పాల కామ్ట
ప్రతమ్ సర్క ః
తపః స్వా త్యా య నిరతమ్ తపస్వా వాక్వా త్యమ్ వరమ్
నారతమ్ పరిపప్పచ్చ వాల్మీ క్వ ర్మీ ని పుమ్క వమ్ ౧
కో న్ా ౭స్మీ న్ స్వప్మ్ర తమ్ లోకే కుణవాన్ కశ్చ వీరా వాన్
తరీ జ్ ఞ శ్చ ప్కుతజ్ ఞ శ్చ సతా వాకోా ప్ుటప్వతః? ౨
చారిప్ేణ చ్ కో యుకఃత సరా పూేషు కో హితః
విత్యా న్క ః క

సస మ్ర త శ్చ క శ్చచ క ప్ియ తరశ న్ః? ౩

ఆతీ వాన్ కో జిత ప్కోతో మ్తిమాన్ కోన్సూయకః
కసా ిపా తి ేవా శ్చ జాత రోష సా సమ్యా కే ? ౪
ఏత తిచాచ మ్ా హమ్ ప్ోుమ్ పరమ్ కౌతూహలమ్ హి మే
మ్హర్ష ే తా మ్ సమ్రోతస్మ జాఞు మేవమ్ వితమ్ న్రమ్ ౫
ప్ుత్యా చైత త్త్తిలో
త కజ్ఞఞ వాల్మీ కే ర్నా రతో వచ్ః
ప్ూయత్యమ్ ఇతి చా౭౭మ్త్త్న్ా త ప్పప్ుష్టో వాకా మ్ అప్పవీత్ ౬
పహవో ుర లపా శ్చచ వ యే తా యా కీరి తత్య కుణః
మ్యనే వక్ష్యా మ్ా ౭హమ్ పుత్యతా తై ర్మా కఃత ప్ూయత్యమ్ న్రః ౭
ఇక్ష్యా కు వమ్శ ప్పపవో ర్నమో నామ్ జ్నః ప్ుతః
నియత్య౭౭త్యీ మ్హా వీరోా ుా తిమాన్ ప్ుతిమా న్ా శీ ౮
పుతిమా
త
న్నా తిమాన్ వాకీీ శీమాన్
మా
శ్ప్ు నిపర హణః
విపులామోస మ్హా పాుః కమ్యర ప్కీవో మ్హా హనః ౯
మ్హో రస్కక మ్హేష్వా స్క కూట జ్ప్ు రరిమ్తమ్ః
ఆజాన పాుః సుశిర్నః సులలాటః సువిప్కమ్ః ౧0
సమ్ః సమ్ విపక్తత౭ఙ్క ః స్మా క త వర ణః ప్పత్యపవాన్
పీన్ వక్ష్య విశాలా౭క్షో లక్ష్మీ వాన్ ుప లక్షణః ౧౧
తరీ జ్ఃఞ సతా సమ్త శ్చ ప్పజానామ్ చ్ హిే రతః
యశ్స్వా జాఞన్ సమ్ర న్ా ః ుచి రా శ్ా ః సమాతిమాన్ ౧౨
ప్పజాపతి సస మ్ శీమాన్
మా
త్యత్య రిపు నిషూతన్ః
రక్షిత్య జీవలోక సా తరీ సా పరిరక్షిత్య ౧౩
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రక్షిత్య సా సా తరీ సా సా జ్న్ సా రక్షిత్య
వేత వేత్యఙ్క తతా త జ్ఞఞ తనర్షా ే చ్ నిష్టత
ో ః ౧౪
సరా శాత్త్స్వత౭ర త తతా త జ్ఞఞ ప్సుీ తిమాన్ ప్పతిపాన్వాన్
సరా లోకప్ియః స్వుర౭తీనాత్యీ విచ్క్షణః ౧౫
సరా త్య౭ికతః సతిర ః సమ్యప్త ఇవ స్మని
త ః
ఆరా ః సరా సమ్ శ్చచ వ సతైక ప్ియ తరశ న్ః ౧౬
స చ్ సరా కుణోపేతః కౌసలాా ౭౭న్న్ త వర తన్ః
సమ్యప్త ఇవ క్తమ్పర ర్షా తైర్షా ణ హిమ్వా నివ ౧౭
విషుణనా సప్ుో వీర్షా స్కమ్వత్ ప్ియతరశ న్ః
క్తలా౭క్వా సప్ుశ్ః ప్కోే క్షమ్యా ప్పుతివీ సమ్ః ౧౮
తన్ేన్ సమ్ స్వతా కే సేా తరీ ఇవా౭పరః
తమేవమ్ కుణ సమ్ర న్ా మ్ ర్నమ్మ్ సతా పర్నప్కమ్మ్

౧౯

జ్యా షమ్
ో ప్ేష ో కుణైర్ యుకమ్
త ప్ియమ్ తశ్రతః సుతమ్
ప్పప్కుతీనామ్ హితై ర్మా కమ్
త ప్పప్కుతి ప్ియ క్తమ్ా యా ౨0
యౌవ ర్నజ్యా న్ సమోా కుతమ్ ఐచ్చ త్ ప్పీత్యా మ్హీపతిః
తస్వా ౭ిషేక సమార ర్నన్ ప్ుష్వోా పార్నా ౭త కైకయీ ౨౧
పూరా మ్ తత త వర్న ేవీ వరమ్ ఏన్మ్౭యాచ్త
వివాసన్మ్ చ్ ర్నమ్ సా పరత స్వా ౭ిషేచ్న్మ్ ౨౨
స సతా వచ్నా ప్త్యజా తరీ పాేన్ సమ్ా తః
వివాసయా మాస సుతమ్ ర్నమ్మ్ తశ్రతః ప్ియమ్ ౨౩
స జ్క్తమ్ వన్మ్ వీరః ప్పతిజాఞమ్ అనపాలయన్
ిు రా చ్న్ నిర్ష తశాత్ కైకేయాా ః ప్ియ క్తరణత్ ౨౪
తమ్ ప్వజ్న్మ్
త ప్ియో ప్పాత్య లక్షీ ణోనజ్క్తమ్ హ
స్నా హా తిా న్య సమ్ర న్ా ః సుమిప్త్య౭౭న్న్ త వర తన్ః ౨౫
ప్పాతరమ్ తయితో ప్పాు: సౌప్పాప్తమ్౭న తరశ యన్
ర్నమ్ సా తయిత్య పార్నా నితా మ్ ప్పాణ సమాహిత్య

౨౬

జ్న్క సా కులే జాత్య ేవ మాయేవ నిరిీ త్య
సరా లక్షణ సమ్ర నాా నారీణమ్ ఉతమా
త
వతూః

౨౭
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స్వత్య౭పా న కత్య ర్నమ్మ్ శ్శిన్మ్ రోహిణీ యత్య
పౌరైర్ అనకతో తూరమ్ ిప్త్య తశ్రేన్ చ్

౨౮

ప్ుఙ్కక పేరపుర్ష సూతమ్ కఙ్కక కూలే వా సర జయత
కుహమాస్వతా తర్నీ త్యీ నిష్వత్యతి పతిమ్ ప్ియమ్

౨౯

కుహేన్ సహితో ర్నమో లక్షీ ణేన్ చ్ స్వతయా
ే వనేన్ వన్మ్ కత్యా న్తీ స్వర్న
త త ా పహూతక్తః ౩0
చిప్తకూట మ్౭నప్పాపా పరత్యా జ్ సా శాసనాత్
రమ్ా మ్ ఆవసతమ్ ప్కుత్యా రమ్మాణ వనే ప్తయః ౩౧
ేవ కన్ర
త ా సమాక శా సప్త త ే న్ా వసన్ సుకమ్
చిప్తకూటమ్ కే ర్నమే పుప్త ోక్త౭౭ుర సత్య
త
౩౨
ర్నజా తశ్రతః సా రక మ్ జ్క్తమ్ విలపన్ సుతమ్
ప్మ్యే ు తస్మీ న్ పరతో వస్మష ో ప్పమ్యకై రి తా

ః

౩౩

నియుజ్ా మానో ర్నజాా య నచ్చ ప్త్యజ్ా మ్ మ్హాపలః
స జ్క్తమ్ వన్మ్ వీరో ర్నమ్ పాత ప్పస్వతకః

౩౪

కత్యా ు సుమ్హాత్యీ న్మ్ ర్నమ్మ్ సతా పర్నప్కమ్మ్
అయాచ్ ప్త్యర తరమ్ ర్నమ్ మారా పావ పురప్సుక తః

౩౫

తా మేవ ర్నజా తరీ జ్ ఞ ఇతి ర్నమ్మ్ వచోప్పవీత్
ర్నమో౭ి పరమోత్యర సుస మ్యక సుస మ్హాయశా: ౩౬
న్ చైచ్చ తిర ు ర్నేశా ప్త్యజ్ా మ్ ర్నమో మ్హాపలః
పాుకే చా౭సా ర్నజాా య నాా సమ్ తత్యతా పున్ః పున్ః ౩౭
నివర తయా మాస తతో పరతమ్ పరత్య౭ప్కజ్ః
స క్తమ్మ్ అన్వాప్యా వ ర్నమ్ పాత్య వుపప్సుర శ్న్

౩౮

న్నిప్త క్తమేకరో ప్త్యజ్ా మ్ ర్నమా౭౭కమ్న్ క్త0క్షయా
కే ు పరే శీమాన్
మా
సతా సమోత జిేత్త్నియ
త ః

౩౯

ర్నమ్ సుత పున్ర్న౭౭లక్షా నాకర సా జ్న్ సా చ్
తప్త్య౭౭కమ్న్ మేక్త౭ప్కో తణక్త
ో న్ ప్పవివేశ్ హ ౪0
ప్పవిశ్ా ు మ్హా౭రణా మ్ ర్నమో ర్నజీవ లోచ్న్ః
విర్నతమ్ ర్నక్షసమ్ హత్యా శ్రపఙ్క మ్ తతరశ హ

౪౧
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సుతీక్షణమ్ చా౭పా కసా త మ్ చ్ అకసా త ప్పాతరమ్ తత్య
అకసా త వచ్నా చైచ వ జ్ప్క్త హైత్త్న్మ్
త శ్ర్నసన్మ్

౪౨

కటక మ్ చ్ పరమ్ ప్పీత సూతణీ చాక్షయ స్వయకౌ
వసత సస
త ా ర్నమ్ సా వనే వన్చ్రైః సహ

౪౩

ర్మషయోపాా కమ్న్స ర్షా వత్యయా౭సుర రక్షస్వమ్
స ేష్వమ్ ప్పతి ుప్శావ ర్నక్షస్వనామ్ తత్య వనే

౪౪

ప్పతిజాఞత సా ర్నమేణ వత సస మ్ా తి రక్షస్వమ్
ర్మషీణమ్౭క్వా కలార నామ్ తమ్ోక్త౭౭రణా వాస్మనామ్ ౪౫
ేన్ తత్త్తైవ వసత్య జ్న్స్వతన్ నివాస్మన్న
విరూిత్య ూరర ణక్త ర్నక్షస్వ క్తమ్ రూిణీ

౪౬

తతః ూరర ణక్త వాక్తా త్ ఉుా క్తతన్ సరా ర్నక్షస్వన్
కరమ్ ప్తిశిరసమ్ చైవ తూషణమ్ చైవ ర్నక్షసమ్ ౪౭
నిజ్క్తన్ రణే ర్నమ్ స్నష్వ
త మ్ చైవ పత్య౭నక్తన్
వనే తస్మీ నిా వసత్య జ్న్స్వతన్ నివాస్మనామ్

౪౮

రక్షస్వమ్ నిహత్య నాా స సస హప్స్వణి చ్ుర తశ్
తతో జాఞతి వతమ్ ప్ుత్యా ర్నవణః ప్కోత మూరిచ తః ౪౯
సహాయమ్ వరయా మాస మారీచ్మ్ నామ్ ర్నక్షసమ్
వారా మాణః సుపుో మారీచేన్ స ర్నవణః ౫0
న్ విరోతో పలవత్య క్షమో ర్నవణ ేన్ ే
అనాప్ుతా ు త త్యా కా మ్ ర్నవణః క్తల చోతితః ౫౧
జ్క్తమ్ సహ మారీచ్ : తసా ఆప్శ్మ్ పతమ్ తత్య
ేన్ మాయావినా తూరమ్ అపవాహా ప్నపా౭౭తీ జౌ

౫౨

జ్హార పార్నా మ్ ర్నమ్ సా ప్కుప్తమ్ హత్యా జ్టాయుషమ్
ప్కుప్తమ్ చ్ నిహతమ్ ప్ుష్వోా ప్ుత్యమ్ ప్ుత్యా చ్ మైతిల్మమ్ ౫౩
ర్నకవః ోక సమ్తప్తత విలలాపా౭౭కులేత్త్నియ
త ః
తత స్నన
త వ ోకేన్ ప్కుప్తమ్ తక్తతా జ్టాయుషమ్

౫౪

మారక మాణో వనే స్వత్యమ్ ర్నక్షసమ్ సమ్తతరశ హ
కపన్మ్
త నామ్ రూపేణ విప్కుతమ్ కోర తరశ న్మ్

౫౫
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తమ్ నిహతా మ్హా పాు ర తత్యహ సా రక త శ్చ సః
స చా౭సా కతయా మాస శ్పరీమ్ తరీ చారిణీమ్

౫౬

ప్శ్మ్ణీమ్ తరీ నిపుణమ్ అికచేచ తి ర్నకవ
స్కపా కచ్చ న్ మ్హాేజాః శ్పరీమ్ శ్ప్ు సూతన్ః

౫౭

శ్పర్నా పూజితః సమ్ా ప్క్తమో తశ్రత్య౭౭తీ జ్ః
పమార తీర్ష హనమ్త్య సమ్క తో వాన్ర్షణ హ ౫౮
హనమ్ తా చ్నా చైచ వ సుప్కీవేణ సమాకతః
సుప్కీవాయ చ్ తత్ సరా మ్ శ్మ్స ప్త్యమో మ్హాపలః ౫౯
ఆతిత: తత్ యత్య ప్వుతమ్
త స్వత్యయా శ్చ విేషతః
సుప్కీవ శాచ ౭ి తతస రా మ్ ప్ుత్యా ర్నమ్ సా వాన్రః

౬0

చ్క్తర సకా మ్ ర్నమేణ ప్పీత శ్చచ వా౭క్వా స్వక్షికమ్
తతో వాన్ర ర్నజ్యన్ వైర్న౭న కతన్మ్ ప్పతి

౬౧

ర్నమాయా౭౭వేతితమ్ సరా మ్ ప్పణయా ుతఃక్వేన్ చ్
ప్పతిజాఞతమ్ చ్ ర్నమేణ తత్య వాలి వతమ్ ప్పతి

౬౨

వాలిన్ శ్చ పలమ్ తప్త కతయా మాస వాన్రః
సుప్కీవః శ్ఙ్కక త శాచ స్వ నిా తా మ్ వీర్షా ణ ర్నకవే

౬౩

ర్నకవః ప్పతా యా౭ర తమ్ ు ునతపేః క్తయ మ్యతమ్
త మ్
తరశ యా మాస సుప్కీవో మ్హా పరా త సనిా పమ్

౬౪

ఉత్ సీ యిత్యా మ్హా పాు : ప్పేక్షా చా౭స్మ త మ్హాపలః
పాత్య౭ఙ్కక షేన్
ో చిక్షేప సమూర ర ణమ్ తశ్ యోజ్న్మ్ ౬౫
ిపేత చ్ పున్ః స్వలాన్ సప్త తకేన్ మ్హేషుణ
క్వరిమ్ రస్వ తలమ్ చైవ జ్న్యన్ ప్పతా యమ్ తత్య ౬౬
తతః ప్పీత మ్నా శ్చచ వ విశ్ా స త సస మ్హా కిః
క్వష్టక నాతమ్ ర్నమ్ సహితో జ్క్తమ్ చ్ కుహామ్ తత్య ౬౭
తతోకర జ తరి
త వరః సుప్కీవో హేమ్ ిఙ్క ళః
ేన్ నాేన్ మ్హత్య నిర జక్తమ్ హరీశ్ా రః ౬౮
అనమాన్ా తత్య త్యర్నమ్ సుప్కీవేణ సమాకతః
నిజ్క్తన్ చ్ తత్త్తైన్మ్ శ్ర్షణ ఏకేన్ ర్నకవః

౬౯
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పాల కామ్ట
తతః సుప్కీవ వచ్నాత్ హత్యా వాలిన్మ్ ఆహవే
సుప్కీవమేవ తప్త్యజ్యా ర్నకవః ప్పతా పాతయత్

౭0

స చ్ సర్నా న్ సమాన్నయ వాన్ర్నన్ వాన్రర ేపః
తిశ్ః ప్పస్వతపయా మాస తిప్ుక్షు ర జన్క్త౭౭తీ జామ్

౭౧

తతో ప్కుప్త సా వచ్నాత్ సమార ే ర హనమాన్ పల్మ
శ్త యోజ్న్ విస్వర
త ణమ్ పుపులవే లవణ౭౭ర ణవమ్

౭౨

తప్త లఙ్కక మ్ సమాస్వతా పురీమ్ ర్నవణ పాలిత్యమ్
తతరశ స్వత్యమ్ త్యా యన్నమ్
త అోక వనిక్తమ్ కత్యమ్

౭౩

నివేతయిత్యా ౭ిజాఞన్మ్ ప్పప్వుతిమ్
త చ్ నివేతా చ్
సమాశాా సా చ్ వైేహీమ్ మ్ర తయా మాస తోరణమ్

౭౪

పఞ్చ స్ననాప్కక్తన్ హత్యా సప త మ్త్త్ని త సుత్యన్ అి
ూర మ్౭క్షమ్ చ్ నిష్టర షా ప్కహణమ్ సమ్యపాకమ్త్

౭౫

అత్త్స్నణో
త నీ కమా౭౭త్యీ
త
న్మ్ జాఞత్యా ప్యత్యమ్హా తా ర్నత్
మ్ర ేయ ప్నాక్షస్వన్ వీరో యత్త్నిణ
త స్వతన్ యప్ుచ్చ యా ౭౬
తతో తక్తతా పురీమ్ లఙ్కక మ్ ర్మే స్వత్యమ్ చ్ మైతిల్మమ్
ర్నమాయ ప్ియమా క్తా ుమ్ పున్ర్నయాన్ మ్హా కిః ౭౭
స్కికమ్ా మ్హాత్యీ న్మ్ ప్కుత్యా ర్నమ్మ్ ప్పతక్షిణమ్
న్ా వేతయత్ అమేయాత్యీ ప్ుష్వో స్వేతి తతా త తః

౭౮

తతః సుప్కీవ సహితో కత్యా తీరమ్ మ్హోతేః
సమ్యప్తమ్ క్షోపయా మాస శ్రైర్ ఆతితా సనిా ప్యః

