ପାଲ କାମ୍ଟ
ପ୍ରତମ ସକକଃ
ତପଃ ସ୍ଵାତ୍ ଯାଯ ନିରତମ୍ ତପସ୍ଵୀ ଵାକ୍ଵିତାମ୍ ଵରମ୍
ନାରତମ୍ ପରି ପପ୍ରଚ୍ଚ ଵାଲ୍ମୀକି ମମନ
ୁ ି ପୁମ୍ଵ
କ ମ୍ ୧
କକା ନ୍ଵ୭ସ୍ମିନ୍ ସାମ୍ପ୍ରତମ୍ କ ାକକ କୁଣଵାନ୍ କଶ୍ଚ ଵୀଯମଵାନ୍
ତମମଜ୍ଞ ଶ୍ଚ କ୍ରୁତଜ୍ଞ ଶ୍ଚସତ୍ ଯ ଵାକ୍ଯା ତ୍ରୁଟଵ୍ରତଃ? ୨
ଚାରି କେଣ ଚ କକା ଯୁକ୍ତଃ ସଵମ ପୂକତଶୁ କକା ହିତଃ
ଵିତ୍ଵାନ୍କଃ କ

ସ୍ସମତମ ଶ୍ଚ କ କଶ୍ଚୈ କ ପ୍ରିଯ ତଶମନଃ? ୩

ଆତ୍ମଵାନ୍ କକା ଜିତ କରାକତା ମତିମାନ୍ କକାନସୂଯକଃ
କସ୍ଯ ପିପ୍ତ
ଯ ି କତଵା ଶ୍ଚ ଜାତ କରାଶ ସ୍ଯ ସମ୍ଯକୁ କ ? ୪
ଏତ ତିଚ୍ଚା ମ୍ଯହମ୍ କରାତୁ ମ୍ ପରମ୍ କକୌତୂ ହ ମ୍ ହି କମ
ମହକଶମ ତ୍ଵମ୍ ସମକତମାସି ଜ୍ଞାତୁ କମଵମ୍ ଵିତମ୍ ନରମ୍ ୫
ଶ୍ରୁତ୍ଵା କଚୈତ ତ୍ତ୍ରିକ ାକକଜ୍ଞା ଵାଲ୍ମୀକକ ନମାରକତା ଵଚଃ
ଶ୍ରୂଯତାମ୍ ଇତି ଚା୭୭ମନ୍ତ୍ର୍ଯ ପ୍ରହ୍ ରୁକ୍ଟା ଵା୍ଯମ ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୬
ପହକଵା ତୁ ପ
ମ ା କଶ୍ଚୈ ଵ କଯ ତ୍ଵଯା କୀତିତା କୁଣାଃ
ମୁକନ ଵ୍୍ଯାମ୍ଯ୭ହମ୍ ପୁତ୍ତ୍ଵା କତୈ ଯମକ୍ତ
ୁ ଃ ଶ୍ରୂଯତାମ୍ ନରଃ ୭
ଇ୍୍ଵାକୁ ଵମ୍୍ ପ୍ରପକଵା ରାକମା ନାମ ଜକନୈଃ ଶ୍ରୁତଃ
ନିଯତା୭୭ତ୍ମା ମହା ଵୀକଯମା ତ୍ ଯୁତିମାନ୍ ତ୍ରୁତିମା ନ୍ଵଶୀ ୮
ପୁତ୍ତିମା ନ୍ନୀତିମାନ୍ ଵା୍ମୀ ରୀମାନ୍ ଶତ୍ରୁ ନିପହମଣଃ
ଵିପ ୁ ାକମ୍ସା ମହା ପାହୁ ଃ କମ୍ପୁ ରୀକଵା ମହା ହନୁ ଃ ୯
ମକହା ରକକା ମକହଶ୍ଵାକସା କୂଟ ଜତ୍ରୁ ରରି ମ୍ମ
ତ ଃ
ଆଜାନୁ ପାହୁ ଃ ସୁଶର
ି ାଃ ସୁ

ାଟଃ ସୁଵିରମଃ ୧0

ସମଃ ସମ ଵିପକ୍ତା୭ଙ୍କଃ ସ୍ନିକ୍ତ ଵଣମଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍
ପୀନ ଵ୍୍ା ଵିଶା ା୭କ୍୍ା

୍୍ମୀଵାନ୍ ଶୁପ

୍୍ଣଃ ୧୧

ତମମଜ୍ଞଃ ସତ୍ ଯ ସମ୍ତ ଶ୍ଚ ପ୍ରଜାନାମ୍ ଚ ହିକତ ରତଃ
ଯଶସ୍ଵୀ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନଃ ଶୁଚି ଵମ୍ଃଯ ସମାତିମାନ୍ ୧୨
ପ୍ରଜାପତି ସ୍ସମ ରୀମାନ୍ ତାତା ରି ପ ୁ ନିଶତ
ୂ ନଃ
ର୍ି୍ତା ଜୀଵକ ାକ ସ୍ଯ ତମମ ସ୍ଯ ପରି ର୍ି୍ତା ୧୩
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ର୍ି୍ତା ସ୍ଵସ୍ଯ ତମମ ସ୍ଯ ସ୍ଵଜନ ସ୍ଯ ର୍ି୍ତା
କଵତ କଵତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵକଜ୍ଞା ତନୁ କଵମକତ ଚ ନି୍ତ
ି ଟ ଃ ୧୪
ସଵମ ଶାସ୍ତ୍ରା୭ତମ ତତ୍ତ୍ଵକଜ୍ଞା ସ୍ମର
୍ ୁ ତିମାନ୍ ପ୍ରତିପାନଵାନ୍
ସଵମ କ ାକପ୍ରିଯଃ ସାତୁ ର୭ତୀନାତ୍ମା ଵିଚ୍୍ଣଃ ୧୫
ସଵମତା୭ପିକତଃ ସତ୍ିଃ ସମୁେ ଇଵ ସି ନ୍ତୁପିଃ
ଆଯମଃ ସଵମ ସମ କଶ୍ଚୈ ଵ ସକତୈକ ପ୍ରିଯ ତଶମନଃ ୧୬
ସ ଚ ସଵମ କୁକଣାକପତଃ କକୌସଲ୍ଯା୭୭ନନ୍ତ ଵତମନଃ
ସମୁେ ଇଵ କାମ୍ପୀକଯମ କତୈକଯମଣ ହିମଵା ନିଵ ୧୭
ଵିଶଣ
୍ ନ
ୁ ା ସତ୍ରୁକଶା ଵୀକଯମ କସାମଵତ୍ ପ୍ରିଯତଶମନଃ
କା ା୭୍ିିସତ୍ରୁଶଃ କରାକତ ୍୍ମଯା ପ୍ରୁତିଵୀ ସମଃ ୧୮
ତନକତନ ସମ ସ୍ତ୍ଯାକକ ସକତ୍ ଯ ତମମ ଇଵା୭ପରଃ
ତକମଵମ୍ କୁଣ ସମ୍ପନ୍ନମ୍ ରାମମ୍ ସତ୍ ଯ ପରାରମମ୍

୧୯

କଯଯ୍ଟମ ୍ କର୍ଟ କୁକଣୈର୍ ଯୁକ୍ତମ୍ ପ୍ରିଯମ୍ ତଶରତଃ ସୁତମ୍
ପ୍ରକ୍ରୁତୀନାମ୍ ହିକତୈ ଯମକ୍ତ
ୁ ମ୍ ପ୍ରକ୍ରୁତି ପ୍ରିଯ କାମ୍ଯଯା ୨0
କଯୌଵ ରାକଯଯନ ସକମ୍ଯାକ୍ତୁମ୍ ଐଚ୍ଚତ୍ ପ୍ରୀତ୍ାଯ ମହୀପତିଃ
ତସ୍ଯା୭ପିକଶକ ସମ୍ପାରାନ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପାଯମା୭ତ କକୈକଯୀ ୨୧
ପୂଵମ
ମ ୍ ତତ୍ତ ଵରା କତଵୀ ଵରମ୍ ଏନମ୭ଯାଚତ
ଵିଵାସନମ୍ ଚ ରାମ ସ୍ଯ ପରତ ସ୍ଯା୭ପିକଶଚନମ୍ ୨୨
ସ ସତ୍ ଯ ଵଚନା ୋଜା ତମମ ପାକଶନ ସମ୍ଯତଃ
ଵିଵାସଯା ମାସ ସୁତମ୍ ରାମମ୍ ତଶରତଃ ପ୍ରିଯମ୍ ୨୩
ସ ଜକାମ ଵନମ୍ ଵୀରଃ ପ୍ରତିଜ୍ଞାମ୍ ଅନୁ ପା ଯନ୍
ପିତୁ ଵମଚନ ନିକତମଶାତ୍ କକୈକକଯଯାଃ ପ୍ରିଯ କାରଣାତ୍ ୨୪
ତମ୍ ଵ୍ରଜନ୍ତମ୍ ପ୍ରିକଯା ପ୍ରାତା

୍୍ମକଣାନୁ ଜକାମ ହ

କସ୍ନହା ତ୍ଵିନଯ ସମ୍ପନ୍ନଃ ସୁମିୋ୭୭ନନ୍ତ ଵତମନଃ ୨୫
ପ୍ରାତରମ୍ ତଯିକତା ପ୍ରାତୁ : କସୌପ୍ରାେମ୭ନୁ ତଶମଯନ୍
ରାମ ସ୍ଯ ତଯିତା ପାଯମା ନିତ୍ ଯମ୍ ପ୍ରାଣ ସମାହିତା
ଜନକ ସ୍ଯ କୁକ
ସଵମ

୨୬

ଜାତା କତଵ ମାକଯଵ ନିମିତା

୍୍ଣ ସମ୍ପନ୍ନା ନାରୀଣାମ୍ ଉତ୍ତମା ଵତୂ ଃ

୨୭
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ସୀତା୭ପ୍ଯନୁ କତା ରାମମ୍ ଶଶିନମ୍ କରାହିଣୀ ଯତା
କପୌକରୈ ର୍ ଅନୁ କକତା ତୂ ରମ୍ ପିୋ ତଶରକତନ ଚ
ଶ୍ରୁଙ୍କି କପରପୁକର ସୂତମ୍ କଙ୍କା କୂକ

ଵ୍ସ
ଯ ଜମଯତ

କୁହମାସାତ୍ ଯ ତମମାତ୍ମା ନିଶାତାତି ପତିମ ୍ ପ୍ରିଯମ୍
କୁକହନ ସହିକତା ରାକମା

୨୮

୨୯

୍୍ମକଣନ ଚ ସୀତଯା

କତ ଵକନନ ଵନମ୍ କତ୍ଵା ନତୀ ସ୍ତ୍ୀତ୍ଵମା ପହୂ ତକାଃ ୩0
ଚିେକୂଟ ମ୭ନୁ ପ୍ରାପ୍ଯ ପରତ୍ଵାଜ ସ୍ଯ ଶାସନାତ୍
ରମ୍ଯମ ୍ ଆଵସତମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ରମମାଣା ଵକନ େଯଃ ୩୧
କତଵ କନ୍ତଵମ ସମ୍କାଶା ସ୍ତ୍େ କତ ନ୍ଯଵସନ୍ ସୁକମ୍
ଚିେକୂଟମ୍ କକତ ରାକମ ପୁେ କଶାକା୭୭ତୁ ର ସ୍ତ୍ତା ୩୨
ରାଜା ତଶରତଃ ସ୍ଵକମମ ୍ ଜକାମ ଵି ପନ୍ ସୁତମ୍
ମ୍ରୁକତ ତୁ ତସ୍ମିନ୍ ପରକତା ଵସି ୍ ଟ ପ୍ରମୁକକୈ ତ୍ଵିକଜୈଃ

୩୩

ନିଯଯ
ୁ ଯମାକନା ରାଯାଯ ଯ କନୈଚ୍ଚୋଯଯମ ୍ ମହାପ ଃ
ସ ଜକାମ ଵନମ୍ ଵୀକରା ରାମ ପାତ ପ୍ରସାତକଃ

୩୪

କତ୍ଵା ତୁ ସୁମହାତ୍ମାନମ୍ ରାମମ୍ ସତ୍ ଯ ପରାରମମ୍
ଅଯାଚ ତ୍ରାତରମ୍ ରାମ ମାଯମ ପାଵ ପୁରକ ୍ରୁତଃ

୩୫

ତ୍ଵକମଵ ରାଜା ତମମଜ୍ଞ ଇତି ରାମମ୍ ଵକଚାପ୍ରଵୀତ୍
ରାକମା୭ପି ପରକମାତାର ସ୍ସମ
ୁ କ
ୁ ସ୍ସମ
ୁ ହାଯଶା: ୩୬
ନ କଚୈଚ୍ଚତ୍ିତୁ ରାକତଶା ୋଯଯମ ୍ ରାକମା ମହାପ ଃ
ପାତୁ କକ ଚା୭ସ୍ଯ ରାଯାଯ ଯ ନ୍ଯାସମ୍ ତତ୍ତ୍ଵା ପୁନଃ ପୁନଃ ୩୭
ନିଵତମଯା ମାସ ତକତା ପରତମ୍ ପରତା୭ରଜଃ
ସ କାମମ୍ ଅନଵାକପ୍ୈଵ
ଯ ରାମ ପାତା ଵୁପସ୍ପର
୍ ୁ ଶନ୍

୩୮

ନନ୍ତିରାକମକକରା ୋଯଯମ ୍ ରାମା୭୭କମନ କା0୍୍ଯା
କକତ ତୁ ପରକତ ରୀମାନ୍ ସତ୍ ଯ ସକମ୍ତା ଜିକତନ୍ତ୍ର୍ିଯଃ

୩୯

ରାମ ସ୍ତ୍ୁ ପୁନରା୭୭ ୍୍ଯ ନାକର ସ୍ଯ ଜନ ସ୍ଯ ଚ
ତୋ୭୭କମନ କମକା୭କରା ତଣ୍ଟକାନ୍ ପ୍ରଵିକଵଶ ହ ୪0
ପ୍ରଵି୍ ଯ ତୁ ମହା୭ରଣ୍ଯମ ୍ ରାକମା ରାଜୀଵ କ ାଚନଃ
ଵିରାତମ୍ ରା୍୍ସମ୍ ହତ୍ଵା ଶରପଙ୍କମ୍ ତତଶମ ହ

୪୧
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ସୁତୀ୍୍ଣମ୍ ଚା୭ପ୍ଯକସ୍ତ୍ଯମ୍ ଚ ଅକସ୍ତ୍ଯ ପ୍ରାତରମ୍ ତତା
ଅକସ୍ତ୍ଯ ଵଚନା କଚ୍ଚୈଵ ଜରା କହୈନ୍ତ୍ର୍ମ୍ ଶରାସନମ୍

୪୨

କଟ୍କମ୍ ଚ ପରମ ପ୍ରୀତ ସ୍ତ୍ୂଣୀ ଚା୍୍ଯ ସାଯକକୌ
ଵସତ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ରାମ ସ୍ଯ ଵକନ ଵନଚକରୈ ଃ ସହ

୪୩

ରୁଶକଯାପ୍ଯାକମନ୍ସକଵମ ଵତାଯା୭ସୁର ର୍୍ସାମ୍
ସ କତଶାମ୍ ପ୍ରତି ଶୁରାଵ ରା୍୍ସାନାମ୍ ତତା ଵକନ

୪୪

ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସ୍ଯ ରାକମଣ ଵତ ସ୍ସମ୍ତ
ଯ ି ର୍୍ସାମ୍
ରୁଶୀଣାମ୭୍ିିକଲ୍ପାନାମ୍ ତମ୍ଟକା୭୭ରଣ୍ଯ ଵାସି ନାମ୍ ୪୫
କତନ ତକେୈଵ ଵସତା ଜନସ୍ତ୍ାନ ନିଵାସି ନୀ
ଵିରୂପିତା ଶୂପଣ
ମ କା ରା୍୍ସୀ କାମ ରୂପିଣୀ

୪୬

ତତଃ ଶୂପଣ
ମ କା ଵା୍ଯାତ୍ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତାନ୍ ସଵମ ରା୍୍ସାନ୍
କରମ୍ େିଶର
ି ସମ୍ କଚୈଵ ତୂ ଶଣମ୍ କଚୈଵ ରା୍୍ସମ୍ ୪୭
ନିଜକାନ ରକଣ ରାମ କସ୍ତ୍ଶାମ୍ କଚୈଵ ପତା୭ନୁ କାନ୍
ଵକନ ତସ୍ମି ନ୍ନିଵସତା ଜନସ୍ତ୍ାନ ନିଵାସି ନାମ୍

୪୮

ର୍୍ସାମ୍ ନିହତା ନ୍ଯାସ ସ୍ସହସ୍ରାଣି ଚତୁ ତମଶ
ତକତା ଜ୍ଞାତି ଵତମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାଵଣଃ କରାତ ମୂଚିତଃ ୪୯
ସହାଯମ୍ ଵରଯା ମାସ ମାରୀଚମ୍ ନାମ ରା୍୍ସମ୍
ଵାଯମମାଣଃ ସୁପହୁ କଶା ମାରୀକଚନ ସ ରାଵଣଃ ୫0
ନ ଵିକରାକତା ପ ଵତା ୍୍କମା ରାଵଣ କତନ କତ
ଅନାତ୍ରୁତ୍ ଯ ତୁ ତ ତ୍ଵା୍ଯମ ୍ ରାଵଣଃ କା

କଚାତିତଃ ୫୧

ଜକାମ ସହ ମାରୀଚ : ତସ୍ଯ ଆରମ ପତମ୍ ତତା
କତନ ମାଯାଵିନା ତୂ ରମ୍ ଅପଵାହ୍ ଯ ନ୍ ରୁପା୭୭ତ୍ମକଜୌ

୫୨

ଜହାର ପାଯମାମ୍ ରାମ ସ୍ଯ କ୍ରୁେମ୍ ହତ୍ଵା ଜଟାଯୁଶମ୍
କ୍ରୁେମ୍ ଚ ନିହତମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ହ୍ ରୁତାମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଚ କମୈତି ୀମ୍ ୫୩
ରାକଵଃ କଶାକ ସମ୍ତକତା ଵି

ାପା୭୭କୁକ ନ୍ତ୍ର୍ିଯଃ

ତତ କସ୍ତ୍କନୈ ଵ କଶାକକନ କ୍ରୁେମ୍ ତକ୍ତଵା ଜଟାଯୁଶମ୍

୫୪

ମାକମମାକଣା ଵକନ ସୀତାମ୍ ରା୍୍ସମ୍ ସମ୍ତତଶମ ହ
କପନ୍ତମ୍ ନାମ ରୂକପଣ ଵିକ୍ରୁତମ୍ କକାର ତଶମନମ୍

୫୫
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ତମ୍ ନିହତ୍ ଯ ମହା ପାହୁ ତମତାହ ସ୍ଵକମତ ଶ୍ଚ ସଃ
ସ ଚା୭ସ୍ଯ କତଯା ମାସ ଶପରୀମ୍ ତମମ ଚାରି ଣୀମ୍

୫୬

ରମଣୀମ୍ ତମମ ନିପଣ
ୁ ାମ୍ ଅପି କକଚ୍ଚତି ରାକଵ
କସାପ୍ଯକଚ୍ଚନ୍ ମହାକତଜାଃ ଶପରୀମ୍ ଶତ୍ରୁ ସୂତନଃ

୫୭

ଶପଯମା ପୂଜିତଃ ସମ୍ଯ ରାକମା ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜଃ
ପମ୍ପାତୀକର ହନୁ ମତା ସମ୍କକତା ଵାନକରଣ ହ ୫୮
ହନୁ ମ ତ୍ଵଚନା କଚ୍ଚୈଵ ସୁରୀକଵଣ ସମାକତଃ
ସୁରୀଵାଯ ଚ ତତ୍ ସଵମମ ୍ ଶମ୍ସ ୋକମା ମହାପ ଃ ୫୯
ଆତିତ: ତତ୍ ଯତା ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ସୀତାଯା ଶ୍ଚ ଵିକଶଶତଃ
ସୁରୀଵ ଶ୍ଚା୭ପି ତତ୍ସଵମମ ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାମ ସ୍ଯ ଵାନରଃ

୬0

ଚକାର ସ୍ଯମ ୍ ରାକମଣ ପ୍ରୀତ କଶ୍ଚୈ ଵା୭୍ିି ସା୍ି୍କମ୍
ତକତା ଵାନର ରାକଜନ କଵୈରା୭ନୁ କତନମ୍ ପ୍ରତି

୬୧

ରାମାଯା୭୭କଵତିତମ୍ ସଵମମ ୍ ପ୍ରଣଯା ତ୍ତୁଃକିକତନ ଚ
ପ୍ରତିଜ୍ଞାତମ୍ ଚ ରାକମଣ ତତା ଵା ି ଵତମ୍ ପ୍ରତି

୬୨

ଵା ି ନ ଶ୍ଚ ପ ମ୍ ତେ କତଯା ମାସ ଵାନରଃ
ସୁରୀଵଃ ଶଙ୍କି ତ ଶ୍ଚାସୀ ନ୍ନିତ୍ମ
ଯ ୍ ଵୀକଯମଣ ରାକକଵ

୬୩

ରାକଵଃ ପ୍ରତ୍ ଯଯା୭ତମମ ୍ ତୁ ତୁ ନ୍ତୁକପଃ କାଯ ମୁତ୍ତମମ୍
ତଶମଯା ମାସ ସୁରୀକଵା ମହା ପଵମତ ସନ୍ନିପମ୍

୬୪

ଉତ୍ ସ୍ମଯିତ୍ଵା ମହା ପାହୁ : କପ୍ର୍୍ଯ ଚା୭ସ୍ତ୍ି ମହାପ ଃ
ପାତା୭ଙ୍କୁ କ୍ଟନ ଚିକ୍୍ପ ସମ୍ପୂଣମ
ମ ୍ ତଶ କଯାଜନମ୍ ୬୫
ପିକପତ ଚ ପୁନଃ ସା ାନ୍ ସକତୈ କକନ ମକହଶୁଣା
କିରିମ ୍ ରସା ତ ମ୍ କଚୈଵ ଜନଯନ୍ ପ୍ରତ୍ ଯଯମ୍ ତତା ୬୬
ତତଃ ପ୍ରୀତ ମନା କଶ୍ଚୈ ଵ ଵିଶ୍ଵସ୍ତ୍ ସ୍ସ ମହା କପିଃ
କି୍ନ୍ତ
ି କ ାମ୍ ରାମ ସହିକତା ଜକାମ ଚ କୁହାମ୍ ତତା ୬୭
ତକତାକଜମ ତ୍ତରି ଵରଃ ସୁରୀକଵା କହମ ପିଙ୍କ ଃ
କତନ ନାକତନ ମହତା ନିଜକ
ମ ାମ ହରୀଶ୍ଵରଃ ୬୮
ଅନୁ ମାନ୍ଯ ତତା ତାରାମ୍ ସୁରୀକଵଣ ସମାକତଃ
ନିଜକାନ ଚ ତକେୈନମ୍ ଶକରଣ ଏକକନ ରାକଵଃ

୬୯
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ତତଃ ସୁରୀଵ ଵଚନାତ୍ ହତ୍ଵା ଵା ି ନମ୍ ଆହକଵ
ସୁରୀଵକମଵ ତୋକଯଯ ରାକଵଃ ପ୍ରତ୍ ଯପାତଯତ୍

୭0

ସ ଚ ସଵମାନ୍ ସମାନୀଯ ଵାନରାନ୍ ଵାନରଶମପଃ
ତିଶଃ ପ୍ରସ୍ତ୍ାପଯା ମାସ ତିତ୍ରୁକ୍ଶ ୁ ଜମନକା୭୭ତ୍ମଜାମ୍

୭୧

ତକତା କ୍ରୁେ ସ୍ଯ ଵଚନାତ୍ ସମ୍ପାକତ ହମନୁମାନ୍ ପ ୀ
ଶତ କଯାଜନ ଵିସ୍ତ୍ୀଣମମ ୍ ପୁପ ୍ ୁ କଵ
ତେ

ଵଣା୭୭ଣମଵମ୍

୭୨

ଙ୍କାମ୍ ସମାସାତ୍ ଯ ପୁରୀମ୍ ରାଵଣ ପା ି ତାମ୍

ତତଶମ ସୀତାମ୍ ତ୍ାଯ ଯନ୍ତୀମ୍ ଅକଶାକ ଵନିକାମ୍ କତାମ୍

୭୩

ନିକଵତଯିତ୍ଵା୭ପିଜ୍ଞାନମ୍ ପ୍ରଵ୍ ରୁତ୍ତି ମ ୍ ଚ ନିକଵତ୍ ଯ ଚ
ସମାଶ୍ଵାସ୍ଯ ଚ କଵୈକତହୀମ୍ ମତମଯା ମାସ କତାରଣମ୍

୭୪

ପଞ୍ଚ କସନାରକାନ୍ ହତ୍ଵା ସତ ମନ୍ତ୍ର୍ି ସୁତାନ୍ ଅପି
ଶୂର ମ୭୍୍ମ ୍ ଚ ନି୍୍
ି ପ ଯ ରହଣମ୍ ସମୁପାକମତ୍

୭୫

ଅକସ୍ତ୍ରକଣାନ୍ ମକ୍ତ
ୁ ମା୭୭ତ୍ମାନମ୍ ଜ୍ଞାତ୍ଵା କପୈତାମହା ତ୍ଵରାତ୍
ମଶମଯ ନ୍ରା୍୍ସାନ୍ ଵୀକରା ଯନ୍ତ୍ର୍ିଣସ୍ତ୍ାନ୍ ଯତ୍ରୁଚ୍ଚଯା ୭୬
ତକତା ତକ୍ତଵା ପୁରୀମ୍

ଙ୍କାମ୍ ରୁକତ ସୀତାମ୍ ଚ କମୈତି ୀମ୍

ରାମାଯ ପ୍ରିଯମା ୍ଯାତୁ ମ୍ ପୁନରାଯାନ୍ ମହା କପିଃ ୭୭
କସାପି କମ୍ଯ ମହାତ୍ମାନମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ରାମମ୍ ପ୍ରତ୍ି୍ଣମ୍
ନ୍ଯକଵତଯତ୍ ଅକମଯାତ୍ମା ତ୍ରୁ୍ଟା ସୀକତତି ତତ୍ତ୍ଵତଃ

୭୮

ତତଃ ସୁରୀଵ ସହିକତା କତ୍ଵା ତୀରମ୍ ମକହାତକତଃ
ସମୁେମ୍ କ୍୍ାପଯା ମାସ ଶକରୈ ର୍ ଆତିତ୍ ଯ ସନ୍ନିକପୈଃ

୭୯

ତଶମଯା ମାସ ଚ ଆତ୍ମାନମ୍ ସମୁେଃ ସରି ତାମ୍ ପତିଃ
ସମୁେ ଵଚନା କଚ୍ଚୈଵ ନ ମ୍ କସତୁ ମ୍ ଅକାରଯତ୍ ୮0
କତନ କତ୍ଵା ପୁରୀମ୍ ଙ୍କାମ୍ ହତ୍ଵା ରାଵଣମ୍ ଆହକଵ
ରାମ ସ୍ସୀତାମ୭ନୁ ପ୍ରାପ୍ଯ ପରାମ୍ ଵ୍ରୀଟା ମୁପାକମତ୍ ୮୧
ତାମ୍ ଉଵାଚ ତକତା ରାମଃ ପରୁଶମ୍ ଜନ ସମ୍ସତି
ଅମ୍ରୁ୍ଯମାଣା ସା ସୀତା ଵିକଵଶ ଜ୍ଵ ନମ୍ ସତୀ ୮୨
ତକତା୭୍ିି ଵଚନାତ୍ସୀତାମ୍ ଜ୍ଞାତ୍ଵା ଵିକତ କଲ୍ମଶାମ୍
ପକପୌ ରାମ ସ୍ସମ୍ପ୍ରହ୍ ରୁ୍ଟ : ପୂଜିତ ସ୍ସଵ ମ କତୈଵକତୈ : ୮୩
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ପାଲ କାମ୍ଟ
କମମଣା କତନ ମହତା କେୈକ ା୍ଯମ ୍ ସଚରା୭ଚରମ୍
ସ କତଵଶି କଣମ୍ ତୁ ୍ଟମ ୍ ରାକଵ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ ୮୪
ଅପ୍ଯଶଚ୍
ି ଯଚ

ଙ୍କାଯାମ୍ ରା୍୍କସନ୍ତ୍ର୍ମ୍ ଵିପୀଶଣମ୍

କ୍ରୁତ କ୍ରୁତ୍ ଯ ସ୍ତ୍ତା ରାକମା ଵିଜ୍ଵରଃ ପ୍ରମୁକମାତହ ୮୫
କତଵତାକପ୍ଯା ଵର0 ପ୍ରାପ୍ଯ ସମୁତ୍ତାପ୍ଯ ଚ ଵାନରାନ୍
ଅକଯାତ୍ ଯାମ୍ ପ୍ରସ୍ତ୍ି କତା ରାମ : ପୁ୍କପ କଣ ସୁହ୍ରୁ ତ୍ ଵ୍ରୁତଃ

୮୬

ପରତ୍ଵାଜା୭୭ରମମ୍ କତ୍ଵା ରାମ ସ୍ସତ୍ ଯ ପରାରମଃ
ପରତ ସ୍ଯା୭ନ୍ତିକମ୍ ରାକମା ହନୂ ମମ୍ତମ ୍ ଵ୍ସ
ଯ ଜମଯତ୍ ୮୭
ପୁନରା୍ଯାଯିକାମ୍ ଜଲ୍ପନ୍ ସୁରୀଵ ସ୍ସହିତ ଶ୍ଚ ସଃ
ପୁ୍କ
ପ ମ୍ ତତ୍ ସମାରୁହ୍ ଯ ନନ୍ତିରାମମ୍ ଯକଯୌ ତତା ୮୮
ନନ୍ତିରାକମ ଜଟାମ୍ ହିତ୍ଵା ପ୍ରାତ୍ରୁପିଃ ସହିକତାନକଃ
ରାମଃ ସୀତାମ୍ ଅନୁ ପ୍ରାପ୍ଯ ରାଯମ
ଯ ୍ ପୁନର୭ଵାତଵାନ୍ ୮୯
ପ୍ରହ୍ ରୁ୍ଟମତ
ୁ ିକତା କ ାକସ୍ତ୍ୁ୍ଟଃ ପୁ୍ଃଟ ସୁତାମି କଃ
ନିରାମକଯା ହି ଅକରାକ ଶ୍ଚ ତୁ ପି୍୍ ପଯ ଵଜିତଃ ୯0
ନ ପୁେ ମରଣମ୍ କକ ଚିତ୍ େ୍୍ଯନ୍ତି ପୁରୁଶାଃ କ୍ଵ ଚିତ୍
ନାଯମ ଶ୍ଚା୭ଵିତଵା ନିତ୍ ଯମ୍ ପଵି୍ନ୍ତ
ଯ ି ପତିଵ୍ରତାଃ ୯୧
ନ ଚା୭୍ିିଜମ୍ ପଯମ୍ କିମ୍ି ି ନ ଅପ୍ସ ୁ ମଜ୍ଜନ୍ତି ଜନ୍ତଵଃ
ନ ଵାତଜମ୍ ପଯମ୍ କିମ ୍ ଚିନ୍ନା୭ପି ଜ୍ଵର କ୍ରୁତମ୍ ତତା ୯୨
ନ ଚା୭ପି କ୍ଶତ୍
ୁ ଯମ୍ ତେ ନ ତକର ପଯମ୍ ତତା
ନାକରାଣି ଚ ରା୍ଟରାଣି ତନ ତାନ୍ଯ ଯୁତାନି ଚ ୯୩
ନିତ୍ ଯମ୍ ପ୍ରମୁତିତା ସ୍ସକଵମ ଯତା କ୍ରୁତ ଯୁକକ ତତା
ଅଶ୍ଵକମତ ଶକତୈ: ଇ୍ଟଵା ତତା ପହୁ ସୁଵଣମକକୈଃ ୯୪
କଵାମ୍ କକାଟ୍ଯ୭ଯୁତମ୍ ତତ୍ତ୍ଵା ପ୍ରହ୍ମ କ ାକମ୍ ପ୍ରଯାସ୍ଯତି
ଅସକମ୍କଯଯମ୍ ତନମ୍ ତତ୍ଵା ପ୍ରାହ୍ମକଣକପ୍ଯା ମହା ଯଶାଃ ୯୫
ରାଜ ଵମ୍୍ାନ୍ ଶତ କୁଣାନ୍ ସ୍ତ୍ାପଯି୍ତ
ଯ ି ରାକଵଃ
ଚାତୁ ଵମଣ୍ମ
ମ ଯ ୍ ଚ କ ାକକସ୍ମିନ୍ କସ୍ଵ କସ୍ଵ ତକମମ ନିକଯା୍୍ଯତି ୯୬
ତଶ ଵଶମ ସହସ୍ରାଣି ତଶ ଵଶମ ଶତାନି ଚ
ରାକମା ରାଯ ଯମ୍ ଉପାସି ତ୍ଵା ପ୍ରହ୍ମକ ାକମ୍ କମି ୍ତ
ଯ ି ୯୭
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ଇତମ୍ ପଵିେମ୍ ପାପ୍ିମ ୍ ପୁଣ୍ମ
ଯ ୍ କଵକତୈ ଶ୍ଚ ସମ୍ମିତମ୍
ଯଃ ପକଟ ୋମ ଚରି ତମ୍ ସଵମ ପାକପୈଃ ପ୍ରମୁଚ୍କଯ ତ ୯୮
ଏତତ୍ ଆ୍ଯାନମ୍ ଆଯୁ୍ମ
ଯ ୍ ପଟନ୍ ରାମାଯଣମ୍ ନରଃ
ସ ପୁେ କପୌେଃ ସ କଣଃ କପ୍ରତ୍ ଯ ସ୍ଵକକମ ମହୀଯକତ ୯୯
ପଟନ୍ ତ୍ଵିକଜା ଵାକ୍ରୁଶପତ୍ଵମ୍ ଈଯାତ୍ ;
ସ୍ଯାତ୍ ୍୍େିକଯା ପୂମି ପତିତ୍ଵମ୍ ଈଯାତ୍
ଵଣି୍ଜନଃ ପଣ୍ଯ ପ ତ୍ଵମ୍ ଈଯାତ୍ ;
ଜନ ଶ୍ଚ ଶୂକୋପି ମହତ୍ତ୍ଵମ୍ ଈଯାତ୍ ୧00
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ
ସକମ୍କେକପା ନାମ ପ୍ରତମସ୍ସକଃମ
ତ୍ଵିତୀଯ ସକକଃ ;
ନାରତ ସ୍ଯ ତୁ ତତ୍ଵା୍ଯମ ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵା୍ଯ ଵିଶାରତଃ
ପୂଜଯା ମାସ ତମମାତ୍ମା ସହଶିକ୍ଯା ମହା ମୁନିଃ ୧
ଯତାଵତ୍ ପୂଜିତ କସ୍ତ୍ନ କତଵଶି ନମାରତ ସ୍ତ୍ତା
ଆପ୍ରୁକ୍ୈ ଟଵଵ ଅପ୍ଯନୁଜ୍ଞାତଃ ସ ଜକାମ ଵିହାଯସମ୍ ୨
ସ ମୁହୂତମ
ମ ୍ କକତ ତସ୍ମିନ୍ କତଵ କ ାକମ୍ ମୁନି ସ୍ତ୍ତା
ଜକାମ ତମସା ତୀରମ୍ ଜାହ୍ନଵ୍ାଯ ସ୍ତ୍ଵ୭ଵିତୂରତଃ ୩
ସ ତୁ ତୀରମ୍ ସମାସାତ୍ ଯ ତମସାଯା ମହାମୁନିଃ
ଶି୍ମ
ଯ ୍ ଆହ ସ୍ତ୍ି ତମ୍ ପାକଶ୍ଵମ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତୀତମମ ୍ ଅକତମମମ୍ ୪
ଅକତମମମ୍ ଇତମ୍ ତୀତମମ ୍ ପରତ୍ଵାଜ ନିଶାମଯ
ରମଣୀଯମ୍ ପ୍ରସନ୍ନାମ୍ପୁ ସନ୍ନ
ମ ୁ ୍ ଯ ମକନା ଯତା ୫
ନ୍ଯସ୍ଯତାମ୍ କ ଶ ସ୍ତ୍ାତ ତୀଯତାମ୍ ଵଲ୍କ ମ୍ ମମ
ଇତମ୍ ଏଵ ଅଵକାହିକ୍ଯ ତମସା ତୀତମମ ୍ ଉତ୍ତମମ୍ ୬
ଏଵମ୍ ଉକକ୍ତା ପରତ୍ଵାକଜା ଵାଲ୍ମୀକକନ ମହାତ୍ମନା
ପ୍ରାଯଚ୍ଚତ ମୁକନ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ଵଲ୍କ ମ୍ ନିଯକତା କୁକରାଃ ୭
ସ ଶି୍ହ
ଯ ସ୍ତ୍ାତ୍ ଆତାଯ ଵଲ୍କ ମ୍ ନିଯକତନ୍ତ୍ର୍ିଯଃ
ଵିଚଚାର ହ ପ୍ଯମ ୍ ସ୍ତ୍ତ୍ ସଵମକତା ଵିପ ୁ ମ୍ ଵନମ୍ ୮
ତସ୍ଯାପ୍ଯାକଶ ତୁ ମି ତୁନମ୍ ଚରନ୍ତମ୍ ଅନପାଯିନମ୍
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ତତଶମ ପକଵାନ୍ ସ୍ତ୍େ କରୌଞ୍ଚକଯା ଶ୍ଚାରୁ ନିସ୍ଵନମ୍ ୯
ତସ୍ମାତ୍ତୁ ମି ତୁନାତ୍ ଏକମ୍ ପୁମାମ୍ସମ ୍ ପାପ ନିଶ୍ଚଯଃ
ଜକାନ କଵୈର ନି କଯା ନିଶାତ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ପ୍ଯତଃ ୧0
ତମ୍ କଶାଣିତ ପରୀତା୭ଙ୍କମ୍ କଵ୍ଟମାନମ୍ ମହୀ ତକ
ପାଯମା ତୁ ନିହତମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ରୁରାଵ କରୁଣାମ୍ କିରମ୍ ୧୧
ଵିଯକ୍ତ
ୁ ା ପତିନା କତନ ତ୍ଵିକଜନ ସହ ଚାରି ଣା
ତାମ୍ର ଶୀକଶମଣ ମକତ୍ତନ ପେିଣା ସହ କତନ କଵୈ ୧୨
ତତା ତୁ ତମ୍ ତ୍ଵିଜମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ନିଶାକତନ ନିପାତିତମ୍
ରୁକଶ ତମମାମ ତ୍ମନ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ କାରୁଣ୍ଯମ ୍ ସମପତ୍ ଯତ ୧୩
ତତଃ କରୁଣ କଵତିତ୍ଵାତ୍ ଅତକମମାଯମ୍ ଇତି ତ୍ଵିଜଃ
ନିଶାମ୍ଯ ରୁତତୀମ୍ କରୌଞ୍ଚୀମ୍ ଇତମ୍ ଵଚନମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୪
ମା ନିଶାତ ପ୍ରତି୍ାଟ ମ୍ ତ୍ଵମ୍ ଅକମଃ ଶାଶ୍ଵତୀ ସ୍ସମାଃ
ଯତ୍ କରୌଞ୍ଚମି ତୁନାତ୍ ଏକମ୍ ଅଵତୀଃ କାମ କମାହିତମ୍ ୧୫
ତକସ୍ୈଵ
ଯ ମ୍ ପ୍ରୁଵତ ଶ୍ଚି ନ୍ତା ପପୂଵ ହ୍ ରୁତି ଵୀ୍୍ତଃ
କଶାକା୭୭କତମନା୭ସ୍ଯ ଶକୁକନଃ କିମ ୍ ଇତମ୍ ଵ୍ାଯ ହ୍ ରୁତମ୍ ମଯା ୧୬
ଚିନ୍ତଯନ୍ ସ ମହା ପ୍ରାଜ୍ଞ ଶ୍ଚକାର ମତିମାନ୍ ମତିମ ୍
ଶି୍ମ
ଯ ୍ କଚୈଵା୭ପ୍ରଵୀ ତ୍ଵା୍ଯମ ୍ ଇତମ୍ ସ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ଃ ୧୭
ପାତ ପକତ୍ତା୍୍ର ସମ ସ୍ତ୍ନ୍ତ୍ର୍ୀ

ଯ ସମନ୍ିତ
ଵ ଃ

କଶାକା୭୭ତମସ୍ ଯ ପ୍ରଵ୍ରୁକତ୍ତା କମ କ୍ଲାକକା ପଵତୁ ନାନ୍ଯତା ୧୮
ଶି୍ ଯ ସ୍ତ୍ୁ ତସ୍ଯ ପ୍ରୁଵକତା ମୁକନ ଵମା୍ଯମ ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍
ପ୍ରତିଜରାହ ସମ୍ହ୍ରୁ୍ଟ

ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ତୁ କ୍ଟାପଵ ତ୍ କୁରୁ : ୧୯

କସାପିକଶକମ୍ ତତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ତୀକତମ ତସ୍ମିନ୍ ଯତା ଵିତି
ତମ୍ ଏଵ ଚିନ୍ତଯନ୍ ଅତମମ ୍ ଉପାଵତମତ କଵୈ ମୁନିଃ ୨0
ପରତ୍ଵାଜସ୍ତ୍ତଃ ଶିକ୍ଯା ଵିନୀତଃ ଶ୍ରୁତଵାନ୍ ମୁନି :
କ ଶମ୍ ପୂଣମ
ମ ୍ ଆତାଯ ପ୍ରୁ୍ଟକତାନୁ ଜକାମ ହ ୨୧
ସ ପ୍ରଵି୍ାଯ ୭୭ରମ ପତମ୍ ଶିକ୍ଯଣ ସହ ତମମଵିତ୍
ଉପଵି୍ଃଟ କତା ଶ୍ଚା୭ନ୍ଯା ଶ୍ଚକାର ତ୍ ଯାନମ୍ ଆସ୍ତ୍ି ତଃ ୨୨
ଆଜକାମ ତକତା ପ୍ରହ୍ମା କ ାକ କତମା ସ୍ଵଯମ୍ ପ୍ରପୁଃ
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ଚତୁ ମମକୁ କା ମହାକତଜା େଶ୍ଟୁମ୍ ତମ୍ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ମ୍

୨୩

ଵାଲ୍ମୀକି: ଅତ ତମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସହକସାତ୍ତାଯ ଵା୍ଯତଃ
ପ୍ରାଞ୍ଜ ି ଃ ପ୍ରଯକତା ପୂତ୍ଵା ତକସ୍ତ୍ୌ ପରମ ଵିସ୍ମିତଃ ୨୪
ପୂଜଯା ମାସ ତମ୍ କତଵମ୍ ପାତ୍ ଯ ଅ୍ମଯ ଆସନ ଵନ୍ତକନୈଃ
ପ୍ରଣମ୍ଯ ଵିତିଵକଚ୍ଚୈନମ୍ ପ୍ରୁ୍ଟଵା ଅନାମଯ ମଵ୍ଯ
ଯ ମ୍ ୨୫
ଅକତାପଵି୍ ଯ ପକଵାନ୍ ଆସକନ ପରମାଚିକତ
ଵାଲ୍ମୀକକଯ ମହଶମକଯ ସମ୍ିକତ ତଶ ଆସନମ୍ ତତଃ
ପ୍ରହ୍ମଣା ସମନୁ ଜ୍ଞାତ କସ୍ସା୭ପ୍ଯପ
ୁ ାଵିଶତ୍ ଆସକନ ୨୬
ଉପଵିକ୍ଟ ତତା ତସ୍ମିନ୍ ସା୍୍ାତ୍ କ ାକ ପିତାମକହ
ତତ୍କକତ କନୈଵ ମନସା ଵାଲ୍ମୀକି ତ୍ମାନମ୍
ଯ
ଆସ୍ତ୍ି ତଃ

୨୭

ପାପାତ୍ମନା କ୍ରୁତମ୍ କ୍ଟମ ୍ କଵୈର ରହଣ ପୁତ୍ତିନା
ଯ ସ୍ତ୍ାତ୍ରୁଶମ୍ ଚାରୁ ରଵମ୍ କରୌଞ୍ଚମ୍ ହନ୍ଯାତ୍ ଅକାରଣାତ୍ ୨୮
କଶାଚ କନ୍ନଵ ମୁହୁଃ କରୌଞ୍ଚୀମ୍ ଉପ କ୍ଲାକମ୍ ଇମମ୍ ପୁନଃ
ଜକାଵ୭ନ୍ତକମତ ମନା ପୂତ୍ଵା କଶାକ ପରାଯଣଃ

୨୯

ତମ୍ ଉଵାଚ ତକତା ପ୍ରହ୍ମା ପ୍ରହସନ୍ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ମ୍
କ୍ଲାକ ଏଵ ତ୍ଵଯା ପକତ୍ତା ନାେ କାଯମା ଵିଚାରଣା

୩0

ମ ଚ୍ଚନ୍ତା କତଵ କତ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ପ୍ରଵ୍ରୁକତ୍ତଯମ୍ ସରସ୍ଵତୀ
ରାମ ସ୍ଯ ଚରି ତମ୍ କ୍ରୁତ୍ସ୍ନମ୍ କୁରୁ ତ୍ଵମ୍ ରୁଶି ସତ୍ତମ ୩୧
ତମମାତ୍ମକନା କୁଣଵକତା କ ାକକ ରାମ ସ୍ଯ ତୀମତଃ
ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ କତଯ ତୀର ସ୍ଯ ଯତା କତ ନାରତାତ୍ ଶ୍ରୁତମ୍ ୩୨
ରହସ୍ଯମ ୍ ଚ ପ୍ରକାଶମ୍ ଚ ଯ ତ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ତସ୍ଯ ତୀମତଃ
ରାମ ସ୍ଯ ସହ କସୌମି କେ ରା୍୍ସାନାମ୍ ଚ ସଵମଶଃ

୩୩

କଵୈକତହ୍ାଯ ଶ୍ଚା୭ପି ଯ ତ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ପ୍ରକାଶମ୍ ଯତି ଵା ରହଃ
ତଚ୍ଚାପ୍ଯ୭ଵିତିତମ୍ ସଵମମ ୍ ଵିତତ
ି ମ୍ କତ ପଵି୍ତ
ଯ ି ୩୪
ନ କତ ଵାକ୍ ଅନ୍ ରୁତା କାକଵ୍ଯ କାଚିତ୭େ ପଵି୍ତ
ଯ ି
କୁରୁ ରାମ କତାମ୍ ପୁଣ୍ାଯ ମ୍ କ୍ଲାକ ପତ୍ତାମ୍ ମକନା ରମାମ୍ ୩୫
ଯାଵତ୍ ସ୍ତ୍ାସ୍ଯନ୍ତି କିରଯଃ ସରି ତ ଶ୍ଚ ମହୀ ତକ
ତାଵ ୋମାଯଣ କତା କ ାକକଶୁ ପ୍ରଚରି ୍ତ
ଯ ି ୩୬
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ଯାଵ ୋମ ସ୍ଯ ଚ କତା ତ୍ଵ ତ୍ କ୍ରୁତା ପ୍ରଚରି ୍ତ
ଯ ି
ତାଵତ୍ ଊତ୍ଵମମ ୍ ଅତଶ୍ଚ ତ୍ଵମ୍ ମକଲାକକଶୁ ନିଵତ୍ସଯସି

୩୭

ଇତି ଉକ୍ତଵା ପକଵାନ୍ ପ୍ରହ୍ମା ତକେୈଵା୭୭ନ୍ତର ତୀଯତ
ତତ ସ୍ସ ଶିକ୍ଯା ପକଵା ନ୍ ମନ
ୁ ି ଵିସ୍ମଯମ୍ ଆଯକଯୌ

୩୮

ତସ୍ଯ ଶି୍ାଯ ସ୍ତ୍ତଃ ସକଵମ ଜକୁଃ କ୍ଲାକମ୍ ଇମମ୍ ପୁନଃ
ମୁହୁ ମମହ
ୁ ୁ ଃ ପ୍ରୀଯମାଣାଃ ପ୍ରାହୁ ଶ୍ଚ ପ୍ରୁଶ ଵିସ୍ମିତାଃ ୩୯
ସମା୍୍କରୈ ଶ୍ଚତୁ ପି ଯମଃ ପାକତୈ କମୀକତା ମହଶିଣା
କସାନୁ ଵ୍ ଯାହରଣା ତ୍ ପୂଯଃ କଶାକଃ କ୍ଲାକତ୍ଵମ୍ ଆକତଃ

୪0

ତସ୍ଯ ପୁତ୍ତି ରି ଯମ୍ ଜାତା ଵାଲ୍ମୀକକ ପମାଵିତା୭୭ତ୍ମନଃ
କ୍ରୁତ୍ସ୍ନମ୍ ରାମାଯଣମ୍ କାଵ୍ମ
ଯ ୍ ଈତ୍ରୁକଶୈଃ କରଵାଣ୍ଯ୭ହମ୍ ୪୧
ଉତାର ଵ୍ରୁତ୍ତା୭ତମ ପକତୈ ମମକନାରକମୈ :
ତତା ଅସ୍ଯ ରାମ ସ୍ଯ ଚକାର କୀତିମାନ୍
ସମା୭୍୍କରୈ ଃ କ୍ଲାକ ଶକତୈଯଶ
ମ ସ୍ଵିକନା ;
ଯଶକରମ୍ କାଵ୍ମ
ଯ ୍ ଉତାର ତୀ ମମନ
ୁ ିଃ ୪୨
ତତୁ ପକତ ସମାସ ସମ୍ି ତ କଯାକମ୍,
ସମ ମତୁ ର ଉପନତା୭ତମ ଵା୍ଯ ପତ୍ତମ୍,
ରକୁଵର ଚରି ତମ୍ ମୁନି ପ୍ରଣୀତମ୍,
ତଶ ଶିରସ ଶ୍ଚ ଵତମ୍ ନିଶାମଯତ୍ଵମ୍. ୪୩
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ ତ୍ଵିତୀଯସ୍ସକଃମ
ତ୍ରୁତୀଯ ସକକଃ
ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵସ୍ତ୍ୁ ସମରମ୍ ତତ୍ତମମା୭୭ତ୍ମା ତମମ ସମ୍ିତ
ହ ମ୍
ଵ୍ ଯକ୍ତମ୍ ଅକନ୍ଵଶକତ ପୂକଯା ଯ ତ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ତସ୍ଯ ତୀମତଃ ୧
ଉପସ୍ପର
୍ ୁ କ୍ଯାତକମ୍ ସମ୍ଯକ୍ ମୁନି : ସ୍ତ୍ି ତ୍ଵା କ୍ରୁତାଞ୍ଜ ି ଃ
ପ୍ରାଚୀନା୭କରଶୁ ତକପମଶ ୁ ତକମମଣା୭କନ୍ଵଶକତ କତିମ ୍ ୨
ରାମ

୍୍ମଣ ସୀତାପୀ ରାଜ୍ଞା ତଶରକତନ ଚ

ସ ପାକଯମଣ ସ ରାକ୍ଟରଣ ଯ ତ୍ରାତମ୍ ତେ ତତ୍ତ୍ଵତଃ ୩
ହସି ତମ୍ ପାଶିତମ୍ କଚୈଵ କତିଯାମ ଯଚ୍ଚ କଚ୍ିତ
ଟ ମ୍
ତତ୍ ସଵମମ ୍ ତମମ ଵୀକଯମଣ ଯତା ଵତ୍ସମ୍ ପ୍ରପ୍ଯତି ୪
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ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରୁତୀକଯନ ଚ ତତା ଯତ୍ରାତମ୍ ଚରତା ଵକନ
ସତ୍ ଯ ସକମ୍ତନ ରାକମଣ ତତ୍ସଵମମ ୍ ଚ ଅ୭ନ୍ଵକଵ୍ି୍ତମ୍ ୫
ତତଃ ପ୍ଯତି ତମମା୭୭ତ୍ମା ତତ୍ସଵମମ ୍ କଯାକମାସ୍ତ୍ି ତଃ
ପୁରା ଯତ୍ତତ୍ତ୍ର ନିଵ୍ର
ମ ୁ ତ୍ତମ୍ ପାଣାଵା୭୭ମ କମ୍ ଯତା

୬

ତତ୍ସଵମମ ୍ ତତ୍ତ୍ଵକତା ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତକମମଣ ସ ମହା ତ୍ ଯୁତି :
ଅପିରାମ୭ ସ୍ଯ ରାମ ସ୍ଯ ଚରି ତମ୍ କତମୁମୁତ୍ ଯତଃ

୭

କାମା୭ତମ କୁଣ ସମ୍ଯକ୍ତ
ୁ ମ୍ ତମମା୭ତମ କୁଣ ଵିସ୍ତ୍ରମ୍
ସ୍ସମେ
ୁ ମି ଵ ରତ୍ନା୭୭ଟ୍ଯ0 ସଵମ ଶ୍ରୁତି ମକନାହରମ୍ ୮
ସ ଯତା କତିତମ୍ ପୂଵମ
ମ ୍ ନାରକତନ ମହଶିଣା
ରକୁ ଵମ୍୍ ସ୍ଯ ଚରି ତମ୍ ଚକାର ପକଵାନ୍ ରୁଶି :

୯

ଜନ୍ ମ ରାମ ସ୍ଯ ସୁମହ ତ୍ଵୀଯମମ ୍ ସଵମା୭ ନୁ କୂ ତାମ୍
କ ାକ ସ୍ଯ ପ୍ରିଯତାମ୍ ୍୍ାନ୍ତିମ ୍ କସୌମ୍ଯତାମ୍ ସତ୍ ଯ ଶୀ ତାମ୍ ୧0
ନାନାଚିୋଃ କତା ଶ୍ଚା୭ନ୍ଯା ଵିଶ୍ଵାମି େ ସମାକକମ
ଜାନ୍ଯା ଶ୍ଚ ଵିଵାହମ୍ ଚ ତନୁ ଶ ଶ୍ଚ ଵିକପତନମ୍ ୧୧
ରାମ ରାମ ଵିଵାତମ୍ ଚ କୁଣାନ୍ ତାଶରକତ ସ୍ତ୍ତା
ତତା୭ପିକଶକମ୍ ରାମ ସ୍ଯ କକୈକକଯଯା ତୁ ୍ଟ ପାଵତାମ୍ ୧୨
ଵିକାତମ୍ ଚା୭ପିକଶକ ସ୍ଯ ରାମ ସ୍ଯ ଚ ଵିଵାସନମ୍
ରାଜ୍ଞଃ କଶାକମ୍ ଵି ାପମ୍ ଚ ପରକ ାକ ସ୍ଯ ଚା୭୭ରଯମ୍ ୧୩
ପ୍ରକ୍ରୁତୀନାମ୍ ଵିଶାତମ୍ ଚ ପ୍ରକ୍ରୁତୀନାମ୍ ଵିସଜମନମ୍
ନିଶାତା୭ତିପ ସମ୍ଵାତମ୍ ସୂକତା ପାଵତମନମ୍ ତତା

୧୪

କଙ୍କାଯା ଶ୍ଚା୭ପିସମ୍ତାରମ୍ ପରତ୍ଵାଜ ସ୍ଯ ତଶମନମ୍
ପରତ୍ଵାଜା୭ପ୍ଯନୁଜ୍ଞାନା ଚ୍ଚିେକୂଟ ସ୍ଯ ତଶମନମ୍ ୧୫
ଵାସ୍ତ୍ୁ କମମ ନିକଵଶମ୍ ଚ ପରତା୭୭କମନମ୍ ତତା
ପ୍ରସାତନମ୍ ଚ ରାମ ସ୍ଯ ପିତୁ ଶ୍ଚ ସ ି

ରିଯାମ୍

୧୬

ପାତୁ କାରଯା୭ପିକଶକମ୍ ଚ ନନ୍ତିରାମ ନିଵାସନମ୍
ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯ କମନମ୍ ଵିରାତ ସ୍ଯ ଵତମ୍ ତତା

୧୭

ତଶମନମ୍ ଶରପମ୍କ ସ୍ଯ ସୁତୀକ୍୍ଣନ ସମାକମମ୍
ଅନସୂଯା ସମାଶ୍ଵଯା ଚ ଅମ୍କରାକ ସ୍ଯ ଚ ଅପମଣମ୍ ୧୮
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ଅକସ୍ତ୍ଯ ତଶମନମ୍ କଚୈଵ ଜଟାକଯାର୭ପି ସମ୍କମମ୍
ପମ୍ିଵଟ୍ ଯା ଶ୍ଚ କମନମ୍ ଶୂପଣ
ମ ୍ଯା ଶ୍ଚ ତଶମନମ୍ ୧୯
ଶୂପଣ
ମ ୍ଯା ଶ୍ଚ ସମ୍ଵାତମ୍ ଵିରୂପ କରଣମ୍ ତତା
ଵତମ୍ କର େିଶର
ି କସା: ଉତ୍ତାନମ୍ ରାଵଣ ସ୍ଯ ଚ

୨0

ମାରୀଚ ସ୍ଯ ଵତମ୍ କଚୈଵ କଵୈକତହ୍ାଯ ହରଣମ୍ ତତା
ରାକଵ ସ୍ଯ ଵି ାପମ୍ ଚ କ୍ରୁେ ରାଜ ନିପହମଣମ୍ ୨୧
କପନ୍ତ ତଶମନମ୍ କଚୈଵ ପମ୍ପାଯା ଶ୍ଚା୭ପି ତଶମନମ୍
ଶପଯମା ତଶମନମ୍ କଚୈଵ ହନୂ ମ ତ୍ତଶମନମ୍ ତତା ୨୨
ଵି ାପମ୍ କଚୈଵ ପମ୍ପାଯାମ୍ ରାକଵ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
ରୁ୍ଯମକ
ୂ ସ୍ଯ କମନମ୍ ସୁରୀକଵଣ ସମାକମମ୍
ପ୍ରତ୍ ଯକଯାତ୍ାତନମ୍ ସ୍ଯମ ୍ ଵା ି ସୁରୀଵ ଵିରହମ୍ ୨୩
ଵା ି ପ୍ରମତନମ୍ କଚୈଵ ସୁରୀଵ ପ୍ରତିପାତନମ୍
ତାରା ଵି ାପ0 ସମଯମ୍ ଵଶମ ରାେ ନିଵାସନମ୍

୨୪

କକାପମ୍ ରାକଵ ସି ମ୍ ହ ସ୍ଯ ପ ାନାମ୍ ଉପସମ୍କରହମ୍
ତିଶଃ ପ୍ରସ୍ତ୍ାପନମ୍ କଚୈଵ ପ୍ରୁତିଵ୍ାଯ ଶ୍ଚ ନିକଵତନମ୍ ୨୫
ଅଙ୍କୁ ୀଯକ ତାନମ୍ ଚ ରୁ୍୍ ସ୍ଯ ପି

ତଶମନମ୍

ପ୍ରାକଯାପକଵଶନମ୍ ଚା୭ପି ସମ୍ପାକତ ଶ୍ଚା୭ପି ତଶମନମ୍ ୨୬
ପଵମତା୭୭କରାହଣମ୍ ଚା୭ପି ସାକର ସ୍ଯ ଚ

ଙ୍କନମ୍

ସମୁେ ଵଚନା କଚ୍ଚୈଵ କମୈନାକ ସ୍ଯ ଚ ତଶମନମ୍ ୨୭
ସି ମ୍ିକ
ହ ାଯା ଶ୍ଚ ନିତନମ୍ ମ୍କା ମ ଯ ତଶମନମ୍
ରାକେୌ

ଙ୍କା ପ୍ରକଵଶମ୍ ଚ ଏକ ସ୍ଯା୭ତ ଵିଚିନ୍ତନମ୍

୨୮

ତଶମନମ୍ ରାଵଣସ୍ଯା୭ପି ପୁ୍କ
ପ ସ୍ଯ ଚ ତଶମନମ୍
ଆପାନ ପୂମି କମନମ୍ ଅଵକରାତ ସ୍ଯ ତଶମନମ୍

୨୯

ଅକଶାକ ଵନିକା ଯାନମ୍ ସୀତାଯା ଶ୍ଚା୭ପି ତଶମନମ୍
ଅପିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତାନମ୍ ଚ ସୀତାଯା ଶ୍ଚା୭ପି ପାଶଣମ୍ ୩0
ରା୍୍ସୀ ତଜମନମ୍ କଚୈଵ େିଜଟା ସ୍ଵପ୍ି ତଶମନମ୍
ମଣି ପ୍ରତାନମ୍ ସୀତାଯା ଵ୍ରୁ୍୍ ପଙ୍କମ୍ ତକତୈଵ ଚ ୩୧
ରା୍୍ସୀ ଵିେଵମ୍ କଚୈଵ କିମ୍ର
କ ାଣାମ୍ ନିପହମଣମ୍
P a g e 13 | 170

ପାଲ କାମ୍ଟ
ରହଣମ୍ ଵାଯୁ ସୂକନା ଶ୍ଚ

ଙ୍କାତାହା୭ପିକଜମନମ୍ ୩୨

ପ୍ରତିପ୍ଵ
ଲ ନମ୍ ଏଵା୭ତ ମତୂ ନାମ୍ ହରଣମ୍ ତତା
ରାକଵା୭୭ଶ୍ଵାସନମ୍ ଚା୭ପି ମଣି ନିଯାମ ତନମ୍ ତତା ୩୩
ସମ୍କମମ୍ ଚ ସମୁେ ସ୍ଯ ନ

କସକତା ଶ୍ଚ ପନ୍ତନମ୍

ପ୍ରତାରମ୍ ଚ ସମୁେ ସ୍ଯ ରାକେୌ

ଙ୍କା୭ଵକରାତନମ୍ ୩୪

ଵିପୀଶକଣନ ସମ୍ସକମ
ମ ୍ ଵକତାପାଯ ନିକଵତନମ୍
କୁମ୍ପକଣମ ସ୍ଯ ନିତନମ୍ କମକନାତ ନିପହମଣମ୍ ୩୫
ରାଵଣସ୍ଯ ଵିନାଶମ୍ ଚ ସୀତାଵାତି ମ ୍ ଅକରଃ ପୁକର
ଵିପୀଶଣା୭ପି କଶକମ୍ ଚ ପୁ୍କ
ପ ସ୍ଯ ଚ ତଶମନମ୍ ୩୬
ଅକଯାତ୍ ଯାଯା ଶ୍ଚ କମନମ୍ ପରକତନ ସମାକମମ୍
ରାମା୭ପିକଶକା୭ପ୍ଯତ
ୁ ଯମ୍ ସଵମ

କସୈନ୍ ଯ ଵିସଜମନମ୍

ସ୍ଵରା୍ଟର ରଞ୍ଜନମ୍ କଚୈଵ କଵୈକତହ୍ାଯ ଶ୍ଚ ଵିସଜମନମ୍ ୩୭
ଅନାକତମ୍ ଚ ଯତ୍ କିମ୍ି ି ୋମସ୍ଯ ଵସୁତା ତକ
ତତ୍ ଚକାକରାତ୍ତକର କାକଵ୍ଯ ଵାଲ୍ମୀକି ପମକଵାନ୍ ରୁଶିଃ

୩୮

ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ ତ୍ରୁତୀଯ ସକମଃ
ଚତୁ ତକ ସକକଃ
ପ୍ରାତରାଯ ଯ ସ୍ଯ ରାମ ସ୍ଯ ଵାଲ୍ମୀକି ପମକଵାନ୍ ରୁଶିଃ
ଚକାର ଚରି ତମ୍ କ୍ରୁତ୍ସ୍ନମ୍ ଵିଚିେ ପତମା୭୭ତ୍ମଵାନ୍ ୧
ଚତୁ ଵିମ୍ ୍ ତ୍ସହସ୍ରାଣି କ୍ଲାକାନା ମୁକ୍ତଵାନ୍ ରୁଶିଃ
ତତା ସକମ ଶତାନ୍ ପମ୍ି ଶଟ୍ କାନ୍ଟାନି ତକତା ତ୍ତରମ୍ ୨
କ୍ରୁତ୍ଵା ତୁ ତ ନ୍ମହାପ୍ରାଜ୍ଞଃ ସ ପଵି୍ମ
ଯ ୍ ସକହା ତ୍ତରମ୍
ଚିନ୍ତଯା ମାସ କକା କନ୍ଵତତ୍ ପ୍ରଯୁଞ୍ଜୀଯାତ୍ ଇତି ପ୍ରପୁଃ ୩
ତସ୍ଯ ଚିନ୍ତଯମାନ ସ୍ଯ ମହକଶମ ପମାଵିତା୭୭ତ୍ମନଃ
ଅକ୍ରୁହ୍ୀତାମ୍
ତତଃ ପାକତୌ ମୁନି କଵକଶୌ କୁଶୀ
ଣ
କୁଶୀ

କଵୌ ୪

କଵୌ ତୁ ତମମକଜ୍ଞୌ ରାଜ ପୁକେୌ ଯଶସ୍ଵିକନୌ

ପ୍ରାତକରୌ ସ୍ଵର ସମ୍ପକନ୍ନୌ ତତଶମା୭୭ରମ ଵାସି କନୌ ୫
ସ ତୁ କମତାଵିକନୌ ତ୍ରୁ୍ଟଵା କଵକତଶୁ ପରି ନି୍କ
ି ଟ ତୌ
କଵକତାପ ପ୍ରୁହ୍ମଣା୭ତମାଯ କତୌ ଅରାହଯତ ପ୍ରପୁ : ୬
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କାଵ୍ ଯମ୍ ରାମାଯଣମ୍ କ୍ରୁତ୍ସ୍ନମ୍ ସୀତାଯା ଶ୍ଚରି ତମ୍ ମହତ୍
କପୌ ସ୍ତ୍ଯ ଵତମ୍ ଇକତ୍ ଯଵ ଚକାର ଚରି ତ ଵ୍ରତଃ ୭
ପାକଟ୍ଯ କକକଯ ଚ ମତୁ ରମ୍ ପ୍ରମାକଣୈ ସ୍ତ୍ରିପି ରନ୍ିତ
ଵ ମ୍
ଜାତିପିଃ ସତପି ଯମକ୍ତ
ୁ ମ୍ ତନ୍ତ୍ର୍ୀ

ଯ ସମନ୍ିତ
ଵ ମ୍

୮

ରକସୈଃ ଶ୍ରୁଙ୍କାର କାରୁଣ୍ଯ କରୌେ ଵୀର ପଯାନକକୈଃ
କରୌୋତିପି ଶ୍ଚ ସମ୍ଯକ୍ତ
ୁ ମ୍ କାଵ୍ମ
ଯ ୍ ଏତତ୍ ଅକାଯତାମ୍ ୯
କତୌ ତୁ କାନ୍ତଵମ ତତ୍ତ୍ଵକଜ୍ଞୌ ସ୍ତ୍ାନ ମୂଚ୍ଚନ
ମ ା ସ୍ତ୍ାନ କକାଵିକତୌ
ପ୍ରାତକରୌ ସ୍ଵର ସମ୍ପକନ୍ନୌ କନ୍ତଵମା ଵିଵ ରୂପିକଣୌ
ରୂପ

୧0

୍୍ଣ ସମ୍ପକନ୍ନୌ ମତୁ ର ସ୍ଵର ପାଶିକଣୌ

ପିମ୍ପାତିକଵା ତ୍ତ୍ରୁକତୌ ପି କମ୍ପୌ ରାମ କତହା ତ୍ତତା ପକରୌ
କତୌ ରାଜପୁକେୌ କାକତ୍ସ୍ନମଯନ ତମ୍ମମ
ଯ ୍ ଆ୍ଯାନମ୍ ଉତ୍ତମମ୍ ୧୧
ଵାକଚା ଵିକତଯମ୍ ତତ୍ ସଵମମ ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା କାଵ୍ମ
ଯ ୍ ଅନି ନ୍ତିକତୌ
ରୁଶୀଣାମ୍ ଚ ତ୍ଵିଜାତୀନାମ୍ ସାତୂ ନାମ୍ ଚ ସମାକକମ ୧୨
ଯକତାପ କତଶମ୍ ତତ୍ତ୍ଵକଜ୍ଞୌ ଜକତୁ : କତୌ ସମାହିକତୌ
ମହାତ୍ମାକନୌ ମହାପାକକୌ ସଵମ

୍୍ଣ

୍ି୍କତୌ ୧୩

କତୌ କତାଚିତ୍ ସକମତାନାମ୍ ରୁଶୀଣାମ୍ ପାଵିତା୭୭ତ୍ମନାମ୍
ଆସୀନାନାମ୍ ସମୀପକସ୍ତ୍ୌ ଇତମ୍ କାଵ୍ମ
ଯ ୍ ଅକାଯତାମ୍

୧୪

ତ ଚ୍ଚ୍ ରୁତ୍ଵା ମୁନଯଃ ସକଵମ ପା୍ପ ପଯମାକୁକ ୍୍ଣାଃ
ସାତୁ ସାତ୍ଵିତି ତା ଵୂଚୁଃ ପରମ୍ ଵିସ୍ମଯ ମାକତାଃ ୧୫
କତ ପ୍ରୀତ ମନସଃ ସକଵମ ମୁନକଯା ତମମ ଵତ୍ସ ାଃ
ପ୍ରଶଶମ୍ସଃୁ ପ୍ରଶସ୍ତ୍କଵ୍ଯୌ କାଯମାକନୌ କୁଶୀ

କଵୌ

୧୬

ଅକହା କୀତ ସ୍ଯ ମାତୁ ଯମମ ୍ କ୍ଲାକାନାମ୍ ଚ ଵିକଶଶତଃ
ଚିର ନିଵ୍ର
ମ ୁ ତ୍ତ ମକପ୍ଯତତ୍ ପ୍ରତ୍ ଯ୍୍ମ ୍ ଇଵ ତଶିତମ୍ ୧୭
ପ୍ରଵି୍ ଯ ତା ଵୁକପୌ ସୁଶଟ
୍ ୁ ପାଵମ୍ ସମ୍ଯକ୭କାଯତାମ୍
ସହିକତୌ ମତୁ ରମ୍ ରକ୍ତମ୍ ସମ୍ପନ୍ନମ୍ ସ୍ଵର ସମ୍ପତା ୧୮
ଏଵମ୍ ପ୍ରଶସ୍ଯମାକନୌ କତୌ ତପଃ ୍ଲାକ୍ୈଯ ମମହାତ୍ମପିଃ
ସମ୍ରକ୍ତ ତର ମତ୍ ଯତମମ ୍ ମତୁ ରମ୍ କତୌ ଅକାଯତାମ୍ ୧୯
ପ୍ରୀତଃ କଶ୍ଚି ନ୍ ମୁନି ସ୍ତ୍ାପ୍ଯାମ୍ ସମ୍ି ସିତଃ କ ଶମ୍ ତକତୌ
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ପ୍ରସକନ୍ନା ଵଲ୍କ ମ୍ କଶ୍ଚି ତ୍ତକତୌ ତାପ୍ଯାମ୍ ମହାଯଶାଃ ୨0
ଆଶ୍ଚଯମମ ୍ ଇତମ୍ ଆ୍ଯାନମ୍ ମୁନିନା ସମ୍ପ୍ରକୀତିତମ୍
ପରମ୍ କଵୀନାମ୍ ଆତାରମ୍ ସମାତମ୍ ଚ ଯତା ରମମ୍ ୨୧
ଅପିକୀତ ମି ତମ୍ କୀତମ୍ ସଵମ କୀକତଶୁ କକାଵିକତୌ
ଆଯୁ୍ମ
ଯ ୍ ପୁ୍ ି ଟ ଜନକମ୍ ସଵମ ଶ୍ରୁତି ମକନାହରମ୍

୨୨

ପ୍ରଶସ୍ଯମାକନୌ ସଵମେ କତାଚିତ୍ ତେ କାଯକକୌ
ରତ୍ ଯାସୁ ରାଜ ମାକକମଶ ୁ ତତଶମ ପରତା୭ରଜଃ ୨୩
ସ୍ଵ କଵ୍ମ ଚ ଆନୀଯ ତକତା ପ୍ରାତକରୌ ସ କୁଶୀ

କଵୌ

ପୂଜଯା ମାସ ପୂଜାକହମୌ ରାମଃ ଶତ୍ରୁ ନିପହମଣଃ ୨୪
ଆସୀନଃ କାଞ୍ଚକନ ତିକଵ୍ ଯ ସ ଚ ସି ମ୍ାହ ସକନ ପ୍ରପୁଃ
ଉକପାପଵିକ୍ୈଃଟ ସଚିକଵୈ ପ୍ରମାତ୍ରୁପି ଶ୍ଚ ପରମ୍ତପଃ

୨୫

ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତୁ ରୂପ ସମ୍ପକନ୍ନୌ ତା ଵୁ କପୌ ଵୀଣିକନୌ ତତଃ
ଉଵାଚ

୍୍ମଣମ୍ ରାମଃ ଶତ୍ରୁ୍ିମ ୍ ପରତମ୍ ତତା

୨୬

ଶ୍ରୂଯତାମ୍ ଇତମ୍ ଆ୍ଯାନମ୍ ଅନକଯା କତମଵ ଵଚମକସାଃ
ଵିଚିୋ୭ତମ ପତମ୍ ସମ୍ଯ କ୍କାଯକତା ମମତୁର ସ୍ଵରମ୍

୨୭

କତୌ ଚା୭ପି ମତୁ ରମ୍ ରକ୍ତମ୍ ସ୍ଵ ଚିତ୍ତାଯତ ନିସ୍ ସଵନମ୍
ତମ୍ତରୀ

ଯଵତ୍ ଅତ୍ ଯତମମ ୍ ଵିଶର
୍ ୁ ତା୭ତମମ ୍ ଅକାଯତାମ୍ ୨୮

ହ୍ଲାତଯ ତ୍ସଵମ କାୋଣି ମନା0ସି ହ୍ ରୁତଯାନି ଚ
କରାୋ୭୭ରଯ ସୁକମ୍ କକଯମ୍ ତ ତ୍କପୌ ଜନ ସମ୍ସତି ୨୯
ଇକମୌ ମୁନୀ ପାତିଵ
କୁଶୀ

୍୍ମଣା୭ନ୍ିକଵ ତୌ

କଵୌ କଚୈଵ ମହା ତପସ୍ଵିକନୌ

ମମା୭ପି ତତ୍ ପୂତିକରମ୍ ପ୍ରଵ୍୍ଯକତ
ମହାନୁ ପାଵମ୍ ଚରି ତମ୍ ନିକପାତତ ୩0
ତତସ୍ତ୍ୁ କତୌ ରାମ ଵଚଃ ପ୍ରକଚାତିକତୌ
ଅକାଯତାମ୍ ମାକମ ଵିତାନ ସମ୍ପତା
ସ ଚା୭ପି ରାମଃ ପରି ଶତ୍କତଃ ଶକନୈ:
ପୁପଶ
ୂ ଯା୭୭ସକ୍ତ ମନା ପପୂଵ

୩୧

ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଚତୁ ତମ ସକମଃ
P a g e 16 | 170

ପାଲ କାମ୍ଟ
ପମ୍ଚମ ସକକଃ
ସଵମାପୂଵ ମ ମି ଯମ୍ କଯଶାମ୍ ଆସୀତ୍ କ୍ରୁତ୍ସ୍ନା ଵସୁମ୍ର
ତ ା
ପ୍ରଜାପତିମ ୍ ଉପାତାଯ ନ୍ ରୁପାଣାମ୍ ଜଯ ଶା ି ନାମ୍ ୧
କଯଶାମ୍ ସ ସକକରା ନାମ ସାକକରା କଯନ କାନିତଃ
ଶ୍ିଃଟ ପୁେ ସହସ୍ରାଣି ଯମ୍ ଯାନ୍ତମ୍ ପଯମଵାରଯନ୍ ୨
ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ୍ ଇତମ୍ କତଶାମ୍ ରାଜ୍ଞାମ୍ ଵକମ୍୍ ମହାତ୍ମନାମ୍
ମହତୁ ତ୍ନ୍ନମ୍ ଆ୍ଯାନମ୍ ରାମାଯଣମ୍ ଇତି ଶ୍ରୁତମ୍ ୩
ତ ତିତମ୍ ଵତମଯି୍ାଯ ମି ସଵମମ ୍ ନିକି ମା୭୭ତିତଃ
ତମମ କାମା୭ତମ ସହିତମ୍ କରାତଵ୍ମ
ଯ ୍ ଅନସୂଯଯା ୪
କକାସକ ା ନାମ ମୁତିତଃ ସ୍ପୀକତା ଜନପକତା ମହାନ୍
ନିଵି୍ଃଟ ସରଯୂ ତୀକର ପ୍ରପୂତ ତନ ତାନ୍ଯଵାନ୍ ୫
ଅକଯାତ୍ ଯା ନାମ ନକରୀ ତୋ୭୭ସୀ କଲାକ ଵିଶର
୍ ୁ ତା
ମନୁ ନା ମାନକଵକନ୍ତ୍ର୍ଣ ଯା ପୁରୀ ନିମିତା ସ୍ଵଯମ୍ ୬ ଆଯତା ତଶ ଚ କତ୍ଵ ଚ କଯାଜନାନି ମହା ପୁରୀ
ରୀ ମତୀ େୀଣି ଵିସ୍ତ୍ୀଣମା ସୁଵିପକ୍ତ ମହା ପତା ୭
ରାଜ ମାକକମଣ ମହତା ସୁଵିପକକ୍ତନ କଶାପିତା
ମୁକ୍ତା ପୁ୍ାପ ୭ଵକୀକଣମନ ଜ

ସି କକ୍ତନ ନିତ୍ ଯଶଃ

୮ ତାମ୍ ତୁ ରାଜା ତଶରକତା ମହାରା୍ଟର ଵିଵତମନଃ

ପୁରୀମ୍ ଆଵାସଯା ମାସ ତିଵି କତଵପତି ଯମତା ୯ କଵାଟ କତାରଣଵତୀମ୍ ସୁଵିପକ୍ତା୭ନ୍ତରା୭୭ପଣାମ୍
ସଵମ ଯନ୍ତ୍ର୍ା୭୭ଯୁତ ଵତୀମ୍ ଉକପତାମ୍ ସଵମ ଶିଲ୍ିପ
ପ ିଃ
ସୂତ ମାକତ ସମ୍ପାତାମ୍ ରୀମତୀମ୍ ଅତୁ
ଉଚ୍ଚାଟ୍ଟା

୧0

ପ୍ରପାମ୍

ତ୍ଵଜଵତୀମ୍ ଶତ୍ିୀ ଶତ ସମ୍କୁ ାମ୍ ୧୧

ଵତୂ ନାଟକ ସକଙ୍କୈ ଶ୍ଚ ସମ୍ଯକ୍ତ
ୁ ାମ୍ ସଵମତଃ ପୁରୀମ୍
ଉତ୍ ଯାନା୭୭ମ୍ର ଵକଣା କପତାମ୍ ମହତୀମ୍ ସା

କମକ ାମ୍ ୧୨

ତୁ କମ କମ୍ପୀର ପରି କାମ୍ ତୁ କମାମ୍ ଅକନ୍ୈ ଯ ତମୁରାସତମ୍
ଵାଜୀ ଵାରଣ ସମ୍ପୂଣାମ ମ୍ କକାପି : ଉକ୍ୈ ଟରଃ କକରୈ ସ୍ତ୍ତା ୧୩
ସାମନ୍ତ ରାଜ ସକଙ୍କୈ ଶ୍ଚ ପ ି କମମପିରା୭୭ଵ୍ରୁତମ୍
ନାନା କତଶ ନିଵାକସୈ ଶ୍ଚ ଵଣି୍ିପ ରୁପ କଶାପିତମ୍ ୧୪
ପ୍ରସାକତୈ ରତ୍ନଵିକ୍ରୁକତୈଃ ପଵମକତୈ ରୁପ କଶାପିତାମ୍
କୂଟାକାକରୈ ଶ୍ଚ ସମ୍ପୂଣାମ ମ୍ ଇନ୍ତ୍ର୍କସ୍ଯଵା୭ମରାଵତୀମ୍

୧୫
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ଚିୋ ମ୭୍ଟା ପତାକାରାମ୍ ଵର ନାରୀ କକଣୈଯତ
ମ ୁ ାମ୍
ସଵମ ରତ୍ନ ସମାକୀଣମାମ୍ ଵିମାନ କ୍ରୁହ କଶାପିତାମ ୧୬
କ୍ରୁହ କାଟା ମଵିଚ୍ଚିୋମ୍ ସମ ପୂକମୌ ନିକଵଶିତାମ୍
ଶା ି ତଣ୍ଟୁ

ସମ୍ପୂଣାମ ମ୍ ଇକ୍ଶ ୁ କାଣ୍ଟ ରକସା ତକାମ୍ ୧୭

ତୁ ନ୍ତୁପୀପି ମ୍ର
ମ ୁ ତକଙ୍କୈ ଶ୍ଚ ଵୀଣାପିଃ ପଣକଵୈ ସ୍ତ୍ତା
ନାତିତାମ୍ ପ୍ରୁଶ ମ୭ତ୍ ଯତମମ ୍ ପ୍ରୁତିଵ୍ାଯ ମ୍ ତାମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମାମ୍ ୧୮
ଵିମାନମ୍ ଇଵ ସି ତ୍ତାନାମ୍ ତପସା୭ତିକତମ୍ ତିଵି
ସୁ ନିକଵଶିତ କଵ୍ମା୭ନ୍ତାମ୍ ନକରାତ୍ତମ ସମାଵ୍ରୁତାମ୍ ୧୯
କଯ ଚ ପାକଣୈ ନମଵିତ୍ ଯନ୍ତି ଵିଵିକ୍ତମ୍ ଅପରା ପରମ୍
ଶତ କଵତ୍ ଯମ୍ ଚ ଵିତତମ୍ କୁ ହସ୍ତ୍ା ଵିଶାରତାଃ

୨0

ସି ମ୍ ହ ଵ୍ ଯାର ଵରାହାଣାମ୍ ମତ୍ତାନାମ୍ ନତତାମ୍ ଵକନ
ହନ୍ତାକରା ନିଶକ
ି ତୈଃ ଶକସ୍ତ୍ରୈ ପମ ାତ୍ ପାହୁ ପକ ୈ ର୭ପି ୨୧
ତାତ୍ରୁଶାନାମ୍ ସହକସ୍ରୈ ସ୍ତ୍ାମ୍ ଅପିପଣ
ୂ ାମ ମ୍ ମହାରକତୈଃ
ପୁରୀମ୍ ଆଵାସଯା ମାସ ରାଜା ତଶରତ: ତତା ୨୨
ତାମ୭୍ିିମତ୍ି କମୁଣଵତ୍ିରା୭୭ଵ୍ରୁତାମ୍ ;
ତ୍ଵିକଜାତ୍ତକମୈ କଵମତ ଶଟଙ୍କ ପାରକକୈଃ
ସହସ୍ରକତୈଃ ସତ୍ ଯ ରକତୈ ମମହାତ୍ମପିଃ ;
ମହଶି କକଲ୍ୈ :ପ ରୁଶିପି ଶ୍ଚ କକଵକ ୈ ଃ

୨୩

ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ପମ୍ିମ ସକମଃ

ଶଶ୍ଟ ସକକଃ
ତସ୍ଯାମ୍ ପୁଯାମ ମ୍ ଅକଯାତ୍ ଯାଯାମ୍ କଵତଵିତ୍ ସଵମ ସମ୍କରହଃ
ତୀକମ ତଶମୀ ମହାକତଜାଃ କପୌର ଜାନପତ ପ୍ରି ଯଃ ୧
ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ୍ ଅତିରକତା ଯଜ୍ଵା ତମମରକତା ଵଶୀ
ମହଶି କକଲ୍ପା ରାଜଶି ସ୍ତ୍ରିଶ ୁ କ ାକକଶୁ ଵିଶର
୍ ୁ ତଃ ୨
ପ ଵା ନ୍ନିହତା ମି କୋ ମି େଵାନ୍ ଵିଜିକତନ୍ତ୍ର୍ିଯଃ
ତକନୈ ଶ୍ଚ ସମ୍କରକହୈ ଶ୍ଚା୭କନ୍ୈଃଯ ଶର କଵୈରଵକଣାପମଃ

୩

ଯତା ମନୁ ମମହାକତଜା କ ାକ ସ୍ଯ ପରି ର୍ି୍ତା
ତତା ତଶରକତା ରାଜା ଵସନ୍ ଜକତ୍ ଅପା ଯତ୍ ୪
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ପାଲ କାମ୍ଟ
କତନ ସତ୍ ଯା୭ପିସକମ୍ତନ େି ଵକମମ ୍ ଅନୁ ତି୍ତ
ଟ ା
ପା ି ତା ସା ପୁରୀ କର୍ଟା ଇକନ୍ତ୍ର୍କଣଵା୭ମରାଵତୀ

୫

ତସ୍ମିନ୍ ପୁର ଵକର ହ୍ ରୁ୍ଟା ତମମାତ୍ମାକନା ପହୁ ଶ୍ରୁତାଃ
ନରା ସ୍ତ୍ୁ୍ଟା ତକନୈଃ କସ୍ଵୈଃ କସ୍ଵୈ: ଅ ୁ ତାଃ ସତ୍ ଯ ଵାତିନଃ

୬

ନା୭ଲ୍ପ ସନ୍ନିଚଯଃ କଶ୍ଚି ତ୍ ଆସୀତ୍ ତସ୍ମିନ୍ ପୁକରାତ୍ତକମ
କୁଟୁମ୍ପୀ କଯା ହ୍ସି
ଯ ତ୍ତାକତମାକଵା୭ଶ୍ଵ ତନ ତାନ୍ଯଵାନ୍

୭

କାମୀ ଵା ନ କତକଯମା ଵା ନ୍ ରୁଶମ୍ସଃ ପୁରୁଶଃ କ୍ଵଚିତ୍
େଶ୍ଟୁମ୍ ଶ୍ଯମ ୍ ଅକଯାତ୍ାଯ ଯାମ୍ ନା୭ଵିତ୍ଵା ନ୍ନ ଚ ନାସ୍ତ୍ି କଃ ୮
ସକଵମ ନରା ଶ୍ଚ ନାଯମ ଶ୍ଚ ତମମ ଶୀ ାଃ ସୁସମ୍ଯତାଃ
ମୁତିତାଃ ଶୀ

ଵ୍ରୁତ୍ତାପ୍ଯାମ୍ ମହଶମଯ ଇଵା୭ମ ାଃ

୯

ନା୭କୁଣ୍ଟ ୀ ନା୭ମକୁଟୀ ନା୭ସ୍ରକ୍ଵୀ ନା୭ଲ୍ପ କପାକଵାନ୍
ନା୭ମ୍ରୁକ୍ଟା ନା୭ନୁ ି ତାକଙ୍କା ନା୭ସୁକନ୍ତ ଶ୍ଚ ଵିତ୍ ଯକତ ୧0
ନା୭ମ୍ରୁ୍ଟ କପାଜୀ ନା୭ତାତା ନା୭ପ୍ଯନଙ୍କତ ନି୍ତ୍ରୁ
କ କ୍
ନା୭ହସ୍ତ୍ା ପରକଣା ଵା୭ପି ତ୍ରୁ୍ଯକତ ନା୭ପ୍ଯନାତ୍ମଵାନ୍ ୧୧
ନା୭ନାହିତା୍ିି ନମା୭ଯଜ୍ଵା ନ କ୍ଶକୁ ୋ ଵା ନ ତକରଃ
କଶ୍ଚି ତ୍ ଆସୀତକଯାତ୍ ଯାଯାମ୍ ନ ଚ ନିଵ୍ର
ମ ୁ ତ୍ତ ସମ୍କରଃ

୧୨

ସ୍ଵ କମମ ନିରତା ନିତ୍ ଯମ୍ ପ୍ରାହ୍ମଣା ଵିଜିକତନ୍ତ୍ର୍ିଯାଃ
ତାନା୭ତ୍ ଯଯନ ଶୀ ା ଶ୍ଚ ସମ୍ଯତା ଶ୍ଚ ପରି ରକହ ୧୩
ନ ନାସ୍ତ୍ି କକା ନା୭ନ୍ ରୁତକକା ନ କଶ୍ଚି ତ୭ପହୁ ଶ୍ରୁତଃ
ନା୭ସୂଯକକା ନ ଚା୭ଶକକ୍ତା ନା୭ଵିତ୍ଵାନ୍ ଵିତ୍କଯ ତ ତତା ୧୪
ନା୭ଶଟ0କ ଵିତ୍ ଅେ ଆସୀ ନ୍ନା୭ଵ୍ରକତା ନା୭ସହସ୍ରତଃ
ନ ତୀନଃ ୍ି୍ତ ଚିକତ୍ତା ଵା ଵ୍ତ
ଯ ିକତା ଵା୭ପି କଶ୍ଚନ ୧୫
କଶ୍ଚି ନ୍ନକରା ଵା ନାରୀ ଵା ନା୭ରୀମାନ୍ ନା୭ପ୍ଯରୂପଵାନ୍
େଶ୍ଟୁମ୍ ଶ୍ଯମ ୍ ଅକଯାତ୍ାଯ ଯାମ୍ ନା୭ପି ରାଜନ୍ଯ ପକ୍ତି ମାନ୍ ୧୬
ଵକଣମ ଶ୍ଵ୭ରଯ ଚତୁ କତମଶ ୁ କତଵତା୭ତିତି ପୂଜକାଃ
କ୍ରୁତଜ୍ଞା ଶ୍ଚ ଵତାନ୍ଯା ଶ୍ଚ ଶୂରା ଵିରମ ସମ୍ଯତ
ୁ ାଃ ୧୭
ତୀକମାଯୁକଶା ନରାଃ ସକଵମ ତମମମ ୍ ସତ୍ ଯମ୍ ଚ ସମ୍ିରତ
୍ ାଃ
ସମ୍ିତ
ହ ାଃ ପୁେ କପୌକେୈ ଶ୍ଚ ନିତ୍ ଯମ୍ ସ୍ତ୍ରୀପିଃ ପୁକରାତ୍ତକମ ୧୮
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୍୍େମ୍ ପ୍ରହ୍ମ ମୁକମ୍ ଚ ଆସୀ କତ୍ଵୈ୍ାଯ ଃ ୍୍େମ ନୁ ଵ୍ରତାଃ
ଶୂୋଃ ସ୍ଵ ତମମ ନିରତା ସ୍ତ୍ରୀନ୍ ଵଣମାନ୍ ଉପଚାରି ଣଃ ୧୯
ସା କତ କନ୍୍ଵାକୁ ନାକତନ ପୁରୀ ସୁପରି ର୍ି୍ତା
ଯତା ପୁର ସ୍ତ୍ା ନ୍ମନୁନା ମାନକଵକନ୍ତ୍ର୍ଣ ତୀମତା ୨0
କଯାତାନାମ୍ ଅ୍ିିକଲ୍ପାନାମ୍ କପଶ ାନାମ୍ ଅମଶିଣାମ୍
ସମ୍ପୂଣାମ କ୍ରୁତ ଵିତ୍ାଯ ନାମ୍ କୁହା କକସରି ଣାମ୍ ଇଵ ୨୧
କାକମ୍ପାଜଵିଶକଯ ଜାକତୈ ପମାହ୍ଲିକକୈ ଶ୍ଚ ହକଯାତ୍ତକମୈଃ
ଵନାଯୁକଜୈ ନମତୀକଜୈ ଶ୍ଚ ପୂଣାମ ହରି ହକଯାପକମୈଃ ୨୨
ଵିନ୍ତଯ ପଵମତକଜୈ ମମକତ୍ତୈ ଃ ପୂଣାମ କହୈମଵକତୈ ର୭ପି
ମତାନ୍ିକତୈ
ଵ : ଅତିପକ ୈ : ମାତକଙ୍କୈ ଃ ପଵମକତାପକମୈଃ ୨୩
ଐରାଵତ କୁ ୀକନୈ ଶ୍ଚ ମହା ପତ୍ମ କୁକ ୈ ସ୍ତ୍ତା
ଅଞ୍ଜନା ତ୭ପି ନି୍ କରାକନ୍ତୈ ଵମାମନା ତ୭ପି ଚ ତ୍ଵିକପୈଃ ୨୪
ପକେୈ ମମକନ୍ତ୍ର୍ୈ ମ୍ର
ମ ୁ କକୈ କଶ୍ଚୈ ଵ ପେ ମମ୍ତର ମ୍ରୁକକୈ ସ୍ତ୍ତା
ପେ ମକମ୍ୈ ତର ପମେ ମ୍ରୁକକୈ ମ୍ରୁକ ମକମ୍ୈ ତର ଶ୍ଚସା ପୁରୀ
ନିତ୍ ଯ ମକତ୍ତୈ ଃ ସତା ପୂଣାମ ନାକକୈ ରଚ

ସନ୍ନିକପୈଃ ୨୫

ସା କଯାଜକନ ଚ କତ୍ଵ ପୂଯଃ ସତ୍ ଯ ନାମା ପ୍ରକାଶକତ
ଯସ୍ଯାମ୍ ତଶରକତା ରାଜା ଵସନ୍ ଜକତ୭ପା ଯତ୍ ୨୬
ତାମ୍ ପୁରୀମ୍ ସ ମହା କତଜା ରାଜା ତଶରକତା ମହାନ୍
ଶାଶାସ ଶମି ତା୭ମି କୋ ନ୍୍ୋଣୀଵ ଚମ୍ତରମାଃ ୨୭
ତାମ୍ ସତ୍ ଯନାମାମ୍ ତ୍ରୁଟ କତାରଣା୭କମ ାମ୍ ;
କ୍ରୁକହୈ ଵିଚିକେୈ: ଉପକଶାପି ତାମ୍ ଶିଵାମ୍
ପୁରୀମ୍ ଅକଯାତ୍ାଯ ମ୍ ନ୍ ରୁ ସହସ୍ର ସମ୍କୁ ାମ୍ ;
ଶଶାସ କଵୈ ଶର ସକମା ମହୀପତିଃ

୨୮

ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଶ୍ଟ ସକମଃ

ସପ୍ତମ ସକକଃ
ତସ୍ଯା୭ମାତ୍ ଯା କୁକଣୈ ରାସ ନ୍ନି୍୍ଵାକକା ସ୍ତ୍ୁ ମହାତ୍ମନଃ
ମମ୍ତରଜ୍ଞା କଶ୍ଚମ୍ିତ
କ କ୍ଞା ଶ୍ଚ ନିତ୍ମ
ଯ ୍ ପ୍ରିଯ ହିକତ ରତାଃ ୧
ଅକ୍ଟୌ ପପୂଵୁ ଵମୀର ସ୍ଯ ତସ୍ଯା୭ମାତ୍ ଯା ଯଶସ୍ଵିନଃ
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ଶୁଚଯ ଶ୍ଚା୭ନୁ ରକ୍ତା ଶ୍ଚ ରାଜ କ୍ରୁକତ୍ ଯଶୁ ନିତ୍ଶ
ଯ ଃ ୨
ତ୍ରୁ୍ିର
ଟ ୍ ଜଯକନ୍ତା ଵିଜଯଃ ସି ତ୍ତାକତମା ହ୍୭ତମ
ସାତକଃ
ଯ
ଅକଶାକକା ମନ୍ତ୍ର୍ ପା

ଶ୍ଚ ସୁମନ୍ତ୍ର୍ ଶ୍ଚା୭୍ଟକମାପଵତ୍ ୩

ରୁତ୍ଵିକଜୌ କତ୍ଵୌ ଅପିମକତୌ ତସ୍ଯା: ତାମ୍ ରୁଶି ସତ୍ତକମୌ
ଵସି କ୍ଟା ଵାମକତଵ ଶ୍ଚ ମନ୍ତ୍ର୍ିଣ ଶ୍ଚ ତତା୭ପକର ୪
ଵିତ୍ ଯା ଵିନୀତା ହ୍ରୀମମ୍ତଃ କୁଶ ା ନିଯକତନ୍ତ୍ର୍ିଯା:
ରୀମନ୍ତ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମାନଃ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରୁଟ ଵିରମାଃ ୫
କୀତିମନ୍ତଃ ପ୍ରଣିହିତା ଯତା ଵଚନ କାରି ଣଃ
କତଜଃ ୍୍ମା ଯଶଃ ପ୍ରାତାଃ ସ୍ମିତ ପୂଵାମ ୭ପି ପାଶିଣଃ
କରାତାତ୍ କାମାତମ୭ କହକତାଵମା ନ ପ୍ରୂଯୁ ରନ୍ ରୁତମ୍ ଵଚଃ ୬
କତଶାମ୍ ଅଵିତିତମ୍ କିମ୍ିତ
ି ୍ କସ୍ଵଶୁ ନା୭ସ୍ତ୍ି ପକରଶୁ ଵା
ରିଯମାଣମ୍ କ୍ରୁତମ୍ ଵା୭ପି ଚାକରଣା୭ପି ଚିକୀଶିତମ୍ ୭
କୁଶ ା ଵ୍ ଯଵହାକରଶୁ କସୌହ୍ ରୁକତଶୁ ପରୀ୍ି୍ତାଃ
ପ୍ରାତ କା ମ୍ ତୁ କତ ତଣ୍ଟମ୍ ତାରକଯଯୁଃ ସୁକତଶ୍ଵ୭ପି ୮
କକାଶ ସମ୍କରହକଣ ଯୁକ୍ତା ପ

