଟା ଶ୍ଚ ସଵଶ୍ଃ 

ସକୁିତାମ ୍ତ୍ଵାମ ୍କରିଶ୍ ଯତି ଵ୍ ଯାତିମ ୍ଆଚକ୍ଶଵ ପାମିନି ୩0 

କସ୍ଯ ଵା ଯତ ପି୍ରଯମ ୍କାଯମ୍ ୍ଯକନ ଵା ଵିପି୍ରଯମ ୍କରୁ୍ତମ ୍

କଃ ପି୍ରଯମ ୍ଲପତାମ ୍ଅତ୍ ଯ ଯକା ଵା ସମୁହ ତ୭ପି୍ରଯମ ୍୩୧ 

ମା ଯରାତୀ ମା୍ ଚକଶୀ୍ ସ୍ତଵମ ୍ଯତଵି ସମ୍ପରିଯଶାଶଣମ ୍

ଅଵଯତ୍ ଯା ଵତ୍ ଯତାମ ୍ଯକା ଵା ଯକା ଵା ଵଯତ୍ ଯା ଵିମଚୁ୍ ଯତାମ ୍୩୨ 

ତରିତ୍ରଃ ଯକା ପଵତ୍ଵା୭୭ଯ୍ ଯା ତ୍ରଵ୍ ଯଵାନ୍ ଵା ପ୍ ଯ୭କିମ୍ନିଃ 

ଅହମ ୍ଯଚୈଵ ମତୀଯା ଶ୍ଚ ସଯଵ ୍ତଵ ଵଶା୭ନୁକାଃ ୩୩ 

ନ ଯତ କିମି୍ତ୍ି ଅପିପ୍ରାଯମ ୍ଵ୍ ଯାହନ୍ତୁମ ୍ଅହମ ୍ଉତ୍ସଯହ 

ଆତ୍ମଯନା ଜୀଵିଯତ ନା୭ପି ପରୂ୍ହ ିଯନ୍ ମନଯସଚ୍ଚସି ୩୪ 

ପଲ ମାତ୍ମନ ିଜାନମ୍ୀ୍ ନ ମାମ ୍ଶମି୍ କତୁମ ୍ଅହସି୍  

କରିଶ୍ଯାମି ତଵ ପ୍ରୀତିମ ୍ସକୁ୍ରୁଯତନା୭ପି ଯତ ଶଯପ ୩୫ 

ଯାଵତ୍ ଆଵତଯ୍ତ ଚରମ ୍ତାଵତ୍ ଇଯମ ଵସମୁ୍ର୍ା 

ପ୍ରାଚୀନ ସିମତୁ୍ ଯସୌଵୀରା: ଯସୌରାଶ୍ଟୋ ତକି୍ଶଣା ପତା : ୩୬ 

ଵମ୍କ ଅମ୍କ ମକତା ମତ୍ସଯା: ସ୍ସମରୁ୍ତ୍ତା : କାଶ ିଯକାସଲା: 

ତତ୍ର ଜାତମ ୍ପହୁ ତ୍ରଵ୍ ଯମ ୍ତନ ତାନ୍ ଯ ମଜାଵିକମ ୍୩୭ 

ତଯତା ଵ୍ରୁଣୀଶ୍ଵ ଯକୈଯକଯି ଯତ୍ ଯ ତ୍ଵମ ୍ମନଯସଚ୍ଚସି  

କିମ ୍ଆଯାଯସନ ଯତ ପୀରୁ ଉତି୍ତଯଶ୍ଟା ତି୍ତଶ୍ ଟ ଯଶାପଯନ ୩୮ 

ତତ୍ତ୍ଵମ ୍ଯମ ପରୂ୍ହ ିଯକୈଯକଯି ଯତ ଯସ୍ତ ପଯ ମାକତମ ୍ 

ତଯତ୍ତ ଵ୍ ଯପନଯିଶ୍ଯାମି ନୀହାର ମିଵ ରଶ୍ି ମମାନ୍ ୩୯  

ତଯତା କ୍ତା ସା ସମାଶ୍ଵସ୍ତା ଵକ୍ତୁ କାମା ତତ୭ପି୍ରଯମ ୍

 ପରିପୀଟଯିତୁମ ୍ପଯୂଯା ପତା୍ରମ ୍ଉପଚରଯମ ୪0 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ତଶମ ସ୍ସକ:୍ 

ଏର୍ାତଶ ସ୍ସର୍କ: 
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ତମ ୍ମନ୍ ମତ ଶଯରୈ: ଵିତ୍ତମ ୍କାମ ଯଵକ ଵଶା୭ନୁକମ ୍ 

ଉଵାଚ ପରୁ୍ତିଵୀ ପାଲମ ୍ଯକୈଯକଯୀ ତାରୁଣମ ୍ଵଚ : ୧ 

 ନା୭ସି୍ମ ଵିପ୍ରକ୍ରୁତା ଯତଵ ଯକନ ଚି ନ୍ନା୭ଵମାନିତା 

 ଅପିପ୍ରାଯ ସୁ୍ତ ଯମ କଶି୍ଚତ୍ ତମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ତ୍ଵଯା କ୍ରୁତମ ୍୨ 

 ପ୍ରତିୋମ ୍ପ୍ରତିଜାନୀଶ୍ଵ ଯତ ିତ୍ଵମ ୍କତ୍ୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚସି 

 ଅତ ତତ୍ଵଯାହରିଶ୍ ଯାମି ଯତ୍ ଅପିପ୍ରାତିତମ ୍ମଯା ୩ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସ୍ତଯା ରାଜା ପି୍ରଯଯା ସ୍ତ୍ରୀ ଵଶମ ୍କତଃ 

 ତାମ ୍ଉଵାଚ ମହା ଯତଜାଃ ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଈଶତ୍ ଉତି୍ସମତଃ  

କାମୀ ହଯସ୍ତନ ସମ୍କରୁ୍ହ୍ ଯ ମତୂଯ୍ଜଶ ୁଶଚୁ ିସି୍ମତାମ ୍୪ 

ଅଵଲିଯପ୍ତ ନ ଜାନାସି ତ୍ଵତ୍ତଃ ପି୍ରଯତମା ମମ  

ମନୁଯଜା ମନୁଜ ଵ୍ ଯାରାତ୍ ରାମାତ୍ ଅଯନ୍ ଯା ନ ଵିତ୍ ଯଯତ ୫ 

ଯତନା୭ଜଯଯ୍ଯନ ମଯୁକ୍ଯନ ରାକଯଵଣ ମହାତ୍ମନା  

ଶଯପ ଯତ ଜୀଵନା୭ଯହଣ୍ ପରୂ୍ହ ିଯ ନ୍ ମନଯସଚ୍ଚସି ୬ 

ଯମ ୍ମହୂୁତ ୍ମପଶ୍ଯମ ୍ସୁ୍ତ ନ ଜୀଯଵଯ ମହମ ୍ତ୍ରୁଵମ ୍ 

ଯତନ ରାଯମଣ ଯକୈଯକଯି ଶଯପ ଯତ ଵଚନ ରିଯାମ ୍୭ 

ଆତ୍ମନା ଵା୭୭ତ୍ମଯଜୈ  ଶ୍ଚା୭ଯନ୍ୈ ଯ ଵ୍ରୁ୍ଯଣଯମ ୍ମନୁଜଶପ୍ମ ୍

ଯତନ ରାଯମଣ ଯକୈଯକଯି ଶଯପ ଯତ ଵଚନ ରିଯାମ ୍୮ 

ପଯତ୍ର ହ୍ରୁତଯମ ୍ଅଯପ୍ଯତତ୍ ଅନୁମରୁ୍ଯଶ୍ଶଯା ତ୍ତରସ୍ଵ ଯମ 

ଏତତ୍ ସମୀକ୍ଶଯ ଯକୈଯକଯି ପରୂ୍ହ ିଯତ୍ ସାତୁ ମନ୍ ଯଯସ ୯ 

ପଲମ ୍ଆତ୍ମନି ଜାନତୀ ନ ମାମ ୍ଶମି୍ କତୁମ ୍ଅହସି୍ 

କରିଶ୍ଯାମି ତଵ ପ୍ରୀତିମ ୍ସକୁ୍ରୁଯତ ନା୭ପି ଯତ ଶଯପ ୧0 

ସା ତତ୭ତମ୍ାନା ଯତଵୀ ତମ ୍ଅପିପ୍ରାଯମ ୍ଆତ୍ମନଃ  

ନ ିମା୍ତ୍ ଯସ୍ତଯା ଚ୍ଚ ହଶା୍ ଚ୍ଚ ପପାଯଶ ତୁଵଚ୍ମ ୍ଵଚ: ୧୧ 

 ଯତନ ଵାଯକ୍ଯନ ସମ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ତମ ୍ଅପିପ୍ରାଯମ ୍ଆକତମ ୍

 ଵ୍ ଯାଜହାର ମହା ଯକାରମ ୍ଅପ୍ଯାକତମ ୍ଇଵା୭ତକମ ୍୧୨ 

 ଯତା ରଯମଣ ଶପସି ଵରମ ୍ମମ ତତାସି ଚ 

 ତ ଚ୍୍ଚରୁଣ୍ ଵନ୍ତୁ ତ୍ରଯ ସି୍ତ୍ରମ୍ ଶ ଯତ୍ତଵାଃ ସ୍ ସା୭କି୍ନ ପଯୁରାକମାଃ ୧୩ 

 ଚମ୍େ୍ା୭୭ତିଯତ୍ ଯୌ ନପ ଯଶ୍ଚ ଵ ରହା ରାତ୍ରଯ୭ହନୀ ତଶିଃ 

 ଜକ ଚ୍ଚ ପରୁ୍ତିଵୀ ଯଚଯମ ୍ସ କତଵା୍ ସ ରାକ୍ଶସା ୧୪ 

 ନିଶା ଚରାଣ ିପତୂାନ ିକରୁ୍ଯହଶ ୁକ୍ରୁହ ଯତଵତାଃ 

 ଯାନି ଚା୭ନ୍ ଯାନି ପତୂାନ ିଜାନୀଯ ୁପା୍ଶତିମ ୍ତଵ ୧୫ 

 ସତ୍ ଯ ସଯମ୍ା୍ ମହା ଯତଜା ତମେ୍ଃ ସ ୁସମାହତିଃ 

 ଵରମ ୍ମମ ତତା ଯତ୍ ଯଶ ତନ୍ ଯମ ଶରୁ୍ଣ୍ ଵନ୍ତୁ ଯତଵତାଃ ୧୬ 

ଇତ ିଯତଵୀ ମଯହଶ୍ଵାସମ ୍ପରିକ୍ରୁହ୍ ଯା୭ପିଶସ୍ଯ ଚ  
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ତତଃ ପରମ ୍ଉଵା ଯଚତମ ୍ଵରତମ ୍କାମ ଯମାହତିମ ୍୧୭ 

ସ୍ମର ରାଜନ୍ ପରୁା ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତସି୍ମନ୍ ଯତୈଵା୭ସଯୁର ରଯଣ 

ତତ୍ର ଚା୭ଚ୍ ଯାଵଯ ଚ୍ଚତ୍ରୁ ସ୍ତଵ ଜୀଵିତ ମମ୍ର୍ା ୧୮ 

ତତ୍ର ଚା୭ପି ମଯା ଯତଵ ଯ ତ୍ତ୍ଵମ ୍ସମପି ରକ୍ିଶତ : 

ଜାରତ୍ ଯା ଯତମାନାଯା ସ୍ତଯତା ଯମ ପ୍ରାତତା ଵଯରୌ ୧୯ 

ଯତୌ ତୁ ତଯତ୍ତୌ ଵଯରୌ ଯତଵ ନିଯକ୍ଶଯପୌ ମରୁ୍କଯା ମ୍ ଯ୭ହମ ୍ 

ତଯଵୈଵ ପରୁ୍ତିଵୀ ପାଲ ସକାଯଶ ସତ୍ ଯ ସମ୍କର ୨0 

ତ ତ୍ପେତ ିଶରୁ୍ତ୍ ଯ ତଯମଣ୍ ନ ଯଚ ତ୍ତାସ୍ ଯସି ଯମ ଵରମ ୍ 

ଅଯତ୍ୈ ଯଵ ହ ିପ୍ରହାସ୍ ଯାମି ଜୀଵିତମ ୍ତ୍ଵ ତ୍ଵିମାନିତା ୨୧ 

ଵାଙ୍ମାଯତ୍ରଣ ତତା ରାଜା ଯକୈଯକଯ୍ଯା ସ୍ଵ ଵଯଶ କ୍ରୁତ : 

ପ୍ରଚସ୍କମ୍ ୍ଵିନାଶାଯ ପାଶମ ୍ମରୁ୍କ ଯିଵା୭୭ତ୍ମନ: ୨୨ 

ତତ: ପର ମଵୁା ଯଚତମ ୍ଵରତମ ୍କାମ ଯମାହତିମ ୍ 

ଵଯରୌ ଯଯୌ ଯମ ତ୍ଵଯା ଯତଵ ତତା ତଯତ୍ତୌ ମହୀପଯତ ୨୩ 

 ଯତୌ ତାଵତ୍ ଅହମ ୍ଅଯତ୍ୈ ଯଵ ଵକ୍ଶଯାମି ଶରୁ୍ଣ ୁଯମ ଵଚଃ  

ଅପିଯଶକ ସମାରଯମ୍ପା ରାକଵ ଯସ୍ଯାପକଲି୍ ପତମ ୍

ଅଯନ ଯନୈଵା୭ପିଯଶଯକଣ ପରଯତା ଯମ୭ପିଶଚି୍ ଯତାମ ୍୨୪ 

ଯଯା ତ୍ଵିତୀଯଯା ଵଯରା ଯତଵ ତତ୍ତ: ପ୍ରୀଯତନ ଯମ ତ୍ଵଯା  

ତତା ଯତୈଵା୭ସଯୁର ଯଯୁତ୍ତ ତସ୍ଯ କାଯଲା୭ଯ ମାକତ : ୨୫ 

ନଵ ପମ୍ ିଚ ଵଶା୍ଣ ିତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଆଶ୍ରତିଃ 

 ଚୀରା୭ଜିନ ଜଟା ତାରୀ ରାଯମା ପଵତୁ ତାପସଃ ୨୬ 

 ପରଯତା ପଜତାମ ୍ଅତ୍ ଯ ଯଯୌଵ ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅକଣ୍ଟକମ ୍

 ଏଶ ଯମ ପରମ: କାଯମା ତତ୍ତ ଯମଵ ଵରମ ୍ଵ୍ରୁଯଣ ୨୭ 

 ଅତ୍ ଯ ଯଚୈଵ ହ ିପଯଶ୍ଯଯମ ୍ପ୍ରଯାତମ ୍ରାକଵମ ୍ଵନମ ୍୨୮ 

ସ ରାଜ ରାଯଜା ପଵ ସତ୍ ଯ ସମ୍କର:  

କୁଲମ ୍ଚ ଶୀଲମ ୍ଚ ହ ିରକ୍ଶ ଜନ୍ ମ ଚ  

ପରତ୍ର ଵାଯସ ହ ିଵତମ ୍ତ୍ ଯ୭ନୁତ୍ତମମ ୍   

ତଯପାତନା ସତ୍ ଯ ଵଯଚା ହତିମ ୍ନ୍ରୁଣାମ ୍୨୯ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ଏକାତଶ ସ୍ସକ:୍ 

ତ୍ଵାତଶ ସ୍ସର୍କ:           

 ତତଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ମହା ରାଜ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ତାରୁଣମ ୍ଵଚଃ 

ଚିମ୍ା୍ମ୭ପି ସମାଯପଯତ ମହୂୁତମ୍ ୍ପ୍ରତତାପ ଚ ୧ 

କିନ୍ନୁ ଯମ ଯତ ିଵା ସ୍ଵପ୍ନ ଶି୍ଚତ୍ତ ଯମାଯହା୭ପି ଵା ମମ  

ଅନୁପଯୂତାପ ସଯକା୍ଵା ମନଯସା ଵା ପଯ୍ପୁତ୍ରଵ:  

ଇତ ିସମି୍ମି୍ଯ୍ ତ ତ୍ରାଜା ନା୭ତ୍ ଯକଚ୍ଚ ତ୍ତତା ସକୁମ ୍୨ 
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 ପ୍ରତିଲପ୍ଯ ଚିରା ତ୍ସମେ୍ାମ ୍ଯକୈଯକଯୀ ଵାକ୍ଯ ତାଟିତ:  

 ଵ୍ ଯତିଯତା ଵିକି୍ପ ଯଶ୍ଚ ଵ ଵ୍ ଯାରୀମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଯତା ମରୁ୍କଃ ୩ 

 ଅସମ୍ଵ୍ରୁତାଯାମ ୍ଆସୀଯନା ଜକତ୍ ଯାମ ୍ତୀକମ୍ ୍ଉଚ୍ଚଵସନ୍ 

 ମମ୍ଟଯଲ ପନ୍ନଯକ ରୁଯତ୍ତା ମଯମ୍ େ୍ ରିଵ ମହା ଵିଶ : ୪ 

 ଅଯହା ତିକ୍ ଇତ ିସା୭ମଯଶା୍ ଵାଚମ ୍ଉକ୍ତଵା ନରା୭ତିପଃ 

 ଯମାହମ ୍ଆଯପତିଵାନ୍ ପଯୂଃ ଯଶାଯକାପ ହତ ଯଚତନଃ ୫ 

 ଚିଯରଣ ତୁ ନ୍ରୁପଃ ସମେ୍ାମ ୍ପ୍ରତଲିପ୍ଯ ସତୁୁଃକିତଃ 

 ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ କରୁ୍ତ୍ତଃ ପ୍ରତହନ୍ନିଵ ଚକ୍ଶଶୁା ୬ 

 ନ୍ରୁଶଯମ୍ସ ତୁଶ୍ ଟ ଚାରିଯତ୍ର କୁଲ ସ୍ ଯା୭ସ୍ଯ ଵିନାଶନ ି

 କିମ ୍କରୁ୍ତମ ୍ତଵ ରାଯମଣ ପାପମ ୍ପାଯପ ମଯା୭ପି ଵା ୭ 

 ସତା ଯତ ଜନନୀ ତୁଲ୍ ଯାମ ୍ଵ୍ରୁତି୍ତମ ୍ଵହତି ରାକଵଃ 

 ତଯସ୍ ଯଵ ତ୍ଵମ ୍ଅନତା୍ଯ କିମ ୍ନମିିତ୍ତମ ୍ଇଯହାତ୍ ଯତା ୮ 

 ତ୍ଵମ ୍ମଯା୭୭ତ୍ମ ଵିନାଶାଯ ପଵନମ ୍ସ୍ଵମ ୍ପ୍ରଯଵଶତିା 

 ଅଵିୋନା ନ୍ନ୍ରୁପ ସତୁା ଵ୍ ଯାଲୀ ତୀକ୍ଶଣ ଵିଶା ଯତା ୯ 

 ଜୀଵ ଯଲାଯକା ଯତା ସଯଵା୍ ରାମସ୍ଯା୭ହ କୁଣ ସ୍ତଵମ ୍

 ଅପରାତମ ୍କମ ୍ଉତି୍ତଶ୍ଯ ତ୍ ଯକ୍ଶଯା ମୀଶ୍ ଟମ ୍ଅହମ ୍ସତୁମ ୍୧0 

 ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଵା ସମିୁତ୍ରାମ ୍ଵା ତ୍ ଯଯଜଯମ ୍ଅପି ଵା ଶ୍ରଯିମ ୍

 ଜୀଵିତମ ୍ଵା୭୭ତ୍ମଯନା ରାମମ ୍ନ ଯତ୍ଵଵ ପିତ୍ରୁ ଵତ୍ସଲମ ୍୧୧ 

ପରା ପଵତି ଯମ ପ୍ରୀତି ତ୍ରୁଶ୍୍ଟଵା ତନଯମ ୍ଅରଜମ ୍

ଅପଶ୍ଯତ ସୁ୍ତ ଯମ ରାମମ ୍ନଶ୍ଟା ପଵତି ଯଚତନା ୧୨ 

ତିଯଶ୍ ଟ ଯଲ୍ଲାଯକା ଵିନା ସଯୂମ୍ ୍ସସ୍ଯମ ୍ଵା ସଲିଲମ ୍ଵନିା 

ନ ତୁ ରାମମ ୍ଵିନା ଯତଯହ ତିଯଶ୍ ଟ ତୁ୍ତ ମମ ଜୀଵିତମ ୍ ୧୩ 

ତତ୍ ଅଲମ ୍ତ୍ ଯଜ୍ ଯତାମ ୍ଏଶ ନିଶ୍ଚଯଃ ପାପ ନଶି୍ଚଯଯ 

ଅପି ଯତ ଚରଯଣୌ ମତୂ୍ନା୍ ସପ୍ରୁ୍ଶା ଯମ୍ଯଶ ପ୍ରସୀତ ଯମ ୧୪ 

କି ମିତମ ୍ଚିମି୍ତ୍ମ ୍ପାଯପ ତ୍ଵଯା ପରମ ତାରୁଣମ ୍୧୫ 

ଅତ ଜିୋସଯସ ମାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ପରତ ସ୍ଯ ପି୍ରଯା୭ପି୍ରଯଯ  

ଅସୁ୍ତ ଯତ୍ତ ତ୍ଵଯା ପଵୂମ୍ ୍ଵ୍ ଯାହ୍ରୁତମ ୍ରାକଵମ ୍ପ୍ରତ ି୧୬ 

ନ ଯମ ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟ ସସ୍ତୁ ଶ୍ ଶେୀମାନ୍ ତମ ୍ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟ ଇତୀଵ ଯମ  

ତ ତ୍ତ୍ଵଯା ପି୍ରଯ ଵାତିନ୍ ଯା ଯସଵା୭ତମ୍ ୍କତିତମ ୍ପଯଵତ୍ ୧୭ 

ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ଯଶାକ ସମ୍ପ୍୍ତା ସମ୍ା୍ପଯସି ମାମ ୍ପରୁ୍ଶମ ୍

ଆଵିଶ୍ଟାସି କରୁ୍ହମ ୍ଶନୂ୍ ଯମ ୍ସା ତ୍ଵମ ୍ପରଵଶମ ୍କତା ୧୮ 

ଇକ୍ଶଵାକୂଣାମ ୍କୁଯଲ ଯତଵି ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ ସସ୍ମୁହା ନଯମ ୍  

ଅନଯଯା ନଯ ସମ୍ପଯନ୍ନ ଯତ୍ର ଯତ ଵିକ୍ରୁତା ମତ:ି ୧୯ 

ନ ହ ିକିମି୍ ିତ୭ଯକୁ୍ତମ ୍ଵା ଵିପି୍ରଯମ ୍ଵା ପରୁା ମମ  
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ଆକଯରା ସ୍ତଵମ ୍ଵିଶାଲାକ୍ିଶ ଯତନ ନ ଶ୍ରତ୍ତତା ମ୍ ଯହମ ୍୨0 

ନ ନୁ ଯତ ରାକଵ ସୁ୍ତଯଲ୍ଯା ପରଯତନ ମହାତ୍ମନା  

ପହୁଯଶା ହ ିସପୁାଯଲ ତ୍ଵମ ୍କତା: କତଯଯସ ମମ ୨୧ 

ତସ୍ଯ ତମା୍ତ୍ମଯନା ଯତଵି ଵଯନ ଵାସମ ୍ଯଶସି୍ଵନ: 

କତମ ୍ଯରାଚଯଯସ ପୀରୁ ନଵ ଵଶା୍ଣ ିପମ୍ ିଚ ୨୨ 

ଅତ୍ଯମ୍ ୍ସକୁମୁାର ସ୍ ଯ ତସ୍ଯ ତଯମ ୍ତ୍ରୁତା୭୭ତ୍ମନ: 

କତମ ୍ଯରାଚଯଯସ ଵାସ ମ୭ରଯଣ୍ଯ ପରୁ୍ଶ ତାରୁଯଣ ୨୩ 

ଯରାଚଯ ସ୍ଯ୭ପିରାମ ସ୍ ଯ ରାମ ସ୍ ଯ ଶପୁ ଯଲାଚଯନ  

ତଵ ଶଶୁରୂ୍ଶ ମାଣସ୍ଯ କିମ୭ତମ୍ ୍ଵିପ୍ରଵାସନମ ୍୨୪ 

ରାଯମା ହ ିପରତା ତ୍ପଯୂ ସ୍ତଵ ଶଶୁରୂ୍ଶଯତ ସତା  

ଵିଯଶଶମ ୍ତ୍ଵଯି ତସ୍ମା ତୁ୍ତ ପରତ ସ୍ଯ ନ ଲକ୍ଶଯଯ ୨୫ 

ଶଶୁରୂ୍ଶାମ ୍ଯକୌରଵମ ୍ଯଚୈଵ ପ୍ରମାଣମ ୍ଵଚନ ରିଯାମ ୍ 

କ ଯସ୍ତ ପଯୂସ୍ତରମ ୍କୁଯା୍ତ୍ ଅନ୍ ଯତ୍ର ମନୁଜଶପ୍ାତ୍ ୨୬ 

ପହୂନାମ ୍ସ୍ତ୍ରୀ ସହସ୍ରାଣାମ ୍ପହୂନାମ ୍ଯଚାପ ଜୀଵିନାମ ୍ 

ପରିଵାଯତାପ ଵାଯତା ଵା ରାକଯଵ ଯନାପପତ୍ ଯଯତ ୨୭ 

ସାନ୍ତ୍ଵଯନ୍ ସଵ ୍ପତୂାନ ିରାମ ଶଯୁତ୍ତନ ଯଚତସା  

କ୍ରୁହ୍ା୍ତି ମନୁଜ ଵ୍ ଯାର : ପି୍ରଯଯ : ଵିଶଯ ଵାସିନ: ୨୮ 

ସଯତ୍ ଯନ ଯଲାକାନ୍ ଜଯତ ିତୀନାନ୍ ତାଯନନ ରାକଵ: 

କୁରୂନ୍ ଶଶୁରୂ୍ଶଯା ଵୀଯରା ତନୁଶା ଯତୁ ିଶାତ୍ରଵାନ୍ ୨୯ 

ସତ୍ଯମ ୍ତାନମ ୍ତପ ସ୍ତଯାଯକା ମିତ୍ରତା ଯଶୌଚ ମା୭୭ଜଵ୍ମ ୍ 

ଵିତ୍ ଯା ଚ କୁରୁ ଶଶୁରୂ୍ଶା ତ୍ରୁଵା ଯଣ୍ ଯତାନ ିରାକଯଵ ୩0 

ତସି୍ମ ନ୍ନା୭୭ଜଵ୍ ସମ୍ପଯନ୍ନ ଯତଵି ଯତଯଵାପଯମ କତମ ୍ 

ପାପ ମାଶମ୍ଶଯସ ରାଯମ ମହଶ ିସମ ଯତଜସି ୩୧ 

ନ ସ୍ମରା ମ୭ପି୍ରଯମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଯଲାକ ସ୍ ଯ ପି୍ରଯ ଵାତିନ : 

ସ କତମ ୍ତ୍ଵ ତ୍କ୍ରୁଯତ ରାମମ ୍ଵକ୍ଶଯାମି ପି୍ରଯ ମ୭ପି୍ରଯମ ୍୩୨ 

କ୍ଶମା ଯସି୍ମନ୍ ତମ ସ୍ତଯାକ: ସତ୍ଯମ ୍ତମ:୍ କ୍ରୁତେତା 

ଅପ୍ଯ୭ହମି୍ ସା ଚ ପତୂାନାମ ୍ତମ ୍ମରୁ୍ଯତ କା କତି ମମ୍ ୩୩ 

ମମ ଵ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ ଯ ଯକୈଯକଯି କତା୭ତ ସ୍ଯ ତପସି୍ଵନ: 

ତୀନମ ୍ଲାଲପ୍ଯମାନ ସ୍ ଯ କାରୁଣ୍ ଯମ ୍କତ୍ୁ  ମହସି୍ ୩୪ 

ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ସାକରା୭ତାଯାମ ୍ଯତ୍କିମି୍ତ୍ି ଅତି କମ୍ଯଯସ 

ତତ୍ ସଵମ୍ ୍ତଵ ତାସ୍ ଯାମି ମା ଚ ତ୍ଵାମ ୍ମନ୍ଯ ୁରାଵିଯଶତ୍ ୩୫ 

ଅମ୍ଜଲିମ ୍କମିୁ ଯକୈଯକଯି ପାଯତୌ ଚା୭ପି ସପ୍ରୁ୍ଶାମି ଯତ  

ଶରଣମ ୍ପଵ ରାମ ସ୍ ଯ ମା୭ତଯମା୍ ମା ମିହ ସପ୍ରୁ୍ଯଶତ୍ ୩୬ 

ଇତ ିତୁଃକା୭ପି ସମ୍ପ୍୍ତମ ୍ଵିଲପମ୍ମ୍ ୍ଅଯଚତନମ ୍ 
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କୂଣମ୍ାନମ ୍ମହା ରାଜମ ୍ଯଶାଯକନ ସମପିପଲୁ୍ତମ ୍୩୭ 

ପାରମ ୍ଯଶାକା୭୭ଣଵ୍ ସ୍ ଯା୭୭ଶ ୁପ୍ରାତଯ୍ମ୍ମ୍ ୍ପନୁ: ପନୁ: 

ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚା୭ତ ଯକୈଯକଯୀ ଯରୌତ୍ରମ ୍ଯରୌତ୍ର ତରମ ୍ଵଚ: ୩୮ 

ଯତ ିତତ୍ଵା ଵଯରୌ ରାଜନ୍ ପନୁ: ପ୍ରତ୍ଯ୭ନୁ ତପ୍ଯଯସ 

ତାମିକତ୍ଵମ ୍କତମ ୍ଵୀର ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍କତଯିଶ୍ଯସି ୩୯ 

ଯତା ସଯମତା ପହଵ ସ୍ତଵଯା ରାଜଶଯ୍ ସ୍ ସହ  

କତଯିଶ୍ଯମି୍ ୍ତମେ୍ ତତ୍ର କମି ୍ପ୍ରତିଵକ୍ଶଯସି ୪0 

ଯସ୍ଯା: ପ୍ରସାଯତ ଜୀଵାମି ଯା ଚ ମାମ ୍ଅପ୍ଯପାଲଯତ୍  

ତସ୍ଯା: କ୍ରୁତମ ୍ମଯା ମିତ୍ ଯା ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଇତ ିଵକ୍ଶଯସି ୪୧ 

କିଲି୍ ପଶତ୍ଵମ ୍ନଯରମ୍େ୍ାଣାମ ୍କରିଶ୍ ଯସି ନରା୭ତିପ  

ଯଯା ତତ୍ଵା ଵର ମ୭ଯତ୍ୈ ଯଵ ପନୁ ର୭ନ୍ ଯାନି ପାଶଯସ ୪୨ 

ଯଶ ପ୍ ଯ ଯଶ୍ ଶଯନ କଯପାତୀଯଯ ସ୍ଵ ମାମ୍ ସମ ୍ପକ୍ିଶଯଣ ତଯତୌ  

ଅଲକ ୍ଶ୍ଚକ୍ଶଶୁୀ ତତ୍ଵା ଜକାମ କତି ମତୁ୍ତମାମ ୍୪୩ 

ସାକର: ସମଯମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ନ ଯଵଲା ମ୭ତିଵତଯ୍ତ  

ସମଯମ ୍ମା୭ନ୍ରୁତମ ୍କାଶୀ୍: ପଵୂମ୍ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତ ମ୭ନୁସ୍ମରନ୍ ୪୪ 

ସ ତ୍ଵମ ୍ତମମ୍ ୍ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ରାମମ ୍ରାଯଜ୍ ଯ୭ପିଶଚି୍ ଯ ଚ  

ସହ ଯକୌସଲ୍ଯଯା ନିତ୍ ଯମ ୍ରମତୁ୍ ମିଚ୍ଚସି ତୁମଯ୍ତ ୪୫ 

ପଵତ୍ଵ୭ତଯମା୍ ତଯମା୍ ଵା ସତ୍ ଯମ ୍ଵା ଯତ ିଵା୭ନ୍ରୁତମ ୍ 

ଯ ତ୍ତ୍ଵଯା ସମ୍ଶ୍ରୁତମ ୍ମହ୍ ଯମ ୍ତସ୍ଯ ନା୭ସି୍ତ ଵ୍ ଯତିରମ: ୪୬ 

ଅହମ ୍ଵିଶ ମ୭ଯତ୍ୈ ଯଵ ପୀତ୍ଵା ପହୁ ତଵା୭ରତ: 

ପଶ୍ଯତ ଯସ୍ତ ମରିଶ୍ଯାମି ରାଯମା ଯ ତ୍ ଯ୭ପିଶଚି୍ ଯଯତ ୪୭ 

ଏକା୭ହ ମପି ପଯଶ୍ଯଯମ ୍ଯତ୍ ଯ୭ହମ ୍ରାମ ମାତରମ ୍ 

ଅମ୍ଜଲିମ ୍ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ମ୍୍ୀ୍ମ ୍ଯଶ୍ରଯଯା ନନୁ ମରୁ୍ତ ିମମ୍ ୪୮ 

ପରଯତ ନା୭୭ତ୍ମନା ଚା୭ହମ ୍ଶଯପ ଯତ ମନୁଜା୭ତିପ  

ଯତା ନା୭ଯନ୍ ଯନ ତୁଯଶ୍ ଯଯ ମରୁ୍ଯତ ରାମ ଵିଵାସନାତ୍ ୪୯  

ଏ ତାଵ ତୁକ୍ତଵା ଵଚନମ ୍ଯକୈଯକଯୀ ଵିରରାମ ହ  

ଵିଲପମ୍ମ୍ ୍ଚ ରାଜାନମ ୍ନ ପ୍ରତ ିଵ୍ ଯାଜହାର ସା ୫0 

ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତୁ ରାଜା ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଵ୍ରୁତମ ୍ପର ମ୭ଯଶାପନମ ୍ 

ରାମ ସ୍ ଯ ଚ ଵଯନ ଵାସ ଯମ ଶ୍ଵଯମ୍ ୍ପରତ ସ୍ଯ ଚ ୫୧ 

ନା୭ପ୍ଯପାଶତ ଯକୈଯକଯୀମ ୍ମହୂୁତମ୍ ୍ଵ୍ ଯାକୁଯଲମି୍େ୍ଯ: 

ଯପ୍ର କ୍ଶତା୭ନିମିଯଶା ଯତଵୀମ ୍ପି୍ରଯାମ ୍ଅପି୍ରଯ ଵାତିନୀମ ୍୫୨ 

ତାମ ୍ହ ିଵଜ୍ର ସମାମ ୍ଵାଚମ ୍ଆକଣ୍୍ ଯ ହ୍ରୁତଯା୭ପି୍ରଯାମ ୍

ତୁଃକ ଯଶାକ ମଯୀମ ୍ଯକାରାମ ୍ରାଜା ନ ସକୁିଯତା ପଵତ୍ ୫୩ 

ସ ଯତଵ୍ ଯା ଵ୍ ଯଵସାଯମ ୍ଚ ଯକାରମ ୍ଚ ଶପତମ ୍କରୁ୍ତମ ୍ 
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ତ୍ଯାତ୍ଵା ରାଯମତ ିନଶି୍ଵସ୍ ଯ ଚନି୍ନ: ତରୁ ରିଵା୭ପତତ୍ ୫୪ 

ନଶ୍ଟ ଚିଯତ୍ତା ଯଯତାନ୍ ମଯତ୍ତା ଵିପରୀଯତା ଯତା୭୭ତୁର:  

ହ୍ରୁତ ଯତଜା ଯତା ସଯପା୍ ପପଵୂ ଜକତୀ ପତ:ି ୫୫ 

ତୀନଯା ତୁ କିରା ରାଜା ଇତ ିଯହାଵାଚ ଯକୈକଯୀମ ୍ 

ଅନ୭ତ ୍ମିମ୭ତା୍ପମ ୍ଯକନ ତ୍ଵ ମପୁତଶତିା  

ପଯୂତାପହତ ଚିଯତ୍ତଵ ପରୁ୍ଵମ୍ୀ୍ ମାମ ୍ନ ଲଜ୍ଜଯସ ୫୬ 

ଶୀଲ ଵ୍ ଯସନ ଯମତ ଯତ୍ତ ନା୭ପି ଜାନା ମ୍ ଯହମ ୍ପରୁା  

ପଲାଯା ସ୍ତତ୍ଵିତାନୀମ ୍ଯତ ଲକ୍ଶଯଯ ଵିପରୀତଵତ୍ ୫୭ 

କୁଯତା ଵା ଯତ ପଯମ ୍ଜାତମ ୍ଯା ତ୍ଵ ଯମଵମ ୍ଵିତମ ୍ଵରମ ୍  

ରାଯଶ୍ଟେ ପରତ ମାସୀନମ ୍ଵ୍ରୁଣୀଯଶ ରାକଵମ ୍ଵଯନ ୫୮ 

ଵିରଯମ ଯତନ ପାଯଵନ ତ୍ଵ ଯମଯତ ନା୭ନ୍ରୁଯତନ ଵା  

ଯତ ିପତ୍ୁ : ପି୍ରଯମ ୍କାଯମ୍ ୍ଯଲାକ ସ୍ ଯ ପରତ ସ୍ଯ ଚ ୫୯ 

ନ୍ରୁଶଯମ୍ସ ପାପ ସମ୍କଯଲ୍ପ କ୍ଶଯୁତ୍ର ତୁଶ୍ କ୍ରୁତ କାରିଣ ି 

କିନ୍ନୁ ତୁଃକ ମଲୀକମ ୍ଵା ମଯି ରାଯମ ଚ ପଶ୍ଯସି ୬0 

ନ କତମି୍ ିତ୍ରୁଯତ ରାମା ତ୍ପରଯତା ରାଜ୍ ଯ ମା୭୭ଵଯସତ୍  

ରାମାତ୭ପି ହତିମ ୍ମଯନ୍ ଯ ତମଯ୍ତା ପଲଵତ୍ତରମ ୍୬୧ 

କତମ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯାମି ରାମ ସ୍ ଯ ଵନମ ୍କଯଚ୍ଚତ ିପାଶଯିତ 

ମକୁ ଵଣମ୍ ୍ଵିଵଣମ୍ ୍ତମ ୍ଯଯତୈ ଯଵମତୁ୍ ମପୁପଲୁ୍ତମ ୍୬୨ 

ତାମ ୍ହ ିଯମ ସକୁ୍ରୁତାମ ୍ପତିୁ୍ତମ ୍ସହ୍ୁରୁତି୍ପ ସ୍ ସହ ନଶିି୍ଚତାମ ୍

କତମ ୍ତ୍ରାକ୍ଶଯା ମ୍ ଯ୭ପାଵ୍ରୁତାମ ୍ପଯରୈ ରିଵ ହତାମ ୍ଚମମୂ ୍୬୩ 

କିମ ୍ମାମ ୍ଵକ୍ଶଯମି୍ ୍ରାଜାଯନା ନାନା ତିକ୍ପଯ ସ୍ ସମାକତା: 

ପାଯଲା ପତା୭ଯ ଯମ ଯକ୍ଶଵୌକ ଶି୍ଚରମ ୍ରାଜ୍ ଯମ୭କାରଯତ୍  ୬୪ 

ଯତା ତୁ ପହଯଵା ଵ୍ରୁତ୍ତା  କୁଣଵଯମ୍ା୍ ପହୁ ଶରୁ୍ତା: 

ପରିପ୍ରକ୍ଶଯମି୍ ୍କାକସୁ୍ତମ ୍ଵକ୍ଶଯାମି କି ମ୭ହମ ୍ତତା ୬୫ 

ଯକୈଯକଯା କ୍ିିଶ୍ ଯମାଯନନ ରାମ: ପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତା ମଯା  

ଯତ ିସତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରଵୀ ଯମ୍ଯତ ତ୍ତ୭ତସତ୍ ଯମ ୍ପଵିଶ୍ ଯତ ି୬୬ 

କି0 ମାମ ୍ଵକ୍ଶଯତି ଯକୌସଲ୍ଯା ରାକଯଵ ଵନମା୭ସି୍ତଯତ  

କିମ ୍ଯଚୈନାମ ୍ପ୍ରତିଵକ୍ଶଯାମି କ୍ରୁତ୍ଵା ଵିପି୍ରଯ ମୀତ୍ରୁଶମ ୍୬୭ 

ଯତା ଯତା ହ ିଯକୌସଲ୍ଯା ତାସୀ ଵ ଚ୍ଚ ସକୀଵ ଚ  

ପାଯା୍ଵତ୍ପକିନୀ ଵ ଚ୍ଚ ମାତ୍ରୁ ଵ ଯଚ୍ଚାପ ତିଶ୍ ଟତ ି୬୮ 

ସତତମ ୍ପି୍ରଯ କାମା ଯମ ପି୍ରଯ ପତୁ୍ରା ପି୍ରଯମ ୍ଵତା 

ନ ମଯା ସତ୍କ୍ରୁତା ଯତଵୀ ସତ୍କାରା୭ହା୍ କ୍ରୁଯତ ତଵ ୬୯ 

ଇତାନୀମ ୍ତ ତ୍ତପତ ିମାମ ୍ଯ ନ୍ ମଯା ସକୁରୁ୍ତମ ୍ତ୍ଵଯି  

ଅପତ୍ଯମ ୍ଵ୍ ଯମ୍ ଜଯନା ଯପତମ ୍ପକୁ୍ତ ମନ୍ନ ମିଵା୭୭ତୁରମ ୍୭0 
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ଵିପ୍ରକାରମ ୍ଚ ରାମ ସ୍ ଯ ସମ୍ପ୍ରଯାଣମ ୍ଵନ ସ୍ ଯ ଚ  

ସମିୁତ୍ରା ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ଯଵୈ ପୀତା କତମ ୍ଯମ ଵଶି୍ଵସିଶ୍ ଯତ ି୭୧ 

କ୍ରୁପଣମ ୍ପତ ଯଵୈଯତହ ିଯଶ୍ରାଶ୍ ଯତି ତ୍ଵଯ ମ୭ପି୍ରଯମ ୍ 

ମାମ୍ ିପମ୍ତି୍ଵ ମାପନ୍ନମ ୍ରାମମ ୍ଚ ଵନ ମାଶ୍ରତିମ ୍୭୨ 

ଯଵୈଯତହୀ ପତ ଯମ ପ୍ରାଣାନ୍ ଯଶାଚମ୍ୀ୍ କ୍ଶପଯିଶ୍ ଯତ ି 

ହୀନା ହମିଵତ: ପାଶ୍ଵୀ୍ କନି୍ନଯରଯଣଵ କନି୍ନରୀ ୭୩ 

ନ ହ ିରାମ ମହମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପ୍ରଵସମ୍ମ୍ ୍ମହା ଵଯନ  

ଚିରମ ୍ଜୀଵତୁ ମାଶଯମ୍ସ ରୁତମ୍ୀ୍ମ ୍ଚା୭ପି ଯମ ତିଲୀମ ୍୭୪ 

ସା ନୂନମ ୍ଵିତଵା ରାଜ୍ ଯମ ୍ସପତୁ୍ରା କାରଯିଶ୍ ଯସି  

ନହ ିପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତ ରାଯମ ଯତଵି ଜୀଵିତୁ ମତୁ୍ସଯହ ୭୫ 

ସତୀମ ୍ତ୍ଵା ମହ ମ୭ତ୍ ଯମ୍ମ୍ ୍ଵ୍ ଯଵସ୍ଯା ମ୍ ଯ୭ସତୀମ ୍ସତୀମ ୍ 

ରୂପିଣୀମ ୍ଵିଶ ସମଯ୍କୁ୍ତାମ ୍ପୀଯତ୍ଵଵ ମତିରାମ ୍ନର: ୭୬ 

ଅନ୍ରୁଯତୈ ପହୁ୍ ମାମ ୍ସାଯମ୍ ଵ୍ ସାନ୍ତ୍ଵଯମ୍ୀ୍ ସ୍ମ ପାଶଯସ  

କୀତ ଶଯପ୍ତନ ସମରୁ୍ତ୍ ଯ ଲୁଯପ୍ତା ମରୁ୍କ ମିଵା୭ଵତୀ: ୭୭ 

ଅନାଯ ୍ଇତ ିମା ମାଯା୍: ପତୁ୍ର ଵିରାଯିକମ ୍ତ୍ରୁଵମ ୍ 

ତିକ୍କରିଶ୍ ଯମି୍ ୍ରତ୍ ଯାସ ୁସରୁାପମ ୍ପ୍ରାହ୍ମଣମ ୍ଯତା ୭୮ 

ଅଯହା ତୁଃକ ମଯହା କ୍ରୁଚ୍ଚେମ ୍ଯତ୍ର ଵାଚ: କ୍ଶଯମ ତଵ  

ତୁଃକ ଯମଵମ ୍ଵିତମ ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ପରୁାକରୁ୍ତ ମିଵା୭ଶପୁମ ୍୭୯ 

ଚିରମ ୍କଲୁ ମଯା ପାଯପ ତ୍ଵମ ୍ପାଯପ ନା୭ପିରକ୍ିଶତା  

ଅୋନା ତୁପସମ୍ପନ୍ନା ରଜଜ୍ ୁରୁତ୍ପମି୍ନ୍ୀ ଯତା ୮0  

ରମମାଣ ସ୍ତଯା ସାତମ୍ ୍ମରୁ୍ତ୍ଯମୁ ୍ତ୍ଵାମ ୍ନା୭ପିଲକ୍ଶଯଯ   

ପାଯଲା ରହସି ହଯସ୍ତନ କରୁ୍ଶ୍ ୍ସପ ୍ମିଵା୭ସପ୍ରୁ୍ଶମ ୍୮୧ 

ମଯା ହ୍ ଯ୭ପିତ୍ରୁକ: ପତୁ୍ର ସ୍ ସ ମହାତ୍ମା ତୁରାତ୍ମନା  

ତମ ୍ତୁ ମାମ ୍ଜୀଵ ଯଲାଯକା୭ଯମ ୍ନୂନ ମାଯରାଶଟୁ୍ ମହତ୍ି ୮୨ 

ପାଲିଯଶା ପତ କାମାତ୍ମା ରାଜା ତଶରଯତା ପରୁ୍ଶମ ୍ 

ଯ: ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୁଯତ ପି୍ରଯମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ଵନମ ୍ପ୍ରସ୍ତାପଯିଶ୍ ଯତି ୮୩ 

ଵ୍ରଯତୈ ଶ୍ଚ ପ୍ରହ୍ମଚଯଯୈ ଶ୍ଚ କରୁୁପି ଯଶ୍ଚାପକଶତି: 

ଯପାକ କାଯଲ ମହତ୍ କ୍ରୁ ଚ୍ଚେମ ୍ପନୁଯରଵ ପ୍ରପତ୍ସଯଯତ ୮୪ 

ନା୭ଲମ ୍ତ୍ଵିତୀଯମ ୍ଵଚନମ ୍ପଯୁତ୍ରା ମାମ ୍ପ୍ରତିପାଶତୁିମ ୍ 

ସ ଵନମ ୍ପ୍ରଵ୍ରଯଜ ତ୍ଯଯୁକ୍ତା ପାଟ ମିଯତ୍ ଯଵ ଵକ୍ଶଯତି ୮୫ 

ଯତ ିଯତ ରାକଵ: କୁଯା୍ତ୍ ଵନମ ୍କଯଚ୍ଚତ ିଯଚାତିତ: 

ପ୍ରତିକୂଲମ ୍ପି୍ରଯମ ୍ଯମ ସ୍ସଯା ନ୍ନ ତୁ ଵତ୍ସ: କରିଶ୍ଯତ ି୮୬ 

ଶତୁ୍ତ ପାଯଵା ହ ିପାଵମ ୍ଯମ ନ ତୁ ୋସ୍ ଯତି ରାକଵ: 

ସ ଵନମ ୍ପ୍ରଵ୍ରଯଜ ତ୍ଯଯୁକ୍ତା ପାଟ ମିଯତ୍ ଯଵ ଵକ୍ଶଯତି ୮୭ 
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ରାକଯଵ ହ ିଵନମ ୍ପ୍ରାଯପ୍ତ ସଵ ୍ଯଲାକ ସ୍ ଯ ତିକ୍କ୍ରୁତମ ୍

ମରୁ୍ତ୍ଯ:ୁ ଅକ୍ଶମଣୀଯମ ୍ମାମ ୍ନଯିଶ୍ ଯତ ିଯମ କ୍ଶଯମ ୍୮୮  

ମରୁ୍ଯତ ମଯି କଯତ ରାଯମ ଵନମ ୍ମନୁଜ ପମୁ୍ କଯଵ  

ଇଯଶ୍ଟ ମମ ଜଯନ ଯଶଯଶ କିମ ୍ପାପମ ୍ପ୍ରତିଵତ୍ସଯଯସ ୮୯ 

ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ମାମ ୍ଚ ରାମମ ୍ଚ ପଯୁତ୍ରୌ ଯତ ିହାସ୍ ଯତି  

ତୁଃକା ନ୍ ଯ୭ସହତୀ ଯତଵୀ ମା ଯମଵା୭ନୁ ମରିଶ୍ ଯତ ି୯0 

ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଚ ସମିୁତ୍ରାମ ୍ଚ ମାମ ୍ଚ ପଯୁତ୍ରୈ ସି୍ତ୍ରପି ସ୍ ସହ  

ପ୍ରକ୍ିଶପ୍ ଯ ନରଯକ ସା ତ୍ଵମ ୍ଯକୈଯକଯି ସକୁିତା ପଵ ୯୧ 

ମଯା ରାଯମଣ ଚ ତ୍ ଯକ୍ତମ ୍ଶାଶ୍ଵତମ ୍ସତ୍ କରୁ୍ତମ ୍କଯୁଣ :  

ଇକ୍ଶଵାକ ୁକଲୁମ ୍ଅଯକ୍ଶାପ୍ ଯମ ୍ଆକଲୁମ ୍ପାଲଯିଶ୍ଯତି ୯୨ 

ପି୍ରଯମ ୍ଯଚତ୍ ପରତ ଯସ୍ ଯତ ତ୍ରାମ ପ୍ରଵ୍ରାଜନମ ୍ପଯଵତ୍  

ମା ସ୍ମ ଯମ ପରତ: କାଶୀ୍ତ୍ ଯପ୍ରତ କ୍ରୁତ୍ ଯମ ୍କତା ଯଶୁ: ୯୩ 

ହମ୍ା୍୭ନାଯଯ ୍ମାମା୭ମିଯତ୍ର ସ କାମା ପଵ ଯକୈକଯି  

ମରୁ୍ଯତ ମଯି କଯତ ରାଯମ ଵନମ ୍ପରୁୁଶ ପମୁ୍ କଯଵ ୯୪ 

ଯସତାନୀମ ୍ଵିତଵା ରାଜ୍ ଯମ ୍ସପତୁ୍ରା କାରଯିଶ୍ ଯସି  

ତ୍ଵମ ୍ରାଜ ପତୁ୍ରୀ ଵାଯତନ ନ୍ ଯଵଯସା ମମ ଯଵଶ୍ମନି ୯୫ 

ଅକୀତି ଶ୍ଚା୭ତୁଲା ଯଲାଯକ ତ୍ରୁଵ: ପରିପଵ ଶ୍ଚ ଯମ  

ସଵ ୍ପଯୂତଶ ୁଚା୭ଵୋ ଯତା ପାପ କ୍ରୁତ ସ୍ତତା ୯୬  

କତମ ୍ରଯତୈ ଵିପ:ୁ ଯାତ୍ଵା କଜା୭ଯଶ୍ଵ  ଶ୍ଚ ମହୁୁମ୍ହୁୁ: 

ପତ୍ପଯାମ ୍ରାଯମା ମହା୭ରଯଣ୍ଯ ଵଯତ୍ସା ଯମ ଵିଚରିଶ୍ ଯତ ି ୯୭ 

ଯସ୍ଯ ତ୍ଵା୭୭ହାର ସମଯଯ ସତୂା: କୁମ୍ ଟଲ ତାରିଣ: 

ଅହମ ୍ପଵୂା୍: ପଚମି୍ ୍ସ୍ମ ପ୍ରଶସ୍ତମ ୍ପାନ ଯପାଜନମ ୍୯୮ 

ସ କତ ନ୍ନୁ କଶାଯାଣ ିତିକ୍ତାନ ିକଟୁକାନି ଚ  

ପକ୍ଶଯନ୍ ଵନ୍ ଯ ମା୭୭ହାରମ ୍ସଯୁତା ଯମ ଵତଯି୍ଶ୍ ଯତ ି୯୯ 

ମହା୭ହ ୍ଵସ୍ତ୍ର ସମ୍ଵୀଯତା ପତୂ୍ଵା ଚିର ସଯୁକାଚିତ: 

କାଶାଯ ପରିତାନ ସୁ୍ତ କତମ ୍ପଯୂମୌ ନିଵତ୍ସଯତି ୧00 

କଯସ୍ ଯ ତତ୍ ତାରୁଣମ ୍ଵାକ୍ଯ ଯମଵମ ୍ଵିତମ ୍ଅଚିମି୍ତ୍ମ ୍ 

ରାମସ୍ଯା୭ରଣ୍ଯ କମନମ ୍ପରତ ସ୍ଯା୭ପିଯଶଚନମ ୍ ୧0୧ 

ତିକସୁ୍ତ ଯଯାଶଯିତା ନାମ ଶଟା ସ୍ସଵାତ ୍ପରା ସ୍ ସତା  

ନ ପ୍ରଵୀମି ସି୍ତ୍ରଯ ସ୍ ସଵା୍ ପରତ ଯସ୍ ଯଵ ମାତରମ ୍୧0୨ 

ଅନତ ୍ପାଯଵ୭ତ ୍ପଯର ନ୍ରୁଶଯମ୍ସ    

ମମା୭ନୁ ତାପାଯ ନିଵଶି୍ ଟ ପାଯଵ 

କିମ୭ପି୍ରଯମ ୍ପଶ୍ଯସି ମ ନ୍ନମିିତ୍ତମ ୍   

ହତିା୭ନୁ କାରିଣ୍ ଯ୭ତ ଵା୭ପି ରାଯମ  ୧0୩  
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ପରିତ୍ ଯଯଜଯ:ୁ ପିତଯରା ହ ିପତୁ୍ରାନ୍    

ପାଯା୍: ପତୀମ ୍ଶ୍ଚା୭ପି କରୁ୍ତା୭ନୁ ରାକା: 

କ୍ରୁତ୍ସ୍ନମ ୍ହ ିସଵମ୍ ୍କପିୁତମ ୍ହ ିଜକତ୍ ସ୍ ଯାତ୍    

ତ୍ରୁଯଶ୍ ଟଵଵ ରାମମ ୍ଵ୍ ଯସଯନ ନିମକ୍ନମ ୍ ୧0୪ 

ଅହମ ୍ପନୁ ଯତଵ୍ କୁମାର ରୂପମ ୍   

ଅଲମ୍କ୍ରୁତମ ୍ତମ ୍ସତୁ ମାଵ୍ରଜମ୍ମ୍ ୍ 

ନମ୍ା୍ମି ପଶ୍ଯନ୍ନ୭ପି ତଶଯ୍ନନ    

ପଵାମି ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପନୁ ଯ୍ଯୁଵ ଵ  ୧0୫ 

ଵିନା୭ପି ସଯୂଯଣ୍ ପଯଵତ୍ ପ୍ରଵ୍ରୁତି୍ତ:   

ଅଵଶତ୍ା ଵଜ୍ର ତଯରଣ ଵା୭ପି   

ରାମମ ୍ତୁ କଚ୍ଚତ ମିତ ସ୍ ସମୀକ୍ଶଯ   

ଜୀଯଵ ନ୍ନ କଶି୍ଚତ୍ ଇତ ିଯଚତନା ଯମ  ୧0୬ 

ଵିନାଶ କାମା ମହତିା ମ୭ମିତ୍ରାମ ୍  

ଆଵାସଯମ ୍ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁମିଵ ଆତ୍ମାନ: ତ୍ଵମ ୍  

ଚିରମ ୍ପତାଯମ୍କନ ତ୍ରୁତା୭ସି ସପୀ୍    

ମହା ଵିଶା ଯତନ ହଯତା୭ସି୍ମ ଯମାହାତ୍  ୧0୭ 

ମଯା ଚ ରାଯମଣ ଚ ଲକ୍ଶମଯଣନ    

ପ୍ରଶାସୁ୍ତ ହୀଯନା ପରତ ସ୍ତଵଯା ସହ  

ପରୁମ ୍ଚ ରାଶ୍ଟେମ ୍ଚ ନିହତ୍ ଯ ପାତଵାନ୍    

ମମା ହତିାନାମ ୍ଚ ପଵା୭ପିହଶଣିୀ ୧0୮  

ନ୍ରୁଶମ୍ଶ ଵ୍ରୁଯତ୍ତ ଵ୍ ଯସନ ପ୍ରହାରିଣୀ    

ପ୍ରସହ୍ ଯ ଵାକ୍ଯମ ୍ଯତ ିହା୭ତ୍ ଯ ପାଶଯସ  

ନ ନାମ ଯତ ଯକନ ମକୁା ତ୍ପତମ୍ଯ୍୭ଯତା    

ଵିଶୀଯମ୍ାଣା ତଶନା ସ୍ ସହସ୍ରତା       ୧0୯  

ନ କିମି୍ ିତାହା୭ହତି ମ୭ପି୍ରଯମ ୍ଵଯଚା   

ନ ଯଵତି୍ତ ରାମଃ ପରୁଶାଣ ିପାଶତୁିମ ୍  

କତ ନ୍ନୁ ରାଯମ ହ୍ ଯ୭ପିରାମ ଵାତିନି   

ପ୍ରଵୀଶ ିଯତାଶାନ୍ କଣୁ ନତି୍ ଯ ସମ୍ମଯତ      ୧୧0 

ପ୍ରତାମ୍ଯ ଵା ପ୍ରଜ୍ଵଲ ଵା ପ୍ରଣସ୍ଯ ଵା    

ସହସ୍ର ଯଶା ଵା ସପ୍ଟିୁତା ମହୀମ ୍ଵ୍ରଜ  

ନ ଯତ କରିଶ୍ଯାମି ଵଚ ସସ୍ତୁାରୁଣମ ୍   

ମାମା୭ହତିମ ୍ଯକକଯ ରାଜ ପାମ୍ ସନି ୧୧୧ 

କ୍ଶଯୁରାପମାମ ୍ନିତ୍ ଯମ ୍ଅସତ୍ ପି୍ରଯମ ୍ଵତାମ ୍   

ପ୍ରତୁଶ୍ଟ ପାଵାମ ୍ସ୍ଵକୁଯଲାପ କାତିନୀମ ୍ 
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ନ ଜୀଵିତୁମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ଵଶିଯହ୭ମଯନା ରମାମ ୍  

ତିତକ୍ଶମାଣାମ ୍ହ୍ରୁତଯମ ୍ସପମ୍ନ୍ମ ୍୧୧୨ 

ନ ଜୀଵିତମ ୍ଯମ୭ସି୍ତ ପନୁ: କୁତ ସସ୍କୁମ ୍  

ଵିନା୭୭ତ୍ମଯଜ ନା୭୭ତ୍ମଵତ: କୁଯତା ରତ:ି 

ମାମା୭ହତିମ ୍ଯତଵି ନ କତ୍ୁ  ମ୭ହସି୍    

ସପ୍ରୁ୍ଶାମି ପାତାଵ୭ପି ଯତ ପ୍ରସୀତ ଯମ ୧୧୩ 

ସ ପମିୂ ପାଯଲା ଵଲିପନ୍ନ୭ନାତ ଵତ୍  

ସି୍ତ୍ରଯା କ୍ରୁହୀଯତା ହ୍ରୁତଯଯ୭ତିମାତ୍ରଯା  

ପପାତ ଯତଵ୍ ଯା ଶ୍ଚରଯଣୌ ପ୍ରସାରିତା    

ଉଯପୌ ଅସମ୍ସ୍ପରୁ୍ଶ୍ ଯ ଯତା୭୭ତୁର ସ୍ତତା ୧୧୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ତ୍ଵାତଶ ସ୍ ସକ ୍

ତ୍ରଯଯାତଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ଅ ତତ୭ହମ୍ ୍ମହା ରାଜମ ୍ଶଯାନମ ୍ଅ ତଯତା ଚିତମ ୍

 ଯଯାତିମ ୍ଇଵ ପଣୁ୍ ଯା୭ଯତ ଯତଵ ଯଲାକାତ୍ ପରିଚ୍ଯତୁମ ୍୧ 

 ଅନ୭ତ ୍ରୂପା ସିତ୍ତା୭ତା୍ ଅପୀତା ପଯ ତଶନିୀ 

 ପନୁ: ଆକାରଯା ମାସ ତଯମଵ ଵରମ ୍ଅଙ୍କନା ୨ 

 ତ୍ଵମ ୍କତ୍ତଯସ ମହା ରାଜ ସତ୍ ଯ ଵାତୀ ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତଃ 

 ମମ ଯଚମମ ୍ଵରମ ୍କସ୍ମାତ୍  ଵିତାରଯିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି ୩ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ରାଜା ତଶରତ ସ୍ତତା 

 ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ତତଃ କ୍ରୁଯତ୍ତା ମହୂୁତମ୍ ୍ଵିହ୍ ଵଲ ନ୍ନିଵ ୪ 

 ମରୁ୍ଯତ ମଯି କଯତ ରାଯମ ଵନମ ୍ମନୁଜ ପମୁ୍ କଯଵ 

 ହତ ଅନାଯଯ ୍ମମା୭ମିଯତ୍ର ସ କାମା ସକୁିନୀ ପଵ ୫ 

ସ୍ଵଯକ୭୍ପି କଲୁ ରାମ ସ୍ ଯ କୁଶଲମ ୍ଯତୈଵଯତୈ: ଅହମ ୍ 

ପ୍ରତ୍ଯା୭୭ଯତଶାତ୍ ଅପିହତିମ ୍ତାରଯିଯଶ୍ଯ କତମ ୍ପତ ୬ 

ଯକୈଯକଯ୍ଯା: ପି୍ରଯ କାଯମନ ରାମ: ପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତା ମଯା  

ଯତ ିସତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରଵୀ ଯମ୍ଯତତ୍ ତ ତ୭ସତ୍ ଯମ ୍ପଵିଶ୍ ଯତ ି୭ 

ଅପଯୁତ୍ରଣ ମଯା ପତୁ୍ର: ଶ୍ରଯମଣ ମହାତା ମହାନ୍  

ରାଯମା ଲଯପ୍ତା ମହା ପାହୁ ସ୍ ସ କତମ ୍ତ୍ ଯଜ୍ ଯଯତ ମଯା ୮  

ଶରୂ ଶ୍ଚ କ୍ରୁତ ଵିତ୍ ଯ ଶ୍ଚ ଜତି: ଯରାତ: କ୍ଶମା ପର: 

କତମ ୍କମଲ ପତ୍ରାଯକ୍ଶା ମଯା ରାଯମା ଵିଵାସ୍ ଯଯତ ୯ 

କତ ମିତୀଵର ଶ୍ ଯାମମ ୍ତୀକ ୍ପାହୁମ ୍ମହା ପଲମ ୍ 

ଅପିରାମ ମ୭ହମ ୍ରାମମ ୍ଯପ୍ରଶଯିଶ୍ଯାମି ତମ୍ଟକାନ୍ ୧0 

ସକୁାନା ମଚୁିତ ଯସ୍ ଯଵ ତୁଃଯକୈ ର୭ନୁଚିତସ୍ଯ ଚ  

ତୁଃକମ ୍ନାମା୭ନୁ ପଯଶ୍ଯଯମ ୍କତମ ୍ରାମ ସ୍ ଯ ତୀମତ: ୧୧ 
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ଯତ ିତୁଃକ ମକ୍ରୁତ୍ଵା୭ତ୍ ଯ ମମ ସମ୍କେମଣମ ୍ପଯଵତ୍  

ଅ ତୁ:କାହ ୍ସ୍ ଯ ରାମ ସ୍ ଯ ତତ ସସ୍କୁ ମ୭ଵାପନୁ୍ଯାମ ୍୧୨ 

ନ୍ରୁଶଯମ୍ସ ପାପ ସମ୍କଯଲ୍ପ ରାମମ ୍ସତ୍ ଯ ପରାରମମ ୍ 

କିମ ୍ଵିପି୍ରଯଯଣ ଯକୈଯକଯି ପି୍ରଯମ ୍ଯଯାଜଯଯସ ମମ  

 ଅକୀତି ର୭ତୁଲା ଯଲାଯକ ତ୍ରୁଵମ ୍ପରିପଵ ଶ୍ଚ ଯମ ୧୩ 

 ତତା ଵିଲପତ ସ୍ତ ସ୍ ଯ ପରିପ୍ରମିତ ଯଚତସଃ 

 ଅସ୍ତମ ୍ଅପ୍ଯକମତ୍ ସଯୂଯା୍ ରଜନୀ ଚା୭ପ୍ଯଵତତ୍ ୧୪ 

 ସ ତି୍ର ଯାମା ତତା୭୭ତ ୍ସ୍ ଯ ଚନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଟଲ ମଣି୍ଟତା 

 ରାଯୋ ଵିଲପ ମାନ ସ୍ ଯ ନ ଵ୍ ଯପାସତ ଶଵର୍ୀ ୧୫ 

 ତଯତୈ ଯଵାଶ୍ମ୍ ୍ଵିନିଶ୍ଵସ୍ଯ ଵ୍ରୁଯତ୍ତା ତଶରଯତା ନ୍ରୁପଃ 

 ଵିଲଲାପା୭୭ତଵ୍ ତୁ୍ତଃକମ ୍କକନା ସକ୍ତ ଯଲାଚନଃ ୧୬ 

 ନ ପ୍ରପାତମ ୍ତ୍ଵଯଯଚ୍ଚାମି ନିଯଶ ନକ୍ଶତ୍ର ପଶୂଯଣ  

ରିଯତାମ ୍ଯମ ତଯା ମଯା୭ଯମ ୍ରଚିଯତା୭ଞ୍ଜଲିଃ ୧୭ 

 ଅତ ଵା କମ୍ଯତାମ ୍ଶୀରମ ୍ନା୭ହମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ନିକ୍ରୁ୍ଣାମ ୍

 ନ୍ରୁଶମ୍ସାମ ୍ଯକୈଯକଯୀମ ୍ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଯତ୍କ୍ରୁଯତ ଵ୍ ଯସନମ ୍ମହତ୍ ୧୮ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ତଯତା ରାଜା ଯକୈଯକଯୀମ ୍ସମ୍ଯତା୭ଞ୍ଜଲିଃ 

 ପ୍ରସାତଯା ମାସ ପନୁଃ ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଯଚତ ମ୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧୯ 

 ସାତୁ ଵ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ ଯ ତୀନ ସ୍ ଯ ତ୍ଵତ୍କତ ସ୍ଯ କତା୭୭ଯଶୁଃ 

ପ୍ରସାତଃ ରିଯତାମ ୍ଯତଵି ପଯତ୍ର ରାଯୋ ଵିଯଶଶତଃ ୨0 

ଶଯୂନ୍ ଯ ନ କଲୁ ସଯୁଶ୍ରାଣ ିମ ଯଯତମ ୍ସମତୁା ହ୍ରୁତମ ୍

କୁରୁ ସାତୁ ପ୍ରସାତମ ୍ଯମ ପାଯଲ ସହ୍ରୁତଯା ହ୍ ଯ୭ସି ୨୧ 

ପ୍ରସୀତ ଯତଵି ରାଯମା ଯମ ତ୍ଵ ତ୍ତତ୍ତମ ୍ରାଜ୍ ଯ ମ୭ଵ୍ ଯଯମ ୍ 

ଲପତାମ୭ସିତା ପାଯମ୍କ ଯଶ: ପର ମଵାପନୁ୍ ହ ି୨୨ 

ମମ ରାମ ସ୍ ଯ ଯଲାକ ସ୍ ଯ କରୂୁଣାମ ୍ପରତ ସ୍ଯ ଚ  

ପି୍ରଯ ଯମତ ତ୍କୁରୁ ଯଶ୍ରାଣ ିକୁରୁ ଚାରୁ ମଯୁକକ୍ଶଯଣ ୨୩ 

ଵିଶତୁ୍ତ ପାଵ ସ୍ ଯ ସତୁୁଶ୍ ଟ ପାଵା   

ତାଯମ୍ରକ୍ଶଣ ସ୍ ଯ ଅଶରୁ୍ କଲସ୍ଯ ରାେଃ 

ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵିଚିତ୍ରମ ୍କରୁଣମ ୍ଵିଲାପମ ୍  

ପତ୍ୁ ର୍ ନ୍ରୁଶମ୍ସା ନ ଚକାର ଵାକ୍ଯମ ୍୨୪ 

ତତଃ ସ ରାଜା ପନୁ ଯରଵ ମଚୂିତଃ  

ପି୍ରଯାମ ୍ଅ ତୁଶ୍ ଟାମ ୍ପ୍ରତିକୂଲ ପାଶଣିୀମ ୍

ସମୀକ୍ଶଯ ପତୁ୍ର ସ୍ ଯ ଵିଵାସନମ ୍ପ୍ରତ ି  

କ୍ିଶଯତୌ ଵିସମଯ୍ୋ ନିପପାତ ତୁଃକିତଃ  ୨୫ 

ଇତୀଵ ରାଯୋ ଵ୍ ଯତିତ ସ୍ ଯ ସା ନିଶା   



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍
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ଜକାମ ଯକାରମ ୍ଶ୍ଵସଯତା ମନସି୍ଵନ: 

ଵିଯପାତ୍ ଯମାନ: ପ୍ରତିଯପାତନମ ୍ତତା   

ନିଵାରଯା ମାସ ସ ରାଜ ସତ୍ତମ: ୨୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ତ୍ରଯଯାତଶ ସ୍ସକ:୍ 

ଚତୁତକଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ପତୁ୍ର ଯଶାକା୭ତିତମ ୍ପାପା ଵିସମେ୍ମ ୍ପତିତମ ୍ପଵୁ ି

 ଵିଯଵଶ୍ଟମାନମ ୍ଉତ୍ଵୀକ୍ଶଯ ସ ଇକ୍ଶଵାକମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

 ପାପମ ୍କରୁ୍ଯତ୍ଵୈଵ କିମ ୍ଇତମ ୍ମମ ସମ୍ଶ୍ରୁତ୍ ଯ ସମ୍ଶେଵମ ୍

 ଯଶଯଶ କ୍ିଶତି ତଯଲ ସନ୍ନଃ ସି୍ତତ୍ ଯାମ ୍ସ୍ତାତୁମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅହସି୍ ୨ 

 ଆହୁଃ ସତ୍ ଯମ ୍ହ ିପରମମ ୍ତମମ୍ ୍ତମଵ୍ିଯତା ଜନାଃ 

 ସତ୍ ଯମ ୍ଆଶ୍ରତି୍ ଯ ହ ିମଯା ତ୍ଵମ ୍ଚ ତମମ୍ ୍ପ୍ରଯଚାତିତଃ ୩ 

 ସମ୍ଶ୍ରୁତ୍ ଯ ଯଶ ପ୍ ଯଃ ଯଶ୍ ଯନାଯ ସ୍ଵାମ ୍ତନୁମ ୍ଜକତୀପତିଃ 

 ପ୍ରତାଯ ପକ୍ିଶଯଣା ରାଜନ୍ ଜକାମ କତିମ ୍ଉତ୍ତମାମ ୍୪ 

 ତତା ହ୍ ଯ୭ଲକ ୍ଯସ୍ତଜସ୍ଵୀ ପ୍ରାହ୍ମଯଣ ଯଵତ ପାରଯକ 

 ଯାଚମାଯନ ସ୍ଵଯକ ଯନଯତ୍ର ଉତ୍୍ତରୁତ୍ ଯା୭ଵମିନା ତଯତୌ ୫ 

 ସରିତାମ ୍ଯତ ପତିଃ ସ୍ଵଲ୍ପାମ ୍ମଯା୍ତାମ ୍ସତ୍ ଯମ ୍ଅନ୍ି ଵତଃ 

 ସତ୍ ଯା୭ନୁଯରାତାତ୍ ସମଯଯ ସ୍ଵାମ ୍ଯଵଲାମ ୍ନା୭ତଵିତଯ୍ତ ୬ 

ସତ୍ଯ ଯମକ ପତମ ୍ପ୍ରହ୍ମ ସଯତ୍ ଯ ତମ:୍ ପ୍ରତିଶ୍ି ଟତ: 

ସତ୍ଯ ଯମଵା୭କ୍ଶଯା ଯଵତା: ସଯତ୍ ଯ ନ ଏଵ ଅଵାପ୍ଯଯତ ଵରମ ୍୭ 

ସତ୍ଯମ ୍ସମ୭ନୁଵତସ୍୍ଵ ଯତ ିତଯମ ୍ତ୍ରୁତା ମତ:ି  

ସପଲ ସ୍ସ ଵଯରା ଯମ୭ସୁ୍ତ ଵରଯତା ହ୍ ଯ୭ସି ସତ୍ତମ ୮  

ତମ ୍ଯସ୍ଯହା୭ପିକାମା୭ତମ୍ ୍ମମ ଯଚୈ ଵା୭ପିଯଚାତନାତ୍   

ପ୍ରଵ୍ରାଜଯ ସତୁମ ୍ରାମମ ୍ତି୍ର: କଲୁ ତ୍ଵାମ ୍ପ୍ରଵୀମ୍ଯ୭ହମ ୍୯  

ସମଯମ ୍ଚ ମମା୭ଯତ୍ ଯମମ ୍ଯତ ିତ୍ଵମ ୍ନ କରିଶ୍ ଯସି 

ଅରତ ଯସ୍ତ ପରିତ୍ ଯକ୍ତା ପରିତ୍ ଯକ୍ଶଯାମି ଜୀଵିତମ ୍୧0 

 ଏଵମ ୍ପ୍ରଯଚାତିଯତା ରାଜା ଯକୈଯକଯ୍ଯା ନିଵିଶମ୍କଯା 

 ନ ଅଶକତ୍ ପାଶମ ୍ଉଯନ୍ ମାକ୍ତୁମ ୍ପଲି: ଇନ୍ତ୍ର କ୍ରୁତମ ୍ଯତା ୧୧ 

 ଉତ୍ପୋତ ହ୍ରୁତଯ ଶ୍ଚା୭ପି ଵିଵଣ ୍ଵତଯନା୭ପଵତ୍ 

 ସ ତୁଯଯା୍ ଯଵୈ ପରିସ୍ପତନ୍ ଯକୁ ଚରା୭ତରମ ୍ଯତା ୧୨ 

 ଵିହ୍ ଵଲାପ୍ ଯାମ ୍ଚ ଯନତ୍ରାପ୍ଯାମ ୍ଅପଶ୍ଯ ନ୍ନିଵ ପମିୂପଃ 

 କ୍ରୁଚ୍ଚୋତ୍ ଯତୈଯଯଣ୍ ସମ୍ସି ପ୍ ଯ ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୩ 

 ଯଯସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର କ୍ରୁତଃ ପାଣ:ି ଅଯକ୍ନୌ ପାଯପ ମଯା ତ୍ରୁତଃ 

 ତମ ୍ତ୍ ଯଜାମି ସ୍ଵଜମ ୍ଯଚୈଵ ତଵ ପତୁ୍ରମ ୍ତ୍ଵଯା ସହ ୧୪ 

ପ୍ରଯାତା ରଜନୀ ଯତଵି ସଯୂ ୍ସ୍ ଯ ଉତଯନମ ୍ପ୍ରତ ି 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍
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ଅପିଯଶକମ ୍କରୁୁ ଜନ: ତ୍ଵରଯିଶ୍ଯତି ମାମ ୍ତ୍ରୁଵମ ୍୧୫ 

ରାମା୭ପିଯଶକ ସମ୍ପାଯରୈ ସ୍ତ ତ୭ତ ୍ମପୁକଲି୍ ପଯତୈ: 

ରାମ: କାରଯିତଯଵ୍ ଯା ଯମ ମରୁ୍ତ ସ୍ ଯ ସଲିଲ ରିଯାମ ୍୧୬ 

ତ୍ଵଯା ସ ପତୁ୍ରଯା ଯନୈଵ କତଵ୍୍ ଯା ସଲିଲ ରିଯା  

ଵ୍ଯାହତା୭ସି ଅଶପୁାଚାଯର ଯତ ିରାମା୭ପିଯଶଚନମ ୍୧୭ 

ନ ଚ ଶଯକ୍ନାମ୍ ଯ୭ହମ ୍ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ପଵୂମ୍ ୍ତତା ସକୁମ ୍ 

ହତ ହଶମ୍ ୍ନିରା୭୭ନମ୍ମ୍ ୍ପନୁ ଜନ୍ମ ୍ଅଵାଙ୍ମକୁମ ୍୧୮ 

ତାମ ୍ତତା ପରୁ୍ଵତ ସ୍ତ ସ୍ ଯ ପମିୂପ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନ: 

ପ୍ରପାତା ଶଵର୍ୀ ପଣୁ୍ ଯା ଚମ୍େ୍ ନକ୍ଶତ୍ର ଶାଲିନୀ ୧୯ 

ତତଃ ପାପ ସମାଚାରା ଯକୈଯକଯୀ ପାତିଵମ ୍ପନୁଃ 

ଉଵାଚ ପରୁଶମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଵାକ୍ଯୋ ଯରାଶ ମଚୂିତା ୨0 

କିମ ୍ଇତମ ୍ପାଶଯସ ରାଜନ୍ ଵାକ୍ଯମ ୍କରରୁଯଜାପମମ ୍

 ଆନାଯଯିତୁମ ୍ଅକ୍ିିଶ୍ ଟମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ରାମମ ୍ଇହା୭ହସି୍ ୨୧ 

 ସ୍ତାପ୍ ଯ ରାଯଜ୍ ଯ ମମ ସତୁମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ରାମମ ୍ଵଯନ ଚରମ ୍

 ନିସ୍ ସପତ୍ନାମ ୍ଚ ମାମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା କ୍ରୁତ କ୍ରୁଯତ୍ ଯା ପଵଶି୍ ଯସି ୨୨ 

 ସ ନୁଯନ୍ନୈଵ ତୀଯକ୍ଶଣନ ପ୍ରଯତାଯତନ ହଯଯାତ୍ତମଃ 

 ରାଜା ପ୍ରଯଚାତିଯତା୭ପୀକ୍ଶଣମ ୍ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୩ 

 ତମ ୍ପଯତନ ପଯତ୍ତା୭ସି୍ମ ନଶ୍ଟା ଚ ମମ ଯଚତନା 

 ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ପି୍ରଯମ ୍ରାମମ ୍ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ତାମିକମ ୍୨୪ 

ତତ: ପ୍ରପାତାମ ୍ରଜନୀମ ୍ଉତିଯତ ଚ ତିଵାକଯର  

ପଯୁଣ୍ଯ ନକ୍ଶତ୍ର ଯଯାଯକ ଚ ମହୂୁଯତ ୍ଚ ସମାହଯିତ ୨୫ 

ଵସିଯଶ୍ଟା କଣୁ ସମ୍ପନ୍ନ: ଶଯିଶ୍ ଯ: ପରିଵ୍ରୁତ ସ୍ତତା  

ଉପକ୍ରୁହ୍ ଯା୭୭ଶ ୁସମ୍ପାରାନ୍ ପ୍ରଵିଯଵଶ ପଯୁରାତ୍ତମମ ୍୨୬ 

ସିକ୍ତ ସମ୍ମାଜିତ ପତାମ ୍ପତାଯକାତ୍ତମ ପଶୂତିାମ ୍ 

ଵିଚିତ୍ର କୁସମୁା କୀଣା୍ମ ୍ନାନା ସ୍ରକ୍ିପ ଵରିାଜିତମ ୍୨୭ 

ସମ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟ ମନୁଯଜାଯପତାମ ୍ସମରୁ୍ତ୍ତ ଵିପଣା ପଣାମ ୍

ମଯହାତ୍ସଵ ସମାକୀଣା୍ମ ୍ରାକଵା୭ଯତ ୍ସମତ୍ୁସକୁାମ ୍୨୮ 

ଚମ୍ନ୍ା୭କରୁ ତୂଯପ  ଶ୍ଚ ସଵତ୍: ପ୍ରତ ିତୂପିତାମ ୍ 

ତାମ ୍ପରୁୀମ ୍ସମତିରମ୍ଯ ପରୁମ୍ର୍ ପଯୁରାପମାମ ୍୨୯ 

ତତଶ ୍ଅମ୍:୍ ପରୁମ ୍ଯଶ୍ରଶ୍ଟମ ୍ନାନା ତ୍ଵିଜ କଣା ଯତୁମ ୍ 

ଯପୌର ଜାନ ପତା କୀଣମ୍ ୍ପ୍ରାହ୍ମଯଣ ଃ ଉପ ଯଶାପିତମ ୍ 

ଯେଵିତି୍ପ: ସସୁମ୍ପଣୂମ୍ ୍ସତଯସ୍ ଯ: ପରମ ତ୍ଵିଯଜୈ: ୩0 

ତତ୍ ଅମ୍:୍ପରୁ ମା୭୭ସାତ୍ ଯ ଵ୍ ଯତିଚରାମ ତମ ୍ଜନମ ୍ 

ଵଶଶି୍ ଟମ ୍ପରମ ପ୍ରୀତ: ପରମଶ ିଵିଯଵଶ ଚ  ୩୧ 
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ସ ତୁ ଅପଶ୍ଯତ୍ ଵିନଶି୍କୋମ୍ମ୍ ୍ସମୁମ୍େ୍ମ ୍ନାମ ସାରତିମ ୍ 

ତ୍ଵାଯର ମନୁଜ ସିମ୍ ହ ସ୍ ଯ ସଚଵିମ ୍ପି୍ରଯ ତଶନ୍ମ ୍୩୨ 

ତମ ୍ଉଵାଚ ମହା ଯତଜା ସସ୍ତୂ ପତୁ୍ରମ ୍ଵିଶାରତମ ୍ 

ଵସିଶ୍ଟ: କି୍ଶପ୍ର ମା୭୭ଚକ୍ଶଵ ନ୍ରୁପଯତ ମା୍ ମିହା୭୭କତମ ୍୩୩ 

ଇଯମ କଯମ୍କାତକ କଟା ସ୍ ସାକଯରପ୍ଯ ଶ୍ଚ କାମ୍ନିା: 

ଔତୁମ୍ପରମ ୍ପତ୍ର ପୀଟମ ୍ଅପିଯଶକା୭ତମ୍ ୍ଆହ୍ରୁତମ ୍୩୪ 

ସଵ ୍ପୀଜାନି କମ୍ା୍ ଶ୍ଚ ରତ୍ନାନି ଵିଵିତାନ ିଚ  

ଯକ୍ଶୌତ୍ରମ ୍ତତି କ୍ରୁତମ ୍ଲାଜା ତପା୍: ସମୁନସ: ପଯ: ୩୫ 

ଅଯଶ୍ଟୌ ଚ କନ୍ ଯା ରୁଚିରା ମତ୍ତ ଶ୍ଚ ଵର ଵାରଣ: 

ଚତୁ ର୭ଯଶ୍ଵା ରତ ଶ୍ରୀମାନ୍ ନିସି୍ତ୍ରଯମ୍ଶା ତନୁରୁତ୍ତମମ ୍୩୬ 

ଵାହନମ ୍ନର ସମଯ୍କୁ୍ତମ ୍ଚତ୍ରମ ୍ଚ ଶଶ ିସନ୍ନିପମ ୍ 

ଯଶ୍ଵଯତ ଚ ଵାଲ ଵ୍ ଯଜଯନ ପରୁ୍ମ୍କାରୁ ଶ୍ଚ ହରିଣ୍ମଯ: ୩୭ 

ଯହମ ତାମ ପିନତ୍ତ ଶ୍ଚ କକୁତ୍ମାନ୍ ପାମଟୁ୍ଯରା ଵ୍ରୁଶ: 

ଯକସରୀ ଚ ଚତୁର୍ ତଯମ୍ଶ୍ ିା ହରି ଯଶ୍ରଯଶ୍ଟା ମହା ପଲ: ୩୮ 

ସିମ୍ ହାସନମ ୍ଵ୍ ଯାର ତନୁ: ସମିତ୍ତ ଶ୍ଚ ହୁତାଶନ: 

ସଵ ୍ଵାତିତ୍ର ସମ୍କା ଶ୍ଚ ଯଵଶ୍ଯା ଶ୍ଚା୭ଲମ୍କ୍ରୁତା ସି୍ତ୍ରଯ: ୩୯ 

ଆଚାଯା୍ ପ୍ରାହ୍ମଣା କାଵ: ପଣୁ୍ ଯା ଶ୍ଚ ମରୁ୍କ ପକି୍ଶଣ: 

ଯପୌର ଜାନପତ ଯଶ୍ରଶ୍ଟା ଯନୈକମା ଶ୍ଚ କଯଣ  ସ୍ ସହ ୪0 

ଏଯତ ଚା୭ଯନ୍ ଯ ଚ ପହଵ: ପ୍ରୀଯମାଣା: ପି୍ରଯମ ୍ଵତା: 

ଅପିଯଶକାଯ ରାମ ସ୍ ଯ ସହ ତିଶ୍ ଟମି୍ ୍ପାତଯିଵୈ: ୪୧ 

ତ୍ଵରଯସ୍ଵ ମହା ରାଜମ ୍ଯତା ସମତୁିଯତ୭ହନ ି 

ପଯୁଣ୍ଯ ନକ୍ଶତ୍ର ଯଯାଯକ ଚ ରାଯମା ରାଜ୍ ଯ ମ୭ଵାପନୁ୍ଯାତ୍ ୪୨ 

ଇତ ିତସ୍ଯ ଵଚ ଶ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସତୂ ପଯୁତ୍ରା ମହାତ୍ମନ:  

ସୁ୍ତଵ ନ୍ନ୍ରୁପତି ଶାତ୍ୂ ଲମ ୍ପ୍ରଵିଯଵଶ ନିଯଵଶନମ ୍୪୩ 

ତମ ୍ତୁ ପଯୂଵା୍ତିତମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତ୍ଵାରସ୍ତା ରାଜ ସମ୍ମତମ ୍ 

ନ ଯଶକୁ ର୭ପିସଯମ୍ରାତୁ୍ତମ ୍ରାେ: ପି୍ରଯ ଚିକୀଶଵ୍: ୪୪ 

ସ ସମୀପ ସି୍ତଯତା ରାେ ସ୍ତା ମ୭ଵସ୍ତା ମ୭ଜେି ଵାନ୍  

ଵାକ୍ିପ: ପରମ ତୁଶ୍ ଟାପି ର୭ପିଯଶ୍ଟାତୁମ ୍ପ୍ରଚରଯମ ୪୫ 

ତତ ସସ୍ଯୂତା ଯତା କାଲମ ୍ପାତିଵ ସ୍ ଯ ନିଯଵଶଯନ  

ସମୁମ୍େ୍: ପ୍ରାମ୍ଜଲି ପ୍ତୂ୍ଵା ତୁଶ୍ ଟାଵ ଜକତୀ ପତିମ ୍୪୬  

ଯତା ନମ୍ତ୍ ିଯତଜସ୍ଵୀ ସାକଯରା ପାସ୍କଯରାତଯଯ  

ପ୍ରୀତ: ପ୍ରୀଯତନ ମନସା ତତାନମ୍ ୍କନ ସ୍ସଵତ: ୪୭ 

ଇମ୍େ୍ମସ୍ଯାମ ୍ତୁ ଯଵଲାଯା ମ୭ପିତୁଶ୍ ଟାଵ ମାତଲି:  

ଯସା୭ଜଯ ତ୍ତାନଵାନ୍ ସଵା୍ମ ୍ସ୍ତତା ତ୍ଵାମ ୍ଯପାତଯା ମ୍ ଯ୭ହମ ୍୪୮ 
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ଯଵତା ସ୍ ସ ହାମ୍ କ ଵିତ୍ ଯା ଶ୍ଚ ଯତା ହ୍ ଯା୭୭ତ୍ମ ପଵୁମ ୍ଵପିମୁ ୍ 

ପ୍ରହ୍ମାଣମ ୍ଯପାତଯମ ୍ତ୍ ଯ୭ତ୍ ଯ ତତା ତ୍ଵାମ ୍ଯପାତଯା ମ୍ ଯହମ ୍୪୯ 

ଆତିତ୍ ଯ ସ୍ ସହ ଚଯମ୍େ୍ଣ ଯତା ପତୂ ତରାମ ୍ଶପୁାମ ୍ 

ଯପାତଯ ତ୍ ଯ୭ତ୍ ଯ ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ତତା ତ୍ଵାମ ୍ଯପାତଯା ମ୍ ଯହମ ୍୫0 

ଉତି୍ତଶ୍ଟା୭୭ଶ ୁମହା ରାଜ କ୍ରୁତ ଯକୌତୁକ ମମ୍କଲ: 

ଵିରାଜମାଯନା ଵପଶୁା ଯମଯରା ରିଵ ତିଵାକର:  ୫୧ 

ଯସାମ ସଯୂଯୌ୍ ଚ କାକସୁ୍ତ ଶଵି ଯଵୈଶ୍ରଵଣାଵ୭ପି  

ଵରୁଣ ଶ୍ଚା୭କି୍ନ ରିମ୍େ୍ ଶ୍ଚ ଵିଜଯମ ୍ପ୍ରତିଶମତୁ୍ ଯତ ୫୨ 

କତା ପକଵତୀ ରାତ୍ର ି: କରୁ୍ତମ ୍କ୍ରୁତ୍ ଯ ମିତମ ୍ତଵ  

ପତୁ୍ତଯସ୍ଵ ନ୍ରୁପ ଶାତ୍ୂ ଲ କରୁୁ କାଯ ୍ମ୭ନମ୍ର୍ମ ୍୫୩ 

ଉତତିଶ୍ ଟତ ରାମ ସ୍ ଯ ସମର ମ୭ପିଯଶଚନମ ୍ 

ଯପୌର ଜାନପଯତୈ ଶ୍ଚା୭ପି ଯନୈକଯମ  ଶ୍ଚ କ୍ରୁତାମ୍ ଜଲି: ୫୪ 

ସ୍ଵଯମ ୍ଵଶଯିଶ୍ ଟା ପକଵାନ୍ ପ୍ରାହ୍ମଯଣ  ସ୍ ସହ ତିଶ୍ ଟତ ି  

କି୍ଶପ୍ର ମା୭୭ୋପ୍ ଯତାମ ୍ରାଜନ୍ ରାକଵ ସ୍ ଯା୭ପିଯଶଚନମ ୍୫୫ 

ଯତା ହ୍ ଯ୭ପାଲା: ପଶଯଵା ଯତା ଯସନା ହ୍ ଯ୭ନାଯକା  

ଯତା ଚମ୍େ୍ମ ୍ଵିନା ରାତ୍ର ିଯତ୍ା କାଯଵା ଵିନା ଵ୍ରୁଶମ ୍୫୬ 

ଏଵମ ୍ହ ିପଵିତା ରାଶ୍ଟେମ ୍ଯତ୍ର ରାଜା ନ ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ୫୭ 

ଇତ ିତସ୍ଯ ଵଚ ଶ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସାମ୍ଵ୍ ପଵୂ ୍ମିଵା୭ତଵ୍ତ୍  

ଅପ୍ଯକୀଯତ୍ ଯଶାଯକନ ପଯୂ ଏଵ ମହୀପତ:ି  ୫୮ 

 ତତଃ ସ ରାଜା ତମ ୍ସତୂମ ୍ସନ୍ନ୭ହଶଃ୍ ସତୁମ ୍ପ୍ରତ ି

 ଯଶାକ ଆରକ୍ତ ଈକ୍ଶଣଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଉତ୍ଵୀଯକ୍ଶଯାଵାଚ ତାମିକଃ ୫୯ 

ଵାଯକ୍ୈଯ ସୁ୍ତ କଲୁ ମମା୍ଣ ିମମ ପଯୂଯା ନିକ୍ରୁମ୍ସି୍  

 ସମୁନ୍ତ୍ରଃ କରୁଣମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତୀନମ ୍ଚ ପାତିଵମ ୍

 ପ୍ରକ୍ରୁହୀତାମ୍ଜଲିଃ କିମି୍ତ୍ି ତସ୍ମା ଯତ୍ତଶାତ୍ ଅପାରମତ୍ ୬0 

 ଯତା ଵକ୍ତୁମ ୍ସ୍ଵଯମ ୍ଯତୈନ୍ ଯାନ୍ ନ ଶଶାକ ମହୀପତିଃ 

 ତତା ସମୁନ୍ତ୍ରମ ୍ମନ୍ତ୍ରୋ ଯକୈଯକଯୀ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ହ ୬୧ 

ସମୁମ୍େ୍ ରାଜା ରଜନୀମ ୍ରାମ ହଶ ୍ସମତ୍ୁସକୁ: 

ପ୍ର ଜାକର ପରିଶ୍ରାଯମ୍ା୍ ନତି୍ରାଯା ଵଶଯମଯିଵାନ୍ ୬୨ 

ତ ତ୍କଚ୍ଚ ତ୍ଵରିତମ ୍ସତୂ ରାଜ ପତୁ୍ରମ ୍ଯଶସି୍ଵନମ ୍ 

ରାମ ମା୭୭ନଯ ପତ୍ରମ ୍ଯତ ନା୭ତ୍ର କାଯା୍ ଵିଚାରଣା ୬୩  

ସ ମନ୍ ଯମାନଃ କଲ୍ଯାଣମ ୍ହ୍ରୁତଯଯନ ନନତ ଚ 

ନିଜକ୍ାମ ଚ ସମ୍ପ୍ରୀତ୍ ଯା ତ୍ଵରିଯତା ରାଜ ଶାସନାତ୍ ୬୪ 

ସମୁନ୍ତ୍ର ଶି୍ଚତଯା ମାସ ତ୍ଵରିତମ ୍ଯଚାତିତ ସ୍ତଯା 

 ଵ୍ ଯକ୍ତମ ୍ରାମା୭ପିଯଶକା୭ତମ୍ ୍ଇହା୭୭ଯାସ୍ ଯତି ତମଵ୍ିତ୍ ୬୫ 
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 ଇତ ିସଯୂତା ମତମି ୍କରୁ୍ତ୍ଵା ହଯଶଣ୍ ମହତା ଵ୍ରୁତ: 

 ନିଜକ୍ାମ ମହାଯତଜା ରାକଵ ସ୍ ଯ ତିତ୍ରୁକ୍ଶଯା ୬୬ 

ସାକର ହ୍ରତ ସମ୍କାଶାତ୍ ସମୁଯମ୍େ୍ା ଅମ୍:୍ପରୁା ଚୁ୍ଚପାତ୍ 

ନିଶ୍କେମ୍ ଯ ଜନ ସମ୍ପାତମ ୍ତତଶ ୍ତ୍ଵାର ମ୭ରତ: ୬୭ 

ତତଃ ପରୁସ୍ତାତ୍ ସହସା ଵିନିକଯ୍ତା  

ମହୀପତୀନ୍ ତ୍ଵାର କଯତା ଵିଯଲାକଯନ୍ 

 ତତଶ ୍ଯପୌରାନ୍ ଵିଵିତାନ୍ ମହା ତନାନ୍   

ଉପସି୍ତତାନ୍ ତ୍ଵାରମ ୍ଉଯପତ୍ ଯ ଵିଶ୍ି ଟତାନ୍  ୬୮     

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ଚତୁତଶ୍ ସ୍ ସକ:୍  

ପମ୍ଚ ତଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ଯତ ତୁ ତାମ ୍ରଜନୀମ ୍ଉଶ୍ଯ ପ୍ରାହ୍ମଣା ଯଵତ ପାରକାଃ 

 ଉପତସୁ୍ତ: ଉପସ୍ତାନମ ୍ସହ ରାଜ ପଯୁରାହତିାଃ ୧ 

 ଅମାତ୍ ଯ ପଲ ମକୁ୍ଯା ଶ୍ଚ ମକୁ୍ଯା ଯଯ ନିକମ ସ୍ ଯ ଚ 

 ରାକଵ ସ୍ ଯା୭ପିଯଶକା୭ଯତ ୍ପ୍ରୀଯମାଣା ସୁ୍ତ ସମ୍କତାଃ ୨ 

 ଉତିଯତ ଵିମଯଲ ସଯୂଯ ୍ପଯୁଶ୍ ଯ ଚ ଅପ୍ଯାକଯତ ଅହନ ି

ଲଯକ୍ନ କକଟ୍ଯକ ପ୍ରାଯପ୍ତ ଜନ୍ ମ ରାମ ସ୍ ଯ ଚ ସି୍ତଯତ  

 ଅପିଯଶକାଯ ରାମ ସ୍ ଯ ତ୍ଵିଯଜଯନ୍ତ୍ରୈ: ଉପ କଲି୍ ପତମ ୍୩ 

 କାମ୍ନିା ଜଲ କମୁ୍ପା ଶ୍ଚ ପତ୍ର ପୀଟମ ୍ସ୍ଵଲମ୍କ୍ରୁତମ ୍

 ରତ ଶ୍ଚ ସମ୍ଯକା୭୭ସ୍ତୀଯଣା୍ ପାସ୍ଵରା ଵ୍ ଯାର ଚମଣ୍ା ୪ 

 କଙ୍କା ଯମନୁଯଯାଃ ପଣୁ୍ ଯାତ୍ ସମ୍କମାତ୍ ଆହ୍ରୁତମ ୍ଜଲମ ୍

 ଯା ଶ୍ଚା୭ନ୍ ଯାଃ ସରିତଃ ପଣୁ୍ ଯା ହ୍ରତାଃ କୂପାଃ ସରାମି୍ ସ ଚ ୫ 

 ପ୍ରାକ୍ଵାହା ଯଶ୍ଚାତ୍ଵ ୍ଵାହା ଶ୍ଚ ତିଯ ୍କ୍ଵାହାଃ ସମାହତିାଃ 

 ତାପ୍ ଯ ଯଶ୍ଚ  ଵା୭୭ହ୍ରୁତମ ୍ଯତାଯମ ୍ସମଯୁତ୍ରପ୍ଯ ଶ୍ଚ ସଵଶ୍ଃ ୬ 

ସ ଲାଜା: କ୍ଶୀରିପି ଶ୍ଚନ୍ନା କଟା: କାମ୍ନି ରାଜତା: 

ପଯତ୍ମାତ୍ପଲ ଯତୁା ପାମି୍ ୍ପଣୂା୍: ପରମ ଵାରିଣା ୭ 

 ଯକ୍ଶୌତ୍ରମ ୍ତତି କ୍ରୁତମ ୍ଲାଜା ତପା୍ଃ ସମୁନସଃ ପଯଃ 

ଯଵଶ୍ଯା ଯଶ୍ଚ ଵ ଶପୁାଚାରା: ସଵା୍୭୭ପରଣ ପଶୂତିା: ୮ 

 ଚନ୍ତ୍ରାମଶ୍ ୁଵିକଚ ପ୍ରକ୍ଯମ ୍ପାଣଟୁ୍ରମ ୍ରତ୍ନ ପଶୂତିମ ୍

 ସଜ୍ଜମ ୍ତିଶ୍ ଟତ ିରାମ ସ୍ ଯ ଵାଲ ଵ୍ ଯଜନମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍୯ 

 ଚନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଟଲ ସମ୍କାଶମ ୍ଆତପତ୍ରମ ୍ଚ ପାଣଟୁ୍ରମ ୍

 ସଜ୍ଜମ ୍ତ୍ଯତୁିକରମ ୍ଶ୍ରୀମତ୭ପିଯଶକ ପରୁସ୍କରୁ୍ତମ ୍୧0 

 ପାଣଟୁ୍ର ଶ୍ଚ ଵ୍ରୁଶଃ ସଜ୍ଜଃ ପାଣଟୁ୍ଯରା୭ଶ୍ଵ ଶ୍ଚ ସସିୁ୍ତତଃ 

 ପ୍ରସରୁ୍ତ ଶ୍ଚ କଜଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଔପଵାହ୍ ଯଃ ପ୍ରତୀକ୍ଶଯତ ୧୧ 

 ଅଯଶ୍ଟୌ କନ୍ ଯା ଶ୍ଚ ମାଙ୍କଲ୍ଯା ସଵା୍୭୭ପରଣ ପଶୂତିାଃ 
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 ଵାତିତ୍ରାଣ ିଚ ସଵା୍ଣ ିଵତିନ ଶ୍ଚ ତତା୭ପଯର ୧୨ 

 ଇକ୍ଶଵାକୂଣାମ ୍ଯତା ରାଯଜ୍ ଯ ସମ୍ପ୍ରିଯଯତା୭ପିଯଶଚନମ ୍

 ତତା ଜାତୀଯମ ୍ଆତାଯ ରାଜ ପତୁ୍ରା୭ପିଯଶଚନମ ୍୧୩ 

 ଯତ ରାଜ ଵଚନାତ୍ ତତ୍ର ସମଯଵତା ମହୀପତିମ ୍

 ଅପଶ୍ଯଯତା୭ପରୁ୍ଵନ୍ ଯକା ନୁ ରାଯେ ନ ପ୍ରତପିାତଯଯତ୍ ୧୪ 

 ନ ପଶ୍ଯାମ ଶ୍ଚ ରାଜାନମ ୍ଉତିତ ଶ୍ଚ ତିଵାକରଃ 

 ଯଯୌଵ ରାଜ୍ ଯା୭ପିଯଶକ ଶ୍ଚ ସଯଜ୍ଜା ରାମ ସ୍ ଯ ତୀମତଃ ୧୫ 

 ଇତ ିଯତଶ ୁପରୁ୍ଵାଯଣଶ ୁସାଵଯ୍ପୌମାନ୍ ମହୀପତୀନ୍ 

 ଅପ୍ରଵୀତ୍ ତାନ୍ ଇତମ ୍ସଵା୍ନ୍ ସମୁଯନ୍ତ୍ରା ରାଜ ସତ୍କ୍ରୁତଃ ୧୬ 

ରାମମ ୍ରାଯୋ ନିଯଯାଯକନ ତ୍ଵରଯା ପ୍ରସି୍ତଯତା ସ୍ମଯ୭ହମ ୍ 

ପଜୂ୍ ଯା ରାଯୋ ପଵମ୍ ୍ସୁ୍ତ ରାମ ସ୍ ଯ ଚ ଵିଯଶଶତ: ୧୭ 

ଅଯମ ୍ପରୁ୍ଚ୍ଚାମି ଵଚନାତ୍ ସକୁମ ୍ଆଯଶୁ୍ ମତାମ ୍ଅହମ ୍

ରାେଃ ସମ୍ପ୍ରତିପତୁ୍ତସ୍ଯ ଯତ୍ ଚ ଅନାକମନ କାରଣମ ୍୧୮ 

ଇତ୍ଯକୁ୍ତଵା ଅତଃପରୁ ତ୍ଵାରମ ୍ଆଜକାମ ପରୁାଣଵତ୍ି 

ସତା୭୭ସକ୍ତମ ୍ଚ ତ ଯତ୍ଵଶ୍ମ ସମୁମ୍େ୍: ପ୍ରଵିଯଵଶ ହ ୧୯ 

ତୁଶ୍ ଟାଵା୭ସ୍ଯ ତତା ଵମ୍ଶମ ୍ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ସ ଵଶିାମ୍ପଯତ: 

ଶଯନୀଯମ ୍ନଯରମ୍େ୍ ସ୍ ଯ ତତା୭୭ସାତ୍ ଯ ଵ୍ ଯତିଶ୍ ଟତ  ୨0   

ଯସା୭ପ୍ଯା୭୭ସାତ୍ ଯ ତୁ ତଯତ୍ଵଶ୍ମ ତିରସ୍କରଣମି ୍ଅମ୍ର୍ା   

ଆଶୀପି: କୁଣ ଯକୁ୍ତାପି: ଅପିତୁଶ୍ ଟାଵ ରାକଵମ ୍୨୧ 

ଯସାମ ସଯୂଯୌ୍ ଚ କାକୁତ୍ସି ଶଵି ଯଵୈଶ୍ରଵଣା ଵ୭ପି  

ଵରୁଣ ଶ୍ଚା୭କି୍ନ ରିମ୍େ୍ ଶ୍ଚ ଵିଜଯମ ୍ପ୍ରତିଶମତୁ୍ ଯତ ୨୨ 

କତା ପକଵତୀ ରାତ୍ର:ି କ୍ରୁତମ ୍କ୍ରୁତ୍ ଯ ମିତମ ୍ତଵ  

ପତୁ୍ ଯସ୍ଵ ନ୍ରୁପ ଶାତ୍ୂ ଲ କରୁୁ କାଯମ୍ ୍ଅନତରମ ୍୨୩ 

ପ୍ରାହ୍ମଣା ପଲ ମକୁ୍ଯା ଶ୍ଚ ଯନୈକମା ଶ୍ଚା୭୭କତା ନ୍ରୁପ 

ତଶନ୍ମ ୍ପ୍ରତକିାମ୍କ୍ ଯତ ପ୍ରତିପତୁ୍ ଯସ୍ଵ ରାକଵ ୨୪ 

ସୁ୍ତଵତମ ୍ତମ ୍ତତା ସତୂମ ୍ସମୁନ୍ତ୍ରମ ୍ମନ୍ତ୍ର ଯକାଵିତମ ୍

ପ୍ରତିପତୁ୍ ଯ ତଯତା ରାଜା ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୫ 

ରାମ ମା୭୭ନଯ ସଯୂତ ତି ଯତ ସ୍ ଯ୭ପିହଯିତା୭ନଯା 

କିମିତମ ୍କାରଣମ ୍ଯଯନ ମ ମା୭ୋ ପ୍ରତିହନ୍ ଯଯତ ୨୬ 

ନ ଯଚୈଵ ସମ୍ପ୍ରସଯୁପ୍ତା୭ହମ ୍ଆନଯଯତ୍ ଆଶ ୁରାକଵମ ୍

ଇତ ିରାଜା ତଶରତଃ ସତୂମ ୍ତତ୍ର ଅନ୍ ଵଶାତ୍ ପନୁଃ ୨୭  

ସ ରାଜ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଶରିସା ପ୍ରତିପଜୂ୍ ଯ ତମ ୍

ନିଜକ୍ାମ ନ୍ରୁପା୭୭ଵାସାତ୍ ମନ୍ ଯମାନଃ ପି୍ରଯମ ୍ମହତ୍ ୨୮ 

ପ୍ରପଯନ୍ନା ରାଜ ମାକମ୍ ୍ଚ ପତାକା ତ୍ଵଜ ଯଶାପିତମ ୍
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ହ୍ରୁଶ୍ ଟ: ପ୍ରମତୁିତ ସସ୍ଯୂତା ଜକା ମା୭୭ଶ ୁଵିଯଲାକଯନ୍ ୨୯ 

ସ ସତୂ ସ୍ତତ୍ର ଶଶୁ୍ରାଵ ରାମା୭ତି କରଣାଃ କତାଃ 

ଅପିଯଶଚନ ସମଯ୍କୁ୍ତା: ସଵ ୍ଯଲାକ ସ୍ ଯ ହ୍ରୁଶ୍ ଟଵତ୍ ୩0 

 ତଯତା ତତଶ ୍ରୁଚିରମ ୍ଯକୈଲାସ ସତ୍ରୁଶ ପ୍ରପମ ୍

 ରାମ ଯଵଶ୍ମ ସମୁନ୍ତ୍ର ସୁ୍ତ ଶର ଯଵଶ୍ମ ସମ ପ୍ରପମ ୍୩୧ 

 ମହା କଵାଟ ପିହତିମ ୍ଵତିତି ଶତ ଯଶାପିତମ ୍

 କାଞ୍ଚନ ପ୍ରତିଯମ କାରମ ୍ମଣ ିଵିତ୍ରୁମ ଯତାରଣମ ୍୩୨ 

 ଶାରତା୭ପ୍ର କନ ପ୍ରକ୍ଯମ ୍ତୀପ୍ତମ ୍ଯମରୁ କୁଯହାପମମ ୍

 ମଣପିି: ଵର ମାଲ୍ଯାନାମ ୍ସମୁହତି୍ପ: ଅଲମ୍କ୍ରୁତମ ୍୩୩ 

ମକୁ୍ତା ମଣପିି: ଆକୀଣମ୍ ୍ଚମ୍ନ୍ା୭କରୁ ତୂପିତମ ୍ 

କମ୍ା୍ନ୍ ମଯନାୋନ୍ ଵସିରୁ୍ଜତ୍ୁ ତାତ୍ୁ ରମ ୍ଶକିରମ ୍ଯତା ୩୪ 

ସାରଯସ  ଶ୍ଚ ମଯଯୂରୈ ଶ୍ଚ ନିନତ ତି୍ପ ଵିରାଜିତମ ୍ 

ସକୁ୍ରୁତ ଈହାମରୁ୍କ ଆକୀଣମ୍ ୍ସକୁୀଣମ୍ ୍ପକି୍ତପି ସ୍ତତା ୩୫ 

ମନ ଶ୍ଚକ୍ଶ ୁଶ୍ଚ ପତୂାନାମା୭୭ତତ ତି୍ତକ୍ମ ଯତଜସା  

ଚମ୍େ୍ ପାସ୍କର ସମ୍କାଶମ ୍କଯୁପର ପଵଯନାପମମ ୍୩୬ 

ମଯହମ୍େ୍ ତାମ ପ୍ରତିମମ ୍ନାନା ପକି୍ଶ ସମାକୁଲମ ୍ 

ଯମରୁ ଶରୁ୍ମ୍ କ ସମମ ୍ସଯୂତା ରାମ ଯଵଶ୍ମ ତତଶ ୍ହ ୩୭ 

ଉପସି୍ତଯତୈ: ସମା୭୭କୀଣମ୍ ୍ଜଯନୈ ରମ୍ଜଲି କାରିପି: 

ଉପାତାଯ ସମାରାଯମ୍  ୍: ତତା ଜାନପଯତୈ ଜଯ୍ନୈ: ୩୮ 

ରାମା୭ପିଯଶକ ସମୁଯୁକୈ ରୁନ୍ମଯୁକୈ ସ୍ ସମଲମ୍କରୁ୍ତମ ୍ 

ମହା ଯମକ ସମ ପ୍ରକ୍ଯ ମତୁରମ ୍ସ ୁଵିପଶୂତିମ ୍୩୯ 

ନାନା ରତ୍ନ ସମା କୀଣମ୍ ୍କୁପ୍ ଜ ଯକୈରାତକା ଵ୍ରୁତମ ୍୪0 

ସ ଵାଜି ଯଯୁକ୍ତନ ରଯତନ ସାରତି:  

ନରାକଲୁମ ୍ରାଜକୁଲମ ୍ଵିଯଲାକଯନ୍ 

ଵରୂତିନା ରାମ କ୍ରୁହା୭ପି ପାତିନା    

ପରୁସ୍ଯ ସଵସ୍୍ ଯ ମନାମି୍ ସ ରମ୍ଜଯନ୍    ୪୧ 

 ତତଃ ସମାସାତ୍ ଯ ମହା ତନମ ୍ମହତ୍   

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ଯରାମା ସ ପପଵୂ ସାରତିଃ 

ମରୁ୍ଯକୈ: ମଯଯୂରୈ ଶ୍ଚ ସମାକୁ ଯଲାଲ୍ପଣମ ୍ 

କ୍ରୁହମ ୍ଵରା୭ହସ୍୍ ଯ ଶଚୀ ପଯତ ରିଵ  ୪୨ 

ସ ତତ୍ର ଯକୈଲାସ ନିପା: ସ୍ଵଲମ୍କ୍ରୁତା:  

ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ କକ୍ଶଯା ସି୍ତ୍ରତଶା୭୭ଲଯଯାପମା:   

ପି୍ରଯା ନ୍ନରାନ୍ ରାମ ମଯତ ସି୍ତତାନ୍ ପହୂନ୍   

ଅଯପାହ୍ ଯ ଶତୁ୍ତାମ୍ ୍ମପୁସି୍ତଯତା ରତୀ ୪୩ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
 

Page 46 of 276 
 

ସ ତତ୍ର ଶଶୁ୍ରାଵ ଚ ହଶ ୍ଯକୁ୍ତା   

ରାମା ପିଯଶକା୭ତ ୍କ୍ରୁତା ଜନାନାମ ୍ 

ନଯରମ୍େ୍ ସଯୂନାର୭ପି ମମ୍କଲା୭ତା୍:   

ସ୍ସଵ ୍ସ୍ ଯ ଯଲାକ ସ୍ ଯ କିର: ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ : ୪୪ 

ମଯହମ୍େ୍ ସତ୍ମ ପ୍ରତମିମ ୍ତୁ ଯଵଶ୍ମ   

ରାମ ସ୍ ଯ ରମ୍ଯମ ୍ମରୁ୍କ ପକ୍ିଶ ଜଶୁ୍ ଟମ ୍ 

ତତଶ ୍ଯମଯରା ରିଵ ଶରୁ୍ମ୍କ ମଚୁ୍ଚମ ୍  

ଵିପ୍ରାଜମାନମ ୍ପ୍ରପଯା  ସମୁମ୍େ୍: ୪୫ 

ଉପସି୍ତଯତୈ ରମ୍ଜଲି କାରଯକୈ ଶ୍ଚ    

ଯସାପାଯଯନୈ ଜା୍ନପଯତୈ ଶ୍ଚ ମଯତ୍ୈ ଯ: 

ଯକା୍ ଯା ପତାଯତୈ ଶ୍ଚ ଵିମକୁ୍ତ ଯାଯନୈ:    

ସମାକୁଲମ ୍ତ୍ଵାର ପତମ ୍ତତଶ ୍ ୪୬  

ତଯତା ମହା ଯମକ ମହୀତରାପମ ୍  

ପ୍ରପିନ୍ନମ୭ତ୍ ଯମକ୍ୁଶ ମ୭ପ୍ରସହ୍ ଯମ ୍ 

ରାଯମୌପଵାହ୍ ଯମ ୍ରୁଚିରମ ୍ତତଶ ୍  

ଶତ୍ରୁମ୍ଜଯମ ୍ନାକ ମତୁର କାଯମ ୍୪୭ 

ସ୍ଵଲମ୍କ୍ରୁତାନ୍ ସା୭ଶ୍ଵ ରତାନ୍ ସକୁମ୍ ଜରାନ୍    

ଅମାତ୍ ଯ ମକୁ୍ଯାନ୍ ଶତଶ ଶ୍ଚ ଵଲ୍ଲପାନ୍  

ଵ୍ ଯଯପାହ୍ ଯ ସତୂ ସ୍ ସହତିାନ୍ ସମମ୍ତ୍ : 

ସମରୁ୍ତ୍ତ ମମ୍:୍ପରୁ ମା୭୭ଵିଯଵଶ ୪୮ 

ତତ୭ତ୍ରିକୂଟା୭ଚଲ ଯମକ ସନ୍ନପିମ ୍ 

ମହା ଵିମାଯନାତ୍ତମ ଯଵଶ୍ମ ସମ୍କଵତ୍ 

 ଅ ଵାଯମ୍ାଣଃ ପ୍ରଵିଯଵଶ ସାରତିଃ    

ପ୍ରପତୂ ରତ୍ନମ ୍ମକଯରା ଯତା୭୭ଣଵ୍ମ ୍୪୯ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ପମ୍ ିତଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଯଶାଟଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ସ ତତ୍ ଅତଃପରୁ ତ୍ଵାରମ ୍ସମତୀତ୍ ଯ ଜନା୭୭କଲୁମ ୍

 ପ୍ରଵିଵିକ୍ତାମ ୍ତତଃ କକ୍ଶଯାମ ୍ଆସସାତ ପରୁାଣଵିତ୍ ୧ 

 ପ୍ରାସ କାମ୍କୁ ପିପ୍ରତି୍ପ: ଯଵୁପି: ମରୁ୍ଶ୍ଟ କୁଣ୍ଟଯଲୈଃ 

 ଅପ୍ରମାତିପି: ଏକାଯରୈଃ ସ୍ଵ୭ନୁରଯକ୍ତୈ: ଅତିଶ୍ି ଟତାମ ୍୨ 

 ତତ୍ର କାଶାଯିଯଣା ଵ୍ରୁତ୍ତାନ୍ ଯଵତ୍ର ପାଣୀନ୍ ସ୍ଵଲମ୍କରୁ୍ତାନ୍ 

 ତତଶ ୍ଵିଶ୍ି ଟତାନ୍ ତ୍ଵାରି ସ୍ତ୍ରଯତ୍ ଯକ୍ଶାନ୍ ସସୁମାହତିାନ୍ ୩ 

 ଯତ ସମୀକ୍ଶଯ ସମାଯାତମ ୍ରାମ ପି୍ରଯ ଚିକୀଶଵ୍ଃ 

ସହଯସା ତ୍ପତିତା ସ୍ ସଯଵ ୍ସ୍ଵାସଯନ ପ୍ଯ: ସସମ୍ପ୍ରମା: ୪ 
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ତାନ୍ ଉଵାଚ ଵିନୀତାତ୍ମା ସତୂ ପତୁ୍ର: ପ୍ରତକି୍ଶଣ: 

କି୍ଶପ୍ର ମା୭କ୍ଯାତ ରାମାଯ ସମୁଯମ୍େ୍ା ତ୍ଵାରି ତଶି୍ ଟତ ି୫ 

ଯତ ରାମ ମପୁ ସମ୍କମ୍ ଯ ପତ୍ୁ : ପି୍ରଯ ଚିକୀଶଵ୍: 

 ସହ ପାଯା୍ଯ ରାମାଯ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଏଵା୭୭ଚଚକ୍ିଶଯର ୬ 

 ପ୍ରତିଯଵତିତମ ୍ଆୋଯ ସତୂମ ୍ଅପ୍ଯତରମ ୍ପିତୁଃ 

 ତଯତ୍ରୈଵ ଆନାଯଯା ମାସ ରାକଵଃ ପି୍ରଯ କାମ୍ ଯଯା ୭ 

 ତମ ୍ଯଵୈଶ୍ରଵଣ ସମ୍କାଶମ ୍ଉପଵିଶ୍ଟମ ୍ସ୍ଵଲମ୍କ୍ରୁତମ ୍

 ତତଶ ୍ସତୂଃ ପଯଯ୍ଙ୍କ ଯସୌଵଯଣ ୍ ଯସାତ୍ତର ଚ୍ଚଯତ ୮ 

 ଵରାହ ରୁତିରା୭୭ଯପଣ ଶଚୁିନା ଚ ସକୁତିନା 

 ଅନୁଲିପ୍ତମ ୍ପରାଯତ୍୍ ଯନ ଚତଯନନ ପରମ୍ପ୍ମ ୍୯ 

 ସି୍ତତଯା ପାଶ୍ଵତ୍ ଶ୍ଚା୭ପି ଵାଲ ଵ୍ ଯଜନ ହସ୍ତଯା 

 ଉଯପତମ ୍ସୀତଯା ପଯୂ ଶି୍ଚତ୍ରଯା ଶଶନିମ ୍ଯତା ୧0 

 ତମ ୍ତପତମ ୍ଇଵା୭୭ତତି୍ ଯମ ୍ଉପପନ୍ନମ ୍ସ୍ଵ ଯତଜସା 

 ଵଵଯତ ଵରତମ ୍ଵତୀ ନିଯମଯୋ ଵିନୀତଵତ୍ ୧୧ 

 ପ୍ରାଞ୍ଜଲି ସୁ୍ତ ସକୁମ ୍ପରୁ୍ଶ୍ଟଵା ଵିହାର ଶଯନା୭୭ସଯନ  

 ରାଜ ପତୁ୍ରମ ୍ଉଵାଯଚତମ ୍ସମୁଯନ୍ତ୍ରା ରାଜ ସତ୍କରୁ୍ତଃ ୧୨ 

 ଯକୌସଲ୍ଯା ସପୁ୍ରଜା ରାମ ପିତା ତ୍ଵମ ୍ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚତ ି

 ମହଶି୍ ଯା ସହ ଯକୈଯକଯ୍ଯା କମ୍ଯତାମ ୍ତତ୍ର ମାଚରିମ ୍୧୩ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ ସମ୍ହ୍ରୁଯଶ୍ ଟା ନର ସିଯମ୍ହା ମହା ତ୍ଯତୁିଃ 

 ତତଃ ସମ୍ମାନଯା ମାସ ସୀତାମ ୍ଇତମ ୍ଉଵାଚ ହ ୧୪ 

 ଯତଵି ଯତଵ ଶ୍ଚ ଯତଵୀ ଚ ସମାକମ୍ଯ ମତ୭ତଯର 

 ମନ୍ତ୍ରଯଯ ଯତ ତ୍ରୁଵମ ୍କିମି୍ତ୍ି ଅପିଯଶଚନ ସମି୍ ହତମ ୍୧୫ 

 ଲକ୍ଶଯିତ୍ଵା ହ୍ ଯ୭ପିପ୍ରାଯମ ୍ପି୍ରଯ କାମା ସତୁକି୍ଶଣା 

ସଯମ୍ାିତଯତ ିରାଜାନମ ୍ମତ୭ତମ୍ ୍ମତିଯରକ୍ଶଯଣ ୧୬ 

ସା ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟା ମହା ରାଜମ ୍ହତି କାମା୭ନୁ ଵତିନୀ 

ଜନନୀ ଚା୭ତ ୍କାମା ଯମ ଯକକଯାତି୭ପଯତ ସସ୍ତୁା ୧୭ 

ତିଶ୍ଟଯା କଲୁ ମହା ରାଯଜା ମହଶି୍ ଯା ପି୍ରଯଯା ସହ  

 ସମୁମ୍େ୍ମ ୍ପ୍ରାହଯିଣାତୂ୍ତତମ ୍ଅତ ୍କାମକରମ ୍ମମ ୧୮ 

 ଯାତ୍ରୁଶୀ ପରିଶ ତ୍ତତ୍ର ତାତ୍ରୁଯଶା ତୂତ ଆକତଃ 

 ତ୍ରୁଵମ ୍ଅଯତ୍ୈ ଯଵ ମାମ ୍ରାଜା ଯଯୌଵ ରାଯଜ୍ ଯ୭ପିଯଶକ୍ଶଯତି ୧୯ 

 ହତ ଶୀରମ ୍ଇଯତା କତ୍ଵା ତ୍ରକ୍ଶଯାମି ଚ ମହୀପତିମ ୍

 ସହ ତ୍ଵମ ୍ପରିଵାଯରଣ ସକୁମ ୍ଆସ୍ଵ ରମସ୍ଵ ଚ ୨0 

 ପତ ିସମ୍ମାନିତା ସୀତା ପତା୍ରମ ୍ଅସିଯତକ୍ଶଣା 

 ଆତ୍ଵାରମ ୍ଅନୁ ଵଵ୍ରାଜ ମଙ୍କଲା ନ୍ ଯପିତତ୍ଯଶୁୀ ୨୧ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
 

Page 48 of 276 
 

ରାଜ୍ ଯମ ୍ତ୍ଵିଜାତିପି ଜ୍ଶୁ୍ ଟମ ୍ରାଜସଯୂା୭ପିଯଶଚନମ ୍

କତ୍ୁ  ମହତ୍ ିଯତ ରାଜା ଵାସଵ ଯସ୍ଯଵ ଯଲାକ କ୍ରୁତ୍ ୨୨ 

ତୀକ୍ିଶତମ ୍ଵ୍ରତ ସମ୍ପନ୍ନମ ୍ଵରା୭ଜିନ ତରମ ୍ଶଚୁମି ୍ 

କୁରମ୍କ ଶରୁ୍ମ୍ କ ପାଣମି ୍ଚ ପଶ୍ଯ0ତୀ ତ୍ଵାମ ୍ପଜାମ୍ଯ୭ହମ ୍୨୩  

ପଵୂମ୍ ୍ତିଶମ ୍ଵଜ୍ର ତଯରା ତକି୍ଶଣାମ ୍ପାତୁ ଯତ ଯମ: 

 ଵରୁଣ: ପଶି୍ଚମା ମାଶାମ ୍ତଯନଶ ସୂ୍ତତ୍ତରାମ ୍ତଶିମ ୍୨୪ 

 ଅତ ସୀତାମ ୍ ଅନୁୋପ୍ ଯ କ୍ରୁତ ଯକୌତୁକ ମମ୍କଲ: 

 ନିଶ୍ଚରାମ ସମୁଯମ୍େ୍ଣ ସହ ରାଯମା ନିଯଵଶନାତ୍ ୨୫ 

 ପଵତ୍ା ତିଵ ନିଶ୍କେମ୍ ଯ ସିଯମ୍ହା କିରି କୁହା ଯଶ: 

 ଲକ୍ଶମଣମ ୍ତ୍ଵାରି ଯସା୭ପଶ୍ଯତ୍ ପ୍ରହ୍ ଵାମ୍ ଜଲି ପଟୁମ ୍ସି୍ତତମ ୍୨୬ 

 ଅତ ମତ୍ ଯମ କକ୍ଶଯାଯାମ ୍ସମାକମ୍ଯ ସହ୍ୁରୁଜ୍ଜଯନୈ: 

 ସ ସଵା୍ନ୍ ଅତିଯନା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ସଯମତ୍ ଯ ପ୍ରତିନତଯ ଚ ୨୭ 

 ତତଃ ପାଵକ ସମ୍କାଶମ ୍ଆରୁଯରାହ ରଯତା ତ୍ତମମ ୍

 ଯଵୈଯାରମ ୍ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାଯରା ରାଜତମ ୍ରାଜ ନମ୍ନ୍: ୨୮ 

 ଯମକନାତ0 ଅସମ୍ପାତମ ୍ମଣ ିଯହମ ଵିପଶୂତିମ ୍ 

 ମଶୁ୍ତ୍ମ ୍ଇଵ ଚକ୍ଶମିୂ୍ ଶ ପ୍ରପଯା ଯହମ ଵଚସ୍ମ ୍୨୯ 

 କଯରଣ ୁଶଶି ୁକଯଲ୍ୈ ପ ଶ୍ଚ ଯକୁ୍ତମ ୍ପରମ ଵାଜିପିଃ 

 ହରି ଯକୁ୍ତମ ୍ସହସ୍ରାଯକ୍ଶା ରତମ ୍ଇନ୍ତ୍ର ଇଵା୭୭ଶକୁମ ୍

 ପ୍ରଯଯଯୌ ତୂଣମ୍ ୍ଆସ୍ତାଯ ରାକଯଵା ଜ୍ଵଲିତଃ ଶ୍ରଯିା ୩0 

 ସ ପଜନ୍୍ ଯ ଇଵା୭୭କାଯଶ ସ୍ଵନଵାନ୍ ଅପିନାତଯନ୍ 

 ନିଯକତାନ୍ ନିଯଯ୍ଯୌ ଶ୍ରୀମାନ୍ ମହା୭ପ୍ରାତ୍  ଇଵ ଚନ୍ତ୍ରମାଃ ୩୧ 

 ଚତ୍ର ଚାମର ପାଣ ିସୁ୍ତ ଲକ୍ଶମଯଣା ରାକଵା୭୭ନୁଜଃ 

 ଜଯୁକାପ ପ୍ରାତରମ ୍ପ୍ରାତା ରତମ ୍ଆସ୍ତାଯ ପରୁ୍ଶ୍ ଟତଃ ୩୨ 

 ତଯତା ହଲହଲା ଶପ୍ତ: ତୁମଲୁଃ ସମଜାଯତ 

 ତସ୍ଯ ନିଶ୍କେମମାଣ ସ୍ ଯ ଜଯନୌକ ସ୍ ଯ ସମତତଃ ୩୩ 

ତଯତା ହଯ ଵରା ମକୁ୍ଯା ନାକା ଶ୍ଚ କରିି ସନ୍ନିପା: 

ଅନୁଜକ୍ମ ୁସ୍ତତା ରାମମ ୍ଶତଯଶା୭ତ ସହସ୍ରଶ: ୩୪ 

ଅରତ ଶ୍ଚା୭ସ୍ଯ ସନ୍ନତ୍ତା ଶ୍ଚମ୍ନ୍ା୭କରୁ ରୂଶତିା: 

କ୍ କ ଚାପ ତରା ଶଶ୍ରୂା ଜକ୍ମ ୁରା୭୭ଶମ୍ସଯଵା ଜନା:  ୩୫ 

ତଯତା ଵାତିତ୍ର ଶପ୍ତା ଶ୍ଚ ସୁ୍ତତି ଶପ୍ତା ଶ୍ଚ ଵମି୍ନ୍ାମ ୍ 

ସିମ୍ ହ ନାତା ଶ୍ଚ ଶରୂାଣାମ ୍ତତା ଶଶୁରୁ୍ଵିଯର ପତ ି ୩୬ 

ହମ୍୍ ଯ ଵାତାଯନ ସ୍ତାପି ପ୍ଶୂତିାପି ସ୍ ସମମ୍ତ୍:  

କୀଯମ୍ାଣ ସ୍ ସ ପଯୁଶ୍ ପୌଯକୈ ଯଯ୍ଯୌ ସ୍ତ୍ରୀପି ରରିମ୍ମ୍:   ୩୭ 

ରାମମ ୍ସଵ ୍ଅନଵତ୍ଯାଯମ୍କା ରାମ ପିପ୍ରୀଶଯା ତତ: 
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ଵଯଚାପି ରଯରୈଯ: ହମ୍୍ ଯସ୍ତା: କ୍ିଶତି ସ୍ତା ଶ୍ଚ ଵଵମି୍ଯ୍ର   ୩୮ 

ନୂନମ ୍ନମ୍ତ୍ ିଯତ ମାତା ଯକୌସଲ୍ଯା ମାତ୍ରୁ ନମ୍ନ୍ା  

ପଶ୍ଯମ୍ୀ୍ ସିତ୍ତ ଯାତ୍ରମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ପିତ୍ରଯମ ୍ରାଜ୍ ଯମ୭ଵ ସି୍ତତମ ୍ ୩୯  

ସଵ ୍ସୀମମି୍ନ୍ୀପ୍ ଯ ଶ୍ଚ ସୀତାମ ୍ସୀମମି୍ନ୍ୀମ ୍ଵରାମ ୍ 

ଅମନ୍ଯମ୍ ୍ହ ିତା ନା୭୭ଯଯା୍ ରାମ ସ୍ ଯ ହ୍ରୁତଯ ପି୍ରଯାମ ୍ ୪0 

ତଯା ସଚୁରିତମ ୍ଯତଵ୍ ଯା ପରୁା ନୂନମ ୍ମହ ତ୍ତପ: 

ଯରାହଣିୀଵ ଶାଶାଯମ୍କନ ରାମ ସଯମ୍ଯାକ ମାପ ଯା        ୪୧ 

ଇତ ିପ୍ରାସାତ ଶରୁ୍ଯମ୍କଶ ୁପ୍ରମତାପି ନଯ୍ରାତ୍ତମଃ  

ଶଶୁ୍ରାଵ ରାଜ ମାକ ୍ସ୍ତ : ପି୍ରଯା ଵାଚ ଉତାହ୍ରୁତା:  ୪୨  

ସ ରାକଵ ସ୍ତତ୍ର କତା ପ୍ରଲାପମ ୍  

ଶଶୁ୍ରାଵ ଯଲାକସ୍ଯ ସମାକତସ୍ଯ   

ଆତ୍ମା୭ତିକାରା ଵିଵିତା ଶ୍ଚ ଵାଚଃ   

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ରୂପସ୍ଯ ପଯୁର ଜନସ୍ଯ     ୪୩ 

 ଏଶ ଶ୍ରଯିମ ୍କଚ୍ଚତ ିରାକଯଵା୭ତ୍ ଯ   

ରାଜ ପ୍ରସାତାତ୍ ଵିପଲୁାମ ୍କମିଶ୍ ଯନ୍ 

ଏଯତ ଵଯମ ୍ସଵ ୍ସମରୁ୍ତ୍ତ କାମା   

ଯଯଶାମ ୍ଅଯମ ୍ଯନା ପଵିତା ପ୍ରଶାସ୍ତା     ୪୪ 

ଲାଯପା ଜନସ୍ଯା୭ସ୍ଯ ଯଯତଶ ସଵମ୍ ୍  

ପ୍ରପତ୍ସଯଯତ ରାଶ୍ଟେମ ୍ଇତମ ୍ଚିରାଯ 

ନ ହ୍ ଯ୭ପି୍ରଯମ ୍କିମ୍ନି ଜାତୁ କଶି୍ଚତ୍    

ପଯଶ୍ଯନ୍ନ ତୁଃକମ ୍ମନୁଜା୭ତିଯପ୭ସି୍ମନ୍      ୪୫ 

ସ ଯକାଶ ଵତି୍ପଶ୍ଚ ହଯଯ ଃ ସ ନାଯକୈଃ   

ପରୁସ୍ସଯରୈଃ ସ୍ଵସି୍ତକ ସତୂ ମାକଯତୈଃ 

ମହୀଯମାନଃ ପ୍ରଵଯରୈ ଶ୍ଚ ଵାତଯକୈ:   

ଅପିଶଟୁ୍ଯତା ଯଵୈଶ୍ରଵଯଣା ଯତା ଯଯଯୌ     ୪୬ 

କଯରଣ ୁମାତଙ୍କ ରତା୭ଶ୍ଵ ସମକ୍ୁଲମ ୍   

ମହା ଜଯନୌଯକୈଃ ପରିପଣୂ ୍ଚତ୍ଵରମ ୍

 ପ୍ରପତୂ ରତ୍ନମ ୍ପହୁ ପଣ୍ଯ ସମ୍ଯିମ ୍  

ତତଶ ୍ରାଯମା ରୁଚିରମ ୍ମହା ପତମ ୍   ୪୭ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ଯଶାଟଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ସପ୍ତ ତଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ସ ରାଯମା ରତମ ୍ଆସ୍ତାଯ ସମ୍ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ସହ୍ୁରୁଜ୍ଜନଃ 

ପତାକା ତ୍ଵଜ ସମ୍ପନ୍ନମ ୍ମହାହା୍୭କରୁ ତୂପିତମ ୍

 ଅପଶ୍ଯନ୍ ନକରମ ୍ଶ୍ରୀମାନ୍ ନାନା ଜନ ସମାକଲୁମ ୍ ୧ 
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 ସ କ୍ରୁଯହୈ: ଅପ୍ର ସମ୍କାଯଶ ଃ ପାଣଟୁ୍ଯରୈ: ଉପଯଶାପିତମ ୍

 ରାଜ ମାକମ୍ ୍ଯଯଯୌ ରାଯମା ମଯତ୍ ଯନା୭କରୁ ତୂପିତମ ୍୨ 

ଚମ୍ନ୍ାନାମ ୍ଚ ମକୁ୍ଯାନାମ ୍ଅକରୂଣାମ ୍ଚ ସମ୍ଯିଯ : 

ଉତ୍ତମାନାମ ୍ଚ କମ୍ା୍ନାମ ୍ଯକ୍ଶୌମ ଯକାଶା୭ମ୍ପର ସ୍ଯ ଚ ୩ 

ଅଵିତ୍ତାପି ଶ୍ଚ ମକୁ୍ଯାପି ରୁତ୍ତଯମ  ସ୍ପାଟିଯକୈ ର୭ପି  

 ଯଶାପମାନମ ୍ଅସମ୍ପାଯତୈ ସ୍ତମ ୍ରାଜପତମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍୪ 

 ସମ୍ଵ୍ରୁତମ ୍ଵିଵିଯତୈଃ ପଯଣ୍ ଯ ପଯ୍କ୍ୈଶଯ: ଉଚ୍ଚାଵଯଚୈ: ଅପି 

ତତଶ ୍ତମ ୍ରାଜପତମ ୍ତଵି ିଯତଵପତମ ୍ଯତା  ୫ 

ତତ୍ଯ୭କ୍ଶତ ହଵି ଲା୍ଯଜୈ: ତୂଯପ : ଅକରୁ ଚମ୍ଯ୍ନୈ: 

ନାନା ମାଯଲ୍ଯାପ କଯମ୍  ୍ଶ୍ଚ ସତା୭ପ୍ଯଚିତ ଚତ୍ଵରମ ୍୬ 

 ଆଶୀଵା୍ତାନ୍ ପହୂନ୍ ଶରୁ୍ଣ୍ ଵନ୍  ସହ୍ୁରୁତି୍ପଃ ସମତୁୀରିତାନ୍  

 ଯତା୭ହମ୍ ୍ଚା୭ପି ସମ୍ପଜୂ୍ ଯ ସଵା୍ନ୍ ଏଵ ନରାନ୍ ଯଯଯୌ ୭ 

 ପିତାମଯହୈ: ଆଚରିତମ ୍ତଯତୈଵ ପ୍ରପିତାମଯହୈଃ 

 ଅତ୍ ଯ ଉପାତାଯ ତମ ୍ମାକମ୍ ୍ଅପିଶଯିକ୍ତା୭ନୁପାଲଯ ୮ 

 ଯତା ସ୍ମ ଲାଲିତାଃ ପିତ୍ରା ଯତା ପଯୂଵୈଃ ପିତାମଯହୈଃ 

 ତତଃ ସକୁତରମ ୍ସଯଵ ୍ରାଯମ ଵତ୍ସଯାମ ରାଜନ ି୯ 

 ଅଲମ ୍ଅତ୍ ଯ ହ ିପଯୁକ୍ତନ ପରମାଯତୈ: ଅଲମ ୍ଚ ନଃ 

 ଯତା ପଶ୍ଯାମ ନିଯା୍ତମ ୍ରାମମ ୍ରାଯଜ୍ ଯ ପ୍ରତିଶ୍ି ଟତମ ୍୧0 

 ତଯତା ହ ିନ ପି୍ରଯତରମ ୍ନାନ୍ ଯତ୍ କିମି୍ ିତ୍ପଵଶି୍ ଯତ ି

 ଯତା୭ପିଯଶଯକା ରାମ ସ୍ ଯ ରାଯଜ୍ ଯନା୭ମିତ ଯତଜସଃ ୧୧ 

 ଏତା: ଚ ଅନ୍ ଯା ଶ୍ଚ ସହ୍ୁରୁତାମ ୍ଉତାସୀନଃ କତାଃ ଶପୁାଃ 

 ଆତ୍ମ ସମ୍ପଜୂନୀଃ ଶରୁ୍ଣ୍ ଵନ୍ ଯଯଯୌ ରାଯମା ମହା ପତମ ୍୧୨ 

 ନ ହ ିତସ୍ମାନ୍ ମନଃ କଶି୍ଚ ଚ୍ଚକ୍ଶଶୁୀ ଵା ନଯରାତ୍ତମାତ୍ 

 ନରଃ ଶଯକ୍ନାତ ିଅପାରଶଟୁ୍ମ ୍ଅତିରାଯତ୭ପି ରାକଯଵ ୧୩ 

ଯ ଶ୍ଚ ରାମମ ୍ନ ପଯଶ୍ଯ ତୁ୍ତ ଯମ ୍ଚ ରାଯମା ନ ପଶ୍ଯତ ି 

ନିମି୍ତ୍ ସ୍ ସ ଵଯସ ଯଲ୍ଲାଯକ ସ୍ଵା୭୭ତ୍ମା ଯପ୍ଯନମ ୍ଵିକହଯିତ ୧୪ 

ସଯଵଶ୍ାମ ୍ହ ିସ ତମା୍୭୭ତ୍ମା ଵଣା୍ନାମ ୍କୁରୁଯତ ତଯାମ ୍

ଚତୁଣା୍ମ ୍ହ ିଵଯଃ ସ୍ତାନାମ ୍ଯତନ ଯତ ତମ ୍ଅନୁଵ୍ରତାଃ ୧୫ 

ଚତୁଶ୍ପତାନ୍ ଯତଵପତାମ ୍ଯଶ୍ଚ ତ୍ ଯା ନ୍ ଯା୭୭ଯତନାନ ିଚ  

ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍ପରିହରନ୍ ଜକାମ ନ୍ରୁପଯତ ସସ୍ତୁ: ୧୬ 

ସ ରାଜକଲୁମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ଯମକ ସଯମ୍କାପଯମ  ଶଶ୍ଯୁପ :  

ପ୍ରାସାତ ଶରୁ୍ଯମ୍ କ: ଵିଵିଯତୈ: ଯକୈଲାସ ଶକିଯରାପଯମ :  ୧୭ 

ଆଵାରଯତି୍ପ କକ୍ନମ ୍ଵିମାଯନୈ ରିଵ ପାମଟୁ୍ଯରୈ: 

ଵତମ୍ାନ କ୍ରୁଯହୈ ଶ୍ଚା୭ପି ରତ୍ନ ଜାଲ ପରିଶ୍କରୁ୍ଯତୈଃ ୧୮ 
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ତତ୍ ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍କରୁ୍ହ ଵରମ ୍ମଯହମ୍େ୍ ପଵଯନାପମମ ୍ 

 ରାଜ ପତୁ୍ରଃ ପିତୁ ଯଵଶ୍୍ ମ ପ୍ରଵିଯଵଶ ଶ୍ରଯିା ଜ୍ଵଲନ୍ ୧୯ 

ସ କକ୍ଶଯା ତ୍ଵନପିି କ୍ୁପ୍ତା ସି୍ତଯସ୍ରା୭ତିରମ୍ଯ ଵାଜିପି:  

ପତାତି: ଅପଯର କଯକ୍ଶଯ ଯତ୍ଵ ଜକାମ ନଯରାତ୍ତମ:  ୨0 

 ସ ସଵା୍ଃ ସମତିରମ୍ଯ କକ୍ଶଯା ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜଃ 

 ସନ୍ନିଵତ୍୍ ଯ ଜନମ ୍ସଵମ୍ ୍ଶତୁ୍ତ ଅତଃପରୁମ ୍ଅପ୍ଯକାତ୍ ୨୧ 

ତତଃ ପ୍ରଵିଯଶ୍ ଟ ପିତୁ ର୭ତିକମ ୍ତତା  

ଜନଃ ସ ସଯଵା୍ ମତୁିଯତା ନ୍ରୁପାତ୍ମଯଜ 

ପ୍ରତୀକ୍ଶଯତ ତସ୍ଯ ପନୁଃ ଶ୍ଚ  ନିକମ୍ମ ୍  

ଯଯତାତଯମ ୍ଚନ୍ତ୍ରମସଃ ସରିତ୍ପତିଃ  ୨୨ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ସପ୍ତ ତଶ ସ୍ସକ:୍ 

ଅଶ୍ଟାତଶ ସ୍ସର୍କ:     

 ସ ତତଶା୍୭୭ସଯନ ରାଯମା ନଶିଣ୍ଣମ ୍ପିତରମ ୍ଶଯୁପ 

 ଯକୈଯକଯୀ ସହତିମ ୍ତୀନମ ୍ମଯୁକନ ପରିଶଶୁ୍ ଯତା ୧ 

 ସ ପିତୁ ଶ୍ଚରଯଣୌ ପଵୂମ୍ ୍ଅପିଵାତ୍ ଯ ଵିନୀତଵତ୍ 

 ତଯତା ଵଵଯତ ଚରଯଣୌ ଯକୈଯକଯ୍ଯାଃ ସସୁମାହତିଃ ୨ 

 ରାଯମ ତ୍ଯକୁ୍ତଵା ଚ ଵଚନମ ୍ପାଶ୍ ପ ପଯା୍କୁ ଯଲକ୍ଶଣଃ 

 ଶଶାକ ନ୍ରୁପତ ିତୀ୍ଯନା ନ ଈକ୍ିଶତୁମ ୍ନା୭ପିପାଶତୁିମ ୍୩ 

 ତତ୍ ଅପଵୂମ୍ ୍ନରପଯତ ତ୍ରୁଶ୍୍ଟଵା ରୂପମ ୍ପଯା୭୭ଵହମ ୍

 ରାଯମା୭ପି ପଯମ ୍ଆପନ୍ନଃ ପତା ସପ୍ରୁ୍ଯଶ୍ଟଵଵ ପନ୍ନକମ ୍୪ 

 ଇନି୍ତ୍ରଯଯ  ରପ୍ରହ୍ରୁଯଶ୍ ଟ ସ୍ତମ ୍ଯଶାକ ସମ୍ା୍ପ କଶତିମ ୍

 ନିଶ୍ଵସତମ ୍ମହା ରାଜମ ୍ଵ୍ ଯତିତ ଆକୁଲ ଯଚତସମ ୍୫ 

 ଊମି ମାଲିନମ ୍ଅଯକ୍ଶାପ୍ ଯମ ୍କ୍ଶପୁ୍ ଯତମ ୍ଇଵ ସାକରମ ୍

 ଉପପଲୁ୍ତମ ୍ଇଵା୭୭ତତି୍ ଯମ ୍ଉକ୍ତା୭ନ୍ରୁତମ ୍ରୁଶମି ୍ଯତା ୬ 

 ଅଚିତଯ କଲ୍ପମ ୍ହ ିପିତୁ ସ୍ତମ ୍ଯଶାକମ ୍ଉପତାରଯନ୍ 

 ପପଵୂ ସମ୍ରପ୍ତତରଃ ସମତୁ୍ର ଇଵ ପଵଣ୍ ି ୭ 

 ଚିତଯା ମାସ ଚ ତତା ରାମଃ ପିତ୍ରୁ ହଯିତ ରତଃ 

 କିମି୍ସଵତ୭ଯତ୍ୈ ଯ ଵ ନ୍ରୁପତ ିନ ୍ମାମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯ୭ପିନତତ ି୮ 

 ଅନ୍ ଯତା ମାମ ୍ପିତା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା କୁପିଯତା୭ପି ପ୍ରସୀତତ ି

 ତସ୍ଯ ମାମ ୍ଅତ୍ ଯ ସଯମ୍ପ୍ରକ୍ଶଯ କିମ ୍ଆଯାସଃ ପ୍ରଵତଯ୍ତ ୯ 

 ସ ତୀନ ଇଵ ଯଶାକା୭୭ଯତା୍ ଵିଶଣ୍ଣ ଵତନ ତ୍ଯତୁିଃ 

 ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଅପିଵା ଯତ୍ୈ ଯଵ ରାଯମା ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧0 

 କଚ୍ଚିନ୍ ମଯା ନା୭ପରାତମ ୍ଅୋନାତ୍ ଯଯନ ଯମ ପିତା 

 କୁପିତ ସ୍ତନ୍ ମମା୭୭ଚକ୍ଶଵ ତ୍ଵମ ୍ଯଚୈ ଯଵୈନମ ୍ପ୍ରସାତଯ ୧୧ 
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ଅପ୍ରସନ୍ନ ମନା: କିନ୍ନୁ ସତା ମାମ ୍ପ୍ରତ ିଵତ୍ସଲ: 

 ଵିଵଣ ୍ଵତଯନା ତୀଯନା ନ ହ ିମାମ ୍ଅପିପାଶଯତ ୧୨ 

 ଶାରୀଯରା ମାନଯସା ଵା୭ପି କଚ୍ଚିତ୍ ଏନମ ୍ନ ପାତଯତ 

 ସମ୍ା୍ଯପା ଵା୭ପିତାଯପା ଵା ତୁଲପ୍ମ ୍ହ ିସତା ସକୁମ ୍୧୩ 

 କଚ୍ଚିନ୍ ନ କିମି୍ତ୍ି ପରଯତ କୁମାଯର ପି୍ରଯ ତଶଯ୍ନ 

 ଶତ୍ରୁଯକ୍ନ ଵା ମହା ସଯତ୍ତ୍ଵ ମାତ୍ରୂଣାମ ୍ଵା ମମା୭ଶପୁମ ୍୧୪ 

 ଅଯତାଶଯନ୍ ମହା ରାଜମ ୍ଅକୁଵନ୍୍ ଵା ପିତୁ ଵଚ୍ଃ 

 ମହୂୁତମ୍ ୍ଅପି ଯନଯଚ୍ଚଯମ ୍ଜୀଵିତୁମ ୍କପିୁଯତ ନ୍ରୁଯପ ୧୫ 

 ଯଯତା ମଲୂମ ୍ନରଃ ପଯଶ୍ଯତ୍ ପ୍ରାତୁପା୍ଵମ ୍ଇହା୭୭ତ୍ମନଃ 

 କତମ ୍ତସି୍ମନ୍ ନ ଵଯତତ୍ ପ୍ରତ୍ ଯଯକ୍ଶ ସତ ିଯତୈଵଯତ  ୧୬ 

 କଚ୍ଚିତ୍ ଯତ ପରୁଶମ ୍କିମି୍ତ୍ି ଅପିମାନାତ୍ ପିତା ମମ 

ଉଯକ୍ତା ପଵତ୍ ଯା ଯକାଯପନ ଯତ୍ରା୭ସ୍ଯ ଲୁଲିତମ ୍ମନଃ ୧୭ 

 ଏତତ୍ ଆଚକ୍ଶଵ ଯମ ଯତଵ ିତଯତ୍ତ୍ଵନ ପରିପରୁ୍ଚ୍ଚତଃ 

କିମ ୍ନମିିତ୍ତମ ୍ଅପଯୂଵା୍୭ଯମ ୍ଵିକାଯରା ମନୁଜା୭ତଯିପ ୧୮ 

ଏଵ ମକୁ୍ତଵାତୁ ଯକୈଯକଯୀ ରାକଯଵଣ ମହାତ୍ମନା  

ଉଵା ଯଚତମ ୍ସନୁଲିଜ୍୍ଜା ତ୍ରୁଶ୍ଟମା୭୭ତ୍ମ ହତିମ ୍ଵଚ: ୧୯ 

ନ ରାଜା କୁପିଯତା ରାମ ଵ୍ ଯସନମ ୍ନା୭ସ୍ଯ କିମ୍ନି   

କିନ୍ିନି୍ ମଯନା କତମ ୍ତସ୍ଯ ତ୍ଵ ତ୍ପଯା ନ୍ନା୭ପି ପାଶଯତ ୨0 

ପି୍ରଯମ ୍ତ୍ଵା ମ୭ପି୍ରଯମ ୍ଵକ୍ତୁମ ୍ଵାଣୀ ନା୭ଯସ୍ଯାପ ଵତଯ୍ତ 

ତତ୍ ଅଵଶ୍ଯମ ୍ତ୍ଵଯା କାଯମ୍ ୍ଯ ତ୭ଯନନା ଶରୁ୍ତମ ୍ମମ ୨୧ 

ଏଶ ମହ୍ ଯମ ୍ଵରମ ୍ତତ୍ଵା ପରୁା ମା ମ୭ପିପଜୂ୍ ଯ ଚ   

ସ ପଶ୍ଚଚା ତ୍ତପ୍ଯଯତ ରାଜା ଯତା୭ନ୍ ଯ: ପ୍ରାକ୍ରୁତ ସ୍ତତା ୨୨ 

ଅତିସରୁ୍ଜ୍ ଯ ତତାମି ଇତ ିଵରମ ୍ମମ ଵଶିାମ୍ପତ:ି 

ସ ନିର୭ତମ୍ ୍କତ ଜଯଲ ଯସତୁମ ୍ପମି୍ତୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚତ ି୨୩ 

ତମମ୍ଲୂ ମିତମ ୍ରାମ ଵତିିତମ ୍ଚ ସତାମ ୍ଅପି  

ତତ୍ ସତ୍ ଯମ ୍ନ ତ୍ ଯଯଜ ତ୍ରାଜା କୁପିତ ସ୍ତଵତ୍କ୍ରୁଯତ ଯତା ୨୪ 

ଯତ ିତ ତ୍ଵକ୍ଶଯଯତ ରାଜା ଶପୁମ ୍ଵା ଯତ ିଵା୭ଶପୁମ ୍ 

କରିଶ୍ଯସି ତତ ସ୍ ସଵ ୍ମାକ୍ଯାସ୍ ଯାମି ପନୁ ସ୍ତଵ୭ହମ ୍୨୫ 

ଯତ ିତ୍ଵ୭ପିହତିମ ୍ରାୋ ତ୍ଵଯି ତ ନ୍ନ ଵିପତ୍ସଯଯତ  

ତଯତା୭ହମ୭ପି ତାସ୍ ଯାମି ନ ଯହ୍ ଯଶ ତ୍ଵଯି ଵକ୍ଶଯତି ୨୬ 

ଏତ ତୁ୍ତ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଯକୈଯକଯ୍ଯା ସମତୁାହ୍ରୁତମ ୍ 

ଉଵାଚ ଵ୍ ଯତିଯତା ରାମ ସ୍ତାମ ୍ଯତଵୀମ ୍ନ୍ରୁପ ସନ୍ନିଯତୌ  ୨୭ 

ଅଯହା ତି ଙ୍ନା୭ହଯ୍ସ ଯତଵି ଵକ୍ତୁମ ୍ମା ମୀତ୍ରୁଶମ ୍ଵଚ :    

ଅହମ ୍ହ ିଵଚନାତ୍ ରାେଃ ପଯତଯମ ୍ଅପି ପାଵଯକ 
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 ପକ୍ଶଯଯଯମ ୍ଵିଶମ ୍ତୀକ୍ଶଣମ ୍ମଯଜ୍ଜଯମ ୍ଅପି ଚା୭୭ଣଯ୍ଵ ୨୮ 

 ନିଯକୁ୍ତ: କୁରୁଣା ପିତ୍ରା ନ୍ରୁଯପଣ ଚ ହଯିତନ ଚ ୨୯ 

 ତତ୍ ପରୂ୍ହ ିଵଚନମ ୍ଯତଵ ିରାଯୋ ଯତ୍ ଅପିକାମି୍କ୍ ତମ ୍

 କରିଯଶ୍ଯ ପ୍ରତିଜାଯନ ଚ ରାଯମା ତି୍ଵ ନା୍୭ପି ପାଶଯତ ୩0 

 ତମ ୍ଆଜଵ୍ ସମାଯକୁ୍ତମ ୍ଅନାଯା୍ ସତ୍ ଯ ଵାତିନମ ୍

 ଉଵାଚ ରାମମ ୍ଯକୈଯକଯୀ ଵଚନମ ୍ପରୁ୍ଶ ତାରୁଣମ ୍୩୧ 

ପରୁା ଯତଵା୭ସଯୁର ଯଯୁତ୍ତ ପିତ୍ରା ଯତ ମମ ରାକଵ 

 ରକ୍ିଶଯତନ ଵଯରୌ ତଯତ୍ତୌ ସଶଯଲ୍ଯନ ମହା ରଯଣ ୩୨ 

 ତତ୍ର ଯମ ଯାଚିଯତା ରାଜା ପରତ ସ୍ଯା୭ପିଯଶଚନମ ୍

 କମନମ ୍ତଣ୍ଟକା୭ରଯଣ୍ଯ ତଵ ଚା୭ଯତ୍ୈ ଯଵ ରାକଵ ୩୩ 

 ଯତ ିସତ୍ ଯ ପ୍ରତିେମ ୍ତ୍ଵମ ୍ପିତରମ ୍କତ୍ୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚସି 

 ଆତ୍ମାନମ ୍ଚ ନର ଯଶ୍ରଶ୍ଟ ମମ ଵାକ୍ଯମ ୍ଇତମ ୍ଶରୁ୍ଣ ୁ୩୪ 

 ସ ନ୍ନିଯତଯଶ ପିତୁ ସି୍ତଶ୍ ଟ ଯତା ଯତନ ପ୍ରତିଶରୁ୍ତମ ୍

 ତ୍ଵଯା୭ରଣ୍ଯମ ୍ପ୍ରଯଵଶ୍ଟଵ୍ ଯମ ୍ନଵ ଵଶା୍ଣ ିପଞ୍ଚ ଚ ୩୫ 

ପରତ ସ୍ତଵ୭ପିଶଯିଚ୍ ଯତ ଯଯତତ ତ୭ପିଯଶଚନମ ୍ 

ତ୍ଵତ୭ଯତ ୍ଵିହତିମ ୍ରାୋ ଯତନ ସଯଵଣ୍ ରାକଵ ୩୬ 

ସପ୍ତ ସପ୍ତ ଚ ଵଶା୍ଣ ିତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଆଶ୍ରତିଃ 

ଅପିଯଶକମ ୍ଇମମ ୍ତ୍ ଯକ୍ତଵା ଜଟା ଚୀର ତଯରା ଵସ ୩୭ 

ପରତଃ ଯକାସଲ ପଯୁର ପ୍ରଶାସୁ୍ତ ଵସତୁାମ ୍ଇମାମ ୍

ନାନା ରତ୍ନ ସମାକୀଣା୍ମ ୍ସ ଵାଜି ରତ କୁମ୍ ଜରାମ ୍୩୮ 

ଏଯତନ ତ୍ଵାମ ୍ନଯରଯମ୍େ୍ା୭ଯମ ୍କାରୁଯଣ୍ଯନ ସମାପଲୁ୍ତ: 

ଯଶ୍ାିକ ସମି୍କି ଶ୍ ଟ ଵତଯନା ନ ଶଯକ୍ନାତି ନିରୀକ୍ିଶତୁମ ୍୩୯ 

ଏତତ୍ କୁରୁ ନଯରମ୍େ୍ ସ୍ ଯ ଵଚନମ ୍ରକୁ ନମ୍ନ୍  

ସଯତ୍ ଯନ ମହତା ରାମ ତାରଯସ୍ଵ ନଯରଶ୍ଵରମ ୍୪0 

ଇତୀଵ ତସ୍ଯାମ ୍ପରୁଶମ ୍ଵତମ୍ଯ୍ାମ ୍   

ନ ଯଚୈଵ ରାମ: ପ୍ରଵିଯଵଶ ଯଶାକମ ୍ 

ପ୍ରଵିଵ୍ ଯଯତ ଚା୭ପି ମହାନୁପାଯଵା    

ରାଜା ତୁ ପତୁ୍ର ଵ୍ ଯସନା୭ପି ତପ୍ତ:  ୪୧  

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ଅଶ୍ଟାତଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଏଯର୍ାନ ଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତ୍ ଅପି୍ରଯମ ୍ଅମିତ୍ରଯକ୍ନା ଵଚନମ ୍ମରଯଣାପମମ ୍

 ଶରୁ୍ତ୍ଵା ନ ଵିଵ୍ ଯଯତ ରାମଃ ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଯଚତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

 ଏଵମ ୍ଅସୁ୍ତ କମିଶ୍ ଯାମି ଵନମ ୍ଵସୁ୍ତମ ୍ଅହମ ୍ତ୍ଵିତଃ 

 ଜଟା୭ଜିନ ତଯରା ରାେଃ ପ୍ରତିୋମ ୍ଅନୁପାଲଯନ୍ ୨ 
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 ଇତମ ୍ତୁ ୋତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି କିମ୭ତମ୍ ୍ମାମ ୍ମହୀପତିଃ 

 ନା୭ପିନତତ ିତୁତଯ୍ଶା୍ ଯତା ପରୁମ ୍ଅରିମ୍ମ୍ଃ ୩ 

 ମନ୍ଯ ୁନଚ୍ ତ୍ଵଯା କାଯଯା୍ ଯତଵି ପରୂ୍ହ ିତଵା୭ରତଃ 

 ଯାସ୍ ଯାମି ପଵ ସପୁ୍ରୀତା ଵନମ ୍ଚୀର ଜଟା ତରଃ ୪ 

 ହଯିତନ କୁରୁଣା ପିତ୍ରା କରୁ୍ତଯେନ ନ୍ରୁଯପଣ ଚ 

 ନିଯଜୁ୍ ଯମାଯନା ଵିସ୍ରପ୍ତ: କମି ୍ନ କୁଯା୍ ମ୭ହମ ୍ପି୍ରଯମ ୍୫ 

 ଅଲୀକମ ୍ମାନସମ ୍ଯତ୍ଵକମ ୍ହ୍ରୁତଯମ ୍ତହତୀଵ ଯମ 

 ସ୍ଵଯମ ୍ଯନ୍ନା୭୭ହ ମାମ ୍ରାଜା ପରତ ସ୍ଯା୭ପିଯଶଚନମ ୍୬ 

 ଅହମ ୍ହ ିସୀତାମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ଚ ପ୍ରାଣାନ୍ ଇଶ୍ଟାନ୍ ତନାନି ଚ 

 ହ୍ରୁଯଶ୍ ଟା ପ୍ରାଯତ୍ର ସ୍ଵଯମ ୍ତତ୍ ଯାମ ୍ପରତାଯ ଅପ୍ରଯଚାତିତଃ ୭ 

 କିମ ୍ପନୁ ମନୁ୍ଯଜଯନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଵଯମ ୍ପିତ୍ରା ପ୍ରଯଚାତିତଃ  

 ତଵ ଚ ପି୍ରଯ କାମା୭ତମ୍ ୍ପ୍ରତିୋମ ୍ଅନୁପାଲଯନ୍ ୮ 

 ତତ୍ ଆଶ୍ଵାସଯ ହ ିଇମମ ୍ତ୍ଵମ ୍କମି ୍ନ୍ି ଵତମ ୍ଯନ୍ ମହୀପତିଃ 

 ଵସତୁା ଆସକ୍ତ ନଯଯନା ମତମ ୍ଅଶରୂ୍ଣ ିମମୁ୍ତି ି୯ 

 କଚ୍ଚନ୍ତୁ ଚ ଏଵ ଆନଯିତୁମ ୍ତୂତାଃ ଶୀର ଜଯଵୈ: ହଯଯ ଃ 

 ପରତମ ୍ମାତୁଲ କୁଲାତ୍ ଅଯତ୍ୈ ଯଵ ନ୍ରୁପ ଶାସନାତ୍ ୧0 

 ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଏଯଶା୭ହମ ୍ଇତ: କଚ୍ଚାମି ସତ୍ଵରଃ 

 ଅଵିଚାଯ ୍ପିତୁ ଵା୍କ୍ଯମ ୍ସମା ଵସୁ୍ତମ ୍ଚତୁତଶ୍ ୧୧ 

 ସା ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ତସ୍ଯ ତତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାମ ସ୍ ଯ ଯକୈକଯୀ 

 ପ୍ରସ୍ତାନମ ୍ଶ୍ରତ୍ତତାନା ହ ିତ୍ଵରଯା ମାସ ରାକଵମ ୍୧୨ 

 ଏଵମ ୍ପଵତୁ ଯାସ୍ ଯତି ତୂତାଃ ଶୀର ଜଯଵୈ: ହଯଯ ଃ 

 ପରତମ ୍ମାତୁଲ କୁଲାତ୍ ଉପାଵତଯି୍ତୁମ ୍ନରାଃ ୧୩ 

 ତଵ ତୁ ଅହମ ୍କ୍ଶମମ ୍ମଯନ୍ ଯ ନ ଉତ୍ସକୁସ୍ଯ ଵିଲମ୍ପନମ ୍

 ରାମ ତସ୍ମାତ୍ ଇତଃ ଶୀରମ ୍ଵନମ ୍ତ୍ଵମ ୍କନ୍ତୁମ ୍ଅହସି୍ ୧୪ 

 ଵ୍ରୀଟା ଅନ୍ି ଵତଃ ସ୍ଵଯମ ୍ଯଚ୍ଚ ନ୍ରୁପ ସ୍ତଵାମ ୍ନା୭ପିପାଶଯତ 

 ନ ଏତତ୍ କିମି୍ ିନ୍ନର ଯଶ୍ରଶ୍ଟ ମନ୍ଯ:ୁ ଏଯଶା ଅପନୀଯତାମ ୍୧୫ 

 ଯାଵତ୍ ତ୍ଵମ ୍ନ ଵନମ ୍ଯାତଃ ପରୁାତ୍ ଅସ୍ମାତ୍ ଅପିତ୍ଵରନ୍ 

 ପିତା ତାଵତ୍ ନ ଯତ ରାମ ୋସ୍ ଯଯତ ଯପାକ୍ଶଯଯତ୭ପି ଵା ୧୬ 

 ତିକ୍ କଶ୍ଟମ ୍ଇତ ିନଶି୍ଵସ୍ ଯ ରାଜା ଯଶାକ ପରିପଲୁ୍ତଃ 

 ମଚୂିଯତା ନ୍ ଯପତତ୍ ତସି୍ମନ୍ ପଯଯ୍ମ୍କ ଯହମ ପଶୂଯିତ ୧୭ 

 ରାଯମା୭ପଯ୍ତୁ୍ତାପ୍ ଯ ରାଜାନମ ୍ଯକୈଯକଯ୍ଯା୭ପି ପ୍ରଯଚାତିତଃ 

 କଶଯା ଇଵ ଆହତ: ଵାଜୀ ଵନମ ୍କନ୍ତୁମ ୍କ୍ରୁତ ତ୍ଵରଃ ୧୮ 

 ତତ୍ ଅପି୍ରଯମ ୍ଅନାଯା୍ଯା ଵଚନମ ୍ତାରୁଣତରମ ୍

 ଶରୁ୍ତ୍ଵା କତ ଵ୍ ଯଯତା ରାମଃ ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୯ 
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 ନ ଅହମ ୍ଅତପ୍ଯରା ଯତଵ ିଯଲାକମ ୍ଆଵସୁ୍ତମ ୍ଉତ୍ସଯହ 

 ଵିତି୍ତ ମାମ ୍ରୁଶପିି ସୁ୍ତଲ୍ ଯମ ୍ଯକଵଲମ ୍ତମମ୍ ୍ଆସି୍ତତମ ୍୨0 

 ଯତ୍ ଅତ୍ର ପଵତଃ କିମି୍ ିଚ୍ଚକ୍ଯମ ୍କତ୍ୁ ମ ୍ପି୍ରଯମ ୍ମଯା 

 ପ୍ରାଣାନ୍ ଅପି ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ସଵତ୍ା କ୍ରୁତମ ୍ଏଵ ତତ୍ ୨୧ 

 ନ ହ୍ ଯଯତା ତମ ୍ଚରଣମ ୍କିମି୍ତ୍ି ଅସି୍ତ ମହତ୍ତରମ ୍

 ଯତା ପିତରି ଶଶୁରୂ୍ଶା ତସ୍ଯ ଵା ଵଚନ ରିଯା ୨୨ 

 ଅନୁଯକ୍ତା୭ପ୍ଯ୭ତ୍ର ପଵତା ପଵତ୍ ଯା ଵଚନାତ୍ ଅହମ ୍

 ଵଯନ ଵତ୍ସଯାମି ଵିଜଯନ ଵଶା୍ଣ ିଇହ ଚତୁତଶ୍ ୨୩ 

 ନ ନୂନମ ୍ମଯି ଯକୈଯକଯି କିମି୍ତ୍ି ଆଶମ୍ସଯସ କୁଣମ ୍

ଯତ୍  ରାଜାନମ ୍ଅଯଵାଚ: ତ୍ଵମ ୍ମଯମଶ୍ଵରତରା ସତୀ ୨୪ 

ଯାଵନ୍ ମାତରମ ୍ଆପରୁ୍ଯଚ୍ଚ ସୀତାମ ୍ଚ ଅନୁନଯା ମ୍ ଯ୭ହମ ୍

 ତଯତା୭ଯତ୍ୈ ଯଵ କମିଶ୍ ଯାମି ତଣ୍ଟକାନାମ ୍ମହତ୍ଵନମ ୍୨୫ 

 ପରତଃ ପାଲଯଯ ତ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ଶଶୁରୂ୍ଯଶ ଚ୍ଚ ପିତୁ ଯତ୍ା 

 ତତା ପଵତ୍ ଯା କତଵ୍୍ ଯମ ୍ସ ହ ିତମଃ୍ ସନାତନଃ ୨୬ 

ସ ରାମ ସ୍ ଯ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପରୁ୍ଶମ ୍ତୁଃକ ହତଃ ପିତା 

 ଯଶାକାତ୍ ଅଶକ୍ନୁଵନ୍ ପାଶ୍ ପମ ୍ପ୍ରରୁଯରାତ ମହା ସ୍ଵନମ ୍୨୭ 

ଵତିତ୍ଵା ଚରଯଣୌ ରାଯମା ଵିସମେ୍ ସ୍ ଯ ପିତୁ ସ୍ତତା 

 ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଶ୍ଚା ପ୍ ଯ୭ନାଯା୍ଯା ନିଶ୍ ପପାତ ମହା ତ୍ଯତୁିଃ ୨୮ 

 ସ ରାମଃ ପିତରମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଚ ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍

 ନିଶ୍କେମ୍ ଯା୭୭ତଃପରୁାତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ସ୍ଵମ ୍ତତଶ ୍ସହ୍ୁରୁଜ୍ଜନମ ୍୨୯ 

 ତମ ୍ପାଶ୍ ପ ପରିପଣୂା୍୭କ୍ଶଃ ପରୁ୍ଶ୍ ଟଯତା୭ନୁ ଜକାମ ହ 

 ଲକ୍ଶମଣଃ ପରମ କ୍ରୁତ୍ତଃ ସମିୁତ୍ରା୭୭ନତ ଵତନ୍ଃ ୩0 

ଅପିଯଶଚନିକମ ୍ପାମ୍ ଟମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ରାମ: ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍ 

ଶଯନୈ: ଜକାମ ସାଯପଯକ୍ଶା ତ୍ରୁଶ୍ି ଟମ ୍ତତ୍ର ଅଵିଚାଲଯନ୍ ୩୧ 

 ନ ଚ ଅସ୍ଯ ମହତୀମ ୍ଲକ୍ଶମୀମ ୍ରାଜ୍ ଯ ନାଯଶା ଅପକଶତ୍ ି

 ଯଲାକ କାତସ୍ଯ କାତତ୍ଵମ ୍ଶୀତ ରଯଶ୍ମ: ଇଵ କ୍ଶପା ୩୨ 

 ନ ଵନମ ୍କନ୍ତୁ କାମସ୍ଯ ତ୍ ଯଜତ ଶ୍ଚ ଵସମୁ୍ର୍ାମ ୍

 ସଵ ୍ଯଲାକା୭ତକି ଯସ୍ଯଵ ଲକ୍ଶଯଯତ ଚିତ୍ତ ଵିରିଯା ୩୩ 

ପ୍ରତିଶତି୍ ଯ ଶପୁମ ୍ଚତ୍ରମ ୍ଵ୍ ଯଜଯନ ଚ ସ୍ଵଲମ୍କ୍ରୁଯତ  

ଵିସଜଯି୍ତ୍ଵା ସ୍ଵ ଜନମ ୍ରତମ ୍ଯପୌରାମ ୍ସ୍ତତା ଜନାନ୍ ୩୪  

ତାରଯନ୍ ମନସା ତୁଃକମ ୍ଇନି୍ତ୍ରଯାଣ ିନିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ 

ପ୍ରଵିଯଵଶ ଆତ୍ମଵାନ୍ ଯଵଶ୍ମ ମାତୁ: ଅପି୍ରଯ ଶମି୍ ସଵାନ୍ ୩୫  

ସଯଵା୍ ହ୍ ଯପିଜନ: ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀମତ: ସତ୍ଯ ଵାତିନ: 

ନ ଅଲକ୍ଶଯତ ରାମ ସ୍ ଯ କମିି୍ତ୍ି ଆକାରମ ୍ଆନଯନ ୩୬ 
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ଉଚିତମ ୍ଚ ମହା ପାହୁ: ନ ଜଯହୌ ହଶମ୍ ୍ଆତ୍ମନ : 

ଶାରତ ସ୍ସମତୁୀଣା୍ମଶ୍ ୁଶ୍ଚମ୍େ୍ ଯସ୍ତଜ ଇଵା୭୭ତ୍ମଜମ ୍୩୭ 

ଵାଚା ମତୁରଯା ରାମ ସ୍ ସଵମ୍ ୍ସମ୍ମାନଯନ୍ ଜନମ ୍ 

ମାତୁ ସ୍ ସମୀପମ ୍ତୀରାତ୍ମା ପ୍ରଵିଯଵଶ ମହା ଯଶା: ୩୮ 

ତମ ୍କୁଯଣ  ସ୍ ସମତାମ ୍ପ୍ରାଯପ୍ତା ପ୍ରାତା ଵିପଲୁ ଵିରମ: 

ଯସୌମିତ୍ର:ି ଅନୁ ଵଵ୍ରାଜ ତାରଯନ୍ ତୁଃକ ମା୭୭ତ୍ମଜମ ୍୩୯ 

ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ଯଵଶ୍ମା୭ତିପରୁ୍ଶମ ୍ମତୁା୭ନ୍ି ଵତମ ୍ 

ସମୀକ୍ଶଯ ତାମ ୍ଚା୭ତ ୍ଵପିତି୍ତମ ୍ଆକତାମ ୍

ନ ଯଚୈଵ ରାଯମା୭ତ୍ର ଜକାମ ଵିରିଯାମ ୍ 

ସହ୍ୁରୁଜ୍ଜନ ସ୍ଯା୭୭ତ୍ମ ଵିପତି୍ତ ଶମ୍କଯା ୪0      

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏଯକାନ ଵମି୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଵିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ତସି୍ମମ ୍ସୁ୍ତ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାଯର ନଶି୍କୋମତି କ୍ରୁତାମ୍ ଜଯଲୌ 

ଆତ ୍ଶଯପ୍ତା ମହାନ୍ ଜଯେ ସ୍ତ୍ରୀଣା ମମ୍:୍ପଯୁର ତତା ୧ 

କ୍ରୁଯତ୍ ଯ ଶ୍ଵ୭ଯଚାତିତ: ପିତ୍ରା ସଵ ୍ସ୍ ଯ ଅମ୍:୍ପରୁସ୍ଯ ଚ  

କତିଯ:୍ ଶରଣମ ୍ଚା୭ପି ସ ରାଯମା୭ତ୍ ଯ ପ୍ରଵତ୍ସଯତି ୨ 

ଯକୌସଲ୍ଯାଯାମ ୍ଯତା ଯଯୁକ୍ତା ଜନନ୍ ଯାମ ୍ଵତଯ୍ତ ସତା  

ତଯତୈଵ ଵତଯ୍ତ୭ସ୍ମାସ ୁଜନ୍ ମ ପ୍ରପରୁ୍ତ ିରାକଵ: ୩ 

ନ କ୍ରୁତ୍ତଯ ତ୍ ଯ୭ପି ଶଯପ୍ତା୭ପି ଯରାତନୀଯାନି ଵଜଯ୍ନ୍ 

କ୍ରୁତ୍ତାନ୍ ପ୍ରସାତଯନ୍ ସଵା୍ନ୍ ସ ଇଯତା୭ତ୍ ଯ ପ୍ରଵତ୍ସଯତି ୪ 

ଅପତିୁ୍ତ ପତ୍ ଯନା ରାଜା ଜୀଵ ଯଲାକମ ୍ଚରତ୍ ଯ୭ଯମ ୍ 

ଯଯା କତିମ ୍ସଵ ୍ପତୂାନାମ ୍ପରିତ୍ ଯଜତି ରାକଵମ ୍୫ 

ଇତ ିସଵା୍ ମହଶି୍ ଯ ସ୍ତା ଵିଵତ୍ସା ଇଵ ଯତନଵ: 

ପତିମ ୍ଆଚୁକ୍ରୁଶ ୁଯଶ୍ଚ ଵ ସ ସ୍ଵରମ ୍ଚା୭ପି ଚୁକ୍ରୁଶ:ୁ ୬ 

ସ ହ ିଚାମ୭୍ତ:ପଯୁର ଯକାରମ ୍ଆତ ୍ଶପ୍ତମ ୍ମହୀପତ:ି 

ପତୁ୍ର ଯଶାକା୭ପି ସମ୍ପ୍୍ତ ଶ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵ୍ ଯାଲୀଯତା୭୭ସଯନ ୭ 

ରାମ ସୁ୍ତ ପରୁ୍ଶମ ୍ଆଯଯସ୍ତା ନଶି୍ଵସ ନ୍ନିଵ କୁଞ୍ଜରଃ 

ଜକାମ ସହଯିତା ପ୍ରାତ୍ରା ମାତୁ: ଅତଃପରୁମ ୍ଵଶୀ ୮ 

ଯସା୭ପଶ୍ଯତ୍ ପରୁୁଶମ ୍ତତ୍ର ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ପରମ ପଜୂିତମ ୍

ଉପଵିଶ୍ଟମ ୍କ୍ରୁହ ତ୍ଵାରି ତିଶ୍ ଟତ ଶ୍ଚା୭ପରାନ୍ ପହୂନ୍ ୯ 

ତ୍ରୁଯଶ୍ ଟଵଵ ତୁ ତତା ରାମମ ୍ଯତ ସଯଵ ୍ସାହଯସାତି୍ତତା: 

ଜଯଯନ ଜଯତାମ ୍ଯଶ୍ରଶ୍ଟମ ୍ଵତଯ୍ମି୍ ୍ସ୍ମ ରାକଵମ ୍୧0 

ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ପ୍ରତମାମ ୍କକ୍ଶଯାମ ୍ତ୍ଵିତୀଯାଯାମ ୍ତତଶ ୍ସଃ 

ପ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ ଯଵତ ସମ୍ପନ୍ନାନ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତାନ୍ ରାୋ୭ପି ସତ୍କ୍ରୁତାନ୍ ୧୧ 
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ପ୍ରଣମ୍ଯ ରାମ: ତାନ୍ ଵିପ୍ରାନ୍ ତ୍ରୁତୀଯାଯାମ ୍ତତଶ ୍ସଃ 

ସି୍ତ୍ରଯଯା ଵ୍ରୁତ୍ତା ଶ୍ଚ ପାଲା ଶ୍ଚ ତ୍ଵାର ରକ୍ଶଣ ତତ୍ପରାଃ ୧୨ 

ଵତଯି୍ତ୍ଵା ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟା: ତା: ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ଚ କ୍ରୁହମ ୍ସି୍ତ୍ରଯଃ 

ନ୍ଯଯଵତଯତ ତ୍ଵରିତା ରାମ ମାତୁଃ ପି୍ରଯମ ୍ତତା ୧୩ 

ଯକୌସଲ୍ଯା୭ପି ତତା ଯତଵୀ ରାତ୍ରିମ ୍ସି୍ତତ୍ଵା ସମାହତିା 

ପ୍ରପାଯତ ତୁ ଅକଯରାତ୍ ପଜୂାମ ୍ଵିଯଶ୍ା୍ଃ ପତୁ୍ର ହଯିତୈଶଣିୀ ୧୪ 

ସା ଯକ୍ଶୌମ ଵସନା ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ନିତ୍ ଯମ ୍ଵ୍ରତ ପରାଯଣା 

ଅକ୍ିନମ ୍ଜଯୁହାତି ସ୍ମ ତତା ମନ୍ତ୍ରଵତ୍ କ୍ରୁତ ମଙ୍କଲା ୧୫ 

ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ଚ ତତା ରାଯମା ମାତୁ: ଅତଃପରୁମ ୍ଶପୁମ ୍

ତତଶ ୍ମାତରମ ୍ତତ୍ର ହାଵଯତୀମ ୍ହୁତା୭ଶନମ ୍

ଯତଵ କାଯମ୍ ୍ଚ ନିମିତ୍ତମ ୍ଚ ତତ୍ରା୭ପଶ୍ଯ ତ୍ସମତୁ୍ ଯତମ ୍୧୬ 

ତତ୍ଯ୭କ୍ଶତମ ୍କରୁ୍ତମ ୍ଯଚୈଵ ଯମାତକାନ୍ ହଵିଶ ସ୍ତତା ୧୭ 

ଲାଜାନ୍ ମାଲ୍ ଯାନି ଶକୁ୍ାିନି ପାଯସମ ୍କ୍ରୁସରମ ୍ତତା  

ସମିତ: ପଣୂ ୍କୁମ୍ପା ଶ୍ଚ ତତଶ ୍ରକୁ ନମ୍ନ୍: ୧୮ 

ତାମ ୍ଶକୁ୍ି ଯକ୍ଶୌମ ସମ୍ଵୀତାମ ୍ଵ୍ରତ ଯଯାଯକନ କଶତିାମ ୍ 

ତପଯ୍ମ୍ୀ୍ମ ୍ତତଶା୍୭ତି୍ପ: ଯତଵତାମ ୍ଯତଵଵଣନିୀମ ୍୧୯ 

ସା ଚିରସ୍ଯା୭୭ତ୍ମଜମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମାତ୍ରୁନତନମା୭୭କତମ ୍

ଅପିଚରାମ ସମ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟା କିଯଶାରମ ୍ପଟପା ଯତା ୨0 

ସ ମାତର ମ୭ପିରାମ୍ା୍ ମପୁସମ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ ରାକଵ: 

ପରିଶ୍ଵକ୍ତ ଶ୍ଚ ପାହୁପ୍ ଯାମ ୍ଉପାରାତ ଶ୍ଚ ମତୂନ୍ି  ୨୧ 

ତମ ୍ଉଵାଚ ତୁରାତଶମ୍ ୍ରାକଵମ ୍ସତୁମ ୍ଆତ୍ମନଃ 

ଯକୌସଲ୍ଯା ପତୁ୍ର ଵାତ୍ସଲ୍ଯାତ୍ ଇତମ ୍ପି୍ରଯ ହତିମ ୍ଵଚଃ ୨୨ 

ଵ୍ରୁତ୍ତାନାମ ୍ତମ ୍ଶୀଲାନାମ ୍ରାଜଶୀ୍ଣାମ ୍ମହାତ୍ମନାମ ୍

ପ୍ରାପନୁ୍ଃଆଯ ୁଶ୍ଚ କୀତିମ ୍ଚ ତମମ୍ ୍ଯଚାପହତିମ ୍କଯୁଲ ୨୩ 

ସତ୍ଯ ପ୍ରତିେମ ୍ପିତରମ ୍ରାଜାନମ ୍ପଶ୍ଯ ରାକଵ 

ଅଯତ୍ୈ ଯ ଵ ହ ିତ୍ଵାମ ୍ତମା୍ତ୍ମା ଯଯୌଵ ରାଯଜ୍ ଯ୭ପିଯଶକ୍ଶଯତ ି୨୪ 

ତତ୍ତ ମାନସ ମା୭୭ଲପ୍ଯ ଯପାଜଯନନ ନିମମି୍େ୍ତ: 

ମାତରମ ୍ରାକଵଃ କିମି୍ତ୍ି ପ୍ରସାଯ ୍ଅଞ୍ଜଲିମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୫ 

ସ ସ୍ଵପାଵ ଵିନୀତ ଶ୍ଚ ଯକୌରଵା ଚ୍ଚ ତତା ଆନତଃ 

ପ୍ରସି୍ତଯତା ତମ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯ ମାପ୍ରଶଟୁ୍ ମପୁଚରଯମ ୨୬ 

ଯତଵୀ ନୂନମ ୍ନ ଜାନୀଯଶ ମହତ୍ପଯମ ୍ଉପସି୍ତତମ ୍

ଇତମ ୍ତଵ ଚ ତୁଃକାଯ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ ଯ ଚ ୨୭ 

କମିଯଶ୍ଯ ତମ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍କିମ ୍ଅଯନନ ଆସଯନନ ଯମ  

ଵିଶ୍ ଟରା୭୭ସନ ଯଯାଯକ୍ଯା ହ ିକାଯଲା୭ଯମ ୍ମାମପୁସି୍ତତ: ୨୮ 
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ଚତୁତଶ୍ ହ ିଵଶା୍ଣ ିଵତ୍ସଯାମି ଵିଜଯନ ଵଯନ 