౭౯

తరశ యా మాస చ్ ఆత్యీ న్మ్ సమ్యప్తః సరిత్యమ్ పతిః
సమ్యప్త వచ్నా చైచ వ న్లమ్ స్నుమ్ అక్తరయత్ ౮0
ేన్ కత్యా పురీమ్ లఙ్కక మ్ హత్యా ర్నవణమ్ ఆహవే
ర్నమ్ స్వస త్యమ్౭న ప్పాపా పర్నమ్ ప్వీటా మ్యపాకమ్త్ ౮౧
త్యమ్ ఉవాచ్ తతో ర్నమ్ః పర్మషమ్ జ్న్ సమ్స తి
అప్మ్యషా మాణ స్వ స్వత్య వివేశ్ జ్ా లన్మ్ సతీ ౮౨
తతో౭క్వా వచ్నాతీస త్యమ్ జాఞత్యా వికత కలీ ష్వమ్
పపౌ ర్నమ్ సస ప్మ్ర ప్ుష ో : పూజిత సస రా తైవతై : ౮౩
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పాల కామ్ట
కరీ ణ ేన్ మ్హత్య త్త్తైలోకా మ్ సచ్ర్న౭చ్రమ్
స ేవరి ే కణమ్ ుషమ్
ో ర్నకవ సా మ్హాతీ న్ః ౮౪
అపా ష్టచ్ా చ్ లఙ్కక యామ్ ర్నక్షస్నత్త్న్మ్
త విపీషణమ్
ప్కుత ప్కుతా సత్య
త ర్నమో విజ్ా రః ప్పమ్యమోతహ ౮౫
ేవత్యప్తా వర0 ప్పాపా సమ్యత్యతపా చ్ వాన్ర్నన్
అయోత్యా మ్ ప్పస్మతో
త ర్నమ్ : పుషర కేణ సుప్ు ప్ుా తః

౮౬

పరత్యా జా౭౭ప్శ్మ్మ్ కత్యా ర్నమ్ సస తా పర్నప్కమ్ః
పరత స్వా ౭నిక
త మ్ ర్నమో హనూమ్మ్తమ్ వా సర జయత్ ౮౭
పున్ర్నక్తా యిక్తమ్ జ్లర న్ సుప్కీవ సస హిత శ్చ సః
పుషర కమ్ తత్ సమార్మహా న్నిప్త క్తమ్మ్ యయౌ తత్య ౮౮
న్నిప్త క్తమే జ్టామ్ హిత్యా ప్పాప్ుిః సహితోన్కః
ర్నమ్ః స్వత్యమ్ అనప్పాపా ర్నజ్ా మ్ పున్ర౭వాపవా
త న్ ౮౯
ప్పప్ుషమ్య
ో
తితో లోకసుతషఃో పుషఃో సుత్యరిీ కః
నిర్నమ్యో హి అరోక శ్చ ురిర క్ష పయ వరి జతః ౯0
న్ పుప్త మ్రణమ్ కే చిత్ ప్తక్షా ని త పుర్మష్వః కా చిత్
నారా శాచ ౭వితవా నితా మ్ పవిషా ని త పతిప్వత్యః ౯౧
న్ చా౭క్వా జ్మ్ పయమ్ క్వమిచ న్ అపుస మ్జ్ని
జ త జ్న్వ
త ః
న్ వాతజ్మ్ పయమ్ క్వమ్ చినాా ౭ి జ్ా ర ప్కుతమ్ తత్య ౯౨
న్ చా౭ి క్షుతర యమ్ తప్త న్ తసక ర పయమ్ తత్య
నాకర్నణి చ్ ర్నత్త్ష్వోణి తన్ త్యన్ా యుత్యని చ్ ౯౩
నితా మ్ ప్పమ్యతిత్య సస ర్షా యత్య ప్కుత యుకే తత్య
అశ్ా మేత శ్తై: ఇష్వోా తత్య పు సువర ణకైః ౯౪
కవామ్ కోటా ౭యుతమ్ తత్యతా

ప్పహీ లోకమ్ ప్పయాసా తి

అసమేక ా యమ్ తన్మ్ తత్యా ప్పాహీ ణేప్తా మ్హా యశాః ౯౫
ర్నజ్ వమాశ న్ శ్త కుణన్ స్వతపయిషా తి ర్నకవః
చాురా ర ణా మ్ చ్ లోకేస్మీ న్ స్నా స్నా తర్షీ నియోక్షా తి ౯౬
తశ్ వర ే సహప్స్వణి తశ్ వర ే శ్త్యని చ్
ర్నమో ర్నజ్ా మ్ ఉపాస్మత్యా ప్పహీ లోకమ్ కమిషా తి ౯౭
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పాల కామ్ట
ఇతమ్ పవిప్తమ్ పాపకా మ్ పుణా మ్ వేతై శ్చ సమిీ తమ్
యః పటే ప్త్యమ్ చ్రితమ్ సరా పాప్యః ప్పమ్యచ్ా ే ౯౮
ఏతత్ ఆక్తా న్మ్ ఆయుషా మ్ పటన్ ర్నమాయణమ్ న్రః
స పుప్త పౌప్తః స కణః ప్పేతా సా ర్షక మ్హీయే ౯౯
పటన్ తిా జ్ఞ వాప్కుషపతా మ్ ఈయాత్ ;
స్వా త్ క్షప్తియో పూమి పతితా మ్ ఈయాత్
వణిక జన్ః పణా పలతా మ్ ఈయాత్ ;
జ్న్ శ్చ ూప్తోి మ్హతా త మ్ ఈయాత్ ౧00
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో
సమేేప్త నామ్ ప్పతమ్సస రక ః
త్వి తీయ సర్క ః ;
నారత సా ు తత్యా కా మ్ ప్ుత్యా వాకా విశారతః
పూజ్యా మాస తర్నీ త్యీ సహశిష్టా మ్హా మ్యనిః ౧
యత్యవత్ పూజిత స్నన్
త ేవరి ే ర్నా రత సత్య
త
ఆప్పుష్టతా ో వ అపా నజాఞతః స జ్క్తమ్ విహాయసమ్ ౨
స మ్యహూర తమ్ కే తస్మీ న్ ేవ లోకమ్ మ్యని సత్య
త
జ్క్తమ్ తమ్స్వ తీరమ్ జాహా వాా సా త ౭వితూరతః ౩
స ు తీరమ్ సమాస్వతా తమ్స్వయా మ్హామ్యనిః
శిషా మ్ ఆహ స్మత
త మ్ పార్షశ ా ప్ుష్వోా తీర తమ్ అకర తమ్మ్ ౪
అకర తమ్మ్ ఇతమ్ తీర తమ్ పరత్యా జ్ నిశామ్య
రమ్ణీయమ్ ప్పసనాా మ్యర సన్ీ నషా మ్నో యత్య ౫
న్ా సా త్యమ్ కలశ్ స్వతత తీయత్యమ్ వలక లమ్ మ్మ్
ఇతమ్ ఏవ అవక్తహిషేా తమ్స్వ తీర తమ్ ఉతమ్
త మ్ ౬
ఏవమ్ ఉకోత పరత్యా జ్ఞ వాల్మీ కేన్ మ్హాతీ నా
ప్పాయచ్చ త మ్యనే సస
త ా వలక లమ్ నియతో కురోః ౭
స శిషా హస్వతత్ ఆత్యయ వలక లమ్ నియేత్త్నియ
త ః
విచ్చార హ పశ్ా మ్ సత్
త సరా తో విపులమ్ వన్మ్ ౮
తస్వా పాా ే ు మిున్మ్ చ్రన్మ్
త అన్పాయిన్మ్
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పాల కామ్ట
తతరశ పకవాన్ సప్త త ప్కౌఞ్చ యో శాచ ర్మ నిసా న్మ్ ౯
తస్వీ ుత మిునాత్ ఏకమ్ పుమామ్స మ్ పాప నిశ్చ యః
జ్క్తన్ వైర నిలయో నిష్వత సస
త ా పశ్ా తః ౧0
తమ్ ోణిత పరీత్య౭ఙ్క మ్ వేషమా
ో న్మ్ మ్హీ తలే
పార్నా ు నిహతమ్ ప్ుష్వోా ర్మర్నవ కర్మణమ్ క్వరమ్ ౧౧
వియుక్తత పతినా ేన్ తిా జ్యన్ సహ చారిణ
త్యప్మ్ శీర్ష ేణ మ్ేన్
త పప్తిణ సహ ేన్ వై ౧౨
తత్య ు తమ్ తిా జ్మ్ ప్ుష్వోా నిష్వేన్ నిపాతితమ్
ర్మషే ర తర్నీ తీ న్ సస
త ా క్తర్మణా మ్ సమ్పతా త ౧౩
తతః కర్మణ వేతిత్యా త్ అతరోీ యమ్ ఇతి తిా జ్ః
నిశామ్ా ర్మతతీమ్ ప్కౌఞ్చచ మ్ ఇతమ్ వచ్న్మ్ అప్పవీత్ ౧౪
మా నిష్వత ప్పతిష్వోమ్ తా మ్ అకమ్ః శాశ్ా తీ సస మాః
యత్ ప్కౌఞ్చ మిునాత్ ఏకమ్ అవతీః క్తమ్ మోహితమ్ ౧౫
తస్యా వమ్ ప్పువత శిచ నాత పపూవ ప్ుతి వీక్షతః
ోక్త౭౭ర్ష తనా౭సా శ్కునేః క్వమ్ ఇతమ్ వాా ప్ుతమ్ మ్యా ౧౬
చిన్య
త న్ స మ్హా ప్పాజ్ ఞ శ్చ క్తర మ్తిమాన్ మ్తిమ్
శిషా మ్ చైవా౭ప్పవీ త్యా కా మ్ ఇతమ్ స మ్యని పుమ్క వః ౧౭
పాత పతోతక్షర సమ్ సత్త్త న్న త

లయ సమ్నిా తః

ోక్త౭౭ర తసా ప్పప్వుతోత మే ోలకో పవు నాన్ా త్య ౧౮
శిషా సుత తసా ప్పువతో మ్యనే ర్నా కా మ్ అనతమ్
త మ్
ప్పతిజ్ప్క్తహ సత్త్మ్యహష ో

సస
త ా ుష్టోపవ ుక ర్మ : ౧౯

స్కిషేకమ్ తతః ప్కుత్యా తీర్ష త తస్మీ న్ యత్య వితి
తమ్ ఏవ చిన్య
త న్ అర తమ్ ఉపావర తత వై మ్యనిః ౨0
పరత్యా జ్సత
త ః శిష్టా విన్నతః ప్ుతవాన్ మ్యని :
కలశ్మ్ పూర ణమ్ ఆత్యయ ప్పుషతో
ో నజ్క్తమ్ హ ౨౧
స ప్పవిశాా ౭౭ప్శ్మ్ పతమ్ శిషేా ణ సహ తరీ విత్
ఉపవిషఃో కత్య శాచ ౭నాా శ్చ క్తర త్యా న్మ్ ఆస్మత
త ః ౨౨
ఆజ్క్తమ్ తతో ప్పహాీ లోక కర్నత సా యమ్ ప్పపుః
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చ్ుర్మీ కో మ్హాేజా ప్తషుోమ్ తమ్ మ్యని పుమ్క వమ్

౨౩

వాల్మీ క్వ: అత తమ్ ప్ుష్వోా సహస్కత్యతయ వాకా తః
ప్పాఞ్జలిః ప్పయతో పూత్యా తసౌత పరమ్ విస్మీ తః ౨౪
పూజ్యా మాస తమ్ ేవమ్ పాతా అరక ా ఆసన్ వన్ తనః
ప్పణమ్ా వితివచైచ న్మ్ ప్పుష్వోా అనామ్య మ్వా యమ్ ౨౫
అతోపవిశ్ా పకవాన్ ఆసనే పరమారిచ ే
వాల్మీ కయే మ్హర ేయే సమితేశ్ ఆసన్మ్ తతః
ప్పహీ ణ సమ్నజాఞత స్కస ౭పుా పావిశ్త్ ఆసనే ౨౬
ఉపవిషే ో తత్య తస్మీ న్ స్వక్ష్యత్ లోక ిత్యమ్హే
తతక ే నవ మ్న్స్వ వాల్మీ క్వ ర్నతా న్మ్ ఆస్మత
త ః

౨౭

పాపాతీ నా ప్కుతమ్ కషమ్
ో వైర ప్కహణ పుతినా
త
య స్వతప్ుశ్మ్ చార్మ రవమ్ ప్కౌఞ్చ మ్ హనాా త్ అక్తరణత్ ౨౮
ోచ్ నేా వ మ్యుః ప్కౌఞ్చచ మ్ ఉప ోలకమ్ ఇమ్మ్ పున్ః
జ్క్తవ౭న్ర
త క త మ్నా పూత్యా ోక పర్నయణః

౨౯

తమ్ ఉవాచ్ తతో ప్పహాీ ప్పహసన్ మ్యని పుమ్క వమ్
ోలక ఏవ తా యా పతోత నాప్త క్తర్నా విచారణ

౩0

మ్ చ్చ నాత ేవ ే ప్పహీ న్ ప్పప్వుేయ
త మ్ సరసా తీ
ర్నమ్ సా చ్రితమ్ ప్కుతస ా మ్ కుర్మ తా మ్ ర్మష్ట సతమ్
త
౩౧
తర్నీ తీ నో కుణవతో లోకే ర్నమ్ సా తీమ్తః
ప్వుతమ్
త కతయ తీర సా యత్య ే నారత్యత్ ప్ుతమ్ ౩౨
రహసా మ్ చ్ ప్పక్తశ్మ్ చ్ య ప్ుా తమ్
త తసా తీమ్తః
ర్నమ్ సా సహ సౌమిప్ే ర్నక్షస్వనామ్ చ్ సరా శ్ః

౩౩

వైేహాా శాచ ౭ి య ప్ుా తమ్
త ప్పక్తశ్మ్ యతి వా రహః
తచాచ పా ౭వితితమ్ సరా మ్ వితితమ్ ే పవిషా తి ౩౪
న్ ే వాక్ అప్నత్య క్తవేా క్తచిత౭ప్త పవిషా తి
కుర్మ ర్నమ్ కత్యమ్ పుణా మ్ ోలక పత్యతమ్ మ్నో రమామ్ ౩౫
యావత్ స్వతసా ని త క్వరయః సరిత శ్చ మ్హీ తలే
త్యవ ప్త్యమాయణ కత్య లోకేషు ప్పచ్రిషా తి ౩౬
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యావ ప్త్యమ్ సా చ్ కత్య తా ప్ుక త్య ప్పచ్రిషా తి
త్యవత్ ఊర తా మ్ అతశ్చ తా మ్ మ్లోలకేషు నివతస ా స్మ

౩౭

ఇతి ఉక్తతా పకవాన్ ప్పహాీ తత్త్తైవా౭౭న్ర
త తీయత
తత సస శిష్టా పకవా నీ ని రిా సీ యమ్ ఆయయౌ

౩౮

తసా శిష్వా సత
త ః సర్షా జ్కుః ోలకమ్ ఇమ్మ్ పున్ః
మ్యు ర్మీ ుః ప్పీయమాణః ప్పాు శ్చ ప్పుశ్ విస్మీ త్యః ౩౯
సమాక్షరై శ్చ ురిర రా ః పాతై రీక తో మ్హరి ేణ
స్కనవాా హరణ తూర యః ోకః ోలకతా మ్ ఆకతః

౪0

తసా పుతి త రియమ్ జాత్య వాల్మీ కే ర్నర విత్య౭౭తీ న్ః
ప్కుతస ా మ్ ర్నమాయణమ్ క్తవా మ్ ఈప్ుశ్చః కరవాణా ౭హమ్ ౪౧
ఉత్యర ప్వుత్యత౭ర త పతై రీ నోరమై :
తత్య అసా ర్నమ్ సా చ్క్తర కీరి తమాన్
సమా౭క్షరైః ోలక శ్తైరా శ్స్మా నో ;
యశ్సక రమ్ క్తవా మ్ ఉత్యర తీ ర్మీ నిః ౪౨
తుపకత సమాస సమిత యోకమ్,
సమ్ మ్ుర ఉపన్త్య౭ర త వాకా పతమ్
త ,
రకువర చ్రితమ్ మ్యని ప్పణీతమ్,
తశ్ శిరస శ్చ వతమ్ నిశామ్యతా మ్. ౪౩
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో తిా తీయసస రక ః
ప్ుతీయ సర్క ః
ప్ుత్యా వసుత సమ్ప్కమ్ తతర్న
త ీ ౭౭త్యీ తరీ సమిహతమ్
వా క తమ్ అనేా షే పూయో య ప్ుా తమ్
త తసా తీమ్తః ౧
ఉపప్సుర ోా తకమ్ సమ్ా క్ మ్యని : స్మత్య
త ా ప్కుత్యఞ్జలిః
ప్పాచీనా౭ప్కేషు తర్షర షు తర్షీ ణ౭నేా షే కతిమ్ ౨
ర్నమ్ లక్షీ ణ స్వత్యపీ ర్నజాఞ తశ్రేన్ చ్
స పార్షా ణ స ర్నత్త్షేణ
ో య ప్త్యర పమ్
త తప్త తతా త తః ౩
హస్మతమ్ పాష్టతమ్ చైవ కతిర్నా యచ్చ చేష్టత
ో మ్
తత్ సరా మ్ తరీ వీర్షా ణ యత్య వతస మ్ ప్పపశ్ా తి ౪
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త్త్స్వ త ప్ుతీయేన్ చ్ తత్య యప్త్యర పమ్
త చ్రత్య వనే
సతా సమేతన్ ర్నమేణ తతస రా మ్ చ్ అ౭న్ా వేక్షితమ్ ౫
తతః పశ్ా తి తర్నీ ౭౭త్యీ తతస రా మ్ యోకమాస్మత
త ః
పుర్న యతత్త్త త త నిప్ర్మా తమ్
త పాణవా౭౭మ్లకమ్ యత్య

౬

తతస రా మ్ తతా త తో ప్ుష్వోా తర్షీ ణ స మ్హా ుా తి :
అిర్నమ్౭ సా ర్నమ్ సా చ్రితమ్ కర్మతమ్యతా తః

౭

క్తమా౭ర త కుణ సమ్యా కమ్
త తర్నీ ౭ర త కుణ విసర
త మ్
సస మ్యప్తమివ రత్యా ౭౭టా 0 సరా ప్ుతి మ్నోహరమ్ ౮
స యత్య కతితమ్ పూరా మ్ నారేన్ మ్హరి ేణ
రకు వమ్శ సా చ్రితమ్ చ్క్తర పకవాన్ ర్మష్ట :

౯

జ్న్ీ ర్నమ్ సా సుమ్హ తీా రా మ్ సర్నా ౭ నకూలత్యమ్
లోక సా ప్ియత్యమ్ క్ష్యనిమ్
త సౌమ్ా త్యమ్ సతా శీలత్యమ్ ౧0
నానాచిప్త్యః కత్య శాచ ౭నాా విశాా మిప్త సమాకమే
జాన్క్తా శ్చ వివాహమ్ చ్ తనష శ్చ విపేతన్మ్ ౧౧
ర్నమ్ ర్నమ్ వివాతమ్ చ్ కుణన్ త్యశ్రే సత్య
త
తత్య౭ిషేకమ్ ర్నమ్ సా కైకేయాా ుష ో పావత్యమ్ ౧౨
విక్తతమ్ చా౭ిషేక సా ర్నమ్ సా చ్ వివాసన్మ్
ర్నజ్ఃఞ ోకమ్ విలాపమ్ చ్ పరలోక సా చా౭౭ప్శ్యమ్ ౧౩
ప్పప్కుతీనామ్ విష్వతమ్ చ్ ప్పప్కుతీనామ్ విసర జన్మ్
నిష్వత్య౭తిప సమాా తమ్ సూతో పావర తన్మ్ తత్య

౧౪

కఙ్కక యా శాచ ౭ిసమాతరమ్ పరత్యా జ్ సా తరశ న్మ్
పరత్యా జా౭పా నజాఞనా చిచ ప్తకూట సా తరశ న్మ్ ౧౫
వాసుత కరీ నివేశ్మ్ చ్ పరత్య౭౭కమ్న్మ్ తత్య
ప్పస్వతన్మ్ చ్ ర్నమ్ సా ిు శ్చ సలిల ప్క్వయామ్