ସ୍ଯ ଚ ପରି ରକହ

ଅହିତମ୍ ଚା୭ପି ପୁରୁଶମ୍ ନ ଵିହିମ୍୍ଯ
ସ ର
ୁ ୍ ଅତୂ ଶକମ୍ ୯
ଵୀରା ଶ୍ଚ ନିଯକତାତ୍ସାହା ରାଜ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଅନୁ ୍ତ
ି ଟ ାଃ
ଶୁଚୀନାମ୍ ର୍ି୍ତାର ଶ୍ଚ ନିତ୍ମ
ଯ ୍ ଵିଶଯ ଵାସି ନାମ୍ ୧0
ପ୍ରହ୍ମ୍୍େମ୍ ଅହିମ୍ନ୍ତ
ସ : କତ କକାଶମ୍ ସମପୂରଯନ୍
ସୁତୀ୍୍ଣତଣ୍ଟାଃ ସକମ୍ପ୍ର୍୍ଯ ପୁରୁଶସ୍ଯ ପ ାପ ମ୍ ୧୧
ଶୁଚୀନାମ୍ ଏକ ପୁତ୍ତୀନାମ୍ ସକଵମଶାମ୍ ସମ୍ପ୍ରଜାନତାମ୍
ନା୭୭ସୀତ୍ ପୁକର ଵା ରାକ୍ଟର ଵା ମ୍ରୁଶା ଵାତୀ ନରଃ କ୍ଵଚିତ୍ ୧୨
କଶ୍ଚି ନ୍ନ ତୁ ୍ଟ ସ୍ତ୍ୋ୭୭ସୀତ୍ ପର ତାର ରକତା ନରଃ
ପ୍ରଶାନ୍ତମ୍ ସଵମମ ୍ ଏଵା୭୭ସୀତ୍ ରା୍ଟରମ ୍ ପୁର ଵରମ୍ ଚ ତତ୍ ୧୩
ସୁଵାସ

ସ୍ସକୁ ଵଶା ଶ୍ଚ କତ ଚ ସକଵମ ସୁଶୀ ି ନଃ

ହିତା୭ତମମ ୍ ଚ ନକରନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ଯ ଜାରକତା ନଯ ଚକ୍ଶଶ
ୁ ା ୧୪
କୁକରୌ କୁଣ କ୍ରୁହୀତା ଶ୍ଚ ପ୍ର୍ଯାତା ଶ୍ଚ ପରାରକମ
ଵିକତକଶଶ୍ଵ୭ପି ଵିଜ୍ଞାତାଃ ସଵମକତା ପୁତ୍ତି ନିଶ୍ଚଯାତ୍ ୧୫
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ସମ୍ି ତ ଵିରହ ତତ୍ଵକ୍ଞାଃ ପ୍ରକ୍ରୁତ୍ ଯା ସମ୍ପତା୭ନ୍ିତ
ଵ ା:
ମମ୍ତର ସମ୍ଵରକଣ ଶକ୍ତା ଶକ୍ତା ସ୍ସ୍
ୂ ୍ମା ସୁପତ୍ତ
ୁ ି ଶ ୁ ୧୬
ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଵିକଶଶଜ୍ଞା: ସତତମ୍ ପ୍ରିଯ ଵାତିନଃ ୧୭
ଈତ୍ରୁକଶୈ କସ୍ତ୍ୈ ର୍ ଅମାକତ୍ୈ ଯ ସ୍ତ୍ୁ ରାଜା ତଶରକତାନକଃ
ଉପପକନ୍ନା କୁକଣାକପକତୈ: ଅନ୍ଵଶାସ ତ୍ଵସୁମ୍ର
ତ ାମ୍ ୧୮
ଅକଵ୍୍ମାଣ ଶ୍ଚାକରଣ ପ୍ରଜା ତକମମଣ ରଞ୍ଜଯନ୍
ପ୍ରଜାନାମ୍ ପା ନମ୍ କୁଵ ମ ନ୍ନତମମାନ୍ ପରି ଵଜମଯନ୍ ୧୯
ଵିଶର
୍ ୁ ତ ସ୍ତ୍ରିଶ ୁ କ ାକକଶୁ ଵତାନ୍ଯ ସ୍ସତ୍ ଯ ସମ୍କରଃ
ସ ତେ ପୁରୁଶ ଵ୍ାଯ ର ୍୍ଶାସ ପ୍ରୁତିଵୀ ମି ମାମ୍ ୨0
ନ ଅତ୍ ଯକଚ୍ଚତ୍ ଵିଶ୍
ି ମ
ଟ ୍ ଵା ତୁ ଲ୍ଯମ ୍ ଵା ଶତ୍ରୁମ୍ ଆତ୍ମନଃ
ମି େଵାନ୍ ନତ ସାମମ୍ତଃ ପ୍ରତାପ ହତ କମ୍ଟକଃ
ସ ଶାଶାସ ଜକୋଜା ତିଵମ୍ କତଵପତି ଯମତା ୨୧
କତୈ: ମନ୍ତ୍ର୍ିପି ମମନ୍ତ୍ର୍ହିକତୈ ନିଵିକ୍ୈ:ଟ
ଵ୍ରୁକତାନୁ ରକକ୍ତୈ ଃ କୁଶକ ୈ ଃ ସମକତତଃ
ସ ପାତିକଵା ତୀତି ମ୭ଵାପ ଯୁକ୍ତ:
କତକଜାମକଯୈ କକମାପି ରି କଵାତିକତାକମଃ ୨୨
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ସତମ ସକମଃ

ଅଶ୍ଟମ ସକକଃ
ତସ୍ଯ କତ୍ଵଵମ୍ ପ୍ରପାଵ ସ୍ଯ ତମମଜ୍ଞ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
ସୁତା୭ତମମ ୍ ତପ୍ଯମାନ ସ୍ଯ ନ ଆସୀତ୍ ଵମ୍୍କରଃ ସୁତଃ ୧
ଚିନ୍ତଯାନ ସ୍ଯ ତକସ୍ୈଵ
ଯ ମ୍ ପୁତ୍ତି: ଆସୀନ୍ ମହାତ୍ମନଃ
ସୁତା୭ତମମ ୍ ହଯ କମକତନ କିମ୭ତମମ ୍ ନ ଯଜାମ୍ଯ୭ହମ୍ ୨
ସ ନିଶ୍ଚିତାମ୍ ମତିମ ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ଯ୍ଟଵ୍ମ
ଯ ୍ ଇତି ପୁତ୍ତିମାନ୍
ମନ୍ତ୍ର୍ିପିଃ ସହ ତମମାତ୍ମା ସକଵତ କରଵ କ୍ରୁତା୭୭ତ୍ମପିଃ ୩
ତକତାପ୍ରଵୀତ୍ ଇତମ୍ ରାଜା ସୁମନ୍ତ୍ର୍ମ୍ ମନ୍ତ୍ର୍ି ସତ୍ତମମ୍
ଶୀରମ୍ ଆନଯ କମ ସଵମାନ୍ କୁରୂନ୍ ତାନ୍ ସ ପୁକରାହିତାନ୍ ୪
ତତ ସ୍ସମ
ୁ ମ୍ତର ସ୍ତ୍ଵରି ତମ୍ କତ୍ଵା ତ୍ଵରି ତ ଵିରମଃ
ସମାନଯ ତ୍ସତାନ୍ ସଵମାନ୍ ସମସ୍ତ୍ା କନ୍ଵତ ପାରକାନ୍ ୫
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ସୁଯଜ୍ଞମ୍ ଵାମକତଵମ୍ ଚ ଜାପା ି ମତ କା୍ଯପମ୍
ପୁକରାହିତମ୍ ଵଶି୍ମ
ଟ ୍ ଚ କଯ ଚା୭କନ୍ଯ ତ୍ଵିଜ ସତ୍ତମା : ୬
ତାନ୍ ପୂଜଯିତ୍ଵା ତମମାତ୍ମା ରାଜା ତଶରତ ସ୍ତ୍ତା
ଇତମ୍ ତମମା୭ତମ ସହିତମ୍ ୍ଲ୍୍ଣମ୍ ଵଚନ ମପ୍ରଵୀତ୍ ୭
ମମ

ା ପ୍ଯମାନ ସ୍ଯ ପୁୋ୭ତମ ନ୍ନାସ୍ତ୍ି କଵୈ ସୁକମ୍

ତତ୭ହମ୍ ହଯ କମକତନ ଯକ୍କେଯାମୀତି ମତି ମମମ ୮
ତତ୭ହମ୍ ଯଶ୍ଟୁ ମି ଚ୍ଚାମି ଶାସ୍ତ୍ର ତ୍ରୁକ୍ଟନ କମମଣା
କତମ୍ ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯା ମ୭ହମ୍ କାମମ୍ ପୁତ୍ତି ରେ ଵିଚାଯମତାମ୍ ୯
ତତ ସ୍ସାତ୍ଵିତି ତତ୍ଵା୍ଯମ ୍ ପ୍ରାହ୍ମଣାଃ ପ୍ରତ୍ ଯପୂଜଯନ୍
ଵସି ୍ ଟ ପ୍ରମୁକା ସ୍ସକଵମ ପାତିଵ ସ୍ଯ ମୁକା ଚ୍ ଯୁତମ୍ ୧0
ଊଚୁ ଶ୍ଚ ପରମ ପ୍ରୀତା ସ୍ସକଵମ ତଶରତମ୍ ଵଚଃ
ସମ୍ପାରା ସ୍ସମ୍ପ୍ରିଯନ୍ତାମ୍ କତ ତୁ ରକ ସ୍ଯ ଵିମଚ୍
ୁ ତ
ଯ ାମ୍ ୧୧
ସଵମତା ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯକସ ପୁୋ ନପିକପ୍ରତାମ୍୍ଚ ପାତିଵ
ଯସ୍ଯ କତ ତାମି କୀ ପୁତ୍ତି ରି ଯମ୍ ପୁୋ୭ତମ ମାକତା ୧୨
ତତଃ ପ୍ରୀକତା୭ପଵ ୋଜା ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତ ତ୍ତ୍ଵିଜ ପାଶିତମ୍
ଅମାତ୍ ଯାମ୍ ଶ୍ଚା୭ପ୍ରଵୀ ୋଜା ହଶମ ପଯମାକୁକ ୍୍ଣଃ ୧୩
ସମ୍ପାରା ସ୍ସମ୍ପ୍ରିଯନ୍ତାମ୍ କମ କୁରୂଣାମ୍ ଵଚନାତ୍ ଇହ
ସମତମ ଅତି୍ତ
ି ଟ : ଚ ଅଶ୍ଵ କସ୍ସାପାତ୍ ଯାକଯା ଵିମଚ୍
ୁ ତ
ଯ ାମ୍ ୧୪
ସରଵ୍ ଯା କଶ୍ଚାତ୍ତକର ତୀକର ଯଜ୍ଞ ପୂମି ଵିତୀଯତାମ୍
ଶାମ୍ତଯ ଶ୍ଚ ଅପିଵତମନ୍ତାମ୍ ଯତା କଲ୍ପମ ୍ ଯତା ଵିତି ୧୫
ଶ୍ଯଃ ପ୍ରାପ୍ତୁମ୍ ଅଯମ୍ ଯଜ୍ଞ ସ୍ସକଵମ ଣା୭ପି ମହୀ୍ି୍ତା
ନା୭ପରାକତା ପକଵତ୍କକ୍ଟା ଯତ୍ ଯ୭ସ୍ମିନ୍ ରତୁ ସତ୍ତକମ ୧୬
ଚିେମ୍ ହି ମ୍ରୁକଯକମ୍ତ୭େ ଵିତ୍ଵାକମ୍ସା ପ୍ରହ୍ମ ରା୍୍ସା:
ନିହତ ସ୍ଯ ଚ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଯ ସତ୍ ଯ: କତମା ଵିନଶି୍ତ
ଯ ି
ତ ତ୍ ଯତା ଵିତି ପୂଵମ
ମ ୍ କମ ରତୁ କରଶ ସମାପ୍ଯକତ ୧୭
ତତା ଵିତାନମ୍ ରିଯତାମ୍ ସମତମାଃ କରକଣ ଶ୍ଵିହ ୧୮
ତ କତତି ଚାପ୍ରୁଵନ୍ ସଵମ ମମ୍ି ତରଣଃ ପ୍ରତ୍ ଯପୂଜଯନ୍
ପାତିକଵନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ଯ ତ ତ୍ଵା୍ଯମ ୍ ଯତା୭୭ଜ୍ଞତମ୍ ନିଶମ୍ଯ କତ ୧୯
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ତତା ତ୍ଵିଜାକସ୍ତ୍ ତମମଜ୍ଞା ଵତମଯକମ୍ତା ନ୍ ରୁକପାତ୍ତମମ୍
ଅନୁ ଜ୍ଞାତା ସ୍ତ୍ତ ସ୍ସକଵମ ପୁନ ଜମକ୍ମ ୁ ଯମତାକତମ୍ ୨0
ଵିସଜମଯିତ୍ଵା ତାନ୍ ଵିପ୍ରାନ୍ ସଚିଵା ନିତ ମପ୍ରଵୀତ୍
ରୁତ୍ଵି୍ିପରୁପତିକ୍ଟା୭ଯମ୍ ଯତା ଵତ୍ ରତୁ ରାପ୍ଯତାମ୍ ୨୧
ଇତ୍ ଯୁକ୍ତଵା ନ୍ ରୁପ ଶାତମୂ

ସ୍ସଚିଵାନ୍ ସମୁପସ୍ତ୍ି ତାନ୍

ଵିସଜମଯିତ୍ଵା ସ୍ଵମ୍ କଵ୍ମ ପ୍ରଵିକଵଶ ମହା ତ୍ ଯୁତି : ୨୨
ତତ ସ୍ସ କତ୍ଵା ତାଃ ପତ୍ନୀ ନମକରକମ୍ତରା ହ୍ ରୁତଯ ପ୍ରିଯାଃ
ଉଵାଚ ତୀ୍୍ାମ୍ ଵିଶତ ଯକ୍୍ଯ୭ହମ୍ ସୁତ କାରଣାତ୍ ୨୩
ତାସାମ୍ କତନ ଅତି କାକନ୍ତନ ଵଚକନନ ସୁଵଚମସାମ୍
ମୁକ ପତ୍ମା ନ୍ଯକଶାପମ୍ତ ପତ୍ମା ନୀଵ ହିମାତ୍ ଯକଯ

୨୪

ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଅ୍ଟମ ସକମଃ

ନଵମ ସକକଃ
ଏତ ଚ୍ଚ୍ ରୁତ୍ଵା ରହଃ ସୂକତା ରାଜାନମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍
ରୁତ୍ଵି୍:ିପ ଉପତିକ୍ଟାଯମ୍ ପୁରା ଵ୍ରୁକତ୍ତା ମଯା ଶ୍ରୁତଃ ୧
ସନତ୍ କୁମାକରା ପକଵାନ୍ ପୂଵମ
ମ ୍ କତିତଵାନ୍ କତାମ୍
ରୁଶୀଣାମ୍ ସନ୍ନିକତୌ ରାଜନ୍ ତଵ ପୁୋ୭୭କମମ୍ ପ୍ରତି ୨
କା୍ଯପ ସ୍ଯ ତୁ ପୁକୋସ୍ତ୍ି ଵିପାଣ୍ଟକ ଇତି ଶ୍ରୁତଃ
ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ ଙ୍କ ଇତି ୍ଯାତ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ପୁକୋ ପଵି୍ତ
ଯ ି ୩
ସ ଵକନ ନିତ୍ ଯ ସମ୍ଵ୍ରୁକତ୍ତା ମୁନି ଵମନ ଚରଃ ସତା
ନା୭ନ୍ଯମ୍ ଜାନାତି ଵିକପ୍ରକନ୍ତ୍ର୍ା ନିତ୍ ଯମ୍ ପିେ୭ନୁ ଵତମନାତ୍ ୪
କତ୍ଵୈଵିତ୍ ଯମ୍ ପ୍ରହ୍ମଚଯମ ସ୍ଯ ପଵି୍ତ
ଯ ି ମହାତ୍ମନଃ
କ ାକକଶୁ ପ୍ରତିତମ୍ ରାଜନ୍ ଵିକପ୍ରୈ ଶ୍ଚ କତିତମ୍ ସତା ୫
ତ କସ୍ୈଵ
ଯ ମ୍ ଵତମମାନ ସ୍ଯ କା ଃ ସମ୭ପିଵତମତ
ଅ୍ିିମ ୍ ଶୁଶର
୍ ୂ ଶମାଣ ସ୍ଯ ପିତରମ୍ ଚ ଯଶସ୍ଵିନମ୍ ୬
ଏତସ୍ମି କନ୍ନଵ କାକ

ତୁ କରାମପାତଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍

ଅକଙ୍କଶୁ ପ୍ରତିତା ରାଜା ପଵି୍ତ
ଯ ି ମହାପ ଃ ୭
ତସ୍ଯ ଵ୍ ଯତିରମାତ୍ ରାକଜ୍ଞା ପଵି୍ତ
ଯ ି ସୁତାରୁଣା
ଅନାଵ୍ରୁ୍ିଃଟ ସୁକକାରା କଵୈ ସଵମ ପୂତ ପଯାଵହା ୮
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ଅନାଵ୍ରୁ୍ଟଯାମ୍ ତୁ ଵ୍ରୁତ୍ତାଯାମ୍ ରାଜା ତୁ ଃକ ସମନ୍ିତ
ଵ ଃ
ପ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ ଶ୍ରୁତ ଵ୍ରୁତ୍ତାମ୍୍ଚ ସମାନୀଯ ପ୍ରଵ୍୍ଯତି ୯
ପଵନ୍ତଃ ଶ୍ରୁତ ତମମାକଣା କ ାକକ ଚାରି େ କଵତିନଃ
ସମାତିଶନ୍ତୁ ନିଯମମ୍ ପ୍ରାଯଶ୍ଚି ତ୍ତମ୍ ଯତା ପକଵତ୍ ୧0
ଵ୍୍ଯନ୍ତି କତ ମହୀପା ମ୍ ପ୍ରାହ୍ମଣା କଵତ ପାରକାଃ
ଵିପଣ୍ଟକ ସୁତମ୍ ରାଜନ୍ ସକଵମାପାକଯୈ: ଇହା୭୭ନଯ ୧୧
ଆନାଯଯ ଚ ମହୀପା

ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ ଙ୍କମ୍ ସୁସତ୍ କ୍ରୁତମ୍

ପ୍ରଯଚ୍ଚ କନ୍ଯାମ୍ ଶାନ୍ତାମ୍ କଵୈ ଵିତିନା ସୁସମାହିତଃ ୧୨
କତଶାମ୍ ତୁ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାଜା ଚିନ୍ତାମ୍ ପ୍ରପତ୍ସଯକତ
କକନ ଉପାକଯନ କଵୈ ଶ୍ଯମ ୍ ଇହା୭୭କନତୁ ମ୍ ସ ଵୀଯମଵାନ୍ ୧୩
ତକତା ରାଜା ଵିନିଶ୍ଚିତ୍ ଯ ସହ ମନ୍ତ୍ର୍ିପିରାତ୍ମଵାନ୍
ପୁକରାହିତମ୍ ଅମାତ୍ ଯାମ୍ ଶ୍ଚ କପ୍ରଶଯି୍ତ
ଯ ି ସତ୍ କ୍ରୁତାନ୍ ୧୪
କତ ତୁ ରାକଜ୍ଞା ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵ୍ତ
ଯ ିତା୭ଵନତାନନାଃ
ନ କକଚ୍ଚମ ରୁକଶ ପମୀତା ଅନୁ କନ୍ଯନ୍ତି ତମ୍ ନ୍ ରୁପମ୍ ୧୫
ଵ୍୍ଯନ୍ତି ଚିନ୍ତଯିତ୍ଵା କତ ତକସ୍ଯାପାଯାମ୍ ଶ୍ଚ ତତ୍ ୍୍ମାନ୍
ଆକନ୍ଯାକମା ଵଯମ୍ ଵିପ୍ରମ୍ ନ ଚ କତାକଶା ପଵି୍ତ
ଯ ି ୧୬
ଏଵମ୍ ଅଙ୍କାତିକପ କନୈଵ କଣିକାପି : ରୁକଶଃ ସୁତଃ
ଆନୀକତାଵଶମଯତ୍ କତଵଃ ଶାନ୍ତା ଚା୭କସ୍ମୈ ପ୍ରତୀଯକତ ୧୭
ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ ଙ୍କ ସ୍ତ୍ୁ ଜାମାତା ପୁୋମ୍ ସ୍ତ୍ଵ ଵିତାସ୍ଯତି
ସନତ୍ କୁମାର କତିତମ୍ ଏତାଵତ୍ ଵ୍ାଯ ହ୍ ରୁତମ୍ ମଯା ୧୮
ଅତ ହ୍ ରୁକ୍ଟା ତଶରତଃ ସୁମନ୍ତ୍ର୍ମ୍ ପ୍ରତ୍ ଯପାଶତ
ଯତା ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ ଙ୍କ ସ୍ତ୍ଵାନୀକତା ଵିସ୍ତ୍କରଣ ତ୍ଵ କଯାଚ୍ଯତାମ୍ ୧୯
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ନଵମ ସକମଃ

ତଶମ ସକକ :
ସୁମନ୍ତ୍ର୍ କଶ୍ଚାତିକତା ରାଜ୍ଞା କପ୍ରାଵା କଚତମ୍ ଵଚ ସ୍ତ୍ତା
ଯତା ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ ଙ୍କ ସ୍ତ୍ଵାନୀତଃ ଶ୍ରୁଣୁ କମ ମନ୍ତ୍ର୍ିପିଃ ସହ ୧
କରାମପାତମ୍ ଉଵାକଚତମ୍ ସହା୭ମାତ୍ ଯଃ ପୁକରାହିତଃ
ଉପାକଯା ନିରପାକଯାଯମ୍ ଅସ୍ମାପି ରପିଚିନ୍ତିତଃ ୨
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ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ କଙ୍କା ଵନ ଚର ସ୍ତ୍ପଃ ସ୍ଵାତ୍ାଯ ଯକନ ରତଃ
ଅନପିଜ୍ଞଃ ସ ନାରୀଣାମ୍ ଵିଶଯାଣାମ୍ ସୁକ ସ୍ଯ ଚ ୩
ଇନ୍ତ୍ର୍ିଯାକତତ ରପିମକତୈ ନମର ଚିତ୍ତ ପ୍ରମାତିପିଃ
ପୁରମ୍ ଆନାଯଯି୍ାଯ ମଃ ୍ି୍ପ୍ରମ୍ ଚ ଅତ୍ ଯଵସୀଯତାମ୍ ୪
କଣିକା ସ୍ତ୍େ କଚ୍ଚନ୍ତୁ ରୂପଵତ୍ଃଯ ସ୍ଵ ମ୍କ୍ରୁତାଃ
ପ୍ରକ ାପ୍ଯ ଵିଵିକତାପାକଯୈ ରାକନ୍ଯ ନ୍ତୀହ ସତ୍ କ୍ରୁତାଃ ୫
ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତକତତି ରାଜା ଚ ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ପୁକରାହିତମ୍
ପୁକରାହିକତା ମନ୍ତ୍ର୍ିଣ ଶ୍ଚ ତତା ଚକ୍ରୁ ଶ୍ଚ କତ ତତା ୬
ଵାରମୁ୍ଯା ସ୍ତ୍ୁ ତ ଚ୍ଚ୍ ରୁତ୍ଵା ଵନମ୍ ପ୍ରଵିଵିଶ ୁ ମମହତ୍
ଆରମ ସ୍ଯ ଅଵିତୂକରସ୍ମିନ୍ ଯତ୍ନମ୍ କୁଵନ୍ତ
ମ ି ତଶମକନ ୭
ରୁଶି ପୁେ ସ୍ଯ ତୀର ସ୍ଯ ନିତ୍ ଯମ୍ ଆରମ ଵାସି ନଃ
ପିତୁଃ ସ ନିତ୍ ଯ ସମ୍ତୁକ୍ଟା ନା୭ତି ଚରାମ ଚା୭୭ରମାତ୍

୮

ନ କତନ ଜନ୍ମ ପ୍ରପ୍ରୁତି ତ୍ରୁ୍ଟ ପୂଵମ
ମ ୍ ତପସ୍ଵିନା
ସ୍ତ୍ରୀ ଵା ପୁମା ନ୍ଵା ଯଚ୍ଚା୭ନ୍ଯତ୍ ସତ୍ତ୍ଵମ୍ ନକର ରା୍ଟରଜମ୍ ୯
ତତଃ କତାଚିତ୍ ତମ୍ କତଶମ୍ ଆଜକାମ ଯତ୍ରୁଚ୍ଚଯା
ଵିପାଣ୍ଟକ ସୁତ ସ୍ତ୍େ ତା ଶ୍ଚା୭ପ୍ଯତ୍ ଵରା୭ଙ୍କନାଃ ୧0
ତା ଶ୍ଚି େ କଵଶାଃ ପ୍ରମତା କାଯକନ୍ତଯା ମତୁ ର ସ୍ଵକରୈ ଃ
ରୁଶି ପୁେମ୍ ଉପାକମ୍ଯ ସଵମା ଵଚନମ୍ ଅପ୍ରୁଵନ୍ ୧୧
କ ସ୍ତ୍ଵମ୍ କିମ ୍ ଵତମକସ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ଜ୍ଞାତୁ ମ୍ ଇଚ୍ଚାମକହ ଵଯମ୍
ଏକ ସ୍ତ୍ଵମ୍ ଵିଜକନ କକାକର ଵକନ ଚରସି ଶମ୍ସ ନଃ ୧୨
ଅତ୍ରୁ୍ଟ ରୂପା: ତା: କତନ କାମ୍ଯ ରୂପା ଵକନ ସ୍ତ୍ରିଯଃ
ହାତମା ତ୍ତସ୍ଯ ମତି ଜମାତା ଆ୍ଯାତୁ ମ୍ ପିତରମ୍ ସ୍ଵକମ୍ ୧୩
ପିତା ଵିପାଣ୍ଟକକାସ୍ମାକମ୍ ତ ସ୍ଯା୭ହମ୍ ସୁତ ଔରସଃ
ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ ଙ୍କ ଇତି ୍ଯାତମ୍ ନାମ କମମ ଚ କମ ପୁଵି ୧୪
ଇହା୭୭ରମ ପକତାସ୍ମାକମ୍ ସମୀକପ ଶୁପ ତଶମନାଃ
କରି କ୍ଯ କଵାେ ପୂଜାମ୍ କଵୈ ସକଵମଶାମ୍ ଵିତି ପୂଵକ
ମ ମ୍ ୧୫
ରୁଶି ପୁେ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସଵମାସାମ୍ ମତିରାସ କଵୈ
ତତ୍ ଆରମପତମ୍ େଶ୍ଟୁମ୍ ଜକ୍ମଃୁ ସଵମା ଶ୍ଚ କତନ ତାଃ ୧୬
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ଆକତାନାମ୍ ତୁ ତତଃ ପୂଜାମ୍ ରୁଶି ପୁେ ଶ୍ଚକାର ହ
ଇତମ୍ ଅ୍ମଯମ ୍ ଇତମ୍ ପାତ୍ ଯମ୍ ଇତମ୍ ମୂ ମ୍ ପ ମ୍ ଚ ନଃ ୧୭
ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ ତାମ୍ ପୂଜାମ୍ ସଵମା ଏଵ ସମୁତ୍ସୁକାଃ
ରୁକଶ ପମୀତା ଶ୍ଚ ଶୀରମ୍ ତୁ କମନାଯ ମତିମ ୍ ତତୁ ଃ ୧୮
ଅସ୍ମାକମ୍ ଅପି ମୁ୍ଯାନି ପ ାନୀମାନି କଵୈ ତ୍ଵିଜଃ
କ୍ରୁହାଣ ପ୍ରତି ପେମ୍ କତ ପ୍୍ଯସ୍ଵ ଚ ମା ଚିରମ୍ ୧୯
ତତ: ତା: ତମ୍ ସମା ି ଙ୍କଯ ସଵମା ହଶମ ସମନ୍ିତ
ଵ ାଃ
କମାତକାନ୍ ପ୍ରତତୁ ସ୍ତ୍କସ୍ମୈ ପ୍୍ଯାମ୍ ଶ୍ଚ ଵିଵିତାନ୍ ପହୂ ନ୍ ୨0
ତାନି ଚା୭୭ସ୍ଵାତ୍ ଯ କତଜସ୍ଵୀ ପ ାନୀତି ସ୍ମ ମନ୍ଯକତ
ଅନାସ୍ଵାତିତ ପୂଵାମ ଣି ଵକନ ନିତ୍ ଯ ନିଵାସି ନାମ୍ ୨୧
ଆପ୍ରୁଚ୍ଚଯ ଚ ତତା ଵିପ୍ରମ୍ ଵ୍ରତ ଚଯମାମ୍ ନିକଵତ୍ ଯ ଚ
କଚ୍ଚନ୍ତି ସ୍ମ ଅପକତଶାତ୍ ତା ପୀତା ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ପିତୁଃ ସ୍ତ୍ରିଯଃ ୨୨
କତାସୁ ତାସୁ ସଵମାସୁ କା୍ଯପ ସ୍ଯା୭୭ତ୍ମକଜା ତ୍ଵିଜଃ
ଅସ୍ଵସ୍ତ୍ ହ୍ ରୁତଯ ଶ୍ଚା୭୭ସୀତ୍ ତୁ ଃକମ୍ ସ୍ମ ପରି ଵତମକତ ୨୩
ତକତାପକରତ୍ ଯୁ ସ୍ତ୍ମ୍ କତଶମ୍ ଆଜକାମ ସ ଵୀଯମଵାନ୍
ମକନାଜ୍ଞା ଯେ ତା ତ୍ରୁ୍ଟା ଵାରମୁ୍ଯା: ସ୍ସଵ ମ୍କ୍ରୁତାଃ ୨୪
ତ୍ରୁକ୍ୈ ଟଵଵ ତା ସ୍ତ୍ତା ଵିପ୍ରମ୍ ଆଯାନ୍ତମ୍ ହ୍ ରୁ୍ଟ ମାନସାଃ
ଉପସ୍ରୁତ୍ ଯ ତତଃ ସଵମା: ତା: ତମ୍ ଊଚୁ : ଇତମ୍ ଵଚଃ ୨୫
ଏହି ଆରମ ପତମ୍ କସୌମ୍ଯ ଅସ୍ମାକମ୍ ଇତି ଚା୭ପ୍ରୁଵନ୍
ତୋ୭ପି ଏଶ ଵିତିଃ ରୀମାନ୍ ଵିକଶକଶଣ ପଵି୍ତ
ଯ ି ୨୬
ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତୁ ଵଚନମ୍ ତାସାମ୍ ସଵମାସାମ୍ ହ୍ ରୁତଯମ୍କମମ୍
କମନାଯ ମତିମ ୍ ଚକର ତମ୍ ଚ ନିନ୍ଯ ୁ ସ୍ତ୍ତା ସ୍ତ୍ରିଯଃ ୨୭
ତେ ଚ ଆନୀଯମାକନ ତୁ ଵିକପ୍ର ତସ୍ମିନ୍ ମହାତ୍ମନି
ଵଵଶମ ସହସା କତକଵା ଜକତ୍ ପ୍ରହ୍ଲାତଯମ୍ ସ୍ତ୍ତା ୨୮
ଵକଶମଣ ଏଵ ଆକତମ୍ ଵିପ୍ରମ୍ ଵିଶଯମ୍ ସ୍ଵମ୍ ନରାତିପଃ
ପ୍ରତ୍ ଯୁତ୍କମ୍ଯ ମୁନିମ ୍ ପ୍ରହ୍ଃଵ ଶିରସା ଚ ମହୀମ୍ କତଃ ୨୯
ଅ୍ମଯମ ୍ ଚ ପ୍ରତକତୌ ତକସ୍ମୈ ନ୍ଯାଯତଃ ସୁସମାହିତଃ
ଵକଵ୍ର ପ୍ରସାତମ୍ ଵିକପ୍ରନ୍ତ୍ର୍ାନ୍ ମା ଵିପ୍ରମ୍ ମନ୍ ଯର
ୁ ା୭୭ଵିଶତ୍ ୩0
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ଅନ୍ତଃପୁରମ୍ ପ୍ରଵି୍ାଯ କସ୍ମୈ କନ୍ଯାମ୍ ତତ୍ତ୍ଵା ଯତା ଵିତି
ଶାନ୍ତାମ୍ ଶାକନ୍ତନ ମନସା ରାଜା ହଶମମ ୍ ଅଵାପ ସଃ
ଏଵମ୍ ସ ନ୍ଯଵସତ୍ ତେ ସଵମ କାକମୈଃ ସୁପଜ
ୂ ିତଃ ୩୧
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ତଶମ ସକମଃ

ଏକାତଶ ସକକଃ :
ପୂଯ କଯଵ ହି ରାକଜମ୍ତର ଶ୍ରୁଣୁ କମ ଵଚନମ୍ ହିତମ୍
ଯତା ସ କତଵ ପ୍ରଵରଃ କତାଯା କମଶ ମପ୍ରଵୀତ୍ ୧
ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ୍ କୁକ

ଜାକତା ପଵି୍ତ
ଯ ି ସୁତାମି କଃ

ନାମ୍ିା ତଶରକତା ନାମ ରୀମାନ୍ସତ୍ ଯ ପ୍ରତିରଵଃ ୨
ଅମ୍କ ରାକଜନ ସ୍ଯ0 ଚ ତସ୍ଯ ରାକଜ୍ଞା ପଵି୍ତ
ଯ ି
କନ୍ଯା ଚା୭ସ୍ଯ ମହାପାକା ଶାମ୍ତା ନାମ ପଵି୍ତ
ଯ ି ୩
ପୁେ: ତୁ ଅମ୍କରାଜ ସ୍ଯ କରାମପାତ ଇତି ଶ୍ରୁତଃ
ତମ୍ ସ ରାଜା ତଶରକତା କମି ୍ତ
ଯ ି ମହା ଯଶାଃ ୪
ଅନପକତ୍ନା୭ସ୍ମି ତମମାତ୍ମନ୍ ଶାମ୍ତା ପତମା ମମ ରତୁ ମ୍
ଆହକରତ ତ୍ଵଯା୭୭ଜ୍ଞତ ସ୍ସମ୍ାତ ନାତମମ ୍ କୁ ସ୍ଯ ଚ ୫
ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାକ୍କଞା୭ତ ତତ୍ଵା୍ଯମ ୍ ମନସା ସ ଵିଚିନ୍ତଯ ଚ
ପ୍ରତାସ୍ଯକତ ପୁେଵମ୍ତମ ୍ ଶାମ୍ତା ପତମାର ମାତ୍ମ ଵାନ୍ ୬
ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ ତମ୍ ଵିପ୍ରମ୍ ସ ରାଜା ଵିକତ ଜ୍ଵରଃ
ଆହରି ୍ତ
ଯ ି ତମ୍ ଯଜ୍ଞମ୍ ପ୍ରହ୍ ରୁକ୍ଟ ନା୭ନ୍ତରାତ୍ମନା ୭
ତମ୍ ଚ ରାଜା ତଶରକତା ଯଶ୍ଟୁ କାମଃ କ୍ରୁତାମ୍ଜ ି :
ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ ମ୍କମ ୍ ତ୍ଵିଜ କର୍ଟମ ୍ ଵରଯି୍ତ
ଯ ି ତମମଵିତ୍ ୮
ଯଜ୍ଞା୭ତମମ ୍ ପ୍ରସଵା୭ତମମ ୍ ଚ ସ୍ଵକମା୭ତମମ ୍ ଚ ନକରଶ୍ଵରଃ
ପକତ ଚ ସ ତମ୍ କାମମ୍ ତ୍ଵିଜ ମୁ୍ଯାତ୍ ଵିଶାମ୍ପତି : ୯
ପୁୋ ଶ୍ଚା୭ସ୍ଯ ପଵି୍ମ୍
ଯ ି ତ ଚତ୍ଵାକରା୭ମି ତ ଵିରମାଃ
ଵମ୍୍ ପ୍ରତି୍ାଟ ନ କରା ସ୍ସଵ ମ କ ାକକଶୁ ଵିଶର
୍ ୁ ତାଃ

୧0

ଏଵମ୍ ସ କତଵ ପ୍ରଵରଃ ପୂଵମ
ମ ୍ କତିତଵାନ୍ କତାମ୍
ସନତ୍ କୁମାକରା ପକଵାନ୍ ପୁରା କତଵ ଯୁକକ ପ୍ରପୁ: ୧୧
ସ ତ୍ଵମ୍ ପୁରୁଶ ଶାତମୂ

ତମ୍ ଆନଯ ସୁସତ୍ କ୍ରୁତମ୍
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ସ୍ଵଯକମଵ ମହାରାଜ କତ୍ଵା ସ ପ ଵାହନ: ୧୨
ଅନୁ ମାନ୍ଯ ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ଚ ସୂତ ଵା୍ଯମ ୍ ନିଶମ୍ଯ ଚ
ସାମ୍ତ: ପୁର ସହା୭ମାତ୍ ଯଃ ପ୍ରଯକଯୌ ଯେ ସ ତ୍ଵିଜଃ ୧୩
ଵନାନି ସରି ତ କଶ୍ଚୈ ଵ ଵ୍ତ
ଯ ିରମ୍ଯ ଶକନୈ ୍୍କନୈ:
ଅପିଚରାମ ତ0 କତଶମ୍ ଯେ କଵୈ ମୁନି ପୁନ୍ଵ
କ ଃ ୧୪
ଆସାତ୍ ଯ ତମ୍ ତ୍ଵିଜ କର୍ଟମ ୍ କରାମପାତ ସମୀପକମ୍
ରୁଶି ପୁେମ୍ ତତଶମା୭୭କତୌ ତୀପ୍ଯମାନ ମି ଵା୭ନ ମ୍ ୧୫
ତକତା ରାଜା ଯତା ନ୍ଯାଯମ୍ ପୂଜାମ୍ ଚକର ଵିକଶଶତଃ
ସକିତ୍ଵା ତ୍ତସ୍ଯ କଵୈ ରାଜ୍ଞଃ ପହ୍ ରୁକ୍ଟ ନା୭ନ୍ତରାତ୍ମନା ୧୬
କରାମପାକତନ ଚ ଆ୍ଯାତମ୍ରୁଶି ପୁୋଯ ତୀମକତ
ସ୍ଯମ ୍ ସମ୍ପମ୍ତକମ୍ କଚୈଵ ତତା ତମ୍ ପ୍ରତ୍ ଯପୂଜଯତ୍ ୧୭
ଏଵମ୍ ସୁସତ୍ କ୍ରୁତ କସ୍ତ୍ନ ସକହାଶିତ୍ଵା ନରଶମପଃ
ସତା୍ଟ ତିଵସାନ୍ ରାଜା ରାଜାନ ମି ତ ମପ୍ରଵୀତ୍ ୧୮
ଶାମ୍ତା ତଵ ସୁତା ରାଜନ୍ ସହ ପେମା ଵିଶାମ୍ପକତ
ମତୀଯ ନକରମ୍ ଯାତୁ କାଯମମ ୍ ହି ମହତୁ ତ୍ ଯତମ୍ ୧୯
ତକତତି ରାଜା ସମ୍୍୍ରୁତ୍ ଯ କମନମ୍ ତସ୍ଯ ତୀମତଃ
ଉଵାଚ ଵଚନମ୍ ଵିପ୍ରମ୍ କଚ୍ଚ ତ୍ଵମ୍ ସହ ପାଯମଯା ୨0
ରୁଶି ପୁେଃ ପ୍ରତି ଶ୍ରୁତ୍ ଯ ତକତ ତ୍ ଯା୭୭ହ ନ୍ ରୁପମ୍ ତତା
ସ ନ୍ ରୁକପଣା୭ପ୍ଯନୁଜ୍ଞାତଃ ପ୍ରଯକଯୌ ସହ ପାଯମଯା ୨୧
କତୌ ଅକନ୍ଯାନ୍ଯାମ୍ଜ ି ମ ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା କସ୍ନହା ତ୍ସମ୍ିି୍ ୍ଯ କଚାରସା
ନନମ୍ତତୁ ତମଶରକତା କରାମପାତ ଶ୍ଚ ଵୀଯମଵାନ୍ ୨୨
ତତ ସ୍ସହ
ୁ ୍ ରୁତ ମା୭୭ପ୍ରୁଚ୍ଚଯ ପ୍ରସ୍ତ୍ି କତା ରକୁନମ୍ତନଃ
କପୌକରପ୍ଯଃ କପ୍ରଶଯା ମାସ ତୂ ତାକନ୍ୈ ଵ ଶୀର କାମି ନଃ ୨୩
ରିଯତାମ୍ ନକରମ୍ ସଵମମ ୍ ୍ି୍ପ୍ର କମଵ ସ୍ଵ ମ୍କ୍ରୁତମ୍
ତୂ ପିତମ୍ ସି କ୍ତ ସମ୍ମର
୍ ୁ ୍ଟମ ୍ ପତାକାପି ର ମ୍କ୍ରୁତମ୍ ୨୪
ତତଃ ପ୍ରହ୍ ରୁ୍ଟାଃ କପୌରା କସ୍ତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାଜାନ ମାକତମ୍
ତତା ପ୍ରଚକ୍ରୁ: ଚ ତତ୍ସଵମମ ୍ ରାଜ୍ଞା ଯ କତ୍ରଶତ
ି ମ୍ ଯତା ୨୫
ତତଃ ସ୍ଵ ମ୍କ୍ରୁତମ୍ ରାଜା ନକରମ୍ ପ୍ରଵିକଵଶ ହ
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ଶମ୍କ ତୁ ମ୍ତୁପି ନିକକମାକଶୈ: ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ତ୍ଵିଜଶମପମ୍ ୨୬
ତତଃ ପ୍ରମୁତିତା ସ୍ସକଵମ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତମ୍ ନାକରା ତ୍ଵିଜମ୍
ପ୍ରକଵ୍ଯମାନମ୍ ସତ୍ କ୍ରୁତ୍ ଯ ନକରକମ୍ତରକଣନ୍ତ୍ର୍ କମମଣା ୨୭
ଅମ୍ତଃପୁରମ୍ ପ୍ରକଵକ୍ୈନ
ଯ ମ୍ ପୂଜାମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ଚ ଶାସ୍ତ୍ରତଃ
କ୍ରୁତ କ୍ରୁତ୍ ଯମ୍ ତତା୭୭ତ୍ମାନମ୍ କମକନ ତକସ୍ଯାପଵାହନାତ୍ ୨୮
ଅମ୍ତଃପୁର ସ୍ତ୍ରିଯ ସ୍ସଵାମ ୍୍ାନ୍ତାମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତତା୭୭କତାମ୍
ସହ ପେମା ଵିଶା ା୍୍ୀମ୍ ପ୍ରୀତ୍ ଯାନମ୍ତମ ୍ ଉପାକମନ୍ ୨୯
ପୂଯ ଯମାନା ଚ ତାପି ସ୍ସା ରାଜ୍ଞା କଚୈଵ ଵିକଶଶତଃ
ଉଵାସ ତେ ସୁକିତା କିମ୍ିତ୍କ
ି ା ମ୍ ସହ ତ୍ଵିଜା ୩0
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଏକାତଶ ସକମଃ

ତ୍ଵାତଶ ସକକଃ
ତତଃ କାକ

ପହୁ ତିକତ କସ୍ମିମ୍ିଚ୍ ତ୍ ସୁମକନାହକର

ଵସକନ୍ତ ସମ୭ନୁ ପ୍ରାକତ ରାକଜ୍ଞା ଯଶ୍ଟୁମ୍ ମକନାପଵତ୍ ୧
ତତଃ ପ୍ରସାତ୍ ଯ ଶିରସା ତମ୍ ଵିପ୍ରମ୍ କତଵ ଵଣିନମ୍
ଯଜ୍ଞାଯ ଵରଯା ମାସ ସମ୍ତାନା୭ତମମ ୍ କୁ ସ୍ଯ ଚ ୨
ତକତତି ଚ ସ ରାଜାନମ୍ ଉଵାଚ ଚ ସୁସତ୍ କ୍ରୁତଃ
ସମ୍ପାରାଃ ସମ୍ପ୍ରିଯନ୍ତାମ୍ କତ ତୁ ରକ ଶ୍ଚ ଵିମଚ୍
ୁ ତ
ଯ ାମ୍ ୩
ତକତା ରାଜା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ସୁମନ୍ତ୍ର୍ମ୍ ମନ୍ତ୍ର୍ି ସତ୍ତମମ୍
ସୁମନ୍ତ୍ର୍ା୭୭ଵାହଯ ୍ି୍ପ୍ରମ୍ ରୁତ୍ଵିକଜା ପ୍ରହ୍ମ ଵାତିନଃ ୪
ସୁଯଜ୍ଞମ୍ ଵାମକତଵମ୍ ଚ ଜାପା ି ମ ୍ ଅତ କା୍ଯପମ୍
ପୁକରାହିତମ୍ ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ଚ କଯ ଚା୭କନ୍ଯ ତ୍ଵିଜ ସତ୍ତମାଃ ୫
ତତଃ ସୁମନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ତ୍ଵରି ତମ୍ କତ୍ଵା ତ୍ଵରି ତ ଵିରମଃ
ସମାନଯତ୍ ସ ତାନ୍ ଵିପ୍ରାନ୍ ସମସ୍ତ୍ାନ୍ କଵତ ପାରକାନ୍ ୬
ତାନ୍ ପୂଜଯିତ୍ଵା ତମମତ୍ମା ରାଜା ତଶରତ ସ୍ତ୍ତା
ତମମାତମ ସହିତମ୍ ଯୁକ୍ତମ୍ ୍ଲ୍୍ଣମ୍ ଵଚନ ମପ୍ରଵୀତ୍ ୭
ମମ

ା ପ୍ଯମାନ ସ୍ଯ ପୁୋ୭ତମମ ୍ ନାସ୍ତ୍ି କଵୈ ସୁକମ୍

ତତ୭ତମମ ୍ ହଯ କମକତନ ଯ୍୍ଯାମୀତି ମତି ମମମ ୮
ତତ୭ହମ୍ ଯଶ୍ଟୁମ୍ ଇଚ୍ଚାମି ଶାସ୍ତ୍ର ତ୍ରୁକ୍ଟନ କମମଣା
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ରୁଶି ପୁେ ପ୍ରପାକଵନ କାମାନ୍ ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯାମି ଚା୭ପ୍ଯହମ୍ ୯
ତତଃ ସାତ୍ଵିତି ତତ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ପ୍ରାହ୍ମଣାଃ ପ୍ରତ୍ ଯପୂଜଯନ୍
ଵସି ୍ ଟ ପ୍ରମୁକାଃ ସକଵମ ପାତିଵ ସ୍ଯ ମୁକାଚ୍ଚ୍ ଯତ
ୁ ମ୍ ୧0
ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ ଙ୍କ ପୁକରାକା ଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ ଯୂଚୁ: ନ୍ ରୁପତିମ ୍ ତତା
ସମ୍ପାରାଃ ସମ୍ପ୍ରିଯନ୍ତାମ୍ କତ ତୁ ରକ ଶ୍ଚ ଵିମଚ୍
ୁ ତ
ଯ ାମ୍ ୧୧
ସଵମତା ପ୍ରାପ୍ଯକସ ପୁୋମ୍ ଶ୍ଚତୁ କରାମି ତ ଵିରମାନ୍
ଯସ୍ଯ କତ ତାମି କୀ ପୁତ୍ତି ରି ଯମ୍ ପୁୋ୭ତମମ ୍ ଆକତା ୧୨
ତତଃ ପ୍ରୀକତାପଵ ୋଜା ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତତ୍ ତ୍ଵିଜ ପାଶିତମ୍
ଅମାତ୍ ଯାମ୍୍ଚା୭ପ୍ରଵୀ ୋଜା ହକଶମ କଣତମ୍ ଶୁପା୭୍୍ରମ୍ ୧୩
କୁରୂଣାମ୍ ଵଚନା ଚ୍ଚୀରମ୍ ସମ୍ପାରାଃ ସମ୍ପ୍ରିଯନ୍ତୁ କମ
ସମତମ ଅତି୍ତ
ି ଟ : ଚ ଅଶ୍ଵଃ କସାପାତ୍ ଯାକଯା ଵିମଚ୍
ୁ ତ
ଯ ାମ୍ ୧୪
ସରଯଵା କଶ୍ଚାତ୍ତକର ତୀକର ଯଜ୍ଞ ପୂମି ଵିତୀଯତାମ୍
ଶାନ୍ତଯ ଶ୍ଚାପି ଵତମନ୍ତାମ୍ ଯତା କଲ୍ପମ ୍ ଯତା ଵିତି ୧୫
ଶ୍ଯଃ କତମୁମ୍ ଅଯମ୍ ଯଜ୍ଞଃ ସକଵମଣା୭ପି ମହୀ୍ି୍ତା
ନା୭ପରାକତା ପକଵତ୍ କକ୍ଟା ଯତ୍ ଯ୭ସ୍ମିନ୍ ରତୁ ସତ୍ତକମ ୧୬
ଚିେମ୍ ହି ମ୍ରୁକଯକନ୍ତେ ଵିତ୍ଵାକମ୍ସା ପ୍ରହ୍ମରା୍୍ସାଃ
ନିହତ ସ୍ଯ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଯ ସତ୍ ଯଃ କତମା ଵିନ୍ଯତି ୧୭
ତ ତ୍ ଯତା ଵିତି ପୂଵମ
ମ ୍ କମ ରତୁ କରଶ ସମାପ୍ଯକତ
ତତା ଵିତାନମ୍ ରିଯତାମ୍ ସମତମାଃ କରକଣଶ୍ଵିହ ୧୮
ତକତତି ଚ ତତଃ ସକଵମ ମନ୍ତ୍ର୍ିଣଃ ପ୍ରତ୍ ଯପୂଜଯନ୍
ପାତିକଵନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ଯ ତ ତ୍ଵା୍ଯମ ୍ ଯତା୭୭ଜ୍ଞତମ୍ ଅକୁଵତ
ମ ୧୯
ତକତା ତ୍ଵିଜା କସ୍ତ୍ ତମମଜ୍ଞମ୍ ଅସ୍ତ୍ୁଵନ୍ ପାତିଵଶମପମ୍
ଅନୁ ଜ୍ଞାତା ସ୍ତ୍ତଃ ସକଵମ ପୁନ ଜମକ୍ମ ୁ ଯମତା୭୭କତମ୍ ୨0
କକତଶ୍ଵ୭ତ ତ୍ଵିଜାକରଯଶୁ ମନ୍ତ୍ର୍ିଣସ୍ତ୍ାନ୍ ନରାତିପଃ
ଵିସଜମଯିତ୍ଵା ସ୍ଵମ୍ କଵ୍ମ ପ୍ରଵିକଵଶ ମହା ତ୍ ଯୁତିଃ ୨୧
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ତ୍ଵାତଶ ସକମଃ

ତ୍ରଯଯାତଶ ସକକଃ
ପୁନଃ ପ୍ରାକତ ଵସକନ୍ତ ତୁ ପୂଣଃମ ସମ୍ଵତ୍ସକରାପଵତ୍
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ପ୍ରସଵା୭ତମମ ୍ କକତା ଯଶ୍ଟୁମ୍ ହଯ କମକତନ ଵୀଯମଵାନ୍ ୧
ଅପିଵାତ୍ ଯ ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ଚ ନ୍ଯାଯତଃ ପ୍ରତିପଯ
ୂ ଯଚ
ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପ୍ରରିତମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ପ୍ରସଵା୭ତମମ ୍ ତ୍ଵିକଜାତ୍ତମମ୍ ୨
ଯକଜ୍ଞା କମ ରିଯତାମ୍ ଵିପ୍ର ଯକତାକ୍ତମ୍ ମୁନିପମ୍
ୁ ଵ
କ
ଯତା ନ ଵି୍ିଃ ରିଯକତ ଯଜ୍ଞା୭କଙ୍କଶୁ ଵିତୀଯତାମ୍ ୩
ପଵାନ୍ ସ୍ନିକ୍ତଃ ସୁହ୍ରୁନ୍ ମହ୍ମ
ଯ ୍ କୁରୁ ଶ୍ଚ ପରକମା ପଵାନ୍
କଵାଟକଵ୍ଯା ପଵତା କଚୈଵ ପାକରା ଯଜ୍ଞ ସ୍ଯ କଚାତ୍ ଯତଃ ୪
ତକତତି ଚ ସ ରାଜାନମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ତ୍ଵିଜ ସତ୍ତମଃ
କରି କ୍ଯ ସଵମମ ୍ ଏକଵୈ ତତ୍ ପଵତା ଯତ୍ ସମତିତମ୍ ୫
ତକତାପ୍ରଵୀତ୍ ତ୍ଵିଜାନ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତାନ୍ ଯଜ୍ଞ କମମସ ୁ ନି୍ତ
ି ଟ ାନ୍
ସ୍ତ୍ାପକତ୍ ଯ ନି୍ତ
ି ଟ ାମ୍ କଶ୍ଚୈ ଵ ଵ୍ରୁତ୍ତାନ୍ ପରମ ତାମି କାନ୍ ୬
କମମାନ୍ତିକାନ୍ ଶିଲ୍ ପ କାରାନ୍ ଵତମକୀନ୍ କନକାନ୍ ଅପି
କଣକାନ୍ ଶିଲ୍ିନ
ପ କଶ୍ଚୈ ଵ ତକତୈଵ ନଟ ନତମକାନ୍ ୭
ତତା ଶୁଚୀନ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଵିତଃ ପୁରୁଶାନ୍ ସୁପହୁ ଶ୍ରୁତାନ୍
ଯଜ୍ଞ କମମ ସମୀହନ୍ତାମ୍ ପଵକନ୍ତା ରାଜ ଶାସନାତ୍ ୮
ଇ୍ଟକା ପହୁ ସାହସ୍ରା ଶୀରମ୍ ଆନୀଯତାମ୍ ଇତି
ଔପ କାଯମାଃ ରିଯନ୍ତାମ୍ ଚ ରାଜ୍ଞାମ୍ ପହୁ କୁଣାନ୍ିତ
ଵ ାଃ ୯
ପ୍ରାହ୍ମଣ ଆଵସତା କଶ୍ଚୈ ଵ କତମଵ୍ାଯ ଃ ଶତଶଃ ଶୁପାଃ
ପ୍୍ଯା୭ନ୍ନ ପାକନୈ ପମହୁପିଃ ସମୁକପତାଃ ସୁନି୍ତ
ି ଟ ାଃ ୧0
ତତା କପୌରଜନସ୍ଯା୭ପି କତମଵ୍ାଯ ପହୁ ଵିସ୍ତ୍ରାଃ
ଆଵାସା ପହୁ ପ୍୍ଯା କଵୈ ସଵମ କାକମୈରୁପସ୍ତ୍ି ତାଃ ୧୧
ତତା ଜାନପତ ସ୍ଯା୭ପି ଜନ ସ୍ଯ ପହୁ କଶାପନମ୍
ତାତଵ୍ ଯମ୍ ଅନ୍ନମ୍ ଵିତିଵତ୍ ସତ୍ କ୍ରୁତ୍ ଯ ନ ତୁ

ୀ ଯା ୧୨

ସକଵମ ଵଣମା ଯତା ପୂଜାମ୍ ପ୍ରାପ୍ନୁଵନ୍ତି ସୁସତ୍ କ୍ରୁତାଃ
ନ ଚା୭ଵଜ୍ଞା ପ୍ରକଯାକ୍ତଵ୍ାଯ କାମ କରାତ ଵଶାତ୍ ଅପି ୧୩
ଯଜ୍ଞ କମମସ ୁ କଯଵ୍ଯରାଃ ପୁରୁଶାଃ ଶିଲ୍ିନ
ପ ସ୍ତ୍ତା
କତଶାମ୭ପି ଵିକଶକଶଣ ପୂଜା କାଯମା ଯତା ରମମ୍ ୧୪
କତ ଚ ସ୍ଯ:ୁ ସମ୍ପ୍ରୁତା ସ୍ସକଵମ ଵସୁପି କପମାଜକନନ ଚ
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ଯତା ସଵମମ ୍ ସୁଵିହିତମ୍ ନ କିମ ୍ ଚିତ୍ ପରି ହୀଯକତ ୧୫
ତତା ପଵନ୍ତଃ କୁଵନ୍ତୁ
ମ ପ୍ରୀତି ସ୍ନିକକ୍ତନ କଚତସା
ତତଃ ସକଵମ ସମାକମ୍ଯ ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରୁଵନ୍ ୧୬
ଯକତାକ୍ତମ୍ ତତ୍ ସୁଵିହିତମ୍ ନ କିମ୍ିତ
ି ୍ ପରି ହୀଯକତ
ଯକତାକ୍ତମ୍ ତତ୍ କରି ୍ାଯ କମା ନ କିମ ୍ ଚିତ୍ ପରି ହାସ୍ଯକତ ୧୭
ତତଃ ସୁମନ୍ତ୍ର୍ମ୍ ଆହୂ ଯ ଵସି କ୍ଟା ଵା୍ଯମ ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍
ନିମନ୍ତ୍ର୍ଯସ୍ଵ ନ୍ ରୁପତୀନ୍ ପ୍ରୁତିଵ୍ାଯ ମ୍ କଯ ଚ ତାମି କାଃ ୧୮
ପ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ ୍୍େିଯାନ୍ କଵୈ୍ାଯ ନ୍ ଶୂୋମ୍ କଶ୍ଚୈ ଵ ସହସ୍ରଶଃ
ସମାନଯସ୍ଵ ସତ୍ କ୍ରୁତ୍ ଯ ସଵମ କତକଶଶୁ ମାନଵାନ୍ ୧୯
ମି ତି ାତି ପତିମ ୍ ଶୂରମ୍ ଜନକମ୍ ସତ୍ ଯ ଵିରମମ୍
ନି୍ତ
ି ଟ ମ୍ ସଵମ ଶାକସ୍ତ୍ରଶୁ ତତା କଵକତଶୁ ନି୍ତ
ି ଟ ମ୍ ୨0
ତମ୍ ଆନଯ ମହାପାକମ୍ ସ୍ଵଯମ୍ ଏଵ ସୁସତ୍ କ୍ରୁତମ୍
ପୂଵ ମ ସମ୍ପନ୍ତିନମ୍ ଜ୍ଞାତ୍ଵା ତତଃ ପୂଵମ
ମ ୍ ପ୍ରଵୀମି କତ ୨୧
ତତା କାଶୀପତିମ ୍ ସ୍ନିକ୍ତମ୍ ସତତମ୍ ପ୍ରିଯ ଵାତିନମ୍
ସତ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ କତଵ ସମ୍କାଶମ୍ ସ୍ଵଯମ୍ ଏଵା୭୭ନଯସ୍ଵ ହ ୨୨
ତତା କକକଯ ରାଜାନମ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ପରମ ତାମି କମ୍
ଶ୍ଵଶୁରମ୍ ରାଜସି ମ୍ ହ ସ୍ଯ ସପୁେମ୍ ତମ୍ ଇହା୭୭ନଯ ୨୩
ଅକଙ୍କଶ୍ଵରମ୍ ମହାପାକମ୍ କରାମପାତମ୍ ସୁସତ୍ କ୍ରୁତମ୍
ଵଯସ୍ଯମ ୍ ରାଜସି ମ୍ ହ ସ୍ଯ ତମ୍ ଆନଯ ଯଶସ୍ଵିନମ୍ ୨୪
ପ୍ରାଚୀନାନ୍ ସି ନ୍ତୁ କସୌଵୀରାନ୍ କସୌରାକ୍ଟରଯାମ୍ ଶ୍ଚ ପାତିଵାନ୍
ତା୍ି୍ଣାତ୍ ଯାନ୍ ନକରନ୍ତ୍ର୍ାମ୍ ଶ୍ଚ ସମସ୍ତ୍ାନ୍ ଆନଯସ୍ଵ ହ ୨୫
ସନ୍ତି ସ୍ନିକ୍ତା ଶ୍ଚ କଯ ଚା୭କନ୍ଯ ରାଜାନଃ ପ୍ରୁତିଵୀ ତକ
ତାନ୍ ଆନଯ ଯତା ୍ି୍ପ୍ରମ୍ ସାନୁ କାନ୍ ସହ ପାନ୍ତଵାନ୍ ୨୬
ଵସି ୍ ଟ ଵା୍ଯମ ୍ ତଚ୍ ଚ୍ ରୁତ୍ଵା ସୁମନ୍ତ୍ର୍: ତ୍ଵରି ତ: ତତା
ଵ୍ ଯାତିଶତ୍ ପୁରୁଶାମ୍ ସ୍ତ୍େ ରାଜ୍ଞାମ୍ ଆନଯକନ ଶୁପାନ୍ ୨୭
ସ୍ଵଯମ୍ ଏଵ ହି ତମମାତ୍ମା ପ୍ରଯକଯୌ ମୁନି ଶାସନାତ୍
ସୁମନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ତ୍ଵରି କତା ପୂତ୍ଵା ସମା କନତୁ ମ୍ ମହୀ୍ି୍ତଃ ୨୮
କତ ଚ କମମାନ୍ତିକାଃ ସକଵମ ଵସି ୍ାଟ ଯ ଚ ତୀମକତ
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ସଵମମ ୍ ନିକଵତଯନ୍ତି ସ୍ମ ଯକଜ୍ଞ ଯତ୍ ଉପକଲ୍ି ତ
ପ ମ୍ ୨୯
ତତଃ ପ୍ରୀକତା ତ୍ଵିଜ କର୍ଟସ୍ତ୍ାନ୍ ସଵମାନ୍ ପୁନ: ଅପ୍ରଵୀତ୍
ଅଵଜ୍ଞଯା ନ ତାତଵ୍ମ
ଯ ୍ କସ୍ଯ ଚି ଲୀ ଯା୭ପି ଵା ୩0
ଅଵଜ୍ଞଯା କ୍ରୁତମ୍ ହନ୍ଯାତ୍ ତାତାରମ୍ ନା୭େ ସମ୍୍ଯଃ
ତତଃ କକୈଶ୍ଚିତ୍ ଅକହା ରାକେୈ ରୁପଯାତା ମହୀ୍ି୍ତଃ ୩୧
ପହୂ ନି ରତ୍ନାନ୍ଯା୭୭ତାଯ ରାକଜ୍ଞା ତଶରତ ସ୍ଯ ହ
ତକତା ଵସି ୍ଃଟ ସୁପ୍ରୀକତା ରାଜାନମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩୨
ଉପଯାତା ନରଵ୍ଯାର ରାଜାନ ସ୍ତ୍ଵ ଶାସନାତ୍
ମଯା୭ପି ସତ୍ କ୍ରୁତାଃ ସକଵମ ଯତା୭ହମମ ୍ ରାଜ ସତ୍ତମାଃ ୩୩
ଯଜ୍ଞୀଯମ୍ ଚ କ୍ରୁତମ୍ ରାଜନ୍ ପୁରୁକଶୈଃ ସୁସମାହିକତୈଃ
ନିଯାମ ତୁ ଚ ପଵାନ୍ ଯଶ୍ଟୁମ୍ ଯଜ୍ଞ ଆଯତନମ୍ ଅନ୍ତିକାତ୍ ୩୪
ସଵମକାକମୈ: ଉପହ୍ ରୁକତୈ: ଉକପତମ୍ କଵୈ ସମନ୍ତତଃ
େଶ୍ଟୁ ମହମସି ରାକଜମ୍ତର ମନ କସଵ ଵିନିମିତମ୍ ୩୫
ତତା ଵସି ୍ ଟ ଵଚନାତ୍ ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ ଙ୍କ ସ୍ଯ କଚାପକଯାଃ
ଶୁକପ ତିଵସ ନ୍୍କେ ନିଯାମ କତା ଜକତୀ ପତିଃ ୩୬
ତକତା ଵସି ୍ ଟ ପ୍ରମୁକାଃ ସଵମ ଏଵ ତ୍ଵିକଜାତ୍ତମାଃ
ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ ଙ୍କମ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ଯଜ୍ଞ କମମାରପନ୍ ତତା
ଯଜ୍ଞଵାଟ କତା ସ୍ସକଵମ ଯତା ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଯତା ଵିତି ୩୭
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

େକଯାତଶ ସକମଃ

ଚତୁ ତକଶ ସକକଃ
ଅତ ସମ୍ଵତ୍ସକର ପୂକଣମ ତସ୍ମିନ୍ ପ୍ରାକତ ତୁ ରଙ୍କକମ
ସରଯଵା କଶ୍ଚାତ୍ତକର ତୀକର ରାକଜ୍ଞା ଯକଜ୍ଞାପ୍ଯଵତମତ ୧
ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ ଙ୍କମ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ କମମ ଚକ୍ରୁ: ତ୍ଵିଜଶମପାଃ
ଅଶ୍ଵ କମକତ ମହା ଯକଜ୍ଞ ରାକଜ୍ଞାସ୍ଯ ସୁମହାତ୍ମନଃ ୨
କମମ କୁଵନ୍ତ
ମ ି ଵିତିଵତ୍ ଯାଜକା କଵତ ପାରକାଃ
ଯତା ଵିତି ଯତା ନ୍ଯାଯମ୍ ପରି ରାମନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରତଃ ୩
ପ୍ରଵ୍ମଯମ ୍ ଶାସ୍ତ୍ରତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ତତା ଏଵ ଉପସତମ୍ ତ୍ଵିଜାଃ
ଚକ୍ରୁଶ୍ଚ ଵିତିଵତ୍ ସଵମମ ୍ ଅତିକମ୍ କମମ ଶାସ୍ତ୍ରତଃ ୪
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ଅପିପଯ
ୂ ଯ ତକତା ହ୍ ରୁ୍ଟାଃ ସକଵମ ଚକ୍ରୁ: ଯତା ଵିତି
ପ୍ରାତଃସଵନ ପୂଵାମ ଣି କମମାଣି ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ାଃ ୫
ଇମ୍ତର ଶ୍ଚ ଵିତିଵ ତ୍ତକତ୍ତା ରାଜା ଚ ଅପିଶଟ
୍ ୁ କତା୭ନକଃ
ମାତ୍ ଯନ୍ତିନମ୍ ଚ ସଵନମ୍ ପ୍ରାଵତମତ ଯତା ରମମ୍ ୬
ତ୍ରୁତୀଯ ସଵନମ୍ କଚୈଵ ରାକଜ୍ଞା୭ସ୍ଯ ସୁମହାତ୍ମନଃ
ଚକ୍ରୁ: କତ ଶାସ୍ତ୍ରକତା ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତତା ପ୍ରାହ୍ମଣ ପୁମ୍ଵ
କ ାଃ ୭
ଆହ୍ଯାମ୍
ଚରିକର ତେ ଶରାତୀନ୍ ଵିପକୁ ତାତ୍ତମାନ୍
ଵ
ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ ମ୍କାକତୌ ମକମ୍ୈ ତର: ଶି୍୍ା୭୍୍ର ସମନ୍ିକଵ ତୌ ୮
କୀତିପି: ମତୁ କରୈ : ସ୍ନିକକ୍ତୈ : ମମ୍ତର ଆହ୍ାଵ କନୈ: ଯତା୭ହମତ:
କହାତାକରୌ ତତୁ : ଆଵାହ୍ ଯ ହଵିପାମ କାନ୍ ତିକଵୌକସାମ୍ ୯
ନ ଚ ଆହୁ ତମ୍ ଅପୂତ୍ ତେ କ ି ତମ୍ ଵା୭ପି କିମ୍ନ
ି
ତ୍ରୁ୍ଯକତ ପ୍ରହ୍ମଵ ତ୍ସଵମମ ୍ କ୍୍ମ ଯୁକ୍ତମ୍ ହି ଚରିକର ୧0
ନ କତଶୁ ଅହସ୍ସ ୁ ରାକନ୍ତା ଵା କ୍ଶତ
ୁ ିକତା ଵା ନ ତ୍ରୁ୍ଯକତ
ନ ଅଵିତ୍ଵାନ୍ ପ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍େ ନ ଅଶତ ଅନୁ ଚର ସ୍ତ୍ତା ୧୧
ପ୍ରାହ୍ମଣା ପୁଞ୍ଜକତ ନିତ୍ ଯମ୍ ନାତଵନ୍ତ ଶ୍ଚ ପୁଞ୍ଜକତ
ତାପସା ପୁଞ୍ଜକତ ଚା୭ପି ରମଣା ପୁଞ୍ଜକତ ତତା ୧୨
ଵ୍ରୁତ୍ତା ଶ୍ଚ ଵ୍ାଯ ତିତା କଶ୍ଚୈ ଵ ସ୍ତ୍ରିକଯା ପା ା: ତକତୈଵ ଚ
ଅନିଶମ୍ ପୁଞ୍ଜମାନାନାମ୍ ନ ତ୍ରୁତି : ଉପ ପ୍ଯକତ

୧୩

ତୀଯତାମ୍ ତୀଯତାମ୍ ଅନ୍ନମ୍ ଵାସାମ୍ି ସ ଵିଵିତାନି ଚ
ଇତି ସକମ୍ିାତିତା ସ୍ତ୍େ ତତା ଚକ୍ରୁ: ଅକନକଶଃ ୧୪
ଅନ୍ନକୂଟା ଶ୍ଚ ପହକଵା ତ୍ରୁ୍ଯକନ୍ତ ପଵମକତାପମାଃ
ତିଵକସ ତିଵକସ ତେ ସି ତ୍ତସ୍ଯ ଵିତିଵତ୍ ତତା ୧୫
ନାନା କତଶାତ୭ନୁ ପ୍ରାତା: ପୁରୁଶା ସ୍ତ୍ରୀ କଣା ସ୍ତ୍ତା
ଅନ୍ନ ପାକନୈ ସ୍ସଵ
ୁ ିହିତା: ତସ୍ମିନ୍କଯ ଜ୍ଞ ମହାତ୍ମନଃ ୧୬
ଅନ୍ନମ୍ ହି ଵିତିଵତ୍ ସ୍ଵାତୁ ପ୍ରଶମ୍ସନ୍ତି ତ୍ଵିଜଶମପାଃ
ଅକହା ତ୍ରୁତାଃ ସ୍ମ ପେମ୍ କତ ଇତି ଶୁରାଵ ରାକଵଃ ୧୭
ସ୍ଵ ମ୍କ୍ରୁତା ଶ୍ଚ ପୁରୁଶା ପ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ ପଯମକଵଶଯନ୍
ଉପାସକତ ଚ ତାନ୍ ଅକନ୍ଯ ସୁମର
୍ ୁ ୍ଟ ମଣି କୁଣ୍ଟ ାଃ ୧୮
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କମମା୭ନ୍ତକର ତତା ଵିପ୍ରା କହତୁ ଵାତାନ୍ ପହୂ ନ୍ ଅପି
ପ୍ରାହୁ ଶ୍ଚ ଵା୍ିମକନା ତୀରାଃ ପରସ୍ପର ଜିକୀଶଯା ୧୯
ତିଵକସ ତିଵକସ ତେ ସମ୍ସିକର କୁଶ ା ତ୍ଵିଜାଃ
ସଵମ କମମାଣି ଚକ୍ରୁକସ୍ତ୍ ଯତା ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ପ୍ରକଚାତିତାଃ ୨0
ନ ଅଶଟଙ୍କ ଵିତ୍ ଅେ ଆସୀତ୍ ନ ଅଵ୍ରକତା ନ ଅପହୁ ଶ୍ରୁତଃ
ସତସ୍ଯା: ତସ୍ଯ କଵୈ ରାକଜ୍ଞା ନ ଅଵାତ କୁଶ ା ତ୍ଵିଜାଃ ୨୧
ପ୍ରାକତ ଯୂକପାଚ୍ଚରକଯ ତସ୍ମିନ୍ ଶକଟ୍ୈଲ୍
ପ ାଵ ଃ କାତିରା ସ୍ତ୍ତା
ତାଵକନ୍ତା ପିଲ୍ ଵ ସହିତାଃ ପଣିନ ଶ୍ଚ ତତା୭ପକର ୨୨
କ୍ଲ୍ାମ ତକ ମକଯା ତିକ୍ଟା କତଵତାରୁ ମଯ ସ୍ତ୍ତା
ତ୍ଵାକଵଵ ତେ ଵିହିକତୌ ପାହୁ ଵ୍ସ୍ତ୍
ଯ ପରି ରକହୌ ୨୩
କାରି ତାଃ ସଵମ ଏକଵୈକତ ଶାସ୍ତ୍ରକଜ୍ଞୈ

ଯମଜ୍ଞ କକାଵିକତୈଃ

କଶାପା୭ତମମ ୍ ତସ୍ଯ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଯ କାଞ୍ଚ ନା୭ ମ୍କ୍ରୁତା ପଵନ୍ ୨୪
ଏକ ଵିମ୍ତ
୍ ି ଯୂପା: କତ ଏକ ଵିମ୍ତ୍
୍ ଯ୭ରତ୍ନଯଃ
ଵାକସାପି: ଏକ ଵିମ୍ତ୍
୍ ି : ଏକକୈକମ୍ ସମ ମ୍କ୍ରୁତା: ୨୫
ଵିନ୍ ଯସ୍ତ୍ା ଵିତିଵ ତ୍ସକଵମ ଶିଲ୍ିପ
ପ ିଃ ସୁକ୍ରୁତା ତ୍ରୁଟାଃ
ଅ୍ଟା୭୭ରଯଃ ସଵମ ଏଵ ୍ଲ୍୍ଣ ରୂପ ସମନ୍ିତ
ଵ ାଃ ୨୬
ଆଚ୍ଚାତିତା କସ୍ତ୍ ଵାକସାପିଃ ପୁକ୍ୈ ପ କମକନ୍ତୈ ଶ୍ଚ ପୂଶତ
ି ାଃ
ସତଶମକଯା ତୀତି ମକନ୍ତା ଵିରାଜକନ୍ତ ଯତା ତିଵି ୨୭
ଇ୍ଟକା ଶ୍ଚ ଯତା ନ୍ଯାଯମ୍ କାରି ତା ଶ୍ଚ ପ୍ରମାଣତଃ
ଚିକତା୍ିି ପ୍ରମାହ୍ମକଣୈ ସ୍ତ୍େ କୁଶକ ୈ ଃ ଶୁଲ୍ ପ କମମଣି ୨୮
ସ ଚିକତ୍ ଯା ରାଜ ସି ମ୍ ହ ସ୍ଯ ସମ୍ିତ
ି ଃ କୁଶକ ୈ ତ୍ଵିକଜୈଃ
କରୁକଟା ରୁ୍ମ ପକ୍୍ା କଵୈ େିକୁକଣା ଅ୍ଟା ତଶାତ୍ମକଃ ୨୯
ନିଯକ୍ତ
ୁ ା ସ୍ତ୍େ ପଶଵ ସ୍ତ୍ତ୍ତତ୍ ଉତ୍ତି ୍ ଯ କତୈଵତମ୍
ଉରକାଃ ପ୍ି୍ଣ କଶ୍ଚୈ ଵ ଯତା ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ପ୍ରକଚାତିତାଃ ୩0
ଶାମି କେ ତୁ ହଯ ସ୍ତ୍େ ତତା ଜ

ଚରା ଶ୍ଚ କଯ

ରୁତ୍ଵି୍ିପଃ ସଵମମ ୍ ଏକଵୈ ତ ନ୍ନିଯକ୍ତ
ୁ ମ୍ ଶାସ୍ତ୍ରତ ସ୍ତ୍ତା ୩୧
ପଶୂନାମ୍ େିଶତମ୍ ତେ ଯୂକପଶୁ ନିଯତମ୍ ତତା
ଅଶ୍ଵ ରକତ୍ନାତ୍ତମମ୍ ତସ୍ଯ ରାକଜ୍ଞା ତଶରତ ସ୍ଯ ଚ ୩୨
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କକୌସଲ୍ଯା ତମ୍ ହଯମ୍ ତେ ପରି ଚଯମ ସମନ୍ତତଃ
କ୍ରୁପାକଣୈ : ଵିଶଶାସ : ଏନମ୍ େିପିଃ ପରମଯା ମୁତା ୩୩
ପତେିଣା ତତା ସାତମମ ୍ ସୁସ୍ତ୍ିକତନ ଚ କଚତସା
ଅଵସତ୍ ରଜନୀମ୍ ଏକାମ୍ କକୌସଲ୍ଯା ତମମ କାମ୍ଯଯା ୩୪
କହାତା ଅତ୍ଵଯମ:ୁ ତକତା ତ୍କାତା ହକଯନ ସମକଯାଜଯନ୍
ମହି୍ାଯ ପରି ଵ୍ରୁତ୍ାଯ ଚ ଵାଵାତାମ୍ ଚ ତତା୭ପରାମ୍ ୩୫
ପତେିଣ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ଵପାମ୍ ଉତ୍ତ୍ରୁତ୍ ଯ ନିଯକତ ନ୍ତ୍ର୍ିଯଃ
ରୁତ୍ଵିକ୍ ପରମ ସମ୍ପନ୍ନଃ ରପଯା ମାସ ଶାସ୍ତ୍ରତଃ ୩୬
ତୂ ମ କନ୍ତମ୍ ଵପାଯା ସ୍ତ୍ୁ ଜିରତି ସ୍ମ ନରାତିପଃ
ଯତା କା ମ୍ ଯତା ନ୍ଯାଯମ୍ ନିଣତ
ମ ୁ ନ୍ ପାପ ମାତ୍ମନଃ ୩୭
ହଯ ସ୍ଯ ଯାନି ଚା୭ଙ୍କାନି ତାନି ସଵମାଣି ପ୍ରାହ୍ମଣାଃ
ଅକ୍ିୌ ପ୍ରାସ୍ଯନ୍ତି ଵିତିଵତ୍ ସମସ୍ତ୍ାଃ କଶାଟଶ ରୁତ୍ଵିଜଃ ୩୮
ପ୍ଲ୍୍ ଶାକାସୁ ଯଜ୍ଞାନାମ୍ ଅକନ୍ଯଶାମ୍ ରିଯକତ ହଵିଃ
ଅଶ୍ଵ କମତ ସ୍ଯ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଯ କଵୈତକସା ପାକ ଇ୍ଯକତ ୩୯
େଯକହାଶ୍ଵ କମତଃ ସମ୍କଯାତଃ କଲ୍ପ ସୂକେଣ ପ୍ରାହ୍ମକଣୈଃ
ଚତୁ କ୍ଟାମମ୍ ଅହ

ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ପ୍ରତମମ୍ ପରି କଲ୍ି ତ
ପ ମ୍ ୪0

ଉକ୍ତଯମ୍ ତ୍ଵିତୀଯମ୍ ସମ୍କଯାତମ୍ ଅତିରାେମ୍ ତକତାତ୍ତରମ୍
କାରି ତା ସ୍ତ୍େ ପହକଵା ଵିହିତାଃ ଶାସ୍ତ୍ର ତଶମନାତ୍ ୪୧
କଯଯାତିକ୍ଟାମ ଆଯୁଶୀ କଚୈଵ ଅତିରାକେୌ ଚ ଵିନିମିକତୌ
ଅପିଜିତ୍ ଵିଶ୍ଵଜିତ୍ ଚ ଏଵମ୍ ଅକତାଯମାକମା ମହା ରତୁ ଃ ୪୨
ପ୍ରାଚୀମ୍ କହାକେ ତକତୌ ରାଜା ତିଶମ୍ ସ୍ଵ କୁ

ଵତମନଃ

ଅତ୍ଵଯମକଵ ପ୍ରତୀଚୀମ୍ ତୁ ପ୍ରହ୍ମକଣ ତ୍ି୍ଣାମ୍ ତିଶମ୍ ୪୩
ଉତ୍କାକେ ତୁ ତକତାତୀଚୀମ୍ ତ୍ି୍କଣୈଶା ଵିନିମିତା
ଅଶ୍ଵ କମକତ ମହା ଯକଜ୍ଞ ସ୍ଵଯମ୍ପୁ ଵିହିକତ ପୁରା ୪୪
ରତୁ ମ୍ ସମାପ୍ଯ ତୁ ତତା ନ୍ଯାଯତଃ ପୁରୁଶଶମପଃ
ରୁତ୍ଵିକ୍ପ ଯା ହି ତକତୌ ରାଜା ତରାମ୍ ତାମ୍ ରତୁ ଵତମନଃ ୪୫
ରୁତ୍ଵିଜ : ସ୍ତ୍ୁ ଅପ୍ରୁଵନ୍ ସକଵମ ରାଜାନମ୍ କତ କଲ୍ମଶମ୍
ପଵାନ୍ ଏଵ ମହୀମ୍ କ୍ରୁତ୍ସ୍ନାମ୍ ଏକକା ର୍ି୍ତୁମ୍ ଅହମତି ୪୬
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ନ ପୂମ୍ାଯ କାଯମମ ୍ ଅସ୍ମାକମ୍ ନ ହି ଶକ୍ତାଃ ସ୍ମ ପା କନ
ରତାଃ ସ୍ଵାତ୍ ଯାଯ କରକଣ ଵଯମ୍ ନିତ୍ ଯମ୍ ହି ପୂମିପ ୪୭
ନି୍ ରକ ଯମ୍ କିମ୍ିତ
ି ୍ ଏଵ ଇହ ପ୍ରଯଚ୍ଚତୁ ପଵାନ୍ ଇତି
ମଣି ରତ୍ନମ୍ ସୁଵଣମମ ୍ ଵା କାକଵା ଯତ୍ଵା ସମୁତ୍ ଯତମ୍ ୪୮
ତ ତ୍ରଯଚ୍ଚ ନର କର୍ଟ ତରଣ୍ଯା ନ ପ୍ରକଯାଜନମ୍
ଏଵମୁକ୍ତଵା ନରପତି: ପ୍ରାହ୍ମକଣୈ: କଵତ ପାରକକୈ: ୪୯
କଵାମ୍ ଶତ ସହସ୍ରାଣି ତଶ କତକପ୍ଯା ତକତୌ ନ୍ ରୁପଃ
ଶତ କକାଟି ସୁଵଣମ ସ୍ଯ ରଜତ ସ୍ଯ ଚତୁ କମୁଣମ୍ ୫0
ରୁତ୍ଵିଜ ଶ୍ଚ ତତଃ ସକଵମ ପ୍ରତତୁ ଃ ସହିତା ଵସୁ
ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ ଙ୍କାଯ ମୁନକଯ ଵସି ୍ାଟ ଯ ଚ ତୀମକତ ୫୧
ତତ କସ୍ତ୍ ନ୍ଯାଯତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରଵିପାକମ୍ ତ୍ଵିକଜାତ୍ତମାଃ
ସୁପ୍ରୀତ ମନସଃ ସକଵମ ପ୍ରତ୍ ଯୂଚୁ: ମୁତିତା ପ୍ରୁଶମ୍ ୫୨
ତତଃ ପ୍ରସପମକକପ୍ଯସ୍ତ୍ୁ ହିରଣ୍ଯମ ୍ ସୁସମାହିତାଃ
ଜାମ୍ପୂନତମ୍ କକାଟି ସମ୍କଯମ୍ ପ୍ରାହ୍ମକଣକପ୍ଯା ତକତୌ ତତା ୫୩
ତରି ୋଯ ତ୍ଵିଜା ଯାତ ହସ୍ତ୍ା୭୭ପରଣ ମୁତ୍ତମମ୍
କକସ୍ମୈଚି ତ୍ ଯାଚମାନାଯ ତାକତୌ ରାକଵ ନମ୍ତନଃ ୫୪
ତତଃ ପ୍ରୀକତଶୁ ନ୍ ରୁପତି: ତ୍ଵିକଜଶୁ ତ୍ଵିଜ ଵତ୍ସ ଃ
ପ୍ରଣାମ ମକକରା କତ୍ତଶା0 ହଶମ ପଯମାକୁକ ୍୍ଣ: ୫୫
ତସ୍ଯ ଆସି କଶା୭ତ ଵିତିଵତ୍ ପ୍ରାହ୍ମକଣୈ : ସମୁତୀରି ତାଃ
ଉତାର ସ୍ଯ ନ୍ ରୁଵୀର ସ୍ଯ ତରଣ୍ଯା ପ୍ରଣତ ସ୍ଯ ଚ ୫୬
ତତଃ ପ୍ରୀତମନା ରାଜା ପ୍ରାପ୍ଯ ଯଜ୍ଞମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍
ପାପା୭ପହମ୍ ସ୍ଵନମଯନମ୍ ତୁ ସ୍ତ୍ରମ୍ ପାତିଵଶମକପୈଃ ୫୭
ତକତାପ୍ରଵୀତ୍ ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ ଙ୍କମ୍ ରାଜା ତଶରତ ସ୍ତ୍ତା
କୁ

ସ୍ଯ ଵତମନମ୍ ତ୍ଵମ୍ ତୁ କତମୁମ୍ ଅହମସି ସୁଵ୍ରତ ୫୮

ତକତତି ଚ ସ ରାଜାନମ୍ ଉଵାଚ ତ୍ଵିଜ ସତ୍ତମଃ
ପଵି୍ନ୍ତ
ଯ ି ସୁତା ରାଜନ୍ ଚତ୍ଵାର: କତ କୁକ ାତ୍ଵହାଃ ୫୯
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଚତୁ ତମଶ ସକମଃ

ପମ୍ଚତଶ ସକକଃ
P a g e 38 | 170

ପାଲ କାମ୍ଟ
କମତାଵୀ ତୁ ତକତା ତ୍ ଯାତ୍ଵା ସ କିମ୍ିତ
ି ୍ ଇତମ୍ ଉତ୍ତମମ୍
ତ ସମ୍ଜ୍ଞ: ତତ: ତମ୍ ତୁ କଵତକଜ୍ଞା ନ୍ ରୁପମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧
ଇ୍ିମ
ଟ ୍ କତହମ୍ କରି ୍ାଯ ମି ପୁେୀଯାମ୍ ପୁେ କାରଣାତ୍
ଅତଵମ ଶିରସି କପ୍ରାକକ୍ତୈ : ମକନ୍ତ୍ର୍ୈଃ ସି ତ୍ତାମ୍ ଵିତାନତଃ ୨
ତତଃ ପ୍ରାରମ୍ଯତା ମି ୍ମ
ି ଟ ୍ ତାମ୍ ପୁେୀଯାମ୍ ପୁେ କାରଣାତ୍
ଜୁହାଵ ଚା୭କ୍ିୌ କତଜସ୍ଵୀ ମନ୍ତ୍ର୍ ତ୍ରୁକ୍ଟନ କମମଣା ୩
ତକତା କତଵାଃ ସକନ୍ତଵମାଃ ସି ତ୍ତା ଶ୍ଚ ପରମଶମଯଃ
ପାକ ପ୍ରତିରହା୭ତମମ ୍ କଵୈ ସମକଵତା ଯତା ଵିତି ୪
ତାଃ ସକମତ୍ ଯ ଯତା ନ୍ଯାଯମ୍ ତସ୍ମିନ୍ ସତସି କତଵତାଃ
ଅପ୍ରୁଵ କନ୍ଲାକ କତମାରମ୍ ପ୍ରହ୍ମାଣମ୍ ଵଚନମ୍ ମହତ୍ ୫
ପକଵନ୍ ତ୍ଵ ତ୍ରସାକତନ ରାଵକଣା ନାମ ରା୍୍ସଃ
ସଵମା କନ୍ନା ପାତକତ ଵୀଯମା ଚ୍ଚାସି ତୁମ୍ ତମ୍ ନ ଶକ୍ନୁମଃ ୬
ତ୍ଵଯା ତକସ୍ମୈ ଵକରା ତତ୍ତଃ ପ୍ରୀକତନ ପକଵନ୍ ପୁରା
ମାନଯନ୍ତ ଶ୍ଚ ତମ୍ ନିତ୍ ଯମ୍ ସଵମମ ୍ ତସ୍ଯ ୍୍ମାମକହ ୭
ଉକତ୍ଵଜଯତି କ ାକାନ୍ େୀନ୍ ଉଚ୍ଚିିତାନ୍ କତ୍ଵ୍ି ଟ ତୁ ମମତିଃ
ଶରମ୍ େିତଶ ରାଜାନମ୍ ପ୍ରତଶମଯିତୁମ୍ ଇଚ୍ଚତି ୮
ରୁଶୀନ୍ ଯ୍୍ାନ୍ ସକନ୍ତଵମାନ୍ ଅସୁରାନ୍ ପ୍ରାହ୍ମଣାମ୍ ସ୍ତ୍ତା
ଅତିରମତି ତୁ ତମକଶମା ଵର ତାକନନ କମାହିତଃ ୯
କନୈନମ୍ ସୂଯଃମ ପ୍ରତପତି ପାକଶ୍ଵମ ଵାତି ନ ମାରୁତଃ
ଚକ ାମି ମା ୀ ତମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସମୁକୋପି ନ କମ୍ପକତ ୧0
ତନ୍ ମହ କନ୍ନା ପଯମ୍ ତସ୍ମାତ୍ ରା୍୍ସାତ୍ କକାର ତଶମନାତ୍
ଵତା୭ତମମ ୍ ତସ୍ଯ ପକଵନ୍ ଉପାଯମ୍ କତମୁମ୍ ଅହମସି ୧୧
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଃ ସୁକରୈ ଃ ସକଵତ ଶ୍ଚି ନ୍ତଯିତ୍ଵା ତକତାପ୍ରଵୀତ୍
ହନ୍ତା୭ଯମ୍ ଵିହିତ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ଵକତାପାକଯା ତୁ ରାତ୍ମନଃ ୧୨
କତନ କନ୍ତଵମ ଯ୍୍ାଣାମ୍ କତଵ ତାନଵ ର୍୍ସାମ୍
ଅଵକତ୍ ଯାସ୍ମୀତି ଵାକ୍ ଉକ୍ତା ତକତ ତ୍ ଯୁ କ୍ତମ୍ ଚ ତନ୍ ମଯା ୧୩
ନାକୀତମଯତ୍ ଅଵଜ୍ଞାନାତ୍ ତ େକ୍୍ା ମାନୁ ଶାମ୍ ସ୍ତ୍ତା
ତସ୍ମାତ୍ ସ ମାନୁ ଶା ତ୍ଵକତ୍ ଯା ମ୍ରୁତ୍ ଯୁ ନମା୭କନ୍ଯାସ୍ଯ ଵିତ୍କଯ ତ ୧୪
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ଏତ ଚ୍ଚ୍ ରୁତ୍ଵା ପ୍ରିଯମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ପ୍ରହ୍ମଣା ସମୁତାହ୍ ରୁତମ୍
କତଵା ମହଶମଯଃ ସକଵମ ପ୍ରହ୍ ରୁ୍ଟା କସ୍ତ୍ପଵମ୍ ସ୍ତ୍ତା ୧୫
ଏତସ୍ମିନ୍ନ୍ ଅନ୍ତକର ଵିଶଣ
୍ :ୁ ଉପଯାକତା ମହା ତ୍ ଯୁତିଃ
ଶମ୍କ ଚର କତା ପାଣି: ପୀତା ଵାସା ଜକତ୍ତି: ୧୬
ପ୍ରହ୍ମଣା ଚ ସମାକମ୍ଯ ତେ ତକସ୍ତ୍ୌ ସମାହିତଃ
ତମ୍ ଅପ୍ରୁଵନ୍ ସୁରାଃ ସକଵମ ସମପିଶଟ
୍ ୂ ଯ ସନ୍ନତାଃ ୧୭
ତ୍ଵାମ୍ ନିକଯା୍୍ଯାମକହ ଵିକ୍ଣା କ ାକାନାମ୍ ହିତ କାମ୍ଯଯା
ରାକଜ୍ଞା ତଶରତ ସ୍ଯ ତ୍ଵମ୍ ଅକଯାତ୍ ଯା୭ତିପକତ ଵିକପା : ୧୮
ତମମଜ୍ଞ ସ୍ଯ ଵତାନ୍ଯ ସ୍ଯ ମହଶି ସମ କତଜସଃ
ତସ୍ଯ ପାଯମାସୁ ତିସର
୍ ୁ ଶୁ ହ୍ରୀ ରୀ କୀତ୍ମ୍ଯ ୁ ପମାସୁ ଚ ୧୯
ଵିକ୍ଣା ପୁେତ୍ଵମ୍ ଆକଚ୍ଚ କ୍ରୁତ୍ଵା୭୭ତ୍ମାନମ୍ ଚତୁ ଵିତମ୍
ତେ ତ୍ଵମ୍ ମାନୁ କଶା ପୂତ୍ଵା ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ କ ାକ କଣ୍ଟକମ୍ ୨0
ଅଵତ୍ ଯମ୍ କତୈଵକତୈ ଵିକ୍ଣା ସମକର ଜହି ରାଵଣମ୍
ସ ହି କତଵାନ୍ ସକନ୍ତଵମାନ୍ ସି ତ୍ତାମ୍ ଶ୍ଚ ରୁଶି ସତ୍ତମାନ୍ ୨୧
ରା୍୍କସା ରାଵକଣା ମୂକକମା ଵୀକଯମାକତ୍ସକକନ ପାତକତ
ରୁଶଯ ଶ୍ଚ ତତ କସ୍ତ୍ନ କମ୍ତଵାମ ୭ପ୍ସ୍ରସ ସ୍ତ୍ତା ୨୨
ରୀଟକମ୍ତା ନମ୍ତନ ଵକନ କ୍ରୂକରଣ କି

ହିମ୍ିତ
ସ ା:

ଵତା୭ତମମ ୍ ଵଯ ମା୭୭ଯାତା ସ୍ତ୍ସ୍ଯ କଵୈ ମୁନିପି ସ୍ସହ ୨୩
ସି ତ୍ତ କମ୍ତଵ ମ ଯ୍୍ା ଶ୍ଚ ତତ ସ୍ତ୍ଵାମ୍ ଶରଣମ୍ କତା:
ତ୍ଵମ୍ କତି: ପରମା କତଵ ସକଵମଶା ନ୍ନ: ପରମ୍ତପ ୨୪
ଵତାଯ କତଵ ଶତ୍ ରୂଣା0 ନ୍ ରୁଣା0 କ ାକକ ମନ: କୁରୁ
ଏଵମୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ୁ କତକଵକଶା ଵିଶଣ
୍ ୁ ସ୍ତ୍ରିତଶ ପୁ0କଵ: ୨୫
ପିତାମହ ପୁକରାକା0 ସ୍ତ୍ାନ୍ ସଵମ କ ାକ ନମକ ୍ରୁତ:
ଅପ୍ରଵୀତ୍ େିତଶାନ୍ ସଵମାନ୍ ସକମତାନ୍ ତମମ ସମ୍ିତ
ହ ାନ୍ ୨୬
ପଯମ୍ ତ୍ ଯଜତ ପେମ୍ କଵା ହିତା୭ତମମ ୍ ଯୁତି ରାଵଣମ୍
ସ ପୁେ କପୌେମ୍ ସା୭ମାତ୍ ଯମ୍ ସମି େ ଜ୍ଞାତି ପାମ୍ତଵମ୍ ୨୭
ହତ୍ଵା କ୍ରୂରମ୍ ତୁ ରା୭୭ତ୍ମାନମ୍ କତଵଶମୀଣା0 ପଯାଵହମ୍
ତଶ ଵଶମ ସହସ୍ରାଣି ତଶ ଵଶମ ଶତାନି ଚ ୨୮
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ଵତ୍ସଯାମି ମାନୁ କଶ କ ାକକ ପା ଯନ୍ ପ୍ରୁତିଵୀ ମି ମାମ୍
ଏଵମ୍ ତତ୍ଵା ଵରମ୍ କତକଵା କତଵାନାମ୍ ଵିଶଣ
୍ ୁ ରାତ୍ମଵାନ୍
ମାନୁ କଶ ଚିନ୍ତଯାମାସ ଜନ୍ମ ପୂମିମ ୍ ଅତା୭୭ତ୍ମନ: ୨୯
ତତ: ପତ୍ମ ପ ାଶା୍୍: କ୍ରୁତ୍ଵା୭୭ତ୍ମାନମ୍ ଚତୁ ଵିତମ୍
ପିତରମ୍ କରାଚଯା ମାସ ତତା ତଶରତମ୍ ନ୍ ରୁପମ୍ ୩0
ତକତା କତଵା ସ୍ସ କମ୍ତଵାମ ସ୍ସ ରୁୋ ସ୍ସା ପ୍ସ୍କରାକଣା:
ସ୍ତ୍ୁତିପି ତିଵ୍ ଯ ରୂପାପି ସ୍ତ୍ୁସ୍ଟୁଵୁ ମମତୁସୂତନମ୍ ୩୧
ତ ମୁତ୍ତତମ୍ ରାଵଣ ମୁର କତଜସମ୍
ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତ ତପମମ ୍ େିତକଶଶ୍ଵର ତ୍ଵିଶମ୍
ଵିରାଵଣମ୍ ସାତୁ ତପସ୍ଵି କଣ୍ଟକମ୍
ତପସ୍ଵିନାମ୍ ଉତ୍ତର ତମ୍ ପଯାଵହମ୍ ୩୨
ତକମଵ ହତ୍ଵା ସ ପ ମ୍ ସ ପାନ୍ତଵମ୍
ଵିରାଵଣମ୍ ରାଵଣ ମରଯ କପୌରୁଶମ୍
ସ୍ଵକ ାମ କ ମାକଚ୍ଚ କତ ଜ୍ଵର ଶ୍ଚି ରମ୍
ସୁକରମ୍ତର କୁତମ୍ କତ କତାଶ କଲ୍ମଶମ୍ ୩୩
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ପମ୍ି ତଶ ସକମଃ