ମତୁ ମଲୂ ପଯଲୈ : ଜୀଵନ୍ ହତି୍ଵା ମନୁିଵତ୍ ଆମିଶମ ୍୨୯ 

ପରତାଯ ମହା ରାଯଜା ଯଯୌଵ ରାଜ୍ ଯମ ୍ପ୍ରଯଚ୍ଚତ ି

ମାମ ୍ପନୁ: ତଣ୍ଟକା୭ରଯଣ୍ଯ ଵିଵାସଯତି ତାପସମ ୍୩0 

ସ ଶଟ୍ ଚ ଅଯଶ୍ଟୌ ଚ ଵଶା୍ଣ ିଵତ୍ସଯାମି ଵିଜଯନ ଵଯନ  

ଆଯସଵମାଯନା ଵନ୍ ଯାନି ପଲ ମଯୂଲୈ ଶ୍ଚ ଵତଯ୍ନ୍ ୩୧  

ସା ନିକରୁ୍ଯତ୍ତୈଵ ସାଲସ୍ଯ ଯଶ୍ି ଟ: ପରଶନୁା ଵଯନ  

ପପାତ ସହସା ଯତଵୀ ଯତଵଯତଵ ତିଵ ଶଚ୍୍ଯତୁା ୩୨ 

ତାମ ୍ଅତୁଃଯକାଚିତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପତିତାମ ୍କତଲୀମ ୍ଇଵ 

ରାମ ସୂ୍ତତ୍ତାପଯା ମାସ ମାତରମ ୍କତ ଯଚତସମ ୍୩୩ 

 ଉପାଵ୍ରୁଯତ୍ ଯାତି୍ତତାମ ୍ତୀନାମ ୍ପଟପାମ ୍ଇଵ ଵାହତିାମ ୍

 ପାମସ୍ ୁକୁଣି୍ଟତ ସଵା୍ମ୍ କୀମ ୍ଵିମମଶ ୍ଚ ପାଣନିା ୩୪ 

 ସା ରାକଵମ ୍ଉପାସୀନମ ୍ଅସକୁା୭ତା୍ ସଯୁକାଚିତା 

 ଉଵାଚ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାରମ ୍ଉପଶରୁ୍ଣ୍ଵତି ଲକ୍ଶମଯଣ ୩୫ 

 ଯତ ିପତୁ୍ର ନ ଜାଯଯତା ମମ ଯଶାକାଯ ରାକଵ 

 ନ ସ୍ମ ତୁଃକମ ୍ଅଯତା ପଯୂଃ ପଯଶ୍ଯଯମ ୍ଅହମ ୍ଅପ୍ରଜା: ୩୬ 

 ଏକ ଏଵ ହ ିଵତଯାଯାଃ ଯଶାଯକା ପଵତି ମାନଵଃ 

 ଅପ୍ରଜା୭ସ୍ମୀତି ସମ୍ା୍ଯପା ନ ହ୍ ଯ୭ନ୍ ଯଃ ପତୁ୍ର ଵିତ୍ ଯଯତ ୩୭ 

 ନ ତ୍ରୁଶ୍ଟ ପଵୂମ୍ ୍କଲ୍ଯାଣମ ୍ସକୁମ ୍ଵା ପତ ିଯପୌରୁଯଶ 

 ଅପି ପଯୁତ୍ର୭ପି ପଯଶ୍ଯଯମ ୍ଇତ ିରାମା୭୭ସି୍ତତମ ୍ମଯା ୩୮ 

ସା ପହୂ ନ୍ ଯ୭ମଯନାୋନି ଵାକ୍ଯାନି ହ୍ରୁତଯ ଚ୍ଚିତାମ ୍

 ଅହମ ୍ଯଶ୍ରାଯଶ୍ଯ ସପତ୍ନୀନାମ ୍ଅଵରାଣାମ ୍ଵରା ସତୀ ୩୯ 

 ଅଯତା ତୁଃକତରମ ୍କମି ୍ନ୍ନୁ ପ୍ରମତାନାମ ୍ପଵିଶ୍ ଯତ ି

ମମ ଯଶାଯକା ଵିଲାପସ୍ଯ ଯାତ୍ରୁଯଶା୭ଯମ ୍ଅନମ୍କ୍: ୪0 

ତ୍ଵଯି ସନ୍ନିହଯିତ୭ଯପ୍ଯଵମ ୍ଅହମ ୍ଆସମ ୍ନିରାକ୍ରୁତା 

କିମ ୍ପନୁଃ ଯପ୍ରାଶଯିତ ତାତ ତ୍ରୁଵମ ୍ମରଣମ ୍ଏଵ ଯମ ୪୧ 

ଅତ୍ଯମ୍ ୍ନିକ୍ରୁହୀତା୭ସି୍ମ ପତ୍ୁ  ନିତ୍ ଯ ମତମି୍େ୍ତା  

ପରିଵାଯରଣ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ସ୍ ସମା ଵାପ୍ ଯ୭ତଵା୭ଵରା ୪୨ 

ଯଯା ହ ିମାମ ୍ଯସଵଯତ କଶି୍ଚ ତତଵା୭ପି ଅନୁଵତଯ୍ତ 

ଯକୈଯକଯ୍ଯାଃ ପତୁ୍ରମ ୍ଅନ୍ ଵୀକ୍ଶଯ ସ ଜଯନା ନା୭ପିପାଶଯତ ୪୩ 

ନିତ୍ ଯ ଯରାତତଯା ତସ୍ଯା: କତମ ୍ନୁ କର ଵାତି ତତ୍  

ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଵତନମ ୍ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ପତୁ୍ର ଶକ୍ଶଯାମି ତୁକତ୍ା ୪୪ 

ତଶ ସପ୍ତ ଚ ଵଶା୍ଣ ିତଵ ଜାତସ୍ଯ ରାକଵ 

ଅସିତାନ ିପ୍ରକାମ୍କ୍ ତଯା ମଯା ତୁଃକ ପରିକ୍ଶଯମ ୍୪୫ 
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ତ ତ୭କ୍ଶଯମ ୍ମହ ତୁ୍ତକମ ୍ଯନାତ୍ସଯହ ସହତୁିମ ୍ଚିରମ ୍ 

ଵିପ୍ରକାରମ ୍ସପତ୍ନୀ ନା ଯମଵମ ୍ଜୀଣା୍୭ସି ରାକଵ ୪୬ 

ଅପଶ୍ଯତୀ ତଵ ମକୁମ ୍ପରି ପଣୂ ୍ଶଶ ିପ୍ରପମ ୍ 

କ୍ରୁପଣା ଵତଯି୍ଶ୍ ଯାମି କତମ ୍କ୍ରୁପଣ ଜୀଵିକାମ ୍୪୭ 

ଉପଵାଯସ  ଶ୍ଚ ଯଯାଯକୈ ଶ୍ଚ ପହୁପି ଶ୍ଚ ପରିଶ୍ରଯମ ଃ 

ତୁଃକମ ୍ସମ୍ଵତିଯତା ଯମାକମ ୍ତ୍ଵମ ୍ହ ିତୁକତ୍ଯା ମଯା ୪୮ 

ସି୍ତରମ ୍ତୁ ହ୍ରୁତଯମ ୍ମଯନ୍ ଯ ମ ଯମତମ ୍ଯ ନ୍ନ ତୀଯଯ୍ତ 

ପ୍ରାଵ୍ରୁଶୀଵ ମହା ନତ୍ ଯାଃ ସପ୍ରୁ୍ଶ୍ ଟମ ୍କୂଲମ ୍ନଵା୭ମ୍ପସା ୪୯ 

ମଯମ ଵ ନୂନମ ୍ମରଣମ ୍ନ ଵିତ୍ ଯଯତ  

ନ ଚା୭ଵକାଯଶା୭ସି୍ତ ଯମ କ୍ଶଯଯ ମମ 

ଯ ତତଯକା୭ଯତ୍ୈ ଯଵ ନ ମାମ ୍ଜିହୀଶତ୍ ି  

ପ୍ରସହ୍ ଯ ସିଯମ୍ହା ରୁତତୀମ ୍ମରୁ୍କୀମ ୍ଇଵ ୫0 

ସି୍ତରମ ୍ହ ିନୂନମ ୍ହ୍ରୁତଯମ ୍ମମ ଆଯସମ ୍  

ନ ପିତ୍ ଯଯତ ଯ ତ୍ପଵୁ ିନା୭ଵତୀଯଯ୍ତ 

ଅଯନନ ତୁଃଯକନ ଚ ଯତହମ୭ପିତମ ୍  

ତ୍ରୁଵମ ୍ହ୍ ଯ୭କାଯଲ ମରଣମ ୍ନ ଵିତ୍ ଯଯତ ୫୧ 

ଇତମ ୍ତୁ ତୁଃକମ ୍ଯ ତ୭ନତକ୍ାନି ଯମ  

ଵ୍ରତାନି ତାନାନି ଚ ସମ୍ଯମା ଶ୍ଚ ହ ି

ତପ ଶ୍ଚ ତପ୍ତମ ୍ଯତ୭ପତ୍ଯ କାରଣାତ୍  

ସନୁିଶ୍ ପଲମ ୍ପୀଜମ ୍ଇଯଵାପ୍ତମ ୍ଊଶଯର  ୫୨ 

ଯତ ିହ୍ ଯ୭କାଯଲ ମରଣମ ୍ସ୍ଵ ଯଯଚ୍ଚଯା  

ଲଯପତ କଶି୍ଚ ତ୍କୁରୁ ତୁଃକ କଶତିଃ 

କତା୭ହମ ୍ଅଯତ୍ୈ ଯଵ ପଯରତ ସମ୍ସତମ ୍ 

ଵିନା ତ୍ଵଯା ଯତନୁ: ଇଵା୭୭ତ୍ମଯଜନ ଯଵୈ   ୫୩ 

ଅତା୭ପି କିମ ୍ଜୀଵିତ ମତ୍ ଯ ଯମ ଵ୍ରୁତା   

ତ୍ଵଯା ଵିନା ଚମ୍େ୍ ନିପା୭୭ନନ ପ୍ରପ  

ଅନୁ ଵ୍ରଜିଶ୍ ଯାମି ତ୍ଵଯଯ ଵ ଯକୌ:   

ସତୁୁପଲ୍ା ଵତ୍ସ ମିଵା୭ନୁ କାମ୍କ୍ ଯା   ୫୪ 

ପରୁ୍ଶମ ୍ଅସକୁମ ୍ଅମଶତିା ତତା   

ପହୁ ଵିଲଲାପ ସମୀକ୍ଶଯ ରାକଵମ ୍

ଵ୍ଯସନମ ୍ଉପନଶିାମ୍ ଯ ସା ମହତ୍  

ସତୁମ ୍ଇଵ ପତ୍ତମ ୍ଅଯଵକ୍ଶଯ କନି୍ନରୀ   ୫୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଵିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଏର୍ ଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 
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ତତା ତୁ ଵିଲପତୀମ ୍ତାମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ରାମ ମାତରମ ୍

ଉଵାଚ ଲକ୍ଶମଯଣା ତୀନ: ତତ୍ କାଲ ସତ୍ରୁଶମ ୍ଵଚଃ ୧ 

ନ ଯରାଚଯତ ମମା୭ପି ଏତତ୍ ଆଯଯ ୍ଯତ୍ ରାକଯଵା ଵନମ ୍

ତ୍ଯକ୍ତଵା ରାଜ୍ ଯ ଶ୍ରଯିମ ୍କଯଚ୍ଚତ୍ ସି୍ତ୍ରଯା ଵାକ୍ଯ ଵଶମ ୍କତଃ ୨ 

ଵିପରୀତ ଶ୍ଚ ଵ୍ରୁତ୍ତ ଶ୍ଚ ଵଶିଯଯ  ଶ୍ଚ ପ୍ରତଶତିଃ 

ନ୍ରୁପଃ କମି ୍ଇଵ ନ ପରୂ୍ଯା ଯଚ୍ଚାତ୍ ଯମାନଃ ସ ମନ୍ ମତଃ ୩  

ନ ଅସ୍ଯ ଅପରାତମ ୍ପଶ୍ଯାମି ନା୭ପି ଯତାଶମ ୍ତତା ଵିତମ ୍

ଯଯନ ନିଵା୍ସ୍ ଯଯତ ରାଶ୍ଟୋତ୍ ଵନ ଵାସାଯ ରାକଵଃ 

(ଅହମ ୍ହନିଯଶ୍ ଯ ପିତରମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍କାମ ଵଶମ ୍କତମ ୍

 ସ୍ତ୍ରୀ ଯା ଯକୁ୍ତମ ୍ଚ ନିଲଜ୍୍ଜମ ୍ତମା୍୭ଯକୁ୍ତମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍ଯତା) ୪ 

 ନ ତମ ୍ପଶ୍ଯାମି  ଅହମ ୍ଯଲାଯକ ପଯରାକ୍ଶ ମ୭ପି ଯଯା ନରଃ 

 ସ୍ଵମିଯତ୍ରା୭ପି ନିରଯସ୍ତା୭ପି ଯଯା୭ସ୍ଯ ଯତାଶମ ୍ଉତାହଯରତ୍ ୫ 

 ଯତଵ କଲ୍ପମ ୍ରୁଜମୁ ୍ତାତମ ୍ରିପଣୂାମ ୍ଅପି ଵତ୍ସଲମ ୍

 ଅଯଵକ୍ଶମାଣଃ ଯକା ତମମ୍ ୍ତ୍ ଯଯଜତ୍ ପତୁ୍ରମ ୍ଅକାରଣାତ୍ ୬ 

 ତତ୍ ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ରାେଃ ପନୁ: ପାଲ୍ଯମ ୍ଉଯପଯଶୁଃ 

 ପତୁ୍ରଃ ଯକା ହ୍ରୁତଯଯ କଯୁା୍ତ୍ ରାଜ ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଅନୁସ୍ମରନ୍ ୭ 

 ଯାଵତ୍ ଏଵ ନ ଜାନାତି କଶି୍ଚତ୍ ଅତମ୍ ୍ଇମମ ୍ନରଃ 

 ତାଵତ୍ ଏଵ ମଯା ସାତମ୍ ୍ଆତ୍ମ ସ୍ତମ ୍କରୁୁ ଶାସନମ ୍୮ 

 ମଯା ପାଯଶ୍ଵ ୍ସ ତନୁଶା ତଵ କୁପ୍ତସ୍ଯ ରାକଵ 

 କଃ ସମଯତା୍ ଅତିକମ ୍କତ୍ୁ ମ ୍କ୍ରୁତ ଅତ ଯସ୍ଯଵ ତଶି୍ ଟତଃ ୯ 

 ନିମନୁ୍ଶ୍ ଯାମ ୍ଇମାମ ୍କ୍ରୁତ୍ସ୍ନାମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ମନୁଜଶପ୍ 

 କରିଶ୍ ଯାମି ଶଯରୈ: ତୀଯକ୍ୈଶଣ: ଯତ ିସ୍ତାସ୍ ଯତି ଵିପି୍ରଯଯ ୧0 

 ପରତସ୍ଯ ଅତ  ପଯକ୍ଶଯା ଵା ଯଯା ଵା ଅସ୍ଯ ହତିମ ୍ଇଚ୍ଚତ ି

ସଵା୍ନ୍ ଏତାନ୍ ଵତିଶ୍ ଯାମି ମରୁ୍ତୁର୍ ହ ିପରିପଯୂଯତ ୧୧ 

ଯପ୍ରାତ୍ସାହଯିତା ଅଯମ ୍ଯକୈଯକଯ୍ଯା ସ ତୁଯଶ୍ ଟା ଯତ ିନ: ପିତା  

ଅମିତ୍ର ପଯୂତା ନିସ୍ ସମ୍ କମ ୍ଵତ୍ ଯତାମ ୍ପତ୍ ଯତା ମ୭ପି ୧୨ 

କୁଯରା ପ୍୍ ଯଵଲିପ୍ତ ସ୍ ଯ କାଯା୍ କାଯ ୍ମ୭ଜାନତ: 

ଉତ୍ପତମ ୍ପ୍ରତିପନ୍ନସ୍ଯ କାଯମ୍ ୍ପଵତି ଶାସନମ ୍୧୩ 

ପଲ ଯମଶ କମିା୭୭ଶ୍ରତି୍ ଯ ଯହତୁମ ୍ଵା ପରୁୁଶପ୍  

ତାତୁ ମିଚ୍ଚତ ିଯକୈଯକଯଯ୍ ଯ ରାଜ୍ ଯମ ୍ସି୍ତତ ମିତମ ୍ତଵ ୧୪ 

ତ୍ଵଯା ଯଚୈଵ ମଯା ଯଚୈଵ କ୍ରୁତ୍ଵା ଯଵୈରମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍

କା୭ସ୍ଯ ଶକି୍ତ: ଶ୍ରଯିମ ୍ତାତୁମ ୍ପରତା ଯା୭ରିଶାସନ ୧୫ 

ଅନୁରଯକ୍ତା୭ସି୍ମ ପାଯଵନ ପ୍ରାତରମ ୍ଯତଵି ତତ୍ତ୍ଵତଃ 

ସଯତ୍ ଯନ ତନୁଶା ଯଚୈଵ ତଯତ୍ତନ ଇଯଶ୍ଟନ ଯତ ଶଯପ ୧୬ 
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ତୀପ୍ତମ ୍ଅକ୍ିନମ ୍ଅରଣ୍ଯମ ୍ଵା ଯତ ିରାମଃ ପ୍ରଯଵକ୍ଶଯଯତ 

ପ୍ରଵିଶ୍ ଟମ ୍ତତ୍ର ମାମ ୍ଯତଵି ତ୍ଵମ ୍ପଵୂମ୍ ୍ଅଵତାରଯ ୧୭ 

ହରାମି ଵୀଯା୍ ତୁ୍ତଃକମ ୍ଯତ ତମଃ ସଯୂ ୍ଇଯଵାତିତଃ 

ଯତଵୀ ପଶ୍ଯତୁ ଯମ ଵୀଯମ୍ ୍ରାକଵ ଯଶ୍ଚ ଵ ପଶ୍ଯତୁ ୧୮ 

ଏତତ୍ ତୁ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ 

ଉଵାଚ ରାମମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯା ରୁତତୀ ଯଶାକ ଲାଲସା ୧୯ 

ପ୍ରାତୁ ଯସ୍ତ ଵତତଃ ପତୁ୍ର ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ ଯ ଶରୁ୍ତମ ୍ତ୍ଵଯା 

ଯତ୍ ଅତ୍ରା୭ନତରମ ୍କାଯମ୍ ୍କୁରୁଶ୍ଵ ଯତ ିଯରାଚଯତ ୨0 

ନ ଚ ଅତମ୍୍ ଯମ ୍ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସପତ୍ନଯା ମମ ପାଶତିମ ୍

ଵିହାଯ ଯଶାକ ସମ୍ପ୍୍ତା କନ୍ତୁମ ୍ଅହସି୍ ମାମ ୍ଇତଃ ୨୧ 

ତମେ୍ ଯତ ିତମିଯଶ୍ଟା ତମମ୍ ୍ଚରିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି 

ଶଶୁରୂ୍ଶ ମାମ ୍ଇହ ସ୍ତ ସ୍ତଵମ ୍ଚର ତମମ୍ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍୨୨ 

ଶଶୁରୂ୍ଶର୍ୁ ଜନନୀମ ୍ପତୁ୍ର ସ୍ଵକ୍ରୁଯହ ନିଯଯତା ଵସନ୍ 

ଵଯରଣ ତପସା ଯକୁ୍ତଃ କାଶ୍ ଯପ: ତ୍ରିତିଵମ ୍କତଃ ୨୩ 

ଯଯତୈଵ ରାଜା ପଜୂ୍ ଯ ଯସ୍ତ ଯକୌରଯଵଣ ତତା ହ ିଅହମ ୍

 ତ୍ଵାମ ୍ନ ଅହମ ୍ଅନୁଜାନାମି ନ କତଵ୍ ଯମ ୍ଇଯତା ଵନମ ୍୨୪ 

 ତ୍ଵ ତ୍ଵିଯଯାକାନ୍ ନ ଯମ କାଯମ୍ ୍ଜୀଵିଯତନ ସଯୁକନ ଵା 

 ତ୍ଵଯା ସହ ମମ ଯଶ୍ରଯ: ତ୍ରୁଣାନାମ ୍ଅପି ପକ୍ଶଣମ ୍୨୫ 

 ଯତ ିତ୍ଵମ ୍ଯାସ୍ ଯସି ଵନମ ୍ତ୍ ଯକ୍ତଵା ମାମ ୍ଯଶାକ ଲାଲସାମ ୍

 ଅହମ ୍ପ୍ରାଯମ ୍ଇହ ଆସିଯଶ୍ଯ ନ ହ ିଶକ୍ଶଯାମି ଜୀଵିତୁମ ୍୨୬ 

 ତତ ସ୍ତଵମ ୍ପ୍ରାପ୍ସଯଯସ ପତୁ୍ର ନିରଯମ ୍ଯଲାକ ଵିଶରୁ୍ତମ ୍

 ପ୍ରହ୍ମ ହତ୍ ଯାମ ୍ଇଵା୭ତମା୍ତ୍ ସମତୁ୍ରଃ ସରିତାମ ୍ପତଃି ୨୭ 

 ଵିଲପତୀମ ୍ତତା ତୀନାମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଜନନୀମ ୍ତତଃ 

 ଉଵାଚ ରାଯମା ତମା୍ତ୍ମା ଵଚନମ ୍ତମ ୍ସମି୍ ହତମ ୍୨୮ 

 ନା୭ସି୍ତ ଶକି୍ତଃ ପିତୁ ଵା୍କ୍ଯମ ୍ସମ୭ତିରମିତୁମ ୍ମମ 

 ପ୍ରସାତଯଯ ତ୍ଵାମ ୍ଶରିସା କନ୍ତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ଅହମ ୍ଵନମ ୍୨୯ 

 ରୁଶଣିା ଚ ପିତୁର୍ ଵାକ୍ଯମ ୍କୁଵତ୍ା ଵ୍ରତ ଚାରିଣା 

 ଯକୌ: ହତା ଜାନତା ତମମ୍ ୍କଣଟୁ୍ନା୭ପି ଵିପଶି୍ଚତା ୩0 

 ଅସ୍ମାକମ ୍ଚ କୁଯଲ ପଵୂମ୍ ୍ସକର ସ୍ଯା୭୭େଯା ପିତୁଃ 

 କନତି୍ପଃ ସାକଯରୈର୍ ପମିୂମ ୍ଅଵାପ୍ତଃ ସମୁହାନ୍ ଵତଃ ୩୧ 

 ଜାମତଯକ୍ନଯନ ରାଯମଣ ଯରଣକୁା ଜନନୀ ସ୍ଵଯମ ୍

 କ୍ରୁତ୍ତା ପରଶନୁା ଅରଯଣ୍ଯ ପିତୁର୍ ଵଚନ କାରିଣା ୩୨ 

ଏଯତୈ: ଅଯନ୍ୈ ଯ ଶ୍ଚ ପହୁପି: ଯତଵି ଯତଵା ସଯମ : କ୍ରୁତମ ୍ 

ପିତୁ ଵଚ୍ନମ ୍ଅକ୍ିୀପମ ୍କରିଶ୍ ଯାମି ପିତୁ: ହତିମ ୍୩୩ 
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 ନ କଲୁ ଏତନ୍ ମଯା ଏଯକନ ରିଯଯତ ପିତ୍ରୁ ଶାସନମ ୍

ଏଯତୈ ର୭ପି କରୁ୍ତମ ୍ଯତଵି ଯଯ ମଯା ତଵ କୀତିତା: ୩୪ 

ନା୭ହମ ୍ତମ ୍ମପଵୂମ୍ ୍ଯତ ପ୍ରତିକୂଲମ ୍ପ୍ରଵତଯ୍ଯ  

ପଯୂଵୈ: ଅଯମ ୍ଅପିଯପ୍ରଯତା କଯତା ମାଯକା୍ ଅନୁକମ୍ଯଯତ ୩୫ 

ତତ୍ ଏତତ୍ ତୁ ମଯା କାଯମ୍ ୍ରିଯଯତ ପଵୁ ିନା୭ନ୍ ଯତା 

ପିତୁର୍ ହ ିଵଚନମ ୍କୁଵନ୍୍ ନ କଶି୍ଚନ୍ନାମ ହୀଯଯତ ୩୬ 

ତାମ ୍ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ଜନନୀମ ୍ଲକ୍ଶମଣମ ୍ପନୁର୭ପ୍ରଵୀତ୍ 

ଵାକ୍ଯମ ୍ଵାକ୍ଯ ଵିତାମ ୍ଯଶ୍ରଶ୍ଟ ଯଶ୍ରଶ୍ଟ: ସଵ ୍ତନୁଶ୍ ମତାମ ୍୩୭ 

ତଵ ଲକ୍ଶମଣ ଜାନାମି ମଯି ଯେହମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍

ଵିରମମ ୍ଯଚୈଵ ସତ୍ତ୍ଵମ ୍ଚ ଯତଜ ଶ୍ଚ ସତୁୁରାସତମ ୍୩୮ 

ମମ ମାତୁ: ମହତ୍ ତୁ:କମ ୍ଅତୁଲମ ୍ଶପୁ ଲକ୍ଶଣ 

ଅପିପ୍ରାଯମ ୍ଅଵିୋଯ ସତ୍ ଯସ୍ ଯ ଚ ଶମସ୍ଯ ଚ ୩୯ 

ତଯମା୍ ହ ିପରଯମା ଯଲାଯକ ତଯମ ୍ସତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରତଶି୍ି ଟତମ ୍

ତମ ୍ସମି୍ ଶେତମ ୍ଏତତ୍ ଚ ପିତୁ ଵଚ୍ନମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍୪0 

ସମ୍ଶ୍ରୁତ୍ ଯ ଚ ପିତୁ ଵା୍କ୍ଯମ ୍ମାତୁ ଵା୍ ପ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ ଯ ଵା 

ନ କତଵ୍୍ ଯମ ୍ଵ୍ରୁତା ଵୀର ତମମ୍ ୍ଆଶ୍ରତି୍ ଯ ତିଶ୍ ଟତା ୪୧ 

ଯସା୭ହମ ୍ନ ଶକ୍ଶଯାମି ପିତୁର୍ ନିଯଯାକମ ୍ଅତିଵତତୁିମ ୍

ପିତୁର୍ ହ ିଵଚନାତ୍ ଵୀର ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଅହମ ୍ପ୍ରଯଚାତିତଃ ୪୨ 

ତତ୍ ଏନାମ ୍ଵିସରୁ୍ଜ ଅନାଯା୍ମ ୍କ୍ଶତ୍ର ତମ ୍ଆଶ୍ରତିାମ ୍ମତିମ ୍

ତମମ୍ ୍ଆଶ୍ରଯ ମା ଯତୈକ୍ଶଣଯମ ୍ମତ୍ପତିୁ୍ତ: ଅନୁକମ୍ଯତାମ ୍୪୩ 

ତମ ୍ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ଯସୌହାତା୍ତ୍ ପ୍ରାତରମ ୍ଲକ୍ଶମଣ ଅରଜଃ 

ଉଵାଚ ପଯୂଃ ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ପ୍ରାଞ୍ଜଲିଃ ଶରିସା ନତଃ 

ଅନୁମନ୍ ଯ ସ୍ଵ ମାମ ୍ଯତଵି କମିଶ୍ ଯତମ ୍ଇଯତା ଵନମ ୍୪୪ 

ଶାପିତା ଅସି ମମ ପ୍ରାଯଣ ଃ କୁରୁ ସ୍ଵସ୍ତଯଯନାନି ଯମ ୪୫ 

ତୀଣ ୍ପ୍ରତିେ ଶ୍ଚ ଵନାତ୍ ପନୁ: ଏଶ୍ଯାମି ଅହମ ୍ପରୁୀମ ୍

ଯଯାତ:ି ଇଵ ରାଜଶ:ି ପରୁା ହତି୍ଵା ପନୁତିଵମ ୍୪୬ 

ଯଶାକ: ସମ୍ା୍ଯତ୍ାମ ୍ମାତ: ହ୍ରୁତଯଯ ସାତୁ ମା ଶଚୁ: 

ଵନ ଵାସାତ୍  ଇଯହୈଶ୍ ଯାମି ପନୁ: କ୍ରୁତ୍ଵା ପିତୁଵଚ୍:  ୪୭ 

ତ୍ଵଯା ମଯଯ  ଚ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ଲକ୍ଶମଯଣନ ସମିୁତ୍ରଯା  

ପିତୁ ନିଯଯାଯକ ସ୍ତାତଵ୍ ଯମ ୍ଏଶ ତମ ୍ସ୍ ସନାତନ: ୪୮ 

ଅମ୍ପ ସମ୍ହ୍ରୁତ୍ ଯ ସମ୍ପାରାନ୍ ତୁଃକ ହ୍ରୁତ ିନିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ  

ଵନ ଵାସ କ୍ରୁତା ପତିୁ୍ତ ମମ୍ ତମ୍୍ ଯା୭୭ନୁ ଵତତ୍ାମ ୍୪୯ 

ଏତ ତ୍ଵଚ ସ୍ତ ସ୍ ଯ ନଶିମ୍ ଯ ମାତା    

ସତୁମ୍୍ ଯ ମ୭ଵ୍ ଯର ମ୭ଵିକି୍ପମ ୍ଚ  



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍
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ମରୁ୍ଯତ ଵ ସମେ୍ାମ ୍ପ୍ରତଲିପ୍ଯ ଯତଵୀ    

ସମୀକ୍ଶଯ ରାମମ ୍ପନୁ ରିତ୍ଯଵୁାଚ ୫0  

ଯଯତୈଵ ଯତ ପତୁ୍ର ପିତା ତତା୭ହମ ୍  

କୁରୁ ସ୍ସଵ ତଯମଣ୍ ସହ୍ୁରୁତ୍ତଯା ଚ  

ନ ତ୍ଵା୭ନୁଜାନାମି ନ ମାମ ୍ଵିହାଯ   

ସତୁୁ:କିତା ମହସି୍ କମତୁ୍ ଯମଵମ ୍୫୧ 

କିମ ୍ଜୀଵିଯତ ଯନହ ଵିନା ତ୍ଵଯା ଯମ    

ଯଲାଯକନ ଵା କମି ୍ସ୍ଵତଯା୭ ମରୁ୍ଯତନ 

ଯଶ୍ରଯଯା ମହୂୁତମ୍ ୍ତଵ ସନ୍ନିତାନମ ୍   

ମଯମହ କରୁ୍ତ୍ସ୍ନାତ୭ପି ଜୀଵ ଯଲାକାତ୍ ୫୨  

ନଯରୈ: ଇଯଵାଲ୍କା୭ପି ରଯପାହ୍ ଯମାଯନା   

ମହା କଯଜା୭ତ୍ଵାନ ମ୭ନୁପ୍ରଵିଶ୍ ଟ: 

ପଯୂ: ପ୍ରଜଜ୍ଵାଲ ଵଲିାପ ଯମନମ ୍  

ନିଶମ୍ଯ ରାମ: କରୁଣମ ୍ଜନନ୍ ଯା: ୫୩ 

ସ ମାତରମ ୍ଯଚୈଵ ଵିସମେ୍ କଲ୍ପାମ ୍  

ଆତମ୍ ୍ଚ ଯସୌମିତ୍ରି ମ୭ପିପ୍ରତପ୍ତମ ୍ 

ତଯମ ୍ସି୍ତଯତା ତମ୍୍ ଯ ମଵୁାଚ ଵାକ୍ଯମ ୍  

ଯତା ସ ଯଯଵା୭ହତ୍ ିତତ୍ର ଵକ୍ତୁମ ୍୫୪  

ଅହମ ୍ହ ିଯତ ଲକ୍ଶମଣ ନତି୍ ଯ ଯମଵ    

ଜାନାମି ପକି୍ତମ ୍ଚ ପରାରମମ ୍ଚ  

ମମ ତ୍ଵ୭ପିପ୍ରାଯ ମ୭ସନ୍ନରିୀକ୍ଶଯ   

ମାତ୍ରା ସହା୭ପ୍ଯତ୭୍ସି ମାମ ୍ସତୁୁଃକମ ୍୫୫  

ତମା୍୭ତ ୍କାମା: କଲୁ ତାତ ଯଲାଯକ   

ସମୀକ୍ିଶତା ତମ ୍ପଯଲା ତଯଯଶ ୁ

ଯତ ତତ୍ର ସଯଵ ୍ସଯ୍:ୁ ଅସମ୍ଶଯମ ୍ଯମ    

ପାଯଯଵ୍ ଵଶ୍ଯା୭ପିମତା ସପୁତୁ୍ରା ୫୬ 

ଯସି୍ମମ ୍ସୁ୍ତ ସଯଵ ୍ସଯ୍:ୁ ଅସନ୍ନିଵଶି୍ ଟା   

ତଯମା୍ ଯତସ୍ଯାତ୍  ତତୁପରଯମତ  

ଯତ୍ଵଯଶ୍ଯା ପଵ ତ୍ ଯ୭ତ ୍ପଯରା ହ ିଯଲାଯକ   

କାମାତ୍ମତା କଲ୍ଵପି ନ ପ୍ରଶସ୍ତା ୫୭ 

କୁରୁ ଶ୍ଚ ରାଜା ଚ ପିତା ଚ ଵ୍ରୁତ୍ତ:   

ଯରାତାତ୍ ପ୍ରହଶା୍ ତ୍ ଯତ ିଵା୭ପି କାମାତ୍  

ଯ ତ୍ଵା୭୭ତିଯଶତ୍ କାଯ ୍ମଯଵକ୍ଶଯ ତମମ୍ ୍  

କଶ୍ଟମ ୍ନ କୁଯା୍ତ୍  ଅନ୍ରୁଶମ୍ସ ଵ୍ରୁତି୍ତ: ୫୮ 
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ସ ଯଵୈ ନ ଶଯକ୍ନାମି ପିତୁ: ପ୍ରତିୋମ ୍   

ଇମାମ ୍ଅକତ୍ୁ ମ ୍ସକଲାମ ୍ଯତାଵତ୍ 

ସ ହ୍ ଯାଵଯଯା ସ୍ତାତ କୁରୁ ନଯିଯାଯକ   

ଯତଵ୍ ଯା ଶ୍ଚ ପତା୍ ସ କତି ସ୍ ସ ତମ:୍ ୫୯   

ତସି୍ମନ୍ ପନୁ ଜୀ୍ଵତ ିତମ ୍ରାଯଜ    

ଵିଯଶଶଵତ୍ ଯସ୍ଵ ପତ ିଵତମ୍ାଯନ  

ଯତଵୀ ମଯା ସାତ ୍ମିଯତା୭ପକଯଚ୍ଚତ୍   

କତମ ୍ସି୍ଵ ତନ୍ ଯା ଵିତଯଵଵ ନାରୀ ୬0 

ସା ମା୭ନୁମନ୍ ଯସ୍ଵ ଵନମ ୍ଵ୍ରଜମ୍ମ୍ ୍  

କୁରୁଶ୍ଵ ସ୍ଵସ୍ତଯଯନାନି ଯତଵି  

ଯତା ସମାଯପ୍ତ ପନୁରା୭୭ଵ୍ରଯଜଯମ ୍  

ଯତା ହ ିସଯତ୍ ଯ ନ ପନୁ ଯଯ୍ାତି: ୬୧ 

ଯଯଶା ହ୍ ଯ୭ହମ ୍ଯକଵଲ ରାଜ୍ ଯ କାରଣାତ୍  

ନ ପରୁ୍ଶ୍ ଟତଃ କତ୍ୁ ମ ୍ଅଲମ ୍ମଯହାତଯମ ୍

ଅତୀକ ୍କାଯଲ ନ ତୁ ଯତଵ ିଜୀଵିଯତ  

ଵ୍ରୁଯଣ୭ଵରାମ ୍ଅତ୍ ଯ ମହୀମ ୍ଅତମତ୍ଃ ୬୨ 

ପ୍ରସାତଯ ନ୍ନର ଵ୍ରୁଶପ ସ୍ସ ମାତରମ ୍  

ପରାରମାତ୍ ଜିକ ମିଶଯୁରଵ ତଣ୍ଟକାନ୍ 

ଅତା୭ନୁଜମ ୍ପରୁ୍ଶମ ୍ଅନୁଶାସ୍ ଯ ତଶନ୍ମ ୍  

ଚକାର ତାମ ୍ହ୍ରୁତ ିଜନନୀମ ୍ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍୬୩ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ଏକ ଵିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍     

ତ୍ଵା ଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଅତ ତମ ୍ଵ୍ ଯତଯା ତୀନମ ୍ସଵିଯଶଶମ ୍ଅମଶତିମ ୍

ଶ୍ଵସତମ ୍ଇଵ ନାଯକନ୍ତ୍ରମ ୍ଯରାଶ ଵିସ୍ପାରି ଯତକ୍ଶଣମ ୍୧ 

ଆସାତ୍ ଯ ରାମଃ ଯସୌମିତ୍ରିମ ୍ସହ୍ୁରୁତମ ୍ପ୍ରାତରମ ୍ପି୍ରଯମ ୍

ଉଵା ଯଚତମ ୍ସ ଯତୈଯଯଣ୍ ତାରଯନ୍ ସତ୍ତ୍ଵମ ୍ଆତ୍ମଵାନ୍ ୨ 

ନିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଯରାଶମ ୍ଯଶାକମ ୍ଚ ଯତୈଯ ୍ମା୭୭ଶ୍ରତି୍ ଯ ଯକଵଲମ ୍ 

ଅଵମାନମ ୍ନିରଯସ୍ଯମମ ୍କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ହଶ ୍ମତୁ୍ତମମ ୍୩ 

ଉପକ୍ିଶପ୍ତମ ୍ହ ିଯତ୍ କିମି୍ତ୍ି ଅପିଯଶକା୭ତମ୍ ୍ଅତ୍ ଯ ଯମ  

ସଵମ୍ ୍ଵସିଜଯ୍ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍କରୁୁ କାଯମ୍ ୍ନରିତ୍ ଯଯମ ୍୪ 

ଯସୌମିଯତ୍ରଯଯା୭ପିଯଶକାଯତ ୍ମମ ସମ୍ପାର ସମ୍ପ୍ରମଃ 

ଅପିଯଶକ ନିଵ୍ରୁତ୍ତଯଯତ ୍ଯସା୭ସୁ୍ତ ସମ୍ପାର ସମ୍ପ୍ରମଃ ୫ 

ଯସ୍ଯାମତ୭ପିଯଶକା୭ତମ୍ ୍ମାନସମ ୍ପରିତପ୍ଯଯତ 

ମାତା ଯମ ସା ଯତା ନ ସ୍ ଯାତ୍ ସ ଵିଶମ୍କା ତତା କୁରୁ ୬ 
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ତସ୍ଯାଃ ଶମ୍କା ମଯମ ୍ତୁଃକମ ୍ମହୂୁତମ୍ ୍ଅପି ଯନାତ୍ସଯହ 

ମନସି ପ୍ରତିସମ୍ଜାତମ ୍ଯସୌମିଯତ୍ର୭ହମ ୍ଉଯପକ୍ିଶତୁମ ୍୭ 

ନ ପତିୁ୍ତ ପଵୂମ୍ ୍ନା୭ପତିୁ୍ତମ ୍ସ୍ମରାମି ଇହ କତାଚନ 

ମାତ୍ରୂଣାମ ୍ଵା ପିତୁଵା୍୭ହମ ୍କ୍ରୁତମ୭ଲ୍ପମ ୍ଚ ଵପିି୍ରଯମ ୍୮ 

ସତ୍ଯଃ ସତ୍ ଯା୭ପିସମ୍ ୍ଶ୍ଚ ନତି୍ ଯମ ୍ସତ୍ ଯ ପରାରମଃ 

 ପରଯଲାକ ପଯାତ୍ ପୀଯତା ନିପ ୍ଯଯା୭ସୁ୍ତ ପିତା ମମ ୯ 

 ତସ୍ଯା୭ପି ହ ିପଯଵତ୍ ଅସି୍ମନ୍ କମଣ୍୍ ଯ୭ପ୍ରତିସମ୍ହ୍ରୁଯତ 

 ସତ୍ ଯମ ୍ନ ଇତ ିମନସ୍ତାପ ସ୍ତସ୍ଯ ତାପ ସ୍ତଯପଚ୍ଚ ମାମ ୍୧0 

 ଅପିଯଶକ ଵିତାନମ ୍ତୁ ତସ୍ମାତ୍ ସମ୍ହ୍ରୁତ୍ ଯ ଲକ୍ଶମଣ 

 ଅନ୍ ଵଯକଵା୭ହମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ଵନମ ୍କନ୍ତୁମ ୍ଇତଃ ପନୁଃ ୧୧ 

 ମମ ପ୍ରଵ୍ରାଜନାତ୍ ଅତ୍ ଯ କରୁ୍ତ କ୍ରୁତ୍ ଯା ନ୍ରୁପା୭୭ତ୍ମଜା 

 ସତୁମ ୍ପରତମ ୍ଅଵ୍ ଯରମ ୍ଅପିଯଶଚଯିତା ତତଃ ୧୨ 

 ମଯି ଚୀରା୭ଜିନ ତଯର ଜଟା ମଣ୍ଟଲ ତାରିଣ ି

 କଯତ ଅରଣ୍ଯମ ୍ଚ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ପଵିଶ୍ ଯତ ିମନଃ ସକୁମ ୍୧୩ 

 ପତିୁ୍ତଃ ପ୍ରଣୀତା ଯଯ ଯନଯମ ୍ମନ ଶ୍ଚ ସସୁମାହତିମ ୍

 ତମ ୍ତୁ ନା୭ହା୍ମି ସଯମ୍କି ଶଟୁ୍ମ ୍ପ୍ରଵ୍ରଜିଶ୍ଯାମି ମା୭ଚରିମ ୍୧୪ 

 କ୍ରୁତ ଅତ ଯସ୍ତଵଵ ଯସୌମିଯତ୍ର ତ୍ରଶ୍ଟଯଵ୍ ଯା ମତ୍ପେଵାସଯନ 

 ରାଜ୍ ଯ ସ୍ ଯ ଚ ଵିତୀଣ ୍ସ୍ ଯ ପନୁ ଯରଵ ନିଵତଯ୍ନ ୧୫ 

 ଯକୈଯକଯ୍ଯାଃ ପ୍ରତିପତି୍ତ ହ ିକତମ ୍ସ୍ ଯାନ୍ ମମ ପୀଟଯନ 

 ଯତ ିପାଯଵା ନ ଯତୈଯଵା୭ଯମ ୍କ୍ରୁତାତ ଵିହଯିତା ପଯଵତ୍ ୧୬ 

 ଜାନାସି ହ ିଯତା ଯସୌମ୍ ଯ ନ ମାତ୍ରୁଶ ୁମମା୭ତରମ ୍

 ପତୂ ପଵୂମ୍ ୍ଵିଯଶଯଶା ଵା ତସ୍ଯା ମଯି ସଯୁତ୭ପି ଵା ୧୭ 

 ଯସା୭ପିଯଶକ ନିଵ୍ରୁତ୍ତଯ୭ଯତୈଃ ପ୍ରଵାସା୭ଯତୈ ଶ୍ଚ ତୁଵଯ୍ଚୈଃ 

 ଉଯରୈ ଵା୍ଯକ୍ୈଯ ରହମ ୍ତସ୍ଯା ନା୭ନ୍ ଯ ଯତ୍ତୈଵାତ୍ ସମତଯ୍ଯ ୧୮ 

 କତମ ୍ପ୍ରକରୁ୍ତ ିସମ୍ପନ୍ନା ରାଜ ପତୁ୍ରୀ ତତା କୁଣା 

 ପରୂ୍ଯାତ୍ ସା ପ୍ରାକ୍ରୁଯତଵ ସ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ ପୀଟାମ ୍ପତ୍ରୁ ୍ସନ୍ନିଯତୌ ୧୯ 

 ଯତ୭ଚିତଯମ ୍ତୁ ତ ଯତ୍ତୈଵମ ୍ପଯୂତ ଶ୍ଵ୭ପି ନ ହନ୍ ଯଯତ 

 ଵ୍ ଯକ୍ତମ ୍ମଯି ଚ ତସ୍ଯାମ ୍ଚ ପତିଯତା ହ ିଵିପଯଯ୍ଃ ୨0 

 କଶି୍ଚ ଯତ୍ତୈଯଵନ ଯସୌମିଯତ୍ର ଯଯାତୁ୍ତମ ୍ଉତ୍ସହଯତ ପମୁାନ୍ 

 ଯସ୍ଯ ନ ରହଣମ ୍କିମି୍ତ୍ି କମଯ୍ଣା୭ନ୍ ଯତ୍ର ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ୨୧ 

 ସକୁ ତୁଃଯକୌ ପଯ ଯରାଯତୌ ଲାପା ଲାଯପୌ ପଵା ପଯଵୌ 

 ଯଚ୍ଚ  କିମି୍ତ୍ି ତତା ପତୂମ ୍ନନୁ ଯତୈଵ ସ୍ ଯ କମ ୍ତତ୍ ୨୨ 

ରୁଶଯଯା ପଯ୍ରୁ ତପଯସା ଯତୈଯଵ ନା୭ପିପ୍ରପୀଟିତା: 

ଉତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯ ନିଯମାମ ୍ସ୍ତୀଵ୍ରାନ୍ ପ୍ରମ୍ଶଯଯତ କାମ ମନ୍ଯପିୁ: ୨୩ 
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ଅସମ୍କଲି୍ ପତ ଯମ ଯଵହ ଯତ୭କସ୍ମାତ୍ ପ୍ରଵତଯ୍ତ   

ନିଵତ୍୍ ଯା୭୭ରମ୍ପ ମା୭୭ରପ୍ତମ ୍ନନୁ ଯତୈଵ ସ୍ ଯ କମ ୍ତତ୍ ୨୪ 

ଏତଯା ତତ୍ତ୍ଵଯା ପତୁ୍ତଯା ସମ୍ସି ପ୍ ଯା୭୭ତ୍ମାନ ମା୭୭ତ୍ମନା  

ଵ୍ଯାହଯତ୭ପ୍ଯ୭ପିଯଶଯକ ଯମ ପରିତାଯପା ନ ଵିତ୍ ଯଯତ ୨୫ 

ତସ୍ମାତ୭ପରିତାପଃ ସ୍ ସନ୍ ତ୍ଵମପ୍ଯ୭ନୁ ଵିତାଯ ମାମ ୍

ପ୍ରତିସମ୍ହାରଯ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଆପିଯଶଚନିକୀମ ୍ରିଯାମ ୍୨୬ 

ଏପି: ଏଵ କଯଟ : ସଯଵୈ: ଅପିଯଶଚନ ସମପୁ୍୍ରଯତୈ : 

ମମ ଲକ୍ଶମଣ ତାପଯସ୍ଯ ଵ୍ରତ ୋନମ ୍ପଵିଶ୍ ଯତ ି୨୭ 

ଅତଵା କିମ ୍ମମ ଏଯତନ ରାଜ ତ୍ରଵ୍ ଯ ମଯତନ ତୁ  

ଉତ୍୍ତରୁତମ ୍ଯମ ସ୍ଵଯମ ୍ଯତାଯମ ୍ଵ୍ରତା୭୭ଯତଶମ ୍କରିଶ୍ ଯତି ୨୮ 

ମା ଚ ଲକ୍ଶମଣ ସମ୍ା୍ପମ ୍କାଶୀ୍ ଲକ୍୍ଶମଯା ଵିପଯଯ୍ଯ  

ରାଜ୍ ଯମ ୍ଵା ଵନ ଵାଯସା ଵା ଵନ ଵାଯସା ମଯହାତଯ: ୨୯ 

ନ ଲକ୍ଶମଣ ଅସି୍ମନ୍ ମମ ରାଜ୍ ଯ ଵିଯକ୍ନ  

ମାତା ଯଵୀଯସ୍ଯ ଅତି ଶମ୍କନୀଯା 

ଯତୈଵା୭ପିପନ୍ନା ହ ିଵତତଯ୭ନିଶ୍ ଟମ ୍ 

ଜାନାସି ଯତୈଵମ ୍ଚ ତତା ପ୍ରପାଵମ ୍ ୩0 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ତ୍ଵା ଵିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍   

ତ୍ରଯଯା ଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ଇତ ିପରୁ୍ଵତି ରାଯମ ତୁ ଲକ୍ଶମଯଣା ଅତଃ ଶରିା ମହୁୁଃ 

 ଶରୁ୍ତ୍ଵା ମତ୍ ଯମ ୍ଜକାମ ଏଵ ମନସା ତୁଃକ ହଶଯ୍ଯାଃ ୧ 

 ତତା ତୁ ପତ୍ତ୍ଵା ପରୁ୍କୁଟୀମ ୍ପରୁ୍ଯଵା ମଯ୍ତ୍ ଯ ନରଶପ୍: 

 ନିଶଶ୍ଵାସ ମହା ସଯପା୍ ପିଲ ସ୍ତ ଇଵ ଯରାଶତିଃ ୨ 

 ତସ୍ଯ ତୁଶ୍ପେତ ିଵୀକ୍ଶଯମ ୍ତ ତ୍ପରୁ୍କୁଟୀ ସହତିମ ୍ତତା 

 ପଯପୌ କ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ ଯ ସିମ୍ ହ ସ୍ ଯ ମକୁ ସ୍ ଯ ସତ୍ରୁଶମ ୍ମକୁମ ୍୩ 

 ଅର ହସ୍ତମ ୍ଵିତୂନ୍ ଵନ୍ ତୁ ହସ୍ତୀ ହସ୍ତମ ୍ଇଵା୭୭ତ୍ମନଃ 

 ତିଯ ୍କୂତ୍ଵମ୍ ୍ଶରୀଯର ଚ ପାତଯିତ୍ଵା ଶଯିରା ତରାମ ୍ 

 ଅର ଅକ୍ଶଣା ଵୀକ୍ଶମାଣ ସୁ୍ତ ତିଯ ୍କ୍ପ ୋତରମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୪ 

 ଅସ୍ତାଯନ ସମ୍ପ୍ରଯମା ଯସ୍ଯ ଜାଯତା ଯଵୈ ସମୁହାନ୍ ଅଯମ ୍

 ତମ ୍ଯତାଶ ପ୍ରସଯଙ୍କନ ଯଲାକସ୍ଯା୭ନତ ିଶଙ୍କଯା ୫ 

 କତମ ୍ଯହ୍ ଯତତ୍ ଅସମ୍ପ୍ରାତ ସ୍ତଵ ତ୍ଵିଯତା ଵକ୍ତୁମ ୍ଅହତ୍ ି

 ଯତା ଯତୈଵମ ୍ଅଯଶୌଣ୍ଟୀରମ ୍ଯଶୌଣ୍ଟୀରଃ କ୍ଶତି୍ରଯଶପ୍ ୬ 

 କିମ ୍ନାମ କରୁ୍ପଣମ ୍ଯତୈଵମ ୍ଅଶକ୍ତମ ୍ଅପିଶମ୍ସସି 

 ପାପଯଯା ସୁ୍ତ କତମ ୍ନାମ ତଯଯାଃ ଶଙ୍କା ନ ଵିତ୍ ଯଯତ ୭ 

 ସତି ତଯମା୍ ପତାଃ ଶ୍କି୍ଶଣା ତମା୍ତ୍ମନ୍ କମି ୍ନ ପତୁ୍ ଯଯସ 
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ତଯଯା ସସ୍ଚୁରିତମ ୍ସ୍ଵାତମ୍ ୍ଶା୍ ଯାତ୍ ପରି ଜିହୀଶଯ୍ତା: ୮ 

ଯତ ିଯନୈଵମ ୍ଵ୍ ଯଵସିତମ ୍ସ୍ ଯାତି୍ତ ପ୍ରାଯକଵ  ରାକଵ  

ତଯଯା: ପ୍ରାଯକଵ ତତ୍ତ ସ୍ଯ ସ୍ ଯା ତ୍ଵର: ପ୍ରକ୍ରୁତ ଶ୍ଚ ସ:  ୯ 

 ଯଲାକ ଵିତି୍ଵଶ୍ ଟମ ୍ଆରପ୍ତମ ୍ତ୍ଵ ତ୭ନ୍ ଯସ୍ ଯା୭ପିଯଶଚନମ ୍

ଯନା ତ୍ସଯହ ସହତୁିମ ୍ଵୀର ତତ୍ର ଯମ କ୍ଶମତୁ୍ ମହସି୍ ୧0 

ଯଯନ ଇଯମ ୍ଆକତା ଯତ୍ଵୈତମ ୍ତଵ ପତିୁ୍ତ ମହ୍ୀପଯତ 

ସ ହ ିତଯମା୍ ମମ ଯତ୍ଵଶ୍ଯଃ ପ୍ରସଙ୍କାତ୍  ଅସ୍ଯ ମହୁ୍ ଯସି ୧୧ 

କତମ ୍ତ୍ଵମ ୍କମଣ୍ା ଶକ୍ତ: ଯକୈଯକଯୀ ଵଶ ଵତିନ: 

କରିଶ୍ଯସି ପିତୁ ଵା୍କ୍ଯମ ୍ଅତମିଶ୍ଟମ ୍ଵିକହତିମ ୍୧୨ 

ଯତ୍ଯ୭ଯମ ୍କିଲି୍ ପଶା ଯତ୍ପତ: କ୍ରୁଯତା ଯପ୍ଯଵମ ୍ନ କ୍ରୁହ୍ ଯଯତ  

ଜାଯଯତ ତତ୍ର ଯମ ତୁଃକମ ୍ତମ ୍ସମ୍କ ଶ୍ଚ କହତି: ୧୩ 

ମନସା୭ପି କତମ ୍କାମମ ୍କୁଯା୍  ସ୍ତଵମ ୍କାମ ଵ୍ରୁତ୍ତଯଯା: 

ତଯଯା ସ୍ତଵ୭ହତିଯଯା ନିତ୍ ଯମ ୍ଶଯତ୍ରଵା: ପିତ୍ରପିତାନଯଯା: ୧୪ 

ଯତ୍ଯ୭ପି ପ୍ରତିପତି୍ତ ଯସ୍ତ ଯତୈଵୀ ଚା୭ପି ତଯଯା ମତ୍ମ ୍

 ତତା ପଯ୍ଯୁପକ୍ଶଣୀଯମ ୍ଯତ ନ ଯମ ତତ୭ପି ଯରାଚଯତ ୧୫ 

 ଵିକି୍ଯପା ଵୀଯ ୍ହୀଯନା ଯଃ ସ ଯତୈଵମ ୍ଅନୁଵତଯ୍ତ 

 ଵୀରାଃ ସମ୍ପାଵିତା୭୭ତ୍ମାଯନା ନ ଯତୈଵମ ୍ପଯ୍ପୁାସଯତ ୧୬ 

 ଯତୈଵମ ୍ପରୁୁଶ କାଯରଣ ଯଃ ସମତଃ୍ ପ୍ରପାତିତୁମ ୍

 ନ ଯତୈଯଵନ ଵିପନ୍ନା୭ତଃ୍ ପରୁୁଶଃ ଯସ୍ସା୭ଵସୀତତି ୧୭ 

 ତ୍ରକ୍ଶଯତି ତ୍ଵ୭ତ୍ ଯ ଯତୈଵସ୍ଯ ଯପୌରୁଶମ ୍ପରୁୁଶସ୍ଯ ଚ 

 ଯତୈଵ ମାନୁଶଯଯା: ଅତ୍ଯ ଵ୍ ଯକ୍ତା ଵ୍ ଯକି୍ତ ପଵ୍ିଶ୍ ଯତି ୧୮ 

 ଅତ୍ ଯ ମ ଯତ୍ପୌରୁଶ ହତମ ୍ଯତୈଵମ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯତି ଯଵୈ ଜନାଃ 

 ଯ ଯତ୍ତୈଵତା ହତମ ୍ଯତ୭ତ୍ ଯ ତ୍ରୁଶ୍ଟମ ୍ରାଜ୍ ଯା୭ପିଯଶଚନମ ୍୧୯ 

 ଅତ୍ ଯଙୁ୍କଶମ ୍ଇଯଵା ତ୍ତାମମ ୍କଜମ ୍ମତ ପଯଲା ତ୍ତତମ ୍

 ପ୍ରତାଵିତମ ୍ଅହମ ୍ଯତୈଵମ ୍ଯପୌରୁଯଶଣ ନିଵତଯ୍ଯ ୨0 

 ଯଲାକପାଲାଃ ସମସ୍ତା ଯସ୍ତ ନା୭ତ୍ ଯ ରାମା୭ପିଯଶଚନମ ୍

 ନ ଚ କ୍ରୁତ୍ସ୍ନା ସ୍ତ୍ରଯଯା ଯଲାକା ଵିହନ୍ଯଃୁ କମି ୍ପନୁଃ ପିତା ୨୧ 

 ଯଯ  ଵିଵାସ ସ୍ତଵା୭ରଯଣ୍ଯ ମିଯତା ରାଜନ୍ ସମତିତଃ 

 ଅରଯଣ୍ଯ ଯତ ଵିଵତ୍ସଯତି ଚତୁତଶ୍ ସମା ସ୍ତତା ୨୨ 

 ଅହମ ୍ତତା୭୭ଶାମ ୍ଯଚତ୍ସଯାମି ପିତୁ ସ୍ତ ସ୍ ଯା ଶ୍ଚ ଯା ତଵ 

 ଅପିଯଶକ ଵିକାଯତନ ପତୁ୍ର ରାଜ୍ ଯାଯ ଵତଯ୍ତ ୨୩ 

 ମ ତ୍ପଯଲନ ଵିରୁତ୍ତାଯ ନ ସ୍ ଯା ଯତ୍ତୈଵ ପଲମ ୍ତତା 

 ପ୍ରପଵିଶ୍ଯତ ିତୁଃକାଯ ଯଯତାରମ ୍ଯପୌରୁଶମ ୍ମମ ୨୪ 

 ଊତ୍ଵମ୍ ୍ଵଶ ୍ସହସ୍ରା୭ଯତ ପ୍ରଜା ପାଲ୍ ଯମ ୍ଅନତରମ ୍
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 ଆଯ ୍ପତୁ୍ରାଃ କରିଶ୍ ଯତି ଵନ ଵାସମ ୍କଯତ ତ୍ଵଯି ୨୫ 

 ପଵୂମ୍ ୍ରାଜଶ ିଵ୍ରୁତ୍ତଯା ହ ିଵନ ଵାଯସା ଵିତୀଯଯତ 

 ପ୍ରଜା ନିକ୍ିଶପ୍ ଯ ପଯୁତ୍ରଶ ୁପତୁ୍ରଵତ୍ ପରିପାଲଯନ ୨୬ 

 ସ ଯଚତ୍ ରାଜନ ିଅଯନକ ଅଯର ରାଜ୍ ଯ ଵିପ୍ରମ ଶଙ୍କଯା 

 ଯନୈଵମ ୍ଇଚ୍ଚସି ତମା୍ତ୍ମନ୍ ରାଜ୍ ଯମ ୍ରାମ ତ୍ଵମ ୍ଆତ୍ମନି ୨୭ 

 ପ୍ରତିଜାଯନ ଚ ଯତ ଵୀର ମା ପଵୂମ ୍ଵୀର ଯଲାକ ପାକ୍ 

 ରାଜ୍ ଯମ ୍ଚ ତଵ ରଯକ୍ଶଯମ ୍ଅହମ ୍ଯଵଯଲଵ ସାକରମ ୍୨୮ 

 ମଙ୍କଯଲୈ: ଅପିଶଞି୍ଚସ୍ଵ ତତ୍ର ତ୍ଵମ ୍ଵ୍ ଯାପରୁ୍ଯତା ପଵ 

 ଅହମ ୍ଏଯକା ମହୀପାଲାନ୍ ଅଲମ ୍ଵାରଯିତୁମ ୍ପଲାତ୍ ୨୯ 

 ନ ଯଶାପା୭ତା୍ ଵିଯମୌ ପାହୂ ନ ତନୁ ପ୍ଶୂଣାଯ ଯମ 

 ନ ଅସି: ଆପତନା୭ତା୍ଯ ନ ଶରାଃ ସ୍ତମ୍ପ ଯହତଵଃ ୩0 

 ଅମିତ୍ର ତମନା୭ତମ୍ ୍ଯମ ସଵମ୍ ୍ଏତ ଚ୍ଚତୁଶ୍ ଟଯମ ୍

 ନ ଚା୭ହମ ୍କାମଯଯ୭ତ୍ ଯ୭ତମ୍ ୍ଯଃ ସ୍ ଯାତ୍ ଶତ୍ରୁମଯ୍ତା ମମ 

 ଅସିନା ତୀକ୍ଶଣ ତାଯରଣ ଵିତ୍ଯଚୁ୍ଚଲିତ ଵଚସ୍ା ୩୧ 

 ପ୍ରକ୍ରୁହୀଯତନ ଯଵୈ ଶତ୍ରୁମ ୍ଵଜି୍ରଣମ ୍ଵା ନ କଲ୍ପଯଯ ୩୨ 

 କ୍ କ ନିଯଶ୍ ପଶ ନଶି୍ି ପଯଶ୍ ଟ କହ୍ନା ତୁଶ୍ଚରା ଚ ଯମ 

 ହସ୍ତଯ୭ଶ୍ଵ ନର ହଯସ୍ତାରୁ ଶଯିରାପି ପଵ୍ିତା ମହୀ ୩୩ 

 କ୍ କ ତାରା ହତା ଯମ୭ତ୍ ଯ ତୀପ୍ ଯମାନା ଇଵ ଅତ୍ରଯଃ 

 ପତିଶ୍ ଯତି ତ୍ଵିପା ପଯୂମୌ ଯମକା ଇଵ ସଵିତ୍ଯତୁଃ ୩୪ 

 ପତ୍ତ ଯକାତା୭0କଲିୁ ତ୍ରାଯଣ ପ୍ରକ୍ରୁହୀତ ଶରା୭୭ସଯନ 

 କତମ ୍ପରୁୁଶମାନୀ ସ୍ ଯାତ୍ ପରୁୁଶାଣାମ ୍ମଯି ସି୍ତଯତ ୩୫ 

 ପହୁପି: ଚ ଏକମ ୍ଅତ୍ ଯସ୍ ଯଯନ୍ନଯକନ ଚ ପହୂନ୍ ଜନାନ୍ 

 ଵିନିଯଯାକ୍ଶଯା ମ୍ ଯ୭ହମ ୍ପାଣାନ୍ ନ୍ରୁ ଵାଜି କଜ ମମସ୍ ୁ୩୬ 

 ଅତ୍ ଯ ଯମ୭ସ୍ତ୍ର ପ୍ରପାଵସ୍ଯ ପ୍ରପାଵଃ ପ୍ରପଵିଶ୍ ଯତ ି

 ରାେ ଶ୍ଚା୭ପ୍ରପତୁାମ ୍କତ୍ୁ ମ ୍ପ୍ରପତୁ୍ଵମ ୍ଚ ତଵ ପ୍ରଯପା ୩୭ 

 ଅତ୍ ଯ ଚତନ ସାରସ୍ଯ ଯକଯରୂା ଯମାକ୍ଶଣସ୍ଯ ଚ  

 ଵସନୂାମ ୍ଚ ଵିଯମାକ୍ଶସ୍ ଯ ସହ୍ୁରୁତାମ ୍ପାଲନସ୍ଯ ଚ ୩୮ 

 ଅନୁରୂପା ଵିଯମୌ ପାହୂ ରାମ କମ ୍କରିଶ୍ ଯତଃ 

 ଅପିଯଶଚନ ଵିକ୍ନସ୍ ଯ କତ୍ରୂ୍ଣାମ ୍ଯତ ନିଵାରଯଣ ୩୯ 

 ପ୍ରଵୀହ ିଯକା୭ଯତ୍ୈ ଯଵ ମଯା ଵିଯଜୁ୍ ଯତାମ ୍ 

ତଵା ସହ୍ୁରୁତ୍ ପ୍ରାଣ ଯଶଃ ସହ୍ୁରୁ ଜ୍ଜଯନୈଃ 

 ଯତା ତଯଵ ଯମ ୍ଵସତୁା ଵଯଶ ପଯଵତ୍  

ତଯତୈଵ ମାମ ୍ଶାତ ିତଵା୭ସି୍ମ କିମ୍ କରଃ  ୪0  

ଵିମରୁ୍ଜ୍ ଯ ପାଶ୍ ପମ ୍ପରିସାନ୍ତ୍ଵଯ ଚ ଅସକ୍ରୁତ୍  
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ସ ଲକ୍ଶମଣମ ୍ରାକଵ ଵମ୍ଶ ଵତନ୍ଃ 

 ଉଵାଚ ପିଯତ୍ରଯ ଵଚଯନ ଵ୍ ଯଵସି୍ତତମ ୍ 

ନିଯପାତ ମାମ ୍ଏଶ ହ ିଯସୌମ୍ ଯ ସ ତ୍ପତଃ     ୪୧    

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତ୍ରଯଯା ଵିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଚତୁଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ତମ ୍ସମୀକ୍ଶଯ ତୁ ଅଵହତିମ ୍ପିତୁ: ନିଯତଶ୍ ପାଲଯନ 

 ଯକୌସଲ୍ଯା ପାଶ୍ ପ ସମରୁ୍ତ୍ତା ଵଯଚା ତମିଶ୍ ଟମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

 ଅତ୍ରୁଶ୍ଟ ତୁଃଯକା ତମା୍ତ୍ମା ସଵ ୍ପତୂ ପି୍ରଯମ ୍ଵତଃ 

 ମଯି ଜାଯତା ତଶରତାତ୍ କତମ ୍ଉଯମ୍ନି ଵତଯ୍ଯତ୍ ୨ 

 ଯସ୍ଯ ପରୁ୍ତ୍ ଯା ଶ୍ଚ ତାସା ଶ୍ଚ ମରୁ୍ଶ୍ ଟାନି ଅନ୍ନାନି ପମୁ୍ ଜଯତ 

 କତମ ୍ସ ଯପାକ୍ଶଯଯତ ନାଯତା ଵଯନ ମଲୂ ପଲାନି ଅଯମ ୍୩ 

 କ ଏତତ୍ ଶ୍ରତ୍ତଯତତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା କସ୍ଯ ଵା ନ ପଯଵତ୍ ପଯମ ୍

 କୁଣଵାନ୍ ତଯିଯତା ରାଯୋ ରାକଯଵା ଯ ତି୍ଵଵାସ୍ ଯଯତ ୪ 

ନୂନମ ୍ତୁ ପଲଵାନ୍ ଯଲାଯକ କ୍ରୁତାମ୍ ୍ସ୍ ସଵମ୍ା୭୭ତଶିନ୍ 

ଯଲାଯକ ରାମା୭ପିରାମ ସ୍ତଵମ ୍ଵନମ ୍ଯତ୍ର କମିଶ୍ ଯସି ୫ 

ଅଯମ ୍ତୁ ମମ ଆତ୍ମପଵ: ତଵ ଅତଶନ୍ ମାରୁତ: 

ଵିଲାପ ତୁଃକ ସମିଯତା ରୁତିତା୭ଶରୁ୍ ହୁତ ଆହୁତ:ି ୬ 

ଚିମ୍ା୍ ପାଶ୍ ପ ମହା ତୂମ: ତଵ ଅତଶନ୍ ଚିତ୍ତଜ: 

କଶଯି୍ତ୍ଵା ପରୁ୍ଶମ ୍ପତୁ୍ର ନଶି୍ଵାସ ଆଯାସ ସମ୍ପଵ: ୭ 

 ତ୍ଵଯା ଵିହୀନାମ ୍ଇହ ମାମ ୍ଯଶାକା୭କି୍ନ: ଅତୁଯଲା ମହାନ୍ 

 ପ୍ରତକ୍ଶଯତି ଯତା କକ୍ଶମ ୍ଚତି୍ର ପାନୁ: ହମିାତ୍ ଯଯଯ ୮ 

 କତମ ୍ହ ିଯତନୁଃ ସ୍ଵମ ୍ଵତ୍ସମ ୍କଚ୍ଚତମ ୍ନା୭ନୁକଚ୍ଚତ ି

 ଅହମ ୍ତ୍ଵା୭ନୁକମିଶ୍ ଯାମି ଯତ୍ର ପତୁ୍ର କମିଶ୍ ଯସି ୯ 

 ତତା ନିକତିତମ ୍ମାତ୍ରା ତତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ପରୁୁଶଶପ୍ଃ 

 ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଯମା୭ପ୍ରଵୀ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ମାତରମ ୍ପରୁ୍ଶ ତୁଃକିତାମ ୍୧0 

 ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଵଞ୍ଚଯିତା ରାଜା ମଯି ଚା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଆଶ୍ରଯିତ 

 ପଵତ୍ ଯା ଚ ପରିତ୍ ଯଯକ୍ତା ନ ନୂନମ ୍ଵତଯି୍ଶ୍ ଯତ ି୧୧ 

 ପତ୍ୁ ଃ କିଲ ପରିତ୍ ଯାଯକା ନ୍ରୁଶମ୍ସଃ ଯକଵଲମ ୍ସି୍ତ୍ରଯାଃ 

 ସ ପଵତ୍ ଯା ନ କତଯ୍ଵ୍ ଯା ମନସା ଅପି ଵିକହତିଃ ୧୨ 

 ଯାଵତ୍ ଜୀଵତି କାକୁତ୍ସିଃ ପିତା ଯମ ଜକତୀପତିଃ 

 ଶଶୁରୂ୍ଶା ରିଯତାମ ୍ତାଵତ୍ ସ ହ ିତମଃ୍ ସନାତନଃ ୧୩ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ତୁ ରାଯମଣ ଯକୌସଲ୍ଯା ଶପୁ ତଶନ୍ା 

 ତଯତ ତ୍ଯଵୁାଚ ସପୁ୍ରୀତା ରାମମ ୍ଅକ୍ିିଶ୍ ଟକାରିଣମ ୍୧୪ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ ଵଚନମ ୍ରାଯମା ତମପ୍ରୁ୍ତାମ ୍ଵରଃ 
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 ପଯୂ: ତାମ ୍ଅପ୍ରଵୀ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ମାତରମ ୍ପରୁ୍ଶ ତୁଃକତିାମ ୍୧୫ 

 ମଯା ଯଚୈଵ ପଵତ୍ ଯା ଚ କତଵ୍୍ ଯମ ୍ଵଚନମ ୍ପିତୁଃ 

 ରାଜା ପତା୍ କୁରୁଃ ଯଶ୍ରଶ୍ଟଃ ସଯଵଶ୍ାମ ୍ଈଶ୍ଵରଃ ପ୍ରପଃୁ ୧୬ 

 ଇମାନି ତୁ ମହା୭ରଯଣ୍ଯ ଵିହ୍ରୁତ୍ ଯ ନଵ ପଞ୍ଚ ଚ 

 ଵଶା୍ଣ ିପରମ ପ୍ରୀତଃ ସ୍ତାସ୍ ଯାମି ଵଚଯନ ତଵ ୧୭ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ପି୍ରଯମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ପାଶ୍ ପ ପଣୂା୍୭୭ନନା ତତା 

 ଉଵାଚ ପରମା୭୭ତା୍ ତୁ ଯକୌସଲ୍ଯା ପତୁ୍ର ଵତ୍ସଲା ୧୮ 

 ଆସାମ ୍ରାମ ସପତ୍ନୀନାମ ୍ଵସୁ୍ତମ ୍ମଯତ୍ ଯ ନ ଯମ କ୍ଶମମ ୍

 ନଯ ମାମ ୍ଅପି କାକୁତ୍ସି ଵନମ ୍ଵନ୍ ଯମ ୍ମରୁ୍କୀମ ୍ଯତା ୧୯ 

 ଯତ ିଯତ କମଯନ ପତିୁ୍ତଃ କ୍ରୁତା ପିତୁ: ଅଯପକ୍ଶଯା 

 ତାମ ୍ତତା ରୁତତୀମ ୍ରାଯମା ରୁତନ୍ ଵଚନ ମ୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୨0 

 ଜୀଵତଯା ହ ିସି୍ତ୍ରଯା ପତା୍ ଯତୈଵତମ ୍ପ୍ରପଯୁରଵ ଚ 

 ପଵତ୍ ଯା ମମ ଯଚୈ ଵା୭ତ୍ ଯ ରାଜା ପ୍ରପଵତ ିପ୍ରପଃୁ ୨୧ 

ନ ହ୍ ଯ୭ନାତା ଵଯମ ୍ରାୋ ଯଲାକନାଯତନ ତୀମତା  

 ପରତ ଶ୍ଚା୭ପି ତମା୍ତ୍ମା ସଵ ୍ପତୂ ପି୍ରଯମ ୍ଵତଃ 

 ପଵତୀମ ୍ଅନୁଵଯତତ୍ ସ ହ ିତମର୍ତଃ ସତା ୨୨ 

 ଯତା ମଯି ତୁ ନିଶ୍କୋଯତ ପତୁ୍ର ଯଶାଯକନ ପାତିଵଃ 

 ଶ୍ରମମ ୍ନା୭ଵାପନୁ୍ଯାତ୍ କିମି୍ତ୍ି ଅପ୍ରମତ୍ତା ତତା କରୁୁ ୨୩ 

ତାରୁଣ ଶ୍ଚା ପ୍ ଯ୭ଯମ ୍ଯଶାଯକା ଯଯତୈନମ ୍ନ ଵିନାଶ ଯଯତ୍  

ରାଯୋ ଵ୍ରୁତ୍ତସ୍ଯ ସତତମ ୍ହତିମ ୍ଚର ସମାହତିା ୨୪ 

 ଵ୍ରଯତାପଵାସ ନିରତା ଯା ନାରୀ ପରଯମା ତ୍ତମା 

 ପତା୍ରମ ୍ନା୭ନୁଵଯତତ୍ ସା ଚ ପାପକତ ିପଯ୍ଵତ୍ ୨୫ 

ପତ୍ୁ  ଶଶୁରୂ୍ଶଯା ନାରୀ ଲପଯତ ସ୍ଵକ ୍ମତୁ୍ତମମ ୍ 

ଆପି ଯା ନିନମ୍ସ୍କାରା ନିଵ୍ରୁତ୍ତା ଯତଵ ପଜୂନାତ୍ ୨୬ 

 ଶଶୁରୂ୍ଶା ଯମଵ କୁଵୀ୍ତ ପତ୍ୁ ଃ ପି୍ରଯହଯିତ ରତା 

 ଏଶ ତମଃ୍ ପରୁା ତ୍ରୁଯଶ୍ଟା ଯଲାଯକ ଯଵଯତ ଶରୁ୍ତଃ ସମ୍ରୁ୍ତଃ ୨୭ 

ଅକ୍ିନ କାଯଯଶ୍ ୁଚ ସତା ସମୁଯନାପି ଶ୍ଚ ଯତଵତା: 

 ପଜୂ୍ ଯା ଯସ୍ତ ମତ୍କରୁ୍ଯତ ଯତଵି ପ୍ରାହ୍ମଣା ଯଶ୍ଚ ଵ ସଵୁ୍ରତାଃ ୨୮ 

 ଏଵମ ୍କାଲମ ୍ପ୍ରତୀକ୍ଶସ୍ଵ ମମା୭୭କମନ କାଙି୍କଶଣୀ 

ନିଯତା ନିଯତା ହାରା ପତ୍ୁ  ଶଶୁରୂ୍ଶଯଣ ରତା ୨୯ 

 ପ୍ରାପ୍ସଯଯସ ପରମମ ୍କାମମ ୍ମଯି ପ୍ରତ୍ ଯା୭୭କଯତ ସତ ି

 ଯତ ିତମପ୍ରୁ୍ତାମ ୍ଯଶ୍ରଯଶ୍ଟା ତାରଯିଶ୍ ଯତ ିଜୀଵିତମ ୍୩0 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ତୁ ରାଯମଣ ପାଶ୍ ପ ପଯା୍କୁଯଲକ୍ଶଣା 

 ଯକୌସଲ୍ଯା ପତୁ୍ର ଯଶାକା୭୭ତା୍ ରାମମ ୍ଵଚନ ମପ୍ରଵୀତ୍ ୩୧ 
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କମଯନ ସକୁ୍ରୁତାମ ୍ପତିୁ୍ତମ ୍ନ ଯତ ଶଯକ୍ନାମି ପତୁ୍ରକ  

ଵିନିଵତଯ୍ତୁମ ୍ଵୀର ନୂନମ ୍କାଯଲା ତୁରତ୍ ଯଯ: ୩୨ 

 କଚ୍ଚ ପତୁ୍ର ତ୍ଵମ ୍ଏକାଯରା ପତ୍ରମ ୍ଯତ୭ସୁ୍ତ ସତା ଵିଯପା 

ପନୁ ସ୍ତଵଯି ନିଵ୍ରୁଯତ୍ତ ତୁ ପଵିଶ୍ ଯାମି କତ କ୍ିମା ୩୩ 

ପ୍ରତ୍ଯା୭୭କଯତ ମହା ପାଯକ କ୍ରୁତା୭ଯତ ୍ଚରିତ ଵ୍ରଯତ  

ପିତୁ:  ଅ ରୁଣ୍ ଯତାମ ୍ପ୍ରାଯପ୍ତ ପ୍ରତ ିଲଯପ୍ସଯ ପରମ ୍ସକୁମ ୍୩୪ 

କ୍ରୁତାତସ୍ଯ କତି: ପତୁ୍ର ତୁଵିପାଵ୍ ଯା ସତା ପଵୁ ି 

ଯ ସ୍ତଵାମ ୍ସଯମ୍ାିତଯତ ିଯମ ଵଚ ଅଚ୍ଚିତ୍ ଯ ରାକଵ ୩୫ 

କଚ୍ଚ ଇତାନୀମ ୍ମହା ପାଯହା ଯକ୍ଶଯମଣ ପନୁରା୭୭କତ: 

ନମ୍ଯି୍ଶ୍ ଯସି ମାମ ୍ପତୁ୍ର ସାମ୍ ନା ଵାଯକ୍ଯନ ଚାରୁଣା ୩୬ 

ଅପି ଇତାନୀମ ୍ସ କାଲ: ସ୍ ଯାତ୍ ଵନାତ୍ ପ୍ରତ୍ ଯା୭୭କତମ ୍ପନୁ:  

ଯ ତ୍ଵାମ ୍ପତୁ୍ରକ ପଯଶ୍ଯଯମ ୍ଜଟା ଵଲ୍କଲ ତାରିଣମ ୍୩୭ 

 ତତା ହ ିରାମମ ୍ଵନ ଵାସ ନଶିି୍ଚତମ ୍ 

ସମୀକ୍ଶଯ ଯତଵୀ ପରଯମଣ ଯଚତସା 

 ଉଵାଚ ରାମମ ୍ଶପୁ ଲକ୍ଶଣମ ୍ଵଯଚା  

ପପଵୂ ଚ ସ୍ଵସ୍ତଯ୭ଯନା୭ପି କାଙି୍କଶଣୀ  ୩୮    

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଚତୁଵିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ପମ୍ଚ ଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ସା ଅପନୀଯ ତମ ୍ଆଯାସମ ୍ଉପସପ୍ରୁ୍ଶ୍ ଯ ଜଲମ ୍ଶଚୁ ି

 ଚକାର ମାତା ରାମ ସ୍ ଯ ମଙ୍କଲାନି ମନସି୍ଵନୀ ୧ 

ନ ଶକ୍ଯଯସ ଵାରଯିତୁମ ୍କଚ୍ଚ ଇତାନୀମ ୍ରକତୂ୍ତମ  

ଶୀରମ ୍ଚ ଵନିିଵତସ୍୍ଵ ଵତସ୍୍ଵ ଚ ସତାମ ୍ରଯମ ୨ 

ଯମ ୍ପାଲଯସି ତମମ୍ ୍ତ୍ଵମ ୍ତ୍ରୁତ୍ ଯା ଚ ନିଯଯମନ ଚ  

ସ ଯଵୈ ରାକଵ ଶାତ୍ୂ ଲ ତମ:୍ ତ୍ଵାମ ୍ଅପିରକ୍ଶତୁ ୩ 

ଯଯପ୍ଯ: ପ୍ରଣମଯସ ପତୁ୍ର ଯଚୈଯତ୍ ଯଶ ୁଆଯତଯନଶ ୁଚ  

ଯତ ଚ ତ୍ଵାମ ୍ଅପିରକ୍ଶମତୁ୍ ଵଯନ ସହ ମହଶପିି: ୪ 

ଯାନି ତତ୍ତାନ ିଯତ ଅସ୍ତ୍ରାଣ ିଵିଶ୍ଵାମିଯତ୍ରଣ ତୀମତା  

ତାନ ିତ୍ଵାମ ୍ଅପିରକ୍ଶମତୁ୍ କୁଯଣ : ସମତୁିତମ ୍ସତା ୫ 

ପିତ୍ରୁ ଶଶୁରୂ୍ଶଯା ପତୁ୍ର ମାତ୍ରୁ ଶଶୁରୂ୍ଶଯା ତତା  

ସଯତ୍ ଯନ ଚ ମହା ପାଯହା ଚିରମ୍ଜୀଵ ଅପିରକ୍ିଶତ: ୬ 

ସମିତ୍କଶୁ ପଵିତ୍ରାଣ ିଯଵତ୍ ଯ ଶ୍ଚା୭୭ଯତନାନି ଚ  

ସ୍ତମି୍ ଟଲାନ ିଵିଚିତ୍ରାଣ ିଯଶ ଲା ଵ୍ରୁକ୍ଶା: କ୍ଶପୁା ହ୍ରତା:  

ପତମ୍କା: ପନ୍ନକା: ସିମ୍ ହା ସ୍ତଵାମ ୍ରକ୍ଶତୁ ନଯରାତ୍ତମ ୭ 

ସ୍ଵସି୍ତ ସାତ୍ ଯା ଶ୍ଚ ଵିଯଶ୍ଵ ଚ ମରୁତ ଶ୍ଚ ମହଶଯ୍: 
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ସ୍ଵସି୍ତ ତାତା ଵିତାତା ଚ  ସ୍ଵସି୍ତ ପଶୂା ପଯକା ଅଯମ୍ା ୮ 

ଯଲାକ ପାଲ ଶ୍ଚ ଯତ ସଯଵ ୍ଵାସଵ ପ୍ରମକୁା ସ୍ତତା  

ରୁତଵ ଯଶ୍ଚ ଵ ପକ୍ଶା ଶ୍ଚ ମାସାଃ ସମ୍ଵତ୍ସରାଃ କ୍ଶପାଃ ୯ 

ତିନାନ ିଚ ମହୂୁତା୍ ଶ୍ଚ ସ୍ଵସି୍ତ କୁଵନ୍୍ତୁ ଯତ ସତା 

ସମ୍ରୁ୍ତ ିତ୍ରୁତି୍ ଶ୍ଚ ତମ ୍ଶ୍ଚ ପାନ୍ତୁ ତ୍ଵାମ ୍ପତୁ୍ର ସଵତ୍ଃ ୧0 

ସ୍କତ ଶ୍ଚ ପକଵାନ୍ ଯତଵଃ ଯସାମ ଶ୍ଚ ସପରୁ୍ହସ୍ପତିଃ 

ସପ୍ତଶଯ୍ଯା ନାରତ ଶ୍ଚ ଯତ ତ୍ଵାମ ୍ରକ୍ଶନ୍ତୁ ସଵତ୍ଃ ୧୧ 

ଯା ଶ୍ଚା୭ପି ସଵତ୍ ସି୍ ସତ୍ତା ତିଶ ଶ୍ଚ ସ ତିକୀଶ୍ଵାରା: 

ସୁ୍ତତା ମଯା ଵଯନ ତସି୍ମନ୍ ପାମତୁ୍ ତ୍ଵାମ ୍ପତୁ୍ର ନିତ୍ ଯଶ: ୧୨ 

ଶଲିା ସ୍ ସଯଵ ୍ସମତୁ୍ରା ଶ୍ଚ ରାଜା ଵରୁଣ ଏଵ ଚ  

ଯତ୍ ଯୌ ରମ୍ରି୍କ୍ଶମ ୍ପରୁ୍ତିଵୀ ନତ୍ ଯ ସ୍ ସଵା୍ ସ୍ତଯତୈଵ ଚ ୧୩ 

 ନକ୍ଶତ୍ରାଣ ିଚ ସଵା୍ଣ ିରହା ଶ୍ଚ ସହ ଯତଵତାଃ 

ଅଯହା ରାଯତ୍ର ତତା ସଯମ୍ଯ୍ ପାମତୁ୍ ତ୍ଵାମ ୍ଵନ ମା୭୭ଶ୍ରତିମ ୍୧୪ 

ରୁତଵ ଯଶ୍ଚ ଵ ଶଟ୍ପଣୁ୍ ଯା ମାସା ସମ୍ଵତ୍ସରା ସ୍ତତା  

କଲା ଶ୍ଚ କାଶ୍ ଟା ଶ୍ଚ ତତା ତଵ ଶମ ୍ତିଶମତୁ୍ ଯତ ୧୫ 

ମହା ଵନାନ ିଚରଯତା ମନୁି ଯଵଶସ୍ଯ ତୀମତଃ 

ତଵା୭୭ତିତ୍ ଯା ଶ୍ଚ ଯତୈତ୍ ଯା ଶ୍ଚ ପଵମତୁ୍ ସକୁ ତା ସ୍ ସତା ୧୬ 

ରାକ୍ଶସାନାମ ୍ପିଶାଚାନାମ ୍ଯରୌତ୍ରାଣାମ ୍କ୍ରୂର କମଣ୍ାମ ୍ 

ରଵ୍ଯାତାନାମ ୍ଚ ସଯଵଶ୍ାମ ୍ମା ପତ୍ୂ ପତୁ୍ରକ ଯତ ପଯମ ୍୧୭ 

 ପ୍ଵିକା ଵ୍ରୁଶି୍ଚକା ତମ୍ଶା ମଶକା ଯଶ୍ଚ ଵ କାନଯନ 

 ସରୀ ସରୁ୍ପା ଶ୍ଚ କୀଟା ଶ୍ଚ ମା ପଵୂନ୍ କହଯନ ତଵ ୧୮ 

 ମହା ତ୍ଵିପା ଶ୍ଚ ସିମ୍ ହା ଶ୍ଚ ଵ୍ ଯାରା ରୁକ୍ଶା ଶ୍ଚ ତମି୍ ଶ୍ ଣିଃ 

 ମହଶିାଃ ଶରୁ୍ଙି୍କଯଣା ଯରୌତ୍ରା ନ ଯତ ତ୍ରୁହ୍ ଯନ୍ତୁ ପତୁ୍ରକ ୧୯ 

 ନ୍ରୁ ମାମ୍ ସ ଯପାଜନା ଯରୌତ୍ରା ଯଯ ଚା୭ଯନ୍ ଯ ସତ୍ତ୍ଵ ଜାତଯଃ 

 ମା ଚ ତ୍ଵାମ ୍ହମିି୍ ସଶଃୁ ପତୁ୍ର ମଯା ସମ୍ପଜୂିତା ସି୍ତଵହ ୨0 

 ଆକମା ଯସ୍ତ ଶଵିାଃ ସନ୍ତୁ ସିତ୍ ଯନ୍ତୁ ଚ ପରାରମାଃ 

 ସଵ ୍ସମ୍ପତ୍ତଯଯା ରାମ ସ୍ଵସି୍ତମାନ୍ କଚ୍ଚ ପତୁ୍ରକ ୨୧ 

 ସ୍ଵସି୍ତ ଯତ ସ୍ତଵାତରିଯକ୍ଶପ୍ ଯଃ ପାତିଯଵପ୍ଯଃ ପନୁଃ ପନୁଃ 

 ସଯଵପ୍୍ ଯ ଯଶ୍ଚ ଵ ଯତଯଵଯପ୍ଯା ଯଯ ଚ ଯତ ପରିପତିନଃ ୨୨ 

କୁରୁ ଯସ୍ ସାମ ଶ୍ଚ ସଯୂ ୍ଶ୍ଚ ତନଯତା୭ତ ଯମ ସ୍ତତା  

ପାମତୁ୍ ତ୍ଵା ମଚିତା ରାମ ତମ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯ ଵାସନମ ୍୨୩ 

ଅକ୍ିନ ଵା୍ଯ ୁସ୍ତତା ତୂଯମା ମମ୍େ୍ା ଶ୍ଚ ରୁଶ ି ମକୁାତ୍ ଚ୍ଯତୁା: 

ଉପସ୍ପଶନ୍  କାଯଲ ତୁ ପାମତୁ୍ ତ୍ଵାମ ୍ରକୁ ନମ୍ନ୍ ୨୪ 

ସଵ ୍ଯଲାକ ପ୍ରପ ୁପ୍ରହ୍୍ମା ପତୂ ପତା୍ ତତ ଶଯ୍ଃ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍
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ଯଯ ଚ ଯଶଶାଃ ସରୁା ଯସ୍ତ ତ୍ଵାମ ୍ରକ୍ଶନ୍ତୁ ଵନ ଵାସିନମ ୍୨୫ 

ଇତ ିମାଯଲ୍ୈ ଯଃ ସରୁକଣାନ୍ କଯତୈ ଶ୍ଚା୭ପି ଯଶସି୍ଵନୀ 

ସୁ୍ତତିପି ଶ୍ଚା୭ନୁରୂପାପି: ଆନଚା୍୭୭ଯତ ଯଲାଚନା ୨୬ 

ଜ୍ଵଲନମ ୍ସମପୁାତାଯ ପ୍ରାହ୍ମଯଣନ ମହାତ୍ମନା  

ହାଵଯା ମାସ ଵିତିନା ରାମ ମମ୍କଲ କାରଣାତ୍ ୨୭ 

କ୍ରୁତମ ୍ଯଶ୍ଵତାନି ମାଲ୍ ଯାନ ିସମିତ ଯଶ୍ଵତ ସଶପ୍ାନ୍  

ଉପ ସମ୍ପାତଯା ମାସ ଯକୌସଲ୍ଯା ପରମାମ୍କନା ୨୮ 

ଉପାତ୍ ଯାଯ ସ୍ ସ ଵିତିନା ହୁତ୍ଵା ଶାମି୍ ୍ମ୭ନାମଯମ ୍ 

ହୁତ ହଵ୍ ଯା୭ଵ ଯଶଯଶଣ ପାହ୍ ଯମ ୍ପଲି ମ୭କଲ୍ପଯତ୍ ୨୯ 

ମତୁ ତତ୍ ଯ୭କ୍ଶତ କ୍ରୁଯତୈ ସ୍ଵସି୍ତ ଵାଯଚା ତ୍ଵିଜାମ ୍ସ୍ତତ: 

ଵାଚଯା ମାସ ରାମ ସ୍ ଯ ଵଯନ ସ୍ଵସ୍ତଯଯନ ରିଯା: ୩0 

ତତ ସ୍ତଯସ୍ମ  ତ୍ଵିଯଜମ୍େ୍ାଯ ରାମ ମାତା ଯଶସି୍ଵନୀ  

ତକି୍ଶଣାମ ୍ପ୍ରତଯତୌ କାମ୍ ଯାମ ୍ରାକଵମ ୍ଚ ଇତ ମ୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୩୧ 

ଯ ନ୍ ମଙ୍କଲମ ୍ସହସ୍ରାଯକ୍ଶ ସଵ ୍ଯତଵ ନମସ୍କରୁ୍ଯତ  

ଵ୍ରୁତ୍ର ନାଯଶ ସମପଵ ତ୍ତ ଯତ୍ତ ପଵତୁ ମମ୍କଲମ ୍୩୨  

ଯ ନ୍ ମଙ୍କଲମ ୍ସପୁଣ ୍ସ୍ ଯ ଵନିତା୭କଲ୍ପଯତ୍ ପରୁା 

ଅମରୁ୍ତମ ୍ପ୍ରାତଯ୍ାନସ୍ଯ ତ ଯତ୍ତ ପଵତୁ ମଙ୍କଲମ ୍୩୩ 

ଅମରୁ୍ଯତା ତ୍ପାତଯନ ଯତୈତ୍ ଯାନ୍ କ୍ନଯତା ଵଜ୍ର ତରସ୍ଯ ଯତ୍  

ଅତିତି ମମ୍୍ କଲମ ୍ପ୍ରାତା ତ୍ତ ଯତ୍ତ ପଵତୁ ମମ୍କଲମ ୍୩୪ 

ତ୍ରୀନ୍ ଵିରମାନ୍ ରମଯତା ଵିଯଶ୍ା୍ ରମିତ ଯତଜସ: 

ଯ ତା୭୭ସୀନ୍ ମମ୍ କଲମ ୍ରାମ ତ୍ତ ଯତ୍ତ ପଵତୁ ମମ୍କଲମ ୍୩୫ 

ରୁତଵ ସ୍ ସାକାରା ତ୍ଵୀପା ଯଵତା ଯଲାକା ତିଶ ଶ୍ଚ ଯତ  

ମମ୍କଲାନି ମହା ପାଯହା ତିଶମତୁ୍ ଶପୁ ମମ୍କଲା: ୩୬ 

ଇତ ିପତୁ୍ର ସ୍ ଯ ଯଶଶାମ ୍ଶ୍ଚ କ୍ରୁ ତ୍ଵା ଶରିସି ପାମିନୀ  

କଯମ୍ ଶ୍୍ଚା୭ପି ସମାଲପ୍ଯ ରାମମା୭ଯତ ଯଲାଚନା  ୩୭ 

ଓଶତୀମ ୍ଚା୭ପି ସିତ୍ତାତା୍ମ ୍ଵିଶଲ୍ଯ କରଣୀମ ୍ଶପୁାମ ୍

ଚକାର ରକ୍ଶାମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯା ମଯନ୍ତ୍ରୈ: ଅପିଜଜାପ ଚ ୩୮ 

ଉଵାଚା୭ତି ପ୍ରହ୍ରୁଯଶ୍ଟଵ ସା ତୁଃକ ଵଶ ଵତିନୀ  

ଵାଙ୍ମାଯତ୍ରଣ ନ ପାଯଵନ ଵାଚା ସମ୍ସଜ୍ଜମାନଯା ୩୯ 

ଆନମ୍ଯ ମତୂ୍ନି ଚା୭୭ରାଯ ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ଯଶସି୍ଵନୀ 

ଅଵତତ୍ ପତୁ୍ର ସିତ୍ତା୭ଯତା୍ କଚ୍ଚ ରାମ ଯତା ସକୁମ ୍୪0 

ଅଯରାକମ ୍ସଵ ୍ସିତ୍ତାତମ୍ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ପନୁର୍ ଆକତମ ୍

ପଶ୍ଯାମି ତ୍ଵାମ ୍ସକୁମ ୍ଵତ୍ସ ସସିୁ୍ତତମ ୍ରାଜ ଯଵଶ୍ମନି ୪୧ 

ପ୍ରଣଶ୍ଟ ତୁଃକ ସମ୍କଲ୍ ପା ହଶ ୍ଵିଯତ୍ ଯାତି ତା୭୭ନନା 
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ତ୍ରକ୍ଶଯାମି ତ୍ଵାମ ୍ଵନାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ପଣୂ ୍ଚମ୍େ୍ ମିଯଵାତିତମ ୍୪୨ 

ପତ୍ରା୭୭ସନ କତମ ୍ରାମ ଵନ ଵାସା ତିହା୭୭କତମ ୍

ତ୍ରକ୍ଶଯାମି ଚ ପନୁ ସ୍ତଵାମ ୍ତୁ ତୀଣଵ୍ମ୍ମ୍ ୍ପିତୁ ଵଚ୍: ୪୩ 

ମମ୍କଯଲୈ : ଉପସମ୍ପଯନ୍ନା ଵନ ଵାସାତ୍ ଇହା୭୭କତ: 

ଵତ୍ଵା ମମ ଚ ନତି୍ ଯମ ୍ତ୍ଵମ ୍କାମାନ୍ ସମ୍ଵତଯ୍ାହ ିଯପା ୪୪ 

ମଯା୭ଚିତା ଯତଵ କଣାଃ ଶଵିା୭୭ତଯଯା    

ମହଶଯ୍ଯା ପତୂ ମହା୭ସଯୁରା ରକାଃ 

ଅପିପ୍ରଯାତସ୍ଯ ଵନମ ୍ଚିରାଯ ଯତ   

ହତିାନ ିକାମ୍କ୍ ନ୍ତୁ ତିଶ ଶ୍ଚ ରାକଵ  ୪୫ 

ଇତୀ ଵ ଚା୭ଶରୁ୍ ପ୍ରତିପଣୂ ୍ଯଲାଚନା   

ସମାପ୍ଯ ଚ ସ୍ଵସ୍ତଯଯନମ ୍ଯତା ଵିତି 

ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍ଯଚୈଵ ଚକାର ରାକଵମ ୍  

ପନୁଃ ପନୁ ଶ୍ଚା୭ପି ନିପୀ୍ ଯ ସସ୍ଵଯଜ       ୪୬ 

ତତା ତୁ ଯତଵ୍ ଯା ସ କ୍ରୁତ ପ୍ରତକି୍ଶଯଣା     

ନିପୀ୍ ଯ ମାତୁ ଶ୍ଚରଯଣୌ ପନୁଃ ପନୁଃ 

ଜକାମ ସୀତା ନଲିଯମ ୍ମହାଯଶାଃ    

ସ ରାକଵଃ ପ୍ରଜ୍ଵଲିତଃ ସ୍ଵଯା ଶ୍ରଯିା ୪୭       

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ପମ୍ ିଵିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଶଟ୍ିମି୍ ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଅପିଵାତ୍ ଯ ତୁ ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ରାମଃ ସମ୍ପ୍ରସି୍ତଯତା ଵନମ ୍

କ୍ରୁତ  ସ୍ଵସ୍ତଯଯଯନା ମାତ୍ରା ତମିଯଶ୍ଟ ଵତ୍ମନ୍ି ସି୍ତତଃ ୧ 

ଵିରାଜଯନ୍ ରାଜ ସଯୁତା ରାଜ ମାକମ୍ ୍ନଯରୈ ଵ୍ରୁ୍ତମ ୍

ହ୍ରୁତଯାନି  ଆମମତ ଇଵ ଜନ ସ୍ଯ କୁଣଵତ୍ତଯା ୨ 

ଯଵୈଯତହୀ ଚା୭ପି ତତ୍ ସଵମ୍ ୍ନ ଶଶୁ୍ରାଵ ତପସି୍ଵନୀ 

ତତ୍ ଏଵ ହ୍ରୁତ ିତସ୍ଯା ଶ୍ଚ ଯଯୌଵ ରାଜ୍ ଯା୭ପିଯଶଚନମ ୍୩ 

ଯତଵ କାଯମ୍ ୍ସ୍ଵଯମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା କ୍ରୁତୋ ହ୍ରୁଶ୍ ଟ ଯଚତନା 

ଅପିୋ ରାଜ ତମା୍ଣାମ ୍ରାଜ ପତୁ୍ରମ ୍ପ୍ରତୀକ୍ଶଯତ ୪ 

ପ୍ରଵିଯଵଶା୭ତ ରାମ ସୁ୍ତ ସ୍ଵ ଯଵଶ୍ମ ସଵୁିପଶୂତିମ ୍

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ଜନ ସମ୍ପଣୂମ୍ ୍ହ୍ରଯିା କିମି୍ତ୍ି ଅଵାଙ୍ମକୁଃ ୫ 

ଅତ ସୀତା ସମତୁ୍ପତ୍ ଯ ଯଵପମାନା ଚ ତମ ୍ପତମି ୍

ଅପଶ୍ଯତ୍ ଯଶାକ ସମ୍ପ୍୍ତମ ୍ଚିତା ଵ୍ ଯାକୁଲି ଯତମି୍େ୍ଯମ ୍୬ 

ତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ସ ହ ିତମା୍ତ୍ମା ନ ଶାଶାକ ମଯନାକତମ ୍ 

ତମ ୍ଯଶାକମ ୍ରାକଵ ଯସ୍ସାଟୁମ ୍ତଯତା ଵିଵ୍ରୁତତାମ ୍କତ: ୭ 

ଵିଵଣ ୍ଵତନମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତମ ୍ପ୍ରସି୍ଵନ୍ନମ ୍ଅମଶଣ୍ମ ୍
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ଆହ ତୁଃକା୭ପି ସମ୍ପ୍୍ତା କମି ୍ଇତାନୀମ ୍ଇତମ ୍ପ୍ରଯପା ୮ 

ଅତ୍ଯ ପାହସ୍୍ପତଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଯକୁ୍ତଃ ପଯୁଶ୍ ଯା ନ ରାକଵ 

ଯପ୍ରାଚ୍ ଯଯତ ପ୍ରାହ୍ମଯଣ ଃ ପ୍ରାଯେୈଃ ଯକନ ତ୍ଵମ୭ସି ତୁମନ୍ାଃ ୯ 

ନ ଯତ ଶତ ଶଲାଯକନ ଜଲ ଯପନ ନିଯପନ ଚ 

ଆଵ୍ରୁତମ ୍ଵତନମ ୍ଵଲ୍କୁ ଚଯତ୍ରଣା୭ପି ଵିରାଜଯତ ୧0 

ଵ୍ଯଜନାପ୍ଯାମ ୍ଚ ମକୁ୍ଯାପ୍ ଯାମ ୍ଶତପତ୍ର ନିଯପକ୍ଶଣମ ୍

ଚନ୍ତ୍ର ହମ୍ସ ପ୍ରକାଶାପ୍ ଯାମ ୍ଵୀଜ୍ ଯଯତ ନ ତଵା୭୭ନନମ ୍୧୧ 

ଵାକ୍ିମଯନା ଵତିନ ଶ୍ଚା୭ପି ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟା ସ୍ତଵମ ୍ନରଶପ୍ 

ସୁ୍ତଵଯତା ନା୭ତ୍ ଯ ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ମଙ୍କଯଲୈ :  ସତୂ ମାକତାଃ ୧୨ 

ନ ଯତ ଯକ୍ଶୌତ୍ରମ ୍ଚ ତତି ଚ ପ୍ରାହ୍ମଣା ଯଵତ ପାରକାଃ 

ମତୂ୍ନି ମତୂା୍୭ପିଶକି୍ତ ସ୍ ଯ ତତତି ସ୍ମ ଵିତାନତଃ ୧୩ 

ନ ତ୍ଵାମ ୍ପ୍ରକରୁ୍ତଯଃ ସଵା୍ ଯଶ୍ରଣୀ ମକୁ୍ଯା ଶ୍ଚ ପଶୂତିାଃ 

ଅନୁଵ୍ରଜିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚତି ଯପୌର ଜାନପତା ସ୍ତତା ୧୪ 

ଚତୁପି ଯଵକ୍ ସମ୍ପଯନ୍ନୈ ହଯ୍ଯ ଃ କାଞ୍ଚନ ପଶୂଯଣ ଃ 

ମକୁ୍ଯଃ ପଶୁ୍ ଯ ରଯତା ଯକୁ୍ତଃ କିମ ୍ନ କଚ୍ଚତ ିଯତ୭ରତଃ ୧୫ 

ନ ହସ୍ତୀ ଚା୭ରତଃ ଶ୍ରୀମାମ ୍ସ୍ତଵ ଲକ୍ଶଣ ପଜୂିତଃ 

ପ୍ରଯାଯଣ ଲକ୍ଶଯଯତ ଵୀର କ୍ରୁଶ୍ ୍ଯମକ କିରି ପ୍ରପଃ ୧୬ 

ନ ଚ କାଞ୍ଚନ ଚିତ୍ରମ ୍ଯତ ପଶ୍ଯାମି ପି୍ରଯ ତଶନ୍ 

ପତ୍ରା୭୭ସନମ ୍ପରୁସ୍କରୁ୍ତ୍ ଯ ଯାତମ ୍ଵୀର ପରୁସ୍କରୁ୍ତମ ୍୧୭ 

ଅପିଯଶଯକା ଯତା ସଜ୍ଜଃ କିମ ୍ଇତାନୀମ ୍ଇତମ ୍ତଵ 

ଅପଯୂଵା୍ ମକୁ ଵଣ ୍ଶ୍ଚ ନ ପ୍ରହଶ ୍ଶ୍ଚ ଲକ୍ଶଯଯତ ୧୮ 

ଇତୀଵ ଵିଲପତୀମ ୍ତାମ ୍ଯପ୍ରାଵାଚ ରକୁ ନତନଃ 

ସୀଯତ ତତ୍ର ପଵାମ ୍ସ୍ତାତ ପ୍ରଵ୍ରାଜଯତ ିମାମ ୍ଵନମ ୍୧୯ 

କୁଯଲ ମହତି ସମ୍ପଯୂତ ତମଯ୍େ ତମ ୍ଚାରିଣ ି

ଶରୁ୍ଣ ୁଜାନକ ିଯଯ ଯନତମ ୍ରଯମଣା୭ପ୍ଯାକତମ ୍ମମ ୨0 

ରାୋ ସତ୍ ଯ ପ୍ରତିଯେନ ପିତ୍ରା ତଶରଯତନ ଚ 

ଯକୈଯକଯ୍ଯା ମମ ମାଯତ୍ର ତୁ ପରୁା ତଯତ୍ତୌ ମହା ଵଯରୌ ୨୧ 

ତଯା୭ତ୍ ଯ ମମ ସଯଜ୍ଜ୭ସି୍ମନ୍ ଅପିଯଶଯକ ନ୍ରୁଯପାତ୍ ଯଯତ 

ପ୍ରଯଚାତିତଃ ସ୍ ସ ସମଯଯା ତଯମଣ୍ ପ୍ରତିନିଜିତଃ ୨୨ 

 ଚତୁ ତଶ୍ ହ ିଵଶା୍ଣ ିଵସ୍ତଵ୍ ଯମ ୍ତଣ୍ଟଯକ ମଯା 

 ପିତ୍ରା ଯମ ପରତ ଶ୍ଚା୭ପି ଯଯୌଵରାଯଜ୍ ଯ ନିଯଯାଜିତଃ ୨୩ 

ଯସା୭ହମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ଆକଯତା ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ପ୍ରସି୍ତଯତା ଵିଜନମ ୍ଵନମ ୍

ପରତ ସ୍ଯ ସମୀଯପ ଯତ ନ ଅହମ ୍କତ୍ ଯଃ କତାଚନ ୨୪ 

ରୁତି୍ତ ଯକୁ୍ତା ହ ିପରୁୁଶା ନ ସହଯତ ପର ସ୍ତଵମ ୍
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ତସ୍ମା ନ୍ନ ଯତ କୁଣାଃ କତ୍ ଯା ପରତ ସ୍ଯା୭ରଯତା ମମ ୨୫ 

ନା୭ପି ତ୍ଵମ ୍ଯତନ ପତଵ୍୍ ଯା ଵିଯଶଯଶଣ କତା ଚନ 

ଅନୁକୂଲତଯା ଶକ୍ଯମ ୍ସମୀଯପ ତସ୍ଯ ଵତିତୁମ ୍୨୬ 

ତଯସ୍ମ  ତତ୍ତମ ୍ନ୍ରୁପତିନା ଯଯୌଵରାଜ୍ ଯମ ୍ସନାତନମ ୍ 

ସ ପ୍ରସାତ୍ ଯ ସ୍ତଵଯା ସୀଯତ ନ୍ରୁପତି ଶ୍ଚ ଵିଯଶଶତ: ୨୭ 

ଅହମ ୍ଚା୭ପି ପ୍ରତିୋମ ୍ତାମ ୍କୁଯରାଃ ସମ୭ନୁପାଲଯନ୍ 

ଵନମ ୍ଅଯତ୍ୈ ଯଵ ଯାସ୍ ଯାମି ସି୍ତରା ପଵ ମନସି୍ଵନୀ ୨୮ 

ଯାଯତ ଚ ମଯି କଲ୍ଯାଣ ିଵନମ ୍ମନୁି ନିଯଶଵିତମ ୍

ଵ୍ରଯତା ପଵାସ ରତଯା ପଵିତଵ୍ ଯମ ୍ତ୍ଵଯା ନଯକ ୨୯ 

କାଲ୍ଯମ ୍ଉତ୍ତାଯ ଯତଵାନାମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ପଜୂାମ ୍ଯତା ଵତି ି

ଵତିତଯଵ୍ ଯା ତଶରତଃ ପିତା ମମ ନଯରଶ୍ଵରଃ ୩0 

ମାତା ଚ ମମ ଯକୌସଲ୍ଯା ଵ୍ରୁତ୍ତା ସମ୍ା୍ପ କଶତିା 

ତମମ୍ ୍ଏଵା୭ରତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ତ୍ଵତ୍ତଃ ସମ୍ମାନମ ୍ଅହତ୍ ି୩୧ 

ଵତିତଵ୍ ଯା ଶ୍ଚ ଯତ ନିତ୍ ଯମ ୍ଯାଃ ଯଶଶା ମମ ମାତରଃ 

ଯେହ ପ୍ରଣଯ ସଯମ୍ପାଯକୈଃ ସମା ହ ିମମ ମାତରଃ ୩୨ 

ପ୍ରାତ୍ରୁ ପତୁ୍ର ସଯମୌ ଚା୭ପି ତ୍ରଶ୍ଟଯଵ୍ ଯୌ ଚ ଵିଯଶଶତଃ 

ତ୍ଵଯା ପରତ ଶତ୍ରୁଯକ୍ନୌ ପ୍ରାଯଣ ଃ ପି୍ରଯତଯରୌ ମମ ୩୩ 

ଵିପି୍ରଯମ ୍ନ ଚ କତଵ୍୍ ଯମ ୍ପରତ ସ୍ଯ କତା ଚନ 

ସ ହ ିରାଜା ପ୍ରପ ୁଯଶ୍ଚ ଵ ଯତଶ ସ୍ଯ ଚ କୁଲ ସ୍ ଯ ଚ ୩୪ 

ଆରାତିତା ହ ିଶୀଯଲନ ପ୍ରଯଯତ୍ନୈଯଶ୍ଚାପଯସଵିତାଃ 

ରାଜାନଃ ସମ୍ପ୍ରସୀତତି ପ୍ରକପୁ୍ ଯତି ଵିପଯଯ୍ଯ ୩୫ 

ଔରସାନ୭ପି ପତୁ୍ରାନ୍ ହ ିତ୍ ଯଜ ତଯ୭ହତି କାରିଣଃ 

ସମତା୍ନ୍ ସମ୍ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ତି୍ ଜନାନ୭ପି ନରାତିପାଃ ୩୬ 

ସା ତ୍ଵମ ୍ଵଯସହ କଲ୍ଯାଣ ିରାେ ସ୍ ସମ୭ନୁଵତିନୀ  

ପରତ ସ୍ଯ ରତା ତଯମ ୍ସତ୍ ଯ ଵ୍ରତ ପରାଯଣା ୩୭ 

ଅହମ ୍କମିଶ୍ ଯାମି ମହା ଵନମ ୍ପି୍ରଯଯ    

ତ୍ଵଯା ହ ିଵସ୍ତଵ୍ ଯମ ୍ଇଯହୈଵ ପାମିନ ି

ଯତା ଵ୍ ଯଲୀକମ ୍କୁରୁଯଶ ନ କସ୍ଯଚିତ୍   

ତତା ତ୍ଵଯା କାଯମ୍ ୍ଇତମ ୍ଵଯଚା ମମ ୩୮      

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ଶ୍ି ଵମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ସପ୍ତଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ତୁ ଯଵୈଯତହୀ ପି୍ରଯା୭ହା୍ ପି୍ରଯ ଵାତିନୀ 

 ପ୍ରଣଯାତ୍ ଏଵ ସମ୍କ୍ରୁତ୍ତା ପତା୍ରମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

କି ମିତମ ୍ପାଶଯସ ରାମ ଵାକ୍ଯମ ୍ଲକୁତଯା ତ୍ରୁଵମ ୍ 
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ତ୍ଵଯା ଯ ତ୭ପହାସ୍ ଯମ ୍ଯମ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ନର ଵରାତ୍ମଜ ୨ 

(ଵୀରାଣାମ ୍ରାଜ ପତୁ୍ରାଣାମ ୍ଶସ୍ତ୍ରା୭ସ୍ତ୍ର ଵିତୁଶାମ ୍ନ୍ରୁପ  

ଅନ୭ହମ୍ ୍ଅ ଯଶମ ୍ଚ ନ ଯଶ୍ରାତଵ୍ ଯମ ୍ତ୍ଵ ଯଯରିତମ)୍ 

 ଆଯ ୍ପତୁ୍ର ପିତା ମାତା ପ୍ରାତା ପତୁ୍ର ସ୍ତତା ସନୁ୍ଶା 

 ସ୍ଵାନି ପଣୁ୍ ଯାନି ପମୁ୍ ଜାନାଃ ସ୍ଵମ ୍ସ୍ଵମ ୍ପାକ୍ଯମ ୍ଉପାସଯତ ୩ 

 ପତ୍ୁ  ପା୍କ୍ଯମ ୍ତୁ ପାଯଯୈକା ପ୍ରାଯପ୍ନାତି ପରୁୁଶଶପ୍ 

 ଅତ ଯଶ୍ଚ ଵା୭ହମ ୍ଆତିଶ୍ଟା ଵଯନ ଵସ୍ତଵ୍ ଯମ ୍ଇତ୍ ଯ୭ପି ୪ 

 ନ ପିତା ନା୭୭ତ୍ମଯଜା ନା୭୭ତ୍ମା ନ ମାତା ନ ସକୀଜନଃ 

 ଇହ ଯପ୍ରତ୍ ଯ ଚ ନାରୀଣାମ ୍ପତ:ି ଏଯକା କତିଃ ସତା ୫ 

 ଯତ ିତ୍ଵମ ୍ପ୍ରସି୍ତଯତା ତୁକମ୍ ୍ଵନମ ୍ଅଯତ୍ୈ ଯଵ ରାକଵ 

 ଅରତ ଯସ୍ତ କମିଶ୍ ଯାମି ମରୁ୍ତ୍ନତୀ କୁଶ କଣ୍ଟକାନ୍ ୬ 

 ଈଶ୍୍ ଯା ଯରାଯଶୌ ପହଶି୍ କରୁ୍ତ୍ ଯ ପକୁ୍ତ ଯଶଶମ ୍ଇଯଵାତକମ ୍

 ନଯ ମାମ ୍ଵୀର ଵିସ୍ରପ୍ତଃ ପାପମ ୍ମଯି ନ ଵିତ୍ ଯଯତ ୭ 

 ପ୍ରାସାତା୭ଯରୈ ଵମିାଯନୈ ଵା୍ ଯଵୈହାଯସ କଯତନ ଵା 

 ସଵା୍୭ଵସ୍ତା କତା ପତ୍ୁ ଃ ପାତ ଚ୍ଚାଯା ଵିଶଶି୍ ଯଯତ ୮ 

 ଅନୁଶଶି୍ ଟା୭ସି୍ମ ମାତ୍ରା ଚ ପିତ୍ରା ଚ ଵିଵିତା୭୭ଶ୍ରଯମ ୍

 ନା୭ସି୍ମ ସମ୍ପ୍ରତ ିଵକ୍ତଵ୍ ଯା ଵତିତଵ୍ ଯମ ୍ଯତା ମଯା ୯ 

ଅହମ ୍ତୁକମ୍ ୍କମିଶ୍ ଯାମି ଵନମ ୍ପରୁୁଶ ଵଜିତମ ୍ 

ନାନା ମରୁ୍କ କଣ ଆକୀଣମ୍ ୍ଶାତ୍ୂ ଲ ଵ୍ରୁକ ଯସଵିତମ ୍୧0 

 ସକୁମ ୍ଵଯନ ନିଵତ୍ସଯାମି ଯଯତୈଵ ପଵଯନ ପିତୁଃ 

 ଅଚିତଯତୀ ତ୍ରୀନ୍ ଯଲାକାମ ୍ଶି୍ଚତଯତୀ ପତିଵ୍ରତମ ୍୧୧ 

 ଶଶୁରୂ୍ଶମାଣା ଯତ ନିତ୍ ଯମ ୍ନିଯତା ପ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ 

 ସହ ରଯମ୍ସଯ ତ୍ଵଯା ଵୀର ଵଯନଶ ୁମତୁ କତିଶ ୁ୧୨ 

 ତ୍ଵମ ୍ହ ିଶଯକ୍ତା ଵଯନ କତ୍ୁ ମ ୍ରାମ ସମ୍ପରିପାଲନମ ୍

 ଅନ୍ ଯସ୍ ଯା୭ପି ଜନଯସ୍ଯହ କମି ୍ପନୁର୍ ମମ ମାନତ ୧୩ 

ସହ ତ୍ଵଯା କମିଶ୍ ଯାମି ଵନ ମ୭ତ୍ ଯ ନ ସମ୍ଶଯ: 

ନା୭ହମ ୍ଶକ୍ଯା ମହା ପାକ ନିଵତଯି୍ତୁ ମତୁ୍ ଯତା ୧୪ 

 ପଲ ମଲୂା୭ଶନା ନତି୍ ଯମ ୍ପଵିଶ୍ ଯାମି ନ ସମ୍ଶଯଃ 

 ନ ଯତ ତୁଃକମ ୍କରିଶ୍ ଯାମି ନିଵସତୀ ସହ ତ୍ଵଯା ୧୫ 

 ଇଚ୍ଚାମି ସରିତଃ ଯଶ ଲାନ୍ ପଲ୍ଵଲାନି ଵନାନ ିଚ 

 ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ସଵତ୍୍ର ନପିୀ୍ତା ତ୍ଵଯା ନାଯତନ ତୀମତା ୧୬ 

 ହମ୍ସ କାରଣ୍ଟଵା କୀଣା୍ଃ ପତି୍ମନୀଃ ସାତୁ ପଶୁ୍ି ପତାଃ 

 ଇଯଚ୍ଚଯମ ୍ସକୁିନୀ ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ତ୍ଵଯା ଵୀଯରଣ ସମ୍କତା ୧୭ 

ଅପିଯଶକମ ୍କରିଶ୍ ଯାମି ତାସ ୁନିତ୍ ଯମ ୍ଯତ ଵ୍ରତା  
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 ସହ ତ୍ଵଯା ଵିଶାଲାକ୍ଶ ରଯମ୍ସଯ ପରମ ନତିନୀ ୧୮ 

 ଏଵମ ୍ଵଶ ୍ସହସ୍ରାଣାମ ୍ଶତମ ୍ଵା୭ହମ ୍ତ୍ଵଯା ସହ 

ଵ୍ ଯତିରମମ ୍ନ ଯଵତ୍ସଯାମି ସ୍ଵଯକା୍୭ପି ନ ହ ିଯମ ମତ: ୧୯ 

 ସ୍ଵଯକ୭୍ପି ଚ ଵିନା ଵାଯସା ପଵିତା ଯତ ିରାକଵ 

 ତ୍ଵଯା ମମ ନରଵ୍ ଯାର ନା୭ହମ ୍ତମ୭ପି ଯରାଚଯଯ ୨0 

 ଅହମ ୍କମିଶ୍ ଯାମି ଵନମ ୍ସତୁୁକମ୍ମ ୍ 

ମରୁ୍କା ଯତୁମ ୍ଵାନର ଵାରଯଣ  ଯ୍ତୁମ ୍

 ଵଯନ ନିଵତ୍ସଯାମି ଯତା ପିତୁ କ୍ରୁ୍ଯହ  

ତଯଵୈଵ ପାତା ଵୁପକ୍ରୁହ୍ ଯ ସମ୍ଯତା  ୨୧ 

 ଅନନ୍ ଯ ପାଵାମ ୍ଅନୁରକ୍ତ ଯଚତସମ ୍  

ତ୍ଵଯା ଵିଯକୁ୍ତାମ ୍ମରଣାଯ ନିଶି୍ଚତାମ ୍

 ନଯସ୍ଵ ମାମ ୍ସାତୁ କରୁୁଶ୍ଵ ଯାଚନାମ ୍ 

ନ ଯତ ମଯା ଅତ: କୁରୁତା ପଵିଶ୍ ଯତି  ୨୨ 

 ତତା ପରୁ୍ଵାଣାମ ୍ଅପି ତମ ୍ଵତ୍ସଯଲା   

ନ ଚ ସ୍ମ ସୀତାମ ୍ନ୍ରୁଵଯରା ନିନୀଶତ ି

 ଉଵାଚ ଚ ଏନାମ ୍ପହୁ ସନ୍ନିଵତଯ୍ନ  

ଵଯନ ନିଵାସସ୍ଯ ଚ ତୁଃକତିାମ ୍ପ୍ରତ ି    ୨୩ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ସପ୍ତଵିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଅଶ୍ଟାଵିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ସ ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵତୀମ ୍ସୀତାମ ୍ତମଯ୍ୋ ତମ ୍ଵତ୍ସଲଃ ୧ 

ନ ଯନତୁମ ୍କରୁୁ ଯତ ପତିୁ୍ତମ ୍ଵଯନ ତୁଃକାନି ଚିମ୍ଯ୍ନ୍  

ସାମ୍ଯି୍ତ୍ଵା ପନୁ ସ୍ତାମ ୍ତୁ ପାଶ୍ ପ ତୂଶତି ଯଲାଚନା  

 ନିଵତନ୍ା୭ଯତ ୍ତମା୍ତ୍ମା ଵାକ୍ଯମ ୍ଏତତ୍ ଉଵାଚ ହ ୨ 

 ସୀଯତ ମହା କଲୁୀନା୭ସି ତଯମ ୍ଚ ନିରତା ସତା 

 ଇହା୭୭ଚର ସ୍ଵତମମ୍ ୍ତ୍ଵମ ୍ମା ଯତା ମନସଃ ସକୁମ ୍୩ 

 ସୀଯତ ଯତା ତ୍ଵାମ ୍ଵକ୍ଶଯାମି ତତା କାଯମ୍ ୍ତ୍ଵଯା୭ପଯଲ 

 ଵଯନ ଯତାଶା ହ ିପହଯଵା ଵତତ ସ୍ତା ନ୍ନିଯପାତ ଯମ ୪ 

 ସୀଯତ ଵିମଚୁ୍ ଯତାମ ୍ଏଶା ଵନ ଵାସ କ୍ରୁତା ମତିଃ 

 ପହୁ ଯତାଶମ ୍ହ ିକାତାରମ ୍ଵନମ ୍ଇତ୍ ଯ୭ପିତୀଯଯତ ୫ 

 ହତି ପତୁ୍ତଯା କଲୁ ଵଯଚା ମଯଯ ତତ୍ ଅପିତୀଯଯତ 

 ସତା ସକୁମ ୍ନ ଜାନାମି ତୁଃକମ ୍ଏଵ ସତା ଵନମ ୍୬ 

 କିରି ନିଜର୍ ସମ୍ପତୂା କରିି କତର ଵାସିନାମ ୍

ସିମ୍ ହାନାମ ୍ନିନତା ତୁଃକାଃ ଯଶ୍ରାତୁମ ୍ତୁଃକମ ୍ଅଯତା ଵନମ ୍୭ 

ସ ରାହା ସ୍ ସରିତ ଯଶ୍ଚ ଵ ପମ୍କଵତ୍ ଯ ଶ୍ଚ ତୁସ୍ତରା: 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
 

Page 79 of 276 
 

ମଯତ୍ତୈ ର୭ପି କଯଜୈ ନିତ୍ ଯ ମଯତା ତୁଃକତରମ ୍ଵନମ ୍୮ 

ଲତା କମ୍ଟକ ସମ୍କୀଣା୍: କରୁ୍କ ଵାକୂପ ନାତିତା: 

ନିରପା ଶ୍ଚ ସତୁୁକା୍ ଶ୍ଚ ମାକା୍ ତୁଃକ ମଯତା ଵନମ ୍୯ 

 ସପୁ୍ ଯଯତ ପଣ ୍ଶଯ୍ଯାସ ୁସ୍ଵଯମ ୍ପକ୍ନାସ ୁପତୂଯଲ 

 ରାତ୍ରିଶ ୁଶ୍ରମ କିଯନ୍ନନ ତସ୍ମା ତୁ୍ତଃକତରମ ୍ଵନମ ୍୧0 

ଅଯହା ରାତ୍ରମ ୍ଚ ସଯମ୍ା୍ଶ: କତଯ୍ଵ୍ ଯା ନିଯତା୭୭ତ୍ମନା  

ପଯଲୈ ଵ୍ରୁକ୍ଶା ଵପତିଯତୈ ସ୍ ସୀଯତ ତୁଃକ ମଯତା ଵନମ ୍୧୧ 

 ଉପଵାସ ଶ୍ଚ କତଵ୍୍ ଯା ଯତା ପ୍ରାଯଣନ ଯମ ତଲିି 

 ଜଟା ପାର ଶ୍ଚ କତଯ୍ଵ୍ ଯା ଵଲ୍କ ଲା୭ମ୍ପର ତାରିଣା ୧୨ 

ଯତଵତାନାମ ୍ପିତ୍ରୂଣାମ ୍ଚ କତଵ୍୍ ଯମ ୍ଵିତି ପଵୂକ୍ମ ୍ 

ପ୍ରାପ୍ତାନାମ ୍ଅତିତୀନାମ ୍ଚ ନିତ୍ ଯଶ: ପ୍ରତିପଜୂନମ ୍୧୩ 

କାଯ ୍ସି୍ତ୍ର ରପିଯଶକ ଶ୍ଚ କାଯଲ କାଯଲ ଚ ନତି୍ ଯଶ: 

ଚରତା ନିଯଯମ ଯନୈଵ ତସ୍ମାତ୍ ତୁଃକ ତରମ ୍ଵନ: ୧୪ 

ଉପହାର ଶ୍ଚ କତଵ୍୍ ଯ: କୁସଯୁମ : ସ୍ଵଯ ମା୭୭ହ୍ରୁଯତୈ: 

ଆଯଶଣ୍ ଵିତିନା ଯଵତ୍ ଯମ ୍ପାଯଲ ତୁଃକ ମଯତା ଵନମ ୍୧୫ 

ଯତା ଲଯପ୍ତନ ସଯମ୍ା୍ଶ: କତଵ୍୍ ଯ ଯସ୍ତନ ଯମ ତଲିି  

ଯତା୭୭ହାଯରୈ ଵନ୍ ଚଯରୈ ନିତ୍ ଯମ ୍ତୁଃକ ମଯତା ଵନମ ୍ ୧୬ 

ଅତୀଵ ଵାତା ସି୍ତମିରମ ୍ପପୁକୁ୍ଶା ଚା୭ତ୍ର ନିତ୍ ଯଶଃ 

 ପଯାନି ଚ ମହାତି ଅତ୍ର ତଯତା ତୁଃକତରମ ୍ଵନମ ୍୧୭ 

 ସରୀ ସରୁ୍ପା ଶ୍ଚ ପହଯଵା ପହୁ ରୂପା ଶ୍ଚ ପାମିନ ି

 ଚରତି ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ତପା୍ ତ୍ତଯତା ତୁ:କତରମ ୍ଵନମ ୍୧୮ 

 ନତୀ ନିଲଯନାଃ ସପା୍ ନତୀ କୁଟିଲ କାମିନଃ 

 ତିଶ୍ ଟ ତଯା୭୭ଵ୍ରୁତ୍ ଯ ପତାନମ ୍ଅଯତା ତୁଃକତରମ ୍ଵନମ ୍୧୯ 

 ପତମ୍କା ଵ୍ରୁଶି୍ଚକାଃ କୀଟା ତମ୍ଶା ଶ୍ଚ ମଶଯକୈଃ ସହ 

 ପାତଯତ ନିତ୍ ଯମ ୍ଅପଯଲ ସଵମ୍ ୍ତୁଃକ ତରମ ୍ ଵନମ ୍୨0 

 ତ୍ରୁମାଃ କଣ୍ଟକନି ଯଶ୍ଚ ଵ କଶୁ କାଶା ଶ୍ଚ ପାମିନ ି

 ଵଯନ ଵ୍ ଯାକୁଲ ଶାକା୭ରା ଯସ୍ତନ ତୁଃକତରମ ୍ଵନମ ୍୨୧ 

କାଯ ଯକ୍ିଶା ଶ୍ଚ ପହଯଵା ପଯାନି ଵିଵିତାନ ିଚ  

ଅରଣ୍ଯ ଵାଯସ ଵସଯତା ତୁଃକ ଯମଵ ତଯତା ଵନମ ୍୨୨ 

ଯରାତ ଯଲାଯପୌ ଵିଯମାକ୍ତଯଵ୍ ଯୌ କତଵ୍୍ ଯା ତପଯସ ମତ:ି 

ନ ଯପତଵ୍ଯମ ୍ଚ ଯପତଯଵ୍ ଯ ନିତ୍ ଯମ ୍ତୁଃକ ମଯତା ଵନମ ୍୨୩ 

ତତ୭ଲମ ୍ଯତ ଵନମ ୍କତ୍ଵା କ୍ଶମମ ୍ନ ହ ିଵନମ ୍ତଵ 

 ଵିମରୁ୍ଶ ନ୍ନିହ ପଶ୍ଯାମି ପହୁ ଯତାଶତରମ ୍ଵନମ ୍୨୪ 

 ଵନମ ୍ତୁ ଯନତୁମ ୍ନ କରୁ୍ତା ମତ ିସ୍ତତା   



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
 

Page 80 of 276 
 

ପପଵୂ ରାଯମଣ ଯତା ମହାତ୍ମନା 

ନ ତସ୍ଯ ସୀତା ଵଚନମ ୍ଚକାର   

ତ୍ତଯତା୭ପ୍ରଵୀ ତ୍ରାମମ ୍ଇତମ ୍ସତୁୁଃକିତା   ୨୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ଅଶ୍ଟାଵିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଏଯର୍ାନ ତ୍ରମି୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଏତ ତୁ୍ତ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସୀତା ରାମ ସ୍ ଯ ତୁଃକିତା 

ପ୍ରସକ୍ତା୭ଶରୁ୍ ମକୁୀ ମତମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ଯଯ ତ୍ଵଯା କୀତିତା ଯତାଶା ଵଯନ ଵସ୍ତଵ୍ ଯତାମ ୍ପ୍ରତ ି

କୁଣାନ୍ ଇଯତ୍ ଯ ଵ ତାନ୍ ଵତିି୍ତ ତଵ ଯେହ ପରୁସ୍କରୁ୍ତାନ୍ ୨ 

ମରୁ୍କା ସିମ୍ ହା କଜା ଯଶ୍ଚ ଵ ଶାତ୍ୂ ଲା ଶ୍ ଶରପ ସ୍ତତା  

ପକି୍ଶଣ ସ୍ ସ୍ରୁମରା ଯଶ୍ଚ ଵ ଯଯ ଚା୭ଯନ୍ ଯ ଵନ ଚାରିଣ : ୩ 

ଅତ୍ରୁଶ୍ଟ ପଵୂ ୍ରୂପତ୍ଵାତ୍ ସଯଵ ୍ଯତ ତଵ ରାକଵ  

ରୂପମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା୭ପସଯପଯ୍:ୁ ପଯଯ ସଯଵ ୍ହ ିପିପ୍ ଯତ ି୪ 

 ତ୍ଵଯା ଚ ସହ କତଵ୍ ଯମ ୍ମଯା କୁରୁ ଜନା୭୭େଯା 

 ତ୍ଵ ତି୍ଵଯଯାଯକନ ଯମ ରାମ ତ୍ ଯକ୍ତଵ୍ ଯମ ୍ଇହ ଜୀଵିତମ ୍୫ 

 ନ ଚ ମାମ ୍ତ୍ଵ ତ୍ସମୀପସ୍ତାମ ୍ଅପି ଶଯକ୍ନାତି ରାକଵ 

 ସରୁାଣାମ ୍ଈଶ୍ଵରଃ ଶରଃ ପ୍ରତଶଯି୍ତୁମ ୍ଓଜସା ୬ 

 ପତ ିହୀନା ତୁ ଯା ନାରୀ ନ ସା ଶକ୍ଶଯତି ଜୀଵିତୁମ ୍

 କାମମ ୍ଏଵମ ୍ଵିତମ ୍ରାମ ତ୍ଵଯା ମମ ଵିତଶତିମ ୍୭ 

 ଅତ ଚା୭ପି ମହାପ୍ରାେ ପ୍ରାହ୍ମଣାନାମ ୍ମଯା ଶରୁ୍ତମ ୍

 ପରୁା ପିତ୍ରୁ କରୁ୍ଯହ ସତ୍ ଯମ ୍ଵସ୍ତଵ୍ ଯମ ୍କଲି ଯମ ଵଯନ ୮ 

 ଲକ୍ଶଣଯିପ୍ ଯା ତ୍ଵିଜାତିପ୍ ଯଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା୭ହମ ୍ଵଚନମ ୍କ୍ରୁଯହ 

 ଵନ ଵାସ କ୍ରୁଯତା ତ୍ସାହା ନିତ୍ ଯମ ୍ଏଵ ମହାପଲ ୯ 

 ଆଯତଯଶା ଵନ ଵାସସ୍ଯ ପ୍ରାପ୍ତଵ୍ ଯଃ ସ ମଯା କଲି 

 ସା ତ୍ଵଯା ସହ ତତ୍ରା୭ହମ ୍ଯାସ୍ ଯାମି ପି୍ରଯ ନା୭ନ୍ ଯତା ୧0 

 କ୍ରୁତା୭୭ଯତଶା ପଵିଶ୍ ଯାମି କମିଶ୍ ଯାମି ସହ ତ୍ଵଯା 

 କାଲ ଶ୍ଚା୭ଯମ ୍ସମତୁ୍ପନ୍ନଃ ସତ୍ ଯଵା କ୍ପଵତୁ ତ୍ଵିଜଃ ୧୧ 

 ଵନ ଵାଯସ ହ ିଜାନାମି ତୁଃକାନି ପହୁତା କଲି 

 ପ୍ରାପ୍ ଯଯତ ନିଯତମ ୍ଵୀର ପରୁୁଯଶ : ଅକ୍ରୁତା୭୭ତ୍ମପିଃ ୧୨ 

 କନ୍ ଯଯା ଚ ପିତୁ ଯକଯ୍ହ ଵନ ଵାସଃ ଶରୁ୍ଯତା ମଯା 

 ପିକ୍ିଶଣ୍ ଯାଃ ସାତୁ ଵ୍ରୁତ୍ତାଯା ମମ ମାତୁ ରିହା୭ରତଃ ୧୩ 

 ପ୍ରସାତିତ ଶ୍ଚ ଯଵୈ ପଵୂମ୍ ୍ତ୍ଵମ ୍ଯଵୈ ପହୁଵିତମ ୍ପ୍ରଯପା 

 କମନମ ୍ଵନ ଵାସସ୍ଯ କାମି୍କ୍ ତମ ୍ହ ିସହ ତ୍ଵଯା ୧୪ 

 କ୍ରୁତ କ୍ଶଣା୭ହମ ୍ପତ୍ରମ ୍ଯତ କମନମ ୍ପ୍ରତ ିରାକଵ 
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 ଵନ ଵାସସ୍ଯ ଶରୂସ୍ ଯ ଚଯା୍ ହ ିମମ ଯରାଚଯତ ୧୫ 

 ଶତୁ୍ତା୭୭ତ୍ମନ୍ ଯପ୍ରମ ପାଵାତ୍ ହ ିପଵିଶ୍ ଯାମି ଵିକଲ୍ମଶା 

 ପତା୍ରମ ୍ଅନୁକଚ୍ଚତୀ ପତା୍ ହ ିମମ ଯତୈଵତମ ୍୧୬ 

 ଯପ୍ରତ୍ ଯ ପାଯଵ୭ପି କଲ୍ଯାଣଃ ସମ୍କଯମା ଯମ ସହ ତ୍ଵଯା 

 ଶରୁ୍ତ ିହ ିଶରୂ୍ଯଯତ ପଣୁ୍ ଯା ପ୍ରାହ୍ମଣାନାମ ୍ଯଶସି୍ଵନାମ ୍୧୭ 

 ଇହ ଯଲାଯକ ଚ ପିତ୍ରୁପି ଯା୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଯସ୍ଯ ମହାମଯତ 

 ଅତି୍ପ ତତ୍୍ତା ସ୍ଵତଯମଣ୍ ଯପ୍ରତ୍ ଯ ପାଯଵ୭ପି ତସ୍ଯ ସା ୧୮ 

ଏଵମ ୍ଅସ୍ମାତ୍ ସ୍ଵକାମ ୍ନାରୀମ ୍ସଵ୍ୁରୁତ୍ତାମ ୍ହ ିପତଵି୍ରତାମ ୍

ନା୭ପିଯରାଚଯଯସ ଯନତୁମ ୍ତ୍ଵମ ୍ମାମ ୍ଯକଯନହ ଯହତୁନା ୧୯ 

ପକ୍ତାମ ୍ପତିଵ୍ରତାମ ୍ତୀନାମ ୍ମାମ ୍ସମାମ ୍ସକୁ ତୁଃକଯଯାଃ 

ଯନତୁମ ୍ଅହସି୍ କାକୁତ୍ସି ସମାନ ସକୁ ତୁଃକିନୀମ ୍୨0 

ଯତ ିମାମ ୍ତୁଃକିତାମ ୍ଏଵମ ୍ଵନମ ୍ଯନତୁମ ୍ନ ଯଚଚ୍ଚସି 

ଵିଶମ ୍ଅକ୍ିନମ ୍ଜଲମ ୍ଵା୭ହମ ୍ଆସ୍ତାଯସ୍ଯ ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁକାରଣାତ୍ ୨୧ 

ଏଵମ ୍ପହୁ ଵିତମ ୍ତମ ୍ସା ଯାଚଯତ କମନମ ୍ପ୍ରତ ି

ନା୭ନୁଯମଯନ ମହାପାହୁ ସ୍ତାମ ୍ଯନତୁମ ୍ଵିଜନମ ୍ଵନମ ୍୨୨ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ତୁ ସା ଚିତାମ ୍ଯମ ତିଲୀ ସମପୁାକତା 

ୋପଯତୀଵ କାମ ୍ଉଯଶ୍ :୍ ଅଶରୁ୍ପି: ନଯନ ଚ୍ଯଯୁତୈଃ  ୨୩ 

ଚିତଯତୀମ ୍ତତା ତାମ ୍ତୁ ନିଵତଯି୍ତୁମ ୍ଆତ୍ମଵାନ୍ 

ତାଯମ୍ରାଶ୍ ଟୀମ ୍ସ ତତା ସୀତାମ ୍କାକୁଯତ୍ତସା ପହ୍ ଵସାନ୍ତ୍ଵଯତ୍ ୨୪  

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ଏଯକାନ ତ୍ରିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ତ୍ରମି୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ସାନ୍ତ୍ଵଯମାନା ତୁ ରାଯମଣ ଯମ ତିଲୀ ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା 

ଵନ ଵାସ ନମିିତ୍ତାଯ ପତା୍ରମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ସା ତମ ୍ଉତ୍ତମ ସମି୍ ଵକ୍ନା ସୀତା ଵିପଲୁ ଵକ୍ଶସମ ୍

ପ୍ରଣଯା ଚ୍ଚା୭ପିମାନା ଚ୍ଚ ପରିଚିଯକ୍ଶପ ରାକଵମ ୍୨ 

କିମ ୍ତ୍ଵା ଅମନ୍ ଯତ ଯଵୈଯତହଃ ପିତା ଯମ ମିତିଲା୭ତପିଃ 

ରାମ ଜାମାତରମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ସି୍ତ୍ରଯମ ୍ପରୁୁଶ ଵରିହମ ୍୩ 

ଅନ୍ରୁତମ ୍ପତ ଯଲାଯକା୭ଯମ ୍ଅୋନାତ୍ ଯତ୍ ହ ିଵକ୍ଶଯତି 

ଯତଯଜା ନା୭ସି୍ତ ପରମ ୍ରାଯମ ତପତୀଵ ତିଵାକଯର ୪ 

କିମ ୍ହ ିକ୍ରୁତ୍ଵା ଵଶିଣ୍ଣ ସ୍ତଵମ ୍କୁଯତା ଵା ପଯମ ୍ଅସି୍ତ ଯତ 

ଯତ୍ ପରିତ୍ ଯକ୍ତୁ କାମ ସ୍ତଵମ ୍ମାମ ୍ଅନନ୍ ଯ ପରାଯଣାମ ୍୫ 

ତ୍ଯମୁଯତ୍ସନ ସତୁମ ୍ଵୀର ସତ୍ ଯଵତମ ୍ଅନୁଵ୍ରତାମ ୍

ସାଵିତ୍ରୀମ ୍ଇଵ ମାମ ୍ଵିତି୍ତ ତ୍ଵମ ୍ଆତ୍ମ ଵଶ ଵତିନୀମ ୍୬ 

ନ ତ୍ଵହମ ୍ମନସା ପ୍ ଯ୭ନ୍ ଯମ ୍ତ୍ରଶ୍ଟା୭ସି୍ମ ତ୍ଵତ୍ରୁଯତ୭ନକ 
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ତ୍ଵଯା ରାକଵ କଯଚ୍ଚଯମ ୍ଯତା୭ନ୍ ଯା କୁଲ ପାମ୍ ସନୀ ୭ 

ସ୍ଵଯମ ୍ତୁ ପାଯା୍ମ ୍ଯକୌମାରୀମ ୍ଚିରମ ୍ଅତ୍ଯଶୁତିାମ ୍ସତୀମ ୍

ଯଶ ଲୂଶ ଇଵ ମାମ ୍ରାମ ପଯରଯପ୍ଯା ତାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି ୮ 

ଯସ୍ଯ ପତ୍ ଯମ ୍ଚ ରାମା୭୭ତ୍ତ ଯସ୍ଯ ଚା୭ଯତ୭୍ଵରୁତ୍ ଯଯସ  

ତ୍ଵମ ୍ତସ୍ଯ ପଵ ଵଶ୍ଯ ଶ୍ଚ ଵିଯତଯ ଶ୍ଚ ସତା୭ନକ   ୯ 

ସ ମାମ ୍ଅନାତାଯ ଵନମ ୍ନ ତ୍ଵମ ୍ପ୍ରସ୍ତାତୁମ ୍ଅହସି୍ 

ତଯପା ଵା ଯତ ିଵା୭ରଣ୍ଯମ ୍ସ୍ଵଯକା୍ ଵା ଯମ ସହ ତ୍ଵଯା ୧0 

ନ ଚ ଯମ ପଵିତା ତତ୍ର କଶି୍ଚତ୍ ପତ ିପରିଶ୍ରମଃ 

ପରୁ୍ଶ୍ଟତ ସ୍ତଵ କଚ୍ଚତଯା ଵହିାର ଶଯଯନଶ୍ଵଵି ୧୧ 

କୁଶ କାଶ ଶର ଇଶୀକା ଯଯ ଚ କଣ୍ଟକିଯନା ତ୍ରୁମାଃ 

ତୂଲା୭ଜିନ ସମ ସ୍ପଶା୍ ମାଯକ ୍ମମ ସହ ତ୍ଵଯା ୧୨ 

ମହା ଵାତ ସମତୂୁ୍ତତମ ୍ଯ ନ୍ ମାମ ୍ଅପକରିଶ୍ଯତ ି

ରଯଜା ରମଣ ତନ୍ ମଯନ୍ ଯ ପରାତ୍୍ ଯମ ୍ଇଵ ଚତନମ ୍୧୩ 

ଶାତ୍ଵଯଲଶ ୁଯତା ସିଯଶ୍ ଯ ଵନାଯତ ଵନ ଯକାଚର 

କୁତା୭୭ସ୍ତରଣ ତଯଲ୍ପଶ ୁକିମ ୍ସ୍ ଯାତ୍ ସକୁତରମ ୍ତତଃ ୧୪ 

ପତ୍ରମ ୍ମଲୂମ ୍ପଲମ ୍ଯ ତ୍ତ୍ଵମ ୍ଅଲ୍ପମ ୍ଵା ଯତ ିଵା ପହୁ 

ତାସ୍ଯସି ସ୍ଵଯମ ୍ଆହ୍ରୁତ୍ ଯ ତନ୍ ଯମ୭ମରୁ୍ତ ରଯସାପମମ ୍୧୫ 

ନ ମାତୁ ନ ୍ପିତୁ ସ୍ତତ୍ର ସ୍ମରିଶ୍ ଯାମି ନ ଯଵଶ୍ମନଃ 

ଆତଵ୍ାନ୍ ଉପପଞୁ୍ଜାନା ପଶୁ୍ ପାଣ ିଚ ପଲାନି ଚ ୧୬ 

ନ ଚ ତତ୍ର କତଃ କିମି୍ ିତ୍ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଅହସି୍ ଵିପି୍ରଯମ ୍

ମତ୍କ୍ରୁଯତ ନ ଚ ଯତ ଯଶାଯକା ନ ପଵଶି୍ ଯାମି ତୁପର୍ା ୧୭ 

ଯ ସ୍ତଵଯା ସହ ସ ସ୍ଵଯକା୍ ନିରଯଯା ଯ ସ୍ତଵଯା ଵିନା 

ଇତ ିଜାନନ୍ ପରାମ ୍ପ୍ରୀତିମ ୍କଚ୍ଚ ରାମ ମଯା ସହ ୧୮ 

ଅତ ମାମ ୍ଏଵମ ୍ଅଵ୍ ଯରାମ ୍ଵନମ ୍ଯନୈଵ ନଯିଶ୍ ଯସି 

ଵିଶମ ୍ଅଯତ୍ୈ ଯଵ ପାସ୍ ଯାମି ମାକମମ ୍ତ୍ଵିଶତାମ ୍ଵଶମ ୍୧୯ 

ପଶ୍ଚା ତ୭ପି ହ ିତୁଃଯକନ ମମ ଯନୈଵା୭ସି୍ତ ଜୀଵିତମ ୍

ଉଜି୍ଜତାଯା ସ୍ତଵଯା ନାତ ତଯତୈଵ ମରଣମ ୍ଵରମ ୍୨0 

ଇମମ ୍ହ ିସହତୁିମ ୍ଯଶାକମ ୍ମହୂୁତମ୍ ୍ଅପି ଯନାତ୍ସଯହ 

କିମ ୍ପନୁ ତଶ୍ ଵଶା୍ଣ ିତ୍ରୀଣ ିଯଚୈକମ ୍ଚ ତୁଃକିତା ୨୧ 

ଇତ ିସା ଯଶାକ ସମ୍ପ୍୍ତା ଵଲିପ୍ ଯ କରୁଣମ ୍ପହୁ 

ଚୁଯରାଶ ପତିମ ୍ଆଯସ୍ତା ପରୁ୍ଶମ ୍ଆଲିଙ୍କଯ ସସ୍ଵରମ ୍୨୨ 

ସା ଵିତ୍ତା ପହୁପି ଵା୍ଯକ୍ୈଯ: ତଯିକ୍ତୈ: ଇଵ କଜ ଅଙ୍କନା 

ଚିର ସନ୍ନିଯତମ ୍ପାଶ୍ ପମ ୍ମଯୁମାଚା୭କ୍ିନମ ୍ଇଵା୭ରଣଃି ୨୩ 

ତସ୍ଯାଃ ସ୍ପଟିକ ସମ୍କାଶମ ୍ଵାରି ସମ୍ା୍ପ ସମ୍ପଵମ ୍
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ଯନତ୍ରାପ୍ଯାମ ୍ପରିସସୁ୍ରାଵ ପଙ୍କଜାପ୍ଯାମ ୍ଇଯଵାତକମ ୍୨୪ 

ତଯଚ୍ଚୈ ଵା୭ମଲ ଚମ୍େ୍ାପମ ୍ମକୁ ମାଯତ ଯଲାଚନମ ୍ 

ପଯ ୍ଶଶୁ୍ ଯତ ପାଯଶ୍ ପଣ ଜଯଲା ତ୍୍ତରୁତ ମିଵାମ୍ପଜୁମ ୍୨୫ 

ତାମ ୍ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ପାହୁପ୍ ଯାମ ୍ଵିସମେ୍ାମ ୍ଇଵ ତୁଃକିତାମ ୍

ଉଵାଚ ଵଚନମ ୍ରାମଃ ପରିଵିଶ୍ଵାସଯମ ୍ସ୍ତତା ୨୬ 

ନ ଯତଵି ତଵ ତୁଃଯକନ ସ୍ଵକମ୍ ୍ଅପ୍ଯ୭ପିଯରାଚଯଯ 

ନ ହ ିଯମ୭ସି୍ତ ପଯମ ୍କିମି୍ତ୍ି ସ୍ଵଯଯମ୍ପା: ଇଵ ସଵତ୍ଃ ୨୭ 

ତଵ ସଵମ୍ ୍ଅପିପ୍ରାଯମ ୍ଅଵିୋଯ ଶପୁା୭୭ନଯନ 

ଵାସମ ୍ନ ଯରାଚଯଯ୭ରଯଣ୍ଯ ଶକି୍ତମାନ୍ ଅପି ରକ୍ଶଯଣ ୨୮ 

ଯତ୍ ସରୁ୍ଶ୍ ଟା୭ସି ମଯା ସାତମ୍ ୍ଵନ ଵାସାଯ ଯମ ତଲିି 

ନ ଵିହାତୁମ ୍ମଯା ଶକ୍ଯା କୀତି: ଆତ୍ମଵତା ଯତା ୨୯ 

ତମ ୍ସୁ୍ତ କଜ ନାସ ଊରୁ ସତି୍ପ: ଆଚରିତଃ ପରୁା 

ତମ ୍ଚା୭ହମ ୍ଅନୁଵଯତ୭୍ତ୍ ଯ ଯତା ସଯୂମ୍ ୍ସଵୁଚଲ୍ା ୩0 

ନ କଲ୍ଵ ହମ ୍ନ କଯଚ୍ଚଯମ ୍ଵନମ ୍ଜନକ ନମି୍ନ୍ି  

ଵଚନମ ୍ତ ନ୍ନଯତ ିମାମ ୍ପିତୁ ସ୍ ସଯତ୍ ଯାପପରୁ୍ମି୍ ହତମ ୍ ୩୧ 

ଏଶ ତମ ୍ସୁ୍ତ ସଯୁଶ୍ରାଣ ିପିତୁ ମା୍ତୁ ଶ୍ଚ ଵଶ୍ଯତା 

ଅତ ଶ୍ଚ ଆୋମ ୍ଵ୍ ଯତିରମ୍ଯ ନା୭ହମ ୍ଜୀଵିତୁମ ୍ଉତ୍ସଯହ ୩୨ 

ଅସ୍ଵାତୀନମ ୍କତମ ୍ଯତୈଵମ ୍ପ୍ରକାଯରୈ: ଅପିରାତ୍ ଯଯତ  

ସ୍ଵାତୀନମ ୍ସମତିରମ୍ଯ ମାତରମ ୍ପିତରମ ୍କରୁୁମ ୍୩୩ 

ଯ ତ୍ତ୍ରଯମ ୍ତ ତ୍ତ୍ରଯଯା ଯଲାକା: ପଵତି୍ରମ ୍ତତ୍ସମମ ୍ପଵୁ ି 

ନା୭ନ୍ ଯ ତ୭ସି୍ତ ଶପୁାପାଯମ୍କ ଯତଯନତ ମ୭ପିରାତ୍ ଯଯତ ୩୪ 

ନ ସତ୍ ଯମ ୍ତାନ ମାଯନୌ ଵା ନ ଯୋ ଶ୍ଚା୭୭ପ୍ତ ତକି୍ଶଣା: 

ତତା ପଲକରା ସ୍ ସୀଯତ ଯତା ଯସଵା ପିତୁ ହତିା ୩୫ 

ସ୍ଵଯକା୍ ତନମ ୍ଵା ତାନ୍ ଯମ ୍ଵା ଵିତ୍ ଯା: ପତୁ୍ରା ସସ୍କୁାନି ଚ  

କୁରୁ ଵ୍ରୁତ୍ ଯ୭ନୁଯରାଯତନ ନ କିମି୍ ିତ୭ପି ତୁଲପ୍ମ ୍୩୬ 

ଯତଵ କମ୍ଵ୍ ୍ଯକା ଯଲାକାନ୍ ପ୍ରହ୍ମ ଯଲାକାମ ୍ସ୍ତତା ନରା: 

ପ୍ରାପନୁ୍ଵମି୍ ୍ମହାତ୍ମାଯନା ମାତା ପିତ୍ରୁ ପରାଯଣା: ୩୭ 

ସ ମାମ ୍ପିତା ଯତା ଶାସି୍ତ ସତ୍ ଯ ତମ ୍ପଯତ ସି୍ତତଃ 

ତତା ଵତିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ସ ହ ିତମଃ୍ ସନାତନଃ ୩୮ 

ମମ ସନ୍ନା ମତ ିସ୍ ସୀଯତ ତ୍ଵାମ ୍ଯନତୁମ ୍ତମ୍ଟକା ଵନମ ୍ 

ଵସିଶ୍ଯା ମୀତି ସା ତ୍ଵମ ୍ମା ମ୭ନୁଯାତୁମ ୍ସନୁଶିି୍ଚତା ୩୯ 

ସା ହ ିସରୁ୍ଶ୍ ଟା୭ନଵତ୍ ଯାମି୍ କ ଵନାଯ ମତିଯରକ୍ଶଯଣ  

ଅନୁକଚ୍ଚ ସ୍ଵ ମାମ ୍ପୀରୁ ସହ ତମ ୍ଚରୀ ପଵ ୪0 

ସଵତ୍ା ସତ୍ରୁଶମ ୍ସୀଯତ ମମ ସ୍ଵ ସ୍ ଯ କୁଲ ସ୍ ଯ ଚ  



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
 

Page 84 of 276 
 

ଵ୍ଯଵସାଯ ମ୭ତିରାମ୍ା୍ କାଯମ୍ ୍ତ୍ଵ ମ୭ତି ଯଶାପନମ ୍୪୧ 

ଆରପ ସ୍ଵ ସଯୁଶ୍ରାଣ ିଵନ ଵାସ କ୍ଶମା: ରିଯା: 

ଯନତାନୀମ ୍ତ୍ଵତ୍ରୁଯତ ସୀଯତ ସ୍ଵଯକା୍୭ପି ମମ ଯରାଚଯତ ୪୨ 

ପ୍ରାହ୍ମଯଣପ୍ଯ ଶ୍ଚ ରତ୍ନାନ ିପିକ୍ଶଯୁକପ୍ଯ ଶ୍ଚ ଯପାଜନମ ୍

ଯତହ ିଚା୭୭ଶମ୍ସମାଯନପ୍ଯଃ ସମ୍ଵ୍ର ସ୍ଵ ଚ ମାଚିରମ ୍୪୩ 

ପଶୂଣାନି ମହା୭ହା୍ଣ ିଵର ଵସ୍ତ୍ରାଣ ିଯାନି ଚ  

ରମଣୀଯା ଶ୍ଚ ଯକଚିତ୍ ରୀଟା୭ତା୍ ଶ୍ଚା ପଯ୍ପୁସ୍କରା: ୪୪ 

ଶଯନୀଯାନି ଯାନାନି ମମ ଚା୭ନ୍ ଯାନି ଯାନି ଚ  

ଯତହ ିସ୍ଵ ପରୁ୍ତ୍ ଯ ଵକସ୍୍ ଯ ପ୍ରାହ୍ମଣାନା ମ୭ନମ୍ର୍ମ ୍୪୫ 

ଅନୁକୂଲମ ୍ତୁ ସା ପତ୍ୁ : ୋତ୍ଵା କମନମ ୍ଆତ୍ମନଃ 

କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ପ୍ରମତୁିତା ଯତଵୀ ତାତୁମ ୍ଏଯଵା ପଚରଯମ ୪୬ 

ତତଃ ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟା ପରିପଣୂ ୍ମାନସା  

ଯଶସି୍ଵନୀ ପତ୍ୁ  ରଯଵକ୍ଶଯ ପାଶତିମ ୍

ତନାନ ିରତ୍ନାନି ଚ ତାତୁମ ୍ଅଙ୍କନା  

ପ୍ରଚରଯମ ତମପ୍ରୁ୍ତାମ ୍ମନସି୍ଵନୀ   ୪୭ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ତ୍ରିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଏର୍ ତ୍ରମି୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଏଵମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତୁ ସମ୍ଵାତମ ୍ଲକ୍ଶମଣ: ପଵୂମ୍ା୭୭କତ: 

ପାଶ୍ ପ ପଯା୍କଲୁ ମକୁ ଯଶ୍ ଶାକମ ୍ଯସାଟୁମ ୍ଅଶକ୍ନୁଵନ୍ ୧ 

ସ ପ୍ରାତୁ: ଚରଯଣୌ କାଟମ ୍ନିପୀ୍ ଯ ରକୁ ନମ୍ନ୍: 

ସୀତାମ ୍ଉଵାଚ ଅତିଶଯା ରାକଵମ ୍ଚ ମହା ଵ୍ରତମ ୍୨ 

ଯତ ିକମତୁ୍ମ ୍କରୁ୍ତା ପତିୁ୍ତ ଵନ୍ମ ୍ମରୁ୍କ କଜା ଯତୁମ ୍ 

ଅହମ ୍ତ୍ଵା ଅନୁକମିଶ୍ ଯାମି ଵନମ୭ଯର ତନୁତର୍: ୩ 

ମଯା ସଯମଯତା ଅରଣ୍ଯାନ ିପହୂନି ଵିଚରିଶ୍ ଯସି 

ପକ୍ିଶପି: ମରୁ୍କ ଯଯୂତୈ ଶ୍ଚ ସମକ୍ୁଶ୍ ଟାନି ସମମ୍ତ୍: ୪ 

ନ ଯତଵ ଯଲାକ ଆରମଣମ ୍ନ ଅମରତ୍ଵମ ୍ଅହମ ୍ଵ୍ରୁଯଣ  

ଐଶ୍ଵଯମ୍ ୍ଵା୭ପି ଯଲାକାନାମ ୍କାମଯଯ ନ ତ୍ଵଯା ଵିନା ୫ 

ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵାଣ: ଯସୌମିତ୍ର:ି ଵନ ଵାସାଯ ନଶିି୍ଚତ: 

ରାଯମଣ ପହୁପି: ସାଯନ୍ତ୍ଵୈ: ନିଶତି୍ତ: ପନୁ ର୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୬ 

ଅନୁୋତ ଶ୍ଚ ପଵତା ପଵୂ ୍ଯମଵ ଯତ ସ୍ମଯ୭ହମ ୍ 

କିମିତାନୀମ ୍ପନୁ ରିତମ ୍ରିଯଯତ ଯମ ନିଵାରଣମ ୍୭ 

ଯତ୭ତମ୍ ୍ପ୍ରତିଯଶଯତା ଯମ ରିଯଯତ କମତୁ୍ ମିଚ୍ଚତ:  

ଏତ ତିଚ୍ଚାମି ଵିୋତୁମ ୍ସମ୍ଶଯଯା ହ ିମମା୭ନକ ୮ 

ତଯତା୭ପ୍ରଵୀ ନ୍ ମହା ଯତଜା ରାଯମା ଲକ୍ଶମଣ ମ୭ରତଃ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
 

Page 85 of 276 
 

ସି୍ତତମ ୍ପ୍ରା କ୍କାମିନମ ୍ଵୀରମ ୍ଯାଚମାନମ ୍କରୁ୍ତା୭ଞ୍ଜଲିମ ୍୯ 

େିଯକ୍ତା ତମର୍ଯତା ଵୀର ସ୍ ସତତମ ୍ସତ୍ପଯତ ସି୍ତତ: 

ପି୍ରଯ: ପ୍ରାଣ ସଯମା ଵଯଶ୍ଯା ପ୍ରାତା ଚା୭ସି ସକା ଚ ଯମ ୧0 

ମଯା୭ତ୍ ଯ ସହ ଯସୌମିଯତ୍ର ତ୍ଵଯି କଚ୍ଚତ ିତ ତ୍ଵନମ ୍

ଯକା ପରିଶ୍ ଯତ ିଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ସମିୁତ୍ରାମ ୍ଵା ଯଶସି୍ଵନୀମ ୍୧୧ 

ଅପିଵଶତ୍ ିକାଯମ : ଯ: ପଜନ୍୍ ଯଃ ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ଇଵ 

ସ କାମ ପାଶ ପଯଯ୍ସ୍ତା ମହା ଯତଜା ମହୀପତିଃ ୧୨ 

ସା ହ ିରାଜ୍ ଯମ ୍ଇତମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ନ୍ରୁପ ସ୍ ଯ ଅଶ୍ଵପଯତଃ ସତୁା 

ତୁଃକିତାନାମ ୍ସପତ୍ନୀନାମ ୍ନ କରିଶ୍ ଯତ ିଯଶାପନମ ୍୧୩ 

ନ ସ୍ମରିଶ୍ଯତ ିଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ସମିୁତ୍ରାମ ୍ଚ ସ ୁତୁକିତାମ ୍ 

ପରଯତା ରାଜ୍ ଯମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ଯକୈଯକଯ୍ଯାମ ୍ପଯଵ୍ସି୍ତତ: ୧୪ 

ତାମ ୍ଆଯା୍ମ ୍ସ୍ଵଯଯମଵ ଇହ ରାଜ ଅନୁରହଯଣ ନ ଵା  

ଯସୌମିଯତ୍ର ପର ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଉକ୍ତ ଅତମ୍ ୍ ଇମମ ୍ଚର ୧୫ 

ଏଵମ ୍ମମ ଚ ଯତ ପକି୍ତ: ପଵିଶ୍ ଯତି ସତୁଶତିା  

ତମେ୍ କୁରୁ ପଜୂାଯାମ ୍ତମଶ୍୍ଚା୭ପ୍ଯତୁଯଲା ମହାନ୍ ୧୬ 

ଏଵମ ୍କୁରୁଶ୍ଵ ଯସୌମିଯତ୍ର ମତ୍କ୍ରୁଯତ ରକୁ ନମ୍ନ୍  

ଅସ୍ମାପି: ଵିପ୍ରହୀଣାଯ ମାତୁ: ନ ପଯଵତ୍ ସକୁମ ୍୧୭ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ ରାଯମଣ ଲକ୍ଶମଣଃ ଶ୍କି୍ଶଣଯା କରିା 

ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ତତା ରାମମ ୍ଵାକ୍ଯଯୋ ଵାକ୍ଯ ଯକାଵିତମ ୍୧୮ 

ତଯଵୈ ଵ ଯତଜସା ଵୀର ପରତଃ ପଜୂଯିଶ୍ ଯତ ି

ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଚ ସମିୁତ୍ରାମ ୍ଚ ପ୍ରଯଯତା ନା୭ତ୍ର ସମ୍ଶଯଃ ୧୯  

( ଯତ ିତୁଯଶ୍ ଟା ନ ରଯକ୍ଶତ ପରଯତା ରାଜ୍ ଯ ମତୁ୍ତମମ ୍ 

ପ୍ରାପ୍ଯ ତୁମନ୍ସା ଵୀର କଯଵଣ୍ ଚ ଵିଯଶଶତ: 

ତ ମ୭ହମ ୍ତୁମତ୍ିମ ୍କ୍ରୂରମ ୍ଵତିଶ୍ ଯାମି ନ ସମ୍ଶଯ:  

ତ ତ୍ପକ୍ଶା ନ୭ପି ଯାନ୍ ସଵା୍ନ୍ ଯତ୍ରୈଯଲାକ୍ଯ ମପି କିନ୍ନୁ ସା ) 

ଯକୌସଲ୍ଯା ପିପରୁ୍ଯାତ୍ ଆଯା୍ ସହସ୍ରମ ୍ଅପି ମତ୍ଵିତାନ୍ 

ଯସ୍ଯାଃ ସହସ୍ରମ ୍ରାମାଣାମ ୍ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ଉପ ଜୀଵିନାମ ୍୨0 

ତତା ଆତ୍ମ ପରଯଣ ଯଚୈଵ ମମ ମାତୁ ସ୍ତ ଯତୈଵ ଚ  

ପଯା୍ପ୍ତା ମତ୍ଵିତାନାମ ୍ଚ ପରଣାଯ ଯଶସି୍ଵନୀ ୨୧  

କୁରୁଶ୍ଵ ମା ମ୭ନୁଚରମ ୍ଯଵୈତମ୍୍ ଯମ ୍ନ ଇହ ଵିତ୍ ଯଯତ  

କ୍ରୁତା୭ଯତା୍ ଅହମ ୍ପଵଶି୍ ଯାମି ତଵ ଚା୭ତ:୍ ପ୍ରକଲ୍ପଯତ  ୨୨ 

ତନୁ: ଆତାଯ ସଶରମ ୍କନିତ୍ର ପିଟକା ତରଃ 

ଅରତ ଯସ୍ତ କମିଶ୍ ଯାମି ପତାନମ ୍ଅନୁ ତଶଯ୍ନ୍ ୨୩ 

ଆହରିଶ୍ଯାମି ଯତ ନତି୍ ଯମ ୍ମଲୂାନି ଚ ପଲାନି ଚ 
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ଵନ୍ଯାନି ଯାନି ଚା୭ନ୍ ଯାନି ସ୍ଵା୭୭ହାରାଣ ିତପସି୍ଵନାମ ୍୨୪ 

ପଵାନ୍ ତୁ ସହ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା କିରି ସାନୁଶ ୁରମ୍ସଯଯତ 

ଅହମ ୍ସଵମ୍ ୍କରିଶ୍ ଯାମି ଜାରତଃ ସ୍ଵପତ ଶ୍ଚ ଯତ ୨୫ 

ରାମ ସୁ୍ତ ଅଯନନ ଵାଯକ୍ଯନ ସପୁ୍ରୀତଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ତମ ୍

ଵ୍ରଜ ଆପରୁ୍ଚ୍ଚସ୍ଵ ଯସୌମିଯତ୍ର ସଵମ୍ ୍ଏଵ ସହ୍ୁରୁଜ୍ଜନମ ୍୨୬ 

ଯଯ ଚ ରାଯୋ ତଯତୌ ତିଯଵ୍ ଯ ମହାତ୍ମା ଵରୁଣଃ ସ୍ଵଯମ ୍

ଜନକ ସ୍ଯ ମହା ଯଯେ ତନୁଶୀ ଯରୌତ୍ର ତଶଯ୍ନ ୨୭ 

ଅଯପତ୍ ଯ କଵଯଚ ତିଯଵ୍ ଯ ତୂଣୀ ଚା୭କ୍ଶଯ ସାଯଯକୌ 

ଆତିତ୍ ଯ ଵିମଯଲୌ ଯଚାଯପୌ କଯ୍ କୌ ଯହମ ପରିଶ୍କରୁ୍ଯତୌ ୨୮ 

ସତ୍କ୍ରୁତ୍ ଯ ନିହତିମ ୍ସଵମ୍ ୍ଏତତ୍ ଆଚାଯ ୍ସତ୍ମନ ି

ସ ତ୍ଵମ ୍ଆଯତୁମ ୍ଆତାଯ କି୍ଶପ୍ରମ ୍ଆଵ୍ରଜ ଲକ୍ଶମଣ ୨୯ 

ସ ସହ୍ୁରୁଜ୍ଜନମ ୍ଆମନ୍ତ୍ରଯ ଵନ ଵାସାଯ ନଶିି୍ଚତଃ 

ଇକ୍ଶଵାକ ୁକୁରୁମ ୍ଆମନ୍ତ୍ରଯ ଜରାହ ଆଯତୁମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍୩0 

ତ ତି୍ତଵ୍ ଯମ ୍ରାଜ ଶାତ୍ୂ ଲଃ ସତ୍କ୍ରୁତମ ୍ମାଲ୍ ଯ ପଶୂତିମ ୍

ରାମାଯ ତଶଯ୍ା ମାସ ଯସୌମିତ୍ରିଃ ସଵ ୍ମା୭୭ଯତୁମ ୍୩୧ 

ତମ ୍ଉଵାଚ ଆତ୍ମଵାନ୍ ରାମଃ ପ୍ରୀତ୍ ଯା ଲକ୍ଶମଣମ ୍ଆକତମ ୍

କାଯଲ ତ୍ଵମ ୍ଆକତଃ ଯସୌମ୍ଯ କାମି୍କ୍ ଯତ ମମ ଲକ୍ଶମଣ ୩୨ 

ଅହମ ୍ପ୍ରତାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ଯତ୍ ଇତମ ୍ମାମକମ ୍ତନମ ୍

ପ୍ରାହ୍ମଯଣପ୍ଯ: ତପସି୍ଵପ୍ଯ: ତ୍ଵଯା ସହ ପରମ୍ପ୍ ୩୩ 

ଵସତି ଇହ ତ୍ରୁଟମ ୍ପକ୍ତଯା କୁରୁଶ ୁତ୍ଵିଜ ସତ୍ତମାଃ 

ଯତଶାମ ୍ଅପି ଚ ଯମ ପଯୂଃ ସଯଵଶ୍ାମ ୍ଚ ଉପଜୀଵିନାମ ୍୩୪ 

ଵସିଶ୍ଟ ପତୁ୍ରମ ୍ତୁ ସଯୁେମ ୍ଆଯମ୍ ୍   

ତ୍ଵମ ୍ଆନଯ ଆଶ ୁପ୍ରଵରମ ୍ତ୍ଵିଜାନାମ ୍

ଅପିପ୍ରଯାସ୍ଯାମି ଵନମ ୍ସମସ୍ତାନ୍   

ଅପ୍ଯଚ୍୍ ଯ ଶଶି୍ ଟାନ୍ ଅପରାନ୍ ତ୍ଵିଜାତୀନ୍  ୩୫      

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ଏକ ତ୍ରିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ତ୍ଵା ତ୍ରମି୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତଃ ଶାସନମ ୍ଆୋଯ ପ୍ରାତୁଃ ଶପୁତରମ ୍ପି୍ରଯମ ୍

କତ୍ଵା ସ ପ୍ରଵିଯଵଶା୭୭ଶ ୁସଯୁେ ସ୍ ଯ ନିଯଵଶନମ ୍୧ 

ତମ ୍ଵିପ୍ରମ ୍ଅକ୍ନଯକାର ସ୍ତମ ୍ଵତିତ୍ଵା ଲକ୍ଶମଯଣା୭ପ୍ରଵୀତ୍ 

ସଯକ ଅପ୍ଯାକଚ୍ଚ ପଶ୍ଯ ତ୍ଵମ ୍ଯଵଶ୍ମ ତୁଶ୍ କର କାରିଣଃ ୨ 

ତତଃ ସମ୍ଯ୍ାମ ୍ଉପା ସ୍ ଯା୭୭ଶ ୁକତ୍ଵା ଯସୌମିତ୍ରିଣା ସହ 

ଜଶୁ୍ ଟମ ୍ତତ୍ ପ୍ରାଵିଶତ୍ ଲକ୍ଶମଯା ରମ୍ଯମ ୍ରାମ ନିଯଵଶନମ ୍୩ 

ତମ ୍ଆକତମ ୍ଯଵତ ଵିତମ ୍ପ୍ରାଞ୍ଜଲିଃ ସୀତଯା ସହ 
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ସଯୁେମ ୍ଅପିଚରାମ ରାକଯଵା୭କ୍ିନମ ୍ଇଵା୭ଚିତମ ୍୪ 

ଜାତ ରୂପ ମଯଯ  ମ୍ଯୁକ୍ୈଯ: ଅଙ୍କଯତୈଃ କୁଣ୍ଟଯଲୈଃ ଶଯୁପ ଃ 

ସଯହମ ସଯୂତ୍ରୈ ମଣ୍ପିିଃ ଯକଯଯୂରୈ: ଵଲଯଯ : ଅପି 

ଅଯନ୍ୈ ଯ ଶ୍ଚ ରଯତ୍ନୈ ପହୁ୍ପିଃ କାକୁତ୍ସିଃ ପ୍ରତ୍ ଯପଜୂଯତ୍ ୫ 

ସଯୁେମ ୍ସ ତଯତା ଵାଚ ରାମଃ ସୀତା ପ୍ରଯଚାତିତଃ ୬ 

ହାରମ ୍ଚ ଯହମ ସତୂ୍ରମ ୍ଚ ପାଯା୍ଯଯ  ଯସୌମ୍ ଯ ହାରଯ 

ରଶନାମ ୍ଚ ଅତୁନା ସୀତା ତାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚତ ିଯତ ସଯକ ୭ 

ଅମ୍କତାନ ିଵିଚିତ୍ରାଣ ିଯକଯରୂାଣ ିଶପୁାନି ଚ  

ପ୍ରଯଚ୍ଚତ ିସଯକ ତୁପ୍ ଯମ ୍ପାଯା୍ଯଯ  କଚ୍ଚତୀ ଵନମ ୍୮  

ପଯଙ୍୍କମ ୍ଅରଯାସ୍ତରଣମ ୍ନାନା ରତ୍ନଵପିଶୂତିମ ୍

ତମ ୍ଅପି ଇଚ୍ଚତ ିଯଵୈଯତହୀ ପ୍ରତିଶ୍ ଟାପଯିତୁମ ୍ତ୍ଵଯି ୯ 

ନାକଃ ଶତ୍ରୁମ ୍ଜଯଯା ନାମ ମାତୁଯଲା ଯମ ୍ତଯତୌ ମମ 

ତମ ୍ଯତ କଜ ସହଯସ୍ରଣ ତତାମି ତ୍ଵିଜ ପମୁ୍ କଵ ୧0 

ଇତ ିଉକ୍ତଃ ସ ହ ିରାଯମଣ ସଯୁେଃ ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତତ୍ 

ରାମ ଲକ୍ଶମଣ ସୀତାନାମ ୍ପ୍ରଯଯୁଯାଜ ଆଶଶିଃ ଶପୁା: ୧୧ 

ଅତ ପ୍ରାତରମ ୍ଅଵ୍ ଯରମ ୍ପି୍ରଯମ ୍ରାମଃ ପି୍ରଯମ ୍ଵତଃ 

ଯସୌମିତ୍ରମି ୍ତମ ୍ଉଵାଚ ଇତମ ୍ପ୍ରଯହ୍ମଵ ତ୍ରିତଯଶଶ୍ଵରମ ୍୧୨ 

ଅକସ୍ତଯମ ୍ଯକୌଶକିମ ୍ଯଚୈଵ ତା ଵୁଯପୌ ପ୍ରାହ୍ମଯଣାତ୍ତଯମୌ 

ଅଚଯ୍ ଆହୂଯ ଯସୌମିଯତ୍ର ରଯତ୍ନୈଃ ସସ୍ଯମ ୍ଇଵ ଅମ୍ପପିୁଃ ୧୩ 

ତପଯ୍ସ୍ଵ ମହା ପାଯହା ଯକା ସହଯସ୍ର  ଶ୍ଚ ମାନତ 

ସଵୁଯଣୈ ରଜଯତୈ ଯଶ୍ଚ ଵ ମଣପିି ଶ୍ଚ ମହା ତଯନୈଃ ୧୪ 

ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଚ ଯ ଆଶୀପି: ପକ୍ତଃ ପଯ୍ପୁତିଶ୍ ଟତ ି

ଆଚାଯ:୍ ଯତୈତି୍ତରୀଯାଣାମ ୍ଅପିରୂପ ଶ୍ଚ ଯଵତ ଵିତ୍ ୧୫ 

ତସ୍ଯ ଯାନମ ୍ଚ ତାସୀ ଶ୍ଚ ଯସୌମିଯତ୍ର ସମ୍ପ୍ରତାପଯ 

ଯକୌଯଶଯାନ ିଚ ଵସ୍ତ୍ରାଣ ିଯାଵତ୍ ତୁଶ୍ ଯତ ିସ ତ୍ଵିଜଃ ୧୬ 

ସତୂ ଶି୍ଚତ୍ର ରତ ଶ୍ଚା୭୭ଯଃ୍ ସଚିଵଃ ସଚୁିଯରାଶତିଃ 

ଯତାଶଯଯ ନମ ୍ମହା୭ଯହୈ ଶ୍ଚ ରଯତ୍ନୈ ଵଯ୍ସ୍ତ୍ର  ତଯ୍ନୈ ସ୍ତତା 

ପଶକୁାପି ଶ୍ଚ ସଵା୍ପି କଵ୍ାମ ୍ତଶ ଶଯତନ ଚ ୧୭ 

ଯଯ ଯଚ ଯମ କଟକାଲାପା ପହଯଵା ତମ୍ଟମାଣଵା:  

ନିତ୍ ଯ ସ୍ଵାତ୍ ଯାଯ ଶୀଲତ୍ଵା ନ୍ନା ନ୍ ଯ ତ୍କୁଵମି୍୍ ୍କିମ୍ନି ୧୮ 

ଅଲସା ସ୍ଵାତୁ କାମା ଶ୍ଚ ମହତାମ ୍ଚା୭ପି ସମ୍ମତା: 

ଯତଶାମ ୍ଅଶୀତ ିଯାନାନି ରତ୍ନ ପଣୂା୍ନି ତାପଯ ୧୯ 

ଶାଲିଵାହ ସହସ୍ରମ ୍ଚ ଯତ୍ଵ ଶଯତ ପତ୍ରକାମ ୍ସ୍ତତା 

ଵ୍ଯମ୍ ଜନା୭ତମ୍ ୍ଚ ଯସୌମିଯତ୍ର ଯକା ସହସ୍ରମ ୍ଉପାକରୁୁ ୨0 
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ଯମକଲୀନାମ ୍ମହା ସମ୍କ: ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ସମପୁସି୍ତତ: 

ଯତଶାମ ୍ସହସ୍ରମ ୍ଯସୌମିଯତ୍ର ପ୍ରଯତ୍ ଯକମ ୍ସମ୍ପ୍ରତାପଯ ୨୧ 

ଅମ୍ପା ଯତା ଚ ସା ନଯମ୍ତ୍୍ ଯକୌସଲ୍ଯା ମମ ତକି୍ଶଣାମ ୍ 

ତତା ତ୍ଵିଜାତୀମ ୍ତାନ୍ ସଵା୍ନ୍ ଲକ୍ଶମଣା୭ଚଯ୍ ସଵଶ୍: ୨୨ 

ତତଃ ସ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର ସ୍ତ ତ୍ତନମ ୍ଲକ୍ଶମଣଃ ସ୍ଵଯମ ୍

ଯଯତାକ୍ତମ ୍ପ୍ରାହ୍ମଯଣନ୍ତ୍ରାଣାମ ୍ଅତତା ତ୍ତନଯତା ଯତା ୨୩ 

ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ପାଶ୍ ପ କଲାମ ୍ସି୍ତଶ୍ ଟତ ଯଶ୍ଚାପଜୀଵିନଃ 

ସମ୍ପ୍ରତାଯ ପହୁ ତ୍ରଵ୍ ଯମ ୍ଏଯକୈକ ଯସ୍ଯାପଜୀଵନମ ୍୨୪ 

ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ ଯ ଚ ଯ ଯତ୍ଵଶ୍ମ କରୁ୍ହମ ୍ଚ ଯତ୍ ଇତମ ୍ମମ 

ଅଶନୂ୍ ଯମ ୍କାଯମ୍ ୍ଏଯକୈକମ ୍ଯାଵତ୍ ଆକମନମ ୍ମମ ୨୫ 

ଇତ୍ଯକୁ୍ତଵା ତୁଃକିତମ ୍ସଵମ୍ ୍ଜନମ ୍ତମ ୍ଉପଜୀଵିନମ ୍

ଉଵା ଯଚତମ ୍ତନା ତ୍ ଯକ୍ଶମ ୍ତନମ ୍ଆନୀଯତାମ ୍ଇତ ି୨୬ 

ତଯତା୭ସ୍ଯ ତନମ ୍ଆଜହ୍ରୁଃ ସଵମ୍ ୍ଏଯଵାପଜୀଵିନଃ 

ସ ରାଶ ିସସ୍ମୁହାମ ୍ସ୍ତତ୍ର ତଶନ୍ୀଯଯା ହ୍ ଯ ତ୍ରୁଶ୍ଯତ ୨୭ 

ତତଃ ସ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର ସ୍ତ ତ୍ତନମ ୍ସହ ଲକ୍ଶମଣଃ 

ତ୍ଵିଯଜଯପ୍ଯା ପାଲ ଵ୍ରୁଯତ୍ତପ୍ଯଃ କ୍ରୁପଯଣ ଯପ୍ଯା୭ହ୍ ଯତାପଯତ୍ ୨୮ 

ତ ତ୍ରାସୀତ୍ ପିଙ୍କଯଲା କାକ୍୍ଯ ସି୍ତ୍ରଜଯଟା ନାମ ଯଵୈ ତ୍ଵିଜଃ 

ଉମ୍ ିଵ୍ରୁତି୍ତ ଵଯ୍ନ ନିତ୍ ଯମ ୍ପାଲ କୁତ୍ତାଲ ଲାମ୍କଲୀ ୨୯ 

ତମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତରୁଣୀ ପାଯା୍ ପାଲାନ୍ ଆତାଯ ତାରକାନ୍  

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପ୍ରାହ୍ମଣମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ତାରିଯତ୍ରଯ ଣା୭ପିପୀଟିତା ୩0 

ଅପାସ୍ଯ ପାଲମ ୍କୁତ୍ତାଲମ ୍କୁରୁଶ୍ଵ ଵଚନମ ୍ମମ  

ରାମ ତଶଯ୍ ତମେ୍ମ ୍ଯତ ିକିନ୍ିତ୍ି ଅଵାପ୍ସଯସି ୩୧  

ପାଯା୍ଯା ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଶାଟୀମ ୍ଆଚ୍ଚାତ୍ ଯ ତୁଶ୍ଚତାମ ୍

ସ ପ୍ରାତିଶ୍ ଟତ ପମ୍ା୍ନମ ୍ଯତ୍ର ରାମ ନିଯଵଶନମ ୍୩୨ 

ପରୁ୍କୁ ଅମି୍ କର ସ୍ ସମମ ୍ତୀପ୍ତଯା ତ୍ରିଜଟମ ୍ଜନ ସମ୍ସତ ି 

ଆ ପଞ୍ଚମାଯାଃ କକ୍ଶଯାଯା ଯନୈନମ ୍କଶି୍ଚତ୍ ଅଵାରଯତ୍ ୩୩ 

ସ ରାଜପତୁ୍ରମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତ୍ରଜିଯଟା ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ନିତଯ୍ନା ପହୁ୭ ପଯୁତ୍ରା୭ସି୍ମ ରାଜପତୁ୍ର ମହାଯଶଃ ୩୪ 

ଉମ୍ ିଵ୍ରୁତି୍ତ ଵଯ୍ନ ନିତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯଯଵକ୍ଶସ୍ଵ ମାମ ୍ଇତ ି୩୫ 

ତମ ୍ଉଵାଚ ତଯତା ରାମଃ ପରିହାସ ସମନ୍ି ଵତମ ୍

କଵାମ ୍ସହସ୍ରମ ୍ଅପି ଏକମ ୍ନ ତୁ ଵିଶ୍ରାଣତିମ ୍ମଯା 

ପରିକ୍ିଶପସି ତଯଣ୍ଟନ ଯାଵତ୍ ତାଵତ୍ ଅଵାପ୍ସଯସି ୩୬ 

ସ ଶାଟୀମ ୍ତ୍ଵରିତଃ କ୍ ଯାମ ୍ସମ୍ପ୍ରାତଃ ପରିଯଵଶ୍ଟଯ ତାମ ୍

ଆଵିତ୍ ଯ ତଣ୍ଟମ ୍ଚିଯକ୍ଶପ ସଵ ୍ପ୍ରାଯଣନ ଯଵକିତଃ ୩୭ 
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ସ ତୀତ୍ଵା୍ ସରଯ ୂପାରମ ୍ତମ୍ଟ ସ୍ତସ୍ଯ କରା ଚ୍ଯତୁ: 

ଯକା ଵ୍ରଯଜ ପହୁ ସାହଯସ୍ର ପପାଯତା କ୍ଶଣ ସନ୍ନିଯତୌ ୩୮ 

ତମ ୍ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ତମା୍ତ୍ମା ଆତସ୍ମାତ୍ ସରଯ ୂତଟାତ୍ 

ଆନଯା ମାସ ତା ଯକାଯପ  ସି୍ତ୍ରଜଟାଯା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ପ୍ରତ ି୩୯ 