౧౬

పాుక్తక్ర్నా ౭ిషేకమ్ చ్ న్నిప్త క్తమ్ నివాసన్మ్
తణక్త
ో ౭రణా

కమ్న్మ్ విర్నత సా వతమ్ తత్య

౧౭

తరశ న్మ్ శ్రపమ్క సా సుతీక్షేన్
ణ సమాకమ్మ్
అన్సూయా సమాశాా ా చ్ అమ్క ర్నక సా చ్ అరర ణమ్ ౧౮
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అకసా త తరశ న్మ్ చైవ జ్టాయోర౭ి సమ్క మ్మ్
పమ్చ వటాా శ్చ కమ్న్మ్ ూరర ణక్తా శ్చ తరశ న్మ్ ౧౯
ూరర ణక్తా శ్చ సమాా తమ్ విరూప కరణమ్ తత్య
వతమ్ కర ప్తిశిరస్క: ఉత్యతన్మ్ ర్నవణ సా చ్

౨0

మారీచ్ సా వతమ్ చైవ వైేహాా హరణమ్ తత్య
ర్నకవ సా విలాపమ్ చ్ ప్కుప్త ర్నజ్ నిపర హణమ్ ౨౧
కపన్ త తరశ న్మ్ చైవ పమార యా శాచ ౭ి తరశ న్మ్
శ్పర్నా తరశ న్మ్ చైవ హనూమ్ తర
త శ న్మ్ తత్య ౨౨
విలాపమ్ చైవ పమార యామ్ ర్నకవ సా మ్హాతీ న్ః
ర్మషా మూక సా కమ్న్మ్ సుప్కీవేణ సమాకమ్మ్
ప్పతా యోత్యర తన్మ్ సకా మ్ వాలి సుప్కీవ విప్కహమ్ ౨౩
వాలి ప్పమ్తన్మ్ చైవ సుప్కీవ ప్పతిపాతన్మ్
త్యర్న విలాప0 సమ్యమ్ వర ే ర్నప్త నివాసన్మ్

౨౪

కోపమ్ ర్నకవ స్మమ్హ సా పలానామ్ ఉపసప్మ్క హమ్
తిశ్ః ప్పస్వతపన్మ్ చైవ ప్పుతివాా శ్చ నివేతన్మ్ ౨౫
అఙ్కక ల్మయక త్యన్మ్ చ్ ర్మక్ష సా ిల తరశ న్మ్
ప్పాయోపవేశ్న్మ్ చా౭ి సమార ే శాచ ౭ి తరశ న్మ్ ౨౬
పరా త్య౭౭రోహణమ్ చా౭ి స్వకర సా చ్ లఙ్క న్మ్
సమ్యప్త వచ్నా చైచ వ మైనాక సా చ్ తరశ న్మ్ ౨౭
స్మమిహక్తయా శ్చ నితన్మ్ లమాక మ్లయ తరశ న్మ్
ర్నప్ౌ లఙ్కక ప్పవేశ్మ్ చ్ ఏక స్వా ౭త విచిన్న్
త మ్

౨౮

తరశ న్మ్ ర్నవణస్వా ౭ి పుషర క సా చ్ తరశ న్మ్
ఆపాన్ పూమి కమ్న్మ్ అవరోత సా తరశ న్మ్

౨౯

అోక వనిక్త యాన్మ్ స్వత్యయా శాచ ౭ి తరశ న్మ్
అిజాఞన్ ప్పత్యన్మ్ చ్ స్వత్యయా శాచ ౭ి పాషణమ్ ౩0
ర్నక్షస్వ తర జన్మ్ చైవ ప్తిజ్టా సా పా తరశ న్మ్
మ్ణి ప్పత్యన్మ్ స్వత్యయా ప్వుక్ష పఙ్క మ్ తతైవ చ్ ౩౧
ర్నక్షస్వ విప్తవమ్ చైవ క్వమ్క ర్నణమ్ నిపర హణమ్
Page 13 of 170

పాల కామ్ట
ప్కహణమ్ వాయు సూనో శ్చ లఙ్కక త్యహా౭ికర జన్మ్ ౩౨
ప్పతిపవ
ల న్మ్ ఏవా౭త మ్తూనామ్ హరణమ్ తత్య
ర్నకవా౭౭శాా సన్మ్ చా౭ి మ్ణి నిర్నా తన్మ్ తత్య ౩౩
సమ్క మ్మ్ చ్ సమ్యప్త సా న్ళ స్నతో శ్చ పన్న్
త మ్
ప్పత్యరమ్ చ్ సమ్యప్త సా ర్నప్ౌ లఙ్కక ౭వరోతన్మ్ ౩౪
విపీషణేన్ సమ్స రక మ్ వతోపాయ నివేతన్మ్
కుమ్ర కర ణ సా నితన్మ్ మేకనాత నిపర హణమ్ ౩౫
ర్నవణసా వినాశ్మ్ చ్ స్వత్యవాిమ్
త అర్షః పుర్ష
విపీషణ౭ిషేకమ్ చ్ పుషర క సా చ్ తరశ న్మ్ ౩౬
అయోత్యా యా శ్చ కమ్న్మ్ పరేన్ సమాకమ్మ్
ర్నమా౭ిషేక్త౭పుా తయమ్ సరా

స్యన్ా

విసర జన్మ్

సా ర్నత్త్ష ో రఞ్జన్మ్ చైవ వైేహాా శ్చ విసర జన్మ్ ౩౭
అనాకతమ్ చ్ యత్ క్వమిచ ప్త్యమ్సా వసుత్య తలే
తత్ చ్క్తరోతర్ష
త క్తవేా వాల్మీ క్వ రర కవాన్ ర్మష్టః

౩౮

ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో ప్ుతీయ సరక ః
చుర్ త సర్క ః
ప్పాపర్న
త జ్ా సా ర్నమ్ సా వాల్మీ క్వ రర కవాన్ ర్మష్టః
చ్క్తర చ్రితమ్ ప్కుతస ా మ్ విచిప్త పతమా౭౭తీ వాన్ ౧
చ్ురిా మ్శ తస హప్స్వణి ోలక్తనా మ్యకవాన్
త
ర్మష్టః
తత్య సరక శ్త్యన్ పమ్చ షట్ క్తనాోని తతో తర
త మ్ ౨
ప్కుత్యా ు త న్ీ హాప్పాజ్ఃఞ స పవిషా మ్ సహో తర
త మ్
చిన్యా
త
మాస కో నేా తత్ ప్పయుఞ్చజయాత్ ఇతి ప్పపుః ౩
తసా చిన్య
త మాన్ సా మ్హర్ష ే ర్నర విత్య౭౭తీ న్ః
అప్కుహీణత్యమ్ తతః పాౌ మ్యని వేషౌ కుశీ లవౌ ౪
కుశీ లవౌ ు తరీ జౌఞ ర్నజ్ పుప్ౌ యశ్స్మా నౌ
ప్పాతరౌ సా ర సమ్ర నౌా తతర్నశ ౭౭ప్శ్మ్ వాస్మనౌ ౫
స ు మేత్యవినౌ ప్ుష్వోా వేేషు పరినిష్టౌ
ో
వేతోప ప్పుహీ ణ౭ర్నతయ ౌ అప్క్తహయత ప్పపు : ౬
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క్తవా మ్ ర్నమాయణమ్ ప్కుతస ా మ్ స్వత్యయా శ్చ రితమ్ మ్హత్
పౌలసా త వతమ్ ఇేా వ చ్క్తర చ్రిత ప్వతః ౭
పాటేా కేయే చ్ మ్ురమ్ ప్పమాణై త్త్స్మ తి రనిా తమ్
జాతిిః సప తి ర్మా క తమ్ తత్త్న్న త లయ సమ్నిా తమ్

౮

రస్యః ప్ుఙ్కక ర క్తర్మణా రౌప్త వీర పయాన్కైః
రౌప్త్యతిి శ్చ సమ్యా కమ్
త క్తవా మ్ ఏతత్ అక్తయత్యమ్ ౯
ౌ ు క్తన్ర
త ా తతా త జౌఞ స్వతన్ మూరచ చ నా స్వతన్ కోవిౌ
ప్పాతరౌ సా ర సమ్ర నౌా కన్ర్న
త ా వివ రూిణౌ

౧0

రూప లక్షణ సమ్ర నౌా మ్ుర సా ర పాష్టణౌ
ిమార తివో త్త్ుతౌ ిమ్పర ర్నమ్ ేహా తత్య
త పరౌ
ౌ ర్నజ్పుప్ౌ క్తర్ష తస ా ా న్ తరీ ా మ్ ఆక్తా న్మ్ ఉతమ్
త మ్ ౧౧
వాచో విేయమ్ తత్ సరా మ్ ప్కుత్యా క్తవా మ్ అని నిౌ
త
ర్మషీణమ్ చ్ తిా జాతీనామ్ స్వతూనామ్ చ్ సమాకమే ౧౨
యతోప ేశ్మ్ తతా త జౌఞ జ్కు: ౌ సమాహిౌ
మ్హాత్యీ నౌ మ్హాపాకౌ సరా లక్షణ లక్షిౌ ౧౩
ౌ కత్యచిత్ సమేత్యనామ్ ర్మషీణమ్ పావిత్య౭౭తీ నామ్
ఆస్వనానామ్ సమ్పపసౌత ఇతమ్ క్తవా మ్ అక్తయత్యమ్

౧౪

త ప్రచ త్యా మ్యన్యః సర్షా పాషర పర్నా కులేక్షణః
స్వు స్వతిా తి త్య వూరః పరమ్ విసీ య మాకత్యః ౧౫
ే ప్పీత మ్న్సః సర్షా మ్యన్యో తరీ వతస లాః
ప్పశ్శ్మ్యస ః ప్పశ్సవౌ
త ా క్తయమానౌ కుశీ లవౌ

౧౬

అహో కీత సా మాురా మ్ ోలక్తనామ్ చ్ విేషతః
చిర నిప్ర్మా త త మ్పేా తత్ ప్పతా క్షమ్ ఇవ తరిశ తమ్ ౧౭
ప్పవిశ్ా త్య వుపౌ సుషుో పావమ్ సమ్ా క౭క్తయత్యమ్
సహిౌ మ్ురమ్ రక తమ్ సమ్ర న్ా మ్ సా ర సమ్ర త్య ౧౮
ఏవమ్ ప్పశ్సా మానౌ ౌ తపః శాలకైా రీ హాతీ ిః
సప్మ్క త తర మ్తా ర తమ్ మ్ురమ్ ౌ అక్తయత్యమ్ ౧౯
ప్పీతః కశిచ న్ మ్యని స్వతపాా మ్ సమిస ితః కలశ్మ్ తౌ
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ప్పసనోా వలక లమ్ కశిచ తౌ
త త్యపాా మ్ మ్హాయశాః ౨0
ఆశ్చ రా మ్ ఇతమ్ ఆక్తా న్మ్ మ్యనినా సప్మ్ర కీరి తతమ్
పరమ్ కవీనామ్ ఆత్యరమ్ సమాపమ్
త చ్ యత్య ప్కమ్మ్ ౨౧
అికీత మితమ్ కీతమ్ సరా కీేషు కోవిౌ
ఆయుషా మ్ పుష్ట ో జ్న్కమ్ సరా ప్ుతి మ్నోహరమ్

౨౨

ప్పశ్సా మానౌ సరా ప్త కత్యచిత్ తప్త క్తయకౌ
రత్యా సు ర్నజ్ మార్షక షు తతరశ పరత్య౭ప్కజ్ః ౨౩
సా వేశ్ీ చ్ ఆన్నయ తతో ప్పాతరౌ స కుశీ లవౌ
పూజ్యా మాస పూజారౌహ ర్నమ్ః శ్ప్ు నిపర హణః ౨౪
ఆస్వన్ః క్తఞ్చ నే తివేా స చ్ స్మమాహసనే ప్పపుః
ఉప్తపవిష్టతఃో సచివై ప్ర్నర ప్ుి శ్చ పరమ్తపః

౨౫

ప్ుష్వోా ు రూప సమ్ర నౌా త్య వుపౌ వీణినౌ తతః
ఉవాచ్ లక్షీ ణమ్ ర్నమ్ః శ్ప్ుకా మ్ పరతమ్ తత్య

౨౬

ప్ూయత్యమ్ ఇతమ్ ఆక్తా న్మ్ అన్యో ర్ష తవ వరచ స్కః
విచిప్త్య౭ర త పతమ్ సమ్ా క్తక యతో రీ ుర సా రమ్

౨౭

ౌ చా౭ి మ్ురమ్ రకమ్
త సా చిత్యతయత నిసస ా న్మ్
తత్త్మ్పత లయవత్ అతా ర తమ్ విప్ుత్య౭ర తమ్ అక్తయత్యమ్ ౨౮
హాలతయ తస రా క్తప్త్యణి మ్నా0స్మ ప్ుతయాని చ్
ప్ోప్త్య౭౭ప్శ్య సుకమ్ కేయమ్ త తర పౌ జ్న్ సమ్స తి ౨౯
ఇమ్ప మ్యన్న పారి తవ లక్షీ ణ౭నిా ౌ
కుశీ లవౌ చైవ మ్హా తపస్మా నౌ
మ్మా౭ి తత్ పూతికరమ్ ప్పవక్షా ే
మ్హానపావమ్ చ్రితమ్ నిప్తతత ౩0
తతసుత ౌ ర్నమ్ వచ్ః ప్పచోతిౌ
అక్తయత్యమ్ మారక విత్యన్ సమ్ర త్య
స చా౭ి ర్నమ్ః పరిషతక తః శ్న:
పుపూషయా౭౭సక త మ్నా పపూవ

౩౧

ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

చ్ుర త సరక ః
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రమ్చ మ్ సర్క ః
సర్నా పూరా మియమ్ యేష్వమ్ ఆస్వత్ ప్కుత్యస ా వసుమ్తర్న
ప్పజాపతిమ్ ఉపాత్యయ ప్నపాణమ్ జ్య శాలినామ్ ౧
యేష్వమ్ స సకరో నామ్ స్వకరో యేన్ క్తనితః
షష్టఃో పుప్త సహప్స్వణి యమ్ యాన్మ్
త పరా వారయన్ ౨
ఇక్ష్యా కూణమ్ ఇతమ్ ేష్వమ్ ర్నజాఞమ్ వమేశ మ్హాతీ నామ్
మ్హుతర న్ా మ్ ఆక్తా న్మ్ ర్నమాయణమ్ ఇతి ప్ుతమ్ ౩
త తితమ్ వర తయిష్వా మి సరా మ్ నిక్వలమా౭౭తితః
తరీ

క్తమా౭ర త సహితమ్ ప్ోతవా మ్ అన్సూయయా ౪

కోసలో నామ్ మ్యతితః స్వర తో జ్న్పతో మ్హాన్
నివిషఃో సరయూ తీర్ష ప్పపూత తన్ త్యన్ా వాన్ ౫
అయోత్యా నామ్ న్కరీ తప్త్య౭౭స్వ లోలక విప్ుత్య
మ్ననా మాన్వేత్త్నేణ
త యా పురీ నిరిీ త్య సా యమ్ ౬ ఆయత్య తశ్ చ్ ేా చ్ యోజ్నాని
మ్హా పురీ
శీ మా మ్తీ ప్తీణి విస్వర్న
త ణ సువిపక త మ్హా పత్య ౭
ర్నజ్ మార్షక ణ మ్హత్య సువిపకేన్
త ోిత్య
మ్యక్తత పుష్వర ౭వకీర్ష ణన్ జ్ల స్మకేన్
త నితా శ్ః

౮ త్యమ్ ు ర్నజా తశ్రతో మ్హార్నత్త్ష ో వివర తన్ః

పురీమ్ ఆవాసయా మాస తివి ేవపతి రా త్య ౯ కవాట తోరణవతీమ్
సువిపక్తత౭న్ర్న
త ౭౭పణమ్
సరా యత్త్నాత౭౭యుత వతీమ్ ఉపేత్యమ్ సరా శిలిర ిః

౧0

సూత మాకత సమార త్యమ్ శీమ్తీమ్
మా
అుల ప్పపామ్
ఉచాచ టాోల తా జ్వతీమ్ శ్తకీా శ్త సమ్యక లామ్ ౧౧
వతూ నాటక సఙ్కక శ్చ సమ్యా క్తతమ్ సరా తః పురీమ్
ఉత్యా నా౭౭ప్మ్ వణో పేత్యమ్ మ్హతీమ్ స్వల మేకలామ్ ౧౨
ురక కమ్పర ర పరిక్తమ్ ుర్నక మ్ అనా ర్మతర్నసతమ్
వాజీ వారణ సమూర ర్నణమ్ కోి: ఉత్త్ష్టతఃో కరై సత్య
త
౧౩
స్వమ్న్ త ర్నజ్ సఙ్కక శ్చ పలి కరీ ిర్న౭౭ప్వుతమ్
నానా ేశ్ నివాస్య శ్చ వణిక్వర ర్మప ోితమ్ ౧౪
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పాల కామ్ట
ప్పస్వతై రతా విప్కుతైః పరా తై ర్మప ోిత్యమ్
కూటాక్తరై శ్చ సమూర ర్నణమ్ ఇత్త్న్ తస్నా వా౭మ్ర్నవతీమ్

౧౫

చిప్త్య మ్౭ష్వో పత్యక్తర్నమ్ వర నారీ కణైర్మా త్యమ్
సరా రతా సమాకీర్నణమ్ విమాన్ ప్కుహ ోిత్యమ్ ౧౬
ప్కుహ క్తటా మ్విచిచ ప్త్యమ్ సమ్ పూమ్ప నివేశిత్యమ్
శాలి తణ్టోల సమూర ర్నణమ్ ఇక్షు క్తణ ో రస్క తక్తమ్ ౧౭
ునపీ
త ి ప్ర్మీ తఙ్కక శ్చ వీణిః పణవై సత్య
త
నాతిత్యమ్ ప్పుశ్ మ్౭తా ర తమ్ ప్పుతివాా మ్ త్యమ్ అనతమా
త మ్ ౧౮
విమాన్మ్ ఇవ స్మత్యతనామ్ తపస్వ౭తికతమ్ తివి
సు నివేశిత వేశాీ ౭నాతమ్ న్రోతమ్
త సమాప్వుత్యమ్ ౧౯
యే చ్ పాణై రా వితా ని త వివిక తమ్ అపర్న పరమ్
శ్ప త వేతా మ్ చ్ వితతమ్ లకు హస్వత విశారత్యః

౨0

స్మమ్హ వాా ప్క వర్నహాణమ్ మ్త్యతనామ్ న్తత్యమ్ వనే
హనాతరో నిశితైః శ్త్త్్త రర లాత్ పాు పలై ర౭ి ౨౧
త్యప్ుశానామ్ సహత్త్స్య స్వతమ్ అిపూర్నణమ్ మ్హారతైః
పురీమ్ ఆవాసయా మాస ర్నజా తశ్రత: తత్య ౨౨
త్యమ్౭క్వా మ్తిర ర్మక ణవతిర ర్న౭౭ప్వుత్యమ్ ;
తిా జ్ఞతమై
త ర్షా త షటఙ్క పారకైః
సహప్సతైః సతా రతై రీ హాతీ ిః ;
మ్హరి ే కలైర : ర్మష్టి శ్చ కేవలైః