ଯଶାଟଶ ସକକଃ
ତକତା ନାରାଯକଣା ଵିଶଣ
୍ :ୁ ନିଯକ୍ତ
ୁ ଃ ସୁର ସତ୍ତକମୈଃ
ଜାନ ନ୍ନ୭ପି ସୁରାନ୍ ଏଵମ୍ ୍ଲ୍୍ଣମ୍ ଵଚନମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧
ଉପାଯଃ କକା ଵକତ ତସ୍ଯ ରାଵଣ ସ୍ଯ ତୁ ରା୭୭ତ୍ମନଃ
ଯମ୍ ଅହମ୍ ତମ୍ ସମାସ୍ତ୍ାଯ ନିହନ୍ଯାମ୍ ରୁଶି କଣ୍ଟକମ୍ ୨
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତାଃ ସୁରାଃ ସକଵମ ପ୍ରତ୍ ଯୂଚୁ ଵିଶଣ
୍ ମ
ୁ ୍ ଅଵ୍ଯ
ଯ ମ୍
ମାନୁ ଶୀମ୍ ତନୁ ମ ୍ ଆସ୍ତ୍ାଯ ରାଵଣମ୍ ଜହି ସମ୍ଯକୁ କ ୩
ସ ହି କତକପ ତପ ସ୍ତ୍ୀଵ୍ରମ୍ ତୀକମ କା ମ୍ ଅରି ମ୍ମ
ତ
କଯନ ତୁ କ୍ଟାପଵତ୍ ପ୍ରହ୍ମା କ ାକକ୍ରୁ କଲାକ ପୂଵଜ
ମ : ୪
ସମ୍ତୁ୍ଟଃ ପ୍ରତକତୌ ତକସ୍ମୈ ରା୍୍ସାଯ ଵରମ୍ ପ୍ରପୁଃ
ନାନା ଵିକତକପ୍ଯା ପୂକତକପ୍ଯା ପଯମ୍ ନା୭ନ୍ଯେ ମାନୁ ଶାତ୍ ୫
ଅଵଜ୍ଞାତାଃ ପୁରା କତନ ଵର ତାକନନ ମାନଵାଃ
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ଏଵମ୍ ପିତାମହା ତ୍ତସ୍ମା ତ୍ଵରମ୍ ପ୍ରାପ୍ଯ ସ ତପିତଃ ୬
ଉତ୍ସାତଯତି କ ାକାମ୍ ସ୍ତ୍ରୀନ୍ ସ୍ତ୍ରିଯ ଶ୍ଚା ପ୍ଯପକଶମତି
ତସ୍ମାତ୍ ତସ୍ଯ ଵକତା ତ୍ରୁକ୍ଟା ମାନୁ କଶପ୍ଯଃ ପରମ୍ତପ ୭
ଇକତ୍ ଯତ ତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସୁରାଣାମ୍ ଵିଶଣ
୍ ର
ୁ ା୭୭ତ୍ମଵାନ୍
ପିତରମ୍ କରାଚଯା ମାସ ତତା ତଶରତମ୍ ନ୍ ରୁପମ୍ ୮
ସ ଚା୭ପ୍ଯପକୁ ୋ ନ୍ ରୁପତି ସ୍ତ୍ସ୍ମିନ୍ କାକ

ମହାତ୍ ଯୁତିଃ

ଅଯଜତ୍ ପୁେିଯାମ୍ ଇ୍ିମ
ଟ ୍ ପୁକେପ୍ସ:ୁ ଅରି ସୂତନଃ ୯
ସ କ୍ରୁତ୍ଵା ନିଶ୍ଚଯମ୍ ଵିଶଣ
୍ :ୁ ଆମମ୍ତରଯ ଚ ପିତାମହମ୍
ଅମ୍ତତାମ ନ0 କକତା କତକଵୈ: ପୂଯମ
ଯ ାକନା ମହଶିପି: ୧0
ତକତା କଵୈ ଯଜମାନ ସ୍ଯ ପାଵକାତ୍ ଅତୁ

ପ୍ରପମ୍

ପ୍ରାତୁ ପମତ
ୂ ମ୍ ମହ ତ୍ ପୂତମ୍ ମହା ଵୀଯମମ ୍ ମହା ପ ମ୍ ୧୧
କ୍ରୁ୍ଣମ ୍ ରକ୍ତା୭ମ୍ପର ତରମ୍ ରକ୍ତା୭୭ସ୍ଯମ ୍ ତୁ ନ୍ତୁପି ସ୍ଵନମ୍
ସ୍ନିକ୍ତ ହଯ୍ର
ମ ୁ ୍୍ ତନୁ ଜ ୍ମଶର
୍ ୁ ପ୍ରଵର ମୂତଜ
ମ ମ୍ ୧୨
ଶୁପ

୍୍ଣ ସମ୍ପନ୍ନମ୍ ତିଵ୍ାଯ ୭୭ପରଣ ପୂଶତ
ି ମ୍

କଶୈ

ଶ୍ରୁଙ୍କ ସମୁକତ୍ସତମ୍ ତ୍ରୁତ ଶାତମୂ

ତିଵାକର ସମା୭୭କାରମ୍ ତୀତା୭ନ

ଵିରମମ୍ ୧୩
ଶିକକାପମମ୍

ତତ ଜାମ୍ପୂନତ ମଯୀମ୍ ରାଜତା୭ନ୍ତ ପରି ଚ୍ଚତାମ୍ ୧୪
ତିଵ୍ ଯ ପାଯସ ସମ୍ପୂଣାମ ମ୍ ପାେୀମ୍ ପତ୍ନୀମ୍ ଇଵ ପ୍ରିଯାମ୍
ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ଵିପ ୁ ାମ୍ କତାପ୍ମାଯ ମ୍ ସ୍ଵଯମ୍ ମାଯାମଯୀମ୍ ଇଵ ୧୫
ସମକଵ୍୍ଯା ପ୍ରଵୀ ତ୍ଵା୍ଯମ ୍ ଇତମ୍ ତଶରତମ୍ ନ୍ ରୁପମ୍
ପ୍ରାଜାପତ୍ ଯମ୍ ନରମ୍ ଵିତ୍ତି ମାମ୍ ଇହା୭ପ୍ଯାକତମ୍ ନ୍ ରୁପ ୧୬
ତତଃ ପରମ୍ ତତା ରାଜା ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ କ୍ରୁତାଞ୍ଜ ି ଃ
ପକଵନ୍ ସ୍ଵାକତମ୍ କତସ୍ତ୍ୁ କିମ ୍ ଅହମ୍ କରଵାଣି କତ ୧୭
ଅକତା ପୁନ ରି ତମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ପ୍ରାଜାପକତ୍ାଯ ନକରାପ୍ରଵୀତ୍
ରାଜନ୍ ଅଚମଯତା କତଵାନ୍ ଅତ୍ ଯ ପ୍ରାତମ୍ ଇତମ୍ ତ୍ଵଯା ୧୮
ଇତମ୍ ତୁ ନ୍ ରୁପ ଶାତମୂ

ପାଯସମ୍ କତଵ ନିମିତମ୍

ପ୍ରଜା କରମ୍ କ୍ରୁହାଣ ତ୍ଵମ୍ ତନ୍ଯମ ୍ ଆକରା୍ଯ ଵତମନମ୍ ୧୯
ପାଯମାଣାମ୍ ଅନୁ ରୂପାଣାମ୍ ଅ୍ିୀତ ଇତି ପ୍ରଯଚ୍ଚ କଵୈ
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ତାସୁ ତ୍ଵମ୍ ପ୍ସ୍ଯକସ ପୁୋନ୍ ଯତ୭ତମମ ୍ ଯଜକସ ନ୍ ରୁପ ୨0
ତକତତି ନ୍ ରୁପତିଃ ପ୍ରୀତଃ ଶିରସା ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତାମ୍
ପାେୀମ୍ କତଵା୭ନ୍ନସମ୍ପୂଣାମ ମ୍ କତଵ ତତ୍ତାମ୍ ହିରଣ୍ମଯୀମ୍ ୨୧
ଅପିଵାତ୍ ଯ ଚ ତ ତ୍ ପୂତମ୍ ଅତ୍ ପୁତମ୍ ପ୍ରିଯ ତଶମନମ୍
ମୁତା ପରମଯା ଯୁକ୍ତ ଶ୍ଚକାର ଅପିପ୍ରତ୍ି୍ଣମ୍ ୨୨
ତକତା ତଶରତଃ ପ୍ରାପ୍ଯ ପାଯସମ୍ କତଵ ନିମିତମ୍
ପପୂଵ ପରମ ପ୍ରୀତଃ ପ୍ରାପ୍ଯ ଵିତ୍ତମ୍ ଇଵ ଅତନଃ ୨୩
ତତ ସ୍ତ୍ତ୭ତ୍ ପୁତ ପ୍ର୍ଯମ ୍ ପୂତମ୍ ପରମ ପାସ୍ଵରମ୍
ସମ୍ଵତଯ
ମ ିତ୍ଵା ତତ୍ କମମ ତକେୈ ଵା୭ନ୍ତର ତୀଯତ ୨୪
ହଶମ

ର୍ିପ
ମ ି : ଉକତ୍ ଯାତମ୍ ତସ୍ଯା୭ନ୍ତଃ ପୁରମ୍ ଆପକପୌ

ଶାରତ ସ୍ଯାପିରାମ ସ୍ଯ ଚନ୍ତ୍ର୍

କସ୍ଯଵ ନପ: ଅମ୍ଶପ
ୁ ିଃ ୨୫

କସାନ୍ତଃପୁରମ୍ ପ୍ରଵିକ୍ୈଵ
ଯ କକୌସଲ୍ଯାମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍
ପାଯସମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ୀଶ୍ଵ
ଣ ପୁେୀଯମ୍ ତ୍ଵିତମ୍ ଆତ୍ମନଃ ୨୬
କକୌସଲ୍ଯାକଯୈ ନରପତିଃ ପାଯସା୭ତମମ ୍ ତକତୌ ତତା
ଅତମାତ୍ ଅତମମ ୍ ତକତୌ ଚା୭ପି ସୁମିୋକଯୈ ନରା୭ତିପଃ ୨୭
କକୈକକକଯୈ ଯ ଚ ଅଵଶି୍ ଟ ଅତମମ ୍ ତକତୌ ପୁୋ୭ତମ କାରଣାତ୍
ପ୍ରତକତୌ ଚ ଅଵଶି୍ାଟ ୭ତମମ ୍ ପାଯସସ୍ଯ ଅମ୍ରୁକତାପମମ୍ ୨୮
ଅନୁ ଚିନ୍ତଯ ସୁମିୋକଯୈ ପୁନ: ଏଵ ମହୀପତିଃ
ଏଵମ୍ ତାସାମ୍ ତକତୌ ରାଜା ପାଯମାଣାମ୍ ପାଯସମ୍ ପ୍ରୁତକ୍ ୨୯
ତା: ତୁ ଏତତ୍ ପାଯସମ୍ ପ୍ରାପ୍ଯ ନକରନ୍ତ୍ର୍ କସ୍ଯାତ୍ତମାଃ ସ୍ତ୍ରିଯଃ
ସମ୍ମାନମ୍ କମନିକର ସଵମାଃ ପ୍ରହକଶମାତିତ କଚତସଃ ୩0
ତତସ୍ତ୍ୁ ତା: ପ୍ରା୍ଯ ତ ତୁ ତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରିକଯା ;
ମହୀପକତ: ଉତ୍ତମ ପାଯସମ୍ ପ୍ରୁତକ୍
ହୁ ତାଶନା୭୭ତିତ୍ ଯ ସମାନ କତଜସା
ଚିକରଣ କପମାନ୍ ପ୍ରତିକପତିକର ତତା ୩୧
ତତସ୍ତ୍ୁ ରାଜା ପ୍ରସମୀ୍୍ଯ ତା: ସ୍ତ୍ରିଯଃ
ପ୍ରରୂଟ କପମା: ପ୍ରତି

ତ ମାନସା

ପପୂଵ ହ୍ ରୁ୍ଟ ସ୍ତ୍ରିତିକଵ ଯତା ହରି :
P a g e 43 | 170

ପାଲ କାମ୍ଟ
ସୁକରମ୍ତର ସି ତ୍ତଶି କଣା୭ପିପଜ
ୂ ିତ: ୩୨
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

କଶାଟଶ ସକମଃ

ସପ୍ତ ତଶ ସକକଃ
ପୁେତ୍ଵମ୍ ତୁ କକତ ଵିକ୍ଣୌ ରାଜ୍ଞ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
ଉଵାଚ କତଵତାଃ ସଵମାଃ ସ୍ଵଯମ୍ପୂ ପମକଵାନ୍ ଇତମ୍ ୧
ସତ୍ ଯସମ୍ତ ସ୍ଯ ଵୀର ସ୍ଯ ସକଵମଶାମ୍ କନା ହିକତୈଶଣ
ି ଃ
ଵିକ୍ଣାଃ ସହାଯାନ୍ ପ ି ନଃ ସ୍ରୁଜତ୍ଵମ୍ କାମ ରୂପିଣଃ ୨
ମାଯାଵିତ ଶ୍ଚ ଶୂରାମ୍ ଶ୍ଚ ଵାଯୁ କଵକ ସମା0 ଜକଵ
ନଯଜ୍ଞାନ୍ ପୁତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନାନ୍ ଵିଶଣ
୍ ୁ ତୁ ଲ୍ଯ ପରାରମାନ୍ ୩
ଅସମ୍ହାଯମାନ୍ ଉପାଯଜ୍ଞାନ୍ ତିଵ୍ ଯ ସମ୍ହନନା୭ନ୍ିତ
ଵ ାନ୍
ସଵମା୭ସ୍ତ୍ର କୁଣ ସମ୍ପନ୍ନାନ୍ ଅମ୍ରୁତ ପ୍ରାଶନାନ୍ ଇଵ ୪
ଅପ୍ସ୍ରଃ ସୁ ଚ ମୁ୍ଯାସୁ କନ୍ତଵମୀଣାମ୍ ତନୂ ଶ ୁ ଚ
ଯ୍୍ ପନ୍ନକ କନ୍ଯାସୁ ରୁ୍୍ ଵିତ୍ାଯ ତରୀଶୁ ଚ ୫
କିନ୍ନରୀଣାମ୍ ଚ କାକେଶୁ ଵାନରୀଣାମ୍ ତନୂ ଶ ୁ ଚ
ସ୍ରୁଜତ୍ଵମ୍ ହରି ରୂକପଣ ପୁୋନ୍ ତୁ ଲ୍ଯ ପରାରମାନ୍ ୬
ପୂଵ ମ କମଵ ମଯା ସ୍ରୁକ୍ଟା ଜାମ୍ପଵାନ୍ ରୁ୍୍ ପୁନ୍ଵ
କ ଃ
ଜ୍ରୁମ୍ପମାଣ ସ୍ଯ ସହସା ମମ ଵକ୍ତ୍ରାତ୍ ଅଜାଯତ ୭
କତ ତକତାକ୍ତା ପକଵତା ତତ୍ ପ୍ରତିଶର
୍ ୁ ତ୍ ଯ ଶାସନମ୍
ଜନଯା ମାସୁ: ଏଵମ୍ କତ ପୁୋନ୍ ଵାନର ରୂପିଣଃ ୮
ରୁଶଯ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମାନଃ ସି ତ୍ତ ଵିତ୍ ଯାତର ଉରକାଃ
ଚାରଣା ଶ୍ଚ ସୁତାନ୍ ଵୀରାନ୍ ସସ୍ରୁଜୁ ଵମନ ଚାରି ଣଃ ୯
ଵାନକରମ୍ତରମ ୍ ମକହନ୍ତ୍ର୍ାପମ୍ ଇକନ୍ତ୍ର୍ା ଵା ି ନମ୍ ଆତ୍ମଜମ୍
ସୁରୀଵମ୍ ଜନଯା ମାସ ତପନ: ତପତାମ୍ ଵରଃ ୧0
ପ୍ରୁହସ୍ପତି ସ୍ତ୍ୁ ଅଜନଯତ୍ ତାରମ୍ ନାମ ମହା ହରି ମ ୍
ସଵମ ଵାନର ମୁ୍ଯାନାମ୍ ପୁତ୍ତିମମ୍ତମ ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍ ୧୧
ତନତ ସ୍ଯ ସୁତ ରୀମାନ୍ ଵାନକରା କମ୍ତମାତନଃ
ଵିଶ୍ଵକମମା ତ୍ଵଜନଯତ୍ ନ 0 ନାମ ମହା ହରି ମ ୍ ୧୨
ପାଵକ ସ୍ଯ ସୁତଃ ରୀମାନ୍ ନୀକ ା୭୍ିି ସତ୍ରୁଶ ପ୍ରପଃ
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କତଜସା ଯଶସା ଵୀଯମାତ୍ ଅତ୍ର
ଯ ି ଚ୍ତ
ଯ ଵାନରାନ୍ ୧୩
ରୂପ େଵିଣ ସମ୍ପକନ୍ନୌ ଅଶ୍ଵିକନୌ ରୂପ ସମ୍ମକତୌ
କମୈନ୍ତ ଶ୍ଚ ତ୍ଵିଵିତ କଶ୍ଚୈ ଵ ଜନଯା ମାସତୁ ସ୍ଵଯମ୍ ୧୪
ଵରୁକଣା ଜନଯା ମାସ ସୁକଶଣ0 ଵାନରଶମପମ୍
ଶରପମ୍ ଜନଯାମାସ ପଜମନ୍ ଯ ସ୍ତ୍ୁ ମହାପ ମ୍ ୧୫
ମାରୁତ ସ୍ଯା୭୭ତ୍ମଜ ରୀମାନ୍ ହନୁ ମ ନ୍ନାମ ଵୀଯମଵାନ୍
ଵଜ୍ର ସମ୍ହନକନା କପକତା କଵୈନକତଯ ସକମା ଜକଵ ୧୬
କତ ସ୍ରୁ୍ଟା ପହୁ ସାହସ୍ରା ତଶରୀଵ ଵକତାତ୍ ଯତାଃ
ଅପ୍ରକମଯ ପ ା ଵୀରା ଵିରାନ୍ତାଃ କାମ ରୂପି ଣଃ ୧୭
କମରୁ ମମ୍ତର ସମ୍କାଶା ଵପୁ୍କମ ନ୍ତା ମହାପ ାଃ
ରୁ୍୍ ଵାନର କକାପୁଚ୍ଚାଃ ୍ି୍ପ୍ରମ୍ ଏଵା୭ପିଜଜ୍ଞିକର ୧୮
ଯସ୍ଯ କତଵ ସ୍ଯ ଯ ତ୍ ରୂପମ୍ କଵକଶା ଯଶ୍ଚ ପରାରମଃ
ଅଜାଯତ ସମ କସ୍ତ୍ନ ତସ୍ଯ ତସ୍ଯ ସୁତଃ ପ୍ରୁତକ୍ ୧୯
କକା

ାଙ୍କୂ ୀଶୁ କଚାତ୍ନ୍ନାଃ କକଚିତ୍ ସମ୍ମତ ଵିରମାଃ

ରୁ୍୍ୀଶୁ ଚ ତତା ଜାତା ଵାନରାଃ କିନ୍ନରୀଶୁ ଚ ୨0
କତଵା ମହଶି କମ୍ତଵାମ : ତା୍ମ୍ଯା ଯ୍୍ା ଯଶସ୍ଵିନଃ
ନାକାଃ କିମ୍ପର
ୁ ୁ ଶା କଶ୍ଚୈ ଵ ସି ତ୍ତ ଵିତ୍ ଯାତକରାରକାଃ ୨୧
ପହକଵା ଜନଯା ମାସୁ: ହ୍ ରୁ୍ଟା ସ୍ତ୍େ ସହସ୍ରଶଃ
ଵାନରାନ୍ ସୁମହା କାଯାନ୍ ସଵମା କନ୍ୈ ଵ ଵନ ଚାରି ଣ; ୨୨
ଅପ୍ସ୍ରଃ ସୁ ଚ ମୁ୍ଯାସୁ ତତା ଵିତ୍ ଯାତରୀଶୁ ଚ
ନାକ କନ୍ଯାସୁ ଚ ତତା କନ୍ତଵମୀଣାମ୍ ତନୂ ଶ ୁ ଚ ୨୩
କାମ ରୂପ ପକ ା କପତା ଯତା କାମମ୍ ଵିଚାରି ଣ:
ସି ମ୍ ହ ଶାତମୂ

ସତ୍ରୁଶା ତକପମଣ ଚ ପକ ନ ଚ ୨୪

ଶି ା ପ୍ରହରଣାଃ ସକଵମ ସକଵମ ପାତପ କଯାତିନଃ
ନକ ତମ୍୍୍ି ଆଯୁତାଃ ସକଵମ ସକଵମ ସଵମା୭ସ୍ତ୍ର କକାଵିତାଃ ୨୫
ଵିଚା କଯଯୁଃ କଶୈକ ନ୍ତ୍ର୍ାନ୍ କପତକଯଯୁଃ ସ୍ତ୍ି ରାନ୍ ତ୍ରୁମାନ୍
କ୍୍ାପକଯଯୁ ଶ୍ଚ କଵକକନ ସମୁେମ୍ ସରି ତାମ୍ ପତିମ ୍ ୨୬
ତାରକଯଯୁଃ ୍ି୍ତିମ ୍ ପତ୍ଯାମ୍ ଆପ୍ଲକଵଯୁ ମମହା୭ଣମଵମ୍
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ନପ ସ୍ତ୍ ମ୍ ଵିକଶଯୁ ଶ୍ଚ କ୍ରୁହ୍ୀଯୁ
ଣ ର୭ପି କତାଯତାନ୍ ୨୭
କ୍ରୁହ୍ୀଯୁ
ଣ ର୭ପି ମାତଙ୍କାନ୍ ମତ୍ତାନ୍ ପ୍ରଵ୍ରଜକତା ଵକନ
ନତମମାନାମ୍ ଶ୍ଚ ନାକତନ ପାତକଯଯୁ ଵିହମ୍କମାନ୍ ୨୮
ଈତ୍ରୁଶାନାମ୍ ପ୍ରସୂତାନି ହରୀଣାମ୍ କାମ ରୂପିଣାମ୍
ଶତମ୍ ଶତ ସହସ୍ରାଣି ଯୂତପାନାମ୍ ମହାତ୍ମନାମ୍ ୨୯
କତ ପ୍ରତାକନଶୁ ଯୂକତଶୁ ହରୀଣା0 ହରି ଯୂତପା:
ପପୂଵୁର୍ ଯୂତପ କର୍ଟା ଵୀରାମ୍ ଶ୍ଚ ଅଜନଯନ୍ ହରୀନ୍ ୩0
ଅକନ୍ଯ ରୁ୍୍ଵତଃ ପ୍ରସ୍ତ୍ାନ୍ ଅଵତସ୍ତ୍ୁଃ ସହସ୍ରଶଃ
ଅକନ୍ଯ ନାନା ଵିତାନ୍ କଶୈ ାନ୍ କପଜିକର କାନନାନି ଚ ୩୧
ସୂଯମ ପୁେମ୍ ଚ ସୁରୀଵମ୍ ଶର ପୁେମ୍ ଚ ଵା ି ନମ୍
ପ୍ରାତରା ଵୁପତସ୍ତ୍ୁ କସ୍ତ୍ ସଵମ ଏଵ ହରୀଶ୍ଵରାଃ
ନ ମ୍ ନୀ ମ୍ ହନୂ ମମ୍ତମ ୍ ଅନ୍ଯାମ୍ ଶ୍ଚ ହରି ଯୂତପାନ୍ ୩୨
କତ ତା୍ମ୍ଯ ପ

ସମ୍ପନ୍ନା ସକଵମ ଯୁତ୍ତ ଵିଶାରତା:

ଵିଚରକନ୍ତା୭ତମଯନ୍ ତପମାତ୍ ସି ମ୍ ହ ଵ୍ାଯ ର ମକହାରକାନ୍ ୩୩
ତାମ୍୍ଚ ସଵମାନ୍ ମହା ପାହୁ : ଵା ୀ ଵିପ ୁ

ଵିରମଃ

ଜୁକକାପ ପୁଜ ଵୀକଯମଣ ରୁ୍୍ କକା ପୁଚ୍ଚ ଵାନରାନ୍ ୩୪
କତୈ ରି ଯମ୍ ପ୍ରୁତିଵୀ ଶୂକରୈ : ସ ପଵମତ ଵନା୭ଣମଵା:
କୀଣମା ଵିଵିତ ସମ୍ସିାକନୈ: ନାନା ଵ୍ମ୍
ଯ ନ
ଜ
କତୈ: କମକ ପ୍ରୁନ୍ତା୭ଚ

୍୍କଣୈ : ୩୫

ତୁ ଲ୍ଯ କାକଯୈ:

ମହା ପକ ୈ : ଵାନର ଯୂତ ପାକ ୈ ଃ
ପପୂଵ ପୂ: ପୀମ ଶରୀର ରୂକପୈଃ
ସମାଵ୍ରୁତା ରାମ ସହାଯ କହକତା: ୩୬
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ସତ ତଶ ସ୍ସକଃମ

ଅଶ୍ଟାତଶ ସ୍ସକଃକ
ନିଵ୍ର
ମ ୁ କତ୍ତ ତୁ ରକତୌ ତସ୍ମିନ୍ ହଯ କମକତ ମହାତ୍ମନଃ
ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ସୁରା ପାକାନ୍ ପ୍ରତିଜକ୍ମ ୁ ଯମତା୭୭କତମ୍ ୧
ସମାତ ତୀ୍୍ା ନିଯମଃ ପତ୍ନୀ କଣ ସମନ୍ିତ
ଵ ଃ
ପ୍ରଵିକଵଶ ପୁରୀମ୍ ରାଜା ସ ପ୍ରୁତ୍ ଯ ପ

ଵାହନଃ ୨
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ଯତା୭ହମମ ୍ ପୂଜିତା କସ୍ତ୍ନ ରାଜ୍ଞା କଵୈ ପ୍ରୁତିଵୀଶ୍ଵରାଃ
ମୁତିତାଃ ପ୍ରଯଯୁ କତମଶାନ୍ ପ୍ରଣମ୍ଯ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ମ୍ ୩
ରୀମତାମ୍ କଚ୍ଚତାମ୍ କତଶାମ୍ ସ୍ଵ ପୁରାଣି ପୁରା ତ୍ତତଃ
ପ ାନି ରାଜ୍ଞାମ୍ ଶୁପ୍ରାଣି ପ୍ରହ୍ ରୁ୍ଟାନି ଚକାଶିକର ୪
କକତଶୁ ପ୍ରୁତିଵୀକଶଶୁ ରାଜା ତଶରତଃ ତତା
ପ୍ରଵିକଵଶ ପୁରୀମ୍ ରୀମାନ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ତ୍ଵିକଜାତ୍ତମାନ୍ ୫
ଶାନ୍ତଯା ପ୍ରଯକଯୌ ସାତମମ ୍ ରୁ୍ଯଶର
୍ ୁ ଙ୍କଃ ସୁପଜ
ୂ ିତଃ
ଅନ୍ଵୀଯମାକନା ରାଜ୍ଞା୭ତ ସା୭ନୁ ଯାକେଣ ତୀମତା ୬
ଏଵମ୍ ଵିସର
୍ ୁ ଯ ଯ ତାନ୍ ସଵମାନ୍ ରାଜା ସମ୍ପୂଣମ ମାନସଃ
ଉଵାସ ସୁକିତଃ ତେ ପୁକୋତ୍ତ୍ତି ମ ୍ ଵିଚିନ୍ତଯନ୍ ୭
ତକତା ଯକଜ୍ଞ ସମାକତ ତୁ ରୁତୂ ନାମ୍ ଶଟ୍ ସମତ୍ ଯଯୁ:
ତତ ଶ୍ଚ ତ୍ଵାତକଶ ମାକସ କଚୈକେ ନାଵମି କକ ତିକତୌ ୮
ନ୍୍କେ ୭ ତିତି କତୈଵକତ୍ ଯ ସ୍ଵ ଉଚ୍ଚ ସକମ୍ସିଶୁ ପମ୍ି ଶୁ
ରକହଶୁ କକମକଟ

କ୍ି ଵା୍ପତା ଵି0ତୁ ନା ସହ ୮

କପ୍ରାତ୍ ଯମାକନ ଜକନ୍ନାତମ୍ ସଵମ କ ାକ ନମକ ୍ରୁତମ୍
କକୌସଲ୍ଯା ଅଜନଯତ୍ ରାମମ୍ ତିଵ୍ ଯ ୍୍ଣ ସମ୍ଯତ
ୁ ମ୍ ୧0
ଵିକ୍ଣା: ଅତମମ ୍ ମହାପାକମ୍ ପୁେମ୍ ଇ୍୍ଵାକୁ ନନ୍ତନମ୍
କକୌସଲ୍ଯା ଶୁଶକୁ ପ କତନ ପୁକେ ଣ ଅମି ତ କତଜସା ୧୧
ଯତା ଵକରଣ କତଵାନାମ୍ ଅତିତି: ଵଜ୍ର ପାଣିନା
ପରକତା ନାମ କକୈକକଯଯାମ୍ ଜକଜ୍ଞ ସତ୍ ଯ ପରାରମଃ ୧୨
ସା୍୍ାତ୍ ଵିକ୍ଣା: ଚତୁ ପମାକଃ ସକଵତଃ ସମୁତିକତା କୁକଣୈଃ
ଅତ

୍୍ମଣ ଶତ୍ରୁକ୍ିୌ ସୁମିୋ ଅଜନଯତ୍ ସୁକତୌ ୧୩

ଵୀକରୌ ସଵମା୭ସ୍ତ୍ର

କୁଶକ ୌ ଵିକ୍ଣା: ଅତମ ସମନ୍ିକଵ ତୌ

ପୁକ୍ଯ ଜାତ ସ୍ତ୍ୁ ପରକତା ମୀନ

କ୍ି ପ୍ରସନ୍ନତୀ: ୧୪

ସାକପମ ଜାକତୌ ତୁ କସୌମି େୀ କୁ ୀକର ଅପ୍ଯତ
ୁ ିକତୌ ରକଵୌ
ରାଜ୍ଞଃ ପୁୋ ମହାତ୍ମାନ ଶ୍ଚତ୍ଵାକରା ଜଜ୍ଞିକର ପ୍ରୁତକ୍ ୧୫
କୁଣଵକନ୍ତାନୁ ରୂପା ଶ୍ଚ ରୁଚ୍ଯା କପ୍ରା୍ଟପକତା ପମାଃ
ଜକୁ: କ 0 ଚ କମ୍ତଵାମ ନନ୍ ରୁତୁ ଶ୍ଚା୭ପ୍ସ୍କରା କଣା: ୧୬
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କତଵ ତୁ ନ୍ତୁପକଯା କନହୁ : ପୁ୍ ପ ଵ୍ରୁ୍ି ଟ ଶ୍ଚ କା ଚ୍ ଯୁତା
ଉତ୍ସଵ ଶ୍ଚ ମହାନ୍ ଆସୀତ୍ ଅକଯାତ୍ ଯାଯାମ୍ ଜନାକୁ ଃ ୧୭
ରତ୍ ଯା ଶ୍ଚ ଜନ ସମ୍ପାତା ନଟ ନତମକ ସମ୍କୁ ା:
କାଯକନୈ ଶ୍ଚ ଵିରାଵିକଣ୍ଯା ଵାତକନୈ ଶ୍ଚ ତତା ପରି < ନ୍ କ୍=କତ ୍ >ై : ୧୮
ପ୍ରକତଯା0 ଶ୍ଚ ତକତୌ ରାଜା ତୂ ତ ମାକତ ଵମ୍ିନ
ତ ାମ୍
ପ୍ରାହ୍ମକଣକପ୍ଯା ତକତୌ ଵିତ୍ତମ୍ କକା ତନାନି ସହସ୍ରଶ: ୧୯
ଅତୀତ୍ ଯ ଏକାତଶା୭ହମ୍ ତୁ ନାମ କମମ ତତା ଅକକରାତ୍
କଯଯ୍ଟମ ୍ ରାମମ୍ ମହାତ୍ମାନମ୍ ପରତମ୍ କକୈକଯୀ ସୁତମ୍ ୨0
କସୌମି େିମ ୍ ୍୍ମଣମ୍ ଇତି ଶତ୍ରୁ୍ିମ ୍ ଅପରମ୍ ତତା
ଵସି ୍ଃଟ ପରମ ପ୍ରୀକତା ନାମାନି କ୍ରୁତଵାମ୍ ସ୍ତ୍ତା ୨୧
ପ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ କପାଜଯା ମାସ କପୌରାନ୍ ଜାନପତାନ୭ପି
ଅତତା ତ୍ରାହ୍ମଣାନା0 ଚ ରାକତ୍ନୌକ ମମି ତମ୍ ପହୁ
କତଶାମ୍ ଜନ୍ମ ରିଯାତୀନି ସଵମ କମମାଣ୍ଯ୭କାରଯତ୍ ୨୨
କତଶାମ୍ କକତୁ ର୍ ଇଵ କଯଯକ୍ଟା ରାକମା ରତିକରଃ ପିତୁଃ
ପପୂଵ ପୂକଯା ପୂତାନାମ୍ ସ୍ଵଯମ୍ପୂ: ଇଵ ସମ୍ମତଃ ୨୩
ସକଵମ କଵତଵିତଃ ଶୂରାଃ ସକଵମ କ ାକ ହିକତ ରତାଃ
ସକଵମ ଜ୍ଞାକନାପ ସମ୍ପନ୍ନାଃ ସକଵମ ସମୁତିତା କୁକଣୈଃ ୨୪
କତଶାମ୍ ଅପି ମହାକତଜା ରାମଃ ସତ୍ ଯ ପରାରମଃ
ଇ୍ଟ ସ୍ସଵ ମ ସ୍ଯ କ ାକ ସ୍ଯ ଶଶାମ୍କ ଇଵ ନିମମ ଃ ୨୫
କଜ କକମ୍ତ୭ଶ୍ଵ ପ୍ରୁକ୍ଟ ଚ ରତ ଚଯମାସୁ ସମ୍ମତଃ
ତନୁ କଵମକତ ଚ ନିରତଃ ପିତ୍ରୁ ଶୁଶର
୍ ୂ ଶକଣ ରତ : ୨୬
ପାଲ୍ଯାତ୍ ପ୍ରପ୍ରୁତି ସୁସ୍ନିକକ୍ତା

୍୍ମକଣା

୍ି୍ମ ଵତମନଃ

ରାମ ସ୍ଯ କ ାକ ରାମ ସ୍ଯ ପ୍ରାତୁ : କଯଯ୍ ଟ ସ୍ଯ ନିତ୍ ଯଶଃ ୨୭
ସଵମ ପ୍ରିଯ କର ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ରାମସ୍ଯା୭ପି ଶରୀରତଃ
୍୍ମକଣା

୍ି୍ମ ସମ୍ପକନ୍ନା ପହିଃ ପ୍ରାଣ ଇଵା୭ପରଃ ୨୮

ନ ଚ କତନ ଵିନା ନିୋମ୍

ପକତ ପୁରୁକଶାତ୍ତମଃ

ମ୍ରୁ୍ଟମ ୍ ଅନ୍ନମ୍ ଉପାନୀତମ୍ ଅ୍ିାତି ନ ହି ତମ୍ ଵିନା ୨୯
ଯତା ହି ହଯମ୍ ଆରୂକଟା ମ୍ରୁକଯାମ୍ ଯାତି ରାକଵଃ
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ତକତୈନମ୍ ପ୍ରୁ୍ଟକତାକପ୍ଯତି ସ ତନୁ ଃ ପରି ପା ଯନ୍ ୩0
ପରତ ସ୍ଯା୭ପି ଶତ୍ରୁକ୍ିା

୍୍ମଣ ଅଵରକଜା ହି ସଃ

ପ୍ରାକଣୈଃ ପ୍ରି ଯତକରା ନିତ୍ ଯମ୍ ତସ୍ଯ ଚ ଆସୀତ୍ ତତା ପ୍ରିଯଃ ୩୧
ସ ଚତୁ ପି : ମହାପାକକୈଃ ପୁକେୈ: ତଶରତଃ ପ୍ରିକଯୈଃ
ପପୂଵ ପରମ ପ୍ରୀକତା କତକଵୈ: ଇଵ ପିତାମହଃ ୩୨
କତ ଯତା ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନାଃ ସକଵମ ସମୁତିତା କୁକଣୈଃ
ହ୍ରୀମନ୍ତଃ କୀତିମନ୍ତ ଶ୍ଚ ସଵମଜ୍ଞା ତୀକମ ତଶିନଃ ୩୩
କତଶା କମଵମ୍ ପପାଵାନାମ୍ ସକଵମଶାମ୍ ତୀତ କତଜସାମ୍
ପିତା ତଶରକତା ହ୍ ରୁକ୍ଟା ପ୍ରହ୍ମ କ ାକାତିକପା ଯତା ୩୪
କତ ଚା୭ପି ମନୁ ଜ ଵ୍ାଯ ରା କଵୈତିକା୭ତ୍ ଯଯକନ ରତା:
ପିତ୍ରୁ ଶୁଶର
୍ ୂ ଶଣ ରତା ତନୁ କଵମକତ ଚ ନି୍ତ
ି ଟ ା: ୩୫
ଅତ ରାଜା ତଶରତ କସ୍ତ୍ଶାମ୍ ତାର ରିଯାମ୍ ପ୍ରତି
ଚିମ୍ଯ
ତ ା ମାସ ତମମାତ୍ମା କସାପାତ୍ ଯାଯ: ସପାମ୍ତଵ: ୩୬
ତସ୍ଯ ଚିମ୍ଯ
ତ ମାନସ୍ଯ ମମ୍ି ତର ମକତ୍ ଯ ମହାତ୍ମନ:
ଅପ୍ଯା୭୭କଚ୍ଚନ୍ ମହା କତକଜା ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନି: ୩୭
ସ ରାକଜ୍ଞା ତଶମନା୭୭କାମ୍କେୀ ତ୍ଵାରା୭ତ୍ ଯ୍୍ାନ୍ ଉଵାଚ ହ
ଶୀରମ୍ ଆ୍ଯାତ ମାମ୍ ପ୍ରାତମ୍ କକୌଶିକମ୍ କାତିନ: ସୁତମ୍ ୩୮
ତ ଚ୍ଚ୍ ରୁତ୍ଵା ଵଚନମ୍ ତସ୍ଯ ରାଜ କଵ୍ମ ପ୍ରତୁ ତ୍ରୁଵୁ :
ସମ୍ପ୍ରାମ୍ତ ମନସ: ସକଵମ କତନ ଵାକ୍ଯନ କଚାତିତା: ୩୯
କତ କତ୍ଵା ରାଜ ପଵନମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି ତମ୍ ରୁଶିମ ୍ ତତା
ପ୍ରାତମ୍ ଆକଵତଯା ମାସୁ: ନ୍ ରୁପାକଯୈ ଇ୍୍ଵାକକଵ ତତା ୪0
କତଶାମ୍ ତତ୍ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସ ପୁକରାତା: ସମାହିତ:
ପ୍ରତ୍ ଯୁଜ୍ଜକାମ ସମ୍ହ୍ରୁକ୍ଟା ପ୍ରହ୍ମାଣମ୍ ଇଵ ଵାସଵ: ୪୧
ସ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଜ୍ଵ ି ତମ୍ ତୀତଯ ତପସମ୍ ସମ୍ିତ
୍ ଵ୍ରତମ୍
ପ୍ରହ୍ ରୁ୍ଟ ଵତକନା ରାଜା ତକତା୭୍ମଯମ ୍ ଉପହାରଯତ୍ ୪୨
ସ ରାଜ୍ଞ: ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ାଯ ୭୍ମଯମ ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ତ୍ରୁକ୍ଟଣ କମମଣା
କୁଶ ମ୍ ଅଵ୍ଯ
ଯ ମ୍ କଚୈଵ ପଯମ ପ୍ରୁଚ୍ଚନ୍ ନରା୭ତିପମ୍ ୪୩
ପୁକର କକାକଶ ଜନପକତ ପାନ୍ତକଵଶୁ ସୁହ୍ରୁତ୍ ସୁ ଚ
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କୁଶ ମ୍ କକୌଶିକକା ରାଜ୍ଞଃ ପଯମ ପ୍ରୁଚ୍ଚତ୍ ସୁତାମି କ: ୪୪
ଆପି କତ ସନ୍ନତା ସ୍ସକଵମ ସାମମ୍ତା ରି ପକଵା ଜିତା: ?
କତୈଵମ୍ ଚ ମାନୁ ଶ0 ଚା୭ପି କମମ କତ ସାତ୍ଵନୁ ୍ତ
ି ଟ ମ୍ ? ୪୫
ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ଚ ସମାକମ୍ଯ କୁଶ ମ୍ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ଃ
ରୁଶୀମ୍୍ଚ ତାନ୍ ଯତା ନ୍ଯାଯମ୍ ମହାପାକାନ୍ ଉଵାଚ ହ ୪୬
କତ ସକଵମ ହ୍ ରୁ୍ଟ ମନସ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ରାକଜ୍ଞା ନିକଵଶନମ୍
ଵିଵିଶଃୁ ପୂଜିତା ସ୍ତ୍େ ନିକଶତୁ ଶ୍ଚ ଯତା୭ହମତଃ ୪୭
ଅତ ହ୍ ରୁ୍ଟ ମନା ରାଜା ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମହାମୁନିମ ୍
ଉଵାଚ ପରକମାତାକରା ହ୍ ରୁ୍ଟ ସ୍ତ୍ମ୍ ଅପିପଜ
ୂ ଯନ୍ ୪୮
ଯତା୭ମ୍ରୁତ ସ୍ଯ ସମ୍ପ୍ରାତି : ଯତା ଵଶମମ ୍ ଅନୂ ତକକ
ଯତା ସତ୍ରୁଶ ତାକରଶୁ ପୁେ ଜନ୍ମା ପ୍ରଜସ୍ଯ ଚ ୪୯
ପ୍ରନ୍ଟ ସ୍ଯ ଯତା

ାକପା ଯତା ହକଶମା ମକହାତକଯ

ତତା ଏଵ ଆକମନମ୍ ମକନ୍ଯ ସ୍ଵାକତମ୍ କତ ମହାମୁକନ ୫0
କମ୍ ଚ କତ ପରମମ୍ କାମମ୍ କକରାମି କିମ ୁ ହଶିତଃ
ପାେ ପୂକତାସି କମ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ତି୍ ଟଯା ପ୍ରାକତାସି କକୌଶିକ ୫୧
ଅତ୍ ଯ କମ ସପ ମ୍ ଜନ୍ମ ଜୀଵିତମ୍ ଚ ସୁଜୀଵିତମ୍
ପୂଵମ
ମ ୍ ରାଜଶି ଶକତନ ତପସା କତ୍ାଯ ତିତ ପ୍ରପଃ ୫୨
ପ୍ରହ୍ମଶି ତ୍ଵମ୍ ଅନୁ ପ୍ରାତଃ ପୂକଯଯାସି ପହୁ ତା ମଯା ୫୩
ତତ୍ ଅତ୍ ପୁତମ୍ ଇତମ୍ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ପଵିେମ୍ ପରମମ୍ ମମ
ଶୁପ କ୍୍େ କତଶ୍ଚା୭ ହମ୍ ତଵ ସମ୍ତଶନ
ମ ାତ୍ ପ୍ରକପା ୫୪
ପ୍ରୂହି ଯତ୍ ପ୍ରାତିତମ୍ ତୁ ପ୍ଯମ ୍ କାଯମମ ୍ ଆକମନମ୍ ପ୍ରତି
ଇଚ୍ଚାମ୍ ଅନୁ କ୍ରୁହୀକତାହମ୍ ତ୍ଵତ୭ତମ ପରି ଵ୍ରୁତ୍ତକଯ ୫୫
କାଯମ ସ୍ଯ ନ ଵିମଶମମ ୍ ଚ କନ୍ତୁମ୍ ଅହମସି କକୌଶିକ
କତମା ଚ ଅହମ୍ ଅକଶକଶଣ କତୈଵତମ୍ ହି ପଵାନ୍ ମମ ୫୬
ମମ ଚ ଅଯମ୍ ଅନୁ ପ୍ରାକତା ମହାନ୭ପ୍ଯତ
ୁ କଯା ତ୍ଵିଜ
ତଵ ଆକମନଜ: କ୍ରୁକତ୍ସ୍ନା ତମମ ଶ୍ଚ ଅନୁ ତ୍ତକମା ମମ ୫୭
ଇତି ହ୍ ରୁତଯ ସୁକମ୍ ନିଶମ୍ଯ ଵା୍ଯମ ୍
ଶ୍ରୁତି

ସୁକମ୍ ଆତ୍ମଵତା ଵିନୀତମ୍ ଉକ୍ତମ୍
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ପ୍ରତିତ କୁଣ ଯଶା କୁକଣୈ: ଵିଶ୍
ି ଃଟ
ପରମ ରୁଶିଃ ପରମମ୍ ଜକାମ ହଶମମ ୍ ୫୮
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଅ୍ଟାତଶ ସ୍ସକଃମ

ଏଯକାନ ଵି0ଶ ସ୍ସକଃକ
ତ ଚ୍ଚ୍ ରୁତ୍ଵା ରାଜ ସି ମ୍ ହ ସ୍ଯ ଵା୍ଯମ ୍ ଅତ୍ ପୁତ ଵିସ୍ତ୍ରମ୍
ହ୍ ରୁ୍ଟ କରାମା ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମି କୋପ୍ଯପାଶତ ୧
ସତ୍ରୁଶମ୍ ରାଜ ଶାତମୂ

ତକଵୈତତ୍ ପୁଵି ନ ଅନ୍ଯତଃ

ମହା ଵମ୍୍ ପ୍ରସୂତ ସ୍ଯ ଵସି ୍ ଟ ଵ୍ପ
ଯ କତଶିନଃ ୨
ଯତ୍ ତୁ କମ ହ୍ ରୁତ୍ କତମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ତସ୍ଯ କାଯମ ସ୍ଯ ନିଶ୍ଚଯମ୍
କୁରୁଶ୍ଵ ରାଜ ଶାତମୂ

ପଵ ସତ୍ ଯ ପ୍ରତିରଵା: ୩

ଅହମ୍ ନିଯମମ୍ ଆତିକ୍ଟ ସି ତ୍ତଯ୭ତମମ ୍ ପୁରୁଶଶମପ
ତସ୍ଯ ଵି୍ିକକରୌ କତ୍ଵୌ ତୁ ରା୍୍କସୌ କାମ ରୂପିକଣୌ ୪
ଵ୍ରକତ କମ ପହୁ ଶ ଶ୍ଚୀକଣମ ସମାତଯାମ୍ ରା୍୍ସା ଵିକମୌ
ମାରୀଚ ଶ୍ଚ ସୁପାହୁ ଶ୍ଚ ଵୀଯମଵକନ୍ତୌ ସୁ ଶି୍ି୍କତୌ
କତୌ ମାମ୍ସ ରୁତିକରୌକକଣ କଵତିମ ୍ ତାମ୍ ଅପ୍ଯଵଶମତାମ୍ ୫
ଅଵତୂ କତ ତତା ପୂକତ ତସ୍ମିନ୍ ନିଯମ ନିଶ୍ଚକଯ
କ୍ରୁତ ରକମା ନିରୁତ୍ସାହ ସ୍ତ୍ସ୍ମାତ୍ କତଶାତ୍ ଅପାରକମ ୬
ନ ଚ କମ କରାତମ୍ ଉତ୍ସରଶଟ
୍ ୁ ମ୍ ପୁତ୍ତି: ପଵତି ପାତିଵ
ତତା ପୂତା ହି ସା ଚଯମା ନ ଶାପ ସ୍ତ୍େ ମୁଚ୍କଯ ତ ୭
ସ୍ଵ ପୁେମ୍ ରାଜ ଶାତମୂ

ରାମମ୍ ସତ୍ ଯ ପରାରମମ୍

କାକ ପ୍୍ ତରମ୍ ଶୂରମ୍ କଯଯ୍ମ
ଟ ୍ କମ ତାତୁ ମ୍ ଅହମସି ୮
ଶକକ୍ତା କହ୍ଶ
ଯ ମଯା କୁକତା ତିକଵ୍ଯନ କସ୍ଵନ କତଜସା
ରା୍୍ସା କଯ ଵିକତମାର କସ୍ତ୍ଶାମ୍ ଅପି ଵିନାଶକନ ୯
କରଯ ଶ୍ଚ ଅକସ୍ମୈ ପ୍ରତାସ୍ଯାମି ପହୁ ରୂପମ୍ ନ ସମ୍୍ଯଃ
େଯାଣାମ୍ ଅପି କ ାକାନାମ୍ କଯନ ୍ଯାତିମ ୍ କମି ୍ତ
ଯ ି ୧0
ନ ଚ କତୌ ରାମମ୍ ଆସାତ୍ ଯ ଶକକ୍ତୌ ସ୍ତ୍ାତୁ ମ୍ କତମ୍ିନ
ନ ଚ କତୌ ରାକଵାତ୍ ଅକନ୍ଯା ହନ୍ତୁମ୍ ଉତ୍ସହକତ ପୁମାନ୍ ୧୧
ଵୀକଯମାତ୍ସିକକ୍ତୌ ହି କତୌ ପାକପୌ କା

ପାଶ ଵଶମ୍ କକତୌ
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ରାମ ସ୍ଯ ରାଜ ଶାତମୂ

ନ ପଯମାକତୌ ମହାତ୍ମନଃ ୧୨

ନ ଚ ପୁେ କ୍ରୁତମ୍ କସ୍ନହମ୍ କତମୁମ୍ ଅହମସି ପାତିଵ
ଅହମ୍ କତ ପ୍ରତିଜାନାମି ହକତୌ କତୌ ଵିତ୍ତି ରା୍୍କସୌ ୧୩
ଅହମ୍ କଵତ୍ମି ମହାତ୍ମାନମ୍ ରାମମ୍ ସତ୍ ଯ ପରାରମମ୍
ଵସି କ୍ଟାପି ମହା କତଜା କଯ ଚ ଇକମ ତପସି ସ୍ତ୍ି ତାଃ ୧୪
ଯତି କତ ତମମ

ାପମ୍ ଚ ଯଶ ଶ୍ଚ ପରମମ୍ ପୁଵି

ସ୍ତ୍ି ରମ୍ ଇଚ୍ଚସି ରାକଜନ୍ତ୍ର୍ ରାମମ୍ କମ ତାତୁ ମ୍ ଅହମସି ୧୫
ଯତି ଅପ୍ଯନୁଜ୍ଞାମ୍ କାକୁତ୍ସି ତତକତ ତଵ ମନ୍ତ୍ର୍ିଣଃ
ଵସି ୍ ଟ ପ୍ରମୁକାଃ ସକଵମ ତକତା ରାମମ୍ ଵିସଜମଯ ୧୬
ଅପିକପ୍ରତମ୍ ଅସମ୍ସକ୍ତମ୍ ଆତ୍ମଜମ୍ ତାତୁ ମ୍ ଅହମସି
ତଶ ରାେମ୍ ହି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଯ ରାମମ୍ ରାଜୀଵ କ ାଚନମ୍ ୧୭
ନ ଅକତ୍ ଯତି କାକ ା ଯଜ୍ଞ ସ୍ଯ ଯତା ଅଯମ୍ ମମ ରାକଵ
ତତା କୁରୁଶ୍ଵ ପେମ୍ କତ ମା ଚ କଶାକକ ମନଃ କ୍ରୁତାଃ ୧୮
ଇକତ୍ ଯଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ତମମାତ୍ମା ତମମା୭ତମ ସହିତମ୍ ଵଚଃ
ଵିରରାମ ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ ୧୯
ସ ତ ନ୍ନିଶମ୍ଯ ରାକଜକମ୍ତରା ଵିଶ୍ଵାମି େ ଵଚ ଶ୍ଶପ
ୁ ମ୍
କଶାକମ୭ପ୍ଯକମ ତ୍ତୀଵ୍ରମ୍ ଵ୍ଶ
ଯ ୀତତ ପଯା୭ନ୍ିତ
ଵ ଃ ୨0
ଇତି ହ୍ ରୁତଯ ମକନା ଵିତାରଣମ୍
ମୁନି ଵଚନମ୍ ତତ୍ ଅତୀଵ ଶୁଶର
୍ ୁ ଵାନ୍
ନରପତି: ଅକମତ୍ ପଯମ୍ ମହତ୍
ଵ୍ ଯତିତ ମନାଃ ପ୍ରଚଚା

ଚ ଆସନାତ୍ ୨୧

ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଏକକାନଵି0ଶ ସ୍ସକଃମ

ଵିମ୍ ଶ ସ୍ସକଃକ
ତଚ୍ଚ୍ ରୁତ୍ଵା ରାଜ ଶାତମୂକ ା ଵିଶ୍ଵାମି େ ସ୍ଯ ପାଶିତମ୍
ମୁହୂତମ
ମ ୍ ଇଵ ନିଃସ୍ସମଜ୍ଞ
୍ ଃ ସମ୍ଜ୍ଞାଵାନ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧
ଊନ କଶାଟଶ ଵକଶମା କମ ରାକମା ରାଜୀଵ କ ାଚନଃ
ନ ଯୁତ୍ତ କଯା୍ଯତାମ୍ ଅସ୍ଯ ପ୍ଯାମି ସହ ରା୍୍କସୈଃ ୨
ଇଯମ୍ ଅକ୍୍ୌହିଣୀ ପୂଣାମ ଯସ୍ଯା୭ହମ୍ ପତିରୀଶ୍ଵରଃ
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ଅନଯା ସମ୍ଵ୍ରୁକତା କତ୍ଵା କଯାତ୍ତା୭ହମ୍ କତୈ ନିଶାଚକରୈ ଃ ୩
ଇକମ ଶୂରା ଶ୍ଚ ଵିରାନ୍ତା ପ୍ରୁତ୍ ଯା କମସ୍ତ୍ର ଵିଶାରତାଃ
କଯା୍ଯା ରକ୍୍ାକକଣୈ କଯମାତ୍ତୁମ୍ ନ ରାମମ୍ କନତୁ ମ୍ ଅହମସି ୪
ଅହମ୍ ଏଵ ତନୁ ୍ପାଣି କକମାତା ସମର ମୂତନ
ମ ି
ଯାଵତ୍ ପ୍ରାଣାନ୍ ତରି ୍ାଯ ମି ତାଵତ୍ କଯାକତ୍ସଯ ନିଶାଚକରୈ ଃ ୫
ନିଵି୍ିା ଵ୍ରତ ଚଯମା ସା ପଵି୍ତ
ଯ ି ସୁର୍ି୍ତା
ଅହମ୍ ତେ ଆକମି ୍ାଯ ମି ନ ରାମ0 କନତୁ ମ୍ ଅହମସି ୬
ପାକ ା ହି ଅକ୍ରୁତ ଵିତ୍ ଯ ଶ୍ଚ ନ ଚ କଵତ୍ତି ପ ା ପ ମ୍
ନ ଚ ଅସ୍ତ୍ର ପ

ସମ୍ଯକୁ କ୍ତା ନ ଚ ଯୁତ୍ତ ଵିଶାରତଃ ୭

ନ ଚ ଅକସୌ ର୍୍ସାମ୍ କଯା୍ଯଃ କୂଟ ଯୁତ୍ତା ହି କତ ତ୍ରୁଵମ୍
ଵିପ୍ରଯୁକକ୍ତା ହି ରାକମଣ ମୁହୂତମ
ମ ୍ ଅପି ନ ଉତ୍ସକହ
ଜୀଵିତୁମ୍ ମୁନି ଶାତମୂ

ନ ରାମମ୍ କନତୁ ମ୍ ଅହମସି ୮

ଯତି ଵା ରାକଵମ୍ ପ୍ରହ୍ମନ୍ କନତୁ ମ୍ ଇଚ୍ଚସି ସୁଵ୍ରତ
ଚତୁ ରଙ୍କ ସମାଯୁକ୍ତମ୍ ମଯା ଚ ସହିତମ୍ ନଯ ୯
ଶ୍ି ଟ ଵମଶମ ସହସ୍ରାଣି ଜାତ ସ୍ଯ ମମ କକୌଶିକ
କ୍ରୁକଚ୍ଚରଣ ଉତ୍ାତିତ ଶ୍ଚ ଅଯମ୍ ନ ରାମମ୍ କନତୁ ମ୍ ଅହମସି ୧0
ଚତୁ ଣମାମ୍ ଆତ୍ମଜାନାମ୍ ହି ପ୍ରୀତିଃ ପରମି କା ମମ
କଯଯ୍ଟମ ୍ ତମମ ପ୍ରତାନମ୍ ଚ ନ ରାମମ୍ କନତୁ ମ୍ ଅହମସି ୧୧
କିମ ୍ ଵୀଯମା ରା୍୍ସା କସ୍ତ୍ ଚ କସ୍ଯ ପୁୋ ଶ୍ଚ କକ ଚ କତ
କତମ୍ ପ୍ରମାଣାଃ କକ ଚ ଏତାନ୍ ର୍୍ନ୍ତି ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ୧୨
କତମ୍ ଚ ପ୍ରତି କତମଵ୍ମ
ଯ ୍ କତଶାମ୍ ରାକମଣ ର୍୍ସାମ୍
ମାମକକୈ: ଵା ପକ ୈ : ପ୍ରହ୍ମନ୍ ମଯା ଵା କୂଟ କଯାତିନାମ୍ ୧୩
ସଵମମ ୍ କମ ଶମ୍ସ ପକଵନ୍ କତମ୍ କତଶାମ୍ ମଯା ରକଣ
ସ୍ତ୍ାତଵ୍ ଯମ୍ ତୁ ୍ଟ ପାଵାନାମ୍ ଵୀକଯମାତ୍ସିକ୍ତା ହି ରା୍୍ସାଃ ୧୪
ତସ୍ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵିଶ୍ଵାମି କୋପ୍ଯପାଶତ
କପୌ ସ୍ତ୍ଯ ଵମ୍୍ ପ୍ରପକଵା ରାଵକଣା ନାମ ରା୍୍ସଃ ୧୫
ସ ପ୍ରହ୍ମଣା ତତ୍ତ ଵର: କେୈକ ା୍ଯମ ୍ ପାତକତ ପ୍ରୁଶମ୍
ମହା ପକ ା ମହା ଵୀକଯମା ରା୍୍କସୈ: ପହୁ ପି: ଵ୍ରୁତଃ ୧୬
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ଶ୍ରୂଯକତ ହି ମହା ଵୀକଯମା ରାଵକଣା ରା୍୍ସା୭ତିପଃ
ସା୍୍ାତ୍ କଵୈରଵଣ ପ୍ରାତା ପୁକୋ ଵିରଵକସା ମୁକନଃ ୧୭
ଯତା ସ୍ଵଯମ୍ ନ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଯ ଵି୍ି କତମା ମହାପ ଃ
କତନ ସକମ୍ିାତିକତୌ କତୌ ତୁ ରା୍୍କସୌ ସୁମହା ପକ ୌ ୧୮
ମାରୀଚ ଶ୍ଚ ସୁପାହୁ ଶ୍ଚ ଯଜ୍ଞ ଵି୍ିମ ୍ କରି ୍ତ
ଯ ଃ
ଇତ୍ ଯୁକକ୍ତା ମୁନିନା କତନ ରାକଜାଵାଚ ମୁନିମ ୍ ତତା ୧୯
ନ ହି ଶକକ୍ତାସ୍ମି ସମ୍କରାକମ ସ୍ତ୍ାତୁ ମ୍ ତସ୍ଯ ତୁ ରାତ୍ମନଃ
ସ ତ୍ଵମ୍ ପ୍ରସାତମ୍ ତମମଜ୍ଞ କୁରୁଶ୍ଵ ମମ ପୁେକକ ୨0
ମମ ଚ ଏଵା ଅଲ୍ପ ପା୍ଯ ସ୍ଯ କତୈଵତମ୍ ହି ପଵାନ୍ କୁରୁ:
କତଵ ତାନଵ କନ୍ତଵମା ଯ୍୍ାଃ ପତକ ପନ୍ନକାଃ ୨୧
ନ ଶକ୍ତା ରାଵଣମ୍ କସାଟୁ ମ୍ କିମ ୍ ପୁନ: ମାନଵା ଯୁତି
ସ ହି ଵୀଯମଵତାମ୍ ଵୀଯମମ ୍ ଆତକତ୍ତ ଯୁତି ରା୍୍ସଃ ୨୨
କତନ ଚା୭ହମ୍ ନ ଶକକ୍ତାସ୍ମି ସକମ୍ଯାତ୍ତୁମ୍ ତସ୍ଯ ଵା ପକ ୈ ଃ
ସପକ ା ଵା ମୁନି କର୍ଟ ସହିକତା ଵା ମମ ଆତ୍ମକଜୈଃ ୨୩
କତମ୍ ଅପି ଅମର ପ୍ର୍ଯମ ୍ ସମ୍କରାମାଣାମ୍ ଅକକାଵିତମ୍
ପା ମ୍ କମ ତନଯମ୍ ପ୍ରହ୍ମନ୍ କନୈଵ ତାସ୍ଯାମି ପୁେକମ୍ ୨୪
ଅତ କାକ ାପକମୌ ଯୁକତ୍ତ ସୁକତୌ ସୁକନ୍ତାପ ସୁନ୍ତକଯାଃ
ଯଜ୍ଞ ଵି୍ି କକରୌ କତୌ କତ କନୈଵ ତାସ୍ଯାମି ପୁେକମ୍ ୨୫
ମାରୀଚ ଶ୍ଚ ସୁପାହୁ ଶ୍ଚ ଵୀଯମଵକନ୍ତୌ ସୁ ଶି୍ି୍କତୌ
ତକଯା: ଅନ୍ଯତକରଣ ଅହମ୍ କଯାତ୍ତାସ୍ଯାମ୍ ସସୁହ୍ରୁ ତ୍କଣଃ ୨୬
ଇତି ନରପତି ଜଲ୍ପନାତ୍ ତ୍ଵିକଜମ୍ତରମ ୍ ;
କୁଶକ
ି ସୁତମ୍ ସୁମହାନ୍ ଵିକଵଶ ମନ୍ ଯ:ୁ
ସୁ ହୁ ତ ଇଵ ମକକ ଅ୍ିି: ଆଯ ଯ ସି କ୍ତ:
ସମପଵ ଜ୍ଜ୍ଵ ି କତା ମହଶି ଵହ୍ନି: ୨୭
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଵିମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ

ଏକ ଵିମ୍ ଶ ସ୍ସକଃକ
ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵଚନମ୍ ତସ୍ଯ କସ୍ନହ ପଯମାକୁ ା୍୍ରମ୍
ସମନ୍ ଯଃୁ କକୌଶିକକା ଵା୍ଯମ ୍ ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ମହୀପତିମ ୍ ୧
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ପୂଵମ
ମ ୍ ଅତମମ ୍ ପ୍ରତିଶର
୍ ୁ ତ୍ ଯ ପ୍ରତିଜ୍ଞାମ୍ ହାତୁ ମ୍ ଇଚ୍ଚସି
ରାକଵାଣାମ୍ ଅଯୁକକ୍ତାଯମ୍ କୁ ସ୍ଯା ସ୍ଯ ଵିପଯମଯଃ ୨
ଯତିତମ୍ କତ ୍୍ମମ୍ ରାଜନ୍ କମି ୍ାଯ ମି ଯତା ଆକତମ୍
ମି ତ୍ ଯା ପ୍ରତିଜ୍ଞଃ କାକୁତ୍ସି ସୁକୀ ପଵ ସ ପାନ୍ତଵଃ ୩
ତସ୍ଯ କରାଶ ପରୀତ ସ୍ଯ ଵିଶ୍ଵାମି େ ସ୍ଯ ତୀମତଃ
ଚଚା

ଵସୁତା କ୍ରୁତ୍ସ୍ନା ଵିକଵଶ ଚ ପଯମ୍ ସୁରାନ୍ ୪

େସ୍ତ୍ ରୂପମ୍ ତୁ ଵିଜ୍ଞାଯ ଜକତ୍ ସଵମମ ୍ ମହାନ୍ ରୁଶିଃ
ନ୍ ରୁପତିମ ୍ ସୁଵ୍ରକତା ତୀକରା ଵସି କ୍ଟା ଵା୍ଯମ ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୫
ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ୍ କୁକ

ଜାତଃ ସା୍୍ାତ୍ ତମମ ଇଵା୭ପରଃ

ତ୍ରୁତିମାନ୍ ସୁଵ୍ରତଃ ରୀମାନ୍ ନ ତମମମ ୍ ହାତୁ ମ୍ ଅହମସି ୬
େିଶ ୁ କ ାକକଶୁ ଵି୍ଯାକତା ତମମାତ୍ମା ଇତି ରାକଵ
ସ୍ଵ ତମମମ ୍ ପ୍ରତିପତ୍ ଯ ସ୍ଵ ନ ଅତମମମ ୍ କଵାଟୁ ମ୍ ଅହମସି ୭
ସମ୍୍୍ରୁତ୍ ଯ ଏଵମ୍ କରି ୍ାଯ ମି ଇତି ଅକୁଵାମ ଣ ସ୍ଯ ରାକଵ
ଇ୍ଟାପୂତ ମ ଵକତା ପୂଯାତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ରାମମ୍ ଵିସଜମଯ ୮
କ୍ରୁତା୭ ସ୍ତ୍ରମ୍ ଅକ୍ରୁତା୭ସ୍ତ୍ରମ୍ ଵା ନ ଏନମ୍ ଶ୍୍ଯନ୍ତି ରା୍୍ସାଃ
କୁତମ୍ କୁଶକ
ି ପୁକେଣ ଜ୍ଵ କନନ ଅମ୍ରୁତମ୍ ଯତା ୯
ଏଶ ଵିରହଵାନ୍ ତମମ ଏଶ ଵୀଯମଵତାମ୍ ଵରଃ
ଏଶ ପୁତ୍ତଯା୭ତିକକା କ ାକକ ତପସ ଶ୍ଚ ପରାଯଣମ୍ ୧0
ଏକଶାସ୍ତ୍ରାନ୍ ଵିଵିତାନ୍ କଵତ୍ତି କେୈକ ାକ୍ଯ ସ ଚରା୭ଚକର
କନୈନମ୍ ଅନ୍ଯଃ ପୁମାନ୍ କଵତ୍ତି ନ ଚ କଵତ୍ସଯନ୍ତି କକଚନ ୧୧
ନ କତଵା ନ ଶମଯଃ କକଚିନ୍ ନ ଅସୁରା ନ ଚ ରା୍୍ସାଃ
କନ୍ତଵମ ଯ୍୍ ପ୍ରଵରାଃ ସ କିନ୍ନର ମକହାରକାଃ ୧୨
ସଵମା୭ସ୍ତ୍ରାଣି ପ୍ରୁଶାଶ୍ଵ ସ୍ଯ ପୁୋଃ ପରମ ତାମି କାଃ
କକୌଶିକାଯ ପୁରା ତତ୍ତା ଯତା ରାଯମ
ଯ ୍ ପ୍ରଶାସତି ୧୩
କତପି ପୁୋଃ ପ୍ରୁଶାଶ୍ଵ ସ୍ଯ ପ୍ରଜାପତି ସୁତା ସୁତାଃ
ନ ଏକ ରୂପା ମହାଵୀଯମା ତୀତି ମକନ୍ତା ଜଯାଵହାଃ ୧୪
ଜଯା ଚ ସୁପ୍ରପା କଚୈଵ ତ୍୍ କକନ୍ଯ ସୁମତ୍ ଯକମ
କତ ସୁଵାକତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରାଣି ଶତମ୍ ପରମ ପାସ୍ଵରମ୍ ୧୫
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ପଞ୍ଚାଶତମ୍ ସୁତାନ୍ କ କପ ଜଯା ନାମ ପରାନ୍ ପୁରା
ଵତାଯ ଅସୁର କସୈନ୍ାଯ ନ୍ ଅପ୍ରକମଯାନ୍ କାମ ରୂପିଣଃ ୧୬
ସୁପ୍ରପା ଜନଯତ୍ ଚ ଅପି ପୁୋନ୍ ପଞ୍ଚାଶତମ୍ ପୁନଃ
ସମ୍ହାରାନ୍ ନାମ ତୁ ତମଶାମ ନ୍ ତୁ ରାରମାନ୍ ପ ୀଯସଃ ୧୭
ତାନି ଚ ଅସ୍ତ୍ରାଣି କଵତ୍ତି ଏଶ ଯତାଵତ୍ କୁଶକ
ି ା୭୭ତ୍ମଜଃ
ଅପୂଵାମ ଣାମ୍ ଚ ଜନକନ ଶକକ୍ତା ପୂଯ ଶ୍ଚ ତମମଵିତ୍ ୧୮
ଏଵମ୍ ଵୀକଯମା ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହା ତପାଃ
ନ ରାମ କମକନ ରାଜନ୍ ସମ୍୍ଯମ୍ କତମୁମ୍ ଅହମସି ୧୯
କତଶାମ୍ ନିରହକଣ ଶକ୍ତ: ସ୍ଵଯ0 ଚ କୁଶକ
ି ା୭୭ତ୍ମଜ:
ତଵ ପୁେ ହିତା୭ତମାଯ ତ୍ଵାମ୍ ଉକପତ୍ ଯ ଅପିଯାଚକତ ୨0
ଇତି ମୁନି ଵଚନାତ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିକତ୍ତା ;
ରକୁ ଵ୍ରୁଶପ ସ୍ତ୍ୁ ମୁକମାତ ପାସ୍ଵରାମ୍କ:
କମନ ମପି ରୁକରାଚ ରାକଵ ସ୍ଯ ;
ପ୍ରତିତ ଯଶା: କୁଶକ
ି ା୭୭ତ୍ମଜାଯ ପୁତ୍ତଯା ୨୧
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଏକ ଵିମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ

ତ୍ଵା ଵିମ୍ ଶ ସ୍ସକଃକ
ତତା ଵସି କ୍ଟ ପ୍ରୁଵତି ରାଜା ତଶରତଃ ସ୍ଵଯମ୍
ପ୍ରହ୍ ରୁ୍ଟ ଵତକନା ରାମମ୍ ଆଜୁହାଵ ସ

୍୍ମଣମ୍ ୧

କ୍ରୁତ ସ୍ଵସ୍ତ୍ଯ୭ଯନମ୍ ମାୋ ପିୋ ତଶରକତନ ଚ
ପୁକରାତସା ଵସି କ୍ଟନ ମଙ୍କକ ୈ : ଅପିମନ୍ତ୍ର୍ିତମ୍ ୨
ସ ପୁେମ୍ ମୂତ୍ନି ଉପାରାଯ ରାଜା ତଶରତଃ ପ୍ରିଯମ୍
ତକତୌ କୁଶକ
ି ପୁୋଯ ସୁପ୍ରୀକତ ନ ଅନ୍ତ ରାତ୍ମନା ୩
ତକତା ଵାଯୁଃ ସୁକ ସ୍ପକଶମା ଵିରଜକକା ଵକଵୌ ତତା
ଵିଶ୍ଵାମି େ କତମ୍ ରାମମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ରାଜୀଵ କ ାଚନମ୍ ୪
ପୁ୍ ପ ଵ୍ରୁ୍ି:ଟ ମହତ୍ ଯା୭୭ସୀତ୍ କତଵ ତୁ ନ୍ତୁପି ନିସ୍ଵନଃ
ଶଙ୍କ ତୁ ନ୍ତୁପି ନିକକମାଶଃ ପ୍ରଯାକତ ତୁ ମହାତ୍ମନି ୫
ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ଯକଯୌ ଅକର ତକତା ରାକମା ମହାଯଶାଃ
କାକ ପ୍୍ ତକରା ତନ୍ଵୀ ତମ୍ ଚ କସୌମି େି: ଅନ୍ଵକାତ୍ ୬
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କ ାପିକନୌ ତନୁ ୍ାପ ଣୀ କଶାପଯାକନୌ ତିକଶା ତଶ
ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମହାତ୍ମାନମ୍ େି ଶୀଶମା ଵିଵ ପନ୍ନକକୌ ୭
ଅନୁ ଜ୍ମତୁ: ଅକ୍ଶକୁ େୌ ପିତାମହମ୍ ଇଵ ଅଶ୍ଵିକନୌ
ତତା କୁଶକ
ି ପୁେମ୍ ତୁ ତନୁ ୍ାପ ଣୀ ସ୍ଵ

ମ୍କ୍ରୁକତୌ ୮

ପତ୍ତ କକାତାଙ୍କୁ ି ୋକଣୌ କଟ୍କଵକନ୍ତୌ ମହା ତ୍ ଯୁତୀ
କୁମାକରୌ ଚାରୁ ଵପୁକଶୌ ପ୍ରାତକରୌ ରାମ

୍୍ମକଣୌ ୯

ଅନୁ ଯାକତୌ ରିଯା ତୀକତୌ କଶାପକଯତାମ୍ ଅନିମ୍ିକତ ତୌ
ସ୍ତ୍ାଣୁମ ୍ କତଵମ୍ ଇଵାଚିନ୍ତଯମ୍ କୁମାକରୌ ଇଵ ପାଵକୀ ୧0
ଅତ୍ ଯ୭ତମ କଯାଜନମ୍ କତ୍ଵା ସରଯଵା ତ୍ି୍କଣ ତକଟ
ରାକମତି ମତୁ ରା ଵାଣୀମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି କୋପ୍ଯପାଶତ ୧୧
କ୍ରୁହାଣ ଵତ୍ସ ସ ି ମ୍ ମା ପୂତ୍ କା

ସ୍ଯ ପଯମଯଃ

ମନ୍ତ୍ର୍ରାମମ୍ କ୍ରୁହାଣ ତ୍ଵମ୍ ପ ାମ୍ ଅତିପ ାମ୍ ତତା ୧୨
ନ ରକମା ନ ଜ୍ଵକରା ଵା କତ ନ ରୂପ ସ୍ଯ ଵିପଯମଯଃ
ନ ଚ ସୁତମ୍ ପ୍ରମତ୍ତମ୍ ଵା ତଶମଯି୍ନ୍ତ
ଯ ି କନୈରୁ ତାଃ
ମ
୧୩
ନ ପାକହ୍ାଵ ଃ ସତ୍ରୁକଶା ଵୀକଯମ ପ୍ରୁତିଵ୍ାଯ ମ୍ ଅସ୍ତ୍ି କଶ୍ଚନ
େିଶ ୁ କ ାକକଶୁ କଵୈ ରାମ ନ ପକଵତ୍ ସତ୍ରୁଶ ସ୍ତ୍ଵ ୧୪
ନ କସୌପାକ୍ଯ ନ ତା୍ି୍କଣ୍ଯ ନ ଜ୍ଞାକନ ପୁତ୍ତି ନିଶ୍ଚକଯ
ନ ଉତ୍ତକର ପ୍ରତି ଵକ୍ତକଵ୍ଯ ସକମା କ ାକକ ତଵା୭ନକ ୧୫
ଏତତ୍ ଵିତ୍ ଯା ତ୍ଵକଯ

କତ ପଵିତା ନାସ୍ତ୍ି କତ ସମଃ

ପ ା ଚ ଅତିପ ା କଚୈଵ ସଵମ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଯ ମାତକରୌ ୧୬
କ୍ଶତ୍
ୁ ି ପାକସ ନ କତ ରାମ ପଵି୍କଯ ତ ନକରାତ୍ତମ
ପ ାମ୍ ଅତିପ ାମ୍ କଚୈଵ ପଟତଃ ପତି ରାକଵ
ଵିତ୍ ଯା ତ୍ଵଯମ୍ ଅତୀଯାକନ ଯଶ ଶ୍ଚା୭ପ୍ଯତୁ ମ୍ ପୁଵି ୧୭
ପିତାମହ ସୁକତ ହି ଏକତ ଵିକତ୍ ଯ କତଜଃ ସମନ୍ିକଵ ତ
ପ୍ରତାତୁ ମ୍ ତଵ କାକୁତ୍ସି ସତ୍ରୁଶ ସ୍ତ୍ଵମ୍ ହି ତାମି କ ୧୮
କାମମ୍ ପହୁ କୁଣାଃ ସକଵମ ତ୍ଵଯି ଏକତ ନ ଅେ ସମ୍୍ଯଃ
ତପସା ସମ୍ପ୍ରୁକତ ଚ ଏକତ ପହୁ ରୂକପ ପଵି୍ତ
ଯ ଃ ୧୯
ତକତା ରାକମା ଜ ମ୍ ସ୍ପର
୍ ୁ ୍ଟଵା ପ୍ରହ୍ ରୁ୍ଟ ଵତନଃ ଶୁଚିଃ
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ପ୍ରତିଜରାହ କତ ଵିକତ୍ ଯ ମହକଶମ: ପାଵିତାତ୍ମନଃ ୨0
ଵିତ୍ ଯା ସମୁତିକତା ରାମଃ ଶୁଶକୁ ପ ପୂରି ଵିରମଃ
ସହସ୍ର ର୍ି:ମ ପକଵାନ୍ ଶରତୀଵ ତିଵାକର: ୨୧
କୁରୁ କାଯମାଣି ସଵମାଣି ନିଯଯ
ୁ ଯ କୁଶକ
ି ା୭୭ତ୍ମକଜ
ଊଶୁ ସ୍ତ୍ାମ୍ ରଜନୀମ୍ ତେ ସରଯଵାମ୍ ସୁ ସୁକମ୍ େଯଃ ୨୨
ତଶରତ ସୂନୁ ସତ୍ତମାପ୍ଯାମ୍ ;
ତ୍ରୁଣ ଶଯକନ ଅନୁ ଚିକତ ସହ ଉଶିତାପ୍ଯାମ୍
କୁଶକ
ି ସୁତ ଵକଚା

ା ି ତାପ୍ଯାମ୍ ;

ସୁକମି ଵ ସା ଵିପକପୌ ଵିପାଵରୀ ଚ ୨୩
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ତ୍ଵା ଵିମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ

ତ୍ରଯଯା ଵିମ୍ ଶ ସ୍ସକଃକ
ପ୍ରପାତାଯାମ୍ ତୁ ଶଵମଯାମ ମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ
ଅପ୍ଯପାଶତ କାକୁକତ୍ସିୌ ଶଯାନମ୍ ପଣମ ସମ୍ସିକର ୧
କକୌସଲ୍ଯା ସୁପ୍ରଜା ରାମ ପୂଵାମ ସମ୍ତଯା ପ୍ରଵତମକତ
ଉତ୍ତି ୍ ଟ ନର ଶାତମୂ

କତମଵ୍ମ
ଯ ୍ କତୈଵମ୍ ଆହ୍ନିକମ୍ ୨

ତସ୍ଯ ରୁକଶ: ପରମ ଉତାରମ୍ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ନ୍ ରୁପାତ୍ମକଜୌ
ସ୍ନାତ୍ଵା କ୍ରୁକତାତକକୌ ଵୀକରୌ କଜପତୁ ଃ ପରମମ୍ ଜପମ୍ ୩
କ୍ରୁତାହ୍ନିକକୌ ମହା ଵୀକଯମୌ ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ତକପା ତନମ୍
ଅପିଵାତ୍ ଯ ଅପିସମ୍ହ୍ରୁକ୍ଟୌ କମନାଯ ଉପତସ୍ତ୍ତୁ ଃ ୪
କତୌ ପ୍ରଯାକତୌ ମହା ଵୀକଯମୌ ତିଵ୍ାଯ ମ୍ େିପତକାମ୍ ନତୀମ୍
ତତ୍ରୁଶାକତ ତତ ସ୍ତ୍େ ସରଯଵାଃ ସମ୍କକମ ଶୁକପ ୫
ତେ ଆରମ ପତମ୍ ପୁଣ୍ମ
ଯ ୍ ରୁଶୀଣାମ୍ ଉର କତଜସାମ୍
ପହୁ ଵଶମ ସହସ୍ରାଣି ତପ୍ଯତାମ୍ ପରମମ୍ ତପଃ ୬
ତମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପରମ ପ୍ରୀକତୌ ରାକକଵୌ ପୁଣ୍ମ
ଯ ୍ ଆରମମ୍
ଊଚତୁ ସ୍ତ୍ମ୍ ମହାତ୍ମାନମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଇତମ୍ ଵଚଃ ୭
କସ୍ଯ ଅଯମ୍ ଆରମଃ ପୁଣ୍ଃଯ କକା ନୁ ଅସ୍ମିନ୍ ଵସକତ ପୁମାନ୍
ପକଵନ୍ କରାତୁ ମ୍ ଇଚ୍ଚାଵଃ ପରମ୍ କକୌତୂ ହ ମ୍ ହି କନୌ ୮
ତକଯା ସ୍ତ୍ ତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରହସ୍ଯ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ଃ
P a g e 58 | 170

ପାଲ କାମ୍ଟ
ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଶ୍ରୂଯତାମ୍ ରାମ ଯସ୍ଯା୭ଯମ୍ ପୂଵ ମ ଆରମଃ ୯
କନ୍ତକପମା ମୂତିମାନ୍ ଆସୀତ୍ କାମ ଇତ୍ ଯୁଚ୍କଯ ତ ପୁକତୈଃ
ତପସ୍ଯନ୍ତମ୍ ଇହ ସ୍ତ୍ାଣୁମ ୍ ନିଯକମନ ସମାହିତମ୍ ୧0
କ୍ରୁତ ଉତ୍ଵାହମ୍ ତୁ କତକଵଶମ୍ କଚ୍ଚନ୍ତମ୍ ସ ମରୁ ତ୍କଣମ୍
ତଶମଯା ମାସ ତୁ କମମତା ହୁ ମ୍୍ର
କ ୁ ତ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମନା ୧୧
ତକ୍ତ ସ୍ଯ ତସ୍ଯ କରୌକେଣ ଚକ୍ଶଶ
ୁ ା ରକୁ ନନ୍ତନ
ଵ୍ ଯଶୀଯମନ୍ତ ଶରୀରାତ୍ ସ୍ଵାତ୍ ସଵମ କାୋଣି ତୁ ମମକତଃ ୧୨
ତସ୍ଯ କାେମ୍ ହତମ୍ ତେ ନିତକ୍ତ
ମ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନା
ଅ ଶରୀରଃ କ୍ରୁତଃ କାମଃ କରାତାତ୍ କତକଵଶ୍ଵକରଣ ହି ୧୩
ଅନଙ୍କ ଇତି ଵି୍ଯାତ ସ୍ତ୍ତା ପ୍ରପ୍ରୁତି ରାକଵ
ସ ଚ ଅଙ୍କ ଵିଶଯଃ ରୀମାନ୍ ଯୋ୭ଙ୍କମ୍ ସ ମୁକମାଚ ହ ୧୪
ତସ୍ଯା୭ଯମ୍ ଆରମଃ ପୁଣ୍ ଯ ସ୍ତ୍ କସ୍ଯକମ ମୁନଯଃ ପୁରା
ଶି୍ାଯ ତମମପରା ନିତ୍ ଯମ୍ କତଶାମ୍ ପାପମ୍ ନ ଵିତ୍କଯ ତ ୧୫
ଇହା୭ତ୍ ଯ ରଜନୀମ୍ ରାମ ଵକସମ ଶୁପ ତଶମନ
ପୁଣ୍କଯ ଯାଃ ସରି କତା: ମକତ୍ ଯ ଶ୍ଵ: ତରି ୍ାଯ ମକହ ଵଯମ୍ ୧୬
ଅପିକଚ୍ଚାମକହ ସକଵମ ଶୁଚଯ: ପୁଣ୍ ଯ ମା୭୭ରମମ୍
ସ୍ନାତା ଶ୍ଚ କ୍ରୁତ ଜପ୍ଯା ଶ୍ଚ ହୁ ତ ହଵ୍ାଯ ନକରାତ୍ତମ ୧୭
କତଶାମ୍ ସମ୍ଵତତାମ୍ ତେ ତକପା ତୀକକମଣ ଚକ୍ଶଶ
ୁ ା
ଵିଜ୍ଞାଯ ପରମ ପ୍ରୀତା ମୁନକଯା ହଶମମ ୍ ଆକମନ୍ ୧୮
ଅ୍ମଯମ ୍ ପାତ୍ ଯମ୍ ତତା୭୭ତିତ୍ ଯମ୍ ନିକଵତ୍ ଯ କୁଶକ
ି ା୭୭ତ୍ମକଜ
ରାମ

୍୍ମଣକଯାଃ ପଶ୍ଚାତ୍ ଅକୁଵନ
ମ ୍ ଅତିତି ରିଯାମ୍ ୧୯

ସତ୍କାରମ୍ ସମ୭ନୁ ପ୍ରାପ୍ଯ କତାପି : ଅପିରଞ୍ଜଯନ୍
ଯତା୭ହମ ମଜପନ୍ ସମ୍ତଯାମ୍ ରୁଶଯ କସ୍ତ୍ ସମାହିତା: ୨0
ତେ ଵାସି ପି: ଆନୀତା ମୁନିପି: ସୁଵ୍ରକତୈ: ସହ
ନ୍ଯଵସନ୍ ସୁସକ
ୁ ମ୍ ତେ କାମା୭୭ରମ ପକତ ତତା ୨୧
କତାପି ରପି ରାମାପି ରପି ରାକମୌ ନ୍ ରୁପାତ୍ମକଜୌ
ରମଯା ମାସ ତମମାତ୍ମା କକୌଶିକକା ମୁନି ପୁନ୍ଵ
କ ଃ ୨୨
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

େକଯା ଵିମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ
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ଚତୁ ର୍ ଵିମ୍ ଶ ସ୍ସକଃକ
ତତଃ ପ୍ରପାକତ ଵିମକ

କ୍ରୁତ ଆହ୍ନିକମ୍ ଅରି ମ୍କତ ମୌ

ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ନତ୍ାଯ : ତୀରମ୍ ଉପାକକତୌ ୧
କତ ଚ ସକଵମ ମହାତ୍ମାକନା ମୁନଯଃ ସମ୍ିତ
୍ ଵ୍ରତାଃ
ଉପସ୍ତ୍ାପ୍ଯ ଶୁପାମ୍ ନାଵମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଅତା୭ପ୍ରୁଵନ୍ ୨
ଆକରାହତୁ ପଵାନ୍ ନାଵମ୍ ରାଜ ପୁେ ପୁରକ ୍ରୁତଃ
ଅରି ୍ମ
ଟ ୍ କଚ୍ଚ ପନ୍ତାନମ୍ ମା ପୂତ୍ କା

ଵିପଯମଯଃ ୩

ଵିଶ୍ଵାମି େ ସ୍ତ୍କତ ତ୍ ଯୁ କ୍ତଵା ତାନ୍ ରୁଶୀନ୍ ଅପିପଯ
ୂ ଯଚ
ତତାର ସହିତ ସ୍ତ୍ାପ୍ଯାମ୍ ସରି ତମ୍ ସାକରମ୍ କମାମ୍ ୪
ତତ: ଶୁରାଵ କଵୈ ଶତମ୍ ଅତି ସମ୍ରମ୍ପ ଵତିତମ୍
ମତ୍ ଯମ୍ ଆକମ୍ଯ କତାଯ ସ୍ଯ ସହ ରାମ: କନୀଯସା ୫
ଅତ ରାମଃ ସରି ନ୍ମକତ୍ ଯ ପପ୍ରଚ୍ଚ ମୁନି ପୁଙ୍କଵମ୍
ଵାରି କଣା ପିତ୍ ଯମାନ ସ୍ଯ କିମ ୍ ଅଯମ୍ ତୁ ମୁକ ା ତ୍ଵନିଃ ୬
ରାକଵ ସ୍ଯ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା କକୌତୂ ହ

ସମନ୍ିତ
ଵ ମ୍

କତଯା ମାସ ତମମାତ୍ମା ତସ୍ଯ ଶତ ସ୍ଯ ନିଶ୍ଚଯମ୍ ୭
କକୈ ାସ ପଵମକତ ରାମ ମନସା ନିମିତମ୍ ସରଃ
ପ୍ରହ୍ମଣା ନର ଶାତମୂ

କତନ ଇତମ୍ ମାନସମ୍ ସରଃ ୮

ତସ୍ମାତ୍ ସୁସ୍ରାଵ ସରସଃ ସା ଅକଯାତ୍ ଯାମ୍ ଉପ କୂହକତ
ସରଃ ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତା ସରଯୂଃ ପୁଣ୍ାଯ ପ୍ରହ୍ମ ସର ଶ୍ଚ୍ଯୁତା ୯
ତସ୍ଯା୭ଯମ୍ ଅତୁ ଃ ଶକତା ଜାହ୍ନଵୀମ୍ ଅପିଵତମକତ
ଵାରି ସକମ୍କୋପକଜା ରାମ ପ୍ରଣାମମ୍ ନିଯତଃ କୁରୁ ୧0
ତାପ୍ଯାମ୍ ତୁ କତୌ ଵୁକପୌ କ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରଣାମମ୍ ଅତି ତାମି କକୌ
ତୀରମ୍ ତ୍ି୍ଣମ୍ ଆସାତ୍ ଯ ଜ୍ମତୁ:

କୁ ଵିରକମୌ ୧୧

ସ ଵନମ୍ କକାର ସମ୍କାଶମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ନ୍ ରୁପଵରା୭୭ତ୍ମଜଃ
ଅଵିପ୍ରହତମ୍ ଐ୍୍ଵାକଃ ପପ୍ରଚ୍ଚ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ମ୍ ୧୨
ଅକହା ଵନମ୍ ଇତମ୍ ତୁ କମମ ୍ ଜିଲିକା କଣ ନାତିତମ୍
କପୈରକଵୈଃ ଶ୍ଵାପକତୈଃ କୀଣମମ ୍ ଶକୁକନ୍ତୈ: ତାରୁଣା ରକଵୈଃ ୧୩
ନାନା ପ୍ରକାକରୈ ଃ ଶକୁକନୈ: ଵା୍ଯତ୍ି: କପୈରଵ ସ୍ଵକନୈଃ
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ସି ମ୍ ହ ଵ୍ ଯାର ଵରାକହୈ ଶ୍ଚ ଵାରକଣୈ ଶ୍ଚା୭ପି କଶାପିତମ୍ ୧୪
ତଵ ଅଶ୍ଵକଣମ କକୁକପୈ: ପିଲ୍ ଵ ତିନ୍ତୁକ ପାଟକ ୈ ଃ
ସମ୍କୀଣମମ ୍ ପତରୀପି ଶ୍ଚ କିମ ୍ ନୁ ଏତତ୍ ତାରୁଣମ୍ ଵନମ୍ ୧୫
ତମ୍ ଉଵାଚ ମହା କତଜା ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ
ଶ୍ରୂଯତାମ୍ ଵତ୍ସ କାକୁତ୍ସି ଯସ୍ଯ ଏତତ୍ ତାରୁଣମ୍ ଵନମ୍ ୧୬
ଏକତୌ ଜନପକତୌ ସ୍ପୀକତୌ ପୂଵମ
ମ ୍ ଆସ୍ତ୍ାମ୍ ନକରାତ୍ତମ
ମ ତା ଶ୍ଚ କରୂଶା ଶ୍ଚ କତଵ ନିମାମ ଣ ନିମିକତୌ ୧୭
ପୁରା ଵ୍ରୁେ ଵକତ ରାମ ମକ ନ ସମ୭ପିପ ୍ ୁ ତମ୍
କ୍ଶତ
ୁ ା କଚୈଵ ସହସ୍ରା୍୍ମ ୍ ପ୍ରହ୍ମ ହତ୍ ଯା ସମା ଵିଶତ୍ ୧୮
ତମ୍ ଇନ୍ତ୍ର୍ମ୍ ସ୍ନାପଯନ୍ କତଵା ରୁଶଯ ଶ୍ଚ ତକପା ତନାଃ
କ କଶୈଃ ସ୍ନାପଯା ମାସୁ: ମ ମ୍ ଚା୭ସ୍ଯ ପ୍ରକମାଚଯନ୍ ୧୯
ଇହ ପୂମ୍ାଯ ମ୍ ମ ମ୍ ତତ୍ତ୍ଵା ତତ୍ତ୍ଵା କରୂଶମ୍ ଏଵ ଚ
ଶରୀରଜମ୍ ମକହନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ଯ ତକତା ହଶମମ ୍ ପ୍ରକପତିକର ୨0
ନିମକ
ମ ା ନି୍ର
କ ୂ ଶ ଶ୍ଚ ଶୁଚି: ଇକନ୍ତ୍ର୍ା ଯତା ପଵତ୍
ତକତୌ କତଶ ସ୍ଯ ସୁପ୍ରୀକତା ଵରମ୍ ପ୍ରପୁ: ଅନୁ ତ୍ତମମ୍ ୨୧
ଇକମୌ ଜନପକତୌ ସ୍ପୀକତୌ ୍ଯାତିମ ୍ କ ାକକ କମି ୍ତ
ଯ ଃ
ମ ତା ଶ୍ଚ କରୂଶା ଶ୍ଚ ମମା୭ଙ୍କ ମ

ତାରି କଣୌ ୨୨

ସାତୁ ସାତ୍ଵିତି ତମ୍ କତଵାଃ ପାକଶାସନମ୍ ଅପ୍ରୁଵନ୍
କତଶ ସ୍ଯ ପୂଜାମ୍ ତାମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା କ୍ରୁତାମ୍ ଶକରଣ ତୀମତା ୨୩
ଏକତୌ ଜନପକତୌ ସ୍ପୀକତୌ ତୀକମ କା ମ୍ ଅରି ମ୍ମ
ତ
ମ ତା ଶ୍ଚ କରୂଶା ଶ୍ଚ ମୁତିକତୌ ତନ ତାନ୍ଯତଃ ୨୪
କସ୍ଯଚି ତ୍ଵ୭ତ କା

ସ୍ଯ ଯ୍୍ୀ କଵୈ କାମ ରୂପିଣୀ

ପ ମ୍ ନାକ ସହସ୍ର ସ୍ଯ ତାରଯନ୍ତୀ ତତା ହ୍ପୂ
ଯ ତ୍ ୨୫
ତାଟକା ନାମ ପେମ୍ କତ ପାଯମା ସୁନ୍ତ ସ୍ଯ ତୀମତଃ
ମାରୀକଚା ରା୍୍ସଃ ପୁକୋ ଯସ୍ଯାଃ ଶର ପରାରମଃ ୨୬
ଵ୍ରୁତ୍ତ ପାହୁ ମମହା ଵୀକଯମା ଵିପ ୁ ା୭୭ସ୍ଯ ତନୁ : ମହାନ୍
ରା୍୍କସା କପୈରଵା୭୭କାକରା ନିତ୍ ଯମ୍ ୋସଯକତ ପ୍ରଜାଃ ୨୭
ଇକମୌ ଜନପକତୌ ନିତ୍ ଯମ୍ ଵିନାଶଯତି ରାକଵ
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ମ ତାମ୍ ଶ୍ଚ କରୂଶା0 ଶ୍ଚ ତାଟକା ତୁ ୍ଟ ଚାରି ଣୀ ୨୮
କସଯମ୍ ପନ୍ତାନମ୍ ଆଵ୍ରୁତ୍ ଯ ଵସତି ଅତମ କଯାଜକନ
ଅତ ଏଵ ଚ କନ୍ତଵ୍ମ
ଯ ୍ ତାଟକାଯା ଵନମ୍ ଯତଃ ୨୯
ସ୍ଵ ପାହୁ ପ ମ୍ ଆରିତ୍ ଯ ଜହି ଇମାମ୍ ତୁ ୍ଟ ଚାରି ଣୀମ୍
ମନ୍ନିକଯାକାତ୍ ଇମମ୍ କତଶମ୍ କୁରୁ ନି୍ଣ୍ଟ
କ କମ୍ ପୁନଃ ୩0
ନ ହି କଶ୍ଚି ତ୍ ଇମମ୍ କତଶମ୍ ଶକକ୍ତା ହି ଆକନ୍ତୁମ୍ ଈତ୍ରୁଶମ୍
ଯ୍ି୍ଣ୍ାଯ କକାରଯା ରାମ ଉତ୍ସାତିତମ୍ ଅସହ୍ଯ
ଯ ା ୩୧
ଏତତ୍ କତ ସଵମମ ୍ ଆ୍ଯାତମ୍ ଯତା ଏତତ୍ ତାରୁଣମ୍ ଵନମ୍
ଯ୍୍ଯା ଚ ଉତ୍ସାତିତମ୍ ସଵମମ ୍ ଅତ୍ ଯା୭ପି ନ ନିଵତମକତ ୩୨
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଚତୁ ଵିମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ

ପମ୍ଚ ଵି0ଶ ସ୍ସକଃକ
ଅତ ତସ୍ଯ ଅପ୍ରକମଯ ସ୍ଯ ମୁକନ: ଵଚନମ୍ ଉତ୍ତମମ୍
ଶ୍ରୁତ୍ଵା ପୁରୁଶ ଶାତମୂ ଃ ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ଶୁପାମ୍ କିରମ୍ ୧
ଅଲ୍ପଵୀଯମା ଯତା ଯ୍୍ାଃ ଶ୍ରୂଯକନ୍ତ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ
କତମ୍ ନାକ ସହସ୍ର ସ୍ଯ ତାରଯତି ଅପ ା ପ ମ୍ ୨
ଵିଶ୍ଵାମି କୋପ୍ରଵୀତ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ଶ୍ରୁଣୁ କଯନ ପକ ାତ୍ତରା
ଵର ତାନ କ୍ରୁତମ୍ ଵୀଯମମ ୍ ତାରଯତି ଅପ ା ପ ମ୍ ୩
ପୂଵମ
ମ ୍ ଆସୀନ୍ ମହା ଯ୍୍ଃ ସୁକକତୁ : ନାମ ଵୀଯମଵାନ୍
ଅନପତ୍ ଯଃ ଶୁପା୭୭ଚାରଃ ସ ଚ କତକପ ମହତ୍ ତପଃ ୪
ପିତାମହ ସ୍ତ୍ୁ ସୁପ୍ରୀତ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ଯ୍୍ ପକତ ସ୍ତ୍ତା
କନ୍ଯା ରତ୍ନମ୍ ତକତୌ ରାମ ତାଟକାମ୍ ନାମ ନାମତଃ ୫
ତକତୌ ନାକ ସହସ୍ର ସ୍ଯ ପ ମ୍ ଚା୭ସ୍ଯାଃ ପିତାମହଃ
ନ ତୁ ଏଵ ପୁେମ୍ ଯ୍୍ାଯ ତକତୌ ପ୍ରହ୍ମା ମହାଯଶାଃ ୬
ତାମ୍ ତୁ ଜାତାମ୍ ଵିଵତମନ୍ତୀମ୍ ରୂପ କଯୌଵନ ଶା ି ନୀମ୍
ଜଜମ ପୁୋଯ ସୁନ୍ତାଯ ତକତୌ ପାଯମାମ୍ ଯଶସ୍ଵିନୀମ୍ ୭
କସ୍ଯଚିତ୍ ତୁ ଅତ କା ସ୍ଯ ଯ୍୍ୀ ପୁେମ୍ ଅଜାଯତ
ମାରୀଚମ୍ ନାମ ତୁ ତମଶମ
ମ ୍ ଯଃ ଶାପାତ୍ ରା୍୍କସା ଅପଵତ୍ ୮
ସୁକନ୍ତ ତୁ ନିହକତ ରାମ ସା ଅକସ୍ତ୍ଯମ୍ ରୁଶି ସତ୍ତମମ୍
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ତାଟକା ସହ ପୁକେଣ ପ୍ରତଶମଯିତୁମ୍ ଇଚ୍ଚତି ୯
ପ୍୍ାତମମ ୍ ଜାତ ସମ୍ରମ୍ପା କଜମନ୍ତୀ ସା ଅପ୍ଯତାଵତ
ଆପତମ୍ତୀମ୍ ତୁ ତାମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଅକକସ୍ତ୍ଯା ପକଵାନ୍ ରୁଶି : ୧0
ରା୍୍ସତ୍ଵମ୍ ପଜକସ୍ଵତି ମାରୀଚମ୍ ଵ୍ାଯ ଜହାର ସଃ
ଅକସ୍ତ୍ଯଃ ପରମ କ୍ରୁତ୍ତ: ତାଟକାମ୍ ଅପି ଶତଵାନ୍ ୧୧
ପୁରୁଶାତୀ ମହା ଯ୍୍ୀ ଵିରୂପା ଵିକ୍ରୁତ ଆନନା
ଇତମ୍ ରୂପମ୍ ଵିହାଯ ଅତ ତାରୁଣମ୍ ରୂପମ୍ ଅସ୍ତ୍ୁ କତ ୧୨
କସୈଶା ଶାପ କ୍ରୁତାମ୍ ଅମଶମା ତାଟକା କରାତ ମୂଚିତା
କତଶମ୍ ଉତ୍ସାତଯତି ଏନମ୍ ଅକସ୍ତ୍ଯ ଚରି ତମ୍ ଶୁପମ୍ ୧୩
ଏନାମ୍ ରାକଵ ତୁ ଵ୍ର
ମ ୁ ତ୍ତାମ୍ ଯ୍୍ୀମ୍ ପରମ ତାରୁଣାମ୍
କକା ପ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାତମାଯ ଜହି ତୁ ୍ଟ ପରାରମାମ୍ ୧୪
ନ ହି ଏନାମ୍ ଶାପ ସମ୍ସ୍ରୁ୍ଟାମ୍ କଶ୍ଚି ତ୍ ଉତ୍ସହକତ ପୁମାନ୍
ନିହନ୍ତୁମ୍ େିଶ ୁ କ ାକକଶୁ ତ୍ଵାମ୍ ରୁକତ ରକୁ ନନ୍ତନ ୧୫
ନ ହି କତ ସ୍ତ୍ରୀ ଵତ କ୍ରୁକତ କ୍ରୁଣା କାଯମା ନକରାତ୍ତମ
ଚାତୁ ଵମଣ୍ମ ଯ ହିତାତମାଯ କତମଵ୍ମ
ଯ ୍ ରାଜ ସୂନୁନା ୧୬
ନ୍ ରୁଶମ୍୍ମ ୍ ଅନ୍ ରୁଶମ୍ସମ ୍ ଵା ପ୍ରଜା ର୍୍ଣ କାରଣାତ୍
ପାତକମ୍ ଵା ସକତାଶମ୍ ଵା କତମଵ୍ମ
ଯ ୍ ର୍୍ତା ସତା ୧୭
ରାଯ ଯ ପାର ନିଯକ୍ତ
ୁ ାନାମ୍ ଏଶ ତମମଃ ସନାତନଃ
ଅତମ୍ମାଯ ମ୍ ଜହି କାକୁତ୍ସି ତକମମା ହି ଅସ୍ଯାମ୍ ନ ଵିତ୍ ଯକତ ୧୮
ଶ୍ରୂଯକତ ହି ପୁରା ଶକରା ଵିକରାଚନ ସୁତାମ୍ ନ୍ ରୁପ
ପ୍ରୁତିଵୀମ୍ ହନ୍ତୁମ୍ ଇଚ୍ଚନ୍ତୀମ୍ ମନ୍ତରାମ୍ ଅପ୍ଯସତ
ୂ ଯତ୍ ୧୯
ଵିଶଣ
୍ ନ
ୁ ା ଚ ପୁରା ରାମ ପ୍ରୁକୁ ପତ୍ନୀ ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତା
ଅନିନ୍ତ୍ର୍ମ୍ କ ାକମ୍ ଇଚ୍ଚନ୍ତୀ କାଵ୍ମ
ଯ ାତା ନିଶତ
ୂ ିତା ୨0
ଏକତୈ: ଚ ଅକନ୍ୈ ଯ ଶ୍ଚ ପହୁ ପୀ ରାଜ ପୁକେୈଃ ମହାତ୍ମପିଃ
ଅତମମ ସହିତା ନାକଯମା ହତାଃ ପୁରୁଶ ସତ୍ତକମୈଃ ୨୧
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ପମ୍ି ଵି0ଶ ସ୍ସକଃମ

ଶଟ୍ି0ି ଶ ସ୍ସକଃକ
ମୁକନର୍ ଵଚନମ୍ ଅ୍ଲୀପମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ନର ଵରା୭୭ତ୍ମଜଃ
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ରାକଵଃ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି ପମତ୍ଵ
ୂ ା ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତଃ ୧
ପିତୁ ଵମଚନ ନିକତମଶାତ୍ ପିତୁ ଵମଚନ କକୌରଵାତ୍
ଵଚନମ୍ କକୌଶିକ ସ୍ଯ ଇତି କତମଵ୍ମ
ଯ ୍ ଅଵିଶଙ୍କଯା ୨
ଅନୁ ଶକ
ି ୍ଟା ଅସ୍ମି ଅକଯାତ୍ ଯାଯାମ୍ କୁରୁ ମକତ୍ ଯ ମହାତ୍ମନା
ପିୋ ତଶରକତ ନ ଅହମ୍ ନ ଅଵକଜ୍ଞଯମ୍ ଚ ତତ୍ ଵଚଃ ୩
କସାହମ୍ ପିତୁ ଵମଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଶାସନାତ୍ ପ୍ରହ୍ମ ଵାତିନଃ
କରି ୍ାଯ ମି ନ ସକମ୍ତହ: ତାଟକା ଵତମ୍ ଉତ୍ତମମ୍ ୪
କକା ପ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାତମାଯ କତଶ ସ୍ଯ ଅସ୍ଯ ସୁକାଯ ଚ
ତଵ କଚୈଵ ଅପ୍ରକମଯ ସ୍ଯ ଵଚନମ୍ କତମୁମ୍ ଉତ୍ ଯତଃ ୫
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ତନୁ ମକ
ମ ତ୍ ଯ ପତ୍ତ୍ଵା ମୁ୍ମ
ି ଟ ୍ ଅରି ମ୍ମ
ତ ଃ
ଯ ଯା ଶତମ୍ ଅକକରାତ୍ ତୀଵ୍ରମ୍ ତିଶଃ ଶକତନ ପୂରଯନ୍ ୬
କତନ ଶକତନ ଵିେସ୍ତ୍ା: ତାଟକା ଵନ ଵାସି ନଃ
ତାଟକା ଚ ସୁ ସମ୍କ୍ରୁତ୍ତା କତନ ଶକତନ କମାହିତା ୭
ତମ୍ ଶତମ୍ ଅପିନିତ୍ାଯ ଯ ରା୍୍ସୀ କରାତ ମୂଚିତା
ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଚ ଅପ୍ଯେଵତ୍ କଵକାତ୍ ଯତଃ ଶକତା ଵିନିସ୍୍ର
ସ ୁ ତଃ ୮
ତାମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ରାକଵଃ କ୍ରୁତ୍ତାମ୍ ଵିକ୍ରୁତାମ୍ ଵିକ୍ରୁତ ଆନନାମ୍
ପ୍ରମାକଣ ନ ଅତି ଵ୍ରୁତ୍ତାମ୍ ଚ

୍୍ମଣମ୍ କସାପ୍ଯପାଶତ ୯

ପ୍ଯ ୍୍ମଣ ଯ୍ି୍ଣ୍ାଯ କପୈରଵମ୍ ତାରୁଣମ୍ ଵପୁଃ
ପିକତ୍ ଯରନ୍ ତଶମନାତ୍ ଅସ୍ଯା ପୀରୁଣାମ୍ ହ୍ ରୁତଯାନି ଚ ୧0
ଏନାମ୍ ପ୍ଯ ତୁ ରାତଶମାମ୍ ମାଯା ପ

ସମନ୍ିତ
ଵ ାମ୍

ଵିନିଵ୍ରୁତ୍ତାମ୍ କକରାମି ଅତ୍ ଯ ହ୍ ରୁତ

କଣମା୭ର ନାସି କାମ୍ ୧୧

ନ ହି ଏନାମ୍ ଉତ୍ସକହ ହନ୍ତୁମ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵପାକଵନ ର୍ି୍ତାମ୍
ଵୀଯମମ ୍ ଚ ଅସ୍ଯା କତିମ ୍ ଚା୭ପି ହନି୍ାଯ ମୀତି କମ ମତିଃ ୧୨
ଏଵମ୍ ପ୍ରୁଵାକଣ ରାକମ ତୁ ତାଟକା କରାତ ମୂଚିତା
ଉତ୍ ଯମ୍ଯ ପାହୂ କଜମନ୍ତୀ ରାମମ୍ ଏଵ ଅପ୍ଯ ତାଵତ ୧୩
ଵିଶ୍ଵାମି େ ସ୍ତ୍ୁ ପ୍ରହ୍ମଶି: ହୁ ମ୍ାକ କରଣ ଅପିପତ୍ସମଯ ତାମ୍
ସ୍ଵସ୍ତ୍ି ରାକଵକଯା: ଅସ୍ତ୍ୁ ଜଯମ୍ କଚୈଵା୭ପ୍ଯପାଶତ ୧୪
ଉତ୍ତୁନ୍ଵାନା ରକଜା କକାରମ୍ ତାଟକା ରାକକଵୌ ଉକପୌ
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ରକଜା କମକକନ ମହତା ମୁହୂତମ
ମ ୍ ସା ଵ୍କଯ ମାହଯତ୍ ୧୫
ତକତା ମାଯା0 ସମାସ୍ତ୍ାଯ ଶି ା ଵକଶମଣ ରାକକଵୌ
ଅଵାକିରତ୍ ସୁମହତା ତତ: ଚୁ କରାତ ରାକଵ: ୧୬
ଶି ା ଵଶମମ ୍ ମହତ୍ ତସ୍ଯା ଶର ଵକଶମଣ ରାକଵ:
ପ୍ରତିହକତ୍ ଯାପ ତାଵମ୍ତଯା: କକରୌ ଚିକଚ୍ଚତ ପେିପି: ୧୭
ତତ ଶ୍ଚି ନ୍ନ ପୁଜା0 ରାମ୍ତାମ୍ ଅପ୍ଯାକଶ ପରି କଜମତୀମ୍
କସୌମି େି: ଅକକରାତ୍ କରାତାତ୍ ହ୍ ରୁତ କଣମା୭ର ନାସି କାମ୍ ୧୮
କାମରୂପ ତରା ସତ୍ ଯ: କ୍ରୁତ୍ଵା ରୂପାଣି ଅକନକଶଃ
ଅମ୍ତତାମ ନମ୍ କତା ଯ୍୍ୀ କମାହଯମ୍ି ତ ସ୍ଵ ମାଯଯା
ଅ୍ମ ଵଶମମ ୍ ଵିମନ୍
ୁ ମ୍
ି ୀତ କପୈରଵମ୍ ଵିଚଚାର ସା ୧୯
ତତ: କତୌ ଅ୍ମ ଵକହମଣ କୀଯମମାକଣୌ ସମମ୍ତତ:
ତ୍ରୁ୍ଟଵା କାତି ସୁତ: ରୀମାନ୍ ଇତମ୍ ଵଚନ ମ୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୨0
ଅ ମ୍ କତ କ୍ରୁଣଯା ରାମ ପାପା ଏଶା ତୁ ୍ଟ ଚାରି ଣୀ
ଯଜ୍ଞ ଵି୍ି କରୀ ଯ୍୍ୀ ପୁରା ଵତମତି ମାଯଯା ୨୧
ଵତ୍ ଯତାମ୍ ତାଵତ୍ ଏଵ ଏଶା ପୁରା ସମ୍ତଯା ପ୍ରଵତମକତ
ର୍୍ାମ୍ି ସ ସମ୍ତଯା କାକ ଶୁ ତୁ ତମଶାମ ଣି ପଵମ୍ି ତ କଵୈ ୨୨
ଇତି ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍ୁ ତତା ଯ୍୍ୀମ୍ ଅ୍ମ ଵ୍ରୁ୍ଟଯା ଅପିଵଶମତୀମ୍
ତଶମଯନ୍ ଶତ କଵତିତ୍ଵମ୍ ତାମ୍ ରୁକରାତ ସ ସାଯକକୈ: ୨୩
ସା ରୁତ୍ତା ଶର ଜାକ ନ ମାଯା ପ
ଅପିତୁୋଵ କାକୁତ୍ସିମ୍

ସମନ୍ିତ
ଵ ା

୍୍ମଣମ୍ ଚ ଵିକନତୁ ଶୀ ୨୪

ତାମ୍ ଆପତନ୍ତୀମ୍ କଵକକନ ଵିରାନ୍ତାମ୍ ଅଶନୀମ୍ ଇଵ
ଶକରଣ ଉରସି ଵିଵ୍ାଯ ତ ସା ପପାତ ମମାର ଚ ୨୫
ତାମ୍ ହତାମ୍ ପୀମ ସମ୍କାଶାମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସୁର ପତି ସ୍ତ୍ତା
ସାତୁ ସାତ୍ଵିତି କାକୁତ୍ସିମ୍ ସୁରା ଶ୍ଚ ସମପୂଜଯନ୍ ୨୬
ଉଵାଚ ପରମ ପ୍ରୀତଃ ସହସ୍ରା୍୍ଃ ପୁରମ୍ତରଃ
ସୁରା ଶ୍ଚ ସକଵମ ସମ୍ହ୍ରୁ୍ଟା ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଅତା୭ପ୍ରୁଵନ୍ ୨୭
ମୁକନ କକୌଶିକକ ପେମ୍ କତ ସହ ଇନ୍ତ୍ର୍ାଃ ସକଵମ ମରୁ ତ୍କଣାଃ
କତାଶିତାଃ କମମଣା ଅକନନ କସ୍ନହମ୍ ତଶମଯ ରାକକଵ ୨୮
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ପ୍ରଜାପକତ: ପ୍ରୁଶାଶ୍ଵସ୍ଯ ପୁୋନ୍ ସତ୍ ଯ ପରାରମାନ୍
ତକପା ପ

ପ୍ରୁତାନ୍ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ରାକଵାଯ ନିକଵତଯ ୨୯

ପାେ ପୂତ ଶ୍ଚ କତ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ତଵ ଅନୁ କମକନ ତ୍ରୁତଃ
କତମଵ୍ ଯମ୍ ଚ ମହତ୍ କମମ ସୁରାଣାମ୍ ରାଜ ସୂନୁନା ୩0
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ସୁରାଃ ସକଵମ ହ୍ ରୁ୍ଟା ଜକ୍ମ:ୁ ଯତା୭୭କତମ୍
ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ତତଃ ସମ୍ତଯା ପ୍ରଵତମକତ ୩୧
ତକତା ମୁନି ଵରଃ ପ୍ରୀତ: ତାଟକା ଵତ କତାଶିତଃ
ମୂତ୍ନି ରାମମ୍ ଉପାରାଯ ଇତମ୍ ଵଚନମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩୨
ଇହ ଅତ୍ ଯ ରଜନୀମ୍ ରାମ ଵକସମ ଶୁପ ତଶମନ
ଶ୍ଵଃ ପ୍ରପାକତ କମି ୍ାଯ ମ: ତତ୍ ଆରମ ପତମ୍ ମମ ୩୩
ଵିଶ୍ଵାମି େ ଵଚ: ୍୍ତ୍ଵା ହ୍ ରୁକ୍ଟା ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜଃ
ଉଵାସ ରାଜନୀମ୍ ତେ ତାଟକାଯା ଵକନ ସୁକମ୍ ୩୪
ମୁକ୍ତ ଶାପମ୍ ଵନମ୍ ତତ୍ ଚ ତସ୍ମିନ୍ ଏଵ ତତ୍ ଅହନି
ରମଣୀଯ0 ଵିପପ୍ରାଜ ଯତା କଚୈେ ରତମ୍ ଵନମ୍ ୩୫
ନିହତ୍ ଯ ତାମ୍ ଯ୍୍ ସୁତାମ୍ ସ ରାମ:
ପ୍ରଶ୍ଯମାନ: ସୁର ସି ତ୍ତ ସକମ୍ୈ କ :
ଉଵାସ ତସ୍ମିନ୍ ମୁନିନା ସହ ଏଵ
ପ୍ରପାତ କଵ ା0 ପ୍ରତିକପାତ୍ ଯମାନ: ୩୬
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଶଟ୍ି0ଵ ଶ ସ୍ସକଃମ

ସପ୍ତ ଵି0ଶ ସ୍ସକଃକ
ଅତ ତାମ୍ ରଜନୀମ୍ ଉ୍ଯ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାଯଶାଃ
ପ୍ରହସ୍ଯ ରାକଵମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ଉଵାଚ ମତୁ ରା୭୍୍ରମ୍ ୧
ପରି ତୁକ୍ଟାସ୍ମି ପେମ୍ କତ ରାଜ ପୁେ ମହାଯଶଃ
ପ୍ରୀତ୍ ଯା ପରମଯା ଯୁକକ୍ତା ତତାମ୍ଯ୭ସ୍ତ୍ରାଣି ସଵମଶଃ ୨
କତଵା୭୭ସୁର କଣାନ୍ ଵା୭ପି ସକନ୍ତ କଵମାରକାନ୍ ଅପି
କଯୈ: ଅମି ୋନ୍ ପ୍ରସହ୍ାଯ ୭୭କଜୌ ଵଶୀ କ୍ରୁତ୍ ଯ ଜଯି୍ସ
ଯ ି ୩
ତାନି ତିଵ୍ ଯାନି ପେମ୍ କତ ତତାମ୍ଯ୭ସ୍ତ୍ରାଣି ସଵମଶଃ
ତଣ୍ଟ ଚରମ୍ ମହ ତ୍ତି ଵ୍ମ
ଯ ୍ ତଵ ତାସ୍ଯାମି ରାକଵ ୪
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ତମମଚରମ୍ ତକତା ଵୀର କା

ଚରମ୍ ତକତୈଵ ଚ

ଵିଶଣ
୍ ୁ ଚରମ୍ ତତା ଅତ୍ ଯୁରମ୍ ଐନ୍ତ୍ର୍ମ୍ ଚରମ୍ ତକତୈଵ ଚ ୫
ଵଜ୍ରମ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ନର କର୍ଟ କଶୈଵମ୍ ଶୂ ଵରମ୍ ତତା
ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ପ୍ରହ୍ମଶିର କଶ୍ଚୈ ଵ ଐଶୀକମ୍ ଅପି ରାକଵ
ତତାମି କତ ମହା ପାକହା ପ୍ରାହ୍ମମ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍ ୬
କକତ କତ୍ଵ କଚୈଵ କାକୁତ୍ସି କମାତକୀ ଶିକରୀ ଉକପ
ପ୍ରତୀକତ ନର ଶାତମୂ

ପ୍ରଯଚ୍ଚାମି ନ୍ ରୁପା୭୭ତ୍ମଜ ୭

ତମମ ପାଶମ୍ ଅହମ୍ ରାମ କା

ପାଶମ୍ ତକତୈଵ ଚ

ପାଶମ୍ ଵାରୁଣମ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ଚ ତତାମି ଅହମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍ ୮
ଅଶନୀ କତ୍ଵ ପ୍ରଯଚ୍ଚାମି ଶୁ୍ାକ କେମ ରକୁ ନନ୍ତନ
ତତାମି ଚ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ କପୈନାକମ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ନାରାଯଣମ୍ ତତା ୯
ଆକ୍ିଯମ୍ ଅସ୍ତ୍ର ତଯିତମ୍ ଶିକରମ୍ ନାମ ନାମତଃ
ଵାଯଵ୍ ଯମ୍ ପ୍ରତମମ୍ ନାମ ତତାମି ତଵ ରାକଵ ୧0
ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ହଯ ଶିକରା ନାମ କରୌଞ୍ଚମ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ତକତୈଵ ଚ
ଶକ୍ତି ତ୍ଵଯମ୍ ଚ କାକୁତ୍ସି ତତାମି ତଵ ଚା୭ନକ ୧୧
କଙ୍କା ମ୍ ମୁସ ମ୍ କକାରମ୍ କାପା ମ୍ ଅତ କଙ୍କଣମ୍
ଵତା୭ତମମ ୍ ରା୍୍ସା ଯାନି ତତାମି ଏତାନି ସଵମଶଃ ୧୨
କଵୈତ୍ ଯାତରମ୍ ମହା୭ସ୍ତ୍ରମ୍ ଚ ନନ୍ତନମ୍ ନାମ ନାମତଃ
ଅସି ରତ୍ନମ୍ ମହା ପାକହା ତତାମି ନ୍ ରୁଵରାତ୍ମଜ ୧୩
କାନ୍ତଵମମ ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ତଯିତମ୍ ମାନଵମ୍ ନାମ ନାମତଃ
ପ୍ରସ୍ଵାପନ ପ୍ରଶମକନ ତତ୍ମି କସୌରମ୍ ଚ ରାକଵ ୧୪
ତପମଣମ୍ କଶାଶଣମ୍ କଚୈଵ ସମ୍ତାପନ ଵି ାପକନ
ମତନମ୍ କଚୈଵ ତୁ ତମଶମ
ମ ୍ କନ୍ତପମ ତଯିତମ୍ ତତା ୧୫
କପୈଶାଚମ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ତଯିତମ୍ କମାହନମ୍ ନାମ ନାମତଃ
ପ୍ରତୀଚ୍ଚ ନର ଶାତମୂ
ତାମସମ୍ ନର ଶାତମୂ

ରାଜ ପୁେ ମହାଯଶଃ ୧୬
କସୌମନମ୍ ଚ ମହା ପ

ସମ୍ଵତମ
ମ ୍ କଚୈଵ ତୁ ତମଶମ
ମ ୍ କମୌସ ମ୍ ଚ ନ୍ ରୁପାତ୍ମଜ ୧୭
ସତ୍ ଯମ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ମହା ପାକହା ତତା ମାଯାତରମ୍ ପରମ୍
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କକାରମ୍ କତଜଃ ପ୍ରପମ୍ ନାମ ପର କତକଜାପକଶମଣମ୍ ୧୮
କସୌମ୍ଯା୭ସ୍ତ୍ରମ୍ ଶିଶର
ି ମ୍ ନାମ ତ୍ଵଶ୍ଟୁ ର୭ସ୍ତ୍ରମ୍ ସୁତାମନମ୍
ତାରୁଣମ୍ ଚ ପକସ୍ଯା୭ପି ଶୀକତଶୁମ ୍ ଅତ ମାନଵମ୍ ୧୯
ଏତାନ୍ ନାମ ମହା ପାକହା କାମ ରୂପାନ୍ ମହା ପ ାନ୍
କ୍ରୁହାଣ ପରକମାତାରାନ୍ ୍ି୍ପ୍ରମ୍ ଏଵ ନ୍ ରୁପାତ୍ମଜ ୨0
ସ୍ତ୍ି ତ ସ୍ତ୍ୁ ପ୍ରାଙ୍ମୁକକା ପୂତ୍ଵା ଶୁଚି ମମନ
ୁ ି ଵର ସ୍ତ୍ତା
ତକତୌ ରାମାଯ ସୁପ୍ରୀକତା ମନ୍ତ୍ର୍ ରାମମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍ ୨୧
ସଵମ ସମ୍କରହଣମ୍ କଯଶାମ୍ କତୈଵକତୈର୭ପି ତୁ ପ
ମ ମ୍
ତା ନ୍ଯ୭ସ୍ତ୍ରାଣି ତତା ଵିକପ୍ରା ରାକଵାଯ ନ୍ଯକଵତଯତ୍ ୨୨
ଜପତସ୍ତ୍ୁ ମୁକନ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ଵିଶ୍ଵାମି େ ସ୍ଯ ତୀମତଃ
ଉପତସ୍ତ୍ୁ: ମହା୭ହମାଣି ସଵମାଣ୍ଯ୭ସ୍ତ୍ରାଣି ରାକଵମ୍ ୨୩
ଊଚୁ ଶ୍ଚ ମୁତିତା ରାମମ୍ ସକଵମ ପ୍ରାଞ୍ଜ ଯ ସ୍ତ୍ତା
ଇକମ ସ୍ମ ପରକମାତାରାଃ କିମ୍ର
କ ା ସ୍ତ୍ଵ ରାକଵ ୨୪
ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ କାକୁତ୍ସିଃ ସମା ପ୍ଯ ଚ ପାଣିନା
ମନସା କମ ପଵି୍ତ୍ଵ
ଯ ମ୍ ଇତି ତାନି ଅପ୍ଯକଚାତଯତ୍ ୨୫
ତତଃ ପ୍ରୀତ ମନା ରାକମା ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମହା ମୁନିମ ୍
ଅପିଵାତ୍ ଯ ମହାକତଜା କମନା ଯ ଉପଚରକମ ୨୬
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ସତ ଵି0ଶ ସ୍ସକଃମ

ଅଶ୍ଟା ଵି0ଶ ସ୍ସକଃକ
ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତକତାସ୍ତ୍ରାଣି ପ୍ରହ୍ ରୁ୍ଟ ଵତନଃ ଶୁଚିଃ
କଚ୍ଚନ୍ ଏଵ ଚ କାକୁକତ୍ସିା ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧
କ୍ରୁହୀତା୭କସ୍ତ୍ରାସ୍ମି ପକଵନ୍ ତୁ ରାତଶମଃ ସୁକରୈ ର୭ପି
ଅସ୍ତ୍ରାଣାମ୍ ତୁ ଅହମ୍ ଇଚ୍ଚାମି ସମ୍ହାରମ୍ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ୨
ଏଵମ୍ ପ୍ରୁଵତି କାକୁକତ୍ସି ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ
ସମ୍ହାରମ୍ ଵ୍ ଯାଜହାରା୭ତ ତ୍ରୁତିମାନ୍ ସୁଵ୍ରତଃ ଶୁଚିଃ ୩
ସତ୍ ଯଵନ୍ତମ୍ ସତ୍ ଯ କୀତିମ ୍ ତ୍ରୁ୍ଟମ ୍ ରପସମ୍ ଏଵ ଚ
ପ୍ରତିହାରତରମ୍ ନାମ ପରା ଙ୍ମୁକମ୍ ଅଵା ଙ୍ମୁକମ୍ ୪
୍୍ଯା ଅ ୍୍ଯା: ଵିଶକମୌ କଚୈଵ ତ୍ରୁଟ ନାପ ସୁନାପକକୌ
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ତଶା୍୍ ଶତ ଵକକ୍ତ୍ରୌ ଚ ତଶ ଶୀଶମ ଶକତାତକରୌ ୫
ପତ୍ମନାପ ମହାନାକପୌ ତୁ ନ୍ତୁନାପ ସୁନାପକକୌ
କଯଯାତିଶମ୍ କ୍ରୁଶନମ୍ କଚୈଵ କନୈରା୍ଯ ଵିମ ା ଵୁ କପୌ ୬
କଯୌକନ୍ତର ହରି କେୌ ଚ କତୈତ୍ ଯ ପ୍ରମତକନୌ ତତା
ସାଚିସ୍ମା ୀ ତ୍ରୁତିମାମ ୀ ଵ୍ରୁତ୍ତି ମାନ୍ ରୁଚିର ସ୍ତ୍ତା ୭
ପିତ୍ରୁ କସୌମନସମ୍ କଚୈଵ ଵିତୂତ ମକରା ଵୁକପୌ
କରଵୀରକରମ୍ କଚୈଵ ତନ ତାକନ୍ଯୌ ଚ ରାକଵ ୮
କାମ ରୂପମ୍ କାମ ରୁଚିମ ୍ କମାହମ୍ ଆଵରଣମ୍ ତତା
ଜ୍ରୁମ୍ପକମ୍ ସଵମନାପମ୍ ଚ ସନ୍ତାନ ଵରକଣୌ ତତା ୯
ପ୍ରୁଶାଶ୍ଵ ତନଯାନ୍ ରାମ ପାସ୍ଵରାନ୍ କାମ ରୂପିଣଃ
ପ୍ରତୀଚ୍ଚ ମମ ପେମ୍ କତ ପାେ ପୂକତାସି ରାକଵ ୧0
ପାଟ ମି କତ୍ ଯଵ କାକୁତ୍ସି : ପ୍ରହ୍ ରୁକ୍ଟ ନ ଅନ୍ତରାତ୍ମନା
ତିଵ୍ ଯ ପାସ୍ଵର କତହା ଶ୍ଚ ମୂତି ମନ୍ତଃ ସୁକ ପ୍ରତାଃ ୧୧
କକଚିତ୍ ଅମ୍କାର ସତ୍ରୁଶା: କକଚିତ୍ ତୂ କମାପମ ସ୍ତ୍ତା
ଚମ୍ତରା୭କମ ସତ୍ରୁଶା: କକଚିତ୍ ପ୍ରହ୍ ଵ ଅମ୍ଜ ି ପୁଟା: ତତା ୧୨
ରାମମ୍ ପ୍ରାଞ୍ଜ କଯା ପୂତ୍ଵା୭ପ୍ରୁଵନ୍ ମତୁ ର ପାଶିଣଃ
ଇକମ ସ୍ମ ନର ଶାତମୂ

ଶାତି କିମ ୍ କରଵାମ କତ ୧୩

ମାନସାଃ କାଯମ କାକ ଶୁ ସାହାଯଯମ ୍ କମ କରି ୍ତ
ଯ
କମ୍ଯତାମ୍ ଇତି ତାନ୍ ଆହ ଯକତ୍ଟମ ୍ ରକୁ ନନ୍ତନଃ ୧୪
ଅତ କତ ରାମମ୍ ଆମନ୍ତ୍ର୍ଯ କ୍ରୁତ୍ଵା ଚା୭ପି ପ୍ରତ୍ି୍ଣମ୍
ଏଵମ୍ ଅସ୍ତ୍ୁ ଇତି କାକୁତ୍ସିମ୍ ଉକ୍ତଵା ଜକ୍ମ ୁ ଯମତା୭୭କତମ୍ ୧୫
ସ ଚ ତାନ୍ ରାକକଵା ଜ୍ଞାତ୍ଵା ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମହାମୁନିମ ୍
କଚ୍ଚନ୍ ଏଵ ଅତ ମତୁ ରମ୍ ୍ଲ୍୍ଣମ୍ ଵଚନମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୬
କିମ ୍ ଏତନ୍ କମକ ସମ୍କାଶମ୍ ପଵମତ ସ୍ଯ ଅଵିତୂରତଃ
ଵ୍ରୁ୍୍ ଶଣ୍ଟମ୍ ଇକତା ପାତି ପରମ୍ କକୌତୂ ହ ମ୍ ହି କମ ୧୭
ତଶମନୀଯମ୍ ମ୍ରୁକ ଆକୀଣମମ ୍ ମକନାହରମ୍ ଅତୀଵ ଚ
ନାନା ପ୍ରକାକରୈ ଃ ଶକୁକନୈ: ଵ ୍ କୁ ନାକତୈ: ଅ ମ୍କ୍ରୁତମ୍ ୧୮
ନିସ୍୍ର
ସ ୁ ତା ସ୍ମ ମୁନି କର୍ଟ କାନ୍ତାରାତ୍ କରାମ ହଶମଣାତ୍
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ଅନଯା ତୁ ଅଵକଚ୍ଚାମି କତଶ ସ୍ଯ ସୁକଵତ୍ତଯା ୧୯
ସଵମମ ୍ କମ ଶମ୍ସ ପକଵନ୍ କସ୍ଯ ଆରମପତମ୍ ତୁ ଇତମ୍
ସମ୍ପ୍ରାତା: ଯେ କତ ପାପା: ପ୍ରହ୍ମ୍ିା: ତୁ ୍ଟ ଚାରି ଣଃ ୨0
ତଵ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଯ ଵି୍ିାଯ ତୁ ରାତ୍ମାକନା ମହା ମୁକନ
ପକଵନ୍ ତସ୍ଯ କକା କତଶ: ସା ଯେ ତଵ ଯାଜ୍ଞିକୀ ୨୧
ର୍ି୍ତଵ୍ ଯା ରିଯା ପ୍ରହ୍ମନ୍ ମଯା ଵତ୍ ଯା: ଚ ରା୍୍ସା:
ଏତ ତ୍ସଵମମ ୍ ମୁନି କର୍ଟ କରାତୁ ମି ଚ୍ଚାମି ଅହମ୍ ପ୍ରକପା ୨୨
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଅ୍ଟା ଵି0ଶ ସ୍ସକଃମ

ଏଯକାନ ତ୍ରି 0ଶ ସ୍ସକଃକ
ଅତ ତସ୍ଯ ଅପ୍ରକମଯସ୍ଯ ତତ୍ ଵନମ୍ ପରି ପର
୍ ୁ ଚ୍ଚତଃ
ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାକତଜା ଵ୍ାଯ ୍ଯାତୁ ମ୍ ଉପଚରକମ ୧
ଇହ ରାମ ମହା ପାକହା ଵିଶଣ
୍ :ୁ କତଵଵର ପ୍ରପୁ:
ଵଶମାଣି ସୁପହୂ ନି ଇହ ତତା ଯୁକ ଶାତାନି ଚ ୨
ତପଶ୍ଚରଣ କଯାକା୭ତମମ ୍ ଉଵାସ ସୁମହାତପା:
ଏଶ ପୂଵ ମ ଆରକମା ରାମ ଵାମନ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ ୩
ସି ତ୍ତା୭୭ରମ ଇତି ୍ଯାତଃ ସି କତ୍ତା ହି ଅେ ମହାତପାଃ
ଏତସ୍ମିନ୍ ଏଵ କାକ

ତୁ ରାଜା କଵୈକରାଚନିର୍ ପ ି ଃ ୪

ନିଜିତ୍ ଯ କତୈଵତ କଣାନ୍ ସ ଇମ୍ତରାନ୍ ସ ମରୁ ତ୍କଣାନ୍
କାରଯା ମାସ ତତ୍ ରାଯମ
ଯ ୍ େିଶ ୁ କ ାକକଶୁ ଵିଶର
୍ ୁ ତଃ ୫
ଯଜ୍ଞମ୍ ଚକାର ସୁମହାନ୍ ଅସୁକରକନ୍ତ୍ର୍ା ମହା ପ :
ପକ

ସ୍ତ୍ୁ ଯଜମାନ ସ୍ଯ କତଵାଃ ସ ଅ୍ିି ପୁକରାକମାଃ

ସମାକମ୍ଯ ସ୍ଵଯମ୍ କଚୈଵ ଵିଶଣ
୍ ମ
ୁ ୍ ଊଚୁ : ଇହା୭୭ରକମ ୬
ପ ି : କଵୈକରାଚନି: ଵିକ୍ଣା ଯଜକତ ଯଜ୍ଞମ୍ ଉତ୍ତମମ୍
ଅସମାକତ ରକତୌ ତସ୍ମିନ୍ ସ୍ଵ କାଯମମ ୍ ଅପିପତ୍ ଯତାମ୍ ୭
କଯ ଚ ଏନମ୍ ଅପିଵତମକନ୍ତ ଯାଚିତାର ଇତ ସ୍ତ୍ତଃ
ଯତ୍ ଚ ଯେ ଯତାଵତ୍ ଚ ସଵମମ ୍ କତପ୍ଯଃ ପ୍ରଯଚ୍ଚତି ୮
ସ ତ୍ଵମ୍ ସୁର ହିତାତମାଯ ମାଯା କଯାକମ୍ ଉପାରିତଃ
ଵାମନତ୍ଵମ୍ କକତା ଵିକ୍ଣା କୁରୁ କଲ୍ଯାଣମ୍ ଉତ୍ତମମ୍ ୯
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ଏତସ୍ମିନ୍ ଅମ୍ତକର ରାମ କା୍ଯକପା ଅ୍ିି ସମ ପ୍ରପ:
ଅତିତ୍ ଯା ସହିକତା ରାମ ତୀପ୍ଯମାନ ଇଵ ଓଜସା ୧0
କତଵୀ ସହାକଯା ପକଵାନ୍ ତିଵ୍ମ
ଯ ୍ ଵଶମ ସହସ୍ରକମ୍
ଵ୍ରତମ୍ ସମାପ୍ଯ ଵରତମ୍ ତୁ ୍ଟାଵ ମତୁ ସୂତନମ୍ ୧୧
ତକପାମଯ0 ତକପାରାଶିମ ୍ ତକପାମୂତିମ ୍ ତପାତ୍ମକମ୍
ତପସା ତ୍ଵାମ୍ ସୁତକତନ ପ୍ଯାମି ପୁରୁକଶାତ୍ତମମ୍ ୧୨
ଶରୀକର ତଵ ପ୍ଯାମି ଜକତ୍ ସଵମ ମି ତ0 ପ୍ରକପା
ତ୍ଵମ୍ ଅନାତି: ଅନିକତମ୍:ଯ ତ୍ଵାମ୍ ଅହମ୍ ଶରଣମ୍ କତ: ୧୩
ତମ୍ ଉଵାଚ ହରି : ପ୍ରୀତ: କା୍ଯପମ୍ ତୂ ତ କଲ୍ମଶମ୍
ଵରମ୍ ଵରଯ ପେମ୍ କତ ଵରା୭କହମା୭ସି ମତମ୍ ମମ ୧୪
ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵଚନମ୍ ତସ୍ଯ ମରୀକଚା କା୍ଯକପା୭ପ୍ରଵୀତ୍
ଅତିତ୍ ଯା କତଵତାନାମ୍ ଚ ମମ ଚ ଏଵ ଅନୁ ଯାଚତ: ୧୫
ଵର ଵରତ ସୁପ୍ରୀକତା ତାତୁ ମ୭ହମସି ସୁଵ୍ରତ
ପୁେତ୍ଵମ୍ କଚ୍ଚ ପକଵନ୍ ଅତିତ୍ ଯା ମମ ଚା୭ନକ ୧୬
ପ୍ରାତା ପଵ ଯଵୀଯାନ୍ ତ୍ଵମ୍ ଶର ସ୍ଯ ଅସୁର ସୂତନ
କଶାକା୭୭ତମାନାମ୍ ତୁ କତଵାନାମ୍ ସାହାଯଯମ ୍ କତମୁ ମହମସି ୧୭
ଅଯମ୍ ସି ତ୍ତା୭୭ରକମା ନାମ ପ୍ରସାତାତ୍ କତ ପଵି୍ତ
ଯ ି
ସି କତ୍ତ କମମଣି କତକଵଶ ଉତ୍ତି ୍ ଟ ପକଵନ୍ ଇତଃ ୧୮
ଅତ ଵିଶଣ
୍ ର
ୁ ୍ ମହାକତଜା ଅତିତ୍ ଯାମ୍ ସମଜାଯତ
ଵାମନମ୍ ରୂପମ୍ ଆସ୍ତ୍ାଯ କଵୈକରାଚନିମ ୍ ଉପାକମତ୍ ୧୯
େୀନ୍ ପାତାନ୍ ଅତ ପି ୍ି୍ତ୍ଵା ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ ମାନତ:
ଆରମ୍ଯ କ ାକାନ୍ କ ାକା୭୭ତ୍ମା ସଵମ ପୂତ ହିକତ ରତଃ ୨0
ମକହନ୍ତ୍ର୍ାଯ ପୁନଃ ପ୍ରାତାତ୍ ନିଯମ୍ଯ ପ ି ମ ୍ ଓଜସା
କେୈକ ା୍ଯମ ୍ ସ ମହା କତଜା ଶ୍ଚକର ଶର ଵଶମ୍ ପୁନଃ ୨୧
କତନ ଏଶ ପୂଵମ
ମ ୍ ଆରାନ୍ତ ଆରମଃ ରମ ନାଶନଃ
ମଯା୭ପି ପକ୍ତଯା ତସ୍ଯ ଏଵ ଵାମନ ସ୍ଯ ଉପପୁଯକଯ ତ ୨୨
ଏନମ୍ ଆରମମ୍ ଆଯାନ୍ତି ରା୍୍ସା ଵି୍ି କାରି ଣଃ
ଅେ କତ ପୁରୁଶ ଵ୍ାଯ ର ହନ୍ତଵ୍ାଯ ତୁ ୍ଟ ଚାରି ଣଃ ୨୩
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ଅତ୍ ଯ କଚ୍ଚାମକହ ରାମ ସି ତ୍ତାରମମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍
ତତ୍ ଆରମ ପତମ୍ ତାତ ତଵା୭ପି ତତ୍ ଯତା ମମ ୨୪
ଇତି ଉକ୍ତଵା ପରମ ପ୍ରୀକତା କ୍ରୁହ୍ ଯ ରାମମ୍ ସ ୍୍ମଣମ୍
ପ୍ରଵିଶନ୍ ଆରମ ପତମ୍ ଵ୍କଯ ରାଚତ ମହା ମୁନି :
ଶଶୀଵ କତ ନୀହାର: ପୁନଵମସ ୁ ସମନ୍ିତ
ଵ : ୨୫
ତମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ମୁନଯଃ ସକଵମ ସି ତ୍ତାରମ ନିଵାସି ନଃ
ଉତ୍କତ୍ ଯାତ୍ତ୍ ଯ ସହସା ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଅପୂଜଯନ୍ ୨୬
ଯତା ଅହମମ ୍ ଚରିକର ପୂଜାମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି ୋଯ ତୀମକତ
ତକତୈଵ ରାଜ ପୁୋପ୍ଯାମ୍ ଅକୁଵନ
ମ ୍ ଅତିତି ରିଯାମ୍ ୨୭
ମୁହୂତମ
ମ ୍ ଅତ ଵିରାକନ୍ତୌ ରାଜ ପୁକେୌ ଅରି ମ୍କତ ମୌ
ପ୍ରାଞ୍ଜ ୀ ମୁନି ଶାତମୂ ମ୍ ଊଚତୂ ରକୁ ନନ୍ତକନୌ ୨୮
ଅତ୍ ଯ ଏଵ ତୀ୍୍ାମ୍ ପ୍ରଵିଶ ପେମ୍ କତ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ
ସି ତ୍ତାରକମାଯମ୍ ସି ତ୍ତଃ ସ୍ଯାତ୍ ସତ୍ ଯମ୍ ଅସ୍ତ୍ୁ ଵଚ ସ୍ତ୍ଵ ୨୯
ଏଵମ୍ ଉକକ୍ତା ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ
ପ୍ରଵିକଵଶ ତତା ତୀ୍୍ାମ୍ ନିଯକତା ନିଯକତନ୍ତ୍ର୍ିଯଃ ୩0
କୁମାକରୌ ଅପି ତାମ୍ ରାେିମ ୍ ଉଶିତ୍ଵା ସୁସମାହିକତୌ
ପ୍ରପାତ କାକ

ଚ ଉତ୍ତାଯ ପୂଵମ
ମ ୍ ସମ୍ତଯାମ୍ ଉପାସ୍ଯ ଚ ୩୧

ସ୍ପର
୍ ୁ କ୍ଟାତକକୌ ଶୁଚୀ ଜପ୍ଯ0 ସମାପ୍ଯ ନିଯକମନ ଚ
ହୁ ତ ଅ୍ିିକହାେମ୍ ଆସୀନମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଅଵନ୍ତତାମ୍ ୩୨
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଏକକାନ େି0ଶ ସ୍ସକଃମ

ତ୍ରି0ଶ ସ୍ସକଃକ
ଅତ କତୌ କତଶକା କଜ୍ଞୌ ରାଜ ପୁକେୌ ଅରି ମ୍କତ ମୌ
କତକଶ କାକ

ଚ ଵା୍ଯକଜ୍ଞା ଅପ୍ରୂତାମ୍ କକୌଶିକମ୍ ଵଚଃ ୧

ପକଵନ୍ କରାତୁ ମ୍ ଇଚ୍ଚାକଵା ଯସ୍ମିନ୍ କାକ

ନିଶାଚକରୌ

ସମ୍ର୍୍ଣୀକଯୌ କତୌ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ଅତିଵକତମତ ତତ୍ ୍୍ଣମ୍ ୨
ଏଵମ୍ ପ୍ରୁଵାକଣୌ କାକୁକତ୍ସିୌ ତ୍ଵରମାକଣୌ ଯୁଯତ୍ସ
ୁ ଯା
ସକଵମ କତ ମୁନଯଃ ପ୍ରୀତାଃ ପ୍ରଶଶମ୍ସ:ୁ ନ୍ ରୁପାତ୍ମକଜୌ ୩
ଅତ୍ ଯ ପ୍ରପ୍ରୁତି ଶଟ୍ରାେମ୍ ର୍୍ତମ୍ ରାକକଵୌ ଯୁଵାମ୍
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ତୀ୍୍ାମ୍ କକତା ହି ଏଶ ମୁନିଃ କମୌନିତ୍ଵମ୍ ଚ କମି ୍ତ
ଯ ି ୪
କତୌ ତୁ ତତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାଜ ପୁକେୌ ଯଶସ୍ଵିକନୌ
ଅନିକେୌ ଶଟ୍ ଅକହା ରାେମ୍ ତକପା ଵନମ୍ ଅର୍୍ତାମ୍ ୫
ଉପାସାମ୍ ଚରତୁ : ଵୀକରୌ ମକତ୍ତୌ ପରମ ତନ୍ିକଵ ନୌ
ରର୍୍ତୁର୍ ମୁନିଵରମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଅରି ମ୍କତ ମୌ ୬
ଅତ କାକ

କକତ ତସ୍ମିନ୍ ଶକ୍ଟ ଅହନି ସମାକକତ

କସୌମି େମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ରାକମା ଯକତ୍ତା ପଵ ସମାହିତଃ ୭
ରାମ ସ୍ଯ ଏଵମ୍ ପ୍ରୁଵାଣ ସ୍ଯ ତ୍ଵରି ତ ସ୍ଯ ଯୁଯତ୍ସ
ୁ ଯା
ପ୍ରଜଜ୍ଵା

ତକତା କଵତିଃ କସାପାତ୍ାଯ ଯ ପୁକରାହିତା ୮

ସ ତପମ ଚମସ ସ୍ରୁକ୍କା ସ ସମି ତ୍ କୁସକୁ ମାଚ୍ଚଯା
ଵିଶ୍ଵାମି କେଣ ସହିତା କଵତି ଜମଜ୍ଵା

ସ ରୁତ୍ଵିଜା ୯

ମନ୍ତ୍ର୍ଵତ୍ ଚ ଯତା ନ୍ଯାଯମ୍ ଯକଜ୍ଞା ଅକସୌ ସମ୍ପ୍ରଵତମକତ
ଆକାକଶ ଚ ମହାନ୍ ଶତଃ ପ୍ରାତୁ ର୍ ଆସୀତ୍ ପଯାନକଃ ୧0
ଆଵାଯମ କକନମ୍ କମକକା ଯତା ପ୍ରାଵ୍ରୁଶି ନିକତ
ମ ଃ
ତତା ମାଯାମ୍ ଵିକୁଵାମ କଣୌ ରା୍୍କସୌ ଅପ୍ଯତାଵତାମ୍ ୧୧
ମାରୀଚ ଶ୍ଚ ସୁପାହୁ ଶ୍ଚ ତକଯା: ଅନୁ ଚରା ସ୍ତ୍ତା
ଆକମ୍ଯ ପୀମ ସମ୍କାଶା ରୁତିର ଓକାନ୍ ଅଵାସ୍ରୁଜନ୍ ୧୨
ତାମ୍ କତନ ରୁତିର ଔକକଣ କଵତିର୍ ଜଜ୍ଜ୍ଵା

ମମ୍ିତ
ଟ ା

ସହସା ଅପିତ୍ରୁକତା ରାମ: ତାନ୍ ଅପ୍ଯତ୍ ତକତା ତିଵି ୧୩
କତୌ ଆପତକନ୍ତୌ ସହସା ତ୍ରୁ୍ଟଵା ରାଜୀଵ କ ାଚନଃ
୍୍ମଣମ୍ ତୁ ଅପି ସକମ୍ପ୍ର୍୍ଯ ରାକମା ଵଚନମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୪
ପ୍ଯ ୍୍ମଣ ତୁ ଵ୍ର
ମ ୁ ତ୍ତାନ୍ ରା୍୍ସାନ୍ ପିଶତ
ି ଅଶନାନ୍
ମାନଵା୭ସ୍ତ୍ର ସମାତୂ ତାନ୍ ଅନିକ ନ ଯତା କନାନ୍ ୧୫
ମାନଵମ୍ ପରକମାତାରମ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ପରମ ପାସ୍ଵରମ୍
ଚିକ୍୍ପ ପରମ କ୍ରୁକତ୍ତା ମାରୀଚ ଉରସି ରାକଵଃ ୧୬
ସ କତନ ପରମା୭କସ୍ତ୍ରଣ ମାନକଵନ ସମାହିତଃ
ସମ୍ପୂଣମ
ମ ୍ କଯାଜନ ଶତମ୍ ୍ି୍ତଃ ସାକର ସମ୍ପିକଵ ୧୭
ଵିକଚତନମ୍ ଵିକୂଣନ୍ତ
ମ ମ୍ ଶୀକତଶୁ ପ

ପୀଟିତମ୍
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ନିରସ୍ତ୍ମ୍ ତ୍ରୁ୍ଯ ମାରୀଚମ୍ ରାକମା

୍୍ମଣମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୮

ପ୍ଯ ୍୍ମଣ ଶୀକତଶୁମ ୍ ମାନଵମ୍ ତମମ ସମ୍ିତ
ହ ମ୍
କମାହଯିତ୍ଵା ନଯତି ଏନମ୍ ନ ଚ ପ୍ରାକଣୈର୍ ଵିଯଯ
ୁ ତ
ଯ ୧୯
ଇମାନ୍ ଅପି ଵତି୍ାଯ ମି ନିକ୍ର
ମ ୁ ଣାନ୍ ତୁ ୍ଟ ଚାରି ଣଃ
ରା୍୍ସାନ୍ ପାପ କମମସ୍ତ୍ାନ୍ ଯଜ୍ଞ ୍ିାନ୍ ରୁତିର ଅଶନାନ୍ ୨0
ସ0କ୍ରୁହ୍ ଯ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ତକତା ରାକମା ତିଵ୍ମ
ଯ ୍ ଆକ୍ିଯମ୍ ଅତ୍ ପୁତମ୍
ସୁପାହୁ ଉରସି ଚିକ୍୍ପ ସ ଵିତ୍ତଃ ପ୍ରାପତତ୍ ପୁଵି ୨୧
କଶଶାନ୍ ଵାଯଵ୍ମ
ଯ ୍ ଆତାଯ ନିଜକାନ ମହାଯଶାଃ
ରାକଵଃ ପରକମାତାକରା ମୁନୀନାମ୍ ମୁତମ୍ ଆଵହନ୍ ୨୨
ସ ହତ୍ଵା ରା୍୍ସାନ୍ ସଵମାନ୍ ଯଜ୍ଞ ୍ିାନ୍ ରକୁ ନନ୍ତନଃ
ରୁଶିପିଃ ପୂଜିତ: ତେ ଯକତକନ୍ତ୍ର୍ା ଵିଜକଯ ପୁରା ୨୩
ଅତ ଯକଜ୍ଞ ସମାକତ ତୁ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ
ନିର୍ ଈତିକା ତିକଶା ତ୍ରୁ୍ଟଵା କାକୁତ୍ସିମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୪
କ୍ରୁତା୭କତମା ଅସ୍ମି ମହାପାକହା କ୍ରୁତମ୍ କୁରୁ ଵଚ: ତ୍ଵଯା
ସି ତ୍ତା୭୭ରମମ୍ ଇତମ୍ ସତ୍ ଯମ୍ କ୍ରୁତମ୍ ରାମ ମହାଯଶଃ
ସ ହି ରାମମ୍ ପ୍ରଶସ୍ଯ ଏଵମ୍ ତାପ୍ଯାମ୍ ସମ୍ତଯାମ୍ ଉପାକମତ୍ ୨୫
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

େି0ଶ ସ୍ସକଃମ

ଏକ ତ୍ରି0ଶ ସ୍ସକଃକ
ଅତ ତାମ୍ ରଜନୀମ୍ ତେ କ୍ରୁତାକତମୌ ରାମ

୍୍ମକଣୌ

ଊଶତୁ : ମୁତିକତୌ ଵୀକରୌ ପ୍ରହ୍ ରୁକ୍ଟ ନ ଅନ୍ତରାତ୍ମନା ୧
ପ୍ରପାତାଯାମ୍ ତୁ ଶଵମଯାମ ମ୍ କ୍ରୁତ କପୌଵମା୭ହ୍ିକ
ଣ ରିକଯୌ
ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ରୁଶୀମ୍ ଚ ଅନ୍ଯାନ୍ ସହିକତୌ ଅପିଜ୍ମତୁଃ ୨
ଅପିଵାତ୍ ଯ ମୁନି କର୍ଟମ ୍ ଜ୍ଵ ନ୍ତମ୍ ଇଵ ପାଵକମ୍
ଊଚତୁ : ମତୁ କରାତାରମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ମତୁ ର ପାଶିକଣୌ ୩
ଇକମୌ ସ୍ମ ମୁନି ଶାତମୂ

କିମ୍କକ ରୌ ସମୁପସ୍ତ୍ି କତୌ

ଆଜ୍ଞାପଯ ଯକତ୍ଟମ ୍ କଵୈ ଶାସନମ୍ କରଵାଵ କିମ ୍ ୪
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତା ତତ ସ୍ତ୍ାପ୍ଯାମ୍ ସଵମ ଏଵ ମହଶମଯଃ
ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ରାମମ୍ ଵଚନମ୍ ଅପ୍ରୁଵନ୍ ୫
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କମୈତି

ସ୍ଯ ନର କର୍ଟ ଜନକ ସ୍ଯ ପଵି୍ତ
ଯ ି

ଯଜ୍ଞଃ ପରମ ତମି ୍ ଟ ସ୍ତ୍େ ଯାସ୍ଯାମକହ ଵଯମ୍ ୬
ତ୍ଵମ୍ କଚୈଵ ନର ଶାତମୂ

ସହ ଅସ୍ମାପି : କମି ୍ସ
ଯ ି

ଅତ୍ ପୁତମ୍ ଚ ତନୁ ରତ୍ନମ୍ ତେ ତ୍ଵମ୍ େଶ୍ଟୁମ୍ ଅହମସି ୭
ତତ୍ ହି ପୂଵମ
ମ ୍ ନର କର୍ଟ ତତ୍ତମ୍ ସତସି କତୈଵକତୈଃ
ଅପ୍ରକମଯ ପ ମ୍ କକାରମ୍ ମକକ ପରମ ପାସ୍ଵରମ୍ ୮
ନ ଅସ୍ଯ କତଵା ନ କନ୍ତଵମା ନ ଅସୁରା ନ ଚ ରା୍୍ସାଃ
କତମୁମ୍ ଆକରାପଣମ୍ ଶକ୍ତା ନ କତମ୍ିନ ମାନୁ ଶାଃ ୯
ତନୁ ଶସ୍ଯ ତସ୍ଯ ଵୀଯମମ ୍ ହି ଜିଜ୍ଞାସକନ୍ତା ମହୀ୍ି୍ତଃ
ନ କଶକୁର୍ ଆକରାପଯିତୁମ୍ ରାଜ ପୁୋ ମହାପ ାଃ ୧0
ତତ୍ ତନୁ : ନର ଶାତମୂ

କମୈତି

ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ

ତେ େ୍୍ଯସି କାକୁତ୍ସି ଯଜ୍ଞମ୍ ଚ ଅତ୍ ପୁତ ତଶମନମ୍ ୧୧
ତତ୍ ହି ଯଜ୍ଞ ପ ମ୍ କତନ କମୈତିକ ନ ଉତ୍ତମମ୍ ତନୁ ଃ
ଯାଚିତମ୍ ନର ଶାତମୂ

ସୁନାପମ୍ ସଵମ କତୈଵକତୈଃ ୧୨

ଆଯାକପୂତମ୍ ନ୍ ରୁପକତଃ ତସ୍ଯ କଵ୍ମନି ରାକଵ
ଅଚିତମ୍ ଵିଵିକତୈ କମକମ୍ୈ ତ ତମୂକପୈ ଶ୍ଚା୭କରୁ କମ୍ିପ
ତ ି : ୧୩
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ମୁନିଵରଃ ପ୍ରସ୍ତ୍ାନମ୍ ଅକକରାତ୍ ତତା
ସ ରୁଶି ସମ୍କଃ ସକାକୁତ୍ସି ଆମନ୍ତ୍ର୍ଯ ଵନ କତଵତାଃ ୧୪
ସ୍ଵସ୍ତ୍ି କଵାସ୍ତ୍ୁ କମି ୍ାଯ ମି ସି ତ୍ତଃ ସି ତ୍ତା୭୭ରମାତ୍ ଅହମ୍
ଉତ୍ତକର ଜାହ୍ନଵୀ ତୀକର ହିମଵନ୍ତମ୍ ଶିକ ାଚ୍ଚଯମ୍ ୧୫
ପ୍ରତ୍ି୍ଣମ୍ ତତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ସି ତ୍ତାରମମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍
ଉତ୍ତରାମ୍ ତିଶମ୍ ଉତ୍ତି ୍ ଯ ପ୍ରସ୍ତ୍ାତୁ ମ୍ ଉପଚରକମ ୧୬
ତମ୍ ଵ୍ରଜନ୍ତମ୍ ମୁନିଵରମ୍ ଅନ୍ଵକାତ୍ ଅନୁ ସାରି ଣାମ୍
ଶକଟୀ ଶତ ମାେମ୍ ତୁ ପ୍ରଯାକଣ ପ୍ରହ୍ମ ଵାତିନାମ୍ ୧୭
ମ୍ରୁକ ପ୍ି୍ କଣା କଶ୍ଚୈ ଵ ସି ତ୍ତାରମ ନିଵାସି ନଃ
ଅନୁ ଜକ୍ମର
ୁ ୍ ମହାତ୍ମାନମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମହା ମୁନିମ ୍
ନିଵତମଯା ମାସ ତତ: ସ ପ୍ି୍ ସମ୍କାନ୍ ମ୍ରୁକାନ୭ପି ୧୮
କତ କତ୍ଵା ତୂ ରମ୍ ଅତ୍ଵାନମ୍

ମ୍ପମାକନ ତିଵାକକର
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ଵାସମ୍ ଚକ୍ରୁର୍ ମୁନି କଣାଃ କଶାଣା କୂକ

ସମାହିତାଃ ୧୯

କତ ଅସ୍ତ୍ମ୍ କକତ ତିନକକର ସ୍ନାତ୍ଵା ହୁ ତ ହୁ ତାଶନାଃ
ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ନିକଶତୁ ର୍ ଅମି ତ ଓଜସଃ ୨0
ରାକମାପି ସହ କସୌମି େି: ମୁନୀମ୍ ତାନ୍ ଅପିପଯ
ୂ ଯଚ
ଅରକତା ନିଶସାତା୭ତ ଵିଶ୍ଵାମି େ ସ୍ଯ ତୀମତଃ ୨୧
ଅତ ରାକମା ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମହା ମୁନିମ ୍
ପପ୍ରଚ୍ଚ ମୁନି ଶାତମୂ ମ୍ କକୌତୂ ହ

ସମନ୍ିତ
ଵ ଃ ୨୨

ପକଵନ୍ କ: ନୁ ଅଯମ୍ କତଶଃ ସମ୍ରୁତ୍ତ ଵନ କଶାପିତଃ
କରାତୁ ମ୍ ଇଚ୍ଚାମି ପେମ୍ କତ ଵକ୍ତୁମ୍ ଅହମସି ତତ୍ତ୍ଵତଃ ୨୩
କଚାତିକତା ରାମ ଵାକ୍ଯନ କତଯା ମାସ ସୁଵ୍ରତଃ
ତସ୍ଯ କତଶ ସ୍ଯ ନିକି ମ୍ ରୁଶି ମକତ୍ ଯ ମହାତପାଃ ୨୪
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଏକ େି0ଶ ସ୍ସକଃମ

ତ୍ଵା ତ୍ରି0ଶ ସ୍ସକଃକ
ପ୍ରହ୍ମକଯାନିର୍ ମହାନ୍ ଆସୀତ୍ କୁକଶା ନାମ ମହାତପାଃ
ଅ୍ିଲ୍ ଟ ଵ୍ରତ ତମମଜ୍ଞ: ସଜ୍ଜନ ପ୍ରତିପଜ
ୂ କ: ୧
ସ ମହାତ୍ମା କୁ ୀନାଯାମ୍ ଯୁକ୍ତାଯାମ୍ ସୁମହା ପ ାନ୍
କଵୈତପ୍ମାଯ ମ୍ ଜନଯା ମାସ ଚତୁ ରଃ ସତ୍ରୁଶାନ୍ ସୁତାନ୍ ୨
କୁଶାମ୍ପମ୍ କୁଶନାପମ୍ ଚ ଆତୂ ତମରଜସମ୍ ଵସୁମ ୍
ତୀତି ଯୁକ୍ତାନ୍ ମକହା ତ୍ସାହାନ୍ ୍୍େ ତମମ ଚିକୀଶମଯା ୩
ତାନ୍ ଉଵାଚ କୁଶଃ ପୁୋନ୍ ତମି ୍ାଟ ନ୍ ସତ୍ ଯ ଵାତିନଃ
ରିଯତାମ୍ ପା ନମ୍ ପୁୋ ତମମମ ୍ ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯତ ପୁ୍ କ ମ୍ ୪
କୁଶ ସ୍ଯ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଚତ୍ଵାକରା କ ାକ ସମ୍ମତାଃ
ନିକଵଶମ୍ ଚରିକର ସକଵମ ପୁରାଣାମ୍ ନ୍ ରୁଵରା: ତତା ୫
କୁଶାମ୍ପ ସ୍ତ୍ୁ ମହାକତଜାଃ କକୌଶାମ୍ପୀମ୍ ଅକକରାତ୍ ପୁରୀମ୍
କୁଶନାପ ସ୍ତ୍ୁ ତମମାତ୍ମା ପରମ୍ ଚକର ମକହାତଯମ୍ ୬
ଆତୂ ତମରଜକସା ରାମ ତମମାରଣ୍ଯମ ୍ ମହୀପତିଃ
ଚକର ପୁର ଵରମ୍ ରାଜା ଵସୁଶ୍ଚକର କିରିଵ୍ରଜମ୍ ୭
ଏଶା ଵସୁମତୀ ରାମ ଵକସା: ତସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
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ଏକତ କଶୈ

ଵରାଃ ପଞ୍ଚ ପ୍ରକାଶକନ୍ତ ସମନ୍ତତଃ ୮

ସୁମାକତୀ ନତୀ ରମ୍ଯା ମାକତାନ୍ ଵିଶର
୍ ୁ ତା ଯକଯୌ
ପଞ୍ଚାନାମ୍ କଶୈ

ମୁ୍ଯାନାମ୍ ମକତ୍ ଯ ମା ା ଇଵ କଶାପକତ ୯

ସ ଏଶା ହି ମାକତୀ ରାମ ଵକସା: ତସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
ପୂଵାମ ୭ପି ଚରି ତା ରାମ ସୁକ୍୍ୋ ସସ୍ଯ ମା ି ନୀ ୧0
କୁଶନାପ ସ୍ତ୍ୁ ରାଜଶିଃ କନ୍ଯା ଶତମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍
ଜନଯା ମାସ ତମମାତ୍ମା କ୍ରୁତାଚ୍ଯାମ୍ ରକୁ ନନ୍ତନ ୧୧
ତା: ତୁ କଯୌଵନ ଶା ି କନ୍ଯା ରୂପଵତ୍ ଯଃ ସ୍ଵ ମ୍କ୍ରୁତାଃ
ଉତ୍ ଯାନ ପୂମିମ ୍ ଆକମ୍ଯ ପ୍ରାଵ୍ ରୁଶୀଵ ଶତହ୍ରତାଃ ୧୨
କାଯକନ୍ତଯା ନ୍ ରୁତ୍ ଯମାନା ଶ୍ଚ ଵାତଯନ୍ତଯ ଶ୍ଚ ରାକଵ
ଆକମାତମ୍ ପରମମ୍ ଜକ୍ମ:ୁ ଵର ଆପରଣ ପୂଶତ
ି ାଃ ୧୩
ଅତ ତା: ଚାରୁ ସଵମା୭କଙ୍କଯା ରୂକପଣ ଅପ୍ରତିମା ପୁଵି
ଉତ୍ ଯାନ ପୂମିମ ୍ ଆକମ୍ଯ ତାରା ଇଵ କନା୭ନ୍ତକର ୧୪
ତାଃ ସଵମକୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ରୂପ କଯୌଵନ ସମ୍ଯତ
ୁ ାଃ
ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସଵମାତ୍ମକକା ଵାଯୁ: ଇତମ୍ ଵଚନମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୫
ଅହମ୍ ଵଃ କାମକଯ ସଵମା ପାଯମା ମମ ପଵି୍ତ
ଯ
ମାନୁ ଶ: ତ୍ ଯଯତ
ଯ ାମ୍ ପାକଵା ତୀକମମ ୍ ଆଯୁ: ଅଵାପ୍ସ୍ଯତ ୧୬
ଚ ମ୍ ହି କଯୌଵନମ୍ ନିତ୍ ଯମ୍ ମାନୁ କଶଶୁ ଵିକଶଶତ:
ଅ୍୍ଯମ
ଯ ୍ କଯୌଵନମ୍ ପ୍ରାକତୌ ଅମଯମ ଶ୍ଚ ପଵି୍ତ
ଯ ଃ ୧୭
ତସ୍ଯ ତତ୍ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵାକଯା: ଅ୍ିଲ୍ ଟ କମମଣଃ
ଅପହାସ୍ଯ ତକତା ଵା୍ଯମ ୍ କନ୍ଯା ଶତମ୍ ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧୮
ଅନ୍ତ: ଚରସି ପୂତାନାମ୍ ସକଵମଶାମ୍ ତ୍ଵମ୍ ସୁକରାତ୍ତମ
ପ୍ରପାଵଜ୍ଞା: ଚ କତ ସଵମାଃ କିମ ୍ ଅସ୍ମାନ୍ ଅଵମନ୍ଯକସ ୧୯
କୁଶନାପ ସୁତାଃ କତଵମ୍ ସଵମାଃ ସମସ୍ତ୍ା ସୁକରାତ୍ତମ
ସ୍ତ୍ାନାତ୍ ଚ୍ଚଯାଵଯିତୁମ୍ କତଵମ୍ ର୍୍ାମ: ତୁ ତକପା ଵଯମ୍ ୨0
ମା ପୂତ୍ ସ କାକ ା ତୁ କମମତଃ ପିତରମ୍ ସତ୍ ଯ ଵାତିନମ୍
ନ ଅଵମନ୍ଯସ୍ଵ ସ୍ଵତକମମଣ ସ୍ଵଯମ୍ ଵରମ୍ ଉପାସ୍ମକହ ୨୧
ପିତା ହି ପ୍ରପୁ: ଅସ୍ମାକମ୍ କତୈଵତମ୍ ପରମମ୍ ହି ସଃ
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ଯସ୍ଯ କନା ତାସ୍ଯତି ପିତା ସ କନା ପତମା ପଵି୍ତ
ଯ ି ୨୨
ତାସାମ୍ ତତ୍ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵାଯୁଃ ପରମ କକାପନଃ
ପ୍ରଵି୍ ଯ ସଵମ କାୋଣି ପପଞ୍ଜ ପକଵାନ୍ ପ୍ରପୁଃ ୨୩
ତାଃ କନ୍ଯା ଵାଯୁନା ପ୍ିା ଵିଵିଶ:ୁ ନ୍ ରୁପକତ: କ୍ରୁହମ୍
ପ୍ରାପତନ୍ ପୁଵି ସମ୍ପ୍ରାମ୍ତା: ସ

ଜ୍ଜ ସ୍ସା୭ସ୍ସର କ ାଚନା: ୨୪

ସ ଚ ତା ତଯି ତା ତୀନା: କନ୍ଯା: ପରମ କଶାପନା:
ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପ୍ିା ସ୍ତ୍ତା ରାଜା ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୫
କିମ ୍ ଇତମ୍ କତ୍ ଯତାମ୍ ପୁେଯଃ କକା ତମମମ ୍ ଅଵମନ୍ଯକତ
କୁପ୍ାଜ : କକନ କ୍ରୁତା ସ୍ସଵାମ କଵ୍ଟକନ୍ତଯା ନା୭ପିପାଶତ
ଏଵମ୍ ରାଜା ଵିନିଶ୍ଵ୍ଯ ସମାତିମ ୍ ସମ୍ତକତ ତତ: ୨୬
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ତ୍ଵା େି 0ଶ ସ୍ସକଃମ

ତ୍ରଯ ସ୍ତ୍ରିମ୍ ଶ ସ୍ସକଃକ
ତସ୍ଯ ତତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା କୁଶନାପ ସ୍ଯ ତୀମତଃ
ଶିକରାପି : ଚରକଣୌ ସ୍ପର
୍ ୁ ୍ଟଵା କନ୍ଯା ଶତମ୍ ଅପାଶତ ୧
ଵାଯୁଃ ସଵମା୭୭ତ୍ମକକା ରାଜନ୍ ପ୍ରତଶମଯିତୁମ୍ ଇଚ୍ଚତି
ଅଶୁପମ୍ ମାକମମ ୍ ଆସ୍ତ୍ାଯ ନ ତମମମ ୍ ପ୍ରତ୍ ଯକଵ୍୍କତ ୨
ପିତ୍ରୁମତ୍ ଯଃ ସ୍ମ ପେମ୍ କତ ସ୍ଵଚ୍ଚକନ୍ତ ନ ଵଯମ୍ ସ୍ତ୍ି ତାଃ
ପିତରମ୍ କନା ଵ୍ରୁଣୀଶ୍ଵ ତ୍ଵମ୍ ଯତି କନା ତାସ୍ଯକତ ତଵ ୩
କତନ ପାପ ଅନୁ ପକନ୍ତନ ଵଚନମ୍ ନ ପ୍ରତୀଚ୍ଚତା
ଏଵମ୍ ପ୍ରୁଵନ୍ତଯଃ ସଵମାଃ ସ୍ମ ଵାଯୁନା ନିହତା ପ୍ରୁଶମ୍ ୪
ତାସାମ୍ ତ ତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାଜା ପରମ ତାମି କଃ
ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ମହାକତଜାଃ କନ୍ଯା ଶତମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍ ୫
୍୍ାନ୍ତମ୍ ୍୍ମାଵତାମ୍ ପୁେଯଃ କତମଵ୍ମ
ଯ ୍ ସୁମହତ୍ କ୍ରୁତମ୍
ଐକମତ୍ ଯମ୍ ଉପାକମ୍ଯ କୁ ମ୍ ଚ ଅକଵ୍ି୍ତମ୍ ମମ ୬
ଅ ମ୍କାକରା ହି ନାରୀଣାମ୍ ୍୍ମା ତୁ ପୁରୁଶ ସ୍ଯ ଵା
ତୁ ୍କରମ୍ ତତ୍ ଚ ଵଃ ୍୍ାନ୍ତମ୍ େିତକଶଶୁ ଵିକଶଶତଃ ୭
ଯାତ୍ରୁଶୀ: ଵଃ ୍୍ମା ପୁେଯଃ ସଵମାସାମ୍ ଅଵିକଶଶତଃ
୍୍ମା ତାନମ୍ ୍୍ମା ଯଜ୍ଞଃ ୍୍ମା ସତ୍ ଯମ୍ ଚ ପୁେିକାଃ ୮
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୍୍ମା ଯଶଃ ୍୍ମା ତମମଃ ୍୍ମାଯାମ୍ ଵି୍ତ
ି ଟ ମ୍ ଜକତ୍
ଵିସର
୍ ୁ ଯ ଯ କନ୍ଯାଃ କାକୁତ୍ସି ରାଜା େିତଶ ଵିରମଃ ୯
ମନ୍ତ୍ର୍କଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର୍ଯା ମାସ ପ୍ରତାନମ୍ ସହ ମନ୍ତ୍ର୍ିପିଃ
କତକଶ କାକ

ଚ କତମଵ୍ମ
ଯ ୍ ସତ୍ରୁକଶ ପ୍ରତିପାତନମ୍ ୧0

ଏତସ୍ମି କନ୍ନଵ କାକ

ତୁ ଚୂ ୀ ନାମ ମହା ମୁନିଃ

ଊତ୍ଵମକରତାଃ ଶୁପାଚାକରା ପ୍ରାହ୍ମମ୍ ତପ ଉପାକମତ୍ ୧୧
ତପ୍ଯନ୍ତମ୍ ତମ୍ ରୁଶିମ ୍ ତେ କନ୍ତଵମୀ ପଯମପ
ୁ ାସକତ
କସାମତା ନାମ ପେମ୍ କତ ଊମି ା ତନଯା ତତା ୧୨
ସା ଚ ତମ୍ ପ୍ରଣତା ପୂତ୍ଵା ଶୁଶର
୍ ୂ ଶଣ ପରାଯଣା
ଉଵାସ କାକ
ସ ଚ ତାମ୍ କା

ତମି ୍ାଟ ତସ୍ଯାସ୍ ତୁ କ୍ଟା ଅପଵତ୍ କୁରୁଃ ୧୩
କଯାକକନ କପ୍ରାଵାଚ ରକୁ ନନ୍ତନ

ପରି ତୁକ୍ଟାସ୍ମି ପେମ୍ କତ କିମ ୍ କକରାମି ତଵ ପ୍ରିଯମ୍ ୧୪
ପରି ତୁ୍ଟମ ୍ ମୁନିମ ୍ ଜ୍ଞାତ୍ଵା କନ୍ତଵମୀ ମତୁ ର ସ୍ଵରା
ଉଵାଚ ପରମ ପ୍ରୀତା ଵା୍ଯଜ୍ଞା ଵା୍ଯ କକାଵିତମ୍ ୧୫
୍୍ମଯା ସମୁତିକତା ପ୍ରାହ୍ମଯା ପ୍ରହ୍ମପୂକତା ମହାତପାଃ
ପ୍ରାକହ୍ମଣ ତପସା ଯୁକ୍ତମ୍ ପୁେମ୍ ଇଚ୍ଚାମି ତାମି କମ୍ ୧୬
ଅପତି ଶ୍ଚ ଅସ୍ମି ପେମ୍ କତ ପାଯମା ଚ ଅସ୍ମି ନ କସ୍ଯଚିତ୍
ପ୍ରାକହ୍ମଣ ଉପକତାଯା: ଚ ତାତୁ ମ୍ ଅହମସି କମ ସୁତମ୍ ୧୭
ତସ୍ଯାଃ ପ୍ରସକନ୍ନା ପ୍ରହ୍ମଶି: ତକତୌ ପୁେମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍
ପ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ ଇତି ୍ଯାତମ୍ ମାନସମ୍ ଚୂ ି ନଃ ସୁତମ୍ ୧୮
ସ ରାଜା ପ୍ରହ୍ମତତ୍ତ ସ୍ତ୍ୁ ପୁରୀମ୍ ଅତ୍ ଯଵସତ୍ ତତା
କାମ୍ପିଲ୍ାଯ ମ୍ ପରଯା

୍୍ମଯା କତଵ ରାକଜା ଯତା ତିଵମ୍ ୧୯

ସ ପୁତ୍ତିମ ୍ କ୍ରୁତଵାନ୍ ରାଜା କୁଶନାପଃ ସୁତାମି କଃ
ପ୍ରହ୍ମତତ୍ତାଯ କାକୁତ୍ସି ତାତୁ ମ୍ କନ୍ଯା ଶତମ୍ ତତା ୨0
ତମ୍ ଆହୂ ଯ ମହାକତଜା ପ୍ରହ୍ମତତ୍ତମ୍ ମହୀପତିଃ
ତକତୌ କନ୍ଯା ଶତମ୍ ରାଜା ସୁପ୍ରୀକତ ନ ଅନ୍ତରାତ୍ମନା ୨୧
ଯତା ରମମ୍ ତତଃ ପାଣିମ ୍ ଜରାହ ରକୁ ନନ୍ତନ
ପ୍ରହ୍ମତକତ୍ତା ମହୀପା

ସ୍ତ୍ାସାମ୍ କତଵପତି: ଯତା ୨୨
P a g e 79 | 170

ପାଲ କାମ୍ଟ
ସ୍ପର
୍ ୁ ୍ଟ ମାକେ ତତଃ ପାକଣୌ ଵିକୁପ୍ାଜ ଵିକତ ଜ୍ଵରାଃ
ଯୁକ୍ତାଃ ପରମଯା

୍୍ମଯା ପପୁଃ କନ୍ଯା ଶତମ୍ ତତା ୨୩

ସ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଵାଯୁନା ମୁକ୍ତାଃ କୁଶନାକପା ମହୀପତିଃ
ପପୂଵ ପରମ ପ୍ରୀକତା ହଶମମ ୍ କ କପ ପୁନଃ ପୁନଃ ୨୪
କ୍ରୁକତାତ୍ଵାହମ୍ ତୁ ରାଜାନମ୍ ପ୍ରହ୍ମତତ୍ତମ୍ ମହୀପତିଃ
ସ ତାରମ୍ କପ୍ରଶଯା ମାସ କସାପାତ୍ ଯାଯ କଣମ୍ ତତା ୨୫
କସାମତା୭ପି ସୁସମ୍ହ୍ରୁ୍ଟା ପୁେ ସ୍ଯ ସତ୍ରୁଶୀମ୍ ରିଯାମ୍
ଯତା ନ୍ଯାଯମ୍ ଚ କନ୍ତଵମୀ ସ୍ନୁଶା: ତାଃ ପ୍ରତ୍ ଯନନ୍ତତ
ସ୍ପର
୍ ୁ ୍ଟଵା ସ୍ପର
୍ ୁ ୍ଟଵା ଚ ତା: କନ୍ଯା: କୁଶନାପମ୍ ପ୍ରଶସ୍ଯ ଚ ୨୬
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

େଯ ସ୍ତ୍ରିମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ

ଚତୁ ସ୍ତ୍ରିମ୍ ଶ ସ୍ସକଃକ
କ୍ରୁତ ଉତ୍ଵାକହ କକତ ତସ୍ମିନ୍ ପ୍ରହ୍ମତକତ୍ତ ଚ ରାକଵ
ଅପୁେଃ ପୁେ

ାପାଯ କପୌେୀମ୍ ଇ୍ିମ
ଟ ୍ ଅକଲ୍ପଯତ୍ ୧

ଇ୍ଟଯାମ୍ ତୁ ଵତମମାନାଯାମ୍ କୁଶନାପମ୍ ମହୀପତିମ ୍
ଉଵାଚ ପରମ ପ୍ରୀତଃ କୁକଶା ପ୍ରହ୍ମ ସୁତ ସ୍ତ୍ତା ୨
ପୁେ : କତ ସତ୍ରୁଶଃ ପୁେ ପଵି୍ତ
ଯ ି ସୁତାମି କଃ
କାତିମ ୍ ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯସି କତନ ତ୍ଵମ୍ କୀତିମ ୍ କ ାକକ ଚ ଶାଶ୍ଵତୀମ୍ ୩
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା କୁକଶା ରାମ କୁଶନାପମ୍ ମହୀପତିମ ୍
ଜକାମ ଆକାଶମ୍ ଆଵି୍ ଯ ପ୍ରହ୍ମ କ ାକମ୍ ସନାତନମ୍ ୪
କସ୍ଯଚିତ୍ ତୁ ଅତ କା

ସ୍ଯ କୁଶନାପ ସ୍ଯ ତୀମତଃ

ଜକଜ୍ଞ ପରମ ତମି କ୍ଟା କାତି: ଇତି ଏଵ ନାମତଃ ୫
ସ ପିତା ମମ କାକୁତ୍ସି କାତିଃ ପରମ ତାମି କଃ
କୁଶ ଵମ୍୍ ପ୍ରସୂକତାସ୍ମି କକୌଶିକକା ରକୁ ନନ୍ତନ ୬
ପୂଵଜ
ମ ା ପକିନୀ ଚା୭ପି ମମ ରାକଵ ସୁଵ୍ରତା
ନାମ୍ିା ସତ୍ ଯଵତୀ ନାମ ରୁଚୀକକ ପ୍ରତିପାତିତା ୭
ସ ଶରୀରା କତା ସ୍ଵକମମ ୍ ପତମାରମ୍ ଅନୁ ଵତିନୀ
କକୌଶିକୀ ପରକମାତାରା ସା ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତା ଚ ମହା ନତୀ ୮
ତିଵ୍ ଯା ପୁଣ୍ ଯ ଉତକା ରମ୍ଯା ହିମଵନ୍ତମ୍ ଉପାରିତା
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କ ାକ ସ୍ଯ ହିତ କାମା୭ତମମ ୍ ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତା ପକିନୀ ମମ ୯
ତକତାହମ୍ ହିମଵ ତ୍ାକଶ୍ଵମ ଵସାମି ନିଯତଃ ସୁକମ୍
ପକିନ୍ ଯାଃ କସ୍ନହ ସମ୍ଯକ୍ତ
ୁ ଃ କକୌଶି୍ଯା ରକୁ ନନ୍ତନ ୧0
ସା ତୁ ସତ୍ ଯଵତୀ ପୁଣ୍ାଯ ସକତ୍ ଯ ତକମମ ପ୍ରତି୍ତ
ିଟ ା
ପତିଵ୍ରତା ମହା ପାକା କକୌଶିକୀ ସରି ତାମ୍ ଵରା ୧୧
ଅହମ୍ ହି ନିଯମାତ୍ ରାମ ହିତ୍ଵା ତାମ୍ ସମୁପାକତଃ
ସି ତ୍ତାରମମ୍ ଅନୁ ପ୍ରାପ୍ଯ ସି କତ୍ତାସ୍ମି ତଵ କତଜସା ୧୨
ଏଶା ରାମ ମମ ଉତ୍ତ୍ତି ଃ ସ୍ଵସ୍ଯ ଵମ୍୍ ସ୍ଯ କୀତିତା
କତଶ ସ୍ଯ ଚ ମହା ପାକହା ଯନ୍ ମାମ୍ ତ୍ଵମ୍ ପରି ପର
୍ ୁ ଚ୍ଚସି ୧୩
କକତା ଅତମ ରାେଃ କାକୁତ୍ସି କତାଃ କତଯକତା ମମ
ନିୋମ୍ ଅକପ୍ଯହି ପେମ୍ କତ ମା ପୂତ୍ ଵିକ୍ିାଅତ୍ଵନି ଇହ ନଃ ୧୪
ନି୍ନ୍ତ
ପ ା: ତରଵଃ ସକଵମ ନି ୀନା ମ୍ରୁକ ପ୍ି୍ଣଃ
କନୈକଶନ ତମସା ଵ୍ାଯ ତା ତିଶ ଶ୍ଚ ରକୁ ନନ୍ତନ ୧୫
ଶକନୈ: ଵିଯଯ
ୁ କଯ ତ ସମ୍ତଯା ନକପା କନକେୈ: ଇଵ ଆଵ୍ରୁତମ୍
ନ୍୍େ ତାରା କହନମ୍ କଯଯାତିପି: ଅଵପାସକତ ୧୬
ଉତ୍ତି ୍ତ
ଟ ି ଚ ଶୀତାମ୍ଶଃୁ ଶଶୀ କ ାକ ତକମା ନୁ ତଃ
ହ୍ଲାତଯନ୍ ପ୍ରାଣିନାମ୍ କ ାକକ ମନାମ୍ି ସ ପ୍ରପଯା ଵିକପା ୧୭
କନୈଶାନି ସଵମ ପୂତାନି ପ୍ରଚରନ୍ତି ତତ ସ୍ତ୍ତଃ
ଯ୍୍ ରା୍୍ସ ସମ୍କା ଶ୍ଚ କରୌୋ ଶ୍ଚ ପିଶତ
ି ଅଶନାଃ ୧୮
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ମହାକତଜା ଵିରରାମ ମହା ମୁନିଃ
ସାତୁ ସାତ୍ଵିତି ତମ୍ ସକଵମ ମୁନକଯା: ହି ଅପ୍ଯ ପୂଜଯନ୍ ୧୯
କୁଶକ
ି ାନାମ୍ ଅଯମ୍ ଵକମ୍୍ା ମହାନ୍ ତମମପର ସ୍ତ୍ତା
ପ୍ରକହ୍ମାପମା ମହାତ୍ମାନ: କୁଶ ଵମ୍୍ଯା ନକରାତ୍ତମା: ୨0
ଵିକଶକଶଣ ପଵାନ୍ ଏଵ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହା ଯଶା:
କକୌଶିକୀ ସରି ତାମ୍ କର୍ଟା କୁକ ା କତ୍ ଯାତକରୀ ତଵ ୨୧
ଇତି କତୈ: ମୁନି ଶାତମୂକ ୈ : ପ୍ରଶସ୍ତ୍: କୁଶକ
ି ା୭୭ତ୍ମଜ:
ନିୋମ୍ ଉପାକମତ୍ ରୀମାନ୍ ଅସ୍ତ୍ମ୍କତ ଇଵ ଅମ୍ଶମ
ୁ ାନ୍ ୨୨
ରାକମାପି ସହ କସୌମି େିଃ କିମ୍ିତ
ି ୍ ଆକତ ଵିସ୍ମଯଃ
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ପ୍ରଶସ୍ଯ ମୁନି ଶାତମୂ ମ୍ ନିୋମ୍ ସମୁପ କସଵକତ ୨୩
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଚତୁ ସ୍ତ୍ରିମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ

ପମ୍ଚ ତ୍ରିମ୍ ଶ ସ୍ସକଃକ
ଉପାସ୍ଯ ରାେି କଶଶମ୍ ତୁ କଶାଣା କୂକ

ମହଶିପିଃ

ନିଶାଯାମ୍ ସୁପ୍ରପାତାଯାମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି କୋପ୍ଯପାଶତ ୧
ସୁପ୍ରପାତା ନିଶା ରାମ ପୂଵାମ ସମ୍ତଯା ପ୍ରଵତମକତ
ଉତ୍ତି ୍ ଟ ଉତ୍ତି ୍ ଟ ପେମ୍ କତ କମନାଯ ଅପିକରାଚଯ ୨
ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵଚନମ୍ ତସ୍ଯ କ୍ରୁତ୍ଵା କପୌଵମାହ୍ିକ
ଣ ୀମ୍ ରିଯାମ୍
କମନମ୍ କରାଚଯା ମାସ ଵା୍ଯମ ୍ ଚ ଇତମ୍ ଉଵାଚ ହ ୩
ଅଯମ୍ କଶାଣଃ ଶୁପ ଜକ ା କାତଃ ପୁ ି ନ ମଣ୍ଟିତଃ
କତକରଣ ପତା ପ୍ରହ୍ମନ୍ ସମ୍ତରି୍ାଯ ମକହ ଵଯମ୍ ୪
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍ୁ ରାକମଣ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଇତମ୍
ଏଶ ପନ୍ତା ମଯା ଉତ୍ତି କ୍ଟା କଯନ ଯାନ୍ତି ମହଶମଯଃ ୫
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ମହଶମକଯା ଵିଶ୍ଵାମି କେଣ ତୀମତା
ପ୍ଯମ୍:ତ କତ ପ୍ରଯାତା କଵୈ ଵନାନି ଵିଵିତାନି ଚ ୬
କତ କତ୍ଵା ତୂ ରମ୍ ଅତ୍ଵାନମ୍ କକତ ଅତମ ତିଵକସ ତତା
ଜାହ୍ନଵୀମ୍ ସରି ତାମ୍ କର୍ଟାମ୍ ତତ୍ରୁଶୁ: ମୁନି କସଵିତାମ୍ ୭
ତାମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପୁଣ୍ ଯ ସ ି ାମ୍ ହମ୍ସ ସାରସ କସଵିତାମ୍
ପପୂଵୁ: ମୁତିତାଃ ସକଵମ ମୁନଯଃ ସହ ରାକଵାଃ ୮
ତସ୍ଯା: ତୀକର ତତ: ଚକ୍ରୁ: କତ ଆଵାସ ପରି ରହମ୍
ତତଃ ସ୍ନାତ୍ଵା ଯତା ନ୍ଯାଯମ୍ ସମ୍ତପ୍ମ ଯ ପିତ୍ରୁ କତଵତାଃ ୯
ହୁ ତ୍ଵା କଚୈଵ ଅ୍ିିକହାୋଣି ପ୍ରା୍ଯଚ ଅମ୍ରୁତଵତ୍ ହଵିଃ
ଵିଵିଶ:ୁ ଜାହ୍ନଵୀ ତୀକର ଶୁକଚୌ ମୁତିତ ମାନସାଃ ୧0
ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମହାତ୍ମାନମ୍ ପରି ଵାଯମ ସମନ୍ତତଃ
ସମ୍ପ୍ରହ୍ ରୁ୍ଟ ମନା ରାକମା ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଅତ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୧
ପକଵନ୍ କରାତୁ ମ୍ ଇଚ୍ଚାମି କଙ୍କାମ୍ େି ପତକାମ୍ ନତୀମ୍
କେୈକ ା୍ଯମ ୍ କତମ୍ ଆରମ୍ଯ କତା ନତ ନତୀ ପତିମ ୍ ୧୨
କଚାତିକତା ରାମ ଵାକ୍ଯନ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହା ମୁନିଃ
P a g e 82 | 170

ପାଲ କାମ୍ଟ
ଵ୍ରୁତ୍ତି ମ ୍ ଜନ୍ମ ଚ କଙ୍କାଯା ଵକ୍ତୁମ୍ ଏଵ ଉପଚରକମ ୧୩
କଶୈକ କନ୍ତ୍ର୍ା ହିମଵାନ୍ ନାମ ତାତୂ ନାମ୍ ଆକକରା ମହାନ୍
ତସ୍ଯ କନ୍ଯା ତ୍ଵଯମ୍ ରାମ ରୂକପଣ ଅପ୍ରତିମମ୍ ପୁଵି ୧୪
ଯା କମରୁ ତୁ ହିତା ରାମ ତକଯା: ମାତା ସୁମତ୍ ଯମା
ନାମ୍ିା ମକନାରମା ନାମ ପତ୍ନୀ ହିମଵତଃ ପ୍ରିଯା ୧୫
ତସ୍ଯାମ୍ କଙ୍କ ଇଯମ୍ ଅପଵନ୍ କଯଯ୍ାଟ ହିମଵତଃ ସୁତା
ଉମା ନାମ ତ୍ଵିତୀଯା ଅପୂତ୍ କନ୍ଯା ତସ୍ଯ ଏଵ ରାକଵ ୧୬
ଅତ କଯଯ୍ଟାମ୍ ସୁରାଃ ସକଵମ କତଵତା୭ତମ ଚିକୀଶମଯା
କଶୈକ ନ୍ତ୍ର୍ମ୍ ଵରଯାମାସୁ: କଙ୍କାମ୍ େି ପତକାମ୍ ନତୀମ୍ ୧୭
ତକତୌ ତକମମଣ ହିମଵାନ୍ ତନଯାମ୍ କ ାକ ପାଵନୀମ୍
ସ୍ଵଚ୍ଚନ୍ତ ପତକାମ୍ କଙ୍କାମ୍ କେୈକ ା୍ଯ ହିତ କାମ୍ଯଯା ୧୮
ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତକତା କତଵା: େିକ ାକ ହିତ କାରି ଣଃ
କଙ୍କାମ୍ ଆତାଯ କତ ଅକଚ୍ଚନ୍ କ୍ରୁତାକତମନ ଅନ୍ତରାତ୍ମନା ୧୯
ଯା ଚ ଅନ୍ଯା କଶୈ

ତୁ ହିତା କନ୍ଯା ଆସୀତ୍ ରକୁ ନନ୍ତନ

ଉରମ୍ ସା ଵ୍ରତମ୍ ଆସ୍ତ୍ାଯ ତପ: କତକପ ତକପାତନା ୨0
ଉକରଣ ତପସା ଯୁକ୍ତାମ୍ ତକତୌ କଶୈ ଵରଃ ସୁତାମ୍
ରୁୋଯ ଅପ୍ରତିରୂପାଯ ଉମାମ୍ କ ାକ ନମକ ୍ରୁତାମ୍ ୨୧
ଏକତ କତ କଶୈ

ରାଜ ସ୍ଯ ସୁକତ କ ାକ ନମକ ୍ରୁକତ

କଙ୍କା ଚ ସରି ତାମ୍ କର୍ଟା ଉମା କତଵୀ ଚ ରାକଵ ୨୨
ଏତତ୍ କତ ସଵମମ ୍ ଆ୍ଯାତମ୍ ଯତା େି ପତକା ନତୀ
କମ୍ କତା ପ୍ରତମମ୍ ତାତ କତିମ ୍ କତିମତାମ୍ ଵର ୨୩
ସ ଏଶା ସୁର ନତୀ ରମ୍ଯା କଶୈକ ନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ଯ ସୁତା ତତା
ସୁର କ ାକମ୍ ସମାରୂଟା ଵିପାପା ଜ

ଵାହିନୀ ୨୪

ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ପମ୍ି େିମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ

ଶଟ୍ ତ୍ରିମ୍ ଶ ସ୍ସକଃକ
ଉକ୍ତ ଵାକ୍ଯ ମୁକନୌ ତସ୍ମିନ୍ ଉକପୌ ରାକଵ

୍୍ମକଣୌ

ପ୍ରତିନନ୍ତଯ କତାମ୍ ଵୀକରୌ ଊଚତୁ : ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ମ୍ ୧
ତମମ ଯୁକ୍ତମ୍ ଇତମ୍ ପ୍ରହ୍ମନ୍ କତିତମ୍ ପରମମ୍ ତ୍ଵଯା
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ତୁ ହିତୁଃ କଶୈ

ରାଜ ସ୍ଯ କଯଯ୍ାଟ ଯ ଵକ୍ତୁମ୍ ଅହମସି ୨

ଵିସ୍ତ୍ରମ୍ ଵିସ୍ତ୍ରକଜ୍ଞା ଅସି ତିଵ୍ ଯ ମାନୁ ଶ ସମ୍ପଵମ୍
େୀନ୍ ପକତା କହତୁ ନା କକନ ପ୍ଲାଵକଯ କଲାକ ପାଵନୀ ୩
କତମ୍ କଙ୍କାମ୍ େି ପତକା ଵିଶର
୍ ୁ ତା ସରି ତ୍ ଉତ୍ତମା
େିଶ ୁ କ ାକକଶୁ ତମମଜ୍ଞ କମମପିଃ କକୈଃ ସମନ୍ିତ
ଵ ା ୪
ତତା ପ୍ରୁଵତି କାକୁକତ୍ସି ଵିଶ୍ଵାମି େ: ତକପା ତନଃ
ନିକିକ ନ କତାମ୍ ସଵମାମ୍ ରୁଶି ମକତ୍ ଯ ନ୍ଯକଵତଯତ୍ ୫
ପୁରା ରାମ କ୍ରୁତ ଉତ୍ଵାହଃ ନୀ

