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 প্রতম সককঃ   

 তপঃ   স্ৱাতযায নিরতম্ তপস্ৱী ৱানিতাম্ ৱরম্  

 িারতম্ পনরপপ্রচ্চ ৱাল্মীনি মম ুনি পমম্িৱম্  ১   

 কিা ন্ৱ৭স্মিি্ সাম্প্রতম্ ক াকি িম ণৱাি্ িশ্চ ৱীযৱুাি্  

 তমজু্ঞ শ্চ ি্ুতজ্ঞ শ্চসতয ৱাকিযা ত্ুটৱরতঃ?  ২   

 চানরকেণ চ কিা যমক্তঃ সৱ ু পূকতশু কিা নিতঃ  

 নৱত্ৱাি্িঃ ি    স্সমত ুশ্চ ি   শ্চশ্চি নপ্রয তর্িুঃ?  ৩  

 আত্মৱাি্ কিা স্মিত করাকতা মনতমাি্ কিািসূযিঃ  

 িসয নপপযনত কতৱা শ্চ িাত করার্ সয সমমযকি  ? ৪ 

 এত নতচ্চা মযিম্ করাতুম্ পরম্ কিৌতূি ম্ নি কম  

 মিকর্ ু ত্ৱম্ সমকতাুনস জ্ঞাতু কমৱম্ নৱতম্ িরম্  ৫     

 র্্ুত্ৱা শ্চচত ত্স্মেক ািকজ্ঞা ৱাল্মীকি ি ুারকতা ৱচঃ  

 রূযতাম্ ইনত চা৭৭মন্ত্র্য প্রি্ু র্্কটা ৱািযম্ অপ্রৱীত্   ৬   

 পিকৱা তু পুা শ্চশ্চৱ কয ত্ৱযা িীনততুা িম ণাঃ  

 মমকি ৱি্র্যাময৭িম্ পমত্ত্ৱা শ্চত যমকু্তঃ রূযতাম্ িরঃ  ৭   

 ইি্ৱািম  ৱম্র্ প্রপকৱা রাকমা িাম িনিঃ র্্ুতঃ  

 নিযতা৭৭ত্মা মিা ৱীকয ুা তুযনতমাি্ ত্ুনতমা ন্ৱর্ী  ৮  

 পমনিমা ন্নীনতমাি্ ৱাক্মী রীমাি্ র্ত্ু নিপিণুঃ  

 নৱপম াম্কসা মিা পািুঃ িম্পম রীকৱা মিা িিমঃ  ৯  

 মকিা রককা মকিৱাকসা িূট িত্ু   রনরম্তমঃ   

 আিািম পািুঃ সমনর্রাঃ সম  াটঃ সমনৱরমঃ   ১0   

 সমঃ সম নৱপক্তা৭ঙ্কঃ নিক্ত ৱণঃু প্রতাপৱাি্  

 পীি ৱি্র্া নৱর্া া৭ি্কর্া  ি্মীৱাি্ শুপ  ি্র্ণঃ  ১১   

 তমজু্ঞঃ সতয সম্ত শ্চ প্রিািাম্ চ নিকত রতঃ  

 যর্স্ৱী জ্ঞাি সম্পন্নঃ শুনচ ৱরু্যঃ সমানতমাি্  ১২    

 প্রিাপনত স্সম রীমাি্ তাতা নরপম নির্ূতিঃ  

 রি্নর্তা িীৱক াি সয তম ু সয পনররি্নর্তা   ১৩   
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 রি্নর্তা স্ৱসয তম ু সয স্ৱিি সয রি্নর্তা   

 কৱত কৱতাঙ্ক তত্ত্ৱকজ্ঞা তিমকৱকুত চ নির্্টটতঃ  ১৪   

 সৱ ু র্াস্ত্রা৭ত ুতত্ত্ৱকজ্ঞা স্ম্ুনতমাি্ প্রনতপািৱাি্  

 সৱ ু ক ািনপ্রযঃ সাতুর৭তীিাত্মা নৱচি্র্ণঃ   ১৫  

 সৱতুা৭নপিতঃ সত্নপঃ সমমে ইৱ নসি্তুনপঃ  

 আযঃু সৱ ু সম শ্চশ্চৱ সনতি নপ্রয তর্িুঃ  ১৬     

 স চ সৱ ু িম কণাকপতঃ কিৌস যা৭৭িন্ত ৱতিুঃ  

 সমমে ইৱ িাম্পীকয ু শ্চতকযণু নিমৱা নিৱ  ১৭     

 নৱর্্ণমিা সত্ুকর্া ৱীকয ু কসামৱত্ নপ্রযতর্িুঃ   

 িা া৭নিসত্ুর্ঃ করাকত ি্র্মযা প্ুনতৱী সমঃ  ১৮    

 তিকতি সম স্ত্যাকি সকতয তম ু ইৱা৭পরঃ  

 তকমৱম্ িম ণ সম্পন্নম্ রামম্ সতয পরারমম্    ১৯ 

 কিযর্্টম্ করর্্ট িম নণর্ যমক্তম্ নপ্রযম্ তর্রতঃ সমতম্  

 প্রি্ুতীিাম্ নিনত যমকু্তম্ প্রি্ুনত নপ্রয িামযযা  ২0 

 কযৌৱ রাকিযি সকমযাি্তুম্ ঐচ্চত্ প্রীতযা মিীপনতঃ  

 তসযা৭নপকর্ি   সম্পারাি্ ত্ুর্্ৱা পায ুা৭ত শ্চিিযী  ২১ 

 পূৱম্ু তি ৱরা কতৱী ৱরম্ এিম৭যাচত  

  নৱৱাসিম্ চ রাম সয পরত সযা৭নপকর্চিম্  ২২   

  স সতয ৱচিা োিা তম ু পাকর্ি সমযতঃ  

  নৱৱাসযা মাস সমতম্ রামম্ তর্রতঃ নপ্রযম্  ২৩  

  স িিাম ৱিম্ ৱীরঃ প্রনতজ্ঞাম্ অিমপা যি্  

  নপতু ৱচুি নিকতরু্াত্ শ্চিকিযযাঃ নপ্রয িারণাত্  ২৪ 

  তম্ ৱরিন্তম্ নপ্রকযা প্রাতা  ি্মকণািমিিাম ি  

  কিিা নত্ৱিয সম্পন্নঃ সমনমো৭৭িন্ত ৱতিুঃ  ২৫  

  প্রাতরম্ তনযকতা প্রাতু   কসৌপ্রােম৭িম তর্যুি্   

  রাম সয তনযতা পায ুা নিতযম্ প্রাণ সমানিতা    ২৬ 

  িিি সয িম ক  িাতা কতৱ মাকযৱ নিনমতুা   

  সৱ ু  ি্র্ণ সম্পন্না িারীণাম্ উিমা ৱতূঃ    ২৭ 
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  সীতা৭পযিম িতা রামম্ র্নর্িম্ করানিণী যতা  

  কপৌনরর্ অিমিকতা তূরম্ নপো তর্রকতি চ    ২৮ 

  র্্ুস্মঙ্ককপরপমকর সূতম্ িঙ্কা িূক  ৱযসিযুত  

  িম িমাসাতয তম ুাত্মা নির্াতানত পনতম্ নপ্রযম্     ২৯ 

  িম কিি সনিকতা রাকমা  ি্মকণি চ সীতযা   

  কত ৱকিি ৱিম্ িত্ৱা িতী স্ত্ীত্ৱাু পিতূিাঃ  ৩0   

  নচেিূট ম৭িমপ্রাপয পরত্ৱাি সয র্াসিাত্  

  রমযম্ আৱসতম্ ি্ুত্ৱা রমমাণা ৱকি েযঃ  ৩১ 

  কতৱ িন্তৱ ু সম্িার্া স্ত্ে কত িযৱসি্ সমিম্  

  নচেিূটম্ িকত রাকম পমে কর্ািা৭৭তুর স্ত্তা   ৩২ 

  রািা তর্রতঃ স্ৱিম্ু িিাম নৱ পি্ সমতম্  

  ম্ুকত তু তস্মিি্ পরকতা ৱনসর্্ট প্রমমনি নত্ৱনুিঃ    ৩৩ 

  নিযমিযমাকিা রািযায শ্চিচ্চোিযম্ মিাপ ঃ  

  স িিাম ৱিম্ ৱীকরা রাম পাত প্রসাতিঃ     ৩৪ 

  িত্ৱা তু সমমিাত্মািম্ রামম্ সতয পরারমম্   

  অযাচ ত্প্রাতরম্ রাম মায ু পাৱ পমরস্রম তঃ    ৩৫ 

  ত্ৱকমৱ রািা তমজু্ঞ ইনত রামম্ ৱকচাপ্রৱীত্   

  রাকমা৭নপ পরকমাতার স্সমমমি স্সমমিাযর্া     ৩৬ 

  ি শ্চচচ্চত্নপতু রাকতর্া োিযম্ রাকমা মিাপ ঃ   

  পাতুকি চা৭সয রািযায িযাসম্ তত্ত্ৱা পমিঃ পমিঃ  ৩৭ 

  নিৱতযুা মাস তকতা পরতম্ পরতা৭রিঃ  

  স িামম্ অিৱানপযৱ রাম পাতা ৱুপস্প্রমর্ি্    ৩৮ 

  িনন্তরাকমিকরা োিযম্ রামা৭৭িমি িা0ি্র্যা  

  িকত তু পরকত রীমাি্ সতয সম্কতা স্মিকতনন্ত্র্যঃ    ৩৯ 

  রাম স্তু পমিরা৭৭ ি্র্য িাির সয িি সয চ  

  তো৭৭িমি কমিা৭করা তণ্টিাি্ প্রনৱকৱর্ ি   ৪0 

 প্রনৱর্য তু মিা৭রণযম্ রাকমা রািীৱ ক াচিঃ   

 নৱরাতম্ রাি্র্সম্ িত্ৱা র্রপঙ্কম্ ততর্ ু ি    ৪১ 
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 সমতীি্র্্ণম্ চা৭পযিস্ত্যম্ চ অিস্ত্য প্রাতরম্ ততা  

 অিস্ত্য ৱচিা শ্চচ্চৱ িরা শ্চিন্ত্র্ম্ র্রাসিম্     ৪২    

 িট্িম্ চ পরম প্রীত সূ্ত্ণী চাি্র্য সাযকিৌ  

 ৱসত স্ত্সয রাম সয ৱকি ৱিচনরঃ সি    ৪৩   

 ুর্কযাপযািমন্সকৱ ু ৱতাযা৭সমর রি্র্সাম্  

 স কতর্াম্ প্রনত শুরাৱ রাি্র্সািাম্ ততা ৱকি    ৪৪ 

 প্রনতজ্ঞাত সয রাকমণ ৱত স্সমযনত রি্র্সাম্  

 ুর্ীণাম৭নিিল্পািাম্ তম্টিা৭৭রণয ৱানসিাম্   ৪৫ 

 কতি তনেৱ ৱসতা িিস্ত্াি নিৱানসিী  

 নৱরূনপতা র্ূপণুিা রাি্র্সী িাম রূনপণী    ৪৬ 

 ততঃ র্ূপণুিা ৱািযাত্ উতুযক্তাি্ সৱ ু রাি্র্সাি্  

 িরম্ স্মেনর্রসম্ শ্চচৱ তূর্ণম্ শ্চচৱ রাি্র্সম্   ৪৭ 

 নিিিাি রকণ রাম কস্ত্র্াম্ শ্চচৱ পতা৭িমিাি্  

 ৱকি তস্মি নন্নৱসতা িিস্ত্াি নিৱানসিাম্    ৪৮ 

  রি্র্সাম্ নিিতা িযাস স্সিস্রানণ চতুতরু্  

  তকতা জ্ঞানত ৱতম্ র্্ুত্ৱা রাৱণঃ করাত মূনচুতঃ   ৪৯ 

  সিাযম্ ৱরযা মাস মারীচম্ িাম রাি্র্সম্  

  ৱাযমুাণঃ সমপিুকর্া মারীকচি স রাৱণঃ   ৫0 

  ি নৱকরাকতা প ৱতা ি্র্কমা রাৱণ কতি কত  

  অিাত্ুতয তু ত ত্ৱািযম্ রাৱণঃ িা  কচানততঃ   ৫১ 

  িিাম সি মারীচ     তসয আরম পতম্ ততা  

  কতি মাযানৱিা তূরম্ অপৱািয ি্ুপা৭৭ত্মকিৌ    ৫২ 

  িিার পায ুাম্ রাম সয ি্ুেম্ িত্ৱা িটাযমর্ম্  

  ি্ুেম্ চ নিিতম্ ত্ুর্্ৱা ি্ু তাম্ র্্ুত্ৱা চ শ্চমনত ীম্  ৫৩ 

  রািৱঃ কর্াি সম্তকতা নৱ  াপা৭৭িম ক নন্ত্র্যঃ  

  তত কস্ত্নি ৱ কর্াকিি ি্ুেম্ তক্্তৱা িটাযমর্ম্    ৫৪ 

  মািমুাকণা ৱকি সীতাম্ রাি্র্সম্ সম্ততর্ ু ি  

  িপন্তম্ িাম রূকপণ নৱি্ুতম্ কিার তর্িুম্    ৫৫ 
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  তম্ নিিতয মিা পািু ততুাি স্ৱিতু শ্চ সঃ  

  স চা৭সয িতযা মাস র্পরীম্ তম ু চানরণীম্    ৫৬ 

  রমণীম্ তম ু নিপমণাম্ অনপিকচ্চনত রািৱ  

  কসাপযিচ্চি্ মিাকতিাঃ র্পরীম্ র্ত্ু সূতিঃ    ৫৭ 

  র্পয ুা পূস্মিতঃ সময রাকমা তর্রতা৭৭ত্মিঃ  

  পম্পাতীকর িিমমতা সম্িকতা ৱািকরণ ি   ৫৮ 

  িিমম ত্ৱচিা শ্চচ্চৱ সমরীকৱণ সমািতঃ  

  সমরীৱায চ তত্ সৱম্ু র্ম্স োকমা মিাপ ঃ  ৫৯ 

  আনতত   তত্ যতা ৱরমিম্ সীতাযা শ্চ নৱকর্র্তঃ   

  সমরীৱ শ্চা৭নপ তত্সৱম্ু র্্ুত্ৱা রাম সয ৱািরঃ    ৬0 

  চিার সিযম্ রাকমণ প্রীত শ্চশ্চৱা৭নি সাি্নর্িম্   

  তকতা ৱাির রাকিি শ্চৱরা৭িম িতিম্ প্রনত    ৬১ 

  রামাযা৭৭কৱনততম্ সৱম্ু প্রণযা ত্তুঃনিকতি চ  

  প্রনতজ্ঞাতম্ চ রাকমণ ততা ৱান  ৱতম্ প্রনত     ৬২ 

  ৱান ি শ্চ প ম্ তে িতযা মাস ৱািরঃ  

  সমরীৱঃ র্স্মঙ্কত শ্চাসী নন্নতযম্ ৱীকযণু রািকৱ    ৬৩ 

  রািৱঃ প্রতযযা৭তম্ু তু তুি্তুকপঃ িায মমিমম্  

  তর্যুা মাস সমরীকৱা মিা পৱতু সনন্নপম্    ৬৪ 

  উত্ িনযত্ৱা মিা পািু     কপ্রি্র্য চা৭স্মস্ত্ মিাপ ঃ    

  পাতা৭ঙ্িম র্্কটি নচি্কর্প সমূ্পণম্ু তর্ কযািিম্   ৬৫ 

  নপকপত চ পমিঃ সা াি্ সনতকিি মকিশুণা  

  নিনরম্ রসা ত ম্ শ্চচৱ িিযি্ প্রতযযম্ ততা  ৬৬ 

  ততঃ প্রীত মিা শ্চশ্চৱ নৱৱস্ত্ স্স মিা িনপঃ  

  নির্্নিন্তাম্ রাম সনিকতা িিাম চ িম িাম্ ততা   ৬৭ 

  তকতািি ুিনরৱরঃ সমরীকৱা কিম নপঙ্ক ঃ   

  কতি িাকতি মিতা নিিিুাম িরীৱরঃ  ৬৮ 

  অিমমািয ততা তারাম্ সমরীকৱণ সমািতঃ  

  নিিিাি চ তনেিম্ র্করণ একিি রািৱঃ     ৬৯ 



পাল   কাম্ট 
 

P a g e  6 | 170 

 

  ততঃ সমরীৱ ৱচিাত্ িত্ৱা ৱান িম্ আিকৱ  

  সমরীৱকমৱ তোকিয রািৱঃ প্রতযপাতযত্    ৭0 

  স চ সৱ ুাি্ সমািীয ৱািরাি্ ৱািরর্পুঃ  

  নতর্ঃ প্রস্ত্াপযা মাস নতত্ুি্শু িিুিা৭৭ত্মিাম্    ৭১ 

  তকতা ি্ুে সয ৱচিাত্ সম্পাকত িিুমমাি্ প ী  

  র্ত কযািি নৱস্ত্ীণম্ু পমপ্ মকৱ  ৱণা৭৭ণৱুম্    ৭২ 

  তে  ঙ্কাম্ সমাসাতয পমরীম্ রাৱণ পান তাম্  

  ততর্ ু সীতাম্ তযাযন্তীম্ অকর্াি ৱনিিাম্ িতাম্    ৭৩ 

  নিকৱতনযত্ৱা৭নপজ্ঞািম্ প্রৱরমনিম্ চ নিকৱতয চ  

  সমাৱাসয চ শ্চৱকতিীম্ মতযুা মাস কতারণম্     ৭৪ 

  পঞ্চ কসিারিাি্ িত্ৱা সত মনন্ত্র্ সমতাি্ অনপ  

  র্ূর ম৭ি্র্ম্ চ নির্্নপর্য রিণম্ সমমপািমত্     ৭৫ 

  অকস্ত্রকণাি্মমক্তমা৭৭ত্মািম্ জ্ঞাত্ৱা শ্চপতামিা ত্ৱরাত্  

  মর্যু ন্রাি্র্সাি্ ৱীকরা যনন্ত্র্ণস্ত্াি্ যত্ুচ্চযা  ৭৬ 

  তকতা তক্্তৱা পমরীম্  ঙ্কাম্ ুকত সীতাম্ চ শ্চমনত ীম্  

  রামায নপ্রযমা িযাতুম্ পমিরাযাি্ মিা িনপঃ  ৭৭ 

  কসানপিময মিাত্মািম্ ি্ুত্ৱা রামম্ প্রতি্নর্ণম্  

  িযকৱতযত্ অকমযাত্মা ত্ুর্্টা সীকতনত তত্ত্ৱতঃ     ৭৮ 

  ততঃ সমরীৱ সনিকতা িত্ৱা তীরম্ মকিাতকতঃ  

  সমমেম্ ি্কর্াপযা মাস র্নরর্ আনততয সনন্ননপঃ    ৭৯ 

  তর্যুা মাস চ আত্মািম্ সমমেঃ সনরতাম্ পনতঃ  

  সমমে ৱচিা শ্চচ্চৱ ি ম্ কসতুম্ অিারযত্   ৮0 

  কতি িত্ৱা পমরীম্  ঙ্কাম্ িত্ৱা রাৱণম্ আিকৱ  

  রাম স্সীতাম৭িম প্রাপয পরাম্ ৱরীটা মমপািমত্  ৮১ 

  তাম্  উৱাচ তকতা রামঃ পুর্ম্ িি সম্সনত   

 অম্ুর্যমাণা সা সীতা নৱকৱর্ জ্ৱ িম্ সতী  ৮২ 

 তকতা৭নি ৱচিাত্সীতাম্ জ্ঞাত্ৱা নৱিত িল্মর্াম্  

 পকপৌ রাম স্সম্প্রি্ু র্্ট    পূস্মিত স্সৱ ু শ্চতৱনত     ৮৩ 
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 িমণুা কতি মিতা শ্চেক ািযম্ সচরা৭চরম্   

 স কতৱনর্ ু িণম্ তুর্্টম্ রািৱ সয মিাত্মিঃ  ৮৪ 

 অপযনর্চয চ  ঙ্কাযাম্ রাি্র্কসন্ত্র্ম্ নৱপীর্ণম্  

 ি্ুত ি্ুতয স্ত্তা রাকমা নৱজ্ৱরঃ প্রমমকমাতি  ৮৫ 

 কতৱতাকপযা ৱর0 প্রাপয সমমিাপয চ ৱািরাি্  

 অকযাতযাম্ প্রস্মস্ত্কতা রাম    পমর্্পকিণ সমি্ু  ত্ৱরমতঃ     ৮৬ 

 পরত্ৱািা৭৭রমম্ িত্ৱা রাম স্সতয পরারমঃ   

 পরত সযা৭নন্তিম্ রাকমা িিূমম্তম্ ৱযসিযুত্  ৮৭ 

 পমিরািযানযিাম্ িল্পি্ সমরীৱ স্সনিত শ্চ সঃ  

 পমর্্পিম্ তত্ সমাুিয িনন্তরামম্ যকযৌ ততা  ৮৮ 

 িনন্তরাকম িটাম্ নিত্ৱা প্রাত্ুনপঃ সনিকতািিঃ  

 রামঃ সীতাম্ অিমপ্রাপয রািযম্ পমির৭ৱাতৱাি্  ৮৯ 

 প্রি্ু র্্টমমনতকতা ক ািস্তুর্্টঃ পমর্্টঃ সমতানমিুঃ  

 নিরামকযা নি অকরাি শ্চ তুনপি্ুর্ পয ৱস্মিতুঃ  ৯0 

 ি পমে মরণম্ কি নচত্ েি্র্যনন্ত পমুর্াঃ ি নচত্  

 িায ু শ্চা৭নৱতৱা নিতযম্ পনৱর্যনন্ত পনতৱরতাঃ  ৯১ 

 ি চা৭নিিম্ পযম্ নিম্নচ ি অপ্সম মজ্জনন্ত িন্তৱঃ  

 ি ৱাতিম্ পযম্ নিম্ নচন্না৭নপ জ্ৱর ি্ুতম্ ততা  ৯২ 

 ি চা৭নপ ি্শুত্পযম্ তে ি তকর পযম্ ততা   

 িািরানণ চ রার্্রানণ তি তািয যমতানি চ  ৯৩ 

 নিতযম্ প্রমমনততা স্সকৱ ু যতা ি্ুত যমকি ততা   

 অৱকমত র্নত   ইর্্ৱা ততা পিু সমৱণনুিঃ  ৯৪  

 িৱাম্ কিাটয৭যমতম্ তত্ত্ৱা  প্রহ্ম ক ািম্ প্রযাসযনত   

 অসম্কিযযম্ তিম্ তত্ৱা প্রাহ্মকণকপযা মিা যর্াঃ  ৯৫ 

 রাি ৱম্র্াি্ র্ত িম ণাি্ স্ত্াপনযর্যনত রািৱঃ  

 চাতুৱণুযুম্ চ ক াকিস্মিি্ কস্ৱ কস্ৱ তকম ু নিকযাি্র্যনত  ৯৬  

 তর্ ৱর্ ু সিস্রানণ তর্ ৱর্ ু র্তানি চ  

 রাকমা রািযম্ উপানসত্ৱা প্রহ্মক ািম্ িনমর্যনত  ৯৭ 
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 ইতম্ পনৱেম্ পাপিম্ পমণযম্ কৱনত শ্চ সস্মিতম্  

 যঃ পকট োম চনরতম্ সৱ ু পানপঃ প্রমমচযকত  ৯৮ 

 এতত্ আিযািম্ আযমর্যম্ পটি্ রামাযণম্ িরঃ  

 স পমে কপৌেঃ স িণঃ কপ্রতয স্ৱকি ুমিীযকত  ৯৯ 

 পটি্ নত্ৱকিা ৱাি্ুর্পত্ৱম্ ঈযাত্ ;   

 সযাত্ ি্র্স্মেকযা পূনম পনতত্ৱম্ ঈযাত্  

 ৱনণি্িিঃ পণয প ত্ৱম্ ঈযাত্ ;  

 িি শ্চ র্ূকোনপ মিত্ত্ৱম্ ঈযাত্  ১00 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট   

 সম্ি্কর্কপা িাম প্রতমস্সিঃু    

ত্ৱিতীয সককঃ ;  

 িারত সয তু তত্ৱািযম্ র্্ুত্ৱা ৱািয নৱর্ারতঃ  

 পূিযা মাস তম ুাত্মা সিনর্কর্যা মিা মমনিঃ  ১ 

 যতাৱত্ পূস্মিত কস্ত্ি কতৱনর্ ু ি ুারত স্ত্তা  

 আপ্ুর্্নৱৱ অপযিমজ্ঞাতঃ স িিাম নৱিাযসম্  ২ 

 স মমিতূম্ু িকত তস্মিি্ কতৱ ক ািম্ মমনি স্ত্তা  

 িিাম তমসা তীরম্ িাহ্নৱযা স্ত্ৱ৭নৱতূরতঃ  ৩ 

 স তু তীরম্ সমাসাতয তমসাযা মিামমনিঃ  

 নর্র্যম্ আি স্মস্ত্তম্ পাকৱ ু ত্ুর্্ৱা তীতম্ু অিতমুম্  ৪ 

 অিতমুম্ ইতম্ তীতম্ু পরত্ৱাি নির্াময  

 রমণীযম্ প্রসন্নাম্পম সন্মিমর্য মকিা যতা  ৫ 

 িযসযতাম্ ি র্ স্ত্াত তীযতাম্ ৱল্ক ম্ মম  

 ইতম্ এৱ অৱিানিকর্য তমসা তীতম্ু উিমম্  ৬ 

 এৱম্ উকক্তা পরত্ৱাকিা ৱাল্মীকিি মিাত্মিা  

 প্রাযচ্চত মমকি স্ত্সয ৱল্ক ম্ নিযকতা িম করাঃ  ৭ 

 স নর্র্যিস্ত্াত্ আতায ৱল্ক ম্ নিযকতনন্ত্র্যঃ  

 নৱচচার ি পর্যম্ স্ত্ত্ সৱকুতা নৱপম ম্ ৱিম্  ৮ 

 তসযাপযাকর্ তু নমতুিম্ চরন্তম্ অিপানযিম্  
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 ততর্ ু পিৱাি্ স্ত্ে করৌঞ্চকযা শ্চাু নিস্ৱিম্  ৯ 

 তিাত্তু নমতুিাত্ এিম্ পমমাম্সম্ পাপ নিশ্চযঃ  

 িিাি শ্চৱর নি কযা নির্াত স্ত্সয পর্যতঃ  ১0 

 তম্ কর্ানণত পরীতা৭ঙ্কম্ কৱর্্টমািম্ মিী তক   

 পায ুা তু নিিতম্ ত্ুর্্ৱা ুরাৱ িুণাম্ নিরম্  ১১ 

 নৱযমক্তা পনতিা কতি নত্ৱকিি সি চানরণা  

 তাম্র র্ীকর্ণু মকিি পস্মেণা সি কতি শ্চৱ  ১২  

 ততা তু তম্ নত্ৱিম্ ত্ুর্্ৱা নির্াকতি নিপানততম্  

 ুকর্ তমু ুাত্মি স্ত্সয িাুণযম্ সমপতযত  ১৩ 

 ততঃ িুণ কৱনতত্ৱাত্ অতকম ুাযম্ ইনত নত্ৱিঃ  

 নির্াময ুততীম্ করৌঞ্চীম্ ইতম্ ৱচিম্ অপ্রৱীত্  ১৪ 

 মা নির্াত প্রনতর্্টাম্ ত্ৱম্ অিমঃ র্াৱতী স্সমাঃ  

 যত্ করৌঞ্চনমতুিাত্ এিম্ অৱতীঃ িাম কমানিতম্ ১৫ 

 তনসযৱম্ প্ুৱত স্মশ্চন্তা পপূৱ ি্ু নত ৱীি্র্তঃ  

 কর্ািা৭৭কতিুা৭সয র্িম কিঃ নিম্ ইতম্ ৱযাি্ু তম্ মযা  ১৬ 

  নচন্তযি্ স মিা প্রাজ্ঞ শ্চিার মনতমাি্ মনতম্  

  নর্র্যম্ শ্চচৱা৭প্রৱী ত্ৱািযম্ ইতম্ স মমনি পমম্িৱঃ  ১৭ 

  পাত পকিাি্র্র   সম   স্ত্ন্ত্র্ী     য   সমনন্ৱতঃ  

  কর্ািা৭৭তসুয প্রৱরমকিা কম কলাকিা পৱতু িািযতা  ১৮ 

  নর্র্য স্তু তসয প্ুৱকতা মমকি ৱ ুািযম্ অিমিমম্  

  প্রনতিরাি সম্ি্ু র্্ট    স্ত্সয তুর্্কটাপৱ ত্িম ু    ১৯ 

  কসানপকর্িম্ ততঃ ি্ুত্ৱা তীকত ুতস্মিি্ যতা নৱনত  

 তম্ এৱ নচন্তযি্ অতম্ু উপাৱততু শ্চৱ মমনিঃ  ২0 

  পরত্ৱািস্ত্তঃ নর্কর্যা নৱিীতঃ র্্ুতৱাি্ মমনি     

  ি র্ম্ পূণম্ু আতায প্ুর্্টকতািমিিাম ি  ২১ 

  স প্রনৱর্যা৭৭রম পতম্ নর্কর্যণ সি তম ুনৱত্  

  উপনৱর্্টঃ িতা শ্চা৭িযা শ্চিার তযািম্ আস্মস্ত্তঃ  ২২ 

  আিিাম তকতা প্রহ্মা ক াি িতাু স্ৱযম্ প্রপমঃ  
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  চতুমমকুিা মিাকতিা ের্্টুম্ তম্ মমনি পমম্িৱম্    ২৩ 

  ৱাল্মীনি   অত তম্ ত্ুর্্ৱা সিকসািায ৱািযতঃ  

  প্রাঞ্জন ঃ প্রযকতা পূত্ৱা তকস্ত্ৌ পরম নৱস্মিতঃ   ২৪ 

  পূিযা মাস তম্ কতৱম্ পাতয অিযু আসি ৱন্তনিঃ  

  প্রণময নৱনতৱনচ্চিম্ প্ুর্্ৱা অিাময   মৱযযম্  ২৫ 

  অকতাপনৱর্য পিৱাি্ আসকি পরমানচুকত  

  ৱাল্মীিকয মির্কুয সম্নতকতর্ আসিম্ ততঃ     

  প্রহ্মণা সমিমজ্ঞাত স্কসা৭পমযপানৱর্ত্ আসকি  ২৬ 

  উপনৱর্্কট ততা তস্মিি্ সাি্র্াত্ ক াি নপতামকি      

  তত্িকত শ্চিৱ মিসা ৱাল্মীনি  তযুািম্ আস্মস্ত্তঃ     ২৭ 

  পাপাত্মিা ি্ুতম্ ির্্টম্ শ্চৱর রিণ পমনিিা     

  য স্ত্াত্ুর্ম্ চাু রৱম্ করৌঞ্চম্ িিযাত্ অিারণাত্   ২৮ 

  কর্াচ কন্নৱ মমিুঃ করৌঞ্চীম্ উপ কলািম্ ইমম্ পমিঃ     

  িিাৱ৭ন্তিতু মিা পূত্ৱা কর্াি পরাযণঃ    ২৯ 

  তম্ উৱাচ তকতা প্রহ্মা প্রিসি্ মমনি পমম্িৱম্      

  কলাি এৱ ত্ৱযা পকিা িাে িায ুা নৱচারণা     ৩0 

  ম চ্চন্তা কতৱ কত প্রহ্মি্ প্রৱরমকিযম্ সরস্ৱতী    

  রাম সয চনরতম্ ি্ুত্িম্ িম ু ত্ৱম্ ুনর্ সিম  ৩১ 

  তম ুাত্মকিা িম ণৱকতা ক াকি রাম সয তীমতঃ    

  ৱরমিম্ িতয তীর সয যতা কত িারতাত্ র্্ুতম্  ৩২ 

  রিসযম্ চ প্রিার্ম্ চ য ত্ৱরমিম্ তসয তীমতঃ     

 রাম সয সি কসৌনমকে রাি্র্সািাম্ চ সৱরু্ঃ    ৩৩ 

 শ্চৱকতিযা শ্চা৭নপ য ত্ৱরমিম্ প্রিার্ম্ যনত ৱা রিঃ      

 তচ্চাপয৭নৱনততম্ সৱম্ু নৱনততম্ কত পনৱর্যনত   ৩৪ 

 ি কত ৱাি্ অি্ুতা িাকৱয িানচত৭ে পনৱর্যনত   

 িম ু রাম িতাম্ পমণযাম্ কলাি পিাম্ মকিা রমাম্   ৩৫ 

 যাৱত্ স্ত্াসযনন্ত নিরযঃ সনরত শ্চ মিী তক    

 তাৱ োমাযণ িতা ক াকিশু প্রচনরর্যনত   ৩৬ 
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 যাৱ োম সয চ িতা ত্ৱ ত্ি্ুতা প্রচনরর্যনত     

 তাৱত্ ঊত্ৱম্ু অতশ্চ ত্ৱম্ মকলাকিশু নিৱত্সযনস     ৩৭ 

 ইনত উক্্তৱা পিৱাি্ প্রহ্মা তনেৱা৭৭ন্তর তীযত  

 তত স্স নর্কর্যা পিৱা ি্মমনি নৱিুযম্ আযকযৌ     ৩৮ 

 তসয নর্র্যা স্ত্তঃ সকৱ ু িিম ঃ কলািম্ ইমম্ পমিঃ  

 মমিু মমিুুঃ প্রীযমাণাঃ প্রািু শ্চ প্ুর্ নৱস্মিতাঃ  ৩৯ 

 সমাি্র্নর শ্চতুনপ ু যঃু পানত িীকতা মিনর্ণুা  

 কসািমৱযািরণা ত্পূযঃ কর্ািঃ কলািত্ৱম্ আিতঃ    ৪0 

 তসয পমনি নরযম্ িাতা ৱাল্মীকি প ুানৱতা৭৭ত্মিঃ  

 ি্ুত্িম্ রামাযণম্ িাৱযম্ ঈত্ুনর্ঃ িরৱাণয৭িম্   ৪১ 

 উতার ৱরমিা৭ত ুপনত মকুিারনম     

 ততা অসয রাম সয চিার িীনতমুাি্  

 সমা৭ি্র্নরঃ কলাি র্নতযরু্নস্ৱকিা ;  

 যর্করম্ িাৱযম্ উতার তী মম ুনিঃ  ৪২ 

 ততুপিত সমাস সম্নত কযািম্,   

 সম মতুর উপিতা৭ত ুৱািয পিম্,  

 রিম ৱর চনরতম্ মমনি প্রণীতম্,   

 তর্ নর্রস শ্চ ৱতম্ নির্ামযত্ৱম্     ৪৩ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট নত্ৱতীযস্সিঃু    

 ত্ু তীয সককঃ   

 র্্ুত্ৱা ৱস্তু সমরম্ তিম ুা৭৭ত্মা তম ু সম্নিতম্  

 ৱযক্তম্ অকন্ৱর্কত পূকযা য ত্ৱরমিম্ তসয তীমতঃ  ১ 

 উপস্প্রমকর্যাতিম্ সমযি্ মমনি : স্মস্ত্ত্ৱা ি্ুতাঞ্জন ঃ  

 প্রাচীিা৭করশু তকপশুু তকমণুা৭কন্ৱর্কত িনতম্  ২ 

 রাম  ি্মণ সীতাপী রাজ্ঞা তর্রকতি চ   

 স পাকযণু স রার্্করণ য ত্প্রাতম্ তে  তত্ত্ৱতঃ   ৩ 

 িনসতম্ পানর্তম্ শ্চচৱ িনতয ুা যচ্চ কচর্্টটতম্   

 তত্ সৱম্ু তম ু ৱীকযণু যতা ৱত্সম্ প্রপর্যনত  ৪ 
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 স্ত্রী ত্ুতীকযি চ ততা যত্প্রাতম্ চরতা ৱকি   

 সতয সম্কতি রাকমণ তত্সৱম্ু চ অ৭ন্ৱকৱি্নর্তম্  ৫ 

 ততঃ পর্যনত তম ুা৭৭ত্মা তত্সৱম্ু কযািমাস্মস্ত্তঃ   

 পমরা যিত্ে নিৱরমুিম্ পাণাৱা৭৭ম িম্ যতা    ৬ 

 তত্সৱম্ু তত্ত্ৱকতা ত্ুর্্ৱা তকমণু স মিা তুযনত :  

 অনপরাম৭ সয রাম সয চনরতম্ িতুমুমতযতঃ     ৭ 

 িামা৭ত ুিম ণ সমমযক্তম্ তম ুা৭ত ুিম ণ নৱস্ত্রম্  

 স্সমমেনমৱ রত্না৭৭টয0 সৱ ু র্্ুনত মকিািরম্   ৮ 

 স যতা িনততম্ পূৱম্ু িারকতি মিনর্ণুা  

 রিম  ৱম্র্ সয চনরতম্ চিার পিৱাি্ ুনর্       ৯ 

 িন্ম রাম সয সমমি ত্ৱীযম্ু সৱ ুা৭ িমিূ তাম্  

 ক াি সয নপ্রযতাম্ ি্র্ানন্তম্ কসৌমযতাম্ সতয র্ী তাম্  ১0 

 িািানচোঃ িতা শ্চা৭িযা নৱৱানমে সমািকম   

 িািিযা শ্চ নৱৱািম্ চ তিমর্ শ্চ নৱকপতিম্  ১১ 

 রাম রাম নৱৱাতম্ চ িম ণাি্ তার্রকত স্ত্তা  

 ততা৭নপকর্িম্ রাম সয শ্চিকিযযা তুর্্ট পাৱতাম্  ১২ 

 নৱিাতম্ চা৭নপকর্ি সয রাম সয চ নৱৱাসিম্  

 রাজ্ঞঃ কর্ািম্ নৱ াপম্ চ পরক াি সয চা৭৭রযম্  ১৩ 

 প্রি্ুতীিাম্ নৱর্াতম্ চ প্রি্ুতীিাম্ নৱসিিুম্  

 নির্াতা৭নতপ   সম্ৱাতম্ সূকতা   পাৱতিুম্ ততা    ১৪ 

 িঙ্কাযা শ্চা৭নপসম্তারম্ পরত্ৱাি সয তর্িুম্  

 পরত্ৱািা৭পযিমজ্ঞািা   স্মচ্চেিূট সয তর্িুম্   ১৫ 

 ৱাস্তু িম ু নিকৱর্ম্ চ পরতা৭৭িমিম্ ততা  

 প্রসাতিম্ চ রাম সয নপতু শ্চ সন   স্মরযাম্     ১৬ 

 পাতুিারযা৭নপকর্িম্ চ িনন্তরাম নিৱাসিম্  

 তণ্টিা৭রণয   িমিম্ নৱরাত সয ৱতম্ ততা    ১৭ 

 তর্িুম্ র্রপম্ি সয সমতীি্র্্কণি সমািমম্  

 অিসূযা সমাৱযা চ অম্িরাি সয চ অপণুম্  ১৮ 
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 অিস্ত্য তর্িুম্ শ্চচৱ িটাকযার৭নপ সম্িমম্   

  পম্চৱটযা শ্চ িমিম্ র্ূপণুিযা শ্চ তর্িুম্  ১৯ 

  র্ূপণুিযা শ্চ সম্ৱাতম্ নৱরূপ িরণম্ ততা  

  ৱতম্ ির স্মেনর্রকসা   উিািম্ রাৱণ সয চ     ২0 

  মারীচ সয ৱতম্ শ্চচৱ শ্চৱকতিযা িরণম্ ততা  

  রািৱ সয নৱ াপম্ চ ি্ুে রাি নিপিণুম্  ২১ 

  িপন্ত তর্িুম্ শ্চচৱ পম্পাযা শ্চা৭নপ তর্িুম্  

  র্পয ুা তর্িুম্ শ্চচৱ িিূম ির্িুম্ ততা  ২২ 

  নৱ াপম্ শ্চচৱ পম্পাযাম্ রািৱ সয মিাত্মিঃ  

  ুর্যমূি সয িমিম্ সমরীকৱণ সমািমম্  

  প্রতযকযাত্পাতিম্ সিযম্ ৱান  সমরীৱ নৱরিম্  ২৩ 

 ৱান  প্রমতিম্ শ্চচৱ সমরীৱ প্রনতপাতিম্  

 তারা নৱ াপ0 সমযম্ ৱর্ ু রাে নিৱাসিম্     ২৪ 

 কিাপম্ রািৱ নসম্ি সয প ািাম্ উপসম্রিম্  

 নতর্ঃ প্রস্ত্াপিম্ শ্চচৱ প্ুনতৱযা শ্চ নিকৱতিম্  ২৫ 

 অঙ্িম  ীযি   তািম্ চ ুি্র্ সয নপ    তর্িুম্  

 প্রাকযাপকৱর্িম্ চা৭নপ  সম্পাকত শ্চা৭নপ তর্িুম্  ২৬ 

 পৱতুা৭৭করািণম্ চা৭নপ সাির সয চ  ঙ্কিম্  

 সমমে ৱচিা শ্চচ্চৱ শ্চমিাি সয চ তর্িুম্  ২৭ 

 নসম্নিিাযা শ্চ নিতিম্  ম্িা ম য তর্িুম্   

 রাকেৌ  ঙ্কা প্রকৱর্ম্ চ এি সযা৭ত নৱনচন্তিম্     ২৮ 

 তর্িুম্ রাৱণসযা৭নপ পমর্্পি সয চ তর্িুম্   

 আপাি পূনম িমিম্ অৱকরাত সয তর্িুম্    ২৯ 

 অকর্াি ৱনিিা যািম্ সীতাযা শ্চা৭নপ তর্িুম্  

  অনপজ্ঞাি প্রতািম্ চ সীতাযা শ্চা৭নপ পার্ণম্  ৩0 

  রাি্র্সী তিিুম্ শ্চচৱ স্মেিটা স্ৱপ্ন তর্িুম্  

  মনণ প্রতািম্ সীতাযা ৱরমি্র্ পঙ্কম্ তনতৱ চ   ৩১ 

  রাি্র্সী নৱেৱম্ শ্চচৱ নিম্িরাণাম্ নিপিণুম্  
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  রিণম্ ৱাযম সূকিা শ্চ  ঙ্কাতািা৭নপিিিুম্  ৩২ 

  প্রনতপ্লৱিম্ এৱা৭ত মতূিাম্ িরণম্ ততা  

  রািৱা৭৭ৱাসিম্ চা৭নপ মনণ নিয ুাতিম্ ততা  ৩৩ 

  সম্িমম্ চ সমমে সয ি  কসকতা শ্চ পন্তিম্  

  প্রতারম্ চ সমমে সয রাকেৌ  ঙ্কা৭ৱকরাতিম্  ৩৪ 

  নৱপীর্কণি সম্সিম্ু ৱকতাপায নিকৱতিম্  

  িম ম্পিণ ু সয নিতিম্ কমিিাত নিপিণুম্  ৩৫ 

  রাৱণসয নৱিার্ম্ চ সীতাৱানতম্ অকরঃ পমকর  

  নৱপীর্ণা৭নপকর্িম্ চ পমর্্পি সয চ তর্িুম্  ৩৬ 

  অকযাতযাযা শ্চ িমিম্ পরকতি সমািমম্  

  রামা৭নপকর্িা৭পমযতযম্ সৱ ু    শ্চসিয   নৱসিিুম্     

  স্ৱরার্্র   রঞ্জিম্ শ্চচৱ শ্চৱকতিযা শ্চ নৱসিিুম্  ৩৭ 

  অিািতম্ চ যত্ নিম্নচ োমসয ৱসমতা তক   

  তত্ চিাকরািকর িাকৱয ৱাল্মীনি পিুৱাি্ ুনর্ঃ    ৩৮ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট   ত্ুতীয সিঃু   

  চতুতক সককঃ  

প্রাতরািয সয রাম সয ৱাল্মীনি   পিুৱাি্ ুনর্ঃ  

  চিার চনরতম্ ি্ুত্িম্ নৱনচে পতমা৭৭ত্মৱাি্   ১ 

 চতুনৱম্ুর্ ত্সিস্রানণ কলািািা মমক্তৱাি্ ুনর্ঃ  

 ততা সি ুর্তাি্ পম্চ র্ট্ িান্টানি  তকতা   িরম্  ২ 

 ি্ুত্ৱা তু ত   ন্মিাপ্রাজ্ঞঃ স   পনৱর্যম্ সকিা   িরম্  

 নচন্তযা   মাস  কিা   কন্ৱতত্ প্রযমঞ্জীযাত্ ইনত প্রপমঃ  ৩ 

 তসয নচন্তযমাি সয মিকর্ ু প ুানৱতা৭৭ত্মিঃ  

 অি্ুহ্ণীতাম্ ততঃ পাকতৌ মমনি কৱকর্ৌ িম র্ী  কৱৌ  ৪ 

 িম র্ী  কৱৌ তু তমকুজ্ঞৌ রাি পমকেৌ যর্নস্ৱকিৌ  

 প্রাতকরৌ স্ৱর সম্পকন্নৌ ততর্ ুা৭৭রম ৱানসকিৌ  ৫ 

 স তু কমতানৱকিৌ ত্ুর্্ৱা কৱকতশু পনরনির্্টটকতৌ  

 কৱকতাপ প্ুহ্মণা৭তাুয কতৌ অরািযত প্রপম : ৬ 
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 িাৱযম্ রামাযণম্ ি্ুত্িম্ সীতাযা শ্চনরতম্ মিত্  

 কপৌ স্ত্য ৱতম্ ইকতযৱ চিার চনরত ৱরতঃ  ৭ 

 পাকটয কিকয চ মতুরম্ প্রমানণ নস্ত্রনপ রনন্ৱতম্  

 িানতনপঃ সতনপ যমকু্তম্ তন্ত্র্ী  য সমনন্ৱতম্    ৮ 

 রনসঃ র্্ুঙ্কার িাুণয করৌে ৱীর পযািনিঃ  

 করৌোনতনপ শ্চ সমমযক্তম্ িাৱযম্ এতত্ অিাযতাম্  ৯ 

 কতৌ তু িান্তৱ ু তত্ত্ৱকজ্ঞৌ স্ত্াি মূচু্চিা স্ত্াি কিানৱকতৌ  

 প্রাতকরৌ স্ৱর সম্পকন্নৌ িন্তৱ ুা নৱৱ রূনপকণৌ     ১0 

 রূপ  ি্র্ণ সম্পকন্নৌ মতুর স্ৱর পানর্কণৌ  

 নপম্পানতকৱা ত্ত্ুকতৌ নপকম্পৌ রাম কতিা িতা পকরৌ    

 কতৌ রািপমকেৌ িাত্কুিযি তমযুম্ আিযািম্ উিমম্  ১১ 

 ৱাকচা নৱকতযম্ তত্ সৱম্ু ি্ুত্ৱা িাৱযম্ অনি নন্তকতৌ  

 ুর্ীণাম্ চ নত্ৱিাতীিাম্ সাতূিাম্ চ সমািকম  ১২ 

 যকতাপ কতর্ম্ তত্ত্ৱকজ্ঞৌ িিতু   কতৌ সমানিকতৌ  

 মিাত্মাকিৌ মিাপাকিৌ সৱ ু  ি্র্ণ  ি্নর্কতৌ  ১৩ 

 কতৌ িতানচত্ সকমতািাম্ ুর্ীণাম্ পানৱতা৭৭ত্মিাম্  

 আসীিািাম্ সমীপকস্ত্ৌ ইতম্ িাৱযম্ অিাযতাম্    ১৪ 

 ত চ্চ্ুত্ৱা মমিযঃ সকৱ ু পার্্প পয ুািম ক ি্র্ণাঃ  

 সাতু সানত্ৱনত  তা ৱূচুঃ  পরম্ নৱিয মািতাঃ  ১৫ 

 কত প্রীত মিসঃ সকৱ ু মমিকযা তম ু ৱত্স াঃ  

  প্রর্র্ম্সমঃ প্রর্স্ত্কৱযৌ িাযমাকিৌ িম র্ী  কৱৌ     ১৬ 

  অকিা িীত সয মাতুযম্ু কলািািাম্ চ নৱকর্র্তঃ  

  নচর নিৱরমুি মকপযতত্ প্রতযি্র্ম্ ইৱ তনর্তুম্   ১৭ 

  প্রনৱর্য তা ৱুকপৌ সমর্্টু  পাৱম্ সমযি৭িাযতাম্  

  সনিকতৌ মতুরম্ রক্তম্ সম্পন্নম্ স্ৱর সম্পতা  ১৮ 

  এৱম্ প্রর্সযমাকিৌ কতৌ তপঃ লানিয মিুাত্মনপঃ  

  সম্রক্ত তর মতযতম্ু মতুরম্ কতৌ অিাযতাম্   ১৯ 

 প্রীতঃ িস্মশ্চি্ মমনি স্ত্াপযাম্ সম্স্মস্ত্তঃ ি র্ম্ তকতৌ  
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 প্রসকন্না ৱল্ক ম্ িস্মশ্চ িকতৌ তাপযাম্ মিাযর্াঃ   ২0 

 আশ্চযম্ু ইতম্ আিযািম্ মমনিিা সম্প্রিীনততুম্  

 পরম্ িৱীিাম্ আতারম্ সমাতম্ চ যতা রমম্  ২১ 

 অনপিীত নমতম্ িীতম্ সৱ ু িীকতশু কিানৱকতৌ   

 আযমর্যম্ পমর্্টট িিিম্ সৱ ু র্্ুনত মকিািরম্    ২২ 

 প্রর্সযমাকিৌ সৱেু িতানচত্ তে িাযকিৌ  

 রতযাসম রাি মাকিশুু ততর্ ু পরতা৭রিঃ   ২৩ 

 স্ৱ কৱম চ আিীয তকতা প্রাতকরৌ স িম র্ী  কৱৌ  

 পূিযা মাস পূিাকিৌ রামঃ র্ত্ু নিপিণুঃ   ২৪ 

 আসীিঃ িাঞ্চকি নতকৱয স চ নসম্িাসকি প্রপমঃ  

 উকপাপনৱর্্নটঃ সনচনৱ প্র ুাত্ুনপ শ্চ পরম্তপঃ    ২৫ 

 ত্ুর্্ৱা তু রূপ সম্পকন্নৌ তা ৱুকপৌ ৱীনণকিৌ ততঃ  

 উৱাচ  ি্মণম্ রামঃ র্ত্ুিম্ পরতম্ ততা    ২৬ 

 রূযতাম্ ইতম্ আিযািম্ অিকযা কতৱু ৱচুকসাঃ  

 নৱনচো৭ত ুপতম্ সময ক্কাযকতা মতুুর স্ৱরম্    ২৭ 

 কতৌ চা৭নপ মতুরম্ রক্তম্ স্ৱ নচিাযত নিস্স্ৱিম্   

 তম্েী  যৱত্ অতযতম্ু নৱর্্ুতা৭তম্ু অিাযতাম্  ২৮ 

 হ্লাতয ত্সৱ ু িাোনণ মিা0নস ি্ু তযানি চ  

 করাো৭৭রয সমিম্ কিযম্ ত ত্পকপৌ িি সম্সনত  ২৯ 

 ইকমৌ মমিী পানতৱু  ি্মণা৭নন্ৱকতৌ   

 িম র্ী  কৱৌ শ্চচৱ মিা তপনস্ৱকিৌ  

 মমা৭নপ তত্ পূনতিরম্ প্রৱি্র্যকত   

 মিািমপাৱম্ চনরতম্ নিকপাতত  ৩0  

 ততস্তু কতৌ রাম ৱচঃ প্রকচানতকতৌ     

 অিাযতাম্ মাি ুনৱতাি সম্পতা  

  স চা৭নপ রামঃ পনরর্ত্িতঃ র্নি      

 পমপূর্যা৭৭সক্ত মিা পপূৱ     ৩১ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    চতুত ুসিঃু   
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 পম্চম সককঃ   

 সৱ ুাপূৱ ু নমযম্ কযর্াম্ আসীত্ ি্ুত্িা ৱসমম্তরা  

 প্রিাপনতম্ উপাতায ি্ুপাণাম্ িয র্ান িাম্  ১ 

 কযর্াম্ স সিকরা িাম সািকরা কযি িানিতঃ  

 র্র্্টটঃ পমে সিস্রানণ যম্ যান্তম্ পযৱুারযি্  ২   

 ইি্ৱািূণাম্ ইতম্ কতর্াম্ রাজ্ঞাম্ ৱম্কর্ মিাত্মিাম্  

 মিতুত্পন্নম্ আিযািম্ রামাযণম্ ইনত র্্ুতম্  ৩  

 ত নততম্ ৱতনুযর্যানম সৱম্ু নিনি মা৭৭নততঃ  

 তম ু   িামা৭ত ুসনিতম্ করাতৱযম্ অিসূযযা   ৪    

 কিাসক া িাম মমনততঃ স্পীকতা িিপকতা মিাি্  

 নিনৱর্্টঃ সরযূ তীকর প্রপূত তি তািযৱাি্   ৫  

 অকযাতযা িাম িিরী তো৭৭সী কলাি নৱর্্ুতা  

 মিমিা মািকৱকন্ত্র্ণ যা পমরী নিনমতুা স্ৱযম্  ৬   আযতা তর্ চ কত্ৱ চ কযািিানি মিা পমরী  

 রী মতী েীনণ নৱস্ত্ীণ ুা সমনৱপক্ত মিা পতা  ৭ 

  রাি মাকিণু মিতা সমনৱপকক্তি কর্ানপতা  

 মমক্তা পমর্্পা৭ৱিীকণিু ি  নসকক্তি নিতযর্ঃ     ৮   তাম্ তু রািা তর্রকতা মিারার্্র নৱৱতিুঃ  

 পমরীম্ আৱাসযা মাস নতনৱ কতৱপনত যতুা   ৯   িৱাট কতারণৱতীম্ সমনৱপক্তা৭ন্তরা৭৭পণাম্  

 সৱ ু যন্ত্র্া৭৭যমত ৱতীম্ উকপতাম্ সৱ ু নর্নল্পনপঃ     ১0 

 সূত মািত সম্পাতাম্ রীমতীম্ অতু  প্রপাম্  

 উচ্চাট্টা  ত্ৱিৱতীম্ র্তিী র্ত সম্িম  াম্   ১১ 

 ৱতূ িাটি সনঙ্ক শ্চ সমমযক্তাম্ সৱতুঃ পমরীম্  

 উতযািা৭৭ম্র ৱকণা কপতাম্ মিতীম্ সা  কমি াম্   ১২ 

 তুি ুিম্পীর পনরিাম্ তুিাুম্ অনিয তুরুাসতম্  

 ৱািী ৱারণ সমূ্পণ ুাম্ কিানপ   উর্্নরঃ িনর স্ত্তা   ১৩ 

 সামন্ত রাি সনঙ্ক শ্চ পন  িম ুনপরা৭৭ৱরমতম্  

 িািা কতর্ নিৱানস শ্চ ৱনণি্নপ ুপ কর্ানপতম্  ১৪ 

 প্রসানত রত্ননৱি্ুনতঃ পৱনুত ুপ কর্ানপতাম্  

 িূটািানর শ্চ সমূ্পণ ুাম্ ইন্ত্র্কসযৱা৭মরাৱতীম্     ১৫ 
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 নচো ম৭র্্টা পতািারাম্ ৱর িারী িনণযমতুাম্  

 সৱ ু রত্ন সমািীণ ুাম্ নৱমাি ি্ুি কর্ানপতাম  ১৬ 

 ি্ুি িাটা মনৱস্মচ্চোম্ সম পূকমৌ নিকৱনর্তাম্  

 র্ান  তণ্টু  সমূ্পণ ুাম্ ইি্শু িাণ্ট রকসা তিাম্   ১৭ 

 তুি্তুপীনপ ম্ুতুনঙ্ক শ্চ ৱীণানপঃ পণনৱ স্ত্তা  

 িানততাম্ প্ুর্ ম৭তযতম্ু প্ুনতৱযাম্ তাম্ অিমিমাম্  ১৮ 

 নৱমািম্ ইৱ নসিািাম্ তপসা৭নতিতম্ নতনৱ  

 সম নিকৱনর্ত কৱমা৭ন্তাম্ িকরািম সমাৱরমতাম্  ১৯ 

 কয চ পানণ ি ুনৱতযনন্ত নৱনৱক্তম্ অপরা পরম্  

 র্ত কৱতযম্ চ নৱততম্  িম  িস্ত্া নৱর্ারতাঃ     ২0 

 নসম্ি ৱযার ৱরািাণাম্ মিািাম্ িততাম্ ৱকি  

 িন্তাকরা নিনর্নতঃ র্নস্ত্র প ুাত্ পািু পন  র৭নপ   ২১ 

 তাত্ুর্ািাম্ সিনস্র স্ত্াম্ অনপপূণ ুাম্ মিারনতঃ  

 পমরীম্ আৱাসযা মাস রািা তর্রত   ততা   ২২ 

 তাম৭নিমত্নপ িম ণুৱত্নপরা৭৭ৱরমতাম্ ;  

 নত্ৱকিািনম কৱতু র্টঙ্ক পারনিঃ  

 সিস্রনতঃ সতয রনত মিুাত্মনপঃ  ;  

 মিনর্ ু িনল্প   ুনর্নপ শ্চ কিৱন ঃ    ২৩   

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    পম্চম সিঃু  

শশ্ট সককঃ   

তসযাম্ পময ুাম্ অকযাতযাযাম্ কৱতনৱত্ সৱ ু সম্রিঃ  

 তীি ুতর্ী মিাকতিাঃ কপৌর িািপত নপ্রযঃ   ১ 

 ইি্ৱািূণাম্ অনতরকতা যজ্ৱা তমরুকতা ৱর্ী  

 মিনর্ ু িকল্পা রািনর্ ু নস্ত্রশু ক াকিশু নৱর্্ুতঃ  ২ 

 প ৱা নন্নিতা নমকো নমেৱাি্ নৱস্মিকতনন্ত্র্যঃ  

 তনি শ্চ সম্রনি শ্চা৭শ্চিযঃ র্র শ্চৱরৱকণাপমঃ     ৩ 

 যতা মিম মিুাকতিা ক াি সয পনররি্নর্তা  

 ততা তর্রকতা রািা ৱসি্ িিত্ অপা যত্   ৪ 
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 কতি সতযা৭নপসম্কতি স্মে ৱিম্ু অিমনতর্্টতা  

 পান তা সা পমরী করর্্টা ইকন্ত্র্কণৱা৭মরাৱতী      ৫ 

 তস্মিি্ পমর ৱকর ি্ু র্্টা তম ুাত্মাকিা  পিু র্্ুতাঃ  

 িরা স্তুর্্টা তনিঃ শ্চস্ৱঃ শ্চস্ৱ: অ মতাঃ সতয ৱানতিঃ    ৬ 

 িা৭ল্প সনন্নচযঃ িস্মশ্চত্ আসীত্ তস্মিি্ পমকরািকম  

 িম টুম্পী কযা িযনসিাকতাুিৱা৭ৱ তি তািযৱাি্    ৭ 

 িামী ৱা ি িতকয ুা ৱা ি্ুর্ম্সঃ পমুর্ঃ িনচত্  

 ের্্টুম্ র্িযম্ অকযাতযাযাম্ িা৭নৱত্ৱা ন্ন চ িাস্মস্ত্িঃ   ৮ 

 সকৱ ু িরা শ্চ িায ু শ্চ তম ু র্ী াঃ সমসমযতাঃ  

 মমনততাঃ র্ী  ৱরমিাপযাম্ মির্যু ইৱা৭ম াঃ     ৯ 

 িা৭িম ণ্ট ী িা৭মিম টী িা৭স্রিী িা৭ল্প কপািৱাি্  

 িা৭ম্ুর্্কটা িা৭িমন তাকঙ্কা িা৭সমিন্ত শ্চ নৱতযকত  ১0 

 িা৭ম্ুর্্ট কপািী িা৭তাতা িা৭পযিঙ্কত নির্্িত্ুি্  

 িা৭িস্ত্া পরকণা ৱা৭নপ ত্ুর্যকত িা৭পযিাত্মৱাি্   ১১ 

 িা৭িানিতানি ি ুা৭যজ্ৱা ি ি্শুকো ৱা ি তকরঃ   

 িস্মশ্চত্ আসীতকযাতযাযাম্ ি চ নিৱরমুি সম্িরঃ    ১২ 

 স্ৱ িম ু নিরতা নিতযম্ প্রাহ্মণা নৱস্মিকতনন্ত্র্যাঃ  

 তািা৭তযযি র্ী া শ্চ সমযতা শ্চ পনররকি  ১৩ 

 ি িাস্মস্ত্কিা িা৭ি্ুতকিা ি িস্মশ্চত৭পিু র্্ুতঃ  

 িা৭সূযকিা ি চা৭র্কক্তা িা৭নৱত্ৱাি্ নৱতযকত ততা  ১৪ 

 িা৭র্ট0ি নৱত্ অে আসী ন্না৭ৱরকতা িা৭সিস্রতঃ   

 ি তীিঃ ি্নর্ত নচকিা ৱা ৱযনতকতা ৱা৭নপ িশ্চি  ১৫ 

 িস্মশ্চ ন্নকরা ৱা িারী ৱা িা৭রীমাি্ িা৭পযরূপৱাি্  

 ের্্টুম্ র্িযম্ অকযাতযাযাম্ িা৭নপ রািিয পস্মক্তমাি্  ১৬ 

 ৱকণ ু ৱ৭রয চতুকতশুু কতৱতা৭নতনত পূিিাঃ  

 ি্ুতজ্ঞা শ্চ ৱতািযা শ্চ র্ূরা নৱরম সমমযতাঃ  ১৭ 

 তীিাুযমকর্া িরাঃ সকৱ ু তমম্ু সতযম্ চ সম্নরতাঃ  

 সম্নিতাঃ পমে কপৌনে শ্চ নিতযম্ স্ত্রীনপঃ পমকরািকম  ১৮ 
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 ি্র্েম্ প্রহ্ম মমিম্ চ আসী শ্চত্ৱর্যাঃ ি্র্েম িমৱরতাঃ  

 র্ূোঃ স্ৱ তম ু নিরতা স্ত্রীি্ ৱণ ুাি্ উপচানরণঃ  ১৯ 

 সা কত কিি্ৱািম  িাকতি পমরী সমপনররি্নর্তা  

 যতা পমর স্ত্া ন্মিমিা মািকৱকন্ত্র্ণ তীমতা  ২0 

 কযাতািাম্ অনিিল্পািাম্ কপর্ ািাম্ অমনর্ণুাম্  

 সমূ্পণ ুা ি্ুত নৱতযািাম্ িম িা কিসনরণাম্ ইৱ  ২১ 

 িাকম্পািনৱর্কয িানত প ুানহ্লনি শ্চ িকযািনমঃ  

 ৱিাযমনি িতুীনি শ্চ পূণ ুা িনর িকযাপনমঃ  ২২ 

 নৱন্তয পৱতুনি মনুিঃ পূণ ুা শ্চিমৱনত র৭নপ  

 মতানন্ৱনত   অনতপন    মাতনঙ্কঃ পৱকুতাপনমঃ  ২৩ 

 ঐরাৱত িম  ীনি শ্চ মিা পত্ম িম ন  স্ত্তা  

 অঞ্জিা ত৭নপ নির্্রানন্ত ৱ ুামিা ত৭নপ চ নত্ৱনপঃ  ২৪ 

 পনে মনুন্ত্র্ ম্ুনুি শ্চশ্চৱ পে মম্ে ম্ুনি স্ত্তা  

 পে মম্নে পেু ম্ুনি ম্ুি মম্নে শ্চসা পমরী  

 নিতয মনিঃ সতা পূণ ুা িানি রচ  সনন্ননপঃ  ২৫ 

 সা কযািকি চ কত্ৱ পূযঃ সতয িামা প্রিার্কত  

 যসযাম্ তর্রকতা রািা ৱসি্ িিত৭পা যত্  ২৬ 

 তাম্ পমরীম্ স মিা কতিা রািা তর্রকতা মিাি্   

 র্ার্াস র্নমতা৭নমকো িি্র্োণীৱ চম্েমাঃ   ২৭ 

 তাম্ সতযিামাম্ ত্ুট কতারণা৭ি ুাম্ ;  

 ি্ুনি নৱ ুনচনে   উপকর্ানপতাম্ নর্ৱাম্  

 পমরীম্ অকযাতযাম্ ি্ু সিস্র সম্িম  াম্ ;  

 র্র্াস শ্চৱ র্র সকমা মিীপনতঃ     ২৮ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    র্র্্ট সিঃু  

সপ্তম সককঃ    

 তসযা৭মাতযা িম নণ রাস নন্নি্ৱাকিা স্তু মিাত্মিঃ   

 মম্েজ্ঞা কশ্চম্নিতি্ঞা শ্চ নিতযম্ নপ্রয নিকত রতাঃ  ১ 

 অর্্কটৌ পপূৱ ুৱীর সয তসযা৭মাতযা যর্নস্ৱিঃ  
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 শুচয শ্চা৭িমরক্তা শ্চ রাি ি্ুকতযশু নিতযর্ঃ  ২ 

 ত্ুর্্টটর্ িযকন্তা নৱিযঃ নসিাকতাু িয৭ত ুসাতিঃ  

 অকর্াকিা মন্ত্র্ পা  শ্চ সমমন্ত্র্ শ্চা৭র্্টকমাপৱত্  ৩ 

 ুনত্ৱকিৌ কত্ৱৌ অনপমকতৌ তসযা: তাম্ ুনর্ সিকমৌ  

 ৱনসর্্কটা ৱামকতৱ শ্চ মনন্ত্র্ণ শ্চ ততা৭পকর  ৪ 

 নৱতযা নৱিীতা হ্রীমম্তঃ িম র্ া নিযকতনন্ত্র্যা:  

 রীমন্ত শ্চ মিাত্মািঃ র্াস্ত্রজ্ঞা ত্ুট নৱরমাঃ  ৫ 

  িীনতমুন্তঃ প্রনণনিতা যতা ৱচি িানরণঃ  

  কতিঃ ি্র্মা যর্ঃ প্রাতাঃ স্মিত পূৱ ুা৭নপ পানর্ণঃ  

  করাতাত্ িামাত৭ু কিকতাৱ ুা ি প্রূযম রি্ুতম্ ৱচঃ  ৬ 

  কতর্াম্ অনৱনততম্ নিম্নচত্ কস্ৱশু িা৭স্মস্ত্ পকরশু ৱা  

  স্মরযমাণম্ ি্ুতম্ ৱা৭নপ চাকরণা৭নপ নচিীনর্তুম্  ৭ 

  িম র্ া ৱযৱিাকরশু কসৌি্ু কতশু পরীি্নর্তাঃ  

  প্রাত িা ম্ তু কত তণ্টম্ তারকযযমঃ সমকতৱ৭নপ  ৮ 

   কিার্ সম্রিকণ যমক্তা প  সয চ পনররকি  

   অনিতম্ চা৭নপ পমুর্ম্ ি নৱনিম্সমযর্ অতূর্িম্  ৯ 

  ৱীরা শ্চ নিযকতাত্সািা রাি র্াস্ত্রম্ অিমর্্টটতাঃ  

   শুচীিাম্ রি্নর্তার শ্চ নিতযম্ নৱর্য ৱানসিাম্   ১0   

  প্রহ্মি্র্েম্ অনিম্সন্ত     কত কিার্ম্ সমপূরযি্  

   সমতীি্র্্ণতণ্টাঃ সকম্প্রি্র্য পমুর্সয প াপ ম্   ১১ 

   শুচীিাম্ এি পমিীিাম্ সকৱরু্াম্ সম্প্রিািতাম্  

   িা৭৭সীত্ পমকর ৱা রার্্কর ৱা ম্ুর্া ৱাতী িরঃ িনচত্  ১২ 

   িস্মশ্চ ন্ন তুর্্ট স্ত্ো৭৭সীত্ পর তার রকতা িরঃ  

   প্রর্ান্তম্ সৱম্ু এৱা৭৭সীত্ রার্্রম্ পমর ৱরম্ চ তত্  ১৩ 

   সমৱাস    স্সমকৱর্া শ্চ কত চ সকৱ ু সমর্ীন িঃ  

   নিতা৭তম্ু চ িকরন্ত্র্ সয িারকতা িয চি্শুর্া  ১৪ 

   িম করৌ িম ণ ি্ুিীতা শ্চ প্রিযাতা শ্চ পরারকম   

   নৱকতকর্ৱ৭নপ নৱজ্ঞাতাঃ সৱকুতা পমনি নিশ্চযাত্  ১৫ 
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  সম্নত নৱরি তত্ৱি্ঞাঃ প্রি্ুতযা সম্পতা৭নন্ৱতা     