ଉଵାଚ ଚ ତଯତା ରାମ ସ୍ତମ ୍କାକ୍୍ଯ ମ୭ପିସାନ୍ତ୍ଵଯନ୍ 

ମନ୍ଯ ୁନ ୍କଲୁ କତଵ୍୍ ଯଃ ପରିହାଯସା ହ୍ ଯଯମ ୍ମମ ୪0 

ଇତମ ୍ହ ିଯତଜ ସ୍ତଵ ଯ ତୁ୍ତରତ୍ ଯଯମ ୍  

ତଯତଵ ଜିୋସିତୁ ମିଚ୍ଚତଯା ମଯା  

ଇମମ ୍ପଵାନ୭ତ ୍ମପି ପ୍ରଯଚାତିଯତା   

ଵ୍ରୁଣୀଶ୍ଵ କମି ୍ଯଚ ତପରମ ୍ଵ୍ ଯଵସ୍ଯତି  ୪୧ 

ପ୍ରଵୀମି ସଯତ୍ ଯନ ନ ଯତ୭ସି୍ତ ଯମ୍େ୍ଣା    

ତନମ ୍ହ ିଯତ୍ ଯ ନ୍ ମମ ଵିପ୍ର କାରଣାତ୍ 

ପଵତ୍ସ ୁସମ୍ଯ କ୍ପ େତ ିପାତଯନନ ତତ୍     

ମଯା୭୭ଜିତମ ୍ପ୍ରୀତ ଯଶସ୍କରମ ୍ପଯଵତ୍ ୪୨ 

ତତଃ ସ ପାଯ ୍ସି୍ତ୍ରଜଯଟା ମହାମନୁି:  

କଵାମ ୍ଅନୀକମ ୍ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଯମାତିତଃ 

ଯଯଶା ପଲ ପ୍ରୀତି ସଯୁକାପ ପରୁ୍ମି୍ ହଣୀ   

ତତା୭୭ଶଶିଃ ପ୍ରତ୍ ଯଵତନ୍ ମହାତ୍ମନଃ ୪୩ 

ନ ଚା୭ପି ରାମ: ପ୍ରତିପଣୂ ୍ମାନଯସା    

ମହ ତ୍ତନମ ୍ତମ ୍ପଯଲୈ ରୁପାଜିତମ ୍

ନିଯଯାଜଯା ମାସ ସହ୍ୁରୁଜ୍ଜଯନ ଚିରାତ୍   

ଯତା୭ହ ୍ସମ୍ମାନ ଵଚ: ପ୍ରଯଚାତିତ:    ୪୪ 

ତ୍ଵିଜ ସସ୍ହ୍ୁରୁ ତ୍ପରୁ୍ତ୍ ଯ ଜଯନା୭ତଵା ତତା    

ତରିତ୍ର ପିକ୍ଶାଚରଣ ଶ୍ଚ ଯଯା୭ପଵତ୍  

ନ ତତ୍ର କଶି୍ଚ ନ୍ନ ପପଵୂ ତପିଯତା  

ଯତା୭ହ ୍ସମ୍ମାନ ନ ତାନ ସମ୍ପ୍ରଯମ : ୪୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ତ୍ଵା ତ୍ରିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ତ୍ରଯ ସି୍ତ୍ରମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତ୍ଵା ତୁ ସହ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ପ୍ରାହ୍ମଯଣଯପ୍ଯା ତନମ ୍ପହୁ 

ଜକ୍ମତୁଃ ପିତରମ ୍ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ସୀତଯା ସହ ରାକଯଵୌ ୧ 

ତଯତା କ୍ରୁହୀଯତ ତୁଯଶ୍ପେଯକ୍ଶଯ ତୁ ଅଯଶାଯପତାମ ୍ତତା ଆଯଯୁତ 

ମାଲା ତାମପି: ଆସଯକ୍ତ ସୀତଯା ସମଲମ୍କରୁ୍ଯତ ୨ 

ତତଃ ପ୍ରାସାତ ହମ୍୍ ଯାଣ ିଵମିାନ ଶକିରାଣ ିଚ 

ଅତିରୁହ୍ ଯ ଜନଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଉତାସୀଯନା ଵ୍ ଯଯଲାକଯତ୍ ୩ 
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ନ ହ ିରତ୍ ଯାଃ ସ୍ମ ଶକ୍ଯଯତ କନ୍ତୁମ ୍ପହୁ ଜନ ଆକୁଲାଃ 

ଆରୁହ୍ ଯ ତସ୍ମାତ୍ ପ୍ରାସାତାନ୍ ତୀନାଃ ପଶ୍ଯତି ରାକଵମ ୍୪ 

ପତାତିମ ୍ଵଜିତ ଚ୍ଚତ୍ରମ ୍ରାମମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତତା ଜନାଃ 

ଊଚୁ: ପହୁ ଵିତା ଵାଚଃ ଯଶାଯକାପହତ ଯଚତସଃ ୫ 

ଯମ ୍ଯାତମ ୍ଅନୁଯାତ ିସ୍ମ ଚତୁରଙ୍କ ପଲମ ୍ମହତ୍ 

ତମ ୍ଏକମ ୍ସୀତଯା ସାତମ୍ ୍ଅନୁଯାତ ିସ୍ମ ଲକ୍ଶମଣଃ ୬ 

ଐଶ୍ଵଯସ୍୍ ଯ ରସେଃ ସନ୍ କାମିନାମ ୍ଯଚୈଵ କାମତଃ 

ନ ଇଚ୍ଚତ ିଏଵ ଅନ୍ରୁତମ ୍କତ୍ୁ ମ ୍ପିତରମ ୍ତମ ୍ଯକୌରଵାତ୍ ୭ 

ଯା ନ ଶକ୍ଯା ପରୁା ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ପଯୂତୈ: ଆକାଶଯକୈ: ଅପି 

ତାମ ୍ଅତ୍ ଯ ସୀତାମ ୍ପଶ୍ଯତି ରାଜ ମାକ ୍କତା ଜନାଃ ୮ 

ଅଙ୍କ ରାଯକାଚିତାମ ୍ସୀତାମ ୍ରକ୍ତ ଚତନ ଯସଵନିୀମ ୍

ଵଶମ୍ ୍ଉଶ୍ମ୍ ୍ଚ ଶୀତମ ୍ଚ ଯନଶ୍ଯମି୍ ୍ଆଶ ୁଵିଵଣତ୍ାମ ୍୯ 

ଅତ୍ଯ ନୂନମ ୍ତଶରତଃ ସତ୍ତ୍ଵମ ୍ଆଵିଶ୍ଯ ପାଶଯତ 

ନ ହ ିରାଜା ପି୍ରଯମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ଵିଵାସଯିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚତ ି୧0 

ନିକ୍ୁଣ ସ୍ ଯା୭ପି ପତୁ୍ର ସ୍ ଯ କତମ ୍ସ୍ ଯାତ୍ ଵିପ୍ରଵାସନମ ୍

କିମ ୍ପନୁ ଯସ୍୍ ଯ ଯଲାଯକା୭ଯମ ୍ଜିଯତା ଵ୍ରୁଯତ୍ତନ ଯକଵଲମ ୍୧୧ 

ଆନ୍ରୁଶମ୍ସଯମ ୍ଅନୁଯରାଶଃ ଶରୁ୍ତମ ୍ଶୀଲମ ୍ତମଃ ଶମଃ 

ରାକଵମ ୍ଯଶାପଯ ଯତଯଯତ ଶଟ୍କୁଣାଃ ପରୁୁଯଶାତ୍ତମମ ୍୧୨ 

ତସ୍ମାତ୍ ତଯସ୍ଯାପକାଯତନ ପ୍ରଜାଃ ପରମ ପୀଟିତାଃ 

ଔତକା ନୀଵ ସତ୍ତ୍ଵାନି ରୀଯଶ୍ ମ ସଲିଲ ସମ୍କ୍ ଯାତ୍ ୧୩ 

ପୀଟଯା ପୀଟିତମ ୍ସଵମ୍ ୍ଜକତ୍ ଅସ୍ଯ ଜକତ୍ପଯତଃ 

ମଲୂସ୍ଯ ଇଵ ଉପକାଯତନ ଵ୍ରୁକ୍ଶଃ ପଶୁ୍ ପ ପଯଲାପକଃ ୧୪  

ମଲୂମ ୍ଯହ୍ ଯଶ ମନୁଶ୍ ଯାଣାମ ୍ତମ ୍ସାଯରା ମହା ତ୍ଯତୁ:ି 

ପଶୁ୍ ପମ ୍ପଲମ ୍ଚ ପତ୍ରମ ୍ଚ ଶାକା ଶ୍ଚା ଯପ୍ଯତଯର  ଜନା: ୧୫ 

ଯତ ଲକ୍ଶମଣ ଇଵ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ସପତ୍ନଯଃ ସହ ପାତଵାଃ 

କଚ୍ଚତମ ୍ଅନୁକଚ୍ଚାଯମା ଯଯନ କଚ୍ଚତ ିରାକଵଃ ୧୬ 

ଉତ୍ଯାନାନି ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ଯକ୍ଶତ୍ରାଣ ିଚ କ୍ରୁହାଣ ିଚ 

ଏକ ତୁଃକ ସକୁା ରାମମ ୍ଅନୁକଚ୍ଚାମ ତାମିକମ ୍୧୭ 

ସମତ୍ୁ୍ତରୁତ ନିତାନାନି ପରିତ୍ଵ ସ୍ତା୭ଜିରାଣ ିଚ  

ଉପାତ୍ତ ତନ ତାନ୍ ଯାନି ହ୍ରୁତ ସାରାଣ ିସଵଶ୍ଃ ୧୮ 

ରଜସା ଅପ୍ଯଵ କୀଣା୍ନି ପରିତ୍ ଯକ୍ତାନି ଯତୈଵଯତୈଃ 

ମଶୂଯକୈ: ପରିତାଵତି୍ପ: ଉତି୍ପଯଲୈ : ଆଵ୍ରୁତାନି ଚ ୧୯ 

ଅଯପ ଯତାତକ ତୂମାନି ହୀନ ସମ୍ମାଜନ୍ାନି ଚ  

ପ୍ରଣଶ୍ଟ ପଲି କଯମଜ୍୍ ଯା ମମ୍େ୍ ଯହାମ ଜପାନ ିଚ ୨0 
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ତୁଶ୍ କାଯଲ ଯନଵ ପକ୍ନାନି ପିନ୍ନ ପାଜନଵମି୍ ୍ଚ  

ଅସ୍ମ ତ୍ତଯକ୍ତାନି ଯଵଶ୍ମାନି ଯକୈଯକଯୀ ପ୍ରତିପତ୍ ଯତାମ ୍୨୧ 

ଵନମ ୍ନକରମ ୍ଏଵା୭ସୁ୍ତ ଯଯନ କଚ୍ଚତ ିରାକଵଃ 

ଅସ୍ମାପି ଶ୍ଚ ପରିତ୍ ଯକ୍ତମ ୍ପରୁମ ୍ସମ୍ପତ୍ ଯତାମ ୍ଵନମ ୍୨୨ 

ପିଲାନି ତମି୍ ଶ୍ ଣିଃ ସଯଵ ୍ସାନୂନି ମରୁ୍କ ପକ୍ିଶଣଃ 

ଅସ୍ମ ତ୍ତଯକ୍ତମ ୍ପ୍ରପତ୍ ଯତାମ ୍ଯସଵ୍ ଯମାନମ ୍ତ୍ ଯଜନ୍ତୁ ଚ ୨୩ 

ତ୍ରୁଣ ମାମ୍ ସ ପଲାତାନାମ ୍ଯତଶମ ୍ଵ୍ ଯାଲ ମରୁ୍କ ତ୍ଵିଜମ ୍୨୪ 

ପ୍ରପତ୍ଯତାମ ୍ହ ିଯକୈଯକଯୀ ସ ପତୁ୍ରା ସହ ପାତଯଵୈ: 

ରାକଯଵଣ ଵଯନ ସଯଵ ୍ସହ ଵତ୍ସଯାମ ନିଵ୍ରୁ୍ତା: ୨୫ 

ଇଯତ୍ଯ ଵମ ୍ଵିଵିତା ଵାଯଚା ନାନା ଜନ ସମୀରିତାଃ 

ଶଶୁ୍ରାଵ ରାମଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଚ ନ ଵିଚଯର୭ସ୍ଯ ମାନସମ ୍୨୬ 

ସ ତୁ ଯଵଶ୍ମ ପିତୁ ତ୍ୂ ରାତ୍ ଯକୈଲାସ ଶକିର ପ୍ରପମ ୍ 

ଅପିଚରାମ ତମା୍ତ୍ମା ମତ୍ତ ମାତମ୍କ ଵିରମ: ୨୭ 

ଵିନୀତ ଵୀର ପରୁୁଶମ ୍ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ତୁ ନ୍ରୁପା୭୭ଲଯମ ୍ 

ତତଶ ୍ଅଵସି୍ତତମ ୍ତୀନମ ୍ସମୁମ୍େ୍ମ୭ଵି ତୂରତ: ୨୮ 

ପ୍ରତୀକ୍ଶମାଯଣା୭ପି ଜନମ ୍ତତା୭୭ତମ୍ ୍ 

ଅନା୭୭ତରୂ୍ପଃ ପ୍ରହସନ୍ନଵି ଅତ 

ଜକାମ ରାମଃ ପିତରମ ୍ତିତ୍ରୁକ୍ଶଃୁ  

ପିତୁ ନଯିତଶମ ୍ଵିତିଵ ଚ୍ଚକିୀଶ୍ଃୁ  ୨୯ 

ତତ୍ ପଵୂମ୍ ୍ଐକ୍ଶଵାକ ସଯୁତା ମହାତ୍ମା  

ରାଯମା କମିଶ୍ ଯନ୍ ଵନମ ୍ଆତ ୍ରୂପମ ୍

ଵ୍ଯତିଶ୍ ଟତ ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ତତା ସମୁନ୍ତ୍ରମ ୍ 

ପିତୁର୍ ମହାତ୍ମା ପ୍ରତିହାରଣା୭ତମ୍ ୍ ୩0 

ପିତୁର୍ ନିଯତଯଶନ ତୁ ତମ ୍ଵତ୍ସଯଲା  

ଵନ ପ୍ରଯଵଯଶ କ୍ରୁତ ପତିୁ୍ତ ନିଶ୍ଚଯଃ 

ସ ରାକଵଃ ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ସମୁନ୍ତ୍ରମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  

ନିଯଵତଯସ୍ଵ ଆକମନମ ୍ନ୍ରୁପାଯ ଯମ ୩୧   

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ତ୍ରଯ ସି୍ତ୍ରମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଚତୁସି୍ତ୍ରମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତ: କମଲ ପତ୍ରାକ୍ଶ: ଶ୍ଯାଯମା ନିରୁପଯମା ମହାନ୍  

ଉଵାଚ ରାମ ସ୍ତମ ୍ସତୂମ ୍ପିତୁରା୭୭କ୍ଯାହ ିମାମିତ ି୧ 

ସ ରାମ ଯପ୍ରଶତିଃ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ସମ୍ା୍ପ କଲୁଯଶନି୍ତ୍ରଯଃ 

ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ନ୍ରୁପତମି ୍ସଯୂତା ନିଶ୍ଵସତମ ୍ତତଶ ୍ହ ୨ 

ଉପରକ୍ତ ମିଵା୭୭ତିତ୍ ଯମ ୍ପସ୍ମ ଚ୍ଚନ୍ନ ମିଵା୭ନଲମ ୍ 
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ତଟାକ ମିଵ ନିଯସ୍ତାଯମ ୍ଅପଶ୍ଯତ୍ ଜକତୀ ପତିମ ୍୩ 

ଆଯଲାକ୍ଯ ତୁ ମହାପ୍ରାେଃ ପରମ ଆକଲୁ ଯଚତସମ ୍

ରାମମ ୍ଏଵା୭ନୁ ଯଶାଚତମ ୍ସତୂଃ ପ୍ରାଞ୍ଜଲି: ଆସତତ୍ ୪ 

ତମ ୍ଵତଯି୍ତ୍ଵା ରାଜାନମ ୍ସତୂ: ପଵୂମ୍ ୍ଜଯା୭୭ଶଶିା  

ପଯମ ୍ଵିକି୍ପଯା ଵାଚା ମମ୍ଯ୍ା ଶ୍କି୍ଶଣ ମପ୍ରଵୀତ୍ ୫ 

ଅଯମ ୍ସ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର ତ୍ଵାରି ତିଶ୍ ଟତ ିଯତ ସତୁଃ 

ପ୍ରାହ୍ମଯଣଯପ୍ଯା ତନମ ୍ତତ୍ତ୍ଵା ସଵମ୍ ୍ଯଚୈଵ ଉପଜୀଵିନାମ ୍୬ 

ସ ତ୍ଵା ପଶ୍ଯତୁ ପତ୍ରମ ୍ଯତ ରାମଃ ସତ୍ ଯ ପରାରମଃ 

ସଵା୍ନ୍ ସହ୍ୁରୁତା ଆପରୁ୍ଚ୍ଚଯ ତ୍ଵାମ ୍ଇତାନୀମ ୍ତିତ୍ରୁକ୍ଶଯତ ୭ 

କମିଶ୍ଯତ ିମହା୭ରଣ୍ଯମ ୍ତମ ୍ପଶ୍ଯ ଜକତୀପଯତ 

ଵ୍ରୁତମ ୍ରାଜ କୁଯଣ ଃ ସଯଵୈ: ଆତିତ୍ ଯମ ୍ଇଵ ରଶ୍ି ମପିଃ ୮ 

ସ ସତ୍ ଯଵାତୀ ତମା୍ତ୍ମା କାମ୍ପୀଯା୍ତ୍ ସାକଯରାପମଃ 

ଆକାଶ ଇଵ ନଶି୍ ପଯଙ୍କା ନଯରନ୍ତ୍ରଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ତମ ୍୯ 

ସମୁନ୍ତ୍ରା୭୭ନଯ ଯମ ତାରାନ୍ ଯଯ ଯକ ଚିତ୍ ଇହ ମାମକାଃ 

ତାଯରୈଃ ପରିଵ୍ରୁତଃ ସଯଵୈ ତ୍ରଶ୍ଟୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ତାମିକମ ୍ ୧0 

ଯସା୭ତଃ ପରୁମ ୍ଅତୀ ଯତ୍ୈ ଯଵ ସି୍ତ୍ରଯ ସ୍ତା ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ଆଯ:୍ ଆହ୍ଵଯତି ଯଵା ରାଜା କମ୍ଯତାମ ୍ତତ୍ର ମା ଚିରମ ୍୧୧ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତାଃ ସି୍ତ୍ରଯଃ ସଵା୍ଃ ସମୁଯନ୍ତ୍ରଣ ନ୍ରୁପା୭୭େଯା 

ପ୍ରଚରମ:ୁ ତତ୍ ପଵନମ ୍ପତ୍ୁ : ଆୋଯ ଶାସନମ ୍୧୨ 

ଅତ ୍ସପ୍ତ ଶତା ସ୍ତା ସୁ୍ତ ପ୍ରମତା: ତାମ୍ର ଯଲାଚନାଃ 

ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ପରିଵାଯା୍୭ତ ଶଯନୈ: ଜକ୍ମ:ୁ ତ୍ରୁତ ଵ୍ରତାଃ ୧୩ 

ଆକଯତଶ ୁଚ ତାଯରଶ ୁସମଯଵକ୍ଶଯ ମହୀପତଃି 

ଉଵାଚ ରାଜା ତମ ୍ସତୂମ ୍ସମୁନ୍ତ୍ର ଆନଯ ଯମ ସତୁମ ୍୧୪ 

ସ ସଯୂତା ରାମମ ୍ଆତାଯ ଲକ୍ଶମଣମ ୍ଯମ ତଲିୀମ ୍ତତା 

ଜକାମ ଅପିମକୁ ତୂଣମ୍ ୍ସକାଶମ ୍ଜକତୀପଯତଃ ୧୫ 

ସ ରାଜା ପତୁ୍ରମ ୍ଆଯାତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତୂରାତ୍ କରୁ୍ତା୭ଞ୍ଜଲିମ ୍

ଉତ୍ପପାତା୭୭ସନା ତୂ୍ତଣମ୍ ୍ଆତଃ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ ସମ୍ଵ୍ରୁତଃ ୧୬ 

ଯସା୭ପିତୁତ୍ରାଵ ଯଵଯକନ ରାମମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଵଶିାମ ୍ପତଃି 

ତମ ୍ଅସମ୍ପ୍ରାପ୍ଯ ତୁଃକା୭୭ତଃ୍ ପପାତ ପଵୁ ିମଚୂିତଃ ୧୭ 

ତମ ୍ରାଯମା୭ପ୍ଯପତତ୍ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଲକ୍ଶମଣ ଶ୍ଚ ମହାରତଃ 

ଵିସମେ୍ମ ୍ଇଵ ତୁଃଯକନ ସଯଶାକମ ୍ନ୍ରୁପତିମ ୍ତତା ୧୮ 

ସ୍ତ୍ରୀ ସହସ୍ର ନନିାତ ଶ୍ଚ ସମ୍ଜଯେ ରାଜ ଯଵଶ୍ମନ ି

ହା ହା ରାଯମତ ିସହସା ପଶୂଣ ତ୍ଵନ ିମଚୂିତଃ ୧୯ 

ତମ ୍ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ପାହୁପ୍ ଯାମ ୍ତା ଉଯପୌ ରାମ ଲକ୍ଶମଯଣୌ 
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ପଯଯ୍ଙ୍କ ସୀତଯା ସାତମ୍ ୍ରୁତତଃ ସମଯଵଶଯନ୍ ୨0 

ଅତ ରାଯମା ମହୂୁଯତନ୍ ଲପ୍ତ ସମେ୍ମ ୍ମହୀପତମି ୍

ଉଵାଚ ପ୍ରାଞ୍ଜଲି ପ୍ତୂ୍ଵା ଯଶାକା୭୭ଣଵ୍ ପରିପଲୁ୍ତମ ୍୨୧ 

ଆପରୁ୍ଯଚ୍ଚ ତ୍ଵାମ ୍ମହାରାଜ ସଯଵଶ୍ାମ ୍ଈଶ୍ଵଯରା୭ସି ନଃ 

ପ୍ରସି୍ତତମ ୍ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ପଶ୍ଯ ତ୍ଵମ ୍କୁଶଯଲନ ମାମ ୍୨୨ 

ଲକ୍ଶମଣମ ୍ଚା୭ନୁଜାନୀହ ିସୀତା ଚ ଅଯନ୍ ଵତ ିମାମ ୍ଵନମ ୍

କାରଯଣ : ପହୁପି: ତୁ ଅତ୍ ଯ ଅଵାଯମ୍ାଯଣୌ ନ ଯଚ ଚ୍ଚତଃ ୨୩ 

ଅନୁଜାନୀହ ିସଵା୍ନ୍ ନଃ ଯଶାକମ ୍ଉତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯ ମାନତ 

ଲକ୍ଶମଣମ ୍ମାମ ୍ଚ ସୀତାମ ୍ଚ ପ୍ରଜାପତି: ଇଵ ପ୍ରଜାଃ ୨୪ 

ପ୍ରତୀକ୍ଶମାଣମ ୍ଅଵ୍ ଯରମ ୍ଅନୁୋମ ୍ଜକତୀପଯତଃ 

ଉଵାଚ ରାଜା ସଯମ୍ପ୍ରକ୍ଶଯ ଵନ ଵାସାଯ ରାକଵମ ୍୨୫ 

ଅହମ ୍ରାକଵ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଵର ତାଯନନ ଯମାହତିଃ 

ଅଯଯାତ୍ ଯାଯା ସ୍ତଵମ ୍ଏଵା୭ତ୍ ଯ ପଵ ରାଜା ନିକ୍ରୁହ୍ ଯ ମାମ ୍୨୬ 

ଏଵମ ୍ଉଯକ୍ତା ନ୍ରୁପତନିା ରାଯମା ତମପ୍ରୁ୍ତାମ ୍ଵରଃ 

ପ୍ରତ୍ଯଵୁା ଚା୭ଞ୍ଜଲିମ ୍କରୁ୍ତ୍ଵା ପିତରମ ୍ଵାକ୍ଯ ଯକାଵିତଃ ୨୭ 

ପଵାନ୍ ଵଶ ୍ସହସ୍ରାଯ ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯା ନ୍ରୁପଯତ ପତିଃ 

ଅହମ ୍ତ୍ଵ୭ରଯଣ୍ଯ ଵତ୍ସଯାମି ନ ଯମ କାଯମ୍ ୍ତ୍ଵଯା୭ନ୍ରୁତମ ୍୨୮ 

ନଵ ପମ୍ ିଚ ଵଶା୍ଣ ିଵନ ଵାଯସ ଵିହ୍ରୁତ୍ ଯଯତ  

ପନୁ: ପାଯତୌ ରହୀଶ୍ ଯାମି ପ୍ରତିୋ୭ଯତ ନରାତିପ  ୨୯  

ରୁତନ୍ ଆତ:୍ ପି୍ରଯମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ସତ୍ ଯ ପାଯଶନ ସମ୍ଯତ: 

ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଯଚାତ୍ ଯମାନ ସୁ୍ତ ମିଯତା ରାଜା ତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩0  

ଯଶ୍ରଯଯସ ଵ୍ରୁତ୍ତଯଯ ତାତ ପନୁ ରା୭୭କମନାଯ ଚ 

କଚ୍ଚସ୍ଵ ଅରିଶ୍ଟମ ୍ଅଵ୍ ଯରଃ ପତାନମ ୍ଅକୁଯତାପଯମ ୍୩୧ 

ନ ହ ିସତ୍ ଯା୭୭ତ୍ମନ ସ୍ତାତ ତମା୍୭ପିମନସ ସ୍ତଵ  

ଵିନିଵତଯି୍ତୁମ ୍ପତିୁ୍ତ ଶ୍ ଶକ୍ଯଯତ ରକୁ ନମ୍ନ୍ ୩୨ 

ଅତ୍ଯ ତି୍ଵ ତାନୀମ ୍ରଜନୀମ ୍ପତୁ୍ର ମା କଚ୍ଚ ସଵତ୍ା 

ଏକା୭ହ ତଶଯ୍ନନା୭ପି ସାତୁ ତାଵତ୍  ଚରାମ୍ଯ୭ହମ ୍୩୩ 

ମାତରମ ୍ମାମ ୍ଚ ସମ୍ପଶ୍ଯନ୍ ଵସ ଇମାମ ୍ଅତ୍ ଯ ଶଵର୍ୀମ ୍

ତପିତଃ ସଵ ୍କାଯମ  ସ୍ତଵମ ୍ଶ୍ଵଃ କାଯଲ ସାତଯିଶ୍ ଯସି ୩୪ 

ତୁଶ୍ କରମ ୍ରିଯଯତ ପତୁ୍ର ସଵତ୍ା ରାକଵ ତ୍ଵଯା  

ମ ତିି୍ପଯା୭ତମ୍ ୍ପି୍ରଯାମ ୍ସ୍ତଯକ୍ତଵା ଯତ୍ ଯାସି ଵିଜନମ ୍ଵନମ୩୍୫ 

ନ ଚ ଏତତ୍ ଯମ ପି୍ରଯମ ୍ପତୁ୍ର ଶଯପ ସଯତ୍ ଯନ ରାକଵ  

ଚନ୍ନଯା ଚଲିତ ସ୍ତଵସି୍ମ ସି୍ତ୍ରଯା ଚନ୍ନା୭କି୍ନ କଲ୍ପଯା ୩୬ 

ଵମ୍ନିା ଯା ତୁ ଲପ୍ତା ଯମ ତାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ନିସ୍ତତ୍ୁ  ମିଚ୍ଚସି  
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ଅନଯା ଵ୍ରୁତ୍ତ ସାତନି୍ ଯା ଯକୈଯକଯ୍ଯା୭ପି ପ୍ରଯଚାତିତ: ୩୭ 

ନ ଯଚୈ ତା୭୭ଶ୍ଚଯ ୍ତମମ ୍ଯ ସ୍ତଵମ ୍ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟ ସସ୍ଯୁତା ମମ  

ଅପା୭ନ୍ରୁତ କତମ ୍ପତୁ୍ର ପିତରମ ୍କତ୍ୁ  ମିଚ୍ଚସି ୩୮ 

ଅତ ରାମ ସ୍ତତା ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପିତୁ ରା୭୭ତସ୍୍ ଯ ପାଶତିମ ୍

ଲକ୍ଶମଯଣନ ସହ ପ୍ରାତ୍ରା ତୀଯନା ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩୯ 

ପ୍ରାପ୍ସଯାମି ଯାନ୍ ଅତ୍ ଯ କୁଣାନ୍ ଯକା ଯମ ଶ୍ଵସ୍ତାନ୍ ପ୍ରତାସ୍ ଯତି 

ଅପରମଣମ ୍ଏଵା୭ତଃ ସଵ ୍କାଯମ : ଅହମ ୍ଵ୍ରୁଯଣ ୪0 

ଇଯମ ୍ସ ରାଶ୍ଟୋ ସ ଜନା ତନ ତାନ୍ ଯ ସମାକୁଲା 

ମଯା ଵିସରୁ୍ଶ୍ ଟା ଵସତୁା ପରତାଯ ପ୍ରତୀଯତାମ ୍

ଵନ ଵାସ କ୍ରୁତା ପତିୁ୍ତ: ନ ଚ ଯମ୭ତ୍ ଯ ଚଲିଶ୍ ଯତ ି୪୧ 

ଯ ସୁ୍ତଯଶ୍ଟନ ଵଯରା ତତ୍ତ: ଯକୈଯକଯଯ୍ ଯ ଵରତ ତ୍ଵଯା  

ତୀଯତାମ ୍ନିକିଯଲ ଯନୈଵ ସତ୍ ଯ ତ୍ଵମ ୍ପଵ ପାତିଵ ୪୨ 

ଅହମ ୍ନିଯତଶମ ୍ପଵଯତା ଯଯତାକ୍ତ ମ୭ନୁପାଲଯନ୍  

ଚତୁତଶ୍ ସମା ଵଯତ୍ସଯ ଵଯନ ଵନ ଚଯରୈ ସ୍ ସହ ୪୩ 

ମା ଵିମଯଶା୍ ଵସମୁତୀ ପରତାଯ ପ୍ରତୀଯତାମ ୍ 

ନ ହ ିଯମ କାମି୍କ୍ ତମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ସକୁମ ୍ଆତ୍ମନି ଵା ପି୍ରଯମ ୍୪୪ 

ଯତା ନିଯତଶମ ୍କତ୍ୁ ମ ୍ଯଵୈ ତଯଵୈଵ ରକୁ ନମ୍ନ୍ ୪୫ 

ଅପକଚ୍ଚତୁ ଯତ ତୁଃକମ ୍ମା ପ ୂପା୍ଶ୍ ପ ପରିପଲୁ୍ତଃ 

ନ ହ ିକ୍ଶପୁ୍ ଯତ ିତୁତଶ୍ଃ୍ ସମତୁ୍ରଃ ସରିତାମ ୍ପତିଃ ୪୬ 

ନ ଏଵ ଅହମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ନ ସକୁମ ୍ନ ଚ ଯମ ତିଲୀମ ୍

ନ ଏଵ ସଵା୍ନ୍ ଇମାନ୍ କାମାନ୍ ନ ସ୍ଵକମ୍ ୍ଯନୈଵ ଜୀଵିତମ ୍୪୭ 

ତ୍ଵାମ ୍ଅହମ ୍ସତ୍ ଯମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ନା୭ନ୍ରୁତମ ୍ପରୁୁଶଶପ୍ 

ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଶମ ୍ତଵ ସଯତ୍ ଯନ ସକୁ୍ରୁଯତନ ଚ ଯତ ଶଯପ ୪୮ 

ନ ଚ ଶକ୍ଯମ ୍ମଯା ତାତ ସ୍ତାତୁମ ୍କ୍ଶଣ ମ୭ପି ପ୍ରଯପା  

ନ ଯଶାକମ ୍ତାରଯ ଯସ୍ଵ ନମ ୍ନ ହ ିଯମ୭ସି୍ତ ଵିପଯଯ୍ଃ ୪୯ 

ଅତିଯତା ହ୍ ଯ୭ସି୍ମ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଵନମ ୍କଯଚ୍ଚ ତି ରାକଵ   

ମଯା ଯଚାକ୍ତମ ୍ଵ୍ରଜା ମୀତି ତତ୍ ସତ୍ ଯ ମ୭ନୁପାଲଯଯ ୫0 

ମା ଯଚାତ୍କମ୍ଟାମ ୍କ୍ରୁତା ଯତଵ ଵଯନ ରମ୍ସଯାମଯହ ଵଯମ ୍ 

ପ୍ରଶାମ୍ ୍ହରିଣାକୀଯଣ ୍ନାନା ଶକୁନ ନାତିଯତ  ୫୧ 

ପିତା ହ ିଯତୈଵତମ ୍ତାତ ଯତଵତାନା ମ୭ପି ସମ୍ରୁ୍ତମ ୍ 

ତସ୍ମାତ୍ ଯତୈଵତ ମିଯତ୍ ଯଵ କରିଶ୍ ଯାମି ପିତୁ ଵଚ୍:  ୫୨ 

ଚତୁତଶ୍ ସ ୁଵଯଶଶ୍ ୁକଯତଶ ୁନର ସତ୍ତମ   

ପନୁ ତ୍ରକ୍୍ଶଯସି ମାମ ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ସତାଯପା୭ଯମ ୍ଵିମଚୁ୍ ଯତାମ ୍ ୫୩ 

ଯଯନ ସମ୍ସି ମ୍ପନୀଯଯା୭ଯମ ୍ସଯଵା୍ ପାଶ୍ ପ କଯଲା ଜନ: 
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ସ ତ୍ଵମ ୍ପରୁୁଶ ଶାତ୍ୂ ଲ କମି୭ତମ୍ ୍ଵିରିଯାମ ୍କତ:  ୫୪ 

ପରୁମ ୍ଚ ରାଶ୍ଟେମ ୍ଚ ମହୀ ଚ ଯକଵଲା   

ମଯା ନସିରୁ୍ଶ୍ ଟା ପରତାଯ ତୀଯତାମ ୍

ଅହମ ୍ନିଯତଶମ ୍ପଵଯତା୭ନୁ ପାଲଯନ୍   

ଵନମ ୍କମିଶ୍ ଯାମି ଚିରାଯ ଯସଵିତୁମ ୍       ୫୫ 

ମଯା ନସିରୁ୍ଶ୍ ଟାମ ୍ପରଯତା ମହୀମ ୍ଇମାମ ୍ 

ସ ଯଶ ଲ ଶଣ୍ଟାମ ୍ସ ପରୁାମ ୍ସ କାନନାମ ୍

ଶଵିାମ ୍ସସୁୀମାମ ୍ଅନୁଶାସୁ୍ତ ଯକଵଲମ ୍  

ତ୍ଵଯା ଯତୁକ୍ତମ ୍ନ୍ରୁପଯତ ତତା୭ସୁ୍ତ ତତ୍ ୫୬ 

ନ ଯମ ତତା ପାତିଵ ତୀଯଯତ ମଯନା   

ମହତ୍ସ ୁକାଯମଶ ୁନ ଆତ୍ମନଃ ପି୍ରଯଯ 

ଯତା ନିଯତଯଶ ତଵ ଶଶି୍ ଟ ସମ୍ମଯତ  

ଵ୍ଯଯପ ତୁ ତୁଃକମ ୍ତଵ ମତ୍କ୍ରୁଯତ୭ନକ   ୫୭ 

ତତ୍ ଅତ୍ ଯ ନ ଏଵା ଅନକ ରାଜ୍ ଯ ମଵ୍ ଯଯମ ୍ 

ନ ସଵ ୍କାମାନ୍ ନ ସକୁମ ୍ନ ଯମ ତିଲୀମ ୍

ନ ଜୀଵିତମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ଅନ୍ରୁଯତନ ଯଯାଜଯନ୍  

ଵ୍ରୁଣୀଯ ସତ୍ ଯମ ୍ଵ୍ରତମ ୍ଅସୁ୍ତ ଯତ ତତା ୫୮ 

ପଲାନି ମଲୂାନି ଚ ପକ୍ଶଯନ୍ ଵଯନ   

କିରୀମ ୍ଶ୍ଚ ପଶ୍ଯନ୍ ସରିତଃ ସରାମି୍ ସ ଚ 

ଵନମ ୍ପ୍ରଵିଯଶ୍ ଯଵ ଵିଚିତ୍ର ପାତପମ ୍  

ସକୁୀ ପଵଶି୍ ଯାମି ତଵା୭ସୁ୍ତ ନିଵ୍ରୁ୍ତିଃ      ୫୯ 

ଏଵମ ୍ସ ରାଜା ଵ୍ ଯସନା୭ପିପନ୍ନ : 

ଯଶାଯକନ ତୁଃଯକନ ଚ ତାମ୍ ଯ ମାନ: 

ଆଲିମ୍କଯ ପତୁ୍ରମ ୍ସଵୁିନଶ୍ଟ ସମଯ୍ୋ   

ଯମାହମ ୍କଯତା ଯଵୈଵ ଚଯିଚଶ୍ଟ କିମି୍ତ୍ି      ୬0 

ଯତଵ୍ ଯ ସ୍ତତ ସ୍ ସମରୁ୍ରୁତୁ  ସ୍ ସଯମତା:   

ତାମ ୍ଵଜଯି୍ତ୍ଵା ନର ଯତଵ ପତ୍ନୀମ ୍

ରୁତନ୍ ସମୁଯମ୍େ୍ା୭ପି ଜକାମ ମଚୂା୍ମ ୍   

ହା ହା କ୍ରୁତମ ୍ତତ୍ର ପପଵୂ ସଵମ୍ ୍୬୧    

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ଚତୁ ସି୍ତ୍ରମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ପମ୍ଚ ତ୍ରମି୍ ଶ ସ୍ସର୍କ; 

ତଯତା ନିତ୍ୂ ଯ ସହସା ଶଯିରା ନିଶ୍ଵସ୍ଯ ଚା୭ସକ୍ରୁତ୍  

ପାଯଣୌ ପାଣମି ୍ଵିନଶି୍ି ପଶ୍ ଯ ତମ୍ା୍ନ୍ କଟକଟାସ୍ ଯ ଚ ୧ 

ଯଲାଚଯନ ଯକାପ ସମ୍ରଯକ୍ତ ଵଣମ୍ ୍ପଯୂଵା୍ଚିତମ ୍ଜହତ୍  
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Page 96 of 276 
 

ଯକାପାପି ପତୂ ସ୍ ସହସା ସମ୍ା୍ପ ମ୭ଶପୁମ ୍କତ: ୨ 

ମନ ସ୍ସମୀକ୍ଶମାଣ ସ୍ ଯ ସଯୂତା ତଶରତ ସ୍ଯ ସ: 

କମ୍ପଯ ନ୍ନିଵ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ହ୍ରୁତଯମ ୍ଵାକ ୍ଶଯରୈ ଶ୍ି ଶଯତୈ: ୩ 

ଵାକ୍ଯ ଵଯଜ୍ରୈ ରନୁପଯମ  ନପିିମ୍ ୍ନ୍ନିଵ ଚ ଆଶଯୁକୈ : 

ଯକୈଯକଯ୍ଯା ସ୍ ସଵ ୍ମମା୍ଣ ିସମୁମ୍େ୍: ପ୍ରତ୍ଯ ପାଶତ ୪ 

ଯସ୍ଯା ସ୍ତଵ ପତ ିସ୍ତଯଯକ୍ତା ରାଜା ତଶରତ ସ୍ସଵଯମ ୍ 

ପତା୍ ସଵ ୍ସ୍ ଯ ଜକତ ସ୍ତାଵର ସ୍ଯ ଚର ସ୍ଯ ଚ  

ନ ହ୍ ଯକାଯତ୍ମମ ୍କିମି୍ ିତ୍ତଵ ଯତଵୀହ ଵିତ୍ ଯଯତ ୫ 

ପତିକ୍ନୀମ ୍ତ୍ଵା ମହମ ୍କୁଲକ୍ନୀମ୭ପି ଚା୭ତତ: ୬ 

ଯ ନ୍ ମଯହମ୍େ୍ ମିଵା୭ଜଯ୍ଯମ ୍ତୁଶ୍ପେକମ୍ପଯ ମିଵା୭ଚଲମ ୍ 

ମଯହା୭ତତି ମିଵା୭ଯକ୍ଶାପ୍ ଯମ ୍ସମ୍ା୍ପଯସି କମପି୍: ୭ 

ମା୭ଵମମ୍ସି ା ତଶରତମ ୍ପତା୍ରମ ୍ଵରତମ ୍ପ୍ରତ ି 

ପତ୍ୁ : ଇଚ୍ଚା ହ ିନାରୀଣାମ ୍ପତୁ୍ର ଯକା୍ ଯା ଵିଶଶି୍ ଯଯତ ୮ 

ଯତା ଵଯଯା ହ ିରାଜ୍ ଯାନି ପ୍ରାପନୁ୍ଵମି୍ ୍ନ୍ରୁପ କ୍ଶଯଯ  

ଇକ୍ଶଵାକ ୁକଲୁନାଯତ ଅସି୍ମନ୍ ତତ୍ ଯଲାପଯତୁ ମିଚ୍ଚସି ୯ 

ରାଜା ପଵତୁ ଯତ ପଯୁତ୍ରା ପରତ ଶ୍ ଶାସୁ୍ତ ଯମତିନୀମ ୍ 

ଵଯମ ୍ତତ୍ର କମିଶ୍ ଯାଯମା ଯତ୍ର ରାଯମା କମିଶ୍ ଯତ ି୧0 

ନ ହ ିଯତ ଵିଶଯଯ କଶି୍ଚତ୍ ପ୍ରାହ୍ମଯଣା ଵସୁ୍ତ ମହତ୍ ି 

ତାତ୍ରୁଶମ ୍ତ୍ଵ ମ୭ମଯା୍ତ ମତ୍ ଯ କମ ୍ଚିକୀଶସି୍ ୧୧ 

ନୂନମ ୍ସଯଵ ୍କମିଶ୍ ଯାଯମା ମାକମ୍ ୍ରାମ ନିଯଶଵିତମ ୍ 

ତ୍ଯକ୍ତାଯା ପାତଯଵୈ: ସଯଵୈ: ପ୍ରାହ୍ମଯଣ  :ସାତୁପି ସ୍ ସତା ୧୨ 

କା ପ୍ରୀତୀ ରାଜ୍ ଯ ଲାଯପନ ତଵ ଯତଵି ପଵିଶ୍ ଯତ ି 

ତାତ୍ରୁଶମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅମଯା୍ତମ ୍କମ ୍କତ୍ୁ ମ ୍ଚିକୀଶସି୍ ୧୩ 

ଆଶ୍ଚଯ ୍ମିଵ ପଶ୍ଯାମି ଯସ୍ଯା ଯସ୍ତ ଵ୍ରୁତ୍ତ ମୀତ୍ରୁଶମ ୍ 

ଆଚରମ୍ଯ୍ା ନ ଵିଵ୍ରୁତା ସଯତ୍ ଯା ପଵତି ଯମତିନୀ ୧୪ 

ମହା ପ୍ରହ୍ମଶ ିସରୁ୍ଶ୍ ଟା ହ ିଜ୍ଵଲଯମ୍ା୍ ପୀମ ତଶନ୍ା: 

ତିକ୍ ଵାକ୍ତମ୍ଟା ନ ହମି୍ ସମି୍ ୍ରାମ ପ୍ରଵ୍ରାଜଯନ ସି୍ତତାମ ୍୧୫ 

ଆମ୍ରମ ୍ଚିତ୍ଵା କୁଟାଯରଣ ନିମ୍ପମ ୍ପରିଚଯର ତୁ୍ତ ଯ: 

ଯ ଯଶ୍ଚ ନମ ୍ପଯସା ସିଯମ୍ଯିନ୍ନୈଵା୭ସ୍ଯ ମତୁଯରା ପଯଵତ୍ ୧୬ 

ଅପିଜାତମ ୍ହ ିଯତ ମଯନ୍ ଯ ଯତା ମାତୁ ସ୍ତଯତୈଵ ଚ  

ନହ ିନିମ୍ପାତ୍ ସ୍ରଯଵତ୍ ଯକ୍ଶୌତ୍ରମ ୍ଯଲାଯକ ନକିତିତମ ୍ଵଚ: ୧୭ 

ତଵ ମାତୁ: ଅସତ୍କୋହମ ୍ଵତି୍ମ: ପଵୂମ୍ ୍ଯତା ଶରୁ୍ତମ ୍ 

ପିତୁ: ଯସ୍ତ ଵରତ: କଶି୍ଚ ତ୍ତଯତୌ ଵର ମ୭ନୁତ୍ତମମ ୍୧୮ 

ସଵ ୍ପତୂ ରୁତମ ୍ତସ୍ମାତ୍ ସମ୍ଜଯେ ଵସତୁା୭ତିପ: 
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ଯତନ ତିଯ ୍କ୍କତାନାମ ୍ଚ ପତୂାନାମ ୍ଵିତିତମ ୍ଵଚ: ୧୯ 

ତଯତା ଜରୁ୍ମ୍ପସ୍ଯ ଶଯଯନ ଵିରୁତାତ୍ ପରିୂ ଵଚସ୍: 

ପିତୁ ଯସ୍ତ ଵିତିଯତା ପାଵ: ସ ତତ୍ର ପହୁତା୭ହସତ୍ ୨0 

ତତ୍ର ଯତ ଜନନୀ କ୍ରୁତ୍ତା ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁପାଶ ମପୀପ୍ସତୀ 

ହାସମ ୍ଯତ ନ୍ରୁପଯତ ଯସୌମ୍ ଯ ଜିୋସା ମୀତି ଚା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୨୧ 

ନ୍ରୁପ ଯଶ୍ଚା ଵାଚ ତାମ ୍ଯତଵୀମ ୍ଯତଵି ଶମ୍ଶାମି ଯତ ଯତ ି 

ତଯତା ଯମ ମରଣମ ୍ସଯତ୍ ଯା ପଵିଶ୍ ଯତ ିନ ସମ୍ଶଯ: ୨୨ 

ମାତା ଯତ ପିତରମ ୍ଯତଵି ତତ: ଯକୈକଯ ମପ୍ରଵୀତ୍  

ଶମ୍ସ ଯମ ଜୀଵ ଵା ମା ଵା ନ ମାମ୭ପହସିଶ୍ଯସି ୨୩ 

ପି୍ରଯଯା ଚ ତଯତାକ୍ତ ସ୍ ସନ୍ ଯକକଯ: ପରୁ୍ତିଵୀ ପତ:ି 

ତଯସ୍ମ  ତମ ୍ଵରତାଯ ଅତମ୍ ୍କତଯା ମାସ ତତ୍ତ୍ଵତ: ୨୪ 

ତତ ସ୍ସ ଵରତ ସ୍ସାତୂ ରାଜାନମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯପାଶତ 

ମି୍ରଯତାମ ୍ତ୍ଵମ୍ସତାମ ୍ଯଵଯମ ୍ମା କ୍ରୁତା ସ୍ତଵମ ୍ ମହୀପଯତ ୨୫ 

ସ ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ଵଚ ସ୍ତସ୍ଯ ପ୍ରସନ୍ନ ମନଯସା ନ୍ରୁପ: 

ମାତରମ ୍ଯତ ନିରସ୍ଯା୭୭୭ଶ ୁଵିଜହାର କୁଯପର ଵତ୍ ୨୬ 

ତତା ତ୍ଵ ମ୭ପି ରାଜାନମ ୍ତୁଜନ୍ା ଚରିଯତ ପତ ି 

ଅସତ୍କୋହ ମିମମ ୍ଯମూହାତ୍ କୁରୁଯଶ ପାପ ତଶନିି ୨୭ 

ସତ୍ଯ ଶ୍ଚା୭ତ୍ ଯ ପ୍ରଵାଯତା୭ଯମ ୍ଯଲୌକକି: ପ୍ରତିପାତ ିମା 

ପିତ୍ରୂନ୍ ସମନୁ ଜାଯଯତ ନରା ମାତର ମମ୍କନା: ୨୮ 

ଯନୈଵମ ୍ପଵ କ୍ରୁହାଯଣତମ ୍ଯତା୭୭ହ ଵସତୁାତିପ: 

ପତ୍ୁ : ଇଚ୍ଚାମ ୍ଉପାଯସ୍ଵହ ଜନସ୍ଯା୭ସ୍ଯ କତି ପଵ୍ ୨୯ 

ମା ତ୍ଵମ ୍ଯପ୍ରାତ୍ସାହତିା ପାଯପ  ଯତଵ୍ ରାଜ ସମ ପ୍ରପମ ୍ 

ପତା୍ରମ ୍ଯଲାକ ପତା୍ରମ ୍ଅସତ୍ତମ ୍ମପୁାତତା: ୩0 

ନ ହ ିମିତ୍ ଯା ପ୍ରତେିାତମ ୍କରିଶ୍ ଯତି ତଵା୭ନକ: 

ଶ୍ରୀମାନ୍ ତଶରଯତା ରାଜା ଯତଵି ରାଜୀଵ ଯଲାଚନ: ୩୧ 

ଯଜ୍ ଯଯଶ୍ ଟା ଵତାନ୍ ଯ: କମଣ୍୍ ଯ: ସ୍ଵ ତମ ୍ପରିରକ୍ିଶତା  

ରକ୍ିଶତା ଜୀଵ ଯଲାକସ୍ଯ ପଲୀ ରାଯମା୭ପିଶଚି୍ ଯତାମ ୍୩୨ 

ପରିଵାଯତା ହ ିଯତ ଯତଵି ମହାନ୍ ଯଲାଯକ ଚରିଶ୍ ଯତ ି 

ଯତ ିରାଯମା ଵନମ ୍ଯାତ ିଵିହାଯ ପିତରମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍୩୩ 

ସ ରାଜ୍ ଯମ ୍ରାକଵ: ପାତୁ ପଵ ତ୍ଵମ ୍ଵିକତ ଜ୍ଵରା  

ନ ହ ିଯତ ରାକଵା ତନ୍ ଯ: କ୍ଶମ: ପରୁଵଯର ଵଯସତ୍ ୩୪ 

ରାଯମ ହ ିଯଯୌଵ ରାଜ୍ ଯ ଯସ୍ତ ରାଜା ତଶରଯତା ଵନମ ୍ 

ପ୍ରଯଵକ୍ଶଯତି ମଯହଶ୍ଵାସ: ପଵୂ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତ ମ୭ନୁସ୍ମରନ୍ ୩୫ 

ଇତି ସାଯନ୍ତ୍ଵୈ ଶ୍ଚ ତୀଯକ୍ୈଶଣ ଶ୍ଚ ଯକୈଯକଯୀମ ୍ରାଜ ସମ୍ସତ ି 
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ସମୁମ୍େ୍: ଯକ୍ଶାପଯା ମାସ ପଯୂ ଯଯଵ କ୍ରୁତାମ୍ ଜଲି: ୩୬ 

ଯନୈଵ ସା କ୍ଶପୁ୍ ଯଯତ ଯତଵୀ ନ ଚ ସ୍ମ ପରିତୂଯଯତ  

ନ ଚ ଅସ୍ଯା ମକୁ ଵଣସ୍୍ ଯ ଵରିିଯା ଲକ୍ଶଯଯତ ତତା ୩୭    

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ପମ୍ ିତ୍ରିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ;୍ 

ଶଟ୍ି ରିମ୍ ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତଃ ସମୁନ୍ତ୍ରମ ୍ଐକ୍ଶଵାକଃ ପୀଟିତ: ଅତ୍ର ପ୍ରତିେଯା 

ସପାଶ୍ ପମ ୍ଅତି ନଶି୍ଵସ୍ ଯ ଜକାତ ଇତମ ୍ପନୁଃ ପନୁଃ ୧ 

ସତୂ ରତ୍ନ ସସୁମ୍ପଣୂା୍ ଚତୁଵତି ପଲା ଚମଃୂ 

ରାକଵ ସ୍ଯ ଅନୁଯାତ୍ରାତମ୍ ୍କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ପ୍ରତିଵିତୀଯତାମ ୍୨ 

ରୂପ ଆଜୀଵା ଚ ଶାଲିଯନ୍ ଯା ଵଣଜି ଶ୍ଚ ମହା ତନାଃ 

ଯଶାପଯନ୍ତୁ କମୁାର ସ୍ ଯ ଵାହନିୀମ ୍ସପୁ୍ରସାରିତାଃ ୩ 

ଯଯ ଚ ଏନମ ୍ଉପଜୀଵତି ରମଯତ ଯଯ ଶ୍ଚ ଵୀଯତ୍ଃ 

ଯତଶାମ ୍ପହୁ ଵିତମ ୍ତତ୍ତ୍ଵା ତାନି ଅପ୍ଯ୭ତ୍ର ନିଯଯାଜଯ ୪ 

ଆଯତୁାନ ିଚ ମକୁ୍ଯାନି ନାକରା: ଶକଟାନ ିଚ  

ଅନୁକଚ୍ଚନ୍ତୁ କାକୁସ୍ତମ ୍ଵ୍ ଯାତା ଶ୍ଚ ଅରଣ୍ଯ ଯକାଚରା: ୫ 

ନିକ୍ନନ୍ ମରୁ୍କାନ୍ କୁଞ୍ଜରାମ ୍ଶ୍ଚ ପିପମ ୍ଶ୍ଚ ଅରଣ୍ଯକମ ୍ମତୁ 

ନତୀ ଶ୍ଚ ଵିଵିତାଃ ପଶ୍ଯନ୍  ନରାଜ୍ ଯମ ୍ସମ୍ସମରିଶ୍ ଯତ ି୬ 

ତାନ୍ ଯ ଯକାଶ ଶ୍ଚ ଯଃ କଶି୍ଚତ୍ ତନ ଯକାଶ ଶ୍ଚ ମାମକଃ 

ଯତୌ ରାମମ ୍ଅନୁକଯଚ୍ଚତାମ ୍ଵସତମ ୍ନିଜଯ୍ନ ଵଯନ ୭ 

ଯଜନ୍ ପଯୁଣ୍ ଯଶ ୁଯତଯଶଶ ୁଵିସରୁ୍ଜମ ୍ଶ୍ଚ ଆପ୍ତ ତକି୍ଶଣାଃ 

ରୁଶପିି ଶ୍ଚ ସମାକମ୍ଯ ପ୍ରଵତ୍ସଯତି ସକୁମ ୍ଵଯନ ୮ 

ପରତ ଶ୍ଚ ମହାପାହୁ:  ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ପାଲଯିଶ୍ଯତ ି

ସଵ ୍କାଯମ ଃ ସହ ଶ୍ରୀମାନ୍ ରାମଃ ସମ୍ସାତ୍ ଯତାମ ୍ଇତ ି୯ 

ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵତି କାକୁଯସ୍ତ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ପଯମ ୍ଆକତମ ୍

ମକୁମ ୍ଚା୭ପି ଅକମତ୍  ଯଶାଶମ ୍ସ୍ଵର ଶ୍ଚା୭ପି ନ୍ ଯରୁତ୍ ଯତ ୧0 

ସା ଵିଶଣ୍ଣା ଚ ସମ୍େ୍ସ୍ତା ମଯୁକନ ପରିଶଶୁ୍ ଯତା  

ରାଜାନମ ୍ଏଵ ଅପି ମକୁୀ ଯକୈଯକଯୀ ଵାକ୍ଯ ମପ୍ରଵୀତ୍ ୧୧ 

ରାଜ୍ ଯମ ୍କତ ଜନମ ୍ସାଯତା ପୀତ ମଣ୍ଟାମ ୍ସରୁାମ ୍ଇଵ 

ନିରାସ୍ଵାତ୍ ଯତମମ ୍ଶନୂ୍ ଯମ ୍ପରଯତା ନା୭ପିପତ୍ସଯଯତ ୧୨ 

ଯକୈଯକଯ୍ଯାମ ୍ମକୁ୍ତ ଲଜ୍ଜାଯାମ ୍ଵତତଯାମ ୍ଅତି ତାରୁଣମ ୍

ରାଜା ତଶରଯତା ଵାକ୍ଯମ ୍ଉଵାଚ ଆଯତ ଯଲାଚନାମ ୍୧୩ 

ଵହତମ ୍କମି ୍ତୁତସି ମାମ ୍ନିଯଜୁ୍ ଯ ତୁରି ମା ଅହଯିତ 

ଅନାଯଯ ୍କ୍ରୁତ୍ ଯ ମାରପ୍ତମ ୍କିମ ୍ନ ପଵୂ ୍ମପୁାରୁତ: ୧୪ 

ତସ୍ଯ ଏତତ୍ ଯରାତ ସମଯ୍କୁ୍ତମ ୍ଉକ୍ତମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵରାମ୍କନା  
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ଯକୈଯକଯୀ ତ୍ଵିକୁଣମ ୍କରୁ୍ତ୍ତା ରାଜାନମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୫ 

ତଯଵୈ ଵ ଵଯମ୍ଶ ସକଯରା ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ଉପାରୁତତ୍ 

ଅସମଞ୍ଜ ଇତ ିକ୍ଯାତମ ୍ତତା୭ଯମ ୍କନ୍ତୁମ ୍ଅହତ୍ ି୧୬ 

ଏଵମ ୍ଉଯକ୍ତା ତିକି ଯତ୍ ଯଵ ରାଜା ତଶରଯତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ 

ଵ୍ରୀଟିତ ଶ୍ଚ ଜନଃ ସଵଃ୍ ସା ଚ ତମ ୍ନା୭ଵପତୁ୍ ଯତ ୧୭ 

ତତ୍ର ଵ୍ରୁଯତ୍ତା ମହାମାତ୍ରଃ ସିତ୍ତାଯତା୍ ନାମ ନାମତଃ 

ଶଚୁ ିପହୁ୍ମଯତା ରାେଃ ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୮ 

ଅସମଯମ୍ଜା କରୁ୍ହୀତ୍ଵା ତୁ ରୀଟିତଃ ପତ ିତାରକାନ୍ 

ସରଯ୍ଵାଃ ପ୍ରକ୍ିଶପନ୍ ଅପସ୍ ୁରମଯତ ଯତନ ତୁମତ୍ିଃ ୧୯ 

ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ନାକରାଃ ସଯଵ ୍କ୍ରୁତ୍ତା ରାଜାନମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍ 

ଅସମମ୍ଜମ ୍ଵ୍ରୁଣୀଶ୍ଵ ଏକମ ୍ଅସ୍ମାନ୍ ଵା ରାଶ୍ଟେ ଵତନ୍ 

ତାନ୍ ଉଵାଚ ତଯତା ରାଜା କିମ ୍ନମିିତ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ପଯମ ୍୨0 

ତାଶ୍ଚା୭ପି ରାୋ ସମପୁ୍୍ରଶ୍ ଟା ଵାକ୍ଯମ ୍ପ୍ରକରୁ୍ତ ଯଯା୭ପରୁ୍ଵନ୍ ୨୧ 

ରୀଟିତ ଯସ୍ତଵଶ ନଃ ପତୁ୍ରାନ୍ ପାଲାନ୍ ଉତ୍ପୋତ ଯଚତନଃ 

ସରଯ୍ଵାମ ୍ପ୍ରକ୍ିଶପନ୍ ଯମୌକ୍୍ଯାତ୍ ଅତୁଲାମ ୍ପ୍ରୀତିମ ୍ଅଶନୁ୍ଯତ ୨୨ 

ସ ତାସାମ ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପ୍ରକ୍ରୁତୀନାମ ୍ନରା୭ତିପଃ 

ତମ ୍ତତ୍ ଯାଜ ଅହତିମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ତାସାମ ୍ପି୍ରଯ ଚିକୀଶଯ୍ା ୨୩ 

ତମ ୍ଯାନମ ୍ଶୀର ମାଯରାପ୍ ଯ ସ ପାଯମ୍ ୍ସ ପରିଚ୍ଚତମ ୍ 

ଯାଵ ଜ୍ଜୀଵମ ୍ଵିଵାଯସ୍ଯା୭ଯ ମିତ ିସ୍ଵାନ୍  ଅନ୍ ଵଶତ୍ ପିତା ୨୪ 

ସ ପାଲ ପିଟକମ ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ କିରି ତୁକା୍ଣ୍ ଯ୭ଯଲାକଯତ୍ 

ତିଶ ସ୍ ସଵା୍: ତୁ ଅନୁଚରନ୍ ସ ଯତା ପାପ କମ ୍କରୁ୍ତ୍ ୨୫ 

ଇ ଯତ୍ ଯଵମ ୍ଅତ୍ ଯଜତ୍ ରାଜା ସକଯରା ଯଵୈ ସତୁାମିକଃ 

ରାମଃ କିମ ୍ଅକଯରାତ୍ ପାପମ ୍ଯଯନ ଏଵମ ୍ଉପରୁତ୍ ଯଯତ ୨୬ 

ନ ହ ିକମ୍ନି ପଶ୍ଯାଯମା ରାକଵ ସ୍ ଯ ଅଵକୁଣମ ୍ଵଯମ ୍ 

ତୁଲଯ୍ପା ହ ିଅସ୍ଯ ନିରଯ: ଶଶାମ୍କଯସ୍ ଯଵ କଲ୍ମଶମ ୍୨୭ 

ଅତ ଵା ଯତଵି ଯତାଶମ ୍ତ୍ଵମ ୍କମି୍ ିତ୍ପଶ୍ଯତ ିରାକଯଵ  

ତମ୭ତ୍ ଯ ପରୂ୍ହ ିତଯତ୍ଵନ ତଯତା ରାଯମା ଵିଵାସ୍ ଯତାମ ୍୨୮ 

ଅ ତୁଶ୍ ଟସ୍ ଯ ହ ିସମ୍ଯ୍ାକ: ସତ୍ପଯତ ନିରତସ୍ଯ ଚ  

ନିତଯ୍ହ ତପି ଶର ସ୍ ଯ ତ୍ଯତୁିମ ୍ତମ ୍ନିଯରାତନାତ୍ ୨୯ 

ତତ୍ ଅଲମ ୍ଯତଵି ରାମ ସ୍ ଯ ଶ୍ରଯିା ଵିହତଯା ତ୍ଵଯା 

ଯଲାକଯତା ଅପି ହ ିଯତ ରକ୍ଶଯ: ପରିଵାତ ଶଶ୍ପୁା୭୭ନଯନ  ୩0 

ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତୁ ସିତ୍ତାତ ୍ଵଯଚା ରାଜା ଶ୍ରାତତର ସ୍ଵନଃ 

ଯଶାଯକାପ ହତଯା ଵାଚା ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩୧ 

ଏତତ୍ଵଯଚା ନ ଇଚ୍ଚସି ପାପ କ୍ରୁଯତ୍ତ    
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ହତିମ ୍ନ ଜାନାସି ମମା୭୭ତ୍ମଯନା ଵା 

ଆସ୍ତାଯ ମାକମ୍ ୍କ୍ରୁପଣମ ୍କୁଯଚଶ୍ଟା    

ଯଚଶ୍ଟା ହ ିଯତ ସାତୁ ପତାତ୍ ଅଯପତା        ୩୨ 

ଅନୁଵ୍ରଜିଶ୍ଯାମି ଅହମ ୍ଅତ୍ ଯ ରାମମ ୍ 

ରାଜ୍ ଯମ ୍ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ସକୁମ ୍ତନମ ୍ଚ 

ସହ ଏଵ ରାୋ ପରଯତନ ଚ ତ୍ଵମ ୍ 

ଯତା ସକୁମ ୍ପମୁ୍କ୍ ଵ ଚରିାଯ ରାଜ୍ ଯମ ୍୩୩ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଶ ୍ିେ୍ମ୍ ଶ ସ୍ ସକ;୍  

ସପ୍ତ ତ୍ରମି୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ମହାମାତ୍ର ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଯମା ତଶରତମ ୍ତତା 

ଅପ୍ଯ ପାଶତ ଵାକ୍ଯମ ୍ତୁ ଵିନଯଯୋ ଵିନୀତଵତ୍ ୧ 

ତ୍ଯକ୍ତ ଯପାକ ସ୍ ଯ ଯମ ରାଜନ୍ ଵଯନ ଵଯନ୍ ଯନ ଜୀଵତଃ 

କିମ ୍କାଯମ୍ ୍ଅନୁଯାଯତ୍ରଣ ତ୍ ଯକ୍ତ ସଙ୍କସ୍ଯ ସଵତ୍ଃ ୨ 

ଯଯା ହ ିତତ୍ତ୍ଵା ତ୍ଵିପ ଯଶ୍ରଶ୍ଟମ ୍କକ୍ଶଯାଯାମ ୍କୁରୁଯତ ମନଃ 

ରଜଜ୍ ୁଯେଯହନ କିମ ୍ତସ୍ଯ ତ୍ ଯଜତଃ କୁମ୍ ଜ ଯରାତ୍ତମମ ୍୩ 

ତତା ମମ ସତାମ ୍ଯଶ୍ରଶ୍ଟ କିମ ୍ତ୍ଵଜିନ୍ ଯା ଜକତ୍ପଯତ 

ସଵା୍ଣ ିଏଵ ଅନୁ ଜାନାମି ଚୀରାଣ ିଏଵ ଆନଯନ୍ତୁ ଯମ ୪ 

କନିତ୍ର ପିଟଯକ ଚ ଉଯପ ମମ ଅନଯତ କଚ୍ଚତଃ 

ଚତୁ ତଶ୍ ଵଯନ ଵାସମ ୍ଵଶା୍ଣ ିଵସଯତା ମମ ୫ 

ଅତ ଚୀରାଣ ିଯକୈଯକଯୀ ସ୍ଵଯମ ୍ଆହ୍ରୁତ୍ ଯ ରାକଵମ ୍

ଉଵାଚ ପରିତଯତ୍ସଵତି ଜଯନୌଯକ ନିରପତ୍ରପା ୬ 

ସ ଚୀଯର ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାରଃ ଯକୈଯକଯ୍ଯାଃ ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଯତ 

ସକୂ୍ଶମ ଵସ୍ତ୍ରମ ୍ଅଵକି୍ଶପ୍ ଯ ମନୁ ିଵସ୍ତ୍ରାଣ ିଅଵସ୍ତ ହ ୭ 

ଲକ୍ଶମଣ ଶ୍ଚା୭ପି ତଯତ୍ରୈଵ ଵିହାଯ ଵସଯନ ଶଯୁପ 

ତାପସା: ଆଚ୍ଚାତଯନ ଚ ଏଵ ଜରାହ ପିତୁ: ଅରତଃ ୮ 

ଅତ ଆତ୍ମପରିତାନା୭ତମ୍ ୍ସୀତା ଯକୌଯଶଯ ଵାସିନୀ 

ସମୀକ୍ଶଯ ଚୀରମ ୍ସମ୍େ୍ସ୍ତା ପରୁ୍ଶତୀ ଵାକୁରାମ ୍ଇଵ ୯ 

ସା ଵ୍ ଯପତ୍ରପମାଯଣଵ ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ ତୁମନ୍ାଃ 

ଯକୈଯକଯୀ କୁଶ ଚୀଯର ଯତ ଜାନକୀ ଶପୁ ଲକ୍ଶଣା ୧0 

ଅଶରୁ୍ ସମ୍ପଣୂ ୍ଯନତ୍ରା ଚ ତମେ୍ା ତମ ୍ତଶନିୀ  

କତଵ ୍ରାଜ ପ୍ରତମିମ ୍ପତା୍ରମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  

କତମ ୍ନୁ ଚୀରମ ୍ପତ୍ନତି ମନୁଯଯା ଵନ ଵାସିନଃ ୧୧ 

ଇତ ିହ୍ ଯକୁଶଲା ସୀତା ସା ମଯୁମାହ ମହୁୁ ମ୍ହୁୁ: ୧୨ 

କ୍ରୁତ୍ଵା କଯଣ୍ଟ ଚ ସା ଚୀରମ ୍ଏକମ ୍ଆତାଯ ପାଣନିା 
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ତଯସ୍ତୌ ହ୍ ଯକୁଶଲା ତତ୍ର ଵ୍ରୀଲିତା ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା ୧୩ 

ତଯସ୍ତୌ ତତ୍ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଆକମ୍ଯ ରାଯମା ତମପ୍ରୁ୍ତାମ ୍ଵରଃ 

ଚୀରମ ୍ପପତ ସୀତାଯାଃ ଯକୌଯଶଯ ସ୍ଯ ଉପରି ସ୍ଵଯମ ୍୧୪ 

ରାମମ ୍ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ତୁ ସୀତାଯା ପତ୍ନମ୍ମ୍ ୍ଚୀର ମତୁ୍ତମମ ୍ 

ଅମ୍:୍ ପରୁକତା ନାଯଯା୍ ମମୁଚୁୁ: ଵାରି ଯନତ୍ରଜମ ୍୧୫ 

ଊଚୁ ଶ୍ଚ ପରମାଯସ୍ତା ରାମମ ୍ଜ୍ଵଲିତ ଯତଜସମ ୍ 

ଵତ୍ସ ଯନୈଵମ ୍ନିଯଯୁକ୍ତଯମ ୍ଵନଵାଯସ ମନସି୍ଵନୀ ୧୬ 

ପିତୁ: ଵାକ୍ଯା୭ନୁଯରାଯତନ କତସ୍ଯ ଵିଜନମ ୍ଵନମ ୍ 

ତାଵତ୍ ତଶନ୍ମ ୍ଅସ୍ଯାମ ୍ନ: ସପଲମ ୍ପଵତୁ ପ୍ରଯପା ୧୭ 

ଲକ୍ଶମଯଣନ ସହାଯଯନ ଵନମ ୍କଚ୍ଚସ୍ଵ ପତୁ୍ରକ  

ନ ଇଯମ ୍ଅହତ୍ ିକଲ୍ଯାଣୀ ଵସୁ୍ତମ ୍ତାପସ ଵତ୍ଵ୭ଯନ ୧୮ 

କୁରୁ ଯନା ଯାଚନାମ ୍ପତୁ୍ର ସୀତା ତିଶ୍ ଟତୁ ପାମିନୀ  

ତମନ୍ିତ୍ ଯ: ସ୍ଵଯମ ୍ସ୍ତାତୁମ ୍ନ ହୀତାନୀମ ୍ତ୍ଵମିଚ୍ଚସି ୧୯ 

ତାସା ଯମଵମ ୍ଵିତା ଵାଚ: ଶରୁ୍ଣ୍ଵନ୍ ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜ: 

ପପଯମ୍ ଵ୍ ତତା ଚୀରମ ୍ସୀତଯା ତୁଲ୍ ଯ ଶୀଲଯା ୨0 

ଚୀଯର କ୍ରୁହୀଯତ ତୁ ତଯା ସମୀକ୍ଶଯ ନ୍ରୁପଯତ: କୁରୁ: 

ନିଵାଯ ୍ସୀତାମ ୍ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଵସିଯଶ୍ଟା ଵାକ୍ଯମ୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୨୧ 

ଅତି ପ୍ରଵ୍ରୁଯତ୍ତ ତୁଯମଯ୍ତ ଯକୈଯକଯି କୁଲ ପାମ୍ ସନି  

ଵମ୍ଯିିତ୍ଵା ଚ ରାଜାନମ ୍ନ ପ୍ରମାଯଣ ଅଵତିଶ୍ଟଯସ ୨୨ 

ନ କମ୍ଵ୍୍ ଯମ ୍ଵନମ ୍ଯତଵ୍ ଯା ସୀତଯା ଶୀଲ ଵଜିଯତ  

ଅନୁଶ୍ଟାସ୍ ଯତି ରାମ ସ୍ ଯ ସୀତା ପ୍ରକ୍ରୁତ ମା୭୭ସନମ ୍୨୩ 

ଆତ୍ମା ହ ିତାରା ସଯଵଶ୍ାମ ୍ତାର ସମ୍କେହ ଵତିନାମ ୍ 

ଆତ୍ମୀଯ ମିତ ିରାମ ସ୍ ଯ ପାଲଯିଶ୍ଯତି ଯମତିନୀମ ୍୨୪ 

ଅତ ଯାସ୍ ଯତି ଯଵୈଯତହୀ ଵନମ ୍ରାଯମଣ ସମ୍କତା  

ଵଯମପ୍ଯ୭ନୁ ଯାସ୍ ଯାମ: ପରୁମ ୍ଯଚତମ ୍କମିଶ୍ ଯତ ି୨୫ 

ଅମ୍ପ୍ାଲା ଶ୍ଚ ଯାସ୍ ଯମି୍ ୍ସତାଯରା ଯତ୍ର ରାକଵ: 

ସଯହାପ ଜୀଵ୍ ଯମ ୍ରାଶ୍ଟେମ ୍ଚ ପରୁମ ୍ଚ ସ ପରିଚ୍ଚତମ ୍୨୬ 

ପରତ ଶ୍ଚ ସ ଶତ୍ରୁକ୍ନ ଶ୍ଚୀର ଵାସା ଵଯନ ଚର: 

ଵଯନ ଵସମ୍ମ୍ ୍କାକୁତ୍ସି ମନୁ ଵତ୍ସଯତି ପଵୂଜ୍ମ ୍୨୭ 

ତତ ଶଶ୍ନୂ୍ ଯାମ ୍କତ ଜନାମ ୍ଵସତୁାମ ୍ପାତଯପ  ସ୍ ସହ  

ତ୍ଵ ଯମକା ଶାତ ିତୁଵ୍ରୁ୍ତ୍ତା ପ୍ରଜାନାମ ୍ଅହଯିତ ସି୍ତତା ୨୮ 

ନ ହ ିତତ୍ ପଵିତା ରାଶ୍ଟେମ ୍ଯତ୍ର ରାଯମା ନ ପପୂତ:ି 

ତତ୍ ଵନମ ୍ପଵିତା ରାଶ୍ଟେମ ୍ଯତ୍ର ରାଯମା ନିଵତ୍ସଯତି ୨୯ 

ନ ହ୍ ଯ୭ତତ୍ତାମ ୍ମହୀମ ୍ପିତ୍ରା ପରତ ଶ୍ ଶାସୁ୍ତ ମହତ୍ ି 
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ତ୍ଵଯି ଵା ପତୁ୍ରଵତ୍ ଵସୁ୍ତମ ୍ଯତ ିଜାଯତା ମହୀ ପଯତ: ୩0 

ଯତ୍ଯ୭ପି ତ୍ଵମ ୍କ୍ିଶତି ତଲାତ୍ କକନମ ୍ଚ ଉତ୍ପତିଶ୍ଯସି   

ପିତୁର୍ ଵମ୍ଶ ଚରିତ୍ରେ: ସ: ଅନ୍ଯତା ନ କରିଶ୍ ଯତ ି୩୧ 

ତତ୍ ତ୍ଵଯା ପତୁ୍ର କତିନ୍ ଯା ପତୁ୍ର ସ୍ ଯ କ୍ରୁତମ୭ପି୍ରଯମ ୍ 

ଯଲାଯକ ହ ିସ ନ ଵିଯତ୍ ଯତ ଯଯା ନ ରାମମ୭ନୁଵ୍ରତ: ୩୨ 

ତ୍ରକ୍ଶସ୍ ଯ ଅଯତ୍ୈ ଯଵ ଯକୈଯକଯି ପଶ ୁଵ୍ ଯାଲ ମରୁ୍କ ତ୍ଵିଜାନ୍  

କଚ୍ଚତ ସ୍ସହ ରାଯମଣ ପାତପାମ ୍ଶ୍ଚ ତତୁନ୍ମକୁାନ୍ ୩୩ 

ଅଯତାତ୍ତମାନ୍ ଆପରଣାନ ିଯତଵି   

ଯତହ ିସନୁ୍ଶାଯଯ  ଵ୍ ଯପନୀଯ ଚୀରମ ୍ 

ନ ଚୀର ମସ୍ଯା: ପ୍ରଵିତୀଯ ଯତତି   

ନ୍ଯଵାରଯ ତ୍ତ ତ୍ଵସନମ ୍ଵସିଶ୍ ଟ :   ୩୪ 

ଏକ ସ୍ଯ ରାମ ସ୍ ଯ ଵଯନ ନଵିାସ:   

ତ୍ଵଯା ଵ୍ରୁତ: ଯକକଯ ରାଜ ପତୁ୍ର ି

ଵିପଶୂଯିତଯମ ୍ପ୍ରତ ିକମ ୍ନିତ୍ ଯା   

ଵସତୁ ଅରଯଣ୍ଯ ସହ ରାକଯଵଣ   ୩୫ 

ଯାଯନୈ ଶ୍ଚ ମଯୁକ୍ୈଯ: ପରିଚାରଯକୈ ଶ୍ଚ   

ସସୁମ୍ଵରୁ୍ତା କଚ୍ଚତୁ ରାଜ ପତୁ୍ରୀ  

ଵଯସ୍ତ୍ର  ଶ୍ଚ ସଯଵୈ: ସହଯିତୈ: ଵିତାଯନୈ: 

ଯନଯ୍ମ ୍ଵ୍ରୁତା ଯତ ଵର ସମ୍ପ୍ରତାଯନ   ୩୬  

ତସି୍ମମ ୍ସ୍ତତା ଜଲ୍ପତ ିଵିପ୍ର ମଯୁକ୍ଯ   

କୁଯରୌ ନ୍ରୁପ ସ୍ ଯା୭ପ୍ରତିମ ପ୍ରପାଯଵ    

ଯନୈଵ ସ୍ମ ସୀତା ଵିଵ୍ରୁତ୍ତ ପାଵା   

ପି୍ରଯସ୍ଯ ପତ୍ୁ : ପ୍ରତିକାର କାମା ୩୭ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ସପ୍ତ ତ୍ରିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଅଶ୍ଟ ତ୍ରମି୍ ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତସ୍ଯାମ ୍ଚୀରମ ୍ଵସାନାଯାମ ୍ନାତଵତ୍ ଯାମ ୍ଅନାତଵତ୍ 

ପ୍ରଚୁଯରାଶ ଜନଃ ସଯଵା୍ ତିକ୍ ତ୍ଵାମ ୍ତଶରତମ ୍ତୁ ଇତ ି୧ 

ଯତନ ତତ୍ର ପ୍ରଣାଯତନ ତୁକିତ ସ୍ ସ ମହୀପତ:ି  

ଚିଯଚ୍ଚତ ଜୀଵିଯତ ଶ୍ରତ୍ତାମ ୍ତଯମ ୍ଯଶସି ଚ ଆତ୍ମନ: ୨ 

ସ ନିଶ୍ଵସ୍ଯ ଉଶ୍ମ୍ ୍ଐକ୍ଶଵାକ  ସ୍ତାମ ୍ପାଯା୍ମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ଯକୈଯକଯି କୁଶ  ଚୀଯରଣ ନ ସୀତା କନ୍ତୁମ ୍ଅହତ୍ ି୩ 

ସକୁମୁାରୀ ଚ ପାଲା ଚ ସତତମ ୍ଚ ସଯୁକାଚିତା  

ଯନଯମ ୍ଵନ ସ୍ଯ ଯଯାଯକ୍ଯ ତି ସତ୍ ଯମ ୍ଆହ କୁରୁ ମମ୍ ୪ 

ଇଯମ ୍ହ ିକସ୍ଯା୭ପକଯରାତ ିକିମି୍ତ୍ି   
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ତପସି୍ଵନୀ ରାଜ ଵରସ୍ଯ କନ୍ ଯା  

ଯା ଚୀରମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ଜନସ୍ଯ ମଯତ୍ ଯ   

ସି୍ତତା ଵିସମେ୍ା ଶ୍ରମଣୀ ଵ କାଚିତ୍     ୫ 

ଚୀରାଣ୍ ଯ୭ପାସ୍ ଯା ଜ୍ଜନକ ସ୍ଯ କନ୍ ଯା   

ଯନଯମ ୍ପ୍ରତିୋ ମମ ତତ୍ତ ପଵୂା୍  

ଯତା ସକୁମ ୍କଚ୍ଚତୁ ରାଜ ପତୁ୍ରୀ   

ଵନମ ୍ସମରା ସହ ସଵ ୍ରଯତ୍ନୈଃ     ୬ 

ଅଜୀଵନା୭ଯହଣ୍ ମଯା ନ୍ରୁଶମ୍ସା   

କ୍ରୁତା ପ୍ରତିୋ ନିଯଯମନ ତାଵତ୍  

ତ୍ଵଯା ହ ିପାଲ୍ ଯାତ୍ ପ୍ରତିପନ୍ନ ଯମତତ୍   

ତ ନ୍ ମାମ ୍ତଯହତ୍ ଯଵଣ:ୁ ଇଵା୭୭ତ୍ମ ପଶୁ୍ ପମ ୍୭  

ରାଯମଣ ଯତ ିଯତ ପାଯପ କିମି୍ତ୍ି କ୍ରୁତମ ୍ଅଯଶାପନମ ୍ 

ଅପକାର: କ ଇହ ଯତ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ତଶଯିତା୭ତ ଯମ ୮ 

ମରୁ୍କୀଯଵାତ୍ପଲୁ୍ଲ ନାଯନା ମରୁ୍ତୁ ଶୀଲା ତପସି୍ଵନୀ  

ଅପକାରମ ୍କ ମିହ ଯତ କଯରାତି ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା ୯ 

ନନୁ ପଯା୍ପ୍ତ ଯମତ  ଯତ୍ତ ପାଯପ ରାମ ଵିଵାସନମ ୍

କିମ ୍ଏପିଃ କ୍ରୁପଯଣ : ପଯୂଃ ପାତଯକୈ: ଅପି ଯତ କ୍ରୁଯତୈଃ ୧0 

ପ୍ରତିୋତମ ୍ମଯା ତାଵତ୍ ତ୍ଵଯଯାକ୍ତମ ୍ଯତଵି ଶରୁ୍ଣ୍ ଵତ  

ରାମମ ୍ଯତ୭ପିଯଶକାଯ ତ୍ଵମ ୍ଇହା୭୭କତ ମପ୍ରଵୀ:  ୧୧ 

ତତ୍ ଏତତ୍ ସମତିରମ୍ଯ ନରିଯମ ୍କମତୁ୍ ମିଚ୍ଚସି  

ଯମ ତିଲୀ ମ୭ପି ଯା ହ ିତ୍ଵ ମୀକ୍ଶଯସ ଚୀର ଵାସିନୀମ ୍୧୨ 

ଇତୀଵ ରାଜା ଵିଲପନ୍ ମହାତ୍ମା    

ଯଶାକସ୍ଯ ନାମ୍ମ୍ ୍ସ ତତଶ ୍କିମି୍ତ୍ି  

ପରୁ୍ଶା୭୭ତୁରତ୍ଵା ଚ୍ଚ ପପାତ ପଯୂମୌ   

ଯତଯନୈଵ ପତୁ୍ର ଵ୍ ଯସଯନ ନମିକ୍ନ:  ୧୩ 

ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵତମ ୍ପିତରମ ୍ରାମଃ ସମ୍ପ୍ରସି୍ତଯତା ଵନମ ୍

ଅଵାକ ୍ଶରିସମ ୍ଆସୀନମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୪ 

ଇଯମ ୍ତାମିକ ଯକୌସଲ୍ଯା ମମ ମାତା ଯଶସି୍ଵନୀ 

ଵ୍ରୁତ୍ତା ଚ ଅକ୍ଶତୁ୍ର ଶୀଲା ଚ ନ ଚ ତ୍ଵାମ ୍ଯତଵ କହଯ୍ତ ୧୫ 

ମଯା ଵିହୀନାମ ୍ଵରତ ପ୍ରପନ୍ନାମ ୍ଯଶାକ ସାକରମ ୍

ଅତ୍ରୁଶ୍ଟ ପଵୂ ୍ଵ୍ ଯସନାମ ୍ପଯୂଃ ସମ୍ମନ୍ତୁମ ୍ଅହସି୍ ୧୬ 

ପତୁ୍ର ଯଶାକମ ୍ଯତା ସଯଵ ୍ତ୍ଵଯା ପଯୂଜ୍ ଯନ ପଜୂିତା  

ମାମ ୍ହ ିସମି୍ତିଯତୀ ସା ତ୍ଵଯି ଜୀଯଵତ୍ ତପସି୍ଵନୀ ୧୭ 

ଇମାମ ୍ମଯହଯନ୍ତ୍ରାପମ ଜାତ କତିନୀମ ୍ 
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ତତା ଵିତାତୁମ ୍ଜନନୀମ ୍ମ ମା୭ହସି୍ 

ଯତା ଵନଯସ୍ତ ମଯି ଯଶାକ କଶତିା  

ନ ଜୀଵିତମ ୍ନ୍ ଯସ୍ ଯ ଯମ କ୍ଶଯମ ୍ଵ୍ରଯଜତ୍ ୧୮ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଅଶ୍ଟ ତ୍ରିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଏଯର୍ା ନ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ରାମ ସ୍ ଯ ତୁ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ମନୁି ଯଵଶ ତରମ ୍ଚ ତମ ୍   

ସମୀକ୍ଶଯ ସହ ପାଯା୍ପୀ ରାଜା ଵିକତ ଯଚତନଃ ୧ 

ନ ଏନମ ୍ତୁଃଯକନ ସମ୍ପ୍୍ତଃ ପ୍ରତ୍ ଯଯଵୈକ୍ଶତ ରାକଵମ ୍

ନ ଚ ଏଵମ ୍ଅପିସଯମ୍ପ୍ରକ୍ଶଯ ପ୍ରତ୍ ଯପାଶତ ତୁମନ୍ାଃ ୨ 

ସ ମହୂୁତମ୍ ୍ଇଵା୭ସମଯ୍ୋ ତୁଃକିତ ଶ୍ଚ ମହୀପତଃି 

ଵିଲଲାପ ମହା ପାହୂ ରାମ ଯମଵା୭ନୁ ଚିତଯନ୍ ୩ 

ମଯନ୍ଯ କଲୁ ମଯା ପଵୂମ୍ ୍ଵିଵତ୍ସା ପହଵଃ କ୍ରୁତାଃ 

ପ୍ରାଣଯିନା ହମିି୍ ସତା ଵା୭ପି ତସ୍ମାତ୍ ଇତମ ୍ଉପସି୍ତତମ ୍୪ 

ନ ତୁ ଏଵ ଅନାକଯତ କାଯଲ ଯତହା ଚ୍ଚଯଵତ ିଜୀଵିତମ ୍

ଯକୈଯକଯ୍ଯା କ୍ିିଶ୍ ଯମାନ ସ୍ ଯ ମରୁ୍ତ୍ଯ:ୁ ମମ ନ ଵତି୍ ଯଯତ ୫ 

ଯଯା୭ହମ ୍ପାଵକ ସମ୍କାଶମ ୍ପଶ୍ଯାମି ପରୁତଃ ସି୍ତତମ ୍

ଵିହାଯ ଵସଯନ ସଯୂକ୍ଶମ ତାପସ ଆଚ୍ଚାତମ ୍ଆତ୍ମଜମ ୍୬ 

ଏକସ୍ଯାଃ କଲୁ ଯକୈଯକଯ୍ଯାଃ କ୍ରୁଯତ୭ଯମ ୍କ୍ିିଶ୍ ଯଯତ ଜନଃ 

ସ୍ଵାଯତ ୍ପ୍ରଯତମାନାଯାଃ ସମି୍ ଶେତ୍ ଯ ନିକରୁ୍ତିମ ୍ତ୍ଵମିାମ ୍୭ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ତୁ ଵଚନମ ୍ପାଯଶ୍ ପଣ ପିହଯିତମି୍େ୍ଯ : 

ରାଯମତ ିସକ୍ରୁଯତଵ ଉକ୍ତଵା ଵ୍ ଯାହତ୍ୁ ମ ୍ନ ଶଶାକ ହ ୮ 

ସମେ୍ାମ ୍ତୁ ପ୍ରତଲିଯପ୍ ଯଵ ମହୂୁତା୍ତ୍ ସ ମହୀପତିଃ 

ଯନତ୍ରାପ୍ଯାମ ୍ଅଶରୁ୍ ପଣୂା୍ପ୍ ଯାମ ୍ସମୁନ୍ତ୍ରମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୯ 

ଔପଵାହ୍ ଯମ ୍ରତମ ୍ଯକୁ୍ତଵା ତ୍ଵମ ୍ଆଯାହ ିହଯଯାତ୍ତଯମ ଃ 

ପ୍ରାପଯଯ ନମ ୍ମହାପାକମ ୍ଇଯତା ଜନପତାତ୍ ପରମ ୍୧0 

ଏଵମ ୍ମଯନ୍ ଯ କୁଣଵତାମ ୍କୁଣାନାମ ୍ପଲମ ୍ଉଚ୍ ଯଯତ 

ପିତ୍ରା ମାତ୍ରା ଚ ଯ ତ୍ସାତୁ: ଵୀଯରା ନିଵା୍ସ୍ ଯଯତ ଵନମ ୍୧୧ 

ରାଯୋ ଵଚନମ ୍ଆୋଯ ସମୁନ୍ତ୍ରଃ ଶୀର ଵିରମଃ 

ଯଯାଜଯିତ୍ଵା ଯଯଯୌ ତତ୍ର ରତମ ୍ଅଯଶ୍ଵ : ଅଲମ୍କ୍ରୁତମ ୍୧୨ 

ତମ ୍ରତମ ୍ରାଜ ପତୁ୍ରାଯ ସତୂଃ କନକ ପଶୂତିମ ୍

ଆଚଚଯକ୍ଶ୭ଞ୍ଜଲିମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ଯକୁ୍ତମ ୍ପରମ ଵାଜିପିଃ ୧୩ 

ରାଜା ସତ୍ଵରମ ୍ଆହୂଯ ଵ୍ ଯାପରୁ୍ତମ ୍ଵିତ୍ତ ସମ୍ଯିଯ 

ଉଵାଚ ଯତଶ କାଲେମ ୍ନିଶି୍ଚତମ ୍ସଵତ୍ଃ ଶଚୁିମ ୍୧୪ 

ଵାସାମି୍ ସ ଚ ମହାହା୍ଣ ିପଶୂଣାନି ଵରାଣ ିଚ 
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ଵଶା୍ଣ ିଏତାନ ିସମ୍କଯାଯ ଯଵୈଯତହ୍ ଯାଃ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଆନଯ ୧୫ 

ନଯରଯନ୍ତ୍ରଣ ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ କତ୍ଵା ଯକାଶ କ୍ରୁହମ ୍ତତଃ 

ପ୍ରାଯଚ୍ଚତ୍ ସଵମ୍ ୍ଆହ୍ରୁତ୍ ଯ ସୀତାଯଯ  କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଏଵ ତତ୍ ୧୪ 

ସା ସଜୁାତା ସଜୁାତାନି ଯଵୈଯତହୀ ପ୍ରସି୍ତତା ଵନମ ୍

ପଶୂଯା ମାସ କାତ୍ରାଣ ିଯତୈ: ଵିଚିଯତ୍ରୈ: ଵିପଶୂଯଣ ଃ ୧୭ 

ଵ୍ଯରାଜଯତ ଯଵୈଯତହୀ ଯଵଶ୍ମ ତ ତ୍ସ ୁଵିପଶୂତିା 

ଉତ୍ଯତ ଅମଶ୍ମୁତଃ କାଯଲ କମ ୍ପ୍ରଯପଵ ଵିଵସ୍ଵତଃ ୧୮ 

ତାମ ୍ପଜୁାପ୍ ଯାମ ୍ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ  ଶ୍ଵଶରୂ୍ ଵଚ୍ନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ଅନାଚରତୀମ ୍କ୍ରୁପଣମ ୍ମତ୍ୂନ୍୍ଯପୁାରାଯ ଯମ ତିଲୀମ ୍୧୯ 

ଅସତ୍ଯଃ ସଵ ୍ଯଲାଯକ୭ସି୍ମନ୍ ସତତମ ୍ସତ୍କରୁ୍ତାଃ ପି୍ରଯଯ ଃ 

ପତା୍ରମ ୍ନା୭ନୁମନ୍ ଯଯତ ଵିନିପାତ କତମ ୍ସି୍ତ୍ରଯଃ ୨0 

ଏଶ ସ୍ଵପାଯଵା ନାରୀଣାମ ୍ଅନୁପଯୂ ପରୁା ସକୁମ ୍ 

ଅଲ୍ପାମ୭ପି ଆପତାମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ତୁଶ୍ ଯତ ିଵ୍ରଜହ ତ୍ ଯ୭ପି ୨୧ 

ଅସତ୍ଯ ଶୀଲା ଵିକ୍ରୁତା ତୁରା୍ହ୍ ଯ ହ୍ରୁତଯା ସ୍ ସତା  

ଯଵୁତ୍ ଯ: ପାପ ସମ୍କଲ୍ ପା: କ୍ଶଣ ମାତ୍ରାତ୍ ଵିରାକଣି: ୨୨ 

ନ କୁଲମ ୍ନ କରୁ୍ତମ ୍ଵତି୍ ଯା ନ ତତ୍ତମ ୍ନା୭ପି ସମ୍କେହ: 

ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ୍କ୍ରୁହ୍ା୍ତି ହ୍ରୁତଯମ ୍ଅନିତ୍ ଯ ହ୍ରୁତଯା ହତିା: ୨୩ 

ସାତ୍ଵୀନାମ ୍ହ ିସି୍ତତାନାମ ୍ତୁ ଶୀଯଲ ସଯତ୍ ଯ ଶରୁ୍ଯତ ଶଯମ  

ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ୍ପଵିତ୍ରମ ୍ପରମମ ୍ପତ ିଯରଯକା ଵିଶଶି୍ ଯଯତ ୨୪ 

ସ ତ୍ଵଯା ନ ଅଵମତଵ୍ ଯଃ ପତୁ୍ରଃ ପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତା ମମ 

ତଵ ଯତୈଵତମ ୍ଅସୁ୍ତ ଏଶ: ନିତନ୍ଃ ସତଯନା୭ପି ଵା ୨୫ 

ଵିୋଯ ଵଚନମ ୍ସୀତା ତସ୍ଯା ତମା୍୭ତ ୍ସମି୍ ହତମ ୍

କ୍ରୁତା୭ଞ୍ଜଲି: ଉଵା ଯଚତମ ୍ଶ୍ଵଶରୂ୍ମ ୍ଅପିମଯୁକ ସି୍ତତାମ ୍୨୬ 

କରିଯଶ୍ଯ ସଵମ୍ ୍ଏଵା୭ହମ ୍ଆଯା୍ ଯତ୍ ଅନୁଶାସି୍ତ ମାମ ୍

ଅପିୋ୭ସି୍ମ ଯତା ପତ୍ୁ : ଵତିତଵ୍ ଯମ ୍ଶରୁ୍ତମ ୍ଚ ଯମ ୨୭ 

ନ ମାମ ୍ଅସଜ୍ଜଯନ ନା୭୭ଯା୍ ସମାନଯିତୁମ ୍ଅହତ୍ ି

ତମା୍ତ୍ ଵିଚଲିତୁମ ୍ନା୭ହମ ୍ଅଲମ ୍ଚନ୍ତ୍ରା ତିଵ ପ୍ରପା ୩0 

ନ ଅତନ୍ତ୍ରୀ ଵାତ୍ ଯଯତ ଵୀଣା ନ ଅଚଯରା ଵତଯ୍ତ ରତଃ 

ନ ଅପତିଃ ସକୁ ଯମଯତ ତଯା ସ୍ ଯାତ୍ ଅପି ଶତ ଆତ୍ମଜା ୩୧ 

ମିତମ ୍ତତାତି ହ ିପିତା ମିତମ ୍ମାତା ମିତମ ୍ସତୁଃ 

ଅମିତସ୍ଯ ହ ିତାତାରମ ୍ପତା୍ରମ ୍କା ନ ପଜୂଯଯତ୍ ୩0 

ସା ଅହ ଯମଵମ ୍କତା ଯଶ୍ରଶ୍ଟା ଶରୁ୍ତ ତମ ୍ପରାଵରା 

ଆଯଯ ୍କିମ ୍ଅଵମଯନ୍ଯଯମ ୍ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ୍ପତା୍ ହ ିଯତୈଵତମ ୍୩୧ 

ସୀତାଯା ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଯକୌସଲ୍ଯା ହ୍ରୁତଯମ୍କମମ ୍
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ଶତୁ୍ତ ସତ୍ତ୍ଵା ମଯୁମାଚ ଅଶରୁ୍ ସହସା ତୁଃକ ହଶଜ୍ମ ୍୩୨ 

ତାମ ୍ପ୍ରାଞ୍ଜଲି: ଅପିରମ୍ଯ ମାତ୍ରୁ ମଯତ୍ ଯ୭ତି ସତ୍କ୍ରୁତାମ ୍

ରାମଃ ପରମ ତମଯ୍ୋ ମାତରମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩୩ 

ଅମ୍ପ ମା ତୁଃକିତା ପ ୂସ୍ତଵମ ୍ପଶ୍ଯ ତ୍ଵମ ୍ପିତରମ ୍ମମ 

କ୍ଶଯଯା ହ ିଵନ ଵାସସ୍ଯ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଏଵ ପଵିଶ୍ ଯତ ି୩୪ 

ସପୁ୍ତାଯା: ଯତ କମିଶ୍ ଯତି ନଵ ଵଶା୍ଣ ିପଞ୍ଚ ଚ 

ସା ସମରମ ୍ଇହ ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ମାମ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯସି ସହ୍ୁରୁତ୍ ଵ୍ରୁତମ ୍୩୫ 

ଏ ତାଵତ୍ ଅପିନୀତା୭ତମ୍ ୍ଉକ୍ତଵା ସ ଜନନୀମ ୍ଵଚଃ 

ତ୍ରଯଃ ଶତ ଶତା୭ତା୍ ଶ୍ଚ ତତଶା୍୭ଯଵକ୍ଶଯ ମାତରଃ ୩୬ 

ତା ଶ୍ଚା୭ପି ସ ତଯତୈଵା୭୭ତା୍ ମାତ୍ରୂ ତଶ୍ରତା୭୭ତ୍ମଜଃ 

ତମ ୍ଯକୁ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ନିଜକାତ କରୁ୍ତା୭ଞ୍ଜଲିଃ ୩୭ 

ସମ୍ଵାସାତ୍ ପରୁଶମ ୍କିମି୍ତ୍ି ଅୋନା ତ୍ଵା୭ପି ଯ ତ୍କ୍ରୁତମ ୍

ତ ଯନ୍ ମ ସମନୁ ଜାନୀତ ସଵା୍ ଶ୍ଚା୭୭ମନ୍ତ୍ରଯାମି ଵଃ ୩୮ 

ଵଚନମ ୍ରାକଵ ସ୍ଯ ଏତତ୍ ତମ ୍ଯକୁ୍ତମ ୍ସମାହତିମ ୍ 

ଶଶୁରୁ୍ଵୁ: ତା: ସି୍ତ୍ରଯ: ସ୍ସଵା୍ ଯଶ୍ ଶାଯକାପହତ ଯଚତସ: ୩୯ 

ଜଯେ ଅତ ତାସାମ ୍ସନ୍ନାତଃ ଯରୌଞ୍ଚୀନାମ ୍ଇଵ ନିସ୍ଵନଃ 

ମାନଯଵନ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ପାଯା୍ଣାମ ୍ଏଵମ ୍ଵତତି ରାକଯଵ ୪0 

ମରୁଜ ପଣଵ ଯମକ ଯକାଶଵତ୍  

ତଶରତ ଯଵଶ୍ମ ପପଵୂ ଯତ୍ ପରୁା 

ଵିଲପିତ ପରିଯତଵନା୭୭କୁଲମ ୍ 

ଵ୍ଯସନ କତମ ୍ତତ୍ ଅପତ୍ୂ ସତୁୁଃକିତମ ୍ ୪୧ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏଯକାନ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ:   

ଅତ ରାମ ଶ୍ଚ ସୀତା ଚ ଲକ୍ଶମଣ ଶ୍ଚ କ୍ରୁତା୭ଞ୍ଜଲିଃ 

ଉପସମ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ ରାଜାନମ ୍ଚକ୍ରୁ: ତୀନାଃ ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍୧ 

ତମ ୍ଚା୭ପି ସମ୭ନୁୋପ୍ ଯ ତମେ୍ଃ ସୀତଯା ସହ 

ରାକଵଃ ଯଶାକ ସମମ୍ଯୂଟା ଜନନୀମ ୍ଅପ୍ଯଵାତଯତ୍ ୨ 

ଅନ୍ଵକ୍ଶମ ୍ଲକ୍ଶମଯଣା ପ୍ରାତୁଃ ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଅପ୍ଯଵାତଯତ୍ 

ଅତ ମାତୁଃ ସମିୁତ୍ରାଯା ଜରାହ ଚରଯଣୌ ପନୁଃ ୩ 

ତମ ୍ଵତମାନମ ୍ରୁତତୀ ମାତା ଯସୌମିତ୍ରମି ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ହତି କାମା ମହା ପାହୁମ ୍ମତୂ୍ନଉିପାରାଯ ଲକ୍ଶମଣମ ୍୪ 

ସରୁ୍ଶ୍ଟ ସ୍ତଵମ ୍ଵନ ଵାସାଯ ସ୍ଵ୭ନୁରକ୍ତଃ ସହ୍ୁରୁ ଜ୍ଜଯନ 

ରାଯମ ପ୍ରମାତମ ୍ମା କାଶୀ୍ଃ ପତୁ୍ର  ପ୍ରାତରି କଚ୍ଚତ ି୫ 

ଵ୍ଯସନୀ ଵା ସମରୁ୍ଯତ୍ତା ଵା କତି: ଏଶ ତଵା୭ନକ 
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ଏଶ ଯଲାଯକ ସତାମ ୍ତଯମା୍ ଯତ୍ ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟ ଵଶଯକା ପଯଵତ୍ ୬ 

ଇତମ ୍ହ ିଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଉଚିତମ ୍କୁଲସ୍ଯା୭ସ୍ଯ ସନାତନମ ୍

ତାନମ ୍ତୀକ୍ଶା ଚ ଯଯେଶ ୁତନୁ ତ୍ ଯାଯକା ମରୁ୍ଯତଶ ୁଚ ୭ 

ଲକ୍ଶମଣମତୁ୍ ଏଵ ମକୁ୍ତଵା ସା ସମି୍ ସତ୍ତମ ୍ପି୍ରଯ ରାକଵମ ୍ 

ସମିୁତ୍ରା କଚ୍ଚ କଯଚ୍ଚତ ିପନୁ: ପନୁ: ଉଵାଚ ତମ ୍୮ 

ରାମମ ୍ତଶରତମ ୍ଵିତି୍ତ ମାମ ୍ଵତିି୍ତ ଜନକା୭୭ତ୍ମଜାମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ଅଟଵୀମ ୍ଵତିି୍ତ କଚ୍ଚ ତାତ ଯତା ସକୁମ ୍୯ 

ତତଃ ସମୁନ୍ତ୍ରଃ କାକୁତ୍ସିମ ୍ପ୍ରାଞ୍ଜଲି: ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ଵିନୀଯତା ଵିନଯେ ଶ୍ଚ ମାତଲି: ଵାସଵମ ୍ଯତା ୧0 

ରତମ ୍ଆଯରାହ ପତ୍ରମ ୍ଯତ ରାଜ ପତୁ୍ର ମହା ଯଶଃ 

କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ପ୍ରାପଯିଶ୍ ଯାମି ଯତ୍ର ମାମ ୍ରାମ ଵକ୍ଶଯସି ୧୧ 

ଚତୁ ତଶ୍ ହ ିଵଶା୍ଣ ିଵସ୍ତଵ୍ ଯାନି ଵଯନ ତ୍ଵଯା 

ତାନ ିଉପରମିତଵ୍ ଯାନି ଯାନି ଯତଵ୍ ଯା୭ସି ଯଚାତିତଃ ୧୨ 

ତମ ୍ରତମ ୍ସଯୂ ୍ସମ୍କାଶମ ୍ସୀତା ହ୍ରୁଯଶ୍ ଟନ ଯଚତସା 

ଆରୁଯରାହ ଵରା୭୭ଯରାହା କ୍ରୁତ୍ଵା୭ଲମ୍କାରମ ୍ଆତ୍ମନଃ ୧୩ 

ଅଯତା ଜ୍ଵଲନ ସମ୍କାଶମ ୍ଚାମୀକର ଵପିଶୂତିମ ୍ 

ତମ ୍ଆରୁରୁହତୁ: ତୂଣମ୍ ୍ପ୍ରାତଯରୌ ରାମ ଲକ୍ଶମଯଣୌ ୧୪ 

ଵନ ଵାସମ ୍ହ ିସମ୍କଯାଯ ଵାସାମ ୍ସ୍ ଯା୭୭ପରଣାନି ଚ  

ପତା୍ର ମ୭ନୁକଚ୍ଚଯମ୍ ଯ୍ ସୀତାଯଯ  ଶ୍ଵଶଯୁରା ତଯତୌ ୧୫ 

ତଯତୈ ଵା୭୭ଯତୁ ଜାତାନି ପ୍ରାତ୍ରୁପ୍ଯାମ ୍କଵଚାନ ିଚ 

ରତ ଉପଯସ୍ତ ପ୍ରତିନ୍ ଯସ୍ ଯ ସଚମ ୍କଟିନମ ୍ଚ ତତ୍ ୧୬ 

ସୀତା ତ୍ରୁତୀଯାନ୍ ଆରୂଟାନ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତ୍ରୁଶ୍ଟମ ୍ଅଯଚାତଯତ୍ 

ସମୁନ୍ତ୍ରଃ ସମ୍ମତାନ୍ ଅଶ୍ଵାନ୍ ଵାଯ ୁଯଵକ ସମାନ୍ ଜଯଵ ୧୭ 

ପ୍ରଯାଯତ ତୁ ମହା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଚିର ରାତ୍ରାଯ ରାକଯଵ 

ପପଵୂ ନକଯର ମଚୂା୍ ପଲ ମଚୂା୍ ଜନସ୍ଯ ଚ ୧୮ 

ତତ୍ ସମାକଲୁ ସମ୍ପ୍ରାତମ ୍ମତ୍ତ ସମକ୍ୁପିତ ତ୍ଵିପମ ୍

ହଯ ଶମିି୍ ଜତ ନିଯକା୍ଶମ ୍ପରୁମ ୍ଆସୀନ୍ ମହା ସ୍ଵନମ ୍୧୯ 

ତତଃ ସ ପାଲ ଵ୍ରୁତ୍ତା ସା ପରୁୀ ପରମ ପୀଟିତା 

ରାମମ ୍ଏଵା୭ପିତୁତ୍ରାଵ କମା୍୭୭ତଃ୍ ସଲିଲମ ୍ଯତା ୨0 

ପାଶ୍ଵତ୍ଃ ପରୁ୍ଶ୍ ଟତ ଶ୍ଚା୭ପି ଲମ୍ପମାନା: ତତ୍ ଉନ୍ମକୁାଃ 

ପାଶ୍ ପ ପଣୂ ୍ମକୁାଃ ସଯଵ ୍ତମ ୍ଊଚୁ: ପରୁ୍ଶ ତୁଃକିତାଃ ୨୧ 

ସମ୍ଯଚ୍ଚ ଵାଜିନାମ ୍ରଶ୍ମୀନ୍ ସତୂ ଯାହ ିଶଯନୈଃ ଶଯନୈଃ 

ମକୁମ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯାମି ରାମ ସ୍ ଯ ତୁତଶ୍ମ୍ ୍ଯନା ପଵଶି୍ ଯତ ି୨୨ 

ଆଯସମ ୍ହ୍ରୁତଯମ ୍ନୂନମ ୍ରାମ ମାତୁର୭ସମ୍ଶଯମ ୍
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ଯତ୍ ଯତଵ କପ ୍ପ୍ରତିଯମ ଵନମ ୍ଯାତ ିନ ପିତ୍ ଯଯତ ୨୩ 

କ୍ରୁତ କ୍ରୁତ୍ ଯା ହ ିଯଵୈଯତହୀ ଚାଯଯ ଵା୭ନୁକତା ପତମି ୍

ନ ଜହାତ ିରତା ତଯମ ୍ଯମରୁମ ୍ଅକ ୍ପ୍ରପା ଯତା ୨୪ 

ଅଯହା ଲକ୍ଶମଣ ସିତ୍ତାତଃ୍ ସତତାମ ୍ପି୍ରଯ ଵାତିନମ ୍

ପ୍ରାତରମ ୍ଯତଵ ସମ୍କାଶମ ୍ଯ: ତ୍ଵମ ୍ପରିଚରିଶ୍ଯସି ୨୫ 

ମହତି ଏଶା ହ ିଯତ ସିତି୍ତ: ଏଶ ଚ ଅପଯ୍ତୁଯଯା ମହାନ୍ 

ଏଶ ସ୍ଵକସ୍୍ ଯ ମାକ ୍ଶ୍ଚ ଯତ୍ ଏନମ ୍ଅନୁକଚ୍ଚସି ୨୬ 

ଏଵମ ୍ଵତତ: ଯତ ଯସାଟୁମ ୍ନ ଯଶକୁ: ପାଶ୍ ପମ ୍ଆକତମ ୍

ନରା: ତମ ୍ଅନୁକଚ୍ଚତ: ପି୍ରଯ ମିକ୍ଶଵାକୁ ନମ୍ନ୍ମ ୍୨୭ 

ଅତ ରାଜା ଵ୍ରୁତଃ ସ୍ତ୍ରୀପି: ତୀନା୭ପିତୀ୍ନ ଯଚତନଃ 

ନିଜକ୍ାମ ପି୍ରଯମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯାମୀତି ପରୁ୍ଵନ୍ କ୍ରୁହାତ୍ ୨୮ 

ଶଶୁରୁ୍ଯଵ ଚା୭ରତଃ ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ୍ରୁତତୀନାମ ୍ମହା ସ୍ଵନଃ 

ଯତା ନାତଃ କଯରଣନୂାମ ୍ପଯତ୍ତ ମହତି କୁଞ୍ଜଯର ୨୯ 

ପିତା ଚ ରାଜା କାକୁତ୍ସିଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ସନ୍ନ ସ୍ତତା୭ପଵତ୍  

ପରିପଣୂଃ୍ ଶଶୀ କାଯଲ ରଯହଯଣାପପଲୁ୍ଯତା ଯତା ୩0 

ସ ଚ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଅଚିମ୍ଯ୍ାତ୍ମା ରାଯମା ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜ: 

ସତୂମ ୍ସଯମ୍ାିତଯା ମାସ ତ୍ଵରିତମ ୍ଵାହ୍ ଯତା ମିତ ି୩୧ 

ରାଯମା ଯାହୀତି ସତୂମ ୍ତମ ୍ତିଯଶ୍୍୍ ତ ିସ ଜନ ସ୍ତତା 

ଉପଯମ ୍ନା୭ଶକତ୍ ସତୂ: କତ୍ୁ  ମତ୍ଵନ ିଯଚାତିତ: ୩୨ 

ନିକଚ୍୍ଚତ ିମହା ପାଯହୌ ରାଯମ ଯପୌର ଜନା୭ଶ୍ଶ୍ରୁପି:  

ପତିଯତୈ ରପ୍ଯ୭ଵହତିମ ୍ପ୍ରଶଶାମ ମହୀ ରଜ: ୩୩ 

ରୁତିତା୭ଶରୁ୍ ପରିତ୍ଯନୂମ ୍ହାହା କ୍ରୁତ ମ୭ଯଚତନମ ୍ 

ପ୍ରଯାଯଣ ରାକଵ ସ୍ଯା୭୭ସୀତ୍ ପରୁମ ୍ପରମ ପୀଟିତମ ୍୩୪ 

ସଶୁ୍ରାଵ ନଯଯନୈ: ସ୍ତ୍ରୀଣାମ୭ସ୍ର ମା୭୭ଯାସ ସମ୍ପଵମ ୍ 

ମୀନ ସଯମ୍କ୍ ାପ ଚଲିଯତୈ ସ୍ ସଲିଲମ ୍ପମ୍କଯଜୈ ରିଵ ୩୫ 

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତୁ ନ୍ରୁପତ ିଶ୍ଶେୀମାନ୍ ଏକ ଚିତ୍ତ କତମ ୍ପରୁମ ୍ 

ନିପ ପାଯତୈଵ ତୁଃଯକନ ହତ ମଲୂ ଇଵ ତ୍ରୁମ: ୩୬ 

ତଯତା ହଲ ହଲା ଶଯପ୍ତା ଜଯେ ରାମ ସ୍ ଯ ପରୁ୍ଶ୍ ଟତଃ 

ନରାଣାମ ୍ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ରାଜାନମ ୍ସୀତତମ ୍ପରୁ୍ଶ ତୁଃକତିମ ୍୩୭ 

ହା ରାଯମତ ିଜନାଃ ଯକଚି ତ୍ରାମ ମାଯତତ ିଚା୭ପଯର 

ଅତଃପରୁମ ୍ସମରୁ୍ତ୍ତମ ୍ଚ ଯରାଶତମ ୍ପଯଯ୍ତଵଯନ୍ ୩୮ 

ଅନ୍ଵୀକ୍ଶମାଯଣା ରାମ ସୁ୍ତ ଵଶିଣ୍ଣମ ୍ପ୍ରାତ ଯଚତସମ ୍

ରାଜାନମ ୍ମାତରମ ୍ଯଚୈଵ ତତଶା୍୭ନୁକଯତୌ ପତ ି୩୯ 

ସ ପତ୍ତ ଇଵ ପାଯଶନ କିଯଶାଯରା ମାତରମ ୍ଯତା  
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ତମ ୍ପାଯଶନ ସମି୍କ୍ ପ୍ତଃ ପ୍ରକାଶମ ୍ନା୭ପଯ୍ଯୁତୈକ୍ଶତ ୪0 

ପତାତିଯନୌ ଚ ଯାନା୭ଯହୌ୍ ଅତୁଃକା୭ଯହୌ୍ ସଯୁକାଚଯିତୌ 

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ସଯମ୍ାିତଯା ମାସ ଶୀରମ ୍ଯାହୀତି ସାରତିମ ୍୪୧ 

ନ ହ ିତତ୍ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାଯରା ତୁଃକତମ ୍ତଶନ୍ମ ୍ପିତୁଃ 

ମାତୁ ଶ୍ଚ ସହତୁିମ ୍ଶକ୍ତ: ଯତାତ୍ରା୭୭ତିତ ଇଵ ତ୍ଵିପଃ ୪୨ 

ପ୍ରତ୍ଯକାର ମିଵା ଯାତୀ ଵତ୍ସଲା ଵତ୍ସ କାରଣାତ୍ 

ପତ୍ତ ଵତ୍ସା ଯତା ଯତନୁ: ରାମ ମାତା୭ପ୍ଯ ତାଵତ ୪୩ 

ତତା ରୁତତୀମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ରତମ ୍ତମ ୍ଅନୁତାଵତୀମ ୍

ଯରାଶତୀମ ୍ରାମ ରାଯମତ ିହା ସୀଯତ ଲକ୍ଶମଯଣ ତି ଚ ୪୪ 

ରାମ ଲକ୍ଶମଣ ସୀତା୭ତମ୍ ୍ସ୍ରଵମ୍ୀ୍ମ ୍ଵାରି ଯନତ୍ରଜମ ୍ 

ଅ ସକ୍ରୁତ୍ ଯପ୍ର କ୍ଶତ ସ ତାମ ୍ନ୍ରୁତ୍ ଯତୀମ ୍ଇଵ ମାତରମ ୍୪୩ 

ତିଯଶ୍ ଟ ତି ରାଜା ଚୁଯରାଶ ଯାହ ିଯାହୀ ତି ରାକଵଃ 

ସମୁନ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ପପଵୂ ଆତ୍ମା ଚରଯଯା: ଇଵ ଚା୭ତରା ୪୬ 

ନା ଯଶ୍ରୌଶମ ୍ଇତ ିରାଜାନମ ୍ଉପାଲଯପ୍ତା୭ପି ଵକ୍ଶଯସି 

ଚିରମ ୍ତୁଃକସ୍ଯ ପାପିଶ୍ ଟମ ୍ଇତି ରାମ: ତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୪୭ 

ରାମ ସ୍ ଯ ସ ଵଚଃ କୁଵନ୍୍ ଅନୁୋପ୍ ଯ ଚ ତମ ୍ଜନମ ୍

ଵ୍ରଜଯତା୭ପି ହଯାନ୍ ଶୀରମ ୍ଯଚାତଯା ମାସ ସାରତଃି ୪୮ 

ନ୍ଯଵତତ୍ ଜଯନା ରାଯୋ ରାମମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍

ମନସା ପ୍ ଯ୭ଶରୁ୍ ଯଵଯକୈ ଶ୍ଚ ନ ନ୍ ଯଵତତ୍ ମାନୁଶମ ୍୪୯ 

ଯମ ୍ଇଯଚ୍ଚତ୍ ପନୁର୍ ଆଯାତମ ୍ଯନୈନମ ୍ତୂରମ ୍ଅନୁଵ୍ରଯଜତ୍ 

ଇତ୍ଯ୭ମାତ୍ ଯା ମହା ରାଜମ ୍ଊଚୁ: ତଶରତମ ୍ଵଚଃ ୫0 

ଯତଶାମ ୍ଵଚଃ ସଵ ୍କୁଯଣାପ ପନ୍ନମ ୍  

ପ୍ରସି୍ଵନ୍ନ କାତ୍ରଃ ପ୍ରଵିଶଣ୍ଣ ରୂପଃ 

ନିଶମ୍ଯ ରାଜା କରୁ୍ପଣଃ ସ ପାଯଯା୍   

ଵ୍ଯଵସି୍ତତ ସ୍ତମ ୍ସତୁମ ୍ଈକ୍ଶମାଣଃ  ୫୧       

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ଚତ୍ଵାରିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଏର୍ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତସି୍ମମ ୍ସୁ୍ତ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାଯର ନଶି୍କୋମତି କ୍ରୁତାମ୍ ଜଯଲୌ 

ଆତ ୍ଶଯପ୍ତା୭ତ ସମ୍ଜଯେ ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ୍ଅତଃପଯୁର ମହାନ୍ ୧ 

ଅନାତ ସ୍ ଯ ଜନ ସ୍ ଯା୭ସ୍ଯ ତୁପଲ୍ ସ୍ ଯ ତପସି୍ଵନଃ  

ଯଯା କତିମ ୍ଶରଣମ ୍ଚା୭୭ସୀତ୍ ସ ନାତଃ କ୍ଵ ନୁ କଚ୍ଚତ ି୨ 

ନ କ୍ରୁତ୍ ଯ ତ୍ ଯ୭ପିଶଯପ୍ତା୭ପି ଯରାତନୀଯାନି ଵଜଯ୍ନ୍ 

କ୍ରୁତ୍ତାନ୍ ପ୍ରସାତଯନ୍ ସଵା୍ନ୍ ସମ ତୁଃକଃ କ୍ଵଚିତ୍ କତ: ୩ 

ଯକୌସଲ୍ଯାଯାମ ୍ମହା ଯତଜା ଯତା ମାତରି ଵତଯ୍ତ 
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ତତା ଯଯା ଵତଯ୍ତ୭ସ୍ମାସ ୁମହାତ୍ମା କ୍ଵ ନୁ କଚ୍ଚତ ି୪ 

ଯକୈଯକଯ୍ଯା କ୍ିିଶ୍ ଯମାଯନନ ରାୋ ସଯମ୍ାିତିଯତା ଵନମ ୍

ପରିତ୍ରାତା ଜନସ୍ଯା୭ସ୍ଯ ଜକତଃ କ୍ଵ ନୁ କଚ୍ଚତ ି୫ 

ଅଯହା ନିଯଶ୍ଚତଯନା ରାଜା ଜୀଵ ଯଲାକସ୍ଯ ସମ୍ପ୍ରିଯମ ୍

ତମ୍୍ ଯମ ୍ସତ୍ ଯ ଵ୍ରତମ ୍ରାମମ ୍ଵନ ଵାଯସା ପ୍ରଵତ୍ସଯତି ୬ 

ଇତ ିସଵା୍ ମହଶି୍ ଯ ସ୍ତା ଵିଵତ୍ସା ଇଵ ଯତନଵଃ 

ରୁରୁତୁ ଯଶ୍ଚ ଵ ତୁଃକାତା୍ଃ ସ ସ୍ଵରମ ୍ଚ ଵିଚୁକ୍ରୁଶଃୁ ୭ 

ସ ତମ ୍ଅତଃପଯୁର ଯକାରମ ୍ଆତ ୍ଶପ୍ତମ ୍ମହୀପତିଃ 

ପତୁ୍ର ଯଶାକା୭ପି ସମ୍ପ୍୍ତଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଚା୭୭ସୀତ୍ ସତୁୁଃକିତଃ ୮ 

ନା୭କ୍ିନଯହାତ୍ରା ଣ୍ ଯହୂଯତ ନା୭ପଚନ୍ କ୍ରୁହ ଯମତନି: 

ଅକୁଵନ୍୍ ନ ପ୍ରଜା କାଯମ୍ ୍ସଯୂ ୍ଶ୍ଚା୭ତର ତୀଯତ ୯ 

ଵ୍ଯସରୁ୍ଜନ୍ କପଲାନ୍ ନାକା କାଯଵା ଵତ୍ସାନ୍ ନ ପାଯଯନ୍ 

ପତୁ୍ରମ ୍ପ୍ରତମମ ୍ଲପ୍ତଵା ଜନନୀ ନା୭ପ୍ଯନମ୍ତ୍ ୧0 

ତ୍ରିଶଙୁ୍କ: ଯଲାହତିାଙ୍କ ଶ୍ଚ ପରୁ୍ହସ୍ପତି ପତୁା ଵ୭ପି 

ତାରୁଣାଃ ଯସାମମ ୍ଅଯପ୍ଯତ୍ ଯ ରହାଃ ସଯଵ ୍ଵ୍ ଯଵସି୍ତତାଃ ୧୧ 

ନକ୍ଶତ୍ରାଣ ିକତା ଚୀ୍ମି୍ ଶ ରହା ଶ୍ଚ କତ ଯତଜସଃ 

ଵିଶାକା ଶ୍ଚ ସ ତୂମା ଶ୍ଚ ନପସି ପ୍ରଚକାଶଯିର ୧୨ 

କାଲିକା ନିଲ ଯଵଯକନ ମଯହାତତ ିରିଯଵାତି୍ତତ: 

ରାଯମ ଵନମ ୍ପ୍ରଵ୍ରଜିଯତ ନକରମ ୍ପ୍ରଚାଚାଲ ତତ୍ ୧୩ 

ତିଶ: ପଯା୍କୁଲା ସ୍ ସଵା୍ ସି୍ତମିଯର ଯଣଵ ସମ୍ଵ୍ରୁତା: 

ନ ରଯହା ନା୭ପି ନକ୍ଶତ୍ରମ ୍ପ୍ରଚକାଯଶ ନ କିମ୍ନି ୧୪ 

ଅକସ୍ମା ନ୍ନାକରଃ ସଯଵା୍ ଜଯନା ଯତୈନ୍ ଯମ ୍ଉପାକମତ୍ 

ଆହାଯର ଵା ଵିହାଯର ଵା ନ କଶି୍ଚତ୍ ଅକଯରାନ୍ ମନଃ ୧୫ 

ଯଶାକ ପଯା୍ଯ ସମ୍ପ୍୍ତ ସ୍ ସତତମ ୍ତୀକ ୍ମଚୁ୍ଚଵସନ୍ 

ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ଜନ ସ୍ ସଵ ୍ଶଶ୍ଯୁଶାଚ ଜକତୀ ପତମି ୍୧୬ 

ପାଶ୍ ପ ପଯା୍କଲୁ ମଯୁକା ରାଜ ମାକ ୍କଯତା ଜନଃ 

ନ ହ୍ରୁଯଶ୍ଟା ଲକ୍ଶଯଯତ କଶି୍ଚତ୍ ସଵଃ୍ ଯଶାକ ପରାଯଣଃ ୧୭ 

ନ ଵାତି ପଵନଃ ଶୀଯତା ନ ଶଶୀ ଯସୌମ୍ ଯ ତଶନ୍ଃ 

ନ ସଯୂ ୍ସ୍ତପଯତ ଯଲାକମ ୍ସଵମ୍ ୍ପଯା୍କୁଲମ ୍ଜକତ୍ ୧୮ 

ଅନତିନଃ ସତୁାଃ ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ୍ପତା୍ଯରା ପ୍ରାତର ସ୍ତତା 

ସଯଵ ୍ସଵମ୍ ୍ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ରାମମ ୍ଏଵା ନ୍ ଵଚିତଯନ୍ ୧୯ 

ଯଯ ତୁ ରାମ ସ୍ ଯ ସହ୍ୁରୁତଃ ସଯଵ ୍ଯତ ମଟୂ ଯଚତସଃ 

ଯଶାକ ପାଯରଣ ଚ ଆରାତାଃ ଶଯନମ ୍ନ ଜହୁୁ ସ୍ତତା ୨0 

ତତ ସ୍ତଵଯଯାତ୍ ଯା ରହତିା ମହାତ୍ମନା   
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ପରୁମ୍ଯ୍ର ଯଣଵ ମହୀ ସ ପଵତ୍ା 

ଚଚାଲ ଯକାରମ ୍ପଯ ପାର ପୀଟିତା   

ସ ନାକ ଯଯାତା୭ଶ୍ଵ କଣା ନନାତ ଚ  ୨୧ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏକ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ତ୍ଵ ିଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଯାଵତ୍ ତୁ ନିଯତ୍ ସ୍ତସ୍ଯ ରଯଜା ରୂପମ ୍ଅତ୍ରୁଶ୍ଯତ 

ଯନୈ ଯଵକ୍ଶଵାକ ୁଵର ସ୍ତାଵତ୍ ସମ୍ଜହାରା୭୭ତ୍ମ ଚକ୍ଶଶୁୀ ୧ 

ଯାଵ ତ୍ରାଜା ପି୍ରଯମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ପଶ୍ଯ ତ୍ ଯତ୍ ଯମ୍ ୍ତାମିକମ ୍

ତାଵ ତ୍ଵଯଵତଯ୍ତ ଵା୭୭ସ୍ଯ ତରଣ୍ଯାମ ୍ପତୁ୍ର ତଶଯ୍ନ ୨ 

ନ ପଶ୍ଯତ ିରଯଜା୭ପ୍ଯ୭ସ୍ଯ ଯତା ରାମ ସ୍ ଯ ପମିୂପଃ 

ତତା୭୭ତ ୍ଶ୍ଚ ଵିଶଣ୍ଣ ଶ୍ଚ ପପାତ ତରଣୀ ତଯଲ ୩ 

ତସ୍ଯ ତକି୍ଶଣମ ୍ଅନ୍ ଵକାତ୍ ଯକୌସଲ୍ଯା ପାହୁମ ୍ଅଙ୍କନା 

ଵାମମ ୍ଚା ସ୍ ଯା୭ନ୍ ଵକାତ୍ ପାଶ୍ଵମ୍ ୍ଯକୈଯକଯୀ ପରତ ପି୍ରଯା ୪  

ତାମ ୍ନଯଯନ ଚ ସମ୍ପଯନ୍ନା ତଯମଣ୍ ଵିନଯଯନ ଚ 

ଉଵାଚ ରାଜା ଯକୈଯକଯୀମ ୍ସମୀକ୍ଶଯ ଵ୍ ଯତିଯତ ନି୍ତ୍ରଯଃ ୫ 

ଯକୈଯକଯି ମା ମମା୭ଙ୍କାନ ିସ୍ପୋକ୍ଶୀ ସ୍ତଵମ ୍ତୁଶ୍ ଟ ଚାରିଣୀ           

ନ ହ ିତ୍ଵାମ ୍ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ନ ପାଯା୍ ନ ଚ ପାତଵୀ ୬ 

ଯଯ ଚ ତ୍ଵାମ ୍ ଅନୁଜୀଵତି ନା୭ହମ ୍ଯତଶାମ ୍ନ ଯତ ମମ 

ଯକଵଲା୭ତ ୍ପରାମ ୍ହ ିତ୍ଵାମ ୍ତ୍ ଯକ୍ତ ତମା୍ମ ୍ତ୍ ଯଜା ମ୍ ଯହମ ୍୭ 

ଅକ୍ରୁହ୍ା୍ମ ୍ଯ ଚ୍ଚ ଯତ ପାଣମି ୍ଅକ୍ିନମ ୍ପଯଣ୍ଯମ ୍ଚ ଯତ୍ 

ଅନୁଜାନାମି ତ ତ୍ସଵମ୍ ୍ଅସି୍ମ ଯନ୍ାିଯକ ପରତ୍ର ଚ ୮ 

ପରତ ଯଶ୍ଚତ୍ ପ୍ରତୀତଃ ସ୍ ଯା ତ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ପ୍ରାଯପ୍ଯତ ମ୭ଵ୍ ଯଯମ ୍

ଯନ୍ ଯମ ସ ତତ୍ ଯାତ୍ ପିତ୍ର୭ତମ୍ ୍ମାମ ୍ମା ତ ତ୍ତତ୍ତମ ୍ଆକମତ୍ ୯ 

ଅତ ଯରଣ ୁସମତୁ୍ଵସ୍ତମ ୍ତମ ୍ଉତ୍ତାପ୍ଯ ନରା୭ତିପମ ୍

ନ୍ଯଵତତ୍ ତତା ଯତଵୀ ଯକୌସଲ୍ଯା ଯଶାକ କଶତିା  ୧0 

ହଯତ୍ଵଵ ପ୍ରାହ୍ମଣମ ୍କାମାତ୍ ସପ୍ରୁ୍ଶ୍ଟଵା୭କ୍ିନମ ୍ଇଵ ପାଣନିା 

ଅନ୍ଵ ତପ୍ଯତ ତମା୍ତ୍ମା ପତୁ୍ରମ ୍ସମି୍ତିଯ ତାପସମ ୍୧୧ 

ନିଵ୍ରୁଯତ୍ୈ ଯଵ ନିଵ୍ରୁଯତ୍ୈ ଯଵ ସୀତଯତା ରତ ଵତ୍ମସ୍ ୁ

ରାଯୋ ନା୭ତିପଯପୌ ରୂପମ ୍ରସ୍ତ ସ୍ଯାମଶ୍ମୁଯତା ଯତା ୧୨ 

ଵିଲଲାପ ଚ ତୁଃକା୭୭ତଃ୍ ପି୍ରଯମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ଅନୁସ୍ମରନ୍ 

ନକରା୭ତମ ୍ଅନୁପ୍ରାପ୍ତମ ୍ପତୁ୍ତ୍ଵା ପତୁ୍ରମ ୍ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧୩ 

ଵାହନାନାମ ୍ଚ ମକୁ୍ଯାନାମ ୍ଵହତାମ ୍ତମ ୍ମମା୭୭ତ୍ମଜମ ୍

ପତାନ ିପତ ିତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ସ ମହାତ୍ମା ନ ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ୧୪ 

ଯ ସସ୍ଯୁକଶ ୁଉପ ତାଯନଶ ୁଯଶଯତ ଚମ୍ନ୍ ରୂଶତି : 
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ଵୀଜ୍ ଯ ମାଯନା ମହା୭ହା୍ପି: ସ୍ତ୍ରୀପି ମମ୍ ସଯୁତାତ୍ତମ: ୧୫ 

ସ ନୂନମ ୍କ୍ଵଚିତ୍ ଏଵାତ୍ ଯ ଵ୍ରୁକ୍ଶ ମଲୂମ ୍ଉପାଶ୍ରତିଃ 

କାଶ୍ ଟମ ୍ଵା ଯତ ିଵା୭ଶ୍ମାନମ ୍ଉପତାଯ ଶଯିଶ୍ ଯଯତ ୧୬ 

ଉତ୍ତାସ୍ଯତି ଚ ଯମତିନ୍ ଯାଃ କରୁ୍ପଣଃ ପାମସ୍ ୁକୁମି୍ ଟତଃ 

ଵିନିଶ୍ ଶଵସନ୍ ପ୍ରସ୍ରଵଣାତ୍ କଯରଣନୂାମ ୍ଇଵ ଶପ୍ଃ ୧୭ 

ତ୍ରକ୍ଶଯତି ନୂନମ ୍ପରୁୁଶା: ତୀକ ୍ପାହୁମ ୍ଵଯନ ଚରାଃ 

ରାମମ ୍ଉତ୍ତାଯ କଚ୍ଚତମ ୍ଯଲାକ ନାତମ ୍ଅନାତ ଵତ୍ ୧୮ 

ସା ନୂନମ ୍ଜନକ ଯସ୍ଯଶ୍ ଟା ସୀତା ସକୁ ସଯତାଚିତା  

କମ୍ଟକା ରମଣା ରାମ୍ା୍ ଵନମ୭ତ୍ ଯ କମିଶ୍ ଯତ ି୧୯ 

ଅନପିୋ ଵନାନାମ ୍ସା ନୂନମ ୍ପଯ ମଯୁପ ଶ୍ ଯତ ି 

ଶ୍ଵାପତା ନତିତମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା କମ୍ପୀରମ ୍ଯରାମ ହଶଣ୍ମ ୍୨0 

ସ କାମା ପଵ ଯକୈଯକଯି ଵିତଵା ରାଜ୍ ଯମ ୍ଆଵସ 

ନ ହ ିତମ ୍ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାରମ ୍ଵିନା ଜୀଵିତୁମ ୍ଉତ୍ସଯହ ୨୧ 

ଇଯତ୍ଯଵମ ୍ଵିଲପନ୍ ରାଜା ଜଯନୌଯକନା୭ପି ସମ୍ଵରୁ୍ତଃ 

ଅପୋତ ଇଵା୭ରିଶ୍ ଟମ ୍ପ୍ରଵିଯଵଶ ପଯୁରାତ୍ତମମ ୍୨୨ 

ଶନୂ୍ ଯ ଚତ୍ଵର ଯଵଶ୍ମାତାମ ୍ସମ୍ଵ୍ରୁତା୭୭ପଣ ଯତଵତାମ ୍

କ୍ିାତ ତୁପଲ୍ ତୁଃକା୭ତା୍ମ ୍ନା୭ତ୍ ଯାକୀଣ ୍ମହା ପତାମ ୍୨୩ 

ତାମ ୍ଅଯଵକ୍ଶଯ ପରୁୀମ ୍ସଵା୍ ରାମମ ୍ଏଵା୭ନୁ ଚିତଯନ୍ 

ଵିଲପନ୍ ପ୍ରାଵଶି ତ୍ରାଜା କରୁ୍ହମ ୍ସଯୂ ୍ଇଵା୭ମ୍ପତୁମ ୍୨୪ 

ମହା ହ୍ରତମ ୍ଇଵା୭ଯକ୍ଶାପ୍ ଯମ ୍ସପୁଯଣନ୍ ହ୍ରୁଯତା ରକମ ୍

ରାଯମଣ ରହତିମ ୍ଯଵଶ୍ମ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ଲକ୍ଶମଯଣନ ଚ ୨୫ 

ଅତ କତ୍କତ  ଶପ୍ତ ସୁ୍ତ ଵଲିପନ୍ ମନୁଜା୭ତିପ: 

ଉଵାଚ ମରୁ୍ତୁ ମମ୍ା୍୭ତମ୍ ୍ଵଚନମ ୍ତୀନ ମ୭ସ୍ଵରମ ୍୨୬ 

ଯକୌସଲ୍ଯାଯା କ୍ରୁହମ ୍ଶୀରମ ୍ରାମ ମାତୁ ନଯ୍ନ୍ତୁ ମାମ ୍

ନ ହ୍ ଯ୭ନ୍ ଯତ୍ର ମମା୭୭ଶ୍ଵାଯସା ହ୍ରୁତଯ ସ୍ଯ ପଵିଶ୍ ଯତ ି୨୭ 

ଇତ ିପରୁ୍ଵତମ ୍ରାଜାନମ ୍ଅନଯନ୍ ତ୍ଵାର ତଶନି: 

ଯକୌସଲ୍ଯାଯା କ୍ରୁହମ ୍ତତ୍ର ନ୍ ଯଯଵଶ୍ଯତ ଵିନୀତ ଵତ୍ ୨୮ 

ତତ ସ୍ତତ୍ର ପ୍ରଵିଶ୍ ଟ ସ୍ ଯ ଯକୌସଲ୍ଯାଯା ନିଯଵଶନମ ୍

ଅତିରୁହ୍ ଯା୭ପି ଶଯନମ ୍ପପଵୂ ଲୁଲିତମ ୍ମନଃ ୨୯ 

ପତୁ୍ର ତ୍ଵଯ ଵିହୀନମ ୍ଚ ସନୁ୍ଶଯା୭ପି ଵିଵଜିତମ ୍ 

ଅପଶ୍ଯତ୍ ପଵନମ ୍ରାଜା ନଶ୍ଟ ଚମ୍େ୍ ମିଵା୭ମ୍ପରମ ୍୩0 

ତ ଚ୍ଚ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମହା ରାଯଜା ପଜୁମ ୍ଉତ୍ ଯମ୍ ଯ ଵୀଯଵ୍ାନ୍ 

ଉଯଚ୍ଚୈଃ ସ୍ଵଯରଣ ଚୁଯରାଶ ହା ରାକଵ ଜହାସି ମାମ ୍୩୧ 

ସକୁିତା ପତ ତମ ୍କାଲମ ୍ଜୀଵିଶ୍ ଯତି ନଯରାତ୍ତମାଃ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ପରିଶ୍ଵଜଯତା ଯଯ ରାମମ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯତି ପନୁ: ଆକତମ ୍୩୨ 

ଅତ ରାତ୍ରଯାମ ୍ପ୍ରପନ୍ନାଯାମ ୍କାଲ ରାତ୍ରଯା ମିଵାତ୍ମନ: 

ଅତ ୍ରାଯତ୍ର  ତଶରତ: ଯକୌସଲ୍ଯା ମିତ ମପ୍ରଵୀତ୍ ୩୩ 

ରାମମ ୍ଯମ୭ନୁକତା ତ୍ରୁଶ୍ି ଟ: ଅତ୍ଯା୭ପି ନ ନିଵତଯ୍ତ  

ନ ତ୍ଵାମ ୍ପଶ୍ଯାମି ଯକୌସଯଲ୍ଯ ସାତୁ ମାମ ୍ପାଣନିା ସପ୍ରୁ୍ଶ ୩୪ 

ତମ ୍ରାମମ ୍ଏଵା୭ନୁ ଵଚିିତଯତମ ୍ 

ସମୀକ୍ଶଯ ଯତଵୀ ଶଯଯନ ନଯରନ୍ତ୍ରମ ୍

ଉଯପାପଵିଶ୍ ଯା୭ତିକମ ୍ଆତ ୍ରୂପା  

ଵିନିଶ୍ ଶଵସତୀ ଵିଲଲାପ କରୁ୍ଚ୍ଚେମ ୍  ୩୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତି୍ଵ ଚତ୍ଵାରିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ତ୍ର ିଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତଃ ସମୀକ୍ଶଯ ଶଯଯନ ସନ୍ନମ ୍ଯଶାଯକନ ପାତିଵମ ୍

ଯକୌସଲ୍ଯା ପତୁ୍ର ଯଶାକା୭୭ତା୍ ତମ ୍ଉଵାଚ ମହୀପତିମ ୍୧ 

ରାକଯଵା ନର ଶାତ୍ୂ ଲ ଵଶିମ ୍ଉପ୍ତଵା ତି୍ଵ ଜିହ୍ ଵ ଵତ୍ 

ଵିଚରିଶ୍ ଯତ ିଯକୈଯକଯୀ ନମି୍ ୁଯକ୍ତଵ ହ ିପନ୍ନକୀ ୨ 

ଵିଵାସ୍ ଯ ରାମମ ୍ସପୁକା ଲପ୍ତ କାମା ସମାହତିା 

ତ୍ରାସଯିଶ୍ଯତି ମାମ ୍ପଯୂଯା ତୁଶ୍ ଟା୭ହ ିରିଵ ଯଵଶ୍ମନି ୩ 

ଅତ ସ୍ମ ନକଯର ରାମ ଶ୍ଚରନ୍ ଯପ କ୍ଶମ ୍କ୍ରୁଯହ ଵଯସତ୍ 

କାମ କାଯରା ଵରମ ୍ତାତୁମ ୍ଅପି ତାସମ ୍ମମା୭୭ତ୍ମଜମ ୍୪ 

ପାତଯିତ୍ଵା ତୁ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ରାମମ ୍ସ୍ତାନା ତ୍ ଯଯତଶ୍ଟତଃ 

ପ୍ରତିଯଶ୍ ଟା ରକ୍ଶସାମ ୍ପାକଃ ପଵଣ୍ୀ ଵା୭୭ହତିାକ୍ିନନା ୫ 

କଜ ରାଜ କତି ଵୀ୍ଯରା ମହା ପାହୁ ତନୁ୍ ତର୍ଃ 

ଵନମ ୍ଆଵିଶଯତ ନୂନମ ୍ସ ପାଯଃ୍ ସହ ଲକ୍ଶମଣଃ ୬ 

ଵଯନ ତ୍ଵ୭ତ୍ରୁଶ୍ଟ ତୁଃକାନାମ ୍ଯକୈଯକଯ୍ଯା୭ନୁମଯତ ତ୍ଵଯା 

ତ୍ଯକ୍ତାନାମ ୍ଵନ ଵାସାଯ କା ନ୍ ଵ୭ଵସ୍ତା ପଵିଶ୍ ଯତ ି୭  

ଯତ ରତ୍ନ ହୀନା ସ୍ତରୁଣାଃ ପଲ କାଯଲ ଵିଵାସିତାଃ 

କତମ ୍ଵତ୍ସଯତି କ୍ରୁପଣାଃ ପଲ ମଯୂଲୈଃ କରୁ୍ତା୭ଶନାଃ ୮ 

ଅପୀତାନୀମ ୍ସ କାଲଃ ସ୍ ଯାନ୍ ମମ ଯଶାକ କ୍ଶଯଃ ଶଵିଃ 

ସ ପାଯମ୍ ୍ଯ ତ୍ସହ ପ୍ରାତ୍ରା ପଯଶ୍ଯଯମ ୍ଇହ ରାକଵମ ୍୯ 

ଶରୁ୍ଯତ୍ଵୈ ଯଵାପ ସି୍ତଯତୌ ଵୀଯରୌ କତା୭ଯଯାତ୍ ଯା ପଵିଶ୍ ଯତ ି

ଯଶସି୍ଵନୀ ହ୍ରୁଶ୍ ଟ ଜନା ସଚୂ୍ଚିିତ ତ୍ଵଜ ମାଲିନୀ ୧0 

କତା ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ନର ଵ୍ ଯାଯରୌ ଅରଣ୍ଯାତ୍ ପନୁରା୭୭କଯତୌ 

ନତିଶ୍ଯତ ିପରୁୀ ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ସମତୁ୍ର ଇଵ ପଵଣ୍ ି୧୧ 

କତା୭ଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ମହା ପାହୁଃ ପରୁୀମ ୍ଵୀରଃ ପ୍ରଯଵକ୍ଶଯତି 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ପରୁସ୍କରୁ୍ତ୍ ଯ ରଯତ ସୀତାମ ୍ଵ୍ରୁଶଯପା ଯକା ଵତୂମ ୍ଇଵ ୧୨ 

କତା ପ୍ରାଣ ିସହସ୍ରାଣ ିରାଜ ମାଯକ ୍ମମା୭୭ତ୍ମଯଜୌ 

ଲାଯଜୈ: ଅଵକରିଶ୍ଯତି ପ୍ରଵିଶଯତୌ ଅରିମ୍ଯ୍ମୌ ୧୩ 

ପ୍ରଵିଶଯମ୍ୌ୍ କତା୭ଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯାମି ଶପୁ କୁମ୍ ଟଯଲୌ  

ଉତରା୭୭ଯତୁ ନିସି୍ତ୍ରଯମ୍ଶୌ ସ ଶରୁ୍ମ୍ କା ଵିଵ ପଵଯ୍ତୌ ୧୪ 

କତା ସମୁନସଃ କନ୍ ଯା ତ୍ଵିଜାତୀନାମ ୍ପଲାନି ଚ 

ପ୍ରତିଶତଯଃ ପରୁୀମ ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟାଃ କରିଶ୍ ଯତି ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍୧୫ 

କତା ପରିଣଯତା ପତୁ୍ତଯା ଵଯସା ଚା୭ମରପ୍ରପଃ 

ଅପଯ୍ଯୁପ ଶ୍ ଯତ ିତମେ୍ ସି୍ତ୍ରଵଶ ୍ଇଵ ମାମ ୍ଲଲନ୍ ୧୬ 

ନିସ୍ ସମ୍ ଶଯମ ୍ମଯା ମଯନ୍ ଯ ପରୁା ଵୀର କତଯଯ୍ା 

ପାତୁ କାଯମଶ ୁଵଯତ୍ସଶ ୁମାତ୍ରୂଣାମ ୍ଶାତିତାଃ ସ୍ତନାଃ ୧୭ 

ସା୭ହମ ୍ଯକୌ ରିଵ ସିଯମ୍ହନ ଵିଵତ୍ସା ଵତ୍ସଲା କ୍ରୁତା 

ଯକୈଯକଯ୍ଯା ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର ପାଲ ଵଯତ୍ସଵ ଯକୌର୍ ପଲାତ୍ ୧୮ 

ନ ହ ିତାଵ ତ୍କୁଯଣ  ଜ୍ଶୁ୍ ଟମ ୍ସଵ ୍ଶାସ୍ତ୍ର ଵିଶାରତମ ୍

ଏକ ପତୁ୍ରା ଵିନା ପତୁ୍ରମ ୍ଅହମ ୍ଜୀଵିତୁମ ୍ଉତ୍ସଯହ ୧୯ 

ନ ହ ିଯମ ଜୀଵିଯତ କିମି୍ତ୍ି ସାମତ୍୍ ଯମ ୍ଇହ କଲ୍ପଯଯତ 

ଅପଶ୍ଯତଯାଃ ପି୍ରଯମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ମହା ପାହୁମ ୍ମହା ପଲମ ୍୨0 

ଅଯମ ୍ହ ିମାମ ୍ତୀପଯଯତ ସମତିୁ୍ତତ:   

ତନୂଜ ଯଶାକ ପ୍ରପଯଵା ହୁତା୭ଶନଃ 

ମହୀମ ୍ଇମାମ ୍ରଶ୍ି ମପି ରୁତ୍ତତ ପ୍ରଯପା  

ଯତା ନିତାଯକ ପକଵାନ୍ ତିଵାକରଃ  ୨୧ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତି୍ର ଚତ୍ଵାରିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଚତୁ ଶ୍ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଵିଲପତୀମ ୍ତତା ତାମ ୍ତୁ ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ପ୍ରମଯତା ତ୍ତମାମ ୍

ଇତମ ୍ତଯମ ୍ସି୍ତତା ତମ୍୍ ଯମ ୍ସମିୁତ୍ରା ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ତଵା୭୭ଯଯ ୍ସତ୍କୁଯଣ ର୍ ଯକୁ୍ତଃ ପତୁ୍ରଃ ସ ପରୁୁଯଶାତ୍ତମଃ 

କିମ ୍ଯତ ଵିଲପିଯତ ଯନୈଵମ ୍କ୍ରୁପଣମ ୍ରୁତିଯତନ ଵା ୨ 

ଯ ସ୍ତଵା୭୭ଯଯ ୍କତଃ ପତୁ୍ର ସ୍ତଯକ୍ତଵା ରାଜ୍ ଯମ ୍ମହା ପଲଃ 

ସାତୁ କୁଵନ୍୍ ମହାତ୍ମାନମ ୍ପିତରମ ୍ସତ୍ ଯ ଵାତିନମ ୍୩ 

ଶଯିଶ୍ ଟ: ଆଚରିଯତ ସମ୍ଯକ୍ ଶଶ୍ଵତ୍ ଯପ୍ରତ୍ ଯ ପଯଲାତଯଯ 

ରାଯମା ତଯମ ୍ସି୍ତତଃ ଯଶ୍ରଯଶ୍ଟା ନ ସ ଯଶାଚ୍ ଯଃ କତାଚନ ୪ 

ଵତଯ୍ତ ଯଚାତ୍ତମାମ ୍ଵ୍ରୁତି୍ତମ ୍ଲକ୍ଶମଯଣା୭ସି୍ମନ୍ ସତା୭ନକଃ 

ତଯାଵାନ୍ ସଵ ୍ପଯୂତଶ ୁଲାପ ସ୍ତ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ ୫ 

ଅରଣ୍ଯ ଵାଯସ ଯ ତୁ୍ତଃକମ ୍ଜାନତୀ ଯଵୈ ସଯୁକାଚିତା 
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ଅନୁକଚ୍ଚତ ିଯଵୈଯତହୀ ତମା୍ତ୍ମାନମ ୍ତଵା୭୭ତ୍ମଜମ ୍୬ 

କୀତି ପତୂାମ ୍ପତାକାମ ୍ଯଯା ଯଲାଯକ ପ୍ରମଯତ ିପ୍ରପଃୁ 

ତମ ସତ୍ ଯ ଵ୍ରତ ପରଃ କମି ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ତଵା୭୭ତ୍ମଜଃ ୭ 

ଵ୍ଯକ୍ତମ ୍ରାମ ସ୍ ଯ ଵିୋଯ ଯଶୌଚମ ୍ମାହାତ୍ମଯମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍

ନ କାତ୍ରମ ୍ଅମଶ୍ପିୁଃ ସଯୂଃ୍ ସମ୍ା୍ପଯିତୁମ ୍ଅହତ୍ ି୮ 

ଶଵିଃ ସଯଵଶ୍ ୁକାଯଲଶ ୁକାନଯନଯପ୍ଯା ଵିନିସ୍ ସ୍ରୁତଃ 

ରାକଵମ ୍ଯକୁ୍ତ ଶୀଯତାଶ୍ଃ୍ ଯସଵିଶ୍ ଯତି ସଯୁକା୭ନିଲଃ ୯ 

ଶଯାନମ ୍ଅନକମ ୍ରାଯତ୍ରୌ ପିଯତଵା୭ପିପରିଶ୍ଵଜନ୍ 

ରଶ୍ିମପିଃ ସମ୍ସ୍ପରୁ୍ଶନ୍ ଶୀଯତୈ ଶ୍ଚନ୍ତ୍ରମା ହ୍ଲାତଯିଶ୍ ଯତ ି୧0         

ତଯତୌ ଚ ଅସ୍ତ୍ରାଣ ିତିଵ୍ ଯାନି ଯଯସ୍ମ  ପ୍ରହ୍ମା ମଯହୌଜଯସ 

ତାନଯଵନ୍ତ୍ରମ ୍ହତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତିମିତ୍ଵଜ ସତୁମ ୍ରଯଣ ୧୧ 

ସ ଶରୂ: ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର ସ୍ସଵ ପାହୁ ପଲ ମାଶ୍ରତି: 

ଅସମ୍େ୍ଯସ୍ତା୭ପ୍ଯରଣ୍ଯଯସ୍ତା ଯଵଶ୍ମନୀଵ ନିଵତ୍ସଯତି ୧୨ 

ଯଯସ୍ଯଶ ୁପତ ମାସାତ୍ ଯ ଵିନାଶମ ୍ଯାମି୍ ୍ଶତ୍ରଵ: 

କତମ ୍ନ ପରୁ୍ତିଵୀ ତସ୍ଯ ଶାସଯନ ସ୍ତାତୁ ମହତ୍ ି୧୩ 

ଯା ଶ୍ରୀ ଯଶୌଯମ୍ ୍ଚ ରାମ ସ୍ ଯ ଯା ଚ କଲ୍ଯାଣ ସତ୍ତ୍ଵତା  

ନିଵ୍ରୁତ୍ତା୭ରଣ୍ଯ ଵାସ ସ୍ ସ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ରାଜ୍ ଯ ମ୭ଵାପ୍ସଯତି ୧୪ 

ସଯୂ ୍ସ୍ ଯା୭ପି ପଯଵ ତ୍ସଯୂଯା୍ ହ୍ ଯଯକ୍ନ ରକ୍ିନ: ପ୍ରଯପା: ପ୍ରପ:ୁ 

ଶ୍ରଯି ଶ୍ଶେୀ ଶ୍ଚ ପଯଵ ତ୍ ଯରା କୀତି: କୀହ୍୍ ଯା: କ୍ଶମା କ୍ଶମା ୧୫ 

ଯତୈଵତମ ୍ଯତୈଵତାନାମ ୍ଚ ପତୂାନାମ ୍ପତୂ ସତ୍ତମ: 

ତସ୍ଯ ଯକ ହ୍ ଯ୭କୁଣା ଯତଵି ରାଯଶ୍ଟେ ଵା ପ୍ ଯ୭ତ ଵା ପଯୁର  ୧୬ 

ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯା ସହ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ଶ୍ରଯିା ଚ ପରୁୁଶଶପ୍ଃ 

କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ତସିରୁ୍ପି ଯରତାପିଃ ସହ ରାଯମା୭ପିଯଶକ୍ଶଯତି ୧୭ 

ତୁଃକଜମ ୍ଵସିରୁ୍ଜ ତଯା୭ସ୍ରମ ୍ନିଶ୍କୋମତମ ୍ଉତୀକ୍ଶଯ ଯମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ଜନା ସ୍ ସଯଵ ୍ଯଶାକ ଯଵକ ସମାହତା: ୧୮ 

କୁଶ ଚୀର ତରମ ୍ଯତଵମ ୍କଚ୍ଚତମ ୍ଅପରାଜିତମ ୍ 

ସୀଯତ ଵା୭ନୁକତା ଲକ୍ଶମୀ ସ୍ତସ୍ଯ କିମ ୍ନାମ ତୁଲପ୍ମ ୍୧୯ 

ତନୁ ରହ୍ଵଯରା ଯସ୍ଯ ପାଣ କ୍ କା୭ସ୍ତ୍ର ପର୍୍ରୁତ୍ସଵଯମ ୍

ଲକ୍ଶମଯଣା ଵ୍ରଜତି ହ୍ ଯ୭ଯର ତସ୍ଯ କିମ ୍ନାମ ତୁଲପ୍ମ ୍୨0 

ନିଵ୍ରୁତ୍ତ ଵନ ଵାସମ ୍ତମ ୍ତ୍ରଶ୍ଟାସି ପନୁ ରାକତମ ୍ 

ଜହ ିଯଶାକମ ୍ଚ ଯମାହମ ୍ଚ ଯତଵି ସତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରଵୀମି ଯତ ୨୧ 

ଶରିସା ଚରଣା ଯଵଯତୌ ଵମ୍ମ୍ାନ ମ୭ନିତିଯତ  

ପନୁ ତ୍ରକ୍୍ଶଯସି କଲ୍ଯାଣ ିପତୁ୍ରମ ୍ଚମ୍େ୍ ମିଯଵାତିତମ ୍୨୨ 

ପନୁ: ପ୍ରଵିଶ୍ ଟମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତ୭ମପିଶକି୍ତମ ୍ମହା ଶ୍ରଯିମ ୍ 
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ସମତୁ୍ସେକ୍ଶଯସି ଯନତ୍ରାପ୍ଯାମ ୍କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଆନତଜମ ୍ପଯଃ ୨୩ 

ମା ଯଶାଯକା ଯତଵି ତୁକମ ୍ଵା ନ ରାଯମ ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ୭ଶଵିମ ୍ 

କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯସି ପତୁ୍ରମ ୍ତ୍ଵମ ୍ସ ସୀତମ ୍ସହ ଲକ୍ଶମଣମ ୍୨୪ 

ତ୍ଵଯା ଅଯଶଯଶା ଜନ ଯଶ୍ଚ ଵ ସମାଶ୍ଵାଯସ୍ଯା ଯତା୭ନଯକ  

କିମିତାନୀ ମିତମ ୍ଯତଵି କଯରାଶ ିହ୍ରୁତ ିଵିକି୍ପମ ୍୨୫ 

ନା୭ହା୍ ତ୍ଵମ ୍ଯଶାଚିତୁମ ୍ଯତଵି ଯସ୍ଯା ଯସ୍ତ ରାକଵ ସସ୍ତୁ: 

ନ ହ ିରାମାତ୍ ପଯରା ଯଲାଯକ ଵିତ୍ ଯଯତ ସତ୍ପଯତ ସି୍ତତ: ୨୬ 

ଅପିଵାତଯମାନମ ୍ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ସସହ୍ୁରୁତମ ୍ସତୁମ ୍

ମତୁା୭ଶରୁ୍ ଯମାକ୍ଶଯଯସ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଯମକ ଯଲଯକଵ ଵାଶକିୀ ୨୭ 

ପତୁ୍ର ଯସ୍ତ ଵରତଃ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ପନୁରା୭୭କତଃ 

କରାପ୍ଯାମ ୍ମରୁ୍ତୁ ପୀନାପ୍ ଯାମ ୍ଚରଯଣୌ ପୀଟଯିଶ୍ ଯତି ୨୮ 

ଅପିଵାତ୍ ଯ ନମସ୍ଯମ୍ମ୍ ୍ଶରୂମ ୍ସ ସହ୍ୁରୁତମ ୍ସତୁମ ୍ 

ମତୁା୭ଯସ୍ର : ଯପ୍ରାକ୍ଶଯସି ପନୁ ଯମକ୍ରାଜି ରିଵା ଚଲମ ୍୨୯ 

ଆଶ୍ଵାସଯମ୍ୀ୍ ଵିଵିଯତୈ ଶ୍ଚ ଵାଯକ୍ୈଯ:   

ଵାଯକ୍ଯା ପଚାଯର କୁଶଲା୭ନଵତ୍ଯା  

ରାମ ସ୍ ଯ ତାମ ୍ମାତର ଯମଵ ମକୁ୍ତଵା    

ଯତଵୀ ସମିୁତ୍ରା ଵିରରାମ ରାମା  ୩0  

ନିଶମ୍ଯ ତ ଲ୍ଲକ୍ଶମଣ ମାତ୍ରୁ ଵାକ୍ଯମ ୍  

ରାମ ସ୍ ଯ ମାତୁ ନର୍ଯତଵ ପତ୍ନଯାଃ 

ସତ୍ଯଃ ଶରୀଯର ଵିନନାଶ ଯଶାକଃ   

ଶରତ୍କଯତା ଯମକ ଇଵା୭ଲ୍ପ ଯତାଯଃ  ୩୧ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତି୍ର ଚତୁ ଶ୍ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ପମ୍ଚ ତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଅନୁରକ୍ତା ମହାତ୍ମାନମ ୍ରାମମ ୍ସତ୍ ଯ ପରାରମମ ୍

ଅନୁଜକ୍ମଃୁ ପ୍ରଯାତମ ୍ତମ ୍ଵନ ଵାସାଯ ମାନଵାଃ ୧ 

ନିଵତିଯତ୭ପି ଚ ପଲାତ୍ ସହ୍ୁରୁ ତ୍ଵଯକ ୍ଚ ରାଜନ ି

ଯନୈଵ ଯତ ସନ୍ନଯଵତତ୍ ରାମ ସ୍ ଯା୭ନୁକତା ରତମ ୍୨ 

ଅଯଯାତ୍ ଯା ନିଲଯାନାମ ୍ହ ିପରୁୁଶାଣାମ ୍ମହା ଯଶାଃ 

ପପଵୂ କୁଣ ସମ୍ପନ୍ନଃ ପଣୂ ୍ଚନ୍ତ୍ର ଇଵ ପି୍ରଯଃ ୩ 

ସ ଯାଚ୍ ଯମାନଃ କାକୁତ୍ସିଃ ସ୍ଵାପିଃ ପ୍ରକ୍ରୁତିପି ସ୍ତତା 

କୁଵା୍ଣଃ ପିତରମ ୍ସତ୍ ଯମ ୍ଵନମ ୍ଏଵା୭ନ୍ ଵପତ୍ ଯତ ୪ 

ଅଯଵକ୍ଶମାଣଃ ସଯେହମ ୍ଚକ୍ଶଶୁା ପ୍ରପିପ ନ୍ନିଵ 

ଉଵାଚ ରାମଃ ଯେଯହନ ତାଃ ପ୍ରଜାଃ ସ୍ଵାଃ ପ୍ରଜା ଇଵ ୫ 

ଯା ପ୍ରୀତି ପହୁ୍ମାନ ଶ୍ଚ ମ ଯ୍ଯ୭ଯଯାତ୍ ଯା ନିଵାସିନାମ ୍
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ମ ତିି୍ପଯାତମ୍ ୍ଵିଯଶଯଶଣ ପରଯତ ସା ନିଯଵଶ୍ଯତାମ ୍୬ 

ସ ହ ିକଲ୍ଯାଣ ଚାରିତ୍ରଃ ଯକୈଯକଯ୍ଯା୭୭ନତ ଵତନ୍ଃ 

କରିଶ୍ଯତ ିଯତାଵ ତ୍ଵଃ ପି୍ରଯାଣ ିଚ ହତିାନ ିଚ ୭ 

ୋନ ଵ୍ରୁଯତ୍ତା ଵଯଯା ପାଯଲା ମରୁ୍ତୁ ଵୀ୍ଯ ୍କଣୁାନ୍ି ଵତଃ 

ଅନୁରୂପଃ ସ ଯଵା ପତା୍ ପଵିଶ୍ ଯତି ପଯାପହଃ ୮ 

ସ ହ ିରାଜ କୁଯଣ  ଯ୍ଯୁକ୍ତା ଯଵୁ ରାଜଃ ସମୀକ୍ିଶତଃ 

ଅପି ଚା୭ପି ମଯା ଶଯିଶ୍ ଟଃ କାଯମ୍ ୍ଯଵା ପତ୍ରୁ ୍ଶାସନମ ୍୯ 

ନ ଚ ତଯପ୍ଯ ତ୍ ଯତା ଚ ଅଯସୌ ଵନ ଵାସମ ୍କଯତ ମଯି 

ମହା ରାଜ ସ୍ତତା କାଯଯା୍ ମମ ପି୍ରଯ ଚିକୀଶଯ୍ା ୧0 

ଯତା ଯତା ତାଶରତ ିତମ୍ମ୍ ୍ଏଵା ସି୍ତଯତା୭ପଵତ୍ 

ତତା ତତା ପ୍ରକ୍ରୁତଯଯା ରାମମ ୍ପତମି ୍ଅକାମଯନ୍ ୧୧ 

ପାଯଶ୍ପଣ ପିହତିମ ୍ତୀନମ ୍ରାମଃ ଯସୌମିତ୍ରିଣା ସହ 

ଚକଯଶଵ୍ କୁଯଣ  ପତ୍୍ତ୍ଵା ଜନମ ୍ପରୁ ଵାସିନମ ୍୧୨ 

ଯତ ତ୍ଵିଜା ସି୍ତ୍ର ଵିତମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତା ୋଯନନ ଵଯଯସୌଜସା 

ଵଯଃ ପ୍ରକମ୍ପ ଶରିଯସା ତୂରାତ୍ ଊଚୁ: ଇତମ ୍ଵଚଃ ୧୩ 

ଵହଯତା ଜଵନା ରାମମ ୍ଯପା ଯପା ଜାତ୍ ଯା ସୁ୍ତରମ୍କମାଃ 

ନିଵତତ୍୍ଵମ ୍ନ କତଵ୍ ଯମ ୍ହତିା ପଵତ ପତରି୍ ୧୪ 

କଣଵ୍ମି୍ ୍ହ ିପତୂାନ ିଵିଯଶଯଶଣ ତୁରମ୍କମା: 

ଯଯୂମ ୍ତସ୍ମା ନ୍ନିଵତତ୍୍ଵମ ୍ଯାଚନାମ ୍ପ୍ରତିଯଵତିତା: ୧୫ 

ତମତ୍ ସ୍ ସ ଵିଶତୁ୍ତାତ୍ମା ଵୀର ଶଶ୍ପୁ ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତ:  

ଉପଵାହ୍ ଯ ସୁ୍ତ ଯଵା ପତା୍ ନା୭ପଵାହ୍ ଯଃ ପରୁାତ୍ଵନମ ୍୧୬ 

ଏଵମ ୍ଆତ ୍ପ୍ରଲାପାମ ୍ସ୍ତାନ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତାନ୍ ପ୍ରଲପଯତା ତ୍ଵିଜାନ୍ 

ଅଯଵକ୍ଶଯ ସହସା ରାଯମା ରତାତ୍ ଅଵତତାର ହ ୧୭ 

ପତ୍ପଯାମ ୍ଏଵ ଜକାମା୭ତ ସ ସୀତଃ ସହ ଲକ୍ଶମଣଃ 

ସନ୍ନକି୍ରୁଶ୍ ଟ ପତ ନ୍ ଯାଯସା ରାଯମା ଵନ ପରାଯଣଃ ୧୮ 

ତ୍ଵିଜାତୀମ ୍ସୁ୍ତ ପତାତୀମ ୍ସ୍ତାନ୍ ରାମ ଶ୍ଚାରିତ୍ର ଵତ୍ସଲଃ 

ନ ଶଶାକ କ୍ରୁଣା ଚକ୍ଶଃୁ ପରିଯମାକ୍ତୁମ ୍ରଯତନ ସଃ ୧୯ 

କଚ୍ଚତମ ୍ଏଵ ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାମମ ୍ସମ୍ପ୍ରାତ ଯଚତସ: 

ଊଚୁଃ ପରମ ସମ୍ପ୍୍ତା ରାମମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଇତମ ୍ତ୍ଵିଜାଃ ୨0 

ପ୍ରାହ୍ମଣ୍ଯମ ୍ସଵମ୍ ୍ଏତ ତ୍ତ୍ଵାମ ୍ପ୍ରହ୍ମଣ୍ଯମ ୍ଅନୁକଚ୍ଚତ ି

ତ୍ଵିଜ ସ୍କତା୭ତି ରୂଟା ସ୍ତଵାମ ୍ଅକ୍ନଯଯା୭ପ୍ଯନୁ ଯାତଯ୭ମୀ ୨୧ 

ଵାଜଯପଯ ସମତୁ୍ତାନି ଚତ୍ରା ଯଣ୍ ଯତାନି ପଶ୍ଯ ନଃ 

ପରୁ୍ଶ୍ଟ ଯତା୭ନୁପ୍ରଯାତାନି ହମ୍ସାନ୍ ଇଵ ଜଲାତ୍ ଯଯଯ ୨୨ 

ଅନଵାପ୍ତା୭୭ତପତ୍ରସ୍ଯ ରଶ୍ି ମ ସମ୍ା୍ପିତସ୍ଯ ଯତ 
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ଏପି ଶ୍ଚାଯାମ ୍କରିଶ୍ ଯାମଃ ଯସ୍ଵ  ଶ୍ଚଯତ୍ରୈ ଵା୍ଜଯପଯିଯକୈଃ ୨୩ 

ଯା ହ ିନଃ ସତତମ ୍ପତିୁ୍ତ ଯଵତ୍ ମନ୍ତ୍ରା୭ନୁସାରିଣୀ 

ତ୍ଵ ତ୍କ୍ରୁଯତ ସା କ୍ରୁତା ଵତ୍ସ ଵନ ଵାସା୭ନୁସାରିଣୀ ୨୪ 

ହ୍ରୁତଯଯ ଯଶ୍ଵଵ ତିଶ୍ ଟତି ଯଵତା ଯଯ ନଃ ପରମ ୍ତନମ ୍

ଵତ୍ସଯମ୍୭୍ପି କ୍ରୁଯହ ଯଶ୍ଵଵ ତାରା ଶ୍ଚାରିତ୍ର ରକ୍ିଶତାଃ ୨୫ 

ନ ପନୁ ନଶି୍ଚଯଃ କାଯ ୍ସ୍ତଵ ତ୍କଯତୌ ସକୁ୍ରୁତା ମତିଃ 

ତ୍ଵଯି ତମ ୍ଵ୍ ଯଯପଯକ୍ଶ ତୁ କିମ ୍ସ୍ ଯା ତ୍ତମମ୍ ୍ଅଯପକ୍ିଶତୁମ ୍୨୬ 

ଯାଚିଯତା ଯନା ନିଵତସ୍୍ଵ ହମ୍ସ ଶକୁ୍ି ଶଯିରାରୁଯହୈଃ 

ଶଯିରାପି ନିପରୁ୍ତାଚାର ମହୀ ପତନ ପାମସ୍ଯୁଲୈଃ ୨୭ 

ପହୂନାମ ୍ଵିତତା ଯୋ ତ୍ଵଜିାନାମ ୍ଯ ଇହାକତାଃ 

ଯତଶାମ ୍ସମାପି୍ତ: ଆଯତ୍ତା ତଵ ଵତ୍ସ ନିଵତଯ୍ନ ୨୮ 

ପକି୍ତମତି ହ ିପତୂାନ ିଜମ୍କମା ଜମ୍କମାନି ଚ 

ଯାଚମାଯନଶ ୁଯତଶ ୁତ୍ଵମ ୍ପକି୍ତମ ୍ପଯକ୍ତଶ ୁତଶଯ୍ ୨୯ 

ଅନୁକମତୁ୍ମ ୍ଅଶକ୍ତା ସ୍ତଵାମ ୍ମଯୂଲୈ : ଉତ୍୍ତରୁତ ଯଵକିପିଃ 

ଉନ୍ନତା ଵାଯ ୁଯଵଯକନ ଵଯିରାଶ ତୀଵ ପାତପାଃ ୩0 

ନିଯଶ୍ଚ ଶ୍ ଟା୭୭ହାର ସମ୍ାିରା ଵ୍ରୁଯକ୍ୈଶକ ସ୍ତାନ ଵିଶ୍ି ଟତାଃ 

ପକ୍ିଶଯଣା୭ପି ପ୍ରଯାଚଯତ ସଵ ୍ପତୂା୭ନୁକମ୍ପିନମ ୍୩୧ 

ଏଵମ ୍ଵିଯରାଶତାମ ୍ଯତଶାମ ୍ତ୍ଵିଜାତୀନାମ ୍ନିଵତଯ୍ନ 

ତତ୍ରୁଯଶ ତମସା ତତ୍ର ଵାରଯ ତୀଵ ରାକଵମ ୍୩୨ 

ତତ ସସ୍ମୁଯମ୍େ୍ା୭ପି ରତା ତ୍ଵିମଚୁ୍ ଯ   

ଶ୍ରାତାନ୍ ହଯାନ୍ ସମ୍ପରିଵତ୍୍ ଯ ଶୀରମ ୍ 

ପୀଯତାତକାମ ୍ଯସ୍ତାଯ ପରିପଲୁ୍ ତାମ୍ କାନ୍    

ଅଚାରଯ୭ଯତ୍ଵୈ ତମସା ଵତୂିଯର    ୩୩   

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ପମ୍ ିତ୍ଵାରିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଶଟ୍ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତତ ସୁ୍ତ ତମସା ତୀରମ ୍ରମ୍ଯମ ୍ଆଶ୍ରତି୍ ଯ ରାକଵଃ 

ସୀତାମ ୍ଉତ୍ଵୀକ୍ଶଯ ଯସୌମିତ୍ରିମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ଇଯମ ୍ଅତ୍ ଯ ନଶିା ପଵୂା୍ ଯସୌମିଯତ୍ର ପ୍ରସି୍ତତା ଵନମ ୍

ଵନ ଵାସ ସ୍ ଯ ପତ୍ରମ ୍ଯତ ସ ଯନାତ୍କଣି୍ଟତୁମ ୍ଅହସି୍ ୨ 

ପଶ୍ଯ ଶନୂ୍ ଯା୭ନ୍ ଯରଣ୍ଯାନ ିରୁତତୀଵ ସମତତଃ 

ଯତା ନିଲଯମ ୍ଆଯତି୍ପ ନଲିୀନାନି ମରୁ୍କ ତ୍ଵିଯଜୈଃ  ୩ 

ଅତ୍ଯା୭ଯଯାତ୍ ଯା ତୁ ନକରୀ ରାଜତାନୀ ପିତୁ ମମ୍ 

ସ ସ୍ତ୍ରୀ ପମୁ୍ ସା କତାନ୍ ଅସ୍ମା ଯନ୍ ଶାଚିଶ୍ ଯତି ନ ସମ୍ଶଯଃ ୪ 

ଅନୁରକ୍ତା ହ ିମନୁଜା ରାଜାନମ ୍ପହୁପି କ୍ୁଯଣ : 
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ତ୍ଵାମ ୍ଚ ମାମ ୍ଚ ନର ଵ୍ ଯାର ଶତ୍ରୁକ୍ନ ପାରଯତୌ ତତା ୫  

ପିତରମ ୍ଚା୭ନୁଯଶାଚାମି ମାତରମ ୍ଚ ଯଶସି୍ଵନୀମ ୍

ଅପି ଵା ଅଯମ୍ୌ୍ ପଯଵତାମ ୍ତୁ ରୁତଯମ୍ୌ୍ ତା ଵ୭ପୀକ୍ଶଣଶ: ୬ 

ପରତଃ କଲୁ ତମା୍ତ୍ମା ପିତରମ ୍ମାତରମ ୍ଚ ଯମ 

ତମା୍୭ତ ୍କାମ ସହଯିତୈ ଵା୍ଯକ୍ୈଯ: ଆଶ୍ଵାସଯିଶ୍ଯତି ୭ 

ପରତ ସ୍ଯା୭ନ୍ରୁଶମ୍ସତ୍ଵମ ୍ସମି୍ତିଯା୭ହମ ୍ପନୁଃ ପନୁଃ 

ନା୭ନୁଯଶାଚାମି ପିତରମ ୍ମାତରମ ୍ଚା୭ପି ଲକ୍ଶମଣ ୮ 

ତ୍ଵଯା କାଯମ୍ ୍ନର ଵ୍ ଯାର ମାମ ୍ଅନୁଵ୍ରଜତା କ୍ରୁତମ ୍

ଅଯନ୍ ଵଶ୍ ଟଵ୍ ଯା ହ ିଯଵୈଯତହ୍ ଯା ରକ୍ଶଣା୭ଯତ ୍ସହାଯତା ୯ 

ଅତି୍ପ: ଏଵ ତୁ ଯସୌମିଯତ୍ର ଵତ୍ସଯା ମ୍ ଯ୭ତ୍ ଯ ନିଶାମ ୍ଇମାମ ୍

ଏତ ତି୍ତ ଯରାଚଯତ ମହ୍ ଯମ ୍ଵଯନ୍ ଯ୭ପି ଵିଵିଯତ ସତ ି୧0 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ତୁ ଯସୌମିତ୍ରମି ୍ସମୁନ୍ତ୍ରମ ୍ଅପି ରାକଵଃ 

ଅପ୍ରମତ୍ତ ସ୍ତଵମ ୍ଅଯଶ୍ଵଶ ୁପଵ ଯସୌଯମ୍ଯ ତ୍ଯଵୁାଚ ହ ୧୧ 

ଯସା୭ଶ୍ଵାନ୍ ସମୁନ୍ତ୍ରଃ ସମ୍ଯମ୍ ଯ ସଯୂଯ୭୍ସ୍ତମ ୍ସମପୁାକଯତ 

ପ୍ରପତୂ ଯଵସାନ୍ କରୁ୍ତ୍ଵା ପପଵୂ ପ୍ରତ୍ ଯ୭ନତରଃ ୧୨ 

ଉପାସ୍ଯତୁ ଶଵିାମ ୍ସମ୍ଯ୍ାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାତ୍ରମି ୍ଉପସି୍ତତାମ ୍

ରାମ ସ୍ ଯ ଶଯନମ ୍ଚଯର ସତୂଃ ଯସୌମିତ୍ରିଣା ସହ ୧୩ 

ତାମ ୍ଶଯ୍ଯାମ ୍ତମସା ତୀଯର ଵୀକ୍ଶଯ ଵ୍ରୁକ୍ଶ ତଯଲୈଃ କ୍ରୁତାମ ୍

ରାମଃ ଯସୌମିତ୍ରିଣା ସାତମ୍ ୍ସ ପାଯଃ୍ ସମି୍ ଵଯଵଶ ହ ୧୪ 

ସ ପାଯମ୍ ୍ସମ୍ପ୍ରସପୁ୍ତମ ୍ତମ ୍ପ୍ରାତରମ ୍ଵୀକ୍ଶଯ ଲକ୍ଶମଣଃ 

କତଯା ମାସ ସତୂାଯ ରାମ ସ୍ ଯ ଵିଵିତାନ୍ କୁଣାନ୍ ୧୫ 

ଜାରଯତା ଯହ୍ ଯଵ ତାମ ୍ରାତ୍ରିମ ୍ଯସୌମିଯତ୍ର: ଉତିଯତା ରଵିଃ 

ସତୂ ସ୍ ଯ ତମସା ତୀଯର ରାମ ସ୍ ଯ ପରୁ୍ଵଯତା କୁଣାନ୍ ୧୬ 

ଯକାକୁଲା୭୭କଲୁ ତୀରାଯା ସ୍ତମସାଯା ଵିତୂରତଃ 

ଅଵସତ୍ ତତ୍ର ତାମ ୍ରାତ୍ରମି ୍ରାମଃ ପ୍ରକ୍ରୁତିପିଃ ସହ ୧୭ 

ଉତ୍ତାଯ ତୁ ମହାଯତଜାଃ ପ୍ରକ୍ରୁତୀ ସ୍ତା ନିଶାମ୍ ଯ ଚ 

ଅପ୍ରଵୀ ତ୍ପୋତରମ ୍ରାଯମା ଲକ୍ଶମଣମ ୍ପଣୁ୍ ଯ ଲକ୍ଶଣମ ୍୧୮ 

ଅସ୍ମ ତ୍ଵଯଯପକ୍ଶାନ୍ ଯସୌମିଯତ୍ର ନିରଯପକ୍ଶାନ୍ କରୁ୍ଯହ ଶ୍ଵ୭ପି 

ଵ୍ରୁକ୍ଶ ମଯୂଲଶ ୁସମସ୍ପୁ୍ତାନ୍ ପଶ୍ଯ ଲକ୍ଶମଣ ସାମ୍ପ୍ରତମ ୍୧୯ 

ଯ ଯତୈଯତ ନିଯମମ ୍ଯପୌରାଃ କୁଵ ୍ତଯ୭ସ୍ମ ନ୍ନିଵତଯ୍ନ 

ଅପି ପ୍ରାଣାନ୍ ଅସିଶ୍ ଯତି ନ ତୁ ତ୍ ଯକ୍ଶଯତି ନଶି୍ଚଯମ ୍୨0 

ଯାଵଯତଵ ତୁ ସମସ୍ପୁ୍ତା ସ୍ତାଵଯତଵ ଵଯମ ୍ଲକ ୁ

ରତମ ୍ଆରୁହ୍ ଯ କଚ୍ଚାମଃ ପତାନମ ୍ଅକୁଯତାପଯମ ୍୨୧ 

ଅଯତା ପଯୂଯା୭ପି ଯନତାନୀମ ୍ଇକ୍ଶଵାକ ୁପରୁ ଵାସିନଃ 
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ସ୍ଵଯପଯ:ୁ ଅନୁରକ୍ତା ମାମ ୍ଵ୍ରୁକ୍ଶ ମଲୂାନି ସମି୍ ଶେତାଃ ୨୨ 

ଯପୌରା ହ୍ ଯାତ୍ମ କରୁ୍ତା ତୁ୍ତଃକା ତ୍ଵିପ୍ରଯମାକ୍ଶଯା  ନ୍ରୁପାତ୍ମଯଜୈଃ 

ନ ଯତ କ ଲ୍ଵା୭୭ତ୍ମନା ଯଯାଜ୍ ଯା ତୁଃଯକନ ପରୁ ଵାସିନଃ ୨୩ 

ଅପ୍ରଵୀ ଲ୍ଲକ୍ଶମଯଣା ରାମମ ୍ସାକ୍ଶା ତ୍ତମମ୍ ୍ଇଵ ସି୍ତତମ ୍

ଯରାଚଯତ ଯମ ମହା ପ୍ରାେ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଆରୁହ୍ ଯତାମ ୍ଇତ ି୨୪ 

ଅତ ରାଯମା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ସମୁମ୍େ୍ମ ୍ଯଜୁ୍ ଯତାମ ୍ରତ: 

କମିଶ୍ଯାମି ତଯତା୭ରଣ୍ଯମ ୍କଚ୍ଚ ଶୀର ମିତ: ପ୍ରଯପା ୨୫ 

ସତୂ ସ୍ତତଃ ସମ୍ଵ୍ରିତଃ ସ୍ ଯତନମ ୍ଯତୈ ହଯ୍ଯାତ୍ତଯମ ଃ 

ଯଯାଜଯିତ୍ଵା୭ତ ରାମାଯ ପ୍ରାଞ୍ଜଲିଃ ପ୍ରତ୍ ଯଯଵତଯତ୍ ୨୬ 

ଅଯମ ୍ଯଯୁକ୍ତା ମହା ପାଯହା ରତ ଯସ୍ତ ରତିନାମ ୍ଵର  

ତ୍ଵ ମାଯରାହସ୍ଵ ପତ୍ରମ ୍ଯତ ସ ସୀତ ସ୍ ସହ ଲକ୍ଶମଣ: ୨୭ 

ତମ ୍ସ୍ ଯମ୍ନ୍ ମ୭ତଶି୍ ଟାଯ ରାକଵ ସ୍ ସପରିଚ୍ଚତ: 

ଶୀରକାମ ୍ଆକଲୁାଵତା୍ମ ୍ତମସା ମତର ନ୍ନତୀମ ୍୨୮ 

ସ ସମ୍ୀ୍ଯ ୍ମହା ପାହୁ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶଵି ମକମ୍ଟକମ ୍ 

ପ୍ରାପତ୍ ଯତ ମହା ମାକ ୍ମ୭ପଯମ ୍ପଯ ତଶନିାମ ୍୨୯ 

ଯମାହନା୭ତମ୍ ୍ତୁ ଯପୌରାଣାମ ୍ସତୂମ ୍ରାଯମା୭ପ୍ରଵୀ ତ୍ଵଚଃ 

ଉତଙ୍ମକୁଃ ପ୍ରଯାହ ିତ୍ଵମ ୍ରତମ ୍ଆସ୍ତାଯ ସାରଯତ ୩0 

ମହୂୁତମ୍ ୍ତ୍ଵରିତମ ୍କତ୍ଵା ନକିତ୍ଯ ରତମ ୍ପନୁଃ 

ଯତା ନ ଵିତ୍ଯଃୁ ଯପୌରା ମାମ ୍ତତା କୁରୁ ସମାହତିଃ ୩୧ 

ରାମ ସ୍ ଯ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତତା ଚଯର ସ ସାରତିଃ 

ପ୍ରତ୍ଯା୭୭କମ୍ଯ ଚ ରାମ ସ୍ ଯ ସ୍ ଯତନମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯଯଵତଯତ୍ ୩୨ 

ଯତୌ ସମ୍ପ୍ରଯକୁ୍ତମ ୍ତୁ ରତମ ୍ସମା ସି୍ତଯତୌ   

ତତା ସ ସୀଯତୌ ରକୁଵମ୍ଶ ଵତଯ୍ନୌ  

ପ୍ରଯଚାତଯା ମାସ ତତ ସୁ୍ତରମ୍କମାନ୍    

ସ ସାରତ ିଯଯନ୍ ପତା ତଯପା ଵନମ ୍ ୩୩ 

ତତ: ସମାସ୍ତାଯ ରତମ ୍ମହା ରତ:    

ସ ସାରତ ିତା୍ଶରତ ିଵନ୍ମ ୍ଯଯଯୌ  

ଉତଙ୍ମକୁମ ୍ତମ ୍ତୁ ରତମ ୍ଚକାର    

ପ୍ରଯାଣ ମାମ୍ କଲ୍ ଯ ନମିିତ୍ତ ତଶନ୍ାତ୍ ୩୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଶଟ୍ ଚତ୍ଵାରିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ସପ୍ତ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ପ୍ରପାତାଯାମ ୍ତୁ ଶଵଯ୍ା୍ମ ୍ଯପୌରା ଯସ୍ତ ରାକଯଵା ଵିନା 