କକଣ୍ଟା ମହା ତପାଃ

ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଚ ସ୍ପର
୍ ୁ ହଯା କତଵୀମ୍ କମୈତୁନା ଯ ଉପଚରକମ ୬
ଶିତି କଣ୍ଟସ୍ଯ କତଵ ସ୍ଯ ତିଵ୍ମ
ଯ ୍ ଵଶମ ଶତମ୍ କତମ୍
ନ ଚା୭ପି ତନକଯା ରାମ ତସ୍ଯାମ୍ ଆସୀତ୍ ପରମ୍ତପ ୭
ତକତା କତଵାଃ ସମୁତ୍ଵି୍ିାଃ ପି ତାମହ ପୁକରାକମାଃ
ଯତ୍ ଇହ ଉତ୍ତ୍କଯ ତ ପୂତମ୍ କ: ତତ୍ ପ୍ରତିସହି୍କଯ ତ ୮
ଅପିକମ୍ଯ ସୁରାଃ ସକଵମ ପ୍ରଣିପତ୍ ଯ ଇତମ୍ ଅପ୍ରୁଵନ୍
କତଵକତଵ ମହାକତଵ କ ାକସ୍ଯା୭ସ୍ଯ ହିକତ ରତ ୯
ସୁରାଣାମ୍ ପ୍ରଣିପାକତନ ପ୍ରସାତମ୍ କତମୁମ୍ ଅହମସି
ନ କ ାକା ତାରଯି୍ନ୍ତ
ଯ ି ତଵ କତଜଃ ସୁକରାତ୍ତମ ୧0
ପ୍ରାକହ୍ମଣ ତପସା ଯୁକକ୍ତା କତଵ୍ାଯ ସହ ତପ ଶ୍ଚର
କେୈକ ା୍ଯ ହିତ କାମା୭ତମମ ୍ କତଜ: କତଜସି ତାରଯ
ର୍୍ ସଵମାନ୍ ଇମା କନ୍ଲାକାନ୍ ନ ଅକ ାକମ୍ କତମୁ ମ୍ ଅହମସି ୧୧
କତଵତାନାମ୍ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସଵମ କ ାକ ମକହଶ୍ଵରଃ
ପାଟମ୍ ଇତି ଅପ୍ରଵୀତ୍ ସଵମାନ୍ ପୁନଶ୍ଚ ଇତମ୍ ଉଵାଚ ହ ୧୨
ତାରଯି୍ାଯ ମି ଅହମ୍ କତଜ: କତଜସି ଏଵ ସହ ଉମଯା
େିତଶାଃ ପ୍ରୁତିଵୀ କଚୈଵ ନିଵାମ ଣମ୍ ଅତିକଚ୍ଚତୁ ୧୩
ଯତ୍ ଇତମ୍ କ୍ଶପ
ୁ ିତମ୍ ସ୍ତ୍ାନାତ୍ ମମ କତକଜା ହି ଅନୁ ତ୍ତମମ୍
ତାରଯି୍ତ
ଯ ି କ: ତତ୍ କମ ପ୍ରୁଵନ୍ତୁ ସୁର ସତ୍ତମାଃ ୧୪
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତା: ତକତା କତଵାଃ ପ୍ରତ୍ ଯୂଚୁ: ଵ୍ରୁଶପ ତ୍ଵଜମ୍
ଯତ୍ କତଜଃ କ୍ଶପ
ୁ ିତମ୍ ହି ଏତତ୍ ତତ୍ ତରା ତାରଯି୍ତ
ଯ ି ୧୫
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ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଃ ସୁରପତିଃ ପ୍ରମୁକମାଚ ମହୀ ତକ
କତଜସା ପ୍ରୁତିଵୀ କଯନ ଵ୍ାଯ ତା ସ କିରି କାନନା ୧୬
ତକତା କତଵାଃ ପୁନ: ଇତମ୍ ଊଚୁ ଶ୍ଚ ଅତ ହୁ ତାଶନମ୍
ପ୍ରଵିଶ ତ୍ଵମ୍ ମହାକତକଜା କରୌେମ୍ ଵାଯୁ ସମନ୍ିତ
ଵ ଃ ୧୭
ତତ୍ ଅ୍ିିନା ପୁନ: ଵ୍ାଯ ତମ୍ ସମ୍ଜାତଃ କଶ୍ଵତ ପଵମତଃ
ତିଵ୍ ଯମ୍ ଶରଵଣମ୍ କଚୈଵ ପାଵକ ଆତିତ୍ ଯ ସନ୍ନିପମ୍ ୧୮
ଯେ ଜାକତା ମହାକତଜାଃ କାତିକକକଯା ଅ୍ିିସମ୍ପଵଃ
ଅକତା ମାମ୍ ଚ ଶିଵମ୍ କଚୈଵ କତଵାଃ ସଶି କଣା: ତତା ୧୯
ପୂଜଯା ମାସୁ: ଅତ୍ ଯତମମ ୍ ସୁପ୍ରୀତ ମନସ: ତତଃ
ଅତ କଶୈ

ସୁତା ରାମ େିତଶାନ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨0

ସମନ୍ ଯ:ୁ ଅଶପତ୍ ସଵମାନ୍ କରାତ ସମ୍ରକ୍ତ କ ାଚନା
ଯସ୍ମାନ୍ ନିଵାରି ତା କଚୈଵ ସମ୍କତା ପୁେ କାମ୍ଯଯା ୨୧
ଅପତ୍ ଯମ୍ କସ୍ଵଶୁ ତାକରଶୁ ତସ୍ମାନ୍ ନ ଉତ୍ାତଯି୍ତ
ଯ
ଅତ୍ ଯ ପ୍ରପ୍ରୁତି ଯୁ୍ାମ କମ୍ ଅପ୍ରଜାଃ ସନ୍ତୁ ପତ୍ନଯଃ ୨୨
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ସୁରାନ୍ ସଵମାନ୍ ଶଶାପ ପ୍ରୁତିଵୀମ୍ ଅପି
ଅଵକନ ନ ଏକ ରୂପା ତ୍ଵମ୍ ପହୁ ପାଯମା ପଵି୍ସ
ଯ ି ୨୩
ନ ଚ ପୁେ କ୍ରୁତାମ୍ ପ୍ରୀତିମ ୍ ମତ୍ କରାତ କ ୁ ଶୀ କ୍ରୁତା
ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯସି ତ୍ଵମ୍ ସୁତୁକମମକତ ମମ ପୁେମ୍ ଅନିଚ୍ଚତୀ ୨୪
ତାନ୍ ସଵମାନ୍ ଵ୍ରୀ ି ତାନ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସୁରାନ୍ ସୁର ପତି: ତତା
କମନା ଯ ଉପଚରାମ ତିଶମ୍ ଵରୁଣ ପା ି ତାମ୍ ୨୫
ସ କତ୍ଵା ତପ ଆତି୍ତ
ଟ ୍ ପାକଶ୍ଵମ ତସ୍ଯ ଉତ୍ତକର କିକରଃ
ହିମଵତ୍ ପ୍ରପକଵ ଶ୍ରୁକଙ୍କ ସହ କତଵ୍ାଯ ସହ ମକହଶ୍ଵରଃ ୨୬
ଏଶ କତ ଵିସ୍ତ୍କରା ରାମ କଶୈ

ପୁେଯା ନିକଵତିତଃ

କଙ୍କାଯାଃ ପ୍ରପଵମ୍ କଚୈଵ ଶ୍ରୁଣୁ କମ ସହ

୍୍ମଣ: ୨୭

ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଶଟ୍ େିମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ

ସପ୍ତ ତ୍ରିମ୍ ଶ ସ୍ସକଃକ
ତପ୍ଯମାକନ ତକପା କତକଵ କତଵାଃ ସଶିକଣାଃ ପୁରା
କସନାପତିମ ୍ ଅପୀପ୍ସ୍ନ୍ତଃ ପିତାମହମ୍ ଉପାକମନ୍ ୧
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ତକତା ଅପ୍ରୁଵନ୍ ସୁରାଃ ସକଵମ ପକଵନ୍ତମ୍ ପିତାମହମ୍
ପ୍ରଣିପତ୍ ଯ ସୁରା: ସକଵମ ସ ଇନ୍ତ୍ର୍ାଃ ସ ଅ୍ିିପକୁ ରାକମାଃ ୨
କଯନ କସନାପତି: କତଵ ତକତ୍ତା ପକଵତା ପୁରା
ସ ତପଃ ପରମ୍ ଆସ୍ତ୍ାଯ ତପ୍ଯକତ ସ୍ମ ସହ ଉମଯା ୩
ଯତ୍ ଅେ ଅନନ୍ତରମ୍ କାଯମମ ୍ କ ାକାନାମ୍ ହିତ କାମ୍ଯଯା
ସମ୍ିତ
ଵ ତ୍ସଵ ଵିତାନଜ୍ଞ ତ୍ଵମ୍ ହି ନଃ ପରମା କତିଃ ୪
କତଵତାନାମ୍ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସଵମ କ ାକ ପିତାମହଃ
ସାନ୍ତ୍ଵଯନ୍ ମତୁ କରୈ : ଵାକ୍ୈଯ: େିତଶାନ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୫
କଶୈ

ପୁେଯା ଯତ୍ ଉକ୍ତମ୍ ତନ୍ ନ ପ୍ରଜାସ୍ଯତ ପତ୍ନିଶ ୁ

ତସ୍ଯା ଵଚନମ୍ ଅ୍ିଲ୍ମ
ଟ ୍ ସତ୍ମ
ଯ ୍ ଏଵ ନ ସମ୍୍ଯଃ ୬
ଇଯମ୍ ଆକାଶକା କଙ୍କା ଯସ୍ଯାମ୍ ପୁେମ୍ ହୁ ତା୭ଶନଃ
ଜନଯି୍ତ
ଯ ି କତଵାନାମ୍ କସନାପତିମ ୍ ଅରି ମ୍ମ
ତ ମ୍ ୭
କଯଯ୍ଟା କଶୈକ ନ୍ତ୍ର୍ ତୁ ହିତା ମାନଯି୍ତ
ଯ ି ତମ୍ ସୁତମ୍
ଉମାଯା: ତତ୍ ପହୁ ମତମ୍ ପଵି୍ତ
ଯ ି ନ ସମ୍୍ଯଃ ୮
ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵଚନମ୍ ତସ୍ଯ କ୍ରୁତାତମା ରକୁ ନନ୍ତନ
ପ୍ରଣିପତ୍ ଯ ସୁରାଃ ସକଵମ ପିତାମହମ୍ ଅପୂଜଯନ୍ ୯
କତ କତ୍ଵା ପଵମତମ୍ ରାମ କକୈ ାସମ୍ ତାତୁ ମଣ୍ଟିତମ୍
ଅ୍ିିମ ୍ ନିକଯାଜଯା ମାସୁଃ ପୁୋତମମ ୍ ସଵମ କତଵତାଃ ୧0
କତଵ କାଯମମ ୍ ଇତମ୍ କତଵ ସମାତତ୍ସଵ ହୁ ତାଶନ
କଶୈ ପୁେଯାମ୍ ମହାକତକଜା କଙ୍କାଯାମ୍ କତଜ ଉତ୍ ସ୍ରୁଜ ୧୧
କତଵତାନାମ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯ କଙ୍କାମ୍ ଅକପ୍ଯତ୍ ଯ ପାଵକଃ
କପମମ ୍ ତାରଯ କଵୈ କତଵି କତଵତାନାମ୍ ଇତମ୍ ପ୍ରିଯମ୍ ୧୨
ତସ୍ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତିଵ୍ମ
ଯ ୍ ରୂପମ୍ ଅତାରଯତ୍
ସ ତସ୍ଯା ମହିମାମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସମନ୍ତାତ୍ ଅଵକୀଯମତ ୧୩
ସମନ୍ତତ: ତତା କତଵୀମ୍ ଅପ୍ଯଶଞ୍ଚ
ି ତ ପାଵକଃ
ସଵମ କସ୍ରାତାମ୍ି ସ ପୂଣାମ ନି କଙ୍କାଯା ରକୁ ନନ୍ତନ ୧୪
ତମ୍ ଉଵାଚ ତକତା କଙ୍କା ସଵମ କତଵ ପୁକରାହିତମ୍
ଅଶକ୍ତା ତାରକଣ କତଵ ତଵ କତଜଃ ସମୁତ୍ତତମ୍
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ତହ୍ମ
ଯ ିତ କଚତନା ୧୫
ଯ ାନା ଅ୍ିିନା କତନ ସମ୍ପ୍ରଵ୍ତ
ଅତ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଇତମ୍ କଙ୍କାମ୍ ସଵମ କତଵ ହୁ ତା୭ଶନଃ
ଇହ କହୈମଵକତ ପାକତ କକପମାଯମ୍ ସନ୍ନିକଵ୍ଯତାମ୍ ୧୬
ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତୁ ଅ୍ିି ଵକଚା କଙ୍କା ତମ୍ କପମମ ୍ ଅତି ପାସ୍ଵରମ୍
ଉତ୍ସସଜମ ମହାକତଜ: କସ୍ରାକତାକପ୍ଯା ହି ତତା୭ନକ ୧୭
ଯତ୍ ଅସ୍ଯା ନିକତ
ମ ମ୍ ତସ୍ମାତ୍ ତତ ଜାମ୍ପୂନତ ପ୍ରପମ୍
କାଞ୍ଚନମ୍ ତରଣୀମ୍ ପ୍ରାତମ୍ ହିରଣ୍ଯମ ୍ ଅମ ମ୍ ଶୁପମ୍ ୧୮
ତାମ୍ରମ୍ କା୍ମାଣ ଯସମ୍ କଚୈଵ କତୈ୍୍ଣଯାତ୍ ଏଵ ଅପିଜାଯତ
ମ ମ୍ ତସ୍ଯା ପଵତ୍ ତେ େପୁ ସୀସକମ୍ ଏଵ ଚ ୧୯
ତତ୍ ଏତତ୍ ତରଣୀମ୍ ପ୍ରାପ୍ଯ ନାନା ତାତୁ : ଅଵତମତ
ନି୍ି୍ତ ମାକେ କକପମ ତୁ କତକଜାପି : ଅପିର0ଜିତମ୍ ୨0
ସଵମମ ୍ ପଵମତ ସନ୍ନତ୍ତମ୍ କସୌଵଣମମ ୍ ଅପଵତ୍ ଵନମ୍
ଜାତ ରୂପମ୍ ଇତି ୍ଯାତମ୍ ତତା ପ୍ରପ୍ରୁତି ରାକଵ ୨୧
ସୁଵଣମମ ୍ ପୁରୁଶ ଵ୍ାଯ ର ହୁ ତା୭ଶନ ସମ ପ୍ରପମ୍
ତ୍ରୁଣ ଵ୍ରୁ୍୍

ତା କୁଲ୍ମ
ମ ୍ ସଵମମ ୍ ପଵତି କାମ୍ିନମ୍ ୨୨

ତମ୍ କୁମାରମ୍ ତକତା ଜାତମ୍ ସ ଇନ୍ତ୍ର୍ାଃ ସହ ମରୁତ୍କଣାଃ
୍୍ୀର ସମ୍ପାଵନ ଅତମାଯ କ୍ରୁତ୍ତି କାଃ ସମକଯାଜଯନ୍ ୨୩
ତାଃ ୍୍ୀରମ୍ ଜାତ ମାେସ୍ଯ କ୍ରୁତ୍ଵା ସମଯମ୍ ଉତ୍ତମମ୍
ତତୁ ଃ ପୁକୋ ଅଯମ୍ ଅସ୍ମାକମ୍ ସଵମାସାମ୍ ଇତି ନିଶ୍ଚିତାଃ ୨୪
ତତ ସ୍ତ୍ୁ କତଵତାଃ ସଵମାଃ କାତିକକଯ ଇତି ପ୍ରୁଵନ୍
ପୁେ: କେୈକ ା୍ଯ ଵି୍ଯାକତା ପଵି୍ତ
ଯ ି ନ ସମ୍୍ଯଃ ୨୫
କତଶାମ୍ ତତ୍ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା କନ୍ନମ୍ କପମ ପରି ସ୍ରକଵ
ସ୍ନାପଯନ୍ ପରଯା

୍୍ମଯା ତୀପ୍ଯମାନମ୍ ଇଵା୭ନ ମ୍ ୨୬

କନ୍ତ ଇତ୍ ଯ୭ପ୍ରୁଵନ୍ କତଵାଃ କନ୍ନମ୍ କପମ ପରି ସ୍ରଵାତ୍
କାତିକକଯମ୍ ମହାପାକମ୍ କାକୁତ୍ସି ଜ୍ଵ କନାପମମ୍ ୨୭
ପ୍ରାତୁ ପମତ
ୂ ମ୍ ତତଃ ୍୍ୀରମ୍ କ୍ରୁତ୍ତି କାନାମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍
ଶଣ୍ଣାମ୍ ଶଟା୭୭ନକନା ପୂତ୍ଵା ଜରାହ ସ୍ତ୍ନଜମ୍ ପଯଃ ୨୮
କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ୍୍ୀରମ୍ ଏକ ଅହ୍ନା ସୁକୁମାର ଵପୁ: ତତା
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ଅଜଯତ୍ କସ୍ଵନ ଵୀକଯମଣ କତୈତ୍ ଯ କସୈନ୍ ଯ କଣାନ୍ ଵିପଃୁ ୨୯
ସୁର କସନା କଣ ପତିମ ୍ ତତ: ତମ୍ ଅମ

ତ୍ ଯୁତିମ ୍

ଅପ୍ଯଶଞ୍ଚ
ି ନ୍ ସୁର କଣାଃ ସକମତ୍ ଯା୭୍ିିପକୁ ରାକମାଃ ୩0
ଏଶ କତ ରାମ କଙ୍କାଯା ଵିସ୍ତ୍କରା ଅପିହିକତା ମଯା
କୁମାର ସମ୍ପଵ: ଚ ଏଵ ତନ୍ଯଃ ପୁଣ୍ ଯ ସ୍ତ୍କତୈଵ ଚ ୩୧
ପକ୍ତ ଶ୍ଚ ଯ: କାତିକକକଯ କାକୁସ୍ତ୍ ପୁଵି ମାନଵ:
ଆଯୁ୍ାମ ନ୍ ପୁେ କପୌକେୈ ଶ୍ଚ କମ୍ତ ସାକ ା୍ଯତାମ୍ ଵ୍ରକଜତ୍ ୩୨
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ସତ େିମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ

ଅଶ୍ଟ ତ୍ରିମ୍ ଶ ସ୍ସକଃକ
ତାମ୍ କତାମ୍ କକୌଶିକକା ରାକମ ନିକଵତ୍ ଯ ମତୁ ରା୭୍୍ରମ୍
ପୁନ: ଏଵ ଅପରମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ କାକୁତ୍ସିମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧
ଅକଯାତ୍ ଯା୭ତିପତିଃ ଶୂରଃ ପୂଵମ
ମ ୍ ଆସୀତ୍ ନରା୭ତିପଃ
ସକକରା ନାମ ତମମାତ୍ମା ପ୍ରଜା କାମଃ ସ ଚ ଅପ୍ରଜଃ ୨
କଵୈତପମ ତୁ ହିତା ରାମ କକଶିନୀ ନାମ ନାମତଃ
କଯଯ୍ଟା ସକର ପତ୍ନୀ ସା ତମି ୍ାଟ ସତ୍ ଯ ଵାତିନୀ ୩
ଅରି ୍କଟ ନମି ତୁ ହିତା ରୂକପଣ ଅପ୍ରତିମା ପୁଵି
ତ୍ଵିତୀଯା ସକର ସ୍ଯ ଆସୀତ୍ ପତ୍ନୀ ସୁମତି ସମ୍ଜ୍ଞକ
ି ା ୪
ତାପ୍ଯାମ୍ ସହ ତତା ରାଜା ପତ୍ନୀପ୍ଯାମ୍ ତତଵାନ୍ ତପଃ
ହିମଵନ୍ତମ୍ ସମାସାତ୍ ଯ ପ୍ରୁକୁ ପ୍ରସ୍ରଵକଣ କିକରୌ ୫
ଅତ ଵଶମ ଶକତ ପୂକଣମ ତପସା ଆରାତିକତା ମୁନିଃ
ସକରାଯ ଵରମ୍ ପ୍ରାତାତ୍ ପ୍ରୁକୁଃ ସତ୍ ଯଵତାମ୍ ଵରଃ ୬
ଅପତ୍ ଯ ାପଃ ସୁମହାନ୍ ପଵି୍ତ
ଯ ି ତଵା୭ନକ
କୀତିମ ୍ ଚ ଅପ୍ରତିମାମ୍ କ ାକକ ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯକସ ପୁରୁଶଶମପ ୭
ଏକା ଜନଯିତା ତାତ ପୁେମ୍ ଵମ୍୍କରମ୍ ତଵ
ଶ୍ି ଟ ; ପୁେ ସହସ୍ରାଣି ଅପରା ଜନଯି୍ତ
ଯ ି ୮
ପାଶମାଣମ୍ ମହାତ୍ମାନମ୍ ରାଜ ପକତ୍ନଯୌ ପ୍ରସାତ୍ ଯ ତମ୍
ଊଚତୁ ଃ ପରମ ପ୍ରୀକତ କ୍ରୁତ ଅଞ୍ଜ ି ପୁକଟ ତତା ୯
ଏକଃ କସ୍ଯାଃ ସୁକତା ପ୍ରହ୍ମନ୍ କା ପହୂ ନ୍ ଜନଯି୍ତ
ଯ ି
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କରାତୁ ମ୍ ଇଚ୍ଚାଵକହ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ସତ୍ ଯମ୍ ଅସ୍ତ୍ୁ ଵଚ: ତଵ ୧0
ତକଯା: ତତ୍ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରୁକୁଃ ପରମ ତାମି କଃ
ଉଵାଚ ପରମାମ୍ ଵାଣୀମ୍ ସ୍ଵଚ୍ଚକନ୍ତା ଅେ ଵିତୀଯତାମ୍ ୧୧
ଏକକା ଵମ୍୍କକରା ଵ ଅସ୍ତ୍ୁ ପହକଵା ଵା ମହା ପ ାଃ
କୀତିମକନ୍ତା ମକହାତ୍ସାହାଃ କା ଵା କମ୍ ଵରମ୍ ଇଚ୍ଚତି ୧୨
ମୁକନ ସ୍ତ୍ୁ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା କକଶିନୀ ରକୁ ନନ୍ତନ
ପୁେମ୍ ଵମ୍୍କରମ୍ ରାମ ଜରାହ ନ୍ ରୁପ ସନ୍ନିକତୌ ୧୩
ଶ୍ି:ଟ ପୁେ ସହସ୍ରାଣି ସୁପଣମ ପକିନୀ ତତା
ମକହାତ୍ସାହାନ୍ କୀତିମକତା ଜରାହ ସୁମତିଃ ସୁତାନ୍ ୧୪
ପ୍ରତ୍ି୍ଣମ୍ ରୁଶିମ ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ଶିରସା ଅପିପ୍ରଣମ୍ଯ ଚ
ଜକାମ ସ୍ଵପୁରମ୍ ରାଜା ସପାଯମା ରକୁ ନନ୍ତନ ୧୫
ଅତ କାକ

କକତ ତସ୍ମିନ୍ କଯ୍
ଯ ାଟ ପୁେମ୍ ଵ୍ଜ
ଯ ାଯତ

ଅସମଞ୍ଜ ଇତି ୍ଯାତମ୍ କକଶିନୀ ସକର ଆତ୍ମଜମ୍ ୧୬
ସୁମତି ସ୍ତ୍ୁ ନରଵ୍ଯାର କପମ ତୁ ମ୍ପମ୍ ଵ୍ଜ
ଯ ାଯତ
ଶ୍ିଃଟ ପୁେ ସହସ୍ରାଣି ତୁ ମ୍ପ କପତାତ୍ ଵିନିସ୍୍ର
ସ ୁ ତାଃ ୧୭
କ୍ରୁତ ପୂକଣମଶ ୁ କୁକମ୍ପଶୁ ତାେଯ: ତାନ୍ ସମଵତମଯନ୍
କାକ ନ ମହତା ସକଵମ କଯୌଵନମ୍ ପ୍ରତିକପତିକର ୧୮
ଅତ ତୀକକମଣ କାକ ନ ରୂପ କଯୌଵନ ଶା ି ନଃ
ଶ୍ିଃଟ ପୁେ ସହସ୍ରାଣି ସକର ସ୍ଯ ଅପଵନ୍ ତତା ୧୯
ସ ଚ କଯଯକ୍ଟା ନର କର୍ଟ ସକର ସ୍ଯ ଆତ୍ମ ସମ୍ପଵଃ
ପା ାନ୍ କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ତୁ ଜକ

ସରଯଵା ରକୁ ନନ୍ତନ

ପ୍ର୍ି୍ପ୍ ଯ ପ୍ରହସନ୍ ନିତ୍ ଯମ୍ ମଜ୍ଜତ: ତାନ୍ ସମୀ୍୍ଯ କଵୈ ୨0
ଏଵମ୍ ପାପ ସମାଚାର: ସଜ୍ଜନ ପ୍ରତିପାତକ:
କପୌରାଣାମ୍ ଅହିକତ ଯୁକ୍ତଃ ପୁକୋ ନିଵାମ ସି ତଃ ପୁରାତ୍ ୨୧
ତସ୍ଯ ପୁେ : ଅମ୍ଶମ
ୁ ାନ୍ ନାମ ଅସମଞ୍ଜ ସ୍ଯ ଵୀଯମଵାନ୍
ସମ୍ମତଃ ସଵମକ ାକ ସ୍ଯ ସଵମ ସ୍ଯା୭ପି ପ୍ରିଯମ୍ ଵତଃ ୨୨
ତତଃ କାକ ନ ମହତା ମତିଃ ସମପି ଜାଯତ
ସକର ସ୍ଯ ନର କର୍ଟ ଯକଜଯମ୍ ଇତି ନିଶ୍ଚିତା ୨୩
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ସ କ୍ରୁତ୍ଵା ନିଶ୍ଚଯମ୍ ରାଜା ସ ଉପାତ୍ାଯ ଯ କଣ ସ୍ତ୍ତା
ଯଜ୍ଞ କମମଣି କଵତକଜ୍ଞା ଯଶ୍ଟୁମ୍ ସମୁପଚରକମ ୨୪
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଅ୍ଟ େିମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ

ଏଯକାନ ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ଶ ସ୍ସକ କ
ଵିଶ୍ଵାମି େ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା କତା ଅକମ୍ତ ରକୁ ନନ୍ତନ
ଉଵାଚ ପରମ ପ୍ରୀକତା ମୁନିମ ୍ ତୀତମ୍ ଇଵା୭ନ ମ୍ ୧
କରାତୁ ମ୍ ଇଚ୍ଚାମି ପେମ୍ କତ ଵିସ୍ତ୍କରଣ କତାମ୍ ଇମାମ୍
ପୂଵକମ ଜା କମ କତମ୍ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ଯଜ୍ଞମ୍ କଵୈ ସମୁପାହରତ୍
ଵିଶ୍ଵାମି େ ସ୍ତ୍ୁ କାକୁତ୍ସିମ୍ ଉଵାଚ ପ୍ରହସନ୍ ଇଵ ୨
ଶ୍ରୂଯତାମ୍ ଵିସ୍ତ୍କରା ରାମ ସକର ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
ଶମ୍କର ଶ୍ଵଶୁକରା ନାମ ହିମଵାନ୍ ଅଚକ ାତ୍ତମଃ ୩
ଵିନ୍ତଯ ପଵମତମ୍ ଆସାତ୍ ଯ ନିରୀକ୍୍କତ ପରସ୍ପରମ୍
ତକଯା: ମକତ୍ ଯ ପ୍ରଵ୍ରୁକତ୍ତା ଅପୂତ୍ ଯଜ୍ଞଃ ସ ପୁରୁକଶାତ୍ତମ ୪
ସ ହି କତକଶା ନର ଵ୍ାଯ ର ପ୍ରଶକସ୍ତ୍ା ଯଜ୍ଞ କମମଣି
ତସ୍ଯ ଅଶ୍ଵ ଚଯମାମ୍ କାକୁତ୍ସି ତ୍ରୁଟ ତନ୍ଵା ମହାରତଃ ୫
ଅମ୍ଶମ
ୁ ାନ୍ ଅକକରାତ୍ ତାତ ସକର ସ୍ଯ ମକତ ସ୍ତ୍ି ତଃ
ତସ୍ଯ ପଵମଣି ତମ୍ ଯଜ୍ଞମ୍ ଯଜମାନ ସ୍ଯ ଵାସଵଃ ୬
ରା୍୍ସୀମ୍ ତନୁ ମ ୍ ଆସ୍ତ୍ାଯ ଯଜ୍ଞିଯ ଅଶ୍ଵମ୍ ଅପାହରତ୍
ହ୍ରିଯମାକଣ ତୁ କାକୁତ୍ସି ତସ୍ମିନ୍ ଅକଶ୍ଵ ମହାତ୍ମନଃ ୭
ଉପାତ୍ ଯାଯ କଣାଃ ସକଵମ ଯଜମାନମ୍ ଅତା ପ୍ରୁଵନ୍
ଅଯମ୍ ପଵମଣି କଵକକନ ଯଜ୍ଞିଯ ଅକଶ୍ଵା ଅପନୀଯକତ ୮
ହତମାରମ୍ ଜହି କାକୁତ୍ସି ହଯ ଶ୍ଚ ଏଵ ଅପନୀଯତାମ୍
ଯଜ୍ଞ ଚ୍ଚିେମ୍ ପଵତି ଏତତ୍ ସକଵମଶାମ୍ ଅଶିଵାଯ ନଃ ୯
ତତ୍ ତତା ରିଯତାମ୍ ରାଜନ୍ ଯତା ଅଚ୍ଚିେଃ କ୍ରୁକତା ପକଵତ୍
ଉପାତ୍ ଯାଯ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତସ୍ମିନ୍ ସତସି ପାତିଵଃ ୧0
ଶ୍ିମ
ଟ ୍ ପୁେ ସହସ୍ରାଣି ଵା୍ଯମ ୍ ଏତତ୍ ଉଵାଚ ହ
କତିମ ୍ ପୁୋ ନ ପ୍ଯାମି ର୍୍ସାମ୍ ପୁରୁଶଶମପାଃ ୧୧
ମନ୍ତ୍ର୍ ପୂକତୈ: ମହାପାକକୈ: ଆସ୍ତ୍ି କତା ହି ମହା ରତୁ ଃ
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ତତ୍ କଚ୍ଚତ ଵିଚିନ୍ତ୍ଵ
ଵ ମ୍ ପୁେକା ପେମ୭ସ୍ତ୍ୁ ଵଃ ୧୨
ସମୁେ ମା ି ନୀମ୍ ସଵମାମ୍ ପ୍ରୁତିଵୀମ୍ ଅନୁ କଚ୍ଚତ
ଏକ ଏକମ୍ କଯାଜନମ୍ ପୁୋ ଵିସ୍ତ୍ାରମ୍ ଅପିକଚ୍ଚତ ୧୩
ଯାଵତ୍ ତୁ ରକ ସମ୍ତଶ:ମ ତାଵତ୍ କନତ କମତିନୀମ୍
ତମ୍ ଏଵ ହଯ ହତମାରମ୍ ମାକମମାଣା ମମ ଆଜ୍ଞଯା ୧୪
ତୀ୍ି୍ତଃ କପୌେ ସହିତଃ କସାପାତ୍ ଯାଯ କକଣା ହି ଅହମ୍
ଇହ ସ୍ତ୍ାସ୍ଯାମି ପେମ୍ କଵା ଯାଵତ୍ ତୁ ରକ ତଶମନମ୍ ୧୫
ଇତ୍ ଯୁ କ୍ତଵା ହ୍ ରୁ୍ଟ ମନକସା ରାଜ ପୁୋ ମହାପ ାଃ
ଜକ୍ମ:ୁ ମହୀ ତ ମ୍ ରାମ ପି ତୁ: ଵଚନ ଯନ୍ତ୍ର୍ିତାଃ ୧୬
କଯାଜନାଯାମ୍ ଅଵିସ୍ତ୍ାରମ୍ ଏକକୈକକା ତରଣୀ ତ ମ୍
ପିପିତୁଃ ପୁରୁଶ

ଵ୍ାଯ ର ଵଜ୍ର ସ୍ପଶମ ସକମୈ: ନକକୈ : ୧୭

ଶୂକ ୈ : ଅଶନି କକଲ୍ୈ ପ ଶ୍ଚ ହକ ୈ ଶ୍ଚା୭ପି ସୁତାରୁକଣୈଃ
ପିତ୍ ଯମାନା ଵସୁମତୀ ନନାତ ରକୁ ନନ୍ତନ ୧୮
ନାକାନାମ୍ ଵତ୍ ଯମାନାନାମ୍ ଅସୁରାଣାମ୍ ଚ ରାକଵ
ରା୍୍ସାନାମ୍ ଚ ତୁ ତମଶଃମ ସତ୍ତ୍ଵାନାମ୍ ନିନକତାପଵତ୍ ୧୯
କଯାଜନାନାମ୍ ସହସ୍ରାଣି ଶ୍ିମ
ଟ ୍ ତୁ ରକୁ ନନ୍ତନ
ପିପିତୁ: ତରଣୀମ୍ ଵୀରା ରସା ତ ମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍ ୨0
ଏଵମ୍ ପଵମତ ସମ୍ପାତମ୍ ଜମ୍ପୂ ତ୍ଵୀପମ୍ ନ୍ ରୁପା୭୭ତ୍ମଜାଃ
କନକନ୍ତା ନ୍ ରୁପ ଶାତମୂ

ସଵମତଃ ପରି ଚରମୁଃ ୨୧

ତକତା କତଵାଃ ସ କନ୍ତଵମାଃ ସ ଅସୁରାଃ ସହ ପନ୍ନକାଃ
ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତ ମନସଃ ସକଵମ ପିତାମହମ୍ ଉପାକମନ୍ ୨୨
କତ ପ୍ରସାତ୍ ଯ ମହାତ୍ମାନମ୍ ଵିଶଣ୍ଣ ଵତନା: ତତା
ଊଚୁ ଃ ପରମ ସମ୍ତରସ୍ତ୍ାଃ ପିତାମହମ୍ ଇତମ୍ ଵଚଃ ୨୩
ପକଵନ୍ ପ୍ରୁତିଵୀ ସଵମା କନ୍ଯକତ ସକର ଆତ୍ମକଜୈଃ
ପହଵ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମାକନା ଵତ୍ ଯକନ୍ତ ତ

ଵାସି ନ: ୨୪

ଅଯମ୍ ଯଜ୍ଞ ହକରା୭ସ୍ମାକମ୍ ଅକନନ କଶ୍ଵା ଅପନୀଯକତ
ଇତି କତ ସଵମ ପୂତାନି ନି୍ିନ୍ତି ସକର ଆତ୍ମଜା: ୨୫
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଏକକାନ ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ୍ ସ୍ସକ:ମ
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ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ଶ ସ୍ସକ:କ
କତଵତାନାମ୍ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ପକଵାନ୍ କଵୈ ପିତାମହଃ
ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ସୁସମ୍ତରସ୍ତ୍ାନ୍ କ୍ରୁତାନ୍ତ ପ

କମାହିତାନ୍ ୧

ଯସ୍ଯ ଇଯମ୍ ଵସୁତା କ୍ରୁତ୍ସ୍ନା ଵାସୁକତଵ ସ୍ଯ ତୀମତଃ
କାପି ମ୍ ରୂପମ୍ ଆସ୍ତ୍ାଯ ତାରଯତି ଅନିଶମ୍ ତରାମ୍ ୨
ତସ୍ଯ କକାପା୭୍ିିନା ତକ୍ତା ପଵି୍ମ୍
ଯ ି ତ ନ୍ ରୁପାତ୍ମଜା:
ପ୍ରୁତିଵ୍ ଯା ଶ୍ଚା୭ପି ନିକପମକତା ତ୍ରୁ୍ଟ ଏଵ ସନାତନଃ ୩
ସକର ସ୍ଯ ଚ ପୁୋଣାମ୍ ଵିନାକଶା ତୀକମ ତଶିନାମ୍
ପିତାମହ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା େଯ: େିମ୍ତ
୍ ୍ ଅରି ମ୍ମ
ତ ୪
କତଵାଃ ପରମ ସମ୍ହ୍ରୁ୍ଟାଃ ପୁନ: ଜକ୍ମ:ୁ ଯତା୭୭କତମ୍
ସକର ସ୍ଯ ଚ ପୁୋଣାମ୍ ପ୍ରାତୁ ର୍ ଆସୀନ୍ ମହାତ୍ମନାମ୍ ୫
ପ୍ରୁତିଵ୍ ଯାମ୍ ପି ତ୍ ଯମାନାଯାମ୍ ନିକାମ ତ ସମ ନିସ୍ ସଵନଃ
ତକତା ପିତ୍ତ୍ଵା ମହୀମ୍ ସକଵମ କ୍ରୁତ୍ଵା ଚା୭ପି ପ୍ରତ୍ି୍ଣମ୍ ୬
ସହିତାଃ ସକରାଃ ସକଵମ ପିତରମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ଅପ୍ରୁଵନ୍
ପରି ରାନ୍ତା ମହୀ ସଵମା ସତ୍ତ୍ଵଵନ୍ତ ଶ୍ଚ ସୂତିତାଃ ୭
କତଵ ତାନଵ ର୍୍ାମ୍ି ସ ପିଶାଚ ଉରକ କିନ୍ନରାଃ
ନ ଚ ପ୍ଯାମକହ ଅଶ୍ଵମ୍ ତମ୍ ଅଶ୍ଵ ହତମାରମ୍ ଏଵ ଚ ୮
କିମ ୍ କରି ୍ାଯ ମ ପେମ୍ କତ ପୁତ୍ତି: ଅେ ଵିଚାଯମତାମ୍
କତଶାମ୍ ତତ୍ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ପୁୋଣାମ୍ ରାଜ ସତ୍ତମଃ ୯
ସମନ୍ ଯ:ୁ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ସକକରା ରକୁ ନନ୍ତନ
ପୂଯଃ କନତ ପେମ୍ କଵା ନିପିତ୍ ଯ ଵସୁତା ତ ମ୍ ୧0
ଅଶ୍ଵ ହତମାରମ୍ ଆସାତ୍ ଯ କ୍ରୁତାତମା ଶ୍ଚ ନିଵତମତ
ପିତୁ: ଵଚନମ୍ ଆସ୍ତ୍ାଯ ସକର ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ ୧୧
ଶ୍ିଃଟ ପୁେ ସହସ୍ରାଣି ରସା ତ ମ୍ ଅପିେଵନ୍
କନ୍ଯମାକନ ତତ: ତସ୍ମିନ୍ ତତ୍ରୁଶୁଃ ପଵମକତାପମମ୍ ୧୨
ତିଶା କଜମ୍ ଵିରୂପା୍୍ମ ୍ ତାରଯନ୍ତମ୍ ମହୀ ତ ମ୍
ସ ପଵମତ ଵନାମ୍ କ୍ରୁତ୍ସ୍ନାମ୍ ପ୍ରୁତିଵୀମ୍ ରକୁ ନନ୍ତନ ୧୩
ଶିରସା ତାରଯା ମାସ ଵିରୂପାକ୍୍ା ମହା କଜଃ
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ଯତା ପଵମଣି କାକୁତ୍ସି ଵିରମା୭ତମମ ୍ ମହା କଜଃ ୧୪
କକତାତ୍ ଚା ଯକତ ଶୀଶମମ ୍ ପୂମି କମ୍ପ ସ୍ତ୍ତା ପକଵତ୍
ତମ୍ କତ ପ୍ରତ୍ି୍ଣମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ତିଶା ପା ମ୍ ମହା କଜମ୍ ୧୫
ମାନଯକନ୍ତା ହି କତ ରାମ ଜକ୍ମ:ୁ ପିତ୍ତ୍ଵା ରସା ତ ମ୍
ତତଃ ପୂଵାମ ମ୍ ତିଶମ୍ ପିତ୍ତ୍ଵା ତ୍ି୍ଣାମ୍ ପିପିତୁଃ ପୁନଃ ୧୬
ତ୍ି୍ଣସ୍ଯାମ୍ ଅପି ତିଶ ି ତତ୍ରୁଶୁ: କତ ମହା କଜମ୍
ମହାପତ୍ମମ୍ ମହାତ୍ମାନମ୍ ସୁମହା ପଵମକତା ପମମ୍ ୧୭
ଶିରସା ତାରଯନ୍ତମ୍ କତ ଵିସ୍ମଯମ୍ ଜକ୍ମ:ୁ ଉତ୍ତମମ୍
ତତଃ ପ୍ରତ୍ି୍ଣମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ସକର ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ ୧୮
ଶ୍ିଃଟ ପୁେ ସହସ୍ରାଣି ପଶ୍ଚି ମାମ୍ ପିପିତୁର୍ ତିଶମ୍
ପଶ୍ଚି ମାଯାମ୍ ଅପି ତିଶ ି ମହାନ୍ତମ୍ ଅଚକ ାପମମ୍ ୧୯
ତିଶା କଜମ୍ କସୌମନସମ୍ ତତ୍ରୁଶୁ: କତ ମହାପ ାଃ
ତମ୍ କତ ପ୍ରତ୍ି୍ଣମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରୁ୍ଟଵା ଚା୭ପି ନିରାମଯମ୍ ୨0
କନନ୍ତଃ ସମୁପରାନ୍ତା ତିଶମ୍ କହୈମଵତୀମ୍ ତତା
ଉତ୍ତରସ୍ଯାମ୍ ରକୁ କର୍ଟ ତତ୍ରୁଶୁ: ହିମ ପାଣ୍ଟୁରମ୍ ୨୧
ପେମ୍ ପକେଣ ଵପୁଶା ତାରଯନ୍ତମ୍ ମହୀମ୍ ଇମାମ୍
ସମା ପ୍ଯ ତତଃ ସକଵମ କ୍ରୁତ୍ଵା ଚ ଏନମ୍ ପ୍ରତ୍ି୍ଣମ୍ ୨୨
ଶ୍ିଃଟ ପୁେ ସହସ୍ରାଣି ପିପିତୁର୍ ଵସୁତା ତ ମ୍
ତତଃ ପ୍ରାକ୍ ଉତ୍ତରାମ୍ କତ୍ଵା ସାକରାଃ ପ୍ରତିତାମ୍ ତିଶମ୍ ୨୩
କରାଶାତ୍ ଅପ୍ଯକନନ୍ ସକଵମ ପ୍ରୁତିଵୀମ୍ ସକରା୭୭ତ୍ମଜାଃ
କତ ତୁ ସକଵମ ମହାତ୍ମାକନା ପୀମ କଵକା ମହାପ ା: ୨୪
ତତ୍ରୁଶୁଃ କପି ମ୍ ତେ ଵାସୁକତଵମ୍ ସନାତନମ୍
ହଯମ୍ ଚ ତସ୍ଯ କତଵ ସ୍ଯ ଚରନ୍ତମ୍ ଅଵିତୂରତଃ ୨୫
ପ୍ରହଶମ ମତୁ ମ୍ ପ୍ରାତା: ସକଵମ କତ ରକୁ ନମ୍ତନ
କତ ତମ୍ ହଯ ହରମ୍ ଜ୍ଞାତ୍ଵା କରାତ ପଯମାକୁକ ୍୍ଣାଃ ୨୬
କନିେ

ାମ୍କ ତରା ନାନା ଵ୍ ରୁ୍୍ ଶି ା ତରା:

ଅପ୍ଯତାଵନ୍ତ ସମ୍କ୍ରୁତ୍ତା: ତି୍ ଟ ତିକ୍ଟତି ଚାପ୍ରୁଵନ୍ ୨୭
ଅସ୍ମାକମ୍ ତ୍ଵମ୍ ହି ତୁ ରକମ୍ ଯଜ୍ଞୀଯମ୍ ହ୍ ରୁତଵାନ୍ ଅସି
P a g e 93 | 170

ପାଲ କାମ୍ଟ
ତୁ କମମତ: ତ୍ଵମ୍ ହି ସମ୍ପ୍ରାତାନ୍ ଵିତ୍ତି ନଃ ସକରା୭୭ତ୍ମଜାନ୍ ୨୮
ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତତ୍ ଵଚନମ୍ କତଶାମ୍ କପିକ ା ରକୁ ନନ୍ତନ
କରାକଶଣ ମହତା ଆଵିକ୍ଟା ହୁ ମ୍ାକ ରମ୍ ଅକକରାତ୍ ତତା ୨୯
ତତ: କତନ ଅପ୍ରକମକଯଣ କପିକ ନ ମହାତ୍ମନା
ପସ୍ମ ରାଶୀ କ୍ରୁତାଃ ସକଵମ କାକୁତ୍ସି ସକରା୭୭ତ୍ମଜାଃ ୩0
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ୍ ସ୍ସକ:ମ

ଏକ ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ଶ ସ୍ସକ:କ
ପୁୋନ୍ ଚିର କତାନ୍ ଜ୍ଞାତ୍ଵା ସକକରା ରକୁ ନନ୍ତନ ୧
ନତାରମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ରାଜା ତୀପ୍ଯମାନମ୍ ସ୍ଵ କତଜସା
ଶୂର ଶ୍ଚ କ୍ରୁତ ଵିତ୍ ଯ ଶ୍ଚ ପୂକଵତ: ତୁ କଲ୍ଯାସି କତଜସା
ପିତ୍ରୂଣାମ୍ କତିମ ୍ ଅନ୍ିଚ୍ଚ
ଵ କଯନ ଚ ଅକଶ୍ଵା ଅପହାରି ତଃ ୨
ଅନ୍ତକପମୌମାନି ସତ୍ତ୍ଵାନି ଵୀଯମଵନ୍ତି ମହାନ୍ତି ଚ
କତଶାମ୍ ତ୍ଵମ୍ ପ୍ରତିକାତା୭ତମମ ୍ ସ ଅସି ମ ୍ କ୍ରୁହ୍ୀଣ ଶ୍ଵ କାମମକ
ୁ ମ୍ ୩
ଅପିଵାତ୍ ଯ ଅପିଵାତ୍ ଯାନ୍ ତ୍ଵମ୍ ହତ୍ଵା ଵି୍ି କରାନ୍ ଅପି
ସି ତ୍ତା୭ତମଃ ସନ୍ ନିଵତମସ୍ଵ ମମ ଯଜ୍ଞସ୍ଯ ପାରକଃ ୪
ଏଵମ୍ ଉକକ୍ତା ଅମ୍ଶମ
ୁ ାନ୍ ସମ୍ଯକ୍ ସକକରଣ ମହାତ୍ମନା
ତନୁ : ଆତାଯ କଟ୍କମ ୍ ଚ ଜକାମ

କୁ ଵିରମଃ ୫

ସ କାତମ୍ ପିତ୍ରୁପି : ମାକମମ ୍ ଅନ୍ତକପମୌମମ୍ ମହାତ୍ମପିଃ
ପ୍ରାପତ୍ ଯତ ନର କର୍ଟ କତନ ରାଜ୍ଞା୭ପିକଚାତିତଃ ୬
କତୈତ୍ ଯ ତାନଵ ରକ୍୍ାପିଃ ପିଶାଚ ପତକକାରକକୈଃ
ପୂଯ ଯମାନମ୍ ମହାକତଜା ତିଶାକଜମ୍ ଅପ୍ଯତ ୭
ସ ତମ୍ ପ୍ରତ୍ି୍ଣମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରୁ୍ଟଵା କଚୈଵ ନିରାମଯମ୍
ପିତ୍ରୂନ୍ ସ ପରି ପପ୍ରଚ୍ଚ ଵାଜି ହତମାରମ୍ ଏଵ ଚ ୮
ତିଶାକଜ ସ୍ତ୍ୁ ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରୀତ୍ ଯା ଆହ ଅମ୍ଶମ
ୁ କତା ଵଚଃ
ଅସମମ୍ଜ କ୍ରୁତାତମ: ତ୍ଵମ୍ ସହ ଅଶ୍ଵଃ ଶୀରମ୍ ଏ୍ଯସି ୯
ତସ୍ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସଵମାନ୍ ଏଵ ତିଶାକଜାନ୍
ଯତା ରମମ୍ ଯତା ନ୍ଯାଯମ୍ ପ୍ରଶ୍ଟୁମ୍ ସମୁପଚରକମ ୧0
କତୈ ଶ୍ଚ ସକଵତ: ତିଶାପାକ ୈ : ଵା୍ଯକଜ୍ଞୈ: ଵା୍ଯ କକାଵିକତୈଃ
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ପୂଜିତଃ ସ ହଯ କଶ୍ଚୈ ଵ କନ୍ତା ଅସି ଇତ୍ ଯ୭ପିକଚାତିତଃ ୧୧
କତଶାମ୍ ତତ୍ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଜକାମ

କୁ ଵିରମଃ

ପସ୍ମ ରାଶୀ କ୍ରୁତା ଯେ ପିତର ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ସାକରାଃ ୧୨
ସ ତୁ ଃକଵଶମ୍ ଆପନ୍ନ: ତୁ ଅସମମ୍ଜ ସୁତ ସ୍ତ୍ତା
ଚୁ କରାଶ ପରମ ଆତମ: ତୁ ଵତାତ୍ କତଶାମ୍ ସୁତୁଃକିତଃ ୧୩
ଯଜ୍ଞୀଯମ୍ ଚ ହଯମ୍ ତେ ଚରନ୍ତମ୍ ଅଵିତୂରତଃ
ତତଶମ ପୁରୁଶ ଵ୍ାଯ କରା ତୁ ଃକ କଶାକ ସମନ୍ିତ
ଵ ଃ ୧୪
ସ କତଶାମ୍ ରାଜ ପୁୋଣାମ୍ କତମୁ କାକମା ଜ

ରିଯାମ୍

ସ ି ା୭ତମୀ ମହାକତଜା ନ ଚ ଅପ୍ଯତ୍ ଜ ା୭୭ଶଯମ୍ ୧୫
ଵିସାଯମ ନିପଣ
ୁ ାମ୍ ତ୍ରୁ୍ିମ
ଟ ୍ ତକତା ଅପ୍ଯତ୍ କକା୭ତିପମ୍
ପିତ୍ରୂଣାମ୍ ମାତୁ ମ୍ ରାମ ସୁପଣମମ ୍ ଅନିକ ାପମମ୍ ୧୬
ସ କଚୈନମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଵା୍ଯମ ୍ କଵୈନକତକଯା ମହାପ ଃ
ମା ଶୁଚଃ ପୁରୁଶ ଵ୍ାଯ ର ଵକତାଯମ୍ କ ାକ ସମ୍ମତଃ ୧୭
କପିକ ନ ଅପ୍ରକମକଯନ ତକ୍ତା ହି ଇକମ ମହା ପ ାଃ
ସ ି ମ୍ ନ ଅହମସି ପ୍ରାଜ୍ଞ ତାତୁ ମ୍ ଏଶାମ୍ ହି କ ୌକିକମ୍ ୧୮
କଙ୍କା ହିମଵକତା କଯଯ୍ାଟ ତୁ ହିତା ପୁରୁଶଶମପ
ତସ୍ଯାମ୍ କୁରୁ ମହାପାକହା ପିତ୍ରୂଣାମ୍ ତୁ ଜ

ରିଯାମ୍ ୧୯

ପସ୍ମ ରାଶୀ କ୍ରୁତାନ୍ ଏତାନ୍ ପାଵକଯ କଲାକ ପାଵନୀ
ତଯା ୍ିଲନ୍ନମ୍ ଇତମ୍ ପସ୍ମ କଙ୍କଯା କ ାକ କାନ୍ତଯା
ଶ୍ିମ
ଟ ୍ ପୁେ ସହସ୍ରାଣି ସ୍ଵକମ କ ାକମ୍ ନଯି ୍ତ
ଯ ି ୨0
ନିକଚ୍ଚ
ମ ଚ ଅଶ୍ଵମ୍ ମହାପାକ ସମ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ ପୁରୁଶଶମପ
ଯଜ୍ଞମ୍ କପୈତାମହମ୍ ଵୀର ନିଵତ
ମ ଯ
ମ ିତୁମ୍ ଅହମସି ୨୧
ସୁପଣମ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା କସା ଅମ୍ଶମ
ୁ ାନ୍ ଅତି ଵୀଯମଵାନ୍
ତ୍ଵରି ତମ୍ ହଯମ୍ ଆତାଯ ପୁନର୍ ଆଯାନ୍ ମହାଯଶାଃ ୨୨
ତକତା ରାଜାନମ୍ ଆସାତ୍ ଯ ତୀ୍ି୍ତମ୍ ରକୁ ନନ୍ତନ
ନ୍ଯକଵତଯତ୍ ଯତା ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ସୁପଣମ ଵଚନମ୍ ତତା ୨୩
ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା କକାର ସମ୍କାଶମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ଅମ୍ଶମ
ୁ କତା ନ୍ ରୁପଃ
ଯଜ୍ଞମ୍ ନିଵତ
ମ ଯ
ମ ା ମାସ ଯତା କଲ୍ପମ ୍ ଯତା ଵିତି ୨୪
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ସ୍ଵପୁରମ୍ ଚ ଅକମତ୍ ରୀମାନ୍ ଇ୍ଟ ଯକଜ୍ଞା ମହୀପତିଃ
କଙ୍କାଯା ଶ୍ଚ ଆକକମ ରାଜା ନିଶ୍ଚଯମ୍ ନ ଅତ୍ ଯକଚ୍ଚତ ୨୫
ଅକ୍ରୁତ୍ଵା ନିଶ୍ଚଯମ୍ ରାଜା କାକ ନ ମହତା ମହାନ୍
େିମ୍ ୍ ତ୍ଵଶମ ସହସ୍ରାଣି ରାଯମ
ଯ ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ତିଵମ୍ କତଃ ୨୬
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଏକ ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ୍ ସ୍ସକ:ମ

ତ୍ଵି ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ଶ ସ୍ସକ:କ
କା

ତମମମ ୍ କକତ ରାମ ସକକର ପ୍ରକ୍ରୁତୀ ଜନାଃ

ରାଜାନମ୍ କରାଚଯା ମାସୁ: ଅମ୍ଶମ
ୁ ନ୍ତମ୍ ସୁତାମି କମ୍ ୧
ସ ରାଜା ସୁମହାନ୍ ଆସୀତ୍ ଅମ୍ଶମ
ୁ ାନ୍ ରକୁ ନନ୍ତନ
ତସ୍ଯ ପୁକୋ ମହାନ୍ ଆସୀତ୍ ତି ୀପ ଇତି ଵିଶର
୍ ୁ ତଃ ୨
ତସ୍ମିନ୍ ରାଯ ଯମ୍ ସମାକଵ୍ଯ ତି ୀକପ ରକୁ ନନ୍ତନ
ହିମଵତ୍ ଶିକକର ରକମ୍ଯ ତପ: କତକପ ସୁତାରୁଣମ୍ ୩
ତ୍ଵାେିମ୍ ୍ ଚ୍ଚ ସହସ୍ରାଣି ଵଶମାଣି ସୁମହାଯଶାଃ
ତକପା ଵନ କକତା ରାଜା ସ୍ଵକମମ ୍ କ କପ ତକପା ତନଃ ୪
ତି ୀପ ସ୍ତ୍ୁ ମହାକତଜାଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା କପୈତାମହମ୍ ଵତମ୍
ତୁ ଃକକାପ ହତଯା ପୁତ୍ତଯା ନିଶ୍ଚଯମ୍ ନ ଅତ୍ ଯକଚ୍ଚତ ୫
କତମ୍ କଙ୍କା ଅଵତରଣମ୍ କତମ୍ କତଶାମ୍ ଜ

ରିଯା

ତାରକଯଯମ୍ କତମ୍ ଚ ଏତାନ୍ ଇତି ଚିନ୍ତା ପକରାପଵତ୍ ୬
ତସ୍ଯ ଚିନ୍ତଯକତା ନିତ୍ ଯମ୍ ତକମମଣ ଵିତିତା୭୭ତ୍ମନଃ
ପୁକୋ ପକୀରକତା ନାମ ଜକଜ୍ଞ ପରମ ତାମି କଃ ୭
ତି ୀପ: ତୁ ମହାକତଜା ଯକଜ୍ଞୈ: ପହୁ ପି: ଇ୍ଟଵାନ୍
େିମ୍ ୍ ତ୍ଵଶମ ସହସ୍ରାଣି ରାଜା ରାଯମ
ଯ ୍ ଅକାରଯତ୍ ୮
ଅକତ୍ଵା ନିଶ୍ଚଯମ୍ ରାଜା କତଶାମ୍ ଉତ୍ତରଣମ୍ ପ୍ରତି
ଵ୍ ଯାତିନା ନର ଶାତମୂ

କା

ତମମମ ୍ ଉକପଯିଵାନ୍ ୯

ଇନ୍ତ୍ର୍ କ ାକମ୍ କକତା ରାଜା ସ୍ଵା୭୭ଜିକତ ନ ଏଵ କମମଣା
ରାକଯଯ ପକୀରତମ୍ ପୁେମ୍ ଅପିଶଚ୍
ି ଯ ନରଶମପଃ ୧0
ପକୀରତ ସ୍ତ୍ୁ ରାଜଶି: ତାମି କକା ରକୁ ନନ୍ତନ
ଅନପକତ୍ ଯା ମହାକତଜାଃ ପ୍ରଜା କାମଃ ସ ଚ ପ୍ରଜା: ୧୧
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ମମ୍ି ତରଶ ୁ ଆତାଯ ତୋଯମ
ଯ ୍ କମ୍କ ଅଵତରକଣ ରତ:
ସ ତକପା ତୀକମମ ୍ ଆତି୍ତ
ଟ ୍ କକାକକଣମ ରକୁ ନନ୍ତନ ୧୨
ଊତ୍ଵମ ପାହୁ ଃ ପଞ୍ଚ ତପା ମାସ ଆହାକରା ଜିକତନ୍ତ୍ର୍ିଯଃ
ତସ୍ଯ ଵଶମ ସହସ୍ରାଣି କକାକର ତପସି ତି୍ତ
ଟ ଃ ୧୩
ଅତୀତାନି ମହା ପାକହା ତସ୍ଯ ରାକଜ୍ଞା ମହାତ୍ମନ:
ସୁପ୍ରୀକତା ପକଵାନ୍ ପ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଜାନାମ୍ ପତି: ଈଶ୍ଵରଃ ୧୪
ତତଃ ସୁରକକଣୈଃ ସାତମମ ୍ ଉପାକମ୍ଯ ପିତାମହଃ
ପକୀରତମ୍ ମହାତ୍ମାନମ୍ ତପ୍ଯମାନମ୍ ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧୫
ପକୀରତ ମହାପାକ ପ୍ରୀତ କସ୍ତ୍ହମ୍ ଜକନଶ୍ଵର
ତପସା ଚ ସୁତକତନ ଵରମ୍ ଵରଯ ସୁଵ୍ରତ ୧୬
ତମ୍ ଉଵାଚ ମହାକତଜାଃ ସଵମ କ ାକ ପିତାମହ:
ପକୀରକତା ମହାପାକଃ କ୍ରୁତାଞ୍ଜ ି : ଅଵସ୍ତ୍ି ତଃ ୧୭
ଯତି କମ ପକଵନ୍ ପ୍ରୀକତା ଯତି ଅସ୍ତ୍ି ତପସଃ ପ ମ୍
ସକର ସ୍ଯ ଆତ୍ମଜାଃ ସକଵମ ମତ୍ତଃ ସ ି ମ୍ ଆପ୍ନୁଯଃୁ ୧୮
କଙ୍କାଯାଃ ସ ି

୍ିଲକନ୍ନ ପସ୍ମନି ଏଶାମ୍ ମହାତ୍ମନାମ୍

ସ୍ଵକମମ ୍ କକଚ୍ଚଯୁ: ଅତ୍ ଯନ୍ତମ୍ ସକଵମ କମ ପ୍ରପିତାମହାଃ ୧୯
କତଯା ଚ ସମ୍ତତି: କତଵ ନ ଅଵସୀକତତ୍ କୁ ମ୍ ଚ ନଃ
ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ୍ କୁକ

କତଵ ଏଶ କମ ଅସ୍ତ୍ୁ ଵରଃ ପରଃ ୨0

ଉକ୍ତ ଵା୍ଯମ ୍ ତୁ ରାଜାନମ୍ ସଵମ କ ାକ ପିତାମହଃ
ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ଶୁପାମ୍ ଵାଣୀମ୍ ମତୁ ରାମ୍ ମତୁ ରା୭୍୍ରାମ୍ ୨୧
ମକନାରକତା ମହାନ୍ ଏଶ ପକୀରତ ମହାରତ
ଏଵମ୍ ପଵତୁ ପେମ୍ କତ ଇ୍୍ଵାକୁ କୁ

ଵତମନ ୨୨

ଇଯମ୍ କହୈମଵତୀ କଙ୍କା କଯଯ୍ାଟ ହିମଵତଃ ସୁତା
ତାମ୍ କଵୈ ତାରଯିତୁମ୍ ଶକକ୍ତା ହର: ତେ ନିଯଯ
ୁ ତ
ଯ ାମ୍ ୨୩
କଙ୍କାଯାଃ ପତନମ୍ ରାଜନ୍ ପ୍ରୁତିଵୀ ନ ସହି୍ତ
ଯ ି
ତାମ୍ କଵୈ ତାରଯିତୁମ୍ ଵୀର ନ ଅନ୍ଯମ ୍ ପ୍ଯାମି ଶୂ ି ନଃ ୨୪
ତମ୍ ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ରାଜାନମ୍ କଙ୍କାମ୍ ଚ ଆପା୍ଯ କ ାକ କ୍ରୁତ୍
ଜକାମ େିତିଵମ୍ କତଵଃ ସହ ସକଵତ: ମରୁ ତ୍କକଣୈଃ ୨୫
P a g e 97 | 170

ପାଲ କାମ୍ଟ
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ତ୍ଵି ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ୍ ସ୍ସକ:ମ

ତ୍ରି ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ଶ ସ୍ସକ:କ
କତଵ କତକଵ କକତ ତସ୍ମିନ୍ କସା ଅଙ୍କୁ ୍ ଟ ଅର ନିପୀଟିତାମ୍
କ୍ରୁତ୍ଵା ଵସୁମତୀମ୍ ରାମ ସମ୍ଵତ୍ସରମ୍ ଉପାସତ ୧
ଅତ ସମ୍ଵତ୍ସକର ପୂକଣମ ସଵମ କ ାକ ନମକ ୍ରୁତଃ
ଉମା ପତିଃ ପଶୁ ପତୀ ରାଜାନମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨
ପ୍ରୀତ: କତହମ୍ ନରକର୍ଟ କରି ୍ାଯ ମି ତଵ ପ୍ରିଯମ୍
ଶିରସା ତାରଯି୍ାଯ ମି କଶୈ

ରାଜ ସୁତାମ୍ ଅହମ୍ ୩

ତକତା କହୈମଵତୀ କଯଯ୍ାଟ ସଵମ କ ାକ ନମକ ୍ରୁତା
ତତା ସା ଅତିମହତ୍ ରୂପମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା କଵକମ୍ ଚ ତୁ ସ୍ସହମ୍
ଆକାଶାତ୍ ଅପତତ୍ ରାମ ଶିକଵ ଶିଵ ଶିରସି ଉତ ୪
ଅଚିମ୍ଯ
ତ ଚ୍ଚ ସା କତଵୀ କମ୍କା ପରମ ତୁ ତମରା
ଵିଶାମି ଅହମ୍ ହି ପାତା ମ୍ କରାତସା କ୍ରୁହ୍ ଯ ଶମ୍କରମ୍ ୫
ତସ୍ଯା: ଅଵକ ପନମ୍ ଜ୍ଞାତ୍ଵା କ୍ରୁତ୍ତ ସ୍ତ୍ୁ ପକଵାନ୍ ହରଃ
ତିକରାପାଵଯିତୁମ୍ ପୁତ୍ତିମ ୍ ଚକର େି ନଯନ: ତତା ୬
ସା ତସ୍ମିନ୍ ପତିତା ପୁଣ୍ାଯ ପୁକଣ୍ଯ ରୁେ ସ୍ଯ ମୂତନ
ମ ି
ହିମଵତ୍ ପ୍ରତିକମ ରାମ ଜଟା ମମ୍ଟ କହ୍ାକର
୭
ଵ
ସା କତମ୍ିନ
ି ୍ ମହୀମ୍ କମ୍ତୁମ୍ ନ ଶକ୍ିାତ୍ ଯତ୍ନମା୭୭ସ୍ତ୍ି ତା
କନୈଵ ସା ନିକମ
ମ ନମ୍ କ କପ ଜଟା ମଣ୍ଟ

କମାହିତା ୮

ତେ ଏଵ ଆପମ୍ପ୍ରମତ୍ କତଵୀ ସମ୍ଵତ୍ସର କଣାନ୍ ପହୂ ନ୍
ତାମ୍ ଅପ୍ଯନ୍ ପୁନ: ତେ ତପ: ପରମମା୭୭ସ୍ତ୍ି ତ: ୯
ଅକନନ କତାଶିତ ଶ୍ଚ ଆସୀତ୍ ଅତ୍ ଯତମମ ୍ ରକୁ ନନ୍ତନ
ଵିସସଜମ ତକତା କଙ୍କାମ୍ ହକରା ପିନ୍ତୁ ସରଃ ପ୍ରତି ୧0
ତସ୍ଯାମ୍ ଵିସର
୍ ୁ ଯମ
ଯ ାନାଯାମ୍ ସତ କସ୍ରାତାମ୍ି ସ ଜଜ୍ଞିକର
ହ୍ଲାତିନୀ ପାଵନୀ କଚୈଵ ନ ି ନୀ ଚ ତତା ଅପରା ୧୧
ତିସ୍ର : ପ୍ରାଚୀମ୍ ତିଶମ୍ ଜକ୍ମ:ୁ କମ୍କା ଶିଵ ଜ ା: ଶୁପା:
ସୁଚକ୍ଶ:ୁ ଶ୍ଚ ଏଵ ସୀତା ଚ ସି ନ୍ତୁ: ଚ ଏଵ ମହା ନତୀ ୧୨
ତିସ୍ର: ଏତା ତିଶମ୍ ଜକ୍ମ:ୁ ପ୍ରତୀଚୀମ୍ ତୁ ଶୁକପାତକା:
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ସତମୀ ଚ ଅନ୍ଵକାତ୍ ତାସାମ୍ ପକୀରତ ରତମ୍ ତତା ୧୩
ପକୀରକତା୭ପି ରାଜଶି: ତିଵ୍ମ
ଯ ୍ ସ୍ଯମ୍ନ
ତ ମ୍ ଆସ୍ତ୍ି ତ:
ପ୍ରାଯାତ୍ ଅକର ମହା କତଜା କମ୍କା ତମ୍ ଚ ଅପି ଅନୁ ଵ୍ରଜତ୍ ୧୪
କକନାତ୍ ଶମ୍କର ଶିର: ତକତା ତରଣିମ ୍ ଆକତା
ଵ୍ ଯସପମତ ଜ ମ୍ ତେ ତୀଵ୍ର ଶତ ପୁରକ ୍ରୁତମ୍ ୧୫
ମତ୍ସଯ କଚ୍ଚପ ସକମ୍ୈ କ ଶ୍ଚ ଶିମଶ
୍ ୁ ମାର କକଣୈ: ତତା
ପତତ୍ି: ପତିକତୈ ଶ୍ଚ ଅକନ୍ୈ:ଯ ଵ୍କଯ ରାଚତ ଵସୁମ୍ର
ତ ା ୧୬
ତକତା କତଵଶି କନ୍ତଵମା ଯ୍୍ାଃ ସି ତ୍ତ କଣା: ତତା
ଵ୍ ଯକ ାକଯନ୍ତ କତ ତେ କକନାତ୍ କାମ୍ କତାମ୍ ତତା ୧୭
ଵିମାକନୈ: ନକର ଆକାକରୈ : ହକଯୈ: କଜ ଵକରୈ : ତତା
ପାରି ପ୍ଵ
ଲ କତା: ଚା୭ପି କତଵତା: ତେ ଵି୍ତ
ି ଟ ାଃ ୧୮
ତତ୍ ଅତ୍ ପୁତତମମ୍ କ ାକକ କଙ୍କା ପତନମ୍ ଉତ୍ତମମ୍
ତିତ୍ରୁ୍୍କଵା କତଵକଣାଃ ସକମଯୁ: ଅମି ତ ଓଜସଃ ୧୯
ସମ୍ପତତ୍ିଃ ସୁର କକଣୈ: କତଶାମ୍ ଚ ଆପରଣ ଓଜସା
ଶତ ଆତିତ୍ ଯମ୍ ଇଵ ଆପାତି କକନମ୍ କତ କତାଯତମ୍ ୨0
ଶିମଶ
୍ ମ
ୁ ାର ଉରକ କକଣୈ: ମୀକନୈ: ଅପି ଚ ଚଞ୍ଚକ ୈ ଃ
ଵିତ୍ଯୁତ୍ି: ଇଵ ଵି୍ି୍କତୈ : ଆକାଶମ୍ ଅପଵତ୍ ତତା ୨୧
ପାଣ୍ଟୁକରୈ ଃ ସ ି

ଉତ୍ୀକଟୈଃ କୀଯମମାକଣୈଃ ସହସ୍ରତା

ଶାରତ ଅକପ୍ରୈ: ଇଵ ଆକୀଣମମ ୍ କକନମ୍ ହମ୍ସ

ସମ୍ପିକଵୈଃ ୨୨

କ୍ଵଚିତ୍ ତ୍ତ୍ରୁତ ତରମ୍ ଯାତି କୁଟି ମ୍ କ୍ଵଚିତ୍ ଆଯତମ୍
ଵିନତମ୍ କ୍ଵଚିତ୍ ଉତ୍ତୂତମ୍ କ୍ଵଚିତ୍ ଯାତି ଶକନୈଃ ଶକନୈଃ ୨୩
ସ ିକ

କନୈଵ ସ ି ମ୍ କ୍ଵଚିତ୍ ଅପ୍ଯାହତମ୍ ପୁନଃ

ମୁହୁର୍ ଊତ୍ଵମ ପତମ୍ କତ୍ଵା ପପାତ ଵସୁତା ତ ମ୍ ୨୪
ତ ଚ୍ଚମ୍କର ଶିକରା ପ୍ର୍ଟମ ୍ ପ୍ର୍ଟମ ୍ ପୂମି ତକ

ପୁନଃ

ଵ୍ ଯକରାଚତ ତତା କତାଯମ୍ ନିମମ ମ୍ କତ କଲ୍ମଶମ୍ ୨୫
ତେ କତଵଶି କନ୍ତଵମା ଵସୁତା ତ

ଵାସି ନଃ

ପଵ ଅଙ୍କ ପତିତମ୍ କତାଯମ୍ ପଵିେମ୍ ଇତି ପସ୍ପର
୍ ୁ ଶୁଃ ୨୬
ଶାପାତ୍ ପ୍ରପତିତା କଯ ଚ କକନାତ୍ ଵସୁତା ତ ମ୍
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କ୍ରୁତ୍ଵା ତୋ୭ପିକଶକମ୍ କତ ପପୂଵୁ: କତ କଲ୍ମଶାଃ ୨୭
ତୂ ତ ପାପାଃ ପୁନ: କତନ କତାକଯନ ଅତ ଅନ୍ିତ
ଵ ା
ପୁନ: ଆକାଶମ୍ ଆଵି୍ ଯ ସ୍ଵାନ୍ କ ାକାନ୍ ପ୍ରତିକପତିକର ୨୮
ମୁମକୁ ତ ମୁତିକତା କ ାକ: କତନ କତାକଯନ ସୁପାସ୍ଵତା
କ୍ରୁତା୭ପି କଶକକା କଙ୍କାଯାମ୍ ପପୂଵ ଵିକତ ୍ଲମଃ ୨୯
ପକୀରକତାପି ରାଜଶି: ତିଵ୍ମ
ଯ ୍ ସ୍ଯନ୍ତନମ୍ ଆସ୍ତ୍ି ତଃ
ପ୍ରାଯାତ୍ ଅକର ମହାକତଜା: ତମ୍ କଙ୍କା ପ୍ରୁ୍ଟକତା ଅନ୍ଵକାତ୍ ୩0
କତଵାଃ ସଶିକଣାଃ ସକଵମ କତୈତ୍ ଯ ତାନଵ ରା୍୍ସାଃ
କନ୍ତଵମ ଯ୍୍ ପ୍ରଵରାଃ ସକିନ୍ନର ମକହାରକାଃ ୩୧
ସପମା: ଚ ଅପ୍ସ୍ରକସା ରାମ ପକୀରତ ରତା୭ନୁ କାଃ
କଙ୍କାମ୍ ଅନ୍ଵକମନ୍ ପ୍ରୀତାଃ ସକଵମ ଜ

ଚରା: ଚ କଯ ୩୨

ଯକତା ପକୀରକତା ରାଜା ତକତା କଙ୍କା ଯଶସ୍ଵିନୀ
ଜକାମ ସରି ତାମ୍ କର୍ଟା ସଵମ ପାପ ଵିନାଶିନୀ ୩୩
ତକତା ହି ଯଜମାନ ସ୍ଯ ଜକହ୍ନା: ଅତ୍ ପୁତ କମମଣ:
କମ୍କା ସମ୍ପିାଵଯା ମାସ ଯଜ୍ଞ ଵାଟମ୍ ମହାତ୍ମନ: ୩୪
ତସ୍ଯା ଅଵକ ପନମ୍ ଜ୍ଞାତ୍ଵା କ୍ରୁକତ୍ତା ଜହ୍ ନୁ: ଚ ରାକଵ
ଅପିପତ୍ ତୁ ଜ ମ୍ ସଵମମ ୍ କମ୍କାଯା: ପରମ ଅତ୍ ପୁତମ୍ ୩୫
ତକତା କତଵା: ସକମ୍ତଵାମ ରୁଶଯ ଶ୍ଚ ସୁଵିସ୍ମିତା:
ପୂଜଯମ୍ି ତ ମହାତ୍ମାନମ୍ ଜହ୍ ନୁମ ୍ ପୁରୁଶ ସତ୍ତମମ୍ ୩୬
କମ୍କାମ୍ ଚା୭ପି ନଯମ୍ି ତ ସ୍ମ ତୁ ହିତ୍ରୁ କତ୍ଵ ମହାତ୍ମନ:
ତତ: ତୁ କ୍ଟା ମହାକତଜା କ୍୍ରାୋପ୍ଯାମ୍ ଅସ୍ରୁଜ ତ୍ ପୁନଃ ୩୭
ତସ୍ମାତ୍ ଜହ୍ ନୁ ସୁତା କମ୍କା କପ୍ରାଚ୍ଯକତ ଜାହ୍ନଵୀତି ଚ
ଜକାମ ଚ ପୁନ କମମ୍ାକ ପକୀରତ ରତା୭ନୁ କା ୩୮
ସାକରମ୍ ଚା୭ପି ସମ୍ପ୍ରାତା ସା ସରି ତ୍ରଵରା ତତା
ରସା ତ ମ୍ ଉପାକଚ୍ଚତ୍ ସି ତ୍୭
ଯ ତମମ ୍ ତସ୍ଯ କମମଣ : ୩୯
ପକୀରକତା୭ପି ରାଜଶି: କମ୍କାମ୍ ଆତାଯ ଯତ୍ନତ:
ପିତାମହାନ୍ ପସ୍ମ କ୍ରୁତାନ୍ ଅପ୍ଯତ୍ ତୀନ କଚତନ: ୪0
ଅତ ତତ୍ ପସ୍ମନାମ୍ ରାଶିମ ୍ କମ୍କା ସ ି ମ୍ ଉତ୍ତମମ୍
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ପ୍ଲାଵଯତ୍ ତୂ ତ ପାପ୍ମାନ: ସ୍ଵକମମ ୍ ପ୍ରାତା ରକୂତ୍ତମ ୪୧
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

େି ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ୍ ସ୍ସକ:ମ

ଚତୁ ଶ୍ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ଶ ସ୍ସକ:କ
ସ କତ୍ଵା ସାକରମ୍ ରାଜା କଙ୍କଯା ଅନୁ କତ: ତତା
ପ୍ରଵିକଵଶ ତ ମ୍ ପୂକମ: ଯେ କତ ପସ୍ମସାତ୍ କ୍ରୁତାଃ ୧
ପସ୍ମନି ଯତା ଆପ୍ ୁ କତ ରାମ କଙ୍କାଯାଃ ସ ି କ ନ କଵୈ
ସଵମ କ ାକ ପ୍ରପୁ: ପ୍ରହ୍ମା ରାଜାନମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨
ତାରି ତା ନର ଶାତମୂ

ତିଵମ୍ ଯାତା ଶ୍ଚ କତଵଵତ୍

ଶ୍ିଃଟ ପୁେ ସହସ୍ରାଣି ସକର ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ ୩
ସାକର ସ୍ଯ ଜ ମ୍ କ ାକକ ଯାଵତ୍ ସ୍ତ୍ାସ୍ଯତି ପାତିଵ
ସକର ସ୍ଯ ଆତ୍ମଜା: ତାଵତ୍ ସ୍ଵକକମ ସ୍ତ୍ାସ୍ଯନ୍ତି କତଵଵତ୍ ୪
ଇଯମ୍ ଚ ତୁ ହିତା କଯଯ୍ାଟ ତଵ କଙ୍କା ପଵି୍ତ
ଯ ି
ତ୍ଵତ୍ କ୍ରୁକତନ ଚ ନାମ୍ିା କଵୈ କ ାକକ ସ୍ତ୍ାସ୍ଯତି ଵିଶର
୍ ୁ ତା ୫
କଙ୍କା େିପତକା ନାମ ତିଵ୍ାଯ ପାକୀରତୀ ଇତି ଚ
େି ପକତା ପାଵଯନ୍ତି ଇତି ତତ ସ୍ତ୍ରିପତକା ସ୍ମର
୍ ୁ ତା ୬
ପିତାମହାନାମ୍ ସକଵମଶାମ୍ ତ୍ଵମ୍ ଅେ ମନୁ ଜାତିପ
କୁରୁଶ୍ଵ ସ ି ମ୍ ରାଜନ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞାମ୍ ଅପଵଜମଯ ୭
ପୂଵକମ କଣ ହି କତ ରାଜନ୍ କତନ ଅତିଯଶସା ତତା
ତମି ଣାମ୍ ପ୍ରଵକରଣା୭ତ ନ ଏଶ ପ୍ରାକତା ମକନାରତଃ ୮
ତକତୈଵ ଅମ୍ଶମ
ୁ ତା ତାତ କ ାକକ ଅପ୍ରତିମ କତଜସା
କଙ୍କାମ୍ ପ୍ରାତମଯତା କନତୁ ମ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ ଅପଵଜିତା ୯
ରାଜଶିଣା କୁଣଵତା ମହଶି ସମ କତଜସା
ମତ୍ ତୁ ଲ୍ଯ ତପସା କଚୈଵ ୍୍େ ତମମ ସ୍ତ୍ି କତନ ଚ ୧0
ତି ୀକପନ ମହାପାକ ତଵ ପିୋ ଅତି କତଜସା
ପୁନ ନମ ଶଙ୍କି ତା କନତୁ ମ୍ କଙ୍କାମ୍ ପ୍ରାତମଯତା୭ନକ ୧୧
ସା ତ୍ଵଯା ସମତିରାନ୍ତା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୁରୁଶଶମପ
ପ୍ରାକତାସି ପରମମ୍ କ ାକକ ଯଶଃ ପରମ ସମ୍ମତମ୍ ୧୨
ଯତ୍ ଚ କଙ୍କା୭ଵତରଣମ୍ ତ୍ଵଯା କ୍ରୁତମ୍ ଅରି ମ୍ମ
ତ
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ଅକନନ ଚ ପଵାନ୍ ପ୍ରାକତା ତମମସ୍ ଯ ଆଯତନମ୍ ମହତ୍ ୧୩
ପ୍ଲାଵଯସ୍ଵ ତ୍ଵମ୍ ଆତ୍ମାନମ୍ ନକରାତ୍ତମ ସତା ଉଚିକତ
ସ ିକ

ପୁରୁଶ ଵ୍ାଯ ର ଶୁଚିଃ ପୁଣ୍ ଯ ପକ ା ପଵ ୧୪

ପିତାମହାନାମ୍ ସକଵମଶାମ୍ କୁରୁଶ୍ଵ ସ ି

ରିଯାମ୍

ସ୍ଵସ୍ତ୍ି କତ ଅସ୍ତ୍ୁ କମି ୍ାଯ ମି ସ୍ଵମ୍ କ ାକମ୍ କମ୍ଯତାମ୍ ନ୍ ରୁପ ୧୫
ଇତି ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା କତକଵଶଃ ସଵମ କ ାକ ପିତାମହଃ
ଯତା ଆକତମ୍ ତତା ଅକଚ୍ଚତ୍ କତଵ କ ାକମ୍ ମହାଯଶାଃ ୧୬
ପକୀରକତା ଅପି ରାଜଶିଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ସ ି ମ୍ ଉତ୍ତମମ୍
ଯତା ରମମ୍ ଯତା ନ୍ଯାଯମ୍ ସାକରାଣାମ୍ ମହାଯଶାଃ ୧୭
କ୍ରୁକତାତକଃ ଶୁଚୀ ରାଜା ସ୍ଵ ରାଯମ
ଯ ୍ ପ୍ରଵିକଵଶ ହ
ସମ୍ରୁତ୍ତା୭କତମା ନର କର୍ଟ ସ୍ଵ ରାଯମ
ଯ ୍ ପ୍ରଶଶାସ ହ ୧୮
ପ୍ରମୁକମାତ ଚ କ ାକ ସ୍ତ୍ମ୍ ନ୍ ରୁପମ୍ ଆସାତ୍ ଯ ରାକଵ
ନ୍ଟ କଶାକଃ ସମ୍ରୁତ୍ତା୭କତମା ପପୂଵ ଵିକତ ଜ୍ଵରଃ ୧୯
ଏଶ କତ ରାମ କଙ୍କାଯା ଵିସ୍ତ୍କରା ଅପିହିକତା ମଯା
ସ୍ଵସ୍ତ୍ି ପ୍ରାପ୍ନୁହି ପେମ୍ କତ ସମ୍ତଯା କାକ ା ଅତିଵତମକତ ୨0
ତନ୍ ଯମ୍ ଯଶସ୍ଯମ ୍ ଆଯୁ୍ମ
ଯ ୍ ପୁେଯମ୍ ସ୍ଵ୍ମଯମ ୍ ଅତୀଵ ଚ
ଯ: ରାଵଯତି ଵିକପ୍ରଶୁ ୍୍େିକଯଶୁ ଇତକରଶୁ ଚ ୨୧
ପ୍ରୀଯକନ୍ତ ପିତର: ତସ୍ଯ ପ୍ରୀଯକନ୍ତ କତୈଵତାନି ଚ
ଇତମ୍ ଆ୍ଯାନମ୍ ଅଵ୍କଯ ରା କଙ୍କା ଅଵତରଣମ୍ ଶୁପମ୍ ୨୨
ଯ ୍୍୍ରୁକଣାତି ଚ କାକୁସ୍ତ୍ ସଵମାନ୍ କାମାନ୍ ଅଵାପ୍ନୁଯାତ୍
ସକଵମ ପାପା: ପ୍ରଣ୍ଯନ୍ତି ଆଯୁ: କୀତି ଶ୍ଚ ଵତମକତ ୨୩
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଚତୁ ଶ୍ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ

ପମ୍ଚ ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ଶ ସ୍ସକଃକ
ଵିଶ୍ଵାମି େ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାକଵଃ ସହ

୍୍ମଣଃ

ଵିସ୍ମଯମ୍ ପରମମ୍ କତ୍ଵା ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧
ଅତ୍ ଯ୭ତ୍ ପୁତମ୍ ଇତମ୍ ପ୍ରହ୍ମନ୍ କତିତମ୍ ପରମମ୍ ତ୍ଵଯା
କଙ୍କା ଅଵତରଣମ୍ ପୁଣ୍ମ
ଯ ୍ ସାକର ସ୍ଯ ଚ ପୂରଣମ୍ ୨
ତସ୍ଯ ସା ଶଵମରୀ ସଵମା ସହ କସୌମି େିଣା ତତା
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ଜକାମ ଚିନ୍ତଯାନସ୍ଯ ଵିଶ୍ଵାମି େ କତାମ୍ ଶୁପାମ୍ ୩
ତତଃ ପ୍ରପାକତ ଵିମକ

ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମହାମୁନିମ ୍

ଉଵାଚ ରାକକଵା ଵା୍ଯମ ୍ କ୍ରୁତ ଆହ୍ନିକମ୍ ଅରି ମ୍ମ
ତ ଃ ୪
କତା ପକଵତୀ ରାେିଃ କରାତଵ୍ମ
ଯ ୍ ପରମମ୍ ଶ୍ରୁତମ୍
୍୍ଣ ପୂକତଵ ସା ରାେିଃ ସମ୍ଵ୍ରୁକତ୍ତଯମ୍ ମହାତପଃ ୫
ଇମାମ୍ ଚିନ୍ତଯତଃ ସଵମାମ୍ ନିକିକ ନ କତାମ୍ ତଵ
ତରାମ ସରି ତାମ୍ କର୍ଟାମ୍ ପୁଣ୍ାଯ ମ୍ େିପତକାମ୍ ନତୀମ୍ ୬
କନୌ: ଏଶା ହି ସୁକ ଆସ୍ତ୍ୀଣମା ରୁଶୀଣାମ୍ ପୁଣ୍ ଯ କମମଣାମ୍
ପକଵନ୍ତମ୍ ଇହ ପ୍ରାତମ୍ ଜ୍ଞାତ୍ଵା ତ୍ଵରି ତମ୍ ଆକତା ୭
ତସ୍ଯ ତତ୍ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାକଵ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
ସମ୍ତାରମ୍ କାରଯା ମାସ ସଶି ସମ୍କଃ ସ ରାକଵଃ ୮
ଉତ୍ତରମ୍ ତୀରମ୍ ଆସାତ୍ ଯ ସମ୍ପୂଯ ଯ ଶିକଣମ୍ ତତା
କଙ୍କା କୂକ

ନିଵି୍ାଟ : କତ ଵିଶା ାମ୍ ତତ୍ରୁଶୁଃ ପୁରୀମ୍ ୯

ତକତା ମୁନିଵର: ତୂ ଣମମ ୍ ଜକାମ ସହ ରାକଵଃ
ଵିଶା ାମ୍ ନକରୀମ୍ ରମ୍ଯାମ୍ ତିଵ୍ାଯ ମ୍ ସ୍ଵକମ ଉପମାମ୍ ତତା ୧0
ଅତ ରାକମା ମହା ପ୍ରାକଜ୍ଞା ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମହା ମୁନିମ ୍
ପପ୍ରଚ୍ଚ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି : ପୂତ୍ଵା ଵିଶା ାମ୍ ଉତ୍ତମାମ୍ ପୁରୀମ୍ ୧୧
କତକରା ରାଜ ଵକମ୍୍ାଯମ୍ ଵିଶା ାଯାମ୍ ମହାମୁକନ
କରାତୁ ମ୍ ଇଚ୍ଚାମି ପେମ୍ କତ ପରମ୍ କକୌତୂ ହ ମ୍ ହି କମ ୧୨
ତସ୍ଯ ତତ୍ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାମ ସ୍ଯ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ଃ
ଆ୍ଯାତୁ ମ୍ ତତ୍ ସମାକରକପ ଵିଶା

ସ୍ଯ ପୁରାତନମ୍ ୧୩

ଶ୍ରୂଯତାମ୍ ରାମ ଶର ସ୍ଯ କତାମ୍ କତଯତଃ ଶୁପାମ୍
ଅସ୍ମିନ୍ କତକଶ ହି ଯତ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ଶ୍ରୁଣୁ ତକତ୍ତ୍ଵନ ରାକଵ ୧୪
ପୂଵମ
ମ ୍ କ୍ରୁତ ଯୁକକ ରାମ ତିକତଃ ପୁୋ ମହାପ ାଃ
ଅତିକତ ଶ୍ଚ ମହାପାକା ଵୀଯମଵନ୍ତଃ ସୁତାମି କାଃ ୧୫
ତତ: କତଶାମ୍ ନର କର୍ଟ ପୁତ୍ତି: ଆସୀନ୍ ମହାତ୍ମନାମ୍
ଅମରା ନିଜର
ମ ା କଶ୍ଚୈ ଵ କତମ୍ ସ୍ଯାମ ନିରାମଯାଃ ୧୬
କତଶାମ୍ ଚିନ୍ତଯତାମ୍ ରାମ ପୁତ୍ତି: ଆସୀନ୍ ମହାତ୍ମନାମ୍
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୍୍ୀର ଉତ ମତନମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ରସମ୍ ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯାମ ତେ କଵୈ ୧୭
ତକତା ନିଶ୍ଚିତ୍ ଯ ମତନମ୍ କଯାକ୍ତ୍ରମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ଚ ଵାସୁକିମ ୍
ମନ୍ତାନମ୍ ମନ୍ତରମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ମମନ୍ତୁ: ଅମି ତ ଓଜସଃ ୧୮
ଅତ ଵଶମ ସହକସ୍ରଣ କଯାକ୍ତ୍ର ସପମ ଶିରାମ୍ି ୍ ଚ
ଵମକନ୍ତା ଅତି ଵିଶମ୍ ତେ ତତମ୍ଶ ୁ କମକକନୈ ୍ି ୍ ା: ୧୯
ଉତ୍ପାତମ୍ ଅ୍ିି ସମ୍କାଶମ୍ ହା ାହ

ମହା ଵିଶମ୍

କତନ ତକ୍ତମ୍ ଜକତ୍ସଵମମ ୍ ସ କତଵା ସୁର ମାନୁ ଶମ୍ ୨0
ଅତ କତଵା ମହାକତଵମ୍ ଶମ୍କରମ୍ ଶରଣା୭ତିନ:
ଜକ୍ମ:ୁ ପଶୁପତିମ ୍ ରୁେମ୍ ୋହି ୋହୀତି ତୁ ଶ୍ଟୁଵୁ : ୨୧
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍କତା କତକଵୈ: କତଵ କତକଵଶ୍ଵର: ପ୍ରପୁ:
ପ୍ରାତୁ ରା୭୭ସୀତ୍ ତକତା ଅକେୈ ଏଵ ଶମ୍କ ଚର ତକରା ହରି : ୨୨
ଉଵାଚ ଏନମ୍ ସ୍ମିତମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ରୁେମ୍ ଶୂ ପ୍ରୁତମ୍ ହରି :
କତୈଵକତୈ: ମତ୍ ଯମାକନା ତୁ ଯତ୍ ପୂଵମ
ମ ୍ ସମୁପସ୍ତ୍ି ତମ୍ ୨୩
ତତ୍ ତ୍ଵତୀଯମ୍ ହି ସୁର କର୍ଟ ସୁରାଣାମ୍ ଅରକତା ହି ଯତ୍
ଅର ପୂଜାମ୍ ଇମାମ୍ ମତ୍ଵା କ୍ରୁହାଣ ଇତମ୍ ଵିଶମ୍ ପ୍ରକପା
ଇତି ଉକ୍ତଵା ଚ ସୁର କର୍ଟ: ତେ ଏଵ ଅନ୍ତତମୀଯତ ୨୪
କତଵତାନାମ୍ ପଯମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵା୍ଯମ ୍ ତୁ ଶାଙି ଣ:
ହା ାହ

ଵିଶମ୍ କକାରମ୍ ସ ଜରାହ ଅମ୍ରୁକତାପମମ୍ ୨୫

କତଵାନ୍ ଵିସର
୍ ୁ ଯ ଯ କତକଵକଶା ଜକାମ ପକଵାନ୍ ହର:
ତକତା କତଵା: ଅସୁରା: ସକଵମ ମମମ୍ତୂ ରକୁ ନମ୍ତନ ୨୬
ପ୍ରଵିକଵଶ ଅତ ପାତା ମ୍ ମମ୍ତାନ: ପଵମକତା୭ନକ
ତକତା କତଵା: ସକନ୍ତଵମା: ତୁ ଶ୍ଟୁଵୁ : ମତୁ ସୂତନମ୍ ୨୭
ତ୍ଵମ୍ କତି ସ୍ସଵ ମ ପୂତାନାମ୍ ଵିକଶକଶଣ ତିକଵୌକସାମ୍
ପା ଯ ଅସ୍ମାନ୍ ମହା ପାକହା କିରିମ ୍ ଉତ୍ତତମୁମ୍ ଅହମସି ୨୮
ଇତି ଶ୍ରୁତ୍ଵା ହ୍ ରୁଶୀକକଶ: କାମଟମ୍ ରୂପମ୍ ଆସ୍ତ୍ି ତ:
ପଵମତମ୍ ପ୍ରୁ୍ଟତ: କ୍ରୁତ୍ଵା ଶିକ୍ଯ ତେ ଓଶକତୌ ହରି : ୨୯
ପଵମତ ଅକର ତୁ କ ାକାତ୍ମା ହକସ୍ତ୍ନ ଆରମ୍ଯ କକଶଵଃ
କତଵାନାମ୍ ମତ୍ ଯତଃ ସ୍ତ୍ି ତ୍ଵା ମମମ୍ତ ପୁରୁକଶାତ୍ତମ: ୩0
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ଅତ ଵଶମ ସହକସ୍ରଣ ସ ତମ୍ଟ: ସ କମମ୍ଟ ୁ :
ପୂଵମ
ମ ୍ ତନ୍ ଵନ୍ତରି : ନାମ ଅପ୍ସ୍ରା ଶ୍ଚ ସୁଵଚମସଃ ୩୧
ଅପ୍ସ ୁ ନିମତ
ମ ନାତ୍ ଏଵ ରସାତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ଵର ସ୍ତ୍ରିଯଃ
ଉକତ୍ତୁ : ମନୁ ଜ କର୍ଟ ତସ୍ମାତ୍ ଅପ୍ସ୍ରକସାପଵନ୍ ୩୨
ଶ୍ିଃଟ କକାକଟ୍ଯା ଅପଵନ୍ ତାସାମ୍ ଅପ୍ସ୍ରାଣାମ୍ ସୁଵଚମସାମ୍
ଅସକମ୍କଯଯା ସ୍ତ୍ୁ କାକୁତ୍ସି ଯା: ତାସାମ୍ ପରି ଚାରି କାଃ ୩୩
ନ ତାଃ ସ୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ନ୍ତ
ଣ ି ସକଵମ କତ କତଵ ତାନଵାଃ
ଅପ୍ରତି ରହଣାତ୍ ଏଵ ତା ଚ ସଵମା ସାତାରଣାଃ ସ୍ମର
୍ ୁ ତାଃ ୩୪
ଵରୁଣ ସ୍ଯ ତତଃ କନ୍ଯା ଵାରୁଣୀ ରକୁ ନନ୍ତନ
ଉତ୍ପାତ ମହାପାକା ମାକମମାଣା ପରି ରହମ୍ ୩୫
ତିକତଃ ପୁୋ ନ ତାମ୍ ରାମ ଜକ୍ରୁହୁ : ଵରୁଣ ଆତ୍ମଜାମ୍
ଅତିକତ: ତୁ ସୁତା ଵୀର ଜକ୍ରୁହୁ : ତାମ୍ ଅନିନ୍ତିତାମ୍ ୩୬
ଅସୁରା: କତନ କତୈକତଯାଃ ସୁରା: କତନ ଅତିକତଃ ସୁତାଃ
ହ୍ ରୁ୍ଟାଃ ପ୍ରମୁତିତା ଶ୍ଚା୭୭ସନ୍ ଵାରୁଣୀ ରହଣାତ୍ ସୁରାଃ ୩୭
ଉକଚ୍ଚୈରଵା ହଯ କରକ୍ଟା ମଣି ରତ୍ନମ୍ ଚ କକୌମ୍ସ୍ତୁପମ୍
ଉତତି୍ନ
ଟ ୍ ନର କର୍ଟ ତକତୈଵ ଅମ୍ରୁତମ୍ ଉତ୍ତମମ୍ ୩୮
ଅତ ତସ୍ଯ କ୍ରୁକତ ରାମ ମହାନ୍ ଆସୀତ୍ କୁ

୍୍ଯଃ

ଅତିକତ: ତୁ ତତଃ ପୁୋ ତିକତଃ ପୁୋନ୍ ଅସୂତଯନ୍ ୩୯
ଏକକତା ଅପ୍ଯାକାମନ୍ ସକଵମ ଅସୁରା ରା୍୍କସୈ ସ୍ସହ
ଯୁତ୍ତ ମାସୀତ୍ ମହା କକାରମ୍ ଵୀର କେୈକ ା୍ଯ କମାହନମ୍ ୪0
ଯତା ୍୍ଯମ୍ କତମ୍ ସଵମମ ୍ ତତା ଵିଶଣ
୍ :ୁ ମହାପ ଃ
ଅମ୍ରୁତମ୍ ସ: ଅହରତ୍ ତୂ ଣମମ ୍ ମାଯାମ୍ ଆସ୍ତ୍ାଯ କମାହିନୀମ୍ ୪୧
କଯ କତା ଅପିମକ
ୁ ମ୍ ଵିଶଣ
୍ ମ
ୁ ୍ ଅ୍୍ଯମ୍ ପୁରୁକଶାତ୍ତମମ୍
ସମ୍ପି୍ାଟ : କତ ତତା ଯୁକତ୍ତ ଵିଶଣ
୍ ନ
ୁ ା ପ୍ରପ ଵିଶଣ
୍ ନ
ୁ ା ୪୨
ଅତିକତ: ଆତ୍ମଜା ଵୀରା ତିକତ: ପୁୋନ୍ ନିଜ୍ିିକର
ତସ୍ମିନ୍ କକାକର ମହା ଯୁକତ୍ତ କତୈକତଯା ଅତିତ୍ ଯାକଯା: ପ୍ରୁଶମ୍ ୪୩
ନିହତ୍ ଯ ତିତି ପୁୋନ୍ ତୁ ରାଯମ
ଯ ୍ ପ୍ରାପ୍ଯ ପୁରମ୍ତରଃ
ଶଶାସ ମୁତିକତା କ ାକାନ୍ ସଶି ସମ୍କାନ୍ ସ ଚାରଣାନ୍ ୪୪
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ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ପମ୍ି ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ

ଶଟ୍ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ଶ ସ୍ସକଃକ
ହକତଶୁ କତଶୁ ପୁକେଶୁ ତିତିଃ ପରମ ତୁ ଃକିତା
ମାରୀଚମ୍ କା୍ଯପମ୍ ରାମ ପତମାରମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧
ହତ ପୁୋ୭ସ୍ମି ପକଵନ୍ ତଵ ପୁକେୈ: ମହାପକ ୈ ଃ
ଶର ହନ୍ତାରମ୍ ଇଚ୍ଚାମି ପୁେମ୍ ତୀକମ

ତକପା୭ଜିତମ୍ ୨

ସା ଅହମ୍ ତପ ଶ୍ଚରି ୍ାଯ ମି କପମମ ୍ କମ ତାତୁ ମ୍ ଅହମସି
ଈତ୍ରୁଶମ୍ ଶର ହନ୍ତାରମ୍ ତ୍ଵମ୍ ଅନୁ ଜ୍ଞାତୁ ମ୍ ଅହମସି ୩
ତସ୍ଯା: ତ ତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ମାରୀଚଃ କା୍ଯପ ସ୍ତ୍ତା
ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ମହାକତଜା ତିତିମ ୍ ପରମ ତୁ ଃକିତାମ୍ ୪
ଏଵମ୍ ପଵତୁ ପେମ୍ କତ ଶୁଚି ପମଵ ତକପା ତକନ
ଜନଯି୍ସ
ଯ ି ପୁେମ୍ ତ୍ଵମ୍ ଶର ହନ୍ତାରମ୍ ଆହକଵ ୫
ପୂକଣମ ଵଶମ ସହକସ୍ର ତୁ ଶୁଚି: ଯତି ପଵି୍ସ
ଯ ି
ପୁେମ୍ କେୈକ ା୍ଯ ପତମାରମ୍ ମତ୍ତ: ତ୍ଵମ୍ ଜନଯି୍ସ
ଯ ି ୬
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ମହାକତଜାଃ ପାଣିନା ସ ମମାଜମ ତାମ୍
ସମା ପ୍ଯ ତତଃ ସ୍ଵସ୍ତ୍ୀ ତ୍ ଯୁକ୍ତଵା ସ ତପକସ ଯକଯୌ ୭
କକତ ତସ୍ମିନ୍ ନର କର୍ଟ ତିତିଃ ପରମ ହଶିତା
କୁଶପ୍ଲଵନମ୍ ଆସାତ୍ ଯ ତପ: କତକପ ସୁତାରୁଣମ୍ ୮
ତପ: ତସ୍ଯାମ୍ ହି କୁଵତ୍
ମ ଯାମ୍ ପରି ଚଯମାମ୍ ଚକାର ହ
ସହସ୍ରା୭କ୍୍ା ନର କର୍ଟ ପରଯା କୁଣ ସମ୍ପତା ୯
ଅ୍ିିମ ୍ କୁଶାନ୍ କା୍ଟମ ୍ ଅପଃ ପ ମ୍ ମୂ ମ୍ ତକତୈଵ ଚ
ନ୍ଯକଵତଯତ୍ ସହସ୍ରାକ୍୍ା ଯତ୍ ଚ ଅନ୍ଯତ୍ ଅପି କାମ୍ି କେତମ୍ ୧0
କାେ ସମ୍ଵାହକନୈ କଶ୍ଚୈ ଵ ରମ ଅପନଯକନୈ ସ୍ତ୍ତା
ଶରଃ ସକଵମଶ ୁ କାକ ଶୁ ତିତିମ ୍ ପରି ଚଚାର ହ ୧୧
ଅତ ଵଶମ ସହକସ୍ର ତୁ ତଶ ଊକନ ରକୁ ନନ୍ତନ
ତିତିଃ ପରମ ସମ୍ପ୍ରୀତା ସହସ୍ରା୭୍୍ମ ୍ ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧୨
ଯାଚିକତନ ସୁର କର୍ଟ ତଵ ପିୋ ମହାତ୍ମନା
ଵକରା ଵଶମ ସହସ୍ରା୭କନ୍ତ ତକତ୍ତା ମମ ସୁତମ୍ ପ୍ରତି ୧୩
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ତପ: ଚରନ୍ତଯା ଵଶମାଣି ତଶ ଵୀଯମଵତାମ୍ ଵର
ଅଵଶି୍ାଟ ନି ପେମ୍ କତ ପ୍ରାତରମ୍ େ୍୍ଯକସ ତତଃ ୧୪
ତମ୍ ଅହମ୍ ତ୍ଵତ୍ କ୍ରୁକତ ପୁେ ସମାତାକସ୍ଯ ଜକଯାତ୍ ସୁକମ୍
କେୈକ ା୍ଯ ଵିଜଯମ୍ ପୁେ ସହ କପା୍୍ଯସି ଵିଜ୍ଵରଃ ୧୫
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ତିତିଃ ଶରମ୍ ପ୍ରାକତ ମତ୍ ଯମ୍ ତିଵାକକର
ନିେଯା ଅପହ୍ ରୁତା କତଵୀ ପାକତୌ କ୍ରୁତ୍ଵା ଅତ ଶୀଶମତଃ ୧୬
ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତାମ୍ ଅଶୁଚିମ ୍ ଶରଃ ପାତତଃ କ୍ରୁତ ମୂତଜ
ମ ାମ୍
ଶିରଃ ସ୍ତ୍ାକନ କ୍ରୁକତୌ ପାକତୌ ଜହାସ ଚ ମୁକମାତ ଚ ୧୭
ତସ୍ଯାଃ ଶରୀର ଵିଵରମ୍ ଵିକଵଶ ଚ ପୁରମ୍ତରଃ
କପମମ ୍ ଚ ସତତା ରାମ ପି କପତ ପରମ୍ ଆତ୍ମଵାନ୍ ୧୮
ପିତ୍ ଯମାନ: ତକତା କକପମା ଵକଜ୍ରଣ ଶତ ପଵମଣା
ରୁକରାତ ସୁସ୍ଵରମ୍ ରାମ ତକତା ତିତି: ଅପୁତ୍ ଯତ ୧୯
ମା ରୁକତା ମା ରୁତ: ଚ ଇତି କପମମ ୍ ଶକରା ଅପ୍ଯପାଶତ
ପିକପତ ଚ ମହା କତଜା ରୁତନ୍ତମ୍ ଅପି ଵାସଵଃ ୨0
ନ ହନ୍ତକଵ୍ ଯା ନ ହନ୍ତଵ୍ ଯ ଇତି ଏଵମ୍ ତିତି: ଅପ୍ରଵୀତ୍
ନି୍ପ
ପ ାତ ତତଃ ଶକରା ମାତୁ : ଵଚନ କକୌରଵାତ୍ ୨୧
ପ୍ରାଞ୍ଜ ି : ଵଜ୍ର ସହିକତା ତିତିମ ୍ ଶକରା ଅପ୍ଯପାଶତ
ଅଶୁଚି: କତଵି ସୁତା୭ସି ପାତକଯାଃ କ୍ରୁତ ମୂତଜ
ମ ା ୨୨
ତତ୭ନ୍ତରମ୍ ଅହମ୍ ତଵା ଶର ହନ୍ତାରମ୍ ଆହକଵ
ଅପିନ୍ତମ୍ ସତତା କତଵି ତନ୍ କମ ତ୍ଵମ୍ ୍୍ନ୍ତୁମ୍ ଅହମସି ୨୭
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଶଟ୍ିତ୍ଵାରି ମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ

ସପ୍ତ ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ଶ ସ୍ସକଃକ
ସତତା ତୁ କ୍ରୁକତ କକପମ ତିତିଃ ପରମ ତୁ ଃକିତା
ସହସ୍ରା୍୍ମ ୍ ତୁ ରାତଶମମ ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ସ ଅନୁ ନଯା ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧
ମମ ଅପରାତାତ୍ କକପମା ଅଯମ୍ ସତତା ଵିପ ୀ କ୍ରୁତଃ
ନ ଅପରାକତା ଅସ୍ତ୍ି କତକଵଶ ତଵ ଅେ ପ

ସୂତନ ୨

ପ୍ରିଯମ୍ ତୁ କତମୁମ୍ ଇଚ୍ଚାମି ମମ କପମ ଵିପଯମକଯ
ମରୁତାମ୍ ସତମ୍ ସତାନାମ୍ ସ୍ତ୍ାନ ପା ା ପଵନ୍ତୁ ଇକମ ୩
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ଵାତ କନ୍ତା ଇକମ ସତ ଚରନ୍ତୁ ତିଵି ପୁେକାଃ
ମାରୁତା ଇତି ଵି୍ଯାତା ତିଵ୍ ଯ ରୂପା ମମ ଆତ୍ମଜାଃ ୪
ପ୍ରହ୍ମ କ ାକମ୍ ଚରତୁ ଏକ: ଇନ୍ତ୍ର୍ କ ାକମ୍ ତତା ଅପରଃ
ତିଵ୍ ଯ ଵାଯୁ: ଇତି ୍ଯାତ: ତ୍ରୁତୀକଯାପି ମହାଯଶାଃ ୫
ଚତ୍ଵାର: ତୁ ସୁର କର୍ଟ ତିକଶା କଵୈ ତଵ ଶାସନାତ୍
ସମ୍ିରି୍ନ୍ତ
ଯ ି ପେମ୍ କତ କତଵ ପୂତା ମମ ଆତ୍ମଜାଃ ୬
ତ୍ଵତ୍ କ୍ରୁକତ ନ ଏଵ ନାମ୍ିା ଚ ମାରୁତା ଇତି ଵିଶର
୍ ୁ ତାଃ
ତସ୍ଯା: ତତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସହସ୍ରା୍୍ଃ ପୁରମ୍ତରଃ ୭
ଉଵାଚ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି : ଵା୍ଯମ ୍ ତିତିମ ୍ ପ

ନିଶତ
ୂ ନଃ

ସଵମମ ୍ ଏତତ୍ ଯକତାକ୍ତମ୍ କତ ପଵି୍ତ
ଯ ି ନ ସମ୍୍ଯଃ ୮
ଵିଚରି ୍ନ୍ତ
ଯ ି ପେମ୍ କତ କତଵ ପୂତା: ତଵା୭୭ତ୍ମଜାଃ
ଏଵମ୍ କତୌ ନିଶ୍ଚଯମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ମାତା ପୁକେୌ ତକପା ଵକନ ୯
ଜ୍ମତୁ: େିତିଵମ୍ ରାମ କ୍ରୁତା୭କତମୌ ଇତି ନଃ ଶ୍ରୁତମ୍
ଏଶ କତଶଃ ସ କାକୁତ୍ସି ମକହନ୍ତ୍ର୍ାତ୍ ଅତ୍ ଯୁଶତ
ି ଃ ପୁରା ୧0
ତିତିମ ୍ ଯେ ତପଃ ସି ତ୍ତାମ୍ ଏଵମ୍ ପରି ଚଚାର ସଃ
ଇ୍୍ଵାକକା ସ୍ତ୍ୁ ନର ଵ୍ାଯ ର ପୁେଃ ପରମ ତାମି କଃ ୧୧
ଅ ମ୍ପୁସାଯାମ୍ ଉତ୍କନ୍ନା ଵିଶା

ଇତି ଵିଶର
୍ ୁ ତଃ

କତନ ଚ ଆସୀତ୍ ଇହ ସ୍ତ୍ାକନ ଵିଶାକ
ଵିଶା

ଇତି ପୁରୀ କ୍ରୁତା ୧୨

ସ୍ଯ ସୁକତା ରାମ କହମଚକନ୍ତ୍ର୍ା ମହାପ ଃ

ସୁଚନ୍ତ୍ର୍ ଇତି ଵି୍ଯାକତା କହମଚନ୍ତ୍ର୍ାତ୍ ଅନନ୍ତରଃ ୧୩
ସୁଚନ୍ତ୍ର୍ ତନକଯା ରାମ ତୂ ମ୍ରାଶ୍ଵ ଇତି ଵିଶର
୍ ୁ ତଃ
ତୂ ମ୍ରାଶ୍ଵ ତନଯ ଶ୍ଚା୭ପି ସ୍ରୁମ୍ଜଯଃ ସମପତ୍ ଯତ ୧୪
ସ୍ରୁମ୍ଜଯ ସ୍ଯ ସୁତଃ ରୀମାନ୍ ସହକତଵଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍
କୁଶାଶ୍ଵଃ ସହକତଵ ସ୍ଯ ପୁେଃ ପରମ ତାମି କଃ ୧୫
କୁଶାଶ୍ଵ ସ୍ଯ ମହାକତଜାଃ କସାମତତ୍ତଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍
କସାମତତ୍ତ ସ୍ଯ ପୁେ ସ୍ତ୍ୁ କାକୁତ୍ସି ଇତି ଵିଶର
୍ ୁ ତଃ ୧୬
ତସ୍ଯ ପୁକୋ ମହାକତଜାଃ ସମ୍ପ୍ରତି ଏଶ ପୁରୀମ୍ ଇମାମ୍
ଆଵସତ୍ ଅମରପ୍ର୍ଯଃ ସୁମତି: ନାମ ତୁ ଜମଯଃ ୧୭
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ଇ୍୍ଵାକକା ସ୍ତ୍ୁ ପ୍ରସାକତନ ସକଵମ କଵୈଶା ି କା ନ୍ ରୁପାଃ
ତୀକମା୭୭ଯୁକଶା ମହାତ୍ମାକନା ଵୀଯମଵନ୍ତଃ ସୁତାମି କାଃ ୧୮
ଇହ ଅତ୍ ଯ ରଜନୀମ୍ ରାମ ସୁକମ୍ ଵତ୍ସଯାମକହ ଵଯମ୍
ଶ୍ଵଃ ପ୍ରପାକତ ନରକର୍ଟ ଜନକମ୍ େଶ୍ଟୁମ୍ ଅହମସି ୧୯
ସୁମତି ସ୍ତ୍ୁ ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଉପାକତମ୍
ଶ୍ରୁତ୍ଵା ନର ଵର କର୍ଟଃ ପ୍ରତ୍ ଯାକଚ୍ଚନ୍ ମହାଯଶାଃ ୨0
ପୂଜାମ୍ ଚ ପରମାମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା କସାପାତ୍ ଯାଯଃ ସପାନ୍ତଵଃ
ପ୍ରାଞ୍ଜ ି ଃ କୁଶ ମ୍ ପ୍ରୁ୍ଟଵା ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଅତା ପ୍ରଵୀତ୍ ୨୧
ତକନ୍ଯା୭ସ୍ମି ଅନୁ କ୍ରୁହୀକତାସ୍ମି ଯସ୍ଯ କମ ଵିଶଯମ୍ ମୁକନ
ସମ୍ପ୍ରାକତା ତଶମନମ୍ କଚୈଵ ନା୭ସ୍ତ୍ି ତନ୍ଯତକରା ମଯା ୨୨
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ସତ ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ

ଅଶ୍ଟ ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ଶ ସ୍ସକଃକ
ପ୍ରୁ୍ଟଵା ତୁ କୁଶ ମ୍ ତେ ପରସ୍ପର ସମାକକମ
କତା ଅକନ୍ତ ସୁମତି: ଵା୍ଯମ ୍ ଵ୍ାଯ ଜହାର ମହା ମୁନିମ ୍ ୧
ଇକମୌ କୁମାକରୌ ପେମ୍ କତ କତଵ
କଜ ସି ମ୍ ହ କତୀ ଵୀକରୌ ଶାତମୂ

ତୁ ଲ୍ଯ ପରାରକମୌ
ଵ୍ରୁଶକପା ପକମୌ ୨

ପତ୍ମ ପେ ଵିଶା ା୭କ୍୍ୌ କଟ୍କ ତୂ ଣୀ ତନୁ ତକ
ମ ରୌ
ଅଶ୍ଵିନାଵିଵ ରୂକପଣ ସମୁପସ୍ତ୍ି ତ କଯୌଵକନୌ ୩
ଯତ୍ରୁଚ୍ଚଯା ଏଵ କାମ୍ ପ୍ରାକତୌ କତଵ କ ାକାତ୍ ଇଵା୭ମକରୌ
କତମ୍ ପତ୍ଯାମ୍ ଇହ ପ୍ରାକତୌ କିମ୭ତମମ ୍ କସ୍ଯ ଵା ମୁକନ ୪
ପୂଶଯକନ୍ତୌ ଇମମ୍ କତଶମ୍ ଚନ୍ତ୍ର୍ ସୂକଯମୌ ଇଵା୭ମ୍ପରମ୍
ପରସ୍ପରସ୍ଯ ସତ୍ରୁକଶୌ ପ୍ରମାଣ ଇଙ୍କି ତ କଚ୍ିକଟ ତୈଃ ୫
କିମ୭ତମମ ୍ ଚ ନର କରକ୍ଟୌ ସମ୍ପ୍ରାକତୌ ତୁ କମକମ ପତି
ଵର ଆଯୁତ ତକରୌ ଵୀକରୌ କରାତୁ ମ୍ ଇଚ୍ଚାମି ତତ୍ତ୍ଵତଃ ୬
ତସ୍ଯ ତତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଯତା ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ନ୍ଯକଵତଯତ୍
ସି ତ୍ତା୭୭ରମ ନିଵାସମ୍ ଚ ରା୍୍ସାନାମ୍ ଵତମ୍ ତତା ୭
ଵିଶ୍ଵାମି େ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାଜା ପରମ ହଶିତଃ
ଅତିତୀ ପରକମୌ ପ୍ରାକତୌ ପୁକେୌ ତଶରତ ସ୍ଯ କତୌ ୮
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ପୂଜଯା ମାସ ଵିତିଵତ୍ ସତ୍କାରା୭କହମୌ ମହା ପକ ୌ
ତତଃ ପରମ ସତ୍କାରମ୍ ସୁମକତଃ ପ୍ରାପ୍ଯ ରାକକଵୌ ୯
ଉ୍ଯ ତେ ନିଶାମ୍ ଏକାମ୍ ଜ୍ମତୁ: ମି ତି ାମ୍ ତତଃ
ତାମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ମୁନଯଃ ସକଵମ ଜନକ ସ୍ଯ ପୁରୀମ୍ ଶୁପାମ୍ ୧0
ସାତୁ ସାତ୍ଵିତି ଶମ୍ସକନ୍ତା ମି ତି ାମ୍ ସମପୂଜଯନ୍
ମି ତି

ଉପ ଵକନ ତେ ଆରମମ୍ ତ୍ରୁ୍ଯ ରାକଵଃ ୧୧

ପୁରାଣମ୍ ନିଜନ
ମ ମ୍ ରମ୍ଯମ ୍ ପପ୍ରଚ୍ଚ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ମ୍
ରୀମତ୍ ଆରମ ସମ୍କାଶମ୍ କିମ ୍ ନୁ ଇତମ୍ ମୁନି ଵଜିତମ୍ ୧୨
କରାତୁ ମ୍ ଇଚ୍ଚାମି ପକଵନ୍ କସ୍ଯ ଅଯମ୍ ପୂଵ ମ ଆରମଃ
ତଚ୍ଚ୍ ରୁତ୍ଵା ରାକକଵକଣାକ୍ତମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ଵା୍ଯ ଵିଶାରତଃ ୧୩
ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵମି କୋ ମହା ମୁନିଃ
ହନ୍ତ କତ କତଯି୍ାଯ ମି ଶ୍ରୁଣୁ ତକତ୍ତ୍ଵନ ରାକଵ ୧୪
ଯସ୍ଯ ଏତତ୍ ଆରମପତମ୍ ଶତମ୍ କକାପାନ୍ ମହାତ୍ମନା
କକୌତମ ସ୍ଯ ନର କର୍ଟ ପୂଵମ
ମ ୍ ଆସୀତ୍ ମହାତ୍ମନଃ ୧୫
ଆରକମା ତିଵ୍ ଯ ସମ୍କାଶଃ ସୁକରୈ : ଅପି ସୁପଜ
ୂ ିତଃ
ସ ଚ ଇହ ତପ ଆତି୍ତ
ଟ ୍ ଅହଲ୍ଯା ସହିତଃ ପୁରା ୧୬
ଵଶମ ପୂକାନି ଅକନକାନି ରାଜ ପୁେ ମହାଯଶଃ
ତସ୍ଯ ଅନ୍ତରମ୍ ଵିତିତ୍ଵା ତୁ ସହସ୍ରା୍୍ଃ ଶଚୀ ପତିଃ ୧୭
ମୁନି କଵଶ ତକରା ପୂତ୍ଵା ଅହଲ୍ଯାମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍
ରୁତୁ କା ମ୍ ପ୍ରତୀ୍୍କନ୍ତ ନ ଅତିନଃ ସୁସମାହିକତ ୧୮
ସମ୍କମମ୍ ତୁ ଅହମ୍ ଇଚ୍ଚାମି ତ୍ଵଯା ସହ ସୁମତ୍ ଯକମ
ମୁନି କଵଶମ୍ ସହସ୍ରା୭୍୍ମ ୍ ଵିଜ୍ଞାଯ ରକୁ ନନ୍ତନ ୧୯
ମତିମ ୍ ଚକାର ତୁ କମମତା କତଵରାଜ କୁତୂହ ାତ୍
ଅତା ପ୍ରଵୀତ୍ ନର କର୍ଟ କ୍ରୁତାକତମନ ଅନ୍ତରା୭୭ତ୍ମନା ୨0
କ୍ରୁତା୭କତମାସି ସୁର କର୍ଟ କଚ୍ଚ ଶୀରମ୍ ଇତଃ ପ୍ରକପା
ଆତ୍ମାନମ୍ ମାମ୍ ଚ କତକଵଶ ସଵମତା ର୍୍ ମାନତ ୨୧
ଇନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ତ୍ୁ ପ୍ରହସନ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ଅହଲ୍ଯାମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍
ସୁକରାଣି ପରି ତୁକ୍ଟାସ୍ମି କମି ୍ାଯ ମି ଯତା୭୭କତମ୍ ୨୨
P a g e 110 | 170

ପାଲ କାମ୍ଟ
ଏଵମ୍ ସମ୍କମ୍ ଯ ତୁ ତଯା ନିଶ୍ଚରାମ ଉଟଜାତ୍ ତତଃ
ସ ସମ୍ପ୍ରମାତ୍ ତ୍ଵରନ୍ ରାମ ଶମ୍ିକକ ତା କକୌତମମ୍ ପ୍ରତି ୨୩
କକୌତମମ୍ ସମ୍ତତଶମ ଅତ ପ୍ରଵିଶନ୍ତି ମହା ମୁନିମ ୍
କତଵ ତାନଵ ତୁ ତମଶମ
ମ ୍ ତକପାପ

ସମନ୍ିତ
ଵ ମ୍ ୨୪

ତୀତମ ଉତକ ପରି ୍ିଲନ୍ନମ୍ ତୀପ୍ଯମାନମ୍ ଇଵା୭ନ ମ୍
କ୍ରୁହୀତ ସମି ତମ୍ ତେ ସ କୁଶମ୍ ମୁନି ପୁଙ୍କଵମ୍ ୨୫
ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସୁରପତି: େକସ୍ତ୍ା ଵିଶଣ୍ଣ ଵତକନାପଵତ୍
ଅତ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସହସ୍ରା୭୍୍ମ ୍ ମୁନି କଵଶ ତରମ୍ ମୁନିଃ ୨୬
ତୁ ଵ୍ର
ମ ୁ ତ୍ତମ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତ ସମ୍ପକନ୍ନା କରାଶାତ୍ ଵଚନମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍
ମମ ରୂପମ୍ ସମାସ୍ତ୍ାଯ କ୍ରୁତଵାନ୍ ଅସି ତୁ ମମକତ ୨୭
ଅକତମଵ୍ ଯମ୍ ଇତମ୍ ତସ୍ମାତ୍ ଵିପ : ତ୍ଵମ୍ ପଵି୍ତ
ଯ ି
କକୌତକମନ ଏଵମ୍ ଉକ୍ତସ୍ଯ ସ କରାକଶଣ ମହାତ୍ମନା ୨୮
କପତତୁ : ଵ୍ରୁଶକଣୌ ପୂକମୌ ସହସ୍ରା୍୍ ସ୍ଯ ତତ୍କେଣାତ୍
ତତା ଶତଵା ସ କଵୈ ଶରମ୍ ପାଯମାମ୍ ଅପି ଚ ଶତଵାନ୍ ୨୯
ଇହ ଵଶମ ସହସ୍ରାଣି ପହୂ ନି ତ୍ଵମ୍ ନିଵଶି୍ସ
ଯ ି
ଵାଯୁ ପ୍୍ା ନିରା୭୭ହାରା ତପ୍ଯନ୍ତୀ ପସ୍ମ ଶାଯିନୀ ୩0
ଅତ୍ରୁ୍ଯା ସଵମ ପୂତାନାମ୍ ଆରକମସ୍ମିନ୍ ନିଵତ୍ସଯସି
ଯତା ତୁ ଏତତ୍ ଵନମ୍ କକାରମ୍ ରାକମା ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜଃ ୩୧
ଆକମି ୍ତ
ଯ ି ତୁ ତମଶ:ମ ତତା ପୂତା ପଵି୍ସ
ଯ ି
ତସ୍ଯ ଆତିକତ୍ ଯନ ତୁ ଵ୍ର
ମ ୁ କତ୍ତ କ ାପ କମାହ ଵିଵଜିତା ୩୨
ମତ୍ସକାକଶ ମୁତା ଯୁକ୍ତା ସ୍ଵମ୍ ଵପୁ: ତାରଯି୍ସ
ଯ ି
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ମହାକତଜା କକୌତକମା ତୁ ୍ଟ ଚାରି ଣୀମ୍ ୩୩
ଇମମ୍ ଆରମମ୍ ଉତ୍ ସ୍ରୁଯ ଯ ସି ତ୍ତ ଚାରଣ କସଵିକତ
ହିମଵତ୍ ଶିକକର ରକମ୍ଯ ତପ କସ୍ତ୍କପ ମହାତପାଃ ୩୪
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଅ୍ଟ ଚତ୍ଵାରି ମ୍ ୍ ସ୍ସକଃମ

ଏଯକାନ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକଃକ
ଅପ

ସ୍ତ୍ୁ ତତଃ ଶକରା କତଵାନ୍ ଅ୍ିି ପୁକରାକମାନ୍

ଅପ୍ରଵୀତ୍ େସ୍ତ୍

ଵତନଃ ସଶି ସମ୍କାନ୍ ସଚାରଣାନ୍ ୧
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କୁଵତ
ମ ା ତପକସା ଵି୍ିମ ୍ କକୌତମ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
କରାତମ୍ ଉତ୍ାତ୍ ଯ ହି ମଯା ସୁର କାଯମମ ୍ ଇତମ୍ କ୍ରୁତମ୍ ୨
ଅପକ ାସ୍ମି କ୍ରୁତ: କତନ କରାତାତ୍ ସା ଚ ନିରାକ୍ରୁତା
ଶାପ କମାକ୍୍ଣ ମହତା ତକପା ଅସ୍ଯ ଅପହ୍ ରୁତମ୍ ମଯା ୩
ତସ୍ମାତ୍ ସୁରଵରାଃ ସକଵମ ସଶିସମ୍କାଃ ସ ଚାରଣାଃ
ସୁର ସାହ୍ ଯ କରମ୍ ସକଵମ ସପ ମ୍ କତମୁମ୍ ଅହମତ ୪
ଶତରକତା: ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା କତଵାଃ ସ ଅ୍ିିପକୁ ରାକମାଃ
ପିତ୍ରୁ କତଵାନ୍ ଉକପତ୍ ଯ ଆହୁ ଃ ସହ ସକଵତ: ମରୁ ତ୍କକଣୈଃ ୫
ଅଯମ୍ କମଶଃ ସ ଵ୍ରୁଶଣଃ ଶକରା ହି ଅଵ୍ରୁଶଣଃ କ୍ରୁତଃ
କମଶ ସ୍ଯ ଵ୍ରୁଶକଣୌ କ୍ରୁହ୍ ଯ ଶରାଯ ଆଶୁ ପ୍ରଯଚ୍ଚତ ୬
ଅପ

ସ୍ତ୍ୁ କ୍ରୁକତା କମଶଃ ପରାମ୍ ତୁ ୍ିମ
ଟ ୍ ପ୍ରତାସ୍ଯତି

ପଵତାମ୍ ହଶମଣା୭ତମାଯ କଯ ଚ ତାସ୍ଯନ୍ତି ମାନଵାଃ ୭
ଅ୍୍ଯମ୍ ହି ପ ମ୍ କତଶାମ୍ ଯୂଯମ୍ ତାସ୍ଯତ ପୁ୍ କ ମ୍
ଅକ୍ି ସ୍ତ୍ୁ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ପି ତ୍ରୁ କତଵାଃ ସମାକତାଃ
ଉତ୍ାଟ୍ଯ କମଶ ଵ୍ରୁଶକଣୌ ସହସ୍ରାକ୍୍ ନ୍ଯକଵଶଯନ୍ ୮
ତତା ପ୍ରପ୍ରୁତି କାକୁତ୍ସି ପିତ୍ରୁ କତଵାଃ ସମାକତାଃ
ଅପ ାନ୍ ପୁଞ୍ଜକତ କମଶାନ୍ ପକ ୈ : କତଶାମ୍ ଅକଯାଜଯନ୍ ୯
ଇନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ତ୍ୁ କମଶ ଵ୍ରୁଶଣ: ତତା ପ୍ରପ୍ରୁତି ରାକଵ
କକୌତମ ସ୍ଯ ପ୍ରପାକଵନ ତପସ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମନଃ ୧0
ତତ୍ ଆକଚ୍ଚ ମହାକତଜ ଆରମମ୍ ପୁଣ୍ ଯ କମମଣଃ
ତାରଯ ଏନାମ୍ ମହାପାକାମ୍ ଅହଲ୍ଯାମ୍ କତଵ ରୂପିଣୀମ୍ ୧୧
ଵିଶ୍ଵାମି େ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାକଵଃ ସହ

୍୍ମଣଃ

ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ଆରମମ୍ ପ୍ରଵିକଵଶ ହ ୧୨
ତତଶମ ଚ ମହାପାକାମ୍ ତପସା କତ୍ ଯାତିତ ପ୍ରପାମ୍
କ ାକକୈ: ଅପି ସମାକମ୍ଯ ତୁ ନିରୀ୍୍ଯାମ୍ ସୁରା୭ସୁକରୈ ଃ ୧୩
ପ୍ରଯତ୍ନାତ୍ ନିମିତାମ୍ ତାୋ ତିଵ୍ାଯ ମ୍ ମାଯା ମଯୀମ୍ ଇଵ
ତୂ କମନ ଅପି ପରୀତ ଅଙ୍କୀମ୍ ପୂଣମ ଚନ୍ତ୍ର୍ ପ୍ରପାମ୍ ଇଵ ୧୪
ସ ତୁ ଶାର ଆଵ୍ରୁତାମ୍ ସ ଅପ୍ରାମ୍ ପୂଣମ ଚନ୍ତ୍ର୍ ପ୍ରପାମ୍ ଇଵ
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ମକତ୍ ଯ ଅମ୍ପକସା ତୁ ରାତଶମାମ୍ ତୀତାମ୍ ସୂଯମ ପ୍ରପାମ୍ ଇଵ
ସ ହି କକୌତମ ଵାକ୍ଯନ ତୁ ନିରୀ୍୍ଯା ପପୂଵ ହ ୧୫
େଯାଣାମ୍ ଅପି କ ାକାନାମ୍ ଯାଵତ୍ ରାମ ସ୍ଯ ତଶମନମ୍
ଶାପସ୍ଯ ଅନ୍ତ ମୁପାକମ୍ଯ କତଶାମ୍ ତଶମନମ୍ ଆକତା ୧୬
ରାକକଵୌ ତୁ ତତ ସ୍ତ୍ସ୍ଯାଃ ପାକତୌ ଜକ୍ରୁହତୁ ସ୍ତ୍ତା
ସ୍ମରନ୍ତୀ କକୌତମ ଵଚଃ ପ୍ରତିଜରାହ ସା ଚ କତୌ ୧୭
ପାତ୍ ଯମ୍ ଅ୍ମଯମ ୍ ତତା ଆତିତ୍ମ
ଯ ୍ ଚକାର ସୁସମାହିତା
ପ୍ରତିଜରାହ କାକୁକତ୍ସିା ଵିତି ତ୍ରୁକ୍ଟନ କମମଣା ୧୮
ପୁ୍ ପ ଵ୍ରୁ୍ି:ଟ ମହତ୍ ଆସୀତ୍ କତଵ ତୁ ନ୍ତୁପି ନିସ୍ଵକନୈଃ
କନ୍ତଵମ ଅପ୍ସ୍ରସାମ୍ ଚା୭ପି ମହାନ୍ ଆସୀତ୍ ସମାକମଃ ୧୯
ସାତୁ ସାତ୍ଵିତି କତଵା: ତାମ୍ ଅହଲ୍ଯାମ୍ ସମପୂଜଯନ୍
ତକପାପ

ଵିଶତ୍ତ
ୁ ଅମ୍କୀମ୍ କକୌତମ ସ୍ଯ ଵଶା୭ନୁ କାମ୍ ୨0

କକୌତକମାପି ମହାକତଜା ଅହଲ୍ଯା ସହିତଃ ସୁକୀ
ରାମମ୍ ସମ୍ପୂଯ ଯ ଵିତିଵତ୍ ତପ କସ୍ତ୍କପ ମହାତପାଃ ୨୧
ରାକମାପି ପରମାମ୍ ପୂଜାମ୍ କକୌତମ ସ୍ଯ ମହାମୁକନଃ
ସକାଶାତ୍ ଵିତିଵତ୍ ପ୍ରାପ୍ଯ ଜକାମ ମି ତି ାମ୍ ତତଃ ୨୨
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଏକକାନ ପମ୍ିାଶ ସ୍ସକଃମ

ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକଃକ
ତତଃ ପ୍ରାକ୍ ଉତ୍ତରାମ୍ କତ୍ଵା ରାମଃ କସୌମି େିଣା ସହ
ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ଯଜ୍ଞ ଵାଟମ୍ ଉପାକମତ୍
ରାମ ସ୍ତ୍ୁ ମୁନି ଶାତମୂ ମ୍ ଉଵାଚ ସହ

୍୍ମଣଃ ୧

ସାତ୍ଵୀ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ରୁତ୍ତି ହି ଜନକ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
ପହୂ ନି ଇହ ସହସ୍ରାଣି ନାନା କତଶ ନିଵାସି ନାମ୍ ୨
ପ୍ରାହ୍ମଣାନାମ୍ ମହାପାକ କଵତା୭ତ୍ ଯଯନ ଶା ି ନାମ୍
ରୁଶି ଵାଟା ଶ୍ଚ ତ୍ରୁ୍ଯକନ୍ତ ଶକଟୀ ଶତ ସମ୍କୁ ାଃ ୩
କତକଶା ଵିତୀଯତାମ୍ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ଯେ ଵତ୍ସଯାମକହ ଵଯମ୍
ରାମ ସ୍ଯ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହା ମୁନିଃ ୪
ନିକଵଶମ୍ ଅକକରାତ୍ କତକଶ ଵିଵିକକ୍ତ ସ ି ା୭୭ଯୁକତ
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ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମୁନି କର୍ଟମ ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସ ନ୍ ରୁପତି ସ୍ତ୍ତା ୫
ଶତାନନ୍ତମ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ପୁକରାହିତମ୍ ଅନିନ୍ତିତମ୍
ପ୍ରତ୍ ଯୁଜ୍ଜକାମ ସହସା ଵିନକଯନ ସମନ୍ିତ
ଵ : ୬
ରୁତ୍ଵିକଜାପି ମହାତ୍ମାନ ସ୍ତ୍ୁ ଅ୍ମଯମ ୍ ଆତାଯ ସତ୍ଵରମ୍
ଵିଶ୍ଵାମି ୋଯ ତକମମଣ ତତୁ : ମନ୍ତ୍ର୍ ପୁରକ ୍ରୁତମ୍ ୭
ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତୁ ତାମ୍ ପୂଜାମ୍ ଜନକ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
ପପ୍ରଚ୍ଚ କୁଶ ମ୍ ରାକଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ ସ୍ଯ ଚ ନିରାମଯମ୍ ୮
ସ ତାମ୍ ଶ୍ଚା୭ପି ମୁନୀନ୍ ପ୍ରୁ୍ଟଵା କସାପାତ୍ ଯାଯ ପୁକରାତସଃ
ଯତା ନ୍ଯାଯମ୍ ତତଃ ସକଵତଃ ସମାକଚ୍ଚତ୍ ପ୍ରହ୍ ରୁ୍ଟଵାନ୍ ୯
ଅତ ରାଜା ମୁନି କର୍ଟମ ୍ କ୍ରୁତାଞ୍ଜ ି : ଅପାଶତ
ଆସକନ ପକଵାନ୍ ଆସ୍ତ୍ାମ୍ ସହ ଏପି: ମୁନି ସତ୍ତକମୈଃ ୧0
ଜନକ ସ୍ଯ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ନିଶସାତ ମହା ମୁନିଃ
ପୁକରାତା ରୁତ୍ଵିଜ କଶ୍ଚୈ ଵ ରାଜା ଚ ସହ ମନ୍ତ୍ର୍ିପିଃ ୧୧
ଆସକନଶୁ ଯତା ନ୍ଯାଯମ୍ ଉପଵି୍ାଟ ନ୍ ସମନ୍ତତଃ
ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସ ନ୍ ରୁପତି ସ୍ତ୍େ ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧୨
ଅତ୍ ଯ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ରୁତ୍ତି : କମ ସପ ା କତୈଵକତୈଃ କ୍ରୁତା
ଅତ୍ ଯ ଯଜ୍ଞ ପ ମ୍ ପ୍ରାତମ୍ ପକଵ ତ୍ତଶମନାତ୍ ମଯା ୧୩
ତକନ୍ଯା ଅସ୍ମି ଅନୁ କ୍ରୁହୀକତା ଅସ୍ମି ଯସ୍ଯ କମ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ
ଯଜ୍ଞ ଉପସତନମ୍ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ପ୍ରାକତା ଅସି ମୁନିପିଃ ସହ ୧୪
ତ୍ଵାତଶା୭ହମ୍ ତୁ ପ୍ରହ୍ମକଶମ ତୀ୍୍ାମ୍ ଆହୁ : ମନୀଶିଣଃ
ତକତା ପାକା୭ତିକନା କତଵାନ୍ େଶ୍ଟୁମ୍ ଅହମସି କକୌଶିକ ୧୫
ଇତ୍ ଯୁକ୍ତଵା ମୁନି ଶାତମୂ ମ୍ ପ୍ରହ୍ ରୁ୍ଟ ଵତନ ସ୍ତ୍ତା
ପୁନ: ତମ୍ ପରି ପପ୍ରଚ୍ଚ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି ଃ ପ୍ରଯକତା ନ୍ ରୁପଃ ୧୬
ଇକମୌ କୁମାକରୌ ପେମ୍ କତ କତଵ ତୁ ଲ୍ଯ ପରାରକମୌ
କଜ ସି ମ୍ ହ କତୀ ଵୀକରୌ ଶାତମୂ

ଵ୍ରୁଶପ ଉପକମୌ ୧୭

ପତ୍ମ ପେ ଵିଶା ା୭କ୍୍ୌ କଟ୍କ ତୂ ଣୀ ତନୁ ତକ
ମ ରୌ
ଅଶ୍ଵିନା ଵିଵ ରୂକପଣ ସମୁପସ୍ତ୍ି ତ କଯୌଵକନୌ ୧୮
ଯତ୍ରୁଚ୍ଚ କଯୈଵ କାମ୍ ପ୍ରାକତୌ କତଵ କ ାକାତ୍ ଇଵ ଅମକରୌ
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କତମ୍ ପତ୍ଯାମ୍ ଇହ ପ୍ରାକତୌ କିମ୭ତମମ ୍ କସ୍ଯ ଵା ମୁକନ ୧୯
ଵର ଆଯୁତ ତକରୌ ଵୀକରୌ କସ୍ଯ ପୁକେୌ ମହା ମୁକନ
ପୂଶଯକନ୍ତୌ ଇମମ୍ କତଶମ୍ ଚନ୍ତ୍ର୍ ସୂକଯମୌ ଇଵ ଅମ୍ପରମ୍ ୨0
ପରସ୍ପରସ୍ଯ ସତ୍ରୁକଶୌ ପ୍ରମାଣ ଇଙ୍କି ତ କଚ୍ିକଟ ତୈଃ
କାକ ପ୍୍ତକରୌ ଵୀକରୌ କରାତୁ ମ୍ ଇଚ୍ଚାମି ତତ୍ତ୍ଵତଃ ୨୧
ତସ୍ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଜନକ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
ନ୍ଯକଵତଯନ୍ ମହାତ୍ମାକନୌ ପୁକେୌ ତଶରତ ସ୍ଯ କତୌ ୨୨
ସି ତ୍ତାରମ ନିଵାସମ୍ ଚ ରା୍୍ସାନାମ୍ ଵତମ୍ ତତା
ତ ଚ୍ଚା୭୭କମନମ୍ ଅଵ୍ର
ଯ ମ୍ ଵିଶା ାଯା ଶ୍ଚ ତଶମନମ୍ ୨୩
ଅହଲ୍ଯା ତଶମନମ୍ କଚୈଵ କକୌତକମନ ସମାକମମ୍
ମହା ତନୁ ଶ ି ଜିଜ୍ଞାସାମ୍ କତମୁମ୍ ଆକମନମ୍ ତତା ୨୪
ଏତତ୍ ସଵମମ ୍ ମହାକତଜା ଜନକାଯ ମହାତ୍ମକନ
ନିକଵତ୍ ଯ ଵିରରାମ ଅତ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ ୨୫
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ପମ୍ିାଶ ସ୍ସକଃମ

ଏକ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକଃକ
ତସ୍ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵିଶ୍ଵାମି େ ସ୍ଯ ତୀମତଃ
ହ୍ ରୁ୍ଟ କରାମା ମହାକତଜାଃ ଶତାନକନ୍ତା ମହାତପାଃ ୧
କକୌତମ ସ୍ଯ ସୁକତା କଯଯ୍:ଟ ତପସା କତ୍ ଯାତିତ ପ୍ରପଃ
ରାମ ସମ୍ତଶନ
ମ ାତ୍ ଏଵ ପରମ୍ ଵିସ୍ମଯ ମାକତଃ ୨
ସ କତୌ ନିଶକଣ୍ଣୌ ସକମ୍ପ୍ର୍୍ଯ ସୁକା୭୭ସୀକନୌ ନ୍ ରୁପା୭୭ତ୍ମକଜୌ
ଶତାନକନ୍ତା ମୁନି କର୍ଟମ ୍ ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଅତ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୩
ଅପି କତ ମୁନି ଶାତମୂ

ମମ ମାତା ଯଶସ୍ଵିନୀ

ତଶିତା ରାଜ ପୁୋଯ ତକପା ତୀକମମ ୍ ଉପାକତା ୪
ଅପି ରାକମ ମହାକତଜା ମମ ମାତା ଯଶସ୍ଵିନୀ
ଵକନ୍ୈ:ଯ ଉପାହରତ୍ ପୂଜାମ୍ ପୂଜା୭କହମ ସଵମ କତହିନାମ୍ ୫
ଅପି ରାମାଯ କତିତମ୍ ଯତା ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ପୁରାତନମ୍
ମମ ମାତୁ : ମହାକତକଜା କତକଵନ ତୁ ର୭ନୁ ୍ତ
ି ଟ ମ୍ ୬
ଅପି କକୌଶିକ ପେମ୍ କତ କୁରୁଣା ମମ ସମ୍କତା
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ମାତା ମମ ମୁନି କର୍ଟ ରାମ ସମ୍ତଶନ
ମ ାତ୍ ଇତଃ ୭
ଅପି କମ କୁରୁଣା ରାମଃ ପୂଜିତଃ କୁଶକ
ି ା୭୭ତ୍ମଜ
ଇହ ଆକକତା ମହାକତଜାଃ ପୂଜାମ୍ ପ୍ରାପ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ ୮
ଅପି ଶାକନ୍ତନ ମନସା କୁରୁ: କମ କୁଶକ
ି ା୭୭ତ୍ମଜ
ଇହ ଆକକତନ ରାକମଣ ପୂଜିକତନ ଅପିଵାତିତଃ ୯
ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵଚନମ୍ ତସ୍ଯ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ
ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ଶତାନନ୍ତମ୍ ଵା୍ଯକଜ୍ଞା ଵା୍ଯ କକାଵିତମ୍ ୧0
ନ ଅତିରାନ୍ତମ୍ ମୁନିକର୍ଟ ଯତ୍ କତମଵ୍ମ
ଯ ୍ କ୍ରୁତମ୍ ମଯା
ସମ୍କତା ମୁନିନା ପତ୍ନୀ ପାକମକଵଣ ଇଵ କରଣୁକା ୧୧
ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵଚନମ୍ ତସ୍ଯ ଵିଶ୍ଵାମି େ ସ୍ଯ ପାଶିତମ୍
ଶତାନକନ୍ତା ମହାକତଜା ରାମମ୍ ଵଚନମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୨
ସ୍ଵାକତମ୍ କତ ନରକର୍ଟ ତି୍ ଟଯା ପ୍ରାକତା ଅସି ରାକଵ
ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ମହଶିମ ୍ ଅପରାଜିତମ୍ ୧୩
ଅଚିନ୍ତଯ କମମା ତପସା ପ୍ରହ୍ମଶି: ଅତୁ

ପ୍ରପଃ

ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାକତଜା କଵତ୍ମ
ଯ ୍ କଵତ୍ସି ଏନମ୍ ପରମାମ୍ କତିମ ୍ ୧୪
ନ ଅସ୍ତ୍ି ତନ୍ ଯତକରା ରାମ ତ୍ଵକତ୍ତା ଅକନ୍ଯା ପୁଵି କଶ୍ଚନ
କକାତା କୁଶକ
ି ପୁେ: କତ କଯନ ତତମ୍ ମହ ତ୍ତପଃ ୧୫
ଶ୍ରୂଯତାମ୍ ଚ ଅପିତାସ୍ଯାମି କକୌଶିକ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
ଯତା ପ ମ୍ ଯତା ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ତକନ୍ମ ନିକତତଃ ଶ୍ରୁଣୁ ୧୬
ରାଜା ଅପୂତ୍ ଏଶ ତମମାତ୍ମା ତୀକମ କା ମ୍ ଅରି ମ୍ମ
ତ ଃ
ତମମଜ୍ଞଃ କ୍ରୁତ

ଵିତ୍ ଯ ଶ୍ଚ ପ୍ରଜାନାମ୍ ଚ ହିକତ ରତଃ ୧୭

ପ୍ରଜାପତି ସୁତ: ତୁ ଆସୀତ୍ କୁକଶା ନାମ ମହୀପତିଃ
କୁଶ ସ୍ଯ ପୁକୋ ପ ଵାନ୍ କୁଶନାପଃ ସୁତାମି କଃ ୧୮
କୁଶନାପ ସୁତ: ତୁ ଆସୀତ୍ କାତି: ଇତି ଏଵ ଵିଶର
୍ ୁ ତଃ
କାକତଃ ପୁକୋ ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ ୧୯
ଵିଶ୍ଵମି କୋ ମହାକତଜାଃ ପା ଯା ମାସ କମତିନୀମ୍
ପହୁ ଵଶମ ସହସ୍ରାଣି ରାଜା ରାଯମ
ଯ ୍ ଅକାରଯତ୍ ୨0
କତାଚିତ୍ ତୁ ମହାକତଜା କଯାଜଯିତ୍ଵା ଵରୂତିନୀମ୍
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ଅକ୍୍ୌହିଣୀ ପରି ଵ୍ରୁତଃ ପରି ଚରାମ କମତିନୀମ୍ ୨୧
ନକରାଣି ଚ ରା୍ଟରାଣି ସରି ତ ଶ୍ଚ ତତା କିରୀନ୍
ଆରମାନ୍ ରମକଶା ରାଜା ଵିଚରନ୍ ଆଜକାମ ହ ୨୨
ଵସି ୍ ଟ ସ୍ଯ ଆରମ ପତମ୍ ନାନା ପୁ୍ ପ ପ

ତ୍ରୁମମ୍

ନାନା ମ୍ରୁକ କଣା କୀଣମମ ୍ ସି ତ୍ତ ଚାରଣ କସଵିତମ୍ ୨୩
କତଵ ତାନଵ କନ୍ତକଵତଃ କିନ୍ନକରୈ : ଉପକଶାପିତମ୍
ପ୍ରଶାନ୍ତ ହରି ଣା କୀଣମମ ୍ ତ୍ଵିଜ ସମ୍କ ନିକଶଵିତମ୍ ୨୪
ପ୍ରହ୍ମଶି କଣ ସମ୍କୀଣମମ ୍ କତଵଶି କଣ କସଵିତମ୍
ତପ: ଚରଣ ସମ୍ିକସ ତ୍ତୈ : ଅ୍ିି କକଲ୍ୈ :ପ ମହାତ୍ମପିଃ ୨୫
ସତତମ୍ ସମ୍କୁ ମ୍ ରୀମତ୍ ପ୍ରହ୍ମ କକଲ୍ୈ :ପ ମହାତ୍ମପିଃ
ଅପ୍ପକ୍ୈ୍ର୍ ଵାଯୁ ପକ୍ୈ୍ ଶ୍ଚ ଶୀଣମ ପଣମ ଅଶକନୈ: ତତା
ପ

ମୂ

ଅଶକନୈ: ତାକନ୍ତୈ: ଜିତ କରାକଶୈ: ଜିକତ ନ୍ତ୍ର୍ିକଯୈଃ ୨୬

ରୁଶିପି: ଵା କିକଲ୍ୈ ଯ ଶ୍ଚ ଜପ କହାମ ପରାଯକଣୈଃ
ଅକନ୍ୈ:ଯ କଵୈକାନକସୈ କଶ୍ଚୈ ଵ ସମମ୍ତାତ୍ ଉପକଶାପିତମ୍ ୨୭
ଵସି ୍ ଟ ସ୍ଯ ଆରମ ପତମ୍ ପ୍ରହ୍ମକ ାକମ୍ ଇଵା୭ପରମ୍
ତତଶମ ଜଯତାମ୍ କର୍ଟ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାପ ଃ ୨୮
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଏକ ପମ୍ିାଶ ସ୍ସକଃମ

ତ୍ଵି ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକଃକ
ତମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପରମ ପ୍ରୀକତା ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାପ ଃ
ପ୍ରଣକତା ଵିନଯାତ୍ ଵୀକରା ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ଜପତାମ୍ ଵରମ୍ ୧
ସ୍ଵାକତମ୍ ତଵ ଚ ଇତ୍ ଯୁକକ୍ତା ଵସି କ୍ଟନ ମହାତ୍ମନା
ଆସନମ୍ ଚ ଅସ୍ଯ ପକଵାନ୍ ଵସି କ୍ଟା ଵ୍ାଯ ତିକତଶ ହ ୨
ଉପଵି୍ାଟ ଯ ଚ ତତା ଵିଶ୍ଵାମି ୋଯ ତୀମକତ
ଯତା ନ୍ଯାଯମ୍ ମୁନି ଵରଃ ପ

ମୂ ମ୍ ଉପାହରତ୍ ୩

ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ ତାମ୍ ପୂଜାମ୍ ଵସି ୍ାଟ ତ୍ ରାଜ ସତ୍ତମଃ
ତକପା ଅ୍ିିକହାେ ଶିକ୍ଯଶ ୁ କୁଶ ମ୍ ପଯମପର
୍ ୁ ଚ୍ଚତ ୪
ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାକତଜା ଵନସ୍ପତି କକଣ ତତା
ସଵମେ କୁଶ ମ୍ ଚ ଆହ ଵସି କ୍ଟା ରାଜ ସତ୍ତମମ୍ ୫
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ସୁକ ଉପଵି୍ମ
ଟ ୍ ରାଜାନମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମହାତପାଃ
ପପ୍ରଚ୍ଚ ଜପତାମ୍ କରକ୍ଟା ଵସି କ୍ଟା ପ୍ରହ୍ମଣଃ ସୁତଃ ୬
କଚ୍ଚିତ୍ କତ କୁଶ ମ୍ ରାଜନ୍ କଚ୍ଚିତ୍ ତକମମଣ ରମ୍ଜଯନ୍
ପ୍ରଜାଃ ପା ଯକସ ଵୀର ରାଜ ଵ୍ରୁକତ୍ତନ ତାମି କ ୭
କଚ୍ଚିତ୍ କତ ସୁପର
୍ ୁ ତା ପ୍ରୁତ୍ ଯାଃ କଚ୍ଚିତ୍ ତି୍ନ୍ତ
ଟ ି ଶାସକନ
କଚ୍ଚିତ୍ କତ ଵିଜିତାଃ ସକଵମ ରି ପକଵା ରି ପ ୁ ସୂତନ ୮
କଚ୍ଚିତ୍ ପକ

ଚ କକାକଶ ଚ ମି କେଶୁ ଚ ପରମ୍ତପ

କୁଶ ମ୍ କତ ନର ଵ୍ାଯ ର ପୁେ କପୌକେ ତଵା୭ନକ ୯
ସଵମେ କୁଶ ମ୍ ରାଜା ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ପ୍ରତ୍ ଯୁତାହରତ୍
ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାକତଜା ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ଵିନଯା୭ନ୍ିତ
ଵ ଃ ୧0
କ୍ରୁତ୍ଵା ଉକପୌ ସୁଚିରମ୍ କା ମ୍ ତମି କ୍ଟୌ ତାଃ କତାଃ ଶୁପାଃ
ମୁତା ପରମଯା ଯୁକକ୍ତୌ ପ୍ରୀକଯତାମ୍ କତୌ ପରସ୍ପରମ୍ ୧୧
ତକତା ଵସି କ୍ଟା ପକଵାନ୍ କତା୭କନ୍ତ ରକୁ ନନ୍ତନ
ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଇତମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ଉଵାଚ ପ୍ରହସନ୍ ଇଵ ୧୨
ଆତିତ୍ ଯମ୍ କତମୁମ୍ ଇଚ୍ଚାମି ପ ସ୍ଯ ଅସ୍ଯ ମହାପ
ତଵ କଚୈ ଵ ଅପ୍ରକମଯ ସ୍ଯ ଯତା୭ହମମ ୍ ସମ୍ପ୍ରତୀଚ୍ଚ କମ ୧୩
ସତ୍କିିଯାମ୍ ତୁ ପଵାନ୍ ଏତାମ୍ ପ୍ରତୀଚ୍ଚତୁ ମଯା କ୍ରୁତାମ୍
ରାଜନ୍ ତ୍ଵମ୍ ଅତିତି କର୍ଟଃ ପୂଜନୀଯଃ ପ୍ରଯତ୍ନତଃ ୧୪
ଏଵମ୍ ଉକକ୍ତା ଵସି କ୍ଟନ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମତିଃ
କ୍ରୁତମ୍ ଇତ୍ ଯ୭ପ୍ରଵୀତ୍ ରାଜା ପ୍ରିଯ ଵାକ୍ଯନ କମ ତ୍ଵଯା ୧୫
ପ

ମୂକ ନ ପକଵନ୍ ଵିତ୍କଯ ତ ଯତ୍ ତଵା୭୭ରକମ

ପାକତ୍ ଯ ନ ଆଚମନୀକଯନ ପକଵ ତ୍ତଶମକନନ ଚ ୧୬
ସଵମତା ଚ ମହା ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୂଜା ଅକହମଣ ସୁପଜ
ୂ ିତଃ
କମି ୍ାଯ ମି ନମ: କତ ଅସ୍ତ୍ୁ କମୈକେଣ ଈ୍୍ସ୍ଵ ଚକ୍ଶଶ
ୁ ା ୧୭
ଏଵମ୍ ପ୍ରୁଵନ୍ତମ୍ ରାଜାନମ୍ ଵସି ୍ଃଟ ପୁନ: ଏଵ ହି
ନ୍ଯମନ୍ତ୍ର୍ଯତ ତମମାତ୍ମା ପୁନଃ ପୁନ: ଉତାର ତୀଃ ୧୮
ପାଟମ୍ ଇକତ୍ ଯଵ କାକତକଯା ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ହ
ଯତା ପ୍ରିଯମ୍ ପକଵତ: ତତା ଅସ୍ତ୍ୁ ମୁନି ସତ୍ତମ ୧୯
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ଏଵମ୍ ଉକକ୍ତା ମହାକତଜା ଵସି କ୍ଟା ଜପତାମ୍ ଵରଃ
ଆଜୁହାଵ ତତଃ ପ୍ରୀତଃ କଲ୍ମାଶୀମ୍ ତୂ ତ କଲ୍ମଶଃ ୨0
ଏହି ଏହି ଶପକ
ସପ

୍ି୍ପ୍ରମ୍ ଶ୍ରୁଣୁ ଚା୭ପି ଵକଚା ମମ

ସ୍ଯ ଅସ୍ଯ ରାଜକଶମଃ କତମୁମ୍ ଵ୍ଵ
ଯ ସି କତାସ୍ମଯ୭ହମ୍

କପାଜକନନ ମହା୭କହମଣ ସତ୍କାରମ୍ ସମ୍ିତ
ଵ ତ୍ସଵ କମ ୨୧
ଯସ୍ଯ ଯସ୍ଯ ଯତା କାମମ୍ ଶ ଟ୍ରକସଶୁ ଅପିପଜ
ୂ ିତମ୍
ତତ୍ ସଵମମ ୍ କାମତୁ କ୍ ୍ି୍ପ୍ରମ୍ ଅପିଵଶମ କ୍ରୁକତ ମମ ୨୨
ରକସନ ଅକନ୍ନନ ପାକନନ କ ହ୍ ଯ କଚାକ୍ଯଣ ସମ୍ଯତ
ୁ ମ୍
ଅନ୍ନାନାମ୍ ନିଚଯମ୍ ସଵମମ ୍ ସ୍ରୁଜସ୍ଵ ଶପକ

ତ୍ଵର ୨୩

ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ତ୍ଵି ପମ୍ିାଶ ସ୍ସକଃମ

ତ୍ରି ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକଃକ
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତା ଵସି କ୍ଟନ ଶପ ା ଶତ୍ରୁ ସୂତନ
ଵିତକତ କାମତୁ କ୍ କାମାନ୍ ଯସ୍ଯ ଯସ୍ଯ ଯତା ଈପ୍ସ୍ିତମ୍ ୧
ଇକ୍ଶନ
ୂ ୍ ମତୂ ନ୍ ତତା

ାଜାନ୍ କମୈକରଯାନ୍ ଚ ଵର ଆସଵାନ୍

ପାନାନି ଚ ମହା୭ହମାଣି ପ୍୍ଯାମ୍ ଶ୍ଚ ଉଚ୍ଚାଵଚାନ୍ ତତା ୨
ଉ୍ଣ ଆଟ୍ଯସ୍ଯ ଓତନସ୍ଯ ଅେ ରାଶଯଃ ପଵମକତାପମାଃ
ମ୍ରୁ୍ଟା୭ନ୍ନାନି ଚ ସୂପା ଶ୍ଚ ତତି କୁଲ୍ାଯ : ତକତୈ ଵ ଚ ୩
ନାନା ସ୍ଵାତୁ ରସାନାମ୍ ଚ ଶାଟପାନାମ୍ ତକତୈଵ ଚ
ପାଜନାନି ସୁପଣ
ୂ ାମ ନି କକୌଟାନି ଚ ସହସ୍ରଶଃ ୪
ସଵମମ ୍ ଆସୀତ୍ ସୁ ସମ୍ତୁ୍ଟମ ୍ ହ୍ ରୁ୍ଟ ପୁ୍ ଟ ଜନା ଯୁତମ୍
ଵିଶ୍ଵାମି େ ପ ମ୍ ରାମ ଵସି କ୍ଟ ନ ଅପିତପିତମ୍ ୫
ଵିଶ୍ଵାମି କୋପି ରାଜଶି: ହ୍ ରୁ୍ଟ ପୁ୍:ଟ ତତା ଅପଵତ୍
ସ ଅନ୍ତଃପୁର ଵକରା ରାଜା ସପ୍ରାହ୍ମଣ ପୁକରାହିତଃ ୬
ସଅମାକତ୍ ଯା ମନ୍ତ୍ର୍ି ସହିତଃ ସପ୍ରୁତ୍ ଯଃ ପୂଜିତ: ତତା
ଯୁକ୍ତଃ ପରମ ହକଶମଣ ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୭
ପୂଜିକତାହମ୍ ତ୍ଵଯା ପ୍ରହ୍ମନ୍ ପୂଜା୭କହମଣ ସୁସତ୍ କ୍ରୁତଃ
ଶ୍ରୂଯତାମ୍ ଅପିତାସ୍ଯାମି ଵା୍ଯମ ୍ ଵା୍ଯ ଵିଶାରତ
କଵାମ୍ ଶତ ସହକସ୍ରଣ ତୀଯତାମ୍ ଶପ ା ମମ ୮
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ରତ୍ନମ୍ ହି ପକଵନ୍ ଏତତ୍ ରତ୍ନହାରୀ ଚ ପାତିଵଃ
ତସ୍ମାତ୍ କମ ଶପ ାମ୍ କତହି ମମ ଏଶା ତମମକତା ତ୍ଵିଜ ୯
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍ୁ ପକଵାନ୍ ଵସି କ୍ଟା ମୁନି ସତ୍ତମଃ
ଵିଶ୍ଵାମି କେଣ ତମମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ମହୀପତିମ ୍ ୧0
ନ ଅହମ୍ ଶତ ସହକସ୍ରଣ ନ ଅପି କକାଟି ଶକତୈ: କଵାମ୍
ରାଜନ୍ ତାସ୍ଯାମି ଶପ ାମ୍ ରାଶିପୀ ରଜତସ୍ଯ ଵା ୧୧
ନ ପରି ତ୍ ଯାକମ୍ ଅହମା ଇଯମ୍ ମତ୍ ସକାଶାତ୍ ଅରି ମ୍ମ
ତ
ଶାଶ୍ଵତୀ ଶପ ା ମହ୍ମ
ଯ ୍ କୀତି: ଆତ୍ମଵକତା ଯତା ୧୨
ଅସ୍ଯାମ୍ ହଵ୍ ଯମ୍ ଚ କଵ୍ମ
ଯ ୍ ଚ ପ୍ରାଣ ଯାୋ ତକତୈଵ ଚ
ଆଯତ୍ତମ୍ ଅ୍ିିକହାେମ୍ ଚ ପ ି : କହାମ: ତକତୈଵ ଚ ୧୩
ସ୍ଵାହାକାର ଵଶଟ୍କାକରୌ ଵିତ୍ ଯା ଶ୍ଚ ଵିଵିତା: ତତା
ଆଯତ୍ତମ୍ ଅେ ରାଜକଶମ ସଵମମ ୍ ଏତନ୍ ନ ସମ୍୍ଯଃ ୧୪
ସଵମସ୍ଵମ୍ ଏତତ୍ ସକତ୍ ଯନ ମମ ତୁ ୍ି ଟ କରୀ ସତା
କାରକଣୈ: ପହୁ ପୀ ରାଜନ୍ ନ ତାକସ୍ଯ ଶପ ାମ୍ ତଵ ୧୫
ଵସି କ୍ଟ ନ ଏଵମ୍ ଉକ୍ତସ୍ତ୍ୁ ଵିଶ୍ଵାମି କୋପ୍ରଵୀତ୍ ତତଃ
ସମ୍ରତତରମ୍ ଅତ୍ ଯତମମ ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ଵା୍ଯ ଵିଶାରତଃ ୧୬
କହୈରଣ୍ଯ କ୍୍ଯା

କରୈକଵଯାନ୍ ସୁଵଣମ ଅଙ୍କୁ ଶ ପୂଶତ
ି ାନ୍

ତତାମି କୁମ୍ର
ଜ ାଣାମ୍ କତ ସହସ୍ରାଣି ଚତୁ ତମଶ ୧୭
କହୈରଣ୍ଯାନାମ୍ ରତାନାମ୍ ଚ କଶ୍ଵତ ଅଶ୍ଵାନାମ୍ ଚତୁ ଯମଜ
ୁ ାମ୍
ତତାମି କତ ଶତାନି ଅକ୍ଟୌ କିଙ୍କିଣୀକ ଵିପଶ
ୂ ତ
ି ାନ୍ ୧୮
ହଯାନାମ୍ କତଶ ଜାତାନାମ୍ କୁ ଜାନାମ୍ ମକହୌଜସାମ୍
ସହସ୍ରମ୍ ଏକମ୍ ତଶ ଚ ତତାମି ତଵ ସୁଵ୍ରତ ୧୯
ନାନା ଵଣମ ଵିପକ୍ତାନାମ୍ ଵଯସ୍ତ୍ାନାମ୍ ତକତୈଵ ଚ
ତତାମି ଏକାମ୍ କଵାମ୍ କକାଟିମ ୍ ଶପ ା ତୀଯତାମ୍ ମମ ୨0
ଯାଵତ୍ ଇଚ୍ଚସି ରତ୍ନମ୍ ଵା ହିରଣ୍ଯମ ୍ ଵା ତ୍ଵିକଜାତ୍ତମ
ତାଵତ୍ ତତାମି ତତ୍ ସଵମମ ୍ ଶପ ା ତୀଯତାମ୍ ମମ ୨୧
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍ୁ ପକଵାନ୍ ଵିଶ୍ଵାମି କେଣ ତୀମତା
ନ ତାସ୍ଯାମି ଇତି ଶପ ାମ୍ ପ୍ରାହ ରାଜନ୍ କତମ୍ିନ ୨୨
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ଏତତ୍ ଏଵ ହି କମ ରତ୍ନମ୍ ଏତତ୍ ଏଵ ହି କମ ତନମ୍
ଏତତ୍ ଏଵ ହି ସଵମସ୍ଵମ୍ ଏତତ୍ ଏଵ ହି ଜୀଵିତମ୍ ୨୩
ତଶମ: ଚ କପୌଣମ ମାସ: ଚ ଯଜ୍ଞାକଶ୍ଚୈ ଵା୭ତ ତ୍ି୍ଣାଃ
ଏତତ୍ ଏଵ ହି କମ ରାଜନ୍ ଵିଵିତା ଶ୍ଚ ରିଯା ସ୍ତ୍ତା ୨୪
ଅକତା ମୂ ାଃ ରିଯାଃ ସଵମା ମମ ରାଜନ୍ ନ ସମ୍୍ଯଃ
ପହୂ ନାମ୍ କିମ ୍ ପ୍ର ାକପନ ନ ତାକସ୍ଯ କାମ କତାହିନୀମ୍ ୨୫
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

େି ପମ୍ିାଶ ସ୍ସକଃମ

ଚତୁ : ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକଃକ
କାମ କତନୁ ମ ୍ ଵସି କ୍ଟାପି ଯତା ନ ତ୍ ଯଜକତ ମୁନିଃ
ତତା ଅସ୍ଯ ଶପ ାମ୍ ରାମ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ଅନ୍ଵକଶମତ ୧
ନୀଯମାନା ତୁ ଶପ ା ରାମ ରାଜ୍ଞା ମହାତ୍ମନା
ତୁ ଃକିତା ଚିନ୍ତଯା ମାସ ରୁତନ୍ତୀ କଶାକ କଶିତା ୨
ପରି ତ୍ ଯକ୍ତା ଵସି କ୍ଟନ କିମ ୍ ଅହମ୍ ସୁମହାତ୍ମନା
ଯା ଅହମ୍ ରାଜ ପ୍ରୁକତୈ: ତୀନା ହ୍ରିକଯଯମ୍ ପ୍ରୁଶ ତୁ ଃକିତା ୩
କିମ ୍ ମଯା ଅପକ୍ରୁତମ୍ ତସ୍ଯ ମହକଶମ: ପାଵିତା୭୭ତ୍ମନଃ
ଯନ୍ ମାମ୍ ଅନାକସମ୍ ପକ୍ତାମ୍ ଇ୍ଟାମ୍ ତ୍ ଯଜତି ତାମି କଃ ୪
ଇତି ସା ଚିନ୍ତଯିତ୍ଵା ତୁ ନିଶ୍ଵସ୍ଯ ଚ ପୁନଃ ପୁନଃ
ଜକାମ କଵକକନ ତତା ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ପରମ ଓଜସମ୍
ନିତୂ ଯ
ମ ତାମ୍ ତତା ପ୍ରୁତ୍ ଯାନ୍ ଶତଶଃ ଶତ୍ରୁ ସୂତନ ୫
ଜକାମ ଅନି

କଵକକନ ପାତ ମୂ ମ୍ ମହାତ୍ମନଃ

ଶପ ା ସା ରୁତନ୍ତୀ ଚ କରାଶନ୍ତୀ ଚ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୬
ଵସି ୍ ଟ ସ୍ଯ ଅରତଃ ସ୍ତ୍ି ତ୍ଵା କମକ ତୁ ନ୍ତୁପି ରାଵିଣୀ
ପକଵନ୍ କିମ ୍ ପରି ତ୍ ଯକ୍ତା ତ୍ଵଯା ଅହମ୍ ପ୍ରହ୍ମଣଃ ସୁତ ୭
ଯସ୍ମାତ୍ ରାଜ ପ୍ରୁତା ମାମ୍ ହି ନଯକନ୍ତ ତ୍ଵତ୍ସକାଶତଃ
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍ୁ ପ୍ରହ୍ମଶି: ଇତମ୍ ଵଚନମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୮
କଶାକ ସମ୍ତତ ହ୍ ରୁତଯାମ୍ ସ୍ଵସାରମ୍ ଇଵ ତୁ ଃକିତାମ୍
ନ ତ୍ଵାମ୍ ତ୍ ଯଜାମି ଶପକ

ନା୭ପି କମ ଅପକ୍ରୁତମ୍ ତ୍ଵଯା ୯

ଏଶ ତ୍ଵାମ୍ ନଯକତ ରାଜା ପ ାନ୍ ମକତ୍ତା ମହାପ ଃ
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ନ ହି ତୁ ଲ୍ଯମ ୍ ପ ମ୍ ମହ୍ମ
ଯ ୍ ରାଜା ତୁ ଅତ୍ ଯ ଵିକଶଶତଃ ୧0
ପ ୀ ରାଜା ୍୍େିଯ ଶ୍ଚ ପ୍ରୁତିଵ୍ାଯ ଃ ପତି: ଏଵ ଚ
ଇଯମ୍ ଅକ୍୍ୌହିଣୀ ପୂଣାମ ସଵାଜି ରତ ସମ୍କୁ ା ୧୧
ହସ୍ତ୍ି ତ୍ଵଜ ସମାକୀଣମା କତନ ଅକସୌ ପ ଵତ୍ତରଃ
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତା ଵସି କ୍ଟନ ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ଵିନୀତଵତ୍ ୧୨
ଵଚନମ୍ ଵଚନଜ୍ଞା ସା ପ୍ରହ୍ମଶିମ ୍ ଅମି ତ ପ୍ରପମ୍
ନ ପ ମ୍ ୍୍େିଯ ସ୍ଯ ଆହୁ : ପ୍ରାହ୍ମକଣା ପ ଵତ୍ତରଃ ୧୩
ପ୍ରହ୍ମନ୍ ପ୍ରହ୍ମ ପ ମ୍ ତିଵ୍ମ
ଯ ୍ ୍୍ୋ ତ୍ତୁ ପ ଵତ୍ତରମ୍
ଅପ୍ରକମଯ ପ ମ୍ ତୁ ପ୍ଯମ ୍ ନ ତ୍ଵଯା ପ ଵତ୍ତରଃ ୧୩
ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହା ଵୀଯମ:
ନିଯଙ୍କ
ୁ େଵ ମାମ୍ ମହାକତଜ:

କତଜ: ତଵ ତୁ ରାସତମ୍
ତ୍ଵତ୍

ପ୍ରହ୍ମ ପ

ସମ୍ପ୍ରୁତାମ୍ ୧୪

ତସ୍ଯ ତପମମ ୍ ପ ମ୍ ଯତ୍ନମ୍ ନାଶଯାମି ତୁ ରାତ୍ମନଃ
ଇତ୍ ଯୁ କ୍ତ ସ୍ତ୍ୁ ତଯା ରାମ ଵସି ୍ଃଟ ସୁମହାଯଶାଃ ୧୫
ସ୍ରୁଜ ସ୍ଵ ଇତି ତତା ଉଵାଚ ପ ମ୍ ପରପ ାତମନମ୍
ତସ୍ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସୁରପି : ସା ଅସ୍ସ୍ରୁଜତ୍ ତତା ୧୬
ତସ୍ଯା ହୁ ମ୍ପାରଵାତ୍ ଉତ୍ ସ୍ରୁ୍ଟାଃ ପପ୍ଲଵାଃ ଶତକଶା ନ୍ ରୁପ
ନାଶଯନ୍ତି ପ ମ୍ ସଵମମ ୍ ଵିଶ୍ଵାମି େ ସ୍ଯ ପ୍ଯତଃ ୧୭
ପ ମ୍ ପ୍ିା ତକତା ତ୍ରୁ୍ଟଵା ରକତ ନ ଅରମ୍ଯ କକୌଶିକ:
ସ ରାଜା ପରମ କ୍ରୁତ୍ତଃ କରାତ ଵିସ୍ପାରି ତ ଈ୍୍ଣଃ ୧୯
ପପ୍ଲଵାନ୍ ନାଶଯା ମାସ ଶକସ୍ତ୍ରୈ : ଉଚ୍ଚାଵକଚୈ : ଅପି
ଵିଶ୍ଵାମି େ ଅତିତାନ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପହ୍ଲଵାନ୍ ଶତଶ: ତତା ୨0
ପୂଯ ଏଵ ଅସ୍ରୁଜତ୍ କକାରାନ୍ ଶକାନ୍ ଯଵନ ମି ରତ
ି ାନ୍
କତୈ: ଆସୀତ୍ ସମ୍ଵ୍ରୁତା ପୂମିଃ ଶକକୈ: ଯଵନ ମି ରକ
ି ତୈଃ ୨୧
ପ୍ରପାଵତ୍ି: ମହା ଵୀକଯୈ: କହମ କିଞ୍ଜଲ୍କ ସନ୍ନିକପୈଃ
ତୀକମ ଅସି ପଟ୍ଟିସ ତକରୈ : କହମ ଵଣମ ଅମ୍ପର ଆଵ୍ରୁକତୈଃ
ନିତକ୍ତ
ମ ମ୍ ତତ୍ ପ ମ୍ ସଵମମ ୍ ପ୍ରତୀକତୈ : ଇଵ ପାଵକକୈଃ

୨୨

ତକତା ଅସ୍ତ୍ରାଣି ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମୁକମାଚ ହ
କତୈ: କତୈ: ଯଵନ କାକମ୍ପାଜା: ପପ୍ଲଵା: ଚ ଆକୁ ୀ କ୍ରୁତା : ୨୩
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ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଚତୁ : ପମ୍ିାଶ ସ୍ସକଃମ

ପମ୍ଚ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକଃକ
ତତ: ତାନ୍ ଆକୁ ାନ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଵିଶ୍ଵାମି େ ଅସ୍ତ୍ର କମାହିତାନ୍
ଵସି ୍:ଟ କଚାତଯା ମାସ କାମ ତୁ କ୍ ସ୍ରୁଜ କଯାକତଃ ୧
ତସ୍ଯା ହୁ ମ୍ପା ରଵାତ୍ ଜାତାଃ କାକମ୍ପାଜା ରଵି ସନ୍ନିପାଃ
ଊତସ: ତୁ ଅତ ସମ୍ଜାତାଃ ପପ୍ଲଵାଃ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣଯଃ ୨
କଯାନି କତଶା ଚ୍ଚ ଯଵନଃ ଶକ୍ରୁ କତଶାତ୍ ଶକା: ତତା
କରାମ କୂକପଶୁ ଚ କମ୍ଲଚ୍ଚା ହାରୀତାଃ ସ କିରାତକାଃ ୩
କତୈ: ତତ୍ ନିଶତ
ୂ ିତମ୍ କସୈନ୍ମ
ଯ ୍ ଵିଶ୍ଵମି େ ସ୍ଯ ତତ୍ ୍୍ଣାତ୍
ସ ପତାତି କଜମ୍ ସ ଅଶ୍ଵମ୍ ସ ରତମ୍ ରକୁ ନନ୍ତନ ୪
ତ୍ରୁ୍ଟଵା ନିଶତ
ୂ ିତମ୍ କସୈନ୍ମ
ଯ ୍ ଵସି କ୍ଟନ ମହାତ୍ମନା
ଵିଶ୍ଵାମି େ ସୁତାନାମ୍ ଚ ଶତମ୍ ନାନା ଵିତ ଆଯୁତମ୍ ୫
ଅପ୍ଯତାଵତ୍ ସୁସମ୍କ୍ରୁତ୍ତମ୍ ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ଜପତାମ୍ ଵରମ୍
ହୁ ମ୍ାକ କରଣ ଏଵ ତାନ୍ ସଵମାନ୍ ନିତତ
ମ ାହ ମହାନ୍ ରୁଶିଃ ୬
କତ ସ ଅଶ୍ଵ ରତ ପାତାତା ଵସି କ୍ଟନ ମହାତ୍ମନା
ପସ୍ମୀ କ୍ରୁତା ମୁହୂକତମନ ଵିଶ୍ଵାମି େ ସୁତା: ତତା ୭
ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଵିନାଶିତାନ୍ ପୁୋନ୍ ପ ମ୍ ଚ ସୁମହାଯଶାଃ
ସ ଵ୍ରୀଟ: ଚିନ୍ତଯା୭୭ଵିକ୍ଟା ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ଅପଵତ୍ ତତା ୮
ସମୁେ ଇଵ ନିକଵମକକା ପ୍ି ତମ୍୍୍ି ଇକଵାରକଃ
ଉପରକ୍ତ ଇଵା୭୭ତିତ୍ ଯଃ ସକତ୍ ଯା ନି୍ ପରପତାମ୍ କତଃ ୯
ହତ ପୁେ ପକ ା ତୀକନା ୂ ନ ପ୍୍ ଇଵ ତ୍ଵିଜଃ
ହତ ତକପମା ହତ ଉତ୍ସାକହା ନିକଵମତମ୍ ସମପତ୍ ଯତ ୧0
ସ ପୁେମ୍ ଏକମ୍ ରାଯାଯ ଯ ପା କଯତି ନିଯଯ
ୁ ଯଚ
ପ୍ରୁତିଵୀମ୍ ୍୍େ ତକମମଣ ଵନମ୍ ଏଵ ଅନ୍ଵପତ୍ ଯତ ୧୧
ସ କତ୍ଵା ହିମଵ ତ୍ାଶ୍ଵମମ ୍ କିନ୍ନକରାରକ କସଵିତମ୍
ମହା କତଵ ପ୍ରସାତା୭ତମମ ୍ ତପ କସ୍ତ୍କପ ମହାତପାଃ ୧୨
କକନଚିତ୍ ଅତ କାକ ନ କତକଵକଶା ଵ୍ରୁଶପ ତ୍ଵଜଃ
ତଶମଯା ମାସ ଵରକତା ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମହା ପ ମ୍ ୧୩
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କିମ୭ତମମ ୍ ତପ୍ଯକସ ରାଜନ୍ ପ୍ରୂହି ଯତ୍ କତ ଵିଵ୍ି୍ତମ୍
ଵରକତା ଅସ୍ମି ଵକରା ଯ: କତ କାଙ୍କି ୍ତଃ କସା ଅପିତୀଯତାମ୍ ୧୪
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍ୁ କତକଵନ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାତପାଃ
ପ୍ରଣିପତ୍ ଯ ମହା କତଵମ୍ ଇତମ୍ ଵଚନମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୫
ଯତି ତୁ କ୍ଟା ମହା କତଵ ତନୁ କଵମକତା ମମା୭ନକ
ସାକମ୍କା ପାମ୍କ ଉପନିଶତଃ ସ ରହସ୍ଯଃ ପ୍ରତୀଯତାମ୍ ୧୬
ଯାନି କତକଵଶୁ ଚ ଅସ୍ତ୍ରାଣି ତାନକଵଶୁ ମହଶିଶ ୁ
କନ୍ତଵମ ଯ୍୍ ର୍୍ସସ
୍ ୁ ପ୍ରତିପାନ୍ତୁ ମମା୭ନକ ୧୭
ତଵ ପ୍ରସାତାତ୍ ପଵତୁ କତଵ କତଵ ମମ ଈପ୍ସ୍ିତମ୍
ଏଵମ୍ ଅସ୍ତ୍ି ଵତି କତକଵକଶା ଵା୍ଯମ ୍ ଉକ୍ତଵା କତ ସ୍ତ୍ତ: ୧୮
ପ୍ରାପ୍ଯ ଚ ଅସ୍ତ୍ରାଣି ରାଜଶି: ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାପ ଃ
ତକପମଣ ମହତା ଯୁକକ୍ତା ତପମ ପୂକଣମା ଅପଵତ୍ ତତା ୧୯
ଵିଵତମମାକନା ଵୀକଯମଣ ସମୁେ ଇଵ ପଵମଣି
ହତମ୍ ଏଵ ତତା କମକନ ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ରୁଶି ସତ୍ତମମ୍ ୨0
ତକତା କତ୍ଵା ଆରମ ପତମ୍ ମୁକମାଚ ଅସ୍ତ୍ରାଣି ପାତିଵଃ
କଯୈ: ତତ୍ ତକପା ଵନମ୍ ସଵମମ ୍ ନିତକ୍ତ
ମ ମ୍ ଚ ଅସ୍ତ୍ର କତଜସା ୨୧
ଉତୀଯମମାଣମ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ତତ୍ ଵିଶ୍ଵାମି େ ସ୍ଯ ତୀମତଃ
ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଵିପ୍ରତ୍ରୁତା ପୀତା ମୁନଯଃ ଶତକଶା ତିଶଃ ୨୨
ଵସି ୍ ଟ ସ୍ଯ ଚ କଯ ଶି୍ାଯ : ତକତୈଵ ମ୍ରୁକ ପ୍ି୍ଣଃ
ଵିେଵନ୍ତି ପଯାତ୍ ପୀତା ନାନା ତି୍ପ ଯଃ ସହସ୍ରଶଃ ୨୩
ଵସି ୍ ଟ ସ୍ଯ ଆରମ ପତମ୍ ଶୂନ୍ମ
ଯ ୍ ଆସୀତ୍ ମହାତ୍ମନଃ
ମୁହୂତମ
ମ ୍ ଇଵ ନିଃଶତମ୍ ଆସୀତ୍ ଈରି ଣ ସନ୍ନିପମ୍ ୨୪
ଵତକତା କଵୈ ଵସି ୍ ଟ ସ୍ଯ ମା କପୈକ୍ଟତି ମୁହୁର୍ ମୁହୁଃ
ନାଶଯାମି ଅତ୍ ଯ କାକତଯମ୍ ନୀହାରମ୍ ଇଵ ପାକରଃ ୨୫
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ମହାକତଜା ଵସି କ୍ଟା ଜପତାମ୍ ଵରଃ
ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ତତା ଵା୍ଯମ ୍ ସକରାଶମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୬
ଆରମମ୍ ଚିର ସମ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ଯତ୍ ଵିନାଶିତଵାନ୍ ଅସି
ତୁ ରାଚାକରା ଅସି ଯନ୍ ମୂଟ ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ଵମ୍ ନ ପଵି୍ସ
ଯ ି ୨୭
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ଇତି ଉକ୍ତଵା ପରମ କ୍ରୁକତ୍ତା ତଣ୍ଟମ୍ ଉତ୍ ଯମ୍ଯ ସତ୍ଵରଃ
ଵିତୂମ ଇଵ କା ା୍ିି: ଯମ ତଣ୍ଟମ୍ ଇଵା୭ପରମ୍ ୨୮
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ପମ୍ି ପମ୍ିାଶ ସ୍ସକଃମ

ଶଟ୍ପମ୍ାଚ ଶ ସ୍ସକଃକ
ଏଵମ୍ ଉକକ୍ତା ଵସି କ୍ଟନ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାପ ଃ
ଆକ୍ିଯମ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ଉତ୍କି୍ପ୍ ଯ ତି୍ ଟ ତିକ୍ଟତି ଚ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧
ପ୍ରହ୍ମ ତମ୍ଟମ ୍ ସମୁତ୍କି୍ପ୍ ଯ କା

ତମ୍ଟମ ୍ ଇଵା୭ପରମ୍

ଵସି କ୍ଟା ପକଵାନ୍ କରାତାତ୍ ଇତମ୍ ଵଚନମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨
୍୍େ ପକନ୍ତା ସ୍ତ୍ି କତା ଅସ୍ମି ଏଶ ଯତ୍ ପ ମ୍ ତତ୍ ଵିତଶମଯ
ନାଶଯାମି ଅତ୍ ଯ କତ ତପମମ ୍ ଶସ୍ତ୍ର ସ୍ଯ ତଵ କାତିଜ ୩
କ୍ଵ ଚ କତ ୍୍େିଯ ପ ମ୍ କ୍ଵ ଚ ପ୍ରହ୍ମପ ମ୍ ମହତ୍
ପ୍ଯ ପ୍ରହ୍ମ ପ ମ୍ ତିଵ୍ମ
ଯ ୍ ମମ ୍୍େିଯ ପାମ୍ସନ ୪
ତସ୍ଯ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ କାତି ପୁେ ସ୍ଯ କକାରମ୍ ଆକ୍ିଯମ୍ ଉତ୍ତମମ୍
ପ୍ରହ୍ମ ତକଣ୍ଟନ ତତ୍ ଶାନ୍ତମ୍ ଅକ୍ି: କଵକ ଇଵା୭ମ୍ପସା ୫
ଵାରୁଣମ୍ କଚୈଵ କରୌେମ୍ ଚ ଐନ୍ତ୍ର୍ମ୍ ପାଶୁପତମ୍ ତତା
ଐଶୀକମ୍ ଚା୭ପି ଚିକ୍୍ପ ରୁଶିକତା କାତି ନନ୍ତନଃ ୬
ମାନଵମ୍ କମାହନମ୍ କଚୈଵ କାନ୍ତଵମମ ୍ ସ୍ଵାପନମ୍ ତତା
ଜ୍ରୁମ୍ପଣମ୍ ମାତନମ୍ କଚୈଵ ସମ୍ତାପନ ଵି ାପକନ ୭
କଶାଶଣମ୍ ତାରଣମ୍ କଚୈଵ ଵଜ୍ରମ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ସୁତୁଜମଯମ୍
ପ୍ରହ୍ମପାଶମ୍ କା ପାଶମ୍ ଵାରୁଣମ୍ ପାଶମ୍ ଏଵ ଚ ୮
ପିନାକା୭ସ୍ତ୍ରମ୍ ଚ ତଯିତମ୍ ଶୁ୍ାକ କେମ ଅଶନୀ ତତା
ତଣ୍ଟାସ୍ତ୍ରମ୍ ଅତ କପୈଶାଚମ୍ କରୌଞ୍ଚମ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ତକତୈଵ ଚ ୯
ତମମଚରମ୍ କା ଚରମ୍ ଵିଶଣ
୍ ଚ
ୁ ରମ୍ ତକତୈଵ ଚ
ଵାଯଵ୍ ଯମ୍ ମତନମ୍ କଚୈଵ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ହଯଶିର ସ୍ତ୍ତା ୧0
ଶକ୍ତି ତ୍ଵଯମ୍ ଚ ଚିକ୍୍ପ କଙ୍କା ମ୍ ମୁସ ମ୍ ତତା
କଵୈତ୍ ଯାତରମ୍ ମହାସ୍ତ୍ରମ୍ ଚ କା ାସ୍ତ୍ରମ୍ ଅତ ତାରୁଣମ୍ ୧୧
େିଶ ୂ ମ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ କକାରମ୍ ଚ କାପା ମ୍ ଅତ କଙ୍କଣମ୍
ଏତାନି ଅସ୍ତ୍ରାଣି ଚିକ୍୍ପ ସଵମାଣି ରକୁ ନନ୍ତନ ୧୨
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ଵସି କ୍ଟ ଜପତାମ୍ କରକ୍ଟ ତତ୍ ଅତ୍ ପୁତମ୍ ଇଵା୭ପଵତ୍
ତାନି ସଵମାଣି ତକଣ୍ଟନ ରସକତ ପ୍ରହ୍ମଣଃ ସୁତଃ ୧୩
କତଶୁ ଶାକନ୍ତଶୁ ପ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରମ୍ ୍ି୍ତଵାନ୍ କାତି ନନ୍ତନଃ
ତତ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ଉତ୍ ଯତମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା କତଵାଃ ସ ଅ୍ିି ପୁକରାକମାଃ ୧୪
କତଵଶମଯ ଶ୍ଚ ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତା କନ୍ତଵମାଃ ସ ମକହା ରକାଃ
କେୈକ ା୍ଯମ ୍ ଆସୀତ୍ ସମ୍ତରସ୍ତ୍ମ୍ ପ୍ରହ୍ମାକସ୍ତ୍ର ସମୁତୀରି କତ ୧୫
ତତ୍ ଅପି ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ମହା କକାରମ୍ ପ୍ରାହ୍ମମ୍ ପ୍ରାକହ୍ମଣ କତଜସା
ଵସି କ୍ଟା ରସକତ ସଵମମ ୍ ପ୍ରହ୍ମ ତକଣ୍ଟନ ରାକଵ ୧୬
ପ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରମ୍ ରସମାନସ୍ଯ ଵସି ୍ ଟ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
କେୈକ ା୍ଯ କମାହନମ୍ କରୌେମ୍ ରୂପମ୍ ଆସୀତ୍ ସୁତାରୁଣମ୍ ୧୭
କରାମ କୂକପଶୁ ସକଵମଶ ୁ ଵସି ୍ ଟ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
ମରୀଚ୍ଯ ଇଵ ନିକ୍ପତୁ: ଅକ୍ି: ତୂ ମ ଆକୁ

ଅଚିଶଃ ୧୮

ପ୍ରାଜ୍ଵ ତ୍ ପ୍ରହ୍ମତଣ୍ଟ ଶ୍ଚ ଵସି ୍ ଟ ସ୍ଯ କର ଉତ୍ ଯତଃ
ଵିତୂମ ଇଵ କା ା୍ିି: ଯମ ତଣ୍ଟ ଇଵା୭ପରଃ ୧୯
ତକତା ଅସ୍ତ୍ୁଵନ୍ ମୁନି କଣା ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ଜପତାମ୍ ଵରମ୍
ଅକମାକମ୍ କତ ପ ମ୍ ପ୍ରହ୍ମନ୍ କତକଜା ତାରଯ କତଜସା ୨0
ନିକ୍ରୁହୀତ: ତ୍ଵଯା ପ୍ରହ୍ମନ୍ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାତପାଃ
ପ୍ରସୀତ ଜପତାମ୍ କର୍ଟ କ ାକାଃ ସନ୍ତୁ କତ ଵ୍ତ
ଯ ାଃ ୨୧
ଏଵମ୍ ଉକକ୍ତା ମହାକତଜାଃ ଶମମ୍ ଚକର ମହାତପାଃ
ଵିଶ୍ଵାମି କୋପି ନିକ୍ରୁକତା ଵିନି୍ଵ୍ ସ୍ଯ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨୨
ତିକ୍ ପ ମ୍ ୍୍େିଯ ପ ମ୍ ପ୍ରହ୍ମକତକଜା ପ ମ୍ ପ ମ୍
ଏକକନ ପ୍ରହ୍ମ ତକଣ୍ଟନ ସଵମା୭ସ୍ତ୍ରାଣି ହତାନି କମ ୨୩
ତତ୍ ଏତତ୍ ସମକଵ୍୍ଯ ଅହମ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଇନ୍ତ୍ର୍ିଯ ମାନସଃ
ତକପା ମହତ୍ ସମାସ୍ତ୍ାକସ୍ଯ ଯତ୍ କଵୈ ପ୍ରହ୍ମତ୍ଵ କାରକମ୍ ୨୪
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ପମ୍ି ପମ୍ିାଶ ସ୍ସକଃମ

ସପ୍ତ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକଃକ
ତତଃ ସମ୍ତତ ହ୍ ରୁତଯଃ ସ୍ମରନ୍ ନିରହମ୍ ଆତ୍ମନଃ
ଵିନି୍ଵ୍ ସ୍ଯ ଵିନି୍ଵ୍ ସ୍ଯ କ୍ରୁତ କଵୈକରା ମହାତ୍ମନା ୧
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ସ ତ୍ି୍ଣାମ୍ ତିଶମ୍ କତ୍ଵା ମହି୍ାଯ ସହ ରାକଵ
ତତାପ ପରମମ୍ କକାରମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାତପାଃ ୨
ପ

ମୂ ଅଶକନା ତାନ୍ତ: ଚଚାର ପରମମ୍ ତପଃ

ଅତ ଅସ୍ଯ ଜଜ୍ଞିକର ପୁୋଃ ସତ୍ ଯ ତମମ ପରାଯଣାଃ
ହଵି୍କଯ ନ୍ତା ମତୁ ୍ଯକନ୍ତା ତ୍ରୁଟକନକୋ ମହାରତଃ ୩
ପୂକଣମ ଵଶମ ସହକସ୍ର ତୁ ପ୍ରହ୍ମା କ ାକ ପିତାମହଃ
ଅପ୍ରଵୀତ୍ ମତୁ ରମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ତକପା ତନମ୍ ୪
ଜିତା ରାଜଶି କ ାକା: କତ ତପସା କୁଶକ
ି ା୭୭ତ୍ମଜ
ଅକନନ ତପସା ତ୍ଵାମ୍ ହି ରାଜଶି: ଇତି ଵିତ୍ମକହ ୫
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ମହାକତଜା ଜକାମ ସହ କତୈଵକତୈଃ
େିଵି୍ପ
ଟ ମ୍ ପ୍ରହ୍ମକ ାକମ୍ କ ାକାନାମ୍ ପରକମଶ୍ଵରଃ ୬
ଵିଶ୍ଵାମି କୋପି ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ହ୍ରିଯା କିମ୍ିତ
ି ୍ ଅଵାଙ୍ମୁକଃ
ତୁ ଃକକନ ମହତା ଆଵି୍ଃଟ ସ ମନ୍ ଯ:ୁ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୭
ତପ ଶ୍ଚ ସୁମହ ତ୍ତତମ୍ ରାଜଶି: ଇତି ମାମ୍ ଵିତୁଃ
କତଵାଃ ସଶିକଣାଃ ସକଵମ ନ ଅସ୍ତ୍ି ମକନ୍ଯ ତପଃ ପ ମ୍ ୮
ଇତି ନିଶ୍ଚିତ୍ ଯ ମନସା ପୂଯ ଏଵ ମହାତପାଃ
ତପ: ଚକାର କାକୁତ୍ସି ପରମମ୍ ପରମ ଆତ୍ମଵାନ୍ ୯
ଏତସ୍ମିନ୍ ଏଵ କାକ