   মম্ে সম্ৱরকণ র্ক্তা র্ক্তা স্সূি্মা সমপমনিশু  ১৬  

   িীনত র্াস্ত্র নৱকর্র্জ্ঞা   সততম্ নপ্রয ৱানতিঃ  ১৭ 

   ঈত্ুনর্ শ্চস্ত্র্ অমানতয স্তু রািা তর্রকতািিঃ  

  উপপকন্না িম কণাকপনত   অন্ৱর্াস ত্ৱসমম্তরাম্  ১৮ 

  অকৱি্র্মাণ শ্চাকরণ প্রিা তকমণু রঞ্জযি্  

 প্রিািাম্ পা িম্ িম ৱ ু ন্নতম ুাি্ পনরৱিযুি্  ১৯ 

 নৱর্্ুত নস্ত্রশু ক াকিশু ৱতািয স্সতয সম্িরঃ      

 স তে পমুর্ ৱযার র্্র্র্াস  প্ুনতৱী নমমাম্  ২0  

 ি অতযিচ্চত্ নৱনর্র্্টম্ ৱা তু যম্ ৱা র্ত্ুম্ আত্মিঃ  

 নমেৱাি্ িত সামম্তঃ প্রতাপ িত িম্টিঃ   

 স র্ার্াস িিোিা নতৱম্ কতৱপনত যতুা  ২১ 

  শ্চত   মনন্ত্র্নপ মনু্ত্র্নিনত নি ুনৱর্্নট      

 ৱরমকতািমরনক্তঃ িম র্ন ঃ সমনতঃু  

  স পানতকুৱা তীনতম৭ৱাপ যমক্ত      

 কতকিামনয কিাুনপ নরকৱানতকতািঃু   ২২ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    সতম সিঃু    

 অশ্টম সককঃ  

 তসয কত্ৱৱম্ প্রপাৱ সয তমজু্ঞ সয মিাত্মিঃ  

  সমতা৭তম্ু তপযমাি সয ি আসীত্ ৱম্র্িরঃ সমতঃ  ১ 

  নচন্তযাি সয তনসযৱম্ পমনি: আসীি্ মিাত্মিঃ  

  সমতা৭তম্ু িয কমকতি নিম৭তম্ু ি যিাময৭িম্  ২ 

  স নিস্মশ্চতাম্ মনতম্ ি্ুত্ৱা যর্্টৱযম্ ইনত পমনিমাি্  

  মনন্ত্র্নপঃ সি তম ুাত্মা সনৱ ু করৱ ি্ুতা৭৭ত্মনপঃ  ৩ 

  তকতাপ্রৱীত্ ইতম্ রািা সমমন্ত্র্ম্ মনন্ত্র্ সিমম্  

  র্ীরম্ আিয কম সৱ ুাি্ িম রূি্ তাি্ স পমকরানিতাি্  ৪ 

  তত স্সমমম্ে স্ত্ৱনরতম্ িত্ৱা ত্ৱনরত নৱরমঃ   

 সমািয ত্সতাি্ সৱ ুাি্ সমস্ত্া কন্ৱত পারিাি্  ৫ 
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 সমযজ্ঞম্ ৱামকতৱম্ চ  িাপান  মত িার্যপম্   

 পমকরানিতম্ ৱনর্র্্টম্ চ কয চা৭কিয নত্ৱি সিমা :  ৬ 

 তাি্ পূিনযত্ৱা তম ুাত্মা রািা তর্রত স্ত্তা  

 ইতম্ তম ুা৭ত ুসনিতম্ লি্র্্ণম্ ৱচি মপ্রৱীত্  ৭ 

 মম  া পযমাি সয পমো৭ত ুন্নাস্মস্ত্ শ্চৱ সমিম্   

 তত৭িম্ িয কমকতি যক্্কর্যামীনত মনত মমু  ৮ 

 তত৭িম্ যর্্টু নমচ্চানম র্াস্ত্র ত্ুর্্কটি িমণুা  

 িতম্ প্রাপ্সযা ম৭িম্ িামম্ পমনি রে নৱচাযতুাম্  ৯ 

 তত স্সানত্ৱনত তত্ৱািযম্ প্রাহ্মণাঃ প্রতযপূিযি্   

 ৱনসর্্ট প্রমমিা স্সকৱ ু পানতৱু সয মমিা চুযতম্  ১0 

 ঊচু শ্চ পরম প্রীতা স্সকৱ ু তর্রতম্ ৱচঃ  

 সম্পারা স্সম্প্রম্প্রযন্তাম্ কত তুরি সয নৱমমচযতাম্  ১১ 

 সৱতুা প্রাপ্সযকস পমো িনপকপ্রতাম্শ্চ পানতৱু   

 যসয কত তানমিুী পমনি নরযম্ পমো৭ত ুমািতা  ১২ 

 ততঃ প্রীকতা৭পৱ োিা র্্ুত্ৱা ত স্মত্ত্ৱি পানর্তম্   

 অমাতযাম্ শ্চা৭প্রৱী োিা ির্ ু পয ুািম ক ি্র্ণঃ  ১৩ 

 সম্পারা স্সম্প্রম্প্রযন্তাম্ কম িম রূণাম্ ৱচিাত্ ইি   

 সমত ুঅনতর্্টটত   চ অৱ স্কসাপাতযাকযা নৱমমচযতাম্  ১৪ 

 সরৱযা কশ্চািকর তীকর যজ্ঞ পূনম নৱতুীযতাম্   

 র্াম্তয শ্চ অনপৱতনু্তাম্ যতা িল্পম্ যতা নৱনত  ১৫ 

 র্িযঃ প্রাপ্তুম্ অযম্ যজ্ঞ স্সকৱ ু ণা৭নপ মিীি্নর্তা   

 িা৭পরাকতা পকৱত্ির্্কটা যতয৭স্মিি্ রতু সিকম  ১৬ 

 নচেম্ নি ম্ুিযম্কত৭ে নৱত্ৱাম্কসা প্রহ্ম রাি্র্সা     

 নিিত সয চ যজ্ঞ সয সতয   িতাু নৱিনর্র্যনত   

 ত তযতা নৱনত পূৱম্ু কম রতু করর্ সমাপযকত  ১৭ 

 ততা নৱতািম্ স্মরযতাম্ সমতাুঃ িরকণ নৱি   ১৮ 

 ত কতনত চাপ্ুৱি্ সৱ ু মম্স্মেণঃ প্রতযপূিযি্   

 পানতকুৱন্ত্র্ সয ত ত্ৱািযম্ যতা৭৭জ্ঞতম্ নির্ময কত  ১৯ 
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 ততা নত্ৱিাকস্ত্ তমজু্ঞা ৱতযুম্কতা ি্ুকপািমম্   

 অিমজ্ঞাতা স্ত্ত স্সকৱ ু পমি িি্ুমম যতুািতম্  ২0 

 নৱসিনুযত্ৱা তাি্ নৱপ্রাি্ সনচৱা নিত মপ্রৱীত্   

 ুনত্ৱি্নপুপনতর্্কটা৭যম্ যতা ৱত্ রতুরাপযতাম্  ২১ 

 ইতুযক্্তৱা ি্ুপ র্াতূ ু স্সনচৱাি্ সমমপস্মস্ত্তাি্   

 নৱসিনুযত্ৱা স্ৱম্ কৱম প্রনৱকৱর্ মিা তুযনত    ২২ 

 তত স্স িত্ৱা তাঃ পত্নী িকুরম্কো ি্ু তয নপ্রযাঃ  

 উৱাচ তীি্র্াম্ নৱর্ত যি্কর্য৭িম্ সমত িারণাত্  ২৩ 

 তাসাম্ কতি অনত িাকন্তি ৱচকিি সমৱচুসাম্   

 মমি পত্মা িযকর্াপম্ত পত্মা িীৱ নিমাতযকয     ২৪  

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    অর্্টম সিঃু  

 নৱম সককঃ  

এত চ্চ্ুত্ৱা রিঃ সূকতা রািািম্ ইতম্ অপ্রৱীত্   

  ুনত্ৱি্নপ: উপনতর্্কটাযম্ পমরা ৱরমকিা মযা র্্ুতঃ  ১ 

  সিত্িম মাকরা পিৱাি্ পূৱম্ু িনততৱাি্ িতাম্  

  ুর্ীণাম্ সনন্নকতৌ রািি্ তৱ পমো৭৭িমম্ প্রনত  ২ 

  িার্যপ সয তু পমকোস্মস্ত্ নৱপাণ্টি ইনত র্্ুতঃ  

  ুর্যর্্ুঙ্ক ইনত িযাত স্ত্সয পমকো পনৱর্যনত  ৩ 

  স ৱকি নিতয সম্ৱরমকিা মমনি ৱিু চরঃ সতা  

  িা৭িযম্ িািানত নৱকপ্রকন্ত্র্া নিতযম্ নপে৭িম ৱতিুাত্  ৪ 

  শ্চত্ৱনৱতযম্ প্রহ্মচয ু সয পনৱর্যনত মিাত্মিঃ  

  ক াকিশু প্রনততম্ রািি্ নৱনপ্র শ্চ িনততম্ সতা  ৫ 

  ত শ্চসযৱম্ ৱতমুাি সয িা ঃ সম৭নপৱততু  

  অনিম্ শুরূর্মাণ সয নপতরম্ চ যর্নস্ৱিম্  ৬ 

  এতস্মি কন্নৱ িাক  তু করামপাতঃ প্রতাপৱাি্  

  অকঙ্কশু প্রনততা রািা পনৱর্যনত মিাপ ঃ  ৭ 

  তসয ৱযনতরমাত্ রাকজ্ঞা পনৱর্যনত সমতাুণা  

  অিাৱরমর্্টটঃ সমকিারা শ্চৱ সৱ ু পূত পযাৱিা  ৮ 
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  অিাৱরমর্্টযাম্ তু ৱরমিাযাম্ রািা তুঃি সমনন্ৱতঃ  

 প্রাহ্মণাি্  র্্ুত ৱরমিাম্শ্চ সমািীয প্রৱি্র্যনত  ৯ 

  পৱন্তঃ র্্ুত তম ুাকণা ক াকি চানরে কৱনতিঃ  

  সমানতর্ি্তু নিযমম্ প্রাযস্মশ্চিম্ যতা পকৱত্  ১0 

  ৱি্র্যনন্ত কত মিীপা ম্ প্রাহ্মণা কৱত পারিাঃ  

  নৱপণ্টি সমতম্ রািি্ সকৱ ুাপানয   ইিা৭৭িয  ১১ 

  আিাযয চ মিীপা  ুর্যর্্ুঙ্কম্ সমসত্ি্ুতম্  

  প্রযচ্চ িিযাম্ র্ান্তাম্ শ্চৱ নৱনতিা সমসমানিতঃ  ১২ 

  কতর্াম্ তু ৱচিম্ র্্ুত্ৱা রািা নচন্তাম্ প্রপত্সযকত  

  কিি উপাকযি শ্চৱ র্িযম্ ইিা৭৭কিতুম্ স ৱীযৱুাি্  ১৩ 

  তকতা রািা নৱনিস্মশ্চতয সি মনন্ত্র্নপরাত্মৱাি্  

  পমকরানিতম্ অমাতযাম্ শ্চ কপ্রর্নযর্যনত সত্ি্ুতাি্  ১৪ 

  কত তু রাকজ্ঞা ৱচঃ র্্ুত্ৱা ৱযনততা৭ৱিতািিাঃ  

  ি িকচ্চম ুকর্ পীতা অিমকির্যনন্ত তম্ ি্ুপম্  ১৫ 

  ৱি্র্যনন্ত নচন্তনযত্ৱা কত তকসযাপাযাম্ শ্চ তত্ ি্র্মাি্  

  আকির্যাকমা ৱযম্ নৱপ্রম্ ি চ কতাকর্া পনৱর্যনত  ১৬ 

  এৱম্ অঙ্কানতকপ শ্চিৱ িনণিানপ   ুকর্ঃ সমতঃ  

  আিীকতাৱর্যুত্ কতৱঃ র্ান্তা চা৭শ্চি প্রতীযকত  ১৭ 

  ুর্যর্্ুঙ্ক স্তু িামাতা পমোম্ স্ত্ৱ নৱতাসযনত  

  সিত্িম মার িনততম্ এতাৱত্ ৱযাি্ু তম্ মযা  ১৮ 

  অত ি্ু র্্কটা তর্রতঃ সমমন্ত্র্ম্ প্রতযপার্ত  

  যতা ুর্যর্্ুঙ্ক স্ত্ৱািীকতা নৱস্ত্করণ ত্ৱ কযাচযতাম্  ১৯ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    িৱম সিঃু   

 তশম সকক : 

  সমমন্ত্র্ কশ্চানতকতা রাজ্ঞা কপ্রাৱা কচতম্ ৱচ স্ত্তা  

  যতা ুর্যর্্ুঙ্ক স্ত্ৱািীতঃ র্্ুণম কম মনন্ত্র্নপঃ সি  ১ 

  করামপাতম্ উৱাকচতম্ সিা৭মাতযঃ পমকরানিতঃ  

  উপাকযা নিরপাকযাযম্ অিানপ রনপনচনন্ততঃ  ২ 
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  ুর্যর্্ুকঙ্কা ৱি চর স্ত্পঃ স্ৱাতযাযকি রতঃ  

  অিনপজ্ঞঃ স িারীণাম্ নৱর্যাণাম্ সমি সয চ  ৩ 

  ইনন্ত্র্যানত ুরনপমনত িরু নচি প্রমানতনপঃ  

  পমরম্ আিাযনযর্যামঃ ি্নর্প্রম্ চ অতযৱসীযতাম্  ৪ 

  িনণিা স্ত্ে িচ্চি্তু রূপৱতযঃ স্ৱ ম্ি্ুতাঃ  

  প্রক াপয নৱনৱকতাপানয রাকির্য ন্তীি সত্ি্ুতাঃ  ৫ 

  র্্ুত্ৱা তকতনত রািা চ প্রতুযৱাচ পমকরানিতম্  

  পমকরানিকতা মনন্ত্র্ণ শ্চ ততা চি্ু শ্চ কত ততা  ৬ 

  ৱারমমিযা স্তু ত চ্চ্ুত্ৱা ৱিম্ প্রনৱনৱশু মিুত্  

  আরম সয   অনৱতূকরস্মিি্ যত্নম্ িম ৱ ুনন্ত তর্কুি  ৭ 

  ুনর্ পমে সয তীর সয নিতযম্ আরম ৱানসিঃ  

 নপতুঃ স নিতয সম্তুর্্কটা িা৭নত চরাম চা৭৭রমাত্    ৮ 

  ি কতি িন্ম প্রপ্ুনত ত্ুর্্ট পূৱম্ু তপনস্ৱিা  

  স্ত্রী ৱা পমমা ন্ৱা যচ্চা৭িযত্ সত্ত্ৱম্ িির রার্্রিম্  ৯ 

  ততঃ িতানচত্ তম্ কতর্ম্ আিিাম যত্ুচ্চযা  

  নৱপাণ্টি সমত স্ত্ে তা শ্চা৭পর্যত্ ৱরা৭ঙ্কিাঃ  ১0 

  তা স্মশ্চে কৱর্াঃ প্রমতা িাযকন্তযা মতুর স্ৱনরঃ  

  ুনর্ পমেম্ উপািময সৱ ুা ৱচিম্ অপ্ুৱি্  ১১ 

  ি স্ত্ৱম্ নিম্ ৱতকুস প্রহ্মি্ জ্ঞাতুম্ ইচ্চামকি ৱযম্  

  এি স্ত্ৱম্ নৱিকি কিাকর ৱকি চরনস র্ম্স িঃ  ১২ 

  অত্ুর্্ট রূপা   তা   কতি িাময রূপা ৱকি নস্ত্রযঃ  

  িাতাু িসয মনত িাুতা আিযাতুম্ নপতরম্ স্ৱিম্  ১৩ 

  নপতা নৱপাণ্টকিািািম্ ত সযা৭িম্ সমত ঔরসঃ  

  ুর্যর্্ুঙ্ক ইনত িযাতম্ িাম িম ু চ কম পমনৱ  ১৪ 

  ইিা৭৭রম পকতািািম্ সমীকপ শুপ তর্িুাঃ  

  িনরকর্য কৱাে পূিাম্ শ্চৱ সকৱরু্াম্ নৱনত পূৱিুম্  ১৫ 

  ুনর্ পমে ৱচঃ র্্ুত্ৱা সৱ ুাসাম্ মনতরাস শ্চৱ  

  তত্ আরমপতম্ ের্্টুম্ িি্মমঃ সৱ ুা শ্চ কতি তাঃ  ১৬ 
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  আিতািাম্ তু ততঃ পূিাম্ ুনর্ পমে শ্চিার ি  

  ইতম্ অিযুম্ ইতম্ পাতযম্ ইতম্ মূ ম্ প ম্ চ িঃ  ১৭ 

  প্রনতি্ুিয চ তাম্ পূিাম্ সৱ ুা এৱ সমমত্সমিাঃ   

  ুকর্ পীতা শ্চ র্ীরম্ তু িমিায মনতম্ ততুঃ  ১৮ 

  অিািম্ অনপ মমিযানি প ািীমানি শ্চৱ নত্ৱিঃ   

  ি্ুিাণ প্রনত পেম্ কত পি্র্যস্ৱ চ মা নচরম্  ১৯ 

  তত   তা   তম্ সমান ঙ্কয সৱ ুা ির্ ু সমনন্ৱতাঃ  

  কমাতিাি্ প্রততু স্ত্নি পি্র্যাম্ শ্চ নৱনৱতাি্ পিি্ূ  ২0 

  তানি চা৭৭স্ৱাতয কতিস্ৱী প ািীনত ি মিযকত  

  অিাস্ৱানতত পূৱ ুানণ ৱকি নিতয নিৱানসিাম্  ২১ 

  আপ্ুচ্চয চ ততা নৱপ্রম্ ৱরত চয ুাম্ নিকৱতয চ  

  িচ্চনন্ত ি অপকতর্াত্ তা পীতা স্ত্সয নপতুঃ নস্ত্রযঃ   ২২ 

 িতাসম তাসম সৱ ুাসম িার্যপ সযা৭৭ত্মকিা নত্ৱিঃ  

 অস্ৱস্ত্ ি্ু তয শ্চা৭৭সীত্ তুঃিম্ ি পনরৱতকুত  ২৩ 

 তকতাপকরতুয স্ত্ম্ কতর্ম্ আিিাম স ৱীযৱুাি্  

 মকিাজ্ঞা যে তা ত্ুর্্টা ৱারমমিযা   স্স্ৱ ম্ি্ুতাঃ  ২৪ 

 ত্ুর্্নৱৱ তা স্ত্তা নৱপ্রম্ আযান্তম্ ি্ু র্্ট মািসাঃ  

 উপস্ুতয ততঃ সৱ ুা   তা   তম্ ঊচু   ইতম্ ৱচঃ  ২৫ 

 এনি আরম পতম্ কসৌময অিািম্ ইনত চা৭প্ুৱি্  

 তো৭নপ এর্ নৱনতঃ রীমাি্ নৱকর্কর্ণ পনৱর্যনত  ২৬ 

 র্্ুত্ৱা তু ৱচিম্ তাসাম্ সৱ ুাসাম্ ি্ু তযম্িমম্  

 িমিায মনতম্ চকর তম্ চ নিিময স্ত্তা নস্ত্রযঃ  ২৭ 

 তে চ আিীযমাকি তু নৱকপ্র তস্মিি্ মিাত্মনি  

 ৱৱর্ ু সিসা কতকৱা িিত্ প্রহ্লাতযম্ স্ত্তা  ২৮ 

 ৱকর্ণু এৱ আিতম্ নৱপ্রম্ নৱর্যম্ স্ৱম্ িরানতপঃ  

 প্রতুযত্িময মমনিম্ প্রহ্ৱঃ নর্রসা চ মিীম্ িতঃ  ২৯ 

 অিযুম্ চ প্রতকতৌ তনি িযাযতঃ সমসমানিতঃ  

 ৱকৱর প্রসাতম্ নৱকপ্রন্ত্র্াি্ মা নৱপ্রম্ মিমযরা৭৭নৱর্ত্  ৩0 
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 অন্তঃপমরম্ প্রনৱর্যা শ্চি িিযাম্ তত্ত্ৱা যতা নৱনত  

 র্ান্তাম্ র্াকন্তি মিসা রািা ির্ম্ু অৱাপ সঃ  

  এৱম্ স িযৱসত্ তে সৱ ু িানমঃ সমপূস্মিতঃ  ৩১ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    তর্ম সিঃু  

 একাতশ সককঃ :  

 পূয কযৱ নি রাকিম্ে র্্ুণম কম ৱচিম্ নিতম্   

 যতা স কতৱ প্রৱরঃ িতাযা কমর্ মপ্রৱীত্  ১ 

 ইি্ৱািূণাম্ িম ক  িাকতা পনৱর্যনত সমতানমিুঃ  

 িাম্না তর্রকতা িাম রীমান্সতয প্রনতরৱঃ  ২ 

 অম্ি রাকিি সিয0 চ  তসয রাকজ্ঞা পনৱর্যনত   

 িিযা চা৭সয মিাপািা র্াম্তা িাম পনৱর্যনত   ৩ 

 পমে   তু অম্িরাি সয করামপাত ইনত র্্ুতঃ   

 তম্ স রািা তর্রকতা িনমর্যনত মিা যর্াঃ  ৪ 

 অিপকত্না৭স্মি তম ুাত্মি্ র্াম্তা পতাু মম রতুম্  

 আিকরত ত্ৱযা৭৭জ্ঞত সস্ম্তািাতম্ু িম  সয চ  ৫ 

 র্্ুত্ৱা রাি্কঞা৭ত  তত্ৱািযম্ মিসা স নৱনচন্তয চ   

 প্রতাসযকত পমেৱম্তম্ র্াম্তা পতাুর মাত্ম ৱাি্  ৬ 

 প্রনতি্ুিয চ তম্ নৱপ্রম্ স রািা নৱিত জ্ৱরঃ   

 আিনরর্যনত  তম্ যজ্ঞম্ প্রি্ু র্্কট িা৭ন্তরাত্মিা  ৭ 

 তম্ চ রািা তর্রকতা যর্্টু িামঃ ি্ুতাম্িন      

 ুর্যর্্ুম্িম্  নত্ৱি করর্্টম্ ৱরনযর্যনত তম ুনৱত্   ৮ 

 যজ্ঞা৭তম্ু প্রসৱা৭তম্ু চ স্ৱিাু৭তম্ু চ িকরৱরঃ   

  পকত চ স তম্ িামম্ নত্ৱি মমিযাত্ নৱর্াম্পনত    ৯ 

 পমো শ্চা৭সয পনৱর্যম্নত চত্ৱাকরা৭নমত নৱরমাঃ  

 ৱম্র্ প্রনতর্্টাি িরা স্সৱ ু ক াকিশু নৱর্্ুতাঃ    ১0 

 এৱম্ স কতৱ প্রৱরঃ পূৱম্ু িনততৱাি্ িতাম্   

 সিত্িম মাকরা পিৱাি্ পমরা কতৱ যমকি প্রপম    ১১ 

 স ত্ৱম্ পমুর্ র্াতূ ু তম্ আিয সমসত্ি্ুতম্   
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 স্ৱযকমৱ মিারাি িত্ৱা স প ৱািি    ১২ 

 অিমমািয ৱনসর্্টম্ চ সূত ৱািযম্ নির্ময চ  

 সাম্ত   পমর সিা৭মাতযঃ প্রযকযৌ যে স নত্ৱিঃ  ১৩ 

 ৱিানি সনরত শ্চশ্চৱ ৱযনতরময র্নি র্্র্নি     

 অনপচরাম ত0 কতর্ম্ যে শ্চৱ মমনি পমি্িৱঃ  ১৪ 

 আসাতয তম্ নত্ৱি করর্্টম্ করামপাত সমীপিম্   

 ুনর্ পমেম্ ততর্ ুা৭৭কতৌ তীপযমাি নমৱা৭ি ম্  ১৫  

 তকতা রািা যতা িযাযম্ পূিাম্ চকর নৱকর্র্তঃ   

 সনিত্ৱা িসয শ্চৱ রাজ্ঞঃ পি্ু র্্কট িা৭ন্তরাত্মিা  ১৬ 

 করামপাকতি চ আিযাতম্ুনর্ পমোয তীমকত  

 সিযম্ সম্পম্তিম্ শ্চচৱ ততা তম্ প্রতযপূিযত্  ১৭ 

 এৱম্ সমসত্ি্ুত কস্ত্ি সকিানর্ত্ৱা িরর্পুঃ   

 সতার্্ট নতৱসাি্ রািা রািাি নমত মপ্রৱীত্  ১৮ 

 র্াম্তা তৱ সমতা রািি্ সি পে ুা নৱর্াম্পকত   

 মতীয িিরম্ যাতু িাযম্ু নি মিতুতযতম্  ১৯ 

 তকতনত রািা সম্র্্ুতয িমিম্ তসয তীমতঃ   

 উৱাচ ৱচিম্ নৱপ্রম্ িচ্চ ত্ৱম্ সি পাযযুা  ২0 

 ুনর্ পমেঃ প্রনত র্্ুতয তকত তযা৭৭ি ি্ুপম্ ততা   

 স ি্ুকপণা৭পযিমজ্ঞাতঃ প্রযকযৌ সি পাযযুা  ২১ 

 কতৌ অকিযািযাম্িন ম্ ি্ুত্ৱা কিিা ত্সম্নলর্য কচারসা  

 িিম্ততু তরু্রকতা করামপাত শ্চ ৱীযৱুাি্  ২২ 

 তত স্সমি্ু ত মা৭৭প্ুচ্চয প্রস্মস্ত্কতা রিম িম্তিঃ   

 কপৌকরপযঃ কপ্রর্যা মাস তূতানন্ৱ র্ীর িানমিঃ  ২৩ 

 স্মরযতাম্ িিরম্ সৱম্ু ি্নর্প্র কমৱ স্ৱ ম্ি্ুতম্  

 তূনপতম্ নসক্ত সম্ম্ুর্্টম্ পতািানপ র ম্ি্ুতম্  ২৪ 

 ততঃ প্রি্ু র্্টাঃ কপৌরা কস্ত্ র্্ুত্ৱা রািাি মািতম্   

 ততা প্রচি্ু   চ তত্সৱম্ু রাজ্ঞা য ত্কপ্রনর্তম্ যতা  ২৫ 

 ততঃ স্ৱ ম্ি্ুতম্ রািা িিরম্ প্রনৱকৱর্ ি  
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 র্ম্ি তুম্তুনপ নিকিাুনর্   পমরস্রম তয নত্ৱির্পুম্  ২৬ 

 ততঃ প্রমমনততা স্সকৱ ু ত্ুর্্ৱা তম্ িািরা নত্ৱিম্   

  প্রকৱর্যমািম্ সত্ি্ুতয িকরম্কেকণন্ত্র্ িমণুা  ২৭ 

  অম্তঃপমরম্ প্রকৱনর্যিম্ পূিাম্ ি্ুত্ৱা চ র্াস্ত্রতঃ   

  ি্ুত ি্ুতযম্ ততা৭৭ত্মািম্ কমকি তকসযাপৱািিাত্  ২৮  

  অম্তঃপমর নস্ত্রয স্সৱ ুা র্্র্ান্তাম্ ত্ুর্্ৱা ততা৭৭িতাম্   

  সি পে ুা নৱর্া াি্র্ীম্  প্রীতযািম্তম্ উপািমি্  ২৯ 

  পূিযমািা চ তানপ স্সা রাজ্ঞা শ্চচৱ নৱকর্র্তঃ   

  উৱাস তে সমনিতা নিম্নচত্িা ম্ সি নত্ৱিা   ৩0   

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    এিাতর্ সিঃু   

  িাতশ সককঃ   

  ততঃ িাক  পিু নতকত িস্মিম্স্মশ্চত্ সমমকিািকর  

  ৱসকন্ত সম৭িমপ্রাকত রাকজ্ঞা যর্্টুম্ মকিাপৱত্  ১ 

  ততঃ প্রসাতয নর্রসা তম্ নৱপ্রম্ কতৱ ৱনণিুম্  

  যজ্ঞায ৱরযা মাস সম্তািা৭তম্ু িম  সয চ  ২ 

  তকতনত চ স রািািম্ উৱাচ চ সমসত্ি্ুতঃ  

  সম্পারাঃ সম্প্রম্প্রযন্তাম্ কত তুরি শ্চ নৱমমচযতাম্  ৩ 

  তকতা রািা৭প্রৱীত্ ৱািযম্ সমমন্ত্র্ম্ মনন্ত্র্ সিমম্  

  সমমন্ত্র্া৭৭ৱািয ি্নর্প্রম্ ুনত্ৱকিা প্রহ্ম ৱানতিঃ  ৪ 

  সমযজ্ঞম্ ৱামকতৱম্ চ িাপান ম্ অত িার্যপম্  

  পমকরানিতম্ ৱনসর্্টম্ চ কয চা৭কিয নত্ৱি সিমাঃ  ৫ 

  ততঃ সমমন্ত্র্ স্ত্ৱনরতম্ িত্ৱা ত্ৱনরত নৱরমঃ  

  সমািযত্ স তাি্ নৱপ্রাি্ সমস্ত্াি্ কৱত পারিাি্  ৬ 

  তাি্ পূিনযত্ৱা তমতু্মা রািা তর্রত স্ত্তা  

  তম ুাত ুসনিতম্ যমক্তম্ লি্র্্ণম্ ৱচি মপ্রৱীত্  ৭ 

  মম  া পযমাি সয পমো৭তম্ু িাস্মস্ত্ শ্চৱ সমিম্  

  তত৭তম্ু িয কমকতি যি্র্যামীনত মনত মমু  ৮ 

  তত৭িম্ যর্্টুম্ ইচ্চানম র্াস্ত্র ত্ুর্্কটি িমণুা  
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  ুনর্ পমে প্রপাকৱি িামাি্ প্রাপ্সযানম চা৭পযিম্  ৯ 

  ততঃ সানত্ৱনত তত্ ৱািযম্ প্রাহ্মণাঃ প্রতযপূিযি্  

  ৱনসর্্ট প্রমমিাঃ সকৱ ু পানতৱু সয মমিাচ্চুযতম্  ১0 

  ুর্যর্্ুঙ্ক পমকরািা শ্চ প্রতূযচু   ি্ুপনতম্ ততা  

  সম্পারাঃ সম্প্রম্প্রযন্তাম্ কত তুরি শ্চ নৱমমচযতাম্  ১১ 

  সৱতুা প্রাপযকস পমোম্ শ্চতুকরানমত   নৱরমাি্  

  যসয কত তানমিুী পমনি নরযম্ পমো৭তম্ু আিতা  ১২ 

  ততঃ প্রীকতাপৱ োিা র্্ুত্ৱা তত্ নত্ৱি পানর্তম্  

  অমাতযাম্শ্চা৭প্রৱী োিা িকর্ ু কণতম্ শুপা৭ি্র্রম্  ১৩ 

  িম রূণাম্ ৱচিা চ্চীরম্ সম্পারাঃ সম্প্রম্প্রযি্তু কম  

  সমত ুঅনতর্্টটত   চ অৱঃ কসাপাতযাকযা নৱমমচযতাম্  ১৪ 

  সরয্ৱা কশ্চািকর তীকর যজ্ঞ পূনম নৱতুীযতাম্  

  র্ান্তয শ্চানপ ৱতনু্তাম্ যতা িল্পম্ যতা নৱনত  ১৫ 

  র্িযঃ িতুম্ু অযম্ যজ্ঞঃ সকৱণুা৭নপ মিীি্নর্তা  

  িা৭পরাকতা পকৱত্ ির্্কটা যতয৭স্মিি্ রতু সিকম  ১৬ 

  নচেম্ নি ম্ুিযকন্তে নৱত্ৱাম্কসা প্রহ্মরাি্র্সাঃ  

  নিিত সয যজ্ঞ সয সতযঃ িতাু নৱির্যনত  ১৭ 

  ত তযতা নৱনত পূৱম্ু কম রতু করর্ সমাপযকত  

  ততা নৱতািম্ স্মরযতাম্ সমতাুঃ িরকণনৱি  ১৮ 

  তকতনত চ ততঃ সকৱ ু মনন্ত্র্ণঃ প্রতযপূিযি্  

  পানতকুৱন্ত্র্ সয ত ত্ৱািযম্ যতা৭৭জ্ঞতম্ অিম ৱতু  ১৯ 

  তকতা নত্ৱিা কস্ত্ তমজু্ঞম্ অস্তুৱি্ পানতৱুর্পুম্  

  অিমজ্ঞাতা স্ত্তঃ সকৱ ু পমি িি্ুমম যতুা৭৭িতম্  ২0 

  িকতৱ৭ত নত্ৱিাকরযশু মনন্ত্র্ণস্ত্াি্ িরানতপঃ  

  নৱসিনুযত্ৱা স্ৱম্ কৱম প্রনৱকৱর্ মিা তুযনতঃ  ২১ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    ত্ৱাতর্ সিঃু   

 ত্রযযাতশ সককঃ   

  পমিঃ প্রাকত ৱসকন্ত তু পূণঃু সম্ৱত্সকরাপৱত্  
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 প্রসৱা৭তম্ু িকতা যর্্টুম্ িয কমকতি ৱীযৱুাি্  ১  

  অনপৱাতয ৱনসর্্টম্ চ িযাযতঃ প্রনতপূিয চ  

  অপ্রৱীত্ প্রনরতম্ ৱািযম্ প্রসৱা৭তম্ু নত্ৱকিািমম্  ২ 

  যকজ্ঞা কম স্মরযতাম্ নৱপ্র যকতাক্তম্ মমনিপমম্িৱ  

  যতা ি নৱিঃ স্মরযকত যজ্ঞা৭কঙ্কশু নৱতীযতাম্  ৩ 

  পৱাি্ নিক্তঃ সমি্ু ি্ মিযম্ িম ু শ্চ পরকমা পৱাি্  

  কৱাটকৱযা পৱতা শ্চচৱ পাকরা যজ্ঞ সয কচাতযতঃ  ৪ 

  তকতনত চ স রািািম্ অপ্রৱীত্ নত্ৱি সিমঃ  

  িনরকর্য সৱম্ু এনৱ তত্ পৱতা যত্ সমনততুম্  ৫ 

  তকতাপ্রৱীত্ নত্ৱিাি্ ৱরমিাি্ যজ্ঞ িমসুম নির্্টটতাি্  

  স্ত্াপকতয নির্্টটতাম্ শ্চশ্চৱ ৱরমিাি্ পরম তানমিুাি্  ৬ 

  িম ুানন্তিাি্ নর্ল্প িারাি্ ৱতিুীি্ িিিাি্ অনপ  

  িণিাি্ নর্নল্পি শ্চশ্চৱ তনতৱ িট িতিুাি্  ৭ 

  ততা শুচীি্ র্াস্ত্র নৱতঃ পমুর্াি্ সমপিু র্্ুতাি্  

  যজ্ঞ িম ু সমীিন্তাম্ পৱকন্তা রাি র্াসিাত্  ৮ 

  ইর্্টিা পিু সািস্রা র্ীরম্ আিীযতাম্ ইনত  

  ঔপ িায ুাঃ স্মরযন্তাম্ চ রাজ্ঞাম্ পিু িম ণানন্ৱতাঃ  ৯ 

  প্রাহ্মণ আৱসতা শ্চশ্চৱ িতৱুযাঃ র্তর্ঃ শুপাঃ  

  পি্র্যা৭ন্ন পানি পিুুনপঃ সমমকপতাঃ সমনির্্টটতাঃ  ১0 

  ততা কপৌরিিসযা৭নপ িতৱুযা পিু নৱস্ত্রাঃ  

  আৱাসা পিু পি্র্যা শ্চৱ সৱ ু িানমুপস্মস্ত্তাঃ  ১১ 

  ততা িািপত সযা৭নপ িি সয পিু কর্াপিম্  

  তাতৱযম্ অন্নম্ নৱনতৱত্ সত্ি্ুতয ি তু  ী যা  ১২ 

  সকৱ ু ৱণ ুা যতা পূিাম্ প্রাপ্নমৱনন্ত সমসত্ি্ুতাঃ  

  ি চা৭ৱজ্ঞা প্রকযাক্তৱযা িাম করাত ৱর্াত্ অনপ  ১৩ 

  যজ্ঞ িমসুম কযৱযরাঃ পমুর্াঃ নর্নল্পি স্ত্তা  

  কতর্াম৭নপ নৱকর্কর্ণ পূিা িায ুা যতা রমম্  ১৪ 

  কত চ সময   সম্প্রমতা স্সকৱ ু ৱসমনপ কপ ুািকিি চ   
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  যতা সৱম্ু সমনৱনিতম্ ি নিম্ নচত্ পনরিীযকত  ১৫ 

  ততা পৱন্তঃ িম ৱি্ুতু প্রীনত নিকক্তি কচতসা  

  ততঃ সকৱ ু সমািময ৱনসর্্টম্ ইতম্ অপ্ুৱি্  ১৬ 

  যকতাক্তম্ তত্ সমনৱনিতম্ ি নিম্নচত্ পনরিীযকত  

  যকতাক্তম্ তত্ িনরর্যাকমা ি নিম্ নচত্ পনরিাসযকত  ১৭ 

  ততঃ সমমন্ত্র্ম্ আিযূ ৱনসর্্কটা ৱািযম্ অপ্রৱীত্  

  নিমন্ত্র্যস্ৱ ি্ুপতীি্ প্ুনতৱযাম্ কয চ তানমিুাঃ  ১৮ 

  প্রাহ্মণাি্ ি্র্স্মেযাি্ শ্চৱর্যাি্ র্ূোম্ শ্চশ্চৱ সিস্রর্ঃ  

  সমািযস্ৱ সত্ি্ুতয সৱ ু কতকর্শু মািৱাি্  ১৯ 

  নমনত ানত পনতম্ র্ূরম্ িিিম্ সতয নৱরমম্  

  নির্্টটতম্ সৱ ু র্াকস্ত্রশু ততা কৱকতশু নির্্টটতম্  ২0 

  তম্ আিয মিাপািম্ স্ৱযম্ এৱ সমসত্ি্ুতম্  

  পূৱ ু সম্পনন্তিম্ জ্ঞাত্ৱা ততঃ পূৱম্ু প্রৱীনম কত  ২১ 

  ততা িার্ীপনতম্ নিক্তম্ সততম্ নপ্রয ৱানতিম্  

  সত্ৱরমিম্ কতৱ সম্িার্ম্ স্ৱযম্ এৱা৭৭িযস্ৱ ি  ২২ 

  ততা কিিয রািািম্ ৱরমিম্ পরম তানমিুম্  

  ৱশুরম্ রািনসম্ি সয সপমেম্ তম্ ইিা৭৭িয  ২৩ 

  অকঙ্কৱরম্ মিাপািম্ করামপাতম্ সমসত্ি্ুতম্  

  ৱযসযম্ রািনসম্ি সয তম্ আিয যর্নস্ৱিম্  ২৪ 

  প্রাচীিাি্ নসি্তু কসৌৱীরাি্ কসৌরার্্করযাম্ শ্চ পানতৱুাি্  

  তাি্নর্ণাতযাি্ িকরন্ত্র্াম্ শ্চ সমস্ত্াি্ আিযস্ৱ ি  ২৫ 

  সনন্ত নিক্তা শ্চ কয চা৭কিয রািািঃ প্ুনতৱী তক   

  তাি্ আিয যতা ি্নর্প্রম্ সািমিাি্ সি পান্তৱাি্  ২৬ 

  ৱনসর্্ট ৱািযম্ তচ্ চ্ুত্ৱা সমমন্ত্র্   ত্ৱনরত   ততা  

  ৱযানতর্ত্ পমুর্াম্ স্ত্ে রাজ্ঞাম্ আিযকি শুপাি্  ২৭ 

  স্ৱযম্ এৱ নি তম ুাত্মা প্রযকযৌ মমনি র্াসিাত্  

  সমমন্ত্র্ স্ত্ৱনরকতা পূত্ৱা সমা কিতুম্ মিীি্নর্তঃ  ২৮ 

  কত চ িম ুানন্তিাঃ সকৱ ু ৱনসর্্টায চ তীমকত  
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  সৱম্ু নিকৱতযনন্ত ি যকজ্ঞ যত্ উপিনল্পতম্  ২৯ 

  ততঃ প্রীকতা নত্ৱি করর্্টস্ত্াি্ সৱ ুাি্ পমি   অপ্রৱীত্  

  অৱজ্ঞযা ি তাতৱযম্ িসয নচ লী যা৭নপ ৱা  ৩0 

  অৱজ্ঞযা ি্ুতম্ িিযাত্ তাতারম্ িা৭ে সম্র্যঃ  

  ততঃ শ্চিস্মশ্চত্ অকিা রানে ুপযাতা মিীি্নর্তঃ  ৩১ 

  পিনূি রত্নািযা৭৭তায রাকজ্ঞা তর্রত সয ি  

  তকতা ৱনসর্্টঃ সমপ্রীকতা রািািম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ৩২ 

  উপযাতা িরৱযার রািাি   স্ত্ৱ র্াসিাত্  

  মযা৭নপ সত্ি্ুতাঃ সকৱ ু যতা৭িম্ু রাি সিমাঃ  ৩৩ 

  যজ্ঞীযম্ চ ি্ুতম্ রািি্ পমুনর্ঃ সমসমানিনতঃ  

  নিয ুাতু চ পৱাি্ যর্্টুম্ যজ্ঞ আযতিম্ অনন্তিাত্  ৩৪ 

  সৱিুানম   উপি্ু নত   উকপতম্ শ্চৱ সমন্ততঃ  

  ের্্টু মিনুস রাকিম্ে মি কসৱ নৱনিনমতুম্  ৩৫ 

  ততা ৱনসর্্ট ৱচিাত্ ুর্যর্্ুঙ্ক সয কচাপকযাঃ  

  শুকপ নতৱস িি্র্কে নিয ুাকতা িিতী পনতঃ  ৩৬ 

  তকতা ৱনসর্্ট প্রমমিাঃ সৱ ু এৱ নত্ৱকিািমাঃ  

   ুর্যর্্ুঙ্কম্ পমরস্রম তয যজ্ঞ িম ুারপি্ ততা  

   যজ্ঞৱাট িতা স্সকৱ ু যতা র্াস্ত্রম্ যতা নৱনত  ৩৭ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    েকযাতর্ সিঃু  

চতুতকশ সককঃ   

  অত সম্ৱত্সকর পূকণ ু তস্মিি্ প্রাকত তুরঙ্ককম  

  সরয্ৱা কশ্চািকর তীকর রাকজ্ঞা যকজ্ঞাপযৱততু  ১ 

  ুর্যর্্ুঙ্কম্ পমরস্রম তয িম ু চি্ু: নত্ৱির্পুাঃ  

  অৱ কমকত মিা যকজ্ঞ রাকজ্ঞাসয সমমিাত্মিঃ  ২ 

  িম ু িম ৱ ুনন্ত নৱনতৱত্ যািিা কৱত পারিাঃ  

  যতা নৱনত যতা িযাযম্ পনররামনন্ত র্াস্ত্রতঃ  ৩ 

  প্রৱিযুম্ র্াস্ত্রতঃ ি্ুত্ৱা ততা এৱ উপসতম্ নত্ৱিাঃ  

  চি্ুশ্চ নৱনতৱত্ সৱম্ু অনতিম্ িম ু র্াস্ত্রতঃ  ৪ 
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  অনপপূিয তকতা ি্ু র্্টাঃ সকৱ ু চি্ু: যতা নৱনত  

  প্রাতঃসৱি পূৱ ুানণ িম ুানণ মমনি পমম্িৱাঃ  ৫ 

  ইম্ে শ্চ নৱনতৱ িকিা রািা চ অনপর্্টুকতা৭িিঃ   

  মাতযনন্তিম্ চ সৱিম্ প্রাৱততু যতা রমম্  ৬ 

  ত্ুতীয সৱিম্ শ্চচৱ  রাকজ্ঞা৭সয সমমিাত্মিঃ   

  চি্ু: কত র্াস্ত্রকতা ত্ুর্্ৱা ততা  প্রাহ্মণ পমম্িৱাঃ  ৭ 

  আহ্ৱযাম্ চস্মরকর তে র্রাতীি্ নৱপমকতািমাি্   

  ুর্যর্্ুম্িাকতৌ মম্নে: নর্ি্র্া৭ি্র্র সমনন্ৱকতৌ  ৮ 

  িীনতনপ: মতুনর: নিনক্ত: মম্ে আহ্ৱানি: যতা৭িতু:  

  কিাতাকরৌ ততু: আৱািয িনৱপ ুািাি্ নতকৱৌিসাম্   ৯ 

  ি চ আিুতম্ অপূত্ তে কন তম্ ৱা৭নপ নিম্চি  

  ত্ুর্যকত প্রহ্মৱ   ত্সৱম্ু ি্কর্ম   যমক্তম্ নি চস্মরকর  ১0 

  ি কতশু অিস্সম রাকন্তা ৱা ি্শুনতকতা ৱা ি ত্ুর্যকত  

  ি অনৱত্ৱাি্ প্রাহ্মণ স্ত্ে ি অর্ত অিমচর স্ত্তা  ১১ 

  প্রাহ্মণা পমঞ্জকত নিতযম্ িাতৱন্ত শ্চ পমঞ্জকত  

  তাপসা পমঞ্জকত চা৭নপ রমণা পমঞ্জকত ততা  ১২ 

  ৱরমিা শ্চ ৱযানততা শ্চশ্চৱ নস্ত্রকযা পা া   তনতৱ চ  

  অনির্ম্ পমঞ্জমািািাম্ ি ত্ুনত   উপ পযকত    ১৩ 

  তীযতাম্ তীযতাম্ অন্নম্ ৱাসাম্নস নৱনৱতানি চ  

  ইনত সম্কচানততা স্ত্ে ততা চি্ু   অকিির্ঃ  ১৪ 

  অন্নিূটা শ্চ পিকৱা ত্ুর্যকন্ত পৱকুতাপমাঃ  

  নতৱকস নতৱকস তে নসিসয নৱনতৱত্ ততা  ১৫ 

  িািা কতর্াত৭িমপ্রাতা   পমুর্া স্ত্রী িণা স্ত্তা  

  অন্ন পানি স্সমনৱনিতা   তস্মিিযকজ্ঞ মিাত্মিঃ  ১৬ 

  অন্নম্ নি নৱনতৱত্ স্ৱাতু প্রর্ম্সনন্ত নত্ৱির্পুাঃ  

 অকিা ত্ুতাঃ ি পেম্ কত ইনত শুরাৱ রািৱঃ  ১৭ 

  স্ৱ ম্ি্ুতা   শ্চ পমুর্া প্রাহ্মণাি্ পযকুৱর্যি্  

  উপাসকত চ তাি্ অকিয সমম্ুর্্ট মনণ িম ণ্ট াঃ  ১৮ 
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  িম ুা৭ন্তকর ততা নৱপ্রা কিতু ৱাতাি্ পিি্ূ অনপ  

  প্রািু শ্চ ৱাস্মক্মকিা তীরাঃ পরস্পর স্মিিীর্যা  ১৯ 

  নতৱকস নতৱকস তে সম্স্ত্কর িম র্ া নত্ৱিাঃ  

  সৱ ু িম ুানণ চি্ুকস্ত্ যতা র্াস্ত্রম্ প্রকচানততাঃ  ২0 

  ি অর্টঙ্ক নৱত্ অে আসীত্ ি অৱরকতা ি অপিু র্্ুতঃ  

  সতসযা   তসয শ্চৱ রাকজ্ঞা ি অৱাত িম র্ া নত্ৱিাঃ  ২১ 

  প্রাকত যূকপাচ্রকয তস্মিি্ র্ট্নপল্াঃ িানতরা স্ত্তা  

  তাৱকন্তা নপল্ সনিতাঃ পনণিু শ্চ ততা৭পকর  ২২ 

  কলমাতি মকযা নতর্্কটা কতৱতাু ময স্ত্তা  

  ত্ৱাকৱৱ তে নৱনিকতৌ পািুৱযস্ত্ পনররকিৌ  ২৩ 

  িানরতাঃ সৱ ু এনৱকত র্াস্ত্রনজ্ঞ    যজু্ঞ   কিানৱনতঃ  

  কর্াপা৭তম্ু তসয যজ্ঞ সয িাঞ্চ িা৭ ম্ি্ুতা পৱি্  ২৪ 

  এি নৱম্র্নত যূপা   কত এি নৱম্র্তয৭রত্নযঃ  

  ৱাকসানপ   এি নৱম্র্ত্নপ   এনিিম্ সম ম্ি্ুতা    ২৫ 

  নৱিযস্ত্া নৱনতৱ ত্সকৱ ু নর্নল্পনপঃ সমি্ুতা ত্ুটাঃ  

  অর্্টা৭৭রযঃ সৱ ু এৱ লি্র্্ণ রূপ সমনন্ৱতাঃ  ২৬ 

  আচ্চানততা কস্ত্ ৱাকসানপঃ পমর্্নপ িনুন্ত শ্চ পূনর্তাঃ  

  সতর্কুযা তীনতমকন্তা নৱরািকন্ত যতা নতনৱ  ২৭ 

 ইর্্টিা শ্চ যতা িযাযম্ িানরতা শ্চ প্রমাণতঃ  

 নচকতানি প্র ুাহ্মনণ স্ত্ে িম র্ন ঃ শুল্প িম ুনণ  ২৮ 

 স নচকতযা রাি নসম্ি সয সম্নচতঃ িম র্ন  নত্ৱনুিঃ  

 িুকটা ুক্ম পি্কর্া শ্চৱ স্মেিম কণা   অর্্টা তর্াত্মিঃ  ২৯ 

 নিযমক্তা স্ত্ে পর্ৱ স্ত্িত্ উনির্য শ্চতৱতম্  

 উরিাঃ পি্নর্ণ শ্চশ্চৱ যতা র্াস্ত্রম্ প্রকচানততাঃ  ৩0 

 র্ানমকে তু িয   স্ত্ে ততা ি  চরা   শ্চ   কয  

 ুনত্ৱি্নপঃ সৱম্ু এনৱ   ত   নন্নযমক্তম্ র্াস্ত্রত   স্ত্তা  ৩১ 

 পর্ূিাম্ স্মের্তম্ তে যূকপশু নিযতম্ ততা  

 অৱ   রকত্নািমম্ তসয রাকজ্ঞা তর্রত   সয চ  ৩২ 
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 কিৌস যা তম্ িযম্ তে পনরচয ু সমন্ততঃ  

 ি্ুপানণ     নৱর্র্াস     এিম্ স্মেনপঃ পরমযা মমতা  ৩৩ 

 পতস্মেণা ততা সাতম্ু সমস্মস্ত্কতি চ কচতসা  

 অৱসত্ রিিীম্ এিাম্ কিৌস যা তম ু িামযযা  ৩৪ 

 কিাতা অত্ৱযম ু   তকতা ত্িাতা িকযি সমকযািযি্  

 মনির্যা পনরৱরমতযা চ ৱাৱাতাম্ চ ততা৭পরাম্  ৩৫ 

 পতস্মেণ স্ত্সয ৱপাম্ উত্ত্ুতয নিযকত নন্ত্র্যঃ  

 ুনত্ৱি্ পরম সম্পন্নঃ রপযা মাস র্াস্ত্রতঃ  ৩৬ 

 তূম িন্তম্ ৱপাযা স্তু স্মিরনত ি িরানতপঃ  

 যতা িা ম্ যতা িযাযম্ নিণমতুি্ পাপ মাত্মিঃ  ৩৭ 

 িয সয যানি চা৭ঙ্কানি তানি সৱ ুানণ প্রাহ্মণাঃ  

 অকিৌ প্রাসযনন্ত নৱনতৱত্ সমস্ত্াঃ কর্াটর্ ুনত্ৱিঃ  ৩৮ 

 প্লি্র্ র্ািাসম যজ্ঞািাম্ অকিযর্াম্ স্মরযকত িনৱঃ  

 অৱ   কমত   সয যজ্ঞ   সয শ্চৱতকসা   পাি ইর্যকত  ৩৯ 

 েযকিাৱ   কমতঃ সম্িযাতঃ িল্প   সূকেণ প্রাহ্মনণঃ  

 চতুর্্কটামম্ অি    স্ত্সয প্রতমম্ পনরিনল্পতম্  ৪0 

 উক্তযম্ নত্ৱতীযম্ সম্িযাতম্ অনতরােম্ তকতািরম্  

 িানরতা   স্ত্ে পিকৱা নৱনিতাঃ র্াস্ত্র   তর্িুাত্  ৪১ 

 কিযানতর্্কটাম   আযমর্ী শ্চচৱ অনতরাকেৌ চ নৱনিনমকুতৌ  

 অনপস্মিত্  নৱৱস্মিত্ চ এৱম্ অকতায ুাকমা মিা রতুঃ  ৪২ 

 প্রাচীম্ কিাকে তকতৌ রািা নতর্ম্ স্ৱ িম   ৱতিুঃ  

 অত্ৱযকুৱ প্রতীচীম্ তু প্রহ্মকণ তি্নর্ণাম্ নতর্ম্  ৪৩ 

 উত্িাকে তু তকতাতীচীম্ তি্নর্নণর্া নৱনিনমতুা  

 অৱ কমকত মিা যকজ্ঞ স্ৱযম্পম নৱনিকত পমরা  ৪৪ 

 রতুম্ সমাপয তু ততা িযাযতঃ পমুর্র্পুঃ  

 ুনত্ৱি্কপযা নি তকতৌ রািা তরাম্ তাম্ রতু ৱতিুঃ  ৪৫ 

 ুনত্ৱি     স্তু অপ্ুৱি্ সকৱ ু রািািম্ িত িল্মর্ম্  

 পৱাি্ এৱ মিীম্ ি্ুত্িাম্ একিা রি্নর্তুম্ অিনুত  ৪৬ 
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 ি পূমযা িাযম্ু অিািম্ ি নি র্ক্তাঃ ি পা কি  

 রতাঃ স্ৱাতযায িরকণ ৱযম্ নিতযম্ নি পূনমপ  ৪৭ 

 নির্্রযম্ নিম্নচত্ এৱ ইি প্রযচ্চতু পৱাি্ ইনত  

 মনণ রত্নম্ সমৱণম্ু ৱা িাকৱা যত্ৱা সমমতযতম্  ৪৮ 

 ত ত্প্রযচ্চ ির করর্্ট তরণযা ি প্রকযািিম্   

 এৱমমক্্তৱা িরপনত   প্রাহ্মনণ   কৱত   পারনি    ৪৯  

 িৱাম্ র্ত   সিস্রানণ তর্ কতকপযা তকতৌ ি্ুপঃ  

 র্ত কিাটট সমৱণ ু   সয রিত   সয চতু   িম ণুম্  ৫0 

 ুনত্ৱি   শ্চ ততঃ সকৱ ু প্রততুঃ সনিতা ৱসম  

 ুর্যর্্ুঙ্কায মমিকয ৱনসর্্টায চ তীমকত  ৫১ 

 তত   কস্ত্ িযাযতঃ ি্ুত্ৱা প্রনৱপািম্ নত্ৱকিািমাঃ  

 সমপ্রীত   মিসঃ সকৱ ু প্রতূযচু   মমনততা প্ুর্ম্  ৫২ 

 ততঃ প্রসপকুিপযস্তু নিরণযম্ সমসমানিতাঃ  

 িাম্পূিতম্ কিাটট সম্িযম্ প্রাহ্মকণকপযা তকতৌ ততা  ৫৩  

 তনরোয নত্ৱিা যাত িস্ত্া৭৭পরণ মমিমম্   

 িনিনচ তযাচমািায তাকতৌ রািৱ িম্তিঃ  ৫৪ 

 ততঃ প্রীকতশু ি্ুপনত   নত্ৱকিশু নত্ৱি   ৱত্স ঃ   

 প্রণাম মিকরা   কির্া0  ির্ ু পয ুািম ক ি্র্ণ    ৫৫ 

 তসয   আনসকর্া৭ত নৱনতৱত্ প্রাহ্মনণ    সমমতীনরতাঃ  

 উতার সয ি্ুৱীর সয তরণযা প্রণত সয চ  ৫৬ 

 ততঃ প্রীতমিা রািা প্রাপয যজ্ঞম্ অিমিমম্  

 পাপা৭পিম্ স্ৱিযুিম্ তুস্ত্রম্ পানতৱুর্নুপঃ  ৫৭ 

 তকতাপ্রৱীত্ ুর্যর্্ুঙ্কম্ রািা তর্রত স্ত্তা  

 িম   সয ৱতিুম্ ত্ৱম্ তু িতুম্ু অিনুস সমৱরত  ৫৮ 

 তকতনত চ স রািািম্ উৱাচ নত্ৱি সিমঃ  

 পনৱর্যনন্ত সমতা রািি্ চত্ৱার   কত িম ক াত্ৱিাঃ  ৫৯ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    চতুতরু্ সিঃু   

 পম্চতশ সককঃ   
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 কমতাৱী তু তকতা তযাত্ৱা স নিম্নচত্ ইতম্ উিমম্  

  ত সম্জ্ঞ: তত: তম্ তু কৱতকজ্ঞা ি্ুপম্ অপ্রৱীত্  ১ 

 ইর্্টটম্ কতিম্ িনরর্যানম পমেীযাম্ পমে িারণাত্  

 অতৱ ু নর্রনস কপ্রানক্ত: মনন্ত্র্ঃ নসিাম্ নৱতািতঃ  ২ 

 ততঃ প্রারমযতা নমর্্টটম্ তাম্ পমেীযাম্ পমে িারণাত্  

 িমিাৱ চা৭কিৌ কতিস্ৱী মন্ত্র্ ত্ুর্্কটি িমণুা  ৩ 

  তকতা কতৱাঃ সিন্তৱ ুাঃ নসিা শ্চ পরমর্যুঃ  

  পাি   প্রনতরিা৭তম্ু শ্চৱ সমকৱতা যতা নৱনত  ৪ 

  তাঃ সকমতয যতা   িযাযম্ তস্মিি্ সতনস কতৱতাঃ  

  অপ্ুৱ ি্ক াি িতাুরম্ প্রহ্মাণম্ ৱচিম্ মিত্  ৫ 

  পিৱি্ ত্ৱ ত্প্রসাকতি রাৱকণা িাম রাি্র্সঃ  

  সৱ ুা কন্না পাতকত ৱীয ুা চ্চানসতুম্ তম্ ি র্ি্িমমঃ  ৬ 

  ত্ৱযা তনি ৱকরা তিঃ প্রীকতি পিৱি্ পমরা  

  মািযন্ত শ্চ তম্ নিতযম্ সৱম্ু তসয ি্র্মামকি  ৭ 

  উকত্ৱিযনত ক ািাি্  েীি্ উচ্নরতাি্ কত্ৱর্্টট তুম ুনতঃ  

  র্রম্ স্মেতর্ রািািম্ প্রতর্ ুনযতুম্ ইচ্চনত  ৮ 

  ুর্ীি্ যি্র্াি্ সিন্তৱ ুাি্ অসমরাি্ প্রাহ্মণাম্ স্ত্তা  

  অনতরমনত তুতকুর্ ুা ৱর তাকিি কমানিতঃ  ৯ 

  শ্চিিম্ সূযঃু প্রতপনত পাকৱ ু ৱানত ি মাুতঃ  

  চক ানমমুা ী তম্ ত্ুর্্ৱা সমমকোনপ ি িম্পকত  ১0 

  তি্ মি কন্না পযম্ তিাত্ রাি্র্সাত্ কিার তর্িুাত্  

  ৱতা৭তম্ু তসয পিৱি্ উপাযম্ িতুম্ু অিনুস  ১১ 

  এৱম্ উক্তঃ সমনরঃ সনৱ ু স্মশ্চন্তনযত্ৱা তকতাপ্রৱীত্  

  িন্তা৭যম্ নৱনিত স্ত্সয ৱকতাপাকযা তুরাত্মিঃ  ১২ 

  কতি িন্তৱ ু যি্র্াণাম্ কতৱ তািৱ রি্র্সাম্  

  অৱকতযািীনত ৱাি্ উক্তা তকত তুয ক্তম্ চ তি্ মযা  ১৩ 

  িািীতযুত্ অৱজ্ঞািাত্ ত েি্কর্া মািমর্াম্ স্ত্তা  

  তিাত্ স মািমর্া ত্ৱকতযা ম্ুতুয ি ুা৭কিযাসয নৱতযকত  ১৪ 
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  এত চ্চ্ুত্ৱা নপ্রযম্ ৱািযম্ প্রহ্মণা সমমতাি্ু তম্  

  কতৱা মির্যুঃ সকৱ ু প্রি্ু র্্টা কস্ত্পৱম্ স্ত্তা  ১৫ 

  এতস্মিন্্ন অন্তকর নৱর্্ণম   উপযাকতা মিা তুযনতঃ  

  র্ম্ি চর িতা পানণ   পীতা ৱাসা িিত্পনত    ১৬ 

  প্রহ্মণা চ সমািময তে তকস্ত্ৌ সমানিতঃ  

  তম্ অপ্ুৱি্ সমরাঃ সকৱ ু সমনপর্্টূয সন্নতাঃ  ১৭ 

  ত্ৱাম্ নিকযাি্র্যামকি নৱর্্কণা ক ািািাম্ নিত িামযযা  

  রাকজ্ঞা তর্রত সয ত্ৱম্ অকযাতযা৭নতপকত নৱকুপা    ১৮ 

  তমজু্ঞ সয ৱতািয সয মিনর্ ু সম কতিসঃ  

  তসয পায ুাসম নতস্ুশু হ্রী রী িীতুযু পমাসম চ  ১৯ 

  নৱর্্কণা পমেত্ৱম্ আিচ্চ ি্ুত্ৱা৭৭ত্মািম্ চতুনৱতুম্  

  তে ত্ৱম্ মািমকর্া পূত্ৱা প্রৱরমিম্ ক াি িণ্টিম্  ২0 

  অৱতযম্ শ্চতৱনত নৱরু্্কণা সমকর িনি রাৱণম্  

 স নি কতৱাি্ সিন্তৱ ুাি্ নসিাম্ শ্চ ুনর্ সিমাি্  ২১ 

 রাি্র্কসা রাৱকণা মূকিাু ৱীকয ুাত্কসকিি পাতকত  

 ুর্য শ্চ তত কস্ত্ি িম্তৱ ুা৭প্সরস স্ত্তা  ২২ 

 রীটম্কতা িম্তি ৱকি রূকরণ নি  নিম্নসতা    

 ৱতা৭তম্ু ৱয মা৭৭যাতা স্ত্সয শ্চৱ মমনিনপ স্সি  ২৩ 

 নসি িম্তৱ ু যি্র্া শ্চ তত স্ত্ৱাম্ র্রণম্ িতা    

 ত্ৱম্ িনত   পরমা কতৱ সকৱরু্া ন্ন   পরম্তপ  ২৪ 

 ৱতায কতৱ র্েূণা0 ি্ুণা0 ক াকি মি   িম ু   

 এৱমমক্ত স্তু কতকৱকর্া নৱর্্ণম নস্ত্রতর্ পম0িৱ    ২৫ 

 নপতামি পমকরািা0 স্ত্াি্  সৱ ু ক াি িমস্রম ত    

 অপ্রৱীত্ স্মেতর্াি্ সৱ ুাি্ সকমতাি্ তম ু সম্নিতাি্  ২৬ 

 পযম্ তযিত পেম্ কৱা নিতা৭তম্ু যমনত রাৱণম্   

 স পমে কপৌেম্ সা৭মাতযম্ সনমে জ্ঞানত পাম্তৱম্  ২৭ 

 িত্ৱা রূরম্ তুরা৭৭ত্মািম্ কতৱর্ীণা0 পযাৱিম্  

 তর্ ৱর্ ু সিস্রানণ তর্ ৱর্ ু র্তানি চ  ২৮ 
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 ৱত্সযানম মািমকর্ ক াকি পা যি্ প্ুনতৱী নমমাম্   

 এৱম্ তত্ৱা ৱরম্ কতকৱা কতৱািাম্ নৱর্্ণম রাত্মৱাি্   

 মািমকর্ নচন্তযামাস িন্ম পূনমম্ অতা৭৭ত্মি    ২৯ 

 তত   পত্ম প ার্াি্র্   ি্ুত্ৱা৭৭ত্মািম্ চতুনৱতুম্   

 নপতরম্ করাচযা মাস ততা তর্রতম্ ি্ুপম্  ৩0 

 তকতা কতৱা স্স িম্তৱ ুা স্স ুো স্সা প্সকরািণা    

 স্তুনতনপ নতৱুয রূপানপ স্তুস্টুৱু মতুুসূতিম্  ৩১ 

 ত মমিতম্ রাৱণ মমর কতিসম্   

 প্রৱরমি তপম্ু স্মেতকর্ৱর নত্ৱর্ম্  

 নৱরাৱণম্ সাতু তপনস্ৱ িণ্টিম্   

 তপনস্ৱিাম্ উির তম্ পযাৱিম্  ৩২ 

 তকমৱ িত্ৱা স প ম্ স পান্তৱম্    

 নৱরাৱণম্ রাৱণ মরয কপৌুর্ম্   

 স্ৱক ুাি মািচ্চ িত জ্ৱর স্মশ্চরম্   

 সমকরম্ে িম তম্ িত কতার্ িল্মর্ম্   ৩৩  

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    পম্চ তর্ সিঃু   

 শশাটশ সককঃ   

 তকতা িারাযকণা নৱর্্ণম: নিযমক্তঃ সমর সিনমঃ  

  িাি ন্ন৭নপ সমরাি্ এৱম্ লি্র্্ণম্ ৱচিম্ অপ্রৱীত্  ১ 

  উপাযঃ কিা ৱকত তসয রাৱণ সয  তুরা৭৭ত্মিঃ    

 যম্ অিম্ তম্ সমাস্ত্ায নিিিযাম্ ুনর্ িণ্টিম্  ২ 

  এৱম্ উক্তাঃ সমরাঃ সকৱ ু প্রতূযচু নৱরু্্ণমম্ অৱযযম্  

  মািমর্ীম্ তিমম্ আস্ত্ায রাৱণম্ িনি সমমযকি  ৩ 

  স নি কতকপ তপ স্ত্ীৱরম্ তীি ুিা ম্ অনরম্তম  

  কযি তুর্্কটাপৱত্ প্রহ্মা ক ািি্ু কলাি পূৱিু:  ৪ 

  সম্তুর্্টঃ প্রতকতৌ তনি রাি্র্সায ৱরম্ প্রপমঃ  

  িািা নৱকতকপযা পূকতকপযা পযম্ িা৭িযে মািমর্াত্  ৫ 

  অৱজ্ঞাতাঃ পমরা কতি ৱর তাকিি মািৱাঃ  
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 এৱম্ নপতামিা িিা ত্ৱরম্ প্রাপয স তনপতুঃ  ৬ 

 উত্সাতযনত ক ািাম্ স্ত্রীি্ নস্ত্রয শ্চা পযপির্ ুনত  

  তিাত্ তসয ৱকতা ত্ুর্্কটা মািমকর্পযঃ পরম্তপ  ৭ 

  ইকতযত ত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা সমরাণাম্ নৱর্্ণমরা৭৭ত্মৱাি্  