౨౩

ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

పమ్చ మ్ సరక ః

షషట సర్క ః
తస్వా మ్ పుర్నా మ్ అయోత్యా యామ్ వేతవిత్ సరా సప్మ్క హః
తీరక తరీశ మ్హాేజాః పౌర జాన్పత ప్ియః ౧
ఇక్ష్యా కూణమ్ అతిరతో యజాా తరీ రతో వశీ
మ్హరి ే కలోర ర్నజ్రి ే త్త్స్మషు
త లోకేషు విప్ుతః ౨
పలవా నిా హత్య మిప్తో మిప్తవాన్ విజిేత్త్నియ
త ః
తన శ్చ సప్మ్క హై శాచ ౭నా ః శ్ప్క వైప్శ్వణోపమ్ః

౩
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పాల కామ్ట
యత్య మ్న రీ హాేజా లోక సా పరిరక్షిత్య
తత్య తశ్రతో ర్నజా వసన్ జ్కత్ అపాలయత్ ౪
ేన్ సత్యా ౭ిసమేతన్ ప్తి వరక మ్ అనతిషత్య
ో
పాలిత్య స్వ పురీ ప్ేష్వో ఇత్త్నేణే
త వా౭మ్ర్నవతీ

౫

తస్మీ న్ పుర వర్ష ప్ుష్వో తర్నీ త్యీ నో పు ప్ుత్యః
న్ర్న సుతష్వో తనః స్యా ః స్యా : అలుపాతః సతా వాతిన్ః

౬

నా౭లర సనిా చ్యః కశిచ త్ ఆస్వత్ తస్మీ న్ పురోతమే
త
కుటుమ్పర యో హా స్మత్యతరోక
త వా౭శ్ా తన్ త్యన్ా వాన్

౭

క్తమ్ప వా న్ కతరోా వా ప్నశ్మ్స ః పుర్మషః కా చిత్
ప్తషుోమ్ శ్కా మ్ అయోత్యా యామ్ నా౭విత్యా న్ా చ్ నాస్మక
త ః ౮
సర్షా న్ర్న శ్చ నారా శ్చ తరీ శీలాః సుసమ్ా త్యః
మ్యతిత్యః శీల ప్వుత్యతపాా మ్ మ్హర ేయ ఇవా౭మ్లాః

౯

నా౭కుణల్మ
ో నా౭మ్కుటీ నా౭ప్సకీా నా౭లర ప్తకవాన్
నా౭ప్మ్యష్టో నా౭నలిపాతఙ్కక నా౭సుకన్ త శ్చ వితా ే ౧0
నా౭ప్మ్యష ో ప్తజీ నా౭త్యత్య నా౭పా న్ఙ్క త నిషక ప్ుక్
నా౭హస్వత పరణో వా౭ి ప్ుశ్ా ే నా౭పా నాతీ వాన్ ౧౧
నా౭నాహిత్యక్వా ర్నా ౭యజాా న్ క్షుప్తో వా న్ తసక రః
కశిచ త్ ఆస్వతయోత్యా యామ్ న్ చ్ నిప్ర్మా త త సమ్క రః

౧౨

సా కరీ నిరత్య నితా మ్ ప్పాహీ ణ విజిేత్త్నియా
త
ః
త్యనా౭తా యన్ శీలా శ్చ సమ్ా త్య శ్చ పరిప్కహే ౧౩
న్ నాస్మకో
త నా౭ప్నతకో న్ కశిచ త౭పు ప్ుతః
నా౭సూయకో న్ చా౭శ్కోత నా౭విత్యా న్ వితా ే తత్య ౧౪
నా౭షట0క విత్ అప్త ఆస్వ నాా ౭ప్వతో నా౭సహప్సతః
న్ తీన్ః క్షిప త చితోత వా వా తితో వా౭ి కశ్చ న్ ౧౫
కశిచ న్ా రో వా నారీ వా నా౭శీమాన్
మా
నా౭పా రూపవాన్
ప్తషుోమ్ శ్కా మ్ అయోత్యా యామ్ నా౭ి ర్నజ్న్ా పక్వమాన్
త
౧౬
వర్ష ణ షా ౭ప్కా చ్ుర్ష తషు ేవత్య౭తితి పూజ్క్తః
ప్కుతజాఞ శ్చ వత్యనాా శ్చ ూర్న విప్కమ్ సమ్యా త్యః ౧౭
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పాల కామ్ట
తీర్నక యుష్ట న్ర్నః సర్షా తరీ మ్ సతా మ్ చ్ సప్మిశ త్యః
సమిహత్యః పుప్త పౌత్త్తై శ్చ నితా మ్ త్త్స్వ తిః పురోతమే
త
౧౮
క్షప్తమ్ ప్పహీ మ్యకమ్ చ్ ఆస్వ తైా శాా ః క్షప్తమ్ నప్వత్యః
ూప్త్యః సా తరీ నిరత్య త్త్స్వన్
త వర్నణన్ ఉపచారిణః ౧౯
స్వ ే నేక్ష్యా కు నాేన్ పురీ సుపరిరక్షిత్య
యత్య పుర స్వత న్ీ ననా మాన్వేత్త్నేణ
త తీమ్త్య ౨0
యోత్యనామ్ అక్వా కలార నామ్ పేశ్లానామ్ అమ్రి ేణమ్
సమూర ర్నణ ప్కుత విత్యా నామ్ కుహా కేసరిణమ్ ఇవ ౨౧
క్తమోర జ్విషయే జాతై ర్నర హిలకై శ్చ హయోతమై
త ః
వనాయు

రా తీ

విన్ా త పరా త

శ్చ పూర్నణ హరి హయోపమైః ౨౨

రీ తతః పూర్నణ హైమ్వతై ర౭ి

మ్త్యనిా తై: అతిపలై: మాతఙ్కక ః పరా తోపమైః ౨౩
ఐర్నవత కుల్మన శ్చ మ్హా పతీ కులై సత్య
త
అఞ్జనా త౭ి నిప్ష్వక న్త ర్నా మ్నా త౭ి చ్ తిా ప్యః ౨౪
పత్త్తై రీ త్త్న్త ప్ర్మీ కై శ్చచ వ పప్త మ్త్త్మ్త ప్మ్యకై సత్య
త
పప్త మ్త్త్్త రర ప్త ప్మ్యకై ప్మ్యక మ్త్త్్త శ్చ స్వ పురీ
నితా మ్తఃత సత్య పూర్నణ నాకై రచ్ల సనిా ప్యః ౨౫
స్వ యోజ్నే చ్ ేా పూయః సతా నామా ప్పక్తశ్ే
యస్వా మ్ తశ్రతో ర్నజా వసన్ జ్కత౭పాలయత్ ౨౬
త్యమ్ పురీమ్ స మ్హా ేజా ర్నజా తశ్రతో మ్హాన్
శాశాస శ్మిత్య౭మిప్తో న్క్షప్త్యణీవ చ్త్త్మ్తమాః ౨౭
త్యమ్ సతా నామామ్ ప్ుట తోరణ౭రక ళామ్ ;
ప్కుహై రిా చిత్త్తై: ఉపోిత్యమ్ శివామ్
పురీమ్ అయోత్యా మ్ ప్న సహప్స సమ్యక లామ్ ;
శ్శాస వై శ్ప్క సమో మ్హీపతిః

౨౮

ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

షష ో సరక ః

సరమ్
త సర్క ః
తస్వా ౭మాత్యా కుణై ర్నస నిా క్ష్యా కో సుత మ్హాతీ న్ః
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పాల కామ్ట
మ్త్త్మ్తజాఞ ేచ మిక తక్తఞ శ్చ నితా మ్ ప్ియ హిే రత్యః ౧
అషౌో పపూవు రీా ర సా తస్వా ౭మాత్యా యశ్స్మా న్ః
ుచ్య శాచ ౭నరక్తత శ్చ ర్నజ్ ప్కుేా షు నితా శ్ః ౨
ప్ుష్టర్
ో జ్యనోత విజ్యః స్మత్యతరోత హా ౭ర త స్వతకః
అోకో మ్త్త్న్ త పాల శ్చ సుమ్త్త్న్ త శాచ ౭షమో
ో పవత్ ౩
ర్మతిా జౌ ౌా అిమ్ౌ తస్వా : త్యమ్ ర్మష్ట సతమ్ప
త
వస్మష్టో వామ్ేవ శ్చ మ్త్త్నిణ
త శ్చ తత్య౭పర్ష ౪
విత్యా విన్నత్య ప్హీమ్మ్తః కుశ్లా నియేత్త్నియా
త
:
శీమ్
మా న్ త శ్చ మ్హాత్యీ న్ః శాత్త్సజా
త ఞ ప్ుట విప్కమాః ౫
కీరి తమ్న్ఃత ప్పణిహిత్య యత్య వచ్న్ క్తరిణః
ేజ్ః క్షమా యశ్ః ప్పాపాతః స్మీ త పూర్నా ౭ి పాష్టణః
ప్కోత్యత్ క్తమార త౭ హేతోర్నా న్ ప్పూయు రప్నతమ్ వచ్ః ౬
ేష్వమ్ అవితితమ్ క్వమిచ త్ స్నా షు నా౭స్మ త పర్షషు వా
ప్క్వయమాణమ్ ప్కుతమ్ వా౭ి చార్షణ౭ి చికీరి ేతమ్ ౭
కుశ్లా వా వహార్షషు సౌప్ుేషు పరీక్షిత్యః
ప్పాప త క్తలమ్ ు ే తణమ్
ో త్యరయేయుః సుేషా ౭ి ౮
కోశ్ సప్మ్క హణే యుక్తత పల సా చ్ పరిప్కహే
అహితమ్ చా౭ి పుర్మషమ్ న్ విహిమ్యస ా ర్ అతూషకమ్ ౯
వీర్న శ్చ నియతోత్యస హా ర్నజ్ శాత్త్సమ్
త అనష్టత్య
ో ః
ుచీనామ్ రక్షిత్యర శ్చ నితా మ్ విషయ వాస్మనామ్ ౧0
ప్పహీ క్షప్తమ్ అహిమ్స న్ త : ే కోశ్మ్ సమ్పూరయన్
సుతీక్షణతణోః సప్మేర క్షా పుర్మషసా పలాపలమ్ ౧౧
ుచీనామ్ ఏక పుతీనా
త మ్ సర్షా ష్వమ్ సప్మ్ర జాన్త్యమ్
నా౭౭స్వత్ పుర్ష వా ర్నత్త్షే ో వా ప్మ్యష్వ వాతీ న్రః కా చిత్ ౧౨
కశిచ న్ా ుష ో సప్త త్య౭౭స్వత్ పర త్యర రతో న్రః
ప్పశాన్మ్
త సరా మ్ ఏవా౭౭స్వత్ ర్నత్త్షమ్
ో పుర వరమ్ చ్ తత్ ౧౩
సువాస

సుస వేష్వ శ్చ ే చ్ సర్షా సుశీలిన్ః

హిత్య౭ర తమ్ చ్ న్ర్షత్త్న్ త సా జాప్కతో న్య చ్క్షుష్వ ౧౪
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కురౌ కుణ ప్కుహీత్య శ్చ ప్పక్తా త్య శ్చ పర్నప్కమే
విేేషా ౭ి విజాఞత్యః సరా తో పుతి త నిశ్చ యాత్ ౧౫
సమిత విప్కహ తతా క్తఞః ప్పప్కుత్యా సమ్ర త్య౭నిా త్య:
మ్త్త్మ్త సమ్ా రణే శ్క్తత శ్క్తత సూస క్ష్యీ సుపుతిషు
త
౧౬
న్నతి శాత్త్స త విేషజాఞ : సతతమ్ ప్ియ వాతిన్ః ౧౭
ఈప్ుశ్చ ్ర్
త అమాతైా సుత ర్నజా తశ్రతోన్కః
ఉపపనోా కుణోపేతై: అన్ా శాస తా సుమ్తర్నమ్ ౧౮
అవేక్షమాణ శాచ ర్షణ ప్పజా తర్షీ ణ రఞ్జయన్
ప్పజానామ్ పాలన్మ్ కురా న్ా తర్నీ న్ పరివర జయన్ ౧౯
విప్ుత త్త్స్మషు
త లోకేషు వత్యన్ా సస తా సమ్క రః
స తప్త పుర్మష వాా ప్క శ్శ శాస ప్పుతివీ మిమామ్ ౨0
న్ అతా కచ్చ త్ విశిషమ్
ో వా ులా మ్ వా శ్ప్ుమ్ ఆతీ న్ః
మిప్తవాన్ న్త స్వమ్మ్తః ప్పత్యప హత కమ్ోకః
స శాశాస జ్కప్త్యజా తివమ్ ేవపతి రా త్య ౨౧
తై: మ్త్త్నిి
త రీ త్త్న్ తహితై రిా విష్టత :ో
ప్వుతోనరకఃత కుశ్లైః సమ్రఃత
స పారి తవో తీిమ్
త ౭వాప యుక త:
ేజ్ఞమ్యై రోక ి రివోతితోరక ః ౨౨
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

సపమ్
త సరక ః

అషమ్
ట
సర్క ః
తసా ేా వమ్ ప్పపావ సా తరీ జ్ ఞ సా మ్హాతీ న్ః
సుత్య౭ర తమ్ తపా మాన్ సా న్ ఆస్వత్ వమ్శ కరః సుతః ౧
చిన్యా
త
న్ సా తస్యా వమ్ పుతి:త ఆస్వన్ మ్హాతీ న్ః
సుత్య౭ర తమ్ హయ మేేన్ క్వమ్౭ర తమ్ న్ యజామ్ా ౭హమ్ ౨
స నిశిచ త్యమ్ మ్తిమ్ ప్కుత్యా యషవ
ో ా మ్ ఇతి పుతిమా
త న్
మ్త్త్నిి
త ః సహ తర్నీ త్యీ సరైా ర్షవ ప్కుత్య౭౭తీ ిః ౩
తతోప్పవీత్ ఇతమ్ ర్నజా సుమ్త్త్న్మ్
త మ్త్త్ని త సతమ్
త మ్
శీప్కమ్ ఆన్య మే సర్నా న్ కురూన్ త్యన్ స పురోహిత్యన్ ౪
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తత సుస మ్త్త్మ్త సా త రితమ్ కత్యా తా రిత విప్కమ్ః
సమాన్య తస త్యన్ సర్నా న్ సమ్స్వత నేా త పారక్తన్ ౫
సుయజ్మ్
ఞ వామ్ేవమ్ చ్ జాపాలి మ్త క్తశ్ా పమ్
పురోహితమ్ వశిషమ్
ో చ్ యే చా౭నేా తిా జ్ సతమా
త
: ౬
త్యన్ పూజ్యిత్యా తర్నీ త్యీ ర్నజా తశ్రత సత్య
త
ఇతమ్ తర్నీ ౭ర త సహితమ్ శ్క్ష
ల ణ మ్ వచ్న్ మ్ప్పవీత్ ౭
మ్మ్ లాలపా మాన్ సా పుప్త్య౭ర త నాా స్మ త వై సుకమ్
తత౭హమ్ హయ మేేన్ యక్తేా మ్పతి మ్తి రీ మ్ ౮
తత౭హమ్ యషుో మిచాచ మి శాత్త్స త ప్ుషేన్
ో కరీ ణ
కతమ్ ప్పాపాస ా మ్౭హమ్ క్తమ్మ్ పుతి త రప్త విచారా త్యమ్ ౯
తత స్వస తిా తి తత్యా కా మ్ ప్పాహీ ణః ప్పతా పూజ్యన్
వస్మష ో ప్పమ్యక్త సస ర్షా పారి తవ సా మ్యక్త రా తమ్ ౧0
ఊర శ్చ పరమ్ ప్పీత్య సస ర్షా తశ్రతమ్ వచ్ః
సమార ర్న సస ప్మిర యనాతమ్ ే ురక సా విమ్యచ్ా త్యమ్ ౧౧
సరా త్య ప్పాపస ా స్న పుప్త్య న్ిప్పేత్యమ్శ చ పారి తవ
యసా ే త్యరిీ కీ పుతి త రియమ్ పుప్త్య౭ర త మాకత్య ౧౨
తతః ప్పీతో౭పవ ప్త్యజా ప్ుత్యా త తిా త జ్ పాష్టతమ్
అమాత్యా మ్ శాచ ౭ప్పవీ ప్త్యజా హర ే పర్నా కులేక్షణః ౧౩
సమార ర్న సస ప్మిర యనాతమ్ మే కురూణమ్ వచ్నాత్ ఇహ
సమ్ర త అతిష్టత
ో : చ్ అశ్ా స్కస పాత్యా యో విమ్యచ్ా త్యమ్ ౧౪
సరవాా ోచ తర్ష
త తీర్ష యజ్ ఞ పూమి రిా తీయత్యమ్
శామ్తయ శ్చ అివరనా
త త మ్ యత్య కలర మ్ యత్య వితి ౧౫
శ్కా ః ప్పాపుతమ్ అయమ్ యజ్ ఞ సస ర్షా ణ౭ి మ్హీక్షిత్య
నా౭పర్నతో పవేతక ష్టో యతా ౭స్మీ న్ ప్కు సతమే
త
౧౬
చిప్తమ్ హి ప్మ్యకయమేత౭ప్త విత్యా మోస ప్పహీ ర్నక్షస్వ:
నిహత సా చ్ యజ్ ఞ సా సతా : కర్నత విన్శిషా తి
త తా త్య వితి పూరా మ్ మే ప్కు ర్షష సమాపా ే ౧౭
తత్య విత్యన్మ్ ప్క్వయత్యమ్ సమ్ర్నతః కరణే ష్టా హ ౧౮
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త ేతి చాప్పువన్ సరా మ్త్త్మితణః ప్పతా పూజ్యన్
పారి తవేత్త్న్ త సా త త్యా కా మ్ యత్య౭౭జ్ప
ఞ మ్
త నిశ్మ్ా ే ౧౯
తత్య తిా జాస్న త తరీ జాఞ వర తయమోత ప్నప్తతమ్
త మ్
అనజాఞత్య సత
త సస ర్షా పున్ ర జకుీ రా త్యకతమ్ ౨0
విసర జయిత్యా త్యన్ విప్పాన్ సచివా నిత మ్ప్పవీత్
ర్మతిా క్వర ర్మపతిష్టో౭యమ్ యత్య వత్ ప్కుర్నపా త్యమ్ ౨౧
ఇుా క్తతా ప్నప శారూతల సస చివాన్ సమ్యపస్మత్య
త న్
విసర జయిత్యా సా మ్ వేశ్ీ ప్పవివేశ్ మ్హా ుా తి : ౨౨
తత సస కత్యా త్యః పతీా రా ర్షత్త్మోత ప్ుతయ ప్ియాః
ఉవాచ్ తీక్ష్యమ్ విశ్త యక్షేా ౭హమ్ సుత క్తరణత్ ౨౩
త్యస్వమ్ ేన్ అతి క్తనేన్
త వచ్నేన్ సువరచ స్వమ్
మ్యక పత్యీ న్ా ోపమ్త పత్యీ న్నవ హిమాతా యే