ଯଶାଯକାପହତ ନିଯଶ୍ଚଶ୍ଟା ପପଵୁୂ ହତ୍ ଯଚତସଃ ୧ 

ଯଶାକ ଜା୭ଶରୁ୍ ପରିତ୍ଯନୂା ଵୀକ୍ଶମାଣା ସ୍ତତ ସ୍ତତଃ 
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ଆଯଲାକମ ୍ଅପି ରାମ ସ୍ ଯ ନ ପଶ୍ଯତି ସ୍ମ ତୁଃକିତାଃ ୨ 

ଯତ ଵିଶା ତା୭୭ତ ୍ଵତନା ରହତିା ଯସ୍ତନ ତୀମତା  

କ୍ରୁପଣା: କରୁଣା ଵାଯଚା ଵତମି୍ ୍ସ୍ମ ମନସି୍ଵନ: ୩ 

ତି କସୁ୍ତ କଲୁ ନିତ୍ରାମ ୍ତାମ ୍ଯ ଯା୭ପହ୍ରୁତ ଯଚତସ: 

ନା୭ତ୍ ଯ ପଶ୍ଯାମଯହ ରାମମ ୍ପରୁ୍ତୂ ରସ୍କମ ୍ମହା ପଜୁମ ୍୪ 

କତମ ୍ନାମ ମହା ପାହୁ ସ୍ ସ ତତା୭ଵିତତ ରିଯ: 

ପକ୍ତମ ୍ଜନମ ୍ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ପ୍ରଵାସମ ୍ରାକଯଵା କତ: ୫ 

ଯଯା ନ ସ୍ ସତା ପାଲଯତି ପିତା ପତୁ୍ରା ନିଯଵୌରସାନ୍  

କତମ ୍ରକଣୂାମ ୍ସ ଯଶ୍ରଶ୍ଟ ସ୍ତଯକ୍ତଵା ଯନା ଵିପିନମ ୍କତ: ୬ 

ଇଯହୈଵ ନିତନମ ୍ଯାଯମା ମହା ପ୍ରସ୍ତାନ ଯମଵ ଵା  

ରାଯମଣ ରହତିାନାମ ୍ହ ିକିମ୭ତମ୍ ୍ଜୀଵିତମ ୍ହ ିନ: ୭ 

ସମି୍ ୍ଶଶୁ୍ କାଣ ିକାଶ୍ ଟାନି ପ୍ରପତୂାନି ମହାମି୍ ୍ଚ  

ଯତୈ: ପ୍ରଜ୍ଵାଲ୍ଯ ଚିତାମ ୍ସଯଵ ୍ପ୍ରଵିଶାଯମା୭ତ ପାଵକମ ୍୮ 

କିମ ୍ଵକ୍ଶଯାଯମା ମହା ପାହୁ ରନସଯୂ: ପି୍ରଯମ ୍ଵତ: 

ନୀତ ସ୍ ସ ରାକଯଵା୭ସ୍ମାପି ରିତି ଵକ୍ତୁମ ୍କତମ ୍କ୍ଶମମ ୍୯ 

ସା ନୂନମ ୍ନକରୀ ତୀନା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା୭ସ୍ମାନ୍ ରାକଵମ ୍ଵନିା  

ପଵିଶ୍ ଯମି୍ ୍ନିରା୭୭ନମ୍ା୍ ସ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଲ ଵଯଯାତିକା ୧0 

ନିଯା୍ତା ଯସ୍ତନ ଵୀଯରଣ ସହ ନିତ୍ ଯମ ୍ଜିତା୭୭ତ୍ମନା  

ଵିହୀନା ଯସ୍ତନ ଚ ପନୁ: କତମ ୍ପଶ୍ଯାମ ତାମ ୍ପରୁୀମ ୍୧୧ 

ଇତୀଵ ପହୁତା ଵାଯଚା ପାହୁ ମତୁ୍ ଯମ୍ ଯ ଯତ ଜନା: 

ଵିଲପମ୍ ୍ସ୍ମ ତୁକା୭୭ତା୍ ଵିଵତ୍ସା ଇଵ ଯତନଵ: ୧୨    

ତଯତା ମାକା୍୭ନୁସାଯରଣ କତ୍ଵା କିମି୍ତ୍ି କ୍ଶଣମ ୍ପନୁଃ 

ମାକ ୍ନାଶା ତ୍ଵିଶାଯତନ ମହତା ସମପିପଲୁ୍ତାଃ ୧୩ 

ରତସ୍ଯ ମାକ ୍ନାଯଶନ ନ୍ ଯଵତତ୍ ମନସି୍ଵନଃ 

କିମ ୍ଇତମ ୍କମି ୍କରିଶ୍ ଯାଯମା ଯତୈଯଵ ଯନାପହତା ଇତ ି୧୪ 

ତଯତା ଯତା କଯତ ଯନୈଵ ମାଯକଣ୍ କ୍ିାତ ଯଚତସଃ 

ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ଅକମନ୍ ସଯଵ ୍ପରୁୀମ ୍ଵ୍ ଯତିତ ସଜ୍ଜନାମ ୍୧୫ 

ଆଯଲାକ୍ଯ ନକରୀ ତାମ ୍ଚ କ୍ଶଯ ଵ୍ ଯାକୁଲ ମାନସା:  

ଆଵତଯ୍ମ୍ ୍ଯତ୭ଶରୂ୍ଣ ିନଯଯନୈ: ଯଶାକ ପୀଟିଯତୈ: ୧୬ 

ଏଶା ରାଯମଣ ନକରୀ ରହତିା ନା୭ତି ଯଶାପଯତ  

ଆପକା କରୁଯଟ ଯନଵ ହ୍ରତାତ୍ ଉତ୍୍ତରୁତ ପନ୍ନକା ୧୭ 

ଚମ୍େ୍ ହୀନ ମିଵା୭୭କାଶମ ୍ଯତାଯ ହୀନ ମିଵା୭୭ଣଵ୍ମ ୍

ଅପଶ୍ଯ ନ୍ନିହତାନମ୍ମ୍ ୍ନକରମ ୍ଯତ ଵିଯଚତସ: ୧୮ 

ଯତ ତାନ ିଯଵଶ୍ମାନି ମହା ତନାନି   
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ତୁଃଯକନ ତୁ:ଯକାପ ହତା ଵିଶତ: 

ଯନୈଵ ପ୍ରଜେ ୁସ୍ସଵ ଜନମ ୍ପରମ ୍ଵା    

ନିରୀକ୍ଶ ମାଣା: ପ୍ରଵିନଶ୍ଟ ହଶା୍:  ୧୯ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ସପ୍ତ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଅଶ୍ଟ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଯତଶା ଯମଵମ ୍ଵିଶଣ୍ଣାନାମ ୍ପୀଟିତାନା ମତୀଵ ଚ  

ପାଶ୍ ପ ଵିପଲୁ୍ତ ଯନତ୍ରାଣାମ ୍ସଯଶାକାନାମ ୍ମମୁଶୂଯ୍ା ୧ 

ଅନୁକମ୍ଯ ନିଵ୍ରୁତ୍ତାନାମ ୍ରାମମ ୍ନକର ଵାସିନାମ ୍

ଉତ୍କତାନୀଵ ସତ୍ତ୍ଵାନି ପପଵୁୂ: ଅମନସି୍ଵନାମ ୍୨ 

ସ୍ଵମ ୍ସ୍ଵମ ୍ନଲିଯମ ୍ଆକମ୍ଯ ପତୁ୍ର ତାଯରୈଃ ସମାଵ୍ରୁତାଃ 

ଅଶରୂ୍ଣ ିମମୁଚୁୁଃ ସଯଵ ୍ପାଯଶ୍ପଣ ପିହତିାନନାଃ ୩ 

ନ ଚା୭ହ୍ରୁଶ୍ ଯନ୍ ନ ଚା୭ଯମାତନ୍ ଵଣଯିଜା ନ ପ୍ରସାରଯନ୍ 

ନ ଚା୭ଯଶାପତ ପଣ୍ଯାନି ନା ପଚନ୍ କ୍ରୁହ ଯମତିନଃ ୪ 

ନଶ୍ଟମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ନା୭ପ୍ଯନତନ୍ ଵିପଲୁମ ୍ଵା ତନା୭୭କମମ ୍

ପତୁ୍ରମ ୍ପ୍ରତମଜମ ୍ଲପ୍ତଵା ଜନନୀ ନା୭ପ୍ଯନତତ ୫ 

କ୍ରୁଯହ କ୍ରୁଯହ ରୁତତଯ ଶ୍ଚ ପତା୍ରମ ୍କରୁ୍ହମ ୍ଆକତମ ୍

ଵ୍ଯକହଯ୍ତ ତୁଃକାତା୍ ଵାକ୍ିପ ଯସ୍ତାଯତ୍ରୈ: ଇଵ ତ୍ଵିପାନ୍ ୬ 

କିମ ୍ନୁ ଯତଶାମ ୍କରୁ୍ଯହୈଃ କାଯମ୍ ୍କମି ୍ତାଯରୈଃ କମି ୍ତଯନନ ଵା 

ପଯୁତ୍ରୈ ଵା୍ କିମ ୍ସଯୁକୈ ଵା୍୭ପି ଯଯ ନ ପଶ୍ଯତି ରାକଵମ ୍୭ 

ଏକଃ ସତ୍ପରୁୁଯଶା ଯଲାଯକ ଲକ୍ଶମଣଃ ସହ ସୀତଯା 

ଯଯା୭ନୁକଚ୍ଚତ ିକାକୁତ୍ସିମ ୍ରାମମ ୍ପରିଚରନ୍ ଵଯନ ୮ 

ଆପକାଃ କରୁ୍ତ ପଣୁ୍ ଯା ସ୍ତାଃ ପତି୍ମନ୍ ଯ ଶ୍ଚ ସରାମି୍ ସ ଚ 

ଯଯଶ ୁୋସ୍ ଯତି କାକୁଯତ୍ସିା ଵିକାହ୍ ଯ ସଲିଲମ ୍ଶଚୁ ି୯ 

ଯଶାପଯିଶ୍ ଯତି କାକୁତ୍ସିମ ୍ଅଟଯଵ୍ ଯା ରମ୍ଯ କାନନାଃ 

ଆପକା ଶ୍ଚ ମହା ନୂପାଃ ସାନୁମତ ଶ୍ଚ ପଵତ୍ାଃ ୧0 

କାନନମ ୍ଵା୭ପି ଯଶ ଲମ ୍ଵା ଯମ ୍ରାଯମା୭ପିକମିଶ୍ ଯତି 

ପି୍ରଯା୭ତିତିମ ୍ଇଵ ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ଯନୈନମ ୍ଶକ୍ଶଯତି ଅଚିତୁମ ୍୧୧   

ଵିଚିତ୍ର କୁସମୁା ପୀଟା ପହୁ ମଞ୍ଜରି ତାରିଣଃ 

ରାକଵମ ୍ତଶଯି୍ଶ୍ ଯମି୍ ୍ନକା ପ୍ରମର ଶାଲିନ: ୧୨ 

ଅକାଯଲ ଚା୭ପି ମକୁ୍ଯାନି ପଶୁ୍ ପାଣ ିଚ ପଲାନି ଚ 

ତଶଯି୍ଶ୍ ଯତଯ୭ନୁଯରାଶାତ୍ କିରଯଯା ରାମମ ୍ଆକତମ ୍୧୩ 

ପ୍ରସ୍ରଵିଶ୍ ଯମି୍ ୍ଯତାଯାନି ଵମିଲାନି ମହୀତରା: 

ଵିତଶଯ୍ଯତା ଵିଵିତାନ୍ ପଯୂ ଶି୍ଚତ୍ରାମ ୍ଶ୍ଚ ନିଜର୍ାନ୍  

ପାତପାଃ ପଵତ୍ା୭ଯରଶ ୁରମଯିଶ୍ଯତି ରାକଵମ ୍୧୪ 
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ଯତ୍ର ରାଯମା ପଯମ ୍ନା୭ତ୍ର ନାସି୍ତ ତତ୍ର ପରାପଵଃ 

ସ ହ ିଶଯୂରା ମହା ପାହୁଃ ପଯୁତ୍ରା ତଶରତ ସ୍ଯ ଚ ୧୫ 

ପରୁା ପଵତି ଯନା ତୂରା ତ୭ନୁକଚ୍ଚାମ ରାକଵମ ୍୧୬ 

ପାତ ଚ୍ଚାଯା ସକୁା ପତ୍ୁ  ସ୍ତାତ୍ରୁଶ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ 

ସ ହ ିନାଯତା ଜନସ୍ଯା ସ୍ ଯ ସ କତିଃ ସ ପରାଯଣମ ୍୧୭ 

ଵଯମ ୍ପରିଚରିଶ୍ଯାମଃ ସୀତାମ ୍ଯଯୂମ ୍ତୁ ରାକଵମ ୍

ଇତ ିଯପୌର ସି୍ତ୍ରଯଯା ପତ୍ରୂ୍ନ୍ ତୁଃକାତା୍ ସ୍ତ ତ୍ତତ୭ପରୁ୍ଵନ୍ ୧୮ 

ଯଶୁ୍ ମାକମ ୍ରାକଯଵା୭ରଯଣ୍ଯ ଯଯାକ ଯକ୍ଶମମ ୍ଵିତାସ୍ ଯତି 

ସୀତା ନାରୀ ଜନ ସ୍ ଯା୭ସ୍ଯ ଯଯାକ ଯକ୍ଶମମ ୍କରିଶ୍ ଯତ ି୧୯ 

ଯକା ନ୍ ଵଯନନା୭ପ୍ରତୀଯତନ ଯସାତ୍କଣି୍ଟତ ଜଯନନ ଚ 

ସମ୍ପ୍ରୀଯଯତା୭ମଯନାଯେନ ଵାଯସନ ହ୍ରୁତ ଯଚତସା ୨0 

ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଯତ ିଯଚ ତ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ସ୍ ଯା ତ୭ତମ୍୍ ଯମ ୍ଅନାତଵତ୍ 

ନ ହ ିଯନା ଜୀଵିଯତ ନା୭ତଃ୍ କୁତଃ ପଯୁତ୍ରୈଃ କୁଯତା ତଯନୈଃ ୨୧ 

ଯଯା ପତୁ୍ର ଶ୍ଚ ପତା୍ ଚ ତ୍ ଯକ୍ତା ଯଵୈଶ୍ଵଯ ୍କାରଣାତ୍ 

କତମ ୍ସା ପରିହଯର ତନ୍ ଯମ ୍ଯକୈଯକଯୀ କୁଲ ପାମ୍ ସନୀ ୨୨ 

ଯକୈଯକଯ୍ଯା ନ ଵଯମ ୍ରାଯଜ୍ ଯ ପରୁ୍ତକା ନିଵଯସମହ ି

ଜୀଵତଯା ଜାତୁ ଜୀଵତଯଃ ପଯୁତ୍ରୈ ର୭ପି ଶପାମଯହ ୨୩ 

ଯା ପତୁ୍ରମ ୍ପାତିଯଵନ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ପ୍ରଵାସଯତି ନିକ୍ରୁ୍ଣା 

କ ସ୍ତାମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ସକୁମ ୍ଜୀଯଵ ତ୭ତମ୍୍ ଯାମ ୍ତୁଶ୍ ଟ ଚାରିଣୀମ ୍୨୪ 

ଉପତ୍ରୁତ ମିତମ ୍ସଵ ୍ମ୭ନାଲମ୍ପ ମ୭ନାଯକମ ୍ 

ଯକୈଯକଯ୍ଯା ହ ିକ୍ରୁଯତ ସଵମ୍ ୍ଵିନାଶ ମପୁଯାସ୍ ଯତି ୨୫ 

ନ ହ ିପ୍ରଵ୍ରଜିଯତ ରାଯମ ଜୀଵିଶ୍ ଯତ ିମହୀପତିଃ 

ମରୁ୍ଯତ ତଶରଯତ ଵ୍ ଯକ୍ତମ ୍ଵିଲାପ ସ୍ତତ୭ନତରମ ୍୨୬ 

ଯତ ଵିଶମ ୍ପିପତା୭୭ଯଲା୍ ଯ କ୍ଶୀଣ ପଣୁ୍ ଯାଃ ସତୁୁକତ୍ାଃ 

ରାକଵମ ୍ଵା୭ନୁକଚ୍ଚତ୍ଵମ ୍ଅଶରୁ୍ତିମ ୍ଵା୭ପି କଚ୍ଚତ ୨୭ 

ମିତ୍ ଯା ପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତା ରାମଃ ସ ପାଯଃ୍ ସହ ଲକ୍ଶମଣଃ 

ପରଯତ ସନ୍ନସିରୁ୍ଶ୍ ଟାଃ ସ୍ମଃ ଯସୌନିଯକ ପଶଯଵା ଯତା ୨୮ 

ପଣୂ ୍ଚମ୍େ୍ା୭୭ନନ ଶ୍ ଯାଯମା କୂଟ ଜତ୍ରୁ ରରିମ୍ମ୍: 

ଆଜାନୁ ପାହୁ: ପତ୍ମା୭ଯକ୍ଶା ରାଯମା ଲକ୍ଶମଣ ପଵୂଜ୍: ୨୯ 

ପଵୂା୍୭ପିପାଶୀ ମତୁର ସ୍ ସତ୍ ଯ ଵାତୀ ମହା ପଲ: 

ଯସୌମ୍ଯ ଶ୍ଚ ସଵ ୍ଯଲାକ ସ୍ ଯ ଚମ୍େ୍ଵତିି୍ପଯ ତଶନ୍: ୩0 

ନୂନମ ୍ପରୁୁଶ ଶାତ୍ୂ ଯଲା ମତ୍ତ ମାତମ୍କ ଵିରମ: 

ଯଶାପଯିଶ୍ ଯ ତ୍ ଯ୭ରଣ୍ଯାନି ଵଚିରନ୍ ସ ମହାରତ: ୩୧ 

ତା ସ୍ତତା ଵିଲପ ତଯସୁ୍ତ ନକଯର ନାକର ସି୍ତ୍ରଯଃ 
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ଚୁକ୍ରୁଶ ୁପରୁ୍୍ଶ ସମ୍ପ୍୍ତା ମରୁ୍ଯତ୍ ଯା ରିଵ ପଯା୭୭କଯମ ୩୨ 

ଇଯତ୍ଯଵମ ୍ଵିଲପମ୍ୀ୍ନାମ ୍ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ୍ଯଵଶ୍ମସ ୁରାକଵମ ୍ 

ଜକାମା୭ସ୍ତମ ୍ତନିକଯରା ରଜନୀ ଚା୭ପ୍ଯଵତତ୍ ୩୩ 

ନଶ୍ଟ ଜ୍ଵଲନ ସମ୍ା୍ପା ପ୍ରଶାମ୍ା୍ ତ୍ ଯାଯ ସତ୍କତା  

ତିଯମଯରଣା୭ପିଲିଯପ୍ତନ ତତା ସା ନକରୀ ପଯପୌ ୩୪ 

ଉପଶାମ୍ ୍ଵଣକି୍ପଣ୍ ଯା ନଶ୍ଟ ହଶା୍ ନିରା୭୭ଶ୍ରଯା  

ଅଯଯାତ୍ ଯା ନକରୀ ଚା୭୭ସୀ ନ୍ନଶ୍ଟ ତାର ମିଵା୭ମ୍ପରମ ୍୩୫ 

ତତା ସି୍ତ୍ରଯଯା ରାମ ନମିିତ୍ତ ମା୭୭ତୁରା  

ଯତା ସଯୁତ ପ୍ରାତରି ଵା ଵଵିାସିଯତ 

ଵିଲପ୍ଯ ତୀନା ରୁରୁତୁ ଵିଯଚତସଃ  

ସଯୁତୈ  ହ ିତାସାମ ୍ଅତିଯକା ହ ିଯସା୭ପଵତ୍ ୩୬ 

ପ୍ରଶାମ୍ ୍କୀଯତା ତ୍ସଵ ନ୍ରୁତ୍ତ ଵାତନା   

ଵ୍ଯପାସ୍ତ ହଶା୍ ପିହତିା୭୭ପଯଣାତଯା  

ତତା ହ୍ ଯଯଯାତ୍ ଯା ନକରୀ ପପଵୂ    

ସା ମହାଣଵ୍ ସ୍ ସମ୍ କ୍ଶପିୁଯତାତଯକା ଯତା ୩୭ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଅଶ୍ଟ ଚତ୍ଵାରିମ୍ ଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଏଯର୍ାନ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

ରାଯମା୭ପି ରାତ୍ର ିଯଶଯଶଣ ଯତଯନୈଵ ମହ ତ୭ତରମ ୍

ଜକାମ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାରଃ ପିତୁର୍ ଆୋମ ୍ଅନୁସ୍ମରନ୍ ୧ 

ତଯତୈଵ କଚ୍ଚତ ସ୍ତସ୍ଯ ଵ୍ ଯପାଯା ତ୍ରଜନୀ ଶଵିା 

ଉପାସ୍ଯ ସ ଶଵିାମ ୍ସମ୍ଯ୍ାମ ୍ଵିଶଯାତମ ୍ଵ୍ ଯକାହତ ୨ 

ରାମାନ୍ ଵକି୍ରୁଶ୍ ଟ ସୀମାମ ୍ସ୍ତାନ୍ ପଶୁ୍ି ପତାନି ଵନାନି ଚ 

ପଶ୍ଯ ନ୍ନତିଯଯଯୌ ଶୀରମ ୍ଶଯରୈ: ଇଵ ହଯଯାତ୍ତଯମ ଃ 

ଶରୁ୍ଣ୍ଵନ୍ ଵାଯଚା ମନୁଶ୍ ଯାଣାମ ୍ରାମ ସମ୍ଵାସ ଵାସିନାମ ୍୩ 

ରାଜାନମ ୍ତକି ୍ତଶରତମ ୍କାମ ସ୍ ଯ ଵଶ ମାକତମ ୍

ହା ନ୍ରୁଶମ୍ସା୭ତ୍ ଯ ଯକୈଯକଯୀ ପାପା ପାପା୭ନୁପତିନୀ ୪ 

ତୀକ୍ଶଣା ସମ୍ପନି୍ନ ମଯା୍ତା ତୀଯକ୍ଶଣ କମଣ୍ ିଵତଯ୍ତ 

ଯା ପତୁ୍ରମ ୍ଈତ୍ରୁଶମ ୍ରାେଃ ପ୍ରଵାସଯତି ତାମିକମ ୍୫ 

ଵନ ଵାଯସ ମହା ପ୍ରାେମ ୍ସା୭ନୁଯରାଶମ ୍ଜିଯତମି୍େ୍ଯମ ୍

କତମ ୍ନାମ ମହା ପାକା ସୀତା ଜନକ ନମି୍ନ୍ୀ ୬ 

ସତା ସଯୁକ ଶ୍ଵ୭ପିରତା ତୁ:କା ନ୍ ଯ୭ନୁପ ଵଶି୍ ଯତ ି

ଅଯହା ତଶରଯତା ରାଜା ନିଯସ୍ସେହ ସ୍ସଵ ସତୁମ ୍ପି୍ରଯମ ୍୭ 

ପ୍ରଜାନା ମ୭ନକମ ୍ରାମମ ୍ପରିତ୍ ଯକ୍ତୁ ମିଯହଚ୍ଚତି   

ଏତା ଵାଯଚା ମନୁଶ୍ ଯାଣାମ ୍ରାମ ସମ୍ଵାସ ଵାସିନାମ ୍୮ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ଶରୁ୍ଣ୍ଵ ନ୍ନତ ିଯଯଯୌ ଵୀରଃ ଯକାସଲାନ୍ ଯକାସଯଲଶ୍ଵରଃ ୯ 

ତଯତା ଯଵତଶରୁ୍ତିମ ୍ନାମ ଶଵି ଵାରି ଵହାମ ୍ନତୀମ ୍

ଉତ୍ତୀ ଯା୍୭ପି ମକୁଃ ପ୍ରାଯା ତକସ୍ତଯାତ୍ଯଶୁତିାମ ୍ତଶିମ ୍୧0 

କତ୍ଵା ତୁ ସଚୁିରମ ୍କାଲମ ୍ତତଃ ଶୀତ ଜଲାମ ୍ନତୀମ ୍

ଯକାମତୀମ ୍ଯକାଯତୁା ନୂପାମ ୍ଅତରତ୍ ସାକରମ୍କମାମ ୍୧୧ 

ଯକାମତୀମ ୍ଚା ପ୍ ଯ୭ତିରମ୍ଯ ରାକଵଃ ଶୀରଯକୈର୍ ହଯଯ ଃ 

ମଯରୂ ହମ୍ସାପି ରୁତାମ ୍ତତାର ସ୍ ଯତିକାମ ୍ନତୀମ ୍୧୨ 

ସ ମହୀମ ୍ମନୁନା ରାୋ ତତ୍ତାମ ୍ଇକ୍ଶଵାକଯଵ ପରୁା 

ସ୍ପୀତାମ ୍ରାଶ୍ଟୋ ଵ୍ରୁତାମ ୍ରାଯମା ଯଵୈଯତହୀମ ୍ଅନ୍ ଵତଶଯ୍ତ୍ ୧୩ 

ସତୂ  ଇଯତ୍ ଯଵ ଚା୭୭ପାଶ୍ ଯ ସାରତମି ୍ତମ ୍ଅପୀକ୍ଶଣଶଃ 

ହମ୍ସ ମତ୍ତ ସ୍ଵରଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଉଵାଚ ପରୁୁଶଶପ୍ଃ ୧୪ 

କତା୭ହମ ୍ପନୁର୍ ଆକମ୍ଯ ସରଯ୍ଵାଃ ପଶୁ୍ି ପଯତ ଵଯନ 

ମରୁ୍କଯାମ ୍ପଯଟି୍ଶ୍ ଯାମି ମାତ୍ରା ପିତ୍ରା ଚ ସମ୍କତଃ ୧୫ 

ରାଜଶୀ୍ଣାମ ୍ହ ିଯଲାଯକ୭ସି୍ମନ୍ ରତ୍ ଯତମ୍ ୍ମରୁ୍କଯା ଵଯନ  

କାଯଲ ଵ୍ରୁତାମ ୍ତାମ ୍ମନୁଯଜୈ ତନ୍୍ି ଵନାମ ୍ଅପିକାମି୍କ୍ ତାମ ୍୧୬ 

ନା୭ତ୍ ଯତମ୍ ୍ଅପିକାମ୍କ୍ ାମି ମରୁ୍କଯାମ ୍ସରଯ ୂଵଯନ 

ରତ ିଯହ୍୍ ଯଶା୭ତୁଲା ଯଲାଯକ ରାଜଶ ିକଣ ସମ୍ମତା ୧୭  

ସ ତମ ୍ଅତ୍ଵାନମ ୍ଐକ୍ଶଵାକଃ ସତୂମ ୍ମତୁରଯା କିରା 

ତମ ୍ତମ ୍ଅତମ୍ ୍ଅପିଯପ୍ରତ୍ ଯ ଯଯଯୌ ଵାକ୍ଯମ ୍ଉତୀରଯନ୍ ୧୮ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏଯକାନ ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଵିଶାଲାନ୍ ଯକାସଲାନ୍ ରମ୍ଯାନ୍ ଯାତ୍ଵା ଲକ୍ଶମଣ ପଵୂଜ୍ଃ 

ଅଯଯାତ୍ ଯା୭ପି ମଯୁକା ତୀମାନ୍ ପ୍ରାମ୍ ଜଲି ଵା୍କ୍ଯ ମପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ଆପରୁ୍ଯଚ୍ଚ ତ୍ଵାମ ୍ପରିୁ ଯଶ୍ରଯଶ୍ଟ କାକୁସ୍ତ ପରିପାଲିଯତ  

ଯତୈଵତାନ ିଚ ଯାନି ତ୍ଵାମ ୍ପାଲଯମ୍ଯ୍ା ଵସମି୍ ୍ଚ  ୨ 

ନିଵ୍ରୁତ୍ତ  ଵନ ଵାସ ସ୍ତଵା ମନ୍ରୁଯଣା ଜକତୀ ପଯତ: 

ପନୁ ତ୍ରକ୍୍ଶଯାମି ମାତ୍ରା ଚ ପିତ୍ରା ଚ ସହ ସମ୍କତ: ୩ 

ତଯତା ରୁତିର ତାମ୍ରାଯକ୍ଶା ପଜୁ ମତୁ୍ ଯମ୍ ଯ ତକି୍ଶଣମ ୍ 

ଅଶରୁ୍ ପଣୂ ୍ମଯୁକା ତୀଯନା୭ପ୍ରଵୀ ଜ୍ଜାନପତମ ୍ଜନମ ୍୪ 

ଅନୁଯରାଯଶା ତଯା ଯଚୈଵ ଯତା୭ହମ୍ ୍ମଯି ନ: କ୍ରୁତ: 

ଚିରମ ୍ତୁଃକସ୍ଯ ପାପୀଯଯା କମ୍ଯତାମ ୍ଅତ ୍ସିତ୍ତଯଯ  ୫ 

ଯତ୭ପିଵାତ୍ ଯ ମହାତ୍ମାନମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ଚା୭ପି ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍ 

ଵିଲପଯମ୍ା୍ ନରା ଯକାରମ ୍ଵ୍ ଯତିଶ୍ ଟମ୍ ୍କ୍ଵଚି ତ୍କଵଚିତ୍ ୬ 

ତତା ଵିଲପତାମ ୍ଯତଶାମ ୍ଅତ୍ରୁପ୍ତାନାମ ୍ଚ ରାକଵ: 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ଆଚକ୍ଶ ୁଵିଶଯମ ୍ପ୍ରାଯା ତ୍ ଯତା୭କ:୍ କ୍ଶଣତାମଯୁକ ୭ 

ତଯତା ତାନ୍ ଯ ତଯନା ଯପତାନ୍ ତାନ ଶୀଲ ଜନାନ୍ ଶଵିାନ୍  

ଅକୁତଶି୍ଚ ତ୍ପଯା ନ୍ରମ୍ଯାମ ୍ଯଶ୍ଚ ତ୍ ଯ ଯପୂ ସମାଵ୍ରୁତାନ୍ ୮ 

ଉତ୍ଯାନା୭୭ମ୍ରଵଯଣା ଯପତାନ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ସଲିଲା୭୭ଶଯାନ୍  

ତୁଶ୍ ଟ ପଶୁ୍ ଟ ଜନା କୀଣା୍ନ୍ ଯକାକୁଲାକଲୁ ଯସଵିତାନ୍ ୯ 

ଲକ୍ଶଣୀଯା ନ୍ନଯରନ୍ତ୍ରାଣାମ ୍ପ୍ରହ୍ମ ଯକାଶା୭ପି ନାତିତାନ୍ 

ରଯତନ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର: ଯକାସଲା ନତ୍ ଯଵତତ୍ ୧0 

ମଯତ୍ ଯନ ମତୁିତମ ୍ସ୍ପୀତମ ୍ରଯମ୍ଯାତ୍ ଯାନ ସମାକଲୁମ ୍ 

ରାଜ୍ ଯମ ୍ଯପାକ୍ଯମ ୍ନଯରନ୍ତ୍ରାଣାମ ୍ଯଯଯୌ ତ୍ରୁତି ମତାମ ୍ଵର: ୧୧ 

ତତ୍ର ତ୍ରିପତକାମ ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ଶଵି ଯତାଯା ମ୭ଯଶ ଵଲାମ ୍ 

ତତଶ ୍ରାକଯଵା କମ୍କାମ ୍ପଣୁ୍ ଯମ ୍ରୁଶ ିନିଯଶଵିତାମ ୍୧୨ 

ଆଶ୍ରଯମ : ଅଵି ତୂରଯସ୍ତ  ଶ୍ ଶେୀ ମତି୍ପ: ସମଲମ୍କ୍ରୁତାମ ୍

କାଯଲ୭ପ୍ସଯରାପି ହ୍ରୁ୍ଶ୍ ଟାପି ଯସ୍ ସଵିତାଯମ୍ପା ହ୍ରତାମ ୍ଶଵିାମ ୍୧୩ 

ଯତଵ ତାନଵ କମ୍ଯ୍ଵୈ: କିନ୍ନଯରୈ : ଉପଯଶାପିତାମ ୍ 

ନାନା କମ୍ଵ୍ ୍ପତ୍ନୀପି: ଯସଵିତାମ ୍ସତତମ ୍ଶଵିାମ ୍୧୪ 

ଯତଵ ରୀଟ ଶତା କୀଣା୍ମ ୍ଯତଯଵା ତ୍ ଯାନ ଶତା ଯତୁାମ ୍ 

ଯତଵା୭ତମ୍ ୍ଆକାଶ କମାମ ୍ଵିକ୍ଯାତାମ ୍ଯତଵ ପତି୍ମନୀମ ୍୧୫ 

ଜଲା କାତା୭ଟ୍ଟହାଯସାରାମ ୍ଯପନ ନମିଲ୍ ହାସିନୀମ ୍ 

କ୍ଵଚି ଯତ୍ଵଣୀ କ୍ରୁତ ଜଲାମ ୍କ୍ଵଚି ତା୭୭ଵତ ୍ଯଶାପିତାମ ୍୧୬ 

କ୍ଵଚିତ୍ ସି୍ତମିତ କମ୍ପୀରାମ ୍କ୍ଵଚିତ୍ ଯଵକ ଜଲାକଲୁାମ ୍  

କ୍ଵଚି ତ୍କମ୍ପୀର ନିଯକା୍ଶାମ ୍କ୍ଵଚି ଯତ୍ପ ରଵ ନିସ୍ସଵନାମ ୍୧୭ 

ଯତଵ ସମ୍କା୭୭ପଲୁ୍ତ ଜଲାମ ୍ନିମଯ୍ଲା ତ୍ପଲ ଯଶାପିତାମ ୍ 

କ୍ଵଚିତ୍ ଆଯପାକ ପଲିୁନାମ ୍କ୍ଵଚି ନ୍ନମିଲ୍ ଵାଲୁକାମ ୍୧୮ 

ହମ୍ସ ସାରସ ସମକ୍ଶୁ୍ ଟାମ ୍ଚରଵାଯକାପ କୂଜିତାମ ୍ 

ସତାମଯତୈ ଶ୍ଚ ଵିହଯକୈ ର୭ପିସନ୍ନାତି ତା୭ତରାମ ୍୧୯  

କ୍ଵଚି ତ୍ତୀର ରୁଯହୈ: ଵ୍ରୁଯକ୍ୈଶ: ମାଲାପି ର୭ପିଯଶାପିତାମ ୍ 

କ୍ଵଚିତ୍ ପଯୁଲ୍ଲାତ୍ପଲ ଚ୍ଚନ୍ନାମ ୍କ୍ଵଚିତ୍ ପତ୍ମ ଵନାକୁଲାମ ୍୨0 

କ୍ଵଚିତ୍ କୁମତୁ ଶଯମ୍ ଟ ଶ୍ଚ କୁ୍ ମଯଲୈ : ଉପଯଶାପିତାମ ୍ 

ନାନା ପଶୁ୍ ପ ରଯଜା ତ୍ଵସ୍ତାମ ୍ସମତା ମିଵ ଚ କ୍ଵଚିତ୍ ୨୧ 

ଵ୍ଯଯପତ ମଲ ସମ୍କାତାମ ୍ମଣ ିନମିଲ୍ ତଶନ୍ାମ ୍ 

ତିଶା କଯଜୈ ଵନ୍ କଯଜୈ ମଯ୍ତ୍ତୈ ଶ୍ଚ ଵର ଵାରଯଣ ଃ ୨୨ 

ଯତଯଵାପଵାହ୍ ଯ ଶ୍ଚ ମହୁୁ ସ୍ ସନ୍ନାତିତ ଵନା୭ତରାମ ୍ 

ପ୍ରମତା ମିଵ ଯଯତ୍ନନ ପଶୂତିାମ ୍ପଶୂଯଣାତ୍ତଯମ : ୨୩ 

ପଯଲୈ : ପଯୁଶ୍ ପ: କିସଲଯଯ  ଵ୍ରୁ୍ତାମ ୍କୁଯଲ୍ୈ ମ ତ୍ଵିଯଜୈ ସ୍ତତା 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ଶମିଶ୍ମୁାଯରୈ ଶ୍ଚ ନଯରୈ ଶ୍ଚ ପଜୁଯମ୍ କ ଶ୍ଚ ନିଯଶଵିତାମ ୍୨୪ 

ଵିଶଣ୍ ୁପାତ ଚ୍ଯତୁାମ ୍ତଵି୍ ଯାମ ୍ଅପାପାମ ୍ପାପ ନାଶନୀମ ୍

( ତାମ ୍ଶମ୍କର ଜଟା ଜଟୂା ତ୍ପେଶ୍ ଟାମ ୍ସାକର ଯତଜସା ) 

ସମତୁ୍ର ମହଶିୀମ ୍କମ୍କାମ ୍ସାରସ ଯରୌମ୍ ିନାତିତାମ ୍ 

ଆସସାତ ମହା ପାହୁଃ ଶରୁ୍ଙି୍କଯପରପରୁମ ୍ପ୍ରତ ି୨୫ 

ତାମ ୍ଊମି କଲିଲା୭୭ଵତା୍ମ ୍ଅନ୍ ଵଯଵକ୍ଶଯ ମହାରତଃ 

ସମୁନ୍ତ୍ରମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ସତୂମ ୍ଇଯହୈ ଵା୭ତ୍ ଯ ଵସାମଯହ ୨୬ 

ଅଵିତୂରାତ୍ ଅଯମ ୍ନତ୍ ଯା ପହୁ ପଶୁ୍ ପ ପ୍ରଵାଲଵାନ୍ 

ସମୁହାନ୍ ଇଙୁ୍କତୀ ଵ୍ରୁଯକ୍ଶା ଵସାଯମା୭ଯତ୍ରୈଵ ସାରଯତ ୨୭ 

ତ୍ରକ୍ଶଯାମ ସ୍ ସରିତାମ ୍ଯଶ୍ରଶ୍ଟାମ ୍ସମ୍ମାନ୍ ଯ ସଲିଲାମ ୍ଶଵିାମ ୍ 

ଯତଵ ତାନଵ କମ୍ଵ୍ ୍ମରୁ୍କ ମାନୁଶ ପକ୍ିଶଣାମ ୍୨୮ 

ଲକ୍ଶମଣ ଶ୍ଚ ସମୁନ୍ତ୍ର ଶ୍ଚ ପାଟମ ୍ଇତ ିଏଵ ରାକଵମ ୍

ଉକ୍ତଵା ତମ ୍ଇଙୁ୍କତୀ ଵ୍ରୁକ୍ଶମ ୍ତତା ଉପଯଯତୁର୍ ହଯଯ ଃ ୨୯ 

ରାଯମା୭ପିଯାଯ ତମ ୍ରମ୍ଯମ ୍ଵ୍ରୁକ୍ଶମ ୍ଇକ୍ଶଵାକୁ ନତନଃ 

ରତାତ୍ ଅଵାତରତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ସ ପାଯଃ୍ ସହ ଲକ୍ଶମଣଃ ୩0 

ସମୁଯନ୍ତ୍ରା୭ପ୍ଯଵତୀଯା୍ ସ୍ମା ଯନ୍ ମାଚଯିତ୍ଵା ହଯଯାତ୍ତମାନ୍ 

ଵ୍ରୁକ୍ଶ ମଲୂ କତମ ୍ରାମମ ୍ଉପତଯସ୍ତ କ୍ରୁତା୭ଞ୍ଜଲିଃ ୩୧ 

ତତ୍ର ରାଜା କୁଯହା ନାମ ରାମ ସ୍ ଯା୭୭ତ୍ମ ସମଃ ସକା 

ନିଶାତ ଜାଯତ୍ ଯା ପଲଵାନ୍ ସ୍ତପତି ଯଶ୍ଚତ ିଵିଶରୁ୍ତଃ ୩୨ 

ସ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାରମ ୍ରାମମ ୍ଵିଶଯମ ୍ଆକତମ ୍

ଵ୍ରୁଯତ୍ତୈଃ ପରିଵ୍ରୁଯତା୭ମାଯତ୍ୈ ଯ ୋ୍ତିପି ଶ୍ଚା୭ପି ଉପାକତଃ ୩୩ 

ତଯତା ନିଶାତା୭ତିପତିମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତୂରାତ୍ ଉପସି୍ତତମ ୍

ସହ ଯସୌମିତ୍ରିଣା ରାମଃ ସମାକଚ୍ଚ ତ୍କୁଯହନ ସଃ ୩୪ 

ତମ ୍ଆତଃ୍ ସମ୍ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ କଯୁହା ରାକଵମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ଯତା୭ଯଯାତ୍ ଯା ତ ଯତତମ ୍ଯତ ରାମ କମି ୍କରଵାଣ ିଯତ  ୩୫ 

ଈତ୍ରୁଶମ ୍ହ ିମହା ପାଯହା କ: ପ୍ରାପ୍ସଯତ୍ ଯତିତିମ ୍ପି୍ରଯମ ୍୩୬ 

ତଯତା କୁଣଵ ତନ୍ନାତ୍ ଯମ ୍ଉପାତାଯ ପରୁ୍ତ କି୍ଵତମ ୍

ଅକ୍୍ଯମ ୍ଯଚାପାନଯତ୍ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଯଚତମ ୍ଉଵାଚ ହ ୩୭ 

ସ୍ଵାକତମ ୍ଯତ ମହା ପାଯହା ତ ଯଵଯମ ୍ଅକିଲା ମହୀ 

ଵଯମ ୍ଯପ୍ରଶ୍ଯା ପଵାନ୍ ପତା୍ ସାତୁ ରାଜ୍ ଯମ ୍ପ୍ରଶାତ ିନଃ ୩୮ 

ପକ୍ଶଯମ ୍ଯପାଜ୍ ଯମ ୍ଚ ଯପଯମ ୍ଚ ଯଲହ୍ ଯମ ୍ଯଚତମ ୍ଉପସି୍ତତମ ୍

ଶଯନାନି ଚ ମକୁ୍ଯାନି ଵାଜିନାମ ୍କାତନମ ୍ଚ ଯତ ୩୯ 

କୁହମ ୍ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵାଣମ ୍ତମ ୍ରାକଵଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ହ 

ଅଚିତା ଯଶ୍ଚ ଵ ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ଶ୍ଚ ପଵତା ସଵତ୍ା ଵଯମ ୍
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ପତ୍ପଯାମ ୍ଅପିକମା ଯଚ୍ଚୈଵ ଯେହ ସମ୍ଶ୍ଯ୍ନନ ଚ ୪0 

ପଜୁାପ୍ ଯାମ ୍ସାତୁ ଵ୍ରୁତ୍ତାପ୍ ଯାମ ୍ପୀଟଯନ୍ ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ତିଶ୍ଟଯା ତ୍ଵାମ ୍କୁହ ପଶ୍ଯାମି ଅଯରାକମ ୍ସହ ପାତଯଵୈଃ ୪୧ 

ଅପି ଯତ କଶଲମ ୍ରାଯଶ୍ଟେ ମିଯତ୍ରଶ ୁଚ ତଯନଶ ୁଚ ୪୨ 

ଯ ତି୍ତ୍ଵତମ ୍ପଵତା କିମି୍ତ୍ି ପ୍ରୀତ୍ ଯା ସମପୁ କଲି୍ ପତମ ୍

ସଵମ୍ ୍ତତ୍ ଅନୁଜାନାମି ନ ହ ିଵଯତ ୍ପ୍ରତିରଯହ ୪୩ 

କୁଶ ଚୀରା୭ଜିନ ତରମ ୍ପଲ ମଲୂା୭ଶନମ ୍ଚ ମାମ ୍

ଵିତି୍ତ ପ୍ରଣହିତିମ ୍ତଯମ ୍ତାପସମ ୍ଵନ ଯକାଚରମ ୍୪୪ 

ଅଶ୍ଵାନାମ ୍କାତଯନ ନା୭ହମ ୍ଅତୀ୍ ନା୭ଯନ୍ ଯନ ଯକନଚିତ୍ 

ଏତାଵତା୭ତ୍ର ପଵତା ପଵଶି୍ ଯାମି ସପୁଜୂିତଃ ୪୫ 

ଏଯତ ହ ିତଯିତା ରାେଃ ପିତୁ ତଶ୍ରତ ସ୍ଯ ଯମ 

ଏଯତୈ ସୁ୍ତ ଵିହଯିତୈ: ଅଯଶ୍ଵ : ପଵିଶ୍ ଯା ମ୍ ଯହମ ୍ଅଚିତଃ ୪୬ 

ଅଶ୍ଵାନାମ ୍ପ୍ରତିପାନମ ୍ଚ କାତନମ ୍ଯଚୈଵ ଯସା୭ନ୍ ଵଶାତ୍ 

କୁହ ସ୍ତଯତ୍ରୈଵ ପରୁୁଶାମ ୍ସ୍ତଵରିତମ ୍ତୀଯତାମ ୍ଇତ ି୪୭ 

ତତ ଶ୍ଚୀଯରାତ୍ତରା ସଙ୍କଃ ସମ୍ଯ୍ାମ ୍ଅନ୍ ଵାସ୍ ଯ ପଶି୍ଚମାମ ୍

ଜଲମ ୍ଏଵା୭୭ତଯତ ଯପାଜ୍ ଯମ ୍ଲକ୍ଶମଯଣନା୭୭ହ୍ରୁତମ ୍ସ୍ଵଯମ ୍୪୮ 

ତସ୍ଯ ପଯୂମୌ ଶଯାନ ସ୍ ଯ ପାଯତୌ ପ୍ରକ୍ଶାଲ୍ ଯ ଲକ୍ଶମଣଃ 

ସ ପାଯ ୍ସ୍ ଯ ତଯତା୭ଯପ୍ଯତ୍ ଯ ତଯସ୍ତୌ ଵ୍ରୁକ୍ଶମ ୍ଉପାଶ୍ରତିଃ ୪୯ 

କୁଯହା୭ପି ସହ ସଯୂତନ ଯସୌମିତ୍ରମି ୍ଅନୁପାଶଯନ୍ 

ଅନ୍ଵଜାର ତ୍ତଯତା ରାମମ ୍ଅପ୍ରମଯତ୍ତା ତନୁ ତର୍ଃ ୫0 

ତତା ଶଯାନ ସ୍ ଯ ତଯତା୭ସ୍ଯ ତୀମଯତା   

ଯଶସି୍ଵଯନା ତାଶରଯତ ମହ୍ାତ୍ମନଃ 

ଅତ୍ରୁଶ୍ଟ ତୁଃକ ସ୍ ଯ ସଯୁକାଚତି ସ୍ ଯ ସା  

ତତା ଵ୍ ଯତୀଯାଯ ଚିଯରଣ ଶଵର୍ୀ  ୫୧ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଏର୍ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

ତମ ୍ଜାରତମ ୍ଅ ତଯମ୍ପନ ପ୍ରାତୁ: ଅତା୍ଯ ଲକ୍ଶମଣମ ୍

କୁହଃ ସମ୍ା୍ପ ସମ୍ଯ୍ପ୍ତା ରାକଵମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ଇଯମ ୍ତାତ ସକୁା ଶଯ୍ଯା ତ୍ଵ ତତମ୍ ୍ଉପକଲି୍ ପତା 

ପ୍ରତ୍ଯାଶ୍ଵସିହ ିସାତ୍ଵ୭ସ୍ଯାମ ୍ରାଜ ପତୁ୍ର ଯତା ସକୁମ ୍୨ 

ଉଚିଯତା୭ଯମ ୍ଜନଃ ସଵଃ୍ ଯକ୍ିଶାନାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ସଯୁକାଚିତଃ 

କୁପ୍ତଯ୭ତମ୍ ୍ଜାକରିଶ୍ ଯାମଃ କାକୁତ୍ସି ସ୍ ଯ ଵଯମ ୍ନଶିାମ ୍୩ 

ନ ହ ିରାମାତ୍ ପି୍ରଯତଯରା ମମା୭ସି୍ତ ପଵୁ ିକଶ୍ଚନ 

ପ୍ରଵୀ ଯମ୍ଯତତ୍ ଅହମ ୍ସତ୍ ଯମ ୍ସଯତ୍ ଯ ଯନୈଵ ଚ ଯତ ଶଯପ ୪ 
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ଅସ୍ଯ ପ୍ରସାତା ତା୭୭ଶଯମ୍ସ ଯଲାଯକ୭ସି୍ମନ୍ ସମୁହ ତ୍ ଯଶଃ 

ତମା୍୭ଵାପି୍ତମ ୍ଚ ଵିପଲୁାମ ୍ଅତା୍ ଵାପି୍ତମ ୍ଚ ଯକଵଲାମ ୍୫ 

ଯସା୭ହମ ୍ପି୍ରଯ ସକମ ୍ରାମମ ୍ଶଯାନମ ୍ସହ ସୀତଯା 

ରକ୍ିଶଶ୍ ଯାମି ତନୁ ଶ୍ ପାଣଃି ସଵଯ୍ତା ୋତିପିଃ ସହ ୬ 

ନ ହ ିଯମ୭ଵିତିତମ ୍କିମି୍ ିତ୍ଵଯନ୭ସି୍ମନ୍ ଚରତଃ ସତା 

ଚତୁରଙ୍କମ ୍ହ୍ ଯ୭ପି ପଲମ ୍ସମୁହତ୍ ପ୍ରସଯହମହ ି୭ 

ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ତମ ୍ତଯତାଵାଚ ରକ୍ଶଯମାଣା ସ୍ତଵଯା ନକ    

ନା୭ତ୍ର ପୀତା ଵଯମ ୍ସଯଵ ୍ତମମ୍ ୍ଏଵା୭ନୁପଶ୍ଯତା ୮ 

କତମ ୍ତାଶରଯତୌ ପଯୂମୌ ଶଯାଯନ ସହ ସୀତଯା 

ଶକ୍ଯା ନିତ୍ରା ମଯା ଲପତୁ୍ମ ୍ଜୀଵିତମ ୍ଵା ସକୁାନି ଵା ୯ 

ଯଯା ନ ଯତଵା୭ସଯୁରୈଃ ସଯଵୈଃ ଶକ୍ଯଃ ପ୍ରସହତୁିମ ୍ଯତୁ ି

ତମ ୍ପଶ୍ଯ ସକୁ ସମି୍ ଵଶ୍ ଟମ ୍ତ୍ରୁଯଣଶ ୁସହ ସୀତଯା ୧0 

ଯଯା ମନ୍ତ୍ର ତପସା ଲଯପ୍ତା ଵିଵିଯତୈ ଶ୍ଚ ପରିଶ୍ରଯମ ଃ 

ଏଯକା ତଶରତ ଯସ୍ ଯଶ ପତୁ୍ରଃ ସତ୍ରୁଶ ଲକ୍ଶଣଃ ୧୧ 

ଅସି୍ମନ୍ ପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତ ରାଜା ନ ଚିରମ ୍ଵତଯି୍ଶ୍ ଯତ ି

ଵିତଵା ଯମତିନୀ ନୂନମ ୍କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଏଵ ପଵିଶ୍ ଯତ ି୧୨ 

ଵିନତ୍ ଯ ସମୁହା ନାତମ ୍ଶ୍ରଯମଯଣାପରତାଃ ସି୍ତ୍ରଯଃ 

ନିଯକା୍ଯଶାପରତମ ୍ଚା୭ଯତା ମଯନ୍ ଯ ରାଜ ନିଯଵଶନମ ୍୧୩ 

ଯକୌସଲ୍ଯା ଯଚୈଵ ରାଜା ଚ ତଯତୈଵ ଜନନୀ ମମ 

ନା୭୭ଶଯମ୍ସ ଯତ ିଜୀଵତି ସଯଵ ୍ଯତ ଶଵର୍ୀମ ୍ଇମାମ ୍୧୪ 

ଜୀଯଵତ୍ ଅପି ହ ିଯମ ମାତା ଶତ୍ରୁକ୍ନସ୍ ଯା୭ନ୍ ଵଯଵକ୍ଶଯା 

ତ ତୁ୍ତଃକମ ୍ଯ ତୁ୍ତ ଯକୌସଲ୍ଯା ଵୀର ସଵୂିନଶଶି୍ ଯତି   ୧୫ 

ଅନୁରକ୍ତ ଜନା୭୭କୀଣା୍ ସକୁା ଯଲାକ ପି୍ରଯାଵହା 

ରାଜ ଵ୍ ଯସନ ସମ୍ସ୍ରୁଶ୍ ଟା ସା ପରୁୀ ଵିନଶଶି୍ ଯତ ି୧୬ 

କତମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ମହାତ୍ମାନମ ୍ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟମ ୍ପି୍ରଯ ମ୭ପଶ୍ଯତ: 

ଶରୀରମ ୍ତାରଯିଶ୍ ଯମି୍ ୍ପ୍ରାଣା ରାଯୋ ମହାତ୍ମନ: ୧୭ 

ଵିନଯଶ୍ଟ ନ୍ରୁପଯତୌ ପଶ୍ଚାତ୍ ଯକୌସଲ୍ଯା ଵନିଶଶି୍ ଯତ ି 

ଅନମ୍ର୍ମ ୍ଚ ମାତା୭ପି ମମ ନାଶ ମଯୁପ ଶ୍ ଯତ ି୧୮ 

ଅତିରାତମ ୍ଅତିରାତମ ୍ଅନ ଵାପ୍ ଯ ମଯନାରତମ ୍

ରାଯଜ୍ ଯ ରାମମ ୍ଅନିକ୍ିଶପ୍ ଯ ପିତା ଯମ ଵିନଶଶି୍ ଯତ ି୧୯ 

ସିତ୍ତାତା୍ଃ ପିତରମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତସି୍ମନ୍ କାଯଲ ପଯ୍ପୁସି୍ତଯତ 

ଯପ୍ରତ କାଯଯଶ୍ ୁସଯଵଶ୍ ୁସମ୍ସକରିଶ୍ ଯତି ପମିୂପମ ୍୨0 

ରମ୍ଯ ଚତ୍ଵର ସମ୍ସି ାନାମ ୍ସଵୁିପକ୍ତ ମହା ପତାମ ୍

ହମ୍୍ ଯ ପ୍ରାସାତ ସମ୍ପନ୍ନାମ ୍କଣକିା ଵର ଯଶାପିତାମ ୍୨୧ 
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ରତା୭ଶ୍ଵ କଜ ସମ୍ପାତାମ ୍ତୂଯ ୍ନାତ ଵିନାତିତାମ ୍

ସଵ ୍କଲ୍ଯାଣ ସମ୍ପଣୂା୍ମ ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟ ପଶୁ୍ ଟ ଜନାକଲୁାମ ୍୨୨ 

ଆରା ଯମାତ୍ ଯାନ ସମ୍ପନ୍ନାମ ୍ସମାଯଜା ତ୍ସଵ ଶାଲିନୀମ ୍

ସକୁିତା ଵିଚରିଶ୍ ଯତି ରାଜତାନୀମ ୍ପିତୁ ମମ୍ ୨୩ 

ଅପି ଜୀଯଵ ତ୍ତଶରଯତା ଵନଵାସା ତ୍ପନୁ ଵଯ୍ମ ୍ 

ପ୍ରତ୍ଯା୭୭କମ୍ଯ ମହାତ୍ମାନ ମ୭ପି ପଯଶ୍ଯମ ସଵୁ୍ରତମ ୍୨୪ 

ଅପି ସତ୍ ଯ ପ୍ରତିଯେନ ସାତମ୍ ୍କୁଶଲିନା ଵଯମ ୍

ନିଵ୍ରୁତ୍ତ ଵନ ଵାଯସ୭ସି୍ମନ୍ନଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ପ୍ରଵିଯଶମହ ି୨୫ 

ପରିଯତଵଯ ମାନସ୍ଯ ତୁଃକାତ ୍ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ 

ତିଶ୍ ଟଯତା ରାଜପତୁ୍ର ସ୍ ଯ ଶଵର୍ୀ ସା୭ତ୍ ଯଵତତ୍ ୨୬ 

ତତା ହ ିସତ୍ ଯମ ୍ପରୁ୍ଵତି ପ୍ରଜା ହଯିତ   

ନଯରନ୍ତ୍ର ପଯୁତ୍ର କୁରୁ ଯସୌହ୍ରୁତା ତ୍କୁହଃ 

ମଯୁମାଚ ପାଶ୍ ପମ ୍ଵ୍ ଯସନା୭ପି ପୀଟିଯତା   

ଜ୍ଵରା୭୭ତୁଯରା ନାକ ଇଵ ଵ୍ ଯତା୭୭ତୁରଃ ୨୭ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏକ ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ତ୍ଵ ିପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

ପ୍ରପାତାଯାମ ୍ତୁ ଶଵଯ୍ା୍ମ ୍ପରୁ୍ତୁ ଵକ୍ଶା ମହା ଯଶାଃ 

ଉଵାଚ ରାମଃ ଯସୌମିତ୍ରିମ ୍ଲକ୍ଶମଣମ ୍ଶପୁ ଲକ୍ଶଣମ ୍୧ 

ପାସ୍କଯରାତଯ କାଯଲା୭ଯମ ୍କତା ପକଵତୀ ନିଶା 

ଅଯସୌ ସକୁରୁ୍ଯଶ୍ା୍ ଵିହକଃ ଯକାକିଲ ସ୍ତାତ କୂଜତ ି୨ 

ପହଣିାନାମ ୍ଚ ନିଯକା୍ଶଃ ଶରୂ୍ଯଯତ ନତତାମ ୍ଵଯନ 

ତରାମ ଜାହ୍ନଵୀମ ୍ଯସୌମ୍ ଯ ଶୀରକାମ ୍ସାକରମ ୍କମାମ ୍୩ 

ଵିୋଯ ରାମ ସ୍ ଯ ଵଚଃ ଯସୌମିତ୍ରି ମିତ୍ର ନତନଃ 

କୁହମ ୍ଆମନ୍ତ୍ରଯ ସତୂମ ୍ଚ ଯସା୭ତିଶ୍ ଟ ତ୍ପୋତୁ ର୭ରତଃ ୪ 

ସ ତୁ ରାମ ସ୍ ଯ ଵଚନମ ୍ନଶିମ୍ଯ ପ୍ରତ ିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ  

ସ୍ତପତ ିସୂ୍ତଣ ୍ମାହୂଯ ସଚିଵା ନିତ ମପ୍ରଵୀତ୍ ୫ 

ଅସ୍ଯ ଵାହନ ସମଯ୍କୁ୍ତାମ ୍କଣ ୍ରାହଵତୀମ ୍ଶପୁାମ ୍ 

ସପୁ୍ରତାରାମ ୍ତ୍ରୁଟାମ ୍ତୀଯତ ୍ଶୀରମ ୍ନାଵ ମପୁାହର ୬ 

ତମ ୍ନିଶମ୍ଯ କୁହ ଆଯତଶମ ୍କୁହା୭ମାତ୍ ଯ କଯଣା ମହାନ୍ 

ଉଯପାହ୍ ଯ ରୁଚିରାମ ୍ନାଵମ ୍କୁହାଯ ପ୍ରତ୍ ଯଯଵତଯତ୍ ୭ 

ତତ ସ୍ସ ପ୍ରାମ୍ ଜଲି ପ୍ତୂ୍ଵା କୁଯହା ରାକଵମ୭ପ୍ରଵୀତ୍  

ଉପ ସି୍ତଯତ୭ଯମ ୍ଯନୌ ଯତଵ୍ ପଯୂ: କିମ ୍କରଵାଣ ିଯତ ୮ 

ତଵା୭ମର ସତୁ ପ୍ରକ୍ଯ ତତ୍ୁ ମ ୍ସାକର କାମ ୍ନତୀମ ୍  

ଯନୌ ରିଯମ ୍ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର ତାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଆଯରାହ ସଵୁ୍ରତ ୯ 
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ଅଯତାଵାଚ ମହା ଯତଜା ରାଯମା କୁହ ମିତମ ୍ଵଚ: 

କ୍ରୁତ କାଯମା୭ସି୍ମ ପଵତା ଶୀର ମାଯରାପ୍ ଯତା ମିତ ି୧0 

ତତଃ କଲାପାନ୍ ସନ୍ନହ୍ ଯ କଯ୍ କୌ ପତ୍ତ୍ଵା ଚ ତନ୍ି ଵଯନୌ 

ଜକ୍ମତୁର୍ ଯଯନ ଯତୌ କଙ୍କାମ ୍ସୀତଯା ସହ ରାକଯଵୌ ୧୧ 

ରାମମ ୍ଏଵ ତୁ ତମେ୍ମ ୍ଉପକମ୍ଯ ଵିନୀତଵତ୍ 

କିମ ୍ଅହମ ୍କରଵାଣୀତି ସତୂଃ ପ୍ରାଞ୍ଜଲି ର୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧୨ 

ତଯତା ପ୍ରଵୀ ତ୍ତାଶରତ ିସସ୍ମୁମ୍େ୍ମ ୍ 

ସପ୍ରୁ୍ଶନ୍ କଯର ଯଣାତ୍ତମ ତକି୍ଶଯଣନ  

ସମୁମ୍େ୍ ଶୀରମ ୍ପନୁ ଯରଵ ଯାହ ି   

ରାେ ସ୍ ସକାଯଶ ପଵ ଚା୭ପ୍ରମତ୍ତ:   ୧୩ 

ନିଵତ ୍ଯସ୍ଵ ତ୍ଯଵୁାଯଚୈନମ ୍ଏତାଵ ତି୍ତ କରୁ୍ତମ ୍ମମ 

ରତମ ୍ଵିହାଯ ପତ୍ପଯାମ ୍ତୁ କମିଶ୍ ଯାଯମା ମହା ଵନମ ୍୧୪ 

ଆତ୍ମାନମ ୍ତ୍ଵ ପ୍ ଯନୁୋତମ ୍ଅଯଵ କ୍ଶଯା୭ତଃ୍ ସ ସାରତିଃ 

ସମୁନ୍ତ୍ରଃ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାରମ ୍ଐକ୍ଶଵାକମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୫ 

ନା୭ତିରାତମ ୍ଇତମ ୍ଯଲାଯକ ପରୁୁଯଶ ଯଣହ ଯକନଚିତ୍ 

ତଵ ସ ପ୍ରାତ୍ରୁ ପାଯ ୍ସ୍ ଯ ଵାସଃ ପ୍ରାକ୍ରୁତଵତ୍ ଵଯନ ୧୬ 

ନ ମଯନ୍ ଯ ପ୍ରହ୍ମଚଯଯ୭୍ସି୍ତ ସ୍ଵତୀଯତ ଵା ପଯଲାତଯଃ 

ମାତ ୍ଵା୭୭ଜଵ୍ ଯଯା ଵା୍୭ପି ତ୍ଵାମ ୍ଯଚ ତ୍ଵଯସନମ ୍ଆକତମ ୍୧୭ 

ସହ ରାକଵ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ପ୍ରାତ୍ରା ଯଚୈଵ ଵଯନ ଵସନ୍ 

ତ୍ଵମ ୍କତିମ ୍ପ୍ରାପ୍ସଯଯସ ଵୀର ତି୍ର ଯଲାକାମ୍ ସ୍ତୁ ଜଯନ୍ ଇଵ ୧୮ 

ଵଯମ ୍କଲୁ ହତା ରାମ ଯଯ ତଯା ପଯ୍ପୁଵମି୍ତିାଃ 

ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଵଶମ ୍ଏଶ୍ଯାମଃ ପାପାଯା ତୁଃକ ପାକିନଃ ୧୯ 

ଇତ ିପରୁ୍ଵନ୍ ଆତ୍ମ ସମମ ୍ସମୁନ୍ତ୍ରଃ ସାରତ ିସ୍ତତା 

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତୂର କତମ ୍ରାମମ ୍ତୁଃକାଯତା୍ ରୁରୁଯତ ଚିରମ ୍୨0 

ତତ ସୁ୍ତ ଵିକଯତ ପାଯଶ୍ପ ସତୂମ ୍ସପ୍ରୁ୍ଯଶ୍ ଟାତକମ ୍ଶଚୁିମ ୍

ରାମ ସୁ୍ତ ମତୁରମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ପନୁଃ ପନୁର୍ ଉଵାଚ ତମ ୍୨୧ 

ଇକ୍ଶଵାକୂଣାମ ୍ତ୍ଵଯା ତୁଲ୍ ଯମ ୍ସହ୍ୁରୁତମ ୍ଯନାପଲକ୍ଶଯଯ 

ଯତା ତଶରଯତା ରାଜା ମାମ ୍ନ ଯଶାଯଚତ୍ ତତା କରୁୁ ୨୨ 

ଯଶାଯକା ପହତ ଯଚତା ଶ୍ଚ ଵ୍ରୁତ୍ତ ଶ୍ଚ ଜକତୀପତିଃ 

କାମ ପାରା୭ଵ ସନ୍ନ ଶ୍ଚ ତସ୍ମାତ୍ ଏତ ତ୍ପେଵୀମି ଯତ ୨୩ 

ଯ ତ୍ ଯ ତାୋପଯଯତ୍ କିମି୍ତ୍ି ସ ମହାତ୍ମା ମହୀପତିଃ 

ଯକୈଯକଯ୍ଯାଃ ପି୍ରଯ କାମା୭ତମ୍ ୍କାଯମ୍ ୍ତତ୍ ଅଵିକାମ୍କ୍ ଯା ୨୪ 

ଏତ ତ୭ତମ୍ ୍ହ ିରାଜ୍ ଯାନି ପ୍ରଶାସତି ନଯରଶ୍ଵରାଃ 

ଯତ୍ ଏଶାମ ୍ସଵ ୍କରୁ୍ଯତ୍ ଯଶ ୁମଯନା ନ ପ୍ରତିହନ୍ ଯଯତ ୨୫ 
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 ତ ତ୍ ଯତା ସ ମହାରାଯଜା ନା୭ଲୀକମ ୍ଅତିକଚ୍ଚତ ି

ନ ଚ ତାମ୍ଯତ ିତୁଃଯକନ ସମୁନ୍ତ୍ର କୁରୁ ତତ୍ ତତା ୨୬ 

ଅତ୍ରୁଶ୍ଟ ତୁଃକମ ୍ରାଜାନମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଆଯମ୍ ୍ଜିଯତନି୍ତ୍ରଯମ ୍

ପରୂ୍ଯା ସ୍ତଵମ ୍ଅପିଵାଯତ୍ୈ ଯଵ ମମ ଯହଯତା ରିତମ ୍ଵଚଃ ୨୭ 

ଯନୈଵା୭ହମ ୍ଅନୁଯଶାଚାମି ଲକ୍ଶମଯଣା ନ ଚ ଯମ ତଲିୀ 

ଅଯଯାତ୍ ଯାଯା ଶଚ୍୍ଯତୁା ଯଶ୍ଚତି ଵଯନ ଵତ୍ସଯାମଯହତ ିଚ ୨୮ 

ଚତୁତଶ୍ସ ୁଵଯଶଶ୍ ୁନିଵ୍ରୁଯତ୍ତଶ ୁପନୁଃ ପନୁଃ 

ଲକ୍ଶମଣମ ୍ମାମ ୍ଚ ସୀତାମ ୍ଚ ତ୍ରକ୍ଶଯସି କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଆକତାନ୍ ୨୯ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ତୁ ରାଜାନମ ୍ମାତରମ ୍ଚ ସମୁନ୍ତ୍ର ଯମ 

ଅନ୍ଯା ଶ୍ଚ ଯତଵୀଃ ସହତିାଃ ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଚ ପନୁଃ ପନୁଃ ୩୧ 

ଆଯରାକ୍ଯମ ୍ପରୂ୍ହ ିଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଅତ ପାତା୭ପି ଵତନମ ୍

ସୀତାଯା ମମ ଚା୭୭ଯସ୍୍ ଯ ଵଚନା ଲ୍ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ ଯ ଚ ୩୨ 

ପରୂ୍ଯା ଶ୍ଚ ହ ିମହାରାଜମ ୍ପରତମ ୍କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଆନଯ 

ଆକତ ଶ୍ଚା୭ପି ପରତଃ ସ୍ତାଯପ୍ଯା ନ୍ରୁପମଯତ ପଯତ ୩୩ 

ପରତମ ୍ଚ ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ଯଯୌଵରାଯଜ୍ ଯ୭ପିଶଚି୍ ଯ ଚ 

ଅସ୍ମ ତ୍ସମ୍ା୍ପଜମ ୍ତୁଃକମ ୍ନ ତ୍ଵାମ ୍ଅପିପଵଶି୍ ଯତି ୩୪ 

ପରତ ଶ୍ଚା୭ପି ଵକ୍ତଯଵ୍ ଯା ଯତା ରାଜନ ିଵତଯ୍ସ 

ତତା ମାତ୍ରୁଶ ୁଵଯତତ୍ାଃ ସଵା୍ଯସ୍ଵ ଵା୭ଵିଯଶଶତଃ ୩୫ 

ଯତା ଚ ତଵ ଯକୈଯକଯୀ ସମିୁତ୍ରା ଚ ଵିଯଶଶତଃ 

ତଯତୈଵ ଯତଵୀ ଯକୌସଲ୍ଯା ମମ ମାତା ଵିଯଶଶତଃ ୩୫ 

ତାତ ସ୍ ଯ ପି୍ରଯ କାଯମନ ଯଯୌଵ ରାଜ୍ ଯ ମଯଵକ୍ଶତା  

ଯଲାକଯଯା ରୁପଯଯା ଶକ୍ଯମ ୍ନିତ୍ ଯତା ସକୁ ଯମତିତୁମ ୍୩୬ 

ନିଵତ୍୍ ଯମାଯନା ରାଯମଣ ସମୁନ୍ତ୍ରଃ ଯଶାକ କଶତିଃ 

ତତ୍ ସଵମ୍ ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଯେହାତ୍ କାକୁତ୍ସିମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩୭ 

ଯତ୍ ଅହମ ୍ଯନାପଚାଯରଣ ପରୂ୍ଯାମ ୍ଯେହାତ୍ ଅଵିକି୍ପ: 

ପକି୍ତମାନ୍ ଇତ ିତତ୍ ତାଵତ୍ ଵାକ୍ଯମ ୍ତ୍ଵମ ୍କ୍ଶନ୍ତୁମ ୍ଅହସି୍ ୩୮ 

କତମ ୍ହ ିତ୍ଵତି୍ଵହୀଯନା୭ହମ ୍ପ୍ରତିଯାସ୍ ଯାମି ତାମ ୍ପରୁୀମ ୍

ତଵ ତାଵତ୍ ଵିଯଯାଯକନ ପତୁ୍ର ଯଶାକା୭୭କଲୁାମ ୍ଇଵ ୩୯ 

ସ ରାମମ ୍ଅପି ତାଵନ୍ ଯମ ରତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତତା ଜନଃ 

ଵିନା ରାମମ ୍ରତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଵିତୀଯଯତ୍ା୭ପି ସା ପରୁୀ ୪0 

ଯତୈନ୍ ଯମ ୍ହ ିନକରୀ କଯଚ୍ଚତ୍  ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଶନୂ୍ ଯମ ୍ଇମମ ୍ରତମ ୍

ସତୂା୭ଵଯଶଶମ ୍ସ୍ଵମ ୍ଯସ ନ୍ ଯମ ୍ହତ ଵୀରମ ୍ଇଵା୭ହଯଵ ୪୧ 

ତୂଯର୭ପି ନିଵସତମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ମାନଯସ ନା୭ରତଃ ସି୍ତତମ ୍

ଚିତଯଯତଯା୭ତ୍ ଯ ନୂନମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ନିରାହାରାଃ କ୍ରୁତାଃ ପ୍ରଜାଃ ୪୨ 
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ତ୍ରୁଶ୍ଟମ ୍ତତି୍ତ ତ୍ଵଯା ରାମ ଯାତ୍ରୁଶମ ୍ତ୍ଵ ତ୍ପେଵାସଯନ  

ପ୍ରଜାନାମ ୍ସମକ୍ୁଲମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତ୍ଵ ଯଚ୍ଚାକ କ୍ିାମ୍ ୍ଯଚତସାମ ୍୪୩ 

ଆତନ୍ାଯତା ହ ିଯଃ ଯପୌଯରୈ ମ୍କୁ୍ତ  ସ୍ତଵ ତ୍ଵିପ୍ରଵାସଯନ 

ରତ ସ୍ତମ ୍ମାମ ୍ନଶିାଯମ୍ ଯଵ କୁଯ୍ଃୁ ଶତ କୁଣମ ୍ତତଃ ୪୪ 

ଅହମ ୍କିମ ୍ଚା୭ପି ଵକ୍ଶଯାମି ଯତଵୀମ ୍ତଵ ସଯୁତା ମଯା 

ନୀଯତା୭ଯସୌ ମାତୁଲ କଲୁମ ୍ସମ୍ା୍ପମ ୍ମା କ୍ରୁତା ଇତ ି୪୫ 

ଅସତ୍ଯମ ୍ଅପି ଯନୈଵା୭ହମ ୍ପରୂ୍ଯାମ ୍ଵଚନମ ୍ଈତ୍ରୁଶମ ୍

କତମ୭ପି୍ରଯମ ୍ଏଵା୭ହମ ୍ପରୂ୍ଯାମ ୍ସତ୍ ଯମ ୍ଇତମ ୍ଵଚଃ ୪୬ 

ମମ ତାଵନ୍ ନିଯଯାକସ୍ତା ସ୍ତଵ ତ୍ପନ୍ତୁ ଜନ ଵାହନିଃ 

କତମ ୍ରତମ ୍ତ୍ଵଯା ହୀନମ ୍ପ୍ରଵକ୍ଶଯତି ହଯଯାତ୍ତମାଃ ୪୭ 

ତ ନ୍ନ ଶକ୍ଶଯା ମ୍ ଯହମ ୍କମତୁ୍ମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ତ୍ଵ ତ୍ରୁଯତ୭ନକ  

ଵନ ଵାସାନୁ ଯାନାଯ ମା ମ୭ନୁୋତୁ ମହସି୍ ୪୮ 

ଯତ ିଯମ ଯାଚମାନ ସ୍ ଯ ତ୍ ଯାକମ ୍ଏଵ କରିଶ୍ଯସି 

ସ ରଯତା୭କ୍ିନମ ୍ପ୍ରଯଵକ୍ଶଯାମି ତ୍ ଯକ୍ତ ମାତ୍ର ଇହ ତ୍ଵଯା ୪୯ 

ପଵିଶ୍ ଯତି ଵଯନ ଯାନି ତଯପା ଵିକ୍ନକରାଣ ିଯତ 

ରଯତନ ପ୍ରତିପାତିଯଶ୍ ଯ ତାନି ସତ୍ତ୍ଵାନି ରାକଵ ୫0 

ତ୍ଵତ୍ କ୍ରୁଯତନ ମଯା ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ରତ ଚଯା୍ କ୍ରୁତମ ୍ସକୁମ ୍

ଆଶଯମ୍ସ ତ୍ଵ ତ୍କ୍ରୁଯତ ନା୭ହମ ୍ଵନ ଵାସ କ୍ରୁତମ ୍ସକୁମ ୍୫୧ 

ପ୍ରସୀ ଯତଚ୍ଚାମି ଯତ୭ରଯଣ୍ଯ ପଵିତୁମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯ୭ନତରଃ 

ପ୍ରୀତ୍ ଯା୭ପିହତିମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ପଵ ଯମ ପ୍ରତ୍ ଯନତରଃ ୫୨ 

ଇଯମ ଚା୭ପି ହଯା ଵୀର ଯତ ିଯତ ଵନ ଵାସିନ: 

ପରିଚାଯା୍ମ ୍କରିଶ୍ ଯମି୍ ୍ପ୍ରାପ୍ସଯମି୍ ୍ପରମାମ ୍କତିମ ୍୫୩ 

ତଵ ଶଶୁରୂ୍ଶଣମ ୍ମତୂ୍ନା୍ କରିଶ୍ ଯାମି ଵଯନ ଵସନ୍ 

ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ଯତଵ ଯଲାକମ ୍ଵା ସଵତ୍ା ପ୍ରଜହାମ୍ଯ୭ହମ ୍୫୪ 

ନ ହ ିଶକ୍ଯା ପ୍ରଯଵଶଟୁ୍ମ ୍ସା ମଯା୭ଯଯାତ୍ ଯା ତ୍ଵଯା ଵିନା 

ରାଜତାନୀ ମଯହନ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ଯତା ତୁଶ୍ କ୍ରୁତ କମଣ୍ା ୫୫ 

ଵନ ଵାଯସ କ୍ଶଯମ ୍ପ୍ରାଯପ୍ତ ମଯମ ଶ ହ ିମଯନାରତ: 

ଯ ତ୭ଯନନ ରଯତ ଯନୈଵ ତ୍ଵାମ ୍ଵଯହଯମ ୍ପରୁୀ ପନୁ : ୫୬ 

ଚତୁତଶ୍ ହ ିଵଶା୍ଣ ିସହତିସ୍ଯ ତ୍ଵଯା ଵଯନ 

କ୍ଶଣ ପତୂାନ ିଯାସ୍ ଯତି ଶତଶ ସୁ୍ତ ତଯତା୭ନ୍ ଯତା ୫୭ 

ପରୁ୍ତ୍ ଯ ଵତ୍ସଲ ତିଶ୍ ଟତମ ୍ପତ୍ରୁ ୍ପତୁ୍ର କଯତ ପତ ି

ପକ୍ତମ ୍ପରୁ୍ତ୍ ଯମ ୍ସି୍ତତମ ୍ସି୍ତତ୍ ଯାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ନ ମାମ ୍ହାତୁମ ୍ଅହସି୍ ୫୮ 

ଏଵମ ୍ପହୁ ଵିତମ ୍ତୀନମ ୍ଯାଚମାନମ ୍ପନୁଃ ପନୁଃ 

ରାଯମା ପରୁ୍ତ୍ ଯା୭ନୁକମ୍ପୀ ତୁ ସମୁନ୍ତ୍ରମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୫୯ 
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ଜାନାମି ପରମାମ ୍ପକି୍ତମ ୍ମଯି ଯତ ପତ୍ରୁ ୍ଵତ୍ସଲ 

ଶରୁ୍ଣ ୁଚା୭ପି ଯତ୭ତମ୍ ୍ତ୍ଵାମ ୍ଯପ୍ରଶଯାମି ପରୁୀମ ୍ଇତଃ ୬0 

ନକରୀମ ୍ତ୍ଵାମ ୍କତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଜନନୀ ଯମ ଯଵୀଯସୀ 

ଯକୈଯକଯୀ ପ୍ରତ୍ ଯଯମ ୍କଯଚ୍ଚତ୍ ଇତ ିରାଯମା ଵନମ ୍କତଃ ୬୧ 

ପରିତୁଶ୍ ଟା ହ ିସା ଯତଵି ଵନ ଵାସମ ୍କଯତ ମଯି 

ରାଜାନମ ୍ନା୭ତିଶଯଙ୍କତ ମିତ୍ ଯା ଵାତୀତି ତାମିକମ ୍୬୨ 

ଏଶ ଯମ ପ୍ରତମଃ କଯଲ୍ପା ଯତ୍ ଅମ୍ପା ଯମ ଯଵୀଯସୀ 

ପରତା ରକ୍ିଶତମ ୍ସ୍ପୀତମ ୍ପତୁ୍ର ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅଵାପନୁ୍ଯାତ୍ ୬୩ 

ମମ ପି୍ରଯା୭ତମ୍ ୍ରାେ ଶ୍ଚ ସ ରତ ସ୍ତଵମ ୍ପରୁୀମ ୍ଵ୍ରଜ 

ସମି୍ଶ୍୍ ଟ ଶ୍ଚା୭ସି ଯା ନତା୍ମ ୍ସ୍ତାମ ୍ସ୍ତାନ୍ ପରୂ୍ଯା ସ୍ତତା ତତା ୬୪ 

ଇତ୍ଯକୁ୍ତଵା ଵଚନମ ୍ସତୂମ ୍ସାନ୍ତ୍ଵଯିତ୍ଵା ପନୁଃ ପନୁଃ 

କୁହମ ୍ଵଚନମ ୍ଅକ୍ିୀପମ ୍ରାମ: ଯହତୁମତ୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୬୫ 

ଯନତାନୀମ ୍କୁହ ଯଯାଯକ୍ଯା୭ଯମ ୍ଵାଯସା ଯମ ସଜଯନ ଵଯନ  

ଅଵଶ୍ଯମ ୍ହ୍ ଯାଶ୍ରଯମ ଵାସ: କତଵ୍୍ ଯ ସ୍ତତ୍କଯତା ଵିତି: ୬୬ 

ଯସା୭ହମ ୍କରୁ୍ହୀତ୍ଵା ନିଯମମ ୍ତପସି୍ଵ ଜନ ପଶୂଣମ ୍ 

ହତି କାମ: ପିତୁ ପ୍ଯୂ ସ୍ ସୀତାଯା ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ ଯ ଚ  

ଜଟାଃ କ୍ରୁତ୍ଵା କମିଶ୍ ଯାମି ନ୍ ଯଯରାତ କ୍ଶୀରମ ୍ଆନଯ ୬୮ 

ତତ୍ କ୍ଶୀରମ ୍ରାଜ ପତୁ୍ରାଯ କୁହଃ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଉପାହରତ୍ 

ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ ଯା୭୭ତ୍ମନ ଯଶ୍ଚ ଵ ରାମ ଯସ୍ତନା୭କଯରା  ଜ୍ଜଟାଃ ୬୯ 

ତୀକ ୍ପାହୁ ନର୍ ଵ୍ ଯାଯରା ଜଟିଲତ୍ଵ ମତାରଯତ୍ ୭0 

ଯତୌ ତତା ଚୀର ଵସଯନୌ ଜଟା ମଣ୍ଟଲ ତାରିଯଣୌ  

ଅଯଶାଯପତାମ ୍ରୁଶ ିସଯମୌ ପ୍ରାତଯରୌ ରାମ ଲକ୍ଶମଯଣୌ ୭୧ 

ତଯତା ଯଵୈକାନସମ ୍ମାକମ୍ ୍ଆସି୍ତତଃ ସହ ଲକ୍ଶମଣଃ 

ଵ୍ରତମ ୍ଆତିଶ୍ଟଵାନ୍ ରାମଃ ସହାଯମ ୍କୁହମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୭୨ 

ଅପ୍ରମଯତ୍ତା ପଯଲ ଯକାଯଶ ତୁଯକ ୍ଜନପଯତ ତତା 

ପଯଵତା କୁହ ରାଜ୍ ଯମ ୍ହ ିତୁରା ରକ୍ଶତମମ ୍ମତମ ୍୭୩ 

ତତ ସ୍ତମ ୍ସମ୭ନୁୋଯ କହୁମ ୍ଇକ୍ଶଵାକ ୁନତନଃ 

ଜକାମ ତୂଣମ୍ ୍ଅଵ୍ ଯରଃ ସ ପାଯଃ୍ ସହ ଲକ୍ଶମଣଃ ୭୪ 

ସ ତୁ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ନତୀ ତୀଯର ନାଵମ ୍ଇକ୍ଶଵାକ ୁନତନଃ 

ତିତୀଶ୍ଃୁ ଶୀରକାମ ୍କଙ୍କାମ ୍ଇତମ ୍ଲକ୍ଶମଣମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୭୫ 

ଆଯରାହ ତ୍ଵମ ୍ନର ଵ୍ ଯାର ସି୍ତତାମ ୍ନାଵମ ୍ଇମାମ ୍ଶଯନୈଃ 

ସୀତାମ ୍ଚା୭୭ଯରାପଯା୭ନ୍ ଵକ୍ଶମ ୍ପରିକ୍ରୁହ୍ ଯ ମନସି୍ଵନୀମ ୍୭୬ 

ସ ପ୍ରାତୁଃ ଶାସନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସଵମ୍ ୍ଅପ୍ରତକିୂଲଯନ୍ 

ଆଯରାପ୍ଯ ଯମ ତିଲୀମ ୍ପଵୂମ୍ ୍ଆରୁଯରାହା୭୭ତ୍ମଵାମ ୍ସ୍ତତଃ ୭୭ 
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ଅତା ରୁଯରାହ ଯତଜସ୍ଵୀ ସ୍ଵଯମ ୍ଲକ୍ଶମଣ ପଵୂଜ୍ଃ 

ତଯତା ନିଶାତା୭ତିପତିର୍ କୁଯହା ୋତୀନ୍ ଅଯଚାତଯତ୍ ୭୮ 

ରାକଯଵା୭ପି ମହା ଯତଜା ନାଵ ମାରୁହ୍ ଯ ତାମ ୍ତତ: 

ପ୍ରହ୍ମଵତ୍ କ୍ଶତ୍ରଵ ଯଚ୍ଚୈଵ ଜାଜାପ ହତି ମାତ୍ମନ: ୭୯ 

ଆଚମ୍ଯ ଚ ଯତା ଶାସ୍ତ୍ରମ ୍ନତୀମ ୍ତାମ ୍ସହ ସୀତଯା  

ପ୍ରାଣ ମତ ପ୍ରୀତି ସମ୍ହ୍ରୁଯଶ୍ ଟା ଲକ୍ଶମଣ ଶ୍ଚା୭ମିତ ପ୍ରପ: ୮0 

ଅନୁୋଯ ସମୁନ୍ତ୍ରମ ୍ଚ ସ ପଲମ ୍ଯଚୈଵ ତମ ୍କୁହମ ୍

ଆସ୍ତାଯ ନାଵମ ୍ରାମ ସୁ୍ତ ଯଚାତଯାମାସ ନାଵିକାନ୍ ୮୧ 

ତତ ଯସ୍ତ  ଯଶ୍ଚାତିତା ସା ଯନୌଃ କଣ ୍ତାର ସମାହତିା 

ଶପୁ ସ୍ପଯ ଯଵକ ଅପିହତା ଶୀରମ ୍ସଲିଲମ ୍ଅତ୍ ଯକାତ୍ ୮୨ 

ମତ୍ଯମ ୍ତୁ ସମ୭ନୁପ୍ରାପ୍ ଯ ପାକୀରତ୍ ଯା ସ୍ତଵନିତିତା 

ଯଵୈଯତହୀ ପ୍ରାଞ୍ଜଲି ପ୍ତୂ୍ଵା ତାମ ୍ନତୀମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୮୩ 

ପଯୁତ୍ରା ତଶରତ ସ୍ଯା୭ଯମ ୍ମହା ରାଜସ୍ଯ ତୀମତଃ 

ନିଯତଶମ ୍ପାଲଯଯତ୍ଵନମ ୍କଯଙ୍କ ତ୍ଵ ତ୭ପିରକ୍ିଶତଃ ୮୪ 

ଚତୁତଶ୍ ହ ିଵଶା୍ଣ ିସମରା ଣଯ୍ଶୁ୍ ଯ କାନଯନ 

ପ୍ରାତ୍ରା ସହ ମଯା ଯଚୈଵ ପନୁଃ ପ୍ରତ୍ ଯା୭୭କମିଶ୍ଯତ ି୮୫ 

ତତ ସ୍ତଵାମ ୍ଯତଵି ସପୁଯକ ଯକ୍ଶଯମଣ ପନୁର୍ ଆକତା 

ଯଯକ୍ଶଯ ପ୍ରମତୁିତା କଯଙ୍କ ସଵ ୍କାମ ସମରୁ୍ତ୍ତଯଯ ୮୬ 

ତ୍ଵମ ୍ହ ିତ୍ରିପତକା ଯତଵି ପ୍ରହ୍ମ ଯଲାକମ ୍ସମୀକ୍ଶଯସ 

ପାଯା୍ ଚ ଉତତ ିରାଜ ସ୍ ଯ ଯଲାଯକ୭ସି୍ମନ୍ ସମ୍ପ୍ରତ୍ରୁଶ୍ଯଯସ ୮୭ 

ସା ତ୍ଵାମ ୍ଯତଵି ନମସ୍ଯାମି ପ୍ରଶମ୍ସାମି ଚ ଯଶାପଯନ 

ପ୍ରାପ୍ତ ରାଯଜ୍ ଯ ନର ଵ୍ ଯାର ଶଯିଵନ ପନୁର୍ ଆକଯତ ୮୮ 

କଵାମ ୍ଶତ ସହସ୍ରାଣ ିଵସ୍ତ୍ରା ଣ୍ ଯ୭ନ୍ନମ ୍ଚ ଯପଶଲମ ୍

ପ୍ରାହ୍ମଯଣପ୍ଯଃ ପ୍ରତାସ୍ ଯାମି ତଵ ପି୍ରଯ ଚିକୀଶଯ୍ା ୮୯ 

ସରୁା କଟ ସହଯସ୍ରଣ ମାମ୍ ସ ପଯୂତୌତଯନନ ଚ 

ଯଯକ୍ଶଯ ତ୍ଵା ପ୍ରଯତା ଯତଵି ଯତୈଵତାନି ଵସମି୍ ୍ଚ  

ତାନ ିସଵା୍ଣ ିଯକ୍ଶଯାମି ତୀତା୍ନ୍ ଆଯତନାନ ିଚ ୯0 

ପନୁ ଯରଵ ମହା ପାହୁ ମଯ୍ା ପ୍ରାତ୍ରା ଚ ସମ୍କତ: 

ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ଵନ ଵାସା ତୁ୍ତ ପ୍ରଵିଯଵଶ ତ୍ଵନଯକା୭ନଯକ ୯୧  

ତତା ସମ୍ପାଶମାଣା ସା ସୀତା କଙ୍କାମ ୍ଅନିତିତା 

ତକି୍ଶଣା ତକି୍ଶଣମ ୍ତୀରମ ୍କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଏଵା୭ପଯ୍ପୁାକମତ୍ ୯୨ 

ତୀରମ ୍ତୁ ସମନୁପ୍ରାପ୍ ଯ ନାଵମ ୍ହତି୍ଵା ନରଶପ୍ଃ 

ପ୍ରାତିଶ୍ ଟତ ସହ ପ୍ରାତ୍ରା ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ଚ ପରମ୍ପ୍ଃ ୯୩ 

ଅତା୭ପ୍ରଵୀନ୍ ମହା ପାହୁଃ ସମିୁତ୍ରା୭ନତ ଵତନ୍ମ ୍
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ପଵ ସମ୍ରକ୍ଶଣାତା୍ଯ ସଜଯନ ଵିଜଯନ୭ପିଵା ୯୪ 

ଅଵଶ୍ଯମ ୍ରକ୍ଶଣମ ୍କାଯମ୍ ୍ଅତ୍ରୁଯଶ୍ଟ ଵିଜଯନ ଵଯନ  

ଅରଯତା କଚ୍ଚ ଯସୌମିଯତ୍ର ସୀତା ତ୍ଵାମ ୍ଅନୁକଚ୍ଚତୁ ୯୫ 

ପରୁ୍ଶ୍ଟଯତା୭ହମ ୍କମିଶ୍ ଯାମି ତ୍ଵାମ ୍ଚ ସୀତାମ ୍ଚ ପାଲଯନ୍ 

ଅଯନ୍ ଯାନ୍ ଯ ଯସ୍ ଯହ ଯନା ରକ୍ଶା କତଵ୍୍ ଯା ପରୁୁଶଶପ୍ ୯୬ 

ନ ହ ିତାଵ ତ୭ତିରାମ୍ା୍ ସକୁରା କାଚନ ରିଯା   

ଅତ୍ଯ ତୁଃକମ ୍ତୁ ଯଵୈଯତହୀ ଵନ ଵାସ ସ୍ ଯ ଯଵତ୍ସଯତି ୯୭ 

ପ୍ରଣଶ୍ଟ ଜନ ସମ୍ପାତମ ୍ଯକ୍ଶତ୍ରା୭୭ରାମ ଵିଵଜିତମ ୍ 

ଵିଶମମ ୍ଚ ପ୍ରପାତମ ୍ଚ ଵନମ୭ତ୍ ଯ ପ୍ରଯଵକ୍ଶଯତି ୯୮ 

ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାମ ସ୍ ଯ ଵଚନମ ୍ପ୍ରତଯସ୍ତ ଲକ୍ଶମଯଣା୭ରତ: 

ଅନମ୍ର୍ମ ୍ଚ ସୀତାଯା ରାକଯଵା ରକୁ ନମ୍ନ୍: ୯୯ 

କତମ ୍ତୁ କଙ୍କା ପର ପାରମ ୍ଆଶ ୁ  

ରାମମ ୍ସମୁନ୍ତ୍ରଃ ପ୍ରତତମ ୍ନିରୀକ୍ଶଯ 

ଅତ୍ଵପ୍ରକଶା୍ ତ୍ଵିନିଵ୍ରୁତ୍ତ ତ୍ରୁଶ୍ି ଟ :    

ମଯୁମାଚ ପାଶ୍ ପମ ୍ଵ୍ ଯତିତ ସ୍ତପସ୍ଵୀ ୧00 

ସ ଯଲାକ ପାଲ ପ୍ରତମି ପ୍ରପାଵାମ ୍   

ସ୍ତୀତ୍ଵା୍ ମହାତ୍ମା ଵରଯତା ମହା ନତୀମ ୍ 

ତତ: ସମରୁ୍ତ୍ତାମ ୍ଶପୁ ସସ୍ଯ ମାଲିନ:   

ରଯମଣ ଵତ୍ସା ନ୍ଯତୁିତା ନୁପାକମତ୍ ୧0୧  

ଯତୌ ତତ୍ର ହତ୍ଵା ଚତୁଯରା ମହା ମରୁ୍କାନ୍  

ଵରାହମ ୍ରୁଶ୍ ଯମ ୍ପରୁ୍ଶତମ ୍ମହା ରୁରୁମ ୍

ଆତାଯ ଯମତ୍ ଯମ ୍ତ୍ଵରିତମ ୍ପପୁକୁ୍ିଶଯତୌ  

ଵାସାଯ କାଯଲ ଯଯତୁ ଵନ୍ସ୍ପତିମ ୍୧0୨  

ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତି୍ଵ ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ତ୍ର ିପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

ସ ତମ ୍ଵ୍ରୁକ୍ଶମ ୍ସମାସାତ୍ ଯ ସମ୍ଯ୍ାମ ୍ଅନ୍ ଵାସ୍ ଯ ପଶି୍ଚମାମ ୍

ରାଯମା ରମଯତାମ ୍ଯଶ୍ରଶ୍ଟ ଇତି ଯହାଵାଚ ଲକ୍ଶମଣମ ୍୧ 

ଅଯତ୍ ଯ ଯମ ୍ପ୍ରତମା ରାତ୍ର ିଯା୍ତା ଜନପତା ତ୍ପହଃି 

ଯା ସମୁଯନ୍ତ୍ରଣ ରହତିା ତାମ ୍ନ ଉତ୍କଣି୍ଟତୁମ ୍ଅହସି୍ ୨ 

ଜାକତଵ୍୍ ଯମ ୍ଅତନି୍ତ୍ରପ୍ଯାମ ୍ଅତ୍ ଯ ପ୍ରପରୁ୍ତ ିରାତ୍ରଶି ୁ

ଯଯାକ ଯକ୍ଶମମ ୍ହ ିସୀତାଯା ଵତଯ୍ତ ଲକ୍ଶମଣା୭୭ଵଯଯାଃ ୩ 

ରାତ୍ରିମ ୍କତମି୍ତ୍ି ଏଵ ଇମାମ ୍ଯସୌମିଯତ୍ର ଵତଯ୍ାମଯହ 

ଉପାଵତା୍ମଯହ ପମୂା ଵା୭୭ସ୍ତୀଯ ୍ସ୍ଵଯମ ୍ଆଜିଯତୈଃ ୪ 

ସ ତୁ ସମି୍ ଵଶ୍ ଯ ଯମତନି୍ ଯାମ ୍ମହା୭ହ ୍ଶଯଯନା ଚିତଃ 
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ଇମାଃ ଯସୌମିତ୍ରଯଯ ରାଯମା ଵ୍ ଯାଜହାର କତାଃ ଶପୁାଃ ୫ 

ତ୍ରୁଵମ ୍ଅତ୍ ଯ ମହା ରାଯଜା ତୁଃକମ ୍ସ୍ଵପିତ ିଲକ୍ଶମଣ 

କ୍ରୁତ କାମା ତୁ ଯକୈଯକଯୀ ତୁଶ୍ ଟା ପଵିତୁମ ୍ଅହତ୍ ି୬ 

ସା ହ ିଯତଵୀ ମହା ରାଜମ ୍ଯକୈଯକଯୀ ରାଜ୍ ଯ କାରଣାତ୍ 

ଅପି ନ ଚ୍ ଯାଵଯଯତ୍ ପ୍ରାଣାନ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପରତମ ୍ଆକତମ ୍୭ 

ଅନାତ ଯଶ୍ଚ ଵ ଵ୍ରୁତ୍ତ ଶ୍ଚ ମଯା ଯଚୈଵ ଵିନା କ୍ରୁତଃ 

କିମ ୍କରିଶ୍ ଯତ ିକାମା୭୭ତ୍ମା ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଵଶମ ୍ଆକତଃ ୮ 

ଇତମ ୍ଵ୍ ଯସନମ ୍ଆଯଲାକ୍ଯ ରାେ ଶ୍ଚ ମତ ିଵିପ୍ରମମ ୍

କାମ ଏଵା୭ତ ୍ତମା୍ପ୍ ଯାମ ୍କରୀଯାନ୍ ଇତ ିଯମ ମତଃି ୯ 

ଯକା ହ୍ ଯ୭ଵିତ୍ଵାନ୍ ଅପି ପମୁାନ୍ ପ୍ରମତାଯାଃ କ୍ରୁଯତ ତ୍ ଯଯଜତ୍ 

ଚତା୭ନୁଵତିନମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ତାଯତା ମାମ ୍ଇଵ ଲକ୍ଶମଣ ୧0 

ସକୁୀ ପତ ସ ପାଯ ୍ଶ୍ଚ ପରତଃ ଯକକଯୀ ସତୁଃ 

ମତୁିତାନ୍ ଯକାସଲାନ୍ ଏଯକା ଯଯା ଯପାକ୍ଶଯ ତ୍ ଯ୭ତି ରାଜଵତ୍ ୧୧ 

ସ ହ ିସଵ ୍ସ୍ ଯ ରାଜ୍ ଯ ସ୍ ଯ ମକୁମ ୍ଏକମ ୍ପଵିଶ୍ ଯତ ି

ତାଯତ ଚ ଵଯସା୭ତୀଯତ ମଯି ଚା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଆଶ୍ରଯିତ ୧୨ 

ଅତ ୍ତଯମୌ୍ ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ଯଃ କାମମ ୍ଅନୁଵତଯ୍ତ 

ଏଵମ ୍ଆପତ୍ଯଯତ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ରାଜା ତଶରଯତା ଯତା ୧୩ 

ମଯନ୍ଯ ତଶରତା୭ତାଯ ମମ ପ୍ରଵ୍ରାଜନାଯ ଚ 

ଯକୈଯକଯୀ ଯସୌମ୍ ଯ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତା ରାଜ୍ ଯାଯ ପରତ ସ୍ଯ ଚ ୧୪ 

ଅପି ଇତାନୀମ ୍ନ ଯକୈଯକଯୀ ଯସୌପାକ୍ଯ ମତ ଯମାହତିା 

ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଚ ସମିୁତ୍ରାମ ୍ଚ ସମ୍ପ୍ରପାଯତତ ମ ତ୍କରୁ୍ଯତ ୧୫ 

ମା ସ୍ମ ମତ୍କାରଣା ଯତ୍ତଵୀ ସମିୁତ୍ରା ତୁଃକମ ୍ଆଵଯସତ୍ 

ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ଇତ ଏଵ ତ୍ଵମ ୍କାଯଲ ପ୍ରଵିଶ ଲକ୍ଶମଣ ୧୬ 

ଅହମ ୍ଏଯକା କମିଶ୍ ଯାମି ସୀତଯା ସହ ତଣ୍ଟକାନ୍ 

ଅନାତାଯା ହ ିନାତ ସ୍ତଵମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯାଯା ପଵିଶ୍ ଯସି ୧୭ 

କ୍ଶତୁ୍ର କମା୍ ହ ିଯକୈଯକଯୀ ଯତ୍ଵଶାତ୍ ଅନ୍ ଯାଯ୍ ଯମ ୍ଆଚଯରତ୍ 

ପରିତତ୍ ଯା ହ ିତମଯ୍େ ପରଯତ ମମ ମାତରମ ୍୧୮ 

ନୂନମ ୍ଜାତ୍ ଯତଯର କସି୍ମନ୍  ସି୍ତ୍ରଯଃ ପଯୁତ୍ରୈ ଵିଯଯାଜିତାଃ 

ଜନନ୍ଯା ମମ ଯସୌମିଯତ୍ର ତତ୭ପି ଏତତ୍ ଉପସି୍ତତମ ୍୧୯ 

ମଯା ହ ିଚିର ପଯୁଶ୍ ଟନ ତୁଃକ ସମ୍ଵତିଯତନ ଚ 

ଵିପ୍ରାଯଜୁ୍ ଯତ ଯକୌସଲ୍ଯା ପଲ କାଯଲ ତିକ୍ ଅସୁ୍ତ ମାମ ୍୨0 

ମା ସ୍ମ ସୀମତିନୀ କାଚ ିଜ୍ଜନଯଯତ୍ ପତୁ୍ରମ ୍ଈତ୍ରୁଶମ ୍

ଯସୌମିଯତ୍ର ଯଯା୭ହମ ୍ଅମ୍ପାଯା ତତି୍ମ ଯଶାକମ ୍ଅନତକମ ୍୨୧ 

ମଯନ୍ଯ ପ୍ରୀତି ଵଶିଶି୍ ଟା ସା ମଯତ୍ତା ଲକ୍ଶମଣ ସାରିକା 
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ଯସ୍ଯା ସ୍ତ ଚ୍୍ଚରୂଯଯତ ଵାକ୍ଯମ ୍ଶକୁ ପାତମ ୍ଅଯର ତଶ୍ ୨୨ 

ଯଶାଚତଯା ଅଲ୍ପପାକ୍ଯାଯା: ନ କିମି୍ତ୍ି ଉପକୁଵତ୍ା 

ପଯୁତ୍ରଣ କିମ ୍ଅପତୁ୍ରାଯା ମଯା କାଯମ୍ ୍ଅରିମ୍ମ୍ ୨୩ 

ଅଲ୍ପ ପାକ୍ଯା ହ ିଯମ ମାତା ଯକୌସଲ୍ଯା ରହତିା ମଯା 

ଯଶଯତ ପରମ ତୁଃକାତା୍ ପତିତା ଯଶାକ ସାକଯର ୨୪ 

ଏଯକା ହ୍ ଯ୭ହମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ଚ ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ଚା୭ପି ଲକ୍ଶମଣ 

ତଯରଯମ ୍ଇଶପିୁଃ କ୍ରୁଯତ୍ତା ନନୁ ଵୀଯମ୍ ୍ଅକାରଣମ ୍୨୫ 

ଅତମ ୍ପଯ ପୀତ ଶ୍ଚ ପରଯଲାକ ସ୍ ଯ ଚା୭ନକ 

ଯତନ ଲକ୍ଶମଣ ନା୭ତ୍ ଯାହମ ୍ଆତ୍ମାନମ ୍ଅପିଯଶଚଯଯ ୨୬ 

ଏତତ୍  ଅନ୍ ଯ ଚ୍ଚ କରୁଣମ ୍ଵିଲପ୍ଯ ଵିଜଯନ ଵଯନ  

ଅଶରୁ୍ ପଣୂ ୍ମଯୁକା ରାଯମା ନିଶ ିତୂଶ୍ୀ୍ମ ୍ଉପାଵିଶତ୍ ୨୭ 

ଵିଲଯପ୍ଯାପରତମ ୍ରାମମ ୍କତା୭ଚିଶମ ୍ଇଵା ନଲମ ୍

ସମତୁ୍ରମ ୍ଇଵ ନିଯଵକ୍ମ ୍ଆଶ୍ଵାସଯତ ଲକ୍ଶମଣଃ ୨୮ 

ତ୍ରୁଵମ ୍ଅତ୍ ଯ ପରୁୀ ରାମ ଅଯଯାତ୍ ଯା୭୭ଯତୁିନାମ ୍ଵର 

ନିଶ୍ପେପା ତ୍ଵଯି ନିଶ୍କୋଯତ କତ ଚଯନ୍ତ୍ର ଵ ଶଵର୍ୀ ୨୯ 

ଯନୈ ତତ୍  ଔପଯିକମ ୍ରାମ ଯତ୍ ଇତମ ୍ପରିତପ୍ଯଯସ 

ଵିଶାତଯସି ସୀତାମ ୍ଚ ମାମ ୍ଯଚୈଵ ପରୁୁଶଶପ୍ ୩0 

ନ ଚ ସୀତା ତ୍ଵଯା ହୀନା ନ ଚା୭ହମ ୍ଅପି ରାକଵ 

ମହୂୁତମ୍ ୍ଅପି ଜୀଵାଯଵା ଜଲାନ୍ ମତ୍ସଯାଵି ଯଵାତ୍୍ତରୁଯତୌ ୩୧ 

ନ ହ ିତାତମ ୍ନ ଶତ୍ରୁକ୍ନମ ୍ନ ସମିୁତ୍ରାମ ୍ପରମ୍ପ୍ 

ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଇଯଚ୍ଚଯମ ୍ଅତ୍ ଯା୭ହମ ୍ସ୍ଵକମ୍ ୍ଵା୭ପି ତ୍ଵଯା ଵିନା ୩୨ 

ତତ ସ୍ତତ୍ର ସକୁା୭୭ସୀଯନୌ ନା୭ତି ତୂଯର ନିରୀକ୍ଶଯତାମ ୍ 

ନ୍ଯଯରାଯତ ସକୁରୁ୍ତାମ ୍ଶଯ୍ଯାମ ୍ଯପଜାଯତ ତମ ୍ଵତ୍ସଯଲୌ ୩୩   

ସ ଲକ୍ଶମଣ ଯସ୍ଯାତ୍ତମ ପଶୁ୍ କଲମ ୍ଵଯଚା   

ନିଶମ୍ଯ ଯଚୈଵମ ୍ଵନ ଵାସମ ୍ଆତରାତ୍ 

ସମାଃ ସମସ୍ତା ଵିତଯତ ପରମ୍ପ୍ଃ   

ପ୍ରପତ୍ଯ ତମମ୍ ୍ସଚୁିରାଯ ରାକଵଃ     ୩୪ 

ତତ ସୁ୍ତ ତସି୍ମନ୍ ଵିଜଯନ ଵଯନ ତତା   

ମହା ପଯଲୌ ରାକଵ ଵମ୍ଶ ଵତଯ୍ନୌ  

ନ ଯତୌ ପଯମ ୍ସମ୍ପ୍ରମ ମପଯ୍ଯୁପଯତୁ:   

ଯଯତୈ ଵ ସିଯମ୍ହୌ କିରି ସାନୁ ଯକାଚାଯରୌ   ୩୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତି୍ର ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଚତୁ: ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଯତ ତୁ ତସି୍ମନ୍ ମହା ଵ୍ରୁଯକ୍ଶ ଉଶତି୍ଵା ରଜନୀମ ୍ଶଵିାମ ୍
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ଵିମଯଲ୭ପଯ୍ତୁିଯତ ସଯୂଯ ୍ତସ୍ମା ଯତ୍ତଶାତ୍ ପ୍ରତସି୍ତଯର ୧ 

ଯତ୍ର ପାକୀରତୀ କଙ୍କା ଯମନୁାମ ୍ଅପିଵତଯ୍ତ 

ଜକ୍ମ ୁସ୍ତମ ୍ଯତଶମ ୍ଉତି୍ତଶ୍ଯ ଵିକାହ୍ ଯ ସମୁହ ତ୍ଵନମ ୍୨ 

ଯତ ପମିୂ ପାକାନ୍ ଵିଵିତାନ୍ ଯତଶାମ ୍ଶ୍ଚା୭ପି ମଯନାରମାନ୍ 

ଅତ୍ରୁଶ୍ଟ ପଵୂା୍ନ୍ ପଶ୍ଯତ ସ୍ତତ୍ର ତତ୍ର ଯଶସି୍ଵନଃ ୩  

ଯତା ଯକ୍ଶଯମଣ କଚ୍ଚନ୍ ସ ପଶ୍ଯମ ୍ଶ୍ଚ ଵିଵିତାନ୍ ତ୍ରୁମାନ୍ 

ନିଵ୍ରୁତ୍ତ ମାଯତ୍ର ତିଵଯସ ରାମଃ ଯସୌମିତ୍ରିମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୪ 

ପ୍ରଯାକମ ୍ଅପିତଃ ପଶ୍ଯ ଯସୌମିଯତ୍ର ତୂମମ ୍ଉନ୍ନତମ ୍

ଅଯକ୍ନ ପକ୍ଵତଃ ଯକତୁମ ୍ମଯନ୍ ଯ ସନ୍ନିହଯିତା ମନୁିଃ ୫ 

ନୂନମ ୍ପ୍ରାପ୍ତା୭ସ୍ମ ସଯମ୍ପତମ ୍କଙ୍କା ଯମନୁଯଯା: ଵଯମ ୍

ତତା ହ ିଶରୂ୍ଯଯତ ଶଯପ୍ତା ଵାରିଣା ଵାରି କଟି୍ଟତଃ ୬ 

ତାରୂଣ ିପରିପିନ୍ନାନି ଵନଯଜୈ: ଉପଜୀଵିପିଃ 

ପରତ୍ଵାଜା୭୭ଶ୍ରଯମ ଯଚୈଯତ ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ଵିଵିତା ତ୍ରୁମାଃ ୭ 

ତନ୍ି ଵଯନୌ ଯତୌ ସକୁମ ୍କତ୍ଵା ଲମ୍ପମାଯନ ତିଵାକଯର 

କଙ୍କା ଯମନୁଯଯାଃ ସଯମ୍ୌ୍ ପ୍ରାପତୁ ନିଲଯମ ୍ମଯୁନଃ ୮ 

ରାମ ସୁ୍ତ ଆଶ୍ରମମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତ୍ରାସଯନ୍ ମରୁ୍କ ପକ୍ିଶଣଃ 

କତ୍ଵା ମହୂୁତମ୍ ୍ଅତ୍ଵାନମ ୍ପରତ୍ଵାଜମ ୍ଉପାକମତ୍ ୯ 

ତତ ସୁ୍ତ ଆଶ୍ରମମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ମଯୁନ ତଶ୍ନ୍ କାଙି୍କଶଯଣୌ 

ସୀତଯା୭ନୁ କଯତୌ ଵୀଯରୌ ତୂରାତ୍ ଏଵା୭ଵତସ୍ତତୁଃ ୧0 

ସ ପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ମହାତ୍ମାନମ ୍ରୁଶମି ୍ଶଶି୍ ଯ କଯଣ  : ଵ୍ରୁତମ ୍ 

ସମି୍ଶେତ ଵ୍ରତ ଯମକା୭ରମ ୍ତପସା ଲପ୍ତ ଚକ୍ଶଶୁମ ୍୧୧ 

ହୁତା୭କ୍ିନଯହାତ୍ରମ ୍ତ୍ରୁଯଶ୍ ଟଵଵ ମହା ପାକମ ୍କ୍ରୁତାଞ୍ଜଲିଃ 

ରାମଃ ଯସୌମିତ୍ରିଣା ସାତମ୍ ୍ସୀତଯା ଚା୭ପ୍ଯଵାତଯତ୍ ୧୨ 

ନ୍ଯଯଵତଯତ ଚ ଆତ୍ମାନମ ୍ତଯସ୍ମ  ଲକ୍ଶମଣ ପଵୂଜ୍ଃ 

ପଯୁତ୍ରୌ ତଶରତ ସ୍ଯା୭୭ଵାମ ୍ପକଵନ୍ ରାମ ଲକ୍ଶମଯଣୌ ୧୩ 

ପାଯା୍ ମଯମଯମ ୍ଯଵୈଯତହୀ କଲ୍ଯାଣୀ ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା 

ମାମ ୍ଚା୭ନୁଯାତା ଵିଜନମ ୍ତଯପାଵନମ ୍ଅନିତିତା ୧୪ 

ପିତ୍ରା ପ୍ରଵ୍ରାଜ୍ ଯମାନମ ୍ମାମ ୍ଯସୌମିତ୍ରି: ଅନୁଜଃ ପି୍ରଯଃ 

ଅଯମ ୍ଅନ୍ ଵକମ ତ୍ପୋତା ଵନମ ୍ଏଵ ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତଃ ୧୫ 

ପିତ୍ରା ନିଯକୁ୍ତା ପକଵନ୍ ପ୍ରଯଵକ୍ଶଯାମ ସ୍ତଯପା ଵନମ ୍

ତମମ୍ ୍ଏଵା ଚରିଶ୍ ଯାମ ସ୍ତତ୍ର ମଲୂ ପଲା୭ଶନାଃ ୧୬ 

ତସ୍ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଜ ପତୁ୍ର ସ୍ ଯ ତୀମତଃ 

ଉପାନଯତ ତମା୍ତ୍ମା କାମ ୍ଅକ୍୍ଯମ ୍ଉତକମ ୍ତତଃ 

ମରୁ୍କ ପକ୍ିଶପି: ଆସୀଯନା ମନୁିପି ଶ୍ଚ ସମତତଃ ୧୭ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ନାନା ଵିତାନ୍ ଅନ୍ନ ରସାନ୍ ଵନ୍ ଯ ମଲୂ ପଲା ଶ୍ରଯାନ୍  

ଯତଯପ୍ଯା ତଯତୌ ତପ୍ତତପା୭୭ଵାସମ ୍ଯଚୈ ଵା୭ପ୍ଯ କଲ୍ପଯତ୍ ୧୮ 

ମରୁ୍କ ପକ୍ିଶପି: ଆସୀନ: ମନୁିପି ଶ୍ଚ ସମମ୍ତ୍: 

ରାମମ ୍ଆକତମ ୍ଅପ୍ଯଚ୍୍ ଯ ସ୍ଵାକଯତ ନା୭୭ହ ତମ ୍ମନୁିଃ ୧୯ 

ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ ତାମ ୍ଅଚା୍ମ ୍ଉପଵିଶ୍ଟମ ୍ସ ରାକଵମ ୍

ପରତ୍ଵାଯଜା୭ପ୍ରଵୀ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ତମ ୍ଯକୁ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ତତା ୨0 

ଚିରସ୍ଯ କଲୁ କାକୁତ୍ସି ପଶ୍ଯାମି ତ୍ଵାମ ୍ଇହା୭୭କତମ ୍

ଶରୁ୍ତମ ୍ତଵ ମଯା ଯଚତମ ୍ଵିଵାସନମ ୍ଅକାରଣମ ୍୨୧ 

ଅଵକାଯଶା ଵିଵିଯକ୍ତା୭ଯମ ୍ମହା ନଯତ୍ ଯା:  ସମାକଯମ 

ପଣୁ୍ ଯ ଶ୍ଚ ରମଣୀଯ ଶ୍ଚ ଵସ ତ୍ଵିହ ପଵାନ୍ ସକୁମ ୍୨୨ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସ୍ସ ଵଚନମ ୍ପରତ୍ଵାଯଜନ ରାକଵଃ 

ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ଶପୁମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ରାମଃ ସଵ ୍ହଯିତ ରତଃ ୨୩ 

ପକଵନ୍ନିତ ଆସନ୍ନଃ ଯପୌର ଜାନ ପଯତା ଜନଃ 

ସତୁଶ ୍ମିହ ମାମ ୍ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ମଯନ୍ ଯ୭ହ ମିମ ମାଶ୍ରମମ ୍୨୪ 

ଆକମିଶ୍ଯତ ିଯଵୈଯତହୀମ ୍ମାମ ୍ଚା୭ପି ଯପ୍ରକ୍ଶଯକା ଜନଃ 

ଅଯନନ କାରଯଣ ନା୭ହମ ୍ଇହ ଵାସମ ୍ନ ଯରାଚଯଯ ୨୫ 

ଏକାଯତ ପଶ୍ଯ ପକଵନ୍ ଆଶ୍ରମ ସ୍ତାନମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍

ରମଯତ ଯତ୍ର ଯଵୈଯତହୀ ସକୁା୭ହା୍ ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା ୨୬ 

ଏତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ଶପୁମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ପରତ୍ଵାଯଜା ମହାମନୁିଃ 

ରାକଵ ସ୍ଯ ତଯତା ଵାକ୍ଯମ ୍ଅତ ୍ରାହକମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୭ 

ତଶ ଯରାଶ ଇତ ସ୍ତାତ କରିି ଯ୭୍ତ୍ର ନିଵତ୍ସଯସି 

ମହଶ ିଯସଵିତଃ ପଣୁ୍ ଯଃ ସଵତ୍ଃ ସକୁ ତଶନ୍ଃ ୨୮ 

ଯକା ଲାଙୂ୍କଲା୭ନୁ ଚରିଯତା ଵାନରକ୍୍ଶ ନିଯଶଵିତଃ 

ଚିତ୍ରକୂଟ ଇତ ିକ୍ଯାଯତା କତମାତନ ସନ୍ନିପଃ ୨୯ 

ଯାଵତା ଚିତ୍ରକୂଟ ସ୍ ଯ ନରଃ ଶରୁ୍ମ୍କାଣ୍ ଯ୭ଯଵକ୍ଶଯତ 

କଲ୍ଯାଣାନି ସମାତଯତ୍ତ ନ ପାଯପ କୁରୁଯତ ମନଃ ୩0 

ରୁଶଯ ସ୍ତତ୍ର ପହଯଵା ଵିହ୍ରୁତ୍ ଯ ଶରତାମ ୍ଶତମ ୍

ତପସା ତିଵମ ୍ଆରୂଟାଃ କପାଲ ଶରିସା ସହ ୩୧ 

ପ୍ରଵିଵିକ୍ତମ ୍ଅହମ ୍ମଯନ୍ ଯ ତମ ୍ଵାସମ ୍ପଵତଃ ସକୁମ ୍

ଇହ ଵା ଵନ ଵାସାଯ ଵସ ରାମ ମଯା ସହ ୩୨ 

ସ ରାମମ ୍ସଵ ୍କାଯମ  ସ୍ତମ ୍ପରତ୍ଵାଜଃ ପି୍ରଯା୭ତିତିମ ୍

ସ ପାଯମ୍ ୍ସହ ଚ ପ୍ରାତ୍ରା ପ୍ରତିଜରାହ ତମଵ୍ିତ୍ ୩୩ 

ତସ୍ଯ ପ୍ରଯାଯକ ରାମ ସ୍ ଯ ତମ ୍ମହଶମି ୍ଉଯପଯଶୁଃ 

ପ୍ରପନ୍ନା ରଜନୀ ପଣୁ୍ ଯା ଚିତ୍ରାଃ କତଯତଃ କତାଃ ୩୪ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ସୀତା ତ୍ରୁତୀଯ: କାକସୁ୍ତ: ପରିଶ୍ରାମ୍ ୍ସସ୍ଯୁକାଚିତ: 

ପାରତ୍ଵାଜା୭୭ଶ୍ରଯମ ରଯମ୍ଯ ତାମ ୍ରାତ୍ରମି୭ଵସତ୍ ସକୁମ ୍୩୫ 

ପ୍ରପାତାଯାମ ୍ରଜନ୍ ଯାମ ୍ତୁ ପରତ୍ଵାଜମ ୍ଉପାକମତ୍ 

ଉଵାଚ ନର ଶାତ୍ୂ ଯଲା ମନୁିମ ୍ଜ୍ଵଲିତ ଯତଜସମ ୍୩୬ 

ଶଵର୍ୀମ ୍ପକଵନ୍ ଅତ୍ ଯ ସତ୍ ଯ ଶୀଲ ତଵା୭୭ଶ୍ରଯମ 

ଉଶତିାଃ ଯସ୍ମହ ଵସତମି ୍ଅନୁଜାନାତୁ ଯନା ପଵାନ୍ ୩୭ 

ରାତ୍ରଯାମ ୍ତୁ ତସ୍ଯାମ ୍ଵ୍ଯଶୁ୍ ଟାଯାମ ୍ପରତ୍ଵାଯଜା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ଇତମ ୍

ମତୁ ମଲୂ ପଯଲା ଯପତମ ୍ଚିତ୍ରକୂଟମ ୍ଵ୍ରଯଜତି ହ ୩୮ 

ଵାସ ଯମୌପଯିକମ ୍ମଯନ୍ ଯ ତଵ ରାମ ମହା ପଲ  

ନାନା ନକ କଯଣା ଯପତ: କିନ୍ନଯରାରକ ଯସଵିତ: ୩୯ 

ମଯରୂ ନାତା୭ପି ରୁଯତା କଜ ରାଜ ନିଯଶଵିତ:  

ପଣୁ୍ ଯ ଶ୍ଚ ରମଣୀଯ ଶ୍ଚ ପହୁ ମଲୂ ପଲା ଯତୁ: ୪0 

ତତ୍ର କୁଞ୍ଜର ଯତୂାନ ିମରୁ୍କ ଯତୂାନ ିଚା୭ପିତଃ 

ଵିଚରତି ଵନାଯତ୭ସି୍ମନ୍ ତାନି ତ୍ରକ୍ଶଯସି ରାକଵ ୪୧ 

ସରିତ୍ ପ୍ରସ୍ରଵଣ ପ୍ରସ୍ତାନ୍ ତରୀ କମ୍ର୍ ନିଜର୍ାନ୍ 

ଚରତ ସ୍ସୀତଯା ସାତମ୍ ୍ନମି୍ଶ୍୍ ଯତି ମନ ସ୍ତଵ ୪୨ 

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ଯକାଯଶ୍ି ଟକ ଯକାକିଲ ସ୍ଵଯନୈ:    

ଵିନାତିତମ ୍ତମ ୍ଵସତୁା ତରମ ୍ଶଵିମ ୍

ମରୁ୍ଯକୈ ଶ୍ଚ ମଯତ୍ତୈ ପହୁ୍ପି ଶ୍ଚ କୁଞ୍ଜଯରୈଃ   

ସରୁମ୍ଯମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ସମାଵସା୭୭ଶ୍ରମମ ୍୪୩ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଚତୁ: ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ପମ୍ଚ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଉଶତି୍ଵା ରଜନୀମ ୍ତତ୍ର ରାଜପଯୁତ୍ରୌ ଅରିମ୍ଯ୍ମୌ 

ମହଶମି ୍ଅପିଵାତ୍ ଯା୭ତ ଜକ୍ମତୁ ସ୍ତମ ୍କିରିମ ୍ପ୍ରତ ି୧ 

ଯତଶାମ ୍ଯଚୈଵ ସ୍ଵସ୍ତଯଯନମ ୍ମହଶ ିସ୍ ସ ଚକାର ହ  

ପ୍ରସି୍ତତାମ ୍ଯଶ୍ଚ ଵ ତାନ୍ ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ପିତା ପତୁ୍ରାନ୍ ଇଵା୭ନ୍ ଵକାତ୍ ୨ 

ତତଃ ପ୍ରଚରଯମ ଵକ୍ତୁମ ୍ଵଚନମ ୍ସ ମହାମନୁିଃ 

ପରତ୍ଵାଯଜା ମହା ଯତଜା ରାମମ ୍ସତ୍ ଯ ପରାରମମ ୍୩ 

କମ୍କା ଯମନୁ ଯଯା ସ୍ ସମି୍ ୍ମା୭୭ସାତ୍ ଯ ମନୁଜଶଯ୍ପୌ  

କାଲିମ୍ୀ୍ ମନୁକଯଚ୍ଚତାମ ୍ନତୀମ ୍ପଶ୍ଚାନ୍ ମକୁା ଶ୍ରତିାମ ୍୪ 

ଅତା୭ସାତ୍ ଯ ତୁ କାଲିମ୍ୀ୍ମ ୍ଶୀର ଯସ୍ରାତ ସମା୭୭ପକାମ ୍

ତସ୍ଯା: ତୀତମ୍ ୍ପ୍ରଚରିତମ ୍ପରୁାଣମ ୍ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ରାକଯଵୌ ୫ 

ତତ୍ର ଯଯୂମ ୍ପ୍ଵିମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ତରତାମ ୍ଅମଶ୍ମୁତୀମ ୍ନତୀମ ୍

ତଯତା ନ୍ ଯଯରାତମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ମହାତମ ୍ହରିତ ଚ୍ଚତମ ୍୬ 
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ଵିଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ପହୁପି ଵ୍ରୁ୍ଯକ୍ୈଶଃ ଶ୍ ଯାମମ ୍ସିଯତ୍ତା ପଯସଵିତମ ୍

ତଯସ୍ମ  ସୀତାମ୭୍ଜଲିମ ୍କରୁ୍ତ୍ଵା ପ୍ରଯମୁ୍ ଜୀତା୭୭ଶଶି ଶ୍ି ଶଵା ;୭   

ସମା୭୭ସାତ୍ ଯ ତୁ ତମ ୍ଵ୍ରୁକ୍ଶମ ୍ଵଯସ ତ୍ଵା୭ତିରଯମତ ଵା  

ଯରାଶ ମାତ୍ରମ ୍ତଯତା କତ୍ଵା ନୀଲମ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯତ କାନନମ ୍୮ 

ପଲାଶ ପତରୀ ମିଶ୍ରମ ୍ରାମ ଵଯମ୍ ଶ ଶ୍ଚ ଯାମଯୁନୈଃ 

ସ ପତା ଶି୍ଚତ୍ରକୂଟ ସ୍ ଯ କତଃ ସପୁହୁଯଶା ମଯା ୯ 

ରଯମ୍ଯା ମାତଵ୍ ଯକୁ୍ତ ଶ୍ଚ ଵନତାଯଵୈ ଵିଵଜିତଃ 

ଇତି ପତାନମ ୍ଆଯଵତ୍ ଯ ମହଶଃି ସ ନ୍ ଯଵତତ୍ 

ଅପିଵାତ୍ ଯ ତଯତ ତ୍ଯକୁ୍ତଵା ରାଯମଣ ଵନିିଵତିତ: ୧0 

ଉପାଵ୍ରୁଯତ୍ତ ମଯୁନୌ ତସି୍ମନ୍ ରାଯମା ଲକ୍ଶମଣମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

କ୍ରୁତ ପଣୁ୍ ଯାଃ ସ୍ମ ଯସୌମିଯତ୍ର ମନୁି ଯ ୍ଯନ୍ନା୭ନୁକମ୍ପଯତ ୧୧ 

ଇତ ିଯତୌ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାଯରୌ ମନ୍ତ୍ରଯିତ୍ଵା ମନସି୍ଵଯନୌ 

ସୀତାମ ୍ଏଵା୭ରତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା କାଲିମ୍ୀ୍ମ ୍ଜକ୍ମତୁ ନତ୍ୀମ ୍୧୨ 

ଅତା୭୭ସାତ୍ ଯାଯ ତୁ କାଲିମ୍ୀ୍ମ ୍ଶୀର ଯସ୍ରାଯତା ଵହାମ ୍ନତୀମ ୍ 

ଚିତା ମା୭୭ଯପତିଯର ସଯଵ ୍ନତୀ ଜଲ ତିତୀଶଵ୍: ୧୩ 

ଯତୌ କାଶ୍ ଟ ସମ୍କାଟମ ୍ଅଯତା ଚରତୁଃ ସମୁହା ପ୍ଵିମ ୍

ଶଯୁଶ୍ କ: ଵଯମ୍ ଶ: ସମାସ୍ତୀଣମ୍ ୍ଉଶୀଯରୈ ଶ୍ଚ ସମାଵ୍ରୁତମ ୍୧୪ 

ତଯତା ଯଵତସ ଶାକା ଶ୍ଚ ଜମ୍ପ ୂଶାକା ଶ୍ଚ ଵୀଯଵ୍ାନ୍  

ଚକାର ଲକ୍ଶମଣ ଶି୍ଚତ୍ତ୍ଵା ସୀତାଯାଃ ସକୁ ମାନସମ ୍୧୫ 

ତତ୍ର ଶ୍ରଯିମ ୍ଇଵା ଚିତଯାମ ୍ରାଯମା ତାଶରତିଃ ପି୍ରଯାମ ୍

ଈଶ ତ୍ସମ୍ଜି୍ଜମାନାମ ୍ତାମ ୍ଅତ୍ ଯା୭୭ଯରାପଯତ ପ୍ଵିମ ୍୧୬ 

ପାଯଶ୍ଵ ୍ଚ ତତ୍ର ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ଵସଯନ ପଶୂଣାନି ଚ  

ପ୍ଯିଵ କଟିନ କାଜମ ୍ଚ ରାମ ଶ୍ଚଯର ସହା୭୭ଯଯୁତୈ: ୧୭ 

ଆଯରାପ୍ଯ ପ୍ରତମମ ୍ସୀତାମ ୍ସମ୍କାଟମ ୍ପ୍ରତ ିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଯତୌ  

ତତ: ପ୍ରଯତରତୁ ଯ ୍ଯତ୍ତୌ ଵୀଯରୌ ତଶରତା୭୭ତ୍ମଯଜୌ ୧୮ 

କାଲିମ୍ୀ୍ ମତ୍ ଯମ ୍ଆଯାତା ସୀତା ଯତ୍ଵନା ମ୭ଵମ୍ତ୍ 

ସ୍ଵସି୍ତ ଯତଵି ତରାମି ତ୍ଵା ପାରଯଯ ଯନ୍ ମ ପତିର୍ ଵ୍ରତମ ୍୧୯ 

ଯଯକ୍ଶଯ ତ୍ଵାମ ୍ଯକା ସହଯସ୍ରଣ ସରୁା କଟ ଶଯତନ ଚ  

ସ୍ଵସି୍ତ ପ୍ରତ୍ ଯା୭୭କଯତ ରାଯମ ପରୁୀମ ୍ଇକ୍ଶଵାକ ୁପାଲିତାମ ୍୨0 

କାଲିମ୍ୀ୍ମ ୍ଅତ ସୀତା ତୁ ଯାଚମାନା କରୁ୍ତାମ୍ଜଲି:  

ତୀର ଯମଵା୭ପି ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତା ତକି୍ଶଣମ ୍ଵର ଵଣନିୀ ୨୧ 

ତତଃ ପ୍ଯିଵନ ଅମଶ୍ମୁତୀମ ୍ଶୀରକାମ ୍ଊମି ମାଲିନୀମ ୍

ତୀରଯଜୈ ପହୁ୍ପି ଵ୍ରୁ୍ଯକ୍ୈଶଃ ସଯମ୍ରୁ୍ ଯମ୍ନୁାମ ୍ନତୀମ ୍୨୨ 

ଯତ ତୀଣା୍ଃ ପ୍ଵିମ ୍ଉତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯ ପ୍ରସ୍ତାଯ ଯମନୁା ଵନାତ୍ 
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ଶ୍ଯାମମ ୍ନ୍ ଯଯରାତମ ୍ଆଯସତୁଃ ଶୀତଲମ ୍ହରିତ ଚ୍ଚତମ ୍୨୩ 

ନ୍ଯଯରାତମ ୍ତମପୁାକମ୍ଯ ଯଵୈଯତହୀ ଵାକ୍ଯ ମପ୍ରଵୀତ୍ ୨୪ 

ନମଯସ୍ତ ସୁ୍ତ ମହା ଵ୍ରୁକ୍ଶ ପାରଯଯ ଯନ୍ ମ ପତିର୍ ଵ୍ରତମ ୍ 

ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଯଚୈଵ ପଯଶ୍ଯଯମ ୍ସମିୁତ୍ରାମ ୍ଚ ଯଶସି୍ଵନୀମ ୍

ଇତ ିସୀତା ଅମ୍ଜଲିମ ୍କରୁ୍ତ୍ଵା ପଯକ୍ଚ୍ଚତ୍ ଵନସ୍ପତିମ ୍୨୫ 

ଅଵଯଲାକ୍ଯ ତତ ସ୍ ସୀତାମ ୍ଅଯାଚମ୍ୀ୍ମ ୍ଅନିମି୍ତ୍ାମ ୍ 

ତଯିତାମ ୍ଚ ଵିଯତଯାମ ୍ଚ ରାଯମା ଲକ୍ଶମଣ ମପ୍ରଵୀତ୍ ୨୬ 

ସୀତା ମା୭୭ତାଯ କଚ୍ଚତ୍ଵମ ୍ଅରଯତା ପରତା୭ରଜ 

ପରୁ୍ଶ୍ଟଯତା୭ହମ ୍କମିଶ୍ ଯାମି ସାଯଯୁତା ତ୍ଵିପତାମ ୍ଵର ୨୭ 

ଯତ ିଯତ୍ ପଲମ ୍ପ୍ରାତଯ୍ଯତ ପଶୁ୍ ପମ ୍ଵା ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା  

ତ ତ୍ତତ୍ ପ୍ରତତ୍ ଯା ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ଯତ୍ରା୭ସ୍ଯା ରମଯତ ମନ: ୨୮ 

କଚ୍ଚଯତା ସୁ୍ତ ତଯଯା ମଯ୍ତ୍ ଯ ପପଵୂ ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା  

ମତମ୍କଯଯା ମତ୍୍ ଯ କତା ଶପୁା ନାକ ଵତୂ ରିଵ   ୨୯ 

ଏଯକୈକମ ୍ପାତପମ ୍କଲୁ୍ ମମ ୍ଲତାମ ୍ଵା ପଶୁ୍ ପ ଶାଲିନୀମ ୍ 

ଅତ୍ରୁଶ୍ଟ ପଵୂା୍ ପଶ୍ଯତୀ ରାମମ ୍ପପ୍ରଚ୍ଚ ସା୭ପଲା ୩0 

ରମଣୀଯାନ୍ ପହୁ ଵିତାନ୍ ପାତପାନ୍ କସୁଯୁମାତ୍କଟାନ୍   

ସୀତା ଵଚନ ସମ୍ରପ୍ତ ଆନଯା ମାସ ଲକ୍ଶମଣ: ୩୧   

ଵିଚିତ୍ର ଵାଲୁକ ଜଲାମ ୍ହମ୍ସ ସାରସ ନାତିତାମ ୍ 

ରଯମ ଜନକ ରାଜ ସ୍ ଯ ତତା ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ସତୁା ନତୀମ ୍୩୨ 

ଯରାଶ ମାତ୍ରମ ୍ତଯତା କତ୍ଵା ପ୍ରାତଯରୌ ରାମ ଲକ୍ଶମଯଣୌ 

ପହୂନ୍ ଯମତ୍ ଯାନ୍ ମରୁ୍କାନ୍ ହତ୍ଵା ଯଚରତୁର୍ ଯମନୁା ଵଯନ  ୩୩     

ଵିହ୍ରୁତ୍ ଯ ଯତ ପହଣି ପକୂ ନାତିଯତ   

ଶଯୁପ ଵଯନ ଵାରଣ ଵାନରା ଯଯୁତ 

ସମମ ୍ନତୀ ଵପ୍ରମ ୍ଉଯପତ୍ ଯ ସମ୍ମତମ ୍ 

ନିଵାସ ମା୭୭ଜକ୍ମ:ୁ ଅତୀନ ତଶନ୍ା:  ୩୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ପମ୍ ିପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଶଟ୍ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

ଅତ ରାତ୍ରଯାମ ୍ଵ୍ ଯତୀତାଯାମ ୍ଅଵସପୁ୍ତମ ୍ଅନତରମ ୍

ପ୍ରଯପାତଯା ମାସ ଶଯନୈ ଲକ୍୍ଶମଣମ ୍ରକୁ ନତନଃ ୧ 

ଯସୌମିଯତ୍ର ଶରୁ୍ଣ ୁଵନ୍ ଯାନାମ ୍ଵଲ୍କୁ ଵ୍ ଯାହରତାମ ୍ସ୍ଵନମ ୍

ସମ୍ପ୍ରତିଶ୍ ଟାମଯହ କାଲଃ ପ୍ରସ୍ତାନ ସ୍ ଯ ପରମ୍ପ୍  ୨ 

ସ ସପୁ୍ତଃ ସମଯଯ ପ୍ରାତ୍ରା ଲକ୍ଶମଣଃ ପ୍ରତିଯପାତିତଃ 

ଜଯହୌ ନିତ୍ରାମ ୍ଚ ତନ୍ତ୍ରୀମ ୍ଚ ପ୍ରସକ୍ତମ ୍ଚ ପତ ିଶ୍ରମମ ୍୩ 

ତତ ଉତ୍ତାଯ ଯତ ସଯଵ ୍ସପ୍ରୁ୍ଶ୍ଟଵା ନତ୍ ଯାଃ ଶଵିମ ୍ଜଲମ ୍
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ପତାନମ ୍ରୁଶଯିଣାତି୍ତଶ୍ ଟମ ୍ଚିତ୍ରକୂଟ ସ୍ ଯ ତମ ୍ଯଯଃୁ ୪ 

ତତଃ ସମ୍ପ୍ରସି୍ତତଃ କାଯଲ ରାମଃ ଯସୌମିତ୍ରିଣା ସହ 

ସୀତାମ ୍କମଲ ପତ୍ରାକ୍ଶୀମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୫ 

ଆତୀପ୍ତାନ୍ ଇଵ ଯଵୈଯତହ ିସଵତ୍ଃ ପଶୁ୍ି ପତାନ୍ ନକାନ୍ 

ଯସ୍ଵ ଃ ପଯୁଶ୍ ପଃ କମିଶ୍କୁାନ୍ ପଶ୍ଯ ମାଲିନଃ ଶଶିରିା୭ତ୍ ଯଯଯ ୬ 

ପଶ୍ଯ ପଲ୍ଲାତକାନ୍ ପଲୁ୍ଲା ନ୍ନଯରୈ: ଅନୁପ ଯସଵିତାନ୍ 

ପଲ ପଯତ୍ରୈ: ଅଵନତାନ୍ ନୂନମ ୍ଶକ୍ଶଯାମି ଜୀଵତୁିମ ୍୭ 

ପଶ୍ଯ ଯତ୍ରାଣ ପ୍ରମାଣାନି ଲମ୍ପମାନାନି ଲକ୍ଶମଣ 

ମତୂନି ମତୁକାରୀପିଃ ସମପୁ୍୍ରତାନି ନଯକ ନଯକ ୮ 

ଏଶ ଯରାଶତ ିନତ୍ଯହୂ ସ୍ତମ ୍ଶକିୀ ପ୍ରତ ିକୂଜତ ି

ରମଣୀଯଯ ଵଯନାଯତ୍ତଯଶ ପଶୁ୍ ପ ସମ୍ସି ର ସମ୍କଯଟ ୯ 

ମାତମ୍କ ଯତୂା୭ନୁସରୁ୍ତମ ୍ପକି୍ଶ ସମ୍କା୭ନୁନାତିତମ ୍

ଚିତ୍ରକୂଟମ ୍ଇମମ ୍ପଶ୍ଯ ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତ ଶକିରମ ୍କରିିମ ୍୧0 

ସମ ପମିୂ ତଯଲ ଯରଯମ୍ଯ ତ୍ରୁଯମ : ପହୁପି: ଆଵ୍ରୁଯତ 

ପଯୁଣ୍ଯ ରମ୍ସଯାମଯହ ତାତ ଚିତ୍ରକୂଟ ସ୍ ଯ କାନଯନ ୧୧ 

ତତ ଯସ୍ତୌ ପାତ ଚାଯରଣ କଚ୍ଚଯତୌ ସହ ସୀତଯା 

ରମ୍ଯମ ୍ଆଯସତତୁଃ ଯଶ ଲମ ୍ଚିତ୍ରକୂଟମ ୍ମଯନାରମମ ୍୧୨ 

ତମ ୍ତୁ ପଵତ୍ମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ନାନା ପକି୍ଶ କଣା ଯତୁମ ୍

ପହୁ ମଲୂ ପଲମ ୍ରମ୍ଯମ ୍ସମ୍ପନ୍ନମ ୍ସରଯସାତକମ ୍୧୩ 

ମଯନାେମ ୍ଅଯମ ୍କରିି: ଯସୌମ୍ଯ ନାନା ତ୍ରୁମ ଲତା ଯତୁ: 

ପହୁ ମଲୂ ପଯଲା ରମ୍ଯ: ସ୍ଵାଜୀଵ: ପ୍ରତିପାତ ିଯମ ୧୪ 

ମନୁଯ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମାଯନା ଵସମ ୍ତ୍ ଯସି୍ମନ୍ ଶଯିଲାଚ୍ଚଯଯ  

ଅଯମ ୍ଵାଯସା ପଯଵତ୍ ତାଵତ୍ ଅତ୍ର ଯସୌମ୍ ଯ ରଯମମହ ି୧୫ 

ଇତ ିସୀତା ଚ ରାମ ଶ୍ଚ ଲକ୍ଶମଣ ଶ୍ଚ କ୍ରୁତାମ୍ ଜଲି:  

ଅପିକମ୍ଯା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ସଯଵ ୍ଵାଲ୍ମୀକମି ୍ଅପିଵାତଯନ୍ ୧୬ 

 

 

ତାନ୍ ମହଶ:ି ପ୍ରମତୁିତ: ପଜୂଯା ମାସ ତମଵ୍ିତ୍  

ଆସ୍ଯତାମ ୍ଇତ ିଚ ଉଵାଚ ସ୍ଵାକତମ ୍ତୁ ନିଯଵତ୍ ଯ ଚ ୧୭ 

ତଯତା୭ପ୍ରଵୀନ୍ ମହା ପାହୁ ଲକ୍୍ଶମଣମ ୍ଲକ୍ଶମଣା୭ରଜ: 

ସ ନିଯଵତ୍ ଯ ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ଆତ୍ମାନମ ୍ରୁଶଯଯ ପ୍ରପ:ୁ ୧୮ 

ଲକ୍ଶମଣା୭୭ନଯ ତାରୂଣ ିତ୍ରୁଟାନି ଚ ଵରାଣ ିଚ 

କୁରୁଶ୍ଵା୭୭ଵସତମ ୍ଯସୌମ୍ଯ ଵାଯସ ଯମ୭ପିରତମ ୍ମନଃ ୧୯ 

ତସ୍ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଯସୌମିତ୍ରି: ଵିଵିତାନ୍ ତ୍ରୁମାନ୍ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ଆଜହାର ତତ ଶ୍ଚଯର ପଣ ୍ଶାଲାମ ୍ଅରିମ୍ମ୍ ୨0 

ତାମ ୍ନିଶ୍ି ଟତାମ ୍ପତ୍ତ କଟାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାମ: ସତୁଶନ୍ାମ ୍ 

ଶଶୁରୂ୍ଶମାଣମ ୍ଏକା୭ରମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୧ 

ଐଯଣଯମ ୍ମାମ୍ ସମ ୍ଆହ୍ରୁତ୍ ଯ ଶାଲାମ ୍ଯକ୍ଶଯାମଯହ ଵଯମ ୍

କତଵ୍୍ ଯମ ୍ଵାସୁ୍ତ ଶମନମ ୍ଯସୌମିଯତ୍ର ଚିର ଜୀଵିପି: ୨୨ 

ମରୁ୍କମ ୍ହତ୍ଵା୭୭ନଯ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଲକ୍ଶମଯଣହ ଶଯୁପକ୍ଶଣ: 

କତଵ୍୍ ଯ: ଶାସ୍ତ୍ର ତ୍ରୁଯଶ୍ଟା ହ ିଵତି ିତମମ୍୭ନୁସ୍ମର ୨୩ 

ପ୍ରାତୁ ଵଚ୍ନ ମାୋଯ ଲକ୍ଶମଣ: ପରଵୀର ହା  

ଚକାର ସ ଯଯତାକ୍ତମ ୍ଚ ତମ ୍ରାମ: ପନୁ ରପ୍ରଵୀତ୍ ୨୪ 

ଐଯଣଯମ ୍ଶ୍ରପଯସ୍ଵ ଏତତ୍ ଶାଲାମ ୍ଯକ୍ଶଯାମଯହ ଵଯମ ୍ 

ତ୍ଵର ଯସୌମ୍ଯ ମହୂୁଯତା୍୭ଯମ ୍ତ୍ରୁଵ ଶ୍ଚ ତିଵଯସା ପ୍ ଯ୭ଯମ ୍୨୫ 

ସ ଲକ୍ଶମଣଃ କରୁ୍ଶ୍ ୍ମରୁ୍କମ ୍ହତ୍ଵା ଯମତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରତାପଵାନ୍ 

ଅତ ଚିଯକ୍ଶପ ଯସୌମିତ୍ରିଃ ସମିଯତ୍ତ ଜାତଯଵତସି ୨୬ 

ତମ ୍ତୁ ପକ୍ଵମ ୍ସମା୭୭ୋଯ ନିଶ୍ ଟପ୍ତମ ୍ଚନି୍ନଯଶାଣତିମ ୍

ଲକ୍ଶମଣଃ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାରମ ୍ଅତ ରାକଵମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୭ 

ଅଯମ ୍କ୍ରୁଶ୍ଃ୍ ସମସ୍ତା୭0କ: ଶରୁ୍ତଃ କରୁ୍ଶ୍ ୍ମରୁ୍ଯକା ଯତା 

ଯତଵତା ଯତଵ ସମ୍କାଶ ଯଜସ୍ଵ କୁଶଯଲା ହ୍ ଯ୭ସି ୨୮ 

ରାମଃ ୋତ୍ଵା ତୁ ନିଯଯତା କୁଣଵାନ୍ ଜପ୍ଯ ଯକାଵିତଃ 

ସମ୍କେଯହଣ ଆକଯରାତ୍ ସଵା୍ନ୍ ମମ୍େ୍ାନ୍ ସତ୍ରା୭ଵସାନିକାନ୍ ୨୯ 

ଇଶ୍ଟଵା ଯତଵ କଣାନ୍ ସଵା୍ନ୍  ଵିଯଵଶା୭୭ଵସତମ ୍ଶଚୁ:ି 

ପପଵୂ ଚ ମଯନାହ୍ଲାଯତା ରାମ ସ୍ ଯା୭୭ମିତ ଯତଜସ: ୩0 

ଯଵୈଶ୍ ଯଯତଵ ପଲିମ ୍କରୁ୍ତ୍ଵା ଯରୌତ୍ରମ ୍ଯଵୈଶ୍ଵ୍ ଯମଵ ଚ  

ଵାସୁ୍ତ ସମ୍ଶମ ନୀଯାନ ିମମ୍କଲାନି ପ୍ରଵତଯ୍ନ୍ ୩୧ 

ଜପମ ୍ଚ ନ୍ ଯାଯତ: କ୍ରୁତ୍ଵା ୋତ୍ଵା ନତ୍ ଯାମ ୍ଯତା ଵିତି   

ପାପ ସମ୍ଶମନମ ୍ରାମ ଶ୍ଚକାର ପଲିମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍୩୨ 

ଯଵତି ସ୍ତଲ ଵିତାନାନି ଯଚୈତ୍ ଯା ନ୍ ଯା୭୭ଯତନାନି ଚ  

ଆଶ୍ରମ ସ୍ଯା୭ନୁରୂପାଣ ିସ୍ତାପଯା ମାସ ରାକଵ: ୩୩ 

ଵଯନ୍ୈ ଯ: ମାଯଲୈ : ପଯଲୈ : ମଯୂଲୈ : ପଯକ୍ଵୈ: ମାଯମ୍ ସ: ଯତା ଵିତି 

ଅତି୍ପ: ଜଯପ  ଶ୍ଚ ଯଵଯତାଯକ୍ତୈ: ତଯପୈ ଶ୍ଚ ସମିତ୍ କୁଯଶ : ୩୪ 

ଯତୌ ତପଯି୍ତ୍ଵା ପତୂାନ ିରାକଯଵୌ ସହ ସୀତଯା   

ତତା ଵିଵିଶତୁୁ ଶ୍ ଶାଲାମ ୍ସ ୁଶପୁାମ ୍ଶପୁ ଲକ୍ଶଯଣୌ ୩୫ 

ତାମ ୍ଵ୍ରୁକ୍ଶ ପଣ ୍ଚ୍ଚତନାମ ୍ମଯନାୋମ ୍  

ଯତା ପ୍ରଯତଶମ ୍ସକୁ୍ରୁତାମ ୍ନିଵାତାମ ୍

ଵାସାଯ ସଯଵ ୍ଵିଵିଶଃୁ ସଯମତାଃ  



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ସପାମ ୍ଯତା ଯତଵ କଣାଃ ସତୁମା୍ମ ୍୩୬ 

ଅଯନକ ନାନା ମରୁ୍କ ପକି୍ଶ ସମକ୍ୁଯଲ   

ଵିଚିତ୍ର ପଶୁ୍ ପ ସ୍ତପଯକୈ ତ୍ରୁଯ୍ମ  ଯ୍ଯୁତ 

ଵଯନାତ୍ତଯମ ଵ୍ ଯାଲ ମରୁ୍କା୭ନୁ ନାତିଯତ  

ତତା ଵିଜହ୍ରୁଃ ସସୁକୁମ ୍ଜିଯତନି୍ତ୍ରଯାଃ ୩୭ 

ସରୁମ୍ଯମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତୁ ଚିତ୍ରକୂଟମ ୍  

ନତୀମ ୍ଚ ତାମ ୍ମାଲ୍ ଯଵତୀମ ୍ସତୁୀତା୍ମ ୍

ନନତ ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ମରୁ୍କ ପକ୍ିଶ ଜଶୁ୍ ଟାମ ୍ 

ଜଯହୌ ଚ ତୁଃକମ ୍ପରୁ ଵପି୍ରଵାସାତ୍  ୩୮ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଶଟ୍ ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ସପ୍ତ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

କତଯିତ୍ଵା ସତୁୁଃକାତଃ୍ ସମୁଯନ୍ତ୍ରଣ ଚିରମ ୍ସହ 

ରାଯମ ତକି୍ଶଣ କୂଲ ଯସ୍ତ ଜକାମ ସ୍ଵ କ୍ରୁହମ ୍କୁହଃ ୧ 

ପରତ୍ଵାଜା୭ପି କମନମ ୍ପ୍ରଯାଯକ ଚ ସହାସନମ ୍ 

ଆ କିଯର କମ୍ନମ ୍ଯତଶାମ ୍ତତ୍ର ଯସ୍ତ : ଉପଲକ୍ିଶତମ ୍୨ 

ଅନୁୋତଃ ସମୁଯନ୍ତ୍ରା୭ତ ଯଯାଜଯିତ୍ଵା ହଯଯାତ୍ତମାନ୍ 

ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ଏଵ ନକରୀମ ୍ପ୍ରଯଯଯୌ କାଟ ତୁମନ୍ାଃ ୩ 

ସ ଵନାନ ିସକୁତୀନି ସରିତ ଶ୍ଚ ସରାମି୍ ସ ଚ 

ପଶ୍ଯନ୍ ଅତି ଯଯଯୌ ଶୀରମ ୍ରାମାଣ ିନକରାଣ ିଚ ୪ 

ତତଃ ସାଯା୭ହ୍ନ ସମଯଯ ତ୍ରୁତୀଯଯ୭ହନ ିସାରତିଃ 

ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ସ ମ୭ନୁପ୍ରାପ୍ ଯ ନିରା୭୭ନତାମ ୍ତତଶ ୍ହ ୫ 

ସ ଶନୂ୍ ଯାମ ୍ଇଵ ନଶି୍ ଶପ୍ତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପରମ ତୁମନ୍ାଃ 

ସମୁନ୍ତ୍ର ଶି୍ଚତଯା ମାସ ଯଶାକ ଯଵକ ସମାହତଃ ୬ 

କଚ୍ଚି ନ୍ନ ସ କଜା ସା୭ଶ୍ଵା ସ ଜନା ସଜନା୭ତିପା 

ରାମ ସମ୍ା୍ପ ତୁଃଯକନ ତକ୍ତା ଯଶାକା୭କି୍ନନା ପରୁୀ ୭ 

ଇତ ିଚିତାପରଃ ସଯୂତା ଵାଜିପି ଶ୍ ଶୀର ପାତିପି: 

ନକର ତ୍ଵାର ମାସାତ୍ ଯ ତ୍ଵରିତଃ ପ୍ରଵିଯଵଶ ହ ୮ 

ସମୁନ୍ତ୍ରମ ୍ଅପିଯାତମ ୍ତମ ୍ଶତଯଶା୭ତ ସହସ୍ରଶଃ 

କ୍ଵ ରାମ ଇତ ିପରୁ୍ଚ୍ଚତଃ ସତୂମ ୍ଅପ୍ଯତ୍ରଵନ୍ ନରାଃ ୯ 

ଯତଶାମ ୍ଶଶମ୍ସ କଙ୍କାଯାମ ୍ଅହମ ୍ଆପରୁ୍ଚ୍ଚଯ ରାକଵମ ୍

ଅନୁୋଯତା ନିଵ୍ରୁଯତ୍ତା୭ସି୍ମ ତାମିଯକଣ ମହାତ୍ମନା ୧0 

ଯତ ତୀଣା୍ ଇତ ିଵିୋଯ ପାଶ୍ ପ ପଣୂ ୍ମକୁା ଜନାଃ 

ଅଯହା ତିକ୍ ଇତ ିନିଶ୍ ଶଵସ୍ ଯ ହା ରାଯମତ ିଚ ଚୁକ୍ରୁଶଃୁ ୧୧ 

ଶଶୁ୍ରାଵ ଚ ଵଚ ଯସ୍ତଶାମ ୍ପରୁ୍ମ୍ମ୍ ୍ପରୁ୍ମ୍ମ୍ ୍ଚ ତଶି୍ ଟତାମ ୍
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ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ହତାଃ ସ୍ମ କଲୁ ଯଯ ଯନହ ପଶ୍ଯାମ ଇତ ିରାକଵମ ୍୧୨ 

ତାନ ଯେ ଵିଵାଯହଶ ୁସମାଯଜଶ ୁମହତ୍ସ ୁଚ 

ନ ତ୍ରକ୍ଶଯାମଃ ପନୁ ଜା୍ତୁ ତାମିକମ ୍ରାମମ ୍ଅତରା ୧୩ 

କିମ ୍ସମତମ୍ ୍ଜନସ୍ଯା୭ସ୍ଯ କିମ ୍ପି୍ରଯମ ୍କମି ୍ସକୁାଵହମ ୍

ଇତ ିରାଯମଣ ନକରମ ୍ପିତ୍ରୁଵତ୍ ପରିପାଲିତମ ୍୧୪ 

ଵାତା୭ଯନ କତାନାମ ୍ଚ ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ୍ଅନ୍ ଵତରା୭ପଣମ ୍

ରାମ ଯଶାକା୭ପି ତପ୍ତାନାମ ୍ଶଶୁ୍ରାଵ ପରିଯତଵନମ ୍୧୫ 

ସ ରାଜ ମାକ ୍ମଯତ୍ ଯନ ସମୁନ୍ତ୍ରଃ ପିହତିା୭୭ନନଃ 

ଯତ୍ର ରାଜା ତଶରତ ସ୍ତଯତଯଵାପ ଯଯଯୌ କ୍ରୁହମ ୍୧୬ 

ଯସା୭ଵତୀଯ ୍ରତା ଚ୍ଚୀରମ ୍ରାଜ ଯଵଶ୍ମ ପ୍ରଵଶି୍ ଯ ଚ 

କକ୍ଶଯାଃ ସପ୍ତା୭ପିଚରାମ ମହାଜନ ସମାକୁଲାଃ ୧୭ 

ହଯମ୍ୈ ଯ: ଵିମାଯନୈ: ପ୍ରାସାଯତୈ: ଅଯଵକ୍ଶଯ ଅତ ସମାକତମ ୍ 

ହାହାକାର କ୍ରୁତା ନାଯଯା୍ ରାମା୭ତଶନ୍ କଶତିା: ୧୮ 

ଆଯଯତୈ: ଵିମଯଲୈ : ଯନଯତ୍ରୈ: ଅଶରୁ୍ ଯଵକ ପରିପଲୁ୍ଯତୈ: 

ଅଯନ୍ ଯାନ୍ ଯ ମପି ଵୀକ୍ଶଯମ୍ ୍ଵ୍ ଯକ୍ତମ ୍ଆତତ୍ରା ସି୍ତ୍ରଯ: ୧୯ 

ତଯତା ତଶରତ ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ୍ପ୍ରାସାଯତପ୍ଯ ସ୍ତତ ସ୍ତତଃ 

ରାମ ଯଶାକା୭ପି ତପ୍ତାନାମ ୍ମତମ ୍ଶଶୁ୍ରାଵ ଜଲି୍ ପତମ ୍୨0 

ସହ ରାଯମଣ ନିଯା୍ଯତା ଵିନା ରାମମ ୍ଇହା୭୭କତଃ 

ସତୂଃ କମି ୍ନାମ ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଯଶାଚତୀମ ୍ପ୍ରତିଵକ୍ଶଯତ ି୨୧ 

ଯତା ଚ ମଯନ୍ ଯ ତୁଜୀ୍ଵମ ୍ଏଵମ ୍ନ ସକୁରମ ୍ତ୍ରୁଵମ ୍

ଆଚ୍ଚିତ୍ ଯ ପଯୁତ୍ର ନିଯା୍ଯତ ଯକୌସଲ୍ଯା ଯତ୍ର ଜୀଵତି ୨୨ 

ସତ୍ଯ ରୂପମ ୍ତୁ ତ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ରାେଃ ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ୍ନିଶାମଯନ୍ 

ପ୍ରତୀପ୍ତମ ୍ଇଵ ଯଶାଯକନ ଵିଯଵଶ ସହସା କରୁ୍ହମ ୍୨୩ 

ସ ପ୍ରଵିଶ୍ ଯା୭ଶ୍ ଟମୀମ ୍କକ୍ଶଯାମ ୍ରାଜାନମ ୍ତୀନମ ୍ଆତୁରମ ୍

ପତୁ୍ର ଯଶାକ ପରିତ୍ଯନୂମ ୍ଅପଶ୍ଯତ୍ ପାଣ୍ଟଯର କ୍ରୁଯହ ୨୪ 

ଅପିକମ୍ଯ ତମ ୍ଆସୀନମ ୍ନଯରନ୍ତ୍ରମ ୍ଅପିଵାତ୍ ଯ ଚ 

ସମୁଯନ୍ତ୍ରା ରାମ ଵଚନମ ୍ଯଯତାକ୍ତମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯଯଵତଯତ୍ ୨୫ 

ସ ତୂଶ୍ୀ୍ମ ୍ଏଵ ତଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ରାଜା ଵିପ୍ରାତ ଯଚତନଃ 

ମଚୂିଯତା ନ୍ ଯପତତ୍ ପଯୂମୌ ରାମ ଯଶାକା୭ପି ପୀଟିତଃ ୨୬ 

ତଯତା୭ତଃପରୁମ ୍ଆଵିତ୍ତମ ୍ମଚୂିଯତ ପରୁ୍ତିଵୀ ପଯତୌ 

ଉତ୍୍ତରୁତ୍ ଯ ପାହୂ ଚୁଯରାଶ ନ୍ରୁପଯତୌ ପତିଯତ କ୍ିଶଯତୌ ୨୭ 

ସମିୁତ୍ରଯା ତୁ ସହତିା ଯକୌସଲ୍ଯା ପତିତମ ୍ପତମି ୍

ଉତ୍ତାପଯା ମାସ ତତା ଵଚନମ ୍ଯଚତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୮ 

ଇମମ ୍ତସ୍ଯ ମହାପାକ ତୂତମ ୍ତୁଶ୍ କର କାରିଣଃ 
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ଵନ ଵାସାତ୍ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତମ ୍କସ୍ମାନ୍ ନ ପ୍ରତିପାଶଯସ ୨୯ 

ଅତ୍ଯ ଇମମ ୍ଅନଯମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ଵ୍ ଯପତ୍ରପସି ରାକଵ 

ଉତି୍ତଶ୍ଟ ସକୁ୍ରୁତମ ୍ଯତ୭ସୁ୍ତ ଯଶାଯକ ନ ସ୍ ଯାତ୍ ସହାଯତା ୩0 

ଯତଵ ଯସ୍ଯା ପଯା ତ୍ରାମମ ୍ନା୭ନୁପରୁ୍ଚ୍ଚସି ସାରତମି ୍

ଯନହ ତିଶ୍ ଟତ ିଯକୈଯକଯୀ ଵିଶ୍ରପ୍ତମ ୍ପ୍ରତିପାଶ୍ ଯତାମ ୍୩୧ 

ସା ତଯତାକ୍ତଵା ମହା ରାଜମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯା ଯଶାକ ଲାଲସା 

ତରଣ୍ଯାମ ୍ନପିପାତା୭୭ଶ ୁପାଶ୍ ପ ଵିପଲୁ୍ତ ପାଶଣିୀ ୩୨ 

ଏଵମ ୍ଵଲିପତୀମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ପତିତାମ ୍ପଵୁ ି

ପତମି ୍ଚା୭ଯଵକ୍ଶଯ ତାଃ ସଵା୍ଃ ସ ସ୍ଵରମ ୍ରୁରୁତୁଃ ସି୍ତ୍ରଯଃ ୩୩ 

ତତ ସ୍ତ ମତଃପରୁ ନାତମ ୍ଉତି୍ତତମ ୍  

ସମୀକ୍ଶଯ ଵ୍ରୁତ୍ତା ସ୍ତରୁଣା ଶ୍ଚ ମାନଵାଃ 

ସି୍ତ୍ରଯ ଶ୍ଚ ସଵା୍ ରୁରୁତୁଃ ସମତତଃ   

ପରୁମ ୍ତତାସୀତ୍ ପନୁର୍ ଏଵ ସମକ୍ଲୁମ ୍୩୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ସପ୍ତ ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଅଶ୍ଟ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସର୍କ: 

ପ୍ରତ୍ଯା୭୭ଶ୍ଵଯସ୍ତା ଯତା ରାଜା ଯମାହାତ୍ ପ୍ରତ୍ ଯାକତଃ ପନୁଃ 

ଅତା୭୭ଜହୁାଵ ତମ ୍ସତୂମ ୍ରାମ ଵ୍ରୁତ୍ତାତ କାରଣାତ୍ ୧ 

ଅତ ସଯୂତା ମହା ରାଜମ ୍କ୍ରୁତାମ୍ ଜଲି ରୁପସି୍ତତମ ୍

ରାମ ଯମଵା୭ନୁଯଶାଚମ୍ମ୍ ୍ତୁଃକ ଯଶାକ ସମନ୍ି ଵତମ ୍୨ 

ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ପରମ ସମ୍ପ୍୍ତମ ୍ନଵ ରହମ ୍ଇଵ ତ୍ଵିପମ ୍

ଵିନିଶ୍ ଶଵସତମ ୍ତ୍ ଯାଯତମ ୍ଅସ୍ଵସ୍ତମ ୍ଇଵ କୁଞ୍ଜରମ ୍୩ 

ରାଜା ତୁ ରଜସା ସତୂମ ୍ତ୍ଵସ୍ତା୭ଙ୍କମ ୍ସମପୁସି୍ତତମ ୍

ଅଶରୁ୍ ପଣୂ ୍ମକୁମ ୍ତୀନମ ୍ଉଵାଚ ପରମା୭୭ତଵ୍ତ୍ ୪ 

କ୍ଵନୁ ଵତ୍ସଯତି ତମା୍ତ୍ମା ଵ୍ରୁକ୍ଶ ମଲୂମ ୍ଉପାଶ୍ରତିଃ 

ଯସା୭ତ୍ ଯତ ସକୁିତଃ ସତୂ କିମ ୍ଅଶଶି୍ ଯତ ିରାକଵଃ ୫ 

ତୁଃକ ସ୍ ଯା୭ନୁଚିଯତା ତୁଃକମ ୍ସମୁମ୍େ୍ ଶଯଯନାଚିତ: 

ପମିୂ ପାଲା୭୭ତ୍ମଯଜା ପଯୂମୌ ଯଶଯତ କତମ ୍ଅନାତଵତ୍ ୬ 

ଯମ ୍ଯାତମ ୍ଅନୁଯାତି ସ୍ମ ପତାତି ରତ କୁମ୍ ଜରାଃ 

ସ ଵତ୍ସଯତି କତମ ୍ରାଯମା ଵିଜନମ ୍ଵନମ ୍ଆଶ୍ରତିଃ ୭ 

ଵ୍ଯାଯଲୈ ମରୁ୍୍ଯକୈ: ଆଚରିତମ ୍କ୍ରୁଶ୍ ୍ସପ ୍ନିଯଶଵିତମ ୍

କତମ ୍କମୁାଯରୌ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ସାତମ୍ ୍ଵନମ ୍ଉପସି୍ତଯତୌ ୮ 

ସକୁମୁାଯା୍ ତପସି୍ଵନ୍ ଯା ସମୁନ୍ତ୍ର ସହ ସୀତଯା 

ରାଜ ପଯୁତ୍ରୌ କତମ ୍ପାଯତୈ: ଅଵରୁହ୍ ଯ ରତାତ୍ କଯତୌ ୯ 

ସିତ୍ତାତଃ୍ କଲୁ ସତୂ ତ୍ଵମ ୍ଯଯନ ତ୍ରୁଯଶ୍ଟୌ ମମା୭୭ତ୍ମଯଜୌ 
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ଵନା୭ତମ ୍ପ୍ରଵିଶଯତୌ ଯତୌ  ଅଶ୍ଵନିା ଵିଵ ମତରମ ୍୧0 

କିମ ୍ଉଵାଚ ଵଯଚା ରାମଃ କିମ ୍ଉଵାଚ ଚ ଲକ୍ଶମଣଃ 

ସମୁନ୍ତ୍ର ଵନମ ୍ଆସାତ୍ ଯ କମି ୍ଉଵାଚ ଚ ଯମ ତଲିୀ ୧୧ 

ଆସିତମ ୍ଶଯିତମ ୍ପକୁ୍ତମ ୍ସତୂ ରାମ ସ୍ ଯ କୀତଯ୍ 

ଜୀଵିଶ୍ ଯାମି ଅହମ ୍ଏଯତନ ଯଯାତି ରିଵ ସାତୁଶ ୁ୧୨ 

ଇତ ିସଯୂତା ନଯରଯନ୍ତ୍ରଣ ଯଚାତିତଃ ସଜ୍ଜମାନଯା 

ଉଵାଚ ଵାଚା ରାଜାନମ ୍ସ ପାଶ୍ ପ ପରିରପ୍ତଯା ୧୩ 

ଅପ୍ରଵୀନ୍ ମାମ ୍ମହା ରାଜ ତମମ୍ ୍ଏଵା୭ନୁ ପାଲଯନ୍ 

ଅଞ୍ଜଲିମ ୍ରାକଵଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ଶରିସା୭ପି ପ୍ରଣମ୍ଯ ଚ ୧୪ 

ସତୂ ମତ୍ଵଚନା ତ୍ତସ୍ଯ ତାତ ସ୍ ଯ ଵିତିତା୭୭ତ୍ମନଃ 

ଶରିସା ଵତନୀଯ ସ୍ ଯ ଵଯତଯୌ ପାଯତୌ ମହାତ୍ମନଃ ୧୫ 

ସଵମ୍ ୍ଅତଃପରୁମ ୍ଵାଚ୍ ଯମ ୍ସତୂ ମତ୍ଵଚନାତ୍ ତ୍ଵଯା 

ଆଯରାକ୍ଯମ ୍ଅଵିଯଶଯଶଣ ଯତା୭ହମ୍ ୍ଚା୭ପିଵାତନମ ୍୧୬ 

ମାତା ଚ ମମ ଯକୌସଲ୍ଯା କୁଶଲମ ୍ଚା୭ପିଵାତନମ ୍

ଅପ୍ରମାତମ ୍ଚ ଵକ୍ତଵ୍ ଯା ପରୂ୍ଯାଯଶ୍ଚ ଵା ମିତମ ୍ଵଚ: ୧୭ 

ତମ ୍ନିତ୍ ଯା ଯତା କାଲମ ୍ଅକ୍ନଯାକାର ପରା ପଵ  

ଯତଵି ଯତଵ ସ୍ଯ ପାଯତୌ ଚ ଯତଵଵତ୍ ପରିପାଲଯ ୧୮ 

ଅପିମାନମ ୍ଚ ମାନମ ୍ଚ ତ୍ ଯକ୍ତଵା ଵତସ୍୍ଵ ମାତ୍ରୁଶ ୁ 

ଆନୁରାଜାନ ମାଯା୍ମ ୍ଚ ଯକୈଯକଯୀ ମମ୍ପ କାରଯ ୧୯ 

କୁମାଯର ପରଯତ ଵ୍ରୁତି୍ତ ଵତ୍ିତଵ୍ ଯା ଚ ରାଜଵତ୍ 

ଅତ ୍ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟା ହ ିରାଜାଯନା ରାଜ ତମମ୍ ୍ଅନୁସ୍ମର ୨0 

ପରତଃ କୁଶଲମ ୍ଵାଯଚ୍ ଯା ଵାଯଚ୍ ଯା ମତ୍ଵଚଯନନ ଚ 

ସଵା୍ ଯସ୍ଵଵ ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ଵ୍ରୁତି୍ତମ ୍ଵତ ୍ସ୍ଵ ମାତ୍ରୁଶ ୁ୨୧ 

ଵକ୍ତଵ୍ଯ ଶ୍ଚ ମହା ପାହୁ: ଇକ୍ଶଵାକୁ କୁଲ ନତନଃ 

ପିତରମ ୍ଯଯୌଵରାଜ୍ ଯ ଯସ୍ତା ରାଜ୍ ଯସ୍ତମ ୍ଅନୁପାଲଯ ୨୨ 

ଅତିରାତ ଵଯା ରାଜା ମା ଯସ୍ମ ନମ ୍ଵ୍ ଯଵଯରାରୁତ: 

କୁମାର ରାଯଜ୍ ଯ ଜୀଵ ତ୍ଵମ ୍ତଯସ୍ ଯ ଵା୭୭ୋ ପ୍ରଵତନ୍ାତ୍ ୨୩  

ଅପ୍ରଵୀଚ୍ଚା୭ପି ମାମ ୍ପଯୂଯା ପରୁ୍ଶମ ୍ଅଶରୂ୍ଣ ିଵତଯ୍ନ୍ 

ମାଯତ ଵ ମମ ମାତା ଯତ ତ୍ରଶ୍ଟଵ୍ ଯା ପତୁ୍ର କତିନୀ ୨୪ 

ଇଯତ୍ଯ ଵମ ୍ମାମ ୍ମହା ରାଜ ପରୁ୍ଵଯନ୍ନଵ ମହାଯଶାଃ 

ରାଯମା ରାଜୀଵ ତାମ୍ରା୭ଯକ୍ଶା ପରୁ୍ଶମ ୍ଅଶରୂ୍ ଣ୍ ଯଵତଯ୍ତ୍ ୨୫ 

ଲକ୍ଶମଣ ସୁ୍ତ ସସୁମ୍କ୍ରୁଯତ୍ତା ନିଶ୍ ଶଵସନ୍ ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ଯକନା୭ଯମ ୍ଅପରାଯତନ ରାଜ ପଯୁତ୍ରା ଵିଵାସିତଃ ୨୬ 

ରାୋ ତୁ କଲୁ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଲକୁ ତ୍ଵା୭୭ଶ୍ରତି୍ ଯ ଶାସନମ ୍ 
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କ୍ରୁତମ ୍କାଯମ୍୭କାଯମ୍ ୍ଵା ଵଯମ ୍ଯଯନା୭ପି ପୀଟିତା: ୨୭ 

ଯତ ିପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତା ରାଯମା ଯଲାପ କାରଣ କାରିତମ ୍

ଵର ତାନ ନମିିତ୍ତମ ୍ଵା ସଵତ୍ା ତୁଶ୍ କ୍ରୁତମ ୍କରୁ୍ତମ ୍୨୮ 

ଇତମ ୍ତାଵତ୍ ଯତା କାମମ ୍ଈଶ୍ଵର ସ୍ଯ କରୁ୍ଯତ କ୍ରୁତମ ୍ 

ରାମ ସ୍ ଯ ତୁ ପରିତ୍ ଯାଯକ ନ ଯହତୁମ ୍ଉପଲକ୍ଶଯଯ ୨୯ 

ଅସମୀକ୍ଶଯ ସମାରପ୍ତମ ୍ଵରୁିତ୍ତମ ୍ପତିୁ୍ତ ଲାକଵାତ୍ 

ଜନଯିଶ୍ଯତ ିସଯମ୍କୋଶମ ୍ରାକଵ ସ୍ ଯ ଵିଵାସନମ ୍୩0 

ଅହମ ୍ତାଵନ୍ ମହା ରାଯଜ ପିତ୍ରୁତ୍ଵମ ୍ଯନାପଲକ୍ଶଯଯ 

ପ୍ରାତା ପତା୍ ଚ ପନ୍ତୁ ଶ୍ଚ ପିତା ଚ ମମ ରାକଵଃ ୩୧ 

ସଵ ୍ଯଲାକ ପି୍ରଯମ ୍ତ୍ ଯକ୍ତଵା ସଵ ୍ଯଲାକ ହଯିତ ରତମ ୍

ସଵ ୍ଯଲାଯକା୭ନୁରଯଜ୍ ଯତ କତମ ୍ତ୍ଵା୭ଯନନ କମଣ୍ା ୩୨ 

ସଵ ୍ପ୍ରଜା୭ପିରାମମ ୍ହ ିରାମମ ୍ପ୍ରଵ୍ରାଜ୍ ଯ ତାମିକମ ୍ 

ସଵ ୍ଯଲାକମ ୍ଵିରୁଯତ୍ ଯମମ ୍କତମ ୍ରାଜା ପଵଶି୍ ଯସି ୩୩ 

ଜାନକୀ ତୁ ମହା ରାଜ ନଶି୍ ଶଵସତୀ ତପସି୍ଵନୀ 

ପଯୂତାପହତ ଚିଯତ୍ତଵ ଵିଶ୍ି ଟତା ଵିସି୍ମତା ସି୍ତତା ୩୪ 

ଅତ୍ରୁଶ୍ଟ ପଵୂ ୍ଵ୍ ଯସନା ରାଜ ପତୁ୍ରୀ ଯଶସି୍ଵନୀ 

ଯତନ ତୁଃଯକନ ରୁତତୀ ଯନୈଵ ମାମ ୍କିମି୍ତ୍ି ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩୫ 

ଉତ୍ଵୀକ୍ଶମାଣା ପତା୍ରମ ୍ମଯୁକନ ପରିଶଶୁ୍ ଯତା 

ମଯୁମାଚ ସହସା ପାଶ୍ ପମ ୍ମାମ ୍ପ୍ରଯାତମ ୍ଉତୀକ୍ଶଯ ସା ୩୬ 

ତ ଯତୈଵ ରାଯମା୭ଶରୁ୍ ମକୁଃ କ୍ରୁତାଞ୍ଜଲିଃ  

ସି୍ତଯତା୭ପଵ ଲ୍ଲକ୍ଶମଣ ପାହୁ ପାଲିତଃ 

ତ ଯତୈଵ ସୀତା ରୁତତୀ ତପସି୍ଵନୀ  

ନିରୀକ୍ଶଯତ ରାଜ ରତମ ୍ତଯତୈଵ ମାମ ୍ ୩୭ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ଅଶ୍ଟ ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକ:୍ 

ଏଯର୍ାନ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

(ଇତ ିପରୁ୍ଵମ୍ମ୍ ୍ତମ ୍ସତୂମ ୍ସମୁମ୍େ୍ମ ୍ମମି୍େ୍ ସତ୍ତମମ ୍ 

ପରୂ୍ହ ିଯଶଶମ ୍ପନୁ ରିତ ିରାଜା ଵଚନ ମପ୍ରଵୀତ୍  

ତସ୍ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସମୁଯମ୍େ୍ା ପାଶ୍ ପ ଵିକି୍ପ: 

କତ ଯା ମାସ ପଯୂଯା୭ପି ରାମ ସଯମ୍ଶ୍ ଵିସ୍ତରମ ୍ 

ଜଟା: କ୍ରୁତ୍ଵା ମହା ରାଜ ଚୀର ଵଲ୍କଲ ତାରିଯଣୌ 

କମ୍କାମ ୍ଉତ୍ତୀଯ ୍ଯତୌ ଵୀଯରୌ ପ୍ରଯାକା୭ପି ମଯୁକୌ କଯତୌ  

ଅରଯତା ଲକ୍ଶମଯଣା ଯାତ: ପାଲଯନ୍ ରକ ୁନମ୍ନ୍ମ ୍ 

ଅନମ୍ର୍ମ ୍ଚ ସୀତା୭ତ ରାକଯଵା ରକୁ ନମ୍ନ୍: 

ତାମ ୍ସ୍ତତା କଚ୍ଚଯତା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ନିଵ୍ରୁଯତ୍ତା୭ସ୍ମଯଵଶ ସ୍ତତା )  



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
 

Page 151 of 276 
 

ମମ ତୁ ଅଶ୍ଵା ନିଵ୍ରୁତ୍ତସ୍ଯ ନ ପ୍ରାଵତତ୍ ଵତ୍ମନ୍ ି

ଉଶ୍ମ୍ ୍ଅଶରୁ୍ ଵମିମୁ୍ଯିମ୍ା୍ ରାଯମ ସମ୍ପ୍ରସି୍ତଯତ ଵନମ ୍୧ 

ଉପାପ୍ଯାମ ୍ରାଜ ପତୁ୍ରାପ୍ ଯାମ ୍ଅତ କ୍ରୁତ୍ଵା୭ହମ ୍ଅେଲିମ ୍

ପ୍ରସି୍ତଯତା ରତମ ୍ଆସ୍ତାଯ ତତୁ୍ତଃକମ ୍ଅପି ତାରଯନ୍ ୨ 

କୁଯହନ  ସାତମ୍ ୍ତଯତ୍ରୈଵ ସି୍ତଯତା୭ସି୍ମ ତିଵସାନ୍ ପହୂନ୍ 

ଆଶଯା ଯତ ିମାମ ୍ରାମଃ ପନୁଃ ଶପ୍ତାପଯଯତ୍ ଇତ ି୩ 

ଵିଶଯଯ ଯତ ମହା ରାଜ ରାମ ଵ୍ ଯସନ କଶତିାଃ 

ଅପି ଵ୍ରୁକ୍ଶାଃ ପରିମ୍ାିନଃ ସ ପଶୁ୍ ପାଙୁ୍କର ଯକାରକାଃ ୪ 

ଉପତଯପ୍ତାତକା ନତ୍ ଯ: ପଲ୍ଵଲାନି ସରାମି୍ ସ ଚ  

ପରିଶଶୁ୍ କ ପଲାଶାନି ଵନାନି ଉପ ଵନାନ ିଚ ୫ 

ନ ଚ ସପତି୍ ସତ୍ତ୍ଵାନି ଵ୍ ଯାଲା ନ ପ୍ରସରତି ଚ 

ରାମ ଯଶାକା୭ପି ପତୂମ ୍ତନ୍ନିଶକ୍ୂଜମ ୍ଅପଵ ତ୍ଵନମ ୍୬ 

ଲୀନ ପଶୁ୍ କର ପତ୍ରା ଶ୍ଚ ନଯରନ୍ତ୍ର କଲୁଯଶାତକାଃ 

ସମ୍ପ୍୍ତ ପତ୍ମାଃ ପତି୍ମଯନ୍ ଯା ଲୀନ ମୀନ ଵିହମ୍କମାଃ ୭ 

ଜଲଜାନି ଚ ପଶୁ୍ ପାଣ ିମାଲ୍ ଯାନି ସ୍ତଲଜାନି ଚ 

ନା୭ତ୍ ଯ ପା ତଯ୭ଲ୍ପ କତୀନି ପଲାନ ିଚ ଯତା ପରୁମ ୍୮ 

ଅଯତ୍ରା ତ୍ ଯାନାନି ଶନୂ୍ ଯାନି ପ୍ରଲୀନ ଵିହକାନି ଚ  

ନ ଚା୭ପିରାମାନ୍ ଆରାମାନ୍ ପଶ୍ଯାମି ମନୁଜଶପ୍ ୯ 

ପ୍ରଵିଶତମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ମାମ ୍ନ କଶି୍ଚତ୍ ଅପିନତତ ି

ନରା ରାମମ ୍ଅପଶ୍ଯଯତା ନିଶ୍ ଶଵସତି ମହୁୁର୍ ମହୁୁଃ ୧0 

ଯତଵ  ରାଜ ରତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଵିନା ରାମମ ୍ଇହା୭କତମ ୍ 

ତୁଃକାତ୍ ଅଶରୁ୍ ମକୁ: ସଯଵା୍ ରାଜ ମାକ ୍କଯତା ଜନ: ୧୧ 

ହଯମ୍ୈ ଯ: ଵିମାଯନୈଃ ପ୍ରାସାଯତୈ: ଅଯଵକ୍ଶଯ ରତମ ୍ଆକତମ ୍

ହାହାକାର କ୍ରୁତା ନାଯଯା୍ ରାମା୭ତଶନ୍ କଶତିାଃ ୧୨ 

ଆଯଯତୈ ଵିମଯଲୈ ଯନଯ୍ତ୍ରୈ: ଅଶରୁ୍ ଯଵକ ପରିପଲୁ୍ଯତୈଃ 

ଅଯନ୍ ଯାନ୍ ଯମ ୍ଅପିଵୀକ୍ଶଯତ୭ଵ୍ ଯକ୍ତମ ୍ଆତତ୍ରାଃ ସି୍ତ୍ରଯଃ ୧୩ 

ନା୭ମିତ୍ରାଣାମ ୍ନ ମିତ୍ରାଣାମ ୍ଉତାସୀନ ଜନସ୍ଯ ଚ 

ଅହମ ୍ଆତତ୍ଯା କମି୍ତ୍ି ଵିଯଶଶମ ୍ଉପଲକ୍ଶଯଯ ୧୪ 

ଅପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ମନୁଶ୍ ଯା ଚ ତୀନ ନାକ ତୁରମ୍କମା 

ଆତ ୍ସ୍ଵର ପରିମ୍ାିନା ଵିନଶି୍ ଶଵସିତ ନିସ୍ସଵନା ୧୫ 

ନିରା୭୭ନତା ମହାରାଜ ରାମ ପ୍ରଵ୍ରାଜନା୭୭ତୁରା 

ଯକୌସଲ୍ଯା ପତୁ୍ର ହୀଯନଵ ଅଯଯାତ୍ ଯା ପ୍ରତିପାତ ିମା ୧୬ 

ସତୂ ସ୍ ଯ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵାଚା ପରମ ତୀନଯା 

ପାଯଶ୍ପାପ ହତଯା ରାଜା ତମ ୍ସତୂମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୭ 
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ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଵିନିଯଯୁକ୍ତନ ପାପା୭ପିଜନ ପାଵଯା 

ମଯା ନ ମନ୍ତ୍ର କୁଶଯଲୈ  ଵ୍ରୁ୍ଯତ୍ତୈଃ ସହ ସମତିତମ ୍୧୮ 

ନ ସହ୍ୁରୁତି୍ପ: ନ ଚା୭୭ମାଯତ୍ୈ ଯ: ମନ୍ତ୍ରଯିତ୍ଵା ଚ ଯନୈକଯମ ଃ 

ମଯା୭ଯମ ୍ଅତଃ୍ ସଯମ୍ମାହାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଯହଯତାଃ ସହସା କ୍ରୁତଃ ୧୯ 

ପଵିତ ଵ୍ ଯତଯା ନୂନମ ୍ଇତମ ୍ଵା ଵ୍ ଯସନମ ୍ମହତ୍ 

କୁଲସ୍ଯା୭ସ୍ଯ ଵିନାଶାଯ ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ସତୂ ଯତ୍ରୁଚ୍ଚଯା ୨0 

