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 ପ୍ରତମ ସକକଃ   

 ତପଃ   ସ୍ଵାତ୍ ଯାଯ ନିରତମ ୍ତପସ୍ଵୀ ଵାକି୍ଵତାମ ୍ଵରମ ୍ 

 ନାରତମ ୍ପରିପପ୍ରଚ୍ଚ ଵାଲ୍ମୀକି ମମନିୁ ପମୁ୍ କଵମ ୍ ୧   

 କକା ନ୍ ଵ୭ସି୍ମନ୍ ସାମ୍ପ୍ରତମ ୍କ ାକକ କୁଣଵାନ୍ କଶ୍ଚ ଵୀଯମଵାନ୍  

 ତମମଜ୍ଞ ଶ୍ଚ କ୍ରୁତଜ୍ଞ ଶ୍ଚସତ୍ ଯ ଵାକ ଯ୍ା ତ୍ରୁଟଵ୍ରତଃ?  ୨   

 ଚାରିକେଣ ଚ କକା ଯକୁ୍ତଃ ସଵମ ପକୂତଶ ୁକକା ହିତଃ  

 ଵିତ୍ଵାନ୍ କଃ କ    ସ୍ ସମତମ ଶ୍ଚ କ   କଶ୍ଚୈକ ପି୍ରଯ ତଶମନଃ?  ୩  

 ଆତ୍ମଵାନ୍ କକା ଜିତ କରାକତା ମତିମାନ୍ କକାନସଯୂକଃ  

 କସ୍ ଯ ପିପ୍ ଯତି କତଵା ଶ୍ଚ ଜାତ କରାଶ ସ୍ ଯ ସମଯ୍କୁକ  ? ୪ 

 ଏତ ତିଚ୍ଚା ମ୍ ଯହମ ୍କରାତୁମ ୍ପରମ ୍କକୌତୂହ ମ ୍ହି କମ  

 ମହକଶମ ତ୍ଵମ ୍ସମକତମାସି ଜ୍ଞାତୁ କମଵମ ୍ଵିତମ ୍ନରମ ୍ ୫     

 ଶରୁ୍ତ୍ଵା କଚୈତ ତି୍ତ୍ରକ ାକକଜ୍ଞା ଵାଲ୍ମୀକକ ନମାରକତା ଵଚଃ  

 ଶରୂ୍ଯତାମ ୍ଇତି ଚା୭୭ମନ୍ତ୍ର୍ଯ ପ୍ରହ୍ରୁକ୍ଟା ଵା ଯ୍ମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍   ୬   

 ପହକଵା ତୁ ମପା କଶ୍ଚୈଵ କଯ ତ୍ଵଯା କୀତିତା କୁଣାଃ  

 ମକୁନ ଵ୍୍ଯାମ୍ ଯ୭ହମ ୍ପତୁ୍ତ୍ଵା କତୈ ଯମକୁ୍ତଃ ଶରୂ୍ଯତାମ ୍ନରଃ  ୭   

 ଇ୍୍ଵାକୁ ଵମ୍ ୍ପ୍ରପକଵା ରାକମା ନାମ ଜକନୈଃ ଶରୁ୍ତଃ  

 ନିଯତା୭୭ତ୍ମା ମହା ଵୀକଯମା ତ୍ଯତୁିମାନ୍ ତ୍ରୁତିମା ନ୍ ଵଶୀ  ୮  

 ପତିୁ୍ତମା ନ୍ନୀତିମାନ୍ ଵା ମ୍ୀ ରୀମାନ୍ ଶତ୍ରୁ ନିପହମଣଃ  

 ଵିପ ୁାକମ୍ସା ମହା ପାହୁଃ କମ୍ପ ୁରୀକଵା ମହା ହନୁଃ  ୯  

 ମକହା ରକକା ମକହଶ୍ଵାକସା କୂଟ ଜତ୍ରୁ   ରରିମ୍ତମଃ   

 ଆଜାନୁ ପାହୁଃ ସଶୁରିାଃ ସ ୁ ାଟଃ ସଵୁିରମଃ   ୧0   

 ସମଃ ସମ ଵିପକ୍ତା୭ଙ୍କଃ ସି୍ନକ୍ତ ଵଣମଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍  

 ପୀନ ଵ୍୍ା ଵିଶା ା୭କ୍୍ା  ୍୍ମୀଵାନ୍ ଶପୁ  ୍୍ଣଃ  ୧୧   

 ତମମଜ୍ଞଃ ସତ୍ ଯ ସମ୍ତ ଶ୍ଚ ପ୍ରଜାନାମ ୍ଚ ହିକତ ରତଃ  

 ଯଶସ୍ଵୀ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନଃ ଶଚୁି ଵମ୍ ଯଃ ସମାତିମାନ୍  ୧୨    

 ପ୍ରଜାପତି ସ୍ ସମ ରୀମାନ୍ ତାତା ରିପ ୁନିଶତୂନଃ  

 ର୍୍ିତା ଜୀଵକ ାକ ସ୍ ଯ ତମମ ସ୍ ଯ ପରିର୍୍ିତା   ୧୩   
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 ର୍୍ିତା ସ୍ଵସ୍ଯ ତମମ ସ୍ ଯ ସ୍ଵଜନ ସ୍ ଯ ର୍୍ିତା   

 କଵତ କଵତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵକଜ୍ଞା ତନୁକଵମକତ ଚ ନି୍ି ଟତଃ  ୧୪   

 ସଵମ ଶାସ୍ତ୍ରା୭ତମ ତତ୍ତ୍ଵକଜ୍ଞା ସମ୍ରୁ୍ତିମାନ୍ ପ୍ରତିପାନଵାନ୍  

 ସଵମ କ ାକପି୍ରଯଃ ସାତୁର୭ତୀନାତ୍ମା ଵିଚ୍୍ଣଃ   ୧୫  

 ସଵମତା୭ପିକତଃ ସତି୍ଃ ସମେୁ ଇଵ ସିନ୍ତୁପିଃ  

 ଆଯମଃ ସଵମ ସମ କଶ୍ଚୈଵ ସକତୈକ ପି୍ରଯ ତଶମନଃ  ୧୬     

 ସ ଚ ସଵମ କୁକଣାକପତଃ କକୌସଲ୍ଯା୭୭ନନ୍ତ ଵତମନଃ  

 ସମେୁ ଇଵ କାମ୍ପୀକଯମ କତୈକଯମଣ ହିମଵା ନିଵ  ୧୭     

 ଵିଶଣ୍ନୁା ସତ୍ରୁକଶା ଵୀକଯମ କସାମଵତ୍ ପି୍ରଯତଶମନଃ   

 କା ା୭୍ିିସତ୍ରୁଶଃ କରାକତ ୍୍ମଯା ପରୁ୍ତିଵୀ ସମଃ  ୧୮    

 ତନକତନ ସମ ସ୍ତ୍ଯାକକ ସକତ୍ ଯ ତମମ ଇଵା୭ପରଃ  

 ତକମଵମ ୍କୁଣ ସମ୍ପନ୍ନମ ୍ରାମମ ୍ସତ୍ ଯ ପରାରମମ ୍   ୧୯ 

 କଯ ଯ୍ ଟମ ୍କର୍ଟ କୁକଣୈର୍ ଯକୁ୍ତମ ୍ପି୍ରଯମ ୍ତଶରତଃ ସତୁମ ୍ 

 ପ୍ରକ୍ରୁତୀନାମ ୍ହିକତୈ ଯମକୁ୍ତମ ୍ପ୍ରକ୍ରୁତି ପି୍ରଯ କାମ୍ ଯଯା  ୨0 

 କଯୌଵ ରାକଯ ଯନ ସକମ୍ଯାକ୍ତୁମ ୍ଐଚ୍ଚତ୍ ପ୍ରୀତ୍ ଯା ମହୀପତିଃ  

 ତସ୍ ଯା୭ପିକଶକ   ସମ୍ପାରାନ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପାଯମା୭ତ କକୈକଯୀ  ୨୧ 

 ପଵୂମମ ୍ତତ୍ତ ଵରା କତଵୀ ଵରମ ୍ଏନମ୭ଯାଚତ  

  ଵିଵାସନମ ୍ଚ ରାମ ସ୍ ଯ ପରତ ସ୍ ଯା୭ପିକଶଚନମ ୍ ୨୨   

  ସ ସତ୍ ଯ ଵଚନା ୋଜା ତମମ ପାକଶନ ସମ୍ଯତଃ  

  ଵିଵାସଯା ମାସ ସତୁମ ୍ରାମମ ୍ତଶରତଃ ପି୍ରଯମ ୍ ୨୩  

  ସ ଜକାମ ଵନମ ୍ଵୀରଃ ପ୍ରତିଜ୍ଞାମ ୍ଅନୁପା ଯନ୍  

  ପିତୁ ଵମଚନ ନିକତମଶାତ୍ କକୈକକଯଯାଃ ପି୍ରଯ କାରଣାତ୍  ୨୪ 

  ତମ ୍ଵ୍ରଜନ୍ତମ ୍ପି୍ରକଯା ପ୍ରାତା  ୍୍ମକଣାନୁଜକାମ ହ  

  କସ୍ନହା ତ୍ଵିନଯ ସମ୍ପନ୍ନଃ ସମିୁୋ୭୭ନନ୍ତ ଵତମନଃ  ୨୫  

  ପ୍ରାତରମ ୍ତଯିକତା ପ୍ରାତୁ: କସୌପ୍ରାେମ୭ନୁ ତଶମଯନ୍   

  ରାମ ସ୍ ଯ ତଯିତା ପାଯମା ନିତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରାଣ ସମାହିତା    ୨୬ 

  ଜନକ ସ୍ ଯ କୁକ  ଜାତା କତଵ ମାକଯଵ ନିମିତା   

  ସଵମ  ୍୍ଣ ସମ୍ପନ୍ନା ନାରୀଣାମ ୍ଉତ୍ତମା ଵତୂଃ    ୨୭ 
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  ସୀତା୭ପ୍ଯନୁ କତା ରାମମ ୍ଶଶନିମ ୍କରାହିଣୀ ଯତା  

  କପୌକରୈର୍ ଅନୁକକତା ତୂରମ ୍ପିୋ ତଶରକତନ ଚ    ୨୮ 

  ଶରୁ୍ଙି୍କକପରପକୁର ସତୂମ ୍କଙ୍କା କୂକ  ଵ୍ ଯସଜମଯତ  

  କୁହମାସାତ୍ ଯ ତମମାତ୍ମା ନିଶାତାତି ପତିମ ୍ପି୍ରଯମ ୍    ୨୯ 

  କୁକହନ ସହିକତା ରାକମା  ୍୍ମକଣନ ଚ ସୀତଯା   

  କତ ଵକନନ ଵନମ ୍କତ୍ଵା ନତୀ ସ୍ତ୍ୀତ୍ଵମା ପହୂତକାଃ  ୩0   

  ଚିେକୂଟ ମ୭ନୁପ୍ରାପ୍ ଯ ପରତ୍ଵାଜ ସ୍ ଯ ଶାସନାତ୍  

  ରମ୍ଯମ ୍ଆଵସତମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ରମମାଣା ଵକନ େଯଃ  ୩୧ 

  କତଵ କନ୍ତଵମ ସମ୍କାଶା ସ୍ତ୍େ କତ ନ୍ ଯଵସନ୍ ସକୁମ ୍ 

  ଚିେକୂଟମ ୍କକତ ରାକମ ପେୁ କଶାକା୭୭ତୁର ସ୍ତ୍ତା   ୩୨ 

  ରାଜା ତଶରତଃ ସ୍ଵକମମ ୍ଜକାମ ଵି ପନ୍ ସତୁମ ୍ 

  ମରୁ୍କତ ତୁ ତସି୍ମନ୍ ପରକତା ଵସି୍ ଟ ପ୍ରମକୁକୈ ତ୍ଵିକଜୈଃ    ୩୩ 

  ନିଯଯୁ ଯମାକନା ରାଯ ଯାଯ କନୈଚ୍ଚୋଯ ଯମ ୍ମହାପ ଃ  

  ସ ଜକାମ ଵନମ ୍ଵୀକରା ରାମ ପାତ ପ୍ରସାତକଃ     ୩୪ 

  କତ୍ଵା ତୁ ସମୁହାତ୍ମାନମ ୍ରାମମ ୍ସତ୍ ଯ ପରାରମମ ୍  

  ଅଯାଚ ତ୍ରାତରମ ୍ରାମ ମାଯମ ପାଵ ପରୁକରୁ୍ତଃ    ୩୫ 

  ତ୍ଵକମଵ ରାଜା ତମମଜ୍ଞ ଇତି ରାମମ ୍ଵକଚାପ୍ରଵୀତ୍   

  ରାକମା୭ପି ପରକମାତାର ସସ୍ମୁକୁ ସସ୍ମୁହାଯଶା:   ୩୬ 

  ନ କଚୈଚ୍ଚତି୍ତୁ ରାକତଶା ୋଯ ଯମ ୍ରାକମା ମହାପ ଃ   

  ପାତୁକକ ଚା୭ସ୍ଯ ରାଯ ଯାଯ ନ୍ ଯାସମ ୍ତତ୍ତ୍ଵା ପନୁଃ ପନୁଃ  ୩୭ 

  ନିଵତମଯା ମାସ ତକତା ପରତମ ୍ପରତା୭ରଜଃ  

  ସ କାମମ ୍ଅନଵାକପ୍ୈ ଯଵ ରାମ ପାତା ଵୁପସପ୍ରୁ୍ଶନ୍    ୩୮ 

  ନନି୍ତରାକମକକରା ୋଯ ଯମ ୍ରାମା୭୭କମନ କା0୍୍ଯା  

  କକତ ତୁ ପରକତ ରୀମାନ୍ ସତ୍ ଯ ସକମ୍ତା ଜିକତନି୍ତ୍ର୍ଯଃ    ୩୯ 

  ରାମ ସୁ୍ତ୍ ପନୁରା୭୭ ୍୍ଯ ନାକର ସ୍ ଯ ଜନ ସ୍ ଯ ଚ  

  ତୋ୭୭କମନ କମକା୭କରା ତଣ୍ଟକାନ୍ ପ୍ରଵିକଵଶ ହ   ୪0 

 ପ୍ରଵି୍ ଯ ତୁ ମହା୭ରଣ୍ଯମ ୍ରାକମା ରାଜୀଵ କ ାଚନଃ   

 ଵିରାତମ ୍ରା୍୍ସମ ୍ହତ୍ଵା ଶରପଙ୍କମ ୍ତତଶମ ହ    ୪୧ 
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 ସତୁୀ୍୍ଣମ ୍ଚା୭ପ୍ଯକସ୍ତ୍ଯମ ୍ଚ ଅକସ୍ତ୍ଯ ପ୍ରାତରମ ୍ତତା  

 ଅକସ୍ତ୍ଯ ଵଚନା କଚ୍ଚୈଵ ଜରା କହୈନ୍ତ୍ର୍ମ ୍ଶରାସନମ ୍    ୪୨    

 କଟ୍ କମ ୍ଚ ପରମ ପ୍ରୀତ ସୂ୍ତ୍ଣୀ ଚା୍୍ଯ ସାଯକକୌ  

 ଵସତ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ରାମ ସ୍ ଯ ଵକନ ଵନଚକରୈଃ ସହ    ୪୩   

 ରୁଶକଯାପ୍ଯାକମନ୍ ସକଵମ ଵତାଯା୭ସରୁ ର୍୍ସାମ ୍ 

 ସ କତଶାମ ୍ପ୍ରତି ଶରୁାଵ ରା୍୍ସାନାମ ୍ତତା ଵକନ    ୪୪ 

 ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସ୍ ଯ ରାକମଣ ଵତ ସ୍ ସମ୍ ଯତି ର୍୍ସାମ ୍ 

 ରୁଶୀଣାମ୭୍ିିକଲ୍ପାନାମ ୍ତମ୍ଟକା୭୭ରଣ୍ଯ ଵାସିନାମ ୍  ୪୫ 

 କତନ ତକେୈଵ ଵସତା ଜନସ୍ତ୍ାନ ନିଵାସିନୀ  

 ଵିରୂପିତା ଶପୂମଣକା ରା୍୍ସୀ କାମ ରୂପିଣୀ    ୪୬ 

 ତତଃ ଶପୂମଣକା ଵା ଯ୍ାତ୍ ଉତ୍ଯକୁ୍ତାନ୍ ସଵମ ରା୍୍ସାନ୍  

 କରମ ୍େିଶରିସମ ୍କଚୈଵ ତୂଶଣମ ୍କଚୈଵ ରା୍୍ସମ ୍  ୪୭ 

 ନିଜକାନ ରକଣ ରାମ କସ୍ତ୍ଶାମ ୍କଚୈଵ ପତା୭ନୁକାନ୍  

 ଵକନ ତସି୍ମ ନି୍ନଵସତା ଜନସ୍ତ୍ାନ ନିଵାସିନାମ ୍   ୪୮ 

  ର୍୍ସାମ ୍ନିହତା ନ୍ ଯାସ ସ୍ ସହସ୍ରାଣ ିଚତୁତମଶ  

  ତକତା ଜ୍ଞାତି ଵତମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଵଣଃ କରାତ ମଚୂିତଃ   ୪୯ 

  ସହାଯମ ୍ଵରଯା ମାସ ମାରୀଚମ ୍ନାମ ରା୍୍ସମ ୍ 

  ଵାଯମମାଣଃ ସପୁହୁକଶା ମାରୀକଚନ ସ ରାଵଣଃ   ୫0 

  ନ ଵିକରାକତା ପ ଵତା ୍୍କମା ରାଵଣ କତନ କତ  

  ଅନାତ୍ରୁତ୍ ଯ ତୁ ତ ତ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ରାଵଣଃ କା  କଚାତିତଃ   ୫୧ 

  ଜକାମ ସହ ମାରୀଚ :  ତସ୍ ଯ ଆରମ ପତମ ୍ତତା  

  କତନ ମାଯାଵିନା ତୂରମ ୍ଅପଵାହ୍ ଯ ନ୍ରୁପା୭୭ତ୍ମକଜୌ    ୫୨ 

  ଜହାର ପାଯମାମ ୍ରାମ ସ୍ ଯ କ୍ରୁେମ ୍ହତ୍ଵା ଜଟାଯଶୁମ ୍ 

  କ୍ରୁେମ ୍ଚ ନିହତମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ହ୍ରୁତାମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଚ କମୈତି ୀମ ୍ ୫୩ 

  ରାକଵଃ କଶାକ ସମ୍ତକତା ଵି  ାପା୭୭କୁକ ନି୍ତ୍ର୍ଯଃ  

  ତତ କସ୍ତ୍କନୈ ଵ କଶାକକନ କ୍ରୁେମ ୍ତକ୍ତଵା ଜଟାଯଶୁମ ୍   ୫୪ 

  ମାକମମାକଣା ଵକନ ସୀତାମ ୍ରା୍୍ସମ ୍ସମ୍ତତଶମ ହ  

  କପନ୍ତମ ୍ନାମ ରୂକପଣ ଵିକ୍ରୁତମ ୍କକାର ତଶମନମ ୍   ୫୫ 
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  ତମ ୍ନିହତ୍ ଯ ମହା ପାହୁ ତମତାହ ସ୍ଵକମତ ଶ୍ଚ ସଃ  

  ସ ଚା୭ସ୍ଯ କତଯା ମାସ ଶପରୀମ ୍ତମମ ଚାରିଣୀମ ୍   ୫୬ 

  ରମଣୀମ ୍ତମମ ନିପଣୁାମ ୍ଅପିକକଚ୍ଚତି ରାକଵ  

  କସାପ୍ ଯକଚ୍ଚନ୍ ମହାକତଜାଃ ଶପରୀମ ୍ଶତ୍ରୁ ସତୂନଃ    ୫୭ 

  ଶପଯମା ପଜୂିତଃ ସମ୍ଯ ରାକମା ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜଃ  

  ପମ୍ପାତୀକର ହନୁମତା ସମ୍କକତା ଵାନକରଣ ହ   ୫୮ 

  ହନୁମ ତ୍ଵଚନା କଚ୍ଚୈଵ ସରୁୀକଵଣ ସମାକତଃ  

  ସରୁୀଵାଯ ଚ ତତ୍ ସଵମମ ୍ଶମ୍ସ ୋକମା ମହାପ ଃ  ୫୯ 

  ଆତିତ: ତତ୍ ଯତା ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ସୀତାଯା ଶ୍ଚ ଵିକଶଶତଃ   

  ସରୁୀଵ ଶ୍ଚା୭ପି ତତ୍ସଵମମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାମ ସ୍ ଯ ଵାନରଃ    ୬0 

  ଚକାର ସ୍ଯମ ୍ରାକମଣ ପ୍ରୀତ କଶ୍ଚୈଵା୭୍ିି ସା୍୍ିକମ ୍  

  ତକତା ଵାନର ରାକଜନ କଵୈରା୭ନୁ କତନମ ୍ପ୍ରତି    ୬୧ 

  ରାମାଯା୭୭କଵତିତମ ୍ସଵମମ ୍ପ୍ରଣଯା ତୁ୍ତଃକିକତନ ଚ  

  ପ୍ରତିଜ୍ଞାତମ ୍ଚ ରାକମଣ ତତା ଵା ି ଵତମ ୍ପ୍ରତି     ୬୨ 

  ଵା ିନ ଶ୍ଚ ପ ମ ୍ତେ କତଯା ମାସ ଵାନରଃ  

  ସରୁୀଵଃ ଶଙି୍କତ ଶ୍ଚାସୀ ନ୍ନିତ୍ ଯମ ୍ଵୀକଯମଣ ରାକକଵ    ୬୩ 

  ରାକଵଃ ପ୍ରତ୍ ଯଯା୭ତମମ ୍ତୁ ତୁନ୍ତୁକପଃ କାଯ ମତୁ୍ତମମ ୍ 

  ତଶମଯା ମାସ ସରୁୀକଵା ମହା ପଵମତ ସନ୍ନିପମ ୍   ୬୪ 

  ଉତ୍ ସ୍ମଯିତ୍ଵା ମହା ପାହୁ :  କପ୍ର୍୍ଯ ଚା୭ସି୍ତ୍ ମହାପ ଃ    

  ପାତା୭ଙୁ୍କକ୍ଟନ ଚିକ୍୍ପ ସମ୍ପଣୂମମ ୍ତଶ କଯାଜନମ ୍  ୬୫ 

  ପିକପତ ଚ ପନୁଃ ସା ାନ୍ ସକତୈକକନ ମକହଶଣୁା  

  କିରିମ ୍ରସା ତ ମ ୍କଚୈଵ ଜନଯନ୍ ପ୍ରତ୍ ଯଯମ ୍ତତା  ୬୬ 

  ତତଃ ପ୍ରୀତ ମନା କଶ୍ଚୈଵ ଵିଶ୍ଵସ୍ତ୍ ସ୍ ସ ମହା କପିଃ  

  କି୍ି କନ୍ତାମ ୍ରାମ ସହିକତା ଜକାମ ଚ କୁହାମ ୍ତତା   ୬୭ 

  ତକତାକଜମ ତ୍ତରିଵରଃ ସରୁୀକଵା କହମ ପିଙ୍କ ଃ   

  କତନ ନାକତନ ମହତା ନିଜମକାମ ହରୀଶ୍ଵରଃ  ୬୮ 

  ଅନୁମାନ୍ ଯ ତତା ତାରାମ ୍ସରୁୀକଵଣ ସମାକତଃ  

  ନିଜକାନ ଚ ତକେୈନମ ୍ଶକରଣ ଏକକନ ରାକଵଃ     ୬୯ 
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  ତତଃ ସରୁୀଵ ଵଚନାତ୍ ହତ୍ଵା ଵା ିନମ ୍ଆହକଵ  

  ସରୁୀଵକମଵ ତୋକଯ ଯ ରାକଵଃ ପ୍ରତ୍ ଯପାତଯତ୍    ୭0 

  ସ ଚ ସଵମାନ୍ ସମାନୀଯ ଵାନରାନ୍ ଵାନରଶମପଃ  

  ତିଶଃ ପ୍ରସ୍ତ୍ାପଯା ମାସ ତିତ୍ରୁକ୍ଶ ୁଜମନକା୭୭ତ୍ମଜାମ ୍   ୭୧ 

  ତକତା କ୍ରୁେ ସ୍ ଯ ଵଚନାତ୍ ସମ୍ପାକତ ହମନୁମାନ୍ ପ ୀ  

  ଶତ କଯାଜନ ଵିସ୍ତ୍ୀଣମମ ୍ପପୁ ୁ୍କଵ  ଵଣା୭୭ଣମଵମ ୍   ୭୨ 

  ତେ  ଙ୍କାମ ୍ସମାସାତ୍ ଯ ପରୁୀମ ୍ରାଵଣ ପା ିତାମ ୍ 

  ତତଶମ ସୀତାମ ୍ତ୍ ଯାଯନ୍ତୀମ ୍ଅକଶାକ ଵନିକାମ ୍କତାମ ୍   ୭୩ 

  ନିକଵତଯିତ୍ଵା୭ପିଜ୍ଞାନମ ୍ପ୍ରଵ୍ରୁତି୍ତମ ୍ଚ ନିକଵତ୍ ଯ ଚ  

  ସମାଶ୍ଵାସ୍ ଯ ଚ କଵୈକତହୀମ ୍ମତମଯା ମାସ କତାରଣମ ୍    ୭୪ 

  ପଞ୍ଚ କସନାରକାନ୍ ହତ୍ଵା ସତ ମନି୍ତ୍ର୍ ସତୁାନ୍ ଅପି  

  ଶରୂ ମ୭୍୍ମ ୍ଚ ନି୍ି ପ୍ ଯ ରହଣମ ୍ସମପୁାକମତ୍     ୭୫ 

  ଅକସ୍ତ୍ରକଣାନ୍ମକୁ୍ତମା୭୭ତ୍ମାନମ ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା କପୈତାମହା ତ୍ଵରାତ୍  

  ମଶମଯ ନ୍ରା୍୍ସାନ୍ ଵୀକରା ଯନି୍ତ୍ର୍ଣସ୍ତ୍ାନ୍ ଯତ୍ରୁଚ୍ଚଯା  ୭୬ 

  ତକତା ତକ୍ତଵା ପରୁୀମ ୍ ଙ୍କାମ ୍ରୁକତ ସୀତାମ ୍ଚ କମୈତି ୀମ ୍ 

  ରାମାଯ ପି୍ରଯମା ଯ୍ାତୁମ ୍ପନୁରାଯାନ୍ ମହା କପିଃ  ୭୭ 

  କସାପିକମ୍ଯ ମହାତ୍ମାନମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ରାମମ ୍ପ୍ରତ୍୍ିଣମ ୍ 

  ନ୍ ଯକଵତଯତ୍ ଅକମଯାତ୍ମା ତ୍ରୁ୍ଟା ସୀକତତି ତତ୍ତ୍ଵତଃ     ୭୮ 

  ତତଃ ସରୁୀଵ ସହିକତା କତ୍ଵା ତୀରମ ୍ମକହାତକତଃ  

  ସମେୁମ ୍କ୍୍ାପଯା ମାସ ଶକରୈର୍ ଆତିତ୍ ଯ ସନ୍ନିକପୈଃ    ୭୯ 

  ତଶମଯା ମାସ ଚ ଆତ୍ମାନମ ୍ସମେୁଃ ସରିତାମ ୍ପତିଃ  

  ସମେୁ ଵଚନା କଚ୍ଚୈଵ ନ ମ ୍କସତୁମ ୍ଅକାରଯତ୍   ୮0 

  କତନ କତ୍ଵା ପରୁୀମ ୍ ଙ୍କାମ ୍ହତ୍ଵା ରାଵଣମ ୍ଆହକଵ  

  ରାମ ସ୍ ସୀତାମ୭ନୁ ପ୍ରାପ୍ ଯ ପରାମ ୍ଵ୍ରୀଟା ମପୁାକମତ୍  ୮୧ 

  ତାମ ୍ ଉଵାଚ ତକତା ରାମଃ ପରୁଶମ ୍ଜନ ସମ୍ସତି   

 ଅମରୁ୍୍ ଯମାଣା ସା ସୀତା ଵିକଵଶ ଜ୍ଵ ନମ ୍ସତୀ  ୮୨ 

 ତକତା୭୍ିି ଵଚନାତ୍ସୀତାମ ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା ଵିକତ କଲ୍ମଶାମ ୍ 

 ପକପୌ ରାମ ସ୍ ସମ୍ପ୍ରହ୍ରୁ୍ ଟ : ପଜୂିତ ସ୍ ସଵମ କତୈଵକତୈ :  ୮୩ 
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 କମମଣା କତନ ମହତା କେୈକ ା ଯ୍ମ ୍ସଚରା୭ଚରମ ୍  

 ସ କତଵଶ ିକଣମ ୍ତୁ୍ ଟମ ୍ରାକଵ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  ୮୪ 

 ଅପ୍ଯଶଚି୍ ଯ ଚ  ଙ୍କାଯାମ ୍ରା୍୍କସନ୍ତ୍ର୍ମ ୍ଵିପୀଶଣମ ୍ 

 କ୍ରୁତ କ୍ରୁତ୍ ଯ ସ୍ତ୍ତା ରାକମା ଵିଜ୍ଵରଃ ପ୍ରମକୁମାତହ  ୮୫ 

 କତଵତାକପ୍ଯା ଵର0 ପ୍ରାପ୍ ଯ ସମତୁ୍ତାପ୍ ଯ ଚ ଵାନରାନ୍  

 ଅକଯାତ୍ ଯାମ ୍ପ୍ରସି୍ତ୍କତା ରାମ : ପୁ୍ ପକକଣ ସହ୍ୁରୁ ତ୍ଵ୍ରୁତଃ     ୮୬ 

 ପରତ୍ଵାଜା୭୭ରମମ ୍କତ୍ଵା ରାମ ସ୍ ସତ୍ ଯ ପରାରମଃ   

 ପରତ ସ୍ ଯା୭ନି୍ତକମ ୍ରାକମା ହନୂମମ୍ତମ ୍ଵ୍ ଯସଜମଯତ୍  ୮୭ 

 ପନୁରା ଯ୍ାଯିକାମ ୍ଜଲ୍ପନ୍ ସରୁୀଵ ସ୍ ସହିତ ଶ୍ଚ ସଃ  

 ପୁ୍ ପକମ ୍ତତ୍ ସମାରୁହ୍ ଯ ନନି୍ତରାମମ ୍ଯକଯୌ ତତା  ୮୮ 

 ନନି୍ତରାକମ ଜଟାମ ୍ହିତ୍ଵା ପ୍ରାତ୍ରୁପିଃ ସହିକତାନକଃ  

 ରାମଃ ସୀତାମ ୍ଅନୁପ୍ରାପ୍ ଯ ରାଯ ଯମ ୍ପନୁର୭ଵାତଵାନ୍  ୮୯ 

 ପ୍ରହ୍ରୁ୍ ଟମତୁିକତା କ ାକସୁ୍ତ୍୍ ଟଃ ପୁ୍ ଟଃ ସତୁାମିକଃ  

 ନିରାମକଯା ହି ଅକରାକ ଶ୍ଚ ତୁପି୍୍ ପଯ ଵଜିତଃ  ୯0 

 ନ ପେୁ ମରଣମ ୍କକ ଚିତ୍ େ୍୍ଯନି୍ତ ପରୁୁଶାଃ କ୍ଵ ଚିତ୍  

 ନାଯମ ଶ୍ଚା୭ଵିତଵା ନିତ୍ ଯମ ୍ପଵି୍ ଯନି୍ତ ପତିଵ୍ରତାଃ  ୯୧ 

 ନ ଚା୭୍ିିଜମ ୍ପଯମ ୍କିମି୍ ିନ ଅପସ୍ ୁମଜ୍ଜନି୍ତ ଜନ୍ତଵଃ  

 ନ ଵାତଜମ ୍ପଯମ ୍କିମ ୍ଚିନ୍ନା୭ପି ଜ୍ଵର କ୍ରୁତମ ୍ତତା  ୯୨ 

 ନ ଚା୭ପି କ୍ଶତୁ୍ଯମ ୍ତେ ନ ତକର ପଯମ ୍ତତା   

 ନାକରାଣ ିଚ ରା୍ ଟରାଣ ିତନ ତାନ୍ ଯ ଯତୁାନି ଚ  ୯୩ 

 ନିତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରମତୁିତା ସ୍ ସକଵମ ଯତା କ୍ରୁତ ଯକୁକ ତତା   

 ଅଶ୍ଵକମତ ଶକତୈ: ଇ୍ଟଵା ତତା ପହୁ ସଵୁଣମକକୈଃ  ୯୪  

 କଵାମ ୍କକାଟ୍ ଯ୭ଯତୁମ ୍ତତ୍ତ୍ଵା  ପ୍ରହ୍ମ କ ାକମ ୍ପ୍ରଯାସ୍ ଯତି   

 ଅସକମ୍କଯଯମ ୍ତନମ ୍ତତ୍ଵା ପ୍ରାହ୍ମକଣକପ୍ଯା ମହା ଯଶାଃ  ୯୫ 

 ରାଜ ଵମ୍ା୍ନ୍ ଶତ କୁଣାନ୍ ସ୍ତ୍ାପଯି୍ ଯତି ରାକଵଃ  

 ଚାତୁଵମଣ୍ମ ଯମ ୍ଚ କ ାକକସି୍ମନ୍ କସ୍ଵ କସ୍ଵ ତକମମ ନିକଯା୍୍ଯତି  ୯୬  

 ତଶ ଵଶମ ସହସ୍ରାଣ ିତଶ ଵଶମ ଶତାନି ଚ  

 ରାକମା ରାଯ ଯମ ୍ଉପାସିତ୍ଵା ପ୍ରହ୍ମକ ାକମ ୍କମି୍ ଯତି  ୯୭ 
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 ଇତମ ୍ପଵିେମ ୍ପାପ୍ିମ ୍ପଣୁ୍ ଯମ ୍କଵକତୈ ଶ୍ଚ ସମି୍ମତମ ୍ 

 ଯଃ ପକଟ ୋମ ଚରିତମ ୍ସଵମ ପାକପୈଃ ପ୍ରମଚୁ୍ ଯକତ  ୯୮ 

 ଏତତ୍ ଆ ଯ୍ାନମ ୍ଆଯୁ୍ ଯମ ୍ପଟନ୍ ରାମାଯଣମ ୍ନରଃ  

 ସ ପେୁ କପୌେଃ ସ କଣଃ କପ୍ରତ୍ ଯ ସ୍ଵକକମ ମହୀଯକତ  ୯୯ 

 ପଟନ୍ ତ୍ଵିକଜା ଵାକ୍ରୁଶପତ୍ଵମ ୍ଈଯାତ୍ ;   

 ସ୍ ଯାତ୍ ୍୍େିକଯା ପମିୂ ପତିତ୍ଵମ ୍ଈଯାତ୍  

 ଵଣି୍ ଜନଃ ପଣ୍ଯ ପ ତ୍ଵମ ୍ଈଯାତ୍ ;  

 ଜନ ଶ୍ଚ ଶକୂୋପି ମହତ୍ତ୍ଵମ ୍ଈଯାତ୍  ୧00 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ   

 ସକମ୍କେକପା ନାମ ପ୍ରତମସ୍ସକମଃ    

ତ୍ଵତିୀଯ ସକକଃ ;  

 ନାରତ ସ୍ ଯ ତୁ ତତ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵା ଯ୍ ଵିଶାରତଃ  

 ପଜୂଯା ମାସ ତମମାତ୍ମା ସହଶକି୍ ଯା ମହା ମନିୁଃ  ୧ 

 ଯତାଵତ୍ ପଜୂିତ କସ୍ତ୍ନ କତଵଶ ିନମାରତ ସ୍ତ୍ତା  

 ଆପରୁ୍କ ୈ୍ ଟଵଵ ଅପ୍ଯନୁଜ୍ଞାତଃ ସ ଜକାମ ଵିହାଯସମ ୍ ୨ 

 ସ ମହୂୁତମମ ୍କକତ ତସି୍ମନ୍ କତଵ କ ାକମ ୍ମନିୁ ସ୍ତ୍ତା  

 ଜକାମ ତମସା ତୀରମ ୍ଜାହ୍ନଵ୍ ଯା ସ୍ତ୍ଵ୭ଵିତୂରତଃ  ୩ 

 ସ ତୁ ତୀରମ ୍ସମାସାତ୍ ଯ ତମସାଯା ମହାମନିୁଃ  

 ଶି୍ ଯମ ୍ଆହ ସି୍ତ୍ତମ ୍ପାକଶ୍ଵମ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତୀତମମ ୍ଅକତମମମ ୍ ୪ 

 ଅକତମମମ ୍ଇତମ ୍ତୀତମମ ୍ପରତ୍ଵାଜ ନିଶାମଯ  

 ରମଣୀଯମ ୍ପ୍ରସନ୍ନାମ୍ପ ୁସନ୍ ମନୁ୍ ଯ ମକନା ଯତା  ୫ 

 ନ୍ ଯସ୍ ଯତାମ ୍କ ଶ ସ୍ତ୍ାତ ତୀଯତାମ ୍ଵଲ୍କ ମ ୍ମମ  

 ଇତମ ୍ଏଵ ଅଵକାହିକ୍ ଯ ତମସା ତୀତମମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ ୬ 

 ଏଵମ ୍ଉକକ୍ତା ପରତ୍ଵାକଜା ଵାଲ୍ମୀକକନ ମହାତ୍ମନା  

 ପ୍ରାଯଚ୍ଚତ ମକୁନ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ଵଲ୍କ ମ ୍ନିଯକତା କୁକରାଃ  ୭ 

 ସ ଶି୍ ଯହସ୍ତ୍ାତ୍ ଆତାଯ ଵଲ୍କ ମ ୍ନିଯକତନି୍ତ୍ର୍ଯଃ  

 ଵିଚଚାର ହ ପ୍ଯମ ୍ସ୍ତ୍ତ୍ ସଵମକତା ଵିପ ୁମ ୍ଵନମ ୍ ୮ 

 ତସ୍ ଯାପ୍ ଯାକଶ ତୁ ମିତୁନମ ୍ଚରନ୍ତମ ୍ଅନପାଯିନମ ୍ 
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 ତତଶମ ପକଵାନ୍ ସ୍ତ୍େ କରୌଞ୍ଚକଯା ଶ୍ଚାରୁ ନିସ୍ଵନମ ୍ ୯ 

 ତସ୍ମାତୁ୍ତ ମିତୁନାତ୍ ଏକମ ୍ପମୁାମ୍ ସମ ୍ପାପ ନିଶ୍ଚଯଃ  

 ଜକାନ କଵୈର ନି କଯା ନିଶାତ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ପ୍ଯତଃ  ୧0 

 ତମ ୍କଶାଣତି ପରୀତା୭ଙ୍କମ ୍କଵ୍ଟମାନମ ୍ମହୀ ତକ   

 ପାଯମା ତୁ ନିହତମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ରୁରାଵ କରୁଣାମ ୍କିରମ ୍ ୧୧ 

 ଵିଯକୁ୍ତା ପତିନା କତନ ତ୍ଵିକଜନ ସହ ଚାରିଣା  

 ତାମ୍ର ଶୀକଶମଣ ମକତ୍ତନ ପେିଣା ସହ କତନ କଵୈ  ୧୨  

 ତତା ତୁ ତମ ୍ତ୍ଵିଜମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ନିଶାକତନ ନିପାତିତମ ୍ 

 ରୁକଶ ତମମମାତ୍ମନ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ କାରୁଣ୍ ଯମ ୍ସମପତ୍ ଯତ  ୧୩ 

 ତତଃ କରୁଣ କଵତିତ୍ଵାତ୍ ଅତକମମାଯମ ୍ଇତି ତ୍ଵିଜଃ  

 ନିଶାମ୍ ଯ ରୁତତୀମ ୍କରୌଞ୍ଚୀମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୪ 

 ମା ନିଶାତ ପ୍ରତି୍ ଟାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅକମଃ ଶାଶ୍ଵତୀ ସ୍ ସମାଃ  

 ଯତ୍ କରୌଞ୍ଚମିତୁନାତ୍ ଏକମ ୍ଅଵତୀଃ କାମ କମାହିତମ ୍୧୫ 

 ତକସ୍ୈ ଯଵମ ୍ପରୁ୍ଵତ ଶି୍ଚନ୍ତା ପପଵୂ ହ୍ରୁତି ଵୀ୍୍ତଃ  

 କଶାକା୭୭କତମନା୭ସ୍ଯ ଶକୁକନଃ କିମ ୍ଇତମ ୍ଵ୍ ଯାହ୍ରୁତମ ୍ମଯା  ୧୬ 

  ଚିନ୍ତଯନ୍ ସ ମହା ପ୍ରାଜ୍ଞ ଶ୍ଚକାର ମତିମାନ୍ ମତିମ ୍ 

  ଶି୍ ଯମ ୍କଚୈଵା୭ପ୍ରଵୀ ତ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ଇତମ ୍ସ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵଃ  ୧୭ 

  ପାତ ପକତ୍ତା୍୍ର   ସମ   ସ୍ତ୍ନ୍ତ୍ର୍ୀ     ଯ   ସମନ୍ି ଵତଃ  

  କଶାକା୭୭ତମସ୍ ଯ ପ୍ରଵ୍ରୁକତ୍ତା କମ କ୍ଲାକକା ପଵତୁ ନାନ୍ ଯତା  ୧୮ 

  ଶି୍ ଯ ସୁ୍ତ୍ ତସ୍ ଯ ପରୁ୍ଵକତା ମକୁନ ଵମା ଯ୍ମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ 

  ପ୍ରତିଜରାହ ସମ୍ହ୍ରୁ୍ ଟ    ସ୍ତ୍ସ୍ ଯ ତୁକ୍ ଟାପଵ ତ୍କୁରୁ : ୧୯ 

  କସାପିକଶକମ ୍ତତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ତୀକତମ ତସି୍ମନ୍ ଯତା ଵିତି  

 ତମ ୍ଏଵ ଚିନ୍ତଯନ୍ ଅତମମ ୍ଉପାଵତମତ କଵୈ ମନିୁଃ  ୨0 

  ପରତ୍ଵାଜସ୍ତ୍ତଃ ଶକି୍ ଯା ଵିନୀତଃ ଶରୁ୍ତଵାନ୍ ମନିୁ :  

  କ ଶମ ୍ପଣୂମମ ୍ଆତାଯ ପରୁ୍୍ ଟକତାନୁଜକାମ ହ  ୨୧ 

  ସ ପ୍ରଵି୍ ଯା୭୭ରମ ପତମ ୍ଶକି୍ ଯଣ ସହ ତମମଵିତ୍  

  ଉପଵି୍ ଟଃ କତା ଶ୍ଚା୭ନ୍ ଯା ଶ୍ଚକାର ତ୍ ଯାନମ ୍ଆସି୍ତ୍ତଃ  ୨୨ 

  ଆଜକାମ ତକତା ପ୍ରହ୍ମା କ ାକ କତମା ସ୍ଵଯମ ୍ପ୍ରପଃୁ  
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  ଚତୁମମକୁକା ମହାକତଜା େଶଟୁ୍ମ ୍ତମ ୍ମନିୁ ପମୁ୍ କଵମ ୍   ୨୩ 

  ଵାଲ୍ମୀକି: ଅତ ତମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସହକସାତ୍ତାଯ ଵା ଯ୍ତଃ  

  ପ୍ରାଞ୍ଜ ିଃ ପ୍ରଯକତା ପତୂ୍ଵା ତକସ୍ତ୍ୌ ପରମ ଵିସି୍ମତଃ   ୨୪ 

  ପଜୂଯା ମାସ ତମ ୍କତଵମ ୍ପାତ୍ ଯ ଅ୍ମଯ ଆସନ ଵନ୍ତକନୈଃ  

  ପ୍ରଣମ୍ଯ ଵିତିଵକଚ୍ଚୈନମ ୍ପରୁ୍୍ ଟଵା ଅନାମଯ   ମଵ୍ ଯଯମ ୍ ୨୫ 

  ଅକତାପଵି୍ ଯ ପକଵାନ୍ ଆସକନ ପରମାଚିକତ  

  ଵାଲ୍ମୀକକଯ ମହଶମକଯ ସମି୍ ତକତଶ ଆସନମ ୍ତତଃ     

  ପ୍ରହ୍ମଣା ସମନୁଜ୍ଞାତ କସ୍ ସା୭ପଯ୍ପୁାଵିଶତ୍ ଆସକନ  ୨୬ 

  ଉପଵିକ୍ ଟ ତତା ତସି୍ମନ୍ ସା୍୍ାତ୍ କ ାକ ପିତାମକହ      

  ତତ୍କକତ କନୈଵ ମନସା ଵାଲ୍ମୀକି  ତ୍ମ ଯାନମ ୍ଆସି୍ତ୍ତଃ     ୨୭ 

  ପାପାତ୍ମନା କ୍ରୁତମ ୍କ୍ଟମ ୍କଵୈର ରହଣ ପତିୁ୍ତନା     

  ଯ ସ୍ତ୍ାତ୍ରୁଶମ ୍ଚାରୁ ରଵମ ୍କରୌଞ୍ଚମ ୍ହନ୍ ଯାତ୍ ଅକାରଣାତ୍   ୨୮ 

  କଶାଚ କନ୍ନଵ ମହୁୁଃ କରୌଞ୍ଚୀମ ୍ଉପ କ୍ଲାକମ ୍ଇମମ ୍ପନୁଃ     

  ଜକାଵ୭ନ୍ତକମତ ମନା ପତୂ୍ଵା କଶାକ ପରାଯଣଃ    ୨୯ 

  ତମ ୍ଉଵାଚ ତକତା ପ୍ରହ୍ମା ପ୍ରହସନ୍ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵମ ୍     

  କ୍ ଲାକ ଏଵ ତ୍ଵଯା ପକତ୍ତା ନାେ କାଯମା ଵିଚାରଣା     ୩0 

  ମ ଚ୍ଚନ୍ତା କତଵ କତ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ପ୍ରଵ୍ରୁକତ୍ତଯମ ୍ସରସ୍ଵତୀ    

  ରାମ ସ୍ ଯ ଚରିତମ ୍କ୍ରୁତ୍ସ୍ନମ ୍କୁରୁ ତ୍ଵମ ୍ରୁଶ ିସତ୍ତମ  ୩୧ 

  ତମମାତ୍ମକନା କୁଣଵକତା କ ାକକ ରାମ ସ୍ ଯ ତୀମତଃ    

  ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍କତଯ ତୀର ସ୍ ଯ ଯତା କତ ନାରତାତ୍ ଶରୁ୍ତମ ୍ ୩୨ 

  ରହସ୍ଯମ ୍ଚ ପ୍ରକାଶମ ୍ଚ ଯ ତ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତସ୍ଯ ତୀମତଃ     

 ରାମ ସ୍ ଯ ସହ କସୌମିକେ ରା୍୍ସାନାମ ୍ଚ ସଵମଶଃ    ୩୩ 

 କଵୈକତହ୍ ଯା ଶ୍ଚା୭ପି ଯ ତ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ପ୍ରକାଶମ ୍ଯତି ଵା ରହଃ      

 ତଚ୍ଚାପ୍ ଯ୭ଵିତିତମ ୍ସଵମମ ୍ଵିତତିମ ୍କତ ପଵି୍ ଯତି   ୩୪ 

 ନ କତ ଵାକ୍ ଅନ୍ରୁତା କାକଵ୍ ଯ କାଚିତ୭େ ପଵି୍ ଯତି   

 କୁରୁ ରାମ କତାମ ୍ପଣୁ୍ ଯାମ ୍କ୍ ଲାକ ପତ୍ତାମ ୍ମକନା ରମାମ ୍  ୩୫ 

 ଯାଵତ୍ ସ୍ତ୍ାସ୍ ଯନି୍ତ କିରଯଃ ସରିତ ଶ୍ଚ ମହୀ ତକ    

 ତାଵ ୋମାଯଣ କତା କ ାକକଶ ୁପ୍ରଚରି୍ଯତି   ୩୬ 
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 ଯାଵ ୋମ ସ୍ ଯ ଚ କତା ତ୍ଵ ତ୍କ୍ରୁତା ପ୍ରଚରି୍ଯତି     

 ତାଵତ୍ ଊତ୍ଵମମ ୍ଅତଶ୍ଚ ତ୍ଵମ ୍ମକଲାକକଶ ୁନିଵତ୍ସଯସି     ୩୭ 

 ଇତି ଉକ୍ତଵା ପକଵାନ୍ ପ୍ରହ୍ମା ତକେୈଵା୭୭ନ୍ତର ତୀଯତ  

 ତତ ସ୍ ସ ଶକି୍ ଯା ପକଵା ନ୍ମନିୁ ଵିସ୍ମଯମ ୍ଆଯକଯୌ     ୩୮ 

 ତସ୍ ଯ ଶି୍ ଯା ସ୍ତ୍ତଃ ସକଵମ ଜକୁଃ କ୍ ଲାକମ ୍ଇମମ ୍ପନୁଃ  

 ମହୁୁ ମମହୁୁଃ ପ୍ରୀଯମାଣାଃ ପ୍ରାହୁ ଶ୍ଚ ପରୁ୍ଶ ଵିସି୍ମତାଃ  ୩୯ 

 ସମା୍୍କରୈ ଶ୍ଚତୁପି ଯମଃ ପାକତୈ କମୀକତା ମହଶଣିା  

 କସାନୁଵ୍ ଯାହରଣା ତ୍ପଯୂଃ କଶାକଃ କ୍ଲାକତ୍ଵମ ୍ଆକତଃ    ୪0 

 ତସ୍ ଯ ପତିୁ୍ତ ରିଯମ ୍ଜାତା ଵାଲ୍ମୀକକ ପମାଵିତା୭୭ତ୍ମନଃ  

 କ୍ରୁତ୍ସ୍ନମ ୍ରାମାଯଣମ ୍କାଵ୍ ଯମ ୍ଈତ୍ରୁକଶୈଃ କରଵାଣ୍ଯ୭ହମ ୍  ୪୧ 

 ଉତାର ଵ୍ରୁତ୍ତା୭ତମ ପକତୈ ମମକନାରକମୈ :  

 ତତା ଅସ୍ଯ ରାମ ସ୍ ଯ ଚକାର କୀତିମାନ୍  

 ସମା୭୍୍କରୈଃ କ୍ ଲାକ ଶକତୈଯମଶସି୍ଵକନା ;  

 ଯଶକରମ ୍କାଵ୍ ଯମ ୍ଉତାର ତୀ ମମନିୁଃ  ୪୨ 

 ତତୁପକତ ସମାସ ସମି୍ ତ କଯାକମ,୍   

 ସମ ମତୁର ଉପନତା୭ତମ ଵା ଯ୍ ପତ୍ତମ,୍  

 ରକୁଵର ଚରିତମ ୍ମନିୁ ପ୍ରଣୀତମ,୍   

 ତଶ ଶରିସ ଶ୍ଚ ଵତମ ୍ନିଶାମଯତ୍ଵମ.୍   ୪୩ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ ତ୍ଵିତୀଯସ୍ସକମଃ    

 ତ୍ରୁତୀଯ ସକକଃ   

 ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵସୁ୍ତ୍ ସମରମ ୍ତତ୍ତମମା୭୭ତ୍ମା ତମମ ସମି୍ ହତମ ୍ 

 ଵ୍ ଯକ୍ତମ ୍ଅକନ୍ ଵଶକତ ପକୂଯା ଯ ତ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତସ୍ଯ ତୀମତଃ  ୧ 

 ଉପସପ୍ରୁ୍କ୍ଯାତକମ ୍ସମ୍ଯକ୍ ମନିୁ : ସି୍ତ୍ତ୍ଵା କ୍ରୁତାଞ୍ଜ ିଃ  

 ପ୍ରାଚୀନା୭କରଶ ୁତକପମଶ ୁତକମମଣା୭କନ୍ ଵଶକତ କତିମ ୍ ୨ 

 ରାମ  ୍୍ମଣ ସୀତାପୀ ରାଜ୍ଞା ତଶରକତନ ଚ   

 ସ ପାକଯମଣ ସ ରାକ୍ଟରଣ ଯ ତ୍ରାତମ ୍ତେ  ତତ୍ତ୍ଵତଃ   ୩ 

 ହସିତମ ୍ପାଶତିମ ୍କଚୈଵ କତିଯମା ଯଚ୍ଚ କଚ୍ି ଟତମ ୍  

 ତତ୍ ସଵମମ ୍ତମମ ଵୀକଯମଣ ଯତା ଵତ୍ସମ ୍ପ୍ରପ୍ଯତି  ୪ 
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 ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରୁତୀକଯନ ଚ ତତା ଯତ୍ରାତମ ୍ଚରତା ଵକନ   

 ସତ୍ ଯ ସକମ୍ତନ ରାକମଣ ତତ୍ସଵମମ ୍ଚ ଅ୭ନ୍ ଵକଵ୍୍ିତମ ୍ ୫ 

 ତତଃ ପ୍ଯତି ତମମା୭୭ତ୍ମା ତତ୍ସଵମମ ୍କଯାକମାସି୍ତ୍ତଃ   

 ପରୁା ଯତ୍ତତ୍ତ୍ର ନିଵ୍ରମ ୁ ତ୍ତମ ୍ପାଣାଵା୭୭ମ କମ ୍ଯତା    ୬ 

 ତତ୍ସଵମମ ୍ତତ୍ତ୍ଵକତା ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତକମମଣ ସ ମହା ତ୍ଯତୁି :  

 ଅପିରାମ୭ ସ୍ ଯ ରାମ ସ୍ ଯ ଚରିତମ ୍କତମୁ ମତୁ୍ ଯତଃ     ୭ 

 କାମା୭ତମ କୁଣ ସମଯ୍କୁ୍ତମ ୍ତମମା୭ତମ କୁଣ ଵିସ୍ତ୍ରମ ୍ 

 ସ୍ ସମେୁମିଵ ରତ୍ନା୭୭ଟ୍ ଯ0 ସଵମ ଶରୁ୍ତି ମକନାହରମ ୍  ୮ 

 ସ ଯତା କତିତମ ୍ପଵୂମମ ୍ନାରକତନ ମହଶଣିା  

 ରକୁ ଵମ୍ ୍ସ୍ ଯ ଚରିତମ ୍ଚକାର ପକଵାନ୍ ରୁଶ ି:    ୯ 

 ଜନ୍ ମ ରାମ ସ୍ ଯ ସମୁହ ତ୍ଵୀଯମମ ୍ସଵମା୭ ନୁକୂ ତାମ ୍ 

 କ ାକ ସ୍ ଯ ପି୍ରଯତାମ ୍୍୍ାନି୍ତମ ୍କସୌମ୍ ଯତାମ ୍ସତ୍ ଯ ଶୀ ତାମ ୍ ୧0 

 ନାନାଚିୋଃ କତା ଶ୍ଚା୭ନ୍ ଯା ଵିଶ୍ଵାମିେ ସମାକକମ   

 ଜାନ ଯ୍ା ଶ୍ଚ ଵିଵାହମ ୍ଚ ତନୁଶ ଶ୍ଚ ଵିକପତନମ ୍ ୧୧ 

 ରାମ ରାମ ଵିଵାତମ ୍ଚ କୁଣାନ୍ ତାଶରକତ ସ୍ତ୍ତା  

 ତତା୭ପିକଶକମ ୍ରାମ ସ୍ ଯ କକୈକକଯଯା ତୁ୍ ଟ ପାଵତାମ ୍ ୧୨ 

 ଵିକାତମ ୍ଚା୭ପିକଶକ ସ୍ ଯ ରାମ ସ୍ ଯ ଚ ଵିଵାସନମ ୍ 

 ରାଜ୍ଞଃ କଶାକମ ୍ଵି ାପମ ୍ଚ ପରକ ାକ ସ୍ ଯ ଚା୭୭ରଯମ ୍ ୧୩ 

 ପ୍ରକ୍ରୁତୀନାମ ୍ଵିଶାତମ ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରୁତୀନାମ ୍ଵିସଜମନମ ୍ 

 ନିଶାତା୭ତିପ   ସମ୍ଵାତମ ୍ସକୂତା   ପାଵତମନମ ୍ତତା    ୧୪ 

 କଙ୍କାଯା ଶ୍ଚା୭ପିସମ୍ତାରମ ୍ପରତ୍ଵାଜ ସ୍ ଯ ତଶମନମ ୍ 

 ପରତ୍ଵାଜା୭ପ୍ଯନୁଜ୍ଞାନା   ଚି୍ଚେକୂଟ ସ୍ ଯ ତଶମନମ ୍  ୧୫ 

 ଵାସୁ୍ତ୍ କମମ ନିକଵଶମ ୍ଚ ପରତା୭୭କମନମ ୍ତତା  

 ପ୍ରସାତନମ ୍ଚ ରାମ ସ୍ ଯ ପିତୁ ଶ୍ଚ ସ ି  ରିଯାମ ୍    ୧୬ 

 ପାତୁକାରଯା୭ପିକଶକମ ୍ଚ ନନି୍ତରାମ ନିଵାସନମ ୍ 

 ତଣ୍ଟକା୭ରଣ୍ଯ   କମନମ ୍ଵିରାତ ସ୍ ଯ ଵତମ ୍ତତା    ୧୭ 

 ତଶମନମ ୍ଶରପମ୍କ ସ୍ ଯ ସତୁୀକ୍୍ଣନ ସମାକମମ ୍ 

 ଅନସଯୂା ସମାଶ୍ଵଯା ଚ ଅମ୍କରାକ ସ୍ ଯ ଚ ଅପମଣମ ୍ ୧୮ 
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 ଅକସ୍ତ୍ଯ ତଶମନମ ୍କଚୈଵ ଜଟାକଯାର୭ପି ସମ୍କମମ ୍  

  ପମ୍ଵିଟ୍ ଯା ଶ୍ଚ କମନମ ୍ଶପୂମଣ ଯ୍ା ଶ୍ଚ ତଶମନମ ୍ ୧୯ 

  ଶପୂମଣ ଯ୍ା ଶ୍ଚ ସମ୍ଵାତମ ୍ଵିରୂପ କରଣମ ୍ତତା  

  ଵତମ ୍କର େିଶରିକସା: ଉତ୍ତାନମ ୍ରାଵଣ ସ୍ ଯ ଚ     ୨0 

  ମାରୀଚ ସ୍ ଯ ଵତମ ୍କଚୈଵ କଵୈକତହ୍ ଯା ହରଣମ ୍ତତା  

  ରାକଵ ସ୍ ଯ ଵି ାପମ ୍ଚ କ୍ରୁେ ରାଜ ନିପହମଣମ ୍ ୨୧ 

  କପନ୍ତ ତଶମନମ ୍କଚୈଵ ପମ୍ପାଯା ଶ୍ଚା୭ପି ତଶମନମ ୍ 

  ଶପଯମା ତଶମନମ ୍କଚୈଵ ହନୂମ ତ୍ତଶମନମ ୍ତତା  ୨୨ 

  ଵି ାପମ ୍କଚୈଵ ପମ୍ପାଯାମ ୍ରାକଵ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

  ରୁ୍ ଯମକୂ ସ୍ ଯ କମନମ ୍ସରୁୀକଵଣ ସମାକମମ ୍ 

  ପ୍ରତ୍ ଯକଯାତ୍ାତନମ ୍ସ ଯ୍ମ ୍ଵା ି ସରୁୀଵ ଵିରହମ ୍ ୨୩ 

 ଵା ି ପ୍ରମତନମ ୍କଚୈଵ ସରୁୀଵ ପ୍ରତିପାତନମ ୍ 

 ତାରା ଵି ାପ0 ସମଯମ ୍ଵଶମ ରାେ ନିଵାସନମ ୍    ୨୪ 

 କକାପମ ୍ରାକଵ ସିମ୍ ହ ସ୍ ଯ ପ ାନାମ ୍ଉପସମ୍କରହମ ୍ 

 ତିଶଃ ପ୍ରସ୍ତ୍ାପନମ ୍କଚୈଵ ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯା ଶ୍ଚ ନିକଵତନମ ୍ ୨୫ 

 ଅଙୁ୍କ ୀଯକ   ତାନମ ୍ଚ ରୁ୍୍ ସ୍ ଯ ପି    ତଶମନମ ୍ 

 ପ୍ରାକଯାପକଵଶନମ ୍ଚା୭ପି  ସମ୍ପାକତ ଶ୍ଚା୭ପି ତଶମନମ ୍ ୨୬ 

 ପଵମତା୭୭କରାହଣମ ୍ଚା୭ପି ସାକର ସ୍ ଯ ଚ  ଙ୍କନମ ୍ 

 ସମେୁ ଵଚନା କଚ୍ଚୈଵ କମୈନାକ ସ୍ ଯ ଚ ତଶମନମ ୍ ୨୭ 

 ସିମି୍ ହକାଯା ଶ୍ଚ ନିତନମ ୍ ମ୍କା ମ ଯ ତଶମନମ ୍  

 ରାକେୌ  ଙ୍କା ପ୍ରକଵଶମ ୍ଚ ଏକ ସ୍ ଯା୭ତ ଵିଚିନ୍ତନମ ୍    ୨୮ 

 ତଶମନମ ୍ରାଵଣସ୍ଯା୭ପି ପୁ୍ ପକ ସ୍ ଯ ଚ ତଶମନମ ୍  

 ଆପାନ ପମିୂ କମନମ ୍ଅଵକରାତ ସ୍ ଯ ତଶମନମ ୍   ୨୯ 

 ଅକଶାକ ଵନିକା ଯାନମ ୍ସୀତାଯା ଶ୍ଚା୭ପି ତଶମନମ ୍ 

  ଅପିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତାନମ ୍ଚ ସୀତାଯା ଶ୍ଚା୭ପି ପାଶଣମ ୍ ୩0 

  ରା୍୍ସୀ ତଜମନମ ୍କଚୈଵ େିଜଟା ସ୍ଵପ୍ ିତଶମନମ ୍ 

  ମଣ ିପ୍ରତାନମ ୍ସୀତାଯା ଵ୍ରୁ୍୍ ପଙ୍କମ ୍ତକତୈଵ ଚ   ୩୧ 

  ରା୍୍ସୀ ଵିେଵମ ୍କଚୈଵ କିମ୍ କରାଣାମ ୍ନିପହମଣମ ୍ 
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  ରହଣମ ୍ଵାଯ ୁସକୂନା ଶ୍ଚ  ଙ୍କାତାହା୭ପିକଜମନମ ୍ ୩୨ 

  ପ୍ରତିପ୍ ଲଵନମ ୍ଏଵା୭ତ ମତୂନାମ ୍ହରଣମ ୍ତତା  

  ରାକଵା୭୭ଶ୍ଵାସନମ ୍ଚା୭ପି ମଣ ିନିଯମାତନମ ୍ତତା  ୩୩ 

  ସମ୍କମମ ୍ଚ ସମେୁ ସ୍ ଯ ନ  କସକତା ଶ୍ଚ ପନ୍ତନମ ୍ 

  ପ୍ରତାରମ ୍ଚ ସମେୁ ସ୍ ଯ ରାକେୌ  ଙ୍କା୭ଵକରାତନମ ୍ ୩୪ 

  ଵିପୀଶକଣନ ସମ୍ସକମମ ୍ଵକତାପାଯ ନିକଵତନମ ୍ 

  କୁମ୍ପକଣମ ସ୍ ଯ ନିତନମ ୍କମକନାତ ନିପହମଣମ ୍ ୩୫ 

  ରାଵଣସ୍ଯ ଵିନାଶମ ୍ଚ ସୀତାଵାତିମ ୍ଅକରଃ ପକୁର  

  ଵିପୀଶଣା୭ପିକଶକମ ୍ଚ ପୁ୍ ପକ ସ୍ ଯ ଚ ତଶମନମ ୍ ୩୬ 

  ଅକଯାତ୍ ଯାଯା ଶ୍ଚ କମନମ ୍ପରକତନ ସମାକମମ ୍ 

  ରାମା୭ପିକଶକା୭ପଯ୍ତୁଯମ ୍ସଵମ    କସୈନ୍ ଯ   ଵିସଜମନମ ୍    

  ସ୍ଵରା୍ ଟର   ରଞ୍ଜନମ ୍କଚୈଵ କଵୈକତହ୍ ଯା ଶ୍ଚ ଵିସଜମନମ ୍ ୩୭ 

  ଅନାକତମ ୍ଚ ଯତ୍ କିମି୍ ିୋମସ୍ଯ ଵସତୁା ତକ   

  ତତ୍ ଚକାକରାତ୍ତକର କାକଵ୍ ଯ ଵାଲ୍ମୀକି ପମକଵାନ୍ ରୁଶଃି    ୩୮ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ   ତ୍ରୁତୀଯ ସକମଃ   

  ଚତୁତକ ସକକଃ  

ପ୍ରାତରାଯ ଯ ସ୍ ଯ ରାମ ସ୍ ଯ ଵାଲ୍ ମୀକି   ପମକଵାନ୍ ରୁଶଃି  

  ଚକାର ଚରିତମ ୍କ୍ରୁତ୍ସ୍ନମ ୍ଵିଚିେ ପତମା୭୭ତ୍ମଵାନ୍   ୧ 

 ଚତୁଵିମ୍ ୍ତ୍ସହସ୍ରାଣ ିକ୍ ଲାକାନା ମକୁ୍ତଵାନ୍ ରୁଶଃି  

 ତତା ସକମ ଶତାନ୍ ପମ୍ ିଶଟ୍ କାନ୍ ଟାନି  ତକତା   ତ୍ତରମ ୍ ୨ 

 କ୍ରୁତ୍ଵା ତୁ ତ   ନ୍ ମହାପ୍ରାଜ୍ଞଃ ସ   ପଵି୍ ଯମ ୍ସକହା   ତ୍ତରମ ୍ 

 ଚିନ୍ତଯା   ମାସ  କକା   କନ୍ ଵତତ୍ ପ୍ରଯଞୁ୍ଜୀଯାତ୍ ଇତି ପ୍ରପଃୁ  ୩ 

 ତସ୍ ଯ ଚିନ୍ତଯମାନ ସ୍ ଯ ମହକଶମ ପମାଵିତା୭୭ତ୍ମନଃ  

 ଅକ୍ରୁହ୍ ଣୀତାମ ୍ତତଃ ପାକତୌ ମନିୁ କଵକଶୌ କୁଶୀ  କଵୌ  ୪ 

 କୁଶୀ  କଵୌ ତୁ ତମମକଜ୍ଞୌ ରାଜ ପକୁେୌ ଯଶସି୍ଵକନୌ  

 ପ୍ରାତକରୌ ସ୍ଵର ସମ୍ପକନ୍ନୌ ତତଶମା୭୭ରମ ଵାସିକନୌ  ୫ 

 ସ ତୁ କମତାଵିକନୌ ତ୍ରୁ୍ଟଵା କଵକତଶ ୁପରିନି୍ି ଟକତୌ  

 କଵକତାପ ପରୁ୍ହ୍ମଣା୭ତମାଯ କତୌ ଅରାହଯତ ପ୍ରପ ୁ: ୬ 
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 କାଵ୍ ଯମ ୍ରାମାଯଣମ ୍କ୍ରୁତ୍ସ୍ନମ ୍ସୀତାଯା ଶ୍ଚରିତମ ୍ମହତ୍  

 କପୌ ସ୍ତ୍ଯ ଵତମ ୍ଇକତ୍ ଯଵ ଚକାର ଚରିତ ଵ୍ରତଃ  ୭ 

 ପାକଟ୍ ଯ କକକଯ ଚ ମତୁରମ ୍ପ୍ରମାକଣୈ ସି୍ତ୍ରପି ରନ୍ି ଵତମ ୍ 

 ଜାତିପିଃ ସତପି ଯମକୁ୍ତମ ୍ତନ୍ତ୍ର୍ୀ  ଯ ସମନ୍ି ଵତମ ୍   ୮ 

 ରକସୈଃ ଶରୁ୍ଙ୍କାର କାରୁଣ୍ ଯ କରୌେ ଵୀର ପଯାନକକୈଃ  

 କରୌୋତିପି ଶ୍ଚ ସମଯ୍କୁ୍ତମ ୍କାଵ୍ ଯମ ୍ଏତତ୍ ଅକାଯତାମ ୍ ୯ 

 କତୌ ତୁ କାନ୍ତଵମ ତତ୍ତ୍ଵକଜ୍ଞୌ ସ୍ତ୍ାନ ମଚୂ୍ଚମନା ସ୍ତ୍ାନ କକାଵିକତୌ  

 ପ୍ରାତକରୌ ସ୍ଵର ସମ୍ପକନ୍ନୌ କନ୍ତଵମା ଵିଵ ରୂପିକଣୌ     ୧0 

 ରୂପ  ୍୍ଣ ସମ୍ପକନ୍ନୌ ମତୁର ସ୍ଵର ପାଶକିଣୌ  

 ପିମ୍ପାତିକଵା ତ୍୍ତରୁକତୌ ପିକମ୍ପୌ ରାମ କତହା ତ୍ତତା ପକରୌ    

 କତୌ ରାଜପକୁେୌ କାକତ୍ସ୍ନମଯନ ତମ୍ମ ଯମ ୍ଆ ଯ୍ାନମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ ୧୧ 

 ଵାକଚା ଵିକତଯମ ୍ତତ୍ ସଵମମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା କାଵ୍ ଯମ ୍ଅନି ନି୍ତକତୌ  

 ରୁଶୀଣାମ ୍ଚ ତ୍ଵିଜାତୀନାମ ୍ସାତୂନାମ ୍ଚ ସମାକକମ  ୧୨ 

 ଯକତାପ କତଶମ ୍ତତ୍ତ୍ଵକଜ୍ଞୌ ଜକତୁ: କତୌ ସମାହିକତୌ  

 ମହାତ୍ମାକନୌ ମହାପାକକୌ ସଵମ  ୍୍ଣ  ୍୍ିକତୌ  ୧୩ 

 କତୌ କତାଚିତ୍ ସକମତାନାମ ୍ରୁଶୀଣାମ ୍ପାଵିତା୭୭ତ୍ମନାମ ୍ 

 ଆସୀନାନାମ ୍ସମୀପକସ୍ତ୍ୌ ଇତମ ୍କାଵ୍ ଯମ ୍ଅକାଯତାମ ୍   ୧୪ 

 ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ମନୁଯଃ ସକଵମ ପା୍ ପ ପଯମାକୁକ ୍୍ଣାଃ  

 ସାତୁ ସାତ୍ଵିତି  ତା ଵୂଚୁଃ  ପରମ ୍ଵିସ୍ମଯ ମାକତାଃ  ୧୫ 

 କତ ପ୍ରୀତ ମନସଃ ସକଵମ ମନୁକଯା ତମମ ଵତ୍ସ ାଃ  

  ପ୍ରଶଶମସ୍ଃୁ ପ୍ରଶସ୍ତ୍କଵ୍ ଯୌ କାଯମାକନୌ କୁଶୀ  କଵୌ     ୧୬ 

  ଅକହା କୀତ ସ୍ ଯ ମାତୁଯମମ ୍କ୍ ଲାକାନାମ ୍ଚ ଵିକଶଶତଃ  

  ଚିର ନିଵ୍ରମ ୁ ତ୍ତ ମକପ୍ଯତତ୍ ପ୍ରତ୍ ଯ୍ ୍ମ ୍ଇଵ ତଶତିମ ୍  ୧୭ 

  ପ୍ରଵି୍ ଯ ତା ଵୁକପୌ ସଶୁଟୁ୍  ପାଵମ ୍ସମ୍ଯକ୭କାଯତାମ ୍ 

  ସହିକତୌ ମତୁରମ ୍ରକ୍ତମ ୍ସମ୍ପନ୍ନମ ୍ସ୍ଵର ସମ୍ପତା  ୧୮ 

  ଏଵମ ୍ପ୍ରଶସ୍ଯମାକନୌ କତୌ ତପଃ ୍ ଲାକ ୈ୍ଯ ମମହାତ୍ମପିଃ  

  ସମ୍ରକ୍ତ ତର ମତ୍ ଯତମମ ୍ମତୁରମ ୍କତୌ ଅକାଯତାମ ୍  ୧୯ 

 ପ୍ରୀତଃ କଶି୍ଚନ୍ ମନିୁ ସ୍ତ୍ାପ୍ ଯାମ ୍ସମି୍ ସିତଃ କ ଶମ ୍ତକତୌ  
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 ପ୍ରସକନ୍ନା ଵଲ୍କ ମ ୍କଶି୍ଚ ତ୍ତକତୌ ତାପ୍ ଯାମ ୍ମହାଯଶାଃ   ୨0 

 ଆଶ୍ଚଯମମ ୍ଇତମ ୍ଆ ଯ୍ାନମ ୍ମନିୁନା ସମ୍ପ୍ରକୀତିତମ ୍ 

 ପରମ ୍କଵୀନାମ ୍ଆତାରମ ୍ସମାତମ ୍ଚ ଯତା ରମମ ୍ ୨୧ 

 ଅପିକୀତ ମିତମ ୍କୀତମ ୍ସଵମ କୀକତଶ ୁକକାଵିକତୌ   

 ଆଯୁ୍ ଯମ ୍ପୁ୍ ି ଟ ଜନକମ ୍ସଵମ ଶରୁ୍ତି ମକନାହରମ ୍   ୨୨ 

 ପ୍ରଶସ୍ଯମାକନୌ ସଵମେ କତାଚିତ୍ ତେ କାଯକକୌ  

 ରତ୍ ଯାସ ୁରାଜ ମାକକମଶ ୁତତଶମ ପରତା୭ରଜଃ   ୨୩ 

 ସ୍ଵ କଵ୍ମ ଚ ଆନୀଯ ତକତା ପ୍ରାତକରୌ ସ କୁଶୀ  କଵୌ  

 ପଜୂଯା ମାସ ପଜୂାକହମୌ ରାମଃ ଶତ୍ରୁ ନିପହମଣଃ   ୨୪ 

 ଆସୀନଃ କାଞ୍ଚକନ ତିକଵ୍ ଯ ସ ଚ ସିମ୍ ହାସକନ ପ୍ରପଃୁ  

 ଉକପାପଵିକ୍ୈ ଟଃ ସଚିକଵୈ ପ୍ରମାତ୍ରୁପି ଶ୍ଚ ପରମ୍ତପଃ    ୨୫ 

 ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତୁ ରୂପ ସମ୍ପକନ୍ନୌ ତା ଵୁକପୌ ଵୀଣକିନୌ ତତଃ  

 ଉଵାଚ  ୍୍ମଣମ ୍ରାମଃ ଶତ୍ରୁ୍ିମ ୍ପରତମ ୍ତତା    ୨୬ 

 ଶରୂ୍ଯତାମ ୍ଇତମ ୍ଆ ଯ୍ାନମ ୍ଅନକଯା କତମଵ ଵଚମକସାଃ  

 ଵିଚିୋ୭ତମ ପତମ ୍ସମ୍ଯ କ୍କାଯକତା ମମତୁର ସ୍ଵରମ ୍   ୨୭ 

 କତୌ ଚା୭ପି ମତୁରମ ୍ରକ୍ତମ ୍ସ୍ଵ ଚିତ୍ତାଯତ ନିସ୍ ସଵନମ ୍  

 ତମ୍ତରୀ  ଯଵତ୍ ଅତ୍ ଯତମମ ୍ଵିଶରୁ୍ତା୭ତମମ ୍ଅକାଯତାମ ୍ ୨୮ 

 ହ୍ଲାତଯ ତ୍ସଵମ କାୋଣ ିମନା0ସି ହ୍ରୁତଯାନି ଚ  

 କରାୋ୭୭ରଯ ସକୁମ ୍କକଯମ ୍ତ ତ୍କପୌ ଜନ ସମ୍ସତି  ୨୯ 

 ଇକମୌ ମନୁୀ ପାତିଵ  ୍୍ମଣା୭ନ୍ି ଵକତୌ   

 କୁଶୀ  କଵୌ କଚୈଵ ମହା ତପସି୍ଵକନୌ  

 ମମା୭ପି ତତ୍ ପତୂିକରମ ୍ପ୍ରଵ୍୍ଯକତ   

 ମହାନୁପାଵମ ୍ଚରିତମ ୍ନିକପାତତ  ୩0  

 ତତସୁ୍ତ୍ କତୌ ରାମ ଵଚଃ ପ୍ରକଚାତିକତୌ     

 ଅକାଯତାମ ୍ମାକମ ଵିତାନ ସମ୍ପତା  

  ସ ଚା୭ପି ରାମଃ ପରିଶତ୍କତଃ ଶକନୈ:    

 ପପୁଶୂଯା୭୭ସକ୍ତ ମନା ପପଵୂ     ୩୧ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଚତୁତମ ସକମଃ   
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 ପମ୍ଚମ ସକକଃ   

 ସଵମାପଵୂମ ମିଯମ ୍କଯଶାମ ୍ଆସୀତ୍ କ୍ରୁତ୍ସ୍ନା ଵସମୁ୍ ତରା  

 ପ୍ରଜାପତିମ ୍ଉପାତାଯ ନ୍ରୁପାଣାମ ୍ଜଯ ଶା ିନାମ ୍ ୧ 

 କଯଶାମ ୍ସ ସକକରା ନାମ ସାକକରା କଯନ କାନିତଃ  

 ଶ୍ି ଟଃ ପେୁ ସହସ୍ରାଣ ିଯମ ୍ଯାନ୍ତମ ୍ପଯମଵାରଯନ୍  ୨   

 ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ ୍ଇତମ ୍କତଶାମ ୍ରାଜ୍ଞାମ ୍ଵକମ୍ ୍ମହାତ୍ମନାମ ୍ 

 ମହତୁତ୍ନ୍ନମ ୍ଆ ଯ୍ାନମ ୍ରାମାଯଣମ ୍ଇତି ଶରୁ୍ତମ ୍ ୩  

 ତ ତିତମ ୍ଵତମଯି୍ ଯାମି ସଵମମ ୍ନିକି ମା୭୭ତିତଃ  

 ତମମ   କାମା୭ତମ ସହିତମ ୍କରାତଵ୍ ଯମ ୍ଅନସଯୂଯା   ୪    

 କକାସକ ା ନାମ ମତୁିତଃ ସ୍ପୀକତା ଜନପକତା ମହାନ୍  

 ନିଵି୍ ଟଃ ସରଯ ୂତୀକର ପ୍ରପତୂ ତନ ତାନ୍ ଯଵାନ୍   ୫  

 ଅକଯାତ୍ ଯା ନାମ ନକରୀ ତୋ୭୭ସୀ କଲାକ ଵିଶରୁ୍ତା  

 ମନୁନା ମାନକଵକନ୍ତ୍ର୍ଣ ଯା ପରୁୀ ନିମିତା ସ୍ଵଯମ ୍ ୬   ଆଯତା ତଶ ଚ କତ୍ଵ ଚ କଯାଜନାନି ମହା ପରୁୀ  

 ରୀ ମତୀ େୀଣ ିଵିସ୍ତ୍ୀଣମା ସଵୁିପକ୍ତ ମହା ପତା  ୭ 

  ରାଜ ମାକକମଣ ମହତା ସଵୁିପକକ୍ତନ କଶାପିତା  

 ମକୁ୍ତା ପୁ୍ ପା୭ଵକୀକଣମନ ଜ  ସିକକ୍ତନ ନିତ୍ ଯଶଃ     ୮   ତାମ ୍ତୁ ରାଜା ତଶରକତା ମହାରା୍ ଟର ଵିଵତମନଃ  

 ପରୁୀମ ୍ଆଵାସଯା ମାସ ତିଵି କତଵପତି ଯମତା   ୯   କଵାଟ କତାରଣଵତୀମ ୍ସଵୁିପକ୍ତା୭ନ୍ତରା୭୭ପଣାମ ୍ 

 ସଵମ ଯନ୍ତ୍ର୍ା୭୭ଯତୁ ଵତୀମ ୍ଉକପତାମ ୍ସଵମ ଶଲିି୍ ପପିଃ     ୧0 

 ସତୂ ମାକତ ସମ୍ପାତାମ ୍ରୀମତୀମ ୍ଅତୁ  ପ୍ରପାମ ୍ 

 ଉଚ୍ଚାଟ୍ଟା  ତ୍ଵଜଵତୀମ ୍ଶତ୍ିୀ ଶତ ସମକୁ୍ ାମ ୍  ୧୧ 

 ଵତୂ ନାଟକ ସକଙ୍କୈ  ଶ୍ଚ ସମଯ୍କୁ୍ତାମ ୍ସଵମତଃ ପରୁୀମ ୍ 

 ଉତ୍ ଯାନା୭୭ମ୍ର ଵକଣା କପତାମ ୍ମହତୀମ ୍ସା  କମକ ାମ ୍  ୧୨ 

 ତୁକମ କମ୍ପୀର ପରିକାମ ୍ତୁକମାମ ୍ଅକନ୍ୈ ଯ ତମୁ ରାସତମ ୍ 

 ଵାଜୀ ଵାରଣ ସମ୍ପଣୂମାମ ୍କକାପି: ଉକ୍ୈ ଟରଃ କକରୈ ସ୍ତ୍ତା   ୧୩ 

 ସାମନ୍ତ ରାଜ ସକଙ୍କୈ  ଶ୍ଚ ପ ି କମମପିରା୭୭ଵ୍ରୁତମ ୍ 

 ନାନା କତଶ ନିଵାକସୈ ଶ୍ଚ ଵଣି୍ ିପ ରୁପ କଶାପିତମ ୍ ୧୪ 

 ପ୍ରସାକତୈ ରତ୍ନଵିକ୍ରୁକତୈଃ ପଵମକତୈ ରୁପ କଶାପିତାମ ୍ 

 କୂଟାକାକରୈ ଶ୍ଚ ସମ୍ପଣୂମାମ ୍ଇନ୍ତ୍ର୍କସ୍ଯଵା୭ମରାଵତୀମ ୍    ୧୫ 
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 ଚିୋ ମ୭୍ଟା ପତାକାରାମ ୍ଵର ନାରୀ କକଣୈଯମତୁାମ ୍ 

 ସଵମ ରତ୍ନ ସମାକୀଣମାମ ୍ଵିମାନ କ୍ରୁହ କଶାପିତାମ  ୧୬ 

 କ୍ରୁହ କାଟା ମଵିଚ୍ଚିୋମ ୍ସମ ପକୂମୌ ନିକଵଶତିାମ ୍ 

 ଶା ି ତଣଟୁ୍  ସମ୍ପଣୂମାମ ୍ଇକ୍ଶ ୁକାଣ୍ଟ ରକସା ତକାମ ୍  ୧୭ 

 ତୁନ୍ତୁପୀପି ମର୍ମ ୁ ତକଙ୍କୈ  ଶ୍ଚ ଵୀଣାପିଃ ପଣକଵୈ ସ୍ତ୍ତା  

 ନାତିତାମ ୍ପରୁ୍ଶ ମ୭ତ୍ ଯତମମ ୍ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ତାମ ୍ଅନୁତ୍ତମାମ ୍ ୧୮ 

 ଵିମାନମ ୍ଇଵ ସିତ୍ତାନାମ ୍ତପସା୭ତିକତମ ୍ତିଵି  

 ସ ୁନିକଵଶତି କଵ୍ମା୭ନ୍ତାମ ୍ନକରାତ୍ତମ ସମାଵ୍ରୁତାମ ୍ ୧୯ 

 କଯ ଚ ପାକଣୈ ନମଵିତ୍ ଯନି୍ତ ଵିଵିକ୍ତମ ୍ଅପରା ପରମ ୍ 

 ଶତ କଵତ୍ ଯମ ୍ଚ ଵିତତମ ୍ କୁ ହସ୍ତ୍ା ଵିଶାରତାଃ     ୨0 

 ସିମ୍ ହ ଵ୍ ଯାର ଵରାହାଣାମ ୍ମତ୍ତାନାମ ୍ନତତାମ ୍ଵକନ  

 ହନ୍ତାକରା ନିଶକିତୈଃ ଶକସ୍ତ୍ରୈ ପମ ାତ୍ ପାହୁ ପକ ୈ ର୭ପି   ୨୧ 

 ତାତ୍ରୁଶାନାମ ୍ସହକସ୍ରୈ ସ୍ତ୍ାମ ୍ଅପିପଣୂମାମ ୍ମହାରକତୈଃ  

 ପରୁୀମ ୍ଆଵାସଯା ମାସ ରାଜା ତଶରତ: ତତା   ୨୨ 

 ତାମ୭୍ିିମତି୍ କମୁଣଵତି୍ରା୭୭ଵ୍ରୁତାମ ୍;  

 ତ୍ଵିକଜାତ୍ତକମୈ କଵମତ ଶଟଙ୍କ ପାରକକୈଃ  

 ସହସ୍ରକତୈଃ ସତ୍ ଯ ରକତୈ ମମହାତ୍ମପିଃ  ;  

 ମହଶ ିକକଲ୍ୈ ପ: ରୁଶପିି ଶ୍ଚ କକଵକ ୈଃ    ୨୩   

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ପମ୍ମି ସକମଃ  

ଶଶ୍ଟ ସକକଃ   

ତସ୍ଯାମ ୍ପଯୁମାମ ୍ଅକଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍କଵତଵିତ୍ ସଵମ ସମ୍କରହଃ  

 ତୀକମ ତଶମୀ ମହାକତଜାଃ କପୌର ଜାନପତ ପି୍ରଯଃ   ୧ 

 ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ ୍ଅତିରକତା ଯଜ୍ଵା ତମମରକତା ଵଶୀ  

 ମହଶ ିକକଲ୍ପା ରାଜଶ ିସି୍ତ୍ରଶ ୁକ ାକକଶ ୁଵିଶରୁ୍ତଃ  ୨ 

 ପ ଵା ନ୍ନିହତା ମିକୋ ମିେଵାନ୍ ଵିଜିକତନି୍ତ୍ର୍ଯଃ  

 ତକନୈ ଶ୍ଚ ସମ୍କରକହୈ ଶ୍ଚା୭କନ୍ୈ ଯଃ ଶର କଵୈରଵକଣାପମଃ     ୩ 

 ଯତା ମନୁ ମମହାକତଜା କ ାକ ସ୍ ଯ ପରିର୍୍ିତା  

 ତତା ତଶରକତା ରାଜା ଵସନ୍ ଜକତ୍ ଅପା ଯତ୍   ୪ 
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 କତନ ସତ୍ ଯା୭ପିସକମ୍ତନ େି ଵକମମ ୍ଅନୁତି୍ ଟତା  

 ପା ିତା ସା ପରୁୀ କର୍ଟା ଇକନ୍ତ୍ର୍କଣଵା୭ମରାଵତୀ      ୫ 

 ତସି୍ମନ୍ ପରୁ ଵକର ହ୍ରୁ୍ ଟା ତମମାତ୍ମାକନା  ପହୁ ଶରୁ୍ତାଃ  

 ନରା ସୁ୍ତ୍୍ ଟା ତକନୈଃ କସ୍ଵୈଃ କସ୍ଵୈ: ଅ ୁତାଃ ସତ୍ ଯ ଵାତିନଃ    ୬ 

 ନା୭ଲ୍ପ ସନ୍ନିଚଯଃ କଶି୍ଚତ୍ ଆସୀତ୍ ତସି୍ମନ୍ ପକୁରାତ୍ତକମ  

 କୁଟୁମ୍ପୀ କଯା ହ୍ ଯସିତ୍ତାକତମାକଵା୭ଶ୍ଵ ତନ ତାନ୍ ଯଵାନ୍    ୭ 

 କାମୀ ଵା ନ କତକଯମା ଵା ନ୍ରୁଶମ୍ସଃ ପରୁୁଶଃ କ୍ଵଚିତ୍  

 େଶଟୁ୍ମ ୍ଶ ଯ୍ମ ୍ଅକଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ନା୭ଵିତ୍ଵା ନ୍ନ ଚ ନାସି୍ତ୍କଃ   ୮ 

 ସକଵମ ନରା ଶ୍ଚ ନାଯମ ଶ୍ଚ ତମମ ଶୀ ାଃ ସସୁମ୍ ଯତାଃ  

 ମତୁିତାଃ ଶୀ  ଵ୍ରୁତ୍ତାପ୍ ଯାମ ୍ମହଶମଯ ଇଵା୭ମ ାଃ     ୯ 

 ନା୭କୁଣ୍ଟ ୀ ନା୭ମକୁଟୀ ନା୭ସ୍ରକ୍ଵୀ ନା୭ଲ୍ପ କପାକଵାନ୍  

 ନା୭ମରୁ୍କ୍ଟା ନା୭ନୁ ିତାକଙ୍କା ନା୭ସକୁନ୍ତ ଶ୍ଚ ଵିତ୍ ଯକତ  ୧0 

 ନା୭ମରୁ୍୍ ଟ କପାଜୀ ନା୭ତାତା ନା୭ପ୍ଯନଙ୍କତ ନି୍ କତ୍ରୁକ୍  

 ନା୭ହସ୍ତ୍ା ପରକଣା ଵା୭ପି ତ୍ରୁ୍ଯକତ ନା୭ପ୍ଯନାତ୍ମଵାନ୍   ୧୧ 

 ନା୭ନାହିତା୍ିି ନମା୭ଯଜ୍ଵା ନ କ୍ଶକୁୋ ଵା ନ ତକରଃ   

 କଶି୍ଚତ୍ ଆସୀତକଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ନ ଚ ନିଵ୍ରମ ୁ ତ୍ତ ସମ୍କରଃ    ୧୨ 

 ସ୍ଵ କମମ ନିରତା ନିତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରାହ୍ମଣା ଵିଜିକତନି୍ତ୍ର୍ଯାଃ  

 ତାନା୭ତ୍ ଯଯନ ଶୀ ା ଶ୍ଚ ସମ୍ଯତା ଶ୍ଚ ପରିରକହ  ୧୩ 

 ନ ନାସି୍ତ୍କକା ନା୭ନ୍ରୁତକକା ନ କଶି୍ଚତ୭ପହୁ ଶରୁ୍ତଃ  

 ନା୭ସଯୂକକା ନ ଚା୭ଶକକ୍ତା ନା୭ଵିତ୍ଵାନ୍ ଵିତ୍ ଯକତ ତତା  ୧୪ 

 ନା୭ଶଟ0କ ଵିତ୍ ଅେ ଆସୀ ନ୍ନା୭ଵ୍ରକତା ନା୭ସହସ୍ରତଃ   

 ନ ତୀନଃ ୍୍ିତ ଚିକତ୍ତା ଵା ଵ୍ ଯତିକତା ଵା୭ପି କଶ୍ଚନ  ୧୫ 

 କଶି୍ଚ ନ୍ନକରା ଵା ନାରୀ ଵା ନା୭ରୀମାନ୍ ନା୭ପ୍ଯରୂପଵାନ୍  

 େଶଟୁ୍ମ ୍ଶ ଯ୍ମ ୍ଅକଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ନା୭ପି ରାଜନ୍ ଯ ପକି୍ତମାନ୍  ୧୬ 

 ଵକଣମ ଶ୍ଵ୭ରଯ ଚତୁକତମଶ ୁକତଵତା୭ତିତି ପଜୂକାଃ  

 କ୍ରୁତଜ୍ଞା ଶ୍ଚ ଵତାନ୍ ଯା ଶ୍ଚ ଶରୂା ଵିରମ ସମଯ୍ତୁାଃ  ୧୭ 

 ତୀକମାଯକୁଶା ନରାଃ ସକଵମ ତମମମ ୍ସତ୍ ଯମ ୍ଚ ସମି୍ ୍ରତାଃ  

 ସମି୍ ହତାଃ ପେୁ କପୌକେୈ ଶ୍ଚ ନିତ୍ ଯମ ୍ସ୍ତ୍ରୀପିଃ ପକୁରାତ୍ତକମ  ୧୮ 
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 ୍୍େମ ୍ପ୍ରହ୍ମ ମକୁମ ୍ଚ ଆସୀ କତ୍ଵୈ୍ ଯାଃ ୍୍େମ ନୁଵ୍ରତାଃ  

 ଶେୂାଃ ସ୍ଵ ତମମ ନିରତା ସ୍ତ୍ରୀନ୍ ଵଣମାନ୍ ଉପଚାରିଣଃ  ୧୯ 

 ସା କତ କନ୍୍ଵାକୁ ନାକତନ ପରୁୀ ସପୁରିର୍୍ିତା  

 ଯତା ପରୁ ସ୍ତ୍ା ନ୍ ମନୁନା ମାନକଵକନ୍ତ୍ର୍ଣ ତୀମତା  ୨0 

 କଯାତାନାମ ୍ଅ୍ିିକଲ୍ପାନାମ ୍କପଶ ାନାମ ୍ଅମଶଣିାମ ୍ 

 ସମ୍ପଣୂମା କ୍ରୁତ ଵିତ୍ ଯାନାମ ୍କୁହା କକସରିଣାମ ୍ଇଵ  ୨୧ 

 କାକମ୍ପାଜଵିଶକଯ ଜାକତୈ ପମାହ୍ଲିକକୈ ଶ୍ଚ ହକଯାତ୍ତକମୈଃ  

 ଵନାଯକୁଜୈ ନମତୀକଜୈ ଶ୍ଚ ପଣୂମା ହରି ହକଯାପକମୈଃ  ୨୨ 

 ଵିନ୍ତଯ ପଵମତକଜୈ ମମକତ୍ତୈଃ ପଣୂମା କହୈମଵକତୈ ର୭ପି  

 ମତାନ୍ି ଵକତୈ: ଅତିପକ ୈ: ମାତକଙ୍କୈଃ ପଵମକତାପକମୈଃ  ୨୩ 

 ଐରାଵତ କୁ ୀକନୈ ଶ୍ଚ ମହା ପତ୍ମ କୁକ ୈ ସ୍ତ୍ତା  

 ଅଞ୍ଜନା ତ୭ପି ନି୍ କରାକନ୍ତୈ ଵମାମନା ତ୭ପି ଚ ତ୍ଵିକପୈଃ  ୨୪ 

 ପକେୈ ମମକନ୍ତ୍ର୍ୈ ମର୍ମ ୁ କକୈ କଶ୍ଚୈଵ ପେ ମମ୍ତର ମରୁ୍କକୈ ସ୍ତ୍ତା  

 ପେ ମକମ୍ୈ ତର ପମେ ମରୁ୍କକୈ ମରୁ୍କ ମକମ୍ୈ ତର ଶ୍ଚସା ପରୁୀ  

 ନିତ୍ ଯ ମକତ୍ତୈଃ ସତା ପଣୂମା ନାକକୈ ରଚ  ସନ୍ନିକପୈଃ  ୨୫ 

 ସା କଯାଜକନ ଚ କତ୍ଵ ପଯୂଃ ସତ୍ ଯ ନାମା ପ୍ରକାଶକତ  

 ଯସ୍ଯାମ ୍ତଶରକତା ରାଜା ଵସନ୍ ଜକତ୭ପା ଯତ୍  ୨୬ 

 ତାମ ୍ପରୁୀମ ୍ସ ମହା କତଜା ରାଜା ତଶରକତା ମହାନ୍   

 ଶାଶାସ ଶମିତା୭ମିକୋ ନ୍୍ୋଣୀଵ ଚମ୍ତରମାଃ   ୨୭ 

 ତାମ ୍ସତ୍ ଯନାମାମ ୍ତ୍ରୁଟ କତାରଣା୭କମ ାମ ୍;  

 କ୍ରୁକହୈ ଵିଚିକେୈ: ଉପକଶାପିତାମ ୍ଶଵିାମ ୍ 

 ପରୁୀମ ୍ଅକଯାତ୍ ଯାମ ୍ନ୍ରୁ ସହସ୍ର ସମକୁ୍ ାମ ୍;  

 ଶଶାସ କଵୈ ଶର ସକମା ମହୀପତିଃ     ୨୮ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଶ୍ଟ ସକମଃ  

ସପ୍ତମ ସକକଃ    

 ତସ୍ଯା୭ମାତ୍ ଯା କୁକଣୈ ରାସ ନ୍ନି୍୍ଵାକକା ସୁ୍ତ୍ ମହାତ୍ମନଃ   

 ମମ୍ତରଜ୍ଞା କଶ୍ଚମି୍ କତକ୍ଞା ଶ୍ଚ ନିତ୍ ଯମ ୍ପି୍ରଯ ହିକତ ରତାଃ  ୧ 

 ଅକ୍ଟୌ ପପଵୁୂ ଵମୀର ସ୍ ଯ ତସ୍ ଯା୭ମାତ୍ ଯା ଯଶସି୍ଵନଃ  
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 ଶଚୁଯ ଶ୍ଚା୭ନୁରକ୍ତା ଶ୍ଚ ରାଜ କ୍ରୁକତ୍ ଯଶ ୁନିତ୍ ଯଶଃ  ୨ 

 ତ୍ରୁ୍ି ଟର୍ ଜଯକନ୍ତା ଵିଜଯଃ ସିତ୍ତାକତମା ହ୍ ଯ୭ତମ ସାତକଃ  

 ଅକଶାକକା ମନ୍ତ୍ର୍ ପା  ଶ୍ଚ ସମୁନ୍ତ୍ର୍ ଶ୍ଚା୭୍ଟକମାପଵତ୍  ୩ 

 ରୁତ୍ଵିକଜୌ କତ୍ଵୌ ଅପିମକତୌ ତସ୍ଯା: ତାମ ୍ରୁଶ ିସତ୍ତକମୌ  

 ଵସିକ୍ଟା ଵାମକତଵ ଶ୍ଚ ମନି୍ତ୍ର୍ଣ ଶ୍ଚ ତତା୭ପକର  ୪ 

 ଵିତ୍ ଯା ଵିନୀତା ହ୍ରୀମମ୍ତଃ କୁଶ ା ନିଯକତନି୍ତ୍ର୍ଯା:  

 ରୀମନ୍ତ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମାନଃ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞା ତ୍ରୁଟ ଵିରମାଃ  ୫ 

  କୀତିମନ୍ତଃ ପ୍ରଣହିିତା ଯତା ଵଚନ କାରିଣଃ  

  କତଜଃ ୍୍ମା ଯଶଃ ପ୍ରାତାଃ ସି୍ମତ ପଵୂମା୭ପି ପାଶଣିଃ  

  କରାତାତ୍ କାମାତମ୭ କହକତାଵମା ନ ପରୂ୍ଯ ୁରନ୍ରୁତମ ୍ଵଚଃ  ୬ 

  କତଶାମ ୍ଅଵିତିତମ ୍କିମି୍ତ୍ି କସ୍ଵଶ ୁନା୭ସି୍ତ୍ ପକରଶ ୁଵା  

  ରିଯମାଣମ ୍କ୍ରୁତମ ୍ଵା୭ପି ଚାକରଣା୭ପି ଚିକୀଶତିମ ୍ ୭ 

  କୁଶ ା ଵ୍ ଯଵହାକରଶ ୁକସୌହ୍ରୁକତଶ ୁପରୀ୍୍ିତାଃ  

  ପ୍ରାତ କା ମ ୍ତୁ କତ ତଣ୍ଟମ ୍ତାରକଯଯଃୁ ସକୁତଶ୍ଵ୭ପି  ୮ 

   କକାଶ ସମ୍କରହକଣ ଯକୁ୍ତା ପ  ସ୍ ଯ ଚ ପରିରକହ  

   ଅହିତମ ୍ଚା୭ପି ପରୁୁଶମ ୍ନ ଵିହିମ୍ ସ୍ଯର୍ୁ ଅତୂଶକମ ୍ ୯ 

  ଵୀରା ଶ୍ଚ ନିଯକତାତ୍ସାହା ରାଜ ଶାସ୍ତ୍ରମ ୍ଅନୁ୍ି ଟତାଃ  

   ଶଚୁୀନାମ ୍ର୍୍ିତାର ଶ୍ଚ ନିତ୍ ଯମ ୍ଵିଶଯ ଵାସିନାମ ୍  ୧0   

  ପ୍ରହ୍ମ୍୍େମ ୍ଅହିମ୍ ସନ୍ତ :  କତ କକାଶମ ୍ସମପରୂଯନ୍  

   ସତୁୀ୍୍ଣତଣ୍ଟାଃ ସକମ୍ପ୍ର୍୍ଯ ପରୁୁଶସ୍ଯ ପ ାପ ମ ୍  ୧୧ 

   ଶଚୁୀନାମ ୍ଏକ ପତୁ୍ତୀନାମ ୍ସକଵମଶାମ ୍ସମ୍ପ୍ରଜାନତାମ ୍ 

   ନା୭୭ସୀତ୍ ପକୁର ଵା ରାକ୍ ଟର ଵା ମରୁ୍ଶା ଵାତୀ ନରଃ କ୍ଵଚିତ୍  ୧୨ 

   କଶି୍ଚ ନ୍ନ ତୁ୍ ଟ ସ୍ତ୍ୋ୭୭ସୀତ୍ ପର ତାର ରକତା ନରଃ  

   ପ୍ରଶାନ୍ତମ ୍ସଵମମ ୍ଏଵା୭୭ସୀତ୍ ରା୍ ଟରମ ୍ପରୁ ଵରମ ୍ଚ ତତ୍  ୧୩ 

   ସଵୁାସ    ସସ୍କୁଵଶା ଶ୍ଚ କତ ଚ ସକଵମ ସଶୁୀ ିନଃ  

   ହିତା୭ତମମ ୍ଚ ନକରନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ ଯ ଜାରକତା ନଯ ଚକ୍ଶଶୁା  ୧୪ 