౨౪

ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

అషమ్
ో సరక ః

నవమ్ సర్క ః
ఏత ప్రచ త్యా రహః సూతో ర్నజాన్మ్ ఇతమ్ అప్పవీత్
ర్మతిా క్వర : ఉపతిష్టోయమ్ పుర్న ప్వుతోత మ్యా ప్ుతః ౧
సన్ుక మారో పకవాన్ పూరా మ్ కతితవాన్ కత్యమ్
ర్మషీణమ్ సనిా ౌ ర్నజ్న్ తవ పుప్త్య౭౭కమ్మ్ ప్పతి ౨
క్తశ్ా ప సా ు పుప్తోస్మ త విపాణక
ో ఇతి ప్ుతః
ర్మషా ప్ుఙ్క ఇతి క్తా త సస
త ా పుప్తో పవిషా తి ౩
స వనే నితా సప్మ్యా తోత మ్యని రా న్ చ్రః సత్య
నా౭న్ా మ్ జానాతి విప్పేత్త్నోత నితా మ్ ిప్త౭న వర తనాత్ ౪
తైా వితా మ్ ప్పహీ చ్రా సా పవిషా తి మ్హాతీ న్ః
లోకేషు ప్పతితమ్ ర్నజ్న్ విత్త్ప్య శ్చ కతితమ్ సత్య ౫
త స్యా వమ్ వర తమాన్ సా క్తలః సమ్౭ివర తత
అక్వా మ్ ుప్ూషమాణ సా ితరమ్ చ్ యశ్స్మా న్మ్ ౬
ఏతస్మీ నేా వ క్తలే ు రోమ్పాతః ప్పత్యపవాన్
అఙ్కక షు ప్పతిత్య ర్నజా పవిషా తి మ్హాపలః ౭
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తసా వా తిప్కమాత్ ర్నజ్ఞఞ పవిషా తి సుత్యర్మణ
అనాప్వుష్టఃో సుకోర్న వై సరా పూత పయావహా ౮
అనాప్వుష్వోా మ్ ు ప్వుత్యతయామ్ ర్నజా ుఃక సమ్నిా తః
ప్పాహీ ణన్ ప్ుత ప్వుత్యతమ్శ చ సమాన్నయ ప్పవక్షా తి ౯
పవన్ఃత ప్ుత తర్నీ ణో లోకే చారిప్త వేతిన్ః
సమాతిశ్నత నియమ్మ్ ప్పాయశిచ తమ్
త యత్య పవేత్ ౧0
వక్షా ని త ే మ్హీపాలమ్ ప్పాహీ ణ వేత పారక్తః
విపణక
ో సుతమ్ ర్నజ్న్ సరోా పాయై: ఇహా౭౭న్య ౧౧
ఆనాయా చ్ మ్హీపాల ర్మషా ప్ుఙ్క మ్ సుసప్ుక తమ్
ప్పయచ్చ కనాా మ్ శానాతమ్ వై వితినా సుసమాహితః ౧౨
ేష్వమ్ ు వచ్న్మ్ ప్ుత్యా ర్నజా చినాతమ్ ప్పపతస ా ే
కేన్ ఉపాయేన్ వై శ్కా మ్ ఇహా౭౭నేుమ్ స వీరా వాన్ ౧౩
తతో ర్నజా వినిశిచ తా సహ మ్త్త్నిి
త ర్నతీ వాన్
పురోహితమ్ అమాత్యా మ్ శ్చ ప్పేషయిషా తి సప్ుక త్యన్ ౧౪
ే ు ర్నజ్ఞఞ వచ్ః ప్ుత్యా వా తిత్య౭వన్త్యన్నాః
న్ కచేచ మ్ ర్మషే రీర త్య అననేషా ని త తమ్ ప్నపమ్ ౧౫
వక్షా ని త చిన్యి
త త్యా ే తస్కా పాయామ్ శ్చ తత్ క్షమాన్
ఆనేష్వా మో వయమ్ విప్పమ్ న్ చ్ తోష్ట పవిషా తి ౧౬
ఏవమ్ అఙ్కక తిపే నవ కణిక్తి: ర్మషేః సుతః
ఆన్నతోవర ేయత్ ేవః శానాత చా౭స్యీ ప్పతీయే ౧౭
ర్మషా ప్ుఙ్క సుత జామాత్య పుప్త్యమ్ సవ
త విత్యసా తి
సన్ుక మార కతితమ్ ఏత్యవత్ వాా ప్ుతమ్ మ్యా ౧౮
అత ప్ుష్టో తశ్రతః సుమ్త్త్న్మ్
త ప్పతా పాషత
యత్య ర్మషా ప్ుఙ్క స్వతా న్నతో విసర్ష
త ణ తా యోచ్ా త్యమ్ ౧౯
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

న్వమ్ సరక ః

తశమ్ సర్క :
సుమ్త్త్న్ త ోచ తితో ర్నజాఞ ప్ప్తవా చేతమ్ వచ్ సత్య
త
యత్య ర్మషా ప్ుఙ్క స్వతా న్నతః ప్ుణ్ట మే మ్త్త్నిి
త ః సహ ౧
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పాల కామ్ట
రోమ్పాతమ్ ఉవాచేతమ్ సహా౭మాతా ః పురోహితః
ఉపాయో నిరపాయోయమ్ అస్వీ ి రిచినిత
త ః ౨
ర్మషా ప్ుఙ్కక వన్ చ్ర సప
త ః స్వా త్యా యనే రతః
అన్ిజ్ఃఞ స నారీణమ్ విషయాణమ్ సుక సా చ్ ౩
ర త రిమ్తై రా ర చిత త ప్పమాతిిః
ఇత్త్నియా
త
పురమ్ ఆనాయయిష్వా మ్ః క్షిప్పమ్ చ్ అతా వస్వయత్యమ్ ౪
కణిక్త సప్త త కచ్చ నత రూపవతా ః సా లప్మ్యక త్యః
ప్పలోపా వివితోపాయై ర్ననేషా న్నహ
త సప్ుక త్యః ౫
ప్ుత్యా తేతి ర్నజా చ్ ప్పుా వాచ్ పురోహితమ్
పురోహితో మ్త్త్నిణ
త శ్చ తత్య చ్ప్కు శ్చ ే తత్య ౬
వారమ్యక్తా సుత త ప్రచ త్యా వన్మ్ ప్పవివిు రీ హత్
ఆప్శ్మ్ సా

అవితూర్షస్మీ న్ యతా మ్ కురా ని త తరశ నే ౭

ర్మష్ట పుప్త సా తీర సా నితా మ్ ఆప్శ్మ్ వాస్మన్ః
ిుః స నితా సమ్యతష్టో నా౭తి చ్ప్క్తమ్ చా౭౭ప్శ్మాత్

౮

న్ ేన్ జ్న్ీ ప్పప్పుతి ప్ుష ో పూరా మ్ తపస్మా నా
త్త్స్వ త వా పుమా నాా యచాచ ౭న్ా త్ సతా త మ్ న్కర ర్నత్త్షజ్
ో మ్ ౯
తతః కత్యచిత్ తమ్ ేశ్మ్ ఆజ్క్తమ్ యప్ుచ్చ యా
విపాణక
ో సుత సప్త త త్య శాచ ౭పశ్ా త్ వర్న౭ఙ్క నాః ౧0
త్య శిచ ప్త వేష్వః ప్పమ్త్య క్తయనోతా మ్ుర సా రైః
ర్మష్ట పుప్తమ్ ఉపాకమ్ా సర్నా వచ్న్మ్ అప్పువన్ ౧౧
క సా త మ్ క్వమ్ వర తస్న ప్పహీ న్ జాఞుమ్ ఇచాచ మ్హే వయమ్
ఏక సా త మ్ విజ్నే కోర్ష వనే చ్రస్మ శ్మ్స న్ః ౧౨
అప్ుష ో రూపా: త్య: ేన్ క్తమ్ా రూపా వనే త్త్స్మయ
త ః
హార్నత తస
త ా మ్తి ర్నజత్య ఆక్తా ుమ్ ితరమ్ సా కమ్ ౧౩
ిత్య విపాణకో
ో స్వీ కమ్ త స్వా ౭హమ్ సుత ఔరసః
ర్మషా ప్ుఙ్క ఇతి క్తా తమ్ నామ్ కరీ చ్ మే పువి ౧౪
ఇహా౭౭ప్శ్మ్ పతోస్వీ కమ్ సమ్పపే ుప తరశ నాః
కరిషేా వోప్త పూజామ్ వై సర్షా ష్వమ్ వితి పూరా కమ్ ౧౫
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ర్మష్ట పుప్త వచ్ః ప్ుత్యా సర్నా స్వమ్ మ్తిర్నస వై
తత్ ఆప్శ్మ్పతమ్ ప్తషుోమ్ జ్కుీ ః సర్నా శ్చ ేన్ త్యః ౧౬
ఆకత్యనామ్ ు తతః పూజామ్ ర్మష్ట పుప్త శ్చ క్తర హ
ఇతమ్ అరక ా మ్ ఇతమ్ పాతా మ్ ఇతమ్ మూలమ్ పలమ్ చ్ న్ః ౧౭
ప్పతిప్కుహా చ్ త్యమ్ పూజామ్ సర్నా ఏవ సమ్యుస క్తః
ర్మషే రీర త్య శ్చ శీప్కమ్ ు కమ్నాయ మ్తిమ్ తుః ౧౮
అస్వీ కమ్ అి మ్యక్తా ని పలాన్నమాని వై తిా జ్ః
ప్కుహాణ ప్పతి పప్తమ్ ే పక్షయసా చ్ మా చిరమ్ ౧౯
తత: త్య: తమ్ సమాలిఙ్క ా సర్నా హర ే సమ్నిా త్యః
మోతక్తన్ ప్పతు సస్యీ
త
పక్ష్యా మ్ శ్చ వివిత్యన్ పహూన్ ౨0
త్యని చా౭౭స్వా తా ేజ్స్వా పలాన్నతి సీ మ్న్ా ే
అనాస్వా తిత పూర్నా ణి వనే నితా నివాస్మనామ్ ౨౧
ఆప్పుచ్చ ా చ్ తత్య విప్పమ్ ప్వత చ్ర్నా మ్ నివేతా చ్
కచ్చ ని త సీ అపేశాత్ త్య పీత్య సస
త ా ిుః త్త్స్మయ
త ః ౨౨
కత్యసు త్యసు సర్నా సు క్తశ్ా ప స్వా ౭౭తీ జ్ఞ తిా జ్ః
అసా స త ప్ుతయ శాచ ౭౭స్వత్ ుఃకమ్ సీ పరివర తే ౨౩
తతోపర్షుా సమ్
త ేశ్మ్ ఆజ్క్తమ్ స వీరా వాన్
మ్నోజాఞ యప్త త్య ప్ుష్వో వారమ్యక్తా : సస ా లప్మ్యక త్యః ౨౪
ప్ుష్టతా ో వ త్య సత్య
త విప్పమ్ ఆయాన్మ్
త ప్ుష ో మాన్స్వః
ఉపప్సుతా తతః సర్నా : త్య: తమ్ ఊర: ఇతమ్ వచ్ః ౨౫
ఏహి ఆప్శ్మ్ పతమ్ సౌమ్ా అస్వీ కమ్ ఇతి చా౭ప్పువన్
తప్త్య౭ి ఏష వితిః శీమాన్
మా
విేషేణ పవిషా తి ౨౬
ప్ుత్యా ు వచ్న్మ్ త్యస్వమ్ సర్నా స్వమ్ ప్ుతయమ్క మ్మ్
కమ్నాయ మ్తిమ్ చ్ప్కే తమ్ చ్ నినా సత్య
త త్త్స్మయ
త ః ౨౭
తప్త చ్ ఆన్నయమానే ు విప్పే తస్మీ న్ మ్హాతీ ని
వవర ే సహస్వ ేవో జ్కత్ ప్పహాలతయమ్ సత్య
త
౨౮
వర్ష ేణ ఏవ ఆకతమ్ విప్పమ్ విషయమ్ సా మ్ న్ర్నతిపః
ప్పుా తక మ్ా మ్యనిమ్ ప్పహా ః శిరస్వ చ్ మ్హీమ్ కతః ౨౯
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అరక ా మ్ చ్ ప్పతౌ తస్యీ నాా యతః సుసమాహితః
వప్వే ప్పస్వతమ్ విప్పేత్త్నాతన్ మా విప్పమ్ మ్నా ర్న౭౭విశ్త్ ౩0
అన్ఃత పురమ్ ప్పవిశాా స్యీ కనాా మ్ తత్యతా యత్య వితి
శానాతమ్ శానేన్
త మ్న్స్వ ర్నజా హర ేమ్ అవాప సః
ఏవమ్ స న్ా వసత్ తప్త సరా క్తమైః సుపూజితః ౩౧
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

తశ్మ్ సరక ః

ఏకాతశ సర్క ః :
పూయ యేవ హి ర్నజ్యత్త్మ్త ప్ుణ్ట మే వచ్న్మ్ హితమ్
యత్య స ేవ ప్పవరః కత్యయా మేష మ్ప్పవీత్ ౧
ఇక్ష్యా కూణమ్ కులే జాతో పవిషా తి సుత్యరిీ కః
నామాా తశ్రతో నామ్ శీమాన్స
మా
తా ప్పతిప్శ్వః ౨
అమ్క ర్నజ్యన్ సకా 0 చ్ తసా ర్నజ్ఞఞ పవిషా తి
కనాా చా౭సా మ్హాపాక్త శామాత నామ్ పవిషా తి ౩
పుప్త: ు అమ్క ర్నజ్ సా రోమ్పాత ఇతి ప్ుతః
తమ్ స ర్నజా తశ్రతో కమిషా తి మ్హా యశాః ౪
అన్పతోా ౭స్మీ తర్నీ తీ న్ శామాత పర్నత మ్మ్ ప్కుమ్
ఆహర్షత తా యా౭౭జ్ప
ఞ త సస మాతనార తమ్ కులసా చ్ ౫
ప్ుత్యా ర్నకోఞ౭త తత్యా కా మ్ మ్న్స్వ స విచిన్ా త చ్
ప్పత్యసా ే పుప్తవమ్తమ్ శామాత పర్నతర మాతీ వాన్ ౬
ప్పతిప్కుహా చ్ తమ్ విప్పమ్ స ర్నజా వికత జ్ా రః
ఆహరిషా తి తమ్ యజ్మ్
ఞ ప్పప్ుషే ో నా౭న్ర్న
త తీ నా ౭
తమ్ చ్ ర్నజా తశ్రతో యషుో క్తమ్ః ప్కుత్యమ్జలి :
ర్మశ్ా ప్ుమ్క మ్ తిా జ్ ప్ేషమ్
ో వరయిషా తి తరీ విత్ ౮
యజాఞ౭ర తమ్ ప్పసవా౭ర తమ్ చ్ సా ర్నక ౭ర తమ్ చ్ న్ర్షశ్ా రః
లపే చ్ స తమ్ క్తమ్మ్ తిా జ్ మ్యక్తా త్ విశామ్ర తి : ౯
పుప్త్య శాచ ౭సా పవిషా మిత చ్త్యా రో౭మిత విప్కమాః
వమ్శ ప్పతిష్వోన్ కర్న సస రా లోకేషు విప్ుత్యః

౧0

ఏవమ్ స ేవ ప్పవరః పూరా మ్ కతితవాన్ కత్యమ్
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సన్ుక మారో పకవాన్ పుర్న ేవ యుకే ప్పపు: ౧౧
స తా మ్ పుర్మష శారూతల తమ్ ఆన్య సుసప్ుక తమ్
సా యమేవ మ్హార్నజ్ కత్యా స పలవాహన్: ౧౨
అనమాన్ా వస్మషమ్
ో చ్ సూత వాకా మ్ నిశ్మ్ా చ్
స్వమ్త: పుర సహా౭మాతా ః ప్పయయౌ యప్త స తిా జ్ః ౧౩
వనాని సరిత శ్చచ వ వా తిప్కమ్ా శ్న శ్శ న:
అిచ్ప్క్తమ్ త0 ేశ్మ్ యప్త వై మ్యని పున్క వః ౧౪
ఆస్వతా తమ్ తిా జ్ ప్ేషమ్
ో రోమ్పాత సమ్పపకమ్
ర్మష్ట పుప్తమ్ తతర్నశ ౭౭ౌ తీపా మాన్ మివా౭న్లమ్ ౧౫
తతో ర్నజా యత్య నాా యమ్ పూజామ్ చ్ప్కే విేషతః
సక్వత్యా తస
త ా వై ర్నజ్ఃఞ పప్ుషే ో నా౭న్ర్న
త తీ నా ౧౬
రోమ్పాేన్ చ్ ఆక్తా తప్మ్యష్ట పుప్త్యయ తీమ్ే
సకా మ్ సమ్ర మ్తకమ్ చైవ తత్య తమ్ ప్పతా పూజ్యత్ ౧౭
ఏవమ్ సుసప్ుక త స్నన్
త సహోష్టత్యా న్రర ేపః
సపాతష ో తివస్వన్ ర్నజా ర్నజాన్ మిత మ్ప్పవీత్ ౧౮
శామాత తవ సుత్య ర్నజ్న్ సహ పత్త్ర్నత విశామ్ర ే
మ్తీయ న్కరమ్ యాు క్తరా మ్ హి మ్హుతా తమ్ ౧౯
తేతి ర్నజా సప్మ్యశ తా కమ్న్మ్ తసా తీమ్తః
ఉవాచ్ వచ్న్మ్ విప్పమ్ కచ్చ తా మ్ సహ పారా యా ౨0
ర్మష్ట పుప్తః ప్పతి ప్ుతా తే త్యా ౭౭హ ప్నపమ్ తత్య
స ప్నపేణ౭పా నజాఞతః ప్పయయౌ సహ పారా యా ౨౧
ౌ అనోా నాా మ్జలిమ్ ప్కుత్యా స్నా హా తస మిశ ిషా చోరస్వ
న్న్మ్తు ర తశ్రతో రోమ్పాత శ్చ వీరా వాన్ ౨౨
తత సుస ప్ుత మా౭౭ప్పుచ్చ ా ప్పస్మతో
త రకున్మ్తన్ః
పౌర్షపా ః ప్పేషయా మాస తూత్యనా శీప్క క్తమిన్ః ౨౩
ప్క్వయత్యమ్ న్కరమ్ సరా మ్ క్షిప్ప మేవ సా లప్మ్యక తమ్
తూితమ్ స్మక త సప్మ్యీ షమ్
ో పత్యక్తి రలప్మ్యక తమ్ ౨౪
తతః ప్పప్ుష్వోః పౌర్న స్న త ప్ుత్యా ర్నజాన్ మాకతమ్
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తత్య ప్పచ్ప్కు: చ్ తతస రా మ్ ర్నజాఞ య ప్ేర ష్టతమ్ యత్య ౨౫
తతః సా లప్మ్యక తమ్ ర్నజా న్కరమ్ ప్పవివేశ్ హ
శ్మ్క ుమ్యి
త నిరోక షై: పురప్సుక తా తిా జ్ర ేపమ్ ౨౬
తతః ప్పమ్యతిత్య సస ర్షా ప్ుష్వోా తమ్ నాకర్న తిా జ్మ్
ప్పవేశ్ా మాన్మ్ సప్ుక తా న్ర్షత్త్మేతణేత్త్న్ త కరీ ణ ౨౭
అమ్తఃపురమ్ ప్పవేశ్చా న్మ్ పూజామ్ ప్కుత్యా చ్ శాత్త్సత
త ః
ప్కుత ప్కుతా మ్ తత్య౭౭త్యీ న్మ్ మేనే తస్కా పవాహనాత్ ౨౮
అమ్తఃపుర త్త్స్మయ
త
సస ర్నా శాశ నాతమ్ ప్ుష్వోా తత్య౭౭కత్యమ్
సహ పత్త్ర్నత విశాలాక్ష్మమ్ ప్పీత్యా న్మ్తమ్ ఉపాకమ్న్ ౨౯
పూజ్ా మానా చ్ త్యి స్వస ర్నజాఞ చైవ విేషతః
ఉవాస తప్త సుక్వత్య క్వమిచ త్యక లమ్ సహ తిా జా ౩0
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ఏక్తతశ్ సరక ః