ସତୂ ଯ ତ୍ ଯ୭ସି୍ତ ଯତ କିମି୍ ିନ୍ ମଯା ତୁ ସକୁରୁ୍ତମ ୍କ୍ରୁତମ ୍

ତ୍ଵମ ୍ପ୍ରାପଯା୭୭ଶ ୁମାମ ୍ରାମମ ୍ପ୍ରାଣାସ୍ ସମ୍ଵ୍ରଯତି ମା0 ୨୧    

ଯତ୍ଯ ତ୍ ଯା୭ପି ମଯମ  ଵାୋ ନିଵତଯ୍ତୁ ରାକଵମ ୍

ନ ଶକ୍ଶଯାମି ଵିନା ରାମମ ୍ମହୂୁତମ୍ ୍ଅପି ଜୀଵିତୁମ ୍୨୨ 

ଅତ ଵା୭ପି ମହା ପାହୁ କଯ୍ତା ତୂରମ ୍ପଵିଶ୍ ଯତ ି

ମାମ ୍ଏଵ ରତମ ୍ଆଯରାପ୍ଯ ଶୀରମ ୍ରାମାଯ ତଶଯ୍ ୨୩ 

ଵ୍ରୁତ୍ତ ତଯମ୍ଶ୍ ାି ମଯହଶ୍ଵାସଃ କ୍ଵା୭ଯସୌ ଲକ୍ଶମଣ ପଵୂଜ୍ଃ 

ଯତ ିଜୀଵାମି ସାଯତ୍ଵନମ ୍ପଯଶ୍ଯଯମ ୍ସୀତଯା ସହ ୨୪ 

ଯଲାହତିା୭କ୍ଶମ ୍ମହା ପାହୁମ ୍ଆମକୁ୍ତ ମଣ ିକୁଣ୍ଟଲମ ୍

ରାମମ ୍ଯତ ିନ ପଯଶ୍ଯଯମ ୍କମିଶ୍ ଯାମି ଯମ କ୍ଶଯମ ୍୨୫ 

ଅଯତା ନୁ କିମ ୍ତୁଃକ ତରମ ୍ଯଯା୭ହମ ୍ଇକ୍ଶଵାକ ୁନତନମ ୍

ଇମାମ ୍ଅଵସ୍ତାମ ୍ଆପଯନ୍ନା ଯନହ ପଶ୍ଯାମି ରାକଵମ ୍୨୬ 

ହା ରାମ ରାମାନୁଜ ହା ହା ଯଵୈଯତହ ିତପସି୍ଵନି 

ନ ମାମ ୍ଜାନୀତ ତୁଃଯକନ ମି୍ରଯମାଣମ ୍ଅନାତଵତ୍ ୨୭ 

ସ ଯତନ ରାଜା ତୁଃଯକନ ପରୁ୍ଶମ ୍ଅପିତ ଯଚତନ: 

ଅଵକାଟ ସସ୍ତୁୁଶ୍ ପାରମ ୍ଯଶାକ ସାକରମ୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୨୮ 

ରାମ ଯଶାକ ମହାଯପାକ ସ୍ ସୀତା ଵିରହ ପାରକ: 

ଶ୍ଵସିଯତାମି ମହାଵଯତା୍ ପାଶ୍ ପ ଯପନ ଜଲାଵଲି: ୨୯ 

ପାହୁ ଵିଯକ୍ଶପ ମୀଯନୌଯକା ଵିରମି୍ତ୍ ମହା ସ୍ଵନ: 

ପ୍ରକୀଣ ୍ଯକଶ ଯଶ ଵାଲ: ଯକୈଯକଯୀ ପଟପା ମକୁ: ୩0 

ମମା୭ଶରୁ୍ ଯଵକ ପ୍ରପଵ: କୁପ୍ ଜା ଵାକ୍ଯ ମହା ରହ: 

ଵର ଯଵଯଲା ନ୍ରୁଶମ୍ସା ଯା ରାମ ପ୍ରଵ୍ରାଜନା ଯତ: ୩୧ 

ଯସି୍ମନ୍ ପତ ନିମଯକ୍ନା୭ହମ ୍ଯକୌସଯଲ୍ଯ ରାକଵମ ୍ଵନିା  

ତୁସ୍ତଯରା ଜୀଵତା ଯତଵି ମଯା୭ଯମ ୍ଯଶାକ ସାକର: ୩୨ 

ଅଯଶାପନମ ୍ଯଯା୭ହମ ୍ଇହା୭ତ୍ ଯ ରାକଵମ ୍ 

ତିତ୍ରୁକ୍ଶମାଯଣା ନ ଲଯପ ସଲକ୍ଶମଣମ ୍

ଇତୀଵ ରାଜା ଵିଲପନ୍ ମହାଯଶାଃ  

ପପାତ ତୂଣମ୍ ୍ଶଯଯନ ସ ମଚୂିତଃ       ୩୩ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ଇତ ିଵିଲପତି ପାତିଯଵ ପ୍ରନଯଶ୍ଟ  

କରୁଣ ତରମ ୍ତ୍ଵିକୁଣମ ୍ଚ ରାମ ଯହଯତାଃ 

ଵଚନମ ୍ଅନୁନଶିମ୍ଯ ତସ୍ଯ ଯତଵୀ  

ପଯମ ୍ଅକମତ୍ ପନୁଯରଵ ରାମ ମାତା ୩୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏଯକାନ ଶଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ତଯତା ପଯୂତାପ ସରୁ୍ଯଶ୍ଟଵ ଯଵପମାନା ପନୁଃ ପନୁଃ 

ତରଣ୍ଯାମ ୍କତ ସଯତ୍ତ୍ଵଵ ଯକୌସଲ୍ଯା ସତୂମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ନଯ ମାମ ୍ଯତ୍ର କାକୁତ୍ସିଃ ସୀତା ଯତ୍ର ଚ ଲକ୍ଶମଣଃ 

ତାନ୍ ଵିନା କ୍ଶଣ ମପ୍ଯ୭ତ୍ର ଜୀଵିତୁମ ୍ଯନାତ୍ସଯହ ହ୍ ଯ୭ହମ ୍୨ 

ନିଵତଯ୍ ରତମ ୍ଶୀରମ ୍ତଣ୍ଟକାନ୍ ନଯ ମାମ ୍ଅପି 

ଅତ ତାନ୍ ଅନୁକଚ୍ଚାମି କମିଶ୍ ଯାମି ଯମ କ୍ଶଯମ ୍୩ 

ପାଶ୍ ପ ଯଵଯକାପହତଯା ସ ଵାଚା ସଜ୍ଜମାନଯା 

ଇତମ ୍ଆଶ୍ଵାସଯନ୍ ଯତଵୀମ ୍ସତୂଃ ପ୍ରାଞ୍ଜଲି: ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୪ 

ତ୍ଯଜ ଯଶାକମ ୍ଚ ଯମାହମ ୍ଚ ସମ୍ପ୍ରମମ ୍ତୁଃକଜମ ୍ତତା 

ଵ୍ଯଵତୂଯ ଚ ସମ୍ା୍ପମ ୍ଵଯନ ଵତ୍ସଯତି ରାକଵଃ ୫ 

ଲକ୍ଶମଣ ଶ୍ଚା୭ପି ରାମ ସ୍ ଯ ପାଯତୌ ପରିଚରନ୍ ଵଯନ 

ଆରାତଯତ ିତମେ୍ଃ ପର ଯଲାକମ ୍ଜିଯତନି୍ତ୍ରଯଃ ୬ 

ଵିଜଯନ୭ପି ଵଯନ ସୀତା ଵାସମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ କ୍ରୁଯହଶ୍ଵଵି 

ଵିସ୍ରମ୍ପମ ୍ଲପଯତ୭ପୀତା ରାଯମ ସନ୍ନଯସ୍ତ ମାନସା ୭ 

ନା୭ସ୍ଯା ଯତୈନ୍ ଯମ ୍କ୍ରୁତମ ୍କିମି୍ତ୍ି ସସୁକୂ୍ଶମମ ୍ଅପି ଲକ୍ଶଯଯ 

ଉଚିଯତଵ ପ୍ରଵାସାନାମ ୍ଯଵୈଯତହୀ ପ୍ରତିପାତ ିମା ୮ 

ନକଯରାପଵନମ ୍କତ୍ଵା ଯତା ସ୍ମ ରମଯତ ପରୁା 

ତଯତୈଵ ରମଯତ ସୀତା ନଜିଯ୍ନଶ ୁଵଯନଶ୍ଵ୭ପି ୯ 

ପାଯଲଵ ରମଯତ ସୀତା ପାଲ ଚନ୍ତ୍ର ନିପା୭୭ନନା 

ରାମା ରାଯମ ହ୍ ଯତୀନା୭୭ତ୍ମା ଵିଜଯନ୭ପି ଵଯନ ସତୀ ୧0 

ତତ୍କତମ ୍ହ୍ରୁତଯମ ୍ହ୍ ଯ୭ସ୍ଯା ସ୍ତତ୭ତୀନମ ୍ଚ ଜୀଵିତମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯା୭ପି ପଯଵତ୍ ତସ୍ଯା ରାମ ହୀନା ତତା ଵନମ ୍୧୧ 

ପତ ିପରୁ୍ଚ୍ଚତ ିଯଵୈଯତହୀ ରାମାମ ୍ଶ୍ଚ ନକରାଣ ିଚ 

କତିମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ନତୀନାମ ୍ଚ ପାତପାନ୍ ଵିଵିତାନ୍ ଅପି ୧୨ 

ରାମମ ୍ଵା ଲକ୍ଶମଣମ ୍ଵା୭ପି ପରୁ୍ଶ୍ଟଵା ଜାନାତ ିଜାନକୀ  

ଅଯଯାତ୍ ଯା ଯରାଶ ମାଯତ୍ର ତୁ ଵିହାର ମିଵ ସମି୍ ଶେତା ୧୩ 

ଇତ ଯମଵ ସ୍ମରା ମ୍ ଯ୭ସ୍ଯା ସ୍ ସହଯସ  ଯଵାପଜଲି୍ ପତମ ୍ 

ଯକୈଯକଯୀ ସମି୍ ଶେତମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଯନତାନୀମ ୍ପ୍ରତିପାତ ିମା ୧୪ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ତ୍ଵମ୍ସଯିତ୍ଵା ତୁ ତ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ପ୍ରମାତା ତ୍ପଯ୍ପୁ ସି୍ତତମ ୍ 

ହ୍ଲାତନମ ୍ଵଚନମ ୍ସଯୂତା ମତୁର ମପ୍ରଵୀତ୍ ୧୫ 

ଅତ୍ଵନା ଵାତ ଯଵଯକନ ସମ୍ପ୍ରଯମଣା୭୭ତଯପନ ଚ 

ନ ହ ିକଚ୍ଚତ ିଯଵୈଯତହ୍ ଯା ଶ୍ଚନ୍ତ୍ରାମଶ୍ ୁସତ୍ରୁଶୀ ପ୍ରପା ୧୬ 

ସତ୍ରୁଶମ ୍ଶତପତ୍ର ସ୍ଯ ପଣୂ ୍ଚଯନ୍ତ୍ରାପମ ପ୍ରପମ ୍

ଵତନମ ୍ତତ୍ଵତାନ୍ ଯାଯା: ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ନ ଵିକମ୍ପଯତ ୧୭ 

ଅଲକ୍ତ ରସ ରକ୍ତାଯପୌ ଅଲକ୍ତ ରସ ଵଜିଯତୌ 

ଅତ୍ଯା୭ପି ଚରଯଣୌ ତସ୍ଯାଃ ପତ୍ମ ଯକାଶ ସମ ପ୍ରଯପୌ ୧୮ 

ନୂପଯୁରା ତ୍କୁଶ୍ ଟ ଯହଯଲଵ ଯକଲମ ୍କଚ୍ଚତ ିପାମିନୀ 

ଇତାନୀମ ୍ଅପି ଯଵୈଯତହୀ ତତ୍ରାକା ନ୍ ଯସ୍ତ ପଶୂଣା ୧୯ 

କଜମ ୍ଵା ଵୀକ୍ଶଯ ସିମ୍ ହମ ୍ଵା ଵ୍ ଯାରମ ୍ଵା ଵନମ ୍ଆଶ୍ରତିା 

ନା୭୭ହାରଯତ ିସମ୍େ୍ାସମ ୍ପାହୂ ରାମ ସ୍ ଯ ସମି୍ ଶେତା ୨0 

ନ ଯଶାଚ୍ ଯା ଯସ୍ତନ ଚା୭୭ତ୍ମା ନ ଯଶାଯଚ୍ ଯା ନା୭ପି ଜନା୭ତିପଃ 

ଇତମ ୍ହ ିଚରିତମ ୍ଯଲାଯକ ପ୍ରତିଶ୍ ଟାସ୍ ଯତି ଶାଶ୍ଵତମ ୍୨୧ 

ଵିତୂଯ ଯଶାକମ ୍ପରିହ୍ରୁଶ୍ ଟ ମାନସା   

ମହଶ ିଯାଯତ ପତ ିସଵୁ୍ ଯଵ ସି୍ତତାଃ 

ଵଯନ ରତା ଵନ୍ ଯ ପଲା୭ଶନାଃ ପିତୁଃ   

ଶପୁାମ ୍ପ୍ରତିୋମ ୍ପରିପାଲଯତି ଯତ ୨୨ 

ତତା୭ପି ସଯୂତନ ସ ୁଯକୁ୍ତ ଵାତିନା  

ନିଵାଯମ୍ାଣା ସତୁ ଯଶାକ କଶତିା 

ନ ଯଚୈଵ ଯତଵୀ ଵିରରାମ କୂଜିତାତ୍   

ପି୍ରଯଯତ ିପଯୁତ୍ରତି ଚ ରାକଯଵତ ିଚ     ୨୩ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଶଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଏର୍ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ଵନମ ୍କଯତ ତମପ୍ଯର ରାଯମ ରମଯତାମ ୍ଵଯର 

ଯକୌସଲ୍ଯା ରୁତତୀ ସ୍ଵା୭ତା୍ ପତା୍ରମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ଯତ୍ଯ୭ପି ତ୍ରିଶ ୁଯଲାଯକଶ ୁପ୍ରତିତମ ୍ଯତ ମହତ୍ ଯଶଃ 

ସାନୁଯରାଯଶା ଵତାନ୍ ଯ ଶ୍ଚ ପି୍ରଯଵାତୀ ଚ ରାକଵଃ ୨ 

କତମ ୍ନର ଵର ଯଶ୍ରଶ୍ଟ ପଯୁତ୍ରୌ ଯତୌ ସହ ସୀତଯା 

ତୁଃକିଯତୌ ସକୁ ସମ୍ଵ୍ରୁଯତ୍ତୌ ଵଯନ ତୁଃକମ ୍ସହଶି୍ ଯତଃ ୩ 

ସା ନୂନମ ୍ତରୁଣୀ ଶ୍ ଯାମା ସକୁମୁାରୀ ସଯୁକାଚିତା 

କତମ ୍ଉଶ୍ମ୍ ୍ଚ ଶୀତମ ୍ଚ ଯମ ତିଲୀ ପ୍ରସହଶି୍ ଯଯତ ୪ 

ପକୁ୍ତଵା୭ଶନମ ୍ଵିଶାଲାକ୍ଶୀ ସପୂ ତମ୍ଶା୭ନ୍ି ଵତମ ୍ଶପୁମ ୍

ଵନ୍ଯମ ୍ଯନୈଵାରମ ୍ଆହାରମ ୍କତମ ୍ସୀଯତାପଯପାକ୍ଶଯଯତ ୫ 
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କୀତ ଵାତିତ୍ର ନିଯକା୍ଶମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଶପୁମ ୍ଅନତିିତା 

କତମ ୍ରଵ୍ ଯାତ ସିମ୍ ହାନାମ ୍ଶପ୍ତମ ୍ଯଶ୍ରାଶ୍ ଯତ୍ ଯ୭ଯଶାପନମ ୍୬ 

ମଯହନ୍ତ୍ର ତ୍ଵଜ ସମ୍କାଶଃ କ୍ଵନୁ ଯଶଯତ ମହା ପଜୁଃ 

ପଜୁମ ୍ପରିକ ସମ୍କାଶମ ୍ଉପତାଯ ମହା ପଲଃ ୭ 

ପତ୍ମ ଵଣମ୍ ୍ସଯୁକଶାତମ ୍ପତ୍ମ ନଶି୍ ଶଵାସମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍

କତା ତ୍ରକ୍ଶଯାମି ରାମ ସ୍ ଯ ଵତନମ ୍ପଶୁ୍ କଯରକ୍ଶଣମ ୍୮ 

ଵଜ୍ର ସାର ମଯମ ୍ନୂନମ ୍ହ୍ରୁତଯମ ୍ଯମ ନ ସମ୍ଶଯଃ 

ଅପଶ୍ଯତଯା ନ ତମ ୍ଯ ଯତ୍ଵୈ ପଲତୀତମ ୍ସହସ୍ରତା ୯ 

ଯତ୍ତ୍ଵଯା କରୁଣମ ୍କମ ୍ଵ୍ ଯଯପାହ୍ ଯ ମମ ପାମ୍ଵ୍ା: 

ନିରସ୍ତା: ପରିତାଵମି୍ ୍ସକୁା୭ହା୍: କ୍ରୁପଣା ଵଯନ ୧0 

ଯତ ିପଞ୍ଚ ତଯଶ ଵଯଶ ୍ରାକଵଃ ପନୁ: ଏଶ୍ଯତ ି

ଜହ୍ ଯା ତ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ଚ ଯକାଶମ ୍ଚ ପରଯତ ଯନାପଯପାକ୍ଶଯଯତ ୧୧ 

ଯପାଜଯମି୍ ୍କିଲ ଶ୍ରାଯତ୍ତ ଯକଚିତ୍ ସ୍ଵାଯନଵ ପାତଵାନ୍  

ତତ: ପଶ୍ଚାତ୍ ସମୀକ୍ଶଯତ କ୍ରୁତ କାଯା୍ ତ୍ଵିଜଶପ୍ାନ୍ ୧୨ 

ତତ୍ର ଯଯ କୁଣଵମ୍ ୍ଶ୍ଚ ଵିତ୍ଵାମ୍ ସ ଶ୍ଚ ତ୍ଵିଜାତଯ: 

ନ ପଶ୍ଚା ଯତ୍ତ୭ପିମନ୍ ଯଯତ ସତୁା ମପି ସଯୁରାପମା: ୧୩ 

ପ୍ରାହ୍ମଯଣ ଶ୍ଵ୭ପି ତ୍ରୁଯପ୍ତଶ ୁପଶ୍ଚାତ୍ ଯପାକ୍ତୁମ ୍ତ୍ଵିଜଶପ୍ା: 

ନା୭ପଯ୍ଯୁପ ତୁମ ୍ଅଲମ ୍ପ୍ରାୋ ଶ୍ ଶ୍ରୁମ୍ କ ଯଚ୍ଚତ ମିଵ ଶପ୍ା: ୧୪ 

ଏଵମ ୍କନୀଯସା ପ୍ରାତ୍ରା ପକୁ୍ତମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ଵିଶାମ୍ପଯତ 

ପ୍ରାତା ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟା ଵରିଶ୍ ଟା ଶ୍ଚ କିମ୭ତମ୍ ୍ନା୭ଵମମ୍ସଯଯତ ୧୫ 

ନ ପଯରଣା୭୭ହ୍ରୁତମ ୍ପକ୍ଶଯମ ୍ଵ୍ ଯାରଃ କାତିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚତ ି

ଏଵମ ୍ଏଵ ନର ଵ୍ ଯାରଃ ପର ଲୀଟମ ୍ନ ମନ୍ ଯଯତ ୧୬ 

ହଵିର: ଆଜ୍ଯମ ୍ପଯୁରାଟାଶାଃ କଶୁା ଯପୂା ଶ୍ଚ କାତରିାଃ 

ଯନୈତାନ ିଯାତଯାମାନି କଵୁତି୍ ପନୁର୭ତ୍ଵଯର ୧୭ 

ତତା ହ୍ ଯାତ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ହ୍ରୁତ ସାରାମ ୍ସରୁାମ ୍ଇଵ 

ନା୭ପିମନ୍ତୁମ ୍ଅଲମ ୍ରାଯମା ନଶ୍ଟ ଯସାମମ ୍ଇଵା୭ତ୍ଵରମ ୍୧୮   

( ନ ଯଚମାମ ୍ତଶଣ୍ା ରାମ ସ୍ ସମ୍ କଚ୍ଚ ଏତତ୍ ଅମଶଣ୍: 

ତାରଯଯ ନ୍ ମମ୍ର୍ ମ୭ପି ସ ହ ିକ୍ରୁତ୍ତ ଶ୍ି ଶଯତୈ ଶ୍ ଶଯରୈ: 

ତ୍ଵମ ୍ତୁ ଯନାତ୍ସଯହ ହମତୁ୍ମ ୍ମହା୭୭ତ୍ମା ପିତ୍ରୁ ଯକୌରଵାତ୍  

ସ ଯସାମା୭କ ୍ରହଣମ ୍ନପ ସତାରା ଵିଚିତ୍ରିତମ ୍

ପାତଯଯ ଯତ୍ ଯା ତିଵମ ୍କ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ ସ ତ୍ଵାମ ୍ନ ଵ୍ ଯତିଵତଯ୍ତ  

ପ୍ରଯକ୍ଶାପଯଯ ତ୍ଵାରଯଯ ତ୍ଵା ହମିଯଶ ଲ ଶତା ଚିତାମ ୍)  

ଯନୈଵମ ୍ଵିତମ ୍ଅସତ୍କାରମ ୍ରାକଯଵା ମଶଯି୍ଶ୍ ଯତ ି

ପଲଵାନ୍ ଇଵ ଶାତ୍ୂ ଯଲା ଵାଲଯତର୍ ଅଵମଶନ୍ମ ୍୧୯ 
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ଯନୈତସ୍ଯ ସହତିା ଯଲାକା ପଯମ ୍କୁଯ୍ ୁମହ୍ା ମରୁ୍ଯତ 

ଅତମମ୍ ୍ତ୍ଵିହ ତମା୍ତ୍ମା ଯଲାକମ ୍ତଯମଣ୍ ଯଯାଜଯଯତ୍ ୨0 

ନନ୍ଵ ଯସୌ କାମ୍ଯିନୈ ପା୍ଯଣ  ମହ୍ା ଵୀଯଯା୍ ମହା ପଜୁ: 

ଯକୁାମ୍ ୍ଇଵ ପତୂାନ ିସାକରା ନା୭ପି ନତିଯ୍ହତ୍ ୨୧ 

ସ ତାତ୍ରୁଶଃ ସିମ୍ ହ ପଯଲା ଵ୍ରୁଶପା୭ଯକ୍ଶା ନରଶପ୍ଃ 

ସ୍ଵଯମ ୍ଏଵ ହତଃ ପିତ୍ରା ଜଲଯଜନା୭୭ତ୍ମଯଜା ଯତା ୨୨ 

ତ୍ଵିଜାତ ିଚରିଯତା ତମଃ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ତ୍ରୁଶ୍ଟଃ ସନାତନଃ 

ଯତ ିଯତ ତମ ୍ନିରଯତ ତ୍ଵଯା ପଯୁତ୍ର ଵିଵାସିଯତ ୨୩ 

କତି: ଏକା ପତ:ି ନାଯା୍: ତ୍ଵତିୀଯା କତି: ଆତ୍ମଜଃ 

ତ୍ରୁତୀଯା ୋତଯଯା ରାଜନ୍ ଶ୍ଚତୁତୀ୍ ଯନହ ଵିତ୍ ଯଯତ ୨୪ 

ତତ୍ର ତ୍ଵମ ୍ଯଚୈଵ ଯମ ନା୭ସି୍ତ ରାମ ଶ୍ଚ ଵନମ ୍ଆଶ୍ରତିଃ 

ନ ଵନମ ୍କନ୍ତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ସଵତ୍ା ନିହତା ତ୍ଵଯା ୨୫ 

ହତମ ୍ତ୍ଵଯା ରାଜ୍ ଯମ ୍ଇତମ ୍ସ ରାଶ୍ଟେମ ୍  

ହତ ସ୍ତତା୭ତ୍ମା ସହ ମନି୍ତ୍ରପି ଶ୍ଚ 

 ହତା ସପତୁ୍ରା୭ସି୍ମ ହତା ଶ୍ଚ ଯପୌରାଃ  

ସତୁ ଶ୍ଚ ପାଯା୍ ଚ ତଵ ପ୍ରହ୍ରୁଯଶ୍ଟୌ  ୨୬ 

 ଇମାମ ୍କିରମ ୍ତାରୁଣ ଶପ୍ତ ସମି୍ ଶେତାମ ୍ 

ନିଶମ୍ଯ ରାଜା୭ପି ମଯୁମାହ ତୁଃକିତଃ 

 ତତଃ ସ ଯଶାକମ ୍ପ୍ରଵିଯଵଶ ପାତିଵଃ  

ସ୍ଵ ତୁଶ୍ କ୍ରୁତମ ୍ଚା୭ପି ପନୁ ସ୍ତତା ସ୍ମରତ୍  ୨୭ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏକ ଶଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ତ୍ଵ ିଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ଏଵମ ୍ତୁ କରୁ୍ତ୍ତଯା ରାଜା ରାମ ମାତ୍ରା ସଯଶାକଯା 

ଶ୍ରାଵିତଃ ପରୁଶମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଚିତଯା ମାସ ତୁଃକିତଃ ୧ 

ଚିମ୍ଯି୍ତ୍ଵା ସ ଚ ନ୍ରୁଯପା ମଯୁମାହ ଵ୍ ଯାକୁଯଲମି୍େ୍ଯ: 

ଅତ ତୀଯକଣ୍ କାଯଲନ ସମେ୍ାମ ୍ଆପ ପରମ୍ପ୍: ୨ 

ସ ସମେ୍ା ମପୁ ଲଯପ୍ ଯଵ ତୀକ ୍ମଶୁ୍ମ୍ ୍ଚ ନଶି୍ ଶଵସନ୍ 

ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ପାଶ୍ଵଯ୍ତା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପନୁ ଶି୍ଚମ୍ା୍ମ ୍ଉପାକମତ୍ ୩ 

ତସ୍ଯ ଚିତଯ ମାନସ୍ଯ ପ୍ରତ୍ ଯପାତ୍ କମ ୍ତୁଶ୍ କରୁ୍ତମ ୍

ଯ ତ୭ଯନନ କ୍ରୁତମ ୍ପଵୂମ୍ ୍ଅୋନାତ୍ ଶପ୍ତ ଯଵତିନା ୪ 

ଅମନା ଯସ୍ତନ ଯଶାଯକନ ରାମ ଯଶାଯକନ ଚ ପ୍ରପଃୁ 

ତ୍ଵାପ୍ଯା ମ୭ପି ମହା ରାଜ ଯଶ୍ଶାକାପ୍ ଯାମ ୍ଅନ୍ ଵତପ୍ଯତ ୫ 

ତହ୍ ଯମାନ ସୁ୍ତ ଯଶାକାପ୍ ଯାମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଆହ ପପୂତଃି 

ଯଵପମାନ: ଅମ୍ଜଲିମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରସାତା୭ତ ୍ମ୭ଵାଙ୍ମକୁ: ୬ 
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ପ୍ରସାତଯଯ ତ୍ଵାମ ୍ଯକୌସଯଲ୍ଯ ରଚିଯତା୭ଯମ ୍ମଯା ଅମ୍ଜଲିଃ 

ଵତ୍ସଲା ଚା୭ନ୍ରୁଶମ୍ସା ଚ ତ୍ଵମ ୍ହ ିନିତ୍ ଯମ ୍ପଯରଶ୍ଵ୭ପି ୭ 

ପତା୍ ତୁ କଲୁ ନାରୀଣାମ ୍କୁଣଵାନ୍ ନକି୍ୁଯଣା୭ପି ଵା 

ତମମ୍ ୍ଵମିରୁ୍ଶମାନାନାମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯକ୍ଶମ ୍ଯତଵି ଯତୈଵତମ ୍୮ 

ସା ତ୍ଵମ ୍ତମପ୍ରା ନିତ୍ ଯମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟ ଯଲାକ ପରାଵର 

ନା୭ହଯ୍ସ ଵିପି୍ରଯମ ୍ଵକ୍ତୁମ ୍ତୁଃକିତା୭ପି ସତୁୁଃକତିମ ୍୯ 

ତତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍କରୁଣମ ୍ରାେଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତୀନ ସ୍ ଯ ପାଶତିମ ୍

ଯକୌସଲ୍ଯା ଵ୍ ଯସରୁ୍ଜ ତ୍ପାଶ୍ ପମ ୍ପ୍ରଣାଲୀଵ ନଯଵାତକମ ୍୧0 

ସା ମତୂ୍ନି ପତ୍ତ୍ଵା ରୁତତୀ ରାେଃ ପତ୍ମମ ୍ଇଵାମ୭୍ଜଲିମ ୍

ସମ୍ପ୍ରମାତ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ତ୍ରସ୍ତା ତ୍ଵରମାଣା୭କ୍ଶରମ ୍ଵଚଃ ୧୧ 

ପ୍ରସୀତ ଶରିସା ଯାଯଚ ପଯୂମୌ ନିପତିତା୭ସି୍ମ ଯତ 

ଯାଚିତା୭ସି୍ମ ହତା ଯତଵ ହତଵ୍ ଯା୭ହମ ୍ନ ହ ିତ୍ଵଯା ୧୨ 

ଯନୈଶା ହ ିସା ସ୍ତ୍ରୀ ପଵତି ଶ୍ାିକନୀଯଯନ ତୀମତା 

ଉପଯଯା: ଯଲାକଯଯା: ଵୀର ପତ୍ ଯା ଯା ସମ୍ପ୍ରସାତ୍ ଯଯତ ୧୩ 

ଜାନାମି ତମମ୍ ୍ତମେ୍ ତ୍ଵାମ ୍ଜାଯନ ସତ୍ ଯ ଵାତିନମ ୍

ପତୁ୍ର ଯଶାକା୭୭ତଯ୍ା ତତୁ୍ତ ମଯା କମି ୍ଅପି ପାଶତିମ ୍୧୪ 

ଯଶାଯକା ନାଶଯଯତ ଯତୈଯମ୍ ୍ଯଶାଯକା ନାଶଯଯତ ଶରୁ୍ତମ ୍

ଯଶାଯକା ନାଶଯଯତ ସଵମ୍ ୍ନାସି୍ତ ଯଶାକ ସଯମା ରିପଃୁ ୧୫ 

ଶକ୍ଯ ଆପତିତ ଯସ୍ସାଟୁମ ୍ପ୍ରହଯରା ରିପ ୁହସ୍ତତ:  

ଯସାଟୁମ ୍ଆପତିତଃ ଯଶାକଃ ସସୁଯୂକ୍ଶମା୭ପି ନ ଶକ୍ଯଯତ ୧୬ 

( ତମେ୍ା: ଶରୁ୍ତ ିମଯମ୍ା୍୭ପି ଚିନ୍ନ ତମା୍୭ତ ୍ସମ୍ଶଯା: 

ଯ ତଯଯା ଵୀର ମହୁ୍ ଯମି୍ ୍ଯଶାକ ସମମ୍ଟୂ ଯଚତସ: ) 

ଵନ ଵାସାଯ ରାମ ସ୍ ଯ ପଞ୍ଚ ରାଯତ୍ରା୭ତ୍ ଯ କଣ୍ଯଯତ 

ଯଃ ଯଶାକ ହତ ହଶା୍ଯାଃ ପଞ୍ଚ ଵଯଶା୍ପଯମା ମମ ୧୭ 

ତମ ୍ହ ିଚିତଯ ମାନାଯାଃ ଯଶାଯକା୭ଯମ ୍ହ୍ରୁତ ିଵତଯ୍ତ 

ନତୀନାମ ୍ଇଵ ଯଵଯକନ ସମତୁ୍ର ସଲିଲମ ୍ମହତ୍ ୧୮ 

ଏଵମ ୍ହ ିକତଯ ତଯା୭ସୁ୍ତ ଯକୌସଲ୍ଯାଯାଃ ଶପୁମ ୍ଵଚଃ 

ମତ ରଶ୍ି ମ: ଅପତ୍ୂ ସଯୁଯା୍ ରଜନୀ ଚା୭ପ୍ଯଵତତ୍ ୧୯ 

ଅତ ପ୍ରହ୍ଲାତିଯତା ଵାଯକ୍ୈଯ: ଯତଵ୍ ଯା ଯକୌସଲ୍ଯଯା ନ୍ରୁପଃ 

ଯଶାଯକନ ଚ ସମାରାଯତା ନିତ୍ରାଯା ଵଶମ ୍ଏଯିଵାନ୍ ୨0 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ତି୍ଵ ଶଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ତ୍ର ିଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ:    

ପ୍ରତିପଯୁତ୍ତା ମହୂୁଯତନ୍ ଯଶାଯକାପହତ ଯଚତନଃ 

ଅତ ରାଜା ତଶରତଃ ସ ଚିତାମ ୍ଅପ୍ଯପତ୍ ଯତ ୧ 
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ରାମ ଲକ୍ଶମଣଯଯା ଯଶ୍ଚ ଵ ଵିଵାସା ତ୍ଵାସଯଵାପମମ ୍

ଆଵିଯଵଯଶାପସକ ୍ସ୍ତମ ୍ତମଃ ସଯୂମ୍ ୍ଇଵା ସରୁମ ୍୨ 

ସ ପାଯଯ ୍ନିକଯ୍ତ ରାଯମ ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଯକାସଯଲଶ୍ଵର: 

ଵିଵକ୍ଶ ୁରସିତାପାମ୍ କାମ ୍ସମ୍ରୁ୍ତ୍ଵା ତୁଶ୍ କ୍ରୁତ ମାତ୍ମନ: ୩ 

ସ ରାଜା ରଜନୀମ ୍ଶଶ୍ଟୀମ ୍ରାଯମ ପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତ ଵନମ ୍

ଅତ ୍ରାଯତ୍ର ତଶରତଃ ସମ୍ସମରନ୍ ତୁଶ୍ କ୍ରୁତମ ୍କ୍ରୁତମ ୍୪ 

ସ ରାଜା ପତୁ୍ର ଯଶାକା୭୭ତ:୍ ସମ୍ରୁ୍ତ୍ଵା ତୁଶ୍ କ୍ରୁତ ମାତ୍ମନ: 

ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ପତୁ୍ର ଯଶାକା୭ତା୍ମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୫ 

ଯତା୭୭ଚରତି କଲ୍ଯାଣ ିଶପୁମ ୍ଵା ଯତ ିଵା୭ଶପୁମ ୍

ତତ୍ ଏଵ ଲପଯତ ପଯତ୍ର କତା୍ କମଜ୍ମ ୍ଆତ୍ମନଃ ୬ 

କୁରୁ ଲାକଵମ ୍ଅତା୍ନାମ ୍ଆରଯମ୍ପ କମଣ୍ାମ ୍ପଲମ ୍

ଯତାଶମ ୍ଵା ଯଯା ନ ଜାନାତ ିସ ପାଲ ଇତ ିଯହାଚ୍ ଯଯତ ୭ 

କଶି୍ଚତ୍ ଆମ୍ରଵଣମ ୍ଚିତ୍ତ୍ଵା ପଲାଶାମ ୍ଶ୍ଚ ନଶିମି୍ତି ି

ପଶୁ୍ ପମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପଯଲ କ୍ରୁତ୍ନୁଃ ସ ଯଶାଚତି ପଲାକଯମ ୮ 

ଅଵିୋଯ ପଲମ ୍ଯଯା ହ ିକମଯ୍ତ୍ଵ ଵା୭ନୁତାଵତ ି

ସ ଯଶାଯଚତ୍ ପଲ ଯଵଲାଯାମ ୍ଯତା କିମଶ୍କୁ ଯସଚକ: ୯ 

ଯସା୭ହମ ୍ଆମ୍ରଵଣମ ୍ଚତି୍ତ୍ଵା ପଲାଶାମ ୍ଶ୍ଚ ନ୍ ଯଯଶଚଯମ ୍

ରାମମ ୍ପଲାକଯମ ତ୍ ଯକ୍ତଵା ପଶ୍ଚାତ୍ ଯଶାଚାମି ତୁମତ୍ଃି ୧0 

ଲପ୍ତ ଶଯପ୍ତନ ଯକୌସଯଲ୍ଯ କୁମାଯରଣ ତନୁଶ୍ ମତା 

କୁମାରଃ ଶପ୍ତ ଯଵତୀତି ମଯା ପାପମ ୍ଇତମ ୍କରୁ୍ତମ ୍୧୧ 

ତତ୍ ଇତମ ୍ଯମ୭ନୁସମ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ଯତଵି ତୁଃକମ ୍ସ୍ଵଯମ ୍କ୍ରୁତମ ୍

ସଯମ୍ମାହାତ୍ ଇହ ପାଯଲନ ଯତା ସ୍ ଯାତ୍ ପକ୍ିଶତମ ୍ଵିଶମ ୍୧୨ 

ଯତା୭ନ୍ ଯ: ପରୁୁଶ: କଶି୍ଚତ୍ ପଲାଯଶ : ଯମାହଯିତା ପଯଵତ୍  

ଏଵମ ୍ମମା୭ପ୍ଯଵିୋତମ ୍ଶପ୍ତ ଯଵତ୍ ଯମ୭ଯମ ୍ପଲମ ୍୧୩ 

ଯତଵି ଅନୂଟା ତ୍ଵମ ୍ଅପଯଵା ଯଵୁ ରାଯଜା ପଵା ମ୍ ଯହମ ୍

ତତଃ ପ୍ରାଵ୍ରୁଟ୭ନୁପ୍ରାପ୍ତା ମତ କାମ ଵିଵତିନୀ ୧୪ 

ଉପାସ୍ଯ ହ ିରସାନ୍ ଯପୌମାମ ୍ସ୍ତପ୍ତଵା ଚ ଜକତ୍ ଅମଶ୍ପିୁଃ 

ପଯରତା୭୭ଚରିତାମ ୍ପୀମାମ ୍ରଵ:ି ଆଵିଶଯତ ତିଶମ ୍୧୫ 

ଉଶ୍ମ୍ ୍ଅତତଯ୍ତ ସତ୍ ଯଃ େିକ୍ତା ତତ୍ରୁଶଯିର କନାଃ 

ତଯତା ଜହ୍ରୁଶଯିର ସଯଵ ୍ଯପକ ସାରଙ୍କ ପହଣିଃ ୧୬ 

କିି୍ନ୍ନ ପଯକ୍ଶାତ୍ତରା ୋତା: କରୁ୍ଚ୍ଚୋ ତିଵ ପତତି୍ରଣ: 

ଵ୍ରୁଶ୍ି ଟ ଵାତାଵ ତୂତାରାନ୍ ପାତପାନ୍ ଅପିଯପତିଯର ୧୭ 

ପତିଯତନା୭ମ୍ପସା ଚନ୍ନଃ ପତମାଯନନ ଚା୭ସକ୍ରୁତ୍ 

ଆପଯପୌ ମତ୍ତ ସାରଙ୍କ ଯସ୍ତାଯ ରାଶ ିରିଵା୭ଚଲଃ ୧୮ 
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ପାମଟୁ୍ରା୭ରୁଣ ଵଣା୍ନି ଯସ୍ରାତାମି୍ ସ ଵିମଲା ନ୍ ଯ୭ପି 

ସସୁରୁ୍ଵୁ କିରି ତାତୁପ୍ ଯ: ସପସ୍ମାନି ପଜୁମ୍କ ଵତ୍ ୧୯ 

( ଆକୁଲା୭ରୁଣ ଯତାଯାନ ିଯସ୍ରାତାମି୍ ସ ଵିମଲା ନ୍ ଯ୭ପି 

ଉନ୍ମାକ ୍ଜଲ ଵାହୀନି ପପଵୁୂ ଜଲ୍ ତାକଯମ )  

ତସି୍ମ ନ୍ନତ ିସଯୁକ କାଯଲ ତନୁଶ୍ ମାନ୍ ଇଶମୁାନ୍ ରତୀ 

ଵ୍ଯାଯାମ କ୍ରୁତ ସମ୍କଲ୍ ପଃ ସରଯମୂ ୍ଅନ୍ ଵକାମ ୍ନତୀମ ୍୨0 

ନିପାଯନ ମହଶିମ ୍ରାଯତ୍ରୌ କଜମ ୍ଵା୭ପ୍ଯାକତମ ୍ନତୀମ ୍

ଅନ୍ଯମ ୍ଵା ଶ୍ଵାପତମ ୍କମି୍ ିଜି୍ଜକାମସ୍:ୁ ଅଜିଯତନି୍ତ୍ରଯଃ ୨୧ 

( ତସି୍ମନ୍ ସ୍ତତ୍ରା୭ହମ ୍ଏକାଯତ ରାଯତ୍ରୌ ଵିଵ୍ରୁତ କାମ୍କୁ:  

ତତ୍ର ଅହମ ୍ସମ୍ଵ୍ରୁତମ ୍ଵନ୍ ଯମ ୍ହତଵାମ ୍ସ୍ତୀର ମାକତମ ୍ 

ଅନ୍ଯମ ୍ଚା୭ପି ମରୁ୍କମ ୍ହମି୍ସେମ ୍ଶପ୍ତମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା୭ପଯ୍ପୁାକତମ ୍) 

ଅତା୭ତକାଯର ତୁ ଅଯଶ୍ରୌଶମ ୍ଜଯଲ କୁମ୍ପ ସ୍ ଯ ପଯୂତ୍ଃ 

ଅଚକ୍ଶର୍ୁ ଵିଶଯଯ ଯକାଶମ ୍ଵାରଣ ଯସ୍ଯଵ ନତତ୍ଃ ୨୨ 

ତଯତା୭ହମ ୍ଶରମ ୍ଉତ୍୍ତରୁତ୍ ଯ ତୀପ୍ତମ ୍ଆଶୀ ଵିଯଶା ପମମ ୍

ଶପ୍ତମ୍ପ୍ରତି କଜ ଯପ୍ରପସ୍:ୁ ଅପିଲକ୍ଶଯ ତ୍ଵପାତଯମ ୍୨୩ 

ଅମମୁ୍ମି ୍ନଶିତିମ ୍ପାଣମ ୍ଅହମ ୍ଆଶୀ ଵିଯଶା ପମମ ୍

ତତ୍ର ଵାକ ୍ଉଶସି ଵ୍ ଯକ୍ତା ପ୍ରାତୁ ରାସୀତ୍ ଵଯନୌକସଃ ୨୪ 

ହା ଯହତି ପତତ ଯସ୍ତାଯଯ ପାଣା୭ପିହତ ମମଣ୍: 

ତସି୍ମନ୍ ନିପତିଯତ ପାଯଣ ଵାକ୭ପ ୂତ୍ତତ୍ର ମାନୁଶୀ ୨୫ 

କତମ ୍ଅସ୍ମ ତ୍ଵିଯତ ଶସ୍ତ୍ରମ ୍ନିପଯତ ତୁ୍ତ ତପସି୍ଵନ ି

ପ୍ରଵିଵିକ୍ତାମ ୍ନତୀମ ୍ରାଯତ୍ରୌ ଉତାହାଯରା୭ହମ ୍ଆକତଃ ୨୬ 

ଇଶଣୁା୭ପିହତଃ ଯକନ କସ୍ଯ ଵା କିମ ୍କ୍ରୁତମ ୍ମଯା 

ରୁଯଶ ହ ିନ୍ ଯସ୍ତ ତଣ୍ଟ ସ୍ଯ ଵଯନ ଵଯନ୍ ଯ ନ ଜୀଵତଃ ୨୭ 

କତମ ୍ନୁ ଶଯସ୍ତ୍ରଣ ଵଯତା ମତି୍ଵତସ୍ଯ ଵିତୀଯଯତ 

ଜଟା ପାର ତର ଯସ୍ ଯଵ ଵଲ୍କ ଲା୭ଜିନ ଵାସସଃ ୨୮ 

ଯକା ଵଯତନ ମମା୭ତୀ୍ ସ୍ ଯାତ୍ କିମ ୍ଵା ସ୍ ଯା୭ପକରୁ୍ତମ ୍ମଯା 

ଏଵମ ୍ନିଶ୍ ପଲମ ୍ଆରପ୍ତମ ୍ଯକଵଲା୭ନତ ୍ସମି୍ ହତମ ୍୨୯ 

ନ କଶି୍ଚତ୍ ସାତୁ ମଯନ୍ ଯତ ଯଯତୈଵ କୁରୁ ତଲ୍ପକମ ୍

ନା୭ହମ ୍ତତା୭ନୁ ଯଶାଚାମି ଜୀଵିତ କ୍ଶଯମ ୍ଆତ୍ମନଃ ୩0  

ମାତରମ ୍ପିତରମ ୍ଯଚାଯପୌ ଅନୁଯଶାଚାମି ମତ୍ଵଯତ  

ତତ୍ ଏତାନ୍ ମିତୁନମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଚିରକାଲ ପରୁ୍ତମ ୍ମଯା ୩୧ 

ମଯି ପଞ୍ଚତ୍ଵମ ୍ଆପଯନ୍ନ କାମ ୍ଵ୍ରୁତି୍ତମ ୍ଵତଯି୍ଶ୍ ଯତ ି

ଵ୍ରୁଯତ୍ତୌ ଚ ମାତା ପିତଯରୌ ଅହମ ୍ଯଚୈ ଯକ ଶଣୁା ହତଃ 

ଯକନ ସ୍ମ ନିହତାଃ ସଯଵ ୍ସପୁାଯଲନା୭କ୍ରୁତା ତ୍ମନା ୩୨ 
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ତାମ ୍କିରମ ୍କରୁଣାମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ମମ ତମା୍୭ନୁକାମି୍କ୍ ଣଃ 

କରାପ୍ଯାମ ୍ସ ଶରମ ୍ଚାପମ ୍ଵ୍ ଯତିତ ସ୍ ଯା୭ପତତ୍ ପଵୁ ି୩୩ 

ତସ୍ଯା୭ହମ ୍କରୁଣମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ନିଶ ିଲାଲପଯତା ପହୁ  

ସମ୍ପ୍ରାମ୍ ୍ଯଶ୍ ଶାକ ଯଵଯକନ ପରୁ୍ଶମା୭୭ସ ଵିଯଚତନ: ୩୪ 

ତମ ୍ଯତଶମ ୍ଅହମ ୍ଆକମ୍ଯ ତୀନ ସତ୍ତ୍ଵଃ ସତୁୁମନ୍ାଃ 

ଅପଶ୍ଯମ ୍ଇଶଣୁା ତୀଯର ସରଯ୍ଵା ସ୍ତାପସମ ୍ହତମ ୍୩୫ 

ଅଵକୀଣ ୍ଜଟା ପାରମ ୍ପ୍ରଵିତ୍ତ କଲଯଶାତକମ ୍ 

ପାମସ୍ ୁଯଶାଣତି ତିକ୍ତାମ୍ କମ ୍ଶଯାନମ ୍ଶଲ୍ଯ ପୀଟିତମ ୍୩୬ 

ସ ମାମ ୍ଉତ୍ଵୀକ୍ଶଯ ଯନତ୍ରାପ୍ଯାମ ୍ତ୍ରସ୍ତମ ୍ଅସ୍ଵସ୍ତ ଯଚତସମ ୍

ଇତ ିଉଵାଚ ଵଚଃ କ୍ରୂରମ ୍ତିତକ୍ଶନ୍ ଇଵ ଯତଜସା ୩୭ 

କିମ ୍ତଵା୭ପକରୁ୍ତମ ୍ରାଜନ୍ ଵଯନ ନିଵସତା ମଯା 

ଜିହୀଶ୍:ୁ ଅଯମ୍ପା କୁଵ୭୍ତମ୍ ୍ଯତ୍ ଅହମ ୍ତାଟିତ ସ୍ତଵଯା ୩୮ 

ଏଯକନ କଲୁ ପାଯଣନ ମମଣ୍୍ ଯ୭ପିହଯତ ମଯି 

ଯତ୍ଵୌ ଅଯତୌ ନିହଯତୌ ଵ୍ରୁଯତ୍ତୌ ମାତା ଜନଯିତା ଚ ଯମ ୩୯ 

ଯତୌ କତମ ୍ତୁପଯ୍ଲୌ ଅଯତୌ ମତ୍ପେତୀଯକ୍ଶୌ ପିପାସିଯତୌ 

ଚିରମ ୍ଆଶା କ୍ରୁତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ା୍ମ ୍କଶ୍ଟାମ ୍ସମ୍ା୍ରଯିଶ୍ ଯତଃ ୪0 

ନ ନୂନମ ୍ତପଯସା ଵା୭ସି୍ତ ପଲଯଯାକଃ ଶରୁ୍ତସ୍ଯ ଵା 

ପିତା ଯନ୍ ମାମ ୍ନ ଜାନାତ ିଶଯାନମ ୍ପତିତମ ୍ପଵୁ ି୪୧ 

ଜାନନ୍ ଅପି ଚ କମି ୍କୁଯା୍ତ୍ ଅଶକି୍ତ: ଅପରିରମଃ 

ପିତ୍ ଯମାନମ ୍ଇଵା୭ଶକ୍ତ ସ୍ତ୍ରାତୁମ ୍ଅଯନ୍ ଯା ନଯକା ନକମ ୍୪୨ 

ପିତୁ ସ୍ତଵମ ୍ଏଵ ଯମ କତ୍ଵା ଶୀରମ ୍ଆଚକ୍ଶଵ ରାକଵ 

ନ ତ୍ଵାମ ୍ଅନୁତଯହତ୍ କ୍ରୁଯତ୍ତା ଵନମ ୍ଵହ୍ନ:ି ଇଯଵୈତିତଃ ୪୩ 

ଇଯମ ୍ଏକପତୀ ରାଜନ୍ ଯଯତା ଯମ ପିତୁ: ଆଶ୍ରମଃ 

ତମ ୍ପ୍ରସାତଯ କତ୍ଵା ତ୍ଵମ ୍ନ ତ୍ଵାମ ୍ସ କୁପିତଃ ଶଯପତ୍ ୪୪ 

ଵିଶଲ୍ଯମ ୍କୁରୁ ମାମ ୍ରାଜନ୍ ମମ ୍ଯମ ନିଶତିଃ ଶରଃ 

ରୁଣତି୍ତ ମରୁ୍ତୁ ଯସାଯତ୍ସତମ ୍ତୀରମ ୍ଅମ୍ପରୁଯଯା ଯତା ୪୫ 

ସ ଶଲ୍ଯ: କ୍ିିଶ୍ ଯଯତ ପ୍ରାଯଣ  ଵିଶଯଲ୍ଯା ଵିନଶଶି୍ ଯତ ି 

ଇତ ିମାମ୭ଵିଶ ଚ୍ଚିମ୍ା୍ ତସ୍ଯ ଶଲ୍ଯା୭ପକଶଯ୍ଣ ୪୬ 

ତୁଃକି ତ ସ୍ ଯ ଚ ତୀନ ସ୍ ଯ ମମ ଯଶାକା୭୭ତୁର ସ୍ଯ ଚ  

ଲକ୍ଶଯା ମାସ ହ୍ରୁତଯଯ ଚିମ୍ା୍ମ ୍ମନୁି ସତୁ ସ୍ତତା ୪୭ 

ତାମ୍ଯମାନ ସ୍ ସ ମାମ ୍କ୍ରୁଚ୍ଚୋ ତୁଵାଚ ପରମା୭୭ତଵ୍ତ୍  

ସୀତମାଯନା ଵିଵ୍ରୁତ୍ତାଯନ୍ କା ଯଵଶ୍ଟମାଯନା କତ: କ୍ଶଯମ ୍୪୮ 

ସମ୍ସି ପ୍ ଯ ଯଶାକମ ୍ଯତୈଯଯଣ୍ ସି୍ତର ଚତି୍ତ: ଅପଵାମ୍ଯ୭ହମ ୍

ପ୍ରହ୍ମ ହତ୍ ଯା କ୍ରୁତମ ୍ପାପମ ୍ହ୍ରୁତଯାତ୍ ଅପନୀଯତାମ ୍୪୯ 
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ନ ତ୍ଵିଜାତ:ି ଅହମ ୍ରାଜନ୍ ମା ପ ୂଯତ୍ତ ମନଯସା ଵ୍ ଯତା 

ଶତୂ୍ରାଯାମ ୍ଅସି୍ମ ଯଵୈଯଶ୍ ଯନ ଜାଯତା ଜନପତା୭ତିପ ୫0 

ଇତୀଵ ଵତତଃ କ୍ରୁଚ୍ଚୋତ୍  ପାଣା୭ପିହତ ମମଣ୍ଃ 

ଵିକୂଣଯ୍ତା ଵିଯଚଶ୍ଟ ସ୍ ଯ ଯଵପମାନ ସ୍ ଯ ପତୂଯଲ ୫୧ 

ତସ୍ଯତୁ ଆନମ୍ଯମାନ ସ୍ ଯ ତମ ୍ପାଣମ ୍ଅହମ ୍ଉତ୍ତରମ ୍

ସ ମା ମତୁ୍ଵୀକ୍ଶଯ ସମ୍େ୍ଯସ୍ତା ଜଯହୌ ପ୍ରାଣାମ ୍ସ୍ତଯପାତନ: ୫୨ 

ଜଲା୭୭ତ୍ର ୍କାତ୍ରମ ୍ତୁ ଵଲିପ୍ ଯ କ୍ରୁଚ୍ଚାନ୍  

ମମ ୍ଵ୍ରଣମ ୍ସମ୍ତ୍ମ ୍ଉଚ୍ ଵସତମ ୍

ତତଃ ସରଯ୍ଵାମ ୍ତମ ୍ଅହମ ୍ଶଯାନମ ୍  

ସମୀକ୍ଶଯ ପଯତ୍ର୭ସି୍ମ ପରୁ୍ଶମ ୍ଵିଶଣ୍ଣଃ  ୫୩ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତି୍ର ଶଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଚତୁ ଶ୍ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ:        

ଵତମ ୍ଅପ୍ରତ ିରୂପମ ୍ତୁ ମହଯଶ ୍ସ୍ତସ୍ଯ ରାକଵ: 

ଵିଲପ ଯନ୍ନଵ ତମା୍ତ୍ମା ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ପନୁ ରପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ତତ୭ୋନାନ୍ ମହତ୍ ପାପମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ସମକ୍ୁଲିଯତ ନି୍ତ୍ରଯଃ 

ଏକ: ତୁ  ଅଚିତଯମ ୍ପତୁ୍ତଯା କତମ ୍ନୁ ସକୁରୁ୍ତମ ୍ପଯଵତ୍ ୩ 

ତତ ସ୍ତମ ୍କଟମ ୍ଆତାଯ ପଣୂମ୍ ୍ପରମ ଵାରିଣା 

ଆଶ୍ରମମ ୍ତମ ୍ଅହମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ଯତା୭୭କ୍ଯାତ ପତମ ୍କତଃ ୪ 

ତତ୍ରା୭ହମ ୍ତୁପଯ୍ଲୌ ଅଯତୌ ଵ୍ରୁଯତ୍ତୌ ଅପରିଣାଯଯକୌ 

ଅପଶ୍ଯମ ୍ତସ୍ଯ ପିତଯରୌ ଲୂନ ପକ୍ଶା ଵିଵ ତ୍ଵିଯଜୌ ୫ 

ତନ୍ ନିମିତ୍ତାପି: ଆସୀଯନୌ କତାପି: ଅପରିରଯମୌ 

ତାମ ୍ଆଶାମ ୍ମତ୍କ୍ରୁଯତ ହୀଯନୌ ଉତାସୀଯନୌ ଅନାତଵତ୍ ୬ 

ପତ ଶପ୍ତମ ୍ତୁ ଯମ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ମନୁି: ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପାଶତ 

କିମ ୍ଚିରାଯସି ଯମ ପତୁ୍ର ପାନୀଯମ ୍କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଆନଯ ୭ 

ଯନ୍ନିମିତ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ତାତ ସଲିଯଲ ରୀଟିତମ ୍ତ୍ଵଯା 

ଉତ୍କମି୍ ଟତା ଯତ ମାଯତଯମ ୍ପ୍ରଵିଶ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍୮ 

ଯତ୍ଵଯଲୀକମ ୍କରୁ୍ତମ ୍ପତୁ୍ର ମାତ୍ରା ଯତ ଯତ ିଵା ମଯା 

ନ ତନ୍ ମନସି କତଵ୍୍ ଯମ ୍ତ୍ଵଯା ତାତ ତପସି୍ଵନା ୯ 

ତ୍ଵମ ୍କତି ସୁ୍ତ ଅକତୀନାମ ୍ଚ ଚକ୍ଶ ୁସ୍ତଵମ ୍ହୀନ ଚକ୍ଶଶୁାମ ୍

ସମାସକ୍ତା ସ୍ତଵଯି ପ୍ରାଣାଃ କମି ୍ତ୍ଵମ ୍ଯନା ନା୭ପିପାଶଯସ ୧0 

ମନୁମି ୍ଅଵ୍ ଯକ୍ତଯା ଵାଚା ତମ ୍ଅହମ ୍ସଜ୍ଜମାନଯା 

ହୀନ ଵ୍ ଯମ୍ ଜନଯା ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ପୀଯତା ପୀତ ଇଵା ପରୁ୍ଵମ ୍୧୧ 

ମନସଃ କମ ୍ଯଚଶ୍ଟାପି: ଅପିସମ୍ସି ପ୍ ଯ ଵାକ୍ପଲମ ୍

ଆଚଚଯକ୍ଶ ତ୍ଵହମ ୍ତଯସ୍ମ  ପତୁ୍ର ଵ୍ ଯସନଜମ ୍ପଯମ ୍୧୨ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
 

Page 162 of 276 
 

କ୍ଶତି୍ରଯଯା୭ହମ ୍ତଶରଯତା ନା୭ହମ ୍ପଯୁତ୍ରା ମହାତ୍ମନଃ 

ସଜ୍ଜନ ଅଵମତମ ୍ତୁଃକମ ୍ଇତମ ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ସ୍ଵ କମଜ୍ମ ୍୧୩ 

ପକଵନ୍ ଚାପ ହଯସ୍ତା୭ହମ ୍ସରଯ ୂତୀରମ ୍ଆକତଃ 

ଜିକାମସ୍ଃୁ ଶ୍ଵାପତମ ୍କମି୍ ିନ୍ନିପାଯନ ଚା୭୭କତମ ୍କଜମ ୍୧୪ 

ତତ୍ର ଶରୁ୍ଯତା ମଯା ଶଯପ୍ତା ଜଯଲ କୁମ୍ପ ସ୍ ଯ ପଯୂତ୍ଃ 

ତ୍ଵିଯପା୭ଯମ ୍ଇତ ିମତ୍ଵା୭ଯମ ୍ପାଯଣନା୭ପିହଯତା ମଯା ୧୫ 

କତ୍ଵା ନତ୍ ଯା ସ୍ତତ ସ୍ତୀରମ ୍ଅପଶ୍ଯମ ୍ଇଶଣୁା ହ୍ରୁତ ି

ଵିନିପିନ୍ନମ ୍କତ ପ୍ରାଣମ ୍ଶଯାନମ ୍ପଵୁ ିତାପସମ ୍୧୬ 

ପକଵନ୍ ଶପ୍ତମ ୍ଆଲକ୍ଶଯ ମଯା କଜ ଜିକାମସ୍ନୁା 

ଵିସରୁ୍ଯଶ୍ ଟା୭ମ୍ପସି ନାରାଚ ଯସ୍ତନ ଯତ ନିହତଃ ସତୁଃ ୧୭ 

ତତ ସ୍ତ ଯସ୍ ଯଵ ଵଚନାତ୍ ଉଯପତ୍ ଯ ପରିତପ୍ଯତ: 

ସ ମଯା ସହସା ପାଣ ଉତ୍ରୁଯତା ମମତ୍ ସ୍ତତା ୧୮ 

ସ ଯଚାତ୍୍ତରୁଯତନ ପାଯଣନ ତଯତ୍ରୈଵ ସ୍ଵକମ୍ ୍ଆସି୍ତତଃ 

ପକଵଯତୌ ପିତଯରୌ ଯଶାଚନ୍ ଅମ୍ା୍ ଵିତି ଵିଲପ୍ଯ ଚ ୧୯ 

ଅୋନାତ୍ ପଵତଃ ପତୁ୍ରଃ ସହସା୭ପିହଯତା ମଯା 

ଯଶଶମ ୍ଏଵମ ୍କଯତ ଯତ୍ ସ୍ ଯାତ୍ ତତ୍ ପ୍ରସୀତତୁ ଯମ ମନୁିଃ ୨0 

ସ ତଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ଵଚଃ କ୍ରୂରମ ୍ମଯଯାକ୍ତମ ୍ଅକ ଶମି୍ ସନା  

ନା୭ଶକ ତ୍ତୀଵ୍ର ମାଯାସମ ୍ଅକତ୍ୁ ମ ୍ପକଵାନ୍ ରୁଶ:ି ୨୧ 

ସ ପାଶ୍ ପ ପଣୂ ୍ଵତଯନା ନଶି୍ ଶଵସନ୍ ଯଶାକ କଶତିଃ 

ମାମ ୍ଉଵାଚ ମହାଯତଜାଃ କ୍ରୁତାମ୍ ଜଲିମ ୍ଉପସି୍ତତମ ୍୨୨ 

ଯ ଯତ୍ ଯତତ୍ ଅଶପୁମ ୍କମ ୍ନ ତ୍ଵମ ୍ଯମ କତଯଯ ସ୍ଵଯମ ୍

ପଯଲ ନ୍ମତୂା୍ ସ୍ମ ଯତ ରାଜନ୍ ସତ୍ ଯଃ ଶତ ସହସ୍ରତା ୨୩ 

କ୍ଶତି୍ରଯଯଣ ଵଯତା ରାଜନ୍ ଵାନପ୍ରଯସ୍ତ ଵିଯଶଶତଃ 

ୋନ ପଵୂମ୍ ୍କ୍ରୁତଃ ସ୍ତାନା ଚ୍ଚଯାଵଯଯତ୍ ଅପି ଵଜି୍ରଣମ ୍୨୪ 

ସପ୍ତତା ତୁ ପଯଲ ନ୍ମତୂା୍ ମଯୁନୌ ତପସି ତିଶ୍ ଟତ ି

ୋନା ତ୍ଵିସରୁ୍ଜତ ଶ୍ ଶସ୍ତ୍ରମ ୍ତାତ୍ରୁଯଶ ପ୍ରହ୍ମ ଵାତିନି ୨୫ 

ଅୋନା ତି୍ତ କରୁ୍ତମ ୍ଯସ୍ମାତ୍ ଇତମ ୍ଯତଯନୈଵ ଜୀଵସି 

ଅପି ହ୍ ଯ୭ତ୍ ଯ କୁଲମ ୍ନ ସ୍ ଯା ତିକ୍ଶଵାକଣୂାମ ୍କୁଯତା ପଵାନ୍ ୨୬ 

ନଯ ଯନୌ ନ୍ରୁପ ତମ ୍ଯତଶମ ୍ଇତ ିମାମ ୍ଚା୭ପ୍ଯପାଶତ 

ଅତ୍ଯ ତମ ୍ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚାଵଃ ପତୁ୍ରମ ୍ପଶି୍ଚମ ତଶନ୍ମ ୍୨୭ 

ରୁତିଯରଣା୭ଵସିକ୍ତା୭ଙ୍କମ ୍ପ୍ରକୀଣା୍୭ଜିନ ଵାସସମ ୍

ଶଯାନମ ୍ପଵୁ ିନିସ୍ ସମେ୍ମ ୍ତମ ୍ରାଜ ଵଶମ ୍କତମ ୍୨୮ 

ଅତା୭ହମ ୍ଏକ ସ୍ତମ ୍ଯତଶମ ୍ନୀତ୍ଵା ଯତୌ ପରୁ୍ଶ ତୁଃକିଯତୌ 

ଅସ୍ପଶଯ୍ମ ୍ଅହମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ତମ ୍ମନୁିମ ୍ସହ ପାଯଯ୍ା ୨୯ 
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ଯତୌ ପତୁ୍ରମ ୍ଆତ୍ମନଃ ସପ୍ରୁ୍ଶ୍ଟଵା ତମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତପସି୍ଵଯନୌ 

ନଯିପତତୁଃ ଶରୀଯର୭ସ୍ଯ ପିତା ଚା୭ଯସ୍ଯତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩0 

ନା୭ପିଵାତଯଯସ ମା ଅତ୍ ଯ ନ ଚ ମାମ ୍ଅପିପାଶଯସ 

କିମ ୍ନୁ ଯଶଯଶ ତୁ ପଯୂମୌ ତ୍ଵମ ୍ଵତ୍ସ କିମ ୍କୁପିଯତାହ୍ ଯ୭ସି ୩୧ 

ନ ତ୍ଵ୭ହମ ୍ଯତ ପି୍ରଯଃ ପତୁ୍ର ମାତରମ ୍ପଶ୍ଯ ତାମିକ 

କିମ ୍ନୁ ନା୭୭ଲି0କଯସ ପତୁ୍ର ସକୁମୁାର ଵଯଚା ଵତ ୩୨ 

କସ୍ଯ ଵା୭ପର ରାଯତ୍ର୭ହମ ୍ଯଶ୍ରାଶ୍ ଯାମି ହ୍ରୁତଯମ୍କମମ ୍

ଅତୀଯାନ ସ୍ ଯ ମତୁରମ ୍ଶାସ୍ତ୍ରମ ୍ଵା୭ନ୍ ଯ ତ୍ଵିଯଶଶତଃ ୩୩ 

ଯକା ମାମ ୍ସମ୍ଯ୍ାମ ୍ଉପାଯସ୍ ଯଵ ୋତ୍ଵା ହୁତ ହୁତାଶନଃ 

ଶ୍ାିକଯିଶ୍ ଯ ତ୍ଯପୁାସୀନଃ ପତୁ୍ର ଯଶାକ ପଯାତିତମ ୍୩୪ 

କତ ମଲୂ ପଲମ ୍ହ୍ରୁତ୍ଵା ଯକା ମାମ ୍ପି୍ରଯମ ୍ଇଵାତି୭ତିମ ୍

ଯପାଜଯିଶ୍ ଯ ତ୍ ଯକମଣ୍୍ ଯମ ୍ଅପ୍ରରହମ ୍ଅନାଯକମ ୍୩୫ 

ଇମାମ ୍ଅତାମ ୍ଚ ଵ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ଚ ମାତରମ ୍ଯତ ତପସି୍ଵନୀମ ୍

କତମ ୍ପତୁ୍ର ପରିଶ୍ ଯାମି କ୍ରୁପଣାମ ୍ପତୁ୍ର କତିନୀମ ୍୩୬ 

ତିଶ୍ ଟ ମାମ ୍ମା କମଃ ପତୁ୍ର ଯମ ସ୍ଯ ସତନମ ୍ପ୍ରତ ି

ଯଶ୍ଵା ମଯା ସହ କତା୭ସି ଜନନ୍ଯା ଚ ସଯମତିତଃ ୩୭ 

ଉପା ଵ୭ପି ଚ ଯଶାକାତା୍ ଵ୭ନାଯତୌ କ୍ରୁପଯଣୌ ଵଯନ 

କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଏଵ କମିଶ୍ ଯାଵ ସ୍ତଵଯା ହୀଯନୌ ଯମ କ୍ଶଯମ ୍୩୮ 

ତଯତା ଯଵୈଵସ୍ଵତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତମ ୍ପ୍ରଵକ୍ଶଯାମି ପାରତୀମ ୍

କ୍ଶମତାମ ୍ତମ ୍ରାଯଜା ଯମ ପିପରୁ୍ଯାତି୍ପତରା ଵଯମ ୍୩୯ 

ତାତୁମ୭ହସି୍ ତମା୍ତ୍ମା ଯଲାକ ପାଯଲା ମହା ଯଶା: 

ଈତ୍ରୁଶ ସ୍ଯ ମମା୭କ୍ଶଯ୍ ଯା ଯମକା ମ୭ପଯ ତକି୍ଶଣାମ ୍୪0 

ଅପାଯପା୭ସି ଯତା ପତୁ୍ର ନିହତଃ ପାପ କମଣ୍ା 

ଯତନ ସଯତ୍ ଯନ କଚ୍ଚା୭୭ଶ ୁଯଯ ଯଲାକାଃ ଶସ୍ତ୍ର ଯଯାତନିାମ ୍୪୧ 

ଯାତି ଶରୂା କତିମ ୍ଯାମ ୍ଚ ସମ୍କୋଯମ ଶ୍ଵ୭ନିଵତିନଃ 

ହତା ସ୍ତଵ୭ପିମକୁାଃ ପତୁ୍ର କତିମ ୍ତାମ ୍ପରମାମ ୍ଵ୍ରଜ ୪୨ 

ଯାମ ୍କତିମ ୍ସକରଃ ଯଶ ଯପ୍ ଯା ତିଲୀଯପା ଜନଯମଜଯଃ 

ନହୁଯଶା ତୁନ୍ତୁମାର ଶ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତା ସ୍ତାମ ୍କଚ୍ଚ ପତୁ୍ରକ ୪୩ 

ଯା କତିଃ ସଵ ୍ସାତୂନାମ ୍ସ୍ଵାତ୍ ଯାଯା ତ୍ତପସା ଚ ଯା 

ଯା ପମିୂତ ସ୍ ଯାହତିାଯକ୍ନ ଶ୍ଚ ଏକ ପତ୍ନୀ ଵ୍ରତ ସ୍ ଯ ଚ ୪୪ 

ଯକା ସହସ୍ର ପ୍ରତାତ୍ରୂଣାମ ୍ଯା ଯା କୁରୁପରୁ୍ତାମ ୍ଅପି 

ଯତହ ନ୍ ଯାସ କରୁ୍ତାମ ୍ଯା ଚ ତାମ ୍କତିମ ୍କଚ୍ଚ ପତୁ୍ରକ ୪୫ 

ନ ହ ିତ୍ଵସି୍ମନ୍ କୁଯଲ ଜାଯତା କଚ୍ଚ ତ୍ ଯ୭କଶୁଲାମ ୍କତିମ ୍

ସ ତୁ ଯାସ୍ ଯତି ଯଯନ ତ୍ଵମ ୍ନିହଯତା ମମ ପାମ୍ଵ୍: ୪୬ 
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ଏଵମ ୍ସ କରୁ୍ପଣମ ୍ତତ୍ର ପଯଯ୍ତଵଯତା୭ସକ୍ରୁତ୍ 

ତଯତା୭ଯସ୍ମ  କତ୍ୁ ମ ୍ଉତକମ ୍ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତଃ ସହ ପାଯଯ୍ା ୪୭ 

ସ ତୁ ତିଯଵ୍ ଯନ ରୂଯପଣ ମନୁି ପତୁ୍ରଃ ସ୍ଵ କମପି୍ଃ 

ସ୍ଵକମ୍ ୍ଅତ୍ ଯାରୁହତ୍ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଶଯରଣ ସହ ତମଵ୍ିତ୍ ୪୮ 

ଆପପାଯଶ ଚ ଯତୌ ଵ୍ରୁଯତ୍ତୌ ସହ ଶଯରଣ ତାପସ: 

ଆଶ୍ଵାସ୍ଯ ଚ ମହୂୁତମ୍ ୍ତୁ ପିତଯରୌ ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୪୯ 

ସ୍ତାନମ ୍ଅସି୍ମ ମହତ୍ ପ୍ରାଯପ୍ତା ପଵଯତାଃ ପରିଚାରଣାତ୍ 

ପଵତା ଵ୭ପି ଚ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ମମ ମଲୂମ ୍ଉଯପ ଶ୍ ଯତଃ ୫0 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ତୁ ତିଯଵ୍ ଯନ ଵିମାଯନନ ଵପଶୁ୍ ମତା 

ଆରୁଯରାହ ତିଵମ ୍କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ମନୁି ପଯୁତ୍ରା ଜିଯତନି୍ତ୍ରଯଃ ୫୧ 

ସ କ୍ରୁତ୍ଵା ତୂତକମ ୍ତୂଣମ୍ ୍ତାପସଃ ସହ ପାଯଯ୍ା 

ମାମ ୍ଉଵାଚ ମହାଯତଜାଃ କ୍ରୁତାମ୍ ଜଲିମ ୍ଉପସି୍ତତମ ୍୫୨ 

ଅଯତ୍ୈ ଯଵ ଜହ ିମାମ ୍ରାଜନ୍ ମରଯଣ ନା୭ସି୍ତ ଯମ ଵ୍ ଯତା 

ଯ ଚ୍ଚଯର ଯଣ କ ପତୁ୍ରମ ୍ମାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅକାଶୀ୍: ଅପତୁ୍ରକମ ୍୫୩ 

ତ୍ଵଯା ତୁ ଯତ୍ ଅଵିୋନାନ୍ ନିହଯତା ଯମ ସତୁଃ ଶଚୁିଃ 

ଯତନ ତ୍ଵାମ ୍ଅପିଶପ୍ସଯାମି ସତୁୁଃକମ ୍ଅତି ତାରୁଣମ ୍୫୪ 

ପତୁ୍ର ଵ୍ ଯସନଜମ ୍ତୁଃକମ ୍ଯତ୍ ଏତନ୍ ମମ ସାମ୍ପ୍ରତମ ୍

ଏଵମ ୍ତ୍ଵମ ୍ପତୁ୍ର ଯଶାଯକନ ରାଜନ୍ କାଲମ ୍କରିଶ୍ ଯସି ୫୫ 

ଅୋନା ତୁ୍ତ ହଯତା ଯସ୍ମାତ୍ କ୍ଶତି୍ରଯଯଣ ତ୍ଵଯା ମନୁି: 

ତସ୍ମା ତ୍ଵାମ ୍ନା୭ଵିଶ ତ୍ ଯା୭୭ଶ ୁପ୍ରହ୍ମ ହତ୍ ଯା ନରା୭ତପି ୫୬  

ତ୍ଵା ମ୭ପି ଏତାତ୍ରୁଯଶା ପାଵ: କି୍ଶପ୍ର ଯମଵ କମିଶ୍ ଯସି  

ଜୀଵିତାମ୍ ୍କଯରା ଯକାଯରା ତାତାର ମିଵ ତକି୍ଶଣା ୫୭ 

ଏଵମ ୍ଶାପମ ୍ମଯି ନ୍ ଯସ୍ ଯ ଵିଲପ୍ଯ କରୁଣମ ୍ପହୁ  

ଚିତା ମା୭୭ଯରାପ୍ ଯ ଯତହମ ୍ତନ୍ି ମତୁନମ ୍ସ୍ଵକ ୍ମପ୍ଯଯାତ୍ ୫୮ 

ତଯତତ ଚ୍ଚିମ୍ଯ୍ା ଯନନ ସମ୍ରୁ୍ତମ ୍ପାପମ ୍ମଯା ସ୍ଵଯମ ୍ 

ତତା ପାଲ୍ ଯାତ୍ କ୍ରୁତମ ୍ଯତଵି ଶପ୍ତଯଵତ୍ ଯ୭ନୁକଶଣିା ୫୯ 

ତସ୍ଯା୭ଯମ ୍କମଯ୍ଣା ଯତଵି ଵିପାକ ସ୍ ସମପୁସି୍ତତ: 

ଅପଯତ୍ୈ ଯ ସ୍ ସହ ସମ୍ପଯୁକ୍ତ ଵ୍ ଯାତ:ି ଅନ୍ନ ରଯସ ଯତା ୬0 

ତସ୍ମାନ୍ ମାମ ୍ଆକତମ ୍ପଯତ୍ର ତଯସ୍ଯାତାରସ୍ଯ ତ ତ୍ଵଚଃ 

ଯତ୭ହମ ୍ପତୁ୍ର ଯଶାଯକନ ସମ୍ଯ୍କ୍ଶଯା ମ୍ ଯ୭ତ୍ ଯ ଜୀଵିତମ ୍୬୧ 

ଚକ୍ଶପୁ୍୍ ଯାମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ନ ପଶ୍ଯାମି ଯକୌସଯଲ୍ଯ ସାତୁ ମାମ ୍ସପ୍ରୁ୍ଶ  

ଇତ୍ଯକୁ୍ତଵା ସ ରୁତମ ୍ସ୍ରଯସ୍ତା ପାଯା୍ମା୭୭ହ ଚ ପମିୂପ: ୬୨ 

ଏତ ଯନ୍ ମ ସତ୍ରୁଶମ ୍ଯତଵି ଯନ୍ ମଯା ରାକଯଵ କ୍ରୁତମ ୍  

ସତ୍ରୁଶମ ୍ତତୁ୍ତ ତଯସ୍ ଯଵ ଯତ୭ଯନନ କ୍ରୁତମ ୍ମଯି ୬୩ 
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ତୁଵ୍ରୁ୍ତ୍ତ ମ୭ପି କ: ପତୁ୍ରମ ୍ତ୍ ଯଯଜ ତ୍ପଵୁ ିଵିଚକ୍ଶଣ: 

କଶ୍ଚ ପ୍ରଵ୍ରାଜ୍ ଯମାଯନା ଵା ନା୭ସଯୂଯ ତି୍ପତରମ ୍ସତୁ: ୬୪ 

ଯତ ିମାମ ୍ସମ୍ସ୍ପରୁ୍ଯଶ ତ୍ରାମଃ ସକ୍ରୁତ୭ତ୍ ଯ ଲଯପତ ଵା 

ଯମ କ୍ଶଯ ମ୭ନୁପ୍ରାପ୍ତା ତ୍ରକ୍ଶଯମି୍ ୍ନ ହ ିମାନଵା: ୬୫ 

ଚକ୍ଶଶୁା ତ୍ଵାମ ୍ନ ପଶ୍ଯାମି ସମ୍ରୁ୍ତି ମମ୍ ଵିଲୁପ୍ ଯଯତ 

ତୂତା ଯଵୈଵସ୍ଵତ ଯସ୍ ଯଯତ ଯକୌସଯଲ୍ଯ ତ୍ଵରଯତି ମାମ ୍୬୬ 

ଅତ ସୁ୍ତ କିମ ୍ତୁଃକତରମ ୍ଯତ୍ ଅହମ ୍ଜୀଵିତ କ୍ଶଯଯ 

ନ ହ ିପଶ୍ଯାମି ତମେ୍ମ ୍ରାମମ ୍ସତ୍ ଯ ପରାରମମ ୍୬୭ 

ତସ୍ଯା୭ତଶନ୍ଜ ଯଶ୍ଶାକ ସସ୍ତୁସ୍ ଯ୭ପ୍ରତିକମଣ୍:: 

ଉଯଚ୍ଚାଶଯତ ିଯମ ପ୍ରାଣା ନ୍ ଵାରି ଯସ୍ତାକ ମିଵା୭୭ତପ: ୬୮ 

ନ ଯତ ମନୁଶ୍ ଯା ଯତଵା ଯସ୍ତ ଯଯ ଚାରୁ ଶପୁ କୁଣ୍ଟଲମ ୍

ମକୁମ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯତି ରାମ ସ୍ ଯ ଵଯଶ ୍ପଞ୍ଚ ତଯଶ ପନୁଃ ୬୯ 

ପତ୍ମ ପଯତ୍ରକ୍ଶଣମ ୍ସପୁରୁ୍ ସତୁମ୍ଶ୍ ିମ ୍ଚାରୁ ନାସିକମ ୍

ତନ୍ଯା ତ୍ରକ୍ଶଯତି ରାମ ସ୍ ଯ ତାରା୭ତିପ ନିପମ ୍ମକୁମ ୍୭0 

ସତ୍ରୁଶମ ୍ଶାରତ ଯସ୍ଯଯତାଃ ପଲୁ୍ଲ ସ୍ ଯ କମଲ ସ୍ଯ ଚ 

ସକୁତି ମମ ନାତ ସ୍ ଯ ତନ୍ ଯା ତ୍ରକ୍ଶଯତି ତନ୍ମକୁମ ୍୭୧ 

ନିଵ୍ରୁତ୍ତ ଵନ ଵାସମ ୍ତମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ପନୁ: ଆକତମ ୍

ତ୍ରକ୍ଶଯତି ସକୁିଯନା ରାମମ ୍ଶରୁମ ୍ମାକ ୍କତମ ୍ଯତା ୭୨ 

ଯକୌସଯଲ୍ଯ ଚିତ୍ତ ଯମାଯହନ ହ୍ରୁତଯମ ୍ସୀତତୀଵ ଯମ  

ଯଵତଯଯ ନ ଚ ସମଯ୍କୁ୍ତାନ୍ ଶପ୍ତ ସ୍ପଶ ୍ରସାନ୍ ଅହମ ୍୭୩ 

ଚିତ୍ତ ନାଶା ତ୍ଵିପତ୍ ଯଯମ୍ ୍ସଵା୍ଯଣ୍ଯ ଯଵମି୍େ୍ଯାଣ ିଯମ 

କ୍ଶୀଣ ଯେହ ସ୍ଯ ତୀନ ସ୍ ଯ ସମ୍ସକ୍ତା ରଶ୍ମଯଯା ଯତା ୭୪ 

ଅଯମ ୍ଆତ୍ମପଵଃ ଯଶାଯକା ମାମ ୍ଅନାତମ ୍ଅଯଚତନମ ୍

ସମ୍ସାତଯତ ିଯଵଯକନ ଯତା କୂଲମ ୍ନତୀ ରଯଃ ୭୫ 

ହା ରାକଵ ମହା ପାଯହା ହା ମମା୭୭ଯାସ ନାଶନ 

ହା ପିତ୍ରୁ ପି୍ରଯ ଯମ ନାତ ହା୭ତ୍ ଯ କ୍ଵା୭ସି କତ ସସ୍ତୁ ୭୬ 

ହା ଯକୌସଯଲ୍ଯ ନଶଶି୍ ଯାମି ହା ସମିୁଯତ୍ର ତପସି୍ଵନି  

ହା ନ୍ରୁଶଯମ୍ସ ମାମା୭ମିଯତ୍ର ଯକୈଯକଯି କୁଲ ପାମ୍ ସନି ୭୭ 

ଇତ ିରାମ ଶ୍ଚ ମାତୁ ଶ୍ଚ ସମିୁତ୍ରାଯା ଶ୍ଚ ସନ୍ନିଯତୌ  

ରାଜା ତଶରତଃ ଯଶାଚନ୍ ଜୀଵିତା୭ତମ ୍ଉପାକମତ୍ ୭୮ 

ତତା ତୁ ତୀନମ ୍କତଯନ୍ ନରାତିପଃ   

ପି୍ରଯ ସ୍ ଯ ପତୁ୍ର ସ୍ ଯ ଵିଵାସନା୭୭ତୁରଃ 

କଯତ୭ତର୍ାଯତ୍ର ପରୁ୍ଶ ତୁଃକ ପୀଟିତ:   

ତତା ଜଯହୌ ପ୍ରାଣମ ୍ଉତାର ତଶନ୍ଃ ୭୯ 
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ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଚତୁ ଶ୍ ଶଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ପମ୍ଚ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ:   

ଅତ ରାତ୍ରଯାମ ୍ଵ୍ ଯତୀତାଯାମ ୍ପ୍ରାତ: ଏଵା୭ପଯର୭ହନି 

ଵତିନଃ ପଯ୍ପୁାତଶି୍ ଟନ୍ ତତ୍ ପାତିଵ ନିଯଵଶନମ ୍୧ 

ସତୂା: ପରମ ସମ୍ସକାରା ମମ୍କଲା ଯଶ୍ଚାତ୍ତମ ଶରୁ୍ତା: 

କାଯକା: ସୁ୍ତତି ଶୀଲା ଶ୍ଚ ନକିତମ୍:୍ ପରୁ୍ତକ୍ ପରୁ୍ତକ୍ ୨ 

ରାଜାନମ ୍ସୁ୍ତଵତାମ ୍ଯତଶା ମତୁାତ୍ତା୭ପିହତିା୭୭ଶଶିାମ ୍ 

ପ୍ରାସାତାଯପାକ ଵସି୍ତୀଣ:୍ ସୁ୍ତତି ଶଯପ୍ତା ହ୍ ଯଵତତ୍ ୩ 

ତତ ସୁ୍ତ ସୁ୍ତଵତାମ ୍ଯତଶାମ ୍ସତୂାନାମ ୍ପାଣ ିଵାତକା: 

ଅପତାନା ନ୍ଯତୁାହ୍ରୁତ୍ ଯ ପାଣ ିଵାତା ନଵାତଯନ୍ ୪ 

ଯତନ ଶଯପ୍ତନ ଵିହକା: ପ୍ରତ ିପତୁ୍ତା ଵିସସ୍ଵନୁ: 

ଶାକା ସ୍ତା: ପମ୍ଜର ସ୍ତା ଶ୍ଚ ଯଯ ରାଜ କୁଲ ଯକାଚରା: ୫ 

ଵ୍ଯାହ୍ରୁତା: ପଣୁ୍ ଯ ଶପ୍ତା ଶ୍ଚ ଵୀଣାନାମ ୍ଚା୭ପି ନିସ୍ସଵନା: 

ଆଶୀ ଯକଯ୍ମ ୍ଚ କାତାନାମ ୍ପରୂଯା ମାସ ଯଵଶ୍ମ ତତ୍ ୬ 

ତତଃ ଶଚୁ ିସମାଚାରାଃ ପଯ୍ପୁସ୍ତାନ ଯକାଵିତା: 

ସ୍ତ୍ରୀ ଵଶ ୍ଵର ପଯିୂଶ୍ ଟା ଉପତସୁ୍ତ ଯତ୍ା ପରୁମ ୍୭ 

ହରି ଚତନ ସମପୁ୍୍ରକ୍ତମ ୍ଉତକମ ୍କାମ୍ଯିନୈ କଯ୍ଟ ଃ 

ଆନିନ୍ଯଃୁ ୋନ ଶକି୍ଶାୋ ଯତା କାଲମ ୍ଯତା ଵିତି ୮ 

ମଙ୍କଲ ଆଲମ୍ପନୀଯାନି ପ୍ରାଶନୀଯାନ୍ ଉପସ୍କରାନ୍ 

ଉପନିନ୍ଯ ୁସ୍ତତା୭ପ୍ଯ୭ନ୍ ଯାଃ କୁମାରୀ ପହୁଲା: ସି୍ତ୍ରଯଃ ୯ 

ଅତ ଯାଃ ଯକାସଯଲନ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ଶଯନମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯ୭ନତରାଃ 

ସଵ ୍ଲକ୍ଶଣ ସମ୍ପନ୍ନମ ୍ସଵ ୍ଵିତିଵ ତ୭ଚିତମ ୍ 

ସଵମ୍ ୍ସକୁଣୁ ଲକ୍ଶମୀ ଵ ତ୍ତତ୍ପପଵୂା୭ପିହାରିକମ ୍୧0 

ତତୁ୍ତ ସଯୂଯା୍ତଯମ ୍ଯାଵ ତ୍ସଵମ୍ ୍ପରିସମତ୍ୁସକୁମ ୍ 

ତଯସ୍ତୌ ଅନୁପ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍କିମ ୍ସି୍ଵ ତି ତ୍ଯପୁ ଶମି୍ କତମ ୍୧୧ 

ଅତ ଯା: ଯକାସଯଲନ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ଶଯନମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯ୭ନମ୍ର୍ା: 

ତା ସି୍ତ୍ରଯ ସୁ୍ତ ସମାକମ୍ଯ ପତା୍ରମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯଯପାତଯନ୍ ୧୨ 

ତତା ପଯ୍ଚୁିତ ଵ୍ରୁତ୍ତା ସ୍ତା ଵିନଯଯନ ନଯଯନ ଚ  

ନ ହ୍ ଯ ସ୍ ଯ ଶଯନମ ୍ସପ୍ରୁ୍ଶ୍ଟଵା କିମି୍ତି୭ପଯ୍ପୁ ଯଲପିଯର  

ତା ସି୍ତ୍ରଯ ସ୍ସଵପ୍ ନ ଶୀଲୋ ଯଶ୍ଚଶ୍ଟା ସମ୍ଲିନା୭୭ତିଶ ୁ୧୩ 

ତା ଯଵପତୁ ପରୀତା ଶ୍ଚ ରାେଃ ପ୍ରାଯଣଶ ୁଶଙି୍କତାଃ 

ପ୍ରତିଯସ୍ରାତ ସତ୍୍ରୁଣା୭ରାଣାମ ୍ସତ୍ରୁଶମ ୍ସମ୍କିମ୍ପିଯର ୧୪ 

ଅତ ସଯମ୍ଵପ ମନାନାମ ୍ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଚ ପାତିଵମ ୍

ଯ ତ୍ତ ତାଶଙି୍କତମ ୍ପାପମ ୍ତସ୍ଯ ଜଯେ ଵିନିଶ୍ଚଯଃ ୧୫ 
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ଯକୌସଲ୍ଯା ଚ ସମିୁତ୍ରା ଚ ପତୁ୍ର ଯଶାକ ପରାଜିଯତ 

ପ୍ରସଯୁପ୍ତନ ପ୍ରପଯୁତ୍ ଯଯତ ଯତା କାଲ ସମନ୍ି ଵଯତ ୧୬ 

ନିଶ୍ପେପା ଚ ଵିଵଣା୍ ଚ ସନ୍ନା ଯଶାଯକନ ସନ୍ନତା  

ନ ଵ୍ ଯରାଜତ ଯକୌସଲ୍ଯା ତାଯରଵ ତିମିରା ଵ୍ରୁତା ୧୭ 

ଯକୌସଲ୍ଯା୭ନମ୍ର୍ମ ୍ରାେ ସସ୍ମିୁତ୍ରା ତତ୭ନମ୍ର୍ମ ୍ 

ନ ସ୍ମ ଵିପ୍ରାଜଯତ ଯତଵୀ ଯଶାକା୭ଶରୁ୍ ଲୁଲିତା୭୭ନନା ୧୮ 

ଯତ ଚ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତତା ସଯୁପ୍ତ ଉଯପ ଯତଯଵ୍ ଯୌ ଚ ତମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍ 

ସପୁ୍ତ ଯମଯଵାତ୍କତ ପ୍ରାଣ ମମ୍:୍ ପରୁ ମତ୍ରୁଶ୍ଯତ ୧୯ 

ତତଃ ପ୍ରଚୁକ୍ରୁଶ ୁତୀ୍ନାଃ ସସ୍ଵରମ ୍ତା ଵରାଙ୍କନାଃ 

କଯରଣଵ ଇଵା୭ରଯଣ୍ଯ ସ୍ତାନ ପ୍ରଚ୍ଯତୁ ଯତୂପାଃ ୨0 

ତାସାମ ୍ଆରତ ଶଯପ୍ତନ ସହଯସା ତ୍କତ ଯଚତଯନ 

ଯକୌସଲ୍ଯା ଚ ସମିୁତ୍ରା ଚ ତ୍ ଯକ୍ତ ନିଯତ୍ର ପପଵୂତୁଃ ୨୧ 

ଯକୌସଲ୍ଯା ଚ ସମିୁତ୍ରା ଚ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ସପ୍ରୁ୍ଶ୍ଟଵା ଚ ପାତିଵମ ୍

ହା ନାଯତତ ିପରିକ୍ରୁଶ୍ ଯ ଯପତତୁ: ତରଣୀ ତଯଲ ୨୨ 

ସା ଯକାସଯଲନ୍ତ୍ର ତୁହତିା ଯଵଶ୍ଟମାନା ମହୀ ତଯଲ 

ନ ପପ୍ରାଜ ରଯଜା ତ୍ଵସ୍ତା ତାଯରଵ କକନ ଚ୍ଯତୁା ୨୩ 

ନ୍ରୁଯପ ଶାମ୍ ୍କୁଯଣ ଜାଯତ ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ପତିତାମ ୍ପଵୁ ି 

ଅପଶ୍ଯମ ୍ସ୍ତା: ସି୍ତ୍ରଯ: ସଵା୍ ହତାମ ୍ନାକ ଵତୂ ମିଵ ୨୪ 

ତତ ସ୍ସଵା୍ ନଯରନ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ଯକୈଯକଯୀ ପ୍ରମକୁା ସି୍ତ୍ରଯ:  

ରୁତମ୍ଯ୍ ଯଶ୍ ଶାକ ସମ୍ପ୍୍ତା ନଯିପତୁ କତ୍ ଯଚତନା: ୨୫ 

ତା ପି ସ୍ ସ ପଲଵା ନ୍ନାତ: ଯରାଶମ୍ୀ୍ପି: ଅନୁତ୍ରୁତ:  

ଯଯନ ସି୍ତରୀକ୍ରୁତମ ୍ପଯୂ: ତତ୍ କ୍ରୁହମ ୍ସମନାତଯତ୍ ୨୬ 

ତଚ୍ଚ  ସମ୍୍ି ସି୍ତ ସମ୍ପ୍ରାତମ ୍ପଯ୍ତ୍ୁସକୁ ଜନା୭୭କଲୁମ ୍

ସଵତ୍ ସୁ୍ତମଲୁା ରତମ ୍ପରିତାପା୭୭ତ ୍ପାତଵମ ୍୨୭ 

ସଯତ୍ ଯା ନିପତିତା୭୭ନତମ ୍ତୀନ ଵିକି୍ପ ତଶନ୍ମ ୍

ପପଵୂ ନରଯତଵ ସ୍ଯ ସତ୍ମ ତିଶ୍ ଟାତ ମୀଯଶୁଃ ୨୮ 

ଅତୀତମ ୍ଆୋଯ ତୁ ପାତଵିଶପ୍ମ ୍ 

ଯଶସି୍ଵନମ ୍ସମ୍ପରିଵାଯ ୍ପତ୍ନଯଃ 

ପରୁ୍ଶମ ୍ରୁତତଯଃ କରୁଣମ ୍ସତୁୁଃକିତାଃ  

 ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ପାହୂ ଵ୍ ଯଲପନ୍ ଅନାତଵତ୍ ୨୯ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ପମ୍ ିଶଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଶଟ୍ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ତମ ୍ଅକ୍ିନମ ୍ଇଵ ସମ୍ଶାତମ ୍ଅମ୍ପ ୁହୀନମ ୍ଇଵା୭୭ଣଵ୍ମ ୍

ହତ ପ୍ରପମ ୍ଇଵା୭୭ତିତ୍ ଯମ ୍ସ୍ଵକସ୍୍ତମ ୍ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ପମିୂପମ ୍୧ 
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ଯକୌସଲ୍ଯା ପାଶ୍ ପ ପଣୂା୍୭କ୍ଶୀ ଵିଵିତମ ୍ଯଶାକ କଶତିା 

ଉପକ୍ରୁହ୍ ଯ ଶଯିରା ରାେଃ ଯକୈଯକଯୀମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯ୭ପାଶତ ୨ 

ସ କାମା ପଵ ଯକୈଯକଯି ପମୁ୍କ୍ ଵ ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅକଣ୍ଟକମ ୍

ତ୍ଯକ୍ତଵା ରାଜାନମ ୍ଏକା୭ରା ନ୍ରୁଶଯମ୍ସ ତୁଶ୍ ଟ ଚାରିଣ ି୩ 

ଵିହାଯ ମାମ ୍କଯତା ରାଯମା ପତା୍ ଚ ସ୍ଵକଯ୍ତା ମମ 

ଵିପଯତ ସାତ ୍ହୀଯନଵ ନା୭ହମ ୍ଜୀଵିତୁମ ୍ଉତ୍ସଯହ ୪ 

ପତା୍ରମ ୍ତମ ୍ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ କା ସ୍ତ୍ରୀ ଯତୈଵତମ ୍ଆତ୍ମନଃ 

ଇଯଚ୍ଚତ୍ ଜୀଵିତୁମ ୍ଅନ୍ ଯତ୍ର ଯକୈଯକଯ୍ଯା ସ୍ତଯକ୍ତ ତମଣ୍ଃ ୫ 

ନ ଲୁଯପ୍ତା ପତୁ୍ ଯଯତ ଯତାଶାନ୍ କିମ୍ପାକମ ୍ଇଵ ପକ୍ଶଯନ୍ 

କୁପ୍ ଜା ନିମିତ୍ତମ ୍ଯକୈଯକଯ୍ଯା ରାକଵାଣାମ ୍କଲୁମ ୍ହତମ ୍୬ 

ଅନିଯଯାଯକ ନିଯଯୁକ୍ତନ ରାୋ ରାମମ ୍ଵିଵାସିତମ ୍

ସ ପାଯମ୍ ୍ଜନକଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପତିତପ୍ସଯ ତ୍ ଯ୭ହମ ୍ଯତା ୭ 

ସ ମାମ୭ନାତାମ ୍ଵିତଵାମ ୍ନା୭ତ୍ ଯ ଜାନାତ ିତାମିକ: 

ରାମଃ କମଲ ପତ୍ରାଯକ୍ଶା ଜୀଵ ନାଶମ ୍ଇଯତା କତଃ ୮ 

ଵିଯତହ ରାଜ ସ୍ ଯ ସତୁା ତତା  ସୀତା ତପସି୍ଵନୀ 

ତୁଃକସ୍ଯା୭ନୁଚିତା ତୁଃକମ ୍ଵଯନ ପଯ୍ତୁ୍ଵିଜିଶ୍ ଯତ ି୯ 

ନତତାମ ୍ପୀମ ଯକାଶାଣାମ ୍ନିଶାସ ୁମରୁ୍କ ପକ୍ିଶଣାମ ୍

ନିଶମ୍ଯ ନୂନମ ୍ସମ୍େ୍ସ୍ତା ରାକଵମ ୍ସମ୍ଶେଯିଶ୍ ଯତି ୧0 

ଵ୍ରୁତ୍ତ ଯଶ୍ଚ ଵା୭ଲ୍ପ ପତୁ୍ର ଶ୍ଚ ଯଵୈଯତହୀମ ୍ଅନୁଚିତଯନ୍ 

ଯସା୭ପି ଯଶାକ ସମାଵିଯଶ୍ ଟା ନନୁ ତ୍ ଯକ୍ଶଯତି ଜୀଵିତମ ୍୧୧ 

ସା୭ହମ୭ଯତ୍ୈ ଯଵ ତଶି୍ ଟାମ୍ମ୍ ୍କମିଶ୍ ଯାମି ପତିଵ୍ରତା  

ଇତମ ୍ଶରୀର ମାଲିମ୍କଯ ପ୍ରଯଵକ୍ଶଯାମି ହୁତାଶନମ ୍୧୨ 

ତାମ ୍ତତଃ ସମ୍ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ଵଲିପତୀମ ୍ତପସି୍ଵନୀମ ୍

ଵ୍ଯପନିନ୍ଯଃୁ ସତୁୁଃକାତା୍ମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଵ୍ ଯାଵହାରିକାଃ ୧୩ 

ଯତୈଲ ଯତ୍ରାଣ୍ ଯାମ ୍ଅତା୭ମାତ୍ ଯାଃ ସଯମ୍ଵଶ୍ ଯ ଜକତୀ ପତମି ୍

ରାେଃ ସଵା୍ଣ୍ ଯ୭ତା୭୭ତଶି୍ ଟା ଶ୍ଚକ୍ରୁଃ କମା୍ଣ୍ ଯ୭ନତରମ ୍୧୪ 

ନ ତୁ ସମ୍କଲନମ ୍ରାଯୋ ଵିନା ପଯୁତ୍ରଣ ମନି୍ତ୍ରଣଃ 

ସଵେ୍ାଃ କତ୍ୁ ମ ୍ଈଶ ୁଯସ୍ତ ତଯତା ରକ୍ଶତି ପମିୂପମ ୍୧୫ 

ଯତୈଲ ଯତ୍ରାଣ୍ ଯାମ ୍ତୁ ସଚିଯଵୈଃ ଶାଯିତମ ୍ତମ ୍ନରା୭ତିପମ ୍

ହା ମରୁ୍ଯତା୭ଯମ ୍ଇତ ିୋତ୍ଵା ସି୍ତ୍ରଯ ସ୍ତାଃ ପଯଯ୍ତଵଯନ୍ ୧୬ 

ପାହୂନ୍ ଉତ୍ ଯମ୍ ଯ କ୍ରୁପଣା ଯନତ୍ର ପ୍ରସ୍ରଵଯଣ  ମ୍ଯୁକୈଃ 

ରୁତତଯଃ ଯଶାକ ସମ୍ପ୍୍ତାଃ କ୍ରୁପଣମ ୍ପଯଯ୍ତଵଯନ୍ ୧୭ 

ହା ମହାରାଜ ରାଯମଣ ସତତମ ୍ପି୍ରଯ ଵାତିନା  

ଵିହୀନା ସତ୍ ଯ ସଯମ୍ନ୍ କମି୭ତମ୍ ୍ଵିଜହାସି ନ: ୧୮ 
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ଯକୈଯକଯ୍ଯା ତୁଶ୍ ଟ ପାଵାଯା: ରାକଯଵଣ ଵିଯଯାଜିତା: 

କତମ ୍ପତିକ୍ନଯା ଵତ୍ସଯାମ ସ୍ ସମୀଯପ ଵିତଵା ଵଯମ ୍୧୯ 

ସ ହ ିନାତ ସ୍ ସତା୭ସ୍ମାକମ ୍ତଵ ଚ ପ୍ରପରୁା୭୭ତ୍ମଵାନ୍  

ଵନମ ୍ରାଯମା କତ ଶ୍ଶେୀମାନ୍ ଵିହାଯ ନ୍ରୁପତ ିଶ୍ି ଶେଯମ ୍୨0 

ତ୍ଵଯା ଯତନ ଚ ଵୀଯରଣ ଵିନା ଵ୍ ଯସନ ଯମାହତିା:  

କତମ ୍ଵଯମ ୍ନିଵତ୍ସଯାମ: ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଚ ଵିତୂଶତିା: ୨୧ 

ଯଯା ତୁ ରାଜା ରାମ ଶ୍ଚ ଲକ୍ଶମଣ ଶ୍ଚ ମହା ପଲ: 

ସୀତଯା ସହ ସମ୍ଯ୍କ୍ତା ସା କମ ୍ଅନ୍ ଯମ ୍ନ ହାସ୍ ଯତି ୨୨ 

ତା ପାଯଶ୍ ପଣ ଚ ସମ୍ଵୀତା ଯଶ୍ ଶାଯକନ ଵିପଯୁଲନ ଚ  

ଵ୍ଯଯଵଶ୍ଟମ୍ ୍ନିରା୭୭ନମ୍ା୍ ରାକଵ ସ୍ ଯ ଵର ସି୍ତ୍ରଯ: ୨୩ 

ନିଶା ଚମ୍େ୍ ଵିହୀଯନଵ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଵ ପତ୍ରୁ ୍ଵିଵଜିତା 

ପରୁୀ ନ ଅରାଜତ ଅଯଯାତ୍ ଯା ହୀନା ରାୋ ମହାତ୍ମନା ୨୪ 

ପାଶ୍ ପ ପଯା୍କଲୁ ଜନା ହାହା ପତୂ କୁଲା୭ଙ୍କନା 

ଶନୂ୍ ଯ ଚତ୍ଵର ଯଵଶ୍ମାତା ନ ପପ୍ରାଜ ଯତା ପରୁମ ୍୨୫ 

କଯତ ତୁ ଯଶାକା ତି୍ତ୍ରତିଵମ ୍ନରାତିଯପ    

ମହୀ ତଲ ସ୍ତାସ ୁନ୍ରୁପାମ୍ କନାସ ୁ

ନିଵ୍ରୁତ୍ତ ଚାର ସ୍ ସହସା କଯତା ରଵ:ି   

ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତ ଚାରା ରଜନୀ ହ୍ଯପୁ ସି୍ତତା  ୨୬  

ରୁଯତ ତୁ ପତୁ୍ରା ତ୍ତହନମ ୍ମହୀପଯତ:   

ନ ଯରାଚଯଯତ ସହ୍ୁରୁତ ସ୍ ସମାକତା: 

ଇତୀଵ ତସି୍ମନ୍ ଶଯଯନ ନ୍ ଯଯଵଶଯନ୍   

ଵିଚିତଯ ରାଜାନ ମଚିମ୍ଯ୍ ତଶନ୍ମ ୍୨୭ 

କତ ପ୍ରପା ଯତ୍ ଯୌରିଵ ପାସ୍କରମ ୍ଵିନା  

ଵ୍ଯଯପତ ନକ୍ଶତ୍ର କଯଣଵ ଶଵର୍ୀ 

ପରୁୀ ପପାଯସ ରହତିା ମହାତ୍ମନା   

ନ ଚା୭ସ୍ର କଣ୍ଟା କଲୁ ମାକ ୍ଚତ୍ଵରା  ୨୮ 

ନରା ଶ୍ଚ ନାଯ ୍ଶ୍ଚ ସଯମତ୍ ଯ ସମ୍କଯଶା  

ଵିକହମ୍ାଣା ପରତ ସ୍ଯ ମାତରମ ୍

ତତା ନକଯା୍ମ ୍ନର ଯତଵ ସମ୍କ୍ ଯଯ  

ପପଵୁୂ: ଆତା୍ ନ ଚ ଶମ ୍ଯଲପିଯର   ୨୯  

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଶଟ୍ ଶଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ସପ୍ତ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ଆରତିତ ନିରା୭୭ନମ୍ା୍ ସା୭ସ୍ରକମ୍ଟ ଜନାକୁଲା 

ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ଅଵତତା ସା ଵ୍ ଯତୀତାଯାଯ ଶଵର୍ୀ ୧ 
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ଵ୍ ଯତୀତାଯାମ ୍ତୁ ଶଵଯ୍ା୍ମ ୍ଆତିତ୍ ଯ ଯସ୍ ଯାତଯଯ ତତଃ 

ସଯମତ୍ଯ ରାଜ କତା୍ରଃ ସପାମ ୍ଈଯ ୁତ୍ଵିଜାତଯଃ ୨ 

ମାକଯ୍ଣ୍ଟଯଯା୭ତ ଯମୌତ୍କଯଲ୍ଯା ଵାମଯତଵ ଶ୍ଚ କାଶ୍ ଯପଃ 

କାତ୍ ଯାଯଯନା ଯକୌତମ ଶ୍ଚ ଜାପାଲି ଶ୍ଚ ମହା ଯଶାଃ ୩ 

ଏଯତ ତ୍ଵିଜାଃ ସହା୭ମାଯତ୍ୈ ଯଃ ପରୁ୍ତ କ୍ଵାଚମ ୍ଉତୀରଯନ୍ 

ଵସିଶ୍ଟମ ୍ଏଵା୭ପିମକୁାଃ ଯଶ୍ରଶ୍ଟମ ୍ରାଜ ପଯୁରାହତିମ ୍୪ 

ଅତୀତା ଶଵର୍ୀ ତୁଃକମ ୍ଯା ଯନା ଵଶ ୍ଶଯତାପମା 

ଅସି୍ମନ୍ ପଞ୍ଚତ୍ଵମ ୍ଆପଯନ୍ନ ପତୁ୍ର ଯଶାଯକନ ପାତିଯଵ ୫ 

ସ୍ଵକତ୍ ଶ୍ଚ ମହା ରାଯଜା ରାମ ଶ୍ଚା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଆଶ୍ରତିଃ 

ଲକ୍ଶମଣ ଶ୍ଚା୭ପି ଯତଜସ୍ଵୀ ରାଯମଯଣ ଵ କତଃ ସହ ୬ 

ଉଯପୌ ପରତ ଶତ୍ରୁଯକ୍ନୌ ଯକକଯଯଶ ୁପରମ୍ଯ୍ପୌ 

ପଯୁର ରାଜ କ୍ରୁଯହ ରଯମ୍ଯ ମାତାମହ ନିଯଵଶଯନ ୭ 

ଇକ୍ଶଵାକୂଣାମ ୍ଇହା୭ଯତ୍ୈ ଯଵ କଶି୍ଚ ତ୍ରାଜା ଵିତୀଯତାମ ୍

ଅରାଜକମ ୍ହ ିଯନା ରାଶ୍ଟେମ ୍ନ ଵିନାଶମ ୍ଅଵାପନୁ୍ଯାତ୍ ୮ 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ଵିତ୍ଯନୁ୍ ମାଲୀ ମହାସ୍ଵନଃ 

ଅପିଵଶତ୍ ିପଜଯ୍ନ୍ ଯା ମହୀମ ୍ତିଯଵ୍ ଯନ ଵାରିଣା ୯ 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ପୀଜମଶୁ୍ି ଟଃ ପ୍ରକୀଯଯ୍ତ 

ନା୭ରାଜଯକ ପିତୁଃ ପଯୁତ୍ରା ପାଯା୍ ଵା ଵତଯ୍ତ ଵଯଶ ୧0 

ନା୭ରାଜଯକ ତନମ ୍ନାସି୍ତ ନାସି୍ତ ପାଯା୍୭ପ୍ଯରାଜଯକ 

ଇତମ ୍ଅତ୍ ଯାହତିମ ୍ଚା୭ନ୍ ଯତ୍ କୁତଃ ସତ୍ ଯମ ୍ଅରାଜଯକ ୧୧ 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ କାରଯତି ସପାମ ୍ନରାଃ 

ଉତ୍ଯାନାନି ଚ ରମ୍ଯାଣ ିହ୍ରୁଶ୍ ଟାଃ ପଣୁ୍ ଯ କ୍ରୁହାଣ ିଚ ୧୨ 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ଯେ ଶୀଲା ତ୍ଵିଜାତଯଃ 

ସତ୍ରାଣ୍ଯ୭ନ୍ ଵାସଯତ ତାତା ପ୍ରାହ୍ମଣାଃ ସମି୍ ଶେତ ଵ୍ରତାଃ ୧୩ 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ମହା ଯଯେଶ ୁଯଜ୍ଵନ: 

ପ୍ରାହ୍ମଣା ଵସ ୁସମ୍ପଣୂା୍ ଵିସରୁ୍ଜମ୍ଯ୍ା୭ପ୍ତ ତକି୍ଶଣା: ୧୪  

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ପ୍ରପତୂ ନଟ ନତକ୍ାଃ 

ଉତ୍ସଵା ଶ୍ଚ ସମାଜା ଶ୍ଚ ଵତଯ୍ତ ରାଶ୍ଟେ ଵତନ୍ାଃ ୧୫ 

ନା୭ରଜଯକ ଜନପଯତ ସିତ୍ତା୭ତା୍ ଵ୍ ଯଵହାରିଣଃ 

କତାପି ର୭ନୁରମ୍ଜଯଯତ କତା ଶୀଲାଃ କତା ପି୍ରଯଯ ଃ ୧୬ 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ଉତ୍ ଯାନାନି ସମାକତା: 

ସାଯାଯହ୍ନ ରୀଟିତୁମ ୍ଯାମି୍ ୍କୁମାଯଯା୍ ଯହମ ପଶୂତିା: ୧୭ 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ଵାହଯନୈଃ ଶୀର କାମିପିଃ 

ନରା ନିଯା୍ତଯ୭ରଣ୍ଯାନି ନାରୀପିଃ ସହ କାମିନଃ ୧୮ 
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ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ତନଵତଃ ସରୁକ୍ିଶତାଃ 

ଯଶରଯତ ଵିଵ୍ରୁତ ତ୍ଵାରାଃ କ୍ରୁଶ ି ଯକା ରକ୍ଶ ଜୀଵନିଃ ୧୯ 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ପତ୍ତ କମ୍ଟା ଵିଶାଣନି: 

ଅଟତି ରାଜ ମାଯକଶ୍ ୁକୁମ୍ ଜରା: ଶଶ୍ିଟ ହାଯନା: ୨0 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ଶରାନ୍ ସତତ ମସ୍ଯତାମ ୍ 

ଶରୂ୍ଯଯତ ତଲ ନିଯକା୍ଶ ଇଶ୍ଵ୭ସ୍ତ୍ରାଣାମ ୍ଉପାସଯନ ୨୧ 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ଵଣଯିଜା ତୂର କାମିନଃ 

କଚ୍ଚତି ଯକ୍ଶମମ ୍ଅତ୍ଵାନମ ୍ପହୁ ପଣ୍ଯ ସମାଚିତାଃ ୨୨ 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ଚର ଯତ୍ ଯକ ଚଯରା ଵଶୀ 

ପାଵଯନ୍ ଆତ୍ମନା୭୭ତ୍ମାନମ ୍ଯତ୍ର ସାଯମ ୍କ୍ରୁଯହା ମନୁିଃ ୨୩ 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ଯଯାକ ଯକ୍ଶମମ ୍ପ୍ରଵତଯ୍ତ 

ନ ଚା ପ୍ ଯରାଜଯକ ଯସନା ଶତ୍ରୂନ୍ ଵିଶହଯତ ଯତୁ ି୨୪ 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ହ୍ରୁଯଶ୍ ଟଃ ପରମ ଵାଜିପି: 

ନରା: ସମ୍ଯାମି୍ ୍ସହସା ରଯତୈ ଶ୍ଚ ପରିମମି୍ ଟତା: ୨୫ 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ନରା: ଶ୍ଶାସ୍ତ୍ର ଵିଶାରତା:  

ସମ୍ଵତଯମ୍ା୍୭ଵତିଶ୍ଟଯମ୍ ୍ଵଯନ ଶପୂଯନଶ ୁଚ ୨୬ 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ମାଲ୍ଯ ଯମାତକ ତକି୍ଶଣା: 

ଯତଵତା୭ପ୍ଯଚନ୍ା୭ତା୍ଯ କଲ୍ପଯଯମ୍ ୍ନିଯଯତୈ ଜଯ୍ନୈ: ୨୭ 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ଚମ୍ନ୍ା୭କରୁ ରୂଶତିା: 

ରାଜ ପତୁ୍ରା ଵିରାଜଯମ୍ ୍ଵସମ୍ ୍ଇଵ ଶାକିନ: ୨୮ 

ଯତା ହ୍ ଯ୭ନୁତକା ନଯତ୍ ଯା ଯତା ଵା୭ପି ଅତ୍ରୁଣମ ୍ଵନମ ୍

ଅ ଯକାପାଲା ଯତା କାଵ ସ୍ତତା ରାଶ୍ଟେମ ୍ଅରାଜକମ ୍୨୯ 

ତ୍ଵଯଜା ରତ ସ୍ଯ ପ୍ରୋନମ ୍ତୂଯମା ୋନମ ୍ଵିପାଵଯସା: 

ଯତଶାମ ୍ଯଯା ଯନା ତ୍ଵଯଜା ରାଜା ସ ଯତଵତ୍ଵ ମିଯତା କତ: ୩0 

ନା୭ରାଜଯକ ଜନପଯତ ସ୍ଵକମ ୍ପଵତି କସ୍ଯଚିତ୍ 

ମତ୍ସଯା ଇଵ ନରା ନିତ୍ ଯମ ୍ପକ୍ଶଯତି ପରସ୍ପରମ ୍୩୧ 

ଯଯହ ିସମ୍ପିନ୍ନମଯା୍ତା ନାସି୍ତକା ଶି୍ଚନ୍ନ ସମ୍ଶଯାଃ 

ଯତ୭ପି ପାଵାଯ କଲ୍ପଯତ ରାଜ ତଣ୍ଟ ନିପୀଟିତାଃ ୩୨ 

ଯତା ତ୍ରୁଶ୍ି ଟ ଶ୍ ଶରୀର ସ୍ ଯ ନିତ୍ ଯ ଯମଵ ପ୍ରଵତଯ୍ତ  

ତତା ନଯରଯମ୍େ୍ା ରାଶ୍ଟେ ସ୍ ଯ ପ୍ରପଵ ସ୍ସତ୍ ଯ ତମଯ୍ଯା: ୩୩ 

ରାଜା ସତ୍ ଯମ ୍ଚ ତମ ୍ଶ୍ଚ ରାଜା କୁଲଵତାମ ୍କଲୁମ ୍ 

ରାଜା ମାତା ପିତା ଯଚୈଵ ରାଜା ହତି କଯରା ନ୍ରୁଣାମ ୍୩୪ 

ଯଯମା ଯଵୈଶ୍ରଵଣ ଶ୍ ଶଯରା ଵରୁଣ ଶ୍ଚ ମହା ପଲ: 

ଵିଯଶଶ୍ଯଯମ୍ା୍ ନଯରଯନ୍ତ୍ରଣ ଵ୍ରୁଯତ୍ତନ ମହତା ତତ: ୩୫ 
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ଅଯହା ତମ ଇଯଵତମ ୍ସ୍ ଯା ନ୍ନ ପ୍ରୋଯଯତ କିମ୍ନି 

ରାଜା ଯଚ ନ୍ନ ପଯଵ ଯଲ୍ଲାଯକ ଵିପଜନ୍ ସାତ୍ଵ ସାତୁନୀ ୩୬ 

ଜୀଵତ୍ ଯ୭ପି ମହା ରାଯଜ ତଯଵୈଵ ଵଚନମ ୍ଵଯମ ୍

ନା୭ତିରମାମଯହ ସଯଵ ୍ଯଵଲାମ ୍ପ୍ରାଯପ୍ଯଵ ସାକରଃ ୩୭ 

ସ ନଃ ସମୀକ୍ଶଯ ତ୍ଵିଜ ଵଯ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ 

ନ୍ରୁପମ ୍ଵିନା ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅରଣ୍ଯ ପତୂମ ୍

କୁମାରମ ୍ଇକ୍ଶଵାକ ୁସତୁମ ୍ଵତାନ୍ ଯମ ୍  

ତ୍ଵମ ୍ଏଵ ରାଜାନମ ୍ଇହା୭ପିଶଞି୍ଚଯ ୩୮ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ସପ୍ତ ଶଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଅଶ୍ଟ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସର୍କ: 

ଯତଶାମ ୍ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵସିଶ୍ ଟଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ହ 

ମିତ୍ରା୭ମାତ୍ ଯ କଣାନ୍ ସଵା୍ନ୍ ପ୍ରାହ୍ମଣାମ ୍ସ୍ତାନ୍ ଇତମ ୍ଵଚଃ ୧ 

ଯତ୭ଯସୌ ମାତୁଲ କୁଯଲ ପଯୁର ରାଜ କ୍ରୁଯହ ସକୁୀ 

ପରଯତା ଵସତ ିପ୍ରାତ୍ରା ଶତ୍ରୁଯକ୍ନନ ସମନ୍ି ଵତଃ ୨ 

ତଚ୍ଚୀରମ ୍ଜଵନା ତୂତା କଚ୍ଚନ୍ତୁ ତ୍ଵରିଯତୈ ହଯ୍ଯ ଃ 

ଆଯନତୁମ ୍ପ୍ରାତଯରୌ ଵୀଯରୌ କିମ ୍ସମୀକ୍ଶାମଯହ ଵଯମ ୍୩ 

କଚ୍ଚ ନି୍ତ୍ଵତ ିତତଃ ସଯଵ ୍ଵସିଶ୍ ଟମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍ 

ଯତଶାମ ୍ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵସିଯଶ୍ଟା ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୪ 

ଏହ ିସିତ୍ତାତ ୍ଵିଜଯ ଜଯତା୭ଯଶାକନତନ 

ଶରୂ୍ଯତାମ ୍ଇତ ିକତଵ୍୍ ଯମ ୍ସଵା୍ନ୍ ଏଵ ପ୍ରଵୀମି ଵଃ ୫ 

ପରୁମ ୍ରାଜ କ୍ରୁହମ ୍କତ୍ଵା ଶୀରମ ୍ଶୀର ଜଯଵୈ: ହଯଯ ଃ 

ତ୍ଯକ୍ତ ଯଶାଯକୈ: ଇତମ ୍ଵାଚ୍ ଯଃ ଶାସନା ତ୍ପରଯତା ମମ ୬ 

ପଯୁରାହତି ସ୍ତଵାମ ୍କୁଶଲମ ୍ପ୍ରାହ ସଯଵ ୍ଚ ମନି୍ତ୍ରଣଃ 

ତ୍ଵରମାଣ ଶ୍ଚ ନିଯା୍ହ ିକ୍ରୁତ୍ ଯମ ୍ଆତ୍ ଯଯିକମ ୍ତ୍ଵଯା ୭ 

ମା ଚା୭ଯସ୍ମ  ଯପ୍ରାଶତିମ ୍ରାମମ ୍ମା ଚା୭ଯସ୍ମ  ପିତରମ ୍ମରୁ୍ତମ ୍

ପଵତଃ ଶମି୍ ସଶ ୁକତ୍୍ଵା ରାକଵାଣାମ ୍ଇମମ ୍କ୍ଶଯମ ୍୮ 

ଯକୌଯଶଯାନ ିଚ ଵସ୍ତ୍ରାଣ ିପଶୂଣାନି ଵରାଣ ିଚ 

କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଆତାଯ ରାେ ଶ୍ଚ ପରତ ସ୍ଯ ଚ କଚ୍ଚତ ୯ 

ତତ୍ତ ପତ୍ ଯ୭ଶନା ତୂତା ଜକ୍ମ ୁସ୍ଵମ ୍ସ୍ଵମ ୍ନିଯଵଶନମ ୍ 

ଯକକଯାମ ୍ଯସ୍ତ କମିଶ୍ ଯଯମ୍ା୍ ହଯା ନା୭୭ରୁହ୍ ଯ ସମ୍ମତାନ୍ ୧0 

ତତ: ପ୍ରାସ୍ତାନିକମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା କାଯଯ୍ଶଶ ମ୭ନମ୍ର୍ମ ୍ 

ଵସିଯଶ୍ଟନା୭ପ୍ଯନୁୋତା ତୂତାଃ ସମ୍ଵ୍ରିତା ଯଯଃୁ ୧୧ 

ନ୍ଯଯମ୍ନ୍ ଅପର ତାଲସ୍ଯ ପ୍ରଲମ୍ପ ଯସ୍ଯାତ୍ତରମ ୍ପ୍ରତ ି 

ନିଯଶଵମାଣା ଯସ୍ତ ଜକ୍ମ:ୁ ନତୀମ ୍ମଯତ୍ ଯନ ମାଲିନୀମ ୍୧୨ 
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ଯତ ହସି୍ତନ ପଯୁର କଙ୍କାମ ୍ତୀତ୍ଵା୍ ପ୍ରତ୍ ଯଙ୍ମକୁା ଯଯଃୁ 

ପାଞ୍ଚାଲ ଯତଶମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ମଯତ୍ ଯନ କରୁୁଜାଙ୍କଲମ ୍୧୩ 

ସରାମି୍ ସ ଚ ସପୁଣୂା୍ନି ନତୀ ଶ୍ଚ ଵିମଯଲାତକା: 

ନିରୀକ୍ଶମାଣା ଯସ୍ତ ଜକ୍ମ:ୁ ତୂତା: କାଯ ୍ଵଶା ତ୍୍ତରୁତମ ୍୧୪ 

ଯତ ପ୍ରସଯନ୍ନାତକାମ ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ନାନା ଵିହକ ଯସଵିତାମ ୍

ଉପାତ ିଜକ୍ମ:ୁ ଯଵଯକନ ଶରତଣ୍ଟାମ ୍ଜନାକଲୁାମ ୍୧୫ 

ନିକୂଲ ଵ୍ରୁକ୍ଶମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତିଵ୍ ଯମ ୍ସଯତ୍ ଯାପଯାଚନମ ୍

ଅପିକମ୍ଯା୭ପିଵାତ୍ ଯମ ୍ତମ ୍କୁଲିଙ୍କାମ ୍ପ୍ରାଵିଶନ୍ ପରୁୀମ ୍୧୬ 

ଅପିକାଲମ ୍ତତଃ ପ୍ରାପ୍ ଯ ଯତ ଯପାତ ିପଵନା ଚ୍୍ଚଯତୁାମ ୍

ପିତ୍ରୁ ଯପ ତାମହୀମ ୍ପଣୁ୍ ଯାମ ୍ଯତରୁ: ଇକ୍ଶମୁତୀମ ୍ନତୀମ ୍୧୭ 

ଅଯଵକ୍ଶଯାମ୍ ଜଲି ପାନାମ ୍ଶ୍ଚ ପ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ ଯଵତ ପାରକାନ୍  

ଯଯ ୁମଯ୍ତ୍ ଯନ ପାହ୍ଲୀକାନ୍ ସତୁାମାନମ ୍ଚ ପଵତ୍ମ ୍୧୮ 

ଵିଯଶ୍ା୍ଃ ପତମ ୍ଯପ୍ରକ୍ଶମାଣା ଵିପାଶାମ ୍ଚା୭ପି ଶାଲ୍ ମଲୀମ ୍

ନତୀ ଵା୍ପୀ ସ୍ତଟାକାନି ପଲ୍ଵଲାନି ସରାମି୍ ସ ଚ ୧୯ 

ପଶ୍ଯଯମ୍ା୍ ଵିଵିତାମ ୍ଶ୍ଚା୭ପି ସିମ୍ ହ ଵ୍ ଯାର ମରୁ୍କ ତ୍ଵିପାନ୍  

ଯଯ:ୁ ପତା୭ତି ମହତା ଶାସନମ ୍ପତ୍ୁ  ରୀପ୍ସଵ: ୨0 

ଯତ ଶ୍ରାତ ଵାହନା ତୂତା ଵକି୍ରୁଯଶ୍ ଟନ ପତା ତତ: 

କିରି ଵ୍ରଜମ ୍ପରୁ ଵରମ ୍ଶୀରମ ୍ଆଯସତୁ ରମ୍ଜସା ୨୧ 

ପତ୍ୁ ଃ ପି୍ରଯା୭ତମ୍ ୍କଲୁ ରକ୍ଶଣା୭ତମ୍ ୍ 

ପତ୍ୁ  ଶ୍ଚ ଵମ୍ଶ ସ୍ ଯ ପରିରହା୭ତମ୍ ୍

ଅଯହଟମାନା ସ୍ତଵରଯା ସ୍ମ ତୂତା  

ରାତ୍ରଯାମ ୍ତୁ ଯତ ତତ୍ ପରୁମ ୍ଏଵ ଯାତାଃ ୨୨ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଅଶ୍ଟ ଶଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଏଯର୍ାନ ସପ୍ତତ ିତମ ସ୍ସର୍କ: 

ଯାମ ୍ଏଵ ରାତ୍ରିମ ୍ଯତ ତୂତାଃ ପ୍ରଵିଶତି ସ୍ମ ତାମ ୍ପରୁୀମ ୍

ପରଯତ ନା୭ପି ତାମ ୍ରାତ୍ରିମ ୍ସ୍ଵଯପ୍ନା ତ୍ରୁଯଶ୍ଟା୭ଯମ ୍ଅପି୍ରଯଃ ୧ 

ଵ୍ଯଶୁ୍ ଟାମ ୍ଏଵ ତୁ ତାମ ୍ରାତ୍ରିମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତମ ୍ସ୍ଵପ୍ନ ମ୭ପି୍ରଯମ ୍

ପଯୁତ୍ରା ରାଜା୭ତି ରାଜ ସ୍ ଯ ସପୁରୁ୍ଶମ ୍ପଯତ୍ପ୍ଯତ ୨ 

ତପ୍ଯମାନମ ୍ସମାୋଯ ଵଯସ୍ଯାଃ ପି୍ରଯ ଵାତିନଃ 

ଆଯାସମ ୍ହ ିଵିଯନଶ୍ଯତଃ ସପାଯାମ ୍ଚରିଯର କତାଃ ୩ 

ଵାତଯତି ତତା ଶାତିମ ୍ଲାସଯତଯ୭ପି ଚାପଯର 

ନାଟକା ନ୍ ଯ୭ପଯର ପ୍ରାହୁ: ହାସ୍ଯାନି ଵିଵିତାନ ିଚ ୪ 

ସ ଯତୈ: ମହାତ୍ମା ପରତଃ ସକିପିଃ ପି୍ରଯ ଵାତିପିଃ 

ଯକାଶ୍ ଟୀ: ହାସ୍ଯାନ ିକୁଵତି୍୍ପ: ନ ପ୍ରାହ୍ରୁଶ୍ ଯତ ରାକଵଃ ୫ 
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ତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପି୍ରଯ ସଯକା ପରତମ ୍ସକିପି: ଵ୍ରୁତମ ୍

ସହ୍ୁରୁତି୍ପଃ ପଯ୍ପୁାସୀନଃ କିମ ୍ସଯକ ନା୭ନୁଯମାତଯସ ୬ 

ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵାଣମ ୍ସହ୍ୁରୁତମ ୍ପରତଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ହ 

ଶରୁ୍ଣ ୁତ୍ଵମ ୍ଯ ନ୍ନମିିତ୍ତମ ୍ଯମ ଯତୈନ୍ ଯମ ୍ଏତତ୍ ଉପାକତମ ୍୭ 

ସ୍ଵଯପ୍ନ ପିତରମ ୍ଅତ୍ରାକ୍ଶମ ୍ମଲିନମ ୍ମକୁ୍ତ ମତୂଜ୍ମ ୍

ପତତମ ୍ଅତି୍ର ଶକିରାତ୍ କଲୁଯଶ ଯକାମଯଯ ହ୍ରଯତ ୮ 

ପ୍ଵିମାନ ଶ୍ଚ ଯମ ତ୍ରୁଶ୍ଟଃ ସ ତସି୍ମନ୍ ଯକାମଯ ହ୍ରଯତ 

ପିପନ୍ ଅମ୍ଜଲିନା ଯତୈଲମ ୍ହସନ୍ନିଵ ମହୁୁର୍ ମହୁୁଃ ୯ 

ତତ ସି୍ତଯଲାତନମ ୍ପକୁ୍ତଵା ପନୁଃ ପନୁ: ଅତଃ ଶରିାଃ 

ଯତୈଯଲ ନା୭ପ୍ଯକ୍ତ ସଵା୍୭0କ ଯସ୍ତ ଲମ ୍ଏଵାନ୍ ଵ୭ଵକାହତ ୧0 

ସ୍ଵଯପ୍ନ୭ପି ସାକରମ ୍ଶଶୁ୍ କମ ୍ଚନ୍ତ୍ରମ ୍ଚ ପତିତମ ୍ପଵୁ ି

ଉପରୁତ୍ତାମ ୍ଚ ଜକତୀମ ୍ତମଯସଵ ସମା ଵ୍ରୁତାମ ୍୧୧ 

ଔପଵାହ୍ ଯ ସ୍ ଯ ନାକ ସ୍ ଯ ଵିଶାଣମ ୍ଶକଲୀ କ୍ରୁତମ ୍ 

ସହସା ଚା୭ପି ସମ୍ଶତମ ୍ଜ୍ଵଲିତମ ୍ଜାତଯଵତସମ ୍୧୨ 

ଅଵତୀଣା୍ମ ୍ଚ ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ଶଶୁ୍ କାମ ୍ଶ୍ଚ ଵିଵିତାନ୍ ତ୍ରୁମାନ୍ 

ଅହମ ୍ପଶ୍ଯାମି ଵିତ୍ଵସ୍ତାନ୍ ସତୂମାମ ୍ଶ୍ଚା୭ପି ପଵତ୍ାନ୍ ୧୩ 

ପୀଯଟ କାଶ୍୍ା୍ଯଯସ ଯଚୈନମ ୍ନିଶଣ୍ଣମ ୍କ୍ରୁଶ୍ ୍ଵାସସମ ୍

ପ୍ରହସତି ସ୍ମ ରାଜାନମ ୍ପ୍ରମତାଃ କରୁ୍ଶ୍ ୍ପିଙ୍କଲା: ୧୪ 

ତ୍ଵରମାଣ ଶ୍ଚ ତମା୍ତ୍ମା ରକ୍ତ ମାଲ୍ଯା୭ନୁ ଯଲପନଃ 

ରଯତନ କର ଯଯୁକ୍ତନ ପ୍ରଯାଯତା ତକି୍ଶଣା ମକୁଃ ୧୫ 

ପ୍ରହସମ୍ୀ୍ଵ ରାଜାନମ ୍ପ୍ରମତା ରକ୍ତ ଵାସିନୀ 

ପ୍ରକଶତ୍ୀ ମଯା ତ୍ରୁଶ୍ଟା ରାକ୍ଶସୀ ଵିକ୍ରୁତା୭୭ନନା ୧୬ 

ଏଵ ଯମତ ନ୍ ମଯା ତ୍ରୁଶ୍ଟ ମିମମ ୍ରାତ୍ରମି ୍ପଯା୭୭ଵହମ ୍

ଅହମ ୍ରାଯମା୭ତଵା ରାଜା ଲକ୍ଶମଯଣା ଵା ମରିଶ୍ ଯତ ି୧୭ 

ନଯରା ଯାଯନନ ଯଃ ସ୍ଵଯପ୍ନ କର ଯଯୁକ୍ତନ ଯାତ ିହ ି

ଅଚିରା ତ୍ତସ୍ଯ ତୂମା୭ରମ ୍ଚିତାଯାମ ୍ସମ୍ପ୍ରତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ୧୮ 

ଏତ ନ୍ନମିିତ୍ତମ ୍ତୀଯନା୭ହମ ୍ତ ନ୍ନ ଵଃ ପ୍ରତିପଜୂଯଯ 

ଶଶୁ୍ ଯତୀଵ ଚ ଯମ କଯଣ୍ଟା ନ ସ୍ଵସ୍ତମ ୍ଇଵ ଯମ ମନଃ ୧୯ 

ନ ପଶ୍ଯାମି ପଯ ସ୍ତାନମ ୍ପଯମ ୍ଯଚୈ ଯଵାପତାରାଯଯ 

ପ୍ରଶ୍ଟ ଶ୍ଚ ସଵ ୍ଯଯାଯକା ଯମ ଚାଯା ଯଚାପହତା ମମ ୨0 

ଜକୁୁପ୍ସନ୍ ଇଵ ଚା୭୭ତ୍ମାନମ ୍ନ ଚ ପଶ୍ଯାମି କାରଣମ ୍୨୧ 

ଇମାମ ୍ହ ିତୁଃସ୍ଵପ୍ନ କତିମ ୍ନିଶାମ୍ ଯ ତାମ ୍ 

ଅଯନକ ରୂପାମ ୍ଅଵିତକିତାମ ୍ପରୁା 

ପଯମ ୍ମହତ୍ ତତ୍ ହ୍ରୁତଯା ନ୍ନଯାତ ିଯମ  
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ଵିଚିତଯ ରାଜାନମ ୍ଅଚିତଯ ତଶନ୍ମ ୍ ୨୨ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏଯକାନ ସପ୍ତତିତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ସପ୍ତତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ପରଯତ ପରୁ୍ଵତି ସ୍ଵପ୍ନମ ୍ତୂତା ଯସ୍ତ କ୍ିାତ ଵାହନାଃ 

ପ୍ରଵିଶ୍ ଯା୭ସହ୍ ଯ ପରିକମ ୍ରମ୍ଯମ ୍ରାଜ କରୁ୍ହମ ୍ପରୁମ ୍୧ 

ସମାକମ୍ଯ ତୁ ରାୋ ଚ ରାଜ ପଯୁତ୍ରଣ ଚା୭ଚିତାଃ 

ରାେଃ ପାଯତୌ କରୁ୍ହୀତ୍ଵା ତୁ ତମ ୍ଊଚୁ: ପରତମ ୍ଵଚଃ ୨ 

ପଯୁରାହତି ସ୍ତଵା କୁଶଲମ ୍ପ୍ରାହ ସଯଵ ୍ଚ ମନି୍ତ୍ରଣଃ 

ତ୍ଵରମାଣ ଶ୍ଚ ନିଯା୍ହ ିକ୍ରୁତ୍ ଯମ ୍ଆତ୍ ଯଯିକମ ୍ତ୍ଵଯା ୩ 

ଇମାନ ିଚ ମହା୭ହା୍ଣ ିଵସ୍ତ୍ରାଣ୍ ଯା୭୭ପରଣାନି ଚ  

ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଵିଶାଲାକ୍ଶ ମାତୁଲ ସ୍ ଯ ଚ ତାପଯ ୪ 

ଅତ୍ର ଵିମ୍ ଶତ ିଯକା୍ ଯ୭ସୁ୍ତ ନ୍ରୁପଯତ: ମାତୁଲ ସ୍ ଯ ଯତ 

ତଶ ଯକା୍ ଯ ସୁ୍ତ ସମ୍ପଣୂା୍ ସ୍ତଯତୈଵ ଚ ନ୍ରୁପା୭୭ତ୍ମଜ ୫ 

ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ ତତ୍ ସଵମ୍ ୍ସ୍ଵ୭ନୁରକ୍ତଃ ସହ୍ୁରୁଜ୍ଜଯନ 

ତୂତାନ୍ ଉଵାଚ ପରତଃ କାଯମ ଃ ସମ୍ପ୍ରତିପଜୂ୍ ଯ ତାନ୍ ୬ 

କଚ୍ଚିତ୍ ସକୁଶୁଲୀ ରାଜା ପିତା ତଶରଯତା ମମ 

କଚ୍ଚି ଚ୍ଚା୭ଯରାକତା ରାଯମ ଲକ୍ଶମଯଣ ଚ ମହାତ୍ମନି ୭ 

ଆଯା୍ ଚ ତମ ୍ନିରତା ତମେ୍ା ତମ ୍ତଶନିୀ 

ଅଯରାକା ଚା୭ପି ଯକୌସଲ୍ଯା ମାତା ରାମ ସ୍ ଯ ତୀମତଃ ୮ 

କଚ୍ଚିତ୍ ସମିୁତ୍ରା ତମେ୍ା ଜନନୀ ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ ଯ ଯା 

ଶତ୍ରୁକ୍ନସ୍ ଯ ଚ ଵୀର ସ୍ ଯ ସା୭ଯରାକା ଚା୭ପି ମତ୍ ଯମା ୯ 

ଆତ୍ମ କାମା ସତା ଚଣ୍ଟୀ ଯରାତନା ପ୍ରାେ ମାନନିୀ 

ଅଯରାକା ଚା୭ପି ଯକୈଯକଯୀ ମାତା ଯମ କମି ୍ଉଵାଚ ହ ୧0 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ସୁ୍ତ ଯତ ତୂତା ପରଯତନ ମହାତ୍ମନା 

ଊଚୁଃ ସମ୍ପ୍ରଶ୍ରଯମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଇତମ ୍ତମ ୍ପରତମ ୍ତତା ୧୧ 

କୁଶଲା ଯସ୍ତ ନର ଵ୍ ଯାର ଯଯଶାମ ୍କଶୁଲମ ୍ଇଚ୍ଚସି 

ଶ୍ରୀ ଶ୍ଚ ତ୍ଵାମ ୍ଵ୍ରୁଣଯୁତ ପତ୍ମା ଯଜୁ୍ ଯତାମ ୍ଚା୭ପି ଯତ ରତ: ୧୨ 

ପରତ ଶ୍ଚା୭ପି ତାନ୍ ତୂତାନ୍ ଏଵମ ୍ଉଯକ୍ତା୭ପ୍ଯପାଶତ 

ଆପରୁ୍ଯଚ୍ଚ୭ହମ ୍ମହାରାଜମ ୍ତୂତାଃ ସମ୍ଵ୍ରଯତି ମାମ ୍୧୩ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ତୁ ତାନ୍ ତୂତାନ୍ ପରତଃ ପାତିଵା୭୭ତ୍ମଜଃ 

ତୂଯତୈଃ ସଯମ୍ାିତିଯତା ଵାକ୍ଯମ ୍ମାତାମହମ ୍ଉଵାଚ ହ ୧୪ 

ରାଜନ୍ ପିତୁର୍ କମିଶ୍ ଯାମି ସକାଶମ ୍ତୂତ ଯଚାତିତଃ 

ପନୁ ର୭ପ୍ଯହମ ୍ଏଶ୍ଯାମି ଯତା ଯମ ତ୍ଵମ ୍ସ୍ମରିଶ୍ ଯସି ୧୫ 

ପରଯତ ଯନୈଵମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ ନ୍ରୁଯପା ମାତାମହ ସ୍ତତା 
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ତମ ୍ଉଵାଚ ଶପୁମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଶରି ସ୍ ଯା୭୭ରାଯ ରାକଵମ ୍୧୬ 

କଚ୍ଚ ତାତା୭ନୁଜାଯନ ତ୍ଵାମ ୍ଯକୈଯକଯୀ ସପୁ୍ରଜା ସ୍ତଵଯା 

ମାତରମ ୍କୁଶଲମ ୍ପରୂ୍ଯାଃ ପିତରମ ୍ଚ ପରମ୍ପ୍ ୧୭ 

ପଯୁରାହତିମ ୍ଚ କୁଶଲମ ୍ଯଯ ଚା୭ଯନ୍ ଯ ତ୍ଵିଜ ସତ୍ତମାଃ 

ଯତୌ ଚ ତାତ ମଯହଶ୍ଵାଯସୌ ପ୍ରାତଯରୌ ରାମ ଲକ୍ଶମଯଣୌ ୧୮ 

ତଯସ୍ମ  ହସି୍ତ ଉତ୍ତମାମ ୍ଶି୍ଚତ୍ରାନ୍ କମ୍ପଲାନ୍ ଅଜିନାନ ିଚ 

ଅପିସତ୍କ୍ରୁତ୍ ଯ ଯକୈଯକଯଯା ପରତାଯ ତନମ ୍ତଯତୌ ୧୯ 

ରୁକ୍ମ ନିଶ୍ କ ସହଯସ୍ର ଯତ୍ଵ ଯଶାଟ ଶା୭ଶ୍ଵ ଶତାନି ଚ 

ସତ୍କ୍ରୁତ୍ ଯ ଯକଯକଯୀ ପତୁ୍ରମ ୍ଯକକଯଯା ତନମ ୍ଆତିଶତ୍ ୨0 

ତତା୭ମାତ୍ ଯାନ୍ ଅପିଯପ୍ରତାନ୍ ଵିଶ୍ଵାସ୍ ଯାମ ୍ଶ୍ଚ କଣୁାନ୍ି ଵତାନ୍ 

ତଯତୌ ଅଶ୍ଵପତିଃ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ପରତାଯା୭ନୁଯାଯିନଃ ୨୧ 

ଐରାଵତାନ୍ ଐନ୍ତ୍ର ଶରିାନ୍ ନାକାନ୍ ଯଵୈ ପି୍ରଯ ତଶନ୍ାନ୍ 

କରାନ୍ ଶୀରାନ୍ ସସୁମଯ୍କୁ୍ତାନ୍ ମାତୁଯଲା୭ଯସ୍ମ  ତନମ ୍ତଯତୌ ୨୨ 

ଅତଃ ପଯୁର୭ତସିମ୍ଵ୍ରୁତ୍ତାନ୍ ଵ୍ ଯାର ଵୀଯ ୍ପଲା୭ନ୍ି ଵତାନ୍ 

ତମ୍ଶ୍ ିା୭୭ଯତୁାନ୍ ମହା କାଯାନ୍ ଶନୁ ଯଶ୍ଚାପାଯନମ ୍ତଯତୌ ୨୩ 

ସ ତତ୍ତମ ୍ଯକକଯଯଯମ୍େ୍ଣ ତନମ ୍ତ ନ୍ନା୭ପ୍ଯନମ୍ତ୍  

ପରତ: ଯକକଯୀ ପଯୁତ୍ରା କମନ ତ୍ଵରଯା ତତା ୨୪ 

ପପଵୂ ହ୍ ଯ୭ସ୍ଯ ହ୍ରୁତଯଯ ଚିମ୍ା୍ ସମୁହତୀ ତତା  

ତ୍ଵରଯା ଚା୭ପି ତୂତାନାମ ୍ସ୍ଵପ୍ନ ସ୍ ଯା୭ପି ଚ ତଶନ୍ାତ୍ ୨୫ 

ସ୍ଵ ସ୍ଵ ଯଵଶ୍ମା୭ପ୍ଯତିରମ୍ଯ ନର ନାକା୭ଶ୍ଵ ସମ୍ଵରୁ୍ତମ ୍ 

ପ୍ରଯପଯତ ସମୁହ ଚ୍ଚେୀମାନ୍ ରାଜ ମାକମ୍୭ନୁତ୍ତମମ ୍୨୬ 

ଅପ୍ଯତୀତ୍ ଯ ତଯତା୭ପଶ୍ଯ ତମ୍:୍ ପରୁ ମତୁାରତୀ: 

ତତ ସ୍ତ ତ୍ପରତ ଶ୍ଶେୀମାନ୍ ଆଵିଯଵଶା୭ନିଵାରିତ: ୨୭ 

ସ ମାତାମହମ ୍ଆପରୁ୍ଚ୍ଚଯ ମାତୁଲମ ୍ଚ ଯତୁାଜିତମ ୍

ରତମ ୍ଆରୁହ୍ ଯ ପରତଃ ଶତ୍ରୁକ୍ନ ସହଯିତା ଯଯଯୌ ୨୮ 

ରତାନ୍ ମଣ୍ଟଲ ଚରାମ ୍ଶ୍ଚ ଯଯାଜଯିତ୍ଵା ପରଶ୍ଶତମ ୍

ଉଶ୍ଟେ ଯକା୭ଶ୍ଵ କଯରୈର୍ ପରୁ୍ତ୍ ଯା ପରତମ ୍ଯାତମ ୍ଅନ୍ ଵଯଃୁ ୨୯ 

ପଯଲନ କୁଯପ୍ତା ପରଯତା ମହାତ୍ମା  

ସହ ଆଯକ୍ସ୍ଯ ଆତ୍ମ ସଯମ : ଅମାଯତ୍ୈ ଯଃ 

ଆତାଯ ଶତ୍ରୁକ୍ନମ ୍ଅଯପତ ଶତ୍ରୁ:    

କ୍ରୁହା ତ୍ ଯଯଯୌ ସିତ୍ତ ଇଯଵ ନ୍ତ୍ରଯଲାକାତ୍  ୩0     

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ସପ୍ତତିତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଏର୍ ସପ୍ତତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ସ ପ୍ରାଙ୍ମଯୁକା ରାଜ କ୍ରୁହା ତ୭ପିନିଯା୍ଯ ଵୀଯଵ୍ାନ୍ 
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ତାତ ସସ୍ତୁାମାମ ୍ତ୍ଯତୁିମାନ୍ ସମ୍ୀ୍ଯା୍୭ଯଵକ୍ଶଯ ତାମ ୍ନତୀମ ୍୧ 

ହ୍ଲାତିନୀମ ୍ତୁରାପାରାମ ୍ଚ ପ୍ରତ୍ ଯକ୍ ଯସ୍ରାତ ସ୍ତରଙି୍କଣୀମ ୍

ଶତତ୍ରୂମ ୍ଅତର ଚ୍ଚେୀମାନ୍ ନତୀମ ୍ଇକ୍ଶଵାକ ୁନତନଃ ୨ 

ଏଲ(ଲା)ତାଯନ ନତୀମ ୍ତୀତ୍ଵା୍ ପ୍ରାପ୍ ଯ ଚା୭ପର ପପଟ୍ାନ୍ 

ଶଲିାମ ୍ଆକୁଵତ୍ୀମ ୍ତୀତ୍ଵା୍ ଆଯକ୍ନଯମ ୍ଶଲ୍ଯକତନ୍ମ ୍୩ 

ସତ୍ଯ ସମ୍ଃ୍ ଶଚୁଃି ଶ୍ରୀମାନ୍ ଯପ୍ରକ୍ଶମାଣଃ ଶଲିାଵହାମ ୍

ଅତ୍ଯଯାତ୍ ସ ମହା ଯଶ ଲାନ୍ ଵନମ ୍ଯଚୈତ୍ରରତମ ୍ପ୍ରତ ି୪ 

ସରସ୍ଵତୀମ ୍ଚ କମ୍କାମ ୍ଚ ଯଯୁକ୍ମନ ପ୍ରତ୍ ଯପତ୍ ଯତ  

ଉତ୍ତରମ ୍ଵୀରମତ୍ସଯାନାମ ୍ପାରୁମ୍ ଟମ ୍ପ୍ରାଵିଶ ତ୍ଵନମ ୍୫ 

ଯଵକିନୀମ ୍ଚ କଲିୁମ୍କାକ୍ଯାମ ୍ହ୍ଲାତିନୀମ ୍ପଵତ୍ା୭୭ଵ୍ରୁତାମ ୍

ଯମନୁାମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ସମ୍ୀ୍ଯଣା୍ ପଲମ ୍ଆଶ୍ଵାସଯ ତ୍ତତା ୬ 

ଶୀତୀ କ୍ରୁତ୍ ଯ ତୁ କାତ୍ରାଣ ିକ୍ିାତାନ୍ ଆଶ୍ଵାସ୍ ଯ ଵାଜିନଃ 

ତତ୍ର ୋତ୍ଵା ଚ ପୀତ୍ଵା ଚ ପ୍ରାଯାତା୭୭ତାଯ ଯଚାତକମ ୍୭ 

ରାଜ ପଯୁତ୍ରା ମହା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଅନପୀଯକ୍ଶଣାପ ଯସଵିତମ ୍

ପଯତ୍ରା ପଯତ୍ରଣ ଯାଯନନ ମାରୁତଃ କମ ୍ଇଵା୭ତ୍ ଯଯାତ୍ ୮ 

ପାକୀରତମ ୍ତୁଶ୍ପେତରାମ ୍ଅମଶ୍ତୁାଯନ ମହା ନତୀମ ୍ 

ଉପାଯ ତ୍ରାକଵ ସୂ୍ତଣମ୍ ୍ପ୍ରାକ୍ଵଯଟ ଵିଶରୁ୍ଯତ ପଯୁର ୯ 

ସ କମ୍କାମ ୍ପ୍ରାକ୍ଵଯଟ ତୀତ୍ଵା୍ ସମାଯା ତ୍କୁଟିଯକାଶ୍ି ଟକାମ ୍

ସପଲ ସ୍ତାମ ୍ତୀତ୍ଵା୍୭ତ ସମାଯା ତ୍ତମଵ୍ତନ୍ମ ୍୧0 

ଯତାରଣମ ୍ତକି୍ଶଣା୭ଯତନ୍ ଜମ୍ପ ୂପ୍ରସ୍ତମ ୍ଉପାକମତ୍ 

ଵରୂତମ ୍ଚ ଯଯଯୌ ରମ୍ଯମ ୍ରାମମ ୍ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜଃ ୧୧ 

ତତ୍ର ରଯମ୍ଯ ଵଯନ ଵାସମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା୭ଯସୌ ପ୍ରାଙ୍ମଯୁକା ଯଯଯୌ 

ଉତ୍ଯାନମ ୍ଉଜି୍ଜହାନାଯାଃ ପି୍ରଯକା ଯତ୍ର ପାତପାଃ ୧୨ 

ସାଲାମ ୍ସୁ୍ତ ପି୍ରଯକାନ୍ ପ୍ରାପ୍ ଯ ଶୀରାନ୍ ଆସ୍ତାଯ ଵାଜିନଃ 

ଅନୁୋପ୍ ଯା୭ତ ପରଯତା ଵାହନିୀମ ୍ତ୍ଵରିଯତା ଯଯଯୌ ୧୩ 

ଵାସମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ସର ସ୍ତୀଯତ ୍ତୀତ୍ଵା୍ ଚ ଉତ୍ତାନକାମ ୍ନତୀମ ୍

ଅନ୍ଯା ନତୀ ଶ୍ଚ ଵିଵିତାଃ ପାଵତ୍ୀଯଯ  ସୁ୍ତରମ୍କଯମ ଃ ୧୪ 

ହସି୍ତପରୁ୍ଶ୍ ଟକମ ୍ଆସାତ୍ ଯ କଟିୁକାମ ୍ଅତ୍ ଯଵତତ୍ 

ତତାର ଚ ନରଵ୍ ଯାଯରା ଯଲୌହଯିତ୍ ଯ ସ କପୀଵତୀମ ୍୧୫ 

ଏକସାଯଲ ସ୍ତାଣମୁତୀମ ୍ଵିନଯତ ଯକାମତୀମ ୍ନତୀମ ୍

କଲିମ୍କ ନକଯର ଚା୭ପି ପ୍ରାପ୍ ଯ ସାଲଵନମ ୍ତତା 

ପରତଃ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଆକଚ୍ଚତ୍ ସପୁରିଶ୍ରାତ ଵାହନଃ ୧୬ 

ଵନମ ୍ଚ ସମ୭ତୀତ୍ ଯା୭୭ଶ ୁଶଵଯ୍ା୍ମ ୍ଅରୁଯଣାତଯଯ 

ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ମନୁନା ରାୋ ନିମିତାମ ୍ସମ୍ତ୍ଶ ୍ହ ୧୭ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ତାମ ୍ପରୁୀମ ୍ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାରଃ ସପ୍ତ ରାଯତ୍ରାଶତି: ପତ ି

ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ଅରଯତା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରଯତ ସାରତମି ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୮ 

ଏଶା ନା୭ତିପ୍ରତୀତା ଯମ ପଯୁଣ୍ ଯା ତ୍ ଯାନା ଯଶସି୍ଵନୀ 

ଅଯଯାତ୍ ଯା ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ତୂରାତ୍ ସାରଯତ ପାଣଟୁ୍ ମରୁ୍ତି୍ତକା ୧୯ 

ଯଜ୍ଵପି କ୍ୁଣ ସମ୍ପଯନ୍ନୈ: ପ୍ରାହ୍ମଯଣ : ଯଵତ ପାରଯକୈଃ 

ପଯିୂଶ୍ଟମ ୍ରୁଯତ୍ତୈ: ଆକୀଣା୍ ରାଜଶ ିଵର ପାଲିତା ୨0 

ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ପରୁା ଶପ୍ତଃ ଶରୂ୍ଯଯତ ତୁମଯୁଲା ମହାନ୍ 

ସମତାନ୍ ନର ନାରୀଣାମ ୍ତମ ୍ଅତ୍ ଯ ନ ଶରୁ୍ଯଣାମ୍ ଯ୭ହମ ୍୨୧ 

ଉତ୍ଯାନାନି ହ ିସାଯାଯହ୍ନ ରୀଟିଯତ୍ଵାପରଯତୈ: ନଯରୈଃ 

ସମତା ତ୍ପରିତାଵତି୍ପଃ ପ୍ରକାଶଯତ ମମା୭ନ୍ ଯତା ୨୨ 

ତାନ୍ ଯ୭ତ୍ ଯା୭ନୁରୁତତୀଵ ପରିତ୍ ଯକ୍ତାନି କାମିପିଃ 

ଅରଣ୍ଯ ପଯୂତଵ ପରୁୀ ସାରଯତ ପ୍ରତିପାତ ିଯମ ୨୩ 

ନ ହ୍ ଯ୭ତ୍ର ଯାଯନୈ: ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ନ କଯଜୈ: ନ ଚ ଵାଜିପିଃ 

ନିଯା୍ଯତା ଵା୭ପିଯାଯତା ଵା ନର ମକୁ୍ଯା ଯତା ପରୁମ ୍୨୪ 

ଉତ୍ଯାନାନି ପରୁା ପାମି୍ ୍ମତ୍ତ ପ୍ରମତୁିତାନି ଚ 

ଜନାନାମ ୍ରତ ିସଯମ୍ଯାଯକ ଶ୍ଵ୭ତ୍ ଯମ୍ ୍କୁଣ ଵମି୍ ୍ଚ ୨୫ 

ତା ଯନ୍ ଯତା ନ୍ ଯତ୍ ଯ ପଶ୍ଯାମି ନରିାନମ୍ା୍ନି ସଵଶ୍: 

ଅନିଶ୍ ଟାନି ଚ ପାପାନି ପଶ୍ଯାମି ଵିଵିତାନ ିଚ 

ସପ୍ତ ପଯଣୈ ର୭ନୁପତମ ୍ଵିଯରାଶତି୍ପ ରିଵ ତ୍ରୁଯମ : ୨୬ 

ନା୭ତ୍ ଯାପି ଶରୂ୍ଯଯତ ଶଯପ୍ତା ମତ୍ତାନାମ ୍ମରୁ୍କ ପକ୍ିଶଣାମ ୍

ସମ୍ରକ୍ତାମ ୍ମତୁରାମ ୍ଵାଣୀମ ୍କଲମ ୍ଵ୍ ଯାହରତାମ ୍ପହୁ ୨୭ 

ଚମ୍ନ୍ା୭କରୁ ସମପୁ୍୍ରଯକ୍ତା ତୂପ ସମମ୍ଚୂିଯତା୭ତୁଲ: 

ପ୍ରଵାତି ପଵନ: ଶ୍ରୀମାନ୍ କନ୍ିନୁନା୭ତ୍ ଯ ଯତା ପରୁମ ୍୨୮  

ଯପରୀ ମରୁ୍ତମ୍କ ଵୀଣାନାମ ୍ଯକାଣ ସମ୍କଟି୍ଟତ: ପନୁ: 

କିମ୭ତ୍ ଯ ଶଯପ୍ତା ଵିରତ ସ୍ ସତା ତୀନ କତି: ପରୁା ୨୯ 

ଅନିଶ୍ ଟାନି ଚ ପାପାନି ପଶ୍ଯାମି ଵିଵିତାନ ିଚ  

ନିମିତ୍ତା ନ୍ ଯ୭ମଯନାୋନି ଯତନ ସୀତତ ିଯମ ମନଃ ୩0 

ସଵତ୍ା କୁଶଲମ ୍ସତୂ ତୁଲପ୍ମ ୍ମମ ପମତୁ୍ଶ ୁ 

ତତା ହ୍ ଯସତି ସଯମ୍ମାଯହ ହ୍ରୁତଯମ ୍ସୀତତୀଵ ଯମ ୩୧ 

ଵିଶଣ୍ଣ ଶ୍ରାମ୍ ୍ହ୍ରୁତଯ ସ୍ରସ୍ତ ସ୍ସ ଲୁଲିଯତନି୍ତ୍ରଯ:  

ପରତ: ପ୍ରଵିଯଵଶା୭୭ଶ ୁପରୁୀ ମିକ୍ଶଵାକୁ ପାଲିତାମ ୍୩୨ 

ତ୍ଵାଯରଣ ଯଵୈଜଯଯତନ ପ୍ରାଵିଶ ଚ୍ଚୋତ ଵାହନଃ 

ତ୍ଵାର ଯସ୍ତ : ଉତ୍ତାଯ ଵିଜଯମ ୍ପରୁ୍ଶ୍ ଟ ଯସ୍ତ ଃ ସହଯିତା ଯଯଯୌ ୩୩ 

ସ ତୁ ଅଯନକା୭ର ହ୍ରୁତଯଯା ତ୍ଵାର ସ୍ତମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯ୭ଚ୍୍ ଯ ତମ ୍ଜନମ ୍



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ସତୂମ ୍ଅଶ୍ଵପଯତଃ କ୍ିାତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ତତ୍ର ରାକଵଃ ୩୪ 

କି ମହମ ୍ତ୍ଵରଯା୭୭ନୀତ: କାରଯଣନ ଵିନା୭ନକ  

ଅଶପୁା ଶମି୍ କ ହ୍ରୁତଯମ ୍ଶୀଲମ ୍ଚ ପତତୀଵ ଯମ ୩୫ 

ଶରୁ୍ତା ଯନା ଯାତ୍ରୁଶାଃ ପଵୂମ୍ ୍ନ୍ରୁପତୀନାମ ୍ଵନିାଶଯନ 

ଆକାରା: ତାନ୍ ଅହମ ୍ସଵା୍ନ୍ ଇହ ପଶ୍ଯାମି ସାରଯତ ୩୬ 

ସମ୍ମମାଜନ୍ ଵିହୀନାନି ପରୁଶାଣଯ୍ପୁ ଲକ୍ଶଯଯ  

ଅସମ୍ଯତ କଵାଟାନ ିଶ୍ରୀ ଵହିୀନାନି ସଵଶ୍: ୩୭ 

ପଲି କରମ ୍ଵିହୀନାନି ତୂପ ସଯମ୍ମାତଯନନ ଚ  

ଅନାଶତି କୁଟୁମ୍ପାନି ପ୍ରପାହୀନ ଜନାନ ିଚ ୩୮ 

ଅଲକ୍ଶମୀକାନ ିପଶ୍ଯାମି କୁଟୁମ୍ପି ପଵନା ନ୍ ଯ୭ହମ ୍୩୯ 

ଅଯପତ ମାଲ୍ଯ ଯଶାପାନି ଅସମମ୍ରୁ୍ଶ୍ ଟା୭ଜିରାଣ ିଚ  

ଯତଵା୭୭କାରାଣ ିଶନୂ୍ ଯାନ ିନ ଚା ପାମି୍ ୍ଯତା ପରୁମ ୍୪0 

ଯତଵତା୭ଚା୍: ପ୍ରଵିତ୍ତା ଶ୍ଚ ଯେ ଯକାଶ୍ଟଯ ସ୍ତତା ଵିତା: 

ମାଲ୍ଯା୭୭ପଯଣଶ ୁରାଜଯତ ନା୭ତ୍ ଯ ପଣ୍ଯାନି ଵା ତତା ୪୧ 

ତ୍ରୁଶ୍ଯଯମ୍ ୍ଵାଣଯିଜା୭ପ୍ଯ୭ତ୍ ଯ ନ ଯତା ପଵୂମ୍୭ତ୍ର ଯଵୈ  

ତ୍ଯାନ ସମି୍ ଵକ୍ନ ହ୍ରୁତଯା ନଶ୍ଟ ଵ୍ ଯାପାର ଯମି୍େ୍ତା: ୪୨ 

ଯତଵା୭୭ଯତନ ଯଚୈଯତ୍ ଯଶ ୁତୀନା: ପକି୍ଶ କଣା ସ୍ତତା  

ମଲିନମ ୍ଚା୭ଶରୁ୍ ପଣୂା୍୭କ୍ଶମ ୍ତୀନମ ୍ତ୍ ଯାନପରମ ୍କ୍ରୁଶମ ୍

ସ ସ୍ତ୍ରୀ ପମୁ୍ ସମ ୍ଚ ପଶ୍ଯାମି ଜନମ ୍ଉତ୍କମି୍ ଟତମ ୍ପଯୁର ୪୩ 

ଇଯତ୍ଯଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ପରତଃ ସତୂମ ୍ତମ ୍ତୀନ ମାନସଃ 

ତା ନ୍ ଯ୭ନଶି୍ ଟା ନ୍ ଯଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ରାଜ କରୁ୍ହମ ୍ଯଯଯୌ ୪୪ 

ତାମ ୍ଶନୂ୍ ଯ ଶରୁ୍ଙ୍କାଟକ ଯଵଶ୍ମ ରତ୍ ଯାମ ୍  

ରଯଜା୭ରୁଣ ତ୍ଵାର କଵାଟ ଯନ୍ତ୍ରାମ ୍

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପରୁୀମ ୍ଇନ୍ତ୍ର ପରୁ ପ୍ରକାଶାମ ୍   

ତୁଃଯକନ ସମ୍ପଣୂତ୍ଯରା ପପଵୂ  ୪୫ 

ପହୂନି ପଶ୍ଯନ୍ ମନଯସା୭ପି୍ରଯାଣ ି  

ଯାନ୍ ଯ୭ନ୍ ଯତା ନା୭ସ୍ଯ ପଯୁର ପପଵୁୂଃ 

ଅଵାକି୍ଚରା ତୀନ ମନା ନ ହ୍ରୁଶ୍ ଟଃ   

ପିତୁର୍ ମହାତ୍ମା ପ୍ରଵିଯଵଶ ଯଵଶ୍ମ     ୪୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ଏକ ସପ୍ତତତିମ ସ୍ ସକ:୍  

ତ୍ଵ ିସପ୍ତତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ଅପଶ୍ଯମ ୍ସୁ୍ତ ତତ ସ୍ତତ୍ର ପିତରମ ୍ପିତୁ ରା୭୭ଲଯଯ 

ଜକାମ ପରଯତା ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ମାତରମ ୍ମାତୁ ରା୭୭ଲଯଯ ୧ 

ଅନୁପ୍ରାପ୍ତମ ୍ତୁ ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଯକୈଯକଯୀ ଯପ୍ରାଶତିମ ୍ସତୁମ ୍
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ଉତ୍ପପାତ ତତା ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ତ୍ ଯକ୍ତଵା ଯସୌଵଣମ୍ ୍ଆସନମ ୍୨ 

ସ ପ୍ରଵିଯଶ୍ ଯଵ ତମା୍ତ୍ମା ସ୍ଵକରୁ୍ହମ ୍ଶ୍ରୀଵିଵଜିତମ ୍

ପରତଃ ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ଜରାହ ଜନନ୍ ଯା: ଚରଯଣୌ ଶଯୁପୌ ୩ 

ସା ତମ ୍ମତୂ୍ନି ସମପୁା୭୭ରାଯ ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ଯଶସି୍ଵନମ ୍

ଅଯଙ୍କ ପରତମ ୍ଆଯରାପ୍ଯ ପ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ସମପୁଚରଯମ ୪ 

ଅତ୍ଯ ଯତ କତିଚିତ୍ ରାତ୍ରଯ ଶଚ୍୍ଯତୁ ସ୍ ଯା୭୭ଯକ୍ ଯଵଶ୍ମନଃ 

ଅପି ନ ଅତ୍ଵଶ୍ରମଃ ଶୀରମ ୍ରଯତନ ଆପତତ ସ୍ତଵ ୫ 

ଆଯକ୍ ଯସ୍ତ ସକୁଶୁଲୀ ଯତୁାଜିନ୍ ମାତୁଲ ସ୍ତଵ  

ପ୍ରଵାସା ଚ୍ଚ ସକୁମ ୍ପତୁ୍ର ସଵମ୍ ୍ଯମ ଵକ୍ତୁମ ୍ଅହସି୍ ୬ 

ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଶ୍ ଟ ସୁ୍ତ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ପି୍ରଯମ ୍ପାତିଵ ନତନଃ 

ଆଚଶ୍ଟ ପରତଃ ସଵମ୍ ୍ମାଯତ୍ର ରାଜୀଵ ଯଲାଚନଃ ୭ 

ଅତ୍ଯ ଯମ ସପ୍ତମୀ ରାତ୍ର ିଶଚ୍୍ଯତୁ ସ୍ ଯା୭୭ଯକ୍ ଯଵଶ୍ମନଃ 

ଅମ୍ପାଯାଃ କୁଶଲୀ ତାଯତା ଯତୁାଜିନ୍ ମାତୁଲ ଶ୍ଚ ଯମ ୮ 

ଯନ୍ ଯମ ତନମ ୍ଚ ରତ୍ନମ ୍ଚ ତଯତୌ ରାଜା ପରମ୍ପ୍ଃ 

ପରିଶ୍ରାତମ ୍ପତ ିଅପଵ ତ୍ତଯତା୭ହମ ୍ପଵୂମ୍ ୍ଆକତଃ ୯ 

ରାଜ ଵାକ୍ଯ ହଯରୈ ତ୍ୂ ଯତା ସ୍ତଵଯମ୍ାଯଣା୭ହମ ୍ଆକତଃ 

ଯତ୭ହମ ୍ପ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ତତ୭ମ୍ପା ଵକ୍ତୁମ ୍ଅହସି୍  ୧0 

ଶଯୂନ୍ ଯା୭ଯମ ୍ଶଯନୀଯ ଯସ୍ତ ପଯଯ୍ଙ୍କା ଯହମ ପଶୂତିଃ 

ନ ଚା୭ଯମ ୍ଇକ୍ଶଵାକୁ ଜନଃ ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟଃ ପ୍ରତିପାତ ିମା ୧୧ 

ରାଜା ପଵତି ପଯିୂଶ୍ଟକମ ୍ଇହ ଅମ୍ପାଯା ନିଯଵଶଯନ 

ତମ ୍ଅହମ ୍ନା୭ତ୍ ଯ ପଶ୍ଯାମି ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚ ନ୍ନିହା୭୭କତଃ ୧୨ 

ପିତୁ ରହ୍ଯିଶ୍ ଯ ଚରଯଣୌ ତମ ୍ମମା୭୭କ୍ଯାହ ିପରୁ୍ଚ୍ଚତଃ 

ଆଯହା ସି୍ଵତ୭ମ୍ପ ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟାଯାଃ ଯକୌସଲ୍ଯାଯା ନିଯଵଶଯନ ୧୩ 

ତମ ୍ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ଯକୈଯକଯୀ ପି୍ରଯଵତ୍ ଯକାରମ ୍ଅପି୍ରଯମ ୍

ଅଜାନତମ ୍ପ୍ରଜାନତୀ ରାଜ୍ ଯ ଯଲାଯପନ ଯମାହତିା ୧୪ 

ଯା କତିଃ ସଵ ୍ପତୂାନାମ ୍ତାମ ୍କତିମ ୍ଯତ ପିତା କତଃ 

ରାଜା ମହାତ୍ମା ଯତଜସ୍ଵୀ ଯାଯଜକୂ ସ୍ ସତାମ ୍କତି: ୧୫ 

ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ପରଯତା ଵାକ୍ଯମ ୍ତମ ୍ଅପିଜନଵାନ୍ ଶଚୁଃି 

ପପାତ ସହସା ପଯୂମୌ ପିତ୍ରୁ ଯଶାକ ପଲ ଅତିତଃ ୧୬ 

ହା ହଯତା୭ସ୍ମୀତି କ୍ରୁପଣାମ ୍ତୀନାମ ୍ଵାଚ ମତୁୀରଯନ୍ 

ନିପପାତ ମହା ପାହୁ ପା୍ଯହା ନିକ୍ିଶପ୍ ଯ ଵୀଯଵ୍ାନ୍ ୧୭ 

ତତଃ ଯଶାଯକନ ସମ୍ଵୀତଃ ପିତୁ: ମରଣ ତୁଃକିତଃ 

ଵିଲଲାପ ମହାଯତଜା ପ୍ରାତ ଆକୁଲିତ ଯଚତନଃ ୧୮ 

ଏତତ୍ ସରୁୁଚରିମ ୍ପାତ ିପିତୁ ଯମ ୍ଶଯନମ ୍ପରୁା 
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ଶଶଯିନ ଵା୭ମଲମ ୍ରାଯତ୍ରୌ କକନମ ୍ଯତାଯତାତ୍ ଯଯଯ ୧୯ 

ତତ୍ ଇତମ ୍ନ ଵିପା ତ୍ ଯ୭ତ୍ ଯ ଵିହୀନମ ୍ଯତନ ତୀମତା 

ଯଵ୍ ଯାଯମଵ ଶଶନିା ହୀନମ ୍ଅପଚୁ୍ଶ୍ କ ଇଵ ସାକର: ୨0 

ପାଶ୍ ପମ ୍ଉତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯ କଯମ୍ଟନ ସ୍ଵାତ:୍ ପରମ ପୀଟିତ: 

ପ୍ରଚ୍ଚାତ୍ ଯ ଵତନମ ୍ଶ୍ରୀମତ୍ଵଯସ୍ତ୍ରଣ  ଜଯତାମ ୍ଵର: ୨୧ 

ତମ ୍ଆତମ୍ ୍ଯତଵ ସମ୍କାଶମ ୍ସମୀକ୍ଶଯ ପତିତମ ୍ପଵୁ ି

ନିକ୍ରୁତ୍ତ ମିଵ ସାଲ ସ୍ ଯ ସ୍କମ୍ମ୍ ୍ପରଶନୁା ଵଯନ ୨୨ 

ମତ୍ତ ମାତମ୍କ ସମ୍କାଶମ ୍ଚମ୍େ୍ା୭କ ୍ସତ୍ରୁଶମ ୍ପଵୁ: 

ଉତ୍ତାପଯିତ୍ଵା ଯଶାକା୭୭ତମ୍ ୍ଵଚନମ ୍ଯଚତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୩ 

ଉତି୍ତଯଶ୍ଟାତି୍ତଶ୍ ଟ କମି ୍ଯଶଯଶ ରାଜ ପତୁ୍ର ମହାଯଶଃ 

ତ୍ଵ ତ୍ଵିତା ନ ହ ିଯଶାଚତି ସତଃ ସତସି ସମ୍ମତାଃ ୨୪ 

ତାନ ଯୋ୭ତିକାରା ହ ିଶୀଲ ଶରୁ୍ତ ିଵଯଚା୭ନୁକା  

ପତିୁ୍ତ ଯସ୍ତ ପତିୁ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଯପ ଵା୭କସ୍୍ ଯ ମମି୍ଯ୍ର ୨୫ 

ସ ରୁତତ୍ଵା ଚିରମ ୍କାଲମ ୍ପଯୂମୌ ଵିପରିଵ୍ରୁତ୍ ଯ ଚ 

ଜନନୀମ ୍ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଯଚତମ ୍ଯଶାଯକୈ: ପହୁପି: ଆଵ୍ରୁତଃ ୨୬ 

ଅପିଯଶକ୍ଶଯତି ରାମମ ୍ତୁ ରାଜା ଯେମ ୍ନୁ ଯକ୍ଶଯଯତ 

ଇତ୍ଯ୭ହମ ୍କ୍ରୁତ ସମ୍କଯଲ୍ପା ହ୍ରୁଯଶ୍ ଟା ଯାତ୍ରାମ ୍ଅଯାସିଶମ ୍୨୭ 

ତତ୍ ଇତମ ୍ହ୍ ଯ୭ନ୍ ଯତା ପତୂମ ୍ଵ୍ ଯଵତୀଣମ୍ ୍ମଯନା ମମ 

ପିତରମ ୍ଯଯା ନ ପଶ୍ଯାମି ନିତ୍ ଯମ ୍ପି୍ରଯହଯିତ ରତମ ୍୨୮ 

ଅମ୍ପ ଯକନା୭ତ୍ ଯକାତ୍ରାଜା ଵ୍ ଯାତିନା ମଯ୍ଯ୭ନାକଯତ 

ତନ୍ଯା ରାମା୭୭ତଯଃ ସଯଵ ୍ଯଯ ଃ ପିତା ସମ୍ସ୍କ୍ରୁତଃ ସ୍ଵଯମ ୍୨୯ 

ନ ନୂନମ ୍ମାମ ୍ମହାରାଜଃ ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ଜାନାତ ିକୀତିମାନ୍ 

ଉପଜିଯର ତି୍ତ ମାମ ୍ମତୂ୍ନି ତାତଃ ସମ୍ନମ୍ ଯ ସତ୍ଵରମ ୍୩0 

କ୍ଵ ସ ପାଣଃି ସକୁ ସ୍ପଶ ୍ସ୍ତାତ ସ୍ ଯା୭କ୍ିିଶ୍ ଟ କମଣ୍ଃ 

ଯଯନ ମାମ ୍ରଜସା ତ୍ଵସ୍ତମ ୍ଅପୀକ୍ଶଣମ ୍ପରିମାଜତ୍ ି୩୧ 

ଯଯା ଯମ ପ୍ରାତା ପିତା ପନ୍ତୁ ଯସ୍୍ ଯ ତାଯସା୭ସି୍ମ ତୀମତଃ 

ତସ୍ଯ ମାମ ୍ଶୀରମ ୍ଆକ୍ଯାହ ିରାମସ୍ଯା୭କ୍ିଶି୍ ଟ କମଣ୍ଃ ୩୨ 

ପିତା ହ ିପଵତି ଯଜ୍ ଯଯଶ୍ ଟା ତମମ୍ ୍ଆଯ ୍ସ୍ ଯ ଜାନତଃ 

ତସ୍ଯ ପାଯତୌ ରହୀଶ୍ ଯାମି ସ ହୀତାନୀମ ୍କତି ମମ୍ ୩୩ 

ତମ ୍ଵିତ୍ତମ ୍ନିତ୍ ଯ ଶ୍ଚ ସତ୍ ଯ ସଯମ୍ା୍ ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତ:  

ଆଯଃ୍ କିମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ରାଜା ପିତା ଯମ ସତ୍ ଯ ଵିରମଃ ୩୪ 

ପଶି୍ଚମମ ୍ସାତୁ ସଯମ୍ଶ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ଯଶ୍ରାତୁମ ୍ଆତ୍ମନଃ 

ଇତ ିପରୁ୍ଶ୍ ଟା ଯତା ତତ୍ତ୍ଵମ ୍ଯକୈଯକଯୀ ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩୫ 

ରାଯମତ ିରାଜା ଵଲିପନ୍ ହା ସୀଯତ ଲକ୍ଶମଯଣତ ିଚ 
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ସ ମହାତ୍ମା ପରମ ୍ଯଲାକମ ୍କଯତା କତିମତାମ ୍ଵରଃ ୩୬ 

ଇମାମ ୍ତୁ ପଶି୍ଚମାମ ୍ଵାଚମ ୍ଵ୍ ଯାଜହାର ପିତା ତଵ 

କାଲ ତମ ୍ପରିକ୍ିଶପ୍ତଃ ପାଯଶ : ଇଵ ମହା କଜଃ ୩୭ 

ସିତ୍ତା୭ତା୍ ଯସ୍ତ ନରା ରାମମ ୍ଆକତମ ୍ସୀତଯା ସହ 

ଲକ୍ଶମଣମ ୍ଚ ମହା ପାହୁମ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯତି ପନୁ: ଆକତମ ୍୩୮ 

ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ଵିଶସାଯତୈଵ ତ୍ଵିତୀଯା୭ପି୍ରଯ ଶମ୍ସନାତ୍ 

ଵିଶଣ୍ଣ ଵତଯନା ପତୂ୍ଵା ପଯୂଃ ପପ୍ରଚ୍ଚ ମାତରମ ୍୩୯ 

କ୍ଵ ଯଚତାନୀମ ୍ସ ତମା୍ତ୍ମା ଯକୌସଲ୍ଯା ନତ ଵତନ୍ଃ 

ଲକ୍ଶମଯଣନ ସହ ପ୍ରାତ୍ରା ସୀତଯା ଚ ସମମ ୍କତଃ ୪0 

ତତା ପରୁ୍ଶ୍ ଟା ଯତା ତତ୍ତ୍ଵମ ୍ଆକ୍ଯାତୁମ ୍ଉପଚରଯମ 

ମାତା୭ସ୍ଯ ସମୁହତ୍ ଵାକ୍ଯମ ୍ଵିପି୍ରଯମ ୍ପି୍ରଯ ଶମ୍କଯା ୪୧ 

ସ ହ ିରାଜ ସତୁଃ ପତୁ୍ର ଚୀର ଵାସା ମହା ଵନମ ୍

ତଣ୍ଟକାନ୍ ସହ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ଲକ୍ଶମଣା୭ନୁଚଯରା କତଃ ୪୨ 

ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ପରତ ସ୍ତ୍ରଯସ୍ତା ପ୍ରାତୁ ଶ୍ଚାରିତ୍ର ଶଙ୍କଯା 

ସ୍ଵ ସ୍ଯ ଵମ୍ଶ ସ୍ ଯ ମାହାତ୍ମଯାତ୍ ପ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ସମପୁଚରଯମ ୪୩ 

କଚ୍ଚି ନ୍ନ ପ୍ରାହ୍ମଣ ଵତମ ୍ହ୍ରୁତମ ୍ରାଯମଣ କସ୍ଯ ଚିତ୍ 

କଚ୍ଚି ନ୍ନା୭୭ଯ୍ ଯା ତରିଯତ୍ରା ଵା ଯତନା୭ପାଯପା ଵିହମିି୍ ସତଃ ୪୪ 

କଚ୍ଚି ନ୍ନ ପର ତାରାନ୍ ଵା ରାଜ ପଯୁତ୍ରା୭ପିମନ୍ ଯଯତ 

କସ୍ମାତ୍ ସ ତଣ୍ଟକା ରଯଣ୍ଯ ପରୂ୍ଣଯହଵ ଵିଵାସିତଃ ୪୫ 

ଅତା୭ସ୍ଯ ଚପଲା ମାତା ତତ୍ ସ୍ଵ କମ ୍ଯତା ତତମ ୍

ଯତ ଯନୈଵ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵପାଯଵନ ଵ୍ ଯାହତ୍ୁ ମ ୍ଉପଚରଯମ ୪୬ 

ଏଵ ମକୁ୍ତଵାତୁ ଯକୈଯକଯୀ ପରଯତନ ମହାତ୍ମନା  

ଉଵାଚ ଵଚନମ ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ମଟୂା ପମି୍ ଟତ ମାନିନୀ ୪୭ 

ନ ପ୍ରାହ୍ମଣ ତନମ ୍କିମି୍ ିତ୍୍ତରୁତମ ୍ରାଯମଣ କସ୍ଯ ଚିତ୍ 

କଶି୍ଚ ନ୍ନା୭୭ଯ୍ ଯା ତରିଯତ୍ରା ଵା ଯତନା୭ପାଯପା ଵିହମିି୍ ସତଃ 

ନ ରାମଃ ପରତାରାମ ୍ଶ୍ଚ ଚକ୍ଶପୁ୍୍ ଯାମ ୍ଅପି ପଶ୍ଯତ ି୪୮ 

ମଯା ତୁ ପତୁ୍ର ଶରୁ୍ଯତ୍ଵୈଵ ରାମ ଯସ୍ ଯ ଵା୭ପିଯଶଚନମ ୍

ଯାଚିତ ଯସ୍ତ ପିତା ରାଜ୍ ଯମ ୍ରାମ ସ୍ ଯ ଚ ଵିଵାସନମ ୍୪୯ 

ସ ସ୍ଵଵ୍ରୁତି୍ତମ ୍ସମାସ୍ତାଯ ପିତା ଯତ ତ ତ୍ତତା କଯରାତ୍ 

ରାମ ଶ୍ଚ ସହ ଯସୌମିତ୍ରିଃ ଯପ୍ରଶତିଃ ସହ ସୀତଯା ୫0 

ତମ ୍ଅପଶ୍ଯନ୍ ପି୍ରଯମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ମହୀପାଯଲା ମହାଯଶାଃ 

ପତୁ୍ର ଯଶାକ ପରିତ୍ଯନୂଃ ପଞ୍ଚତ୍ଵମ ୍ଉପଯପତିଵାନ୍ ୫୧ 

ତ୍ଵଯା ତ୍ଵିତାନୀମ ୍ତମେ୍ ରାଜତ୍ଵମ ୍ଅଵଲମ୍ପଯତାମ ୍

ତ୍ଵ ତ୍କ୍ରୁଯତ ହ ିମଯା ସଵମ୍ ୍ଇତମ ୍ଏଵମ ୍ଵିତମ ୍କ୍ରୁତମ ୍୫୨ 
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ମା ଯଶାକମ ୍ମା ଚ ସମ୍ା୍ପମ ୍ଯତୈଯମ୍ ୍ଆଶ୍ରଯ ପତୁ୍ରକ  

ତ୍ଵ ତତୀନା ହ ିନକରୀ ରାଜ୍ ଯମ ୍ଯଚୈତ ତନାମଯମ ୍୫୩ 

ତତ୍ ପତୁ୍ର ଶୀରମ ୍ଵିତିନା ଵିତିଯେୈ:   

ଵସିଶ୍ଟ ମଯୁକ୍ୈଯଃ ସହଯିତା ତ୍ଵିଯଜଯନ୍ତ୍ରୈଃ 

ସମ୍କାଲ୍ ଯ ରାଜାନମ ୍ଅତୀନ ସତ୍ତ୍ଵମ ୍ 

ଆତ୍ମାନମ ୍ଉଵ୍୍ ଯାମ ୍ଅପିଯଶଚଯସ୍ଵ ୫୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ତି୍ଵ ସପ୍ତତିତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ତ୍ର ିସପ୍ତତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତୁ ପିତରମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ପ୍ରାତଯରୌ ଚ ଵିଵାସିଯତୌ 

ପରଯତା ତୁଃକ ସମ୍ପ୍୍ତ ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

କିମ ୍ନ୍ନୁ କାଯମ୍ ୍ହତ ଯସ୍ଯଵ ମମ ରାଯଜ୍ ଯନ ଯଶାଚତଃ 

ଵିହୀନସ୍ଯା୭ତ ପିତ୍ରା ଚ ପ୍ରାତ୍ରା ପିତ୍ରୁ ସଯମନ ଚ ୨ 

ତୁଃଯକ ଯମ ତୁଃକମ ୍ଅକଯରା  ଵ୍ରଯ୍ଣ କ୍ଶାରମ ୍ଇଵା୭୭ତତାଃ 

ରାଜାନମ ୍ଯପ୍ରତ ପାଵସ୍ତମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ରାମମ ୍ଚ ତାପସମ ୍୩ 