 নপতরম্ করাচযা   মাস ততা তর্রতম্ ি্ুপম্  ৮ 

 স চা৭পযপমকো ি্ুপনত স্ত্স্মিি্ িাক  মিাতুযনতঃ  

 অযিত্ পমস্মেযাম্ ইর্্টটম্ পমকেপ্সম: অনর সূতিঃ  ৯ 

 স ি্ুত্ৱা নিশ্চযম্ নৱর্্ণম: আমম্েয চ নপতামিম্   

 অম্ততাুি0 িকতা কতনৱ   পূিযমাকিা মিনর্ ুনপ    ১0 

 তকতা শ্চৱ যিমাি সয পাৱিাত্ অতু  প্রপম্  

 প্রাতুপূতুম্ মি ত্পূতম্ মিা ৱীযম্ু মিা প ম্  ১১ 

 ি্ুর্্ণম্ রক্তা৭ম্পর তরম্ রক্তা৭৭সযম্ তুি্তুনপ স্ৱিম্  

 নিক্ত িয্ুি্ুর্ তিমি মর্্ু প্রৱর মূতিুম্  ১২ 

 শুপ  ি্র্ণ সম্পন্নম্ নতৱযা৭৭পরণ পূনর্তম্  

 শ্চর্  র্্ুঙ্ক সমমত্কসতম্ ত্ুত র্াতূ ু নৱরমম্  ১৩ 

 নতৱাির সমা৭৭িারম্ তীতা৭ি  নর্কিাপমম্  

 তত িাম্পূিত মযীম্ রািতা৭ন্ত পনরচ্চতাম্  ১৪ 

 নতৱয পাযস সমূ্পণ ুাম্ পােীম্ পত্নীম্ ইৱ নপ্রযাম্  

  প্রি্ুিয নৱপম াম্ কতাপযুাম্ স্ৱযম্ মাযামযীম্ ইৱ  ১৫ 

  সমকৱি্র্যা প্রৱী ত্ৱািযম্ ইতম্ তর্রতম্ ি্ুপম্  

  প্রািাপতযম্ িরম্ নৱনি মাম্ ইিা৭পযািতম্ ি্ুপ  ১৬ 

  ততঃ পরম্ ততা রািা প্রতুযৱাচ ি্ুতাঞ্জন ঃ  

  পিৱি্ স্ৱািতম্ কতস্তু নিম্ অিম্ িরৱানণ কত  ১৭ 

  অকতা পমি নরতম্ ৱািযম্ প্রািাপকতযা িকরাপ্রৱীত্  

  রািি্ অচুযতা কতৱাি্ অতয প্রাতম্ ইতম্ ত্ৱযা  ১৮ 

  ইতম্ তু ি্ুপ র্াতূ ু পাযসম্ কতৱ নিনমতুম্  

  প্রিা িরম্ ি্ুিাণ ত্ৱম্ তিযম্ আকরািয ৱতিুম্  ১৯ 

  পায ুাণাম্ অিমরূপাণাম্ অশ্নীত ইনত প্রযচ্চ শ্চৱ  
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  তাসম ত্ৱম্  প্সযকস পমোি্ যত৭তম্ু যিকস ি্ুপ  ২0 

  তকতনত ি্ুপনতঃ প্রীতঃ নর্রসা প্রনতি্ুিয তাম্  

  পােীম্ কতৱা৭ন্নসম্পূণ ুাম্ কতৱ তিাম্ নিরণ্মযীম্  ২১ 

  অনপৱাতয চ ত ত্পূতম্ অত্পমতম্ নপ্রয তর্িুম্  

  মমতা পরমযা যমক্ত শ্চিার অনপপ্রতি্নর্ণম্  ২২ 

  তকতা তর্রতঃ প্রাপয পাযসম্ কতৱ নিনমতুম্  

  পপূৱ পরম প্রীতঃ প্রাপয নৱিম্ ইৱ অতিঃ  ২৩ 

  তত   স্ত্ত৭ত্পমত   প্রিযম্ পূতম্ পরম   পাস্ৱরম্  

  সম্ৱতনুযত্ৱা তত্ িম ু তনে   ৱা৭ন্তর   তীযত  ২৪ 

  ির্ ু    রস্মমনপ   উকতযাতম্ তসযা৭ন্তঃ   পমরম্ আপকপৌ  

  র্ারত   সযানপরাম সয চন্ত্র্    কসযৱ িপ   অম্শুনপঃ  ২৫ 

 কসান্তঃপমরম্ প্রনৱনর্যৱ কিৌস যাম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  

 পাযসম্ প্রনতি্ুহ্ণীৱ পমেীযম্ নত্ৱতম্ আত্মিঃ  ২৬ 

 কিৌস যানয িরপনতঃ পাযসা৭তম্ু তকতৌ ততা  

 অতাুত্ অতম্ু তকতৌ চা৭নপ সমনমোনয িরা৭নতপঃ  ২৭ 

 শ্চিকিনযয চ অৱনর্র্্ট অতম্ু তকতৌ পমো৭ত ুিারণাত্  

 প্রতকতৌ চ অৱনর্র্্টা৭তম্ু পাযসসয অম্ুকতাপমম্  ২৮ 

 অিমনচন্তয সমনমোনয পমি   এৱ মিীপনতঃ   

 এৱম্ তাসাম্ তকতৌ রািা পায ুাণাম্ পাযসম্ প্ুতি্  ২৯ 

 তা   তু এতত্ পাযসম্ প্রাপয িকরন্ত্র্ কসযািমাঃ নস্ত্রযঃ  

 সিািম্ কমনিকর সৱ ুাঃ প্রিকর্ ুানতত কচতসঃ  ৩0 

 ততস্তু তা   প্রার্য ত তুিম নস্ত্রকযা ;   

 মিীপকত   উিম পাযসম্ প্ুতি্   

 িুতার্িা৭৭নততয সমাি কতিসা    

 নচকরণ িপ ুাি্ প্রনতকপনতকর ততা   ৩১ 

 ততস্তু রািা প্রসমীি্র্য তা   নস্ত্রযঃ    

 প্ররূট িপ ুা   প্রনত  ত মািসা  

 পপূৱ ি্ু র্্ট নস্ত্রনতকৱ যতা িনর      
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 সমকরম্ে নসিনর্ ু িণা৭নপপূস্মিত     ৩২ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    কর্াটর্ সিঃু   

 সপ্ত তশ সককঃ   

 পমেত্ৱম্ তু িকত নৱর্্কণৌ রাজ্ঞ স্ত্সয মিাত্মিঃ  

 উৱাচ কতৱতাঃ সৱ ুাঃ স্ৱযমূ্প পিুৱাি্ ইতম্   ১ 

 সতযসম্ত সয ৱীর সয সকৱরু্াম্ কিা নিনতনর্ণঃ  

 নৱর্্কণাঃ সিাযাি্ পন িঃ স্ুিত্ৱম্ িাম রূনপণঃ  ২ 

 মাযানৱত শ্চ র্ূরাম্ শ্চ ৱাযম কৱি   সমা0 িকৱ  

 িযজ্ঞাি্ পমনি সম্পন্নাি্ নৱর্্ণম তু য পরারমাি্  ৩ 

 অসম্িায ুাি্ উপাযজ্ঞাি্ নতৱয সম্িিিা৭নন্ৱতাি্  

 সৱ ুা৭স্ত্র িম ণ সম্পন্নাি্ অম্ুত প্রার্িাি্ ইৱ  ৪ 

 অপ্সরঃ সম চ মমিযাসম িন্তৱীণাম্ তিূশু চ  

 যি্র্ পন্নি িিযাসম ুি্র্ নৱতযাতরীশু চ  ৫ 

 নিন্নরীণাম্ চ িাকেশু ৱািরীণাম্ তিূশু চ  

 স্ুিত্ৱম্ িনর রূকপণ পমোি্ তু য পরারমাি্  ৬ 

 পূৱ ু কমৱ মযা স্ুর্্কটা িাম্পৱাি্ ুি্র্ পমি্িৱঃ   

 ি্ু ম্পমাণ সয সিসা মম ৱি্োত্ অিাযত  ৭ 

 কত তকতাক্তা পিৱতা তত্ প্রনতর্্ুতয র্াসিম্  

 িিযা মাসম   এৱম্ কত পমোি্ ৱাির রূনপণঃ  ৮ 

 ুর্য শ্চ মিাত্মািঃ নসি নৱতযাতর উরিাঃ  

 চারণা শ্চ সমতাি্ ৱীরাি্ সস্ুিম ৱিু চানরণঃ  ৯ 

 ৱািকরম্েম্ মকিন্ত্র্াপম্ ইকন্ত্র্া ৱান িম্ আত্মিম্   

 সমরীৱম্ িিযা মাস তপি   তপতাম্ ৱরঃ  ১0 

 প্ুিস্পনত স্তু অিিযত্ তারম্ িাম মিা িনরম্    

 সৱ ু ৱাির মমিযািাম্ পমনিমম্তম্ অিমিমম্  ১১ 

 তিত সয সমত রীমাি্ ৱািকরা িম্তমাতিঃ   

 নৱৱিম ুা ত্ৱিিযত্ ি 0 িাম মিা িনরম্  ১২ 

 পাৱি সয সমতঃ রীমাি্ িীক া৭নি সত্ুর্ প্রপঃ   
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 কতিসা যর্সা ৱীয ুাত্ অতযনরচযত ৱািরাি্  ১৩ 

 রূপ েনৱণ সম্পকন্নৌ অনৱকিৌ রূপ সিকতৌ  

 শ্চমন্ত শ্চ নত্ৱনৱত শ্চশ্চৱ িিযা মাসতু স্ৱযম্  ১৪ 

 ৱুকণা িিযা মাস সমকর্ণ0 ৱািরর্পুম্   

 র্রপম্ িিযামাস পিিুয স্তু মিাপ ম্  ১৫ 

 মাুত সযা৭৭ত্মি রীমাি্ িিমম ন্নাম ৱীযৱুাি্   

 ৱজ্র সম্িিকিা কপকতা শ্চৱিকতয সকমা িকৱ  ১৬ 

 কত স্ুর্্টা পিু সািস্রা তর্রীৱ ৱকতাতযতাঃ  

 অপ্রকময প া ৱীরা নৱরান্তাঃ িাম রূনপণঃ  ১৭ 

 কমু মম্তর সম্িার্া ৱপমমকন্তা মিাপ াঃ  

 ুি্র্ ৱাির কিাপমচ্চাঃ ি্নর্প্রম্ এৱা৭নপিস্মজ্ঞকর  ১৮ 

 যসয কতৱ সয য েূপম্ কৱকর্া যশ্চ পরারমঃ  

  অিাযত সম কস্ত্ি তসয তসয সমতঃ প্ুতি্  ১৯ 

  কিা  াঙূ্ক ীশু কচাত্পন্নাঃ কিনচত্ সিত নৱরমাঃ  

  ুি্র্ীশু চ ততা িাতা ৱািরাঃ নিন্নরীশু চ  ২0 

 কতৱা মিনর্ ু িম্তৱ ুা   তাি্রু্যা যি্র্া যর্নস্ৱিঃ  

 িািাঃ নিম্পমুর্া শ্চশ্চৱ নসি নৱতযাতকরারিাঃ  ২১ 

 পিকৱা িিযা মাসম   ি্ু র্্টা স্ত্ে সিস্রর্ঃ   

 ৱািরাি্ সমমিা িাযাি্ সৱ ুা শ্চন্ৱ ৱি চানরণ;  ২২ 

 অপ্সরঃ সম চ মমিযাসম ততা নৱতযাতরীশু চ  

 িাি িিযাসম চ ততা িন্তৱীণাম্ তিূশু চ  ২৩ 

 িাম রূপ পক া কপতা যতা িামম্ নৱচানরণ    

 নসম্ি র্াতূ ু সত্ুর্া তকপণু চ পক ি চ  ২৪ 

 নর্ া প্রিরণাঃ সকৱ ু সকৱ ু পাতপ কযানতিঃ  

 িি তম্র্্র আযমতাঃ সকৱ ু সকৱ ু সৱ ুা৭স্ত্র কিানৱতাঃ  ২৫ 

 নৱচা কযযমঃ শ্চর্ক ন্ত্র্াি্ কপতকযযমঃ স্মস্ত্রাি্ ত্ুমাি্  

 ি্কর্াপকযযম শ্চ কৱকিি সমমেম্ সনরতাম্ পনতম্  ২৬ 

 তারকযযমঃ ি্নর্নতম্ পত্পযাম্ আপ্লকৱযম মিুা৭ণৱুম্  
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 িপ স্ত্ ম্ নৱকর্যম শ্চ ি্ুহ্ণীযমর৭নপ কতাযতাি্  ২৭ 

 ি্ুহ্ণীযমর৭নপ মাতঙ্কাি্ মিাি্ প্রৱরিকতা ৱকি  

 িতমুািাম্ শ্চ িাকতি পাতকযযম নৱিুম্িমাি্  ২৮ 

 ঈত্ুর্ািাম্ প্রসূতানি িরীণাম্ িাম রূনপণাম্  

 র্তম্ র্ত সিস্রানণ যূতপািাম্ মিাত্মিাম্  ২৯ 

 কত প্রতাকিশু যূকতশু িরীণা0 িনর যূতপা    

 পপূৱুর্ যূতপ করর্্টা ৱীরাম্ শ্চ অিিযি্ িরীি্  ৩0 

 অকিয ুি্র্ৱতঃ প্রস্ত্াি্ অৱতস্তুঃ সিস্রর্ঃ  

 অকিয িািা নৱতাি্ শ্চর্ াি্ কপস্মিকর িািিানি চ  ৩১ 

 সূয ু পমেম্ চ সমরীৱম্ র্র পমেম্ চ ৱান িম্  

 প্রাতরা ৱুপতস্তু কস্ত্ সৱ ু এৱ িরীৱরাঃ  

 ি ম্ িী ম্ িিূমম্তম্ অিযাম্ শ্চ িনর যূতপাি্  ৩২ 

 কত তাি্রু্য প  সম্পন্না সকৱ ু  যমি নৱর্ারতা    

 নৱচরকন্তা৭তযুি্ তপ ুাত্  নসম্ি ৱযার মকিারিাি্  ৩৩ 

 তাম্শ্চ সৱ ুাি্ মিা পািু   ৱা ী নৱপম  নৱরমঃ   

 িমকিাপ পমি ৱীকযণু ুি্র্ কিা পমচ্চ ৱািরাি্  ৩৪ 

 শ্চত নরযম্ প্ুনতৱী র্ূনর   স পৱতু ৱিা৭ণৱুা     

 িীণ ুা নৱনৱত সম্স্ত্ানি   িািা ৱযম্িি  ি্র্নণ     ৩৫ 

 শ্চত   কমি প্ুন্তা৭চ  তু য িানয     

 মিা পন    ৱাির যূত পান ঃ  

  পপূৱ পূ   পীম র্রীর রূনপঃ     

 সমাৱরমতা রাম সিায কিকতা     ৩৬ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    সত তর্ স্সিঃু  

 অশ্টাতশ স্সককঃ 

নিৱরমুকি তু রকতৌ তস্মিি্ িয   কমকত মিাত্মিঃ  

 প্রনতি্ুিয সমরা পািাি্ প্রনতিি্মম যতুা৭৭িতম্  ১ 

 সমাত   তীি্র্া   নিযমঃ পত্নী   িণ   সমনন্ৱতঃ  

 প্রনৱকৱর্ পমরীম্ রািা স   প্ুতয   প    ৱািিঃ  ২ 
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 যতা৭িম্ু পূস্মিতা   কস্ত্ি রাজ্ঞা শ্চৱ প্ুনতৱীৱরাঃ  

 মমনততাঃ প্রযযম কতরু্াি্ প্রণময মমনি পমম্িৱম্  ৩ 

 রীমতাম্ িচ্চতাম্ কতর্াম্ স্ৱ পমরানণ পমরা িতঃ   

 প ানি রাজ্ঞাম্ শুপ্রানণ প্রি্ু র্্টানি চিানর্কর  ৪ 

 িকতশু প্ুনতৱীকর্শু রািা তর্রতঃ ততা  

 প্রনৱকৱর্ পমরীম্ রীমাি্ পমরস্রম তয নত্ৱকিািমাি্  ৫ 

 র্ান্তযা প্রযকযৌ সাতম্ু ুর্যর্্ুঙ্কঃ সমপূস্মিতঃ  

 অন্ৱীযমাকিা রাজ্ঞা৭ত সা৭িমযাকেণ তীমতা  ৬ 

 এৱম্ নৱস্ুিয তাি্ সৱ ুাি্ রািা সমূ্পণ ু মািসঃ   

 উৱাস সমনিতঃ তে পমকোত্পনিম্ নৱনচন্তযি্  ৭ 

 তকতা যকজ্ঞ সমাকত তু ুতূিাম্ র্ট্ সমতযযম:  

 তত শ্চ ত্ৱাতকর্ মাকস শ্চচকে িাৱনমকি নতকতৌ  ৮ 

 িি্র্কে ৭ নতনত শ্চতৱকতয স্ৱ উচ্চ সম্কস্ত্শু পম্চ শু  

 রকিশু িিকুট  কি ৱাি্পতা নৱ0তুিা সি  ৮ 

 কপ্রাতযমাকি িিন্নাতম্ সৱ ু ক াি িমস্রম তম্     

 কিৌস যা অিিযত্ রামম্ নতৱয  ি্র্ণ সমমযতম্  ১0 

 নৱর্্কণা   অতম্ু মিাপািম্ পমেম্ ইি্ৱািম    িন্তিম্  

 কিৌস যা শুশুকপ কতি পমকে   ণ অনমত   কতিসা  ১১ 

 যতা ৱকরণ কতৱািাম্ অনতনত   ৱজ্র পানণিা  

 পরকতা িাম শ্চিকিযযাম্ িকজ্ঞ সতয   পরারমঃ  ১২ 

 সাি্র্াত্ নৱর্্কণা   চতু প ুািঃ সনৱঃু সমমনতকতা িম নণঃ  

 অত  ি্মণ   র্ত্ুকিৌ সমনমো   অিিযত্ সমকতৌ  ১৩ 

 ৱীকরৌ সৱ ুা৭স্ত্র    িম র্ক ৌ নৱর্্কণা   অত ুসমনন্ৱকতৌ  

 পমকর্য িাত স্তু পরকতা মীি  কি প্রসন্নতী    ১৪ 

 সাকপ ু িাকতৌ তু কসৌনমেী িম  ীকর অপমযনতকতৌ রকৱৌ  

 রাজ্ঞঃ পমো মিাত্মাি শ্চত্ৱাকরা িস্মজ্ঞকর প্ুতি্  ১৫ 

 িম ণৱকন্তািম রূপা শ্চ ুচযা কপ্রার্্টপকতা পমাঃ  

 িিম    ি 0 চ িম্তৱ ুা িি্ুতু শ্চা৭প্সকরা িণা    ১৬ 
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 কতৱ তুি্তুপকযা কিিু   পমর্্প ৱরমর্্টট শ্চ িা চুযতা   

 উত্সৱ শ্চ মিাি্ আসীত্ অকযাতযাযাম্ িিািম  ঃ  ১৭ 

 রতযা শ্চ িি সম্পাতা িট িতিু সম্িম  া    

 িাযনি শ্চ নৱরানৱকণযা ৱাতনি শ্চ ততা পনর< ি্ি্=কত ্>ై    ১৮ 

 প্রকতযা0 শ্চ তকতৌ রািা তূত মািত ৱম্নতিাম্   

 প্রাহ্মকণকপযা তকতৌ নৱিম্ কিা তিানি সিস্রর্    ১৯ 

 অতীতয এিাতর্া৭িম্ তু িাম িম ু ততা অিকরাত্  

 কিযর্্টম্ রামম্ মিাত্মািম্ পরতম্ শ্চিিযী সমতম্  ২0 

 কসৌনমস্মেম্  ি্মণম্ ইনত র্ত্ুিম্ অপরম্ ততা  

 ৱনসর্্টঃ পরম প্রীকতা িামানি ি্ুতৱাম্ স্ত্তা  ২১ 

 প্রাহ্মণাি্ কপািযা মাস কপৌরাি্ িািপতাি৭নপ   

 অততা ত্প্রাহ্মণািা0 চ রাকত্নৌি মনমতম্ পিু   

 কতর্াম্ িন্ম স্মরযাতীনি সৱ ু িম ুাণয৭িারযত্  ২২ 

 কতর্াম্ কিতুর্ ইৱ কিযর্্কটা রাকমা রনতিরঃ নপতুঃ  

 পপূৱ পূকযা পূতািাম্ স্ৱযমূ্প   ইৱ সিতঃ  ২৩ 

 সকৱ ু কৱতনৱতঃ র্ূরাঃ সকৱ ু ক াি নিকত রতাঃ  

 সকৱ ু জ্ঞাকিাপ সম্পন্নাঃ সকৱ ু সমমনততা িম নণঃ  ২৪ 

 কতর্াম্ অনপ মিাকতিা রামঃ সতয পরারমঃ  

 ইর্্ট স্সৱ ু সয ক াি সয র্র্াম্ি ইৱ নিম ুঃ  ২৫ 

 িি কম্কত৭ৱ প্ুর্্কট  চ  রত চয ুাসম সিতঃ  

 তিমকৱকুত চ নিরতঃ নপত্ু শুরূর্কণ রত     ২৬ 

 পা যাত্ প্রপ্ুনত সমনিকক্তা  ি্মকণা  ি্স্মম   ৱতিুঃ  

 রাম   সয ক াি রাম   সয প্রাতু     কিযর্্ট   সয নিতযর্ঃ  ২৭ 

 সৱ ু নপ্রয   ির স্ত্সয রামসযা৭নপ র্রীরতঃ  

  ি্মকণা  ি্স্মম সম্পকন্না পনিঃ প্রাণ ইৱা৭পরঃ  ২৮ 

 ি চ কতি নৱিা নিোম্  পকত পমুকর্ািমঃ  

 ম্ুর্্টম্ অন্নম্ উপািীতম্ অশ্নানত ি নি তম্ নৱিা  ২৯ 

 যতা নি িযম্ আরূকটা ম্ুিযাম্ যানত রািৱঃ  
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 তনতিম্ প্ুর্্টকতাকপযনত স তিমঃ পনরপা যি্  ৩0 

 পরত সযা৭নপ র্ত্ুকিা  ি্মণ অৱরকিা নি সঃ  

 প্রানণঃ নপ্রযতকরা নিতযম্ তসয চ আসীত্ ততা নপ্রযঃ  ৩১ 

 স চতুনপ ু   মিাপানিঃ পমনে   তর্রতঃ নপ্রনযঃ  

 পপূৱ পরম প্রীকতা কতনৱ   ইৱ নপতামিঃ  ৩২ 

 কত যতা জ্ঞাি   সম্পন্নাঃ সকৱ ু সমমনততা িম নণঃ  

 হ্রীমন্তঃ িীনতমুন্ত শ্চ সৱজু্ঞা তীি ু  তনর্িুঃ  ৩৩ 

 কতর্া কমৱম্ পপাৱািাম্ সকৱরু্াম্ তীত কতিসাম্   

 নপতা তর্রকতা ি্ু র্্কটা প্রহ্ম ক ািানতকপা যতা  ৩৪ 

 কত চা৭নপ মিমি ৱযারা শ্চৱনতিা৭তযযকি রতা    

 নপত্ু শুরূর্ণ রতা তিমকৱকুত চ নির্্টটতা    ৩৫ 

 অত রািা তর্রত কস্ত্র্াম্ তার স্মরযাম্ প্রনত   

 নচম্তযা মাস তম ুাত্মা কসাপাতযায   সপাম্তৱ    ৩৬ 

 তসয নচম্তয   মািসয মম্স্মে মকতয মিাত্মি     

 অপযা৭৭িচ্চি্ মিা কতকিা নৱৱানমকো মিামমনি    ৩৭ 

 স রাকজ্ঞা তর্িুা৭৭িাম্ি্র্ী ত্ৱারা৭তযি্র্াি্ উৱাচ ি   

 র্ীরম্ আিযাত মাম্ প্রাতম্ কিৌনর্িম্ িানতি   সমতম্  ৩৮ 

 ত চ্চ্ুত্ৱা ৱচিম্ তসয রাি কৱম প্রতুত্ুৱু    

 সম্প্রাম্ত মিস   সকৱ ু কতি ৱাকিযি কচানততা    ৩৯ 

 কত িত্ৱা রাি পৱিম্ নৱৱানমতম্ ুনর্ম্ ততা   

 প্রাতম্ আকৱতযা মাসম   ি্ুপানয ইি্ৱািকৱ ততা  ৪0 

 কতর্াম্ তত্ ৱচিম্ র্্ুত্ৱা স পমকরাতা   সমানিত    

 প্রতুযজ্জিাম সম্ি্ু র্্কটা প্রহ্মাণম্ ইৱ ৱাসৱ    ৪১ 

 স ত্ুর্্ৱা জ্ৱন তম্ তীতয তপসম্ সম্নর্ত ৱরতম্   

 প্রি্ু র্্ট ৱতকিা রািা তকতা৭িযুম্ উপিারযত্  ৪২ 

 স রাজ্ঞ   প্রনতি্ুিযা৭িযুম্ র্াস্ত্র ত্ুর্্কটণ িমণুা   

 িম র্ ম্ অৱযযম্ শ্চচৱ পয ু প্ুচ্চি্ িরা৭নতপম্  ৪৩ 

 পমকর কিাকর্ িিপকত পান্তকৱশু সমি্ু ত্সম চ   
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 িম র্ ম্ কিৌনর্কিা রাজ্ঞঃ পয ু প্ুচ্চত্ সমতানমিু    ৪৪ 

 আনপ কত সন্নতা স্সকৱ ু সামম্তা নরপকৱা স্মিতা   ?  

 শ্চতৱম্ চ মািমর্0 চা৭নপ িম ু কত সাত্ৱিমর্্টটতম্ ?  ৪৫ 

 ৱনসর্্টম্ চ সমািময িম র্ ম্ মমনি পমম্িৱঃ  

 ুর্ীম্শ্চ তাি্ যতা িযাযম্ মিাপািাি্ উৱাচ ি  ৪৬ 

 কত সকৱ ু ি্ু র্্ট মিস স্ত্সয রাকজ্ঞা নিকৱর্িম্  

 নৱনৱশুঃ পূস্মিতা স্ত্ে নিকর্তু শ্চ যতা৭িতুঃ  ৪৭ 

 অত ি্ু র্্ট মিা রািা নৱৱানমেম্ মিামমনিম্  

 উৱাচ পরকমাতাকরা ি্ু র্্ট স্ত্ম্ অনপপূিযি্  ৪৮ 

 যতা৭ম্ুত সয সম্প্রানত   যতা ৱর্ম্ু অিূতকি  

 যতা সত্ুর্ তাকরশু পমে িন্মা প্রিসয চ  ৪৯ 

 প্রির্্ট সয যতা  াকপা যতা িকর্ ুা মকিাতকয  

 ততা এৱ আিমিম্ মকিয স্ৱািতম্ কত মিামমকি  ৫0 

 িম্ চ কত পরমম্ িামম্ িকরানম নিমম িনর্তুঃ  

 পাে পূকতানস কম প্রহ্মি্ নতর্্টযা প্রাকতানস কিৌনর্ি  ৫১ 

 অতয কম সপ ম্ িন্ম িীনৱতম্ চ সমিীনৱতম্  

 পূৱম্ু রািনর্ ু র্কতি তপসা কতযানতত প্রপঃ  ৫২ 

 প্রহ্মনর্ ু ত্ৱম্ অিমপ্রাতঃ পূকিযানস পিুতা মযা  ৫৩ 

 তত্ অত্পমতম্ ইতম্ প্রহ্মি্ পনৱেম্ পরমম্ মম  

 শুপ ি্কর্ে িতশ্চা৭ িম্ তৱ সম্তর্িুাত্ প্রকপা  ৫৪ 

 প্রূনি যত্ প্রানততুম্ তুপযম্ িাযম্ু আিমিম্ প্রনত  

 ইচ্চাম্ অিমি্ুিীকতািম্ ত্ৱত৭ত ুপনরৱরমিকয  ৫৫ 

 িায ু সয ি নৱমর্ম্ু চ িি্তুম্ অিনুস কিৌনর্ি  

 িতাু চ অিম্ অকর্কর্ণ শ্চতৱতম্ নি পৱাি্ মম  ৫৬ 

 মম চ অযম্ অিমপ্রাকতা মিাি৭পমযতকযা নত্ৱি   

 তৱ আিমিি   ি্ুত্কিা তম ু শ্চ অিমিকমা মম  ৫৭ 

 ইনত ি্ু তয   সমিম্ নির্ময ৱািযম্   

 র্্ুনত    সমিম্ আত্মৱতা নৱিীতম্ উক্তম্  
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 প্রনতত   িম ণ   যর্া িম নণ   নৱনর্র্্টঃ   

 পরম ুনর্ঃ পরমম্ িিাম ির্ম্ু  ৫৮ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    অর্্টাতর্ স্সিঃু  

 এযকান ত্ৱৱ0শ স্সককঃ   

  ত চ্চ্ুত্ৱা রাি নসম্ি সয ৱািযম্ অত্পমত নৱস্ত্রম্  

  ি্ু র্্ট   করামা মিাকতিা নৱৱানমকোপযপার্ত  ১ 

  সত্ুর্ম্ রাি   র্াতূ ু তনৱতত্ পমনৱ ি অিযতঃ  

  মিা   ৱম্র্   প্রসূত সয ৱনসর্্ট   ৱযপকতনর্িঃ  ২ 

  যত্ তু কম ি্ু ত্ িতম্ ৱািযম্ তসয িায ু সয নিশ্চযম্  

  িম ুৱ রাি   র্াতূ ু পৱ সতয   প্রনতরৱা:  ৩ 

  অিম্ নিযমম্ আনতর্্কট নসিয৭তম্ু পমুর্র্পু  

  তসয নৱিিকরৌ কত্ৱৌ তু রাি্র্কসৌ িাম রূনপকণৌ  ৪ 

  ৱরকত কম পিুর্ শ্চীকণ ু সমাতযাম্ রাি্র্সা নৱকমৌ  

  মারীচ শ্চ সমপািু শ্চ ৱীযৱুকন্তৌ সম নর্ি্নর্কতৌ   

 কতৌ মাম্স ুনতকরৌকিণ কৱনতম্ তাম্ অপযৱর্তুাম্  ৫ 

  অৱতূকত ততা পূকত তস্মিি্ নিযম নিশ্চকয  

  ি্ুত রকমা নিুত্সাি স্ত্িাত্ কতর্াত্ অপারকম  ৬ 

  ি চ কম করাতম্ উত্স্রর্্টুম্ পমনি: পৱনত পানতৱু  

  ততা পূতা নি সা চয ুা ি র্াপ স্ত্ে মমচযকত  ৭ 

  স্ৱ পমেম্ রাি র্াতূ ু রামম্ সতয পরারমম্  

  িাি পি্র্ তরম্ র্ূরম্ কিযর্্টম্ কম তাতুম্ অিনুস  ৮ 

  র্কক্তা কিযর্ মযা িম কতা নতকৱযি কস্ৱি কতিসা  

  রাি্র্সা কয নৱিতাুর কস্ত্র্াম্ অনপ নৱিার্কি  ৯ 

  করয শ্চ অনি প্রতাসযানম পিু রূপম্ ি সম্র্যঃ  

  েযাণাম্ অনপ ক ািািাম্ কযি িযানতম্ িনমর্যনত  ১0 

  ি চ কতৌ রামম্ আসাতয র্কক্তৌ স্ত্াতুম্ িতম্চি  

  ি চ কতৌ রািৱাত্ অকিযা িি্তুম্ উত্সিকত পমমাি্  ১১ 

  ৱীকয ুাত্নসকক্তৌ নি কতৌ পাকপৌ িা  পার্ ৱর্ম্ িকতৌ  
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  রাম সয রাি র্াতূ ু ি পয ুাকতৌ মিাত্মিঃ  ১২ 

  ি চ পমে ি্ুতম্ কিিম্ িতুম্ু অিনুস পানতৱু  

  অিম্ কত প্রনতিািানম িকতৌ কতৌ নৱনি রাি্র্কসৌ  ১৩ 

  অিম্ কৱস্মত্ম মিাত্মািম্ রামম্ সতয পরারমম্  

  ৱনসর্্কটানপ মিা কতিা কয চ ইকম তপনস স্মস্ত্তাঃ  ১৪ 

  যনত কত তম ু  াপম্ চ যর্ শ্চ পরমম্ পমনৱ  

  স্মস্ত্রম্ ইচ্চনস রাকিন্ত্র্ রামম্ কম তাতুম্ অিনুস  ১৫ 

  যনত অপযিমজ্ঞাম্ িািম ত্স্ত্ ততকত তৱ মনন্ত্র্ণঃ  

  ৱনসর্্ট প্রমমিাঃ সকৱ ু তকতা রামম্ নৱসিযু  ১৬ 

  অনপকপ্রতম্ অসম্সক্তম্ আত্মিম্ তাতুম্ অিনুস  

  তর্ রােম্ নি যজ্ঞ সয রামম্ রািীৱ ক াচিম্  ১৭ 

  ি অকতযনত িাক া যজ্ঞ সয যতা অযম্ মম রািৱ  

  ততা িম ুৱ পেম্ কত মা চ কর্াকি মিঃ ি্ুতাঃ  ১৮ 

 ইকতযৱম্ উক্্তৱা তম ুাত্মা তম ুা৭ত ুসনিতম্ ৱচঃ  

 নৱররাম মিাকতিা নৱৱানমকো মিামমনিঃ  ১৯ 

 স ত নন্নর্ময রাকিম্কো নৱৱানমে ৱচ র্্শুপম্   

 কর্ািম৭পযিম িীৱরম্ ৱযর্ীতত পযা৭নন্ৱতঃ   ২0  

 ইনত ি্ু তয মকিা নৱতারণম্   

 মমনি ৱচিম্ তত্ অতীৱ শুর্্ুৱাি্  

 িরপনত   অিমত্ পযম্ মিত্   

 ৱযনতত মিাঃ প্রচচা  চ আসিাত্   ২১ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    একিািনৱ0র্ স্সিঃু   

 ত্ৱৱম্শ স্সককঃ   

 তচ্চ্ুত্ৱা রাি র্াতূকু া নৱৱানমে সয পানর্তম্  

  মমিতূম্ু ইৱ নিঃস্সম্জ্ঞঃ সম্জ্ঞাৱাি্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ১ 

  ঊি কর্াটর্ ৱকর্ ুা কম রাকমা রািীৱ ক াচিঃ  

  ি যমি কযািযতাম্ অসয পর্যানম সি রাি্র্নসঃ  ২ 

  ইযম্ অি্কর্ৌনিণী পূণ ুা যসযা৭িম্ পনতরীৱরঃ  
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  অিযা সম্ৱরমকতা িত্ৱা কযািা৭িম্ শ্চত নিরু্াচনরঃ  ৩ 

  ইকম র্ূরা শ্চ নৱরান্তা প্ুতযা কমস্ত্র নৱর্ারতাঃ  

  কযািযা রি্কর্ািনণ কয ুাত্তুম্ ি রামম্ কিতুম্ অিনুস  ৪ 

  অিম্ এৱ তিম র্্পানণ কিাুতা সমর মূতনুি  

  যাৱত্ প্রাণাি্ তনরর্যানম তাৱত্ কযাত্কসয নির্াচনরঃ  ৫ 

  নিনৱিুা ৱরত চয ুা সা পনৱর্যনত সমরি্নর্তা  

  অিম্ তে আিনমর্যানম ি রাম0  কিতুম্ অিনুস  ৬ 

  পাক া নি অি্ুত নৱতয শ্চ ি চ কৱনি প া প ম্  

  ি চ অস্ত্র প  সমমযকক্তা ি চ যমি নৱর্ারতঃ  ৭ 

  ি চ অকসৌ রি্র্সাম্ কযািযঃ িূট যমিা নি কত ত্ুৱম্  

  নৱপ্রযমকক্তা নি রাকমণ মমিতূম্ু অনপ ি উত্সকি  

  িীনৱতুম্ মমনি র্াতূ ু ি রামম্ কিতুম্ অিনুস  ৮ 

  যনত ৱা রািৱম্ প্রহ্মি্ কিতুম্ ইচ্চনস সমৱরত  

  চতুরঙ্ক সমাযমক্তম্ মযা চ সনিতম্ িয  ৯ 

  র্র্্টট ৱরু্ ু সিস্রানণ িাত সয মম কিৌনর্ি  

  ি্ুচ্করণ উত্পানতত শ্চ অযম্ ি রামম্ কিতুম্   অিনুস  ১0 

  চতুণ ুাম্ আত্মিািাম্ নি প্রীনতঃ পরনমিা মম  

  কিযর্্টম্ তম ু প্রতািম্ চ ি রামম্ কিতুম্ অিনুস  ১১ 

  নিম্ ৱীয ুা রাি্র্সা কস্ত্ চ িসয পমো শ্চ কি চ কত  

  িতম্ প্রমাণাঃ কি চ এতাি্ রি্র্নন্ত মমনি পমম্িৱ  ১২ 

  িতম্ চ প্রনত িতৱুযম্ কতর্াম্ রাকমণ রি্র্সাম্  

  মামনি   ৱা পন    প্রহ্মি্ মযা ৱা িূট কযানতিাম্  ১৩ 

  সৱম্ু কম র্ম্স পিৱি্ িতম্ কতর্াম্ মযা রকণ  

  স্ত্াতৱযম্ তুর্্ট পাৱািাম্ ৱীকয ুাত্নসক্তা নি রাি্র্সাঃ  ১৪ 

  তসয ত ত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা নৱৱানমকোপযপার্ত  

  কপৌ স্ত্য ৱম্র্ প্রপকৱা রাৱকণা িাম রাি্র্সঃ  ১৫ 

  স প্রহ্মণা তি ৱর   শ্চেক ািযম্ পাতকত প্ুর্ম্  

  মিা পক া মিা ৱীকয ুা রাি্র্নস   পিুনপ   ৱরমতঃ  ১৬ 
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  রূযকত নি মিা ৱীকয ুা রাৱকণা রাি্র্সা৭নতপঃ  

  সাি্র্াত্ শ্চৱরৱণ প্রাতা পমকো নৱরৱকসা মমকিঃ  ১৭ 

  যতা স্ৱযম্ ি যজ্ঞ সয নৱি িতাু মিাপ ঃ  

  কতি সম্কচানতকতৌ কতৌ তু রাি্র্কসৌ সমমিা পক ৌ  ১৮ 

  মারীচ শ্চ সমপািু শ্চ যজ্ঞ নৱিম্ িনরর্যতঃ  

  ইতুযকক্তা মমনিিা কতি রাকিাৱাচ মমনিম্ ততা  ১৯ 

  ি নি র্কক্তাস্মি সম্রাকম স্ত্াতুম্ তসয তুরাত্মিঃ  

  স ত্ৱম্ প্রসাতম্ তমজু্ঞ িম ুৱ মম পমেকি  ২0 

 মম চ এৱা অল্প পািয সয শ্চতৱতম্ নি পৱাি্ িম ু    

 কতৱ তািৱ িন্তৱ ুা যি্র্াঃ পতি পন্নিাঃ  ২১ 

 ি র্ক্তা রাৱণম্ কসাটুম্ নিম্ পমি   মািৱা যমনত  

 স নি ৱীযৱুতাম্ ৱীযম্ু আতকি যমনত রাি্র্সঃ  ২২ 

 কতি চা৭িম্ ি র্কক্তাস্মি সকমযাত্তুম্ তসয ৱা পন ঃ  

 সপক া ৱা মমনি করর্্ট সনিকতা ৱা মম আত্মনিঃ  ২৩ 

 িতম্ অনপ অমর প্রিযম্ সম্রামাণাম্ অকিানৱতম্  

 পা ম্ কম তিযম্ প্রহ্মি্ শ্চিৱ তাসযানম পমেিম্  ২৪ 

 অত িাক াপকমৌ যমকি সমকতৌ সমকন্তাপ সমন্তকযাঃ  

 যজ্ঞ নৱি িকরৌ কতৌ কত শ্চিৱ তাসযানম পমেিম্  ২৫ 

 মারীচ শ্চ সমপািু শ্চ ৱীযৱুকন্তৌ সম নর্ি্নর্কতৌ  

 তকযা   অিযতকরণ অিম্ কযািাসযাম্ সসমি্ু  ত্িণঃ  ২৬ 

 ইনত িরপনত িল্পিাত্ নত্ৱকিম্েম্ ;   

 িম নর্ি সমতম্ সমমিাি্ নৱকৱর্ মিময    

 সম িুত ইৱ মকি অনি   আিয নসক্ত    

 সমপৱ জ্জ্ৱন কতা মিনর্ ু ৱনহ্ন     ২৭ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    নৱম্র্ স্সিঃু  

 এক ত্ৱৱম্শ স্সককঃ  

  তত্ র্্ুত্ৱা ৱচিম্ তসয কিি পয ুািম  াি্র্রম্   

  সমিমযঃ কিৌনর্কিা ৱািযম্ প্রতুযৱাচ মিীপনতম্  ১ 
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  পূৱম্ু অতম্ু প্রনতর্্ুতয প্রনতজ্ঞাম্ িাতুম্ ইচ্চনস  

  রািৱাণাম্ অযমকক্তাযম্ িম  সযা সয নৱপযযুঃ  ২ 

  যনততম্ কত ি্র্মম্ রািি্ িনমর্যানম যতা আিতম্  

  নমতযা প্রনতজ্ঞঃ িািম ত্স্ত্ সমিী পৱ স পান্তৱঃ  ৩ 

  তসয করার্ পরীত সয নৱৱানমে সয তীমতঃ  

  চচা  ৱসমতা ি্ুত্িা নৱকৱর্ চ পযম্ সমরাি্  ৪ 

  েস্ত্ রূপম্ তু নৱজ্ঞায িিত্ সৱম্ু মিাি্ ুনর্ঃ  

  ি্ুপনতম্ সমৱরকতা তীকরা ৱনসর্্কটা ৱািযম্ অপ্রৱীত্  ৫ 

  ইি্ৱািূণাম্ িম ক  িাতঃ সাি্র্াত্ তম ু ইৱা৭পরঃ  

  ত্ুনতমাি্ সমৱরতঃ রীমাি্ ি তমম্ু িাতুম্ অিনুস  ৬ 

  স্মেশু ক াকিশু নৱিযাকতা তম ুাত্মা ইনত রািৱ  

  স্ৱ তমম্ু প্রনতপতয স্ৱ ি অতমম্ু কৱাটুম্ অিনুস  ৭ 

  সম্র্্ুতয এৱম্ িনরর্যানম ইনত অিম ৱ ুাণ সয রািৱ  

  ইর্্টাপূত ুৱকতা পূযাত্ তিাত্ রামম্ নৱসিযু  ৮ 

  ি্ুতা৭ স্ত্রম্ অি্ুতা৭স্ত্রম্ ৱা ি এিম্ র্ি্র্যনন্ত রাি্র্সাঃ  

  িম তম্ িম নর্ি পমকেণ জ্ৱ কিি অম্ুতম্ যতা  ৯ 

  এর্ নৱরিৱাি্ তম ু এর্ ৱীযৱুতাম্ ৱরঃ  

  এর্ পমিযা৭নতকিা ক াকি তপস শ্চ পরাযণম্  ১0 

 একর্াস্ত্রাি্ নৱনৱতাি্ কৱনি শ্চেক াকিয স চরা৭চকর  

 শ্চিিম্ অিযঃ পমমাি্ কৱনি ি চ কৱত্সযনন্ত কিচি  ১১ 

 ি কতৱা ি র্যুঃ কিনচি্ ি অসমরা ি চ রাি্র্সাঃ  

 িন্তৱ ু যি্র্ প্রৱরাঃ স নিন্নর মকিারিাঃ  ১২ 

 সৱ ুা৭স্ত্রানণ প্ুর্াৱ সয পমোঃ পরম তানমিুাঃ  

 কিৌনর্িায পমরা তিা যতা রািযম্ প্রর্াসনত  ১৩ 

 কতনপ পমোঃ প্ুর্াৱ সয প্রিাপনত সমতা সমতাঃ  

 ি এি রূপা মিাৱীয ুা তীনতমকন্তা িযাৱিাঃ  ১৪ 

 িযা চ সমপ্রপা শ্চচৱ তি্র্ িকিয সমমতযকম  

 কত সমৱাকত অস্ত্র র্স্ত্রানণ র্তম্ পরম পাস্ৱরম্  ১৫ 
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 পঞ্চার্তম্ সমতাি্ ক কপ িযা িাম পরাি্ পমরা  

 ৱতায অসমর শ্চসিযাি্ অপ্রকমযাি্ িাম রূনপণঃ  ১৬ 

 সমপ্রপা িিযত্ চ অনপ পমোি্ পঞ্চার্তম্ পমিঃ  

 সম্িারাি্ িাম তুতরু্ ুাি্ তুরারমাি্ প ীযসঃ  ১৭ 

 তানি চ অস্ত্রানণ কৱনি এর্ যতাৱত্ িম নর্িা৭৭ত্মিঃ  

 অপূৱ ুাণাম্ চ িিকি র্কক্তা পূয শ্চ তম ুনৱত্  ১৮ 

 এৱম্ ৱীকয ুা মিাকতিা নৱৱানমকো মিা তপাঃ  

 ি রাম িমকি রািি্ সম্র্যম্ িতুম্ু অিনুস  ১৯ 

 কতর্াম্ নিরিকণ র্ক্ত   স্ৱয0 চ িম নর্িা৭৭ত্মি    

 তৱ পমে নিতা৭তাুয ত্ৱাম্ উকপতয অনপযাচকত  ২0 

 ইনত মমনি ৱচিাত্ প্রসন্ন নচকিা ;   

 রিম  ৱরমর্প স্তু মমকমাত পাস্ৱরাম্ি    

 িমি মনপ ুকরাচ রািৱ সয ;   

 প্রনতত যর্া   িম নর্িা৭৭ত্মিায পমিযা  ২১ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    এি নৱম্র্ স্সিঃু  

 িা ত্ৱৱম্শ স্সককঃ  

 ততা ৱনসর্্কট প্ুৱনত রািা তর্রতঃ স্ৱযম্  

 প্রি্ু র্্ট   ৱতকিা রামম্ আিমিাৱ স    ি্মণম্  ১ 

 ি্ুত স্ৱস্ত্য৭যিম্ মাো নপো তর্রকতি চ  

 পমকরাতসা ৱনসর্্কটি মঙ্কন : অনপমনন্ত্র্তম্  ২ 

 স পমেম্ মূনত্ন ুউপারায রািা তর্রতঃ নপ্রযম্  

 তকতৌ িম নর্ি পমোয সমপ্রীকত ি অন্ত রাত্মিা  ৩ 

 তকতা ৱাযমঃ সমি স্পকর্ ুা নৱরিককা ৱকৱৌ ততা  

 নৱৱানমে িতম্ রামম্ ত্ুর্্ৱা রািীৱ ক াচিম্  ৪ 

 পমর্্প ৱরমর্্টট: মিতযা৭৭সীত্ কতৱ তুি্তুনপ নিস্ৱিঃ  

 র্ঙ্ক তুি্তুনপ নিকিাুর্ঃ প্রযাকত তু মিাত্মনি  ৫ 

 নৱৱানমকো যকযৌ অকর তকতা রাকমা মিাযর্াঃ  

 িাি পি্র্ তকরা তন্ৱী তম্ চ কসৌনমস্মে: অন্ৱিাত্  ৬ 
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 ি ানপকিৌ তিমর্্পাণী কর্াপযাকিৌ নতকর্া তর্  

  নৱৱানমেম্ মিাত্মািম্ স্মে র্ীর্ ুা নৱৱ পন্নকিৌ  ৭ 

  অিমিক্মতু: অি্শুকেৌ নপতামিম্ ইৱ অনৱকিৌ  

 ততা িম নর্ি পমেম্ তু তিমর্্পাণী স্ৱ  ম্ি্ুকতৌ  ৮ 

  পি কিাতাঙ্িম ন  োকণৌ িট্িৱকন্তৌ মিা তুযতী  

 িম মাকরৌ চাু ৱপমকর্ৌ প্রাতকরৌ রাম  ি্মকণৌ  ৯ 

 অিমযাকতৌ নরযা তীকতৌ কর্াপকযতাম্ অনিম্নতকতৌ   

  স্ত্াণমম্ কতৱম্ ইৱানচন্তযম্ িম মাকরৌ ইৱ পাৱিী  ১0 

  অতয৭ত ুকযািিম্ িত্ৱা সরয্ৱা তি্নর্কণ তকট  

  রাকমনত মতুরা ৱাণীম্ নৱৱানমকোপযপার্ত  ১১ 

  ি্ুিাণ ৱত্স সন  ম্ মা পূত্ িা  সয পযযুঃ  

  মন্ত্র্রামম্ ি্ুিাণ ত্ৱম্ প াম্ অনতপ াম্ ততা  ১২ 

  ি রকমা ি জ্ৱকরা ৱা কত ি রূপ সয নৱপযযুঃ  

  ি চ সমতম্ প্রমিম্ ৱা তর্ ুনযর্যনন্ত শ্চিুতুাঃ  ১৩ 

  ি পাকহ্ৱাঃ সত্ুকর্া ৱীকয ু প্ুনতৱযাম্ অস্মস্ত্ িশ্চি  

  স্মেশু ক াকিশু শ্চৱ  রাম ি পকৱত্ সত্ুর্ স্ত্ৱ  ১৪ 

  ি কসৌপাকিয ি তাি্নর্কণয ি জ্ঞাকি পমনি নিশ্চকয  

  ি উিকর প্রনত ৱক্তকৱয সকমা ক াকি তৱা৭িি  ১৫ 

  এতত্ নৱতযা ত্ৱকয  কত পনৱতা িাস্মস্ত্ কত সমঃ  

  প া চ অনতপ া শ্চচৱ সৱ ু জ্ঞাি সয মাতকরৌ  ১৬ 

  ি্শুত্নপপাকস ি কত রাম পনৱর্যকত িকরািম  

  প াম্ অনতপ াম্ শ্চচৱ পটতঃ পনত রািৱ  

  নৱতযা ত্ৱযম্ অতীযাকি যর্ শ্চা৭পযতু ম্ পমনৱ  ১৭ 

  নপতামি সমকত নি একত নৱকতয কতিঃ সমনন্ৱকত  

  প্রতাতুম্ তৱ িািম ত্স্ত্ সত্ুর্ স্ত্ৱম্ নি তানমিু  ১৮ 

  িামম্ পিু িম ণাঃ সকৱ ু ত্ৱনয একত ি অে সম্র্যঃ  

  তপসা সম্প্রমকত চ একত পিু রূকপ পনৱর্যতঃ  ১৯ 

  তকতা রাকমা ি ম্ স্প্রমর্্ৱা প্রি্ু র্্ট ৱতিঃ শুনচঃ  
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  প্রনতিরাি কত নৱকতয মিকর্ ু   পানৱতাত্মিঃ  ২0 

  নৱতযা সমমনতকতা রামঃ শুশুকপ পূনর নৱরমঃ    

 সিস্র রস্মম   পিৱাি্ র্রতীৱ নতৱাির    ২১ 

 িম ু িায ুানণ সৱ ুানণ নিযমিয িম নর্িা৭৭ত্মকি  

  ঊশু স্ত্াম্ রিিীম্ তে সরয্ৱাম্ সম সমিম্ েযঃ  ২২ 

 তর্রত সূিম সিমাপযাম্ ;   

 ত্ুণ র্যকি অিমনচকত সি উনর্তাপযাম্  

 িম নর্ি সমত ৱকচা  ান তাপযাম্ ;   

 সমিনমৱ সা নৱপকপৌ নৱপাৱরী চ   ২৩ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    ত্ৱা নৱম্র্ স্সিঃু  

 ত্রযযা ত্ৱৱম্শ স্সককঃ  

 প্রপাতাযাম্ তু র্ৱযু ুাম্ নৱৱানমকো মিামমনিঃ  

 অপযপার্ত িািম ত্কস্ত্ৌ  র্যািম্ পণ ু সম্স্ত্কর   ১ 

 কিৌস যা সমপ্রিা রাম পূৱ ুা সম্তযা প্রৱতকুত  

 উনির্্ট ির র্াতূ ু িতৱুযম্ শ্চতৱম্ আনহ্নিম্  ২ 

 তসয ুকর্: পরম উতারম্ ৱচঃ র্্ুত্ৱা ি্ুপাত্মকিৌ  

 িাত্ৱা ি্ুকতাতকিৌ ৱীকরৌ কিপতুঃ পরমম্ িপম্  ৩ 

  ি্ুতানহ্নকিৌ মিা ৱীকযৌ নৱৱানমেম্ তকপা তিম্  

  অনপৱাতয অনপসম্ি্ু র্্কটৌ িমিায উপতস্ত্তুঃ  ৪ 

  কতৌ প্রযাকতৌ মিা ৱীকযৌ নতৱযাম্ স্মেপতিাম্ িতীম্  

  তত্ুর্াকত তত স্ত্ে সরয্ৱাঃ সম্িকম শুকপ   ৫ 

  তে আরম পতম্ পমণযম্ ুর্ীণাম্   উর কতিসাম্  

  পিু ৱর্ ু সিস্রানণ তপযতাম্ পরমম্ তপঃ   ৬ 

  তম্ ত্ুর্্ৱা পরম প্রীকতৌ রািকৱৌ পমণযম্ আরমম্  

  ঊচতু স্ত্ম্ মিাত্মািম্ নৱৱানমেম্ ইতম্ ৱচঃ  ৭ 

  িসয অযম্ আরমঃ পমণযঃ কিা িম অস্মিি্ ৱসকত পমমাি্  

  পিৱি্ করাতুম্ ইচ্চাৱঃ পরম্ কিৌতূি ম্ নি কিৌ  ৮ 

  তকযা স্ত্ ত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা প্রিসয মমনি পমম্িৱঃ  
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  অপ্রৱীত্ রূযতাম্ রাম যসযা৭যম্ পূৱ ু আরমঃ  ৯ 

  িন্তকপ ুা মূনতমুাি্ আসীত্ িাম ইতুযচযকত পমনতঃ  

  তপসযন্তম্ ইি স্ত্াণমম্ নিযকমি সমানিতম্  ১0 

  ি্ুত উত্ৱািম্ তু কতকৱর্ম্ িচ্চন্তম্ স মু ত্িণম্  

  তর্যুা মাস তুকমতুা িুম্ি্ুত শ্চ মিাত্মিা  ১১ 

  তক্ত সয তসয করৌকেণ চি্শুর্া রিম  িন্তি  

  ৱযর্ীযনু্ত র্রীরাত্ স্ৱাত্ সৱ ু িাোনণ তুমকুতঃ  ১২ 

  তসয িােম্ িতম্ তে নিতকু্তসয মিাত্মিা  

  অ র্রীরঃ ি্ুতঃ িামঃ করাতাত্ কতকৱৱকরণ নি   ১৩ 

  অিঙ্ক ইনত নৱিযাত স্ত্তা প্রপ্ুনত রািৱ  

  স চ অঙ্ক নৱর্যঃ রীমাি্ যো৭ঙ্কম্ স মমকমাচ ি  ১৪ 

  তসযা৭যম্ আরমঃ পমণয স্ত্ কসযকম মমিযঃ পমরা  

  নর্র্যা তমপুরা নিতযম্ কতর্াম্ পাপম্ ি নৱতযকত  ১৫ 

  ইিা৭তয রিিীম্ রাম ৱকসম শুপ তর্িু  

  পমণযকযাঃ সনরকতা   মকতয ৱ   তনরর্যামকি ৱযম্  ১৬ 

 অনপিচ্চামকি সকৱ ু শুচয   পমণয মা৭৭রমম্  

 িাতা শ্চ ি্ুত িপযা শ্চ িুত িৱযা িকরািম  ১৭ 

 কতর্াম্ সম্ৱততাম্ তে তকপা তীকিণু চি্শুর্া  

  নৱজ্ঞায পরম প্রীতা মমিকযা ির্ম্ু আিমি্  ১৮ 

 অিযুম্ পাতযম্ ততা৭৭নততযম্ নিকৱতয িম নর্িা৭৭ত্মকি  

 রাম  ি্মণকযাঃ পশ্চাত্ অিম ৱি্ু অনতনত স্মরযাম্  ১৯ 

 সত্িারম্ সম৭িম প্রাপয িতানপ   অনপরঞ্জযি্  

 যতা৭ি ুমিপি্ সম্তযাম্ ুর্য কস্ত্ সমানিতা    ২0 

 তে ৱানসনপ   আিীতা মমনিনপ   সমৱরনত   সি  

 িযৱসি্ সমসমিম্ তে িামা৭৭রম পকত ততা  ২১ 

 িতানপ রনপ রামানপ রনপ রাকমৌ ি্ুপাত্মকিৌ   

 রমযা মাস তম ুাত্মা কিৌনর্কিা মমনি পমি্িৱঃ  ২২ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    েকযা নৱম্র্ স্সিঃু  
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 চতুর্ ত্ৱৱম্শ স্সককঃ  

 ততঃ প্রপাকত নৱমক  ি্ুত আনহ্নিম্ অনরম্তকমৌ   

 নৱৱানমেম্ পমরস্রম তয িতযা: তীরম্ উপািকতৌ  ১ 

 কত চ সকৱ ু মিাত্মাকিা মমিযঃ সম্নর্ত ৱরতাঃ  

 উপস্ত্াপয শুপাম্ িাৱম্ নৱৱানমেম্ অতা৭প্ুৱি্  ২ 

 আকরািতু পৱাি্ িাৱম্ রাি পমে পমরস্রম তঃ  

 অনরর্্টম্ িচ্চ পন্তািম্ মা পূত্ িা  নৱপযযুঃ  ৩ 

 নৱৱানমে  স্ত্কত তুয ক্্তৱা তাি্ ুর্ীি্ অনপপূিয চ  

 ততার সনিত স্ত্াপযাম্ সনরতম্ সািরম্ িমাম্  ৪ 

 তত: শুরাৱ শ্চৱ র্তম্ অনত সম্রম্প ৱনততুম্   

 মতযম্ আিময কতায সয সি রাম: িিীযসা  ৫ 

 অত রামঃ সনর ন্মকতয পপ্রচ্চ মমনি পমঙ্কৱম্  

 ৱানরকণা নপতযমাি সয নিম্ অযম্ তুমমক া ত্ৱনিঃ  ৬ 

 রািৱ সয ৱচঃ র্্ুত্ৱা কিৌতূি  সমনন্ৱতম্  

 িতযা মাস তম ুাত্মা তসয র্ত সয নিশ্চযম্  ৭ 

 শ্চি াস পৱকুত রাম মিসা নিনমতুম্ সরঃ   

 প্রহ্মণা ির র্াতূ ু কতি ইতম্ মািসম্ সরঃ  ৮ 

 তিাত্ সমস্রাৱ সরসঃ সা অকযাতযাম্ উপ িূিকত  

 সরঃ প্রৱরমিা সরযূঃ পমণযা প্রহ্ম সর র্্চুযতা  ৯ 

 তসযা৭যম্ অতু ঃ র্কতা িাহ্নৱীম্ অনপৱতকুত  

 ৱানর সম্ি্কর্াপকিা রাম প্রণামম্ নিযতঃ িম ু  ১0 

 তাপযাম্ তু কতৌ ৱুকপৌ ি্ুত্ৱা প্রণামম্ অনত তানমকুিৌ  

  তীরম্ তি্নর্ণম্ আসাতয িক্মতু    িম  নৱরকমৌ  ১১ 

  স ৱিম্ কিার সম্িার্ম্ ত্ুর্্ৱা ি্ুপৱরা৭৭ত্মিঃ  

  অনৱপ্রিতম্ ঐি্ৱািঃ পপ্রচ্চ মমনি পমম্িৱম্  ১২ 

  অকিা ৱিম্ ইতম্ তুিম্ু স্মিনলিা িণ িানততম্  

  শ্চপরনৱঃ ৱাপনতঃ িীণম্ু র্িম নন্ত   তাুণা রনৱঃ  ১৩ 

  িািা প্রিানরঃ র্িম নি   ৱার্যত্নপ   শ্চপরৱ স্ৱনিঃ  
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  নসম্ি ৱযার ৱরানি শ্চ ৱারনণ শ্চা৭নপ কর্ানপতম্  ১৪ 

  তৱ অৱিণ ু িিম নপ   নপল্ নতি্তুি পাটন ঃ  

  সম্িীণম্ু পতরীনপ শ্চ নিম্ িম এতত্ তাুণম্ ৱিম্  ১৫ 

  তম্ উৱাচ মিা কতিা নৱৱানমকো মিামমনিঃ  

  রূযতাম্ ৱত্স িািম ত্স্ত্ যসয এতত্ তাুণম্ ৱিম্  ১৬ 

  একতৌ িিপকতৌ স্পীকতৌ পূৱম্ু আস্ত্াম্ িকরািম  

  ম তা শ্চ িরূর্া শ্চ কতৱ নিম ুাণ নিনমকুতৌ  ১৭ 

  পমরা ৱরমে ৱকত রাম মক ি সম৭নপপ্ মতম্  

  ি্শুতা শ্চচৱ সিস্রাি্র্ম্ প্রহ্ম িতযা সমা নৱর্ত্  ১৮ 

  তম্ ইন্ত্র্ম্ িাপযি্ কতৱা ুর্য শ্চ তকপা তিাঃ  

  ি নর্ঃ িাপযা মাসম   ম ম্ চা৭সয প্রকমাচযি্  ১৯ 

  ইি পূমযাম্ ম ম্ তত্ত্ৱা তত্ত্ৱা িরূর্ম্ এৱ চ  

  র্রীরিম্ মকিন্ত্র্ সয তকতা ির্ম্ু প্রকপনতকর  ২0 

 নিমকু া নির্্িরূর্ শ্চ শুনচ   ইকন্ত্র্া যতা পৱত্  

  তকতৌ কতর্ সয সমপ্রীকতা ৱরম্ প্রপম   অিমিমম্  ২১ 

  ইকমৌ িিপকতৌ স্পীকতৌ িযানতম্ ক াকি িনমর্যতঃ  

  ম তা শ্চ িরূর্া শ্চ মমা৭ঙ্ক ম  তানরকণৌ  ২২ 

  সাতু সানত্ৱনত তম্ কতৱাঃ পাির্াসিম্ অপ্ুৱি্  

  কতর্ সয পূিাম্ তাম্ ত্ুর্্ৱা ি্ুতাম্ র্করণ তীমতা  ২৩ 

  একতৌ িিপকতৌ স্পীকতৌ তীি ুিা ম্ অনরম্তম  

  ম তা শ্চ িরূর্া শ্চ মমনতকতৌ তি তািযতঃ  ২৪ 

  িসযনচ ত্ৱ৭ত িা  সয যি্র্ী শ্চৱ িাম রূনপণী  

  প ম্ িাি সিস্র সয তারযন্তী ততা িযপূত্  ২৫ 

  তাটিা িাম পেম্ কত পায ুা সমন্ত সয তীমতঃ  

  মারীকচা রাি্র্সঃ পমকো যসযাঃ র্র পরারমঃ  ২৬ 

 ৱরমি পািু মিুা ৱীকয ুা নৱপম া৭৭সয তিম   মিাি্   

 রাি্র্কসা শ্চপরৱা৭৭িাকরা নিতযম্ োসযকত প্রিাঃ  ২৭ 

 ইকমৌ িিপকতৌ নিতযম্ নৱিার্যনত রািৱ  
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  ম তাম্ শ্চ িরূর্া0 শ্চ তাটিা তুর্্ট চানরণী  ২৮ 

  কসযম্ পন্তািম্ আৱরমতয ৱসনত অত ুকযািকি  

  অত এৱ চ িন্তৱযম্ তাটিাযা ৱিম্ যতঃ  ২৯ 

  স্ৱ পািু প ম্ আনরতয িনি ইমাম্ তুর্্ট চানরণীম্  

  মনন্নকযািাত্ ইমম্ কতর্ম্ িম ু নির্্িণ্টিম্ পমিঃ  ৩0 

  ি নি িস্মশ্চত্ ইমম্ কতর্ম্ র্কক্তা নি আিি্তুম্ ঈত্ুর্ম্  

  যি্নর্ণযা কিারযা রাম উত্সানততম্ অসিযযা  ৩১ 

  এতত্ কত সৱম্ু আিযাতম্ যতা এতত্ তাুণম্ ৱিম্  

  যি্র্যা চ উত্সানততম্ সৱম্ু অতযা৭নপ ি নিৱতকুত  ৩২ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    চতুনৱম্ুর্ স্সিঃু  

 পম্চ ত্ৱৱ0শ স্সককঃ  

  অত তসয অপ্রকময সয মমকি: ৱচিম্ উিমম্  

  র্্ুত্ৱা পমুর্ র্াতূ ুঃ প্রতুযৱাচ শুপাম্ নিরম্  ১ 

  অল্পৱীয ুা যতা যি্র্াঃ রূযকন্ত মমনি পমম্িৱ  

  িতম্ িাি সিস্র সয তারযনত অপ া প ম্  ২ 

  নৱৱানমকোপ্রৱীত্ ৱািযম্ র্্ুণম কযি পক ািরা  

  ৱর তাি ি্ুতম্ ৱীযম্ু তারযনত অপ া প ম্  ৩ 

  পূৱম্ু আসীি্ মিা যি্র্ঃ সমকিতু: িাম ৱীযৱুাি্  

  অিপতযঃ শুপা৭৭চারঃ স চ কতকপ মিত্ তপঃ  ৪ 

  নপতামি স্তু সমপ্রীত স্ত্সয যি্র্ পকত স্ত্তা  

  িিযা রত্নম্ তকতৌ রাম তাটিাম্ িাম িামতঃ  ৫ 

  তকতৌ িাি সিস্র সয প ম্ চা৭সযাঃ নপতামিঃ  

  ি তু এৱ পমেম্ যি্র্ায তকতৌ প্রহ্মা মিাযর্াঃ  ৬ 

  তাম্ তু িাতাম্ নৱৱতনু্তীম্ রূপ কযৌৱি র্ান িীম্  

  িি ুপমোয সমন্তায তকতৌ পায ুাম্ যর্নস্ৱিীম্  ৭ 

  িসযনচত্ তু অত িা সয যি্র্ী পমেম্ অিাযত  

  মারীচম্ িাম তুতরু্ম্ু যঃ র্াপাত্ রাি্র্কসা অপৱত্  ৮ 

  সমকন্ত তু নিিকত রাম সা অিস্ত্যম্ ুনর্ সিমম্  
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  তাটিা সি পমকেণ প্রতর্ ুনযতুম্ ইচ্চনত  ৯ 

  পি্র্াতম্ু িাত সম্রম্পা িিনু্তী সা অপযতাৱত   

  আপতম্তীম্ তু তাম্ ত্ুর্্ৱা অিকস্ত্যা পিৱাি্ ুনর্ :  ১0 

  রাি্র্সত্ৱম্ পিকস্ৱনত মারীচম্ ৱযািিার সঃ  

  অিস্ত্যঃ পরম ি্ুি   তাটিাম্ অনপ র্তৱাি্  ১১ 

  পমুর্াতী মিা যি্র্ী নৱরূপা নৱি্ুত আিিা  

  ইতম্ রূপম্ নৱিায অত তাুণম্ রূপম্ অস্তু কত  ১২ 

  শ্চসর্া র্াপ ি্ুতাম্ অমর্ ুা তাটিা করাত মূনচুতা  

  কতর্ম্ উত্সাতযনত এিম্ অিস্ত্য চনরতম্ শুপম্  ১৩ 

  এিাম্ রািৱ তুৱরমুিাম্ যি্র্ীম্ পরম তাুণাম্  

  কিা প্রাহ্মণ নিতাতাুয িনি তুর্্ট পরারমাম্  ১৪ 

  ি নি এিাম্ র্াপ সম্স্ুর্্টাম্ িস্মশ্চত্ উত্সিকত পমমাি্  

  নিিি্তুম্ স্মেশু ক াকিশু ত্ৱাম্ ুকত রিম  িন্তি  ১৫ 

  ি নি কত স্ত্রী ৱত ি্ুকত ি্ুণা িায ুা িকরািম  

  চাতুৱণুযু নিতাতাুয িতৱুযম্ রাি সূিমিা  ১৬ 

  ি্ুর্ম্র্ম্ অি্ুর্ম্সম্ ৱা প্রিা রি্র্ণ িারণাত্   

  পাতিম্ ৱা সকতার্ম্ ৱা িতৱুযম্ রি্র্তা সতা  ১৭ 

  রািয পার নিযমক্তািাম্ এর্ তমঃু সিাতিঃ  

  অতমযুাম্ িনি িািম ত্স্ত্ তকম ুা নি অসযাম্ ি নৱতযকত  ১৮ 

  রূযকত নি পমরা র্করা নৱকরাচি সমতাম্ ি্ুপ  

  প্ুনতৱীম্ িি্তুম্ ইচ্চন্তীম্ মন্তরাম্ অপযসূতযত্  ১৯ 

  নৱর্্ণমিা চ পমরা রাম প্ুিম  পত্নী ত্ুট ৱরতা  

  অনিন্ত্র্ম্ ক ািম্ ইচ্চন্তী িাৱযমাতা নির্ূনততা  ২0 

  এনত   চ অনিয শ্চ পিুপী রাি পমনেঃ মিাত্মনপঃ  

  অতম ু সনিতা িাকয ুা িতাঃ পমুর্ সিনমঃ  ২১ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    পম্চ নৱ0র্ স্সিঃু  