   କୁକରୌ କୁଣ କ୍ରୁହୀତା ଶ୍ଚ ପ୍ର ଯ୍ାତା ଶ୍ଚ ପରାରକମ   

   ଵିକତକଶଶ୍ଵ୭ପି ଵିଜ୍ଞାତାଃ ସଵମକତା ପତିୁ୍ତ ନିଶ୍ଚଯାତ୍  ୧୫ 
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  ସମି୍ ତ ଵିରହ ତତ୍ଵକ୍ଞାଃ ପ୍ରକ୍ରୁତ୍ ଯା ସମ୍ପତା୭ନ୍ି ଵତା:   

   ମମ୍ତର ସମ୍ଵରକଣ ଶକ୍ତା ଶକ୍ତା ସସ୍ୂ୍ ୍ମା ସପୁତିୁ୍ତଶ ୁ ୧୬  

   ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଵିକଶଶଜ୍ଞା: ସତତମ ୍ପି୍ରଯ ଵାତିନଃ  ୧୭ 

   ଈତ୍ରୁକଶୈ କସ୍ତ୍ୈର୍ ଅମାକତ୍ୈ ଯ ସୁ୍ତ୍ ରାଜା ତଶରକତାନକଃ  

  ଉପପକନ୍ନା କୁକଣାକପକତୈ: ଅନ୍ ଵଶାସ ତ୍ଵସମୁ୍ ତରାମ ୍ ୧୮ 

  ଅକଵ୍୍ମାଣ ଶ୍ଚାକରଣ ପ୍ରଜା ତକମମଣ ରଞ୍ଜଯନ୍  

 ପ୍ରଜାନାମ ୍ପା ନମ ୍କୁଵମ ନ୍ନତମମାନ୍ ପରିଵଜମଯନ୍  ୧୯ 

 ଵିଶରୁ୍ତ ସି୍ତ୍ରଶ ୁକ ାକକଶ ୁଵତାନ୍ ଯ ସ୍ ସତ୍ ଯ ସମ୍କରଃ      

 ସ ତେ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର ୍ଶ୍ାସ  ପରୁ୍ତିଵୀ ମିମାମ ୍ ୨0  

 ନ ଅତ୍ ଯକଚ୍ଚତ୍ ଵିଶି୍ ଟମ ୍ଵା ତୁଲ୍ ଯମ ୍ଵା ଶତ୍ରୁମ ୍ଆତ୍ମନଃ  

 ମିେଵାନ୍ ନତ ସାମମ୍ତଃ ପ୍ରତାପ ହତ କମ୍ଟକଃ   

 ସ ଶାଶାସ ଜକୋଜା ତିଵମ ୍କତଵପତି ଯମତା  ୨୧ 

  କତୈ: ମନି୍ତ୍ର୍ପି ମମନ୍ତ୍ର୍ହିକତୈ ନିଵିକ୍ୈ ଟ:    

 ଵ୍ରୁକତାନୁରକକ୍ତୈଃ କୁଶକ ୈଃ ସମକତତଃ  

  ସ ପାତିକଵା ତୀତିମ୭ଵାପ ଯକୁ୍ତ:    

 କତକଜାମକଯୈ କକମାପି ରିକଵାତିକତାକମଃ   ୨୨ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ସତମ ସକମଃ    

 ଅଶ୍ଟମ ସକକଃ  

 ତସ୍ଯ କତ୍ଵଵମ ୍ପ୍ରପାଵ ସ୍ ଯ ତମମଜ୍ଞ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

  ସତୁା୭ତମମ ୍ତପ୍ଯମାନ ସ୍ ଯ ନ ଆସୀତ୍ ଵମ୍କ୍ରଃ ସତୁଃ  ୧ 

  ଚିନ୍ତଯାନ ସ୍ ଯ ତକସ୍ୈ ଯଵମ ୍ପତିୁ୍ତ: ଆସୀନ୍ ମହାତ୍ମନଃ  

  ସତୁା୭ତମମ ୍ହଯ କମକତନ କିମ୭ତମମ ୍ନ ଯଜାମ୍ଯ୭ହମ ୍ ୨ 

  ସ ନିଶି୍ଚତାମ ୍ମତିମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ଯ୍ଟଵ୍ ଯମ ୍ଇତି ପତିୁ୍ତମାନ୍  

  ମନି୍ତ୍ର୍ପିଃ ସହ ତମମାତ୍ମା ସକଵତ କରଵ କ୍ରୁତା୭୭ତ୍ମପିଃ  ୩ 

  ତକତାପ୍ରଵୀତ୍ ଇତମ ୍ରାଜା ସମୁନ୍ତ୍ର୍ମ ୍ମନି୍ତ୍ର୍ ସତ୍ତମମ ୍ 

  ଶୀରମ ୍ଆନଯ କମ ସଵମାନ୍ କୁରୂନ୍ ତାନ୍ ସ ପକୁରାହିତାନ୍  ୪ 

  ତତ ସସ୍ମୁମ୍ ତର ସ୍ତ୍ଵରିତମ ୍କତ୍ଵା ତ୍ଵରିତ ଵିରମଃ   

 ସମାନଯ ତ୍ସତାନ୍ ସଵମାନ୍ ସମସ୍ତ୍ା କନ୍ ଵତ ପାରକାନ୍  ୫ 
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 ସଯୁଜ୍ଞମ ୍ଵାମକତଵମ ୍ଚ  ଜାପା ି ମତ କା୍ ଯପମ ୍  

 ପକୁରାହିତମ ୍ଵଶି୍ ଟମ ୍ଚ କଯ ଚା୭କନ୍ ଯ ତ୍ଵିଜ ସତ୍ତମା :  ୬ 

 ତାନ୍ ପଜୂଯିତ୍ଵା ତମମାତ୍ମା ରାଜା ତଶରତ ସ୍ତ୍ତା  

 ଇତମ ୍ତମମା୭ତମ ସହିତମ ୍୍ ଲ୍ ୍ଣମ ୍ଵଚନ ମପ୍ରଵୀତ୍  ୭ 

 ମମ  ା ପ୍ଯମାନ ସ୍ ଯ ପେୁା୭ତମ ନ୍ନାସି୍ତ୍ କଵୈ ସକୁମ ୍  

 ତତ୭ହମ ୍ହଯ କମକତନ ଯକ୍କେଯାମୀତି ମତି ମମମ  ୮ 

 ତତ୭ହମ ୍ଯଶଟୁ୍ ମିଚ୍ଚାମି ଶାସ୍ତ୍ର ତ୍ରୁକ୍ଟନ କମମଣା  

 କତମ ୍ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯା ମ୭ହମ ୍କାମମ ୍ପତିୁ୍ତ ରେ ଵିଚାଯମତାମ ୍ ୯ 

 ତତ ସ୍ ସାତ୍ଵିତି ତତ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ପ୍ରାହ୍ମଣାଃ ପ୍ରତ୍ ଯପଜୂଯନ୍   

 ଵସି୍ ଟ ପ୍ରମକୁା ସ୍ ସକଵମ ପାତିଵ ସ୍ ଯ ମକୁା ଚ୍ଯତୁମ ୍ ୧0 

 ଊଚୁ ଶ୍ଚ ପରମ ପ୍ରୀତା ସ୍ ସକଵମ ତଶରତମ ୍ଵଚଃ  

 ସମ୍ପାରା ସ୍ ସମ୍ପ୍ରିଯନ୍ତାମ ୍କତ ତୁରକ ସ୍ ଯ ଵିମଚୁ୍ ଯତାମ ୍ ୧୧ 

 ସଵମତା ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯକସ ପେୁା ନପିକପ୍ରତାମ୍ଚ୍ ପାତିଵ   

 ଯସ୍ଯ କତ ତାମିକୀ ପତିୁ୍ତ ରିଯମ ୍ପେୁା୭ତମ ମାକତା  ୧୨ 

 ତତଃ ପ୍ରୀକତା୭ପଵ ୋଜା ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତ ତି୍ତ୍ଵଜ ପାଶତିମ ୍  

 ଅମାତ୍ ଯାମ ୍ଶ୍ଚା୭ପ୍ରଵୀ ୋଜା ହଶମ ପଯମାକୁକ ୍୍ଣଃ  ୧୩ 

 ସମ୍ପାରା ସ୍ ସମ୍ପ୍ରିଯନ୍ତାମ ୍କମ କୁରୂଣାମ ୍ଵଚନାତ୍ ଇହ   

 ସମତମ ଅତି୍ି ଟତ: ଚ ଅଶ୍ଵ କସ୍ସାପାତ୍ ଯାକଯା ଵିମଚୁ୍ ଯତାମ ୍ ୧୪ 

 ସରଵ୍ ଯା କଶ୍ଚାତ୍ତକର ତୀକର ଯଜ୍ଞ ପମିୂ ଵିତୀଯତାମ ୍  

 ଶାମ୍ ତଯ ଶ୍ଚ ଅପିଵତମନ୍ତାମ ୍ଯତା କଲ୍ପମ ୍ଯତା ଵିତି  ୧୫ 

 ଶ ଯ୍ଃ ପ୍ରାପତୁ୍ମ ୍ଅଯମ ୍ଯଜ୍ଞ ସ୍ ସକଵମ ଣା୭ପି ମହୀ୍ି୍ତା   

 ନା୭ପରାକତା ପକଵତ୍କକ୍ଟା ଯତ୍ ଯ୭ସି୍ମନ୍ ରତୁ ସତ୍ତକମ  ୧୬ 

 ଚିେମ ୍ହି ମରୁ୍କଯକମ୍ତ୭େ ଵିତ୍ଵାକମ୍ସା ପ୍ରହ୍ମ ରା୍୍ସା:   

 ନିହତ ସ୍ ଯ ଚ ଯଜ୍ଞ ସ୍ ଯ ସତ୍ ଯ: କତମା ଵିନଶି୍ ଯତି   

 ତ ତ୍ ଯତା ଵିତି ପଵୂମମ ୍କମ ରତୁ କରଶ ସମାପ୍ଯକତ  ୧୭ 

 ତତା ଵିତାନମ ୍ରିଯତାମ ୍ସମତମାଃ କରକଣ ଶ୍ଵହି   ୧୮ 

 ତ କତତି ଚାପରୁ୍ଵନ୍ ସଵମ ମମି୍ ତରଣଃ ପ୍ରତ୍ ଯପଜୂଯନ୍   

 ପାତିକଵନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ ଯ ତ ତ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ଯତା୭୭ଜ୍ଞତମ ୍ନିଶମ୍ଯ କତ  ୧୯ 
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 ତତା ତ୍ଵିଜାକସ୍ତ୍ ତମମଜ୍ଞା ଵତମଯକମ୍ତା ନ୍ରୁକପାତ୍ତମମ ୍  

 ଅନୁଜ୍ଞାତା ସ୍ତ୍ତ ସ୍ ସକଵମ ପନୁ ଜମକ୍ମ ୁଯମତାକତମ ୍ ୨0 

 ଵିସଜମଯିତ୍ଵା ତାନ୍ ଵିପ୍ରାନ୍ ସଚିଵା ନିତ ମପ୍ରଵୀତ୍   

 ରୁତ୍ଵି୍ିପରୁପତିକ୍ ଟା୭ଯମ ୍ଯତା ଵତ୍ ରତୁରାପ୍ ଯତାମ ୍ ୨୧ 

 ଇତ୍ଯକୁ୍ତଵା ନ୍ରୁପ ଶାତମୂ   ସ୍ ସଚିଵାନ୍ ସମପୁସି୍ତ୍ତାନ୍   

 ଵିସଜମଯିତ୍ଵା ସ୍ଵମ ୍କଵ୍ମ ପ୍ରଵିକଵଶ ମହା ତ୍ଯତୁି : ୨୨ 

 ତତ ସ୍ ସ କତ୍ଵା ତାଃ ପତ୍ନୀ ନମକରକମ୍ତରା ହ୍ରୁତଯ ପି୍ରଯାଃ  

 ଉଵାଚ ତୀ୍୍ାମ ୍ଵିଶତ ଯକ୍୍ଯ୭ହମ ୍ସତୁ କାରଣାତ୍  ୨୩ 

 ତାସାମ ୍କତନ ଅତି କାକନ୍ତନ ଵଚକନନ ସଵୁଚମସାମ ୍  

 ମକୁ ପତ୍ମା ନ୍ ଯକଶାପମ୍ତ ପତ୍ମା ନୀଵ ହିମାତ୍ ଯକଯ     ୨୪  

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଅ୍ଟମ ସକମଃ  

 ନଵମ ସକକଃ  

ଏତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ରହଃ ସକୂତା ରାଜାନମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍   

  ରୁତ୍ଵି୍ିପ: ଉପତିକ୍ ଟାଯମ ୍ପରୁା ଵ୍ରୁକତ୍ତା ମଯା ଶରୁ୍ତଃ  ୧ 

  ସନତ୍କୁମାକରା ପକଵାନ୍ ପଵୂମମ ୍କତିତଵାନ୍ କତାମ ୍ 

  ରୁଶୀଣାମ ୍ସନ୍ନିକତୌ ରାଜନ୍ ତଵ ପେୁା୭୭କମମ ୍ପ୍ରତି  ୨ 

  କା୍ ଯପ ସ୍ ଯ ତୁ ପକୁୋସି୍ତ୍ ଵପିାଣ୍ଟକ ଇତି ଶରୁ୍ତଃ  

  ରୁ୍ ଯଶରୁ୍ଙ୍କ ଇତି ଯ୍ାତ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ପକୁୋ ପଵି୍ ଯତି  ୩ 

  ସ ଵକନ ନିତ୍ ଯ ସମ୍ଵ୍ରୁକତ୍ତା ମନିୁ ଵମନ ଚରଃ ସତା  

  ନା୭ନ୍ ଯମ ୍ଜାନାତି ଵିକପ୍ରକନ୍ତ୍ର୍ା ନିତ୍ ଯମ ୍ପିେ୭ନୁ ଵତମନାତ୍  ୪ 

  କତ୍ଵୈଵିତ୍ ଯମ ୍ପ୍ରହ୍ମଚଯମ ସ୍ ଯ ପଵି୍ ଯତି ମହାତ୍ମନଃ  

  କ ାକକଶ ୁପ୍ରତିତମ ୍ରାଜନ୍ ଵିକପ୍ରୈ ଶ୍ଚ କତିତମ ୍ସତା  ୫ 

  ତ କସ୍ୈ ଯଵମ ୍ଵତମମାନ ସ୍ ଯ କା ଃ ସମ୭ପିଵତମତ  

  ଅ୍ିିମ ୍ଶଶୁରୂ୍ଶମାଣ ସ୍ ଯ ପିତରମ ୍ଚ ଯଶସି୍ଵନମ ୍ ୬ 

  ଏତସି୍ମ କନ୍ନଵ କାକ  ତୁ କରାମପାତଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍  

  ଅକଙ୍କଶ ୁପ୍ରତିତା ରାଜା ପଵି୍ ଯତି ମହାପ ଃ  ୭ 

  ତସ୍ ଯ ଵ୍ ଯତିରମାତ୍ ରାକଜ୍ଞା ପଵି୍ ଯତି ସତୁାରୁଣା  

  ଅନାଵ୍ରୁ୍ି ଟଃ ସକୁକାରା କଵୈ ସଵମ ପତୂ ପଯାଵହା  ୮ 
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  ଅନାଵ୍ରୁ୍ ଟଯାମ ୍ତୁ ଵ୍ରୁତ୍ତାଯାମ ୍ରାଜା ତୁଃକ ସମନ୍ି ଵତଃ  

 ପ୍ରାହ୍ମଣାନ୍  ଶରୁ୍ତ ଵ୍ରୁତ୍ତାମ୍ଚ୍ ସମାନୀଯ ପ୍ରଵ୍୍ଯତି  ୯ 

  ପଵନ୍ତଃ ଶରୁ୍ତ ତମମାକଣା କ ାକକ ଚାରିେ କଵତିନଃ  

  ସମାତିଶନ୍ତୁ ନିଯମମ ୍ପ୍ରାଯଶି୍ଚତ୍ତମ ୍ଯତା ପକଵତ୍  ୧0 

  ଵ୍୍ଯନି୍ତ କତ ମହୀପା ମ ୍ପ୍ରାହ୍ମଣା କଵତ ପାରକାଃ  

  ଵିପଣ୍ଟକ ସତୁମ ୍ରାଜନ୍ ସକଵମାପାକଯୈ: ଇହା୭୭ନଯ  ୧୧ 

  ଆନାଯ ଯ ଚ ମହୀପା  ରୁ୍ ଯଶରୁ୍ଙ୍କମ ୍ସସୁତ୍କ୍ରୁତମ ୍ 

  ପ୍ରଯଚ୍ଚ କନ୍ ଯାମ ୍ଶାନ୍ତାମ ୍କଵୈ ଵିତିନା ସସୁମାହିତଃ  ୧୨ 

  କତଶାମ ୍ତୁ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଜା ଚିନ୍ତାମ ୍ପ୍ରପତ୍ସଯକତ  

  କକନ ଉପାକଯନ କଵୈ ଶ ଯ୍ମ ୍ଇହା୭୭କନତୁମ ୍ସ ଵୀଯମଵାନ୍  ୧୩ 

  ତକତା ରାଜା ଵିନିଶି୍ଚତ୍ ଯ ସହ ମନି୍ତ୍ର୍ପିରାତ୍ମଵାନ୍  

  ପକୁରାହିତମ ୍ଅମାତ୍ ଯାମ ୍ଶ୍ଚ କପ୍ରଶଯି୍ଯତି ସତ୍କ୍ରୁତାନ୍  ୧୪ 

  କତ ତୁ ରାକଜ୍ଞା ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵ୍ ଯତିତା୭ଵନତାନନାଃ  

  ନ କକଚ୍ଚମ ରୁକଶ ପମୀତା ଅନୁକନ୍ଯନି୍ତ ତମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍ ୧୫ 

  ଵ୍୍ଯନି୍ତ ଚିନ୍ତଯିତ୍ଵା କତ ତକସ୍ଯାପାଯାମ ୍ଶ୍ଚ ତତ୍ ୍୍ମାନ୍  

  ଆକନ୍ଯାକମା ଵଯମ ୍ଵିପ୍ରମ ୍ନ ଚ କତାକଶା ପଵି୍ ଯତି  ୧୬ 

  ଏଵମ ୍ଅଙ୍କାତିକପ କନୈଵ କଣକିାପି: ରୁକଶଃ ସତୁଃ  

  ଆନୀକତାଵଶମଯତ୍ କତଵଃ ଶାନ୍ତା ଚା୭କସ୍ମୈ ପ୍ରତୀଯକତ  ୧୭ 

  ରୁ୍ ଯଶରୁ୍ଙ୍କ ସୁ୍ତ୍ ଜାମାତା ପେୁାମ ୍ସ୍ତ୍ଵ ଵିତାସ୍ ଯତି  

  ସନତ୍କୁମାର କତିତମ ୍ଏତାଵତ୍ ଵ୍ ଯାହ୍ରୁତମ ୍ମଯା  ୧୮ 

  ଅତ ହ୍ରୁକ୍ଟା ତଶରତଃ ସମୁନ୍ତ୍ର୍ମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯପାଶତ  

  ଯତା ରୁ୍ ଯଶରୁ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ଵାନୀକତା ଵିସ୍ତ୍କରଣ ତ୍ଵ କଯାଚ୍ ଯତାମ ୍ ୧୯ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ନଵମ ସକମଃ   

 ତଶମ ସକକ : 

  ସମୁନ୍ତ୍ର୍ କଶ୍ଚାତିକତା ରାଜ୍ଞା କପ୍ରାଵା କଚତମ ୍ଵଚ ସ୍ତ୍ତା  

  ଯତା ରୁ୍ ଯଶରୁ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ଵାନୀତଃ ଶରୁ୍ଣ ୁକମ ମନି୍ତ୍ର୍ପିଃ ସହ  ୧ 

  କରାମପାତମ ୍ଉଵାକଚତମ ୍ସହା୭ମାତ୍ ଯଃ ପକୁରାହିତଃ  

  ଉପାକଯା ନିରପାକଯାଯମ ୍ଅସ୍ମାପି ରପିଚିନି୍ତତଃ  ୨ 
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  ରୁ୍ ଯଶରୁ୍କଙ୍କା ଵନ ଚର ସ୍ତ୍ପଃ ସ୍ଵାତ୍ ଯାଯକନ ରତଃ  

  ଅନପିଜ୍ଞଃ ସ ନାରୀଣାମ ୍ଵିଶଯାଣାମ ୍ସକୁ ସ୍ ଯ ଚ  ୩ 

  ଇନି୍ତ୍ର୍ଯାକତତ ରପିମକତୈ ନମର ଚିତ୍ତ ପ୍ରମାତିପିଃ  

  ପରୁମ ୍ଆନାଯଯି୍ ଯାମଃ ୍୍ିପ୍ରମ ୍ଚ ଅତ୍ ଯଵସୀଯତାମ ୍ ୪ 

  କଣକିା ସ୍ତ୍େ କଚ୍ଚନ୍ତୁ ରୂପଵତ୍ ଯଃ ସ୍ଵ ମ୍କ୍ରୁତାଃ  

  ପ୍ରକ ାପ୍ଯ ଵିଵିକତାପାକଯୈ ରାକନ୍ଯ ନ୍ତୀହ ସତ୍କ୍ରୁତାଃ  ୫ 

  ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତକତତି ରାଜା ଚ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ପକୁରାହିତମ ୍ 

  ପକୁରାହିକତା ମନି୍ତ୍ର୍ଣ ଶ୍ଚ ତତା ଚକ୍ରୁ ଶ୍ଚ କତ ତତା  ୬ 

  ଵାରମୁ୍ ଯା ସୁ୍ତ୍ ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ଵନମ ୍ପ୍ରଵିଵିଶ ୁମମହତ୍  

  ଆରମ ସ୍ ଯ   ଅଵିତୂକରସି୍ମନ୍ ଯତ୍ନମ ୍କୁଵମନି୍ତ ତଶମକନ  ୭ 

  ରୁଶ ିପେୁ ସ୍ ଯ ତୀର ସ୍ ଯ ନିତ୍ ଯମ ୍ଆରମ ଵାସିନଃ  

 ପିତୁଃ ସ ନିତ୍ ଯ ସମତୁ୍କ୍ଟା ନା୭ତି ଚରାମ ଚା୭୭ରମାତ୍    ୮ 

  ନ କତନ ଜନ୍ ମ ପ୍ରପରୁ୍ତି ତ୍ରୁ୍ଟ ପଵୂମମ ୍ତପସି୍ଵନା  

  ସ୍ତ୍ରୀ ଵା ପମୁା ନ୍ ଵା ଯଚ୍ଚା୭ନ୍ ଯତ୍ ସତ୍ତ୍ଵମ ୍ନକର ରା୍ ଟରଜମ ୍ ୯ 

  ତତଃ କତାଚିତ୍ ତମ ୍କତଶମ ୍ଆଜକାମ ଯତ୍ରୁଚ୍ଚଯା  

  ଵିପାଣ୍ଟକ ସତୁ ସ୍ତ୍େ ତା ଶ୍ଚା୭ପ୍ଯତ୍ ଵରା୭ଙ୍କନାଃ  ୧0 

  ତା ଶି୍ଚେ କଵଶାଃ ପ୍ରମତା କାଯକନ୍ତଯା ମତୁର ସ୍ଵକରୈଃ  

  ରୁଶ ିପେୁମ ୍ଉପାକମ୍ଯ ସଵମା ଵଚନମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍  ୧୧ 

  କ ସ୍ତ୍ଵମ ୍କିମ ୍ଵତମକସ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ଜ୍ଞାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମକହ ଵଯମ ୍ 

  ଏକ ସ୍ତ୍ଵମ ୍ଵିଜକନ କକାକର ଵକନ ଚରସି ଶମ୍ସ ନଃ  ୧୨ 

  ଅତ୍ରୁ୍ଟ ରୂପା: ତା: କତନ କାମ୍ ଯ ରୂପା ଵକନ ସି୍ତ୍ରଯଃ  

  ହାତମା ତ୍ତସ୍ଯ ମତି ଜମାତା ଆ ଯ୍ାତୁମ ୍ପିତରମ ୍ସ୍ଵକମ ୍ ୧୩ 

  ପିତା ଵିପାଣ୍ଟକକାସ୍ମାକମ ୍ତ ସ୍ ଯା୭ହମ ୍ସତୁ ଔରସଃ  

  ରୁ୍ ଯଶରୁ୍ଙ୍କ ଇତି ଯ୍ାତମ ୍ନାମ କମମ ଚ କମ ପଵୁି  ୧୪ 

  ଇହା୭୭ରମ ପକତାସ୍ମାକମ ୍ସମୀକପ ଶପୁ ତଶମନାଃ  

  କରିକ୍ଯ କଵାେ ପଜୂାମ ୍କଵୈ ସକଵମଶାମ ୍ଵିତି ପଵୂମକମ ୍ ୧୫ 

  ରୁଶ ିପେୁ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସଵମାସାମ ୍ମତିରାସ କଵୈ  

  ତତ୍ ଆରମପତମ ୍େଶଟୁ୍ମ ୍ଜକ୍ମଃୁ ସଵମା ଶ୍ଚ କତନ ତାଃ  ୧୬ 
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  ଆକତାନାମ ୍ତୁ ତତଃ ପଜୂାମ ୍ରୁଶ ିପେୁ ଶ୍ଚକାର ହ  

  ଇତମ ୍ଅ୍ମଯମ ୍ଇତମ ୍ପାତ୍ ଯମ ୍ଇତମ ୍ମ ୂମ ୍ପ ମ ୍ଚ ନଃ  ୧୭ 

  ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ ତାମ ୍ପଜୂାମ ୍ସଵମା ଏଵ ସମତ୍ୁସକୁାଃ   

  ରୁକଶ ପମୀତା ଶ୍ଚ ଶୀରମ ୍ତୁ କମନାଯ ମତିମ ୍ତତୁଃ  ୧୮ 

  ଅସ୍ମାକମ ୍ଅପି ମୁ୍ ଯାନି ପ ାନୀମାନି କଵୈ ତ୍ଵିଜଃ   

  କ୍ରୁହାଣ ପ୍ରତି ପେମ ୍କତ ପ୍୍ଯସ୍ଵ ଚ ମା ଚିରମ ୍ ୧୯ 

  ତତ: ତା: ତମ ୍ସମା ିଙ୍କଯ ସଵମା ହଶମ ସମନ୍ି ଵତାଃ  

  କମାତକାନ୍ ପ୍ରତତୁ ସ୍ତ୍କସ୍ମୈ ପ୍୍ଯାମ ୍ଶ୍ଚ ଵିଵିତାନ୍ ପହୂନ୍  ୨0 

  ତାନି ଚା୭୭ସ୍ଵାତ୍ ଯ କତଜସ୍ଵୀ ପ ାନୀତି ସ୍ମ ମନ୍ ଯକତ  

  ଅନାସ୍ଵାତିତ ପଵୂମାଣ ିଵକନ ନିତ୍ ଯ ନିଵାସିନାମ ୍ ୨୧ 

  ଆପରୁ୍ଚ୍ଚଯ ଚ ତତା ଵିପ୍ରମ ୍ଵ୍ରତ ଚଯମାମ ୍ନିକଵତ୍ ଯ ଚ  

  କଚ୍ଚନି୍ତ ସ୍ମ ଅପକତଶାତ୍ ତା ପୀତା ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ପିତୁଃ ସି୍ତ୍ରଯଃ   ୨୨ 

 କତାସ ୁତାସ ୁସଵମାସ ୁକା୍ ଯପ ସ୍ ଯା୭୭ତ୍ମକଜା ତ୍ଵିଜଃ  

 ଅସ୍ଵସ୍ତ୍ ହ୍ରୁତଯ ଶ୍ଚା୭୭ସୀତ୍ ତୁଃକମ ୍ସ୍ମ ପରିଵତମକତ  ୨୩ 

 ତକତାପକରତ୍ଯ ୁସ୍ତ୍ମ ୍କତଶମ ୍ଆଜକାମ ସ ଵୀଯମଵାନ୍  

 ମକନାଜ୍ଞା ଯେ ତା ତ୍ରୁ୍ଟା ଵାରମୁ୍ ଯା: ସ୍ ସଵ ମ୍କ୍ରୁତାଃ  ୨୪ 

 ତ୍ରୁକ ୈ୍ ଟଵଵ ତା ସ୍ତ୍ତା ଵିପ୍ରମ ୍ଆଯାନ୍ତମ ୍ହ୍ରୁ୍ ଟ ମାନସାଃ  

 ଉପସରୁ୍ତ୍ ଯ ତତଃ ସଵମା: ତା: ତମ ୍ଊଚୁ: ଇତମ ୍ଵଚଃ  ୨୫ 

 ଏହି ଆରମ ପତମ ୍କସୌମ୍ଯ ଅସ୍ମାକମ ୍ଇତି ଚା୭ପରୁ୍ଵନ୍  

 ତୋ୭ପି ଏଶ ଵିତିଃ ରୀମାନ୍ ଵିକଶକଶଣ ପଵି୍ ଯତି  ୨୬ 

 ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତୁ ଵଚନମ ୍ତାସାମ ୍ସଵମାସାମ ୍ହ୍ରୁତଯମ୍କମମ ୍ 

 କମନାଯ ମତିମ ୍ଚକର ତମ ୍ଚ ନିନ୍ଯ ୁସ୍ତ୍ତା ସି୍ତ୍ରଯଃ  ୨୭ 

 ତେ ଚ ଆନୀଯମାକନ ତୁ ଵିକପ୍ର ତସି୍ମନ୍ ମହାତ୍ମନି  

 ଵଵଶମ ସହସା କତକଵା ଜକତ୍ ପ୍ରହ୍ଲାତଯମ ୍ସ୍ତ୍ତା  ୨୮ 

 ଵକଶମଣ ଏଵ ଆକତମ ୍ଵିପ୍ରମ ୍ଵିଶଯମ ୍ସ୍ଵମ ୍ନରାତିପଃ  

 ପ୍ରତ୍ଯତୁ୍କମ୍ଯ ମନିୁମ ୍ପ୍ରହ୍ ଵଃ ଶରିସା ଚ ମହୀମ ୍କତଃ  ୨୯ 

 ଅ୍ମଯମ ୍ଚ ପ୍ରତକତୌ ତକସ୍ମୈ ନ୍ ଯାଯତଃ ସସୁମାହିତଃ  

 ଵକଵ୍ର ପ୍ରସାତମ ୍ଵିକପ୍ରନ୍ତ୍ର୍ାନ୍ ମା ଵିପ୍ରମ ୍ମନ୍ଯରୁା୭୭ଵିଶତ୍  ୩0 
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 ଅନ୍ତଃପରୁମ ୍ପ୍ରଵି୍ ଯା କସ୍ମୈ କନ୍ ଯାମ ୍ତତ୍ତ୍ଵା ଯତା ଵିତି  

 ଶାନ୍ତାମ ୍ଶାକନ୍ତନ ମନସା ରାଜା ହଶମମ ୍ଅଵାପ ସଃ  

  ଏଵମ ୍ସ ନ୍ ଯଵସତ୍ ତେ ସଵମ କାକମୈଃ ସପୁଜୂିତଃ  ୩୧ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ତଶମ ସକମଃ  

 ଏକାତଶ ସକକଃ :  

 ପଯୂ କଯଵ ହି ରାକଜମ୍ତର ଶରୁ୍ଣ ୁକମ ଵଚନମ ୍ହିତମ ୍  

 ଯତା ସ କତଵ ପ୍ରଵରଃ କତାଯା କମଶ ମପ୍ରଵୀତ୍  ୧ 

 ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ ୍କୁକ  ଜାକତା ପଵି୍ ଯତି ସତୁାମିକଃ  

 ନାମ୍ାି ତଶରକତା ନାମ ରୀମାନ୍ ସତ୍ ଯ ପ୍ରତିରଵଃ  ୨ 

 ଅମ୍କ ରାକଜନ ସ୍ଯ0 ଚ  ତସ୍ ଯ ରାକଜ୍ଞା ପଵି୍ ଯତି   

 କନ୍ ଯା ଚା୭ସ୍ଯ ମହାପାକା ଶାମ୍ ତା ନାମ ପଵି୍ ଯତି   ୩ 

 ପେୁ: ତୁ ଅମ୍କରାଜ ସ୍ ଯ କରାମପାତ ଇତି ଶରୁ୍ତଃ   

 ତମ ୍ସ ରାଜା ତଶରକତା କମି୍ ଯତି ମହା ଯଶାଃ  ୪ 

 ଅନପକତ୍ନା୭ସି୍ମ ତମମାତ୍ମନ୍ ଶାମ୍ ତା ପତମା ମମ ରତୁମ ୍ 

 ଆହକରତ ତ୍ଵଯା୭୭ଜ୍ଞତ ସ୍ ସମ୍ ତାନାତମମ ୍କୁ ସ୍ଯ ଚ  ୫ 

 ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାକ୍କଞା୭ତ  ତତ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ମନସା ସ ଵିଚିନ୍ତଯ ଚ   

 ପ୍ରତାସ୍ ଯକତ ପେୁଵମ୍ତମ ୍ଶାମ୍ ତା ପତମାର ମାତ୍ମ ଵାନ୍  ୬ 

 ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ ତମ ୍ଵିପ୍ରମ ୍ସ ରାଜା ଵିକତ ଜ୍ଵରଃ   

 ଆହରି୍ଯତି  ତମ ୍ଯଜ୍ଞମ ୍ପ୍ରହ୍ରୁକ୍ଟ ନା୭ନ୍ତରାତ୍ମନା  ୭ 

 ତମ ୍ଚ ରାଜା ତଶରକତା ଯଶଟୁ୍ କାମଃ କ୍ରୁତାମ୍ ଜ ି :  

 ରୁ୍ ଯଶରୁ୍ମ୍ କମ ୍ ତ୍ଵିଜ କର୍ଟମ ୍ଵରଯି୍ଯତି ତମମଵିତ୍   ୮ 

 ଯଜ୍ଞା୭ତମମ ୍ପ୍ରସଵା୭ତମମ ୍ଚ ସ୍ଵକମା୭ତମମ ୍ଚ ନକରଶ୍ଵରଃ   

  ପକତ ଚ ସ ତମ ୍କାମମ ୍ତ୍ଵିଜ ମୁ୍ ଯାତ୍ ଵିଶାମ୍ପତି : ୯ 

 ପେୁା ଶ୍ଚା୭ସ୍ଯ ପଵି୍ ଯମି୍ ତ ଚତ୍ଵାକରା୭ମିତ ଵିରମାଃ  

 ଵମ୍ ୍ପ୍ରତି୍ ଟାନ କରା ସ୍ ସଵମ କ ାକକଶ ୁଵିଶରୁ୍ତାଃ    ୧0 

 ଏଵମ ୍ସ କତଵ ପ୍ରଵରଃ ପଵୂମମ ୍କତିତଵାନ୍ କତାମ ୍  

 ସନତ୍କୁମାକରା ପକଵାନ୍ ପରୁା କତଵ ଯକୁକ ପ୍ରପ:ୁ  ୧୧ 

 ସ ତ୍ଵମ ୍ପରୁୁଶ ଶାତମୂ   ତମ ୍ଆନଯ ସସୁତ୍କ୍ରୁତମ ୍  
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 ସ୍ଵଯକମଵ ମହାରାଜ କତ୍ଵା ସ ପ ଵାହନ:  ୧୨ 

 ଅନୁମାନ୍ ଯ ଵସି୍ ଟମ ୍ଚ ସତୂ ଵା ଯ୍ମ ୍ନିଶମ୍ଯ ଚ  

 ସାମ୍ ତ: ପରୁ ସହା୭ମାତ୍ ଯଃ ପ୍ରଯକଯୌ ଯେ ସ ତ୍ଵିଜଃ  ୧୩ 

 ଵନାନି ସରିତ କଶ୍ଚୈଵ ଵ୍ ଯତିରମ୍ଯ ଶକନୈ ୍କ୍ନୈ:   

 ଅପିଚରାମ ତ0 କତଶମ ୍ଯେ କଵୈ ମନିୁ ପନୁ୍ କଵଃ  ୧୪ 

 ଆସାତ୍ ଯ ତମ ୍ତ୍ଵିଜ କର୍ଟମ ୍କରାମପାତ ସମୀପକମ ୍  

 ରୁଶ ିପେୁମ ୍ତତଶମା୭୭କତୌ ତୀପ୍ ଯମାନ ମିଵା୭ନ ମ ୍ ୧୫  

 ତକତା ରାଜା ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ପଜୂାମ ୍ଚକର ଵିକଶଶତଃ   

 ସକିତ୍ଵା ତ୍ତସ୍ଯ କଵୈ ରାଜ୍ଞଃ ପହ୍ରୁକ୍ଟ ନା୭ନ୍ତରାତ୍ମନା  ୧୬ 

 କରାମପାକତନ ଚ ଆ ଯ୍ାତମରୁ୍ଶ ିପେୁାଯ ତୀମକତ  

 ସ୍ଯମ ୍ସମ୍ପମ୍ତକମ ୍କଚୈଵ ତତା ତମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯପଜୂଯତ୍  ୧୭ 

 ଏଵମ ୍ସସୁତ୍କ୍ରୁତ କସ୍ତ୍ନ ସକହାଶତି୍ଵା ନରଶମପଃ   

 ସତା୍ ଟ ତିଵସାନ୍ ରାଜା ରାଜାନ ମିତ ମପ୍ରଵୀତ୍  ୧୮ 

 ଶାମ୍ ତା ତଵ ସତୁା ରାଜନ୍ ସହ ପେମା ଵିଶାମ୍ପକତ   

 ମତୀଯ ନକରମ ୍ଯାତୁ କାଯମମ ୍ହି ମହତୁତ୍ ଯତମ ୍ ୧୯ 

 ତକତତି ରାଜା ସମ୍୍୍ରୁତ୍ ଯ କମନମ ୍ତସ୍ଯ ତୀମତଃ   

 ଉଵାଚ ଵଚନମ ୍ଵିପ୍ରମ ୍କଚ୍ଚ ତ୍ଵମ ୍ସହ ପାଯମଯା  ୨0 

 ରୁଶ ିପେୁଃ ପ୍ରତି ଶରୁ୍ତ୍ ଯ ତକତ ତ୍ ଯା୭୭ହ ନ୍ରୁପମ ୍ତତା   

 ସ ନ୍ରୁକପଣା୭ପ୍ଯନୁଜ୍ଞାତଃ ପ୍ରଯକଯୌ ସହ ପାଯମଯା  ୨୧ 

 କତୌ ଅକନ୍ ଯାନ୍ ଯାମ୍ ଜ ିମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା କସ୍ନହା ତ୍ସମି୍ ୍ି ୍ ଯ କଚାରସା  

 ନନମ୍ତତୁ ତମଶରକତା କରାମପାତ ଶ୍ଚ ଵୀଯମଵାନ୍  ୨୨ 

 ତତ ସସ୍ହ୍ୁରୁତ ମା୭୭ପରୁ୍ଚ୍ଚଯ ପ୍ରସି୍ତ୍କତା ରକୁନମ୍ତନଃ   

 କପୌକରପ୍ଯଃ କପ୍ରଶଯା ମାସ ତୂତାକନ୍ୈ ଵ ଶୀର କାମିନଃ  ୨୩ 

 ରିଯତାମ ୍ନକରମ ୍ସଵମମ ୍୍୍ିପ୍ର କମଵ ସ୍ଵ ମ୍କ୍ରୁତମ ୍ 

 ତୂପିତମ ୍ସିକ୍ତ ସମମ୍ରୁ୍୍ ଟମ ୍ପତାକାପି ର ମ୍କ୍ରୁତମ ୍ ୨୪ 

 ତତଃ ପ୍ରହ୍ରୁ୍ ଟାଃ କପୌରା କସ୍ତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଜାନ ମାକତମ ୍  

 ତତା ପ୍ରଚକ୍ରୁ: ଚ ତତ୍ସଵମମ ୍ରାଜ୍ଞା ଯ କତ୍ରଶତିମ ୍ଯତା  ୨୫ 

 ତତଃ ସ୍ଵ ମ୍କ୍ରୁତମ ୍ରାଜା ନକରମ ୍ପ୍ରଵିକଵଶ ହ  
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 ଶମ୍କ ତୁମତୁ୍ପି ନିକକମାକଶୈ: ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ତ୍ଵିଜଶମପମ ୍ ୨୬ 

 ତତଃ ପ୍ରମତୁିତା ସ୍ ସକଵମ ତ୍ରୁ୍ ଟଵା ତମ ୍ନାକରା ତ୍ଵିଜମ ୍  

  ପ୍ରକଵ୍ଯମାନମ ୍ସତ୍କ୍ରୁତ୍ ଯ ନକରକମ୍ତରକଣନ୍ତ୍ର୍ କମମଣା  ୨୭ 

  ଅମ୍ତଃପରୁମ ୍ପ୍ରକଵକ୍ୈ ଯନମ ୍ପଜୂାମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ଚ ଶାସ୍ତ୍ରତଃ   

  କ୍ରୁତ କ୍ରୁତ୍ ଯମ ୍ତତା୭୭ତ୍ମାନମ ୍କମକନ ତକସ୍ଯାପଵାହନାତ୍  ୨୮  

  ଅମ୍ତଃପରୁ ସି୍ତ୍ରଯ ସ୍ ସଵମା ୍ା୍ନ୍ତାମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତତା୭୭କତାମ ୍  

  ସହ ପେମା ଵିଶା ା୍୍ୀମ ୍ ପ୍ରୀତ୍ ଯାନମ୍ତମ ୍ଉପାକମନ୍  ୨୯ 

  ପଯୂ ଯମାନା ଚ ତାପି ସ୍ ସା ରାଜ୍ଞା କଚୈଵ ଵିକଶଶତଃ   

  ଉଵାସ ତେ ସକିୁତା କିମି୍ତି୍କା ମ ୍ସହ ତ୍ଵିଜା   ୩0   

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଏକାତଶ ସକମଃ   

  ତ୍ଵାତଶ ସକକଃ   

  ତତଃ କାକ  ପହୁ ତିକତ କସି୍ମମି୍ଚ୍ତ୍ ସମୁକନାହକର  

  ଵସକନ୍ତ ସମ୭ନୁପ୍ରାକତ ରାକଜ୍ଞା ଯଶଟୁ୍ମ ୍ମକନାପଵତ୍  ୧ 

  ତତଃ ପ୍ରସାତ୍ ଯ ଶରିସା ତମ ୍ଵିପ୍ରମ ୍କତଵ ଵଣନିମ ୍ 

  ଯଜ୍ଞାଯ ଵରଯା ମାସ ସମ୍ତାନା୭ତମମ ୍କୁ ସ୍ଯ ଚ  ୨ 

  ତକତତି ଚ ସ ରାଜାନମ ୍ଉଵାଚ ଚ ସସୁତ୍କ୍ରୁତଃ  

  ସମ୍ପାରାଃ ସମ୍ପ୍ରିଯନ୍ତାମ ୍କତ ତୁରକ ଶ୍ଚ ଵିମଚୁ୍ ଯତାମ ୍ ୩ 

  ତକତା ରାଜା୭ପ୍ରଵୀତ୍ ଵା ଯ୍ମ ୍ସମୁନ୍ତ୍ର୍ମ ୍ମନି୍ତ୍ର୍ ସତ୍ତମମ ୍ 

  ସମୁନ୍ତ୍ର୍ା୭୭ଵାହଯ ୍୍ିପ୍ରମ ୍ରୁତ୍ଵିକଜା ପ୍ରହ୍ମ ଵାତିନଃ  ୪ 

  ସଯୁଜ୍ଞମ ୍ଵାମକତଵମ ୍ଚ ଜାପା ିମ ୍ଅତ କା୍ ଯପମ ୍ 

  ପକୁରାହିତମ ୍ଵସି୍ ଟମ ୍ଚ କଯ ଚା୭କନ୍ ଯ ତ୍ଵିଜ ସତ୍ତମାଃ  ୫ 

  ତତଃ ସମୁନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ତ୍ଵରିତମ ୍କତ୍ଵା ତ୍ଵରିତ ଵିରମଃ  

  ସମାନଯତ୍ ସ ତାନ୍ ଵିପ୍ରାନ୍ ସମସ୍ତ୍ାନ୍ କଵତ ପାରକାନ୍  ୬ 

  ତାନ୍ ପଜୂଯିତ୍ଵା ତମମତ୍ମା ରାଜା ତଶରତ ସ୍ତ୍ତା  

  ତମମାତମ ସହିତମ ୍ଯକୁ୍ତମ ୍୍ ଲ୍ ୍ଣମ ୍ଵଚନ ମପ୍ରଵୀତ୍  ୭ 

  ମମ  ା ପ୍ଯମାନ ସ୍ ଯ ପେୁା୭ତମମ ୍ନାସି୍ତ୍ କଵୈ ସକୁମ ୍ 

  ତତ୭ତମମ ୍ହଯ କମକତନ ଯ୍୍ଯାମୀତି ମତି ମମମ  ୮ 

  ତତ୭ହମ ୍ଯଶଟୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ଶାସ୍ତ୍ର ତ୍ରୁକ୍ଟନ କମମଣା  
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  ରୁଶ ିପେୁ ପ୍ରପାକଵନ କାମାନ୍ ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯାମି ଚା୭ପ୍ଯହମ ୍ ୯ 

  ତତଃ ସାତ୍ଵିତି ତତ୍ ଵା ଯ୍ମ ୍ପ୍ରାହ୍ମଣାଃ ପ୍ରତ୍ ଯପଜୂଯନ୍  

  ଵସି୍ ଟ ପ୍ରମକୁାଃ ସକଵମ ପାତିଵ ସ୍ ଯ ମକୁାଚ୍୍ଚଯତୁମ ୍ ୧0 

  ରୁ୍ ଯଶରୁ୍ଙ୍କ ପକୁରାକା ଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ଯଚୁୂ: ନ୍ରୁପତିମ ୍ତତା  

  ସମ୍ପାରାଃ ସମ୍ପ୍ରିଯନ୍ତାମ ୍କତ ତୁରକ ଶ୍ଚ ଵିମଚୁ୍ ଯତାମ ୍ ୧୧ 

  ସଵମତା ପ୍ରାପ୍ ଯକସ ପେୁାମ ୍ଶ୍ଚତୁକରାମିତ   ଵିରମାନ୍  

  ଯସ୍ଯ କତ ତାମିକୀ ପତିୁ୍ତ ରିଯମ ୍ପେୁା୭ତମମ ୍ଆକତା  ୧୨ 

  ତତଃ ପ୍ରୀକତାପଵ ୋଜା ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତତ୍ ତ୍ଵିଜ ପାଶତିମ ୍ 

  ଅମାତ୍ ଯାମ୍ଚ୍ା୭ପ୍ରଵୀ ୋଜା ହକଶମ କଣତମ ୍ଶପୁା୭୍୍ରମ ୍ ୧୩ 

  କୁରୂଣାମ ୍ଵଚନା ଚ୍ଚୀରମ ୍ସମ୍ପାରାଃ ସମ୍ପ୍ରିଯନ୍ତୁ କମ  

  ସମତମ ଅତି୍ି ଟତ: ଚ ଅଶ୍ଵଃ କସାପାତ୍ ଯାକଯା ଵିମଚୁ୍ ଯତାମ ୍ ୧୪ 

  ସରଯଵା କଶ୍ଚାତ୍ତକର ତୀକର ଯଜ୍ଞ ପମିୂ ଵିତୀଯତାମ ୍ 

  ଶାନ୍ତଯ ଶ୍ଚାପି ଵତମନ୍ତାମ ୍ଯତା କଲ୍ପମ ୍ଯତା ଵିତି  ୧୫ 

  ଶ ଯ୍ଃ କତମୁ ମ ୍ଅଯମ ୍ଯଜ୍ଞଃ ସକଵମଣା୭ପି ମହୀ୍ି୍ତା  

  ନା୭ପରାକତା ପକଵତ୍ କକ୍ଟା ଯତ୍ ଯ୭ସି୍ମନ୍ ରତୁ ସତ୍ତକମ  ୧୬ 

  ଚିେମ ୍ହ ିମରୁ୍କଯକନ୍ତେ ଵିତ୍ଵାକମ୍ସା ପ୍ରହ୍ମରା୍୍ସାଃ  

  ନିହତ ସ୍ ଯ ଯଜ୍ଞ ସ୍ ଯ ସତ୍ ଯଃ କତମା ଵିନ୍ ଯତି  ୧୭ 

  ତ ତ୍ ଯତା ଵିତି ପଵୂମମ ୍କମ ରତୁ କରଶ ସମାପ୍ଯକତ  

  ତତା ଵିତାନମ ୍ରିଯତାମ ୍ସମତମାଃ କରକଣଶ୍ଵହି  ୧୮ 

  ତକତତି ଚ ତତଃ ସକଵମ ମନି୍ତ୍ର୍ଣଃ ପ୍ରତ୍ ଯପଜୂଯନ୍  

  ପାତିକଵନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ ଯ ତ ତ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ଯତା୭୭ଜ୍ଞତମ ୍ଅକୁଵମତ  ୧୯ 

  ତକତା ତ୍ଵିଜା କସ୍ତ୍ ତମମଜ୍ଞମ ୍ଅସୁ୍ତ୍ଵନ୍ ପାତିଵଶମପମ ୍ 

  ଅନୁଜ୍ଞାତା ସ୍ତ୍ତଃ ସକଵମ ପନୁ ଜମକ୍ମ ୁଯମତା୭୭କତମ ୍ ୨0 

  କକତଶ୍ଵ୭ତ ତ୍ଵିଜାକରଯଶ ୁମନି୍ତ୍ର୍ଣସ୍ତ୍ାନ୍ ନରାତିପଃ  

  ଵିସଜମଯିତ୍ଵା ସ୍ଵମ ୍କଵ୍ମ ପ୍ରଵିକଵଶ ମହା ତ୍ଯତୁିଃ  ୨୧ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ତ୍ଵାତଶ ସକମଃ   

 ତ୍ରଯଯାତଶ ସକକଃ   

  ପନୁଃ ପ୍ରାକତ ଵସକନ୍ତ ତୁ ପଣୂମଃ ସମ୍ଵତ୍ସକରାପଵତ୍  
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 ପ୍ରସଵା୭ତମମ ୍କକତା ଯଶଟୁ୍ମ ୍ହଯ କମକତନ ଵୀଯମଵାନ୍  ୧  

  ଅପିଵାତ୍ ଯ ଵସି୍ ଟମ ୍ଚ ନ୍ ଯାଯତଃ ପ୍ରତିପଯୂ ଯ ଚ  

  ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପ୍ରରତିମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ପ୍ରସଵା୭ତମମ ୍ତ୍ଵିକଜାତ୍ତମମ ୍ ୨ 

  ଯକଜ୍ଞା କମ ରିଯତାମ ୍ଵିପ୍ର ଯକତାକ୍ତମ ୍ମନିୁପମୁ୍ କଵ  

  ଯତା ନ ଵି୍ିଃ ରିଯକତ ଯଜ୍ଞା୭କଙ୍କଶ ୁଵିତୀଯତାମ ୍ ୩ 

  ପଵାନ୍ ସି୍ନକ୍ତଃ ସହ୍ୁରୁନ୍ ମହ୍ ଯମ ୍କୁରୁ ଶ୍ଚ ପରକମା ପଵାନ୍  

  କଵାଟକଵ୍ ଯା ପଵତା କଚୈଵ ପାକରା ଯଜ୍ଞ ସ୍ ଯ କଚାତ୍ ଯତଃ  ୪ 

  ତକତତି ଚ ସ ରାଜାନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ତ୍ଵିଜ ସତ୍ତମଃ  

  କରିକ୍ଯ ସଵମମ ୍ଏକଵୈ ତତ୍ ପଵତା ଯତ୍ ସମତିତମ ୍ ୫ 

  ତକତାପ୍ରଵୀତ୍ ତ୍ଵିଜାନ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତାନ୍ ଯଜ୍ଞ କମମସ ୁନି୍ି ଟତାନ୍  

  ସ୍ତ୍ାପକତ୍ ଯ ନି୍ି ଟତାମ ୍କଶ୍ଚୈଵ ଵ୍ରୁତ୍ତାନ୍ ପରମ ତାମିକାନ୍  ୬ 

  କମମାନି୍ତକାନ୍ ଶଲି୍ ପ କାରାନ୍ ଵତମକୀନ୍ କନକାନ୍ ଅପି  

  କଣକାନ୍ ଶଲିି୍ ପନ କଶ୍ଚୈଵ ତକତୈଵ ନଟ ନତମକାନ୍  ୭ 

  ତତା ଶଚୁୀନ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଵିତଃ ପରୁୁଶାନ୍ ସପୁହୁ ଶରୁ୍ତାନ୍  

  ଯଜ୍ଞ କମମ ସମୀହନ୍ତାମ ୍ପଵକନ୍ତା ରାଜ ଶାସନାତ୍  ୮ 

  ଇ୍ଟକା ପହୁ ସାହସ୍ରା ଶୀରମ ୍ଆନୀଯତାମ ୍ଇତି  

  ଔପ କାଯମାଃ ରିଯନ୍ତାମ ୍ଚ ରାଜ୍ଞାମ ୍ପହୁ କୁଣାନ୍ି ଵତାଃ  ୯ 

  ପ୍ରାହ୍ମଣ ଆଵସତା କଶ୍ଚୈଵ କତମଵ୍ ଯାଃ ଶତଶଃ ଶପୁାଃ  

  ପ୍୍ଯା୭ନ୍ନ ପାକନୈ ପମହୁପିଃ ସମକୁପତାଃ ସନିୁ୍ି ଟତାଃ  ୧0 

  ତତା କପୌରଜନସ୍ଯା୭ପି କତମଵ୍ ଯା ପହୁ ଵିସ୍ତ୍ରାଃ  

  ଆଵାସା ପହୁ ପ୍୍ଯା କଵୈ ସଵମ କାକମୈରୁପସି୍ତ୍ତାଃ  ୧୧ 

  ତତା ଜାନପତ ସ୍ ଯା୭ପି ଜନ ସ୍ ଯ ପହୁ କଶାପନମ ୍ 

  ତାତଵ୍ ଯମ ୍ଅନ୍ନମ ୍ଵିତିଵତ୍ ସତ୍କ୍ରୁତ୍ ଯ ନ ତୁ  ୀ ଯା  ୧୨ 

  ସକଵମ ଵଣମା ଯତା ପଜୂାମ ୍ପ୍ରାପନୁ୍ଵନି୍ତ ସସୁତ୍କ୍ରୁତାଃ  

  ନ ଚା୭ଵଜ୍ଞା ପ୍ରକଯାକ୍ତଵ୍ ଯା କାମ କରାତ ଵଶାତ୍ ଅପି  ୧୩ 

  ଯଜ୍ଞ କମମସ ୁକଯଵ୍ ଯରାଃ ପରୁୁଶାଃ ଶଲିି୍ ପନ ସ୍ତ୍ତା  

  କତଶାମ୭ପି ଵିକଶକଶଣ ପଜୂା କାଯମା ଯତା ରମମ ୍ ୧୪ 

  କତ ଚ ସଯ୍:ୁ ସମପୁ୍୍ରତା ସ୍ ସକଵମ ଵସପିୁ କପମାଜକନନ ଚ   
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  ଯତା ସଵମମ ୍ସଵୁିହିତମ ୍ନ କିମ ୍ଚିତ୍ ପରିହୀଯକତ  ୧୫ 

  ତତା ପଵନ୍ତଃ କୁଵମନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି ସି୍ନକକ୍ତନ କଚତସା  

  ତତଃ ସକଵମ ସମାକମ୍ଯ ଵସି୍ ଟମ ୍ଇତମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍  ୧୬ 

  ଯକତାକ୍ତମ ୍ତତ୍ ସଵୁିହିତମ ୍ନ କିମି୍ତ୍ି ପରିହୀଯକତ  

  ଯକତାକ୍ତମ ୍ତତ୍ କରି୍ ଯାକମା ନ କିମ ୍ଚିତ୍ ପରିହାସ୍ ଯକତ  ୧୭ 

  ତତଃ ସମୁନ୍ତ୍ର୍ମ ୍ଆହୂଯ ଵସିକ୍ଟା ଵା ଯ୍ମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  

  ନିମନ୍ତ୍ର୍ଯସ୍ଵ ନ୍ରୁପତୀନ୍ ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍କଯ ଚ ତାମିକାଃ  ୧୮ 

  ପ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ ୍୍େିଯାନ୍ କଵୈ୍ ଯାନ୍ ଶେୂାମ ୍କଶ୍ଚୈଵ ସହସ୍ରଶଃ  

  ସମାନଯସ୍ଵ ସତ୍କ୍ରୁତ୍ ଯ ସଵମ କତକଶଶ ୁମାନଵାନ୍  ୧୯ 

  ମିତି ାତି ପତିମ ୍ଶରୂମ ୍ଜନକମ ୍ସତ୍ ଯ ଵିରମମ ୍ 

  ନି୍ି ଟତମ ୍ସଵମ ଶାକସ୍ତ୍ରଶ ୁତତା କଵକତଶ ୁନି୍ି ଟତମ ୍ ୨0 

  ତମ ୍ଆନଯ ମହାପାକମ ୍ସ୍ଵଯମ ୍ଏଵ ସସୁତ୍କ୍ରୁତମ ୍ 

  ପଵୂମ ସମ୍ପନି୍ତନମ ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା ତତଃ ପଵୂମମ ୍ପ୍ରଵୀମି କତ  ୨୧ 

  ତତା କାଶୀପତିମ ୍ସି୍ନକ୍ତମ ୍ସତତମ ୍ପି୍ରଯ ଵାତିନମ ୍ 

  ସତ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍କତଵ ସମ୍କାଶମ ୍ସ୍ଵଯମ ୍ଏଵା୭୭ନଯସ୍ଵ ହ  ୨୨ 

  ତତା କକକଯ ରାଜାନମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ପରମ ତାମିକମ ୍ 

  ଶ୍ଵଶରୁମ ୍ରାଜସିମ୍ହ ସ୍ ଯ ସପେୁମ ୍ତମ ୍ଇହା୭୭ନଯ  ୨୩ 

  ଅକଙ୍କଶ୍ଵରମ ୍ମହାପାକମ ୍କରାମପାତମ ୍ସସୁତ୍କ୍ରୁତମ ୍ 

  ଵଯସ୍ଯମ ୍ରାଜସିମ୍ହ ସ୍ ଯ ତମ ୍ଆନଯ ଯଶସି୍ଵନମ ୍ ୨୪ 

  ପ୍ରାଚୀନାନ୍ ସିନ୍ତୁ କସୌଵୀରାନ୍ କସୌରାକ୍ ଟରଯାମ ୍ଶ୍ଚ ପାତିଵାନ୍  

  ତା୍୍ିଣାତ୍ ଯାନ୍ ନକରନ୍ତ୍ର୍ାମ ୍ଶ୍ଚ ସମସ୍ତ୍ାନ୍ ଆନଯସ୍ଵ ହ  ୨୫ 

  ସନି୍ତ ସି୍ନକ୍ତା ଶ୍ଚ କଯ ଚା୭କନ୍ ଯ ରାଜାନଃ ପରୁ୍ତିଵୀ ତକ   

  ତାନ୍ ଆନଯ ଯତା ୍୍ିପ୍ରମ ୍ସାନୁକାନ୍ ସହ ପାନ୍ତଵାନ୍  ୨୬ 

  ଵସି୍ ଟ ଵା ଯ୍ମ ୍ତଚ୍ ଚ୍ରୁତ୍ଵା ସମୁନ୍ତ୍ର୍: ତ୍ଵରିତ: ତତା  

  ଵ୍ ଯାତିଶତ୍ ପରୁୁଶାମ ୍ସ୍ତ୍େ ରାଜ୍ଞାମ ୍ଆନଯକନ ଶପୁାନ୍  ୨୭ 

  ସ୍ଵଯମ ୍ଏଵ ହି ତମମାତ୍ମା ପ୍ରଯକଯୌ ମନିୁ ଶାସନାତ୍  

  ସମୁନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ତ୍ଵରିକତା ପତୂ୍ଵା ସମା କନତୁମ ୍ମହୀ୍ି୍ତଃ  ୨୮ 

  କତ ଚ କମମାନି୍ତକାଃ ସକଵମ ଵସି୍ ଟାଯ ଚ ତୀମକତ  
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  ସଵମମ ୍ନିକଵତଯନି୍ତ ସ୍ମ ଯକଜ୍ଞ ଯତ୍ ଉପକଲି୍ ପତମ ୍ ୨୯ 

  ତତଃ ପ୍ରୀକତା ତ୍ଵିଜ କର୍ଟସ୍ତ୍ାନ୍ ସଵମାନ୍ ପନୁ: ଅପ୍ରଵୀତ୍  

  ଅଵଜ୍ଞଯା ନ ତାତଵ୍ ଯମ ୍କସ୍ଯ ଚି ଲୀ ଯା୭ପି ଵା  ୩0 

  ଅଵଜ୍ଞଯା କ୍ରୁତମ ୍ହନ୍ ଯାତ୍ ତାତାରମ ୍ନା୭େ ସମ୍ଯ୍ଃ  

  ତତଃ କକୈଶି୍ଚତ୍ ଅକହା ରାକେୈ ରୁପଯାତା ମହୀ୍ି୍ତଃ  ୩୧ 

  ପହୂନି ରତ୍ନାନ୍ ଯା୭୭ତାଯ ରାକଜ୍ଞା ତଶରତ ସ୍ ଯ ହ  

  ତକତା ଵସି୍ ଟଃ ସପୁ୍ରୀକତା ରାଜାନମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୩୨ 

  ଉପଯାତା ନରଵ୍ ଯାର ରାଜାନ   ସ୍ତ୍ଵ ଶାସନାତ୍  

  ମଯା୭ପି ସତ୍କ୍ରୁତାଃ ସକଵମ ଯତା୭ହମମ ୍ରାଜ ସତ୍ତମାଃ  ୩୩ 

  ଯଜ୍ଞୀଯମ ୍ଚ କ୍ରୁତମ ୍ରାଜନ୍ ପରୁୁକଶୈଃ ସସୁମାହିକତୈଃ  

  ନିଯମାତୁ ଚ ପଵାନ୍ ଯଶଟୁ୍ମ ୍ଯଜ୍ଞ ଆଯତନମ ୍ଅନି୍ତକାତ୍  ୩୪ 

  ସଵମକାକମୈ: ଉପହ୍ରୁକତୈ: ଉକପତମ ୍କଵୈ ସମନ୍ତତଃ  

  େଶଟୁ୍ ମହମସି ରାକଜମ୍ତର ମନ କସଵ ଵିନିମିତମ ୍ ୩୫ 

  ତତା ଵସି୍ ଟ ଵଚନାତ୍ ରୁ୍ ଯଶରୁ୍ଙ୍କ ସ୍ ଯ କଚାପକଯାଃ  

  ଶକୁପ ତିଵସ ନ୍୍କେ ନିଯମାକତା ଜକତୀ ପତିଃ  ୩୬ 

  ତକତା ଵସି୍ ଟ ପ୍ରମକୁାଃ ସଵମ ଏଵ ତ୍ଵିକଜାତ୍ତମାଃ  

   ରୁ୍ ଯଶରୁ୍ଙ୍କମ ୍ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ଯଜ୍ଞ କମମାରପନ୍ ତତା  

   ଯଜ୍ଞଵାଟ କତା ସ୍ ସକଵମ ଯତା ଶାସ୍ତ୍ରମ ୍ଯତା ଵିତି  ୩୭ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    େକଯାତଶ ସକମଃ  

ଚତୁତକଶ ସକକଃ   

  ଅତ ସମ୍ଵତ୍ସକର ପକୂଣମ ତସି୍ମନ୍ ପ୍ରାକତ ତୁରଙ୍କକମ  

  ସରଯଵା କଶ୍ଚାତ୍ତକର ତୀକର ରାକଜ୍ଞା ଯକଜ୍ଞାପ୍ ଯଵତମତ  ୧ 

  ରୁ୍ ଯଶରୁ୍ଙ୍କମ ୍ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ କମମ ଚକ୍ରୁ: ତ୍ଵିଜଶମପାଃ  

  ଅଶ୍ଵ କମକତ ମହା ଯକଜ୍ଞ ରାକଜ୍ଞାସ୍ ଯ ସମୁହାତ୍ମନଃ  ୨ 

  କମମ କୁଵମନି୍ତ ଵିତିଵତ୍ ଯାଜକା କଵତ ପାରକାଃ  

  ଯତା ଵିତି ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ପରିରାମନି୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରତଃ  ୩ 

  ପ୍ରଵ୍ମଯମ ୍ଶାସ୍ତ୍ରତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ତତା ଏଵ ଉପସତମ ୍ତ୍ଵିଜାଃ  

  ଚକ୍ରୁଶ୍ଚ ଵିତିଵତ୍ ସଵମମ ୍ଅତିକମ ୍କମମ ଶାସ୍ତ୍ରତଃ  ୪ 
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  ଅପିପଯୂ ଯ ତକତା ହ୍ରୁ୍ ଟାଃ ସକଵମ ଚକ୍ରୁ: ଯତା ଵିତି  

  ପ୍ରାତଃସଵନ ପଵୂମାଣ ିକମମାଣ ିମନିୁ ପମୁ୍ କଵାଃ  ୫ 

  ଇମ୍ତର ଶ୍ଚ ଵିତିଵ ତ୍ତକତ୍ତା ରାଜା ଚ ଅପିଶଟୁ୍କତା୭ନକଃ   

  ମାତ୍ ଯନି୍ତନମ ୍ଚ ସଵନମ ୍ପ୍ରାଵତମତ ଯତା ରମମ ୍ ୬ 

  ତ୍ରୁତୀଯ ସଵନମ ୍କଚୈଵ  ରାକଜ୍ଞା୭ସ୍ଯ ସମୁହାତ୍ମନଃ   

  ଚକ୍ରୁ: କତ ଶାସ୍ତ୍ରକତା ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତତା  ପ୍ରାହ୍ମଣ ପମୁ୍ କଵାଃ  ୭ 

  ଆହ୍ ଵଯାମ ୍ଚରିକର ତେ ଶରାତୀନ୍ ଵିପକୁତାତ୍ତମାନ୍   

  ରୁ୍ ଯଶରୁ୍ମ୍ କାକତୌ ମକମ୍ୈ ତର: ଶି୍ ୍ା୭୍୍ର ସମନ୍ି ଵକତୌ  ୮ 

  କୀତିପି: ମତୁକରୈ: ସି୍ନକକ୍ତୈ: ମମ୍ତର ଆହ୍ ଵାକନୈ: ଯତା୭ହମତ:  

  କହାତାକରୌ ତତୁ: ଆଵାହ୍ ଯ ହଵିପମାକାନ୍ ତିକଵୌକସାମ ୍  ୯ 

  ନ ଚ ଆହୁତମ ୍ଅପତ୍ୂ ତେ କ ିତମ ୍ଵା୭ପି କିମ୍ନି  

  ତ୍ରୁ୍ଯକତ ପ୍ରହ୍ମଵ   ତ୍ସଵମମ ୍କ୍୍ମ   ଯକୁ୍ତମ ୍ହି ଚରିକର  ୧0 

  ନ କତଶ ୁଅହସସ୍ ୁରାକନ୍ତା ଵା କ୍ଶତୁିକତା ଵା ନ ତ୍ରୁ୍ଯକତ  

  ନ ଅଵିତ୍ଵାନ୍ ପ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍େ ନ ଅଶତ ଅନୁଚର ସ୍ତ୍ତା  ୧୧ 

  ପ୍ରାହ୍ମଣା ପଞୁ୍ଜକତ ନିତ୍ ଯମ ୍ନାତଵନ୍ତ ଶ୍ଚ ପଞୁ୍ଜକତ  

  ତାପସା ପଞୁ୍ଜକତ ଚା୭ପି ରମଣା ପଞୁ୍ଜକତ ତତା  ୧୨ 

  ଵ୍ରୁତ୍ତା ଶ୍ଚ ଵ୍ ଯାତିତା କଶ୍ଚୈଵ ସି୍ତ୍ରକଯା ପା ା: ତକତୈଵ ଚ  

  ଅନିଶମ ୍ପଞୁ୍ଜମାନାନାମ ୍ନ ତ୍ରୁତି: ଉପ ପ୍ଯକତ    ୧୩ 

  ତୀଯତାମ ୍ତୀଯତାମ ୍ଅନ୍ନମ ୍ଵାସାମି୍ ସ ଵିଵିତାନି ଚ  

  ଇତି ସକମ୍ାିତିତା ସ୍ତ୍େ ତତା ଚକ୍ରୁ: ଅକନକଶଃ  ୧୪ 

  ଅନ୍ନକୂଟା ଶ୍ଚ ପହକଵା ତ୍ରୁ୍ଯକନ୍ତ ପଵମକତାପମାଃ  

  ତିଵକସ ତିଵକସ ତେ ସିତ୍ତସ୍ଯ ଵିତିଵତ୍ ତତା  ୧୫ 

  ନାନା କତଶାତ୭ନୁପ୍ରାତା: ପରୁୁଶା ସ୍ତ୍ରୀ କଣା ସ୍ତ୍ତା  

  ଅନ୍ନ ପାକନୈ ସସ୍ଵୁିହିତା: ତସି୍ମନ୍ ଯକଜ୍ଞ ମହାତ୍ମନଃ  ୧୬ 

  ଅନ୍ନମ ୍ହ ିଵିତିଵତ୍ ସ୍ଵାତୁ ପ୍ରଶମ୍ସନି୍ତ ତ୍ଵିଜଶମପାଃ  

 ଅକହା ତ୍ରୁତାଃ ସ୍ମ ପେମ ୍କତ ଇତି ଶରୁାଵ ରାକଵଃ  ୧୭ 

  ସ୍ଵ ମ୍କ୍ରୁତା   ଶ୍ଚ ପରୁୁଶା ପ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ ପଯମକଵଶଯନ୍  

  ଉପାସକତ ଚ ତାନ୍ ଅକନ୍ ଯ ସମୁରୁ୍୍ ଟ ମଣ ିକୁଣ୍ଟ ାଃ  ୧୮ 
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  କମମା୭ନ୍ତକର ତତା ଵିପ୍ରା କହତୁ ଵାତାନ୍ ପହୂନ୍ ଅପି  

  ପ୍ରାହୁ ଶ୍ଚ ଵା୍ିମକନା ତୀରାଃ ପରସ୍ପର ଜିକୀଶଯା  ୧୯ 

  ତିଵକସ ତିଵକସ ତେ ସମ୍ସିକର କୁଶ ା ତ୍ଵିଜାଃ  

  ସଵମ କମମାଣ ିଚକ୍ରୁକସ୍ତ୍ ଯତା ଶାସ୍ତ୍ରମ ୍ପ୍ରକଚାତିତାଃ  ୨0 

  ନ ଅଶଟଙ୍କ ଵିତ୍ ଅେ ଆସୀତ୍ ନ ଅଵ୍ରକତା ନ ଅପହୁ ଶରୁ୍ତଃ  

  ସତସ୍ଯା: ତସ୍ ଯ କଵୈ ରାକଜ୍ଞା ନ ଅଵାତ କୁଶ ା ତ୍ଵିଜାଃ  ୨୧ 

  ପ୍ରାକତ ଯକୂପାଚ୍ଚରକଯ ତସି୍ମନ୍ ଶକଟ୍ୈ ପଲ୍ ଵାଃ କାତିରା ସ୍ତ୍ତା  

  ତାଵକନ୍ତା ପିଲ୍ ଵ ସହିତାଃ ପଣନି ଶ୍ଚ ତତା୭ପକର  ୨୨ 

  କ୍ ଲ୍ ମାତକ ମକଯା ତିକ୍ ଟା କତଵତାରୁ ମଯ ସ୍ତ୍ତା  

  ତ୍ଵାକଵଵ ତେ ଵିହିକତୌ ପାହୁଵ୍ ଯସ୍ତ୍ ପରିରକହୌ  ୨୩ 

  କାରିତାଃ ସଵମ ଏକଵୈକତ ଶାସ୍ତ୍ରକଜ୍ଞୈ    ଯମଜ୍ଞ   କକାଵିକତୈଃ  

  କଶାପା୭ତମମ ୍ତସ୍ ଯ ଯଜ୍ଞ ସ୍ ଯ କାଞ୍ଚ ନା୭ ମ୍କ୍ରୁତା ପଵନ୍  ୨୪ 

  ଏକ ଵିମ୍ତ୍ି ଯପୂା: କତ ଏକ ଵିମ୍ତ୍୍ ଯ୭ରତ୍ନଯଃ  

  ଵାକସାପି: ଏକ ଵିମ୍ତି୍୍: ଏକକୈକମ ୍ସମ ମ୍କ୍ରୁତା:  ୨୫ 

  ଵିନ୍ ଯସ୍ତ୍ା ଵିତିଵ ତ୍ସକଵମ ଶଲିି୍ ପପିଃ ସକ୍ୁରୁତା ତ୍ରୁଟାଃ  

  ଅ୍ଟା୭୭ରଯଃ ସଵମ ଏଵ ୍ ଲ୍ ୍ଣ ରୂପ ସମନ୍ି ଵତାଃ  ୨୬ 

  ଆଚ୍ଚାତିତା କସ୍ତ୍ ଵାକସାପିଃ ପକୁ ୈ୍ ପ କମକନ୍ତୈ ଶ୍ଚ ପଶୂତିାଃ  

  ସତଶମକଯା ତୀତିମକନ୍ତା ଵିରାଜକନ୍ତ ଯତା ତିଵି  ୨୭ 

 ଇ୍ଟକା ଶ୍ଚ ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍କାରିତା ଶ୍ଚ ପ୍ରମାଣତଃ  

 ଚିକତା୍ିି ପ୍ରମାହ୍ମକଣୈ ସ୍ତ୍େ କୁଶକ ୈଃ ଶଲୁ୍ ପ କମମଣ ି ୨୮ 

 ସ ଚିକତ୍ ଯା ରାଜ ସିମ୍ ହ ସ୍ ଯ ସମି୍ତିଃ କୁଶକ ୈ ତ୍ଵିକଜୈଃ  

 କରୁକଟା ରୁ ମ୍ ପକ୍୍ା କଵୈ େିକୁକଣା   ଅ୍ଟା ତଶାତ୍ମକଃ  ୨୯ 

 ନିଯକୁ୍ତା ସ୍ତ୍େ ପଶଵ ସ୍ତ୍ତ୍ତତ୍ ଉତି୍ତ୍ ଯ କତୈଵତମ ୍ 

 ଉରକାଃ ପ୍୍ିଣ କଶ୍ଚୈଵ ଯତା ଶାସ୍ତ୍ରମ ୍ପ୍ରକଚାତିତାଃ  ୩0 

 ଶାମିକେ ତୁ ହଯ   ସ୍ତ୍େ ତତା ଜ  ଚରା   ଶ୍ଚ   କଯ  

 ରୁତ୍ଵି୍ିପଃ ସଵମମ ୍ଏକଵୈ   ତ   ନ୍ନିଯକୁ୍ତମ ୍ଶାସ୍ତ୍ରତ   ସ୍ତ୍ତା  ୩୧ 

 ପଶନୂାମ ୍େିଶତମ ୍ତେ ଯକୂପଶ ୁନିଯତମ ୍ତତା  

 ଅଶ୍ଵ   ରକତ୍ନାତ୍ତମମ ୍ତସ୍ଯ ରାକଜ୍ଞା ତଶରତ   ସ୍ ଯ ଚ  ୩୨ 
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 କକୌସଲ୍ଯା ତମ ୍ହଯମ ୍ତେ ପରିଚଯମ ସମନ୍ତତଃ  

 କ୍ରୁପାକଣୈ :  ଵିଶଶାସ :  ଏନମ ୍େିପିଃ ପରମଯା ମତୁା  ୩୩ 

 ପତେିଣା ତତା ସାତମମ ୍ସସିୁ୍ତ୍କତନ ଚ କଚତସା  

 ଅଵସତ୍ ରଜନୀମ ୍ଏକାମ ୍କକୌସଲ୍ଯା ତମମ କାମ୍ ଯଯା  ୩୪ 

 କହାତା ଅତ୍ଵଯମ:ୁ ତକତା ତ୍କାତା ହକଯନ ସମକଯାଜଯନ୍  

 ମହି୍ ଯା ପରିଵ୍ରୁତ୍ ଯା ଚ ଵାଵାତାମ ୍ଚ ତତା୭ପରାମ ୍ ୩୫ 

 ପତେିଣ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ଵପାମ ୍ଉତ୍୍ତରୁତ୍ ଯ ନିଯକତ ନି୍ତ୍ର୍ଯଃ  

 ରୁତ୍ଵିକ ୍ପରମ ସମ୍ପନ୍ନଃ ରପଯା ମାସ ଶାସ୍ତ୍ରତଃ  ୩୬ 

 ତୂମ କନ୍ତମ ୍ଵପାଯା ସୁ୍ତ୍ ଜିରତି ସ୍ମ ନରାତିପଃ  

 ଯତା କା ମ ୍ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ନିଣମତୁନ୍ ପାପ ମାତ୍ମନଃ  ୩୭ 

 ହଯ ସ୍ ଯ ଯାନି ଚା୭ଙ୍କାନି ତାନି ସଵମାଣ ିପ୍ରାହ୍ମଣାଃ  

 ଅକ୍ିୌ ପ୍ରାସ୍ ଯନି୍ତ ଵିତିଵତ୍ ସମସ୍ତ୍ାଃ କଶାଟଶ ରୁତ୍ଵିଜଃ  ୩୮ 

 ପ୍ ଲ୍ ୍ ଶାକାସ ୁଯଜ୍ଞାନାମ ୍ଅକନ୍ ଯଶାମ ୍ରିଯକତ ହଵିଃ  

 ଅଶ୍ଵ   କମତ   ସ୍ ଯ ଯଜ୍ଞ   ସ୍ ଯ କଵୈତକସା   ପାକ ଇ୍ଯକତ  ୩୯ 

 େଯକହାଶ୍ଵ   କମତଃ ସମ୍କଯାତଃ କଲ୍ପ   ସକୂେଣ ପ୍ରାହ୍ମକଣୈଃ  

 ଚତୁକ୍ଟାମମ ୍ଅହ    ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ପ୍ରତମମ ୍ପରିକଲି୍ ପତମ ୍ ୪0 

 ଉକ୍ତଯମ ୍ତ୍ଵିତୀଯମ ୍ସମ୍କଯାତମ ୍ଅତିରାେମ ୍ତକତାତ୍ତରମ ୍ 

 କାରିତା   ସ୍ତ୍େ ପହକଵା ଵିହିତାଃ ଶାସ୍ତ୍ର   ତଶମନାତ୍  ୪୧ 

 କଯ ଯାତିକ୍ ଟାମ   ଆଯଶୁୀ କଚୈଵ ଅତିରାକେୌ ଚ ଵିନିମିକତୌ  

 ଅପିଜିତ୍  ଵିଶ୍ଵଜିତ୍ ଚ ଏଵମ ୍ଅକତାଯମାକମା ମହା ରତୁଃ  ୪୨ 

 ପ୍ରାଚୀମ ୍କହାକେ ତକତୌ ରାଜା ତିଶମ ୍ସ୍ଵ କୁ  ଵତମନଃ  

 ଅତ୍ଵଯମକଵ ପ୍ରତୀଚୀମ ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ମକଣ ତ୍ି୍ଣାମ ୍ତିଶମ ୍ ୪୩ 

 ଉତ୍କାକେ ତୁ ତକତାତୀଚୀମ ୍ତ୍୍ିକଣୈଶା ଵିନିମିତା  

 ଅଶ୍ଵ କମକତ ମହା ଯକଜ୍ଞ ସ୍ଵଯମ୍ପ ୁଵିହିକତ ପରୁା  ୪୪ 

 ରତୁମ ୍ସମାପ୍ ଯ ତୁ ତତା ନ୍ ଯାଯତଃ ପରୁୁଶଶମପଃ  

 ରୁତ୍ଵିକ ପ୍ଯା ହି ତକତୌ ରାଜା ତରାମ ୍ତାମ ୍ରତୁ ଵତମନଃ  ୪୫ 

 ରୁତ୍ଵିଜ :  ସୁ୍ତ୍ ଅପରୁ୍ଵନ୍ ସକଵମ ରାଜାନମ ୍କତ କଲ୍ମଶମ ୍ 

 ପଵାନ୍ ଏଵ ମହୀମ ୍କ୍ରୁତ୍ସ୍ନାମ ୍ଏକକା ର୍୍ିତୁମ ୍ଅହମତି  ୪୬ 
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 ନ ପମୂ୍ ଯା କାଯମମ ୍ଅସ୍ମାକମ ୍ନ ହି ଶକ୍ତାଃ ସ୍ମ ପା କନ  

 ରତାଃ ସ୍ଵାତ୍ ଯାଯ କରକଣ ଵଯମ ୍ନିତ୍ ଯମ ୍ହି ପମିୂପ  ୪୭ 

 ନି୍ କରଯମ ୍କିମି୍ତ୍ି ଏଵ ଇହ ପ୍ରଯଚ୍ଚତୁ ପଵାନ୍ ଇତି  

 ମଣ ିରତ୍ନମ ୍ସଵୁଣମମ ୍ଵା କାକଵା ଯତ୍ଵା ସମତୁ୍ ଯତମ ୍ ୪୮ 

 ତ ତ୍ରଯଚ୍ଚ ନର କର୍ଟ ତରଣ୍ଯା ନ ପ୍ରକଯାଜନମ ୍  

 ଏଵମକୁ୍ତଵା ନରପତି: ପ୍ରାହ୍ମକଣୈ: କଵତ   ପାରକକୈ:  ୪୯  

 କଵାମ ୍ଶତ   ସହସ୍ରାଣ ିତଶ କତକପ୍ଯା ତକତୌ ନ୍ରୁପଃ  

 ଶତ କକାଟି ସଵୁଣମ   ସ୍ ଯ ରଜତ   ସ୍ ଯ ଚତୁ   କମୁଣମ ୍ ୫0 

 ରୁତ୍ଵିଜ   ଶ୍ଚ ତତଃ ସକଵମ ପ୍ରତତୁଃ ସହିତା ଵସ ୁ 

 ରୁ୍ ଯଶରୁ୍ଙ୍କାଯ ମନୁକଯ ଵସି୍ ଟାଯ ଚ ତୀମକତ  ୫୧ 

 ତତ   କସ୍ତ୍ ନ୍ ଯାଯତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରଵିପାକମ ୍ତ୍ଵିକଜାତ୍ତମାଃ  

 ସପୁ୍ରୀତ   ମନସଃ ସକଵମ ପ୍ରତ୍ଯଚୁୂ: ମତୁିତା ପରୁ୍ଶମ ୍ ୫୨ 

 ତତଃ ପ୍ରସପମକକପ୍ଯସୁ୍ତ୍ ହିରଣ୍ଯମ ୍ସସୁମାହିତାଃ  

 ଜାମ୍ପନୂତମ ୍କକାଟି ସମ୍କଯମ ୍ପ୍ରାହ୍ମକଣକପ୍ଯା ତକତୌ ତତା  ୫୩  

 ତରିୋଯ ତ୍ଵିଜା ଯାତ ହସ୍ତ୍ା୭୭ପରଣ ମତୁ୍ତମମ ୍  

 କକସ୍ମୈଚି ତ୍ ଯାଚମାନାଯ ତାକତୌ ରାକଵ ନମ୍ତନଃ  ୫୪ 

 ତତଃ ପ୍ରୀକତଶ ୁନ୍ରୁପତି: ତ୍ଵିକଜଶ ୁତ୍ଵିଜ   ଵତ୍ସ ଃ   

 ପ୍ରଣାମ ମକକରା   କତ୍ତଶା0  ହଶମ ପଯମାକୁକ ୍୍ଣ:  ୫୫ 

 ତସ୍ ଯ   ଆସିକଶା୭ତ ଵିତିଵତ୍ ପ୍ରାହ୍ମକଣୈ : ସମତୁୀରିତାଃ  

 ଉତାର ସ୍ ଯ ନ୍ରୁଵୀର ସ୍ ଯ ତରଣ୍ଯା ପ୍ରଣତ ସ୍ ଯ ଚ  ୫୬ 

 ତତଃ ପ୍ରୀତମନା ରାଜା ପ୍ରାପ୍ ଯ ଯଜ୍ଞମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ 

 ପାପା୭ପହମ ୍ସ୍ଵନମଯନମ ୍ତୁସ୍ତ୍ରମ ୍ପାତିଵଶମକପୈଃ  ୫୭ 

 ତକତାପ୍ରଵୀତ୍ ରୁ୍ ଯଶରୁ୍ଙ୍କମ ୍ରାଜା ତଶରତ ସ୍ତ୍ତା  

 କୁ  ସ୍ ଯ ଵତମନମ ୍ତ୍ଵମ ୍ତୁ କତମୁ ମ ୍ଅହମସି ସଵୁ୍ରତ  ୫୮ 

 ତକତତି ଚ ସ ରାଜାନମ ୍ଉଵାଚ ତ୍ଵିଜ ସତ୍ତମଃ  

 ପଵି୍ ଯନି୍ତ ସତୁା ରାଜନ୍ ଚତ୍ଵାର: କତ କୁକ ାତ୍ଵହାଃ  ୫୯ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଚତୁତମଶ ସକମଃ   

 ପମ୍ଚତଶ ସକକଃ   
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 କମତାଵୀ ତୁ ତକତା ତ୍ ଯାତ୍ଵା ସ କିମି୍ତ୍ି ଇତମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ 

  ତ ସମଜ୍୍ଞ: ତତ: ତମ ୍ତୁ କଵତକଜ୍ଞା ନ୍ରୁପମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧ 

 ଇ୍ି ଟମ ୍କତହମ ୍କରି୍ ଯାମି ପେୁୀଯାମ ୍ପେୁ କାରଣାତ୍  

 ଅତଵମ ଶରିସି କପ୍ରାକକ୍ତୈ: ମକନ୍ତ୍ର୍ୈଃ ସିତ୍ତାମ ୍ଵିତାନତଃ  ୨ 

 ତତଃ ପ୍ରାରମ୍ଯତା ମି୍ି ଟମ ୍ତାମ ୍ପେୁୀଯାମ ୍ପେୁ କାରଣାତ୍  

 ଜହୁାଵ ଚା୭କ୍ିୌ କତଜସ୍ଵୀ ମନ୍ତ୍ର୍ ତ୍ରୁକ୍ଟନ କମମଣା  ୩ 

  ତକତା କତଵାଃ ସକନ୍ତଵମାଃ ସିତ୍ତା ଶ୍ଚ ପରମଶମଯଃ  

  ପାକ   ପ୍ରତିରହା୭ତମମ ୍କଵୈ ସମକଵତା ଯତା ଵିତି  ୪ 

  ତାଃ ସକମତ୍ ଯ ଯତା   ନ୍ ଯାଯମ ୍ତସି୍ମନ୍ ସତସି କତଵତାଃ  

  ଅପରୁ୍ଵ କନ୍ ଲାକ କତମାରମ ୍ପ୍ରହ୍ମାଣମ ୍ଵଚନମ ୍ମହତ୍  ୫ 

  ପକଵନ୍ ତ୍ଵ ତ୍ରସାକତନ ରାଵକଣା ନାମ ରା୍୍ସଃ  

  ସଵମା କନ୍ନା ପାତକତ ଵୀଯମା ଚ୍ଚାସିତୁମ ୍ତମ ୍ନ ଶକ୍ନୁମଃ  ୬ 

  ତ୍ଵଯା ତକସ୍ମୈ ଵକରା ତତ୍ତଃ ପ୍ରୀକତନ ପକଵନ୍ ପରୁା  

  ମାନଯନ୍ତ ଶ୍ଚ ତମ ୍ନିତ୍ ଯମ ୍ସଵମମ ୍ତସ୍ ଯ ୍୍ମାମକହ  ୭ 

  ଉକତ୍ଵଜଯତି କ ାକାନ୍  େୀନ୍ ଉଚିି୍ଚତାନ୍ କତ୍ଵ୍ି ଟ ତୁମମତିଃ  

  ଶରମ ୍େିତଶ ରାଜାନମ ୍ପ୍ରତଶମଯିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚତି  ୮ 

  ରୁଶୀନ୍ ଯ୍୍ାନ୍ ସକନ୍ତଵମାନ୍ ଅସରୁାନ୍ ପ୍ରାହ୍ମଣାମ ୍ସ୍ତ୍ତା  

  ଅତିରମତି ତୁତମକଶମା ଵର ତାକନନ କମାହିତଃ  ୯ 

  କନୈନମ ୍ସଯୂମଃ ପ୍ରତପତି ପାକଶ୍ଵମ ଵାତି ନ ମାରୁତଃ  

  ଚକ ାମିମା ୀ ତମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସମକୁୋପି ନ କମ୍ପକତ  ୧0 

  ତନ୍ ମହ କନ୍ନା ପଯମ ୍ତସ୍ମାତ୍ ରା୍୍ସାତ୍ କକାର ତଶମନାତ୍  

  ଵତା୭ତମମ ୍ତସ୍ ଯ ପକଵନ୍ ଉପାଯମ ୍କତମୁ ମ ୍ଅହମସି  ୧୧ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଃ ସକୁରୈଃ ସକଵତ ଶି୍ଚନ୍ତଯିତ୍ଵା ତକତାପ୍ରଵୀତ୍  

  ହନ୍ତା୭ଯମ ୍ଵିହିତ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ଵକତାପାକଯା ତୁରାତ୍ମନଃ  ୧୨ 

  କତନ କନ୍ତଵମ ଯ୍୍ାଣାମ ୍କତଵ ତାନଵ ର୍୍ସାମ ୍ 

  ଅଵକତ୍ ଯାସ୍ମୀତି ଵାକ୍ ଉକ୍ତା ତକତ ତ୍ଯ ୁକ୍ତମ ୍ଚ ତନ୍ ମଯା  ୧୩ 

  ନାକୀତମଯତ୍ ଅଵଜ୍ଞାନାତ୍ ତ େକ୍୍ା ମାନୁଶାମ ୍ସ୍ତ୍ତା  

  ତସ୍ମାତ୍ ସ ମାନୁଶା ତ୍ଵକତ୍ ଯା ମରୁ୍ତ୍ଯ ୁନମା୭କନ୍ ଯାସ୍ ଯ ଵିତ୍ ଯକତ  ୧୪ 
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  ଏତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ପି୍ରଯମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ପ୍ରହ୍ମଣା ସମତୁାହ୍ରୁତମ ୍ 

  କତଵା ମହଶମଯଃ ସକଵମ ପ୍ରହ୍ରୁ୍ ଟା କସ୍ତ୍ପଵମ ୍ସ୍ତ୍ତା  ୧୫ 

  ଏତସି୍ମନ୍ନ୍ ଅନ୍ତକର ଵିଶଣ୍:ୁ ଉପଯାକତା ମହା ତ୍ଯତୁିଃ  

  ଶମ୍କ ଚର କତା ପାଣ:ି ପୀତା ଵାସା ଜକତ୍ତି:  ୧୬ 

  ପ୍ରହ୍ମଣା ଚ ସମାକମ୍ଯ ତେ ତକସ୍ତ୍ୌ ସମାହିତଃ  

  ତମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍ ସରୁାଃ ସକଵମ ସମପିଶଟୂ୍ଯ ସନ୍ନତାଃ  ୧୭ 

  ତ୍ଵାମ ୍ନିକଯା୍୍ଯାମକହ ଵିକ୍ ଣା କ ାକାନାମ ୍ହିତ କାମ୍ ଯଯା  

  ରାକଜ୍ଞା ତଶରତ ସ୍ ଯ ତ୍ଵମ ୍ଅକଯାତ୍ ଯା୭ତିପକତ ଵିକପା : ୧୮ 

  ତମମଜ୍ଞ ସ୍ ଯ ଵତାନ୍ ଯ ସ୍ ଯ ମହଶ ିସମ କତଜସଃ  

  ତସ୍ ଯ ପାଯମାସ ୁତିସରୁ୍ଶ ୁହ୍ରୀ ରୀ କୀତ୍ମ୍ଯ ୁପମାସ ୁଚ  ୧୯ 

  ଵିକ୍ ଣା ପେୁତ୍ଵମ ୍ଆକଚ୍ଚ କ୍ରୁତ୍ଵା୭୭ତ୍ମାନମ ୍ଚତୁଵିତମ ୍ 

  ତେ ତ୍ଵମ ୍ମାନୁକଶା ପତୂ୍ଵା ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍କ ାକ କଣ୍ଟକମ ୍ ୨0 

  ଅଵତ୍ ଯମ ୍କତୈଵକତୈ ଵିକ୍ ଣା ସମକର ଜହି ରାଵଣମ ୍ 

 ସ ହି କତଵାନ୍ ସକନ୍ତଵମାନ୍ ସିତ୍ତାମ ୍ଶ୍ଚ ରୁଶ ିସତ୍ତମାନ୍  ୨୧ 

 ରା୍୍କସା ରାଵକଣା ମକୂକମା ଵୀକଯମାକତ୍ସକକନ ପାତକତ  

 ରୁଶଯ ଶ୍ଚ ତତ କସ୍ତ୍ନ କମ୍ତଵମା୭ପ୍ସ୍ରସ ସ୍ତ୍ତା  ୨୨ 

 ରୀଟକମ୍ତା ନମ୍ତନ ଵକନ କ୍ରୂକରଣ କି  ହିମି୍ ସତା:  

 ଵତା୭ତମମ ୍ଵଯ ମା୭୭ଯାତା ସ୍ତ୍ସ୍ଯ କଵୈ ମନିୁପି ସ୍ ସହ  ୨୩ 

 ସିତ୍ତ କମ୍ତଵମ ଯ୍୍ା ଶ୍ଚ ତତ ସ୍ତ୍ଵାମ ୍ଶରଣମ ୍କତା:  

 ତ୍ଵମ ୍କତି: ପରମା କତଵ ସକଵମଶା ନ୍ନ: ପରମ୍ତପ  ୨୪ 

 ଵତାଯ କତଵ ଶତ୍ରୂଣା0 ନ୍ରୁଣା0 କ ାକକ ମନ: କୁରୁ   

 ଏଵମକୁ୍ତ ସୁ୍ତ୍ କତକଵକଶା ଵିଶଣ୍ ୁସି୍ତ୍ରତଶ ପ0ୁକଵ:  ୨୫ 

 ପିତାମହ ପକୁରାକା0 ସ୍ତ୍ାନ୍  ସଵମ କ ାକ ନମକରୁ୍ତ:  

 ଅପ୍ରଵୀତ୍ େିତଶାନ୍ ସଵମାନ୍ ସକମତାନ୍ ତମମ ସମି୍ ହତାନ୍  ୨୬ 

 ପଯମ ୍ତ୍ ଯଜତ ପେମ ୍କଵା ହିତା୭ତମମ ୍ଯତୁି ରାଵଣମ ୍  

 ସ ପେୁ କପୌେମ ୍ସା୭ମାତ୍ ଯମ ୍ସମିେ ଜ୍ଞାତି ପାମ୍ ତଵମ ୍ ୨୭ 

 ହତ୍ଵା କ୍ରୂରମ ୍ତୁରା୭୭ତ୍ମାନମ ୍କତଵଶମୀଣା0 ପଯାଵହମ ୍ 

 ତଶ ଵଶମ ସହସ୍ରାଣ ିତଶ ଵଶମ ଶତାନି ଚ  ୨୮ 
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 ଵତ୍ସଯାମି ମାନୁକଶ କ ାକକ ପା ଯନ୍ ପରୁ୍ତିଵୀ ମିମାମ ୍  

 ଏଵମ ୍ତତ୍ଵା ଵରମ ୍କତକଵା କତଵାନାମ ୍ଵିଶଣ୍ ୁରାତ୍ମଵାନ୍   

 ମାନୁକଶ ଚିନ୍ତଯାମାସ ଜନ୍ ମ ପମିୂମ ୍ଅତା୭୭ତ୍ମନ:  ୨୯ 

 ତତ: ପତ୍ମ ପ ାଶା୍୍: କ୍ରୁତ୍ଵା୭୭ତ୍ମାନମ ୍ଚତୁଵିତମ ୍  

 ପିତରମ ୍କରାଚଯା ମାସ ତତା ତଶରତମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍ ୩0 

 ତକତା କତଵା ସ୍ ସ କମ୍ତଵମା ସ୍ ସ ରୁୋ ସ୍ ସା ପ୍ସ୍କରାକଣା:  

 ସୁ୍ତ୍ତିପି ତିଵ୍ ଯ ରୂପାପି ସୁ୍ତ୍ସଟୁ୍ଵୁ ମମତୁସତୂନମ ୍ ୩୧ 

 ତ ମତୁ୍ତତମ ୍ରାଵଣ ମରୁ କତଜସମ ୍  

 ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତ ତପମମ ୍େିତକଶଶ୍ଵର ତ୍ଵିଶମ ୍ 

 ଵିରାଵଣମ ୍ସାତୁ ତପସି୍ଵ କଣ୍ଟକମ ୍  

 ତପସି୍ଵନାମ ୍ଉତ୍ତର ତମ ୍ପଯାଵହମ ୍ ୩୨ 

 ତକମଵ ହତ୍ଵା ସ ପ ମ ୍ସ ପାନ୍ତଵମ ୍   

 ଵିରାଵଣମ ୍ରାଵଣ ମରଯ କପୌରୁଶମ ୍  

 ସ୍ଵକ ମାକ ମାକଚ୍ଚ କତ ଜ୍ଵର ଶି୍ଚରମ ୍  

 ସକୁରମ୍ତର କୁତମ ୍କତ କତାଶ କଲ୍ମଶମ ୍  ୩୩  

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ପମ୍ ିତଶ ସକମଃ   

 ଯଶାଟଶ ସକକଃ   

 ତକତା ନାରାଯକଣା ଵିଶଣ୍:ୁ ନିଯକୁ୍ତଃ ସରୁ ସତ୍ତକମୈଃ  

  ଜାନ ନ୍ନ୭ପି ସରୁାନ୍ ଏଵମ ୍୍ ଲ୍ ୍ଣମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧ 