ତୁ ସତ୍ ଯ ଵାତୀ ଜିକତନ୍ତ୍ର୍ିଯଃ

େିଶଙ୍କୁ : ଇତି ଵି୍ଯାତ ଇ୍୍ଵାକୁ କୁ

ନନ୍ତନଃ ୧0

ତସ୍ଯ ପୁତ୍ତିଃ ସମୁତ୍ନ୍ନା ଯକଜଯମ୍ ଇତି ରାକଵ
କକଚ୍ଚଯମ୍ ସ୍ଵ ଶରୀକରଣ କତଵାନାମ୍ ପରମାମ୍ କତିମ ୍ ୧୧
ସ ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ସମାହୂ ଯ କତଯା ମାସ ଚିନ୍ତିତମ୍
ଅଶ୍ଯମ ୍ ଇତି ଚ ଅପି ଉକକ୍ତା ଵସି କ୍ଟନ ମହାତ୍ମନା ୧୨
ପ୍ରତ୍ ଯା୍ଯାକତା ଵସି କ୍ଟନ ସ ଯକଯୌ ତ୍ି୍ଣାମ୍ ତିଶମ୍
ତତ: ସ ତତ୍ କମମସିତ୍ତଯତମମ ୍ ପୁୋନ୍ ତସ୍ଯ କକତା ନ୍ ରୁପ: ୧୩
ଵାସି ୍ାଟ ତୀକମ ତପସ: ତକପା ଯେ ହି କତପିକର
େିଶଙ୍କୁ ଃ ସୁମହାକତଜାଃ ଶତମ୍ ପରମ ପାସ୍ଵରମ୍ ୧୪
ଵସି ୍ ଟ ପୁୋନ୍ ତତ୍ରୁକଶ ତପ୍ଯମାନାନ୍ ଯଶସ୍ଵିନଃ
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ପାଲ କାମ୍ଟ
କସାପି କମ୍ଯ ମହାତ୍ମାନଃ ସଵମାନ୍ ଏଵ କୁକରାଃ ସୁତାନ୍ ୧୫
ଅପିଵାତ୍ ଯ ଆନୁ ପକୂ ଵ୍ମଣ
ଯ ହ୍ରିଯା କିମ୍ିତ
ି ୍ ଅଵାଙ୍ମୁକଃ
ଅପ୍ରଵୀତ୍ ସୁମହାକତଜାଃ ସଵମାନ୍ ଏଵ କ୍ରୁତାଞ୍ଜ ି ଃ ୧୬
ଶରଣମ୍ ଵଃ ପ୍ରପକତ୍ ଯହମ୍ ଶରଣ୍ଯାନ୍ ଶରଣାକତଃ
ପ୍ରତ୍ ଯା୍ଯାକତାସ୍ମି ପେମ୍ କଵା ଵସି କ୍ଟନ ମହାତ୍ମନା ୧୭
ଯଶ୍ଟୁ କାକମା ମହା ଯଜ୍ଞମ୍ ତତ୍ ଅନୁ ଜ୍ଞାତୁ ମ୍ ଅତମତ
କୁରୁ ପୁୋନ୍ ଅହମ୍ ସଵମାନ୍ ନମକ ୍ରୁତ୍ ଯ ପ୍ରସାତକଯ ୧୮
ଶିରସା ପ୍ରଣକତା ଯାକଚ ପ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ ତପସି ସ୍ତ୍ି ତାନ୍
କତ ମାମ୍ ପଵନ୍ତଃ ସି ତ୍ତଯ୭ତମମ ୍ ଯାଜଯନ୍ତୁ ସମାହିତାଃ
ସଶରୀକରା ଯତା ହମ୍ ହି କତଵ କ ାକମ୍ ଅଵାପ୍ନୁଯାମ୍ ୧୯
ପ୍ରତ୍ ଯା୍ଯାକତା ଵସି କ୍ଟନ କତିମ ୍ ଅନ୍ଯାମ୍ ତକପା ତନାଃ
କୁରୁ ପୁୋନ୍ ରୁକତ ସଵମାନ୍ ନା୭ହମ୍ ପ୍ଯାମି କାମ୍ିନ ୨0
ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ୍ ହି ସକଵମଶାମ୍ ପୁକରାତାଃ ପରମା କତିଃ
ପୁକରାତସ: ତୁ ଵିତ୍ଵାମ୍ସ: ତାରଯମ୍ି ତ ସତା ନ୍ ରୁପାନ୍
ତସ୍ମାତ୍ ଅନନ୍ତରମ୍ ସକଵମ ପଵକନ୍ତା କତୈଵତମ୍ ମମ ୨୧
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ସତ ପମ୍ିାଶ ସ୍ସକଃମ

ଅଶ୍ଟ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକ:କ
ତତ: େିଶକଙ୍କା: ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା କରାତ ସମନ୍ିତ
ଵ ମ୍
ରୁଶି ପୁେ ଶତମ୍ ରାମ ରାଜାନମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧
ପ୍ରତ୍ ଯା୍ଯାକତାସି ତୁ ପମକୁ ତ୍ତ କୁରୁଣା ସତ୍ ଯ ଵାତିନା
ତମ୍ କତମ୍ ସମତିରମ୍ଯ ଶାକା ଅନ୍ତରମ୍ ଉକପଯିଵାନ୍ ୨
ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ୍ ହି ସକଵମଶାମ୍ ପୁକରାତାଃ ପରକମା କୁରୁ:
ନ ଚ ଅତିରମି ତୁମ୍ ଶ୍ଯମ ୍ ଵଚନମ୍ ସତ୍ ଯ ଵାତିନଃ ୩
ଅଶ୍ଯମ ୍ ଇତି ଚ ଉଵାଚ ଵସି କ୍ଟା ପକଵାନ୍ ରୁଶିଃ
ତମ୍ ଵଯମ୍ କଵୈ ସମାହତମୁମ୍ ରତୁ ମ୍ ଶକ୍ତାଃ କତମ୍ ତଵ ୪
ପା ି ଶ: ତ୍ଵମ୍ ନର କର୍ଟ କମ୍ଯତାମ୍ ସ୍ଵ ପୁରମ୍ ପୁନଃ
ଯାଜକନ ପକଵାନ୍ ଶକ୍ତ: କେୈକ ା୍ଯସ୍ ଯ ଅପି ପାତିଵ
ଅଵମାନମ୍ ଚ ତତ୍ କତମୁମ୍ ତସ୍ଯ ଶ୍୍ଯାମକହ କତମ୍ ୫
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ପାଲ କାମ୍ଟ
କତଶାମ୍ ତତ୍ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା କରାତ ପଯମାକୁ

ଅ୍୍ରମ୍

ସ ରାଜା ପୁନ: ଏଵ ଏତାନ୍ ଇତମ୍ ଵଚନମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୬
ପ୍ରତ୍ ଯା୍ଯାକତାସ୍ମି କୁରୁଣା କୁରୁ ପୁକେୈ: ତକତୈଵ ଚ
ଅନ୍ଯାମ୍ କତିମ ୍ କମି ୍ାଯ ମି ସ୍ଵସ୍ତ୍ି କଵାସ୍ତ୍ୁ ତକପାତନାଃ ୭
ରୁଶି ପୁୋ: ତୁ ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵା୍ଯମ ୍ କକାର ଅପିସମ୍ିତ
ହ ମ୍
କଶପୁଃ ପରମ ସମ୍କ୍ରୁତ୍ତା: ଚଣ୍ଟା ତ୍ଵମ୍ କମି ୍ସ
ଯ ି ୮
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ମହାତ୍ମାକନା ଵିଵିଶ:ୁ କତ ସ୍ଵମ୍ ଆରମମ୍
ଅତ ରାେଯାମ୍ ଵ୍ତ
ଯ ୀତାଯାମ୍ ରାଜା ଚଣ୍ଟା ତାମ୍ କତଃ ୯
ନୀ

ଵସ୍ତ୍ର ତକରା ନୀ ଃ ପରୁକଶା ତ୍ଵସ୍ତ୍ ମୂତଜ
ମ ଃ

ଚିତ୍ ଯ ମାଲ୍ଯ ଅନୁ କ ପ ଶ୍ଚ ଆଯସ ଆପରକଣାପଵତ୍ ୧0
ତମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ମନ୍ତ୍ର୍ିଣଃ ସକଵମ ତ୍କ୍ତ
ଯ ଵା ଚଣ୍ଟା

ରୂପିଣମ୍

ପ୍ରାେଵନ୍ ସହିତା ରାମ କପୌରା କଯ ଅସ୍ଯ ଅନୁ କାମି ନଃ ୧୧
ଏକକା ହି ରାଜା କାକୁତ୍ସି ଜକାମ ପରମ ଆତ୍ମଵାନ୍
ତହ୍ମ
ଯ ାକନା ତିଵା ରାେମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ତକପା ତନମ୍ ୧୨
ଵିଶ୍ଵାମି େ: ତୁ ତମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ରାଜାନମ୍ ଵିପ ୀ କ୍ରୁତମ୍
ଚଣ୍ଟା

ରୂପିଣମ୍ ରାମ ମୁନିଃ କାରୁଣ୍ଯମ ୍ ଆକତଃ ୧୩

କାରୁଣ୍ଯାତ୍ ସ ମହାକତଜା ଵା୍ଯମ ୍ ପରମ ତାମି କଃ
ଇତମ୍ ଜକାତ ପେମ୍ କତ ରାଜାନମ୍ କକାର ତଶମନମ୍ ୧୪
କିମ ୍ ଆକମନ କାଯମମ ୍ କତ ରାଜ ପୁେ ମହାପ
ଅକଯାତ୍ ଯା ଅତିପକତ ଵୀର ଶାପାତ୍ ଚଣ୍ଟା ତାମ୍ କତଃ ୧୫
ଅତ ତତ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ଆକଣ୍ମ ଯ ରାଜା ଚଣ୍ଟା ତାମ୍ କତଃ
ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି : ଵା୍ଯମ ୍ ଵା୍ଯକଜ୍ଞା ଵା୍ଯ କକାଵିତମ୍ ୧୬
ପ୍ରତ୍ ଯା୍ଯାକତାସ୍ମି କୁରୁଣା କୁରୁ ପୁକେୈ: ତତା ଏଵ ଚ
ଅନଵାପ୍ଯ ଏଵ ତମ୍ କାମମ୍ ମଯା ପ୍ରାକତା ଵିପଯମଯଃ ୧୭
ସଶରୀକରା ତିଵମ୍ ଯାଯାମି ଇତି କମ କସୌମ୍ଯ ତଶମନ
ମଯା ଚ ଇ୍ଟମ ୍ ରତୁ ଶତମ୍ ତଚ୍ଚ ନ ଅଵାପ୍ଯକତ ପ ମ୍ ୧୮
ଅନ୍ ରୁତମ୍ କନାକ୍ତ ପୂଵମ
ମ ୍ କମ ନ ଚ ଵକ୍୍ଯ କତା ଚନ
କ୍ରୁକଚ୍ଚରଶ ୁ ଅପି କତଃ କସୌମ୍ଯ ୍୍େ ତକମମଣ କତ ଶକପ ୧୯
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ଯକଜ୍ଞୈ: ପହୁ ଵିକତୈ: ଇ୍ଟମ ୍ ପ୍ରଜା ତକମମଣ ପା ି ତାଃ
କୁରଵ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମାନଃ ଶୀ

ଵ୍ରୁକତ୍ତନ କତାଶିତାଃ ୨0

ତକମମ ପ୍ରଯତମାନ ସ୍ଯ ଯଜ୍ଞମ୍ ଚ ଆହତମୁମ୍ ଇଚ୍ଚତଃ
ପରି କତାଶମ୍ ନ କଚ୍ଚନ୍ତି କୁରକଵା ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ୨୧
କତୈଵମ୍ ଏଵ ପରମ୍ ମକନ୍ଯ କପୌରୁଶମ୍ ତୁ ନିରତମକମ୍
କତୈକଵନ ଆରମ୍ଯକତ ସଵମମ ୍ କତୈଵମ୍ ହି ପରମା କତିଃ ୨୨
ତସ୍ଯ କମ ପରମାତମସ୍ ଯ ପ୍ରସାତମ୍ ଅପିକାଙ୍କେତଃ
କତମୁମ୍ ଅହମସି ପେମ୍ କତ କତୈଵ ଉପହତ କମମଣଃ ୨୩
ନ ଅନ୍ଯାମ୍ କତିମ ୍ କମି ୍ାଯ ମି ନ ଅନ୍ଯଃ ଶରଣମ୍ ଅସ୍ତ୍ି କମ
କତୈଵମ୍ ପୁରୁଶ କାକରଣ ନିଵତମଯିତୁମ୍ ଅହମସି ୨୪
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଅ୍ଟ ପମ୍ିାଶ ସ୍ସକ:ମ

ଏଯକାନ ଶଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:କ
ଉକ୍ତ ଵା୍ଯମ ୍ ତୁ ରାଜାନମ୍ କ୍ରୁପଯା କୁଶ ି କାତ୍ମଜଃ
ଅପ୍ରଵୀତ୍ ମତୁ ରମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ସା୍୍ାତ୍

ଚଣ୍ଟା

ରୂପିଣମ୍ ୧

ଇ୍୍ଵାକକା ସ୍ଵାକତମ୍ ଵତ୍ସ ଜାନାମି ତ୍ଵାମ୍ ସୁତାମି କମ୍
ଶରଣମ୍ କତ ପଵି୍ାଯ ମି ମା କପୈଶୀ: ନ୍ ରୁପ ପୁମ୍ଵ
କ ୨
ଅହମ୍ ଆମନ୍ତ୍ର୍କଯ ସଵମାନ୍ ମହଶମୀନ୍ ପୁଣ୍ ଯ କମମଣଃ
ଯଜ୍ଞ ସାହ୍କରାନ୍
ରାଜନ୍ ତକତା ଯ୍୍ଯସି ନିଵ୍ର
ମ ୁ ତଃ ୩
ଯ
କୁରୁ ଶାପ କ୍ରୁତମ୍ ରୂପମ୍ ଯତ୍ ଇତମ୍ ତ୍ଵଯି ଵତମକତ
ଅକନନ ସହ ରୂକପଣ ସଶରୀକରା କମି ୍ସ
ଯ ି ୪
ହସ୍ତ୍ ପ୍ରାତମ୍ ଅହମ୍ ମକନ୍ଯ ସ୍ଵକମମ ୍ ତଵ ନକରଶ୍ଵର
ଯ: ତ୍ଵମ୍ କକୌଶିକମ୍ ଆକମ୍ଯ ଶରଣ୍ଯମ ୍ ଶରଣମ୍ କତଃ ୫
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ମହା କତଜାଃ ପୁୋନ୍ ପରମ ତାମି କାନ୍
ଵ୍ ଯାତିକତଶ ମହାପ୍ରାଜ୍ଞାନ୍ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାର କାରଣାତ୍
ସଵମାନ୍ ଶି୍ାଯ ନ୍ ସମାହୂ ଯ ଵା୍ଯମ ୍ ଏତତ୍ ଉଵାଚ ହ ୬
ସଵମାନ୍ ରୁଶି ଵରାନ୍ ଵାଶି୍ାଟ ନ୍ ଆନଯତ୍ଵମ୍ ମମ ଆଜ୍ଞଯା
ସଶି୍ାଯ ନ୍ ସୁହ୍ରୁତ: କଚୈଵ ସ ରୁତ୍ଵିଜ: ସୁପହୁ ଶର
୍ ୁ ତାନ୍ ୭
ଯତ୍ ଅକନ୍ଯା ଵଚନମ୍ ପ୍ରୂଯାତ୍ ମତ୍ ଵା୍ଯ ପ

କଚାତିତଃ
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ତତ୍ ସଵମମ ୍ ଅକିକ ନ ଉକ୍ତମ୍ ମମ ଆକ୍ଯଯମ୍ ଅନାତ୍ରୁତମ୍ ୮
ତସ୍ଯ ତତ୍ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତିକଶା ଜକ୍ମ:ୁ ତତ୍ ଆଜ୍ଞଯା
ଆଜକ୍ମ:ୁ ଅତ କତକଶପ୍ଯଃ ସକଵମକପ୍ଯା ପ୍ରହ୍ମ ଵାତିନଃ ୯
କତ ଚ ଶି୍ାଯ ଃ ସମାକମ୍ଯ ମୁନିମ ୍ ଜ୍ଵ ି ତ କତଜସମ୍
ଊଚୁ ଶ୍ଚ ଵଚନମ୍ ସକଵମ ସକଵମଶାମ୍ ପ୍ରହ୍ମ ଵାତିନାମ୍ ୧0
ଶ୍ରୁତ୍ଵା କତ ଵଚନମ୍ ସକଵମ ସମାଯାନ୍ତି ତ୍ଵି ଜାତଯଃ
ସଵମ କତକଶଶୁ ଚ ଆକଚ୍ଚନ୍ ଵଜମଯିତ୍ଵା ମକହାତଯମ୍ ୧୧
ଵାସି ୍ମ
ଟ ୍ ତତ୍ ଶତମ୍ ସଵମମ ୍ କରାତ ପଯମାକୁ

ଅ୍୍ରମ୍

ଯତ୍ ଆହ ଵଚନମ୍ ସଵମମ ୍ ଶ୍ରୁଣୁ ତ୍ଵମ୍ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ୧୨
୍୍େିକଯା ଯାଜକକା ଯସ୍ଯ ଚଣ୍ଟା

ସ୍ଯ ଵିକଶଶତଃ

କତମ୍ ସତସି କପାକ୍ତାକରା ହଵି: ତସ୍ଯ ସୁରଶମଯଃ ୧୩
ପ୍ରାହ୍ମଣା ଵା ମହାତ୍ମାକନା ପୁକ୍ତଵା ଚଣ୍ଟା

କପାଜନମ୍

କତମ୍ ସ୍ଵକମମ ୍ କମି ୍ନ୍ତ
ଯ ି ଵିଶ୍ଵାମି କେଣ ପା ି ତାଃ ୧୪
ଏତତ୍ ଵଚନମ୍ କନୈଶଟ
୍ ୁ ଯମମ ୍ ଊଚୁ ଃ ସମ୍ରକ୍ତ କ ାଚନାଃ
ଵାସି ୍ାଟ ମୁନି ଶାତମୂ

ସକଵମ କତ ସମକହାତଯାଃ ୧୫

କତଶାମ୍ ତତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସକଵମଶାମ୍ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ଃ
କରାତ ସମ୍ରକ୍ତ ନଯନଃ ସକରାଶମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୬
କଯ ତୂ ଶଯନ୍ତି ଅତୁ ୍ଟମ ୍ ମାମ୍ ତପ ଉରମ୍ ସମାସ୍ତ୍ି ତମ୍
ପସ୍ମୀପୂତା ତୁ ରାତ୍ମାକନା ପଵି୍ନ୍ତ
ଯ ି ନ ସମ୍୍ଯଃ ୧୭
ଅତ୍ ଯ କତ କା

ପାକଶନ ନୀତା କଵୈଵସ୍ଵତ ୍୍ଯମ୍

ସତ ଜାତି ଶତାନି ଏଵ ମ୍ରୁତପାଃ ସନ୍ତୁ ସଵମଶଃ ୧୮
ଶ୍ଵ ମାମ୍ସ ନିଯତ ଆହାରା ମୁ୍କ
ି ଟ ା ନାମ ନିକ୍ର
ମ ୁ ଣାଃ
ଵିକ୍ରୁତା ଶ୍ଚ ଵିରୂପା ଶ୍ଚ କ ାକାନ୍ ଅନୁ ଚରନ୍ତୁ ଇମାନ୍ ୧୯
ମକହାତଯ ଶ୍ଚ ତୁ ପମତ୍ତ
ୁ ି : ମାମ୍ ଅତୂ ୍ଯମ ୍ ହି ଅତୂ ଶଯତ୍
ତୂ ଶିତ: ସଵମ କ ାକକଶୁ ନିଶାତତ୍ଵମ୍ କମି ୍ତ
ଯ ି ୨0
ପ୍ରାଣ ଅତି ପାତ ନିରକତା ନିର୭ନୁ କରାଶତାମ୍ କତଃ
ତୀକମ କା ମ୍ ମମ କରାତାତ୍ ତୁ କମତିମ ୍ ଵତମଯି୍ତ
ଯ ି ୨୧
ଏତାଵତ୍ ଉକ୍ତଵା ଵଚନମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାତପାଃ
P a g e 131 | 170

ପାଲ କାମ୍ଟ
ଵିରରାମ ମହାକତଜା ରୁଶି ମକତ୍ ଯ ମହାମୁନିଃ ୨୨
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଏକକାନ ଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକଃମ

ଶଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:କ
ତକପାପ

ହତାନ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ଵାସି ୍ାଟ ନ୍ ସ ମକହାତଯାନ୍

ରୁଶି ମକତ୍ ଯ ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମି କୋପ୍ଯପାଶତ ୧
ଅଯମ୍ ଇ୍୍ଵାକୁ ତାଯାତ:

େିଶଙ୍କୁ : ଇତି ଵିଶର
୍ ୁ ତଃ

ତମି ୍ ଟ ଶ୍ଚ ଵତାନ୍ଯ ଶ୍ଚ ମାମ୍ କଚୈଵ ଶରଣମ୍ କତଃ ୨
କତନ ଅକନନ ଶରୀକରଣ କତଵ କ ାକ ଜିକୀଶଯା
ଯତା ଅଯମ୍ ସ୍ଵଶରୀକରଣ କତଵ କ ାକମ୍ କମି ୍ତ
ଯ ି ୩
ତତା ପ୍ରଵତ୍ମତାମ୍
ଯ
ଯକଜ୍ଞା ପଵତ୍ି ଶ୍ଚ ମଯା ସହ
ଵିଶ୍ଵାମି େ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସଵମ ଏଵ ମହଶମଯଃ ୪
ଊଚୁ ଃ ସକମତ୍ ଯ ସହିତା ତମମଜ୍ଞା ତମମ ସମ୍ିତ
ହ ମ୍
ଅଯମ୍ କୁଶକ
ି

ତାଯାକତା ମୁନିଃ ପରମ

କକାପନଃ ୫

ଯତ୍ ଆହ ଵଚନମ୍ ସମ୍ଯକ୍ ଏତତ୍ କାଯମମ ୍ ନ ସମ୍୍ଯଃ
ଅ୍ିିକକଲ୍ପା ହି ପକଵାନ୍ ଶାପମ୍ ତାସ୍ଯତି କରାଶିତଃ ୬
ତସ୍ମାତ୍ ପ୍ରଵତ୍ମତାମ୍
ଯ
ଯଜ୍ଞଃ ସଶରୀକରା ଯତା ତିଵମ୍
କକଚ୍ଚତ୍ ଇ୍୍ଵାକୁ ତାଯାକତା ଵିଶ୍ଵାମି େ ସ୍ଯ କତଜସା ୭
ତତଃ ପ୍ରଵତ୍ମତାମ୍
ଯ
ଯଜ୍ଞଃ ସକଵମ ସମତି ତି୍କଟ ତ
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ମହଶମଯ: ଚକ୍ରୁ: ତା: ତାଃ ରିଯା: ତତା ୮
ଯାଜକ ଶ୍ଚ ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମି କୋପଵତ୍ ରକତୌ
ରୁତ୍ଵିଜ ଶ୍ଚ ଆନୁ ପକୂ ଵ୍ମଣ
ଯ ମନ୍ତ୍ର୍ଵତ୍ ମନ୍ତ୍ର୍ କକାଵିତାଃ ୯
ଚକ୍ରୁଃ ସଵମାଣି କମମାଣି ଯତା କଲ୍ପମ ୍ ଯତା ଵିତି
ତତଃ କାକ ନ ମହତା ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାତପାଃ ୧0
ଚକାର ଆଵାହନମ୍ ତେ ପାକା୭ତମମ ୍ ସଵମ କତଵତାଃ
ନ ଅପ୍ଯାକମନ୍ ତତା୭୭ହୂ ତା ପାକା୭ତମମ ୍ ସଵମ କତଵତାଃ ୧୧
ତତଃ କରାତ ସମାଵିକ୍ଟା ଵିଶ୍ଵମି କୋ ମହା ମୁନିଃ
ସ୍ରୁଵମ୍ ଉତ୍ ଯମ୍ଯ ସକରାତ: େିଶଙ୍କୁ ମ ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୨
ପ୍ଯ କମ ତପକସା ଵୀଯମମ ୍ ସ୍ଵା୭୭ଜିତ ସ୍ଯ ନକରଶ୍ଵର
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ଏଶ ତ୍ଵାମ୍ ସ୍ଵଶରୀକରଣ ନଯାମି ସ୍ଵକମମ ୍ ଓଜସା
ତୁ ୍ପରାପମ୍ ସ୍ଵ ଶରୀକରଣ ତିଵମ୍ କଚ୍ଚ ନରା୭ତିପ ୧୩
ସ୍ଵା୭୭ଜିତମ୍ କିମ୍ିତ
ି ୍ ଅପି ଅସ୍ତ୍ି ମଯା ହି ତପସଃ ପ ମ୍
ରାଜନ୍ ତ୍ଵମ୍ କତଜସା ତସ୍ଯ ସ ଶରୀକରା ତିଵମ୍ ଵ୍ରଜ ୧୪
ଉକ୍ତ ଵାକ୍ଯ ମୁକନୌ ତସ୍ମିନ୍ ସ ଶରୀକରା ନକରଶ୍ଵରଃ
ତିଵମ୍ ଜକାମ କାକୁତ୍ସି ମୁନୀନାମ୍ ପ୍ଯତାମ୍ ତତା ୧୫
କତଵ କ ାକ କତମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା େିଶଙ୍କୁ ମ ୍ ପାକଶାସନଃ
ସହ ସକଵତଃ ସୁରକକଣୈ: ଇତମ୍ ଵଚନମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୬
େିଶକଙ୍କା କଚ୍ଚ ପୂଯ: ତ୍ଵମ୍ ନ ଅସି ସ୍ଵକମ କ୍ରୁତା୭୭ ଯଃ
କୁରୁ ଶାପହକତା ମୂଟ ପତ ପୂମିମ ୍ ଅଵାକ୍ଚିରାଃ ୧୭
ଏଵମ୍ ଉକକ୍ତା ମକହକନ୍ତ୍ର୍ଣ େିଶଙ୍କୁ : ଅପତତ୍ ପୁନଃ
ଵିକରାଶମାନ: ୋହୀତି ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ତକପା ତନମ୍ ୧୮
ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵଚନମ୍ ତସ୍ଯ କରାଶମାନ ସ୍ଯ କକୌଶିକଃ
କରାଶମ୍ ଆହାରଯ ତ୍ତୀଵ୍ରମ୍ ତି୍ ଟ ତିକ୍ଟତି ଚ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୯
ରୁଶି ମକତ୍ ଯ ସ କତଜସ୍ଵୀ ପ୍ରଜାପତି: ଇଵା୭ପରଃ
ସ୍ରୁଜନ୍ ତ୍ି୍ଣ ମାକମସ୍ତ୍ାନ୍ ସତଶମୀନ୍ ଅପରାନ୍ ପୁନଃ ୨0
ନ୍୍େ ମା ାମ୍ ଅପରାମ୍ ଅସ୍ରୁଜତ୍ କରାତ ମୂଚିତଃ
ତ୍ି୍ଣାମ୍ ତିଶମ୍ ଆସ୍ତ୍ାଯ ମୁନି ମକତ୍ ଯ ମହାଯଶାଃ ୨୧
ସ୍ରୁ୍ଟଵା ନ୍୍େ ଵମ୍୍ମ ୍ ଚ କରାକତନ କ ୁ ଶୀ କ୍ରୁତଃ
ଅନ୍ଯମ୍ ଇନ୍ତ୍ର୍ମ୍ କରି ୍ାଯ ମି କ ାକକା ଵା ସ୍ଯାତ୍ ଅନିନ୍ତ୍ର୍କଃ ୨୨
କତୈଵତାନ୍ ଅପି ସ କରାତାତ୍ ସ୍ରଶ୍ଟୁମ୍ ସମୁପ ଚରକମ ୨୩
ତତଃ ପରମ ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତାଃ ସଶି ସମ୍କାଃ ସୁର ଅସୁରା:
ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମହାତ୍ମାନମ୍ ଊଚୁ ଃ ସା୭ନୁ ନଯମ୍ ଵଚଃ ୨୪
ଅଯମ୍ ରାଜା ମହା ପାକ କୁରୁ ଶାପ ପରି ୍୍ତଃ
ସ ଶରୀକରା ତିଵମ୍ ଯାତୁ ମ୍ ନ ଅହମତି ଏଵ ତକପା ତନ ୨୫
କତଶାମ୍ ତତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା କତଵାନାମ୍ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ଃ
ଅପ୍ରଵୀତ୍ ସୁମହତ୍ ଵା୍ଯମ ୍ କକୌଶିକଃ ସଵମ କତଵତାଃ ୨୬
ସଶରୀରସ୍ଯ ପେମ୍ ଵ: େିଶକଙ୍କା: ଅସ୍ଯ ପୂପକତଃ
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ଆକରାହଣମ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତମ୍ ନ ଅନ୍ ରୁତମ୍ କତମୁମ୍ ଉତ୍ସକହ
ସକକମାସ୍ତ୍ୁ ସ ଶରୀରସ୍ଯ େିଶକଙ୍କା: ଅସ୍ଯ ଶାଶ୍ଵତଃ ୨୭
ନ୍୍ୋଣି ଚ ସଵମାଣି ମାମକାନି ତ୍ରୁଵାଣ୍ଯ୭ତ
ଯାଵତ୍ କ ାକା ତରି ୍ନ୍ତ
ଯ ି ତି୍ନ୍ତ
ଟ ି ଏତାନି ସଵମଶଃ ୨୮
ମତ୍ କ୍ରୁତାନି ସୁରାଃ ସକଵମ ତତ୍ ଅନୁ ଜ୍ଞାତୁ ମ୍ ଅହମତ
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତାଃ ସୁରାଃ ସକଵମ ପ୍ରତ୍ ଯୂଚୁ: ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ମ୍ ୨୯
ଏଵମ୍ ପଵତୁ ପେମ୍ କତ ତି୍ନ୍ତ
ଟ ି ଏତାନି ସଵମଶଃ
କକକନ ତାନି ଅକନକାନି କଵୈଶ୍ଵାନର ପତାତ୍ ପହିଃ ୩0
ନ୍୍ୋଣି ମୁନି କର୍ଟ କତଶୁ କଯଯାତିଶଶ
୍ ୁ ଜାଜ୍ଵ ନ୍
ଅଵାଙ୍ ଶିର: େିଶଙ୍କୁ ଶ୍ଚ ତି୍ତ
ଟ ୁ ଅମର ସନ୍ନିପଃ ୩୧
ଅନୁ ଯାସ୍ଯମ୍ି ତ ଚ ଏତାନି କଯଯାତୀମ୍ି ୍ ନ୍ ରୁପ ସତ୍ତମମ୍
କ୍ରୁତାତମମ ୍ କୀତିମମ୍ତମ ୍ ଚ ସ୍ଵକମ କ ାକ କତମ୍ ଯତା ୩୨
ଵିଶ୍ଵାମି େ ସ୍ତ୍ୁ ତମମାତ୍ମା ସଵମ କତକଵୈ: ଅପିଶଟ
୍ ୁ ତଃ
ରୁଶିପି ଶ୍ଚ ମହାକତଜା ପାଟମ୍ ଇତ୍ ଯା୭୭ହ କତଵତାଃ ୩୩
ତକତା କତଵା ମହାତ୍ମାକନା ମୁନଯ ଶ୍ଚ ତକପା ତନାଃ
ଜକ୍ମ:ୁ ଯତା ଆକତମ୍ ସକଵମ ଯଜ୍ଞସ୍ଯ ଅକନ୍ତ ନକରାତ୍ତମ ୩୪
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:ମ

ଏକ ଶଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:କ
ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାତ୍ମା ଅତ ପ୍ରସ୍ତ୍ି ତାନ୍ କପ୍ର୍୍ଯ ତାନ୍ ରୁଶୀନ୍
ଅପ୍ରଵୀତ୍ ନର ଶାତମୂ

ସଵମାନ୍ ତାନ୍ ଵନ ଵାସି ନଃ ୧

ମହା ଵି୍ିଃ ପ୍ରଵ୍ରୁକତ୍ତାଯମ୍ ତ୍ି୍ଣାମ୍ ଆସ୍ତ୍ି କତା ତିଶମ୍
ତିଶମ୍ ଅନ୍ଯାମ୍ ପ୍ରପତ୍ସଯାମ: ତେ ତପ୍ସ୍ଯାମକହ ତପଃ ୨
ପଶ୍ଚି ମାଯାମ୍ ଵିଶା ାଯାମ୍ ପୁ୍କକ ରଶୁ ମହାତ୍ମନଃ
ସୁକମ୍ ତପ: ଚରି ୍ାଯ ମଃ ପରମ୍ ତତ୍ ହି ତକପା ଵନମ୍ ୩
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ମହା କତଜାଃ ପୁ୍କକ ରଶୁ ମହାମୁନିଃ
ତପ ଉରମ୍ ତୁ ରାତଶମମ ୍ କତକପ ମୂ ପ ା୭ଶନଃ ୪
ଏତସ୍ମି କନ୍ନଵ କାକ

ତୁ ଅକଯାତ୍ ଯା୭ତିପତି: ନ୍ ରୁପଃ

ଅମ୍ପରୀଶ ଇତି ୍ଯାକତା ଯଶ୍ଟୁମ୍ ସମୁପ ଚରକମ ୫
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ତସ୍ଯ କଵୈ ଯଜମାନ ସ୍ଯ ପଶୁମ ୍ ଇକନ୍ତ୍ର୍ା ଜହାର ହ
ପ୍ରଣକ୍ଟ ତୁ ପକଶୌ ଵିକପ୍ରା ରାଜାନମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୬
ପଶୁ: ଅତ୍ ଯ ହ୍ ରୁକତା ରାଜନ୍ ପ୍ରଣ୍ଟ: ତଵ ତୁ ନମଯାତ୍
ଅର୍ି୍ତାରମ୍ ରାଜାନମ୍ ୍ିନ୍ତି କତାଶା ନକରଶ୍ଵର ୭
ପ୍ରାଯଶ୍ଚି ତ୍ତମ୍ ମହତ୍ ଏତତ୍ ନରମ୍ ଵା ପୁରୁଶଶମପ
ଆନଯସ୍ଵ ପଶୁମ ୍ ଶୀରମ୍ ଯାଵତ୍ କମମ ପ୍ରଵତମକତ ୮
ଉପାତ୍ ଯାଯ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସ ରାଜା ପୁରୁଶଶମପ
ଅନ୍ିକଯଶ
ଵ
ମହା ପୁତ୍ତିଃ ପଶୁମ ୍ କକାପିଃ ସହସ୍ରଶଃ ୯
କତଶାନ୍ ଜନପତାମ୍ ତାନ୍ ତାନ୍ ନକରାଣି ଵନାନି ଚ
ଆରମାଣି ଚ ପୁଣ୍ାଯ ନି ମାକମମାକଣା ମହୀପତିଃ ୧0
ସ ପୁେ ସହିତମ୍ ତାତ ସପାଯମମ ୍ ରକୁ ନନ୍ତନ
ପ୍ରୁକୁତୁକମ୍କ ସମାସୀନମ୍ ରୁଚୀକମ୍ ସମ୍ତତଶମ ହ ୧୧
ତମ୍ ଉଵାଚ ମହାକତଜାଃ ପ୍ରଣମ୍ଯ ଅପିପ୍ରସାତ୍ ଯ ଚ
ପ୍ରହ୍ମଶିମ ୍ ତପସା ତୀତମ୍ ରାଜଶି: ଅମି ତ ପ୍ରପଃ ୧୨
ପ୍ରୁ୍ଟଵା ସଵମେ କୁଶ ମ୍ ରୁଚୀକମ୍ ତମ୍ ଇତମ୍ ଵଚଃ
କଵାମ୍ ଶତ ସହକସ୍ରଣ ଵିରୀଣୀକଶ ସୁତମ୍ ଯତି ୧୩
ପକଶା: ଅକତମ ମହାପାକ କ୍ରୁତ କ୍ରୁକତ୍ାଯ ସ୍ମି ପାକମଵ
ସକଵମ ପରି କତା କତଶା ଯଜ୍ଞୀଯମ୍ ନ

କପ ପଶୁମ ୍ ୧୪

ତାତୁ ମ୍ ଅହମସି ମୂକଲ୍ଯନ ସୁତମ୍ ଏକମ୍ ଇକତା ମମ
ଏଵମ୍ ଉକକ୍ତା ମହାକତଜା ରୁଚୀକ: ତୁ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଵଚଃ ୧୫
ନାହମ୍ କଯଯ୍ଟମ ୍ ନର କର୍ଟମ ୍ ଵିରୀଣୀଯାମ୍ କତମ୍ିନ
ରୁଚୀକ ସ୍ଯ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା କତଶାମ୍ ମାତା ମହାତ୍ମନାମ୍ ୧୬
ଉଵାଚ ନର ଶାତମୂ ମ୍ ଅମ୍ପରୀଶମ୍ ତପସ୍ଵିନୀ
ଅ ଵିକରଯମ୍ ସୁତମ୍ କଯଯ୍ମ
ଟ ୍ ପକଵାନ୍ ଆହ ପାକମଵ: ୧୭
ମମ ଅପି ତଯିତମ୍ ଵିତ୍ତି କନି୍ମ
ଟ ୍ ଶୁନକମ୍ ନ୍ ରୁପ
ତସ୍ମାତ୍ କନୀଯମ୍ସମ ୍ ପୁେମ୍ ନ ତାକସ୍ଯ ତଵ ପାତିଵ ୧୮
ପ୍ରାକଯଣ ହି ନର କର୍ଟ କଯଯ୍ାଟ ଃ ପିତ୍ରୁଶୁ ଵଲପାଃ
ମାତ୍ ରୂଣାମ୍ ଚ କନୀଯାମ୍ସ: ତସ୍ମାତ୍ ରକ୍୍ କନୀଯସମ୍ ୧୯
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ଉକ୍ତ ଵାକ୍ଯ ମୁକନୌ ତସ୍ମିନ୍ ମୁନି ପତ୍ନଯାମ୍ ତକତୈଵ ଚ
ଶୁନକ୍୍ପ: ସ୍ଵଯମ୍ ରାମ ମତ୍କଯ ମା ଵା୍ଯମ ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨0
ପିତା କଯଯ୍ଟମ ୍ ଅ ଵିକରଯମ୍ ମାତା ଚ ଆହ କନୀଯସମ୍
ଵିରୀତମ୍ ମତ୍ ଯମମ୍ ମକନ୍ଯ ରାଜନ୍ ପୁେମ୍ ନଯସ୍ଵ ମାମ୍ ୨୧
କଵାମ୍ ଶତ

ସହକସ୍ରଣ ଶୁନକ୍୍ପମ୍ ନକରଶ୍ଵରଃ

କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ପରମ ପ୍ରୀକତା ଜକାମ ରକୁ ନନ୍ତନ ୨୨
ଅମ୍ପରୀଶ ସ୍ତ୍ୁ ରାଜଶମୀ ରତମ୍ ଆକରାପ୍ଯ ସତ୍ଵରଃ
ଶୁନକ୍୍ପମ୍ ମହାକତଜା ଜକାମ ଆଶୁ ମହାଯଶାଃ ୨୩
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଏକ ଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:ମ

ତ୍ଵି ଶଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:କ
ଶୁନକ୍୍ପମ୍ ନରକର୍ଟ କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ତୁ ମହାଯଶାଃ
ଵ୍ ଯରାମ୍ଯତ୍ ପୁ୍କକ ର ରାଜା ମତ୍ ଯାକହ୍ନ ରକୁ ନନ୍ତନ ୧
ତସ୍ଯ ଵିରମମାଣ ସ୍ଯ ଶୁନକ୍୍କପା ମହାଯଶାଃ
ପୁ୍ର
କ କ୍୍େମ୍ ଆକମ୍ଯ ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ତତଶମ ହ ୨
ତପ୍ଯମ୍ମ
ତ ୍ ରୁଶିପି: ସାତମମ ୍ ମାତୁ ମ୍ ପରମ ଆତୁ ର:
ଵିଶଣ୍ଣ ଵତକନା ତୀନ: ତ୍ରୁ୍ଣଯା ଚ ରକମଣ ଚ ୩
ପପାତ ଅକଙ୍କ ମୁକନ ରାମ ଵା୍ଯମ ୍ ଚ ଇତମ୍ ଉଵାଚ ହ
ନ କମ ଅସ୍ତ୍ି ମାତା ନ ପିତା ଜ୍ଞାତକଯା ପାନ୍ତଵାଃ କୁତଃ ୪
ୋତୁ ମ୍ ଅହମସି ମାମ୍ କସୌମ୍ଯ ତକମମଣ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ
ୋତା ତ୍ଵମ୍ ହି ମୁନି କର୍ଟ ସକଵମଶାମ୍ ତ୍ଵମ୍ ହି ପାଵନଃ ୫
ରାଜା ଚ କ୍ରୁତ କାଯମ: ସ୍ଯାତ୍ ଅହମ୍ ତୀକମାଯୁ: ଅଵ୍ଯ
ଯ ଃ
ସ୍ଵକମ କ ାକମ୍ ଉପା୍ିୀଯାମ୍ ତପ: ତତଵା ହି ଅନୁ ତ୍ତମମ୍ ୬
ତ୍ଵ କମ ନାକତା ହି ଅନାତ ସ୍ଯ ପଵ ପକଵ୍ନ
ଯ କଚତସା
ପିତା ଇଵ ପୁେମ୍ ତମମାତ୍ମନ୍ ୋତୁ ମ୍ ଅହମସି କିଲ୍ିଶ
ପ ାତ୍ ୭
ତସ୍ଯ ତତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାତପାଃ
ସାନ୍ତ୍ଵଯିତ୍ଵା ପହୁ ଵିତମ୍ ପୁୋନ୍ ଇତମ୍ ଉଵାଚ ହ ୮
ଯତ୍ କ୍ରୁକତ ପିତରଃ ପୁୋନ୍ ଜନଯନ୍ତି ଶୁପ ଅତିନଃ
ପର କ ାକ ହିତା୭ତମାଯ ତସ୍ଯ କାକ ାଯମ୍ ଆକତଃ ୯
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ଅଯମ୍ ମୁନି ସୁକତା ପାକ ା ମତ୍ତଃ ଶରଣ ମି ଚ୍ଚତି
ଅସ୍ଯ ଜୀଵିତ ମାକେଣ ପ୍ରିଯମ୍ କୁରୁତ ପୁେକାଃ ୧0
ସକଵମ ସୁକ୍ରୁତ କମମାଣଃ ସକଵମ ତମମ ପରାଯଣାଃ
ପଶୁ ପୂତା ନକରନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ଯ ତ୍ରୁତି ମ ୍ ଅକ୍ିଃ ପ୍ରଯଚ୍ଚତ ୧୧
ନାତଵାନ୍ ଚ ଶୁନକ୍୍କପା ଯଜ୍ଞ ଶ୍ଚ ଅଵି୍ିକତା ପକଵତ୍
କତଵତା: ତପିତା: ଚ ସ୍ଯ:ୁ ମମ ଚା୭ପି କ୍ରୁତମ୍ ଵଚଃ ୧୨
ମୁକନ: ତୁ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ମତୁ ୍ଯନ୍ତ ଆତଯଃ ସୁତାଃ
ସ ଅପିମାନମ୍ ନର କର୍ଟ ସ ୀ ମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରୁଵନ୍ ୧୩
କତମ୍ ଆତ୍ମ ସୁତାନ୍ ହିତ୍ଵା ୋଯକସନ୍ଯ ସୁତମ୍ ଵିକପା
ଅକାଯମମ ୍ ଇଵ ପ୍ଯାମଃ ଶ୍ଵମାମ୍ସମ ୍ ଇଵ କପାଜକନ ୧୪
କତଶାମ୍ ତତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ପୁୋଣାମ୍ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ଃ
କରାତ ସମ୍ରକ୍ତ ନଯକନା ଵ୍ାଯ ହତମୁମ୍ ଉପଚରକମ ୧୫
ନିସ୍ାସ ତ୍ଵସମ୍ ଇତମ୍ କପ୍ରାକ୍ତମ୍ ତମମାତ୭ପି ଵିକହିତମ୍
ଅତିରମ୍ଯ ତୁ ମତ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ତାରୁଣମ୍ କରାମ ହଶମଣମ୍ ୧୬
ଶ୍ଵମାମ୍ସ କପାଜିନଃ ସକଵମ ଵାସି ୍ାଟ ଇଵ ଜାତିଶ ୁ
ପୂଣମ
ମ ୍ ଵଶମ ସହସ୍ରମ୍ ତୁ ପ୍ରୁତିଵ୍ାଯ ମ୍ ଅନୁ ଵତ୍ସଯତ ୧୭
କ୍ରୁତ୍ଵା ଶାପ ସମାଯୁକ୍ତାନ୍ ପୁୋନ୍ ମୁନିଵର ସ୍ତ୍ତା
ଶୁନକ୍୍ପମ୍ ଉଵାଚ ଆତମମ ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ର୍୍ାମ୍ ନିରାମଯମ୍ ୧୮
ପଵିେ ପାକଶୈ: ପକତ୍ତା ରକ୍ତ ମାଲ୍ଯ ଅନୁ କ ପନଃ
କଵୈ୍ଵ
ଣ ମ୍ ଯୂପମ୍ ଆସାତ୍ ଯ ଵା୍ିପ: ଅ୍ିିମ ୍ ଉତାହର ୧୯
ଇକମ ତୁ କାକତ କତ୍ଵ ତିକଵ୍ ଯ କାକଯତା ମୁନି ପୁେକ
ଅମ୍ପରୀଶ ସ୍ଯ ଯକଜ୍ଞ ଅସ୍ମିନ୍ ତତଃ ସି ତ୍ତିମ ୍ ଅଵାପ୍ସ୍ଯସି ୨0
ଶୁନକ୍୍କପା କ୍ରୁହୀତ୍ଵା କତ କତ୍ଵ କାକତ ସୁସମାହିତଃ
ତ୍ଵରଯା ରାଜ ସି ମ୍ମ
ହ ୍ ତମ୍ ଅମ୍ପରୀଶମ୍ ଉଵାଚ ହ ୨୧
ରାଜ ସି ମ୍ ହ ମହା ସତ୍ତ୍ଵ ଶୀରମ୍ କଚ୍ଚାଵକହ ଵଯମ୍
ନିଵତମଯସ୍ଵ ରାକଜନ୍ତ୍ର୍ ତୀ୍୍ାମ୍ ଚ ସମୁପାଵିଶ ୨୨
ତତ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ରୁଶି ପୁେ ସ୍ଯ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ହଶମ ସମୁତ୍ସୁକଃ
ଜକାମ ନ୍ ରୁପତିଃ ଶୀରମ୍ ଯଜ୍ଞ ଵାଟମ୍ ଅତନ୍ତ୍ର୍ିତଃ ୨୩
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ସତସ୍ଯ ଅନୁ ମକତ ରାଜା ପଵିେ କ୍ରୁତ

୍୍ଣମ୍

ପଶୁମ ୍ ରକ୍ତ ଅମ୍ପରମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ଯୂକପ ତମ୍ ସମପନ୍ତଯତ୍ ୨୪
ସ ପକତ୍ତା ଵା୍ିପ: ଅରଯାପି : ଅପିତୁ୍ଟାଵ କଵୈ ସୁକରୌ
ଇନ୍ତ୍ର୍ମ୍ ଇନ୍ତ୍ର୍ ଅନୁ ଜମ୍ କଚୈଵ ଯତାଵତ୍ ମୁନି ପୁେକଃ ୨୫
ତତଃ ପ୍ରୀତଃ ସହସ୍ରାକ୍୍ା ରହସ୍ଯ ସ୍ତ୍ୁତି ତପିତଃ
ତୀକମମ ୍ ଆଯୁ: ତତା ପ୍ରାତାତ୍ ଶୁନକ୍୍ପାଯ ରାକଵ ୨୬
ସ ଚ ରାଜା ନର କର୍ଟ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଯ ଚ ସମାତଵାନ୍
ପ ମ୍ ପହୁ କୁଣମ୍ ରାମ ସହସ୍ରା୍୍ ପ୍ରସାତଜମ୍ ୨୭
ଵିଶ୍ଵାମି କୋପି ତମମାତ୍ମା ପୂଯ: କତକପ ମହାତପାଃ
ପୁ୍କକ ରଶୁ ନର କର୍ଟ ତଶ ଵଶମ ଶତାନି ଚ ୨୮
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ତ୍ଵି ଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:ମ

ତ୍ରି ଶଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:କ
ପୂକଣମ ଵଶମ ସହକସ୍ର ତୁ ଵ୍ରତ ସ୍ନାତମ୍ ମହାମୁନିମ ୍
ଅପ୍ଯାକଚ୍ଚନ୍ ସୁରାଃ ସକଵମ ତପଃ ପ

ଚିକୀଶମଵଃ ୧

ଅପ୍ରଵୀତ୍ ସୁମହା କତଜା ପ୍ରହ୍ମା ସୁ ରୁଚିରମ୍ ଵଚଃ
ରୁଶି : ତ୍ଵମ୍ ଅସି ପେମ୍ କତ ସ୍ଵାଜିକତୈଃ କମମପିଃ ଶୁକପୈଃ
ତମ୍ ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା କତକଵଶ: େିତିଵମ୍ ପୁନ: ଅପ୍ଯକାତ୍ ୨
ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାକତଜା ପୂଯ: କତକପ ମହ ତ୍ତପଃ
ତତଃ କାକ ନ ମହତା କମନକା ପରମ ଅପ୍ସ୍ରାଃ ୩
ପୁ୍କକ ରଶୁ ନର କର୍ଟ ସ୍ନାତୁ ମ୍ ସମୁପ ଚରକମ
ତାମ୍ ତତଶମ ମହାକତଜା କମନକାମ୍ କୁଶକ
ି ା୭୭ତ୍ମଜଃ ୪
ରୂକପଣା ପ୍ରତିମାମ୍ ତେ ଵିତ୍ଯୁତମ୍ ଜ କତ ଯତା
ତ୍ରୁ୍ଟଵା କନ୍ତପମ ଵଶକକା ମୁନି: ତାମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୫
ଅପ୍ସ୍ରଃ ସ୍ଵାକତମ୍ କତସ୍ତ୍ୁ ଵସ ଚ ଇହ ମମା୭୭ରକମ
ଅନୁ କ୍ରୁହ୍ୀଣ ଶ୍ଵ ପେମ୍ କତ ମତକନନ ସୁ କମାହିତମ୍ ୬
ଇତ୍ ଯୁକ୍ତା ସା ଵରାକରାହା ତେ ଵାସମ୍ ଅତା କକରାତ୍
ତସ୍ଯାମ୍ ଵସନ୍ତଯାମ୍ ଵଶମାଣି ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ ଚ ରାକଵ ୭
ତପକସା ହି ମହା ଵିକ୍ିା ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଉପାକତଃ
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ଵିଶ୍ଵାମି େ ଆରକମ କସୌମ୍ଯ ସୁକକନ ଵ୍ତ
ଯ ିଚରମୁଃ
ଅତ କାକ
ସଵ୍ରୀ

କକତ ତସ୍ମିନ୍ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ ୮

ଇଵ ସମ୍ଵ୍ରୁତ୍ତ: ଚିନ୍ତା କଶାକ ପରାଯଣଃ

ପୁତ୍ତି: ମୁକନଃ ସମୁତ୍ନ୍ନା ସ ଅମଶମା ରକୁ ନନ୍ତନ ୯
ସଵମମ ୍ ସୁରାଣାମ୍ କମମ ଏତତ୍ ତକପା ଅପହରଣମ୍ ମହତ୍
ଅକହା ରାୋ ଅପକତକଶନ କତାଃ ସମ୍ଵତ୍ସରା ତଶ ୧0
କାମ କମାହା୭ପି ପୂତସ୍ଯ ଵିକ୍ିାଯମ୍ ପ୍ରତ୍ ଯୁପସ୍ତ୍ି ତଃ
ଵିନି୍ଵ୍ ସନ୍ ମୁନିଵରଃ ପଶ୍ଚାତ୍ତାକପନ ତୁ ଃକିତଃ ୧୧
ପୀତାମ୍ ଅପ୍ସ୍ରସମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା କଵପନ୍ତୀମ୍ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି ମ ୍ ସ୍ତ୍ି ତାମ୍
କମନକାମ୍ ମତୁ କରୈ : ଵାକ୍ୈଯ: ଵିସର
୍ ୁ ଯ ଯ କୁଶକ
ି ା୭୭ତ୍ମଜଃ ୧୨
ଉତ୍ତରମ୍ ପଵମତମ୍ ରାମ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ଜକାମ ହ
ସ କ୍ରୁତ୍ଵା କନୈ୍କ
ି ଟ ୀମ୍ ପୁତ୍ତିମ ୍ କଜତୁ କାକମା ମହାଯଶାଃ ୧୩
କକୌଶିକୀ ତୀରମ୍ ଆସାତ୍ ଯ ତପ କସ୍ତ୍କପ ସୁତାରୁଣମ୍
ତସ୍ଯ ଵଶମ ସହସ୍ରମ୍ ତୁ କକାରମ୍ ତପ ଉପାସତଃ ୧୪
ଉତ୍ତକର ପଵମକତ ରାମ କତଵତାନାମ୍ ଅପୂତ୍ ପଯମ୍
ଅମନ୍ତ୍ର୍ଯନ୍ ସମାକମ୍ଯ ସକଵମ ସଶିକଣାଃ ସୁରାଃ ୧୫
ମହଶି ଶତମ୍ ପତାମ୍ ସାତ୍ଵଯମ୍ କୁଶକ
ି ା୭୭ତ୍ମଜଃ
କତଵତାନାମ୍ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସଵମ କ ାକ ପିତାମହଃ ୧୬
ଅପ୍ରଵୀତ୍ ମତୁ ରମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ତକପାତନମ୍
ମହକଶମ ସ୍ଵାକତମ୍ ଵତ୍ସ ତପସା ଉକରଣ କତାଶିତଃ ୧୭
ମହତ୍ତ୍ଵମ୍ ରୁଶି ମୁ୍ଯତ୍ଵମ୍ ତତାମି ତଵ କକୌଶିକ
ପ୍ରହ୍ମଣଃ ସ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସଵମ କ ାକକଶ୍ଵର ସ୍ଯ ହ ୧୮
ନ ଵିଶକଣ୍ଣା ନ ସମ୍ତୁକ୍ଟା ଵିଶ୍ଵାମି େ: ତକପା ତନ:
ପ୍ରାଞ୍ଜ ି ଃ ପ୍ରଣକତା ପୂତ୍ଵା ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ପିତାମହମ୍ ୧୯
ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ତକତା ଵାଚମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହା ମୁନି:
ମହଶି ଶତମ୍ ଅତୁ ମ୍ ସ୍ଵାଜିକତୈଃ କମମପିଃ ଶୁକପୈଃ ୨0
ଯତି କମ ପକଵାନ୍ ଆହ ତକତାହମ୍ ଵିଜିକତନ୍ତ୍ର୍ିଯଃ
ତମ୍ ଉଵାଚ ତକତା ପ୍ରହ୍ମା ନ ତାଵତ୍ ତ୍ଵମ୍ ଜିକତନ୍ତ୍ର୍ିଯଃ ୨୧
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ଯତସ୍ଵ ମୁନି ଶାତମୂ

ଇତ୍ ଯୁକ୍ତଵା େିତିଵମ୍ କତଃ

ଵିପ୍ର ସ୍ତ୍ି କତଶୁ କତକଵଶୁ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ ୨୨
ଊତ୍ଵମପାହୁ : ନିରା କମ୍ପା ଵାଯୁ ପ୍୍ ସ୍ତ୍ପ ଶ୍ଚରନ୍
କକମମ ପଞ୍ଚତପା ପୂତ୍ଵା ଵଶମାସୁ ଆକାଶ ସମ୍୍ରଯଃ ୨୩
ଶିଶକ
ି ରସ ି

ସ୍ତ୍ାଯୀ ରାେି ଅହନି ତକପା ତନଃ

ଏଵମ୍ ଵଶମ ସହସ୍ରମ୍ ହି ତକପା କକାରମ୍ ଉପାକମତ୍ ୨୪
ତସ୍ମିନ୍ ସମ୍ତପ୍ମ
ଯ ାକନ ତୁ ଵିଶ୍ଵାମି କେ ମହାମୁକନୌ
ସମ୍ପ୍ରମଃ ସୁମହାନ୍ ଆସୀତ୍ ସୁରାଣାମ୍ ଵାସଵ ସ୍ଯ ଚ ୨୫
ରମ୍ପାମ୍ ଅପ୍ସ୍ରସମ୍ ଶରଃ ସହ ସକଵତ: ମରୁତ୍କକଣୈଃ
ଉଵାଚ ଅତ୍ମହିତମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ଅହିତମ୍ କକୌଶିକ ସ୍ଯ ଚ ୨୬
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

େି ଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:ମ

ଚତୁ ଶ୍ଶଶ୍ତ
ିଟ ମ ସ୍ସକ:କ
ସୁର କାଯମମ ୍ ଇତମ୍ ରକମ୍ପ କତମଵ୍ମ
ଯ ୍ ସୁମହତ୍

ତ୍ଵଯା

କ ାପନମ୍ କକୌଶିକସ୍ଯ ଇହ କାମ କମାହ ସମନ୍ିତ
ଵ ମ୍ ୧
ତତା ଉକ୍ତା ସା ଅପ୍ସ୍ରା ରାମ ସହସ୍ରାକ୍୍ଣ ତୀମତା
ଵ୍ରୀ ି ତା ପ୍ରାଞ୍ଜ ି : ପୂତ୍ଵା ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ସୁକରଶ୍ଵରମ୍ ୨
ଅଯମ୍ ସୁର ପକତ କକାକରା ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ
କକାରମ୍ ଉତ୍ ସ୍ରୁଜକତ କରାତମ୍ ମଯି କତଵ ନ ସମ୍୍ଯଃ ୩
ତକତା ହି କମ ପଯମ୍ କତଵ ପ୍ରସାତମ୍ କତମୁମ୍ ଅହମସି
ଏଵ ମୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ଯା ରାମ ରମ୍ପଯା ପୀତଯା ତତା ୪
ତାମ୍ ଉଵାଚ ସହସ୍ରାକ୍୍ା କଵପମାନାମ୍ କ୍ରୁତା୭ଞ୍ଜ ି ମ ୍
ମା କପୈଶୀ ରକମ୍ପ ପେମ୍ କତ କୁରୁଶ୍ଵ ମମ ଶାସନମ୍ ୫
କକାକିକ ା ହ୍ ରୁତଯ ରାହୀ ମାତକଵ ରୁଚିର ତ୍ରୁକମ
ଅହମ୍ କନ୍ତପମ ସହିତଃ ସ୍ତ୍ାସ୍ଯାମି ତଵ ପାଶ୍ଵମତଃ ୬
ତ୍ଵମ୍ ହି ରୂପମ୍ ପହୁ କୁଣମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ପରମ ପାସ୍ଵରମ୍
ତମ୍ ରୁଶିମ ୍ କକୌଶିକମ୍ ରକମ୍ପ କପତଯସ୍ଵ ତପସ୍ଵିନମ୍ ୭
ସା ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵଚନମ୍ ତସ୍ଯ କ୍ରୁତ୍ଵା ରୂପମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍
କ ାପଯା ମାସ

ି ତା ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ଶୁଚି ସ୍ମିତା ୮
P a g e 140 | 170

ପାଲ କାମ୍ଟ
କକାକି

ସ୍ଯ ଚ ଶୁରାଵ ଵ ୍ କୁ ଵ୍ାଯ ହରତଃ ସ୍ଵନମ୍

ସମ୍ପ୍ରହ୍ ରୁକ୍ଟନ ମନସା ତତ ଏନାମ୍ ଉକତୈ୍୍ତ ୯
ଅତ ତସ୍ଯ ଚ ଶକତନ କୀକତ ନ ଅପ୍ରତିକମନ ଚ
ତଶମକନନ ଚ ରମ୍ପାଯା ମୁନିଃ ସକମ୍ତହମ୍ ଆକତଃ ୧0
ସହସ୍ରା୍୍ ସ୍ଯ ତତ୍ କମମ ଵିଜ୍ଞାଯ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ଃ
ରମ୍ପାମ୍ କରାତ ସମାଵି୍ଃଟ ଶଶାପ କୁଶକ
ି ା୭୭ତ୍ମଜଃ ୧୧
ଯନ୍ ମାମ୍ କ ାପଯକସ ରକମ୍ପ କାମ କରାତ ଜକଯୈଶଣ
ି ମ୍
ତଶ ଵଶମ ସହସ୍ରାଣି କଶୈ ୀ ସ୍ତ୍ାସ୍ଯ୭ସି ତୁ ପମକକ ୧୨
ପ୍ରାହ୍ମଣଃ ସୁମହାକତଜା ସ୍ତ୍କପା ପ

ସମନ୍ିତ
ଵ ଃ

ଉତ୍ତରି ୍ତ
ଯ ି ରକମ୍ପ ତ୍ଵାମ୍ ମତ୍ କରାତ କ ୁ ଶୀ କ୍ରୁତାମ୍ ୧୩
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହା ମୁନିଃ
ଅଶକ୍ନୁଵନ୍ ତାରଯିତୁମ୍ କକାପମ୍ ସମ୍ତାପମ୍ ଆକତଃ ୧୪
ତସ୍ଯ ଶାକପନ ମହତା ରମ୍ପା କଶୈ ୀ ତତା ଅପଵତ୍
ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଚ କନ୍ତକପମା ମହକଶମଃ ସ ଚ ନିକତ
ମ ଃ ୧୫
କକାକପନ ସ ମହାକତଜା ସ୍ତ୍କପା୭ପ ହରକଣ କ୍ରୁକତ
ଇନ୍ତ୍ର୍ିକଯୈ: ଅଜିକତୈ ରାମ ନ କ କପ ଶାନ୍ତିମ ୍ ଆତ୍ମନଃ
ପପୂଵ ଅସ୍ଯ ମନ ଶ୍ଚି ମ୍ତା ତକପା୭ପ ହରକଣ କ୍ରୁକତ ୧୬
ନ ଏଵ କରାତମ୍ କମି ୍ାଯ ମି ନ ଚ ଵକ୍୍ଯ କତମ୍ିନ
ଅତଵା ନ ଉଚ୍ଚଵସି ୍ାଯ ମି ସମ୍ଵତ୍ସର ଶତାନ୍ଯ୭ପି ୧୭
ଅହମ୍ ହି କଶାଶଯି ୍ାଯ ମି ଆତ୍ମାନମ୍ ଵିଜିକତନ୍ତ୍ର୍ିଯ:
ତାଵତ୍ ଯାଵତ୍ ହି କମ ପ୍ରାତମ୍ ପ୍ରାହ୍ମଣ୍ଯମ ୍ ତପସା ଆଜିତମ୍ ୧୮
ଅନୁ ଚ୍ଚଵସ ନ୍ନପୁମ୍ାଜ ନ: ତିକ୍ଟଯମ୍ ୍୍ାଶ୍ଵତୀ ସ୍ସମା:
ନ ହି କମ ତପ୍ଯ ମାନସ୍ଯ ୍୍ଯମ୍ ଯାସ୍ଯମ୍ି ତ ମୂତଯ
ମ : ୧୯
ଏଵମ୍ ଵଶମ ସହସ୍ରସ୍ଯ ତୀ୍୍ାମ୍ ସ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ :
ଚକାର ଅପ୍ରତିମାମ୍ କ ାକକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାମ୍ ରକୁ ନମ୍ତନ ୨0
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଚତୁ ୍୍୍ତ
ି ଟ ମ ସ୍ସକ:ମ

ପମ୍ଚ ଶଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:କ
ଅତ କହୈମଵତୀମ୍ ରାମ ତିଶମ୍ ତ୍ ଯକ୍ତଵା ମହା ମୁନିଃ
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ପୂଵାମ ମ୍ ତିଶମ୍ ଅନୁ ପ୍ରାପ୍ଯ ତପସ୍ କତକପ ସୁତାରୁଣମ୍ ୧
କମୌନମ୍ ଵଶମ ସହସ୍ରସ୍ଯ କ୍ରୁତ୍ଵା ଵ୍ରତମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍
ଚକାର ଅପ୍ରତିମମ୍ ରାମ ତପଃ ପରମ ତୁ ୍କରମ୍ ୨
ପୂକଣମ ଵଶମ ସହକସ୍ର ତୁ କା୍ଟ ପୂତମ୍ ମହା ମୁନିମ ୍
ଵିକ୍ୈ:ି ପହୁ ପି: ଆତୂ ତମ୍ କରାକତା ନ ଅନ୍ତରମ୍ ଆଵିଶତ୍ ୩
ସ କ୍ରୁତ୍ଵା ନିଶ୍ଚଯମ୍ ରାମ ତପ ଆତି୍ତ
ଟ ୍ ଅଵ୍ଯ
ଯ ମ୍
ତସ୍ଯ ଵଶମ ସହସ୍ରସ୍ଯ ଵ୍ରକତ ପୂକଣମ ମହା ଵ୍ରତ: ୪
କପାକ୍ତୁମ୍ ଆରତଵାନ୍ ଅନ୍ନମ୍ ତସ୍ମିନ୍ କାକ

ରକୂତ୍ତମ

ଇକମ୍ତରା ତ୍ଵିଜାତି: ପୂତ୍ଵା ତମ୍ ସି ତ୍ତ ମନ୍ନମ୍ ଅଯାଚତ ୫
ତକସ୍ମୈ ତତ୍ଵା ତତା ସି ତ୍ତମ୍ ସଵମମ ୍ ଵିପ୍ରାଯ ନିଶ୍ଚିତ:
ନିକ୍୍ଶକ
ି ତ ଅକନ୍ନ ପକଵାନ୍ ଅପୁକ୍ତଵାଇଵ ମହାତପା: ୬
ନ କିମ୍ିତ
ି ୍ ଅଵତତ୍ ତତ୍ଵିପ୍ରମ୍ କମୌନ ଵ୍ରତମ୍ ଉପସ୍ତ୍ି ତ:
ଅତ ଵଶମ ସହସ୍ରମ୍ କଵୈ ନ ଉଚ୍ଚଵସନ୍ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ : ୭
ତସ୍ଯ ଅନୁ ଚ୍ଚଵସ ମାନସ୍ଯ ମୂତ୍ନି ତୂ କମା ଵ୍ଜ
ଯ ାଯତ
କେୈକ ା୍ଯମ ୍ କଯନ ସମ୍ପ୍ରାମ୍ତମ ୍ ଆତୀପିତ ମି ଵା୭ପଵତ୍ ୮
ତକତା କତଵାଃ ସକନ୍ତଵମାଃ ପନ୍ନକା ସୁର ରା୍୍ସାଃ
କମାହିତା: କତଜସା ତସ୍ଯ ତପସା ମନ୍ତ ର୍ମଯଃ ୯
କ୍ମ ଉପହତାଃ ସକଵମ ପି ତାମହମ୍ ଅତା୭ପ୍ରୁଵନ୍
ପହୁ ପିଃ କାରକଣୈ: କତଵ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ ୧0
କ ାପିତଃ କରାତିତ କଶ୍ଚୈ ଵ ତପସା ଚ ଅପିଵତମକତ
ନ ହି ଅସ୍ଯ ଵ୍ରୁଜିନମ୍ କିମ୍ିତ
ି ୍ ତ୍ରୁ୍ଯକତ ସୂ୍୍ମମ୍ ଅପ୍ଯ୭ତ ୧୧
ନ ତୀଯକତ ଯତି ତୁ ଅସ୍ଯ ମନସା ଯତ୍ ଅପୀପ୍ସ୍ିତମ୍
ଵିନାଶଯତି କେୈକ ା୍ଯମ ୍ ତପସା ସଚରା୭ଚରମ୍ ୧୨
ଵ୍ ଯାକୁ ା ଶ୍ଚ ତିଶଃ ସଵମା ନ ଚ କିମ୍ିତ
ି ୍ ପ୍ରକାଶକତ
ସାକରାଃ କ୍ଶପ
ୁ ିତାଃ ସକଵମ ଵିଶୀଯମକନ୍ତ ଚ ପଵମତାଃ ୧୩
ପ୍ରକମ୍ପକତ ଚ ପ୍ରୁତିଵୀ ଵାଯୁ: ଵାତି ପ୍ରୁଶା୭୭କୁ ଃ
ପ୍ରହ୍ମନ୍ ନ ପ୍ରତିଜାନୀକମା ନାସ୍ତ୍ି କକା ଜାଯକତ ଜନ: ୧୪
ସମ୍ମଟ
ୂ ମି ଵ କେୈକ ା୍ଯମ ୍ ସମ୍ପ୍ରକ୍ଶପ
ୁ ିତ ମାନସମ୍
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ପାକକରା ନି୍ ପରପ କଶ୍ଚୈ ଵ ମହକଶମ: ତସ୍ଯ କତଜସା ୧୫
ପୁତ୍ତିମ ୍ ନ କୁରୁକତ ଯାଵତ୍ ନାକଶ କତଵ ମହାମୁନିଃ
ତାଵତ୍ ପ୍ରସାକତା ପକଵାନ୍ ଅ୍ିି ରୂକପା ମହାତ୍ ଯୁତିଃ ୧୬
କା ା୭୍ିିନା ଯତା ପୂଵମ
ମ ୍ କେୈକ ା୍ଯମ ୍ ତହ୍କତକି
ମ୍
ଯ
କତଵ ରାଯ ଯମ୍ ଚିକୀକଶମତ ତୀଯତାମ୍ ଅସ୍ଯ ଯନ୍ ମତମ୍ ୧୭
ତତଃ ସୁର କଣାଃ ସକଵମ ପିତାମହ ପୁକରାକମାଃ
ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମହାତ୍ମାନମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ମତୁ ରମ୍ ଅପ୍ରୁଵନ୍ ୧୮
ପ୍ରହ୍ମକଶମ ସ୍ଵାକତମ୍ କତସ୍ତ୍ୁ ତପସା ସ୍ମ ସୁକତାଶିତାଃ
ପ୍ରାହ୍ମଣ୍ଯମ ୍ ତପସା ଉକରଣ ପ୍ରାତଵାନ୍ ଅସି କକୌଶିକ ୧୯
ତୀକମମ ୍ ଆଯୁ ଶ୍ଚ କତ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ତତାମି ସ ମରୁ ତ୍କଣଃ
ସ୍ଵସ୍ତ୍ି ପ୍ରାପ୍ନୁହି ପେମ୍ କତ କଚ୍ଚ କସୌମ୍ଯ ଯତା ସୁକମ୍ ୨0
ପିତାମହ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସକଵମଶାମ୍ ଚ ତିକଵୌକସାମ୍
କ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରଣାମମ୍ ମୁତିକତା ଵ୍ାଯ ଜହାର ମହାମୁନିଃ ୨୧
ପ୍ରାହ୍ମଣ୍ଯମ ୍ ଯତି କମ ପ୍ରାତମ୍ ତୀକମମ ୍ ଆଯୁ ସ୍ତ୍କତୈ ଵ ଚ
ଓମ୍କାକରାତ ଵଶଟ୍କାକରା କଵତା ଶ୍ଚ ଵରଯନ୍ତୁ ମାମ୍ ୨୨
୍୍େ କଵତଵିତାମ୍ କରକ୍ଟା ପ୍ରହ୍ମ କଵତ ଵିତାମ୍ ଅପି
ପ୍ରହ୍ମ ପୁକୋ ଵସି କ୍ଟା ମାମ୍ ଏଵମ୍ ଵତତୁ କତଵତାଃ ୨୩
ଯତି ଅଯମ୍ ପରମଃ କାମଃ କ୍ରୁକତା ଯାନ୍ତୁ ସୁରଶମପାଃ
ତତଃ ପ୍ରସାତିକତା କତକଵୈ: ଵସି କ୍ଟା ଜପତାମ୍ ଵରଃ ୨୪
ସ୍ଯମ ୍ ଚକାର ପ୍ରହ୍ମଶି: ଏଵମ୍ ଅସ୍ତ୍ି ଵତି ଚା୭ପ୍ରଵୀତ୍
ପ୍ରହ୍ମଶି ତ୍ଵମ୍ ନ ସକମ୍ତହଃ ସଵମମ ୍ ସମ୍ପତ୍ସଯକତ ତଵ ୨୫
ଇତ୍ ଯୁକ୍ତଵା କତଵତା ଶ୍ଚା୭ପି ସଵମା ଜକ୍ମ:ୁ ଯତା୭୭କତମ୍
ଵିଶ୍ଵାମି କୋପି ତମମାତ୍ମା

ତଵା ପ୍ରାହ୍ମଣ୍ଯମ ୍ ଉତ୍ତମମ୍

୨୬

ପୂଜଯା ମାସ ପ୍ରହ୍ମଶିମ ୍ ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ଜପତାମ୍ ଵରମ୍
କ୍ରୁତ କାକମା ମହୀମ୍ ସଵମାମ୍ ଚଚାର ତପସି ସ୍ତ୍ି ତଃ ୨୭
ଏଵମ୍ ତୁ ଅକନନ ପ୍ରାହ୍ମଣ୍ଯମ ୍ ପ୍ରାତମ୍ ରାମ ମହାତ୍ମନା
ଏଶ ରାମ ମୁନି କର୍ଟ ଏଶ ଵିରହଵାନ୍ ତପଃ ୨୮
ଏଶ ତମମଃ ପକରା ନିତ୍ ଯମ୍ ଵୀଯମସ୍ ଯ ଏଶ ପରାଯଣମ୍
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ଏଵମୁକ୍ତଵା ମହା କତଜା ଵିରରାମ ତ୍ଵିକଜାତ୍ତମ: ୨୯
ଶତାନନ୍ତ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାମ

୍୍ମଣ ସନ୍ନିକତୌ

ଜନକଃ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି : ଵା୍ଯମ ୍ ଉଵାଚ କୁଶକ
ି ା୭୭ତ୍ମଜମ୍ ୩0
ତକନ୍ଯା ଅସ୍ମି ଅନୁ କ୍ରୁହୀକତାସ୍ମି ଯସ୍ଯ କମ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ
ଯଜ୍ଞମ୍ କାକୁତ୍ସି ସହିତଃ ପ୍ରାତଵାନ୍ ଅସି ତାମି କ ୩୧
ପାଵିକତାହମ୍ ତ୍ଵଯା ପ୍ରହ୍ମନ୍ ତଶମକନନ ମହାମୁକନ
ଵିଶ୍ଵାମି େ ମହାପାକ ପ୍ରହ୍ମଶମୀଣାମ୍ ଵର ଉତ୍ତମ ୩୨
କୁଣା ପହୁ ଵିତାଃ ପ୍ରାତା: ତଵ ସମ୍ତଶନ
ମ ାତ୍ ମଯା
ଵିସ୍ତ୍କରଣ ଚ କତ ପ୍ରହ୍ମନ୍ କୀତ୍ମମାନମ୍
ଯ
ମହ ତ୍ତପଃ ୩୩
ଶ୍ରୁତମ୍ ମଯା ମହା କତକଜା ରାକମଣ ଚ ମହାତ୍ମନା
ସତକସ୍ୈଃଯ ପ୍ରାପ୍ଯ ଚ ସତଃ ଶ୍ରୁତା: କତ ପହକଵା କୁଣାଃ ୩୪
ଅପ୍ରକମଯମ୍ ତପ: ତୁ ପ୍ଯମ ୍ ଅପ୍ରକମଯମ୍ ଚ କତ ପ ମ୍
ଅପ୍ରକମଯା କୁଣାକଶ୍ଚୈ ଵ ନିତ୍ମ
ଯ ୍ କତ କୁଶକ
ି ା୭୭ତ୍ମଜ ୩୫
ପିତାମହ ସ୍ଯ ଚ ଯତା, ଯତା କଚୈଵ ହି ଉମାପକତ :
ତ୍ରୁତି : ଆଶ୍ଚଯମ ପୂତାନାମ୍ କତାନାମ୍ ନା୭ସ୍ତ୍ି କମ ଵିକପା ୩୬
କମମ କାକ ା ମୁନି କର୍ଟ ମ୍ପକତ ରଵି ମଣ୍ଟ ମ୍
ଶ୍ଵଃ ପ୍ରପାକତ ମହାକତକଜା େଶ୍ଟୁମ୍ ଅହମସି ମାମ୍ ପୁନଃ ୩୭
ସ୍ଵାକତମ୍ ତପସାମ୍ କର୍ଟ ମାମ୍ ଅନୁ ଜ୍ଞାତୁ ମ୍ ଅହମସି
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ମୁନି କର୍ଟମ ୍ କଵୈକତକହା ମି ତି ା୭ତିପଃ ୩୮
ପ୍ରତ୍ି୍ଣମ୍ ଚକାର ଆଶୁ ସ ଉପାତ୍ ଯାଯଃ ସ ପାନ୍ତଵଃ
ଵିସସଜମ ଆଶୁ ଜନକମ୍ ପ୍ରୀତମ୍ ପ୍ରୀତ ମନ ସ୍ତ୍ତା ୩୯
ଵିଶ୍ଵାମି କୋପି ତମମାତ୍ମା ସହ ରାମଃ ସ

୍୍ମଣଃ

ସ୍ଵମ୍ ଵାଟମ୍ ଅପିଚରାମ ପୂଯମ
ଯ ାକନା ମହଶିପିଃ ୪0
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ପମ୍ି ଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:ମ

ଶଟ୍ ଶଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:କ
ତତଃ ପ୍ରପାକତ ଵିମକ

କ୍ରୁତ

କମମା ନରାତିପଃ

ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମହାତ୍ମାନମ୍ ଆଜୁହାଵ ସ ରାକଵମ୍ ୧
ତମ୍ ଅଚମଯିତ୍ଵା ତମମାତ୍ମା ଶାସ୍ତ୍ର

ତ୍ରୁକ୍ଟିନ କମମଣା
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ରାକକଵୌ ଚ ମହାତ୍ମାକନୌ ତତା ଵା୍ଯମ ୍ ଉଵାଚ ହ ୨
ପକଵନ୍ ସ୍ଵାକତମ୍ କତସ୍ତ୍ୁ କିମ ୍ କକରାମି ତଵା୭ନକ
ପଵାନ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତୁ ମାମ୍ ଆଜ୍ଞାକପ୍ଯା ପଵତା ହି ଅହମ୍ ୩
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଃ ସ ତମମାତ୍ମା ଜନକକନ ମହାତ୍ମନା
ପ୍ରତ୍ ଯୁ ଵାଚ ମୁନି: ଵୀରମ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ଵା୍ଯ ଵିଶାରତଃ ୪
ପୁକେୌ ତଶରତ

ସ୍ଯ ଇକମୌ ୍୍େିକଯୌ କ ାକ ଵିଶର
୍ ୁ କତୌ

େଶ୍ଟୁ କାକମୌ ତନୁ ଃ କର୍ଟମ ୍ ଯତ୍ ଏତତ୍ ତ୍ତ୍ଵଯି ତି୍ତ
ଟ ି ୫
ଏତତ୍ ତଶମଯ ପେମ୍ କତ କ୍ରୁତ କାକମୌ ନ୍ ରୁପା୭୭ତ୍ମକଜୌ
ତଶମନାତ୍ ଅସ୍ଯ ତନୁ କଶା ଯତା ଇ୍ଟମ ୍ ପ୍ରତିଯାସ୍ଯତଃ ୬
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍ୁ ଜନକଃ ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ମହା ମୁନିମ ୍
ଶ୍ରୂଯତାମ୍ ଅସ୍ଯ ତନୁ କଶା ଯତ୍ ଅତମମ ୍ ଇହ ତି୍ତ
ଟ ି ୭
କତଵରାତ ଇତି ୍ଯାକତା ନିକମଃ ଶକ୍ଟା ମହୀପତିଃ
ନ୍ଯାକସାଯମ୍ ତସ୍ଯ ପକଵନ୍ ହକସ୍ତ୍ ତକତ୍ତା ମହାତ୍ମନା ୮
ତ୍୍ ଯଜ୍ଞ ଵକତ ପୂଵମ
ମ ୍ ତନୁ : ଆଯମ୍ଯ ଵୀଯମଵାନ୍
ରୁେ ସ୍ତ୍ୁ େିତଶାନ୍ କରାଶାତ୍ ସ ୀ ମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୯
ଯସ୍ମାତ୍ ପାକା୭ତିକନା ପାକାନ୍ ନ ଅକଲ୍ପଯତ କମ ସୁରାଃ
ଵର ଅଙ୍କାନି ମହାହମାଣି ତନୁ ଶା ଶାତଯାମି ଵଃ ୧0
ତକତା ଵିମନସଃ ସକଵମ କତଵା କଵୈ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ
ପ୍ରସାତଯନ୍ତି କତକଵଶମ୍ କତଶାମ୍ ପ୍ରୀକତାପଵତ୍ ପଵଃ
ପ୍ରୀତି ଯୁକ୍ତଃ ସ ସକଵମଶାମ୍ ତକତୌ କତଶାମ୍ ମହାତ୍ମନାମ୍ ୧୧
ତତ୍ ଏତତ୍ କତଵ କତଵ ସ୍ଯ ତନୂ ରତ୍ନମ୍ ମହାତ୍ମନଃ
ନ୍ଯାସ ପୂତମ୍ ତତା ନ୍ଯସ୍ତ୍ମ୍ ଅସ୍ମାକମ୍ ପୂଵକମ କ ଵିକପା ୧୨
ଅତ କମ କ୍ରୁଶତଃ କ୍୍େମ୍
କ୍୍େମ୍ କଶାତଯତା

ାଙ୍କ ାତ୍ ଉତ୍ତି ତା ମମ

ତଵା ନାମ୍ିା ସୀତା ଇତି ଵିଶର
୍ ୁ ତା ୧୩

ପୂତ ାତ୍ ଉତ୍ତି ତା ସା ତୁ ଵ୍ଵ
ଯ ତମତ ମମ ଆତ୍ମଜା
ଵୀଯମ ଶୁକଲ୍କତି କମ କନ୍ଯା ସ୍ତ୍ାପିତା ଇଯମ୍ ଅକଯାନିଜା ୧୪
ପୂତ ାତ୍ ଉତ୍ତି ତାମ୍ ତାମ୍ ତୁ ଵତମମାନାମ୍ ମମ ଆତ୍ମଜାମ୍
ଵରଯା ମାସୁ: ଆକମ୍ଯ ରାଜାକନା ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ୧୫
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କତଶାମ୍ ଵରଯତାମ୍ କନ୍ଯାମ୍ ସକଵମଶାମ୍ ପ୍ରୁତିଵୀ ୍ି୍ତାମ୍
ଵୀଯମ ଶୁକଲ୍କତି ପକଵନ୍ ନ ତତାମି ସୁତାମ୍ ଅହମ୍ ୧୬
ତତଃ ସକଵମ ନ୍ ରୁପତଯଃ ସକମତ୍ ଯ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ
ମି ତି ାମ୍ ଅପ୍ଯପ
ୁ ାକମ୍ଯ ଵୀଯମମ ୍ ଜିଜ୍ଞାସଵ ସ୍ତ୍ତା ୧୭
କତଶାମ୍ ଜିଜ୍ଞାସ ମାନାନାମ୍ କଶୈଵମ୍ ତନୁ : ଉପାହ୍ ରୁତମ୍
ନ କଶକୁ: ରହକଣ ତସ୍ଯ ତନୁ ଶ: କତା କନପି ଵା ୧୮
କତଶାମ୍ ଵୀଯମଵତାମ୍ ଵୀଯମମ ୍ ଅଲ୍ପମ ୍ ଜ୍ଞାତ୍ଵା ମହାମୁକନ
ପ୍ରତ୍ ଯା୍ଯାତା ନ୍ ରୁପତଯ: ତ ନ୍ନିକପାକତ ତକପାତନ ୧୯
ତତଃ ପରମ କକାକପନ ରାଜାକନା ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ
ଅରୁନ୍ତନ୍ ମି ତି ାମ୍ ସକଵମ ଵୀଯମ ସକମ୍ତହ ମାକତାଃ ୨0
ଆତ୍ମାନମ୍ ଅଵତୂ ତମ୍ କତ ଵିଜ୍ଞାଯ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ
କରାକଶଣ ମହତା ଆଵି୍ାଟ ଃ ପୀଟଯନ୍ ମି ତି ାମ୍ ପୁରୀମ୍ ୨୧
ତତଃ ସମ୍ଵତ୍ସକର ପୂକଣମ ୍୍ଯମ୍ ଯାତାନି ସଵମଶଃ
ସାତନାନି ମୁନି କର୍ଟ ତକତାହମ୍ ପ୍ରୁଶ ତୁ ଃକିତଃ ୨୨
ତକତା କତଵ କଣାନ୍ ସଵମାନ୍ ତପସା ଆହମ୍ ପ୍ରସାତଯମ୍
ତତୁ ଶ୍ଚ ପରମ ପ୍ରୀତା ଶ୍ଚତୁ ରଙ୍କ ପ ମ୍ ସୁରାଃ ୨୩
ତକତା ପ୍ିା ନ୍ ରୁପତକଯା ହନ୍ଯମାନା ତିକଶା ଯଯୁଃ
ଅଵୀଯମା ଵୀଯମ ସମ୍ିକ୍ତ
ତ ା ସ ଆମାତ୍ ଯାଃ ପାପ କମମଣଃ ୨୪
ତତ୍ ଏତତ୍ ମୁନି ଶାତମୂ
ରାମ

ତନୁ ଃ ପରମ ପାସ୍ଵରମ୍

୍୍ମଣକଯା ଶ୍ଚା୭ପି ତଶମଯି୍ାଯ ମି ସୁଵ୍ରତ ୨୫

ଯତି ଅସ୍ଯ ତନୁ କଶା ରାମଃ କୁଯାମ ତ୍ ଆକରାପଣମ୍ ମୁକନ
ସୁତାମ୍ ଅକଯାନିଜାମ୍ ସୀତାମ୍ ତତ୍ ଯାମ୍ ତାଶରକତ: ଅହମ୍ ୨୬
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଶଟ୍ ଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:ମ

ସପ୍ତ ଶଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:କ
ଜନକ ସ୍ଯ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ
ତନୁ ତମଶଯ
ମ ରାମାଯ ଇତି କହାଵାଚ ପାତିଵମ୍ ୧
ତତଃ ସ ରାଜା ଜନକଃ ସଚିଵାନ୍ ଵ୍ାଯ ତିକତଶ ହ
ତନୁ : ଆନୀଯତାମ୍ ତିଵ୍ମ
ଯ ୍ କନ୍ତ ମାଲ୍ଯ ଵିପଶ
ୂ ତ
ି ମ୍ ୨
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ଜନକକନ ସମାତି୍ାଟ ଃ ସଚିଵାଃ ପ୍ରାଵିଶନ୍ ପୁରୀମ୍
ତ ତ୍ତନୁ ଃ ପୁରତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ନିଜକ
ମ ୍ମଃୁ ପାତିଵା୭୭ଜ୍ଞଯା ୩
ନ୍ ରୁଣାମ୍ ଶତାନି ପଞ୍ଚାଶତ୍ ଵ୍ାଯ ଯତାନାମ୍ ମହାତ୍ମନାମ୍
ମମ୍ଜଶ
ୂ ାମ୍ ଅ୍ଟ ଚରାମ୍ ତାମ୍ ସମୂହୁ କସ୍ତ୍ କତମ୍ିନ ୪
ତାମ୍ ଆତାଯ ତୁ ମମ୍ଜଶ
ୂ ାମ୍ ଆଯସୀମ୍ ଯେ ତତ୍ ତନୁ ଃ
ସୁକରାପମମ୍ କତ ଜନକମ୍ ଊଚୁ : ନ୍ ରୁପତି ମନ୍ତ୍ର୍ିଣଃ ୫
ଇତମ୍ ତନୁ ଵର
ମ ମ୍ ରାଜନ୍ ପୂଜିତମ୍ ସଵମ ରାଜପିଃ
ମି ତି ା୭ତିପ ରାକଜନ୍ତ୍ର୍ ତଶମନୀଯମ୍ ଯତ୍ ଇଚ୍ଚସି ୬
କତଶାମ୍ ନ୍ ରୁକପା ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା କ୍ରୁତା୭ଞ୍ଜ ି : ଅପାଶତ
ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ମହାତ୍ମାନମ୍ କତୌ ଚ ଉକପୌ ରାମ

୍୍ମକଣୌ ୭

ଇତମ୍ ତନୁ ଵର
ମ ମ୍ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ଜନକକୈ: ଅପିପଜ
ୂ ିତମ୍
ରାଜପି ଶ୍ଚ ମହା ଵୀକଯୈ: ଅଶ୍ଯମ ୍ ପୂରିତୁମ୍ ପୁରା ୮
ନ ଏତତ୍ ସୁର କଣାଃ ସକଵମ ନ ଅସୁରା ନ ଚ ରା୍୍ସାଃ
କନ୍ତଵମ ଯ୍୍ ପ୍ରଵରାଃ ସ କିନ୍ନର ମକହାରକାଃ ୯
କ୍ଵ କତି: ମାନୁ ଶାଣାମ୍ ଚ ତନୁ କଶାସ୍ଯ ପ୍ରପୂରକଣ
ଆକରାପକଣ ସମାକଯାକକ କଵପକନ କତା କନପି ଵା ୧0
ତ କତତତ୍ ତନୁ ଶାମ୍ କର୍ଟମ ୍ ଆନୀତମ୍ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ
ତଶମଯ ଏତନ୍ ମହାପାକ ଅନକଯା ରାଜ ପୁେକଯାଃ ୧୧
ଵିଶ୍ଵାମି େ ସ୍ତ୍ୁ ତମମାତ୍ମା ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଜନକ ପାଶିତମ୍
ଵତ୍ସ ରାମ ତନୁ ଃ ପ୍ଯ ଇତି ରାକଵମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୨
ପ୍ରହ୍ମକଶମ: ଵଚନାତ୍ ରାକମା ଯେ ତି୍ତ
ଟ ି ତ ତ୍ତନୁ ଃ
ମମ୍ଜଶ
ୂ ାମ୍ ତାମ୍ ଅପାଵ୍ରୁତ୍ ଯ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତନୁ : ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧୩
ଇତମ୍ ତନୁ ଵର
ମ ମ୍ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ସମ୍ସ୍ପର
୍ ୁ ଶାମି ଇହ ପାଣିନା
ଯତ୍ନଵାନ୍ ଚ ପଵି୍ାଯ ମି କତା କନ ପୂରକଣପି ଵା
ପାଟମ୍ ଇକତ୍ ଯ ଵ ତମ୍ ରାଜା ମୁନିଶ୍ଚ ସମପାଶତ ୧୪
ୀ ଯା ସ ତନୁ : ମକତ୍ ଯ ଜରାହ ଵଚନାତ୍ ମୁକନଃ
ପ୍ଯତାମ୍ ନ୍ ରୁ ସହସ୍ରାଣାମ୍ ପହୂ ନାମ୍ ରକୁ ନନ୍ତନଃ
ଆକରାପଯତ ସ ତମମାତ୍ମା ସ ୀ ମ୍ ଇଵ ତତ୍ତନୁ ଃ ୧୫
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ଆକରାପଯିତ୍ଵା କମୌଵମୀମ୍ ଚ ପୂରଯା ମାସ ଵୀଯମଵାନ୍
ତତ୍ ପପଞ୍ଜ ତନୁ : ମକତ୍ ଯ ନର କରକ୍ଟା ମହାଯଶାଃ ୧୬
ତସ୍ଯ ଶକତା ମହାନ୍ ଆସୀତ୍ ନିକାମ ତ ସମ ନିସ୍ ସଵନଃ
ପୂମି କମ୍ପ ଶ୍ଚ ସୁମହାନ୍ ପଵମତସ୍ଯ ଇଵ ତୀଯମତଃ ୧୭
ନିକପତୁ ଶ୍ଚ ନରାଃ ସକଵମ କତନ ଶକତନ କମାହିତାଃ
ଵଜମଯିତ୍ଵା ମୁନି ଵରମ୍ ରାଜାନମ୍ କତୌ ଚ ରାକକଵୌ ୧୮
ପ୍ରତି ଆଶ୍ଵକସ୍ତ୍ା ଜକନ ତସ୍ମିନ୍ ରାଜା ଵିକତ ସାତ୍ଵସଃ
ଉଵାଚ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି : ଵା୍ଯମ ୍ ଵା୍ଯକଜ୍ଞା ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ ମ୍ ୧୯
ପକଵନ୍ ତ୍ରୁ୍ଟ ଵୀକଯମା କମ ରାକମା ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜଃ
ଅତ୍ ଯତ୍ ପୁତମ୍ ଅଚିନ୍ତଯମ୍ ଚ ଅତକିତମ୍ ଇତମ୍ ମଯା ୨0
ଜନକାନାମ୍ କୁକ

କୀତିମ ୍ ଆହରି ୍ତ
ଯ ି କମ ସୁତା

ସୀତା ପତମାରମ୍ ଆସାତ୍ ଯ ରାମମ୍ ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜମ୍ ୨୧
ମମ ସତ୍ ଯା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଚ ଵୀଯମ ଶୁକଲ୍କତି କକୌଶିକ
ସୀତା ପ୍ରାକଣୈ: ପହୁ ମତା କତଯା ରାମାଯ କମ ସୁତା ୨୨
ପଵକତା ଅନୁ ମକତ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ଶୀରମ୍ କଚ୍ଚନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର୍ିଣଃ
ମମ କକୌଶିକ ପେମ୍ କତ ଅକଯାତ୍ ଯାମ୍ ତ୍ଵରି ତା ରକତୈଃ ୨୩
ରାଜାନମ୍ ପ୍ରରିକତୈ: ଵାକ୍ୈଯ: ଆନଯନ୍ତୁ ପୁରମ୍ ମମ
ପ୍ରତାନମ୍ ଵୀଯମ ଶୁଲ୍କାଯା: କତଯନ୍ତୁ ଚ ସଵମଶଃ ୨୪
ମୁନି କୁକତୌ ଚ କାକୁକତ୍ସିୌ କତଯନ୍ତୁ ନ୍ ରୁପାଯ କଵୈ
ପ୍ରୀଯମାଣମ୍ ତୁ ରାଜାନମ୍ ଆନଯନ୍ତୁ ସୁ ଶୀରକାଃ ୨୫
କକୌଶିକ ଶ୍ଚ ତକତତି ଆହ ରାଜା ଚ ଆପା୍ଯ ମନ୍ତ୍ର୍ିଣଃ ୨୬
ଅକଯାତ୍ ଯାମ୍ କପ୍ରଶଯା ମାସ ତମମାତ୍ମା କ୍ରୁତ ଶାସନାତ୍
ଯତା ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ସମା୍ଯାତୁ ମ୍ ଆକନତୁ ମ୍ ଚ ନ୍ ରୁପମ୍ ତତା ୨୭
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ସତ ଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:ମ

ଅଶ୍ଟ ଶଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:କ
ଜନକକନ ସମାତି୍ାଟ ତୂ ତା : କତ ୍ଲାନ୍ତ ଵାହନାଃ
େି ରାେମ୍ ଉଶିତା ମାକକମ କତ ଅକଯାତ୍ ଯାମ୍ ପ୍ରାଵିଶନ୍ ପୁରୀମ୍ ୧
( ରାକଜ୍ଞା ପଵନମ୍ ଆସାତ୍ ଯ ତ୍ଵାରସ୍ତ୍ାନ୍ ଇତମ୭ପ୍ରୁଵନ୍
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ଶୀରମ୍ ନିକଵତ୍ ଯତାମ୍ ରାକଜ୍ଞ ତୂ ତା କନ୍ନା ଜନକ ସ୍ଯ ଚ
ଇତ୍ ଯୁ କ୍ତଵା ତ୍ଵାରପା ା: କତ ରାକଵାଯ ନ୍ଯକଵତଯନ୍ )
କତ ରାଜ ଵଚନାତ୍ ତୂ ତା ରାଜ କଵ୍ମ ପ୍ରକଵଶିତାଃ
ତତ୍ରୁଶୁ: କତଵ ସମ୍କାଶମ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ତଶରତମ୍ ନ୍ ରୁପମ୍ ୨
ପତ୍ତ ଅଞ୍ଜ ି ପୁଟାଃ ସକଵମ ତୂ ତା ଵିକତ ସାତ୍ଵସାଃ
ରାଜାନମ୍ ପ୍ରଯତା ଵା୍ଯମ ୍ ଅପ୍ରୁଵନ୍ ମତୁ ରା୭୍୍ରମ୍ ୩
କମୈତିକ ା ଜନକକା ରାଜା ସ ଅ୍ିକହାେ ପୁରକ ୍ରୁତମ୍
କୁଶ ମ୍ ଚ ଅଵ୍ଯ
ଯ ମ୍ କଚୈଵ କସାପାତ୍ ଯାଯ ପୁକରାହିତମ୍ ୪
ମୁହୁର୍ ମୁହୁର୍ ମତୁ ରଯା କସ୍ନହ ସମ୍ଯକ୍ତ
ୁ ଯା କିରା
ଜନକ: ତ୍ଵାମ୍ ମହାରାଜ ପ୍ରୁଚ୍ଚକତ ସପୁରସ୍ସରମ୍ ୫
ପ୍ରୁ୍ଟଵା କୁଶ ମ୍ ଅଵ୍ର
ଯ ମ୍ କଵୈକତକହା ମି ତି ା୭ତିପଃ
କକୌଶିକା୭ନୁ ମକତ ଵା୍ଯମ ୍ ପଵନ୍ତମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୬
ପୂଵମ
ମ ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଵିତିତା ଵୀଯମ ଶୁଲ୍କା ମମା୭୭ତ୍ମଜା
ରାଜାନ ଶ୍ଚ କ୍ରୁତା୭ମଶମା ନିଵୀମ ଯମା ଵିମକ
ୁ ୀ କ୍ରୁତାଃ ୭
କସଯମ୍ ମମ ସୁତା ରାଜନ୍ ଵିଶ୍ଵାମି େ ପୁରସ୍ସକରୈ ଃ
ଯତ୍ରୁଚ୍ଚଯା ଆକକତୈ; ଵୀକରୈ : ନିଜିତା ତଵ ପୁେକକୈଃ ୮
ତ ଚ୍ଚ ରାଜନ୍ ତନୁ ର୍ ତିଵ୍ମ
ଯ ୍ ମକତ୍ ଯ ପ୍ିମ ୍ ମହାତ୍ମନା
ରାକମଣ ହି ମହା ରାଜ ମହତ୍ ଯାମ୍ ଜନ ସମ୍ସତି ୯
ଅକସ୍ମୈ କତଯା ମଯା ସୀତା ଵୀଯମ ଶୁଲ୍କା ମହାତ୍ମକନ
ପ୍ରତିଜ୍ଞାମ୍ ତତମୁମ୍ ଇଚ୍ଚାମି ତତ୍ ଅନୁ ଜ୍ଞାତୁ ମ୍ ଅହମସି ୧0
କସାପାତ୍ ଯାକଯା ମହାରାଜ ପୁକରାହିତ ପୁରକ ୍ରୁତଃ
ଶୀରମ୍ ଆକଚ୍ଚ ପେମ୍ କତ େଶ୍ଟୁମ୍ ଅହମସି ରାକକଵୌ ୧୧
ପ୍ରୀତିମ ୍ ଚ ମମ ରାକଜନ୍ତ୍ର୍ ନିଵତ
ମ ଯ
ମ ିତୁମ୍ ଅହମସି
ପୁେକଯା: ଉପକଯା: ଏଵ ପ୍ରୀତିମ ୍ ତ୍ଵମ୍ ଅପି