 শট্ৱি0শ স্সককঃ  

  মমকির্ ৱচিম্ অক্লীপম্ র্্ুত্ৱা ির   ৱরা৭৭ত্মিঃ  



পাল   কাম্ট 
 

P a g e  64 | 170 

 

  রািৱঃ প্রাঞ্জন  পূতু্ৱা প্রতুযৱাচ ত্ুট ৱরতঃ  ১ 

  নপতু ৱচুি   নিকতরু্াত্ নপতু ৱচুি   কিৌরৱাত্  

  ৱচিম্ কিৌনর্ি   সয ইনত িতৱুযম্ অনৱর্ঙ্কযা  ২ 

  অিমনর্র্্কটা   অস্মি অকযাতযাযাম্ িম ু মকতয মিাত্মিা  

  নপো তর্রকত   ি অিম্ ি অৱকজ্ঞযম্ চ তত্ ৱচঃ  ৩ 

  কসািম্ নপতু ৱচুঃ র্্ুত্ৱা র্াসিাত্ প্রহ্ম ৱানতিঃ  

  িনরর্যানম ি সম্কতি:   তাটিা   ৱতম্ উিমম্  ৪ 

  কিা   প্রাহ্মণ   নিতাতাুয কতর্   সয অসয সমিায চ  

  তৱ শ্চচৱ অপ্রকময সয ৱচিম্ িতুম্ু উতযতঃ  ৫ 

  এৱম্ উক্্তৱা তিমমকুতয পত্ত্ৱা মমর্্টটম্ অনরম্তমঃ  

  িযা র্তম্ অিকরাত্ তীৱরম্ নতর্ঃ র্কতি পূরযি্  ৬ 

  কতি র্কতি নৱেস্ত্া: তাটিা ৱি ৱানসিঃ  

  তাটিা চ সম   সম্ি্ুিা কতি র্কতি কমানিতা  ৭ 

  তম্ র্তম্ অনপনিতযায রাি্র্সী করাত   মূনচুতা  

  র্্ুত্ৱা চ অপযেৱত্ কৱিাত্ যতঃ র্কতা নৱনিস্স্ুতঃ  ৮ 

  তাম্ ত্ুর্্ৱা রািৱঃ ি্ুিাম্ নৱি্ুতাম্ নৱি্ুত আিিাম্  

  প্রমাকণ   ি অনত ৱরমিাম্ চ  ি্মণম্ কসাপযপার্ত  ৯ 

  পর্য  ি্মণ যি্নর্ণযা শ্চপরৱম্ তাুণম্ ৱপমঃ  

  নপকতযরি্ তর্িুাত্ অসযা পীুণাম্ ি্ু তযানি চ  ১0 

  এিাম্ পর্য তুরাতর্ ুাম্ মাযা প    সমনন্ৱতাম্  

  নৱনিৱরমিাম্ িকরানম অতয ি্ু ত    িণ ুা৭র   িানসিাম্  ১১ 

  ি নি এিাম্ উত্সকি িি্তুম্ স্ত্রী স্ৱপাকৱি রি্নর্তাম্  

  ৱীযম্ু চ অসযা িনতম্ চা৭নপ িনির্যা মীনত কম মনতঃ  ১২ 

  এৱম্ প্ুৱাকণ রাকম তু তাটিা করাত মূনচুতা  

  উতযময পাি ূিিনু্তী রামম্ এৱ অপয তাৱত  ১৩ 

 নৱৱানমে স্তু প্রহ্মনর্ ু   িুম্িাকরণ অনপপত্সুয তাম্    

 স্ৱস্মস্ত্ রািৱকযা   অস্তু িযম্ শ্চচৱা৭পযপার্ত  ১৪ 

 উত্তুন্ৱািা রকিা কিারম্ তাটিা রািকৱৌ উকপৌ   
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 রকিা কমকিি মিতা মমিতূম্ু সা ৱযকমািযত্  ১৫ 

 তকতা মাযা0 সমাস্ত্ায নর্ া ৱকর্ণু রািকৱৌ   

 অৱানিরত্ সমমিতা তত   চুকরাত রািৱ    ১৬ 

 নর্ া ৱর্ম্ু মিত্ তসযা র্র ৱকর্ণু রািৱ      

 প্রনতিকতযাপ তাৱম্তযা   িকরৌ নচকচ্চত পস্মেনপ    ১৭ 

 তত স্মশ্চন্ন পমিা0 রাম্তাম্ অপযাকর্ পনরিিতুীম্   

 কসৌনমস্মে   অিকরাত্ করাতাত্ ি্ু ত িণ ুা৭র িানসিাম্  ১৮ 

 িামরূপ তরা সতয   ি্ুত্ৱা রূপানণ অকিির্ঃ   

 অম্ততাুিম্ িতা যি্র্ী কমািযম্নত স্ৱ মাযযা   

 অম ৱর্ম্ু নৱমমি্চম্তী শ্চপরৱম্ নৱচচার সা  ১৯ 

 তত   কতৌ অম ৱকিণু িীযমুাকণৌ সমম্তত    

 ত্ুর্্ৱা িানত সমত   রীমাি্ ইতম্ ৱচি ম৭প্রৱীত্  ২0 

 অ ম্ কত ি্ুণযা রাম পাপা এর্া তুর্্ট চানরণী   

 যজ্ঞ নৱি িরী  যি্র্ী পমরা ৱতনুত  মাযযা  ২১  

 ৱতযতাম্ তাৱত্ এৱ এর্া পমরা সম্তযা প্রৱতকুত   

 রি্র্াম্নস সম্তযা িাক শু তুতরু্ ুানণ পৱম্নত শ্চৱ  ২২ 

 ইনত উক্ত স্তু ততা যি্র্ীম্  অম ৱরমর্্টযা অনপৱর্তুীম্   

 তর্যুি্ র্ত কৱনতত্ৱম্ তাম্ ুকরাত স সাযনি    ২৩ 

 সা ুিা র্র িাক ি মাযা প  সমনন্ৱতা   

 অনপতুোৱ  িািম ত্স্ত্ম্  ি্মণম্ চ নৱকিতুর্ী  ২৪ 

  তাম্ আপতন্তীম্ কৱকিি নৱরান্তাম্ অর্িীম্ ইৱ  

  র্করণ উরনস নৱৱযাত সা পপাত মমার চ  ২৫ 

  তাম্ িতাম্ পীম সম্িার্াম্ ত্ুর্্ৱা সমর পনত স্ত্তা  

  সাতু সানত্ৱনত িািম ত্স্ত্ম্ সমরা শ্চ সমপূিযি্  ২৬ 

  উৱাচ পরম প্রীতঃ সিস্রাি্র্ঃ পমরম্তরঃ  

  সমরা শ্চ সকৱ ু সম্ি্ু র্্টা নৱৱানমেম্ অতা৭প্ুৱি্  ২৭ 

  মমকি কিৌনর্কি পেম্ কত সি ইন্ত্র্াঃ সকৱ ু মু ত্িণাঃ  

  কতানর্তাঃ িমণুা অকিি কিিম্ তর্যু রািকৱ  ২৮ 
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  প্রিাপকত   প্ুর্াৱসয পমোি্ সতয পরারমাি্  

  তকপা প  প্ুতাি্ প্রহ্মি্ রািৱায নিকৱতয  ২৯ 

  পাে পূত শ্চ কত প্রহ্মি্ তৱ অিমিমকি ত্ুতঃ  

  িতৱুযম্ চ মিত্ িম ু সমরাণাম্ রাি সূিমিা  ৩0 

  এৱম্ উক্্তৱা সমরাঃ সকৱ ু ি্ু র্্টা িি্মম   যতা৭৭িতম্  

  নৱৱানমেম্ পমরস্রম তয ততঃ সম্তযা প্রৱতকুত  ৩১ 

  তকতা মমনি ৱরঃ প্রীত   তাটিা ৱত কতানর্তঃ  

  মূনত্ন ুরামম্ উপারায ইতম্ ৱচিম্ অপ্রৱীত্  ৩২ 

  ইি অতয রিিীম্ রাম ৱকসম শুপ তর্িু  

  ৱঃ প্রপাকত িনমর্যাম   তত্ আরম পতম্ মম  ৩৩ 

 নৱৱানমে ৱচ   র্্র্ত্ৱা ি্ু র্্কটা তর্রতা৭৭ত্মিঃ  

 উৱাস রািিীম্ তে তাটিাযা ৱকি সমিম্  ৩৪ 

 মমক্ত র্াপম্ ৱিম্ তত্ চ তস্মিি্ এৱ তত্ অিনি   

 রমণীয0 নৱপপ্রাি যতা শ্চচে রতম্ ৱিম্  ৩৫ 

 নিিতয তাম্ যি্র্ সমতাম্ স রাম      

 প্রর্র্যমাি   সমর নসি সম্নি     

 উৱাস তস্মিি্ মমনিিা সি এৱ    

 প্রপাত কৱ া0 প্রনতকপাতযমাি     ৩৬ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    র্টৱ0র্ স্সিঃু  

 সপ্ত ত্ৱৱ0শ স্সককঃ  

 অত তাম্ রিিীম্ উর্য নৱৱানমকো মিাযর্াঃ  

  প্রিসয রািৱম্ ৱািযম্ উৱাচ মতুরা৭ি্র্রম্  ১ 

 পনরতুর্্কটাস্মি পেম্ কত রাি পমে মিাযর্ঃ  

  প্রীতযা পরমযা যমকক্তা ততাময৭স্ত্রানণ সৱরু্ঃ  ২ 

  কতৱা৭৭সমর িণাি্ ৱা৭নপ সিন্ত কৱ ুারিাি্ অনপ  

  শ্চয: অনমোি্ প্রসিযা৭৭কিৌ ৱর্ী ি্ুতয িনযর্যনস  ৩ 

  তানি নতৱযানি পেম্ কত ততাময৭স্ত্রানণ সৱরু্ঃ  

  তণ্ট চরম্ মি নিৱযম্ তৱ তাসযানম রািৱ  ৪ 
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  তমচুরম্ তকতা ৱীর িা  চরম্ তনতৱ চ  

  নৱর্্ণম চরম্ ততা অতুযরম্ ঐন্ত্র্ম্ চরম্ তনতৱ চ  ৫ 

  ৱজ্রম্ অস্ত্রম্ ির করর্্ট শ্চর্ৱম্ র্ূ  ৱরম্ ততা  

  অস্ত্রম্ প্রহ্মনর্র শ্চশ্চৱ ঐর্ীিম্ অনপ রািৱ   

  ততানম কত মিা পাকিা প্রাহ্মম্ অস্ত্রম্ অিমিমম্  ৬ 

  িকত কত্ৱ শ্চচৱ িািম ত্স্ত্ কমাতিী নর্িরী উকপ  

  প্রতীকত ির র্াতূ ু প্রযচ্চানম ি্ুপা৭৭ত্মি  ৭ 

  তম ু পার্ম্ অিম্ রাম িা  পার্ম্ তনতৱ চ  

 পার্ম্ ৱাুণম্ অস্ত্রম্ চ ততানম অিম্ অিমিমম্  ৮  

  অর্িী কত্ৱ প্রযচ্চানম শুর্্িাকে ুরিম  িন্তি  

  ততানম চ অস্ত্রম্ শ্চপিািম্ অস্ত্রম্ িারাযণম্ ততা  ৯ 

  আকিযম্ অস্ত্র তনযতম্ নর্িরম্ িাম িামতঃ  

  ৱাযৱযম্ প্রতমম্ িাম ততানম তৱ রািৱ  ১0 

  অস্ত্রম্ িয নর্করা িাম করৌঞ্চম্ অস্ত্রম্ তনতৱ চ  

  র্স্মক্ত ত্ৱযম্ চ িািম ত্স্ত্ ততানম তৱ চা৭িি  ১১ 

  িঙ্কা ম্ মমস ম্ কিারম্ িাপা ম্ অত িঙ্কণম্  

  ৱতা৭তম্ু রাি্র্সা যানি ততানম এতানি সৱরু্ঃ  ১২ 

  শ্চৱতযাতরম্ মিা৭স্ত্রম্ চ িন্তিম্ িাম িামতঃ  

  অনস রত্নম্ মিা পাকিা ততানম ি্ুৱরাত্মি  ১৩ 

  িান্তৱম্ু অস্ত্রম্ তনযতম্ মািৱম্ িাম িামতঃ  

  প্রস্ৱাপি প্রর্মকি তস্মত্ম কসৌরম্ চ রািৱ  ১৪ 

  তপণুম্ কর্ার্ণম্ শ্চচৱ সম্তাপি নৱ াপকি  

  মতিম্ শ্চচৱ তুতরু্ম্ু িন্তপ ু তনযতম্ ততা  ১৫ 

  শ্চপর্াচম্ অস্ত্রম্ তনযতম্ কমািিম্ িাম িামতঃ  

  প্রতীচ্চ ির র্াতূ ু রাি পমে মিাযর্ঃ  ১৬ 

  তামসম্ ির র্াতূ ু কসৌমিম্ চ মিা প   

  সম্ৱতম্ু শ্চচৱ তুতরু্ম্ু কমৌস ম্ চ ি্ুপাত্মি  ১৭ 

  সতযম্ অস্ত্রম্ মিা পাকিা ততা মাযাতরম্ পরম্  
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  কিারম্ কতিঃ প্রপম্ িাম পর কতকিাপির্ণুম্  ১৮ 

  কসৌমযা৭স্ত্রম্ নর্নর্রম্ িাম ত্ৱর্্টু র৭স্ত্রম্ সমতামিম্  

  তাুণম্ চ পিসযা৭নপ র্ীকতশুম্ অত মািৱম্  ১৯ 

  এতাি্ িাম মিা পাকিা িাম রূপাি্ মিা প াি্  

  ি্ুিাণ পরকমাতারাি্ ি্নর্প্রম্ এৱ ি্ুপাত্মি  ২0 

  স্মস্ত্ত স্তু প্রাঙ্মমকিা পূত্ৱা শুনচ মম ুনি ৱর স্ত্তা  

  তকতৌ রামায সমপ্রীকতা মন্ত্র্ রামম্ অিমিমম্  ২১ 

 সৱ ু সম্রিণম্ কযর্াম্ শ্চতৱনতর৭নপ তু পুম্   

 তা িয৭স্ত্রানণ ততা নৱকপ্রা রািৱায িযকৱতযত্  ২২ 

  িপতস্তু মমকি স্ত্সয নৱৱানমে সয তীমতঃ  

  উপতস্তু   মিা৭িাুনণ সৱ ুাণয৭স্ত্রানণ রািৱম্  ২৩ 

  ঊচু শ্চ মমনততা রামম্ সকৱ ু প্রাঞ্জ য স্ত্তা  

  ইকম ি পরকমাতারাঃ  নিম্িরা স্ত্ৱ রািৱ  ২৪ 

  প্রনতি্ুিয চ িািম ত্স্ত্ঃ সমা পয চ পানণিা  

  মিসা কম পনৱর্যত্ৱম্ ইনত তানি অপযকচাতযত্  ২৫ 

  ততঃ প্রীত মিা রাকমা নৱৱানমেম্ মিা মমনিম্  

  অনপৱাতয মিাকতিা িমিা   য উপচরকম  ২৬ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    সত নৱ0র্ স্সিঃু 

 অশ্টা ত্ৱৱ0শ স্সককঃ  

  প্রনতি্ুিয তকতাস্ত্রানণ প্রি্ু র্্ট   ৱতিঃ শুনচঃ  

  িচ্চি্ এৱ চ িািম ত্কস্ত্া নৱৱানমেম্ অতা৭প্রৱীত্  ১ 

  ি্ুিীতা৭কস্ত্রাস্মি পিৱি্ তুরাতর্ঃু সমনরর৭নপ  

  অস্ত্রাণাম্ তু অিম্ ইচ্চানম সম্িারম্ মমনি পমম্িৱ  ২ 

  এৱম্ প্ুৱনত িািম ত্কস্ত্ নৱৱানমকো মিামমনিঃ  

  সম্িারম্ ৱযািিারা৭ত ত্ুনতমাি্ সমৱরতঃ শুনচঃ  ৩ 

  সতযৱন্তম্ সতয িীনতম্ু ত্ুর্্টম্ রপসম্ এৱ চ  

  প্রনতিারতরম্ িাম পরা ঙ্মমিম্ অৱা ঙ্মমিম্  ৪ 

   ি্র্যা অ ি্র্যা: নৱর্কমৌ শ্চচৱ ত্ুট িাপ সমিাপকিৌ  
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  তর্াি্র্ র্ত ৱি্কেৌ চ তর্ র্ীর্ ু র্কতাতকরৌ   ৫ 

  পত্মিাপ মিািাকপৌ তুি্তুিাপ সমিাপকিৌ  

  কিযানতর্ম্ ি্ুর্িম্ শ্চচৱ শ্চিরার্য নৱম া ৱুকপৌ  ৬ 

  কযৌিন্তর িনরকেৌ চ শ্চততয প্রমতকিৌ ততা  

 সানচুিা ী ত্ুনতম ুা ী ৱরমনি মাি্ ুনচর স্ত্তা  ৭ 

  নপত্ু কসৌমিসম্ শ্চচৱ নৱতূত মিরা ৱুকপৌ  

  িরৱীরিরম্ শ্চচৱ তি তাকিযৌ চ রািৱ  ৮ 

  িাম রূপম্ িাম ুনচম্ কমািম্ আৱরণম্ ততা  

  ি্ু ম্পিম্ সৱিুাপম্ চ সন্তাি ৱরকণৌ ততা  ৯ 

 প্ুর্াৱ তিযাি্ রাম পাস্ৱরাি্ িাম রূনপণঃ  

 প্রতীচ্চ মম পেম্ কত পাে পূকতানস রািৱ  ১0 

 পাট নমকতযৱ িািম ত্স্ত্    প্রি্ু র্্কট ি   অন্তরাত্মিা   

 নতৱয পাস্ৱর কতিা শ্চ মূনত ুমন্তঃ সমি প্রতাঃ  ১১ 

 কিনচত্ অম্িার সত্ুর্া   কিনচত্ তূকমাপম স্ত্তা   

 চম্ো৭ি ুসত্ুর্া   কিনচত্ প্রহ্ৱ অম্িন  পমটা   ততা  ১২ 

 রামম্ প্রাঞ্জ কযা পূত্ৱা৭প্ুৱি্ মতুর পানর্ণঃ  

 ইকম ি ির র্াতূ ু র্ানত নিম্ িরৱাম কত  ১৩ 

 মািসাঃ িায ু িাক শু সািাযযম্ কম িনরর্যত  

 িমযতাম্ ইনত তাি্ আি যকতর্্টম্ রিম  িন্তিঃ  ১৪ 

  অত কত রামম্ আমন্ত্র্য ি্ুত্ৱা চা৭নপ প্রতি্নর্ণম্  

  এৱম্ অস্তু ইনত িািম ত্স্ত্ম্ উক্্তৱা িি্মম যতুা৭৭িতম্  ১৫ 

  স চ তাি্ রািকৱা জ্ঞাত্ৱা নৱৱানমেম্ মিামমনিম্  

  িচ্চি্ এৱ অত মতুরম্ লি্র্্ণম্ ৱচিম্ অপ্রৱীত্  ১৬ 

  নিম্ এতি্ কমি সম্িার্ম্ পৱতু সয অনৱতূরতঃ  

  ৱরমি্র্ র্ণ্টম্ ইকতা পানত পরম্ কিৌতূি ম্ নি কম  ১৭ 

  তর্িুীযম্ ম্ুি আিীণম্ু মকিািরম্ অতীৱ চ  

  িািা প্রিানরঃ র্িম নি   ৱ ্িম  িানত   অ ম্ি্ুতম্  ১৮ 

  নিস্স্ুতা ি মমনি করর্্ট িান্তারাত্ করাম ির্ণুাত্  
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  অিযা তু অৱিচ্চানম কতর্ সয সমিৱিযা  ১৯ 

  সৱম্ু কম র্ম্স পিৱি্ িসয আরমপতম্ তু ইতম্  

  সম্প্রাতা   যে কত পাপা   প্রহ্মিা   তুর্্ট চানরণঃ  ২0 

 তৱ যজ্ঞ সয নৱিায তুরাত্মাকিা মিা মমকি   

 পিৱি্ তসয কিা কতর্   সা যে তৱ যাস্মজ্ঞিী  ২১ 

 রি্নর্তৱযা স্মরযা প্রহ্মি্ মযা ৱতযা   চ রাি্র্সা    

 এত ত্সৱম্ু মমনি করর্্ট করাতু নমচ্চানম অিম্ প্রকপা  ২২ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    অর্্টা নৱ0র্ স্সিঃু  

 এযকান ত্রত্র 0শ স্সককঃ  

 অত তসয অপ্রকমযসয তত্ ৱিম্ পনরপ্ুচ্চতঃ   

 নৱৱানমকো মিাকতিা ৱযািযাতুম্ উপচরকম  ১ 

 ইি রাম মিা পাকিা নৱর্্ণম: কতৱৱর প্রপম:  

 ৱর্ ুানণ সমপিনূি ইি ততা যমি র্াতানি চ  ২ 

 তপশ্চরণ কযািা৭তম্ু উৱাস সমমিাতপা:  

  এর্ পূৱ ু আরকমা রাম ৱামি সয মিাত্মিঃ  ৩ 

  নসিা৭৭রম ইনত িযাতঃ নসকিা নি অে মিাতপাঃ  

  এতস্মিি্ এৱ িাক  তু রািা শ্চৱকরাচনির্ পন ঃ  ৪ 

 নিস্মিতুয শ্চতৱত িণাি্ স ইম্োি্ স মু ত্িণাি্  

 িারযা মাস তত্ রািযম্ স্মেশু ক াকিশু নৱর্্ুতঃ  ৫ 

 যজ্ঞম্ চিার সমমিাি্ অসমকরকন্ত্র্া মিা প :  

 পক  স্তু যিমাি সয কতৱাঃ স অনি পমকরািমাঃ  

 সমািময স্ৱযম্ শ্চচৱ নৱর্্ণমম্ ঊচু: ইিা৭৭রকম  ৬ 

 পন : শ্চৱকরাচনি: নৱর্্কণা যিকত যজ্ঞম্ উিমম্  

 অসমাকত রকতৌ তস্মিি্ স্ৱ িাযম্ু অনপপতযতাম্  ৭ 

 কয চ এিম্ অনপৱতকুন্ত যানচতার ইত স্ত্তঃ  

 যত্ চ যে যতাৱত্ চ সৱম্ু কতপযঃ প্রযচ্চনত  ৮ 

 স ত্ৱম্ সমর নিতাতাুয মাযা কযািম্ উপানরতঃ  

 ৱামিত্ৱম্ িকতা নৱর্্কণা িম ু ি যাণম্ উিমম্  ৯ 



পাল   কাম্ট 
 

P a g e  71 | 170 

 

 এতস্মিি্ অম্তকর রাম িার্যকপা অনি সম প্রপ:  

 অনততযা সনিকতা রাম তীপযমাি ইৱ ওিসা  ১0 

 কতৱী সিাকযা পিৱাি্ নতৱযম্ ৱর্ ু সিস্রিম্   

 ৱরতম্ সমাপয ৱরতম্ তুর্্টাৱ মতুসূতিম্  ১১ 

 তকপাময0 তকপারানর্ম্ তকপামূনতম্ু তপাত্মিম্   

 তপসা ত্ৱাম্ সমতকতি পর্যানম পমুকর্ািমম্  ১২ 

 র্রীকর তৱ পর্যানম িিত্ সৱ ু নমত0 প্রকপা    

 ত্ৱম্ অিানত   অনিকতরু্য   ত্ৱাম্ অিম্ র্রণম্ িত    ১৩ 

 তম্ উৱাচ িনর   প্রীত   িার্যপম্ তূত িল্মর্ম্   

 ৱরম্ ৱরয পেম্ কত ৱরা৭কিাু৭নস মতম্ মম  ১৪ 

 তত্ র্্ুত্ৱা ৱচিম্ তসয মরীকচা িার্যকপা৭প্রৱীত্  

 অনততযা কতৱতািাম্ চ মম চ এৱ অিমযাচত    ১৫ 

 ৱর ৱরত সমপ্রীকতা তাতু ম৭িনুস সমৱরত   

 পমেত্ৱম্ িচ্চ পিৱি্ অনততযা মম চা৭িি  ১৬ 

 প্রাতা পৱ যৱীযাি্ ত্ৱম্ র্র সয অসমর সূতি   

 কর্ািা৭৭তাুিাম্ তু কতৱািাম্ সািাযযম্ িতু ুমিনুস  ১৭ 

 অযম্ নসিা৭৭রকমা িাম প্রসাতাত্ কত পনৱর্যনত  

 নসকি িম ুনণ কতকৱর্ উনির্্ট পিৱি্ ইতঃ  ১৮ 

 অত নৱর্্ণমর্ মিাকতিা অনততযাম্ সমিাযত  

 ৱামিম্ রূপম্ আস্ত্ায শ্চৱকরাচনিম্ উপািমত্  ১৯ 

 েীি্ পাতাি্ অত নপি্নর্ত্ৱা প্রনতি্ুিয চ মািত    

 আরময ক ািাি্ ক ািা৭৭ত্মা সৱ ু পূত নিকত রতঃ  ২0 

 মকিন্ত্র্ায পমিঃ প্রাতাত্ নিযময পন ম্ ওিসা  

 শ্চেক ািযম্ স মিা কতিা শ্চকর র্র ৱর্ম্ পমিঃ  ২১ 

 কতি এর্ পূৱম্ু আরান্ত আরমঃ রম িার্িঃ  

 মযা৭নপ পক্তযা তসয এৱ ৱামি সয উপপমিযকত  ২২ 

  এিম্ আরমম্ আযানন্ত রাি্র্সা নৱি িানরণঃ  

  অে কত পমুর্ ৱযার িন্তৱযা তুর্্ট চানরণঃ  ২৩ 
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  অতয িচ্চামকি রাম নসিারমম্ অিমিমম্  

  তত্ আরম পতম্ তাত তৱা৭নপ তত্ যতা মম  ২৪ 

 ইনত উক্্তৱা পরম প্রীকতা ি্ুিয রামম্ স ি্মণম্  

 প্রনৱর্ি্ আরম পতম্ ৱযকরাচত মিা মমনি       

 র্র্ীৱ িত িীিার   পমিৱসুম সমনন্ৱত     ২৫ 

  তম্ ত্ুর্্ৱা মমিযঃ সকৱ ু নসিারম নিৱানসিঃ  

  উত্পকতযাত্পতয সিসা নৱৱানমেম্ অপূিযি্  ২৬ 

  যতা অিম্ু চস্মরকর পূিাম্ নৱৱানমোয তীমকত  

  তনতৱ রাি পমোপযাম্ অিম ৱি্ু অনতনত স্মরযাম্  ২৭ 

  মমিতূম্ু অত নৱরাকন্তৌ রাি পমকেৌ অনরম্তকমৌ  

  প্রাঞ্জ ী মমনি র্াতূ ুম্ ঊচতূ রিম  িন্তকিৌ  ২৮ 

  অতয এৱ তীি্র্াম্ প্রনৱর্ পেম্ কত মমনি পমম্িৱ  

  নসিারকমাযম্ নসিঃ সযাত্ সতযম্ অস্তু ৱচ স্ত্ৱ  ২৯ 

  এৱম্ উকক্তা মিাকতিা নৱৱানমকো মিামমনিঃ  

  প্রনৱকৱর্ ততা তীি্র্াম্ নিযকতা নিযকতনন্ত্র্যঃ  ৩0 

  িম মাকরৌ অনপ তাম্ রাস্মেম্ উনর্ত্ৱা সমসমানিকতৌ  

  প্রপাত িাক  চ উিায পূৱম্ু সম্তযাম্ উপাসয চ  ৩১ 

 স্প্রমর্্কটাতকিৌ শুচী িপয0 সমাপয নিযকমি চ   

 িুত অনিকিােম্ আসীিম্ নৱৱানমেম্ অৱন্ততাম্  ৩২ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    একিাি   স্মে0র্ স্সিঃু  

 ত্রত্র0শ স্সককঃ  

 অত কতৌ কতর্িা কজ্ঞৌ রাি পমকেৌ অনরম্তকমৌ  

  কতকর্ িাক  চ ৱািযকজ্ঞা অপ্রূতাম্ কিৌনর্িম্ ৱচঃ  ১ 

  পিৱি্ করাতুম্ ইচ্চাকৱা যস্মিি্ িাক  নির্াচকরৌ  

  সম্রি্র্ণীকযৌ কতৌ প্রহ্মি্ অনতৱকততু তত্ ি্র্ণম্  ২ 

  এৱম্ প্ুৱাকণৌ িািম ত্কস্ত্ৌ ত্ৱরমাকণৌ যমযমত্সযা  

  সকৱ ু কত মমিযঃ প্রীতাঃ প্রর্র্ম্সম: ি্ুপাত্মকিৌ  ৩ 

  অতয প্রপ্ুনত র্রােম্ রি্র্তম্ রািকৱৌ যমৱাম্  
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  তীি্র্াম্ িকতা নি এর্ মমনিঃ কমৌনিত্ৱম্ চ িনমর্যনত  ৪ 

  কতৌ তু তত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা রাি পমকেৌ যর্নস্ৱকিৌ  

  অনিকেৌ র্ট্ অকিা রােম্ তকপা ৱিম্ অরি্র্তাম্  ৫ 

  উপাসাম্ চরতু: ৱীকরৌ মকিৌ পরম তনন্ৱকিৌ  

  ররি্র্তুর্ মমনিৱরম্ নৱৱানমেম্ অনরম্তকমৌ  ৬ 

  অত িাক  িকত তস্মিি্ র্র্্কট   অিনি সমািকত  

  কসৌনমেম্ অপ্রৱীত্ রাকমা যকিা পৱ সমানিতঃ  ৭ 

  রাম সয এৱম্ প্ুৱাণ সয ত্ৱনরত সয যমযমত্সযা  

  প্রিজ্ৱা  তকতা কৱনতঃ কসাপাতযায পমকরানিতা  ৮ 

  স তপ ু চমস স্ুক্কা স সনমত্ িম সমকমাচ্চযা   

  নৱৱানমকেণ সনিতা কৱনত িজু্ৱা  স ুনত্ৱিা  ৯ 

  মন্ত্র্ৱত্ চ যতা িযাযম্ যকজ্ঞা   অকসৌ সম্প্রৱতকুত  

  আিাকর্ চ মিাি্ র্তঃ প্রাতুর্ আসীত্ পযািিঃ  ১0 

  আৱায ু িিিম্ কমকিা যতা প্রাৱরমনর্ নিিতুঃ  

  ততা মাযাম্ নৱিম ৱ ুাকণৌ রাি্র্কসৌ অপযতাৱতাম্  ১১ 

  মারীচ শ্চ সমপািু শ্চ তকযা   অিমচরা স্ত্তা  

  আিময পীম সম্িার্া ুনতর ওিাি্ অৱাস্ুিি্  ১২ 

  তাম্ কতি ুনতর ঔকিণ কৱনতর্ িজ্জ্ৱা  মম্টটতা   

  সিসা অনপত্ুকতা রাম   তাি্ অপর্যত্ তকতা নতনৱ   ১৩ 

  কতৌ আপতকন্তৌ সিসা ত্ুর্্ৱা রািীৱ ক াচিঃ  

   ি্মণম্ তু অনপ সকম্প্রি্র্য রাকমা ৱচিম্ অপ্রৱীত্  ১৪ 

  পর্য  ি্মণ তুৱরমুিাি্ রাি্র্সাি্ নপনর্ত অর্িাি্  

  মািৱা৭স্ত্র সমাতূতাি্ অনিক ি যতা িিাি্  ১৫ 

  মািৱম্ পরকমাতারম্ অস্ত্রম্ পরম পাস্ৱরম্  

  নচি্কর্প পরম ি্ুকিা মারীচ উরনস রািৱঃ  ১৬ 

  স কতি পরমা৭কস্ত্রণ মািকৱি সমানিতঃ  

  সমূ্পণম্ু কযািি র্তম্ ি্নর্তঃ সাির সম্্প কৱ  ১৭ 

  নৱকচতিম্ নৱিূণনু্তম্ র্ীকতশু প  পীটটতম্  
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  নিরস্ত্ম্ ত্ুর্য মারীচম্ রাকমা  ি্মণম্ অপ্রৱীত্  ১৮ 

  পর্য  ি্মণ র্ীকতশুম্ মািৱম্ তম ু সম্নিতম্  

  কমািনযত্ৱা িযনত এিম্ ি চ প্রানণর্ নৱযমিযত  ১৯ 

  ইমাি্ অনপ ৱনতর্যানম নিি্ুণুাি্ তুর্্ট চানরণঃ  

  রাি্র্সাি্ পাপ িমসু্ত্াি্ যজ্ঞ িাি্ ুনতর অর্িাি্  ২0 

  স0ি্ুিয অস্ত্রম্ তকতা রাকমা নতৱযম্  আকিযম্ অত্পমতম্   

  সমপািু উরনস নচি্কর্প স নৱিঃ প্রাপতত্ পমনৱ  ২১ 

  কর্র্াি্ ৱাযৱযম্ আতায নিিিাি মিাযর্াঃ  

  রািৱঃ পরকমাতাকরা মমিীিাম্ মমতম্ আৱিি্  ২২ 

  স িত্ৱা রাি্র্সাি্ সৱ ুাি্ যজ্ঞ িাি্ রিম  িন্তিঃ  

  ুনর্নপঃ পূস্মিত   তে যকতকন্ত্র্া নৱিকয পমরা  ২৩ 

  অত যকজ্ঞ সমাকত তু নৱৱানমকো মিামমনিঃ  

  নির্ ঈনতিা নতকর্া ত্ুর্্ৱা িািম ত্স্ত্ম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ২৪ 

  ি্ুতা৭কতাু   অস্মি মিাপাকিা ি্ুতম্ িম ু ৱচ   ত্ৱযা  

  নসিা৭৭রমম্ ইতম্ সতযম্ ি্ুতম্ রাম মিাযর্ঃ   

  স নি রামম্ প্রর্সয এৱম্ তাপযাম্ সম্তযাম্ উপািমত্  ২৫ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    স্মে0র্ স্সিঃু  

 এক ত্রত্র0শ স্সককঃ  

 অত তাম্ রিিীম্ তে ি্ুতাকতৌ রাম  ি্মকণৌ  

  ঊর্তু: মমনতকতৌ ৱীকরৌ প্রি্ু র্্কট ি অন্তরাত্মিা  ১ 

  প্রপাতাযাম্ তু র্ৱযু ুাম্ ি্ুত কপৌৱ ুা৭নহ্ণি স্মরকযৌ  

  নৱৱানমেম্ ুর্ীম্ চ অিযাি্ সনিকতৌ অনপিক্মতুঃ  ২ 

  অনপৱাতয মমনি করর্্টম্ জ্ৱ ন্তম্ ইৱ পাৱিম্  

  ঊচতু: মতুকরাতারম্ ৱািযম্ মতুর পানর্কণৌ  ৩ 

  ইকমৌ ি মমনি র্াতূ ু নিম্িকরৌ সমমপস্মস্ত্কতৌ  

  আজ্ঞাপয যকতর্্টম্ শ্চৱ র্াসিম্ িরৱাৱ নিম্  ৪ 

  এৱম্ উক্তা তত স্ত্াপযাম্ সৱ ু এৱ মির্যুঃ  

  নৱৱানমেম্ পমরস্রম তয রামম্ ৱচিম্ অপ্ুৱি্  ৫ 
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  শ্চমনত  সয ির করর্্ট িিি সয পনৱর্যনত  

  যজ্ঞঃ পরম তনমরু্্ট স্ত্ে যাসযামকি ৱযম্  ৬ 

  ত্ৱম্ শ্চচৱ ির র্াতূ ু সি অিানপ: িনমর্যনস  

  অত্পমতম্ চ তিম রত্নম্ তে ত্ৱম্ ের্্টুম্ অিনুস  ৭ 

  তত্ নি পূৱম্ু ির করর্্ট তিম্ সতনস শ্চতৱনতঃ  

  অপ্রকময প ম্ কিারম্ মকি পরম পাস্ৱরম্  ৮ 

  ি অসয কতৱা ি িন্তৱ ুা ি অসমরা ি চ রাি্র্সাঃ  

  িতুম্ু আকরাপণম্ র্ক্তা ি িতম্চি মািমর্াঃ  ৯ 

  তিমর্সয তসয ৱীযম্ু নি স্মিজ্ঞাসকন্তা মিীি্নর্তঃ  

  ি কর্িম র্ আকরাপনযতুম্ রাি পমো মিাপ াঃ  ১0 

  তত্ তিম   ির র্াতূ ু শ্চমনত  সয মিাত্মিঃ  

  তে েি্র্যনস িািম ত্স্ত্ যজ্ঞম্ চ অত্পমত তর্িুম্  ১১ 

  তত্ নি যজ্ঞ প ম্ কতি শ্চমনতক ি উিমম্ তিমঃ  

  যানচতম্ ির র্াতূ ু সমিাপম্ সৱ ু শ্চতৱনতঃ  ১২ 

  আযািপূতম্ ি্ুপকতঃ তসয কৱমনি রািৱ   

  অনচুতম্ নৱনৱনত িম্ুনত তূনুপ শ্চা৭িু িম্নতনপ    ১৩ 

  এৱম্ উক্্তৱা মমনিৱরঃ প্রস্ত্ািম্ অিকরাত্ ততা  

  স ুনর্  সম্িঃ সিািম ত্স্ত্ আমন্ত্র্য ৱি কতৱতাঃ  ১৪ 

  স্ৱস্মস্ত্ কৱাস্তু িনমর্যানম নসিঃ নসিা৭৭রমাত্ অিম্  

  উিকর িাহ্নৱী তীকর নিমৱন্তম্ নর্ক াচ্চযম্  ১৫ 

  প্রতি্নর্ণম্ ততঃ ি্ুত্ৱা নসিারমম্ অিমিমম্  

  উিরাম্ নতর্ম্ উনির্য প্রস্ত্াতুম্ উপচরকম  ১৬ 

  তম্ ৱরিন্তম্ মমনিৱরম্ অন্ৱিাত্ অিমসানরণাম্  

  র্িটী র্ত মােম্ তু প্রযাকণ প্রহ্ম ৱানতিাম্  ১৭ 

  ম্ুি পি্নর্ িণা শ্চশ্চৱ নসিারম নিৱানসিঃ  

  অিমিি্মমর্ মিাত্মািম্ নৱৱানমেম্ মিা মমনিম্  

 নিৱতযুা মাস তত   স পি্নর্ সম্িাি্ ম্ুিাি৭নপ  ১৮ 

  কত িত্ৱা তূরম্ অত্ৱািম্  ম্পমাকি নতৱািকর  
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  ৱাসম্ চি্ুর্ মমনি িণাঃ কর্াণা িূক  সমানিতাঃ  ১৯ 

  কত   অস্ত্ম্ িকত নতিিকর িাত্ৱা িুত িুতার্িাঃ  

  নৱৱানমেম্ পমরস্রম তয নিকর্তুর্ অনমত ওিসঃ  ২0 

  রাকমানপ সি কসৌনমস্মে   মমিীম্ তাি্ অনপপূিয চ  

  অরকতা নির্সাতা৭ত নৱৱানমে সয তীমতঃ  ২১ 

  অত রাকমা মিাকতিা নৱৱানমেম্ মিা মমনিম্  

  পপ্রচ্চ মমনি র্াতূ ুম্ কিৌতূি  সমনন্ৱতঃ  ২২ 

  পিৱি্ ি   িম অযম্ কতর্ঃ সম্ুি ৱি কর্ানপতঃ  

  করাতুম্ ইচ্চানম পেম্ কত ৱি্তুম্ অিনুস তত্ত্ৱতঃ  ২৩ 

 কচানতকতা রাম ৱাকিযি িতযা মাস সমৱরতঃ  

 তসয কতর্ সয নিনি ম্ ুনর্ মকতয মিাতপাঃ  ২৪ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    এি স্মে0র্ স্সিঃু 

 িা ত্রত্র0শ স্সককঃ  

 প্রহ্মকযানির্ মিাি্ আসীত্ িম কর্া িাম মিাতপাঃ  

 অনক্লর্্ট ৱরত তমজু্ঞ: সজ্জি প্রনতপূিি:  ১  

 স মিাত্মা িম  ীিাযাম্ যমক্তাযাম্ সমমিা প াি্  

 শ্চৱতপযুাম্ িিযা মাস চতুরঃ সত্ুর্াি্ সমতাি্  ২ 

 িম র্াম্পম্ িম র্িাপম্ চ আতূতরুিসম্ ৱসমম্  

 তীনত যমক্তাি্ মকিা ত্সািাি্ ি্র্ে তম ু নচিীর্যুা  ৩ 

 তাি্ উৱাচ িম র্ঃ পমোি্ তনমরু্্টাি্ সতয ৱানতিঃ  

 স্মরযতাম্ পা িম্ পমো তমম্ু প্রাপ্সযত পমর্্ি ম্  ৪   

 িম র্ সয ৱচিম্ র্্ুত্ৱা চত্ৱাকরা ক াি সিতাঃ  

 নিকৱর্ম্ চস্মরকর সকৱ ু পমরাণাম্ ি্ুৱরা: ততা  ৫ 

 িম র্াম্প স্তু মিাকতিাঃ কিৌর্াম্পীম্ অিকরাত্ পমরীম্  

 িম র্িাপ স্তু তম ুাত্মা পরম্ চকর মকিাতযম্  ৬ 

 আতূতরুিকসা রাম তম ুারণযম্ মিীপনতঃ  

 চকর পমর ৱরম্ রািা ৱসমশ্চকর নিনরৱরিম্  ৭ 

 এর্া ৱসমমতী রাম ৱকসা: তসয মিাত্মিঃ  
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 একত শ্চর্  ৱরাঃ পঞ্চ প্রিার্কন্ত সমন্ততঃ  ৮ 

 সমমািতী িতী রমযা মািতাি্ নৱর্্ুতা যকযৌ  

 পঞ্চািাম্ শ্চর্  মমিযািাম্ মকতয মা া ইৱ কর্াপকত  ৯ 

  স এর্া নি মািতী রাম ৱকসা: তসয মিাত্মিঃ  

  পূৱ ুা৭নপ চনরতা রাম সমি্কর্ো সসয মান িী  ১0 

  িম র্িাপ স্তু রািনর্ঃু িিযা র্তম্ অিমিমম্  

  িিযা মাস তম ুাত্মা ি্ুতাচযাম্ রিম  িন্তি  ১১ 

  তা   তু কযৌৱি র্ান কিযা রূপৱতযঃ স্ৱ ম্ি্ুতাঃ  

  উতযাি পূনমম্ আিময প্রাৱরমর্ীৱ র্তহ্রতাঃ  ১২ 

  িাযকন্তযা ি্ুতযমািা শ্চ ৱাতযন্তয শ্চ রািৱ  

  আকমাতম্ পরমম্ িি্মম   ৱর আপরণ পূনর্তাঃ  ১৩ 

  অত তা   চাু সৱ ুা৭কঙ্কযা রূকপণ অপ্রনতমা পমনৱ  

  উতযাি পূনমম্ আিময তারা ইৱ িিা৭ন্তকর  ১৪ 

  তাঃ সৱিুম ণ সম্পন্না রূপ কযৌৱি সমমযতাঃ  

  ত্ুর্্ৱা সৱ ুাত্মকিা ৱাযম   ইতম্ ৱচিম্ অপ্রৱীত্  ১৫ 

  অিম্ ৱঃ িামকয সৱ ুা পায ুা মম পনৱর্যত  

  মািমর্   তযিযতাম্ পাকৱা তীিম্ু আযম   অৱাপ্সযত  ১৬ 

  চ ম্ নি কযৌৱিম্ নিতযম্ মািমকর্শু নৱকর্র্ত    

  অি্র্যযম্ কযৌৱিম্ প্রাকতৌ অময ু শ্চ পনৱর্যতঃ  ১৭ 

  তসয তত্ ৱচিম্ র্্ুত্ৱা ৱাকযা   অনক্লর্্ট িমণুঃ  

  অপিাসয তকতা ৱািযম্ িিযা র্তম্ অতা৭প্রৱীত্  ১৮ 

  অন্ত   চরনস পূতািাম্ সকৱরু্াম্ ত্ৱম্ সমকরািম  

  প্রপাৱজ্ঞা   চ কত সৱ ুাঃ নিম্ অিাি্ অৱমিযকস  ১৯ 

  িম র্িাপ সমতাঃ  কতৱম্ সৱ ুাঃ সমস্ত্া  সমকরািম  

  স্ত্ািাত্ চ্চযাৱনযতুম্ কতৱম্ রি্র্াম   তু তকপা ৱযম্  ২0 

  মা পূত্ স িাক া তুকমতুঃ নপতরম্ সতয ৱানতিম্  

  ি অৱমিযস্ৱ স্ৱতকমণু স্ৱযম্ ৱরম্ উপািকি  ২১ 

  নপতা নি প্রপম   অিািম্ শ্চতৱতম্ পরমম্ নি সঃ  
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  যসয কিা তাসযনত নপতা স কিা পতাু পনৱর্যনত  ২২ 

  তাসাম্ তত্ ৱচিম্ র্্ুত্ৱা ৱাযমঃ পরম কিাপিঃ  

  প্রনৱর্য সৱ ু িাোনণ পপঞ্জ পিৱাি্ প্রপমঃ  ২৩ 

  তাঃ িিযা ৱাযমিা পিা নৱনৱশু   ি্ুপকত   ি্ুিম্  

  প্রাপতি্ পমনৱ সম্প্রাম্তা   স  জ্জ স্সা৭স্স্র ক াচিা    ২৪ 

  স চ তা তনযতা তীিা   িিযা   পরম কর্াপিা    

  ত্ুর্্ৱা পিা স্ত্তা রািা সম্প্রান্ত ইতম্ অপ্রৱীত্  ২৫ 

  নিম্ ইতম্ িতযতাম্ পমেযঃ কিা তমম্ু অৱমিযকত  

  িম প্িা   কিি ি্ুতা স্সৱ ুা কৱর্্টকন্তযা িা৭নপপার্ত  

   এৱম্ রািা নৱনিৱর্য সমানতম্ সম্তকত তত    ২৬ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    ত্ৱা স্মে 0র্ স্সিঃু  

  ত্রয ত্ৱিম্শ স্সককঃ   

  তসয তত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা িম র্িাপ   সয তীমতঃ  

  নর্করানপ :  চরকণৌ স্প্রমর্্ৱা িিযা র্তম্ অপার্ত  ১ 

  ৱাযমঃ সৱ ুা৭৭ত্মকিা রািি্ প্রতর্ ুনযতুম্ ইচ্চনত  

  অশুপম্ মািম্ু আস্ত্ায ি তমম্ু প্রতযকৱি্র্কত  ২ 

  নপত্ুমতযঃ ি পেম্ কত স্ৱচ্চকন্ত ি ৱযম্ স্মস্ত্তাঃ  

  নপতরম্ কিা ৱরমণীৱ ত্ৱম্ যনত কিা তাসযকত তৱ  ৩ 

  কতি পাপ অিমপকন্তি ৱচিম্ ি প্রতীচ্চতা  

  এৱম্ প্ুৱন্তযঃ সৱ ুাঃ ি ৱাযমিা নিিতা প্ুর্ম্  ৪ 

  তাসাম্ ত ত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা রািা পরম তানমিুঃ  

  প্রতুযৱাচ মিাকতিাঃ িিযা র্তম্ অিমিমম্  ৫ 

  ি্র্ান্তম্ ি্র্মাৱতাম্ পমেযঃ িতৱুযম্ সমমিত্ ি্ুতম্  

  ঐিমতযম্ উপািময িম  ম্ চ অকৱি্নর্তম্ মম  ৬ 

  অ ম্িাকরা নি িারীণাম্ ি্র্মা তু পমুর্ সয ৱা  

  তুর্্িরম্ তত্ চ ৱঃ ি্র্ান্তম্ স্মেতকর্শু নৱকর্র্তঃ  ৭ 

  যাত্ুর্ী: ৱঃ ি্র্মা পমেযঃ সৱ ুাসাম্ অনৱকর্র্তঃ  

  ি্র্মা তািম্ ি্র্মা যজ্ঞঃ ি্র্মা সতযম্ চ পমস্মেিাঃ  ৮ 
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  ি্র্মা যর্ঃ ি্র্মা তমঃু ি্র্মাযাম্ নৱর্্টটতম্ িিত্  

  নৱস্ুিয িিযাঃ িািম ত্স্ত্ রািা স্মেতর্ নৱরমঃ  ৯ 

  মন্ত্র্কজ্ঞা মন্ত্র্যা মাস প্রতািম্ সি মনন্ত্র্নপঃ  

  কতকর্ িাক  চ িতৱুযম্ সত্ুকর্ প্রনতপাতিম্  ১0 

  এতস্মি কন্নৱ িাক  তু চূ ী িাম মিা মমনিঃ  

  ঊত্ৱকুরতাঃ শুপাচাকরা প্রাহ্মম্ তপ উপািমত্  ১১ 

  তপযন্তম্ তম্ ুনর্ম্ তে িন্তৱী পযমপুাসকত  

  কসামতা িাম পেম্ কত ঊনম ুা তিযা ততা  ১২ 

  সা চ তম্ প্রণতা পূত্ৱা শুরূর্ণ পরাযণা  

  উৱাস িাক  তনমরু্্টা তসযাস্ তুর্্কটা   অপৱত্ িম ুঃ  ১৩ 

  স চ তাম্ িা  কযাকিি কপ্রাৱাচ রিম  িন্তি  

  পনরতুর্্কটাস্মি পেম্ কত নিম্ িকরানম তৱ নপ্রযম্  ১৪ 

  পনরতুর্্টম্ মমনিম্ জ্ঞাত্ৱা িন্তৱী মতুর স্ৱরা  

  উৱাচ পরম প্রীতা ৱািযজ্ঞা ৱািয কিানৱতম্  ১৫ 

   ি্মযা সমমনতকতা প্রাহ্মযা প্রহ্মপূকতা মিাতপাঃ  

  প্রাকহ্মণ তপসা যমক্তম্ পমেম্ ইচ্চানম তানমিুম্  ১৬ 

  অপনত শ্চ অস্মি পেম্ কত পায ুা চ অস্মি ি িসযনচত্  

  প্রাকহ্মণ উপিতাযা   চ তাতুম্ অিনুস কম সমতম্  ১৭ 

  তসযাঃ প্রসকন্না প্রহ্মনর্ ু   তকতৌ পমেম্ অিমিমম্  

  প্রহ্ম তি ইনত িযাতম্ মািসম্ চূন িঃ সমতম্  ১৮ 

  স রািা প্রহ্মতি স্তু পমরীম্ অতযৱসত্ ততা  

  িাম্প্রম্প যাম্ পরযা  ি্মযা কতৱ রাকিা যতা নতৱম্  ১৯ 

  স পমনিম্ ি্ুতৱাি্ রািা িম র্িাপঃ সমতানমিুঃ  

  প্রহ্মতিায িািম ত্স্ত্ তাতুম্ িিযা র্তম্ ততা  ২0 

  তম্ আিযূ মিাকতিা প্রহ্মতিম্ মিীপনতঃ  

  তকতৌ িিযা র্তম্ রািা সমপ্রীকত ি অন্তরাত্মিা  ২১ 

  যতা রমম্ ততঃ পানণম্ িরাি রিম  িন্তি  

  প্রহ্মতকিা মিীপা  স্ত্াসাম্ কতৱপনত   যতা  ২২ 
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  স্প্রমর্্ট মাকে ততঃ পাকণৌ নৱিম প্িা নৱিত জ্ৱরাঃ  

  যমক্তাঃ পরমযা  ি্মযা পপমঃ িিযা র্তম্ ততা  ২৩ 

  স ত্ুর্্ৱা ৱাযমিা মমক্তাঃ িম র্িাকপা মিীপনতঃ  

  পপূৱ পরম প্রীকতা ির্ম্ু ক কপ পমিঃ পমিঃ  ২৪ 

  ি্ুকতাত্ৱািম্ তু রািািম্ প্রহ্মতিম্ মিীপনতঃ  

  স তারম্ কপ্রর্যা মাস কসাপাতযায িণম্ ততা  ২৫ 

  কসামতা৭নপ সমসম্ি্ু র্্টা পমে সয সত্ুর্ীম্ স্মরযাম্  

  যতা িযাযম্ চ িন্তৱী িমর্া   তাঃ প্রতযিন্তত  

 স্প্রমর্্ৱা স্প্রমর্্ৱা চ তা   িিযা   িম র্িাপম্ প্রর্সয চ  ২৬ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    েয নস্ত্রম্র্ স্সিঃু 

 চতু ত্ৱিম্শ স্সককঃ  

  ি্ুত উত্ৱাকি িকত তস্মিি্ প্রহ্মতকি চ রািৱ  

  অপমেঃ পমে    াপায কপৌেীম্ ইর্্টটম্ অিল্পযত্  ১ 

  ইর্্টযাম্ তু ৱতমুািাযাম্ িম র্িাপম্ মিীপনতম্  

  উৱাচ পরম   প্রীতঃ িম কর্া প্রহ্ম সমত   স্ত্তা  ২ 

  পমে : কত সত্ুর্ঃ পমে পনৱর্যনত সমতানমিুঃ  

  িানতম্ প্রাপ্সযনস কতি ত্ৱম্ িীনতম্ু ক াকি চ র্াৱতীম্  ৩ 

  এৱম্ উক্্তৱা িম কর্া রাম িম র্িাপম্ মিীপনতম্  

  িিাম আিার্ম্ আনৱর্য প্রহ্ম ক ািম্ সিাতিম্  ৪ 

  িসযনচত্ তু অত িা  সয িম র্িাপ সয তীমতঃ  

  িকজ্ঞ পরম   তনমরু্্কটা িানত:   ইনত এৱ িামতঃ  ৫ 

  স নপতা মম িািম ত্স্ত্ িানতঃ পরম তানমিুঃ  

  িম র্ ৱম্র্ প্রসূকতাস্মি কিৌনর্কিা রিম  িন্তি  ৬ 

  পূৱিুা পনিিী চা৭নপ মম রািৱ সমৱরতা  

  িাম্না সতযৱতী িাম ুচীকি প্রনতপানততা  ৭ 

  স র্রীরা িতা স্ৱিম্ু পতাুরম্ অিমৱনতিুী  

  কিৌনর্িী পরকমাতারা সা প্রৱরমিা চ মিা িতী  ৮ 

 নতৱযা পমণয উতিা রমযা নিমৱন্তম্ উপানরতা  
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 ক াি সয নিত িামা৭তম্ু প্রৱরমিা পনিিী মম  ৯ 

 তকতািম্ নিমৱ ত্পাকৱ ু ৱসানম নিযতঃ সমিম্  

 পনিিযাঃ কিি সমমযক্তঃ কিৌনর্িযা রিম  িন্তি  ১0 

 সা তু সতযৱতী পমণযা সকতয তকম ু প্রনতর্্টটতা  

 পনতৱরতা মিা পািা কিৌনর্িী সনরতাম্ ৱরা  ১১ 

 অিম্ নি নিযমাত্ রাম নিত্ৱা তাম্ সমমপািতঃ  

 নসিারমম্ অিমপ্রাপয নসকিাস্মি তৱ কতিসা  ১২ 

 এর্া রাম মম উত্পনিঃ স্ৱসয ৱম্র্ সয িীনততুা  

 কতর্ সয চ মিা পাকিা যি্ মাম্ ত্ৱম্ পনরপ্ুচ্চনস  ১৩ 

 িকতা   অত ুরােঃ িািম ত্স্ত্ িতাঃ িতযকতা মম  

 নিোম্ অকপযনি পেম্ কত মা পূত্ নৱকিাঅত্ৱনি ইি িঃ  ১৪ 

 নির্্পন্তা   তরৱঃ সকৱ ু নি ীিা ম্ুি পি্নর্ণঃ  

 শ্চিকর্ি তমসা ৱযাতা নতর্ শ্চ রিম  িন্তি  ১৫ 

 র্নি   নৱযমিযকত সম্তযা িকপা কিনে   ইৱ আৱরমতম্  

 িি্র্ে তারা িিিম্ কিযানতনপ ু   অৱপাসকত  ১৬ 

 উনির্্টনত চ র্ীতাম্শুঃ র্র্ী ক াি তকমা িমতঃ  

 হ্লাতযি্ প্রানণিাম্ ক াকি মিাম্নস প্রপযা নৱকপা  ১৭ 

 শ্চির্ানি সৱ ু পূতানি প্রচরনন্ত তত স্ত্তঃ  

 যি্র্ রাি্র্স সম্িা শ্চ করৌো শ্চ নপনর্ত অর্িাঃ  ১৮ 

 এৱম্ উক্্তৱা মিাকতিা নৱররাম মিা মমনিঃ  

 সাতু সানত্ৱনত তম্ সকৱ ু মমিকযা   নি অপয পূিযি্  ১৯ 

 িম নর্িািাম্ অযম্ ৱম্কর্া মিাি্ তমপুর স্ত্তা  

 প্রকহ্মাপমা মিাত্মাি   িম র্ ৱম্র্যা িকরািমা    ২0 

 নৱকর্কর্ণ পৱাি্ এৱ নৱৱানমকো মিা যর্া    

 কিৌনর্িী সনরতাম্ করর্্টা িম ক া কতযাতিরী তৱ  ২১ 

 ইনত শ্চত   মমনি র্াতূনু    প্রর্স্ত্   িম নর্িা৭৭ত্মি     

 নিোম্ উপািমত্ রীমাি্ অস্ত্ম্িত ইৱ অম্শুমাি্  ২২ 

 রাকমানপ সি কসৌনমস্মেঃ নিম্নচত্ আিত নৱিযঃ  
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 প্রর্সয মমনি র্াতূ ুম্ নিোম্ সমমপ কসৱকত  ২৩ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    চতু নস্ত্রম্র্ স্সিঃু  

 পম্চ ত্রত্রম্শ স্সককঃ  

 উপাসয রাস্মে কর্র্ম্ তু কর্াণা িূক  মিনর্ ুনপঃ  

 নির্াযাম্ সমপ্রপাতাযাম্ নৱৱানমকোপযপার্ত  ১ 

 সমপ্রপাতা নির্া রাম পূৱ ুা সম্তযা প্রৱতকুত  

 উনির্্ট উনির্্ট পেম্ কত িমিায অনপকরাচয  ২ 

 তত্ র্্ুত্ৱা ৱচিম্ তসয ি্ুত্ৱা কপৌৱ ুানহ্ণিীম্ স্মরযাম্  

 িমিম্ করাচযা মাস ৱািযম্ চ ইতম্ উৱাচ ি  ৩ 

 অযম্ কর্াণঃ শুপ িক া িাতঃ পমন ি মনণ্টতঃ  

  িতকরণ পতা প্রহ্মি্ সম্তনরর্যামকি ৱযম্  ৪ 

  এৱম্ উক্ত স্তু রাকমণ নৱৱানমকো   অপ্রৱীত্ ইতম্  

  এর্ পন্তা মযা উনির্্কটা কযি যানন্ত মির্যুঃ  ৫ 

 এৱম্ উক্্তৱা মির্কুযা নৱৱানমকেণ তীমতা   

 পর্যম্ত: কত প্রযাতা শ্চৱ ৱিানি নৱনৱতানি চ  ৬ 

  কত িত্ৱা তূরম্ অত্ৱািম্ িকত   অত ুনতৱকস ততা  

  িাহ্নৱীম্ সনরতাম্ করর্্টাম্ তত্ুশু: মমনি কসনৱতাম্  ৭ 

  তাম্ ত্ুর্্ৱা পমণয সন  াম্ িম্স সারস কসনৱতাম্  

  পপূৱ:ু মমনততাঃ সকৱ ু মমিযঃ সি রািৱাঃ  ৮ 

  তসযা: তীকর তত: চি্ু: কত আৱাস পনররিম্  

  ততঃ িাত্ৱা যতা িযাযম্ সম্তপযু নপত্ু কতৱতাঃ  ৯ 

  িুত্ৱা শ্চচৱ অনিকিাোনণ প্রার্যচ অম্ুতৱত্ িনৱঃ  

  নৱনৱশু: িাহ্নৱী তীকর শুকচৌ মমনতত মািসাঃ  ১0 

  নৱৱানমেম্ মিাত্মািম্ পনরৱায ু সমন্ততঃ  

  সম্প্রি্ু র্্ট মিা রাকমা নৱৱানমেম্ অত অপ্রৱীত্  ১১ 

  পিৱি্ করাতুম্ ইচ্চানম িঙ্কাম্ স্মে পতিাম্ িতীম্  

  শ্চেক ািযম্ িতম্ আরময িতা িত িতী পনতম্  ১২ 

  কচানতকতা রাম ৱাকিযি নৱৱানমকো মিা মমনিঃ  
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  ৱরমনিম্ িন্ম চ িঙ্কাযা ৱি্তুম্ এৱ উপচরকম  ১৩ 

  শ্চর্ক কন্ত্র্া নিমৱাি্ িাম তাতূিাম্ আিকরা মিাি্  

  তসয িিযা ত্ৱযম্ রাম রূকপণ অপ্রনতমম্ পমনৱ  ১৪ 

  যা কমু তুনিতা রাম তকযা   মাতা সমমতযমা  

  িাম্না মকিারমা িাম পত্নী নিমৱতঃ নপ্রযা  ১৫ 

  তসযাম্ িঙ্ক ইযম্ অপৱি্ কিযর্্টা নিমৱতঃ সমতা  

  উমা িাম নত্ৱতীযা অপূত্ িিযা তসয এৱ রািৱ  ১৬ 

  অত কিযর্্টাম্ সমরাঃ সকৱ ু কতৱতা৭ত ুনচিীর্যুা  

  শ্চর্ক ন্ত্র্ম্ ৱরযামাসম   িঙ্কাম্ স্মে পতিাম্ িতীম্  ১৭ 

  তকতৌ তকমণু নিমৱাি্ তিযাম্ ক াি পাৱিীম্  

  স্ৱচ্চন্ত পতিাম্ িঙ্কাম্ শ্চেক ািয নিত িামযযা  ১৮ 

  প্রনতি্ুিয তকতা কতৱা   স্মেক াি নিত িানরণঃ  

  িঙ্কাম্ আতায কত   অিচ্চি্ ি্ুতাকতিু অন্তরাত্মিা  ১৯ 

  যা চ অিযা শ্চর্  তুনিতা িিযা আসীত্ রিম  িন্তি  

  উরম্ সা ৱরতম্ আস্ত্ায তপ   কতকপ তকপাতিা  ২0 

  উকরণ তপসা যমক্তাম্ তকতৌ শ্চর্ ৱরঃ সমতাম্  

  ুোয অপ্রনতরূপায উমাম্ ক াি িমস্রম তাম্  ২১ 

  একত কত শ্চর্  রাি সয সমকত ক াি িমস্রম কত  

  িঙ্কা চ সনরতাম্ করর্্টা উমা কতৱী চ রািৱ  ২২ 

  এতত্ কত সৱম্ু আিযাতম্ যতা স্মে পতিা িতী  

  িম্ িতা প্রতমম্ তাত িনতম্ িনতমতাম্ ৱর  ২৩ 

  স এর্া সমর িতী রমযা শ্চর্ক ন্ত্র্ সয সমতা ততা   

  সমর ক ািম্ সমারূটা নৱপাপা ি  ৱানিিী  ২৪ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    পম্চ স্মেম্র্ স্সিঃু  

  শট্ ত্রত্রম্শ স্সককঃ  

  উক্ত ৱাকিয মমকিৌ তস্মিি্ উকপৌ রািৱ    ি্মকণৌ  

  প্রনতিন্তয িতাম্ ৱীকরৌ ঊচতু: মমনি পমম্িৱম্  ১ 

  তম ু যমক্তম্ ইতম্ প্রহ্মি্ িনততম্ পরমম্ ত্ৱযা  
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  তুনিতুঃ শ্চর্  রাি সয কিযর্্টায ৱি্তুম্ অিনুস  ২ 

  নৱস্ত্রম্ নৱস্ত্রকজ্ঞা   অনস নতৱয মািমর্ সম্পৱম্  

  েীি্ পকতা কিতুিা কিি প্লাৱকয কলাি পাৱিী  ৩ 

  িতম্ িঙ্কাম্ স্মে পতিা নৱর্্ুতা সনরত্ উিমা  

  স্মেশু ক াকিশু তমজু্ঞ িম ুনপঃ শ্চিঃ সমনন্ৱতা  ৪ 

  ততা প্ুৱনত িািম ত্কস্ত্ নৱৱানমে: তকপা তিঃ  

  নিনিক ি িতাম্ সৱ ুাম্ ুনর্ মকতয িযকৱতযত্  ৫ 

  পমরা রাম ি্ুত উত্ৱািঃ িী  িকণ্টা মিা তপাঃ  

  ত্ুর্্ৱা চ স্প্রমিযা কতৱীম্ শ্চমতুিা য উপচরকম  ৬ 

  নর্নত িণ্টসয কতৱ সয নতৱযম্ ৱর্ ু র্তম্ িতম্  

  ি চা৭নপ তিকযা রাম তসযাম্ আসীত্ পরম্তপ  ৭ 

  তকতা কতৱাঃ সমমনত্ৱিাঃ নপতামি পমকরািমাঃ  

  যত্ ইি উত্পতযকত পূতম্ ি: তত্ প্রনতসনির্যকত  ৮ 

  অনপিময সমরাঃ সকৱ ু প্রনণপতয ইতম্ অপ্ুৱি্  

  কতৱকতৱ মিাকতৱ ক ািসযা৭সয নিকত রত  ৯ 

  সমরাণাম্ প্রনণপাকতি প্রসাতম্ িতুম্ু অিনুস  

  ি ক ািা তারনযর্যনন্ত তৱ কতিঃ সমকরািম  ১0 

  প্রাকহ্মণ তপসা যমকক্তা কতৱযা সি তপ শ্চর  

  শ্চেক ািয নিত িামা৭তম্ু কতি   কতিনস তারয  

  রি্র্ সৱ ুাি্ ইমা ি্ক ািাি্ ি অক ািম্ িতুম্ু অিনুস  ১১ 

  কতৱতািাম্ ৱচঃ র্্ুত্ৱা সৱ ু ক াি মকিৱরঃ  

  পাটম্ ইনত অপ্রৱীত্ সৱ ুাি্ পমিশ্চ ইতম্ উৱাচ ি  ১২ 

  তারনযর্যানম অিম্ কতি   কতিনস এৱ সি উমযা  

  স্মেতর্াঃ প্ুনতৱী শ্চচৱ নিৱ ুাণম্ অনতিচ্চতু  ১৩ 

  যত্ ইতম্ ি্শুনপতম্ স্ত্ািাত্ মম কতকিা নি অিমিমম্  

  তারনযর্যনত ি   তত্ কম প্ুৱি্তু সমর সিমাঃ  ১৪ 

  এৱম্ উক্তা   তকতা কতৱাঃ প্রতূযচু   ৱরমর্প ত্ৱিম্  

  যত্ কতিঃ ি্শুনপতম্ নি এতত্ তত্ তরা তারনযর্যনত  ১৫ 



পাল   কাম্ট 
 

P a g e  85 | 170 

 

  এৱম্ উক্তঃ সমরপনতঃ প্রমমকমাচ মিী তক   

  কতিসা প্ুনতৱী কযি ৱযাতা স নিনর িািিা  ১৬ 

  তকতা কতৱাঃ পমি   ইতম্ ঊচু শ্চ অত িুতার্িম্  

  প্রনৱর্ ত্ৱম্ মিাকতকিা করৌেম্ ৱাযম সমনন্ৱতঃ  ১৭ 

  তত্ অনিিা পমি   ৱযাতম্ সম্িাতঃ কৱত পৱতুঃ  

  নতৱযম্ র্রৱণম্ শ্চচৱ পাৱি আনততয সনন্নপম্  ১৮ 

  যে িাকতা মিাকতিাঃ িানতকুিকযা   অনিসম্পৱঃ  

  অকতা মাম্ চ নর্ৱম্ শ্চচৱ কতৱাঃ সনর্ ু িণা   ততা  ১৯ 

  পূিযা মাসম   অতযতম্ু সমপ্রীত মিস   ততঃ  

  অত শ্চর্  সমতা রাম স্মেতর্াি্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ২0 