  ଉପାଯଃ କକା ଵକତ ତସ୍ଯ ରାଵଣ ସ୍ ଯ  ତୁରା୭୭ତ୍ମନଃ    

 ଯମ ୍ଅହମ ୍ତମ ୍ସମାସ୍ତ୍ାଯ ନିହନ୍ ଯାମ ୍ରୁଶ ିକଣ୍ଟକମ ୍ ୨ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତାଃ ସରୁାଃ ସକଵମ ପ୍ରତ୍ଯଚୁୂ ଵିଶଣ୍ମୁ ୍ଅଵ୍ ଯଯମ ୍ 

  ମାନୁଶୀମ ୍ତନୁମ ୍ଆସ୍ତ୍ାଯ ରାଵଣମ ୍ଜହି ସମଯ୍କୁକ  ୩ 

  ସ ହି କତକପ ତପ ସ୍ତ୍ୀଵ୍ରମ ୍ତୀକମ କା ମ ୍ଅରିମ୍ତମ  

  କଯନ ତୁକ୍ଟାପଵତ୍ ପ୍ରହ୍ମା କ ାକକ୍ରୁ କଲାକ ପଵୂମଜ:  ୪ 

  ସମତୁ୍୍ ଟଃ ପ୍ରତକତୌ ତକସ୍ମୈ ରା୍୍ସାଯ ଵରମ ୍ପ୍ରପଃୁ  

  ନାନା ଵିକତକପ୍ଯା ପକୂତକପ୍ଯା ପଯମ ୍ନା୭ନ୍ ଯେ ମାନୁଶାତ୍  ୫ 

  ଅଵଜ୍ଞାତାଃ ପରୁା କତନ ଵର ତାକନନ ମାନଵାଃ  
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 ଏଵମ ୍ପିତାମହା ତ୍ତସ୍ମା ତ୍ଵରମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ସ ତପିତଃ  ୬ 

 ଉତ୍ସାତଯତି କ ାକାମ ୍ସ୍ତ୍ରୀନ୍ ସି୍ତ୍ରଯ ଶ୍ଚା ପ୍ ଯପକଶମତି  

  ତସ୍ମାତ୍ ତସ୍ଯ ଵକତା ତ୍ରୁକ୍ଟା ମାନୁକଶପ୍ଯଃ ପରମ୍ତପ  ୭ 

  ଇକତ୍ ଯତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସରୁାଣାମ ୍ଵିଶଣ୍ରୁା୭୭ତ୍ମଵାନ୍  

 ପିତରମ ୍କରାଚଯା   ମାସ ତତା ତଶରତମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍ ୮ 

 ସ ଚା୭ପ୍ଯପକୁୋ ନ୍ରୁପତି ସ୍ତ୍ସି୍ମନ୍ କାକ  ମହାତ୍ଯତୁିଃ  

 ଅଯଜତ୍ ପେୁିଯାମ ୍ଇ୍ି ଟମ ୍ପକୁେପସ୍:ୁ ଅରି ସତୂନଃ  ୯ 

 ସ କ୍ରୁତ୍ଵା ନିଶ୍ଚଯମ ୍ଵିଶଣ୍:ୁ ଆମମ୍ତରଯ ଚ ପିତାମହମ ୍  

 ଅମ୍ତତମାନ0 କକତା କତକଵୈ: ପଯୂ ଯମାକନା ମହଶପିି:  ୧0 

 ତକତା କଵୈ ଯଜମାନ ସ୍ ଯ ପାଵକାତ୍ ଅତୁ  ପ୍ରପମ ୍ 

 ପ୍ରାତୁପମତୂମ ୍ମହ ତ୍ପତୂମ ୍ମହା ଵୀଯମମ ୍ମହା ପ ମ ୍ ୧୧ 

 କ୍ରୁ୍ ଣମ ୍ରକ୍ତା୭ମ୍ପର ତରମ ୍ରକ୍ତା୭୭ସ୍ଯମ ୍ତୁନ୍ତୁପି ସ୍ଵନମ ୍ 

 ସି୍ନକ୍ତ ହଯର୍ମ ୁ ୍୍ ତନୁଜ ୍ ମଶରୁ୍ ପ୍ରଵର ମତୂମଜମ ୍ ୧୨ 

 ଶପୁ  ୍୍ଣ ସମ୍ପନ୍ନମ ୍ତିଵ୍ ଯା୭୭ପରଣ ପଶୂତିମ ୍ 

 କଶୈ  ଶରୁ୍ଙ୍କ ସମକୁତ୍ସତମ ୍ତ୍ରୁତ ଶାତମୂ   ଵିରମମ ୍ ୧୩ 

 ତିଵାକର ସମା୭୭କାରମ ୍ତୀତା୭ନ  ଶକିକାପମମ ୍ 

 ତତ ଜାମ୍ପନୂତ ମଯୀମ ୍ରାଜତା୭ନ୍ତ ପରିଚ୍ଚତାମ ୍ ୧୪ 

 ତିଵ୍ ଯ ପାଯସ ସମ୍ପଣୂମାମ ୍ପାେୀମ ୍ପତ୍ନୀମ ୍ଇଵ ପି୍ରଯାମ ୍ 

  ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ଵିପ ୁାମ ୍କତାପ୍ମ ଯାମ ୍ସ୍ଵଯମ ୍ମାଯାମଯୀମ ୍ଇଵ  ୧୫ 

  ସମକଵ୍୍ଯା ପ୍ରଵୀ ତ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ଇତମ ୍ତଶରତମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍ 

  ପ୍ରାଜାପତ୍ ଯମ ୍ନରମ ୍ଵିତି୍ତ ମାମ ୍ଇହା୭ପ୍ଯାକତମ ୍ନ୍ରୁପ  ୧୬ 

  ତତଃ ପରମ ୍ତତା ରାଜା ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ କ୍ରୁତାଞ୍ଜ ିଃ  

  ପକଵନ୍ ସ୍ଵାକତମ ୍କତସୁ୍ତ୍ କିମ ୍ଅହମ ୍କରଵାଣ ିକତ  ୧୭ 

  ଅକତା ପନୁ ରିତମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ପ୍ରାଜାପକତ୍ ଯା ନକରାପ୍ରଵୀତ୍  

  ରାଜନ୍ ଅଚମଯତା କତଵାନ୍ ଅତ୍ ଯ ପ୍ରାତମ ୍ଇତମ ୍ତ୍ଵଯା  ୧୮ 

  ଇତମ ୍ତୁ ନ୍ରୁପ ଶାତମୂ   ପାଯସମ ୍କତଵ ନିମିତମ ୍ 

  ପ୍ରଜା କରମ ୍କ୍ରୁହାଣ ତ୍ଵମ ୍ତନ୍ ଯମ ୍ଆକରା ଯ୍ ଵତମନମ ୍ ୧୯ 

  ପାଯମାଣାମ ୍ଅନୁରୂପାଣାମ ୍ଅ୍ୀିତ ଇତି ପ୍ରଯଚ୍ଚ କଵୈ  
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  ତାସ ୁତ୍ଵମ ୍ ପ୍ସ୍ଯକସ ପେୁାନ୍ ଯତ୭ତମମ ୍ଯଜକସ ନ୍ରୁପ  ୨0 

  ତକତତି ନ୍ରୁପତିଃ ପ୍ରୀତଃ ଶରିସା ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତାମ ୍ 

  ପାେୀମ ୍କତଵା୭ନ୍ନସମ୍ପଣୂମାମ ୍କତଵ ତତ୍ତାମ ୍ହିରଣ୍ମଯୀମ ୍ ୨୧ 

  ଅପିଵାତ୍ ଯ ଚ ତ ତ୍ପତୂମ ୍ଅତ୍ପତୁମ ୍ପି୍ରଯ ତଶମନମ ୍ 

  ମତୁା ପରମଯା ଯକୁ୍ତ ଶ୍ଚକାର ଅପିପ୍ରତ୍୍ିଣମ ୍ ୨୨ 

  ତକତା ତଶରତଃ ପ୍ରାପ୍ ଯ ପାଯସମ ୍କତଵ ନିମିତମ ୍ 

  ପପଵୂ ପରମ ପ୍ରୀତଃ ପ୍ରାପ୍ ଯ ଵିତ୍ତମ ୍ଇଵ ଅତନଃ  ୨୩ 

  ତତ   ସ୍ତ୍ତ୭ତ୍ପତୁ   ପ୍ର ଯ୍ମ ୍ପତୂମ ୍ପରମ   ପାସ୍ଵରମ ୍ 

  ସମ୍ଵତମଯିତ୍ଵା ତତ୍ କମମ ତକେୈ   ଵା୭ନ୍ତର   ତୀଯତ  ୨୪ 

  ହଶମ    ର୍ି ମପି: ଉକତ୍ ଯାତମ ୍ତସ୍ଯା୭ନ୍ତଃ   ପରୁମ ୍ଆପକପୌ  

  ଶାରତ   ସ୍ ଯାପିରାମ ସ୍ ଯ ଚନ୍ତ୍ର୍    କସ୍ ଯଵ ନପ: ଅମଶ୍ପିୁଃ  ୨୫ 

 କସାନ୍ତଃପରୁମ ୍ପ୍ରଵିକ୍ୈ ଯଵ କକୌସଲ୍ଯାମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  

 ପାଯସମ ୍ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଣୀଶ୍ଵ ପେୁୀଯମ ୍ତ୍ଵିତମ ୍ଆତ୍ମନଃ  ୨୬ 

 କକୌସଲ୍ଯାକଯୈ ନରପତିଃ ପାଯସା୭ତମମ ୍ତକତୌ ତତା  

 ଅତମାତ୍ ଅତମମ ୍ତକତୌ ଚା୭ପି ସମିୁୋକଯୈ ନରା୭ତିପଃ  ୨୭ 

 କକୈକକକଯୈ ଯ ଚ ଅଵଶି୍ ଟ ଅତମମ ୍ତକତୌ ପେୁା୭ତମ କାରଣାତ୍  

 ପ୍ରତକତୌ ଚ ଅଵଶି୍ ଟା୭ତମମ ୍ପାଯସସ୍ଯ ଅମରୁ୍କତାପମମ ୍ ୨୮ 

 ଅନୁଚିନ୍ତଯ ସମିୁୋକଯୈ ପନୁ: ଏଵ ମହୀପତିଃ   

 ଏଵମ ୍ତାସାମ ୍ତକତୌ ରାଜା ପାଯମାଣାମ ୍ପାଯସମ ୍ପରୁ୍ତକ୍  ୨୯ 

 ତା: ତୁ ଏତତ୍ ପାଯସମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ନକରନ୍ତ୍ର୍ କସ୍ଯାତ୍ତମାଃ ସି୍ତ୍ରଯଃ  

 ସମ୍ମାନମ ୍କମନିକର ସଵମାଃ ପ୍ରହକଶମାତିତ କଚତସଃ  ୩0 

 ତତସୁ୍ତ୍ ତା: ପ୍ରା୍ ଯ ତ ତୁତ୍ତମ ସି୍ତ୍ରକଯା ;   

 ମହୀପକତ: ଉତ୍ତମ ପାଯସମ ୍ପରୁ୍ତକ୍   

 ହୁତାଶନା୭୭ତିତ୍ ଯ ସମାନ କତଜସା    

 ଚିକରଣ କପମାନ୍ ପ୍ରତିକପତିକର ତତା   ୩୧ 

 ତତସୁ୍ତ୍ ରାଜା ପ୍ରସମୀ୍୍ଯ ତା: ସି୍ତ୍ରଯଃ    

 ପ୍ରରୂଟ କପମା: ପ୍ରତି  ତ ମାନସା  

 ପପଵୂ ହ୍ରୁ୍ ଟ ସି୍ତ୍ରତିକଵ ଯତା ହରି:    
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 ସକୁରମ୍ତର ସିତ୍ତଶ ିକଣା୭ପିପଜୂିତ:   ୩୨ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    କଶାଟଶ ସକମଃ   

 ସପ୍ତ ତଶ ସକକଃ   

 ପେୁତ୍ଵମ ୍ତୁ କକତ ଵିକ୍ ଣୌ ରାଜ୍ଞ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

 ଉଵାଚ କତଵତାଃ ସଵମାଃ ସ୍ଵଯମ୍ପ ୂପମକଵାନ୍ ଇତମ ୍  ୧ 

 ସତ୍ ଯସମ୍ତ ସ୍ ଯ ଵୀର ସ୍ ଯ ସକଵମଶାମ ୍କନା ହିକତୈଶଣିଃ  

 ଵିକ୍ ଣାଃ ସହାଯାନ୍ ପ ିନଃ ସରୁ୍ଜତ୍ଵମ ୍କାମ ରୂପିଣଃ  ୨ 

 ମାଯାଵିତ ଶ୍ଚ ଶରୂାମ ୍ଶ୍ଚ ଵାଯ ୁକଵକ   ସମା0 ଜକଵ  

 ନଯଜ୍ଞାନ୍ ପତିୁ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନାନ୍ ଵିଶଣ୍ ୁତୁଲ୍ ଯ ପରାରମାନ୍  ୩ 

 ଅସମ୍ହାଯମାନ୍ ଉପାଯଜ୍ଞାନ୍ ତିଵ୍ ଯ ସମ୍ହନନା୭ନ୍ି ଵତାନ୍  

 ସଵମା୭ସ୍ତ୍ର କୁଣ ସମ୍ପନ୍ନାନ୍ ଅମରୁ୍ତ ପ୍ରାଶନାନ୍ ଇଵ  ୪ 

 ଅପ୍ସ୍ରଃ ସ ୁଚ ମୁ୍ ଯାସ ୁକନ୍ତଵମୀଣାମ ୍ତନୂଶ ୁଚ  

 ଯ୍୍ ପନ୍ନକ କନ୍ ଯାସ ୁରୁ୍୍ ଵତି୍ ଯାତରୀଶ ୁଚ  ୫ 

 କିନ୍ନରୀଣାମ ୍ଚ କାକେଶ ୁଵାନରୀଣାମ ୍ତନୂଶ ୁଚ  

 ସରୁ୍ଜତ୍ଵମ ୍ହରି ରୂକପଣ ପେୁାନ୍ ତୁଲ୍ ଯ ପରାରମାନ୍  ୬ 

 ପଵୂମ କମଵ ମଯା ସରୁ୍କ୍ଟା ଜାମ୍ପଵାନ୍ ରୁ୍୍ ପନୁ୍ କଵଃ   

 ଜରୁ୍ମ୍ପମାଣ ସ୍ ଯ ସହସା ମମ ଵକ୍ତ୍ରାତ୍ ଅଜାଯତ  ୭ 

 କତ ତକତାକ୍ତା ପକଵତା ତତ୍ ପ୍ରତିଶରୁ୍ତ୍ ଯ ଶାସନମ ୍ 

 ଜନଯା ମାସ:ୁ ଏଵମ ୍କତ ପେୁାନ୍ ଵାନର ରୂପିଣଃ  ୮ 

 ରୁଶଯ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମାନଃ ସିତ୍ତ ଵିତ୍ ଯାତର ଉରକାଃ  

 ଚାରଣା ଶ୍ଚ ସତୁାନ୍ ଵୀରାନ୍ ସସରୁ୍ଜ ୁଵମନ ଚାରିଣଃ  ୯ 

 ଵାନକରମ୍ତରମ ୍ମକହନ୍ତ୍ର୍ାପମ ୍ଇକନ୍ତ୍ର୍ା ଵା ିନମ ୍ଆତ୍ମଜମ ୍  

 ସରୁୀଵମ ୍ଜନଯା ମାସ ତପନ: ତପତାମ ୍ଵରଃ  ୧0 

 ପରୁ୍ହସ୍ପତି ସୁ୍ତ୍ ଅଜନଯତ୍ ତାରମ ୍ନାମ ମହା ହରିମ ୍   

 ସଵମ ଵାନର ମୁ୍ ଯାନାମ ୍ପତିୁ୍ତମମ୍ତମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ ୧୧ 

 ତନତ ସ୍ ଯ ସତୁ ରୀମାନ୍ ଵାନକରା କମ୍ତମାତନଃ   

 ଵିଶ୍ଵକମମା ତ୍ଵଜନଯତ୍ ନ 0 ନାମ ମହା ହରିମ ୍ ୧୨ 

 ପାଵକ ସ୍ ଯ ସତୁଃ ରୀମାନ୍ ନୀକ ା୭୍ିି ସତ୍ରୁଶ ପ୍ରପଃ   
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 କତଜସା ଯଶସା ଵୀଯମାତ୍ ଅତ୍ ଯରିଚ୍ ଯତ ଵାନରାନ୍  ୧୩ 

 ରୂପ େଵିଣ ସମ୍ପକନ୍ନୌ ଅଶ୍ଵକିନୌ ରୂପ ସମ୍ମକତୌ  

 କମୈନ୍ତ ଶ୍ଚ ତ୍ଵିଵିତ କଶ୍ଚୈଵ ଜନଯା ମାସତୁ ସ୍ଵଯମ ୍ ୧୪ 

 ଵରୁକଣା ଜନଯା ମାସ ସକୁଶଣ0 ଵାନରଶମପମ ୍  

 ଶରପମ ୍ଜନଯାମାସ ପଜମନ୍ ଯ ସୁ୍ତ୍ ମହାପ ମ ୍ ୧୫ 

 ମାରୁତ ସ୍ ଯା୭୭ତ୍ମଜ ରୀମାନ୍ ହନୁମ ନ୍ନାମ ଵୀଯମଵାନ୍   

 ଵଜ୍ର ସମ୍ହନକନା କପକତା କଵୈନକତଯ ସକମା ଜକଵ  ୧୬ 

 କତ ସରୁ୍୍ ଟା ପହୁ ସାହସ୍ରା ତଶରୀଵ ଵକତାତ୍ ଯତାଃ  

 ଅପ୍ରକମଯ ପ ା ଵୀରା ଵିରାନ୍ତାଃ କାମ ରୂପିଣଃ  ୧୭ 

 କମରୁ ମମ୍ତର ସମ୍କାଶା ଵପୁ୍ ମକନ୍ତା ମହାପ ାଃ  

 ରୁ୍୍ ଵାନର କକାପଚୁ୍ଚାଃ ୍୍ିପ୍ରମ ୍ଏଵା୭ପିଜଜ୍ଞକିର  ୧୮ 

 ଯସ୍ଯ କତଵ ସ୍ ଯ ଯ ତ୍ରୂପମ ୍କଵକଶା ଯଶ୍ଚ ପରାରମଃ  

  ଅଜାଯତ ସମ କସ୍ତ୍ନ ତସ୍ଯ ତସ୍ ଯ ସତୁଃ ପରୁ୍ତକ୍  ୧୯ 

  କକା  ାଙୂ୍କ ୀଶ ୁକଚାତ୍ନ୍ନାଃ କକଚିତ୍ ସମ୍ମତ ଵିରମାଃ  

  ରୁ୍୍ୀଶ ୁଚ ତତା ଜାତା ଵାନରାଃ କିନ୍ନରୀଶ ୁଚ  ୨0 

 କତଵା ମହଶ ିକମ୍ତଵମା: ତା୍ମ୍ଯା ଯ୍୍ା ଯଶସି୍ଵନଃ  

 ନାକାଃ କିମ୍ପରୁୁଶା କଶ୍ଚୈଵ ସିତ୍ତ ଵିତ୍ ଯାତକରାରକାଃ  ୨୧ 

 ପହକଵା ଜନଯା ମାସ:ୁ ହ୍ରୁ୍ ଟା ସ୍ତ୍େ ସହସ୍ରଶଃ   

 ଵାନରାନ୍ ସମୁହା କାଯାନ୍ ସଵମା କନ୍ୈ ଵ ଵନ ଚାରିଣ;  ୨୨ 

 ଅପ୍ସ୍ରଃ ସ ୁଚ ମୁ୍ ଯାସ ୁତତା ଵିତ୍ ଯାତରୀଶ ୁଚ  

 ନାକ କନ୍ ଯାସ ୁଚ ତତା କନ୍ତଵମୀଣାମ ୍ତନୂଶ ୁଚ  ୨୩ 

 କାମ ରୂପ ପକ ା କପତା ଯତା କାମମ ୍ଵିଚାରିଣ:  

 ସିମ୍ ହ ଶାତମୂ   ସତ୍ରୁଶା ତକପମଣ ଚ ପକ ନ ଚ  ୨୪ 

 ଶ ିା ପ୍ରହରଣାଃ ସକଵମ ସକଵମ ପାତପ କଯାତିନଃ  

 ନକ ତମ୍୍୍ ି ଆଯତୁାଃ ସକଵମ ସକଵମ ସଵମା୭ସ୍ତ୍ର କକାଵିତାଃ  ୨୫ 

 ଵିଚା କଯଯଃୁ କଶୈକ ନ୍ତ୍ର୍ାନ୍ କପତକଯଯଃୁ ସି୍ତ୍ରାନ୍ ତ୍ରୁମାନ୍  

 କ୍୍ାପକଯଯ ୁଶ୍ଚ କଵକକନ ସମେୁମ ୍ସରିତାମ ୍ପତିମ ୍ ୨୬ 

 ତାରକଯଯଃୁ ୍୍ିତିମ ୍ପତ୍ଯାମ ୍ଆପ୍ଲକଵଯ ୁମମହା୭ଣମଵମ ୍ 
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 ନପ ସ୍ତ୍ ମ ୍ଵିକଶଯ ୁଶ୍ଚ କ୍ରୁହ୍ ଣୀଯରୁ୭ପି କତାଯତାନ୍  ୨୭ 

 କ୍ରୁହ୍ ଣୀଯରୁ୭ପି ମାତଙ୍କାନ୍ ମତ୍ତାନ୍ ପ୍ରଵ୍ରଜକତା ଵକନ  

 ନତମମାନାମ ୍ଶ୍ଚ ନାକତନ ପାତକଯଯ ୁଵିହମ୍କମାନ୍  ୨୮ 

 ଈତ୍ରୁଶାନାମ ୍ପ୍ରସତୂାନି ହରୀଣାମ ୍କାମ ରୂପିଣାମ ୍ 

 ଶତମ ୍ଶତ ସହସ୍ରାଣ ିଯତୂପାନାମ ୍ମହାତ୍ମନାମ ୍ ୨୯ 

 କତ ପ୍ରତାକନଶ ୁଯକୂତଶ ୁହରୀଣା0 ହରି ଯତୂପା:  

 ପପଵୁୂର୍ ଯତୂପ କର୍ଟା ଵୀରାମ ୍ଶ୍ଚ ଅଜନଯନ୍ ହରୀନ୍  ୩0 

 ଅକନ୍ ଯ ରୁ୍୍ଵତଃ ପ୍ରସ୍ତ୍ାନ୍ ଅଵତସୁ୍ତ୍ଃ ସହସ୍ରଶଃ  

 ଅକନ୍ ଯ ନାନା ଵିତାନ୍ କଶୈ ାନ୍ କପଜିକର କାନନାନି ଚ  ୩୧ 

 ସଯୂମ ପେୁମ ୍ଚ ସରୁୀଵମ ୍ଶର ପେୁମ ୍ଚ ଵା ିନମ ୍ 

 ପ୍ରାତରା ଵୁପତସୁ୍ତ୍ କସ୍ତ୍ ସଵମ ଏଵ ହରୀଶ୍ଵରାଃ  

 ନ ମ ୍ନୀ ମ ୍ହନୂମମ୍ତମ ୍ଅନ୍ ଯାମ ୍ଶ୍ଚ ହରି ଯତୂପାନ୍  ୩୨ 

 କତ ତା୍ମ୍ଯ ପ  ସମ୍ପନ୍ନା ସକଵମ  ଯତୁ୍ତ ଵଶିାରତା:  

 ଵିଚରକନ୍ତା୭ତମଯନ୍ ତପମାତ୍  ସିମ୍ ହ ଵ୍ ଯାର ମକହାରକାନ୍  ୩୩ 

 ତାମ୍ଚ୍ ସଵମାନ୍ ମହା ପାହୁ: ଵା ୀ ଵିପ ୁ ଵିରମଃ   

 ଜକୁକାପ ପଜୁ ଵୀକଯମଣ ରୁ୍୍ କକା ପଚୁ୍ଚ ଵାନରାନ୍  ୩୪ 

 କତୈ ରିଯମ ୍ପରୁ୍ତିଵୀ ଶକୂରୈ: ସ ପଵମତ ଵନା୭ଣମଵା:   

 କୀଣମା ଵିଵିତ ସମ୍ସିାକନୈ: ନାନା ଵ୍ ଯମ୍ ଜନ  ୍୍କଣୈ :  ୩୫ 

 କତୈ: କମକ ପରୁ୍ନ୍ତା୭ଚ  ତୁଲ୍ଯ କାକଯୈ:   

 ମହା ପକ ୈ: ଵାନର ଯତୂ ପାକ ୈଃ  

  ପପଵୂ ପ:ୂ ପୀମ ଶରୀର ରୂକପୈଃ     

 ସମାଵ୍ରୁତା ରାମ ସହାଯ କହକତା:   ୩୬ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ସତ ତଶ ସ୍ ସକମଃ  

 ଅଶ୍ଟାତଶ ସ୍ସକକଃ 

ନିଵ୍ରମ ୁ କତ୍ତ ତୁ ରକତୌ ତସି୍ମନ୍ ହଯ   କମକତ ମହାତ୍ମନଃ  

 ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ସରୁା ପାକାନ୍ ପ୍ରତିଜକ୍ମ ୁଯମତା୭୭କତମ ୍ ୧ 

 ସମାତ   ତୀ୍୍ା   ନିଯମଃ ପତ୍ନୀ   କଣ   ସମନ୍ି ଵତଃ  

 ପ୍ରଵିକଵଶ ପରୁୀମ ୍ରାଜା ସ   ପରୁ୍ତ୍ ଯ   ପ    ଵାହନଃ  ୨ 
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 ଯତା୭ହମମ ୍ପଜୂିତା   କସ୍ତ୍ନ ରାଜ୍ଞା କଵୈ ପରୁ୍ତିଵୀଶ୍ଵରାଃ  

 ମତୁିତାଃ ପ୍ରଯଯ ୁକତମଶାନ୍ ପ୍ରଣମ୍ଯ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵମ ୍ ୩ 

 ରୀମତାମ ୍କଚ୍ଚତାମ ୍କତଶାମ ୍ସ୍ଵ ପରୁାଣ ିପରୁା ତ୍ତତଃ   

 ପ ାନି ରାଜ୍ଞାମ ୍ଶପୁ୍ରାଣ ିପ୍ରହ୍ରୁ୍ ଟାନି ଚକାଶକିର  ୪ 

 କକତଶ ୁପରୁ୍ତିଵୀକଶଶ ୁରାଜା ତଶରତଃ ତତା  

 ପ୍ରଵିକଵଶ ପରୁୀମ ୍ରୀମାନ୍ ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ତ୍ଵିକଜାତ୍ତମାନ୍  ୫ 

 ଶାନ୍ତଯା ପ୍ରଯକଯୌ ସାତମମ ୍ରୁ୍ ଯଶରୁ୍ଙ୍କଃ ସପୁଜୂିତଃ  

 ଅନ୍ ଵୀଯମାକନା ରାଜ୍ଞା୭ତ ସା୭ନୁଯାକେଣ ତୀମତା  ୬ 

 ଏଵମ ୍ଵିସରୁ୍ଯ ଯ ତାନ୍ ସଵମାନ୍ ରାଜା ସମ୍ପଣୂମ ମାନସଃ   

 ଉଵାସ ସକିୁତଃ ତେ ପକୁୋତ୍ତି୍ତମ ୍ଵିଚିନ୍ତଯନ୍  ୭ 

 ତକତା ଯକଜ୍ଞ ସମାକତ ତୁ ରୁତୂନାମ ୍ଶଟ୍ ସମତ୍ ଯଯ:ୁ  

 ତତ ଶ୍ଚ ତ୍ଵାତକଶ ମାକସ କଚୈକେ ନାଵମିକକ ତିକତୌ  ୮ 

 ନ୍୍କେ ୭ ତିତି କତୈଵକତ୍ ଯ ସ୍ଵ ଉଚ୍ଚ ସକମ୍ସିଶ ୁପମ୍ ିଶ ୁ 

 ରକହଶ ୁକକମକଟ  କ୍ି ଵା ପ୍ତା ଵି0ତୁନା ସହ  ୮ 

 କପ୍ରାତ୍ ଯମାକନ ଜକନ୍ନାତମ ୍ସଵମ କ ାକ ନମକରୁ୍ତମ ୍    

 କକୌସଲ୍ଯା ଅଜନଯତ୍ ରାମମ ୍ତିଵ୍ ଯ  ୍୍ଣ ସମଯ୍ତୁମ ୍ ୧0 

 ଵିକ୍ ଣା: ଅତମମ ୍ମହାପାକମ ୍ପେୁମ ୍ଇ୍୍ଵାକୁ   ନନ୍ତନମ ୍ 

 କକୌସଲ୍ଯା ଶଶୁକୁପ କତନ ପକୁେ   ଣ ଅମିତ   କତଜସା  ୧୧ 

 ଯତା ଵକରଣ କତଵାନାମ ୍ଅତିତି: ଵଜ୍ର ପାଣନିା  

 ପରକତା ନାମ କକୈକକଯଯାମ ୍ଜକଜ୍ଞ ସତ୍ ଯ   ପରାରମଃ  ୧୨ 

 ସା୍୍ାତ୍ ଵିକ୍ ଣା: ଚତୁ ପମାକଃ ସକଵତଃ ସମତୁିକତା କୁକଣୈଃ  

 ଅତ  ୍୍ମଣ   ଶତ୍ରୁକ୍ିୌ ସମିୁୋ   ଅଜନଯତ୍ ସକୁତୌ  ୧୩ 

 ଵୀକରୌ ସଵମା୭ସ୍ତ୍ର    କୁଶକ ୌ ଵିକ୍ ଣା: ଅତମ ସମନ୍ି ଵକତୌ  

 ପକୁ୍ ଯ ଜାତ ସୁ୍ତ୍ ପରକତା ମୀନ  କ୍ି ପ୍ରସନ୍ନତୀ:  ୧୪ 

 ସାକପମ ଜାକତୌ ତୁ କସୌମିେୀ କୁ ୀକର ଅପଯ୍ତୁିକତୌ ରକଵୌ  

 ରାଜ୍ଞଃ ପେୁା ମହାତ୍ମାନ ଶ୍ଚତ୍ଵାକରା ଜଜ୍ଞକିର ପରୁ୍ତକ୍  ୧୫ 

 କୁଣଵକନ୍ତାନୁ ରୂପା ଶ୍ଚ ରୁଚ୍ ଯା କପ୍ରା୍ ଟପକତା ପମାଃ  

 ଜକ:ୁ କ 0 ଚ କମ୍ତଵମା ନନ୍ରୁତୁ ଶ୍ଚା୭ପ୍ସ୍କରା କଣା:  ୧୬ 
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 କତଵ ତୁନ୍ତୁପକଯା କନହୁ: ପୁ୍ ପ ଵ୍ରୁ୍ି ଟ ଶ୍ଚ କା ଚ୍ଯତୁା   

 ଉତ୍ସଵ ଶ୍ଚ ମହାନ୍ ଆସୀତ୍ ଅକଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ଜନାକୁ ଃ  ୧୭ 

 ରତ୍ ଯା ଶ୍ଚ ଜନ ସମ୍ପାତା ନଟ ନତମକ ସମକୁ୍ ା:  

 କାଯକନୈ ଶ୍ଚ ଵିରାଵିକଣ୍ ଯା ଵାତକନୈ ଶ୍ଚ ତତା ପରି< ନ୍କ୍=କତ ୍>ై :  ୧୮ 

 ପ୍ରକତଯା0 ଶ୍ଚ ତକତୌ ରାଜା ତୂତ ମାକତ ଵମି୍ ତନାମ ୍  

 ପ୍ରାହ୍ମକଣକପ୍ଯା ତକତୌ ଵିତ୍ତମ ୍କକା ତନାନି ସହସ୍ରଶ:  ୧୯ 

 ଅତୀତ୍ ଯ ଏକାତଶା୭ହମ ୍ତୁ ନାମ କମମ ତତା ଅକକରାତ୍  

 କଯ ଯ୍ ଟମ ୍ରାମମ ୍ମହାତ୍ମାନମ ୍ପରତମ ୍କକୈକଯୀ ସତୁମ ୍ ୨0 

 କସୌମିେିମ ୍ ୍୍ମଣମ ୍ଇତି ଶତ୍ରୁ୍ିମ ୍ଅପରମ ୍ତତା  

 ଵସି୍ ଟଃ ପରମ ପ୍ରୀକତା ନାମାନି କ୍ରୁତଵାମ ୍ସ୍ତ୍ତା  ୨୧ 

 ପ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ କପାଜଯା ମାସ କପୌରାନ୍ ଜାନପତାନ୭ପି   

 ଅତତା ତ୍ରାହ୍ମଣାନା0 ଚ ରାକତ୍ନୌକ ମମିତମ ୍ପହୁ   

 କତଶାମ ୍ଜନ୍ ମ ରିଯାତୀନି ସଵମ କମମାଣ୍ ଯ୭କାରଯତ୍  ୨୨ 

 କତଶାମ ୍କକତୁର୍ ଇଵ କଯ ଯକ୍ ଟା ରାକମା ରତିକରଃ ପିତୁଃ  

 ପପଵୂ ପକୂଯା ପତୂାନାମ ୍ସ୍ଵଯମ୍ପ:ୂ ଇଵ ସମ୍ମତଃ  ୨୩ 

 ସକଵମ କଵତଵିତଃ ଶରୂାଃ ସକଵମ କ ାକ ହିକତ ରତାଃ  

 ସକଵମ ଜ୍ଞାକନାପ ସମ୍ପନ୍ନାଃ ସକଵମ ସମତୁିତା କୁକଣୈଃ  ୨୪ 

 କତଶାମ ୍ଅପି ମହାକତଜା ରାମଃ ସତ୍ ଯ ପରାରମଃ  

 ଇ୍ଟ ସ୍ ସଵମ ସ୍ ଯ କ ାକ ସ୍ ଯ ଶଶାମ୍ କ ଇଵ ନିମମ ଃ  ୨୫ 

 କଜ କକମ୍ତ୭ଶ୍ଵ ପରୁ୍କ୍ଟ  ଚ  ରତ ଚଯମାସ ୁସମ୍ମତଃ  

 ତନୁକଵମକତ ଚ ନିରତଃ ପିତ୍ରୁ ଶଶୁରୂ୍ଶକଣ ରତ :  ୨୬ 

 ପାଲ୍ଯାତ୍ ପ୍ରପରୁ୍ତି ସସିୁ୍ନକକ୍ତା  ୍୍ମକଣା  ୍୍ିମ   ଵତମନଃ  

 ରାମ   ସ୍ ଯ କ ାକ ରାମ   ସ୍ ଯ ପ୍ରାତୁ :  କଯ ଯ୍ ଟ   ସ୍ ଯ ନିତ୍ ଯଶଃ  ୨୭ 

 ସଵମ ପି୍ରଯ   କର ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ରାମସ୍ଯା୭ପି ଶରୀରତଃ  

  ୍୍ମକଣା  ୍୍ିମ ସମ୍ପକନ୍ନା ପହିଃ ପ୍ରାଣ ଇଵା୭ପରଃ  ୨୮ 

 ନ ଚ କତନ ଵିନା ନିୋମ ୍ ପକତ ପରୁୁକଶାତ୍ତମଃ  

 ମରୁ୍୍ ଟମ ୍ଅନ୍ନମ ୍ଉପାନୀତମ ୍ଅ୍ାିତି ନ ହି ତମ ୍ଵିନା  ୨୯ 

 ଯତା ହ ିହଯମ ୍ଆରୂକଟା ମରୁ୍କଯାମ ୍ଯାତି ରାକଵଃ  
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 ତକତୈନମ ୍ପରୁ୍୍ ଟକତାକପ୍ଯତି ସ ତନୁଃ ପରିପା ଯନ୍  ୩0 

 ପରତ ସ୍ ଯା୭ପି ଶତ୍ରୁକ୍ିା  ୍୍ମଣ ଅଵରକଜା ହି ସଃ  

 ପ୍ରାକଣୈଃ ପି୍ରଯତକରା ନିତ୍ ଯମ ୍ତସ୍ଯ ଚ ଆସୀତ୍ ତତା ପି୍ରଯଃ  ୩୧ 

 ସ ଚତୁପି: ମହାପାକକୈଃ ପକୁେୈ: ତଶରତଃ ପି୍ରକଯୈଃ  

 ପପଵୂ ପରମ ପ୍ରୀକତା କତକଵୈ: ଇଵ ପିତାମହଃ  ୩୨ 

 କତ ଯତା ଜ୍ଞାନ   ସମ୍ପନ୍ନାଃ ସକଵମ ସମତୁିତା କୁକଣୈଃ  

 ହ୍ରୀମନ୍ତଃ କୀତିମନ୍ତ ଶ୍ଚ ସଵମଜ୍ଞା ତୀକମ   ତଶନିଃ  ୩୩ 

 କତଶା କମଵମ ୍ପପାଵାନାମ ୍ସକଵମଶାମ ୍ତୀତ କତଜସାମ ୍  

 ପିତା ତଶରକତା ହ୍ରୁକ୍ ଟା ପ୍ରହ୍ମ କ ାକାତିକପା ଯତା  ୩୪ 

 କତ ଚା୭ପି ମନୁଜ ଵ୍ ଯାରା କଵୈତିକା୭ତ୍ ଯଯକନ ରତା:  

 ପିତ୍ରୁ ଶଶୁରୂ୍ଶଣ ରତା ତନୁକଵମକତ ଚ ନି୍ି ଟତା:  ୩୫ 

 ଅତ ରାଜା ତଶରତ କସ୍ତ୍ଶାମ ୍ତାର ରିଯାମ ୍ପ୍ରତି   

 ଚିମ୍ ତଯା ମାସ ତମମାତ୍ମା କସାପାତ୍ ଯାଯ: ସପାମ୍ତଵ:  ୩୬ 

 ତସ୍ ଯ ଚିମ୍ ତଯ   ମାନସ୍ଯ ମମି୍ ତର ମକତ୍ ଯ ମହାତ୍ମନ:   

 ଅପ୍ଯା୭୭କଚ୍ଚନ୍ ମହା କତକଜା ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁ:  ୩୭ 

 ସ ରାକଜ୍ଞା ତଶମନା୭୭କାମ୍କେୀ ତ୍ଵାରା୭ତ୍ ଯ୍ ୍ାନ୍ ଉଵାଚ ହ   

 ଶୀରମ ୍ଆ ଯ୍ାତ ମାମ ୍ପ୍ରାତମ ୍କକୌଶକିମ ୍କାତିନ: ସତୁମ ୍ ୩୮ 

 ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ଵଚନମ ୍ତସ୍ଯ ରାଜ କଵ୍ମ ପ୍ରତୁତ୍ରୁଵୁ:  

 ସମ୍ପ୍ରାମ୍ତ ମନସ: ସକଵମ କତନ ଵାକ ଯ୍ନ କଚାତିତା:  ୩୯ 

 କତ କତ୍ଵା ରାଜ ପଵନମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିତମ ୍ରୁଶମି ୍ତତା   

 ପ୍ରାତମ ୍ଆକଵତଯା ମାସ:ୁ ନ୍ରୁପାକଯୈ ଇ୍୍ଵାକକଵ ତତା  ୪0 

 କତଶାମ ୍ତତ୍ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସ ପକୁରାତା: ସମାହିତ:  

 ପ୍ରତ୍ଯଜୁ୍ଜକାମ ସମ୍ହ୍ରୁକ୍ ଟା ପ୍ରହ୍ମାଣମ ୍ଇଵ ଵାସଵ:  ୪୧ 

 ସ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଜ୍ଵ ିତମ ୍ତୀତଯ ତପସମ ୍ସମି୍ତ୍ ଵ୍ରତମ ୍  

 ପ୍ରହ୍ରୁ୍ ଟ ଵତକନା ରାଜା ତକତା୭୍ମଯମ ୍ଉପହାରଯତ୍  ୪୨ 

 ସ ରାଜ୍ଞ: ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯା୭୍ମଯମ ୍ଶାସ୍ତ୍ର ତ୍ରୁକ୍ଟଣ କମମଣା   

 କୁଶ ମ ୍ଅଵ୍ ଯଯମ ୍କଚୈଵ ପଯମ ପରୁ୍ଚ୍ଚନ୍ ନରା୭ତିପମ ୍ ୪୩ 

 ପକୁର କକାକଶ ଜନପକତ ପାନ୍ତକଵଶ ୁସହ୍ୁରୁତ୍ସ ୁଚ   
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 କୁଶ ମ ୍କକୌଶକିକା ରାଜ୍ଞଃ ପଯମ ପରୁ୍ଚ୍ଚତ୍ ସତୁାମିକ:  ୪୪ 

 ଆପି କତ ସନ୍ନତା ସ୍ ସକଵମ ସାମମ୍ତା ରିପକଵା ଜିତା: ?  

 କତୈଵମ ୍ଚ ମାନୁଶ0 ଚା୭ପି କମମ କତ ସାତ୍ଵନୁ୍ି ଟତମ ୍?  ୪୫ 

 ଵସି୍ ଟମ ୍ଚ ସମାକମ୍ଯ କୁଶ ମ ୍ମନିୁ ପମୁ୍ କଵଃ  

 ରୁଶୀମ୍ଚ୍ ତାନ୍ ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ମହାପାକାନ୍ ଉଵାଚ ହ  ୪୬ 

 କତ ସକଵମ ହ୍ରୁ୍ ଟ ମନସ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ରାକଜ୍ଞା ନିକଵଶନମ ୍ 

 ଵିଵିଶଃୁ ପଜୂିତା ସ୍ତ୍େ ନିକଶତୁ ଶ୍ଚ ଯତା୭ହମତଃ  ୪୭ 

 ଅତ ହ୍ରୁ୍ ଟ ମନା ରାଜା ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମହାମନିୁମ ୍ 

 ଉଵାଚ ପରକମାତାକରା ହ୍ରୁ୍ ଟ ସ୍ତ୍ମ ୍ଅପିପଜୂଯନ୍  ୪୮ 

 ଯତା୭ମରୁ୍ତ ସ୍ ଯ ସମ୍ପ୍ରାତି: ଯତା ଵଶମମ ୍ଅନୂତକକ  

 ଯତା ସତ୍ରୁଶ ତାକରଶ ୁପେୁ ଜନ୍ ମା ପ୍ରଜସ୍ଯ ଚ  ୪୯ 

 ପ୍ରନ୍ଟ ସ୍ ଯ ଯତା  ାକପା ଯତା ହକଶମା ମକହାତକଯ  

 ତତା ଏଵ ଆକମନମ ୍ମକନ୍ ଯ ସ୍ଵାକତମ ୍କତ ମହାମକୁନ  ୫0 

 କମ ୍ଚ କତ ପରମମ ୍କାମମ ୍କକରାମି କିମ ୁହଶତିଃ  

 ପାେ ପକୂତାସି କମ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ତି୍ ଟଯା ପ୍ରାକତାସି କକୌଶକି  ୫୧ 

 ଅତ୍ ଯ କମ ସପ ମ ୍ଜନ୍ ମ ଜୀଵିତମ ୍ଚ ସଜୁୀଵିତମ ୍ 

 ପଵୂମମ ୍ରାଜଶ ିଶକତନ ତପସା କତ୍ ଯାତିତ ପ୍ରପଃ  ୫୨ 

 ପ୍ରହ୍ମଶ ିତ୍ଵମ ୍ଅନୁପ୍ରାତଃ ପକୂଯ ଯାସି ପହୁତା ମଯା  ୫୩ 

 ତତ୍ ଅତ୍ପତୁମ ୍ଇତମ ୍ପ୍ରହ୍ମନ୍ ପଵିେମ ୍ପରମମ ୍ମମ  

 ଶପୁ କ୍୍େ କତଶ୍ଚା୭ ହମ ୍ତଵ ସମ୍ତଶମନାତ୍ ପ୍ରକପା  ୫୪ 

 ପରୂ୍ହି ଯତ୍ ପ୍ରାତିତମ ୍ତୁପ୍ ଯମ ୍କାଯମମ ୍ଆକମନମ ୍ପ୍ରତି  

 ଇଚ୍ଚାମ ୍ଅନୁକ୍ରୁହୀକତାହମ ୍ତ୍ଵତ୭ତମ ପରିଵ୍ରୁତ୍ତକଯ  ୫୫ 

 କାଯମ ସ୍ ଯ ନ ଵିମଶମମ ୍ଚ କନ୍ତୁମ ୍ଅହମସି କକୌଶକି  

 କତମା ଚ ଅହମ ୍ଅକଶକଶଣ କତୈଵତମ ୍ହି ପଵାନ୍ ମମ  ୫୬ 

 ମମ ଚ ଅଯମ ୍ଅନୁପ୍ରାକତା ମହାନ୭ପଯ୍ତୁକଯା ତ୍ଵିଜ   

 ତଵ ଆକମନଜ: କ୍ରୁକତ୍ସ୍ନା ତମମ ଶ୍ଚ ଅନୁତ୍ତକମା ମମ  ୫୭ 

 ଇତି ହ୍ରୁତଯ   ସକୁମ ୍ନିଶମ୍ଯ ଵା ଯ୍ମ ୍  

 ଶରୁ୍ତି    ସକୁମ ୍ଆତ୍ମଵତା ଵିନୀତମ ୍ଉକ୍ତମ ୍ 
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 ପ୍ରତିତ   କୁଣ   ଯଶା କୁକଣୈ: ଵିଶି୍ ଟଃ   

 ପରମ ରୁଶଃି ପରମମ ୍ଜକାମ ହଶମମ ୍ ୫୮ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଅ୍ଟାତଶ ସ୍ ସକମଃ  

 ଏଯକାନ ଵି0ଶ ସ୍ସକକଃ   

  ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ରାଜ ସିମ୍ ହ ସ୍ ଯ ଵା ଯ୍ମ ୍ଅତ୍ପତୁ ଵିସ୍ତ୍ରମ ୍ 

  ହ୍ରୁ୍ ଟ   କରାମା ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମିକୋପ୍ ଯପାଶତ  ୧ 

  ସତ୍ରୁଶମ ୍ରାଜ   ଶାତମୂ   ତକଵୈତତ୍ ପଵୁି ନ ଅନ୍ ଯତଃ  

  ମହା   ଵମ୍ ୍  ପ୍ରସତୂ ସ୍ ଯ ଵସି୍ ଟ   ଵ୍ ଯପକତଶନିଃ  ୨ 

  ଯତ୍ ତୁ କମ ହ୍ରୁତ୍ କତମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ତସ୍ ଯ କାଯମ ସ୍ ଯ ନିଶ୍ଚଯମ ୍ 

  କୁରୁଶ୍ଵ ରାଜ   ଶାତମୂ   ପଵ ସତ୍ ଯ   ପ୍ରତିରଵା:  ୩ 

  ଅହମ ୍ନିଯମମ ୍ଆତିକ୍ ଟ ସିତ୍ତଯ୭ତମମ ୍ପରୁୁଶଶମପ  

  ତସ୍ ଯ ଵି୍ିକକରୌ କତ୍ଵୌ ତୁ ରା୍୍କସୌ କାମ ରୂପିକଣୌ  ୪ 

  ଵ୍ରକତ କମ ପହୁଶ ଶ୍ଚୀକଣମ ସମାତଯାମ ୍ରା୍୍ସା ଵିକମୌ  

  ମାରୀଚ ଶ୍ଚ ସପୁାହୁ ଶ୍ଚ ଵୀଯମଵକନ୍ତୌ ସ ୁଶି୍ ି୍କତୌ   

 କତୌ ମାମ୍ ସ ରୁତିକରୌକକଣ କଵତିମ ୍ତାମ ୍ଅପ୍ଯଵଶମତାମ ୍ ୫ 

  ଅଵତୂକତ ତତା ପକୂତ ତସି୍ମନ୍ ନିଯମ ନିଶ୍ଚକଯ  

  କ୍ରୁତ ରକମା ନିରୁତ୍ସାହ ସ୍ତ୍ସ୍ମାତ୍ କତଶାତ୍ ଅପାରକମ  ୬ 

  ନ ଚ କମ କରାତମ ୍ଉତ୍ସରଶଟୁ୍ମ ୍ପତିୁ୍ତ: ପଵତି ପାତିଵ  

  ତତା ପତୂା ହି ସା ଚଯମା ନ ଶାପ ସ୍ତ୍େ ମଚୁ୍ ଯକତ  ୭ 

  ସ୍ଵ ପେୁମ ୍ରାଜ ଶାତମୂ   ରାମମ ୍ସତ୍ ଯ ପରାରମମ ୍ 

  କାକ ପ୍୍ ତରମ ୍ଶରୂମ ୍କଯ ଯ୍ ଟମ ୍କମ ତାତୁମ ୍ଅହମସି  ୮ 

  ଶକକ୍ତା କହ୍ ଯଶ ମଯା କୁକତା ତିକଵ୍ ଯନ କସ୍ଵନ କତଜସା  

  ରା୍୍ସା କଯ ଵିକତମାର କସ୍ତ୍ଶାମ ୍ଅପି ଵିନାଶକନ  ୯ 

  କରଯ ଶ୍ଚ ଅକସ୍ମୈ ପ୍ରତାସ୍ ଯାମି ପହୁ ରୂପମ ୍ନ ସମ୍ଯ୍ଃ  

  େଯାଣାମ ୍ଅପି କ ାକାନାମ ୍କଯନ ଯ୍ାତିମ ୍କମି୍ ଯତି  ୧0 

  ନ ଚ କତୌ ରାମମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ଶକକ୍ତୌ ସ୍ତ୍ାତୁମ ୍କତମ୍ନି  

  ନ ଚ କତୌ ରାକଵାତ୍ ଅକନ୍ ଯା ହନ୍ତୁମ ୍ଉତ୍ସହକତ ପମୁାନ୍  ୧୧ 

  ଵୀକଯମାତି୍ସକକ୍ତୌ ହି କତୌ ପାକପୌ କା  ପାଶ ଵଶମ ୍କକତୌ  



ପାଲ   କାମ୍ଟ 
 

P a g e  52 | 170 

 

  ରାମ ସ୍ ଯ ରାଜ ଶାତମୂ   ନ ପଯମାକତୌ ମହାତ୍ମନଃ  ୧୨ 

  ନ ଚ ପେୁ କ୍ରୁତମ ୍କସ୍ନହମ ୍କତମୁ ମ ୍ଅହମସି ପାତିଵ  

  ଅହମ ୍କତ ପ୍ରତିଜାନାମି ହକତୌ କତୌ ଵିତି୍ତ ରା୍୍କସୌ  ୧୩ 

  ଅହମ ୍କଵତି୍ମ ମହାତ୍ମାନମ ୍ରାମମ ୍ସତ୍ ଯ ପରାରମମ ୍ 

  ଵସିକ୍ଟାପି ମହା କତଜା କଯ ଚ ଇକମ ତପସି ସି୍ତ୍ତାଃ  ୧୪ 

  ଯତି କତ ତମମ  ାପମ ୍ଚ ଯଶ ଶ୍ଚ ପରମମ ୍ପଵୁି  

  ସି୍ତ୍ରମ ୍ଇଚ୍ଚସି ରାକଜନ୍ତ୍ର୍ ରାମମ ୍କମ ତାତୁମ ୍ଅହମସି  ୧୫ 

  ଯତି ଅପ୍ଯନୁଜ୍ଞାମ ୍କାକୁତ୍ସି ତତକତ ତଵ ମନି୍ତ୍ର୍ଣଃ  

  ଵସି୍ ଟ ପ୍ରମକୁାଃ ସକଵମ ତକତା ରାମମ ୍ଵିସଜମଯ  ୧୬ 

  ଅପିକପ୍ରତମ ୍ଅସମ୍ସକ୍ତମ ୍ଆତ୍ମଜମ ୍ତାତୁମ ୍ଅହମସି  

  ତଶ ରାେମ ୍ହି ଯଜ୍ଞ ସ୍ ଯ ରାମମ ୍ରାଜୀଵ କ ାଚନମ ୍ ୧୭ 

  ନ ଅକତ୍ ଯତି କାକ ା ଯଜ୍ଞ ସ୍ ଯ ଯତା ଅଯମ ୍ମମ ରାକଵ  

  ତତା କୁରୁଶ୍ଵ ପେମ ୍କତ ମା ଚ କଶାକକ ମନଃ କ୍ରୁତାଃ  ୧୮ 

 ଇକତ୍ ଯଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ତମମାତ୍ମା ତମମା୭ତମ ସହିତମ ୍ଵଚଃ  

 ଵିରରାମ ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  ୧୯ 

 ସ ତ ନ୍ନିଶମ୍ଯ ରାକଜକମ୍ତରା ଵିଶ୍ଵାମିେ ଵଚ ଶଶ୍ପୁମ ୍  

 କଶାକମ୭ପ୍ଯକମ ତ୍ତୀଵ୍ରମ ୍ଵ୍ ଯଶୀତତ ପଯା୭ନ୍ି ଵତଃ   ୨0  

 ଇତି ହ୍ରୁତଯ ମକନା ଵିତାରଣମ ୍  

 ମନିୁ ଵଚନମ ୍ତତ୍ ଅତୀଵ ଶଶୁରୁ୍ଵାନ୍  

 ନରପତ:ି ଅକମତ୍ ପଯମ ୍ମହତ୍   

 ଵ୍ ଯତିତ ମନାଃ ପ୍ରଚଚା  ଚ ଆସନାତ୍   ୨୧ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଏକକାନଵି0ଶ ସ୍ ସକମଃ   

 ଵିମ୍ଶ ସ୍ସକକଃ   

 ତଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ରାଜ ଶାତମୂ କ ା ଵିଶ୍ଵାମିେ ସ୍ ଯ ପାଶତିମ ୍ 

  ମହୂୁତମମ ୍ଇଵ ନିଃସ୍ ସମଜ୍୍ଞଃ ସମଜ୍୍ଞାଵାନ୍ ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧ 

  ଊନ କଶାଟଶ ଵକଶମା କମ ରାକମା ରାଜୀଵ କ ାଚନଃ  

  ନ ଯତୁ୍ତ କଯା ଯ୍ତାମ ୍ଅସ୍ଯ ପ୍ଯାମି ସହ ରା୍୍କସୈଃ  ୨ 

  ଇଯମ ୍ଅକ୍୍ୌହିଣୀ ପଣୂମା ଯସ୍ ଯା୭ହମ ୍ପତିରୀଶ୍ଵରଃ  
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  ଅନଯା ସମ୍ଵ୍ରୁକତା କତ୍ଵା କଯାତ୍ତା୭ହମ ୍କତୈ ନିଶାଚକରୈଃ  ୩ 

  ଇକମ ଶରୂା ଶ୍ଚ ଵିରାନ୍ତା ପରୁ୍ତ୍ ଯା କମସ୍ତ୍ର ଵିଶାରତାଃ  

  କଯା ଯ୍ା ରକ୍୍ାକକଣୈ କଯମାତୁ୍ତମ ୍ନ ରାମମ ୍କନତୁମ ୍ଅହମସି  ୪ 

  ଅହମ ୍ଏଵ ତନୁ ୍ ପାଣ ିକକମାତା ସମର ମତୂମନି  

  ଯାଵତ୍ ପ୍ରାଣାନ୍ ତରି୍ ଯାମି ତାଵତ୍ କଯାକତ୍ସଯ ନିଶାଚକରୈଃ  ୫ 

  ନିଵି୍ିା ଵ୍ରତ ଚଯମା ସା ପଵି୍ ଯତି ସରୁ୍୍ିତା  

  ଅହମ ୍ତେ ଆକମି୍ଯାମି ନ ରାମ0  କନତୁମ ୍ଅହମସି  ୬ 

  ପାକ ା ହି ଅକ୍ରୁତ ଵିତ୍ ଯ ଶ୍ଚ ନ ଚ କଵତି୍ତ ପ ା ପ ମ ୍ 

  ନ ଚ ଅସ୍ତ୍ର ପ  ସମଯ୍କୁକ୍ତା ନ ଚ ଯତୁ୍ତ ଵିଶାରତଃ  ୭ 

  ନ ଚ ଅକସୌ ର୍୍ସାମ ୍କଯା ଯ୍ଃ କୂଟ ଯତୁ୍ତା ହି କତ ତ୍ରୁଵମ ୍ 

  ଵିପ୍ରଯକୁକ୍ତା ହି ରାକମଣ ମହୂୁତମମ ୍ଅପି ନ ଉତ୍ସକହ  

  ଜୀଵିତୁମ ୍ମନିୁ ଶାତମୂ   ନ ରାମମ ୍କନତୁମ ୍ଅହମସି  ୮ 

  ଯତି ଵା ରାକଵମ ୍ପ୍ରହ୍ମନ୍ କନତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି ସଵୁ୍ରତ  

  ଚତୁରଙ୍କ ସମାଯକୁ୍ତମ ୍ମଯା ଚ ସହିତମ ୍ନଯ  ୯ 

  ଶ୍ି ଟ ଵମଶମ ସହସ୍ରାଣ ିଜାତ ସ୍ ଯ ମମ କକୌଶକି  

  କ୍ରୁକଚ୍ଚରଣ ଉତ୍ାତିତ ଶ୍ଚ ଅଯମ ୍ନ ରାମମ ୍କନତୁମ ୍  ଅହମସି  ୧0 

  ଚତୁଣମାମ ୍ଆତ୍ମଜାନାମ ୍ହ ିପ୍ରୀତିଃ ପରମିକା ମମ  

  କଯ ଯ୍ ଟମ ୍ତମମ ପ୍ରତାନମ ୍ଚ ନ ରାମମ ୍କନତୁମ ୍ଅହମସି  ୧୧ 

  କିମ ୍ଵୀଯମା ରା୍୍ସା କସ୍ତ୍ ଚ କସ୍ଯ ପେୁା ଶ୍ଚ କକ ଚ କତ  

  କତମ ୍ପ୍ରମାଣାଃ କକ ଚ ଏତାନ୍ ର୍୍ନି୍ତ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ  ୧୨ 

  କତମ ୍ଚ ପ୍ରତି କତମଵ୍ ଯମ ୍କତଶାମ ୍ରାକମଣ ର୍୍ସାମ ୍ 

  ମାମକକୈ: ଵା ପକ ୈ: ପ୍ରହ୍ମନ୍ ମଯା ଵା କୂଟ କଯାତିନାମ ୍ ୧୩ 

  ସଵମମ ୍କମ ଶମ୍ସ ପକଵନ୍ କତମ ୍କତଶାମ ୍ମଯା ରକଣ  

  ସ୍ତ୍ାତଵ୍ ଯମ ୍ତୁ୍ ଟ ପାଵାନାମ ୍ଵୀକଯମାତି୍ସକ୍ତା ହ ିରା୍୍ସାଃ  ୧୪ 

  ତସ୍ ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵିଶ୍ଵାମିକୋପ୍ ଯପାଶତ  

  କପୌ ସ୍ତ୍ଯ ଵମ୍ ୍ପ୍ରପକଵା ରାଵକଣା ନାମ ରା୍୍ସଃ  ୧୫ 

  ସ ପ୍ରହ୍ମଣା ତତ୍ତ ଵର: କେୈକ ା ଯ୍ମ ୍ପାତକତ ପରୁ୍ଶମ ୍ 

  ମହା ପକ ା ମହା ଵୀକଯମା ରା୍୍କସୈ: ପହୁପି: ଵ୍ରୁତଃ  ୧୬ 
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  ଶରୂ୍ଯକତ ହି ମହା ଵୀକଯମା ରାଵକଣା ରା୍୍ସା୭ତିପଃ  

  ସା୍୍ାତ୍ କଵୈରଵଣ ପ୍ରାତା ପକୁୋ ଵିରଵକସା ମକୁନଃ  ୧୭ 

  ଯତା ସ୍ଵଯମ ୍ନ ଯଜ୍ଞ ସ୍ ଯ ଵି୍ ିକତମା ମହାପ ଃ  

  କତନ ସକମ୍ାିତିକତୌ କତୌ ତୁ ରା୍୍କସୌ ସମୁହା ପକ ୌ  ୧୮ 

  ମାରୀଚ ଶ୍ଚ ସପୁାହୁ ଶ୍ଚ ଯଜ୍ଞ ଵି୍ିମ ୍କରି୍ ଯତଃ  

  ଇତ୍ଯକୁକ୍ତା ମନିୁନା କତନ ରାକଜାଵାଚ ମନିୁମ ୍ତତା  ୧୯ 

  ନ ହ ିଶକକ୍ତାସି୍ମ ସମ୍କରାକମ ସ୍ତ୍ାତୁମ ୍ତସ୍ ଯ ତୁରାତ୍ମନଃ  

  ସ ତ୍ଵମ ୍ପ୍ରସାତମ ୍ତମମଜ୍ଞ କୁରୁଶ୍ଵ ମମ ପେୁକକ  ୨0 

 ମମ ଚ ଏଵା ଅଲ୍ପ ପା ଯ୍ ସ୍ ଯ କତୈଵତମ ୍ହ ିପଵାନ୍ କୁରୁ:  

 କତଵ ତାନଵ କନ୍ତଵମା ଯ୍୍ାଃ ପତକ ପନ୍ନକାଃ  ୨୧ 

 ନ ଶକ୍ତା ରାଵଣମ ୍କସାଟୁମ ୍କିମ ୍ପନୁ: ମାନଵା ଯତୁି  

 ସ ହି ଵୀଯମଵତାମ ୍ଵୀଯମମ ୍ଆତକତ୍ତ ଯତୁି ରା୍୍ସଃ  ୨୨ 

 କତନ ଚା୭ହମ ୍ନ ଶକକ୍ତାସି୍ମ ସକମ୍ଯାତୁ୍ତମ ୍ତସ୍ ଯ ଵା ପକ ୈଃ  

 ସପକ ା ଵା ମନିୁ କର୍ଟ ସହିକତା ଵା ମମ ଆତ୍ମକଜୈଃ  ୨୩ 

 କତମ ୍ଅପି ଅମର ପ୍ର ଯ୍ମ ୍ସମ୍କରାମାଣାମ ୍ଅକକାଵିତମ ୍ 

 ପା ମ ୍କମ ତନଯମ ୍ପ୍ରହ୍ମନ୍ କନୈଵ ତାସ୍ ଯାମି ପେୁକମ ୍ ୨୪ 

 ଅତ କାକ ାପକମୌ ଯକୁତ୍ତ ସକୁତୌ ସକୁନ୍ତାପ ସନୁ୍ତକଯାଃ  

 ଯଜ୍ଞ ଵି୍ି କକରୌ କତୌ କତ କନୈଵ ତାସ୍ ଯାମି ପେୁକମ ୍ ୨୫ 

 ମାରୀଚ ଶ୍ଚ ସପୁାହୁ ଶ୍ଚ ଵୀଯମଵକନ୍ତୌ ସ ୁଶି୍ ି୍କତୌ  

 ତକଯା: ଅନ୍ ଯତକରଣ ଅହମ ୍କଯାତ୍ତାସ୍ ଯାମ ୍ସସହ୍ୁରୁ ତ୍କଣଃ  ୨୬ 

 ଇତି ନରପତ ିଜଲ୍ପନାତ୍ ତ୍ଵିକଜମ୍ତରମ ୍;   

 କୁଶକି ସତୁମ ୍ସମୁହାନ୍ ଵିକଵଶ ମନ୍ଯ:ୁ  

 ସ ୁହୁତ ଇଵ ମକକ ଅ୍ିି: ଆଯ ଯ ସିକ୍ତ:  

 ସମପଵ ଜ୍ଜ୍ଵ ିକତା ମହଶ ିଵହ୍ନି:   ୨୭ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଵିମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ  

 ଏକ ଵିମ୍ଶ ସ୍ସକକଃ  

  ତତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵଚନମ ୍ତସ୍ଯ କସ୍ନହ ପଯମାକୁ ା୍୍ରମ ୍  

  ସମନ୍ଯଃୁ କକୌଶକିକା ଵା ଯ୍ମ ୍ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ମହୀପତିମ ୍ ୧ 
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  ପଵୂମମ ୍ଅତମମ ୍ପ୍ରତିଶରୁ୍ତ୍ ଯ ପ୍ରତିଜ୍ଞାମ ୍ହାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚସି  

  ରାକଵାଣାମ ୍ଅଯକୁକ୍ତାଯମ ୍କୁ ସ୍ଯା ସ୍ ଯ ଵିପଯମଯଃ  ୨ 

  ଯତିତମ ୍କତ ୍୍ମମ ୍ରାଜନ୍ କମି୍ ଯାମି ଯତା ଆକତମ ୍ 

  ମିତ୍ ଯା ପ୍ରତିଜ୍ଞଃ କାକୁତ୍ସି ସକୁୀ ପଵ ସ ପାନ୍ତଵଃ  ୩ 

  ତସ୍ ଯ କରାଶ ପରୀତ ସ୍ ଯ ଵିଶ୍ଵାମିେ ସ୍ ଯ ତୀମତଃ  

  ଚଚା  ଵସତୁା କ୍ରୁତ୍ସ୍ନା ଵିକଵଶ ଚ ପଯମ ୍ସରୁାନ୍  ୪ 

  େସ୍ତ୍ ରୂପମ ୍ତୁ ଵିଜ୍ଞାଯ ଜକତ୍ ସଵମମ ୍ମହାନ୍ ରୁଶଃି  

  ନ୍ରୁପତିମ ୍ସଵୁ୍ରକତା ତୀକରା ଵସିକ୍ଟା ଵା ଯ୍ମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୫ 

  ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ ୍କୁକ  ଜାତଃ ସା୍୍ାତ୍ ତମମ ଇଵା୭ପରଃ  

  ତ୍ରୁତିମାନ୍ ସଵୁ୍ରତଃ ରୀମାନ୍ ନ ତମମମ ୍ହାତୁମ ୍ଅହମସି  ୬ 

  େିଶ ୁକ ାକକଶ ୁଵି ଯ୍ାକତା ତମମାତ୍ମା ଇତି ରାକଵ  

  ସ୍ଵ ତମମମ ୍ପ୍ରତିପତ୍ ଯ ସ୍ଵ ନ ଅତମମମ ୍କଵାଟୁମ ୍ଅହମସି  ୭ 

  ସମ୍୍୍ରୁତ୍ ଯ ଏଵମ ୍କରି୍ ଯାମି ଇତି ଅକୁଵମାଣ ସ୍ ଯ ରାକଵ  

  ଇ୍ଟାପତୂମ ଵକତା ପଯୂାତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ରାମମ ୍ଵିସଜମଯ  ୮ 

  କ୍ରୁତା୭ ସ୍ତ୍ରମ ୍ଅକ୍ରୁତା୭ସ୍ତ୍ରମ ୍ଵା ନ ଏନମ ୍ଶ୍୍ଯନି୍ତ ରା୍୍ସାଃ  

  କୁତମ ୍କୁଶକି ପକୁେଣ ଜ୍ଵ କନନ ଅମରୁ୍ତମ ୍ଯତା  ୯ 

  ଏଶ ଵିରହଵାନ୍ ତମମ ଏଶ ଵୀଯମଵତାମ ୍ଵରଃ  

  ଏଶ ପତୁ୍ତଯା୭ତିକକା କ ାକକ ତପସ ଶ୍ଚ ପରାଯଣମ ୍ ୧0 

 ଏକଶାସ୍ତ୍ରାନ୍ ଵିଵିତାନ୍ କଵତି୍ତ କେୈକ ାକ ଯ୍ ସ ଚରା୭ଚକର  

 କନୈନମ ୍ଅନ୍ ଯଃ ପମୁାନ୍ କଵତି୍ତ ନ ଚ କଵତ୍ସଯନି୍ତ କକଚନ  ୧୧ 

 ନ କତଵା ନ ଶମଯଃ କକଚିନ୍ ନ ଅସରୁା ନ ଚ ରା୍୍ସାଃ  

 କନ୍ତଵମ ଯ୍୍ ପ୍ରଵରାଃ ସ କିନ୍ନର ମକହାରକାଃ  ୧୨ 

 ସଵମା୭ସ୍ତ୍ରାଣ ିପରୁ୍ଶାଶ୍ଵ ସ୍ ଯ ପେୁାଃ ପରମ ତାମିକାଃ  

 କକୌଶକିାଯ ପରୁା ତତ୍ତା ଯତା ରାଯ ଯମ ୍ପ୍ରଶାସତି  ୧୩ 

 କତପି ପେୁାଃ ପରୁ୍ଶାଶ୍ଵ ସ୍ ଯ ପ୍ରଜାପତି ସତୁା ସତୁାଃ  

 ନ ଏକ ରୂପା ମହାଵୀଯମା ତୀତିମକନ୍ତା ଜଯାଵହାଃ  ୧୪ 

 ଜଯା ଚ ସପୁ୍ରପା କଚୈଵ ତ୍୍ କକନ୍ ଯ ସମୁତ୍ ଯକମ  

 କତ ସଵୁାକତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରାଣ ିଶତମ ୍ପରମ ପାସ୍ଵରମ ୍ ୧୫ 
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 ପଞ୍ଚାଶତମ ୍ସତୁାନ୍ କ କପ ଜଯା ନାମ ପରାନ୍ ପରୁା  

 ଵତାଯ ଅସରୁ କସୈନ୍ ଯାନ୍ ଅପ୍ରକମଯାନ୍ କାମ ରୂପିଣଃ  ୧୬ 

 ସପୁ୍ରପା ଜନଯତ୍ ଚ ଅପି ପେୁାନ୍ ପଞ୍ଚାଶତମ ୍ପନୁଃ  

 ସମ୍ହାରାନ୍ ନାମ ତୁତମଶମାନ୍ ତୁରାରମାନ୍ ପ ୀଯସଃ  ୧୭ 

 ତାନି ଚ ଅସ୍ତ୍ରାଣ ିକଵତି୍ତ ଏଶ ଯତାଵତ୍ କୁଶକିା୭୭ତ୍ମଜଃ  

 ଅପଵୂମାଣାମ ୍ଚ ଜନକନ ଶକକ୍ତା ପଯୂ ଶ୍ଚ ତମମଵିତ୍  ୧୮ 

 ଏଵମ ୍ଵୀକଯମା ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହା ତପାଃ  

 ନ ରାମ କମକନ ରାଜନ୍ ସମ୍ଯ୍ମ ୍କତମୁ ମ ୍ଅହମସି  ୧୯ 

 କତଶାମ ୍ନିରହକଣ ଶକ୍ତ: ସ୍ଵଯ0 ଚ କୁଶକିା୭୭ତ୍ମଜ:  

 ତଵ ପେୁ ହିତା୭ତମାଯ ତ୍ଵାମ ୍ଉକପତ୍ ଯ ଅପିଯାଚକତ  ୨0 

 ଇତି ମନିୁ ଵଚନାତ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିକତ୍ତା ;   

 ରକୁ ଵ୍ରୁଶପ ସୁ୍ତ୍ ମକୁମାତ ପାସ୍ଵରାମ୍କ:  

 କମନ ମପି ରୁକରାଚ ରାକଵ ସ୍ ଯ ;   

 ପ୍ରତିତ ଯଶା: କୁଶକିା୭୭ତ୍ମଜାଯ ପତୁ୍ତଯା  ୨୧ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଏକ ଵିମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ  

 ତ୍ଵା ଵିମ୍ଶ ସ୍ସକକଃ  

 ତତା ଵସିକ୍ଟ ପରୁ୍ଵତି ରାଜା ତଶରତଃ ସ୍ଵଯମ ୍ 

 ପ୍ରହ୍ରୁ୍ ଟ   ଵତକନା ରାମମ ୍ଆଜହୁାଵ ସ    ୍୍ମଣମ ୍ ୧ 

 କ୍ରୁତ ସ୍ଵସ୍ତ୍ଯ୭ଯନମ ୍ମାୋ ପିୋ ତଶରକତନ ଚ  

 ପକୁରାତସା ଵସିକ୍ଟନ ମଙ୍କକ ୈ: ଅପିମନି୍ତ୍ର୍ତମ ୍ ୨ 

 ସ ପେୁମ ୍ମତିୂ୍ନ ଉପାରାଯ ରାଜା ତଶରତଃ ପି୍ରଯମ ୍ 

 ତକତୌ କୁଶକି ପେୁାଯ ସପୁ୍ରୀକତ ନ ଅନ୍ତ ରାତ୍ମନା  ୩ 

 ତକତା ଵାଯଃୁ ସକୁ ସ୍ପକଶମା ଵିରଜକକା ଵକଵୌ ତତା  

 ଵିଶ୍ଵାମିେ କତମ ୍ରାମମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ରାଜୀଵ କ ାଚନମ ୍ ୪ 

 ପୁ୍ ପ ଵ୍ରୁ୍ି ଟ: ମହତ୍ ଯା୭୭ସୀତ୍ କତଵ ତୁନ୍ତୁପି ନିସ୍ଵନଃ  

 ଶଙ୍କ ତୁନ୍ତୁପି ନିକକମାଶଃ ପ୍ରଯାକତ ତୁ ମହାତ୍ମନି  ୫ 

 ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ଯକଯୌ ଅକର ତକତା ରାକମା ମହାଯଶାଃ  

 କାକ ପ୍୍ ତକରା ତନ୍ ଵୀ ତମ ୍ଚ କସୌମିେି: ଅନ୍ଵକାତ୍  ୬ 
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 କ ାପିକନୌ ତନୁ୍ ପାଣୀ କଶାପଯାକନୌ ତିକଶା ତଶ  

  ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମହାତ୍ମାନମ ୍େି ଶୀଶମା ଵିଵ ପନ୍ନକକୌ  ୭ 

  ଅନୁଜ୍ମତୁ: ଅକ୍ଶକୁେୌ ପିତାମହମ ୍ଇଵ ଅଶ୍ଵକିନୌ  

 ତତା କୁଶକି ପେୁମ ୍ତୁ ତନୁ୍ ପାଣୀ ସ୍ଵ  ମ୍କ୍ରୁକତୌ  ୮ 

  ପତ୍ତ କକାତାଙୁ୍କ ି ୋକଣୌ କଟ୍ କଵକନ୍ତୌ ମହା ତ୍ଯତୁୀ  

 କୁମାକରୌ ଚାରୁ ଵପକୁଶୌ ପ୍ରାତକରୌ ରାମ  ୍୍ମକଣୌ  ୯ 

 ଅନୁଯାକତୌ ରଯିା ତୀକତୌ କଶାପକଯତାମ ୍ଅନିମି୍ ତକତୌ   

  ସ୍ତ୍ାଣମୁ ୍କତଵମ ୍ଇଵାଚିନ୍ତଯମ ୍କୁମାକରୌ ଇଵ ପାଵକୀ  ୧0 

  ଅତ୍ ଯ୭ତମ କଯାଜନମ ୍କତ୍ଵା ସରଯଵା ତ୍ି୍କଣ ତକଟ  

  ରାକମତି ମତୁରା ଵାଣୀମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିକୋପ୍ ଯପାଶତ  ୧୧ 

  କ୍ରୁହାଣ ଵତ୍ସ ସ ି ମ ୍ମା ପତ୍ୂ କା  ସ୍ ଯ ପଯମଯଃ  

  ମନ୍ତ୍ର୍ରାମମ ୍କ୍ରୁହାଣ ତ୍ଵମ ୍ପ ାମ ୍ଅତିପ ାମ ୍ତତା  ୧୨ 

  ନ ରକମା ନ ଜ୍ଵକରା ଵା କତ ନ ରୂପ ସ୍ ଯ ଵିପଯମଯଃ  

  ନ ଚ ସତୁମ ୍ପ୍ରମତ୍ତମ ୍ଵା ତଶମଯି୍ ଯନି୍ତ କନୈରମୁ ତାଃ  ୧୩ 

  ନ ପାକହ୍ ଵାଃ ସତ୍ରୁକଶା ଵୀକଯମ ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ଅସି୍ତ୍ କଶ୍ଚନ  

  େିଶ ୁକ ାକକଶ ୁକଵୈ  ରାମ ନ ପକଵତ୍ ସତ୍ରୁଶ ସ୍ତ୍ଵ  ୧୪ 

  ନ କସୌପାକ ଯ୍ ନ ତା୍୍ିକଣ୍ଯ ନ ଜ୍ଞାକନ ପତିୁ୍ତ ନିଶ୍ଚକଯ  

  ନ ଉତ୍ତକର ପ୍ରତି ଵକ୍ତକଵ୍ ଯ ସକମା କ ାକକ ତଵା୭ନକ  ୧୫ 

  ଏତତ୍ ଵିତ୍ ଯା ତ୍ଵକଯ  କତ ପଵିତା ନାସି୍ତ୍ କତ ସମଃ  

  ପ ା ଚ ଅତିପ ା କଚୈଵ ସଵମ ଜ୍ଞାନ ସ୍ ଯ ମାତକରୌ  ୧୬ 

  କ୍ଶତିୁ୍ପାକସ ନ କତ ରାମ ପଵି୍ ଯକତ ନକରାତ୍ତମ  

  ପ ାମ ୍ଅତିପ ାମ ୍କଚୈଵ ପଟତଃ ପତି ରାକଵ  

  ଵିତ୍ ଯା ତ୍ଵଯମ ୍ଅତୀଯାକନ ଯଶ ଶ୍ଚା୭ପ୍ଯତୁ ମ ୍ପଵୁି  ୧୭ 

  ପିତାମହ ସକୁତ ହି ଏକତ ଵିକତ୍ ଯ କତଜଃ ସମନ୍ି ଵକତ  

  ପ୍ରତାତୁମ ୍ତଵ କାକୁତ୍ସି ସତ୍ରୁଶ ସ୍ତ୍ଵମ ୍ହି ତାମିକ  ୧୮ 

  କାମମ ୍ପହୁ କୁଣାଃ ସକଵମ ତ୍ଵଯି ଏକତ ନ ଅେ ସମ୍ଯ୍ଃ  

  ତପସା ସମପୁ୍୍ରକତ ଚ ଏକତ ପହୁ ରୂକପ ପଵି୍ ଯତଃ  ୧୯ 

  ତକତା ରାକମା ଜ ମ ୍ସପ୍ରୁ୍୍ ଟଵା ପ୍ରହ୍ରୁ୍ ଟ ଵତନଃ ଶଚୁିଃ  
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  ପ୍ରତିଜରାହ କତ ଵିକତ୍ ଯ ମହକଶମ: ପାଵିତାତ୍ମନଃ  ୨0 

  ଵିତ୍ ଯା ସମତୁିକତା ରାମଃ ଶଶୁକୁପ ପରିୂ ଵିରମଃ    

 ସହସ୍ର ର୍ି ମ: ପକଵାନ୍ ଶରତୀଵ ତିଵାକର:  ୨୧ 

 କୁରୁ କାଯମାଣ ିସଵମାଣ ିନିଯଯୁ ଯ କୁଶକିା୭୭ତ୍ମକଜ  

  ଊଶ ୁସ୍ତ୍ାମ ୍ରଜନୀମ ୍ତେ ସରଯଵାମ ୍ସ ୁସକୁମ ୍େଯଃ  ୨୨ 

 ତଶରତ ସନୁୂ ସତ୍ତମାପ୍ଯାମ ୍;   

 ତ୍ରୁଣ ଶଯକନ ଅନୁଚିକତ ସହ ଉଶତିାପ୍ ଯାମ ୍ 

 କୁଶକି ସତୁ ଵକଚା  ା ିତାପ୍ ଯାମ ୍;   

 ସକୁମିଵ ସା ଵିପକପୌ ଵିପାଵରୀ ଚ   ୨୩ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ତ୍ଵା ଵିମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ  

 ତ୍ରଯଯା ଵିମ୍ଶ ସ୍ସକକଃ  

 ପ୍ରପାତାଯାମ ୍ତୁ ଶଵମଯମାମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  

 ଅପ୍ଯପାଶତ କାକୁକତ୍ସିୌ  ଶଯାନମ ୍ପଣମ ସମ୍ସିକର   ୧ 

 କକୌସଲ୍ଯା ସପୁ୍ରଜା ରାମ ପଵୂମା ସମ୍ତଯା ପ୍ରଵତମକତ  

 ଉତି୍ତ୍ ଟ ନର ଶାତମୂ   କତମଵ୍ ଯମ ୍କତୈଵମ ୍ଆହ୍ନିକମ ୍ ୨ 

 ତସ୍ ଯ ରୁକଶ: ପରମ ଉତାରମ ୍ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ନ୍ରୁପାତ୍ମକଜୌ  

 ସ୍ନାତ୍ଵା କ୍ରୁକତାତକକୌ ଵୀକରୌ କଜପତୁଃ ପରମମ ୍ଜପମ ୍ ୩ 

  କ୍ରୁତାହ୍ନିକକୌ ମହା ଵୀକଯମୌ ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ତକପା ତନମ ୍ 

  ଅପିଵାତ୍ ଯ ଅପିସମ୍ହ୍ରୁକ୍ ଟୌ କମନାଯ ଉପତସ୍ତ୍ତୁଃ  ୪ 

  କତୌ ପ୍ରଯାକତୌ ମହା ଵୀକଯମୌ ତିଵ୍ ଯାମ ୍େିପତକାମ ୍ନତୀମ ୍ 

  ତତ୍ରୁଶାକତ ତତ ସ୍ତ୍େ ସରଯଵାଃ ସମ୍କକମ ଶକୁପ   ୫ 

  ତେ ଆରମ ପତମ ୍ପଣୁ୍ ଯମ ୍ରୁଶୀଣାମ ୍  ଉର କତଜସାମ ୍ 

  ପହୁ ଵଶମ ସହସ୍ରାଣ ିତପ୍ଯତାମ ୍ପରମମ ୍ତପଃ   ୬ 

  ତମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପରମ ପ୍ରୀକତୌ ରାକକଵୌ ପଣୁ୍ ଯମ ୍ଆରମମ ୍ 

  ଊଚତୁ ସ୍ତ୍ମ ୍ମହାତ୍ମାନମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଇତମ ୍ଵଚଃ  ୭ 

  କସ୍ ଯ ଅଯମ ୍ଆରମଃ ପଣୁ୍ ଯଃ କକା ନୁ ଅସି୍ମନ୍ ଵସକତ ପମୁାନ୍  

  ପକଵନ୍ କରାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାଵଃ ପରମ ୍କକୌତୂହ ମ ୍ହି କନୌ  ୮ 

  ତକଯା ସ୍ତ୍ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପ୍ରହସ୍ଯ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵଃ  
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  ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଶରୂ୍ଯତାମ ୍ରାମ ଯସ୍ଯା୭ଯମ ୍ପଵୂମ ଆରମଃ  ୯ 

  କନ୍ତକପମା ମତୂିମାନ୍ ଆସୀତ୍ କାମ ଇତ୍ଯଚୁ୍ ଯକତ ପକୁତୈଃ  

  ତପସ୍ଯନ୍ତମ ୍ଇହ ସ୍ତ୍ାଣମୁ ୍ନିଯକମନ ସମାହିତମ ୍ ୧0 

  କ୍ରୁତ ଉତ୍ଵାହମ ୍ତୁ କତକଵଶମ ୍କଚ୍ଚନ୍ତମ ୍ସ ମରୁ ତ୍କଣମ ୍ 

  ତଶମଯା ମାସ ତୁକମମତା ହୁମ୍ କ୍ରୁତ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମନା  ୧୧ 

  ତକ୍ତ ସ୍ ଯ ତସ୍ ଯ କରୌକେଣ ଚକ୍ଶଶୁା ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ଵ୍ ଯଶୀଯମନ୍ତ ଶରୀରାତ୍ ସ୍ଵାତ୍ ସଵମ କାୋଣ ିତୁମମକତଃ  ୧୨ 

  ତସ୍ ଯ କାେମ ୍ହତମ ୍ତେ ନିତମକ୍ତସ୍ଯ ମହାତ୍ମନା  

  ଅ ଶରୀରଃ କ୍ରୁତଃ କାମଃ କରାତାତ୍ କତକଵଶ୍ଵକରଣ ହି   ୧୩ 

  ଅନଙ୍କ ଇତି ଵି୍ଯାତ ସ୍ତ୍ତା ପ୍ରପରୁ୍ତି ରାକଵ  

  ସ ଚ ଅଙ୍କ ଵିଶଯଃ ରୀମାନ୍ ଯୋ୭ଙ୍କମ ୍ସ ମକୁମାଚ ହ  ୧୪ 

  ତସ୍ ଯା୭ଯମ ୍ଆରମଃ ପଣୁ୍ ଯ ସ୍ତ୍ କସ୍ ଯକମ ମନୁଯଃ ପରୁା  

  ଶି୍ ଯା ତମମପରା ନିତ୍ ଯମ ୍କତଶାମ ୍ପାପମ ୍ନ ଵିତ୍ ଯକତ  ୧୫ 

  ଇହା୭ତ୍ ଯ ରଜନୀମ ୍ରାମ ଵକସମ ଶପୁ ତଶମନ  

  ପଣୁ୍ ଯକଯାଃ ସରିକତା: ମକତ୍ ଯ ଶ୍ଵ: ତରି୍ ଯାମକହ ଵଯମ ୍ ୧୬ 

 ଅପିକଚ୍ଚାମକହ ସକଵମ ଶଚୁଯ: ପଣୁ୍ ଯ ମା୭୭ରମମ ୍ 

 ସ୍ନାତା ଶ୍ଚ କ୍ରୁତ ଜପ୍ଯା ଶ୍ଚ ହୁତ ହଵ୍ ଯା ନକରାତ୍ତମ  ୧୭ 

 କତଶାମ ୍ସମ୍ଵତତାମ ୍ତେ ତକପା ତୀକକମଣ ଚକ୍ଶଶୁା  

  ଵିଜ୍ଞାଯ ପରମ ପ୍ରୀତା ମନୁକଯା ହଶମମ ୍ଆକମନ୍  ୧୮ 

 ଅ୍ମଯମ ୍ପାତ୍ ଯମ ୍ତତା୭୭ତିତ୍ ଯମ ୍ନିକଵତ୍ ଯ କୁଶକିା୭୭ତ୍ମକଜ  

 ରାମ  ୍୍ମଣକଯାଃ ପଶ୍ଚାତ୍ ଅକୁଵମନ୍ ଅତିତି ରିଯାମ ୍ ୧୯ 

 ସତ୍କାରମ ୍ସମ୭ନୁ ପ୍ରାପ୍ ଯ କତାପି: ଅପିରଞ୍ଜଯନ୍  

 ଯତା୭ହମ ମଜପନ୍ ସମ୍ତଯାମ ୍ରୁଶଯ କସ୍ତ୍ ସମାହିତା:  ୨0 

 ତେ ଵାସିପି: ଆନୀତା ମନିୁପି: ସଵୁ୍ରକତୈ: ସହ  

 ନ୍ ଯଵସନ୍ ସସୁକୁମ ୍ତେ କାମା୭୭ରମ ପକତ ତତା  ୨୧ 

 କତାପି ରପି ରାମାପି ରପି ରାକମୌ ନ୍ରୁପାତ୍ମକଜୌ   

 ରମଯା ମାସ ତମମାତ୍ମା କକୌଶକିକା ମନିୁ ପନୁ୍ କଵଃ  ୨୨ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    େକଯା ଵିମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ  
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 ଚତୁର୍ ଵିମ୍ଶ ସ୍ସକକଃ  

 ତତଃ ପ୍ରପାକତ ଵିମକ  କ୍ରୁତ ଆହ୍ନିକମ ୍ଅରିମ୍ତକମୌ   

 ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ନତ୍ ଯା: ତୀରମ ୍ଉପାକକତୌ  ୧ 

 କତ ଚ ସକଵମ ମହାତ୍ମାକନା ମନୁଯଃ ସମି୍ତ୍ ଵ୍ରତାଃ  

 ଉପସ୍ତ୍ାପ୍ଯ ଶପୁାମ ୍ନାଵମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଅତା୭ପରୁ୍ଵନ୍  ୨ 

 ଆକରାହତୁ ପଵାନ୍ ନାଵମ ୍ରାଜ ପେୁ ପରୁକରୁ୍ତଃ  

 ଅରି୍ ଟମ ୍କଚ୍ଚ ପନ୍ତାନମ ୍ମା ପତ୍ୂ କା  ଵିପଯମଯଃ  ୩ 

 ଵିଶ୍ଵାମିେ  ସ୍ତ୍କତ ତ୍ଯ ୁକ୍ତଵା ତାନ୍ ରୁଶୀନ୍ ଅପିପଯୂ ଯ ଚ  

 ତତାର ସହିତ ସ୍ତ୍ାପ୍ ଯାମ ୍ସରିତମ ୍ସାକରମ ୍କମାମ ୍ ୪ 

 ତତ: ଶରୁାଵ କଵୈ ଶତମ ୍ଅତି ସମ୍ରମ୍ପ ଵତିତମ ୍  

 ମତ୍ ଯମ ୍ଆକମ୍ଯ କତାଯ ସ୍ ଯ ସହ ରାମ: କନୀଯସା  ୫ 

 ଅତ ରାମଃ ସରି ନ୍ ମକତ୍ ଯ ପପ୍ରଚ୍ଚ ମନିୁ ପଙୁ୍କଵମ ୍ 

 ଵାରିକଣା ପିତ୍ ଯମାନ ସ୍ ଯ କିମ ୍ଅଯମ ୍ତୁମକୁ ା ତ୍ଵନିଃ  ୬ 

 ରାକଵ ସ୍ ଯ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା କକୌତୂହ  ସମନ୍ି ଵତମ ୍ 

 କତଯା ମାସ ତମମାତ୍ମା ତସ୍ଯ ଶତ ସ୍ ଯ ନିଶ୍ଚଯମ ୍ ୭ 

 କକୈ ାସ ପଵମକତ ରାମ ମନସା ନିମିତମ ୍ସରଃ   

 ପ୍ରହ୍ମଣା ନର ଶାତମୂ   କତନ ଇତମ ୍ମାନସମ ୍ସରଃ  ୮ 

 ତସ୍ମାତ୍ ସସୁ୍ରାଵ ସରସଃ ସା ଅକଯାତ୍ ଯାମ ୍ଉପ କୂହକତ  

 ସରଃ ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତା ସରଯଃୂ ପଣୁ୍ ଯା ପ୍ରହ୍ମ ସର ଶଚ୍୍ଯତୁା  ୯ 

 ତସ୍ ଯା୭ଯମ ୍ଅତୁ ଃ ଶକତା ଜାହ୍ନଵୀମ ୍ଅପିଵତମକତ  

 ଵାରି ସକମ୍କୋପକଜା ରାମ ପ୍ରଣାମମ ୍ନିଯତଃ କୁରୁ  ୧0 

 ତାପ୍ ଯାମ ୍ତୁ କତୌ ଵୁକପୌ କ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରଣାମମ ୍ଅତି ତାମିକକୌ  

  ତୀରମ ୍ତ୍ି୍ଣମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ଜ ମ୍ତୁ:  କୁ ଵିରକମୌ  ୧୧ 

  ସ ଵନମ ୍କକାର ସମ୍କାଶମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ନ୍ରୁପଵରା୭୭ତ୍ମଜଃ  

  ଅଵିପ୍ରହତମ ୍ଐ୍୍ଵାକଃ ପପ୍ରଚ୍ଚ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵମ ୍ ୧୨ 

  ଅକହା ଵନମ ୍ଇତମ ୍ତୁକମମ ୍ଜିଲିକା କଣ ନାତିତମ ୍ 

  କପୈରକଵୈଃ ଶ୍ଵାପକତୈଃ କୀଣମମ ୍ଶକୁକନ୍ତୈ: ତାରୁଣା ରକଵୈଃ  ୧୩ 

  ନାନା ପ୍ରକାକରୈଃ ଶକୁକନୈ: ଵା୍ ଯତି୍: କପୈରଵ ସ୍ଵକନୈଃ  
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  ସିମ୍ ହ ଵ୍ ଯାର ଵରାକହୈ ଶ୍ଚ ଵାରକଣୈ ଶ୍ଚା୭ପି କଶାପିତମ ୍ ୧୪ 

  ତଵ ଅଶ୍ଵକଣମ କକୁକପୈ: ପିଲ୍ ଵ ତିନ୍ତୁକ ପାଟକ ୈଃ  

  ସମ୍କୀଣମମ ୍ପତରୀପି ଶ୍ଚ କିମ ୍ନୁ ଏତତ୍ ତାରୁଣମ ୍ଵନମ ୍ ୧୫ 

  ତମ ୍ଉଵାଚ ମହା କତଜା ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  

  ଶରୂ୍ଯତାମ ୍ଵତ୍ସ କାକୁତ୍ସି ଯସ୍ଯ ଏତତ୍ ତାରୁଣମ ୍ଵନମ ୍ ୧୬ 

  ଏକତୌ ଜନପକତୌ ସ୍ପୀକତୌ ପଵୂମମ ୍ଆସ୍ତ୍ାମ ୍ନକରାତ୍ତମ  

  ମ ତା ଶ୍ଚ କରୂଶା ଶ୍ଚ କତଵ ନିମମାଣ ନିମିକତୌ  ୧୭ 

  ପରୁା ଵ୍ରୁେ ଵକତ ରାମ ମକ ନ ସମ୭ପିପ ୁ୍ତମ ୍ 

  କ୍ଶତୁା କଚୈଵ ସହସ୍ରା୍୍ମ ୍ପ୍ରହ୍ମ ହତ୍ ଯା ସମା ଵିଶତ୍  ୧୮ 

  ତମ ୍ଇନ୍ତ୍ର୍ମ ୍ସ୍ନାପଯନ୍ କତଵା ରୁଶଯ ଶ୍ଚ ତକପା ତନାଃ  

  କ କଶୈଃ ସ୍ନାପଯା ମାସ:ୁ ମ ମ ୍ଚା୭ସ୍ଯ ପ୍ରକମାଚଯନ୍  ୧୯ 

  ଇହ ପମୂ୍ ଯାମ ୍ମ ମ ୍ତତ୍ତ୍ଵା ତତ୍ତ୍ଵା କରୂଶମ ୍ଏଵ ଚ  

  ଶରୀରଜମ ୍ମକହନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ ଯ ତକତା ହଶମମ ୍ପ୍ରକପତିକର  ୨0 

 ନିମମକ ା ନି୍ କରୂଶ ଶ୍ଚ ଶଚୁି: ଇକନ୍ତ୍ର୍ା ଯତା ପଵତ୍  

  ତକତୌ କତଶ ସ୍ ଯ ସପୁ୍ରୀକତା ଵରମ ୍ପ୍ରପ:ୁ ଅନୁତ୍ତମମ ୍ ୨୧ 

  ଇକମୌ ଜନପକତୌ ସ୍ପୀକତୌ ଯ୍ାତିମ ୍କ ାକକ କମି୍ ଯତଃ  

  ମ ତା ଶ୍ଚ କରୂଶା ଶ୍ଚ ମମା୭ଙ୍କ ମ  ତାରିକଣୌ  ୨୨ 

  ସାତୁ ସାତ୍ଵିତି ତମ ୍କତଵାଃ ପାକଶାସନମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍  

  କତଶ ସ୍ ଯ ପଜୂାମ ୍ତାମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା କ୍ରୁତାମ ୍ଶକରଣ ତୀମତା  ୨୩ 

  ଏକତୌ ଜନପକତୌ ସ୍ପୀକତୌ ତୀକମ କା ମ ୍ଅରିମ୍ତମ  

  ମ ତା ଶ୍ଚ କରୂଶା ଶ୍ଚ ମତୁିକତୌ ତନ ତାନ୍ ଯତଃ  ୨୪ 

  କସ୍ ଯଚି ତ୍ଵ୭ତ କା  ସ୍ ଯ ଯ୍୍ୀ କଵୈ କାମ ରୂପିଣୀ  

  ପ ମ ୍ନାକ ସହସ୍ର ସ୍ ଯ ତାରଯନ୍ତୀ ତତା ହ୍ ଯପତ୍ୂ  ୨୫ 

  ତାଟକା ନାମ ପେମ ୍କତ ପାଯମା ସନୁ୍ତ ସ୍ ଯ ତୀମତଃ  

  ମାରୀକଚା ରା୍୍ସଃ ପକୁୋ ଯସ୍ଯାଃ ଶର ପରାରମଃ  ୨୬ 

 ଵ୍ରୁତ୍ତ ପାହୁ ମମହା ଵୀକଯମା ଵିପ ୁା୭୭ସ୍ଯ ତନୁ: ମହାନ୍   

 ରା୍୍କସା କପୈରଵା୭୭କାକରା ନିତ୍ ଯମ ୍ୋସଯକତ ପ୍ରଜାଃ  ୨୭ 

 ଇକମୌ ଜନପକତୌ ନିତ୍ ଯମ ୍ଵିନାଶଯତି ରାକଵ  
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  ମ ତାମ ୍ଶ୍ଚ କରୂଶା0 ଶ୍ଚ ତାଟକା ତୁ୍ ଟ ଚାରିଣୀ  ୨୮ 

  କସଯମ ୍ପନ୍ତାନମ ୍ଆଵ୍ରୁତ୍ ଯ ଵସତି ଅତମ କଯାଜକନ  

  ଅତ ଏଵ ଚ କନ୍ତଵ୍ ଯମ ୍ତାଟକାଯା ଵନମ ୍ଯତଃ  ୨୯ 

  ସ୍ଵ ପାହୁ ପ ମ ୍ଆରତି୍ ଯ ଜହ ିଇମାମ ୍ତୁ୍ ଟ ଚାରିଣୀମ ୍ 

  ମନ୍ନିକଯାକାତ୍ ଇମମ ୍କତଶମ ୍କୁରୁ ନି୍ କଣ୍ଟକମ ୍ପନୁଃ  ୩0 

  ନ ହ ିକଶି୍ଚତ୍ ଇମମ ୍କତଶମ ୍ଶକକ୍ତା ହ ିଆକନ୍ତୁମ ୍ଈତ୍ରୁଶମ ୍ 

  ଯ୍୍ିଣ୍ ଯା କକାରଯା ରାମ ଉତ୍ସାତିତମ ୍ଅସହ୍ ଯଯା  ୩୧ 

  ଏତତ୍ କତ ସଵମମ ୍ଆ ଯ୍ାତମ ୍ଯତା ଏତତ୍ ତାରୁଣମ ୍ଵନମ ୍ 

  ଯ୍୍ଯା ଚ ଉତ୍ସାତିତମ ୍ସଵମମ ୍ଅତ୍ ଯା୭ପି ନ ନିଵତମକତ  ୩୨ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଚତୁଵିମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ  

 ପମ୍ଚ ଵ0ିଶ ସ୍ସକକଃ  

  ଅତ ତସ୍ଯ ଅପ୍ରକମଯ ସ୍ ଯ ମକୁନ: ଵଚନମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ 

  ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପରୁୁଶ ଶାତମୂ  ଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ଶପୁାମ ୍କିରମ ୍ ୧ 

  ଅଲ୍ପଵୀଯମା ଯତା ଯ୍୍ାଃ ଶରୂ୍ଯକନ୍ତ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ  

  କତମ ୍ନାକ ସହସ୍ର ସ୍ ଯ ତାରଯତି ଅପ ା ପ ମ ୍ ୨ 

  ଵିଶ୍ଵାମିକୋପ୍ରଵୀତ୍ ଵା ଯ୍ମ ୍ଶରୁ୍ଣ ୁକଯନ ପକ ାତ୍ତରା  

  ଵର ତାନ କ୍ରୁତମ ୍ଵୀଯମମ ୍ତାରଯତି ଅପ ା ପ ମ ୍ ୩ 

  ପଵୂମମ ୍ଆସୀନ୍ ମହା ଯ୍୍ଃ ସକୁକତୁ: ନାମ ଵୀଯମଵାନ୍  

  ଅନପତ୍ ଯଃ ଶପୁା୭୭ଚାରଃ ସ ଚ କତକପ ମହତ୍ ତପଃ  ୪ 

  ପିତାମହ ସୁ୍ତ୍ ସପୁ୍ରୀତ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ଯ୍୍ ପକତ ସ୍ତ୍ତା  