త్వి తశ సర్క ః
తతః క్తలే పు తిే కస్మీ మిశ చ త్ సుమ్నోహర్ష
వసనేత సమ్౭నప్పాపే త ర్నజ్ఞఞ యషుోమ్ మ్నోపవత్ ౧
తతః ప్పస్వతా శిరస్వ తమ్ విప్పమ్ ేవ వరి ణన్మ్
యజాఞయ వరయా మాస సమాతనా౭ర తమ్ కులసా చ్ ౨
తేతి చ్ స ర్నజాన్మ్ ఉవాచ్ చ్ సుసప్ుక తః
సమార ర్నః సప్మిర యనాతమ్ ే ురక శ్చ విమ్యచ్ా త్యమ్ ౩
తతో ర్నజా౭ప్పవీత్ వాకా మ్ సుమ్త్త్న్మ్
త మ్త్త్ని త సతమ్
త మ్
సుమ్త్త్నాత౭౭వాహయ క్షిప్పమ్ ర్మతిా జ్ఞ ప్పహీ వాతిన్ః ౪
సుయజ్మ్
ఞ వామ్ేవమ్ చ్ జాపాలిమ్ అత క్తశ్ా పమ్
పురోహితమ్ వస్మషమ్
ో చ్ యే చా౭నేా తిా జ్ సతమా
త ః ౫
తతః సుమ్త్త్న్ త సా త రితమ్ కత్యా తా రిత విప్కమ్ః
సమాన్యత్ స త్యన్ విప్పాన్ సమ్స్వతన్ వేత పారక్తన్ ౬
త్యన్ పూజ్యిత్యా తరీ త్యీ ర్నజా తశ్రత సత్య
త
తర్నీ ర త సహితమ్ యుకమ్
త శ్క్ష
ల ణ మ్ వచ్న్ మ్ప్పవీత్ ౭
మ్మ్ లాలపా మాన్ సా పుప్త్య౭ర తమ్ నాస్మ త వై సుకమ్
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తత౭ర తమ్ హయ మేేన్ యక్ష్యా మ్పతి మ్తి రీ మ్ ౮
తత౭హమ్ యషుోమ్ ఇచాచ మి శాత్త్స త ప్ుషేన్
ో కరీ ణ
ర్మష్ట పుప్త ప్పపావేన్ క్తమాన్ ప్పాపాస ా మి చా౭పా హమ్ ౯
తతః స్వతిా తి తత్ వాకా మ్ ప్పాహీ ణః ప్పతా పూజ్యన్
వస్మష ో ప్పమ్యక్తః సర్షా పారి తవ సా మ్యక్తరచ ా తమ్ ౧0
ర్మషా ప్ుఙ్క పురోక్త శ్చ ప్పతూా ర: ప్నపతిమ్ తత్య
సమార ర్నః సప్మిర యనాతమ్ ే ురక శ్చ విమ్యచ్ా త్యమ్ ౧౧
సరా త్య ప్పాపా స్న పుప్త్యమ్ శ్చ ురోమిత విప్కమాన్
యసా ే త్యరిీ కీ పుతి త రియమ్ పుప్త్య౭ర తమ్ ఆకత్య ౧౨
తతః ప్పీతోపవ ప్త్యజా ప్ుత్యా తత్ తిా జ్ పాష్టతమ్
అమాత్యా మాశ చ ౭ప్పవీ ప్త్యజా హర్ష ే ణేతమ్ ుపా౭క్షరమ్ ౧౩
కురూణమ్ వచ్నా చీచ ప్కమ్ సమార ర్నః సప్మిర యనత మే
సమ్ర త అతిష్టత
ో : చ్ అశ్ా ః స్కపాత్యా యో విమ్యచ్ా త్యమ్ ౧౪
సరయాా ోచ తర్ష
త తీర్ష యజ్ ఞ పూమి రిా తీయత్యమ్
శాన్య
త
శాచ ి వరనా
త త మ్ యత్య కలర మ్ యత్య వితి ౧౫
శ్కా ః కర్మతమ్ అయమ్ యజ్ఃఞ సర్షా ణ౭ి మ్హీక్షిత్య
నా౭పర్నతో పవేత్ కష్టో యతా ౭స్మీ న్ ప్కు సతమే
త
౧౬
చిప్తమ్ హి ప్మ్యకయనేప్త త విత్యా మోస ప్పహీ ర్నక్షస్వః
నిహత సా యజ్ ఞ సా సతా ః కర్నత విన్శ్ా తి ౧౭
త తా త్య వితి పూరా మ్ మే ప్కు ర్షష సమాపా ే
తత్య విత్యన్మ్ ప్క్వయత్యమ్ సమ్ర్నతః కరణేష్టా హ ౧౮
తేతి చ్ తతః సర్షా మ్త్త్నిణ
త ః ప్పతా పూజ్యన్
పారి తవేత్త్న్ త సా త త్యా కా మ్ యత్య౭౭జ్ప
ఞ మ్
త అకురా త ౧౯
తతో తిా జా స్న త తరీ జ్మ్
ఞ అసుతవన్ పారి తవర ేపమ్
అనజాఞత్య సత
త ః సర్షా పున్ ర జకుీ రా త్య౭౭కతమ్ ౨0
కేషా ౭త తిా జాక్ర్షా షు మ్త్త్నిణ
త స్వతన్ న్ర్నతిపః
విసర జయిత్యా సా మ్ వేశ్ీ ప్పవివేశ్ మ్హా ుా తిః ౨౧
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

త్యా తశ్ సరక ః
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ప్తయోతశ సర్క ః
పున్ః ప్పాపే త వసనేత ు పూర ణః సమ్ా తస రోపవత్
ప్పసవా౭ర తమ్ కతో యషుోమ్ హయ మేేన్ వీరా వాన్ ౧
అివాతా వస్మషమ్
ో చ్ నాా యతః ప్పతిపూజ్ా చ్
అప్పవీత్ ప్పప్శితమ్ వాకా మ్ ప్పసవా౭ర తమ్ తిా జ్ఞతమ్
త మ్ ౨
యజ్ఞఞ మే ప్క్వయత్యమ్ విప్ప యతోకమ్
త మ్యనిపుమ్క వ
యత్య న్ వికా ః ప్క్వయే యజాఞ౭ఙ్కక షు వితీయత్యమ్ ౩
పవాన్ స్మా కఃత సుప్ున్ మ్హా మ్ కుర్మ శ్చ పరమో పవాన్
వోటవోా పవత్య చైవ పారో యజ్ ఞ సా చోతా తః ౪
తేతి చ్ స ర్నజాన్మ్ అప్పవీత్ తిా జ్ సతమ్
త ః
కరిషేా సరా మ్ ఏవై తత్ పవత్య యత్ సమ్రి తతమ్ ౫
తతోప్పవీత్ తిా జాన్ ప్వుత్యతన్ యజ్ ఞ కరీ సు నిష్టత్య
ో న్
స్వతపేా నిష్టత్య
ో మ్ శ్చచ వ ప్వుత్యతన్ పరమ్ త్యరిీ క్తన్ ౬
కర్నీ నిక్త
త న్ శిలర క్తర్నన్ వర తకీన్ కన్క్తన్ అి
కణక్తన్ శిలిర న్ శ్చచ వ తతైవ న్ట న్ర తక్తన్ ౭
తత్య ుచీన్ శాత్త్స త వితః పుర్మష్వన్ సుపు ప్ుత్యన్
యజ్ ఞ కరీ సమ్పహనాతమ్ పవనోత ర్నజ్ శాసనాత్ ౮
ఇషక్త
ో పు స్వహప్స్వ శీప్కమ్ ఆన్నయత్యమ్ ఇతి
ఔప క్తర్నా ః ప్క్వయనాతమ్ చ్ ర్నజాఞమ్ పు కుణనిా త్యః ౯
ప్పాహీ ణ ఆవసత్య శ్చచ వ కర తవాా ః శ్తశ్ః ుపాః
పక్ష్యా ౭న్ా పాన రర ుిః సమ్యపేత్యః సునిష్టత్య
ో ః ౧0
తత్య పౌరజ్న్స్వా ౭ి కర తవాా పు విసర్న
త ః
ఆవాస్వ పు పక్ష్యా వై సరా క్తమైర్మపస్మత్య
త ః ౧౧
తత్య జాన్పత స్వా ౭ి జ్న్ సా పు ోపన్మ్
త్యతవా మ్ అన్ా మ్ వితివత్ సప్ుక తా న్ ు ల్మలయా ౧౨
సర్షా వర్నణ యత్య పూజామ్ ప్పాపుా వని త సుసప్ుక త్యః
న్ చా౭వజాఞ ప్పయోక తవాా క్తమ్ ప్కోత వశాత్ అి ౧౩
యజ్ ఞ కరీ సు యేవా ప్క్తః పుర్మష్వః శిలిర న్ సత్య
త
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ేష్వమ్౭ి విేషేణ పూజా క్తర్నా యత్య ప్కమ్మ్ ౧౪
ే చ్ సుా : సప్మ్యర త్య సస ర్షా వసుి రోర జ్నేన్ చ్
యత్య సరా మ్ సువిహితమ్ న్ క్వమ్ చిత్ పరిహీయే ౧౫
తత్య పవన్ఃత కురా నత ప్పీతి స్మా కేన్
త చేతస్వ
తతః సర్షా సమాకమ్ా వస్మషమ్
ో ఇతమ్ అప్పువన్ ౧౬
యతోకమ్
త తత్ సువిహితమ్ న్ క్వమిచ త్ పరిహీయే
యతోకమ్
త తత్ కరిష్వా మో న్ క్వమ్ చిత్ పరిహాసా ే ౧౭
తతః సుమ్త్త్న్మ్
త ఆహూయ వస్మష్టో వాకా మ్ అప్పవీత్
నిమ్త్త్న్య
త సా ప్నపతీన్ ప్పుతివాా మ్ యే చ్ త్యరిీ క్తః ౧౮
ప్పాహీ ణన్ క్షప్తియాన్ వైశాా న్ ూప్త్యమ్ శ్చచ వ సహప్సశ్ః
సమాన్యసా సప్ుక తా సరా ేేషు మాన్వాన్ ౧౯
మితిలాతి పతిమ్ ూరమ్ జ్న్కమ్ సతా విప్కమ్మ్
నిష్టత
ో మ్ సరా శాత్త్స్నషు
త తత్య వేేషు నిష్టత
ో మ్ ౨0
తమ్ ఆన్య మ్హాపాకమ్ సా యమ్ ఏవ సుసప్ుక తమ్
పూరా సమ్ర నిన్
త మ్ జాఞత్యా తతః పూరా మ్ ప్పవీమి ే ౨౧
తత్య క్తశీపతిమ్ స్మా క తమ్ సతతమ్ ప్ియ వాతిన్మ్
సప్ుా తమ్
త ేవ సమాక శ్మ్ సా యమ్ ఏవా౭౭న్యసా హ ౨౨
తత్య కేకయ ర్నజాన్మ్ ప్వుతమ్
త పరమ్ త్యరిీ కమ్
శ్ా ురమ్ ర్నజ్స్మమ్హ సా సపుప్తమ్ తమ్ ఇహా౭౭న్య ౨౩
అఙ్కక శ్ా రమ్ మ్హాపాకమ్ రోమ్పాతమ్ సుసప్ుక తమ్
వయసా మ్ ర్నజ్స్మమ్హ సా తమ్ ఆన్య యశ్స్మా న్మ్ ౨౪
ప్పాచీనాన్ స్మనత సౌవీర్నన్ సౌర్నత్త్షేయా
ో
మ్ శ్చ పారి తవాన్
త్యక్షిణత్యా న్ న్ర్షత్త్నాతమ్ శ్చ సమ్స్వతన్ ఆన్యసా హ ౨౫
సని త స్మా క్తత శ్చ యే చా౭నేా ర్నజాన్ః ప్పుతివీ తలే
త్యన్ ఆన్య యత్య క్షిప్పమ్ స్వనక్తన్ సహ పాన్వా
త న్ ౨౬
వస్మష ో వాకా మ్ తచ్ ప్రత్యా సుమ్త్త్న్:త తా రిత: తత్య
వాా తిశ్త్ పుర్మష్వమ్ సప్త త ర్నజాఞమ్ ఆన్యనే ుపాన్ ౨౭
సా యమ్ ఏవ హి తర్నీ త్యీ ప్పయయౌ మ్యని శాసనాత్
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సుమ్త్త్న్ త సా త రితో పూత్యా సమా నేుమ్ మ్హీక్షితః ౨౮
ే చ్ కర్నీ నిక్త
త ః సర్షా వస్మష్వోయ చ్ తీమ్ే
సరా మ్ నివేతయని త సీ యజ్య ఞ యత్ ఉపకలిర తమ్ ౨౯
తతః ప్పీతో తిా జ్ ప్ేషస్వ
ో త న్ సర్నా న్ పున్: అప్పవీత్
అవజ్యా
ఞ
న్ త్యతవా మ్ కసా చి ల్మల
ల యా౭ి వా ౩0
అవజ్యా
ఞ
ప్కుతమ్ హనాా త్ త్యత్యరమ్ నా౭ప్త సమ్శ యః
తతః కైశిచ త్ అహో ర్నత్త్తై ర్మపయాత్య మ్హీక్షితః ౩౧
పహూని రత్యా నాా ౭౭త్యయ ర్నజ్ఞఞ తశ్రత సా హ
తతో వస్మషఃో సుప్పీతో ర్నజాన్మ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౩౨
ఉపయాత్య న్రవాా ప్క ర్నజాన్ సవ
త శాసనాత్
మ్యా౭ి సప్ుక త్యః సర్షా యత్య౭ర హమ్ ర్నజ్ సతమా
త ః ౩౩
యజీయ
ఞ మ్ చ్ ప్కుతమ్ ర్నజ్న్ పుర్మషైః సుసమాహితైః
నిర్నా ు చ్ పవాన్ యషుోమ్ యజ్ ఞ ఆయతన్మ్ అనిక్త
త త్ ౩౪
సరా క్తమై: ఉపప్ుతై: ఉపేతమ్ వై సమ్న్త
త ః
ప్తషుో మ్ర హస్మ ర్నజ్యత్త్మ్త మ్న్ స్నవ వినిరిీ తమ్ ౩౫
తత్య వస్మష ో వచ్నాత్ ర్మషా ప్ుఙ్క సా చోపయోః
ుపే తివస న్క్షప్ే నిర్నా తో జ్కతీ పతిః ౩౬
తతో వస్మష ో ప్పమ్యక్తః సరా ఏవ తిా జ్ఞతమా
త ః
ర్మషా ప్ుఙ్క మ్ పురప్సుక తా యజ్ ఞ కర్నీ రపన్ తత్య
యజ్వా
ఞ ట కత్య సస ర్షా యత్య శాత్త్సమ్
త యత్య వితి ౩౭
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ప్తయోతశ్ సరక ః

చుర్ తశ సర్క ః
అత సమ్ా తస ర్ష పూర్ష ణ తస్మీ న్ ప్పాపే త ురఙ్క మే
సరయాా ోచ తర్ష
త తీర్ష ర్నజ్ఞఞ యజ్ఞఞపా వర తత ౧
ర్మషా ప్ుఙ్క మ్ పురప్సుక తా కరీ చ్ప్కు: తిా జ్ర ేపాః
అశ్ా మేే మ్హా యజ్య ఞ ర్నజ్ఞఞసా సుమ్హాతీ న్ః ౨
కరీ కురా ని త వితివత్ యాజ్క్త వేత పారక్తః
యత్య వితి యత్య నాా యమ్ పరిప్క్తమ్ని త శాత్త్సత
త ః ౩
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ప్పవరక ా మ్ శాత్త్సత
త ః ప్కుత్యా తత్య ఏవ ఉపసతమ్ తిా జాః
చ్ప్కుశ్చ వితివత్ సరా మ్ అతికమ్ కరీ శాత్త్సత
త ః ౪
అిపూజ్ా తతో ప్ుష్వోః సర్షా చ్ప్కు: యత్య వితి
ప్పాతఃసవన్ పూర్నా ణి కర్నీ ణి మ్యని పుమ్క వాః ౫
ఇత్త్మ్త శ్చ వితివ తతో
త త ర్నజా చ్ అిషుోతో౭న్కః
మాతా నిన్
త మ్ చ్ సవన్మ్ ప్పావర తత యత్య ప్కమ్మ్ ౬
ప్ుతీయ సవన్మ్ చైవ ర్నజ్ఞఞ౭సా సుమ్హాతీ న్ః
చ్ప్కు: ే శాత్త్సతో
త ప్ుష్వోా తత్య ప్పాహీ ణ పుమ్క వాః ౭
ఆహా యామ్ చ్ప్క్వర్ష తప్త శ్ప్క్తతీన్ విపుతోతమా
త న్
ర్మషా ప్ుమాక ౌ మ్త్త్్త: శిక్ష్య౭క్షర సమ్నిా ౌ ౮
కీతిి: మ్ురై: స్మా క:త మ్త్త్మ్త ఆహాా న: యత్య౭ర హత:
హోత్యరౌ తు: ఆవాహా హవిర్నర క్తన్ తివౌకస్వమ్ ౯
న్ చ్ ఆుతమ్ అపూత్ తప్త సక లితమ్ వా౭ి క్వమ్చ న్
ప్ుశ్ా ే ప్పహీ వ తస రా మ్ క్షేమ్ యుకమ్
త హి చ్ప్క్వర్ష ౧0
న్ ేషు అహసుస ప్శానోత వా క్షుతితో వా న్ ప్ుశ్ా ే
న్ అవిత్యా న్ ప్పాహీ ణ సప్త త న్ అశ్త అనచ్ర సత్య
త
౧౧
ప్పాహీ ణ పుఞ్జే నితా మ్ నాతవన్ త శ్చ పుఞ్జే
త్యపస్వ పుఞ్జే చా౭ి ప్శ్మ్ణ పుఞ్జే తత్య ౧౨
ప్వుత్యత శ్చ వాా తిత్య శ్చచ వ త్త్స్మయో
త
పాలా: తతైవ చ్
అనిశ్మ్ పుఞ్జమానానామ్ న్ ప్ుి:త ఉపలపా ే