  সমিময   অর্পত্ সৱ ুাি্ করাত সম্রক্ত ক াচিা  

  যিাি্ নিৱানরতা শ্চচৱ সম্িতা পমে িামযযা  ২১ 

  অপতযম্ কস্ৱশু তাকরশু তিাি্ ি উত্পাতনযর্যত  

  অতয প্রপ্ুনত যমমািম্ অপ্রিাঃ সি্তু পত্নযঃ  ২২ 

  এৱম্ উক্্তৱা সমরাি্ সৱ ুাি্ র্র্াপ প্ুনতৱীম্ অনপ  

  অৱকি ি এি রূপা ত্ৱম্ পিু পায ুা পনৱর্যনস  ২৩ 

  ি চ পমে ি্ুতাম্ প্রীনতম্ মত্ করাত ি মর্ী ি্ুতা  

  প্রাপ্সযনস ত্ৱম্ সমতুকমকুত মম পমেম্ অনিচ্চতী  ২৪ 

  তাি্ সৱ ুাি্ ৱরীন তাি্ ত্ুর্্ৱা সমরাি্ সমর পনত   ততা  

  িমিা য উপচরাম নতর্ম্ ৱুণ পান তাম্  ২৫ 

  স িত্ৱা তপ আনতর্্টত্ পাকৱ ু তসয উিকর নিকরঃ  

  নিমৱত্ প্রপকৱ র্্ুকঙ্ক সি কতৱযা সি মকিৱরঃ  ২৬ 

  এর্ কত নৱস্ত্করা রাম শ্চর্  পমেযা নিকৱনততঃ  

  িঙ্কাযাঃ প্রপৱম্ শ্চচৱ র্্ুণম কম সি  ি্মণ    ২৭ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    র্ট্ স্মেম্র্ স্সিঃু 

 সপ্ত ত্রত্রম্শ স্সককঃ  

 তপযমাকি তকপা কতকৱ কতৱাঃ সনর্িুণাঃ পমরা  

  কসিাপনতম্ অপীপ্সন্তঃ নপতামিম্ উপািমি্  ১ 
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  তকতা অপ্ুৱি্ সমরাঃ সকৱ ু পিৱন্তম্ নপতামিম্  

  প্রনণপতয  সমরা: সকৱ ু স ইন্ত্র্াঃ স অনিপমকরািমাঃ  ২ 

  কযি কসিাপনত: কতৱ তকিা পিৱতা পমরা  

  স তপঃ পরম্ আস্ত্ায তপযকত ি সি উমযা  ৩ 

  যত্ অে অিন্তরম্ িাযম্ু ক ািািাম্ নিত িামযযা  

  সনম্ৱতত্স্ৱ নৱতািজ্ঞ ত্ৱম্ নি িঃ পরমা িনতঃ  ৪ 

  কতৱতািাম্ ৱচঃ র্্ুত্ৱা সৱ ু ক াি নপতামিঃ  

  সান্ত্ৱযি্ মতুনর: ৱানিয: স্মেতর্াি্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ৫ 

  শ্চর্  পমেযা যত্ উক্তম্ তি্ ি প্রিাসযত পনত্নশু  

  তসযা ৱচিম্ অনক্লর্্টম্ সতযম্ এৱ ি সম্র্যঃ  ৬ 

  ইযম্ আিার্িা িঙ্কা যসযাম্ পমেম্ িুতা৭র্িঃ  

  িিনযর্যনত কতৱািাম্ কসিাপনতম্ অনরম্তমম্  ৭ 

  কিযর্্টা শ্চর্ক ন্ত্র্ তুনিতা মািনযর্যনত তম্ সমতম্  

  উমাযা: তত্ পিুমতম্ পনৱর্যনত ি সম্র্যঃ  ৮ 

  তত্ র্্ুত্ৱা ৱচিম্ তসয ি্ুতাতাু রিম  িন্তি  

  প্রনণপতয সমরাঃ সকৱ ু নপতামিম্ অপূিযি্  ৯ 

  কত িত্ৱা পৱতুম্ রাম শ্চি াসম্ তাতু মনণ্টতম্  

  অনিম্ নিকযািযা মাসমঃ পমোতম্ু সৱ ু কতৱতাঃ  ১0 

  কতৱ িাযম্ু ইতম্ কতৱ সমাতত্স্ৱ িুতার্ি  

  শ্চর্ পমেযাম্ মিাকতকিা িঙ্কাযাম্ কতি উত্স্ুি  ১১ 

  কতৱতািাম্ প্রনতজ্ঞায িঙ্কাম্ অকপযতয পাৱিঃ  

  িপম্ু তারয শ্চৱ কতনৱ কতৱতািাম্ ইতম্ নপ্রযম্  ১২ 

  তসয ত ত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা নতৱযম্ রূপম্ অতারযত্  

  স তসযা মনিমাম্ ত্ুর্্ৱা সমন্তাত্ অৱিীযতু  ১৩ 

  সমন্তত   ততা কতৱীম্ অপযনর্ঞ্চত পাৱিঃ  

  সৱ ু   কস্রাতাম্নস পূণ ুানি িঙ্কাযা রিম    িন্তি  ১৪ 

  তম্ উৱাচ তকতা িঙ্কা সৱ ু   কতৱ   পমকরানিতম্  

  অর্ক্তা তারকণ কতৱ তৱ কতিঃ সমমিতম্  
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  তিযমািা   অনিিা কতি সম্প্রৱযনতত   কচতিা  ১৫ 

  অত অপ্রৱীত্ ইতম্ িঙ্কাম্ সৱ ু কতৱ   িুতা৭র্িঃ  

  ইি শ্চিমৱকত পাকত িকপ ুাযম্ সনন্নকৱর্যতাম্  ১৬ 

  র্্ুত্ৱা তু অনি ৱকচা িঙ্কা তম্ িপম্ু অনত পাস্ৱরম্  

  উত্সসি ুমিাকতি   কস্রাকতাকপযা নি ততা৭িি  ১৭ 

  যত্ অসযা নিিতুম্ তিাত্ তত িাম্পূিত প্রপম্  

  িাঞ্চিম্ তরণীম্ প্রাতম্ নিরণযম্ অম ম্ শুপম্  ১৮ 

  তাম্রম্ িার্্ণুাযসম্ শ্চচৱ শ্চতি্র্্ণযাত্ এৱ অনপিাযত  

  ম ম্ তসযা পৱত্ তে েপম সীসিম্ এৱ চ  ১৯ 

  তত্ এতত্ তরণীম্ প্রাপয িািা তাতু   অৱততু  

  নিি্নর্ত মাকে িকপ ু তু কতকিানপ   অনপর0স্মিতম্  ২0 

  সৱম্ু পৱতু সন্নিম্ কসৌৱণম্ু অপৱত্ ৱিম্  

  িাত রূপম্ ইনত িযাতম্ ততা প্রপ্ুনত রািৱ  ২১ 

  সমৱণম্ু পমুর্ ৱযার িুতা৭র্ি সম প্রপম্  

 ত্ুণ ৱরমি্র্  তা িম ল্মম্ সৱম্ু পৱনত িাম্চিম্  ২২ 

  তম্ িম মারম্ তকতা িাতম্ স ইন্ত্র্াঃ সি মুত্িণাঃ  

  ি্র্ীর সম্পাৱি অতাুয ি্ুনিিাঃ সমকযািযি্  ২৩ 

  তাঃ ি্র্ীরম্ িাত মােসয ি্ুত্ৱা সমযম্ উিমম্  

  ততুঃ পমকো অযম্ অিািম্ সৱ ুাসাম্ ইনত নিস্মশ্চতাঃ  ২৪ 

  তত স্তু কতৱতাঃ সৱ ুাঃ িানতকুিয ইনত প্ুৱি্  

  পমে   শ্চেক ািয নৱিযাকতা পনৱর্যনত ি সম্র্যঃ  ২৫ 

  কতর্াম্ তত্ ৱচিম্ র্্ুত্ৱা কন্নম্ িপ ু পনরস্রকৱ  

  িাপযি্ পরযা  ি্মযা তীপযমািম্ ইৱা৭ি ম্  ২৬ 

  কন্ত ইতয৭প্ুৱি্ কতৱাঃ কন্নম্ িপ ু পনরস্রৱাত্  

  িানতকুিযম্ মিাপািম্ িািম ত্স্ত্ জ্ৱ কিাপমম্  ২৭ 

  প্রাতুপূতুম্ ততঃ ি্র্ীরম্ ি্ুনিিািাম্ অিমিমম্  

  র্ণ্ণাম্ র্টা৭৭িকিা পূত্ৱা িরাি স্ত্িিম্ পযঃ  ২৮ 

  ি্ুিীত্ৱা ি্র্ীরম্ এি অহ্না সমিম মার ৱপম   ততা  



পাল   কাম্ট 
 

P a g e  88 | 170 

 

  অিযত্ কস্ৱি ৱীকযণু শ্চততয শ্চসিয িণাি্ নৱপমঃ  ২৯ 

  সমর কসিা িণ পনতম্ তত   তম্ অম  তুযনতম্  

  অপযনর্ঞ্চি্ সমর িণাঃ সকমতযা৭নিপমকরািমাঃ  ৩0 

  এর্ কত রাম িঙ্কাযা নৱস্ত্করা অনপনিকতা মযা  

  িম মার সম্পৱ   চ এৱ তিযঃ পমণয স্ত্নতৱ চ  ৩১ 

  পক্ত শ্চ য   িানতকুিকয িািম স্ত্ পমনৱ মািৱ     

  আযমমাি্ পমে কপৌনে শ্চ কম্ত সাক ািযতাম্ ৱরকিত্  ৩২ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    সত স্মেম্র্ স্সিঃু  

  অশ্ট ত্রত্রম্শ স্সককঃ  

  তাম্ িতাম্ কিৌনর্কিা রাকম নিকৱতয মতুরা৭ি্র্রম্   

  পমি: এৱ অপরম্ ৱািযম্ িািম ত্স্ত্ম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ১ 

  অকযাতযা৭নতপনতঃ র্ূরঃ পূৱম্ু আসীত্ িরা৭নতপঃ  

  সিকরা িাম তম ুাত্মা প্রিা িামঃ স চ অপ্রিঃ  ২ 

  শ্চৱতপ ু তুনিতা রাম কিনর্িী িাম িামতঃ  

  কিযর্্টা সির পত্নী সা তনমরু্্টা সতয ৱানতিী  ৩ 

  অনরর্্টকিনম তুনিতা রূকপণ অপ্রনতমা পমনৱ  

  নত্ৱতীযা সির সয আসীত্ পত্নী সমমনত সম্স্মজ্ঞিা  ৪ 

  তাপযাম্ সি ততা রািা পত্নীপযাম্ ততৱাি্ তপঃ  

  নিমৱন্তম্ সমাসাতয প্ুিম  প্রস্রৱকণ নিকরৌ  ৫ 

  অত ৱর্ ু র্কত পূকণ ু তপসা আরানতকতা মমনিঃ  

  সিরায ৱরম্ প্রাতাত্ প্ুিম ঃ সতযৱতাম্ ৱরঃ  ৬ 

  অপতয  াপঃ সমমিাি্ পনৱর্যনত তৱা৭িি  

  িীনতম্ু চ অপ্রনতমাম্ ক াকি প্রাপ্সযকস পমুর্র্পু  ৭ 

  এিা িিনযতা তাত পমেম্ ৱম্র্িরম্ তৱ  

  র্র্্টট ; পমে সিস্রানণ অপরা িিনযর্যনত  ৮ 

  পার্মাণম্ মিাত্মািম্  রাি পকত্নযৌ প্রসাতয তম্  

  ঊচতুঃ পরম প্রীকত ি্ুত অঞ্জন  পমকট ততা  ৯ 

  এিঃ িসযাঃ সমকতা প্রহ্মি্ িা পিি্ূ িিনযর্যনত  
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  করাতুম্ ইচ্চাৱকি প্রহ্মি্ সতযম্ অস্তু ৱচ: তৱ  ১0 

  তকযা   তত্ ৱচিম্ র্্ুত্ৱা প্ুিম ঃ পরম তানমিুঃ  

  উৱাচ পরমাম্ ৱাণীম্ স্ৱচ্চকন্তা অে নৱতীযতাম্  ১১ 

  একিা ৱম্র্িকরা ৱ অস্তু পিকৱা ৱা মিা প াঃ  

  িীনতমুকন্তা মকিাত্সািাঃ িা ৱা িম্ ৱরম্ ইচ্চনত  ১২ 

  মমকি স্তু ৱচিম্ র্্ুত্ৱা কিনর্িী রিম  িন্তি  

  পমেম্ ৱম্র্িরম্ রাম িরাি ি্ুপ সনন্নকতৌ  ১৩ 

  র্র্্টট   পমে সিস্রানণ সমপণ ু পনিিী ততা  

  মকিাত্সািাি্ িীনতমুকতা িরাি সমমনতঃ সমতাি্  ১৪ 

  প্রতি্নর্ণম্ ুনর্ম্ ি্ুত্ৱা নর্রসা অনপপ্রণময চ  

  িিাম স্ৱপমরম্ রািা সপায ুা রিম  িন্তি  ১৫ 

  অত িাক  িকত তস্মিি্  কিযর্্টা পমেম্ ৱযিাযত  

  অসমঞ্জ ইনত িযাতম্ কিনর্িী সির আত্মিম্  ১৬ 

  সমমনত স্তু িরৱযার িপ ু তুম্পম্ ৱযিাযত  

  র্র্্টটঃ পমে সিস্রানণ তুম্প কপতাত্ নৱনিস্স্ুতাঃ  ১৭ 

  ি্ুত পূকণশুু িম কম্পশু তােয   তাি্ সমৱতযুি্  

  িাক ি মিতা সকৱ ু কযৌৱিম্ প্রনতকপনতকর  ১৮ 

  অত তীকিণু িাক ি রূপ কযৌৱি র্ান িঃ  

  র্র্্টটঃ পমে সিস্রানণ সির সয অপৱি্ ততা  ১৯ 

  স চ কিযর্্কটা ির করর্্ট সির সয আত্ম সম্পৱঃ  

  পা াি্ ি্ুিীত্ৱা তু িক  সরয্ৱা রিম  িন্তি  

  প্রি্নর্পয প্রিসি্ নিতযম্ মজ্জত   তাি্ সমীি্র্য শ্চৱ  ২0 

  এৱম্ পাপ সমাচার   সজ্জি প্রনতপাতি     

  কপৌরাণাম্ অনিকত যমক্তঃ পমকো নিৱ ুানসতঃ পমরাত্  ২১ 

  তসয পমে     অম্শুমাি্ িাম অসমঞ্জ সয ৱীযৱুাি্  

  সিতঃ সৱকু াি সয সৱ ু সযা৭নপ নপ্রযম্ ৱতঃ  ২২ 

  ততঃ িাক ি মিতা মনতঃ সমনপ িাযত  

  সির সয ির করর্্ট যকিযম্ ইনত নিস্মশ্চতা  ২৩ 
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  স ি্ুত্ৱা নিশ্চযম্ রািা স উপাতযায িণ স্ত্তা  

  যজ্ঞ িম ুনণ কৱতকজ্ঞা যর্্টুম্ সমমপচরকম  ২৪ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    অর্্ট স্মেম্র্ স্সিঃু  

  এযকান চিাত্ৱরম্শ স্সকক 

   নৱৱানমে ৱচঃ র্্ুত্ৱা িতা অম্কত রিম  িন্তি  

  উৱাচ পরম প্রীকতা মমনিম্ তীতম্ ইৱা৭ি ম্  ১ 

  করাতুম্ ইচ্চানম পেম্ কত নৱস্ত্করণ িতাম্ ইমাম্  

  পূৱকুিা কম িতম্ প্রহ্মি্ যজ্ঞম্ শ্চৱ সমমপািরত্  

  নৱৱানমে স্তু িািম ত্স্ত্ম্ উৱাচ প্রিসি্ ইৱ  ২ 

  রূযতাম্ নৱস্ত্করা রাম সির সয মিাত্মিঃ  

  র্ম্ির ৱশুকরা িাম নিমৱাি্ অচক ািমঃ  ৩ 

  নৱন্তয পৱতুম্ আসাতয নিরীি্কর্কত পরস্পরম্  

  তকযা: মকতয প্রৱরমকিা   অপূত্ যজ্ঞঃ স পমুকর্ািম  ৪ 

  স নি কতকর্া ির ৱযার প্রর্কস্ত্া যজ্ঞ িম ুনণ  

  তসয অৱ চয ুাম্ িািম ত্স্ত্ ত্ুট তন্ৱা মিারতঃ  ৫ 

  অম্শুমাি্ অিকরাত্ তাত সির সয মকত স্মস্ত্তঃ  

  তসয পৱ ুনণ তম্ যজ্ঞম্ যিমাি সয ৱাসৱঃ  ৬ 

  রাি্র্সীম্ তিমম্ আস্ত্ায যস্মজ্ঞয অৱম্ অপািরত্  

  নহ্রযমাকণ তু িািম ত্স্ত্ তস্মিি্ অকৱ মিাত্মিঃ  ৭ 

  উপাতযায িণাঃ সকৱ ু যিমািম্ অতা প্ুৱি্  

  অযম্ পৱ ুনণ কৱকিি যস্মজ্ঞয অকৱা অপিীযকত  ৮ 

  িতাুরম্ িনি িািম ত্স্ত্ িয শ্চ এৱ অপিীযতাম্  

  যজ্ঞ স্মচ্চেম্ পৱনত এতত্ সকৱরু্াম্ অনর্ৱায িঃ  ৯ 

  তত্ ততা স্মরযতাম্ রািি্ যতা অস্মচ্চেঃ ি্ুকতা পকৱত্  

  উপাতযায ৱচঃ র্্ুত্ৱা তস্মিি্ সতনস পানতৱুঃ  ১0 

  র্র্্টটম্ পমে সিস্রানণ ৱািযম্ এতত্ উৱাচ ি  

  িনতম্ পমো ি পর্যানম রি্র্সাম্ পমুর্র্পুাঃ  ১১ 

  মন্ত্র্ পূনত   মিাপানি   আস্মস্ত্কতা নি মিা রতুঃ  
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  তত্ িচ্চত নৱনচন্ৱত্ৱম্ পমেিা পেম৭স্তু ৱঃ  ১২ 

  সমমে মান িীম্ সৱ ুাম্ প্ুনতৱীম্ অিমিচ্চত  

  এি এিম্ কযািিম্ পমো নৱস্ত্ারম্ অনপিচ্চত  ১৩ 

  যাৱত্ তুরি সম্তর্ ু   তাৱত্ িিত কমনতিীম্  

  তম্ এৱ িয িতাুরম্ মািমুাণা মম আজ্ঞযা  ১৪ 

  তীি্নর্তঃ কপৌে সনিতঃ কসাপাতযায িকণা নি অিম্  

  ইি স্ত্াসযানম পেম্ কৱা যাৱত্ তুরি তর্িুম্  ১৫ 

  ইতুয  ক্্তৱা ি্ু র্্ট মিকসা রাি পমো মিাপ াঃ  

  িি্মম   মিী ত ম্ রাম নপতু   ৱচি যনন্ত্র্তাঃ  ১৬ 

  কযািিাযাম্ অনৱস্ত্ারম্ এনিকিা তরণী   ত ম্  

  নপনপতুঃ পমুর্    ৱযার ৱজ্র স্পর্ ু সনম   িনি     ১৭ 

  র্ূন    অর্নি িনল্প শ্চ িন  শ্চা৭নপ সমতাুনণঃ  

  নপতযমািা ৱসমমতী িিাত রিম  িন্তি  ১৮ 

  িািািাম্ ৱতযমািািাম্ অসমরাণাম্ চ রািৱ  

  রাি্র্সািাম্ চ তুতরু্ঃু সত্ত্ৱািাম্ নিিকতাপৱত্  ১৯ 

  কযািিািাম্ সিস্রানণ র্র্্টটম্ তু রিম  িন্তি  

  নপনপতু   তরণীম্ ৱীরা রসা ত ম্ অিমিমম্  ২0 

  এৱম্ পৱতু সম্পাতম্ িম্পূ ত্ৱীপম্ ি্ুপা৭৭ত্মিাঃ  

  িিকন্তা ি্ুপ র্াতূ ু সৱতুঃ পনরচরমমঃ  ২১ 

  তকতা কতৱাঃ স িন্তৱ ুাঃ স অসমরাঃ সি পন্নিাঃ  

  সম্প্রান্ত মিসঃ সকৱ ু নপতামিম্ উপািমি্  ২২ 

  কত প্রসাতয মিাত্মািম্ নৱর্ণ্ণ ৱতিা   ততা  

  ঊচুঃ পরম সম্েস্ত্াঃ নপতামিম্ ইতম্ ৱচঃ  ২৩ 

  পিৱি্ প্ুনতৱী সৱ ুা িিযকত সির আত্মনিঃ  

  পিৱ শ্চ মিাত্মাকিা ৱতযকন্ত ত  ৱানসি    ২৪ 

  অযম্ যজ্ঞ িকরা৭িািম্ অকিি কৱা   অপিীযকত  

  ইনত কত সৱ ু পূতানি নিিনন্ত সির আত্মিা    ২৫ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    একিাি চত্ৱানরম্র্ স্সি ু  
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  চিাত্ৱরম্শ স্সকক    

  কতৱতািাম্ ৱচঃ র্্ুত্ৱা পিৱাি্ শ্চৱ নপতামিঃ  

  প্রতুযৱাচ সমসম্েস্ত্াি্ ি্ুতান্ত প  কমানিতাি্  ১ 

  যসয ইযম্ ৱসমতা ি্ুত্িা ৱাসমকতৱ সয তীমতঃ  

  িানপ ম্ রূপম্ আস্ত্ায তারযনত অনির্ম্ তরাম্  ২ 

  তসয কিাপা৭নিিা তক্তা পনৱর্যম্নত ি্ুপাত্মিা:   

  প্ুনতৱযা শ্চা৭নপ নিকপকুতা ত্ুর্্ট এৱ সিাতিঃ  ৩ 

  সির সয চ পমোণাম্ নৱিাকর্া তীি ুতনর্িুাম্  

  নপতামি ৱচঃ র্্ুত্ৱা েয: স্মেম্র্ত্ অনরম্তম  ৪ 

  কতৱাঃ পরম সম্ি্ু র্্টাঃ পমি: িি্মম: যতা৭৭িতম্  

  সির  সয চ পমোণাম্ প্রাতুর্ আসীি্ মিাত্মিাম্  ৫ 

  প্ুনতৱযাম্ নপতযমািাযাম্ নিিাুত সম নিস্স্ৱিঃ  

  তকতা নপত্ত্ৱা মিীম্ সকৱ ু  ি্ুত্ৱা চা৭নপ প্রতি্নর্ণম্  ৬ 

  সনিতাঃ সিরাঃ সকৱ ু নপতরম্ ৱািযম্ অপ্ুৱি্  

  পনররান্তা মিী সৱ ুা সত্ত্ৱৱন্ত শ্চ সূনততাঃ  ৭ 

  কতৱ তািৱ রি্র্াম্নস নপর্াচ উরি নিন্নরাঃ  

  ি চ পর্যামকি অৱম্ তম্ অৱ িতাুরম্ এৱ চ  ৮ 

  নিম্ িনরর্যাম পেম্ কত পমনি: অে নৱচাযতুাম্  

  কতর্াম্ তত্ ৱচিম্ র্্ুত্ৱা পমোণাম্ রাি সিমঃ  ৯ 

  সমিময: অপ্রৱীত্ ৱািযম্ সিকরা রিম  িন্তি  

  পূযঃ িিত পেম্ কৱা নিনপতুয ৱসমতা ত ম্  ১0 

  অৱ   িতাুরম্ আসাতয ি্ুতাতাু শ্চ নিৱততু  

  নপতু   ৱচিম্ আস্ত্ায সির সয মিাত্মিঃ  ১১ 

  র্র্্টটঃ পমে   সিস্রানণ রসা   ত ম্ অনপেৱি্  

  িিযমাকি তত   তস্মিি্ তত্ুশুঃ পৱকুতাপমম্  ১২ 

  নতর্া িিম্ নৱরূপাি্র্ম্ তারযন্তম্ মিী ত ম্  

  স   পৱতু   ৱিাম্ ি্ুত্িাম্ প্ুনতৱীম্ রিম    িন্তি  ১৩ 

  নর্রসা তারযা মাস নৱরূপাি্কর্া মিা িিঃ  
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  যতা পৱ ুনণ িািম ত্স্ত্ নৱরমা৭তম্ু মিা িিঃ  ১৪ 

  কিতাত্ চা যকত র্ীর্ম্ু পূনম িম্প স্ত্তা পকৱত্  

  তম্ কত প্রতি্নর্ণম্ ি্ুত্ৱা নতর্া পা ম্ মিা িিম্  ১৫ 

  মািযকন্তা নি কত রাম িি্মম   নপত্ত্ৱা রসা ত ম্  

  ততঃ পূৱ ুাম্ নতর্ম্ নপত্ত্ৱা তি্নর্ণাম্ নপনপতুঃ পমিঃ  ১৬ 

  তি্নর্ণসযাম্ অনপ নতনর্ তত্ুশু   কত মিা িিম্  

  মিাপত্মম্ মিাত্মািম্ সমমিা পৱকুতা পমম্  ১৭ 

  নর্রসা তারযন্তম্ কত নৱিযম্ িি্মম   উিমম্  

  ততঃ প্রতি্নর্ণম্ ি্ুত্ৱা সির সয মিাত্মিঃ  ১৮ 

  র্র্্টটঃ পমে সিস্রানণ পস্মশ্চমাম্ নপনপতুর্ নতর্ম্  

  পস্মশ্চমাযাম্ অনপ নতনর্ মিান্তম্ অচক াপমম্  ১৯ 

  নতর্া িিম্ কসৌমিসম্ তত্ুশু   কত মিাপ াঃ  

  তম্ কত প্রতি্নর্ণম্ ি্ুত্ৱা প্ুর্্ৱা চা৭নপ নিরামযম্  ২0 

  িিন্তঃ সমমপরান্তা নতর্ম্ শ্চিমৱতীম্ ততা  

  উিরসযাম্ রিম  করর্্ট তত্ুশু   নিম পাণ্টুরম্  ২১ 

  পেম্ পকেণ ৱপমর্া তারযন্তম্ মিীম্ ইমাম্  

  সমা পয ততঃ সকৱ ু ি্ুত্ৱা চ এিম্ প্রতি্নর্ণম্  ২২ 

  র্র্্টটঃ পমে সিস্রানণ নপনপতুর্ ৱসমতা ত ম্  

  ততঃ প্রাি্ উিরাম্ িত্ৱা সািরাঃ প্রনততাম্ নতর্ম্  ২৩ 

  করার্াত্ অপযিিি্ সকৱ ু প্ুনতৱীম্ সিরা৭৭ত্মিাঃ  

 কত তু সকৱ ু মিাত্মাকিা পীম কৱিা মিাপ া    ২৪ 

  তত্ুশুঃ িনপ ম্ তে ৱাসমকতৱম্ সিাতিম্  

  িযম্ চ তসয কতৱ সয চরন্তম্ অনৱতূরতঃ  ২৫ 

 প্রির্ ু মতু ম্ প্রাতা   সকৱ ু কত রিম  িম্তি   

 কত তম্ িয িরম্ জ্ঞাত্ৱা করাত পয ুািম ক ি্র্ণাঃ  ২৬ 

 িনিে  াম্ি  তরা িািা ৱরমি্র্ নর্ া তরা    

 অপযতাৱন্ত সম্ি্ুিা   নতর্্ট নতর্্কটনত চাপ্ুৱি্  ২৭ 

 অিািম্ ত্ৱম্ নি তুরিম্ যজ্ঞীযম্ ি্ু তৱাি্ অনস  
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 তুকমতু   ত্ৱম্ নি সম্প্রাতাি্ নৱনি িঃ সিরা৭৭ত্মিাি্  ২৮ 

  র্্ুত্ৱা তত্ ৱচিম্ কতর্াম্ িনপক া রিম  িন্তি  

  করাকর্ণ মিতা আনৱর্্কটা িুম্িারম্ অিকরাত্ ততা  ২৯ 

  তত   কতি অপ্রকমকযণ িনপক ি মিাত্মিা  

  পি রার্ী ি্ুতাঃ সকৱ ু িািম ত্স্ত্ সিরা৭৭ত্মিাঃ  ৩0 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট     চত্ৱানরম্র্ স্সি ু   

  এক চিাত্ৱরম্শ স্সকক:  

 পমোি্ নচর িতাি্ জ্ঞাত্ৱা সিকরা রিম  িন্তি  ১ 

 িতারম্ অপ্রৱীত্ রািা তীপযমািম্ স্ৱ কতিসা  

  র্ূর শ্চ ি্ুত নৱতয শ্চ পূনৱ ু: তুক যানস কতিসা  

  নপেূণাম্ িনতম্ অনন্ৱচ্চ কযি চ অকৱা অপিানরতঃ  ২ 

  অন্তকপৌমানি সত্ত্ৱানি ৱীযৱুনন্ত মিানন্ত চ  

  কতর্াম্ ত্ৱম্ প্রনতিাতা৭তম্ু স অনসম্ ি্ুহ্ণীৱ িামমিুম্  ৩ 

  অনপৱাতয অনপৱাতযাি্ ত্ৱম্ িত্ৱা নৱি িরাি্ অনপ  

  নসিা৭তঃু সি্ নিৱতসু্ৱ মম যজ্ঞসয পারিঃ  ৪ 

  এৱম্ উকক্তা অম্শুমাি্ সমযি্ সিকরণ মিাত্মিা  

  তিম: আতায িট্িম্ চ িিাম  িম  নৱরমঃ  ৫ 

  স িাতম্ নপত্ুনপ: মািম্ু অন্তকপৌমম্ মিাত্মনপঃ  

  প্রাপতযত ির করর্্ট কতি রাজ্ঞা৭নপকচানততঃ  ৬ 

  শ্চততয তািৱ রি্কর্ানপঃ নপর্াচ পতকিারনিঃ  

  পূিযমািম্ মিাকতিা নতর্ািিম্ অপর্যত  ৭ 

  স তম্ প্রতি্নর্ণম্ ি্ুত্ৱা প্ুর্্ৱা শ্চচৱ নিরামযম্  

  নপেূি্ স পনরপপ্রচ্চ ৱাস্মি িতাুরম্ এৱ চ  ৮ 

  নতর্ািি স্তু তত্ র্্ুত্ৱা প্রীতযা আি অম্শুমকতা ৱচঃ  

  অসমম্ি ি্ুতাত:ু ত্ৱম্ সি অৱঃ র্ীরম্ এর্যনস  ৯ 

  তসয ত ত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা সৱ ুাি্ এৱ নতর্ািিাি্  

  যতা রমম্ যতা িযাযম্ প্রর্্টুম্ সমমপচরকম  ১0 

  শ্চত শ্চ সনৱ ু   নতর্াপান    ৱািযনজ্ঞ   ৱািয কিানৱনতঃ  



পাল   কাম্ট 
 

P a g e  95 | 170 

 

  পূস্মিতঃ স িয শ্চশ্চৱ িন্তা অনস ইতয৭নপকচানততঃ  ১১ 

  কতর্াম্ তত্ ৱচিম্ র্্ুত্ৱা িিাম  িম  নৱরমঃ  

  পি রার্ী ি্ুতা যে নপতর স্ত্সয সািরাঃ  ১২ 

  স তুঃিৱর্ম্ আপন্ন   তু অসমম্ি সমত স্ত্তা  

  চুকরার্ পরম আত ু  তু ৱতাত্ কতর্াম্ সমতুঃনিতঃ  ১৩ 

  যজ্ঞীযম্ চ িযম্ তে চরন্তম্ অনৱতূরতঃ  

  ততর্ ু পমুর্ ৱযাকরা তুঃি কর্াি সমনন্ৱতঃ  ১৪ 

 স কতর্াম্ রাি পমোণাম্ িতু ুিাকমা ি  স্মরযাম্  

  সন  া৭তী মিাকতিা ি চ অপর্যত্ ি া৭৭র্যম্  ১৫ 

  নৱসায ু নিপমণাম্ ত্ুর্্টটম্ তকতা   অপর্যত্ িিা৭নতপম্  

  নপেূণাম্ মাতু ম্ রাম সমপণম্ু অনিক াপমম্  ১৬ 

  স শ্চচিম্ অপ্রৱীত্ ৱািযম্ শ্চৱিকতকযা মিাপ ঃ  

  মা শুচঃ পমুর্ ৱযার ৱকতাযম্ ক াি সিতঃ  ১৭ 

  িনপক ি অপ্রকমকযি তক্তা নি ইকম মিা প াঃ  

  সন  ম্ ি অিনুস প্রাজ্ঞ তাতুম্ এর্াম্ নি ক ৌনিিম্  ১৮ 

  িঙ্কা নিমৱকতা কিযর্্টা তুনিতা পমুর্র্পু  

 তসযাম্ িম ু মিাপাকিা নপেূণাম্ তু ি  স্মরযাম্   ১৯ 

  পি রার্ী ি্ুতাি্ এতাি্ পাৱকয কলাি পাৱিী  

  তযা নক্লন্নম্ ইতম্ পি িঙ্কযা ক াি িান্তযা   

  র্র্্টটম্ পমে সিস্রানণ স্ৱি ুক ািম্ িনযর্যনত  ২0 

  নিিচু্চ চ অৱম্ মিাপাি সম্ি্ুিয পমুর্র্পু  

  যজ্ঞম্ শ্চপতামিম্ ৱীর নিৱতুনুযতুম্ অিনুস  ২১ 

  সমপণ ু ৱচিম্ র্্ুত্ৱা কসা   অম্শুমাি্ অনত ৱীযৱুাি্  

  ত্ৱনরতম্ িযম্ আতায পমির্ আযাি্ মিাযর্াঃ  ২২ 

  তকতা রািািম্ আসাতয তীি্নর্তম্ রিম  িন্তি  

  িযকৱতযত্ যতা ৱরমিম্ সমপণ ু ৱচিম্ ততা  ২৩ 

  তত্ র্্ুত্ৱা কিার সম্িার্ম্ ৱািযম্ অম্শুমকতা ি্ুপঃ  

  যজ্ঞম্ নিৱতুযুা মাস যতা িল্পম্ যতা নৱনত  ২৪ 
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  স্ৱপমরম্ চ অিমত্ রীমাি্ ইর্্ট যকজ্ঞা মিীপনতঃ  

  িঙ্কাযা শ্চ আিকম রািা নিশ্চযম্ ি অতযিচ্চত  ২৫ 

  অি্ুত্ৱা নিশ্চযম্ রািা িাক ি মিতা মিাি্  

  স্মেম্র্ ত্ৱর্ ু সিস্রানণ রািযম্ ি্ুত্ৱা নতৱম্ িতঃ  ২৬ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট     এি চত্ৱানরম্র্ স্সি ু   

 ত্ৱি চিাত্ৱরম্শ স্সকক    

 িা  তমম্ু িকত রাম সিকর প্রি্ুতী িিাঃ  

  রািািম্ করাচযা মাসম: অম্শুমন্তম্ সমতানমিুম্  ১ 

  স রািা সমমিাি্ আসীত্ অম্শুমাি্ রিম  িন্তি  

  তসয পমকো মিাি্ আসীত্ নত ীপ ইনত নৱর্্ুতঃ  ২ 

  তস্মিি্ রািযম্ সমাকৱর্য নত ীকপ রিম  িন্তি  

  নিমৱত্ নর্িকর রকময তপ: কতকপ সমতাুণম্  ৩ 

  ত্ৱাস্মেম্র্ চ্চ সিস্রানণ ৱর্ ুানণ সমমিাযর্াঃ  

  তকপা ৱি িকতা রািা স্ৱিম্ু ক কপ তকপা তিঃ  ৪ 

  নত ীপ স্তু মিাকতিাঃ র্্ুত্ৱা শ্চপতামিম্ ৱতম্  

  তুঃকিাপ িতযা পমিযা নিশ্চযম্ ি অতযিচ্চত  ৫ 

  িতম্ িঙ্কা অৱতরণম্ িতম্ কতর্াম্ ি  স্মরযা  

  তারকযযম্ িতম্ চ এতাি্ ইনত নচন্তা পকরাপৱত্  ৬ 

  তসয নচন্তযকতা নিতযম্ তকমণু নৱনততা৭৭ত্মিঃ  

  পমকো পিীরকতা িাম িকজ্ঞ পরম তানমিুঃ  ৭ 

  নত ীপ: তু মিাকতিা যনজ্ঞ: পিুনপ: ইর্্টৱাি্  

  স্মেম্র্ ত্ৱর্ ু সিস্রানণ রািা রািযম্ অিারযত্  ৮ 

  অিত্ৱা নিশ্চযম্ রািা কতর্াম্ উিরণম্ প্রনত  

  ৱযানতিা ির র্াতূ ু িা  তমম্ু উকপনযৱাি্  ৯ 

  ইন্ত্র্ ক ািম্ িকতা রািা স্ৱা৭৭স্মিকুত ি এৱ িমণুা  

  রাকিয পিীরতম্ পমেম্ অনপনর্চয িরর্পুঃ  ১0 

  পিীরত স্তু রািনর্ ু   তানমকুিা রিম  িন্তি  

  অিপকতযা মিাকতিাঃ প্রিা িামঃ স চ প্রিা    ১১ 
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  মম্স্মেশু আতায তোিযম্ িম্ি অৱতরকণ রত     

  স তকপা তীিম্ু আনতর্্টত্ কিািকণ ু রিম  িন্তি  ১২ 

  ঊত্ৱ ুপািুঃ পঞ্চ তপা মাস আিাকরা স্মিকতনন্ত্র্যঃ  

  তসয ৱর্ ু সিস্রানণ কিাকর তপনস নতর্্টতঃ  ১৩ 

  অতীতানি মিা পাকিা তসয রাকজ্ঞা মিাত্মি    

  সমপ্রীকতা পিৱাি্ প্রহ্মা প্রিািাম্ পনত   ঈৱরঃ  ১৪ 

  ততঃ সমরিনণঃ সাতম্ু উপািময নপতামিঃ  

  পিীরতম্ মিাত্মািম্ তপযমািম্ অতা৭প্রৱীত্  ১৫ 

  পিীরত মিাপাি প্রীত কস্ত্িম্ িকিৱর  

  তপসা চ সমতকতি ৱরম্ ৱরয সমৱরত  ১৬ 

  তম্ উৱাচ মিাকতিাঃ সৱ ু ক াি নপতামি    

  পিীরকতা মিাপািঃ ি্ুতাঞ্জন    অৱস্মস্ত্তঃ  ১৭ 

  যনত কম পিৱি্ প্রীকতা যনত অস্মস্ত্ তপসঃ প ম্  

  সির সয আত্মিাঃ সকৱ ু মিঃ সন  ম্ আপ্নমযমঃ  ১৮ 

  িঙ্কাযাঃ সন   নক্লকন্ন পিনি এর্াম্ মিাত্মিাম্  

  স্ৱিম্ু িকচ্চযম   অতযন্তম্ সকৱ ু কম প্রনপতামিাঃ  ১৯ 

  কতযা চ সম্তনত   কতৱ ি অৱসীকতত্ িম  ম্ চ িঃ  

  ইি্ৱািূণাম্ িম ক  কতৱ এর্ কম   অস্তু ৱরঃ পরঃ  ২0 

  উক্ত ৱািযম্ তু রািািম্ সৱ ু ক াি নপতামিঃ  

  প্রতুযৱাচ শুপাম্ ৱাণীম্ মতুরাম্ মতুরা৭ি্র্রাম্  ২১ 

  মকিারকতা মিাি্ এর্ পিীরত মিারত  

  এৱম্ পৱতু পেম্ কত ইি্ৱািম  িম   ৱতিু  ২২ 

  ইযম্ শ্চিমৱতী িঙ্কা কিযর্্টা নিমৱতঃ সমতা  

  তাম্ শ্চৱ তারনযতুম্ র্কক্তা ির   তে নিযমিযতাম্  ২৩ 

  িঙ্কাযাঃ পতিম্ রািি্ প্ুনতৱী ি সনির্যনত   

  তাম্ শ্চৱ তারনযতুম্ ৱীর ি অিযম্ পর্যানম র্ূন িঃ  ২৪ 

  তম্ এৱম্ উক্্তৱা রািািম্ িঙ্কাম্ চ আপার্য ক াি ি্ুত্  

  িিাম স্মেনতৱম্ কতৱঃ সি সনৱ ু   মু ত্িনণঃ  ২৫ 
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 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    নত্ৱ চত্ৱানরম্র্ স্সি ু   

 ত্রত্র চিাত্ৱরম্শ স্সকক    

  কতৱ কতকৱ িকত তস্মিি্ কসা অঙ্িম র্্ট অর   নিপীটটতাম্  

  ি্ুত্ৱা ৱসমমতীম্ রাম সম্ৱত্সরম্ উপাসত  ১ 

  অত সম্ৱত্সকর পূকণ ু সৱ ু ক াি   িমস্রম তঃ  

  উমা পনতঃ পশু পতী রািািম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ২ 

  প্রীত: কতিম্ িরকরর্্ট িনরর্যানম তৱ নপ্রযম্  

  নর্রসা তারনযর্যানম শ্চর্  রাি   সমতাম্ অিম্  ৩ 

  তকতা শ্চিমৱতী কিযর্্টা সৱ ু ক াি   িমস্রম তা  

  ততা সা অনতমিত্ রূপম্ ি্ুত্ৱা কৱিম্ চ তুস্সিম্  

  আিার্াত্ অপতত্ রাম নর্কৱ নর্ৱ নর্রনস উত  ৪ 

  অনচম্তয চ্চ সা কতৱী িম্িা পরম তুতরুা   

 নৱর্ানম অিম্ নি পাতা ম্ করাতসা ি্ুিয র্ম্িরম্  ৫ 

 তসযা: অৱক পিম্ জ্ঞাত্ৱা ি্ুি স্তু পিৱাি্ িরঃ   

 নতকরাপাৱনযতুম্ পমনিম্ চকর স্মে িযি: ততা   ৬ 

 সা তস্মিি্ পনততা পমণযা পমকণয ুে সয মূতনুি   

 নিমৱত্ প্রনতকম রাম িটা মম্ট  িহ্ৱাকর  ৭ 

 সা িতম্নচি্ মিীম্ িম্তুম্ ি র্কিাত্ যত্নমা৭৭স্মস্ত্তা   

 শ্চিৱ সা নিিমুিম্ ক কপ িটা মণ্ট  কমানিতা  ৮ 

  তে এৱ আপম্প্রমত্ কতৱী সম্ৱত্সর িণাি্ পিি্ূ  

 তাম্ অপর্যি্ পমি: তে তপ: পরমমা৭৭স্মস্ত্ত:  ৯ 

 অকিি কতানর্ত শ্চ আসীত্ অতযতম্ু রিম  িন্তি  

 নৱসসি ুতকতা িঙ্কাম্ িকরা নপি্তু সরঃ প্রনত  ১0 

 তসযাম্ নৱস্ুিযমািাযাম্ সত কস্রাতাম্নস িস্মজ্ঞকর   

 হ্লানতিী পাৱিী শ্চচৱ িন িী চ ততা অপরা  ১১  

 নতস্র    প্রাচীম্ নতর্ম্ িি্মম   িম্িা নর্ৱ ি া   শুপা    

 সমচি্শু   শ্চ এৱ সীতা চ নসি্তু   চ এৱ মিা িতী  ১২ 

 নতস্র   এতা নতর্ম্ িি্মম   প্রতীচীম্ তু শুকপাতিা     
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 সতমী চ অন্ৱিাত্ তাসাম্ পিীরত রতম্ ততা   ১৩ 

 পিীরকতা৭নপ রািনর্ ু   নতৱযম্ সযম্তিম্ আস্মস্ত্ত     

 প্রাযাত্ অকর মিা কতিা িম্িা তম্ চ অনপ অিমৱরিত্  ১৪ 

 িিিাত্ র্ম্ির নর্র   তকতা তরনণম্ আিতা  

 ৱযসপতু ি ম্ তে তীৱর র্ত পমরস্রম তম্  ১৫ 

 মত্সয িচ্চপ সম্নি শ্চ নর্ম্শু মার িনণ   ততা   

 পতত্নপ   পনতনত শ্চ অনিয   ৱযকরাচত ৱসমম্তরা  ১৬ 

 তকতা কতৱনর্ ু িন্তৱ ুা যি্র্াঃ নসি িণা   ততা  

  ৱযক ািযন্ত কত তে িিিাত্ িাম্ িতাম্ ততা  ১৭ 

  নৱমানি   িির আিানর   িনয   িি ৱনর   ততা  

  পানরপ্লৱ িতা   চা৭নপ কতৱতা   তে নৱর্্টটতাঃ  ১৮ 

  তত্ অত্পমততমম্ ক াকি িঙ্কা পতিম্ উিমম্  

  নতত্ুি্র্কৱা কতৱিণাঃ সকমযম   অনমত ওিসঃ  ১৯ 

  সম্পতত্নপঃ সমর িনণ   কতর্াম্ চ আপরণ ওিসা  

  র্ত আনততযম্ ইৱ আপানত িিিম্ িত কতাযতম্  ২0 

  নর্ম্শুমার উরি িনণ   মীনি   অনপ চ চঞ্চন ঃ  

  নৱতুযত্নপ   ইৱ নৱি্নর্নত   আিার্ম্ অপৱত্ ততা  ২১ 

  পাণ্টুনরঃ সন   উত্পীনটঃ িীযমুানণঃ সিস্রতা  

  র্ারত অনপ্র   ইৱ আিীণম্ু িিিম্ িম্স    সম্্প নৱঃ  ২২ 

  িনচত্ ত্ত্ুত তরম্ যানত িম টট ম্ িনচত্ আযতম্  

  নৱিতম্ িনচত্ উত্তূতম্ িনচত্ যানত র্নিঃ র্নিঃ  ২৩ 

  সন ক  শ্চিৱ সন  ম্ িনচত্ অপযািতম্ পমিঃ  

  মমিুর্ ঊত্ৱ ুপতম্ িত্ৱা পপাত ৱসমতা ত ম্  ২৪ 

  ত চ্চম্ির নর্করা প্রর্্টম্ প্রর্্টম্ পূনম তক  পমিঃ  

  ৱযকরাচত ততা কতাযম্ নিম ুম্ িত িল্মর্ম্  ২৫ 

  তে কতৱনর্ ু িন্তৱ ুা ৱসমতা ত  ৱানসিঃ  

  পৱ অঙ্ক পনততম্ কতাযম্ পনৱেম্ ইনত পস্প্রমশুঃ  ২৬ 

  র্াপাত্ প্রপনততা কয চ িিিাত্ ৱসমতা ত ম্  
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  ি্ুত্ৱা তো৭নপকর্িম্ কত পপূৱ ু  িত িল্মর্াঃ  ২৭ 

  তূত পাপাঃ পমি   কতি কতাকযি অত অনন্ৱতা   

  পমি   আিার্ম্ আনৱর্য স্ৱাি্ ক ািাি্ প্রনতকপনতকর  ২৮ 

  মমমমকত মমনতকতা ক াি   কতি কতাকযি সমপাস্ৱতা  

  ি্ুতা৭নপকর্কিা িঙ্কাযাম্ পপূৱ নৱিত ক্লমঃ  ২৯ 

  পিীরকতানপ রািনর্ ু   নতৱযম্ সযন্তিম্ আস্মস্ত্তঃ  

  প্রাযাত্ অকর মিাকতিা   তম্ িঙ্কা প্ুর্্টকতা   অন্ৱিাত্  ৩0 

  কতৱাঃ সনর্িুণাঃ সকৱ ু শ্চততয তািৱ রাি্র্সাঃ  

  িন্তৱ ু যি্র্ প্রৱরাঃ সনিন্নর মকিারিাঃ  ৩১ 

  সপ ুা   চ অপ্সরকসা রাম পিীরত রতা৭িমিাঃ  

  িঙ্কাম্ অন্ৱিমি্ প্রীতাঃ সকৱ ু ি  চরা   চ কয  ৩২ 

  যকতা পিীরকতা রািা তকতা িঙ্কা যর্নস্ৱিী  

  িিাম সনরতাম্ করর্্টা সৱ ু   পাপ   নৱিানর্িী  ৩৩ 

 তকতা নি যিমাি সয িকহ্না   অত্পমত িমণু    

 িম্িা সম্্প াৱযা মাস যজ্ঞ ৱাটম্ মিাত্মি    ৩৪ 

 তসযা অৱক পিম্ জ্ঞাত্ৱা ি্ুকিা িহু্ন   চ রািৱ   

 অনপপত্ তু ি ম্ সৱম্ু িম্িাযা   পরম অত্পমতম্  ৩৫ 

 তকতা কতৱা   সিম্তৱ ুা ুর্য শ্চ সমনৱস্মিতা    

 পূিযম্নত মিাত্মািম্ িহু্নম্ পমুর্ সিমম্  ৩৬ 

 িম্িাম্ চা৭নপ িযম্নত ি তুনিত্ু কত্ৱ মিাত্মি    

 তত   তুর্্কটা মিাকতিা র্্করাোপযাম্ অস্ুি ত্পমিঃ  ৩৭ 

 তিাত্ িহু্ন সমতা িম্িা কপ্রাচযকত িাহ্নৱীনত চ    

 িিাম চ পমি িম্ুিা পিীরত রতা৭িমিা   ৩৮ 

 সািরম্ চা৭নপ সম্প্রাতা সা সনরত্প্রৱরা ততা   

 রসা ত ম্ উপািচ্চত্ নসতয৭তম্ু তসয িমণু     ৩৯ 

 পিীরকতা৭নপ রািনর্ ু   িম্িাম্ আতায যত্নত    

 নপতামিাি্ পি ি্ুতাি্ অপর্যত্ তীি কচতি    ৪0 

  অত তত্ পিিাম্ রানর্ম্ িম্িা সন  ম্ উিমম্   
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  প্লাৱযত্ তূত পাপ্মাি   স্ৱিম্ু প্রাতা রিূিম  ৪১ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    স্মে চত্ৱানরম্র্ স্সি ু   

  চতু শ্চিাত্ৱরম্শ স্সকক    

  স িত্ৱা সািরম্ রািা িঙ্কযা অিমিত: ততা  

  প্রনৱকৱর্ ত ম্ পূকম: যে কত পিসাত্ ি্ুতাঃ  ১ 

  পিনি যতা আপ্ মকত রাম িঙ্কাযাঃ সন ক ি শ্চৱ  

  সৱ ু ক াি প্রপম: প্রহ্মা রািািম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ২ 

  তানরতা ির র্াতূ ু নতৱম্ যাতা শ্চ কতৱৱত্  

  র্র্্টটঃ পমে সিস্রানণ সির সয মিাত্মিঃ  ৩ 

  সাির সয ি ম্ ক াকি যাৱত্ স্ত্াসযনত পানতৱু  

  সির সয আত্মিা: তাৱত্ স্ৱকি ুস্ত্াসযনন্ত কতৱৱত্  ৪ 

  ইযম্ চ তুনিতা কিযর্্টা তৱ িঙ্কা পনৱর্যনত  

  ত্ৱত্ ি্ুকতি চ িাম্না শ্চৱ ক াকি স্ত্াসযনত নৱর্্ুতা  ৫ 

  িঙ্কা স্মেপতিা িাম নতৱযা পািীরতী ইনত চ  

  স্মে পকতা পাৱযনন্ত ইনত তত নস্ত্রপতিা স্ম্ুতা  ৬ 

  নপতামিািাম্ সকৱরু্াম্ ত্ৱম্ অে মিমিানতপ  

  িম ুৱ সন  ম্ রািি্ প্রনতজ্ঞাম্ অপৱিযু  ৭ 

  পূৱকুিণ নি কত রািি্ কতি অনতযর্সা ততা  

  তনমণুাম্ প্রৱকরণা৭ত ি এর্ প্রাকতা মকিারতঃ  ৮ 

  তনতৱ অম্শুমতা তাত ক াকি   অপ্রনতম কতিসা  

  িঙ্কাম্ প্রাতযুতা কিতুম্ প্রনতজ্ঞা ি অপৱস্মিতুা  ৯ 

  রািনর্ণুা িম ণৱতা মিনর্ ু সম কতিসা   

  মত্ তু য তপসা শ্চচৱ ি্র্ে তম ু স্মস্ত্কতি চ  ১0 

  নত ীকপি মিাপাি তৱ নপো অনত কতিসা   

  পমি ি ু র্স্মঙ্কতা কিতুম্ িঙ্কাম্ প্রাতযুতা৭িি  ১১ 

  সা ত্ৱযা সমনতরান্তা প্রনতজ্ঞা পমুর্র্পু  

  প্রাকতানস পরমম্ ক াকি যর্ঃ পরম   সিতম্  ১২ 

  যত্ চ িঙ্কা৭ৱতরণম্ ত্ৱযা ি্ুতম্ অনরম্তম  
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  অকিি চ পৱাি্ প্রাকতা তমসুয আযতিম্ মিত্  ১৩ 

  প্লাৱযস্ৱ ত্ৱম্ আত্মািম্ িকরািম সতা উনচকত  

  সন ক  পমুর্   ৱযার শুনচঃ পমণয পক া পৱ  ১৪ 

  নপতামিািাম্ সকৱরু্াম্ িম ুৱ সন      স্মরযাম্  

  স্ৱস্মস্ত্ কত   অস্তু িনমর্যানম স্ৱম্ ক ািম্ িমযতাম্ ি্ুপ  ১৫ 

  ইনত এৱম্ উক্্তৱা কতকৱর্ঃ সৱ ু ক াি নপতামিঃ  

  যতা আিতম্ ততা অিচ্চত্  কতৱ ক ািম্ মিাযর্াঃ  ১৬ 

  পিীরকতা   অনপ রািনর্ঃু ি্ুত্ৱা সন  ম্ উিমম্  

  যতা রমম্ যতা িযাযম্ সািরাণাম্ মিাযর্াঃ  ১৭ 

  ি্ুকতাতিঃ শুচী রািা স্ৱ রািযম্ প্রনৱকৱর্ ি  

  সম্ুিা৭কতাু ির করর্্ট স্ৱ রািযম্ প্রর্র্াস ি  ১৮ 

  প্রমমকমাত চ ক াি স্ত্ম্ ি্ুপম্ আসাতয রািৱ  

  ির্্ট কর্ািঃ সম্ুিা৭কতাু পপূৱ নৱিত জ্ৱরঃ  ১৯ 

  এর্ কত রাম িঙ্কাযা নৱস্ত্করা   অনপনিকতা মযা  

  স্ৱস্মস্ত্ প্রাপ্নমনি পেম্ কত সম্তযা িাক া অনতৱতকুত  ২0 

  তিযম্ যর্সযম্ আযমর্যম্ পমেযম্ স্ৱিযুম্ অতীৱ চ  

 য   রাৱযনত নৱকপ্রশু ি্র্স্মেকযশু ইতকরশু চ  ২১ 

 প্রীযকন্ত নপতর   তসয প্রীযকন্ত শ্চতৱতানি চ   

  ইতম্ আিযািম্ অৱযকরা িঙ্কা অৱতরণম্ শুপম্  ২২ 

 য র্্র্্ুকণানত চ িািম স্ত্ সৱ ুাি্ িামাি্ অৱাপ্নমযাত্   

 সকৱ ু পাপা   প্রণর্যনন্ত  আযম   িীনত ুশ্চ ৱতকুত  ২৩ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    চতু শ্চত্ৱানরম্র্ স্সিঃু 

 পম্চ চিাত্ৱরম্শ স্সককঃ   

 নৱৱানমে   ৱচঃ র্্ুত্ৱা রািৱঃ সি    ি্মণঃ  

  নৱিযম্ পরমম্ িত্ৱা নৱৱানমেম্ অতা৭প্রৱীত্  ১  

  অতয৭ত্পমতম্ ইতম্ প্রহ্মি্ িনততম্ পরমম্ ত্ৱযা  

  িঙ্কা অৱতরণম্ পমণযম্ সাির সয চ পূরণম্  ২ 

  তসয সা র্ৱরুী সৱ ুা সি কসৌনমস্মেণা ততা  
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  িিাম নচন্তযািসয নৱৱানমে   িতাম্ শুপাম্  ৩ 

  ততঃ প্রপাকত নৱমক  নৱৱানমেম্ মিামমনিম্  

  উৱাচ রািকৱা ৱািযম্ ি্ুত আনহ্নিম্ অনরম্তমঃ  ৪ 

  িতা পিৱতী রাস্মেঃ করাতৱযম্ পরমম্ র্্ুতম্  

  ি্র্ণ পূকতৱ সা রাস্মেঃ সম্ৱরমকিযম্ মিাতপঃ  ৫ 

  ইমাম্ নচন্তযতঃ সৱ ুাম্ নিনিক ি িতাম্ তৱ  

  তরাম সনরতাম্ করর্্টাম্ পমণযাম্ স্মেপতিাম্ িতীম্  ৬ 

  কিৌ: এর্া নি সমি আস্ত্ীণ ুা ুর্ীণাম্ পমণয   িমণুাম্  

  পিৱন্তম্ ইি প্রাতম্ জ্ঞাত্ৱা ত্ৱনরতম্ আিতা  ৭ 

  তসয তত্ ৱচিম্ র্্ুত্ৱা রািৱ সয মিাত্মিঃ  

  সম্তারম্ িারযা মাস সনর্ ু সম্িঃ স রািৱঃ  ৮ 

  উিরম্ তীরম্ আসাতয সমূ্পিয নর্িুণম্ ততা   

  িঙ্কা িূক  নিনৱর্্টা: কত নৱর্া াম্ তত্ুশুঃ পমরীম্  ৯ 

  তকতা মমনিৱর: তূণম্ু িিাম সি রািৱঃ  

  নৱর্া াম্ িিরীম্ রমযাম্ নতৱযাম্ স্ৱি ুউপমাম্ ততা  ১0 

  অত রাকমা মিা প্রাকজ্ঞা নৱৱানমেম্ মিা মমনিম্  

  পপ্রচ্চ প্রাঞ্জন    পূত্ৱা নৱর্া াম্ উিমাম্ পমরীম্  ১১ 

  িতকরা রাি ৱম্কর্াযম্ নৱর্া াযাম্ মিামমকি  

 করাতুম্ ইচ্চানম পেম্ কত পরম্ কিৌতূি ম্ নি কম  ১২ 

 তসয তত্ ৱচিম্ র্্ুত্ৱা রাম সয মমনি পমম্িৱঃ  

 আিযাতুম্ তত্ সমাকরকপ নৱর্া  সয পমরাতিম্  ১৩ 

 রূযতাম্ রাম র্র সয িতাম্ িতযতঃ শুপাম্  

 অস্মিি্ কতকর্ নি যত্ ৱরমিম্ র্্ুণম তকত্ত্ৱি রািৱ  ১৪ 

 পূৱম্ু ি্ুত যমকি রাম নতকতঃ পমো মিাপ াঃ  

 অনতকত শ্চ মিাপািা ৱীযৱুন্তঃ সমতানমিুাঃ  ১৫ 

 তত   কতর্াম্ ির করর্্ট পমনি   আসীি্ মিাত্মিাম্  

 অমরা নিিরুা শ্চশ্চৱ িতম্ সযাম নিরামযাঃ  ১৬ 

 কতর্াম্ নচন্তযতাম্ রাম পমনি   আসীি্ মিাত্মিাম্    
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 ি্র্ীর উত মতিম্ ি্ুত্ৱা রসম্ প্রাপ্সযাম তে শ্চৱ  ১৭ 

 তকতা নিস্মশ্চতয মতিম্ কযাি্েম্ ি্ুত্ৱা চ ৱাসমনিম্  

 মন্তািম্ মন্তরম্ ি্ুত্ৱা মমি্তু   অনমত ওিসঃ  ১৮ 

 অত ৱর্ ু সিকস্রণ কযাি্ে সপ ু নর্রাম্নর্ চ   

 ৱমকন্তা অনত নৱর্ম্ তে ততম্শু িিুনি র্্নর্ া    ১৯ 

 উত্পপাতম্ অনি সম্িার্ম্ িা াি  মিা নৱর্ম্   

 কতি তক্তম্ িিত্সৱম্ু স কতৱা সমর মািমর্ম্  ২0 

 অত কতৱা মিাকতৱম্ র্ম্িরম্ র্রণা৭নতিু    

 িি্মম   পশুপনতম্ ুেম্ োনি োিীনত তুর্্টুৱ ু   ২১ 

 এৱম্ উক্ত স্ত্কতা কতনৱ   কতৱ কতকৱৱর   প্রপম     

 প্রাতুরা৭৭সীত্ তকতা অনে এৱ র্ম্ি চর তকরা িনর    ২২ 

 উৱাচ এিম্ স্মিতম্ ি্ুত্ৱা ুেম্ র্ূ  প্ুতম্ িনর        

 শ্চতৱনত   মতযমাকিা তু যত্ পূৱম্ু সমমপস্মস্ত্তম্  ২৩ 

 তত্ ত্ৱতীযম্ নি সমর করর্্ট সমরাণাম্ অরকতা নি যত্  

 অর পূিাম্ ইমাম্ মত্ৱা ি্ুিাণ ইতম্ নৱর্ম্ প্রকপা   

 ইনত উক্্তৱা চ সমর করর্্ট   তে এৱ অন্ততীযত   ২৪ 

 কতৱতািাম্ পযম্ ত্ুর্্ৱা র্্ুত্ৱা ৱািযম্ তু র্াটঙুণ     

 িা াি  নৱর্ম্ কিারম্ স িরাি অম্ুকতাপমম্  ২৫ 

 কতৱাি্ নৱস্ুিয কতকৱকর্া িিাম পিৱাি্ ির     

 তকতা কতৱা   অসমরা   সকৱ ু মমম্তূ রিম  িম্তি  ২৬ 

 প্রনৱকৱর্ অত পাতা ম্ মম্তাি   পৱকুতা৭িি    

 তকতা কতৱা   সিন্তৱ ুা   তুর্্টুৱু   মতুসূতিম্   ২৭ 

 ত্ৱম্ িনত স্সৱ ু পূতািাম্ নৱকর্কর্ণ নতকৱৌিসাম্   

 পা য অিাি্ মিা পাকিা নিনরম্ উিতুম্ু অিনুস  ২৮ 

 ইনত র্্ুত্ৱা ি্ু র্ীকির্   িামটম্ রূপম্ আস্মস্ত্ত    

 পৱতুম্ প্ুর্্টত   ি্ুত্ৱা নর্কর্য তে ওর্কতৌ িনর    ২৯ 

 পৱতু অকর তু ক ািাত্মা িকস্ত্ি আরময কির্ৱঃ   

 কতৱািাম্ মতযতঃ স্মস্ত্ত্ৱা মমম্ত পমুকর্ািম    ৩0 
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 অত ৱর্ ু সিকস্রণ স তম্ট   স িমম্ট ম     

 পূৱম্ু তন্ৱন্তনর   িাম অপ্সরা শ্চ সমৱচুসঃ  ৩১ 

  অপ্সম নিমতুিাত্ এৱ রসাত্ তিাত্ ৱর নস্ত্রযঃ  

  উত্কপতু   মিমি করর্্ট তিাত্ অপ্সরকসাপৱি্  ৩২ 

  র্র্্টটঃ কিাকটযা অপৱি্ তাসাম্ অপ্সরাণাম্ সমৱচুসাম্  

  অসম্কিযযা স্তু িািম ত্স্ত্ যা   তাসাম্ পনরচানরিাঃ  ৩৩ 

  ি তাঃ ি প্রনতি্ুহ্ণনন্ত সকৱ ু কত কতৱ তািৱাঃ  

  অপ্রনত রিণাত্  এৱ তা চ সৱ ুা সাতারণাঃ স্ম্ুতাঃ  ৩৪ 

  ৱুণ সয ততঃ িিযা ৱাুণী রিম  িন্তি  

  উত্পপাত মিাপািা মািমুাণা পনররিম্  ৩৫ 

  নতকতঃ পমো ি তাম্ রাম িি্ুিু   ৱুণ আত্মিাম্  

  অনতকত   তু সমতা ৱীর িি্ুিু   তাম্ অনিনন্ততাম্  ৩৬ 

  অসমরা   কতি শ্চতকতযাঃ সমরা   কতি অনতকতঃ সমতাঃ  

  ি্ু র্্টাঃ প্রমমনততা শ্চা৭৭সি্ ৱাুণী রিণাত্ সমরাঃ  ৩৭ 

  উনচ্চরৱা িয করর্্কটা মনণ রত্নম্ চ কিৌম্স্তুপম্  

  উতনতর্্টি্ ির করর্্ট তনতৱ অম্ুতম্ উিমম্  ৩৮ 

  অত তসয ি্ুকত রাম মিাি্ আসীত্ িম   ি্র্যঃ  

  অনতকত   তু ততঃ পমো নতকতঃ পমোি্ অসূতযি্  ৩৯ 

 এিকতা অপযািামি্ সকৱ ু অসমরা রাি্র্নস স্সি   

 যমি মাসীত্ মিা কিারম্ ৱীর শ্চেক ািয কমািিম্  ৪0 

 যতা ি্র্যম্ িতম্ সৱম্ু ততা নৱর্্ণম   মিাপ ঃ  

 অম্ুতম্ স   অিরত্ তূণম্ু মাযাম্ আস্ত্ায কমানিিীম্  ৪১ 

 কয িতা অনপমমিম্ নৱর্্ণমম্ অি্র্যম্ পমুকর্ািমম্   

 সম্প্রম্পর্্টা   কত ততা যমকি নৱর্্ণমিা প্রপ নৱর্্ণমিা  ৪২ 

 অনতকত   আত্মিা ৱীরা নতকত   পমোি্ নিিনিকর   

  তস্মিি্ কিাকর মিা যমকি শ্চতকতযা অনততযাকযা   প্ুর্ম্  ৪৩ 

  নিিতয নতনত পমোি্ তু রািযম্ প্রাপয পমরম্তরঃ  

  র্র্াস মমনতকতা ক ািাি্ সনর্ ু সম্িাি্ স চারণাি্  ৪৪  
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 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    পম্চ চত্ৱানরম্র্ স্সিঃু   

 শট্চিাত্ৱরম্শ স্সককঃ  

  িকতশু কতশু পমকেশু নতনতঃ পরম   তুঃনিতা  

  মারীচম্ িার্যপম্ রাম পতাুরম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ১ 

  িত   পমো৭স্মি পিৱি্ তৱ পমনে: মিাপন ঃ  

  র্র   িন্তারম্ ইচ্চানম পমেম্ তীি ু   তকপা৭স্মিতুম্  ২ 

  সা অিম্ তপ শ্চনরর্যানম িপম্ু কম তাতুম্ অিনুস  

  ঈত্ুর্ম্ র্র িন্তারম্ ত্ৱম্ অিমজ্ঞাতুম্ অিনুস  ৩ 

  তসযা: ত ত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা মারীচঃ িার্যপ স্ত্তা  

  প্রতুযৱাচ মিাকতিা নতনতম্ পরম তুঃনিতাম্  ৪ 

  এৱম্ পৱতু পেম্ কত শুনচ পৱু তকপা তকি  

  িিনযর্যনস পমেম্ ত্ৱম্ র্র িন্তারম্ আিকৱ  ৫ 

  পূকণ ু ৱর্ ু সিকস্র তু শুনচ: যনত পনৱর্যনস  

  পমেম্ শ্চেক ািয পতাুরম্ মি: ত্ৱম্ িিনযর্যনস  ৬ 

  এৱম্ উক্্তৱা মিাকতিাঃ পানণিা স মমাি ুতাম্  

  সমা পয ততঃ স্ৱস্ত্ী তুযক্্তৱা স তপকস যকযৌ  ৭ 

  িকত তস্মিি্ ির করর্্ট নতনতঃ পরম িনর্তুা  

  িম র্প্লৱিম্ আসাতয তপ: কতকপ সমতাুণম্  ৮ 

  তপ: তসযাম্ নি িম ৱতুযাম্ পনরচয ুাম্ চিার ি  

  সিস্রা৭ি্কর্া ির করর্্ট পরযা িম ণ সম্পতা  ৯ 

  অনিম্ িম র্াি্ িার্্টম্ অপঃ প ম্ মূ ম্ তনতৱ চ  

  িযকৱতযত্ সিস্রাি্কর্া যত্ চ অিযত্ অনপ িাম্ি্নর্তম্  ১0 

  িাে সম্ৱািনি শ্চশ্চৱ রম অপিযনি স্ত্তা  

  র্রঃ সকৱশুু িাক শু নতনতম্ পনরচচার ি  ১১ 

  অত ৱর্ ু সিকস্র তু তর্ ঊকি রিম  িন্তি  

  নতনতঃ পরম সম্প্রীতা সিস্রা৭ি্র্ম্ অতা৭প্রৱীত্  ১২ 

 যানচকতি সমর করর্্ট তৱ নপো মিাত্মিা   

 ৱকরা ৱর্ ু সিস্রা৭কন্ত তকিা মম সমতম্ প্রনত  ১৩ 
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  তপ   চরন্তযা ৱর্ ুানণ তর্ ৱীযৱুতাম্ ৱর  