  କନ୍ ଯା ରତ୍ନମ ୍ତକତୌ ରାମ ତାଟକାମ ୍ନାମ ନାମତଃ  ୫ 

  ତକତୌ ନାକ ସହସ୍ର ସ୍ ଯ ପ ମ ୍ଚା୭ସ୍ଯାଃ ପିତାମହଃ  

  ନ ତୁ ଏଵ ପେୁମ ୍ଯ୍୍ାଯ ତକତୌ ପ୍ରହ୍ମା ମହାଯଶାଃ  ୬ 

  ତାମ ୍ତୁ ଜାତାମ ୍ଵିଵତମନ୍ତୀମ ୍ରୂପ କଯୌଵନ ଶା ିନୀମ ୍ 

  ଜଜମ ପେୁାଯ ସନୁ୍ତାଯ ତକତୌ ପାଯମାମ ୍ଯଶସି୍ଵନୀମ ୍ ୭ 

  କସ୍ ଯଚିତ୍ ତୁ ଅତ କା ସ୍ଯ ଯ୍୍ୀ ପେୁମ ୍ଅଜାଯତ  

  ମାରୀଚମ ୍ନାମ ତୁତମଶମମ ୍ଯଃ ଶାପାତ୍ ରା୍୍କସା ଅପଵତ୍  ୮ 

  ସକୁନ୍ତ ତୁ ନିହକତ ରାମ ସା ଅକସ୍ତ୍ଯମ ୍ରୁଶ ିସତ୍ତମମ ୍ 
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  ତାଟକା ସହ ପକୁେଣ ପ୍ରତଶମଯିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚତି  ୯ 

  ପ୍୍ାତମମ ୍ଜାତ ସମ୍ରମ୍ପା କଜମନ୍ତୀ ସା ଅପ୍ଯତାଵତ   

  ଆପତମ୍ତୀମ ୍ତୁ ତାମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଅକକସ୍ତ୍ଯା ପକଵାନ୍ ରୁଶ ି:  ୧0 

  ରା୍୍ସତ୍ଵମ ୍ପଜକସ୍ଵତି ମାରୀଚମ ୍ଵ୍ ଯାଜହାର ସଃ  

  ଅକସ୍ତ୍ଯଃ ପରମ କ୍ରୁତ୍ତ: ତାଟକାମ ୍ଅପି ଶତଵାନ୍  ୧୧ 

  ପରୁୁଶାତୀ ମହା ଯ୍୍ୀ ଵିରୂପା ଵିକ୍ରୁତ ଆନନା  

  ଇତମ ୍ରୂପମ ୍ଵିହାଯ ଅତ ତାରୁଣମ ୍ରୂପମ ୍ଅସୁ୍ତ୍ କତ  ୧୨ 

  କସୈଶା ଶାପ କ୍ରୁତାମ ୍ଅମଶମା ତାଟକା କରାତ ମଚୂିତା  

  କତଶମ ୍ଉତ୍ସାତଯତି ଏନମ ୍ଅକସ୍ତ୍ଯ ଚରିତମ ୍ଶପୁମ ୍ ୧୩ 

  ଏନାମ ୍ରାକଵ ତୁଵ୍ରମ ୁ ତ୍ତାମ ୍ଯ୍୍ୀମ ୍ପରମ ତାରୁଣାମ ୍ 

  କକା ପ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାତମାଯ ଜହି ତୁ୍ ଟ ପରାରମାମ ୍ ୧୪ 

  ନ ହ ିଏନାମ ୍ଶାପ ସମ୍ସ୍ରୁ୍ ଟାମ ୍କଶି୍ଚତ୍ ଉତ୍ସହକତ ପମୁାନ୍  

  ନିହନ୍ତୁମ ୍େିଶ ୁକ ାକକଶ ୁତ୍ଵାମ ୍ରୁକତ ରକୁ ନନ୍ତନ  ୧୫ 

  ନ ହ ିକତ ସ୍ତ୍ରୀ ଵତ କ୍ରୁକତ କ୍ରୁଣା କାଯମା ନକରାତ୍ତମ  

  ଚାତୁଵମଣ୍ମ ଯ ହିତାତମାଯ କତମଵ୍ ଯମ ୍ରାଜ ସନୁୂନା  ୧୬ 

  ନ୍ରୁଶମ୍ମ୍ ୍ଅନ୍ରୁଶମ୍ସମ ୍ଵା ପ୍ରଜା ର୍୍ଣ କାରଣାତ୍   

  ପାତକମ ୍ଵା ସକତାଶମ ୍ଵା କତମଵ୍ ଯମ ୍ର୍୍ତା ସତା  ୧୭ 

  ରାଯ ଯ ପାର ନିଯକୁ୍ତାନାମ ୍ଏଶ ତମମଃ ସନାତନଃ  

  ଅତମ୍ମ ଯାମ ୍ଜହି କାକୁତ୍ସି ତକମମା ହ ିଅସ୍ଯାମ ୍ନ ଵିତ୍ ଯକତ  ୧୮ 

  ଶରୂ୍ଯକତ ହି ପରୁା ଶକରା ଵିକରାଚନ ସତୁାମ ୍ନ୍ରୁପ  

  ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ହନ୍ତୁମ ୍ଇଚ୍ଚନ୍ତୀମ ୍ମନ୍ତରାମ ୍ଅପ୍ଯସତୂଯତ୍  ୧୯ 

  ଵିଶଣ୍ନୁା ଚ ପରୁା ରାମ ପରୁ୍କୁ ପତ୍ନୀ ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତା  

  ଅନିନ୍ତ୍ର୍ମ ୍କ ାକମ ୍ଇଚ୍ଚନ୍ତୀ କାଵ୍ ଯମାତା ନିଶତୂିତା  ୨0 

  ଏକତୈ: ଚ ଅକନ୍ୈ ଯ ଶ୍ଚ ପହୁପୀ ରାଜ ପକୁେୈଃ ମହାତ୍ମପିଃ  

  ଅତମମ ସହିତା ନାକଯମା ହତାଃ ପରୁୁଶ ସତ୍ତକମୈଃ  ୨୧ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ପମ୍ ିଵି0ଶ ସ୍ ସକମଃ  

 ଶଟି୍0ିଶ ସ୍ସକକଃ  

  ମକୁନର୍ ଵଚନମ ୍ଅ ଲ୍ୀପମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ନର   ଵରା୭୭ତ୍ମଜଃ  
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  ରାକଵଃ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି ପମତୂ୍ଵା ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ତ୍ରୁଟ ଵ୍ରତଃ  ୧ 

  ପିତୁ ଵମଚନ   ନିକତମଶାତ୍ ପିତୁ ଵମଚନ   କକୌରଵାତ୍  

  ଵଚନମ ୍କକୌଶକି   ସ୍ ଯ ଇତି କତମଵ୍ ଯମ ୍ଅଵିଶଙ୍କଯା  ୨ 

  ଅନୁଶକି୍ ଟା   ଅସି୍ମ ଅକଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍କୁରୁ ମକତ୍ ଯ ମହାତ୍ମନା  

  ପିୋ ତଶରକତ   ନ ଅହମ ୍ନ ଅଵକଜ୍ଞଯମ ୍ଚ ତତ୍ ଵଚଃ  ୩ 

  କସାହମ ୍ପିତୁ ଵମଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଶାସନାତ୍ ପ୍ରହ୍ମ ଵାତିନଃ  

  କରି୍ ଯାମି ନ ସକମ୍ତହ:   ତାଟକା   ଵତମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ ୪ 

  କକା   ପ୍ରାହ୍ମଣ   ହିତାତମାଯ କତଶ   ସ୍ ଯ ଅସ୍ ଯ ସକୁାଯ ଚ  

  ତଵ କଚୈଵ ଅପ୍ରକମଯ ସ୍ ଯ ଵଚନମ ୍କତମୁ ମ ୍ଉତ୍ ଯତଃ  ୫ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ତନୁମମକତ୍ ଯ ପତ୍ତ୍ଵା ମୁ୍ ି ଟମ ୍ଅରିମ୍ତମଃ  

  ଯ ଯା ଶତମ ୍ଅକକରାତ୍ ତୀଵ୍ରମ ୍ତିଶଃ ଶକତନ ପରୂଯନ୍  ୬ 

  କତନ ଶକତନ ଵିେସ୍ତ୍ା: ତାଟକା ଵନ ଵାସିନଃ  

  ତାଟକା ଚ ସ ୁ  ସମ୍କ୍ରୁତ୍ତା କତନ ଶକତନ କମାହିତା  ୭ 

  ତମ ୍ଶତମ ୍ଅପିନିତ୍ ଯାଯ ରା୍୍ସୀ କରାତ   ମଚୂିତା  

  ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଚ ଅପ୍ଯେଵତ୍ କଵକାତ୍ ଯତଃ ଶକତା ଵିନିସ୍ ସ୍ରୁତଃ  ୮ 

  ତାମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ରାକଵଃ କ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ଵିକ୍ରୁତାମ ୍ଵିକ୍ରୁତ ଆନନାମ ୍ 

  ପ୍ରମାକଣ   ନ ଅତି ଵ୍ରୁତ୍ତାମ ୍ଚ  ୍୍ମଣମ ୍କସାପ୍ଯପାଶତ  ୯ 

  ପ୍ଯ  ୍୍ମଣ ଯ୍୍ିଣ୍ ଯା କପୈରଵମ ୍ତାରୁଣମ ୍ଵପଃୁ  

  ପିକତ୍ ଯରନ୍ ତଶମନାତ୍ ଅସ୍ଯା ପୀରୁଣାମ ୍ହ୍ରୁତଯାନି ଚ  ୧0 

  ଏନାମ ୍ପ୍ଯ ତୁରାତଶମାମ ୍ମାଯା ପ    ସମନ୍ି ଵତାମ ୍ 

  ଵିନିଵ୍ରୁତ୍ତାମ ୍କକରାମି ଅତ୍ ଯ ହ୍ରୁତ    କଣମା୭ର   ନାସିକାମ ୍ ୧୧ 

  ନ ହ ିଏନାମ ୍ଉତ୍ସକହ ହନ୍ତୁମ ୍ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵପାକଵନ ର୍୍ିତାମ ୍ 

  ଵୀଯମମ ୍ଚ ଅସ୍ଯା କତିମ ୍ଚା୭ପି ହନି୍ ଯା ମୀତି କମ ମତିଃ  ୧୨ 

  ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵାକଣ ରାକମ ତୁ ତାଟକା କରାତ ମଚୂିତା  

  ଉତ୍ ଯମ୍ ଯ ପାହୂ କଜମନ୍ତୀ ରାମମ ୍ଏଵ ଅପ୍ଯ ତାଵତ  ୧୩ 

 ଵିଶ୍ଵାମିେ ସୁ୍ତ୍ ପ୍ରହ୍ମଶ:ି ହୁମ୍ କାକରଣ ଅପିପତ୍ସମଯ ତାମ ୍   

 ସ୍ଵସି୍ତ୍ ରାକଵକଯା: ଅସୁ୍ତ୍ ଜଯମ ୍କଚୈଵା୭ପ୍ଯପାଶତ  ୧୪ 

 ଉତୁ୍ତନ୍ ଵାନା ରକଜା କକାରମ ୍ତାଟକା ରାକକଵୌ ଉକପୌ   
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 ରକଜା କମକକନ ମହତା ମହୂୁତମମ ୍ସା ଵ୍ ଯକମାହଯତ୍  ୧୫ 

 ତକତା ମାଯା0 ସମାସ୍ତ୍ାଯ ଶ ିା ଵକଶମଣ ରାକକଵୌ   

 ଅଵାକିରତ୍ ସମୁହତା ତତ: ଚୁକରାତ ରାକଵ:  ୧୬ 

 ଶ ିା ଵଶମମ ୍ମହତ୍ ତସ୍ଯା ଶର ଵକଶମଣ ରାକଵ:    

 ପ୍ରତିହକତ୍ ଯାପ ତାଵମ୍ତଯା: କକରୌ ଚିକଚ୍ଚତ ପେିପି:  ୧୭ 

 ତତ ଶି୍ଚନ୍ନ ପଜୁା0 ରାମ୍ ତାମ ୍ଅପ୍ଯାକଶ ପରିକଜମତୀମ ୍  

 କସୌମିେି: ଅକକରାତ୍ କରାତାତ୍ ହ୍ରୁତ କଣମା୭ର ନାସିକାମ ୍ ୧୮ 

 କାମରୂପ ତରା ସତ୍ ଯ: କ୍ରୁତ୍ଵା ରୂପାଣ ିଅକନକଶଃ   

 ଅମ୍ତତମାନମ ୍କତା ଯ୍୍ୀ କମାହଯମି୍ ତ ସ୍ଵ ମାଯଯା   

 ଅ୍ମ ଵଶମମ ୍ଵିମନୁ୍ମି୍ ତୀ କପୈରଵମ ୍ଵିଚଚାର ସା  ୧୯ 

 ତତ: କତୌ ଅ୍ମ ଵକହମଣ କୀଯମମାକଣୌ ସମମ୍ତତ:  

 ତ୍ରୁ୍ଟଵା କାତି ସତୁ: ରୀମାନ୍ ଇତମ ୍ଵଚନ ମ୭ପ୍ରଵୀତ୍  ୨0 

 ଅ ମ ୍କତ କ୍ରୁଣଯା ରାମ ପାପା ଏଶା ତୁ୍ ଟ ଚାରିଣୀ   

 ଯଜ୍ଞ ଵି୍ି କରୀ  ଯ୍୍ୀ ପରୁା ଵତମତି  ମାଯଯା  ୨୧  

 ଵତ୍ ଯତାମ ୍ତାଵତ୍ ଏଵ ଏଶା ପରୁା ସମ୍ତଯା ପ୍ରଵତମକତ   

 ର୍୍ାମି୍ ସ ସମ୍ତଯା କାକ ଶ ୁତୁତମଶମାଣ ିପଵମି୍ ତ କଵୈ  ୨୨ 

 ଇତି ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ୍ ତତା ଯ୍୍ୀମ ୍ ଅ୍ମ ଵ୍ରୁ୍ ଟଯା ଅପିଵଶମତୀମ ୍  

 ତଶମଯନ୍ ଶତ କଵତିତ୍ଵମ ୍ତାମ ୍ରୁକରାତ ସ ସାଯକକୈ:  ୨୩ 

 ସା ରୁତ୍ତା ଶର ଜାକ ନ ମାଯା ପ  ସମନ୍ି ଵତା   

 ଅପିତୁୋଵ  କାକୁତ୍ସିମ ୍ ୍୍ମଣମ ୍ଚ ଵିକନତୁଶୀ  ୨୪ 

  ତାମ ୍ଆପତନ୍ତୀମ ୍କଵକକନ ଵିରାନ୍ତାମ ୍ଅଶନୀମ ୍ଇଵ  

  ଶକରଣ ଉରସି ଵିଵ୍ ଯାତ ସା ପପାତ ମମାର ଚ  ୨୫ 

  ତାମ ୍ହତାମ ୍ପୀମ ସମ୍କାଶାମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସରୁ ପତି ସ୍ତ୍ତା  

  ସାତୁ ସାତ୍ଵିତି କାକୁତ୍ସିମ ୍ସରୁା ଶ୍ଚ ସମପଜୂଯନ୍  ୨୬ 

  ଉଵାଚ ପରମ ପ୍ରୀତଃ ସହସ୍ରା୍୍ଃ ପରୁମ୍ତରଃ  

  ସରୁା ଶ୍ଚ ସକଵମ ସମ୍ହ୍ରୁ୍ ଟା ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଅତା୭ପରୁ୍ଵନ୍  ୨୭ 

  ମକୁନ କକୌଶକିକ ପେମ ୍କତ ସହ ଇନ୍ତ୍ର୍ାଃ ସକଵମ ମରୁ ତ୍କଣାଃ  

  କତାଶତିାଃ କମମଣା ଅକନନ କସ୍ନହମ ୍ତଶମଯ ରାକକଵ  ୨୮ 
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  ପ୍ରଜାପକତ: ପରୁ୍ଶାଶ୍ଵସ୍ଯ ପେୁାନ୍ ସତ୍ ଯ ପରାରମାନ୍  

  ତକପା ପ  ପରୁ୍ତାନ୍ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ରାକଵାଯ ନିକଵତଯ  ୨୯ 

  ପାେ ପତୂ ଶ୍ଚ କତ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ତଵ ଅନୁକମକନ ତ୍ରୁତଃ  

  କତମଵ୍ ଯମ ୍ଚ ମହତ୍ କମମ ସରୁାଣାମ ୍ରାଜ ସନୁୂନା  ୩0 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ସରୁାଃ ସକଵମ ହ୍ରୁ୍ ଟା ଜକ୍ମ:ୁ ଯତା୭୭କତମ ୍ 

  ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ତତଃ ସମ୍ତଯା ପ୍ରଵତମକତ  ୩୧ 

  ତକତା ମନିୁ ଵରଃ ପ୍ରୀତ: ତାଟକା ଵତ କତାଶତିଃ  

  ମତିୂ୍ନ ରାମମ ୍ଉପାରାଯ ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୩୨ 

  ଇହ ଅତ୍ ଯ ରଜନୀମ ୍ରାମ ଵକସମ ଶପୁ ତଶମନ  

  ଶ୍ଵଃ ପ୍ରପାକତ କମି୍ ଯାମ: ତତ୍ ଆରମ ପତମ ୍ମମ  ୩୩ 

 ଵିଶ୍ଵାମିେ ଵଚ: ୍ତ୍୍ଵା ହ୍ରୁକ୍ ଟା ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜଃ  

 ଉଵାସ ରାଜନୀମ ୍ତେ ତାଟକାଯା ଵକନ ସକୁମ ୍ ୩୪ 

 ମକୁ୍ତ ଶାପମ ୍ଵନମ ୍ତତ୍ ଚ ତସି୍ମନ୍ ଏଵ ତତ୍ ଅହନି   

 ରମଣୀଯ0 ଵିପପ୍ରାଜ ଯତା କଚୈେ ରତମ ୍ଵନମ ୍ ୩୫ 

 ନିହତ୍ ଯ ତାମ ୍ଯ୍୍ ସତୁାମ ୍ସ ରାମ:    

 ପ୍ରଶ୍ଯମାନ: ସରୁ ସିତ୍ତ ସକମ୍ୈ କ :  

 ଉଵାସ ତସି୍ମନ୍ ମନିୁନା ସହ ଏଵ    

 ପ୍ରପାତ କଵ ା0 ପ୍ରତିକପାତ୍ ଯମାନ:   ୩୬ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଶଟି୍ ଵ0ଶ ସ୍ ସକମଃ  

 ସପ୍ତ ଵ0ିଶ ସ୍ସକକଃ  

 ଅତ ତାମ ୍ରଜନୀମ ୍ଉ୍ଯ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାଯଶାଃ  

  ପ୍ରହସ୍ଯ ରାକଵମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ଉଵାଚ ମତୁରା୭୍୍ରମ ୍ ୧ 

 ପରିତୁକ୍ଟାସି୍ମ ପେମ ୍କତ ରାଜ ପେୁ ମହାଯଶଃ  

  ପ୍ରୀତ୍ ଯା ପରମଯା ଯକୁକ୍ତା ତତାମ୍ ଯ୭ସ୍ତ୍ରାଣ ିସଵମଶଃ  ୨ 

  କତଵା୭୭ସରୁ କଣାନ୍ ଵା୭ପି ସକନ୍ତ କଵମାରକାନ୍ ଅପି  

  କଯୈ: ଅମିୋନ୍ ପ୍ରସହ୍ ଯା୭୭କଜୌ ଵଶୀ କ୍ରୁତ୍ ଯ ଜଯି୍ ଯସି  ୩ 

  ତାନି ତିଵ୍ ଯାନି ପେମ ୍କତ ତତାମ୍ଯ୭ସ୍ତ୍ରାଣ ିସଵମଶଃ  

  ତଣ୍ଟ ଚରମ ୍ମହ ତି୍ତଵ୍ ଯମ ୍ତଵ ତାସ୍ ଯାମି ରାକଵ  ୪ 
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  ତମମଚରମ ୍ତକତା ଵୀର କା  ଚରମ ୍ତକତୈଵ ଚ  

  ଵିଶଣ୍ ୁଚରମ ୍ତତା ଅତ୍ଯରୁମ ୍ଐନ୍ତ୍ର୍ମ ୍ଚରମ ୍ତକତୈଵ ଚ  ୫ 

  ଵଜ୍ରମ ୍ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ନର କର୍ଟ କଶୈଵମ ୍ଶ ୂ ଵରମ ୍ତତା  

  ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ପ୍ରହ୍ମଶରି କଶ୍ଚୈଵ ଐଶୀକମ ୍ଅପି ରାକଵ   

  ତତାମି କତ ମହା ପାକହା ପ୍ରାହ୍ମମ ୍ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ ୬ 

  କକତ କତ୍ଵ କଚୈଵ କାକୁତ୍ସି କମାତକୀ ଶକିରୀ ଉକପ  

  ପ୍ରତୀକତ ନର ଶାତମୂ   ପ୍ରଯଚ୍ଚାମି ନ୍ରୁପା୭୭ତ୍ମଜ  ୭ 

  ତମମ ପାଶମ ୍ଅହମ ୍ରାମ କା  ପାଶମ ୍ତକତୈଵ ଚ  

 ପାଶମ ୍ଵାରୁଣମ ୍ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ଚ ତତାମି ଅହମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ ୮  

  ଅଶନୀ କତ୍ଵ ପ୍ରଯଚ୍ଚାମି ଶୁ୍ କାକେମ ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ତତାମି ଚ ଅସ୍ତ୍ରମ ୍କପୈନାକମ ୍ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ନାରାଯଣମ ୍ତତା  ୯ 

  ଆକ୍ିଯମ ୍ଅସ୍ତ୍ର ତଯିତମ ୍ଶକିରମ ୍ନାମ ନାମତଃ  

  ଵାଯଵ୍ ଯମ ୍ପ୍ରତମମ ୍ନାମ ତତାମି ତଵ ରାକଵ  ୧0 

  ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ହଯ ଶକିରା ନାମ କରୌଞ୍ଚମ ୍ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ତକତୈଵ ଚ  

  ଶକି୍ତ ତ୍ଵଯମ ୍ଚ କାକୁତ୍ସି ତତାମି ତଵ ଚା୭ନକ  ୧୧ 

  କଙ୍କା ମ ୍ମସୁ ମ ୍କକାରମ ୍କାପା ମ ୍ଅତ କଙ୍କଣମ ୍ 

  ଵତା୭ତମମ ୍ରା୍୍ସା ଯାନି ତତାମି ଏତାନି ସଵମଶଃ  ୧୨ 

  କଵୈତ୍ ଯାତରମ ୍ମହା୭ସ୍ତ୍ରମ ୍ଚ ନନ୍ତନମ ୍ନାମ ନାମତଃ  

  ଅସି ରତ୍ନମ ୍ମହା ପାକହା ତତାମି ନ୍ରୁଵରାତ୍ମଜ  ୧୩ 

  କାନ୍ତଵମମ ୍ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ତଯିତମ ୍ମାନଵମ ୍ନାମ ନାମତଃ  

  ପ୍ରସ୍ଵାପନ ପ୍ରଶମକନ ତତି୍ମ କସୌରମ ୍ଚ ରାକଵ  ୧୪ 

  ତପମଣମ ୍କଶାଶଣମ ୍କଚୈଵ ସମ୍ତାପନ ଵି ାପକନ  

  ମତନମ ୍କଚୈଵ ତୁତମଶମମ ୍କନ୍ତପମ ତଯିତମ ୍ତତା  ୧୫ 

  କପୈଶାଚମ ୍ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ତଯିତମ ୍କମାହନମ ୍ନାମ ନାମତଃ  

  ପ୍ରତୀଚ୍ଚ ନର ଶାତମୂ   ରାଜ ପେୁ ମହାଯଶଃ  ୧୬ 

  ତାମସମ ୍ନର ଶାତମୂ   କସୌମନମ ୍ଚ ମହା ପ   

  ସମ୍ଵତମମ ୍କଚୈଵ ତୁତମଶମମ ୍କମୌସ ମ ୍ଚ ନ୍ରୁପାତ୍ମଜ  ୧୭ 

  ସତ୍ ଯମ ୍ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ମହା ପାକହା ତତା ମାଯାତରମ ୍ପରମ ୍ 
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  କକାରମ ୍କତଜଃ ପ୍ରପମ ୍ନାମ ପର କତକଜାପକଶମଣମ ୍ ୧୮ 

  କସୌମ୍ଯା୭ସ୍ତ୍ରମ ୍ଶଶିରିମ ୍ନାମ ତ୍ଵଶଟୁ୍ ର୭ସ୍ତ୍ରମ ୍ସତୁାମନମ ୍ 

  ତାରୁଣମ ୍ଚ ପକସ୍ଯା୭ପି ଶୀକତଶମୁ ୍ଅତ ମାନଵମ ୍ ୧୯ 

  ଏତାନ୍ ନାମ ମହା ପାକହା କାମ ରୂପାନ୍ ମହା ପ ାନ୍  

  କ୍ରୁହାଣ ପରକମାତାରାନ୍ ୍୍ିପ୍ରମ ୍ଏଵ ନ୍ରୁପାତ୍ମଜ  ୨0 

  ସି୍ତ୍ତ ସୁ୍ତ୍ ପ୍ରାଙ୍ମକୁକା ପତୂ୍ଵା ଶଚୁି ମମନିୁ ଵର ସ୍ତ୍ତା  

  ତକତୌ ରାମାଯ ସପୁ୍ରୀକତା ମନ୍ତ୍ର୍ ରାମମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ ୨୧ 

 ସଵମ ସମ୍କରହଣମ ୍କଯଶାମ ୍କତୈଵକତୈର୭ପି ତୁ ମପମ ୍  

 ତା ନ୍ ଯ୭ସ୍ତ୍ରାଣ ିତତା ଵିକପ୍ରା ରାକଵାଯ ନ୍ ଯକଵତଯତ୍  ୨୨ 

  ଜପତସୁ୍ତ୍ ମକୁନ ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ଵିଶ୍ଵାମିେ ସ୍ ଯ ତୀମତଃ  

  ଉପତସୁ୍ତ୍: ମହା୭ହମାଣ ିସଵମାଣ୍ ଯ୭ସ୍ତ୍ରାଣ ିରାକଵମ ୍ ୨୩ 

  ଊଚୁ ଶ୍ଚ ମତୁିତା ରାମମ ୍ସକଵମ ପ୍ରାଞ୍ଜ ଯ ସ୍ତ୍ତା  

  ଇକମ ସ୍ମ ପରକମାତାରାଃ  କିମ୍ କରା ସ୍ତ୍ଵ ରାକଵ  ୨୪ 

  ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ କାକୁତ୍ସିଃ ସମା ପ୍ଯ ଚ ପାଣନିା  

  ମନସା କମ ପଵି୍ ଯତ୍ଵମ ୍ଇତି ତାନି ଅପ୍ଯକଚାତଯତ୍  ୨୫ 

  ତତଃ ପ୍ରୀତ ମନା ରାକମା ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମହା ମନିୁମ ୍ 

  ଅପିଵାତ୍ ଯ ମହାକତଜା କମନା   ଯ ଉପଚରକମ  ୨୬ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ସତ ଵି0ଶ ସ୍ ସକମଃ 

 ଅଶ୍ଟା ଵ0ିଶ ସ୍ସକକଃ  

  ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତକତାସ୍ତ୍ରାଣ ିପ୍ରହ୍ରୁ୍ ଟ   ଵତନଃ ଶଚୁିଃ  

  କଚ୍ଚନ୍ ଏଵ ଚ କାକୁକତ୍ସିା ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍  ୧ 

  କ୍ରୁହୀତା୭କସ୍ତ୍ରାସି୍ମ ପକଵନ୍ ତୁରାତଶମଃ ସକୁରୈର୭ପି  

  ଅସ୍ତ୍ରାଣାମ ୍ତୁ ଅହମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ସମ୍ହାରମ ୍ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ  ୨ 

  ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵତି କାକୁକତ୍ସି ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  

  ସମ୍ହାରମ ୍ଵ୍ ଯାଜହାରା୭ତ ତ୍ରୁତିମାନ୍ ସଵୁ୍ରତଃ ଶଚୁିଃ  ୩ 

  ସତ୍ ଯଵନ୍ତମ ୍ସତ୍ ଯ କୀତିମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟମ ୍ରପସମ ୍ଏଵ ଚ  

  ପ୍ରତିହାରତରମ ୍ନାମ ପରା ଙ୍ମକୁମ ୍ଅଵା ଙ୍ମକୁମ ୍ ୪ 

   ୍୍ଯା ଅ ୍୍ଯା: ଵିଶକମୌ କଚୈଵ ତ୍ରୁଟ ନାପ ସନୁାପକକୌ  
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  ତଶା୍୍ ଶତ ଵକକ୍ତ୍ରୌ ଚ ତଶ ଶୀଶମ ଶକତାତକରୌ   ୫ 

  ପତ୍ମନାପ ମହାନାକପୌ ତୁନ୍ତୁନାପ ସନୁାପକକୌ  

  କଯ ଯାତିଶମ ୍କ୍ରୁଶନମ ୍କଚୈଵ କନୈରା୍ ଯ ଵିମ ା ଵୁକପୌ  ୬ 

  କଯୌକନ୍ତର ହରିକେୌ ଚ କତୈତ୍ ଯ ପ୍ରମତକନୌ ତତା  

 ସାଚିସ୍ମା ୀ ତ୍ରୁତିମମା ୀ ଵ୍ରୁତି୍ତ ମାନ୍ ରୁଚିର ସ୍ତ୍ତା  ୭ 

  ପିତ୍ରୁ କସୌମନସମ ୍କଚୈଵ ଵିତୂତ ମକରା ଵୁକପୌ  

  କରଵୀରକରମ ୍କଚୈଵ ତନ ତାକନ୍ ଯୌ ଚ ରାକଵ  ୮ 

  କାମ ରୂପମ ୍କାମ ରୁଚିମ ୍କମାହମ ୍ଆଵରଣମ ୍ତତା  

  ଜରୁ୍ମ୍ପକମ ୍ସଵମନାପମ ୍ଚ ସନ୍ତାନ ଵରକଣୌ ତତା  ୯ 

 ପରୁ୍ଶାଶ୍ଵ ତନଯାନ୍ ରାମ ପାସ୍ଵରାନ୍ କାମ ରୂପିଣଃ  

 ପ୍ରତୀଚ୍ଚ ମମ ପେମ ୍କତ ପାେ ପକୂତାସି ରାକଵ  ୧0 

 ପାଟ ମିକତ୍ ଯଵ କାକୁତ୍ସି : ପ୍ରହ୍ରୁକ୍ଟ ନ   ଅନ୍ତରାତ୍ମନା   

 ତିଵ୍ ଯ ପାସ୍ଵର କତହା ଶ୍ଚ ମତୂି ମନ୍ତଃ ସକୁ ପ୍ରତାଃ  ୧୧ 

 କକଚିତ୍ ଅମ୍କାର ସତ୍ରୁଶା: କକଚିତ୍ ତୂକମାପମ ସ୍ତ୍ତା   

 ଚମ୍ତରା୭କମ ସତ୍ରୁଶା: କକଚିତ୍ ପ୍ରହ୍ ଵ ଅମ୍ଜ ି ପଟୁା: ତତା  ୧୨ 

 ରାମମ ୍ପ୍ରାଞ୍ଜ କଯା ପତୂ୍ଵା୭ପରୁ୍ଵନ୍ ମତୁର ପାଶଣିଃ  

 ଇକମ ସ୍ମ ନର ଶାତମୂ   ଶାତି କିମ ୍କରଵାମ କତ  ୧୩ 

 ମାନସାଃ କାଯମ କାକ ଶ ୁସାହାଯ ଯମ ୍କମ କରି୍ ଯତ  

 କମ୍ଯତାମ ୍ଇତି ତାନ୍ ଆହ ଯକତ୍ଟମ ୍ରକୁ ନନ୍ତନଃ  ୧୪ 

  ଅତ କତ ରାମମ ୍ଆମନ୍ତ୍ର୍ଯ କ୍ରୁତ୍ଵା ଚା୭ପି ପ୍ରତ୍୍ିଣମ ୍ 

  ଏଵମ ୍ଅସୁ୍ତ୍ ଇତି କାକୁତ୍ସିମ ୍ଉକ୍ତଵା ଜକ୍ମ ୁଯମତା୭୭କତମ ୍ ୧୫ 

  ସ ଚ ତାନ୍ ରାକକଵା ଜ୍ଞାତ୍ଵା ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମହାମନିୁମ ୍ 

  କଚ୍ଚନ୍ ଏଵ ଅତ ମତୁରମ ୍୍ ଲ୍ ୍ଣମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୬ 

  କିମ ୍ଏତନ୍ କମକ ସମ୍କାଶମ ୍ପଵମତ ସ୍ ଯ ଅଵିତୂରତଃ  

  ଵ୍ରୁ୍୍ ଶଣ୍ଟମ ୍ଇକତା ପାତି ପରମ ୍କକୌତୂହ ମ ୍ହି କମ  ୧୭ 

  ତଶମନୀଯମ ୍ମରୁ୍କ ଆକୀଣମମ ୍ମକନାହରମ ୍ଅତୀଵ ଚ  

  ନାନା ପ୍ରକାକରୈଃ ଶକୁକନୈ: ଵ ୍କୁ ନାକତୈ: ଅ ମ୍କ୍ରୁତମ ୍ ୧୮ 

  ନିସ୍ ସ୍ରୁତା ସ୍ମ ମନିୁ କର୍ଟ କାନ୍ତାରାତ୍ କରାମ ହଶମଣାତ୍  
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  ଅନଯା ତୁ ଅଵକଚ୍ଚାମି କତଶ ସ୍ ଯ ସକୁଵତ୍ତଯା  ୧୯ 

  ସଵମମ ୍କମ ଶମ୍ସ ପକଵନ୍ କସ୍ଯ ଆରମପତମ ୍ତୁ ଇତମ ୍ 

  ସମ୍ପ୍ରାତା: ଯେ କତ ପାପା: ପ୍ରହ୍ମ୍ିା: ତୁ୍ ଟ ଚାରିଣଃ  ୨0 

 ତଵ ଯଜ୍ଞ ସ୍ ଯ ଵି୍ିାଯ ତୁରାତ୍ମାକନା ମହା ମକୁନ   

 ପକଵନ୍ ତସ୍ଯ କକା କତଶ: ସା ଯେ ତଵ ଯାଜ୍ଞକିୀ  ୨୧ 

 ର୍୍ିତଵ୍ ଯା ରିଯା ପ୍ରହ୍ମନ୍ ମଯା ଵତ୍ ଯା: ଚ ରା୍୍ସା:  

 ଏତ ତ୍ସଵମମ ୍ମନିୁ କର୍ଟ କରାତୁ ମିଚ୍ଚାମି ଅହମ ୍ପ୍ରକପା  ୨୨ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଅ୍ଟା ଵି0ଶ ସ୍ ସକମଃ  

 ଏଯକାନ ତ୍ର ି0ଶ ସ୍ସକକଃ  

 ଅତ ତସ୍ଯ ଅପ୍ରକମଯସ୍ଯ ତତ୍ ଵନମ ୍ପରିପରୁ୍ଚ୍ଚତଃ   

 ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାକତଜା ଵ୍ ଯା ଯ୍ାତୁମ ୍ଉପଚରକମ  ୧ 

 ଇହ ରାମ ମହା ପାକହା ଵିଶଣ୍:ୁ କତଵଵର ପ୍ରପ:ୁ  

 ଵଶମାଣ ିସପୁହୂନି ଇହ ତତା ଯକୁ ଶାତାନି ଚ  ୨ 

 ତପଶ୍ଚରଣ କଯାକା୭ତମମ ୍ଉଵାସ ସମୁହାତପା:  

  ଏଶ ପଵୂମ ଆରକମା ରାମ ଵାମନ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  ୩ 

  ସିତ୍ତା୭୭ରମ ଇତି ଯ୍ାତଃ ସିକତ୍ତା ହି ଅେ ମହାତପାଃ  

  ଏତସି୍ମନ୍ ଏଵ କାକ  ତୁ ରାଜା କଵୈକରାଚନିର୍ ପ ିଃ  ୪ 

 ନିଜିତ୍ ଯ କତୈଵତ କଣାନ୍ ସ ଇମ୍ତରାନ୍ ସ ମରୁ ତ୍କଣାନ୍  

 କାରଯା ମାସ ତତ୍ ରାଯ ଯମ ୍େିଶ ୁକ ାକକଶ ୁଵିଶରୁ୍ତଃ  ୫ 

 ଯଜ୍ଞମ ୍ଚକାର ସମୁହାନ୍ ଅସକୁରକନ୍ତ୍ର୍ା ମହା ପ :  

 ପକ  ସୁ୍ତ୍ ଯଜମାନ ସ୍ ଯ କତଵାଃ ସ ଅ୍ିି ପକୁରାକମାଃ  

 ସମାକମ୍ଯ ସ୍ଵଯମ ୍କଚୈଵ ଵିଶଣ୍ମୁ ୍ଊଚୁ: ଇହା୭୭ରକମ  ୬ 

 ପ ି: କଵୈକରାଚନ:ି ଵିକ୍ ଣା ଯଜକତ ଯଜ୍ଞମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ 

 ଅସମାକତ ରକତୌ ତସି୍ମନ୍ ସ୍ଵ କାଯମମ ୍ଅପିପତ୍ ଯତାମ ୍ ୭ 

 କଯ ଚ ଏନମ ୍ଅପିଵତମକନ୍ତ ଯାଚିତାର ଇତ ସ୍ତ୍ତଃ  

 ଯତ୍ ଚ ଯେ ଯତାଵତ୍ ଚ ସଵମମ ୍କତପ୍ଯଃ ପ୍ରଯଚ୍ଚତି  ୮ 

 ସ ତ୍ଵମ ୍ସରୁ ହିତାତମାଯ ମାଯା କଯାକମ ୍ଉପାରତିଃ  

 ଵାମନତ୍ଵମ ୍କକତା ଵିକ୍ ଣା କୁରୁ କଲ୍ଯାଣମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ ୯ 
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 ଏତସି୍ମନ୍ ଅମ୍ତକର ରାମ କା୍ ଯକପା ଅ୍ିି ସମ ପ୍ରପ:  

 ଅତିତ୍ ଯା ସହିକତା ରାମ ତୀପ୍ ଯମାନ ଇଵ ଓଜସା  ୧0 

 କତଵୀ ସହାକଯା ପକଵାନ୍ ତିଵ୍ ଯମ ୍ଵଶମ ସହସ୍ରକମ ୍  

 ଵ୍ରତମ ୍ସମାପ୍ଯ ଵରତମ ୍ତୁ୍ ଟାଵ ମତୁସତୂନମ ୍ ୧୧ 

 ତକପାମଯ0 ତକପାରାଶମି ୍ତକପାମତୂିମ ୍ତପାତ୍ମକମ ୍  

 ତପସା ତ୍ଵାମ ୍ସତୁକତନ ପ୍ଯାମି ପରୁୁକଶାତ୍ତମମ ୍ ୧୨ 

 ଶରୀକର ତଵ ପ୍ଯାମି ଜକତ୍ ସଵମ ମିତ0 ପ୍ରକପା    

 ତ୍ଵମ ୍ଅନାତି: ଅନିକତମ୍ ଯ: ତ୍ଵାମ ୍ଅହମ ୍ଶରଣମ ୍କତ:  ୧୩ 

 ତମ ୍ଉଵାଚ ହରି: ପ୍ରୀତ: କା୍ ଯପମ ୍ତୂତ କଲ୍ମଶମ ୍  

 ଵରମ ୍ଵରଯ ପେମ ୍କତ ଵରା୭କହମା୭ସି ମତମ ୍ମମ  ୧୪ 

 ତତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵଚନମ ୍ତସ୍ଯ ମରୀକଚା କା୍ ଯକପା୭ପ୍ରଵୀତ୍  

 ଅତିତ୍ ଯା କତଵତାନାମ ୍ଚ ମମ ଚ ଏଵ ଅନୁଯାଚତ:  ୧୫ 

 ଵର ଵରତ ସପୁ୍ରୀକତା ତାତୁ ମ୭ହମସି ସଵୁ୍ରତ   

 ପେୁତ୍ଵମ ୍କଚ୍ଚ ପକଵନ୍ ଅତିତ୍ ଯା ମମ ଚା୭ନକ  ୧୬ 

 ପ୍ରାତା ପଵ ଯଵୀଯାନ୍ ତ୍ଵମ ୍ଶର ସ୍ ଯ ଅସରୁ ସତୂନ   

 କଶାକା୭୭ତମାନାମ ୍ତୁ କତଵାନାମ ୍ସାହାଯ ଯମ ୍କତମୁ  ମହମସି  ୧୭ 

 ଅଯମ ୍ସିତ୍ତା୭୭ରକମା ନାମ ପ୍ରସାତାତ୍ କତ ପଵି୍ ଯତି  

 ସିକତ୍ତ କମମଣ ିକତକଵଶ ଉତି୍ତ୍ଟ ପକଵନ୍ ଇତଃ  ୧୮ 

 ଅତ ଵିଶଣ୍ର୍ୁ ମହାକତଜା ଅତିତ୍ ଯାମ ୍ସମଜାଯତ  

 ଵାମନମ ୍ରୂପମ ୍ଆସ୍ତ୍ାଯ କଵୈକରାଚନିମ ୍ଉପାକମତ୍  ୧୯ 

 େୀନ୍ ପାତାନ୍ ଅତ ପି୍୍ିତ୍ଵା ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ ମାନତ:  

 ଆରମ୍ଯ କ ାକାନ୍ କ ାକା୭୭ତ୍ମା ସଵମ ପତୂ ହିକତ ରତଃ  ୨0 

 ମକହନ୍ତ୍ର୍ାଯ ପନୁଃ ପ୍ରାତାତ୍ ନିଯମ୍ଯ ପ ିମ ୍ଓଜସା  

 କେୈକ ା ଯ୍ମ ୍ସ ମହା କତଜା ଶ୍ଚକର ଶର ଵଶମ ୍ପନୁଃ  ୨୧ 

 କତନ ଏଶ ପଵୂମମ ୍ଆରାନ୍ତ ଆରମଃ ରମ ନାଶନଃ  

 ମଯା୭ପି ପକ୍ତଯା ତସ୍ ଯ ଏଵ ଵାମନ ସ୍ ଯ ଉପପଯୁ ଯକତ  ୨୨ 

  ଏନମ ୍ଆରମମ ୍ଆଯାନି୍ତ ରା୍୍ସା ଵି୍ ିକାରିଣଃ  

  ଅେ କତ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର ହନ୍ତଵ୍ ଯା ତୁ୍ ଟ ଚାରିଣଃ  ୨୩ 
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  ଅତ୍ ଯ କଚ୍ଚାମକହ ରାମ ସିତ୍ତାରମମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ 

  ତତ୍ ଆରମ ପତମ ୍ତାତ ତଵା୭ପି ତତ୍ ଯତା ମମ  ୨୪ 

 ଇତି ଉକ୍ତଵା ପରମ ପ୍ରୀକତା କ୍ରୁହ୍ ଯ ରାମମ ୍ସ ୍୍ମଣମ ୍ 

 ପ୍ରଵିଶନ୍ ଆରମ ପତମ ୍ଵ୍ ଯକରାଚତ ମହା ମନିୁ :    

 ଶଶୀଵ କତ ନୀହାର: ପନୁଵମସ ୁସମନ୍ି ଵତ :  ୨୫ 

  ତମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ମନୁଯଃ ସକଵମ ସିତ୍ତାରମ ନିଵାସିନଃ  

  ଉତ୍କତ୍ ଯାତ୍ତ୍ ଯ ସହସା ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଅପଜୂଯନ୍  ୨୬ 

  ଯତା ଅହମମ ୍ଚରିକର ପଜୂାମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିୋଯ ତୀମକତ  

  ତକତୈଵ ରାଜ ପେୁାପ୍ ଯାମ ୍ଅକୁଵମନ୍ ଅତିତି ରିଯାମ ୍ ୨୭ 

  ମହୂୁତମମ ୍ଅତ ଵିରାକନ୍ତୌ ରାଜ ପକୁେୌ ଅରିମ୍ତକମୌ  

  ପ୍ରାଞ୍ଜ ୀ ମନିୁ ଶାତମୂ  ମ ୍ଊଚତୂ ରକୁ ନନ୍ତକନୌ  ୨୮ 

  ଅତ୍ ଯ ଏଵ ତୀ୍୍ାମ ୍ପ୍ରଵିଶ ପେମ ୍କତ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ  

  ସିତ୍ତାରକମାଯମ ୍ସିତ୍ତଃ ସ୍ ଯାତ୍ ସତ୍ ଯମ ୍ଅସୁ୍ତ୍ ଵଚ ସ୍ତ୍ଵ  ୨୯ 

  ଏଵମ ୍ଉକକ୍ତା ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  

  ପ୍ରଵିକଵଶ ତତା ତୀ୍୍ାମ ୍ନିଯକତା ନିଯକତନି୍ତ୍ର୍ଯଃ  ୩0 

  କୁମାକରୌ ଅପି ତାମ ୍ରାେିମ ୍ଉଶତି୍ଵା ସସୁମାହିକତୌ  

  ପ୍ରପାତ କାକ  ଚ ଉତ୍ତାଯ ପଵୂମମ ୍ସମ୍ତଯାମ ୍ଉପାସ୍ ଯ ଚ  ୩୧ 

 ସପ୍ରୁ୍କ୍ ଟାତକକୌ ଶଚୁୀ ଜପ୍ଯ0 ସମାପ୍ ଯ ନିଯକମନ ଚ   

 ହୁତ ଅ୍ିିକହାେମ ୍ଆସୀନମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଅଵନ୍ତତାମ ୍ ୩୨ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଏକକାନ   େି0ଶ ସ୍ ସକମଃ  

 ତ୍ର0ିଶ ସ୍ସକକଃ  

 ଅତ କତୌ କତଶକା କଜ୍ଞୌ ରାଜ ପକୁେୌ ଅରିମ୍ତକମୌ  

  କତକଶ କାକ  ଚ ଵା ଯ୍କଜ୍ଞା ଅପରୂ୍ତାମ ୍କକୌଶକିମ ୍ଵଚଃ  ୧ 

  ପକଵନ୍ କରାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାକଵା ଯସି୍ମନ୍ କାକ  ନିଶାଚକରୌ  

  ସମ୍ର୍୍ଣୀକଯୌ କତୌ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ଅତିଵକତମତ ତତ୍ ୍୍ଣମ ୍ ୨ 

  ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵାକଣୌ କାକୁକତ୍ସିୌ ତ୍ଵରମାକଣୌ ଯଯୁତୁ୍ସଯା  

  ସକଵମ କତ ମନୁଯଃ ପ୍ରୀତାଃ ପ୍ରଶଶମସ୍:ୁ ନ୍ରୁପାତ୍ମକଜୌ  ୩ 

  ଅତ୍ ଯ ପ୍ରପରୁ୍ତି ଶଟ୍ରାେମ ୍ର୍୍ତମ ୍ରାକକଵୌ ଯଵୁାମ ୍ 
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  ତୀ୍୍ାମ ୍କକତା ହି ଏଶ ମନିୁଃ କମୌନିତ୍ଵମ ୍ଚ କମି୍ ଯତି  ୪ 

  କତୌ ତୁ ତତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଜ ପକୁେୌ ଯଶସି୍ଵକନୌ  

  ଅନିକେୌ ଶଟ୍ ଅକହା ରାେମ ୍ତକପା ଵନମ ୍ଅର୍୍ତାମ ୍ ୫ 

  ଉପାସାମ ୍ଚରତୁ: ଵୀକରୌ ମକତ୍ତୌ ପରମ ତନ୍ି ଵକନୌ  

  ରର୍୍ତୁର୍ ମନିୁଵରମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଅରିମ୍ତକମୌ  ୬ 

  ଅତ କାକ  କକତ ତସି୍ମନ୍ ଶକ୍ଟ   ଅହନ ିସମାକକତ  

  କସୌମିେମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ରାକମା ଯକତ୍ତା ପଵ ସମାହିତଃ  ୭ 

  ରାମ ସ୍ ଯ ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵାଣ ସ୍ ଯ ତ୍ଵରିତ ସ୍ ଯ ଯଯୁତୁ୍ସଯା  

  ପ୍ରଜଜ୍ଵା  ତକତା କଵତିଃ କସାପାତ୍ ଯାଯ ପକୁରାହିତା  ୮ 

  ସ ତପମ ଚମସ ସରୁ୍କ୍କା ସ ସମିତ୍ କୁସକୁମାଚ୍ଚଯା   

  ଵିଶ୍ଵାମିକେଣ ସହିତା କଵତି ଜମଜ୍ଵା  ସ ରୁତ୍ଵିଜା  ୯ 

  ମନ୍ତ୍ର୍ଵତ୍ ଚ ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ଯକଜ୍ଞା   ଅକସୌ ସମ୍ପ୍ରଵତମକତ  

  ଆକାକଶ ଚ ମହାନ୍ ଶତଃ ପ୍ରାତୁର୍ ଆସୀତ୍ ପଯାନକଃ  ୧0 

  ଆଵାଯମ କକନମ ୍କମକକା ଯତା ପ୍ରାଵ୍ରୁଶ ିନିକମତଃ  

  ତତା ମାଯାମ ୍ଵିକୁଵମାକଣୌ ରା୍୍କସୌ ଅପ୍ଯତାଵତାମ ୍ ୧୧ 

  ମାରୀଚ ଶ୍ଚ ସପୁାହୁ ଶ୍ଚ ତକଯା: ଅନୁଚରା ସ୍ତ୍ତା  

  ଆକମ୍ଯ ପୀମ ସମ୍କାଶା ରୁତିର ଓକାନ୍ ଅଵାସରୁ୍ଜନ୍  ୧୨ 

  ତାମ ୍କତନ ରୁତିର ଔକକଣ କଵତିର୍ ଜଜ୍ଜ୍ଵା  ମମି୍ ଟତା   

  ସହସା ଅପିତ୍ରୁକତା ରାମ: ତାନ୍ ଅପ୍ଯତ୍ ତକତା ତିଵି   ୧୩ 

  କତୌ ଆପତକନ୍ତୌ ସହସା ତ୍ରୁ୍ ଟଵା ରାଜୀଵ କ ାଚନଃ  

   ୍୍ମଣମ ୍ତୁ ଅପି ସକମ୍ପ୍ର୍୍ଯ ରାକମା ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୪ 

  ପ୍ଯ  ୍୍ମଣ ତୁଵ୍ରମ ୁ ତ୍ତାନ୍ ରା୍୍ସାନ୍ ପିଶତି ଅଶନାନ୍  

  ମାନଵା୭ସ୍ତ୍ର ସମାତୂତାନ୍ ଅନିକ ନ ଯତା କନାନ୍  ୧୫ 

  ମାନଵମ ୍ପରକମାତାରମ ୍ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ପରମ ପାସ୍ଵରମ ୍ 

  ଚିକ୍୍ପ ପରମ କ୍ରୁକତ୍ତା ମାରୀଚ ଉରସି ରାକଵଃ  ୧୬ 

  ସ କତନ ପରମା୭କସ୍ତ୍ରଣ ମାନକଵନ ସମାହିତଃ  

  ସମ୍ପଣୂମମ ୍କଯାଜନ ଶତମ ୍୍୍ିତଃ ସାକର ସମ୍ପିକଵ  ୧୭ 

  ଵିକଚତନମ ୍ଵିକୂଣମନ୍ତମ ୍ଶୀକତଶ ୁପ  ପୀଟିତମ ୍ 
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  ନିରସ୍ତ୍ମ ୍ତ୍ରୁ୍ଯ ମାରୀଚମ ୍ରାକମା  ୍୍ମଣମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୮ 

  ପ୍ଯ  ୍୍ମଣ ଶୀକତଶମୁ ୍ମାନଵମ ୍ତମମ ସମି୍ ହତମ ୍ 

  କମାହଯିତ୍ଵା ନଯତି ଏନମ ୍ନ ଚ ପ୍ରାକଣୈର୍ ଵିଯଯୁ ଯତ  ୧୯ 

  ଇମାନ୍ ଅପି ଵତି୍ ଯାମି ନିକ୍ରମ ୁ ଣାନ୍ ତୁ୍ ଟ ଚାରିଣଃ  

  ରା୍୍ସାନ୍ ପାପ କମମସ୍ତ୍ାନ୍ ଯଜ୍ଞ ୍ିାନ୍ ରୁତିର ଅଶନାନ୍  ୨0 

  ସ0କ୍ରୁହ୍ ଯ ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ତକତା ରାକମା ତିଵ୍ ଯମ ୍ ଆକ୍ିଯମ ୍ଅତ୍ପତୁମ ୍  

  ସପୁାହୁ ଉରସି ଚିକ୍୍ପ ସ ଵିତ୍ତଃ ପ୍ରାପତତ୍ ପଵୁି  ୨୧ 

  କଶଶାନ୍ ଵାଯଵ୍ ଯମ ୍ଆତାଯ ନିଜକାନ ମହାଯଶାଃ  

  ରାକଵଃ ପରକମାତାକରା ମନୁୀନାମ ୍ମତୁମ ୍ଆଵହନ୍  ୨୨ 

  ସ ହତ୍ଵା ରା୍୍ସାନ୍ ସଵମାନ୍ ଯଜ୍ଞ ୍ିାନ୍ ରକୁ ନନ୍ତନଃ  

  ରୁଶପିିଃ ପଜୂିତ: ତେ ଯକତକନ୍ତ୍ର୍ା ଵିଜକଯ ପରୁା  ୨୩ 

  ଅତ ଯକଜ୍ଞ ସମାକତ ତୁ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  

  ନିର୍ ଈତିକା ତିକଶା ତ୍ରୁ୍ଟଵା କାକୁତ୍ସିମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୨୪ 

  କ୍ରୁତା୭କତମା   ଅସି୍ମ ମହାପାକହା କ୍ରୁତମ ୍କୁରୁ ଵଚ: ତ୍ଵଯା  

  ସିତ୍ତା୭୭ରମମ ୍ଇତମ ୍ସତ୍ ଯମ ୍କ୍ରୁତମ ୍ରାମ ମହାଯଶଃ   

  ସ ହି ରାମମ ୍ପ୍ରଶସ୍ଯ ଏଵମ ୍ତାପ୍ ଯାମ ୍ସମ୍ତଯାମ ୍ଉପାକମତ୍  ୨୫ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    େି0ଶ ସ୍ ସକମଃ  

 ଏକ ତ୍ର0ିଶ ସ୍ସକକଃ  

 ଅତ ତାମ ୍ରଜନୀମ ୍ତେ କ୍ରୁତାକତମୌ ରାମ  ୍୍ମକଣୌ  

  ଊଶତୁ: ମତୁିକତୌ ଵୀକରୌ ପ୍ରହ୍ରୁକ୍ଟ ନ ଅନ୍ତରାତ୍ମନା  ୧ 

  ପ୍ରପାତାଯାମ ୍ତୁ ଶଵମଯମାମ ୍କ୍ରୁତ କପୌଵମା୭ହ୍ି ଣକ ରିକଯୌ  

  ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ରୁଶୀମ ୍ଚ ଅନ୍ ଯାନ୍ ସହିକତୌ ଅପିଜ୍ମତୁଃ  ୨ 

  ଅପିଵାତ୍ ଯ ମନିୁ କର୍ଟମ ୍ଜ୍ଵ ନ୍ତମ ୍ଇଵ ପାଵକମ ୍ 

  ଊଚତୁ: ମତୁକରାତାରମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ମତୁର ପାଶକିଣୌ  ୩ 

  ଇକମୌ ସ୍ମ ମନିୁ ଶାତମୂ   କିମ୍ କକରୌ ସମପୁସି୍ତ୍କତୌ  

  ଆଜ୍ଞାପଯ ଯକତ୍ଟମ ୍କଵୈ ଶାସନମ ୍କରଵାଵ କିମ ୍ ୪ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ତତ ସ୍ତ୍ାପ୍ ଯାମ ୍ସଵମ ଏଵ ମହଶମଯଃ  

  ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ରାମମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍  ୫ 
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  କମୈତି  ସ୍ ଯ ନର କର୍ଟ ଜନକ ସ୍ ଯ ପଵି୍ ଯତି  

  ଯଜ୍ଞଃ ପରମ ତମି୍ ଟ ସ୍ତ୍େ ଯାସ୍ ଯାମକହ ଵଯମ ୍ ୬ 

  ତ୍ଵମ ୍କଚୈଵ ନର ଶାତମୂ   ସହ ଅସ୍ମାପି: କମି୍ଯସି  

  ଅତ୍ପତୁମ ୍ଚ ତନୁ ରତ୍ନମ ୍ତେ ତ୍ଵମ ୍େଶଟୁ୍ମ ୍ଅହମସି  ୭ 

  ତତ୍ ହ ିପଵୂମମ ୍ନର କର୍ଟ ତତ୍ତମ ୍ସତସି କତୈଵକତୈଃ  

  ଅପ୍ରକମଯ ପ ମ ୍କକାରମ ୍ମକକ ପରମ ପାସ୍ଵରମ ୍ ୮ 

  ନ ଅସ୍ଯ କତଵା ନ କନ୍ତଵମା ନ ଅସରୁା ନ ଚ ରା୍୍ସାଃ  

  କତମୁ ମ ୍ଆକରାପଣମ ୍ଶକ୍ତା ନ କତମ୍ନି ମାନୁଶାଃ  ୯ 

  ତନୁଶସ୍ଯ ତସ୍ ଯ ଵୀଯମମ ୍ହି ଜିଜ୍ଞାସକନ୍ତା ମହୀ୍ି୍ତଃ  

  ନ କଶକୁର୍ ଆକରାପଯିତୁମ ୍ରାଜ ପେୁା ମହାପ ାଃ  ୧0 

  ତତ୍ ତନୁ: ନର ଶାତମୂ   କମୈତି  ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

  ତେ େ୍୍ଯସି କାକୁତ୍ସି ଯଜ୍ଞମ ୍ଚ ଅତ୍ପତୁ ତଶମନମ ୍ ୧୧ 

  ତତ୍ ହ ିଯଜ୍ଞ ପ ମ ୍କତନ କମୈତିକ ନ ଉତ୍ତମମ ୍ତନୁଃ  

  ଯାଚିତମ ୍ନର ଶାତମୂ   ସନୁାପମ ୍ସଵମ କତୈଵକତୈଃ  ୧୨ 

  ଆଯାକପତୂମ ୍ନ୍ରୁପକତଃ ତସ୍ଯ କଵ୍ମନି ରାକଵ   

  ଅଚିତମ ୍ଵିଵିକତୈ କମକମ୍ୈ ତ ତମୂ କପୈ ଶ୍ଚା୭କରୁ କମି୍ ତପି:  ୧୩ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ମନିୁଵରଃ ପ୍ରସ୍ତ୍ାନମ ୍ଅକକରାତ୍ ତତା  

  ସ ରୁଶ ି ସମ୍କଃ ସକାକୁତ୍ସି ଆମନ୍ତ୍ର୍ଯ ଵନ କତଵତାଃ  ୧୪ 

  ସ୍ଵସି୍ତ୍ କଵାସୁ୍ତ୍ କମି୍ ଯାମି ସିତ୍ତଃ ସିତ୍ତା୭୭ରମାତ୍ ଅହମ ୍ 

  ଉତ୍ତକର ଜାହ୍ନଵୀ ତୀକର ହିମଵନ୍ତମ ୍ଶକି ାଚ୍ଚଯମ ୍ ୧୫ 

  ପ୍ରତ୍୍ିଣମ ୍ତତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ସିତ୍ତାରମମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ 

  ଉତ୍ତରାମ ୍ତିଶମ ୍ଉତି୍ତ୍ ଯ ପ୍ରସ୍ତ୍ାତୁମ ୍ଉପଚରକମ  ୧୬ 

  ତମ ୍ଵ୍ରଜନ୍ତମ ୍ମନିୁଵରମ ୍ଅନ୍ ଵକାତ୍ ଅନୁସାରିଣାମ ୍ 

  ଶକଟୀ ଶତ ମାେମ ୍ତୁ ପ୍ରଯାକଣ ପ୍ରହ୍ମ ଵାତିନାମ ୍ ୧୭ 

  ମରୁ୍କ ପ୍୍ି କଣା କଶ୍ଚୈଵ ସିତ୍ତାରମ ନିଵାସିନଃ  

  ଅନୁଜକ୍ମର୍ୁ ମହାତ୍ମାନମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମହା ମନିୁମ ୍ 

 ନିଵତମଯା ମାସ ତତ: ସ ପ୍୍ି ସମ୍କାନ୍ ମରୁ୍କାନ୭ପି  ୧୮ 

  କତ କତ୍ଵା ତୂରମ ୍ଅତ୍ଵାନମ ୍ ମ୍ପମାକନ ତିଵାକକର  
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  ଵାସମ ୍ଚକ୍ରୁର୍ ମନିୁ କଣାଃ କଶାଣା କୂକ  ସମାହିତାଃ  ୧୯ 

  କତ   ଅସ୍ତ୍ମ ୍କକତ ତିନକକର ସ୍ନାତ୍ଵା ହୁତ ହୁତାଶନାଃ  

  ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ନିକଶତୁର୍ ଅମିତ ଓଜସଃ  ୨0 

  ରାକମାପି ସହ କସୌମିେି: ମନୁୀମ ୍ତାନ୍ ଅପିପଯୂ ଯ ଚ  

  ଅରକତା ନିଶସାତା୭ତ ଵିଶ୍ଵାମିେ ସ୍ ଯ ତୀମତଃ  ୨୧ 

  ଅତ ରାକମା ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମହା ମନିୁମ ୍ 

  ପପ୍ରଚ୍ଚ ମନିୁ ଶାତମୂ  ମ ୍କକୌତୂହ  ସମନ୍ି ଵତଃ  ୨୨ 

  ପକଵନ୍ କ: ନୁ ଅଯମ ୍କତଶଃ ସମରୁ୍ତ୍ତ ଵନ କଶାପିତଃ  

  କରାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ପେମ ୍କତ ଵକ୍ତୁମ ୍ଅହମସି ତତ୍ତ୍ଵତଃ  ୨୩ 

 କଚାତିକତା ରାମ ଵାକ ଯ୍ନ କତଯା ମାସ ସଵୁ୍ରତଃ  

 ତସ୍ ଯ କତଶ ସ୍ ଯ ନିକି ମ ୍ରୁଶ ିମକତ୍ ଯ ମହାତପାଃ  ୨୪ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଏକ େି0ଶ ସ୍ ସକମଃ 

 ତ୍ଵା ତ୍ର0ିଶ ସ୍ସକକଃ  

 ପ୍ରହ୍ମକଯାନିର୍ ମହାନ୍ ଆସୀତ୍ କୁକଶା ନାମ ମହାତପାଃ  

 ଅ୍ିଲ୍ ଟ ଵ୍ରତ ତମମଜ୍ଞ: ସଜ୍ଜନ ପ୍ରତିପଜୂକ:  ୧  

 ସ ମହାତ୍ମା କୁ ୀନାଯାମ ୍ଯକୁ୍ତାଯାମ ୍ସମୁହା ପ ାନ୍  

 କଵୈତପ୍ମ ଯାମ ୍ଜନଯା ମାସ ଚତୁରଃ ସତ୍ରୁଶାନ୍ ସତୁାନ୍  ୨ 

 କୁଶାମ୍ପମ ୍କୁଶନାପମ ୍ଚ ଆତୂତମରଜସମ ୍ଵସମୁ ୍ 

 ତୀତି ଯକୁ୍ତାନ୍ ମକହା ତ୍ସାହାନ୍ ୍୍େ ତମମ ଚିକୀଶମଯା  ୩ 

 ତାନ୍ ଉଵାଚ କୁଶଃ ପେୁାନ୍ ତମି୍ ଟାନ୍ ସତ୍ ଯ ଵାତିନଃ  

 ରିଯତାମ ୍ପା ନମ ୍ପେୁା ତମମମ ୍ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯତ ପୁ୍ କ ମ ୍ ୪   

 କୁଶ ସ୍ ଯ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଚତ୍ଵାକରା କ ାକ ସମ୍ମତାଃ  

 ନିକଵଶମ ୍ଚରିକର ସକଵମ ପରୁାଣାମ ୍ନ୍ରୁଵରା: ତତା  ୫ 

 କୁଶାମ୍ପ ସୁ୍ତ୍ ମହାକତଜାଃ କକୌଶାମ୍ପୀମ ୍ଅକକରାତ୍ ପରୁୀମ ୍ 

 କୁଶନାପ ସୁ୍ତ୍ ତମମାତ୍ମା ପରମ ୍ଚକର ମକହାତଯମ ୍ ୬ 

 ଆତୂତମରଜକସା ରାମ ତମମାରଣ୍ଯମ ୍ମହୀପତିଃ  

 ଚକର ପରୁ ଵରମ ୍ରାଜା ଵସଶୁ୍ଚକର କିରିଵ୍ରଜମ ୍ ୭ 

 ଏଶା ଵସମୁତୀ ରାମ ଵକସା: ତସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ  
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 ଏକତ କଶୈ  ଵରାଃ ପଞ୍ଚ ପ୍ରକାଶକନ୍ତ ସମନ୍ତତଃ  ୮ 

 ସମୁାକତୀ ନତୀ ରମ୍ଯା ମାକତାନ୍ ଵିଶରୁ୍ତା ଯକଯୌ  

 ପଞ୍ଚାନାମ ୍କଶୈ  ମୁ୍ ଯାନାମ ୍ମକତ୍ ଯ ମା ା ଇଵ କଶାପକତ  ୯ 

  ସ ଏଶା ହି ମାକତୀ ରାମ ଵକସା: ତସ୍ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

  ପଵୂମା୭ପି ଚରିତା ରାମ ସକୁ୍୍ୋ ସସ୍ ଯ ମା ିନୀ  ୧0 

  କୁଶନାପ ସୁ୍ତ୍ ରାଜଶଃି କନ୍ ଯା ଶତମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ 

  ଜନଯା ମାସ ତମମାତ୍ମା କ୍ରୁତାଚ୍ ଯାମ ୍ରକୁ ନନ୍ତନ  ୧୧ 

  ତା: ତୁ କଯୌଵନ ଶା ିକନ୍ ଯା ରୂପଵତ୍ ଯଃ ସ୍ଵ ମ୍କ୍ରୁତାଃ  

  ଉତ୍ ଯାନ ପମିୂମ ୍ଆକମ୍ଯ ପ୍ରାଵ୍ରୁଶୀଵ ଶତହ୍ରତାଃ  ୧୨ 

  କାଯକନ୍ତଯା ନ୍ରୁତ୍ ଯମାନା ଶ୍ଚ ଵାତଯନ୍ତଯ ଶ୍ଚ ରାକଵ  

  ଆକମାତମ ୍ପରମମ ୍ଜକ୍ମ:ୁ ଵର ଆପରଣ ପଶୂତିାଃ  ୧୩ 

  ଅତ ତା: ଚାରୁ ସଵମା୭କଙ୍କଯା ରୂକପଣ ଅପ୍ରତିମା ପଵୁି  

  ଉତ୍ ଯାନ ପମିୂମ ୍ଆକମ୍ଯ ତାରା ଇଵ କନା୭ନ୍ତକର  ୧୪ 

  ତାଃ ସଵମକୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ରୂପ କଯୌଵନ ସମଯ୍ତୁାଃ  

  ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସଵମାତ୍ମକକା ଵାଯ:ୁ ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୫ 

  ଅହମ ୍ଵଃ କାମକଯ ସଵମା ପାଯମା ମମ ପଵି୍ ଯତ  

  ମାନୁଶ: ତ୍ ଯଯ ଯତାମ ୍ପାକଵା ତୀକମମ ୍ଆଯ:ୁ ଅଵାପ୍ସ୍ଯତ  ୧୬ 

  ଚ ମ ୍ହି କଯୌଵନମ ୍ନିତ୍ ଯମ ୍ମାନୁକଶଶ ୁଵିକଶଶତ:  

  ଅ୍୍ଯ ଯମ ୍କଯୌଵନମ ୍ପ୍ରାକତୌ ଅମଯମ ଶ୍ଚ ପଵି୍ ଯତଃ  ୧୭ 

  ତସ୍ ଯ ତତ୍ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵାକଯା: ଅ୍ିଲ୍ ଟ କମମଣଃ  

  ଅପହାସ୍ ଯ ତକତା ଵା ଯ୍ମ ୍କନ୍ ଯା ଶତମ ୍ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍  ୧୮ 

  ଅନ୍ତ: ଚରସି ପତୂାନାମ ୍ସକଵମଶାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ସକୁରାତ୍ତମ  

  ପ୍ରପାଵଜ୍ଞା: ଚ କତ ସଵମାଃ କିମ ୍ଅସ୍ମାନ୍ ଅଵମନ୍ଯକସ  ୧୯ 

  କୁଶନାପ ସତୁାଃ  କତଵମ ୍ସଵମାଃ ସମସ୍ତ୍ା  ସକୁରାତ୍ତମ  

  ସ୍ତ୍ାନାତ୍ ଚ୍ଚଯାଵଯିତୁମ ୍କତଵମ ୍ର୍୍ାମ: ତୁ ତକପା ଵଯମ ୍ ୨0 

  ମା ପତ୍ୂ ସ କାକ ା ତୁକମମତଃ ପିତରମ ୍ସତ୍ ଯ ଵାତିନମ ୍ 

  ନ ଅଵମନ୍ଯସ୍ଵ ସ୍ଵତକମମଣ ସ୍ଵଯମ ୍ଵରମ ୍ଉପାସ୍ମକହ  ୨୧ 

  ପିତା ହି ପ୍ରପ:ୁ ଅସ୍ମାକମ ୍କତୈଵତମ ୍ପରମମ ୍ହି ସଃ  
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  ଯସ୍ଯ କନା ତାସ୍ ଯତି ପିତା ସ କନା ପତମା ପଵି୍ ଯତି  ୨୨ 

  ତାସାମ ୍ତତ୍ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵାଯଃୁ ପରମ କକାପନଃ  

  ପ୍ରଵି୍ ଯ ସଵମ କାୋଣ ିପପଞ୍ଜ ପକଵାନ୍ ପ୍ରପଃୁ  ୨୩ 

  ତାଃ କନ୍ ଯା ଵାଯନୁା ପ୍ିା ଵିଵିଶ:ୁ ନ୍ରୁପକତ: କ୍ରୁହମ ୍ 

  ପ୍ରାପତନ୍ ପଵୁି ସମ୍ପ୍ରାମ୍ ତା: ସ  ଜ୍ଜ ସ୍ ସା୭ସ୍ ସର କ ାଚନା:  ୨୪ 

  ସ ଚ ତା ତଯିତା ତୀନା: କନ୍ ଯା: ପରମ କଶାପନା:  

  ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପ୍ିା ସ୍ତ୍ତା ରାଜା ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତ ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୨୫ 

  କିମ ୍ଇତମ ୍କତ୍ ଯତାମ ୍ପେୁଯଃ କକା ତମମମ ୍ଅଵମନ୍ଯକତ  

  କୁପ୍ ଜା: କକନ କ୍ରୁତା ସ୍ ସଵମା କଵ୍ଟକନ୍ତଯା ନା୭ପିପାଶତ  

   ଏଵମ ୍ରାଜା ଵିନିଶ୍ଵ୍ଯ ସମାତିମ ୍ସମ୍ତକତ ତତ:  ୨୬ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ତ୍ଵା େି 0ଶ ସ୍ ସକମଃ  

  ତ୍ରଯ ସି୍ତ୍ରମ୍ଶ ସ୍ସକକଃ   

  ତସ୍ଯ ତତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା କୁଶନାପ   ସ୍ ଯ ତୀମତଃ  

  ଶକିରାପି :  ଚରକଣୌ ସପ୍ରୁ୍୍ ଟଵା କନ୍ ଯା ଶତମ ୍ଅପାଶତ  ୧ 

  ଵାଯଃୁ ସଵମା୭୭ତ୍ମକକା ରାଜନ୍ ପ୍ରତଶମଯିତୁମ ୍ଇଚ୍ଚତି  

  ଅଶପୁମ ୍ମାକମମ ୍ଆସ୍ତ୍ାଯ ନ ତମମମ ୍ପ୍ରତ୍ ଯକଵ୍୍କତ  ୨ 

  ପିତ୍ରୁମତ୍ ଯଃ ସ୍ମ ପେମ ୍କତ ସ୍ଵଚ୍ଚକନ୍ତ ନ ଵଯମ ୍ସି୍ତ୍ତାଃ  

  ପିତରମ ୍କନା ଵ୍ରୁଣୀଶ୍ଵ ତ୍ଵମ ୍ଯତି କନା ତାସ୍ ଯକତ ତଵ  ୩ 

  କତନ ପାପ ଅନୁପକନ୍ତନ ଵଚନମ ୍ନ ପ୍ରତୀଚ୍ଚତା  

  ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵନ୍ତଯଃ ସଵମାଃ ସ୍ମ ଵାଯନୁା ନିହତା ପରୁ୍ଶମ ୍ ୪ 

  ତାସାମ ୍ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଜା ପରମ ତାମିକଃ  

  ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ମହାକତଜାଃ କନ୍ ଯା ଶତମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ ୫ 

  ୍୍ାନ୍ତମ ୍୍୍ମାଵତାମ ୍ପେୁଯଃ କତମଵ୍ ଯମ ୍ସମୁହତ୍ କ୍ରୁତମ ୍ 

  ଐକମତ୍ ଯମ ୍ଉପାକମ୍ଯ କୁ ମ ୍ଚ ଅକଵ୍୍ିତମ ୍ମମ  ୬ 

  ଅ ମ୍କାକରା ହି ନାରୀଣାମ ୍୍୍ମା ତୁ ପରୁୁଶ ସ୍ ଯ ଵା  

  ତୁ୍ କରମ ୍ତତ୍ ଚ ଵଃ ୍୍ାନ୍ତମ ୍େିତକଶଶ ୁଵିକଶଶତଃ  ୭ 

  ଯାତ୍ରୁଶୀ: ଵଃ ୍୍ମା ପେୁଯଃ ସଵମାସାମ ୍ଅଵିକଶଶତଃ  

  ୍୍ମା ତାନମ ୍୍୍ମା ଯଜ୍ଞଃ ୍୍ମା ସତ୍ ଯମ ୍ଚ ପେୁିକାଃ  ୮ 
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  ୍୍ମା ଯଶଃ ୍୍ମା ତମମଃ ୍୍ମାଯାମ ୍ଵି୍ି ଟତମ ୍ଜକତ୍  

  ଵିସରୁ୍ଯ ଯ କନ୍ ଯାଃ କାକୁତ୍ସି ରାଜା େିତଶ ଵିରମଃ  ୯ 

  ମନ୍ତ୍ର୍କଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର୍ଯା ମାସ ପ୍ରତାନମ ୍ସହ ମନି୍ତ୍ର୍ପିଃ  

  କତକଶ କାକ  ଚ କତମଵ୍ ଯମ ୍ସତ୍ରୁକଶ ପ୍ରତିପାତନମ ୍ ୧0 

  ଏତସି୍ମ କନ୍ନଵ କାକ  ତୁ ଚୂ ୀ ନାମ ମହା ମନିୁଃ  

  ଊତ୍ଵମକରତାଃ ଶପୁାଚାକରା ପ୍ରାହ୍ମମ ୍ତପ ଉପାକମତ୍  ୧୧ 

  ତପ୍ଯନ୍ତମ ୍ତମ ୍ରୁଶମି ୍ତେ କନ୍ତଵମୀ ପଯମପୁାସକତ  

  କସାମତା ନାମ ପେମ ୍କତ ଊମି ା ତନଯା ତତା  ୧୨ 

  ସା ଚ ତମ ୍ପ୍ରଣତା ପତୂ୍ଵା ଶଶୁରୂ୍ଶଣ ପରାଯଣା  

  ଉଵାସ କାକ  ତମି୍ ଟା ତସ୍ ଯାସ ୍ତୁକ୍ ଟା   ଅପଵତ୍ କୁରୁଃ  ୧୩ 

  ସ ଚ ତାମ ୍କା  କଯାକକନ କପ୍ରାଵାଚ ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ପରିତୁକ୍ଟାସି୍ମ ପେମ ୍କତ କିମ ୍କକରାମି ତଵ ପି୍ରଯମ ୍ ୧୪ 

  ପରିତୁ୍ ଟମ ୍ମନିୁମ ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା କନ୍ତଵମୀ ମତୁର ସ୍ଵରା  

  ଉଵାଚ ପରମ ପ୍ରୀତା ଵା ଯ୍ଜ୍ଞା ଵା ଯ୍ କକାଵିତମ ୍ ୧୫ 

   ୍୍ମଯା ସମତୁିକତା ପ୍ରାହ୍ମଯା ପ୍ରହ୍ମପକୂତା ମହାତପାଃ  

  ପ୍ରାକହ୍ମଣ ତପସା ଯକୁ୍ତମ ୍ପେୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ତାମିକମ ୍ ୧୬ 

  ଅପତି ଶ୍ଚ ଅସି୍ମ ପେମ ୍କତ ପାଯମା ଚ ଅସି୍ମ ନ କସ୍ଯଚିତ୍  

  ପ୍ରାକହ୍ମଣ ଉପକତାଯା: ଚ ତାତୁମ ୍ଅହମସି କମ ସତୁମ ୍ ୧୭ 

  ତସ୍ ଯାଃ ପ୍ରସକନ୍ନା ପ୍ରହ୍ମଶ:ି ତକତୌ ପେୁମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ 

  ପ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ ଇତି ଯ୍ାତମ ୍ମାନସମ ୍ଚୂ ିନଃ ସତୁମ ୍ ୧୮ 

  ସ ରାଜା ପ୍ରହ୍ମତତ୍ତ ସୁ୍ତ୍ ପରୁୀମ ୍ଅତ୍ ଯଵସତ୍ ତତା  

  କାମ୍ପିଲ୍ ଯାମ ୍ପରଯା  ୍୍ମଯା କତଵ ରାକଜା ଯତା ତିଵମ ୍ ୧୯ 

  ସ ପତିୁ୍ତମ ୍କ୍ରୁତଵାନ୍ ରାଜା କୁଶନାପଃ ସତୁାମିକଃ  

  ପ୍ରହ୍ମତତ୍ତାଯ କାକୁତ୍ସି ତାତୁମ ୍କନ୍ ଯା ଶତମ ୍ତତା  ୨0 

  ତମ ୍ଆହୂଯ ମହାକତଜା ପ୍ରହ୍ମତତ୍ତମ ୍ମହୀପତିଃ  

  ତକତୌ କନ୍ ଯା ଶତମ ୍ରାଜା ସପୁ୍ରୀକତ ନ ଅନ୍ତରାତ୍ମନା  ୨୧ 

  ଯତା ରମମ ୍ତତଃ ପାଣମି ୍ଜରାହ ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ପ୍ରହ୍ମତକତ୍ତା ମହୀପା  ସ୍ତ୍ାସାମ ୍କତଵପତି: ଯତା  ୨୨ 
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  ସପ୍ରୁ୍୍ ଟ ମାକେ ତତଃ ପାକଣୌ ଵିକୁପ୍ ଜା ଵିକତ ଜ୍ଵରାଃ  

  ଯକୁ୍ତାଃ ପରମଯା  ୍୍ମଯା ପପଃୁ କନ୍ ଯା ଶତମ ୍ତତା  ୨୩ 

  ସ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଵାଯନୁା ମକୁ୍ତାଃ କୁଶନାକପା ମହୀପତିଃ  

  ପପଵୂ ପରମ ପ୍ରୀକତା ହଶମମ ୍କ କପ ପନୁଃ ପନୁଃ  ୨୪ 

  କ୍ରୁକତାତ୍ଵାହମ ୍ତୁ ରାଜାନମ ୍ପ୍ରହ୍ମତତ୍ତମ ୍ମହୀପତିଃ  

  ସ ତାରମ ୍କପ୍ରଶଯା ମାସ କସାପାତ୍ ଯାଯ କଣମ ୍ତତା  ୨୫ 

  କସାମତା୭ପି ସସୁମ୍ ହ୍ରୁ୍ ଟା ପେୁ ସ୍ ଯ ସତ୍ରୁଶୀମ ୍ରିଯାମ ୍ 

  ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ଚ କନ୍ତଵମୀ ସନୁ୍ଶା: ତାଃ ପ୍ରତ୍ ଯନନ୍ତତ  

 ସପ୍ରୁ୍୍ ଟଵା ସପ୍ରୁ୍୍ ଟଵା ଚ ତା: କନ୍ ଯା: କୁଶନାପମ ୍ପ୍ରଶସ୍ଯ ଚ  ୨୬ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    େଯ ସି୍ତ୍ରମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ 

 ଚତୁ ସି୍ତ୍ରମ୍ଶ ସ୍ସକକଃ  

  କ୍ରୁତ ଉତ୍ଵାକହ କକତ ତସି୍ମନ୍ ପ୍ରହ୍ମତକତ୍ତ ଚ ରାକଵ  

  ଅପେୁଃ ପେୁ    ାପାଯ କପୌେୀମ ୍ଇ୍ି ଟମ ୍ଅକଲ୍ପଯତ୍  ୧ 

  ଇ୍ଟଯାମ ୍ତୁ ଵତମମାନାଯାମ ୍କୁଶନାପମ ୍ମହୀପତିମ ୍ 

  ଉଵାଚ ପରମ   ପ୍ରୀତଃ କୁକଶା ପ୍ରହ୍ମ ସତୁ   ସ୍ତ୍ତା  ୨ 

  ପେୁ : କତ ସତ୍ରୁଶଃ ପେୁ ପଵି୍ ଯତି ସତୁାମିକଃ  

  କାତିମ ୍ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯସି କତନ ତ୍ଵମ ୍କୀତିମ ୍କ ାକକ ଚ ଶାଶ୍ଵତୀମ ୍ ୩ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା କୁକଶା ରାମ କୁଶନାପମ ୍ମହୀପତିମ ୍ 

  ଜକାମ ଆକାଶମ ୍ଆଵି୍ ଯ ପ୍ରହ୍ମ କ ାକମ ୍ସନାତନମ ୍ ୪ 

  କସ୍ ଯଚିତ୍ ତୁ ଅତ କା  ସ୍ ଯ କୁଶନାପ ସ୍ ଯ ତୀମତଃ  

  ଜକଜ୍ଞ ପରମ   ତମିକ୍ଟା କାତି:   ଇତି ଏଵ ନାମତଃ  ୫ 

  ସ ପିତା ମମ କାକୁତ୍ସି କାତିଃ ପରମ ତାମିକଃ  

  କୁଶ ଵମ୍ ୍ପ୍ରସକୂତାସି୍ମ କକୌଶକିକା ରକୁ ନନ୍ତନ  ୬ 

  ପଵୂମଜା ପକିନୀ ଚା୭ପି ମମ ରାକଵ ସଵୁ୍ରତା  

  ନାମ୍ାି ସତ୍ ଯଵତୀ ନାମ ରୁଚୀକକ ପ୍ରତିପାତିତା  ୭ 

  ସ ଶରୀରା କତା ସ୍ଵକମମ ୍ପତମାରମ ୍ଅନୁଵତିନୀ  

  କକୌଶକିୀ ପରକମାତାରା ସା ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତା ଚ ମହା ନତୀ  ୮ 

 ତିଵ୍ ଯା ପଣୁ୍ ଯ ଉତକା ରମ୍ଯା ହିମଵନ୍ତମ ୍ଉପାରତିା  
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 କ ାକ ସ୍ ଯ ହିତ କାମା୭ତମମ ୍ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତା ପକିନୀ ମମ  ୯ 

 ତକତାହମ ୍ହିମଵ ତ୍ାକଶ୍ଵମ ଵସାମି ନିଯତଃ ସକୁମ ୍ 

 ପକିନ୍ ଯାଃ କସ୍ନହ ସମଯ୍କୁ୍ତଃ କକୌଶି୍ ଯା ରକୁ ନନ୍ତନ  ୧0 

 ସା ତୁ ସତ୍ ଯଵତୀ ପଣୁ୍ ଯା ସକତ୍ ଯ ତକମମ ପ୍ରତି୍ି ଟତା  

 ପତିଵ୍ରତା ମହା ପାକା କକୌଶକିୀ ସରିତାମ ୍ଵରା  ୧୧ 

 ଅହମ ୍ହି ନିଯମାତ୍ ରାମ ହିତ୍ଵା ତାମ ୍ସମପୁାକତଃ  

 ସିତ୍ତାରମମ ୍ଅନୁପ୍ରାପ୍ ଯ ସିକତ୍ତାସି୍ମ ତଵ କତଜସା  ୧୨ 

 ଏଶା ରାମ ମମ ଉତ୍ତି୍ତଃ ସ୍ଵସ୍ଯ ଵମ୍ ୍ସ୍ ଯ କୀତିତା  

 କତଶ ସ୍ ଯ ଚ ମହା ପାକହା ଯନ୍ ମାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ପରିପରୁ୍ଚ୍ଚସି  ୧୩ 

 କକତା   ଅତମ ରାେଃ କାକୁତ୍ସି କତାଃ କତଯକତା ମମ  

 ନିୋମ ୍ଅକପ୍ଯହି ପେମ ୍କତ ମା ପତ୍ୂ ଵିକ୍ିାଅତ୍ଵନି ଇହ ନଃ  ୧୪ 

 ନି୍ ପନ୍ତା: ତରଵଃ ସକଵମ ନି ୀନା ମରୁ୍କ ପ୍୍ିଣଃ  

 କନୈକଶନ ତମସା ଵ୍ ଯାତା ତିଶ ଶ୍ଚ ରକୁ ନନ୍ତନ  ୧୫ 

 ଶକନୈ: ଵିଯଯୁ ଯକତ ସମ୍ତଯା ନକପା କନକେୈ: ଇଵ ଆଵ୍ରୁତମ ୍ 

 ନ୍୍େ ତାରା କହନମ ୍କଯ ଯାତିପି: ଅଵପାସକତ  ୧୬ 

 ଉତି୍ତ୍ ଟତି ଚ ଶୀତାମଶ୍ଃୁ ଶଶୀ କ ାକ ତକମା ନୁତଃ  

 ହ୍ଲାତଯନ୍ ପ୍ରାଣନିାମ ୍କ ାକକ ମନାମି୍ ସ ପ୍ରପଯା ଵିକପା  ୧୭ 

 କନୈଶାନି ସଵମ ପତୂାନି ପ୍ରଚରନି୍ତ ତତ ସ୍ତ୍ତଃ  

 ଯ୍୍ ରା୍୍ସ ସମ୍କା ଶ୍ଚ କରୌୋ ଶ୍ଚ ପିଶତି ଅଶନାଃ  ୧୮ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ମହାକତଜା ଵିରରାମ ମହା ମନିୁଃ  

 ସାତୁ ସାତ୍ଵିତି ତମ ୍ସକଵମ ମନୁକଯା: ହି ଅପ୍ଯ ପଜୂଯନ୍  ୧୯ 

 କୁଶକିାନାମ ୍ଅଯମ ୍ଵକମ୍ା୍ ମହାନ୍ ତମମପର ସ୍ତ୍ତା  

 ପ୍ରକହ୍ମାପମା ମହାତ୍ମାନ: କୁଶ ଵମ୍ଯ୍ା ନକରାତ୍ତମା:  ୨0 

 ଵିକଶକଶଣ ପଵାନ୍ ଏଵ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହା ଯଶା:  

 କକୌଶକିୀ ସରିତାମ ୍କର୍ଟା କୁକ ା କତ୍ ଯାତକରୀ ତଵ  ୨୧ 

 ଇତି କତୈ: ମନିୁ ଶାତମୂ କ ୈ: ପ୍ରଶସ୍ତ୍: କୁଶକିା୭୭ତ୍ମଜ:   

 ନିୋମ ୍ଉପାକମତ୍ ରୀମାନ୍ ଅସ୍ତ୍ମ୍କତ ଇଵ ଅମଶ୍ମୁାନ୍  ୨୨ 

 ରାକମାପି ସହ କସୌମିେିଃ କିମି୍ତ୍ି ଆକତ ଵିସ୍ମଯଃ  
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 ପ୍ରଶସ୍ଯ ମନିୁ ଶାତମୂ  ମ ୍ନିୋମ ୍ସମପୁ କସଵକତ  ୨୩ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଚତୁ ସି୍ତ୍ରମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ  

 ପମ୍ଚ ତ୍ରମି୍ ଶ ସ୍ସକକଃ  

 ଉପାସ୍ ଯ ରାେି କଶଶମ ୍ତୁ କଶାଣା କୂକ  ମହଶପିିଃ  

 ନିଶାଯାମ ୍ସପୁ୍ରପାତାଯାମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିକୋପ୍ ଯପାଶତ  ୧ 

 ସପୁ୍ରପାତା ନିଶା ରାମ ପଵୂମା ସମ୍ତଯା ପ୍ରଵତମକତ  

 ଉତି୍ତ୍ ଟ ଉତି୍ତ୍ ଟ ପେମ ୍କତ କମନାଯ ଅପିକରାଚଯ  ୨ 

 ତତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵଚନମ ୍ତସ୍ଯ କ୍ରୁତ୍ଵା କପୌଵମାହ୍ି ଣକୀମ ୍ରିଯାମ ୍ 

 କମନମ ୍କରାଚଯା ମାସ ଵା ଯ୍ମ ୍ଚ ଇତମ ୍ଉଵାଚ ହ  ୩ 

 ଅଯମ ୍କଶାଣଃ ଶପୁ ଜକ ା କାତଃ ପ ିୁନ ମଣି୍ଟତଃ  

  କତକରଣ ପତା ପ୍ରହ୍ମନ୍ ସମ୍ତରି୍ ଯାମକହ ଵଯମ ୍ ୪ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ୍ ରାକମଣ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ   ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଇତମ ୍ 

  ଏଶ ପନ୍ତା ମଯା ଉତି୍ତକ୍ଟା କଯନ ଯାନି୍ତ ମହଶମଯଃ  ୫ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ମହଶମକଯା ଵିଶ୍ଵାମିକେଣ ତୀମତା   

 ପ୍ଯମ୍ ତ: କତ ପ୍ରଯାତା କଵୈ ଵନାନି ଵିଵିତାନି ଚ  ୬ 

  କତ କତ୍ଵା ତୂରମ ୍ଅତ୍ଵାନମ ୍କକତ   ଅତମ ତିଵକସ ତତା  

  ଜାହ୍ନଵୀମ ୍ସରିତାମ ୍କର୍ଟାମ ୍ତତ୍ରୁଶ:ୁ ମନିୁ କସଵିତାମ ୍ ୭ 

  ତାମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପଣୁ୍ ଯ ସ ି ାମ ୍ହମ୍ସ ସାରସ କସଵିତାମ ୍ 

  ପପଵୁୂ: ମତୁିତାଃ ସକଵମ ମନୁଯଃ ସହ ରାକଵାଃ  ୮ 

  ତସ୍ ଯା: ତୀକର ତତ: ଚକ୍ରୁ: କତ ଆଵାସ ପରିରହମ ୍ 

  ତତଃ ସ୍ନାତ୍ଵା ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ସମ୍ତପ୍ମ ଯ ପିତ୍ରୁ କତଵତାଃ  ୯ 

  ହୁତ୍ଵା କଚୈଵ ଅ୍ିିକହାୋଣ ିପ୍ରା୍ ଯଚ ଅମରୁ୍ତଵତ୍ ହଵିଃ  

  ଵିଵିଶ:ୁ ଜାହ୍ନଵୀ ତୀକର ଶକୁଚୌ ମତୁିତ ମାନସାଃ  ୧0 

  ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମହାତ୍ମାନମ ୍ପରିଵାଯମ ସମନ୍ତତଃ  

  ସମ୍ପ୍ରହ୍ରୁ୍ ଟ ମନା ରାକମା ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଅତ ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୧ 

  ପକଵନ୍ କରାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି କଙ୍କାମ ୍େି ପତକାମ ୍ନତୀମ ୍ 

  କେୈକ ା ଯ୍ମ ୍କତମ ୍ଆରମ୍ଯ କତା ନତ ନତୀ ପତିମ ୍ ୧୨ 

  କଚାତିକତା ରାମ ଵାକ ଯ୍ନ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହା ମନିୁଃ  
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  ଵ୍ରୁତି୍ତମ ୍ଜନ୍ ମ ଚ କଙ୍କାଯା ଵକ୍ତୁମ ୍ଏଵ ଉପଚରକମ  ୧୩ 

  କଶୈକ କନ୍ତ୍ର୍ା ହିମଵାନ୍ ନାମ ତାତୂନାମ ୍ଆକକରା ମହାନ୍  

  ତସ୍ ଯ କନ୍ ଯା ତ୍ଵଯମ ୍ରାମ ରୂକପଣ ଅପ୍ରତିମମ ୍ପଵୁି  ୧୪ 

  ଯା କମରୁ ତୁହିତା ରାମ ତକଯା: ମାତା ସମୁତ୍ ଯମା  

  ନାମ୍ାି ମକନାରମା ନାମ ପତ୍ନୀ ହିମଵତଃ ପି୍ରଯା  ୧୫ 

  ତସ୍ ଯାମ ୍କଙ୍କ ଇଯମ ୍ଅପଵନ୍ କଯ ଯ୍ ଟା ହିମଵତଃ ସତୁା  

  ଉମା ନାମ ତ୍ଵିତୀଯା ଅପତ୍ୂ କନ୍ ଯା ତସ୍ ଯ ଏଵ ରାକଵ  ୧୬ 

  ଅତ କଯ ଯ୍ ଟାମ ୍ସରୁାଃ ସକଵମ କତଵତା୭ତମ ଚିକୀଶମଯା  

  କଶୈକ ନ୍ତ୍ର୍ମ ୍ଵରଯାମାସ:ୁ କଙ୍କାମ ୍େି ପତକାମ ୍ନତୀମ ୍ ୧୭ 

  ତକତୌ ତକମମଣ ହିମଵାନ୍ ତନଯାମ ୍କ ାକ ପାଵନୀମ ୍ 

  ସ୍ଵଚ୍ଚନ୍ତ ପତକାମ ୍କଙ୍କାମ ୍କେୈକ ା ଯ୍ ହିତ କାମ୍ ଯଯା  ୧୮ 

  ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତକତା କତଵା: େିକ ାକ ହିତ କାରିଣଃ  

  କଙ୍କାମ ୍ଆତାଯ କତ   ଅକଚ୍ଚନ୍ କ୍ରୁତାକତମନ ଅନ୍ତରାତ୍ମନା  ୧୯ 

  ଯା ଚ ଅନ୍ ଯା କଶୈ  ତୁହିତା କନ୍ ଯା ଆସୀତ୍ ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ଉରମ ୍ସା ଵ୍ରତମ ୍ଆସ୍ତ୍ାଯ ତପ: କତକପ ତକପାତନା  ୨0 

  ଉକରଣ ତପସା ଯକୁ୍ତାମ ୍ତକତୌ କଶୈ ଵରଃ ସତୁାମ ୍ 

  ରୁୋଯ ଅପ୍ରତିରୂପାଯ ଉମାମ ୍କ ାକ ନମକରୁ୍ତାମ ୍ ୨୧ 

  ଏକତ କତ କଶୈ  ରାଜ ସ୍ ଯ ସକୁତ କ ାକ ନମକରୁ୍କତ  

  କଙ୍କା ଚ ସରିତାମ ୍କର୍ଟା ଉମା କତଵୀ ଚ ରାକଵ  ୨୨ 

  ଏତତ୍ କତ ସଵମମ ୍ଆ ଯ୍ାତମ ୍ଯତା େି ପତକା ନତୀ  

  କମ ୍କତା ପ୍ରତମମ ୍ତାତ କତିମ ୍କତିମତାମ ୍ଵର  ୨୩ 

  ସ ଏଶା ସରୁ ନତୀ ରମ୍ଯା କଶୈକ ନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ ଯ ସତୁା ତତା   

  ସରୁ କ ାକମ ୍ସମାରୂଟା ଵିପାପା ଜ  ଵାହିନୀ  ୨୪ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ପମ୍ ିେିମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ  

  ଶଟ୍ ତ୍ରମି୍ଶ ସ୍ସକକଃ  

  ଉକ୍ତ ଵାକ ଯ୍ ମକୁନୌ ତସି୍ମନ୍ ଉକପୌ ରାକଵ    ୍୍ମକଣୌ  

  ପ୍ରତିନନ୍ତଯ କତାମ ୍ଵୀକରୌ ଊଚତୁ: ମନିୁ ପମୁ୍ କଵମ ୍ ୧ 

  ତମମ ଯକୁ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ପ୍ରହ୍ମନ୍ କତିତମ ୍ପରମମ ୍ତ୍ଵଯା  
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  ତୁହିତୁଃ କଶୈ  ରାଜ ସ୍ ଯ କଯ ଯ୍ ଟାଯ ଵକ୍ତୁମ ୍ଅହମସି  ୨ 

  ଵିସ୍ତ୍ରମ ୍ଵିସ୍ତ୍ରକଜ୍ଞା   ଅସି ତିଵ୍ ଯ ମାନୁଶ ସମ୍ପଵମ ୍ 

  େୀନ୍ ପକତା କହତୁନା କକନ ପ୍ଲାଵକଯ କଲାକ ପାଵନୀ  ୩ 

  କତମ ୍କଙ୍କାମ ୍େି ପତକା ଵିଶରୁ୍ତା ସରିତ୍ ଉତ୍ତମା  

  େିଶ ୁକ ାକକଶ ୁତମମଜ୍ଞ କମମପିଃ କକୈଃ ସମନ୍ି ଵତା  ୪ 

  ତତା ପରୁ୍ଵତି କାକୁକତ୍ସି ଵିଶ୍ଵାମିେ: ତକପା ତନଃ  

  ନିକିକ ନ କତାମ ୍ସଵମାମ ୍ରୁଶ ିମକତ୍ ଯ ନ୍ ଯକଵତଯତ୍  ୫ 

  ପରୁା ରାମ କ୍ରୁତ ଉତ୍ଵାହଃ ନୀ  କକଣ୍ଟା ମହା ତପାଃ  

  ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଚ ସପ୍ରୁ୍ହଯା କତଵୀମ ୍କମୈତୁନା ଯ ଉପଚରକମ  ୬ 

  ଶତିି କଣ୍ଟସ୍ଯ କତଵ ସ୍ ଯ ତିଵ୍ ଯମ ୍ଵଶମ ଶତମ ୍କତମ ୍ 

  ନ ଚା୭ପି ତନକଯା ରାମ ତସ୍ଯାମ ୍ଆସୀତ୍ ପରମ୍ତପ  ୭ 

  ତକତା କତଵାଃ ସମତୁ୍ଵି୍ିାଃ ପିତାମହ ପକୁରାକମାଃ  

  ଯତ୍ ଇହ ଉତ୍ତ୍ ଯକତ ପତୂମ ୍କ: ତତ୍ ପ୍ରତିସହି୍ ଯକତ  ୮ 

  ଅପିକମ୍ଯ ସରୁାଃ ସକଵମ ପ୍ରଣପିତ୍ ଯ ଇତମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍  