କୁଲ ସ୍ ଯ ତ୍ଵମ ୍ଅପାଵାଯ କାଲ ରାତ୍ର;ି ଇଵା୭୭କତା 

ଅଙ୍କାରମ ୍ଉପକୂହ୍ ଯ ସ୍ମ ପିତା ଯମ ନା୭ଵପତୁ୍ତଵାନ୍ ୪ 

ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁମା୭୭ପାତିଯତା ରାଜା ତ୍ଵଯା ଯମ ପାପ ତଶନି ି

ସକୁମ ୍ପରିହ୍ରୁତମ ୍ଯମାହା ତ୍କୁଯଲ ସି୍ମନ୍ କୁଲ ପାମ୍ ସନି ୫ 

ତ୍ଵାମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ହ ିପିତା ଯମ୭ତ୍ ଯ ସତ୍ ଯ ସଯମ୍ା୍ ମହା ଯଶା: 

ତୀଵ୍ର ତୁଃକା୭ପି ସମ୍ଯ୍ପ୍ତା ଵ୍ରୁଯତ୍ତା ତଶରଯତା ନ୍ରୁପ: ୬ 

ଵିନାଶଯିତା ମହା ରାଜ: ପିତା ଯମ ତମ ୍ଵତ୍ସଲ: 

କସ୍ମାତ୍ ପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତା ରାମ: କସ୍ମା ଯତଵ ଵନମ ୍କତ: ୭ 

ଯକୌସଲ୍ଯା ଚ ସମିୁତ୍ରା ଚ ପତୁ୍ର ଯଶାକା୭ପି ପୀଟିଯତ 

ତୁଶ୍ କରମ ୍ଯତ ିଜୀଯଵତାମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ତ୍ଵାମ ୍ଜନନୀମ ୍ମମ ୮ 

ନନୁ ତ୍ଵାଯଯା୍୭ପି ତମା୍ତ୍ମା ତ୍ଵଯି ଵ୍ରୁତି୍ତମ ୍ଅନୁତ୍ତମାମ ୍

ଵତଯ୍ତ କୁରୁ ଵ୍ରୁତି୍ତଯୋ ଯତା ମାତରି ଵତଯ୍ତ ୯ 

ତତା ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟା ହ ିଯମ ମାତା ଯକୌସଲ୍ଯା ତୀକ ୍ତଶନିୀ 

ତ୍ଵଯି ତମମ୍ ୍ସମାସ୍ତାଯ ପକିନ୍ ଯାମ ୍ଇଵ ଵତଯ୍ତ ୧0 

ତସ୍ଯାଃ ପତୁ୍ରମ ୍କରୁ୍ତା୭୭ତ୍ମାନମ ୍ଚୀରଵଲ୍କଲ ଵାସସମ ୍  

ପ୍ରସ୍ତାପ୍ଯ ଵନ ଵାସାଯ କତମ ୍ପାଯପ ନ ଯଶାଚସି ୧୧ 

ଅପାପ ତଶନିମ ୍ଶରୂମ ୍କରୁ୍ତା୭୭ତ୍ମାନମ ୍ଯଶସି୍ଵନମ ୍

ପ୍ରଵ୍ରାଜ୍ ଯ ଚୀର ଵସନମ ୍କମି ୍ନୁ ପଶ୍ଯସି କାରଣମ ୍୧୨ 

ଲୁପ୍ତାଯା ଵିତିଯତା ମଯନ୍ ଯ ନ ଯତ୭ହମ ୍ରାକଵମ ୍ପ୍ରତ ି

ତତା ହ୍ ଯ୭ନଯତା୍ ରାଜ୍ ଯା୭ତମ୍ ୍ତ୍ଵଯା ନୀଯତା ମହାନ୍ ଅଯମ ୍୧୩ 
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ଅହମ ୍ହ ିପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାଯରୌ ଅପଶ୍ଯନ୍ ରାମ ଲକ୍ଶମଯଣୌ 

ଯକନ ଶକି୍ତ ପ୍ରପାଯଵନ ରାଜ୍ ଯମ ୍ରକ୍ିଶତୁମ ୍ଉତ୍ସଯହ ୧୪ 

ତମ ୍ହ ିନିତ୍ ଯମ ୍ମହା ରାଯଜା ପଲଵତମ ୍ମହା ପଲଃ 

ଉପା୭ଶ୍ରଯିତା୭ପ ୂତ୍ତମା୍୭୭ତ୍ମା ଯମରୁ ଯମରୁ୍ ଵନମ ୍ଯତା ୧୫ 

ଯସା୭ହମ ୍କତମ ୍ଇମମ ୍ପାରମ ୍ମହା ତୁଯ ୍ସମତ୍ୁ୍ତରୁତମ ୍

ତଯମ୍ଯା ତୁରମ ୍ଇଵ ଆସାତ୍ ଯ ଵଯହଯମ ୍ଯକନ ଚ ଓଜସା ୧୬ 

ଅତ ଵା ଯମ ପଯଵ ଚ୍ଚକି୍ତ ଯଯା୍ଯକୈ ପ୍ତିୁ୍ତ ପଯଲନ ଵା  

ସକାମାମ ୍ନ କରିଶ୍ ଯାମି ତ୍ଵାମ ୍ଅହମ ୍ପତୁ୍ର କତିନୀମ ୍୧୭ 

ନ ଯମ ଵିକାମ୍କ୍ ା ଜାଯଯତ ତ୍ ଯକ୍ତୁମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ପାପ ନିଶ୍ଚଯାମ ୍

ଯତ ିରାମ ସ୍ ଯ ନା୭ଯପକ୍ଶା ତ୍ଵଯି ସ୍ ଯା ନ୍ ମାତ୍ରୁଵ ତ୍ସତା  ୧୮ 

ଉତ୍ପନ୍ନା ତୁ କତମ ୍ପତିୁ୍ତ ସ୍ତ ଯଵଯମ ୍ପାପ ତଶନିି  

ସାତୁ ଚାରିତ୍ର ଵିପ୍ରଯଶ୍ଟ ପଯୂଵଶ୍ାମ ୍ଯନା ଵିକହତିା ୧୯ 

ଅସି୍ମନ୍ କୁଯଲ ହ ିପଯୂଵଶ୍ାମ ୍ଯଜ୍ ଯଯଶ୍ ଟା ରାଯଜ୍ ଯ୭ପିଶଚି୍ ଯଯତ  

ଅପଯର ପ୍ରାତର ସ୍ତସି୍ମନ୍ ପ୍ରଵତଯ୍ମ୍ ୍ସମାହତିା: ୨0 

ନ ହ ିମଯନ୍ ଯ ନ୍ରୁସଯମ୍ଶ ତ୍ଵମ ୍ରାଜ ତମ ୍ମଯଵକ୍ଶଯଯସ 

କତିମ ୍ଵା ନ ଵିଜାନାସି ରାଜ ଵ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ ଯ ଶାଶ୍ଵତୀମ ୍୨୧ 

ସତତମ ୍ରାଜ ଵ୍ରୁଯତ୍ତ ହ ିଯଜ୍ ଯଯଶ୍ ଟା ରାଯଜ୍ ଯ୭ପିଶଚି୍ ଯଯତ  

ରାୋ ଯମତ ତ୍ସମମ ୍ତତ୍ସଯା ତିକ୍ଶଵାକଣୂାମ ୍ଵିଯଶଶତ: ୨୨ 

ଯତଶାମ ୍ତଯମୈକ ରକ୍ଶାଣାମ ୍କଲୁ ଚାରିତ୍ର ଯଶାପିନାମ ୍ 

ଅତ୍ଯ ଚାରିତ୍ର ଯଶୌମ୍ ଟୀଯମ୍ ୍ତ୍ଵାମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ଵିନିଵତିତମ ୍୨୩ 

ତଵା୭ପି ସମୁହା ପାକା ଜଯନନ୍ତ୍ରା: କୁଲ ପଵୂକ୍ା: 

ପଯୁତ୍ତ ଯମା୍ହ: କତମ୭ଯମ ୍ସମ୍ପତୂ ସ୍ତଵଯି କହତି: ୨୪ 

ନ ତୁ କାମମ ୍କରିଶ୍ ଯାମି ତଵା୭ହମ ୍ପାପ ନଶି୍ଚଯଯ  

ତ୍ଵଯା ଵ୍ ଯସନ ମା୭୭ରପ୍ତମ ୍ଜୀଵିତାମ୍ ୍କରମ ୍ମମ ୨୫ 

ଏଶ ତି୍ଵ ତାନୀ ଯମଵା୭ହମ ୍ଅପି୍ରଯାତମ୍ ୍ତଵା୭ନକମ ୍ 

ନିଵତଯି୍ଶ୍ ଯାମି ଵନା ତ୍ପୋତରମ ୍ସ୍ଵ ଜନ ପି୍ରଯମ ୍୨୬ 

ନିଵତଯି୍ତ୍ଵା ରାମମ ୍ଚ ତସ୍ଯା୭ହମ ୍ତୀପ୍ତ ଯତଜସ: 

ତାସ ପଯୂତା ପଵିଶ୍ ଯାମି ସସିୁ୍ତଯତ ନ ଅମ୍ର୍ାତ୍ମନା ୨୭ 

ଇଯତ୍ଯଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ପରଯତା ମହାତ୍ମା  

ପି୍ରଯଯତଯରୈ ଵା୍କ୍ଯ କଯଣ : ତୁତନ୍ ସ୍ତାମ ୍

ଯଶାକା୭୭ତୁର ଶ୍ଚା୭ପି ନନାତ ପଯୂଃ   

ସିଯମ୍ହା ଯତା ପଵତ୍ କହ୍ ଵର ସ୍ତଃ ୨୮ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ତି୍ର ସପ୍ତତିତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଚତୁ ସ୍ସପ୍ତତତିମ ସ୍ସର୍କ: 
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Page 185 of 276 
 

ତାମ ୍ତତା କହଯି୍ତ୍ଵା ତୁ ମାତରମ ୍ପରତ ସ୍ତତା 

ଯରାଯଶଣ ମହତା୭୭ଵିଶ୍ ଟଃ ପନୁ: ଏଵା୭ପ୍ରଵୀ ତ୍ଵଚଃ ୧ 

ରାଜ୍ ଯା ତ୍ପେମ୍ ଶସ୍ଵ ଯକୈଯକଯି ନ୍ରୁଶଯମ୍ସ ତୁଶ୍ ଟ ଚାରିଣ ି

ପରିତ୍ ଯକ୍ତା ଚ ତଯମଣ୍ ମା ମରୁ୍ତମ ୍ରୁତତୀ ପଵ ୨ 

କିମ ୍ନୁ ଯତ୭ତୂଶଯ ତ୍ରାଜା ରାଯମା ଵା ପରୁ୍ଶ ତାମିକଃ 

ଯଯଯା ମରୁ୍୍ତ୍ଯ ୁଵିଵାସ ଶ୍ଚ ତ୍ଵ ତ୍କ୍ରୁଯତ ତୁଲ୍ଯମ ୍ଆକଯତୌ ୩ 

ପରୂ୍ଣ ହତ୍ ଯାମ ୍ଅସି ପ୍ରାପ୍ତା କୁଲ ସ୍ ଯା୭ସ୍ଯ ଵିନାଶନାତ୍ 

ଯକୈଯକଯି ନରକମ ୍କଚ୍ଚ ମା ଚ ପତ୍ୁ ଃ ସଯଲାକତାମ ୍୪ 

ଯ ତ୍ତ୍ଵଯା ହୀତ୍ରୁଶମ ୍ପାପମ ୍କ୍ରୁତମ ୍ଯକାଯରଣ କମଣ୍ା 

ସଵ ୍ଯଲାକ ପି୍ରଯମ ୍ହତି୍ଵା ମମା୭ପି  ଆପାତିତମ ୍ପଯମ ୍୫ 

ତ୍ଵ ତ୍କ୍ରୁଯତ ଯମ ପିତା ଵ୍ରୁଯତ୍ତା ରାମ ଶ୍ଚା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଆଶ୍ରତିଃ 

ଅ ଯଯଶା ଜୀଵ ଯଲାଯକ ଚ ତ୍ଵଯା୭ହମ ୍ପ୍ରତିପାତିତଃ ୬ 

ମାତ୍ରୁ ରୂଯପ ମମା୭ମିଯତ୍ର ନ୍ରୁଶଯମ୍ସ ରାଜ୍ ଯ କାମଯୁକ 

ନ ଯତ୭ହମ ୍ଅପିପାଯଶ୍ଯା୭ସି୍ମ ତୁଵ୍ରୁ୍ଯତ୍ତ ପତ ିକାତିନ ି୭ 

ଯକୌସଲ୍ଯା ଚ ସମିୁତ୍ରା ଚ ଯା ଶ୍ଚା୭ନ୍ ଯା ମମ ମାତରଃ 

ତୁଃଯକନ ମହତା୭୭ଵଶି୍ ଟା ସ୍ତଵାମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ କୁଲ ତୂଶଣିୀମ ୍୮  

ନ ତ୍ଵମ ୍ଅଶ୍ଵପଯତଃ କନ୍ ଯା ତମର୍ାଜ ସ୍ ଯ ତୀମତଃ 

ରାକ୍ଶସୀ ତତ୍ର ଜାତା୭ସି କଲୁ ପ୍ରତ୍ଵମି୍ ସନୀ ପିତୁଃ ୯ 

ଯ ତ୍ତ୍ଵଯା ତାମିଯକା ରାଯମା ନିତ୍ ଯମ ୍ସତ୍ ଯ ପରାଯଣଃ 

ଵନମ ୍ପ୍ରସ୍ତାପିଯତା ତୁଃକାତ୍ ପିତା ଚ ତ୍ରିତିଵମ ୍କତଃ ୧0 

ଯ ତ୍ପେତାନା୭ସି ତତ୍ ପାପମ ୍ମଯି ପିତ୍ରା ଵନିା କ୍ରୁଯତ 

ପ୍ରାତ୍ରୁପ୍ଯାମ ୍ଚ ପରିତ୍ ଯଯକ୍ତ ସଵ ୍ଯଲାକ ସ୍ ଯ ଚା୭ପି୍ରଯଯ ୧୧ 

ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ତମ ୍ସମଯ୍କୁ୍ତାମ ୍ଵିଯକୁ୍ତାମ ୍ପାପ ନଶି୍ଚଯଯ 

କ୍ରୁତ୍ଵା କମ ୍ପ୍ରାପ୍ସଯଯସ ହ୍ ଯ୭ତ୍ ଯ ଯଲାକମ ୍ନିରଯ କାମିନୀ ୧୨ 

କିମ ୍ନା୭ଵପତୁ୍ ଯଯସ କରୂ୍ଯର ନିଯତମ ୍ପନ୍ତୁ ସମ୍ଶେଯମ ୍

ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟମ ୍ପିତ୍ରୁ ସମମ ୍ରାମମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯାଯା୭୭ତ୍ମ ସମ୍ପଵମ ୍୧୩ 

ଅଙ୍କ ପ୍ରତ୍ ଯଙ୍କ ଜଃ ପଯୁତ୍ରା ହ୍ରୁତଯା ଚ୍ଚା୭ପି ଜାଯଯତ 

ତସ୍ମାତ୍ ପି୍ରଯତଯମା ମାତୁଃ ପି୍ରଯତ୍ଵା ନ୍ନ ତୁ ପାତଵଃ ୧୪ 

ଅନ୍ଯତା କିଲ ତମେ୍ା ସରୁପିଃ ସରୁ ସମ୍ମତା 

ଵହମାଯନୌ ତତଯଶା୍ ଵ୍୍ ଯାମ ୍ପଯୁତ୍ରୌ ଵିକତ ଯଚତଯସୌ ୧୫ 

ତା ଵ୭ତ ୍ତିଵଯସ ଶ୍ରାଯତୌ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପଯୁତ୍ରୌ ମହୀ ତଯଲ 

ରୁଯରାତ ପତୁ୍ର ଯଶାଯକନ ପାଶ୍ ପ ପଯା୍କୁଯଲକ୍ଶଣା ୧୬ 

ଅତସ୍ତାତ୍ ଵ୍ରଜତ ସ୍ତସ୍ଯାଃ ସରୁ ରାଯୋ ମହାତ୍ମନଃ 

ପିତଵଃ ପତିତା କାଯତ୍ର ସକୂ୍ଶମାଃ ସରୁପି କତିନଃ ୧୭ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ଇଯମ୍େ୍ା୭ପି ଅଶରୁ୍ ନିପାତମ ୍ତମ ୍ସ୍ଵ କାଯତ୍ର ପଣୁ୍ ଯ କମି୍ନ୍ମ ୍

ସରୁପିମ ୍ମନ୍ ଯଯତ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପଯୂସୀମ ୍ତାମ ୍ସଯୁରଶ୍ଵର: ୧୮ 

ନିରୀକ୍ଶମାଣ ଶର ସ୍ତାମ ୍ତତଶ ୍ସରୁପିମ ୍ସି୍ତତାମ ୍

ଆକାଯଶ ଵିଶ୍ି ଟତାମ ୍ତୀନାମ ୍ରୁତମ୍ୀ୍ମ ୍ପରୁ୍ଶ ତୁଃକତିାମ ୍୧୯ 

ତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଯଶାକ ସମ୍ପ୍୍ତାମ ୍ଵଜ୍ର ପାଣ ିଯଶ୍ସି୍ଵନୀମ ୍

ଇନ୍ତ୍ରଃ ପ୍ରାଞ୍ଜଲି ରୁତ୍ଵିକ୍ନଃ ସରୁ ରାଯଜା୭ପ୍ରଵୀ ତ୍ଵଚଃ ୨0 

ପଯମ ୍କଚ୍ଚି ନ୍ନ ଚା୭ସ୍ମାସ ୁକୁତ ଶି୍ଚ ତ୍ଵିତ୍ ଯଯତ ମହତ୍ 

କୁଯତା ନିମିତ୍ତଃ ଯଶାକ ଯସ୍ତ ପରୂ୍ହ ିସଵ ୍ହଯିତୈଶଣି ି୨୧ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ତୁ ସରୁପିଃ ସରୁ ରାଯଜନ ତୀମତା 

ପତ୍ଯଵୁାଚ ତଯତା ତୀରା ଵାକ୍ଯମ ୍ଵାକ୍ଯ ଵିଶାରତମ ୍୨୨ 

ଶାମ୍ମ୍ ୍ପାପମ ୍ନ ଵଃ କମିି୍ତ୍ି କୁତଶି୍ଚତ୍ ଅମରାତିପ 

ଅହମ ୍ତୁ ମକ୍ନା ଯଶାଚାମି ସ୍ଵ ପଯୁତ୍ରୌ ଵିଶଯମ ସି୍ତଯତୌ ୨୩ 

ଏଯତୌ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା କରୁ୍ଯଶୌ ତୀଯନୌ ସଯୂ ୍ରଶ୍ି ମ ପ୍ରତାପିଯତୌ 

ଅତ୍୍ ଯମାଯନୌ ପଲିଵଯତୌ୍ କଶଯ୍କଣ ସରୁା୭ତିପ ୨୪ 

ମମ କାଯାତ୍ ପ୍ରସଯୂତୌ ହ ିତୁଃକିଯତୌ ପାର ପୀଟିଯତୌ 

ଯଯୌ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପରିତଯପ୍ଯ୭ହମ ୍ନା୭ସି୍ତ ପତୁ୍ର ସମଃ ପି୍ରଯଃ ୨୫ 

ଯସ୍ଯା: ପତୁ୍ର ସହଯସ୍ର  ସୁ୍ତ କରୁ୍ତ୍ସ୍ନମ ୍ଵ୍ ଯାପ୍ ଯ ମିତମ ୍ଜକତ୍  

ତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରୁତତୀମ ୍ଶଯରା ନ ସତୁା ନ୍ ମନ୍ ଯଯତ ପରମ ୍୨୬ 

ସତା୭ପ୍ରତିମ ଵ୍ରୁତ୍ତାଯା ଯଲାକ ତାରଣ କାମ୍ ଯଯା 

ଶ୍ରୀମତ୍ ଯା କୁଣ ନିତ୍ ଯାଯା ସ୍ଵପାଵ ପରିଯଵଶଯା ୨୭ 

ଯସ୍ଯାଃ ପତୁ୍ର ସହସ୍ରାଣ ିସା୭ପି ଯଶାଚତି କାମତୁକ ୍

କିମ ୍ପନୁ ଯା୍ ଵନିା ରାମମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯା ଵତଯି୍ଶ୍ ଯତ ି୨୮ 

ଏକ ପତୁ୍ରା ଚ ସାତ୍ଵୀ ଚ ଵଵିଯତ୍ସଯମ ୍ତ୍ଵଯା କ୍ରୁତା 

ତସ୍ମା ତ୍ତ୍ଵମ ୍ସତତମ ୍ତୁଃକମ ୍ଯପ୍ରତ୍ ଯ ଯଚହ ଚ ଲପ୍ସଯଯସ ୨୯ 

ଅହମ ୍ହ୍ ଯ୭ପଚିତିମ ୍ପ୍ରାତୁଃ ପିତୁ ଶ୍ଚ ସକଲାମ ୍ଇମାମ ୍

ଵତନ୍ମ ୍ଯଶସ ଶ୍ଚା୭ପି କରିଶ୍ ଯାମି ନ ସମ୍ଶଯଃ ୩0 

ଆନାଯଯିତ୍ଵା ତନଯମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯାଯା ମହାତ୍ଯତୁିମ ୍

ସ୍ଵଯମ ୍ଏଵ ପ୍ରଯଵକ୍ଶଯାମି ଵନମ ୍ମନୁି ନିଯଶଵିତମ ୍୩୧ 

ନ ହ୍ ଯ୭ହମ ୍ପାପ ସମ୍କଯଲ୍ପ ପାଯପ ପାପମ ୍ତ୍ଵଯା କ୍ରୁତମ ୍ 

ଶଯକ୍ତା ତାରଯିତୁମ ୍ଯପୌଯରୈ  ରଶରୁ୍ କଯମ୍ ଟ ନିରୀକ୍ିଶତ: ୩୨ 

ସା ତ୍ଵ ମ୭କ୍ିନମ ୍ପ୍ରଵିଶ ଵା ସ୍ଵଯମ ୍ଵା ତମ୍ଟକାଟ ଵିଶ 

ରଜଜ୍ମୁ ୍ପତାନ ଵା କଯମ୍ଟ ନ ହ ିଯତ୭ନ୍ ଯତ୍ ପରାଯଣମ ୍୩୩ 

ଆହ ମପ୍ଯ୭ଵନମି ୍ପ୍ରାଯପ୍ତ ରାଯମ ସତ୍ ଯ ପରାରଯମ  

କ୍ରୁତ କ୍ରୁଯତ୍ ଯା ପଵଶି୍ ଯାମି ଵିପ୍ରଵାସିତ କଲ୍ମଶ: ୩୪ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
 

Page 187 of 276 
 

ଇତ ିନାକ ଇଵା୭୭ରଯଣ୍ଯ ଯତାମର ଅମକ୍ୁଶ ଯଚାତିତଃ 

ପପାତ ପଵୁ ିସମ୍କ୍ରୁଯତ୍ତା ନିଶ୍ ଶଵସନ୍ ଇଵ ପନ୍ନକଃ ୩୫ 

ସମ୍ରକ୍ତ ଯନତ୍ରଃ ଶତିଲିା୭୭ମ୍ପର ସ୍ତତା  

ଵିତୂତ ସଵା୍ ପରଣଃ ପରମ୍ପ୍ଃ 

ପପଵୂ ପଯୂମୌ ପତିଯତା ନ୍ରୁପା୭୭ତ୍ମଜଃ  

ଶଚୀପଯତଃ ଯକତୁ: ଇଯଵା ତ୍ସଵ କ୍ଶଯଯ   ୩୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଚତୁ ସ୍ ସପ୍ତତିତମ ସ୍ସକ:୍ 

ପମ୍ଚ ସ୍ସପ୍ତତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ତୀକ ୍କାଲାତ୍ ସମତୁ୍ତାଯ ସମେ୍ାମ ୍ଲପ୍ତଵା ଚ ଵୀଯଵ୍ାନ୍  

ଯନତ୍ରାପ୍ଯାମ ୍ଅଶରୁ୍ ପଣୂା୍ପ୍ ଯାମ ୍ତୀନା ମତୁ୍ଵୀକ୍ଶଯ ମାତରମ ୍୧ 

ଯସା୭ମାତ୍ ଯ ମଯତ୍ ଯ ପରଯତା ଜନନୀ ମପ୍ଯ କୁତ୍ସଯତ୍  

ରାଜ୍ ଯମ ୍ନ କାମଯଯ ଜାତୁ ମମ୍େ୍ଯଯ ନା୭ପି ମାତରମ ୍୨ 

ଅପିଯଶକମ ୍ନ ଜାନାମି ଯଯା୭ପ ୂତ୍ରାୋ ସମୀକ୍ିଶତ: 

ଵିପ୍ରକ୍ରୁଯଶ୍ଟ ହ୍ ଯ୭ହମ ୍ଯତଯଶ ଶତ୍ରୁକ୍ନ ସହଯିତା ଵସମ ୍୩ 

ଵନ ଵାସମ ୍ନ ଜାନାମି ରାମ ସ୍ ଯା୭ହମ ୍ମହାତ୍ମନ: 

ଵିଵାସନମ ୍ଵା ଯସୌମିଯତ୍ର ସ୍ ସୀତାଯା ଶ୍ଚ ଯତା୭ପଵତ୍ ୪ 

ତ ଯତୈଵ ଯରାଶତ ସ୍ତସ୍ଯ ପରତ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ 

ଯକୌସଲ୍ଯା ଶପ୍ତମ ୍ଆୋଯ ସମିୁତ୍ରାମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୫   

ଆକତଃ କ୍ରୂର କାଯା୍ଯାଃ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ପରତଃ ସତୁଃ 

ତମ ୍ଅହମ ୍ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ପରତମ ୍ତୀକ ୍ତଶନିମ ୍୬ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ସମିୁତ୍ରାମ ୍ସା ଵିଵଣା୍ ମଲିନା କରୁ୍ଶା  

ପ୍ରତଯସ୍ତ ପରଯତା ଯତ୍ର ଯଵପମାନା ଵିଯଚତନା ୭ 

ସ ତୁ ରାମାନୁଜ ଶ୍ଚା୭ପି ଶତ୍ରୁକ୍ନ ସହତି ସ୍ତତା 

ପ୍ରତଯସ୍ତ ପରଯତା ଯତ୍ର ଯକୌସଲ୍ଯାଯା ନିଯଵଶନମ ୍୮ 

ତତଃ ଶତ୍ରୁକ୍ନ ପରଯତୌ ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ତୁଃକିଯତୌ 

ପଯଶ୍୍ଵଯଜତାମ ୍ତୁଃକାତା୍ମ ୍ପତିତାମ ୍ନଶ୍ଟ ଯଚତନାମ ୍

ରୁତଯମ୍ୌ୍ ରୁତତୀମ ୍ତୁ:କା ତ୍ସଯମ ତ୍ ଯା୭୭ଯା୍ମ ୍ମନସି୍ଵନୀମ ୍୯ 

ପରତମ ୍ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ଇତମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯା ପରୁ୍ଶ ତୁଃକତିା ୧0 

ଇତମ ୍ଯତ ରାଜ୍ ଯ କାମ ସ୍ ଯ ରାଜ୍ ଯମ ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ଅକଣ୍ଟକମ ୍

ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ପତ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଶୀରମ ୍କ୍ରୂଯରଣ କମଣ୍ା ୧୧ 

ପ୍ରସ୍ତାପ୍ଯ ଚୀର ଵସନମ ୍ପତୁ୍ରମ ୍ଯମ ଵନ ଵାସିନମ ୍

ଯକୈଯକଯୀ କମ ୍କଣୁମ ୍ତତ୍ର ପଶ୍ଯତ ିକ୍ରୂର ତଶନିୀ ୧୨ 

କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ମାମ ୍ଅପି ଯକୈଯକଯୀ ପ୍ରସ୍ତାପଯିତୁମ ୍ଅହତ୍ ି

ହରିଣ୍ଯନାଯପା ଯତ୍ରା୭୭ଯସ୍ତ ସଯୁତା ଯମ ସମୁହା ଯଶାଃ ୧୩ 
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ଅତ ଵା ସ୍ଵଯମ ୍ଏଵା୭ହମ ୍ସମିୁତ୍ରା୭ନୁଚରା ସକୁମ ୍

ଅକ୍ିନଯହାତ୍ରମ ୍ପରୁସ୍କରୁ୍ତ୍ ଯ ପ୍ରସ୍ତାଯସ୍ଯ ଯତ୍ର ରାକଵଃ ୧୪ 

କାମମ ୍ଵା ସ୍ଵଯମ ୍ଏଵା୭ତ୍ ଯ ତତ୍ର ମାମ ୍ଯନତୁମ ୍ଅହସି୍ 

ଯତ୍ରା୭ଯସୌ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର: ପଯୁତ୍ରା  ଯମ ତପ୍ଯଯତ ତପଃ ୧୫ 

ଇତମ ୍ହ ିତଵ ଵିସ୍ତୀଣମ୍ ୍ତନ ତାନ୍ ଯ ସମାଚିତମ ୍

ହ ସ୍ତଯ୭ଶ୍ଵ ରତ ସମ୍ପଣୂମ୍ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ନିଯା୍ତିତମ ୍ତଯା ୧୬ 

ଇତ୍ଯା୭୭ତି ପହୁପି ଵା୍ଯକ୍ୈଯ: କ୍ରୂଯରୈ ସ୍ ସମ୍ପତି୍ସଯତା୭ନକ: 

ଵିଵ୍ ଯଯତ ପରତ ସ୍ତୀଵ୍ରମ ୍ଵ୍ରଯଣ ତୁଯତ୍ ଯଵ ସଚୂିନା ୧୭ 

ପପାତ ଚରଯଣ ତସ୍ଯା ସ୍ତତା ସମ୍ପ୍ରାମ୍ ୍ଯଚତନ: 

ଵିଲପ୍ଯ ପହୁତା୭ସମଯ୍ୋ ଲପ୍ତ ସମେ୍ ସ୍ତତ ସି୍ତତ: ୧୮ 

ଏଵମ ୍ଵଲିପମାନାମ ୍ତାମ ୍ପରତଃ ପ୍ରାଞ୍ଜଲି ସ୍ତତା 

ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ଇତମ ୍ଯଶାଯକୈ ପହୁ୍ପି: ଆଵ୍ରୁତାମ ୍୧୯ 

ଆଯଯ ୍କସ୍ମାତ୍ ଅଜାନତମ ୍କହଯ୍ସ ମାମ ୍ଅକଲିି୍ ପଶମ ୍

ଵିପଲୁାମ ୍ଚ ମମ ପ୍ରୀତିମ ୍ସି୍ତରାମ ୍ଜାନାସି ରାକଯଵ ୨0 

କ୍ରୁତା ଶାସ୍ତ୍ରା୭ନୁକା ପତିୁ୍ତ ମା୍ ପତ୍ୂ ତସ୍ଯ କତା ଚନ 

ସତ୍ଯ ସମ୍ଃ୍ ସତାମ ୍ଯଶ୍ରଯଶ୍ଟା ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୨୧ 

ଯପ୍ରଶ୍ଯମ ୍ପାପୀଯସାମ ୍ଯାତୁ ସଯୂମ୍ ୍ଚ ପ୍ରତିଯମ ହ ତୁ 

ହନ୍ତୁ ପାଯତନ କାମ ୍ସପୁ୍ତାମ ୍ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୨୨ 

କାରଯିତ୍ଵା ମହତ୍ କମ ୍ପତା୍ ପରୁ୍ତ୍ ଯମ ୍ଅନତକ୍ମ ୍

ଅତଯମା୍ ଯଯା୭ସ୍ଯ ଯସା୭ସ୍ଯା୭ସୁ୍ତ ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୨୩ 

ପରିପାଲଯମାନ ସ୍ ଯ ରାଯୋ ପତୂାନ ିପତୁ୍ରଵତ୍ 

ତତ ସ୍ତମ ୍ ତ୍ରୁହ୍ ଯତାମ ୍ପାପମ ୍ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୨୪ 

ପଲି ଶ୍ ପାକମ ୍ଉତ୍୍ତରୁତ୍ ଯ ନ୍ରୁପସ୍ଯା୭ରକ୍ଶତଃ ପ୍ରଜାଃ 

ଅତଯମା୍ ଯଯା୭ସ୍ଯ ଯସା୭ସ୍ଯା୭ସୁ୍ତ ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୨୫ 

ସମ୍ଶ୍ରୁତ୍ ଯ ଚ ତପସି୍ଵପ୍ଯଃ ସଯତ୍ର ଯଵୈ ଯେ ତକି୍ଶଣାମ ୍

ତାମ ୍ଵିପ୍ରଲପତାମ ୍ପାପମ ୍ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୨୬ 

ହ ସ୍ତଯ୭ଶ୍ଵ ରତ ସମ୍ପାଯତ ଯଯୁତ୍ତ ଶସ୍ତ୍ର ସମାକୁଯଲ 

ମା ସ୍ମ କାଶୀ୍ତ୍ ସତାମ ୍ତମମ୍ ୍ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୨୭ 

ଉପତିଶ୍ଟମ ୍ସସୁକୂ୍ଶମାତମ୍ ୍ଶାସ୍ତ୍ରମ ୍ଯଯତ୍ନନ ତୀମତା 

ସ ନାଶଯତୁ ତୁଶ୍ ଟାତ୍ମା ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୨୮ 

ମା ଚ ତମ ୍ଵ୍ଯଟୂ ପାହ୍ ଵମ୍ ସମ ୍ଚମ୍େ୍ା୭କ ୍ସମ ଯତଜସମ ୍

ତ୍ରାକ୍ଶୀତ୍ ରାଜ୍ ଯସ୍ତ ମାସୀନମ ୍ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତ: ୨୯ 

ପାଯସମ ୍କ୍ରୁସରମ ୍ଚାକମ ୍ଵ୍ରୁତା ଯସା୭ଶ୍ନାତୁ ନକି୍ରୁ୍ଣଃ 

କୁରୂମ ୍ଶ୍ଚା ପ୍ ଯ୭ଵଜାନାତୁ ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୩0 
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କା ଶ୍ଚ ସପ୍ରୁ୍ଶତୁ ପାଯତନ କୁରୂନ୍ ପରିଵଯତ ତ୍ସଵଯମ ୍ 

ମିଯତ୍ର ତ୍ରୁଯହ୍ ଯତ ଯସା୭ତ୍ ଯମ୍ମ୍ ୍ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୩୧ 

ଵିଶ୍ଵାସାତ୍ କତିତମ ୍କିମି୍ ିତ୍ପରିଵାତମ ୍ମିତ: କ୍ଵଚିତ୍  

ଵିଵ୍ରୁଯଣାତୁ ସ ତୁଶ୍ ଟାତ୍ମା ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୩୨ 

ଅକତା୍ ହ୍ ଯକ୍ରୁତେ ଶ୍ଚ ତ୍ ଯକ୍ତା୭ତ୍ମା ନରିପତ୍ରପ: 

ଯଲାଯକ ପଵତୁ ଵିଯତ୍ଵଯଶ୍ଯା ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୩୩ 

ପଯୁତ୍ରୈ: ତାଯରୈ ଶ୍ଚ ପରୁ୍ଯତ୍ୈ ଯ ଶ୍ଚ ସ୍ଵ କ୍ରୁଯହ ପରିଵାରିତଃ 

ସ ଏଯକା ମରୁ୍ଶ୍ ଟମ ୍ଅଶ୍ନାତୁ ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୩୪ 

ଅପ୍ରାପ୍ଯ ସତ୍ରୁଶାନ୍ ତାରାନ୍ ଅନପତ୍ ଯ: ପ୍ରମୀଯତାମ ୍ 

ଅନଵାପ୍ଯ ରିଯାମ ୍ତମ୍୍ ଯାମ ୍ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୩୫ 

ମା ଆତ୍ମନ ସ୍ସମ୍ତି୍ମ ୍ତ୍ରାକ୍ଶୀତ୍ ଯସ୍ଵଶ ୁତାଯରଶ ୁତୁଃକିତ: 

ଆଯ ୁସ୍ସମର ମ୭ପ୍ରାପ୍ଯ ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୩୬ 

ରାଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଲ ଵ୍ରୁତ୍ତାନାମ ୍ଵଯତ ଯତ୍ ପାପମ ୍ଉଚ୍ ଯଯତ 

ପରୁ୍ତ୍ ଯ ତ୍ ଯାଯକ ଚ ଯତ୍ ପାପମ ୍ତତ୍ ପାପମ ୍ପ୍ରତିପତ୍ ଯତାମ ୍୩୭ 

ଲାକ୍ଶଯା ମତୁ ମାଯମ୍ସନ ଯଲାଯହନ ଚ ଵିଯଶଣ ଚ 

ସଯତୈଵ ପିପରୁ୍ଯାତ୍ ପରୁ୍ତ୍ ଯାନ୍ ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୩୮ 

ସମ୍କୋଯମ ସମଯୁପାଯଟ ଚ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଶ ପଯମ୍କଯର 

ପଲାଯମାଯନା ଵଯତ୍ ଯତ  ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୩୯ 

କପାଲ ପାଣ:ି ପରୁ୍ତିଵୀ ମଟତାମ ୍ଚୀର ସମ୍ଵ୍ରୁତ: 

ପିକ୍ଶମାଯଣା ଯଯତାନ୍ ମଯତ୍ତା ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୪0 

ପାଯନ ପ୍ରସଯକ୍ତା ପଵତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ଵଯକ୍ଶଶ ୁଚ ନତି୍ ଯ ଶ: 

କାମ ଯରାତା୭ପି ପତୂ୭ସୁ୍ତ ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୪୧ 

ମା ସ୍ମ ତଯମ ୍ମଯନା ପଯୂାତ୍ ଅତମମ୍ ୍ସ ନିଯଶଵତାମ ୍ 

ଅପାତ୍ର ଵଶୀ୍ ପଵତୁ ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୪୨ 

ସମି୍ତିା ନ୍ ଯସ୍ ଯ ଵିତ୍ତାନି ଵିଵିତାନି ସହସ୍ରଶ: 

ତସଯ୍ପିୁ ଵିପ୍ର ଲୁପ୍ ଯମ୍ା୍ମ ୍ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୪୩ 

ଉଯପ ସଯମ୍ଯ୍ ଶଯାନ ସ୍ ଯ ଯତ୍ ପାପମ ୍ପରିକଲ୍ପଯଯତ 

ତ ଚ୍ଚ ପାପମ ୍ପଯଵତ୍ ତସ୍ଯ ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୪୪ 

ଯତ୍ ଅକ୍ିନତାଯଯକ ପାପମ ୍ଯତ୍ ପାପମ ୍କୁରୁ ତଲ୍ପଯକ 

ମିତ୍ର ଯତ୍ରାଯହ ଚ ଯତ୍ ପାପମ ୍ତତ୍ ପାପମ ୍ପ୍ରତିପତ୍ ଯତାମ ୍୪୫ 

ଯତଵତାନାମ ୍ପିତ୍ରୂଣାମ ୍ଚ ମାତା ପିଯତ୍ରା ସ୍ତଯତୈଵ ଚ 

ମା ସ୍ମ କାଶୀ୍ତ୍ ସ ଶଶୁରୂ୍ଶାମ ୍ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୪୬ 

ସତାମ ୍ଯଲାକାତ୍ ସତାମ ୍କୀତ୍୍ ଯାଃ ସମଜ୍ଶୁ୍ ଟାତ୍ କମଣ୍ ସ୍ତତା 

ପ୍ରଶ୍ଯତୁ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଅଯତ୍ୈ ଯଵ ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୪୭ 
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ଅପାସ୍ଯ ମାତ୍ରୁ ଶଶୁରୂ୍ଶା ମ୭ନଯତ ୍ଯସା୭ଵତିଶ୍ଟତାମ ୍

ତୀକ ୍ପାହୁ ମହ୍ା ଵକ୍ଶା ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୪୮ 

ପହୁ ପଯୁତ୍ରା ତରିତ୍ର ଶ୍ଚ ଜ୍ଵର ଯରାକ ସମନ୍ି ଵତ: 

ସ ପଯୂାତ୍ ସତତ ଯକ୍ିଶୀ ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୪୯ 

ଆଶା ମା୭୭ସମ୍ଶ ମାନାନାମ ୍ତୀନାନାମ ୍ଊତ୍ଵ ୍ଚକ୍ଶଶୁାମ ୍

ଅତିନାମ ୍ଵିତତାମ ୍କୁଯା୍ ତ୍ ଯସ୍ ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୫0 

ମାଯଯା ରମତାମ ୍ନତି୍ ଯମ ୍ପରୁଶ: ପିଶଯୁନା୭ଶଚୁ:ି 

ରାଯୋ ପୀତ ସ୍ତଵତମା୍ତ୍ମା ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୫୧ 

ରୁତୁ ୋତାମ ୍ସତୀମ ୍ପାଯା୍ମ ୍ରୁତୁ କାଲା୭ନୁଯରାତିନୀମ ୍ 

ଅତି ଵଯତତ୍ ତୁଶ୍ ଟାତ୍ମା ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୫୨ 

ତମ ୍ତାରାନ୍ ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ପର ତାରା ନ୍ନିଯଶଵତାମ ୍ 

ତ୍ଯକ୍ତ ତମ ୍ରତ ିମ୍ଯୂଟା ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୫୩ 

ଵିପ୍ର ଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତ ସ୍ ଯ ତୁଶ୍ କରୁ୍ତମ ୍ପ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ ଯ ଯତ୍ 

ତଯତଵ ପ୍ରତିପଯତ୍ ଯତ ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୫୪ 

ପାନୀଯ ତୂଶଯକ ପାପମ ୍ତଯତୈ ଵ ଵିଶ ତାଯଯକ  

ଯ ତ୍ତ ଯତକ ସ୍ସ ଲପତାମ ୍ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୫୫ 

ପ୍ରାହ୍ମଣାଯ ଉତ୍ ଯତାମ ୍ପଜୂାମ ୍ଵିହମତୁ୍ କଲୁଯଶମି୍େ୍ଯ: 

ପାଲ  ଵତ୍ସାମ ୍ଚ କାମ ୍ଯତାକ୍ତୁ ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୫୬ 

ତ୍ରୁଶ୍ା୍୭୭ତମ୍ ୍ସତ ିପାନୀଯଯ ଵିପ୍ରଲଯମ୍ପନ ଯଯାଜଯଯତ୍  

ଲଯପତ ତସ୍ଯ ତ ତ୍ପାପମ ୍ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୫୭ 

ପକ୍ତଯା ଵିଵତ ମାଯନଶ ୁମାକ ୍ମା୭୭ଶ୍ରତି୍ ଯ ପଶ୍ଯତ: 

ତସ୍ଯ ପାଯପନ ଯଯୁଜ୍ ଯତ ଯସ୍ଯା୭୭ଯଯା୍୭ନୁମଯତ କତଃ ୫୮ 

ଵିହୀନାମ ୍ପତ ିପତୁ୍ରାପ୍ ଯାମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ପାତିଵା୭ତ୍ମଜଃ 

ଏଵମ ୍ଆଶ୍ଵସଯନ୍ ଏଵ ତୁଃକାଯତା୍ ନିପପାତ ହ ୫୯ 

ତତା ତୁ ଶପଯତୈଃ କଯଶ୍ ଟଃ ଶପମାନମ ୍ଅଯଚତନମ ୍

ପରତମ ୍ଯଶାକ ସମ୍ପ୍୍ତମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯା ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୬0 

ମମ ତୁଃକମ ୍ଇତମ ୍ପତୁ୍ର ପଯୂଃ ସମପୁଜାଯଯତ 

ଶପଯତୈଃ ଶପମାଯନା ହ ିପ୍ରାଣାନ୍ ଉପରୁଣତି୍ସ ଯମ ୬୧ 

ତିଶ୍ଟଯା ନ ଚଲିଯତା ତମା୍ତ୍ ଆତ୍ମା ଯତ ସହ ଲକ୍ଶମଣଃ 

ଵତ୍ସ ସତ୍ ଯ ପ୍ରତିଯୋ ଯମ ସତାମ ୍ଯଲାକାନ୍ ଅଵାପ୍ସଯସି ୬୨ 

ଇ ତ୍ଯକୁ୍ତଵା ଚ ଅମ୍କ ମାନୀଯ ପରତମ ୍ପ୍ରାତ୍ରୁ ଵତ୍ସଲମ ୍

ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ମହା ପାହୁମ ୍ରୁଯରାତ ପରୁ୍ଶ ତୁକିତା ୬୩ 

ଏଵମ ୍ଵିଲପମାନସ୍ଯ ତୁଃକାତ ୍ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ 

ଯମାହା ଚ୍ଚ ଯଶାକ ସଯମ୍ରାତାତ୍ ପପଵୂ ଲୁଲିତମ ୍ମନଃ ୬୪ 
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ଲାଲପ୍ଯମାନସ୍ଯ ଵିଯଚତନସ୍ଯ   

ପ୍ରନଶ୍ଟ ପଯୁତ୍ତଃ ପତିତସ୍ଯ ପଯୂମୌ 

ମହୁୁର୍ ମହୁୁର୍ ନଶି୍ ଶଵସତ ଶ୍ଚ ତୀକମ୍ ୍  

ସା ତସ୍ଯ ଯଶାଯକନ ଜକାମ ରାତ୍ରିଃ  ୬୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ପମ୍ ିସ୍ ସପ୍ତତିତମ ସ୍ସକ:୍   

ଶଟ୍ସପ୍ତତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ତମ ୍ଏଵମ ୍ଯଶାକ ସମ୍ପ୍୍ତମ ୍ପରତମ ୍ଯକକଯୀ ସତୁମ ୍

ଉଵାଚ ଵତତାମ ୍ଯଶ୍ରଯଶ୍ଟା ଵସିଶ୍ ଟଃ ଯଶ୍ରଶ୍ଟଵାକ ୍ରୁଶଃି ୧ 

ଅଲମ ୍ଯଶାଯକନ ପତ୍ରମ ୍ଯତ ରାଜ ପତୁ୍ର ମହା ଯଶଃ 

ପ୍ରାପ୍ତ କାଲମ ୍ନର ପଯତଃ କୁରୁ ସମ୍ଯାନମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍୨ 

ଵସିଶ୍ଟ ସ୍ ଯ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପରଯତା ତାରଣାମ ୍କତଃ 

ଯପ୍ରତ କାଯା୍ଣ ିସଵା୍ଣ ିକାରଯା ମାସ ତମଵ୍ିତ୍ ୩ 

ଉତ୍୍ତରୁତମ ୍ଯତୈଲ ସଯମ୍ରାତାତ୍ ସ ତୁ ପଯୂମୌ ନିଯଵଶତିମ ୍

ଆପୀତ ଵଣ ୍ଵତନମ ୍ପ୍ରସପୁ୍ତମ ୍ଇଵ ପପୂତିମ ୍୪ 

ସଯମ୍ଵଶ୍ ଯ ଶଯଯନ ଚା୭ଯରଯ ନାନା ରତ୍ନପରିଶ୍କରୁ୍ଯତ 

ତଯତା ତଶରତମ ୍ପଯୁତ୍ରା ଵିଲଲାପ ସତୁୁଃକିତଃ ୫ 

କିମ ୍ଯତ ଵ୍ ଯଵସିତମ ୍ରାଜନ୍ ଯପ୍ରାଶଯିତ ମଯ୍ଯ୭ନାକଯତ 

ଵିଵାସ୍ ଯ ରାମମ ୍ତମେ୍ମ ୍ଲକ୍ଶମଣମ ୍ଚ ମହା ପଲମ ୍୬ 

କ୍ଵ ଯାସ୍ ଯସି ମହା ରାଜ ହତି୍ଵା ଇମମ ୍ତୁଃକିତମ ୍ଜନମ ୍

ହୀନମ ୍ପରୁୁଶ ସିଯମ୍ହନ ରାଯମଣା୭କ୍ିଶି୍ ଟ କମଣ୍ା ୭ 

ଯଯାକ ଯକ୍ଶମମ ୍ତୁ ଯମ ରାଜନ୍ ଯକା୭ସି୍ମନ୍ କଲ୍ପଯିତା ପଯୁର 

ତ୍ଵଯି ପ୍ରଯାଯତ ସ୍ଵ ସ୍ତାତ ରାଯମ ଚ ଵନମ ୍ଆଶ୍ରଯିତ ୮ 

ଵିତଵା ପରୁ୍ତିଵୀ ରାଜମ ୍ସ୍ତଵଯା ହୀନା ନ ରାଜଯତ 

ହୀନ ଚଯନ୍ତ୍ର ଵ ରଜନୀ ନକରୀ ପ୍ରତିପାତ ିମା ୯ 

ଏଵମ ୍ଵଲିପମାନମ ୍ତମ ୍ପରତମ ୍ତୀନ ମାନସମ ୍

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଵଚନମ ୍ପଯୂଯା ଵସିଶ୍ ଟ ସୁ୍ତ ମହାନ୍ ରୁଶଃି ୧0 

ଯପ୍ରତ କାଯା୍ଣ ିଯାନ୍ ଯ୭ସ୍ଯ କତଵ୍୍ ଯାନି ଵିଶାମ୍ପଯତଃ 

ତା ନ୍ ଯ୭ଵ୍ ଯରମ ୍ମହା ପାଯହା ରିଯତାମ ୍ଅଵିଚାରିତମ ୍୧୧ 

ତଯତତି ପରଯତା ଵାକ୍ଯମ ୍ଵସିଶ୍ ଟ ସ୍ ଯା୭ପିପଜୂ୍ ଯ ତତ୍ 

ରୁତ୍ଵ ିକ୍ପଯୁରାହତିା୭୭ଚାଯା୍ମ ୍ସ୍ତଵରଯା ମାସ ସଵଶ୍ଃ ୧୨ 

ଯଯ ତ୍ଵ୭କ୍ନଯଯା ନଯରନ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ଚା୭କ୍ନଯକାରାତ୍ ପହଶି୍ କରୁ୍ତାଃ 

ରୁତ୍ଵିକି୍ପ ଯା୍ଜଯକୈ ଯଶ୍ଚ ଵ ଯତ ହ୍ରଯିଯତ ଯତା ଵିତି ୧୩ 

ଶପିିକାଯାମ ୍ଅତା୭୭ଯରାପ୍ଯ ରାଜାନମ ୍କତ ଯଚତନମ ୍

ପାଶ୍ ପ କଣ୍ଟା ଵିମନସ ସ୍ତମ ୍ଊହୁଃ ପରିଚାରକାଃ ୧୪ 
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ହରିଣ୍ଯମ ୍ଚ ସଵୁଣମ୍ ୍ଚ ଵାସାମି୍ ସ ଵିଵିତାନ ିଚ 

ପ୍ରକିରଯତା ଜନା ମାକମ୍ ୍ନ୍ରୁପଯତ: ଅରଯତା ଯଯଃୁ ୧୫ 

ଚତ ନା୭କରୁ ନିଯା୍ସାନ୍ ସରଲମ ୍ପତ୍ମକମ ୍ତତା 

ଯତଵ ତାରୂଣ ିଚା୭୭ହ୍ରୁତ୍ ଯ ଚିତାମ ୍ଚକ୍ରୁ ସ୍ତତା୭ପଯର ୧୬ 

କତାନ୍ ଉଚ୍ଚା୭ଵଚାମ ୍ଶ୍ଚା୭ନ୍ ଯାନ୍ ତତ୍ର ତତ୍ତ୍ଵା୭ତ ପମିୂପମ ୍

ତତଃ ସଯମ୍ଵଶଯା ମାସ ୁଶି୍ଚତା ମଯତ୍ ଯ ତମ ୍ରୁତ୍ଵିଜଃ ୧୭ 

ତତା ହୁତାଶନମ ୍ହୁତ୍ଵା ଯଜପ ୁସ୍ତସ୍ଯ ତ ମରୁ୍ତ୍ଵିଜଃ 

ଜକୁ ଶ୍ଚ ଯତ ଯତା ଶାସ୍ତ୍ରମ ୍ତତ୍ର ସାମାନି ସାମକାଃ ୧୮ 

ଶପିିକାପି ଶ୍ଚ ଯାଯନୈ ଶ୍ଚ ଯତା୭ହମ୍ ୍ତସ୍ଯ ଯଯାଶତିଃ 

ନକରା ନ୍ନିଯଯ୍ ୁସ୍ତତ୍ର ଵ୍ରୁଯତ୍ତୈଃ ପରିଵ୍ରୁତା ସ୍ତତା ୧୯ 

ପ୍ରସ୍ରଵ୍ଯମ ୍ଚା୭ପି ତମ ୍ଚକରୁ୍ଃ ରୁତ୍ଵିଯଜା୭କ୍ିନଚିତମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍

ସି୍ତ୍ରଯ ଶ୍ଚ ଯଶାକ ସମ୍ପ୍୍ତାଃ ଯକୌସଲ୍ଯା ପ୍ରମକୁା ସ୍ତତା ୨0 

ଯରୌମ୍ୀିନାମ ୍ଇଵ ନାରୀଣାମ ୍ନିନାତ ସ୍ତତ୍ର ଶଶୁରୁ୍ଯଵ 

ଆତା୍ନାମ ୍କରୁଣମ ୍କାଯଲ ଯରାଶତୀନାମ ୍ସହସ୍ରଶଃ ୨୧ 

ତଯତା ରୁତଯତଯା ଵିଵଶା ଵିଲପ୍ଯ ଚ ପନୁଃ ପନୁଃ 

ଯାଯନପ୍ଯଃ ସରଯ ୂତୀରମ ୍ଅଵଯତରୁ ଵର୍ା୭0କନାଃ ୨୨ 

କ୍ରୁଯତ୍ଵାତକମ ୍ଯତ ପରଯତନ ସାତମ୍ ୍   

ନ୍ରୁପା୭0କନା ମନି୍ତ୍ର ପଯୁରାହତିା ଶ୍ଚ 

ପରୁମ ୍ପ୍ରଵଶି୍ ଯା୭ଶରୁ୍ ପରୀତ ଯନତ୍ରା   

ପଯୂମୌ ତଶା୭ହମ ୍ଵ୍ ଯନଯତ ତୁଃକମ ୍ ୨୩ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ  ଶ୍ ସପ୍ତତିତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ସପ୍ତ ସପ୍ତତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ତଯତା ତଶା୭ଯହ୭ତିକଯତ କ୍ରୁତ ଯଶୌଯଚା ନ୍ରୁପା୭୭ତ୍ମଜଃ 

ତ୍ଵାତଯଶ୭ହନ ିସମ୍ପ୍ରାଯପ୍ତ ଶ୍ରାତ୍ତ କମା୍ଣ୍ ଯ୭କାରଯତ୍ ୧ 

ପ୍ରାହ୍ମଯଣଯପ୍ଯା ତଯତୌ ରତ୍ନମ ୍ତନମ ୍ଅନ୍ନମ ୍ଚ ପଶୁ୍ କଲମ ୍

ଵାସାମି୍ ସ ଚ ମହା୭୭ହା୍ଣ ିରତ୍ନାନି ଵିଵିତାନ ିଚ ୨ 

ପାସି୍ତକମ ୍ପହୁ ଶକୁ୍ିମ ୍ଚ କା ଶ୍ଚା୭ପି ଶତଶ ସ୍ତତା 

ତାସୀ ତାସମ ୍ଚ ଯାନମ ୍ଚ ଯଵଶ୍ମାନି ସମୁହାତି ଚ 

ପ୍ରାହ୍ମଯଣଯପ୍ଯା ତଯତୌ ପଯୁତ୍ରା ରାେ ସ୍ତ ଯସ୍ଯୌତ୍ଵ ୍ଯତୈହକିମ ୍୩ 

ତତଃ ପ୍ରପାତ ସମଯଯ ତିଵଯସ୭ତ ତ୍ରଯଯାତଯଶ 

ଵିଲଲାପ ମହା ପାହୁ ପର୍ତଃ ଯଶାକ ମଚୂିତଃ 

ଶପ୍ତା୭ପିହତି କଣ୍ଟ ଶ୍ଚ ଯଶାତନା୭ତମ୍ ୍ଉପାକତଃ ୪ 

ଚିତା ମଯୂଲ ପିତୁ ଵା୍କ୍ଯମ ୍ଇତମ ୍ଆହ ସତୁୁଃକିତଃ ୫ 

ତାତ ଯସି୍ମ ନ୍ନିସରୁ୍ଯଶ୍ ଟା୭ହମ ୍ତ୍ଵଯା ପ୍ରାତରି ରାକଯଵ 
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ତସି୍ମନ୍ ଵନମ ୍ପ୍ରଵ୍ରଜିଯତ ଶଯୂନ୍ ଯ ତ୍ ଯଯକ୍ତା୭ସ୍ମଯ୭ହମ ୍ତ୍ଵଯା ୬ 

ଯସ୍ଯା କତି ର୭ନାତାଯାଃ ପତୁ୍ରଃ ପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତା ଵନମ ୍

ତାମ ୍ଅମ୍ପାମ ୍ତାତ ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ତ୍ ଯକ୍ତଵା ତ୍ଵମ ୍କ୍ଵ କଯତା ନ୍ରୁପ ୭ 

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପସ୍ମା୭ରୁଣମ ୍ତଚ୍ଚ ତକ୍ତା୭ସି୍ତ ସ୍ତାନ ମଣ୍ଟଲମ ୍

ପିତୁଃ ଶରୀର ନିଵା୍ଣମ ୍ନଶି୍ ଟନନ୍ ଵିଶସାତ ସ: ୮ 

ସ ତୁ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରୁତନ୍ ତୀନଃ ପପାତ ତରଣୀ ତଯଲ 

ଉତ୍ତାପ୍ଯମାନଃ ଶର ସ୍ ଯ ଯନ୍ତ୍ର ତ୍ଵଜ ଇଯଵା ଚ୍ଚିିତଃ ୯ 

ଅପିଯପତୁ ସ୍ତତଃ ସଯଵ ୍ତସ୍ଯା୭ମାତ୍ ଯାଃ ଶଚୁ ିଵ୍ରତମ ୍

ଅତ କାଯଲ ନପିତିତମ ୍ଯଯାତିମ ୍ରୁଶଯଯା ଯତା ୧0 

ଶତ୍ରୁକ୍ନ ଶ୍ଚା୭ପି ପରତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଯଶାକ ପରିପଲୁ୍ତମ ୍

ଵିସମଯ୍ୋ ନ୍ ଯପତତ୍ ପଯୂମୌ ପମିୂ ପାଲମ ୍ଅନୁସ୍ମରନ୍ ୧୧ 

ଉନ୍ମତ୍ତ ଇଵ ନିଯଶ୍ଚତା ଵଲିଲାପ ସତୁୁଃକିତଃ 

ସମ୍ରୁ୍ତ୍ଵା ପିତୁ କ୍ୁଣାମ୭୍କାନି ତାନ ିତାନ ିତତା ତତା ୧୨ 

ମତରା ପ୍ରପଵ ସ୍ତୀଵ୍ରଃ ଯକୈଯକଯୀ ରାହ ସମକ୍ୁଲଃ 

ଵର ତାନ ମଯଯା୭ଯକ୍ଶାଯପ୍ ଯା୭ମଜ୍ଜଯ ଯଚ୍ଚାକ ସାକରଃ ୧୩ 

ସକୁମୁାରମ ୍ଚ ପାଲମ ୍ଚ ସତତମ ୍ଲାଲିତମ ୍ତ୍ଵଯା 

କ୍ଵ ତାତ ପରତମ ୍ହତି୍ଵା ଵିଲପତମ ୍କଯତା ପଵାନ୍ ୧୪ 

ନନୁ ଯପାଯଜ୍ ଯଶ ୁପାଯନଶ ୁଵଯସ୍ତ୍ର ଶ୍ଵା୭୭ପରଯଣଶ ୁଚ 

ପ୍ରଵାରଯସି ନଃ ସଵା୍ମ ୍ସ୍ତନ୍ ନଃ ଯକା୭ନ୍ ଯ କରିଶ୍ ଯତ ି୧୫ 

ଅଵତାରଣ କାଯଲ ତୁ ପରୁ୍ତିଵୀ ନା୭ଵତୀଯଯ୍ତ 

ଯା ଵିହୀନା ତ୍ଵଯା ରାୋ ତମଯ୍େନ ମହାତ୍ମନା ୧୬ 

ପିତରି ସ୍ଵକମ୍ ୍ଆପଯନ୍ନ ରାଯମ ଚା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଆଶ୍ରଯିତ 

କିମ ୍ଯମ ଜୀଵିତ ସାମତ୍୍ ଯମ ୍ପ୍ରଯଵକ୍ଶଯାମି ହୁତାଶନମ ୍୧୭ 

ହୀଯନା ପ୍ରାତ୍ରା ଚ ପିତ୍ରା ଚ ଶନୂ୍ ଯାମ ୍ଇକ୍ଶଵାକ ୁପାଲିତାମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ନ ପ୍ରଯଵକ୍ଶଯାମି ପ୍ରଯଵକ୍ଶଯାମି ତଯପାଵନମ ୍୧୮ 

ତଯଯା ଵିଲପିତମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵ୍ ଯସନମ ୍ଚା୭ନ୍ ଵଯଵକ୍ଶଯ ତତ୍ 

ପରୁ୍ଶମ ୍ଆତତ୍ରା ପଯୂଃ ସଵ ୍ଏଵା୭ନୁକାମିନଃ ୧୯ 

ତଯତା ଵିଶଯଣ୍ଣୌ ଵିଶ୍ରାଯତୌ ଚ ଶତ୍ରୁକ୍ନ ପରତା ଵୁଯପୌ 

ତରଣ୍ଯାମ ୍ସମ୍ଵଯଯଵଯଶ୍ଟତାମ ୍ପକ୍ନଶରୁ୍ଙ୍କା ଵିଵଶଯ୍ପୌ ୨0 

ତତଃ ପ୍ରକ୍ରୁତିମାନ୍ ଯଵୈତ୍ ଯଃ ପିତୁ ଯରଶାମ ୍ପଯୁରାହତିଃ 

ଵସିଯଶ୍ଟା ପରତମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଉତ୍ତାପ୍ ଯ ତମ ୍ଉଵାଚ ହ ୨୧ 

ତ୍ରଯଯାତଯଶା୭ଯମ ୍ତିଵସ: ପିତୁ ଵ୍ରୁ୍ତ୍ତ ସ୍ ଯ ଯତ ଵିଯପା  

ସା୭ଵ ଯଶଶା୭ସି୍ତ ନିଚଯଯ କିମିହ ତ୍ଵମ ୍ଵଲିମ୍ପଯସ ୨୨ 

ତ୍ରୀଣ ିତ୍ଵନ୍ତ୍ଵାନି ପଯୂତଶ ୁପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତା ନ୍ ଯ୭ଵିଯଶଶତଃ 
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ଯତଶ ୁଚା୭ପରିହାଯଯଶ୍ ୁଯନୈଵମ ୍ପଵିତୁମ ୍ଅହସି୍ ୨୩ 

ସମୁନ୍ତ୍ର ଶ୍ଚା୭ପି ଶତ୍ରୁକ୍ନମ ୍ଉତ୍ତାପ୍ଯା୭ପିପ୍ରସାତ୍ ଯ ଚ 

ଶ୍ରାଵଯା ମାସ ତତ୍ତ୍ଵେଃ ସଵ ୍ପତୂ ପଵା୭ପଯଵୌ ୨୪ 

ଉତି୍ତଯତୌ ଯତୌ ନର ଵ୍ ଯାଯରୌ ପ୍ରକାଯଶଯତ ଯଶସି୍ଵଯନୌ 

ଵଶା୍୭୭ତପ ପରିକ୍ିିଯନ୍ନୌ ପରୁ୍ତକ୍ ଇନ୍ତ୍ର ତ୍ଵଜା ଵିଵ ୨୫ 

ଅଶରୂ୍ଣ ିପରିମରୁ୍ତ୍ନଯତୌ ରକ୍ତା୭ଯକ୍ଶୌ ତୀନ ପାଶଯିଣୌ 

ଅମାତ୍ ଯା ସ୍ତଵରଯତି ସ୍ମ ତନଯଯୌ ଚା୭ପରାଃ ରିଯାଃ ୨୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ସପ୍ତ ସପ୍ତତତିମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଅଶ୍ଟ ସପ୍ତତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ଅତ୍ର ଯାତ୍ରାମ ୍ସମୀହତମ ୍ଶତ୍ରୁଯକ୍ନା ଲକ୍ଶମଣା୭ନୁଜଃ 

ପରତମ ୍ଯଶାକ ସମ୍ପ୍୍ତମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

କତି ଯଃ୍ ସଵ ୍ପତୂାନାମ ୍ତୁଃଯକ କିମ ୍ପନୁ ରା୭୭ତ୍ମନଃ 

ସ ରାମଃ ସତ୍ତ୍ଵ ସମ୍ପନ୍ନଃ ସି୍ତ୍ରଯା ପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତା ଵନମ ୍୨ 

ପଲଵାନ୍ ଵୀଯ ୍ସମ୍ପଯନ୍ନା ଲକ୍ଶମଯଣା ନାମ ଯଯା୭ପ୍ଯ ଯସୌ 

କିମ ୍ନ ଯମାଚଯଯତ ରାମମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ପି ପିତ୍ରୁ ନରିହମ ୍୩ 

ପଵୂମ୍ ୍ଏଵ ତୁ ନିରାହ୍ ଯଃ ସମଯଵକ୍ଶଯ ନଯା୭ନଯଯୌ 

ଉତ୍ପତମ ୍ଯଃ ସମାରୂଯଟା ନାଯା୍ ରାଜା ଵଶମ ୍କତଃ ୪ 

ଇତ ିସମ୍ପାଶମାଯଣ ତୁ ଶତ୍ରୁଯକ୍ନ ଲକ୍ଶମଣା୭ନୁଯଜ 

ପ୍ରାକ୍ତଵାଯର୭ପତ୍ୂ ତତା କପୁ୍ ଜା ସଵା୍ ପରଣ ପଶୂତିା ୫ 

ଲିପ୍ତା ଚତନ ସାଯରଣ ରାଜ ଵସ୍ତ୍ରାଣ ିପିପ୍ରତୀ 

ଵିଵିତମ ୍ଵିଵିଯତୈ ଯସ୍ତ  ଯସ୍ତ  ପ୍ଯୂଣ  ଶ୍ଚ ଵିପଶୂତିା ୬  

ଯମକଲା ତାମପି ଶି୍ଚଯତ୍ରୈ ରଯନ୍ୈ ଯ ଶ୍ଚ ଶପୁ ପଶୂଯଣ ଃ 

ପପାଯସ ପହୁପି ପତ୍୍ତା ରଜଜ୍ ୁପଯତ୍ତଵ ଵାନରୀ ୭ 

ତାମ ୍ସମୀକ୍ଶଯ ତତା ତ୍ଵାର୍ ସ୍ତା ସସ୍ପୁରୁ୍ଶମ ୍ପାପସ୍ଯ କାରିଣୀମ ୍

କ୍ରୁହୀତ୍ଵା କରୁଣମ ୍କୁପ୍ ଜାମ ୍ଶତ୍ରୁକ୍ନାଯ ନ୍ ଯଯଵତଯନ୍ ୮ 

ଯସ୍ଯାଃ କ୍ରୁଯତ ଵଯନ ରାଯମା ନ୍ ଯସ୍ତ ଯତହ ଶ୍ଚ ଵଃ ପିତା 

ଯସଯମ ୍ପାପା ନ୍ରୁଶମ୍ସା ଚ ତସ୍ଯାଃ କୁରୁ ଯତା ମତ ି୯ 

ଶତ୍ରୁକ୍ନଶ୍ଚ ତତ୍ ଆୋଯ ଵଚନମ ୍ପରୁ୍ଶ ତୁଃକିତଃ 

ଅତଃପରୁ ଚରାନ୍ ସଵା୍ନ୍ ଇତ୍ଯଵୁାଚ ତ୍ରୁତ ଵ୍ରତଃ ୧0 

ତୀଵ୍ରମ ୍ଉତ୍ପାତିତମ ୍ତୁଃକମ ୍ପ୍ରାତ୍ରୂଣାମ ୍ଯମ ତତା ପିତୁଃ  

ଯଯା ଯସଯମ ୍ନ୍ରୁଶମ୍ସ ସ୍ ଯ କମଣ୍ଃ ପଲମ ୍ଅଶନୁ୍ତାମ ୍୧୧ 

ଏଵ ମକୁ୍ତଵାତୁ ଯତନା୭୭ଶ ୁସକୀ ଜନ ସମାଵ୍ରୁତା 

କ୍ରୁହୀତା ପଲଵତ୍ କୁପ୍ ଜା ସା ତତ୍କ୍ରୁହମ ୍ଅନାତଯତ୍ ୧୨ 

ତତଃ ସପୁରୁ୍ଶ ସମ୍ପ୍୍ତ ସ୍ତସ୍ଯାଃ ସଵଃ୍ ସକୀ ଜନଃ 
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କ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଆୋଯ ଶତ୍ରୁକ୍ନମ ୍ଵ୍ ଯପଲାଯତ ସଵଶ୍ଃ ୧୩ 

ଅମନ୍ତ୍ରଯତ କ୍ରୁତ୍ସ୍ନଶ୍ଚ ତସ୍ଯାଃ ସଵ ୍ସକୀ ଜନଃ 

ଯତା୭ଯମ ୍ସମପୁରାଯତା ନିଯଶ୍ ଶଶା ନ୍ନଃ କରିଶ୍ ଯତ ି୧୪ 

ସା୭ନୁଯରାଶାମ ୍ଵତାନ୍ ଯାମ ୍ଚ ତମେ୍ାମ ୍ଚ ଯଶସି୍ଵନୀମ ୍

ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଶରଣମ ୍ଯାମଃ ସା ହ ିଯନା୭ସୁ୍ତ ତ୍ରୁଵା କତିଃ ୧୫ 

ସ ଚ ଯରାଯଶଣ ତାମ୍ରା୭କ୍ଶଃ ଶତ୍ରୁକ୍ନଃ ଶତ୍ରୁ ତାପନଃ 

ଵିଚକଶ ୍ତତା କୁପ୍ ଜାମ ୍ଯରାଶତୀମ ୍ପରୁ୍ତିଵୀ ତଯଲ ୧୬ 

ତସ୍ଯା ହ୍ ଯା୭୭କ୍ରୁଶ୍ ଯ ମାଣାଯା ମତରାଯା ସ୍ତତ ସ୍ତତଃ 

ଚିତ୍ରମ ୍ପହୁ ଵିତମ ୍ପାଣ୍ଟମ ୍ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ତ ତ୍ଵଯଶୀଯତ୍ ୧୭ 

ଯତନ ପାଯଣ୍ଟନ ସମ୍ସି ୀଣମ୍ ୍ଶ୍ରୀମ ତ୍ରାଜ ନିଯଵଶନମ ୍

ଅଯଶାପତ ତତା ପଯୂଃ ଶାରତମ ୍କକନମ ୍ଯତା ୧୮ 

ସ ପଲୀ ପଲଵତ୍ ଯରାତାତ୍ କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ପରୁୁଶଶପ୍ଃ 

ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଅପିନିପତ୍୍ସ୍ଯ ପପାଯଶ ପରୁଶମ ୍ଵଚଃ ୧୯ 

ଯତୈ ଵା୍ଯକ୍ୈଯଃ ପରୁଯଶ  ତ୍ୁ ଃଯକୈଃ ଯକୈଯକଯୀ ପରୁ୍ଶ ତୁଃକିତା 

ଶତ୍ରୁକ୍ନ ପଯ ସମ୍େ୍ସ୍ତା ପତୁ୍ରମ ୍ଶରଣମ ୍ଆକତା ୨0 

ତାମ ୍ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ପରତଃ କ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଶତ୍ରୁକ୍ନମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ଅଵତ୍ଯାଃ ସଵ ୍ପତୂାନାମ ୍ପ୍ରମତାଃ କ୍ଶମ୍ ଯତାମ ୍ଇତ ି୨୧ 

ହନ୍ଯାମି ଅହ ମିମାମ ୍ପାପାମ ୍ଯକୈଯକଯୀମ ୍ତୁଶ୍ ଟ ଚାରିଣୀମ ୍

ଯତ ିମାମ ୍ତାମିଯକା ରାଯମା ନା୭ସଯୂଯ ନ୍ ମାତ୍ରୁ କାତୁକମ୨୍୨ 

ଇମାମ ୍ଅପି ହତାମ ୍କୁପ୍ ଜାମ ୍ଯତ ିଜାନାତି ରାକଵଃ 

ତ୍ଵାମ ୍ଚ ମାମ ୍ଚ ହ ିତମା୍ତ୍ମା ନା୭ପିପାଶଶି୍ ଯଯତ ତ୍ରୁଵମ ୍୨୩ 

ପରତ ସ୍ଯ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଶତ୍ରୁଯକ୍ନା ଲକ୍ଶମଣା୭ନୁଜଃ 

ନ୍ଯଵତତ୍ ତଯତା ଯରାଶା ତ୍ତାମ ୍ମଯୁମାଚ ଚ ମତରାମ ୍୨୪ 

ସା ପାତ ମଯୂଲ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ମତରା ନିପପାତ ହ 

ନିଶ୍ ଶଵସତୀ ସତୁୁଃକା୭୭ତା୍ କ୍ରୁପଣମ ୍ଵିଲଲାପ ଚ ୨୫ 

ଶତ୍ରୁକ୍ନଵିଯକ୍ଶପ ଵମିଟୂ ସମେ୍ାମ ୍  

ସମୀକ୍ଶଯ କୁପ୍ ଜାମ ୍ପରତ ସ୍ଯ ମାତା 

ଶଯନୈଃ ସମାଶ୍ଵାସଯତ୍ ଆତ ୍ରୂପାମ ୍ 

ଯରୌଞ୍ଚୀମ ୍ଵଲିକ୍ନାମ ୍ଇଵ ଵୀକ୍ଶମାଣାମ ୍୨୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଅଶ୍ଟ ସପ୍ତତତିମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଏଯର୍ାନା୭ଶୀତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ତତଃ ପ୍ରପାତ ସମଯଯ ତିଵଯସ୭ତ ଚତୁତଯ୍ଶ 

ସଯମତ୍ଯ ରାଜ କତା୍ଯରା ପରତମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍ ୧ 

କଯତା ତଶରତଃ ସ୍ଵକମ୍ ୍ଯଯା ଯନା କୁରୁତଯରା କୁରୁଃ 
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ରାମମ ୍ପ୍ରଵ୍ରାଜ୍ ଯ ଯଵୈ ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟମ ୍ଲକ୍ଶମଣମ ୍ଚ ମହା ପଲମ ୍୨ 

ତ୍ଵମ ୍ଅତ୍ ଯ ପଵ ଯନା ରାଜା ରାଜ ପତୁ୍ର ମହା ଯଶଃ 

ସମ୍କତ୍ ଯା ନା୭ପରାଯତ୍ନାତି ରାଜ୍ ଯମ ୍ଏତତ୍ ଅନାଯକମ ୍୩ 

ଆପିଯଶଚନିକମ ୍ସଵମ୍ ୍ଇତମ ୍ଆତାଯ ରାକଵ 

ପ୍ରତୀକ୍ଶଯତ ତ୍ଵାମ ୍ସ୍ଵ ଜନଃ ଯଶ୍ରଣଯ ଶ୍ଚ ନ୍ରୁପା୭୭ତ୍ମଜ ୪ 

ରାଜ୍ ଯମ ୍କ୍ରୁହାଣ ପରତ ପିତ୍ରୁ ଯପ ତାମହମ ୍ମହତ୍ 

ଅପିଯଶଚଯ ଚା୭୭ତ୍ମାନମ ୍ପାହ ିଚା୭ସ୍ମାନ୍ ନରଶପ୍ ୫ 

ଆପିଯଶଚନିକମ ୍ପାଣ୍ଟମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ସଵମ୍ ୍ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍

ପରତ ସ୍ତମ ୍ଜନମ ୍ସଵମ୍ ୍ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ତ୍ରୁତ ଵ୍ରତଃ ୬ 

ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟ ସ୍ ଯ ରାଜତା ନତି୍ ଯମ ୍ଉଚିତା ହ ିକୁଲ ସ୍ ଯ ନଃ 

ଯନୈଵମ ୍ପଵଯତା ମାମ ୍ଵକ୍ତୁମ ୍ଅହତି୍ କଶୁଲା ଜନାଃ ୭ 

ରାମଃ ପଯୂଵା୍ ହ ିଯନା ପ୍ରାତା ପଵିଶ୍ ଯତ ିମହୀପତଃି 

ଅହମ ୍ତ୍ଵ୭ରଯଣ୍ଯ ଵତ୍ସଯାମି ଵଶା୍ଣ ିନଵ ପଞ୍ଚ ଚ ୮ 

ଯଜୁ୍ ଯତାମ ୍ମହତୀ ଯସନା ଚତୁରଙ୍କ ମହା ପଲା 

ଆନଯିଶ୍ଯା ମ୍ ଯ୭ହମ ୍ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟମ ୍ପ୍ରାତରମ ୍ରାକଵମ ୍ଵନାତ୍ ୯ 

ଆପିଯଶଚନିକମ ୍ଯଚୈଵ ସଵମ୍ ୍ଏତତ୍ ଉପସ୍କରୁ୍ତମ ୍

ପରୁସ୍କରୁ୍ତ୍ ଯ କମିଶ୍ ଯାମି ରାମ ଯହଯତା ଵନ୍ମ ୍ପ୍ରତ ି୧0 

ତଯତ୍ରୈଵ ତମ ୍ନର ଵ୍ ଯାରମ ୍ଅପିଶଚି୍ ଯ ପରୁସ୍କରୁ୍ତମ ୍

ଆଯନଶ୍ଯାମି ତୁ ଯଵୈ ରାମମ ୍ହଵ୍ ଯଵାହମ ୍ଇଵା୭ତ୍ଵରାତ୍ ୧୧ 

ନ ସକାମା କରିଶ୍ ଯାମି ସ୍ଵମ ୍ଇମାମ ୍ମାତ୍ରୁ କତିନୀମ ୍

ଵଯନ ଵତ୍ସଯା ମ୍ଯହ୭ହମ ୍ତୁଯକ ୍ରାଯମା ରାଜା ପଵିଶ୍ ଯତ ି୧୨ 

ରିଯତାମ ୍ଶଲିି୍ ପପିଃ ପତାଃ ସମାନି ଵିଶମାଣ ିଚ 

ରକ୍ିଶଣ ଶ୍ଚା୭ନୁସମ୍ଯାନ୍ତୁ ପତ ିତୁକ ୍ଵିଚାରକାଃ ୧୩ 

ଏଵମ ୍ସମ୍ପାଶମାଣମ ୍ତମ ୍ରାମ ଯହଯତା ନ୍ରୁ୍ପା୭୭ତ୍ମଜମ ୍

ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ଜନଃ ସଵଃ୍ ଶ୍ରୀମତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍୧୪ 

ଏଵମ ୍ଯତ ପାଶମାଣ ସ୍ ଯ ପତ୍ମା ଶ୍ରୀ ରୁପତିଶ୍ ଟତାମ ୍

ଯ ସ୍ତଵମ ୍ଯଜ୍ ଯଯଶ୍ ଟ ନ୍ରୁପ ସଯୁତ ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ତାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି ୧୫ 

ଅନୁତ୍ତମମ ୍ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ନ୍ରୁପା୭୭ତ୍ମଜ  

ପ୍ରପାଶତିମ ୍ସମ୍ଶେଵଯଣ ନଶିମ୍ଯ ଚ 

ପ୍ରହଶଜ୍ା ସ୍ତମ ୍ପ୍ରତ ିପାଶ୍ ପ ପିତଯଵା  

ନିଯପତୁ ରାଯା୍୭୭ନନ ଯନତ୍ର ସମ୍ପଵାଃ       ୧୬ 

ଊଚୁ ଯସ୍ତ ଵଚନମ ୍ଇତମ ୍ନିଶମ୍ଯ ହ୍ରୁଶ୍ ଟାଃ  

ସାମାତ୍ ଯାଃ ସପରିଶଯତା ଵଯିାତ ଯଶାକାଃ 

ପତାନମ ୍ନର ଵର ପକି୍ତମାନ୍ ଜନ ଶ୍ଚ  



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ଵ୍ଯାତିଶ୍ ଟ ସ୍ତଵ ଵଚନା ଚ୍ଚ ଶଲିି୍ ପ ଵକ:୍ ୧୭ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏଯକାନାଶୀତିତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଅଶୀତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ଅତ ପମିୂ ପ୍ରଯତଶୋଃ ସତୂ୍ର  କମ ୍ଵିଶାରତାଃ 

ସ୍ଵ କମା୍ପି ରତାଃ ଶରୂାଃ କନକା ଯନ୍ତ୍ରକା ସ୍ତତା ୧ 

କମା୍ତିକାଃ ସ୍ତପତଯଃ ପରୁୁଶା ଯନ୍ତ୍ର ଯକାଵିତାଃ 

ତତା ଵତକ୍ଯ ଯଶ୍ଚ ଵ ମାକିଯଣା ଵ୍ରୁକ୍ଶ ତକ୍ଶକାଃ ୨ 

କୂପ କାରାଃ ସତୁା କାରା ଵମ୍ଶ କମ ୍କ୍ରୁତ ସ୍ତତା 

ସମତା୍ ଯଯ ଚ ତ୍ରଶ୍ଟାରଃ ପରୁତ ଯସ୍ତ ପ୍ରତସି୍ତଯର ୩ 

ସ ତୁ ହଶା୍ତ୍ ତମ ୍ଉଯତ୍ତଶମ ୍ଜଯନୌଯକା ଵିପଲୁଃ ପ୍ରଯାନ୍ 

ଅଯଶାପତ ମହା ଯଵକଃ ସାକର ଯସ୍ଯଵ ପଵଣ୍ ି୪  

ଯତ ସ୍ଵ ଵାରମ ୍ସମାସ୍ତାଯ ଵତ୍ମକ୍ମା୍ଣ ିଯକାଵିତାଃ 

କରଯଣ  ଵିଵିଯତା ଯପଯତୈଃ ପରୁସ୍ତାତ୍ ସମ୍ପ୍ରତସି୍ତଯର ୫ 

ଲତା ଵଲ୍ଲୀ ଶ୍ଚ କଲୁ୍ ମାମ ୍ଶ୍ଚ ସ୍ତାଣନ୍ୂ ଅଶ୍ମନ ଏଵ ଚ 

ଜନା ଯସ୍ତ ଚରିଯର ମାକମ୍ ୍ଚିତଯତା ଵିଵିତାନ୍ ତ୍ରୁମାନ୍ ୬ 

ଅ ଵ୍ରୁଯକ୍ଶଶ ୁଚ ଯତଯଶଶ ୁଯକ ଚି ତ୍ଵ୍ରୁକ୍ଶାନ୍ ଅଯରାପଯନ୍ 

ଯକଚିତ୍ କୁଟାଯରୈ: ଟଯମ୍ କ ଶ୍ଚ ତାଯତ୍ରୈ:  ଚିତନ୍ କ୍ଵଚିତ୍ କ୍ଵଚିତ୍ ୭ 

ଅପଯର ଵୀରଣ ସ୍ତମ୍ପାନ୍ ପଲିଯନା ପଲଵତ୍ତରାଃ 

ଵିତମତି ସ୍ମ ତୁକା୍ଣ ିସ୍ତଲାନି ଚ ତତ ସ୍ତତଃ ୮ 

ଅପଯର ଅପରୂଯନ୍ କୂପାନ୍ ପାମସ୍ପିୁଃ ଶ୍ଵପ୍ରମ ୍ଆଯତମ ୍

ନିମ୍ ନ ପାକାମ ୍ସ୍ତତା ଯକଚିତ୍ ସମାମ ୍ଶ୍ଚକ୍ରୁଃ ସମତତଃ ୯ 

ପପନ୍ତୁ ପତ୍ନୀଯାମ ୍ଶ୍ଚ ଯକ୍ଶାତ୍ ଯାନ୍ ସମଚୁ୍କଶ୍ତୁୁ ସ୍ତତା 

ପିପିତୁ ଯପତ୍ନୀଯାମ ୍ଶ୍ଚ ତାମ ୍ସ୍ତାନ୍ ଯତଶାନ୍ ନରା ସ୍ତତା ୧0 

ଅଚିଯରଯଣ ଵ କାଯଲନ ପରିଵାହାନ୍ ପହୂ ତକାନ୍ 

ଚକ୍ରୁ ପହୁ୍ ଵିତ ଆକାରାନ୍ ସାକର ପ୍ରତିମାନ୍ ପହୂନ୍ ୧୧ 

ନିଜଯ୍ଲଶ ୁଚ ଯତଯଶଶ ୁକାନଯା ମାସ ୁରୁତ୍ତମାନ୍  

ଉତ ପାନାନ୍ ପହୁ ଵିତାନ୍ ଯଵତିକା ପରିମଣି୍ଟତାନ୍ ୧୨ 

ସ ସତୁା କୁଟି୍ଟମ ତଲଃ ପ୍ରପଶୁ୍ି ପତ ମହୀରୁହଃ 

ମଯତ୍ତା ତ୍କୁଶ୍ ଟ ତ୍ଵିଜ କଣଃ ପତାକା୭ପିର୭ଲମ୍କ୍ରୁତଃ ୧୩ 

ଚତ ଯନାତକ ସମି୍ ସଯକ୍ତା ନାନା କୁସମୁ ପଶୂତିଃ 

ପ ହ୍ ଵ୭ଯଶାପତ ଯସନାଯାଃ ପତା ସସ୍ରୁ ପଯତାପମଃ ୧୪ 

ଆୋପ୍ଯା୭ତ ଯତା ଆେପି୍ତ ଯକୁ୍ତା ଯସ୍ତ୭ତିକ୍ରୁତା ନରାଃ 

ରମଣୀଯଯଶ ୁଯତଯଶଶ ୁପହୁ ସ୍ଵାତୁ ପଯଲଶ ୁଚ ୧୫ 

ଯଯା ନିଯଵଶ ସ୍ତଵ୭ପିଯପ୍ରଯତା ପରତ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ପଯୂ ସ୍ତମ ୍ଯଶାପଯା ମାସ:ୁ ପଶୂାପି ପ୍ଶୂଯଣାପମମ ୍୧୬ 

ନକ୍ଶଯତ୍ର ଶ ୁପ୍ରଶଯସ୍ତ ଶ ୁମହୂୁଯତ ୍ଶ ୁଚ ତ ତ୍ଵିତଃ 

ନିଯଵଶାନ୍ ସ୍ତାପଯାମାସ ୁପର୍ତ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ ୧୭ 

ପହୁ ପାମସ୍ ୁଚଯା ଶ୍ଚା୭ପି ପରିକା ପରିଵାରିତାଃ 

ତତ୍ର ଇନ୍ତ୍ରକୀଲ ପ୍ରତମିାଃ ପ୍ରଯତାଲୀ ଵର ଯଶାପିତାଃ ୧୮ 

ପ୍ରାସାତ ମାଲା ଵିତତା ଯସ୍ ସୌତ ପ୍ରାକାର ସମ୍ଵ୍ରୁତାଃ 

ପତାକା ଯଶାପିତାଃ ସଯଵ ୍ସନୁମିିତ ମହା ପତାଃ ୧୯ 

ଵିସପତି୍୍ପ ରିଵ ଆକାଯଶ ଵଟିମ୍କା୭ର ଵିମାନଯକୈଃ 

ସମଚୁ୍ଚିିଯତୈ ନିଯଵଶା ଯସ୍ତ ପପଃୁ ଶର ପଯୁରାପମାଃ ୨0 

ଜାହ୍ନଵୀମ ୍ତୁ ସମାସାତ୍ ଯ ଵଵିିତ ତ୍ରୁମ କାନନାମ ୍

ଶୀତଲା୭ମଲ ପାନୀଯାମ ୍ମହା ମୀନ ସମାକୁଲାମ ୍୨୧ 

ସ ଚନ୍ତ୍ର ତାରା କଣ ମଣି୍ଟତମ ୍ଯତା   

ନପଃକ୍ଶପାଯାମ ୍ଅମଲମ ୍ଵିରାଜଯତ 

ନଯରନ୍ତ୍ର ମାକଃ୍ ସ ତତା ଵ୍ ଯରାଜତ  

ରଯମଣ ରମ୍ଯଃ ଶପୁ ଶଲିି୍ ପ ନିମିତଃ  ୨୨ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଅଶୀତିତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଏର୍ାଶୀତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ତଯତା ନାମ୍ୀ୍ ମକୁୀମ ୍ରାତ୍ରିମ ୍ପରତମ ୍ସତୂ ମାକତାଃ 

ତୁଶଟୁ୍ଵୁ ଵା୍କି୍ଵଯଶଶୋଃ ସ୍ତଯଵୈ ମଙ୍୍କଲ ସମି୍ ହଯତୈଃ ୧ 

ସଵୁଣ ୍ଯକାଣ ଅପିହତଃ ପ୍ରାଣତ ତ୍ ଯାମ ତୁନ୍ତୁପିଃ 

ତତ୍ମଃୁ ଶଙ୍କାମ ୍ଶ୍ଚ ଶତଯଶା ଵାତ୍ ଯାମ ୍ଯଶ୍ଚା ଚ୍ଚାଵଚ ସ୍ଵରାନ୍ ୨ 

ସ ତୂଯ ୍ଯକାଶଃ ସମୁହାନ୍ ତିଵମ ୍ଆପରୂଯନ୍ ଇଵ 

ପରତମ ୍ଯଶାକ ସମ୍ପ୍୍ତମ ୍ପଯୂଃ ଯଶାଯକୈ: ଅରନ୍ତ୍ରଯତ୍ ୩ 

ତଯତା ପ୍ରପଯୁତ୍ତା ପରତ ସ୍ତମ ୍ଯକାଶମ ୍ସନ୍ନିଵତ୍୍ ଯ ଚ 

ନା୭ହମ ୍ରାଯଜତ ିଚା ପଯ୍କୁ୍ତଵା ଶତ୍ରୁକ୍ନମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୪ 

ପଶ୍ଯ ଶତ୍ରୁକ୍ନ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ଯଲାକ ସ୍ ଯା୭ପକରୁ୍ତମ ୍ମହତ୍ 

ଵିସରୁ୍ଜ୍ ଯ ମଯି ତୁଃକାନି ରାଜା ତଶରଯତା କତଃ ୫ 

ତ ଯସ୍ ଯଶା ତମ ୍ରାଜ ସ୍ ଯ ତମ ୍ମଲୂା ମହାତ୍ମନଃ 

ପରିପ୍ରମତ ିରାଜଶ୍ରୀ ଯନୌ୍ରିଵ ଅକଣକିା ଜଯଲ ୬ 

ଯଯା ହ ିନ: ସମୁହାନ୍ ନାତ: ଯସା୭ପି ପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତା ଵନମ ୍ 

ଅନଯା ତମ ୍ମତ୍ୁସରୁ୍ଜ୍ ଯ ମାତ୍ରା ଯମ ରାକଵ ସ୍ସଵଯମ ୍୭ 

ଇତ ିଏଵମ ୍ପରତମ ୍ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ଵଲିପତମ ୍ଵିଯଚତନମ ୍

କ୍ରୁପଣମ ୍ରୁରୁତୁଃ ସଵା୍ଃ ସସ୍ଵରମ ୍ଯଯାଶତି ସ୍ତତା ୮ 

ତତା ତସି୍ମନ୍ ଵିଲପତି ଵସିଯଶ୍ଟା ରାଜ ତମଵ୍ିତ୍ 
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ସପାମ ୍ଇକ୍ଶଵାକ ୁନାତ ସ୍ ଯ ପ୍ରଵିଯଵଶ ମହାଯଶାଃ ୯ 

ଶାତ କୁମ୍ପ ମଯୀମ ୍ରମ୍ଯାମ ୍ମଣ ିରତ୍ନ ସମାକୁଲାମ ୍

ସତୁମା୍ମ ୍ଇଵ ତମା୍ତ୍ମା ସକଣଃ ପ୍ରତ୍ ଯପତ୍ ଯତ ୧0 

ସ କାଞ୍ଚନ ମଯମ ୍ପୀଟମ ୍ସକୁ ଆସ୍ତରଣ ସମ୍ଵ୍ରୁତମ ୍

ଅତ୍ଯାସ୍ତ ସଵ ୍ଯଵତଯୋ ତୂତାନ୍ ଅନୁଶଶାସ ଚ ୧୧ 

ପ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ କ୍ଶତି୍ରଯାନ୍ ଯଵୈଶ୍ ଯାନ୍ ସା୭ମାତ୍ ଯାନ୍ କଣ ଵଲ୍ଲପାନ୍ 

କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଆନଯତା୭ଵ୍ ଯରାଃ କ୍ରୁତ୍ ଯମ ୍ଆତ୍ ଯଯିକମ ୍ହ ିନଃ ୧୨ 

ସ ରାଜ ପତୁ୍ରମ ୍ଶତ୍ରୁକ୍ନମ ୍ପରତମ ୍ଚ ଯଶସି୍ଵନମ ୍

ଯତୁାଜିତମ ୍ସମୁମ୍େ୍ମ ୍ଚ ଯଯ ତତ୍ର ହତିା ଜନା: ୧୩ 

ତଯତା ହଲ ହଲା ଶଯପ୍ତା ମହାନ୍ ସମପତ୍ ଯତ 

ରଯତୈ: ଅଯଶ୍ଵ : କଯଜୈ ଶ୍ଚା୭ପି ଜନାନାମ ୍ଉପକଚ୍ଚତାମ ୍୧୪ 

ତଯତା ପରତମ ୍ଆଯାତମ ୍ଶତରତୁମ ୍ଇଵା୭ମରାଃ 

ପ୍ରତ୍ଯନତନ୍ ପ୍ରକ୍ରୁତଯଯା ଯତା ତଶରତମ ୍ତତା ୧୫ 

ହ୍ରଯତୈଵ ତିମି ନାକ ସମ୍ଵରୁ୍ତଃ   

ସି୍ତମିତ ଜଯଲା ମଣ ିଶଙ୍କ ଶକର୍ଃ 

ତଶରତ ସତୁ ଯଶାପିତା ସପା   

ସ ତଶରଯତଵ ପଯପୌ ଯତା ପରୁା  ୧୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏକାଶୀତିତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ତ୍ଵଯଶୀତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ତାମ ୍ଆଯ ୍କଣ ସମ୍ପଣୂା୍ମ ୍ପରତଃ ପ୍ରରହାମ ୍ସପାମ ୍

ତତଶ ୍ପତିୁ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନଃ ପଣୂ ୍ଚଯନ୍ତ୍ରା ନିଶାମ ୍ଇଵ ୧ 

ଆସନାନି ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ଆଯା୍ଣାମ ୍ଵିଶତାମ ୍ତତା 

ଵସ୍ତ୍ରା୭0କ ରାକ ପ୍ରପଯା ଯତ୍ ଯାତିତା ସା ସଯପାତ୍ତମା ୨ 

ସା ଵିତ୍ଵଜ୍ଜନ ସମ୍ପଣୂା୍ ସପା ସରୁୁଚିରା ତତା  

ଅତ୍ରୁଶ୍ଯତ କନା୭ପାଯଯ ପଣୂ ୍ଚଯନ୍ତ୍ରଵ ଶଵର୍ୀ ୩ 

ରାେ ସୁ୍ତ ପ୍ରକ୍ରୁତୀଃ ସଵା୍ଃ ସମରାଃ ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ତମଵ୍ିତ୍ 

ଇତମ ୍ପଯୁରାହଯିତା ଵାକ୍ଯମ ୍ପରତମ ୍ମରୁ୍ତୁ ଚା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୪ 

ତାତ ରାଜା ତଶରତଃ ସ୍ଵକଯ୍ତା ତମମ୍ ୍ଆଚରନ୍ 

ତନ ତାନ୍ ଯଵତୀମ ୍ସ୍ପୀତାମ ୍ପ୍ରତାଯ ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ତଵ ୫ 

ରାମ ସ୍ତତା ସତ୍ ଯ ତ୍ରୁତିଃ ସତାମ ୍ତମମ୍ ୍ଅନୁସ୍ମରନ୍ 

ନା୭ଜହତ୍ ପିତୁ: ଆଯତଶମ ୍ଶଶୀ ଯଜ୍ ଯାତ୍ସ୍ନାମ ୍ଇଯଵାତିତଃ ୬ 

ପିତ୍ରା ପ୍ରାତ୍ରା ଚ ଯତ ତତ୍ତମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ନିହତ କମ୍ଟକମ ୍ 

ତତ୍ ପଙୁ୍କ୍ଵ ମତୁିତା୭ମାତ୍ ଯଃ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଏଵା୭ପିଯଶଚଯ ୭ 

ଉତୀଚ୍ ଯା ଶ୍ଚ ପ୍ରତୀଚ୍ ଯା ଶ୍ଚ ତାକ୍ିଶଣାତ୍ ଯା ଶ୍ଚ ଯକଵଲାଃ 
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ଯକା୍ ଯା୭ପରାତାଃ ସାମତୁ୍ରା ରତ୍ନା ନ୍ ଯ୭ପିହରନ୍ତୁ ଯତ ୮ 

ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ପରଯତା ଵାକ୍ଯମ ୍ଯଶାଯକନା୭ପିପରିପଲୁ୍ତଃ 

ଜକାମ ମନସା ରାମମ ୍ତମଯ୍ୋ ତମ ୍କାମ୍କ୍ ଯା ୯ 

ସ ପାଶ୍ ପ କଲଯା ଵାଚା କଲହମ୍ସ ସ୍ଵଯରା ଯଵୁା 

ଵିଲଲାପ ସପା ମଯତ୍ ଯ ଜକଯହ ୍ଚ ପଯୁରାହତିମ ୍୧0 

ଚାରିତ୍ର ପ୍ରହ୍ମଚଯ ୍ସ୍ ଯ ଵିତ୍ ଯା ୋତ ସ୍ ଯ ତୀମତଃ 

ତଯମ ୍ପ୍ରଯତମାନ ସ୍ ଯ ଯକା ରାଜ୍ ଯମ ୍ମ ତି୍ଵଯତା ହଯରତ୍ ୧୧ 

କତମ ୍ତଶରତା ଜ୍ଜାଯତା ପଯଵତ୍ ରାଜ୍ ଯା୭ପହାରକଃ 

ରାଜ୍ ଯମ ୍ଚା୭ହମ ୍ଚ ରାମ ସ୍ ଯ ତମମ୍ ୍ଵକ୍ତୁମ ୍ଇହା୭ହସି୍ ୧୨ 

ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟଃ ଯଶ୍ରଶ୍ଟ ଶ୍ଚ ତମା୍ତ୍ମା ତିଲୀପ ନହୁଯଶାପମଃ 

ଲପତୁ୍ମ ୍ଅହତ୍ ିକାକୁଯତ୍ସିା ରାଜ୍ ଯମ ୍ତଶରଯତା ଯତା ୧୩ 

ଅନାଯ ୍ଜଶୁ୍ ଟମ ୍ଅସ୍ଵକ୍୍ଯମ ୍କଯୁା୍ମ ୍ପାପମ ୍ଅହମ ୍ଯତ ି

ଇକ୍ଶଵାକୂଣାମ ୍ଅହମ ୍ଯଲାଯକ ପଯଵଯମ ୍କୁଲ ପାମ୍ ସନଃ ୧୪ 

ଯ ତି୍ତ ମାତ୍ରା କ୍ରୁତମ ୍ପାପମ ୍ନା୭ହମ ୍ତତ୍ ଅପିଯରାଚଯଯ 

ଇହ ଯସ୍ତା ଵନ ତୁକ ୍ସ୍ତମ ୍ନମସ୍ଯାମି କ୍ରୁତା୭ଞ୍ଜଲିଃ ୧୫ 

ରାମମ ୍ଏଵା୭ନୁକଚ୍ଚାମ ସ ରାଜା ତ୍ଵିପତାମ ୍ଵରଃ 

ତ୍ରଯାଣାମ ୍ଅପି ଯଲାକାନାମ ୍ରାକଯଵା ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅହତ୍ ି୧୬ 

ତତ୍ ଵାକ୍ଯମ ୍ତମ ୍ସମଯ୍କୁ୍ତମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସଯଵ ୍ସପାସତଃ 

ହଶା୍ନ୍ ମମୁଚୁୁ: ଅଶରୂ୍ଣ ିରାଯମ ନିହତି ଯଚତସଃ ୧୭ 

ଯତ ିତୁ ଆଯମ୍ ୍ନ ଶକ୍ଶଯାମି ଵିନିଵତଯି୍ତୁମ ୍ଵନାତ୍ 

ଵଯନ ତଯତ୍ରୈଵ ଵତ୍ସଯାମି ଯତା୭୭ଯଯା୍ ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ତତା ୧୮ 

ସଯଵା୍ପାଯମ ୍ତୁ ଵତିଯଶ୍ଯ ଵିନିଵତଯି୍ତୁମ ୍ପଲାତ୍ 

ସମକ୍ଶମ ୍ଆଯ ୍ମିଶ୍ରାଣାମ ୍ସାତୂନାମ ୍କୁଣ ଵତିନାମ ୍୧୯ 

ଵିଶ୍ି ଟ କମା୍ତିକା ସ୍ ସଯଵ ୍ମାକ ୍ଯଶାତକ ରକ୍ଶକା: 

ପ୍ରସ୍ତାପିତା ମଯା ପଵୂମ୍ ୍ଯାତ୍ରା୭ପି ମମ ଯରାଚଯତ ୨0 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ତୁ ତମା୍ତ୍ମା ପରଯତା ପ୍ରାତ୍ରୁ ଵତ୍ସଲଃ 

ସମୀପସ୍ତମ ୍ଉଵା ଯଚତମ ୍ସମୁନ୍ତ୍ରମ ୍ମନ୍ତ୍ର ଯକାଵିତମ ୍୨୧ 

ତୂଣମ୍ ୍ଉତ୍ତାଯ କଚ୍ଚ ତ୍ଵମ ୍ସମୁନ୍ତ୍ର ମମ ଶାସନାତ୍ 

ଯାତ୍ରାମ ୍ଆୋପଯ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ପଲମ ୍ଯଚୈଵ ସମା୭୭ନଯ ୨୨ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଃ ସମୁନ୍ତ୍ର ସୁ୍ତ ପରଯତନ ମହାତ୍ମନା 

ହ୍ରୁଶ୍ ଟଃ ତତା ଆତିଶତ୍ ସଵମ୍ ୍ଯତା ସମି୍ଶ୍୍ ଟମ ୍ଇଶ୍ଟଵତ୍ ୨୩ 

ତାଃ ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟାଃ ପ୍ରକରୁ୍ତଯଯା ପଲା୭ତ୍ ଯକ୍ଶା ପଲ ସ୍ଯ ଚ 

ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଯାତ୍ରାମ ୍ସମାେପ୍ତାମ ୍ରାକଵ ସ୍ ଯ ନିଵତଯ୍ନ ୨୪ 

ତଯତା ଯଯାତ ଅମ୍କନାଃ ସଵା୍ ପତ୍ରୂ୍ନ୍ ସଵା୍ନ୍ କ୍ରୁଯହ କ୍ରୁଯହ 
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ଯାତ୍ରା କମନମ ୍ଆୋଯ ତ୍ଵରଯତି ସ୍ମ ହଶତିାଃ ୨୫ 

ଯତ ହଯଯ : ଯକା ରଯତୈଃ ଶୀଯରୈଃ ସ୍ ଯତଯନୈ ଶ୍ଚ ମଯନା ଜଯଵୈଃ 

ସହ ଯଯାଯତୈ: ପଲା ତ୍ ଯକ୍ଶା ପଲମ ୍ସଵମ୍ ୍ଅଯଚାତଯନ୍ ୨୬ 

ସଜ୍ଜମ ୍ତୁ ତ ତ୍ପଲମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପରଯତା କୁରୁ ସନ୍ନିଯତୌ 

ରତମ ୍ଯମ ତ୍ଵରଯ ଯସ୍ଵତ ିସମୁନ୍ତ୍ରମ ୍ପାଶ୍ଵଯ୍ତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୨୭ 

ପରତ ସ୍ଯ ତୁ ତସ୍ଯା୭୭ୋମ ୍ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ପ୍ରହଶତିଃ 

ରତମ ୍କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ପ୍ରଯଯଯୌ ଯକୁ୍ତମ ୍ପରମ ଵାଜିପିଃ ୨୮ 

ସ ରାକଵଃ ସତ୍ ଯ ତ୍ରୁତିଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍   

ପରୁ୍ଵନ୍ ସଯୁକୁ୍ତମ ୍ତ୍ରୁଟ ସତ୍ ଯ ଵିରମଃ 

କୁରୁମ ୍ମହା୭ରଣ୍ଯ କତମ ୍ଯଶସି୍ଵନମ ୍ 

ପ୍ରସାତଯିଶ୍ଯନ୍ ପରଯତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ତତା ୨୯ 

ତୂଣମ୍ ୍ସମତୁ୍ତାଯ ସମୁନ୍ତ୍ର କଚ୍ଚ  

ପଲସ୍ଯ ଯଯାକାଯ ପଲ ପ୍ରତାନାନ୍ 

ଆଯନତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ହ ିତମ ୍ଵନ ସ୍ତମ ୍  

ପ୍ରସାତ୍ ଯ ରାମମ ୍ଜକଯତା ହତିାଯ  ୩0 

ସ ସତୂ ପଯୁତ୍ରା ପରଯତନ ସମ୍ଯକ୍  

ଆୋପିତଃ ସମ୍ପରିପଣୂ ୍କାମଃ 

ଶଶାସ ସଵା୍ନ୍ ପ୍ରକ୍ରୁତ ିପ୍ରତାନାନ୍   

ପଲସ୍ଯ ମକୁ୍ଯାମ ୍ଶ୍ଚ ସହ୍ୁରୁଜ୍ଜନମ ୍ଚ  ୩୧ 

ତତଃ ସମତୁ୍ତାଯ କୁଯଲ କଯୁଲ ଯତ   

ରାଜନ୍ ଯ ଯଵୈଶ୍ ଯା ଵ୍ରୁଶଲା ଶ୍ଚ ଵିପ୍ରାଃ 

ଅଯଯୂଜୁନ୍ ଉଶ୍ଟେ ରତାନ୍ କରାମ ୍ଶ୍ଚ   

ନାକାନ୍ ହଯାମ ୍ଯଶ୍ଚ ଵ କଲୁ ପ୍ରସତୂାନ୍ ୩୨ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତ୍ଵଯଶୀତିତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ତ୍ରଯଶୀତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ତତଃ ସମତିୁ୍ତତଃ କାଲ୍ ଯମ ୍ଆସ୍ତାଯ ସ୍ ଯତଯନାତ୍ତମମ ୍

ପ୍ରଯଯଯୌ ପରତଃ ଶୀରମ ୍ରାମ ତଶନ୍ କାମ୍କ୍ ଯା ୧ 

ଅରତଃ ପ୍ରଯଯ ୁସ୍ତସ୍ଯ ସଯଵ ୍ମନି୍ତ୍ର ପଯୁରାତସଃ 

ଅତିରୁହ୍ ଯ ହଯଯ  ଯ୍କୁ୍ତାନ୍ ରତାନ୍ ସଯୂ ୍ରଯତାପମାନ୍ ୨ 

ନଵ ନାକ ସହସ୍ରାଣ ିକଲି୍ ପତାନି ଯତା ଵିତି 

ଅନ୍ଵଯର୍ୁ ପରତମ ୍ଯାତମ ୍ଇକ୍ଶଵାକୁ କଲୁ ନତନମ ୍୩ 

ଶଶ୍ଟୀ ରତ ସହସ୍ରାଣ ିତନ୍ି ଵଯନା ଵିଵିତା୭୭ଯତୁାଃ 

ଅନ୍ଵଯର୍ୁ ପରତମ ୍ଯାତମ ୍ରାଜ ପତୁ୍ରମ ୍ଯଶସି୍ଵନମ ୍୪ 

ଶତମ ୍ସହସ୍ରାଣ୍ ଯ୭ଶ୍ଵାନାମ ୍ସମା୭୭ରୂଟାନି ରାକଵମ ୍
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ଅନ୍ଵଯର୍ୁ ପରତମ ୍ଯାତମ ୍ସତ୍ ଯ ସମ୍ମ୍ ୍ଜିଯତମି୍େ୍ଯମ ୍୫ 

ଯକୈଯକଯୀ ଚ ସମିୁତ୍ରା ଚ ଯକୌସଲ୍ଯା ଚ ଯଶସି୍ଵନୀ 

ରାମା୭୭ନଯନ ସମ୍ହରୁ୍ଶ୍ ଟା ଯଯର୍ୁ ଯାଯନନ ପାସ୍ଵତା ୬ 

ପ୍ରଯାତା ଶ୍ଚ ଆଯ ୍ସମ୍କାତା ରାମମ ୍ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ସ ଲକ୍ଶମଣମ ୍

ତଯସ୍ ଯଵ ଚ କତା ଶି୍ଚତ୍ରାଃ କୁଵା୍ଣା ହ୍ରୁଶ୍ ଟ ମାନସାଃ ୭ 

ଯମକ ଶ୍ ଯାମମ ୍ମହା ପାହୁମ ୍ସି୍ତର ସତ୍ତ୍ଵମ ୍ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତମ ୍

କତା ତ୍ରକ୍ଶଯାମଯହ ରାମମ ୍ଜକତଃ ଯଶାକ ନାଶନମ ୍୮ 

ତ୍ରୁଶ୍ଟ ଏଵ ହ ିନଃ ଯଶାକମ ୍ଅପଯନଶ୍ଯତ ିରାକଵଃ 

ତମଃ ସଵସ୍୍ ଯ ଯଲାକସ୍ଯ ସମତୁ୍ ଯନ୍ ଇଵ ପାସ୍କରଃ ୯ 

ଇତ ି ଏଵମ ୍କତଯତ ଯସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟାଃ କତାଃ ଶପୁାଃ 

ପରିଶ୍ଵଜାନା ଶ୍ଚା୭ଯନ୍ ଯାନ୍ ଯମ ୍ଯଯର୍ୁ ନାକରିକା ଜନା: ୧0 

ଯଯ ଚ ତତ୍ରା୭ପଯର ସଯଵ ୍ସମ୍ମତା ଯଯ ଚ ଯନୈକମାଃ 

ରାମମ ୍ପ୍ରତ ିଯଯର୍ୁ ହ୍ରୁଶ୍ ଟାଃ ସଵା୍ଃ ପ୍ରକରୁ୍ତଯ ସ୍ତତା ୧୧ 

ମଣକିାରା ଶ୍ଚ ଯଯ ଯକଚିତ୍ କୁମ୍ପକାରା ଶ୍ଚ ଯଶାପନାଃ 

ସତୂ୍ର କମ ୍କ୍ରୁତ ଯଶ୍ଚ ଵ ଯଯ ଚ ଶଯସ୍ତ୍ରାପଜୀଵିନଃ ୧୨ 

ମାଯରୂକାଃ ରାକଚିକା ଯରାଚକା ଯଵତକା ସ୍ତତା 

ତତକାରାଃ ସତୁାକାରା: ତତା କଯତାପଜୀଵିନଃ ୧୩ 

ସଵୁଣକ୍ାରାଃ ପ୍ରକ୍ଯାତା ସ୍ତତା କମ୍ପଲ ତାଵକାଃ 

ୋପଯକା ଚ୍ଚାତକା ଯଵୈତ୍ ଯା ତୂପକାଃ ଯଶୌଣି୍ଟକା ସ୍ତତା ୧୪ 

ରଜକା: ତୁନ୍ନ ଵାଯା ଶ୍ଚ ରାମ ଯକାଶ ମହତ୍ତରାଃ 

ଯଶ ଲୂଶା ଶ୍ଚ ସହ ସ୍ତ୍ରୀପି ଯା୍ତି ଯକୈଵତକ୍ା ସ୍ତତା ୧୫ 

ସମାହତିା ଯଵତ ଵିଯତା ପ୍ରାହ୍ମଣା ଵ୍ରୁତ୍ତ ସମ୍ମତାଃ 

ଯକା ରଯତୈ ପର୍ତମ ୍ଯାତମ ୍ଅନୁଜକ୍ମଃୁ ସହସ୍ରଶଃ ୧୬ 

ସଯୁଵଶାଃ ଶତୁ୍ତ ଵସନା ସ୍ତାମ୍ର ମରୁ୍ଶ୍ ଟା୭ନୁଯଲପନାଃ 

ସଯଵ ୍ଯତ ଵିଵିଯତୈ ଯା୍ଯନୈଃ ଶଯନୈର୍ ପରତମ ୍ଅନ୍ ଵଯଃୁ ୧୭ 

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ମତୁିତା ଯସନା ସା୭ନ୍ ଵଯାତ୍ ଯକୈକଯୀ ସତୁମ ୍

ପ୍ରାତୁ ରା୭୭ନଯଯନ ଯାମ୍ମ୍ ୍ପରତମ ୍ପ୍ରାତ୍ରୁ ଵତ୍ସଲମ ୍୧୮ 

ଯତ କତ୍ଵା ତୂର ମତ୍ଵାନମ ୍ରତ ଯାନା୭ଶ୍ଵ କୁମ୍ ଜଯରୈ: 

ସମାଯସତୁ ସ୍ତଯତା କମ୍କାମ ୍ଶରୁ୍ମି୍ କଯପର ପରୁମ ୍ପ୍ରତ ି୧୯ 

ଯତ୍ର ରାମ ସଯକା ଵୀଯରା କୁଯହା ୋତିକଯଣ : ଵ୍ରୁତ: 

ନିଵସତ୍ ଯ୭ପ୍ରମାଯତନ ଯତଶମ ୍ତମ ୍ପରିପାଲଯନ୍ ୨0 

ଉଯପତ୍ଯ ତୀରମ ୍କମ୍କାଯା ଶ୍ଚର ଵାଯକୈ ର୭ଲମ୍କ୍ରୁତମ ୍ 

ଵ୍ଯଵତିଶ୍ ଟତ ସା ଯସନା ପରତ ସ୍ଯା୭ନୁଯାଯିନୀ ୨୧ 

ନିରୀକ୍ଶଯା୭ନୁକତାମ ୍ଯସନାମ ୍ତାମ ୍ଚ କଙ୍କାମ ୍ଶଯିଵାତକାମ ୍
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ପରତଃ ସଚିଵାନ୍ ସଵା୍ନ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଵାକ୍ଯ ଯକାଵିତଃ ୨୨ 

ନିଯଵଶଯତ ଯମ ଯସ ନ୍ ଯମ ୍ଅପିପ୍ରାଯଯଣ ସଵଶ୍ଃ 

ଵିଶ୍ରାତା: ପ୍ରତରିଶ୍ଯାମଃ ଶ୍ଵ: ଇତାନୀମ ୍ମହା ନତୀମ ୍୨୩ 

ତାତୁମ ୍ଚ ତାଵତ୍ ଇଚ୍ଚାମି ସ୍ଵକତ୍ ସ୍ ଯ ମହୀପଯତଃ 

ଔତ୍ଵଯ୍ତହ ନିମିତ୍ତା୭ତମ୍ ୍ଅଵତୀ ଯଯା୍ତକମ ୍ନତୀମ ୍୨୪ 

ତଯସ୍ ଯଵମ ୍ପରୁ୍ଵଯତା୭ମାତ୍ ଯା ସ୍ତଯତ ତ୍ଯ ୁକ୍ତଵା ସମାହତିାଃ 

ନ୍ଯଯଵଶଯମ ୍ସ୍ତାମ ୍ଶ୍ଚଯତନ ଯସ୍ଵନ ଯସ୍ଵନ ପରୁ୍ତ କ୍ପରୁ୍ତକ୍ ୨୫ 

ନିଯଵଶ୍ଯ କମ୍କା୭ମନୁ ତାମ ୍ମହା ନତୀମ ୍  

ଚମମୂ ୍ଵିତାଯନୈଃ ପରିପହ ୍ଯଶାପିନୀମ ୍

ଉଵାସ ରାମ ସ୍ ଯ ତତା ମହାତ୍ମଯନା  

ଵିଚିତଯାଯନା ପରଯତା ନଵିତନ୍ମ ୍  ୨୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତ୍ରଯଶୀତିତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଚତୁରଶୀତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ତଯତା ନିଵିଶ୍ ଟାମ ୍ତ୍ଵଜିନୀମ ୍କମ୍କା ମନ୍ ଵାଶ୍ରତିାମ ୍ନତୀମ ୍

ନିଶାତ ରାଯଜା ତ୍ରୁଯଶ୍ ଟଵଵ ୋତୀନ୍ ସମ୍ଵ୍ରିଯତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ମହତୀ ଇଯମ ୍ଇତଃ ଯସନା ସାକରା୭୭ପା ପ୍ରତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ 

ନ ଅସ୍ଯ ଅତମ ୍ଅଵକଚ୍ଚାମି ମନସା୭ପି ଵିଚିତଯନ୍ ୨ 

ଯତା ତୁ କଲୁ ତୁପ୍ତିୁ୍ତ: ପରତ: ସ୍ଵଯମା୭୭କତ: 

ସ ଏଵ ହ ିମହା କାଯଃ ଯକାଵିତାର ତ୍ଵଯଜା ରଯତ ୩ 

ପତଯିଶ୍ଯତ ିଵା ତାଶାନ୍ ଅତ ଵା ଅସ୍ମାନ୍ ଵତିଶ୍ ଯତ ି

ଅତ ତାଶରତିମ ୍ରାମମ ୍ପିତ୍ରା ରାଜ୍ ଯାତ୍ ଵିଵାସିତମ ୍୪ 

ସମ୍ପନ୍ନାମ ୍ଶ୍ରଯିମ ୍ଅନ୍ି ଵଚ୍ଚମ ୍ସ୍ତସ୍ଯ ରାେ ସସ୍ତୁୁଲପ୍ା: 

ପରତଃ ଯକୈଯକଯୀ ପଯୁତ୍ରା ହନ୍ତୁମ ୍ସମତ ିକଚ୍ଚତ ି୫ 

ପତା୍ ଯଚୈଵ ସକା ଯଚୈଵ ରାଯମା ତାଶରତ ିମମ୍ 

ତସ୍ଯ ଅତ ୍କାମାଃ ସନ୍ନତ୍ତା କଙ୍କା ଅନୂଯପ ଅତ୍ର ତିଶ୍ ଟତ ୬ 

ତିଶ୍ ଟନ୍ତୁ ସଵ ୍ତାଶା ଶ୍ଚ କମ୍କାମ ୍ଅନ୍ ଵାଶ୍ରତିାମ ୍ନତୀମ ୍

ପଲ ଯକୁ୍ତା ନତୀ ରକ୍ଶା ମାମ୍ ସ ମଲୂ ପଲାଶନାଃ ୭ 

ନାଵାମ ୍ଶତାନାମ ୍ପଞ୍ଚାନାମ ୍ଯକୈଵତା୍ନାମ ୍ଶତମ ୍ଶତମ ୍

ସନ୍ନତ୍ତାନାମ ୍ତତା ଯନୂାମ ୍ତିଶ୍ ଟମ ୍ତି୍ଵ ତ୍ ଯପ୍ ଯଯଚାତଯତ୍ ୮ 

ଯତା ତୁଶ୍ ଟ ସୁ୍ତ ପରଯତା ରାମସ୍ଯ ଇହ ପଵିଶ୍ ଯତ ି

ସା ଇଯମ ୍ସ୍ଵସି୍ତମତୀ ଯସନା କଙ୍କାମ ୍ଅତ୍ ଯ ତରିଶ୍ ଯତ ି୯ 

ଇତ ିଉକ୍ତଵା ଉପାଯନମ ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ ମତ୍ସଯ ମାମ୍ ସ ମତୂନି ଚ 

ଅପିଚରାମ ପରତମ ୍ନଶିାତା୭ତିପତି କ୍ୁହଃ ୧0 

ତମ ୍ଆଯାତମ ୍ତୁ ସଯମ୍ପ୍ରକ୍ଶଯ ସତୂ ପତୁ୍ରଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍ 
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ପରତାଯା୭୭ଚଚଯକ୍ଶ୭ତ ଵିନଯଯୋ ଵିନୀତଵତ୍ ୧୧ 

ଏଶ ୋତ ିସହଯସ୍ରଣ ସ୍ତପତିଃ ପରିଵାରିତଃ 

କୁଶଯଲା ତଣ୍ଟକା୭ରଯଣ୍ଯ ଵ୍ରୁଯତ୍ତା ପ୍ରାତୁ ଶ୍ଚ ଯତ ସକା ୧୨ 

ତସ୍ମାତ୍ ପଶ୍ଯତୁ କାକୁତ୍ସି ତ୍ଵାମ ୍ନିଶାତା୭ତିଯପା କୁହଃ 

ଅସମ୍ଶଯମ ୍ଵିଜାନୀଯତ ଯତ୍ର ଯତୌ ରାମ ଲକ୍ଶମଯଣୌ ୧୩ 

ଏତ ତୁ୍ତ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସମୁନ୍ତ୍ରାତ୍ ପରତଃ ଶପୁମ ୍

ଉଵାଚ ଵଚନମ ୍ଶୀରମ ୍କୁହଃ ପଶ୍ଯତୁ ମାମ ୍ଇତ ି୧୪ 

ଲପ୍ତଵା ଅପ୍ଯନୁୋମ ୍ସମ୍ହରୁ୍ଯଶ୍ ଟା ୋତିପିଃ ପରିଵାରିତଃ 

ଆକମ୍ଯ ପରତମ ୍ପ୍ରଯହ୍ ଵା କଯୁହା ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୫ 

ନିଶକ୍ୁଟ ଯଶ୍ଚ ଵ ଯତଯଶା୭ଯମ ୍ଵମି୍ତିାଶ୍ଚା୭ପି ଯତ ଵଯମ ୍

ନିଯଵତଯାମ: ଯତ ସଯଵ ୍ସ୍ଵଯକ ତାଶ କୁଯଲ ଵସ ୧୬ 

ଅସି୍ତ ମଲୂମ ୍ପଲମ ୍ଯଚୈଵ ନିଶାଯତୈଃ ସମପୁାହ୍ରୁତମ ୍

ଆତ୍ରମ୍ ୍ଚ ମାମ୍ ସମ ୍ଶଶୁ୍ କମ ୍ଚ ଵନ୍ ଯମ ୍ଯଚାଚ୍ଚାଵଚମ ୍ମହତ୍ ୧୭ 

ଆଶଯମ୍ସ ସ୍ଵାଶତିା ଯସନା ଵତ୍ସଯତି ଇମାମ ୍ଵିପାଵରୀମ ୍

ଅଚିଯତା ଵିଵିଯତୈଃ କାଯମ ଃ ଶ୍ଵଃ ସଯସ ଯନ୍ ଯା କମିଶ୍ ଯସି ୧୮ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଚତୁ ରଶୀତତିମ ସ୍ ସକ:୍ 

ପମ୍ଚା ଶୀତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ ପରଯତା ନିଶାତା୭ତିପତିମ ୍କୁହମ ୍

ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ମହା ପ୍ରାଯୋ ଵାକ୍ଯମ ୍ଯହତ୍ଵ୭ତ ୍ସମି୍ ହତମ ୍୧ 

ଊଜିତଃ କଲୁ ଯତ କାମଃ କ୍ରୁଯତା ମମ କୁଯରାଃ ସଯକ 

ଯଯା ଯମ ତ୍ଵମ ୍ଈତ୍ରୁଶୀମ ୍ଯସନାମ ୍ଏକ: ଅପ୍ଯଚିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି ୨ 

ଇତ ିଉକ୍ତଵା ତୁ ମହା ଯତଜା କୁହମ ୍ଵଚନମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍

ଅପ୍ରଵୀ ତ୍ପରତଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ନିଶାତା୭ତିପତିମ ୍ପନୁଃ ୩ 

କ ତଯରଣ କମିଶ୍ଯାମି ପରତ୍ଵାଜା୭୭ଶ୍ରମମ ୍କୁହ 

କହଯନା୭ଯମ ୍ପରୁ୍ଶମ ୍ଯତଯଶା କମ୍କା ଅନୂଯପା ତୁରତ୍ ଯଯଃ ୪ 

ତସ୍ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଜ ପତୁ୍ର ସ୍ ଯ ତୀମତଃ 

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପ୍ରାଞ୍ଜଲି ଵା୍କ୍ଯମ ୍କୁଯହା କହନ ଯକାଚରଃ ୫ 

ତାଶା: ତୁ ଅନୁକମିଶ୍ ଯତି ତନ୍ି ଵନଃ ସସୁମାହତିାଃ 

ଅହମ ୍ଚା୭ନୁକମିଶ୍ ଯାମି ରାଜ ପତୁ୍ର ମହାଯଶଃ ୬ 

କଚ୍ଚି ନ୍ନ ତୁଯଶ୍ ଟା ଵ୍ରଜସି ରାମ ସ୍ ଯ ଅକ୍ିିଶ୍ ଟ କମଣ୍ଃ 

ଇଯମ ୍ଯତ ମହତୀ ଯସନା ଶଙ୍କାମ ୍ଜନଯତୀଵ ଯମ ୭ 

ତମ ୍ଏଵମ ୍ଅପିପାଶତମ ୍ଆକାଶ ଇଵ ନମିଲ୍ଃ 

ପରତଃ ଶ୍କି୍ଶଣଯା ଵାଚା କହୁମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୮ 

ମା ପତ୍ୂ ସ କାଯଲା ଯତ୍ କଶ୍ଟମ ୍ନ ମାମ ୍ଶଙି୍କତୁମ ୍ଅହସି୍ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ରାକଵଃ ସ ହ ିଯମ ପ୍ରାତା ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟଃ ପିତ୍ରୁ ସଯମା ମମ ୯ 

ତମ ୍ନିଵତଯି୍ତୁମ ୍ଯାମି କାକୁତ୍ସିମ ୍ଵନ ଵାସିନମ ୍

ପତିୁ୍ତ: ଅନ୍ଯା ନ ଯତ କାଯା୍ କୁହ ସତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରଵୀମି ଯତ ୧0 

ସ ତୁ ସମ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟ ଵତନଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପରତ ପାଶତିମ ୍

ପନୁ: ଏଵା୭ପ୍ରଵୀ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ପରତମ ୍ପ୍ରତ ିହଶତିଃ ୧୧ 

ତନ୍ଯ ସ୍ତଵମ ୍ନ ତ୍ଵଯା ତୁଲ୍ ଯମ ୍ପଶ୍ଯାମି ଜକତୀ ତଯଲ 

ଅଯତ୍ନାତ୍ ଆକତମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ଯ ସ୍ତଵମ ୍ତ୍ ଯକ୍ତୁମ ୍ଇଯହଚ୍ଚସି ୧୨ 

ଶାଶ୍ଵତୀ କଲୁ ଯତ କୀତି: ଯଲାକାନ୍ ଅନୁଚରିଶ୍ ଯତ ି

ଯ ସ୍ତଵମ ୍କରୁ୍ଚ୍ଚେ କତମ ୍ରାମମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯାନଯିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି ୧୩ 

ଏଵମ ୍ସମ୍ପାଶମାଣ ସ୍ ଯ କହୁ ସ୍ ଯ ପରତମ ୍ତତା 

ପଯପୌ ନଶ୍ଟ ପ୍ରପଃ ସଯୂଯା୍ ରଜନୀ ଚା୭ପ୍ଯଵତତ୍ ୧୪ 

ସନ୍ନିଯଵଶ୍ଯ ସ ତାମ ୍ଯସନାମ ୍କୁଯହନ ପରିଯତାଶତିଃ 

ଶତ୍ରୁଯକ୍ନନ ସହ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶଯନମ ୍ପନୁରା୭୭କମତ୍ ୧୫ 

ରାମ ଚତିା ମଯଃ ଯଶାଯକା ପରତ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ 

ଉପସି୍ତଯତା ହ୍ ଯ୭ନହ ୍ସ୍ ଯ ତମ ୍ଯପ୍ରକ୍ଶସ୍ ଯ ତାତ୍ରୁଶଃ ୧୬ 

ଅତ ତା୍ଯହନ ତହନଃ ସମ୍ା୍ପଯତି ରାକଵମ ୍

ଵନ ତାହା୭ପି ସମ୍ପ୍୍ତମ ୍କୂଯଟା୭କି୍ନ ରିଵ ପାତପମ ୍୧୭ 

ପ୍ରସରୁ୍ତଃ ସଵ ୍କାଯତ୍ରପ୍ଯଃ ଯସ୍ଵତଃ ଯଶାକା୭କ୍ିନସମ୍ପଵଃ 

ଯତା ସଯୂା୍ମଶ୍ ୁସମ୍ଯ୍ପ୍ତା ହମିଵାନ୍ ପ୍ରସରୁ୍ଯତା ହମିମ ୍୧୮ 

ତ୍ଯାନ ନିତର୍ ଯଶ ଯଲନ ଵନିିଶ୍ ଶଵସିତ ତାତୁନା 

ଯତୈନ୍ ଯ ପାତପ ସଯମ୍କନ ଯଶାକ ଆଯାସ ଅତଶିରୁ୍ମି୍ କଣା ୧୯ 

ପ୍ରଯମାହ ଅନତ ସଯତ୍ତ୍ଵନ ସମ୍ା୍ଯପୌଶତି ଯଵଣନୁା 

ଆରାଯତା ତୁଃକ ଯଶ ଯଲନ ମହତା ଯକୈକଯୀ ସତୁଃ ୨0 

ଵିନିଶ୍ଵସନ୍ ଯଵୈ ପରୁ୍ଶ ତୁମନ୍ା ସ୍ତତ:   

ପ୍ରମଟୂ ସମେ୍: ପରମା୭୭ପତମ ୍କତ: 

ଶମମ ୍ନ ଯଲଯପ ହ୍ରୁତଯ ଜ୍ଵରା୭ତିଯତା   

ନରଶଯ୍ପା ଯତୂ କଯତା ଯତଶପ୍:     ୨୧ 

କୁଯହନ ସାତମ୍ ୍ପରତଃ ସମାକଯତା   

ମହାନୁ ପାଵଃ ସଜନଃ ସମାହତିଃ 

ସତୁୁମନ୍ା ସ୍ତମ ୍ପରତମ ୍ତତା ପନୁ:   

କୁହଃ ସମାଶ୍ଵାସଯତ୍ ଅରଜମ ୍ପ୍ରତ ି୨୨ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ପମ୍ାିଶୀତିତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଶଟଶୀତତିମ ସ୍ସର୍କ:  

ଆଚଚଯକ୍ଶ୭ତ ସତ୍ପାଵମ ୍ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ପରତାଯ ଅପ୍ରଯମଯାଯ କଯୁହା କହନ ଯକାଚରଃ ୧ 

ତମ ୍ଜାରତମ ୍କୁଯଣ  ଯ୍କୁ୍ତମ ୍ଵର ଚାପା୭ସି ତାରିଣମ ୍

ପ୍ରାତ୍ରୁ କୁପ୍ତଯ୭ତମ୍ ୍ଅତ୍ ଯତମ ୍ଅହମ ୍ଲକ୍ଶମଣମ ୍ଅପରୁ୍ଵମ ୍୨ 

ଇଯମ ୍ତାତ ସକୁା ଶଯ୍ଯା ତ୍ଵତ୭ତମ୍ ୍ଉପକଲି୍ ପତା 

ପ୍ରତ୍ଯାଶ୍ଵସିହ ିଯଶଶ୍ଵା୭ସ୍ଯାମ ୍ସକୁମ ୍ରାକଵ ନତନ ୩ 

ଉଚିଯତା୭ଯମ ୍ଜନଃ ସଯଵା୍ ତୁଃକାନାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ସଯୁକାଚିତଃ 

ତମା୍ତ୍ମମ ୍ସ୍ତସ୍ଯ କୁପ୍ତଯ୭ତମ୍ ୍ଜାକରିଶ୍ ଯାମଯହ ଵଯମ ୍୪ 

ନ ହ ିରାମାତ୍ ପି୍ରଯତଯରା ମମା୭ସି୍ତ ପଵୁ ିକଶ୍ଚନ 

ମା ଉତ୍ସଯୁକା ପ ୂପ୍ରଵ୍ୀ ଯମ୍ଯତ ତ୭ପ୍ଯ୭ସତ୍ ଯମ ୍ତଵା୭ରତଃ ୫ 

ଅସ୍ଯ ପ୍ରସାତାତ୍ ଆଶଯମ୍ସ ଯଲାଯକ୭ସି୍ମନ୍ ସମୁହ ତ୍ ଯଶଃ 

ତମା୍୭ଵାପି୍ତମ ୍ଚ ଵିପଲୁାମ ୍ଅତା୍୭ଵାପି୍ତମ ୍ଚ ଯକଵଲାମ ୍୬ 

ଯସା୭ହମ ୍ପି୍ରଯ ସକମ ୍ରାମମ ୍ଶଯାନମ ୍ସହ ସୀତଯା 

ରକ୍ିଶଶ୍ ଯାମି ତନୁଶ୍ ପାଣଃି ସଯଵୈଃ ଯସ୍ଵ : ୋତିପିଃ ସହ ୭ 

ନ ହ ିଯମ ଅଵିତିତମ ୍କିମି୍ ିତ୍ଵଯନ୭ସି୍ମମ ୍ଶ୍ଚରତଃ ସତା 

ଚତୁରଙ୍କମ ୍ହ୍ ଯ୭ପି ପଲମ ୍ପ୍ରସଯହମ ଵଯମ ୍ଯତୁ ି୮ 

ଏଵମ ୍ଅସ୍ମାପି: ଉଯକ୍ତନ ଲକ୍ଶମଯଣନ ମହାତ୍ମନା 

ଅନୁନୀତା ଵଯମ ୍ସଯଵ ୍ତମମ୍ ୍ଏଵା୭ନୁ ପଶ୍ଯତା ୯ 

କତମ ୍ତାଶରଯତୌ ପଯୂମୌ ଶଯାଯନ ସହ ସୀତଯା 

ଶକ୍ଯା ନିତ୍ରା ମଯା ଲପତୁ୍ମ ୍ଜୀଵିତମ ୍ଵା ସକୁାନି ଵା ୧0 

ଯଯା୭ନ ଯତଵା ସଯୁରୈଃ ସଯଵୈଃ ଶକ୍ଯଃ ପ୍ରସହତୁିମ ୍ଯତୁ ି

ତମ ୍ପଶ୍ଯ କୁହ ସମି୍ ଵଶ୍ ଟମ ୍ତ୍ରୁଯଣଶ ୁସହ ସୀତଯା ୧୧ 

ମହତା ତପସା ଲଯପ୍ତା ଵଵିିଯତୈ ଶ୍ଚ ପରିଶ୍ରଯମ ଃ 

ଏଯକା ତଶରତ ଯସ୍ ଯଶ ପତୁ୍ରଃ ସତ୍ରୁଶ ଲକ୍ଶଣଃ ୧୨ 

ଅସି୍ମନ୍ ପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତ ରାଜା ନ ଚିରମ ୍ଵତଯି୍ଶ୍ ଯତ ି

ଵିତଵା ଯମତିନୀ ନୂନମ ୍କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଏଵ ପଵିଶ୍ ଯତ ି୧୩ 

ଵିନତ୍ ଯ ସମୁହା ନାତମ ୍ଶ୍ରଯମଯଣାପରତାଃ ସି୍ତ୍ରଯଃ 

ନିଯକା୍ଯଶାପରତମ ୍ନୂନମ ୍ଅତ୍ ଯ ରାଜ ନିଯଵଶନମ ୍୧୪ 

ଯକୌସଲ୍ଯା ଯଚୈଵ ରାଜା ଚ ତଯତୈଵ ଜନନୀ ମମ 

ନ ଆଶଯମ୍ସ ଯତ ିଯତ ସଯଵ ୍ଜୀଯଵଯଃୁ ଶଵର୍ୀମ ୍ଇମାମ ୍୧୫ 

ଜୀଯଵତ୭ପି ହ ିଯମ ମାତା ଶତ୍ରୁକ୍ନସ୍ ଯ ଅନ୍ ଵଯଵକ୍ଶଯା 

ତୁଃକିତା ଯା ତୁ ଯକୌସଲ୍ଯା ଵୀର ସ ୂଵିନଶଶି୍ ଯତି ୧୬ 

ଅତିରାତମ ୍ଅତିରାତମ ୍ଅନଵାପ୍ଯ ମଯନାରତମ ୍

ରାଯଜ୍ ଯ ରାମମ ୍ଅନିକ୍ିଶପ୍ ଯ ପିତା ଯମ ଵିନଶଶି୍ ଯତ ି୧୭ 

ସିତ୍ତାତା୍ଃ ପିତରମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତସି୍ମନ୍ କାଯଲ ହ୍ଯପୁସି୍ତଯତ 
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ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
 

Page 207 of 276 
 

ଯପ୍ରତ କାଯଯଶ୍ ୁସଯଵଶ୍ ୁସମ୍ସକରିଶ୍ ଯତି ପମିୂପମ ୍୧୮ 

ରମ୍ଯ ଚତ୍ଵର ସମ୍ସି ାନାମ ୍ସଵୁିପକ୍ତ ମହା ପତାମ ୍

ହମ୍୍ ଯ ପ୍ରାସାତ ସମ୍ପନ୍ନାମ ୍ସଵ ୍ରତ୍ନ ଵିପଶୂତିାମ ୍୧୯ 

କଜା୭ଶ୍ଵ ରତ ସମ୍ପାତାମ ୍ତୂଯ ୍ନାତ ଵିନାତିତାମ ୍

ସଵ ୍କଲ୍ଯାଣ ସମ୍ପଣୂା୍ମ ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟ ପଶୁ୍ ଟ ଜନା୭୭କଲୁାମ ୍୨0 

ଆରାମ ଉତ୍ ଯାନ ସମ୍ପଣୂା୍ମ ୍ସମାଯଜାତ୍ସଵ ଶାଲିନୀମ ୍

ସକୁିତା ଵିଚରିଶ୍ ଯତି ରାଜତାନୀମ ୍ପିତୁ ମମ୍ ୨୧ 

ଅପି ସତ୍ ଯ ପ୍ରତିଯେନ ସାତମ୍ ୍କୁଶଲିନା ଵଯମ ୍

ନିଵ୍ରୁଯତ୍ତ ସମଯଯ ହ୍ ଯସି୍ମନ୍ ସକୁିତାଃ ପ୍ରଵିଯଶମହ ି୨୨ 

ପରିଯତଵଯମାନସ୍ଯ ତ ଯସ୍ ଯଵମ ୍ସମୁହାତ୍ମନଃ 

ତିଶ୍ ଟଯତା ରାଜ ପତୁ୍ର ସ୍ ଯ ଶଵର୍ୀ ସା ଅତ୍ ଯଵତତ୍ ୨୩ 

ପ୍ରପାଯତ ଵିମଯଲ ସଯୂଯ ୍କାରଯିତ୍ଵା ଜଟା ଉଯପୌ 

ଅସି୍ମନ୍ ପାକୀରତୀ ତୀଯର ସକୁମ ୍ସମ୍ା୍ରିଯତୌ ମଯା ୨୪ 

ଜଟା ତଯରୌ ଯତୌ ତ୍ରୁମ ଚୀର ଵାସଯସୌ   

ମହା ପଯଲୌ କୁଞ୍ଜର ଯତୂଯପାପଯମୌ 

ଵଯରଶ ୁଚାପା୭ସି ତଯରୌ ପରମ୍ଯ୍ପୌ   

ଵ୍ଯଯଵକ୍ଶମାଯଣୌ ସହ ସୀତଯା କଯତୌ  ୨୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଶଟଶୀତିତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ସପ୍ତାଶୀତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

କୁହ ସ୍ ଯ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପରଯତା ପରୁ୍ଶମ ୍ଅପି୍ରଯମ ୍

ତ୍ଯାନମ ୍ଜକାମ ତଯତ୍ରୈଵ ଯତ୍ର ତଚ୍୍ଚରୁତମ ୍ଅପି୍ରଯମ ୍୧ 

ସକୁମୁାଯରା ମହା ସତ୍ତ୍ଵଃ ସିମ୍ ହ ସ୍କଯତା ମହା ପଜୁଃ 

ପଣୁ୍ଟରୀକ ଵଶିାଲା୭କ୍ଶ ସ୍ତରୁଣଃ ପି୍ରଯ ତଶନ୍ଃ ୨ 

ପ୍ରତ୍ଯା୭୭ଶ୍ଵସ୍ଯ ମହୂୁତମ୍ ୍ତୁ କାଲମ ୍ପରମ ତୁମନ୍ାଃ 

ପପାତ ସହସା ଯତାଯତ୍ରୈର୍ ହ୍ରୁତି ଵିତ୍ତ ଇଵ ତ୍ଵିପଃ ୩ 

ତତ୭ଵସ୍ତମ ୍ତୁ ପରତମ ୍ଶତ୍ରୁଯକ୍ନା୭ନତର ସି୍ତତଃ 

ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ରୁଯରାଯତାଯଚ୍ଚୈ ଵିସମେ୍ଃ ଯଶାକ କଶତିଃ ୪ 

ତତଃ ସଵା୍ଃ ସମାଯପତୁ: ମାତଯରା ପରତ ସ୍ଯ ତାଃ 

ଉପଵାସ କରୁ୍ଶା ତୀନା ପତ୍ରୁ ୍ଵ୍ ଯସନ କଶତିାଃ ୫ 

ତା ଶ୍ଚ ତମ ୍ପତିତମ ୍ପଯୂମୌ ରୁତତଯଃ ପଯଵ୍ାରଯନ୍ 

ଯକୌସଲ୍ଯା ତୁ ଅନୁସରୁ୍ତ୍ ଯ ଏନମ ୍ତୁମନ୍ାଃ ପରିଶସ୍ଵଯଜ ୬ 

ଵତ୍ସଲା ସ୍ଵମ ୍ଯତା ଵତ୍ସମ ୍ଉପକୂହ୍ ଯ ତପସି୍ଵନୀ 

ପରିପପ୍ରଚ୍ଚ ପରତମ ୍ରୁତତୀ ଯଶାକ ଲାଲସା ୭ 

ପତୁ୍ର ଵ୍ ଯାତ ିନ ୍ଯତ କଚ୍ଚି ଚ୍ଚରୀରମ ୍ପରିପାତଯତ 
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ଅତ୍ଯ ରାଜ କୁଲସ୍ଯା୭ସ୍ଯ ତ୍ଵ ତ୭ତୀନମ ୍ହ ିଜୀଵିତମ ୍୮ 

ତ୍ଵାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପତୁ୍ର ଜୀଵାମି ରାଯମ ସ ପ୍ରାତ୍ରୁଯକ କଯତ 

ଵ୍ରୁଯତ୍ତ ତଶରଯତ ରାେି ନାତ ଏକ ସ୍ତଵମ ୍ଅତ୍ ଯ ନଃ ୯ 

କଚ୍ଚି ନ୍ନୁ ଲକ୍ଶମଯଣ ପତୁ୍ର ଶରୁ୍ତମ ୍ଯତ କିମି୍ତ୍ି ଅପି୍ରଯମ ୍

ପତୁ୍ର ଵା ଯହ୍ ଯକପତୁ୍ରାଯାଃ ସହ ପାଯଯ ୍ଵନମ ୍କଯତ ୧0 

ସ ମହୂୁତମ୍ ୍ସମା୭୭ଶ୍ଵସ୍ଯ ରୁତଯନ୍ନଵ ମହା ଯଶାଃ 

ଯକୌସଲ୍ଯାମ ୍ପରିସା ଯନ୍ତ୍ଵଯତମ ୍କୁହମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୧ 

ପ୍ରାତା ଯମ କ୍ଵା ଵସତ୍ ରାତ୍ରମି ୍କ୍ଵ ସୀତା କ୍ଵ ଚ ଲକ୍ଶମଣଃ 

ଅସ୍ଵପ ଚ୍ଚଯଯନ କସି୍ମନ୍ କମି ୍ପକୁ୍ତଵା କୁହ ଶମ୍ସ ଯମ ୧୨ 

ଯସା୭ପ୍ରଵୀ ତ୍ପରତମ ୍ପରୁ୍ଯଶ୍ଟା ନିଶାତା୭ତିପତି କ୍ୁହଃ 

ଯ ତ୍ଵିତମ ୍ପ୍ରତିଯପଯତ ଚ ରାଯମ ପି୍ରଯ ହଯିତ ଅତିଯତୌ ୧୩ 

ଅନ୍ନମ ୍ଉଚ୍ଚାଵଚମ ୍ପକ୍ଶଯାଃ ପଲାନି ଵିଵିତାନ ିଚ 

ରାମାଯ ଅପ୍ଯଵହାର ଅତମ୍ ୍ପହୁ ଚ ଉପହ୍ରୁତମ ୍ମଯା ୧୪ 

ତତ୍ ସଵମ୍ ୍ପ୍ରତ୍ ଯ୭ନୁୋ୭୭ସୀତ୍ ରାମଃ ସତ୍ ଯ ପରାରମଃ 

ନ ତୁ ତତ୍ ପ୍ରତ୍ ଯ କ୍ରୁହ୍ା୍ତ୍ ସ: କ୍ଶତ୍ର ତମମ୍ ୍ଅନୁସ୍ମରନ୍ ୧୫ 

ନ ହ୍ ଯ୭ସ୍ମାପିଃ ପ୍ରତିରାହ୍ ଯମ ୍ସଯକ ଯତଯମ ୍ତୁ ସଵତ୍ା 

ଇତ ିଯତନ ଵଯମ ୍ରାଜ ନ୍ନ୭ନୁନୀତା ମହାତ୍ମନା ୧୬ 

ଲକ୍ଶମଯଣନ ସମାନୀତମ ୍ପୀତ୍ଵା ଵାରି ମହା ଯଶାଃ 

ଔପଵାସ୍ଯମ ୍ତତାକାଶୀ୍ତ୍ ରାକଵଃ ସହ ସୀତଯା ୧୭ 

ତତ ସୁ୍ତ ଜଲ ଯଶଯଶଣ ଲକ୍ଶମଯଣା୭ପ୍ଯକଯରାତ୍ ତତା 

ଵାକ୍ଯତା ଯସ୍ତ ତ୍ରଯଃ ସମ୍ଯ୍ାମ ୍ଉପାସତ ସମାହତିାଃ ୧୮ 

ଯସୌମିତ୍ର ିସୁ୍ତ ତତଃ ପଶ୍ଚାତ୍ ଅକଯରାତ୍ ସ୍ଵାସ୍ତରମ ୍ଶପୁମ ୍

ସ୍ଵଯମ ୍ଆନୀଯ ପହୀ୍ମି୍ ଶ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ରାକଵ କାରଣାତ୍ ୧୯ 

ତସି୍ମନ୍ ସମାଵଶିତ୍ ରାମଃ ସ୍ଵାସ୍ତଯର ସହ ସୀତଯା 

ପ୍ରକ୍ଶାଲ୍ ଯ ଚ ତଯଯାଃ ପାଯତୌ ଅପଚରାମ ଲକ୍ଶମଣଃ ୨0 

ଏତତ୍ ତତ୍ ଇଙୁ୍କତୀ ମଲୂମ ୍ଇତମ ୍ଏଵ ଚ ତତ୍ ତ୍ରୁଣମ ୍

ଯସି୍ମନ୍ ରାମ ଶ୍ଚ ସୀତା ଚ ରାତ୍ରିମ ୍ତାମ ୍ଶଯିତା ଵୁଯପୌ ୨୧ 

ନିଯମ୍ଯ ପରୁ୍ଯଶ୍ ଟ ତୁ ତଲାମକ୍ୁଲିତ୍ରଵାନ୍   

ଶଯରୈଃ ସପୁଣୂା୍ ଵଶିତୁୀ ପରମ୍ପ୍ଃ 

ମହ ତ୍ତନୁଃ ସଜ୍ ଯମ ୍ଉଯପାହ୍ ଯ ଲକ୍ଶମଯଣା   

ନଶିାମ ୍ଅତିଶ୍ ଟତ୍ ପରିଯତା୭ସ୍ଯ ଯକଵଲମ ୍୨୨ 

ତତ ସ୍ତଵ୭ହମ ୍ଯଚାତ୍ତମ ପାଣ ଚାପ ତ୍ରୁତ୍   

ସି୍ତଯତା୭ପଵମ ୍ତତ୍ର ସ ଯତ୍ର ଲକ୍ଶମଣଃ 

ଅତନି୍ତ୍ରପି: ୋତିପି: ଆତ୍ତ କାମ୍ଯୁକୈ:   
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ମଯହନ୍ତ୍ର କଲ୍ପମ ୍ପରିପାଲଯମ ୍ସ୍ତତା  ୨୩ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ସପ୍ତାଶୀତିତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଅଶ୍ଟା ଶୀତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ନିପଣୁମ ୍ସଵମ୍ ୍ପରତଃ ସହ ମନି୍ତ୍ରପିଃ 

ଇମକ୍ୁତୀ  ମଲୂମ ୍ଆକମ୍ଯ ରାମ ଶଯ୍ଯାମ ୍ଅଯଵକ୍ଶଯ ତାମ ୍୧ 

ଅପ୍ରଵୀ ଜ୍ଜନନୀଃ ସଵା୍ ଇହ ଯତନ ମହାତ୍ମନା 

ଶଵର୍ୀ ଶଯିତା ପଯୂମୌ ଇତମ ୍ଅସ୍ଯ ଵିମତିତମ ୍୨ 

ମହାପାକ କଲୁୀଯନନ ମହା ପାଯକନ ତୀମତା 

ଜାଯତା ତଶରଯତ ଯନାଵ୍୍ ଯାମ ୍ନ ରାମଃ ସ୍ଵପତୁ୍ମହତ୍ି ୩ 

ଅଜିଯନାତ୍ତର ସମ୍ସି ୀଯଣ ୍ଵରା୭୭ସ୍ତରଣ ସମ୍ଯିଯ 

ଶଯିତ୍ଵା ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାରଃ କତମ ୍ଯଶଯତ ମହୀ ତଯଲ ୪ 

ପ୍ରାସାତା୭ର ଵମିାଯନଶ ୁଵଲପୀଶ ୁଚ ସଵତ୍ା 

ଯହୈମରାଜତ ଯପୌଯମଶ ୁଵରା୭୭ସ୍ତରଣ ଶାଲିଶ ୁ୫ 

ପଶୁ୍ ପ ସମ୍ଯି ଚିଯତ୍ରଶ ୁଚତନା୭କରୁ କତିଶ ୁ

ପାମଟୁ୍ ରାପ୍ର ପ୍ରକାଯଶଶ ୁଶକୁ ସମ୍କ ରୁଯତଶ ୁଚ ୬ 

ପ୍ରାସାତ ଵର ଵଯଯଶ୍ ୁଶୀତଵତ୍ସ ୁସକୁମି୍ଶ୍ ୁ

ଉଶତି୍ଵା ଯମରୁ କଯଲ୍ପଶ ୁକରୁ୍ତ କାମ୍ନି ପିତି୍ତଶ ୁ୭ 

କୀତ ଵାତିତ୍ର ନିଯକା୍ଯଶ :  ଵର ଆପରଣ ନିସ୍ସଵଯନୈଃ 

ମରୁ୍ତଙ୍କ ଵର ଶଯପ୍ତ  ଶ୍ଚ ସତତମ ୍ପ୍ରତିଯପାତିତଃ ୮ 

ଵତିପି ଵତି୍ତଃ କାଯଲ ପହୁପିଃ ସତୂ ମାକଯତୈଃ 

କାତାପି: ଅନୁରୂପାପିଃ ସୁ୍ତତିପି ଶ୍ଚ ପରମ୍ପ୍ଃ ୯ 

ଅଶ୍ରଯତ୍ତଯମ ୍ଇତମ ୍ଯଲାଯକ ନ ସତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରତିପାତ ିମା 

ମହୁ୍ ଯଯତ କଲୁ ଯମ ପାଵଃ ସ୍ଵଯପ୍ନା୭ଯମ ୍ଇତ ିଯମ ମତିଃ ୧0 

ନ ନୂନମ ୍ଯତୈଵତମ ୍କିମି୍ତ୍ି କାଯଲନ ପଲ ଵତ୍ତରମ ୍

ଯତ୍ର ତାଶରତୀ ରାଯମା ପଯୂମୌ ଏଵମ ୍ଶଯୀତ ସଃ ୧୧ 

ଵିଯତହ ରାଜ ସ୍ ଯ ସତୁା ସୀତା ଚ ପି୍ରଯ ତଶନ୍ା 

ତଯିତା ଶଯିତା ପଯୂମୌ ସନୁ୍ଶା ତଶରତ ସ୍ଯ ଚ ୧୨ 

ଇଯମ ୍ଶଯ୍ଯା ମମ ପ୍ରାତୁ: ଇତମ ୍ହ ିପରିଵତିତମ ୍

ସ୍ତଣି୍ଟଯଲ କଟିଯନ ସଵମ୍ ୍କାଯତ୍ରୈ ଵିମରୁ୍ତିତମ ୍ତ୍ରୁଣମ ୍୧୩ 

ମଯନ୍ଯ ସା୭୭ପରଣା ସପୁ୍ତା ସୀତା ଅସି୍ମନ୍ ଶଯଯନ ତତା 

ତତ୍ର ତତ୍ର ହ ିତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ସକ୍ତାଃ କନକ ପିତଵଃ ୧୪ 

ଉତ୍ତରୀଯମ ୍ଇହ ଆସକ୍ତମ ୍ସଵୁ୍ ଯକ୍ତମ ୍ସୀତଯା ତତା 

ତତା ଯହ୍ ଯଯତ ପ୍ରକାଶଯତ ସକ୍ତାଃ ଯକୌଯଶଯ ତମ୍ଵ୍: ୧୫ 

ମଯନ୍ଯ ପତ୍ୁ ଃ ସକୁା ଶଯ୍ଯା ଯଯନ ପାଲା ତପସି୍ଵନୀ 
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ସକୁମୁାରୀ ସତୀ ତୁଃକମ ୍ନ ଵିଜାନାତ ିଯମ ତିଲୀ ୧୬ 

ହା ହତା୭ସି୍ମ ନ୍ରୁଶଯମ୍ସା୭ହମ ୍ଯ ତ୍ସପାଯ:୍ କ୍ରୁଯତ ମମ  

ଈତ୍ରୁଶୀମ ୍ରାକଵ ଶଯ୍ଯାମ ୍ଅତିଯଶଯତ ହ୍ ଯ୭ନାତଵତ୍ ୧୭ 

ସାଵଯ୍ପୌମ କୁଯଲ ଜାତଃ ସଵ ୍ଯଲାକ ସ୍ ଯ ସମ୍ମତ: 

ସଵ ୍ଯଲାକ ପି୍ରଯ ସ୍ତଯକ୍ତଵା ରାଜ୍ ଯମ ୍ସକୁମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍୧୮ 

କତମ ୍ଇତୀଵର ଶ୍ଯାଯମା ରକ୍ତା୭କ୍ଶଃ ପି୍ରଯ ତଶନ୍ଃ 

ସକୁ ପାକୀ ଚ ତୁଃକା୭ହଃ୍ ଶଯିଯତା ପଵୁ ିରାକଵଃ ୧୯ 

ତନ୍ଯ: କଲୁ ମହା ପାଯକା ଲକ୍ଶମଣ ଶଶ୍ପୁ ଲକ୍ଶମଣ: 

ପ୍ରାତରମ ୍ଵିଶଯମ କାଯଲ ଯଯା ରାମମ ୍ଅନୁଵତଯ୍ତ ୨0 

ସିତ୍ତ ଅତା୍ କଲୁ ଯଵୈଯତହୀ ପତିମ ୍ଯା ଅନୁକତା ଵନମ ୍

ଵଯମ ୍ସମ୍ଶଯିତାଃ ସଯଵ ୍ହୀନା ଯସ୍ତନ ମହାତ୍ମନା ୨୧ 

ଅକଣ ୍ତାରା ପରୁ୍ତିଵୀ ଶଯୂନ୍ ଯଵ ପ୍ରତିପାତ ିମା 

କଯତ ତଶରଯତ ସ୍ଵକମ୍ ୍ରାଯମ ଚ ଅରଣ୍ଯମ ୍ଆଶ୍ରଯିତ ୨୨ 

ନ ଚ ପ୍ରାତଯ୍ଯତ କଶି୍ଚନ୍ ମନସା୭ପି ଵସମୁ୍ର୍ାମ ୍

ଵଯନ୭ପି ଵସତ ସ୍ତସ୍ଯ ପାହୁ ଵୀଯା୍୭ପିରକ୍ିଶତାମ ୍୨୩ 

ଶନୂ୍ ଯ ସମ୍ଵରଣା ରକ୍ଶାମ ୍ଅଯନି୍ତ୍ରତ ହଯ ତ୍ଵିପାମ ୍

ଅପାଵ୍ରୁତ ପରୁ ତ୍ଵାରାମ ୍ରାଜତାନୀମ ୍ଅରକ୍ିଶତାମ ୍୨୪ 

ଅପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ପଲାମ ୍ନ୍ଯନୂାମ ୍ଵିଶମସ୍ତାମ ୍ଅନାଵ୍ରୁତାମ ୍

ଶତ୍ରଯଵା ନ ଅପିମନ୍ ଯଯତ ପକ୍ଶଯାନ୍ ଵିଶକରୁ୍ତାନ୍ ଇଵ ୨୫ 

ଅତ୍ଯ ପ୍ରପରୁ୍ତ ିପଯୂମୌ ତୁ ଶଯିଯଶ୍ଯ୭ହମ ୍ତ୍ରୁଯଣଶ ୁଵା 

ପଲ ମଲୂ ଅଶଯନା ନିତ୍ ଯମ ୍ଜଟା ଚୀରାଣ ିତାରଯନ୍ ୨୬ 

ତ ସ୍ଯା୭ତମ୍ ୍ଉତ୍ତରମ ୍କାଲମ ୍ନିଵତ୍ସଯାମି ସକୁମ ୍ଵଯନ 

ତମ ୍ପ୍ରତିଶ୍ରଵମ ୍ଆମଚୁ୍ ଯ ନ ଅସ୍ଯ ମିତ୍ ଯା ପଵିଶ୍ ଯତ ି୨୭ 

ଵସତମ ୍ପ୍ରାତୁର୭ତା୍ଯ ଶତ୍ରୁଯକ୍ନା ମା ଅନୁଵତ୍ସଯତି 

ଲକ୍ଶମଯଣନ ସହ ତ୍ଵାଯଯା୍ ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ପାଲଯିଶ୍ଯତ ି୨୮ 

ଅପିଯଶକ୍ଶଯତି କାକୁତ୍ସିମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ତ୍ଵିଜାତଯଃ 

ଅପି ଯମ ଯତଵତାଃ କୁଯ୍ ୁରିମମ ୍ସତ୍ ଯମ ୍ମଯନାରତମ ୍୨୯ 

ପ୍ରସାତ୍ ଯମାନଃ ଶରିସା ମଯା ସ୍ଵଯମ ୍  

ପହୁ ପ୍ରକାରମ ୍ଯତ ିନାପି୭ପତ୍ସଯଯତ 

ତଯତା୭ନୁଵତ୍ସଯାମି ଚିରାଯ ରାକଵମ ୍  

ଵଯନ ଵସ ନ୍ନା୭ହତ୍ ିମାମ ୍ଉଯପକ୍ିଶତୁମ ୍୩0 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଅଶ୍ଟା ଶୀତିତମ ସ୍ ସକ:୍ 

ଏଯର୍ାନ ନଵତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ଵ୍ଯଶୁ୍ ଯ ରାତ୍ରିମ ୍ତୁ ତ ଯତ୍ରୈଵ କମ୍କା କୂଯଲ ସ ରାକଵଃ 
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ପରତଃ କାଲ୍ଯମ ୍ଉତ୍ତାଯ ଶତ୍ରୁକ୍ନମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ଶତ୍ରୁଯକ୍ନାତି୍ତଶ୍ ଟ କିମ ୍ଯଶଯଶ ନିଶାତା୭ତିପତିମ ୍କୁହମ ୍

ଶୀରମ ୍ଆନଯ ପତ୍ରମ ୍ଯତ ତାରଯିଶ୍ଯତ ିଵାହନିୀମ ୍୨ 

ଜାକମି ନା୭ହମ ୍ସ୍ଵପିମି ତଯତୈଵା୭ଯମ୍ ୍ଵିଚିତଯନ୍ 

ଇତ ିଏଵମ ୍ଅପ୍ରଵୀ ତ୍ପୋତ୍ରା ଶତ୍ରୁଯକ୍ନା୭ପି ପ୍ରଯଚାତିତଃ ୩ 

ଇତ ିସମ୍ଵତଯତା ଯରଵମ ୍ଅଯନ୍ ଯାନ୍ ଯମ ୍ନର ସିମ୍ହଯଯାଃ 

ଆକମ୍ଯ ପ୍ରାଞ୍ଜଲିଃ କାଯଲ କୁଯହା ପରତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୪ 

କଚ୍ଚିତ୍ ସକୁମ ୍ନତୀ ତୀଯର ଅଵାତ୍ସୀଃ କାକୁତ୍ସି ଶଵର୍ୀମ ୍

କଚ୍ଚି ଯତ୍ତ  ସହ ଯସ ନ୍ ଯ ସ୍ ଯ ତଵ ସଵମ୍ ୍ଅନାମଯମ ୍୫ 

କୁହସ୍ଯ ତତ୍ ତୁ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଯେହାତ୍ ଉତୀରିତମ ୍

ରାମ ସ୍ ଯ ଅନୁଵଯଶା ଵାକ୍ଯମ ୍ପରଯତା୭ପି ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୬ 

ସକୁା ନଃ ଶଵର୍ୀ ରାଜନ୍ ପଜୂିତା ଶ୍ଚା୭ପି ଯତ ଵଯମ ୍

କମ୍କାମ ୍ତୁ ଯନୌପି ପହ୍୍ ଵୀପି ତା୍ଶାଃ ସମ୍ା୍ରଯନ୍ତୁ ନଃ ୭ 

ତଯତା କୁହଃ ସମ୍ଵ୍ରିତଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପରତ ଶାସନମ ୍

ପ୍ରତ ିପ୍ରଵିଶ୍ ଯ ନକରମ ୍ତମ ୍ୋତ ିଜନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୮ 

ଉତି୍ତଶ୍ଟତ ପ୍ରପତୁ୍ ଯତ୍ଵମ ୍ପତ୍ରମ ୍ଅସୁ୍ତ ଚ ଵଃ ସତା 

ନାଵଃ ସମ୭ନୁକଶତ୍୍ଵମ ୍ତାରଯିଶ୍ ଯାମ ଵାହନିୀମ ୍୯ 

ଯତ ତଯତାକ୍ତାଃ ସମତୁ୍ତାଯ ତ୍ଵରିତା ରାଜ ଶାସନାତ୍ 

ପଞ୍ଚ ନାଵାମ ୍ଶତାନ୍ ଯା୭୭ଶ ୁସମାନିନ୍ଯଃୁ ସମତତଃ ୧0 

ଅନ୍ଯାଃ ସ୍ଵସି୍ତକ ଵିଯେଯା ମହା କମ୍ଟା ତରା ଵରାଃ 

ଯଶାପମାନାଃ ପତାକପିି: ଯକୁ୍ତ ଵାତାଃ ସସୁମ୍ହତାଃ ୧୧ 

ତତଃ ସ୍ଵସି୍ତକ ଵିଯେଯାମ ୍ପାଣଟୁ୍ କମ୍ପଲ ସମ୍ଵରୁ୍ତାମ ୍

ସନତି ଯକାଶାମ ୍କଲ୍ଯାଣୀମ ୍କୁଯହା ନାଵମ ୍ଉପାହରତ୍ ୧୨ 

ତାମ ୍ଆରୁଯରାହ ପରତଃ ଶତ୍ରୁକ୍ନ ଶ୍ଚ ମହା ପଲଃ ୧୩ 

ଯକୌସଲ୍ଯା ଚ ସମିୁତ୍ରା ଚ ଯା ଶ୍ଚ ଅନ୍ ଯା ରାଜ ଯଯାଶତିଃ 

ପଯୁରାହତି ଶ୍ଚ ତତ୍ ପଵୂମ୍ ୍କୁରଯଵ ପ୍ରାହ୍ମଣା ଶ୍ଚ ଯଯ 

ଅନତରମ ୍ରାଜ ତାରା ସ୍ତଯତୈଵ ଶକଟ ଆପଣାଃ ୧୪ 

ଆଵାସମ ୍ଆତୀପଯତାମ ୍ତୀତମ୍ ୍ଚା୭ପ୍ଯଵକାହତାମ ୍

ପାମ୍ଟାନି ଚ ଆତତାନାନାମ ୍ଯକାଶ ସି୍ତ୍ରତିଵମ ୍ଅସପ୍ରୁ୍ଶତ୍ ୧୫ 

ପତାକିନ୍ ଯ ସୁ୍ତ ତା ନାଵଃ ସ୍ଵଯମ ୍ତାଯଶ : ଅତିଶ୍ି ଟତାଃ 

ଵହଯତଯା ଜନମ ୍ଆରୂଟମ ୍ତତା ସଯମ୍ପତୁର୍ ଆଶକୁାଃ ୧୬ 

ନାରୀଣାମ ୍ଅପିପଣୂା୍ ସୁ୍ତ କାଶି୍ଚତ୍ କାଶି୍ଚ ଚ୍ଚ ଵାଜିନାମ ୍

କଶି୍ଚତ୍ ଅତ୍ର ଵହତି ସ୍ମ ଯାନଯକୁ୍ଯମ ୍ମହା ତନମ ୍୧୭ 

ତାଃ ସ୍ମ କତ୍ଵା ପରମ ୍ତୀରମ ୍ଅଵଯରାପ୍ ଯ ଚ ତମ ୍ଜନମ ୍
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ନିଵ୍ରୁତ୍ତାଃ କାମ୍ ଟ ଚିତ୍ରାଣ ିରିଯଯତ ତାଶ ପନ୍ତୁପିଃ ୧୮ 

ସଯଵୈଜଯତା ସୁ୍ତ କଜା କଜା୭୭ଯରାଯହୈଃ ପ୍ରଯଚାତିତାଃ 

ତରତଃ ସ୍ମ ପ୍ରକାଶଯତ ସ ତ୍ଵଜା ଇଵ ପଵତ୍ାଃ ୧୯ 

ନାଵ: ଚ ଆରୁରୁହୁ: ତୁ ଅଯନ୍ ଯ ପ୍ଯିଵୈ: ଯତରୁ: ତତା୭ପଯର 

ଅଯନ୍ ଯ କୁମ୍ପ କଯଟ : ଯତରୁ ଅଯନ୍ ଯ ଯତରୁ ଶ୍ଚ ପାହୁପିଃ ୨0 

ସା ପଣୁ୍ ଯା ତ୍ଵଜିନୀ କମ୍କାମ ୍ତାଯଶ ଃ ସମ୍ା୍ରିତା ସ୍ଵଯମ ୍

ଯମ ଯତ୍ର ମହୂୁଯତ ୍ପ୍ରଯଯଯୌ ପ୍ରଯାକ ଵନମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍୨୧ 

ଆଶ୍ଵାସଯିତ୍ଵା ଚ ଚମମୂ ୍ମହାତ୍ମା   

ନିଯଵଶଯିତ୍ଵା ଚ ଯଯତାପଯଜାଶମ ୍

ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ପରତ୍ଵାଜମ ୍ରୁଶ ିପ୍ରଵଯମ୍ ୍

ରୁତ୍ଵ ିକ୍ଵ୍ରୁତଃ ସନ୍ ପରତଃ ପ୍ରତଯସ୍ତ   ୨୨ 

ସ ପ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ଯ ଆଶ୍ରମ ମପଯ୍ଯୁପତ୍ ଯ   

ମହାତ୍ମଯନା ଯତଵ ପଯୁରାହତି ସ୍ ଯ  

ତତଶ ୍ରଯମ୍ଯାଟଜ ଵ୍ରୁକ୍ଶ ଶମ୍ଟମ ୍  

ମହ ତ୍ଵନମ ୍ଵପି୍ର ଵର ସ୍ଯ ରମ୍ଯମ ୍  ୨୩ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏଯକାନ ନଵତିତମ ସ୍ସକ:୍ 

ନଵତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ପରତ୍ଵାଜ ଆଶ୍ରମମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଯରାଶାତ୍ ଏଵ ନରଶପ୍ଃ 

ପଲମ ୍ସଵମ୍ ୍ଅଵସ୍ତାପ୍ ଯ ଜକାମ ସହ ମନି୍ତ୍ରପିଃ ୧ 

ପତ୍ପଯାମ ୍ଏଵ ହ ିତମଯ୍ୋ ନ୍ ଯସ୍ତ ଶସ୍ତ୍ର ପରିଚ୍ଚତଃ 

ଵସାଯନା ଵାସସୀ ଯକ୍ଶୌଯମ ପଯୁରାତାଯ ପଯୁରାତସମ ୍୨ 

ତତଃ ସମ୍ଶ୍ଯ୍ନ ତସ୍ଯ ପରତ୍ଵାଜ ସ୍ ଯ ରାକଵଃ 

ମନି୍ତ୍ରଣ ସ୍ତାନ୍ ଅଵସ୍ତାପ୍ଯ ଜକାମ ଅନୁ ପଯୁରାହତିମ ୍୩ 

ଵସିଶ୍ଟମ ୍ଅତ ତ୍ରୁଯଶ୍ ଟଵଵ ପରତ୍ଵାଯଜା ମହା ତପାଃ 

ସମ୍ଚିାଲ ଆସନାତ୍ ତୂଣମ୍ ୍ଶଶି୍ ଯାନ୍ ଅକ୍୍ଯମ ୍ଇତ ିପରୁ୍ଵନ୍ ୪ 

ସମାକମ୍ଯ ଵସିଯଶ୍ଟନ ପରଯତନା ଅପିଵାତିତଃ 

ଅପତୁ୍ ଯତ ମହା ଯତଜାଃ ସତୁମ ୍ତଶରତ ସ୍ଯ ତମ ୍୫ 

ତାପ୍ଯାମ ୍ଅକ୍୍ଯମ ୍ଚ ପାତ୍ ଯମ ୍ଚ ତତ୍ତ୍ଵା ପଶ୍ଚାତ୍ ପଲାନି ଚ 

ଆନୁପଵୂ୍୍ ଯା ଚ୍ଚ ତମେ୍ଃ ପପ୍ରଚ୍ଚ କୁଶଲମ ୍କୁଯଲ ୬ 

ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ପଯଲ ଯକାଯଶ ମିଯତ୍ରଶ ୁଅପି ଚ ମନି୍ତ୍ରଶ ୁ

ଜାନନ୍ ତଶରତମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ନ ରାଜାନମ ୍ଉତାହରତ୍ ୭ 

ଵସିଯଶ୍ଟା ପରତ ଶ୍ଚ ଏନମ ୍ପପ୍ରଚ୍ଚତୁ ର୭ନାମଯମ ୍

ଶରୀଯର ଅକ୍ିନ ଶ ୁଵ୍ରୁଯକ୍ଶ ଶ ୁଶଯିଶ୍ ଯ ଶ ୁମରୁ୍କ ପକି୍ଶ ଶ ୁ୮ 

ତତା ଇତ ିତତ୍ ପ୍ରତିୋଯ ପରତ୍ଵାଯଜା ମହା ତପାଃ 
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ପରତମ ୍ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ଇତମ ୍ରାକଵ ଯେହ ପତନାତ୍ ୯ 

କିମ ୍ଇହ ଆକମଯନ କାଯମ୍ ୍ତଵ ରାଜ୍ ଯମ ୍ପ୍ରଶାସତଃ 

ଏତତ୍ ଆଚକ୍ଶଵ ଯମ ସଵମ୍ ୍ନ ହ ିଯମ ଶତୁ୍ ଯଯତ ମନଃ ୧0 

ସଶୁଯୁଵ ଅଯମ ୍ଅମିତ୍ରକ୍ନମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯା୭୭ନତ ଵତନ୍ମ ୍ 

ପ୍ରାତ୍ରା ସହ ସ ପାଯଯା୍ ଯ ଶି୍ଚରମ ୍ପ୍ରଵ୍ରାଜିଯତା ଵନମ ୍୧୧  

ନିଯକୁ୍ତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଯଯୁକ୍ତନ ପିତ୍ରା ଯଯା ଅଯସୌ ମହା ଯଶାଃ 

ଵନ ଵାସୀ ପଵ ଇତ ିଇହ ସମାଃ କଲି ଚତୁତଶ୍ ୧୨ 

କଚ୍ଚିନ୍ ନ ତସ୍ଯ ଅପାପ ସ୍ ଯ ପାପମ ୍କତ୍ୁ ମ ୍ଇହ ଇଚ୍ଚସି 

ଅକମ୍ଟକମ ୍ଯପାକ୍ତୁ ମନା ରାଜ୍ ଯମ ୍ତସ୍ଯ ଅନୁଜ ସ୍ ଯ ଚ ୧୩ 

ଏଵମ ୍ଉଯକ୍ତା ପରତ୍ଵାଜମ ୍ପରତଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ହ 

ପଯ୭୍ଶରୁ୍ ନଯଯନା ତୁଃକାତ୍ ଵାଚା ସମ୍ସଜ୍ଜମାନଯା ୧୪ 

ହଯତା୭ସି୍ମ ଯତ ିମାମ ୍ଏଵମ ୍ପକଵାନ୍ ଅପି ମନ୍ ଯଯତ 

ମଯତ୍ତା ନ ଯତାଶମ ୍ଆଶଯମ୍କ  ଯନୈଵମ ୍ମାମ ୍ଅନୁଶାତ ିହ ି୧୫ 

ନ ଯଚୈତ ତିଶ୍ ଟମ ୍ମାତା ଯମ ଯତ୍ ଅଯଵାଚନ୍ ମତ୭ତଯର 

ନା୭ହମ ୍ଏଯତନ ତୁଶ୍ ଟ ଶ୍ଚ ନ ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଆତଯତ ୧୬ 

ଅହମ ୍ତୁ ତମ ୍ନର ଵ୍ ଯାରମ ୍ଉପଯାତଃ ପ୍ରସାତକଃ 

ପ୍ରତିଯନତୁମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ଚ ପାଯତୌ ତସ୍ଯ ଅପିଵତିତୁମ ୍୧୭ 

ତ୍ଵମ ୍ମାମ ୍ଏଵମ ୍କତମ ୍ମତ୍ଵା ପ୍ରସାତମ ୍କତ୍ୁ ମ ୍ଅହସି୍ 

ଶମ୍ସ ଯମ ପକଵନ୍ ରାମଃ କ୍ଵ ସମ୍ପ୍ରତ ିମହୀ ପତଃି ୧୮ 

ଵସିଶ୍ଟା୭୭ତିପି: ରୁତ୍ଵିକି୍ପ: ଯାଚିଯତା ପକଵାମ ୍ସ୍ତତ: 

ଉଵାଚ ତମ ୍ପରତ୍ଵାଜଃ ପ୍ରସାତା ତ୍ପରତମ ୍ଵଚଃ ୧୯ 

ତ୍ଵ ଯଯ୍ଯତତ୍ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର ଯକୁ୍ତମ ୍ରାକଵ ଵମ୍ଶଯଜ 

କୁରୁ ଵ୍ରୁତି୍ତ ତମ୍ ଯଶ୍ଚ ଵ ସାତୂନାମ ୍ଅନୁଯାଯିତା ୨0 

ଜାଯନ ଚ ଏତନ୍ ମନଃ ସ୍ତମ ୍ଯତ ତ୍ରୁଟୀ କରଣମ ୍ଅସି୍ତଵତ ି

ଅପରୁ୍ଚ୍ଚମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ତଵ ଅତ୍ ଯ୭ତମ୍ ୍କୀତିମ ୍ସମ୭ପିଵତଯ୍ନ୍ ୨୧ 

ଜାଯନ ଚ ରାମମ ୍ତମେ୍ମ ୍ସ ସୀତମ ୍ସହ ଲକ୍ଶମଣମ ୍ 

ଅଯସୌ ଵସତ ିଯତ ପ୍ରାତା ଚିତ୍ରକୂଯଟ ମହା କିଯରୌ ୨୨ 

ଶ୍ଵ:  ତୁ କତା୭ସି ତମ ୍ଯତଶମ ୍ଵସା୭ତ୍ ଯ ସହ ମନି୍ତ୍ରପିଃ 

ଏତମ ୍ଯମ କୁରୁ ସପୁ୍ରାେ କାମମ ୍କାମା୭ତ ୍ଯକାଵତି ୨୩ 

ତତ:  ତତା ଇତ ିଏଵମ ୍ଉତାର ତଶନ୍ଃ   

ପ୍ରତୀତ ରୂଯପା ପରଯତା ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଵଚଃ 

ଚକାର ପତିୁ୍ତମ ୍ଚ ତତା ମହା୭୭ଶ୍ରଯମ  

ନିଶା ନିଵାସାଯ ନରାତିପା୭ତ୍ମଜଃ  ୨୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ନଵତିତମ ସ୍ସକ:୍ 
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ଏର୍ ନଵତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

କ୍ରୁତ ପତିୁ୍ତମ ୍ନିଵାସାଯ ତଯତୈଵ ସ ମନୁି ସ୍ତତା 

ପରତମ ୍ଯକୈକଯୀ ପତୁ୍ରମ ୍ଆତିଯତ୍ ଯନ ନ୍ ଯମନ୍ତ୍ରଯତ୍ ୧ 

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପରତ: ତୁ ଏନମ ୍ନନୁ ଇତମ ୍ପଵତା କରୁ୍ତମ ୍

ପାତ୍ ଯମ ୍ଅକ୍୍ଯମ ୍ତତା୭୭ତତି୍ ଯମ ୍ଵଯନ ଯତ୍ ଉପପତ୍ଯଯତ ୨ 

ଅଯତା ଵାଚ ପରତ୍ଵାଯଜା ପରତମ ୍ପ୍ରହସନ୍ ଇଵ 

ଜାଯନ ତ୍ଵାମ ୍ପ୍ରୀତି ସମଯ୍କୁ୍ତମ ୍ତୁଯଶ୍ ଯ  ସ୍ତଵମ ୍ଯଯନ ଯକନଚିତ୍ ୩ 

ଯସନାଯା ତୁ ତଵ ଏତସ୍ଯାଃ କତ୍ୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ଯପାଜନମ ୍

ମମ ପ୍ରୀତି ଯତ୍ା ରୂପା ତ୍ଵମ ୍ଅଯହା୍ ମନୁଜ ଶପ୍ ୪ 

କିମ୭ତମ୍ ୍ଚା୭ପି ନିକ୍ିଶପ୍ ଯ ତୂଯର ପଲମ ୍ଇହା୭୭କତଃ 

କସ୍ମାନ୍ ନ ଇହ ଉପଯାଯତା୭ସି ସ ପଲଃ ପରୁୁଶ ଶପ୍ ୫ 

ପରତଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁା ଯଚତମ ୍ପ୍ରାଞ୍ଜଲି ସ୍ତମ ୍ତଯପା ତନମ ୍

ସ ଯସ ଯନ୍ ଯା ନ ଉପଯାଯତା୭ସି୍ମ ପକଵନ୍ ପକଵ ତ୍ପଯାତ୍ ୬ 

ରାୋ ଚ ପକଵ ନ୍ନିତ୍ ଯମ ୍ରାଜ ପଯୁତ୍ରଣ ଵା ସତା  

ଯତ୍ନତ: ପରିହତଵ୍୍ ଯା ଵିଶଯଯଶ ୁତପସି୍ଵନ: ୭ 

ଵାଜି ମକୁ୍ଯା ମନୁଶ୍ ଯା ଶ୍ଚ ମତ୍ତା ଶ୍ଚ ଵର ଵାରଣାଃ 

ପ୍ରଚ୍ଚାତ୍ ଯ ମହତୀମ ୍ପମିୂମ ୍ପକଵନ୍ ଅନୁଯାତି ମାମ ୍୮ 

ଯତ ଵ୍ରୁକ୍ଶାନ୍ ଉତକମ ୍ପମିୂମ ୍ଆଶ୍ରଯମଶ ୁଉଟଜାମ ୍ସ୍ତତା 

ନ ହମି୍ ସ୍ଯର୍ୁ ଇତ ିଯତନା୭ହମ ୍ଏକ ଏଵ ସମାକତ: ୯ 

ଆନୀଯତାମ ୍ଇତଃ ଯସନା ଇତି  ଆେପ୍ତଃ ପରମଶଣିା 

ତତ ସୁ୍ତ ଚଯର ପରତଃ ଯସନାଯାଃ ସମପୁାକମମ ୍୧0 

ଅକ୍ିନ ଶାଲାମ ୍ପ୍ରଵଶି୍ ଯା୭ତ ପୀତ୍ଵା ଆପଃ ପରିମରୁ୍ଜ୍ ଯ ଚ 

ଆତିତ୍ ଯ ସ୍ ଯ ରିଯା ଯହଯତା ଵିଶ୍ଵକମା୍ଣମ ୍ଆହ୍ ଵଯତ୍ ୧୧ 

ଆହ୍ଵଯଯ ଵିଶ୍ଵକମା୍ଣମ ୍ଅହମ ୍ତ୍ଵଶ୍ଟାରମ ୍ଏଵ ଚ 

ଆତିତ୍ ଯମ ୍କତ୍ୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ତତ୍ର ଯମ ସମି୍ ଵତୀଯତାମ ୍୧୨ 

ଆହ୍ଵଯଯ ଯଲାକପାଲାମ ୍ସ୍ତ୍ରୀନ୍ ଯତଵାନ୍ ଶର ମକୁାମ ୍ସ୍ତତା  

ଆତିତ୍ ଯମ ୍କତ୍ୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ତତ୍ର ଯମ ସମି୍ ଵତୀଯତାମ ୍୧୩ 

ପ୍ରାକ୍ ଯସ୍ରାତସ ଶ୍ଚ ଯା ନତ୍ ଯଃ ପ୍ରତ୍ ଯକ୍ ଯସ୍ରାତସ ଏଵ ଚ 

ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ଅତରିଯକ୍ଶ ଚ ସମାଯାନ୍ତୁ ଅତ୍ ଯ ସଵଶ୍ଃ ୧୪ 

ଅନ୍ଯା ସ୍ସେଵମତୁ୍ ଯମ ଯରଯମ ୍ସରୁା ମ୭ନ୍ ଯା ସସ୍ନୁିଶ୍ି ଟତାମ ୍ 

ଅପରା ଯଶ୍ଚାତକମ ୍ଶୀତ ମିକ୍ଶ ୁକାମ୍ ଟ ରଯସାପମମ ୍୧୫ 

ଆହ୍ଵଯଯ ଯତଵ କମ୍ଵ୍ା୍ନ୍ ଵିଶ୍ଵାଵସ ୁହ ହା ହୁ ହୂନ୍  

ତଯତୈ ଵା୭ପ୍ସରଯସା ଯତଵୀ କମ୍ଵ୍ୀ୍ ଶ୍ଚା୭ପି ସଵଶ୍: ୧୬ 

କ୍ରୁତାଚୀମ ୍ଅତ ଵିଶ୍ଵାଚୀମ ୍ମିଶ୍ରଯକଶୀମ ୍ଅଲମ୍ପସୁାମ ୍
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ନାକତମ୍ା୍ମ ୍ଚ ଯହମାମ ୍ଚ ଯସାମାମ ୍ଅତି୍ର କ୍ରୁତ ସ୍ତଲାମ ୍୧୭ 