౧౩

తీయత్యమ్ తీయత్యమ్ అన్ా మ్ వాస్వమిస వివిత్యని చ్
ఇతి సమోచ తిత్య సప్త త తత్య చ్ప్కు: అనేకశ్ః ౧౪
అన్ా కూటా శ్చ పహవో ప్ుశ్ా నేత పరా తోపమాః
తివస్న తివస్న తప్త స్మతస
త ా వితివత్ తత్య ౧౫
నానా ేశాత౭నప్పాపాత : పుర్మష్వ త్త్స్వ త కణ సత్య
త
అన్ా పాన సుస విహిత్య: తస్మీ న్ా జ్య ఞ మ్హాతీ న్ః ౧౬
అన్ా మ్ హి వితివత్ స్వా ు ప్పశ్మ్స ని త తిా జ్ర ేపాః
అహో ప్ుపాతః సీ పప్తమ్ ే ఇతి ుప్శావ ర్నకవః ౧౭
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సా లప్మ్యక త్య శ్చ పుర్మష్వ ప్పాహీ ణన్ పరా వేషయన్
ఉపాసే చ్ త్యన్ అనేా సుప్మ్యష ో మ్ణి కుణలా
ో ః ౧౮
కర్నీ ౭న్ తర్ష తత్య విప్పా హేు వాత్యన్ పహూన్ అి
ప్పాు శ్చ వాక్వీ నో తీర్నః పరసర ర జికీషయా ౧౯
తివస్న తివస్న తప్త సమ్స ిర్ష కుశ్లా తిా జాః
సరా కర్నీ ణి చ్ప్కుస్న త యత్య శాత్త్సమ్
త ప్పచోతిత్యః ౨0
న్ అషటఙ్క విత్ అప్త ఆస్వత్ న్ అప్వతో న్ అపు ప్ుతః
సతస్వా : తసా వై ర్నజ్ఞఞ న్ అవాత కుశ్లా తిా జాః ౨౧
ప్పాపే త యూప్తప్చ్చ యే తస్మీ న్ షట్పర లాా ః క్తతిర్న సత్య
త
త్యవనోత ిలా సహిత్యః పరి ణన్ శ్చ తత్య౭పర్ష ౨౨
ే లష్వీ తక మ్యో తిష్టో ేవత్యర్మ మ్య సత్య
త
త్యా వేవ తప్త విహిౌ పాువా స త పరిప్కహౌ ౨౩
క్తరిత్యః సరా ఏవైే శాత్త్సజ్
త తఞ

రా జ్ ఞ కోవితైః

ోపా౭ర తమ్ తసా యజ్ ఞ సా క్తఞ్చ నా౭లప్మ్యక త్య పవన్ ౨౪
ఏక విమ్శ తి యూపా: ే ఏక విమ్శ తా ౭రతా యః
వాస్కి: ఏక విమ్శ తిర : ఏకైకమ్ సమ్లప్మ్యక త్య: ౨౫
విన్ా స్వత వితివ తస ర్షా శిలిర ిః సుప్కుత్య ప్ుటాః
అష్వో౭౭ప్శ్యః సరా ఏవ శ్క్ష
ల ణ రూప సమ్నిా త్యః ౨౬
ఆచాచ తిత్య స్న త వాస్కిః పుషైర రక న్త శ్చ పూష్టత్యః
సపర
త ేయో తీిమ్
త నోత విర్నజ్నేత యత్య తివి ౨౭
ఇషక్త
ో శ్చ యత్య నాా యమ్ క్తరిత్య శ్చ ప్పమాణతః
చితోక్వా ప్ర్నర హీ ణై సప్త త కుశ్లైః ులర కరీ ణి ౨౮
స చితోా ర్నజ్ స్మమ్హ సా సమిచ తః కుశ్లై రి తా

ః

కర్మటో ర్మకీ పక్షో వై ప్తికుణో అష్వో తశాతీ కః ౨౯
నియుక్తత సప్త త పశ్వ సత
త త్
త ఉతిశ్
త ా తైవతమ్
ఉరక్తః పక్షిణ శ్చచ వ యత్య శాత్త్సమ్
త ప్పచోతిత్యః ౩0
శామిప్ే ు హయ సప్త త తత్య జ్ల చ్ర్న శ్చ

యే

సత్య
ర్మతిా క్వర ః సరా మ్ ఏవై త నిా యుకమ్
త శాత్త్సత
త
త
౩౧
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పూనామ్ ప్తిశ్తమ్ తప్త యూపేషు నియతమ్ తత్య
అశ్ా

రతోా తమ్
త మ్ తసా ర్నజ్ఞఞ తశ్రత సా చ్ ౩౨

కౌసలాా తమ్ హయమ్ తప్త పరిచ్రా సమ్న్త
త ః
ప్కుపాణై : విశ్శాస : ఏన్మ్ ప్తిిః పరమ్యా మ్యత్య ౩౩
పతప్తిణ తత్య స్వర తమ్ సుస్మే
త న్ చ్ చేతస్వ
అవసత్ రజ్న్నమ్ ఏక్తమ్ కౌసలాా తరీ క్తమ్ా యా ౩౪
హోత్య అతా ర్మా : తతో త్యక త్య హయేన్ సమ్యోజ్యన్
మ్హిష్వా పరిప్వుత్యా చ్ వావాత్యమ్ చ్ తత్య౭పర్నమ్ ౩౫
పతప్తిణ సస
త ా వపామ్ ఉత్త్ుతతా నియే త్త్నియ
త ః
ర్మతిా క్ పరమ్ సమ్ర న్ా ః ప్శ్పయా మాస శాత్త్సత
త ః ౩౬
తూమ్ కన్మ్
త వపాయా సుత జిప్కతి సీ న్ర్నతిపః
యత్య క్తలమ్ యత్య నాా యమ్ నిర్మణతన్ పాప మాతీ న్ః ౩౭
హయ సా యాని చా౭ఙ్కక ని త్యని సర్నా ణి ప్పాహీ ణః
అకౌా ప్పాసా ని త వితివత్ సమ్స్వతః ష్టటశ్ ర్మతిా జ్ః ౩౮
పక్ష
ల శాక్తసు యజాఞనామ్ అనేా ష్వమ్ ప్క్వయే హవిః
అశ్ా

మేత సా యజ్ ఞ సా వైతస్క పాక ఇషా ే ౩౯

ప్తా హోశ్ా

మేతః సమాక ా తః కలర

చ్ుష్టోమ్మ్ అహ

సూప్ేణ ప్పాహీ ణైః

సస
త ా ప్పతమ్మ్ పరికలిర తమ్ ౪0

ఉకా త మ్ తిా తీయమ్ సమాక ా తమ్ అతిర్నప్తమ్ తతోతర
త మ్
క్తరిత్య సప్త త పహవో విహిత్యః శాత్త్స త తరశ నాత్ ౪౧
జ్ఞా తిష్టోమ్ ఆయుషీ చైవ అతిర్నప్ౌ చ్ వినిరిీ ౌ
అిజిత్ విశ్ా జిత్ చ్ ఏవమ్ అప్తతర్నా మో మ్హా ప్కుః ౪౨
ప్పాచీమ్ హోప్ే తౌ ర్నజా తిశ్మ్ సా కుల వర తన్ః
అతా రా వే ప్పతీచీమ్ ు ప్పహీ ణే తక్షిణమ్ తిశ్మ్ ౪౩
ఉత్యక ప్ే ు తతోతీచీమ్ తక్షిణైష్వ వినిరిీ త్య
అశ్ా మేే మ్హా యజ్య ఞ సా యమ్యర విహిే పుర్న ౪౪
ప్కుమ్ సమాపా ు తత్య నాా యతః పుర్మషర ేపః
ర్మతిా కోర ా హి తౌ ర్నజా తర్నమ్ త్యమ్ ప్కు వర తన్ః ౪౫
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ర్మతిా జ్ : సుత అప్పువన్ సర్షా ర్నజాన్మ్ కత కలీ షమ్
పవాన్ ఏవ మ్హీమ్ ప్కుత్యస ా మ్ ఏకో రక్షిుమ్ అర హతి ౪౬
న్ పూమాా క్తరా మ్ అస్వీ కమ్ న్ హి శ్క్తతః సీ పాలనే
రత్యః స్వా త్యా య కరణే వయమ్ నితా మ్ హి పూమిప ౪౭
నిప్షక యమ్ క్వమిచ త్ ఏవ ఇహ ప్పయచ్చ ు పవాన్ ఇతి
మ్ణి రతా మ్ సువర ణమ్ వా క్తవో యత్యా సమ్యతా తమ్ ౪౮
త ప్తర యచ్చ న్ర ప్ేష ో తరణా న్ ప్పయోజ్న్మ్
ఏవమ్యక్తతా న్రపతి: ప్పాహీ ణై: వేత పారకై: ౪౯
కవామ్ శ్త సహప్స్వణి తశ్ ేప్తా తౌ ప్నపః
శ్త కోటి సువర ణ సా రజ్త సా చ్ు ర్మక ణమ్ ౫0
ర్మతిా జ్ శ్చ తతః సర్షా ప్పతుః సహిత్య వసు
ర్మశ్ా ప్ుఙ్కక య మ్యన్యే వస్మష్వోయ చ్ తీమ్ే ౫౧
తత స్న త నాా యతః ప్కుత్యా ప్పవిపాకమ్ తిా జ్ఞతమా
త ః
సుప్పీత మ్న్సః సర్షా ప్పతూా ర: మ్యతిత్య ప్పుశ్మ్ ౫౨
తతః ప్పసరర కేపా సుత హిరణా మ్ సుసమాహిత్యః
జామూర న్తమ్ కోటి సమ్క ా మ్ ప్పాహీ ణేప్తా తౌ తత్య ౫౩
తరిప్త్యయ తిా జా యాత హస్వత౭౭పరణ మ్యతమ్
త మ్
కస్యీ చి త్యా చ్మానాయ త్యౌ ర్నకవ న్మ్తన్ః ౫౪
తతః ప్పీేషు ప్నపతి: తిా జ్యషు తిా జ్ వతస లః
ప్పణమ్ మ్కరో ేష్వ
త 0 హర ే పర్నా కులేక్షణ: ౫౫
తసా

ఆస్మష్ట౭త వితివత్ ప్పాహీ ణై : సమ్యతీరిత్యః

ఉత్యర సా ప్నవీర సా తరణా ప్పణత సా చ్ ౫౬
తతః ప్పీతమ్నా ర్నజా ప్పాపా యజ్మ్
ఞ అనతమ్
త మ్
పాపా౭పహమ్ సా రా యన్మ్ ుసర
త మ్ పారి తవర ేప్యః ౫౭
తతోప్పవీత్ ర్మశ్ా ప్ుఙ్క మ్ ర్నజా తశ్రత సత్య
త
కుల సా వర తన్మ్ తా మ్ ు కర్మతమ్ అర హస్మ సుప్వత ౫౮
తేతి చ్ స ర్నజాన్మ్ ఉవాచ్ తిా జ్ సతమ్
త ః
పవిషా ని త సుత్య ర్నజ్న్ చ్త్యా ర: ే కులోతా హాః ౫౯
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ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

చ్ుర తశ్ సరక ః

రమ్చ తశ సర్క ః
మేత్యవీ ు తతో త్యా త్యా స క్వమిచ త్ ఇతమ్ ఉతమ్
త మ్
లప త సమ్జఞ: తత: తమ్ ు వేతజ్ఞఞ ప్నపమ్ అప్పవీత్ ౧
ఇష్టమ్
ో ేహమ్ కరిష్వా మి పుప్తీయామ్ పుప్త క్తరణత్
అతరా శిరస్మ ప్ప్తక:త మ్త్త్న్తః స్మత్యతమ్ విత్యన్తః ౨
తతః ప్పాప్కమ్ా త్య మిష్టమ్
ో త్యమ్ పుప్తీయామ్ పుప్త క్తరణత్
జుహావ చా౭కౌా ేజ్స్వా మ్త్త్న్ త ప్ుషేన్
ో కరీ ణ ౩
తతో ేవాః సకన్ర్న
త ా ః స్మత్యత శ్చ పరమ్ర ేయః
పాక ప్పతిప్కహా౭ర తమ్ వై సమ్వేత్య యత్య వితి ౪
త్యః సమేతా యత్య నాా యమ్ తస్మీ న్ సతస్మ ేవత్యః
అప్పువ నోలక కర్నతరమ్ ప్పహాీ ణమ్ వచ్న్మ్ మ్హత్ ౫
పకవన్ తా ప్తర స్వేన్ ర్నవణో నామ్ ర్నక్షసః
సర్నా నోా పాతే వీర్నా చాచ స్ముమ్ తమ్ న్ శ్కుా మ్ః ౬
తా యా తస్యీ వరో తతఃత ప్పీేన్ పకవన్ పుర్న
మాన్యన్ త శ్చ తమ్ నితా మ్ సరా మ్ తసా క్షమామ్హే ౭
ఉేా జ్యతి లోక్తన్ ప్తీన్ ఉప్చిచ త్యన్ ేా ష్ట ో ురీ తిః
శ్ప్కమ్ ప్తితశ్ ర్నజాన్మ్ ప్పతర ేయిుమ్ ఇచ్చ తి ౮
ర్మషీన్ యక్ష్యన్ సకన్ర్న
త ా న్ అసుర్నన్ ప్పాహీ ణమ్ సత్య
త
అతిప్కమ్తి ురరో
త ే వర త్యనేన్ మోహితః ౯
నన్మ్ సూరా ః ప్పతపతి పార్షశ ా వాతి న్ మార్మతః
చ్లోరిీ మాల్మ తమ్ ప్ుష్వోా సమ్యప్తోి న్ కమ్ర ే ౧0
తన్ మ్హ నోా పయమ్ తస్వీ త్ ర్నక్షస్వత్ కోర తరశ నాత్
వత్య౭ర తమ్ తసా పకవన్ ఉపాయమ్ కర్మతమ్ అర హస్మ ౧౧
ఏవమ్ ఉక తః సురైః సరైా శిచ న్యి
త త్యా తతోప్పవీత్
హనాత౭యమ్ విహిత సస
త ా వతోపాయో ుర్నతీ న్ః ౧౨
ేన్ కన్ర
త ా యక్ష్యణమ్ ేవ త్యన్వ రక్షస్వమ్
అవతోా స్వీ తి వాక్ ఉక్తత తే ుా కమ్
త చ్ తన్ మ్యా ౧౩
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నాకీర తయత్ అవజాఞనాత్ త ప్తక్షో మానష్వమ్ సత్య
త
తస్వీ త్ స మానష్వ తా తోా ప్మ్యుా ర్నా ౭నోా సా వితా ే ౧౪
ఏత ప్రచ త్యా ప్ియమ్ వాకా మ్ ప్పహీ ణ సమ్యత్యప్ుతమ్
ేవా మ్హర ేయః సర్షా ప్పప్ుష్వో స్నప
త వమ్ సత్య
త
౧౫
ఏతస్మీ న్ా అన్ తర్ష విషుణ: ఉపయాతో మ్హా ుా తిః
శ్మ్క చ్ప్క కత్య పాణి: పీత్య వాస్వ జ్కతర తి: ౧౬
ప్పహీ ణ చ్ సమాకమ్ా తప్త తసౌత సమాహితః
తమ్ అప్పువన్ సుర్నః సర్షా సమ్ిషూ
ో య సన్ా త్యః ౧౭
త్యా మ్ నియోక్ష్యా మ్హే విష్టణ లోక్తనామ్ హిత క్తమ్ా యా
ర్నజ్ఞఞ తశ్రత సా తా మ్ అయోత్యా ౭తిపే రిా ప్త : ౧౮
తరీ జ్ ఞ సా వత్యన్ా సా మ్హరి ే సమ్ ేజ్సః
తసా పార్నా సు తిప్సుషు ప్హీ శీ మా కీర్మతా పమాసు చ్ ౧౯
విష్టణ పుప్తతా మ్ ఆకచ్చ ప్కుత్యా ౭౭త్యీ న్మ్ చ్ురిా తమ్
తప్త తా మ్ మానష్ట పూత్యా ప్పప్వుతమ్
త లోక కణక
ో మ్ ౨0
అవతా మ్ తైవతై రిా ష్టణ సమ్ర్ష జ్హి ర్నవణమ్
స హి ేవాన్ సకన్ర్న
త ా న్ స్మత్యతమ్ శ్చ ర్మష్ట సతమా
త న్ ౨౧
ర్నక్షస్క ర్నవణో మూరోక వీరోా ేస కేన్ పాతే
ర్మషయ శ్చ తత స్నన్
త కమ్తర్నా ౭పస రస సత్య
త
౨౨
ప్కీటమోత న్మ్తన్ వనే ప్కూర్షణ క్వల హిమిస త్య:
వత్య౭ర తమ్ వయ మా౭౭యాత్య సస
త ా వై మ్యనిి సస హ ౨౩
స్మత త కమ్తరా యక్ష్య శ్చ తత స్వతా మ్ శ్రణమ్ కత్య:
తా మ్ కతి: పరమా ేవ సర్షా ష్వ న్ా : పరమ్తప ౨౪
వత్యయ ేవ శ్ప్తూణ0 ప్నణ0 లోకే మ్న్: కుర్మ
ఏవమ్యక త సుత ేవేో విషుణ త్త్స్మత
త శ్ పు0కవ: ౨౫
ిత్యమ్హ పురోక్త0 స్వతన్ సరా లోక న్మ్ప్సుక త:
అప్పవీత్ ప్తితశాన్ సర్నా న్ సమేత్యన్ తరీ సమిహత్యన్ ౨౬
పయమ్ తా జ్త పప్తమ్ వో హిత్య౭ర తమ్ యుతి ర్నవణమ్
స పుప్త పౌప్తమ్ స్వ౭మాతా మ్ సమిప్త జాఞతి పామ్తవమ్ ౨౭
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హత్యా ప్కూరమ్ ుర్న౭౭త్యీ న్మ్ ేవరీ ేణ0 పయావహమ్
తశ్ వర ే సహప్స్వణి తశ్ వర ే శ్త్యని చ్ ౨౮
వత్యస ా మి మానషే లోకే పాలయన్ ప్పుతివీ మిమామ్
ఏవమ్ తత్యా వరమ్ ేవో ేవానామ్ విషుణ ర్నతీ వాన్
మానషే చిన్యా
త
మాస జ్న్ీ పూమిమ్ అత్య౭౭తీ న్: ౨౯
తత: పతీ పలాశాక్ష: ప్కుత్యా ౭౭త్యీ న్మ్ చ్ురిా తమ్
ితరమ్ రోచ్యా మాస తత్య తశ్రతమ్ ప్నపమ్ ౩0
తతో ేవా సస కమ్తర్నా సస ర్మప్త్య స్వస పస రోకణ:
సుతతిి రి తవా రూపాి సుతసుోవు రీ ుసూతన్మ్ ౩౧
త మ్యతత
త మ్ ర్నవణ మ్యప్క ేజ్సమ్
ప్పప్వుత త తరర మ్ ప్తితేశ్ా ర తిా షమ్
విర్నవణమ్ స్వు తపస్మా కణక
ో మ్
తపస్మా నామ్ ఉతర
త తమ్ పయావహమ్ ౩౨
తమేవ హత్యా స పలమ్ స పాన్వ
త మ్
విర్నవణమ్ ర్నవణ మ్ప్కా పౌర్మషమ్
సా రోక
ల మాకచ్చ కత జ్ా ర శిచ రమ్
సుర్షత్త్మ్త కుపమ్
త కత తోష కలీ షమ్ ౩౩
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