  অৱনর্র্্টানি পেম্ কত প্রাতরম্ েি্র্যকস ততঃ  ১৪ 

  তম্ অিম্ ত্ৱত্ি্ুকত পমে সমাতাকসয িকযাত্সমিম্  

  শ্চেক ািয নৱিযম্ পমে সি কপাি্র্যনস নৱজ্ৱরঃ  ১৫ 

  এৱম্ উক্্তৱা নতনতঃ র্রম্ প্রাকত মতযম্ নতৱািকর  

  নিেযা অপি্ু তা কতৱী পাকতৌ ি্ুত্ৱা অত র্ীর্তুঃ  ১৬ 

  ত্ুর্্ৱা তাম্ অশুনচম্ র্রঃ পাততঃ ি্ুত মূতিুাম্  

  নর্রঃ স্ত্াকি ি্ুকতৌ পাকতৌ িিাস চ মমকমাত চ  ১৭ 

  তসযাঃ র্রীর নৱৱরম্ নৱকৱর্ চ পমরম্তরঃ  

  িপম্ু চ সততা রাম নপকপত পরম্ আত্মৱাি্  ১৮ 

  নপতযমাি   তকতা িকপ ুা ৱকজ্রণ র্ত পৱণুা  

  ুকরাত সমস্ৱরম্ রাম তকতা নতনত   অপমতযত  ১৯ 

  মা ুকতা মা ুত   চ ইনত িপম্ু র্করা অপযপার্ত  

  নপকপত চ মিা কতিা ুতন্তম্ অনপ ৱাসৱঃ  ২0 

  ি িন্তকৱযা ি িন্তৱয ইনত এৱম্ নতনত   অপ্রৱীত্  

  নির্্পপাত ততঃ র্করা মাতু   ৱচি কিৌরৱাত্  ২১ 

  প্রাঞ্জন    ৱজ্র সনিকতা নতনতম্ র্করা   অপযপার্ত  

  অশুনচ   কতনৱ সমতা৭নস পাতকযাঃ ি্ুত মূতিুা  ২২ 

  তত৭ন্তরম্ অিম্  ত্ৱা র্র িন্তারম্ আিকৱ  

  অনপন্তম্ সততা কতনৱ তি্ কম ত্ৱম্ ি্র্ি্তুম্ অিনুস  ২৭ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    র্ট্চত্ৱানরম্র্ স্সিঃু 

 সপ্ত চিাত্ৱরম্শ স্সককঃ  

 সততা তু ি্ুকত িকপ ু নতনতঃ পরম তুঃনিতা  

  সিস্রাি্র্ম্ তুরাতর্ম্ু ৱািযম্ স   অিমিযা অপ্রৱীত্  ১ 

  মম অপরাতাত্ িকপ ুা অযম্ সততা নৱপ ী ি্ুতঃ  

  ি অপরাকতা   অস্মস্ত্ কতকৱর্ তৱ অে প  সূতি  ২ 

  নপ্রযম্ তু িতুম্ু ইচ্চানম মম িপ ু নৱপযকুয  

  মুতাম্ সতম্ সতািাম্ স্ত্াি পা া পৱি্তু ইকম  ৩ 
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  ৱাত কন্তা ইকম সত চরি্তু নতনৱ পমেিাঃ  

  মাুতা ইনত নৱিযাতা নতৱয রূপা মম আত্মিাঃ  ৪ 

  প্রহ্ম ক ািম্ চরতু এি: ইন্ত্র্ ক ািম্ ততা অপরঃ  

  নতৱয ৱাযম: ইনত িযাত: ত্ুতীকযানপ মিাযর্াঃ  ৫ 

  চত্ৱার: তু সমর করর্্ট নতকর্া শ্চৱ তৱ র্াসিাত্  

  সম্চনরর্যনন্ত পেম্ কত কতৱ পূতা মম আত্মিাঃ  ৬ 

  ত্ৱত্ি্ুকত ি এৱ িাম্না চ মাুতা ইনত নৱর্্ুতাঃ  

  তসযা: তত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা সিস্রাি্র্ঃ পমরম্তরঃ  ৭ 

  উৱাচ প্রাঞ্জন : ৱািযম্ নতনতম্ প  নির্ূতিঃ  

  সৱম্ু এতত্ যকতাক্তম্ কত পনৱর্যনত ি সম্র্যঃ  ৮ 

  নৱচনরর্যনন্ত পেম্ কত কতৱ পূতা: তৱা৭৭ত্মিাঃ  

  এৱম্ কতৌ নিশ্চযম্ ি্ুত্ৱা মাতা পমকেৌ তকপা ৱকি  ৯ 

  িক্মতু: স্মেনতৱম্ রাম ি্ুতা৭কতৌ ইনত িঃ র্্ুতম্  

  এর্ কতর্ঃ স িািম ত্স্ত্ মকিন্ত্র্াত্ অতুযনর্তঃ পমরা  ১0 

  নতনতম্ যে তপঃ নসিাম্ এৱম্ পনরচচার সঃ  

  ইি্ৱাকিা স্তু ির ৱযার পমেঃ পরম তানমিুঃ  ১১ 

  অ ম্পমসাযাম্ উত্পকন্না নৱর্া  ইনত নৱর্্ুতঃ  

  কতি চ আসীত্ ইি স্ত্াকি নৱর্াক  ইনত পমরী ি্ুতা  ১২ 

  নৱর্া  সয সমকতা রাম কিমচকন্ত্র্া মিাপ ঃ  

  সমচন্ত্র্ ইনত নৱিযাকতা কিমচন্ত্র্াত্ অিন্তরঃ  ১৩ 

 সমচন্ত্র্ তিকযা রাম তূম্রাৱ ইনত নৱর্্ুতঃ  

  তূম্রাৱ তিয শ্চা৭নপ স্ুম্িযঃ সমপতযত  ১৪ 

  স্ুম্িয সয সমতঃ রীমাি্ সিকতৱঃ প্রতাপৱাি্  

  িম র্াৱঃ সিকতৱ সয পমেঃ পরম তানমিুঃ  ১৫ 

  িম র্াৱ সয মিাকতিাঃ কসামতিঃ প্রতাপৱাি্  

  কসামতি সয পমে স্তু িািম ত্স্ত্ ইনত নৱর্্ুতঃ  ১৬ 

  তসয পমকো মিাকতিাঃ সম্প্রনত এর্ পমরীম্ ইমাম্  

  আৱসত্ অমরপ্রিযঃ সমমনত   িাম তুিযুঃ  ১৭ 
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  ইি্ৱাকিা স্তু প্রসাকতি সকৱ ু শ্চৱর্ান িা ি্ুপাঃ  

  তীিাু৭৭যমকর্া মিাত্মাকিা ৱীযৱুন্তঃ সমতানমিুাঃ  ১৮ 

  ইি অতয রিিীম্ রাম সমিম্ ৱত্সযামকি ৱযম্  

  ৱঃ প্রপাকত িরকরর্্ট িিিম্ ের্্টুম্ অিনুস  ১৯ 

  সমমনত স্তু মিাকতিা নৱৱানমেম্ উপািতম্  

  র্্ুত্ৱা ির ৱর করর্্টঃ প্রতযািচ্চি্ মিাযর্াঃ  ২0 

  পূিাম্ চ পরমাম্ ি্ুত্ৱা কসাপাতযাযঃ সপান্তৱঃ  

  প্রাঞ্জন ঃ িম র্ ম্ প্ুর্্ৱা নৱৱানমেম্ অতা প্রৱীত্  ২১ 

  তকিযা৭স্মি অিমি্ুিীকতাস্মি যসয কম নৱর্যম্ মমকি  

  সম্প্রাকতা তর্িুম্ শ্চচৱ িা৭স্মস্ত্ তিযতকরা মযা  ২২ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    সত চত্ৱানরম্র্ স্সিঃু  

  অশ্ট চিাত্ৱরম্শ স্সককঃ  

  প্ুর্্ৱা তু িম র্ ম্ তে পরস্পর সমািকম  

  িতা অকন্ত সমমনত: ৱািযম্ ৱযািিার মিা মমনিম্  ১ 

  ইকমৌ িম মাকরৌ পেম্ কত কতৱ    তু য   পরারকমৌ  

  িি   নসম্ি   িতী ৱীকরৌ র্াতূ ু   ৱরমর্কপা   পকমৌ  ২ 

  পত্ম পে   নৱর্া া৭ি্কর্ৌ িট্ি   তূণী   তিমতকুরৌ  

  অনৱিানৱৱ রূকপণ সমমপস্মস্ত্ত কযৌৱকিৌ  ৩ 

  যত্ুচ্চযা এৱ িাম্ প্রাকতৌ কতৱ ক ািাত্ ইৱা৭মকরৌ  

  িতম্ পত্পযাম্ ইি প্রাকতৌ নিম৭তম্ু িসয ৱা মমকি  ৪ 

  পূর্যকন্তৌ ইমম্ কতর্ম্ চন্ত্র্ সূকযৌ ইৱা৭ম্পরম্  

  পরস্পরসয সত্ুকর্ৌ প্রমাণ ইস্মঙ্কত কচর্্টটনতঃ  ৫ 

  নিম৭তম্ু চ ির করর্্কটৌ সম্প্রাকতৌ তুিকুম পনত  

  ৱর আযমত তকরৌ ৱীকরৌ করাতুম্ ইচ্চানম তত্ত্ৱতঃ  ৬ 

  তসয তত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা যতা ৱরমিম্ িযকৱতযত্  

  নসিা৭৭রম নিৱাসম্ চ রাি্র্সািাম্ ৱতম্ ততা  ৭ 

  নৱৱানমে ৱচঃ র্্ুত্ৱা রািা পরম িনর্তুঃ  

  অনততী পরকমৌ প্রাকতৌ পমকেৌ তর্রত সয কতৌ  ৮ 
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  পূিযা মাস নৱনতৱত্ সত্িারা৭কিৌ মিা পক ৌ  

  ততঃ পরম সত্িারম্ সমমকতঃ প্রাপয রািকৱৌ  ৯ 

  উর্য তে নির্াম্ এিাম্ িক্মতু: নমনত াম্ ততঃ  

  তাম্ ত্ুর্্ৱা মমিযঃ সকৱ ু িিি সয পমরীম্ শুপাম্  ১0 

  সাতু সানত্ৱনত র্ম্সকন্তা নমনত াম্ সমপূিযি্  

  নমনত  উপ ৱকি তে আরমম্ ত্ুর্য রািৱঃ  ১১ 

  পমরাণম্   নিিিুম্ রমযম্ পপ্রচ্চ মমনি পমম্িৱম্  

  রীমত্ আরম সম্িার্ম্ নিম্ িম ইতম্ মমনি ৱস্মিতুম্  ১২ 

  করাতুম্ ইচ্চানম পিৱি্ িসয অযম্ পূৱ ু আরমঃ  

  তচ্চ্ুত্ৱা  রািকৱকণাক্তম্ ৱািযম্ ৱািয নৱর্ারতঃ  ১৩ 

  প্রতুযৱাচ মিাকতিা নৱৱনমকো মিা মমনিঃ  

  িন্ত কত িতনযর্যানম র্্ুণম তকত্ত্ৱি রািৱ  ১৪ 

  যসয এতত্ আরমপতম্ র্তম্ কিাপাি্ মিাত্মিা  

  কিৌতম সয ির করর্্ট পূৱম্ু আসীত্ মিাত্মিঃ  ১৫ 

  আরকমা নতৱয সম্িার্ঃ সমনর   অনপ সমপূস্মিতঃ  

  স চ ইি তপ আনতর্্টত্ অি যা সনিতঃ পমরা  ১৬ 

  ৱর্ ু পূিানি অকিিানি রাি পমে মিাযর্ঃ  

  তসয অন্তরম্ নৱনতত্ৱা তু সিস্রাি্র্ঃ র্চী পনতঃ  ১৭ 

  মমনি কৱর্ তকরা   পূত্ৱা অি যাম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  

  ুতু িা ম্ প্রতীি্র্কন্ত ি অনতিুঃ সমসমানিকত  ১৮ 

  সম্িমম্ তু অিম্ ইচ্চানম ত্ৱযা সি সমমতযকম  

  মমনি   কৱর্ম্ সিস্রা৭ি্র্ম্ নৱজ্ঞায রিম    িন্তি  ১৯ 

  মনতম্ চিার তুকমতুা কতৱরাি িম তূি াত্  

  অতা প্রৱীত্ ির করর্্ট ি্ুতাকতিু অন্তরা৭৭ত্মিা  ২0 

  ি্ুতা৭কতাুনস সমর করর্্ট িচ্চ র্ীরম্ ইতঃ প্রকপা  

  আত্মািম্ মাম্ চ কতকৱর্ সৱতুা রি্র্ মািত  ২১ 

  ইন্ত্র্ স্তু প্রিসি্ ৱািযম্ অি যাম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  

  সমকরানণ পনরতুর্্কটাস্মি িনমর্যানম যতা৭৭িতম্  ২২ 
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  এৱম্ সম্িময তু তযা নিশ্চরাম উটিাত্ ততঃ  

  স সম্প্রমাত্ ত্ৱরি্ রাম র্ম্নিকতা কিৌতমম্ প্রনত  ২৩ 

  কিৌতমম্ সম্ততর্ ু অত প্রনৱর্নন্ত মিা মমনিম্  

  কতৱ তািৱ তুতরু্ম্ু তকপাপ  সমনন্ৱতম্  ২৪ 

  তীত ুউতি পনরনক্লন্নম্ তীপযমািম্ ইৱা৭ি ম্  

  ি্ুিীত সনমতম্ তে স িম র্ম্ মমনি পমঙ্কৱম্  ২৫ 

  ত্ুর্্ৱা সমরপনত   েকস্ত্া নৱর্ণ্ণ ৱতকিাপৱত্  

  অত ত্ুর্্ৱা সিস্রা৭ি্র্ম্ মমনি কৱর্ তরম্ মমনিঃ  ২৬ 

  তুৱরমুিম্ ৱরমি সম্পকন্না করার্াত্ ৱচিম্ অপ্রৱীত্  

  মম রূপম্ সমাস্ত্ায ি্ুতৱাি্ অনস তুমকুত  ২৭ 

  অিতৱুযম্ ইতম্ তিাত্ নৱপ    ত্ৱম্ পনৱর্যনত  

  কিৌতকমি এৱম্ উক্তসয স করাকর্ণ মিাত্মিা  ২৮ 

  কপততু   ৱরমর্কণৌ পূকমৌ সিস্রাি্র্ সয তত্ি্র্ণাত্  

  ততা র্ত্ৱা স শ্চৱ র্রম্ পায ুাম্ অনপ চ র্তৱাি্   ২৯  

  ইি ৱর্ ু সিস্রানণ পিনূি ত্ৱম্ নিৱনর্র্যনস  

  ৱাযম পি্র্া নিরা৭৭িারা তপযন্তী পি র্ানযিী  ৩0 

  অত্ুর্যা সৱ ু পূতািাম্ আরকমস্মিি্ নিৱত্সযনস  

  যতা তু এতত্ ৱিম্ কিারম্ রাকমা তর্রতা৭৭ত্মিঃ  ৩১ 

  আিনমর্যনত তুতরু্ ু   ততা পূতা পনৱর্যনস  

  তসয আনতকতযি তুৱরমুকি ক াপ কমাি নৱৱস্মিতুা  ৩২ 

  মত্সিাকর্ মমতা যমক্তা স্ৱম্ ৱপম   তারনযর্যনস  

  এৱম্ উক্্তৱা মিাকতিা কিৌতকমা তুর্্ট চানরণীম্  ৩৩ 

  ইমম্ আরমম্ উত্স্ুিয নসি  চারণ কসনৱকত  

  নিমৱত্ নর্িকর রকময তপ কস্ত্কপ মিাতপাঃ  ৩৪ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    অর্্ট চত্ৱানরম্র্ স্সিঃু  

  এযকান পম্চাশ স্সককঃ  

  অপ  স্তু ততঃ র্করা কতৱাি্ অনি পমকরািমাি্  

  অপ্রৱীত্ েস্ত্    ৱতিঃ সনর্ ু সম্িাি্ সচারণাি্  ১ 
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  িম ৱতুা তপকসা নৱিম্ কিৌতম সয মিাত্মিঃ  

  করাতম্ উত্পাতয নি মযা সমর িাযম্ু ইতম্ ি্ুতম্  ২ 

  অপক াস্মি ি্ুত: কতি করাতাত্ সা চ নিরাি্ুতা  

  র্াপ কমাি্কর্ণ মিতা তকপা   অসয অপি্ু তম্ মযা  ৩ 

  তিাত্ সমরৱরাঃ সকৱ ু সনর্সুম্িাঃ স চারণাঃ  

  সমর সািয িরম্ সকৱ ু সপ ম্ িতুম্ু অিতু  ৪ 

  র্তরকতা: ৱচঃ র্্ুত্ৱা কতৱাঃ স অনিপমকরািমাঃ  

  নপত্ু কতৱাি্ উকপতয আিুঃ সি সনৱ ু: মু ত্িনণঃ  ৫ 

  অযম্ কমর্ঃ স ৱরমর্ণঃ র্করা নি অৱরমর্ণঃ ি্ুতঃ  

  কমর্ সয ৱরমর্কণৌ ি্ুিয র্রায আশু প্রযচ্চত  ৬ 

  অপ  স্তু ি্ুকতা কমর্ঃ পরাম্ তুর্্টটম্ প্রতাসযনত  

  পৱতাম্ ির্ণুা৭তাুয কয চ তাসযনন্ত মািৱাঃ  ৭ 

  অি্র্যম্ নি প ম্ কতর্াম্   যূযম্ তাসযত পমর্্ি ম্   

  অকি স্তু ৱচিম্ র্্ুত্ৱা নপত্ু কতৱাঃ সমািতাঃ  

  উত্পাটয কমর্ ৱরমর্কণৌ সিস্রাি্কর্ িযকৱর্যি্  ৮ 

  ততা প্রপ্ুনত িািম ত্স্ত্ নপত্ু কতৱাঃ সমািতাঃ  

  অপ াি্ পমঞ্জকত কমর্াি্ পন : কতর্াম্ অকযািযি্  ৯ 

  ইন্ত্র্ স্তু কমর্ ৱরমর্ণ: ততা প্রপ্ুনত রািৱ  

  কিৌতম সয প্রপাকৱি তপস শ্চ মিাত্মিঃ  ১0 

  তত্ আিচ্চ মিাকতি আরমম্ পমণয িমণুঃ  

  তারয এিাম্ মিাপািাম্ অি যাম্ কতৱ রূনপণীম্  ১১ 

  নৱৱানমে ৱচঃ র্্ুত্ৱা রািৱঃ সি  ি্মণঃ  

  নৱৱানমেম্ পমরস্রম তয আরমম্ প্রনৱকৱর্ ি  ১২ 

  ততর্ ু চ মিাপািাম্ তপসা কতযানতত প্রপাম্  

  ক ানি   অনপ সমািময তুনিরুীি্র্যাম্ সমরা৭সমনরঃ  ১৩ 

  প্রযত্নাত্ নিনমতুাম্ তাো নতৱযাম্ মাযা মযীম্ ইৱ  

  তূকমি অনপ পরীত অঙ্কীম্ পূণ ু চন্ত্র্ প্রপাম্ ইৱ  ১৪ 

  স তুর্ার আৱরমতাম্ স অপ্রাম্ পূণ ু চন্ত্র্ প্রপাম্ ইৱ  
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  মকতয   অম্পকসা তুরাতর্ ুাম্ তীতাম্ সূয ু প্রপাম্ ইৱ  

  স নি কিৌতম ৱাকিযি তুনিরুীি্র্যা পপূৱ ি  ১৫ 

  েযাণাম্ অনপ ক ািািাম্ যাৱত্ রাম সয তর্িুম্  

 র্াপসয অন্ত মমপািময কতর্াম্ তর্িুম্ আিতা  ১৬ 

  রািকৱৌ তু তত স্ত্সযাঃ পাকতৌ িি্ুিতু স্ত্তা  

  িরন্তী কিৌতম ৱচঃ প্রনতিরাি সা চ কতৌ  ১৭ 

  পাতযম্ অিযুম্ ততা আনততযম্ চিার সমসমানিতা  

  প্রনতিরাি িািম ত্কস্ত্া নৱনত ত্ুর্্কটি িমণুা  ১৮ 

  পমর্্প ৱরমর্্টট   মিত্ আসীত্ কতৱ তুি্তুনপ নিস্ৱনিঃ  

  িন্তৱ ু অপ্সরসাম্ চা৭নপ মিাি্ আসীত্ সমািমঃ  ১৯ 

  সাতু সানত্ৱনত কতৱা   তাম্ অি যাম্ সমপূিযি্  

  তকপাপ  নৱশুি অম্িীম্ কিৌতম সয ৱর্া৭িমিাম্  ২0 

  কিৌতকমানপ মিাকতিা অি যা সনিতঃ সমিী  

  রামম্ সমূ্পিয নৱনতৱত্ তপ কস্ত্কপ মিাতপাঃ  ২১ 

  রাকমানপ পরমাম্ পূিাম্ কিৌতম সয মিামমকিঃ  

  সিার্াত্ নৱনতৱত্ প্রাপয িিাম নমনত াম্ ততঃ  ২২ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    একিাি পম্চার্ স্সিঃু  

  পম্চাশ স্সককঃ  

  ততঃ প্রাি্ উিরাম্ িত্ৱা রামঃ কসৌনমস্মেণা সি  

  নৱৱানমেম্ পমরস্রম তয যজ্ঞ ৱাটম্ উপািমত্  

  রাম স্তু মমনি র্াতূ ুম্ উৱাচ সি  ি্মণঃ  ১ 

  সাত্ৱী যজ্ঞ সম্ুনি নি ুিিি সয মিাত্মিঃ  

  পিনূি ইি সিস্রানণ িািা কতর্ নিৱানসিাম্  ২ 

  প্রাহ্মণািাম্ মিাপাি কৱতা৭তযযি র্ান িাম্  

  ুনর্ ৱাটা শ্চ ত্ুর্যকন্ত র্িটী র্ত সম্িম  াঃ  ৩ 

  কতকর্া নৱতীযতাম্ প্রহ্মি্ যে ৱত্সযামকি ৱযম্  

  রাম সয ৱচিম্ র্্ুত্ৱা নৱৱানমকো মিা মমনিঃ  ৪ 

  নিকৱর্ম্ অিকরাত্ কতকর্ নৱনৱকক্ত সন  া৭৭যমকত  
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  নৱৱানমেম্ মমনি করর্্টম্ র্্ুত্ৱা স ি্ুপনত স্ত্তা  ৫ 

  র্তািন্তম্ পমরস্রম তয পমকরানিতম্ অনিনন্ততম্  

  প্রতুযজ্জিাম সিসা নৱিকযি সমনন্ৱত:  ৬ 

  ুনত্ৱকিানপ মিাত্মাি স্তু অিযুম্ আতায সত্ৱরম্  

  নৱৱানমোয তকমণু ততু: মন্ত্র্ পমরস্রম তম্  ৭ 

  প্রনতি্ুিয তু তাম্ পূিাম্ িিি সয মিাত্মিঃ  

  পপ্রচ্চ িম র্ ম্ রাকজ্ঞা যজ্ঞ সয চ নিরামযম্  ৮ 

  স তাম্ শ্চা৭নপ মমিীি্ প্ুর্্ৱা কসাপাতযায পমকরাতসঃ  

  যতা িযাযম্ ততঃ সনৱঃু সমািচ্চত্ প্রি্ু র্্টৱাি্  ৯ 

  অত রািা মমনি করর্্টম্ ি্ুতাঞ্জন : অপার্ত  

  আসকি পিৱাি্ আস্ত্াম্ সি   এনপ: মমনি সিনমঃ  ১0 

  িিি সয ৱচঃ র্্ুত্ৱা নির্সাত মিা মমনিঃ  

  পমকরাতা ুনত্ৱি শ্চশ্চৱ রািা চ সি মনন্ত্র্নপঃ  ১১ 

  আসকিশু যতা িযাযম্ উপনৱর্্টাি্ সমন্ততঃ  

  ত্ুর্্ৱা স ি্ুপনত স্ত্ে নৱৱানমেম্ অতা৭প্রৱীত্  ১২ 

  অতয যজ্ঞ সম্ুনি   কম সপ া শ্চতৱনতঃ ি্ুতা  

  অতয যজ্ঞ প ম্ প্রাতম্ পিৱ ির্িুাত্ মযা  ১৩ 

  তকিযা   অস্মি অিমি্ুিীকতা   অস্মি যসয কম মমনি পমম্িৱ  

  যজ্ঞ উপসতিম্ প্রহ্মি্ প্রাকতা   অনস মমনিনপঃ সি  ১৪ 

  ত্ৱাতর্া৭িম্ তু প্রহ্মকর্ ু তীি্র্াম্ আিু   মিীনর্ণঃ  

  তকতা পািা৭নতকুিা কতৱাি্ ের্্টুম্ অিনুস কিৌনর্ি  ১৫ 

  ইতুযক্্তৱা মমনি র্াতূ ুম্ প্রি্ু র্্ট ৱতি স্ত্তা  

  পমি   তম্ পনরপপ্রচ্চ প্রাঞ্জন ঃ প্রযকতা ি্ুপঃ  ১৬ 

  ইকমৌ িম মাকরৌ পেম্ কত কতৱ তু য পরারকমৌ  

  িি নসম্ি িতী ৱীকরৌ র্াতূ ু ৱরমর্প উপকমৌ  ১৭ 

  পত্ম পে নৱর্া া৭ি্কর্ৌ িট্ি তূণী তিমতকুরৌ  

  অনৱিা নৱৱ রূকপণ সমমপস্মস্ত্ত কযৌৱকিৌ  ১৮ 

  যত্ুচ্চ শ্চযৱ িাম্ প্রাকতৌ কতৱ ক ািাত্ ইৱ অমকরৌ  
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  িতম্ পত্পযাম্ ইি প্রাকতৌ নিম৭তম্ু িসয ৱা মমকি  ১৯ 

  ৱর আযমত তকরৌ ৱীকরৌ িসয পমকেৌ মিা মমকি  

  পূর্যকন্তৌ ইমম্ কতর্ম্ চন্ত্র্ সূকযৌ ইৱ অম্পরম্  ২0 

  পরস্পরসয সত্ুকর্ৌ প্রমাণ ইস্মঙ্কত কচর্্টটনতঃ  

  িাি পি্র্তকরৌ ৱীকরৌ করাতুম্ ইচ্চানম তত্ত্ৱতঃ  ২১ 

  তসয ত ত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা িিি সয মিাত্মিঃ  

 িযকৱতযি্ মিাত্মাকিৌ পমকেৌ তর্রত সয কতৌ  ২২ 

 নসিারম   নিৱাসম্ চ রাি্র্সািাম্ ৱতম্ ততা  

 ত   চ্চা৭৭িমিম্ অৱযরম্ নৱর্া াযা   শ্চ তর্িুম্  ২৩ 

 অি যা   তর্িুম্ শ্চচৱ কিৌতকমি সমািমম্  

 মিা   তিমনর্ স্মিজ্ঞাসাম্ িতুম্ু আিমিম্ ততা  ২৪ 

 এতত্ সৱম্ু মিাকতিা িিিায মিাত্মকি  

 নিকৱতয নৱররাম অত নৱৱানমকো মিামমনিঃ  ২৫ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    পম্চার্ স্সিঃু  

 এক পম্চাশ স্সককঃ  

 তসয ত ত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা নৱৱানমে সয তীমতঃ  

 ি্ু র্্ট করামা মিাকতিাঃ র্তািকন্তা মিাতপাঃ  ১ 

 কিৌতম সয সমকতা কিযর্্ট: তপসা কতযানতত প্রপঃ  

 রাম সম্তর্িুাত্ এৱ পরম্ নৱিয মািতঃ  ২ 

 স কতৌ নির্কণ্ণৌ সকম্প্রি্র্য সমিা৭৭সীকিৌ ি্ুপা৭৭ত্মকিৌ  

 র্তািকন্তা মমনি করর্্টম্ নৱৱানমেম্ অত অপ্রৱীত্  ৩ 

 অনপ কত মমনি র্াতূ ু মম মাতা যর্নস্ৱিী  

 তনর্তুা রাি পমোয তকপা তীিম্ু উপািতা  ৪ 

 অনপ রাকম মিাকতিা মম মাতা যর্নস্ৱিী  

 ৱনিয: উপািরত্ পূিাম্ পূিা৭কি ুসৱ ু কতনিিাম্  ৫ 

 অনপ রামায িনততম্ যতা ৱরমিম্ পমরাতিম্  

 মম মাতু: মিাকতকিা কতকৱি তুর৭িমর্্টটতম্  ৬ 

 অনপ কিৌনর্ি পেম্ কত িম ুণা মম সম্িতা  
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 মাতা মম মমনি করর্্ট রাম সম্তর্িুাত্ ইতঃ  ৭ 

 অনপ কম িম ুণা রামঃ পূস্মিতঃ িম নর্িা৭৭ত্মি  

 ইি আিকতা মিাকতিাঃ পূিাম্ প্রাপয মিাত্মিঃ  ৮ 

 অনপ র্াকন্তি মিসা িম ু: কম িম নর্িা৭৭ত্মি  

 ইি আিকতি রাকমণ পূস্মিকতি অনপৱানততঃ  ৯ 

 তত্ র্্ুত্ৱা ৱচিম্ তসয নৱৱানমকো মিামমনিঃ  

 প্রতুযৱাচ র্তািন্তম্ ৱািযকজ্ঞা ৱািয কিানৱতম্  ১0 

 ি অনতরান্তম্ মমনিকরর্্ট যত্ িতৱুযম্ ি্ুতম্ মযা  

 সম্িতা মমনিিা পত্নী পািকুৱণ ইৱ করণমিা  ১১ 

 তত্ র্্ুত্ৱা ৱচিম্ তসয নৱৱানমে সয পানর্তম্   

 র্তািকন্তা মিাকতিা রামম্ ৱচিম্ অপ্রৱীত্  ১২ 

 স্ৱািতম্ কত িরকরর্্ট নতর্্টযা প্রাকতা অনস রািৱ  

 নৱৱানমেম্ পমরস্রম তয মিনর্ম্ু অপরাস্মিতম্  ১৩ 

 অনচন্তয িম ুা তপসা প্রহ্মনর্ ু   অতু  প্রপঃ  

 নৱৱানমকো মিাকতিা কৱতযম্ কৱত্নস এিম্ পরমাম্ িনতম্  ১৪ 

 ি অস্মস্ত্ তিযতকরা রাম ত্ৱকিা অকিযা পমনৱ িশ্চি  

 কিাতা িম নর্ি পমে   কত কযি ততম্ মি িপঃ  ১৫ 

 রূযতাম্ চ অনপতাসযানম কিৌনর্ি সয মিাত্মিঃ  

 যতা প ম্ যতা ৱরমিম্ তকন্ম নিিততঃ র্্ুণম  ১৬ 

 রািা অপূত্ এর্ তম ুাত্মা তীি ুিা ম্ অনরম্তমঃ  

 তমজু্ঞঃ ি্ুত    নৱতয শ্চ প্রিািাম্ চ নিকত রতঃ  ১৭ 

 প্রিাপনত   সমত   তু আসীত্ িম কর্া িাম মিীপনতঃ  

 িম র্ সয পমকো প ৱাি্ িম র্িাপঃ সমতানমিুঃ  ১৮ 

 িম র্িাপ সমত   তু আসীত্ িানত   ইনত এৱ নৱর্্ুতঃ  

 িাকতঃ পমকো মিাকতিা নৱৱানমকো মিামমনিঃ  ১৯ 

 নৱৱনমকো মিাকতিাঃ পা যা মাস কমনতিীম্  

 পিু ৱর্ ু সিস্রানণ রািা রািযম্ অিারযত্  ২0 

 িতানচত্ তু মিাকতিা কযািনযত্ৱা ৱরূনতিীম্  



পাল   কাম্ট 
 

P a g e  117 | 170 

 

 অি্কর্ৌনিণী পনরৱরমতঃ পনরচরাম কমনতিীম্  ২১ 

 িিরানণ চ রার্্রানণ সনরত শ্চ ততা নিরীি্  

 আরমাি্ রমকর্া রািা নৱচরি্ আিিাম ি  ২২ 

 ৱনসর্্ট সয আরম পতম্ িািা পমর্্প প  ত্ুমম্  

 িািা ম্ুি িণা িীণম্ু নসি চারণ কসনৱতম্  ২৩ 

 কতৱ তািৱ িন্তনৱঃু নিন্ননর   উপকর্ানপতম্  

 প্রর্ান্ত িনরণা িীণম্ু নত্ৱি সম্ি নিকর্নৱতম্  ২৪ 

 প্রহ্মনর্ ু িণ সম্িীণম্ু কতৱনর্ ু িণ কসনৱতম্  

 তপ   চরণ সম্নসনি   অনি িনল্প   মিাত্মনপঃ  ২৫ 

 সততম্ সম্িম  ম্ রীমত্ প্রহ্ম িনল্প   মিাত্মনপঃ  

 অপ্পি্নর্র্ ৱাযম পি্নর্ শ্চ র্ীণ ু পণ ু অর্নি   ততা  

 প  মূ  অর্নি   তানন্ত   স্মিত করানর্   স্মিকত নন্ত্র্নযঃ  ২৬ 

 ুনর্নপ   ৱা নিন য শ্চ িপ কিাম পরাযনণঃ  

 অনিয    শ্চৱিািনস শ্চশ্চৱ সমম্তাত্ উপকর্ানপতম্  ২৭ 

 ৱনসর্্ট সয আরম পতম্ প্রহ্মক ািম্ ইৱা৭পরম্  

 ততর্ ু িযতাম্ করর্্ট নৱৱানমকো মিাপ ঃ  ২৮ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    এি পম্চার্ স্সিঃু 

 ত্ৱি পম্চাশ স্সককঃ  

 তম্ ত্ুর্্ৱা পরম প্রীকতা নৱৱানমকো মিাপ ঃ  

 প্রণকতা নৱিযাত্ ৱীকরা ৱনসর্্টম্ িপতাম্ ৱরম্  ১ 

 স্ৱািতম্ তৱ চ ইতুযকক্তা ৱনসর্্কটি মিাত্মিা  

 আসিম্ চ অসয পিৱাি্ ৱনসর্্কটা ৱযানতকতর্ ি  ২ 

 উপনৱর্্টায চ ততা নৱৱানমোয তীমকত  

 যতা িযাযম্ মমনি ৱরঃ প  মূ ম্ উপািরত্  ৩ 

 প্রনতি্ুিয চ তাম্ পূিাম্ ৱনসর্্টাত্ রাি সিমঃ  

 তকপা   অনিকিাে নর্কর্যশু িম র্ ম্ পযপ্ুুচ্চত  ৪ 

 নৱৱানমকো মিাকতিা ৱিস্পনত িকণ ততা  

 সৱেু িম র্ ম্ চ আি ৱনসর্্কটা রাি সিমম্  ৫ 
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 সমি উপনৱর্্টম্ রািািম্ নৱৱানমেম্ মিাতপাঃ  

 পপ্রচ্চ িপতাম্ করর্্কটা ৱনসর্্কটা প্রহ্মণঃ সমতঃ  ৬ 

 িস্মচ্চত্ কত িম র্ ম্ রািি্ িস্মচ্চত্ তকমণু রম্িযি্  

 প্রিাঃ পা যকস ৱীর রাি ৱরমকিি তানমিু  ৭ 

 িস্মচ্চত্ কত সমপ্ুতা প্ুতযাঃ িস্মচ্চত্ নতর্্টনন্ত র্াসকি  

 িস্মচ্চত্ কত নৱস্মিতাঃ সকৱ ু নরপকৱা নরপম   সূতি  ৮ 

 িস্মচ্চত্ পক  চ কিাকর্ চ নমকেশু চ পরম্তপ  

 িম র্ ম্ কত ির ৱযার পমে   কপৌকে তৱা৭িি  ৯ 

 সৱেু িম র্ ম্ রািা ৱনসর্্টম্ প্রতুযতািরত্  

 নৱৱানমকো মিাকতিা ৱনসর্্টম্ নৱিযা৭নন্ৱতঃ  ১0 

 ি্ুত্ৱা উকপৌ সমনচরম্ িা ম্ তনমরু্্কটৌ তাঃ িতাঃ শুপাঃ  

 মমতা পরমযা যমকক্তৌ প্রীকযতাম্ কতৌ পরস্পরম্  ১১ 

 তকতা ৱনসর্্কটা পিৱাি্ িতা৭কন্ত রিম  িন্তি  

 নৱৱানমেম্ ইতম্ ৱািযম্ উৱাচ প্রিসি্ ইৱ  ১২ 

 আনততযম্ িতুম্ু ইচ্চানম প সয অসয মিাপ   

 তৱ শ্চচ ৱ অপ্রকময সয যতা৭িম্ু সম্প্রতীচ্চ কম  ১৩ 

 সত্স্মরযাম্ তু পৱাি্ এতাম্ প্রতীচ্চতু মযা ি্ুতাম্  

 রািি্ ত্ৱম্ অনতনত করর্্টঃ পূিিীযঃ প্রযত্নতঃ  ১৪ 

 এৱম্ উকক্তা ৱনসর্্কটি নৱৱানমকো মিামনতঃ  

 ি্ুতম্ ইতয৭প্রৱীত্ রািা নপ্রয ৱাকিযি কম ত্ৱযা  ১৫ 

 প  মূক ি পিৱি্ নৱতযকত যত্ তৱা৭৭রকম  

 পাকতয ি আচমিীকযি পিৱ ির্কুিি চ  ১৬ 

 সৱতুা চ মিা প্রাজ্ঞ পূিা অকিণু সমপূস্মিতঃ  

 িনমর্যানম িম   কত   অস্তু শ্চমকেণ ঈি্র্স্ৱ চি্শুর্া  ১৭ 

 এৱম্ প্ুৱন্তম্ রািািম্ ৱনসর্্টঃ পমি   এৱ নি  

 িযমন্ত্র্যত তম ুাত্মা পমিঃ পমি   উতার তীঃ  ১৮ 

 পাটম্ ইকতযৱ িাকতকযা ৱনসর্্টম্ প্রতুযৱাচ ি  

 যতা নপ্রযম্ পিৱত   ততা অস্তু মমনি সিম  ১৯ 
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 এৱম্ উকক্তা মিাকতিা ৱনসর্্কটা িপতাম্ ৱরঃ  

 আিমিাৱ ততঃ প্রীতঃ িল্মার্ীম্ তূত িল্মর্ঃ  ২0 

 এনি এনি র্পক  ি্নর্প্রম্ র্্ুণম চা৭নপ ৱকচা মম  

 সপ  সয অসয রািকর্ঃু িতুম্ু ৱযৱনসকতািয৭িম্  

 কপািকিি মিা৭কিণু সত্িারম্ সনম্ৱতত্স্ৱ কম  ২১ 

 যসয যসয যতা িামম্ র্ রকসশু অনপপূস্মিতম্  

 তত্ সৱম্ু িামতুি্ ি্নর্প্রম্  অনপৱর্ ু ি্ুকত মম  ২২ 

 রকসি অকন্নি পাকিি ক িয কচাকর্যণ সমমযতম্  

 অন্নািাম্ নিচযম্ সৱম্ু স্ুিস্ৱ র্পক  ত্ৱর  ২৩ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    নত্ৱ পম্চার্ স্সিঃু  

 ত্রত্র পম্চাশ স্সককঃ  

 এৱম্ উক্তা ৱনসর্্কটি র্প া র্ত্ু সূতি  

 নৱতকত িামতুি্ িামাি্ যসয যসয যতা ঈস্মপ্সতম্  ১ 

 ইি্র্ূি্ মতূি্ ততা  ািাি্ শ্চমকরযাি্ চ ৱর আসৱাি্  

 পািানি চ মিা৭িাুনণ পি্র্যাম্ শ্চ উচ্চাৱচাি্ ততা  ২ 

 উর্্ণ আটযসয ওতিসয অে রার্যঃ পৱকুতাপমাঃ   

 ম্ুর্্টা৭ন্নানি চ সূপা শ্চ তনত িম  যা: তনত ৱ চ  ৩ 

 িািা স্ৱাতু রসািাম্ চ র্াটপািাম্ তনতৱ চ  

 পািিানি সমপূণ ুানি কিৌটানি চ সিস্রর্ঃ  ৪ 

 সৱম্ু আসীত্ সম সম্তুর্্টম্ ি্ু র্্ট পমর্্ট িিা যমতম্  

 নৱৱানমে প ম্ রাম ৱনসর্্কট ি অনপতনপতুম্  ৫ 

 নৱৱানমকোনপ রািনর্ ু: ি্ু র্্ট পমর্্ট: ততা অপৱত্  

 স অন্তঃপমর ৱকরা রািা সপ্রাহ্মণ পমকরানিতঃ  ৬ 

 স অমাকতযা মনন্ত্র্ সনিতঃ সপ্ুতযঃ পূস্মিত: ততা  

 যমক্তঃ পরম িকর্ণু ৱনসর্্টম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ৭ 

 পূস্মিকতািম্ ত্ৱযা প্রহ্মি্ পূিা৭কিণু সমসত্ি্ুতঃ  

 রূযতাম্ অনপতাসযানম ৱািযম্ ৱািয নৱর্ারত  

 িৱাম্ র্ত সিকস্রণ তীযতাম্ র্প া মম  ৮ 
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 রত্নম্ নি পিৱি্ এতত্ রত্নিারী চ পানতৱুঃ  

 তিাত্ কম র্প াম্ কতনি মম এর্া তমকুতা নত্ৱি  ৯ 

 এৱম্ উক্ত স্তু পিৱাি্ ৱনসর্্কটা মমনি সিমঃ  

 নৱৱানমকেণ তম ুাত্মা প্রতুযৱাচ মিীপনতম্  ১0 

 ি অিম্ র্ত সিকস্রণ ি অনপ কিাটট র্নত   িৱাম্  

 রািি্ তাসযানম র্প াম্ রানর্পী রিতসয ৱা  ১১ 

 ি পনরতযািম্ অিাু ইযম্ মত্ সিার্াত্ অনরম্তম  

 র্াৱতী র্প া মিযম্ িীনত ু  আত্মৱকতা যতা  ১২ 

 অসযাম্ িৱযম্ চ িৱযম্ চ প্রাণ যাো তনতৱ চ  

 আযিম্ অনিকিােম্ চ পন    কিাম   তনতৱ চ  ১৩ 

 স্ৱািািার   ৱর্ট্িাকরৌ নৱতযা শ্চ নৱনৱতা     ততা  

 আযিম্ অে রািকর্ ু সৱম্ু এতি্   ি সম্র্যঃ  ১৪ 

 সৱসু্ৱম্ এতত্ সকতযি মম তুর্্টট িরী সতা  

 িারনণ   পিুপী রািি্ ি তাকসয র্প াম্ তৱ  ১৫ 

 ৱনসর্্কট   ি এৱম্ উক্তস্তু নৱৱানমকোপ্রৱীত্ ততঃ  

 সম্রততরম্ অতযতম্ু ৱািযম্ ৱািয   নৱর্ারতঃ  ১৬ 

 শ্চিরণয   িি্র্যা    শ্চরকৱযাি্ সমৱণ ু   অঙ্িম র্   পূনর্তাি্  

 ততানম িম ম্িরাণাম্ কত সিস্রানণ চতুতরু্  ১৭ 

 শ্চিরণযািাম্ রতািাম্ চ কৱত অৱািাম্ চতুযমিুাম্  

 ততানম কত র্তানি অর্্কটৌ নিস্মঙ্কণীি নৱপূনর্তাি্  ১৮ 

 িযািাম্ কতর্ িাতািাম্ িম  িািাম্ মকিৌিসাম্  

 সিস্রম্ এিম্ তর্ চ ততানম তৱ সমৱরত  ১৯ 

 িািা ৱণ ু নৱপক্তািাম্ ৱযস্ত্ািাম্ তনতৱ চ  

 ততানম এিাম্ িৱাম্ কিাটটম্ র্প া তীযতাম্ মম  ২0 

 যাৱত্ ইচ্চনস রত্নম্ ৱা নিরণযম্ ৱা নত্ৱকিািম   

 তাৱত্ ততানম তত্ সৱম্ু র্প া তীযতাম্ মম  ২১ 

 এৱম্ উক্ত স্তু পিৱাি্ নৱৱানমকেণ তীমতা  

 ি তাসযানম ইনত র্প াম্ প্রাি রািি্ িতম্চি  ২২ 
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 এতত্ এৱ নি কম রত্নম্ এতত্ এৱ নি কম তিম্  

 এতত্ এৱ নি সৱসু্ৱম্ এতত্ এৱ নি িীনৱতম্  ২৩ 

 তর্ ু   চ কপৌণ ু মাস   চ যজ্ঞানশ্চৱা৭ত তি্নর্ণাঃ  

 এতত্ এৱ নি কম রািি্ নৱনৱতা শ্চ স্মরযা স্ত্তা  ২৪ 

 অকতা মূ াঃ স্মরযাঃ সৱ ুা মম রািি্ ি সম্র্যঃ  

 পিিূাম্ নিম্ প্র াকপি ি তাকসয িাম কতানিিীম্  ২৫ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    স্মে পম্চার্ স্সিঃু  

 চতু   পম্চাশ স্সককঃ  

 িাম কতিমম্ ৱনসর্্কটানপ যতা ি তযিকত মমনিঃ  

 ততা অসয র্প াম্ রাম নৱৱানমকো   অন্ৱির্তু  ১ 

 িীযমািা তু র্প া রাম রাজ্ঞা মিাত্মিা  

 তুঃনিতা নচন্তযা মাস ুতন্তী কর্াি িনর্তুা  ২ 

 পনরতযক্তা ৱনসর্্কটি নিম্ অিম্ সমমিাত্মিা  

 যা অিম্ রাি প্ুনত: তীিা নহ্রকযযম্ প্ুর্ তুঃনিতা  ৩ 

 নিম্ মযা অপি্ুতম্ তসয মিকর্ ু: পানৱতা৭৭ত্মিঃ  

 যি্ মাম্ অিািসম্ পক্তাম্ ইর্্টাম্ তযিনত তানমিুঃ  ৪ 

 ইনত সা নচন্তনযত্ৱা তু নিৱসয চ পমিঃ পমিঃ  

 িিাম কৱকিি ততা ৱনসর্্টম্ পরম ওিসম্  

 নিতূযু তাম্ ততা প্ুতযাি্ র্তর্ঃ র্ত্ু সূতি  ৫ 

 িিাম অনি  কৱকিি পাত মূ ম্ মিাত্মিঃ  

 র্প া সা ুতন্তী চ করার্ন্তী চ ইতম্ অপ্রৱীত্  ৬ 

 ৱনসর্্ট সয অরতঃ স্মস্ত্ত্ৱা কমি তুি্তুনপ রানৱণী  

 পিৱি্ নিম্ পনরতযক্তা ত্ৱযা অিম্ প্রহ্মণঃ সমত  ৭ 

 যিাত্ রাি প্ুতা মাম্ নি িযকন্ত ত্ৱত্সিার্তঃ  

 এৱম্ উক্ত স্তু প্রহ্মনর্ ু: ইতম্ ৱচিম্ অপ্রৱীত্  ৮ 

 কর্াি সম্তত ি্ু তযাম্ স্ৱসারম্ ইৱ তুঃনিতাম্  

 ি ত্ৱাম্ তযিানম র্পক  িা৭নপ কম   অপি্ুতম্ ত্ৱযা  ৯ 

 এর্ ত্ৱাম্ িযকত রািা প াি্ মকিা মিাপ ঃ  
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 ি নি তু যম্ প ম্ মিযম্ রািা তু অতয নৱকর্র্তঃ  ১0 

 প ী রািা   ি্র্স্মেয শ্চ প্ুনতৱযাঃ পনত   এৱ চ  

 ইযম্ অি্কর্ৌনিণী পূণ ুা সৱাস্মি রত সম্িম  া  ১১ 

 িস্মস্ত্ ত্ৱি সমািীণ ুা কতি অকসৌ প ৱিরঃ  

 এৱম্ উক্তা ৱনসর্্কটি প্রতুযৱাচ নৱিীতৱত্  ১২ 

 ৱচিম্ ৱচিজ্ঞা সা প্রহ্মনর্ম্ু অনমত প্রপম্  

 ি প ম্ ি্র্স্মেয   সয আিু   প্রাহ্মকণা প ৱিরঃ  ১৩ 

 প্রহ্মি্ প্রহ্ম   প ম্ নতৱযম্ ি্র্ো ত্তু প ৱিরম্  

 অপ্রকময   প ম্ তুপযম্ ি ত্ৱযা প ৱিরঃ  ১৩ 

 নৱৱানমকো মিা ৱীয ু      কতি     তৱ তুরাসতম্  

 নিযমঙ্্কৱ মাম্ মিাকতি      ত্ৱত্    প্রহ্ম   প    সম্প্রমতাম্  ১৪ 

 তসয তপম্ু প ম্ যত্নম্ িার্যানম তুরাত্মিঃ  

 ইতুয ক্ত স্তু তযা রাম ৱনসর্্টঃ সমমিাযর্াঃ  ১৫ 

 স্ুি স্ৱ ইনত ততা উৱাচ প ম্ পরপ াতিুম্   

 তসয ত ত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা সমরনপ   সা অস্স্ুিত্ ততা  ১৬ 

 তসযা িুম্পারৱাত্  উত্স্ুর্্টাঃ পপ্লৱাঃ র্তকর্া ি্ুপ  

 িার্যনন্ত প ম্ সৱম্ু নৱৱানমে সয পর্যতঃ  ১৭ 

 প ম্ পিা তকতা ত্ুর্্ৱা রকত ি অরময কিৌনর্ি    

 স রািা পরম ি্ুিঃ করাত নৱস্পানরত ঈি্র্ণঃ  ১৯ 

 পপ্লৱাি্ িার্যা   মাস র্নস্ত্র     উচ্চাৱনচ     অনপ  

 নৱৱানমে   অনততুাি্ ত্ুর্্ৱা পহ্লৱাি্  র্তর্   ততা  ২0 

 পূয এৱ অস্ুিত্ কিারাি্ র্িাি্ যৱি নমনরতাি্  

  শ্চত   আসীত্ সম্ৱরমতা পূনমঃ র্নি   যৱি নমনরনতঃ  ২১ 

  প্রপাৱত্নপ   মিা ৱীনয ু   কিম নিঞ্জল্ক সনন্ননপঃ  

  তীি ুঅনস পটট্টস তনর   কিম ৱণ ু অম্পর আৱরমনতঃ    

  নিতকু্তম্ তত্ প ম্ সৱম্ু প্রতীনত   ইৱ পাৱনিঃ    ২২  

  তকতা   অস্ত্রানণ মিাকতিা নৱৱানমকো মমকমাচ ি  

  শ্চত   শ্চত   যৱি িাকম্পািা   পপ্লৱা   চ আিম  ী ি্ুতা     ২৩ 
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 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    চতু   পম্চার্ স্সিঃু 

 পম্চ পম্চাশ স্সককঃ  

  তত:   তাি্ আিম  াি্ ত্ুর্্ৱা নৱৱানমে অস্ত্র   কমানিতাি্  

  ৱনসর্্ট:   কচাতযা মাস িাম তুি্ স্ুি কযািতঃ  ১ 

  তসযা িুম্পা রৱাত্ িাতাঃ িাকম্পািা রনৱ সনন্নপাঃ  

  ঊতস: তু অত সম্িাতাঃ পপ্লৱাঃ র্স্ত্র পাণযঃ  ২ 

  কযানি কতর্া চ্চ যৱিঃ র্ি্ু কতর্াত্ র্িা: ততা  

  করাম িূকপশু চ কেচ্চা িারীতাঃ স নিরাতিাঃ  ৩ 

  শ্চত: তত্ নির্ূনততম্ শ্চসিযম্ নৱৱনমে সয তত্ ি্র্ণাত্  

  স পতানত িিম্ স অৱম্ স রতম্ রিম  িন্তি  ৪ 

  ত্ুর্্ৱা নির্ূনততম্ শ্চসিযম্ ৱনসর্্কটি মিাত্মিা  

  নৱৱানমে সমতািাম্ চ র্তম্ িািা নৱত আযমতম্  ৫ 

  অপযতাৱত্ সমসম্ি্ুিম্ ৱনসর্্টম্ িপতাম্ ৱরম্  

  িুম্িাকরণ এৱ তাি্ সৱ ুাি্ নিততুাি মিাি্ ুনর্ঃ  ৬ 

  কত স অৱ রত পাতাতা ৱনসর্্কটি মিাত্মিা  

  পিী ি্ুতা মমিকূতিু নৱৱানমে সমতা: ততা  ৭ 

  ত্ুর্্ৱা নৱিানর্তাি্ পমোি্ প ম্ চ সমমিাযর্াঃ  

  স ৱরীট: নচন্তযা৭৭নৱর্্কটা নৱৱানমকো অপৱত্ ততা  ৮ 

  সমমে ইৱ নিকৱকুিা পি তম্র্্র ইকৱারিঃ  

  উপরক্ত ইৱা৭৭নততযঃ সকতযা নির্্প্রপতাম্ িতঃ  ৯ 

  িত পমে পক া তীকিা  ূি পি্র্ ইৱ নত্ৱিঃ  

  িত তকপ ুা িত উত্সাকিা নিকৱতুম্ সমপতযত  ১0 

  স পমেম্ এিম্ রািযায পা কযনত নিযমিয চ  

  প্ুনতৱীম্ ি্র্ে তকমণু ৱিম্ এৱ অন্ৱপতযত  ১১ 

  স িত্ৱা নিমৱ ত্পাৱম্ু নিন্নকরারি কসনৱতম্  

  মিা কতৱ প্রসাতা৭তম্ু তপ কস্ত্কপ মিাতপাঃ  ১২ 

  কিিনচত্ অত িাক ি কতকৱকর্া ৱরমর্প ত্ৱিঃ  

  তর্যুা মাস ৱরকতা নৱৱানমেম্ মিা প ম্  ১৩ 
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  নিম৭তম্ু তপযকস রািি্ প্রূনি যত্ কত নৱৱি্নর্তম্  

  ৱরকতা   অস্মি ৱকরা য   কত িাঙ্্কনর্তঃ কসা   অনপতীযতাম্  ১৪ 

  এৱম্ উক্ত স্তু কতকৱি নৱৱানমকো মিাতপাঃ  

  প্রনণপতয মিা কতৱম্ ইতম্ ৱচিম্ অপ্রৱীত্  ১৫ 

  যনত তুর্্কটা মিা কতৱ তিমকৱকুতা মমা৭িি  

  সাম্কিা পাম্ি উপনির্তঃ স রিসযঃ প্রতীযতাম্  ১৬ 

  যানি কতকৱশু চ অস্ত্রানণ তািকৱশু মিনর্শুু  

  িন্তৱ ু যি্র্ রি্র্স্সম প্রনতপাি্তু মমা৭িি  ১৭ 

  তৱ প্রসাতাত্ পৱতু কতৱ কতৱ মম ঈস্মপ্সতম্  

  এৱম্ অনস্ত্ৱনত কতকৱকর্া ৱািযম্ উক্্তৱা িত স্ত্ত    ১৮ 

  প্রাপয চ অস্ত্রানণ রািনর্ ু   নৱৱানমকো মিাপ ঃ  

  তকপণু মিতা যমকক্তা তপ ু পূকণ ুা   অপৱত্ ততা  ১৯ 

  নৱৱতমুাকিা ৱীকযণু সমমে ইৱ পৱ ুনণ  

  িতম্ এৱ ততা কমকি ৱনসর্্টম্ ুনর্ সিমম্  ২0 

  তকতা িত্ৱা আরম পতম্ মমকমাচ অস্ত্রানণ পানতৱুঃ  

  শ্চয   তত্ তকপা ৱিম্ সৱম্ু নিতকু্তম্ চ অস্ত্র কতিসা  ২১ 

  উতীযমুাণম্ অস্ত্রম্ তত্ নৱৱানমে সয তীমতঃ  

  ত্ুর্্ৱা নৱপ্রত্ুতা পীতা মমিযঃ র্তকর্া নতর্ঃ  ২২ 

  ৱনসর্্ট সয চ কয নর্র্যা   তনতৱ ম্ুি পি্নর্ণঃ  

  নৱেৱনন্ত পযাত্ পীতা িািা নতি্পযঃ সিস্রর্ঃ  ২৩ 

  ৱনসর্্ট সয আরম পতম্ র্ূিযম্ আসীত্ মিাত্মিঃ  

  মমিতূম্ু ইৱ নিঃর্তম্ আসীত্ ঈনরণ সনন্নপম্  ২৪ 

  ৱতকতা শ্চৱ ৱনসর্্ট সয মা শ্চপর্্কটনত মমিুর্ মমিুঃ  

  িার্যানম অতয িাকতযম্ িীিারম্ ইৱ পাকরঃ  ২৫ 

  এৱম্ উক্্তৱা মিাকতিা ৱনসর্্কটা িপতাম্ ৱরঃ  

  নৱৱানমেম্ ততা ৱািযম্ সকরার্ম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ২৬ 

  আরমম্ নচর সম্ৱরমিম্ যত্ নৱিানর্তৱাি্ অনস  

  তুরাচাকরা   অনস যি্ মূট তিাত্ ত্ৱম্ ি পনৱর্যনস  ২৭ 
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  ইনত উক্্তৱা পরম ি্ুকিা তণ্টম্ উতযময সত্ৱরঃ  

  নৱতূম ইৱ িা ানি   যম তণ্টম্ ইৱা৭পরম্  ২৮ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    পম্চ পম্চার্ স্সিঃু  

  শট্পম্চাশ স্সককঃ  

  এৱম্ উকক্তা ৱনসর্্কটি নৱৱানমকো মিাপ ঃ  

  আকিযম্ অস্ত্রম্ উত্ি্নর্পয নতর্্ট নতর্্কটনত চ অপ্রৱীত্  ১ 

 প্রহ্ম তম্টম্ সমমত্ি্নর্পয িা  তম্টম্ ইৱা৭পরম্   

  ৱনসর্্কটা পিৱাি্ করাতাত্ ইতম্ ৱচিম্ অপ্রৱীত্  ২ 

  ি্র্ে পকন্তা স্মস্ত্কতা অস্মি এর্ যত্ প ম্ তত্ নৱতর্যু   

  িার্যানম অতয কত তপম্ু র্স্ত্র সয তৱ িানতি  ৩ 

  ি চ কত ি্র্স্মেয প ম্ ি চ প্রহ্মপ ম্ মিত্   

  পর্য প্রহ্ম প ম্ নতৱযম্ মম ি্র্স্মেয পাম্সি  ৪ 

  তসয অস্ত্রম্ িানত পমে সয কিারম্ আকিযম্ উিমম্   

  প্রহ্ম তকণ্টি তত্ র্ান্তম্ অকি: কৱি ইৱা৭ম্পসা  ৫ 

  ৱাুণম্ শ্চচৱ করৌেম্ চ ঐন্ত্র্ম্ পাশুপতম্ ততা    

  ঐর্ীিম্ চা৭নপ নচি্কর্প ুনর্কতা িানত িন্তিঃ  ৬ 

  মািৱম্ কমািিম্ শ্চচৱ িান্তৱম্ু স্ৱাপিম্ ততা   

  ি্ু ম্পণম্ মাতিম্ শ্চচৱ সম্তাপি নৱ াপকি  ৭ 

  কর্ার্ণম্ তারণম্ শ্চচৱ ৱজ্রম্ অস্ত্রম্ সমতুিযুম্  

  প্রহ্মপার্ম্ িা পার্ম্ ৱাুণম্ পার্ম্ এৱ চ  ৮ 

  নপিািা৭স্ত্রম্ চ তনযতম্ শুর্্িাকে ুঅর্িী ততা  

  তণ্টাস্ত্রম্ অত শ্চপর্াচম্ করৌঞ্চম্ অস্ত্রম্ তনতৱ চ  ৯ 

  তমচুরম্ িা চরম্ নৱর্্ণমচরম্ তনতৱ চ  

  ৱাযৱযম্ মতিম্ শ্চচৱ অস্ত্রম্ িযনর্র স্ত্তা  ১0 

  র্স্মক্ত ত্ৱযম্ চ নচি্কর্প িঙ্কা ম্ মমস ম্ ততা  

  শ্চৱতযাতরম্ মিাস্ত্রম্ চ িা াস্ত্রম্ অত তাুণম্  ১১ 

  স্মের্ূ ম্ অস্ত্রম্ কিারম্ চ িাপা ম্ অত িঙ্কণম্  

  এতানি অস্ত্রানণ নচি্কর্প সৱ ুানণ রিম  িন্তি  ১২ 
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  ৱনসর্্কট িপতাম্ করর্্কট তত্ অত্পমতম্ ইৱা৭পৱত্  

  তানি সৱ ুানণ তকণ্টি রসকত প্রহ্মণঃ সমতঃ  ১৩ 

  কতশু র্াকন্তশু প্রহ্মাস্ত্রম্ ি্নর্তৱাি্ িানত িন্তিঃ  

  তত্ অস্ত্রম্ উতযতম্ ত্ুর্্ৱা কতৱাঃ স অনি পমকরািমাঃ  ১৪ 

  কতৱর্যু শ্চ সম্প্রান্তা িন্তৱ ুাঃ স মকিা রিাঃ  

  শ্চেক ািযম্ আসীত্ সম্েস্ত্ম্ প্রহ্মাকস্ত্র সমমতীনরকত  ১৫ 

  তত্ অনপ অস্ত্রম্ মিা কিারম্ প্রাহ্মম্ প্রাকহ্মণ কতিসা  

  ৱনসর্্কটা রসকত সৱম্ু প্রহ্ম তকণ্টি রািৱ  ১৬ 

  প্রহ্মাস্ত্রম্ রসমািসয ৱনসর্্ট সয মিাত্মিঃ  

  শ্চেক ািয কমািিম্ করৌেম্ রূপম্ আসীত্ সমতাুণম্  ১৭ 

  করাম িূকপশু সকৱশুু ৱনসর্্ট সয মিাত্মিঃ  

  মরীচয ইৱ নির্্কপতু   অকি   তূম আিম   অনচুর্ঃ  ১৮ 

  প্রাজ্ৱ ত্ প্রহ্মতণ্ট শ্চ ৱনসর্্ট সয ির উতযতঃ  

  নৱতূম ইৱ িা ানি   যম তণ্ট ইৱা৭পরঃ  ১৯ 

  তকতা অস্তুৱি্ মমনি িণা ৱনসর্্টম্ িপতাম্ ৱরম্  

  অকমািম্ কত প ম্ প্রহ্মি্ কতকিা তারয কতিসা  ২0 

  নিি্ুিীত   ত্ৱযা প্রহ্মি্ নৱৱানমকো মিাতপাঃ  

  প্রসীত িপতাম্ করর্্ট ক ািাঃ সি্তু িত ৱযতাঃ  ২১ 

  এৱম্ উকক্তা মিাকতিাঃ র্মম্ চকর মিাতপাঃ  

  নৱৱানমকোনপ নিি্ুকতা নৱনির্্ৱসয ইতম্ অপ্রৱীত্  ২২ 

  নতি্ প ম্ ি্র্স্মেয প ম্ প্রহ্মকতকিা প ম্ প ম্  

  একিি প্রহ্ম তকণ্টি সৱ ুা৭স্ত্রানণ িতানি কম  ২৩ 

  তত্ এতত্ সমকৱি্র্য অিম্ প্রসন্ন ইনন্ত্র্য মািসঃ  

  তকপা মিত্ সমাস্ত্াকসয যত্ শ্চৱ প্রহ্মত্ৱ িারিম্  ২৪ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    পম্চ পম্চার্ স্সিঃু 

  সপ্ত পম্চাশ স্সককঃ  

  ততঃ সম্তত ি্ু তযঃ িরি্ নিরিম্ আত্মিঃ  

  নৱনির্্ৱসয নৱনির্্ৱসয ি্ুত শ্চৱকরা মিাত্মিা  ১ 
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  স তি্নর্ণাম্ নতর্ম্ িত্ৱা মনির্যা সি রািৱ  

  ততাপ পরমম্ কিারম্ নৱৱানমকো মিাতপাঃ  ২ 

  প  মূ  অর্কিা তান্ত: চচার পরমম্ তপঃ  

  অত অসয িস্মজ্ঞকর পমোঃ সতয তম ু পরাযণাঃ  

  িনৱর্যকন্তা মতুর্যকন্তা ত্ুটকিকো মিারতঃ  ৩ 

  পূকণ ু ৱর্ ু সিকস্র তু প্রহ্মা ক াি নপতামিঃ  

  অপ্রৱীত্ মতুরম্ ৱািযম্ নৱৱানমেম্ তকপা তিম্  ৪ 

  স্মিতা রািনর্ ু ক ািা: কত তপসা িম নর্িা৭৭ত্মি  

  অকিি তপসা ত্ৱাম্ নি রািনর্ ু: ইনত নৱত্মকি  ৫ 

  এৱম্ উক্্তৱা মিাকতিা িিাম সি শ্চতৱনতঃ  

  স্মেনৱর্্টপম্ প্রহ্মক ািম্ ক ািািাম্ পরকমৱরঃ  ৬ 

  নৱৱানমকোনপ তত্ র্্ুত্ৱা নহ্রযা নিম্নচত্ অৱাঙ্মমিঃ  

  তুঃকিি মিতা আনৱর্্টঃ স মিময: ইতম্ অপ্রৱীত্  ৭ 

  তপ শ্চ সমমি িতম্ রািনর্ ু: ইনত মাম্ নৱতুঃ  

  কতৱাঃ সনর্িুণাঃ সকৱ ু ি অস্মস্ত্ মকিয তপঃ প ম্  ৮ 

  ইনত নিস্মশ্চতয মিসা পূয এৱ মিাতপাঃ  

  তপ: চিার িািম ত্স্ত্ পরমম্ পরম আত্মৱাি্  ৯ 

  এতস্মিি্ এৱ িাক  তু সতয ৱাতী স্মিকতনন্ত্র্যঃ  

  স্মের্ঙ্িম : ইনত নৱিযাত ইি্ৱািম  িম   িন্তিঃ  ১0 

  তসয পমনিঃ সমমত্পন্না যকিযম্ ইনত রািৱ  

  িকচ্চযম্ স্ৱ র্রীকরণ কতৱািাম্ পরমাম্ িনতম্  ১১ 

  স ৱনসর্্টম্ সমািযূ িতযা মাস নচনন্ততম্  

  অর্িযম্ ইনত চ অনপ উকক্তা ৱনসর্্কটি মিাত্মিা  ১২ 

  প্রতযািযাকতা ৱনসর্্কটি স যকযৌ তি্নর্ণাম্ নতর্ম্  

  তত   স তত্ িম ুনসিযতম্ু পমোি্ তসয িকতা ি্ুপ    ১৩ 

  ৱানসর্্টা তীি ুতপস   তকপা যে নি কতনপকর  

  স্মের্ঙ্িম ঃ সমমিাকতিাঃ র্তম্ পরম পাস্ৱরম্  ১৪ 

  ৱনসর্্ট পমোি্ তত্ুকর্ তপযমািাি্ যর্নস্ৱিঃ  
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  কসানপিময মিাত্মািঃ সৱ ুাি্ এৱ িম করাঃ সমতাি্  ১৫ 