ଶରମ ୍ଯା ଯଶ୍ଚାପତିଶ୍ ଟତି ପ୍ରହ୍ମାଣମ ୍ଯା ଶ୍ଚ ଯଯାଶତ: (ପାମିନୀ:) 

ସଵା୍ ସୁ୍ତମ୍ପରୁୁଣା ସାତମ୍ ୍ଆହ୍ ଵଯଯ ସ ପରିଚ୍ଚତାଃ ୧୮ 

ଵନମ ୍କୁରୁଶ ୁଯ ତି୍ତଵ୍ ଯମ ୍ଵାଯସା ପଶୂଣ ପତ୍ରଵତ୍ 

ତିଵ୍ ଯ ନାରୀ ପଲମ ୍ଶଶ୍ଵ ତ୍ତତ୍ ଯକୌଯପରମ ୍ଇଯହୈଵ ତୁ ୧୯ 

ଇହ ଯମ ପକଵାନ୍ ଯସାଯମା ଵିତତ୍ତାମ ୍ଅନ୍ନମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍

ପକ୍ଶଯମ ୍ଯପାଜ୍ ଯମ ୍ଚ ଯଚାଶ୍ ଯମ ୍ଚ ଯଲହ୍ ଯମ ୍ଚ ଵିଵିତମ ୍ପହୁ ୨0 

ଵିଚିତ୍ରାଣ ିଚ ମାଲ୍ଯାନି ପାତପ ପ୍ରଚ୍ଯତୁାନି ଚ 

ସରୁା୭୭ତୀନ ିଚ ଯପଯାନ ିମାମ୍ ସାନି ଵିଵିତାନ ିଚ ୨୧ 

ଏଵମ ୍ସମାତିନା ଯକୁ୍ତ ଯସ୍ତଜସା ପ୍ରତିଯମନ ଚ 

ଶୀକ୍ଶା ସ୍ଵର ସମାଯକୁ୍ତମ ୍ତପସା ଚା୭ପ୍ରଵୀନ୍ ମନୁଃି ୨୨ 

ମନସା ତ୍ ଯାଯତ ସ୍ତସ୍ଯ ପ୍ରାଙ୍ମକୁ ସ୍ ଯ କ୍ରୁତାମ୍ ଜଯଲଃ 

ଆଜକ୍ମ ୁସ୍ତାନି ସଵା୍ଣ ିଯତୈଵତାନି ପରୁ୍ତକ୍ପ୍ରୁତକ୍ ୨୩ 

ମଲଯମ ୍ତତ୍ୁ ରମ ୍ଯଚୈଵ ତତଃ ଯସ୍ଵତ ନୁଯତା୭ନିଲଃ 

ଉପସପ୍ରୁ୍ଶ୍ ଯ ଵଯଵୌ ଯକୁ୍ତଯା ସପିୁ୍ରଯା୭୭ତ୍ମା ସକୁଃ ଶଵିଃ ୨୪ 

ତଯତା୭ପ୍ଯ ଵଶତ୍ କନା ତଵି୍ ଯାଃ କୁସମୁ ଵ୍ରୁଶ୍ ଟଯଃ 

ତିଵ୍ ଯ ତୁନ୍ତୁପି ଯକାଶ ଶ୍ଚ ତକି୍ଶ ୁସଵା୍ସ ୁଶଶୁରୁ୍ଯଵ ୨୫ 

ପ୍ରଵଵୁ ଯଶ୍ଚାତ୍ତମା ଵାତା ନନ୍ରୁତୁ ଶ୍ଚା୭ପ୍ସଯରା କଣାଃ 

ଜକୁ ଶ୍ଚ ଯତଵ କତଵା୍ ଵୀଣା ପ୍ରମମୁଚୁୁଃ ସ୍ଵରାନ୍ ୨୬ 

ସ ଶଯପ୍ତା ତ୍ ଯାମ ୍ଚ ପମିୂମ ୍ଚ ପ୍ରାଣନିାମ ୍ଶ୍ରଵଣାନି ଚ 

ଵିଯଵଯଶା ଚ୍ଚାରିତଃ ଶ୍କି୍ଶଣଃ ସଯମା ଲଯ କୁଣାନ୍ି ଵତଃ ୨୭ 

ତସି୍ମନ୍ ଉପରଯତ ଶଯପ୍ତ ତିଯଵ୍ ଯ ଯଶ୍ରାତ୍ର ସଯୁକ ନ୍ରୁଣାମ ୍

ତତଶ ୍ପାରତମ ୍ଯସ ନ୍ ଯମ ୍ଵିତାନମ ୍ଵିଶ୍ଵକମଣ୍ଃ ୨୮ 

ପପଵୂ ହ ିସମା ପମିୂଃ ସମତାତ୍ ପମ୍ ିଯଯାଜନା  

ଶାତ୍ଵଯଲୈ ପହୁ୍ପି ଶ୍ଚନ୍ନା ନୀଲ ଯଵୈଟୂଯ ୍ସନ୍ନିଯପ ଃ ୨୯ 

ତସି୍ମନ୍ ପିଲ୍ ଵାଃ କପିତ୍ତା ଶ୍ଚ ପନସା ପୀଜ ପରୂକାଃ 

ଆମଲଯକ୍ଯା ପପଵୁୂ ଶ୍ଚ ଚୂତା ଶ୍ଚ ପଲ ପଶୂଣାଃ ୩0 

ଉତ୍ତଯରପ୍ଯଃ କରୁୁପ୍ ଯ ଶ୍ଚ ଵନମ ୍ତିଯଵ୍ ଯାପ ଯପାକଵତ୍ 

ଆଜକାମ ନତୀ ତିଵ୍ ଯା ତୀରଯଜୈ ପହୁ୍ପି ଵ୍ରୁ୍ତା ୩୧ 

ଚତୁ ଶ୍ ଶାଲାନି ଶପୁ୍ରାଣ ିଶାଲା ଶ୍ଚ କଜ ଵାଜିନାମ ୍

ହମ୍୍ ଯ ପ୍ରାସାତ ସମ୍ପାତା ଯସ୍ତାରଣାନି ଶପୁାନି ଚ ୩୨ 

ସିତ ଯମକ ନିପମ ୍ଚା୭ପି ରାଜ ଯଵଶ୍ମ ସଯୁତାରଣମ ୍

ଶକୁ୍ି ମାଲ୍ ଯ କରୁ୍ତା୭୭କାରମ ୍ତିଵ୍ ଯ କତ ସମକୁ୍ିଶତମ ୍୩୩ 

ଚତୁରସ୍ର ମସମ୍ପାତମ ୍ଶଯ ନା୭୭ସନ ଯାନଵତ୍ ୩୪ 
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ତିଯଵ୍ୈ ଯଃ ସଵ ୍ରଯସ  ଯ୍କୁ୍ତମ ୍ତିଵ୍ ଯ ଯପାଜନ ଵସ୍ତ୍ରଵତ୍ 

ଉପକଲି୍ ପତ ସଵା୍୭ନ୍ନମ ୍ଯତୌତ ନିମଲ୍ ପାଜନମ ୍୩୫ 

କ୍ଲୁପ୍ତ ସଵା୍୭୭ସନମ ୍ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ଵାସ୍ତୀଣ ୍ଶଯଯନାତ୍ତମମ ୍

ପ୍ରଵିଯଵଶ ମହା ପାହୁ ର୭ନୁୋଯତା ମହଶଣିା 

ଯଵଶ୍ମ ତ ତ୍ରତ୍ନସମ୍ପଣୂମ୍ ୍ପରତଃ ଯକୈକଯୀ ସତୁଃ ୩୬ 

ଅନୁଜକ୍ମ ୁଶ୍ଚ ତମ ୍ସଯଵ ୍ମନି୍ତ୍ରଣଃ ସ ପଯୁରାହତିାଃ 

ପପଵୁୂ ଶ୍ଚ ମତୁା ଯକୁ୍ତା ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ଯଵଶ୍ମ ସମି୍ ଵତିମ ୍୩୭ 

ତତ୍ର ରାଜା୭୭ସନମ ୍ତିଵ୍ ଯମ ୍ଵ୍ ଯଜନମ ୍ଚତ୍ରମ ୍ଏଵ ଚ 

ପରଯତା ମନି୍ତ୍ରପିଃ ସାତମ୍ ୍ଅପ୍ଯଵତତ୍ ରାଜଵତ୍ ୩୮ 

ଆସନମ ୍ପଜୂଯା ମାସ ରାମାଯା୭ପିପ୍ରଣମ୍ଯ ଚ 

ଵାଲ ଵ୍ ଯଜନମ ୍ଆତାଯ ନ୍ ଯଶୀତ ତ୍ସଚିଵା୭୭ସଯନ ୩୯ 

ଆନୁପଵୂ୍୍ ଯାନ୍ ନିଯଶତୁ ଶ୍ଚ ସଯଵ ୍ମମି୍େ୍ ପଯୁରାହତିାଃ 

ତତଃ ଯସନାପତିଃ ପଶ୍ଚାତ୍ ପ୍ରଶାସ୍ତା ଚ ନିଯଶତତୁଃ ୪0 

ତତ ସ୍ତତ୍ର ମହୂୁଯତନ୍ ନତ୍ ଯଃ ପାଯସ କତମ୍ାଃ 

ଉପାତିଶ୍ ଟତ ପରତମ ୍ପରତ୍ଵାଜ ସ୍ ଯ ଶାସନତ୍ ୪୧ 

ତାସାମ ୍ଉପଯତଃ କଲୂମ ୍ପାମଟୁ୍ ମରୁ୍ତି୍ତକ ଯଲପନାଃ 

ରମ୍ଯା ଶ୍ଚା୭ଵସତା ତିଵ୍ ଯା ପ୍ରହ୍ମଣ ସୁ୍ତ ପ୍ରସାତଜାଃ ୪୨ 

ଯତଯନୈଵ ଚ ମହୂୁଯତନ୍ ତିଵ୍ ଯା୭୭ପରଣ ପଶୂତିାଃ 

ଆକ ୁଵିମ୍ ଶତ ିସାହସ୍ରା ପ୍ରାହ୍ମଣା ପ୍ରହତିାଃ ସି୍ତ୍ରଯଃ ୪୩ 

ସଵୁଣ ୍ମଣ ିମଯୁକ୍ତନ ପ୍ରଵାଯଲନ ଚ ଯଶାପିତାଃ 

ଆକ ୁଵିମ୍ ଶତ ିସାହସ୍ରାଃ କୁଯପର ପ୍ରହତିାଃ ସି୍ତ୍ରଯଃ ୪୪ 

ଯାପି କ୍ରୁ୍ହୀତଃ ପରୁୁଶଃ ଯସାନ୍ ମାତ ଇଵ ଲକ୍ଶଯଯତ 

ଆକ ୁଵିମ୍ ଶତ ିସାହସ୍ରା ନତନା୭ତପ୍ସଯରା କଣାଃ ୪୫ 

ନାରତ ସୁ୍ତମ୍ପରୁୁ ଯକା୍ପଃ ପ୍ରଵରା: ସଯୂ ୍ଵଚସ୍ଃ 

ଏଯତ କତଵ ୍ରାଜାଯନା ପରତସ୍ଯା୭ରଯତା ଜକୁଃ ୪୬ 

ଅଲମ୍ପସୁା ମିଶ୍ରଯକଶୀ ପଣୁ୍ଟରୀକା୭ତ ଵାମନା 

ଉପାନ୍ରୁତ୍ ଯମ ୍ସୁ୍ତ ପରତମ ୍ପରତ୍ଵାଜ ସ୍ ଯ ଶାସନାତ୍ ୪୭ 

ଯାନି ମାଲ୍ ଯାନି ଯତଯଵଶ ୁଯାନି ଯଚୈତ୍ରରଯତ ଵଯନ 

ପ୍ରଯାଯକ ତାନ୍ ଯ୭ତ୍ରୁଶ୍ଯତ ପରତ୍ଵାଜ ସ୍ ଯ ଯତଜସା ୪୮ 

ପିଲ୍ ଵା ମାତମି୍୍ କକା ଆସନ୍ ଶମ୍ଯା ରାହା ଵିପୀତକାଃ 

ଅଶ୍ଵତ୍ତା ନତକ୍ା ଶ୍ଚା୭୭ସନ୍ ପରତ୍ଵାଜ ସ୍ ଯ ଶାସନାତ୍ ୪୯ 

ତତଃ ସରଲ ତାଲା ଶ୍ଚ ତଲିକା ନକ୍ତ ମାଲକାଃ 

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟା ସ୍ତତ୍ର ସଯମ୍ପତୁଃ କୁପ୍ ଜା ପତୂ୍ଵା୭ତ ଵାମନାଃ ୫0 

ଶମି୍ ଶପା୭୭ମଲକୀ ଜମ୍ପ ୂଯା୍ ଶ୍ଚା୭ନ୍ ଯାଃ କାନଯନ ଲତାଃ 
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ପ୍ରମତା ଵିରହମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ପରତ୍ଵାଜା୭୭ଶ୍ରଯମ୭ଵସନ୍ ୫୧ 

ସରୁା ସସ୍ରୁାପାଃ ପିପତ ପାଯସମ ୍ଚ ପପୁକୁ୍ିଶତାଃ 

ମାମ୍ସ ନିଚ ସଯୁମତ୍ ଯାନି ପକ୍ଶଯତାମ ୍ଯାଵ ତିଚ୍ଚତ ୫୨  

ଉଚ୍ଚାତ୍ ଯ ୋପଯତି ସ୍ମ ନତୀ ତୀଯରଶ ୁଵଲ୍କଶୁ ୁ

ଅଯପ୍ଯକମ ୍ଏକମ ୍ପରୁୁଶମ ୍ପ୍ରମତାଃ ସପ୍ତ ଚାଶ୍ ଟ ଚ ୫୩ 

ସମ୍ଵାହତଯଃ ସମାଯପତୁ ନା୍ଯଯା୍ ରୁଚିର ଯଲାଚନାଃ 

ପରିମରୁ୍ଜ୍ ଯ ତତା୭ଯନ୍ ଯାନ୍ ଯମ ୍ପାଯଯତି ଵରାଙ୍କନାଃ ୫୪ 

ହଯାନ୍ କଜାନ୍ କରାନ୍ ଉଶ୍ଟୋମ ୍ସ୍ତଯତୈଵ ସରୁଯପଃ ସତୁାନ୍ 

ଅଯପାଜଯନ୍ ଵାହନପା ଯସ୍ତଶାମ ୍ଯପାଜ୍ ଯମ ୍ଯତା ଵତି ି୫୫ 

ଇକ୍ଶମୂ ୍ଶ୍ଚ ମତୁ ଲାଜା0 ଶ୍ଚ ଯପାଜଯତି ସ୍ମ ଵାହନାନ୍ 

ଇକ୍ଶଵାକ ୁଵର ଯଯାତାନାମ ୍ଯଚାତଯଯତା ମହା ପଲାଃ ୫୬ 

ନା୭ଶ୍ଵ ପଯତା୭ଶ୍ଵମ ୍ଆଜାନା ନ୍ନ କଜମ ୍କୁ0ଜର ରହଃ 

ମତ୍ତ ପ୍ରମତ୍ତ ମତୁିତା ଚମଃୂ ସା ତତ୍ର ସମ୍ପଯପୌ ୫୭ 

ତପିତା ସଵ ୍କାଯମ  ଯସ୍ତ ରକ୍ତ ଚତନ ରୂଶତିାଃ 

ଅପ୍ସଯରା କଣ ସମଯ୍କୁ୍ତାଃ ଯସ ନ୍ ଯା ଵାଚମ ୍ଉଯତୈରଯନ୍ ୫୮ 

ଯନୈଵା୭ଯଯାତ୍ ଯାମ ୍କମିଶ୍ ଯାଯମା ନ କମିଶ୍ ଯାମ ତଣ୍ଟକାନ୍ 

କୁଶଲମ ୍ପରତ ସ୍ଯା୭ସୁ୍ତ ରାମ ସ୍ ଯା୭ସୁ୍ତ ତତା ସକୁମ ୍୫୯ 

ଇତ ିପାତାତ ଯଯାତା ଶ୍ଚ ହ ସ୍ତଯ୭ଶ୍ଵା ଯରାହ ପତକାଃ 

ଅନାତା ସ୍ତମ ୍ଵିତିମ ୍ଲପ୍ତଵା ଵାଚମ ୍ଏତାମ ୍ଉଯତୈରଯନ୍ ୬0 

ସମ୍ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟା ଵିଯନତୁ ଯସ୍ତ ନରା ସ୍ତତ୍ର ସହସ୍ରଶଃ 

ପରତ ସ୍ଯା୭ନୁଯାତାରଃ ସ୍ଵଯକ୭୍ଯମ ୍ଇତ ିଚା୭ପରୁ୍ଵନ୍ ୬୧ 

ନ୍ରୁତ୍ ଯମି୍ ୍ସ୍ମ ହସମି୍ ୍ସ୍ମ କାଯମି୍ ୍ସ୍ମ ଚ ଯସ ନିକା: 

ସମମ୍ା୍ତ୍ ପରିତାଵମି୍ ୍ମାଯଲ୍ଯାଯପତା ସ୍ ସହସ୍ରଶ: ୬୨ 

ତଯତା ପକୁ୍ତଵତାମ ୍ଯତଶାମ ୍ତ ତନ୍ନମ ୍ଅମରୁ୍ଯତାପମମ ୍

ତିଵ୍ ଯାନ୍ ଉତ୍ଵୀକ୍ଶଯ ପକ୍ଶଯାମ ୍ସ୍ତାନ୍ ଅପଵ ତ୍ପକ୍ଶଯଣ ମତଃି ୬୩ 

ଯପ୍ରଶ୍ଯା ଯଶ୍ଚ୍ ଯ ଶ୍ଚ ଵତ୍ଵ ଶ୍ଚ ପଲସ୍ତା ଶ୍ଚ ସହସ୍ରଶ: 

ପପଵୁୂ ଯସ୍ତ ପରୁ୍ଶମ ୍ତ୍ରୁପ୍ତାଃ ସଯଵ ୍ଚା୭୭ହତ ଵାସସଃ ୬୪ 

କୁମ୍ ଜରା ଶ୍ଚ କଯରା ଶ୍ଟେ ଶ୍ଚ ଯକା୭ଶ୍ଵା ଶ୍ଚ ମରୁ୍କ ପକ୍ିଶଣଃ 

ପପଵୁୂଃ ସପୁରୁ୍ତା ସ୍ତତ୍ର ନା୭ଯନ୍ ଯା ହ୍ ଯ୭ନ୍ ଯମ ୍ଅକଲ୍ପଯତ୍ ୬୫ 

ନା୭ଶକୁ୍ି ଵାସା ସ୍ତତ୍ରା୭୭ସୀତ୍ କ୍ଶତୁିଯତା ମଲିଯନା୭ପି ଵା 

ରଜସା ତ୍ଵସ୍ତ ଯକଯଶା ଵା ନରଃ କଶି୍ଚ ତତ୍ରୁଶ୍ଯତ  ୬୬ 

ଆଯଜୈ ଶ୍ଚା୭ପି ଚ ଵାରାଯହୈ ନିଶ୍ ଟାନ ଵର ସମ୍ଯିଯ ଃ 

ପଲ ନିଯ୍ହୂ ସମି୍ ସଯତ୍ତୈଃ ସଯୂପ  କତ୍ ରସା୭ନ୍ି ଵଯତୈଃ ୬୭ 

ପଶୁ୍ ପ ତ୍ଵଜଵତୀଃ ପଣୂା୍ଃ ଶକିୁ୍ସ୍ ଯା୭ନ୍ନସ୍ଯ ଚା୭ପିତଃ 
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ତତ୍ରୁଶ ୁଵିସି୍ମତା ସ୍ତତ୍ର ନରା ଯଲୌହୀଃ ସହସ୍ରଶଃ ୬୮ 

ପପଵୁୂ ଵନ୍ ପାଯଶ୍ଵଶ୍ ୁକୂପାଃ ପାଯସ କତମ୍ାଃ 

ତା ଶ୍ଚ କାମ ତୁକା କାଯଵା ତ୍ରୁମା ଶ୍ଚା୭୭ସନ୍ ମତୁ ଶଚ୍୍ଯତୁଃ ୬୯ 

ଵାଯପ୍ଯା ଯମ ଯରଯ ପଣୂା୍ ଶ୍ଚ ମରୁ୍ଶ୍ ଟ ମାମ୍ ସ ଚଯଯ  ଵ୍ରୁ୍ତାଃ 

ପ୍ରତପ୍ତ ପିଟଯରୈ ଶ୍ଚା୭ପି ମାକ ୍ମାଯରୂ ଯକୌକ୍କୁଯଟ ଃ ୭0 

ପାତ୍ରୀଣାମ ୍ଚ ସହସ୍ରାଣ ିସ୍ତାଲୀନାମ ୍ନିଯତୁାନ ିଚ  

ନ୍ଯପ୍ତୁାନି ଚ ପାତ୍ରାଣ ିଶାତ କୁମ୍ପ ମଯାନି ଚ ୭୧ 

ସ୍ତାଲ୍ଯଃ କୁମ୍ପଯଃ କରମ୍ପଯ ଶ୍ଚ ତତି ପଣୂା୍ଃ ସସୁମ୍ସ୍କରୁ୍ତାଃ 

ଯଯୌଵନ ସ୍ତ ସ୍ ଯ ଯକୌରସ୍ଯ କପିତ୍ତ ସ୍ ଯ ସକୁତିନଃ  ୭୨ 

ହ୍ରତାଃ ପଣୂା୍ ରସାଲ ସ୍ ଯ ତତ୍ନଃ ଯଶ୍ଵତ ସ୍ଯ ଚା୭ପଯର 

ପପଵୁୂଃ ପାଯସ ସ୍ଯା୭ଯତ ଶକର୍ାଯା ଶ୍ଚ ସମ୍ଯିାଃ ୭୩ 

କଲ୍କାମ ୍ଶଚୂ୍ଣ ୍କଶାଯାମ ୍ଶ୍ଚ ୋନାନି ଵିଵିତାନ ିଚ 

ତତ୍ରୁଶ ୁପା୍ଜନସ୍ତାନି ତୀଯତଶ୍ ୁସରିତାମ ୍ନରାଃ ୭୪ 

ଶକୁ୍ିାନ୍ ଅମଶ୍ମୁତ ଶ୍ଚା୭ପି ତତ ତାଵନ ସମ୍ଯିାନ୍ 

ଶକୁ୍ିାମ ୍ଶ୍ଚତନ କଲ୍କାମ ୍ଶ୍ଚ ସମଯୁତ୍କ ଶ୍ଵ୭ଵତିଶ୍ଟତଃ ୭୫ 

ତପଣ୍ାନ୍ ପରିମରୁ୍ଶ୍ ଟାମ ୍ଶ୍ଚ ଵାସସାମ ୍ଚା୭ପି ସମ୍ଯିାନ୍ 

ପାତୁଯକାପାନହାମ ୍ଯଚୈଵ ଯକୁ୍ମାନି ଚ ସହସ୍ରଶଃ ୭୬ 

ଅମ୍ଜନୀଃ କଙ୍କତାନ୍ କୂଚା୍ମ ୍ଶ୍ଚତ୍ରାଣ ିଚ ତନୂମି୍ ଶ ଚ 

ମମ ୍ତ୍ରାଣାନି ଚିତ୍ରାଣ ିଶଯନା ନ୍ ଯା୭୭ସନାନି ଚ ୭୭ 

ପ୍ରତିପାନ ହ୍ରତାନ୍ ପଣୂା୍ନ୍ କଯରା ଶ୍ଟେ କଜ ଵାଜିନାମ ୍

ଅଵକାହ୍ ଯ ସତୁୀତା୍ମ ୍ଶ୍ଚ ହ୍ରତାନ୍ ଯସାତ୍ପଲ ପଶୁ୍ କରାନ୍ ୭୮ 

ଆକାଶ ଵଣ ୍ପ୍ରତମିାନ୍ ସ୍ଵଚ୍ଚ ଯତାଯାନ୍ ସକୁ ପ୍ଵିାନ୍ 

ନୀଲ ଯଵୈଟୂଯ ୍ଵଣା୍ମ ୍ଶ୍ଚ ମରୁ୍ତୂନ୍ ଯଵସ ସମ୍ଯିାନ୍ ୭୯ 

ନିଵା୍ପ ଅତା୍ନ୍ ପଶନୂାମ ୍ଯତ ତତ୍ରୁଶ ୁସ୍ତତ୍ର ସଵଶ୍ଃ ୮0 

ଵ୍ଯସ୍ମଯତ ମନୁଶ୍ ଯା ଯସ୍ତ ସ୍ଵପ୍ନ କଲ୍ପମ ୍ତ ତତ୍ପତୁମ ୍

ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା୭୭ତିତ୍ ଯମ ୍କ୍ରୁତମ ୍ତାତ୍ରୁ କ୍ପରତ ସ୍ ଯ ମହଶଣିା ୮୧ 

ଇ ଯତ୍ ଯଵମ ୍ରମମାଣାନାମ ୍ଯତଵାନାମ ୍ଇଵ ନତଯନ 

ପରତ୍ଵାଜା୭୭ଶ୍ରଯମ ରଯମ୍ଯ ସା ରାତ୍ର ିଵ୍୍ ଯତ୍ ଯଵତତ୍ ୮୨ 

ପ୍ରତିଜକ୍ମ ୁଶ୍ଚ ତା ନଯତ୍ ଯା କତଵା୍ ଶ୍ଚ ଯତା୭୭କତମ ୍

ପରତ୍ଵାଜମ ୍ଅନୁୋପ୍ ଯ ତା ଶ୍ଚ ସଵା୍ ଵରାମ୍ କନାଃ ୮୩ 

ତ ଯତୈଵ ମତ୍ତା ମତିଯରାତ୍କଟା ନରା:  

ତ ଯତୈଵ ତିଵ୍ ଯା୭କରୁ ଚତଯନାକ୍ିଶତାଃ 

ତଯତୈଵ ତିଵ୍ ଯା ଵିଵିତାଃ ସ୍ରକୁତ୍ତମାଃ 

ପରୁ୍ତ କ୍ପ େକୀଣା୍ ମନୁଯଜୈଃ ପ୍ରମତିତାଃ  ୮୪ 
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ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏକ ନଵତିତମ ସ୍ସକ:୍ 

ତ୍ଵ ିନଵତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

ତତ ସ୍ତାମ ୍ରଜନୀମ ୍ଉଶ୍ଯ ପରତଃ ସପରିଚ୍ଚତଃ 

କ୍ରୁତା୭୭ତିଯତ୍ ଯା ପରତ୍ଵାଜମ ୍କାମା୭ତପିଜକାମ ହ ୧ 

ତମ ୍ରୁଶଃି ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାରମ ୍ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ପ୍ରାଞ୍ଜଲିମ ୍ଆକତମ ୍

ହୁତା୭କ୍ିନଯହାଯତ୍ରା ପରତମ ୍ପରତ୍ଵାଯଜା୭ପ୍ଯ ପାଶତ ୨ 

କଚ୍ଚିତ୭ତ୍ର ସକୁା ରାତ୍ର ିସ୍ତଵା୭ସ୍ମତ୍ଵିଶଯଯ କତା 

ସମର ଯସ୍ତ ଜନଃ କଚ୍ଚିତ୍ ଆତିଯତ୍ ଯ ଶମ୍ସ ଯମ୭ନକ ୩ 

ତମ ୍ଉଵାଚ ଅ0ଜଲିମ ୍କରୁ୍ତ୍ଵା ପରଯତା୭ପି ପ୍ରଣମ୍ଯ ଚ 

ଆଶ୍ରମାତ୍ ଅପି ନିଶ୍କୋତମ ୍ରୁଶମି ୍ଉତ୍ତମ ଯତଜସମ ୍୪ 

ସକୁ ଉଶଯିତା୭ସି୍ମ ପକଵନ୍ ସମର ପଲ ଵାହନଃ 

ତପିତଃ ସଵ ୍କାଯମ  ଶ୍ଚ ସାମାଯତ୍ ଯା ପଲଵ ତ୍ତ୍ଵଯା ୫ 

ଅଯପତ କି୍ମ ସମ୍ା୍ପାଃ ସପୁକ୍ଶଯାଃ ସପୁ୍ରତିଶ୍ରଯାଃ 

ଅପି ଯପ୍ରଶ୍ଯାନ୍ ଉପାତାଯ ସଯଵ ୍ସ୍ମ ସସୁଯୁକାଶତିାଃ ୬ 

ଆମନ୍ତ୍ରଯଯ୭ହମ ୍ପକଵନ୍ କାମମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ରୁଶ ିସତ୍ତମ 

 ସମୀପମ ୍ପ୍ରସି୍ତତମ ୍ପ୍ରାତୁ: ଯମ ଯତ୍ରଣ ଈକ୍ଶସ୍ଵ ଚକ୍ଶଶୁା ୭ 

 ଆଶ୍ରମମ ୍ତସ୍ଯ ତମେ୍ ତାମିକ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ 

 ଆଚକ୍ଶଵ କତଯମା ମାକଃ୍ କିଯାନ୍ ଇତ ିଚ ଶମ୍ସ ଯମ ୮ 

 ଇତ ିପରୁ୍ଶ୍ ଟ ସୁ୍ତ ପରତମ ୍ପ୍ରାତ୍ରୁ ତଶନ୍ ଲାଲସମ ୍

 ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ମହା ଯତଜା: ପରତ୍ଵାଯଜା ମହା ତପାଃ ୯ 

 ପରତ ଅତ ୍ତ୍ରୁତୀଯଯଶ ୁଯଯାଜଯନଶ ୁଅଜଯନ ଵଯନ 

 ଚିତ୍ରକୂଯଟା କିରି ସ୍ତତ୍ର ରମ୍ଯ ନିତର୍ କାନନଃ ୧0 

 ଉତ୍ତରମ ୍ପାଶ୍ଵମ୍ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତସ୍ଯ ମତାକନିୀ ନତୀ 

 ପଶୁ୍ି ପତ ତ୍ରୁମ ସମ୍ନି୍ନା ରମ୍ଯ ପଶୁ୍ି ପତ କାନନା ୧୧ 

 ଅନତରମ ୍ତ ତ୍ସରିତ ଶି୍ଚତ୍ରକୂଟ ଶ୍ଚ ପଵତ୍ଃ 

 ତଯଯା: ପଣକ୍ୁଟୀ ତାତ ତତ୍ର ଯତୌ ଵସଯତା ତ୍ରୁଵମ ୍୧୨ 

 ତକି୍ଶଯଣ ଯନୈଵ ମାଯକଣ୍ ସଵ୍ ଯ ତକି୍ଶଣମ ୍ଏଵ ଚ 

 କଜ ଵାଜି ରତା କୀଣା୍ମ ୍ଵାହନିୀମ ୍ଵାହନିୀ ପଯତ 

 ଵାହଯସ୍ଵ ମହା ପାକ ତଯତା ତ୍ରକ୍ଶଯସି ରାକଵମ ୍୧୩ 

 ପ୍ରଯାଣମ ୍ଇତ ିଚ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଜ ରାଜ ସ୍ ଯ ଯଯାଶତିଃ 

 ହତି୍ଵା ଯାନାନି ଯାନା୭ହା୍ ପ୍ରାହ୍ମଣମ ୍ପଯଵ୍ାରଯନ୍ ୧୪ 

 ଯଵପମାନା କରୁ୍ଶା ତୀନା ସହ ଯତଵ୍ ଯା ସମିୁତ୍ରଯା 

 ଯକୌସଲ୍ଯା ତତ୍ର ଜରାହ କରାପ୍ ଯାମ ୍ଚରଯଣୌ ମଯୁନଃ ୧୫ 

 ଅସମରୁ୍ଯତ୍ତନ କାଯମନ ସଵ ୍ଯଲାକ ସ୍ ଯ କହତିା 
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 ଯକୈଯକଯୀ ତସ୍ଯ ଜରାହ ଚରଯଣୌ ସଵ୍ ଯପତ୍ରପା ୧୬ 

 ତମ ୍ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍ଆକମ୍ଯ ପକଵତମ ୍ମହା ମନୁମି ୍

 ଅତୂରାତ୍ ପରତ ସ୍ଯ ଏଵ ତଯସ୍ତୌ ତୀନ ମନା: ତତା ୧୭ 

 ତତଃ ପପ୍ରଚ୍ଚ ପରତମ ୍ପରତ୍ଵାଯଜା ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତଃ 

 ଵିଯଶଶମ ୍ୋତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ମାତ୍ରୂଣାମ ୍ତଵ ରାକଵ ୧୮ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ ପରଯତା ପରତ୍ଵାଯଜନ ତାମିକଃ 

 ଉଵାଚ ପ୍ରାଞ୍ଜଲି ପ୍ତୂ୍ଵା ଵାକ୍ଯମ ୍ଵଚନ ଯକାଵିତଃ ୧୯ 

 ଯାମ ୍ଇମାମ ୍ପକଵନ୍ ତୀନାମ ୍ଯଶାକାନ୍ ଅଶନ କଶତିାମ ୍

 ପିତୁ ହ ିମହଶିୀମ ୍ଯତଵୀମ ୍ଯତଵତାମ ୍ଇଵ ପଶ୍ଯସି ୨0 

 ଏଶା ତମ ୍ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାରମ ୍ସିମ୍ ହ ଵିରାତ କାମିନମ ୍

 ଯକୌସଲ୍ଯା ସଶୁଯୁଵ ରାମମ ୍ତାତାରମ ୍ଅତିତି ଯତ୍ା ୨୧ 

 ଅସ୍ଯା ଵାମ ପଜୁମ ୍ଶ୍ିଶି୍ ଟା ଯା ଏଶା ତଶି୍ ଟତ ିତୁମନ୍ାଃ 

 କଣକିାର ସ୍ ଯ ଶାକା ଇଵ ଶୀଣ ୍ପଶୁ୍ ପା ଵନା୭ତଯର ୨୨ 

 ଏତସ୍ଯା: ଯତୌ ସଯୁତୌ ଯତଵ୍ ଯାଃ କୁମାଯରୌ ଯତଵ ଵଣଯିନୌ 

 ଉଯପୌ ଲକ୍ଶମଣ ଶତ୍ରୁଯକ୍ନୌ ଵୀଯରୌ ସତ୍ ଯ ପରାରଯମୌ ୨୩ 

 ଯସ୍ଯାଃ କ୍ରୁଯତ ନର ଵ୍ ଯାଯରୌ ଜୀଵ ନାଶମ ୍ଇଯତା କଯତୌ 

 ରାଜା ପତୁ୍ର ଵିହୀନ ଶ୍ଚ ସ୍ଵକମ୍ ୍ତଶରଯତା କତଃ ୨୪ 

 ଯରାତନାମ ୍ଅକରୁ୍ତ ପ୍ରୋମ ୍ତ୍ରୁପ୍ତାମ ୍ସପୁକ ମାନିନୀମ ୍ 

 ଐଶ୍ଵଯ ୍କାମାମ ୍ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଅନା୭୭ଯା୍ମ ୍ଆଯ ୍ରୂପିଣୀମ ୍୨୫ 

 ମମ ଏତାମ ୍ମାତରମ ୍ଵିତି୍ତ ନ୍ରୁଶମ୍ସାମ ୍ପାପ ନଶି୍ଚଯାମ ୍

 ଯଯତା ମଲୂମ ୍ହ ିପଶ୍ଯାମି ଵ୍ ଯସନମ ୍ମହତ୍ ଆତ୍ମନଃ ୨୬ 

 ଇତ୍ଯ ୁକ୍ତଵା ନର ଶାତ୍ୂ ଯଲା ପାଶ୍ ପ କତ୍କତଯା କିରା 

 ସ ନିଶଶ୍ଵାସ ତାମ୍ରା୭ଯକ୍ଶା କ୍ରୁଯତ୍ତା ନାକ ଇଵ ଶ୍ଵସନ୍ ୨୭ 

 ପରତ୍ଵାଯଜା ମହଶ ିସ୍ତମ ୍ପରୁ୍ଵତମ ୍ପରତମ ୍ତତା 

 ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ମହାପତିୁ୍ତ: ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅତଵ୍ତ୍ ୨୮ 

 ନ ଯତାଯଶଣା୭ଵକତଵ୍ ଯା ଯକୈଯକଯୀ ପରତ ତ୍ଵଯା ୨୯ 

 ରାମ ପ୍ରଵ୍ରାଜନମ ୍ଯହ୍ ଯତତ୍ ସଯୁକାତକମ୍ ୍ପଵଶି୍ ଯତ ି

ଯତଵାନାମ ୍ତାନଵାନାମ ୍ଚ ରୁଶୀଣାମ ୍ପାଵିତାତ୍ମନାମ ୍ 

ହତି ଯମଵ ପଵିଶ୍ ଯ ତି୍ତ ରାମ ପ୍ରଵ୍ରାଜିନା ତିହ ୩0 

 ଅପିଵାତ୍ ଯ ତୁ ସମି୍ ସତ୍ତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ଚ ଏନମ ୍ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍

 ଆମନ୍ତ୍ରଯ ପରତଃ ଯସ ନ୍ ଯମ ୍ଯଜୁ୍ ଯତାମ ୍ଇତ ିଅଯଚାତଯତ୍ ୩୧ 

 ତଯତା ଵାଜି ରତାନ୍ ଯକୁ୍ତଵା ତିଵ୍ ଯାନ୍ ଯହମ ପରିଶ୍କ୍ରୁତାନ୍ 

 ଅତ୍ ଯାଯରାହତ୍ ପ୍ରଯାଣା୭ତୀ୍ ପହୂନ୍ ପହୁ ଵିଯତା ଜନଃ ୩୨ 

 କଜ କନ୍ ଯା କଜା ଯଶ୍ଚ ଵ ଯହମ କକ୍ଶଯାଃ ପତାକିନଃ 
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 ଜୀମତୂା ଇଵ କମା୍୭ଯତ ସଯକାଶାଃ ସମ୍ପ୍ରତସି୍ତଯର ୩୩ 

 ଵିଵିତା ନ୍ ଯ୭ପି ଯାନାନି ମହାନି ଚ ଲକୂନି ଚ 

 ପ୍ରଯଯଃୁ ସମୁହା୭ହା୍ଣ ିପାଯତୈ ଯରଵ ପତାତଯଃ ୩୪ 

 ଅତ ଯାନ ପ୍ରଯଵଯକୈ ସୁ୍ତ ଯକୌସଲ୍ଯା ପ୍ରମକୁାଃ ସି୍ତ୍ରଯଃ 

 ରାମ ତଶନ୍ କାଙି୍କଶଣ୍ ଯଃ ପ୍ରଯଯ ୁମ୍ତୁିତା ସ୍ତତା ୩୫ 

 ଚମ୍େ୍ା୭କ ୍ତରୁଣା ପାସାମ ୍ନିଯକୁ୍ତାମ ୍ଶପିିକାମ ୍ଶପୁାମ ୍

 ଆସ୍ତାଯ ପ୍ରଯଯଯୌ ଶ୍ରୀମାନ୍ ପରତଃ ସପରିଚ୍ଚତଃ ୩୬ 

 ସା ପ୍ରଯାତା ମହା ଯସନା କଜ ଵାଜି ରତ ଆକୁଲା 

 ତକି୍ଶଣାମ ୍ତଶିମ ୍ଆଵ୍ରୁତ୍ ଯ ମହା ଯମକ ଇଵ ଉତି୍ତତଃ ୩୭ 

 ଵନାନ ିତୁ ଵ୍ ଯତିରମ୍ଯ ଜଶୁ୍ ଟାନି ମରୁ୍କ ପକ୍ିଶପିଃ 

କମ୍କାଯା: ପର ଯଵଲାଯାମ ୍କିରିଶ୍ଵ୭ପି ନତୀଶ ୁଚ ୩୮ 

 ସା ସମ୍ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ତ୍ଵପି ଵାଜି ଯଯାତା 

ଵିତ୍ରାସଯତୀ ମରୁ୍କ ପକ୍ିଶ ସମ୍କାନ୍ 

 ମହ ତ୍ଵନମ ୍ତତ୍ ପ୍ରତିକାହମାନା  

ରରାଜ ଯସନା ପରତ ସ୍ଯ ତତ୍ର   ୩୯ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତି୍ଵ ନଵତିତମ ସ୍ସକ:୍ 

ତ୍ର ିନଵତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

 ତଯା ମହତ୍ ଯା ଯାଯିନ୍ ଯା ତ୍ଵଜିନ୍ ଯା ଵନ ଵାସିନଃ 

 ଅତିତା ଯତୂପା ମତ୍ତାଃ ସଯତୂାଃ ସମ୍ପ୍ରତୁତ୍ରୁଵୁଃ ୧ 

 ରୁକ୍ଶାଃ ପରୁ୍ଶତ ସମ୍କା ଶ୍ଚ ରୁରଵ ଶ୍ଚ ସମମ୍ତ୍ଃ 

 ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ଵନ ରାଜୀଶ ୁକରିି ଶ୍ଵ୭ପି ନତୀଶ ୁଚ ୨ 

 ସ ସମ୍ପ୍ରତଯସ୍ତ ତମା୍ତ୍ମା ପ୍ରୀଯତା ତଶରତା୭ତ୍ମଜଃ 

 ଵ୍ରୁଯତା ମହତ୍ ଯା ନାତନି୍ ଯା ଯସନଯା ଚତୁରମ୍କଯା ୩ 

 ସାକର ଓକ ନିପା ଯସନା ପରତ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ 

 ମହୀମ ୍ସମ୍ାିତଯା ମାସ ପ୍ରାଵ୍ରୁଶ ିତ୍ ଯାମ ୍ଇଵା୭ମ୍ପତୁଃ ୪ 

ତୁରମ୍କ ଔଯକୈ: ଅଵତତା ଵାରଯଣ  ଶ୍ଚ ମହା ଜଯଵୈଃ 

 ଅନାଲକ୍ଶଯା ଚିରମ ୍କାଲମ ୍ତସି୍ମନ୍ କାଯଲ ପପଵୂ ପଃୂ ୫ 

 ସ ଯାତ୍ଵା ତୂରମ ୍ଅତ୍ଵାନମ ୍ସପୁରିଶ୍ରାତ ଵାହନଃ 

 ଉଵାଚ ପରତଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଵସିଶ୍ ଟମ ୍ମନି୍ତ୍ରଣାମ ୍ଵରମ ୍୬ 

 ଯାତ୍ରୁଶମ ୍ଲକ୍ଶଯଯତ ରୂପମ ୍ଯତା ଯଚୈଵ ଶରୁ୍ତମ ୍ମଯା 

 ଵ୍ ଯକ୍ତମ ୍ପ୍ରାପ୍ତା: ସ୍ମ ତମ ୍ଯତଶମ ୍ପରତ୍ଵାଯଜା ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୭ 

 ଅଯମ ୍କିରି ଶି୍ଚତ୍ରକୂଟ ସ୍ତତା ମତାକିନୀ ନତୀ 

 ଏତତ୍ ପ୍ରକାଶଯତ ତୂରାନ୍ ନୀଲ ଯମକ ନିପମ ୍ଵନମ ୍୮ 

 କିଯରଃ ସାନୂନି ରମ୍ଯାଣ ିଚିତ୍ରକୂଟ ସ୍ ଯ ସମ୍ପ୍ରତ ି
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 ଵାରଯଣ : ଅଵମରୁ୍ତ୍ ଯଯତ ମାମଯକୈଃ ପଵଯ୍ତାପଯମ ଃ ୯ 

 ମମୁ୍ମିି୍ ୍ କୁସମୁାନି ଏଯତ ନକାଃ ପଵତ୍ ସାନୁଶ ୁ

 ନୀଲା ଇଵ ଆତପ ଅପାଯଯ ଯତାଯମ ୍ଯତାଯ ତରା କନାଃ ୧0 

 କିନ୍ନରା ଚରିତମ ୍ଯତଶମ ୍ପଶ୍ଯ ଶତ୍ରୁକ୍ନ ପଵତ୍ମ ୍

 ମରୁ୍ଯକୈ ସ୍ ସମତାତ୍  ଆକୀଣମ୍ ୍ମକଯରୈ: ଇଵ ସାକରମ ୍୧୧ 

 ଏଯତ ମରୁ୍କ କଣା ପାତି ଶୀର ଯଵକାଃ ପ୍ରଯଚାତିତାଃ 

 ଵାଯ ୁପ୍ରଵିତ୍ତାଃ ଶରତି ଯମକ ରାଜ:ି ଇଵ ଅମ୍ପଯର ୧୨ 

 କୁଵତି୍ କସୁମୁ ଆପୀଟାନ୍ ଶରିସସ୍ ୁସରୁପୀନ୍ ଅମୀ 

 ଯମକ ପ୍ରକାଯଶ ଃ ପଲଯକୈର୍ ତାକ୍ିଶଣାତ୍ ଯା ଯତା ନରାଃ ୧୩ 

 ନିଶକ୍ୂଜମ ୍ଇଵ ପଯୂତ୍ଵ ତମ ୍ଵନମ ୍ଯକାର ପ୍ରତଶନ୍ମ ୍

 ଅଯଯାଯତ୍ ଯଵ ଜନା କୀଣା୍ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରତିପାତ ିମା ୧୪ 

 କୁଯରୈର୍ ଉତୀରିଯତା ଯରଣ ୁତିଵମ ୍ପ୍ରଚ୍ଚାତ୍ ଯ ତିଶ୍ ଟତ ି

 ତମ ୍ଵହତି ଅନିଲଃ ଶୀରମ ୍କୁଵନ୍୍ ଇଵ ମମ ପି୍ରଯମ ୍୧୫ 

 ସ୍ ଯତନାନ୍ ତୁରଯକାଯପତାନ୍ ସତୂ ମଯୁକ୍ୈଯ: ଅତିଶ୍ି ଟତାନ୍ 

 ଏତାନ୍ ସମ୍ପତତଃ ଶୀରମ ୍ପଶ୍ଯ ଶତ୍ରୁକ୍ନ କାନଯନ ୧୬ 

 ଏତାନ୍ ଵିତ୍ରାସିତାନ୍ ପଶ୍ଯ ପହଣିଃ ପି୍ରଯ ତଶନ୍ାନ୍ 

 ଏତମ ୍ଆଵିଶତଃ ଯଶ ଲମ ୍ଅତିଵାସମ ୍ପତତି୍ରଣ: ୧୭ 

 ଅତିମାତ୍ରମ ୍ଅଯମ ୍ଯତଯଶା ମଯନାେଃ ପ୍ରତିପାତ ିମା 

 ତାପସାନାମ ୍ନିଵାଯସା୭ଯମ ୍ଵ୍ ଯକ୍ତମ ୍ସ୍ଵକ ୍ପଯତା ଯତା ୧୮ 

 ମରୁ୍କା ମରୁ୍କୀପିଃ ସହତିା ପହଵଃ ପରୁ୍ଶତା ଵଯନ 

 ମଯନାେ ରୂପା ଲକ୍ଶଯଯତ କୁସଯୁମ : ଇଵ ଚିତି୍ରତା: ୧୯ 

 ସାତୁ ଯସ ନ୍ ଯାଃ ପ୍ରତଶି୍ ଟତାମ ୍ଵିଚିନ୍ ଵନ୍ତୁ ଚ କାନନମ ୍

 ଯତା ଯତୌ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାଯରୌ ତ୍ରୁଯଶ୍ଯଯତ ରାମ ଲକ୍ଶମଯଣୌ ୨0 

 ପରତ ସ୍ଯ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପରୁୁଶାଃ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣଯଃ 

 ଵିଵିଶ ୁସ୍ତ ତ୍ଵନମ ୍ଶରୂା ତୂମମ ୍ଚ ତତ୍ରୁଶ ୁସ୍ତତଃ ୨୧ 

 ଯତ ସମାଯଲାକ୍ଯ ତୂମା୭ରମ ୍ଊଚୁ ପର୍ତମ ୍ଆକତାଃ 

 ନ ଅମନୁଯଶ୍ଯ ପଵତି ଅକ୍ିନ: ଵ୍ ଯକ୍ତମ ୍ଅଯତ୍ରୈଵ ରାକଯଵୌ ୨୨ 

 ଅତ ନ ଅତ୍ର ନର ଵ୍ ଯାଯରୌ ରାଜ ପଯୁତ୍ରୌ ପରମ୍ଯ୍ପୌ 

 ମଯନ୍ ଯ ରାମ ଉପମାଃ ସତି ଵ୍ ଯକ୍ତମ ୍ଅତ୍ର ତପସି୍ଵନଃ ୨୩ 

 ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ପରତ: ଯତଶାମ ୍ଵଚନମ ୍ସାତୁ ସମ୍ମତମ ୍

 ଯସ ନ୍ ଯାନ୍ ଉଵାଚ ସଵା୍ମ ୍ତାନ୍ ଅମିତ୍ର ପଲ ମତନ୍ଃ ୨୪ 

 ଯତ୍ ତା ପଵତ ସି୍ତଶ୍ ଟନ୍ତୁ ନ ଇଯତା କତଵ୍ ଯମ ୍ଅରତଃ 

 ଅହମ ୍ଏଵ କମିଶ୍ ଯାମି ସମୁଯନ୍ତ୍ରା କୁରୁ: ଏଵ ଚ ୨୫ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ସ୍ତତଃ ସଯଵ ୍ତତ୍ର ତସୁ୍ତଃ ସମତତଃ 
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 ପରଯତା ଯତ୍ର ତୂମ ଅରମ ୍ତତ୍ର ତ୍ରୁଶ୍ି ଟମ ୍ସମାତତତ୍ ୨୬ 

 ଵ୍ ଯଵସି୍ତତା ଯା ପରଯତନ ସା ଚମ:ୂ   

ନିରୀକ୍ଶମାଣା୭ପି ଚ ତୂମମ ୍ଅରତଃ 

 ପପଵୂ ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ନଚିଯରଣ ଜାନତୀ   

ପି୍ରଯ ସ୍ ଯ ରାମ ସ୍ ଯ ସମାକମମ ୍ତତା ୨୭ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତି୍ର ନଵତିତମ ସ୍ସକ:୍ 

ଚତୁର୍ ନଵତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

 ତୀକ ୍କାଲ ଉଶତି: ତସି୍ମନ୍ କିଯରୌ କିରି ଵନ ପି୍ରଯଃ 

 ଯଵୈଯତହ୍ ଯାଃ ପି୍ରଯ ମା୭୭କାମ୍କ୍ ନ୍ ସ୍ଵମ ୍ଚ ଚିତ୍ତମ ୍ଵଯିଲାପଯନ୍ ୧ 

 ଅତ ତାଶରତ ିଶି୍ଚତ୍ରମ ୍ଚତି୍ରକୂଟମ ୍ଅତଶଯ୍ତ୍ 

 ପାଯା୍ମ ୍ଅମର ସମ୍କାଶଃ ଶଚୀମ ୍ଇଵ ପରୁମ୍ର୍ଃ ୨ 

 ନ ରାଜ୍ ଯାତ୍ ପ୍ରମ୍ଶନମ ୍ପଯତ୍ର ନ ସହ୍ୁରୁତି୍ପ ଵିନା ପଵଃ 

 ମଯନା ଯମ ପାତଯତ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରମଣୀଯମ ୍ଇମମ ୍କରିିମ ୍୩ 

 ପଶ୍ଯ ଇମମ ୍ଅଚଲମ ୍ପଯତ୍ର ନାନା ତ୍ଵିଜ କଣା୭୭ଯତୁମ ୍

 ଶକିଯରୈଃ କମ ୍ଇଯଵା ତ୍ଵିଯତ୍ତୈ: ତାତୁମତି୍ପ ଵିପଶୂତିମ ୍୪ 

 ଯକଚିତ୍ ରଜତ ସମ୍କାଶାଃ ଯକଚିତ୍ କ୍ଶତଜ ସନ୍ନିପାଃ 

 ପୀତ ମାମି୍ ଜଶ୍ ଟ ଵଣା୍ ଶ୍ଚ ଯକଚିନ୍ ମଣ ିଵର ପ୍ରପାଃ ୫ 

 ପଶୁ୍ ଯା୭କ ୍ଯକତକ ଆପା ଶ୍ଚ ଯକଚି ଯଜ୍ଜଯାତୀ ରସ ପ୍ରପାଃ 

 ଵିରାଜଯତ  ଅଚଯଲନ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ଯତଶା ତାତୁ ଵିପଶୂତିାଃ ୬ 

 ନାନା ମରୁ୍କ କଣ ତ୍ଵୀପିତ ରକ୍ଶ ୁରୁକ୍ଶ କଯଣ  ଵ୍ରୁ୍ତଃ 

 ଅତୁଯଶ୍ ଟ ପା୍ ତ୍ ଯଯମ ୍ଯଶ ଯଲା ପହୁ ପକି୍ଶ ସମା୭୭ଯତୁ: ୭  

 ଆମ୍ର ଜମ୍ପ ୁଅସଯନୈର୍ ଯଲାଯତ୍ରୈଃ ପି୍ରଯାଯଲୈ :  ପନଯସ ର୍ ତଯଵୈଃ 

 ଅଯଙ୍କାଯଲୈ ପଵ୍୍ ଯ ତିନିଯଶ : ପିଲ୍ ଵ ତିନ୍ତୁକ ଯଵଣପିୁଃ ୮ 

 କାଶ୍ ମ ଯରି୍ଶ୍ ଟ ଵରଯଣ : ମତୂଯକୈ  ସି୍ତଲଯକୈ ସ୍ତତା 

 ପତଯା୍୭୭ମଲଯକୈ ନୀ୍ଯପ  ଯଵତ୍୍ର ତନ୍ ଵନ ପୀଜଯକୈଃ ୯ 

 ପଶୁ୍ ପଵ ତି୍ପଃ ପଯଲା ଯପଯତୈ ଶ୍ଚାଯା ଵତି୍ପ ମଯ୍ନା ରଯମ ଃ 

 ଏଵମା୭୭ତିପି: ଆକୀଣଃ୍ ଶ୍ରଯିମ ୍ପଶୁ୍ ଯ ତ୍ ଯ୭ଯମ ୍କରିିଃ  ୧0 

 ଯଶ ଲ ପ୍ରଯସ୍ତଶ ୁରଯମ୍ଯଶ ୁପଶ୍ଯ ଇମାନ୍ ଯରାମ ହଶଣ୍ାନ୍ 

 କିନ୍ନରାନ୍ ତ୍ଵମ୍ଵ୍ଯଶା ପଯତ୍ର ରମମାଣାନ୍ ମନସି୍ଵନଃ ୧୧ 

 ଶାକ ଅଵସକ୍ତାନ୍ କ୍ କାମ ୍ଶ୍ଚ ପ୍ରଵରାଣ୍ଯ୭ମ୍ପରାଣ ିଚ 

 ପଶ୍ଯ ଵିତ୍ ଯାତର ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ୍ରୀଯଟାଯତ୍ତଶାନ୍ ମଯନା ରମାନ୍ ୧୨ 

 ଜଲ ପ୍ରପାଯତୈଃ ଉଯତ୍ପଯତୈଃ ନିଶ୍ ଯଯତୈ ଶ୍ଚ କ୍ଵଚିତ୍ କ୍ଵଚତ୍ି 

 ସ୍ରଵତି୍ପ: ପାତ ିଅଯମ ୍ଯଶ ଲଃ ସ୍ରଵନ୍ ମତ ଇଵ ତ୍ଵିପଃ ୧୩ 

 କୁହା ସମୀରଯଣା କତାନ୍ ନାନା ପଶୁ୍ ପ ପଵାନ୍ ଵହନ୍ 
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 ରାଣ ତପଣ୍ମ ୍ଅଯପ୍ଯତ୍ ଯ କମ ୍ନରମ ୍ନ ପ୍ରହଶଯ୍ଯତ୍ ୧୪ 

 ଯତ ିଇହ ଶରଯତା ଅଯନକା ସ୍ତଵଯା ସାତମ୍ ୍ଅନତିିଯତ 

 ଲକ୍ଶମଯଣନ ଚ ଵତ୍ସଯାମି ନ ମାମ ୍ଯଶାକଃ ପ୍ରତକ୍ଶଯତ ି୧୫ 

 ପହୁ ପଶୁ୍ ପ ପଯଲ ରଯମ୍ଯ ନାନା ତ୍ଵିଜ କଣ ଆଯଯୁତ 

 ଵିଚିତ୍ର ଶକିଯର ହ୍ ଯସି୍ମନ୍ ରତଵାନ୍ ଅସି୍ମ ପାମିନି ୧୬ 

 ଅଯନନ ଵନ ଵାଯସନ ମଯା ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ପଲ ତ୍ଵଯମ ୍

 ପିତୁ ଶ୍ଚ ଅନ୍ରୁଣତା ତଯମ ୍ପରତ ସ୍ଯ ପି୍ରଯମ ୍ତତା ୧୭ 

 ଯଵୈଯତହ ିରମଯସ କଚ୍ଚି ଚ୍ଚିତ୍ରକୂଯଟ ମଯା ସହ 

 ପଶ୍ଯତୀ ଵିଵିତାନ୍ ପାଵାନ୍ ମଯନା ଵାକ୍କାଯ ସମ୍ଯତାନ୍ ୧୮ 

 ଇତମ ୍ଏଵ ଅମରୁ୍ତମ ୍ପ୍ରାହୂ ରାେି ରାଜଶଯ୍ଃ ପଯର 

 ଵନ ଵାସମ ୍ପଵ ଅତା୍ଯ ଯପ୍ରତ୍ ଯ ଯମ ପ୍ରପିତାମହାଃ ୧୯ 

 ଶଲିାଃ ଯଶ ଲ ସ୍ ଯ ଯଶାପଯତ ଵିଶାଲାଃ ଶତଯଶା ଅପିତଃ 

 ପହୁଲା ପହୁଯଲୈ ଵଯ୍ଣୈ ନୀ୍ଲ ପୀତ ସିତା୭ରୁଯଣ ଃ ୨0 

 ନିଶ ିପାତଯ୭ଚଯଲନ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ହୁତାଶନ ଶକିା ଇଵ 

 ଓଶତ୍ ଯଃ ସ୍ଵପ୍ରପା ଲକ୍ଶମଯା ପ୍ରାଜମାନାଃ ସହସ୍ରଶଃ ୨୧ 

 ଯକଚିତ୍ କ୍ଶଯ ନିପା ଯତଶାଃ ଯକଚିତ୍ ଉତ୍ ଯାନ ସନ୍ନିପାଃ 

 ଯକଚିତ୍ ଏକ ଶଲିା ପାତି ପଵତ୍ସ୍ଯା୭ସ୍ଯ ପାମିନି ୨୨ 

 ପିଯତ୍ତ୍ଵଵ ଵସତୁାମ ୍ପାତ ିଚିତ୍ରକୂଟଃ ସମତିୁ୍ତତଃ 

 ଚିତ୍ରକୂଟ ସ୍ ଯ କୂଯଟା୭ଯସୌ ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ସଵତ୍ଃ ଶଵିଃ ୨୩ 

 କୁଶ୍ ଟ ସ୍ତକର ପନୁ୍ନାକ ପଜୂ ୍ପତ୍ର ଉତ୍ତର ଚ୍ଚତାନ୍ 

 କାମିନାମ ୍ସ୍ଵାସ୍ତରାନ୍ ପଶ୍ଯ କୁଯଶଶଯ ତଲ ଆଯତୁାନ୍ ୨୪ 

 ମରୁ୍ତିତା ଶ୍ଚା୭ପଵିତ୍ତା ଶ୍ଚ ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ କମଲ ସ୍ରଜଃ 

 କାମିପି ଵନ୍ିଯତ ପଶ୍ଯ ପଲାନି ଵିଵିତାନ ିଚ ୨୫ 

 ଵଯସ୍ଵୌକ ସାରାମ ୍ନଲିନୀମ ୍ଅଯତ୍ ଯତୀ ଯଵାତ୍ତରାନ୍ କୁରୂନ୍ 

 ପଵତ୍ ଶି୍ଚତ୍ରକୂଯଟା୭ଯସୌ ପହୁ ମଲୂ ପଯଲାତକଃ ୨୬ 

 ଇମମ ୍ତୁ କାଲମ ୍ଵନିଯତ ଵିଜହ୍ରଵିାନ୍    

 ତ୍ଵଯା ଚ ସୀଯତ ସହ ଲକ୍ଶମଯଣନ ଚ 

 ରତିମ ୍ପ୍ରପଯତ୍ସଯ କଲୁ ତମ ୍ଵତିନୀମ ୍

 ସତାମ ୍ପତ ିଯସ୍ଵ  ନିଯଯମ ଃ ପଯରୈଃ ସି୍ତତ: ୨୭ 

 ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଚତୁନଵ୍ତିତମ ସ୍ସକ:୍ 

ପମ୍ଚ ନଵତତିମ ସ୍ସର୍କ: 

 ଅତ ଯଶ ଲାତ୍ ଵିନିଶ୍କେମ୍ ଯ ଯମ ତିଲୀମ ୍ଯକାସଯଲଶ୍ଵରଃ 

 ଅତଶଯ୍ତ୍ ଶପୁ ଜଲାମ ୍ରମ୍ଯାମ ୍ମମ୍ା୍କିନୀମ ୍ନତୀମ ୍୧ 

 ଅପ୍ରଵୀ ଚ୍ଚ ଵରାଯରାହାମ ୍ଚାରୁ ଚନ୍ତ୍ର ନିପାନନାମ ୍
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 ଵିଯତହ ରାଜ ସ୍ ଯ ସତୁାମ ୍ରାଯମା ରାଜୀଵ ଯଲାଚନଃ ୨ 

 ଵିଚିତ୍ର ପଲିୁନାମ ୍ରମ୍ଯାମ ୍ହମ୍ସ ସାରସ ଯସଵିତାମ ୍

 କୁସଯୁମ : ଉପସମ୍ପନ୍ନାମ ୍ପଶ୍ଯ ମତାକନିୀମ ୍ନତୀମ ୍୩ 

 ନାନା ଵିଯତୈ ସ୍ତୀର ରୁଯହୈ ଵ୍ରୁ୍ତାମ ୍ପଶୁ୍ ପ ପଲ ତ୍ରୁଯମ ଃ 

 ରାଜତୀମ ୍ରାଜ ରାଜ ସ୍ ଯ ନଲିନୀମ ୍ଇଵ ସଵତ୍ଃ ୪ 

 ମରୁ୍କ ଯତୂ ନିପୀତାନି କଲୁଶ ଅମ୍ପାମି୍ ସ ସାମ୍ପ୍ରତମ ୍

 ତୀତା୍ନି ରମଣୀଯାନ ିରତମି ୍ସମ୍ଜନଯତି ଯମ ୫ 

 ଜଟା୭ଜିନ ତରାଃ କାଯଲ ଵଲ୍କଲ ଉତ୍ତର ଵାସସଃ 

 ରୁଶଯ: ତୁ ଅଵକାହଯତ ନତୀମ ୍ମମ୍ା୍କିନୀମ ୍ପି୍ରଯଯ ୬ 

 ଆତିତ୍ ଯମ ୍ଉପତିଶ୍ଟଯତ ନଯିମାତ୍ ଊତ୍ଵ ୍ପାହଵଃ 

 ଏଯତ ଅପଯର ଵିଶାଲାକ୍ିଶ ମନୁଯଃ ସମି୍ ଶତ ଵ୍ରତାଃ ୭ 

 ମାରୁତ ଉତୂ୍ତତ ଶକିଯରୈଃ ପ୍ରନ୍ରୁତ୍ତ ଇଵ ପଵତ୍ଃ 

 ପାତଯପ ଃ ପତ୍ର ପଶୁ୍ ପାଣ ିସରୁ୍ଜତି୍ପ ରପିଯତା ନତୀମ ୍୮ 

କଚ୍ଚି ନ୍ ମଣ ିନିକାଶ ଉତାମ ୍କ୍ଵଚିତ୍ ପଲିୁନ ଶାଲିନୀମ ୍

କ୍ଵଚିତ୍  ସିତ୍ତ ଜନା କୀଣା୍ମ ୍ପଶ୍ଯ ମତାକନିୀମ ୍ନତୀମ ୍୯ 

ନିତ୍ୂ ତାନ୍ ଵାଯନୁା ପଶ୍ଯ ଵତିତାନ୍ ପଶୁ୍ ପ ସମ୍ଯିାନ୍ 

ଯପାପଲୂ୍ଯମାନାନ୍ ଅପରାନ୍ ପଶ୍ଯ ତ୍ଵମ ୍ଜଲ ମତ୍ ଯକାନ୍ ୧0 

ତାମ ୍ଶ୍ଚ ଅତି ଵଲ୍କ ୁଵଚଯସା ରତା ଅମ୍କ ଆହ୍ ଵଯନା ତି୍ଵଜାଃ 

ଅତିଯରାହତି କଲ୍ଯାଣ ିନିଶକ୍ୂଜତଃ ଶପୁା କିରଃ  ୧୧ 

ତଶନ୍ମ ୍ଚିତ୍ରକୂଟ ସ୍ ଯ ମତାକିନ୍ ଯା ଶ୍ଚ ଯଶାପଯନ 

ଅତିକମ ୍ପରୁ ଵାସା ଚ୍ଚ ମଯନ୍ ଯ ଚ ତଵ ତଶନ୍ାତ୍ ୧୨ 

ଵିତୂତ କଲୁଯଶ ଃ ସିଯତ୍ତୈ ସ୍ତଯପା ତମ ଶମା୭ନ୍ି ଵଯତୈଃ 

ନିତ୍ ଯ ଵିଯକ୍ଶାପିତ ଜଲାମ ୍ଵକିାହସ୍ଵ ମଯା ସହ ୧୩  

ସକୀଵ ଚ୍ଚ ଵିକାହସ୍ଵ ସୀଯତ ମତକନିୀମ ୍ନତୀମ ୍ 

କମଲାନି ଅଵମଜ୍ଜତୀ ପଶୁ୍ କରାଣ ିଚ ପାମିନି ୧୪ 

ତ୍ଵମ ୍ଯପୌର ଜନଵତ୍ ଵ୍ ଯାଲାନ୍ ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ଇଵ ପଵତ୍ମ ୍

ମନ୍ଯସ୍ଵ ଵନିଯତ ନତି୍ ଯମ ୍ସରଯଵୂତ୍ ଇମାମ ୍ନତୀମ ୍୧୫ 

ଲକ୍ଶମଣ ଶ୍ଚା୭ପି  ତମା୍ତ୍ମା ମ ନ୍ନିଯତଯଶ ଵ୍ ଯଵସି୍ତତଃ 

ତ୍ଵମ ୍ଚା୭ନୁକଲୂା ଯଵୈଯତହ ିପ୍ରୀତିମ ୍ଜନଯଯତା ମମ ୧୬ 

ଉପସପ୍ରୁ୍ଶମ ୍ସି୍ତ୍ରଶଵଣମ ୍ମତୁ ମଲୂ ପଲା୭ଶନଃ 

ନ ଅଯଯାତ୍ ଯାଯଯ  ନ ରାଜ୍ ଯାଯ ସପ୍ରୁ୍ହଯଯ ଅତ୍ ଯ ତ୍ଵଯା ସହ ୧୭ 

ଇମାମ ୍ହ ିରମ୍ଯାମ ୍କଜ ଯତୂ ଯଲାଲିତାମ ୍ 

ନିପୀତ ଯତାଯାମ ୍କଜ ସିମ୍ ହ ଵାନଯରୈଃ 

ସପୁଶୁ୍ି ପଯତୈଃ ପଶୁ୍ ପ ତଯରୈ ରଲମ୍କ୍ରୁତାମ ୍ 
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ନ ଯସା୭ସି୍ତ ଯଃ ସ୍ ଯା ନ୍ନ କତ କ୍ିମଃ ସକୁୀ  ୧୮ 

ଇତୀଵ ରାଯମା ପହୁ ସମ୍କତମ ୍ଵଚଃ  

ପି୍ରଯା ସହାଯଃ ସରିତମ ୍ପ୍ରତ ିପରୁ୍ଵନ୍ 

ଚଚାର ରମ୍ଯମ ୍ନଯନ ଅମ୍ଜନ ପ୍ରପମ ୍ 

ସ ଚିତ୍ରକୂଟମ ୍ରକୁ ଵମ୍ଶ ଵତନ୍ଃ  ୧୯ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ପମ୍ ିନଵତିତମ ସ୍ସକ:୍ 

ଶଣ୍ଣଵତତିମ ସ୍ସର୍କ : 

ତାମ ୍ତତା ତଶଯି୍ତ୍ଵା ତୁ ଯମ ତିଲୀମ ୍କିରି ନିମ୍ ନକାମ ୍ 

ନିଶସାତ କିରିପ୍ରଯସ୍ତ ସୀତାମ ୍ମାଯମ୍ସନ ଚମ୍ଯ୍ନ୍ ୧ 

ଇତମ ୍ଯମତ୍ ଯମ ୍ଇତମ ୍ସ୍ଵାତୁ ନିଶ୍ ଟପ୍ତ ମିତ ମ୭କ୍ିନନା  

ଏଵ ମାଯସ୍ତ ସ ତମା୍ତ୍ମା ସୀତଯା ସହ ରାକଵ: ୨ 

ତତା ତତ୍ର ଆସତ: ତସ୍ଯ ପରତ ସ୍ଯ ଉପଯାଯିନଃ 

ଯସ ନ୍ ଯ ଯରଣ ୁଶ୍ଚ ଶପ୍ତ ଶ୍ଚ ପ୍ରାତୁରାସ୍ତାମ ୍ନପଃ ସପ୍ରୁ୍ଯଶୌ ୩ 

ଏତସି୍ମ ନ୍ନ୭ତଯର ତ୍ରସ୍ତାଃ ଶଯପ୍ତନ ମହତା ତତଃ 

ଅତିତା ଯତୂପା ମତ୍ତାଃ ସ ଯତୂା ତୁତ୍ରୁଵୁ ତିଶଃ ୪ 

ସ ତମ ୍ଯସ ନ୍ ଯ ସମତ୍ୁପତୂମ ୍ଶପ୍ତମ ୍ଶଶୁ୍ରାଵ ରାକଵଃ 

ତାମ ୍ଶ୍ଚ ଵପି୍ରତ୍ରୁତାନ୍ ସଵା୍ନ୍ ଯତୂପାନ୍ ଅନ୍ ଵଯଵୈକ୍ଶତ ୫ 

ତାମ ୍ଶ୍ଚ ଵିତ୍ରଵଯତା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତମ ୍ଚ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସ ନିସ୍ସଵନମ ୍

ଉଵାଚ ରାମଃ ଯସୌମିତ୍ରିମ ୍ଲକ୍ଶମଣମ ୍ତୀପ୍ତ ଯତଜସମ ୍୬ 

ହମ୍ ୍ଲକ୍ଶମଣ ପଶ୍ଯ ଇହ ସମିୁତ୍ରା ସପୁ୍ରଜା ସ୍ତଵଯା 

ପୀମ ସ୍ତନିତ କମ୍ପୀର ସୁ୍ତମଲୁଃ ଶରୂ୍ଯଯତ ସ୍ଵନଃ ୭ 

କଜ ଯତୂାନ ିଵା ଅରଯଣ୍ଯ ମହଶିା ଵା ମହା ଵଯନ  

ଵିତ୍ରାସିତା ମରୁ୍କା: ସିଯମ୍ ହ: ସହସା ପ୍ରତ୍ରୁତା ତିଶ: ୮ 

ରାଜା ଵା ରାଜମାଯତ୍ରା ଵା ମରୁ୍କଯାମ ୍ଅଟଯତ ଵଯନ 

ଅନ୍ଯ ତ୍ଵା ଶ୍ଵାପତମ ୍କିମି୍ତ୍ି ଯସୌମିଯତ୍ର ୋତୁମ ୍ଅହସି୍ ୯ 

ସତୁୁଶ୍ଚଯରା କିରି ଶ୍ଚା୭ଯମ ୍ପକ୍ିଶଣା ମ୭ପି ଲକ୍ଶମଣ  

ସଵ ୍ଯମତ ତ୍ ଯତା ତତ୍ଵମ ୍ଅଚିରାତ୍ ୋତୁମ ୍ଅହସି୍ ୧0 

ସ ଲକ୍ଶମଣଃ ସମ୍ଵ୍ରିତଃ ସାଲମ ୍ଆରୁହ୍ ଯ ପଶୁ୍ି ପତମ ୍

ଯପ୍ରକ୍ଶମାଯଣା ତଶିଃ ସଵା୍ଃ ପଵୂା୍ମ ୍ତିଶମ ୍ଅଯଵୈକ୍ଶତ ୧୧ 

ଉତଙ୍ମକୁଃ ଯପ୍ରକ୍ଶମାଯଣା ତତଶ ୍ମହତୀମ ୍ଚମମୂ ୍

ରତା୭ଶ୍ଵ କଜ ସମ୍ପାତାମ ୍ଯଯତ୍ତୈ ଯ୍କୁ୍ତାମ ୍ପତାତିପିଃ ୧୨ 

ତାମ ୍ଅଶ୍ଵ କଜ ସମ୍ପଣୂା୍ମ ୍ରତ ତ୍ଵଜ ଵିପଶୂତିାମ ୍

ଶଶମ୍ସ ଯସନାମ ୍ରାମାଯ ଵଚନମ ୍ଯଚତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୩ 

ଅକ୍ିନମ ୍ସମ୍ଶମଯତ୍ ଆଯ:୍ ସୀତା ଚ ପଜତାମ ୍କୁହାମ ୍
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ସଜ୍ ଯମ ୍କରୁୁଶ୍ଵ ଚାପମ ୍ଚ ଶରାମ ୍ଶ୍ଚ କଵଚମ ୍ତତା ୧୪ 

ତମ ୍ରାମଃ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାଯରା ଲକ୍ଶମଣମ ୍ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ହ 

ଅଙ୍କା୭ଯଵକ୍ଶସ୍ଵ ଯସୌମିଯତ୍ର କ ଯସ୍ଯମାମ ୍ମନ୍ ଯଯସ ଚମମୂ ୍୧୫ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତସୁ୍ତ ରାଯମଣ ଲକ୍ଶମଯଣା ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ତିତକ୍ଶ ନ୍ନିଵ ତାମ ୍ଯସନାମ ୍ରୁଶତିଃ ପାଵଯକା ଯତା ୧୬ 

ସମ୍ପନ୍ନମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ଇଚ୍ଚମ ୍ସୁ୍ତ ଵ୍ ଯକ୍ତମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯା୭ପିଯଶଚନମ ୍

ଆଵାମ ୍ହନ୍ତୁମ ୍ସମଯପ୍ଯତ ିଯକୈଯକଯ୍ଯା ପରତ ସସ୍ତୁଃ ୧୭ 

ଏଶ ଯଵୈ ସମୁହାନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଵିଟପୀ ସମ୍ପ୍ରକାଶଯତ 

ଵିରାଜ ତ୍ଯତୁ୍କତ ସ୍କତଃ ଯକାଵିତାର ତ୍ଵଯଜା ରଯତ ୧୮ 

( ଅଯସୌ ହ ିସମୁହା ସ୍କଯମ୍ା୍ ଵିଟପୀ ଚ ମହା ତ୍ରୁମ:  

ଵିରାଜଯତ ମହା ଯସ ଯନ୍ ଯ ଯକାଵିତାର ତ୍ଵଯଜା ରଯତ ) 

ପଜମ ୍ଯତ୍ ଯଯତ  ଯତା କାମମ ୍ଅଶ୍ଵାନ୍ ଆରୁହ୍ ଯ ଶୀରକାନ୍ 

ଏଯତ ପ୍ରାଜତି ସମ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟା କଜାନ୍ ଆରୁହ୍ ଯ ସାତିନଃ ୧୯ 

କ୍ରୁହୀତ ତନୁଯଶୌ ଚ ଆଵାମ ୍କିରିମ ୍ଵୀର ଶ୍ରଯାଵଯହୈ 

ଅତ ଵା ଇଯହୈଵ ତିଶ୍ ଟାଵ: ସନ୍ନଯତ୍ତୌ ଉତ୍ ଯତା୭୭ଯଯୁତୌ   

ଅପି ଯନୌ ଵଶମ ୍ଆକଯଚ୍ଚତ୍ ଯକାଵିତାର ତ୍ଵଯଜା ରଯଣ ୨0 

ଅପି ତ୍ରକ୍ଶଯାମି ପରତମ ୍ଯତ୍କ୍ରୁଯତ ଵ୍ ଯସନମ ୍ମହତ୍ 

ତ୍ଵଯା ରାକଵ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତମ ୍ସୀତଯା ଚ ମଯା ତତା ୨୧ 

ଯ ନ୍ନିମିତ୍ତମ ୍ପଵାନ୍ ରାଜ୍ ଯା ଚ୍୍ଚଯଯୁତା ରାକଵ ଶାଶ୍ଵତାତ୍  

ସମ୍ପ୍ରାଯପ୍ତା୭ଯମ ୍ଅରିର୍ ଵୀର ପରଯତା ଵତ୍ ଯ ଏଵ ଯମ ୨0 

ପରତ ସ୍ଯ ଵଯତ ଯତାଶମ ୍ନା୭ହମ ୍ପଶ୍ଯାମି ରାକଵ 

ପଵୂା୍୭ପକାରିଣାମ ୍ତ୍ ଯାଯକ ନ ହ୍ ଯ୭ତଯମା୍ ଵିତୀଯଯତ ୨୩ 

ପଵୂା୍୭ପକାରୀ ପରତ ସ୍ତଯକ୍ତ ତମ ୍ଶ୍ଚ ରାକଵ  

ଏତସି୍ମ ନ୍ନିହଯତ କ୍ରୁତ୍ସ୍ନାମ ୍ଅନୁଶାତି ଵସମୁ୍ର୍ାମ ୍୨୪ 

ଅତ୍ଯ ପତୁ୍ରମ ୍ହତମ ୍ସଯମ୍କଯ ଯକୈଯକଯୀ ରାଜ୍ ଯ କାମକୁା 

ମଯା ପଯଶ୍ଯତ୍ ସତୁୁଃକା୭୭ତା୍ ହସି୍ତ ପକ୍ନମ ୍ଇଵ ତ୍ରୁମମ ୍୨୫ 

ଯକୈଯକଯୀମ ୍ଚ ଵତିଶ୍ ଯାମି ସା୭ନୁପତାମ ୍ସପାତଵାମ ୍

କଲୁଯଶଣା୭ତ୍ ଯ ମହତା ଯମତିନୀ ପରିମଚୁ୍ ଯତାମ ୍୨୬ 

ଅଯତ୍ ଯମମ ୍ସମ୍ଯତମ ୍ଯରାତମ ୍ଅସତ୍କାରମ ୍ଚ ମାନତ 

ଯମାକ୍ଶଯାମି ଶତ୍ରୁ ଯସ ଯନ୍ ଯଶ ୁକଯକ୍ଶ ଶ୍ଵଵି ହୁତାଶନମ ୍୨୭ 

ଅତ୍ଯ ଏତତ୍ ଚିତ୍ରକୂଟ ସ୍ ଯ କାନନମ ୍ନିଶଯିତୈଃ ଶଯରୈଃ 

ପିତନ୍ ଶତ୍ରୁ ଶରୀରାଣ ିକରିଯଶ୍ଯ ଯଶାଣଯିତାକ୍ିଶତମ ୍୨୮ 

ଶଯରୈର୍ ନିପିନ୍ନ ହ୍ରୁତଯାନ୍ କୁମ୍ ଜରାମ ୍ସୁ୍ତରକାମ ୍ସ୍ତତା 

ଶ୍ଵାପତାଃ ପରିକଶନ୍୍ତୁ ନରା ଶ୍ଚ ନିହତାନ୍ ମଯା ୨୯ 
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ଶରାଣାମ ୍ତନୁଶ ଶ୍ଚା୭ହମ ୍ଅନ୍ରୁଯଣା୭ସି୍ମ ମହା ଵଯନ 

ସ ଯସ ନ୍ ଯମ ୍ପରତମ ୍ହତ୍ଵା ପଵିଶ୍ ଯାମି ନ ସମ୍ଶଯଃ ୩0 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଶଣ୍ଣଵତିତମ ସ୍ସକ ୍: 

ସପ୍ତ ନଵତତିମ ସ୍ସର୍କ : 

ସସୁମ୍ରପ୍ତମ ୍ତୁ ଯସୌମିତ୍ରିମ ୍ଲକ୍ଶମଣମ ୍ଯରାତ ମଚୂିତମ ୍

ରାମ ସୁ୍ତ ପରିସାମ୍ଵ୍ଯା୭ତ ଵଚନମ ୍ଯଚତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

କିମ ୍ଅତ୍ର ତନୁଶା କାଯମ୍ ୍ଅସିନା ଵା ସ ଚମଣ୍ା 

ମଯହଶ୍ଵାଯସ ମହା ପ୍ରାଯେ ପରଯତ ସ୍ଵଯମ ୍ଆକଯତ ୨ 

ପିତୁ ସ୍ ସତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରତ ିଶରୁ୍ତ୍ ଯ ହତ୍ଵା ପରତ ମାକତମ ୍

କିମ ୍କରିଶ୍ ଯାମି ରାଯଜ୍ ଯନ ସା୭ପଵାଯତନ ଲକ୍ଶମଣ ୩ 

ଯ ତ୍ତ୍ରଵ୍ ଯମ ୍ପାମ୍ଵ୍ାନାମ ୍ଵା ମିତ୍ରାଣାମ ୍ଵା କ୍ଶଯଯ ପଯଵତ୍   

ନା୭ହମ ୍ତତ୍ ପ୍ରତ ିକ୍ରୁହ୍ୀ୍ଯାମ ୍ପକ୍ଶାନ୍ ଵିଶ କ୍ରୁତା ନିଵ ୪ 

ତମମ୍ ୍ଅତମ୍ ୍ଚ କାମମ ୍ଚ ପରୁ୍ତିଵୀ ଚା୭ପି ଲକ୍ଶମଣ  

ଇଚ୍ଚାମି ପଵତାମ୭ଯତ ୍ଏତତ୍ ପ୍ରତ ିଶରୁ୍ଯଣାମି ଯତ ୫ 

ରାଜ୍ ଯ ମପ୍ଯ୭ହ ମିଚ୍ଚାମି ସଯତ୍ ଯନା୭୭ଯତୁ ମାଲଯପ ୬ 

ଯନଯମ ୍ମମ ମହୀ ଯସୌମ୍ ଯ ତୁଲପ୍ା ସାକାରା୭ମ୍ପରା  

ନହୀ ଯଚ୍ଚଯମ୭ତଯମଣ୍ ଶରତ୍ଵ ମ୭ପି ଲକ୍ଶମଣ ୭ 

ଯତ୍ଵିନା ପରତମ ୍ତ୍ଵାମ ୍ଚ ଶତ୍ରୁକ୍ନମ ୍ଚା୭ପି ମାନତ  

ପଯଵ ନ୍ ମମ ସକୁମ ୍କିମି୍ତ୍ି ପସ୍ମ ତତ୍ କୁରୁତାମ ୍ଶକିୀ ୮  

ମଯନ୍ଯ୭ହ ମା୭୭କଯତା୭ଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ପରଯତା ପ୍ରାତ୍ରୁ ଵତ୍ସଲ: 

ମମ ପ୍ରାଣା ତିି୍ପଯ ତର: କଲୁ ତମ ୍ମ୭ନୁସ୍ମରନ୍ ୯ 

ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପ୍ରଵ୍ରାଜିତମ ୍ମାମ ୍ହ ିଜଟା ଵଲ୍କଲ ତାରିଣମ ୍ 

ଜାନକ୍ଯା ସହତିମ ୍ଵୀର ତ୍ଵଯା ଚ ପରୁୁଶଶପ୍ ୧0 

ଯେଯହନା୭୭ରାମ୍ ୍ହ୍ରୁତଯ ଯଶ୍ଶାଯକନା୭୭କୁଲିଯତମି୍େ୍ଯ 

ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଅପ୍ଯା୭୭କଯତା ଯହ୍ ଯଶ ପରଯତା ନା୭ନ୍ ଯତା୭୭କତ: ୧୧ 

ଅମ୍ପାମ ୍ଚ ଯକୈଯକଯୀମ ୍ରୁଶ୍ ଯ ପରୁଶମ ୍ଚା୭ପି୍ରଯମ ୍ଵତନ୍  

ପ୍ରସାତ୍ ଯ ପିତରମ ୍ଶ୍ରୀମାନ୍ ରାଜ୍ ଯମ ୍ଯମ ତାତୁ ମା୭୭କତ: ୧୨ 

ପ୍ରାପ୍ତ କାଲମ ୍ଯତ୍ ଏଯଶା ଅସ୍ମାନ୍ ପରଯତା ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚତ ି

ଅସ୍ମାସ ୁମନସା ଯପ୍ଯଶ ନା୭ପି୍ରଯମ ୍କିମି୍ତ୍ି ଆଚଯରତ୍ ୧୩ 

ଵିପି୍ରଯମ ୍କ୍ରୁତ ପଵୂମ୍ ୍ଯତ ପରଯତନ କତା ନୁ କମି ୍

ଈତ୍ରୁଶମ ୍ଵା ପଯମ ୍ଯତ୭ତ୍ ଯ ପରତମ ୍ଯଯା୭ତ୍ର ଶମ୍କଯସ ୧୪ 

ନ ହ ିଯତ ନିଶଟୁ୍ରମ ୍ଵାଯଚ୍ ଯା ପରଯତା ନା୭ପି୍ରଯମ ୍ଵଚଃ 

ଅହମ ୍ହ୍ ଯ୭ପି୍ରଯମ ୍ଉକ୍ତଃ ସ୍ ଯାମ ୍ପରତ ସ୍ଯା୭ପି୍ରଯଯ କରୁ୍ଯତ ୧୫ 

କତମ ୍ନୁ ପତୁ୍ରାଃ ପିତରମ ୍ହନ୍ଯଃୁ କସ୍ଯାମି୍ତ୍ି ଆପତି 
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ପ୍ରାତା ଵା ପ୍ରାତରମ ୍ହନ୍ ଯାତ୍ ଯସୌମିଯତ୍ର ପ୍ରାଣମ ୍ଆତ୍ମନଃ ୧୬ 

ଯତ ିରାଜ୍ ଯ ସ୍ ଯ ଯହଯତା ସ୍ତଵମ ୍ଇମାମ ୍ଵାଚମ ୍ପ୍ରପାଶଯସ 

ଵକ୍ଶଯାମି ପରତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅଯସ୍ମ  ପ୍ରତୀଯତାମ ୍୧୭ 

ଉଚ୍ଯମାଯନା ହ ିପରଯତା ମଯା ଲକ୍ଶମଣ ତତ୍ତ୍ଵତଃ 

ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅଯସ୍ମ  ପ୍ରଯଯଚ୍ଚତ ିପାଟମ ୍ଇଯତ୍ ଯ ଵ ଵକ୍ଶଯତି ୧୮ 

ତଯତାଯକ୍ତା ତମ ୍ଶୀଯଲନ ପ୍ରାତ୍ରା ତସ୍ଯ ହଯିତ ରତଃ 

ଲକ୍ଶମଣଃ ପ୍ରଵିଯଵଯଶଵ ସ୍ଵାନି କାତ୍ରାଣ ିଲଜ୍ଜଯା ୧୯ 

ତ ତ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଲକ୍ଶମଣ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵ୍ରୀଲିତ: ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ହ  

ତ୍ଵମ ୍ମଯନ୍ ଯ ତ୍ରଶଟୁ୍ ମା୭୭ଯାତ: ପିତା ତଶରତ ସ୍ସଵଯମ ୍୨0 

ଵ୍ରୀଲିତମ ୍ଲକ୍ଶମଣମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ରାକଵଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ହ 

ଏଶ ମଯନ୍ ଯ ମହା ପାହୁ : ଇହ ଅସ୍ମାନ୍ ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଆକତଃ ୨୧ 

ଅତଵା ଯନୌ ତ୍ରୁଵମ ୍ମଯନ୍ ଯ ମନ୍ ଯମାନ ସସ୍ଯୁକାଚିଯତୌ  

ଵନ ଵାସମ ୍ଅନୁତ୍ ଯାଯ କରୁ୍ହାଯ ପ୍ରତିଯନଶ୍ଯତ ି୨୨ 

ଇମାମ ୍ଵା ଯପ୍ଯଶ ଯଵୈଯତହୀମ ୍ଅତ୍ ଯତ ସକୁ ଯସଵିନୀମ ୍

ପିତା ଯମ ରାକଵ ଶ୍ଶେୀମାନ୍ ଵନାତ୍ ଆତାଯ ଯାସ୍ ଯତି ୨୩ 

ଏଯତୌ ଯତୌ ସମ୍ପ୍ରକାଯଶଯତ ଯକାତ୍ରଵଯତୌ ମଯନାରଯମୌ 

ଵାଯ ୁଯଵକ ସଯମୌ ଵୀର ଜଵଯନୌ ତୁରଯକାତ୍ତଯମୌ ୨୪ 

ସ ଏଶ ସ ୁମହାକାଯଃ କମ୍ପଯତ ଵାହନିୀ ମଯୁକ 

ନାକଃ ଶତ୍ରୁମ୍ଜଯଯା ନାମ ଵ୍ରୁତ୍ତ: ତାତସ୍ଯ ତୀମତଃ ୨୫ 

ନ ତୁ ପଶ୍ଯାମି ତତ୍ ଚତ୍ରମ ୍ପାମଟୁ୍ରମ ୍ଯଲାକ ସତ୍କରୁ୍ତମ ୍ 

ପିତୁ: ତିଵ୍ ଯମ ୍ମହା ପାଯହା ସମ୍ଶଯଯା ପଵତୀହ ଯମ ୨୬ 

ଵ୍ରୁକ୍ଶା୭ରାତ୍ ଅଵଯରାହ ତ୍ଵମ ୍କୁରୁ ଲକ୍ଶମଣ ମତ୍ଵଚ: 

ଇତୀଵ ରାଯମା ତମା୍ତ୍ମା ଯସୌମିତ୍ରମି ୍ତ ମଵୁାଚ ହ ୨୭ 

ଅଵତୀଯ ୍ତୁ ସାଲା୭ରାତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ସ ସମିତିମ ୍ଜଯଃ 

ଲକ୍ଶମଣଃ ପ୍ରାଞ୍ଜଲି ପ୍ତୂ୍ଵା ତଯସ୍ତୌ ରାମ ସ୍ ଯ ପାଶ୍ଵତ୍ଃ ୨୮ 

ପରଯତନ ଅତ ସମି୍ଶ୍୍ ଟା ସମ୍ମଯତା୍ ନ ପଯଵତ୍ ଇତ ି

ସମତାତ୍ ତସ୍ଯ ଯଶ ଲ ସ୍ ଯ ଯସନା ଵାସମ ୍ଅକଲ୍ପଯତ୍ ୨୯ 

ଅତ୍ଯତମ୍ ୍ଇକ୍ଶଵାକୁ ଚମ ୂଯଯା୍ଜନମ ୍ପଵତ୍ ସ୍ ଯ ସା 

ପାଯଶ୍ଵ ୍ନ୍ ଯଵଶିତ୍ ଆଵ୍ରୁତ୍ ଯ କଜ ଵାଜି ରତା୭୭କୁଲା ୩0 

ସା ଚିତ୍ରକୂଯଟ ପରଯତନ ଯସନା   

ତମମ୍ ୍ପରୁସ୍କରୁ୍ତ୍ ଯ ଵିତୂଯ ତପମ୍ ୍

ପ୍ରସାତନା୭ତମ୍ ୍ରକୁ ନତନ ସ୍ଯ  

ଵିରାଜଯତ ନୀତିମତା ପ୍ରଣୀତା  ୩୧ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ସପ୍ତ ନଵତିତମ ସ୍ସକ ୍: 
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ଅଶ୍ଟ ନଵତତିମ ସ୍ସର୍କ : 

ନିଯଵଶ୍ଯ ଯସନାମ ୍ତୁ ଵିପଃୁ ପତ୍ପଯାମ ୍ପାତଵତାମ ୍ଵରଃ 

ଅପିକନ୍ତୁମ ୍ସ କାକୁତ୍ସିମ ୍ଇଯଯଶ କୁରୁ ଵତକ୍ମ ୍୧ 

ନିଵିଶ୍ ଟ ମାଯତ୍ର ଯସ ଯନ୍ ଯ ତୁ ଯତା ଉଯତ୍ତଶମ ୍ଵିନୀତଵତ୍ 

ପରଯତା ପ୍ରାତରମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଶତ୍ରୁକ୍ନମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨ 

କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଵନମ ୍ଇତମ ୍ଯସୌମ୍ଯ ନର ସଯମ୍ କଃ ସମତତଃ 

ଲୁଯପ୍ତ  ଶ୍ଚ ସହଯିତୈ: ଏପି: ତ୍ଵମ ୍ଅଯନ୍ ଵଶତୁିମ ୍ଅହସି୍ ୩ 

କୁଯହା ୋତ ିସହଯସ୍ରଣ ଶର ଚାପା୭ସି ତାରିଣା 

ସମଯନ୍ ଵଶତୁ କାକୁସ୍ତମ ୍ଅସି୍ମନ୍ ପରିଵ୍ରୁତ ସ୍ସଵଯମ ୍୪ 

ଅମାଯତ୍ୈ ଯ ସ୍ ସହ ଯପୌଯରୈ ଶ୍ଚ କୁରୁପି ଶ୍ଚ ତ୍ଵିଜାତିପି: 

ଵନମ ୍ସଵମ୍ ୍ଚରିଶ୍ ଯାମି ପତ୍ପଯାମ ୍ପରିଵ୍ରୁତ ସ୍ସଵଯମ ୍୫ 

ଯାଵ ନ୍ନ ରାମମ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯାମି ଲକ୍ଶମଣମ ୍ଵା ମହା ପଲମ ୍

ଯଵୈଯତହୀମ ୍ଵା ମହା ପାକାମ ୍ନ ଯମ ଶାତି ପଵ୍ିଶ୍ ଯତି ୬ 

ଯାଵ ନ୍ନ ଚନ୍ତ୍ର ସମ୍କାଶମ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯାମି ଶପୁମ ୍ଆନନମ ୍

ପ୍ରାତୁଃ ପତ୍ମ ପଲାଶା୭କ୍ଶମ ୍ନ ଯମ ଶାତି ପଵ୍ିଶ୍ ଯତି ୭ 

ଯାଵ ନ୍ନ ଚରଯଣୌ ପ୍ରାତୁଃ ପାତିଵ ଵ୍ ଯମ୍ ଜନା୭ନ୍ି ଵଯତୌ 

ଶରିସା ତାରଯିଶ୍ ଯାମି ନ ଯମ ଶାତି ପଵ୍ିଶ୍ ଯତି ୮ 

ଯାଵ ନ୍ନ ରାଯଜ୍ ଯ ରାଜ୍ ଯା୭ହଃ୍ ପିତ୍ରୁ ଯପ ତାମଯହ ସି୍ତତଃ 

ଅପିଯଶକ ଜଲ କ୍ିିଯନ୍ନା ନ ଯମ ଶାତି ପଵ୍ିଶ୍ ଯତି ୯ 

ସିତ୍ତାତ:୍ କଲୁ ଯସୌମିତ୍ର ିଯ ୍ଶ୍ଚମ୍େ୍ ଵମିଯଲାପମମ ୍

ମକୁମ ୍ପଶ୍ଯତ ିରାମ ସ୍ ଯ ରାଜୀଵା୭କ୍ଶମ ୍ମହା ତ୍ଯତୁ ି୧0 

କ୍ରୁତ କ୍ରୁତ୍ ଯା ମହା ପାକା ଯଵୈଯତହୀ ଜନକା୭୭ତ୍ମଜା 

ପତା୍ରମ ୍ସାକରା୭ତାଯାଃ ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯା ଯା୭ନୁକଚ୍ଚତ ି୧୧ 

ସପୁକ ଶି୍ଚତ୍ରକୂଯଟା୭ଯସୌ କିରି ରାଯଜାପଯମା କିରିଃ 

ଯସି୍ମନ୍ ଵସତ ିକାକୁତ୍ସିଃ କୁଯପର ଇଵ ନତଯନ ୧୨ 

କ୍ରୁତ କାଯମ୍ ୍ଇତମ ୍ତୁକମ୍ ୍ଵନମ ୍ଵ୍ ଯାଲ ନିଯଶଵିତମ ୍

ଯତ୍ ଅତ୍ ଯାଯସ୍ତ ମହା ଯତଜା ରାମଃ ଶସ୍ତ୍ର ପରୁ୍ତାମ ୍ଵରଃ ୧୩ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ମହା ଯତଜା ପରତଃ ପରୁୁଶଶପ୍ଃ 

ପତ୍ପଯାମ ୍ଏଵ ମହା ଯତଜାଃ ପ୍ରଵିଯଵଶ ମହ ତ୍ଵନମ ୍୧୪ 

ସ ତାନ ିତ୍ରୁମ ଜାଲାନି ଜାତାନି କିରି ସାନୁଶ ୁ

ପଶୁ୍ି ପତା୭ରାଣ ିମଯତ୍ ଯନ ଜକାମ ଵତତାମ ୍ଵରଃ ୧୫ 

ସ କିଯର ଶି୍ଚତ୍ରକୂଟ ସ୍ ଯ ସାଲମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ପଶୁ୍ି ପତମ ୍

ରାମା୭୭ଶ୍ରମ କତ ସ୍ଯା୭ଯକ୍ନ ତତ୍ଶ ୍ତ୍ଵଜମ ୍ଉଚ୍ଚିିତମ ୍୧୬ 

ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପରତଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ମଯୁମାତ ସହ ପାତଵଃ 
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ଅତ୍ର ରାମ ଇତ ିୋତ୍ଵା କତଃ ପାରମ ୍ଇଵା୭ମ୍ପସଃ ୧୭ 

ସ ଚିତ୍ରକୂଯଟ ତୁ କିଯରୌ ନଶିମ୍ଯ  

ରାମା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ପଣୁ୍ ଯ ଜଯନାପ ପନ୍ନମ ୍

କୁଯହନ ସାତମ୍ ୍ତ୍ଵରିଯତା ଜକାମ 

ପନୁ ନିଯଵଯଶ୍ ଯଵ ଚମମୂ ୍ମହାତ୍ମା ୧୮ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଅଶ୍ଟ ନଵତିତମ ସ୍ସକ ୍: 

ଏଯର୍ାନ ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ନିଵିଶ୍ ଟାଯାମ ୍ତୁ ଯସନାଯାମ ୍ଉତ୍ସଯୁକା ପରତ ସ୍ତତା 

ଜକାମ ପ୍ରାତରମ ୍ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଶତ୍ରୁକ୍ନମ ୍ଅନୁତଶଯ୍ନ୍ ୧ 

ରୁଶମି ୍ଵସିଶ୍ ଟମ ୍ସମି୍ଶ୍୍ ଯ ମାତ୍ରୂ ଯମ ୍ଶୀରମ ୍ଆନଯ 

ଇତ ିତ୍ଵରିତମ ୍ଅଯର ସ ଜକାମ କରୁୁ ଵତ୍ସଲଃ ୨ 

ସମୁନ୍ତ୍ର ସ୍ତଵ୭ପି ଶତୁକ୍ନମ ୍ଅତୂରାତ୍ ଅନ୍ ଵପତ୍ ଯତ 

ରାମ ତଶନ୍ ଜ ସ୍ତଯଶା୍ ପରତଯସ୍ଯଵ ତସ୍ଯ ଚ ୩ 

କଚ୍ଚନ୍ ଏଵା୭ତ ପରତ: ତାପସ ଆଲଯ ସମି୍ସି ତାମ ୍

ପ୍ରାତୁଃ ପଣ ୍କୁଟୀମ ୍ଶ୍ରୀମାନ୍ ଉଟଜମ ୍ଚ ତତଶ ୍ହ ୪ 

ଶାଲାଯା ସୁ୍ତ ଅରତ: ତସ୍ଯା ତତଶ ୍ପରତ ସ୍ତତା 

କାଶ୍ ଟାନି ଚ ଅଵପକ୍ନାନ ିପଶୁ୍ ପାଣ ିଅଵଚିତାନ ିଚ ୫ 

ସ ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ ଯ ରାମ ସ୍ ଯ ତତଶା୍୭ଶ୍ରମ ମୀଯଶୁ: 

କ୍ରୁତମ ୍ଵ୍ରୁଯକ୍ଶ ଶ୍ଵ୭ପିୋନମ ୍କଶୁ ଚୀଯରୈ: କ୍ଵଚିତ୍ କ୍ଵଚିତ୍ ୬ 

ତତଶ ୍ଚ ଵଯନ ତସି୍ମନ୍ ମହତଃ ସମ୍ଯିାନ୍ କ୍ରୁତାନ୍ 

ମରୁ୍କାଣାମ ୍ମହଶିାଣାମ ୍ଚ କରୀଯଶ ଃ ଶୀତ କାରଣାତ୍ ୭ 

କଚ୍ଚନ୍ ଏଵ ମହା ପାହୁ: ତ୍ଯତୁିମାନ୍ ପରତ ସ୍ତତା 

ଶତ୍ରୁକ୍ନମ ୍ଚା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟ ସ୍ତାନ୍ ଅମାତ୍ ଯାମ ୍ଶ୍ଚ ସଵଶ୍ଃ ୮ 

ମଯନ୍ଯ ପ୍ରାପ୍ତା ସ୍ମ ତମ ୍ଯତଶମ ୍ପରତ୍ଵାଯଜା ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ନା୭ତିତୂଯର ହ ିମଯନ୍ ଯ୭ହମ ୍ନତୀମ ୍ମତାକନିୀମ ୍ଇତଃ ୯ 

ଉଯଚ୍ଚୈ ପତ୍୍ତାନି ଚୀରାଣ ିଲକ୍ଶମଯଣନ ପଯଵତ୍ ଅଯମ ୍

ଅପିୋନ କ୍ରୁତଃ ପତା ଵକିାଯଲ କନ୍ତୁମ ୍ଇଚ୍ଚତା ୧0 

ଇତମ ୍ଚ ଉତାତ୍ତ ତତାନାମ ୍କୁମ୍ ଜରାଣାମ ୍ତରସି୍ଵନାମ ୍

ଯଶ ଲ ପାଯଶ୍ଵ ୍ପରିରାତମ ୍ଅଯନ୍ ଯାନ୍ ଯମ ୍ଅପିକଜତ୍ାମ ୍୧୧ 

ଯମ ୍ ଏଵ ଆତାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚତି ତାପସାଃ ସତତମ ୍ଵଯନ 

ତସ୍ଯ ଅଯସୌ ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ତୂମଃ ସମକ୍ୁଲଃ କ୍ରୁଶ୍ ଟ ଵତ୍ମନ୍ଃ ୧୨ 

ଅତ୍ରା୭ହମ ୍ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାରମ ୍କୁରୁ ସତ୍କାର କାରିଣମ ୍

ଆଯମ୍ ୍ତ୍ରକ୍ଶଯାମି ସମ୍ହ୍ରୁଯଶ୍ ଟା ମହଶମି ୍ଇଵ ରାକଵମ ୍୧୩ 

ଅତ କତ୍ଵା ମହୂୁତମ୍ ୍ତୁ ଚତି୍ରକୂଟମ ୍ସ ରାକଵଃ 
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ମତାକିନୀମ ୍ଅନୁପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ତମ ୍ଜନମ ୍ଯଚତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୪ 

ଜକତ୍ଯାମ ୍ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର ଆଯସ୍ତ ଵୀରା୭୭ସଯନ ରତଃ 

ଜଯନଯନ୍ତ୍ରା ନିଜନ୍ମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ତି ଯଙ୍ମ ଜନ୍ ମ ସଜୀଵିତମ ୍୧୫ 

ମ ତ୍କ୍ରୁଯତ ଵ୍ ଯସନମ ୍ପ୍ରାଯପ୍ତା ଯଲାକ ନାଯତା ମହା ତ୍ଯତୁିଃ 

ସଵା୍ନ୍ କାମାନ୍ ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ଵଯନ ଵସତ ିରାକଵଃ ୧୬ 

ଇତ ିଯଲାକ ସମାକ୍ରୁଶ୍ ଟଃ ପାଯତ ଶ ୁଅତ୍ ଯ ପ୍ରସାତଯନ୍ 

ରାମ ସ୍ ଯ ନପିତିଶ୍ ଯାମି ସୀତାଯା ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ ଯ ଚ  ୧୭ 

ଏଵମ ୍ସ ଵିଲପମ ୍ସ୍ତସି୍ମନ୍ ଵଯନ ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜଃ 

ତତଶ ୍ମହତୀମ ୍ପଣୁ୍ ଯାମ ୍ପଣଶ୍ାଲାମ ୍ମଯନାରମାମ ୍୧୮ 

ସାଲ ତାଲା୭ଶ୍ଵକଣା୍ନାମ ୍ପଯଣୈ ପହୁ୍ପି: ଆଵ୍ରୁତାମ ୍

ଵିଶାଲାମ ୍ମରୁ୍ତୁପି ସ୍ତୀଣା୍ମ ୍କୁଯଶ  ଯଵତ୍ିମ ୍ଇଵା୭ତ୍ଵଯର ୧୯ 

ଶରା୭ଯତୁ ନିକାଯଶ  ଶ୍ଚ କାମ୍ଯୁକୈ: ପାର ସାତଯନୈଃ 

ରୁକ୍ମ ପରୁ୍ଯଶ୍ ଟ ମହ୍ା ସାଯରୈଃ ଯଶାପିତାମ ୍ଶତ୍ରୁ ପାତଯକୈଃ ୨0 

ଅକ ୍ରଶ୍ି ମ ପ୍ରତୀକାଯଶ : ଯକାଯରୈ ସୂ୍ତଣୀ କଯତୈଃ ଶଯରୈଃ 

ଯଶାପିତାମ ୍ତୀପ୍ତ ଵତଯନୈଃ ସଯପୈ ଯପା୍କଵତୀମ ୍ଇଵ ୨୧ 

ମହା ରଜତ ଵାଯସାପ୍ ଯାମ ୍ଅସିପ୍ ଯାମ ୍ଚ ଵରିାଜିତାମ ୍

ରୁକ୍ମ ପିନ୍ତୁ ଵିଚିତ୍ରାପ୍ ଯାମ ୍ଚମପ୍୍ ଯାମ ୍ଚା୭ପି ଯଶାପିତାମ ୍୨୨ 

ଯକାତାମକ୍ଲିୁଯତ୍ରୈ: ଆସଯକ୍ତୈ ଶି୍ଚଯତ୍ରୈଃ କାମ୍ନି ପଶୂଯିତୈଃ 

ଅରି ସଯମ୍ କ: ଅନାତ୍ରୁଶ୍ଯାମ ୍ମରୁ୍ଯକୈଃ ସିମ୍ ହ କୁହାମ ୍ଇଵ ୨୩ 

ପ୍ରାକ୍ ଉତକ ୍ସ୍ରଵଣାମ ୍ଯଵତିମ ୍ଵିଶାଲାମ ୍ତୀପ୍ତ ପାଵକାମ ୍

ତତଶ ୍ପରତ ସ୍ତତ୍ର ପଣୁ୍ ଯାମ ୍ରାମ ନିଯଵଶଯନ ୨୪ 

ନିରୀକ୍ଶଯ ସ ମହୂୁତମ୍ ୍ତୁ ତତଶ ୍ପରଯତା କୁରୁମ ୍

ଉଟଯଜ ରାମମ ୍ଆସୀନମ ୍ଜଟା ମଣ୍ଟଲ ତାରିଣମ ୍୨୫ 

ତମ ୍ତୁ କ୍ରୁଶ୍ା୍୭ଜିନ ତରମ ୍ଚୀର ଵଲ୍କଲ ଵାସସମ ୍

ତତଶ ୍ରାମମ ୍ଆସୀନମ ୍ଅପିତଃ ପାଵଯକାପମମ ୍୨୬ 

ସିମ୍ ହ ସ୍କତମ ୍ମହା ପାହୁମ ୍ପଣୁ୍ଟରୀକ ନିଯପକ୍ଶଣମ ୍

ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାଃ ସାକରା୭ତାଯା ପତା୍ରମ ୍ତମ ୍ଚାରିଣମ ୍୨୭ 

ଉପଵିଶ୍ଟମ ୍ମହା ପାହୁମ ୍ପ୍ରହ୍ମାଣମ ୍ଇଵ ଶାଶ୍ଵତମ ୍

ସ୍ତମି୍ ଟଯଲ ତପ ୍ସସ୍ମିୀଯଣ ୍ସୀତଯା ଲକ୍ଶମଯଣନ ଚ ୨୮ 

ତମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପରତଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ତୁଃକ ଯମାହ ପରିପଲୁ୍ତଃ 

ଅପ୍ଯତାଵତ ତମା୍ତ୍ମା ପରତଃ ଯକୈକଯୀ ସତୁଃ ୨୯ 

ତ୍ରୁଯଶ୍ ଟଵ ଵ  ଵଲିଲାପା୭୭ଯତା୍ ପାଶ୍ ପ ସମି୍କ୍୍ତଯା କରିା 

ଅଶକ୍ନୁଵନ୍ ତାରଯିତୁମ ୍ଯତୈଯା୍ତ୍ ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩0 

ଯଃ ସମ୍ସତ ିପ୍ରକ୍ରୁତିପି ପଯ୍ଵ ତ୍ଯକୁ୍ତ ଉପାସିତୁମ ୍
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ଵଯନ୍ୈ ଯ ମରୁ୍୍ଯକୈ ରୁପାସୀନଃ ଯସା୭ଯମ ୍ଆଯସ୍ତ ମମା୭ରଜଃ ୩୧ 

ଵାଯସାପି ପହୁ୍ ସାହଯସ୍ର  ଯଯା୍ ମହାତ୍ମା ପଯୁରାଚିତଃ 

ମରୁ୍କା୭ଜିଯନ ଯସା୭ଯମ ୍ଇହ ପ୍ରଵଯସ୍ତ ତମମ୍ ୍ଆଚରନ୍ ୩୨ 

ଅତାରଯ ଯତ୍ ଯା ଵିଵିତା ଶି୍ଚତ୍ରାଃ ସମୁନସ ସ୍ତତା 

ଯସା୭ଯମ ୍ଜଟା ପାରମ ୍ଇମମ ୍ସହଯତ ରାକଵଃ କତମ ୍୩୩ 

ଯସ୍ଯ ଯଯେୈ ଯତ୍ା ତିଯଶ୍ ଟ ଯ୍ଯୁକ୍ତା ତମସ୍୍ ଯ ସମ୍ଯିଃ 

ଶରୀର ଯକ୍ଶି ସମ୍ପତୂମ ୍ସ ତମମ୍ ୍ପରିମାକଯ୍ତ ୩୪ 

ଚତଯନନ ମହା୭ଯହଣ୍ ଯସ୍ଯ ଅମ୍କମ ୍ଉପଯସଵିତମ ୍

ମଯଲନ ତସ୍ଯ ଅମ୍କମ ୍ଇତମ ୍କତମ ୍ଆଯ ୍ସ୍ ଯ ଯସଵ୍ ଯଯତ ୩୫ 

ମ ନ୍ନମିିତ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ତୁଃକମ ୍ପ୍ରାଯପ୍ତା ରାମଃ ସଯୁକାଚିତଃ 

ତିକ୍ ଜୀଵିତମ ୍ନ୍ରୁଶମ୍ସ ସ୍ ଯ ମମ ଯଲାକ ଵିକହତିମ ୍୩୬ 

ଇତ ି ଏଵମ ୍ଵିଲପନ୍ ତୀନଃ ପ୍ରସି୍ଵନ୍ନ ମକୁ ପମ୍କଜଃ 

ପାଯତୌ ପ୍ରାପ୍ ଯ ରାମ ସ୍ ଯ ପପାତ ପରଯତା ରୁତନ୍ ୩୭ 

ତୁଃକା୭ପି ତଯପ୍ତା ପରଯତା ରାଜ ପଯୁତ୍ରା ମହା ପଲଃ 

ଉକ୍ତଵା ଆଯଯତ୍ ିସକ୍ରୁତ୍ ତୀନମ ୍ପନୁ ଯନା୍ଵାଚ କମି ୍ଚନ ୩୮ 

ପାଶ୍ ପ ଅପିହତି କଣ୍ଟ ଶ୍ଚ ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ରାମମ ୍ଯଶସି୍ଵନମ ୍

ଆଯଯତ୍ ିଏଵାପି ସମ୍କ୍ରୁଶ୍ ଯ ଵ୍ ଯାହତ୍ୁ ମ ୍ନାଶକତ୍ ତତା ୩୯ 

ଶତ୍ରୁକ୍ନ ଶ୍ଚା୭ପି ରାମ ସ୍ ଯ ଵଵଯତ ଚରଯଣୌ ରୁତନ୍ 

ଯତୌ ଵୁଯପୌ ସ ସମା୭୭ଲିମ୍କଯ ରାଯମା୭ପ୍ଯ୭ଶରୂ୍ଣ୍ ଯ୭ଵତଯ୍ତ୍ ୪0 

ତତଃ ସମୁଯନ୍ତ୍ରଣ କୁଯହନ ଯଚୈଵ  

ସମୀଯତୂ ରାଜ ସତୁା ଵ୭ରଯଣ୍ଯ 

ତିଵାକର ଯଶ୍ଚ ଵ ନଶିାକର ଶ୍ଚ    

ଯତା୭ମ୍ପଯର ଶରୁ ପରୁ୍ହସ୍ପତିପ୍ ଯାମ ୍୪୧ 

ତାନ୍ ପାତିଵାନ୍ ଵାରଣ ଯତୂପାପାନ୍  

ସମାକତାମ ୍ସ୍ତତ୍ର ମହ ତ୍ ଯ୭ରଯଣ୍ଯ 

ଵଯନୌକସ ଯସ୍ତ୭ପି ସମୀକ୍ଶଯ ସଯଵ୭୍ପି  

ଅଶରୂ୍ଣ୍ଯ ମଞୁ୍ଚନ୍ ପ୍ରଵିହାଯ ହଶମ୍ ୍୪୨ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏଯକାନ ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ଜଟିଲମ ୍ଚୀର ଵସନମ ୍ପ୍ରାମ୍ ଜଲିମ ୍ପତିତମ ୍ପଵୁ ି 

ତତଶ ୍ରାଯମା ତୁତଶ୍ମ୍ ୍ଯକୁାଯମ୍ ୍ପାସ୍କରମ ୍ଯତା ୧ 

କତମି୍ତ୍ି ଅପିଵିୋଯ ଵିଵଣ ୍ଵତନମ ୍କରୁ୍ଶମ ୍

ପ୍ରାତରମ ୍ପରତମ ୍ରାମ: ପରିଜରାହ ପାହୁନା ୨ 

ଆରାଯ ରାମ ସ୍ତମ ୍ମତୂ୍ନି ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ଚ ରାକଵଃ 
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ଅଯମ୍କ ପରତମ ୍ଆଯରାପ୍ଯ ପଯପ୍ରୁ୍ଚ୍ଚତ୍ ସମାହତିଃ ୩ 

କ୍ଵ ନୁ ଯତ୭ପତ୍ୂ ପିତା ତାତ ଯ ତ୭ରଣ୍ଯମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଆକତଃ 

ନ ହ ିତ୍ଵମ ୍ଜୀଵତ ସ୍ତସ୍ଯ ଵନମ ୍ଆକନ୍ତୁମ ୍ଅହସି୍ ୪ 

ଚିରସ୍ଯ ପତ ପଶ୍ଯାମି ତୂରା ତ୍ପରତମ ୍ଆକତମ ୍

ତୁଶ୍ପେତୀକମ ୍ଅରଯଣ୍ଯ୭ସି୍ମନ୍ କିମ ୍ତାତ ଵନମ ୍ଆକତଃ ୫ 

କଚ୍ଚି ତ୍ତାରଯଯତ ତାତ ରାଜା ଯତ୍ତ୍ଵ ମିହା କତ: 

କଚ୍ଚିନ୍ନ ତୀନ ସ୍ ସହସା ରାଜା  ଯଲାକା୭0ତରମ ୍କତ: ୬ 

କଚ୍ଚିତ୍ ଯସୌମ୍ ଯ ନ ଯତ ରାଜ୍ ଯମ ୍ପ୍ରଶ୍ଟମ ୍ପାଲ ସ୍ ଯ ଶାଶ୍ଵତମ ୍ 

କଚ୍ଚି ଚୁ୍ଚଶରୂ୍ଶଯସ ତାତ ପିତରମ ୍ସତ୍ ଯ ଵିରମମ ୍୭ 

କଚ୍ଚି ତ୍ତଶରଯତା ରାଜା କଶୁଲୀ ସତ୍ ଯ ସମ୍କରଃ 

ରାଜସଯୂା୭ଶ୍ଵ ଯମତାନାମ ୍ଆହତା୍ ତମ ୍ନଶି୍ଚଯଃ ୮ 

ସ କଚ୍ଚି ତ୍ପୋହ୍ମଯଣା ଵିତ୍ଵାନ୍ ତମ ୍ନିଯତ୍ ଯା ମହା ତ୍ଯତୁିଃ 

ଇକ୍ଶଵାକୂଣାମ ୍ଉପାତ୍ ଯାଯଯା ଯତାଵ ତ୍ତାତ ପଜୂ୍ ଯଯତ ୯ 

ସା ତାତ କଚ୍ଚି ଚ୍ଚ ଯକୌସଲ୍ଯା ସମିୁତ୍ରା ଚ ପ୍ରଜାଵତୀ 

ସକୁିନୀ କଚ୍ଚିତ୍ ଆଯା୍ ଚ ଯତଵୀ ନତତ ିଯକୈକଯୀ ୧0 

କଚ୍ଚି ତ୍ଵିନଯ ସମ୍ପନ୍ନଃ କୁଲ ପଯୁତ୍ରା ପହୁ ଶରୁ୍ତଃ 

ଅନସଯୂ ୁର୭ନୁତ୍ରଶ୍ଟା ସତ୍କ୍ରୁତ ଯସ୍ତ ପଯୁରାହତିଃ ୧୧ 

କଚ୍ଚିତ୍ ଅକ୍ିନଶ ୁଯତ ଯଯୁକ୍ତା ଵିତିଯୋ ମତିମାନ୍ ରୁଜଃୁ 

ହୁତମ ୍ଚ ଯହାଶ୍ ଯମାଣମ ୍ଚ କାଯଲ ଯଵତଯଯତ ସତା ୧୨ 

କଚ୍ଚି ଯତ୍ତଵାନ୍ ପିତ୍ରୂନ୍ ମାତ୍ରୂ କ୍ୁରୂନ୍ ପିତ୍ରୁ ସମାନ୭ପି  

ଵ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ଶ୍ଚ ତାତ ଯଵୈତ୍ ଯାମ ୍ଶ୍ଚ ପ୍ରାହ୍ମଣାମ ୍ଶ୍ଚା୭ପିମନ୍ ଯଯସ ୧୩  

ଇଶ୍ଵ୭ସ୍ତ୍ର ଵର ସମ୍ପନ୍ନମ ୍ଅତ ୍ଶାସ୍ତ୍ର ଵିଶାରତମ ୍

ସତୁନ୍ ଵାନମ ୍ଉପାତ୍ ଯାଯମ ୍କଚ୍ଚି ତ୍ତ୍ଵମ ୍ତାତ ମନ୍ ଯଯସ ୧୪ 

କଚ୍ଚିତ୍ ଆତ୍ମ ସମାଃ ଶରୂାଃ ଶରୁ୍ତଵଯତା ଜିଯତନି୍ତ୍ରଯାଃ 

କୁଲୀନା ଯଶ୍ଚମି୍ କତୋ ଶ୍ଚ କରୁ୍ତା ଯସ୍ତ ତାତ ମନି୍ତ୍ରଣଃ ୧୫ 

ମଯମ୍େ୍ା ଵିଜଯ ମଲୂମ ୍ହ ିରାୋମ ୍ପଵତି ରାକଵ 

ସସୁମ୍ଵରୁ୍ଯତା ମନ୍ତ୍ର ତଯରୈ: ଅମାଯତ୍ୈ ଯଃ ଶାସ୍ତ୍ର ଯକାଵିଯତୈଃ ୧୬ 

କଚ୍ଚି ନ୍ନିତ୍ରା ଵଶମ ୍ନ ଏଶ ିକଚ୍ଚିତ୍ କାଯଲ ପ୍ରପତୁ୍ ଯଯସ 

କଚ୍ଚି ଚ୍ଚା୭ପର ରାଯତ୍ରଶ ୁଚତିଯ ସ୍ ଯ୭ତ ୍ଯନୈପଣୁମ ୍୧୭ 

କଚ୍ଚିନ୍ ମନ୍ତ୍ରଯଯସ ନ ଏକଃ କଚ୍ଚି ନ୍ନ ପହୁପିଃ ସହ 

କଚ୍ଚି ଯତ୍ତ ମନି୍ତ୍ରଯତା ମଯନ୍ତ୍ରା ରାଶ୍ଟେମ ୍ନ ପରିତାଵତ ି୧୮ 

କଚ୍ଚି ତ୭ତମ୍ ୍ଵିନଶିି୍ଚତ୍ ଯ ଲକୁ ମଲୂମ ୍ମଯହାତଯମ ୍

କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଆରପଯସ କତ୍ୁ ମ ୍ନ ତୀକଯ୍ସି ରାକଵ ୧୯ 

କଚ୍ଚି ଯତ୍ତ ସକୁ୍ରୁତାନ ିଏଵ କ୍ରୁତ ରୂପାଣ ିଵା ପନୁଃ 
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ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ଵିତୁ ଯସ୍ତ ସଵ ୍କାଯା୍ଣ ିନ କତଵ୍୍ ଯାନି ପାତିଵାଃ ୨0 

କଚ୍ଚି ନ୍ନ ତଯକୈ ଯ୍କୁ୍ତଵା ଵା ଯଯ ଚା୭ପ୍ଯ୭ପରି କୀତିତାଃ 

ତ୍ଵଯା ଵା ତଵ ଵା୭ମାଯତ୍ୈ ଯ ପ୍ତୁ୍ ଯଯତ ତାତ ମନି୍ତ୍ରତମ ୍୨୧ 

କଚ୍ଚିତ୍ ସହସ୍ରାନ୍ ମକୂା୍ଣାମ ୍ଏକମ ୍ଇଚ୍ଚସି ପମି୍ ଟତମ ୍

ପଣି୍ଟଯତା ହ୍ ଯ୭ତ ୍କ୍ରୁଯଚ୍ଚେଶ ୁକୁଯା୍ ନ୍ନିଯଶ୍ଶେଯସମ ୍ମହତ୍ ୨୨ 

ସହସ୍ରା ଣ୍ ଯ୭ପି ମକୂା୍ଣାମ ୍ଯ ତ୍ଯପୁାଯସ୍ତ ମହୀପତିଃ 

ଅତଵା ଅପ୍ଯ୭ଯତୁା ଯନ୍ ଯଵ ନାସି୍ତ ଯତଶ ୁସହାଯତା ୨୩ 

ଏଯକା୭ପ୍ଯମାଯତ୍ ଯା ଯମତାଵୀ ଶଯୂରା ତଯକ୍ଶା ଵିଚକ୍ଶଣଃ 

ରାଜାନମ ୍ରାଜମାତ୍ରମ ୍ଵା ପ୍ରାପଯଯନ୍ ମହତୀମ ୍ଶ୍ରଯିମ ୍୨୪ 

କଚ୍ଚି ନ୍ମକୁ୍ଯା ମହ ଯତ୍ସଵଵ ମତ୍ ଯଯମଶ ୁଚ ମତ୍ ଯମାଃ 

ଜକନ୍ଯା ସୁ୍ତ ଜକଯନ୍ ଯଶ ୁପରୁ୍ତ୍ ଯାଃ କମସ୍ ୁଯଯାଜିତାଃ ୨୫ 

ଅମାତ୍ ଯାନ୍ ଉପତା ଅତୀତାନ୍ ପିତ୍ରୁ ଯପ ତାମହାନ୍ ଶଚୁୀନ୍ 

ଯଶ୍ରଶ୍ଟାନ୍ ଯଶ୍ରଯଶ୍ଟଶ ୁକଚ୍ଚ ିତ୍ତ୍ଵମ ୍ନିଯଯାଜଯସି କମସ୍ ୁ୨୬ 

କଚ୍ଚି ଯନ୍ନା୭ଯରଣ ତଯମ୍ଟନ ପରୁ୍ଶ ମଯୁତ୍ଵଜିତ ପ୍ରଜମ ୍ 

ରାଶ୍ଟେମ ୍ତଵା୭ନୁ ଜାନତି ମମି୍େ୍ଣ: ଯକୈକଯୀ ସତୁ ୨୭ 

କଚ୍ଚି ତ୍ତ୍ଵାମ ୍ନା୭ଵଜାନତି ଯାଜକାଃ ପତତିମ ୍ଯତା 

ଉର ପ୍ରତିରହୀତାରମ ୍କାମଯାନମ ୍ଇଵ ସି୍ତ୍ରଯଃ ୨୮ 

ଉପାଯ କୁଶଲମ ୍ଯଵୈତ୍ ଯମ ୍ପରୁ୍ତ୍ ଯ ସମତୂ୍ଶଯଣ ରତମ ୍

ଶରୂମ ୍ଐଶ୍ଵଯ ୍କାମମ ୍ଚ ଯଯା ନ ହତି ସ ଵତ୍ ଯଯତ ୨୯ 

କଚ୍ଚିତ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟ ଶ୍ଚ ଶରୂ ଶ୍ଚ ତ୍ରୁତିମାନ୍ ମତିମାନ୍ ଶଚୁିଃ 

କୁଲୀନ ଶ୍ଚା୭ନୁରକ୍ତ ଶ୍ଚ ତକ୍ଶଃ ଯସନାପତିଃ କ୍ରୁତଃ ୩0 

ପଲଵତ ଶ୍ଚ କଚ୍ଚି ଯତ୍ତ ମକୁ୍ଯା ଯତୁ୍ତ ଵିଶାରତାଃ 

ତ୍ରୁଶ୍ଟ ଉପତାନା ଵିରାତା ସ୍ତଵଯା ସତ୍କ୍ରୁତ୍ ଯ ମାନିତାଃ ୩୧ 

କଚ୍ଚିତ୍ ପଲ ସ୍ଯ ପକ୍ତମ ୍ଚ ଯଵତନମ ୍ଚ ଯଯତାଚିତମ ୍

ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ କାଲମ ୍ତାତଵ୍ ଯମ ୍ତତାସି ନ ଵିଲମ୍ପଯସ ୩୨ 

କାଲା୭ତିରମଯଣ ଯହ୍ ଯଵ ପକ୍ତ ଯଵତନଯଯା ପରୁ୍୍ତାଃ 

ପତ୍ୁ ଃ କୁପ୍ ଯତି ତୁଶ୍ ଯତି ଯସା୭ନତଃ୍ ସମୁହାନ୍ ସମ୍ରୁ୍ତଃ ୩୩ 

କଚ୍ଚିତ୍ ସଯଵ୭୍ନୁରକ୍ତା ସ୍ତଵାମ ୍କଲୁ ପତୁ୍ରାଃ ପ୍ରତାନତଃ 

କଚ୍ଚିତ୍ ପ୍ରାଣାମ ୍ସ୍ତଵା୭ଯତଶ୍ ୁସମ୍ଯ୍ଜତି ସମାହତିାଃ ୩୪ 

କଚ୍ଚି ଜ୍ଜାନପଯତା ଵିତ୍ଵାନ୍ ତକି୍ଶଣଃ ପ୍ରତିପାନଵାନ୍ 

ଯଯତାକ୍ତ ଵାତୀ ତୂତ ଯସ୍ତ କ୍ରୁଯତା ପରତ ପମି୍ ଟତଃ ୩୫ 

କଚ୍ଚିତ୍ ଅଶ୍ଟାତଶା୭ଯନ୍ ଯଶ ୁସ୍ଵପଯକ୍ଶ ତଶ ପମ୍ ିଚ 

ତ୍ରିପି ସି୍ତ୍ରପି: ଅଵିୋଯତୈ: ଯଵତି୍ସ ତୀତା୍ନି ଚାରଯକୈଃ ୩୬ 

କଚ୍ଚି ତ୍ଵଯପାସ୍ତାନ୍ ଅହତିାନ୍ ପ୍ରତିଯାତାମ ୍ଶ୍ଚ ସଵତ୍ା 
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ତୁପଲ୍ାନ୍ ଅନଵୋଯ ଵତଯ୍ସ ରିପ ୁସତୂନ ୩୭ 

କଚ୍ଚି ନ୍ନ ଯଲାକାଯତିକାନ୍ ପ୍ରାହ୍ମଣାମ ୍ସ୍ତାତ ଯସଵଯସ 

ଅନ୭ତ ୍କୁଶଲା ଯହ୍ ଯଯତ ପାଲାଃ ପଣି୍ଟତ ମାନିନଃ ୩୮ 

ତମ ୍ଶାଯସ୍ତ୍ରଶ ୁମଯୁକ୍ଯଶ ୁଵତି୍ ଯମାଯନଶ ୁତୁପ୍ତୁାଃ 

ପତିୁ୍ତମାନ୍ ଵୀକ୍ିଶକୀମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ନିର୭ତମ୍ ୍ପ୍ରଵତତି ଯତ ୩୯ 

ଵୀଯରୈ ର୭ତ୍ଯଶୁତିାମ ୍ପଵୂମ୍ ୍ଅସ୍ମାକମ ୍ତାତ ପଵୂଯ୍କୈଃ 

ସତ୍ଯ ନାମାମ ୍ତ୍ରୁଟ ତ୍ଵାରାମ ୍ହସ୍ତଯ୭ଶ୍ଵ ରତ ସମକ୍ୁଲାମ ୍୪0 

ପ୍ରାହ୍ମଯଣ ଃ କ୍ଶତି୍ରଯଯ  ଯଵୈଯଶ୍ ଯଃ ସ୍ଵ କମ ୍ନିରଯତୈଃ ସତା 

ଜିଯତନି୍ତ୍ରଯଯ  ମଯ୍ହାତ୍ସାଯହୈ ଵ୍ରୁ୍ତା୭ମାଯତ୍ୈ ଯଃ ସହସ୍ରଶଃ ୪୧ 

ପ୍ରାସାଯତୈ ଵିଵିତା୭୭କାଯରୈ ଵ୍ରୁ୍ତାମ ୍ଯଵୈତ୍ ଯ ଜନା୭୭କୁଲାମ ୍

କଚ୍ଚି ତ୍ସମତୁିତାମ ୍ସ୍ପୀତାମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ପରିରକ୍ଶସି ୪୨ 

କଚ୍ଚି ଯଚ୍ଚୈତ୍ ଯ ଶଯତୈ ଜ୍ଶୁ୍ ଟଃ ସନୁିଵିଶ୍ ଟ ଜନା୭୭କଲୁଃ 

ଯତଵସ୍ତାଯନୈଃ ପ୍ରପାପି ଶ୍ଚ ତଟାଯକୈ ଯଶ୍ଚାପଯଶାପିତଃ ୪୩ 

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ନର ନାରୀକଃ ସମାଯଜାତ୍ସଵ ଯଶାପିତଃ 

ସକୁ୍ରୁଶ୍ ଟ ସୀମା ପଶମୁାନ୍ ହମି୍ ସାପି: ପରିଵଜିତଃ ୪୪ 

ଅଯତଵ ମାତ୍ରୁଯକା ରମ୍ଯଃ ଶ୍ଵା ପଯତୈଃ ପରିଵଜିତଃ 

ପରିତ୍ ଯଯକ୍ତା ପଯଯ : ସଯଵୈ: କନିପିଯଶ୍ଚାପ ଯଶାପିତ: ୪୫ 

ଵିଵଜିଯତା ନଯରୈ: ପାଯପ : ମମ ପଯୂଵୈ: ସରୁକ୍ିଶତ: 

କଚ୍ଚି ଜ୍ଜନପତଃ ସ୍ପୀତଃ ସକୁମ ୍ଵସତ ିରାକଵ ୪୬ 

କଚ୍ଚି ଯତ୍ତ ତଯିତାଃ ସଯଵ ୍କ୍ରୁଶ ିଯକା ରକ୍ଶ ଜୀଵିନଃ 

ଵାତା୍ଯାମ ୍ସମି୍ ଶେତ ସ୍ତାତ ଯଲାଯକା ହ ିସକୁମ ୍ଏତଯତ ୪୭ 

ଯତଶାମ ୍କୁପି୍ତ ପରୀହାଯରୈଃ କଚ୍ଚି ଯତ୍ତ ପରଣମ ୍କ୍ରୁତମ ୍

ରକ୍ଶଯା ହ ିରାୋ ତଯମଣ୍ ସଯଵ ୍ଵିଶଯ ଵାସିନଃ ୪୮ 

କଚ୍ଚିତ୍ ସି୍ତ୍ରଯଃ ସାନ୍ତ୍ଵଯସି କଚ୍ଚି ତ୍ତା ଶ୍ଚ ସରୁକ୍ିଶତାଃ 

କଚ୍ଚି ନ୍ନ ଶ୍ରତ୍ତତାସ୍ ଯ ଆସାମ ୍କଚ୍ଚିତ୍ କୁହ୍ ଯମ ୍ନ ପାଶଯସ ୪୯ 

କଚ୍ଚି ନ୍ନାକ ଵନମ ୍କୁପ୍ତମ ୍କଚ୍ଚି ଯତ୍ତ ସମି୍ ୍ଯତନୁକା: 

କଚ୍ଚି ନ୍ନ କଣକିା୭ଶ୍ଵାନାମ ୍କୁମ୍ ଜରାଣାମ ୍ଚ ତ୍ରୁପ୍ଯସି ୫0 

କଚ୍ଚିତ୍ ତଶଯ୍ଯସ ନିତ୍ ଯମ ୍ମନୁଶ୍ ଯାଣାମ ୍ଵିପଶୂତିମ ୍

ଉତ୍ତାଯଯାତ୍ତାଯ ପଵୂା୍୭ଯହ୍ ୍ରାଜପତୁ୍ର ମହା ପଯତ ୫୧ 

କଚ୍ଚି ନ୍ନ ସଯଵ ୍କମା୍ମ୍ା୍: ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଶାଯତ ଵିଶମ୍କଯା  

ସଯଵ ୍ଵା ପନୁ: ଉତ୍ସରୁ୍ଶ୍ ଟା ମତ୍ ଯ ଯମଵା୭ତ୍ର କାରଣମ ୍୫୨  

କଚ୍ଚିତ୍ ସଵା୍ଣ ିତୁକା୍ଣ ିତନ ତାନ୍ ଯା୭୭ଯଯୁତା ତଯକୈଃ 

ଯଯନ୍ତ୍ରୈ ଶ୍ଚ ପରିପଣୂା୍ନି ତତା ଶଲିି୍ ପ ତନୁତଯ୍ରୈଃ ୫୩ 

ଆଯ ଯସ୍ତ ଵିପଲୁଃ କଚ୍ଚିତ୍ କଚ୍ଚିତ୍ ଅଲ୍ପତଯରା ଵ୍ ଯଯଃ 
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ଅପାଯତ୍ରଶ ୁନ ଯତ କଚ୍ଚିତ୍ ଯକାଯଶା କଚ୍ଚତ ିରାକଵ ୫୪ 

ଯତଵତା୭ଯତ ୍ଚ ପିତ୍ର୭ଯତ ୍ପ୍ରାହ୍ମଣା୭ପ୍ଯାକଯତଶ ୁଚ 

ଯଯାଯତଶ ୁମିତ୍ର ଵଯକଶ୍ ୁକଚ୍ଚିତ୍ କଚ୍ଚତ ିଯତ ଵ୍ ଯଯଃ ୫୫ 

କଚ୍ଚିତ୍ ଆଯଯା୍ ଵିଶତୁ୍ତା୭ତ୍ମା କ୍ଶାରିତ ଯଶ୍ଚାର କମଣ୍ା 

ଅପରୁ୍ଶ୍ଟଃ ଶାସ୍ତ୍ର କୁଶଯଲୈ : ନ ଯଲାପାତ୍ ଵତ୍ ଯଯତ ଶଚୁଃି ୫୬ 

କ୍ରୁହୀତ ଯଶ୍ଚ ଵ ପରୁ୍ଶ୍ ଟ ଶ୍ଚ କାଯଲ ତ୍ରୁଶ୍ଟଃ ସକାରଣଃ 

କଚ୍ଚି ନ୍ନ ମଚୁ୍ ଯଯତ ଯଚାଯରା ତନ ଯଲାପା ନ୍ନରଶପ୍ ୫୭ 

ଵ୍ଯସଯନ କଚ୍ଚିତ୍ ଆ୍ ଯ ସ୍ ଯ ତୁକତ୍ ସ୍ ଯ ଚ ରାକଵ 

ଅତମ୍ ୍ଵିରାକାଃ ପଶ୍ଯତି ତଵା୭ମାତ୍ ଯା ପହୁ ଶରୁ୍ତାଃ ୫୮ 

ଯାନି ମିତ୍ ଯା୭ପିଶସ୍ତାନାମ ୍ପତତଯ୭ସ୍ରାଣ ିରାକଵ 

ତାନ ିପତୁ୍ର ପଶନ୍ୂ କ୍ନତି ପ୍ରୀତ୍ ଯତମ୍ ୍ଅନୁଶାସତଃ ୫୯ 

କଚ୍ଚିତ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ଶ୍ଚ ପାଲାମ ୍ଶ୍ଚ ଯଵୈତ୍ ଯ ମକୁ୍ଯାମ ୍ଶ୍ଚ ରାକଵ 

ତାଯନନ ମନସା ଵାଚା ତି୍ରପି: ଏଯତୈ ପ୍ପୁଶୂଯସ ୬0 

କଚ୍ଚିତ୍ କୁରୂମ ୍ଶ୍ଚ ଵ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ଶ୍ଚ ତାପସାନ୍ ଯତଵତା୭ତିତୀନ୍ 

ଯଚୈତ୍ ଯାମ ୍ଶ୍ଚ ସଵା୍ନ୍ ସିତ୍ତା୭ତା୍ନ୍ ପ୍ରାହ୍ମଣାମ ୍ଶ୍ଚ ନମସ୍ଯସି ୬୧ 

କଚ୍ଚିତ୍ ଅଯତନ୍ ଵା ତମମ୍ ୍ଅତମ୍ ୍ତଯମଣ୍ ଵା ପନୁଃ 

ଉଯପୌ ଵା ପ୍ରୀତି ଯଲାଯପନ କାଯମନ ନ ପାତଯସ ୬୨ 

କଚ୍ଚିତ୍ ଅତମ୍ ୍ଚ ତମମ୍ ୍ଚ କାମମ ୍ଚ ଜଯତାମ ୍ଵର 

ଵିପଜ୍ ଯ କାଯଲ କାଲେ ସଵା୍ନ୍ ଵରତ ଯସଵଯସ ୬୩ 

କଚ୍ଚି ଯତ୍ତ ପ୍ରାହ୍ମଣାଃ ଶମ ୍ସଵ ୍ଶାସ୍ତ୍ରା୭ତ ୍ଯକାଵିତା: 

ଆଶମ୍ସଯତ ମହା ପ୍ରାେ ଯପୌର ଜାନପଯତୈଃ ସହ ୬୪ 

ନାସି୍ତକ୍ଯମ ୍ଅନ୍ରୁତମ ୍ଯରାତମ ୍ପ୍ରମାତମ ୍ତୀକ ୍ସତୂ୍ରତାମ ୍

ଅତଶନ୍ମ ୍ୋନଵତାମ ୍ଆଲସ୍ଯମ ୍ପମ୍ ିଵ୍ରୁତି୍ତତାମ ୍୬୫ 

ଏକ ଚିତନମ ୍ଅତା୍ନାମ ୍ଅନତଯ୍େୈ ଶ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରଣମ ୍

ନିଶି୍ଚତାନାମ ୍ଅନା୭ରମ୍ପମ ୍ମନ୍ତ୍ରସ୍ଯା୭ପରିରକ୍ଶଣମ ୍୬୬ 

ମଙ୍କଲସ୍ଯା୭ପ୍ରଯଯାକମ ୍ଚ ପ୍ରତ୍ଯତୁ୍ତାନମ ୍ଚ ସଵତ୍: 

କଚ୍ଚିତ୍ ତ୍ଵମ ୍ଵଜଯ୍ ଯସ୍ଯତାନ୍ ରାଜ ଯତାଶାମ ୍ଶ୍ଚତୁତଶ୍ ୬୭ 

ତଶ ପମ୍ ିଚତୁ ଵକ୍ା୍ନ୍ ସପ୍ତ ଵକମ୍ ୍ଚ ତତ୍ତ୍ଵତ: 

ଅଶ୍ଟ ଵକମ୍ ୍ତ୍ରିଵକମ୍ ୍ଚ ଵିତ୍ ଯା ସି୍ତସ୍ର ଶ୍ଚ ରାକଵ ୬୮ 

ଇମି୍େ୍ଯାଣାମ ୍ଜଯମ ୍ପତୁ୍ତ୍ଵା ଶାଟ୍କୁଣ୍ ଯମ ୍ଯତୈଵ ମାନୁଶମ ୍ 

କ୍ରୁତ୍ ଯମ ୍ଵିମ୍ ଶତ ିଵକମ୍ ୍ଚ ତତା ପ୍ରକ୍ରୁତ ିମମ୍ଟଲମ ୍୬୯ 

ଯାତ୍ରା ତମ୍ଟ ଵିତାନମ ୍ଚ ତି୍ଵ ଯଯାନୀ ସମି୍ ୍ଵିରଯହୌ  

କଚ୍ଚିତ୍ ଯତଵତାନ୍ ମହା ପ୍ରାେ ଯତାଵ ତ୭ନୁମନ୍ ଯଯସ ୭0 

ମମି୍େ୍ପି ସ୍ତଵମ ୍ଯଯତାତି୍ତଯଶ୍ ଟ ଶ୍ଚତୁପି ସି୍ତ୍ରପି ଯରଵ ଵା  
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କଚ୍ଚିତ୍ ସ ମଯସ୍ତ :  ଵ୍ଯଯସ୍ତ  ଶ୍ଚ ମମ୍େ୍ମ ୍ମମ୍େ୍ଯଯସ ମିତ: ୭୧ 

କଚ୍ଚି ଯତ୍ତ ସପଲା ଯଵତା: କଚ୍ଚି ଯତ୍ତ ସପଲା: ରିଯା: 

କଚ୍ଚି ଯତ୍ତ ସପଲା ତାରା: କଚ୍ଚି ଯତ୍ତ ସପଲମ ୍ଶରୁ୍ତମ ୍୭୨ 

କଚ୍ଚିଯତଯଶ ଵ ଯତ ପତିୁ୍ତ ଯଯ୍ତାକ୍ତା ମମ ରାକଵ  

ଆଯଶୁ୍ଯା ଚ ଯଶସ୍ଯା ଚ ତମ ୍କାମା୭ତ ୍ସମି୍ ହତା ୭୩ 

ଯାମ ୍ଵ୍ରୁତି୍ତମ ୍ଵତଯ୍ତ ତାଯତା ଯାମ୍ ିନ: ପ୍ରପିତାମହା: 

ତାମ ୍ଵ୍ରୁତି୍ତମ ୍ଵତଯ୍ସ କଚ୍ଚି ତ୍ ଯା ଚ ସତ୍ପତକା ଶପୁା  ୭୪ 

କଚ୍ଚିତ୍ ସ୍ଵାତୁ କ୍ରୁତମ ୍ଯପାଜ୍ ଯମ ୍ଏଯକା ନା୭ଶ୍ନାସି ରାକଵ 

କଚ୍ଚିତ୍ ଆଶମ୍ସମାଯନଯପ୍ଯା ମିଯତ୍ରପ୍ଯଃ ସମ୍ପ୍ରଯଚ୍ଚସି ୭୫ 

ରାଜା ତୁ ତଯମଣ୍ ହ ିପାଲଯିତ୍ଵା    

ମହାମତ ିତମ୍୍ ଟ ତର: ପ୍ରଜାନାମ ୍ 

ଅଵାପ୍ଯ କ୍ରୁତ୍ସ୍ନାମ ୍ଵସତୁାମ ୍ଯତାଵତ୍   

ଇତ ଶଚ୍୍ଯତୁ ସ୍ସଵକ ୍ମଯୁପ ତି ଵିତ୍ଵାନ୍ ୭୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ଏଯର୍ାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ରାମ ସ୍ ଯ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପରତଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ହ 

କିମ ୍ଯମ ତମା୍ ତ୍ଵିହୀନ ସ୍ ଯ ରାଜ ତମଃ୍ କରିଶ୍ ଯତ ି୧ 

ଶାଶ୍ଵଯତା୭ଯମ ୍ସତା ତମଃ୍ ସି୍ତଯତା୭ସ୍ମାସ ୁନରଶପ୍ 

ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟ ପଯୁତ୍ର ସି୍ତଯତ ରାଜନ୍ ନ କନୀଯାନ୍ ନ୍ରୁଯପା ପଯଵତ୍ ୨ 

ସ ସମରୁ୍ତ୍ତାମ ୍ମଯା ସାତମ୍ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍କଚ୍ଚ ରାକଵ 

ଅପିଯଶଚଯ ଚା୭୭ତ୍ମାନମ ୍କଲୁ ସ୍ ଯା୭ସ୍ଯ ପଵାଯ ନଃ ୩ 

ରାଜାନମ ୍ମାନୁଶମ ୍ପ୍ରାହୁ ଯତଵ୍ଯତ୍ଵ ସ ମଯତା ମମ 

ଯସ୍ଯ ତମା୍୭ତ ୍ସହତିମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଆହୁର୍ ଅମାନୁଶମ ୍୪ 

ଯକକଯ ଯସ୍ତ ଚ ମଯି ତୁ ତ୍ଵଯି ଚା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଆଶ୍ରଯିତ 

ତିଵମ ୍ଆଯ ୍କଯତା ରାଜା ଯାଯଜକୂଃ ସତାମ ୍ମତଃ ୫ 

ନିଶ୍କୋମ୍ ୍ମାଯତ୍ର ପଵତି ସହ ସୀଯତ ସ ଲକ୍ଶମଯଣ 

ତୁଃକ ଯଶାକା୭ପି ପତୂ ସୁ୍ତ ରାଜା ତ୍ରିତିଵ ମ୭ପ୍ଯକାତ୍ ୬ 

ଉତି୍ତଶ୍ଟ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର ରିଯତାମ ୍ଉତକମ ୍ପିତୁଃ 

ଅହମ ୍ଚା୭ଯମ ୍ଚ ଶତ୍ରୁକ୍ନଃ ପଵୂମ୍ ୍ଏଵ କ୍ରୁଯତାତଯକୌ ୭ 

ପି୍ରଯଯଣ କଲୁ ତତ୍ତମ ୍ହ ିପିତ୍ରୁ ଯଲାଯକଶ ୁରାକଵ 

ଅକ୍ଶଯ୍ ଯମ ୍ପଵତୀତି ଆହୁର୍ ପଵାମ ୍ଯଶ୍ଚ ଵ ପିତୁଃ ପି୍ରଯଃ ୮ 

ତ୍ଵା ଯମଵ ଯଶାଚମ ୍ସ୍ତଵ ତଶଯ୍ନପସ୍:ୁ   

ତ୍ଵଯଯ୍ଯଵ ସକ୍ତାମ ୍ଅନିଵତ୍୍ ଯ ପତିୁ୍ତମ ୍ 

ତ୍ଵଯା ଵିହୀନ ସ୍ତଵ ଯଶାକ ରୁକ୍୍:   



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
 

Page 239 of 276 
 

ତ୍ଵମ ୍ସମ୍ସମରନ୍ ଅସ୍ତମିତ: ପିତା ଯତ ୯ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏଯକାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ତ୍ଵ୍ଯତୁ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ତାମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା କରୁଣାମ ୍ଵାଚମ ୍ପିତୁର୍ ମରଣ ସମି୍ ହତାମ ୍

ରାକଯଵା ପରଯତ ଯନାକ୍ତାମ ୍ପପଵୂ କତ ଯଚତନଃ ୧ 

ତମ ୍ତୁ ଵଜ୍ର ମିଯଵା ତ୍ସରୁ୍ଶ୍ ଟମ ୍ଆହଯଵ ତାନଵା୭ରିଣା 

ଵାକ୍ଵଜ୍ରମ ୍ପରଯତ ଯନାକ୍ତମ ୍ଅମଯନାେମ ୍ପରମ୍ପ୍ଃ ୨  

ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ପାହୂ ରାଯମା ଯଵୈ ପଶୁ୍ି ପତା୭ଯରା ଯତା ତ୍ରୁମଃ 

ଵଯନ ପରଶନୁା କ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ତତା ପଵୁ ିପପାତ ହ ୩ 

ତତା ନିପତିତମ ୍ରାମମ ୍ଜକତ୍ ଯାମ ୍ଜକତୀ ପତମି ୍

କୂଲ କାତ ପରିଶ୍ରାତମ ୍ପ୍ରସପୁ୍ତମ ୍ଇଵ କୁମ୍ ଜରମ ୍୪ 

ପ୍ରାତର ଯସ୍ତ ମଯହଶ୍ଵାସମ ୍ସଵତ୍ଃ ଯଶାକ କଶତିମ ୍

ରୁତତଃ ସହ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ସିଶଚୁିଃ ସଲିଯଲନ ଯଵୈ ୫ 

ସ ତୁ ସମେ୍ାମ ୍ପନୁ ଲପ୍୍ତଵା ଯନତ୍ରାପ୍ଯାମ ୍ଅସ୍ରମ ୍ଉତ୍ସରୁ୍ଜନ୍ 

ଉପାରାମତ କାକୁତ୍ସିଃ କରୁ୍ପଣମ ୍ପହୁ ପାଶତୁିମ ୍୬ 

ସ ରାମ: ସ୍ଵକ ୍କତମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପିତରମ ୍ପରୁ୍ତିଵୀ ପତିମ ୍ 

ଉଵାଚ ପରତମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ତମା୍୭ତ୍ମା ତମ ୍ସମି୍ ହତମ ୍୭ 

କିମ ୍କରିଶ୍ ଯାମି ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ତାଯତ ତିଶ୍ ଟାମ ୍କତିମ ୍କଯତ  

କ: ତାମ ୍ରାଜଵରା୭ତୀନାମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ପାଲଯିଶ୍ଯତ ି୮ 

କିମ ୍ନୁ ତସ୍ଯ ମଯା କାଯମ୍ ୍ତୁଜା୍ଯତନ ମହାତ୍ମନ: 

ଯଯା ମରୁ୍ଯତା ମମ ଯଶାଯକନ ନ ମଯା ଚା୭ପି ସମ୍ସକ୍୍ରୁତଃ ୯ 

ଅଯହା ପରତ ସିତ୍ତା୭ଯତା୍ ଯଯନ ରାଜା ତ୍ଵଯା୭ନକ 

ଶତ୍ରୁଯକ୍ନନ ଚ ସଯଵଶ୍ ୁଯପ୍ରତ କ୍ରୁଯତ୍ ଯଶ ୁସତ୍କ୍ରୁତଃ ୧0 

ନିଶ୍ପେତାନାମ ୍ଅଯନକା୭ରା0 ନଯରଯନ୍ତ୍ରଣ ଵିନା କ୍ରୁତାମ ୍

ନିଵ୍ରୁତ୍ତ ଵନ ଵାଯସା୭ପି ନ ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍କନ୍ତୁମ ୍ଉତ୍ସଯହ ୧୧ 

ସମାପ୍ତ ଵନ ଵାସମ ୍ମାମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ପରମ୍ପ୍ 

ଯକା ନୁ ଶାସିଶ୍ ଯତ ିପନୁ ସ୍ତାଯତ ଯଲାକା୭ତରମ ୍କଯତ ୧୨ 

ପରୁା ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ସଵ୍ୁରୁତ୍ତମ ୍ମାମ ୍ପିତା ଯାନ୍ ଯା୭୭ହ ସାନ୍ତ୍ଵଯନ୍ 

ଵାକ୍ଯାନ ିତାନ ିଯଶ୍ରାଶ୍ ଯାମି କତୁଃ କଣ ୍ସକୁା ନ୍ ଯ୭ହମ ୍୧୩ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ସ ପରତମ ୍ପାଯା୍ମ ୍ଅଯପ୍ଯତ୍ ଯ ରାକଵଃ 

ଉଵାଚ ଯଶାକ ସମ୍ପ୍୍ତଃ ପଣୂ ୍ଚନ୍ତ୍ର ନିପା୭୭ନନାମ ୍୧୪ 

ସୀଯତ ମରୁ୍ତ ଯସ୍ତ ଶ୍ଵଶରୁଃ ପିତ୍ରା ହୀଯନା୭ସି ଲକ୍ଶମଣ 

ପରଯତା ତୁଃକମ ୍ଆଚଯଶ୍ଟ ସ୍ଵକତ୍ମ ୍ପରୁ୍ତିଵୀ ପତମି ୍୧୫ 

ତଯତା ପହୁ କୁଣମ ୍ଯତଶାମ ୍ପାଯଶ୍ ପା ଯନଯତ୍ର ଶ୍ଵ୭ଜାଯତ 
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ତତା ପରୁ୍ଵତି କାକୁଯସ୍ତ କମୁାରାଣାମ ୍ଯଶସି୍ଵନାମ ୍୧୬ 

ତତ ଯସ୍ତ ପ୍ରାତର ସ୍ସଯଵ ୍ପରୁ୍ଶମ ୍ଆଶ୍ଵାସ୍ ଯ ରାକଵମ ୍ 

ଅପରୁ୍ଵନ୍ ଜକତୀ ପତ୍ୁ : ରିଯତାମ ୍ଉତକମ ୍ପିତୁ: ୧୭ 

ସା ସୀତା ଶ୍ଵଶରୁମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସ୍ଵକ ୍ଯଲାକ କତମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍ 

ଯନତ୍ରାପ୍ଯାମ ୍ଅଶରୁ୍ ପଣୂା୍ପ୍ ଯାମ ୍ଅଶକନ୍ ଈକ୍ିଶତୁମ ୍ପତମି ୍୧୮ 

ସାନ୍ତ୍ଵଯିତ୍ଵା ତୁ ତାମ ୍ରାଯମା ରୁତତୀମ ୍ଜନକା୭୭ତ୍ମଜାମ ୍

ଉଵାଚ ଲକ୍ଶମଣମ ୍ତତ୍ର ତୁଃକିଯତା ତୁଃକିତମ ୍ଵଚଃ ୧୯ 

ଆନଯ ଇମକ୍ୁତି ପିଣ୍ ଯାକମ ୍ଚୀରମ ୍ଆହର ଯଚାତ୍ତରମ ୍

ଜଲ ରିଯା୭ତମ୍ ୍ତାତ ସ୍ ଯ କମିଶ୍ ଯାମି ମହାତ୍ମନଃ ୨0 

ସୀତା ପରୁସ୍ତା ତ୍ଵେଜତୁ ତ୍ଵମ ୍ଏନାମ ୍ଅପିଯତା ଵ୍ରଜ 

ଅହମ ୍ପଶ୍ଚାତ୍ କମିଶ୍ ଯାମି କତି: ଯହ୍ ଯଶା ସତୁାରୁଣା ୨୧ 

ତଯତା ନିତ୍ ଯ ଅନୁକ: ଯତଶାମ ୍ଵିତିତାତ୍ମା ମହାମତିଃ 

ମରୁ୍ତୁ ତା୍ତ ଶ୍ଚ ଶାତ ଶ୍ଚ ରାଯମ ଚ ତ୍ରୁଟ ପକି୍ତମାନ୍ ୨୨ 

ସମୁନ୍ତ୍ର: ଯତୈ: ନ୍ରୁପ ସଯୁତୈଃ ସାତମ୍ ୍ଆଶ୍ଵାସ୍ ଯ ରାକଵମ ୍

ଅଵାତାରଯତ୍ ଆଲମ୍ପଯ ନତୀମ ୍ମତାକନିୀମ ୍ଶଵିାମ ୍୨୩ 

ଯତ ସତୁୀତା୍ମ ୍ତତଃ କରୁ୍ଚ୍ଚୋତ୍ ଉପାକମ୍ଯ ଯଶସି୍ଵନଃ 

ନତୀମ ୍ମତାକିନୀମ ୍ରମ୍ଯାମ ୍ସତା ପଶୁ୍ି ପତ କାନନାମ ୍୨୪ 

ଶୀର ଯସ୍ରାତସମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତୀତମ୍ ୍ଶଵିମ ୍ଅକତମ୍ମ ୍

ସିଶଚୁି: ତୁ ଉତକମ ୍ରାଯେ ତତ୍ର ଏତତ୍ ଯତ  ପଵତି୍ଵତ ି୨୫ 

ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ ମହୀପାଯଲା ଜଲ ପରିୂତମ ୍ଅଞ୍ଜଲିମ ୍

ତିଶମ ୍ଯାମ୍ ଯାମ ୍ଅପିମଯୁକା ରୁତନ୍ ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୬ 

ଏତତ୍ ଯତ ରାଜ ଶାତ୍ୂ ଲ ଵିମଲମ ୍ଯତାଯମ ୍ଅକ୍ଶଯମ ୍

ପିତ୍ରୁ ଯଲାକ କତ ସ୍ଯା୭ତ୍ ଯ ମତ୍ତତ୍ତମ ୍ଉପତିଶ୍ଟତୁ ୨୭ 

ତଯତା ମତାକିନୀ ତୀରାତ୍ ପ୍ରତ୍ଯତୁ୍ତୀଯ ୍ସ ରାକଵଃ 

ପିତୁ ଶ୍ଚକାର ଯତଜସ୍ଵୀ ନିଵାପମ ୍ପ୍ରାତ୍ରୁପିଃ ସହ ୨୮ 

ଐମକ୍ୁତମ ୍ପତରୀ ମିଶ୍ରମ ୍ପିଣ୍ ଯାକମ ୍ତପ ୍ସମ୍ସି ଯର 

ନ୍ଯସ୍ ଯ ରାମଃ ସତୁୁଃକା୭୭ଯତା୍ ରୁତନ୍ ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୯ 

ଇତମ ୍ପମୁ୍କ୍ ଵ ମହାରାଜ ପ୍ରୀଯତା ଯତ୍ ଅଶନା ଵଯମ ୍

ଯତ୍ ଅନ୍ନଃ ପରୁୁଯଶା ପଵତ ିତତ୍ ଅନ୍ନା ସ୍ତସ୍ଯ ଯତଵତାଃ ୩0 

ତତ ଯସ୍ତଯନୈଵ ମାଯକଣ୍ ପ୍ରତ୍ଯତୁ୍ତୀଯ ୍ନତୀ ତଟାତ୍ 

ଆରୁଯରାହ ନର ଵ୍ ଯାଯରା ରମ୍ଯ ସାନୁମ ୍ମହୀତରମ ୍୩୧ 

ତତଃ ପଣ ୍କୁଟୀ ତ୍ଵାରମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ଜକତୀ ପତଃି 

ପରିଜରାହ ପାହୁପ୍ ଯାମ ୍ଉଯପୌ ପରତ ଲକ୍ଶମଯଣୌ ୩୨ 

ଯତଶାମ ୍ତୁ ରୁତତାମ ୍ଶପ୍ତାତ୍ ପ୍ରତିଶରୁ୍ଯତ୍କା୭ପଵତ୍ କିଯରୌ 
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ପ୍ରାତ୍ରୂଣାମ ୍ସହ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ସିମ୍ ହାନାମ ୍ଇଵ ନତତ୍ାମ ୍୩୩ 

ମହା ପଲାନାମ ୍ରୁତତାମ ୍କୁଵତ୍ାମ ୍ଉତକମ ୍ପିତୁ: 

ଵିୋଯ ତୁମଲୁମ ୍ଶପ୍ତମ ୍ତ୍ରସ୍ତା ପରତ ଯସ ନିକାଃ ୩୪ 

ଅପରୁ୍ଵମ ୍ଶ୍ଚା୭ପି ରାଯମଣ ପରତଃ ସମ୍କଯତା ତ୍ରୁଵମ ୍

ଯତଶାମ ୍ଏଵ ମହାନ୍ ଶପ୍ତଃ ଯଶାଚତାମ ୍ପିତରମ ୍ମରୁ୍ତମ ୍୩୫ 

ଅତ ଵାସାନ୍ ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ତମ ୍ସଯଵ୭୍ପିମକୁାଃ ସ୍ଵନମ ୍

ଅ ଯପ୍ଯକ ମନଯସା ଜକ୍ମ ୁଯତ୍ା ସ୍ତାନମ ୍ପ୍ରତାଵିତାଃ ୩୬ 

ହଯଯ ର୭ଯନ୍ ଯ କଯଜୈର୭ଯନ୍ ଯ ରଯତୈର୭ଯନ୍ ଯ ସ୍ଵଲମ୍କ୍ରୁଯତୈଃ 

ସକୁମୁାରା ସ୍ତଯତୈ ଵା୭ଯନ୍ ଯ ପତି୍ପଯରଵ ନରା ଯଯଃୁ ୩୭ 

ଅଚିର ଯପ୍ରାଶତିମ ୍ରାମମ ୍ଚିର ଵିଯପ୍ରାଶତିମ ୍ଯତା 

ତ୍ରଶଟୁ୍ କାଯମା ଜନଃ ସଯଵା୍ ଜକାମ ସହସା୭୭ଶ୍ରମମ ୍୩୮ 

ପ୍ରାତ୍ରୂଣାମ ୍ତ୍ଵରିତା ସ୍ତତ୍ର ତ୍ରଶଟୁ୍ କାମାଃ ସମାକମମ ୍

ଯଯ ୁପହୁ୍ ଵିଯତୈ ଯା୍ଯନୈଃ କୁର ଯନମି ସ୍ଵନା୭୭କୁଯଲୈଃ ୩୯ 

ସା ପମିୂ ପହୁ୍ପି ଯା୍ଯନୈଃ କରୁ ଯନମି ସମାହତା 

ମଯୁମାଚ ତୁମଲୁମ ୍ଶପ୍ତମ ୍ଯତ୍ ଯୌର୍ ଇଵା୭ପ୍ର ସମାକଯମ ୪0 

ଯତନ ଵିତ୍ରାସିତା ନାକାଃ କଯରଣ ୁପରିଵାରିତାଃ 

ଆଵାସଯଯତା କଯତନ ଜକ୍ମର୍ୁ ଅନ୍ ଯତ୍ଵନମ ୍ତତଃ ୪୧ 

ଵରାହ ଵ୍ରୁକ ସମ୍କା ଶ୍ଚ ମହଶିାଃ ସକ୍୍ଶ ଵାନରାଃ 

ଵ୍ଯାର ଯକାକଣ ୍କଵଯା ଵିଯତ୍ରଶଃୁ ପରୁ୍ଶଯତୈଃ ସହ ୪୨ 

ରତାମ୍କସାହ୍ ଵା ନତ୍ଯହୂା ହମ୍ସାଃ କାରଣ୍ଟଵାଃ ପ୍ଵିାଃ 

ତତା ପଯୁମ୍ସକାକିଲାଃ ଯରୌମ୍ାି ଵିସମେ୍ା ଯପଜିଯର ତିଶଃ ୪୩ 

ଯତନ ଶଯପ୍ତନ ଵିତ୍ରଯସ୍ତ : ଆକାଶମ ୍ପକ୍ିଶପିର୍ ଵ୍ରୁତମ ୍

ମନୁଯଶ୍ ଯ: ଆଵ୍ରୁତା ପମିୂ: ଉପଯମ ୍ପ୍ରପଯପୌ ତତା ୪୪ 

ତତ  ସ୍ତମ ୍ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାରମ ୍ଯଶସି୍ଵନ ମ୭ରିମ୍ମ୍ମ ୍ 

ଆସୀନମ ୍ସ୍ତମି୍ ଟଯଲ ରାମମ ୍ତତଶ ୍ସହସା ଜନ: ୪୫ 

ଵିକହମ୍ାଣ: ଯକୈଯକଯୀମ ୍ସହଯିତା ମମ୍ର୍ା ମ୭ପି  

ଅପିକମ୍ଯ ଜଯନା ରାମମ ୍ପାଶ୍ ପ ପଣୂ ୍ମଯୁକା୭ପଵତ୍ ୪୬ 

ତାନ୍ ନରାନ୍ ପାଶ୍ ପ ପଣୂା୍୭କ୍ଶାନ୍ ସମୀକ୍ଶଯା୭ତ ସତୁୁଃକିତାନ୍ 

ପଯଶ୍୍ଵଜତ ତମେ୍ଃ ପିତ୍ରୁଵନ୍ ମାତ୍ରୁଵ ଚ୍ଚ ସଃ ୪୭ 

ସ ତତ୍ର କାମି୍ ଶଚତ୍ ପରିଶସ୍ଵଯଜ ନରାନ୍  

ନରା ଶ୍ଚ ଯକଚି ତୁ୍ତ ତମ ୍ଅପ୍ଯଵାତଯନ୍ 

ଚକାର ସଵା୍ନ୍ ସ ଵଯସ୍ଯ ପାତଵାନ୍  

 ଯତା୭ହମ୍ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତତା ନ୍ରୁପା ତ୍ମଜଃ ୪୮ 

ତତଃ ସ ଯତଶାମ ୍ରୁତତାମ ୍ମହାତ୍ମନାମ ୍ 
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ପଵୁମ ୍ଚ କମ ୍ଚା୭ନୁନନିାତଯନ୍ ସ୍ଵନଃ 

କୁହା କିରୀଣାମ ୍ଚ ତିଶ ଶ୍ଚ ସମ୍ତ୍ମ ୍ 

ମରୁ୍ତମ୍କ ଯକାଶ ପ୍ରତିମ: ପ୍ରଶଶୁରୁ୍ଯଵ ୪୯ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତ୍ଵ୍ଯତୁ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ତ୍ର୍ଯତୁ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ଵସିଶ୍ଟଃ ପରୁତଃ କରୁ୍ତ୍ଵା ତାରାନ୍ ତଶରତ ସ୍ଯ ଚ 

ଅପିଚରାମ ତମ ୍ଯତଶମ ୍ରାମ ତଶନ୍ ତଶତିଃ ୧ 

ରାଜ ପତ୍ନଯ ଶ୍ଚ କଚ୍ଚଯତଯା ମତମ ୍ମତାକନିୀମ ୍ପ୍ରତି 

ତତ୍ରୁଶ ୁସ୍ତତ୍ର ତତ୍ ତୀତମ୍ ୍ରାମ ଲକ୍ଶମଣ ଯସଵିତମ ୍୨ 

ଯକୌସଲ୍ଯା ପାଶ୍ ପ ପଯୂଣନ୍ ମଯୁକନ ପରିଶଶୁ୍ ଯତା 

ସମିୁତ୍ରାମ ୍ଅପ୍ରଵୀ ତ୍ତୀନା ଯା ଶ୍ଚା୭ନ୍ ଯା ରାଜ ଯଯାଶତିଃ ୩ 

ଇତମ ୍ଯତଶାମ ୍ଅନାତାନାମ ୍କ୍ିଶି୍ ଟମ ୍ଅକ୍ିଶି୍ ଟ କମଣ୍ାମ ୍

ଵଯନ ପ୍ରାକ୍କଲନମ ୍ତୀତମ୍ ୍ଯଯ ଯତ ନିଵିଶଯୀ କ୍ରୁତାଃ ୪ 

ଇତଃ ସମିୁଯତ୍ର ପତୁ୍ର ଯସ୍ତ ସତା ଜଲମ ୍ଅତନି୍ତ୍ରତଃ 

ସ୍ଵଯମ ୍ହରତି ଯସୌମିତ୍ରି ମମ୍ ପତୁ୍ର ସ୍ ଯ କାରଣାତ୍ ୫ 

ଜକନ୍ଯ ମ୭ପି ଯତ ପତୁ୍ର: କ୍ରୁତଵାନ୍ ନ ତୁ କହତି: 

ପ୍ରାତୁ ଯତ୍୭ତ ୍ସହତିମ ୍ସଵମ୍ ୍ତ ତ୍ଵିହତିମ ୍କୁଯଣ ଃ ୬ 

ଅତ୍ଯ ଅଯ ମ୭ପି ଯତ ପତୁ୍ର: ଯକ୍ିଶାନାମ ୍ଅ ତଯତାଚିତ: 

ନୀଚା୭ନତ ୍ସମାଚାରମ ୍ସଜ୍ଜମ ୍କମ ୍ପ୍ରମମୁ୍ତୁି ୭ 

ତକି୍ଶଣା୭ଯରଶ ୁତଯପଶ୍ ୁସା ତତଶ ୍ମହୀ ତଯଲ 

ପିତୁ: ଇଙୁ୍କତ ିପିଣ୍ ଯାକମ ୍ନ୍ ଯସ୍ତମ ୍ଆଯତ ଯଲାଚନା ୮ 

ତମ ୍ପଯୂମୌ ପିତୁ: ଆଯତନ୍ ନ୍ ଯସ୍ତମ ୍ରାଯମଣ ଵୀକ୍ଶଯ ସା 

ଉଵାଚ ଯତଵୀ ଯକୌସଲ୍ଯା ସଵା୍ ତଶରତ ସି୍ତ୍ରଯଃ ୯ 

ଇତମ ୍ଇକ୍ଶଵାକ ୁନାତ ସ୍ ଯ ରାକଵ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ 

ରାକଯଵଣ ପିତୁ ତତ୍୍ତମ ୍ପଶ୍ଯତ ଏତତ୍ ଯତା ଵିତି ୧0 

ତସ୍ଯ ଯତଵ ସମାନ ସ୍ ଯ ପାତିଵ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ 

ନ ଏତତ୍ ଔପଯିକମ ୍ମଯନ୍ ଯ ପକୁ୍ତ ଯପାକ ସ୍ ଯ ଯପାଜନମ ୍୧୧ 

ଚତୁରତାମ ୍ମହୀମ ୍ପକୁ୍ତଵା ମଯହନ୍ତ୍ର ସତ୍ରୁଯଶା ଵିପଃୁ 

କତମ ୍ଇଙୁ୍କତ ିପିଣ୍ ଯାକମ ୍ସ ପଯୁମ୍କି  ଵସତୁା୭ତିପଃ ୧୨ 

ଅଯତା ତୁଃକତରମ ୍ଯଲାଯକ ନ କିମି୍ତ୍ି ପ୍ରତିପାତ ିମା 

ଯତ୍ର ରାମଃ ପିତୁ ତତ୍୍ ଯାତ୍ ଇଙୁ୍କତୀ ଯକ୍ଶାତମ ୍ରୁତି୍ତମାନ୍ ୧୩ 

ରାଯମ ଯଣଙୁ୍କତ ିପିଣ୍ ଯାକମ ୍ପିତୁର୍ ତତ୍ତମ ୍ସମୀକ୍ଶଯ ଯମ 

କତମ ୍ତୁଃଯକନ ହ୍ରୁତଯମ ୍ନ ଯସ୍ପାଟତି ସହସ୍ରତା ୧୪ 

ଶରୁ୍ତ ିସୁ୍ତ କଲି୍ ଵଯମ ୍ସତ୍ ଯା ଯଲୌକିକୀ ପ୍ରତିପାତ ିମା  
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ଯତ୭ନ୍ନ: ପରୁୁଯଶା ପଵତି ତତ୭ନ୍ନା ସ୍ତସ୍ଯ ଯତଵତା: ୧୫ 

ଏଵମ ୍ଆତା୍ମ ୍ସପତ୍ନଯ ସ୍ତା ଜକ୍ମ:ୁ ଆଶ୍ଵାସ୍ଯ ତାମ ୍ତତା 

ତତ୍ରୁଶ ୁଶ୍ଚା୭୭ଶ୍ରଯମ ରାମମ ୍ସ୍ଵକା୍ ଚ୍୍ଚଯତୁମ ୍ଇଵା୭ମରମ ୍୧୬ 

ସଵ ୍ଯପାଯକୈଃ ପରିତ୍ ଯକ୍ତମ ୍ରାମ ସଯମ୍ପ୍ରକ୍ଶଯ ମାତରଃ 

ଆତା୍ ମମୁଚୁୁର୭ଶରୂ୍ଣ ିସସ୍ଵରମ ୍ଯଶାକ କଶତିାଃ ୧୭ 

ତାସାମ ୍ରାମଃ ସମତୁ୍ତାଯ ଜରାହ ଚରଣାନ୍ ଶପୁାନ୍ 

ମାତ୍ରୂଣାମ ୍ମନୁଜ ଵ୍ ଯାରଃ ସଵା୍ସାମ ୍ସତ୍ ଯ ସମ୍କରଃ ୧୮ 

ତାଃ ପାଣପିିଃ ସକୁ ସ୍ପଯଶୈ ମରୁ୍୍ତୁ ଅମକ୍ୁଲି ତଯଲୈଃ ଶଯୁପ ଃ 

ପ୍ରମମାଜ୍ ୂରଜଃ ପରୁ୍ଶ୍ ଟା ତ୍ରାମସ୍ଯା୭୭ଯତଯଲାଚନାଃ ୧୯ 

ଯସୌମିତ୍ର ିର୭ପି ତାଃ ସଵା୍ ମାତ୍ରୂ: ସଯମ୍ପ୍ରକ୍ଶଯ ତୁଃକତିଃ 

ଅପ୍ଯଵାତଯତା୭୭ସକ୍ତମ ୍ଶଯନୈ ରାମା ତ୭ନତରମ ୍୨0 

ଯତା ରାଯମ ତତା ତସି୍ମନ୍ ସଵା୍ ଵଵ୍ରୁତିଯର ସି୍ତ୍ରଯଃ 

ଵ୍ରୁତି୍ତମ ୍ତଶରତା ଜ୍ଜାଯତ ଲକ୍ଶମଯଣ ଶପୁ ଲକ୍ଶଯଣ  ୨୧ 

ସୀତା୭ପି ଚରଣାମ ୍ସ୍ତାସାମ ୍ଉପସମ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ ତୁଃକିତା 

ଶ୍ଵଶରୂ୍ଣାମ ୍ଅଶରୁ୍ ପଣୂା୍୭କ୍ଶୀ ସା ପପଵୂା୭ରତଃ ସି୍ତତା ୨୨ 

ତାମ ୍ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ତୁଃକା୭୭ତା୍ମ ୍ମାତା ତୁହତିରମ ୍ଯତା 

ଵନ ଵାସ କ୍ରୁଶାମ ୍ତୀନାମ ୍ଯକୌସଲ୍ଯା ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୩ 

ଵିଯତହ ରାଜ ସ୍ ଯ ସତୁା ସନୁ୍ଶା ତଶରତ ସ୍ଯ ଚ 

ରାମ ପତ୍ନୀ କତମ ୍ତୁଃକମ ୍ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତା ନିଜଯ୍ନ ଵଯନ ୨୪ 

ପତ୍ମମ ୍ଆତପ ସମ୍ପ୍୍ତମ ୍ପରିକ୍ିିଶ୍ ଟମ ୍ଇଯଵାତ୍ପଲମ ୍

କାଞ୍ଚନମ ୍ରଜସା ତ୍ଵସ୍ତମ ୍କ୍ିିଶ୍ ଟମ ୍ଚନ୍ତ୍ରମ ୍ଇଵା୭ମ୍ପଯୁତୈଃ ୨୫ 

ମକୁମ ୍ଯତ ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ମାମ ୍ଯଶାଯକା ତହ ତ୍ ଯ୭କ୍ିନରିଵା ଶ୍ରଯମ ୍

ପରୁ୍ଶମ ୍ମନସି ଯଵୈଯତହ ିଵ୍ ଯସନା୭୭ରଣ ିସମ୍ପଵଃ ୨୬ 

ପରୁ୍ଵତଯାମ ୍ଏଵମ ୍ଆତା୍ଯାମ ୍ଜନନ୍ଯାମ ୍ପରତା୭ରଜଃ 

ପାଯତୌ ଆସାତ୍ ଯ ଜରାହ ଵସିଶ୍ ଟ ସ୍ ଯ ସ ରାକଵଃ ୨୭ 

ପଯୁରାହତି ସ୍ ଯା୭କି୍ନସମସ୍ଯ ତସ୍ଯ ଯଵୈ ତତା    

ପରୁ୍ହସ୍ପଯତ ରିନ୍ତ୍ର ଇଵା୭ମରାତିପଃ 

ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ପାଯତୌ ସସୁମରୁ୍ତ୍ତ ଯତଜସଃ   

ସଯହୈଵ ଯତଯନାପ ଵିଯଵଶ ରାକଵଃ   ୨୮ 

ତଯତା ଜକନ୍ ଯମ ୍ସହଯିତୈଃ ସ ମନି୍ତ୍ରପିଃ  

ପରୁ ପ୍ରତାଯନୈ ଶ୍ଚ ସଯହୈଵ ଯସ ନିଯକୈଃ 

ଜଯନନ ତମେ୍ ତ ଯମନ ତମଵ୍ାନ୍  

ଉଯପାପଵିଯଶ୍ ଟା ପରତ ସ୍ତତା୭ରଜମ ୍  ୨୯ 

ଉଯପାପଵିଶ୍ ଟ ସୁ୍ତ ତତା ସ ଵୀଯଵ୍ାନ୍  
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ତପସି୍ଵ ଯଵଯଶଣ ସମୀକ୍ଶଯ ରାକଵମ ୍

ଶ୍ରଯିା ଜ୍ଵଲତମ ୍ପରତଃ କରୁ୍ତା୭0ଜଲି:  

ଯତା ମଯହନ୍ତ୍ରଃ ପ୍ରଯତଃ ପ୍ରଜାପତିମ ୍ ୩0 

କିମ ୍ଏଶ ଵାକ୍ଯମ ୍ପରଯତା୭ତ୍ ଯ ରାକଵମ ୍  

ପ୍ରଣମ୍ଯ ସତ୍କରୁ୍ତ୍ ଯ ଚ ସାତୁ ଵକ୍ଶଯତି 

ଇତୀଵ ତସ୍ଯା୭୭ଯ ୍ଜନ ସ୍ଯ ତତ୍ତ୍ଵଯତା  

ପପଵୂ ଯକୌତୂହଲମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ତତା   ୩୧ 

ସ ରାକଵଃ ସତ୍ ଯ ତ୍ରୁତି ଶ୍ଚ ଲକ୍ଶମଯଣା  

ମହାନୁ ପାଯଵା ପରତ ଶ୍ଚ ତାମିକଃ 

ଵ୍ରୁତାଃ ସହ୍ୁରୁତି୍ପ ଶ୍ଚ ଵିଯରଜ ୁର୭ତ୍ଵଯର   

ଯତା ସତଯସ୍ ଯଃ ସହତିା: ତ୍ରଯଯା୭କ୍ନଯଃ ୩୨ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତ୍ର୍ଯତୁ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ଚତୁରୁତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ତମ ୍ତୁ ରାମଃ ସମାୋଯ ପ୍ରାତରମ ୍କରୁୁ ଵତ୍ସଲମ ୍

ଲକ୍ଶମଯଣନ ସହ ପ୍ରାତ୍ରା ପ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ସମପୁଚରଯମ ୧ 

କିମ ୍ଏତତ୍ ଇଯଚ୍ଚଯମ ୍ଅହମ ୍ଯଶ୍ରାତୁମ ୍ପ୍ରଵ୍ ଯାହ୍ରୁତମ ୍ତ୍ଵଯା 

ଯସ୍ମାତ୍ ତ୍ଵମ ୍ଆକଯତା ଯତଶମ ୍ଇମମ ୍ଚୀର ଜଟା୭ଜିନୀ ୨ 

କିମ ୍ନମିିତ୍ତମ ୍ଇମମ ୍ଯତଶମ ୍କରୁ୍ଶ୍ା୍୭ଜିନ ଜଟା ତରଃ 

ହତି୍ଵା ରାଜ୍ ଯମ ୍ପ୍ରଵିଶ୍ ଟ ସ୍ତଵମ ୍ତତ୍ ସଵମ୍ ୍ଵକ୍ତୁମ ୍ଅହସି୍ ୩ 

ଇତ୍ଯକୁ୍ତଃ ଯକକଯୀ ପତୁ୍ରଃ କାକୁଯତ୍ସିନ ମହାତ୍ମନା 

ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ପଲଵ ତ୍ପଯୂଃ ପ୍ରାଞ୍ଜଲି ଵା୍କ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୪ 

ଆଯମ୍ ୍ତାତଃ ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ କରୁ୍ତ୍ଵା କମ ୍ସତୁୁଶ୍ କରମ ୍

କତଃ ସ୍ଵକମ୍ ୍ମହା ପାହୁଃ ପତୁ୍ର ଯଶାକା୭ପି ପୀଟିତଃ ୫ 

ସି୍ତ୍ରଯା ନିଯକୁ୍ତଃ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ମମ ମାତ୍ରା ପରମ୍ପ୍ 

ଚକାର ସମୁହତ୍ ପାପମ ୍ଇତମ ୍ଆତ୍ମଯଯଶା ହରମ ୍୬ 

ସା ରାଜ୍ ଯ ପଲମ ୍ଅପ୍ରାପ୍ ଯ ଵିତଵା ଯଶାକ କଶତିା 

ପତିଶ୍ ଯତ ିମହା ଯକାଯର ନରିଯଯ ଜନନୀ ମମ ୭ 

ତସ୍ଯ ଯମ ତାସ ପତୂସ୍ଯ ପ୍ରସାତମ ୍କତ୍ୁ ମ ୍ଅହସି୍ 

ଅପିଶମି୍ସି୍ଵ ଚା୭ଯତ୍ୈ ଯଵ ରାଯଜ୍ ଯନ ମକଵାନ୍ ଇଵ ୮ 

ଇମାଃ ପ୍ରକ୍ରୁତଯଃ ସଵା୍ ଵିତଵା ମାତର ଶ୍ଚ ଯାଃ 

ତ୍ଵତ୍ ସକାଶମ ୍ଅନୁପ୍ରାପ୍ତାଃ ପ୍ରସାତମ ୍କତ୍ୁ ମ ୍ଅହସି୍ ୯ 

ତତା୭ନୁପଵୂ୍୍ ଯା ଯକୁ୍ତମ ୍ଚ ଯକୁ୍ତମ ୍ଚା୭୭ତ୍ମନି ମାନତ 

ରାଜ୍ ଯମ ୍ପ୍ରାପନୁ୍ହ ିତଯମଣ୍ ସକାମାନ୍ ସହ୍ୁରୁତଃ କୁରୁ ୧0 

ପଵତୁ ଅଵିତଵା ପମିୂଃ ସମରା ପତିନା ତ୍ଵଯା 
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ଶଶନିା ଵମିଯଲ ଯନଵ ଶାରତୀ ରଜନୀ ଯତା ୧୧ 

ଏପି ଶ୍ଚ ସଚିଯଵୈଃ ସାତମ୍ ୍ଶରିସା ଯାଚିଯତା ମଯା 

ପ୍ରାତୁଃ ଶଶି୍ ଯ ସ୍ ଯ ତାସ ସ୍ ଯ ପ୍ରସାତମ ୍କତ୍ୁ ମ ୍ଅହସି୍ ୧୨ 

ତତ୍ ଇତମ ୍ଶାଶ୍ଵତମ ୍ପିତ୍ରଯମ ୍ସଵମ୍ ୍ପ୍ରକରୁ୍ତ ିମଣ୍ଟଲମ ୍

ପଜୂିତମ ୍ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର ନା୭ତିରମିତୁମ ୍ଅହସି୍ ୧୩ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ମହା ପାହୁଃ ସପାଶ୍ ପଃ ଯକକଯୀ ସତୁଃ 