  କତଵକତଵ ମହାକତଵ କ ାକସ୍ଯା୭ସ୍ ଯ ହିକତ ରତ  ୯ 

  ସରୁାଣାମ ୍ପ୍ରଣପିାକତନ ପ୍ରସାତମ ୍କତମୁ ମ ୍ଅହମସି  

  ନ କ ାକା ତାରଯି୍ ଯନି୍ତ ତଵ କତଜଃ ସକୁରାତ୍ତମ  ୧0 

  ପ୍ରାକହ୍ମଣ ତପସା ଯକୁକ୍ତା କତଵ୍ ଯା ସହ ତପ ଶ୍ଚର  

  କେୈକ ା ଯ୍ ହିତ କାମା୭ତମମ ୍କତଜ: କତଜସି ତାରଯ  

  ର୍୍ ସଵମାନ୍ ଇମା କନ୍ ଲାକାନ୍ ନ ଅକ ାକମ ୍କତମୁ ମ ୍ଅହମସି  ୧୧ 

  କତଵତାନାମ ୍ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସଵମ କ ାକ ମକହଶ୍ଵରଃ  

  ପାଟମ ୍ଇତି ଅପ୍ରଵୀତ୍ ସଵମାନ୍ ପନୁଶ୍ଚ ଇତମ ୍ଉଵାଚ ହ  ୧୨ 

  ତାରଯି୍ ଯାମି ଅହମ ୍କତଜ: କତଜସି ଏଵ ସହ ଉମଯା  

  େିତଶାଃ ପରୁ୍ତିଵୀ କଚୈଵ ନିଵମାଣମ ୍ଅତିକଚ୍ଚତୁ  ୧୩ 

  ଯତ୍ ଇତମ ୍କ୍ଶପିୁତମ ୍ସ୍ତ୍ାନାତ୍ ମମ କତକଜା ହି ଅନୁତ୍ତମମ ୍ 

  ତାରଯି୍ ଯତି କ: ତତ୍ କମ ପରୁ୍ଵନ୍ତୁ ସରୁ ସତ୍ତମାଃ  ୧୪ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା: ତକତା କତଵାଃ ପ୍ରତ୍ଯଚୁୂ: ଵ୍ରୁଶପ ତ୍ଵଜମ ୍ 

  ଯତ୍ କତଜଃ କ୍ଶପିୁତମ ୍ହ ିଏତତ୍ ତତ୍ ତରା ତାରଯି୍ ଯତି  ୧୫ 
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  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଃ ସରୁପତିଃ ପ୍ରମକୁମାଚ ମହୀ ତକ   

  କତଜସା ପରୁ୍ତିଵୀ କଯନ ଵ୍ ଯାତା ସ କିରି କାନନା  ୧୬ 

  ତକତା କତଵାଃ ପନୁ: ଇତମ ୍ଊଚୁ ଶ୍ଚ ଅତ ହୁତାଶନମ ୍ 

  ପ୍ରଵିଶ ତ୍ଵମ ୍ମହାକତକଜା କରୌେମ ୍ଵାଯ ୁସମନ୍ି ଵତଃ  ୧୭ 

  ତତ୍ ଅ୍ିିନା ପନୁ: ଵ୍ ଯାତମ ୍ସମ୍ଜାତଃ କଶ୍ଵତ ପଵମତଃ  

  ତିଵ୍ ଯମ ୍ଶରଵଣମ ୍କଚୈଵ ପାଵକ ଆତିତ୍ ଯ ସନ୍ନିପମ ୍ ୧୮ 

  ଯେ ଜାକତା ମହାକତଜାଃ କାତିକକକଯା   ଅ୍ିିସମ୍ପଵଃ  

  ଅକତା ମାମ ୍ଚ ଶଵିମ ୍କଚୈଵ କତଵାଃ ସଶ ିକଣା: ତତା  ୧୯ 

  ପଜୂଯା ମାସ:ୁ ଅତ୍ ଯତମମ ୍ସପୁ୍ରୀତ ମନସ: ତତଃ  

  ଅତ କଶୈ  ସତୁା ରାମ େିତଶାନ୍ ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୨0 

  ସମନ୍ଯ:ୁ ଅଶପତ୍ ସଵମାନ୍ କରାତ ସମ୍ରକ୍ତ କ ାଚନା  

  ଯସ୍ମାନ୍ ନିଵାରିତା କଚୈଵ ସମ୍କତା ପେୁ କାମ୍ ଯଯା  ୨୧ 

  ଅପତ୍ ଯମ ୍କସ୍ଵଶ ୁତାକରଶ ୁତସ୍ମାନ୍ ନ ଉତ୍ାତଯି୍ ଯତ  

  ଅତ୍ ଯ ପ୍ରପରୁ୍ତି ଯୁ୍ ମାକମ ୍ଅପ୍ରଜାଃ ସନ୍ତୁ ପତ୍ନଯଃ  ୨୨ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ସରୁାନ୍ ସଵମାନ୍ ଶଶାପ ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ଅପି  

  ଅଵକନ ନ ଏକ ରୂପା ତ୍ଵମ ୍ପହୁ ପାଯମା ପଵି୍ ଯସି  ୨୩ 

  ନ ଚ ପେୁ କ୍ରୁତାମ ୍ପ୍ରୀତିମ ୍ମତ୍ କରାତ କ ୁଶୀ କ୍ରୁତା  

  ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯସି ତ୍ଵମ ୍ସତୁୁକମମକତ ମମ ପେୁମ ୍ଅନିଚ୍ଚତୀ  ୨୪ 

  ତାନ୍ ସଵମାନ୍ ଵ୍ରୀ ିତାନ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସରୁାନ୍ ସରୁ ପତି: ତତା  

  କମନା ଯ ଉପଚରାମ ତିଶମ ୍ଵରୁଣ ପା ିତାମ ୍ ୨୫ 

  ସ କତ୍ଵା ତପ ଆତି୍ ଟତ୍ ପାକଶ୍ଵମ ତସ୍ ଯ ଉତ୍ତକର କିକରଃ  

  ହିମଵତ୍ ପ୍ରପକଵ ଶରୁ୍କଙ୍କ ସହ କତଵ୍ ଯା ସହ ମକହଶ୍ଵରଃ  ୨୬ 

  ଏଶ କତ ଵିସ୍ତ୍କରା ରାମ କଶୈ  ପେୁଯା ନିକଵତିତଃ  

  କଙ୍କାଯାଃ ପ୍ରପଵମ ୍କଚୈଵ ଶରୁ୍ଣ ୁକମ ସହ  ୍୍ମଣ:  ୨୭ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଶଟ୍ େିମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ 

 ସପ୍ତ ତ୍ରମି୍ଶ ସ୍ସକକଃ  

 ତପ୍ଯମାକନ ତକପା କତକଵ କତଵାଃ ସଶକିଣାଃ ପରୁା  

  କସନାପତିମ ୍ଅପୀପ୍ସ୍ନ୍ତଃ ପିତାମହମ ୍ଉପାକମନ୍  ୧ 
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  ତକତା ଅପରୁ୍ଵନ୍ ସରୁାଃ ସକଵମ ପକଵନ୍ତମ ୍ପିତାମହମ ୍ 

  ପ୍ରଣପିତ୍ ଯ  ସରୁା: ସକଵମ ସ ଇନ୍ତ୍ର୍ାଃ ସ ଅ୍ିିପକୁରାକମାଃ  ୨ 

  କଯନ କସନାପତି: କତଵ ତକତ୍ତା ପକଵତା ପରୁା  

  ସ ତପଃ ପରମ ୍ଆସ୍ତ୍ାଯ ତପ୍ଯକତ ସ୍ମ ସହ ଉମଯା  ୩ 

  ଯତ୍ ଅେ ଅନନ୍ତରମ ୍କାଯମମ ୍କ ାକାନାମ ୍ହିତ କାମ୍ ଯଯା  

  ସମି୍ ଵତତ୍ସଵ ଵିତାନଜ୍ଞ ତ୍ଵମ ୍ହି ନଃ ପରମା କତିଃ  ୪ 

  କତଵତାନାମ ୍ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସଵମ କ ାକ ପିତାମହଃ  

  ସାନ୍ତ୍ଵଯନ୍ ମତୁକରୈ: ଵାକ ୈ୍ଯ: େିତଶାନ୍ ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୫ 

  କଶୈ  ପେୁଯା ଯତ୍ ଉକ୍ତମ ୍ତନ୍ ନ ପ୍ରଜାସ୍ ଯତ ପତି୍ନଶ ୁ 

  ତସ୍ ଯା ଵଚନମ ୍ଅ୍ିଲ୍ ଟମ ୍ସତ୍ ଯମ ୍ଏଵ ନ ସମ୍ଯ୍ଃ  ୬ 

  ଇଯମ ୍ଆକାଶକା କଙ୍କା ଯସ୍ଯାମ ୍ପେୁମ ୍ହୁତା୭ଶନଃ  

  ଜନଯି୍ ଯତି କତଵାନାମ ୍କସନାପତିମ ୍ଅରିମ୍ତମମ ୍ ୭ 

  କଯ ଯ୍ ଟା କଶୈକ ନ୍ତ୍ର୍ ତୁହିତା ମାନଯି୍ ଯତି ତମ ୍ସତୁମ ୍ 

  ଉମାଯା: ତତ୍ ପହୁମତମ ୍ପଵି୍ ଯତି ନ ସମ୍ଯ୍ଃ  ୮ 

  ତତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵଚନମ ୍ତସ୍ଯ କ୍ରୁତାତମା ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ପ୍ରଣପିତ୍ ଯ ସରୁାଃ ସକଵମ ପିତାମହମ ୍ଅପଜୂଯନ୍  ୯ 

  କତ କତ୍ଵା ପଵମତମ ୍ରାମ କକୈ ାସମ ୍ତାତୁ ମଣି୍ଟତମ ୍ 

  ଅ୍ିିମ ୍ନିକଯାଜଯା ମାସଃୁ ପେୁାତମମ ୍ସଵମ କତଵତାଃ  ୧0 

  କତଵ କାଯମମ ୍ଇତମ ୍କତଵ ସମାତତ୍ସଵ ହୁତାଶନ  

  କଶୈ ପେୁଯାମ ୍ମହାକତକଜା କଙ୍କାଯାମ ୍କତଜ ଉତ୍ସରୁ୍ଜ  ୧୧ 

  କତଵତାନାମ ୍ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯ କଙ୍କାମ ୍ଅକପ୍ଯତ୍ ଯ ପାଵକଃ  

  କପମମ ୍ତାରଯ କଵୈ କତଵି କତଵତାନାମ ୍ଇତମ ୍ପି୍ରଯମ ୍ ୧୨ 

  ତସ୍ ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତିଵ୍ ଯମ ୍ରୂପମ ୍ଅତାରଯତ୍  

  ସ ତସ୍ଯା ମହିମାମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସମନ୍ତାତ୍ ଅଵକୀଯମତ  ୧୩ 

  ସମନ୍ତତ: ତତା କତଵୀମ ୍ଅପ୍ଯଶଞି୍ଚତ ପାଵକଃ  

  ସଵମ   କସ୍ରାତାମି୍ ସ ପଣୂମାନି କଙ୍କାଯା ରକୁ   ନନ୍ତନ  ୧୪ 

  ତମ ୍ଉଵାଚ ତକତା କଙ୍କା ସଵମ   କତଵ   ପକୁରାହିତମ ୍ 

  ଅଶକ୍ତା ତାରକଣ କତଵ ତଵ କତଜଃ ସମତୁ୍ତତମ ୍ 
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  ତହ୍ ଯମାନା   ଅ୍ିିନା କତନ ସମ୍ପ୍ରଵ୍ ଯତିତ   କଚତନା  ୧୫ 

  ଅତ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଇତମ ୍କଙ୍କାମ ୍ସଵମ କତଵ   ହୁତା୭ଶନଃ  

  ଇହ କହୈମଵକତ ପାକତ କକପମାଯମ ୍ସନ୍ନିକଵ୍ଯତାମ ୍ ୧୬ 

  ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତୁ ଅ୍ିି ଵକଚା କଙ୍କା ତମ ୍କପମମ ୍ଅତି ପାସ୍ଵରମ ୍ 

  ଉତ୍ସସଜମ ମହାକତଜ: କସ୍ରାକତାକପ୍ଯା ହ ିତତା୭ନକ  ୧୭ 

  ଯତ୍ ଅସ୍ଯା ନିକମତମ ୍ତସ୍ମାତ୍ ତତ ଜାମ୍ପନୂତ ପ୍ରପମ ୍ 

  କାଞ୍ଚନମ ୍ତରଣୀମ ୍ପ୍ରାତମ ୍ହିରଣ୍ଯମ ୍ଅମ ମ ୍ଶପୁମ ୍ ୧୮ 

  ତାମ୍ରମ ୍କା୍ମ ଣାଯସମ ୍କଚୈଵ କତୈ୍୍ଣଯାତ୍ ଏଵ ଅପିଜାଯତ  

  ମ ମ ୍ତସ୍ଯା ପଵତ୍ ତେ େପ ୁସୀସକମ ୍ଏଵ ଚ  ୧୯ 

  ତତ୍ ଏତତ୍ ତରଣୀମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ନାନା ତାତୁ: ଅଵତମତ  

  ନି୍୍ିତ ମାକେ କକପମ ତୁ କତକଜାପି: ଅପିର0ଜିତମ ୍ ୨0 

  ସଵମମ ୍ପଵମତ ସନ୍ନତ୍ତମ ୍କସୌଵଣମମ ୍ଅପଵତ୍ ଵନମ ୍ 

  ଜାତ ରୂପମ ୍ଇତି ଯ୍ାତମ ୍ତତା ପ୍ରପରୁ୍ତି ରାକଵ  ୨୧ 

  ସଵୁଣମମ ୍ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର ହୁତା୭ଶନ ସମ ପ୍ରପମ ୍ 

 ତ୍ରୁଣ ଵ୍ରୁ୍୍  ତା କୁଲ୍ ମମ ୍ସଵମମ ୍ପଵତି କାମ୍ନିମ ୍ ୨୨ 

  ତମ ୍କୁମାରମ ୍ତକତା ଜାତମ ୍ସ ଇନ୍ତ୍ର୍ାଃ ସହ ମରୁତ୍କଣାଃ  

  ୍୍ୀର ସମ୍ପାଵନ ଅତମାଯ କ୍ରୁତି୍ତକାଃ ସମକଯାଜଯନ୍  ୨୩ 

  ତାଃ ୍୍ୀରମ ୍ଜାତ ମାେସ୍ଯ କ୍ରୁତ୍ଵା ସମଯମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ 

  ତତୁଃ ପକୁୋ ଅଯମ ୍ଅସ୍ମାକମ ୍ସଵମାସାମ ୍ଇତି ନିଶି୍ଚତାଃ  ୨୪ 

  ତତ ସୁ୍ତ୍ କତଵତାଃ ସଵମାଃ କାତିକକଯ ଇତି ପରୁ୍ଵନ୍  

  ପେୁ: କେୈକ ା ଯ୍ ଵି୍ଯାକତା ପଵି୍ ଯତି ନ ସମ୍ଯ୍ଃ  ୨୫ 

  କତଶାମ ୍ତତ୍ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା କନ୍ନମ ୍କପମ ପରିସ୍ରକଵ  

  ସ୍ନାପଯନ୍ ପରଯା  ୍୍ମଯା ତୀପ୍ ଯମାନମ ୍ଇଵା୭ନ ମ ୍ ୨୬ 

  କନ୍ତ ଇତ୍ ଯ୭ପରୁ୍ଵନ୍ କତଵାଃ କନ୍ନମ ୍କପମ ପରିସ୍ରଵାତ୍  

  କାତିକକଯମ ୍ମହାପାକମ ୍କାକୁତ୍ସି ଜ୍ଵ କନାପମମ ୍ ୨୭ 

  ପ୍ରାତୁପମତୂମ ୍ତତଃ ୍୍ୀରମ ୍କ୍ରୁତି୍ତକାନାମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ 

  ଶଣ୍ଣାମ ୍ଶଟା୭୭ନକନା ପତୂ୍ଵା ଜରାହ ସ୍ତ୍ନଜମ ୍ପଯଃ  ୨୮ 

  କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ୍୍ୀରମ ୍ଏକ ଅହ୍ନା ସକୁୁମାର ଵପ:ୁ ତତା  
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  ଅଜଯତ୍ କସ୍ଵନ ଵୀକଯମଣ କତୈତ୍ ଯ କସୈନ୍ ଯ କଣାନ୍ ଵିପଃୁ  ୨୯ 

  ସରୁ କସନା କଣ ପତିମ ୍ତତ: ତମ ୍ଅମ  ତ୍ଯତୁିମ ୍ 

  ଅପ୍ଯଶଞି୍ଚନ୍ ସରୁ କଣାଃ ସକମତ୍ ଯା୭୍ିିପକୁରାକମାଃ  ୩0 

  ଏଶ କତ ରାମ କଙ୍କାଯା ଵିସ୍ତ୍କରା ଅପିହିକତା ମଯା  

  କୁମାର ସମ୍ପଵ: ଚ ଏଵ ତନ୍ ଯଃ ପଣୁ୍ ଯ ସ୍ତ୍କତୈଵ ଚ  ୩୧ 

  ପକ୍ତ ଶ୍ଚ ଯ: କାତିକକକଯ କାକୁସ୍ତ୍ ପଵୁି ମାନଵ:   

  ଆଯୁ୍ ମାନ୍ ପେୁ କପୌକେୈ ଶ୍ଚ କମ୍ତ ସାକ ା ଯ୍ତାମ ୍ଵ୍ରକଜତ୍  ୩୨ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ସତ େିମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ  

  ଅଶ୍ଟ ତ୍ରମି୍ ଶ ସ୍ସକକଃ  

  ତାମ ୍କତାମ ୍କକୌଶକିକା ରାକମ ନିକଵତ୍ ଯ ମତୁରା୭୍୍ରମ ୍  

  ପନୁ: ଏଵ ଅପରମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍କାକୁତ୍ସିମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧ 

  ଅକଯାତ୍ ଯା୭ତିପତିଃ ଶରୂଃ ପଵୂମମ ୍ଆସୀତ୍ ନରା୭ତିପଃ  

  ସକକରା ନାମ ତମମାତ୍ମା ପ୍ରଜା କାମଃ ସ ଚ ଅପ୍ରଜଃ  ୨ 

  କଵୈତପମ ତୁହିତା ରାମ କକଶନିୀ ନାମ ନାମତଃ  

  କଯ ଯ୍ ଟା ସକର ପତ୍ନୀ ସା ତମି୍ ଟା ସତ୍ ଯ ଵାତିନୀ  ୩ 

  ଅରି୍ ଟକନମି ତୁହିତା ରୂକପଣ ଅପ୍ରତିମା ପଵୁି  

  ତ୍ଵିତୀଯା ସକର ସ୍ ଯ ଆସୀତ୍ ପତ୍ନୀ ସମୁତି ସମଜ୍୍ଞକିା  ୪ 

  ତାପ୍ ଯାମ ୍ସହ ତତା ରାଜା ପତ୍ନୀପ୍ଯାମ ୍ତତଵାନ୍ ତପଃ  

  ହିମଵନ୍ତମ ୍ସମାସାତ୍ ଯ ପରୁ୍କୁ ପ୍ରସ୍ରଵକଣ କିକରୌ  ୫ 

  ଅତ ଵଶମ ଶକତ ପକୂଣମ ତପସା ଆରାତିକତା ମନିୁଃ  

  ସକରାଯ ଵରମ ୍ପ୍ରାତାତ୍ ପରୁ୍କୁଃ ସତ୍ ଯଵତାମ ୍ଵରଃ  ୬ 

  ଅପତ୍ ଯ  ାପଃ ସମୁହାନ୍ ପଵି୍ ଯତି ତଵା୭ନକ  

  କୀତିମ ୍ଚ ଅପ୍ରତିମାମ ୍କ ାକକ ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯକସ ପରୁୁଶଶମପ  ୭ 

  ଏକା ଜନଯିତା ତାତ ପେୁମ ୍ଵମ୍କ୍ରମ ୍ତଵ  

  ଶ୍ି ଟ ; ପେୁ ସହସ୍ରାଣ ିଅପରା ଜନଯି୍ଯତି  ୮ 

  ପାଶମାଣମ ୍ମହାତ୍ମାନମ ୍ ରାଜ ପକତ୍ନଯୌ ପ୍ରସାତ୍ ଯ ତମ ୍ 

  ଊଚତୁଃ ପରମ ପ୍ରୀକତ କ୍ରୁତ ଅଞ୍ଜ ି ପକୁଟ ତତା  ୯ 

  ଏକଃ କସ୍ଯାଃ ସକୁତା ପ୍ରହ୍ମନ୍ କା ପହୂନ୍ ଜନଯି୍ଯତି  
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  କରାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାଵକହ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ସତ୍ ଯମ ୍ଅସୁ୍ତ୍ ଵଚ: ତଵ  ୧0 

  ତକଯା: ତତ୍ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପରୁ୍କୁଃ ପରମ ତାମିକଃ  

  ଉଵାଚ ପରମାମ ୍ଵାଣୀମ ୍ସ୍ଵଚ୍ଚକନ୍ତା ଅେ ଵିତୀଯତାମ ୍ ୧୧ 

  ଏକକା ଵମ୍କ୍କରା ଵ ଅସୁ୍ତ୍ ପହକଵା ଵା ମହା ପ ାଃ  

  କୀତିମକନ୍ତା ମକହାତ୍ସାହାଃ କା ଵା କମ ୍ଵରମ ୍ଇଚ୍ଚତି  ୧୨ 

  ମକୁନ ସୁ୍ତ୍ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା କକଶନିୀ ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ପେୁମ ୍ଵମ୍କ୍ରମ ୍ରାମ ଜରାହ ନ୍ରୁପ ସନ୍ନିକତୌ  ୧୩ 

  ଶ୍ି ଟ: ପେୁ ସହସ୍ରାଣ ିସପୁଣମ ପକିନୀ ତତା  

  ମକହାତ୍ସାହାନ୍ କୀତିମକତା ଜରାହ ସମୁତିଃ ସତୁାନ୍  ୧୪ 

  ପ୍ରତ୍୍ିଣମ ୍ରୁଶମି ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ଶରିସା ଅପିପ୍ରଣମ୍ଯ ଚ  

  ଜକାମ ସ୍ଵପରୁମ ୍ରାଜା ସପାଯମା ରକୁ ନନ୍ତନ  ୧୫ 

  ଅତ କାକ  କକତ ତସି୍ମନ୍  କଯ ଯ୍ ଟା ପେୁମ ୍ଵ୍ ଯଜାଯତ  

  ଅସମଞ୍ଜ ଇତି ଯ୍ାତମ ୍କକଶନିୀ ସକର ଆତ୍ମଜମ ୍ ୧୬ 

  ସମୁତି ସୁ୍ତ୍ ନରଵ୍ ଯାର କପମ ତୁମ୍ପମ ୍ଵ୍ ଯଜାଯତ  

  ଶ୍ି ଟଃ ପେୁ ସହସ୍ରାଣ ିତୁମ୍ପ କପତାତ୍ ଵିନିସ୍ ସ୍ରୁତାଃ  ୧୭ 

  କ୍ରୁତ ପକୂଣମଶ ୁକୁକମ୍ପଶ ୁତାେଯ: ତାନ୍ ସମଵତମଯନ୍  

  କାକ ନ ମହତା ସକଵମ କଯୌଵନମ ୍ପ୍ରତିକପତିକର  ୧୮ 

  ଅତ ତୀକକମଣ କାକ ନ ରୂପ କଯୌଵନ ଶା ିନଃ  

  ଶ୍ି ଟଃ ପେୁ ସହସ୍ରାଣ ିସକର ସ୍ ଯ ଅପଵନ୍ ତତା  ୧୯ 

  ସ ଚ କଯ ଯକ୍ ଟା ନର କର୍ଟ ସକର ସ୍ ଯ ଆତ୍ମ ସମ୍ପଵଃ  

  ପା ାନ୍ କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ତୁ ଜକ  ସରଯଵା ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ପ୍ର୍୍ିପ୍ ଯ ପ୍ରହସନ୍ ନିତ୍ ଯମ ୍ମଜ୍ଜତ: ତାନ୍ ସମୀ୍୍ଯ କଵୈ  ୨0 

  ଏଵମ ୍ପାପ ସମାଚାର: ସଜ୍ଜନ ପ୍ରତିପାତକ:   

  କପୌରାଣାମ ୍ଅହିକତ ଯକୁ୍ତଃ ପକୁୋ ନିଵମାସିତଃ ପରୁାତ୍  ୨୧ 

  ତସ୍ ଯ ପେୁ :  ଅମଶ୍ମୁାନ୍ ନାମ ଅସମଞ୍ଜ ସ୍ଯ ଵୀଯମଵାନ୍  

  ସମ୍ମତଃ ସଵମକ ାକ ସ୍ ଯ ସଵମ ସ୍ ଯା୭ପି ପି୍ରଯମ ୍ଵତଃ  ୨୨ 

  ତତଃ କାକ ନ ମହତା ମତିଃ ସମପି ଜାଯତ  

  ସକର ସ୍ ଯ ନର କର୍ଟ ଯକଜଯମ ୍ଇତି ନିଶି୍ଚତା  ୨୩ 
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  ସ କ୍ରୁତ୍ଵା ନିଶ୍ଚଯମ ୍ରାଜା ସ ଉପାତ୍ ଯାଯ କଣ ସ୍ତ୍ତା  

  ଯଜ୍ଞ କମମଣ ିକଵତକଜ୍ଞା ଯଶଟୁ୍ମ ୍ସମପୁଚରକମ  ୨୪ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଅ୍ଟ େିମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ  

  ଏଯକାନ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସକକ 

   ଵିଶ୍ଵାମିେ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା କତା ଅକମ୍ତ ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ଉଵାଚ ପରମ ପ୍ରୀକତା ମନିୁମ ୍ତୀତମ ୍ଇଵା୭ନ ମ ୍ ୧ 

  କରାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ପେମ ୍କତ ଵିସ୍ତ୍କରଣ କତାମ ୍ଇମାମ ୍ 

  ପଵୂମକଜା କମ କତମ ୍ପ୍ରହ୍ମନ୍ ଯଜ୍ଞମ ୍କଵୈ ସମପୁାହରତ୍  

  ଵିଶ୍ଵାମିେ ସୁ୍ତ୍ କାକୁତ୍ସିମ ୍ଉଵାଚ ପ୍ରହସନ୍ ଇଵ  ୨ 

  ଶରୂ୍ଯତାମ ୍ଵିସ୍ତ୍କରା ରାମ ସକର ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

  ଶମ୍କର ଶ୍ଵଶକୁରା ନାମ ହିମଵାନ୍ ଅଚକ ାତ୍ତମଃ  ୩ 

  ଵିନ୍ତଯ ପଵମତମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ନିରୀକ୍୍କତ ପରସ୍ପରମ ୍ 

  ତକଯା: ମକତ୍ ଯ ପ୍ରଵ୍ରୁକତ୍ତା   ଅପତ୍ୂ ଯଜ୍ଞଃ ସ ପରୁୁକଶାତ୍ତମ  ୪ 

  ସ ହି କତକଶା ନର ଵ୍ ଯାର ପ୍ରଶକସ୍ତ୍ା ଯଜ୍ଞ କମମଣ ି 

  ତସ୍ ଯ ଅଶ୍ଵ ଚଯମାମ ୍କାକୁତ୍ସି ତ୍ରୁଟ ତନ୍ ଵା ମହାରତଃ  ୫ 

  ଅମଶ୍ମୁାନ୍ ଅକକରାତ୍ ତାତ ସକର ସ୍ ଯ ମକତ ସି୍ତ୍ତଃ  

  ତସ୍ ଯ ପଵମଣ ିତମ ୍ଯଜ୍ଞମ ୍ଯଜମାନ ସ୍ ଯ ଵାସଵଃ  ୬ 

  ରା୍୍ସୀମ ୍ତନୁମ ୍ଆସ୍ତ୍ାଯ ଯଜ୍ଞଯି ଅଶ୍ଵମ ୍ଅପାହରତ୍  

  ହ୍ରିଯମାକଣ ତୁ କାକୁତ୍ସି ତସି୍ମନ୍ ଅକଶ୍ଵ ମହାତ୍ମନଃ  ୭ 

  ଉପାତ୍ ଯାଯ କଣାଃ ସକଵମ ଯଜମାନମ ୍ଅତା ପରୁ୍ଵନ୍  

  ଅଯମ ୍ପଵମଣ ିକଵକକନ ଯଜ୍ଞିଯ ଅକଶ୍ଵା ଅପନୀଯକତ  ୮ 

  ହତମାରମ ୍ଜହି କାକୁତ୍ସି ହଯ ଶ୍ଚ ଏଵ ଅପନୀଯତାମ ୍ 

  ଯଜ୍ଞ ଚି୍ଚେମ ୍ପଵତି ଏତତ୍ ସକଵମଶାମ ୍ଅଶଵିାଯ ନଃ  ୯ 

  ତତ୍ ତତା ରିଯତାମ ୍ରାଜନ୍ ଯତା ଅଚି୍ଚେଃ କ୍ରୁକତା ପକଵତ୍  

  ଉପାତ୍ ଯାଯ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତସି୍ମନ୍ ସତସି ପାତିଵଃ  ୧0 

  ଶ୍ି ଟମ ୍ପେୁ ସହସ୍ରାଣ ିଵା ଯ୍ମ ୍ଏତତ୍ ଉଵାଚ ହ  

  କତିମ ୍ପେୁା ନ ପ୍ଯାମି ର୍୍ସାମ ୍ପରୁୁଶଶମପାଃ  ୧୧ 

  ମନ୍ତ୍ର୍ ପକୂତୈ: ମହାପାକକୈ: ଆସି୍ତ୍କତା ହ ିମହା ରତୁଃ  
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  ତତ୍ କଚ୍ଚତ ଵିଚିନ୍ ଵତ୍ଵମ ୍ପେୁକା ପେମ୭ସୁ୍ତ୍ ଵଃ  ୧୨ 

  ସମେୁ ମା ିନୀମ ୍ସଵମାମ ୍ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ଅନୁକଚ୍ଚତ  

  ଏକ ଏକମ ୍କଯାଜନମ ୍ପେୁା ଵିସ୍ତ୍ାରମ ୍ଅପିକଚ୍ଚତ  ୧୩ 

  ଯାଵତ୍ ତୁରକ ସମ୍ତଶମ: ତାଵତ୍ କନତ କମତିନୀମ ୍ 

  ତମ ୍ଏଵ ହଯ ହତମାରମ ୍ମାକମମାଣା ମମ ଆଜ୍ଞଯା  ୧୪ 

  ତୀ୍ି୍ତଃ କପୌେ ସହିତଃ କସାପାତ୍ ଯାଯ କକଣା ହି ଅହମ ୍ 

  ଇହ ସ୍ତ୍ାସ୍ ଯାମି ପେମ ୍କଵା ଯାଵତ୍ ତୁରକ ତଶମନମ ୍ ୧୫ 

  ଇତ୍ଯ ୁ କ୍ତଵା ହ୍ରୁ୍ ଟ ମନକସା ରାଜ ପେୁା ମହାପ ାଃ  

  ଜକ୍ମ:ୁ ମହୀ ତ ମ ୍ରାମ ପିତୁ: ଵଚନ ଯନି୍ତ୍ର୍ତାଃ  ୧୬ 

  କଯାଜନାଯାମ ୍ଅଵିସ୍ତ୍ାରମ ୍ଏକକୈକକା ତରଣୀ   ତ ମ ୍ 

  ପିପିତୁଃ ପରୁୁଶ    ଵ୍ ଯାର ଵଜ୍ର ସ୍ପଶମ ସକମୈ: ନକକୈ :  ୧୭ 

  ଶକୂ ୈ: ଅଶନି କକଲ୍ୈ ପ ଶ୍ଚ ହକ ୈ ଶ୍ଚା୭ପି ସତୁାରୁକଣୈଃ  

  ପିତ୍ ଯମାନା ଵସମୁତୀ ନନାତ ରକୁ ନନ୍ତନ  ୧୮ 

  ନାକାନାମ ୍ଵତ୍ ଯମାନାନାମ ୍ଅସରୁାଣାମ ୍ଚ ରାକଵ  

  ରା୍୍ସାନାମ ୍ଚ ତୁତମଶମଃ ସତ୍ତ୍ଵାନାମ ୍ନିନକତାପଵତ୍  ୧୯ 

  କଯାଜନାନାମ ୍ସହସ୍ରାଣ ିଶ୍ି ଟମ ୍ତୁ ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ପିପିତୁ: ତରଣୀମ ୍ଵୀରା ରସା ତ ମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ ୨0 

  ଏଵମ ୍ପଵମତ ସମ୍ପାତମ ୍ଜମ୍ପ ୂତ୍ଵୀପମ ୍ନ୍ରୁପା୭୭ତ୍ମଜାଃ  

  କନକନ୍ତା ନ୍ରୁପ ଶାତମୂ   ସଵମତଃ ପରିଚରମଃୁ  ୨୧ 

  ତକତା କତଵାଃ ସ କନ୍ତଵମାଃ ସ ଅସରୁାଃ ସହ ପନ୍ନକାଃ  

  ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତ ମନସଃ ସକଵମ ପିତାମହମ ୍ଉପାକମନ୍  ୨୨ 

  କତ ପ୍ରସାତ୍ ଯ ମହାତ୍ମାନମ ୍ଵିଶଣ୍ଣ ଵତନା: ତତା  

  ଊଚୁଃ ପରମ ସମ୍ତରସ୍ତ୍ାଃ ପିତାମହମ ୍ଇତମ ୍ଵଚଃ  ୨୩ 

  ପକଵନ୍ ପରୁ୍ତିଵୀ ସଵମା କନ୍ ଯକତ ସକର ଆତ୍ମକଜୈଃ  

  ପହଵ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମାକନା ଵତ୍ ଯକନ୍ତ ତ  ଵାସିନ:  ୨୪ 

  ଅଯମ ୍ଯଜ୍ଞ ହକରା୭ସ୍ମାକମ ୍ଅକନନ କଶ୍ଵା   ଅପନୀଯକତ  

  ଇତି କତ ସଵମ ପତୂାନି ନି୍ିନି୍ତ ସକର ଆତ୍ମଜା:  ୨୫ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଏକକାନ ଚତ୍ଵାରିମ୍ ୍ସ୍ ସକମ: 
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  ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସକକ:  

  କତଵତାନାମ ୍ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପକଵାନ୍ କଵୈ ପିତାମହଃ  

  ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ସସୁମ୍ ତରସ୍ତ୍ାନ୍ କ୍ରୁତାନ୍ତ ପ  କମାହିତାନ୍  ୧ 

  ଯସ୍ଯ ଇଯମ ୍ଵସତୁା କ୍ରୁତ୍ସ୍ନା ଵାସକୁତଵ ସ୍ ଯ ତୀମତଃ  

  କାପି ମ ୍ରୂପମ ୍ଆସ୍ତ୍ାଯ ତାରଯତି ଅନିଶମ ୍ତରାମ ୍ ୨ 

  ତସ୍ ଯ କକାପା୭୍ିିନା ତକ୍ତା ପଵି୍ ଯମି୍ ତ ନ୍ରୁପାତ୍ମଜା:   

  ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯା ଶ୍ଚା୭ପି ନିକପମକତା ତ୍ରୁ୍ଟ ଏଵ ସନାତନଃ  ୩ 

  ସକର ସ୍ ଯ ଚ ପେୁାଣାମ ୍ଵିନାକଶା ତୀକମ ତଶନିାମ ୍ 

  ପିତାମହ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା େଯ: େିମ୍ତ୍୍ ଅରିମ୍ତମ  ୪ 

  କତଵାଃ ପରମ ସମ୍ହ୍ରୁ୍ ଟାଃ ପନୁ: ଜକ୍ମ:ୁ ଯତା୭୭କତମ ୍ 

  ସକର  ସ୍ ଯ ଚ ପେୁାଣାମ ୍ପ୍ରାତୁର୍ ଆସୀନ୍ ମହାତ୍ମନାମ ୍ ୫ 

  ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ପିତ୍ ଯମାନାଯାମ ୍ନିକମାତ ସମ ନିସ୍ ସଵନଃ  

  ତକତା ପିତ୍ତ୍ଵା ମହୀମ ୍ସକଵମ  କ୍ରୁତ୍ଵା ଚା୭ପି ପ୍ରତ୍୍ିଣମ ୍ ୬ 

  ସହିତାଃ ସକରାଃ ସକଵମ ପିତରମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍  

  ପରିରାନ୍ତା ମହୀ ସଵମା ସତ୍ତ୍ଵଵନ୍ତ ଶ୍ଚ ସତୂିତାଃ  ୭ 

  କତଵ ତାନଵ ର୍୍ାମି୍ ସ ପିଶାଚ ଉରକ କିନ୍ନରାଃ  

  ନ ଚ ପ୍ଯାମକହ ଅଶ୍ଵମ ୍ତମ ୍ଅଶ୍ଵ ହତମାରମ ୍ଏଵ ଚ  ୮ 

  କିମ ୍କରି୍ ଯାମ ପେମ ୍କତ ପତିୁ୍ତ: ଅେ ଵିଚାଯମତାମ ୍ 

  କତଶାମ ୍ତତ୍ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପେୁାଣାମ ୍ରାଜ ସତ୍ତମଃ  ୯ 

  ସମନ୍ଯ:ୁ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଵା ଯ୍ମ ୍ସକକରା ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ପଯୂଃ କନତ ପେମ ୍କଵା ନିପିତ୍ ଯ ଵସତୁା ତ ମ ୍ ୧0 

  ଅଶ୍ଵ   ହତମାରମ ୍ଆସାତ୍ ଯ କ୍ରୁତାତମା ଶ୍ଚ ନିଵତମତ  

  ପିତୁ: ଵଚନମ ୍ଆସ୍ତ୍ାଯ ସକର ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  ୧୧ 

  ଶ୍ି ଟଃ ପେୁ   ସହସ୍ରାଣ ିରସା   ତ ମ ୍ଅପିେଵନ୍  

  କନ୍ ଯମାକନ ତତ: ତସି୍ମନ୍ ତତ୍ରୁଶଃୁ ପଵମକତାପମମ ୍ ୧୨ 

  ତିଶା କଜମ ୍ଵିରୂପା୍୍ମ ୍ତାରଯନ୍ତମ ୍ମହୀ ତ ମ ୍ 

  ସ   ପଵମତ   ଵନାମ ୍କ୍ରୁତ୍ସ୍ନାମ ୍ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ରକୁ   ନନ୍ତନ  ୧୩ 

  ଶରିସା ତାରଯା ମାସ ଵିରୂପାକ୍୍ା ମହା କଜଃ  
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  ଯତା ପଵମଣ ିକାକୁତ୍ସି ଵିରମା୭ତମମ ୍ମହା କଜଃ  ୧୪ 

  କକତାତ୍ ଚା ଯକତ ଶୀଶମମ ୍ପମିୂ କମ୍ପ ସ୍ତ୍ତା ପକଵତ୍  

  ତମ ୍କତ ପ୍ରତ୍୍ିଣମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ତିଶା ପା ମ ୍ମହା କଜମ ୍ ୧୫ 

  ମାନଯକନ୍ତା ହି କତ ରାମ ଜକ୍ମ:ୁ ପିତ୍ତ୍ଵା ରସା ତ ମ ୍ 

  ତତଃ ପଵୂମାମ ୍ତିଶମ ୍ପିତ୍ତ୍ଵା ତ୍୍ିଣାମ ୍ପିପିତୁଃ ପନୁଃ  ୧୬ 

  ତ୍ି୍ଣସ୍ ଯାମ ୍ଅପି ତିଶ ିତତ୍ରୁଶ:ୁ କତ ମହା କଜମ ୍ 

  ମହାପତ୍ମମ ୍ମହାତ୍ମାନମ ୍ସମୁହା ପଵମକତା ପମମ ୍ ୧୭ 

  ଶରିସା ତାରଯନ୍ତମ ୍କତ ଵିସ୍ମଯମ ୍ଜକ୍ମ:ୁ ଉତ୍ତମମ ୍ 

  ତତଃ ପ୍ରତ୍୍ିଣମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ସକର ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  ୧୮ 

  ଶ୍ି ଟଃ ପେୁ ସହସ୍ରାଣ ିପଶି୍ଚମାମ ୍ପିପିତୁର୍ ତିଶମ ୍ 

  ପଶି୍ଚମାଯାମ ୍ଅପି ତିଶ ିମହାନ୍ତମ ୍ଅଚକ ାପମମ ୍ ୧୯ 

  ତିଶା କଜମ ୍କସୌମନସମ ୍ତତ୍ରୁଶ:ୁ କତ ମହାପ ାଃ  

  ତମ ୍କତ ପ୍ରତ୍୍ିଣମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ପରୁ୍୍ ଟଵା ଚା୭ପି ନିରାମଯମ ୍ ୨0 

  କନନ୍ତଃ ସମପୁରାନ୍ତା ତିଶମ ୍କହୈମଵତୀମ ୍ତତା  

  ଉତ୍ତରସ୍ଯାମ ୍ରକୁ କର୍ଟ ତତ୍ରୁଶ:ୁ ହିମ ପାଣଟୁ୍ରମ ୍ ୨୧ 

  ପେମ ୍ପକେଣ ଵପଶୁା ତାରଯନ୍ତମ ୍ମହୀମ ୍ଇମାମ ୍ 

  ସମା ପ୍ଯ ତତଃ ସକଵମ କ୍ରୁତ୍ଵା ଚ ଏନମ ୍ପ୍ରତ୍୍ିଣମ ୍ ୨୨ 

  ଶ୍ି ଟଃ ପେୁ ସହସ୍ରାଣ ିପିପିତୁର୍ ଵସତୁା ତ ମ ୍ 

  ତତଃ ପ୍ରାକ୍ ଉତ୍ତରାମ ୍କତ୍ଵା ସାକରାଃ ପ୍ରତିତାମ ୍ତିଶମ ୍ ୨୩ 

  କରାଶାତ୍ ଅପ୍ଯକନନ୍ ସକଵମ ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ସକରା୭୭ତ୍ମଜାଃ  

 କତ ତୁ ସକଵମ ମହାତ୍ମାକନା ପୀମ କଵକା ମହାପ ା:  ୨୪ 

  ତତ୍ରୁଶଃୁ କପି ମ ୍ତେ ଵାସକୁତଵମ ୍ସନାତନମ ୍ 

  ହଯମ ୍ଚ ତସ୍ଯ କତଵ ସ୍ ଯ ଚରନ୍ତମ ୍ଅଵିତୂରତଃ  ୨୫ 

 ପ୍ରହଶମ ମତୁ ମ ୍ପ୍ରାତା: ସକଵମ କତ ରକୁ ନମ୍ତନ   

 କତ ତମ ୍ହଯ ହରମ ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା କରାତ ପଯମାକୁକ ୍୍ଣାଃ  ୨୬ 

 କନିେ  ାମ୍ କ  ତରା ନାନା ଵ୍ରୁ୍୍ ଶ ିା ତରା:  

 ଅପ୍ଯତାଵନ୍ତ ସମ୍କ୍ରୁତ୍ତା: ତି୍ ଟ ତିକ୍ ଟତି ଚାପରୁ୍ଵନ୍  ୨୭ 

 ଅସ୍ମାକମ ୍ତ୍ଵମ ୍ହି ତୁରକମ ୍ଯଜ୍ଞୀଯମ ୍ହ୍ରୁତଵାନ୍ ଅସି  
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 ତୁକମମତ: ତ୍ଵମ ୍ହ ିସମ୍ପ୍ରାତାନ୍ ଵିତି୍ତ ନଃ ସକରା୭୭ତ୍ମଜାନ୍  ୨୮ 

  ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତତ୍ ଵଚନମ ୍କତଶାମ ୍କପିକ ା ରକୁ ନନ୍ତନ  

  କରାକଶଣ ମହତା ଆଵିକ୍ ଟା ହୁମ୍ କାରମ ୍ଅକକରାତ୍ ତତା  ୨୯ 

  ତତ: କତନ ଅପ୍ରକମକଯଣ କପିକ ନ ମହାତ୍ମନା  

  ପସ୍ମ ରାଶୀ କ୍ରୁତାଃ ସକଵମ କାକୁତ୍ସି ସକରା୭୭ତ୍ମଜାଃ  ୩0 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ     ଚତ୍ଵାରିମ୍ ୍ସ୍ ସକମ:  

  ଏକ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସକକ:  

 ପେୁାନ୍ ଚିର କତାନ୍ ଜ୍ଞାତ୍ଵା ସକକରା ରକୁ ନନ୍ତନ  ୧ 

 ନତାରମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ରାଜା ତୀପ୍ ଯମାନମ ୍ସ୍ଵ କତଜସା  

  ଶରୂ ଶ୍ଚ କ୍ରୁତ ଵିତ୍ ଯ ଶ୍ଚ ପକୂଵତ: ତୁକଲ୍ଯାସି କତଜସା  

  ପିତ୍ରୂଣାମ ୍କତିମ ୍ଅନ୍ି ଵଚ୍ଚ କଯନ ଚ ଅକଶ୍ଵା ଅପହାରିତଃ  ୨ 

  ଅନ୍ତକପମୌମାନି ସତ୍ତ୍ଵାନି ଵୀଯମଵନି୍ତ ମହାନି୍ତ ଚ  

  କତଶାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ପ୍ରତିକାତା୭ତମମ ୍ସ ଅସିମ ୍କ୍ରୁହ୍ ଣୀଶ୍ଵ କାମମକୁମ ୍ ୩ 

  ଅପିଵାତ୍ ଯ ଅପିଵାତ୍ ଯାନ୍ ତ୍ଵମ ୍ହତ୍ଵା ଵି୍ ିକରାନ୍ ଅପି  

  ସିତ୍ତା୭ତମଃ ସନ୍ ନିଵତମସ୍ଵ ମମ ଯଜ୍ଞସ୍ଯ ପାରକଃ  ୪ 

  ଏଵମ ୍ଉକକ୍ତା ଅମଶ୍ମୁାନ୍ ସମ୍ଯକ୍ ସକକରଣ ମହାତ୍ମନା  

  ତନୁ: ଆତାଯ କଟ୍ କମ ୍ଚ ଜକାମ  କୁ ଵିରମଃ  ୫ 

  ସ କାତମ ୍ପିତ୍ରୁପି: ମାକମମ ୍ଅନ୍ତକପମୌମମ ୍ମହାତ୍ମପିଃ  

  ପ୍ରାପତ୍ ଯତ ନର କର୍ଟ କତନ ରାଜ୍ଞା୭ପିକଚାତିତଃ  ୬ 

  କତୈତ୍ ଯ ତାନଵ ରକ୍୍ାପିଃ ପିଶାଚ ପତକକାରକକୈଃ  

  ପଯୂ ଯମାନମ ୍ମହାକତଜା ତିଶାକଜମ ୍ଅପ୍ଯତ  ୭ 

  ସ ତମ ୍ପ୍ରତ୍୍ିଣମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ପରୁ୍୍ ଟଵା କଚୈଵ ନିରାମଯମ ୍ 

  ପିତ୍ରୂନ୍ ସ ପରିପପ୍ରଚ୍ଚ ଵାଜି ହତମାରମ ୍ଏଵ ଚ  ୮ 

  ତିଶାକଜ ସୁ୍ତ୍ ତତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପ୍ରୀତ୍ ଯା ଆହ ଅମଶ୍ମୁକତା ଵଚଃ  

  ଅସମମ୍ଜ କ୍ରୁତାତମ: ତ୍ଵମ ୍ସହ ଅଶ୍ଵଃ ଶୀରମ ୍ଏ୍ଯସି  ୯ 

  ତସ୍ ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସଵମାନ୍ ଏଵ ତିଶାକଜାନ୍  

  ଯତା ରମମ ୍ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ପ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ସମପୁଚରକମ  ୧0 

  କତୈ ଶ୍ଚ ସକଵତ: ତିଶାପାକ ୈ: ଵା ଯ୍କଜ୍ଞୈ: ଵା ଯ୍ କକାଵିକତୈଃ  
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  ପଜୂିତଃ ସ ହଯ କଶ୍ଚୈଵ କନ୍ତା ଅସି ଇତ୍ ଯ୭ପିକଚାତିତଃ  ୧୧ 

  କତଶାମ ୍ତତ୍ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଜକାମ  କୁ ଵିରମଃ  

  ପସ୍ମ ରାଶୀ କ୍ରୁତା ଯେ ପିତର ସ୍ତ୍ସ୍ଯ ସାକରାଃ  ୧୨ 

  ସ ତୁଃକଵଶମ ୍ଆପନ୍ନ: ତୁ ଅସମମ୍ଜ ସତୁ ସ୍ତ୍ତା  

  ଚୁକରାଶ ପରମ ଆତମ: ତୁ ଵତାତ୍ କତଶାମ ୍ସତୁୁଃକିତଃ  ୧୩ 

  ଯଜ୍ଞୀଯମ ୍ଚ ହଯମ ୍ତେ ଚରନ୍ତମ ୍ଅଵିତୂରତଃ  

  ତତଶମ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାକରା ତୁଃକ କଶାକ ସମନ୍ି ଵତଃ  ୧୪ 

 ସ କତଶାମ ୍ରାଜ ପେୁାଣାମ ୍କତମୁ  କାକମା ଜ  ରିଯାମ ୍ 

  ସ ି ା୭ତମୀ ମହାକତଜା ନ ଚ ଅପ୍ଯତ୍ ଜ ା୭୭ଶଯମ ୍ ୧୫ 

  ଵିସାଯମ ନିପଣୁାମ ୍ତ୍ରୁ୍ି ଟମ ୍ତକତା   ଅପ୍ଯତ୍ କକା୭ତିପମ ୍ 

  ପିତ୍ରୂଣାମ ୍ମାତୁ ମ ୍ରାମ ସପୁଣମମ ୍ଅନିକ ାପମମ ୍ ୧୬ 

  ସ କଚୈନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଵା ଯ୍ମ ୍କଵୈନକତକଯା ମହାପ ଃ  

  ମା ଶଚୁଃ ପରୁୁଶ ଵ୍ ଯାର ଵକତାଯମ ୍କ ାକ ସମ୍ମତଃ  ୧୭ 

  କପିକ ନ ଅପ୍ରକମକଯନ ତକ୍ତା ହି ଇକମ ମହା ପ ାଃ  

  ସ ି ମ ୍ନ ଅହମସି ପ୍ରାଜ୍ଞ ତାତୁମ ୍ଏଶାମ ୍ହି କ ୌକିକମ ୍ ୧୮ 

  କଙ୍କା ହିମଵକତା କଯ ଯ୍ ଟା ତୁହିତା ପରୁୁଶଶମପ  

 ତସ୍ ଯାମ ୍କୁରୁ ମହାପାକହା ପିତ୍ରୂଣାମ ୍ତୁ ଜ  ରିଯାମ ୍  ୧୯ 

  ପସ୍ମ ରାଶୀ କ୍ରୁତାନ୍ ଏତାନ୍ ପାଵକଯ କଲାକ ପାଵନୀ  

  ତଯା ୍ିଲନ୍ନମ ୍ଇତମ ୍ପସ୍ମ କଙ୍କଯା କ ାକ କାନ୍ତଯା   

  ଶ୍ି ଟମ ୍ପେୁ ସହସ୍ରାଣ ିସ୍ଵକମ କ ାକମ ୍ନଯି୍ ଯତି  ୨0 

  ନିକମଚ୍ଚ ଚ ଅଶ୍ଵମ ୍ମହାପାକ ସମ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ ପରୁୁଶଶମପ  

  ଯଜ୍ଞମ ୍କପୈତାମହମ ୍ଵୀର ନିଵମତମଯିତୁମ ୍ଅହମସି  ୨୧ 

  ସପୁଣମ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା କସା   ଅମଶ୍ମୁାନ୍ ଅତି ଵୀଯମଵାନ୍  

  ତ୍ଵରିତମ ୍ହଯମ ୍ଆତାଯ ପନୁର୍ ଆଯାନ୍ ମହାଯଶାଃ  ୨୨ 

  ତକତା ରାଜାନମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତୀ୍୍ିତମ ୍ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ନ୍ ଯକଵତଯତ୍ ଯତା ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ସପୁଣମ ଵଚନମ ୍ତତା  ୨୩ 

  ତତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା କକାର ସମ୍କାଶମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ଅମଶ୍ମୁକତା ନ୍ରୁପଃ  

  ଯଜ୍ଞମ ୍ନିଵମତମଯା ମାସ ଯତା କଲ୍ପମ ୍ଯତା ଵିତି  ୨୪ 
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  ସ୍ଵପରୁମ ୍ଚ ଅକମତ୍ ରୀମାନ୍ ଇ୍ଟ ଯକଜ୍ଞା ମହୀପତିଃ  

  କଙ୍କାଯା ଶ୍ଚ ଆକକମ ରାଜା ନିଶ୍ଚଯମ ୍ନ ଅତ୍ ଯକଚ୍ଚତ  ୨୫ 

  ଅକ୍ରୁତ୍ଵା ନିଶ୍ଚଯମ ୍ରାଜା କାକ ନ ମହତା ମହାନ୍  

  େିମ୍ ୍ତ୍ଵଶମ ସହସ୍ରାଣ ିରାଯ ଯମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ତିଵମ ୍କତଃ  ୨୬ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ     ଏକ ଚତ୍ଵାରିମ୍ ୍ସ୍ ସକମ:  

 ତ୍ଵ ିଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସକକ:  

 କା  ତମମମ ୍କକତ ରାମ ସକକର ପ୍ରକ୍ରୁତୀ ଜନାଃ  

  ରାଜାନମ ୍କରାଚଯା ମାସ:ୁ ଅମଶ୍ମୁନ୍ତମ ୍ସତୁାମିକମ ୍ ୧ 

  ସ ରାଜା ସମୁହାନ୍ ଆସୀତ୍ ଅମଶ୍ମୁାନ୍ ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ତସ୍ ଯ ପକୁୋ ମହାନ୍ ଆସୀତ୍ ତି ୀପ ଇତି ଵିଶରୁ୍ତଃ  ୨ 

  ତସି୍ମନ୍ ରାଯ ଯମ ୍ସମାକଵ୍ଯ ତି ୀକପ ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ହିମଵତ୍ ଶକିକର ରକମ୍ଯ ତପ: କତକପ ସତୁାରୁଣମ ୍ ୩ 

  ତ୍ଵାେିମ୍ ୍ଚ୍ଚ ସହସ୍ରାଣ ିଵଶମାଣ ିସମୁହାଯଶାଃ  

  ତକପା ଵନ କକତା ରାଜା ସ୍ଵକମମ ୍କ କପ ତକପା ତନଃ  ୪ 

  ତି ୀପ ସୁ୍ତ୍ ମହାକତଜାଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା କପୈତାମହମ ୍ଵତମ ୍ 

  ତୁଃକକାପ ହତଯା ପତୁ୍ତଯା ନିଶ୍ଚଯମ ୍ନ ଅତ୍ ଯକଚ୍ଚତ  ୫ 

  କତମ ୍କଙ୍କା ଅଵତରଣମ ୍କତମ ୍କତଶାମ ୍ଜ  ରିଯା  

  ତାରକଯଯମ ୍କତମ ୍ଚ ଏତାନ୍ ଇତି ଚିନ୍ତା ପକରାପଵତ୍  ୬ 

  ତସ୍ ଯ ଚିନ୍ତଯକତା ନିତ୍ ଯମ ୍ତକମମଣ ଵିତିତା୭୭ତ୍ମନଃ  

  ପକୁୋ ପକୀରକତା ନାମ ଜକଜ୍ଞ ପରମ ତାମିକଃ  ୭ 

  ତି ୀପ: ତୁ ମହାକତଜା ଯକଜ୍ଞୈ: ପହୁପି: ଇ୍ଟଵାନ୍  

  େିମ୍ ୍ତ୍ଵଶମ ସହସ୍ରାଣ ିରାଜା ରାଯ ଯମ ୍ଅକାରଯତ୍  ୮ 

  ଅକତ୍ଵା ନିଶ୍ଚଯମ ୍ରାଜା କତଶାମ ୍ଉତ୍ତରଣମ ୍ପ୍ରତି  

  ଵ୍ ଯାତିନା ନର ଶାତମୂ   କା  ତମମମ ୍ଉକପଯିଵାନ୍  ୯ 

  ଇନ୍ତ୍ର୍ କ ାକମ ୍କକତା ରାଜା ସ୍ଵା୭୭ଜିକତ ନ ଏଵ କମମଣା  

  ରାକଯ ଯ ପକୀରତମ ୍ପେୁମ ୍ଅପିଶଚି୍ ଯ ନରଶମପଃ  ୧0 

  ପକୀରତ ସୁ୍ତ୍ ରାଜଶ:ି ତାମିକକା ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ଅନପକତ୍ ଯା ମହାକତଜାଃ ପ୍ରଜା କାମଃ ସ ଚ ପ୍ରଜା:  ୧୧ 



ପାଲ   କାମ୍ଟ 
 

P a g e  97 | 170 

 

  ମମି୍ ତରଶ ୁଆତାଯ ତୋଯ ଯମ ୍କମ୍କ ଅଵତରକଣ ରତ:   

  ସ ତକପା ତୀକମମ ୍ଆତି୍ ଟତ୍ କକାକକଣମ ରକୁ ନନ୍ତନ  ୧୨ 

  ଊତ୍ଵମ ପାହୁଃ ପଞ୍ଚ ତପା ମାସ ଆହାକରା ଜିକତନି୍ତ୍ର୍ଯଃ  

  ତସ୍ ଯ ଵଶମ ସହସ୍ରାଣ ିକକାକର ତପସି ତି୍ ଟତଃ  ୧୩ 

  ଅତୀତାନି ମହା ପାକହା ତସ୍ ଯ ରାକଜ୍ଞା ମହାତ୍ମନ:  

  ସପୁ୍ରୀକତା ପକଵାନ୍ ପ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଜାନାମ ୍ପତି: ଈଶ୍ଵରଃ  ୧୪ 

  ତତଃ ସରୁକକଣୈଃ ସାତମମ ୍ଉପାକମ୍ଯ ପିତାମହଃ  

  ପକୀରତମ ୍ମହାତ୍ମାନମ ୍ତପ୍ଯମାନମ ୍ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍  ୧୫ 

  ପକୀରତ ମହାପାକ ପ୍ରୀତ କସ୍ତ୍ହମ ୍ଜକନଶ୍ଵର  

  ତପସା ଚ ସତୁକତନ ଵରମ ୍ଵରଯ ସଵୁ୍ରତ  ୧୬ 

  ତମ ୍ଉଵାଚ ମହାକତଜାଃ ସଵମ କ ାକ ପିତାମହ:  

  ପକୀରକତା ମହାପାକଃ କ୍ରୁତାଞ୍ଜ ି: ଅଵସି୍ତ୍ତଃ  ୧୭ 

  ଯତି କମ ପକଵନ୍ ପ୍ରୀକତା ଯତି ଅସି୍ତ୍ ତପସଃ ପ ମ ୍ 

  ସକର ସ୍ ଯ ଆତ୍ମଜାଃ ସକଵମ ମତ୍ତଃ ସ ି ମ ୍ଆପନୁ୍ଯଃୁ  ୧୮ 

  କଙ୍କାଯାଃ ସ ି  ୍ିଲକନ୍ନ ପସ୍ମନି ଏଶାମ ୍ମହାତ୍ମନାମ ୍ 

  ସ୍ଵକମମ ୍କକଚ୍ଚଯ:ୁ ଅତ୍ ଯନ୍ତମ ୍ସକଵମ କମ ପ୍ରପିତାମହାଃ  ୧୯ 

  କତଯା ଚ ସମ୍ତତି: କତଵ ନ ଅଵସୀକତତ୍ କୁ ମ ୍ଚ ନଃ  

  ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ ୍କୁକ  କତଵ ଏଶ କମ   ଅସୁ୍ତ୍ ଵରଃ ପରଃ  ୨0 

  ଉକ୍ତ ଵା ଯ୍ମ ୍ତୁ ରାଜାନମ ୍ସଵମ କ ାକ ପିତାମହଃ  

  ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ଶପୁାମ ୍ଵାଣୀମ ୍ମତୁରାମ ୍ମତୁରା୭୍୍ରାମ ୍ ୨୧ 

  ମକନାରକତା ମହାନ୍ ଏଶ ପକୀରତ ମହାରତ  

  ଏଵମ ୍ପଵତୁ ପେମ ୍କତ ଇ୍୍ଵାକୁ କୁ  ଵତମନ  ୨୨ 

  ଇଯମ ୍କହୈମଵତୀ କଙ୍କା କଯ ଯ୍ ଟା ହିମଵତଃ ସତୁା  

  ତାମ ୍କଵୈ ତାରଯିତୁମ ୍ଶକକ୍ତା ହର: ତେ ନିଯଯୁ ଯତାମ ୍ ୨୩ 

  କଙ୍କାଯାଃ ପତନମ ୍ରାଜନ୍ ପରୁ୍ତିଵୀ ନ ସହି୍ ଯତି   

  ତାମ ୍କଵୈ ତାରଯିତୁମ ୍ଵୀର ନ ଅନ୍ ଯମ ୍ପ୍ଯାମି ଶ ିୂନଃ  ୨୪ 

  ତମ ୍ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ରାଜାନମ ୍କଙ୍କାମ ୍ଚ ଆପା୍ ଯ କ ାକ କ୍ରୁତ୍  

  ଜକାମ େିତିଵମ ୍କତଵଃ ସହ ସକଵତ: ମରୁ ତ୍କକଣୈଃ  ୨୫ 
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 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ତ୍ଵି ଚତ୍ଵାରିମ୍ ୍ସ୍ ସକମ:  

 ତ୍ର ିଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସକକ:  

  କତଵ କତକଵ କକତ ତସି୍ମନ୍ କସା ଅଙୁ୍କ୍ ଟ ଅର   ନିପୀଟିତାମ ୍ 

  କ୍ରୁତ୍ଵା ଵସମୁତୀମ ୍ରାମ ସମ୍ଵତ୍ସରମ ୍ଉପାସତ  ୧ 

  ଅତ ସମ୍ଵତ୍ସକର ପକୂଣମ ସଵମ କ ାକ   ନମକରୁ୍ତଃ  

  ଉମା ପତିଃ ପଶ ୁପତୀ ରାଜାନମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୨ 

  ପ୍ରୀତ: କତହମ ୍ନରକର୍ଟ କରି୍ ଯାମି ତଵ ପି୍ରଯମ ୍ 

  ଶରିସା ତାରଯି୍ ଯାମି କଶୈ  ରାଜ   ସତୁାମ ୍ଅହମ ୍ ୩ 

  ତକତା କହୈମଵତୀ କଯ ଯ୍ ଟା ସଵମ କ ାକ   ନମକରୁ୍ତା  

  ତତା ସା ଅତିମହତ୍ ରୂପମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା କଵକମ ୍ଚ ତୁସ୍ ସହମ ୍ 

  ଆକାଶାତ୍ ଅପତତ୍ ରାମ ଶକିଵ ଶଵି ଶରିସି ଉତ  ୪ 

  ଅଚିମ୍ ତଯ ଚ୍ଚ ସା କତଵୀ କମ୍କା ପରମ ତୁତମରା   

 ଵିଶାମି ଅହମ ୍ହି ପାତା ମ ୍କରାତସା କ୍ରୁହ୍ ଯ ଶମ୍କରମ ୍ ୫ 

 ତସ୍ ଯା: ଅଵକ ପନମ ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା କ୍ରୁତ୍ତ ସୁ୍ତ୍ ପକଵାନ୍ ହରଃ   

 ତିକରାପାଵଯିତୁମ ୍ପତିୁ୍ତମ ୍ଚକର େି ନଯନ: ତତା   ୬ 

 ସା ତସି୍ମନ୍ ପତିତା ପଣୁ୍ ଯା ପକୁଣ୍ ଯ ରୁେ ସ୍ ଯ ମତୂମନି   

 ହିମଵତ୍ ପ୍ରତିକମ ରାମ ଜଟା ମମ୍ଟ  କହ୍ ଵାକର  ୭ 

 ସା କତମି୍ନ୍ି ମହୀମ ୍କମତୁ୍ମ ୍ନ ଶକ୍ିାତ୍ ଯତ୍ନମା୭୭ସି୍ତ୍ତା   

 କନୈଵ ସା ନିକମମନମ ୍କ କପ ଜଟା ମଣ୍ଟ  କମାହିତା  ୮ 

  ତେ ଏଵ ଆପମ୍ପ୍ରମତ୍ କତଵୀ ସମ୍ଵତ୍ସର କଣାନ୍ ପହୂନ୍  

 ତାମ ୍ଅପ୍ଯନ୍ ପନୁ: ତେ ତପ: ପରମମା୭୭ସି୍ତ୍ତ:  ୯ 

 ଅକନନ କତାଶତି ଶ୍ଚ ଆସୀତ୍ ଅତ୍ ଯତମମ ୍ରକୁ ନନ୍ତନ  

 ଵିସସଜମ ତକତା କଙ୍କାମ ୍ହକରା ପିନ୍ତୁ ସରଃ ପ୍ରତି  ୧0 

 ତସ୍ ଯାମ ୍ଵିସରୁ୍ଯ ଯମାନାଯାମ ୍ସତ କସ୍ରାତାମି୍ ସ ଜଜ୍ଞକିର   

 ହ୍ଲାତିନୀ ପାଵନୀ କଚୈଵ ନ ିନୀ ଚ ତତା ଅପରା  ୧୧  

 ତିସ୍ର : ପ୍ରାଚୀମ ୍ତିଶମ ୍ଜକ୍ମ:ୁ କମ୍କା ଶଵି ଜ ା: ଶପୁା:  

 ସଚୁକ୍ଶ:ୁ ଶ୍ଚ ଏଵ ସୀତା ଚ ସିନ୍ତୁ: ଚ ଏଵ ମହା ନତୀ  ୧୨ 

 ତିସ୍ର: ଏତା ତିଶମ ୍ଜକ୍ମ:ୁ ପ୍ରତୀଚୀମ ୍ତୁ ଶକୁପାତକା:   



ପାଲ   କାମ୍ଟ 
 

P a g e  99 | 170 

 

 ସତମୀ ଚ ଅନ୍ ଵକାତ୍ ତାସାମ ୍ପକୀରତ ରତମ ୍ତତା   ୧୩ 

 ପକୀରକତା୭ପି ରାଜଶ:ି ତିଵ୍ ଯମ ୍ସ୍ ଯମ୍ ତନମ ୍ଆସି୍ତ୍ତ:   

 ପ୍ରାଯାତ୍ ଅକର ମହା କତଜା କମ୍କା ତମ ୍ଚ ଅପି ଅନୁଵ୍ରଜତ୍  ୧୪ 

 କକନାତ୍ ଶମ୍କର ଶରି: ତକତା ତରଣମି ୍ଆକତା  

 ଵ୍ ଯସପମତ ଜ ମ ୍ତେ ତୀଵ୍ର ଶତ ପରୁକରୁ୍ତମ ୍ ୧୫ 

 ମତ୍ସଯ କଚ୍ଚପ ସକମ୍ୈ କ ଶ୍ଚ ଶମିଶ୍ ୁମାର କକଣୈ: ତତା   

 ପତତି୍: ପତିକତୈ ଶ୍ଚ ଅକନ୍ୈ ଯ: ଵ୍ ଯକରାଚତ ଵସମୁ୍ ତରା  ୧୬ 

 ତକତା କତଵଶ ିକନ୍ତଵମା ଯ୍୍ାଃ ସିତ୍ତ କଣା: ତତା  

  ଵ୍ ଯକ ାକଯନ୍ତ କତ ତେ କକନାତ୍ କାମ ୍କତାମ ୍ତତା  ୧୭ 

  ଵିମାକନୈ: ନକର ଆକାକରୈ: ହକଯୈ: କଜ ଵକରୈ: ତତା  

  ପାରିପ୍ ଲଵ କତା: ଚା୭ପି କତଵତା: ତେ ଵି୍ି ଟତାଃ  ୧୮ 

  ତତ୍ ଅତ୍ପତୁତମମ ୍କ ାକକ କଙ୍କା ପତନମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ 

  ତିତ୍ରୁ୍୍କଵା କତଵକଣାଃ ସକମଯ:ୁ ଅମିତ ଓଜସଃ  ୧୯ 

  ସମ୍ପତତି୍ଃ ସରୁ କକଣୈ: କତଶାମ ୍ଚ ଆପରଣ ଓଜସା  

  ଶତ ଆତିତ୍ ଯମ ୍ଇଵ ଆପାତି କକନମ ୍କତ କତାଯତମ ୍ ୨0 

  ଶମିଶ୍ମୁାର ଉରକ କକଣୈ: ମୀକନୈ: ଅପି ଚ ଚଞ୍ଚକ ୈଃ  

  ଵିତ୍ଯତିୁ୍: ଇଵ ଵି୍ି୍କତୈ: ଆକାଶମ ୍ଅପଵତ୍ ତତା  ୨୧ 

  ପାଣଟୁ୍କରୈଃ ସ ି  ଉତ୍ୀକଟୈଃ କୀଯମମାକଣୈଃ ସହସ୍ରତା  

  ଶାରତ ଅକପ୍ରୈ: ଇଵ ଆକୀଣମମ ୍କକନମ ୍ହମ୍ସ    ସମ୍ପିକଵୈଃ  ୨୨ 

  କ୍ଵଚିତ୍ ତ୍୍ତରୁତ ତରମ ୍ଯାତି କୁଟି ମ ୍କ୍ଵଚିତ୍ ଆଯତମ ୍ 

  ଵିନତମ ୍କ୍ଵଚିତ୍ ଉତୂ୍ତତମ ୍କ୍ଵଚିତ୍ ଯାତି ଶକନୈଃ ଶକନୈଃ  ୨୩ 

  ସ ିକ  କନୈଵ ସ ି ମ ୍କ୍ଵଚିତ୍ ଅପ୍ଯାହତମ ୍ପନୁଃ  

  ମହୁୁର୍ ଊତ୍ଵମ ପତମ ୍କତ୍ଵା ପପାତ ଵସତୁା ତ ମ ୍ ୨୪ 

  ତ ଚ୍ଚମ୍କର ଶକିରା ପ୍ର୍ଟମ ୍ପ୍ର୍ଟମ ୍ପମିୂ ତକ  ପନୁଃ  

  ଵ୍ ଯକରାଚତ ତତା କତାଯମ ୍ନିମମ ମ ୍କତ କଲ୍ମଶମ ୍ ୨୫ 

  ତେ କତଵଶ ିକନ୍ତଵମା ଵସତୁା ତ  ଵାସିନଃ  

  ପଵ ଅଙ୍କ ପତିତମ ୍କତାଯମ ୍ପଵିେମ ୍ଇତି ପସପ୍ରୁ୍ଶଃୁ  ୨୬ 

  ଶାପାତ୍ ପ୍ରପତିତା କଯ ଚ କକନାତ୍ ଵସତୁା ତ ମ ୍ 
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  କ୍ରୁତ୍ଵା ତୋ୭ପିକଶକମ ୍କତ ପପଵୁୂ: କତ କଲ୍ମଶାଃ  ୨୭ 

  ତୂତ ପାପାଃ ପନୁ: କତନ କତାକଯନ ଅତ ଅନ୍ି ଵତା   

  ପନୁ: ଆକାଶମ ୍ଆଵି୍ ଯ ସ୍ଵାନ୍ କ ାକାନ୍ ପ୍ରତିକପତିକର  ୨୮ 

  ମମୁକୁତ ମତୁିକତା କ ାକ: କତନ କତାକଯନ ସପୁାସ୍ଵତା  

  କ୍ରୁତା୭ପିକଶକକା କଙ୍କାଯାମ ୍ପପଵୂ ଵିକତ ଲ୍ମଃ  ୨୯ 

  ପକୀରକତାପି ରାଜଶ:ି ତିଵ୍ ଯମ ୍ସ୍ ଯନ୍ତନମ ୍ଆସି୍ତ୍ତଃ  

  ପ୍ରାଯାତ୍ ଅକର ମହାକତଜା: ତମ ୍କଙ୍କା ପରୁ୍୍ ଟକତା   ଅନ୍ ଵକାତ୍  ୩0 

  କତଵାଃ ସଶକିଣାଃ ସକଵମ କତୈତ୍ ଯ ତାନଵ ରା୍୍ସାଃ  

  କନ୍ତଵମ ଯ୍୍ ପ୍ରଵରାଃ ସକିନ୍ନର ମକହାରକାଃ  ୩୧ 

  ସପମା: ଚ ଅପ୍ସ୍ରକସା ରାମ ପକୀରତ ରତା୭ନୁକାଃ  

  କଙ୍କାମ ୍ଅନ୍ ଵକମନ୍ ପ୍ରୀତାଃ ସକଵମ ଜ  ଚରା: ଚ କଯ  ୩୨ 

  ଯକତା ପକୀରକତା ରାଜା ତକତା କଙ୍କା ଯଶସି୍ଵନୀ  

  ଜକାମ ସରିତାମ ୍କର୍ଟା ସଵମ   ପାପ   ଵିନାଶନିୀ  ୩୩ 

 ତକତା ହି ଯଜମାନ ସ୍ ଯ ଜକହ୍ନା: ଅତ୍ପତୁ କମମଣ:  

 କମ୍କା ସମ୍ପିାଵଯା ମାସ ଯଜ୍ଞ ଵାଟମ ୍ମହାତ୍ମନ:  ୩୪ 

 ତସ୍ ଯା ଅଵକ ପନମ ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା କ୍ରୁକତ୍ତା ଜହ୍ନୁ: ଚ ରାକଵ   

 ଅପିପତ୍ ତୁ ଜ ମ ୍ସଵମମ ୍କମ୍କାଯା: ପରମ ଅତ୍ପତୁମ ୍ ୩୫ 

 ତକତା କତଵା: ସକମ୍ତଵମା ରୁଶଯ ଶ୍ଚ ସଵୁିସି୍ମତା:  

 ପଜୂଯମି୍ ତ ମହାତ୍ମାନମ ୍ଜହ୍ନୁମ ୍ପରୁୁଶ ସତ୍ତମମ ୍ ୩୬ 

 କମ୍କାମ ୍ଚା୭ପି ନଯମି୍ ତ ସ୍ମ ତୁହିତ୍ରୁ କତ୍ଵ ମହାତ୍ମନ:  

 ତତ: ତୁକ୍ ଟା ମହାକତଜା କ୍ ୍ରାୋପ୍ ଯାମ ୍ଅସରୁ୍ଜ ତ୍ପନୁଃ  ୩୭ 

 ତସ୍ମାତ୍ ଜହ୍ନୁ ସତୁା କମ୍କା କପ୍ରାଚ୍ ଯକତ ଜାହ୍ନଵୀତି ଚ    

 ଜକାମ ଚ ପନୁ କମମ୍ କା ପକୀରତ ରତା୭ନୁକା   ୩୮ 

 ସାକରମ ୍ଚା୭ପି ସମ୍ପ୍ରାତା ସା ସରିତ୍ରଵରା ତତା   

 ରସା ତ ମ ୍ଉପାକଚ୍ଚତ୍ ସିତ୍ ଯ୭ତମମ ୍ତସ୍ ଯ କମମଣ :  ୩୯ 

 ପକୀରକତା୭ପି ରାଜଶ:ି କମ୍କାମ ୍ଆତାଯ ଯତ୍ନତ:  

 ପିତାମହାନ୍ ପସ୍ମ କ୍ରୁତାନ୍ ଅପ୍ଯତ୍ ତୀନ କଚତନ:  ୪0 

  ଅତ ତତ୍ ପସ୍ମନାମ ୍ରାଶମି ୍କମ୍କା ସ ି ମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍  
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  ପ୍ ଲାଵଯତ୍ ତୂତ ପାପ୍ ମାନ: ସ୍ଵକମମ ୍ପ୍ରାତା ରକୂତ୍ତମ  ୪୧ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    େି ଚତ୍ଵାରିମ୍ ୍ସ୍ ସକମ:  

  ଚତୁ ଶ୍ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସକକ:  

  ସ କତ୍ଵା ସାକରମ ୍ରାଜା କଙ୍କଯା ଅନୁକତ: ତତା  

  ପ୍ରଵିକଵଶ ତ ମ ୍ପକୂମ: ଯେ କତ ପସ୍ମସାତ୍ କ୍ରୁତାଃ  ୧ 

  ପସ୍ମନି ଯତା ଆପ ୁ୍କତ ରାମ କଙ୍କାଯାଃ ସ ିକ ନ କଵୈ  

  ସଵମ କ ାକ ପ୍ରପ:ୁ ପ୍ରହ୍ମା ରାଜାନମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୨ 

  ତାରିତା ନର ଶାତମୂ   ତିଵମ ୍ଯାତା ଶ୍ଚ କତଵଵତ୍  

  ଶ୍ି ଟଃ ପେୁ ସହସ୍ରାଣ ିସକର ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  ୩ 

  ସାକର ସ୍ ଯ ଜ ମ ୍କ ାକକ ଯାଵତ୍ ସ୍ତ୍ାସ୍ ଯତି ପାତିଵ  

  ସକର ସ୍ ଯ ଆତ୍ମଜା: ତାଵତ୍ ସ୍ଵକକମ ସ୍ତ୍ାସ୍ ଯନି୍ତ କତଵଵତ୍  ୪ 

  ଇଯମ ୍ଚ ତୁହିତା କଯ ଯ୍ ଟା ତଵ କଙ୍କା ପଵି୍ ଯତି  

  ତ୍ଵତ୍ କ୍ରୁକତନ ଚ ନାମ୍ାି କଵୈ କ ାକକ ସ୍ତ୍ାସ୍ ଯତି ଵିଶରୁ୍ତା  ୫ 

  କଙ୍କା େିପତକା ନାମ ତିଵ୍ ଯା ପାକୀରତୀ ଇତି ଚ  

  େି ପକତା ପାଵଯନି୍ତ ଇତି ତତ ସି୍ତ୍ରପତକା ସମ୍ରୁ୍ତା  ୬ 

  ପିତାମହାନାମ ୍ସକଵମଶାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅେ ମନୁଜାତିପ  

  କୁରୁଶ୍ଵ ସ ି ମ ୍ରାଜନ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞାମ ୍ଅପଵଜମଯ  ୭ 

  ପଵୂମକକଣ ହି କତ ରାଜନ୍ କତନ ଅତିଯଶସା ତତା  

  ତମିଣାମ ୍ପ୍ରଵକରଣା୭ତ ନ ଏଶ ପ୍ରାକତା ମକନାରତଃ  ୮ 

  ତକତୈଵ ଅମଶ୍ମୁତା ତାତ କ ାକକ   ଅପ୍ରତିମ କତଜସା  

  କଙ୍କାମ ୍ପ୍ରାତମଯତା କନତୁମ ୍ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ ଅପଵଜିତା  ୯ 

  ରାଜଶଣିା କୁଣଵତା ମହଶ ିସମ କତଜସା   

  ମତ୍ ତୁଲ୍ ଯ ତପସା କଚୈଵ ୍୍େ ତମମ ସି୍ତ୍କତନ ଚ  ୧0 

  ତି ୀକପନ ମହାପାକ ତଵ ପିୋ ଅତି କତଜସା   

  ପନୁ ନମ ଶଙି୍କତା କନତୁମ ୍କଙ୍କାମ ୍ପ୍ରାତମଯତା୭ନକ  ୧୧ 

  ସା ତ୍ଵଯା ସମତିରାନ୍ତା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରୁୁଶଶମପ  

  ପ୍ରାକତାସି ପରମମ ୍କ ାକକ ଯଶଃ ପରମ   ସମ୍ମତମ ୍ ୧୨ 

  ଯତ୍ ଚ କଙ୍କା୭ଵତରଣମ ୍ତ୍ଵଯା କ୍ରୁତମ ୍ଅରିମ୍ତମ  
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  ଅକନନ ଚ ପଵାନ୍ ପ୍ରାକତା ତମମସ୍ ଯ ଆଯତନମ ୍ମହତ୍  ୧୩ 

  ପ୍ ଲାଵଯସ୍ଵ ତ୍ଵମ ୍ଆତ୍ମାନମ ୍ନକରାତ୍ତମ ସତା ଉଚିକତ  

  ସ ିକ  ପରୁୁଶ   ଵ୍ ଯାର ଶଚୁିଃ ପଣୁ୍ ଯ ପକ ା ପଵ  ୧୪ 

  ପିତାମହାନାମ ୍ସକଵମଶାମ ୍କୁରୁଶ୍ଵ ସ ି     ରିଯାମ ୍ 

  ସ୍ଵସି୍ତ୍ କତ   ଅସୁ୍ତ୍ କମି୍ ଯାମି ସ୍ଵମ ୍କ ାକମ ୍କମ୍ଯତାମ ୍ନ୍ରୁପ  ୧୫ 

  ଇତି ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା କତକଵଶଃ ସଵମ କ ାକ ପିତାମହଃ  

  ଯତା ଆକତମ ୍ତତା ଅକଚ୍ଚତ୍  କତଵ କ ାକମ ୍ମହାଯଶାଃ  ୧୬ 

  ପକୀରକତା   ଅପି ରାଜଶଃି କ୍ରୁତ୍ଵା ସ ି ମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ 

  ଯତା ରମମ ୍ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ସାକରାଣାମ ୍ମହାଯଶାଃ  ୧୭ 

  କ୍ରୁକତାତକଃ ଶଚୁୀ ରାଜା ସ୍ଵ ରାଯ ଯମ ୍ପ୍ରଵିକଵଶ ହ  

  ସମରୁ୍ତ୍ତା୭କତମା ନର କର୍ଟ ସ୍ଵ ରାଯ ଯମ ୍ପ୍ରଶଶାସ ହ  ୧୮ 

  ପ୍ରମକୁମାତ ଚ କ ାକ ସ୍ତ୍ମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ରାକଵ  

  ନ୍ଟ କଶାକଃ ସମରୁ୍ତ୍ତା୭କତମା ପପଵୂ ଵିକତ ଜ୍ଵରଃ  ୧୯ 

  ଏଶ କତ ରାମ କଙ୍କାଯା ଵିସ୍ତ୍କରା   ଅପିହିକତା ମଯା  

  ସ୍ଵସି୍ତ୍ ପ୍ରାପନୁ୍ହି ପେମ ୍କତ ସମ୍ତଯା କାକ ା ଅତିଵତମକତ  ୨0 

  ତନ୍ ଯମ ୍ଯଶସ୍ଯମ ୍ଆଯୁ୍ ଯମ ୍ପେୁଯମ ୍ସ୍ଵ୍ମଯମ ୍ଅତୀଵ ଚ  

 ଯ: ରାଵଯତି ଵିକପ୍ରଶ ୁ୍୍େିକଯଶ ୁଇତକରଶ ୁଚ  ୨୧ 

 ପ୍ରୀଯକନ୍ତ ପିତର: ତସ୍ଯ ପ୍ରୀଯକନ୍ତ କତୈଵତାନି ଚ   

  ଇତମ ୍ଆ ଯ୍ାନମ ୍ଅଵ୍ ଯକରା କଙ୍କା ଅଵତରଣମ ୍ଶପୁମ ୍ ୨୨ 

 ଯ ୍ ୍୍ରୁକଣାତି ଚ କାକୁସ୍ତ୍ ସଵମାନ୍ କାମାନ୍ ଅଵାପନୁ୍ଯାତ୍   

 ସକଵମ ପାପା: ପ୍ରଣ୍ଯନି୍ତ  ଆଯ:ୁ କୀତି ଶ୍ଚ ଵତମକତ  ୨୩ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଚତୁ ଶ୍ଚତ୍ଵାରିମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ 

 ପମ୍ଚ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସକକଃ   

 ଵିଶ୍ଵାମିେ   ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାକଵଃ ସହ    ୍୍ମଣଃ  

  ଵିସ୍ମଯମ ୍ପରମମ ୍କତ୍ଵା ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍  ୧  

  ଅତ୍ ଯ୭ତ୍ପତୁମ ୍ଇତମ ୍ପ୍ରହ୍ମନ୍ କତିତମ ୍ପରମମ ୍ତ୍ଵଯା  

  କଙ୍କା ଅଵତରଣମ ୍ପଣୁ୍ ଯମ ୍ସାକର ସ୍ ଯ ଚ ପରୂଣମ ୍ ୨ 

  ତସ୍ ଯ ସା ଶଵମରୀ ସଵମା ସହ କସୌମିେିଣା ତତା  
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  ଜକାମ ଚିନ୍ତଯାନସ୍ଯ ଵିଶ୍ଵାମିେ   କତାମ ୍ଶପୁାମ ୍ ୩ 

  ତତଃ ପ୍ରପାକତ ଵିମକ  ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମହାମନିୁମ ୍ 

  ଉଵାଚ ରାକକଵା ଵା ଯ୍ମ ୍କ୍ରୁତ ଆହ୍ନିକମ ୍ଅରିମ୍ତମଃ  ୪ 

  କତା ପକଵତୀ ରାେିଃ କରାତଵ୍ ଯମ ୍ପରମମ ୍ଶରୁ୍ତମ ୍ 

  ୍୍ଣ ପକୂତଵ ସା ରାେିଃ ସମ୍ଵ୍ରୁକତ୍ତଯମ ୍ମହାତପଃ  ୫ 

  ଇମାମ ୍ଚିନ୍ତଯତଃ ସଵମାମ ୍ନିକିକ ନ କତାମ ୍ତଵ  

  ତରାମ ସରିତାମ ୍କର୍ଟାମ ୍ପଣୁ୍ ଯାମ ୍େିପତକାମ ୍ନତୀମ ୍ ୬ 

  କନୌ: ଏଶା ହି ସକୁ ଆସ୍ତ୍ୀଣମା ରୁଶୀଣାମ ୍ପଣୁ୍ ଯ   କମମଣାମ ୍ 

  ପକଵନ୍ତମ ୍ଇହ ପ୍ରାତମ ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା ତ୍ଵରିତମ ୍ଆକତା  ୭ 

  ତସ୍ ଯ ତତ୍ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାକଵ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

  ସମ୍ତାରମ ୍କାରଯା ମାସ ସଶ ିସମ୍କଃ ସ ରାକଵଃ  ୮ 

  ଉତ୍ତରମ ୍ତୀରମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ସମ୍ପଯୂ ଯ ଶକିଣମ ୍ତତା   

  କଙ୍କା କୂକ  ନିଵି୍ ଟା: କତ ଵିଶା ାମ ୍ତତ୍ରୁଶଃୁ ପରୁୀମ ୍ ୯ 

  ତକତା ମନିୁଵର: ତୂଣମମ ୍ଜକାମ ସହ ରାକଵଃ  

  ଵିଶା ାମ ୍ନକରୀମ ୍ରମ୍ଯାମ ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ସ୍ଵକମ ଉପମାମ ୍ତତା  ୧0 

  ଅତ ରାକମା ମହା ପ୍ରାକଜ୍ଞା ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମହା ମନିୁମ ୍ 

  ପପ୍ରଚ୍ଚ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି: ପତୂ୍ଵା ଵିଶା ାମ ୍ଉତ୍ତମାମ ୍ପରୁୀମ ୍ ୧୧ 

  କତକରା ରାଜ ଵକମ୍ା୍ଯମ ୍ଵିଶା ାଯାମ ୍ମହାମକୁନ  

 କରାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ପେମ ୍କତ ପରମ ୍କକୌତୂହ ମ ୍ହି କମ  ୧୨ 

 ତସ୍ ଯ ତତ୍ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାମ ସ୍ ଯ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵଃ  

 ଆ ଯ୍ାତୁମ ୍ତତ୍ ସମାକରକପ ଵିଶା  ସ୍ ଯ ପରୁାତନମ ୍ ୧୩ 

 ଶରୂ୍ଯତାମ ୍ରାମ ଶର ସ୍ ଯ କତାମ ୍କତଯତଃ ଶପୁାମ ୍ 

 ଅସି୍ମନ୍ କତକଶ ହ ିଯତ୍ ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଶରୁ୍ଣ ୁତକତ୍ତ୍ଵନ ରାକଵ  ୧୪ 

 ପଵୂମମ ୍କ୍ରୁତ ଯକୁକ ରାମ ତିକତଃ ପେୁା ମହାପ ାଃ  

 ଅତିକତ ଶ୍ଚ ମହାପାକା ଵୀଯମଵନ୍ତଃ ସତୁାମିକାଃ  ୧୫ 

 ତତ: କତଶାମ ୍ନର କର୍ଟ ପତିୁ୍ତ: ଆସୀନ୍ ମହାତ୍ମନାମ ୍ 

 ଅମରା ନିଜମରା କଶ୍ଚୈଵ କତମ ୍ସ୍ ଯାମ ନିରାମଯାଃ  ୧୬ 

 କତଶାମ ୍ଚିନ୍ତଯତାମ ୍ରାମ ପତିୁ୍ତ: ଆସୀନ୍ ମହାତ୍ମନାମ ୍   
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 ୍୍ୀର ଉତ ମତନମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ରସମ ୍ପ୍ରାପ୍ସ୍ଯାମ ତେ କଵୈ  ୧୭ 

 ତକତା ନିଶି୍ଚତ୍ ଯ ମତନମ ୍କଯାକ୍ତ୍ରମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ଚ ଵାସକିୁମ ୍ 

 ମନ୍ତାନମ ୍ମନ୍ତରମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ମମନ୍ତୁ: ଅମିତ ଓଜସଃ  ୧୮ 

 ଅତ ଵଶମ ସହକସ୍ରଣ କଯାକ୍ତ୍ର ସପମ ଶରିାମି୍ ୍ଚ   

 ଵମକନ୍ତା ଅତି ଵିଶମ ୍ତେ ତତମଶ୍ ୁକମକକନୈ ୍ି ୍ା:  ୧୯ 

 ଉତ୍ପାତମ ୍ଅ୍ିି ସମ୍କାଶମ ୍ହା ାହ  ମହା ଵିଶମ ୍  

 କତନ ତକ୍ତମ ୍ଜକତ୍ସଵମମ ୍ସ କତଵା ସରୁ ମାନୁଶମ ୍ ୨0 

 ଅତ କତଵା ମହାକତଵମ ୍ଶମ୍କରମ ୍ଶରଣା୭ତିନ:  

 ଜକ୍ମ:ୁ ପଶପୁତିମ ୍ରୁେମ ୍ୋହି ୋହୀତି ତୁଶଟୁ୍ଵୁ:  ୨୧ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍କତା କତକଵୈ: କତଵ କତକଵଶ୍ଵର: ପ୍ରପ:ୁ   

 ପ୍ରାତୁରା୭୭ସୀତ୍ ତକତା ଅକେୈ ଏଵ ଶମ୍କ ଚର ତକରା ହରି:  ୨୨ 

 ଉଵାଚ ଏନମ ୍ସି୍ମତମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ରୁେମ ୍ଶ ୂ ପରୁ୍ତମ ୍ହରି:      

 କତୈଵକତୈ: ମତ୍ ଯମାକନା ତୁ ଯତ୍ ପଵୂମମ ୍ସମପୁସି୍ତ୍ତମ ୍ ୨୩ 

 ତତ୍ ତ୍ଵତୀଯମ ୍ହି ସରୁ କର୍ଟ ସରୁାଣାମ ୍ଅରକତା ହି ଯତ୍  

 ଅର ପଜୂାମ ୍ଇମାମ ୍ମତ୍ଵା କ୍ରୁହାଣ ଇତମ ୍ଵିଶମ ୍ପ୍ରକପା   

 ଇତି ଉକ୍ତଵା ଚ ସରୁ କର୍ଟ: ତେ ଏଵ ଅନ୍ତତମୀଯତ   ୨୪ 

 କତଵତାନାମ ୍ପଯମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵା ଯ୍ମ ୍ତୁ ଶାଙିଣ:   

 ହା ାହ  ଵିଶମ ୍କକାରମ ୍ସ ଜରାହ ଅମରୁ୍କତାପମମ ୍ ୨୫ 

 କତଵାନ୍ ଵିସରୁ୍ଯ ଯ କତକଵକଶା ଜକାମ ପକଵାନ୍ ହର:   

 ତକତା କତଵା: ଅସରୁା: ସକଵମ ମମମତୂ୍ ରକୁ ନମ୍ତନ  ୨୬ 

 ପ୍ରଵିକଵଶ ଅତ ପାତା ମ ୍ମମ୍ତାନ: ପଵମକତା୭ନକ    

 ତକତା କତଵା: ସକନ୍ତଵମା: ତୁଶଟୁ୍ଵୁ: ମତୁସତୂନମ ୍  ୨୭ 

 ତ୍ଵମ ୍କତି ସ୍ ସଵମ ପତୂାନାମ ୍ଵିକଶକଶଣ ତିକଵୌକସାମ ୍  

 ପା ଯ ଅସ୍ମାନ୍ ମହା ପାକହା କିରିମ ୍ଉତ୍ତତମୁ ମ ୍ଅହମସି  ୨୮ 

 ଇତି ଶରୁ୍ତ୍ଵା ହ୍ରୁଶୀକକଶ: କାମଟମ ୍ରୂପମ ୍ଆସି୍ତ୍ତ:  

 ପଵମତମ ୍ପରୁ୍୍ ଟତ: କ୍ରୁତ୍ଵା ଶକି୍ ଯ ତେ ଓଶକତୌ ହରି:  ୨୯ 

 ପଵମତ ଅକର ତୁ କ ାକାତ୍ମା ହକସ୍ତ୍ନ ଆରମ୍ଯ କକଶଵଃ   

 କତଵାନାମ ୍ମତ୍ ଯତଃ ସି୍ତ୍ତ୍ଵା ମମମ୍ତ ପରୁୁକଶାତ୍ତମ:  ୩0 
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 ଅତ ଵଶମ ସହକସ୍ରଣ ସ ତମ୍ଟ: ସ କମମ୍ଟ ୁ:   

 ପଵୂମମ ୍ତନ୍ ଵନ୍ତରି: ନାମ ଅପ୍ସ୍ରା ଶ୍ଚ ସଵୁଚମସଃ  ୩୧ 

  ଅପସ୍ ୁନିମମତନାତ୍ ଏଵ ରସାତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ଵର ସି୍ତ୍ରଯଃ  

  ଉକତ୍ତୁ: ମନୁଜ କର୍ଟ ତସ୍ମାତ୍ ଅପ୍ସ୍ରକସାପଵନ୍  ୩୨ 

  ଶ୍ି ଟଃ କକାକଟ୍ ଯା ଅପଵନ୍ ତାସାମ ୍ଅପ୍ସ୍ରାଣାମ ୍ସଵୁଚମସାମ ୍ 

  ଅସକମ୍କଯଯା ସୁ୍ତ୍ କାକୁତ୍ସି ଯା: ତାସାମ ୍ପରିଚାରିକାଃ  ୩୩ 

  ନ ତାଃ ସ୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଣନି୍ତ ସକଵମ କତ କତଵ ତାନଵାଃ  

  ଅପ୍ରତି ରହଣାତ୍  ଏଵ ତା ଚ ସଵମା ସାତାରଣାଃ ସମ୍ରୁ୍ତାଃ  ୩୪ 

  ଵରୁଣ ସ୍ ଯ ତତଃ କନ୍ ଯା ଵାରୁଣୀ ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ଉତ୍ପାତ ମହାପାକା ମାକମମାଣା ପରିରହମ ୍ ୩୫ 

  ତିକତଃ ପେୁା ନ ତାମ ୍ରାମ ଜକ୍ରୁହୁ: ଵରୁଣ ଆତ୍ମଜାମ ୍ 

  ଅତିକତ: ତୁ ସତୁା ଵୀର ଜକ୍ରୁହୁ: ତାମ ୍ଅନିନି୍ତତାମ ୍ ୩୬ 

  ଅସରୁା: କତନ କତୈକତଯାଃ ସରୁା: କତନ ଅତିକତଃ ସତୁାଃ  

  ହ୍ରୁ୍ ଟାଃ ପ୍ରମତୁିତା ଶ୍ଚା୭୭ସନ୍ ଵାରୁଣୀ ରହଣାତ୍ ସରୁାଃ  ୩୭ 

  ଉକଚ୍ଚୈରଵା ହଯ କରକ୍ଟା ମଣ ିରତ୍ନମ ୍ଚ କକୌମ୍ ସ୍ତୁପମ ୍ 

  ଉତତି୍ ଟନ୍ ନର କର୍ଟ ତକତୈଵ ଅମରୁ୍ତମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ ୩୮ 

  ଅତ ତସ୍ଯ କ୍ରୁକତ ରାମ ମହାନ୍ ଆସୀତ୍ କୁ  ୍୍ଯଃ  

  ଅତିକତ: ତୁ ତତଃ ପେୁା ତିକତଃ ପେୁାନ୍ ଅସତୂଯନ୍  ୩୯ 

 ଏକକତା ଅପ୍ଯାକାମନ୍ ସକଵମ ଅସରୁା ରା୍୍କସୈ ସ୍ ସହ   

 ଯତୁ୍ତ ମାସୀତ୍ ମହା କକାରମ ୍ଵୀର କେୈକ ା ଯ୍ କମାହନମ ୍ ୪0 

 ଯତା ୍୍ଯମ ୍କତମ ୍ସଵମମ ୍ତତା ଵିଶଣ୍:ୁ ମହାପ ଃ  

 ଅମରୁ୍ତମ ୍ସ: ଅହରତ୍ ତୂଣମମ ୍ମାଯାମ ୍ଆସ୍ତ୍ାଯ କମାହିନୀମ ୍ ୪୧ 

 କଯ କତା ଅପିମକୁମ ୍ଵିଶଣ୍ମୁ ୍ଅ୍୍ଯମ ୍ପରୁୁକଶାତ୍ତମମ ୍  

 ସମ୍ପି୍ ଟା: କତ ତତା ଯକୁତ୍ତ ଵିଶଣ୍ନୁା ପ୍ରପ ଵିଶଣ୍ନୁା  ୪୨ 

 ଅତିକତ: ଆତ୍ମଜା ଵୀରା ତିକତ: ପେୁାନ୍ ନିଜ୍ିିକର   

  ତସି୍ମନ୍ କକାକର ମହା ଯକୁତ୍ତ କତୈକତଯା ଅତିତ୍ ଯାକଯା: ପରୁ୍ଶମ ୍ ୪୩ 

  ନିହତ୍ ଯ ତିତି ପେୁାନ୍ ତୁ ରାଯ ଯମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ପରୁମ୍ତରଃ  

  ଶଶାସ ମତୁିକତା କ ାକାନ୍ ସଶ ିସମ୍କାନ୍ ସ ଚାରଣାନ୍  ୪୪  
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 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ପମ୍ ିଚତ୍ଵାରିମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ   

 ଶଟ୍ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସକକଃ  

  ହକତଶ ୁକତଶ ୁପକୁେଶ ୁତିତିଃ ପରମ   ତୁଃକିତା  

  ମାରୀଚମ ୍କା୍ ଯପମ ୍ରାମ ପତମାରମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧ 

  ହତ   ପେୁା୭ସି୍ମ ପକଵନ୍ ତଵ ପକୁେୈ: ମହାପକ ୈଃ  

  ଶର   ହନ୍ତାରମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ପେୁମ ୍ତୀକମ    ତକପା୭ଜିତମ ୍ ୨ 

  ସା ଅହମ ୍ତପ ଶ୍ଚରି୍ଯାମି କପମମ ୍କମ ତାତୁମ ୍ଅହମସି  

  ଈତ୍ରୁଶମ ୍ଶର ହନ୍ତାରମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅନୁଜ୍ଞାତୁମ ୍ଅହମସି  ୩ 

  ତସ୍ ଯା: ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ମାରୀଚଃ କା୍ ଯପ ସ୍ତ୍ତା  

  ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ମହାକତଜା ତିତିମ ୍ପରମ ତୁଃକିତାମ ୍ ୪ 

  ଏଵମ ୍ପଵତୁ ପେମ ୍କତ ଶଚୁି ପମଵ ତକପା ତକନ  

  ଜନଯି୍ ଯସି ପେୁମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଶର ହନ୍ତାରମ ୍ଆହକଵ  ୫ 

  ପକୂଣମ ଵଶମ ସହକସ୍ର ତୁ ଶଚୁି: ଯତ ିପଵି୍ ଯସି  

  ପେୁମ ୍କେୈକ ା ଯ୍ ପତମାରମ ୍ମତ୍ତ: ତ୍ଵମ ୍ଜନଯି୍ଯସି  ୬ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ମହାକତଜାଃ ପାଣନିା ସ ମମାଜମ ତାମ ୍ 