ପ୍ସ୍ଯକସ ୧୨

ଏଵମ୍ ଵିକତହା୭ତିପତି: ମତୁ ରମ୍ ଵା୍ଯ ମପ୍ରଵୀତ୍
ଵିଶ୍ଵାମି େ ଅପ୍ଯନୁଜ୍ଞାତଃ ଶତାନନ୍ତ ମକତ ସ୍ତ୍ି ତଃ ୧୩
( ଇତ୍ ଯୁକ୍ତଵା ଵିରତା ତୂ ତା ରାଜ କକୌରଵ ଶମ୍ିତ
କ ା:)
ତୂ ତ ଵା୍ଯମ ୍ ତୁ ତ ଚ୍ଚ୍ ରୁତ୍ଵା ରାଜା ପରମ ହଶିତଃ
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ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ଵାମକତଵମ୍ ଚ ମନ୍ତ୍ର୍ିକଣା ଅନ୍ଯାମ୍ ଶ୍ଚ କସାପ୍ରଵୀତ୍ ୧୪
କୁତଃ କୁଶକ
ି ପୁକେଣ କକୌସଲ୍ଯାନନ୍ତ ଵତମନଃ
୍୍ମକଣନ ସହ ପ୍ରାୋ ଵିକତକହଶୁ ଵସତି ଅକସୌ ୧୫
ତ୍ରୁ୍ଟ ଵୀଯମ ସ୍ତ୍ୁ କାକୁକତ୍ସିା ଜନକକନ ମହାତ୍ମନା
ସମ୍ପ୍ରତାନମ୍ ସୁତାଯା୭ସ୍ତ୍ୁ ରାକକଵ କତମୁ ମି ଚ୍ଚତି ୧୬
ଯତି କଵା କରାଚକତ ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ଜନକ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
ପୁରୀମ୍ କଚ୍ଚାମକହ ଶୀରମ୍ ମା ପୂତ୍ କା

ସ୍ଯ ପଯମଯଃ ୧୭

ମନ୍ତ୍ର୍ିକଣା ପାଟମ୍ ଇତ୍ ଯାହୁ ଃ ସହ ସକଵତ: ମହଶିପିଃ
ସୁପ୍ରୀତ ଶ୍ଚ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ରାଜା କଶ୍ଵା ଯାକେତି ସ ମନ୍ତ୍ର୍ିଣଃ ୧୮
ମନ୍ତ୍ର୍ିଣ ସ୍ତ୍ା ନ୍ନକରନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ଯ ରାେିମ ୍ ପରମ ସତ୍ କ୍ରୁତାଃ
ଊଶୁ କସ୍ତ୍ ପ୍ରମୁତିତାଃ ସକଵମ କୁକଣୈଃ ସକଵତଃ ସମନ୍ିତ
ଵ ାଃ ୧୯
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଅ୍ଟ ଶ୍ିତ
ଟ ମ ସ୍ସକ:ମ

ଏଯକାନ ସପ୍ତତିମ ସ୍ସକ:କ
ତକତା ରାେଯାମ୍ ଵ୍ତ
ଯ ୀତାଯାମ୍ କସାପାତ୍ ଯାଯଃ ସ ପାନ୍ତଵଃ
ରାଜା ତଶରକତା ହ୍ ରୁ୍ଟଃ ସୁମନ୍ତ୍ର୍ମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧
ଅତ୍ ଯ ସକଵମ ତନାତ୍୍
ଯ ୍ା ତନମ୍ ଆତାଯ ପୁ୍ କ ମ୍
ଵ୍ରଜନ୍ତୁ ଅକର ସୁଵିହିତା ନାନା ରତ୍ନ ସମନ୍ିତ
ଵ ାଃ ୨
ଚତୁ ରଙ୍କ ପ ମ୍ ଚା୭ପି ଶୀରମ୍ ନିଯାମ ତୁ ସଵମଶଃ
ମମ ଆଜ୍ଞା ସମକା ମ୍ ଚ ଯାନମ୍ ଯୁ୍ମମ ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍ ୩
ଵସି କ୍ଟା ଵାମକତଵ ଶ୍ଚ ଜାପା ି : ଅତ କା୍ଯପଃ
ମାକମକଣ୍ଟଯ: ସୁତୀକମା୭୭ଯୁ: ରୁଶିଃ କାତ୍ ଯାଯନ ସ୍ତ୍ତା ୪
ଏକତ ତ୍ଵିଜାଃ ପ୍ରଯାନ୍ତୁ ଅକର ସ୍ଯନ୍ତନମ୍ କଯାଜଯସ୍ଵ କମ
ଯତା କା

ଅତ୍ ଯକଯା ନ ସ୍ଯାତ୍ ତୂ ତା ହି ତ୍ଵରଯନ୍ତି ମାମ୍ ୫

ଵଚନା ତ୍ତୁ ନକରନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ଯ ସା କସନା ଚତୁ ରଙ୍କି ଣୀ
ରାଜାନମ୍ ରୁଶିପିଃ ସାତମମ ୍ ଵ୍ରଜନ୍ତମ୍ ପ୍ରୁ୍ଟକତାନ୍ଵକାତ୍ ୬
କତ୍ଵା ଚତୁ ର୭ହମ୍ ମାକମମ ୍ ଵିକତହାନ୍ ଅପ୍ଯକୁ ପଯିଵାନ୍
ରାଜା ତୁ ଜନକଃ ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ପୂଜାମ୍ ଅକଲ୍ପଯତ୍ ୭
ତକତା ରାଜାନମ୍ ଆସାତ୍ ଯ ଵ୍ ରୁତ୍ତମ୍ ତଶରତମ୍ ନ୍ ରୁପମ୍
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ଜନକକା ମୁତିକତା ରାଜା ହଶମମ ୍ ଚ ପରମମ୍ ଯକଯୌ
ଉଵାଚ ଚ ନର କରକ୍ଟା ନର କର୍ଟମ ୍ ମୁତା୭ନ୍ିତ
ଵ : ୮
ସ୍ଵାକତମ୍ କତ ମହାରାଜ ତି୍ ଟଯା ପ୍ରାକତାସି ରାକଵ
ପୁେକଯା: ଉପକଯାଃ ପ୍ରୀତିମ ୍ ପ୍ସ୍ଯକସ ଵୀଯମ ନିଜିତାମ୍ ୯
ତି୍ ଟଯା ପ୍ରାକତା ମହାକତଜା ଵସି କ୍ଟା ପକଵାନ୍ ରୁଶିଃ
ସହ ସକଵତ; ତ୍ଵିଜ କରକ୍ୈ ଟ ; କତକଵୈ ରି ଵ ଶତରତୁ ଃ ୧0
ତି୍ ଟଯା କମ ନିଜିତା ଵି୍ିା ତି୍ ଟଯା କମ ପୂଜିତମ୍ କୁ ମ୍
ରାକକଵୈଃ ସହ ସମ୍ପନ୍ତାତ୍ ଵୀଯମ କରକ୍ୈ:ଟ ମହାତ୍ମପିଃ ୧୧
ଶ୍ଵଃ ପ୍ରପାକତ ନକରନ୍ତ୍ର୍ ତ୍ଵମ୍ ସମ୍ଵତଯ
ମ ିତୁମ୍ ଅହମସି
ଯଜ୍ଞ ସ୍ଯ ଅକନ୍ତ ନର କର୍ଟ ଵିଵାହମ୍ ରୁଶି ସମ୍ମତମ୍ ୧୨
ତସ୍ଯ ତତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରୁଶି ମକତ୍ ଯ ନରା୭ତିପଃ
ଵା୍ଯମ ୍ ଵା୍ଯ ଵିତାମ୍ କର୍ଟଃ ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ମହୀପତିମ ୍ ୧୩
ପ୍ରତିରକହା ତାତ୍ରୁ ଵଶଃ ଶ୍ରୁତମ୍ ଏତତ୍ ମଯା ପୁରା
ଯତା ଵ୍୍ଯସି ତମମଜ୍ଞ ତତ୍ କରି ୍ାଯ ମକହ ଵଯମ୍ ୧୪
ତମି ୍ମ
ଟ ୍ ଚ ଯଶସ୍ଯମ ୍ ଚ ଵଚନମ୍ ସତ୍ ଯ ଵାତିନଃ
ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵିକତହା୭ତିପତିଃ ପରମ୍ ଵିସ୍ମଯମ୍ ଆକତଃ ୧୫
ତତଃ ସକଵମ ମୁନି କଣାଃ ପରସ୍ପର ସମାକକମ
ହକଶମଣ ମହତା ଯୁକ୍ତା: ତାମ୍ ନିଶାମ୍ ଅଵସନ୍ ସୁକମ୍ ୧୬
ରାଜା ଚ ରାକକଵୌ ପୁକେୌ ନିଶାମ୍ଯ ପରି ହଶିତଃ
ଉଵାସ ପରମ ପ୍ରୀକତା ଜନକକନ ସୁପଜ
ୂ ିତଃ ୧୭
ଜନକକାପି ମହାକତଜାଃ ରିଯା ତକମମଣ ତତ୍ତ୍ଵଵିତ୍
ଯଜ୍ଞ ସ୍ଯ ଚ ସୁତାପ୍ଯାମ୍ ଚ କ୍ରୁତ୍ଵା ରାେିମ ୍ ଉଵାସ ହ ୧୮
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଏକକାନ ସତତିମ ସ୍ସକ:ମ

ସପ୍ତତିମ ସ୍ସକ:କ
ତତଃ ପ୍ରପାକତ ଜନକଃ କ୍ରୁତ

କମମା ମହଶିପିଃ

ଉଵାଚ ଵା୍ଯମ ୍ ଵା୍ଯଜ୍ଞଃ ଶତାନନ୍ତମ୍ ପୁକରାହିତମ୍ ୧
ପ୍ରାତା ମମ ମହା କତଜା ଯଵୀଯାନ୍ ଅତି ତାମି କଃ
କୁଶତ୍ଵଜ ଇତି ୍ଯାତଃ ପୁରୀମ୍ ଅତ୍ ଯଵସତ୍ ଶୁପାମ୍ ୨
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ଵାଯମା ପ କ ପଯମନ୍ତାମ୍ ପିପନ୍ ଇକ୍ଶମ
ୁ ତୀମ୍ ନତୀମ୍
ସାମ୍କା୍ଯାମ୍ ପୁଣ୍ ଯ ସମ୍କାଶାମ୍ ଵିମାନମ୍ ଇଵ ପୁ୍କ
ପ ମ୍ ୩
ତମ୍ ଅହମ୍ େଶ୍ଟୁମ୍ ଇଚ୍ଚାମି ଯଜ୍ଞ କକାତା ସ କମ ମତଃ
ପ୍ରୀତିମ ୍ କସାପି ମହା କତଜା ଇମ୍ମାମ୍ କପାକ୍ତା ମଯା ସହ ୪
( ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ତୁ ଵଚନମ୍ ଶତାନମ୍ତ ସ୍ଯ ସନ୍ନିକତୌ
ଆକତା: କକଚିତ୍ ଅଵ୍ର
ଯ ା ଜନକ: ତାନ୍ ସମାତିଶତ୍ )
ଶାସନାତ୍ ତୁ ନକରନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ଯ ପ୍ରଯଯୁଃ ଶୀର ଵାଜିପିଃ
ସମାକନତୁ ମ୍ ନର ଵ୍ାଯ ରମ୍ ଵିଶଣ
୍ ମ
ୁ ୍ ଇନ୍ତ୍ର୍ା୭୭ଜ୍ଞଯା ଯତା ୫
( ସାମ୍କା୍ଯାମ୍ କତ ସମାକତ୍ ଯ ତତ୍ରୁଶୁ ଶ୍ଚ କୁଶତ୍ଵଜମ୍
ନ୍ଯକଵତଯନ୍ ଯତା ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ଜନକ ସ୍ଯ ଚ ଚିନ୍ତିତମ୍
ତ ତ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତମ୍ ନ୍ ରୁପତି: ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତୂ ତ କରକ୍ୈ:ଟ ମହା ପକ ୈ : )
ଆଜ୍ଞଯା ତୁ ନକରନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ଯ ଆଜକାମ କୁଶତ୍ଵଜଃ
ସ ତତଶମ ମହାତ୍ମାନମ୍ ଜନକମ୍ ତମମ ଵତ୍ସ ମ୍ ୬
କସାପିଵାତ୍ ଯ ଶତାନନ୍ତମ୍ ରାଜାନମ୍ ଚା୭ପି ତାମି କମ୍
ରାଜା୭ହମମ ୍ ପରମମ୍ ତିଵ୍ମ
ଯ ୍ ଆସନମ୍ ଚ ଅତ୍ ଯକରାହତ ୭
ଉପଵି୍ାଟ ଵୁକପୌ କତୌ ତୁ ପ୍ରାତକରୌ ଅମି ତ ଓଜକସୌ
କପ୍ରଶଯା ମାସ ତୁ : ଵୀକରୌ ମନ୍ତ୍ର୍ି କର୍ଟମ ୍ ସୁତାମନମ୍ ୮
କଚ୍ଚ ମନ୍ତ୍ର୍ିପକତ ଶୀରମ୍ ଐ୍୍ଵାକୁମ ୍ ଅମି ତ

ପ୍ରପମ୍

ଆତ୍ମକଜୈଃ ସହ ତୁ ତମଶମ
ମ ୍ ଆନଯସ୍ଵ ସ ମନ୍ତ୍ର୍ିଣମ୍ ୯
ଔପକାଯମମ ୍ ସ କତ୍ଵା ତୁ ରକୂଣାମ୍ କୁ

ଵତମନମ୍

ତତଶମ ଶିରସା ଚ ଏନମ୍ ଅପି ଵା ତ୍ ଯ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧0
ଅକଯାତ୍ ଯା୭ତିପକତ ଵୀର କଵୈକତକହା ମି ତି ା୭ତିପଃ
ସ ତ୍ଵାମ୍ େଶ୍ଟୁମ୍ ଵ୍ଵ
ଯ ସି ତଃ କସାପାତ୍ ଯାଯ ପୁକରାହିତମ୍ ୧୧
ମନ୍ତ୍ର୍ି କର୍ଟ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାଜା ସଶି କଣ ସ୍ତ୍ତା
ସ ପନ୍ତୁ: ଅକମତ୍ ତେ ଜନକକା ଯେ ଵତମକତ ୧୨
ସ ରାଜା ମନ୍ତ୍ର୍ି ସହିତଃ କସାପାତ୍ ଯାଯଃ ସ ପାନ୍ତଵଃ
ଵା୍ଯମ ୍ ଵା୍ଯ ଵିତାମ୍ କରକ୍ଟା କଵୈକତହମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୩
ଵିତିତମ୍ କତ ମହା ରାଜ ଇ୍୍ଵାକୁ କୁ

କତୈଵତମ୍
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ଵକ୍ତା ସକଵମଶ ୁ କ୍ରୁକତ୍ଶ
ଯ ୁ ଵସି କ୍ଟା ପକଵାନ୍ ରୁଶିଃ ୧୪
ଵିଶ୍ଵାମି େ ଅପ୍ଯନୁଜ୍ଞାତଃ ସହ ସକଵତ: ମହଶିପିଃ
ଏଶ ଵ୍୍ଯତି ତମମାତ୍ମା ଵସି କ୍ଟା କମ ଯତା ରମମ୍ ୧୫
ଏଵ ମୁକ୍ତଵା ନର କରକ୍ଟ ରାଜ୍ଞାମ୍ ମକତ୍ ଯ ମହାତ୍ମନାମ୍
ତୂ ୍ଣୀମ୍ ପୂକତ ତଶରକତ ଵସି କ୍ଟା ପକଵାନ୍ ରୁଶିଃ
ଉଵାଚ ଵା୍ଯମ ୍ ଵା୍ଯକଜ୍ଞା କଵୈକତହମ୍ ସ ପୁକରାତସମ୍ ୧୬
ଅଵ୍ ଯକ୍ତ ପ୍ରପକଵା ପ୍ରହ୍ମା ଶାଶ୍ଵକତା ନିତ୍ ଯ ଅଵ୍ଯ
ଯ ଃ
ତସ୍ମାନ୍ ମରୀଚିଃ ସମ୍ଜକଜ୍ଞ ମରୀକଚଃ କା୍ଯପଃ ସୁତଃ ୧୭
ଵିଵସ୍ଵାନ୍ କା୍ଯପାତ୍ ଜକଜ୍ଞ ମନୁ : କଵୈଵସ୍ଵତଃ ସ୍ମର
୍ ୁ ତଃ
ମନୁ ଃ ପ୍ରଜାପତିଃ ପୂଵମ
ମ ୍ ଇ୍୍ଵାକୁ ସ୍ତ୍ୁ ମକନାଃ ସୁତଃ ୧୮
ତମ୍ ଇ୍୍ଵାକୁମ ୍ ଅକଯାତ୍ ଯାଯାମ୍ ରାଜାନମ୍ ଵିତ୍ତି ପୂଵକ
ମ ମ୍
ଇ୍୍ଵାକକା ସ୍ତ୍ୁ ସୁତଃ ରୀମାନ୍ କୁ୍ି୍: ଇକତ୍ ଯଵ ଵିଶର
୍ ୁ ତ : ୧୯
କୁକ୍୍: ଅତ ଆତ୍ମଜ: ରୀମାନ୍ ଵିକୁ୍ି୍: ଉତପତ୍ ଯତ
ଵିକୁକ୍୍ ସ୍ତ୍ୁ ମହା କତଜା ପାଣଃ ପୁେଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍ ୨0
ପାଣ ସ୍ଯ ତୁ ମହା କତଜା ଅନରଣ୍ଯଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍
ଅନରଣ୍ଯାତ୍ ପ୍ରୁତୁ : ଜକଜ୍ଞ େିଶଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ୁ ପ୍ରୁକତାଃ ସୁତଃ ୨୧
େିଶକଙ୍କା: ଅପଵତ୍ ପୁକୋ ତୁ ନ୍ତୁମାକରା ମହାଯଶାଃ
ତୁ ନ୍ତୁମାରାତ୍ ମହାକତଜା ଯୁଵନାକଶ୍ଵା ମହାରତଃ ୨୨
ଯୁଵନାଶ୍ଵ ସୁତଃ ରୀମାନ୍ ମାନ୍ତାତା ପ୍ରୁତିଵୀ ପତିଃ
ମାନ୍ତାତୁ ସ୍ତ୍ୁ ସୁତଃ ରୀମାନ୍ ସୁସମ୍ି :ତ ଉତପତ୍ ଯତ ୨୩
ସୁସକମ୍ତ: ଅପି ପୁକେୌ କତ୍ଵୌ ତ୍ରୁଵସମ୍ିଃତ ପ୍ରକସନଜିତ୍
ଯଶସ୍ଵୀ ତ୍ରୁଵସକମ୍ତ ସ୍ତ୍ୁ ପରକତା ନାମ ନାମତଃ ୨୪
ପରତାତ୍ ତୁ ମହାକତଜା ଅସି କତା ନାମ ଜାତଵାନ୍
ଯସ୍ଯ ଏକତ ପ୍ରତି ରାଜାନ ଉପପତ୍ ଯମ୍ତ ଶେଵ :
କହୈହଯ ତା ଜମ୍କା ଶ୍ଚ ଶୂରା ଶ୍ଚ ଶଶି ପିମ୍ଵ
ତ : ୨୫
ତାମ୍ ସ୍ତ୍ୁ ପ୍ରତି ଯୁତ୍ତଯକନ୍ୈ ଵ ଯୁକତ୍ତ ରାଜା ପ୍ରଵାସି ତ : ୨୬
ହିତଵମ୍ତମ ୍ ଉପାକମ୍ଯ ପ୍ରୁକୁ ପ୍ରସ୍ରଵକଣ ଵସତ୍
ଅସି କତା ଅଲ୍ପ ପକ ା ରାଜା ମମ୍ି ତରପି ସ୍ସହିତ: ତତା
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କତ୍ଵ ଚ ଅସ୍ଯ ପାକଯମ କପିକଣ୍ଯୌ ପପୂଵତୁ : ଇତି ଶ୍ରୁତମ୍ ୨୭
ଏକା କପମ ଵିନାଶାଯ ସପକତ୍ନୈଯ ସକରମ୍ ତକତୌ ୨୮
ତତ : କଶୈ

ଵରମ୍ ରମ୍ଯମ ୍ ପପୂଵ ଅପିରକତା ମୁନି :

ପାକମଵ: ଚ୍ଯଵକନା ନାମ ହିତଵମ୍ତମ ୍ ଉପାରିତ : ୨୯
ତେ ଏକା ତୁ ମହା ପାକା ପାକମଵମ୍ କତଵ ଵଚମସମ୍
ଵଵକମ୍ତ ପତ୍ମ ପୋ୍୍ୀ କାମ୍କେମ୍ତୀ ସୁତମ୍ ଆତ୍ମନ :
ତମ୍ ରୁଶିମ ୍ ସା ଅପ୍ଯପ
ୁ ାକମ୍ଯ କା ି ମ୍ୀତ ଚ ଅପ୍ଯଵାତଯତ୍ ୩0
ସ ତାମ୍ ଅପ୍ଯଵତତ୍ ଵିପ୍ର: ପୁକେପ୍ସମ
ୁ ୍ ପୁେ ଜନ୍ମନି ୩୧
ତଵ କୁକ୍୍ୌ ମହା ପାକକ ସୁପେ
ୁ : ସୁମହାପ :
ମହା ଵୀକଯମା ମହା କତଜା ଅଚିରାତ୍ ସମ୍ଜନି୍ତ
ଯ ି
କକରଣ ସହିତ ୍୍ରୀମାନ୍ ମା ଶୁଚ: କମକ ୍୍କଣ ୩୨
ଚ୍ଯଵନମ୍ ତୁ ନମ କ ୍ରୁତ୍ ଯ ରାଜ ପୁେୀ ପତିଵ୍ରତା
ପତି କଶାକା୭ତୁ ରା ତସ୍ମାତ୍ ପୁେମ୍ କତଵୀ ଵ୍ଜ
ଯ ାଯତ ୩୩
ସପତ୍ନଯା ତୁ କର: ତକସ୍ୈ ଯ ତକତ୍ତା କପମ ଜିକାମ୍ଯାସଯା
ସହ କତନ କକରଣ ଏଵ ଜାତଃ ସ ସକକରାପଵତ୍ ୩୪
ସକର ସ୍ଯ ଅସମଞ୍ଜ ସ୍ତ୍ୁ ଅସମଞ୍ଜାତ୍ ଅତ ଅମ୍ଶମ
ୁ ାନ୍
ତି ୀକପା ଅମ୍ଶମ
ୁ ତଃ ପୁକୋ ତି ୀପ ସ୍ଯ ପକୀରତଃ ୩୫
ପକୀରତାତ୍ କକୁତ୍ସି ଶ୍ଚ କକୁତ୍ସି ସ୍ଯ ରକୁ ସ୍ସତ
ୁ : ୩୬
ରକକା ସ୍ତ୍ୁ ପୁେ: କତଜସ୍ଵୀ ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତଃ ପୁରୁଶାତକଃ
କଲ୍ମାଶ ପାକତା ହି ଅପଵତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ଜାତ ସ୍ତ୍ୁ ଶଙ୍କଣଃ ୩୭
ସୁତଶମନଃ ଶଙ୍କଣ ସ୍ଯ ଅ୍ିିଵଣମଃ ସୁତଶମନାତ୍
ଶୀରକ: ତୁ ଅ୍ିିଵଣମ ସ୍ଯ ଶୀରକ ସ୍ଯ ମରୁଃ ସୁତଃ ୩୮
ମକରାଃ ପ୍ରଶୁଶର
୍ ୁ କ: ତୁ ଆସୀତ୍ ଅମ୍ପରୀଶଃ ପ୍ରଶୁଶର
୍ ୁ କାତ୍
ଅମ୍ପରୀଶ ସ୍ଯ ପୁକୋପୂତ୍ ନହୁ ଶଃ ପ୍ରୁତି ଵୀପତିଃ ୩୯
ନହୁ ଶ ସ୍ଯ ଯଯାତି ସ୍ତ୍ୁ ନାପାକ ସ୍ତ୍ୁ ଯଯାତିଜଃ
ନାପାକ ସ୍ଯ ପପୂଵ ଅଜ: ଅଜାତ୍ ତଶରକତାପଵତ୍ ୪0
ଅସ୍ମାତ୍ ତଶରତାତ୍ ଜାକତୌ ପ୍ରାତକରୌ ରାମ

୍୍ମକଣୌ

ଆତି ଵମ୍୍ ଵିଶତ୍ତ
ୁ ାନାମ୍ ରାଜ୍ଞାମ୍ ପରମ ତମି ଣାମ୍
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ଇ୍୍ଵାକୁ କୁ
ରାମ

ଜାତାନାମ୍ ଵୀରାଣାମ୍ ସତ୍ ଯ ଵାତିନାମ୍ ୪୧

୍୍ମଣକଯା: ଅକତମ ତ୍ଵତ୍ ସୁକତ ଵରକଯ ନ୍ ରୁପ

ସତ୍ରୁଶାପ୍ଯାମ୍ ନର କର୍ଟ ସତ୍ରୁକଶ ତାତୁ ମ୍ ଅହମସି ୪୨
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ସତତିମ ସ୍ସକ:ମ

ଏକ ସପ୍ତତିମ ସ୍ସକ:କ
ଏଵମ୍ ପ୍ରୁଵାଣମ୍ ଜନକଃ ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ କ୍ରୁତା୭ଞ୍ଜ ି ଃ
କରାତୁ ମ୍ ଅହମସି ପେମ୍ କତ କୁ ମ୍ ନଃ ପରି କୀତିତମ୍ ୧
ପ୍ରତାକନ ହି ମୁନି କର୍ଟ କୁ ମ୍ ନିର୭ଵକଶଶତଃ
ଵକ୍ତଵ୍ ଯମ୍ କୁ

ଜାକତନ ତ ନ୍ନିକପାତ ମହା ମୁକନ ୨

ରାଜା ଅପୂତ୍ େିଶ ୁ କ ାକକଶୁ ଵିଶର
୍ ୁ ତଃ କସ୍ଵନ କମମଣା
ନିମିଃ ପରମ ତମମାତ୍ମା ସଵମ ସତ୍ତ୍ଵଵତାମ୍ ଵରଃ ୩
ତସ୍ଯ ପୁକୋ ମି ତି: ନାମ ମି ତି ା କଯନ ନିମିତା
ପ୍ରତକମା ଜନକକା ନାମ ଜନକାତ୍ ଅପି ଉତାଵସୁଃ ୪
ଉତାଵକସା: ତୁ ତମମାତ୍ମା ଜାକତା କଵୈ ନନ୍ତିଵତମନଃ
ନନ୍ତିଵତମନ ପୁେ ସ୍ତ୍ୁ ସୁକକତୁ : ନାମ ନାମତଃ ୫
ସୁକକକତା: ଅପି ତମମାତ୍ମା କତଵରାକତା ମହାପ ଃ
କତଵରାତ ସ୍ଯ ରାଜକଶମ: ପ୍ରୁହେତ ଇତି ଶ୍ରୁତଃ ୬
ପ୍ରୁହେତ ସ୍ଯ ଶୂକରା ଅପୂତ୍ ମହାଵୀରଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍
ମହାଵୀର ସ୍ଯ ତ୍ରୁତିମାନ୍ ସୁତ୍ରୁତିଃ ସତ୍ ଯ ଵିରମଃ ୭
ସୁତ୍ରୁକତ: ଅପି ତମମାତ୍ମା ତ୍ରୁ୍ଟକକତୁ ଃ ସୁତାମି କଃ
ତ୍ରୁ୍ଟକକକତା ସ୍ତ୍ୁ ରାଜକଶମ: ହଯମଶ୍ଵ ଇତି ଵିଶର
୍ ୁ ତଃ ୮
ହଯମଶ୍ଵ ସ୍ଯ ମରୁଃ ପୁକୋ ମକରାଃ ପୁେଃ ପ୍ରତୀନ୍ତକଃ
ପ୍ରତୀନ୍ତକ ସ୍ଯ ତମମାତ୍ମା ରାଜା କୀତିରତଃ ସୁତଃ ୯
ପୁେଃ କୀତିରତ ସ୍ଯା୭ପି କତଵମୀଟ ଇତି ସ୍ମର
୍ ୁ ତଃ
କତଵମୀଟ ସ୍ଯ ଵିପକୁ ତା ଵିପତ
ୁ ସ୍ଯ ମହୀେକଃ ୧0
ମହୀେକ ସୁକତା ରାଜା କୀତିରାକତା ମହାପ ଃ
କୀତିରାତ ସ୍ଯ ରାଜକଶମ: ମହାକରାମା ଵ୍ଜ
ଯ ାଯତ ୧୧
ମହାକରାମ୍ଣ ସ୍ତ୍ୁ ତମମାତ୍ମା ସ୍ଵଣମକରାମା ଵ୍ଜ
ଯ ାଯତ
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ସ୍ଵଣମକରାମ୍ଣ ସ୍ତ୍ୁ ରାଜକଶମ: ହ୍ରସ୍ଵକରାମା ଵ୍ଜ
ଯ ାଯତ ୧୨
ତସ୍ଯ ପୁେ ତ୍ଵଯମ୍ ଜକଜ୍ଞ ତମମଜ୍ଞ ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ
କଯଯକ୍ଟାହମ୍ ଅନୁ କଜା ପ୍ରାତା ମମ ଵୀରଃ କୁଶତ୍ଵଜଃ ୧୩
ମାମ୍ ତୁ କଯଯ୍ଟମ ୍ ପିତା ରାକଯ ଯ କସାପିଶଚ୍
ି ଯ ନରାତିପଃ
କୁଶତ୍ଵଜମ୍ ସମାକଵ୍ଯ ପାରମ୍ ମଯି ଵନମ୍ କତଃ ୧୪
ଵ୍ରୁକତ୍ତ ପିତରି ସ୍ଵଯମାକତ ତକମମଣ ତୁ ରମ୍ ଆଵହମ୍
ପ୍ରାତରମ୍ କତଵ ସମ୍କାଶମ୍ କସ୍ନହାତ୍ ପ୍ଯନ୍ କୁଶତ୍ଵଜମ୍ ୧୫
କସ୍ଯଚିତ୍ ତୁ ଅତ କା ସ୍ଯ ସାମ୍କା୍ଯାତ୍ ଅକମତ୍ ପୁରାତ୍
ସୁତନ୍ ଵା ଵୀଯମଵାନ୍ ରାଜା ମି ତି ାମ୍ ଅଵକରାତକଃ ୧୬
ସ ଚ କମ କପ୍ରଶଯା ମାସ କଶୈଵମ୍ ତନୁ : ଅନୁ ତ୍ତମମ୍
ସୀତା କନ୍ଯା ଚ ପତ୍ମା୍୍ୀ ମହ୍ମ
ଯ ୍ କଵୈ ତୀଯତାମ୍ ଇତି
ତସ୍ଯ ଅପ୍ରତାନାତ୍ ପ୍ରହ୍ମକଶମ ଯୁତ୍ତମ୍ ଆସୀନ୍ ମଯା ସହ ୧୭
ସ ହକତା ଅପିମକୁ କା ରାଜା ସୁତନ୍ଵା ତୁ ମଯା ରକଣ
ନିହତ୍ ଯ ତମ୍ ମୁନି କର୍ଟ ସୁତନ୍ଵାନମ୍ ନରାତିପମ୍ ୧୮
ସାମ୍କାକ୍ଯ ପ୍ରାତରମ୍ ଶୂରମ୍ ଅପ୍ଯଶଞ୍ଚ
ି ମ୍ କୁଶତ୍ଵଜମ୍
କନୀଯାନ୍ ଏଶ କମ ପ୍ରାତା ଅହମ୍ କଯଯକ୍ଟା ମହା ମୁକନ ୧୯
ତତାମି ପରମ ପ୍ରୀକତା ଵକତ୍ଵୌ କତ ମୁନି ପୁମ୍ଵ
କ
ସୀତାମ୍ ରାମାଯ ପେମ୍ କତ ଊମି ାମ୍ ୍୍ମଣାଯ ଚ ୨0
ଵୀଯମ ଶୁଲ୍କାମ୍ ମମ ସୁତାମ୍ ସୀତାମ୍ ସୁର ସୁକତାପମାମ୍
ତ୍ଵିତୀଯାମ୍ ଊମି ାମ୍ କଚୈଵ େି: ଵତାମି ନ ସମ୍୍ଯଃ ୨୧
ତତାମି ପରମ ପ୍ରୀକତା ଵକତ୍ଵୌ କତ ରକୁ ନନ୍ତନ ୨୨
ରାମ

୍୍ମଣକଯା ରାଜନ୍ କକାତାନମ୍ କାରଯସ୍ଵ ହ

ପିତ୍ରୁ କାଯମମ ୍ ଚ ପେମ୍ କତ ତକତା କଵୈଵାହିକମ୍ କୁରୁ ୨୩
ମକା ହି ଅତ୍ ଯ ମହା ପାକହା ତ୍ରୁତୀକଯ ତିଵକସ ପ୍ରକପା
ପ ୍ କୁନ୍ ଯାମ୍ ଉତ୍ତକର ରାଜନ୍ ତସ୍ମିନ୍ କଵୈଵାହିକମ୍ କୁରୁ ୨୪
ରାମ

୍୍ମଣକଯା: ଅକତମ ତାନମ୍ କାଯମମ ୍ ସୁକକାତଯମ୍ ୨୫

ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଏକ ସତତିମ ସ୍ସକ:ମ

ତ୍ଵି ସପ୍ତତିମ ସ୍ସକ:କ
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ତମ୍ ଉକ୍ତଵନ୍ତମ୍ କଵୈକତହମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ
ଉଵାଚ ଵଚନମ୍ ଵୀରମ୍ ଵସି ୍ ଟ ସହିକତା ନ୍ ରୁପମ୍ ୧
ଅଚିନ୍ତଯାନି ଅପ୍ରକମଯାନି କୁ ାନି ନର ପୁମ୍ଵ
କ
ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ୍ ଵିକତହାନାମ୍ ନ ଏଶାମ୍ ତୁ କଲ୍ଯାସ୍ତ୍ି କଶ୍ଚନ ୨
ସତ୍ରୁକଶା ତମମ ସମ୍ପନ୍ତଃ ସତ୍ରୁକଶା ରୂପ ସମ୍ପତା
ରାମ

୍୍ମଣକଯା ରାଜନ୍ ସୀତା ଚ ଊମି ଯା ସହ ୩

ଵକ୍ତଵ୍ ଯମ୍ ଚ ନର କର୍ଟ ଶ୍ରୂଯତାମ୍ ଵଚନମ୍ ମମ
ପ୍ରାତା ଯଵୀଯାନ୍ ତମମଜ୍ଞ ଏଶ ରାଜା କୁଶତ୍ଵଜଃ ୪
ଅସ୍ଯ ତମମାତ୍ମକନା ରାଜନ୍ ରୂକପଣ ଅପ୍ରତିମମ୍ ପୁଵି
ସୁତା ତ୍ଵଯମ୍ ନର କର୍ଟ ପତ୍ନଯ୭ତମମ ୍ ଵରଯାମକହ ୫
ପରତ ସ୍ଯ କୁମାର ସ୍ଯ ଶତ୍ରୁ୍ି ସ୍ଯ ଚ ତୀମତଃ
ଵରକଯମ ସୁକତ ରାଜନ୍ ତକଯା: ଅକତମ ମହାତ୍ମକନାଃ ୬
ପୁୋ ତଶରତ ସ୍ଯ ଇକମ ରୂପ କଯୌଵନ ଶା ି ନଃ
କ ାକ ପାକ ାପମାଃ ସକଵମ କତଵ ତୁ ଲ୍ଯ ପରାରମାଃ ୭
ଉପକଯା: ଅପି ରାକଜନ୍ତ୍ର୍ ସମ୍ପକନ୍ତନ ଅନୁ ପତ୍ ଯତାମ୍
ଇ୍୍ଵାକକାଃ କୁ ମ୍ ଅଵ୍ର
ଯ ମ୍ ପଵତଃ ପୁଣ୍ ଯ କମମଣଃ ୮
ଵିଶ୍ଵାମି େ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵସି ୍ ଟ ସ୍ଯ ମକତ ତତା
ଜନକଃ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି : ଵା୍ଯମ ୍ ଉଵାଚ ମୁନି ପୁମ୍କକ ଵୌ ୯
କୁ ମ୍ ତନ୍ ଯ ମି ତମ୍ ମକନ୍ଯ କଯଶାମ୍ କତୌ ମୁନି ପୁମ୍କକ ଵୌ
ସତ୍ରୁଶମ୍ କୁ

ସମ୍ପନ୍ତମ୍ ଯତ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତଃ ସ୍ଵଯମ୍ ୧0

ଏଵମ୍ ପଵତୁ ପେମ୍ ଵଃ କୁଶତ୍ଵଜ ସୁକତ ଇକମ
ପକତ୍ନଯୌ ପକଜତାମ୍ ସହିକତୌ ଶତ୍ରୁ୍ି ପରକତୌ ଉକପୌ ୧୧
ଏକ ଅହ୍ନା ରାଜ ପୁେୀଣାମ୍ ଚତସ୍ରୂଣାମ୍ ମହା ମୁକନ
ପାଣୀନ୍ କ୍ରୁହ୍ନ୍ତୁ
ଣ ଚତ୍ଵାକରା ରାଜ ପୁୋ ମହା ପ ାଃ ୧୨
ଉତ୍ତକର ତିଵକସ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ପ ୍ କୁନୀପ୍ଯାମ୍ ମନୀଶିଣଃ
କଵୈଵାହିକମ୍ ପ୍ରଶମ୍ସନ୍ତି ପକକା ଯେ ପ୍ରଜାପତିଃ ୧୩
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ଵଚଃ କସୌମ୍ଯମ ୍ ପ୍ରତ୍ ଯୁତ୍ତାଯ କ୍ରୁତାଞ୍ଜ ି ଃ
ଉକପୌ ମୁନି ଵକରୌ ରାଜା ଜନକକା ଵା୍ଯମ ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୧୪
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ପକରା ତମମଃ କ୍ରୁକତା ମହ୍ମ
ଯ ୍ ଶିକ୍ଯାସ୍ମି ପଵକତାଃ ସତା
ଇମାନି ଆସନ ମୁ୍ଯାନି ଆସ୍ଯତାମ୍ ମୁନି ପୁମ୍କକ ଵୌ ୧୫
ଯତା ତଶରତ ସ୍ଯ ଇଯମ୍ ତତା ଅକଯାତ୍ାଯ ପୁରୀ ମମ
ପ୍ରପୁକତ୍ଵ ନ ଅସ୍ତ୍ି ସକମ୍ତକହା ଯତା୭ହମମ ୍ କତମୁମ୍ ଅହମତଃ ୧୬
ତତା ପ୍ରୁଵତି କଵୈକତକହ ଜନକକ ରକୁ ନନ୍ତନଃ
ରାଜା ତଶରକତା ହ୍ ରୁ୍ଟଃ ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ମହୀପତିମ ୍ ୧୭
ଯୁଵାମ୍ ଅସକମ୍କଯଯ କୁକଣୌ ପ୍ରାତକରୌ ମି ତିକ ଶ୍ଵକରୌ
ରୁଶକଯା ରାଜ ସମ୍କା ଶ୍ଚ ପଵତ୍ଯାମ୍ ଅପିପଜ
ୂ ିତାଃ ୧୮
ସ୍ଵସ୍ତ୍ି ପ୍ରାପ୍ନୁହି ପେମ୍ କତ କମି ୍ାଯ ମ: ସ୍ଵମ୍ ଆ ଯମ୍
ରାତ୍ତ କମମାଣି ସଵମାଣି ଵିତାସ୍ଯ ଇତି ଚା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧୯
ତମ୍ ଆପ୍ରୁ୍ଟଵା ନରପତିମ ୍ ରାଜା ତଶରତ ସ୍ତ୍ତା
ମୁନୀକନ୍ତ୍ର୍ୌ କତୌ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ଜକାମ ଆଶୁ ମହା ଯଶାଃ ୨0
ସ କତ୍ଵା ନି ଯମ୍ ରାଜା ରାତ୍ତମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ଵିତାନତଃ
ପ୍ରପାକତ କାଲ୍ଯମ ୍ ଉତ୍ତାଯ ଚକର କକାତାନମ୍ ଉତ୍ତମମ୍ ୨୧
କଵାମ୍ ଶତ ସହସ୍ରାଣି ପ୍ରାହ୍ମକଣକପ୍ଯା ନରାତିପଃ
ଏକ ଏକକଶା ତକତୌ ରାଜା ପୁୋନ୍ ଉତ୍ତି ୍ ଯ ତମମତଃ ୨୨
ସୁଵଣମ ଶ୍ରୁଙ୍କାଃ ସମ୍ପନ୍ନାଃ ସ ଵତ୍ସାଃ କାମ୍ସଯ କତାହନାଃ
କଵାମ୍ ଶତ ସହସ୍ରାଣି ଚତ୍ଵାରି ପୁରୁଶଶମପଃ ୨୩
ଵିତ୍ତମ୍ ଅନ୍ଯତ୍ ଚ ସୁପହୁ ତ୍ଵିକଜକପ୍ଯା ରକୁ ନନ୍ତନଃ
ତକତୌ କକାତାନମ୍ ଉତ୍ତି ୍ ଯ ପୁୋଣାମ୍ ପୁେ ଵତ୍ସ ଃ ୨୪
ସ ସୁକତୈଃ କ୍ରୁତ କକାତାକନୈ: ଵ୍ରୁତ ସ୍ତ୍ୁ ନ୍ ରୁପତି ସ୍ତ୍ତା
କ ାକପାକ ୈ ର୍ ଇଵାପାତି ଵ୍ରୁତଃ କସୌମ୍ଯଃ ପ୍ରଜାପତିଃ ୨୫
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ତ୍ଵି ସତତିମ ସ୍ସକ:ମ

ତ୍ରି ସପ୍ତତିମ ସ୍ସକ:କ
ଯସ୍ମିନ୍ ତୁ ତିଵକସ ରାଜା ଚକର କକାତାନମ୍ ଉତ୍ତମମ୍
ତସ୍ମିନ୍ ତୁ ତିଵକସ ଶୂକରା ଯୁତାଜିତ୍ ସମୁକପଯିଵାନ୍ ୧
ପୁେଃ କକକଯ ରାଜ ସ୍ଯ ସା୍୍ାତ୍

ପରତ ମାତୁ ଃ

ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପ୍ରୁ୍ଟଵା ଚ କୁଶ ମ୍ ରାଜାନମ୍ ଇତମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ୨
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କକକଯା୭ତିପତୀ ରାଜା କସ୍ନହାତ୍ କୁଶ ମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍
କଯଶାମ୍ କୁଶ

କାକମାସି କତଶାମ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନାମଯମ୍ ୩

ସ୍ଵସ୍ରୀଯମ୍ ମମ ରାକଜନ୍ତ୍ର୍ େଶ୍ଟୁ କାକମା ମହୀପତିଃ
ତତ୭ତମମ ୍ ଉପଯାକତାହମ୍ ଅକଯାତ୍ ଯାମ୍ ରକୁ ନନ୍ତନ ୪
ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତୁ ଅହମ୍ ଅକଯାତ୍ ଯାଯାମ୍ ଵିଵାହା୭ତମମ ୍ ତଵ ଆତ୍ମଜାନ୍
ମି ତି ାମ୍ ଉପଯାତାନ୍ ତୁ ତ୍ଵଯା ସହ ମହୀପକତ ୫
ତ୍ଵରଯା ଅପ୍ଯପ
ୁ ଯାକତାହମ୍ େଶ୍ଟୁ କାମଃ ସ୍ଵସୁ: ସୁତମ୍
ଅତ ରାଜା ତଶରତଃ ପ୍ରିଯ ଅତିତିମ ୍ ଉପସ୍ତ୍ି ତମ୍ ୬
ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପରମ ସତ୍କାକରୈ ଃ ପୂଜା୭ହମମ ୍ ସମପୂଜଯତ୍
ତତ: ତାମ୍ ଉଶିକତା ରାେିମ ୍ ସହ ପୁକେୈ: ମହାତ୍ମପିଃ ୭
ପ୍ରପାକତ ପୁନ: ଉତ୍ତାଯ କ୍ରୁତ୍ଵା କମମାଣି କମମଵିତ୍
ରୁଶୀନ୍ ତତା ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ଯଜ୍ଞ ଵାଟମ୍ ଉପାକମତ୍ ୮
ଯୁକକ୍ତ ମୁହୂକତମ ଵିଜକଯ ସଵମ ଆପରଣ ପୂଶକ
ି ତୈଃ
ପ୍ରାତ୍ରୁପିଃ ସହିକତା ରାମଃ କ୍ରୁତ କକୌତୁ କ ମଙ୍କ :
ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ପୁରତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ମହଶମୀନ୍ ଅପରାନ୍ ଅପି ୯
ପିତୁ: ସମୀପ ମା୭୭ରିତ୍ ଯ ତକସ୍ତ୍ୌ ପାତ୍ରୁପି: ଆଵ୍ରୁତ:
ଵସି କ୍ଟା ପକଵାନ୍ ଏତ୍ ଯ କଵୈକତହମ୍ ଇତମ୭ପ୍ରଵୀତ୍ ୧0
ରାଜା ରଶରକତା ରାଜନ୍ କ୍ରୁତ କକୌତୁ କ ମଙ୍କକ ୈ ଃ
ପୁକେୈ: ନରଵର କର୍ଟ ତାତାରମ୍ ଅପି କାଙ୍କେକତ ୧୧
ତାତ୍ରୁ ପ୍ରତିରହୀତ୍ରୁପ୍ଯାମ୍ ସଵମା୭ତମାଃ ପ୍ରପଵନ୍ତି ହି
ସ୍ଵ ତମମମ ୍ ପ୍ରତି ପତ୍ ଯସ୍ଵ କ୍ରୁତ୍ଵା କଵୈଵାହ୍ମ୍
ଯ ଉତ୍ତମମ୍ ୧୨
ଇତ୍ ଯୁକ୍ତଃ ପରକମାତାକରା ଵସି କ୍ଟନ ମହାତ୍ମନା
ପ୍ରତ୍ ଯୁଵାଚ ମହାକତଜା ଵା୍ଯମ ୍ ପରମ ତମମଵିତ୍ ୧୩
କଃ ସ୍ତ୍ି ତଃ ପ୍ରତିହାକରା କମ କସ୍ଯ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପ୍ରତୀ୍୍ଯକତ
ସ୍ଵକ୍ରୁକହ କକା ଵିଚାକରାସ୍ତ୍ି ଯତା ରାଯମ
ଯ ୍ ଇତମ୍ ତଵ ୧୪
କ୍ରୁତ କକୌତୁ କ ସଵମସ୍ଵା କଵତି ମୂ ମ୍ ଉପାକତାଃ
ମମ କନ୍ଯା ମୁନି କର୍ଟ ତୀତା ଵକହ୍ନ: ଇଵ ଅଚିଶଃ ୧୫
ସକଜ୍ଜାହମ୍ ତ୍ଵତ୍ ପ୍ରତୀକ୍୍ାସ୍ମି କଵତ୍ ଯାମ୍ ଅସ୍ଯାମ୍ ପ୍ରତି୍ତ
ିଟ ଃ
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ଅଵି୍ିମ ୍ କୁରୁତାମ୍ ରାଜା କିମ୭ତମମ ୍ ହି ଵି ମ୍ପକତ ୧୬
ତତ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ଜନକକ ନ ଉକ୍ତମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତଶରତ: ତତା
ପ୍ରକଵଶଯା ମାସ ସୁତାନ୍ ସଵମାନ୍ ରୁଶି କଣାନ୍ ଅପି
ତକତା ରାଜା ଵିକତହାନାମ୍ ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ଇତ ମପ୍ରଵୀତ୍ ୧୭
କାରଯସ୍ଵ ରୁକଶ ସଵମାନ୍ ରୁଶିପି ସ୍ସହ ତାମି କ
ରାମ ସ୍ଯ କ ାକ ରାମ ସ୍ଯ ରିଯାମ୍ କଵୈଵାହିକୀମ୍ ଵିକପା ୧୮
ତତା ଇତି ଉ କ୍ତଵା ତୁ ଜନକମ୍ ଵସି କ୍ଟା ପକଵାନ୍ ରୁଶି: ୧୯
ଵିଶ୍ଵାମି େମ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ଶତାନମ୍ତମ ୍ ଚ ତାମି କମ୍
ପ୍ରପା ମକତ୍ ଯ ତୁ ଵିତିଵତ୍ କଵତୀମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ମହା ତପା: ୨0
ଅ ମ୍ ଚକାର ତାମ୍ କଵତିମ ୍ କମ୍ତ ପୁକ୍ୈଃପ ସମମ୍ତତଃ
ସୁଵଣମ ପା ି କାପି ଶ୍ଚ ଚିେ କୁକମ୍ପୈ ଶ୍ଚ ସ ଅମ୍କୁକରୈ : ୨୧
ଅତ ଅମ୍କୁର ଆକଟ୍ୈ:ଯ ଶରାକଵୈ: ଚ ତୂ ପ ପାକେୈ: ସ ତୂ ପକକୈ:
ଶମ୍କ ପାକେୈ: ସ୍ରୁକଵୈ ସ୍ସ୍ରୁ୍ିପ: ପାକେୈ : ଅ୍ମଯାପି ପୂରିକତୈ: ୨୨
ାଜ ପୂକଣୈ ଶ୍ଚ ପାେୀପି: ଅ୍୍କତୈ: ଆପି ସମ୍ସ୍କ୍ରୁ କତୈ :
ତକପୈ: ସକମୈ: ସମାସ୍ତ୍ୀଯମ ଵିତିଵତ୍ ମମ୍ତର ପୂଵକ
ମ ମ୍ ୨୩
ଅ୍ିିମ ୍ ଆତାଯ କଵତ୍ାଯ ମ୍ ତୁ ଵିତି ମମ୍ତର ପୁର କ ୍ରୁତମ୍
ଜୁହାଵ ଅକ୍ିୌ ମହା କତଜା ଵସି କ୍ଟା ପକଵାନ୍ ରୁଶି: ୨୪
ତତ: ସୀତାମ୍ ସମାନୀଯ ସଵମ ଆପରଣ ପୂଶତ
ି ାମ୍
ସମ୍୍ମ ୍ ଅକ୍ି ସମ୍ସିାପ୍ଯ ରାକଵ ଅପି ମକୁ କ ତତା
ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଜନକକା ରାଜା କକୌସଲ୍ଯାନନ୍ତ ଵତମନମ୍ ୨୫
ଇଯମ୍ ସୀତା ମମ ସୁତା ସହ ତମମ ଚରୀ ତଵ
ପ୍ରତୀଚ୍ଚ ଚ ଏନାମ୍ ପେମ୍ କତ ପାଣିମ ୍ କ୍ରୁହ୍ୀଶ୍ଵ
ଣ ପାଣିନା ୨୬
ପତିଵ୍ରତା ମହା ପାକା ଚାଯ ଏଵ ଅନୁ କତା ସତା
ଇତି ଉକ୍ତଵା ପ୍ରା୍ି୍ପତ୍ ରାଜା ମମ୍ତର ପୂତମ୍ ଜ ମ୍ ତତା ୨୭
ସାତୁ ସାତ୍ଵିତି କତଵାନାମ୍ ରୁଶୀଣାମ୍ ଵତତାମ୍ ତତା
କତଵ ତୁ ମ୍ତୁପି ନିକକମାଶ : ପୁ୍ ପ ଵଶମ: ମହାନ୍ ଅପୂତ୍ ୨୮
ଏଵମ୍ ତତ୍ଵା ତତା ସୀତାମ୍ ମକମ୍ତରାତକ ପୁରକ ୍ରୁତାମ୍
ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଜନକକା ରାଜା ହକଶମଣ ଅପିପରି ପ ୍ ୁ ତ : ୨୯
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୍୍ମଣ ଆକଚ୍ଚ ପେମ୍ କତ ଊମି ାମ୍ ଉତ୍ ଯତାମ୍ ମଯା
ପ୍ରତୀଚ୍ଚ ପାଣିମ ୍ କ୍ରୁହ୍ୀଶ୍ଵ
ଣ ମା ପୂତ୍ କା ସ୍ଯ ପଯମଯଃ ୩0
ତମ୍ ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ଜନକକା ପରତମ୍ ଚ ଅପ୍ଯପାଶତ
କ୍ରୁହାଣ ପାଣିମ ୍ ମାଣ୍ଟଵ୍ଯାଃ ପାଣିନା ରକୁ ନନ୍ତନ ୩୧
ଶତ୍ରୁ୍ିମ ୍ ଚା୭ପି ତମମାତ୍ମା ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଜନକକଶ୍ଵରଃ
ଶ୍ରୁତକୀତ୍ମାଯ ମହା ପାକହା ପାଣିମ ୍ କ୍ରୁହ୍ୀଶ୍ଵ
ଣ ପାଣିନା ୩୨
ସକଵମ ପଵନ୍ତଃ କସୌମ୍ଯା ଶ୍ଚ ସକଵମ ସୁଚରି ତ ଵ୍ରତାଃ
ପତ୍ନୀପିଃ ସନ୍ତୁ କାକୁତ୍ସିା ମା ପୂତ୍ କା ସ୍ଯ ପଯମଯଃ ୩୩
ଜନକ ସ୍ଯ ଵଚଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ପାଣୀନ୍ ପାଣିପି: ଅସ୍ପର
୍ ୁ ଶନ୍
ଚତ୍ଵାର: କସ୍ତ୍ ଚତସ୍ରୂଣାମ୍ ଵସି ୍ ଟ ସ୍ଯ ମକତ ସ୍ତ୍ି ତାଃ ୩୪
ଅ୍ିିମ ୍ ପ୍ରତ୍ି୍ଣମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା କଵତିମ ୍ ରାଜାନମ୍ ଏଵ ଚ ୩୫
ରୁଶୀନ୍ କଚୈଵ ମହାତ୍ମାନଃ ସହ ପାଯମା ରକୂତ୍ତମାଃ
ଯକତାକକ୍ତନ ତତା ଚକ୍ରୁ: ଵିଵାହମ୍ ଵିତି ପୂଵକ
ମ ମ୍
କାକୁକସ୍ତ୍ୈ : ଚ କ୍ରୁହୀକତଶୁ

ି କତଶୁ ଚ ପାଣି ଶୁ

ପୁ୍ ପ ଵ୍ରୁ୍ି:ଟ ମହତି ଆସୀତ୍ ଅନ୍ତରି ୍୍ାତ୍ ସୁପାସ୍ଵରା ୩୬
ତିଵ୍ ଯ ତୁ ନ୍ତୁପି ନିକକମାକଶୈ: କୀତ ଵାତିେ ନିସ୍ଵକନୈଃ
ନନ୍ ରୁତୁ : ଚ ଅପ୍ସ୍ରଃ ସମ୍କା କନ୍ତଵମା ଶ୍ଚ ଜକୁଃ କ ମ୍ ୩୭
ଵିଵାକହ ରକୁ ମୁ୍ଯାନାମ୍ ତତ୍ ଅତ୍ ପୁତମ୍ ଅତ୍ରୁ୍ଯତ ୩୮
ଈତ୍ରୁକଶ ଵତମମାକନ ତୁ ତୂ ଯମ ଉତ୍ କୁ୍ ଟ ନିନାତିକତ
େି: ଅ୍ିିମ ୍ କତ ପରି ରମ୍ଯ ଊହୁ : ପାଯମା ମକହୌଜସଃ ୩୯
ଅକତାପକାଯମାମ୍ ଜକ୍ମ ୁ କସ୍ତ୍ ସତାରା ରକୁ ନନ୍ତନା :
ରାଜା୭ପ୍ଯନୁଯକଯୌ ପ୍ଯନ୍ ସଶି ସମ୍କଃ ସପାନ୍ତଵଃ ୪0
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

େି ସତତିମ ସ୍ସକ:ମ

ଚତୁ ସ୍ସପ୍ତତିମ ସ୍ସକ କ :
ଅତ ରାେଯାମ୍ ଵ୍ତ
ଯ ୀତାଯାମ୍ ଵିଶ୍ଵାମି କୋ ମହାମୁନିଃ
ଆପ୍ରୁଚ୍ଚଯ କତୌ ଚ ରାଜାକନୌ ଜକାମ ଉତ୍ତର ପଵମତମ୍ ୧
ଆଶୀପି: ପୂରଯିତ୍ଵା ଚ କୁମାରାମ୍ ଶ୍ଚ ସ ରାକଵାନ୍
ଵିଶ୍ଵାମି କୋ କକତ ରାଜା କଵୈକତହମ୍ ମି ତି ା୭ତିପମ୍
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ଆପ୍ରୁ୍ଟଵା ଅତ ଜକାମ ଆଶୁ ରାଜା ତଶରତଃ ପୁରୀମ୍ ୨
କଚ୍ଚମ୍ତମ ୍ ତମ୍ ତୁ ରାଜାନମ୍ ଅନ୍ଵକଚ୍ଚନ୍ ନରାତିପ:
ଅତ ରାଜା ଵିକତହାନାମ୍ ତକତୌ କନ୍ଯା ତନମ୍ ପହୁ ୩
କଵାମ୍ ଶତ ସହସ୍ରାଣି ପହୂ ନି ମି ତିକ ଶ୍ଵରଃ
କମ୍ପ ାନାମ୍ ଚ ମୁ୍ଯାନାମ୍ କ୍୍ୌମ କକାଟ୍ଯ୭ମ୍ପରାଣି ଚ ୪
ହସ୍ତ୍ି ଅଶ୍ଵ ରତ ପାତାତମ୍ ତିଵ୍ ଯ ରୂପମ୍ ସ୍ଵ ମ୍କ୍ରୁତମ୍
ତକତୌ କନ୍ଯା ପିତା ତାସାମ୍ ତାସୀ ତାସମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍ ୫
ହିରଣ୍ଯ ସ୍ଯ ସୁଵଣମ ସ୍ଯ ମୁକ୍ତାନାମ୍ ଵିତ୍ରୁମସ୍ଯ ଚ
ତକତୌ ପରମ ସମ୍ହ୍ରୁ୍ଟଃ କନ୍ଯା ତନମ୍ ଅନୁ ତ୍ତମମ୍ ୬
ତତ୍ତ୍ଵା ପହୁ ତନମ୍ ରାଜା ସମ୭ନୁ ଜ୍ଞାପ୍ଯ ପାତିଵମ୍
ପ୍ରଵିକଵଶ ସ୍ଵ ନି ଯମ୍ ମି ତି ାମ୍ ମି ତିକ ଶ୍ଵରଃ ୭
ରାଜା୭ପି ଅକଯାତ୍ ଯା୭ତିପତିଃ ସହ ପୁକେୈ: ମହାତ୍ମପିଃ
ରୁଶୀନ୍ ସଵମାନ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ଜକାମ ସ ପ ା୭ନୁ କଃ ୮
କଚ୍ଚନ୍ତମ୍ ତୁ ନର ଵ୍ାଯ ରମ୍ ସଶି ସମ୍କମ ୍ ସ ରାକଵମ୍
କକାରାଃ ସ୍ମ ପ୍ି୍କଣା ଵାକଚା ଵ୍ାଯ ହରନ୍ତି ତତ ସ୍ତ୍ତଃ ୯
କପୌମା: କଚୈଵ ମ୍ରୁକାଃ ସକଵମ କଚ୍ଚନ୍ତି ସ୍ମ ପ୍ରତ୍ି୍ଣମ୍
ତାନ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ରାଜ ଶାତମୂକ ା ଵସି ୍ମ
ଟ ୍ ପଯମ ପ୍ରୁଚ୍ଚତ ୧0
ଅକସୌମ୍ଯାଃ ପ୍ି୍କଣା କକାରା ମ୍ରୁକା ଶ୍ଚା୭ପି ପ୍ରତ୍ି୍ଣାଃ
କିମ ୍ ଇତମ୍ ହ୍ ରୁତଯ ଉତ୍କମ୍ପି ମକନା ମମ ଵିଶୀତତି ୧୧
ରାକଜ୍ଞା ତଶରତସ୍ଯ ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵା୍ଯମ ୍ ମହାନ୍ ରୁଶିଃ
ଉଵାଚ ମତୁ ରାମ୍ ଵାଣୀମ୍ ଶ୍ରୂଯତାମ୍ ଅସ୍ଯ ଯତ୍ ପ ମ୍ ୧୨
ଉପସ୍ତ୍ି ତମ୍ ପଯମ୍ କକାରମ୍ ତିଵ୍ମ
ଯ ୍ ପ୍ି୍ ମୁକାତ୍ ଚ୍ ଯୁତମ୍
ମ୍ରୁକାଃ ପ୍ରଶମଯନ୍ତି ଏକତ ସମ୍ତାପ: ତ୍ ଯଯତ
ଯ ାମ୍ ଅଯମ୍ ୧୩
କତଶାମ୍ ସମ୍ଵତତାମ୍ ତେ ଵାଯୁଃ ପ୍ରାତୁ ର୍ ପପୂଵ ହ
କମ୍ପଯନ୍ କମତିନୀମ୍ ସଵମାମ୍ ପାତଯନ୍ ଚ ତ୍ରୁମାନ୍ ଶୁପାନ୍ ୧୪
ତମସା ସମ୍ଵ୍ରୁତଃ ସୂଯଃମ ସକଵମ ନ କଵତୁ ଶୁର୍ ତିଶଃ
ପସ୍ମନା ଚ ଆଵ୍ରୁତମ୍ ସଵମମ ୍ ସମ୍ମଟ
ୂ ମ୍ ଇଵ ତତ୍ ପଯମ୍ ୧୫
ଵସି ୍ ଟ ରୁଶଯ: ଚ ଅକନ୍ଯ ରାଜା ଚ ସ ସୁତ ସ୍ତ୍ତା
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ସ ସମ୍ଜ୍ଞା ଇଵ ତେ ଆସନ୍ ସଵମମ ୍ ଅନ୍ଯତ୍ ଵିକଚତନମ୍ ୧୬
ତସ୍ମିନ୍ ତମସି କକାକର ତୁ ପସ୍ମ ଚ୍ଚନ୍ନ ଇଵ ସା ଚମୂଃ
ତତଶମ ପୀମ ସମ୍କାଶମ୍ ଜଟା ମଣ୍ଟ

ତାରି ଣମ୍ ୧୭

ପାକମଵମ୍ ଜାମତ୍ିଯମ୍ ତମ୍ ରାଜ ରାଜ ଵିମତମନମ୍
କକୈ ାସମ୍ ଇଵ ତୁ ତମଶମ
ମ ୍ କା ା୍ିିମ ୍ ଇଵ ତୁ ସ୍ସହମ୍ ୧୮
ଜ୍ଵ ନ୍ତମ୍ ଇଵ କତକଜାପି : ତୁ ନିରୀ୍୍ଯମ୍ ପ୍ରୁତ୍ଜକନୈଃ
କକନ୍ତ ଚ ଆସଯ ଯ ପରଶୁମ ୍ ତନୁ : ଵିତ୍ଯୁ ତ୍କକଣାପମମ୍ ୧୯
ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ଶର ମୁ୍ଯମ ୍ ଚ େିପର
ୁ ୍ିମ ୍ ଯତା ହରମ୍
ତମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପୀମ ସମ୍କାଶମ୍ ଜ୍ଵ ନ୍ତମ୍ ଇଵ ପାଵକମ୍ ୨0
ଵସି ୍ ଟ ପ୍ରମୁକା ଵିପ୍ରା ଜପ କହାମ ପରାଯଣାଃ
ସମ୍କତା ମୁନଯଃ ସକଵମ ସମ୍ଜଜ ୍ ପ:ୁ ଅକତା ମି ତଃ
କଚ୍ଚିତ୍ ପି ତ୍ରୁ ଵତ ଅମଶମୀ ୍୍େମ୍ ନ ଉତ୍ସାତଯି୍ତ
ଯ ି ୨୧
ପୂଵମ
ମ ୍ ୍୍େ ଵତମ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା କତ ମନ୍ ଯ:ୁ କତ ଜ୍ଵରଃ
୍୍େସ୍ଯ ଉତ୍ସାତନମ୍ ପୂକଯା ନ କ ୁ ଅସ୍ଯ ଚିକୀଶିତମ୍ ୨୨
ଏଵମ୍ ଉକ୍ତଵା ଅ୍ମଯମ ୍ ଆତାଯ ପାକମଵମ୍ ପୀମ ତଶମନମ୍
ରୁଶକଯା ରାମ ରାକମତି ମତୁ ରାମ୍ ଵାଚମ୍ ଅପ୍ରୁଵନ୍ ୨୩
ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତୁ ତାମ୍ ପୂଜାମ୍ ରୁଶି ତତ୍ତାମ୍ ପ୍ରତାପଵାନ୍
ରାମମ୍ ତାଶରତିମ ୍ ରାକମା ଜାମତକ୍ିଯାପ୍ଯ ପାଶତ ୨୪
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଚତୁ ସ୍ସତତିମ ସ୍ସକ:ମ

ପମ୍ଚ ସପ୍ତତିମ ସ୍ସକ:କ
ରାମ ତାଶରକତ ଵୀର ଵୀଯମମ ୍ କତ ଶ୍ରୂଯକତତ୍ ପୁତମ୍
ତନୁ କଶା କପତନମ୍ କଚୈଵ ନିକିକ ନ ମଯା ଶ୍ରୁତମ୍ ୧
ତତ୍ ଅତ୍ ପୁତମ୍ ଅଚିନ୍ତଯମ୍ ଚ କପତନମ୍ ତନୁ ଶ: ତଯା
ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା୭ହମ୍ ଅନୁ ପ୍ରାକତା ତନୁ ର୍ କ୍ରୁହ୍ ଯ ପରମ୍ ଶୁପମ୍ ୨
ତତ୍ ଇତମ୍ କକାର ସମ୍କାଶମ୍ ଜାମତ୍ିଯମ୍ ମହତ୍ ତନୁ ଃ
ପୂରଯସ୍ଵ ଶକରଣ ଏଵ ସ୍ଵପ ମ୍ ତଶମଯସ୍ଵ ଚ ୩
ତତ୍ ଅହମ୍ କତ ପ ମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତନୁ କଶାସ୍ଯ ପ୍ରପୂରକଣ
ତ୍ଵନ୍ତ୍ଵ ଯୁତ୍ତମ୍ ପ୍ରତାସ୍ଯାମି ଵୀଯମ ୍ଲା୍ଯମ ୍ ଇତମ୍ ତଵ ୪
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ତସ୍ଯ ତତ୍ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାଜା ତଶରତ ସ୍ତ୍ତା
ଵିଶଣ୍ଣ ଵତକନା ତୀନଃ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି : ଵା୍ଯମ ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍

୫

୍୍େ କରାଶାତ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ: ତ୍ଵମ୍ ପ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ଯ ମହାଯଶାଃ
ପା ାନାମ୍ ମମ ପୁୋଣାମ୍ ଅପଯମ୍ ତାତୁ ମ୍ ଅହମସି ୬
ପାକମଵାଣାମ୍ କୁକ

ଜାତଃ ସ୍ଵାତ୍ ଯାଯ ଵ୍ରତ ଶା ି ନାମ୍

ସହସ୍ରାକ୍୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯ ଶସ୍ତ୍ରମ୍ ପ୍ର୍ି୍ତଵାନ୍ ଅସି ୭
ସ ତ୍ଵମ୍ ତମମପକରା ପୂତ୍ଵା କା୍ଯପାଯ ଵସୁମ୍ର
ତ ାମ୍
ତତ୍ତ୍ଵା ଵନମ୍ ଉପାକମ୍ଯ ମକହନ୍ତ୍ର୍ କ୍ରୁତ କକତନଃ ୮
ମମ ସଵମ ଵିନାଶାଯ ସମ୍ପ୍ରାତ: ତ୍ଵମ୍ ମହା ମୁକନ
ନ ଚ ଏକସ୍ମିନ୍ ହକତ ରାକମ ସକଵମ ଜୀଵାମକହ ଵଯମ୍ ୯
ପ୍ରୁଵତି ଏଵମ୍ ତଶରକତ ଜାମତ୍ିଯଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍
ଅନାତ୍ରୁକତ୍ୈ ଯଵ ତତ୍ ଵା୍ଯମ ୍ ରାମମ୍ ଏଵ ଅପ୍ଯପାଶତ ୧0
ଇକମ କତ୍ଵ ତନୁ ଶୀ କରକ୍ଟ ତିକଵ୍ ଯ କ ାକା୭ପି ଵିଶର
୍ ୁ କତ
ତ୍ରୁକଟ ପ ଵତୀ ମୁକ୍ଯ ସୁକ୍ରୁକତ ଵିଶ୍ଵକମମଣା ୧୧
ଅତିସର
୍ ୁ ୍ଟମ ୍ ସୁକରୈ : ଏକମ୍ େଯମ୍ପକାଯ ଯୁଯତ୍ସ
ୁ କଵ
େିପର
ୁ ୍ିମ ୍ ନର କର୍ଟ ପ୍ିମ ୍ କାକୁତ୍ସହ ଯତ୍ ତ୍ଵଯା ୧୨
ଇତମ୍ ତ୍ଵିତୀଯମ୍ ତୁ ତମଶମ
ମ ୍ ଵିକ୍ଣା: ତତ୍ତମ୍ ସୁକରାତ୍ତକମୈଃ
ତତ୍ ଇତମ୍ କଵୈ୍ଵ
ଣ ମ୍ ରାମ ତନୁ : ପରମ ପାସ୍ଵରମ୍
ସମାନ ସାରମ୍ କାକୁତ୍ସି କରୌକେଣ ତନୁ ଶା ତୁ ଇତମ୍ ୧୩
ତତା ତୁ କତଵତାଃ ସଵମାଃ ପ୍ରୁଚ୍ଚନ୍ତି ସ୍ମ ପିତାମହମ୍
ଶିତି କଣ୍ଟ ସ୍ଯ ଵିକ୍ଣା ଶ୍ଚ ପ ା ପ

ନିରୀ୍୍ଯା ୧୪

ଅପିପ୍ରାଯମ୍ ତୁ ଵିଜ୍ଞାଯ କତଵତାନାମ୍ ପିତାମହଃ
ଵିକରାତମ୍ ଜନଯା ମାସ ତକଯାଃ ସତ୍ ଯଵତାମ୍ ଵରଃ ୧୫
ଵିକରାକତ ଚ ମହତ୍ ଯୁତ୍ତମ୍ ଅପଵତ୍ କରାମ ହଶମଣମ୍
ଶିତି କଣ୍ଟ ସ୍ଯ ଵିକ୍ଣା ଶ୍ଚ ପରସ୍ପର ଜିକୀଶିକଣାଃ ୧୬
ତତା ତୁ ଜ୍ରୁମ୍ପିତମ୍ କଶୈଵମ୍ ତନୁ : ପୀମ ପରାରମମ୍
ହୁ ମ୍ାକ କରଣ ମହା କତଵଃ ସ୍ତ୍ମ୍ପିକତାତ େିକ ାଚନଃ ୧୭
କତକଵୈ: ତତା ସମାକମ୍ଯ ସଶି ସକମ୍ୈଃକ ସ ଚାରକଣୈଃ
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ଯାଚିକତୌ ପ୍ରଶମମ୍ ତେ ଜ୍ମତୁ: କତୌ ସୁକରାତ୍ତକମୌ ୧୮
ଜ୍ରୁମ୍ପିତମ୍ ତତ୍ ତନୁ : ତ୍ରୁ୍ଟଵା କଶୈଵମ୍ ଵିଶଣ
୍ ୁ ପରାରକମୈଃ
ଅତିକମ୍ କମନିକର ଵିଶଣ
୍ ମ
ୁ ୍ କତଵାଃ ସଶି କଣା ସ୍ତ୍ତା ୧୯
ତନୂ ରୁେ

ସ୍ତ୍ୁ ସମ୍କ୍ରୁକତ୍ତା ଵିକତକହଶୁ ମହା ଯଶାଃ

କତଵରାତ ସ୍ଯ ରାଜକଶମ: ତକତୌ ହକସ୍ତ୍ ସ ସାଯକମ୍ ୨0
ଇତମ୍ ଚ କଵୈ୍ଵ
ଣ ମ୍ ରାମ ତନୁ ଃ ପର ପୁରମ୍ ଜଯମ୍
ରୁଚୀକକ ପାକମକଵ ପ୍ରାତାତ୍ ଵିଶଣ
୍ ଃୁ ସ ନ୍ଯାସମ୍ ଉତ୍ତମମ୍ ୨୧
ରୁଚୀକ ସ୍ତ୍ୁ ମହାକତଜାଃ ପୁେ ସ୍ଯ ଅପ୍ରତିକମମଣଃ
ପିତୁ: ମମ ତକତୌ ତିଵ୍ମ
ଯ ୍ ଜମତକ୍ି: ମହାତ୍ମନଃ ୨୨
ନ୍ଯସ୍ତ୍ ଶକସ୍ତ୍ର ପିତରି କମ ତକପା ପ

ସମନ୍ିକଵ ତ

ଅଜମକ
ୁ ନା ଵିତକତ ମ୍ରୁତ୍ ଯୁମ ୍ ପ୍ରାକ୍ରୁତାମ୍ ପୁତ୍ତିମ ୍ ଆସ୍ତ୍ି ତଃ ୨୩
ଵତମ୍ ଅପ୍ରତିରୂପମ୍ ତୁ ପିତୁଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସୁତାରୁଣମ୍
୍୍େମ୍ ଉତ୍ସାତଯନ୍ କରାଶାତ୍ ଜାତମ୍ ଜାତମ୍ ଅକନକଶଃ ୨୪
ପ୍ରୁତିଵୀମ୍ ଚ ଅକି ାମ୍ ପ୍ରାପ୍ଯ କା୍ଯପାଯ ମହାତ୍ମକନ
ଯଜ୍ଞ ସ୍ଯ ଅକନ୍ତ ତତା ରାମ ତ୍ି୍ଣାମ୍ ପୁଣ୍ ଯ କମମକଣ ୨୫
ତତ୍ତ୍ଵା ମକହନ୍ତ୍ର୍ ନି ଯ: ତକପା ପ

ସମନ୍ିତ
ଵ ଃ

( ସ୍ତ୍ି କତା୭ସ୍ମି ତସ୍ମିନ୍ ତପ୍ଯନ୍ କଵୈ ସୁସକ
ୁ ମ୍ ସୁର କସଵିକତ
ଅତ୍ ଯ ତୁ ଉତ୍ତମ ଵୀକଯମଣ ତ୍ଵଯା ରାମ ମହା ପ

)

ଶ୍ରୁତଵାନ୍ ତନୁ କଶା କପତମ୍ ତକତାହମ୍ ତ୍ରୁତମ୍ ଆକତଃ ୨୬
ତତ୍ ଇତମ୍ କଵୈ୍ଵ
ଣ ମ୍ ରାମ ପିତ୍ରୁ କପୈତାମହମ୍ ମହତ୍
୍୍େ ତମମମ ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ କ୍ରୁହ୍ୀଣ ଶ୍ଵ ତନୁ ରୁତ୍ତମମ୍ ୨୭
କଯାଜଯସ୍ଵ ତନୁ ଃ କରକ୍ଟ ଶରମ୍ ପର ପୁରମ୍ ଜଯମ୍
ଯତି ଶକ୍ିାଶି କାକୁତ୍ସି ତ୍ଵନ୍ତ୍ଵମ୍ ତାସ୍ଯାମି କତ ତତଃ ୨୮
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ପମ୍ି ସତତିମ ସ୍ସକ:ମ

ଶଟ୍ ସପ୍ତତିମ ସ୍ସକ:କ
ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତତ୍

ଜାମତ୍ିଯ ସ୍ଯ ଵା୍ଯମ ୍ ତାଶରତି

ସ୍ତ୍ତା

କକୌରଵାତ୍ ଯନ୍ତ୍ର୍ିତ କତଃ ପି ତୂ ରାମମ୍ ଅତା ପ୍ରଵୀତ୍ ୧
ଶ୍ରୁତଵାନ୍ ଅସ୍ମି ଯତ୍ କମମ କ୍ରୁତଵାନ୍ ଅସି ପାକମଵ
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ପାଲ କାମ୍ଟ
ଅନୁ ରୁନ୍ତଯାମକହ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ପିତୁ: ଆନ୍ ରୁଣ୍ଯମ ୍ ଆସ୍ତ୍ି ତଃ ୨
ଵୀଯମ ହୀନମ୍ ଇଵା୭ଶକ୍ତମ୍ ୍୍େ ତକମମଣ ପାକମଵ
ଅଵଜାନାସି କମ କତଜଃ ପ୍ଯ କମ ଅତ୍ ଯ ପରାରମମ୍ ୩
ଇତି ଉକ୍ତଵା ରାକଵଃ କ୍ରୁକତ୍ତା ପାକମଵ ସ୍ଯ ଵରା ଯୁତମ୍
ଶରମ୍ ଚ ପ୍ରତିସମ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ ହସ୍ତ୍ାତ୍

କୁ ପରାରମଃ ୪

ଆକରାପ୍ଯ ସ ତନୂ ରାମଃ ଶରମ୍ ସଯମ
ଯ ୍ ଚକାର ହ
ଜାମତ୍ିଯମ୍ ତକତା ରାମମ୍ ରାମଃ କ୍ରୁକତ୍ତାପ୍ରଵୀତ୍ ଵଚଃ ୫
ପ୍ରାହ୍ମକଣା ଅସି ଇତି ପୂକଯଯା କମ ଵିଶ୍ଵାମି େ କ୍ରୁକତନ ଚ
ତସ୍ମାତ୍ ଶକକ୍ତା ନ କତ ରାମ କମାକ୍ତୁମ୍ ପ୍ରାଣ ହରମ୍ ଶରମ୍ ୬
ଇମାମ୍ ଵା ତ୍ଵତ୍ କତିମ ୍ ରାମ ତକପାପ

ସମାଜିତାନ୍

କ ାକାନ୍ ଅପ୍ରତିମାନ୍ ଵା୭ପି ହନି୍ାଯ ମି ଯତ୍ ଇଚ୍ଚସି ୭
ନ ହି ଅଯମ୍ କଵୈ୍କଣ ଵା ତିଵ୍ଃଯ ଶରଃ ପର ପୁରମ୍ ଜଯଃ
କମାକଃ ପତତି ଵୀକଯମଣ ପ

ତପମ ଵିନାଶନଃ ୮

ଵରା୭୭ଯୁତ ତରମ୍ ରାମ େଶ୍ଟୁମ୍ ସଶି କଣାଃ ସୁରାଃ
ପିତାମହମ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ ସକମତା: ତେ ସମ୍କଶଃ ୯
କନ୍ତଵମ ଅପ୍ସ୍ରସ କଶ୍ଚୈ ଵ ସି ତ୍ତ ଚାରଣ କିନ୍ନରାଃ
ଯ୍୍ ରା୍୍ସ ନାକା ଶ୍ଚ ତତ୍ େଶ୍ଟୁମ୍ ମହତ୍ ଅତ୍ ପୁତମ୍ ୧0
ଜଟୀ କ୍ରୁକତ ତତା କ ାକକ ରାକମ ଵର ତନୁ ତକ
ମ ର
ନିଵୀମ କଯମା ଜାମତକ୍ିଯା ଅକସୌ ରକମା ରାମମ୍ ଉକତୈ୍୍ତ ୧୧
କତକଜାପି: ହତ ଵୀଯମତ୍ଵାତ୍ ଜାମତକ୍ିଯା ଜଟୀ କ୍ରୁତଃ
ରାମମ୍ କମ

ପୋ୍୍ମ ୍ ମନ୍ତମ୍ ମନ୍ତମ୍ ଉଵାଚ ହ ୧୨

କା୍ଯପାଯ ମଯା ତତ୍ତା ଯତା ପୂଵମ
ମ ୍ ଵସୁମ୍ର
ତ ା
ଵିଶକଯ କମ ନ ଵସ୍ତ୍ଵ୍ମ
ଯ ୍ ଇତି ମାମ୍ କା୍ଯକପାପ୍ରଵୀତ୍ ୧୩
କସାହମ୍ କୁରୁ ଵଚଃ କୁଵନ
ମ ୍ ପ୍ରୁତିଵ୍ାଯ ମ୍ ନ ଵକସ ନିଶାମ୍
କ୍ରୁତା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାକୁତ୍ସି କ୍ରୁତା କଵୈ କା୍ଯପସ୍ଯ ହି ୧୪
ତତ୍ ଇମାମ୍ ତ୍ଵମ୍ କତିମ ୍ ଵୀର ହନ୍ତୁମ୍ ନ ଅହମସି ରାକଵ
ମକନା ଜଵମ୍ କମି ୍ାଯ ମି ମକହନ୍ତ୍ର୍ମ୍ ପଵମକତା ତ୍ତମମ୍ ୧୫
କ ାକା: ତୁ ଅପ୍ରତିମା ରାମ ନିଜିତା: ତପସା ମଯା
P a g e 166 | 170

ପାଲ କାମ୍ଟ
ଜହି ତାନ୍ ଶର ମୁକ୍ଯନ ମା ପୂତ୍ କା ସ୍ଯ ପଯମଯଃ ୧୬
ଅ୍୍ଯମ
ଯ ୍ ମତୁ ହନ୍ତାରମ୍ ଜାନାମି ତ୍ଵାମ୍ ସୁକରଶ୍ଵରମ୍
ତନୁ କଶାସ୍ଯ ପରାମଶମାତ୍ ସ୍ଵସ୍ତ୍ି କତସ୍ତ୍ୁ ପରମ୍ତପ ୧୭
ଏକତ ସୁର କଣାଃ ସକଵମ ନିରୀ୍୍କନ୍ତ ସମାକତାଃ
ତ୍ଵାମ୍ ଅପ୍ରତିମ କମମାଣମ୍ ଅପ୍ରତିତ୍ଵନ୍ତ୍ଵମ୍ ଆହକଵ ୧୮
ନ ଚ ଇଯମ୍ ମମ କାକୁତ୍ସି ଵ୍ରୀଟା ପଵିତୁମ୍ ଅହମତି
ତ୍ଵଯା କେୈ କ ା୍ଯ ନାକତନ ଯତ୍ ଅହମ୍ ଵିମକ
ୁ ୀ କ୍ରୁତଃ ୧୯
ଶରମ୍ ଅପ୍ରତିମମ୍ ରାମ କମାକ୍ତୁମ୍ ଅହମସି ସୁଵ୍ରତ
ଶର କମାକ୍୍ କମି ୍ାଯ ମି ମକହନ୍ତ୍ର୍ମ୍ ପଵମକତା ତ୍ତମମ୍ ୨0
ତତା ପ୍ରୁଵତି ରାକମ ତୁ ଜାମତକ୍ିଯ ପ୍ରତାପଵାନ୍
ରାକମା ତାଶରତିଃ ରୀମାନ୍ ଚିକ୍୍ପ ଶରମ୍ ଉତ୍ତମମ୍ ୨୧
ସ ହତାନ୍ ତ୍ରୁ୍ଯ ରାକମଣ ସ୍ଵାନ୍ କ ାକାନ୍ ତପସା୭୭ଜିତାନ୍
ଜାମତକ୍ିଯା ଜକାମ ଆଶୁ ମକହମ୍ତରମ ୍ ପଵମକତାତ୍ତମମ୍ ୨୨
ତକତା ଵିତିମିରାଃ ସଵମା ତିଶା ଚ ଉପ ତିଶ ସ୍ତ୍ତା
ସୁରାଃ ସଶି କଣା ରାମମ୍ ପ୍ରଶଶମ୍ସ:ୁ ଉତା୭୭ଯୁତମ୍ ୨୩
ରାମମ୍ ତାଶରତିମ ୍ ରାକମା ଜାମତ୍ିଯଃ ପ୍ରଶସ୍ଯ ଚ
ତତଃ ପ୍ରତ୍ି୍ଣୀ କ୍ରୁତ୍ ଯ ଜକାମ ଆତ୍ମକତିମ ୍ ପ୍ରପୁଃ ୨୪
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ ପା କାକମ୍ଟ

ଶଟ୍ ସତତିମ ସ୍ସକ:ମ

ସପ୍ତ ସପ୍ତତିମ ସ୍ସକ:କ
କକତ ରାକମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ରାକମା ତାଶରତି: ତନୁ ଃ
ଵରୁଣାଯ ଅପ୍ରକମଯାଯ ତକତୌ ହକସ୍ତ୍ ସ ସାଯକମ୍ ୧
ଅପିଵାତ୍ ଯ ତକତା ରାକମା ଵସି ୍ ଟ ପ୍ରମୁକାନ୍ ରୁଶୀନ୍
ପିତରମ୍ ଵିହ୍ ଵ ମ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା କପ୍ରାଵାଚ ରକୁ ନନ୍ତନଃ ୨
ଜାମତକ୍ିଯା କକତା ରାମଃ ପ୍ରଯାତୁ ଚତୁ ରମ୍ିଣ
କ ୀ
ଅକଯାତ୍ ଯା ଅପିମକ
ୁ ୀ କସନା ତ୍ଵଯା ନାକତନ ପା ି ତା ୩
( ସମ୍ିଶ
ତ ସ୍ଵ ମହା ରାଜ କସନାମ୍ ତ୍ଵତ୍ ଶାସକନ ସ୍ତ୍ି ତାମ୍
ଶାଶନମ୍ କାମ୍କେକତ କସନା ଚାତକା ି : ଜ ମ୍ ଯତା)
ରାମ ସ୍ଯ ଵଚନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ରାଜା ତଶରତଃ ସୁତମ୍
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ପାହୁ ପ୍ାଯ ମ୍ ସମ୍ପରି ଶ୍ଵଯଯ ମୂତ୍ନି ଚ ଆରାଯ ରାକଵମ୍ ୪
କକତା ରାମ ଇତି ଶ୍ରୁତ୍ଵା ହ୍ ରୁ୍ଟଃ ପ୍ରମୁତିକତା ନ୍ ରୁପଃ
ପୁନ: ଜାତମ୍ ତତା କମକନ ପୁେମ୍ ଆତ୍ମାନମ୍ ଏଵ ଚ
କଚାତଯା ମାସ ତାମ୍ କସନାମ୍ ଜକାମ ଆଶୁ ତତଃ ପୁରୀମ୍ ୫
ପତାକା ତ୍ଵଜିନୀମ୍ ରମ୍ଯାମ୍ ତୂ କଯମା ତ୍ କୁ୍ ଟ ନିନାତିତାମ୍
ସି କ୍ତ ରାଜ ପତାମ୍ ରମ୍ଯାମ୍ ପ୍ରକୀଣମ କୁସକୁ ମାତ୍କରାମ୍ ୬
ରାଜ ପ୍ରକଵଶ ସୁମକୁ କୈଃ କପୌକରୈ : ମଙ୍କ

ଵାତିପିଃ

ସମ୍ପୂଣାମ ମ୍ ପ୍ରାଵିଶତ୍ ରାଜା ଜକନୌକକୈଃ ସମ ମ୍କ୍ରୁତାମ୍ ୭
କପୌକରୈ : ପ୍ରତ୍ ଯୁତ୍କକତା ତୂ ରମ୍ ତ୍ଵିକଜୈ ଶ୍ଚ ପୁର ଵାସି ପି:
ପୁକେୈ: ଅନୁ କତ: ୍୍ରୀମାନ୍ ରୀମତ୍ି ଶ୍ଚ ମହା ଯଶା: ୮
ପ୍ରଵିକଵଶ କ୍ରୁହମ୍ ରାଜା ହିମଵତ୍ ସତ୍ରୁଶମ୍ ପୁନ :
ନନମ୍ତ ସ୍ଵଜକନା ରାଜା କ୍ରୁକହ କାକମୈ: ସୁପଜ
ୂ ିତ: ୯
କକୌସଲ୍ଯା ଚ ସୁମିୋ ଚ କକୈକକଯୀ ଚ ସୁମତ୍ ଯମା
ଵତୂ ପ୍ରତିରକହ ଯୁକ୍ତା ଯା ଶ୍ଚା୭ନ୍ଯା ରାଜ କଯାଶିତଃ ୧0
ତତଃ ସୀତାମ୍ ମହାପାକାମ୍ ଊମି ାମ୍ ଚ ଯଶସ୍ଵିନୀମ୍
କୁଶତ୍ଵଜ ସୁକତ ଚ ଉକପ ଜକ୍ରୁହୁ : ନ୍ ରୁପ ପତ୍ନଯଃ ୧୧
ମଙ୍କ

ଆ ାପକନୈ: କହାକମୈ: କଶାପିତାଃ କ୍୍ୌମ ଵାସସଃ

କତଵତ ଆଯତନାନି ଆଶୁ ସଵମା ସ୍ତ୍ାଃ ପ୍ରତ୍ ଯପୂଜଯନ୍ ୧୨
ଅପିଵାତ୍ ଯ ଅପିଵାତ୍ାଯ ନ୍ ଚ ସଵମା ରାଜ ସୁତା ସ୍ତ୍ତା
( ସ୍ଵ ସ୍ଵମ୍ କ୍ରୁହମ୍ ଅତ ଆସାତ୍ ଯ କୁକପର ପଵକନାପମମ୍
କକାପି ତମକନୈ ଶ୍ଚ ତାକନ୍ୈ ଯ ଶ୍ଚ ତପମଯିତ୍ଵା ତ୍ଵିକଜାତ୍ତମାନ୍ )
କରମି କର ମୁତିତାଃ ସଵମା ପତ୍ରୁମପିଃ ସହିତା ରହଃ ୧୩
କୁମାରା: ଚ ମହାତ୍ମାକନା ଵୀକଯମଣ ଅପ୍ରତିମା ପୁଵି ୧୪
କ୍ରୁତ ତାରାଃ କ୍ରୁତ ଅସ୍ତ୍ରା ଶ୍ଚ ସ ତନାଃ ସ ସୁହ୍ରୁ ଜ୍ଜନାଃ
ଶୁଶର
୍ ୂ ଶମାଣାଃ ପିତରମ୍ ଵତମଯନ୍ତି ନରଶମପାଃ ୧୫
( କାକ

କାକ

ତୁ ନୀତିଜ୍ଞା: କତାଶଯକମ୍ତା କୁରୁମ୍ କୁକଣୈଃ)

କସ୍ଯଚିତ୍ ଅତ କା ସ୍ଯ ରାଜା ତଶରତ ସ୍ସତ
ୁ ମ୍
ପରତମ୍ କକୈକଯୀ ପୁେମ୍ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ରକୁ ନମ୍ତନ: ୧୬
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ଅଯମ୍ କକକଯ ରାଜ ସ୍ଯ ପୁକୋ ଵସତି ପୁେକ
ତ୍ଵାମ୍ କନତୁ ମ୍ ଆକକତା ଵୀର ଯୁତାଜିତ୍ ମାତୁ

ସ୍ତ୍ଵ ୧୭

ପ୍ରାତିତ: କତନ ତମମଜ୍ଞ ମି ତି ାଯାମ୍ ଅହମ୍ ତତା
ରୁଶି ମକତ୍ ଯ ତୁ ତସ୍ଯ ତ୍ଵମ୍ ପ୍ରୀତିମ ୍ କତମୁମ୍ ଇହା୭ହମସି ୧୮
ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତଶରତସ୍ଯ ଏତତ୍ ପରତ: କକୈକଯୀ ସୁତ:
ଅପିଵାତ୍ ଯ କୁରୁମ୍ ରାମମ୍ ପରି ଶ୍ଵଯଯ ଚ

୍୍ମଣମ୍

କମନାଯ ଅପିଚରାମ ଶତ୍ରୁ୍ି ସହିତ ସ୍ତ୍ତା ୧୯
ଆପ୍ରୁଚ୍ଚଯ ପିତରମ୍ ଶୂକରା ରାମମ୍ ଚ ଅ୍ିଲ୍ ଟ କାରି ଣମ୍
ମାତ୍ ରୂ ଶ୍ଚା୭ପି ନର କର୍ଟ ଶତ୍ରୁ୍ି ସହିକତା ଯକଯୌ ୨0
କକତ ତୁ ପରକତ ରାକମା

୍୍ମଣ ଶ୍ଚ ମହାପ :

ପିତରମ୍ କତଵ ସମ୍କାଶମ୍ ପୂଜଯା ମାସତୁ ସ୍ତ୍ତା ୨୧
ପିତୁ: ଆଜ୍ଞାମ୍ ପୁରକ ୍ରୁତ୍ ଯ କପୌର କାଯମାଣି ସଵମଶ:
ଚକାର ରାକମା ତମମାତ୍ମା ପ୍ରିଯାଣି ଚ ହିତାନି ଚ ୨୨
ମାତ୍ରୁକପ୍ଯା ମାତ୍ରୁ କାଯମାଣି କ୍ରୁତ୍ଵା ପରମ ଯମ୍ି ତରତ:
କୁରୂଣାମ୍ କୁରୁ କାଯମାଣି କାକ

କାକ ୭ନ୍ଵକଵୈ୍୍ତ ୨୩

ଏଵମ୍ ତଶରତ ପ୍ରୀକତା ପ୍ରାହ୍ମଣା କନୈକମା ସ୍ତ୍ତା
ରାମ ସ୍ଯ ଶୀ

ଵ୍ରୁକତ୍ତନ ସକଵମ ଵିଶଯ ଵାସି ନ: ୨୪

କତଶାମ୍ ଅତି ଯଶା କ ାକକ ରାମଃ ସତ୍ ଯ ପରାରମଃ
ସ୍ଵଯମ୍ପୂ: ଇଵ ପୂତାନାମ୍ ପପୂଵ କୁଣଵ ତ୍ତରଃ ୨୫
ରାମ ସ୍ତ୍ୁ ସୀତଯା ସାତମମ ୍ ଵିଜହାର ପହୂ ନ୍ ରୁତୂ ନ୍
ମନସ୍ଵୀ ତତ୍କତମାନସ୍ଯ ସ୍ତ୍ସ୍ଯା ନିତ୍ ଯମ୍ ହ୍ ରୁତି ସମପିତଃ ୨୬
ପ୍ରିଯା ତୁ ସୀତା ରାମ ସ୍ଯ ତାରାଃ ପିତ୍ରୁ କ୍ରୁତା ଇତି
କୁଣାତ୍ ରୂପ କୁଣା ଚ୍ଚା୭ପି ପ୍ରୀତି: ପୂକଯା୭ପ୍ଯଵତମତ ୨୭
ତସ୍ଯା ଶ୍ଚ ପତମା ତ୍ଵିକୁଣମ୍ ହ୍ ରୁତକଯ ପରି ଵତମକତ
ଅନ୍ତ ଜମାତମ୍ ଅପି ଵ୍କ୍ତ
ଯ ମ୍ ଆ୍ଯାତି ହ୍ ରୁତଯମ୍ ହ୍ ରୁତା ୨୮
ତସ୍ଯ ପୂକଯା ଵିକଶକଶଣ କମୈତି ୀ ଜନକା ତ୍ମଜା
କତଵତାପିଃ ସମା ରୂକପ ସୀତା ରୀ: ଇଵ ରୂପିଣୀ ୨୯
ତଯା ସ ରାଜଶି ସୁକତାପିରାମଯା ;
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ସକମଯିଵାନ୍ ଉତ୍ତମ ରାଜ କନ୍ଯଯା
ଅତୀଵ ରାମଃ ଶୁଶକୁ ପତି କାମଯା ;
ଵିପଃୁ ରିଯା ଵିଶଣ
୍ :ୁ ଇଵ ଅମକରଶ୍ଵରଃ ୩0
ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ଯ, ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକୀକଯ, ଚତୁ ଵିମ୍ତ
୍ ୍
ସହସ୍ରି କାଯାମ୍, ସମ୍ିତ
ହ ାଯାମ୍, ପା କାକମ୍ଟ,

ସତ ସତତିମ ସ୍ସକ:ମ

ଚରି ତମ୍ ରକୁନାତ ସ୍ଯ ଶତକକାଟି ପ୍ରଵିସ୍ତ୍ରମ୍,
ଏକକୈକ ମ୍୍ରମ୍ କପ୍ରାକ୍ତମ୍ ମହା ପାତକ ନାଶନମ୍ .
ଯତ୭୍୍ର ପତ ପ୍ର୍ଟମ ୍ ମାୋ ହୀନମ୍ି ଯତ୍ ପକଵତ୍
ତ ତ୍ସଵମମ ୍ ୍୍ମ୍ତ
ଯ ାମ୍ କତଵ ନାରାଯଣ ନକମାସ୍ତ୍ୁକତ.
ପା କାମ୍ଟ: ସମାତ:
ରୀ ସୀତା ରାମଚମ୍ତରା୭ପମଣ ମସ୍ତ୍ୁ
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