  অনপৱাতয আিমপূকৱযুণ নহ্রযা নিম্নচত্ অৱাঙ্মমিঃ  

  অপ্রৱীত্ সমমিাকতিাঃ সৱ ুাি্ এৱ ি্ুতাঞ্জন ঃ  ১৬ 

  র্রণম্ ৱঃ প্রপকতযিম্ র্রণযাি্ র্রণািতঃ  

  প্রতযািযাকতাস্মি পেম্ কৱা ৱনসর্্কটি মিাত্মিা  ১৭ 

  যর্্টু িাকমা মিা যজ্ঞম্ তত্ অিমজ্ঞাতুম্ অততু  

  িম ু পমোি্ অিম্ সৱ ুাি্ িমস্রম তয প্রসাতকয  ১৮ 

  নর্রসা প্রণকতা যাকচ প্রাহ্মণাি্ তপনস স্মস্ত্তাি্  

  কত মাম্ পৱন্তঃ নসিয৭তম্ু যািযি্তু সমানিতাঃ  

  সর্রীকরা যতা িম্ নি কতৱ ক ািম্ অৱাপ্নমযাম্  ১৯ 

  প্রতযািযাকতা ৱনসর্্কটি িনতম্ অিযাম্ তকপা তিাঃ  

  িম ু পমোি্ ুকত সৱ ুাি্ িা৭িম্ পর্যানম িাম্চি  ২0 

  ইি্ৱািূণাম্ নি সকৱরু্াম্ পমকরাতাঃ পরমা িনতঃ  

 পমকরাতস   তু নৱত্ৱাম্স   তারযম্নত সতা ি্ুপাি্   

 তিাত্ অিন্তরম্ সকৱ ু পৱকন্তা শ্চতৱতম্ মম  ২১ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    সত পম্চার্ স্সিঃু  

 অশ্ট পম্চাশ স্সকক    

 তত:   স্মের্কঙ্কা: ৱচিম্ র্্ুত্ৱা করাত   সমনন্ৱতম্  

  ুনর্   পমে   র্তম্ রাম রািািম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ১ 

  প্রতযািযাকতানস তুপমকুি িম ুণা সতয   ৱানতিা  

  তম্ িতম্ সমনতরময র্ািা অন্তরম্ উকপনযৱাি্  ২ 

  ইি্ৱািূণাম্ নি সকৱরু্াম্ পমকরাতাঃ পরকমা িম ু:  

 ি চ অনতরনমতুম্ র্িযম্ ৱচিম্ সতয ৱানতিঃ  ৩ 

  অর্িযম্ ইনত চ উৱাচ ৱনসর্্কটা পিৱাি্ ুনর্ঃ  

  তম্ ৱযম্ শ্চৱ সমািতুম্ু রতুম্ র্ক্তাঃ িতম্ তৱ  ৪ 

  পান র্: ত্ৱম্ ির করর্্ট িমযতাম্ স্ৱ পমরম্ পমিঃ  

  যািকি পিৱাি্ র্ক্ত: শ্চেক ািযসয অনপ পানতৱু  

 অৱমািম্ চ তত্ িতুম্ু তসয র্ি্র্যামকি িতম্   ৫ 
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  কতর্াম্ তত্ ৱচিম্ র্্ুত্ৱা করাত পয ুািম   অি্র্রম্  

  স রািা পমি: এৱ এতাি্ ইতম্ ৱচিম্ অপ্রৱীত্  ৬ 

  প্রতযািযাকতাস্মি িম ুণা িম ু পমনে: তনতৱ চ  

  অিযাম্ িনতম্ িনমর্যানম স্ৱস্মস্ত্ কৱাস্তু তকপাতিাঃ  ৭ 

  ুনর্ পমো: তু তত্ র্্ুত্ৱা ৱািযম্ কিার অনপসম্নিতম্  

  কর্পমঃ পরম সম্ি্ুিা: চণ্টা ত্ৱম্ িনমর্যনস  ৮ 

  এৱম্ উক্্তৱা মিাত্মাকিা নৱনৱশু: কত স্ৱম্ আরমম্  

  অত রােযাম্ ৱযতীতাযাম্ রািা চণ্টা তাম্ িতঃ  ৯ 

  িী  ৱস্ত্র তকরা িী ঃ পুকর্া ত্ৱস্ত্ মূতিুঃ  

  নচতয মা য অিমক প শ্চ আযস আপরকণাপৱত্  ১0 

  তম্ ত্ুর্্ৱা মনন্ত্র্ণঃ সকৱ ু তযক্্তৱা চণ্টা  রূনপণম্  

  প্রােৱি্ সনিতা রাম কপৌরা কয অসয অিমিানমিঃ  ১১ 

  একিা নি রািা িািম ত্স্ত্ িিাম পরম আত্মৱাি্  

  তিযমাকিা নতৱা রােম্ নৱৱানমেম্ তকপা তিম্  ১২ 

  নৱৱানমে   তু তম্ ত্ুর্্ৱা রািািম্ নৱপ ী ি্ুতম্  

  চণ্টা  রূনপণম্ রাম মমনিঃ িাুণযম্ আিতঃ  ১৩ 

  িাুণযাত্ স মিাকতিা ৱািযম্ পরম তানমিুঃ  

  ইতম্ িিাত পেম্ কত রািািম্ কিার তর্িুম্  ১৪ 

  নিম্ আিমি িাযম্ু কত রাি পমে মিাপ   

  অকযাতযা অনতপকত ৱীর র্াপাত্ চণ্টা তাম্ িতঃ  ১৫ 

  অত তত্ ৱািযম্ আিণযু রািা চণ্টা তাম্ িতঃ  

  অপ্রৱীত্ প্রাঞ্জন    ৱািযম্ ৱািযকজ্ঞা ৱািয কিানৱতম্  ১৬ 

  প্রতযািযাকতাস্মি িম ুণা িম ু পমনে   ততা এৱ চ  

  অিৱাপয এৱ তম্ িামম্ মযা প্রাকতা নৱপযযুঃ  ১৭ 

  সর্রীকরা নতৱম্ যাযানম ইনত কম কসৌময তর্িু  

  মযা চ ইর্্টম্ রতু র্তম্ তচ্চ ি অৱাপযকত প ম্  ১৮ 

  অি্ুতম্ কিাক্ত পূৱম্ু কম ি চ ৱি্কর্য িতা চি  

  ি্ুচ্করশু অনপ িতঃ কসৌময ি্র্ে তকমণু কত র্কপ  ১৯ 



পাল   কাম্ট 
 

P a g e  130 | 170 

 

  যনজ্ঞ   পিু নৱনত   ইর্্টম্ প্রিা তকমণু পান তাঃ  

  িম রৱ শ্চ মিাত্মািঃ র্ী  ৱরমকিি কতানর্তাঃ  ২0 

  তকম ু প্রযতমাি সয যজ্ঞম্ চ আিতুম্ু ইচ্চতঃ  

  পনরকতার্ম্ ি িচ্চনন্ত িম রকৱা মমনি পমম্িৱ  ২১ 

  শ্চতৱম্ এৱ পরম্ মকিয কপৌুর্ম্ তু নিরতিুম্  

  শ্চতকৱি আরমযকত সৱম্ু শ্চতৱম্ নি পরমা িনতঃ  ২২ 

  তসয কম পরমাতসুয প্রসাতম্ অনপিাঙ্্কর্তঃ  

  িতুম্ু অিনুস পেম্ কত শ্চতৱ উপিত   িমণুঃ  ২৩ 

  ি অিযাম্ িনতম্ িনমর্যানম ি অিযঃ র্রণম্ অস্মস্ত্ কম  

  শ্চতৱম্ পমুর্ িাকরণ নিৱতনুযতুম্ অিনুস  ২৪ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    অর্্ট পম্চার্ স্সি ু  

 এযকান শশ্ট্ৱটতম স্সকক    

 উক্ত   ৱািযম্ তু রািািম্ ি্ুপযা িম নর্ িাত্মিঃ  

  অপ্রৱীত্ মতুরম্ ৱািযম্ সাি্র্াত্    চণ্টা  রূনপণম্  ১ 

  ইি্ৱাকিা স্ৱািতম্ ৱত্স িািানম ত্ৱাম্ সমতানমিুম্  

  র্রণম্ কত পনৱর্যানম মা শ্চপর্ী: ি্ুপ পমম্িৱ  ২ 

  অিম্ আমন্ত্র্কয সৱ ুাি্ মির্ীি্ পমণয িমণুঃ  

  যজ্ঞ সািযিরাি্ রািি্ তকতা যি্র্যনস নিৱরমুতঃ  ৩ 

  িম ু র্াপ ি্ুতম্ রূপম্ যত্ ইতম্ ত্ৱনয ৱতকুত  

  অকিি সি রূকপণ সর্রীকরা িনমর্যনস  ৪ 

  িস্ত্ প্রাতম্ অিম্ মকিয স্ৱিম্ু তৱ িকরৱর  

  য: ত্ৱম্ কিৌনর্িম্ আিময র্রণযম্ র্রণম্ িতঃ  ৫ 

  এৱম্ উক্্তৱা মিা কতিাঃ পমোি্ পরম তানমিুাি্  

  ৱযানতকতর্ মিাপ্রাজ্ঞাি্ যজ্ঞ সম্পার িারণাত্  

  সৱ ুাি্ নর্র্যাি্ সমািযূ ৱািযম্ এতত্ উৱাচ ি  ৬ 

  সৱ ুাি্ ুনর্ ৱরাি্ ৱানর্র্্টাি্  আিযত্ৱম্ মম আজ্ঞযা  

  সনর্র্যাি্ সমি্ু ত: শ্চচৱ স ুনত্ৱি: সমপিুর্্ুতাি্  ৭ 

  যত্ অকিযা ৱচিম্ পূ্রযাত্ মত্ ৱািয প  কচানততঃ  
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  তত্ সৱম্ু অনিক ি উক্তম্ মম আকিযযম্ অিাত্ুতম্  ৮ 

  তসয তত্ ৱচিম্ র্্ুত্ৱা নতকর্া িি্মম: তত্ আজ্ঞযা  

  আিি্মম: অত কতকর্পযঃ সকৱকুপযা প্রহ্ম ৱানতিঃ  ৯ 

  কত চ নর্র্যাঃ সমািময মমনিম্ জ্ৱন ত কতিসম্  

  ঊচু শ্চ ৱচিম্ সকৱ ু সকৱরু্াম্ প্রহ্ম ৱানতিাম্  ১0 

  র্্ুত্ৱা কত ৱচিম্ সকৱ ু সমাযানন্ত নত্ৱ িাতযঃ  

  সৱ ু কতকর্শু চ আিচ্চি্ ৱিনুযত্ৱা মকিাতযম্  ১১ 

  ৱানসর্্টম্ তত্ র্তম্ সৱম্ু করাত পয ুািম   অি্র্রম্  

  যত্ আি ৱচিম্ সৱম্ু র্্ুণম ত্ৱম্ মমনি পমম্িৱ  ১২ 

  ি্র্স্মেকযা যািকিা যসয চণ্টা  সয নৱকর্র্তঃ  

  িতম্ সতনস কপাক্তাকরা িনৱ   তসয সমরর্যুঃ  ১৩ 

  প্রাহ্মণা ৱা মিাত্মাকিা পমক্্তৱা চণ্টা  কপািিম্  

  িতম্ স্ৱিম্ু িনমর্যনন্ত নৱৱানমকেণ পান তাঃ  ১৪ 

  এতত্ ৱচিম্ শ্চির্্টুযম্ু ঊচুঃ সম্রক্ত ক াচিাঃ  

  ৱানসর্্টা মমনি র্াতূ ু সকৱ ু কত সমকিাতযাঃ  ১৫ 

  কতর্াম্ তত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা সকৱরু্াম্ মমনি পমম্িৱঃ  

  করাত সম্রক্ত িযিঃ সকরার্ম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ১৬ 

  কয তূর্যনন্ত  অতুর্্টম্ মাম্ তপ উরম্ সমাস্মস্ত্তম্  

  পিীপূতা তুরাত্মাকিা পনৱর্যনন্ত ি সম্র্যঃ  ১৭ 

  অতয কত িা  পাকর্ি িীতা শ্চৱৱস্ৱত ি্র্যম্  

  সত িানত র্তানি এৱ ম্ুতপাঃ সি্তু সৱরু্ঃ  ১৮ 

  ৱ মাম্স নিযত আিারা মমর্্টটিা িাম নিি্ুণুাঃ  

  নৱি্ুতা শ্চ নৱরূপা শ্চ ক ািাি্ অিমচরি্তু ইমাি্  ১৯ 

  মকিাতয শ্চ তুপম ুনি   মাম্ অতূর্যম্ নি অতূর্যত্  

  তূনর্ত   সৱ ু ক াকিশু নির্াতত্ৱম্ িনমর্যনত  ২0 

  প্রাণ অনত পাত নিরকতা নির৭িমকরার্তাম্ িতঃ  

  তীি ুিা ম্ মম করাতাত্ তুিনুতম্ ৱতনুযর্যনত  ২১ 

  এতাৱত্ উক্্তৱা ৱচিম্ নৱৱানমকো মিাতপাঃ  
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  নৱররাম মিাকতিা ুনর্ মকতয মিামমনিঃ  ২২ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    একিাি র্র্্টটতম স্সিঃু  

  শশ্ট্ৱটতম স্সকক    

  তকপাপ    িতাি্ ি্ুত্ৱা ৱানসর্্টাি্ স মকিাতযাি্  

  ুনর্   মকতয মিাকতিা নৱৱানমকোপযপার্ত  ১ 

  অযম্ ইি্ৱািম  তাযাত:    স্মের্ঙ্িম : ইনত নৱর্্ুতঃ  

  তনমরু্্ট শ্চ ৱতািয শ্চ মাম্ শ্চচৱ র্রণম্ িতঃ  ২ 

  কতি অকিি র্রীকরণ কতৱ ক াি স্মিিীর্যা  

  যতা অযম্ স্ৱর্রীকরণ কতৱ ক ািম্ িনমর্যনত  ৩ 

  ততা প্রৱতযুতাম্ যকজ্ঞা পৱত্নপ শ্চ মযা সি  

  নৱৱানমে   ৱচঃ র্্ুত্ৱা সৱ ু এৱ মির্যুঃ  ৪ 

  ঊচুঃ সকমতয সনিতা তমজু্ঞা তম ু   সম্নিতম্  

  অযম্ িম নর্ি    তাযাকতা মমনিঃ পরম    কিাপিঃ  ৫ 

  যত্ আি ৱচিম্ সমযি্ এতত্ িাযম্ু ি সম্র্যঃ  

  অনিিকল্পা নি পিৱাি্ র্াপম্ তাসযনত করানর্তঃ  ৬ 

  তিাত্ প্রৱতযুতাম্ যজ্ঞঃ সর্রীকরা যতা নতৱম্  

  িকচ্চত্ ইি্ৱািম  তাযাকতা নৱৱানমে সয কতিসা  ৭ 

  ততঃ প্রৱতযুতাম্ যজ্ঞঃ সকৱ ু সমনত নতর্্টকত  

  এৱম্ উক্্তৱা মির্যু: চি্ু: তা: তাঃ স্মরযা: ততা  ৮ 

  যািি শ্চ মিাকতিা নৱৱানমকোপৱত্ রকতৌ  

  ুনত্ৱি শ্চ আিমপূকৱযুণ মন্ত্র্ৱত্ মন্ত্র্ কিানৱতাঃ  ৯ 

  চি্ুঃ সৱ ুানণ িম ুানণ যতা িল্পম্ যতা নৱনত  

  ততঃ িাক ি মিতা নৱৱানমকো মিাতপাঃ  ১0 

  চিার আৱািিম্ তে পািা৭তম্ু সৱ ু কতৱতাঃ  

  ি অপযািমি্ ততা৭৭িতূা পািা৭তম্ু সৱ ু কতৱতাঃ  ১১ 

  ততঃ করাত সমানৱর্্কটা নৱৱনমকো মিা মমনিঃ  

  স্ুৱম্ উতযময সকরাত   স্মের্ঙ্িম ম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ১২ 

  পর্য কম তপকসা ৱীযম্ু স্ৱা৭৭স্মিতু সয িকরৱর  
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  এর্ ত্ৱাম্ স্ৱর্রীকরণ িযানম স্ৱিম্ু ওিসা  

  তুর্্প্রাপম্ স্ৱ র্রীকরণ নতৱম্ িচ্চ িরা৭নতপ  ১৩ 

  স্ৱা৭৭স্মিতুম্ নিম্নচত্ অনপ অস্মস্ত্ মযা নি তপসঃ প ম্  

  রািি্ ত্ৱম্ কতিসা তসয স র্রীকরা নতৱম্ ৱরি  ১৪ 

  উক্ত ৱাকিয মমকিৌ তস্মিি্ স র্রীকরা িকরৱরঃ  

  নতৱম্ িিাম িািম ত্স্ত্ মমিীিাম্ পর্যতাম্ ততা  ১৫ 

  কতৱ ক াি িতম্ ত্ুর্্ৱা স্মের্ঙ্িম ম্ পাির্াসিঃ  

  সি সনৱঃু সমরিনণ   ইতম্ ৱচিম্ অপ্রৱীত্  ১৬ 

  স্মের্কঙ্কা িচ্চ পূয   ত্ৱম্ ি অনস স্ৱি ুি্ুতা৭৭ যঃ  

  িম ু র্াপিকতা মূট পত পূনমম্ অৱাি্নচরাঃ  ১৭ 

  এৱম্ উকক্তা মকিকন্ত্র্ণ স্মের্ঙ্িম    অপতত্ পমিঃ  

  নৱকরার্মাি   োিীনত নৱৱানমেম্ তকপা তিম্  ১৮ 

  তত্ র্্ুত্ৱা ৱচিম্ তসয করার্মাি সয কিৌনর্িঃ  

  করার্ম্ আিারয িীৱরম্ নতর্্ট নতর্্কটনত চ অপ্রৱীত্  ১৯ 

  ুনর্ মকতয স কতিস্ৱী প্রিাপনত   ইৱা৭পরঃ  

  স্ুিি্ তি্নর্ণ মািসু্ত্াি্ সতর্ীি্ অপরাি্ পমিঃ  ২0 

  িি্র্ে মা াম্ অপরাম্ অস্ুিত্ করাত মূনচুতঃ  

  তি্নর্ণাম্ নতর্ম্ আস্ত্ায মমনি মকতয মিাযর্াঃ  ২১ 

  স্ুর্্ৱা িি্র্ে ৱম্র্ম্ চ করাকতি ি মর্ী ি্ুতঃ  

  অিযম্ ইন্ত্র্ম্ িনরর্যানম ক াকিা ৱা সযাত্ অনিন্ত্র্িঃ  ২২ 

  শ্চতৱতাি্ অনপ স করাতাত্ স্রর্্টুম্ সমমপ চরকম  ২৩ 

  ততঃ পরম সম্প্রান্তাঃ সনর্ ু সম্িাঃ সমর অসমরা    

  নৱৱানমেম্ মিাত্মািম্ ঊচুঃ সা৭িমিযম্ ৱচঃ  ২৪ 

  অযম্ রািা মিা পাি িম ু র্াপ পনরি্র্তঃ  

  স র্রীকরা নতৱম্ যাতুম্ ি অিনুত এৱ তকপা তি  ২৫ 

  কতর্াম্ তত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা কতৱািাম্ মমনি পমম্িৱঃ  

  অপ্রৱীত্ সমমিত্ ৱািযম্ কিৌনর্িঃ সৱ ু কতৱতাঃ  ২৬ 

  সর্রীরসয পেম্ ৱ   স্মের্কঙ্কা   অসয পূপকতঃ  
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  আকরািণম্ প্রনতজ্ঞাতম্ ি অি্ুতম্ িতুম্ু উত্সকি  

  সকিাুস্তু স র্রীরসয স্মের্কঙ্কা   অসয র্াৱতঃ  ২৭ 

  িি্র্োনণ চ সৱ ুানণ মামিানি ত্ুৱাণয৭ত  

  যাৱত্ ক ািা তনরর্যনন্ত নতর্্টনন্ত এতানি সৱরু্ঃ  ২৮ 

  মত্ি্ুতানি সমরাঃ সকৱ ু তত্ অিমজ্ঞাতুম্ অিতু  

  এৱম্ উক্তাঃ সমরাঃ সকৱ ু প্রতূযচু   মমনি পমম্িৱম্  ২৯ 

  এৱম্ পৱতু পেম্ কত নতর্্টনন্ত এতানি সৱরু্ঃ  

  িিকি তানি অকিিানি শ্চৱৱাির পতাত্ পনিঃ  ৩0 

  িি্র্োনণ মমনি করর্্ট কতশু কিযানতর্্শু িাজ্ৱ ি্  

  অৱাঙ্ নর্র   স্মের্ঙ্িম  শ্চ নতর্্টতু অমর সনন্নপঃ  ৩১ 

 অিমযাসযম্নত চ এতানি কিযাতীম্নর্ ি্ুপ সিমম্   

 ি্ুতাতম্ু িীনতমুম্তম্ চ স্ৱি ুক াি িতম্ যতা  ৩২ 

  নৱৱানমে স্তু তম ুাত্মা সৱ ু কতনৱ   অনপর্্টুতঃ  

  ুনর্নপ শ্চ মিাকতিা পাটম্ ইতযা৭৭ি কতৱতাঃ  ৩৩ 

  তকতা কতৱা মিাত্মাকিা মমিয শ্চ তকপা তিাঃ  

  িি্মম   যতা আিতম্ সকৱ ু যজ্ঞসয অকন্ত িকরািম  ৩৪    

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    র্র্্টটতম স্সি ু   

  এক শশ্ট্ৱটতম স্সকক    

  নৱৱানমকো মিাত্মা অত প্রস্মস্ত্তাি্ কপ্রি্র্য তাি্ ুর্ীি্  

  অপ্রৱীত্ ির র্াতূ ু সৱ ুাি্ তাি্ ৱি ৱানসিঃ  ১ 

  মিা নৱিঃ প্রৱরমকিাযম্ তি্নর্ণাম্ আস্মস্ত্কতা নতর্ম্  

  নতর্ম্ অিযাম্ প্রপত্সযাম: তে তপ্সযামকি তপঃ  ২ 

  পস্মশ্চমাযাম্ নৱর্া াযাম্ পমর্্িকরশু মিাত্মিঃ  

  সমিম্ তপ: চনরর্যামঃ পরম্ তত্ নি তকপা ৱিম্  ৩ 

  এৱম্ উক্্তৱা মিা কতিাঃ পমর্্িকরশু মিামমনিঃ  

  তপ উরম্ তুরাতর্ম্ু কতকপ মূ  প া৭র্িঃ  ৪ 

  এতস্মি কন্নৱ িাক  তু অকযাতযা৭নতপনত: ি্ুপঃ  

  অম্পরীর্ ইনত িযাকতা যর্্টুম্ সমমপ চরকম  ৫ 
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  তসয শ্চৱ যিমাি সয পশুম্ ইকন্ত্র্া িিার ি  

  প্রণর্্কট তু পকর্ৌ নৱকপ্রা রািািম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ৬ 

  পশু: অতয ি্ু কতা রািি্ প্রণর্্ট: তৱ তুিযুাত্  

  অরি্নর্তারম্ রািািম্ িনন্ত কতার্া িকরৱর  ৭ 

  প্রাযস্মশ্চিম্ মিত্ এতত্ িরম্ ৱা পমুর্র্পু  

  আিযস্ৱ পশুম্ র্ীরম্ যাৱত্ িম ু প্রৱতকুত  ৮ 

  উপাতযায ৱচঃ র্্ুত্ৱা স রািা পমুর্র্পু  

  অনন্ৱকযর্ মিা পমনিঃ পশুম্ কিানপঃ সিস্রর্ঃ  ৯ 

  কতর্াি্ িিপতাম্ তাি্ তাি্ িিরানণ ৱিানি চ  

  আরমানণ চ পমণযানি মািমুাকণা মিীপনতঃ  ১0 

  স পমে সনিতম্ তাত সপাযম্ু রিম  িন্তি  

  প্ুিম তুম্কি সমাসীিম্ ুচীিম্ সম্ততর্ ু ি  ১১ 

  তম্ উৱাচ মিাকতিাঃ প্রণময অনপপ্রসাতয চ  

  প্রহ্মনর্ম্ু তপসা তীতম্ রািনর্ ু   অনমত প্রপঃ  ১২ 

  প্ুর্্ৱা সৱেু িম র্ ম্ ুচীিম্ তম্ ইতম্ ৱচঃ  

  িৱাম্ র্ত সিকস্রণ নৱরীণীকর্ সমতম্ যনত  ১৩ 

  পকর্া   অকত ুমিাপাি ি্ুত ি্ুকতযাস্মি পািৱু  

  সকৱ ু পনরিতা কতর্া যজ্ঞীযম্ ি  কপ পশুম্  ১৪ 

  তাতুম্ অিনুস মূক যি সমতম্ এিম্ ইকতা মম  

  এৱম্ উকক্তা মিাকতিা ুচীি   তু অপ্রৱীত্ ৱচঃ  ১৫ 

  িািম্ কিযর্্টম্ ির করর্্টম্ নৱরীণীযাম্ িতম্চি  

  ুচীি সয ৱচঃ র্্ুত্ৱা কতর্াম্ মাতা মিাত্মিাম্  ১৬ 

  উৱাচ ির র্াতূ ুম্ অম্পরীর্ম্ তপনস্ৱিী  

 অ নৱকরযম্ সমতম্ কিযর্্টম্ পিৱাি্ আি পািৱু    ১৭ 

  মম অনপ তনযতম্ নৱনি িনির্্টম্ শুিিম্ ি্ুপ  

 তিাত্ িিীযম্সম্ পমেম্ ি তাকসয তৱ পানতৱু  ১৮ 

  প্রাকযণ নি ির করর্্ট কিযর্্টাঃ নপত্ুশু ৱলপাঃ  

  মােূণাম্ চ িিীযাম্স   তিাত্ রি্কর্ িিীযসম্  ১৯ 
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  উক্ত ৱাকিয মমকিৌ তস্মিি্ মমনি পত্নযাম্ তনতৱ চ  

  শুির্্কর্প   স্ৱযম্ রাম মতযকমা ৱািযম্ অপ্রৱীত্  ২0 

  নপতা কিযর্্টম্ অ নৱকরযম্ মাতা চ আি িিীযসম্  

  নৱরীতম্ মতযমম্ মকিয রািি্ পমেম্ িযস্ৱ মাম্  ২১ 

  িৱাম্ র্ত    সিকস্রণ শুির্্কর্পম্ িকরৱরঃ  

  ি্ুিীত্ৱা পরম প্রীকতা িিাম রিম  িন্তি  ২২ 

  অম্পরীর্ স্তু রাির্ী রতম্ আকরাপয সত্ৱরঃ  

 শুির্্কর্পম্ মিাকতিা িিাম আশু মিাযর্াঃ  ২৩ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    এি র্র্্টটতম স্সি ু   

 ত্ৱি শশ্ট্ৱটতম স্সকক    

 শুির্্কর্পম্ িরকরর্্ট ি্ুিীত্ৱা তু মিাযর্াঃ  

 ৱযরামযত্ পমর্্িকর রািা মতযাকহ্ন রিম  িন্তি  ১ 

 তসয নৱরমমাণ সয শুির্্কর্কপা মিাযর্াঃ  

 পমর্্ির ি্কর্েম্ আিময নৱৱানমেম্ ততর্ ু ি  ২ 

 তপযম্তম্ ুনর্নপ: সাতম্ু মাতু ম্ পরম আতুর:  

 নৱর্ণ্ণ ৱতকিা তীি: ত্ুর্্ণযা চ রকমণ চ  ৩ 

 পপাত অকঙ্ক মমকি রাম ৱািযম্ চ ইতম্ উৱাচ ি  

  ি কম   অস্মস্ত্ মাতা ি নপতা জ্ঞাতকযা পান্তৱাঃ িম তঃ  ৪ 

  োতুম্ অিনুস মাম্ কসৌময তকমণু মমনি পমম্িৱ  

  োতা ত্ৱম্ নি মমনি করর্্ট সকৱরু্াম্ ত্ৱম্ নি পাৱিঃ  ৫ 

  রািা চ ি্ুত িায ু: সযাত্ অিম্ তীিাুযম: অৱযযঃ  

  স্ৱি ুক ািম্ উপাশ্নীযাম্ তপ: তত্ৱা নি অিমিমম্  ৬ 

  ত্ৱ কম িাকতা নি অিাত সয পৱ পকৱযি কচতসা  

  নপতা ইৱ পমেম্ তম ুাত্মি্ োতুম্ অিনুস নিনল্পর্াত্  ৭ 

  তসয তত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা নৱৱানমকো মিাতপাঃ  

  সান্ত্ৱনযত্ৱা পিু নৱতম্ পমোি্ ইতম্ উৱাচ ি  ৮ 

  যত্ি্ুকত নপতরঃ পমোি্ িিযনন্ত শুপ অনতিুঃ  

  পর ক াি নিতা৭তাুয তসয িাক াযম্ আিতঃ  ৯ 
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  অযম্ মমনি সমকতা পাক া মিঃ র্রণ নমচ্চনত  

  অসয িীনৱত মাকেণ নপ্রযম্ িম ুত পমেিাঃ  ১0 

  সকৱ ু সমি্ুত িম ুাণঃ সকৱ ু তম ু পরাযণাঃ  

  পশু পূতা িকরন্ত্র্ সয ত্ুনতম্ অকিঃ প্রযচ্চত  ১১ 

  িাতৱাি্ চ শুির্্কর্কপা যজ্ঞ শ্চ অনৱিকতা পকৱত্  

  কতৱতা   তনপতুা   চ সময   মম চা৭নপ ি্ুতম্ ৱচঃ  ১২ 

  মমকি   তু ৱচিম্ র্্ুত্ৱা মতুর্যন্ত আতযঃ সমতাঃ  

  স অনপমািম্ ির করর্্ট স ী ম্ ইতম্ অপ্ুৱি্  ১৩ 

  িতম্ আত্ম সমতাি্ নিত্ৱা োযকসিয সমতম্ নৱকপা  

  অিাযম্ু ইৱ পর্যামঃ ৱমাম্সম্ ইৱ কপািকি  ১৪ 

  কতর্াম্ তত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা পমোণাম্ মমনি পমম্িৱঃ  

  করাত সম্রক্ত িযকিা ৱযািতুম্ু উপচরকম  ১৫ 

  নিস্সাত্ৱসম্ ইতম্ কপ্রাক্তম্ তম ুাত৭নপ নৱিনিতুম্  

  অনতরময তু মত্ ৱািযম্ তাুণম্ করাম ির্ণুম্  ১৬ 

  ৱমাম্স কপাস্মিিঃ সকৱ ু ৱানসর্্টা ইৱ িানতশু  

  পূণম্ু ৱর্ ু সিস্রম্ তু প্ুনতৱযাম্ অিমৱত্সযত  ১৭ 

  ি্ুত্ৱা র্াপ সমাযমক্তাি্ পমোি্ মমনিৱর স্ত্তা  

  শুির্্কর্পম্ উৱাচ আতম্ু ি্ুত্ৱা রি্র্াম্ নিরামযম্  ১৮ 

  পনৱে পানর্   পকিা রক্ত মা য অিমক পিঃ  

  শ্চৱর্্ণৱম্ যূপম্ আসাতয ৱাি্নপ   অনিম্ উতাির  ১৯ 

  ইকম তু িাকত কত্ৱ নতকৱয িাকযতা মমনি পমেি  

  অম্পরীর্ সয যকজ্ঞ   অস্মিি্ ততঃ নসনিম্ অৱাপ্সযনস  ২0 

  শুির্্কর্কপা ি্ুিীত্ৱা কত কত্ৱ িাকত সমসমানিতঃ  

  ত্ৱরযা রাি নসম্িম্ তম্ অম্পরীর্ম্ উৱাচ ি  ২১ 

  রাি নসম্ি মিা সত্ত্ৱ র্ীরম্ িচ্চাৱকি ৱযম্   

  নিৱতযুস্ৱ রাকিন্ত্র্ তীি্র্াম্ চ সমমপানৱর্  ২২ 

  তত্ ৱািযম্ ুনর্ পমে সয র্্ুত্ৱা ির্ ু সমমত্সমিঃ  

  িিাম ি্ুপনতঃ র্ীরম্ যজ্ঞ ৱাটম্ অতনন্ত্র্তঃ  ২৩ 
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  সতসয অিমমকত রািা পনৱে ি্ুত  ি্র্ণম্  

  পশুম্ রক্ত অম্পরম্ ি্ুত্ৱা যূকপ তম্ সমপন্তযত্  ২৪ 

  স পকিা ৱাি্নপ   অরযানপ   অনপতুর্্টাৱ শ্চৱ সমকরৌ  

  ইন্ত্র্ম্ ইন্ত্র্ অিমিম্ শ্চচৱ যতাৱত্ মমনি পমেিঃ  ২৫ 

  ততঃ প্রীতঃ সিস্রাি্কর্া রিসয স্তুনত তনপতুঃ  

  তীিম্ু আযম   ততা প্রাতাত্ শুির্্কর্পায রািৱ  ২৬ 

  স চ রািা ির করর্্ট যজ্ঞ সয চ সমাতৱাি্  

  প ম্ পিু িম ণম্ রাম সিস্রাি্র্ প্রসাতিম্  ২৭ 

  নৱৱানমকোনপ তম ুাত্মা পূয   কতকপ মিাতপাঃ  

  পমর্্িকরশু ির করর্্ট তর্ ৱর্ ু র্তানি চ  ২৮ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    নত্ৱ র্র্্টটতম স্সি ু   

 ত্রত্র শশ্ট্ৱটতম স্সকক:  

 পূকণ ু ৱর্ ু সিকস্র তু ৱরত িাতম্ মিামমনিম্  

  অপযািচ্চি্ সমরাঃ সকৱ ু তপঃ প  নচিীর্ৱুঃ  ১ 

  অপ্রৱীত্ সমমিা কতিা প্রহ্মা সম   ুনচরম্ ৱচঃ  

  ুনর্ :  ত্ৱম্ অনস পেম্ কত স্ৱাস্মিনুতঃ িম ুনপঃ শুনপঃ  

  তম্ এৱম্ উক্্তৱা কতকৱর্: স্মেনতৱম্ পমি: অপযিাত্  ২ 

  নৱৱানমকো মিাকতিা পূয: কতকপ মি িপঃ  

  ততঃ িাক ি মিতা কমিিা পরম অপ্সরাঃ  ৩ 

  পমর্্িকরশু ির করর্্ট িাতুম্ সমমপ চরকম  

  তাম্ ততর্ ু মিাকতিা কমিিাম্ িম নর্িা৭৭ত্মিঃ  ৪ 

  রূকপণা প্রনতমাম্ তে নৱতুযতম্ ি কত যতা  

  ত্ুর্্ৱা িন্তপ ু ৱর্কিা মমনি: তাম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ৫ 

  অপ্সরঃ স্ৱািতম্ কতস্তু ৱস চ ইি মমা৭৭রকম  

  অিমি্ুহ্ণীৱ পেম্ কত মতকিি সম কমানিতম্  ৬ 

  ইতুযক্তা সা ৱরাকরািা তে ৱাসম্ অতা িকরাত্  

  তসযাম্ ৱসন্তযাম্ ৱর্ ুানণ পঞ্চ পঞ্চ চ রািৱ  ৭ 

  তপকসা নি মিা নৱকিা নৱৱানমেম্ উপািতঃ  
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  নৱৱানমে   আরকম কসৌময সমকিি ৱযনতচরমমঃ  

  অত িাক  িকত তস্মিি্ নৱৱানমকো মিামমনিঃ  ৮ 

  সৱরী  ইৱ সম্ৱরমি:   নচন্তা   কর্াি   পরাযণঃ  

  পমনি: মমকিঃ সমমত্পন্না স অমর্ ুা রিম  িন্তি  ৯ 

  সৱম্ু সমরাণাম্ িম ু এতত্ তকপা অপিরণম্ মিত্  

  অকিা রাো অপকতকর্ি িতাঃ সম্ৱত্সরা তর্  ১0 

  িাম কমািা৭নপ পূতসয নৱকিাযম্ প্রতুযপস্মস্ত্তঃ  

  নৱনির্্ৱসি্ মমনিৱরঃ পশ্চািাকপি তুঃনিতঃ  ১১ 

  পীতাম্ অপ্সরসম্ ত্ুর্্ৱা কৱপন্তীম্ প্রাঞ্জন ম্ স্মস্ত্তাম্  

  কমিিাম্ মতুনর   ৱানিয   নৱস্ুিয িম নর্িা৭৭ত্মিঃ  ১২ 

  উিরম্ পৱতুম্ রাম নৱৱানমকো িিাম ি  

  স ি্ুত্ৱা শ্চির্্টটিীম্ পমনিম্ কিতু িাকমা মিাযর্াঃ  ১৩ 

  কিৌনর্িী তীরম্ আসাতয তপ কস্ত্কপ সমতাুণম্  

  তসয ৱর্ ু সিস্রম্ তু কিারম্ তপ উপাসতঃ  ১৪ 

  উিকর পৱকুত রাম কতৱতািাম্ অপূত্ পযম্  

  অমন্ত্র্যি্ সমািময সকৱ ু সনর্িুণাঃ সমরাঃ  ১৫ 

  মিনর্ ু র্তম্  পতাম্ সাত্ৱযম্ িম নর্িা৭৭ত্মিঃ  

  কতৱতািাম্ ৱচঃ র্্ুত্ৱা সৱ ু ক াি নপতামিঃ  ১৬ 

  অপ্রৱীত্ মতুরম্ ৱািযম্ নৱৱানমেম্ তকপাতিম্  

  মিকর্ ু স্ৱািতম্ ৱত্স তপসা উকরণ কতানর্তঃ  ১৭ 

  মিত্ত্ৱম্ ুনর্ মমিযত্ৱম্ ততানম তৱ কিৌনর্ি  

  প্রহ্মণঃ স ৱচঃ র্্ুত্ৱা সৱ ু ক াকিৱর সয ি  ১৮ 

 ি নৱর্কণ্ণা ি সম্তুর্্কটা নৱৱানমে   তকপা তি   

প্রাঞ্জন ঃ প্রণকতা পূত্ৱা প্রতুযৱাচ নপতামিম্  ১৯ 

 প্রতুযৱাচ তকতা ৱাচম্ নৱৱানমকো মিা মমনি     

 মিনর্ ু র্তম্ অতু ম্ স্ৱাস্মিনুতঃ িম ুনপঃ শুনপঃ  ২0 

 যনত কম পিৱাি্ আি তকতািম্ নৱস্মিকতনন্ত্র্যঃ  

 তম্ উৱাচ তকতা প্রহ্মা ি তাৱত্ ত্ৱম্ স্মিকতনন্ত্র্যঃ  ২১ 
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 যতস্ৱ মমনি র্াতূ ু ইতুযক্্তৱা স্মেনতৱম্ িতঃ  

 নৱপ্র স্মস্ত্কতশু কতকৱশু নৱৱানমকো মিামমনিঃ  ২২ 

 ঊত্ৱপুািু   নিরা কম্পা ৱাযম পি্র্ স্ত্প শ্চরি্  

 িকম ু পঞ্চতপা পূত্ৱা ৱর্ ুাসম আিার্ সম্রযঃ  ২৩ 

 নর্নর্কর সন   স্ত্াযী রাস্মে অিনি তকপা তিঃ  

  এৱম্ ৱর্ ু সিস্রম্ নি তকপা কিারম্ উপািমত্  ২৪ 

  তস্মিি্ সম্তপযমাকি তু নৱৱানমকে মিামমকিৌ  

  সম্প্রমঃ সমমিাি্ আসীত্ সমরাণাম্ ৱাসৱ সয চ  ২৫ 

  রম্পাম্ অপ্সরসম্ র্রঃ সি সনৱ ু   মুত্িনণঃ  

  উৱাচ অত্মনিতম্ ৱািযম্ অনিতম্ কিৌনর্ি সয চ  ২৬ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    স্মে র্র্্টটতম স্সি ু   

 চতু শ্শশ্ট্ৱটতম স্সকক    

  সমর   িাযম্ু ইতম্ রকম্প িতৱুযম্ সমমিত্    ত্ৱযা  

  ক াপিম্ কিৌনর্িসয ইি িাম   কমাি   সমনন্ৱতম্  ১ 

  ততা উক্তা সা অপ্সরা রাম সিস্রাি্কর্ণ তীমতা  

  ৱরীন তা প্রাঞ্জন : পূত্ৱা প্রতুযৱাচ সমকরৱরম্  ২ 

  অযম্ সমর পকত কিাকরা নৱৱানমকো মিামমনিঃ  

 কিারম্ উত্স্ুিকত করাতম্ মনয কতৱ ি সম্র্যঃ  ৩ 

  তকতা নি কম পযম্ কতৱ প্রসাতম্ িতুম্ু অিনুস  

  এৱ মমক্ত স্ত্যা রাম রম্পযা পীতযা ততা  ৪ 

  তাম্ উৱাচ সিস্রাি্কর্া কৱপমািাম্ ি্ুতা৭ঞ্জন ম্  

  মা শ্চপর্ী রকম্প পেম্ কত িম ুৱ মম র্াসিম্  ৫ 

  কিানিক া ি্ু তয রািী মাতকৱ ুনচর ত্ুকম  

  অিম্ িন্তপ ু সনিতঃ স্ত্াসযানম তৱ পাৱতুঃ  ৬ 

  ত্ৱম্ নি রূপম্ পিু িম ণম্ ি্ুত্ৱা পরম পাস্ৱরম্  

  তম্ ুনর্ম্ কিৌনর্িম্ রকম্প কপতযস্ৱ তপনস্ৱিম্  ৭ 

  সা র্্ুত্ৱা ৱচিম্ তসয ি্ুত্ৱা রূপম্ অিমিমম্  

  ক াপযা মাস  ন তা নৱৱানমেম্ শুনচ স্মিতা  ৮ 
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  কিানি  সয চ শুরাৱ ৱ ্িম  ৱযািরতঃ স্ৱিম্  

  সম্প্রি্ু র্্কটি মিসা তত এিাম্ উনতি্র্ত  ৯ 

  অত তসয চ র্কতি িীকত ি অপ্রনতকমি চ  

  তর্কুিি চ রম্পাযা মমনিঃ সম্কতিম্ আিতঃ  ১0 

  সিস্রাি্র্ সয তত্ িম ু নৱজ্ঞায মমনি পমম্িৱঃ  

  রম্পাম্ করাত সমানৱর্্টঃ র্র্াপ িম নর্িা৭৭ত্মিঃ  ১১ 

  যি্ মাম্ ক াপযকস রকম্প িাম করাত িনযনর্ণম্  

  তর্ ৱর্ ু সিস্রানণ শ্চর্ ী স্ত্াসয৭নস তুপকুি  ১২ 

  প্রাহ্মণঃ সমমিাকতিা স্ত্কপা প  সমনন্ৱতঃ  

  উিনরর্যনত রকম্প ত্ৱাম্ মত্ করাত ি মর্ী ি্ুতাম্  ১৩ 

  এৱম্ উক্্তৱা মিাকতিা নৱৱানমকো মিা মমনিঃ  

  অর্ি্িমৱি্ তারনযতুম্ কিাপম্ সম্তাপম্ আিতঃ  ১৪ 

  তসয র্াকপি মিতা রম্পা শ্চর্ ী ততা অপৱত্  

  ৱচঃ র্্ুত্ৱা চ িন্তকপ ুা মিকর্ঃু স চ নিিতুঃ  ১৫ 

  কিাকপি স মিাকতিা স্ত্কপা৭প   িরকণ ি্ুকত  

  ইনন্ত্র্নয   অস্মিনত রাম ি ক কপ র্ানন্তম্ আত্মিঃ  

  পপূৱ অসয মি স্মশ্চম্তা তকপা৭প িরকণ ি্ুকত  ১৬ 

   ি এৱ করাতম্ িনমর্যানম ি চ ৱি্কর্য িতম্চি  

  অতৱা ি উচ্্চৱনসর্যানম সম্ৱত্সর র্তািয৭নপ  ১৭ 

  অিম্ নি কর্ার্নযর্যানম আত্মািম্ নৱস্মিকতনন্ত্র্য    

  তাৱত্ যাৱত্ নি কম প্রাতম্ প্রাহ্মণযম্ তপসা আস্মিতুম্  ১৮ 

  অিমচ্্চৱস ন্নপমম্িাি   নতর্্কটযম্ র্্র্াৱতী স্সমা    

  ি নি কম তপয মািসয ি্র্যম্ যাসযম্নত মূতযু    ১৯ 

  এৱম্ ৱর্ ু সিস্রসয তীি্র্াম্ স মমনি পমম্িৱ     

  চিার অপ্রনতমাম্ ক াকি প্রনতজ্ঞাম্ রিম  িম্তি  ২0 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    চতু র্্র্র্্টটতম স্সি ু  

  পম্চ শশ্ট্ৱটতম স্সকক    

  অত শ্চিমৱতীম্ রাম নতর্ম্ তযক্্তৱা মিা মমনিঃ  
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  পূৱ ুাম্ নতর্ম্ অিমপ্রাপয তপস্ কতকপ সমতাুণম্  ১ 

  কমৌিম্ ৱর্ ু  সিস্রসয ি্ুত্ৱা ৱরতম্ অিমিমম্  

  চিার অপ্রনতমম্ রাম তপঃ পরম তুর্্িরম্  ২ 

  পূকণ ু ৱর্ ু সিকস্র তু িার্্ট পূতম্ মিা মমনিম্  

  নৱনি: পিুনপ: আতূতম্ করাকতা ি অন্তরম্ আনৱর্ত্  ৩ 

 স ি্ুত্ৱা নিশ্চযম্ রাম তপ আনতর্্টত্ অৱযযম্   

 তসয ৱর্ ু সিস্রসয ৱরকত পূকণ ু মিা ৱরত:  ৪ 

 কপাি্তুম্ আরতৱাি্ অন্নম্ তস্মিি্ িাক  রিূিম   

 ইম্কো নত্ৱিানত: পূত্ৱা তম্ নসি মন্নম্ অযাচত   ৫ 

 তনি তত্ৱা ততা নসিম্ সৱম্ু নৱপ্রায নিস্মশ্চত:  

 নির্্কর্নর্কত অকন্ন পিৱাি্ অপমক্্তৱাইৱ মিাতপা:  ৬ 

 ি নিম্নচত্ অৱতত্ তনত্ৱপ্রম্ কমৌি ৱরতম্ উপস্মস্ত্ত:  

 অত ৱর্ ু সিস্রম্ শ্চৱ ি উচ্্চৱসি্ মমনি পমম্িৱ:  ৭ 

 তসয অিমচ্্চৱস মািসয মূনত্ন ুতূকমা ৱযিাযত   

 শ্চেক ািযম্ কযি সম্প্রাম্তম্ আতীনপত নমৱা৭পৱত্  ৮ 

  তকতা কতৱাঃ সিন্তৱ ুাঃ পন্নিা সমর রাি্র্সাঃ  

  কমানিতা: কতিসা তসয তপসা মন্ত   রমযঃ  ৯ 

  িম  উপিতাঃ সকৱ ু নপতামিম্ অতা৭প্ুৱি্  

  পিুনপঃ িারনণ: কতৱ নৱৱানমকো মিামমনিঃ  ১0 

  ক ানপতঃ করানতত শ্চশ্চৱ তপসা চ অনপৱতকুত  

  ি নি অসয ৱরমস্মিিম্ নিম্নচত্ ত্ুর্যকত সূি্মম্ অপয৭ত  ১১ 

  ি তীযকত যনত তু অসয মিসা যত্ অপীস্মপ্সতম্  

  নৱিার্যনত শ্চেক ািযম্ তপসা সচরা৭চরম্  ১২ 

  ৱযািম  া শ্চ নতর্ঃ সৱ ুা ি চ নিম্নচত্ প্রিার্কত  

  সািরাঃ ি্শুনপতাঃ সকৱ ু নৱর্ীযকুন্ত চ পৱতুাঃ  ১৩ 

  প্রিম্পকত চ প্ুনতৱী ৱাযম   ৱানত প্ুর্া৭৭িম  ঃ  

  প্রহ্মি্ ি প্রনতিািীকমা িাস্মস্ত্কিা িাযকত িি    ১৪ 

  সিূট নমৱ শ্চেক ািযম্ সম্প্রি্শুনপত মািসম্   
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  পাককরা নির্্প্রপ শ্চশ্চৱ মিকর্ ু   তসয কতিসা  ১৫ 

  পমনিম্ ি িম ুকত যাৱত্ িাকর্ কতৱ মিামমনিঃ  

  তাৱত্ প্রসাকতা পিৱাি্ অনি রূকপা মিাতুযনতঃ  ১৬ 

  িা া৭নিিা যতা পূৱম্ু শ্চেক ািযম্ তিযকতনি ম্  

  কতৱ রািযম্ নচিীকর্তু তীযতাম্ অসয যি্ মতম্  ১৭ 

  ততঃ সমর িণাঃ সকৱ ু নপতামি পমকরািমাঃ  

  নৱৱানমেম্ মিাত্মািম্ ৱািযম্ মতুরম্ অপ্ুৱি্  ১৮ 

  প্রহ্মকর্ ু স্ৱািতম্ কতস্তু তপসা ি সমকতানর্তাঃ  

  প্রাহ্মণযম্ তপসা উকরণ প্রাতৱাি্ অনস কিৌনর্ি  ১৯ 

  তীিম্ু আযম শ্চ কত প্রহ্মি্ ততানম স মু ত্িণঃ  

  স্ৱস্মস্ত্ প্রাপ্নমনি পেম্ কত িচ্চ কসৌময যতা সমিম্  ২0 

  নপতামি ৱচঃ র্্ুত্ৱা সকৱরু্াম্ চ নতকৱৌিসাম্  

  ি্ুত্ৱা প্রণামম্ মমনতকতা ৱযািিার মিামমনিঃ  ২১ 

  প্রাহ্মণযম্ যনত কম প্রাতম্ তীিম্ু আযম   স্ত্নত ৱ চ  

  ওম্িাকরাত ৱর্ট্িাকরা কৱতা শ্চ ৱরযি্তু মাম্  ২২ 

  ি্র্ে কৱতনৱতাম্ করর্্কটা প্রহ্ম   কৱত   নৱতাম্ অনপ  

  প্রহ্ম পমকো ৱনসর্্কটা মাম্ এৱম্ ৱততু কতৱতাঃ  ২৩ 

  যনত অযম্ পরমঃ িামঃ ি্ুকতা যাি্তু সমরর্পুাঃ  

  ততঃ প্রসানতকতা কতনৱ   ৱনসর্্কটা িপতাম্ ৱরঃ  ২৪ 

  সিযম্ চিার প্রহ্মনর্ ু   এৱম্ অনস্ত্ৱনত চা৭প্রৱীত্  

  প্রহ্মনর্ ু ত্ৱম্ ি সম্কতিঃ সৱম্ু সম্পত্সযকত তৱ  ২৫ 

  ইতুযক্্তৱা কতৱতা শ্চা৭নপ সৱ ুা িি্মম   যতা৭৭িতম্  

  নৱৱানমকোনপ তম ুাত্মা  ত্ৱা প্রাহ্মণযম্ উিমম্    ২৬  

  পূিযা মাস প্রহ্মনর্ম্ু ৱনসর্্টম্ িপতাম্ ৱরম্  

  ি্ুত িাকমা মিীম্ সৱ ুাম্ চচার তপনস স্মস্ত্তঃ  ২৭ 

  এৱম্ তু অকিি প্রাহ্মণযম্ প্রাতম্ রাম মিাত্মিা  

  এর্ রাম মমনি করর্্ট এর্ নৱরিৱাি্ তপঃ  ২৮ 

  এর্ তমঃু পকরা নিতযম্ ৱীযসুয এর্ পরাযণম্  
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  এৱমমক্্তৱা মিা কতিা নৱররাম নত্ৱকিািম    ২৯  

  র্তািন্ত ৱচঃ র্্ুত্ৱা রাম  ি্মণ সনন্নকতৌ  

  িিিঃ প্রাঞ্জন    ৱািযম্ উৱাচ িম নর্িা৭৭ত্মিম্  ৩0 

  তকিযা   অস্মি   অিমি্ুিীকতাস্মি যসয কম মমনি পমম্িৱ  

  যজ্ঞম্ িািম ত্স্ত্ সনিতঃ প্রাতৱাি্ অনস তানমিু  ৩১ 

  পানৱকতািম্ ত্ৱযা প্রহ্মি্ তর্কুিি মিামমকি  

  নৱৱানমে মিাপাি প্রহ্মর্ীণাম্ ৱর উিম  ৩২ 

  িম ণা পিু নৱতাঃ প্রাতা   তৱ সম্তর্িুাত্ মযা  

  নৱস্ত্করণ চ কত প্রহ্মি্ িীতযুমািম্ মি িপঃ  ৩৩ 

  র্্ুতম্ মযা মিা কতকিা রাকমণ চ মিাত্মিা  

  সতনসযঃ প্রাপয চ সতঃ র্্ুতা   কত পিকৱা িম ণাঃ  ৩৪ 

  অপ্রকমযম্ তপ   তুপযম্ অপ্রকমযম্ চ কত প ম্  

  অপ্রকমযা িম ণানশ্চৱ নিতযম্ কত িম নর্িা৭৭ত্মি  ৩৫ 

  নপতামি সয চ যতা, যতা শ্চচৱ নি উমাপকত      

  ত্ুনত   আশ্চয ু পূতািাম্ িতািাম্ িা৭স্মস্ত্ কম নৱকপা  ৩৬ 

  িম ু িাক া মমনি করর্্ট  ম্পকত রনৱ মণ্ট ম্  

  ৱঃ প্রপাকত মিাকতকিা ের্্টুম্ অিনুস মাম্ পমিঃ  ৩৭ 

  স্ৱািতম্ তপসাম্ করর্্ট মাম্ অিমজ্ঞাতুম্ অিনুস  

   এৱম্ উক্্তৱা মমনি করর্্টম্ শ্চৱকতকিা নমনত া৭নতপঃ  ৩৮ 

  প্রতি্নর্ণম্ চিার আশু স উপাতযাযঃ স পান্তৱঃ  

  নৱসসি ুআশু িিিম্ প্রীতম্ প্রীত মি স্ত্তা   ৩৯ 

  নৱৱানমকোনপ তম ুাত্মা সি রামঃ স    ি্মণঃ  

  স্ৱম্ ৱাটম্ অনপচরাম পূিযমাকিা মিনর্ ুনপঃ  ৪0 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    পম্চ র্র্্টটতম স্সি ু   

 শট্ শশ্ট্ৱটতম স্সকক    

  ততঃ প্রপাকত নৱমক  ি্ুত    িম ুা িরানতপঃ  

  নৱৱানমেম্ মিাত্মািম্ আিমিাৱ স   রািৱম্  ১ 

  তম্ অচুনযত্ৱা তম ুাত্মা র্াস্ত্র    ত্ুর্্ট্কতি িমণুা  
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  রািকৱৌ চ মিাত্মাকিৌ ততা ৱািযম্ উৱাচ ি  ২ 

  পিৱি্ স্ৱািতম্ কতস্তু নিম্ িকরানম তৱা৭িি  

  পৱাি্ আজ্ঞাপযতু মাম্ আজ্ঞাকপযা পৱতা নি অিম্  ৩ 

  এৱম্ উক্তঃ স তম ুাত্মা িিকিি মিাত্মিা  

  প্রতুয   ৱাচ মমনি: ৱীরম্ ৱািযম্ ৱািয   নৱর্ারতঃ  ৪ 

  পমকেৌ তর্রত    সয ইকমৌ ি্র্স্মেকযৌ ক াি   নৱর্্ুকতৌ  

  ের্্টু   িাকমৌ তিমঃ করর্্টম্ যত্ এতত্ ত্ত্ৱনয নতর্্টনত  ৫ 

  এতত্ তর্যু পেম্ কত ি্ুত িাকমৌ ি্ুপা৭৭ত্মকিৌ  

  তর্িুাত্ অসয তিমকর্া যতা ইর্্টম্ প্রনতযাসযতঃ  ৬ 

  এৱম্ উক্ত স্তু িিিঃ প্রতুযৱাচ মিা মমনিম্  

  রূযতাম্ অসয তিমকর্া যত্   অতম্ু ইি নতর্্টনত  ৭ 

  কতৱরাত ইনত িযাকতা নিকমঃ র্র্্কটা মিীপনতঃ  

  িযাকসাযম্ তসয পিৱি্ িকস্ত্ তকিা মিাত্মিা  ৮ 

  তি্র্ যজ্ঞ ৱকত পূৱম্ু তিম: আযময ৱীযৱুাি্  

  ুে স্তু স্মেতর্াি্ করার্াত্ স ী ম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ৯ 

  যিাত্ পািা৭নতকুিা পািাি্ ি অিল্পযত কম সমরাঃ  

  ৱর অঙ্কানি মিািাুনণ তিমর্া র্াতযানম ৱঃ  ১0 

  তকতা নৱমিসঃ সকৱ ু কতৱা শ্চৱ মমনি   পমম্িৱ  

  প্রসাতযনন্ত কতকৱর্ম্ কতর্াম্ প্রীকতাপৱত্ পৱঃ  

  প্রীনত যমক্তঃ স সকৱরু্াম্ তকতৌ কতর্াম্ মিাত্মিাম্  ১১ 

  তত্ এতত্ কতৱ কতৱ সয তিূ রত্নম্ মিাত্মিঃ  

  িযাস পূতম্ ততা িযস্ত্ম্ অিািম্ পূৱকুি নৱকপা  ১২ 

  অত কম ি্ুর্তঃ ি্কর্েম্  াঙ্ক াত্ উনিতা মম  

  ি্কর্েম্ কর্াতযতা  ত্ৱা িাম্না সীতা ইনত নৱর্্ুতা  ১৩ 

  পূত াত্ উনিতা সা তু ৱযৱততু মম আত্মিা  

  ৱীয ু শুকল্কনত কম িিযা স্ত্ানপতা ইযম্ অকযানিিা  ১৪ 

  পূত াত্ উনিতাম্ তাম্ তু ৱতমুািাম্ মম আত্মিাম্  

  ৱরযা মাসম   আিময রািাকিা মমনি পমম্িৱ  ১৫ 
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  কতর্াম্ ৱরযতাম্ িিযাম্ সকৱরু্াম্ প্ুনতৱী ি্নর্তাম্  

  ৱীয ু শুকল্কনত পিৱি্ ি ততানম সমতাম্ অিম্  ১৬ 

  ততঃ সকৱ ু ি্ুপতযঃ সকমতয মমনি পমম্িৱ  

  নমনত াম্ অপমযপািময ৱীযম্ু স্মিজ্ঞাসৱ স্ত্তা  ১৭ 

  কতর্াম্ স্মিজ্ঞাস মািািাম্ শ্চর্ৱম্ তিম   উপাি্ু তম্  

  ি কর্িম    রিকণ তসয তিমর্   কতা কিনপ ৱা  ১৮ 

  কতর্াম্ ৱীযৱুতাম্ ৱীযম্ু অল্পম্ জ্ঞাত্ৱা মিামমকি  

  প্রতযািযাতা ি্ুপতয   ত নন্নকপাকত তকপাতি  ১৯ 

  ততঃ পরম কিাকপি রািাকিা মমনি পমম্িৱ  

  অুন্তি্ নমনত াম্ সকৱ ু ৱীয ু সম্কতি মািতাঃ  ২0 

  আত্মািম্ অৱতূতম্ কত নৱজ্ঞায মমনি পমম্িৱ  

  করাকর্ণ মিতা আনৱর্্টাঃ পীটযি্ নমনত াম্ পমরীম্  ২১ 

  ততঃ সম্ৱত্সকর পূকণ ু ি্র্যম্ যাতানি সৱরু্ঃ  

  সাতিানি মমনি করর্্ট তকতািম্ প্ুর্ তুঃনিতঃ  ২২ 

  তকতা কতৱ িণাি্ সৱ ুাি্ তপসা আিম্ প্রসাতযম্  

  ততু শ্চ পরম প্রীতা শ্চতুরঙ্ক প ম্ সমরাঃ  ২৩ 

  তকতা পিা ি্ুপতকযা িিযমািা নতকর্া যযমঃ  

  অৱীয ুা ৱীয ু সম্নতক্তা স আমাতযাঃ পাপ িমণুঃ  ২৪ 

  তত্ এতত্ মমনি র্াতূ ু তিমঃ পরম পাস্ৱরম্  

  রাম  ি্মণকযা শ্চা৭নপ তর্ ুনযর্যানম সমৱরত  ২৫ 

  যনত অসয তিমকর্া রামঃ িম য ুাত্  আকরাপণম্ মমকি  

  সমতাম্ অকযানিিাম্ সীতাম্ ততযাম্ তার্রকত   অিম্  ২৬ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    র্ট্ র্র্্টটতম স্সি ু   

 সপ্ত শশ্ট্ৱটতম স্সকক:  

  িিি সয ৱচঃ র্্ুত্ৱা নৱৱানমকো মিামমনিঃ  

  তিম তরু্যু রামায ইনত কিাৱাচ পানতৱুম্  ১ 

  ততঃ স রািা িিিঃ সনচৱাি্ ৱযানতকতর্ ি  

  তিম: আিীযতাম্ নতৱযম্ িন্ত মা য নৱপূনর্তম্  ২ 
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  িিকিি সমানতর্্টাঃ সনচৱাঃ প্রানৱর্ি্ পমরীম্  

  ত িিমঃ পমরতঃ ি্ুত্ৱা নিিি্ুমমঃ পানতৱুা৭৭জ্ঞযা  ৩ 

  ি্ুণাম্ র্তানি পঞ্চার্ত্ ৱযাযতািাম্ মিাত্মিাম্  

  মম্িরূ্াম্ অর্্ট চরাম্ তাম্ সমূিু কস্ত্ িতম্চি  ৪ 

  তাম্ আতায তু মম্িরূ্াম্ আযসীম্ যে তত্ তিমঃ  

  সমকরাপমম্ কত িিিম্ ঊচু: ি্ুপনত মনন্ত্র্ণঃ  ৫ 

  ইতম্ তিমৱরুম্ রািি্ পূস্মিতম্ সৱ ু রািনপঃ  

  নমনত া৭নতপ রাকিন্ত্র্ তর্িুীযম্ যত্ ইচ্চনস  ৬ 

  কতর্াম্ ি্ুকপা ৱচঃ র্্ুত্ৱা ি্ুতা৭ঞ্জন : অপার্ত  

  নৱৱানমেম্ মিাত্মািম্ কতৌ চ উকপৌ রাম  ি্মকণৌ  ৭ 

  ইতম্ তিমৱরুম্ প্রহ্মি্  িিনি: অনপপূস্মিতম্  

  রািনপ শ্চ মিা ৱীনয ু: অর্িযম্ পূনরতুম্ পমরা  ৮ 

  ি এতত্ সমর িণাঃ সকৱ ু ি অসমরা ি চ রাি্র্সাঃ  

  িন্তৱ ু যি্র্ প্রৱরাঃ স নিন্নর মকিারিাঃ  ৯ 

  ি িনত: মািমর্াণাম্ চ তিমকর্াসয প্রপূরকণ  

  আকরাপকণ সমাকযাকি কৱপকি কতা কিনপ ৱা  ১0 

  ত কততত্ তিমর্াম্ করর্্টম্ আিীতম্ মমনি পমম্িৱ  

  তর্যু এতি্ মিাপাি অিকযা রাি পমেকযাঃ  ১১ 

  নৱৱানমে স্তু তম ুাত্মা র্্ুত্ৱা িিি পানর্তম্  

  ৱত্স রাম তিমঃ পর্য ইনত রািৱম্ অপ্রৱীত্  ১২ 

  প্রহ্মকর্ ু   ৱচিাত্ রাকমা যে নতর্্টনত ত িিমঃ  

  মম্িরূ্াম্ তাম্ অপাৱরমতয ত্ুর্্ৱা তিম   অতা৭প্রৱীত্  ১৩ 

  ইতম্ তিমৱরুম্ প্রহ্মি্ সম্স্প্রমর্ানম ইি পানণিা  

  যত্নৱাি্ চ পনৱর্যানম কতা কি পূরকণনপ ৱা  

  পাটম্ ইকতয ৱ তম্ রািা মমনিশ্চ সমপার্ত  ১৪ 

   ী যা স তিম   মকতয িরাি ৱচিাত্ মমকিঃ  

  পর্যতাম্ ি্ু সিস্রাণাম্ পিিূাম্ রিম  িন্তিঃ   

  আকরাপযত স তম ুাত্মা স ী ম্ ইৱ তিিমঃ  ১৫ 
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  আকরাপনযত্ৱা কমৌৱীম্ চ পূরযা মাস ৱীযৱুাি্  

  তত্ পপঞ্জ তিম   মকতয ির করর্্কটা মিাযর্াঃ  ১৬ 

  তসয র্কতা মিাি্ আসীত্ নিিাুত সম নিস্স্ৱিঃ  

  পূনম িম্প শ্চ সমমিাি্ পৱতুসয ইৱ তীযতুঃ  ১৭ 

  নিকপতু শ্চ িরাঃ সকৱ ু কতি র্কতি কমানিতাঃ  

  ৱিনুযত্ৱা মমনি ৱরম্ রািািম্ কতৌ চ রািকৱৌ  ১৮ 

  প্রনত আৱকস্ত্া িকি তস্মিি্ রািা নৱিত সাত্ৱসঃ  

  উৱাচ প্রাঞ্জন    ৱািযম্ ৱািযকজ্ঞা মমনি পমম্িৱম্  ১৯ 

  পিৱি্ ত্ুর্্ট ৱীকয ুা কম রাকমা তর্রতা৭৭ত্মিঃ  

  অতযত্পমতম্ অনচন্তযম্ চ অতনিতুম্ ইতম্ মযা  ২0 

  িিিািাম্ িম ক  িীনতম্ু আিনরর্যনত কম সমতা  

  সীতা পতাুরম্ আসাতয রামম্ তর্রতা৭৭ত্মিম্  ২১ 

  মম সতযা প্রনতজ্ঞা চ ৱীয ু শুকল্কনত কিৌনর্ি  

  সীতা প্রানণ   পিুমতা কতযা রামায কম সমতা  ২২ 

  পৱকতা অিম মকত প্রহ্মি্ র্ীরম্ িচ্চি্তু মনন্ত্র্ণঃ  

  মম কিৌনর্ি পেম্ কত অকযাতযাম্ ত্ৱনরতা রনতঃ  ২৩ 

  রািািম্ প্রনরনত   ৱানিয   আিযি্তু পমরম্ মম  

  প্রতািম্ ৱীয ু শুল্কাযা   িতযি্তু চ সৱরু্ঃ  ২৪ 

  মমনি িম কতৌ চ িািম ত্কস্ত্ৌ িতযি্তু ি্ুপায শ্চৱ  

  প্রীযমাণম্ তু রািািম্ আিযি্তু সম র্ীরিাঃ  ২৫ 

  কিৌনর্ি শ্চ তকতনত আি রািা চ আপার্য মনন্ত্র্ণঃ  ২৬ 

  অকযাতযাম্ কপ্রর্যা মাস তম ুাত্মা ি্ুত র্াসিাত্  

 যতা ৱরমিম্ সমািযাতুম্ আকিতুম্ চ ি্ুপম্ ততা  ২৭ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    সত র্র্্টটতম স্সি ু   

 অশ্ট শশট্্ৱটতম স্সকক:  

  িিকিি সমানতর্্টা তূতা :  কত ক্লান্ত ৱািিাঃ  

  স্মে   রােম্ উনর্তা মাকি ুকত   অকযাতযাম্ প্রানৱর্ি্ পমরীম্  ১ 

 (  রাকজ্ঞা পৱিম্ আসাতয ত্ৱারস্ত্াি্ ইতম৭প্ুৱি্   
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  র্ীরম্ নিকৱতযতাম্ রাকজ্ঞ তূতা   কন্না িিি সয চ   

  ইতুয   ক্্তৱা ত্ৱারপা া: কত রািৱায িযকৱতযি্ )    

  কত রাি ৱচিাত্ তূতা রাি কৱম প্রকৱনর্তাঃ  

  তত্ুশু: কতৱ সম্িার্ম্ ৱরমিম্ তর্রতম্ ি্ুপম্  ২ 

  পি অঞ্জন  পমটাঃ সকৱ ু তূতা নৱিত সাত্ৱসাঃ  

  রািািম্ প্রযতা ৱািযম্ অপ্ুৱি্ মতুরা৭ি্র্রম্  ৩ 

  শ্চমনতক া িিকিা রািা স অিকিাে পমরস্রম তম্  

  িম র্ ম্ চ অৱযযম্ শ্চচৱ কসাপাতযায পমকরানিতম্  ৪ 

  মমিুর্ মমিুর্ মতুরযা কিি সমমযক্তযা নিরা  

  িিি: ত্ৱাম্ মিারাি প্ুচ্চকত সপমরস্সরম্   ৫ 

  প্ুর্্ৱা িম র্ ম্ অৱযরম্ শ্চৱকতকিা নমনত া৭নতপঃ  

  কিৌনর্িা৭িমমকত ৱািযম্ পৱন্তম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ৬ 