  ସମା ପ୍ଯ ତତଃ ସ୍ଵସ୍ତ୍ୀ ତ୍ଯକୁ୍ତଵା ସ ତପକସ ଯକଯୌ  ୭ 

  କକତ ତସି୍ମନ୍ ନର କର୍ଟ ତିତିଃ ପରମ ହଶତିା  

  କୁଶପ୍ଲଵନମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତପ: କତକପ ସତୁାରୁଣମ ୍ ୮ 

  ତପ: ତସ୍ଯାମ ୍ହି କୁଵମତ୍ ଯାମ ୍ପରିଚଯମାମ ୍ଚକାର ହ  

  ସହସ୍ରା୭କ୍୍ା ନର କର୍ଟ ପରଯା କୁଣ ସମ୍ପତା  ୯ 

  ଅ୍ିିମ ୍କୁଶାନ୍ କା୍ ଟମ ୍ଅପଃ ପ ମ ୍ମ ୂମ ୍ତକତୈଵ ଚ  

  ନ୍ ଯକଵତଯତ୍ ସହସ୍ରାକ୍୍ା ଯତ୍ ଚ ଅନ୍ ଯତ୍ ଅପି କାମି୍ କେତମ ୍ ୧0 

  କାେ ସମ୍ଵାହକନୈ କଶ୍ଚୈଵ ରମ ଅପନଯକନୈ ସ୍ତ୍ତା  

  ଶରଃ ସକଵମଶ ୁକାକ ଶ ୁତିତିମ ୍ପରିଚଚାର ହ  ୧୧ 

  ଅତ ଵଶମ ସହକସ୍ର ତୁ ତଶ ଊକନ ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ତିତିଃ ପରମ ସମ୍ପ୍ରୀତା ସହସ୍ରା୭୍୍ମ ୍ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍  ୧୨ 

 ଯାଚିକତନ ସରୁ କର୍ଟ ତଵ ପିୋ ମହାତ୍ମନା   

 ଵକରା ଵଶମ ସହସ୍ରା୭କନ୍ତ ତକତ୍ତା ମମ ସତୁମ ୍ପ୍ରତି  ୧୩ 
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  ତପ: ଚରନ୍ତଯା ଵଶମାଣ ିତଶ ଵୀଯମଵତାମ ୍ଵର  

  ଅଵଶି୍ ଟାନି ପେମ ୍କତ ପ୍ରାତରମ ୍େ୍୍ଯକସ ତତଃ  ୧୪ 

  ତମ ୍ଅହମ ୍ତ୍ଵତ୍କ୍ରୁକତ ପେୁ ସମାତାକସ୍ଯ ଜକଯାତ୍ସକୁମ ୍ 

  କେୈକ ା ଯ୍ ଵିଜଯମ ୍ପେୁ ସହ କପା୍୍ଯସି ଵିଜ୍ଵରଃ  ୧୫ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ତିତିଃ ଶରମ ୍ପ୍ରାକତ ମତ୍ ଯମ ୍ତିଵାକକର  

  ନିେଯା ଅପହ୍ରୁତା କତଵୀ ପାକତୌ କ୍ରୁତ୍ଵା ଅତ ଶୀଶମତଃ  ୧୬ 

  ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତାମ ୍ଅଶଚୁିମ ୍ଶରଃ ପାତତଃ କ୍ରୁତ ମତୂମଜାମ ୍ 

  ଶରିଃ ସ୍ତ୍ାକନ କ୍ରୁକତୌ ପାକତୌ ଜହାସ ଚ ମକୁମାତ ଚ  ୧୭ 

  ତସ୍ ଯାଃ ଶରୀର ଵିଵରମ ୍ଵିକଵଶ ଚ ପରୁମ୍ତରଃ  

  କପମମ ୍ଚ ସତତା ରାମ ପିକପତ ପରମ ୍ଆତ୍ମଵାନ୍  ୧୮ 

  ପିତ୍ ଯମାନ: ତକତା କକପମା ଵକଜ୍ରଣ ଶତ ପଵମଣା  

  ରୁକରାତ ସସୁ୍ଵରମ ୍ରାମ ତକତା ତିତି: ଅପତୁ୍ ଯତ  ୧୯ 

  ମା ରୁକତା ମା ରୁତ: ଚ ଇତି କପମମ ୍ଶକରା ଅପ୍ଯପାଶତ  

  ପିକପତ ଚ ମହା କତଜା ରୁତନ୍ତମ ୍ଅପି ଵାସଵଃ  ୨0 

  ନ ହନ୍ତକଵ୍ ଯା ନ ହନ୍ତଵ୍ ଯ ଇତି ଏଵମ ୍ତିତି: ଅପ୍ରଵୀତ୍  

  ନି୍ ପପାତ ତତଃ ଶକରା ମାତୁ: ଵଚନ କକୌରଵାତ୍  ୨୧ 

  ପ୍ରାଞ୍ଜ ି: ଵଜ୍ର ସହିକତା ତିତିମ ୍ଶକରା   ଅପ୍ଯପାଶତ  

  ଅଶଚୁି: କତଵି ସତୁା୭ସି ପାତକଯାଃ କ୍ରୁତ ମତୂମଜା  ୨୨ 

  ତତ୭ନ୍ତରମ ୍ଅହମ ୍ ତଵା ଶର ହନ୍ତାରମ ୍ଆହକଵ  

  ଅପିନ୍ତମ ୍ସତତା କତଵି ତନ୍ କମ ତ୍ଵମ ୍୍୍ନ୍ତୁମ ୍ଅହମସି  ୨୭ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଶଟ୍ତି୍ଵାରିମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ 

 ସପ୍ତ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସକକଃ  

 ସତତା ତୁ କ୍ରୁକତ କକପମ ତିତିଃ ପରମ ତୁଃକିତା  

  ସହସ୍ରା୍୍ମ ୍ତୁରାତଶମମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ସ   ଅନୁନଯା ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧ 

  ମମ ଅପରାତାତ୍ କକପମା ଅଯମ ୍ସତତା ଵିପ ୀ କ୍ରୁତଃ  

  ନ ଅପରାକତା   ଅସି୍ତ୍ କତକଵଶ ତଵ ଅେ ପ  ସତୂନ  ୨ 

  ପି୍ରଯମ ୍ତୁ କତମୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ମମ କପମ ଵିପଯମକଯ  

  ମରୁତାମ ୍ସତମ ୍ସତାନାମ ୍ସ୍ତ୍ାନ ପା ା ପଵନ୍ତୁ ଇକମ  ୩ 
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  ଵାତ କନ୍ତା ଇକମ ସତ ଚରନ୍ତୁ ତିଵି ପେୁକାଃ  

  ମାରୁତା ଇତି ଵି୍ଯାତା ତିଵ୍ ଯ ରୂପା ମମ ଆତ୍ମଜାଃ  ୪ 

  ପ୍ରହ୍ମ କ ାକମ ୍ଚରତୁ ଏକ: ଇନ୍ତ୍ର୍ କ ାକମ ୍ତତା ଅପରଃ  

  ତିଵ୍ ଯ ଵାଯ:ୁ ଇତି ଯ୍ାତ: ତ୍ରୁତୀକଯାପି ମହାଯଶାଃ  ୫ 

  ଚତ୍ଵାର: ତୁ ସରୁ କର୍ଟ ତିକଶା କଵୈ ତଵ ଶାସନାତ୍  

  ସମ୍ରିି୍ ଯନି୍ତ ପେମ ୍କତ କତଵ ପତୂା ମମ ଆତ୍ମଜାଃ  ୬ 

  ତ୍ଵତ୍କ୍ରୁକତ ନ ଏଵ ନାମ୍ାି ଚ ମାରୁତା ଇତି ଵିଶରୁ୍ତାଃ  

  ତସ୍ ଯା: ତତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସହସ୍ରା୍୍ଃ ପରୁମ୍ତରଃ  ୭ 

  ଉଵାଚ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି: ଵା ଯ୍ମ ୍ତିତିମ ୍ପ  ନିଶତୂନଃ  

  ସଵମମ ୍ଏତତ୍ ଯକତାକ୍ତମ ୍କତ ପଵି୍ ଯତି ନ ସମ୍ଯ୍ଃ  ୮ 

  ଵିଚରି୍ ଯନି୍ତ ପେମ ୍କତ କତଵ ପତୂା: ତଵା୭୭ତ୍ମଜାଃ  

  ଏଵମ ୍କତୌ ନିଶ୍ଚଯମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ମାତା ପକୁେୌ ତକପା ଵକନ  ୯ 

  ଜ୍ମତୁ: େିତିଵମ ୍ରାମ କ୍ରୁତା୭କତମୌ ଇତି ନଃ ଶରୁ୍ତମ ୍ 

  ଏଶ କତଶଃ ସ କାକୁତ୍ସି ମକହନ୍ତ୍ର୍ାତ୍ ଅତ୍ଯଶୁତିଃ ପରୁା  ୧0 

  ତିତିମ ୍ଯେ ତପଃ ସିତ୍ତାମ ୍ଏଵମ ୍ପରିଚଚାର ସଃ  

  ଇ୍୍ଵାକକା ସୁ୍ତ୍ ନର ଵ୍ ଯାର ପେୁଃ ପରମ ତାମିକଃ  ୧୧ 

  ଅ ମ୍ପସୁାଯାମ ୍ଉତ୍କନ୍ନା ଵିଶା  ଇତି ଵିଶରୁ୍ତଃ  

  କତନ ଚ ଆସୀତ୍ ଇହ ସ୍ତ୍ାକନ ଵିଶାକ  ଇତି ପରୁୀ କ୍ରୁତା  ୧୨ 

  ଵିଶା  ସ୍ ଯ ସକୁତା ରାମ କହମଚକନ୍ତ୍ର୍ା ମହାପ ଃ  

  ସଚୁନ୍ତ୍ର୍ ଇତି ଵି୍ଯାକତା କହମଚନ୍ତ୍ର୍ାତ୍ ଅନନ୍ତରଃ  ୧୩ 

 ସଚୁନ୍ତ୍ର୍ ତନକଯା ରାମ ତୂମ୍ରାଶ୍ଵ ଇତି ଵିଶରୁ୍ତଃ  

  ତୂମ୍ରାଶ୍ଵ ତନଯ ଶ୍ଚା୭ପି ସରୁ୍ମ୍ ଜଯଃ ସମପତ୍ ଯତ  ୧୪ 

  ସରୁ୍ମ୍ ଜଯ ସ୍ ଯ ସତୁଃ ରୀମାନ୍ ସହକତଵଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍  

  କୁଶାଶ୍ଵଃ ସହକତଵ ସ୍ ଯ ପେୁଃ ପରମ ତାମିକଃ  ୧୫ 

  କୁଶାଶ୍ଵ ସ୍ ଯ ମହାକତଜାଃ କସାମତତ୍ତଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍  

  କସାମତତ୍ତ ସ୍ ଯ ପେୁ ସୁ୍ତ୍ କାକୁତ୍ସି ଇତି ଵିଶରୁ୍ତଃ  ୧୬ 

  ତସ୍ ଯ ପକୁୋ ମହାକତଜାଃ ସମ୍ପ୍ରତି ଏଶ ପରୁୀମ ୍ଇମାମ ୍ 

  ଆଵସତ୍ ଅମରପ୍ର ଯ୍ଃ ସମୁତି: ନାମ ତୁଜମଯଃ  ୧୭ 
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  ଇ୍୍ଵାକକା ସୁ୍ତ୍ ପ୍ରସାକତନ ସକଵମ କଵୈଶା ିକା ନ୍ରୁପାଃ  

  ତୀକମା୭୭ଯକୁଶା ମହାତ୍ମାକନା ଵୀଯମଵନ୍ତଃ ସତୁାମିକାଃ  ୧୮ 

  ଇହ ଅତ୍ ଯ ରଜନୀମ ୍ରାମ ସକୁମ ୍ଵତ୍ସଯାମକହ ଵଯମ ୍ 

  ଶ୍ଵଃ ପ୍ରପାକତ ନରକର୍ଟ ଜନକମ ୍େଶଟୁ୍ମ ୍ଅହମସି  ୧୯ 

  ସମୁତି ସୁ୍ତ୍ ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଉପାକତମ ୍ 

  ଶରୁ୍ତ୍ଵା ନର ଵର କର୍ଟଃ ପ୍ରତ୍ ଯାକଚ୍ଚନ୍ ମହାଯଶାଃ  ୨0 

  ପଜୂାମ ୍ଚ ପରମାମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା କସାପାତ୍ ଯାଯଃ ସପାନ୍ତଵଃ  

  ପ୍ରାଞ୍ଜ ିଃ କୁଶ ମ ୍ପରୁ୍୍ ଟଵା ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଅତା ପ୍ରଵୀତ୍  ୨୧ 

  ତକନ୍ ଯା୭ସି୍ମ ଅନୁକ୍ରୁହୀକତାସି୍ମ ଯସ୍ଯ କମ ଵିଶଯମ ୍ମକୁନ  

  ସମ୍ପ୍ରାକତା ତଶମନମ ୍କଚୈଵ ନା୭ସି୍ତ୍ ତନ୍ ଯତକରା ମଯା  ୨୨ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ସତ ଚତ୍ଵାରିମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ  

  ଅଶ୍ଟ ଚତ୍ଵାରିମ୍ଶ ସ୍ସକକଃ  

  ପରୁ୍୍ ଟଵା ତୁ କୁଶ ମ ୍ତେ ପରସ୍ପର ସମାକକମ  

  କତା ଅକନ୍ତ ସମୁତି: ଵା ଯ୍ମ ୍ଵ୍ ଯାଜହାର ମହା ମନିୁମ ୍ ୧ 

  ଇକମୌ କୁମାକରୌ ପେମ ୍କତ କତଵ    ତୁଲ୍ ଯ   ପରାରକମୌ  

  କଜ   ସିମ୍ ହ   କତୀ ଵୀକରୌ ଶାତମୂ     ଵ୍ରୁଶକପା   ପକମୌ  ୨ 

  ପତ୍ମ ପେ   ଵିଶା ା୭କ୍୍ୌ କଟ୍ କ   ତୂଣୀ   ତନୁତମକରୌ  

  ଅଶ୍ଵନିାଵିଵ ରୂକପଣ ସମପୁସି୍ତ୍ତ କଯୌଵକନୌ  ୩ 

  ଯତ୍ରୁଚ୍ଚଯା ଏଵ କାମ ୍ପ୍ରାକତୌ କତଵ କ ାକାତ୍ ଇଵା୭ମକରୌ  

  କତମ ୍ପତ୍ଯାମ ୍ଇହ ପ୍ରାକତୌ କିମ୭ତମମ ୍କସ୍ଯ ଵା ମକୁନ  ୪ 

  ପଶୂଯକନ୍ତୌ ଇମମ ୍କତଶମ ୍ଚନ୍ତ୍ର୍ ସକୂଯମୌ ଇଵା୭ମ୍ପରମ ୍ 

  ପରସ୍ପରସ୍ଯ ସତ୍ରୁକଶୌ ପ୍ରମାଣ ଇଙି୍କତ କଚ୍ି ଟକତୈଃ  ୫ 

  କିମ୭ତମମ ୍ଚ ନର କରକ୍ଟୌ ସମ୍ପ୍ରାକତୌ ତୁକମକମ ପତି  

  ଵର ଆଯତୁ ତକରୌ ଵୀକରୌ କରାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ତତ୍ତ୍ଵତଃ  ୬ 

  ତସ୍ ଯ ତତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଯତା ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ନ୍ ଯକଵତଯତ୍  

  ସିତ୍ତା୭୭ରମ ନିଵାସମ ୍ଚ ରା୍୍ସାନାମ ୍ଵତମ ୍ତତା  ୭ 

  ଵିଶ୍ଵାମିେ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଜା ପରମ ହଶତିଃ  

  ଅତିତୀ ପରକମୌ ପ୍ରାକତୌ ପକୁେୌ ତଶରତ ସ୍ ଯ କତୌ  ୮ 
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  ପଜୂଯା ମାସ ଵିତିଵତ୍ ସତ୍କାରା୭କହମୌ ମହା ପକ ୌ  

  ତତଃ ପରମ ସତ୍କାରମ ୍ସମୁକତଃ ପ୍ରାପ୍ ଯ ରାକକଵୌ  ୯ 

  ଉ୍ଯ ତେ ନିଶାମ ୍ଏକାମ ୍ଜ ମ୍ତୁ: ମିତି ାମ ୍ତତଃ  

  ତାମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ମନୁଯଃ ସକଵମ ଜନକ ସ୍ ଯ ପରୁୀମ ୍ଶପୁାମ ୍ ୧0 

  ସାତୁ ସାତ୍ଵିତି ଶମ୍ସକନ୍ତା ମିତି ାମ ୍ସମପଜୂଯନ୍  

  ମିତି  ଉପ ଵକନ ତେ ଆରମମ ୍ତ୍ରୁ୍ଯ ରାକଵଃ  ୧୧ 

  ପରୁାଣମ ୍  ନିଜମନମ ୍ରମ୍ଯମ ୍ପପ୍ରଚ୍ଚ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵମ ୍ 

  ରୀମତ୍ ଆରମ ସମ୍କାଶମ ୍କିମ ୍ନୁ ଇତମ ୍ମନିୁ ଵଜିତମ ୍ ୧୨ 

  କରାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ପକଵନ୍ କସ୍ଯ ଅଯମ ୍ପଵୂମ ଆରମଃ  

  ତଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା  ରାକକଵକଣାକ୍ତମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ଵା ଯ୍ ଵିଶାରତଃ  ୧୩ 

  ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵମିକୋ ମହା ମନିୁଃ  

  ହନ୍ତ କତ କତଯି୍ଯାମି ଶରୁ୍ଣ ୁତକତ୍ତ୍ଵନ ରାକଵ  ୧୪ 

  ଯସ୍ଯ ଏତତ୍ ଆରମପତମ ୍ଶତମ ୍କକାପାନ୍ ମହାତ୍ମନା  

  କକୌତମ ସ୍ ଯ ନର କର୍ଟ ପଵୂମମ ୍ଆସୀତ୍ ମହାତ୍ମନଃ  ୧୫ 

  ଆରକମା ତିଵ୍ ଯ ସମ୍କାଶଃ ସକୁରୈ: ଅପି ସପୁଜୂିତଃ  

  ସ ଚ ଇହ ତପ ଆତି୍ ଟତ୍ ଅହଲ୍ଯା ସହିତଃ ପରୁା  ୧୬ 

  ଵଶମ ପକୂାନି ଅକନକାନି ରାଜ ପେୁ ମହାଯଶଃ  

  ତସ୍ ଯ ଅନ୍ତରମ ୍ଵିତିତ୍ଵା ତୁ ସହସ୍ରା୍୍ଃ ଶଚୀ ପତିଃ  ୧୭ 

  ମନିୁ କଵଶ ତକରା   ପତୂ୍ଵା ଅହଲ୍ଯାମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  

  ରୁତୁ କା ମ ୍ପ୍ରତୀ୍୍କନ୍ତ ନ ଅତିନଃ ସସୁମାହିକତ  ୧୮ 

  ସମ୍କମମ ୍ତୁ ଅହମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ତ୍ଵଯା ସହ ସମୁତ୍ ଯକମ  

  ମନିୁ   କଵଶମ ୍ସହସ୍ରା୭୍୍ମ ୍ଵିଜ୍ଞାଯ ରକୁ   ନନ୍ତନ  ୧୯ 

  ମତିମ ୍ଚକାର ତୁକମମତା କତଵରାଜ କୁତୂହ ାତ୍  

  ଅତା ପ୍ରଵୀତ୍ ନର କର୍ଟ କ୍ରୁତାକତମନ ଅନ୍ତରା୭୭ତ୍ମନା  ୨0 

  କ୍ରୁତା୭କତମାସି ସରୁ କର୍ଟ କଚ୍ଚ ଶୀରମ ୍ଇତଃ ପ୍ରକପା  

  ଆତ୍ମାନମ ୍ମାମ ୍ଚ କତକଵଶ ସଵମତା ର୍୍ ମାନତ  ୨୧ 

  ଇନ୍ତ୍ର୍ ସୁ୍ତ୍ ପ୍ରହସନ୍ ଵା ଯ୍ମ ୍ଅହଲ୍ଯାମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  

  ସକୁରାଣ ିପରିତୁକ୍ଟାସି୍ମ କମି୍ ଯାମି ଯତା୭୭କତମ ୍ ୨୨ 
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  ଏଵମ ୍ସମ୍କମ୍ ଯ ତୁ ତଯା ନିଶ୍ଚରାମ ଉଟଜାତ୍ ତତଃ  

  ସ ସମ୍ପ୍ରମାତ୍ ତ୍ଵରନ୍ ରାମ ଶମି୍ କକତା କକୌତମମ ୍ପ୍ରତି  ୨୩ 

  କକୌତମମ ୍ସମ୍ତତଶମ ଅତ ପ୍ରଵିଶନି୍ତ ମହା ମନିୁମ ୍ 

  କତଵ ତାନଵ ତୁତମଶମମ ୍ତକପାପ  ସମନ୍ି ଵତମ ୍ ୨୪ 

  ତୀତମ ଉତକ ପରି୍ିଲନ୍ନମ ୍ତୀପ୍ ଯମାନମ ୍ଇଵା୭ନ ମ ୍ 

  କ୍ରୁହୀତ ସମିତମ ୍ତେ ସ କୁଶମ ୍ମନିୁ ପଙୁ୍କଵମ ୍ ୨୫ 

  ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସରୁପତି: େକସ୍ତ୍ା ଵିଶଣ୍ଣ ଵତକନାପଵତ୍  

  ଅତ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସହସ୍ରା୭୍୍ମ ୍ମନିୁ କଵଶ ତରମ ୍ମନିୁଃ  ୨୬ 

  ତୁଵ୍ରମ ୁ ତ୍ତମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତ ସମ୍ପକନ୍ନା କରାଶାତ୍ ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  

  ମମ ରୂପମ ୍ସମାସ୍ତ୍ାଯ କ୍ରୁତଵାନ୍ ଅସି ତୁମମକତ  ୨୭ 

  ଅକତମଵ୍ ଯମ ୍ଇତମ ୍ତସ୍ମାତ୍ ଵିପ : ତ୍ଵମ ୍ପଵି୍ ଯତି  

  କକୌତକମନ ଏଵମ ୍ଉକ୍ତସ୍ଯ ସ କରାକଶଣ ମହାତ୍ମନା  ୨୮ 

  କପତତୁ: ଵ୍ରୁଶକଣୌ ପକୂମୌ ସହସ୍ରା୍୍ ସ୍ ଯ ତତ୍କେଣାତ୍  

  ତତା ଶତଵା ସ କଵୈ ଶରମ ୍ପାଯମାମ ୍ଅପି ଚ ଶତଵାନ୍   ୨୯  

  ଇହ ଵଶମ ସହସ୍ରାଣ ିପହୂନି ତ୍ଵମ ୍ନିଵଶି୍ ଯସି  

  ଵାଯ ୁପ୍୍ା ନିରା୭୭ହାରା ତପ୍ଯନ୍ତୀ ପସ୍ମ ଶାଯିନୀ  ୩0 

  ଅତ୍ରୁ୍ଯା ସଵମ ପତୂାନାମ ୍ଆରକମସି୍ମନ୍ ନିଵତ୍ସଯସି  

  ଯତା ତୁ ଏତତ୍ ଵନମ ୍କକାରମ ୍ରାକମା ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜଃ  ୩୧ 

  ଆକମି୍ଯତି ତୁତମଶମ: ତତା ପତୂା ପଵି୍ ଯସି  

  ତସ୍ ଯ ଆତିକତ୍ ଯନ ତୁଵ୍ରମ ୁ କତ୍ତ କ ାପ କମାହ ଵିଵଜିତା  ୩୨ 

  ମତ୍ସକାକଶ ମତୁା ଯକୁ୍ତା ସ୍ଵମ ୍ଵପ:ୁ ତାରଯି୍ ଯସି  

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ମହାକତଜା କକୌତକମା ତୁ୍ ଟ ଚାରିଣୀମ ୍ ୩୩ 

  ଇମମ ୍ଆରମମ ୍ଉତ୍ସରୁ୍ଯ ଯ ସିତ୍ତ  ଚାରଣ କସଵିକତ  

  ହିମଵତ୍ ଶକିକର ରକମ୍ଯ ତପ କସ୍ତ୍କପ ମହାତପାଃ  ୩୪ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଅ୍ଟ ଚତ୍ଵାରିମ୍ ୍ସ୍ ସକମଃ  

  ଏଯକାନ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକକଃ  

  ଅପ  ସୁ୍ତ୍ ତତଃ ଶକରା କତଵାନ୍ ଅ୍ିି ପକୁରାକମାନ୍  

  ଅପ୍ରଵୀତ୍ େସ୍ତ୍    ଵତନଃ ସଶ ିସମ୍କାନ୍ ସଚାରଣାନ୍  ୧ 
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  କୁଵମତା ତପକସା ଵି୍ିମ ୍କକୌତମ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

  କରାତମ ୍ଉତ୍ାତ୍ ଯ ହି ମଯା ସରୁ କାଯମମ ୍ଇତମ ୍କ୍ରୁତମ ୍ ୨ 

  ଅପକ ାସି୍ମ କ୍ରୁତ: କତନ କରାତାତ୍ ସା ଚ ନିରାକ୍ରୁତା  

  ଶାପ କମାକ୍୍ଣ ମହତା ତକପା   ଅସ୍ ଯ ଅପହ୍ରୁତମ ୍ମଯା  ୩ 

  ତସ୍ମାତ୍ ସରୁଵରାଃ ସକଵମ ସଶସିମ୍କାଃ ସ ଚାରଣାଃ  

  ସରୁ ସାହ୍ ଯ କରମ ୍ସକଵମ ସପ ମ ୍କତମୁ ମ ୍ଅହମତ  ୪ 

  ଶତରକତା: ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା କତଵାଃ ସ ଅ୍ିିପକୁରାକମାଃ  

  ପିତ୍ରୁ କତଵାନ୍ ଉକପତ୍ ଯ ଆହୁଃ ସହ ସକଵତ: ମରୁ ତ୍କକଣୈଃ  ୫ 

  ଅଯମ ୍କମଶଃ ସ ଵ୍ରୁଶଣଃ ଶକରା ହ ିଅଵ୍ରୁଶଣଃ କ୍ରୁତଃ  

  କମଶ ସ୍ ଯ ଵ୍ରୁଶକଣୌ କ୍ରୁହ୍ ଯ ଶରାଯ ଆଶ ୁପ୍ରଯଚ୍ଚତ  ୬ 

  ଅପ  ସୁ୍ତ୍ କ୍ରୁକତା କମଶଃ ପରାମ ୍ତୁ୍ି ଟମ ୍ପ୍ରତାସ୍ ଯତ ି 

  ପଵତାମ ୍ହଶମଣା୭ତମାଯ କଯ ଚ ତାସ୍ ଯନି୍ତ ମାନଵାଃ  ୭ 

  ଅ୍୍ଯମ ୍ହି ପ ମ ୍କତଶାମ ୍  ଯଯୂମ ୍ତାସ୍ ଯତ ପୁ୍ କ ମ ୍  

  ଅକ୍ି ସୁ୍ତ୍ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପିତ୍ରୁ କତଵାଃ ସମାକତାଃ  

  ଉତ୍ାଟ୍ ଯ କମଶ ଵ୍ରୁଶକଣୌ ସହସ୍ରାକ୍୍ ନ୍ ଯକଵଶଯନ୍  ୮ 

  ତତା ପ୍ରପରୁ୍ତି କାକୁତ୍ସି ପିତ୍ରୁ କତଵାଃ ସମାକତାଃ  

  ଅପ ାନ୍ ପଞୁ୍ଜକତ କମଶାନ୍ ପକ ୈ: କତଶାମ ୍ଅକଯାଜଯନ୍  ୯ 

  ଇନ୍ତ୍ର୍ ସୁ୍ତ୍ କମଶ ଵ୍ରୁଶଣ: ତତା ପ୍ରପରୁ୍ତି ରାକଵ  

  କକୌତମ ସ୍ ଯ ପ୍ରପାକଵନ ତପସ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମନଃ  ୧0 

  ତତ୍ ଆକଚ୍ଚ ମହାକତଜ ଆରମମ ୍ପଣୁ୍ ଯ କମମଣଃ  

  ତାରଯ ଏନାମ ୍ମହାପାକାମ ୍ଅହଲ୍ଯାମ ୍କତଵ ରୂପିଣୀମ ୍ ୧୧ 

  ଵିଶ୍ଵାମିେ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାକଵଃ ସହ  ୍୍ମଣଃ  

  ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ଆରମମ ୍ପ୍ରଵିକଵଶ ହ  ୧୨ 

  ତତଶମ ଚ ମହାପାକାମ ୍ତପସା କତ୍ ଯାତିତ ପ୍ରପାମ ୍ 

  କ ାକକୈ: ଅପି ସମାକମ୍ଯ ତୁନିରୀ୍୍ଯାମ ୍ସରୁା୭ସକୁରୈଃ  ୧୩ 

  ପ୍ରଯତ୍ନାତ୍ ନିମିତାମ ୍ତାୋ ତିଵ୍ ଯାମ ୍ମାଯା ମଯୀମ ୍ଇଵ  

  ତୂକମନ ଅପି ପରୀତ ଅଙ୍କୀମ ୍ପଣୂମ ଚନ୍ତ୍ର୍ ପ୍ରପାମ ୍ଇଵ  ୧୪ 

  ସ ତୁଶାର ଆଵ୍ରୁତାମ ୍ସ ଅପ୍ରାମ ୍ପଣୂମ ଚନ୍ତ୍ର୍ ପ୍ରପାମ ୍ଇଵ  
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  ମକତ୍ ଯ   ଅମ୍ପକସା ତୁରାତଶମାମ ୍ତୀତାମ ୍ସଯୂମ ପ୍ରପାମ ୍ଇଵ  

  ସ ହି କକୌତମ ଵାକ ଯ୍ନ ତୁନିରୀ୍୍ଯା ପପଵୂ ହ  ୧୫ 

  େଯାଣାମ ୍ଅପି କ ାକାନାମ ୍ଯାଵତ୍ ରାମ ସ୍ ଯ ତଶମନମ ୍ 

 ଶାପସ୍ଯ ଅନ୍ତ ମପୁାକମ୍ଯ କତଶାମ ୍ତଶମନମ ୍ଆକତା  ୧୬ 

  ରାକକଵୌ ତୁ ତତ ସ୍ତ୍ସ୍ଯାଃ ପାକତୌ ଜକ୍ରୁହତୁ ସ୍ତ୍ତା  

  ସ୍ମରନ୍ତୀ କକୌତମ ଵଚଃ ପ୍ରତିଜରାହ ସା ଚ କତୌ  ୧୭ 

  ପାତ୍ ଯମ ୍ଅ୍ମଯମ ୍ତତା ଆତିତ୍ ଯମ ୍ଚକାର ସସୁମାହିତା  

  ପ୍ରତିଜରାହ କାକୁକତ୍ସିା ଵିତି ତ୍ରୁକ୍ଟନ କମମଣା  ୧୮ 

  ପୁ୍ ପ ଵ୍ରୁ୍ି ଟ: ମହତ୍ ଆସୀତ୍ କତଵ ତୁନ୍ତୁପି ନିସ୍ଵକନୈଃ  

  କନ୍ତଵମ ଅପ୍ସ୍ରସାମ ୍ଚା୭ପି ମହାନ୍ ଆସୀତ୍ ସମାକମଃ  ୧୯ 

  ସାତୁ ସାତ୍ଵିତି କତଵା: ତାମ ୍ଅହଲ୍ଯାମ ୍ସମପଜୂଯନ୍  

  ତକପାପ  ଵିଶତୁ୍ତ ଅମ୍କୀମ ୍କକୌତମ ସ୍ ଯ ଵଶା୭ନୁକାମ ୍ ୨0 

  କକୌତକମାପି ମହାକତଜା ଅହଲ୍ଯା ସହିତଃ ସକୁୀ  

  ରାମମ ୍ସମ୍ପଯୂ ଯ ଵିତିଵତ୍ ତପ କସ୍ତ୍କପ ମହାତପାଃ  ୨୧ 

  ରାକମାପି ପରମାମ ୍ପଜୂାମ ୍କକୌତମ ସ୍ ଯ ମହାମକୁନଃ  

  ସକାଶାତ୍ ଵିତିଵତ୍ ପ୍ରାପ୍ ଯ ଜକାମ ମିତି ାମ ୍ତତଃ  ୨୨ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଏକକାନ ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକମଃ  

  ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକକଃ  

  ତତଃ ପ୍ରାକ୍ ଉତ୍ତରାମ ୍କତ୍ଵା ରାମଃ କସୌମିେିଣା ସହ  

  ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ଯଜ୍ଞ ଵାଟମ ୍ଉପାକମତ୍  

  ରାମ ସୁ୍ତ୍ ମନିୁ ଶାତମୂ  ମ ୍ଉଵାଚ ସହ  ୍୍ମଣଃ  ୧ 

  ସାତ୍ଵୀ ଯଜ୍ଞ ସମରୁ୍ତି୍ତ ହ ିଜନକ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

  ପହୂନି ଇହ ସହସ୍ରାଣ ିନାନା କତଶ ନିଵାସିନାମ ୍ ୨ 

  ପ୍ରାହ୍ମଣାନାମ ୍ମହାପାକ କଵତା୭ତ୍ ଯଯନ ଶା ିନାମ ୍ 

  ରୁଶ ିଵାଟା ଶ୍ଚ ତ୍ରୁ୍ଯକନ୍ତ ଶକଟୀ ଶତ ସମକୁ୍ ାଃ  ୩ 

  କତକଶା ଵିତୀଯତାମ ୍ପ୍ରହ୍ମନ୍ ଯେ ଵତ୍ସଯାମକହ ଵଯମ ୍ 

  ରାମ ସ୍ ଯ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହା ମନିୁଃ  ୪ 

  ନିକଵଶମ ୍ଅକକରାତ୍ କତକଶ ଵିଵିକକ୍ତ ସ ି ା୭୭ଯକୁତ  
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  ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମନିୁ କର୍ଟମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସ ନ୍ରୁପତି ସ୍ତ୍ତା  ୫ 

  ଶତାନନ୍ତମ ୍ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ପକୁରାହିତମ ୍ଅନିନି୍ତତମ ୍ 

  ପ୍ରତ୍ଯଜୁ୍ଜକାମ ସହସା ଵିନକଯନ ସମନ୍ି ଵତ:  ୬ 

  ରୁତ୍ଵିକଜାପି ମହାତ୍ମାନ ସୁ୍ତ୍ ଅ୍ମଯମ ୍ଆତାଯ ସତ୍ଵରମ ୍ 

  ଵିଶ୍ଵାମିୋଯ ତକମମଣ ତତୁ: ମନ୍ତ୍ର୍ ପରୁକରୁ୍ତମ ୍ ୭ 

  ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତୁ ତାମ ୍ପଜୂାମ ୍ଜନକ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

  ପପ୍ରଚ୍ଚ କୁଶ ମ ୍ରାକଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ ସ୍ ଯ ଚ ନିରାମଯମ ୍ ୮ 

  ସ ତାମ ୍ଶ୍ଚା୭ପି ମନୁୀନ୍ ପରୁ୍୍ ଟଵା କସାପାତ୍ ଯାଯ ପକୁରାତସଃ  

  ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ତତଃ ସକଵତଃ ସମାକଚ୍ଚତ୍ ପ୍ରହ୍ରୁ୍ ଟଵାନ୍  ୯ 

  ଅତ ରାଜା ମନିୁ କର୍ଟମ ୍କ୍ରୁତାଞ୍ଜ ି: ଅପାଶତ  

  ଆସକନ ପକଵାନ୍ ଆସ୍ତ୍ାମ ୍ସହ   ଏପି: ମନିୁ ସତ୍ତକମୈଃ  ୧0 

  ଜନକ ସ୍ ଯ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ନିଶସାତ ମହା ମନିୁଃ  

  ପକୁରାତା ରୁତ୍ଵିଜ କଶ୍ଚୈଵ ରାଜା ଚ ସହ ମନି୍ତ୍ର୍ପିଃ  ୧୧ 

  ଆସକନଶ ୁଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ଉପଵି୍ ଟାନ୍ ସମନ୍ତତଃ  

  ତ୍ରୁ୍ଟଵା ସ ନ୍ରୁପତି ସ୍ତ୍େ ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍  ୧୨ 

  ଅତ୍ ଯ ଯଜ୍ଞ ସମରୁ୍ତି୍ତ: କମ ସପ ା କତୈଵକତୈଃ କ୍ରୁତା  

  ଅତ୍ ଯ ଯଜ୍ଞ ପ ମ ୍ପ୍ରାତମ ୍ପକଵ ତ୍ତଶମନାତ୍ ମଯା  ୧୩ 

  ତକନ୍ ଯା   ଅସି୍ମ ଅନୁକ୍ରୁହୀକତା   ଅସି୍ମ ଯସ୍ଯ କମ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ  

  ଯଜ୍ଞ ଉପସତନମ ୍ପ୍ରହ୍ମନ୍ ପ୍ରାକତା   ଅସି ମନିୁପିଃ ସହ  ୧୪ 

  ତ୍ଵାତଶା୭ହମ ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ମକଶମ ତୀ୍୍ାମ ୍ଆହୁ: ମନୀଶଣିଃ  

  ତକତା ପାକା୭ତିକନା କତଵାନ୍ େଶଟୁ୍ମ ୍ଅହମସି କକୌଶକି  ୧୫ 

  ଇତ୍ଯକୁ୍ତଵା ମନିୁ ଶାତମୂ  ମ ୍ପ୍ରହ୍ରୁ୍ ଟ ଵତନ ସ୍ତ୍ତା  

  ପନୁ: ତମ ୍ପରିପପ୍ରଚ୍ଚ ପ୍ରାଞ୍ଜ ିଃ ପ୍ରଯକତା ନ୍ରୁପଃ  ୧୬ 

  ଇକମୌ କୁମାକରୌ ପେମ ୍କତ କତଵ ତୁଲ୍ଯ ପରାରକମୌ  

  କଜ ସିମ୍ ହ କତୀ ଵୀକରୌ ଶାତମୂ   ଵ୍ରୁଶପ ଉପକମୌ  ୧୭ 

  ପତ୍ମ ପେ ଵିଶା ା୭କ୍୍ୌ କଟ୍ କ ତୂଣୀ ତନୁତମକରୌ  

  ଅଶ୍ଵନିା ଵିଵ ରୂକପଣ ସମପୁସି୍ତ୍ତ କଯୌଵକନୌ  ୧୮ 

  ଯତ୍ରୁଚ୍ଚ କଯୈଵ କାମ ୍ପ୍ରାକତୌ କତଵ କ ାକାତ୍ ଇଵ ଅମକରୌ  
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  କତମ ୍ପତ୍ଯାମ ୍ଇହ ପ୍ରାକତୌ କିମ୭ତମମ ୍କସ୍ଯ ଵା ମକୁନ  ୧୯ 

  ଵର ଆଯତୁ ତକରୌ ଵୀକରୌ କସ୍ଯ ପକୁେୌ ମହା ମକୁନ  

  ପଶୂଯକନ୍ତୌ ଇମମ ୍କତଶମ ୍ଚନ୍ତ୍ର୍ ସକୂଯମୌ ଇଵ ଅମ୍ପରମ ୍ ୨0 

  ପରସ୍ପରସ୍ଯ ସତ୍ରୁକଶୌ ପ୍ରମାଣ ଇଙି୍କତ କଚ୍ି ଟକତୈଃ  

  କାକ ପ୍୍ତକରୌ ଵୀକରୌ କରାତୁମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ତତ୍ତ୍ଵତଃ  ୨୧ 

  ତସ୍ ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଜନକ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

 ନ୍ ଯକଵତଯନ୍ ମହାତ୍ମାକନୌ ପକୁେୌ ତଶରତ ସ୍ ଯ କତୌ  ୨୨ 

 ସିତ୍ତାରମ   ନିଵାସମ ୍ଚ ରା୍୍ସାନାମ ୍ଵତମ ୍ତତା  

 ତ   ଚ୍ଚା୭୭କମନମ ୍ଅଵ୍ ଯରମ ୍ଵିଶା ାଯା   ଶ୍ଚ ତଶମନମ ୍ ୨୩ 

 ଅହଲ୍ଯା   ତଶମନମ ୍କଚୈଵ କକୌତକମନ ସମାକମମ ୍ 

 ମହା   ତନୁଶ ିଜିଜ୍ଞାସାମ ୍କତମୁ ମ ୍ଆକମନମ ୍ତତା  ୨୪ 

 ଏତତ୍ ସଵମମ ୍ମହାକତଜା ଜନକାଯ ମହାତ୍ମକନ  

 ନିକଵତ୍ ଯ ଵିରରାମ ଅତ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  ୨୫ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକମଃ  

 ଏକ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକକଃ  

 ତସ୍ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵିଶ୍ଵାମିେ ସ୍ ଯ ତୀମତଃ  

 ହ୍ରୁ୍ ଟ କରାମା ମହାକତଜାଃ ଶତାନକନ୍ତା ମହାତପାଃ  ୧ 

 କକୌତମ ସ୍ ଯ ସକୁତା କଯ ଯ୍ ଟ: ତପସା କତ୍ ଯାତିତ ପ୍ରପଃ  

 ରାମ ସମ୍ତଶମନାତ୍ ଏଵ ପରମ ୍ଵିସ୍ମଯ ମାକତଃ  ୨ 

 ସ କତୌ ନିଶକଣ୍ଣୌ ସକମ୍ପ୍ର୍୍ଯ ସକୁା୭୭ସୀକନୌ ନ୍ରୁପା୭୭ତ୍ମକଜୌ  

 ଶତାନକନ୍ତା ମନିୁ କର୍ଟମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଅତ ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୩ 

 ଅପି କତ ମନିୁ ଶାତମୂ   ମମ ମାତା ଯଶସି୍ଵନୀ  

 ତଶତିା ରାଜ ପେୁାଯ ତକପା ତୀକମମ ୍ଉପାକତା  ୪ 

 ଅପି ରାକମ ମହାକତଜା ମମ ମାତା ଯଶସି୍ଵନୀ  

 ଵକନ୍ୈ ଯ: ଉପାହରତ୍ ପଜୂାମ ୍ପଜୂା୭କହମ ସଵମ କତହିନାମ ୍ ୫ 

 ଅପି ରାମାଯ କତିତମ ୍ଯତା ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ପରୁାତନମ ୍ 

 ମମ ମାତୁ: ମହାକତକଜା କତକଵନ ତୁର୭ନୁ୍ି ଟତମ ୍ ୬ 

 ଅପି କକୌଶକି ପେମ ୍କତ କୁରୁଣା ମମ ସମ୍କତା  
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 ମାତା ମମ ମନିୁ କର୍ଟ ରାମ ସମ୍ତଶମନାତ୍ ଇତଃ  ୭ 

 ଅପି କମ କୁରୁଣା ରାମଃ ପଜୂିତଃ କୁଶକିା୭୭ତ୍ମଜ  

 ଇହ ଆକକତା ମହାକତଜାଃ ପଜୂାମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  ୮ 

 ଅପି ଶାକନ୍ତନ ମନସା କୁରୁ: କମ କୁଶକିା୭୭ତ୍ମଜ  

 ଇହ ଆକକତନ ରାକମଣ ପଜୂିକତନ ଅପିଵାତିତଃ  ୯ 

 ତତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵଚନମ ୍ତସ୍ଯ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  

 ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ଶତାନନ୍ତମ ୍ଵା ଯ୍କଜ୍ଞା ଵା ଯ୍ କକାଵିତମ ୍ ୧0 

 ନ ଅତିରାନ୍ତମ ୍ମନିୁକର୍ଟ ଯତ୍ କତମଵ୍ ଯମ ୍କ୍ରୁତମ ୍ମଯା  

 ସମ୍କତା ମନିୁନା ପତ୍ନୀ ପାକମକଵଣ ଇଵ କରଣକୁା  ୧୧ 

 ତତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵଚନମ ୍ତସ୍ଯ ଵିଶ୍ଵାମିେ ସ୍ ଯ ପାଶତିମ ୍  

 ଶତାନକନ୍ତା ମହାକତଜା ରାମମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୨ 

 ସ୍ଵାକତମ ୍କତ ନରକର୍ଟ ତି୍ ଟଯା ପ୍ରାକତା ଅସି ରାକଵ  

 ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ମହଶମି ୍ଅପରାଜିତମ ୍ ୧୩ 

 ଅଚିନ୍ତଯ କମମା ତପସା ପ୍ରହ୍ମଶ:ି ଅତୁ  ପ୍ରପଃ  

 ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାକତଜା କଵତ୍ ଯମ ୍କଵତି୍ସ ଏନମ ୍ପରମାମ ୍କତିମ ୍ ୧୪ 

 ନ ଅସି୍ତ୍ ତନ୍ ଯତକରା ରାମ ତ୍ଵକତ୍ତା ଅକନ୍ ଯା ପଵୁି କଶ୍ଚନ  

 କକାତା କୁଶକି ପେୁ: କତ କଯନ ତତମ ୍ମହ ତ୍ତପଃ  ୧୫ 

 ଶରୂ୍ଯତାମ ୍ଚ ଅପିତାସ୍ ଯାମି କକୌଶକି ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

 ଯତା ପ ମ ୍ଯତା ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତକନ୍ ମ ନିକତତଃ ଶରୁ୍ଣ ୁ ୧୬ 

 ରାଜା ଅପତ୍ୂ ଏଶ ତମମାତ୍ମା ତୀକମ କା ମ ୍ଅରିମ୍ତମଃ  

 ତମମଜ୍ଞଃ କ୍ରୁତ    ଵିତ୍ ଯ ଶ୍ଚ ପ୍ରଜାନାମ ୍ଚ ହିକତ ରତଃ  ୧୭ 

 ପ୍ରଜାପତି   ସତୁ: ତୁ ଆସୀତ୍ କୁକଶା ନାମ ମହୀପତିଃ  

 କୁଶ ସ୍ ଯ ପକୁୋ ପ ଵାନ୍ କୁଶନାପଃ ସତୁାମିକଃ  ୧୮ 

 କୁଶନାପ ସତୁ: ତୁ ଆସୀତ୍ କାତି: ଇତି ଏଵ ଵିଶରୁ୍ତଃ  

 କାକତଃ ପକୁୋ ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  ୧୯ 

 ଵିଶ୍ଵମିକୋ ମହାକତଜାଃ ପା ଯା ମାସ କମତିନୀମ ୍ 

 ପହୁ ଵଶମ ସହସ୍ରାଣ ିରାଜା ରାଯ ଯମ ୍ଅକାରଯତ୍  ୨0 

 କତାଚିତ୍ ତୁ ମହାକତଜା କଯାଜଯିତ୍ଵା ଵରୂତିନୀମ ୍ 



ପାଲ   କାମ୍ଟ 
 

P a g e  117 | 170 

 

 ଅକ୍୍ୌହିଣୀ ପରିଵ୍ରୁତଃ ପରିଚରାମ କମତିନୀମ ୍ ୨୧ 

 ନକରାଣ ିଚ ରା୍ ଟରାଣ ିସରିତ ଶ୍ଚ ତତା କିରୀନ୍  

 ଆରମାନ୍ ରମକଶା ରାଜା ଵିଚରନ୍ ଆଜକାମ ହ  ୨୨ 

 ଵସି୍ ଟ ସ୍ ଯ ଆରମ ପତମ ୍ନାନା ପୁ୍ ପ ପ  ତ୍ରୁମମ ୍ 

 ନାନା ମରୁ୍କ କଣା କୀଣମମ ୍ସିତ୍ତ ଚାରଣ କସଵିତମ ୍ ୨୩ 

 କତଵ ତାନଵ କନ୍ତକଵତଃ କିନ୍ନକରୈ: ଉପକଶାପିତମ ୍ 

 ପ୍ରଶାନ୍ତ ହରିଣା କୀଣମମ ୍ତ୍ଵିଜ ସମ୍କ ନିକଶଵିତମ ୍ ୨୪ 

 ପ୍ରହ୍ମଶ ିକଣ ସମ୍କୀଣମମ ୍କତଵଶ ିକଣ କସଵିତମ ୍ 

 ତପ: ଚରଣ ସମି୍ ସକତ୍ତୈ: ଅ୍ିି କକଲ୍ୈ ପ: ମହାତ୍ମପିଃ  ୨୫ 

 ସତତମ ୍ସମକୁ୍ ମ ୍ରୀମତ୍ ପ୍ରହ୍ମ କକଲ୍ୈ ପ: ମହାତ୍ମପିଃ  

 ଅପ୍ପକ ୈ୍୍ର୍ ଵାଯ ୁପକ ୈ୍୍ ଶ୍ଚ ଶୀଣମ ପଣମ ଅଶକନୈ: ତତା  

 ପ  ମ ୂ ଅଶକନୈ: ତାକନ୍ତୈ: ଜିତ କରାକଶୈ: ଜିକତ ନି୍ତ୍ର୍କଯୈଃ  ୨୬ 

 ରୁଶପିି: ଵା କିକଲ୍ୈ ଯ ଶ୍ଚ ଜପ କହାମ ପରାଯକଣୈଃ  

 ଅକନ୍ୈ ଯ:  କଵୈକାନକସୈ କଶ୍ଚୈଵ ସମମ୍ତାତ୍ ଉପକଶାପିତମ ୍ ୨୭ 

 ଵସି୍ ଟ ସ୍ ଯ ଆରମ ପତମ ୍ପ୍ରହ୍ମକ ାକମ ୍ଇଵା୭ପରମ ୍ 

 ତତଶମ ଜଯତାମ ୍କର୍ଟ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାପ ଃ  ୨୮ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଏକ ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକମଃ 

 ତ୍ଵ ିପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକକଃ  

 ତମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପରମ ପ୍ରୀକତା ଵଶି୍ଵାମିକୋ ମହାପ ଃ  

 ପ୍ରଣକତା ଵିନଯାତ୍ ଵୀକରା ଵସି୍ ଟମ ୍ଜପତାମ ୍ଵରମ ୍ ୧ 

 ସ୍ଵାକତମ ୍ତଵ ଚ ଇତ୍ଯକୁକ୍ତା ଵସିକ୍ଟନ ମହାତ୍ମନା  

 ଆସନମ ୍ଚ ଅସ୍ଯ ପକଵାନ୍ ଵସିକ୍ଟା ଵ୍ ଯାତିକତଶ ହ  ୨ 

 ଉପଵି୍ ଟାଯ ଚ ତତା ଵିଶ୍ଵାମିୋଯ ତୀମକତ  

 ଯତା ନ୍ ଯାଯମ ୍ମନିୁ ଵରଃ ପ  ମ ୂମ ୍ଉପାହରତ୍  ୩ 

 ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ଚ ତାମ ୍ପଜୂାମ ୍ଵସି୍ ଟାତ୍ ରାଜ ସତ୍ତମଃ  

 ତକପା   ଅ୍ିିକହାେ ଶକି୍ ଯଶ ୁକୁଶ ମ ୍ପଯମପରୁ୍ଚ୍ଚତ  ୪ 

 ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାକତଜା ଵନସ୍ପତି କକଣ ତତା  

 ସଵମେ କୁଶ ମ ୍ଚ ଆହ ଵସିକ୍ଟା ରାଜ ସତ୍ତମମ ୍ ୫ 
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 ସକୁ ଉପଵି୍ ଟମ ୍ରାଜାନମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମହାତପାଃ  

 ପପ୍ରଚ୍ଚ ଜପତାମ ୍କରକ୍ଟା ଵସିକ୍ଟା ପ୍ରହ୍ମଣଃ ସତୁଃ  ୬ 

 କଚି୍ଚତ୍ କତ କୁଶ ମ ୍ରାଜନ୍ କଚି୍ଚତ୍ ତକମମଣ ରମ୍ଜଯନ୍  

 ପ୍ରଜାଃ ପା ଯକସ ଵୀର ରାଜ ଵ୍ରୁକତ୍ତନ ତାମିକ  ୭ 

 କଚି୍ଚତ୍ କତ ସପୁରୁ୍ତା ପରୁ୍ତ୍ ଯାଃ କଚି୍ଚତ୍ ତି୍ ଟନି୍ତ ଶାସକନ  

 କଚି୍ଚତ୍ କତ ଵିଜିତାଃ ସକଵମ ରିପକଵା ରିପ ୁ  ସତୂନ  ୮ 

 କଚି୍ଚତ୍ ପକ  ଚ କକାକଶ ଚ ମିକେଶ ୁଚ ପରମ୍ତପ  

 କୁଶ ମ ୍କତ ନର ଵ୍ ଯାର ପେୁ   କପୌକେ ତଵା୭ନକ  ୯ 

 ସଵମେ କୁଶ ମ ୍ରାଜା ଵସି୍ ଟମ ୍ପ୍ରତ୍ଯତୁାହରତ୍  

 ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାକତଜା ଵସି୍ ଟମ ୍ଵିନଯା୭ନ୍ି ଵତଃ  ୧0 

 କ୍ରୁତ୍ଵା ଉକପୌ ସଚୁିରମ ୍କା ମ ୍ତମିକ୍ଟୌ ତାଃ କତାଃ ଶପୁାଃ  

 ମତୁା ପରମଯା ଯକୁକ୍ତୌ ପ୍ରୀକଯତାମ ୍କତୌ ପରସ୍ପରମ ୍ ୧୧ 

 ତକତା ଵସିକ୍ଟା ପକଵାନ୍ କତା୭କନ୍ତ ରକୁ ନନ୍ତନ  

 ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଇତମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ଉଵାଚ ପ୍ରହସନ୍ ଇଵ  ୧୨ 

 ଆତିତ୍ ଯମ ୍କତମୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ପ ସ୍ଯ ଅସ୍ ଯ ମହାପ   

 ତଵ କଚୈ ଵ ଅପ୍ରକମଯ ସ୍ ଯ ଯତା୭ହମମ ୍ସମ୍ପ୍ରତୀଚ୍ଚ କମ  ୧୩ 

 ସତ୍କିିଯାମ ୍ତୁ ପଵାନ୍ ଏତାମ ୍ପ୍ରତୀଚ୍ଚତୁ ମଯା କ୍ରୁତାମ ୍ 

 ରାଜନ୍ ତ୍ଵମ ୍ଅତିତି କର୍ଟଃ ପଜୂନୀଯଃ ପ୍ରଯତ୍ନତଃ  ୧୪ 

 ଏଵମ ୍ଉକକ୍ତା ଵସିକ୍ଟନ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମତିଃ  

 କ୍ରୁତମ ୍ଇତ୍ ଯ୭ପ୍ରଵୀତ୍ ରାଜା ପି୍ରଯ ଵାକ ଯ୍ନ କମ ତ୍ଵଯା  ୧୫ 

 ପ  ମକୂ ନ ପକଵନ୍ ଵିତ୍ ଯକତ ଯତ୍ ତଵା୭୭ରକମ  

 ପାକତ୍ ଯ ନ ଆଚମନୀକଯନ ପକଵ ତ୍ତଶମକନନ ଚ  ୧୬ 

 ସଵମତା ଚ ମହା ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଜୂା ଅକହମଣ ସପୁଜୂିତଃ  

 କମି୍ ଯାମି ନମ: କତ   ଅସୁ୍ତ୍ କମୈକେଣ ଈ୍୍ସ୍ଵ ଚକ୍ଶଶୁା  ୧୭ 

 ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵନ୍ତମ ୍ରାଜାନମ ୍ଵସି୍ ଟଃ ପନୁ: ଏଵ ହି  

 ନ୍ ଯମନ୍ତ୍ର୍ଯତ ତମମାତ୍ମା ପନୁଃ ପନୁ: ଉତାର ତୀଃ  ୧୮ 

 ପାଟମ ୍ଇକତ୍ ଯଵ କାକତକଯା ଵସି୍ ଟମ ୍ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ହ  

 ଯତା ପି୍ରଯମ ୍ପକଵତ: ତତା ଅସୁ୍ତ୍ ମନିୁ ସତ୍ତମ  ୧୯ 
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 ଏଵମ ୍ଉକକ୍ତା ମହାକତଜା ଵସିକ୍ଟା ଜପତାମ ୍ଵରଃ  

 ଆଜହୁାଵ ତତଃ ପ୍ରୀତଃ କଲ୍ମାଶୀମ ୍ତୂତ କଲ୍ମଶଃ  ୨0 

 ଏହି ଏହି ଶପକ  ୍୍ିପ୍ରମ ୍ଶରୁ୍ଣ ୁଚା୭ପି ଵକଚା ମମ  

 ସପ  ସ୍ ଯ ଅସ୍ ଯ ରାଜକଶମଃ କତମୁ ମ ୍ଵ୍ ଯଵସିକତାସ୍ମଯ୭ହମ ୍ 

 କପାଜକନନ ମହା୭କହମଣ ସତ୍କାରମ ୍ସମି୍ ଵତତ୍ସଵ କମ  ୨୧ 

 ଯସ୍ଯ ଯସ୍ଯ ଯତା କାମମ ୍ଶ ଟ୍ରକସଶ ୁଅପିପଜୂିତମ ୍ 

 ତତ୍ ସଵମମ ୍କାମତୁକ୍ ୍୍ିପ୍ରମ ୍ ଅପିଵଶମ କ୍ରୁକତ ମମ  ୨୨ 

 ରକସନ ଅକନ୍ନନ ପାକନନ କ ହ୍ ଯ କଚାକ୍ଯଣ ସମଯ୍ତୁମ ୍ 

 ଅନ୍ନାନାମ ୍ନିଚଯମ ୍ସଵମମ ୍ସରୁ୍ଜସ୍ଵ ଶପକ  ତ୍ଵର  ୨୩ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ତ୍ଵି ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକମଃ  

 ତ୍ର ିପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକକଃ  

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ଵସିକ୍ଟନ ଶପ ା ଶତ୍ରୁ ସତୂନ  

 ଵିତକତ କାମତୁକ୍ କାମାନ୍ ଯସ୍ଯ ଯସ୍ଯ ଯତା ଈପି୍ସ୍ତମ ୍ ୧ 

 ଇକ୍ଶନ୍ୂ ମତୂନ୍ ତତା  ାଜାନ୍ କମୈକରଯାନ୍ ଚ ଵର ଆସଵାନ୍  

 ପାନାନି ଚ ମହା୭ହମାଣ ିପ୍୍ଯାମ ୍ଶ୍ଚ ଉଚ୍ଚାଵଚାନ୍ ତତା  ୨ 

 ଉ୍ଣ ଆଟ୍ ଯସ୍ ଯ ଓତନସ୍ଯ ଅେ ରାଶଯଃ ପଵମକତାପମାଃ   

 ମରୁ୍୍ ଟା୭ନ୍ନାନି ଚ ସପୂା ଶ୍ଚ ତତି କୁଲ୍ ଯା: ତକତୈ ଵ ଚ  ୩ 

 ନାନା ସ୍ଵାତୁ ରସାନାମ ୍ଚ ଶାଟପାନାମ ୍ତକତୈଵ ଚ  

 ପାଜନାନି ସପୁଣୂମାନି କକୌଟାନି ଚ ସହସ୍ରଶଃ  ୪ 

 ସଵମମ ୍ଆସୀତ୍ ସ ୁସମତୁ୍୍ ଟମ ୍ହ୍ରୁ୍ ଟ ପୁ୍ ଟ ଜନା ଯତୁମ ୍ 

 ଵିଶ୍ଵାମିେ ପ ମ ୍ରାମ ଵସିକ୍ଟ ନ ଅପିତପିତମ ୍ ୫ 

 ଵିଶ୍ଵାମିକୋପି ରାଜଶ:ି ହ୍ରୁ୍ ଟ ପୁ୍ ଟ: ତତା ଅପଵତ୍  

 ସ ଅନ୍ତଃପରୁ ଵକରା ରାଜା ସପ୍ରାହ୍ମଣ ପକୁରାହିତଃ  ୬ 

 ସ ଅମାକତ୍ ଯା ମନି୍ତ୍ର୍ ସହିତଃ ସପରୁ୍ତ୍ ଯଃ ପଜୂିତ: ତତା  

 ଯକୁ୍ତଃ ପରମ ହକଶମଣ ଵସି୍ ଟମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୭ 

 ପଜୂିକତାହମ ୍ତ୍ଵଯା ପ୍ରହ୍ମନ୍ ପଜୂା୭କହମଣ ସସୁତ୍କ୍ରୁତଃ  

 ଶରୂ୍ଯତାମ ୍ଅପିତାସ୍ ଯାମି ଵା ଯ୍ମ ୍ଵା ଯ୍ ଵିଶାରତ  

 କଵାମ ୍ଶତ ସହକସ୍ରଣ ତୀଯତାମ ୍ଶପ ା ମମ  ୮ 
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 ରତ୍ନମ ୍ହି ପକଵନ୍ ଏତତ୍ ରତ୍ନହାରୀ ଚ ପାତିଵଃ  

 ତସ୍ମାତ୍ କମ ଶପ ାମ ୍କତହି ମମ ଏଶା ତମମକତା ତ୍ଵିଜ  ୯ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ୍ ପକଵାନ୍ ଵସିକ୍ଟା ମନିୁ ସତ୍ତମଃ  

 ଵିଶ୍ଵାମିକେଣ ତମମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ମହୀପତିମ ୍ ୧0 

 ନ ଅହମ ୍ଶତ ସହକସ୍ରଣ ନ ଅପି କକାଟି ଶକତୈ: କଵାମ ୍ 

 ରାଜନ୍ ତାସ୍ ଯାମି ଶପ ାମ ୍ରାଶପିୀ ରଜତସ୍ଯ ଵା  ୧୧ 

 ନ ପରିତ୍ ଯାକମ ୍ଅହମା ଇଯମ ୍ମତ୍ ସକାଶାତ୍ ଅରିମ୍ତମ  

 ଶାଶ୍ଵତୀ ଶପ ା ମହ୍ ଯମ ୍କୀତି: ଆତ୍ମଵକତା ଯତା  ୧୨ 

 ଅସ୍ ଯାମ ୍ହଵ୍ ଯମ ୍ଚ କଵ୍ ଯମ ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଯାୋ ତକତୈଵ ଚ  

 ଆଯତ୍ତମ ୍ଅ୍ିିକହାେମ ୍ଚ ପ ି: କହାମ: ତକତୈଵ ଚ  ୧୩ 

 ସ୍ଵାହାକାର   ଵଶଟ୍ କାକରୌ ଵିତ୍ ଯା ଶ୍ଚ ଵିଵିତା:   ତତା  

 ଆଯତ୍ତମ ୍ଅେ ରାଜକଶମ ସଵମମ ୍ଏତନ୍   ନ ସମ୍ଯ୍ଃ  ୧୪ 

 ସଵମସ୍ଵମ ୍ଏତତ୍ ସକତ୍ ଯନ ମମ ତୁ୍ି ଟ କରୀ ସତା  

 କାରକଣୈ: ପହୁପୀ ରାଜନ୍ ନ ତାକସ୍ଯ ଶପ ାମ ୍ତଵ  ୧୫ 

 ଵସିକ୍ଟ   ନ ଏଵମ ୍ଉକ୍ତସୁ୍ତ୍ ଵିଶ୍ଵାମିକୋପ୍ରଵୀତ୍ ତତଃ  

 ସମ୍ରତତରମ ୍ଅତ୍ ଯତମମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ଵା ଯ୍   ଵିଶାରତଃ  ୧୬ 

 କହୈରଣ୍ଯ   କ୍୍ଯା    କରୈକଵଯାନ୍ ସଵୁଣମ   ଅଙୁ୍କଶ   ପଶୂତିାନ୍  

 ତତାମି କୁମ୍ ଜରାଣାମ ୍କତ ସହସ୍ରାଣ ିଚତୁତମଶ  ୧୭ 

 କହୈରଣ୍ଯାନାମ ୍ରତାନାମ ୍ଚ କଶ୍ଵତ ଅଶ୍ଵାନାମ ୍ଚତୁଯମଜୁାମ ୍ 

 ତତାମି କତ ଶତାନି ଅକ୍ଟୌ କିଙି୍କଣୀକ ଵିପଶୂତିାନ୍  ୧୮ 

 ହଯାନାମ ୍କତଶ ଜାତାନାମ ୍କୁ ଜାନାମ ୍ମକହୌଜସାମ ୍ 

 ସହସ୍ରମ ୍ଏକମ ୍ତଶ ଚ ତତାମି ତଵ ସଵୁ୍ରତ  ୧୯ 

 ନାନା ଵଣମ ଵିପକ୍ତାନାମ ୍ଵଯସ୍ତ୍ାନାମ ୍ତକତୈଵ ଚ  

 ତତାମି ଏକାମ ୍କଵାମ ୍କକାଟିମ ୍ଶପ ା ତୀଯତାମ ୍ମମ  ୨0 

 ଯାଵତ୍ ଇଚ୍ଚସି ରତ୍ନମ ୍ଵା ହିରଣ୍ଯମ ୍ଵା ତ୍ଵିକଜାତ୍ତମ   

 ତାଵତ୍ ତତାମି ତତ୍ ସଵମମ ୍ଶପ ା ତୀଯତାମ ୍ମମ  ୨୧ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ୍ ପକଵାନ୍ ଵିଶ୍ଵାମିକେଣ ତୀମତା  

 ନ ତାସ୍ ଯାମି ଇତି ଶପ ାମ ୍ପ୍ରାହ ରାଜନ୍ କତମ୍ନି  ୨୨ 
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 ଏତତ୍ ଏଵ ହି କମ ରତ୍ନମ ୍ଏତତ୍ ଏଵ ହି କମ ତନମ ୍ 

 ଏତତ୍ ଏଵ ହି ସଵମସ୍ଵମ ୍ଏତତ୍ ଏଵ ହି ଜୀଵିତମ ୍ ୨୩ 

 ତଶମ: ଚ କପୌଣମ ମାସ: ଚ ଯଜ୍ଞାକଶ୍ଚୈଵା୭ତ ତ୍ି୍ଣାଃ  

 ଏତତ୍ ଏଵ ହି କମ ରାଜନ୍ ଵିଵିତା ଶ୍ଚ ରିଯା ସ୍ତ୍ତା  ୨୪ 

 ଅକତା ମ ୂାଃ ରିଯାଃ ସଵମା ମମ ରାଜନ୍ ନ ସମ୍ଯ୍ଃ  

 ପହୂନାମ ୍କିମ ୍ପ୍ର ାକପନ ନ ତାକସ୍ଯ କାମ କତାହିନୀମ ୍ ୨୫ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    େି ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକମଃ  

 ଚତୁ: ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକକଃ  

 କାମ କତନୁମ ୍ଵସିକ୍ଟାପି ଯତା ନ ତ୍ ଯଜକତ ମନିୁଃ  

 ତତା ଅସ୍ଯ ଶପ ାମ ୍ରାମ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ   ଅନ୍ ଵକଶମତ  ୧ 

 ନୀଯମାନା ତୁ ଶପ ା ରାମ ରାଜ୍ଞା ମହାତ୍ମନା  

 ତୁଃକିତା ଚିନ୍ତଯା ମାସ ରୁତନ୍ତୀ କଶାକ କଶତିା  ୨ 

 ପରିତ୍ ଯକ୍ତା ଵସିକ୍ଟନ କିମ ୍ଅହମ ୍ସମୁହାତ୍ମନା  

 ଯା ଅହମ ୍ରାଜ ପରୁ୍କତୈ: ତୀନା ହ୍ରିକଯଯମ ୍ପରୁ୍ଶ ତୁଃକିତା  ୩ 

 କିମ ୍ମଯା ଅପକ୍ରୁତମ ୍ତସ୍ଯ ମହକଶମ: ପାଵିତା୭୭ତ୍ମନଃ  

 ଯନ୍ ମାମ ୍ଅନାକସମ ୍ପକ୍ତାମ ୍ଇ୍ଟାମ ୍ତ୍ ଯଜତି ତାମିକଃ  ୪ 

 ଇତି ସା ଚିନ୍ତଯିତ୍ଵା ତୁ ନିଶ୍ଵସ୍ଯ ଚ ପନୁଃ ପନୁଃ  

 ଜକାମ କଵକକନ ତତା ଵସି୍ ଟମ ୍ପରମ ଓଜସମ ୍ 

 ନିତମୂ ଯ ତାମ ୍ତତା ପରୁ୍ତ୍ ଯାନ୍ ଶତଶଃ ଶତ୍ରୁ ସତୂନ  ୫ 

 ଜକାମ ଅନି  କଵକକନ ପାତ ମ ୂମ ୍ମହାତ୍ମନଃ  

 ଶପ ା ସା ରୁତନ୍ତୀ ଚ କରାଶନ୍ତୀ ଚ ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୬ 

 ଵସି୍ ଟ ସ୍ ଯ ଅରତଃ ସି୍ତ୍ତ୍ଵା କମକ ତୁନ୍ତୁପି ରାଵିଣୀ  

 ପକଵନ୍ କିମ ୍ପରିତ୍ ଯକ୍ତା ତ୍ଵଯା ଅହମ ୍ପ୍ରହ୍ମଣଃ ସତୁ  ୭ 

 ଯସ୍ମାତ୍ ରାଜ ପରୁ୍ତା ମାମ ୍ହ ିନଯକନ୍ତ ତ୍ଵତ୍ସକାଶତଃ  

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ୍ ପ୍ରହ୍ମଶ:ି ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୮ 

 କଶାକ ସମ୍ତତ ହ୍ରୁତଯାମ ୍ସ୍ଵସାରମ ୍ଇଵ ତୁଃକିତାମ ୍ 

 ନ ତ୍ଵାମ ୍ତ୍ ଯଜାମି ଶପକ  ନା୭ପି କମ   ଅପକ୍ରୁତମ ୍ତ୍ଵଯା  ୯ 

 ଏଶ ତ୍ଵାମ ୍ନଯକତ ରାଜା ପ ାନ୍ ମକତ୍ତା ମହାପ ଃ  
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 ନ ହ ିତୁଲ୍ ଯମ ୍ପ ମ ୍ମହ୍ ଯମ ୍ରାଜା ତୁ ଅତ୍ ଯ ଵିକଶଶତଃ  ୧0 

 ପ ୀ ରାଜା   ୍୍େିଯ ଶ୍ଚ ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାଃ ପତି: ଏଵ ଚ  

 ଇଯମ ୍ଅକ୍୍ୌହିଣୀ ପଣୂମା ସଵାଜି ରତ ସମକୁ୍ ା  ୧୧ 

 ହସି୍ତ୍ ତ୍ଵଜ ସମାକୀଣମା କତନ ଅକସୌ ପ ଵତ୍ତରଃ  

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତା ଵସିକ୍ଟନ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ଵିନୀତଵତ୍  ୧୨ 

 ଵଚନମ ୍ଵଚନଜ୍ଞା ସା ପ୍ରହ୍ମଶମି ୍ଅମିତ ପ୍ରପମ ୍ 

 ନ ପ ମ ୍୍୍େିଯ   ସ୍ ଯ ଆହୁ: ପ୍ରାହ୍ମକଣା ପ ଵତ୍ତରଃ  ୧୩ 

 ପ୍ରହ୍ମନ୍ ପ୍ରହ୍ମ   ପ ମ ୍ତିଵ୍ ଯମ ୍୍୍ୋ ତୁ୍ତ ପ ଵତ୍ତରମ ୍ 

 ଅପ୍ରକମଯ   ପ ମ ୍ତୁପ୍ ଯମ ୍ନ ତ୍ଵଯା ପ ଵତ୍ତରଃ  ୧୩ 

 ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହା ଵୀଯମ:    କତଜ:   ତଵ ତୁରାସତମ ୍ 

 ନିଯଙୁ୍କେଵ ମାମ ୍ମହାକତଜ:    ତ୍ଵତ୍    ପ୍ରହ୍ମ   ପ    ସମପୁ୍୍ରତାମ ୍ ୧୪ 

 ତସ୍ ଯ ତପମମ ୍ପ ମ ୍ଯତ୍ନମ ୍ନାଶଯାମି ତୁରାତ୍ମନଃ  

 ଇତ୍ଯ ୁକ୍ତ ସୁ୍ତ୍ ତଯା ରାମ ଵସି୍ ଟଃ ସମୁହାଯଶାଃ  ୧୫ 

 ସରୁ୍ଜ ସ୍ଵ ଇତି ତତା ଉଵାଚ ପ ମ ୍ପରପ ାତମନମ ୍  

 ତସ୍ ଯ ତ ତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସରୁପି: ସା ଅସ୍ସ୍ରୁଜତ୍ ତତା  ୧୬ 

 ତସ୍ ଯା ହୁମ୍ପାରଵାତ୍  ଉତ୍ସରୁ୍୍ ଟାଃ ପପ୍ଲଵାଃ ଶତକଶା ନ୍ରୁପ  

 ନାଶଯନି୍ତ ପ ମ ୍ସଵମମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିେ ସ୍ ଯ ପ୍ଯତଃ  ୧୭ 

 ପ ମ ୍ପ୍ିା ତକତା ତ୍ରୁ୍ଟଵା ରକତ ନ ଅରମ୍ଯ କକୌଶକି:  

 ସ ରାଜା ପରମ କ୍ରୁତ୍ତଃ କରାତ ଵିସ୍ପାରିତ ଈ୍୍ଣଃ  ୧୯ 

 ପପ୍ଲଵାନ୍ ନାଶଯା   ମାସ ଶକସ୍ତ୍ରୈ :  ଉଚ୍ଚାଵକଚୈ :  ଅପି  

 ଵିଶ୍ଵାମିେ   ଅତିତାନ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପହ୍ଲଵାନ୍  ଶତଶ: ତତା  ୨0 

 ପଯୂ ଏଵ ଅସରୁ୍ଜତ୍ କକାରାନ୍ ଶକାନ୍ ଯଵନ ମିରତିାନ୍  

  କତୈ: ଆସୀତ୍ ସମ୍ଵ୍ରୁତା ପମିୂଃ ଶକକୈ: ଯଵନ ମିରକିତୈଃ  ୨୧ 

  ପ୍ରପାଵତି୍: ମହା ଵୀକଯୈ: କହମ କିଞ୍ଜଲ୍କ ସନ୍ନିକପୈଃ  

  ତୀକମ ଅସି ପଟି୍ଟସ ତକରୈ: କହମ ଵଣମ ଅମ୍ପର ଆଵ୍ରୁକତୈଃ    

  ନିତମକ୍ତମ ୍ତତ୍ ପ ମ ୍ସଵମମ ୍ପ୍ରତୀକତୈ: ଇଵ ପାଵକକୈଃ    ୨୨  

  ତକତା   ଅସ୍ତ୍ରାଣ ିମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମକୁମାଚ ହ  

  କତୈ: କତୈ: ଯଵନ କାକମ୍ପାଜା: ପପ୍ଲଵା: ଚ ଆକୁ ୀ କ୍ରୁତା :  ୨୩ 
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 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଚତୁ: ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକମଃ 

 ପମ୍ଚ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକକଃ  

  ତତ:   ତାନ୍ ଆକୁ ାନ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଵିଶ୍ଵାମିେ ଅସ୍ତ୍ର   କମାହିତାନ୍  

  ଵସି୍ ଟ:   କଚାତଯା ମାସ କାମ ତୁକ୍ ସରୁ୍ଜ କଯାକତଃ  ୧ 

  ତସ୍ ଯା ହୁମ୍ପା ରଵାତ୍ ଜାତାଃ କାକମ୍ପାଜା ରଵି ସନ୍ନିପାଃ  

  ଊତସ: ତୁ ଅତ ସମ୍ଜାତାଃ ପପ୍ଲଵାଃ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣଯଃ  ୨ 

  କଯାନି କତଶା ଚ୍ଚ ଯଵନଃ ଶକ୍ରୁ କତଶାତ୍ ଶକା: ତତା  

  କରାମ କୂକପଶ ୁଚ କମ୍ଲଚ୍ଚା ହାରୀତାଃ ସ କିରାତକାଃ  ୩ 

  କତୈ: ତତ୍ ନିଶତୂିତମ ୍କସୈନ୍ ଯମ ୍ଵିଶ୍ଵମିେ ସ୍ ଯ ତତ୍ ୍୍ଣାତ୍  

  ସ ପତାତ ିକଜମ ୍ସ ଅଶ୍ଵମ ୍ସ ରତମ ୍ରକୁ ନନ୍ତନ  ୪ 

  ତ୍ରୁ୍ଟଵା ନିଶତୂିତମ ୍କସୈନ୍ ଯମ ୍ଵସିକ୍ଟନ ମହାତ୍ମନା  

  ଵିଶ୍ଵାମିେ ସତୁାନାମ ୍ଚ ଶତମ ୍ନାନା ଵିତ ଆଯତୁମ ୍ ୫ 

  ଅପ୍ଯତାଵତ୍ ସସୁମ୍ କ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଵସି୍ ଟମ ୍ଜପତାମ ୍ଵରମ ୍ 

  ହୁମ୍ କାକରଣ ଏଵ ତାନ୍ ସଵମାନ୍ ନିତମତାହ ମହାନ୍ ରୁଶଃି  ୬ 

  କତ ସ ଅଶ୍ଵ ରତ ପାତାତା ଵସିକ୍ଟନ ମହାତ୍ମନା  

  ପସ୍ମୀ କ୍ରୁତା ମହୂୁକତମନ ଵିଶ୍ଵାମିେ ସତୁା: ତତା  ୭ 

  ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଵିନାଶତିାନ୍ ପେୁାନ୍ ପ ମ ୍ଚ ସମୁହାଯଶାଃ  

  ସ ଵ୍ରୀଟ: ଚିନ୍ତଯା୭୭ଵିକ୍ ଟା ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ଅପଵତ୍ ତତା  ୮ 

  ସମେୁ ଇଵ ନିକଵମକକା ପ୍ି ତମ୍୍୍ ି ଇକଵାରକଃ  

  ଉପରକ୍ତ ଇଵା୭୭ତିତ୍ ଯଃ ସକତ୍ ଯା ନି୍ ପରପତାମ ୍କତଃ  ୯ 

  ହତ ପେୁ ପକ ା ତୀକନା  ୂନ ପ୍୍ ଇଵ ତ୍ଵିଜଃ  

  ହତ ତକପମା ହତ ଉତ୍ସାକହା ନିକଵମତମ ୍ସମପତ୍ ଯତ  ୧0 

  ସ ପେୁମ ୍ଏକମ ୍ରାଯ ଯାଯ ପା କଯତି ନିଯଯୁ ଯ ଚ  

  ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍୍୍େ ତକମମଣ ଵନମ ୍ଏଵ ଅନ୍ ଵପତ୍ ଯତ  ୧୧ 

  ସ କତ୍ଵା ହିମଵ ତ୍ାଶ୍ଵମମ ୍କିନ୍ନକରାରକ କସଵିତମ ୍ 

  ମହା କତଵ ପ୍ରସାତା୭ତମମ ୍ତପ କସ୍ତ୍କପ ମହାତପାଃ  ୧୨ 

  କକନଚିତ୍ ଅତ କାକ ନ କତକଵକଶା ଵ୍ରୁଶପ ତ୍ଵଜଃ  

  ତଶମଯା ମାସ ଵରକତା ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମହା ପ ମ ୍ ୧୩ 
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  କିମ୭ତମମ ୍ତପ୍ଯକସ ରାଜନ୍ ପରୂ୍ହି ଯତ୍ କତ ଵିଵ୍୍ିତମ ୍ 

  ଵରକତା   ଅସି୍ମ ଵକରା ଯ: କତ କାଙ୍ି୍କତଃ କସା   ଅପିତୀଯତାମ ୍ ୧୪ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ୍ କତକଵନ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାତପାଃ  

  ପ୍ରଣପିତ୍ ଯ ମହା କତଵମ ୍ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୫ 

  ଯତି ତୁକ୍ ଟା ମହା କତଵ ତନୁକଵମକତା ମମା୭ନକ  

  ସାକମ୍କା ପାମ୍ କ ଉପନିଶତଃ ସ ରହସ୍ଯଃ ପ୍ରତୀଯତାମ ୍ ୧୬ 

  ଯାନି କତକଵଶ ୁଚ ଅସ୍ତ୍ରାଣ ିତାନକଵଶ ୁମହଶଶି ୁ 

  କନ୍ତଵମ ଯ୍୍ ର୍୍ସସ୍ ୁପ୍ରତିପାନ୍ତୁ ମମା୭ନକ  ୧୭ 

  ତଵ ପ୍ରସାତାତ୍ ପଵତୁ କତଵ କତଵ ମମ ଈପି୍ସ୍ତମ ୍ 

  ଏଵମ ୍ଅସି୍ତ୍ଵତି କତକଵକଶା ଵା ଯ୍ମ ୍ଉକ୍ତଵା କତ ସ୍ତ୍ତ:  ୧୮ 

  ପ୍ରାପ୍ ଯ ଚ ଅସ୍ତ୍ରାଣ ିରାଜଶ:ି ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାପ ଃ  

  ତକପମଣ ମହତା ଯକୁକ୍ତା ତପମ ପକୂଣମା   ଅପଵତ୍ ତତା  ୧୯ 

  ଵିଵତମମାକନା ଵୀକଯମଣ ସମେୁ ଇଵ ପଵମଣ ି 

  ହତମ ୍ଏଵ ତତା କମକନ ଵସି୍ ଟମ ୍ରୁଶ ିସତ୍ତମମ ୍ ୨0 

  ତକତା କତ୍ଵା ଆରମ ପତମ ୍ମକୁମାଚ ଅସ୍ତ୍ରାଣ ିପାତିଵଃ  

  କଯୈ: ତତ୍ ତକପା ଵନମ ୍ସଵମମ ୍ନିତମକ୍ତମ ୍ଚ ଅସ୍ତ୍ର କତଜସା  ୨୧ 

  ଉତୀଯମମାଣମ ୍ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ତତ୍ ଵିଶ୍ଵାମିେ ସ୍ ଯ ତୀମତଃ  

  ତ୍ରୁ୍ଟଵା ଵିପ୍ରତ୍ରୁତା ପୀତା ମନୁଯଃ ଶତକଶା ତିଶଃ  ୨୨ 

  ଵସି୍ ଟ ସ୍ ଯ ଚ କଯ ଶି୍ ଯା: ତକତୈଵ ମରୁ୍କ ପ୍୍ିଣଃ  

  ଵିେଵନି୍ତ ପଯାତ୍ ପୀତା ନାନା ତି୍ପଯଃ ସହସ୍ରଶଃ  ୨୩ 

  ଵସି୍ ଟ ସ୍ ଯ ଆରମ ପତମ ୍ଶନୂ୍ ଯମ ୍ଆସୀତ୍ ମହାତ୍ମନଃ  

  ମହୂୁତମମ ୍ଇଵ ନିଃଶତମ ୍ଆସୀତ୍ ଈରିଣ ସନ୍ନିପମ ୍ ୨୪ 

  ଵତକତା କଵୈ ଵସି୍ ଟ ସ୍ ଯ ମା କପୈକ୍ ଟତି ମହୁୁର୍ ମହୁୁଃ  

  ନାଶଯାମି ଅତ୍ ଯ କାକତଯମ ୍ନୀହାରମ ୍ଇଵ ପାକରଃ  ୨୫ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ମହାକତଜା ଵସିକ୍ଟା ଜପତାମ ୍ଵରଃ  

  ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ତତା ଵା ଯ୍ମ ୍ସକରାଶମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୨୬ 

  ଆରମମ ୍ଚିର ସମ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଯତ୍ ଵିନାଶତିଵାନ୍ ଅସି  

  ତୁରାଚାକରା   ଅସି ଯନ୍ ମଟୂ ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ଵମ ୍ନ ପଵି୍ ଯସି  ୨୭ 
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  ଇତି ଉକ୍ତଵା ପରମ କ୍ରୁକତ୍ତା ତଣ୍ଟମ ୍ଉତ୍ ଯମ୍ ଯ ସତ୍ଵରଃ  

  ଵିତୂମ ଇଵ କା ା୍ିି: ଯମ ତଣ୍ଟମ ୍ଇଵା୭ପରମ ୍ ୨୮ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ପମ୍ ିପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକମଃ  

  ଶଟ୍ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକକଃ  

  ଏଵମ ୍ଉକକ୍ତା ଵସିକ୍ଟନ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାପ ଃ  

  ଆକ୍ିଯମ ୍ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ଉତ୍ି୍କପ୍ ଯ ତି୍ ଟ ତିକ୍ ଟତି ଚ ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧ 

 ପ୍ରହ୍ମ ତମ୍ଟମ ୍ସମତ୍ିୁ୍କପ୍ ଯ କା  ତମ୍ଟମ ୍ଇଵା୭ପରମ ୍  

  ଵସିକ୍ଟା ପକଵାନ୍ କରାତାତ୍ ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୨ 

  ୍୍େ ପକନ୍ତା ସି୍ତ୍କତା ଅସି୍ମ ଏଶ ଯତ୍ ପ ମ ୍ତତ୍ ଵିତଶମଯ   

  ନାଶଯାମି ଅତ୍ ଯ କତ ତପମମ ୍ଶସ୍ତ୍ର ସ୍ ଯ ତଵ କାତିଜ  ୩ 

  କ୍ଵ ଚ କତ ୍୍େିଯ ପ ମ ୍କ୍ଵ ଚ ପ୍ରହ୍ମପ ମ ୍ମହତ୍   

  ପ୍ଯ ପ୍ରହ୍ମ ପ ମ ୍ତିଵ୍ ଯମ ୍ମମ ୍୍େିଯ ପାମ୍ ସନ  ୪ 

  ତସ୍ ଯ ଅସ୍ତ୍ରମ ୍କାତି ପେୁ ସ୍ ଯ କକାରମ ୍ଆକ୍ିଯମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍  

  ପ୍ରହ୍ମ ତକଣ୍ଟନ ତତ୍ ଶାନ୍ତମ ୍ଅକ୍ି: କଵକ ଇଵା୭ମ୍ପସା  ୫ 

  ଵାରୁଣମ ୍କଚୈଵ କରୌେମ ୍ଚ ଐନ୍ତ୍ର୍ମ ୍ପାଶପୁତମ ୍ତତା    

  ଐଶୀକମ ୍ଚା୭ପି ଚିକ୍୍ପ ରୁଶକିତା କାତି ନନ୍ତନଃ  ୬ 

  ମାନଵମ ୍କମାହନମ ୍କଚୈଵ କାନ୍ତଵମମ ୍ସ୍ଵାପନମ ୍ତତା   

  ଜରୁ୍ମ୍ପଣମ ୍ମାତନମ ୍କଚୈଵ ସମ୍ତାପନ ଵି ାପକନ  ୭ 

  କଶାଶଣମ ୍ତାରଣମ ୍କଚୈଵ ଵଜ୍ରମ ୍ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ସତୁୁଜମଯମ ୍ 

  ପ୍ରହ୍ମପାଶମ ୍କା ପାଶମ ୍ଵାରୁଣମ ୍ପାଶମ ୍ଏଵ ଚ  ୮ 

  ପିନାକା୭ସ୍ତ୍ରମ ୍ଚ ତଯିତମ ୍ଶୁ୍ କାକେମ ଅଶନୀ ତତା  

  ତଣ୍ଟାସ୍ତ୍ରମ ୍ଅତ କପୈଶାଚମ ୍କରୌଞ୍ଚମ ୍ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ତକତୈଵ ଚ  ୯ 

  ତମମଚରମ ୍କା ଚରମ ୍ଵିଶଣ୍ଚୁରମ ୍ତକତୈଵ ଚ  

  ଵାଯଵ୍ ଯମ ୍ମତନମ ୍କଚୈଵ ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ହଯଶରି ସ୍ତ୍ତା  ୧0 

  ଶକି୍ତ ତ୍ଵଯମ ୍ଚ ଚିକ୍୍ପ କଙ୍କା ମ ୍ମସୁ ମ ୍ତତା  

  କଵୈତ୍ ଯାତରମ ୍ମହାସ୍ତ୍ରମ ୍ଚ କା ାସ୍ତ୍ରମ ୍ଅତ ତାରୁଣମ ୍ ୧୧ 

  େିଶ ୂମ ୍ଅସ୍ତ୍ରମ ୍କକାରମ ୍ଚ କାପା ମ ୍ଅତ କଙ୍କଣମ ୍ 

  ଏତାନି ଅସ୍ତ୍ରାଣ ିଚିକ୍୍ପ ସଵମାଣ ିରକୁ ନନ୍ତନ  ୧୨ 
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  ଵସିକ୍ଟ ଜପତାମ ୍କରକ୍ଟ ତତ୍ ଅତ୍ପତୁମ ୍ଇଵା୭ପଵତ୍  

  ତାନି ସଵମାଣ ିତକଣ୍ଟନ ରସକତ ପ୍ରହ୍ମଣଃ ସତୁଃ  ୧୩ 

  କତଶ ୁଶାକନ୍ତଶ ୁପ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରମ ୍୍୍ିତଵାନ୍ କାତି ନନ୍ତନଃ  

  ତତ୍ ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ଉତ୍ ଯତମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା କତଵାଃ ସ ଅ୍ିି ପକୁରାକମାଃ  ୧୪ 

  କତଵଶମଯ ଶ୍ଚ ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତା କନ୍ତଵମାଃ ସ ମକହା ରକାଃ  

  କେୈକ ା ଯ୍ମ ୍ଆସୀତ୍ ସମ୍ତରସ୍ତ୍ମ ୍ପ୍ରହ୍ମାକସ୍ତ୍ର ସମତୁୀରିକତ  ୧୫ 

  ତତ୍ ଅପି ଅସ୍ତ୍ରମ ୍ମହା କକାରମ ୍ପ୍ରାହ୍ମମ ୍ପ୍ରାକହ୍ମଣ କତଜସା  

  ଵସିକ୍ଟା ରସକତ ସଵମମ ୍ପ୍ରହ୍ମ ତକଣ୍ଟନ ରାକଵ  ୧୬ 

  ପ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରମ ୍ରସମାନସ୍ଯ ଵସି୍ ଟ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

  କେୈକ ା ଯ୍ କମାହନମ ୍କରୌେମ ୍ରୂପମ ୍ଆସୀତ୍ ସତୁାରୁଣମ ୍ ୧୭ 

  କରାମ କୂକପଶ ୁସକଵମଶ ୁଵସି୍ ଟ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

  ମରୀଚ୍ ଯ ଇଵ ନିକ୍ପତୁ: ଅକ୍ି: ତୂମ ଆକୁ  ଅଚିଶଃ  ୧୮ 

  ପ୍ରାଜ୍ଵ ତ୍ ପ୍ରହ୍ମତଣ୍ଟ ଶ୍ଚ ଵସି୍ ଟ ସ୍ ଯ କର ଉତ୍ ଯତଃ  

  ଵିତୂମ ଇଵ କା ା୍ିି: ଯମ ତଣ୍ଟ ଇଵା୭ପରଃ  ୧୯ 

  ତକତା ଅସୁ୍ତ୍ଵନ୍ ମନିୁ କଣା ଵସି୍ ଟମ ୍ଜପତାମ ୍ଵରମ ୍ 

  ଅକମାକମ ୍କତ ପ ମ ୍ପ୍ରହ୍ମନ୍ କତକଜା ତାରଯ କତଜସା  ୨0 

  ନିକ୍ରୁହୀତ: ତ୍ଵଯା ପ୍ରହ୍ମନ୍ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାତପାଃ  

  ପ୍ରସୀତ ଜପତାମ ୍କର୍ଟ କ ାକାଃ ସନ୍ତୁ କତ ଵ୍ ଯତାଃ  ୨୧ 

  ଏଵମ ୍ଉକକ୍ତା ମହାକତଜାଃ ଶମମ ୍ଚକର ମହାତପାଃ  

  ଵିଶ୍ଵାମିକୋପି ନିକ୍ରୁକତା ଵିନି୍ଵ୍ସ୍ ଯ ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୨୨ 

  ତିକ ୍ପ ମ ୍୍୍େିଯ ପ ମ ୍ପ୍ରହ୍ମକତକଜା ପ ମ ୍ପ ମ ୍ 

  ଏକକନ ପ୍ରହ୍ମ ତକଣ୍ଟନ ସଵମା୭ସ୍ତ୍ରାଣ ିହତାନି କମ  ୨୩ 

  ତତ୍ ଏତତ୍ ସମକଵ୍୍ଯ ଅହମ ୍ପ୍ରସନ୍ନ ଇନି୍ତ୍ର୍ଯ ମାନସଃ  

  ତକପା ମହତ୍ ସମାସ୍ତ୍ାକସ୍ ଯ ଯତ୍ କଵୈ ପ୍ରହ୍ମତ୍ଵ କାରକମ ୍ ୨୪ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ପମ୍ ିପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକମଃ 

  ସପ୍ତ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକକଃ  

  ତତଃ ସମ୍ତତ ହ୍ରୁତଯଃ ସ୍ମରନ୍ ନିରହମ ୍ଆତ୍ମନଃ  

  ଵିନି୍ଵ୍ସ୍ ଯ ଵିନି୍ଵ୍ସ୍ ଯ କ୍ରୁତ କଵୈକରା ମହାତ୍ମନା  ୧ 
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  ସ ତ୍ି୍ଣାମ ୍ତିଶମ ୍କତ୍ଵା ମହି୍ ଯା ସହ ରାକଵ  

  ତତାପ ପରମମ ୍କକାରମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାତପାଃ  ୨ 

  ପ  ମ ୂ ଅଶକନା ତାନ୍ତ: ଚଚାର ପରମମ ୍ତପଃ  

  ଅତ ଅସ୍ଯ ଜଜ୍ଞକିର ପେୁାଃ ସତ୍ ଯ ତମମ ପରାଯଣାଃ  

  ହଵି୍ ଯକନ୍ତା ମତୁ୍ ଯକନ୍ତା ତ୍ରୁଟକନକୋ ମହାରତଃ  ୩ 

  ପକୂଣମ ଵଶମ ସହକସ୍ର ତୁ ପ୍ରହ୍ମା କ ାକ ପିତାମହଃ  

  ଅପ୍ରଵୀତ୍ ମତୁରମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ତକପା ତନମ ୍ ୪ 

  ଜିତା ରାଜଶ ିକ ାକା: କତ ତପସା କୁଶକିା୭୭ତ୍ମଜ  

  ଅକନନ ତପସା ତ୍ଵାମ ୍ହ ିରାଜଶ:ି ଇତି ଵିତ୍ମକହ  ୫ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ମହାକତଜା ଜକାମ ସହ କତୈଵକତୈଃ  

  େିଵି୍ ଟପମ ୍ପ୍ରହ୍ମକ ାକମ ୍କ ାକାନାମ ୍ପରକମଶ୍ଵରଃ  ୬ 

  ଵିଶ୍ଵାମିକୋପି ତତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ହ୍ରିଯା କିମି୍ତ୍ି ଅଵାଙ୍ମକୁଃ  

  ତୁଃକକନ ମହତା ଆଵି୍ ଟଃ ସ ମନ୍ଯ:ୁ ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୭ 

  ତପ ଶ୍ଚ ସମୁହ ତ୍ତତମ ୍ରାଜଶ:ି ଇତି ମାମ ୍ଵିତୁଃ  

  କତଵାଃ ସଶକିଣାଃ ସକଵମ ନ ଅସି୍ତ୍ ମକନ୍ ଯ ତପଃ ପ ମ ୍ ୮ 

  ଇତି ନିଶି୍ଚତ୍ ଯ ମନସା ପଯୂ ଏଵ ମହାତପାଃ  

  ତପ: ଚକାର କାକୁତ୍ସି ପରମମ ୍ପରମ ଆତ୍ମଵାନ୍  ୯ 

  ଏତସି୍ମନ୍ ଏଵ କାକ  ତୁ ସତ୍ ଯ ଵାତୀ ଜିକତନି୍ତ୍ର୍ଯଃ  

  େିଶଙୁ୍କ: ଇତି ଵି୍ଯାତ ଇ୍୍ଵାକୁ କୁ  ନନ୍ତନଃ  ୧0 

  ତସ୍ ଯ ପତିୁ୍ତଃ ସମତୁ୍ନ୍ନା ଯକଜଯମ ୍ଇତି ରାକଵ  

  କକଚ୍ଚଯମ ୍ସ୍ଵ ଶରୀକରଣ କତଵାନାମ ୍ପରମାମ ୍କତିମ ୍ ୧୧ 

  ସ ଵସି୍ ଟମ ୍ସମାହୂଯ କତଯା ମାସ ଚିନି୍ତତମ ୍ 

  ଅଶ ଯ୍ମ ୍ଇତି ଚ ଅପି ଉକକ୍ତା ଵସିକ୍ଟନ ମହାତ୍ମନା  ୧୨ 

  ପ୍ରତ୍ ଯା ଯ୍ାକତା ଵସିକ୍ଟନ ସ ଯକଯୌ ତ୍ି୍ଣାମ ୍ତିଶମ ୍ 

  ତତ: ସ ତତ୍ କମମସିତ୍ତଯତମମ ୍ପେୁାନ୍ ତସ୍ ଯ କକତା ନ୍ରୁପ:  ୧୩ 

  ଵାସି୍ ଟା ତୀକମ ତପସ: ତକପା ଯେ ହି କତପିକର  

  େିଶଙୁ୍କଃ ସମୁହାକତଜାଃ ଶତମ ୍ପରମ ପାସ୍ଵରମ ୍ ୧୪ 

  ଵସି୍ ଟ ପେୁାନ୍ ତତ୍ରୁକଶ ତପ୍ଯମାନାନ୍ ଯଶସି୍ଵନଃ  
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  କସାପିକମ୍ଯ ମହାତ୍ମାନଃ ସଵମାନ୍ ଏଵ କୁକରାଃ ସତୁାନ୍  ୧୫ 

  ଅପିଵାତ୍ ଯ ଆନୁପକୂଵ୍ମ ଯଣ ହ୍ରିଯା କିମି୍ତ୍ି ଅଵାଙ୍ମକୁଃ  

  ଅପ୍ରଵୀତ୍ ସମୁହାକତଜାଃ ସଵମାନ୍ ଏଵ କ୍ରୁତାଞ୍ଜ ିଃ  ୧୬ 

  ଶରଣମ ୍ଵଃ ପ୍ରପକତ୍ ଯହମ ୍ଶରଣ୍ଯାନ୍ ଶରଣାକତଃ  

  ପ୍ରତ୍ ଯା ଯ୍ାକତାସି୍ମ ପେମ ୍କଵା ଵସିକ୍ଟନ ମହାତ୍ମନା  ୧୭ 

  ଯଶଟୁ୍ କାକମା ମହା ଯଜ୍ଞମ ୍ତତ୍ ଅନୁଜ୍ଞାତୁମ ୍ଅତମତ  

  କୁରୁ ପେୁାନ୍ ଅହମ ୍ସଵମାନ୍ ନମକରୁ୍ତ୍ ଯ ପ୍ରସାତକଯ  ୧୮ 

  ଶରିସା ପ୍ରଣକତା ଯାକଚ ପ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ ତପସି ସି୍ତ୍ତାନ୍  

  କତ ମାମ ୍ପଵନ୍ତଃ ସିତ୍ତଯ୭ତମମ ୍ଯାଜଯନ୍ତୁ ସମାହିତାଃ  

  ସଶରୀକରା ଯତା ହମ ୍ହି କତଵ କ ାକମ ୍ଅଵାପନୁ୍ଯାମ ୍ ୧୯ 

  ପ୍ରତ୍ ଯା ଯ୍ାକତା ଵସିକ୍ଟନ କତିମ ୍ଅନ୍ ଯାମ ୍ତକପା ତନାଃ  

  କୁରୁ ପେୁାନ୍ ରୁକତ ସଵମାନ୍ ନା୭ହମ ୍ପ୍ଯାମି କାମ୍ନି  ୨0 

  ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ ୍ହ ିସକଵମଶାମ ୍ପକୁରାତାଃ ପରମା କତିଃ  