ରାମ ସ୍ ଯ ଶରିସା ପାଯତୌ ଜରାହ ପରତଃ ପନୁଃ ୧୪ 

ତମ ୍ମତ୍ତମ ୍ଇଵ ମାତଙ୍କମ ୍ନିଶ୍ ଶଵସତମ ୍ପନୁଃ ପନୁଃ 

ପ୍ରାତରମ ୍ପରତମ ୍ରାମଃ ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୫ 

କୁଲୀନଃ ସତ୍ତ୍ଵ ସମ୍ପନ୍ନ: ଯତଜସ୍ଵୀ ଚରିତ ଵ୍ରତଃ 

ରାଜ୍ ଯ ଯହଯତାଃ କତମ ୍ପାପମ ୍ଆଚଯରତ୍ ତ୍ଵ ତ୍ଵିଯତା ଜନଃ ୧୬ 

ନ ଯତାଶମ ୍ତ୍ଵଯି ପଶ୍ଯାମି ସକୂ୍ଶମମ ୍ଅପ୍ଯ୭ରି ସତୂନ 

ନ ଚା୭ପି ଜନନୀମ ୍ପାଲ୍ ଯା ତ୍ତ୍ଵମ ୍ଵିକହତୁିମ ୍ଅହସି୍ ୧୭ 

କାମକାଯରା ମହା ପ୍ରାେ କରୂୁଣାମ ୍ସଵତ୍ା୭ନକ  

ଉପପଯନ୍ନଶ ୁତାଯରଶ ୁପଯୁତ୍ରଶ ୁଚ ଵିତୀଯଯତ ୧୮ 

ଵଯ ମ୭ସ୍ଯ ଯତା ଯଲାଯକ ସମ୍କଯାତା ଯସ୍ ସୌମ୍ ଯ ସାତୁପି: 

ପାଯା୍: ପତୁ୍ରା ଶ୍ଚ ଶଶି୍ ଯା ଶ୍ଚ ତ୍ଵ ମ୭ନୁୋତୁ ମହସି୍ ୧୯ 

ଵଯନ ଵା ଚୀର ଵସନମ ୍ଯସୌମ୍ ଯ ରିଶ୍ା୍୭ଜିନାମ୍ପରମ ୍

ରାଯଜ୍ ଯ ଵା୭ପି ମହାରାଯଜା ମାମ ୍ଵାସଯିତୁ ମୀଶ୍ଵର: ୨0 

ଯାଵତ୍ ପିତରି ତମଯ୍େ ଯକୌରଵମ ୍ଯଲାକ ସତ୍କ୍ରୁତମ ୍

ତାଵ ତ୍ତମପ୍ରୁ୍ତାମ ୍ଯଶ୍ରଶ୍ଟ ଜନନ୍ ଯାମ ୍ଅପି ଯକୌରଵମ ୍୨୧ 

ଏତାପ୍ଯାମ ୍ତମ ୍ଶୀଲାପ୍ ଯାମ ୍ଵନମ ୍କଯଚ୍ଚତ ିରାକଵ 

ମାତା ପିତ୍ରୁପ୍ଯାମ ୍ଉଯକ୍ତା୭ହମ ୍କତମ ୍ଅନ୍ ଯତ୍ ସମାଚଯର ୨୨ 

ତ୍ଵଯା ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ପ୍ରାପ୍ତଵ୍ ଯମ ୍ଯଲାକ ସତ୍କ୍ରୁତମ ୍

ଵସ୍ତଵ୍ଯମ ୍ତଣ୍ଟକା୭ରଯଣ୍ଯ ମଯା ଵଲ୍କଲ ଵାସସା ୨୩ 

ଏଵମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ମହା ରାଯଜା ଵିପାକମ ୍ଯଲାକ ସନ୍ନଯିତୌ 

ଵ୍ଯାତିଶ୍ ଯ ଚ ମହା ଯତଜା ତଵିମ ୍ତଶରଯତା କତଃ ୨୪ 

ସ ଚ ପ୍ରମାଣମ ୍ତମା୍୭୭ତ୍ମା ରାଜା ଯଲାକ କରୁୁ ସ୍ତଵ 

ପିତ୍ରା ତତ୍ତମ ୍ଯତା ପାକମ ୍ଉପଯପାକ୍ତୁମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅହସି୍ ୨୫ 

ଚତୁତଶ୍ ସମାଃ ଯସୌମ୍ ଯ ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯମ ୍ଆଶ୍ରତିଃ 

ଉପଯପାଯକ୍ଶଯ ତ୍ଵ୭ହମ ୍ତତ୍ତମ ୍ପାକମ ୍ପିତ୍ରା ମହାତ୍ମନା ୨୬ 

ଯ ତପ୍ରଵୀନ୍ ମାମ ୍ନର ଯଲାକ ସତ୍କ୍ରୁତଃ  

ପିତା ମହାତ୍ମା ଵିପତୁା୭ତଯିପାପମଃ 

ତ ଯତଵ ମଯନ୍ ଯ ପରମାତ୍ମଯନା ହତିମ ୍ 
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ନ ସଵ ୍ଯଲାଯକଶ୍ଵର ପାଵମ ୍ଅପ୍ଯ୭ହମ ୍ ୨୭ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଚତୁରୁତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ପଯମ୍ଚାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ତତଃ ପରୁୁଶ ସିମ୍ ହାନାମ ୍ଵ୍ରୁତାନାମ ୍ଯତୈଃ ସହ୍ୁରୁ ତ୍କଯଣ ଃ 

ଯଶାଚତାମ ୍ଏଵ ରଜନୀ ତୁଃଯକନ ଵ୍ ଯତ୍ ଯଵତତ୍ ୧ 

ରଜନ୍ଯାମ ୍ସପୁ୍ରପାତାଯାମ ୍ପ୍ରାତର ଯସ୍ତ ସହ୍ୁରୁ ତ୍ଵ୍ରୁତାଃ 

ମତାକିନ୍ ଯାମ ୍ହୁତମ ୍ଜପ୍ଯମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ରାମମ ୍ଉପାକମନ୍ ୨ 

ତୂଶ୍ୀ୍ମ ୍ଯତ ସମପୁାସୀନା ନ କଶି୍ଚତ୍ କିମି୍ତ୍ି ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ପରତ ସୁ୍ତ ସହ୍ୁରୁ ନ୍ ମଯତ୍ ଯ ରାମମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩ 

ସାମି୍ଵ୍ତା ମାମିକା ମାତା ତତ୍ତମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ଇତମ ୍ମମ 

ତ ତ୍ତତାମି ତଯଵୈ ଵା୭ହମ ୍ପମୁ୍କ୍ ଵ ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅକଣ୍ଟକମ ୍୪ 

ମହତା ଇଵ ଅମ୍ପ ୁଯଵଯକନ ପିନ୍ନଃ ଯସତୁର୍ ଜଲାକଯମ 

ତୁରାଵାରମ ୍ତ୍ଵ ତ୭ଯନ୍ ଯନ ରାଜ୍ ଯ କଣ୍ଟମ ୍ଇତମ ୍ମହତ୍ ୫ 

କତିମ ୍କର ଇଵା୭ଶ୍ଵ ସ୍ଯ ତାକ୍୍ଶଯ ଯସ୍ ଯଵ ପତତି୍ରଣଃ 

ଅନୁକନ୍ତୁମ ୍ନ ଶକି୍ତ ଯମ ୍କତିମ ୍ତଵ ମହୀପଯତ ୬ 

ସଜୁୀଵମ ୍ନତି୍ ଯଶ ସ୍ତସ୍ଯ ଯଃ ପଯରୈ ରୁପଜୀଵ୍ ଯଯତ 

ରାମ ଯତନ ତୁ ତୁଜୀ୍ଵମ ୍ଯଃ ପରାନ୍ ଉପଜୀଵତି ୭ 

ଯତା ତୁ ଯରାପିଯତା ଵ୍ରୁକ୍ଶଃ ପରୁୁଯଶଣ ଵିଵତିତଃ 

ହ୍ରସ୍ଵଯକଣ ତୁରା୭୭ଯରାଯହା ରୂଟ ସ୍କଯତା ମହା ତ୍ରୁମଃ ୮ 

ସ ଯତା ପଶୁ୍ି ପଯତା ପତୂ୍ଵା ପଲାନି ନ ଵିତଶଯ୍ଯତ୍ 

ସ ତାମ ୍ନା୭ନୁପଯଵତ୍ ପ୍ରୀତିମ ୍ଯସ୍ଯ ଯହଯତାଃ ପ୍ରଯରାପିତଃ ୯ 

ଏଯଶାପମା ମହାପାଯହା ତ୍ଵମ ୍ଅତମ୍ ୍ଯଵତୁ୍ତମ ୍ଅହସି୍ 

ଯତ ିତ୍ଵମ ୍ଅସ୍ମାନ୍ ରୁଶଯପା ପତା୍ ପରୁ୍ତ୍ ଯାନ୍ ନ ଶାତ ିହ ି୧0 

ଯଶ୍ରଣଯ ସ୍ତଵାମ ୍ମହା ରାଜ ପଶ୍ଯନ୍ତୁ ଅରଯା ଶ୍ଚ ସଵଶ୍ଃ 

ପ୍ରତପମ୍ମ୍ ୍ଇଵା୭୭ତିତ୍ ଯମ ୍ରାଯଜ୍ ଯ ସି୍ତତମ ୍ଅରିମ୍ମ୍ମ ୍୧୧ 

ତଵା୭ନୁଯାଯନ କାକୁସ୍ତ ମତ୍ତା ନତନ୍୍ତୁ କଞୁ୍ଜରାଃ 

ଅତ : ପରୁ କତା ନାଯଯା୍ ନତନ୍ତୁ ସସୁମାହତିାଃ ୧୨ 

ତସ୍ଯ ସାତୁ ଇତ ିଅମନ୍ ଯତ ନାକରା ଵିଵିତା ଜନାଃ 

ପରତ ସ୍ଯ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାମମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯ୭ନୁଯାଚତଃ ୧୩ 

ତମ ୍ଏଵମ ୍ତୁଃକିତମ ୍ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ଵଲିପତମ ୍ଯଶସି୍ଵନମ ୍

ରାମଃ କ୍ରୁତା୭୭ତ୍ମା ପରତମ ୍ସମାଶ୍ଵାସଯତ୍ ଆତ୍ମଵାନ୍ ୧୪ 

ନା୭୭ତ୍ମନଃ କାମ କାଯରା୭ସି୍ତ ପରୁୁଯଶା୭ଯମ ୍ଅନୀଶ୍ଵରଃ 

ଇତ ଶ୍ଚ ଇତରତ: ଚ ଏନମ ୍କ୍ରୁତାତଃ ପରିକଶତ୍ ି୧୫ 

ସଯଵ ୍କ୍ଶଯାତା ନିଚଯାଃ ପତନା୭ତାଃ ସମଚୁ୍ଚେଯାଃ 
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ସଯମ୍ଯାକା ଵିପ୍ରଯଯାକା୭ତା ମରଣା୭ତମ ୍ଚ ଜୀଵିତମ ୍୧୬ 

ଯତା ପଲାନାମ ୍ପକ୍ଵାନାମ ୍ନା୭ନ୍ ଯତ୍ର ପତନାତ୍ ପଯମ ୍

ଏଵମ ୍ନର ସ୍ଯ ଜାତ ସ୍ ଯ ନା୭ନ୍ ଯତ୍ର ମରଣାତ୍ ପଯମ ୍୧୭ 

ଯତା୭କାରମ ୍ତ୍ରୁଟ ସୂ୍ତଣମ ୍ଜୀଣମ୍ ୍ପତୂ୍ଵା୭ଵସୀତତ ି

ତଯତୈଵ ସୀତତି ନରା ଜରା ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁଵଶମ ୍କତାଃ ୧୮ 

ଅଯତ୍ ଯତ ିରଜନୀ ଯା ତୁ ସା ନ ପ୍ରତ ିନିଵତଯ୍ତ  

ଯାଯତ୍ ଯଵ ଯମନୁା ପଣୂା୍ ସମତୁ୍ରମ ୍ଉତକା୭୭କଲୁମ ୍୧୯ 

ଅଯହା ରାତ୍ରାଣ ିକଚ୍ଚତି ସଯଵଶ୍ାମ ୍ପ୍ରାଣନିାମ ୍ଇହ 

ଆଯମିୂ୍ ଶ କ୍ଶପଯ ତଯା୭୭ଶ ୁରୀଯଶ୍ମ ଜଲମ ୍ଇଵ ଅମ୍ଶଵଃ ୨0 

ଆତ୍ମାନମ ୍ଅନୁଯଶାଚ ତ୍ଵମ ୍କିମ ୍ଅନ୍ ଯମ ୍ଅନୁଯଶାଚସି 

ଆଯ ୁଯସ୍ତ ହୀଯଯତ ଯସ୍ଯ ସି୍ତତ ସ୍ ଯ ଚ କତ ସ୍ ଯ ଚ ୨୧ 

ସହ ଏଵ ମରୁ୍ତ୍ଯର୍ୁ ଵ୍ରଜତ ିସହ ମରୁ୍ତ୍ଯର୍ୁ ନିଶୀତତି 

କତ୍ଵା ସତୁୀକମ୍ ୍ଅତ୍ଵାନମ ୍ସହ ମରୁ୍ତ୍ଯର୍ୁ ନିଵତଯ୍ତ ୨୨ 

କାଯତ୍ରଶ ୁଵଲଯଃ ପ୍ରାପ୍ତାଃ ଯଶ୍ଵତା ଯଶ୍ଚ ଵ ଶଯିରାରୁହାଃ 

ଜରଯା ପରୁୁଯଶା ଜୀଣଃ୍ କିମ ୍ହ ିକ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରପାଵଯଯତ୍ ୨୩ 

ନମ୍ମି୍୍ ୍ଉତିତ ଆତିଯତ୍ ଯ ନମ୍ମି୍୍ ୍ଅସ୍ତମ ୍ଇଯତ ରଯଵୌ 

ଆତ୍ମଯନା ନା୭ଵପତୁ୍ ଯଯତ ମନୁଶ୍ ଯା ଜୀଵିତ କ୍ଶଯମ ୍୨୪ 

ହ୍ରୁଶ୍ ଯମି୍ ୍ରୁତୁ ମକୁମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ନଵମ ୍ନଵମ ୍ଇହା୭୭କତମ ୍

ରୁତୂନାମ ୍ପରିଵଯତନ୍ ପ୍ରାଣନିାମ ୍ପ୍ରାଣ ସମ୍କ୍ ଯଃ ୨୫ 

ଯତା କାଶ୍ ଟମ ୍ଚ କାଶ୍ ଟମ ୍ଚ ସଯମଯାତାମ ୍ମହା୭୭ଣଯ୍ଵ 

ସଯମତ୍ଯ ଚ ଵ୍ ଯଯପଯାତାମ ୍କାଲମ ୍ଆସାତ୍ ଯ କମ୍ନି ୨୬ 

ଏଵମ ୍ପାଯା୍ ଶ୍ଚ ପତୁ୍ରା ଶ୍ଚ ୋତଯ ଶ୍ଚ ଵସନୂି ଚ 

ସଯମତ୍ଯ ଵ୍ ଯଵତାଵତି ତ୍ରୁଯଵା ହ ିଏଶାମ ୍ଵିନା ପଵଃ ୨୭ 

ନା୭ତ୍ର କଶି୍ଚତ୍ ଯତା ପାଵମ ୍ପ୍ରାଣୀ ସମ୭ପିଵତଯ୍ତ 

ଯତନ ତସି୍ମନ୍ ନ ସାମତ୍୍ ଯମ ୍ଯପ୍ରତସ୍ଯା୭ସ୍ତଯ୭ନୁଯଶାଚତଃ ୨୮ 

ଯତା ହ ିସାତମ୍ ୍କଚ୍ଚତମ ୍ପରୂ୍ଯାତ୍ କଶି୍ଚତ୍ ପତ ିସି୍ତତଃ 

ଅହମ ୍ଅପି ଆକମିଶ୍ଯାମି ପରୁ୍ଶ୍ ଟଯତା ପଵତାମ ୍ଇତ ି୨୯ 

ଏଵମ ୍ପଯୂଵୈ: କଯତା ମାକଃ୍ ପିତ୍ରୁ ଯପ ତାମଯହା ତ୍ରୁଵଃ 

ତମ ୍ଆପନ୍ନଃ କତମ ୍ଯଶାଯଚତ୍ ଯସ୍ଯ ନା୭ସି୍ତ ଵ୍ ଯତିରମଃ ୩0 

ଵଯସଃ ପତମାନ ସ୍ ଯ ଯସ୍ରାତଯସା ଵା୭ନିଵତିନଃ 

ଆତ୍ମା ସଯୁକ ନିଯଯାକ୍ତଵ୍ ଯଃ ସକୁ ପାଜଃ ପ୍ରଜାଃ ସମ୍ରୁ୍ତାଃ ୩୧ 

ତମା୍୭୭ତ୍ମା ସ ଶଯୁପ ଃ କରୁ୍ଯତ୍ସ୍ନ ଃ ରତୁପି ଶ୍ଚା୭୭ପ୍ତ ତକି୍ଶଯଣ ଃ 

ତୂତ ପାଯପା କତଃ ସ୍ଵକମ୍ ୍ପିତା ନଃ ପରୁ୍ତିଵୀ ପତଃି ୩୨ 

ପରୁ୍ତ୍ ଯାନାମ ୍ପରଣାତ୍ ସମ୍ଯକ୍ ପ୍ରଜାନାମ ୍ପରିପାଲନାତ୍ 



ଶ୍ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକି ରାମାଯଣମ ୍

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
 

Page 248 of 276 
 

ଅତ ୍ ଆତାନା ଚ୍ଚ ତଯମଣ୍ ପିତା ନ ସି୍ତ୍ରତିଵମ ୍କତଃ ୩୩ 

କମପି୍ ସୁ୍ତ ଶଯୁପ  ରିଯଶ୍ ଟ: ରତୁପି ଶ୍ଚା୭୭ପ୍ତ ତକି୍ଶଯଣ ଃ 

ସ୍ଵକମ୍ ୍ତଶରତ: ପ୍ରାପ୍ତ: ପିତା ନ: ପରୁ୍ତିଵୀ ପତ:ି ୩୪  

ଇଶ୍ଟଵା ପହୁ ଵିଯତୈ: ଯଯେୈ: ଯପାକାମ ୍ଶ୍ଚା୭ଵାପ୍ଯ ପଶୁ୍ କଲାନ୍ 

ଉତ୍ତମମ ୍ଚ ଆଯ:ୁ ଆସାତ୍ ଯ ସ୍ଵକତ୍ଃ ପରୁ୍ତିଵୀ ପତିଃ ୩୫ 

ଆଯ:ୁ ଉତ୍ତମ ମା୭୭ସାତ୍ ଯ ଯପାକାନ୭ପି ଚ ରାକଵ: 

ସ ନ ଯଶାଚ୍ ଯ: ପିତା ତାତ ସ୍ଵକତ୍: ସତ୍କ୍ରୁତ ସ୍ ସତାମ ୍୩୬ 

ସ ଜୀଣମ୍ ୍ମାନୁଶମ ୍ଯତହମ ୍ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ପିତା ହ ିନଃ 

ଯତୈଵୀମ ୍ରୁତି୍ତମ ୍ଅନୁପ୍ରାଯପ୍ତା ପ୍ରହ୍ମଯଲାକ ଵିହାରିଣୀମ ୍୩୭ 

ତମ ୍ତୁ ଯନୈଵମ ୍ଵିତଃ କଶି୍ଚତ୍ ପ୍ରାେଃ ଯଶାଚିତୁମ ୍ଅହତ୍ ି

ତ୍ଵ ତ୍ଵିଯତା ଯ ତ୍ଵିତ ଶ୍ଚା୭ପି ଶରୁ୍ତଵାନ୍ ପତିୁ୍ତମତ୍ତରଃ ୩୮ 

ଏଯତ ପହୁ ଵିତାଃ ଯଶାକା ଵିଲାପ ରୁତିଯତ ତତା 

ଵଜନ୍ୀଯା ହ ିତୀଯରଣ ସଵା୍୭ଵସ୍ତାସ ୁତୀମତା ୩୯ 

ସସ୍ଵଯସ୍ତା ପଵ ମା ଯଶାଚୀ: ଯାତ୍ଵା ଚା୭୭ଵସ ତାମ ୍ପରୁୀମ ୍

ତତା ପିତ୍ରା ନିଯଯୁକ୍ତା୭ସି ଵଶନିା ଵତତାମ ୍ଵର ୪0 

ଯତ୍ରା୭ହମ ୍ଅପି ଯତଯନୈଵ ନିଯକୁ୍ତଃ ପଣୁ୍ ଯ କମଣ୍ା 

ତଯତ୍ରୈ ଵା୭ହମ ୍କରିଶ୍ ଯାମି ପିତୁ: ଆଯ ୍ସ୍ଯ ଶାସନମ ୍୪୧ 

ନ ମଯା ଶାସନମ ୍ତସ୍ଯ ତ୍ ଯକ୍ତୁମ ୍ନ୍ ଯାଯ୍ ଯମ ୍ଅରିମ୍ମ୍ 

ତତ୍ ତ୍ଵଯା୭ପି ସତା ମାନ୍ ଯମ ୍ସ ଯଵୈ ପନ୍ତୁଃ ସ ନଃ ପିତା ୪୨ 

ତତ୍ଵଚ: ପିତୁଯର ଵା୭ହମ ୍ସମ୍ମତମ ୍ତମ ୍ଚାରିଣ: 

କମଣ୍ା ପାଲଯିଶ୍ଯାମି ଵନ ଵାଯସନ ରାକଵ ୪୩ 

ତାମିଯକଣା୭ନ୍ରୁଶଯମ୍ସନ ନଯରଣ କୁରୁ ଵତିନା  

ପଵିତଵ୍ ଯମ ୍ନର ଵ୍ ଯାର ପରଯଲାକମ ୍ଜିକୀଶତା  ୪୪ 

ଆତ୍ମାନମ ୍ଅନୁତିଶ୍ ଟ ତ୍ଵମ ୍ସ୍ଵପାଯଵନ ନରଶପ୍ 

ନିଶାମ୍ ଯ ତୁ ଶପୁମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ପିତୁ: ତଶରତ ସ୍ଯ ନ: ୪୫ 

ଇଯତ୍ଯଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ଵଚନମ ୍ମହାତ୍ମା   

ପିତୁ ନିଯତଶ ପରିପାଲନା୭ତମ୍ ୍ 

ଯଵୀଯସମ ୍ପ୍ରାତରମ ୍ଅତଵ୍ତ୍ ଚ   

ପ୍ରପ ୁମ୍ହୁୁତା୍ତ୍ ଵିରରାମ ରାମ: ୪୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ପଯମ୍ାିତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ଶଟୁତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ତୁ ଵିରଯତ ରାଯମ ଵଚନମ ୍ଅତଵ୍ତ୍ 

ତଯତା ମମ୍ା୍କିନୀ ତୀଯର ରାମମ ୍ପ୍ରକରୁ୍ତ ିଵତ୍ସଲମ ୍ 

ଉଵାଚ ପରତ ଶି୍ଚତ୍ରମ ୍ତାମିଯକା ତାମିକମ ୍ଵଚଃ ୧ 
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ଯକା ହ ିସ୍ ଯାତ୍ ଈତ୍ରୁଯଶା ଯଲାଯକ ଯାତ୍ରୁଶ ସ୍ତଵମ ୍ଅରିମ୍ମ୍ 

ନ ତ୍ଵାମ ୍ପ୍ରଵ୍ ଯତଯଯତ୍ ତୁଃକମ ୍ପ୍ରୀତି ଵା୍ ନ ପ୍ରହଶଯ୍ଯତ୍ ୨ 

ସମ୍ମତ ଶ୍ଚା୭ସି ଵ୍ରୁତ୍ତାନାମ ୍ତାମ ୍ଶ୍ଚ ପରୁ୍ଚ୍ଚସି ସମ୍ଶଯାନ୍ ୩ 

ଯତା ମରୁ୍ତ ସ୍ତତା ଜୀଵନ୍ ଯତା ଅସତ ିତତା ସତ ି

ଯ ଯସ୍ ଯଶ ପତିୁ୍ତ ଲାପଃ ସ୍ ଯାତ୍ ପରିତଯପ୍ଯତ ଯକନ ସଃ ୪ 

ପରା ପରଯୋ ଯଶ୍ଚ ସ୍ଯାତ୍ ତତା ତ୍ଵମ ୍ମନୁଜା୭ତପି  

ସ ଏଵମ ୍ଵ୍ ଯସନମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ନ ଵିଶୀତିତୁମ ୍ଅହତ୍ ି୫ 

ଅମଯରାପମ ସତ୍ତ୍ଵ ସ୍ତଵମ ୍ମହାତ୍ମା ସତ୍ ଯ ସମ୍କରଃ 

ସଵେ୍ଃ ସଵତ୍ଶୀ୍ ଚ ପତିୁ୍ତମାମ ୍ଶ୍ଚା୭ସି ରାକଵ ୬ 

ନ ତ୍ଵାମ ୍ଏଵମ ୍କୁଯଣ ର୍ ଯକୁ୍ତମ ୍ପ୍ରପଵା୭ପଵ ଯକାଵିତମ ୍

ଅଵିଶହ୍ ଯତମମ ୍ତୁଃକମ ୍ଆସାତଯିତୁମ ୍ଅହତ୍ ି୭ 

ଯପ୍ରାଶଯିତ ମଯି ଯତ୍ ପାପମ ୍ମାତ୍ରା ମତ୍କାରଣାତ୍ କ୍ରୁତମ ୍

କ୍ଶତୁ୍ରଯା ତତ୭ନିଶ୍ ଟମ ୍ଯମ ପ୍ରସୀତତୁ ପଵାନ୍ ମମ ୮ 

ତମ ୍ପଯତନ ପଯତ୍ତା୭ସି୍ମ ଯତଯନମାମ ୍ଯନହ ମାତରମ ୍

ହନ୍ି ମ ତୀଯଵ୍ରଣ ତଯଣ୍ଟନ ତଣ୍ଟା୭ହା୍ମ ୍ପାପ କାରିଣୀମ ୍୯ 

କତମ ୍ତଶରତା ଜ୍ଜାତଃ ଶତୁ୍ତ ଅପିଜନ କମଣ୍ଃ 

ଜାନନ୍ ତମମ୍ ୍ଅତମିଶ୍ଟମ ୍କୁଯା୍ମ ୍କମ ୍ଜକୁୁପି୍ସତମ ୍୧0 

କୁରୁଃ ରିଯାଵାନ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତ ଶ୍ଚ ରାଜା ଯପ୍ରତଃ ପିଯତତି ଚ 

ତାତମ ୍ନ ପରିକଯହଯ୍ମ ୍ଯତୈଵତମ ୍ଯଚତି ସମ୍ସତ ି୧୧ 

ଯକା ହ ିତମା୍୭ତଯ୍ଯା ହୀ୍ନମ ୍ଈତ୍ରୁଶମ ୍କମ ୍କଲିି୍ ପଶମ ୍

ସି୍ତ୍ରଯାଃ ପି୍ରଯମ ୍ଚିକୀଶ୍ଃୁ ସନ୍ କୁଯା୍ ତ୍ତମେ୍ ତମଵ୍ିତ୍ ୧୨ 

ଅତ କାଯଲ ହ ିପତୂାନି ମହୁ୍ ଯତୀ ତି ପରୁା ଶରୁ୍ତିଃ 

ରାଯେୈଵମ ୍କୁଵତ୍ା ଯଲାଯକ ପ୍ରତ୍ ଯକ୍ଶା ସା ଶରୁ୍ତିଃ କରୁ୍ତା ୧୩ 

ସାତୁ ଅତମ୍ ୍ଅପିସମ୍ା୍ଯ ଯରାତାନ୍ ଯମାହା ଚ୍ଚ ସାହସାତ୍ 

ତାତ ସ୍ ଯ ଯତ୍ ଅତିରାତମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯାହରତୁ ତତ୍ ପଵାନ୍ ୧୪ 

ପିତୁର୍ ହ ିସମ୭ତିରାତମ ୍ପଯୁତ୍ରା ଯଃ ସାତୁ ମନ୍ ଯଯତ 

ତତ୍ ଅପତ୍ ଯମ ୍ମତମ ୍ଯଲାଯକ ଵିପରୀତମ ୍ଅଯତା୭ନ୍ ଯତା ୧୫ 

ତତ୍ ଅପତ୍ ଯମ ୍ପଵାନ୍ ଅସୁ୍ତ ମା ପଵାନ୍ ତୁଶ୍ କ୍ରୁତମ ୍ପିତୁଃ 

ଅପିପତ୍ତା କ୍ରୁତମ ୍କମ ୍ଯଲାଯକ ତୀର ଵିକହତିମ ୍୧୬ 

ଯକୈଯକଯୀମ ୍ମାମ ୍ଚ ତାତମ ୍ଚ ସହ୍ୁରୁଯତା ପାତଵାମ ୍ଶ୍ଚ ନଃ 

ଯପୌର ଜାନପତାନ୍ ସଵା୍ମ: ତ୍ରାତୁ ସଵମ୍ ୍ଇତମ ୍ପଵାନ୍ ୧୭ 

କ୍ଵ ଚା୭ରଣ୍ଯମ ୍କ୍ଵ ଚ କ୍ଶାତ୍ରମ ୍କ୍ଵ ଜଟାଃ କ୍ଵ ଚ ପାଲନମ ୍

ଈତ୍ରୁଶମ ୍ଵ୍ ଯାହତମ ୍କମ ୍ନ ପଵାନ୍ କତ୍ୁ ମ ୍ଅହତ୍ ି୧୮ 

ଏଶ ହ ିପ୍ରତଯମା ତମ:୍ କ୍ଶତି୍ରଯସ୍ଯା୭ପିଯଶଚନମ ୍
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ଯଯନ ଶକ୍ଯମ ୍ମହା ପ୍ରାେ ପ୍ରଜାନାମ ୍ପରିପାଲନମ ୍୧୯ 

କଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ ଯକ୍ଶମ ୍ଉତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯ ସମ୍ଶଯ ସ୍ତମ ୍ଅଲକ୍ଶଣମ ୍ 

ଆଯତିସ୍ତମ ୍ଚଯର ତ୍ତମମ୍ ୍କ୍ଶତ୍ର ପମତୁ୍ ର୭ନିଶି୍ଚତମ ୍୨0 

ଅତ ଯକ୍ିଶଜମ ୍ଏଵ ତ୍ଵମ ୍ତମମ୍ ୍ଚରିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି 

ତଯମଣ୍ ଚତୁଯରା ଵଣା୍ନ୍ ପାଲଯନ୍ ଯକ୍ିଶମ ୍ଆପନୁ୍ହ ି୨୧ 

ଚତୁଣା୍ମ ୍ଆଶ୍ରମାଣାମ ୍ହ ିକାହସ୍୍ତଯମ ୍ଯଶ୍ରଶ୍ଟମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍

ପ୍ରାହୁ ତମ୍େ୍ ତମେ୍ା ସ୍ତମ ୍କତମ ୍ତ୍ ଯକ୍ତୁମ ୍ଅହସି୍ ୨୨ 

ଶରୁ୍ଯତନ ପାଲଃ ସ୍ତାଯନନ ଜନ୍ ମନା ପଵଯତା ହ ିଅହମ ୍

ସ କତମ ୍ପାଲଯିଶ୍ଯାମି ପମିୂମ ୍ପଵତି ତିଶ୍ ଟତ ି୨୩ 

ହୀନ ପତିୁ୍ତ କୁଯଣା ପାଯଲା ହୀନଃ ସ୍ତାଯନନ ଚା୭ପ୍ଯ୭ହମ ୍

ପଵତା ଚ ଵିନା ପଯୂତା ନ ଵତଯି୍ତୁମ ୍ଉତ୍ସଯହ ୨୪ 

ଇତମ ୍ନକିିଲମ ୍ଅଵ୍ ଯରମ ୍ପିତ୍ରଯମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅକଣ୍ଟକମ ୍

ଅନୁଶାତି ସ୍ଵ ତଯମଣ୍ ତମେ୍ ସହ ପାତଯଵୈଃ ୨୫ 

ଇଯହୈଵ ତ୍ଵା୭ପିଶମି୍ମିତୁ୍ ତମେ୍ ସହ ପାତଯଵୈଃ 

ରୁତ୍ଵିଜଃ ସଵସିଶ୍ଟା ଶ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରଵନ୍ ମନ୍ତ୍ର ଯକାଵିତାଃ ୨୬ 

ଅପିଶକି୍ତ ସ୍ତଵମ ୍ଅସ୍ମାପି: ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ପାଲଯନ ଵ୍ରଜ 

ଵିଜିତ୍ ଯ ତରସା ଯଲାକାନ୍ ମରୁତି୍ପ: ଇଵ ଵାସଵଃ ୨୭ 

ରୁଣାନି ତ୍ରୀଣ ିଅପାକୁଵନ୍୍ ତୁହ୍ରୁ୍ତଃ ସାତୁ ନିତହ୍ନ୍ 

ସହ୍ୁରୁତ ସ୍ତପଯ୍ନ୍ କାଯମ  ସ୍ତଵମ ୍ଏଵା୭ତ୍ରା୭ନୁଶାତି ମାମ ୍ ୨୮ 

ଅତ୍ଯା୭୭ଯ ୍ମତୁିତାଃ ସନ୍ତୁ ସହ୍ୁରୁତ ଯସ୍ତ୭ପିଯଶଚଯନ 

ଅତ୍ଯ ପୀତାଃ ପାଲଯତାମ ୍ତୁହ୍ରୁ୍ତ ଯସ୍ତ ତିଯଶା ତଶ ୨୯ 

ଆଯରାଶମ ୍ମମ ମାତୁ ଶ୍ଚ ପ୍ରମରୁ୍ଜ୍ ଯ ପରୁୁଶଶପ୍ 

ଅତ୍ଯ ତତ୍ର ପଵତମ ୍ଚ ପିତରମ ୍ରକ୍ଶ କିଲି୍ ପଶାତ୍ ୩0 

ଶରିସା ତ୍ଵା୭ପିଯାଯଚ୭ହମ ୍କୁରୁଶ୍ଵ କରୁଣାମ ୍ମଯି 

ପାତଯଵଶ ୁଚ ସଯଵଶ୍ ୁପଯୂତଶ ୁଇଵ ମଯହଶ୍ଵରଃ ୩୧ 

ଅଯତୈ ତତ୍ ପରୁ୍ଶ୍ ଟତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ଵନମ ୍ଏଵ ପଵାନ୍ ଇତଃ 

କମିଶ୍ଯତ ିକମିଶ୍ ଯାମି ପଵତା ସାତ ୍ମପ୍ଯ୭ହମ ୍୩୨ 

ତତା୭ପି ରାଯମା ପରଯତନ ତାମ୍ଯତା   

ପ୍ରସାତ୍ ଯମାନଃ ଶରିସା ମହୀପତିଃ 

ନ ଯଚୈଵ ଚଯର କମନାଯ ସତ୍ତ୍ଵଵାନ୍  

ମତିମ ୍ପିତୁ ସ୍ତ ତ୍ଵଚଯନ ପ୍ରତିଶ୍ି ଟତଃ   ୩୩ 

ତତ୍ ଅତ୍ପତୁମ ୍ଯସ୍ତ ଯମ୍ ୍ଅଯଵକ୍ଶଯ ରାକଯଵ  

ସମମ ୍ଜଯନା ହଶମ୍ ୍ଅଵାପ ତୁଃକିତ: 

ନ ଯାତ୍ ଯ୭ଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ଇତ ିତୁଃକିଯତା୭ପଵତ୍  
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ସି୍ତର ପ୍ରତିେତ୍ଵମ ୍ଅଯଵକ୍ଶଯ ହଶତିଃ  ୩୪ 

ତମ ୍ରୁତ୍ଵିଯଜା ଯନୈକମ ଯତୂ ଵଲ୍ଲପା:   

ତତା ଵିସମେ୍ା୭ଶରୁ୍ କଲାଶ୍ଚ ମାତରଃ 

ତତା ପରୁ୍ଵାଣମ ୍ପରତମ ୍ପ୍ରତୁଶଟୁ୍ଵୁଃ   

ପ୍ରଣମ୍ଯ ରାମମ ୍ଚ ଯଯାଚଯିର ସହ  ୩୫ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଶଟୁତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ସଯପ୍ତାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ପନୁ: ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵାଣମ ୍ତୁ ପରତମ ୍ଲକ୍ଶମଣା୭ରଜଃ 

ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ତତଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ୋତ ିମଯତ୍ ଯ ଅତି ସତ୍କରୁ୍ତଃ ୧ 

ଉପପନ୍ନମ ୍ଇତମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଯ ତ୍ତ୍ଵମ ୍ଏଵମ ୍ଅପାଶତାଃ 

ଜାତଃ ପଯୁତ୍ରା ତଶରତାତ୍ ଯକୈଯକଯ୍ଯାମ ୍ରାଜ ସତ୍ତମାତ୍ ୨ 

ପରୁା ପ୍ରାତଃ ପିତା ନଃ ସ ମାତରମ ୍ଯତ ସମତୁ୍ଵହନ୍ 

ମାତାମଯହ ସମାଯଶ୍ରୌଶୀତ୍ ରାଜ୍ ଯ ଶଲୁ୍କମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍୩ 

ଯତଵା୭ସଯୁର ଚ ସମ୍କୋଯମ ଜନଯନ୍ୈ ଯ ତଵ ପାତିଵଃ 

ସମ୍ପ୍ରହ୍ରୁଯଶ୍ଟା ତଯତୌ ରାଜା ଵରମ ୍ଆରାତିତଃ ପ୍ରପଃୁ ୪ 

ତତଃ ସା ସମ୍ପ୍ରତିଶ୍ରାଵ୍ ଯ ତଵ ମାତା ଯଶସି୍ଵନୀ 

ଅଯାଚତ ନର ଯଶ୍ରଶ୍ଟମ ୍ଯତ୍ଵୌ ଵଯରୌ ଵରଵଣନିୀ ୫ 

ତଵ ରାଜ୍ ଯମ ୍ନର ଵ୍ ଯାର ମମ ପ୍ରଵ୍ରାଜନମ ୍ତତା 

ଯତୌ ଚ ରାଜା ତତା ତଯସ୍ ଯ ନିଯକୁ୍ତଃ ପ୍ରତଯତୌ ଵଯରୌ ୬ 

ଯତନ ପିତ୍ରା ଅହମ ୍ଅପ୍ଯ୭ତ୍ର ନିଯକୁ୍ତଃ ପରୁୁଶଶପ୍ 

ଚତୁତଶ୍ ଵଯନ ଵାସମ ୍ଵଶା୍ଣ ିଵର ତାନକିମ ୍୭ 

ଯସା୭ହମ ୍ଵନମ ୍ଇତମ ୍ପ୍ରାଯପ୍ତା ନିଜନ୍ମ ୍ଲକ୍ଶମଣା୭ନ୍ି ଵତଃ 

ଶୀତଯା ଚା୭ପ୍ରତିତ୍ଵନ୍ତ୍ଵଃ ସତ୍ ଯ ଵାଯତ ସି୍ତତଃ ପିତୁଃ ୮ 

ପଵାନ୍ ଅପି ତଯତ ଯତ୍ ଯଵ ପିତରମ ୍ସତ୍ ଯ ଵାତିନମ ୍

କତ୍ୁ ମ ୍ଅହତ୍ ିରାଯଜନ୍ତ୍ରମ ୍କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଏଵା୭ପିଯଶଚନାତ୍ ୯ 

ରୁଣାନ୍ ଯମାଚଯ ରାଜାନମ ୍ମତ୍କ୍ରୁଯତ ପରତ ପ୍ରପମୁ ୍

ପିତରମ ୍ଚା୭ପି ତମେ୍ ମାତରମ ୍ଚା୭ପିନତଯ ୧0 

ଶରୂ୍ଯଯତ ହ ିପରୁା ତାତ ଶରୁ୍ତି କୀ୍ତା ଯଶସି୍ଵନା 

କଯଯନ ଯଜ ମାଯନନ କଯଯଯଶ୍ଵଵ ପିତ୍ରୂନ୍ ପ୍ରତ ି୧୧ 

ପମୁ ୍ନାମ୍ ନା ନରକାତ୍ ଯସ୍ମାତ୍ ପିତରମ ୍ତ୍ରାଯଯତ ସତୁଃ 

ତସ୍ମାତ୍ ପତୁ୍ର ଇତ ିଯପ୍ରାକ୍ତଃ ପିତ୍ରୂନ୍ ଯତ୍ ପାତ ିଵା ସତୁଃ ୧୨ 

ଏଶ୍ଟଵ୍ ଯା ପହଵଃ ପତୁ୍ରା କଣୁଵଯତା ପହୁ ଶରୁ୍ତାଃ 

ଯତଶାମ ୍ଯଵୈ ସମଯଵତାନାମ ୍ଅପି କଶି୍ଚତ୍ କଯାମ ୍ଵ୍ରଯଜତ୍ ୧୩ 

ଏଵମ ୍ରାଜଶଯ୍ଃ ସଯଵ ୍ପ୍ରତୀତା ରାଜ ନତନ 
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ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ରାହ ିନରଯଶ୍ରଶ୍ଟ ପିତରମ ୍ନରକାତ୍ ପ୍ରଯପା ୧୪ 

ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍କଚ୍ଚ ପରତ ପ୍ରକ୍ରୁତୀ ରନୁରମ୍ଜଯ 

ଶତ୍ରୁକ୍ନ ସହଯିତା ଵୀର ସହ ସଯଵୈ ତ୍ଵିଜାତପିିଃ ୧୫ 

ପ୍ରଯଵଯକ୍ଶଯ ତଣ୍ଟକାରଣ୍ଯମ ୍ଅହମ ୍ଅପ୍ଯ୭ଵିଲମ୍ପଯନ୍ 

ଆପ୍ଯାମ ୍ତୁ ସହଯିତା ରାଜନ୍ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ଲକ୍ଶମଯଣନ ଚ ୧୬ 

ତ୍ଵମ ୍ରାଜା ପଵ ପରତ ସ୍ଵଯମ ୍ନରାଣାମ ୍ 

ଵନ୍ଯାନାମ ୍ଅହମ ୍ଅପି ରାଜରାଣ ୍ମରୁ୍କାଣାମ ୍

କଚ୍ଚ ତ୍ଵମ ୍ପରୁଵରମ ୍ଅତ୍ ଯ ସମ୍ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟଃ   

ସମ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟ ତୁ ଅହମ ୍ଅପି ତଣ୍ଟକାନ୍ ପ୍ରଯଵଯକ୍ଶଯ ୧୭ 

ଚାଯାମ ୍ଯତ ତିନକରପାଃ ପ୍ରପାତମାନମ ୍ 

ଵଶତ୍୍ରମ ୍ପରତ କଯରାତୁ ମତୂ୍ନିଶୀତାମ ୍ 

ଏଯତଶାମ ୍ଅହମ ୍ଅପି କାନନ ତ୍ରୁମାଣାମ ୍ 

ଚାଯାମ ୍ତାମ ୍ଅତିଶଯିନୀମ ୍ସକୁମ ୍ଶ୍ରଯିଯଶ୍ଯ ୧୮ 

ଶତ୍ରୁକ୍ନଃ କୁଶଲ ମତ ିସୁ୍ତ ଯତ ସହାଯଃ   

ଯସୌମିତ୍ର ିମମ୍ ଵିତିତଃ ପ୍ରତାନ ମିତ୍ରମ ୍ 

ଚତ୍ଵାର ସ୍ତନଯ ଵରା ଵଯମ ୍ନଯରନ୍ତ୍ରମ ୍  

ସତ୍ଯ ସ୍ତମ ୍ପରତ ଚରାମ ମା ଵିଶାତମ ୍ ୧୯ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ସଯପ୍ତାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ଅଯଶ୍ଟାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ଆଶ୍ଵାସଯତମ ୍ପରତମ ୍ଜାପାଲି ପ୍ରା୍ହ୍ମଯଣାତ୍ତମଃ 

ଉଵାଚ ରାମମ ୍ତମେ୍ମ ୍ତମା୍୭ଯପତମ ୍ଇତମ ୍ଵଚଃ ୧ 

ସାତୁ ରାକଵ ମା ପ ୂଯତ୍ତ ପତିୁ୍ତ: ଏଵମ ୍ନିର୭ତକ୍ା 

ପ୍ରାକ୍ରୁତ ସ୍ ଯ ନର ଯସ୍ଯଵ ଆଯ ୍ପଯୁତ୍ତ ସ୍ତପସି୍ଵନଃ ୨ 

କଃ କସ୍ଯ ପରୁୁଯଶା ପନ୍ତୁଃ କିମ ୍ଆପ୍ଯମ ୍କସ୍ଯ ଯକନଚତ୍ି 

ଯଯତଯକା ଜାଯଯତ ଜନ୍ତୁ: ଏକ ଏଵ ଵିନଶ୍ଯତ ି୩ 

ତସ୍ମା ନ୍ ମାତା ପିତା ଯଚତି ରାମ ସଯଜ୍ଜତ ଯଯା ନରଃ 

ଉନ୍ମତ୍ତ ଇଵ ସ ଯେଯଯା ନା୭ସି୍ତ କାଚ ିତି୍ତ କସ୍ଯଚିତ୍ ୪ 

ଯତା ରାମା୭ତରମ ୍କଚ୍ଚନ୍ ନରଃ କଶି୍ଚତ୍ କ୍ଵଚିତ୍ ଵଯସତ୍ 

ଉତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯ ଚ ତମ ୍ଆଵାସମ ୍ପ୍ରତିଯଶ୍ ଟତା ପଯର୭ହନ ି୫ 

ଏଵମ ୍ଏଵ ମନୁଶ୍ ଯାଣାମ ୍ପିତା ମାତା କରୁ୍ହମ ୍ଵସ ୁ

ଆଵାସ ମାତ୍ରମ ୍କାକୁତ୍ସି ସଜ୍ଜଯତ ନା୭ତ୍ର ସଜ୍ଜନାଃ ୬ 

ପିତ୍ରଯମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ପରିତ୍ ଯଜ୍ ଯ ସ ନ ଅହତ୍ ିନଯରାତ୍ତମ 

ଆସ୍ତାତୁମ ୍କାପତମ ୍ତୁଃକମ ୍ଵିଶମମ ୍ପହୁ କଣ୍ଟକମ ୍୭ 

ସମରୁ୍ତ୍ତାଯାମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ଆତ୍ମାନମ ୍ଅପିଯଶଚଯ 
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ଏକ ଯଵଣୀ ତରା ହ ିତ୍ଵାମ ୍ନକରୀ ସମ୍ପ୍ରତୀକ୍ଶଯତ ୮ 

ରାଜ ଯପାକାନ୍ ଅନୁପଵନ୍ ମହାହା୍ନ୍ ପାତିଵା୭୭ତ୍ମଜ 

ଵିହର ତ୍ଵମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ଯତା ଶର: ତ୍ରିଵିଶ୍ ଟଯପ ୯ 

ନ ଯତ କଶି୍ଚ ତ୍ତଶରତ ସ୍ତଵମ ୍ଚ ତସ୍ଯ ନ କଶ୍ଚନ 

ଅଯନ୍ ଯା ରାଜା ତ୍ଵମ ୍ଅନ୍ ଯ ଶ୍ଚ ତସ୍ମାତ୍ କୁରୁ ଯତ୍ ଉଚ୍ ଯଯତ ୧0 

ପୀଜ ମାତ୍ରମ ୍ପିଯତା ଜଯମ୍ା୍: ଶକୁ୍ିମ ୍ରୁତରି ଯମଵ ଚ  

ସମଯ୍କୁ୍ତମ ୍ରୁତୁମନ୍ ମାତ୍ରା ପରୁୁଶ ଯସ୍ଯହ ଜନ୍ ମ ତତ୍ ୧୧ 

କତଃ ସ ନ୍ରୁପତ ିସ୍ତତ୍ର କତଵ୍ ଯମ ୍ଯତ୍ର ଯତନ ଯଵୈ 

ପ୍ରଵ୍ରୁତି୍ତ: ଏଶା ମତ୍୍ ଯାନାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ତୁ ମିତ୍ ଯା ଵିହନ୍ ଯଯସ ୧୨ 

ଅତ ୍ତମପ୍ରା ଯଯ ଯଯ ତାମ ୍ସ୍ତାନ୍ ଯଶାଚାମି ଯନତରାନ୍ 

ଯତ ହ ିତୁଃକମ ୍ଇହ ପ୍ରାପ୍ ଯ ଵିନାଶମ ୍ଯପ୍ରତ୍ ଯ ଯପଜିଯର ୧୩ 

ଅଶ୍ଟକା ପିତ୍ରୁ ଯତୈଵତ୍ ଯମ ୍ଇତ୍ ଯ୭ଯମ ୍ପ୍ରସରୁ୍ଯତା ଜନଃ 

ଅନ୍ନସ୍ଯ ଉପତ୍ରଵମ ୍ପଶ୍ଯ ମରୁ୍ଯତା ହ ିକିମ ୍ଅଶଶି୍ ଯତ ି୧୪ 

ଯତ ିପକୁ୍ତମ ୍ଇହ ଅଯନ୍ ଯନ ଯତହମ ୍ଅନ୍ ଯ ସ୍ ଯ କଚ୍ଚତ ି

ତତ୍ଯାତ୍ ପ୍ରଵସତଃ ଶ୍ରାତ୍ତମ ୍ନ ତତ୍ ପତ୍ ଯ୭ଶନମ ୍ପଯଵତ୍ ୧୫ 

ତାନ ସମ୍ଵନନା ଯହ୍ ଯଯତ ରତା ଯମତାଵିପିଃ କ୍ରୁତାଃ 

ଯଜସ୍ଵ ଯତହ ିତୀକ୍ଶସ୍ଵ ତପ ସ୍ତପ୍ଯସ୍ଵ ସମ୍ଯ୍ଜ ୧୬ 

ସ ନା୭ସି୍ତ ପରମ ୍ଇଯତ୍ ଯଵ କୁରୁ ପତିୁ୍ତମ ୍ମହା ମଯତ 

ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଶମ ୍ଯତ୍ ତତ୍ ଆତିଶ୍ଟ ପଯରାକ୍ଶମ ୍ପରୁ୍ଶ୍ ଟତଃ କରୁୁ ୧୭ 

ସତାମ ୍ପତିୁ୍ତମ ୍ପରୁସ୍କରୁ୍ତ୍ ଯ ସଵ ୍ଯଲାକ ନିତଶନିୀମ ୍

ରାଜ୍ ଯମ ୍ତ୍ଵମ ୍ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ୀ୍ଶ୍ଵ ପରଯତନ ପ୍ରସାତିତଃ ୧୮ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଅଯଶ୍ଟାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ନଯଵାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ଜାପାଯଲ ସୁ୍ତ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାମଃ ସତ୍ ଯା୭୭ତ୍ମନାମ ୍ଵରଃ 

ଉଵାଚ ପରଯା ପକ୍ତଯା ସ୍ଵପତୁ୍ତଯା ଚା୭ଵିପନ୍ନଯା ୧ 

ପଵାନ୍ ଯମ ପି୍ରଯ କାମା୭ତମ୍ ୍ଵଚନମ ୍ଯତ୍ ଇଯହାକ୍ତଵାନ୍ 

ଅକାଯମ୍ ୍କାଯ ୍ସମ୍କାଶମ ୍ଅପତ୍ ଯମ ୍ପତ୍ ଯ ସମି୍ମତମ ୍୨ 

ନିମଯ୍ା୍ତ ସୁ୍ତ ପରୁୁଶଃ ପାପା୭ଚାର ସମନ୍ି ଵତଃ 

ମାନମ ୍ନ ଲପଯତ ସତ୍ସ ୁପିନ୍ନ ଚାରିତ୍ର ତଶନ୍ଃ ୩ 

କୁଲୀନମ ୍ଅକଲୁୀନମ ୍ଵା ଵୀରମ ୍ପରୁୁଶ ମାନିନମ ୍

ଚାରିତ୍ରମ ୍ଏଵ ଵ୍ ଯାକ୍ଯାତ ିଶଚୁିମ ୍ଵା ଯତ ିଵା୭ଶଚୁିମ ୍୪ 

ଅନାଯ ୍ସୁ୍ତ ଆଯ ୍ସମ୍କାଶଃ ଯଶୌଚା ତ୍ତୀନ ସ୍ତତା ଶଚୁିଃ 

ଲକ୍ଶଣ୍ ଯଵତ୍ ଅଲକ୍ଶଯଣ୍ଯା ତୁଶ୍ ଶୀଲଃ ଶୀଲଵାନ୍ ଇଵ ୫ 

ଅତମମ୍ ୍ତମ ୍ଯଵଯଶଣ ଯତୀମମ ୍ଯଲାକ ସମ୍କରମ ୍
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ଅପିପଯତ୍ସଯ ଶପୁମ ୍ହତି୍ଵା ରିଯା ଵିତି ଵିଵଜିତମ ୍୬ 

କ: ଯଚତଯାନଃ ପରୁୁଶଃ କାଯା୍ କାଯ ୍ଵିଚକ୍ଶଣଃ 

ପହୁ ମମ୍ସଯତ ିମାମ ୍ଯଲାଯକ ତୁଵ୍ରୁ୍ତ୍ତମ ୍ଯଲାକ ତୂଶଣମ ୍୭ 

କସ୍ଯ ତାସ୍ ଯାମି ଅହମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଯକନ ଵା ସ୍ଵକମ୍ ୍ଆପନୁ୍ଯାମ ୍

ଅନଯା ଵତମ୍ାଯନା୭ହମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତଯା ହୀନ ପ୍ରତିେଯା ୮ 

କାମ ଵ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ତଵଯମ ୍ଯଲାକଃ କ୍ରୁତ୍ସ୍ନଃ ସମପୁ ଵତଯ୍ତ 

ଯତ୍ଵ୍ରୁତ୍ତାଃ ସତି ରାଜାନ ସ୍ତ ତ୍ଵ୍ରୁତ୍ତାଃ ସତି ହ ିପ୍ରଜାଃ ୯ 

ସତ୍ଯମ ୍ଏଵ ଆନ୍ରୁଶମ୍ସଯମ ୍ଚ ରାଜଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ସନାତନମ ୍

ତସ୍ମାତ୍ ସତ୍ ଯା୭୭ତ୍ମକମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ସଯତ୍ ଯ ଯଲାକଃ ପ୍ରତଶି୍ି ଟତଃ ୧0 

ରୁଶଯ ଯଶ୍ଚ ଵ ଯତଵା ଶ୍ଚ ସତ୍ ଯମ ୍ଏଵ ହ ିଯମନିଯର 

ସତ୍ଯ ଵାତୀ ହ ିଯଲାଯକ୭ସି୍ମନ୍ ପରମମ ୍କଚ୍ଚତ ିକ୍ଶଯମ ୍୧୧ 

ଉତି୍ଵଜଯତ ଯତା ସପା୍ନ୍ ନରା୭ତନ୍ରୁତ ଵାତିନଃ 

ତମଃ୍ ସତ୍ ଯମ ୍ପଯରା ଯଲାଯକ ମଲୂମ ୍ସ୍ଵକ ୍ସ୍ ଯ ଚ ଉଚ୍ ଯଯତ ୧୨ 

ସତ୍ଯମ ୍ଏଵ ଈଶ୍ଵଯରା ଯଲାଯକ ସତ୍ ଯମ ୍ପତ୍ମା୭୭ଶ୍ରତିା ସତା  

ସତ୍ଯ ମଲୂାନି ସଵା୍ଣ ିସତ୍ ଯାନ୍ ନାସି୍ତ ପରମ ୍ପତମ ୍୧୩ 

ତତ୍ତମ ୍ଇଶ୍ଟମ ୍ହୁତମ ୍ଯଚୈଵ ତପ୍ତାନି ଚ ତପାମି୍ ସ ଚ 

ଯଵତାଃ ସତ୍ ଯ ପ୍ରତିଶ୍ ଟାନା ସ୍ତସ୍ମାତ୍ ସତ୍ ଯପଯରା ପଯଵତ୍ ୧୪ 

ଏକଃ ପାଲଯଯତ ଯଲାକମ ୍ଏକଃ ପାଲଯଯତ କୁଲମ ୍

ମଜ୍ଜ ଯତ୍ ଯଯକା ହ ିନିରଯ ଏକଃ ସ୍ଵଯକ ୍ମହୀଯଯତ ୧୫ 

ଯସା୭ହମ ୍ପିତୁ ନିଯତଶମ ୍ତୁ କିମ୭ତମ୍ ୍ନା୭ନୁପାଲଯଯ 

ସତ୍ଯ ପ୍ରତିଶ୍ରଵଃ ସତ୍ ଯମ ୍ସଯତ୍ ଯନ ସମଯୀ କ୍ରୁତଃ ୧୬ 

ଯନୈଵ ଯଲାପା ନ୍ନ ଯମାହାତ୍ ଵା ନ ଚା୭ୋନାତ୍ ତଯମା୭ନ୍ି ଵତଃ 

ଯସତୁମ ୍ସତ୍ ଯସ୍ ଯ ଯପତ୍ସଯାମି କୁଯରାଃ ସତ୍ ଯ ପ୍ରତିଶ୍ରଵଃ ୧୭ 

ଅସତ୍ଯସମ୍ ୍ସ୍ ଯ ସତ: ଚଲସ୍ଯ ଅସି୍ତର ଯଚତସଃ 

ଯନୈଵ ଯତଵା ନ ପିତରଃ ପ୍ରତୀଚ୍ଚତୀତି ନଃ ଶରୁ୍ତମ ୍୧୮ 

ପ୍ରତ୍ଯକାତ୍ମମ ୍ଇମମ ୍ତମମ୍ ୍ସତ୍ ଯମ ୍ପଶ୍ଯାମ୍ ଯ୭ହମ ୍ସ୍ଵଯମ ୍

ପାରଃ ସତ୍ପରୁୁଶା ଚୀଣ ୍ସ୍ତତ୭ତମ୍ ୍ଅପିମନ୍ ଯଯତ  ୧୯ 

କ୍ଶାତ୍ରମ ୍ତମମ୍ ୍ଅହମ ୍ତ୍ ଯଯକ୍ଶଯ ହ୍ ଯ୭ତମମ୍ ୍ତମ ୍ସମି୍ ହତମ ୍

କ୍ଶଯୁତ୍ରୈ: ନ୍ରୁଶଯମ୍ ସ: ଲୁଯପ୍ତ  ଶ୍ଚ ଯସଵିତମ ୍ପାପ କମପି୍ଃ ୨0 

କାଯଯନ କୁରୁଯତ ପାପମ ୍ମନସା ସମ୍ପ୍ରତାଯ ୍ଚ 

ଅନ୍ରୁତମ ୍ଜିହ୍ ଵଯା ଚା୭୭ହ ତ୍ରିଵିତମ ୍କମ ୍ପାତକମ ୍୨୧ 

ପମିୂଃ କୀତି: ଯଯଶା ଲକ୍ଶମୀଃ ପରୁୁଶମ ୍ପ୍ରାତଯ୍ତି ହ ି

ସ୍ଵକ ୍ସ୍ତମ ୍ଚା୭ନୁପଶ୍ଯତି ସତ୍ ଯମ ୍ଏଵ ପଯଜତ ତତ୍ ୨୨ 

ଯଶ୍ରଶ୍ଟମ ୍ହ ିଅନାଯମ୍ ୍ଏଵ ସ୍ ଯାତ୍ ଯତ୍ ପଵାନ୍ ଅଵତାଯ ୍ମାମ ୍
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ଆହ ଯକିୁ୍ତ କଯରୈ ଵା୍ଯକ୍ୈଯ ରିତମ ୍ପତ୍ରମ ୍କୁରୁଶ୍ଵ ହ ୨୩ 

କତମ ୍ହ୍ ଯହମ ୍ପ୍ରତେିାଯ ଵନ ଵାସମ ୍ଇମମ ୍କୁଯରାଃ 

ପରତ ସ୍ଯ କରିଶ୍ ଯାମି ଵଯଚା ହତି୍ଵା କୁଯରା ଵଚ୍ଃ ୨୪ 

ସି୍ତରା ମଯା ପ୍ରତିୋତା ପ୍ରତେିା କୁରୁ ସନ୍ନିଯତୌ 

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ମାନସା ଯତଵୀ ଯକୈଯକଯୀ ଚା୭ପଵତ୍ ତତା ୨୫ 

ଵନ ଵାସମ ୍ଵସନ୍ ଏଵମ ୍ଶଚୁି ନିଯତ ଯପାଜନଃ 

ମଯୂଲୈଃ ପଯୁଶ୍ ପଃ ପଯଲୈଃ ପଯୁଣ୍ ଯଃ ପିତ୍ରୂନ୍ ଯତଵାମ ୍ଶ୍ଚ ତପଯ୍ନ୍ ୨୬ 

ସମତୁ୍ଶ୍ ଟ ପଞ୍ଚ ଵଯକା୍୭ହମ ୍ଯଲାକ ଯାତ୍ରାମ ୍ପ୍ରଵତଯ୍ଯ 

ଅକୁହଃ ଶ୍ରତ୍ତ ତାନ ସ୍ ସନ୍ କାଯା୍୭କାଯ ୍ଵିଚକ୍ଶଣଃ ୨୭ 

କମ ୍ପମିୂମ ୍ଇମାମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ କତଵ୍୍ ଯମ ୍କମ ୍ଯ ଚୁ୍ଚପମ ୍

ଅକ୍ିନର୍ ଵାଯ ୁଶ୍ଚ ଯସାମ ଶ୍ଚ କମଣ୍ାମ ୍ପଲ ପାକିନଃ ୨୮ 

ଶତମ ୍ରତୂନାମ ୍ଆହ୍ରୁତ୍ ଯ ଯତଵରାଟ୍ ତ୍ରିତିଵମ ୍କତଃ 

ତପାମି୍ ସ ଉରାଣ ିଚା୭ସ୍ତାଯ ତିଵମ ୍ଯାତା ମହଶଯ୍ଃ ୨୯ 

ଅମରୁ୍ଶ୍ଯମାଣ: ପନୁରୁରଯତଜା   

ନଶିମ୍ଯ ତମ ୍ନାସି୍ତକ ଵାକ୍ଯ ଯହତୁମ ୍ 

ଅତା୭ପ୍ରଵୀ ତ୍ତମ ୍ନ୍ରୁପଯତ: ତନୂଯଜା   

ଵିକହମ୍ାଯଣା ଵଚନାନି ତସ୍ଯ  ୩0 

ସତ୍ଯମ ୍ଚ ତମମ୍ ୍ଚ ପରାରମମ ୍ଚ  

ପତୂା୭ନୁକମ୍ପାମ ୍ପି୍ରଯ ଵାତିତାମ ୍ଚ 

ତ୍ଵିଜାତ ିଯତଵା୭ତିତି ପଜୂନମ ୍ଚ 

ପତାନମ ୍ଆହୁ: ତି୍ରତିଵସ୍ଯ ସତ:       ୩୧ 

ଯତ ଯନୈଵମ ୍ଆୋଯ ଯତାଵତ୭ତମ୍ ୍  

ଏଯକାତଯମ ୍ସମ୍ପ୍ରତିପତ୍ ଯ ଵିପ୍ରା: 

ତମମ୍ ୍ଚରମ୍:୍ ସକଲମ ୍ଯତାଵତ୍   

କାମ୍କ୍ ମି୍ ୍ଯଲାକାକମମ ୍ଅପ୍ରମତ୍ତା:   ୩୨ 

ନିମ୍ା୍ମ୍ ଯ୭ହମ ୍କମ ୍ପିତୁ: କ୍ରୁତମ ୍ତୁ   

ଅତ୍ଯ ସ୍ତଵାମ ୍ଅକ୍ରୁହ୍ା୍ତ୍ ଵଶିମ ସ୍ତ ପତିୁ୍ତମ ୍ 

ପତୁ୍ତଯା ନଯଯ ଵମ ୍ଵିତଯା ଚରମ୍ମ୍ ୍  

ସନୁାସି୍ତକମ ୍ତମ ୍ପତାତଯପତମ ୍       ୩୩ 

ଯତା ହ ିଯଚାର ସ୍ ସ ତତା ହ ିପତୁ୍ତ:   

ତତା୭୭କତମ ୍ନାସି୍ତକ ମତ୍ର ଵିତି୍ତ  

ତସ୍ମା ତି୍ତ ଯ: ଶମ୍କଯତମ: ପ୍ରଜାନାମ ୍  

ନ ନାସି୍ତଯକ ନା୭ପିମଯୁକା ପତୁସ୍ସଯାତ୍ ୩୪ 

ତ୍ଵଯତ୍ତା ଜନା: ପଵୂତ୍ଯର ଵରାଶ୍ଚ   
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ଶପୁାନି କମା୍ଣ ିପହୂନି ଚକ୍ରୁ: 

ଜିତ୍ଵା ସଯତମମ ୍ଚ ପରମ ୍ଚ ଯଲାକମ ୍  

ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ଵିଜା: ସ୍ଵସି୍ତ ହୁତମ ୍କ୍ରୁତମ ୍ଚ ୩୫   

ତଯମ ୍ରତାଃ ସତ୍ପରୁୁଯଶ ଃ ସଯମତା:    

ଯତଜସି୍ଵଯନା ତାନ କୁଣ ପ୍ରତାନାଃ 

ଅହମି୍ ସକା ଵୀତ ମଲା ଶ୍ଚ ଯଲାଯକ  

ପଵତି ପଜୂ୍ ଯା ମନୁଯଃ ପ୍ରତାନାଃ    ୩୬ 

ଇତ ିପରୁ୍ଵମ୍ମ୍ ୍ଵଚନମ ୍ସ ଯରାଶମ ୍  

ରାମମ ୍ମହାତ୍ମାନମ ୍ଅତୀନ ସତ୍ତ୍ଵମ ୍

ଉଵାଚ ତତ୍ ଯମ ୍ପନୁରାସି୍ତକମ ୍ଚ    

ସତ୍ଯମ ୍ଵଚ: ସା୭ନୁନଯମ ୍ଚ ଵିପ୍ର:    ୩୭ 

ନ ନାସି୍ତକାନାମ ୍ଵଚନମ ୍ପ୍ରଵୀମ୍ଯହମ ୍  

ନ ନାସି୍ତଯକା୭ହମ ୍ନ ଚ ନା୭ସି୍ତ କିମ୍ନି  

ସମୀକ୍ଶଯ କାଲମ ୍ପନୁରାସି୍ତଯକା ପଵମ ୍  

ପଯଵଯ କାଯଲ ପନୁ ଯରଵ ନାସି୍ତକ:      ୩୮ 

ନ ଚା୭ପି କାଯଲା୭ଯ ମପୁାକତ ଶ୍ ଶଯନୈ:   

ଯତା ମଯା ନାସି୍ତକ ଵାକୁତୀରିତା  

ନିଵତନ୍ା୭ତମ୍ ୍ତଵ ରାମ କାରଣାତ୍   

ପ୍ରସାତନା୭ତମ୍ ୍ଚ ମଯଯ ତ ତୀରିତମ ୍ ୩୯ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ନଯଵାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ତଯଶାତ୍ତରଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

କ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଅୋଯ ରାମମ ୍ତୁ ଵସିଶ୍ ଟଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ହ 

ଜାପାଲି ର୭ପି ଜାନୀଯତ ଯଲାକସ୍ଯା ସ୍ ଯ କତା୭କତିମ ୍୧ 

ନିଵତଯି୍ତୁ କାମ ସୁ୍ତ ତ୍ଵାମ ୍ଏତତ୍ ଵାକ୍ଯମ ୍ଉକ୍ତଵାନ୍  

ଇମାମ ୍ଯଲାକ ସମତୁ୍ପତି୍ତମ ୍ଯଲାକ ନାତ ନିଯପାତ ଯମ ୨ 

ସଵମ୍ ୍ସଲିଲମ ୍ଏଵା୭୭ସୀତ୍ ପରୁ୍ତିଵୀ ଯତ୍ର ନମିିତା 

ତତଃ ସମ୭ପଵତ୍ ପ୍ରହ୍ମା ସ୍ଵଯମ୍ପ:ୂ ଯତୈଵଯତୈଃ ସହ ୩ 

ସ ଵରାହ ସ୍ତଯତା ପତୂ୍ଵା ଯପ୍ରାଜ୍ଜହାର ଵସମୁ୍ର୍ାମ ୍

ଅସରୁ୍ଜ ଚ୍ଚ ଜକତ୍ ସଵମ୍ ୍ସହ ପଯୁତ୍ରୈଃ କ୍ରୁତା୭୭ତ୍ମପିଃ ୪ 

ଆକାଶ ପ୍ରପଯଵା ପ୍ରହ୍ମା ଶାଶ୍ଵଯତା ନିତ୍ ଯ ଅଵ୍ ଯଯଃ 

ତସ୍ମାନ୍ ମରୀଚିଃ ସମ୍ଜଯେ ମରୀଯଚଃ କାଶ୍ ଯପଃ ସତୁଃ ୫ 

ଵିଵସ୍ଵାନ୍ କାଶ୍ ଯପା ଜ୍ଜଯେ ମନୁ ଯଵୈଵସ୍ଵତ: ସସ୍ତୁଃ 

ସ ତୁ ପ୍ରଜାପତିଃ ପଵୂମ୍ ୍ଇକ୍ଶଵାକୁ ସୁ୍ତ ମଯନାଃ ସତୁଃ ୬ 

ଯ ଯସ୍ଯଯମ ୍ପ୍ରତମମ ୍ତତ୍ତା ସମରୁ୍ତ୍ତା ମନୁନା ମହୀ 
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ତମ ୍ଇକ୍ଶଵାକମୁ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ରାଜାନମ ୍ଵିତି୍ତ ପଵୂକ୍ମ ୍୭ 

ଇକ୍ଶଵାଯକା ସୁ୍ତ ସତୁଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ କୁକି୍ଶ: ଏଯଵତି ଵିଶରୁ୍ତଃ 

କୁଯକ୍ଶ: ଅତା୭୭ତ୍ମଯଜା ଵୀଯରା ଵିକୁକ୍ିଶ: ଉତପତ୍ଯତ ୮ 

ଵିକୁଯକ୍ଶ ସୁ୍ତ ମହାଯତଜା ପାଣଃ ପତୁ୍ରଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍  

ପାଣ ସ୍ ଯ ତୁ ମହାପାହୁ: ଅନରଯଣ୍ଯା ମହା ଯଶାଃ ୯ 

ନ ଅନା ଵ୍ରୁଶ୍ି ଟ: ପପଵୂା୭ସି୍ମନ୍ ନ ତୁପିକ୍ଶମ ୍ସତାମ ୍ଵଯର 

ଅନରଯଣ୍ଯ ମହାରାଯଜ ତସ୍କଯରା ଵା୭ପି କଶ୍ଚନ  ୧0 

ଅନରଣ୍ଯାନ୍ ମହା ପାହୁଃ ପରୁ୍ତୂ ରାଜା ପପଵୂ ହ 

ତସ୍ମାତ୍ ପରୁ୍ଯତା ମହ୍ାରାଜ ସି୍ତ୍ରଶଙୁ୍କ: ଉତପତ୍ଯତ 

ସ ସତ୍ ଯ ଵଚନାତ୍ ଵୀରଃ ସଶରୀଯରା ତିଵମ ୍କତଃ ୧୧ 

ତ୍ରିଶଯମ୍କାଯଙ୍କା: ଅପଵତ୍ ସନୁୂ: ତୁନ୍ତୁମାଯରା ମହାଯଶାଃ 

ତୁନ୍ତୁମାଯରା ମହାଯତଜା ଯଵୁନାଯଶ୍ଵା ଵ୍ ଯଜାଯତ ୧୨ 

ଯଵୁନାଶ୍ଵ ସତୁଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ମାତାତା ସମପତ୍ ଯତ 

ମାତାତୁ ସୁ୍ତ ମହାଯତଜାଃ ସସୁମି୍:୍ ଉତପତ୍ଯତ ୧୫ 

ସସୁଯମ୍ ୍ର୭ପି ପଯୁତ୍ରୌ ଯତ୍ଵୌ ତ୍ରୁଵସମି୍ଃ୍ ପ୍ରଯସନଜିତ୍ 

ଯଶସ୍ଵୀ ତ୍ରୁଵସଯମ୍ ୍ସୁ୍ତ ପରଯତା ରିପ ୁସତୂନଃ ୧୬ 

ପରତା ତୁ୍ତ ମହା ପାଯହା: ଅସିଯତା ନାମ ଜାଯତ 

ଯ ଯସ୍ ଯଯତ ପ୍ରତିରାଜାନ ଉତପତ୍ଯତ ଶତ୍ରଵଃ 

ଯହୈହଯା ସ୍ତାଲଜଙ୍କା ଶ୍ଚ ଶରୂା ଶ୍ଚ ଶଶପିିତଵଃ ୧୭ 

ତାମ ୍ସୁ୍ତ ସଵା୍ନ୍ ପ୍ରତିଵ୍ଯହୂ୍ ଯ ଯଯୁତ୍ତ ରାଜା ପ୍ରଵାସିତଃ 

ସ ଚ ଯଶ ଲଵଯର ରଯମ୍ଯ ପପଵୂା୭ପିରଯତା ମନୁିଃ ୧୮ 

ଯତ୍ଵ ଚା୭ସ୍ଯ ପାଯଯ ୍କପିଯଣ୍ଯୌ ପପଵୂତୁ: ଇତ ିଶରୁ୍ତିଃ 

ଏକା କପ ୍ଵିନାଶାଯ ସପଯତ୍ନୈଯ ସକରମ ୍ତଯତୌ ୧୯ 

ପାକଵ୍ ଶ୍ଚଯଵଯନା ନାମ ହମିଵତମ ୍ଉପାଶ୍ରତିଃ 

ତମ ୍ରୁଶମି ୍ସମପୁାକମ୍ଯ କାଲିମ୍ୀ୍ ତୁ ଅପ୍ଯଵାତଯତ୍ ୨0 

ସ ତାମ ୍ଅପ୍ଯଵତ ତ୍ଵିଯପ୍ରା ଵଯରପସ୍ମୁ ୍ପତୁ୍ର ଜନ୍ ମନ ି

ପତୁ୍ର ଯସ୍ତ ପଵିତା ଯତଵି ମହାତ୍ମା ଯଲାକ ଵିଶରୁ୍ତ: 

ତାମିକ ଶ୍ଚ ସଶୁୀଲ ଶ୍ଚ ଵମ୍ଶ କତା୍ ଅରି ସତୂନ: ୨୧ 

କ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ମନୁମି ୍ତମ ୍ଅନୁମାନ୍ ଯ ଚ  

ପତ୍ମ ପତ୍ର ସମାନା୭କ୍ଶମ ୍ପତ୍ମ କପ ୍ସମ ପ୍ରପମ ୍ 

ତତଃ ସା କରୁ୍ହମ ୍ଆକମ୍ଯ ଯତଵୀ ପତୁ୍ରମ ୍ଵ୍ ଯଜାଯତ ୨୨ 

ସପତ୍ନଯା ତୁ କର ସ୍ତଯସ୍ ଯ ତଯତ୍ତା କପ ୍ଜିକାମ୍ ସଯା 

କଯରଣ ସହ ଯତଯନୈଵ ଜାତଃ ସ ସକଯରା୭ପଵତ୍ ୨୩ 

ସ ରାଜା ସକଯରା ନାମ ଯଃ ସମତୁ୍ରମ ୍ଅକାନଯତ୍ 
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ଇଶ୍ଟଵା ପଵଣ୍ ିଯଵଯକନ ତ୍ରାସଯତମ ୍ଇମାଃ ପ୍ରଜାଃ ୨୪ 

ଅସମମ୍ଜ ସୁ୍ତ ପଯୁତ୍ରା୭ପତ୍ୂ ସକର ଯସ୍ଯତି ଵଃ ଶରୁ୍ତମ ୍

ଜୀଵନ୍ ଏଵ ସ ପିତ୍ରା ତୁ ନରିସ୍ତଃ ପାପ କମକ୍୍ରୁତ୍ ୨୫ 

ଅମଶ୍ମୁାନ୍ ଇତ ିପଯୁତ୍ରା୭ପତ୍ୂ ଅସମମ୍ଜ ସ୍ ଯ ଵୀଯଵ୍ାନ୍ 

ତିଲୀଯପା ଅମଶ୍ମୁତଃ ପଯୁତ୍ରା ତିଲୀପ ସ୍ ଯ ପକୀରତଃ ୨୬ 

ପକୀରତାତ୍ କକୁତ୍ସି ସୁ୍ତ କାକୁତ୍ସିା ଯଯନ ଵିଶରୁ୍ତା: 

କକୁତ୍ସି ସ୍ ଯ ତୁ ପଯୁତ୍ରା୭ପତ୍ୂ ରକୁ: ଯଯନ ତୁ ରାକଵାଃ ୨୭ 

ରଯକା ସୁ୍ତ ପତୁ୍ର ଯସ୍ତଜସ୍ଵୀ ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତଃ ପରୁୁଶାତକଃ 

କଲ୍ମାଶପାତଃ ଯସୌତାସ ଇତ ିଏଵମ ୍ପ୍ରତିଯତା ପଵୁ ି୨୮ 

କଲ୍ମାଶପାତ ପଯୁତ୍ରା୭ପତ୍ୂ ଶମ୍କଣ ସୁ୍ତ ଇତ ିଵିଶରୁ୍ତଃ 

ଯସୁ୍ତ ତତ୍ ଵୀଯମ୍ ୍ଆସାତ୍ ଯ ସହ ଯସ ଯନ୍ ଯା ଵ୍ ଯନୀନଶତ୍ ୨୯ 

ଶମ୍କଣ ସ୍ ଯ ତୁ ପଯୁତ୍ରା୭ପତ୍ୂ ଶରୂଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ସତୁଶନ୍ଃ 

ସତୁଶନ୍ ସ୍ ଯା୭କ୍ିନଵଣ ୍ଅକ୍ିନଵଣ ୍ସ୍ ଯ ଶୀରକଃ ୩0 

ଶୀରକ ସ୍ଯ ମରୁଃ ପଯୁତ୍ରା ମଯରାଃ ପତୁ୍ରଃ ପ୍ରଶଶୁରୁ୍କଃ 

ପ୍ରଶଶୁରୁ୍କ ସ୍ ଯ ପଯୁତ୍ରା୭ପତ୍ୂ ଅମ୍ପରୀଯଶା ମହା ତ୍ଯତୁିଃ ୩୧ 

ଅମ୍ପରୀଶ ସ୍ ଯ ପଯୁତ୍ରା୭ପ ୂନ୍ନହୁଶଃ ସତ୍ ଯ ଵିରମଃ 

ନହୁଶ ସ୍ ଯ ଚ ନାପାକଃ ପତୁ୍ରଃ ପରମ ତାମିକଃ ୩୨ 

ଅଜ ଶ୍ଚ ସଵୁ୍ରତ ଯଶ୍ଚ ଵ ନାପାକ ସ୍ ଯ ସତୁା ଵୁଯପୌ 

ଅଜ ସ୍ଯ ଯଚୈଵ ତମା୍ତ୍ମା ରାଜା ତଶରତଃ ସତୁଃ ୩୩ 

ତସ୍ଯ ଯଜ୍ ଯଯଶ୍ ଟା୭ସି ତାଯାଯତା ରାମ ଇତ ିଅପିଵିଶରୁ୍ତଃ 

ତ ତ୍କ୍ରୁହାଣ ସ୍ଵକମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅଯଵକ୍ଶ ସ୍ଵ ଜନମ ୍ନ୍ରୁପ ୩୪ 

ଇକ୍ଶଵାକୂଣାମ ୍ହ ିସଯଵଶ୍ାମ ୍ରାଜା ପଵତି ପଵୂଜ୍ଃ 

ପଵୂଯ୍ଜନ ଅଵରଃ ପଯୁତ୍ରା ଯଜ୍ ଯଯଶ୍ ଟା ରାଯଜ୍ ଯ୭ପିଶଚି୍ ଯଯତ ୩୫ 

ସ ରାକଵାଣାମ ୍କୁଲତମମ୍ ୍ଆତ୍ମନଃ  

ସନାତନମ ୍ନା୭ତ୍ ଯ ଵିହମତୁ୍ମ ୍ଅହସି୍ 

ପ୍ରପତୂ ରତ୍ନାମ ୍ଅନୁଶାତି ଯମତିନୀମ ୍ 

ପ୍ରପତୂ ରାଶ୍ଟୋମ ୍ପିତ୍ରୁଵନ୍ ମହା ଯଶଃ ୩୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ଏର୍ାତଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ଵସିଶ୍ଟ ସୁ୍ତ ତତା ରାମମ ୍ଉକ୍ତଵା ରାଜ ପଯୁରାହତିଃ 

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ତମ ୍ସମଯ୍କୁ୍ତମ ୍ପନୁ: ଏଵା୭ପରମ ୍ଵଚଃ ୧ 

ପରୁୁଶ ସ୍ ଯ ହ ିଜାତ ସ୍ ଯ ପଵତି କୁରଵ ସ୍ତ୍ରଯଃ 

ଆଚାଯ ୍ଯଶ୍ଚ ଵ କାକୁତ୍ସି ପିତା ମାତା ଚ ରାକଵ ୨ 

ପିତା ହ ିଏନମ ୍ଜନଯତ ିପରୁୁଶମ ୍ପରୁୁଶଶପ୍ 
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ପ୍ରୋମ ୍ତତାତ ିଚ ଆଚାଯ:୍ ତସ୍ମାତ୍ ସ କୁରୁ: ଉଚ୍ଯଯତ ୩ 

ଯସା୭ହମ ୍ଯତ ପିତୁ: ଆଚାଯ ୍ସ୍ତଵ ଯଚୈଵ ପରମ୍ପ୍ 

ମମ ତ୍ଵମ ୍ଵଚନମ ୍କୁଵନ୍୍ ନା୭ତିଵଯତଃ୍ ସତାମ ୍କତିମ ୍୪ 

ଇମା ହ ିଯତ ପରିଶତଃ ଯଶ୍ରଣଯ ଶ୍ଚ ତ୍ଵିଜା ସ୍ତତା 

ଏଶ ୁତାତ ଚର ତମମ୍ ୍ନା୭ତିଵଯତଃ୍ ସତାମ ୍କତିମ ୍୫ 

ଵ୍ରୁତ୍ତାଯା ତମ ୍ଶୀଲାଯା ମାତୁ ନା୍୭ହସି୍  ଅଵତିତୁମ ୍

ଅସ୍ଯା ସୁ୍ତ ଵଚନମ ୍କୁଵନ୍୍ ନା୭ତିଵଯତଃ୍ ସତାମ ୍କତିମ ୍୬ 

ପରତ ସ୍ଯ ଵଚଃ କୁଵନ୍୍ ଯାଚମାନ ସ୍ ଯ ରାକଵ 

ଆତ୍ମାନମ ୍ନା୭ତିଵଯତ ୍ସ୍ତଵମ ୍ସତ୍ ଯ ତମ ୍ପରାରମ ୭ 

ଏଵମ ୍ମତୁରମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ କୁରୁଣା ରାକଵଃ ସ୍ଵଯମ ୍

ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ସମାସୀନମ ୍ଵସିଶ୍ ଟମ ୍ପରୁୁଶଶପ୍ଃ ୮ 

ଯନ୍ ମାତା ପିତଯରୌ ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତନଯଯ କୁରୁତଃ ସତା  

ନ ସପୁ୍ରତିକରମ ୍ତ ତୁ୍ତ ମାତ୍ରା ପିତ୍ରା ଚ ଯତ୍ କ୍ରୁତମ ୍୯ 

ଯତା ଶକି୍ତ ପ୍ରତାଯନନ ୋପଯନା ଚ୍ଚାତଯନନ ଚ 

ନିତ୍ ଯମ ୍ଚ ପି୍ରଯ ଵାଯତନ ତତା ସମ୍ଵତଯ୍ନନ ଚ ୧0 

ସ ହ ିରାଜା ଜନଯିତା ପିତା ତଶରଯତା ମମ 

ଆୋତମ ୍ଯନ୍ ମଯା ତସ୍ଯ ନ ତନ୍ ମିତ୍ ଯା ପଵିଶ୍ ଯତ ି୧୧ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ ରାଯମଣ ପରତଃ ପ୍ରତ୍ ଯ୭ନତରମ ୍

ଉଵାଚ ପରଯମାତାରଃ ସତୂମ ୍ପରମ ତୁମନ୍ାଃ ୧୨ 

ଇହ ଯମ ସ୍ତମି୍ ଟଯଲ ଶୀରମ ୍କୁଶାନ୍ ଆସ୍ତର ସାରଯତ 

ଆଯମ୍ ୍ପ୍ରତ୍ଯପୁଯଵକ୍ଶଯାମି ଯାଵନ୍ ଯମ ନ ପ୍ରସୀତତ ି୧୩ 

ଅନା୭୭ହାଯରା ନିରା୭୭ଯଲାଯକା ତନ ହୀଯନା ଯତା ତ୍ଵିଜଃ 

ଯଶଯଶ୍ଯ ପରୁସ୍ତା ଚ୍ଚାଲାଯା ଯାଵନ୍ ନ ପ୍ରତିଯାସ୍ ଯତି ୧୪ 

ସ ତୁ ରାମମ ୍ଅଯଵକ୍ଶତମ ୍ସମୁନ୍ତ୍ରମ ୍ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ତୁମନ୍ାଃ 

କୁଯଶାତ୍ତରମ ୍ଉପସ୍ତାପ୍ଯ ପମୂା ଯଵଵା୭୭ସ୍ତରତ୍ ସ୍ଵଯମ ୍୧୫ 

ତମ ୍ଉଵାଚ ମହା ଯତଜା ରାଯମା ରାଜଶ ିସତ୍ତମଃ 

କିମ ୍ମାମ ୍ପରତ କୁଵା୍ଣମ ୍ତାତ ପ୍ରତ୍ଯପୁଯଵକ୍ଶଯସି ୧୬ 

ପ୍ରାହ୍ମଯଣା ହ ିଏକ ପାଯଶ୍ଵନ୍ ନରା ଯରାତୁ୍ତମ ୍ଇହା୭ହତ୍ ି

ନ ତୁ ମତୂା୍୭ପିଶକି୍ତାନାମ ୍ଵିତିଃ ପ୍ରତ୍ଯପୁଯଵଶଯନ ୧୭ 

ଉତି୍ତଶ୍ଟ ନର ଶାତ୍ୂ ଲ ହଯିତ୍ଵୈତ ତ୍ତାରୁଣମ ୍ଵ୍ରତମ ୍

ପରୁ ଵଯା୍ମ ୍ଇତଃ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ଯାହ ିରାକଵ ୧୮ 

ଆସୀନ ସୁ୍ତ ଏଵ ପରତଃ ଯପୌର ଜାନପତମ ୍ଜନମ ୍

ଉଵାଚ ସଵତ୍ଃ ଯପ୍ରକ୍ଶଯ କମି ୍ଆଯମ୍ ୍ନା୭ନୁଶାସତ ୧୯ 

ଯତ ତମ ୍ଊଚୁର୍ ମହାତ୍ମାନମ ୍ଯପୌର ଜାନପତା ଜନାଃ 
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କାକୁତ୍ସିମ ୍ଅପିଜାନୀମଃ ସମ୍ଯ କ୍ଵତତ ିରାକଵଃ ୨0 

ଏଯଶା୭ପି ହ ିମହାପାକଃ ପିତୁ ଵଚ୍ସି ତିଶ୍ ଟତ ି

ଅତ ଏଵ ନ ଶକ୍ତାଃ ଯସ୍ମା ଵ୍ ଯାଵତଯି୍ତୁମ ୍ଅମ୍ଜସା ୨୧ 

ଯତଶାମ ୍ଆୋଯ ଵଚନମ ୍ରାଯମା ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ଏଵମ ୍ନିଯପାତ ଵଚନମ ୍ସହ୍ୁରୁତାମ ୍ତମ ୍ଚକ୍ଶଶୁାମ ୍୨୨ 

ଏତ ଯଚ୍ଚୈ ଯଵାପଯମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସମ୍ଯକ୍ ସମ୍ପଶ୍ଯ ରାକଵ 

ଉତି୍ତଶ୍ଟ ତ୍ଵମ ୍ମହା ପାଯହା ମାମ ୍ଚ ସପ୍ରୁ୍ଶ ତଯତା ତକମ ୍୨୩ 

ଅଯତା ତ୍ତାଯ ଜଲମ ୍ସପ୍ରୁ୍ଶ୍ଟଵା ପରଯତା ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ଶରୁ୍ଣ୍ଵନ୍ତୁ ଯମ ପରିଶଯତା ମନି୍ତ୍ରଣଃ ଯଶ୍ରଣଯ ସ୍ତତା ୨୪ 

ନ ଯାଯଚ ପିତରମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ନା୭ନୁଶାସାମି ମାତରମ ୍

ଆଯମ୍ ୍ପରମ ତମେ୍ମ ୍ନା୭ନୁଜାନାମି ରାକଵମ ୍୨୫ 

ଯତ ିତୁ ଅଵଶ୍ଯମ ୍ଵସ୍ତଵ୍ ଯମ ୍କତଵ୍୍ ଯମ ୍ଚ ପିତୁର୍ ଵଚଃ 

ଅହମ ୍ଏଵ ନିଵତ୍ସଯାମି ଚତୁତଶ୍ ଵଯନ ସମାଃ ୨୬ 

ତମା୍ତ୍ମା ତସ୍ଯ ତଯତ୍ ଯନ ପ୍ରାତୁର୍ ଵାଯକ୍ଯନ ଵିସି୍ମତଃ 

ଉଵାଚ ରାମଃ ସଯମ୍ପ୍ରକ୍ଶଯ ଯପୌର ଜାନପତମ ୍ଜନମ ୍୨୭ 

ଵିରୀତମ ୍ଆହତିମ ୍ରୀତମ ୍ଯତ୍ ପିତ୍ରା ଜୀଵତା ମମ 

ନ ତ ଯଲ୍ଲାପଯିତୁମ ୍ଶକ୍ଯମ ୍ମଯା ଵା ପରଯତନ ଵା ୨୮ 

ଉପତି ନ ୍ମଯା କାଯଯା୍ ଵନ ଵାଯସ ଜକୁୁପି୍ସତଃ 

ଯକୁ୍ତମ ୍ଉକ୍ତମ ୍ଚ ଯକୈଯକଯ୍ଯା ପିତ୍ରା ଯମ ସକୁ୍ରୁତମ ୍କ୍ରୁତମ ୍୨୯ 

ଜାନାମି ପରତମ ୍କ୍ଶାତମ ୍କୁରୁ ସତ୍କାର କାରିଣମ ୍

ସଵମ୍ ୍ଏଵା୭ତ୍ର କଲ୍ଯାଣମ ୍ସତ୍ ଯ ସଯମ୍ ୍ମହାତ୍ମନି ୩0 

ଅଯନନ ତମ ୍ଶୀଯଲନ ଵନାତ୍ ପ୍ରତ୍ ଯା୭୭କତଃ ପନୁଃ 

ପ୍ରାତ୍ରା ସହ ପଵିଶ୍ ଯାମି ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାଃ ପତ ିରୁତ୍ତମଃ ୩୧ 

ଵ୍ରୁଯତା ରାଜା ହ ିଯକୈଯକଯ୍ଯା ମଯା ତତ୍ଵଚନମ ୍କ୍ରୁତମ ୍

ଅନ୍ରୁତାନ୍ ଯମାଚଯାଯନନ ପିତରମ ୍ତମ ୍ମହୀ ପତିମ ୍ ୩୨ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏକାତଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ତ୍ଵାତଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ତମ ୍ଅପ୍ରତିମ ଯତଯଜାପ୍ଯାମ ୍ପ୍ରାତ୍ରୁପ୍ଯାମ ୍ଯରାମ ହଶଣ୍ମ ୍

ଵିସି୍ମତାଃ ସମ୍କମମ ୍ଯପ୍ରକ୍ଶଯ ସମଯଵତା ମହଶଯ୍ଃ ୧ 

ଅତହତିା୭ସୁ୍ତ ରୁଶ ିକଣାଃ ସିତ୍ତା ଶ୍ଚ ପରମଶଯ୍ଃ 

ଯତୌ ପ୍ରାତଯରୌ ମହାତ୍ମାଯନୌ କାକୁଯତ୍ସିୌ ପ୍ରଶଶମି୍ ସଯର ୨ 

ସ ତଯନ୍ ଯା ଯସ୍ଯ ପଯୁତ୍ରୌ ଯତ୍ଵୌ ତମଯ୍େୌ ତମ ୍ଵରିଯମୌ 

ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵଯମ ୍ହ ିସମ୍ପାଶାମ ୍ଉପଯଯାଃ ସପ୍ରୁ୍ହଯାମଯହ ୩ 

ତତସୁ୍ତ ରୁଶ ିକଣାଃ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ତଶରୀଵ ଵଯତୈଶଣିଃ 
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ପରତମ ୍ରାଜ ଶାତ୍ୂ ଲମ ୍ଇ ତ୍ଯଚୁୂଃ ସମ୍କତା ଵଚଃ ୪ 

କୁଯଲ ଜାତ ମହାପ୍ରାେ ମହା ଵ୍ରୁତ୍ତ ମହା ଯଶଃ 

ରାହ୍ ଯମ ୍ରାମ ସ୍ ଯ ଵାକ୍ଯମ ୍ଯତ ପିତରମ ୍ଯତ୍ ଅଯଵକ୍ଶଯସ ୫ 

ସତା୭ନ୍ରୁଣମ ୍ଇମମ ୍ରାମମ ୍ଵଯମ ୍ଇଚ୍ଚାମଯହ ପିତୁଃ 

ଅନ୍ରୁଣତ୍ଵା ଚ୍ଚ ଯକୈଯକଯ୍ଯାଃ ସ୍ଵକମ୍ ୍ତଶରଯତା କତଃ ୬ 

ଏତାଵତ୍ ଉକ୍ତଵା ଵଚନମ ୍କତଵା୍ଃ ସମହଶଯ୍ଃ 

ରାଜଶଯ୍ ଯଶ୍ଚ ଵ ତତା ସଯଵ ୍ସ୍ଵାମ ୍ସ୍ଵାମ ୍କତିମ ୍କତାଃ ୭ 

ହ୍ଲାତିତ ଯସ୍ତନ ଵାଯକ୍ଯନ ଶଯୁପନ ଶପୁ ତଶନ୍ଃ 

ରାମଃ ସମ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟ ଵତନ ସ୍ତାନ୍ ରୁଶୀନ୍ ଅପ୍ଯପଜୂଯତ୍ ୮ 

ତ୍ରସ୍ତ କାତ୍ର ସୁ୍ତ ପରତଃ ସ ଵାଚା ସଜ୍ଜମାନଯା 

କ୍ରୁତାମ୍ ଜଲିଃ ଇତମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ରାକଵମ ୍ପନୁଃ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୯ 

ରାଜ ତମମ୍ ୍ଅନୁଯପ୍ରକ୍ଶଯ କୁଲ ତମା୍୭ନୁସମ୍ତ୍ିମ ୍

କତ୍ୁ ମ ୍ଅହସି୍ କାକୁତ୍ସି ମମ ମାତୁ ଶ୍ଚ ଯାଚନାମ ୍୧0 

ରକ୍ିଶତୁମ ୍ସମୁହତ୍ ରାଜ୍ ଯମ ୍ଅହମ ୍ଏକ ସୁ୍ତ ଯନାତ୍ସଯହ 

ଯପୌର ଜାନପତାମ ୍ଶ୍ଚା୭ପି ରକ୍ତା ରମ୍ଜଯିତୁମ ୍ତତା ୧୧ 

ୋତଯ ଶ୍ଚ ହ ିଯଯାତା ଶ୍ଚ ମିତ୍ରାଣ ିସହ୍ୁରୁତ ଶ୍ଚ ନଃ 

ତ୍ଵାମ ୍ଏଵ ପ୍ରତିକାଙ୍କ୍ଯତ ପଜନ୍୍ ଯମ ୍ଇଵ କଶକ୍ାଃ ୧୨ 

ଇତମ ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ମହା ପ୍ରାେ ସ୍ତାପଯ ପ୍ରତିପତ୍ ଯ ହ ି

ଶକି୍ତମାନ୍ ଅସି କାକୁତ୍ସି ଯଲାକ ସ୍ ଯ ପରିପାଲଯନ ୧୩ 

ଇତ୍ଯକୁ୍ତଵା ନ୍ ଯପତ ତ୍ପୋତୁଃ ପାତଯଯା ପର୍ତ ସ୍ତତା 

ପରୁ୍ଶମ ୍ସମ୍ପ୍ରାତଯ୍ା ମାସ ରାମମ ୍ଏଵ ପି୍ରଯମ ୍ଵତଃ ୧୪ 

ତମ ୍ଅଯମ୍କ ପ୍ରାତରମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ରାଯମା ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ଶ୍ଯାମମ ୍ନଲିନ ପତ୍ରା୭କ୍ଶମ ୍ମତ୍ତ ହମ୍ସ ସ୍ଵରମ ୍ସ୍ଵଯମ ୍୧୫ 

ଆକତା ତ୍ଵାମ ୍ଇଯମ ୍ପତିୁ୍ତଃ ସ୍ଵଜା ଯଵୈନଯିକୀ ଚ ଯା 

ପରୁ୍ଶମ ୍ଉତ୍ସହଯସ ତାତ ରକ୍ିଶତୁମ ୍ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ଅପି ୧୬ 

ଅମାଯତ୍ୈ ଯ ଶ୍ଚ ସହ୍ୁରୁତି୍ପ ଶ୍ଚ ପତିୁ୍ତମତି୍ପ ଶ୍ଚ ମନି୍ତ୍ରପିଃ 

ସଵ ୍କାଯା୍ଣ ିସମ୍ମନ୍ତ୍ରଯ ସମୁହାମ ୍ତ୍ ଯ୭ପି କାରଯ ୧୭ 

ଲକ୍ଶମୀ ଶ୍ଚନ୍ତ୍ରାତ୍ ଅଯପଯାତ୍ ଵା ହମିଵାନ୍ ଵା ହମିମ ୍ତ୍ ଯଯଜତ୍ 

ଅତୀଯାତ୍ ସାକଯରା ଯଵଲାମ ୍ନ ପ୍ରତିୋମ ୍ଅହମ ୍ପିତୁଃ ୧୮ 

କାମାତ୍ ଵା ତାତ ଯଲାପାତ୍ ଵା ମାତ୍ରା ତୁପ୍ ଯମ ୍ଇତମ ୍କ୍ରୁତମ ୍

ନ ତନ୍ ମନସି କତଵ୍୍ ଯମ ୍ଵତିତଵ୍ ଯମ ୍ଚ ମାତ୍ରୁଵତ୍ ୧୯ 

ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵାଣମ ୍ପରତଃ ଯକୌସଲ୍ଯା ସତୁମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ଯତଜସା୭୭ତିତ୍ ଯ ସମ୍କାଶମ ୍ପ୍ରତିପ ଚ୍ଚମ୍େ୍ ତଶନ୍ମ ୍୨0 

ଅତିଯରାହ ଆଯ ୍ପାତାପ୍ ଯାମ ୍ପାତୁଯକ ଯହମ ପଶୂଯିତ 
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ଏଯତ ହ ିସଵ ୍ଯଲାକ ସ୍ ଯ ଯଯାକଯକ୍ଶମମ ୍ଵିତାସ୍ ଯତଃ ୨୧ 

ଯସା୭ତିରୁହ୍ ଯ ନର ଵ୍ ଯାରଃ ପାତୁଯକ ହ୍ ଯଵରୁହ୍ ଯ ଚ 

ପ୍ରାଯଚ୍ଚତ୍ ସମୁହା ଯତଜା ପରତାଯ ମହାତ୍ମଯନ ୨୨ 

ସ ପାତୁଯକ ସମ୍ପ୍ରଣମ୍ଯ ରାମମ ୍ଵଚନ ମପ୍ରଵୀତ୍  

ଚତୁତଶ୍ ହ ିଵଶା୍ଣ ିଜଟା ଚୀର ତଯରା ହ୍ ଯ୭ହମ ୍୨୩ 

ପଲ ମଲୂା୭ଶଯନା ଵୀର ପଯଵଯମ ୍ରକୁ ନମ୍ନ୍  

ତଵା୭୭କମନ ମା୭୭କାମ୍କ୍ ନ୍ ଵସ ଯନ୍ୈ ଵ ନକରା ତ୍ପହ:ି ୨୪ 

ତଵ ପାତୁକଯଯା ନ୍୍ ଯସ୍ତ ରାଜ୍ ଯ ତମ୍େ୍: ପରମ୍ପ୍  

ଚତୁତଯ୍ଶ ହ ିସମ୍ପଯୂଣ ୍ଵଯଶ୭୍ହନ ିରକତୂ୍ତମ ୨୫ 

ନ ତ୍ରକ୍ଶଯାମି ଯତ ିତ୍ଵମ ୍ତୁ ପ୍ରଯଵକ୍ଶଯାମି ହୁତାଶନମ ୍    ୨୬ 

ତଯତ ତି ଚ ପ୍ରତିୋଯ ତମ ୍ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ସା୭୭ତରମ ୍ 

ଶତ୍ରୁକ୍ନମ ୍ଚ ପରିଶ୍ଵଜ୍ ଯ ପରତମ ୍ଯଚତ ମପ୍ରଵୀତ୍ ୨୭ 

ମାତରମ ୍ରକ୍ଶ ଯକୈଯକଯୀମ ୍ମା ଯରାଶମ ୍କୁରୁ ତାମ ୍ପ୍ରତ ି 

ମଯା ଚ ସୀତାଯା ଯଚୈଵ ଶଯପ୍ତା୭ସି ରକୁ ସତ୍ତମ  

ଇତ୍ଯକୁ୍ତଵା୭୭ଶରୁ୍ ପରୀତାଯକ୍ଶା ପ୍ରାତରମ ୍ଵସିସଜ ୍ହ ୨୮ 

ସ ପାତୁଯକ ଯତ ପରତଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍  

ସ୍ଵଲମ୍କ୍ରୁଯତ ସମ୍ପରିପଜୂ୍ ଯ ତମଵ୍ିତ୍ 

ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍ଯଚୈଵ ଚକାର ରାକଵମ ୍

ଚକାର ଯଚୈ ଯଵାତ୍ତମ ନାକ ମତୂନ୍ି   ୨୯ 

ଅତାନୁପଵୂ୍୍ ଯାତ୍ ପ୍ରତିନମ୍ଯ୍ ତମ ୍ଜନମ ୍

କୁରୂମ ୍ଶ୍ଚ ମନି୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରୁତୀ ସ୍ତତା୭ନୁଯଜୌ 

ଵ୍ଯସଜଯ୍ ତ୍ରାକଵ ଵମ୍ଶ ଵତନ୍ଃ  

ସି୍ତତଃ ସ୍ଵ ତଯମ ୍ହମିଵାନ୍ ଇଵା୭ଚଲଃ    ୩0 

ତମ ୍ମାତଯରା ପାଶ୍ ପ କ୍ରୁହୀତ କଯମ୍ଟଯା   

ତୁଃଯକନ ନ ଆମନ୍ତ୍ରଯିତୁମ ୍ହ ିଯଶକୁଃ 

ସ ଯତ୍ଵଵ ମାତ୍ରୂ ର୭ପିଵାତ୍ ଯ ସଵା୍   

ରୁତନ୍ କୁଟୀମ ୍ସ୍ଵାମ ୍ପ୍ରଵଯିଵଶ ରାମଃ    ୩୧ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତ୍ଵାତଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ତ୍ରଯଯାତଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ତତଃ ଶରିସି କ୍ରୁତ୍ଵା ତୁ ପାତୁଯକ ପରତ ସ୍ତତା 

ଆରୁଯରାହ ରତମ ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟଃ ଶତ୍ରୁଯକ୍ନନ ସମନ୍ି ଵତଃ ୧ 

ଵସିଯଶ୍ଟା ଵାମଯତଵ ଶ୍ଚ ଜାପାଲି ଶ୍ଚ ତ୍ରୁଟ  ଵ୍ରତଃ 

ଅରତଃ ପ୍ରଯଯଃୁ ସଯଵ ୍ମନି୍ତ୍ରଯଣା ମନ୍ତ୍ର  ପଜୂିତାଃ ୨ 

ମତାକିନୀମ ୍ନତୀମ ୍ରମ୍ଯାମ ୍ପ୍ରାଙ୍ମକୁା ଯସ୍ତ ଯଯ ୁସ୍ତତା 
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ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍ଚ କୁଵା୍ଣା ଶି୍ଚତ୍ରକୂଟମ ୍ମହା କିରିମ ୍୩ 

ପଶ୍ଯନ୍ ତାତୁ  ସହସ୍ରାଣ ିରମ୍ଯାଣ ିଵିଵିତାନ ିଚ 

ପ୍ରଯଯଯୌ ତସ୍ଯ ପାଯଶ୍ଵନ୍ ସ ଯସ ଯନ୍ ଯା ପରତ ସ୍ତତା ୪ 

ଅତୂରା ଚ୍ଚିତ୍ରକୂଟ ସ୍ ଯ ତତଶ ୍ପରତ  ସ୍ତତା 

ଆଶ୍ରମମ ୍ଯତ୍ର ସ ମନୁି ପର୍ତ୍ଵାଜଃ କ୍ରୁତା୭୭ଲଯଃ ୫ 

ସ ତମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍ଆକମ୍ଯ ପରତ୍ଵାଜ ସ୍ ଯ ପତିୁ୍ତମାନ୍ 

ଅଵତୀଯ ୍ରତାତ୍ ପାଯତୌ ଵଵଯତ ପରତ ସ୍ତତା ୬ 

ତଯତା ହ୍ରୁଯଶ୍ ଟା ପରତ୍ଵାଯଜା ପରତମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ 

ଅପି କ୍ରୁତ୍ ଯମ ୍କ୍ରୁତମ ୍ତାତ ରାଯମଣ ଚ ସମାକତମ ୍୭ 

ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସ୍ସ ତୁ  ପରଯତା ପରତ୍ଵାଯଜନ ତୀମତା 

ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ପରତ୍ଵାଜମ ୍ପରଯତା ପ୍ରାତ୍ରୁ ଵତ୍ସଲଃ ୮ 

ସ ଯାଚ୍ ଯମାଯନା କୁରୁଣା ମଯା ଚ ତ୍ରୁଟ ଵିରମଃ 

ରାକଵଃ ପରମ ପ୍ରୀଯତା ଵସିଶ୍ ଟମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୯ 

ପିତୁଃ ପ୍ରତିୋମ ୍ତାମ ୍ଏଵ ପାଲଯିଶ୍ଯାମି ତତ୍ତ୍ଵତଃ 

ଚତୁତଶ୍ ହ ିଵଶା୍ଣ ିଯା ପ୍ରତିୋ ପିତୁର୍ ମମ ୧0 

ଏଵମ ୍ଉଯକ୍ତା ମହା ପ୍ରାଯୋ ଵସିଶ୍ ଟଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ହ 

ଵାକ୍ଯଯୋ ଵାକ୍ଯ କୁଶଲମ ୍ରାକଵମ ୍ଵଚନମ ୍ମହତ୍ ୧୧ 

ଏଯତ ପ୍ରଯଚ୍ଚ ସମ୍ହରୁ୍ଶ୍ ଟଃ ପାତୁଯକ ଯହମ ପଶୂଯିତ 

ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ମହାପ୍ରାେ ଯଯାକ ଯକ୍ଶମ କଯର ତଵ ୧୨ 

ଏଵମ ୍ଉଯକ୍ତା ଵସିଯଶ୍ଟନ ରାକଵଃ ପ୍ରାଙ୍ମକୁଃ ସି୍ତତଃ 

ପାତୁଯକ ଅତିରୁଯହ୍ୈ ଯଯତ ମମ ରାଜ୍ ଯାଯ ଯଵୈ ତଯତୌ ୧୩ 

ନିଵ୍ରୁଯତ୍ତା୭ହମ ୍ଅନୁୋଯତା ରାଯମଣ ସମୁହାତ୍ମନା 

ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ଏଵ କଚ୍ଚାମି କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ପାତୁଯକ ଶଯୁପ ୧୪ 

ଏତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ଶପୁମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ପରତ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ 

ପରତ୍ଵାଜଃ ଶପୁତରମ ୍ମନୁି: ଵାକ୍ଯମ ୍ଉଵାଚ ତମ ୍୧୫ 

ଯନୈତ ଚ୍ଚିତ୍ରମ ୍ନର ଵ୍ ଯାର ଶୀଲ ଵ୍ରୁତ୍ତଵତାମ ୍ଵର 

ଯତ୍ ଆଯମ୍ ୍ତ୍ଵଯି ତିଯଶ୍ ଟ ତୁ୍ତ ନିଯମ୍ନ ସରୁ୍ଶ୍ ଟମ ୍ଇଯଵାତକମ ୍୧୬ 

ଅମରୁ୍ତଃ ସ ମହା ପାହୁଃ ପିତା ତଶରତ ସ୍ତଵ 

ଯସ୍ଯ ତ୍ଵମ ୍ଈତ୍ରୁଶଃ ପଯୁତ୍ରା ତମା୍ତ୍ମା ତମ ୍ଵତ୍ସଲଃ ୧୭ 

ତମ ୍ରୁଶମି ୍ତୁ ମହାତ୍ମାନମ ୍ଉକ୍ତ ଵାକ୍ଯମ ୍କରୁ୍ତା୭ଞ୍ଜଲିଃ 

ଆମନ୍ତ୍ରଯିତୁମ ୍ଆଯରଯପ ଚରଯଣୌ ଉପକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ ୧୮ 

ତତଃ ପ୍ରତକି୍ଶଣମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ପରତ୍ଵାଜମ ୍ପନୁଃ ପନୁଃ 

ପରତ ସୁ୍ତ ଯଯଯୌ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ସହ ମନି୍ତ୍ରପିଃ ୧୯ 

ଯାଯନୈ ଶ୍ଚ ଶକଯଟ  ଯଶ୍ଚ ଵ ହଯଯ  ନାଯକୈ ଶ୍ଚ ସା ଚମଃୂ 
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ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: 
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ପନୁର୍ ନିଵ୍ରୁତ୍ତା ଵିସ୍ତୀଣା୍ ପରତସ୍ଯା୭ନୁଯାଯିନୀ ୨0 

ତତ ଯସ୍ତ ଯମନୁାମ ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ନତୀମ ୍ତୀଯତ୍ଵା୍ମି ମାଲିନୀମ ୍

ତତ୍ରୁଶ ୁସ୍ତାମ ୍ପନୁଃ ସଯଵ ୍କମ୍କାମ ୍ଶଵି ଜଲାମ ୍ନତୀମ ୍୨୧ 

ତାମ ୍ରମ୍ଯ ଜଲ ସମ୍ପଣୂା୍ମ ୍ସମ୍ୀ୍ଯ ୍ସହ ପାତଵଃ 

ଶରୁ୍ମି୍ କଯପରପରୁମ ୍ରମ୍ଯମ ୍ପ୍ରଵିଯଵଶ ସ ଯସ ନିକଃ 

ଶରୁ୍ମି୍ କଯପରପରୁା ତ୍ପଯୂ: ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ସମ୍ତ୍ଶ ୍ହ ୨୨ 

ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ଚ ତଯତା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ପିତ୍ରା ପ୍ରାତ୍ରା ଵିଵଜିତାମ ୍ 

ପରଯତା ତୁଃକ ସମ୍ପ୍୍ତଃ ସାରତିମ ୍ଯଚତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୩ 

ସାରଯତ ପଶ୍ଯ ଵିତ୍ଵସ୍ତା ଅଯଯାତ୍ ଯା ନ ପ୍ରକାଶଯତ 

ନିରା୭୭କାରା ନିରା୭୭ନତା ତୀନା ପ୍ରତିହତ ସ୍ଵରା ୨୪ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ତ୍ରଯଯାତଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ଚତୁତକଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

େିକ୍ତ  କମ୍ପୀର  ଯକାଯଶଣ ସ୍ଯତଯନ ଯନାପଯାତ୍ ପ୍ରପଃୁ 

ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ପରତଃ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ପ୍ରଵିଯଵଶ ମହାଯଶାଃ ୧ 

ପିଟାଲ ଉଲୂକ ଚରିତାମ ୍ଆଲୀନ ନର ଵାରଣାମ ୍

ତିମିର ଅପ୍ଯାହତାମ ୍କାଲୀମ ୍ଅପ୍ରକାଶାମ ୍ନିଶାମ ୍ଇଵ ୨ 

ରାହୁ ଶଯତ୍ରାଃ ପି୍ରଯାମ ୍ପତ୍ନୀମ ୍ଶ୍ରଯିା ପ୍ରଜ୍ଵଲିତ ପ୍ରପାମ ୍

ରଯହଣ ଅପଯ୍ତିୁ୍ତଯତନ ଏକାମ ୍ଯରାହଣିୀମ ୍ଇଵ ପୀଟିତାମ ୍୩ 

ଅଯଲ୍ପାଶ୍ ୍କ୍ଶପୁ୍ତ ସଲିଲାମ ୍ କଯମା୍ ତ୍ତପ୍ତ ଵିହମ୍କମାମ ୍

ଲୀନ ମୀନ ଜଶ ରାହାମ ୍କ୍ରୁଶାମ ୍କିରି ନତୀମ ୍ଇଵ ୪ 

ଵିତୂମାମ ୍ଇଵ ଯହମା୭୭ପାମ ୍ଅତ୍ଵ ରା୭ଯକ୍ନ: ସମତିୁ୍ତତାମ ୍

ହଵି ରପଯ୍କୁ୍ିଶତାମ ୍ପଶ୍ଚା ଚ୍ଚିକାମ ୍ଵିପ୍ରଲଯମ ୍କତାମ ୍୫ 

ଵିତ୍ଵସ୍ତ କଵଚାମ ୍ରୁକ୍୍ କଜ ଵାଜି ରତ ତ୍ଵଜାମ ୍

ହତ ପ୍ରଵୀରାମ ୍ଆପନ୍ନାମ ୍ଚମମୂ ୍ଇଵ ମହା୭୭ହଯଵ ୬ 

ସ ଯପନାମ ୍ସ ସ୍ଵନାମ ୍ପତୂ୍ଵା ସାକର ସ୍ଯ ସମତିୁ୍ତତାମ ୍

ପ୍ରଶାତ ମାରୁଯତା ତ୍ପତୂାମ ୍ ଜଯଲାମିମ ୍ଇଵ ନିସ୍ସଵନାମ ୍୭ 

ତ୍ଯକ୍ତାମ ୍ଯୋ୭୭ଯଯୁତୈଃ ସଯଵୈ: ଅପିରୂଯପ  ଶ୍ଚ ଯାଜଯକୈଃ 

ସତୁ୍ ଯା କାଯଲ ଵିନିଵ୍ରୁ୍ଯତ୍ତ ଯଵତିମ ୍କତ ରଵାମ ୍ଇଵ ୮ 

ଯକାଶ୍ ଟ ମଯତ୍ ଯ ସି୍ତତାମ ୍ଆତା୍ମ ୍ଅଚରତୀମ ୍ନଵମ ୍ତ୍ରୁଣମ ୍

ଯକା ଵ୍ରୁଯଶଣ ପରିତ୍ ଯକ୍ତାମ ୍କଵାମ ୍ପତ୍ନୀମ ୍ଇଯଵା ତ୍ସକୁାମ ୍୯ 

ପ୍ରପାକରାଯତ୍ୈ ଯ: ସେିୁଯକ୍ତୈଃ ପ୍ରଜ୍ଵଲତି୍ପର୍ ଇଯଵାତ୍ତଯମ ଃ 

ଵିଯକୁ୍ତାମ ୍ମଣପିିର୍ ଜାଯତ୍ୈ ଯ ନଵ୍ାମ ୍ମକୁ୍ତାଵଲୀମ ୍ଇଵ ୧0 

ସହସା ଚଲିତାମ ୍ସ୍ତାନାନ୍ ମହୀମ ୍ପଣୁ୍ ଯ କ୍ଶଯାତ୍କତାମ ୍

ସମ୍ହ୍ରୁତ ତ୍ଯତୁ ିଵିସ୍ତାରାମ ୍ତାରାମ ୍ଇଵ ତିଵ ଶଚ୍୍ଯତୁାମ ୍୧୧ 
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ପଶୁ୍ ପ ନତ୍ତାମ ୍ଵସତା୭ଯତ ମତ୍ତ ପ୍ରମର ନାତିତାମ ୍

ତ୍ରୁତ ତାଵା୭କ୍ିନଵିପଲୁ୍ଶ୍ ଟାମ ୍କ୍ିାତାମ ୍ଵନ ଲତାମ ୍ଇଵ ୧୨ 

ସମମ୍ଟୂ ନିକମାମ ୍ସଵା୍ମ ୍ସମି୍କ୍ ପ୍ତ ଵିପଣା୭୭ପଣାମ ୍

ପ୍ରଚ୍ଚନ୍ନଶଶ ିନକ୍ଶତ୍ରାମ ୍ତ୍ ଯାମ ୍ଇଵା୭ମ୍ପତୁଯରୈର୍ ଵ୍ରୁତାମ ୍୧୩ 

କ୍ଶୀଣ ପାଯନାତ୍ତଯମ ର୍ ପିଯନ୍ନୈଃ ଶରାଯଵୈର୭ପିସମ୍ଵ୍ରୁତାମ ୍

ହତଯଶୌଣ୍ଟାମ ୍ଇଵା୭୭କାଯଶ ପାନ ପମିୂମ ୍ଅସମ୍ସ୍କରୁ୍ତାମ ୍୧୪ 

ଵ୍ରୁକ୍୍ ପମିୂ ତଲାମ ୍ନିମ୍ ନାମ ୍ଵ୍ରୁକ୍୍ ପାଯତ୍ରୈଃ ସମାଵ୍ରୁତାମ ୍

ଉପଯଯୁକ୍ତାତକାମ ୍ପକ୍ନାମ ୍ପ୍ରପାମ ୍ନିପତିତାମ ୍ଇଵ ୧୫ 

ଵିପଲୁାମ ୍ଵିତତାମ ୍ଯଚୈଵ ଯକୁ୍ତ ପାଶାମ ୍ତରସି୍ଵନାମ ୍

ପଯୂମୌ ପାଯଣ  ଵିନଶି୍ କ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ପତିତାମ ୍ଜ୍ ଯାମ ୍ଇଵା୭୭ଯତୁାତ୍ ୧୬ 

ସହସା ଯତୁ୍ତ ଯଶୌଯଣ୍ଟନ ହଯା୭୭ଯରାଯହଣ ଵାହତିାମ ୍

ନିକ୍ିଶପ୍ତ ପାଣ୍ଟାମ ୍ଉତ୍ସରୁ୍ଶ୍ ଟାମ ୍କିଯଶାରୀମ ୍ଇଵ ତୁପଲ୍ାମ ୍୧୭ 

ଶଶୁ୍ କ ଯତାଯାମ ୍ମହା ମଯତ୍ସ ଯ: କୂଯମୈ ଶ୍ଚ ପହୁପି ଵ୍ରୁ୍ତାମ ୍

ପ୍ରପିନ୍ନ ତଟ ଵିସ୍ତୀଣା୍ମ ୍ଵାପୀ ମିଵ ହ୍ରୁଯତାତ୍ପଲାମ ୍୧୮ 

ପରୁୁଶସ୍ଯା ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ସ୍ ଯ ପ୍ରତଶିତି୍ତା୭ନୁଯଲପନାମ ୍

ସମ୍ପ୍୍ତା ମିଵ ଯଶାଯକନ କାତ୍ର ଯିଶ୍ି ଟ ମ୭ପଶୂଣାମ ୍୧୯ 

ପ୍ରାଵ୍ରୁଶ ିପ୍ରଵିକାଟାଯାମ ୍ପ୍ରଵଶି୍ ଟସ୍ ଯା୭ପ୍ର ମଣ୍ଟଲମ ୍

ପ୍ରଚ୍ଚନ୍ନାମ ୍ନୀଲ ଜୀମଯୂତୈ: ପାସ୍କର ସ୍ଯ ପ୍ରପାମ ୍ଇଵ ୨0 

ପରତ ସୁ୍ତ ରତ ସ୍ତ ସ୍ ସ ଶ୍ରୀମାନ୍ ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜଃ 

ଵାହଯତମ ୍ରତ ଯଶ୍ରଶ୍ଟମ ୍ସାରତମି ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୧ 

କିମ ୍ନୁ କଲ୍ଵ୭ତ୍ ଯ କମ୍ପୀଯରା ମଚୂିଯତା ନ ନଶିମ୍ଯଯତ 

ଯତାପରୁମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍କୀତ ଵାତିତ୍ର ନିସ୍ସଵନଃ ୨୨ 

ଵାରୁଣୀ ମତ କତ ଶ୍ଚ ମାଲ୍ଯ କତ ଶ୍ଚ ମଚୂିତଃ 

ତୂପିତା୭କରୁ କତ ଶ୍ଚ ନ ପ୍ରଵାତି ସମତତଃ ୨୩ 

ଯାନ ପ୍ରଵର ଯକାଶ ଶ୍ଚ େିକ୍ତ ଶ୍ଚ ହଯ ନିସ୍ସଵନଃ 

ପ୍ରମତ୍ତ କଜ ନାତ ଶ୍ଚ ମହାମ ୍ଶ୍ଚ ରତ ନିସ୍ସଵନଃ 

ଯନତାନୀମ ୍ଶରୂ୍ଯଯତ ପଯୁା୍ମ ୍ଅସ୍ଯାମ ୍ରାଯମ ଵିଵାସିଯତ ୨୪ 

ଚମ୍ନ୍ା୭କରୁ କମ୍ା୍ମ ୍ଶ୍ଚ ମହା୭ହା୍ ଶ୍ଚ ନଵ ସ୍ରଜ: 

କଯତ ହ ିରାଯମ ତରୁଣା ସ୍ ସମ୍ପ୍୍ତା ଯନାପପମୁ୍ ଜଯତ ୨୫ 

ପହୀ ରାତ୍ରଯାମ ୍ନ କଚ୍ଚମି୍ ୍ଚିତ୍ର ମାଲ୍ ଯ ତରା ନରା: 

ଯନାତ୍ସଵା ସ୍ ସମ୍ପ୍ରଵତଯ୍ତ ରାମ ଯଶାକା୭ତିଯତ ପଯୁର ୨୬ 

ସହ ନୂନମ ୍ମମ ପ୍ରାତ୍ରା ପରୁସ୍ଯା୭ସ୍ଯ ତ୍ଯତୁ ିକତ୍ା 

ନ ହ ିରାଜ ତ୍ ଯଯଯାଯତ୍ ଯ ଯମ ୍ସାସାଯରଵା୭ଜ୍ନୁୀ କ୍ଶପା ୨୭ 

କତା ନୁ କଲୁ ଯମ ପ୍ରାତା ମଯହାତ୍ସଵ ଇଵା୭୭କତ: 
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ଜନଯିଶ୍ଯ ତ୍ ଯ୭ଯଯାତ୍ ଯା ଯାମ ୍ହଶମ୍ ୍ରୀଶ୍ ମ ଇଵାମ୭୍ପତୁ: ୨୮ 

ତରୁଯଣ  ଶ୍ଚାରୁ ଯଵଯଶ  ଶ୍ଚ ନଯରୈ: ଉନ୍ନତ କାମିପିଃ 

ସମ୍ପତତି୍ପ ରଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ନ ଵିପାତି ମହା ପତାଃ ୨୯ 

ଏଵମ ୍ପହୁଵିତମ ୍ଜଲ୍ପନ୍ ଵିଯଵଶ ଵସତିମ ୍ପିତୁଃ 

ଯତନ ହୀନାମ ୍ନଯରଯନ୍ତ୍ରଣ ସିମ୍ହ ହୀନାମ ୍କୁହାମ ୍ଇଵ ୩0 

ତତା ତ ତମ୍:୍ପରୁମ ୍ଉଜି୍ଜତ ପ୍ରପମ ୍   

ସଯୁରୈ ରିଯଵା ତ୍ସରୁ୍ଶ୍ ଟ ମ୭ପାସ୍କରମ ୍ତିନମ ୍

ନିରୀକ୍ଶଯ ସଵମ୍ ୍ତୁ ଵିଵିକ୍ତ ମାତ୍ମନା   

ମଯୁମାଚ ପାଶ୍ ପମ ୍ପରତ ସସ୍ତୁୁ:କିତ: ୩୧ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଚତୁତଯ୍ଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ପମ୍ଚ ତଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ତଯତା ନିକ୍ିଶପ୍ ଯ ମାତ୍ରୁ : ସ ଅଯଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତଃ 

ପରତଃ ଯଶାକ ସମ୍ଯ୍ପ୍ତା କୁରୂନ୍ ଇତମ ୍ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧ 

ନତିରାମମ ୍କମିଶ୍ ଯାମି ସଵା୍ନ୍ ଆମନ୍ତ୍ରଯଯ୭ତ୍ ଯ ଵଃ 

ତତ୍ର ତୁଃକମ ୍ଇତମ ୍ସଵମ୍ ୍ସହଯିଶ୍ ଯ ରାକଵମ ୍ଵିନା ୨ 

କତ ଶ୍ଚ ହ ିତିଵମ ୍ରାଜା ଵନସ୍ତ ଶ୍ଚ କୁରୁର୍ ମମ 

ରାମମ ୍ପ୍ରତୀଯକ୍ଶ ରାଜ୍ ଯାଯ ସ ହ ିରାଜା ମହା ଯଶାଃ ୩ 

ଏତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ଶପୁମ ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ପରତ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ 

ଅପରୁ୍ଵନ୍ ମନି୍ତ୍ରଣଃ ସଯଵ ୍ଵସିଶ୍ ଟ ଶ୍ଚ ପଯୁରାହତିଃ ୪ 

ସପୁରୁ୍ଶମ ୍ଶ୍ାିକନୀଯମ ୍ଚ ଯତ୍ ଉକ୍ତମ ୍ପରତ ତ୍ଵଯା 

ଵଚନମ ୍ପ୍ରାତ୍ରୁ ଵାତ୍ସଲ୍ଯାତ୍ ଅନୁରୂପମ ୍ତଯଵୈଵ ତତ୍ ୫ 

ନିତ୍ ଯମ ୍ଯତ ପନ୍ତୁ ଲୁପ୍ତ ସ୍ ଯ ତିଶ୍ ଟଯତା ପ୍ରାତ୍ରୁ ଯସୌହ୍ରୁଯତ 

ଆଯ ୍ମାକମ୍ ୍ପ୍ରପନ୍ନସ୍ଯ ନା୭ନୁମଯନ୍ ଯତ କଃ ପମୁାନ୍ ୬ 

ମନି୍ତ୍ରଣାମ ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଯତା ଅପିଲଶତିମ ୍ପି୍ରଯମ ୍

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ସାରତମି ୍ଵାକ୍ଯମ ୍ରଯତା ଯମ ଯଜୁ୍ ଯତାମ ୍ଇତ ି୭ 

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ଵତନଃ ସଵା୍ ମାତ୍ରୂ: ସମ୭ପିଵାତ୍ ଯ ସଃ 

ଆରୁଯରାହ ରତମ ୍ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶତ୍ରୁଯକ୍ନନ ସମନ୍ି ଵତଃ ୮ 

ଆରୁହ୍ ଯ ତୁ ରତମ ୍ଶୀରମ ୍ଶତ୍ରୁକ୍ନ ପରତା ଵୁଯପୌ 

ଯଯତୁଃ ପରମ ପ୍ରୀଯତୌ ଵ୍ରୁଯତୌ ମନି୍ତ୍ର ପଯୁରାହଯିତୈଃ ୯ 

ଅରଯତା କୁରଵ ସ୍ତତ୍ର ଵସିଶ୍ ଟ ପ୍ରମକୁା ତ୍ଵିଜାଃ 

ପ୍ରଯଯଃୁ ପ୍ରାଙ୍ମକୁାଃ ସଯଵ ୍ନତିରାଯମା ଯଯତା୭ପଯଵତ୍ ୧0 

ପଲମ ୍ଚ ତତ୍ ଅନା୭୭ହୂତମ ୍କଜା୭ଶ୍ଵ ରତ ସମକ୍ଲୁମ ୍

ପ୍ରଯଯଯୌ ପରଯତ ଯାଯତ ସଯଵ ୍ଚ ପରୁ ଵାସିନଃ ୧୧ 

ରତ ସ୍ତଃ ସ ହ ିତମା୍ତ୍ମା ପରଯତା ପ୍ରାତ୍ରୁ ଵତ୍ସଲଃ 
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ନତିରାମମ ୍ଯଯଯୌ ତୂଣମ୍ ୍ଶରିସି ଆତାଯ ପାତୁଯକ ୧୨ 

ତତ ସୁ୍ତ ପରତଃ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ନତିରାମମ ୍ପ୍ରଵଶି୍ ଯ ସଃ 

ଅଵତୀଯ ୍ରତା ତୂ୍ତଣମ୍ ୍କରୂୁନ୍ ଇତମ ୍ଉଵାଚ ହ ୧୩ 

ଏତ ତ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ମମ ପ୍ରାତ୍ରା ତତ୍ତମ ୍ସନ୍ନଯାସଵତ୍ ସ୍ଵଯମ ୍

ଯଯାକ ଯକ୍ଶମ ଵଯହ ଯଚଯମ ପାତୁଯକ ଯହମ ପଶୂଯିତ ୧୪ 

ପରତ: ଶରିସା କ୍ରୁତ୍ଵା ସନ୍ନଯାସମ ୍ପାତୁଯକ ତତ: 

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ତୁଃକ ସମ୍ପ୍୍ତ: ସଵମ୍ ୍ପ୍ରକ୍ରୁତ ିମମ୍ଟଲମ ୍୧୫ 

ଚତ୍ରମ ୍ତାରଯତ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଆଯ ୍ପାତା ଵିଯମୌ ମଯତୌ  

ଅପ୍ଯାମ ୍ରାଯଜ୍ ଯ ସି୍ତଯତା ତମ:୍ ପାତୁକାପ୍ ଯାମ ୍କୁଯରା ମମ୍  ୧୬ 

ପ୍ରାତ୍ରା ହ ିମଯି ସନ୍ନଯାଯସା ନିକ୍ିଶପ୍ତ: ଯସୌହ୍ରୁତାତ୍ ଅଯମ ୍ 

ତମ ୍ଇମମ ୍ପାଲଯିଶ୍ଯାମି ରାକଵା୭୭କମନମ ୍ପ୍ରତ ି୧୭ 

କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ସଯମ୍ଯାଜଯିତ୍ଵା ତୁ ରାକଵ ସ୍ ଯ ପନୁଃ ସ୍ଵଯମ ୍

ଚରଯଣୌ ଯତୌ ତୁ ରାମ ସ୍ ଯ ତ୍ରକ୍ଶଯାମି ସହ ପାତୁଯକୌ ୧୮ 

ତଯତା ନିକ୍ିଶପ୍ତ ପାଯରା୭ହମ ୍ରାକଯଵଣ ସମାକତଃ 

ନିଯଵତ୍ ଯ କୁରଯଵ ରାଜ୍ ଯମ ୍ପଜିଯଶ୍ ଯ କୁରୁ ଵ୍ରୁତି୍ତତାମ ୍୧୯ 

ରାକଵାଯ ଚ ସନ୍ନଯାସମ ୍ତତ୍ତ୍ଵାଇଯମ ଵର ପାତୁଯକ 

ରାଜ୍ ଯମ ୍ଯଚତମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯାମ ୍ଚ ତୂତ ପାଯପା ପଵାମି ଚ ୨0 

ଅପିଶଯିକ୍ତ ତୁ କାକୁଯତ୍ସି ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ମତୁିଯତ ଜଯନ 

ପ୍ରୀତି ମମ୍ ଯଶ ଯଶ୍ଚ ଵ ପଯଵତ୍ ରାଜ୍ ଯା ଚ୍ଚତୁ କ୍ଣୁମ ୍୨୧ 

ଏଵମ ୍ତୁ ଵଲିପନ୍ ତୀଯନା ପରତଃ ସ ମହାଯଶାଃ 

ନତିରାଯମ ଅକଯରା ତ୍ରାଜ୍ ଯମ ୍ତୁଃକିଯତା ମନି୍ତ୍ରପି ସ୍ ସହ ୨୨ 

ସ ଵଲ୍କଲ ଜଟା ତାରୀ ମନୁି ଯଵଶ ତରଃ ପ୍ରପଃୁ 

ନତିରାଯମ ଅଵସ ତ୍ଵୀରଃ ସ ଯସ ଯନ୍ ଯା ପରତ ସ୍ତତା ୨୩ 

ରାମ ଆକମନମ ୍ଆକାମ୍କ୍ ନ୍ ପରଯତା ପ୍ରାତ୍ରୁ ଵତ୍ସଲଃ 

ପ୍ରାତୁ ଵଚ୍ନ କାରୀ ଚ ପ୍ରତେିା ପାରକ ସ୍ତତା ୨୪ 

ପାତୁଯକ ତ୍ଵ୭ପିଶଚି୍ ଯା୭ତ ନତିରାଯମ ଅଵସ ତ୍ତତା 

ପରତଃ ଶାସନମ ୍ସଵମ୍ ୍ପାତୁକାପ୍ ଯାମ ୍ନ୍ ଯଯଵତଯତ୍ ୨୫ 

ତତ ସୁ୍ତ ପରତ: ଶ୍ରୀମାନ୍ ଅପିଶଚି୍ ଯ ଆଯ ୍ପାତୁଯକ 

ତତ୭ତୀନ ସ୍ତତା ରାଜ୍ ଯମ ୍କାରଯା ମାସ ସଵତ୍ା ୨୬ 

ତତା ହ ିଯ ତ୍କାଯ ୍ମଯୁପ ତ ିକିମି୍ତ୍ି  

ଉପାଯନମ ୍ଯଚାପହ୍ରୁତମ ୍ମହା୭ହମ୍ ୍ 

ସ ପାତୁକାପ୍ ଯାମ ୍ପ୍ରତମମ ୍ନିଯଵତ୍ ଯ   

ଚକାର ପଶ୍ଚାତ୍ ପରଯତା ଯତାଵତ୍  ୨୭ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ପମ୍ ିତଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 
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ଯଶାଟଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ପ୍ରତିପ୍ରଯାଯତ ପରଯତ ଵସନ୍ ରାମ: ତଯପା ଵଯନ 

ଲକ୍ଶଯା ମାସ ସ ଉଯତ୍ଵକମ ୍ଅତ ଔତ୍ସକୁ୍ଯମ ୍ତପସି୍ଵନାମ ୍୧ 

ଯଯ ତତ୍ର ଚିତ୍ରକୂଟ ସ୍ ଯ ପରୁସ୍ତାତ୍ ତାପସ ଆଶ୍ରଯମ 

ରାମମ ୍ଆଶ୍ରତି୍ ଯ ନିରତା ସ୍ତାନ୍ ଅଲକ୍ଶଯତ୍ ଉତ୍ସକୁାନ୍ ୨ 

ନଯଯନୈ ପରୁ୍୍କୁଟୀପି ଶ୍ଚ ରାମମ ୍ନିତିଶ୍ ଯ ଶଙି୍କତାଃ 

ଅଯନ୍ ଯାନ୍ ଯମ ୍ଉପଜଲ୍ପତଃ ଶଯନୈ ଶ୍ଚକ୍ରୁ: ମିତଃ କତାଃ ୩ 

ଯତଶାମ ୍ଔତ୍ସକୁ୍ଯମ ୍ଆଲକ୍ଶଯ ରାମ ସୁ୍ତ ଆତ୍ମନି ଶଙି୍କତଃ 

କ୍ରୁତ ଅଞ୍ଜଲି: ଉଵାଯଚତମ ୍ରୁଶମି ୍କଲୁ ପତମି ୍ତତଃ ୪ 

ନ କଚ୍ଚି ତ୍ପକଵନ୍ କିମି୍ତ୍ି ପଵୂ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ମଯି 

ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ଵିକ୍ରୁତମ ୍ଯଯନ ଵିରିଯଯତ ତପସି୍ଵନଃ ୫ 

ପ୍ରମାତାତ୍ ଚରିତମ ୍କଚ୍ଚିତ୍ କିମି୍ନ୍ି ନ ଅଵରଜସ୍ଯ ଯମ 

ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ ଯ ରୁଶପିିର୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟମ ୍ନା୭ନୁରୂପମ ୍ଇଵା୭୭ତ୍ମନଃ ୬ 

କଚ୍ଚି ଚୁ୍ଚଶରୂ୍ଶ ମାଣା ଵଃ ଶଶୁରୂ୍ଶଣପରା ମଯି 

ପ୍ରମତା ଅପଯ୍ଚୁିତାମ ୍ଵ୍ରୁତି୍ତମ ୍ସୀତା ଯକୁ୍ତମ ୍ନ ଵତଯ୍ତ ୭ 

ଅତ ଶ ିଜର୍ଯା ଵ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ତପସା ଚ ଜରାମ ୍କତଃ 

ଯଵପମାନ ଇଯଵାଵାଚ ରାମମ ୍ପତୂ ତଯା ପରମ ୍୮ 

କୁତଃ କଲ୍ଯାଣ ସତ୍ତ୍ଵାଯାଃ କଲ୍ଯାଣା୭ପିରଯତ ସ୍ତତା 

ଚଲନମ ୍ତାତ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ସ୍ତପସି୍ଵଶ ୁଵିଯଶଶତଃ ୯ 

ତ୍ଵ ନ୍ନିମିତ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ତାଵତ୍ ତାପସା ପ୍ରତ ିଵତଯ୍ତ 

ରଯକ୍ଶାପ୍ ଯ ଯସ୍ତନ ସମି୍ ଵକ୍ନାଃ କତଯତି ମିତଃ କତାଃ ୧0 

ରାଵଣା୭ଵରଜଃ କଶି୍ଚତ୍ କଯରା ନାଯମହ ରାକ୍ଶସଃ 

ଉତ୍ପା୍ ଯ ତାପସା ନ୍ ସଵା୍ନ୍ ଜନସ୍ତାନ ନିଯକତନାନ୍ ୧୧ 

ତ୍ରୁଶ୍ଟ ଶ୍ଚ ଜିତକାଶୀ ଚ ନ୍ରୁଶମ୍ସଃ ପରୁୁଶାତକଃ 

ଅଵଲିପ୍ତ ଶ୍ଚ ପାପ ଶ୍ଚ ତ୍ଵାମ ୍ଚ ତାତ ନ ମରୁ୍ଶ୍ ଯଯତ ୧୨ 

ତ୍ଵମ ୍ଯତା ପ୍ରପରୁ୍ତ ିହ୍ ଯ୭ସି୍ମନ୍ ଆଶ୍ରଯମ ତାତ ଵତଯ୍ସ 

ତତା ପ୍ରପରୁ୍ତ ିରକ୍ଶାମି୍ ସ ଵପି୍ରକୁଵତି୍ ତାପସାନ୍ ୧୩ 

ତଶଯ୍ତି ହ ିପୀପଯତ୍ସ ଃ କରୂ୍ଯରୈ ପୀ୍ଶଣଯକୈ ର୭ପି 

ନାନା ରୂଯପ : ଵିରୂଯପ  ଶ୍ଚ ରୂଯପ : ଵିକ୍ରୁତ ତଶଯ୍ନୈଃ ୧୪ 

ଅପ୍ରଶଯସ୍ତ : ଅଶଚୁିପିଃ ସମ୍ପ୍ରଯଯାଜ୍ ଯ ଚ ତାପସାନ୍ 

ପ୍ରତିକ୍ନମି୍ ୍ଅପରାନ୍ କ୍ିଶପ୍ରମ ୍ଅନାଯା୍ଃ ପରୁତଃ ସି୍ତତା: ୧୫ 

ଯତଶ ୁଯତଶ୍ଵା୭୭ଶ୍ରମ ସ୍ତାଯନଶ ୁଅପତୁ୍ତମ ୍ଅଵଲୀଯ ଚ 

ରମଯତ ତାପସାମ ୍ସ୍ତତ୍ର ନାଶଯଯତା୭ଲ୍ପ ଯଚତସଃ ୧୬ 

ଅପକ୍ିଶପତି ସରୁ୍କ୍ପାଣ୍ଟାନ୍ ଅକ୍ନୀନ୍ ସିଞ୍ଚତି ଵାରିଣା 
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କଲଶାମ ୍ଶ୍ଚ ପ୍ରମରୁ୍ତ୍ନତି ହଵଯନ ସମପୁସି୍ତଯତ ୧୭ 

ଯତୈ ତ୍ୁ ରାତ୍ମପି: ଆଵିଶ୍ଟାନ୍ ଆଶ୍ରମାନ୍ ପ୍ରଜିହାସଵଃ 

କମନାଯା୭ନ୍ ଯ ଯତଶ ସ୍ଯ ଯଚାତଯମି୍ ୍ରୁଶଯଯା୭ତ୍ ଯ ମାମ ୍୧୮ 

ତତ୍ ପରୁା ରାମ ଶାରୀରାମ ୍ଉପହମି୍ ସାମ ୍ତପସି୍ଵଶ ୁ

ତଶଯ୍ମି୍ ୍ହ ିତୁଶ୍ ଟା ଯସ୍ତ ତ୍ ଯକ୍ଶଯାମ ଇମମ ୍ଆଶ୍ରମମ ୍୧୯ 

ପହୁ ମଲୂ ପଲମ ୍ଚିତ୍ରମ ୍ଅଵିତୂରାତ୍ ଇଯତା ଵନମ ୍

ପରୁାଣା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ଏଵା୭ହମ ୍ଶ୍ରଯିଯଶ୍ଯ ସକଣଃ ପନୁଃ ୨0 

କର ସ୍ତଵଯ୍ଯ୭ପି ଚା ଯକୁ୍ତମ ୍ପରୁା ତାତ ପ୍ରଵତଯ୍ତ 

ସ ହା୭ସ୍ମାପି: ଇଯତା କଚ୍ଚ ଯତ ିପତିୁ୍ତଃ ପ୍ରଵତଯ୍ତ ୨୧ 

ସ କଲତ୍ର ସ୍ଯ ସଯମ୍ଯ୍ହା ନତି୍ ଯମ ୍ଯତ୍ ତସ୍ଯ ରାକଵ 

ସମତସ୍୍ ଯା୭ପି ହ ିସଯତା ଵାଯସା ତୁଃକମ ୍ଇହା୭ତ୍ ଯ ଯତ ୨୨ 

ଇତ ିଉକ୍ତଵତମ ୍ରାମ ସ୍ତମ ୍ରାଜ ପତୁ୍ର ସ୍ତପସି୍ଵନମ ୍

ନ ଶଶାଯକାତ୍ତଯରୈ: ଵାଯକ୍ୈଯ: ଅଵଯରାତୁ୍ତମ ୍ସମତ୍ୁସକୁ: ୨୩ 

ଅପିନତଯ ସମାପରୁ୍ଚ୍ଚଯ ସମାତାଯ ଚ ରାକଵମ ୍

ସ ଜକାମା୭୭ଶ୍ରମମ ୍ତ୍ ଯକ୍ତଵା କୁଯଲୈଃ କଲୁପତିଃ ସହ ୨୪ 

ରାମଃ ସମ୍ସାତ୍ ଯ ତୁ ରୁଶ ିକଣମ୭ନୁକମନାତ୍  

ଯତଶାତ୍ ତସ୍ମାତ୍ କୁଲପତମି ୍ଅପିଵାତ୍ ଯ ରୁଶମି ୍ 

ସମ୍ଯ କ୍ପ େୀଯତୈ  ଯସ୍ତ : ଅନୁମତ ଉପତିଶ୍ଟାତଃ୍  

ପଣୁ୍ ଯମ ୍ଵାସାଯ ସ୍ଵ ନିଲଯମ ୍ଉପସଯମ୍ପଯତ ୨୫ 

ଆଶ୍ରମମ ୍ତୁ ରୁଶ ିଵରିହତିମ ୍ପ୍ରପଃୁ 

କ୍ଶଣମ ୍ଅପି ନ ଵିଜଯହୌ ସ ରାକଵଃ 

ରାକଵମ ୍ହ ିସତତମ ୍ଅନୁକତା:   

ତାପସା ଶ୍ଚଶ ିଚରିତ ତ୍ରୁତ କୁଣାଃ   ୨୬ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଯଶାଟଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ସପ୍ତ ତଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ରାକଵ ସୁ୍ତ ଅପଯାଯତଶ ୁତପସି୍ଵଶ ୁଵିଚିତଯନ୍ 

ନ ତତ୍ର ଅଯରାଚଯ ତ୍ଵାସମ ୍କାରଯଣ  ପହୁ୍ପି ସ୍ତତା ୧ 

ଇହ ଯମ ପରଯତା ତ୍ରୁଯଶ୍ଟା ମାତର ଶ୍ଚ ସ ନାକରାଃ 

ସା ଚ ଯମ ସମ୍ରୁ୍ତି: ଅଯନ୍ ଵତି ତା ନ୍ନିତ୍ ଯମ ୍ଅନୁଯଶାଚତଃ ୨ 

ସ୍କତା ଵାର ନିଯଵଯଶନ ଯତନ ତସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ 

ହଯ ହସି୍ତ କରୀଯଶ  ଶ୍ଚ ଉପମତଃ୍ କରୁ୍ଯତା ପରୁ୍ଶମ ୍୩ 

ତସ୍ମାତ୍ ଅନ୍ ଯତ୍ର କଚ୍ଚାମ ଇତ ିସମି୍ତିଯ ରାକଵଃ 

ପ୍ରାତିଶ୍ ଟତ ସ ଯଵୈଯତହ୍ ଯା ଲକ୍ଶମଯଣନ ଚ ସମ୍କତଃ ୪ 

ଯସା ଅଯତ୍ର: ଆଶ୍ରମମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତମ ୍ଵଵଯତ ମହା ଯଶାଃ 
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ତମ ୍ଚା୭ପି ପକଵାନ୍ ଅତ୍ରିଃ ପତୁ୍ରଵତ୍ ପ୍ରତ୍ ଯ ପତ୍ ଯତ ୫ 

ସ୍ଵଯମ ୍ଆତିତ୍ ଯମ ୍ଆତିଶ୍ଯ ସଵମ୍ ୍ଅସ୍ଯ ସସୁତ୍କରୁ୍ତମ ୍

ଯସୌମିତ୍ରମି ୍ଚ ମହା ପାକାମ ୍ସୀତାମ ୍ଚ ସମସାନ୍ତ୍ଵଯତ୍ ୬ 

ପତ୍ନୀମ ୍ଚ ତମ ୍ଅନୁପ୍ରାପ୍ତାମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ଆମନ୍ତ୍ରଯ ସତ୍କ୍ରୁତାମ ୍

ସାନ୍ତ୍ଵଯା ମାସ ତମେ୍ଃ ସଵ ୍ପତୂ ହଯିତ ରତଃ ୭ 

ଅନସଯୂାମ ୍ମହା ପାକାମ ୍ତାପସୀମ ୍ତମ ୍ଚାରିଣୀମ ୍

ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ୀ୍ଶ୍ଵ ଯଵୈଯତହୀମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ରୁଶ ିସତ୍ତମଃ 

ରାମାଯ ଚ ଆଚଚଯକ୍ଶ ତାମ ୍ତାପସୀମ ୍ତମ ୍ଚାରିଣୀମ ୍୮ 

ତଶ ଵଶା୍ଣ ିଅନାଵ୍ରୁଶ୍ଟଯା ତଯକ୍ତ ଯଲାଯକ ନିର୭ତରମ ୍

ଯଯା ମଲୂ ପଯଲ ସରୁ୍ଯଶ୍ଟ ଜାହ୍ନଵୀ ଚ ପ୍ରଵତିତା ୯ 

ଉଯରଣ ତପସା ଯକୁ୍ତା ନଯିଯମ  ଶ୍ଚା୭ପି ଅଲମ୍କ୍ରୁତା 

ତଶ ଵଶ ୍ସହସ୍ରାଣ ିଯଯା ତପ୍ତମ ୍ମହତ୍ ତପଃ ୧0 

ଅନସଯୂା ଵ୍ରଯତୈ ୋତା ପ୍ରତ୍ଯହୂା ଶ୍ଚ ନିଵତିତାଃ 

ଯତଵ କାଯ ୍ନିମିତ୍ତମ ୍ଚ ଯଯା ସମ୍ଵ୍ରମାଣଯା 

ତଶ ରାତ୍ରମ ୍କ୍ରୁତା ରାତ୍ରଃି ଯସଯମ ୍ମାଯତ ଵ ଯତ୭ନକ ୧୧ 

ତାମ ୍ଇମାମ ୍ସଵ ୍ପତୂାନାମ ୍ନମ: କାଯା୍ମ ୍ଯଶସି୍ଵନୀମ ୍

ଅପିକଚ୍ଚତୁ ଯଵୈଯତହୀ ଵ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ଅଯରାତନାମ ୍ସତା 

ଅନସଯୂଯତ ିଯା ଯଲାଯକ କମପି୍: କ୍ଯାତମି ୍ଆକତା ୧୨ 

ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵାଣମ ୍ତମ ୍ରୁଶମି ୍ତଯତତି ଉକ୍ତଵା ସ ରାକଵଃ 

ସୀତାମ ୍ଉଵାଚ ତମେ୍ାମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍୧୩ 

ରାଜ ପତୁ୍ର ିଶରୁ୍ତ ମିତମ ୍ମଯୁନ: ଅସ୍ଯ ସମୀରିତମ ୍

ଯଶ୍ରଯଯା୭ତମ୍ ୍ଆତ୍ମନ: ଶୀରମ ୍ଅପିକଚ୍ଚ ତପସି୍ଵନୀମ ୍୧୪ 

ସୀତା ତୁ  ଏତତ୍ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାକଵ ସ୍ ଯ ହଯିତୈଶଣି: 

ତାମ ୍ଅତି୍ର ପତ୍ନୀମ ୍ତମେ୍ାମ ୍ଅପିଚରାମ ଯମ ତଲିୀ ୧୫ 

ଶତିିଲାମ ୍ଵଲିତାମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ଜରା ପାଣଟୁ୍ର ମତୂଜ୍ାମ ୍

ସତତମ ୍ଯଵପମାନା୭0କୀମ ୍ ପ୍ରଵାଯତ କତଲୀ ଯତା ୧୬ 

ତାମ ୍ତୁ ସୀତା ମହା ପାକାମ ୍ଅନସଯୂାମ ୍ପତିଵ୍ରତାମ ୍

ଅପ୍ଯଵାତଯତ୍ ଅଵ୍ ଯରା ସ୍ଵ ନାମ ସମତୁାହରତ୍ ୧୭ 

ଅପିଵାତ୍ ଯ ଚ ଯଵୈଯତହୀ ତାପସୀମ ୍ତାମ ୍ଅନିତିତାମ ୍

ପତ୍ତାମ୍ଜଲି ପଟୁା ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ପଯପ୍ରୁ୍ଚ୍ଚତ୍ ଅନାମଯମ ୍୧୮ 

ତତଃ ସୀତାମ ୍ମହା ପାକାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତାମ ୍ତମ ୍ଚାରିଣୀମ ୍

ସାନ୍ତ୍ଵଯ ତଯ୭ପ୍ରଵୀତ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟା ତିଶ୍ଟଯା ତମମ୍ ୍ଅଯଵକ୍ଶଯସ ୧୯ 

ତ୍ଯକ୍ତଵା ୋତ ିଜନମ ୍ସୀଯତ ମାନମ ୍ରୁତି୍ତମ ୍ଚ ମାନିନ ି

ଅଵରୁତ୍ତମ ୍ଵଯନ ରାମମ ୍ତିଶ୍ଟଯା ତ୍ଵମ ୍ଅନୁକଚ୍ଚସି ୨0 
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ନକର ଯସ୍ତା ଵନ ଯସ୍ତା ଵା ପାଯପା ଵା ଯତ ିଵା ଶପୁଃ 

ଯାସାମ ୍ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ୍ପି୍ରଯଯା ପତା୍ ତାସାମ ୍ଯଲାକା ମଯହାତଯାଃ ୨୧ 

ତୁଶ୍ ଶୀଲଃ କାମ ଵ୍ରୁଯତ୍ତା ଵା ତଯନୈ ଵା୍ ପରିଵଜିତଃ 

ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ୍ଆଯ ୍ସ୍ଵପାଵାନାମ ୍ପରମମ ୍ଯତୈଵତମ ୍ପତିଃ ୨୨ 

ନ ଅଯତା ଵିଶଶି୍ ଟମ ୍ପଶ୍ଯାମି ପାତଵମ ୍ଵମିରୁ୍ଶ ତଯ୭ହମ ୍

ସଵତ୍୍ର ଯଯାକ୍ଯମ ୍ଯଵୈଯତହ ିତପଃ କ୍ରୁତମ ୍ଇଵା୭ଵ୍ ଯଯମ ୍୨୩ 

ନ ତୁ ଏଵମ ୍ଅଵକଚ୍ଚତି କଣୁ ଯତାଶମ ୍ଅସତ୍ ସି୍ତ୍ରଯଃ 

କାମ ଵକ୍ତଵ୍ ଯ ହ୍ରୁତଯା ପତ୍ରୁ ୍ନାତା ଶ୍ଚରତି ଯାଃ ୨୪ 

ପ୍ରାପନୁ୍ଵତି  ଅଯଶ ଯଶ୍ଚ ଵ ତମ ୍ପ୍ରମ୍ଶମ ୍ଚ ଯମ ତିଲି 

ଅକାଯ ୍ଵଶମ ୍ଆପନ୍ନାଃ ସି୍ତ୍ରଯଯା ଯାଃ କଲୁ ତ ତ୍ଵିତାଃ ୨୫ 

ତ ତ୍ଵିତା ସୁ୍ତ କୁଯଣ : ଯକୁ୍ତା ତ୍ରୁଶ୍ଟ ଯଲାକ ପରାଵରାଃ 

ସି୍ତ୍ରଯଃ ସ୍ଵଯକ ୍ଚରିଶ୍ ଯତି ଯତା ପଣୁ୍ ଯ କ୍ରୁତ ସ୍ତତା ୨୬ 

ତଯତଵମ ୍ଏନମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅନୁଵ୍ରତା ସତୀ    

ପତିଵ୍ରତାନାମ ୍ସମଯା୭ନୁ ଵତିନୀ  

ପଵସ୍ଵ ପତ୍ୁ : ସହ ତମ ୍ଚାରିଣୀ   

ଯଶ ଶ୍ଚ ତମମ୍ ୍ଚ ତତ: ସମାପ୍ଯସି  ୨୭ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ସପ୍ତ ତଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ଅଶ୍ଟା ତଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ସା ତୁ ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ଯଵୈଯତହୀ ଅନସଯୂାନ୍ ଅନସଯୂଯା 

ପ୍ରତ ିପଜୂ୍ ଯ ଵଯଚା ମତମ ୍ପ୍ରଵକ୍ତୁମ ୍ଉପଚରଯମ ୧ 

ଯନୈତତ୍ ଆଶ୍ଚଯମ୍ ୍ଆଯା୍ଯା ଯନ୍ ମାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅନୁ ପାଶଯସ 

ଵିତିତମ ୍ତୁ ମମା୭ପି ଏତତ୍ ଯତା ନାଯା୍ଃ ପତ ିକ୍ୁରୁଃ ୨ 

ଯତ୍ ଅପି ଏଶ ପଯଵ ତ୍ପତା୍ ମମ ଆଯଯ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତ ଵଜିତଃ 

ଅଯତ୍ଵୈତମ ୍ଉପଵତଵ୍୍ ଯ ସ୍ତତା୭ପି ଏଶ ମଯା ପଯଵତ୍ ୩ 

କିମ ୍ପନୁର୍ ଯଯା କୁଣ ଶ୍ାିକ୍ଯଃ ସାନୁଯରାଯଶା ଜିଯତନି୍ତ୍ରଯଃ 

ସି୍ତରା୭ନୁରାଯକା ତମା୍ତ୍ମା ମାତ୍ରୁଵତ୍ ପିତ୍ରୁଵତ୍ ପି୍ରଯଃ ୪ 

ଯାମ ୍ଵ୍ରୁତି୍ତମ ୍ଵତଯ୍ତ ରାମଃ ଯକୌସଲ୍ଯାଯାମ ୍ମହା ପଲଃ 

ତାମ ୍ଏଵ ନ୍ରୁପ ନାରୀଣାମ ୍ଅନ୍ ଯାସାମ ୍ଅପି ଵତଯ୍ତ ୫ 

ସକ୍ରୁତ୍ ତ୍ରୁଶ୍ଟାସ ୁଅପି ସ୍ତ୍ରୀଶ ୁନ୍ରୁଯପଣ ନ୍ରୁପ ଵତ୍ସଲଃ 

ମାତ୍ରୁଵ ତ୍ଵତଯ୍ତ ଵୀଯରା ମାନମ ୍ଉତ୍ସରୁ୍ଜ୍ ଯ ତମଵ୍ତ୍ି ୬ 

ଆକଚ୍ଚତଯା ଶ୍ଚ ଵିଜନମ ୍ଵନମ ୍ଏଵମ ୍ପଯା୭୭ଵହମ ୍

ସମାହତିମ ୍ହ ିଯମ ଶ୍ଵଶ୍ରା ହ୍ରୁତଯଯ ତତ୍ ତ୍ରୁତମ ୍ମହତ୍ ୭ 

ପାଣ ିପ୍ରତାନ କାଯଲ ଚ ଯ ତ୍ପରୁା ତ୍ଵ୭କ୍ିନସନ୍ନିଯତୌ 

ଅନୁଶଶି୍ ଟା ଜନନ୍ ଯା୭ସି୍ମ ଵାକ୍ଯମ ୍ତ ତ୭ପି ଯମ ତ୍ରୁତମ ୍୮ 
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ନଵୀ କ୍ରୁତମ ୍ତୁ ତତ୍ ସଵମ୍ ୍ଵାଯକ୍ୈଯ ଯସ୍ତ ତମ ୍ଚାରିଣ ି

ପତ ିଶଶୁରୂ୍ଶଣାନ୍ ନାଯା୍ ସ୍ତଯପା ନା୭ନ୍ ଯ ତ୍ଵିତୀଯଯତ ୯ 

ସାଵିତ୍ରୀ ପତ ିଶଶୁରୂ୍ଶାମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ସ୍ଵଯକ ୍ମହୀଯଯତ 

ତତା ଵ୍ରୁତି୍ତ ଶ୍ଚ ଯାତା ତ୍ଵମ ୍ପତ ିଶଶୁରୂ୍ଶଯା ତିଵମ ୍୧0 

ଵରିଶ୍ଟା ସଵ ୍ନାରୀଣାମ ୍ଏଶା ଚ ତିଵି ଯତଵତା 

ଯରାହଣିୀ ନ ଵିନା ଚନ୍ତ୍ରମ ୍ମହୂୁତମ୍ ୍ଅପି ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ୧୧ 

ଏଵମ ୍ଵିତା ଶ୍ଚ ପ୍ରଵରାଃ ସି୍ତ୍ରଯଯା ପତ୍ରୁ ୍ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତାଃ 

ଯତନ ଯଲାଯକ ମହୀଯଯତ ପଯୁଣ୍ ଯନ ଯସ୍ଵନ କମଣ୍ା ୧୨ 

ତଯତା ଅନସଯୂା ସମ୍ହ୍ରୁଶ୍ ଟା ଶରୁ୍ଯତ୍ଵାକ୍ତମ ୍ସୀତଯା ଵଚଃ 

ଶରିଶ ିଆରାଯ ଯଚାଵାଚ ଯମ ତିଲୀମ ୍ହଶଯ୍ ନ୍ତ୍ଯତୁ ୧୩ 

ନିଯଯମ  ଵିଵିଯତୈ: ଆପ୍ତମ ୍ତଯପା ହ ିମହତ୭ସି୍ତ ଯମ 

ତତ୍ ସମି୍ ଶେତ୍ ଯ ପଲମ ୍ସୀଯତ ଚତଯଯ ତ୍ଵାମ ୍ଶଚୁ ିସି୍ମଯତ ୧୪ 

ଉପପନ୍ନମ ୍ମଯନାେମ ୍ଚ ଯକୁ୍ତମ ୍ଚ ଵଚନମ ୍ତଵ ଯମ ତଲିି 

ପ୍ରୀତା ଚା୭ସି୍ମ ଉଚିତମ ୍କମି ୍ଯତ କରଵାଣ ିପ୍ରଵୀହ ିଯମ ୧୫ 

ତସ୍ଯା: ତତ୍ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵିସି୍ମତା ମମ୍ ୍ଵିସ୍ମଯା  

କ୍ରୁତମ ୍ଇତ ିଅପ୍ରଵୀତ୍ ସୀତା ତଯପା ପଲ ସମନ୍ି ଵତାମ ୍୧୬ 

ସା ତୁ ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ତମେ୍ା ତଯା ପ୍ରୀତତରା ପଵତ୍ 

ସପଲମ ୍ଚ ପ୍ରହଶମ୍ ୍ଯତ ହତ ସୀଯତ କଯରା ମ୍ ଯ୭ହମ ୍୧୭ 

ଇତମ ୍ତିଵ୍ ଯମ ୍ଵରମ ୍ମାଲ୍ଯମ ୍ଵସ୍ତ୍ରମ ୍ଆପରଣାନି ଚ 

ଅମ୍କ ରାକମ ୍ଚ ଯଵୈଯତହ ିମହା୭ହମ୍ ୍ଚା୭ନୁଯଲପନମ ୍୧୮ 

ମଯା ତତ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ସୀଯତ ତଵ କାତ୍ରାଣ ିଯଶାପଯଯତ୍ 

ଅନୁରୂପମ ୍ଅସମି୍କି ଶ୍ ଟମ ୍ନତି୍ ଯମ ୍ଏଵ ପଵିଶ୍ ଯତ ି୧୯ 

ଅମ୍କ ରାଯକଣ ତିଯଵ୍ ଯନ ଲିପ୍ତାମ୍ କୀ ଜନକା୭୭ତ୍ମଯଜ 

ଯଶାପଯିଶ୍ ଯସି ପତା୍ରମ ୍ଯତା ଶ୍ରୀ ଵିଶଣ୍ମୁ ୍ଅଵ୍ ଯଯମ ୍୨0 

ସା ଵସ୍ତ୍ରମ ୍ଅଙ୍କ ରାକମ ୍ଚ ପଶୂଣାନ ିସ୍ରଜ ସ୍ତତା 

ଯମ ତିଲୀ ପ୍ରତିଜରାହ ପ୍ରୀତ ିତାନମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍୨୧ 

ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ ତତ୍ ସୀତା ପ୍ରୀତି ତାନମ ୍ଯଶସି୍ଵନୀ 

ଶ୍ିଶି୍ ଟାମ୍ ଜଲି ପଟୁା ତତ୍ର ସମପୁାସ୍ତ ତଯପାତନାମ ୍୨୨ 

ତତା ସୀତାମ ୍ଉପାସୀନାମ ୍ଅନସଯୂା ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତା 

ଵଚନମ ୍ପ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ଆଯରଯପ କତାମ ୍କାମି୍ ିତିି୍ପଯ କତା ମନୁ ୨୩ 

ସ୍ଵଯମ୍ଵଯର କିଲ ପ୍ରାପ୍ତା ତ୍ଵମ ୍ଅଯନନ ଯଶସି୍ଵନା 

ରାକଯଵଯଣତ ିଯମ ସୀଯତ କତା ଶରୁ୍ତିମ ୍ଉପାକତା ୨୪ 

ତାମ ୍କତାମ ୍ଯଶ୍ରାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ଵସି୍ତଯରଣ ଚ ଯମ ତିଲି 

ଯତା୭ନୁପତୂମ ୍କାଯତ୍ସ୍ନ୍ଯନ ତନ୍ ଯମ ତ୍ଵମ ୍ଵକ୍ତୁମ ୍ଅହସି୍ ୨୫ 
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ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ତୁ ସା ସୀତା ତାମ ୍ତଯତା ତମ ୍ଚାରିଣୀମ ୍

ଶରୂ୍ଯତାମ ୍ଇତ ିଯଚାକ୍ତଵା ଯଵୈ କତଯା ମାସ ତାମ ୍କତାମ ୍୨୬ 

ମିତିଲା୭ତିପତି ଵୀ୍ଯରା ଜନଯକା ନାମ ତମଵ୍ିତ୍ 

କ୍ଶତ୍ର ତଯମ ୍ହ ିଅପିରଯତା ନ୍ ଯାଯତଃ ଶାସି୍ତ ଯମତନିୀମ ୍୨୭ 

ତସ୍ଯ ଲାଙ୍କଲ ହସ୍ତ ସ୍ଯ କଶତ୍ଃ ଯକ୍ଶତ୍ର ମଣ୍ଟଲମ ୍

ଅହମ ୍କିଲ ଉତି୍ତତା ପିତ୍ତ୍ଵା ଜକତୀମ ୍ନ୍ରୁପଯତଃ ସତୁା ୨୮ 

ସ ମାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ନରପତ ିମ୍ଶୁ୍ି ଟ ଵିଯକ୍ଶପ ତତ୍ପରଃ 

ପାମଶ୍ ୁକୁମି୍ ଟତ ସଵା୍ମ୍ କୀମ ୍ଜନଯକା ଵିସି୍ମଯତା୭ପଵତ୍ ୨୯ 

ଅନପଯତ୍ ଯନ ଚ ଯେହାତ୍ ଅମ୍କମ ୍ଆଯରାପ୍ ଯ ଚ ସ୍ଵଯମ ୍

ମଯମ ଯମ ୍ତନଯଯତ ିଉକ୍ତଵା ଯେଯହା ମଯି ନିପାତିତଃ ୩0 

ଅତରିଯକ୍ଶ ଚ ଵାକ ୍ଉକ୍ତା ପ୍ରତିମା ମାନୁଶୀ କିଲ 

ଏଵମ ୍ଏତ ନ୍ନରପଯତ ତଯମଣ୍ ତନଯା ତଵ ୩୧ 

ତତଃ ପ୍ରହ୍ରୁଯଶ୍ଟା ତମା୍୭୭ତ୍ମା ପିତା ଯମ ମିତଲିା୭ତିପଃ 

ଅଵାଯପ୍ତା ଵିପଲୁାମ ୍ରୁତି୍ତମ ୍ମାମ ୍ଅଵାପ୍ଯ ନରାତିପଃ ୩୨ 

ତତ୍ତା ଚ ଅସି୍ମ ଇଶ୍ଟଵତ୍ ଯତଯଵ୍ୈ ଯ ଯଜ୍ ଯଶ୍ ଟାଯଯ  ପଣୁ୍ ଯ କମଣ୍ା 

ତଯା ସମ୍ପାଵିତା ଚା୭ସି୍ମ େିକ୍ତଯା ମାତ୍ରୁ ଯସୌହ୍ରୁତାତ୍ ୩୩ 

ପତ ିସଯମ୍ଯାକ ସଲୁପମ ୍ଵଯଯା ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତୁ ଯମ ପିତା 

ଚିତାମ ୍ଅପ୍ଯକମ ତ୍ତୀଯନା ଵିତ୍ତ ନାଶାତ୍ ଇଵ ଅତନଃ ୩୪ 

ସତ୍ରୁଶା ଚ୍ଚ ଅପକ୍ରୁଶ୍ ଟା ଚ୍ଚ ଯଲାଯକ କନ୍ ଯା ପିତା ଜନାତ୍ 

ପ୍ରତଶଣ୍ାମ ୍ଅଵାଯପ୍ନାତ ିଶଯରଣା୭ପି ସଯମା ପଵୁ ି୩୫ 

ତାମ ୍ତଶଣ୍ାମ ୍ଅତୂରସ୍ତାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵାଚା୭ତ୍ମନି ପାତିଵଃ 

ଚିମ୍ା୍୭୭ଣଵ୍ କତଃ ପାରମ ୍ନ ଆସସାତ ଅପ୍ଯିଵା ଯତା ୩୬ 

ଅଯଯାନିଜାମ ୍ହ ିମାମ ୍ୋତ୍ଵା ନ ଅତ୍ ଯକଚ୍ଚ ତ୍ଵିଚିତଯନ୍ 

ସତ୍ରୁଶମ ୍ଚା୭ନୁରୂପମ ୍ଚ ମହୀ ପାଲଃ ପତମି ୍ମମ ୩୭ 

ତସ୍ଯ ପତିୁ୍ତ: ଇଯମ ୍ଜାତା ଚିତଯାନ ସ୍ ଯ ସମ୍ତ୍ମ ୍

ସ୍ଵଯମ ୍ଵରମ ୍ତନୂଜାଯାଃ କରିଶ୍ ଯା ମୀତି ତୀମତଃ ୩୮ 

ମହା ଯଯେ ତତା ତସ୍ଯ ଵରୁଯଣନ ମହାତ୍ମନା 

ତତ୍ତମ ୍ତନୁ ଵର୍ମ ୍ପ୍ରୀତ୍ ଯା ତୂଣୀ ଚା୭କ୍ଶଯ ସାଯଯକୌ ୩୯ 

ଅସମ୍ାିଲ୍ଯମ ୍ମନୁଯଶ୍ ଯ ଶ୍ଚ ଯଯତ୍ନନା୭ପି ଚ ଯକୌରଵାତ୍ 

ତନ୍ ନ ଶକ୍ତା ନମଯିତୁମ ୍ସ୍ଵଯପ୍ନଶ୍ଵ୭ପି ନରାତିପାଃ ୪0 

ତ ତ୍ତନୁଃ ପ୍ରାପ୍ ଯ ଯମ ପିତ୍ରା ଵ୍ ଯାହ୍ରୁତମ ୍ସତ୍ ଯ ଵାତିନା 

ସମଵାଯଯ ନଯରନ୍ତ୍ରାଣାମ ୍ପଵୂମ୍ ୍ଆମନ୍ତ୍ରଯ ପାତିଵାନ୍ ୪୧ 

ଇତମ ୍ଚ ତନୁ: ଉତ୍ଯମ୍ ଯ ସଜ୍ ଯମ ୍ଯଃ କୁରୁଯତ ନରଃ 

ତସ୍ଯ ଯମ ତୁହତିା ପାଯା୍ ପଵିଶ୍ ଯତି ନ ସମ୍ଶଯଃ ୪୨ 
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ତ ଚ୍ଚ ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ତନୁଃ ଯଶ୍ରଶ୍ଟମ ୍ଯକୌରଵାତ୍ କିରି ସନ୍ନିପମ ୍

ଅପିଵାତ୍ ଯ ନ୍ରୁପା ଜକ୍ମ:ୁ ଅଶକ୍ତା ସ୍ତସ୍ଯ ଯତାଲଯନ ୪୩ 

ସତୁୀକ ୍ସ୍ ଯ ତୁ କାଲ ସ୍ ଯ ରାକଯଵା୭ଯମ ୍ମହା ତ୍ଯତୁଃି 

ଵିଶ୍ଵାମିଯତ୍ରଣ ସହଯିତା ଯେମ ୍ତ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ସମା୭୭କତଃ 

ଲକ୍ଶମଯଣନ ସହ ପ୍ରାତ୍ରା ରାମଃ ସତ୍ ଯ ପରାରମଃ ୪୪ 

ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ର ସୁ୍ତ ତମା୍ତ୍ମା ମମ ପିତ୍ରା ସପୁଜୂିତଃ 

ଯପ୍ରାଵାଚ ପିତରମ ୍ତତ୍ର ରାକଯଵା ରାମ ଲକ୍ଶମଯଣୌ ୪୫ 

ସଯୁତୌ ତଶରତ ଯସ୍ଯଯମୌ ତନୁ ତଶ୍ନ୍ କାମି୍କ୍ ଯଣୌ 

ତନୁ ତଶ୍ଯ୍ ରାମାଯ ରାଜ ପତୁ୍ରାଯ ଯତୈଵିକମ ୍୪୬ 

ଇତ ିଉକ୍ତ ଯସ୍ତନ ଵିଯପ୍ରଣ ତ ତ୍ତନୁଃ ସମପୁାନଯତ୍ ୪୭ 

ନିଯମଶା୭ତର ମାଯତ୍ରଣ ତତ୍ ଆନମ୍ଯ ସ ଵୀଯଵ୍ାନ୍ 

ଜ୍ ଯାମ ୍ସମାଯରାପ୍ ଯ ଜଟିତ ିପରୂଯା ମାସ ଵୀଯଵ୍ତ୍ ୪୮ 

ଯତନ ପରୂଯତା ଯଵକା ନ୍ ମଯତ୍ ଯ ପକ୍ନମ ୍ତ୍ଵିତା ତନୁଃ 

ତସ୍ଯ ଶଯପ୍ତା୭ପଵ ତ୍ପୀମଃ ପତିତସ୍ଯ ଅଶଯନ ରିଵ ୪୯ 

ତଯତା୭ହମ ୍ତତ୍ର ରାମାଯ ପିତ୍ରା ସତ୍ ଯା୭ପି ସମି୍ନ୍ା 

ଉତ୍ଯତା ତାତୁମ ୍ଉତ୍ ଯମ୍ ଯ ଜଲ ପାଜନମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍୫0 

ତୀଯମାନାମ ୍ସ ତୁ ତତା ପ୍ରତିଜରାହ ରାକଵଃ 

ଅଵିୋଯ ପିତୁ ଶ୍ଚତମ ୍ଅଯଯାତ୍ ଯା୭ତିପଯତଃ ପ୍ରଯପାଃ ୫୧ 

ତତଃ ଶ୍ଵଶରୁମ ୍ଆମନ୍ତ୍ରଯ ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତଶରତମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍

ମମ ପିତ୍ରା ତୁ ଅହମ ୍ତତ୍ତା ରାମାଯ ଵିତିତା୭୭ତ୍ମଯନ ୫୨ 

ମମ ଯଚୈ ଵା୭ନୁଜା ସାତ୍ଵୀ ଊମିଲା ପି୍ରଯ ତଶନ୍ା 

ପାଯା୍୭ଯତ ୍ଲକ୍ଶମଣ ସ୍ ଯା୭ପି ତତ୍ତା ପିତ୍ରା ମମ ସ୍ଵଯମ ୍୫୩ 

ଏଵମ ୍ତତ୍ତା୭ସି୍ମ ରାମାଯ ତତା ତସି୍ମନ୍ ସ୍ଵଯମ ୍ଵଯର 

ଅନୁରକ୍ତା୭ସି୍ମ ତଯମଣ୍ ପତିମ ୍ଵୀଯଵ୍ତାମ ୍ଵରମ ୍୫୪  

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଅଶ୍ଟା ତଯଶାତ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ଏଯର୍ାନ ଵିମ୍ଶ ତ୍ଯତୁ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସର୍କ: 

ଅନସଯୂା ତୁ ତମେ୍ା ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତାମ ୍ମହତୀମ ୍କତାମ ୍

ପଯଶ୍୍ଵଜତ ପାହୁପ୍ ଯାମ ୍ଶରି ସ୍ ଯା୭୭ରାଯ ଯମ ତିଲୀମ ୍୧ 

ଵ୍ଯକ୍ତା୭କ୍ଶର ପତମ ୍ଚିତ୍ରମ ୍ପାଶତିମ ୍ମତୁରମ ୍ତ୍ଵଯା 

ଯତା ସ୍ଵଯମ୍ଵରମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତତ୍ ସଵମ୍ ୍ହ ିଶରୁ୍ତମ ୍ମଯା 

ରଯମ୭ହମ ୍କତଯା ଯତ ତୁ ତ୍ରୁଟମ ୍ମତୁର ପାଶଣି ି୨ 

ରଵ:ି ଅସ୍ତମ ୍କତଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଉଯପାହ୍ ଯ ରଜନୀମ ୍ଶଵିାମ ୍

ତିଵସମ ୍ପ୍ରତ ିକୀଣା୍ନାମ ୍ଆହାରା୭ତମ୍ ୍ପତତି୍ରଣାମ ୍

ସମ୍ଯ୍ା କାଯଲ ନିଲୀନାନାମ ୍ନିତ୍ରା୭ତମ୍ ୍ଶରୂ୍ଯଯତ ତ୍ଵନିଃ ୩ 
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ଏଯତ ଚା୭ପି ଅପିଯଶକ ଆତ୍ରା୍ ମନୁଯଃ କଲଯଶାତ୍ ଯତା: 

ସହତିା ଉପଵତଯ୍ତ ସଲିଲା୭୭ପଲୁ୍ତ ଵଲ୍କଲାଃ ୪ 

ରୁଶୀଣାମ ୍ଅକ୍ିନଯହାଯତ୍ରଶ ୁହୁଯତଶ ୁଵିତି ପଵୂକ୍ମ ୍

କଯପାତ ଅମ୍କ ଅରୁଯଣା ତୂଯମା ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ ପଵଯନାତ୍ତତଃ ୫ 

ଅଲ୍ପ ପଣା୍ ହ ିତରଯଵା କନୀ ପତୂାଃ ସମତତଃ 

ଵିପ୍ରକ୍ରୁଯଶ୍ଟ ଅପି ଯଯ ଯତଯଶ ନ ପ୍ରକାଶତି ଯଵୈ ତିଶଃ ୬ 

ରଜନୀ ଚର ସତ୍ତ୍ଵାନି ପ୍ରଚରତି ସମତତଃ 

ତଯପା ଵନ ମରୁ୍କା ହ ିଏଯତ ଯଵତି ତୀଯତଶ୍ ୁଯଶରଯତ ୭ 

ସମ୍ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତା ନିଶା ସୀଯତ ନକ୍ଶତ୍ର ସମଲମ୍କରୁ୍ତା 

ଯଜ୍ ଯାତ୍ସ୍ନା ପ୍ରାଵରଣ ଶ୍ଚଯନ୍ତ୍ରା ତ୍ରୁଶ୍ଯଯତ୭ପଯ୍ତୁ ିଯତା୭ମ୍ପଯର ୮ 

କମ୍ଯତାମ ୍ଅନୁଜାନାମି ରାମସ୍ଯା୭ନୁଚରୀ ପଵ 

କତଯତଯା ହ ିମତୁରମ ୍ତ୍ଵଯା୭ହମ ୍ପରିଯତାଶତିା ୯ 

ଅଲମକ୍ରୁୁ ଚ ତାଵତ୍ ତ୍ଵମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯକ୍ଶମ ୍ମମ ଯମ ତଲିି 

ପ୍ରୀତିମ ୍ଜନଯ ଯମ ଵତ୍ସ ତିଵ୍ ଯା୭ଲମ୍କାର ଯଶାପିତା ୧0 

ସା ତତା ସମଲମ୍କ୍ରୁତ୍ ଯ ସୀତା ସରୁ ସଯୁତାପମା 

ପ୍ରଣମ୍ଯ ଶରିସା ତଯସ୍ ଯ ରାମମ ୍ତୁ ଅପିମକୁୀ ଯଯଯୌ ୧୧ 

ତତା ତୁ ପଶୂତିାମ ୍ସୀତାମ ୍ତତଶ ୍ଵତତାମ ୍ଵରଃ 

ରାକଵଃ ପ୍ରୀତି ତାଯନନ ତପସି୍ଵନ୍ ଯା ଜହଶ ୍ଚ ୧୨ 

ନ୍ଯଯଵତଯ ତ୍ତତଃ ସଵମ୍ ୍ସୀତା ରାମାଯ ଯମ ତିଲୀ 

ପ୍ରୀତି ତାନମ ୍ତପସି୍ଵନ୍ ଯା ଵସନା୭୭ପରଣ ସ୍ରଜମ ୍୧୩ 

ପ୍ରହ୍ରୁଶ୍ ଟ ସ୍ତଵ୭ପଵ ତ୍ରାଯମା ଲକ୍ଶମଣ ଶ୍ଚ ମହା ରତଃ 

ଯମ ତିଲ୍ ଯାଃ ସତ୍ ରିଯାମ ୍ତ୍ରୁଶ୍ଟଵା ମାନୁଯଶଶ ୁସତୁୁଲପ୍ାମ ୍୧୪ 

ତତ ସ୍ତାମ ୍ଶଵର୍ୀମ ୍ପ୍ରୀତଃ ପଣୁ୍ ଯାମ ୍ଶଶ ିନିପା୭୭ନନଃ 

ଅଚିତ ସ୍ତାପଯସ ଃ ସିଯତ୍ତୈ: ଉଵାସ ରକୁ ନତନଃ ୧୫ 

ତସ୍ଯାମ ୍ରାତ୍ରଯାମ ୍ଵ୍ ଯତୀତାଯାମ ୍ଅପିଶଚି୍ ଯ ହୁତା୭କ୍ିନକାନ୍ 

ଆପରୁ୍ଯଚ୍ଚତାମ ୍ନର ଵ୍ ଯାଯରୌ ତାପସାନ୍ ଵନ ଯକାଚରାନ୍ ୧୬ 

ତା ଊଚୁ ଯସ୍ତ ଵନ ଚରା ସ୍ତାପସା ତମ ୍ଚାରିଣଃ 

ଵନସ୍ଯ ତସ୍ଯ ସମ୍ାିରମ ୍ରାକ୍ଶଯସ ଃ ସମ୭ପିପଲୁ୍ତମ ୍୧୭ 

ରକ୍ଶାମି୍ ସ ପରୁୁଶାତାନି ନାନା ରୂପାଣ ିରାକଵ  

ଵସମ୍ଯ୍୭ସି୍ମନ୍ ମହା୭ରଯଣ୍ଯ ଵ୍ ଯାଲା ଶ୍ଚ ରୁତିରା୭ଶନା: ୧୮   

ଉଚ୍ଚିଶ୍ ଟମ ୍ଵା ପ୍ରମତ୍ତମ ୍ଵା ତାପସମ ୍ତମ ୍ଚାରିଣମ ୍

ଅତ ତଯ୭ସି୍ମନ୍ ମହା୭ରଯଣ୍ଯ ତା ନ୍ନିଵାରଯ ରାକଵ  ୧୯ 

ଏଶ ପତା ମହଶୀ୍ଣାମ ୍ପଲା ନ୍ ଯା୭୭ହରତାମ ୍ଵଯନ 

ଅଯନନ ତୁ ଵନମ ୍ତୁକମ୍ ୍କନ୍ତୁମ ୍ରାକଵ ଯତ କ୍ଶମମ ୍୨0 
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ଇତୀଵ ଯତୈଃ ପ୍ରାଞ୍ଜଲିପି ସ୍ତପସି୍ଵପି:    

ତି୍ଵଯଜୈଃ କ୍ରୁତ ସ୍ଵସ୍ତଯଯନଃ ପରମ୍ପ୍ଃ 

ଵନମ ୍ସ ପାଯଃ୍ ପ୍ରଵିଯଵଶ ରାକଵଃ   

ସ ଲକ୍ଶମଣଃ ସଯୂ ୍ଇଵା୭ପ୍ର ମଣ୍ଟଲମ ୍ ୨୧ 

ଇତ ିଶ୍ରୀମତ୍ରାମାଯଯଣ ଅଯଯାତ୍ ଯା କାଯମ୍ଟ ଏଯକାନ ଵମି୍ ଶ ତ୍ଯତୁ୍ତର ଶତତମ ସ୍ସକ:୍ 

ଅଯଯାତ୍ ଯ କାମ୍ ଟ: ସମାପ୍ତ: 

********************************************************************** 