  পূৱম্ু প্রনতজ্ঞা নৱনততা ৱীয ু শুল্কা মমা৭৭ত্মিা  

  রািাি শ্চ ি্ুতা৭মর্ ুা নিৱীয ুা নৱমমিী ি্ুতাঃ  ৭ 

  কসযম্ মম সমতা রািি্ নৱৱানমে পমরস্সনরঃ  

  যত্ুচ্চযা আিনত; ৱীনর: নিস্মিতুা তৱ পমেনিঃ  ৮ 

  ত চ্চ রািি্ তিমর্ নতৱযম্ মকতয পিম্ মিাত্মিা  

  রাকমণ নি মিা রাি মিতযাম্ িি সম্সনত  ৯ 

  অনি কতযা মযা সীতা ৱীয ু শুল্কা মিাত্মকি  

  প্রনতজ্ঞাম্ ততুম্ু ইচ্চানম তত্ অিমজ্ঞাতুম্ অিনুস  ১0 

  কসাপাতযাকযা মিারাি পমকরানিত পমরস্রম তঃ  

  র্ীরম্ আিচ্চ পেম্ কত ের্্টুম্ অিনুস রািকৱৌ  ১১ 

  প্রীনতম্ চ মম রাকিন্ত্র্ নিৱতুনুযতুম্ অিনুস  

  পমেকযা   উপকযা   এৱ প্রীনতম্ ত্ৱম্ অনপ  প্সযকস  ১২ 

  এৱম্ নৱকতিা৭নতপনত   মতুরম্ ৱািয মপ্রৱীত্  

  নৱৱানমে অপযিমজ্ঞাতঃ র্তািন্ত মকত স্মস্ত্তঃ  ১৩ 

   ইতুযক্্তৱা নৱরতা তূতা রাি কিৌরৱ র্ম্নিতা     

  তূত ৱািযম্ তু ত চ্চ্ুত্ৱা রািা পরম িনর্তুঃ  
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  ৱনসর্্টম্ ৱামকতৱম্ চ মনন্ত্র্কণা   অিযাম্ শ্চ কসাপ্রৱীত্  ১৪ 

  িম তঃ িম নর্ি পমকেণ কিৌস যািন্ত ৱতিুঃ  

   ি্মকণি সি প্রাো নৱকতকিশু ৱসনত অকসৌ  ১৫ 

  ত্ুর্্ট ৱীয ু স্তু িািম ত্কস্ত্া িিকিি মিাত্মিা  

  সম্প্রতািম্ সমতাযা৭স্তু রািকৱ িতু ুনমচ্চনত  ১৬ 

  যনত কৱা করাচকত ৱরমিম্ িিি সয মিাত্মিঃ  

  পমরীম্ িচ্চামকি র্ীরম্ মা পূত্ িা  সয পযযুঃ  ১৭ 

  মনন্ত্র্কণা   পাটম্ ইতযািুঃ সি সনৱ ু   মিনর্ ুনপঃ  

  সমপ্রীত শ্চ অপ্রৱীত্ রািা কৱা যাকেনত স মনন্ত্র্ণঃ  ১৮ 

  মনন্ত্র্ণ স্ত্া ন্নকরন্ত্র্ সয রাস্মেম্ পরম সত্ি্ুতাঃ  

  ঊশু কস্ত্  প্রমমনততাঃ সকৱ ু িম নণঃ সনৱঃু সমনন্ৱতাঃ  ১৯ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    অর্্ট র্র্্টটতম স্সি ু  

 এযকান সপ্তত্ৱতম স্সকক    

  তকতা রােযাম্ ৱযতীতাযাম্ কসাপাতযাযঃ স পান্তৱঃ  

  রািা তর্রকতা ি্ু র্্টঃ সমমন্ত্র্ম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ১ 

  অতয সকৱ ু তিাতযি্র্া তিম্ আতায পমর্্ি ম্  

  ৱরিি্তু অকর সমনৱনিতা িািা রত্ন সমনন্ৱতাঃ  ২ 

  চতুরঙ্ক প ম্ চা৭নপ র্ীরম্ নিয ুাতু সৱরু্ঃ  

  মম আজ্ঞা সমিা ম্ চ যািম্ যমক্মম্ অিমিমম্  ৩ 

  ৱনসর্্কটা ৱামকতৱ শ্চ িাপান : অত িার্যপঃ  

  মািকুণ্টয: সমতীিাু৭৭যম: ুনর্ঃ িাতযাযি স্ত্তা  ৪ 

  একত নত্ৱিাঃ প্রযাি্তু অকর সযন্তিম্ কযািযস্ৱ কম  

  যতা িা  অতযকযা ি সযাত্ তূতা নি ত্ৱরযনন্ত মাম্  ৫ 

  ৱচিা ত্তু িকরন্ত্র্ সয সা কসিা চতুরস্মঙ্কণী  

  রািািম্ ুনর্নপঃ সাতম্ু ৱরিন্তম্ প্ুর্্টকতান্ৱিাত্  ৬ 

  িত্ৱা চতুর৭িম্ মািম্ু নৱকতিাি্ অপমযকপনযৱাি্  

  রািা তু িিিঃ রীমাি্ র্্ুত্ৱা পূিাম্ অিল্পযত্  ৭ 

  তকতা রািািম্ আসাতয ৱরমিম্ তর্রতম্ ি্ুপম্  
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  িিকিা মমনতকতা রািা ির্ম্ু চ পরমম্ যকযৌ  

  উৱাচ   চ ির করর্্কটা ির করর্্টম্ মমতা৭নন্ৱত :  ৮ 

  স্ৱািতম্ কত মিারাি নতর্্টযা প্রাকতানস রািৱ  

  পমেকযা: উপকযাঃ প্রীনতম্  প্সযকস ৱীয ু নিস্মিতুাম্  ৯ 

  নতর্্টযা প্রাকতা মিাকতিা ৱনসর্্কটা পিৱাি্ ুনর্ঃ  

  সি সনৱ ু; নত্ৱি করর্্নট ; কতনৱ নরৱ র্তরতুঃ  ১0 

  নতর্্টযা কম নিস্মিতুা নৱিা নতর্্টযা কম পূস্মিতম্ িম  ম্  

  রািনৱঃ সি সম্পন্তাত্ ৱীয ু করর্্নট   মিাত্মনপঃ  ১১ 

  ৱঃ প্রপাকত িকরন্ত্র্ ত্ৱম্ সম্ৱতনুযতুম্ অিনুস  

  যজ্ঞ সয অকন্ত ির করর্্ট নৱৱািম্ ুনর্ সিতম্  ১২ 

  তসয তত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা ুনর্ মকতয িরা৭নতপঃ  

  ৱািযম্ ৱািয নৱতাম্ করর্্টঃ প্রতুযৱাচ মিীপনতম্  ১৩ 

  প্রনতরকিা তাত্ু ৱর্ঃ র্্ুতম্ এতত্ মযা পমরা  

  যতা ৱি্র্যনস তমজু্ঞ তত্ িনরর্যামকি ৱযম্  ১৪ 

  তনমরু্্টম্ চ যর্সযম্ চ ৱচিম্ সতয ৱানতিঃ  

  র্্ুত্ৱা নৱকতিা৭নতপনতঃ পরম্ নৱিযম্ আিতঃ  ১৫ 

  ততঃ সকৱ ু মমনি িণাঃ পরস্পর সমািকম  

  িকর্ণু মিতা যমক্তা   তাম্ নির্াম্ অৱসি্ সমিম্  ১৬ 

  রািা চ রািকৱৌ পমকেৌ নির্াময পনরিনর্তুঃ  

  উৱাস পরম প্রীকতা িিকিি সমপূস্মিতঃ  ১৭ 

  িিকিানপ মিাকতিাঃ স্মরযা তকমণু তত্ত্ৱনৱত্  

  যজ্ঞ সয চ সমতাপযাম্ চ ি্ুত্ৱা রাস্মেম্ উৱাস ি  ১৮ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    একিাি সতনতম স্সি ু   

  সপ্তত্ৱতম স্সকক    

  ততঃ প্রপাকত িিিঃ ি্ুত    িম ুা মিনর্ ুনপঃ  

  উৱাচ ৱািযম্ ৱািযজ্ঞঃ র্তািন্তম্ পমকরানিতম্  ১ 

  প্রাতা মম মিা কতিা যৱীযাি্ অনত তানমিুঃ  

  িম র্ত্ৱি ইনত িযাতঃ পমরীম্ অতযৱসত্ শুপাম্  ২ 
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  ৱায ুা প ি পযনু্তাম্ নপপি্ ইি্শুমতীম্ িতীম্  

  সাম্িার্যাম্ পমণয সম্িার্াম্ নৱমািম্ ইৱ পমর্্পিম্  ৩ 

  তম্ অিম্ ের্্টুম্ ইচ্চানম যজ্ঞ কিাতা স কম মতঃ  

  প্রীনতম্ কসানপ মিা কতিা ইিাম্ কপাক্তা মযা সি  ৪ 

(  এৱম্ উক্্তৱা তু ৱচিম্ র্তািম্ত সয সনন্নকতৌ   

  আিতা: কিনচত্ অৱযরা িিি: তাি্ সমানতর্ত্ )  

  র্াসিাত্ তু িকরন্ত্র্ সয প্রযযমঃ র্ীর ৱাস্মিনপঃ  

  সমাকিতুম্ ির ৱযারম্ নৱর্্ণমম্ ইন্ত্র্া৭৭জ্ঞযা যতা  ৫ 

(  সাম্িার্যাম্ কত সমািতয তত্ুশু শ্চ িম র্ত্ৱিম্   

 িযকৱতযি্ যতা ৱরমিম্ িিি সয চ নচনন্ততম্   

 ত ত্ৱরমিম্ ি্ুপনত:  র্্ুত্ৱা তূত করর্্নট: মিা পন :  ) 

  আজ্ঞযা তু িকরন্ত্র্ সয আিিাম িম র্ত্ৱিঃ  

  স ততর্ ু মিাত্মািম্ িিিম্ তম ু ৱত্স ম্  ৬ 

  কসানপৱাতয র্তািন্তম্ রািািম্ চা৭নপ তানমিুম্  

  রািা৭িম্ু পরমম্ নতৱযম্ আসিম্ চ অতযকরািত  ৭ 

  উপনৱর্্টা ৱুকপৌ কতৌ তু প্রাতকরৌ অনমত ওিকসৌ  

  কপ্রর্যা মাস তু: ৱীকরৌ মনন্ত্র্ করর্্টম্ সমতামিম্  ৮ 

  িচ্চ মনন্ত্র্পকত র্ীরম্ ঐি্ৱািম ম্ অনমত    প্রপম্  

  আত্মনিঃ সি তুতরু্ম্ু আিযস্ৱ স মনন্ত্র্ণম্  ৯ 

  ঔপিাযম্ু স িত্ৱা তু রিূণাম্ িম   ৱতিুম্  

  ততর্ ু নর্রসা চ এিম্ অনপৱা তয ইতম্ অপ্রৱীত্  ১0 

  অকযাতযা৭নতপকত ৱীর শ্চৱকতকিা নমনত া৭নতপঃ  

  স ত্ৱাম্ ের্্টুম্ ৱযৱনসতঃ কসাপাতযায পমকরানিতম্  ১১ 

  মনন্ত্র্ করর্্ট ৱচঃ র্্ুত্ৱা রািা সনর্ ু িণ স্ত্তা  

  স পি্তু   অিমত্ তে িিকিা যে ৱতকুত  ১২ 

  স রািা মনন্ত্র্ সনিতঃ কসাপাতযাযঃ স পান্তৱঃ  

  ৱািযম্ ৱািয নৱতাম্ করর্্কটা শ্চৱকতিম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ১৩ 

  নৱনততম্ কত মিা রাি ইি্ৱািম  িম   শ্চতৱতম্  
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  ৱক্তা সকৱশুু ি্ুকতযশু ৱনসর্্কটা পিৱাি্ ুনর্ঃ  ১৪ 

  নৱৱানমে অপযিমজ্ঞাতঃ সি সনৱ ু   মিনর্ ুনপঃ  

  এর্ ৱি্র্যনত তম ুাত্মা ৱনসর্্কটা কম যতা রমম্  ১৫ 

  এৱ মমক্্তৱা ির করর্্কট রাজ্ঞাম্ মকতয মিাত্মিাম্  

  তূর্্ণীম্ পূকত তর্রকত ৱনসর্্কটা পিৱাি্ ুনর্ঃ  

  উৱাচ ৱািযম্ ৱািযকজ্ঞা শ্চৱকতিম্ স পমকরাতসম্  ১৬ 

  অৱযক্ত প্রপকৱা প্রহ্মা র্াৱকতা নিতয অৱযযঃ  

  তিাি্ মরীনচঃ সম্িকজ্ঞ মরীকচঃ িার্যপঃ সমতঃ  ১৭ 

  নৱৱস্ৱাি্ িার্যপাত্ িকজ্ঞ মিম   শ্চৱৱস্ৱতঃ সম্্ুতঃ  

  মিমঃ প্রিাপনতঃ পূৱম্ু ইি্ৱািম  স্তু মকিাঃ সমতঃ  ১৮ 

  তম্ ইি্ৱািম ম্ অকযাতযাযাম্ রািািম্ নৱনি পূৱিুম্  

 ইি্ৱাকিা স্তু সমতঃ রীমাি্ িম ি্নর্   ইকতযৱ নৱর্্ুত     ১৯ 

  িম ি্কর্   অত আত্মি   রীমাি্ নৱিম ি্নর্   উতপতযত  

  নৱিম ি্কর্ স্তু মিা কতিা পাণঃ পমেঃ প্রতাপৱাি্  ২0 

  পাণ সয তু মিা কতিা অিরণযঃ প্রতাপৱাি্  

  অিরণযাত্ প্ুতু   িকজ্ঞ স্মের্ঙ্িম  স্তু প্ুকতাঃ সমতঃ  ২১ 

  স্মের্কঙ্কা   অপৱত্ পমকো তুি্তুমাকরা মিাযর্াঃ  

 তুি্তুমারাত্ মিাকতিা যমৱিাকৱা মিারতঃ  ২২ 

  যমৱিাৱ সমতঃ রীমাি্ মান্তাতা প্ুনতৱী পনতঃ  

  মান্তাতু স্তু সমতঃ রীমাি্ সমসম্নত   উতপতযত  ২৩ 

  সমসম্কত   অনপ পমকেৌ কত্ৱৌ ত্ুৱসম্নতঃ প্রকসিস্মিত্  

  যর্স্ৱী ত্ুৱসম্কত স্তু পরকতা িাম িামতঃ  ২৪ 

  পরতাত্ তু মিাকতিা অনসকতা িাম িাতৱাি্  

 যসয একত প্রনত রািাি উপপতযম্ত র্েৱ      

 শ্চিিয তা িম্িা শ্চ র্ূরা শ্চ র্নর্ নপম্তৱ     ২৫ 

 তাম্ স্তু প্রনত যমিযনন্ৱ যমকি রািা প্রৱানসত     ২৬ 

 নিতৱম্তম্ উপািময প্ুিম  প্রস্রৱকণ ৱসত্   

 অনসকতা অল্প পক া রািা মম্স্মেনপ স্সনিত   ততা   
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 কত্ৱ চ অসয পাকয ু িনপকুণযৌ পপূৱতু   ইনত র্্ুতম্  ২৭ 

 এিা িপ ু নৱিার্ায সপনত্নয সিরম্ তকতৌ  ২৮ 

 তত    শ্চর্  ৱরম্ রমযম্ পপূৱ অনপরকতা মমনি     

 পািৱু   চযৱকিা িাম নিতৱম্তম্ উপানরত     ২৯ 

 তে  এিা তু মিা পািা পািৱুম্ কতৱ ৱচুসম্    

 ৱৱম্কত পত্ম পোি্র্ী িাম্ি্র্ম্তী সমতম্ আত্মি     

 তম্ ুনর্ম্ সা অপমযপািময িান ম্তী চ অপযৱাতযত্  ৩0 

 স তাম্ অপযৱতত্ নৱপ্র   পমকেপ্সমম্ পমে িন্মনি  ৩১ 

 তৱ িম ি্কর্ৌ মিা পাকি সমপমে   সমমিাপ      

 মিা ৱীকয ুা মিা কতিা অনচরাত্ সম্িনির্যনত  

িকরণ সনিত র্্রীমাি্ মা শুচ   িমক ি্র্কণ  ৩২ 

 চযৱিম্ তু িম স্রম তয রাি পমেী পনতৱরতা   

 পনত কর্ািা৭তুরা তিাত্ পমেম্ কতৱী ৱযিাযত  ৩৩ 

 সপত্নযা তু ির   তনসয তকিা িপ ু স্মিিামযাসযা    

  সি কতি িকরণ এৱ িাতঃ স সিকরাপৱত্  ৩৪ 

  সির সয অসমঞ্জ স্তু অসমঞ্জাত্ অত অম্শুমাি্  

  নত ীকপা অম্শুমতঃ পমকো নত ীপ সয পিীরতঃ  ৩৫ 

  পিীরতাত্ িিম ত্স্ত্ শ্চ িিম ত্স্ত্ সয রিম  স্সমত    ৩৬ 

  রকিা স্তু পমে   কতিস্ৱী প্রৱরমিঃ পমুর্াতিঃ  

  িল্মার্ পাকতা নি অপৱত্ তিাত্ িাত স্তু র্ঙ্কণঃ  ৩৭ 

  সমতর্িুঃ র্ঙ্কণ সয অনিৱণঃু সমতর্িুাত্  

  র্ীরি   তু অনিৱণ ু সয র্ীরি সয মুঃ সমতঃ  ৩৮ 

 মকরাঃ প্রশুর্্ুি   তু আসীত্ অম্পরীর্ঃ প্রশুর্্ুিাত্  

  অম্পরীর্ সয পমকোপূত্ িিুর্ঃ প্ুনত ৱীপনতঃ  ৩৯ 

  িিুর্ সয যযানত স্তু িাপাি স্তু যযানতিঃ  

  িাপাি সয পপূৱ অি   অিাত্ তর্রকতাপৱত্  ৪0 

  অিাত্ তর্রতাত্ িাকতৌ প্রাতকরৌ রাম  ি্মকণৌ  

  আনত ৱম্র্ নৱশুিািাম্ রাজ্ঞাম্ পরম তনমণুাম্   



পাল   কাম্ট 
 

P a g e  155 | 170 

 

  ইি্ৱািম  িম   িাতািাম্ ৱীরাণাম্ সতয ৱানতিাম্  ৪১ 

  রাম  ি্মণকযা   অকত ুত্ৱত্ সমকত ৱরকয ি্ুপ  

  সত্ুর্াপযাম্ ির করর্্ট সত্ুকর্ তাতুম্ অিনুস  ৪২ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    সতনতম স্সি ু  

 এক সপ্তত্ৱতম স্সকক    

  এৱম্ প্ুৱাণম্ িিিঃ প্রতুযৱাচ ি্ুতা৭ঞ্জন ঃ  

  করাতুম্ অিনুস পেম্ কত িম  ম্ িঃ পনরিীনততুম্  ১ 

 প্রতাকি নি মমনি   করর্্ট িম  ম্ নির৭ৱকর্র্তঃ  

  ৱক্তৱযম্ িম   িাকতি ত   নন্নকপাত মিা   মমকি  ২ 

  রািা   অপূত্ স্মেশু ক াকিশু নৱর্্ুতঃ কস্ৱি িমণুা  

  নিনমঃ পরম   তম ুাত্মা সৱ ু   সত্ত্ৱৱতাম্ ৱরঃ  ৩ 

  তসয পমকো নমনত: িাম নমনত া কযি নিনমতুা    

  প্রতকমা িিকিা িাম িিিাত্ অনপ উতাৱসমঃ  ৪ 

  উতাৱকসা: তু তম ুাত্মা িাকতা শ্চৱ িনন্তৱতিুঃ  

  িনন্তৱতিু পমে স্তু সমকিতু: িাম িামতঃ  ৫ 

  সমকিকতা: অনপ তম ুাত্মা কতৱরাকতা মিাপ ঃ  

  কতৱরাত সয রািকর্ ু: প্ুিেত ইনত র্্ুতঃ  ৬ 

  প্ুিেত সয র্ূকরা   অপূত্ মিাৱীরঃ প্রতাপৱাি্  

  মিাৱীর সয ত্ুনতমাি্ সমত্ুনতঃ সতয নৱরমঃ  ৭   

  সমত্ুকত: অনপ তম ুাত্মা ত্ুর্্টকিতুঃ সমতানমিুঃ  

  ত্ুর্্টকিকতা স্তু রািকর্ ু: িযৱু ইনত নৱর্্ুতঃ  ৮ 

  িযৱু সয মুঃ পমকো মকরাঃ পমেঃ প্রতীন্তিঃ  

  প্রতীন্তি সয তম ুাত্মা রািা িীনতরুতঃ সমতঃ  ৯ 

  পমেঃ িীনতরুত সযা৭নপ কতৱমীট ইনত স্ম্ুতঃ  

  কতৱমীট সয নৱপমকতা নৱপমত সয মিীেিঃ  ১0 

  মিীেি সমকতা রািা িীনতরুাকতা মিাপ ঃ  

  িীনতরুাত সয রািকর্ ু   মিাকরামা ৱযিাযত  ১১ 

  মিাকরাম্ণ স্তু তম ুাত্মা স্ৱণকুরামা ৱযিাযত   
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  স্ৱণকুরাম্ণ স্তু রািকর্ ু   হ্রস্ৱকরামা ৱযিাযত  ১২ 

  তসয পমে ত্ৱযম্ িকজ্ঞ তমজু্ঞ সয মিাত্মিঃ  

  কিযর্্কটািম্ অিমকিা প্রাতা মম ৱীরঃ িম র্ত্ৱিঃ  ১৩ 

  মাম্ তু কিযর্্টম্ নপতা রাকিয কসানপনর্চয িরানতপঃ  

  িম র্ত্ৱিম্ সমাকৱর্য পারম্ মনয ৱিম্ িতঃ  ১৪ 

  ৱরমকি নপতনর স্ৱয ুাকত তকমণু তুরম্ আৱিম্  

  প্রাতরম্ কতৱ সম্িার্ম্ কিিাত্ পর্যি্ িম র্ত্ৱিম্  ১৫ 

  িসযনচত্ তু অত  িা সয সাম্িার্যাত্ অিমত্ পমরাত্  

  সমতন্ৱা ৱীযৱুাি্ রািা নমনত াম্ অৱকরাতিঃ  ১৬ 

  স চ কম কপ্রর্যা মাস শ্চর্ৱম্ তিম   অিমিমম্  

  সীতা িিযা চ পত্মাি্র্ী মিযম্ শ্চৱ তীযতাম্ ইনত  

  তসয অপ্রতািাত্ প্রহ্মকর্ ু যমিম্ আসীি্ মযা সি  ১৭ 

  স িকতা   অনপমমকিা রািা সমতন্ৱা তু মযা রকণ  

  নিিতয তম্ মমনি করর্্ট সমতন্ৱািম্ িরানতপম্  ১৮ 

  সাম্িাকর্য প্রাতরম্ র্ূরম্ অপযনর্ঞ্চম্ িম র্ত্ৱিম্  

  িিীযাি্ এর্ কম প্রাতা অিম্ কিযর্্কটা মিা মমকি  ১৯ 

  ততানম পরম প্রীকতা ৱকত্ৱৌ কত মমনি পমম্িৱ  

  সীতাম্ রামায পেম্ কত ঊনম ুাম্  ি্মণায চ  ২0 

  ৱীয ু শুল্কাম্ মম সমতাম্ সীতাম্ সমর সমকতাপমাম্  

  নত্ৱতীযাম্ ঊনম ুাম্ শ্চচৱ স্মে   ৱতানম ি সম্র্যঃ  ২১ 

  ততানম পরম প্রীকতা ৱকত্ৱৌ কত রিম  িন্তি  ২২ 

  রাম  ি্মণকযা রািি্ কিাতািম্ িারযস্ৱ ি  

  নপত্ু িাযম্ু চ পেম্ কত তকতা শ্চৱৱানিিম্ িম ু  ২৩ 

  মিা নি অতয মিা পাকিা ত্ুতীকয নতৱকস প্রকপা  

  প ্িম িযাম্ উিকর রািি্ তস্মিি্ শ্চৱৱানিিম্ িম ু  ২৪ 

  রাম  ি্মণকযা   অকত ুতািম্ িাযম্ু সমকিাতযম্  ২৫ 

  ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    এি সতনতম স্সি ু  

  ত্ৱি সপ্তত্ৱতম স্সকক    
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  তম্ উক্তৱন্তম্ শ্চৱকতিম্ নৱৱানমকো মিামমনিঃ  

  উৱাচ ৱচিম্ ৱীরম্ ৱনসর্্ট    সনিকতা ি্ুপম্  ১ 

  অনচন্তযানি অপ্রকমযানি িম  ানি ির পমম্িৱ  

  ইি্ৱািূণাম্ নৱকতিািাম্ ি এর্াম্ তুক যাস্মস্ত্ িশ্চি  ২ 

  সত্ুকর্া তম ুসম্পন্তঃ সত্ুকর্া রূপ সম্পতা  

  রাম  ি্মণকযা রািি্ সীতা চ ঊনম ুযা সি  ৩ 

  ৱক্তৱযম্ চ ির করর্্ট রূযতাম্ ৱচিম্ মম  

  প্রাতা যৱীযাি্ তমজু্ঞ এর্ রািা িম র্ত্ৱিঃ  ৪ 

  অসয তম ুাত্মকিা রািি্ রূকপণ অপ্রনতমম্ পমনৱ  

  সমতা ত্ৱযম্ ির করর্্ট পত্নয৭তম্ু ৱরযামকি  ৫ 

  পরত সয িম মার সয র্ত্ুি সয চ তীমতঃ  

  ৱরকযম সমকত রািি্ তকযা: অকত ুমিাত্মকিাঃ  ৬ 

   পমো তর্রত সয ইকম রূপ কযৌৱি র্ান িঃ  

  ক াি পাক াপমাঃ সকৱ ু কতৱ তু য পরারমাঃ  ৭ 

  উপকযা: অনপ রাকিন্ত্র্ সম্পকন্তি অিমপতযতাম্  

  ইি্ৱাকিাঃ িম  ম্ অৱযরম্ পৱতঃ পমণয িমণুঃ  ৮ 

  নৱৱানমে ৱচঃ র্্ুত্ৱা ৱনসর্্ট সয মকত ততা  

  িিিঃ প্রাঞ্জন : ৱািযম্ উৱাচ মমনি পমম্িকৱৌ  ৯ 

  িম  ম্ তিয নমতম্ মকিয কযর্াম্ কতৌ মমনি পমম্িকৱৌ  

  সত্ুর্ম্ িম   সম্পন্তম্ যত্ আজ্ঞাপযতঃ স্ৱযম্  ১0 

  এৱম্ পৱতু পেম্ ৱঃ িম র্ত্ৱি সমকত ইকম  

  পকত্নযৌ পকিতাম্ সনিকতৌ র্ত্ুি পরকতৌ উকপৌ  ১১ 

  এি অহ্না রাি পমেীণাম্ চতসূ্রণাম্ মিা মমকি  

  পাণীি্ ি্ুহ্ণি্তু চত্ৱাকরা রাি পমো মিা প াঃ  ১২ 

  উিকর নতৱকস প্রহ্মি্ প ্িম িীপযাম্ মিীনর্ণঃ  

  শ্চৱৱানিিম্ প্রর্ম্সনন্ত পকিা যে প্রিাপনতঃ  ১৩ 

  এৱম্ উক্্তৱা ৱচঃ কসৌমযম্ প্রতুযিায ি্ুতাঞ্জন ঃ  

  উকপৌ মমনি ৱকরৌ রািা িিকিা ৱািযম্ অপ্রৱীত্  ১৪ 
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  পকরা তমঃু ি্ুকতা মিযম্ নর্কর্যাস্মি পৱকতাঃ সতা  

  ইমানি আসি মমিযানি আসযতাম্ মমনি পমম্িকৱৌ  ১৫ 

  যতা তর্রত সয ইযম্ ততা অকযাতযা পমরী মম  

  প্রপমকত্ৱ ি অস্মস্ত্ সম্কতকিা যতা৭িম্ু িতুম্ু অিতুঃ  ১৬ 

  ততা প্ুৱনত শ্চৱকতকি িিকি রিম  িন্তিঃ  

  রািা তর্রকতা ি্ু র্্টঃ প্রতুযৱাচ মিীপনতম্  ১৭ 

  যমৱাম্ অসম্কিযয িম কণৌ প্রাতকরৌ নমনতক ৱকরৌ  

  ুর্কযা রাি সম্িা শ্চ পৱত্পযাম্ অনপপূস্মিতাঃ  ১৮ 

  স্ৱস্মস্ত্ প্রাপ্নমনি পেম্ কত িনমর্যাম   স্ৱম্ আ যম্   

  রাি িম ুানণ সৱ ুানণ নৱতাসয ইনত চা৭প্রৱীত্  ১৯ 

  তম্ আপ্ুর্্ৱা িরপনতম্ রািা তর্রত স্ত্তা  

  মমিীকন্ত্র্ৌ কতৌ পমরস্রম তয িিাম আশু মিা যর্াঃ  ২0 

  স িত্ৱা নি যম্ রািা রািম্ ি্ুত্ৱা নৱতািতঃ  

  প্রপাকত িা যম্ উিায চকর কিাতািম্ উিমম্  ২১ 

  িৱাম্ র্ত সিস্রানণ প্রাহ্মকণকপযা িরানতপঃ  

  এি এিকর্া তকতৌ রািা পমোি্ উনির্য তমতুঃ  ২২ 

  সমৱণ ু র্্ুঙ্কাঃ সম্পন্নাঃ স ৱত্সাঃ িাম্সয কতািিাঃ  

  িৱাম্ র্ত সিস্রানণ চত্ৱানর পমুর্র্পুঃ  ২৩ 

  নৱিম্ অিযত্ চ সমপিু নত্ৱকিকপযা রিম  িন্তিঃ  

  তকতৌ কিাতািম্ উনির্য পমোণাম্ পমে ৱত্স ঃ  ২৪ 

  স সমনতঃ ি্ুত কিাতানি   ৱরমত স্তু ি্ুপনত স্ত্তা  

  ক ািপান র্ ইৱাপানত ৱরমতঃ কসৌমযঃ প্রিাপনতঃ  ২৫ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    নত্ৱ সতনতম স্সি ু   

 ত্রত্র সপ্তত্ৱতম স্সকক    

  যস্মিি্   তু নতৱকস রািা চকর কিাতািম্ উিমম্  

  তস্মিি্ তু নতৱকস র্ূকরা যমতাস্মিত্ সমমকপনযৱাি্  ১ 

  পমেঃ কিিয   রাি সয সাি্র্াত্    পরত   মাতু ঃ  

  ত্ুর্্ৱা প্ুর্্ৱা চ িম র্ ম্ রািািম্ ইতম্ অপ্রৱীত্  ২ 
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  কিিযা৭নতপতী রািা কিিাত্ িম র্ ম্ অপ্রৱীত্  

  কযর্াম্ িম র্     িাকমানস কতর্াম্ সম্প্রনত অিামযম্  ৩ 

  স্ৱস্রীযম্ মম রাকিন্ত্র্ ের্্টু িাকমা মিীপনতঃ   

  তত৭তম্ু উপযাকতািম্ অকযাতযাম্ রিম  িন্তি  ৪ 

  র্্ুত্ৱা তু অিম্ অকযাতযাযাম্ নৱৱািা৭তম্ু তৱ আত্মিাি্  

  নমনত াম্ উপযাতাি্ তু ত্ৱযা সি মিীপকত  ৫ 

  ত্ৱরযা অপমযপ যাকতািম্ ের্্টু িামঃ স্ৱসম: সমতম্  

  অত রািা তর্রতঃ নপ্রয অনতনতম্ উপস্মস্ত্তম্  ৬ 

  ত্ুর্্ৱা পরম সত্িানরঃ পূিা৭িম্ু সমপূিযত্  

  তত: তাম্ উনর্কতা রাস্মেম্ সি পমনে: মিাত্মনপঃ  ৭ 

  প্রপাকত পমি: উিায ি্ুত্ৱা িম ুানণ িম ুনৱত্   

  ুর্ীি্ ততা পমরস্রম তয যজ্ঞ ৱাটম্ উপািমত্  ৮ 

  যমকক্ত মমিকূত ুনৱিকয সৱ ু আপরণ পূনর্নতঃ  

  প্রাত্ুনপঃ সনিকতা রামঃ ি্ুত কিৌতুি মঙ্ক :  

  ৱনসর্্টম্ পমরতঃ ি্ুত্ৱা মির্ীি্ অপরাি্ অনপ  ৯ 

  নপতু: সমীপ মা৭৭নরতয তকস্ত্ৌ পাত্ুনপ: আৱরমত:  

  ৱনসর্্কটা পিৱাি্ এতয শ্চৱকতিম্ ইতম৭প্রৱীত্  ১0 

  রািা রর্রকতা রািি্ ি্ুত কিৌতুি মঙ্কন ঃ  

  পমনে   িরৱর করর্্ট তাতারম্ অনপ িাঙ্্কর্কত  ১১ 

  তাত্ু প্রনতরিীত্ুপযাম্ সৱ ুা৭তাুঃ প্রপৱনন্ত নি  

  স্ৱ তমম্ু প্রনত পতযস্ৱ ি্ুত্ৱা শ্চৱৱািযম্ উিমম্  ১২ 

  ইতুযক্তঃ পরকমাতাকরা ৱনসর্্কটি মিাত্মিা  

  প্রতুযৱাচ মিাকতিা ৱািযম্ পরম তম ুনৱত্  ১৩ 

  িঃ স্মস্ত্তঃ প্রনতিাকরা কম িসয আজ্ঞা সম্প্রতীি্র্যকত  

  স্ৱি্ুকি কিা নৱচাকরাস্মস্ত্ যতা রািযম্ ইতম্ তৱ  ১৪ 

  ি্ুত কিৌতুি সৱসু্ৱা কৱনত মূ ম্ উপািতাঃ  

  মম িিযা মমনি করর্্ট তীতা ৱকহ্ন   ইৱ অনচুর্ঃ  ১৫ 

  সকজ্জািম্ ত্ৱত্ প্রতীি্কর্াস্মি কৱতযাম্ অসযাম্ প্রনতর্্টটতঃ  
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 অনৱিম্ িম ুতাম্ রািা নিম৭তম্ু নি নৱ ম্পকত  ১৬ 

 তত্ ৱািযম্ িিকি ি উক্তম্ র্্ুত্ৱা তর্রত   ততা  

 প্রকৱর্যা মাস সমতাি্ সৱ ুাি্ ুনর্ িণাি্ অনপ  

 তকতা রািা নৱকতিািাম্ ৱনসর্্টম্ ইত মপ্রৱীত্  ১৭ 

 িারযস্ৱ ুকর্ সৱ ুাি্ ুনর্নপ স্সি তানমিু  

 রাম সয ক াি রাম সয স্মরযাম্ শ্চৱৱানিিীম্ নৱকপা  ১৮ 

 ততা ইনত উ ক্্তৱা তু িিিম্ ৱনসর্্কটা পিৱাি্ ুনর্    ১৯ 

 নৱৱানমেম্ পমরস্রম তয র্তািম্তম্ চ তানমিুম্   

 প্রপা মকতয তু নৱনতৱত্ কৱতীম্ ি্ুত্ৱা মিা তপা    ২0 

 অ ম্ চিার তাম্ কৱনতম্ িম্ত পমর্্নপঃ সমম্ততঃ  

সমৱণ ু পান িানপ শ্চ নচে িম নম্প শ্চ স অম্িম নর    ২১ 

 অত অম্িম র আনটয   র্রানৱ   চ তূপ পানে   স তূপনি    

 র্ম্ি পানে   স্ুনৱ স্স্ুি্নপ   পানে    অিযুানপ পূনরনত    ২২ 

  াি পূনণ ু শ্চ পােীনপ   অি্র্নত   আনপ সম্স্রম  শ্চত    

 তনপ ু   সনম   সমাস্ত্ীয ু নৱনতৱত্ মম্ে পূৱিুম্  ২৩ 

 অনিম্ আতায কৱতযাম্ তু নৱনত মম্ে পমর স্রম তম্  

 িমিাৱ অকিৌ মিা কতিা ৱনসর্্কটা পিৱাি্ ুনর্    ২৪ 

 তত   সীতাম্ সমািীয সৱ ু আপরণ পূনর্তাম্   

 সমি্র্ম্ অকি সম্স্ত্াপয রািৱ অনপমমকি ততা   

 অপ্রৱীত্ িিকিা রািা কিৌস যািন্ত ৱতিুম্  ২৫ 

 ইযম্ সীতা মম সমতা সি তম ু চরী তৱ  

 প্রতীচ্চ চ এিাম্ পেম্ কত পানণম্ ি্ুহ্ণীৱ পানণিা  ২৬ 

 পনতৱরতা মিা পািা চায এৱ অিমিতা সতা   

 ইনত উক্্তৱা প্রাি্নর্পত্ রািা মম্ে পূতম্ ি ম্ ততা  ২৭ 

 সাতু সানত্ৱনত কতৱািাম্ ুর্ীণাম্ ৱততাম্ ততা   

 কতৱ তুম্তুনপ নিকিাুর্    পমর্্প ৱর্ ু   মিাি্ অপূত্  ২৮ 

 এৱম্ তত্ৱা ততা সীতাম্ মম্কোতি পমরস্রম তাম্   

 অপ্রৱীত্ িিকিা রািা িকর্ণু অনপপনরপ্ মত     ২৯ 
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  ি্মণ আিচ্চ পেম্ কত ঊনম ুাম্ উতযতাম্ মযা  

 প্রতীচ্চ পানণম্ ি্ুহ্ণীৱ মা পূত্ িা সয পযযুঃ  ৩0 

 তম্ এৱম্ উক্্তৱা িিকিা পরতম্ চ অপযপার্ত  

 ি্ুিাণ পানণম্ মাণ্টৱযাঃ পানণিা রিম  িন্তি  ৩১ 

 র্ত্ুিম্ চা৭নপ তম ুাত্মা অপ্রৱীত্ িিকিৱরঃ  

 র্্ুতিীতযুা মিা পাকিা পানণম্ ি্ুহ্ণীৱ পানণিা  ৩২ 

 সকৱ ু পৱন্তঃ কসৌমযা শ্চ সকৱ ু সমচনরত ৱরতাঃ  

 পত্নীনপঃ সি্তু িািম ত্স্ত্া মা পূত্ িা সয পযযুঃ  ৩৩ 

 িিি সয ৱচঃ র্্ুত্ৱা পাণীি্ পানণনপ   অস্প্রমর্ি্  

 চত্ৱার   কস্ত্ চতসূ্রণাম্ ৱনসর্্ট সয মকত স্মস্ত্তাঃ  ৩৪ 

 অনিম্ প্রতি্নর্ণম্ ি্ুত্ৱা কৱনতম্ রািািম্ এৱ চ  ৩৫ 

 ুর্ীি্ শ্চচৱ মিাত্মািঃ সি পায ুা রিূিমাঃ  

 যকতাকক্তি ততা চি্ু   নৱৱািম্ নৱনত পূৱিুম্  

 িািম নস্ত্   চ ি্ুিীকতশু  ন কতশু চ পানণ শু  

 পমর্্প ৱরমর্্টট   মিনত আসীত্ অন্তনরি্র্াত্   সমপাস্ৱরা  ৩৬ 

 নতৱয তুি্তুনপ নিকিাুনর্   িীত ৱানতে নিস্ৱনিঃ  

 িি্ুতু   চ অপ্সরঃ সম্িা িন্তৱ ুা শ্চ িিম ঃ ি ম্  ৩৭ 

 নৱৱাকি রিম  মমিযািাম্ তত্ অত্পমতম্ অত্ুর্যত  ৩৮ 

 ঈত্ুকর্ ৱতমুাকি তু তূয ু উত্িম র্্ট নিিানতকত  

 স্মে   অনিম্ কত পনররময ঊিু   পায ুা মকিৌিসঃ  ৩৯ 

 অকতাপিায ুাম্ িি্মম কস্ত্ সতারা রিম  িন্তিা     

 রািা৭পযিমযকযৌ পর্যি্ সনর্ ু সম্িঃ সপান্তৱঃ  ৪0 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    স্মে সতনতম স্সি ু  

 চতু স্সপ্তত্ৱতম   স্সকক     

 অত রােযাম্ ৱযতীতাযাম্ নৱৱানমকো মিামমনিঃ  

 আপ্ুচ্চয কতৌ চ রািাকিৌ িিাম   উির   পৱতুম্  ১ 

 আর্ীনপ ু: পূরনযত্ৱা চ িম মারাম্ শ্চ স রািৱাি্   

 নৱৱানমকো িকত রািা শ্চৱকতিম্ নমনত া৭নতপম্  
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 আপ্ুর্্ৱা   অত িিাম আশু রািা তর্রতঃ পমরীম্  ২ 

 িচ্চম্তম্ তম্ তু রািািম্ অন্ৱিচ্চি্ িরানতপ:  

 অত রািা নৱকতিািাম্ তকতৌ িিযা তিম্ পিু  ৩ 

 িৱাম্ র্ত সিস্রানণ পিনূি নমনতক ৱরঃ  

 িম্প ািাম্ চ মমিযািাম্ ি্কর্ৌম কিাটয৭ম্পরানণ চ  ৪ 

 িস্মস্ত্ অৱ রত পাতাতম্ নতৱয রূপম্ স্ৱ ম্ি্ুতম্  

 তকতৌ িিযা নপতা তাসাম্ তাসী তাসম্ অিমিমম্  ৫ 

 নিরণয সয সমৱণ ু সয মমক্তািাম্ নৱত্ুমসয চ  

 তকতৌ পরম সম্ি্ু র্্টঃ িিযা তিম্ অিমিমম্  ৬ 

 তত্ত্ৱা পিু তিম্ রািা সম৭িমজ্ঞাপয পানতৱুম্  

 প্রনৱকৱর্ স্ৱ নি যম্ নমনত াম্ নমনতক ৱরঃ  ৭ 

 রািা৭নপ অকযাতযা৭নতপনতঃ সি পমনে: মিাত্মনপঃ  

 ুর্ীি্ সৱ ুাি্ পমরস্রম তয িিাম স প া৭িমিঃ  ৮ 

 িচ্চন্তম্ তু ির ৱযারম্ সনর্ ু সম্িম্ স রািৱম্  

 কিারাঃ ি পি্নর্কণা ৱাকচা ৱযািরনন্ত তত স্ত্তঃ  ৯ 

 কপৌমা: শ্চচৱ ম্ুিাঃ সকৱ ু িচ্চনন্ত ি প্রতি্নর্ণম্  

 তাি্ ত্ুর্্ৱা রাি র্াতূকু া ৱনসর্্টম্ পয ু প্ুচ্চত  ১0 

 অকসৌমযাঃ পি্নর্কণা কিারা ম্ুিা শ্চা৭নপ প্রতি্নর্ণাঃ  

 নিম্ ইতম্ ি্ু তয   উত্িম্প্রম্প মকিা মম নৱর্ীতনত  ১১ 

 রাকজ্ঞা তর্রতসয তত্ র্্ুত্ৱা ৱািযম্ মিাি্ ুনর্ঃ  

 উৱাচ মতুরাম্ ৱাণীম্ রূযতাম্ অসয যত্ প ম্  ১২ 

 উপস্মস্ত্তম্ পযম্ কিারম্ নতৱযম্ পি্নর্ মমিাত্ চুযতম্  

 ম্ুিাঃ প্রর্মযনন্ত একত সম্তাপ   তযিযতাম্ অযম্  ১৩ 

 কতর্াম্ সম্ৱততাম্ তে ৱাযমঃ প্রাতুর্ পপূৱ ি  

 িম্পযি্ কমনতিীম্ সৱ ুাম্ পাতযি্ চ ত্ুমাি্ শুপাি্  ১৪ 

 তমসা সম্ৱরমতঃ সূযঃু সকৱ ু ি কৱতুশুর্ নতর্ঃ  

 পিিা চ আৱরমতম্ সৱম্ু সিূটম্ ইৱ তত্ পযম্  ১৫ 

 ৱনসর্্ট ুর্য   চ অকিয রািা চ স সমত স্ত্তা  
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 স সম্জ্ঞা ইৱ তে আসি্ সৱম্ু অিযত্ নৱকচতিম্  ১৬ 

 তস্মিি্ তমনস কিাকর তু পি চ্চন্ন ইৱ সা চমূঃ  

 ততর্ ু পীম সম্িার্ম্ িটা মণ্ট  তানরণম্  ১৭ 

 পািৱুম্ িামতিযম্ তম্ রাি রাি নৱমতিুম্   

 শ্চি াসম্ ইৱ তুতরু্ম্ু িা ানিম্ ইৱ তুস্সিম্  ১৮ 

 জ্ৱ ন্তম্ ইৱ কতকিানপ   তুনিরুীি্র্যম্ প্ুতি্িনিঃ  

 ককন্ত চ আসিয পরশুম্ তিম   নৱতুয ত্িকণাপমম্  ১৯ 

 প্রি্ুিয র্র মমিযম্ চ স্মেপমরিম্ যতা িরম্  

 তম্ ত্ুর্্ৱা পীম সম্িার্ম্ জ্ৱ ন্তম্ ইৱ পাৱিম্  ২0 

 ৱনসর্্ট প্রমমিা নৱপ্রা িপ কিাম পরাযণাঃ  

 সম্িতা মমিযঃ সকৱ ু সম্িি ্পম   অকতা নমতঃ  

 িস্মচ্চত্ নপত্ু ৱত অমর্ী ি্র্েম্ ি উত্সাতনযর্যনত  ২১ 

 পূৱম্ু ি্র্ে ৱতম্ ি্ুত্ৱা িত মিময   িত জ্ৱরঃ  

 ি্র্েসয উত্সাতিম্ পূকযা ি ি ম অসয নচিীনর্তুম্  ২২ 

 এৱম্ উক্্তৱা অিযুম্ আতায পািৱুম্ পীম তর্িুম্  

 ুর্কযা রাম রাকমনত মতুরাম্ ৱাচম্ অপ্ুৱি্  ২৩ 

 প্রনতি্ুিয তু তাম্ পূিাম্ ুনর্ তিাম্ প্রতাপৱাি্  

 রামম্ তার্রনতম্ রাকমা িামতকিযাপয পার্ত  ২৪ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    চতু স্সতনতম স্সি ু  

 পম্চ সপ্তত্ৱতম স্সকক    

 রাম তার্রকত ৱীর ৱীযম্ু কত রূযকতত্পমতম্  

 তিমকর্া কপতিম্ শ্চচৱ নিনিক ি মযা র্্ুতম্  ১ 

 তত্ অত্পমতম্ অনচন্তযম্ চ কপতিম্ তিমর্: তযা  

 তত্ র্্ুত্ৱা৭িম্ অিমপ্রাকতা তিমর্ ি্ুিয পরম্ শুপম্  ২ 

 তত্ ইতম্ কিার সম্িার্ম্ িামতিযম্ মিত্ তিমঃ  

 পূরযস্ৱ র্করণ এৱ স্ৱপ ম্ তর্যুস্ৱ চ  ৩ 

 তত্ অিম্ কত প ম্ ত্ুর্্ৱা তিমকর্াসয প্রপূরকণ  

 ত্ৱন্ত্ৱ যমিম্ প্রতাসযানম ৱীয ু লািযম্ ইতম্ তৱ  ৪ 
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 তসয তত্ৱচিম্ র্্ুত্ৱা রািা তর্রত স্ত্তা  

 নৱর্ণ্ণ ৱতকিা তীিঃ প্রাঞ্জন : ৱািযম্ অপ্রৱীত্    ৫ 

 ি্র্ে করার্াত্ প্রর্ান্ত: ত্ৱম্ প্রাহ্মণ সয মিাযর্াঃ  

 পা ািাম্ মম পমোণাম্ অপযম্ তাতুম্ অিনুস  ৬ 

 পািৱুাণাম্ িম ক  িাতঃ স্ৱাতযায ৱরত র্ান িাম্  

 সিস্রাি্কর্ প্রনতজ্ঞায র্স্ত্রম্ প্রি্নর্তৱাি্ অনস  ৭ 

 স ত্ৱম্ তমপুকরা পূত্ৱা িার্যপায ৱসমম্তরাম্  

 তত্ত্ৱা ৱিম্ উপািময মকিন্ত্র্ ি্ুত কিতিঃ  ৮ 

 মম সৱ ু নৱিার্ায সম্প্রাত: ত্ৱম্ মিা মমকি  

 ি চ এিস্মিি্ িকত রাকম সকৱ ু িীৱামকি ৱযম্  ৯ 

 প্ুৱনত এৱম্ তর্রকত িামতিযঃ প্রতাপৱাি্  

 অিাত্ুনতযৱ তত্ ৱািযম্ রামম্ এৱ অপযপার্ত  ১0 

 ইকম কত্ৱ তিমর্ী করর্্কট নতকৱয ক ািা৭নপ নৱর্্ুকত  

 ত্ুকট প ৱতী মমকিয সমি্ুকত নৱৱিমণুা  ১১  

 অনতস্ুর্্টম্ সমনর   এিম্ েযম্পিায যমযমত্সকৱ  

 স্মেপমরিম্ ির করর্্ট পিম্ িািম ত্স্ি যত্ ত্ৱযা  ১২ 

 ইতম্ নত্ৱতীযম্ তুতরু্ম্ু নৱর্্কণা   তিম্ সমকরািনমঃ  

 তত্ ইতম্ শ্চৱর্্ণৱম্ রাম তিম   পরম পাস্ৱরম্   

 সমাি সারম্ িািম ত্স্ত্ করৌকেণ তিমর্া তু ইতম্  ১৩ 

 ততা তু কতৱতাঃ সৱ ুাঃ প্ুচ্চনন্ত ি নপতামিম্  

 নর্নত িণ্ট সয নৱর্্কণা শ্চ প া প  নিরীি্র্যা  ১৪ 

 অনপপ্রাযম্ তু নৱজ্ঞায কতৱতািাম্ নপতামিঃ  

 নৱকরাতম্ িিযা মাস তকযাঃ সতযৱতাম্ ৱরঃ  ১৫ 

 নৱকরাকত চ মিত্ যমিম্ অপৱত্ করাম ির্ণুম্  

 নর্নত িণ্ট সয নৱর্্কণা শ্চ পরস্পর স্মিিীনর্কণাঃ  ১৬ 

 ততা তু ি্ু ম্প্রম্পতম্ শ্চর্ৱম্ তিম   পীম পরারমম্  

 িুম্িাকরণ মিা কতৱঃ স্ত্ম্প্রম্পকতাত স্মেক াচিঃ  ১৭ 

 কতনৱ   ততা সমািময সনর্ ু   সম্নিঃ স চারনণঃ  
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 যানচকতৌ প্রর্মম্ তে িক্মতু     কতৌ সমকরািকমৌ  ১৮ 

 ি্ু ম্প্রম্পতম্ তত্ তিম   ত্ুর্্ৱা শ্চর্ৱম্ নৱর্্ণম   পরারনমঃ  

 অনতিম্ কমনিকর নৱর্্ণমম্ কতৱাঃ সনর্ ু   িণা   স্ত্তা  ১৯ 

 তিূ ুে    স্তু সম্ি্ুকিা নৱকতকিশু মিা   যর্াঃ  

 কতৱরাত সয রািকর্ ু   তকতৌ িকস্ত্ স সাযিম্  ২0 

 ইতম্ চ শ্চৱর্্ণৱম্ রাম তিমঃ পর পমরম্ িযম্  

 ুচীকি পািকুৱ প্রাতাত্ নৱর্্ণমঃ স িযাসম্ উিমম্  ২১ 

 ুচীি স্তু মিাকতিাঃ পমে সয অপ্রনতিমণুঃ  

 নপতু   মম তকতৌ নতৱযম্ িমতকি   মিাত্মিঃ  ২২ 

 িযস্ত্ র্কস্ত্র নপতনর কম তকপা প  সমনন্ৱকত  

 অিমকুিা নৱতকত ম্ুতুযম্ প্রাি্ুতাম্ পমনিম্ আস্মস্ত্তঃ  ২৩ 

 ৱতম্ অপ্রনতরূপম্ তু নপতুঃ র্্ুত্ৱা সমতাুণম্  

 ি্র্েম্ উত্সাতযি্ করার্াত্ িাতম্ িাতম্ অকিির্ঃ  ২৪ 

 প্ুনতৱীম্ চ অনি াম্ প্রাপয িার্যপায মিাত্মকি  

 যজ্ঞ সয অকন্ত ততা রাম তি্নর্ণাম্ পমণয িমকুণ  ২৫ 

 তত্ত্ৱা মকিন্ত্র্ নি য   তকপা প  সমনন্ৱতঃ  

    স্মস্ত্কতা৭স্মি তস্মিি্ তপযি্ শ্চৱ সমসমিম্ সমর কসনৱকত   

 অতয তু উিম ৱীকযণু ত্ৱযা রাম মিা প      

 র্্ুতৱাি্ তিমকর্া কপতম্ তকতািম্ ত্ুতম্ আিতঃ  ২৬ 

 তত্ ইতম্ শ্চৱর্্ণৱম্ রাম নপত্ু শ্চপতামিম্ মিত্  

 ি্র্ে তমম্ু পমরস্রম তয ি্ুহ্ণীৱ তিমুিমম্  ২৭ 

 কযািযস্ৱ তিমঃ করর্্কট র্রম্ পর পমরম্ িযম্  

 যনত র্কিানর্ িািম ত্স্ত্ ত্ৱন্ত্ৱম্ তাসযানম কত ততঃ  ২৮ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    পম্চ সতনতম স্সি ু   

 শট্ সপ্তত্ৱতম স্সকক:  

 র্্ুত্ৱা তত্    িামতিয সয ৱািযম্ তার্রনত    স্ত্তা  

 কিৌরৱাত্ যনন্ত্র্ত   িতঃ নপতূ রামম্ অতা   প্রৱীত্  ১ 

 র্্ুতৱাি্ অস্মি যত্ িম ু ি্ুতৱাি্ অনস পািৱু  
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 অিমুন্তযামকি প্রহ্মি্ নপতু: আি্ুণযম্ আস্মস্ত্তঃ  ২ 

 ৱীয ু   িীিম্ ইৱা৭র্ক্তম্ ি্র্ে   তকমণু পািৱু  

 অৱিািানস কম কতিঃ পর্য কম   অতয পরারমম্  ৩ 

 ইনত উক্্তৱা রািৱঃ ি্ুকিা পািৱু সয ৱরা যমতম্  

 র্রম্ চ প্রনতসম্ি্ুিয িস্ত্াত্  িম  পরারমঃ  ৪ 

 আকরাপয স তিূ রামঃ র্রম্ সিযম্ চিার ি  

 িামতিযম্ তকতা রামম্ রামঃ ি্ুকিাপ্রৱীত্ ৱচঃ  ৫ 

 প্রাহ্মকণা   অনস ইনত পূকিযা কম নৱৱানমে ি্ুকতি চ  

 তিাত্ র্কক্তা ি কত রাম কমাি্তুম্ প্রাণ িরম্ র্রম্  ৬ 

 ইমাম্ ৱা ত্ৱত্ িনতম্ রাম তকপাপ  সমাস্মিতুাি্  

 ক ািাি্ অপ্রনতমাি্ ৱা৭নপ িনির্যানম যত্ ইচ্চনস  ৭ 

 ি নি অযম্ শ্চৱর্্ণকৱা নতৱযঃ র্রঃ পর পমরম্ িযঃ  

 কমািঃ পতনত ৱীকযণু প  তপ ু নৱিার্িঃ  ৮ 

 ৱরা৭৭যমত তরম্ রাম ের্্টুম্ সনর্ ু িণাঃ সমরাঃ  

 নপতামিম্ পমরস্রম তয সকমতা: তে সম্ির্ঃ  ৯ 

 িন্তৱ ু অপ্সরস শ্চশ্চৱ নসি চারণ নিন্নরাঃ  

 যি্র্ রাি্র্স িািা শ্চ তত্ ের্্টুম্ মিত্ অত্পমতম্  ১0 

 িটী ি্ুকত ততা ক াকি রাকম ৱর তিমতকুর  

 নিৱীকয ুা িামতকিযা   অকসৌ রকমা রামম্ উনতি্র্ত  ১১ 

 কতকিানপ   িত ৱীযতু্ৱাত্ িামতকিযা িটী ি্ুতঃ  

 রামম্ িম  পোি্র্ম্ মন্তম্ মন্তম্ উৱাচ ি  ১২ 

 িার্যপায মযা তিা যতা পূৱম্ু ৱসমম্তরা  

 নৱর্কয কম ি ৱস্ত্ৱযম্ ইনত মাম্ িার্যকপাপ্রৱীত্  ১৩ 

 কসািম্ িম ু ৱচঃ িম ৱি্ু প্ুনতৱযাম্ ি ৱকস নির্াম্  

 ি্ুতা প্রনতজ্ঞা িািম ত্স্ত্ ি্ুতা শ্চৱ িার্যপসয নি  ১৪ 

 তত্ ইমাম্ ত্ৱম্ িনতম্ ৱীর িি্তুম্ ি অিনুস রািৱ  

 মকিা িৱম্ িনমর্যানম মকিন্ত্র্ম্ পৱকুতা িমম্  ১৫ 

 ক ািা   তু অপ্রনতমা রাম নিস্মিতুা   তপসা মযা  
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 িনি তাি্ র্র মমকিযি মা পূত্ িা সয পযযুঃ  ১৬ 

 অি্র্যযম্ মতু িন্তারম্ িািানম ত্ৱাম্ সমকরৱরম্  

 তিমকর্াসয পরামর্ ুাত্ স্ৱস্মস্ত্ কতস্তু পরম্তপ  ১৭ 

 একত সমর িণাঃ সকৱ ু নিরীি্র্কন্ত সমািতাঃ     

 ত্ৱাম্ অপ্রনতম িম ুাণম্ অপ্রনতত্ৱন্ত্ৱম্ আিকৱ  ১৮ 

 ি চ ইযম্ মম িািম ত্স্ত্ ৱরীটা পনৱতুম্ অিনুত  

 ত্ৱযা শ্চে ক ািয িাকতি যত্ অিম্ নৱমমিী ি্ুতঃ  ১৯ 

 র্রম্ অপ্রনতমম্ রাম কমাি্তুম্ অিনুস সমৱরত  

 র্র কমাি্কর্ িনমর্যানম মকিন্ত্র্ম্ পৱকুতা িমম্  ২0 

 ততা প্ুৱনত রাকম তু িামতকিয প্রতাপৱাি্  

 রাকমা তার্রনতঃ রীমাি্ নচি্কর্প র্রম্ উিমম্  ২১ 

 স িতাি্ ত্ুর্য রাকমণ স্ৱাি্ ক ািাি্ তপসা৭৭স্মিতুাি্   

 িামতকিযা িিাম আশু মকিম্েম্ পৱকুতািমম্  ২২ 

 তকতা নৱনতনমরাঃ সৱ ুা নতর্া চ উপ নতর্ স্ত্তা  

 সমরাঃ সনর্ ু িণা রামম্ প্রর্র্ম্সম   উতা৭৭যমতম্  ২৩ 

 রামম্ তার্রনতম্ রাকমা িামতিযঃ প্রর্সয চ  

 ততঃ প্রতি্নর্ণী ি্ুতয িিাম আত্মিনতম্ প্রপমঃ  ২৪ 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয পা িাম্কট    র্ট্ সতনতম স্সি ু   

 সপ্ত   সপ্তত্ৱতম স্সকক    

 িকত রাকম প্রর্ান্ত আত্মা রাকমা তার্রনত:   তিমঃ  

 ৱুণায অপ্রকমযায তকতৌ িকস্ত্ স সাযিম্  ১ 

 অনপৱাতয তকতা রাকমা ৱনসর্্ট প্রমমিাি্ ুর্ীি্  

 নপতরম্ নৱহ্ৱ ম্ ত্ুর্্ৱা কপ্রাৱাচ রিম    িন্তিঃ  ২ 

 িামতকিযা িকতা রামঃ প্রযাতু চতুরম্নিণী  

 অকযাতযা অনপমমিী কসিা ত্ৱযা িাকতি পান তা  ৩ 

( সম্নতর্স্ৱ মিা রাি কসিাম্ ত্ৱত্ র্াসকি স্মস্ত্তাম্   

 র্ার্িম্ িাম্ি্র্কত কসিা চাতিান : ি ম্ যতা)  

 রাম সয ৱচিম্ র্্ুত্ৱা রািা তর্রতঃ সমতম্  
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 পািুপযাম্ সম্পনরৱিয মূনত্ন ুচ আরায রািৱম্  ৪ 

 িকতা রাম ইনত র্্ুত্ৱা ি্ু র্্টঃ প্রমমনতকতা ি্ুপঃ  

 পমি: িাতম্ ততা কমকি পমেম্ আত্মািম্ এৱ চ   

 কচাতযা মাস তাম্ কসিাম্ িিাম আশু ততঃ পমরীম্  ৫ 

 পতািা ত্ৱস্মিিীম্ রমযাম্ তূকয ুা ত্িম র্্ট নিিানততাম্  

 নসক্ত রাি পতাম্ রমযাম্ প্রিীণ ু িম সমকমাত্িরাম্  ৬ 

 রাি প্রকৱর্ সমমমনিঃ কপৌনর: মঙ্ক  ৱানতনপঃ  

 সমূ্পণ ুাম্ প্রানৱর্ত্ রািা িকিৌনিঃ সম ম্ি্ুতাম্  ৭ 

 কপৌনর: প্রতুযত্িকতা তূরম্ নত্ৱনি শ্চ পমর ৱানসনপ:  

 পমনে: অিমিত: র্্রীমাি্ রীমত্নপ শ্চ মিা যর্া:  ৮ 

 প্রনৱকৱর্ ি্ুিম্ রািা নিমৱত্ সত্ুর্ম্ পমি :  

 িিম্ত স্ৱিকিা রািা ি্ুকি িানম: সমপূস্মিত:  ৯ 

 কিৌস যা চ সমনমো চ শ্চিকিযী চ সমমতযমা  

 ৱতূ প্রনতরকি যমক্তা যা শ্চা৭িযা রাি কযানর্তঃ  ১0 

 ততঃ সীতাম্ মিাপািাম্ ঊনম ুাম্ চ যর্নস্ৱিীম্  

 িম র্ত্ৱি সমকত চ উকপ িি্ুিু   ি্ুপ পত্নযঃ  ১১ 

 মঙ্ক  আ াপনি   কিানম   কর্ানপতাঃ ি্কর্ৌম ৱাসসঃ  

 কতৱত আযতিানি আশু সৱ ুা স্ত্াঃ প্রতযপূিযি্  ১২ 

 অনপৱাতয অনপৱাতযাি্ চ সৱ ুা রাি সমতা স্ত্তা  

   স্ৱ স্ৱম্ ি্ুিম্ অত আসাতয িম কপর পৱকিাপমম্   

 কিানপ তনুি শ্চ তানিয শ্চ তপ ুনযত্ৱা নত্ৱকিািমাি্    

 করনমকর মমনততাঃ সৱ ুা পত্ুনুপঃ সনিতা রিঃ  ১৩ 

 িম মারা   চ মিাত্মাকিা ৱীকযণু অপ্রনতমা পমনৱ  ১৪ 

 ি্ুত তারাঃ ি্ুত অস্ত্রা শ্চ স তিাঃ স সমি্ু  জ্জিাঃ  

 শুরূর্মাণাঃ নপতরম্ ৱতযুনন্ত িরর্পুাঃ  ১৫ 

   িাক  িাক  তু িীনতজ্ঞা   কতার্যম্কতা িম ুম্ িম নণঃ    

 িসযনচত্ অত িা সয রািা তর্রত স্সমতম্   

 পরতম্ শ্চিিযী পমেম্ অপ্রৱীত্ রিম  িম্তি    ১৬ 
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 অযম্ কিিয রাি সয পমকো ৱসনত পমেি   

 ত্ৱাম্ কিতুম্ আিকতা ৱীর যমতাস্মিত্ মাতু  স্ত্ৱ  ১৭ 

 প্রানততু   কতি তমজু্ঞ নমনত াযাম্ অিম্ ততা  

 ুনর্ মকতয তু তসয ত্ৱম্ প্রীনতম্ িতুম্ু ইিা৭িনুস  ১৮ 

 র্্ুত্ৱা তর্রতসয এতত্ পরত   শ্চিিযী সমত     

 অনপৱাতয িম ুম্ রামম্ পনরৱিয চ  ি্মণম্  

 িমিায অনপচরাম র্ত্ুি সনিত স্ত্তা  ১৯ 

 আপ্ুচ্চয নপতরম্ র্ূকরা রামম্ চ অনক্লর্্ট িানরণম্   

 মােূ শ্চা৭নপ ির করর্্ট  র্ত্ুি সনিকতা যকযৌ  ২0 

 িকত তু পরকত রাকমা  ি্মণ শ্চ মিাপ      

 নপতরম্ কতৱ সম্িার্ম্ পূিযা মাসতু স্ত্তা  ২১ 

 নপতু   আজ্ঞাম্ পমরস্রম তয  কপৌর িায ুানণ সৱরু্    

 চিার রাকমা তম ুাত্মা নপ্রযানণ চ নিতানি চ  ২২ 

 মাত্ুকপযা মাত্ু িায ুানণ ি্ুত্ৱা পরম যম্স্মেত    

 িম রূণাম্ িম ু িায ুানণ িাক  িাক ৭ন্ৱনৱি্র্ত  ২৩ 

 এৱম্ তর্রত প্রীকতা প্রাহ্মণা শ্চিিমা স্ত্তা  

 রাম সয র্ী  ৱরমকিি সকৱ ু নৱর্য ৱানসি    ২৪  

 কতর্াম্ অনত যর্া ক াকি রামঃ সতয পরারমঃ  

 স্ৱযমূ্প   ইৱ পূতািাম্ পপূৱ িম ণৱ িরঃ  ২৫ 

 রাম   স্তু সীতযা সাতম্ু নৱিিার পিি্ূ ুতূি্  

 মিস্ৱী তত্িতমািসয   স্ত্সযা নিতযম্ ি্ু নত সমনপতুঃ  ২৬ 

 নপ্রযা তু সীতা রাম সয তারাঃ নপত্ু   ি্ুতা ইনত  

 িম ণাত্ রূপ   িম ণা   চ্চা৭নপ প্রীনত   পূকযা৭পযৱততু  ২৭ 

 তসযা শ্চ পতাু নত্ৱিম ণম্ ি্ু তকয পনরৱতকুত  

 অন্ত িাুতম্ অনপ ৱযক্তম্ আিযানত ি্ু তযম্ ি্ু তা  ২৮ 

 তসয পূকযা নৱকর্কর্ণ শ্চমনত ী িিিা ত্মিা  

 কতৱতানপঃ সমা রূকপ সীতা রী   ইৱ রূনপণী  ২৯ 

 তযা স রািনর্ ু সমকতানপরামযা ;  
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 সকমনযৱাি্ উিম রাি িিযযা  

 অতীৱ রামঃ শুশুকপনত িামযা  ;  

 নৱপমঃ নরযা নৱর্্ণম   ইৱ অমকরৱরঃ  ৩0 

 ইতযাকর্ ু রীমোমাযকণ, আনত িাকৱয, রীমত্ৱাল্মীিীকয, চতুনৱম্ুর্ত্   

 সিনস্রিাযাম্,   সম্নিতাযাম্, পা িাম্কট,     সত   সতনতম স্সি ু   

 চনরতম্ রিম িাত সয র্তকিাটট প্রনৱস্ত্রম্,   

 এনিি মি্র্রম্ কপ্রাক্তম্ মিা পাতি িার্িম্     

 যত৭ি্র্র পত প্রর্্টম্ মাো িীিম্চ  যত্ পকৱত্   

 ত ত্সৱম্ু ি্র্মযতাম্ কতৱ িারাযণ িকমাস্তুকত    

   পা িাম্ট   সমাত    

   রী সীতা রামচম্ো৭পণু মস্তু 