 ପକୁରାତସ: ତୁ ଵିତ୍ଵାମ୍ ସ: ତାରଯମି୍ ତ ସତା ନ୍ରୁପାନ୍   

 ତସ୍ମାତ୍ ଅନନ୍ତରମ ୍ସକଵମ ପଵକନ୍ତା କତୈଵତମ ୍ମମ  ୨୧ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ସତ ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକମଃ  

 ଅଶ୍ଟ ପମ୍ଚାଶ ସ୍ସକକ:  

 ତତ:   େିଶକଙ୍କା: ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା କରାତ   ସମନ୍ି ଵତମ ୍ 

  ରୁଶ ି  ପେୁ   ଶତମ ୍ରାମ ରାଜାନମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧ 

  ପ୍ରତ୍ ଯା ଯ୍ାକତାସି ତୁପମକୁତ୍ତ କୁରୁଣା ସତ୍ ଯ   ଵାତିନା  

  ତମ ୍କତମ ୍ସମତିରମ୍ଯ ଶାକା ଅନ୍ତରମ ୍ଉକପଯିଵାନ୍  ୨ 

  ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ ୍ହ ିସକଵମଶାମ ୍ପକୁରାତାଃ ପରକମା କୁରୁ:  

 ନ ଚ ଅତିରମିତୁମ ୍ଶ ଯ୍ମ ୍ଵଚନମ ୍ସତ୍ ଯ ଵାତିନଃ  ୩ 

  ଅଶ ଯ୍ମ ୍ଇତି ଚ ଉଵାଚ ଵସିକ୍ଟା ପକଵାନ୍ ରୁଶଃି  

  ତମ ୍ଵଯମ ୍କଵୈ ସମାହତମୁ ମ ୍ରତୁମ ୍ଶକ୍ତାଃ କତମ ୍ତଵ  ୪ 

  ପା ିଶ: ତ୍ଵମ ୍ନର କର୍ଟ କମ୍ଯତାମ ୍ସ୍ଵ ପରୁମ ୍ପନୁଃ  

  ଯାଜକନ ପକଵାନ୍ ଶକ୍ତ: କେୈକ ା ଯ୍ସ୍ ଯ ଅପି ପାତିଵ  

 ଅଵମାନମ ୍ଚ ତତ୍ କତମୁ ମ ୍ତସ୍ ଯ ଶ୍୍ଯାମକହ କତମ ୍  ୫ 
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  କତଶାମ ୍ତତ୍ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା କରାତ ପଯମାକୁ  ଅ୍୍ରମ ୍ 

  ସ ରାଜା ପନୁ: ଏଵ ଏତାନ୍ ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୬ 

  ପ୍ରତ୍ ଯା ଯ୍ାକତାସି୍ମ କୁରୁଣା କୁରୁ ପକୁେୈ: ତକତୈଵ ଚ  

  ଅନ୍ ଯାମ ୍କତିମ ୍କମି୍ ଯାମି ସ୍ଵସି୍ତ୍ କଵାସୁ୍ତ୍ ତକପାତନାଃ  ୭ 

  ରୁଶ ିପେୁା: ତୁ ତତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵା ଯ୍ମ ୍କକାର ଅପିସମି୍ ହତମ ୍ 

  କଶପଃୁ ପରମ ସମ୍କ୍ରୁତ୍ତା: ଚଣ୍ଟା ତ୍ଵମ ୍କମି୍ ଯସି  ୮ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ମହାତ୍ମାକନା ଵିଵିଶ:ୁ କତ ସ୍ଵମ ୍ଆରମମ ୍ 

  ଅତ ରାେଯାମ ୍ଵ୍ ଯତୀତାଯାମ ୍ରାଜା ଚଣ୍ଟା ତାମ ୍କତଃ  ୯ 

  ନୀ  ଵସ୍ତ୍ର ତକରା ନୀ ଃ ପରୁକଶା ତ୍ଵସ୍ତ୍ ମତୂମଜଃ  

  ଚିତ୍ ଯ ମାଲ୍ ଯ ଅନୁକ ପ ଶ୍ଚ ଆଯସ ଆପରକଣାପଵତ୍  ୧0 

  ତମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ମନି୍ତ୍ର୍ଣଃ ସକଵମ ତ୍ ଯକ୍ତଵା ଚଣ୍ଟା  ରୂପିଣମ ୍ 

  ପ୍ରାେଵନ୍ ସହିତା ରାମ କପୌରା କଯ ଅସ୍ଯ ଅନୁକାମିନଃ  ୧୧ 

  ଏକକା ହି ରାଜା କାକୁତ୍ସି ଜକାମ ପରମ ଆତ୍ମଵାନ୍  

  ତହ୍ ଯମାକନା ତିଵା ରାେମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ତକପା ତନମ ୍ ୧୨ 

  ଵିଶ୍ଵାମିେ: ତୁ ତମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ରାଜାନମ ୍ଵିପ ୀ କ୍ରୁତମ ୍ 

  ଚଣ୍ଟା  ରୂପିଣମ ୍ରାମ ମନିୁଃ କାରୁଣ୍ ଯମ ୍ଆକତଃ  ୧୩ 

  କାରୁଣ୍ ଯାତ୍ ସ ମହାକତଜା ଵା ଯ୍ମ ୍ପରମ ତାମିକଃ  

  ଇତମ ୍ଜକାତ ପେମ ୍କତ ରାଜାନମ ୍କକାର ତଶମନମ ୍ ୧୪ 

  କିମ ୍ଆକମନ କାଯମମ ୍କତ ରାଜ ପେୁ ମହାପ   

  ଅକଯାତ୍ ଯା ଅତିପକତ ଵୀର ଶାପାତ୍ ଚଣ୍ଟା ତାମ ୍କତଃ  ୧୫ 

  ଅତ ତତ୍ ଵା ଯ୍ମ ୍ଆକଣ୍ମ ଯ ରାଜା ଚଣ୍ଟା ତାମ ୍କତଃ  

  ଅପ୍ରଵୀତ୍ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି: ଵା ଯ୍ମ ୍ଵା ଯ୍କଜ୍ଞା ଵା ଯ୍ କକାଵିତମ ୍ ୧୬ 

  ପ୍ରତ୍ ଯା ଯ୍ାକତାସି୍ମ କୁରୁଣା କୁରୁ ପକୁେୈ: ତତା ଏଵ ଚ  

  ଅନଵାପ୍ଯ ଏଵ ତମ ୍କାମମ ୍ମଯା ପ୍ରାକତା ଵିପଯମଯଃ  ୧୭ 

  ସଶରୀକରା ତିଵମ ୍ଯାଯାମି ଇତି କମ କସୌମ୍ଯ ତଶମନ  

  ମଯା ଚ ଇ୍ଟମ ୍ରତୁ ଶତମ ୍ତଚ୍ଚ ନ ଅଵାପ୍ଯକତ ପ ମ ୍ ୧୮ 

  ଅନ୍ରୁତମ ୍କନାକ୍ତ ପଵୂମମ ୍କମ ନ ଚ ଵକ୍୍ଯ କତା ଚନ  

  କ୍ରୁକଚ୍ଚରଶ ୁଅପି କତଃ କସୌମ୍ଯ ୍୍େ ତକମମଣ କତ ଶକପ  ୧୯ 
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  ଯକଜ୍ଞୈ: ପହୁ ଵିକତୈ: ଇ୍ଟମ ୍ପ୍ରଜା ତକମମଣ ପା ିତାଃ  

  କୁରଵ ଶ୍ଚ ମହାତ୍ମାନଃ ଶୀ  ଵ୍ରୁକତ୍ତନ କତାଶତିାଃ  ୨0 

  ତକମମ ପ୍ରଯତମାନ ସ୍ ଯ ଯଜ୍ଞମ ୍ଚ ଆହତମୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚତଃ  

  ପରିକତାଶମ ୍ନ କଚ୍ଚନି୍ତ କୁରକଵା ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ  ୨୧ 

  କତୈଵମ ୍ଏଵ ପରମ ୍ମକନ୍ ଯ କପୌରୁଶମ ୍ତୁ ନିରତମକମ ୍ 

  କତୈକଵନ ଆରମ୍ଯକତ ସଵମମ ୍କତୈଵମ ୍ହି ପରମା କତିଃ  ୨୨ 

  ତସ୍ ଯ କମ ପରମାତମସ୍ ଯ ପ୍ରସାତମ ୍ଅପିକାଙ୍କେତଃ  

  କତମୁ ମ ୍ଅହମସି ପେମ ୍କତ କତୈଵ ଉପହତ   କମମଣଃ  ୨୩ 

  ନ ଅନ୍ ଯାମ ୍କତିମ ୍କମି୍ ଯାମି ନ ଅନ୍ ଯଃ ଶରଣମ ୍ଅସି୍ତ୍ କମ  

  କତୈଵମ ୍ପରୁୁଶ କାକରଣ ନିଵତମଯିତୁମ ୍ଅହମସି  ୨୪ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଅ୍ଟ ପମ୍ାିଶ ସ୍ ସକମ: 

 ଏଯକାନ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସକକ:  

 ଉକ୍ତ   ଵା ଯ୍ମ ୍ତୁ ରାଜାନମ ୍କ୍ରୁପଯା କୁଶ ିକାତ୍ମଜଃ  

  ଅପ୍ରଵୀତ୍ ମତୁରମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ସା୍୍ାତ୍    ଚଣ୍ଟା  ରୂପିଣମ ୍ ୧ 

  ଇ୍୍ଵାକକା ସ୍ଵାକତମ ୍ଵତ୍ସ ଜାନାମି ତ୍ଵାମ ୍ସତୁାମିକମ ୍ 

  ଶରଣମ ୍କତ ପଵି୍ ଯାମି ମା କପୈଶୀ: ନ୍ରୁପ ପମୁ୍ କଵ  ୨ 

  ଅହମ ୍ଆମନ୍ତ୍ର୍କଯ ସଵମାନ୍ ମହଶମୀନ୍ ପଣୁ୍ ଯ କମମଣଃ  

  ଯଜ୍ଞ ସାହ୍ ଯକରାନ୍ ରାଜନ୍ ତକତା ଯ୍୍ଯସି ନିଵ୍ରମ ୁ ତଃ  ୩ 

  କୁରୁ ଶାପ କ୍ରୁତମ ୍ରୂପମ ୍ଯତ୍ ଇତମ ୍ତ୍ଵଯି ଵତମକତ  

  ଅକନନ ସହ ରୂକପଣ ସଶରୀକରା କମି୍ ଯସି  ୪ 

  ହସ୍ତ୍ ପ୍ରାତମ ୍ଅହମ ୍ମକନ୍ ଯ ସ୍ଵକମମ ୍ତଵ ନକରଶ୍ଵର  

  ଯ: ତ୍ଵମ ୍କକୌଶକିମ ୍ଆକମ୍ଯ ଶରଣ୍ଯମ ୍ଶରଣମ ୍କତଃ  ୫ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ମହା କତଜାଃ ପେୁାନ୍ ପରମ ତାମିକାନ୍  

  ଵ୍ ଯାତିକତଶ ମହାପ୍ରାଜ୍ଞାନ୍ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାର କାରଣାତ୍  

  ସଵମାନ୍ ଶି୍ ଯାନ୍ ସମାହୂଯ ଵା ଯ୍ମ ୍ଏତତ୍ ଉଵାଚ ହ  ୬ 

  ସଵମାନ୍ ରୁଶ ିଵରାନ୍ ଵାଶି୍ ଟାନ୍  ଆନଯତ୍ଵମ ୍ମମ ଆଜ୍ଞଯା  

  ସଶି୍ ଯାନ୍ ସହ୍ୁରୁତ: କଚୈଵ ସ ରୁତ୍ଵିଜ: ସପୁହୁଶରୁ୍ତାନ୍  ୭ 

  ଯତ୍ ଅକନ୍ ଯା ଵଚନମ ୍ପରୂ୍ଯାତ୍ ମତ୍ ଵା ଯ୍ ପ  କଚାତିତଃ  
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  ତତ୍ ସଵମମ ୍ଅକିକ ନ ଉକ୍ତମ ୍ମମ ଆକ ଯ୍ଯମ ୍ଅନାତ୍ରୁତମ ୍ ୮ 

  ତସ୍ ଯ ତତ୍ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତିକଶା ଜକ୍ମ:ୁ ତତ୍ ଆଜ୍ଞଯା  

  ଆଜକ୍ମ:ୁ ଅତ କତକଶପ୍ଯଃ ସକଵମକପ୍ଯା ପ୍ରହ୍ମ ଵାତିନଃ  ୯ 

  କତ ଚ ଶି୍ ଯାଃ ସମାକମ୍ଯ ମନିୁମ ୍ଜ୍ଵ ିତ କତଜସମ ୍ 

  ଊଚୁ ଶ୍ଚ ଵଚନମ ୍ସକଵମ ସକଵମଶାମ ୍ପ୍ରହ୍ମ ଵାତିନାମ ୍ ୧0 

  ଶରୁ୍ତ୍ଵା କତ ଵଚନମ ୍ସକଵମ ସମାଯାନି୍ତ ତ୍ଵ ିଜାତଯଃ  

  ସଵମ କତକଶଶ ୁଚ ଆକଚ୍ଚନ୍ ଵଜମଯିତ୍ଵା ମକହାତଯମ ୍ ୧୧ 

  ଵାସି୍ ଟମ ୍ତତ୍ ଶତମ ୍ସଵମମ ୍କରାତ ପଯମାକୁ  ଅ୍୍ରମ ୍ 

  ଯତ୍ ଆହ ଵଚନମ ୍ସଵମମ ୍ଶରୁ୍ଣ ୁତ୍ଵମ ୍ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ  ୧୨ 

  ୍୍େିକଯା ଯାଜକକା ଯସ୍ଯ ଚଣ୍ଟା  ସ୍ ଯ ଵିକଶଶତଃ  

  କତମ ୍ସତସି କପାକ୍ତାକରା ହଵି: ତସ୍ ଯ ସରୁଶମଯଃ  ୧୩ 

  ପ୍ରାହ୍ମଣା ଵା ମହାତ୍ମାକନା ପକୁ୍ତଵା ଚଣ୍ଟା  କପାଜନମ ୍ 

  କତମ ୍ସ୍ଵକମମ ୍କମି୍ ଯନି୍ତ ଵିଶ୍ଵାମିକେଣ ପା ିତାଃ  ୧୪ 

  ଏତତ୍ ଵଚନମ ୍କନୈଶଟୁ୍ଯମମ ୍ଊଚୁଃ ସମ୍ରକ୍ତ କ ାଚନାଃ  

  ଵାସି୍ ଟା ମନିୁ ଶାତମୂ   ସକଵମ କତ ସମକହାତଯାଃ  ୧୫ 

  କତଶାମ ୍ତତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସକଵମଶାମ ୍ମନିୁ ପମୁ୍ କଵଃ  

  କରାତ ସମ୍ରକ୍ତ ନଯନଃ ସକରାଶମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୬ 

  କଯ ତୂଶଯନି୍ତ  ଅତୁ୍ ଟମ ୍ମାମ ୍ତପ ଉରମ ୍ସମାସି୍ତ୍ତମ ୍ 

  ପସ୍ମୀପତୂା ତୁରାତ୍ମାକନା ପଵି୍ ଯନି୍ତ ନ ସମ୍ଯ୍ଃ  ୧୭ 

  ଅତ୍ ଯ କତ କା  ପାକଶନ ନୀତା କଵୈଵସ୍ଵତ ୍୍ଯମ ୍ 

  ସତ ଜାତି ଶତାନି ଏଵ ମରୁ୍ତପାଃ ସନ୍ତୁ ସଵମଶଃ  ୧୮ 

  ଶ୍ଵ ମାମ୍ ସ ନିଯତ ଆହାରା ମୁ୍ ି ଟକା ନାମ ନିକ୍ରମ ୁ ଣାଃ  

  ଵିକ୍ରୁତା ଶ୍ଚ ଵିରୂପା ଶ୍ଚ କ ାକାନ୍ ଅନୁଚରନ୍ତୁ ଇମାନ୍  ୧୯ 

  ମକହାତଯ ଶ୍ଚ ତୁପମତିୁ୍ତ: ମାମ ୍ଅତୂ୍ ଯମ ୍ହି ଅତୂଶଯତ୍  

  ତୂଶତି: ସଵମ କ ାକକଶ ୁନିଶାତତ୍ଵମ ୍କମି୍ ଯତି  ୨0 

  ପ୍ରାଣ ଅତି ପାତ ନିରକତା ନିର୭ନୁକରାଶତାମ ୍କତଃ  

  ତୀକମ କା ମ ୍ମମ କରାତାତ୍ ତୁକମତିମ ୍ଵତମଯି୍ ଯତି  ୨୧ 

  ଏତାଵତ୍ ଉକ୍ତଵା ଵଚନମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାତପାଃ  
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  ଵିରରାମ ମହାକତଜା ରୁଶ ିମକତ୍ ଯ ମହାମନିୁଃ  ୨୨ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଏକକାନ ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକମଃ  

  ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସକକ:  

  ତକପାପ    ହତାନ୍ କ୍ରୁତ୍ଵା ଵାସି୍ ଟାନ୍ ସ ମକହାତଯାନ୍  

  ରୁଶ ି  ମକତ୍ ଯ ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମିକୋପ୍ ଯପାଶତ  ୧ 

  ଅଯମ ୍ଇ୍୍ଵାକୁ ତାଯାତ:    େିଶଙୁ୍କ: ଇତି ଵିଶରୁ୍ତଃ  

  ତମି୍ ଟ ଶ୍ଚ ଵତାନ୍ ଯ ଶ୍ଚ ମାମ ୍କଚୈଵ ଶରଣମ ୍କତଃ  ୨ 

  କତନ ଅକନନ ଶରୀକରଣ କତଵ କ ାକ ଜିକୀଶଯା  

  ଯତା ଅଯମ ୍ସ୍ଵଶରୀକରଣ କତଵ କ ାକମ ୍କମି୍ ଯତି  ୩ 

  ତତା ପ୍ରଵତ୍ମ ଯତାମ ୍ଯକଜ୍ଞା ପଵତି୍ ଶ୍ଚ ମଯା ସହ  

  ଵିଶ୍ଵାମିେ   ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସଵମ ଏଵ ମହଶମଯଃ  ୪ 

  ଊଚୁଃ ସକମତ୍ ଯ ସହିତା ତମମଜ୍ଞା ତମମ   ସମି୍ ହତମ ୍ 

  ଅଯମ ୍କୁଶକି    ତାଯାକତା ମନିୁଃ ପରମ    କକାପନଃ  ୫ 

  ଯତ୍ ଆହ ଵଚନମ ୍ସମ୍ଯକ୍ ଏତତ୍ କାଯମମ ୍ନ ସମ୍ଯ୍ଃ  

  ଅ୍ିିକକଲ୍ପା ହି ପକଵାନ୍ ଶାପମ ୍ତାସ୍ ଯତି କରାଶତିଃ  ୬ 

  ତସ୍ମାତ୍ ପ୍ରଵତ୍ମ ଯତାମ ୍ଯଜ୍ଞଃ ସଶରୀକରା ଯତା ତିଵମ ୍ 

  କକଚ୍ଚତ୍ ଇ୍୍ଵାକୁ ତାଯାକତା ଵିଶ୍ଵାମିେ ସ୍ ଯ କତଜସା  ୭ 

  ତତଃ ପ୍ରଵତ୍ମ ଯତାମ ୍ଯଜ୍ଞଃ ସକଵମ ସମତି ତି୍ ଟକତ  

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ମହଶମଯ: ଚକ୍ରୁ: ତା: ତାଃ ରିଯା: ତତା  ୮ 

  ଯାଜକ ଶ୍ଚ ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମିକୋପଵତ୍ ରକତୌ  

  ରୁତ୍ଵିଜ ଶ୍ଚ ଆନୁପକୂଵ୍ମ ଯଣ ମନ୍ତ୍ର୍ଵତ୍ ମନ୍ତ୍ର୍ କକାଵିତାଃ  ୯ 

  ଚକ୍ରୁଃ ସଵମାଣ ିକମମାଣ ିଯତା କଲ୍ପମ ୍ଯତା ଵିତି  

  ତତଃ କାକ ନ ମହତା ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାତପାଃ  ୧0 

  ଚକାର ଆଵାହନମ ୍ତେ ପାକା୭ତମମ ୍ସଵମ କତଵତାଃ  

  ନ ଅପ୍ଯାକମନ୍ ତତା୭୭ହୂତା ପାକା୭ତମମ ୍ସଵମ କତଵତାଃ  ୧୧ 

  ତତଃ କରାତ ସମାଵିକ୍ ଟା ଵିଶ୍ଵମିକୋ ମହା ମନିୁଃ  

  ସରୁ୍ଵମ ୍ଉତ୍ ଯମ୍ ଯ ସକରାତ: େିଶଙୁ୍କମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୨ 

  ପ୍ଯ କମ ତପକସା ଵୀଯମମ ୍ସ୍ଵା୭୭ଜିତ ସ୍ ଯ ନକରଶ୍ଵର  
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  ଏଶ ତ୍ଵାମ ୍ସ୍ଵଶରୀକରଣ ନଯାମି ସ୍ଵକମମ ୍ଓଜସା  

  ତୁ୍ ପରାପମ ୍ସ୍ଵ ଶରୀକରଣ ତିଵମ ୍କଚ୍ଚ ନରା୭ତିପ  ୧୩ 

  ସ୍ଵା୭୭ଜିତମ ୍କିମି୍ତ୍ି ଅପି ଅସି୍ତ୍ ମଯା ହି ତପସଃ ପ ମ ୍ 

  ରାଜନ୍ ତ୍ଵମ ୍କତଜସା ତସ୍ ଯ ସ ଶରୀକରା ତିଵମ ୍ଵ୍ରଜ  ୧୪ 

  ଉକ୍ତ ଵାକ ଯ୍ ମକୁନୌ ତସି୍ମନ୍ ସ ଶରୀକରା ନକରଶ୍ଵରଃ  

  ତିଵମ ୍ଜକାମ କାକୁତ୍ସି ମନୁୀନାମ ୍ପ୍ଯତାମ ୍ତତା  ୧୫ 

  କତଵ କ ାକ କତମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା େିଶଙୁ୍କମ ୍ପାକଶାସନଃ  

  ସହ ସକଵତଃ ସରୁକକଣୈ: ଇତମ ୍ଵଚନମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୬ 

  େିଶକଙ୍କା କଚ୍ଚ ପଯୂ: ତ୍ଵମ ୍ନ ଅସି ସ୍ଵକମ କ୍ରୁତା୭୭ ଯଃ  

  କୁରୁ ଶାପହକତା ମଟୂ ପତ ପମିୂମ ୍ଅଵାକି୍ଚରାଃ  ୧୭ 

  ଏଵମ ୍ଉକକ୍ତା ମକହକନ୍ତ୍ର୍ଣ େିଶଙୁ୍କ: ଅପତତ୍ ପନୁଃ  

  ଵିକରାଶମାନ: ୋହୀତି ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ତକପା ତନମ ୍ ୧୮ 

  ତତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵଚନମ ୍ତସ୍ଯ କରାଶମାନ ସ୍ ଯ କକୌଶକିଃ  

  କରାଶମ ୍ଆହାରଯ ତ୍ତୀଵ୍ରମ ୍ତି୍ ଟ ତିକ୍ ଟତି ଚ ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୯ 

  ରୁଶ ିମକତ୍ ଯ ସ କତଜସ୍ଵୀ ପ୍ରଜାପତି: ଇଵା୭ପରଃ  

  ସରୁ୍ଜନ୍ ତ୍ି୍ଣ ମାକମସ୍ତ୍ାନ୍ ସତଶମୀନ୍ ଅପରାନ୍ ପନୁଃ  ୨0 

  ନ୍୍େ ମା ାମ ୍ଅପରାମ ୍ଅସରୁ୍ଜତ୍ କରାତ ମଚୂିତଃ  

  ତ୍ି୍ଣାମ ୍ତିଶମ ୍ଆସ୍ତ୍ାଯ ମନିୁ ମକତ୍ ଯ ମହାଯଶାଃ  ୨୧ 

  ସରୁ୍୍ ଟଵା ନ୍୍େ ଵମ୍ମ୍ ୍ଚ କରାକତନ କ ୁଶୀ କ୍ରୁତଃ  

  ଅନ୍ ଯମ ୍ଇନ୍ତ୍ର୍ମ ୍କରି୍ ଯାମି କ ାକକା ଵା ସ୍ ଯାତ୍ ଅନିନ୍ତ୍ର୍କଃ  ୨୨ 

  କତୈଵତାନ୍ ଅପି ସ କରାତାତ୍ ସ୍ରଶଟୁ୍ମ ୍ସମପୁ ଚରକମ  ୨୩ 

  ତତଃ ପରମ ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତାଃ ସଶ ିସମ୍କାଃ ସରୁ ଅସରୁା:  

  ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମହାତ୍ମାନମ ୍ଊଚୁଃ ସା୭ନୁନଯମ ୍ଵଚଃ  ୨୪ 

  ଅଯମ ୍ରାଜା ମହା ପାକ କୁରୁ ଶାପ ପରି୍୍ତଃ  

  ସ ଶରୀକରା ତିଵମ ୍ଯାତୁମ ୍ନ ଅହମତି ଏଵ ତକପା ତନ  ୨୫ 

  କତଶାମ ୍ତତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା କତଵାନାମ ୍ମନିୁ ପମୁ୍ କଵଃ  

  ଅପ୍ରଵୀତ୍ ସମୁହତ୍ ଵା ଯ୍ମ ୍କକୌଶକିଃ ସଵମ କତଵତାଃ  ୨୬ 

  ସଶରୀରସ୍ଯ ପେମ ୍ଵ: େିଶକଙ୍କା: ଅସ୍ଯ ପପୂକତଃ  
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  ଆକରାହଣମ ୍ପ୍ରତିଜ୍ଞାତମ ୍ନ ଅନ୍ରୁତମ ୍କତମୁ ମ ୍ଉତ୍ସକହ  

  ସକକମାସୁ୍ତ୍ ସ ଶରୀରସ୍ଯ େିଶକଙ୍କା: ଅସ୍ଯ ଶାଶ୍ଵତଃ  ୨୭ 

  ନ୍୍ୋଣ ିଚ ସଵମାଣ ିମାମକାନି ତ୍ରୁଵାଣ୍ ଯ୭ତ  

  ଯାଵତ୍ କ ାକା ତରି୍ ଯନି୍ତ ତି୍ ଟନି୍ତ ଏତାନି ସଵମଶଃ  ୨୮ 

  ମତ୍କ୍ରୁତାନି ସରୁାଃ ସକଵମ ତତ୍ ଅନୁଜ୍ଞାତୁମ ୍ଅହମତ  

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତାଃ ସରୁାଃ ସକଵମ ପ୍ରତ୍ଯଚୁୂ: ମନିୁ ପମୁ୍ କଵମ ୍ ୨୯ 

  ଏଵମ ୍ପଵତୁ ପେମ ୍କତ ତି୍ ଟନି୍ତ ଏତାନି ସଵମଶଃ  

  କକକନ ତାନି ଅକନକାନି କଵୈଶ୍ଵାନର ପତାତ୍ ପହିଃ  ୩0 

  ନ୍୍ୋଣ ିମନିୁ କର୍ଟ କତଶ ୁକଯ ଯାତିଶଶ୍ ୁଜାଜ୍ଵ ନ୍  

  ଅଵାଙ୍ ଶରି: େିଶଙୁ୍କ ଶ୍ଚ ତି୍ ଟତୁ ଅମର ସନ୍ନିପଃ  ୩୧ 

 ଅନୁଯାସ୍ ଯମି୍ ତ ଚ ଏତାନି କଯ ଯାତୀମି୍ ୍ନ୍ରୁପ ସତ୍ତମମ ୍  

 କ୍ରୁତାତମମ ୍କୀତିମମ୍ତମ ୍ଚ ସ୍ଵକମ କ ାକ କତମ ୍ଯତା  ୩୨ 

  ଵିଶ୍ଵାମିେ ସୁ୍ତ୍ ତମମାତ୍ମା ସଵମ କତକଵୈ: ଅପିଶଟୁ୍ତଃ  

  ରୁଶପିି ଶ୍ଚ ମହାକତଜା ପାଟମ ୍ଇତ୍ ଯା୭୭ହ କତଵତାଃ  ୩୩ 

  ତକତା କତଵା ମହାତ୍ମାକନା ମନୁଯ ଶ୍ଚ ତକପା ତନାଃ  

  ଜକ୍ମ:ୁ ଯତା ଆକତମ ୍ସକଵମ ଯଜ୍ଞସ୍ଯ ଅକନ୍ତ ନକରାତ୍ତମ  ୩୪    

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକମ:  

  ଏକ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସକକ:  

  ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାତ୍ମା ଅତ ପ୍ରସି୍ତ୍ତାନ୍ କପ୍ର୍୍ଯ ତାନ୍ ରୁଶୀନ୍  

  ଅପ୍ରଵୀତ୍ ନର ଶାତମୂ   ସଵମାନ୍ ତାନ୍ ଵନ ଵାସିନଃ  ୧ 

  ମହା ଵି୍ିଃ ପ୍ରଵ୍ରୁକତ୍ତାଯମ ୍ତ୍ି୍ଣାମ ୍ଆସି୍ତ୍କତା ତିଶମ ୍ 

  ତିଶମ ୍ଅନ୍ ଯାମ ୍ପ୍ରପତ୍ସଯାମ: ତେ ତପ୍ସ୍ଯାମକହ ତପଃ  ୨ 

  ପଶି୍ଚମାଯାମ ୍ଵିଶା ାଯାମ ୍ପୁ୍ କକରଶ ୁମହାତ୍ମନଃ  

  ସକୁମ ୍ତପ: ଚରି୍ଯାମଃ ପରମ ୍ତତ୍ ହି ତକପା ଵନମ ୍ ୩ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ମହା କତଜାଃ ପୁ୍ କକରଶ ୁମହାମନିୁଃ  

  ତପ ଉରମ ୍ତୁରାତଶମମ ୍କତକପ ମ ୂ ପ ା୭ଶନଃ  ୪ 

  ଏତସି୍ମ କନ୍ନଵ କାକ  ତୁ ଅକଯାତ୍ ଯା୭ତିପତି: ନ୍ରୁପଃ  

  ଅମ୍ପରୀଶ ଇତି ଯ୍ାକତା ଯଶଟୁ୍ମ ୍ସମପୁ ଚରକମ  ୫ 
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  ତସ୍ ଯ କଵୈ ଯଜମାନ ସ୍ ଯ ପଶମୁ ୍ଇକନ୍ତ୍ର୍ା ଜହାର ହ  

  ପ୍ରଣକ୍ଟ ତୁ ପକଶୌ ଵିକପ୍ରା ରାଜାନମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୬ 

  ପଶ:ୁ ଅତ୍ ଯ ହ୍ରୁକତା ରାଜନ୍ ପ୍ରଣ୍ଟ: ତଵ ତୁନମଯାତ୍  

  ଅର୍୍ିତାରମ ୍ରାଜାନମ ୍୍ିନି୍ତ କତାଶା ନକରଶ୍ଵର  ୭ 

  ପ୍ରାଯଶି୍ଚତ୍ତମ ୍ମହତ୍ ଏତତ୍ ନରମ ୍ଵା ପରୁୁଶଶମପ  

  ଆନଯସ୍ଵ ପଶମୁ ୍ଶୀରମ ୍ଯାଵତ୍ କମମ ପ୍ରଵତମକତ  ୮ 

  ଉପାତ୍ ଯାଯ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସ ରାଜା ପରୁୁଶଶମପ  

  ଅନ୍ି ଵକଯଶ ମହା ପତିୁ୍ତଃ ପଶମୁ ୍କକାପିଃ ସହସ୍ରଶଃ  ୯ 

  କତଶାନ୍ ଜନପତାମ ୍ତାନ୍ ତାନ୍ ନକରାଣ ିଵନାନି ଚ  

  ଆରମାଣ ିଚ ପଣୁ୍ ଯାନି ମାକମମାକଣା ମହୀପତିଃ  ୧0 

  ସ ପେୁ ସହିତମ ୍ତାତ ସପାଯମମ ୍ରକୁ ନନ୍ତନ  

  ପରୁ୍କୁତୁକମ୍କ ସମାସୀନମ ୍ରୁଚୀକମ ୍ସମ୍ତତଶମ ହ  ୧୧ 

  ତମ ୍ଉଵାଚ ମହାକତଜାଃ ପ୍ରଣମ୍ଯ ଅପିପ୍ରସାତ୍ ଯ ଚ  

  ପ୍ରହ୍ମଶମି ୍ତପସା ତୀତମ ୍ରାଜଶ:ି ଅମିତ ପ୍ରପଃ  ୧୨ 

  ପରୁ୍୍ ଟଵା ସଵମେ କୁଶ ମ ୍ରୁଚୀକମ ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ଵଚଃ  

  କଵାମ ୍ଶତ ସହକସ୍ରଣ ଵିରୀଣୀକଶ ସତୁମ ୍ଯତି  ୧୩ 

  ପକଶା: ଅକତମ ମହାପାକ କ୍ରୁତ କ୍ରୁକତ୍ ଯାସି୍ମ ପାକମଵ  

  ସକଵମ ପରିକତା କତଶା ଯଜ୍ଞୀଯମ ୍ନ  କପ ପଶମୁ ୍ ୧୪ 

  ତାତୁମ ୍ଅହମସି ମକୂଲ୍ଯନ ସତୁମ ୍ଏକମ ୍ଇକତା ମମ  

  ଏଵମ ୍ଉକକ୍ତା ମହାକତଜା ରୁଚୀକ: ତୁ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଵଚଃ  ୧୫ 

  ନାହମ ୍କଯ ଯ୍ ଟମ ୍ନର କର୍ଟମ ୍ଵିରୀଣୀଯାମ ୍କତମ୍ନି  

  ରୁଚୀକ ସ୍ ଯ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା କତଶାମ ୍ମାତା ମହାତ୍ମନାମ ୍ ୧୬ 

  ଉଵାଚ ନର ଶାତମୂ  ମ ୍ଅମ୍ପରୀଶମ ୍ତପସି୍ଵନୀ  

 ଅ ଵିକରଯମ ୍ସତୁମ ୍କଯ ଯ୍ ଟମ ୍ପକଵାନ୍ ଆହ ପାକମଵ:  ୧୭ 

  ମମ ଅପି ତଯିତମ ୍ଵିତି୍ତ କନି୍ ଟମ ୍ଶନୁକମ ୍ନ୍ରୁପ  

 ତସ୍ମାତ୍ କନୀଯମ୍ସମ ୍ପେୁମ ୍ନ ତାକସ୍ଯ ତଵ ପାତିଵ  ୧୮ 

  ପ୍ରାକଯଣ ହ ିନର କର୍ଟ କଯ ଯ୍ ଟାଃ ପିତ୍ରୁଶ ୁଵଲପାଃ  

  ମାତ୍ରୂଣାମ ୍ଚ କନୀଯାମ୍ ସ: ତସ୍ମାତ୍ ରକ୍୍ କନୀଯସମ ୍ ୧୯ 



ପାଲ   କାମ୍ଟ 
 

P a g e  136 | 170 

 

  ଉକ୍ତ ଵାକ ଯ୍ ମକୁନୌ ତସି୍ମନ୍ ମନିୁ ପତ୍ନଯାମ ୍ତକତୈଵ ଚ  

  ଶନୁକ୍ପ୍: ସ୍ଵଯମ ୍ରାମ ମତ୍ ଯକମା ଵା ଯ୍ମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୨0 

  ପିତା କଯ ଯ୍ ଟମ ୍ଅ ଵିକରଯମ ୍ମାତା ଚ ଆହ କନୀଯସମ ୍ 

  ଵିରୀତମ ୍ମତ୍ ଯମମ ୍ମକନ୍ ଯ ରାଜନ୍ ପେୁମ ୍ନଯସ୍ଵ ମାମ ୍ ୨୧ 

  କଵାମ ୍ଶତ    ସହକସ୍ରଣ ଶନୁକ୍ପ୍ମ ୍ନକରଶ୍ଵରଃ  

  କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ପରମ ପ୍ରୀକତା ଜକାମ ରକୁ ନନ୍ତନ  ୨୨ 

  ଅମ୍ପରୀଶ ସୁ୍ତ୍ ରାଜଶମୀ ରତମ ୍ଆକରାପ୍ଯ ସତ୍ଵରଃ  

 ଶନୁକ୍ପ୍ମ ୍ମହାକତଜା ଜକାମ ଆଶ ୁମହାଯଶାଃ  ୨୩ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଏକ ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକମ:  

 ତ୍ଵ ିଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସକକ:  

 ଶନୁକ୍ପ୍ମ ୍ନରକର୍ଟ କ୍ରୁହୀତ୍ଵା ତୁ ମହାଯଶାଃ  

 ଵ୍ ଯରାମ୍ ଯତ୍ ପୁ୍ କକର ରାଜା ମତ୍ ଯାକହ୍ନ ରକୁ ନନ୍ତନ  ୧ 

 ତସ୍ ଯ ଵିରମମାଣ ସ୍ ଯ ଶନୁକ୍କ୍ପା ମହାଯଶାଃ  

 ପୁ୍ କର କ୍୍େମ ୍ଆକମ୍ଯ ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ତତଶମ ହ  ୨ 

 ତପ୍ଯମ୍ ତମ ୍ରୁଶପିି: ସାତମମ ୍ମାତୁ ମ ୍ପରମ ଆତୁର:  

 ଵିଶଣ୍ଣ ଵତକନା ତୀନ: ତ୍ରୁ୍ଣଯା ଚ ରକମଣ ଚ  ୩ 

 ପପାତ ଅକଙ୍କ ମକୁନ ରାମ ଵା ଯ୍ମ ୍ଚ ଇତମ ୍ଉଵାଚ ହ  

  ନ କମ   ଅସି୍ତ୍ ମାତା ନ ପିତା ଜ୍ଞାତକଯା ପାନ୍ତଵାଃ କୁତଃ  ୪ 

  ୋତୁମ ୍ଅହମସି ମାମ ୍କସୌମ୍ଯ ତକମମଣ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ  

  ୋତା ତ୍ଵମ ୍ହି ମନିୁ କର୍ଟ ସକଵମଶାମ ୍ତ୍ଵମ ୍ହି ପାଵନଃ  ୫ 

  ରାଜା ଚ କ୍ରୁତ କାଯମ: ସ୍ଯାତ୍ ଅହମ ୍ତୀକମାଯ:ୁ ଅଵ୍ଯଯଃ  

  ସ୍ଵକମ କ ାକମ ୍ଉପା୍ୀିଯାମ ୍ତପ: ତତଵା ହି ଅନୁତ୍ତମମ ୍ ୬ 

  ତ୍ଵ କମ ନାକତା ହ ିଅନାତ ସ୍ ଯ ପଵ ପକଵ୍ ଯନ କଚତସା  

  ପିତା ଇଵ ପେୁମ ୍ତମମାତ୍ମନ୍ ୋତୁମ ୍ଅହମସି କିଲି୍ ପଶାତ୍  ୭ 

  ତସ୍ ଯ ତତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାତପାଃ  

  ସାନ୍ତ୍ଵଯିତ୍ଵା ପହୁ ଵିତମ ୍ପେୁାନ୍ ଇତମ ୍ଉଵାଚ ହ  ୮ 

  ଯତ୍କ୍ରୁକତ ପିତରଃ ପେୁାନ୍ ଜନଯନି୍ତ ଶପୁ ଅତିନଃ  

  ପର କ ାକ ହିତା୭ତମାଯ ତସ୍ଯ କାକ ାଯମ ୍ଆକତଃ  ୯ 
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  ଅଯମ ୍ମନିୁ ସକୁତା ପାକ ା ମତ୍ତଃ ଶରଣ ମିଚ୍ଚତି  

  ଅସ୍ ଯ ଜୀଵିତ ମାକେଣ ପି୍ରଯମ ୍କୁରୁତ ପେୁକାଃ  ୧0 

  ସକଵମ ସକ୍ୁରୁତ କମମାଣଃ ସକଵମ ତମମ ପରାଯଣାଃ  

  ପଶ ୁପତୂା ନକରନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ ଯ ତ୍ରୁତିମ ୍ଅକ୍ିଃ ପ୍ରଯଚ୍ଚତ  ୧୧ 

  ନାତଵାନ୍ ଚ ଶନୁକ୍କ୍ପା ଯଜ୍ଞ ଶ୍ଚ ଅଵି୍ିକତା ପକଵତ୍  

  କତଵତା: ତପିତା: ଚ ସଯ୍:ୁ ମମ ଚା୭ପି କ୍ରୁତମ ୍ଵଚଃ  ୧୨ 

  ମକୁନ: ତୁ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ମତୁ୍ ଯନ୍ତ ଆତଯଃ ସତୁାଃ  

  ସ ଅପିମାନମ ୍ନର କର୍ଟ ସ ୀ ମ ୍ଇତମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍  ୧୩ 

  କତମ ୍ଆତ୍ମ ସତୁାନ୍ ହିତ୍ଵା ୋଯକସନ୍ ଯ ସତୁମ ୍ଵିକପା  

  ଅକାଯମମ ୍ଇଵ ପ୍ଯାମଃ ଶ୍ଵମାମ୍ସମ ୍ଇଵ କପାଜକନ  ୧୪ 

  କତଶାମ ୍ତତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପେୁାଣାମ ୍ମନିୁ ପମୁ୍ କଵଃ  

  କରାତ ସମ୍ରକ୍ତ ନଯକନା ଵ୍ ଯାହତମୁ ମ ୍ଉପଚରକମ  ୧୫ 

  ନିସ୍ ସାତ୍ଵସମ ୍ଇତମ ୍କପ୍ରାକ୍ତମ ୍ତମମାତ୭ପି ଵିକହିତମ ୍ 

  ଅତିରମ୍ଯ ତୁ ମତ୍ ଵା ଯ୍ମ ୍ତାରୁଣମ ୍କରାମ ହଶମଣମ ୍ ୧୬ 

  ଶ୍ଵମାମ୍ସ କପାଜିନଃ ସକଵମ ଵାସି୍ ଟା ଇଵ ଜାତିଶ ୁ 

  ପଣୂମମ ୍ଵଶମ ସହସ୍ରମ ୍ତୁ ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ଅନୁଵତ୍ସଯତ  ୧୭ 

  କ୍ରୁତ୍ଵା ଶାପ ସମାଯକୁ୍ତାନ୍ ପେୁାନ୍ ମନିୁଵର ସ୍ତ୍ତା  

  ଶନୁକ୍ପ୍ମ ୍ଉଵାଚ ଆତମମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ର୍୍ାମ ୍ନିରାମଯମ ୍ ୧୮ 

  ପଵିେ ପାକଶୈ: ପକତ୍ତା ରକ୍ତ ମାଲ୍ଯ ଅନୁକ ପନଃ  

  କଵୈ୍ ଣଵମ ୍ଯପୂମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ଵା୍ିପ: ଅ୍ିିମ ୍ଉତାହର  ୧୯ 

  ଇକମ ତୁ କାକତ କତ୍ଵ ତିକଵ୍ ଯ କାକଯତା ମନିୁ ପେୁକ  

  ଅମ୍ପରୀଶ ସ୍ ଯ ଯକଜ୍ଞ   ଅସି୍ମନ୍ ତତଃ ସିତି୍ତମ ୍ଅଵାପ୍ସ୍ଯସି  ୨0 

  ଶନୁକ୍କ୍ପା କ୍ରୁହୀତ୍ଵା କତ କତ୍ଵ କାକତ ସସୁମାହିତଃ  

  ତ୍ଵରଯା ରାଜ ସିମ୍ ହମ ୍ତମ ୍ଅମ୍ପରୀଶମ ୍ଉଵାଚ ହ  ୨୧ 

  ରାଜ ସିମ୍ ହ ମହା ସତ୍ତ୍ଵ ଶୀରମ ୍କଚ୍ଚାଵକହ ଵଯମ ୍  

  ନିଵତମଯସ୍ଵ ରାକଜନ୍ତ୍ର୍ ତୀ୍୍ାମ ୍ଚ ସମପୁାଵିଶ  ୨୨ 

  ତତ୍ ଵା ଯ୍ମ ୍ରୁଶ ିପେୁ ସ୍ ଯ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ହଶମ ସମତ୍ୁସକୁଃ  

  ଜକାମ ନ୍ରୁପତିଃ ଶୀରମ ୍ଯଜ୍ଞ ଵାଟମ ୍ଅତନି୍ତ୍ର୍ତଃ  ୨୩ 
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  ସତସ୍ଯ ଅନୁମକତ ରାଜା ପଵିେ କ୍ରୁତ  ୍୍ଣମ ୍ 

  ପଶମୁ ୍ରକ୍ତ ଅମ୍ପରମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ଯକୂପ ତମ ୍ସମପନ୍ତଯତ୍  ୨୪ 

  ସ ପକତ୍ତା ଵା୍ିପ: ଅରଯାପି: ଅପିତୁ୍ ଟାଵ କଵୈ ସକୁରୌ  

  ଇନ୍ତ୍ର୍ମ ୍ଇନ୍ତ୍ର୍ ଅନୁଜମ ୍କଚୈଵ ଯତାଵତ୍ ମନିୁ ପେୁକଃ  ୨୫ 

  ତତଃ ପ୍ରୀତଃ ସହସ୍ରାକ୍୍ା ରହସ୍ଯ ସୁ୍ତ୍ତି ତପିତଃ  

  ତୀକମମ ୍ଆଯ:ୁ ତତା ପ୍ରାତାତ୍ ଶନୁକ୍ପ୍ାଯ ରାକଵ  ୨୬ 

  ସ ଚ ରାଜା ନର କର୍ଟ ଯଜ୍ଞ ସ୍ ଯ ଚ ସମାତଵାନ୍  

  ପ ମ ୍ପହୁ କୁଣମ ୍ରାମ ସହସ୍ରା୍୍ ପ୍ରସାତଜମ ୍ ୨୭ 

  ଵିଶ୍ଵାମିକୋପି ତମମାତ୍ମା ପଯୂ: କତକପ ମହାତପାଃ  

  ପୁ୍ କକରଶ ୁନର କର୍ଟ ତଶ ଵଶମ ଶତାନି ଚ  ୨୮ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ତ୍ଵି ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକମ:  

 ତ୍ର ିଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସକକ:  

 ପକୂଣମ ଵଶମ ସହକସ୍ର ତୁ ଵ୍ରତ ସ୍ନାତମ ୍ମହାମନିୁମ ୍ 

  ଅପ୍ଯାକଚ୍ଚନ୍ ସରୁାଃ ସକଵମ ତପଃ ପ  ଚିକୀଶମଵଃ  ୧ 

  ଅପ୍ରଵୀତ୍ ସମୁହା କତଜା ପ୍ରହ୍ମା ସ ୁ  ରୁଚିରମ ୍ଵଚଃ  

  ରୁଶ ି:  ତ୍ଵମ ୍ଅସି ପେମ ୍କତ ସ୍ଵାଜିକତୈଃ କମମପିଃ ଶକୁପୈଃ  

  ତମ ୍ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା କତକଵଶ: େିତିଵମ ୍ପନୁ: ଅପ୍ଯକାତ୍  ୨ 

  ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାକତଜା ପଯୂ: କତକପ ମହ ତ୍ତପଃ  

  ତତଃ କାକ ନ ମହତା କମନକା ପରମ ଅପ୍ସ୍ରାଃ  ୩ 

  ପୁ୍ କକରଶ ୁନର କର୍ଟ ସ୍ନାତୁମ ୍ସମପୁ ଚରକମ  

  ତାମ ୍ତତଶମ ମହାକତଜା କମନକାମ ୍କୁଶକିା୭୭ତ୍ମଜଃ  ୪ 

  ରୂକପଣା ପ୍ରତିମାମ ୍ତେ ଵିତ୍ଯତୁମ ୍ଜ କତ ଯତା  

  ତ୍ରୁ୍ଟଵା କନ୍ତପମ ଵଶକକା ମନିୁ: ତାମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୫ 

  ଅପ୍ସ୍ରଃ ସ୍ଵାକତମ ୍କତସୁ୍ତ୍ ଵସ ଚ ଇହ ମମା୭୭ରକମ  

  ଅନୁକ୍ରୁହ୍ ଣୀଶ୍ଵ ପେମ ୍କତ ମତକନନ ସ ୁକମାହିତମ ୍ ୬ 

  ଇତ୍ଯକୁ୍ତା ସା ଵରାକରାହା ତେ ଵାସମ ୍ଅତା କକରାତ୍  

  ତସ୍ ଯାମ ୍ଵସନ୍ତଯାମ ୍ଵଶମାଣ ିପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ ଚ ରାକଵ  ୭ 

  ତପକସା ହି ମହା ଵିକ୍ିା ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଉପାକତଃ  
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  ଵିଶ୍ଵାମିେ   ଆରକମ କସୌମ୍ଯ ସକୁକନ ଵ୍ ଯତିଚରମଃୁ  

  ଅତ କାକ  କକତ ତସି୍ମନ୍ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  ୮ 

  ସଵ୍ରୀ  ଇଵ ସମ୍ଵ୍ରୁତ୍ତ:   ଚିନ୍ତା   କଶାକ   ପରାଯଣଃ  

  ପତିୁ୍ତ: ମକୁନଃ ସମତୁ୍ନ୍ନା ସ ଅମଶମା ରକୁ ନନ୍ତନ  ୯ 

  ସଵମମ ୍ସରୁାଣାମ ୍କମମ ଏତତ୍ ତକପା ଅପହରଣମ ୍ମହତ୍  

  ଅକହା ରାୋ ଅପକତକଶନ କତାଃ ସମ୍ଵତ୍ସରା ତଶ  ୧0 

  କାମ କମାହା୭ପି ପତୂସ୍ ଯ ଵିକ୍ିାଯମ ୍ପ୍ରତ୍ଯପୁସି୍ତ୍ତଃ  

  ଵିନି୍ଵ୍ସନ୍ ମନିୁଵରଃ ପଶ୍ଚାତ୍ତାକପନ ତୁଃକିତଃ  ୧୧ 

  ପୀତାମ ୍ଅପ୍ସ୍ରସମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା କଵପନ୍ତୀମ ୍ପ୍ରାଞ୍ଜ ିମ ୍ସି୍ତ୍ତାମ ୍ 

  କମନକାମ ୍ମତୁକରୈ: ଵାକ ୈ୍ଯ: ଵିସରୁ୍ଯ ଯ କୁଶକିା୭୭ତ୍ମଜଃ  ୧୨ 

  ଉତ୍ତରମ ୍ପଵମତମ ୍ରାମ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ଜକାମ ହ  

  ସ କ୍ରୁତ୍ଵା କନୈ୍ି ଟକୀମ ୍ପତିୁ୍ତମ ୍କଜତୁ କାକମା ମହାଯଶାଃ  ୧୩ 

  କକୌଶକିୀ ତୀରମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତପ କସ୍ତ୍କପ ସତୁାରୁଣମ ୍ 

  ତସ୍ ଯ ଵଶମ ସହସ୍ରମ ୍ତୁ କକାରମ ୍ତପ ଉପାସତଃ  ୧୪ 

  ଉତ୍ତକର ପଵମକତ ରାମ କତଵତାନାମ ୍ଅପତ୍ୂ ପଯମ ୍ 

  ଅମନ୍ତ୍ର୍ଯନ୍ ସମାକମ୍ଯ ସକଵମ ସଶକିଣାଃ ସରୁାଃ  ୧୫ 

  ମହଶ ିଶତମ ୍ ପତାମ ୍ସାତ୍ଵଯମ ୍କୁଶକିା୭୭ତ୍ମଜଃ  

  କତଵତାନାମ ୍ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସଵମ କ ାକ ପିତାମହଃ  ୧୬ 

  ଅପ୍ରଵୀତ୍ ମତୁରମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ତକପାତନମ ୍ 

  ମହକଶମ ସ୍ଵାକତମ ୍ଵତ୍ସ ତପସା ଉକରଣ କତାଶତିଃ  ୧୭ 

  ମହତ୍ତ୍ଵମ ୍ରୁଶ ିମୁ୍ ଯତ୍ଵମ ୍ତତାମି ତଵ କକୌଶକି  

  ପ୍ରହ୍ମଣଃ ସ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସଵମ କ ାକକଶ୍ଵର ସ୍ ଯ ହ  ୧୮ 

 ନ ଵିଶକଣ୍ଣା ନ ସମତୁ୍କ୍ଟା ଵିଶ୍ଵାମିେ: ତକପା ତନ: 

ପ୍ରାଞ୍ଜ ିଃ ପ୍ରଣକତା ପତୂ୍ଵା ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ପିତାମହମ ୍ ୧୯ 

 ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ତକତା ଵାଚମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହା ମନିୁ:   

 ମହଶ ିଶତମ ୍ଅତୁ ମ ୍ସ୍ଵାଜିକତୈଃ କମମପିଃ ଶକୁପୈଃ  ୨0 

 ଯତି କମ ପକଵାନ୍ ଆହ ତକତାହମ ୍ଵିଜିକତନି୍ତ୍ର୍ଯଃ  

 ତମ ୍ଉଵାଚ ତକତା ପ୍ରହ୍ମା ନ ତାଵତ୍ ତ୍ଵମ ୍ଜିକତନି୍ତ୍ର୍ଯଃ  ୨୧ 
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 ଯତସ୍ଵ ମନିୁ ଶାତମୂ   ଇତ୍ଯକୁ୍ତଵା େିତିଵମ ୍କତଃ  

 ଵିପ୍ର ସି୍ତ୍କତଶ ୁକତକଵଶ ୁଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  ୨୨ 

 ଊତ୍ଵମପାହୁ: ନିରା କମ୍ପା ଵାଯ ୁପ୍୍ ସ୍ତ୍ପ ଶ୍ଚରନ୍  

 କକମମ ପଞ୍ଚତପା ପତୂ୍ଵା ଵଶମାସ ୁଆକାଶ ସମ୍୍ରଯଃ  ୨୩ 

 ଶଶିକିର ସ ି  ସ୍ତ୍ାଯୀ ରାେି ଅହନି ତକପା ତନଃ  

  ଏଵମ ୍ଵଶମ ସହସ୍ରମ ୍ହି ତକପା କକାରମ ୍ଉପାକମତ୍  ୨୪ 

  ତସି୍ମନ୍ ସମ୍ତପ୍ ଯମାକନ ତୁ ଵିଶ୍ଵାମିକେ ମହାମକୁନୌ  

  ସମ୍ପ୍ରମଃ ସମୁହାନ୍ ଆସୀତ୍ ସରୁାଣାମ ୍ଵାସଵ ସ୍ ଯ ଚ  ୨୫ 

  ରମ୍ପାମ ୍ଅପ୍ସ୍ରସମ ୍ଶରଃ ସହ ସକଵତ: ମରୁତ୍କକଣୈଃ  

  ଉଵାଚ ଅତ୍ମହିତମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ଅହିତମ ୍କକୌଶକି ସ୍ ଯ ଚ  ୨୬ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    େି ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକମ:  

 ଚତୁ ଶ୍ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସକକ:  

  ସରୁ   କାଯମମ ୍ଇତମ ୍ରକମ୍ପ କତମଵ୍ ଯମ ୍ସମୁହତ୍    ତ୍ଵଯା  

  କ ାପନମ ୍କକୌଶକିସ୍ ଯ ଇହ କାମ   କମାହ   ସମନ୍ି ଵତମ ୍ ୧ 

  ତତା ଉକ୍ତା ସା ଅପ୍ସ୍ରା ରାମ ସହସ୍ରାକ୍୍ଣ ତୀମତା  

  ଵ୍ରୀ ିତା ପ୍ରାଞ୍ଜ ି: ପତୂ୍ଵା ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ସକୁରଶ୍ଵରମ ୍ ୨ 

  ଅଯମ ୍ସରୁ ପକତ କକାକରା ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  

 କକାରମ ୍ଉତ୍ସରୁ୍ଜକତ କରାତମ ୍ମଯି କତଵ ନ ସମ୍ଯ୍ଃ  ୩ 

  ତକତା ହି କମ ପଯମ ୍କତଵ ପ୍ରସାତମ ୍କତମୁ ମ ୍ଅହମସି  

  ଏଵ ମକୁ୍ତ ସ୍ତ୍ଯା ରାମ ରମ୍ପଯା ପୀତଯା ତତା  ୪ 

  ତାମ ୍ଉଵାଚ ସହସ୍ରାକ୍୍ା କଵପମାନାମ ୍କ୍ରୁତା୭ଞ୍ଜ ିମ ୍ 

  ମା କପୈଶୀ ରକମ୍ପ ପେମ ୍କତ କୁରୁଶ୍ଵ ମମ ଶାସନମ ୍ ୫ 

  କକାକିକ ା ହ୍ରୁତଯ ରାହୀ ମାତକଵ ରୁଚିର ତ୍ରୁକମ  

  ଅହମ ୍କନ୍ତପମ ସହିତଃ ସ୍ତ୍ାସ୍ ଯାମି ତଵ ପାଶ୍ଵମତଃ  ୬ 

  ତ୍ଵମ ୍ହ ିରୂପମ ୍ପହୁ କୁଣମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ପରମ ପାସ୍ଵରମ ୍ 

  ତମ ୍ରୁଶମି ୍କକୌଶକିମ ୍ରକମ୍ପ କପତଯସ୍ଵ ତପସି୍ଵନମ ୍ ୭ 

  ସା ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵଚନମ ୍ତସ୍ଯ କ୍ରୁତ୍ଵା ରୂପମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ 

  କ ାପଯା ମାସ   ିତା ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ଶଚୁି ସି୍ମତା  ୮ 
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  କକାକି  ସ୍ ଯ ଚ ଶରୁାଵ ଵ ୍କୁ ଵ୍ ଯାହରତଃ ସ୍ଵନମ ୍ 

  ସମ୍ପ୍ରହ୍ରୁକ୍ଟନ ମନସା ତତ ଏନାମ ୍ଉକତୈ୍୍ତ  ୯ 

  ଅତ ତସ୍ଯ ଚ ଶକତନ କୀକତ ନ ଅପ୍ରତିକମନ ଚ  

  ତଶମକନନ ଚ ରମ୍ପାଯା ମନିୁଃ ସକମ୍ତହମ ୍ଆକତଃ  ୧0 

  ସହସ୍ରା୍୍ ସ୍ ଯ ତତ୍ କମମ ଵିଜ୍ଞାଯ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵଃ  

  ରମ୍ପାମ ୍କରାତ ସମାଵି୍ ଟଃ ଶଶାପ କୁଶକିା୭୭ତ୍ମଜଃ  ୧୧ 

  ଯନ୍ ମାମ ୍କ ାପଯକସ ରକମ୍ପ କାମ କରାତ ଜକଯୈଶଣିମ ୍ 

  ତଶ ଵଶମ ସହସ୍ରାଣ ିକଶୈ ୀ ସ୍ତ୍ାସ୍ ଯ୭ସି ତୁପମକକ  ୧୨ 

  ପ୍ରାହ୍ମଣଃ ସମୁହାକତଜା ସ୍ତ୍କପା ପ  ସମନ୍ି ଵତଃ  

  ଉତ୍ତରି୍ଯତି ରକମ୍ପ ତ୍ଵାମ ୍ମତ୍ କରାତ କ ୁଶୀ କ୍ରୁତାମ ୍ ୧୩ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ମହାକତଜା ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହା ମନିୁଃ  

  ଅଶକ୍ନୁଵନ୍ ତାରଯିତୁମ ୍କକାପମ ୍ସମ୍ତାପମ ୍ଆକତଃ  ୧୪ 

  ତସ୍ ଯ ଶାକପନ ମହତା ରମ୍ପା କଶୈ ୀ ତତା ଅପଵତ୍  

  ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଚ କନ୍ତକପମା ମହକଶମଃ ସ ଚ ନିକମତଃ  ୧୫ 

  କକାକପନ ସ ମହାକତଜା ସ୍ତ୍କପା୭ପ   ହରକଣ କ୍ରୁକତ  

  ଇନି୍ତ୍ର୍କଯୈ: ଅଜିକତୈ ରାମ ନ କ କପ ଶାନି୍ତମ ୍ଆତ୍ମନଃ  

  ପପଵୂ ଅସ୍ଯ ମନ ଶି୍ଚମ୍ତା ତକପା୭ପ ହରକଣ କ୍ରୁକତ  ୧୬ 

   ନ ଏଵ କରାତମ ୍କମି୍ ଯାମି ନ ଚ ଵକ୍୍ଯ କତମ୍ନି  

  ଅତଵା ନ ଉଚ୍ଚଵସି୍ ଯାମି ସମ୍ଵତ୍ସର ଶତାନ୍ ଯ୭ପି  ୧୭ 

  ଅହମ ୍ହି କଶାଶଯି୍ ଯାମି ଆତ୍ମାନମ ୍ଵିଜିକତନି୍ତ୍ର୍ଯ:  

  ତାଵତ୍ ଯାଵତ୍ ହି କମ ପ୍ରାତମ ୍ପ୍ରାହ୍ମଣ୍ଯମ ୍ତପସା ଆଜିତମ ୍ ୧୮ 

  ଅନୁଚ୍ଚଵସ ନ୍ନପମୁ୍ ଜାନ: ତିକ୍ ଟଯମ ୍୍ା୍ଶ୍ଵତୀ ସ୍ ସମା:  

  ନ ହ ିକମ ତପ୍ଯ ମାନସ୍ଯ ୍୍ଯମ ୍ଯାସ୍ ଯମି୍ ତ ମତୂମଯ:  ୧୯ 

  ଏଵମ ୍ଵଶମ ସହସ୍ରସ୍ଯ ତୀ୍୍ାମ ୍ସ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ:   

  ଚକାର ଅପ୍ରତିମାମ ୍କ ାକକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାମ ୍ରକୁ ନମ୍ତନ  ୨0 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଚତୁ ୍ ୍୍ ି ଟତମ ସ୍ ସକମ: 

  ପମ୍ଚ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସକକ:  

  ଅତ କହୈମଵତୀମ ୍ରାମ ତିଶମ ୍ତ୍ ଯକ୍ତଵା ମହା ମନିୁଃ  
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  ପଵୂମାମ ୍ତିଶମ ୍ଅନୁପ୍ରାପ୍ ଯ ତପସ ୍କତକପ ସତୁାରୁଣମ ୍ ୧ 

  କମୌନମ ୍ଵଶମ  ସହସ୍ରସ୍ଯ କ୍ରୁତ୍ଵା ଵ୍ରତମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ 

  ଚକାର ଅପ୍ରତିମମ ୍ରାମ ତପଃ ପରମ ତୁ୍ କରମ ୍ ୨ 

  ପକୂଣମ ଵଶମ ସହକସ୍ର ତୁ କା୍ ଟ ପତୂମ ୍ମହା ମନିୁମ ୍ 

  ଵିକ ୈ୍:ି ପହୁପି: ଆତୂତମ ୍କରାକତା ନ ଅନ୍ତରମ ୍ଆଵିଶତ୍  ୩ 

 ସ କ୍ରୁତ୍ଵା ନିଶ୍ଚଯମ ୍ରାମ ତପ ଆତି୍ ଟତ୍ ଅଵ୍ ଯଯମ ୍  

 ତସ୍ ଯ ଵଶମ ସହସ୍ରସ୍ଯ ଵ୍ରକତ ପକୂଣମ ମହା ଵ୍ରତ:  ୪ 

 କପାକ୍ତୁମ ୍ଆରତଵାନ୍ ଅନ୍ନମ ୍ତସି୍ମନ୍ କାକ  ରକୂତ୍ତମ   

 ଇକମ୍ତରା ତ୍ଵିଜାତି: ପତୂ୍ଵା ତମ ୍ସିତ୍ତ ମନ୍ନମ ୍ଅଯାଚତ   ୫ 

 ତକସ୍ମୈ ତତ୍ଵା ତତା ସିତ୍ତମ ୍ସଵମମ ୍ଵିପ୍ରାଯ ନିଶି୍ଚତ:  

 ନିକ୍ଶ୍କିତ ଅକନ୍ନ ପକଵାନ୍ ଅପକୁ୍ତଵାଇଵ ମହାତପା:  ୬ 

 ନ କିମି୍ତ୍ି ଅଵତତ୍ ତତ୍ଵିପ୍ରମ ୍କମୌନ ଵ୍ରତମ ୍ଉପସି୍ତ୍ତ:  

 ଅତ ଵଶମ ସହସ୍ରମ ୍କଵୈ ନ ଉଚ୍ଚଵସନ୍ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ:  ୭ 

 ତସ୍ ଯ ଅନୁଚ୍ଚଵସ ମାନସ୍ଯ ମତିୂ୍ନ ତୂକମା ଵ୍ ଯଜାଯତ   

 କେୈକ ା ଯ୍ମ ୍କଯନ ସମ୍ପ୍ରାମ୍ତମ ୍ଆତୀପିତ ମିଵା୭ପଵତ୍  ୮ 

  ତକତା କତଵାଃ ସକନ୍ତଵମାଃ ପନ୍ନକା ସରୁ ରା୍୍ସାଃ  

  କମାହିତା: କତଜସା ତସ୍ ଯ ତପସା ମନ୍ତ   ର୍ମଯଃ  ୯ 

  କ୍ମ  ଉପହତାଃ ସକଵମ ପିତାମହମ ୍ଅତା୭ପରୁ୍ଵନ୍  

  ପହୁପିଃ କାରକଣୈ: କତଵ ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  ୧0 

  କ ାପିତଃ କରାତିତ କଶ୍ଚୈଵ ତପସା ଚ ଅପିଵତମକତ  

  ନ ହ ିଅସ୍ଯ ଵ୍ରୁଜିନମ ୍କିମି୍ତ୍ି ତ୍ରୁ୍ଯକତ ସୂ୍ ୍ମମ ୍ଅପ୍ଯ୭ତ  ୧୧ 

  ନ ତୀଯକତ ଯତି ତୁ ଅସ୍ ଯ ମନସା ଯତ୍ ଅପୀପି୍ସ୍ତମ ୍ 

  ଵିନାଶଯତି କେୈକ ା ଯ୍ମ ୍ତପସା ସଚରା୭ଚରମ ୍ ୧୨ 

  ଵ୍ ଯାକୁ ା ଶ୍ଚ ତିଶଃ ସଵମା ନ ଚ କିମି୍ତ୍ି ପ୍ରକାଶକତ  

  ସାକରାଃ କ୍ଶପିୁତାଃ ସକଵମ ଵିଶୀଯମକନ୍ତ ଚ ପଵମତାଃ  ୧୩ 

  ପ୍ରକମ୍ପକତ ଚ ପରୁ୍ତିଵୀ ଵାଯ:ୁ ଵାତି ପରୁ୍ଶା୭୭କୁ ଃ  

  ପ୍ରହ୍ମନ୍ ନ ପ୍ରତିଜାନୀକମା ନାସି୍ତ୍କକା ଜାଯକତ ଜନ:  ୧୪ 

  ସମମ୍ଟୂ ମିଵ କେୈକ ା ଯ୍ମ ୍ସମ୍ପ୍ରକ୍ଶପିୁତ ମାନସମ ୍  
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  ପାକକରା ନି୍ ପରପ କଶ୍ଚୈଵ ମହକଶମ: ତସ୍ ଯ କତଜସା  ୧୫ 

  ପତିୁ୍ତମ ୍ନ କୁରୁକତ ଯାଵତ୍ ନାକଶ କତଵ ମହାମନିୁଃ  

  ତାଵତ୍ ପ୍ରସାକତା ପକଵାନ୍ ଅ୍ିି ରୂକପା ମହାତ୍ଯତୁିଃ  ୧୬ 

  କା ା୭୍ିିନା ଯତା ପଵୂମମ ୍କେୈକ ା ଯ୍ମ ୍ତହ୍ ଯକତକି ମ ୍ 

  କତଵ ରାଯ ଯମ ୍ଚିକୀକଶମତ ତୀଯତାମ ୍ଅସ୍ଯ ଯନ୍ ମତମ ୍ ୧୭ 

  ତତଃ ସରୁ କଣାଃ ସକଵମ ପିତାମହ ପକୁରାକମାଃ  

  ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମହାତ୍ମାନମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ମତୁରମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍  ୧୮ 

  ପ୍ରହ୍ମକଶମ ସ୍ଵାକତମ ୍କତସୁ୍ତ୍ ତପସା ସ୍ମ ସକୁତାଶତିାଃ  

  ପ୍ରାହ୍ମଣ୍ଯମ ୍ତପସା ଉକରଣ ପ୍ରାତଵାନ୍ ଅସି କକୌଶକି  ୧୯ 

  ତୀକମମ ୍ଆଯ ୁଶ୍ଚ କତ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ତତାମି ସ ମରୁ ତ୍କଣଃ  

  ସ୍ଵସି୍ତ୍ ପ୍ରାପନୁ୍ହି ପେମ ୍କତ କଚ୍ଚ କସୌମ୍ଯ ଯତା ସକୁମ ୍ ୨0 

  ପିତାମହ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସକଵମଶାମ ୍ଚ ତିକଵୌକସାମ ୍ 

  କ୍ରୁତ୍ଵା ପ୍ରଣାମମ ୍ମତୁିକତା ଵ୍ ଯାଜହାର ମହାମନିୁଃ  ୨୧ 

  ପ୍ରାହ୍ମଣ୍ଯମ ୍ଯତି କମ ପ୍ରାତମ ୍ତୀକମମ ୍ଆଯ ୁ  ସ୍ତ୍କତୈ ଵ ଚ  

  ଓମ୍କାକରାତ ଵଶଟ୍ କାକରା କଵତା ଶ୍ଚ ଵରଯନ୍ତୁ ମାମ ୍ ୨୨ 

  ୍୍େ କଵତଵିତାମ ୍କରକ୍ଟା ପ୍ରହ୍ମ   କଵତ   ଵିତାମ ୍ଅପି  

  ପ୍ରହ୍ମ ପକୁୋ ଵସିକ୍ଟା ମାମ ୍ଏଵମ ୍ଵତତୁ କତଵତାଃ  ୨୩ 

  ଯତି ଅଯମ ୍ପରମଃ କାମଃ କ୍ରୁକତା ଯାନ୍ତୁ ସରୁଶମପାଃ  

  ତତଃ ପ୍ରସାତିକତା କତକଵୈ: ଵସିକ୍ଟା ଜପତାମ ୍ଵରଃ  ୨୪ 

  ସ୍ଯମ ୍ଚକାର ପ୍ରହ୍ମଶ:ି ଏଵମ ୍ଅସି୍ତ୍ଵତି ଚା୭ପ୍ରଵୀତ୍  

  ପ୍ରହ୍ମଶ ିତ୍ଵମ ୍ନ ସକମ୍ତହଃ ସଵମମ ୍ସମ୍ପତ୍ସଯକତ ତଵ  ୨୫ 

  ଇତ୍ଯକୁ୍ତଵା କତଵତା ଶ୍ଚା୭ପି ସଵମା ଜକ୍ମ:ୁ ଯତା୭୭କତମ ୍ 

  ଵିଶ୍ଵାମିକୋପି ତମମାତ୍ମା  ତଵା ପ୍ରାହ୍ମଣ୍ଯମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍   ୨୬  

  ପଜୂଯା ମାସ ପ୍ରହ୍ମଶମି ୍ଵସି୍ ଟମ ୍ଜପତାମ ୍ଵରମ ୍ 

  କ୍ରୁତ କାକମା ମହୀମ ୍ସଵମାମ ୍ଚଚାର ତପସି ସି୍ତ୍ତଃ  ୨୭ 

  ଏଵମ ୍ତୁ ଅକନନ ପ୍ରାହ୍ମଣ୍ଯମ ୍ପ୍ରାତମ ୍ରାମ ମହାତ୍ମନା  

  ଏଶ ରାମ ମନିୁ କର୍ଟ ଏଶ ଵିରହଵାନ୍ ତପଃ  ୨୮ 

  ଏଶ ତମମଃ ପକରା ନିତ୍ ଯମ ୍ଵୀଯମସ୍ ଯ ଏଶ ପରାଯଣମ ୍ 
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  ଏଵମକୁ୍ତଵା ମହା କତଜା ଵିରରାମ ତ୍ଵିକଜାତ୍ତମ:  ୨୯  

  ଶତାନନ୍ତ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାମ  ୍୍ମଣ ସନ୍ନିକତୌ  

  ଜନକଃ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି: ଵା ଯ୍ମ ୍ଉଵାଚ କୁଶକିା୭୭ତ୍ମଜମ ୍ ୩0 

  ତକନ୍ ଯା   ଅସି୍ମ   ଅନୁକ୍ରୁହୀକତାସି୍ମ ଯସ୍ଯ କମ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ  

  ଯଜ୍ଞମ ୍କାକୁତ୍ସି ସହିତଃ ପ୍ରାତଵାନ୍ ଅସି ତାମିକ  ୩୧ 

  ପାଵିକତାହମ ୍ତ୍ଵଯା ପ୍ରହ୍ମନ୍ ତଶମକନନ ମହାମକୁନ  

  ଵିଶ୍ଵାମିେ ମହାପାକ ପ୍ରହ୍ମଶମୀଣାମ ୍ଵର ଉତ୍ତମ  ୩୨ 

  କୁଣା ପହୁ ଵିତାଃ ପ୍ରାତା: ତଵ ସମ୍ତଶମନାତ୍ ମଯା  

  ଵିସ୍ତ୍କରଣ ଚ କତ ପ୍ରହ୍ମନ୍ କୀତ୍ମ ଯମାନମ ୍ମହ ତ୍ତପଃ  ୩୩ 

  ଶରୁ୍ତମ ୍ମଯା ମହା କତକଜା ରାକମଣ ଚ ମହାତ୍ମନା  

  ସତକସ୍ୈ ଯଃ ପ୍ରାପ୍ ଯ ଚ ସତଃ ଶରୁ୍ତା: କତ ପହକଵା କୁଣାଃ  ୩୪ 

  ଅପ୍ରକମଯମ ୍ତପ: ତୁପ୍ ଯମ ୍ଅପ୍ରକମଯମ ୍ଚ କତ ପ ମ ୍ 

  ଅପ୍ରକମଯା କୁଣାକଶ୍ଚୈଵ ନିତ୍ ଯମ ୍କତ କୁଶକିା୭୭ତ୍ମଜ  ୩୫ 

  ପିତାମହ ସ୍ ଯ ଚ ଯତା, ଯତା କଚୈଵ ହି ଉମାପକତ :   

  ତ୍ରୁତି: ଆଶ୍ଚଯମ ପତୂାନାମ ୍କତାନାମ ୍ନା୭ସି୍ତ୍ କମ ଵିକପା  ୩୬ 

  କମମ କାକ ା ମନିୁ କର୍ଟ  ମ୍ପକତ ରଵି ମଣ୍ଟ ମ ୍ 

  ଶ୍ଵଃ ପ୍ରପାକତ ମହାକତକଜା େଶଟୁ୍ମ ୍ଅହମସି ମାମ ୍ପନୁଃ  ୩୭ 

  ସ୍ଵାକତମ ୍ତପସାମ ୍କର୍ଟ ମାମ ୍ଅନୁଜ୍ଞାତୁମ ୍ଅହମସି  

   ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ମନିୁ କର୍ଟମ ୍କଵୈକତକହା ମିତି ା୭ତିପଃ  ୩୮ 

  ପ୍ରତ୍୍ିଣମ ୍ଚକାର ଆଶ ୁସ ଉପାତ୍ ଯାଯଃ ସ ପାନ୍ତଵଃ  

  ଵିସସଜମ ଆଶ ୁଜନକମ ୍ପ୍ରୀତମ ୍ପ୍ରୀତ ମନ ସ୍ତ୍ତା   ୩୯ 

  ଵିଶ୍ଵାମିକୋପି ତମମାତ୍ମା ସହ ରାମଃ ସ    ୍୍ମଣଃ  

  ସ୍ଵମ ୍ଵାଟମ ୍ଅପିଚରାମ ପଯୂ ଯମାକନା ମହଶପିିଃ  ୪0 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ପମ୍ ିଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକମ:  

 ଶଟ୍ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସକକ:  

  ତତଃ ପ୍ରପାକତ ଵିମକ  କ୍ରୁତ    କମମା ନରାତିପଃ  

  ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମହାତ୍ମାନମ ୍ଆଜହୁାଵ ସ   ରାକଵମ ୍ ୧ 

  ତମ ୍ଅଚମଯିତ୍ଵା ତମମାତ୍ମା ଶାସ୍ତ୍ର    ତ୍ରୁକ୍ଟିନ କମମଣା  
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  ରାକକଵୌ ଚ ମହାତ୍ମାକନୌ ତତା ଵା ଯ୍ମ ୍ଉଵାଚ ହ  ୨ 

  ପକଵନ୍ ସ୍ଵାକତମ ୍କତସୁ୍ତ୍ କିମ ୍କକରାମି ତଵା୭ନକ  

  ପଵାନ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତୁ ମାମ ୍ଆଜ୍ଞାକପ୍ଯା ପଵତା ହି ଅହମ ୍ ୩ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଃ ସ ତମମାତ୍ମା ଜନକକନ ମହାତ୍ମନା  

  ପ୍ରତ୍ଯ ୁ  ଵାଚ ମନିୁ: ଵୀରମ ୍ଵା ଯ୍ମ ୍ଵା ଯ୍   ଵିଶାରତଃ  ୪ 

  ପକୁେୌ ତଶରତ    ସ୍ ଯ ଇକମୌ ୍୍େିକଯୌ କ ାକ   ଵିଶରୁ୍କତୌ  

  େଶଟୁ୍   କାକମୌ ତନୁଃ କର୍ଟମ ୍ଯତ୍ ଏତତ୍ ତ୍ତ୍ଵଯି ତି୍ ଟତି  ୫ 

  ଏତତ୍ ତଶମଯ ପେମ ୍କତ କ୍ରୁତ କାକମୌ ନ୍ରୁପା୭୭ତ୍ମକଜୌ  

  ତଶମନାତ୍ ଅସ୍ଯ ତନୁକଶା ଯତା ଇ୍ଟମ ୍ପ୍ରତିଯାସ୍ ଯତଃ  ୬ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତ ସୁ୍ତ୍ ଜନକଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ମହା ମନିୁମ ୍ 

  ଶରୂ୍ଯତାମ ୍ଅସ୍ଯ ତନୁକଶା ଯତ୍   ଅତମମ ୍ଇହ ତି୍ ଟତି  ୭ 

  କତଵରାତ ଇତି ଯ୍ାକତା ନିକମଃ ଶକ୍ଟା ମହୀପତିଃ  

  ନ୍ ଯାକସାଯମ ୍ତସ୍ଯ ପକଵନ୍ ହକସ୍ତ୍ ତକତ୍ତା ମହାତ୍ମନା  ୮ 

  ତ୍ ୍ଯଜ୍ଞ ଵକତ ପଵୂମମ ୍ତନୁ: ଆଯମ୍ଯ ଵୀଯମଵାନ୍  

  ରୁେ ସୁ୍ତ୍ େିତଶାନ୍ କରାଶାତ୍ ସ ୀ ମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୯ 

  ଯସ୍ମାତ୍ ପାକା୭ତିକନା ପାକାନ୍ ନ ଅକଲ୍ପଯତ କମ ସରୁାଃ  

  ଵର ଅଙ୍କାନି ମହାହମାଣ ିତନୁଶା ଶାତଯାମି ଵଃ  ୧0 

  ତକତା ଵିମନସଃ ସକଵମ କତଵା କଵୈ ମନିୁ   ପମୁ୍ କଵ  

  ପ୍ରସାତଯନି୍ତ କତକଵଶମ ୍କତଶାମ ୍ପ୍ରୀକତାପଵତ୍ ପଵଃ  

  ପ୍ରୀତି ଯକୁ୍ତଃ ସ ସକଵମଶାମ ୍ତକତୌ କତଶାମ ୍ମହାତ୍ମନାମ ୍ ୧୧ 

  ତତ୍ ଏତତ୍ କତଵ କତଵ ସ୍ ଯ ତନୂ ରତ୍ନମ ୍ମହାତ୍ମନଃ  

  ନ୍ ଯାସ ପତୂମ ୍ତତା ନ୍ ଯସ୍ତ୍ମ ୍ଅସ୍ମାକମ ୍ପଵୂମକକ ଵିକପା  ୧୨ 

  ଅତ କମ କ୍ରୁଶତଃ କ୍୍େମ ୍ ାଙ୍କ ାତ୍ ଉତି୍ତତା ମମ  

  କ୍୍େମ ୍କଶାତଯତା  ତଵା ନାମ୍ାି ସୀତା ଇତି ଵିଶରୁ୍ତା  ୧୩ 

  ପତୂ ାତ୍ ଉତି୍ତତା ସା ତୁ ଵ୍ ଯଵତମତ ମମ ଆତ୍ମଜା  

  ଵୀଯମ ଶକୁଲ୍କତି କମ କନ୍ ଯା ସ୍ତ୍ାପିତା ଇଯମ ୍ଅକଯାନିଜା  ୧୪ 

  ପତୂ ାତ୍ ଉତି୍ତତାମ ୍ତାମ ୍ତୁ ଵତମମାନାମ ୍ମମ ଆତ୍ମଜାମ ୍ 

  ଵରଯା ମାସ:ୁ ଆକମ୍ଯ ରାଜାକନା ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ  ୧୫ 
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  କତଶାମ ୍ଵରଯତାମ ୍କନ୍ ଯାମ ୍ସକଵମଶାମ ୍ପରୁ୍ତିଵୀ ୍୍ିତାମ ୍ 

  ଵୀଯମ ଶକୁଲ୍କତି ପକଵନ୍ ନ ତତାମି ସତୁାମ ୍ଅହମ ୍ ୧୬ 

  ତତଃ ସକଵମ ନ୍ରୁପତଯଃ ସକମତ୍ ଯ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ  

  ମିତି ାମ ୍ଅପଯ୍ପୁାକମ୍ଯ ଵୀଯମମ ୍ଜିଜ୍ଞାସଵ ସ୍ତ୍ତା  ୧୭ 

  କତଶାମ ୍ଜିଜ୍ଞାସ ମାନାନାମ ୍କଶୈଵମ ୍ତନୁ: ଉପାହ୍ରୁତମ ୍ 

  ନ କଶକୁ: ରହକଣ ତସ୍ଯ ତନୁଶ: କତା କନପି ଵା  ୧୮ 

  କତଶାମ ୍ଵୀଯମଵତାମ ୍ଵୀଯମମ ୍ଅଲ୍ପମ ୍ଜ୍ଞାତ୍ଵା ମହାମକୁନ  

  ପ୍ରତ୍ ଯା ଯ୍ାତା ନ୍ରୁପତଯ: ତ ନ୍ନିକପାକତ ତକପାତନ  ୧୯ 

  ତତଃ ପରମ କକାକପନ ରାଜାକନା ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ  

  ଅରୁନ୍ତନ୍ ମିତି ାମ ୍ସକଵମ ଵୀଯମ ସକମ୍ତହ ମାକତାଃ  ୨0 

  ଆତ୍ମାନମ ୍ଅଵତୂତମ ୍କତ ଵିଜ୍ଞାଯ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ  

  କରାକଶଣ ମହତା ଆଵି୍ ଟାଃ ପୀଟଯନ୍ ମିତି ାମ ୍ପରୁୀମ ୍ ୨୧ 

  ତତଃ ସମ୍ଵତ୍ସକର ପକୂଣମ ୍୍ଯମ ୍ଯାତାନି ସଵମଶଃ  

  ସାତନାନି ମନିୁ କର୍ଟ ତକତାହମ ୍ପରୁ୍ଶ ତୁଃକିତଃ  ୨୨ 

  ତକତା କତଵ କଣାନ୍ ସଵମାନ୍ ତପସା ଆହମ ୍ପ୍ରସାତଯମ ୍ 

  ତତୁ ଶ୍ଚ ପରମ ପ୍ରୀତା ଶ୍ଚତୁରଙ୍କ ପ ମ ୍ସରୁାଃ  ୨୩ 

  ତକତା ପ୍ିା ନ୍ରୁପତକଯା ହନ୍ ଯମାନା ତିକଶା ଯଯଃୁ  

  ଅଵୀଯମା ଵୀଯମ ସମି୍ ତକ୍ତା ସ ଆମାତ୍ ଯାଃ ପାପ କମମଣଃ  ୨୪ 

  ତତ୍ ଏତତ୍ ମନିୁ ଶାତମୂ   ତନୁଃ ପରମ ପାସ୍ଵରମ ୍ 

  ରାମ  ୍୍ମଣକଯା ଶ୍ଚା୭ପି ତଶମଯି୍ ଯାମି ସଵୁ୍ରତ  ୨୫ 

  ଯତି ଅସ୍ ଯ ତନୁକଶା ରାମଃ କୁଯମାତ୍  ଆକରାପଣମ ୍ମକୁନ  

  ସତୁାମ ୍ଅକଯାନିଜାମ ୍ସୀତାମ ୍ତତ୍ ଯାମ ୍ତାଶରକତ: ଅହମ ୍ ୨୬ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଶଟ୍ ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକମ:  

 ସପ୍ତ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସକକ:  

  ଜନକ ସ୍ ଯ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  

  ତନୁ ତମଶମଯ ରାମାଯ ଇତି କହାଵାଚ ପାତିଵମ ୍ ୧ 

  ତତଃ ସ ରାଜା ଜନକଃ ସଚିଵାନ୍ ଵ୍ ଯାତିକତଶ ହ  

  ତନୁ: ଆନୀଯତାମ ୍ତିଵ୍ ଯମ ୍କନ୍ତ ମାଲ୍ଯ ଵିପଶୂତିମ ୍ ୨ 
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  ଜନକକନ ସମାତି୍ ଟାଃ ସଚିଵାଃ ପ୍ରାଵିଶନ୍ ପରୁୀମ ୍ 

  ତ ତ୍ତନୁଃ ପରୁତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ନିଜମକ୍ମଃୁ ପାତିଵା୭୭ଜ୍ଞଯା  ୩ 

  ନ୍ରୁଣାମ ୍ଶତାନି ପଞ୍ଚାଶତ୍ ଵ୍ ଯାଯତାନାମ ୍ମହାତ୍ମନାମ ୍ 

  ମମଜ୍ଶୂାମ ୍ଅ୍ଟ ଚରାମ ୍ତାମ ୍ସମହୁୂ କସ୍ତ୍ କତମ୍ନି  ୪ 

  ତାମ ୍ଆତାଯ ତୁ ମମଜ୍ଶୂାମ ୍ଆଯସୀମ ୍ଯେ ତତ୍ ତନୁଃ  

  ସକୁରାପମମ ୍କତ ଜନକମ ୍ଊଚୁ: ନ୍ରୁପତି ମନି୍ତ୍ର୍ଣଃ  ୫ 

  ଇତମ ୍ତନୁଵମରମ ୍ରାଜନ୍ ପଜୂିତମ ୍ସଵମ ରାଜପିଃ  

  ମିତି ା୭ତିପ ରାକଜନ୍ତ୍ର୍ ତଶମନୀଯମ ୍ଯତ୍ ଇଚ୍ଚସି  ୬ 

  କତଶାମ ୍ନ୍ରୁକପା ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା କ୍ରୁତା୭ଞ୍ଜ ି: ଅପାଶତ  

  ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ମହାତ୍ମାନମ ୍କତୌ ଚ ଉକପୌ ରାମ  ୍୍ମକଣୌ  ୭ 

  ଇତମ ୍ତନୁଵମରମ ୍ପ୍ରହ୍ମନ୍  ଜନକକୈ: ଅପିପଜୂିତମ ୍ 

  ରାଜପି ଶ୍ଚ ମହା ଵୀକଯୈ: ଅଶ ଯ୍ମ ୍ପରିୂତୁମ ୍ପରୁା  ୮ 

  ନ ଏତତ୍ ସରୁ କଣାଃ ସକଵମ ନ ଅସରୁା ନ ଚ ରା୍୍ସାଃ  

  କନ୍ତଵମ ଯ୍୍ ପ୍ରଵରାଃ ସ କିନ୍ନର ମକହାରକାଃ  ୯ 

  କ୍ଵ କତି: ମାନୁଶାଣାମ ୍ଚ ତନୁକଶାସ୍ ଯ ପ୍ରପରୂକଣ  

  ଆକରାପକଣ ସମାକଯାକକ କଵପକନ କତା କନପି ଵା  ୧0 

  ତ କତତତ୍ ତନୁଶାମ ୍କର୍ଟମ ୍ଆନୀତମ ୍ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ  

  ତଶମଯ ଏତନ୍ ମହାପାକ ଅନକଯା ରାଜ ପେୁକଯାଃ  ୧୧ 

  ଵିଶ୍ଵାମିେ ସୁ୍ତ୍ ତମମାତ୍ମା ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଜନକ ପାଶତିମ ୍ 

  ଵତ୍ସ ରାମ ତନୁଃ ପ୍ଯ ଇତି ରାକଵମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୨ 

  ପ୍ରହ୍ମକଶମ: ଵଚନାତ୍ ରାକମା ଯେ ତି୍ ଟତି ତ ତ୍ତନୁଃ  

  ମମଜ୍ଶୂାମ ୍ତାମ ୍ଅପାଵ୍ରୁତ୍ ଯ ତ୍ରୁ୍ ଟଵା ତନୁ: ଅତା୭ପ୍ରଵୀତ୍  ୧୩ 

  ଇତମ ୍ତନୁଵମରମ ୍ପ୍ରହ୍ମନ୍ ସମ୍ସ୍ପରୁ୍ଶାମି ଇହ ପାଣନିା  

  ଯତ୍ନଵାନ୍ ଚ ପଵି୍ ଯାମି କତା କନ ପରୂକଣପି ଵା  

  ପାଟମ ୍ଇକତ୍ ଯ ଵ ତମ ୍ରାଜା ମନିୁଶ୍ଚ ସମପାଶତ  ୧୪ 

   ୀ ଯା ସ ତନୁ: ମକତ୍ ଯ ଜରାହ ଵଚନାତ୍ ମକୁନଃ  

  ପ୍ଯତାମ ୍ନ୍ରୁ ସହସ୍ରାଣାମ ୍ପହୂନାମ ୍ରକୁ ନନ୍ତନଃ   

  ଆକରାପଯତ ସ ତମମାତ୍ମା ସ ୀ ମ ୍ଇଵ ତତ୍ତନୁଃ  ୧୫ 
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  ଆକରାପଯିତ୍ଵା କମୌଵମୀମ ୍ଚ ପରୂଯା ମାସ ଵୀଯମଵାନ୍  

  ତତ୍ ପପଞ୍ଜ ତନୁ: ମକତ୍ ଯ ନର କରକ୍ଟା ମହାଯଶାଃ  ୧୬ 

  ତସ୍ ଯ ଶକତା ମହାନ୍ ଆସୀତ୍ ନିକମାତ ସମ ନିସ୍ ସଵନଃ  

  ପମିୂ କମ୍ପ ଶ୍ଚ ସମୁହାନ୍ ପଵମତସ୍ ଯ ଇଵ ତୀଯମତଃ  ୧୭ 

  ନିକପତୁ ଶ୍ଚ ନରାଃ ସକଵମ କତନ ଶକତନ କମାହିତାଃ  

  ଵଜମଯିତ୍ଵା ମନିୁ ଵରମ ୍ରାଜାନମ ୍କତୌ ଚ ରାକକଵୌ  ୧୮ 

  ପ୍ରତି ଆଶ୍ଵକସ୍ତ୍ା ଜକନ ତସି୍ମନ୍ ରାଜା ଵିକତ ସାତ୍ଵସଃ  

  ଉଵାଚ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି: ଵା ଯ୍ମ ୍ଵା ଯ୍କଜ୍ଞା ମନିୁ ପମୁ୍ କଵମ ୍ ୧୯ 

  ପକଵନ୍ ତ୍ରୁ୍ଟ ଵୀକଯମା କମ ରାକମା ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜଃ  

  ଅତ୍ ଯତ୍ପତୁମ ୍ଅଚିନ୍ତଯମ ୍ଚ ଅତକିତମ ୍ଇତମ ୍ମଯା  ୨0 

  ଜନକାନାମ ୍କୁକ  କୀତିମ ୍ଆହରି୍ଯତି କମ ସତୁା  

  ସୀତା ପତମାରମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ରାମମ ୍ତଶରତା୭୭ତ୍ମଜମ ୍ ୨୧ 

  ମମ ସତ୍ ଯା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଚ ଵୀଯମ ଶକୁଲ୍କତି କକୌଶକି  

  ସୀତା ପ୍ରାକଣୈ: ପହୁମତା କତଯା ରାମାଯ କମ ସତୁା  ୨୨ 

  ପଵକତା ଅନୁ ମକତ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ଶୀରମ ୍କଚ୍ଚନ୍ତୁ ମନି୍ତ୍ର୍ଣଃ  

  ମମ କକୌଶକି ପେମ ୍କତ ଅକଯାତ୍ ଯାମ ୍ତ୍ଵରିତା ରକତୈଃ  ୨୩ 

  ରାଜାନମ ୍ପ୍ରରକିତୈ: ଵାକ ୈ୍ଯ: ଆନଯନ୍ତୁ ପରୁମ ୍ମମ  

  ପ୍ରତାନମ ୍ଵୀଯମ ଶଲୁ୍କାଯା: କତଯନ୍ତୁ ଚ ସଵମଶଃ  ୨୪ 

  ମନିୁ କୁକତୌ ଚ କାକୁକତ୍ସିୌ କତଯନ୍ତୁ ନ୍ରୁପାଯ କଵୈ  

  ପ୍ରୀଯମାଣମ ୍ତୁ ରାଜାନମ ୍ଆନଯନ୍ତୁ ସ ୁଶୀରକାଃ  ୨୫ 

  କକୌଶକି ଶ୍ଚ ତକତତି ଆହ ରାଜା ଚ ଆପା୍ ଯ ମନି୍ତ୍ର୍ଣଃ  ୨୬ 

  ଅକଯାତ୍ ଯାମ ୍କପ୍ରଶଯା ମାସ ତମମାତ୍ମା କ୍ରୁତ ଶାସନାତ୍  

 ଯତା ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ସମା ଯ୍ାତୁମ ୍ଆକନତୁମ ୍ଚ ନ୍ରୁପମ ୍ତତା  ୨୭ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ସତ ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକମ:  

 ଅଶ୍ଟ ଶଶ୍ିଟତମ ସ୍ସକକ:  

  ଜନକକନ ସମାତି୍ ଟା ତୂତା :  କତ ଲ୍ାନ୍ତ ଵାହନାଃ  

  େି   ରାେମ ୍ଉଶତିା ମାକକମ କତ   ଅକଯାତ୍ ଯାମ ୍ପ୍ରାଵିଶନ୍ ପରୁୀମ ୍ ୧ 

 (  ରାକଜ୍ଞା ପଵନମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ତ୍ଵାରସ୍ତ୍ାନ୍ ଇତମ୭ପରୁ୍ଵନ୍   
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  ଶୀରମ ୍ନିକଵତ୍ ଯତାମ ୍ରାକଜ୍ଞ ତୂତା   କନ୍ନା ଜନକ ସ୍ ଯ ଚ   

  ଇତ୍ଯ ୁ  କ୍ତଵା ତ୍ଵାରପା ା: କତ ରାକଵାଯ ନ୍ ଯକଵତଯନ୍ )    

  କତ ରାଜ ଵଚନାତ୍ ତୂତା ରାଜ କଵ୍ମ ପ୍ରକଵଶତିାଃ  

  ତତ୍ରୁଶ:ୁ କତଵ ସମ୍କାଶମ ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତଶରତମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍ ୨ 

  ପତ୍ତ ଅଞ୍ଜ ି ପଟୁାଃ ସକଵମ ତୂତା ଵିକତ ସାତ୍ଵସାଃ  

  ରାଜାନମ ୍ପ୍ରଯତା ଵା ଯ୍ମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍ ମତୁରା୭୍୍ରମ ୍ ୩ 

  କମୈତିକ ା ଜନକକା ରାଜା ସ ଅ୍ିକହାେ ପରୁକରୁ୍ତମ ୍ 

  କୁଶ ମ ୍ଚ ଅଵ୍ ଯଯମ ୍କଚୈଵ କସାପାତ୍ ଯାଯ ପକୁରାହିତମ ୍ ୪ 

  ମହୁୁର୍ ମହୁୁର୍ ମତୁରଯା କସ୍ନହ ସମଯ୍କୁ୍ତଯା କିରା  

  ଜନକ: ତ୍ଵାମ ୍ମହାରାଜ ପରୁ୍ଚ୍ଚକତ ସପରୁସ୍ସରମ ୍  ୫ 

  ପରୁ୍୍ ଟଵା କୁଶ ମ ୍ଅଵ୍ ଯରମ ୍କଵୈକତକହା ମିତି ା୭ତିପଃ  

  କକୌଶକିା୭ନୁମକତ ଵା ଯ୍ମ ୍ପଵନ୍ତମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୬ 

  ପଵୂମମ ୍ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଵିତିତା ଵୀଯମ ଶଲୁ୍କା ମମା୭୭ତ୍ମଜା  

  ରାଜାନ ଶ୍ଚ କ୍ରୁତା୭ମଶମା ନିଵମୀଯମା ଵିମକୁୀ କ୍ରୁତାଃ  ୭ 

  କସଯମ ୍ମମ ସତୁା ରାଜନ୍ ଵିଶ୍ଵାମିେ ପରୁସ୍ ସକରୈଃ  

  ଯତ୍ରୁଚ୍ଚଯା ଆକକତୈ; ଵୀକରୈ: ନିଜିତା ତଵ ପେୁକକୈଃ  ୮ 

  ତ ଚ୍ଚ ରାଜନ୍ ତନୁର୍ ତିଵ୍ ଯମ ୍ମକତ୍ ଯ ପ୍ିମ ୍ମହାତ୍ମନା  

  ରାକମଣ ହି ମହା ରାଜ ମହତ୍ ଯାମ ୍ଜନ ସମ୍ସତି  ୯ 

  ଅକସ୍ମୈ କତଯା ମଯା ସୀତା ଵୀଯମ ଶଲୁ୍କା ମହାତ୍ମକନ  

  ପ୍ରତିଜ୍ଞାମ ୍ତତମୁ ମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ତତ୍ ଅନୁଜ୍ଞାତୁମ ୍ଅହମସି  ୧0 

  କସାପାତ୍ ଯାକଯା ମହାରାଜ ପକୁରାହିତ ପରୁକରୁ୍ତଃ  

  ଶୀରମ ୍ଆକଚ୍ଚ ପେମ ୍କତ େଶଟୁ୍ମ ୍ଅହମସି ରାକକଵୌ  ୧୧ 

  ପ୍ରୀତିମ ୍ଚ ମମ ରାକଜନ୍ତ୍ର୍ ନିଵମତମଯିତୁମ ୍ଅହମସି  

  ପେୁକଯା: ଉପକଯା: ଏଵ ପ୍ରୀତିମ ୍ତ୍ଵମ ୍ଅପି  ପ୍ସ୍ଯକସ  ୧୨ 

  ଏଵମ ୍ଵିକତହା୭ତିପତି: ମତୁରମ ୍ଵା ଯ୍ ମପ୍ରଵୀତ୍  

  ଵିଶ୍ଵାମିେ ଅପ୍ଯନୁଜ୍ଞାତଃ ଶତାନନ୍ତ ମକତ ସି୍ତ୍ତଃ  ୧୩ 

( ଇତ୍ଯକୁ୍ତଵା ଵିରତା ତୂତା ରାଜ କକୌରଵ ଶମି୍ କତା:)  

  ତୂତ ଵା ଯ୍ମ ୍ତୁ ତ ଚ୍୍ଚରୁତ୍ଵା ରାଜା ପରମ ହଶତିଃ  
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  ଵସି୍ ଟମ ୍ଵାମକତଵମ ୍ଚ ମନି୍ତ୍ର୍କଣା   ଅନ୍ ଯାମ ୍ଶ୍ଚ କସାପ୍ରଵୀତ୍  ୧୪ 

  କୁତଃ କୁଶକି ପକୁେଣ କକୌସଲ୍ଯାନନ୍ତ ଵତମନଃ  

   ୍୍ମକଣନ ସହ ପ୍ରାୋ ଵିକତକହଶ ୁଵସତି ଅକସୌ  ୧୫ 

  ତ୍ରୁ୍ଟ ଵୀଯମ ସୁ୍ତ୍ କାକୁକତ୍ସିା ଜନକକନ ମହାତ୍ମନା  

  ସମ୍ପ୍ରତାନମ ୍ସତୁାଯା୭ସୁ୍ତ୍ ରାକକଵ କତମୁ  ମିଚ୍ଚତି  ୧୬ 

  ଯତି କଵା କରାଚକତ ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଜନକ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

  ପରୁୀମ ୍କଚ୍ଚାମକହ ଶୀରମ ୍ମା ପତ୍ୂ କା  ସ୍ ଯ ପଯମଯଃ  ୧୭ 

  ମନି୍ତ୍ର୍କଣା   ପାଟମ ୍ଇତ୍ ଯାହୁଃ ସହ ସକଵତ: ମହଶପିିଃ  

  ସପୁ୍ରୀତ ଶ୍ଚ ଅପ୍ରଵୀତ୍ ରାଜା କଶ୍ଵା ଯାକେତି ସ ମନି୍ତ୍ର୍ଣଃ  ୧୮ 

  ମନି୍ତ୍ର୍ଣ ସ୍ତ୍ା ନ୍ନକରନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ ଯ ରାେିମ ୍ପରମ ସତ୍କ୍ରୁତାଃ  

  ଊଶ ୁକସ୍ତ୍  ପ୍ରମତୁିତାଃ ସକଵମ କୁକଣୈଃ ସକଵତଃ ସମନ୍ି ଵତାଃ  ୧୯ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଅ୍ଟ ଶ୍ି ଟତମ ସ୍ ସକମ: 

 ଏଯକାନ ସପ୍ତତମି ସ୍ସକକ:  

  ତକତା ରାେଯାମ ୍ଵ୍ ଯତୀତାଯାମ ୍କସାପାତ୍ ଯାଯଃ ସ ପାନ୍ତଵଃ  

  ରାଜା ତଶରକତା ହ୍ରୁ୍ ଟଃ ସମୁନ୍ତ୍ର୍ମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧ 

  ଅତ୍ ଯ ସକଵମ ତନାତ୍ ଯ୍ ୍ା ତନମ ୍ଆତାଯ ପୁ୍ କ ମ ୍ 

  ଵ୍ରଜନ୍ତୁ ଅକର ସଵୁିହିତା ନାନା ରତ୍ନ ସମନ୍ି ଵତାଃ  ୨ 

  ଚତୁରଙ୍କ ପ ମ ୍ଚା୭ପି ଶୀରମ ୍ନିଯମାତୁ ସଵମଶଃ  

  ମମ ଆଜ୍ଞା ସମକା ମ ୍ଚ ଯାନମ ୍ଯୁ୍ ମମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ ୩ 

  ଵସିକ୍ଟା ଵାମକତଵ ଶ୍ଚ ଜାପା ି: ଅତ କା୍ ଯପଃ  

  ମାକମକଣ୍ଟଯ: ସତୁୀକମା୭୭ଯ:ୁ ରୁଶଃି କାତ୍ ଯାଯନ ସ୍ତ୍ତା  ୪ 

  ଏକତ ତ୍ଵିଜାଃ ପ୍ରଯାନ୍ତୁ ଅକର ସ୍ ଯନ୍ତନମ ୍କଯାଜଯସ୍ଵ କମ  

  ଯତା କା  ଅତ୍ ଯକଯା ନ ସ୍ ଯାତ୍ ତୂତା ହି ତ୍ଵରଯନି୍ତ ମାମ ୍ ୫ 

  ଵଚନା ତୁ୍ତ ନକରନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ ଯ ସା କସନା ଚତୁରଙି୍କଣୀ  

  ରାଜାନମ ୍ରୁଶପିିଃ ସାତମମ ୍ଵ୍ରଜନ୍ତମ ୍ପରୁ୍୍ ଟକତାନ୍ ଵକାତ୍  ୬ 

  କତ୍ଵା ଚତୁର୭ହମ ୍ମାକମମ ୍ଵିକତହାନ୍ ଅପଯ୍କୁପଯିଵାନ୍  

  ରାଜା ତୁ ଜନକଃ ରୀମାନ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପଜୂାମ ୍ଅକଲ୍ପଯତ୍  ୭ 

  ତକତା ରାଜାନମ ୍ଆସାତ୍ ଯ ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ତଶରତମ ୍ନ୍ରୁପମ ୍ 
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  ଜନକକା ମତୁିକତା ରାଜା ହଶମମ ୍ଚ ପରମମ ୍ଯକଯୌ  

  ଉଵାଚ   ଚ ନର କରକ୍ଟା ନର କର୍ଟମ ୍ମତୁା୭ନ୍ି ଵତ :  ୮ 

  ସ୍ଵାକତମ ୍କତ ମହାରାଜ ତି୍ ଟଯା ପ୍ରାକତାସି ରାକଵ  

  ପେୁକଯା: ଉପକଯାଃ ପ୍ରୀତିମ ୍ ପ୍ସ୍ଯକସ ଵୀଯମ ନିଜିତାମ ୍ ୯ 

  ତି୍ ଟଯା ପ୍ରାକତା ମହାକତଜା ଵସିକ୍ଟା ପକଵାନ୍ ରୁଶଃି  

  ସହ ସକଵତ; ତ୍ଵିଜ କରକ ୈ୍ ଟ ; କତକଵୈ ରିଵ ଶତରତୁଃ  ୧0 

  ତି୍ ଟଯା କମ ନିଜିତା ଵି୍ିା ତି୍ ଟଯା କମ ପଜୂିତମ ୍କୁ ମ ୍ 

  ରାକକଵୈଃ ସହ ସମ୍ପନ୍ତାତ୍ ଵୀଯମ କରକ ୈ୍ ଟ: ମହାତ୍ମପିଃ  ୧୧ 

  ଶ୍ଵଃ ପ୍ରପାକତ ନକରନ୍ତ୍ର୍ ତ୍ଵମ ୍ସମ୍ଵତମଯିତୁମ ୍ଅହମସି  

  ଯଜ୍ଞ ସ୍ ଯ ଅକନ୍ତ ନର କର୍ଟ ଵିଵାହମ ୍ରୁଶ ିସମ୍ମତମ ୍ ୧୨ 

  ତସ୍ ଯ ତତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରୁଶ ିମକତ୍ ଯ ନରା୭ତିପଃ  

  ଵା ଯ୍ମ ୍ଵା ଯ୍ ଵିତାମ ୍କର୍ଟଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ମହୀପତିମ ୍ ୧୩ 

  ପ୍ରତିରକହା ତାତ୍ରୁ ଵଶଃ ଶରୁ୍ତମ ୍ଏତତ୍ ମଯା ପରୁା  

  ଯତା ଵ୍୍ଯସି ତମମଜ୍ଞ ତତ୍ କରି୍ ଯାମକହ ଵଯମ ୍ ୧୪ 

  ତମି୍ ଟମ ୍ଚ ଯଶସ୍ଯମ ୍ଚ ଵଚନମ ୍ସତ୍ ଯ ଵାତିନଃ  

  ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵିକତହା୭ତିପତିଃ ପରମ ୍ଵିସ୍ମଯମ ୍ଆକତଃ  ୧୫ 

  ତତଃ ସକଵମ ମନିୁ କଣାଃ ପରସ୍ପର ସମାକକମ  

  ହକଶମଣ ମହତା ଯକୁ୍ତା: ତାମ ୍ନିଶାମ ୍ଅଵସନ୍ ସକୁମ ୍ ୧୬ 

  ରାଜା ଚ ରାକକଵୌ ପକୁେୌ ନିଶାମ୍ ଯ ପରିହଶତିଃ  

  ଉଵାସ ପରମ ପ୍ରୀକତା ଜନକକନ ସପୁଜୂିତଃ  ୧୭ 

  ଜନକକାପି ମହାକତଜାଃ ରିଯା ତକମମଣ ତତ୍ତ୍ଵଵିତ୍  

  ଯଜ୍ଞ ସ୍ ଯ ଚ ସତୁାପ୍ ଯାମ ୍ଚ କ୍ରୁତ୍ଵା ରାେିମ ୍ଉଵାସ ହ  ୧୮ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଏକକାନ ସତତିମ ସ୍ ସକମ:  

  ସପ୍ତତମି ସ୍ସକକ:  

  ତତଃ ପ୍ରପାକତ ଜନକଃ କ୍ରୁତ    କମମା ମହଶପିିଃ  

  ଉଵାଚ ଵା ଯ୍ମ ୍ଵା ଯ୍ଜ୍ଞଃ ଶତାନନ୍ତମ ୍ପକୁରାହିତମ ୍ ୧ 

  ପ୍ରାତା ମମ ମହା କତଜା ଯଵୀଯାନ୍ ଅତି ତାମିକଃ  

  କୁଶତ୍ଵଜ ଇତି ଯ୍ାତଃ ପରୁୀମ ୍ଅତ୍ ଯଵସତ୍ ଶପୁାମ ୍ ୨ 
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  ଵାଯମା ପ କ ପଯମନ୍ତାମ ୍ପିପନ୍ ଇକ୍ଶମୁତୀମ ୍ନତୀମ ୍ 

  ସାମ୍ କା୍ ଯାମ ୍ପଣୁ୍ ଯ ସମ୍କାଶାମ ୍ଵିମାନମ ୍ଇଵ ପୁ୍ ପକମ ୍ ୩ 

  ତମ ୍ଅହମ ୍େଶଟୁ୍ମ ୍ଇଚ୍ଚାମି ଯଜ୍ଞ କକାତା ସ କମ ମତଃ  

  ପ୍ରୀତିମ ୍କସାପି ମହା କତଜା ଇମ୍ମାମ ୍କପାକ୍ତା ମଯା ସହ  ୪ 

(  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ତୁ ଵଚନମ ୍ଶତାନମ୍ତ ସ୍ ଯ ସନ୍ନିକତୌ   

  ଆକତା: କକଚିତ୍ ଅଵ୍ ଯରା ଜନକ: ତାନ୍ ସମାତିଶତ୍ )  

  ଶାସନାତ୍ ତୁ ନକରନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ ଯ ପ୍ରଯଯଃୁ ଶୀର ଵାଜିପିଃ  

  ସମାକନତୁମ ୍ନର ଵ୍ ଯାରମ ୍ଵିଶଣ୍ମୁ ୍ଇନ୍ତ୍ର୍ା୭୭ଜ୍ଞଯା ଯତା  ୫ 

(  ସାମ୍କା୍ ଯାମ ୍କତ ସମାକତ୍ ଯ ତତ୍ରୁଶ ୁଶ୍ଚ କୁଶତ୍ଵଜମ ୍  

 ନ୍ ଯକଵତଯନ୍ ଯତା ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ଜନକ ସ୍ ଯ ଚ ଚିନି୍ତତମ ୍  

 ତ ତ୍ଵ୍ରୁତ୍ତମ ୍ନ୍ରୁପତି:  ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତୂତ କରକ ୈ୍ ଟ: ମହା ପକ ୈ:  ) 

  ଆଜ୍ଞଯା ତୁ ନକରନ୍ତ୍ର୍ ସ୍ ଯ ଆଜକାମ କୁଶତ୍ଵଜଃ  

  ସ ତତଶମ ମହାତ୍ମାନମ ୍ଜନକମ ୍ତମମ ଵତ୍ସ ମ ୍ ୬ 

  କସାପିଵାତ୍ ଯ ଶତାନନ୍ତମ ୍ରାଜାନମ ୍ଚା୭ପି ତାମିକମ ୍ 

  ରାଜା୭ହମମ ୍ପରମମ ୍ତିଵ୍ ଯମ ୍ଆସନମ ୍ଚ ଅତ୍ ଯକରାହତ  ୭ 

  ଉପଵି୍ ଟା ଵୁକପୌ କତୌ ତୁ ପ୍ରାତକରୌ ଅମିତ ଓଜକସୌ  

  କପ୍ରଶଯା ମାସ ତୁ: ଵୀକରୌ ମନି୍ତ୍ର୍ କର୍ଟମ ୍ସତୁାମନମ ୍ ୮ 

  କଚ୍ଚ ମନି୍ତ୍ର୍ପକତ ଶୀରମ ୍ଐ୍୍ଵାକୁମ ୍ଅମିତ    ପ୍ରପମ ୍ 

  ଆତ୍ମକଜୈଃ ସହ ତୁତମଶମମ ୍ଆନଯସ୍ଵ ସ ମନି୍ତ୍ର୍ଣମ ୍ ୯ 

  ଔପକାଯମମ ୍ସ କତ୍ଵା ତୁ ରକୂଣାମ ୍କୁ  ଵତମନମ ୍ 

  ତତଶମ ଶରିସା ଚ ଏନମ ୍ଅପିଵା ତ୍ ଯ ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧0 

  ଅକଯାତ୍ ଯା୭ତିପକତ ଵୀର କଵୈକତକହା ମିତି ା୭ତିପଃ  

  ସ ତ୍ଵାମ ୍େଶଟୁ୍ମ ୍ଵ୍ ଯଵସିତଃ କସାପାତ୍ ଯାଯ ପକୁରାହିତମ ୍ ୧୧ 

  ମନି୍ତ୍ର୍ କର୍ଟ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଜା ସଶ ିକଣ ସ୍ତ୍ତା  

  ସ ପନ୍ତୁ: ଅକମତ୍ ତେ ଜନକକା ଯେ ଵତମକତ  ୧୨ 

  ସ ରାଜା ମନି୍ତ୍ର୍ ସହିତଃ କସାପାତ୍ ଯାଯଃ ସ ପାନ୍ତଵଃ  

  ଵା ଯ୍ମ ୍ଵା ଯ୍ ଵିତାମ ୍କରକ୍ଟା କଵୈକତହମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୩ 

  ଵିତିତମ ୍କତ ମହା ରାଜ ଇ୍୍ଵାକୁ କୁ  କତୈଵତମ ୍ 
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  ଵକ୍ତା ସକଵମଶ ୁକ୍ରୁକତ୍ ଯଶ ୁଵସିକ୍ଟା ପକଵାନ୍ ରୁଶଃି  ୧୪ 

  ଵିଶ୍ଵାମିେ ଅପ୍ଯନୁଜ୍ଞାତଃ ସହ ସକଵତ: ମହଶପିିଃ  

  ଏଶ ଵ୍୍ଯତି ତମମାତ୍ମା ଵସିକ୍ଟା କମ ଯତା ରମମ ୍ ୧୫ 

  ଏଵ ମକୁ୍ତଵା ନର କରକ୍ଟ ରାଜ୍ଞାମ ୍ମକତ୍ ଯ ମହାତ୍ମନାମ ୍ 

  ତୂ୍ ଣୀମ ୍ପକୂତ ତଶରକତ ଵସିକ୍ଟା ପକଵାନ୍ ରୁଶଃି  

  ଉଵାଚ ଵା ଯ୍ମ ୍ଵା ଯ୍କଜ୍ଞା କଵୈକତହମ ୍ସ ପକୁରାତସମ ୍ ୧୬ 

  ଅଵ୍ ଯକ୍ତ ପ୍ରପକଵା ପ୍ରହ୍ମା ଶାଶ୍ଵକତା ନିତ୍ ଯ ଅଵ୍ ଯଯଃ  

  ତସ୍ମାନ୍ ମରୀଚିଃ ସମ୍ଜକଜ୍ଞ ମରୀକଚଃ କା୍ ଯପଃ ସତୁଃ  ୧୭ 

  ଵିଵସ୍ଵାନ୍ କା୍ ଯପାତ୍ ଜକଜ୍ଞ ମନୁ: କଵୈଵସ୍ଵତଃ ସମ୍ରୁ୍ତଃ  

  ମନୁଃ ପ୍ରଜାପତିଃ ପଵୂମମ ୍ଇ୍୍ଵାକୁ ସୁ୍ତ୍ ମକନାଃ ସତୁଃ  ୧୮ 

  ତମ ୍ଇ୍୍ଵାକୁମ ୍ଅକଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ରାଜାନମ ୍ଵିତି୍ତ ପଵୂମକମ ୍ 

 ଇ୍୍ଵାକକା ସୁ୍ତ୍ ସତୁଃ ରୀମାନ୍ କୁ୍୍ି: ଇକତ୍ ଯଵ ଵିଶରୁ୍ତ :  ୧୯ 

  କୁକ୍୍: ଅତ ଆତ୍ମଜ: ରୀମାନ୍ ଵିକୁ୍୍ି: ଉତପତ୍ ଯତ  

  ଵିକୁକ୍୍ ସୁ୍ତ୍ ମହା କତଜା ପାଣଃ ପେୁଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍  ୨0 

  ପାଣ ସ୍ ଯ ତୁ ମହା କତଜା ଅନରଣ୍ଯଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍  

  ଅନରଣ୍ଯାତ୍ ପରୁ୍ତୁ: ଜକଜ୍ଞ େିଶଙୁ୍କ ସୁ୍ତ୍ ପରୁ୍କତାଃ ସତୁଃ  ୨୧ 

  େିଶକଙ୍କା: ଅପଵତ୍ ପକୁୋ ତୁନ୍ତୁମାକରା ମହାଯଶାଃ  

 ତୁନ୍ତୁମାରାତ୍ ମହାକତଜା ଯଵୁନାକଶ୍ଵା ମହାରତଃ  ୨୨ 

  ଯଵୁନାଶ୍ଵ ସତୁଃ ରୀମାନ୍ ମାନ୍ତାତା ପରୁ୍ତିଵୀ ପତିଃ  

  ମାନ୍ତାତୁ ସୁ୍ତ୍ ସତୁଃ ରୀମାନ୍ ସସୁମି୍ ତ: ଉତପତ୍ ଯତ  ୨୩ 

  ସସୁକମ୍ତ: ଅପି ପକୁେୌ କତ୍ଵୌ ତ୍ରୁଵସମି୍ ତଃ ପ୍ରକସନଜିତ୍  

  ଯଶସ୍ଵୀ ତ୍ରୁଵସକମ୍ତ ସୁ୍ତ୍ ପରକତା ନାମ ନାମତଃ  ୨୪ 

  ପରତାତ୍ ତୁ ମହାକତଜା ଅସିକତା ନାମ ଜାତଵାନ୍  

 ଯସ୍ଯ ଏକତ ପ୍ରତି ରାଜାନ ଉପପତ୍ ଯମ୍ ତ ଶେଵ :   

 କହୈହଯ ତା ଜମ୍କା ଶ୍ଚ ଶରୂା ଶ୍ଚ ଶଶ ିପିମ୍ ତଵ :  ୨୫ 

 ତାମ ୍ସୁ୍ତ୍ ପ୍ରତି ଯତୁ୍ତଯକନ୍ୈ ଵ ଯକୁତ୍ତ ରାଜା ପ୍ରଵାସିତ :  ୨୬ 

 ହିତଵମ୍ତମ ୍ଉପାକମ୍ଯ ପରୁ୍କୁ ପ୍ରସ୍ରଵକଣ ଵସତ୍   

 ଅସିକତା ଅଲ୍ପ ପକ ା ରାଜା ମମି୍ ତରପି ସ୍ ସହିତ: ତତା   
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 କତ୍ଵ ଚ ଅସ୍ଯ ପାକଯମ କପିକଣ୍ଯୌ ପପଵୂତୁ: ଇତି ଶରୁ୍ତମ ୍ ୨୭ 

 ଏକା କପମ ଵିନାଶାଯ ସପକତ୍ନୈଯ ସକରମ ୍ତକତୌ  ୨୮ 

 ତତ : କଶୈ  ଵରମ ୍ରମ୍ଯମ ୍ପପଵୂ ଅପିରକତା ମନିୁ :  

 ପାକମଵ: ଚ୍ ଯଵକନା ନାମ ହିତଵମ୍ତମ ୍ଉପାରତି :  ୨୯ 

 ତେ  ଏକା ତୁ ମହା ପାକା ପାକମଵମ ୍କତଵ ଵଚମସମ ୍   

 ଵଵକମ୍ତ ପତ୍ମ ପୋ୍୍ୀ କାମ୍ କେମ୍ ତୀ ସତୁମ ୍ଆତ୍ମନ :  

 ତମ ୍ରୁଶମି ୍ସା ଅପଯ୍ପୁାକମ୍ଯ କା ିମ୍ ତୀ ଚ ଅପ୍ଯଵାତଯତ୍  ୩0 

 ସ ତାମ ୍ଅପ୍ଯଵତତ୍ ଵିପ୍ର: ପକୁେପସ୍ମୁ ୍ପେୁ ଜନ୍ ମନି  ୩୧ 

 ତଵ କୁକ୍୍ୌ ମହା ପାକକ ସପୁେୁ: ସମୁହାପ :   

 ମହା ଵୀକଯମା ମହା କତଜା ଅଚିରାତ୍ ସମ୍ଜନି୍ ଯତି  

କକରଣ ସହିତ ୍ ୍ରୀମାନ୍ ମା ଶଚୁ: କମକ ୍୍କଣ  ୩୨ 

 ଚ୍ ଯଵନମ ୍ତୁ ନମ କରୁ୍ତ୍ ଯ ରାଜ ପେୁୀ ପତିଵ୍ରତା   

 ପତି କଶାକା୭ତୁରା ତସ୍ମାତ୍ ପେୁମ ୍କତଵୀ ଵ୍ ଯଜାଯତ  ୩୩ 

 ସପତ୍ନଯା ତୁ କର: ତକସ୍ୈ ଯ ତକତ୍ତା କପମ ଜିକାମ୍ ଯାସଯା    

  ସହ କତନ କକରଣ ଏଵ ଜାତଃ ସ ସକକରାପଵତ୍  ୩୪ 

  ସକର ସ୍ ଯ ଅସମଞ୍ଜ ସୁ୍ତ୍ ଅସମଞ୍ଜାତ୍ ଅତ ଅମଶ୍ମୁାନ୍  

  ତି ୀକପା ଅମଶ୍ମୁତଃ ପକୁୋ ତି ୀପ ସ୍ ଯ ପକୀରତଃ  ୩୫ 

  ପକୀରତାତ୍ କକୁତ୍ସି ଶ୍ଚ କକୁତ୍ସି ସ୍ ଯ ରକୁ ସସ୍ତୁ:  ୩୬ 

  ରକକା ସୁ୍ତ୍ ପେୁ: କତଜସ୍ଵୀ ପ୍ରଵ୍ରୁତ୍ତଃ ପରୁୁଶାତକଃ  

  କଲ୍ମାଶ ପାକତା ହି ଅପଵତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ଜାତ ସୁ୍ତ୍ ଶଙ୍କଣଃ  ୩୭ 

  ସତୁଶମନଃ ଶଙ୍କଣ ସ୍ ଯ ଅ୍ିିଵଣମଃ ସତୁଶମନାତ୍  

  ଶୀରକ: ତୁ ଅ୍ିିଵଣମ ସ୍ ଯ ଶୀରକ ସ୍ ଯ ମରୁଃ ସତୁଃ  ୩୮ 

 ମକରାଃ ପ୍ରଶଶୁରୁ୍କ: ତୁ ଆସୀତ୍ ଅମ୍ପରୀଶଃ ପ୍ରଶଶୁରୁ୍କାତ୍  

  ଅମ୍ପରୀଶ ସ୍ ଯ ପକୁୋପତ୍ୂ ନହୁଶଃ ପରୁ୍ତି ଵୀପତିଃ  ୩୯ 

  ନହୁଶ ସ୍ ଯ ଯଯାତି ସୁ୍ତ୍ ନାପାକ ସୁ୍ତ୍ ଯଯାତିଜଃ  

  ନାପାକ ସ୍ ଯ ପପଵୂ ଅଜ: ଅଜାତ୍ ତଶରକତାପଵତ୍  ୪0 

  ଅସ୍ମାତ୍ ତଶରତାତ୍ ଜାକତୌ ପ୍ରାତକରୌ ରାମ  ୍୍ମକଣୌ  

  ଆତି ଵମ୍ ୍ଵିଶତୁ୍ତାନାମ ୍ରାଜ୍ଞାମ ୍ପରମ ତମିଣାମ ୍  



ପାଲ   କାମ୍ଟ 
 

P a g e  155 | 170 

 

  ଇ୍୍ଵାକୁ କୁ  ଜାତାନାମ ୍ଵୀରାଣାମ ୍ସତ୍ ଯ ଵାତିନାମ ୍ ୪୧ 

  ରାମ  ୍୍ମଣକଯା: ଅକତମ ତ୍ଵତ୍ ସକୁତ ଵରକଯ ନ୍ରୁପ  

  ସତ୍ରୁଶାପ୍ଯାମ ୍ନର କର୍ଟ ସତ୍ରୁକଶ ତାତୁମ ୍ଅହମସି  ୪୨ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ସତତିମ ସ୍ ସକମ: 

 ଏକ ସପ୍ତତମି ସ୍ସକକ:  

  ଏଵମ ୍ପରୁ୍ଵାଣମ ୍ଜନକଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ କ୍ରୁତା୭ଞ୍ଜ ିଃ  

  କରାତୁମ ୍ଅହମସି ପେମ ୍କତ କୁ ମ ୍ନଃ ପରିକୀତିତମ ୍ ୧ 

 ପ୍ରତାକନ ହି ମନିୁ   କର୍ଟ କୁ ମ ୍ନିର୭ଵକଶଶତଃ  

  ଵକ୍ତଵ୍ ଯମ ୍କୁ  ଜାକତନ ତ   ନ୍ନିକପାତ ମହା   ମକୁନ  ୨ 

  ରାଜା   ଅପତ୍ୂ େଶି ୁକ ାକକଶ ୁଵିଶରୁ୍ତଃ କସ୍ଵନ କମମଣା  

  ନିମିଃ ପରମ   ତମମାତ୍ମା ସଵମ   ସତ୍ତ୍ଵଵତାମ ୍ଵରଃ  ୩ 

  ତସ୍ ଯ ପକୁୋ ମିତି: ନାମ ମିତି ା କଯନ ନିମିତା    

  ପ୍ରତକମା ଜନକକା ନାମ ଜନକାତ୍ ଅପି ଉତାଵସଃୁ  ୪ 

  ଉତାଵକସା: ତୁ ତମମାତ୍ମା ଜାକତା କଵୈ ନନି୍ତଵତମନଃ  

  ନନି୍ତଵତମନ ପେୁ ସୁ୍ତ୍ ସକୁକତୁ: ନାମ ନାମତଃ  ୫ 

  ସକୁକକତା: ଅପି ତମମାତ୍ମା କତଵରାକତା ମହାପ ଃ  

  କତଵରାତ ସ୍ ଯ ରାଜକଶମ: ପରୁ୍ହେତ ଇତି ଶରୁ୍ତଃ  ୬ 

  ପରୁ୍ହେତ ସ୍ ଯ ଶକୂରା   ଅପତ୍ୂ ମହାଵୀରଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍  

  ମହାଵୀର ସ୍ ଯ ତ୍ରୁତିମାନ୍ ସତୁ୍ରୁତିଃ ସତ୍ ଯ ଵିରମଃ  ୭   

  ସତୁ୍ରୁକତ: ଅପି ତମମାତ୍ମା ତ୍ରୁ୍ଟକକତୁଃ ସତୁାମିକଃ  

  ତ୍ରୁ୍ଟକକକତା ସୁ୍ତ୍ ରାଜକଶମ: ହଯମଶ୍ଵ ଇତି ଵିଶରୁ୍ତଃ  ୮ 

  ହଯମଶ୍ଵ ସ୍ ଯ ମରୁଃ ପକୁୋ ମକରାଃ ପେୁଃ ପ୍ରତୀନ୍ତକଃ  

  ପ୍ରତୀନ୍ତକ ସ୍ ଯ ତମମାତ୍ମା ରାଜା କୀତିରତଃ ସତୁଃ  ୯ 

  ପେୁଃ କୀତିରତ ସ୍ ଯା୭ପି କତଵମୀଟ ଇତି ସମ୍ରୁ୍ତଃ  

  କତଵମୀଟ ସ୍ ଯ ଵିପକୁତା ଵିପତୁ ସ୍ ଯ ମହୀେକଃ  ୧0 

  ମହୀେକ ସକୁତା ରାଜା କୀତିରାକତା ମହାପ ଃ  

  କୀତିରାତ ସ୍ ଯ ରାଜକଶମ: ମହାକରାମା ଵ୍ ଯଜାଯତ  ୧୧ 

  ମହାକରାମ୍ଣ ସୁ୍ତ୍ ତମମାତ୍ମା ସ୍ଵଣମକରାମା ଵ୍ ଯଜାଯତ   
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  ସ୍ଵଣମକରାମ୍ ଣ ସୁ୍ତ୍ ରାଜକଶମ: ହ୍ରସ୍ଵକରାମା ଵ୍ ଯଜାଯତ  ୧୨ 

  ତସ୍ ଯ ପେୁ ତ୍ଵଯମ ୍ଜକଜ୍ଞ ତମମଜ୍ଞ ସ୍ ଯ ମହାତ୍ମନଃ  

  କଯ ଯକ୍ ଟାହମ ୍ଅନୁକଜା ପ୍ରାତା ମମ ଵୀରଃ କୁଶତ୍ଵଜଃ  ୧୩ 

  ମାମ ୍ତୁ କଯ ଯ୍ ଟମ ୍ପିତା ରାକଯ ଯ କସାପିଶଚି୍ ଯ ନରାତିପଃ  

  କୁଶତ୍ଵଜମ ୍ସମାକଵ୍ଯ ପାରମ ୍ମଯି ଵନମ ୍କତଃ  ୧୪ 

  ଵ୍ରୁକତ୍ତ ପିତରି ସ୍ଵଯମାକତ ତକମମଣ ତୁରମ ୍ଆଵହମ ୍ 

  ପ୍ରାତରମ ୍କତଵ ସମ୍କାଶମ ୍କସ୍ନହାତ୍ ପ୍ଯନ୍ କୁଶତ୍ଵଜମ ୍ ୧୫ 

  କସ୍ ଯଚିତ୍ ତୁ ଅତ  କା ସ୍ଯ ସାମ୍ କା୍ ଯାତ୍ ଅକମତ୍ ପରୁାତ୍  

  ସତୁନ୍ ଵା ଵୀଯମଵାନ୍ ରାଜା ମିତି ାମ ୍ଅଵକରାତକଃ  ୧୬ 

  ସ ଚ କମ କପ୍ରଶଯା ମାସ କଶୈଵମ ୍ତନୁ: ଅନୁତ୍ତମମ ୍ 

  ସୀତା କନ୍ ଯା ଚ ପତ୍ମା୍୍ୀ ମହ୍ ଯମ ୍କଵୈ ତୀଯତାମ ୍ଇତି  

  ତସ୍ ଯ ଅପ୍ରତାନାତ୍ ପ୍ରହ୍ମକଶମ ଯତୁ୍ତମ ୍ଆସୀନ୍ ମଯା ସହ  ୧୭ 

  ସ ହକତା   ଅପିମକୁକା ରାଜା ସତୁନ୍ ଵା ତୁ ମଯା ରକଣ  

  ନିହତ୍ ଯ ତମ ୍ମନିୁ କର୍ଟ ସତୁନ୍ ଵାନମ ୍ନରାତିପମ ୍ ୧୮ 

  ସାମ୍ କାକ୍ ଯ ପ୍ରାତରମ ୍ଶରୂମ ୍ଅପ୍ଯଶଞି୍ଚମ ୍କୁଶତ୍ଵଜମ ୍ 

  କନୀଯାନ୍ ଏଶ କମ ପ୍ରାତା ଅହମ ୍କଯ ଯକ୍ ଟା ମହା ମକୁନ  ୧୯ 

  ତତାମି ପରମ ପ୍ରୀକତା ଵକତ୍ଵୌ କତ ମନିୁ ପମୁ୍ କଵ  

  ସୀତାମ ୍ରାମାଯ ପେମ ୍କତ ଊମି ାମ ୍ ୍୍ମଣାଯ ଚ  ୨0 

  ଵୀଯମ ଶଲୁ୍କାମ ୍ମମ ସତୁାମ ୍ସୀତାମ ୍ସରୁ ସକୁତାପମାମ ୍ 

  ତ୍ଵିତୀଯାମ ୍ଊମି ାମ ୍କଚୈଵ େି: ଵତାମି ନ ସମ୍ଯ୍ଃ  ୨୧ 

  ତତାମି ପରମ ପ୍ରୀକତା ଵକତ୍ଵୌ କତ ରକୁ ନନ୍ତନ  ୨୨ 

  ରାମ  ୍୍ମଣକଯା ରାଜନ୍ କକାତାନମ ୍କାରଯସ୍ଵ ହ  

  ପିତ୍ରୁ କାଯମମ ୍ଚ ପେମ ୍କତ ତକତା କଵୈଵାହିକମ ୍କୁରୁ  ୨୩ 

  ମକା ହି ଅତ୍ ଯ ମହା ପାକହା ତ୍ରୁତୀକଯ ତିଵକସ ପ୍ରକପା  

  ପ ୍କୁନ୍ ଯାମ ୍ଉତ୍ତକର ରାଜନ୍ ତସି୍ମନ୍ କଵୈଵାହିକମ ୍କୁରୁ  ୨୪ 

  ରାମ  ୍୍ମଣକଯା: ଅକତମ ତାନମ ୍କାଯମମ ୍ସକୁକାତଯମ ୍ ୨୫ 

  ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଏକ ସତତିମ ସ୍ ସକମ: 

  ତ୍ଵ ିସପ୍ତତମି ସ୍ସକକ:  
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  ତମ ୍ଉକ୍ତଵନ୍ତମ ୍କଵୈକତହମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  

  ଉଵାଚ ଵଚନମ ୍ଵୀରମ ୍ଵସି୍ ଟ    ସହିକତା ନ୍ରୁପମ ୍ ୧ 

  ଅଚିନ୍ତଯାନି ଅପ୍ରକମଯାନି କୁ ାନି ନର ପମୁ୍ କଵ  

  ଇ୍୍ଵାକୂଣାମ ୍ଵିକତହାନାମ ୍ନ ଏଶାମ ୍ତୁକଲ୍ଯାସି୍ତ୍ କଶ୍ଚନ  ୨ 

  ସତ୍ରୁକଶା ତମମ ସମ୍ପନ୍ତଃ ସତ୍ରୁକଶା ରୂପ ସମ୍ପତା  

  ରାମ  ୍୍ମଣକଯା ରାଜନ୍ ସୀତା ଚ ଊମି ଯା ସହ  ୩ 

  ଵକ୍ତଵ୍ ଯମ ୍ଚ ନର କର୍ଟ ଶରୂ୍ଯତାମ ୍ଵଚନମ ୍ମମ  

  ପ୍ରାତା ଯଵୀଯାନ୍ ତମମଜ୍ଞ ଏଶ ରାଜା କୁଶତ୍ଵଜଃ  ୪ 

  ଅସ୍ ଯ ତମମାତ୍ମକନା ରାଜନ୍ ରୂକପଣ ଅପ୍ରତିମମ ୍ପଵୁି  

  ସତୁା ତ୍ଵଯମ ୍ନର କର୍ଟ ପତ୍ନଯ୭ତମମ ୍ଵରଯାମକହ  ୫ 

  ପରତ ସ୍ ଯ କୁମାର ସ୍ ଯ ଶତ୍ରୁ୍ି ସ୍ ଯ ଚ ତୀମତଃ  

  ଵରକଯମ ସକୁତ ରାଜନ୍ ତକଯା: ଅକତମ ମହାତ୍ମକନାଃ  ୬ 

   ପେୁା ତଶରତ ସ୍ ଯ ଇକମ ରୂପ କଯୌଵନ ଶା ିନଃ  

  କ ାକ ପାକ ାପମାଃ ସକଵମ କତଵ ତୁଲ୍ଯ ପରାରମାଃ  ୭ 

  ଉପକଯା: ଅପି ରାକଜନ୍ତ୍ର୍ ସମ୍ପକନ୍ତନ ଅନୁପତ୍ ଯତାମ ୍ 

  ଇ୍୍ଵାକକାଃ କୁ ମ ୍ଅଵ୍ ଯରମ ୍ପଵତଃ ପଣୁ୍ ଯ କମମଣଃ  ୮ 

  ଵିଶ୍ଵାମିେ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵସି୍ ଟ ସ୍ ଯ ମକତ ତତା  

  ଜନକଃ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି: ଵା ଯ୍ମ ୍ଉଵାଚ ମନିୁ ପମୁ୍ କକଵୌ  ୯ 

  କୁ ମ ୍ତନ୍ ଯ ମିତମ ୍ମକନ୍ ଯ କଯଶାମ ୍କତୌ ମନିୁ ପମୁ୍ କକଵୌ  

  ସତ୍ରୁଶମ ୍କୁ  ସମ୍ପନ୍ତମ ୍ଯତ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତଃ ସ୍ଵଯମ ୍ ୧0 

  ଏଵମ ୍ପଵତୁ ପେମ ୍ଵଃ କୁଶତ୍ଵଜ ସକୁତ ଇକମ  

  ପକତ୍ନଯୌ ପକଜତାମ ୍ସହିକତୌ ଶତ୍ରୁ୍ି ପରକତୌ ଉକପୌ  ୧୧ 

  ଏକ ଅହ୍ନା ରାଜ ପେୁୀଣାମ ୍ଚତସରୂ୍ଣାମ ୍ମହା ମକୁନ  

  ପାଣୀନ୍ କ୍ରୁହ୍ ଣନ୍ତୁ ଚତ୍ଵାକରା ରାଜ ପେୁା ମହା ପ ାଃ  ୧୨ 

  ଉତ୍ତକର ତିଵକସ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ପ ୍କୁନୀପ୍ଯାମ ୍ମନୀଶଣିଃ  

  କଵୈଵାହିକମ ୍ପ୍ରଶମ୍ସନି୍ତ ପକକା ଯେ ପ୍ରଜାପତିଃ  ୧୩ 

  ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ଵଚଃ କସୌମ୍ଯମ ୍ପ୍ରତ୍ଯତୁ୍ତାଯ କ୍ରୁତାଞ୍ଜ ିଃ  

  ଉକପୌ ମନିୁ ଵକରୌ ରାଜା ଜନକକା ଵା ଯ୍ମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୧୪ 
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  ପକରା ତମମଃ କ୍ରୁକତା ମହ୍ ଯମ ୍ଶକି୍ ଯାସି୍ମ ପଵକତାଃ ସତା  

  ଇମାନି ଆସନ ମୁ୍ ଯାନି ଆସ୍ଯତାମ ୍ମନିୁ ପମୁ୍ କକଵୌ  ୧୫ 

  ଯତା ତଶରତ ସ୍ ଯ ଇଯମ ୍ତତା ଅକଯାତ୍ ଯା ପରୁୀ ମମ  

  ପ୍ରପକୁତ୍ଵ ନ ଅସି୍ତ୍ ସକମ୍ତକହା ଯତା୭ହମମ ୍କତମୁ ମ ୍ଅହମତଃ  ୧୬ 

  ତତା ପରୁ୍ଵତି କଵୈକତକହ ଜନକକ ରକୁ ନନ୍ତନଃ  

  ରାଜା ତଶରକତା ହ୍ରୁ୍ ଟଃ ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ମହୀପତିମ ୍ ୧୭ 

  ଯଵୁାମ ୍ଅସକମ୍କଯଯ କୁକଣୌ ପ୍ରାତକରୌ ମିତିକ ଶ୍ଵକରୌ  

  ରୁଶକଯା ରାଜ ସମ୍କା ଶ୍ଚ ପଵତ୍ଯାମ ୍ଅପିପଜୂିତାଃ  ୧୮ 

  ସ୍ଵସି୍ତ୍ ପ୍ରାପନୁ୍ହି ପେମ ୍କତ କମି୍ ଯାମ: ସ୍ଵମ ୍ଆ ଯମ ୍  

  ରାତ୍ତ କମମାଣ ିସଵମାଣ ିଵିତାସ୍ ଯ ଇତି ଚା୭ପ୍ରଵୀତ୍  ୧୯ 

  ତମ ୍ଆପରୁ୍୍ ଟଵା ନରପତିମ ୍ରାଜା ତଶରତ ସ୍ତ୍ତା  

  ମନୁୀକନ୍ତ୍ର୍ୌ କତୌ ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ଜକାମ ଆଶ ୁମହା ଯଶାଃ  ୨0 

  ସ କତ୍ଵା ନି ଯମ ୍ରାଜା ରାତ୍ତମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ଵିତାନତଃ  

  ପ୍ରପାକତ କାଲ୍ଯମ ୍ଉତ୍ତାଯ ଚକର କକାତାନମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ ୨୧ 

  କଵାମ ୍ଶତ ସହସ୍ରାଣ ିପ୍ରାହ୍ମକଣକପ୍ଯା ନରାତିପଃ  

  ଏକ ଏକକଶା ତକତୌ ରାଜା ପେୁାନ୍ ଉତି୍ତ୍ ଯ ତମମତଃ  ୨୨ 

  ସଵୁଣମ ଶରୁ୍ଙ୍କାଃ ସମ୍ପନ୍ନାଃ ସ ଵତ୍ସାଃ କାମ୍ ସଯ କତାହନାଃ  

  କଵାମ ୍ଶତ ସହସ୍ରାଣ ିଚତ୍ଵାରି ପରୁୁଶଶମପଃ  ୨୩ 

  ଵିତ୍ତମ ୍ଅନ୍ ଯତ୍ ଚ ସପୁହୁ ତ୍ଵିକଜକପ୍ଯା ରକୁ ନନ୍ତନଃ  

  ତକତୌ କକାତାନମ ୍ଉତି୍ତ୍ ଯ ପେୁାଣାମ ୍ପେୁ ଵତ୍ସ ଃ  ୨୪ 

  ସ ସକୁତୈଃ କ୍ରୁତ କକାତାକନୈ: ଵ୍ରୁତ ସୁ୍ତ୍ ନ୍ରୁପତି ସ୍ତ୍ତା  

  କ ାକପାକ ୈର୍ ଇଵାପାତି ଵ୍ରୁତଃ କସୌମ୍ଯଃ ପ୍ରଜାପତିଃ  ୨୫ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ତ୍ଵି ସତତିମ ସ୍ ସକମ:  

 ତ୍ର ିସପ୍ତତମି ସ୍ସକକ:  

  ଯସି୍ମନ୍   ତୁ ତିଵକସ ରାଜା ଚକର କକାତାନମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ 

  ତସି୍ମନ୍ ତୁ ତିଵକସ ଶକୂରା ଯତୁାଜିତ୍ ସମକୁପଯିଵାନ୍  ୧ 

  ପେୁଃ କକକଯ   ରାଜ ସ୍ ଯ ସା୍୍ାତ୍    ପରତ   ମାତୁ ଃ  

  ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପରୁ୍୍ ଟଵା ଚ କୁଶ ମ ୍ରାଜାନମ ୍ଇତମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  ୨ 
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  କକକଯା୭ତିପତୀ ରାଜା କସ୍ନହାତ୍ କୁଶ ମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍  

  କଯଶାମ ୍କୁଶ     କାକମାସି କତଶାମ ୍ସମ୍ପ୍ରତି ଅନାମଯମ ୍ ୩ 

  ସ୍ଵସ୍ରୀଯମ ୍ମମ ରାକଜନ୍ତ୍ର୍ େଶଟୁ୍ କାକମା ମହୀପତିଃ   

  ତତ୭ତମମ ୍ଉପଯାକତାହମ ୍ଅକଯାତ୍ ଯାମ ୍ରକୁ ନନ୍ତନ  ୪ 

  ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତୁ ଅହମ ୍ଅକଯାତ୍ ଯାଯାମ ୍ଵିଵାହା୭ତମମ ୍ତଵ ଆତ୍ମଜାନ୍  

  ମିତି ାମ ୍ଉପଯାତାନ୍ ତୁ ତ୍ଵଯା ସହ ମହୀପକତ  ୫ 

  ତ୍ଵରଯା ଅପଯ୍ପୁ ଯାକତାହମ ୍େଶଟୁ୍ କାମଃ ସ୍ଵସ:ୁ ସତୁମ ୍ 

  ଅତ ରାଜା ତଶରତଃ ପି୍ରଯ ଅତିତିମ ୍ଉପସି୍ତ୍ତମ ୍ ୬ 

  ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପରମ ସତ୍କାକରୈଃ ପଜୂା୭ହମମ ୍ସମପଜୂଯତ୍  

  ତତ: ତାମ ୍ଉଶକିତା ରାେିମ ୍ସହ ପକୁେୈ: ମହାତ୍ମପିଃ  ୭ 

  ପ୍ରପାକତ ପନୁ: ଉତ୍ତାଯ କ୍ରୁତ୍ଵା କମମାଣ ିକମମଵିତ୍   

  ରୁଶୀନ୍ ତତା ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ଯଜ୍ଞ ଵାଟମ ୍ଉପାକମତ୍  ୮ 

  ଯକୁକ୍ତ ମହୂୁକତମ ଵିଜକଯ ସଵମ ଆପରଣ ପଶୂକିତୈଃ  

  ପ୍ରାତ୍ରୁପିଃ ସହିକତା ରାମଃ କ୍ରୁତ କକୌତୁକ ମଙ୍କ :  

  ଵସି୍ ଟମ ୍ପରୁତଃ କ୍ରୁତ୍ଵା ମହଶମୀନ୍ ଅପରାନ୍ ଅପି  ୯ 

  ପିତୁ: ସମୀପ ମା୭୭ରତି୍ ଯ ତକସ୍ତ୍ୌ ପାତ୍ରୁପି: ଆଵ୍ରୁତ:  

  ଵସିକ୍ଟା ପକଵାନ୍ ଏତ୍ ଯ କଵୈକତହମ ୍ଇତମ୭ପ୍ରଵୀତ୍  ୧0 

  ରାଜା ରଶରକତା ରାଜନ୍ କ୍ରୁତ କକୌତୁକ ମଙ୍କକ ୈଃ  

  ପକୁେୈ: ନରଵର କର୍ଟ ତାତାରମ ୍ଅପି କାଙ୍କେକତ  ୧୧ 

  ତାତ୍ରୁ ପ୍ରତିରହୀତ୍ରୁପ୍ଯାମ ୍ସଵମା୭ତମାଃ ପ୍ରପଵନି୍ତ ହି  

  ସ୍ଵ ତମମମ ୍ପ୍ରତି ପତ୍ ଯସ୍ଵ କ୍ରୁତ୍ଵା କଵୈଵାହ୍ ଯମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ ୧୨ 

  ଇତ୍ଯକୁ୍ତଃ ପରକମାତାକରା ଵସିକ୍ଟନ ମହାତ୍ମନା  

  ପ୍ରତ୍ଯଵୁାଚ ମହାକତଜା ଵା ଯ୍ମ ୍ପରମ ତମମଵିତ୍  ୧୩ 

  କଃ ସି୍ତ୍ତଃ ପ୍ରତିହାକରା କମ କସ୍ଯ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପ୍ରତୀ୍୍ଯକତ  

  ସ୍ଵକ୍ରୁକହ କକା ଵିଚାକରାସି୍ତ୍ ଯତା ରାଯ ଯମ ୍ଇତମ ୍ତଵ  ୧୪ 

  କ୍ରୁତ କକୌତୁକ ସଵମସ୍ଵା କଵତି ମ ୂମ ୍ଉପାକତାଃ  

  ମମ କନ୍ ଯା ମନିୁ କର୍ଟ ତୀତା ଵକହ୍ନ: ଇଵ ଅଚିଶଃ  ୧୫ 

  ସକଜ୍ଜାହମ ୍ତ୍ଵତ୍ ପ୍ରତୀକ୍୍ାସି୍ମ କଵତ୍ ଯାମ ୍ଅସ୍ଯାମ ୍ପ୍ରତି୍ି ଟତଃ  
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 ଅଵି୍ିମ ୍କୁରୁତାମ ୍ରାଜା କିମ୭ତମମ ୍ହ ିଵି ମ୍ପକତ  ୧୬ 

 ତତ୍ ଵା ଯ୍ମ ୍ଜନକକ ନ ଉକ୍ତମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତଶରତ: ତତା  

 ପ୍ରକଵଶଯା ମାସ ସତୁାନ୍ ସଵମାନ୍ ରୁଶ ିକଣାନ୍ ଅପି  

 ତକତା ରାଜା ଵିକତହାନାମ ୍ଵସି୍ ଟମ ୍ଇତ ମପ୍ରଵୀତ୍  ୧୭ 

 କାରଯସ୍ଵ ରୁକଶ ସଵମାନ୍ ରୁଶପିି ସ୍ ସହ ତାମିକ  

 ରାମ ସ୍ ଯ କ ାକ ରାମ ସ୍ ଯ ରିଯାମ ୍କଵୈଵାହିକୀମ ୍ଵିକପା  ୧୮ 

 ତତା ଇତି ଉ କ୍ତଵା ତୁ ଜନକମ ୍ଵସିକ୍ଟା ପକଵାନ୍ ରୁଶ:ି  ୧୯ 

 ଵିଶ୍ଵାମିେମ ୍ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ଶତାନମ୍ତମ ୍ଚ ତାମିକମ ୍  

 ପ୍ରପା ମକତ୍ ଯ ତୁ ଵିତିଵତ୍ କଵତୀମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା ମହା ତପା:  ୨0 

 ଅ ମ ୍ଚକାର ତାମ ୍କଵତିମ ୍କମ୍ତ ପକୁ ୈ୍ ପଃ ସମମ୍ତତଃ  

ସଵୁଣମ ପା ିକାପି ଶ୍ଚ ଚିେ କୁକମ୍ପୈ ଶ୍ଚ ସ ଅମକୁ୍କରୈ:  ୨୧ 

 ଅତ ଅମକୁ୍ର ଆକଟ୍ୈ ଯ: ଶରାକଵୈ: ଚ ତୂପ ପାକେୈ: ସ ତୂପକକୈ:  

 ଶମ୍କ ପାକେୈ: ସରୁ୍କଵୈ ସ୍ ସ୍ରୁ୍ିପ: ପାକେୈ : ଅ୍ମଯାପି ପରିୂକତୈ:  ୨୨ 

  ାଜ ପକୂଣୈ ଶ୍ଚ ପାେୀପି: ଅ୍୍କତୈ: ଆପି ସମ୍ସ୍କ୍ରୁ କତୈ : 

 ତକପୈ: ସକମୈ: ସମାସ୍ତ୍ୀଯମ ଵିତିଵତ୍ ମମ୍ତର ପଵୂମକମ ୍ ୨୩ 

 ଅ୍ିିମ ୍ଆତାଯ କଵତ୍ ଯାମ ୍ତୁ ଵିତି ମମ୍ତର ପରୁ କରୁ୍ତମ ୍ 

 ଜହୁାଵ ଅକ୍ିୌ ମହା କତଜା ଵସିକ୍ଟା ପକଵାନ୍ ରୁଶ:ି  ୨୪ 

 ତତ: ସୀତାମ ୍ସମାନୀଯ ସଵମ ଆପରଣ ପଶୂତିାମ ୍  

 ସମ୍୍ମ ୍ଅକ୍ି ସମ୍ସିାପ୍ ଯ ରାକଵ ଅପିମକୁକ ତତା   

 ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଜନକକା ରାଜା କକୌସଲ୍ଯାନନ୍ତ ଵତମନମ ୍ ୨୫ 

 ଇଯମ ୍ସୀତା ମମ ସତୁା ସହ ତମମ ଚରୀ ତଵ  

 ପ୍ରତୀଚ୍ଚ ଚ ଏନାମ ୍ପେମ ୍କତ ପାଣମି ୍କ୍ରୁହ୍ ଣୀଶ୍ଵ ପାଣନିା  ୨୬ 

 ପତିଵ୍ରତା ମହା ପାକା ଚାଯ ଏଵ ଅନୁକତା ସତା   

 ଇତି ଉକ୍ତଵା ପ୍ରା୍୍ିପତ୍ ରାଜା ମମ୍ତର ପତୂମ ୍ଜ ମ ୍ତତା  ୨୭ 

 ସାତୁ ସାତ୍ଵିତ ିକତଵାନାମ ୍ରୁଶୀଣାମ ୍ଵତତାମ ୍ତତା   

 କତଵ ତୁମତୁ୍ପି ନିକକମାଶ : ପୁ୍ ପ ଵଶମ: ମହାନ୍ ଅପତ୍ୂ  ୨୮ 

 ଏଵମ ୍ତତ୍ଵା ତତା ସୀତାମ ୍ମକମ୍ତରାତକ ପରୁକରୁ୍ତାମ ୍  

 ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଜନକକା ରାଜା ହକଶମଣ ଅପିପରିପ ୁ୍ତ :  ୨୯ 
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  ୍୍ମଣ ଆକଚ୍ଚ ପେମ ୍କତ ଊମି ାମ ୍ଉତ୍ ଯତାମ ୍ମଯା  

 ପ୍ରତୀଚ୍ଚ ପାଣମି ୍କ୍ରୁହ୍ ଣୀଶ୍ଵ ମା ପତ୍ୂ କା ସ୍ଯ ପଯମଯଃ  ୩0 

 ତମ ୍ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ଜନକକା ପରତମ ୍ଚ ଅପ୍ଯପାଶତ  

 କ୍ରୁହାଣ ପାଣମି ୍ମାଣ୍ଟଵ୍ ଯାଃ ପାଣନିା ରକୁ ନନ୍ତନ  ୩୧ 

 ଶତ୍ରୁ୍ିମ ୍ଚା୭ପି ତମମାତ୍ମା ଅପ୍ରଵୀତ୍ ଜନକକଶ୍ଵରଃ  

 ଶରୁ୍ତକୀତ୍ମ ଯା ମହା ପାକହା ପାଣମି ୍କ୍ରୁହ୍ ଣୀଶ୍ଵ ପାଣନିା  ୩୨ 

 ସକଵମ ପଵନ୍ତଃ କସୌମ୍ଯା ଶ୍ଚ ସକଵମ ସଚୁରିତ ଵ୍ରତାଃ  

 ପତ୍ନୀପିଃ ସନ୍ତୁ କାକୁତ୍ସିା ମା ପତ୍ୂ କା ସ୍ଯ ପଯମଯଃ  ୩୩ 

 ଜନକ ସ୍ ଯ ଵଚଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ପାଣୀନ୍ ପାଣପିି: ଅସପ୍ରୁ୍ଶନ୍  

 ଚତ୍ଵାର: କସ୍ତ୍ ଚତସରୂ୍ଣାମ ୍ଵସି୍ ଟ ସ୍ ଯ ମକତ ସି୍ତ୍ତାଃ  ୩୪ 

 ଅ୍ିିମ ୍ପ୍ରତ୍୍ିଣମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା କଵତିମ ୍ରାଜାନମ ୍ଏଵ ଚ  ୩୫ 

 ରୁଶୀନ୍ କଚୈଵ ମହାତ୍ମାନଃ ସହ ପାଯମା ରକୂତ୍ତମାଃ  

 ଯକତାକକ୍ତନ ତତା ଚକ୍ରୁ: ଵିଵାହମ ୍ଵିତି ପଵୂମକମ ୍ 

 କାକୁକସ୍ତ୍ୈ: ଚ କ୍ରୁହୀକତଶ ୁ  ିକତଶ ୁଚ ପାଣ ିଶ ୁ 

 ପୁ୍ ପ ଵ୍ରୁ୍ି ଟ: ମହତି ଆସୀତ୍ ଅନ୍ତରି୍୍ାତ୍   ସପୁାସ୍ଵରା  ୩୬ 

 ତିଵ୍ ଯ ତୁନ୍ତୁପି ନିକକମାକଶୈ: କୀତ ଵାତିେ ନିସ୍ଵକନୈଃ  

 ନନ୍ରୁତୁ: ଚ ଅପ୍ସ୍ରଃ ସମ୍କା କନ୍ତଵମା ଶ୍ଚ ଜକୁଃ କ ମ ୍ ୩୭ 

 ଵିଵାକହ ରକୁ ମୁ୍ ଯାନାମ ୍ତତ୍ ଅତ୍ପତୁମ ୍ଅତ୍ରୁ୍ଯତ  ୩୮ 

 ଈତ୍ରୁକଶ ଵତମମାକନ ତୁ ତୂଯମ ଉତ୍କୁ୍ ଟ ନିନାତିକତ  

 େି: ଅ୍ିିମ ୍କତ ପରିରମ୍ଯ ଊହୁ: ପାଯମା ମକହୌଜସଃ  ୩୯ 

 ଅକତାପକାଯମାମ ୍ଜକ୍ମ ୁକସ୍ତ୍ ସତାରା ରକୁ ନନ୍ତନା :  

 ରାଜା୭ପ୍ଯନୁଯକଯୌ ପ୍ଯନ୍ ସଶ ିସମ୍କଃ ସପାନ୍ତଵଃ  ୪0 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    େି ସତତିମ ସ୍ ସକମ: 

 ଚତୁ ସ୍ସପ୍ତତମି   ସ୍ସକକ :  

 ଅତ ରାେଯାମ ୍ଵ୍ ଯତୀତାଯାମ ୍ଵିଶ୍ଵାମିକୋ ମହାମନିୁଃ  

 ଆପରୁ୍ଚ୍ଚଯ କତୌ ଚ ରାଜାକନୌ ଜକାମ   ଉତ୍ତର   ପଵମତମ ୍ ୧ 

 ଆଶୀପି: ପରୂଯିତ୍ଵା ଚ କୁମାରାମ ୍ଶ୍ଚ ସ ରାକଵାନ୍   

 ଵିଶ୍ଵାମିକୋ କକତ ରାଜା କଵୈକତହମ ୍ମିତି ା୭ତିପମ ୍ 
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 ଆପରୁ୍୍ ଟଵା   ଅତ ଜକାମ ଆଶ ୁରାଜା ତଶରତଃ ପରୁୀମ ୍ ୨ 

 କଚ୍ଚମ୍ତମ ୍ତମ ୍ତୁ ରାଜାନମ ୍ଅନ୍ ଵକଚ୍ଚନ୍ ନରାତିପ:  

 ଅତ ରାଜା ଵିକତହାନାମ ୍ତକତୌ କନ୍ ଯା ତନମ ୍ପହୁ  ୩ 

 କଵାମ ୍ଶତ ସହସ୍ରାଣ ିପହୂନି ମିତିକ ଶ୍ଵରଃ  

 କମ୍ପ ାନାମ ୍ଚ ମୁ୍ ଯାନାମ ୍କ୍୍ୌମ କକାଟ୍ ଯ୭ମ୍ପରାଣ ିଚ  ୪ 

 ହସି୍ତ୍ ଅଶ୍ଵ ରତ ପାତାତମ ୍ତିଵ୍ ଯ ରୂପମ ୍ସ୍ଵ ମ୍କ୍ରୁତମ ୍ 

 ତକତୌ କନ୍ ଯା ପିତା ତାସାମ ୍ତାସୀ ତାସମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ ୫ 

 ହିରଣ୍ଯ ସ୍ ଯ ସଵୁଣମ ସ୍ ଯ ମକୁ୍ତାନାମ ୍ଵିତ୍ରୁମସ୍ଯ ଚ  

 ତକତୌ ପରମ ସମ୍ହ୍ରୁ୍ ଟଃ କନ୍ ଯା ତନମ ୍ଅନୁତ୍ତମମ ୍ ୬ 

 ତତ୍ତ୍ଵା ପହୁ ତନମ ୍ରାଜା ସମ୭ନୁଜ୍ଞାପ୍ ଯ ପାତିଵମ ୍ 

 ପ୍ରଵିକଵଶ ସ୍ଵ ନି ଯମ ୍ମିତି ାମ ୍ମିତିକ ଶ୍ଵରଃ  ୭ 

 ରାଜା୭ପି ଅକଯାତ୍ ଯା୭ତିପତିଃ ସହ ପକୁେୈ: ମହାତ୍ମପିଃ  

 ରୁଶୀନ୍ ସଵମାନ୍ ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ଜକାମ ସ ପ ା୭ନୁକଃ  ୮ 

 କଚ୍ଚନ୍ତମ ୍ତୁ ନର ଵ୍ ଯାରମ ୍ସଶ ିସମ୍କମ ୍ସ ରାକଵମ ୍ 

 କକାରାଃ ସ୍ମ ପ୍୍ିକଣା ଵାକଚା ଵ୍ ଯାହରନି୍ତ ତତ ସ୍ତ୍ତଃ  ୯ 

 କପୌମା: କଚୈଵ ମରୁ୍କାଃ ସକଵମ କଚ୍ଚନି୍ତ ସ୍ମ ପ୍ରତ୍୍ିଣମ ୍ 

 ତାନ୍ ତ୍ରୁ୍ଟଵା ରାଜ ଶାତମୂ କ ା ଵସି୍ ଟମ ୍ପଯମ ପରୁ୍ଚ୍ଚତ  ୧0 

 ଅକସୌମ୍ଯାଃ ପ୍୍ିକଣା କକାରା ମରୁ୍କା ଶ୍ଚା୭ପି ପ୍ରତ୍୍ିଣାଃ  

 କିମ ୍ଇତମ ୍ହ୍ରୁତଯ   ଉତ୍କମ୍ପ ିମକନା ମମ ଵିଶୀତତି  ୧୧ 

 ରାକଜ୍ଞା ତଶରତସ୍ଯ ତତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ଵା ଯ୍ମ ୍ମହାନ୍ ରୁଶଃି  

 ଉଵାଚ ମତୁରାମ ୍ଵାଣୀମ ୍ଶରୂ୍ଯତାମ ୍ଅସ୍ଯ ଯତ୍ ପ ମ ୍ ୧୨ 

 ଉପସି୍ତ୍ତମ ୍ପଯମ ୍କକାରମ ୍ତିଵ୍ ଯମ ୍ପ୍୍ି ମକୁାତ୍ ଚ୍ଯତୁମ ୍ 

 ମରୁ୍କାଃ ପ୍ରଶମଯନି୍ତ ଏକତ ସମ୍ତାପ: ତ୍ ଯଯ ଯତାମ ୍ଅଯମ ୍ ୧୩ 

 କତଶାମ ୍ସମ୍ଵତତାମ ୍ତେ ଵାଯଃୁ ପ୍ରାତୁର୍ ପପଵୂ ହ  

 କମ୍ପଯନ୍ କମତିନୀମ ୍ସଵମାମ ୍ପାତଯନ୍ ଚ ତ୍ରୁମାନ୍ ଶପୁାନ୍  ୧୪ 

 ତମସା ସମ୍ଵ୍ରୁତଃ ସଯୂମଃ ସକଵମ ନ କଵତୁଶର୍ୁ ତିଶଃ  

 ପସ୍ମନା ଚ ଆଵ୍ରୁତମ ୍ସଵମମ ୍ସମମ୍ଟୂମ ୍ଇଵ ତତ୍ ପଯମ ୍ ୧୫ 

 ଵସି୍ ଟ ରୁଶଯ: ଚ ଅକନ୍ ଯ ରାଜା ଚ ସ ସତୁ ସ୍ତ୍ତା  
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 ସ ସମଜ୍୍ଞା ଇଵ ତେ ଆସନ୍ ସଵମମ ୍ଅନ୍ ଯତ୍ ଵିକଚତନମ ୍ ୧୬ 

 ତସି୍ମନ୍ ତମସି କକାକର ତୁ ପସ୍ମ ଚ୍ଚନ୍ନ ଇଵ ସା ଚମଃୂ  

 ତତଶମ ପୀମ ସମ୍କାଶମ ୍ଜଟା ମଣ୍ଟ  ତାରିଣମ ୍ ୧୭ 

 ପାକମଵମ ୍ଜାମତ୍ିଯମ ୍ତମ ୍ରାଜ ରାଜ ଵିମତମନମ ୍  

 କକୈ ାସମ ୍ଇଵ ତୁତମଶମମ ୍କା ା୍ିିମ ୍ଇଵ ତୁସ୍ ସହମ ୍ ୧୮ 

 ଜ୍ଵ ନ୍ତମ ୍ଇଵ କତକଜାପି: ତୁନିରୀ୍୍ଯମ ୍ପରୁ୍ତ୍ଜକନୈଃ  

 କକନ୍ତ ଚ ଆସଯଯ ପରଶମୁ ୍ତନୁ: ଵିତ୍ଯ ୁତ୍କକଣାପମମ ୍ ୧୯ 

 ପ୍ରକ୍ରୁହ୍ ଯ ଶର ମୁ୍ ଯମ ୍ଚ େିପରୁ୍ିମ ୍ଯତା ହରମ ୍ 

 ତମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ପୀମ ସମ୍କାଶମ ୍ଜ୍ଵ ନ୍ତମ ୍ଇଵ ପାଵକମ ୍ ୨0 

 ଵସି୍ ଟ ପ୍ରମକୁା ଵିପ୍ରା ଜପ କହାମ ପରାଯଣାଃ  

 ସମ୍କତା ମନୁଯଃ ସକଵମ ସମ୍ଜଜ ୍ପ:ୁ ଅକତା ମିତଃ  

 କଚି୍ଚତ୍ ପିତ୍ରୁ ଵତ ଅମଶମୀ ୍୍େମ ୍ନ ଉତ୍ସାତଯି୍ ଯତି  ୨୧ 

 ପଵୂମମ ୍୍୍େ ଵତମ ୍କ୍ରୁତ୍ଵା କତ ମନ୍ଯ:ୁ କତ ଜ୍ଵରଃ  

 ୍୍େସ୍ ଯ ଉତ୍ସାତନମ ୍ପକୂଯା ନ କ ୁ ଅସ୍ଯ ଚିକୀଶତିମ ୍ ୨୨ 

 ଏଵମ ୍ଉକ୍ତଵା ଅ୍ମଯମ ୍ଆତାଯ ପାକମଵମ ୍ପୀମ ତଶମନମ ୍ 

 ରୁଶକଯା ରାମ ରାକମତି ମତୁରାମ ୍ଵାଚମ ୍ଅପରୁ୍ଵନ୍  ୨୩ 

 ପ୍ରତିକ୍ରୁହ୍ ଯ ତୁ ତାମ ୍ପଜୂାମ ୍ରୁଶ ିତତ୍ତାମ ୍ପ୍ରତାପଵାନ୍  

 ରାମମ ୍ତାଶରତିମ ୍ରାକମା ଜାମତକ୍ିଯାପ୍ ଯ ପାଶତ  ୨୪ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଚତୁ ସ୍ ସତତିମ ସ୍ ସକମ: 

 ପମ୍ଚ ସପ୍ତତମି ସ୍ସକକ:  

 ରାମ ତାଶରକତ ଵୀର ଵୀଯମମ ୍କତ ଶରୂ୍ଯକତତ୍ପତୁମ ୍ 

 ତନୁକଶା କପତନମ ୍କଚୈଵ ନିକିକ ନ ମଯା ଶରୁ୍ତମ ୍ ୧ 

 ତତ୍ ଅତ୍ପତୁମ ୍ଅଚିନ୍ତଯମ ୍ଚ କପତନମ ୍ତନୁଶ: ତଯା  

 ତତ୍ ଶରୁ୍ତ୍ଵା୭ହମ ୍ଅନୁପ୍ରାକତା ତନୁର୍ କ୍ରୁହ୍ ଯ ପରମ ୍ଶପୁମ ୍ ୨ 

 ତତ୍ ଇତମ ୍କକାର ସମ୍କାଶମ ୍ଜାମତ୍ଯିମ ୍ମହତ୍ ତନୁଃ  

 ପରୂଯସ୍ଵ ଶକରଣ ଏଵ ସ୍ଵପ ମ ୍ତଶମଯସ୍ଵ ଚ  ୩ 

 ତତ୍ ଅହମ ୍କତ ପ ମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା ତନୁକଶାସ୍ ଯ ପ୍ରପରୂକଣ  

 ତ୍ଵନ୍ତ୍ଵ ଯତୁ୍ତମ ୍ପ୍ରତାସ୍ ଯାମି ଵୀଯମ ୍ ଲା ଯ୍ମ ୍ଇତମ ୍ତଵ  ୪ 
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 ତସ୍ ଯ ତତ୍ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଜା ତଶରତ ସ୍ତ୍ତା  

 ଵିଶଣ୍ଣ ଵତକନା ତୀନଃ ପ୍ରାଞ୍ଜ ି: ଵା ଯ୍ମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍    ୫ 

 ୍୍େ କରାଶାତ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ: ତ୍ଵମ ୍ପ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ ଯ ମହାଯଶାଃ  

 ପା ାନାମ ୍ମମ ପେୁାଣାମ ୍ଅପଯମ ୍ତାତୁମ ୍ଅହମସି  ୬ 

 ପାକମଵାଣାମ ୍କୁକ  ଜାତଃ ସ୍ଵାତ୍ ଯାଯ ଵ୍ରତ ଶା ିନାମ ୍ 

 ସହସ୍ରାକ୍୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯ ଶସ୍ତ୍ରମ ୍ପ୍ର୍୍ିତଵାନ୍ ଅସି  ୭ 

 ସ ତ୍ଵମ ୍ତମମପକରା ପତୂ୍ଵା କା୍ ଯପାଯ ଵସମୁ୍ ତରାମ ୍ 

 ତତ୍ତ୍ଵା ଵନମ ୍ଉପାକମ୍ଯ ମକହନ୍ତ୍ର୍ କ୍ରୁତ କକତନଃ  ୮ 

 ମମ ସଵମ ଵିନାଶାଯ ସମ୍ପ୍ରାତ: ତ୍ଵମ ୍ମହା ମକୁନ  

 ନ ଚ ଏକସି୍ମନ୍ ହକତ ରାକମ ସକଵମ ଜୀଵାମକହ ଵଯମ ୍ ୯ 

 ପରୁ୍ଵତି ଏଵମ ୍ତଶରକତ ଜାମତ୍ଯିଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍  

 ଅନାତ୍ରୁକତ୍ୈ ଯଵ ତତ୍ ଵା ଯ୍ମ ୍ରାମମ ୍ଏଵ ଅପ୍ଯପାଶତ  ୧0 

 ଇକମ କତ୍ଵ ତନୁଶୀ କରକ୍ଟ ତିକଵ୍ ଯ କ ାକା୭ପି ଵିଶରୁ୍କତ  

 ତ୍ରୁକଟ ପ ଵତୀ ମକୁ ଯ୍ ସକ୍ୁରୁକତ ଵିଶ୍ଵକମମଣା  ୧୧  

 ଅତିସରୁ୍୍ ଟମ ୍ସକୁରୈ: ଏକମ ୍େଯମ୍ପକାଯ ଯଯୁତୁ୍ସକଵ  

 େିପରୁ୍ିମ ୍ନର କର୍ଟ ପ୍ିମ ୍କାକୁତ୍ସହ ଯତ୍ ତ୍ଵଯା  ୧୨ 

 ଇତମ ୍ତ୍ଵିତୀଯମ ୍ତୁତମଶମମ ୍ଵକି୍ ଣା: ତତ୍ତମ ୍ସକୁରାତ୍ତକମୈଃ  

 ତତ୍ ଇତମ ୍କଵୈ୍ ଣଵମ ୍ରାମ ତନୁ: ପରମ ପାସ୍ଵରମ ୍  

 ସମାନ ସାରମ ୍କାକୁତ୍ସି କରୌକେଣ ତନୁଶା ତୁ ଇତମ ୍ ୧୩ 

 ତତା ତୁ କତଵତାଃ ସଵମାଃ ପରୁ୍ଚ୍ଚନି୍ତ ସ୍ମ ପିତାମହମ ୍ 

 ଶତିି କଣ୍ଟ ସ୍ ଯ ଵିକ୍ ଣା ଶ୍ଚ ପ ା ପ  ନିରୀ୍୍ଯା  ୧୪ 

 ଅପିପ୍ରାଯମ ୍ତୁ ଵିଜ୍ଞାଯ କତଵତାନାମ ୍ପିତାମହଃ  

 ଵିକରାତମ ୍ଜନଯା ମାସ ତକଯାଃ ସତ୍ ଯଵତାମ ୍ଵରଃ  ୧୫ 

 ଵିକରାକତ ଚ ମହତ୍ ଯତୁ୍ତମ ୍ଅପଵତ୍ କରାମ ହଶମଣମ ୍ 

 ଶତିି କଣ୍ଟ ସ୍ ଯ ଵିକ୍ ଣା ଶ୍ଚ ପରସ୍ପର ଜିକୀଶକିଣାଃ  ୧୬ 

 ତତା ତୁ ଜରୁ୍ମ୍ପିତମ ୍କଶୈଵମ ୍ତନୁ: ପୀମ ପରାରମମ ୍ 

 ହୁମ୍ କାକରଣ ମହା କତଵଃ ସ୍ତ୍ମ୍ପିକତାତ େିକ ାଚନଃ  ୧୭ 

 କତକଵୈ: ତତା ସମାକମ୍ଯ ସଶ ି  ସକମ୍ୈ କଃ ସ ଚାରକଣୈଃ  
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 ଯାଚିକତୌ ପ୍ରଶମମ ୍ତେ ଜ୍ମତୁ:   କତୌ ସକୁରାତ୍ତକମୌ  ୧୮ 

 ଜରୁ୍ମ୍ପିତମ ୍ତତ୍ ତନୁ: ତ୍ରୁ୍ଟଵା କଶୈଵମ ୍ଵିଶଣ୍ ୁ  ପରାରକମୈଃ  

 ଅତିକମ ୍କମନିକର ଵିଶଣ୍ମୁ ୍କତଵାଃ ସଶ ି  କଣା   ସ୍ତ୍ତା  ୧୯ 

 ତନୂ ରୁେ    ସୁ୍ତ୍ ସମ୍କ୍ରୁକତ୍ତା ଵିକତକହଶ ୁମହା   ଯଶାଃ  

 କତଵରାତ ସ୍ ଯ ରାଜକଶମ: ତକତୌ ହକସ୍ତ୍ ସ ସାଯକମ ୍ ୨0 

 ଇତମ ୍ଚ କଵୈ୍ ଣଵମ ୍ରାମ ତନୁଃ ପର ପରୁମ ୍ଜଯମ ୍ 

 ରୁଚୀକକ ପାକମକଵ ପ୍ରାତାତ୍ ଵିଶଣ୍ଃୁ ସ ନ୍ ଯାସମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ ୨୧ 

 ରୁଚୀକ ସୁ୍ତ୍ ମହାକତଜାଃ ପେୁ ସ୍ ଯ ଅପ୍ରତିକମମଣଃ  

 ପିତୁ: ମମ ତକତୌ ତିଵ୍ ଯମ ୍ଜମତକ୍ି: ମହାତ୍ମନଃ  ୨୨ 

 ନ୍ ଯସ୍ତ୍ ଶକସ୍ତ୍ର ପିତରି କମ ତକପା ପ  ସମନ୍ି ଵକତ  

 ଅଜମକୁନା ଵିତକତ ମରୁ୍ତ୍ଯମୁ ୍ପ୍ରାକ୍ରୁତାମ ୍ପତିୁ୍ତମ ୍ଆସି୍ତ୍ତଃ  ୨୩ 

 ଵତମ ୍ଅପ୍ରତିରୂପମ ୍ତୁ ପିତୁଃ ଶରୁ୍ତ୍ଵା ସତୁାରୁଣମ ୍ 

 ୍୍େମ ୍ଉତ୍ସାତଯନ୍ କରାଶାତ୍ ଜାତମ ୍ଜାତମ ୍ଅକନକଶଃ  ୨୪ 

 ପରୁ୍ତିଵୀମ ୍ଚ ଅକି ାମ ୍ପ୍ରାପ୍ ଯ କା୍ ଯପାଯ ମହାତ୍ମକନ  

 ଯଜ୍ଞ ସ୍ ଯ ଅକନ୍ତ ତତା ରାମ ତ୍ି୍ଣାମ ୍ପଣୁ୍ ଯ କମମକଣ  ୨୫ 

 ତତ୍ତ୍ଵା ମକହନ୍ତ୍ର୍ ନି ଯ: ତକପା ପ  ସମନ୍ି ଵତଃ  

(  ସି୍ତ୍କତା୭ସି୍ମ ତସି୍ମନ୍ ତପ୍ଯନ୍ କଵୈ ସସୁକୁମ ୍ସରୁ କସଵିକତ   

 ଅତ୍ ଯ ତୁ ଉତ୍ତମ ଵୀକଯମଣ ତ୍ଵଯା ରାମ ମହା ପ   ) 

 ଶରୁ୍ତଵାନ୍ ତନୁକଶା କପତମ ୍ତକତାହମ ୍ତ୍ରୁତମ ୍ଆକତଃ  ୨୬ 

 ତତ୍ ଇତମ ୍କଵୈ୍ ଣଵମ ୍ରାମ ପିତ୍ରୁ କପୈତାମହମ ୍ମହତ୍  

 ୍୍େ ତମମମ ୍ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ କ୍ରୁହ୍ ଣୀଶ୍ଵ ତନୁରୁତ୍ତମମ ୍ ୨୭ 

 କଯାଜଯସ୍ଵ ତନୁଃ କରକ୍ଟ ଶରମ ୍ପର ପରୁମ ୍ଜଯମ ୍ 

 ଯତି ଶକ୍ିାଶ ିକାକୁତ୍ସି ତ୍ଵନ୍ତ୍ଵମ ୍ତାସ୍ ଯାମି କତ ତତଃ  ୨୮ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ପମ୍ ିସତତିମ ସ୍ ସକମ:  

 ଶଟ୍ ସପ୍ତତମି ସ୍ସକକ:  

 ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତତ୍    ଜାମତ୍ିଯ ସ୍ ଯ ଵା ଯ୍ମ ୍ତାଶରତି    ସ୍ତ୍ତା  

 କକୌରଵାତ୍ ଯନି୍ତ୍ର୍ତ   କତଃ ପିତୂ ରାମମ ୍ଅତା   ପ୍ରଵୀତ୍  ୧ 

 ଶରୁ୍ତଵାନ୍ ଅସି୍ମ ଯତ୍ କମମ କ୍ରୁତଵାନ୍ ଅସି ପାକମଵ  
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 ଅନୁରୁନ୍ତଯାମକହ ପ୍ରହ୍ମନ୍ ପିତୁ: ଆନ୍ରୁଣ୍ଯମ ୍ଆସି୍ତ୍ତଃ  ୨ 

 ଵୀଯମ   ହୀନମ ୍ଇଵା୭ଶକ୍ତମ ୍୍୍େ   ତକମମଣ ପାକମଵ  

 ଅଵଜାନାସି କମ କତଜଃ ପ୍ଯ କମ   ଅତ୍ ଯ ପରାରମମ ୍ ୩ 

 ଇତି ଉକ୍ତଵା ରାକଵଃ କ୍ରୁକତ୍ତା ପାକମଵ ସ୍ ଯ ଵରା ଯତୁମ ୍ 

 ଶରମ ୍ଚ ପ୍ରତିସମ୍କ୍ରୁହ୍ ଯ ହସ୍ତ୍ାତ୍  କୁ ପରାରମଃ  ୪ 

 ଆକରାପ୍ଯ ସ ତନୂ ରାମଃ ଶରମ ୍ସଯ ଯମ ୍ଚକାର ହ  

 ଜାମତ୍ଯିମ ୍ତକତା ରାମମ ୍ରାମଃ କ୍ରୁକତ୍ତାପ୍ରଵୀତ୍ ଵଚଃ  ୫ 

 ପ୍ରାହ୍ମକଣା   ଅସି ଇତି ପକୂଯ ଯା କମ ଵିଶ୍ଵାମିେ କ୍ରୁକତନ ଚ  

 ତସ୍ମାତ୍ ଶକକ୍ତା ନ କତ ରାମ କମାକ୍ତୁମ ୍ପ୍ରାଣ ହରମ ୍ଶରମ ୍ ୬ 

 ଇମାମ ୍ଵା ତ୍ଵତ୍ କତିମ ୍ରାମ ତକପାପ  ସମାଜିତାନ୍  

 କ ାକାନ୍ ଅପ୍ରତିମାନ୍ ଵା୭ପି ହନି୍ ଯାମି ଯତ୍ ଇଚ୍ଚସି  ୭ 

 ନ ହ ିଅଯମ ୍କଵୈ୍ ଣକଵା ତିଵ୍ ଯଃ ଶରଃ ପର ପରୁମ ୍ଜଯଃ  

 କମାକଃ ପତତି ଵୀକଯମଣ ପ  ତପମ ଵିନାଶନଃ  ୮ 

 ଵରା୭୭ଯତୁ ତରମ ୍ରାମ େଶଟୁ୍ମ ୍ସଶ ିକଣାଃ ସରୁାଃ  

 ପିତାମହମ ୍ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ ସକମତା: ତେ ସମ୍କଶଃ  ୯ 

 କନ୍ତଵମ ଅପ୍ସ୍ରସ କଶ୍ଚୈଵ ସିତ୍ତ ଚାରଣ କିନ୍ନରାଃ  

 ଯ୍୍ ରା୍୍ସ ନାକା ଶ୍ଚ ତତ୍ େଶଟୁ୍ମ ୍ମହତ୍ ଅତ୍ପତୁମ ୍ ୧0 

 ଜଟୀ କ୍ରୁକତ ତତା କ ାକକ ରାକମ ଵର ତନୁତମକର  

 ନିଵମୀକଯମା ଜାମତକ୍ିଯା   ଅକସୌ ରକମା ରାମମ ୍ଉକତୈ୍୍ତ  ୧୧ 

 କତକଜାପି: ହତ ଵୀଯମତ୍ଵାତ୍ ଜାମତକ୍ିଯା ଜଟୀ କ୍ରୁତଃ  

 ରାମମ ୍କମ  ପୋ୍୍ମ ୍ମନ୍ତମ ୍ମନ୍ତମ ୍ଉଵାଚ ହ  ୧୨ 

 କା୍ ଯପାଯ ମଯା ତତ୍ତା ଯତା ପଵୂମମ ୍ଵସମୁ୍ ତରା  

 ଵିଶକଯ କମ ନ ଵସ୍ତ୍ଵ୍ ଯମ ୍ଇତି ମାମ ୍କା୍ ଯକପାପ୍ରଵୀତ୍  ୧୩ 

 କସାହମ ୍କୁରୁ ଵଚଃ କୁଵମନ୍ ପରୁ୍ତିଵ୍ ଯାମ ୍ନ ଵକସ ନିଶାମ ୍ 

 କ୍ରୁତା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାକୁତ୍ସି କ୍ରୁତା କଵୈ କା୍ ଯପସ୍ ଯ ହ ି ୧୪ 

 ତତ୍ ଇମାମ ୍ତ୍ଵମ ୍କତିମ ୍ଵୀର ହନ୍ତୁମ ୍ନ ଅହମସି ରାକଵ  

 ମକନା ଜଵମ ୍କମି୍ ଯାମି ମକହନ୍ତ୍ର୍ମ ୍ପଵମକତା ତ୍ତମମ ୍ ୧୫ 

 କ ାକା: ତୁ ଅପ୍ରତିମା ରାମ ନିଜିତା: ତପସା ମଯା  
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 ଜହି ତାନ୍ ଶର ମକୁ ଯ୍ନ ମା ପତ୍ୂ କା ସ୍ଯ ପଯମଯଃ  ୧୬ 

 ଅ୍୍ଯ ଯମ ୍ମତୁ ହନ୍ତାରମ ୍ଜାନାମି ତ୍ଵାମ ୍ସକୁରଶ୍ଵରମ ୍ 

 ତନୁକଶାସ୍ ଯ ପରାମଶମାତ୍ ସ୍ଵସି୍ତ୍ କତସୁ୍ତ୍ ପରମ୍ତପ  ୧୭ 

 ଏକତ ସରୁ କଣାଃ ସକଵମ ନିରୀ୍୍କନ୍ତ ସମାକତାଃ     

 ତ୍ଵାମ ୍ଅପ୍ରତିମ କମମାଣମ ୍ଅପ୍ରତିତ୍ଵନ୍ତ୍ଵମ ୍ଆହକଵ  ୧୮ 

 ନ ଚ ଇଯମ ୍ମମ କାକୁତ୍ସି ଵ୍ରୀଟା ପଵିତୁମ ୍ଅହମତି  

 ତ୍ଵଯା କେୈ କ ା ଯ୍ ନାକତନ ଯତ୍ ଅହମ ୍ଵିମକୁୀ କ୍ରୁତଃ  ୧୯ 

 ଶରମ ୍ଅପ୍ରତିମମ ୍ରାମ କମାକ୍ତୁମ ୍ଅହମସି ସଵୁ୍ରତ  

 ଶର କମାକ୍୍ କମି୍ ଯାମି ମକହନ୍ତ୍ର୍ମ ୍ପଵମକତା ତ୍ତମମ ୍ ୨0 

 ତତା ପରୁ୍ଵତି ରାକମ ତୁ ଜାମତକ୍ିଯ ପ୍ରତାପଵାନ୍  

 ରାକମା ତାଶରତିଃ ରୀମାନ୍ ଚିକ୍୍ପ ଶରମ ୍ଉତ୍ତମମ ୍ ୨୧ 

 ସ ହତାନ୍ ତ୍ରୁ୍ଯ ରାକମଣ ସ୍ଵାନ୍ କ ାକାନ୍ ତପସା୭୭ଜିତାନ୍   

 ଜାମତକ୍ିଯା ଜକାମ ଆଶ ୁମକହମ୍ତରମ ୍ପଵମକତାତ୍ତମମ ୍ ୨୨ 

 ତକତା ଵିତିମିରାଃ ସଵମା ତିଶା ଚ ଉପ ତିଶ ସ୍ତ୍ତା  

 ସରୁାଃ ସଶ ିକଣା ରାମମ ୍ପ୍ରଶଶମସ୍:ୁ ଉତା୭୭ଯତୁମ ୍ ୨୩ 

 ରାମମ ୍ତାଶରତିମ ୍ରାକମା ଜାମତ୍ଯିଃ ପ୍ରଶସ୍ଯ ଚ  

 ତତଃ ପ୍ରତ୍୍ିଣୀ କ୍ରୁତ୍ ଯ ଜକାମ ଆତ୍ମକତିମ ୍ପ୍ରପଃୁ  ୨୪ 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ ପା କାକମ୍ଟ    ଶଟ୍ ସତତିମ ସ୍ ସକମ:  

 ସପ୍ତ   ସପ୍ତତମି ସ୍ସକକ:  

 କକତ ରାକମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ରାକମା ତାଶରତି:   ତନୁଃ  

 ଵରୁଣାଯ ଅପ୍ରକମଯାଯ ତକତୌ ହକସ୍ତ୍ ସ ସାଯକମ ୍ ୧ 

 ଅପିଵାତ୍ ଯ ତକତା ରାକମା ଵସି୍ ଟ ପ୍ରମକୁାନ୍ ରୁଶୀନ୍  

 ପିତରମ ୍ଵିହ୍ ଵ ମ ୍ତ୍ରୁ୍ଟଵା କପ୍ରାଵାଚ ରକୁ   ନନ୍ତନଃ  ୨ 

 ଜାମତକ୍ିଯା କକତା ରାମଃ ପ୍ରଯାତୁ ଚତୁରମି୍ କଣୀ  

 ଅକଯାତ୍ ଯା ଅପିମକୁୀ କସନା ତ୍ଵଯା ନାକତନ ପା ିତା  ୩ 

( ସମି୍ ତଶସ୍ଵ ମହା ରାଜ କସନାମ ୍ତ୍ଵତ୍ ଶାସକନ ସି୍ତ୍ତାମ ୍  

 ଶାଶନମ ୍କାମ୍ କେକତ କସନା ଚାତକା ି: ଜ ମ ୍ଯତା)  

 ରାମ ସ୍ ଯ ଵଚନମ ୍ଶରୁ୍ତ୍ଵା ରାଜା ତଶରତଃ ସତୁମ ୍ 
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 ପାହୁପ୍ ଯାମ ୍ସମ୍ପରିଶ୍ଵଯ ଯ ମତିୂ୍ନ ଚ ଆରାଯ ରାକଵମ ୍ ୪ 

 କକତା ରାମ ଇତି ଶରୁ୍ତ୍ଵା ହ୍ରୁ୍ ଟଃ ପ୍ରମତୁିକତା ନ୍ରୁପଃ  

 ପନୁ: ଜାତମ ୍ତତା କମକନ ପେୁମ ୍ଆତ୍ମାନମ ୍ଏଵ ଚ   

 କଚାତଯା ମାସ ତାମ ୍କସନାମ ୍ଜକାମ ଆଶ ୁତତଃ ପରୁୀମ ୍ ୫ 

 ପତାକା ତ୍ଵଜିନୀମ ୍ରମ୍ଯାମ ୍ତୂକଯମା ତ୍କୁ୍ ଟ ନିନାତିତାମ ୍ 

 ସିକ୍ତ ରାଜ ପତାମ ୍ରମ୍ଯାମ ୍ପ୍ରକୀଣମ କୁସକୁମାତ୍କରାମ ୍ ୬ 

 ରାଜ ପ୍ରକଵଶ ସମୁକୁକୈଃ କପୌକରୈ: ମଙ୍କ  ଵାତିପିଃ  

 ସମ୍ପଣୂମାମ ୍ପ୍ରାଵିଶତ୍ ରାଜା ଜକନୌକକୈଃ ସମ ମ୍କ୍ରୁତାମ ୍ ୭ 

 କପୌକରୈ: ପ୍ରତ୍ଯତୁ୍କକତା ତୂରମ ୍ତ୍ଵିକଜୈ ଶ୍ଚ ପରୁ ଵାସିପି:  

 ପକୁେୈ: ଅନୁକତ: ୍୍ରୀମାନ୍ ରୀମତି୍ ଶ୍ଚ ମହା ଯଶା:  ୮ 

 ପ୍ରଵିକଵଶ କ୍ରୁହମ ୍ରାଜା ହିମଵତ୍ ସତ୍ରୁଶମ ୍ପନୁ :  

 ନନମ୍ତ ସ୍ଵଜକନା ରାଜା କ୍ରୁକହ କାକମୈ: ସପୁଜୂିତ:  ୯ 

 କକୌସଲ୍ଯା ଚ ସମିୁୋ ଚ କକୈକକଯୀ ଚ ସମୁତ୍ ଯମା  

 ଵତୂ ପ୍ରତିରକହ ଯକୁ୍ତା ଯା ଶ୍ଚା୭ନ୍ ଯା ରାଜ କଯାଶତିଃ  ୧0 

 ତତଃ ସୀତାମ ୍ମହାପାକାମ ୍ଊମି ାମ ୍ଚ ଯଶସି୍ଵନୀମ ୍ 

 କୁଶତ୍ଵଜ ସକୁତ ଚ ଉକପ ଜକ୍ରୁହୁ: ନ୍ରୁପ ପତ୍ନଯଃ  ୧୧ 

 ମଙ୍କ  ଆ ାପକନୈ: କହାକମୈ: କଶାପିତାଃ କ୍୍ୌମ ଵାସସଃ  

 କତଵତ ଆଯତନାନି ଆଶ ୁସଵମା ସ୍ତ୍ାଃ ପ୍ରତ୍ ଯପଜୂଯନ୍  ୧୨ 

 ଅପିଵାତ୍ ଯ ଅପିଵାତ୍ ଯାନ୍ ଚ ସଵମା ରାଜ ସତୁା ସ୍ତ୍ତା  

( ସ୍ଵ ସ୍ଵମ ୍କ୍ରୁହମ ୍ଅତ ଆସାତ୍ ଯ କୁକପର ପଵକନାପମମ ୍  

 କକାପି ତମକନୈ ଶ୍ଚ ତାକନ୍ୈ ଯ ଶ୍ଚ ତପମଯିତ୍ଵା ତ୍ଵିକଜାତ୍ତମାନ୍)  

 କରମିକର ମତୁିତାଃ ସଵମା ପତ୍ରୁମପିଃ ସହିତା ରହଃ  ୧୩ 

 କୁମାରା: ଚ ମହାତ୍ମାକନା ଵୀକଯମଣ ଅପ୍ରତିମା ପଵୁି  ୧୪ 

 କ୍ରୁତ ତାରାଃ କ୍ରୁତ ଅସ୍ତ୍ରା ଶ୍ଚ ସ ତନାଃ ସ ସହ୍ୁରୁ ଜ୍ଜନାଃ  

 ଶଶୁରୂ୍ଶମାଣାଃ ପିତରମ ୍ଵତମଯନି୍ତ ନରଶମପାଃ  ୧୫ 

( କାକ  କାକ  ତୁ ନୀତିଜ୍ଞା: କତାଶଯକମ୍ତା କୁରୁମ ୍କୁକଣୈଃ)  

 କସ୍ ଯଚିତ୍ ଅତ କା ସ୍ଯ ରାଜା ତଶରତ ସସ୍ତୁମ ୍  

 ପରତମ ୍କକୈକଯୀ ପେୁମ ୍ଅପ୍ରଵୀତ୍ ରକୁ ନମ୍ତନ:  ୧୬ 
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 ଅଯମ ୍କକକଯ ରାଜ ସ୍ ଯ ପକୁୋ ଵସତି ପେୁକ   

 ତ୍ଵାମ ୍କନତୁମ ୍ଆକକତା ଵୀର ଯତୁାଜିତ୍ ମାତୁ  ସ୍ତ୍ଵ  ୧୭ 

 ପ୍ରାତିତ: କତନ ତମମଜ୍ଞ ମିତି ାଯାମ ୍ଅହମ ୍ତତା  

 ରୁଶ ିମକତ୍ ଯ ତୁ ତସ୍ ଯ ତ୍ଵମ ୍ପ୍ରୀତିମ ୍କତମୁ ମ ୍ଇହା୭ହମସି  ୧୮ 

 ଶରୁ୍ତ୍ଵା ତଶରତସ୍ଯ ଏତତ୍ ପରତ: କକୈକଯୀ ସତୁ:   

 ଅପିଵାତ୍ ଯ କୁରୁମ ୍ରାମମ ୍ପରିଶ୍ଵଯ ଯ ଚ  ୍୍ମଣମ ୍ 

 କମନାଯ ଅପିଚରାମ ଶତ୍ରୁ୍ି ସହିତ ସ୍ତ୍ତା  ୧୯ 

 ଆପରୁ୍ଚ୍ଚଯ ପିତରମ ୍ଶକୂରା ରାମମ ୍ଚ ଅ୍ିଲ୍ ଟ କାରିଣମ ୍  

 ମାତ୍ରୂ ଶ୍ଚା୭ପି ନର କର୍ଟ  ଶତ୍ରୁ୍ି ସହିକତା ଯକଯୌ  ୨0 

 କକତ ତୁ ପରକତ ରାକମା  ୍୍ମଣ ଶ୍ଚ ମହାପ :   

 ପିତରମ ୍କତଵ ସମ୍କାଶମ ୍ପଜୂଯା ମାସତୁ ସ୍ତ୍ତା  ୨୧ 

 ପିତୁ: ଆଜ୍ଞାମ ୍ପରୁକରୁ୍ତ୍ ଯ  କପୌର କାଯମାଣ ିସଵମଶ:  

 ଚକାର ରାକମା ତମମାତ୍ମା ପି୍ରଯାଣ ିଚ ହିତାନି ଚ  ୨୨ 

 ମାତ୍ରୁକପ୍ଯା ମାତ୍ରୁ କାଯମାଣ ିକ୍ରୁତ୍ଵା ପରମ ଯମି୍ ତରତ:  

 କୁରୂଣାମ ୍କୁରୁ କାଯମାଣ ିକାକ  କାକ ୭ନ୍ଵକଵୈ୍୍ତ  ୨୩ 

 ଏଵମ ୍ତଶରତ ପ୍ରୀକତା ପ୍ରାହ୍ମଣା କନୈକମା ସ୍ତ୍ତା  

 ରାମ ସ୍ ଯ ଶୀ  ଵ୍ରୁକତ୍ତନ ସକଵମ ଵିଶଯ ଵାସିନ:  ୨୪  

 କତଶାମ ୍ଅତି ଯଶା କ ାକକ ରାମଃ ସତ୍ ଯ ପରାରମଃ  

 ସ୍ଵଯମ୍ପ:ୂ ଇଵ ପତୂାନାମ ୍ପପଵୂ କୁଣଵ ତ୍ତରଃ  ୨୫ 

 ରାମ   ସୁ୍ତ୍ ସୀତଯା ସାତମମ ୍ଵିଜହାର ପହୂନ୍ ରୁତୂନ୍  

 ମନସ୍ଵୀ ତତ୍କତମାନସ୍ଯ   ସ୍ତ୍ସ୍ ଯା ନିତ୍ ଯମ ୍ହ୍ରୁତି ସମପିତଃ  ୨୬ 

 ପି୍ରଯା ତୁ ସୀତା ରାମ ସ୍ ଯ ତାରାଃ ପିତ୍ରୁ   କ୍ରୁତା ଇତି  

 କୁଣାତ୍ ରୂପ   କୁଣା   ଚ୍ଚା୭ପି ପ୍ରୀତି: ପକୂଯା୭ପ୍ଯଵତମତ  ୨୭ 

 ତସ୍ ଯା ଶ୍ଚ ପତମା ତ୍ଵିକୁଣମ ୍ହ୍ରୁତକଯ ପରିଵତମକତ  

 ଅନ୍ତ ଜମାତମ ୍ଅପି ଵ୍ ଯକ୍ତମ ୍ଆ ଯ୍ାତି ହ୍ରୁତଯମ ୍ହ୍ରୁତା  ୨୮ 

 ତସ୍ ଯ ପକୂଯା ଵିକଶକଶଣ କମୈତି ୀ ଜନକା ତ୍ମଜା  

 କତଵତାପିଃ ସମା ରୂକପ ସୀତା ରୀ: ଇଵ ରୂପିଣୀ  ୨୯ 

 ତଯା ସ ରାଜଶ ିସକୁତାପିରାମଯା ;  
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 ସକମଯିଵାନ୍ ଉତ୍ତମ ରାଜ କନ୍ ଯଯା  

 ଅତୀଵ ରାମଃ ଶଶୁକୁପତି କାମଯା  ;  

 ଵିପଃୁ ରଯିା ଵିଶଣ୍:ୁ ଇଵ ଅମକରଶ୍ଵରଃ  ୩0 

 ଇତ୍ ଯାକଶମ ରୀମୋମାଯକଣ, ଆତି କାକଵ୍ ଯ, ରୀମତ୍ଵାଲ୍ମୀକୀକଯ, ଚତୁଵିମ୍ତ୍୍   

 ସହସି୍ରକାଯାମ,୍   ସମି୍ ହତାଯାମ,୍ ପା କାକମ୍ଟ,     ସତ   ସତତିମ ସ୍ ସକମ:  

 ଚରିତମ ୍ରକୁନାତ ସ୍ ଯ ଶତକକାଟି ପ୍ରଵିସ୍ତ୍ରମ,୍   

 ଏକକୈକ ମ୍୍ରମ ୍କପ୍ରାକ୍ତମ ୍ମହା ପାତକ ନାଶନମ ୍.  

 ଯତ୭୍୍ର ପତ ପ୍ର୍ଟମ ୍ମାୋ ହୀନମ୍ ି ଯତ୍ ପକଵତ୍   

 ତ ତ୍ସଵମମ ୍୍୍ମ୍ ଯତାମ ୍କତଵ ନାରାଯଣ ନକମାସୁ୍ତ୍କତ.  

   ପା କାମ୍ଟ: ସମାତ:  

   ରୀ ସୀତା ରାମଚମ୍ତରା୭ପମଣ ମସୁ୍ତ୍ 