పమ్చ తశ్ సరక ః

షోటశ సర్క ః
తతో నార్నయణో విషుణ: నియుకఃత సుర సతమై
త ః
జాన్ న్ా ౭ి సుర్నన్ ఏవమ్ శ్క్ష
ల ణ మ్ వచ్న్మ్ అప్పవీత్ ౧
ఉపాయః కో వే తసా ర్నవణ సా ుర్న౭౭తీ న్ః
యమ్ అహమ్ తమ్ సమాస్వతయ నిహనాా మ్ ర్మష్ట కణక
ో మ్ ౨
ఏవమ్ ఉక్తతః సుర్నః సర్షా ప్పతూా ర రిా షుణమ్ అవా యమ్
మానషీమ్ తనమ్ ఆస్వతయ ర్నవణమ్ జ్హి సమ్యా కే ౩
స హి ేపే తప స్వప్త వమ్ తీరక క్తలమ్ అరిమ్తమ్
యేన్ ుష్టోపవత్ ప్పహాీ లోకప్కు లోలక పూరా జ్: ౪
సమ్యతషఃో ప్పతౌ తస్యీ ర్నక్షస్వయ వరమ్ ప్పపుః
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నానా విేప్తా పూేప్తా పయమ్ నా౭న్ా ప్త మానష్వత్ ౫
అవజాఞత్యః పుర్న ేన్ వర త్యనేన్ మాన్వాః
ఏవమ్ ిత్యమ్హా తస్వ
త ీ తా రమ్ ప్పాపా స తరిర తః ౬
ఉత్యస తయతి లోక్తమ్ త్త్స్వన్
త త్త్స్మయ
త
శాచ పా పకర ేతి
తస్వీ త్ తసా వతో ప్ుష్టో మానషేపా ః పరమ్తప ౭
ఇేా త తా చ్న్మ్ ప్ుత్యా సుర్నణమ్ విషుణర్న౭౭తీ వాన్
ితరమ్ రోచ్యా మాస తత్య తశ్రతమ్ ప్నపమ్ ౮
స చా౭పా పుప్తో ప్నపతి స తస్మీ న్ క్తలే మ్హాుా తిః
అయజ్త్ పుప్తియామ్ ఇష్టమ్
ో పుప్ేపుస : అరి సూతన్ః ౯
స ప్కుత్యా నిశ్చ యమ్ విషుణ: ఆమ్త్త్మ్తా చ్ ిత్యమ్హమ్
అమ్తర్నతన్0 కతో ేవై: పూజ్ా మానో మ్హరి ేి: ౧0
తతో వై యజ్మాన్ సా పావక్తత్ అుల ప్పపమ్
ప్పాురూర తమ్ మ్హ తూర తమ్ మ్హా వీరా మ్ మ్హా పలమ్ ౧౧
ప్కుషమ్
ణ రక్తత౭మ్ర ర తరమ్ రక్తత౭౭సా మ్ ుని
త సా న్మ్
స్మా క త హప్ర్మా క్ష తనజ్ శ్ీ ప్ు ప్పవర మూర తజ్మ్ ౧౨
ుప లక్షణ సమ్ర న్ా మ్ తివాా ౭౭పరణ పూష్టతమ్
శ్చల ప్ుఙ్క సమ్యేస తమ్ ప్ుప త శారూతల విప్కమ్మ్ ౧౩
తివాకర సమా౭౭క్తరమ్ తీపాత౭న్ల శికోపమ్మ్
తప త జామూర న్త మ్యీమ్ ర్నజ్త్య౭న్ త పరిచ్చ త్యమ్ ౧౪
తివా పాయస సమూర ర్నణమ్ పాప్తీమ్ పతీా మ్ ఇవ ప్ియామ్
ప్పప్కుహా విపులామ్ తోర్నర ా మ్ సా యమ్ మాయామ్యీమ్ ఇవ ౧౫
సమ్వేక్ష్యా ప్పవీ త్యా కా మ్ ఇతమ్ తశ్రతమ్ ప్నపమ్
ప్పాజాపతా మ్ న్రమ్ వితి త మామ్ ఇహా౭పాా కతమ్ ప్నప ౧౬
తతః పరమ్ తత్య ర్నజా ప్పుా వాచ్ ప్కుత్యఞ్జలిః
పకవన్ స్వా కతమ్ ేసుత క్వమ్ అహమ్ కరవాణి ే ౧౭
అతో పున్ రితమ్ వాకా మ్ ప్పాజాపతోా న్రోప్పవీత్
ర్నజ్న్ అరచ యత్య ేవాన్ అతా ప్పాపమ్
త ఇతమ్ తా యా ౧౮
ఇతమ్ ు ప్నప శారూతల పాయసమ్ ేవ నిరిీ తమ్
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ప్పజా కరమ్ ప్కుహాణ తా మ్ తన్ా మ్ ఆరోకా వర తన్మ్ ౧౯
పార్నా ణమ్ అనరూపాణమ్ అశీా త ఇతి ప్పయచ్చ వై
త్యసు తా మ్ లపస ా స్న పుప్త్యన్ యత౭ర తమ్ యజ్స్న ప్నప ౨0
తేతి ప్నపతిః ప్పీతః శిరస్వ ప్పతిప్కుహా త్యమ్
పాప్తీమ్ ేవా౭న్ా సమూర ర్నణమ్ ేవ తత్యతమ్ హిరణీ యీమ్ ౨౧
అివాతా చ్ త తూర తమ్ అుర తమ్ ప్ియ తరశ న్మ్
మ్యత్య పరమ్యా యుక త శ్చ క్తర అిప్పతక్షిణమ్ ౨౨
తతో తశ్రతః ప్పాపా పాయసమ్ ేవ నిరిీ తమ్
పపూవ పరమ్ ప్పీతః ప్పాపా వితమ్
త ఇవ అతన్ః ౨౩
తత సత
త ౭ుర త ప్పకా మ్ పూతమ్ పరమ్ పాసా రమ్
సమ్ా ర తయిత్యా తత్ కరీ తత్త్తై వా౭న్ర
త తీయత ౨౪
హర ే రశిీ ి: ఉతోా తమ్ తస్వా ౭న్ఃత పురమ్ ఆపపౌ
శారత స్వా ిర్నమ్ సా చ్త్త్న్ త

స్నా వ న్ప: అమ్యశ ిః ౨౫

స్కన్ఃత పురమ్ ప్పవిశ్చా వ కౌసలాా మ్ ఇతమ్ అప్పవీత్
పాయసమ్ ప్పతిప్కుహీష
ణ ా పుప్తీయమ్ తిా తమ్ ఆతీ న్ః ౨౬
కౌసలాా యై న్రపతిః పాయస్వ౭ర తమ్ తౌ తత్య
అర్నతత్ అర తమ్ తౌ చా౭ి సుమిప్త్యయై న్ర్న౭తిపః ౨౭
కైకేయైా చ్ అవశిష ో అర తమ్ తౌ పుప్త్య౭ర త క్తరణత్
ప్పతౌ చ్ అవశిష్వో౭ర తమ్ పాయససా అప్మ్యతోపమ్మ్ ౨౮
అనచిన్ా త సుమిప్త్యయై పున్: ఏవ మ్హీపతిః
ఏవమ్ త్యస్వమ్ తౌ ర్నజా పార్నా ణమ్ పాయసమ్ ప్పుతక్ ౨౯
త్య: ు ఏతత్ పాయసమ్ ప్పాపా న్ర్షత్త్న్ త స్కా తమా
త ః త్త్స్మయ
త ః
సమాీ న్మ్ మేనిర్ష సర్నా ః ప్పహరోతి
ే త చేతసః ౩0
తతసుత త్య: ప్పాశ్ా త ుతమ్
త త్త్స్మయో
త
;
మ్హీపే: ఉతమ్
త పాయసమ్ ప్పుతక్
ుత్యశ్నా౭౭తితా సమాన్ ేజ్స్వ
చిర్షణ కర్నర న్ ప్పతిపేతిర్ష తత్య ౩౧
తతసుత ర్నజా ప్పసమ్పక్షా త్య: త్త్స్మయ
త ః
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ప్పరూట కర్నర : ప్పతి లప త మాన్స్వ
పపూవ ప్ుష ో త్త్స్మతి
త వే యత్య హరి:
సుర్షత్త్మ్త స్మతరి
త ే కణ౭ిపూజిత: ౩౨
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ష్టటశ్ సరక ః

సర త తశ సర్క ః
పుప్తతా మ్ ు కే విషౌణ ర్నజ్ ఞ సస
త ా మ్హాతీ న్ః
ఉవాచ్ ేవత్యః సర్నా ః సా యమూర రర కవాన్ ఇతమ్ ౧
సతా సమ్త సా వీర సా సర్షా ష్వమ్ నో హితైష్టణః
విష్టణః సహాయాన్ పలిన్ః ప్సుజ్తా మ్ క్తమ్ రూిణః ౨
మాయావిత శ్చ ూర్నమ్ శ్చ వాయు వేక సమా0 జ్వే
న్యజాఞన్ పుతి త సమ్ర నాా న్ విషుణ ులా పర్నప్కమాన్ ౩
అసమాహర్నా న్ ఉపాయజాఞన్ తివా సమ్హన్నా౭నిా త్యన్
సర్నా ౭త్త్స త కుణ సమ్ర నాా న్ అప్మ్యత ప్పాశ్నాన్ ఇవ ౪
అపస రః సు చ్ మ్యక్తా సు కన్రీ
త ా ణమ్ తనూషు చ్
యక్ష పన్ా క కనాా సు ర్మక్ష విత్యా తరీషు చ్ ౫
క్వన్ా రీణమ్ చ్ క్తప్ేషు వాన్రీణమ్ తనూషు చ్
ప్సుజ్తా మ్ హరి రూపేణ పుప్త్యన్ ులా పర్నప్కమాన్ ౬
పూరా మేవ మ్యా ప్సుష్టో జామ్ర వాన్ ర్మక్ష పున్క వః
ప్జుమ్ర మాణ సా సహస్వ మ్మ్ వత్త్క్తతత్ అజాయత ౭
ే తతోక్తత పకవత్య తత్ ప్పతిప్ుతా శాసన్మ్
జ్న్యా మాసు: ఏవమ్ ే పుప్త్యన్ వాన్ర రూిణః ౮
ర్మషయ శ్చ మ్హాత్యీ న్ః స్మత త విత్యా తర ఉరక్తః
చారణ శ్చ సుత్యన్ వీర్నన్ సప్సుజు రా న్ చారిణః ౯
వాన్ర్షత్త్మ్తమ్ మ్హేత్త్నాతపమ్ ఇత్త్నోత వాలిన్మ్ ఆతీ జ్మ్
సుప్కీవమ్ జ్న్యా మాస తపన్: తపత్యమ్ వరః ౧0
ప్పుహసర తి సుత అజ్న్యత్ త్యరమ్ నామ్ మ్హా హరిమ్
సరా వాన్ర మ్యక్తా నామ్ పుతిమ్
త మ్తమ్ అనతమ్
త మ్ ౧౧
తన్త సా సుత శీమాన్
మా
వాన్రో కమ్తమాతన్ః
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విశ్ా కర్నీ తా జ్న్యత్ న్ళ0 నామ్ మ్హా హరిమ్ ౧౨
పావక సా సుతః శీమాన్
మా
న్నలో౭క్వా సప్ుశ్ ప్పపః
ేజ్స్వ యశ్స్వ వీర్నా త్ అతా రిచ్ా త వాన్ర్నన్ ౧౩
రూప ప్తవిణ సమ్ర నౌా అశిా నౌ రూప సమ్ీ ౌ
మైన్ త శ్చ తిా విత శ్చచ వ జ్న్యా మాసు సా యమ్ ౧౪
వర్మణో జ్న్యా మాస సుషేణ0 వాన్రర ేపమ్
శ్రపమ్ జ్న్యామాస పర జన్ా సుత మ్హాపలమ్ ౧౫
మార్మత స్వా ౭౭తీ జ్ శీమాన్
మా
హనమ్ నాా మ్ వీరా వాన్
వప్జ్ సమ్హన్నో పేతో వైన్ేయ సమో జ్వే ౧౬
ే ప్సుష్వో పు స్వహప్స్వ తశ్ప్కీవ వతోతా త్యః
అప్పమేయ పలా వీర్న విప్క్తనాతః క్తమ్ రూిణః ౧౭
మేర్మ మ్మ్తర సమాక శా వపుషీ నోత మ్హాపలాః
ర్మక్ష వాన్ర కోపుచాచ ః క్షిప్పమ్ ఏవా౭ిజ్జిర్ష
ఞ ౧౮
యసా ేవ సా య ప్తూపమ్ వేష్ట యశ్చ పర్నప్కమ్ః
అజాయత సమ్ స్నన్
త తసా తసా సుతః ప్పుతక్ ౧౯
కో లాఙ్కక ల్మషు చోతర నాా ః కేచిత్ సమ్ీ త విప్కమాః
ర్మక్ష్మషు చ్ తత్య జాత్య వాన్ర్నః క్వన్ా రీషు చ్ ౨0
ేవా మ్హరి ే కమ్తర్న ా : త్యర్నేా యక్ష్య యశ్స్మా న్ః
నాక్తః క్వమ్యర ర్మష్వ శ్చచ వ స్మత త విత్యా తరోరక్తః ౨౧
పహవో జ్న్యా మాసు: ప్ుష్వో సప్త త సహప్సశ్ః
వాన్ర్నన్ సుమ్హా క్తయాన్ సర్నా నా వన్ చారిణ; ౨౨
అపస రః సు చ్ మ్యక్తా సు తత్య విత్యా తరీషు చ్
నాక కనాా సు చ్ తత్య కన్రీ
త ా ణమ్ తనూషు చ్ ౨౩
క్తమ్ రూప పలో పేత్య యత్య క్తమ్మ్ విచారిణ:
స్మమ్హ శారూతల సప్ుశా తర్షర ణ చ్ పలేన్ చ్ ౨౪
శిలా ప్పహరణః సర్షా సర్షా పాతప యోతిన్ః
న్క తత్త్మ్ేర ఆయుత్యః సర్షా సర్షా సర్నా ౭త్త్స త కోవిత్యః ౨౫
విచాలయేయుః శ్చలేత్త్నాతన్ పేతయేయుః స్మర్న
త న్ ప్ుమాన్
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క్షోపయేయు శ్చ వేకేన్ సమ్యప్తమ్ సరిత్యమ్ పతిమ్ ౨౬
త్యరయేయుః క్షితిమ్ పత్యర ా మ్ ఆప లవేయు రీ హా౭ర ణవమ్
న్ప సల
త మ్ విేయు శ్చ ప్కుహీణయుర౭ి తోయత్యన్ ౨౭
ప్కుహీణయుర౭ి మాతఙ్కక న్ మ్త్యతన్ ప్పప్వజ్తో వనే
న్ర తమానామ్ శ్చ నాేన్ పాతయేయు రిా హమ్క మాన్ ౨౮
ఈప్ుశానామ్ ప్పసూత్యని హరీణమ్ క్తమ్ రూిణమ్
శ్తమ్ శ్త సహప్స్వణి యూతపానామ్ మ్హాతీ నామ్ ౨౯
ే ప్పత్యనేషు యూేషు హరీణ0 హరి యూతపా:
పపూవుర్ యూతప ప్ేష్వో వీర్నమ్ శ్చ అజ్న్యన్ హరీన్ ౩0
అనేా ర్మక్షవతః ప్పస్వతన్ అవతసుతః సహప్సశ్ః
అనేా నానా విత్యన్ శ్చలాన్ పేజిర్ష క్తన్నాని చ్ ౩౧
సూరా పుప్తమ్ చ్ సుప్కీవమ్ శ్ప్క పుప్తమ్ చ్ వాలిన్మ్
ప్పాతర్న వుపతసుత స్న త సరా ఏవ హరీశ్ా ర్నః
న్ళమ్ న్నలమ్ హనూమ్మ్తమ్ అనాా మ్ శ్చ హరి యూతపాన్ ౩౨
ే త్యర ేా పల సమ్ర నాా సర్షా

యుత త విశారత్య:

విచ్రనోత౭ర తయన్ తర్నర త్ స్మమ్హ వాా ప్క మ్హోరక్తన్ ౩౩
త్యమ్శ చ సర్నా న్ మ్హా పాు: వాల్మ విపుల విప్కమ్ః
జుకోప పుజ్ వీర్షా ణ ర్మక్ష కో పుచ్చ వాన్ర్నన్ ౩౪
తై రియమ్ ప్పుతివీ ూరై: స పరా త వనా౭ర ణవా:
కీర్నణ వివిత సమాస ిన: నానా వా మ్జన్ లక్షణై : ౩౫
తై: మేక ప్పునాత౭చ్ల ులా క్తయై:
మ్హా పలై: వాన్ర యూత పాలైః
పపూవ పూ: పీమ్ శ్రీర రూప్యః
సమాప్వుత్య ర్నమ్ సహాయ హేతో: ౩౬
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

సప త తశ్ సస రక ః

అష్టటతశ సస ర్క ః
నిప్ర్మా ే త ు ప్కౌ తస్మీ న్ హయ మేే మ్హాతీ న్ః
ప్పతిప్కుహా సుర్న పాక్తన్ ప్పతిజ్కుీ రా త్య౭౭కతమ్ ౧
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సమాప త తీక్ష్య నియమ్ః పతీా

కణ సమ్నిా తః

ప్పవివేశ్ పురీమ్ ర్నజా స ప్పుతా

పల వాహన్ః ౨

యత్య౭ర హమ్ పూజిత్య స్నన్
త ర్నజాఞ వై ప్పుతివీశ్ా ర్నః
మ్యతిత్యః ప్పయయు ర్ష తశాన్ ప్పణమ్ా మ్యని పుమ్క వమ్ ౩
శీమ్త్యమ్
మా
కచ్చ త్యమ్ ేష్వమ్ సా పుర్నణి పుర్న తత
త ః
పలాని ర్నజాఞమ్ ుప్పాణి ప్పప్ుష్వోని చ్క్తశిర్ష ౪
కేషు ప్పుతివీేషు ర్నజా తశ్రతః తత్య
ప్పవివేశ్ పురీమ్ శీమాన్
మా
పురప్సుక తా తిా జ్ఞతమా
త న్ ౫
శాన్యా
త
ప్పయయౌ స్వర తమ్ ర్మషా ప్ుఙ్క ః సుపూజితః
అన్నా యమానో ర్నజాఞ౭త స్వ౭నయాప్ేణ తీమ్త్య ౬
ఏవమ్ విప్సుజ్ా త్యన్ సర్నా న్ ర్నజా సమూర ర ణ మాన్సః
ఉవాస సుక్వతః తప్త పుప్తోతర తిమ్
త విచిన్య
త న్ ౭
తతో యజ్య ఞ సమాపే త ు ర్మతూనామ్ షట్ సమ్తా యు:
తత శ్చ త్యా తే మాస్న చైప్ే నావమికే తిౌ ౮
న్క్షప్ే ౭ తితి తైవేా సా ఉచ్చ సమేస ిషు పమ్చ షు
ప్కహేషు కరక టే లకేా వాకర త్య వి0ునా సహ ౮
ప్ప్తతా మానే జ్కనాా తమ్ సరా లోక న్మ్ప్సుక తమ్
కౌసలాా అజ్న్యత్ ర్నమ్మ్ తివా లక్షణ సమ్యా తమ్ ౧0
విష్టణ: అర తమ్ మ్హాపాకమ్ పుప్తమ్ ఇక్ష్యా కు న్న్న్
త మ్
కౌసలాా ుుపే ేన్ పుప్ే ణ అమిత ేజ్స్వ ౧౧
యత్య వర్షణ ేవానామ్ అతితి: వప్జ్ పాణినా
పరతో నామ్ కైకేయాా మ్ జ్జ్య ఞ సతా

పర్నప్కమ్ః ౧౨

స్వక్ష్యత్ విష్టణ: చ్ు ర్నర కః సరైా ః సమ్యతితో కుణైః
అత లక్షీ ణ శ్ప్ుకౌా సుమిప్త్య అజ్న్యత్ సుౌ ౧౩
వీరౌ సర్నా ౭త్త్స త

కుశ్లౌ విష్టణ: అర త సమ్నిా ౌ

పుషేా జాత సుత పరతో మ్పన్ లకేా ప్పసన్ా తీ: ౧౪
స్వర్షర జాౌ ు సౌమిప్తీ కుళీర్ష అపుా తిౌ రవౌ
ర్నజ్ఃఞ పుప్త్య మ్హాత్యీ న్ శ్చ త్యా రో జ్జిర్ష
ఞ ప్పుతక్ ౧౫
Page 47 of 170

పాల కామ్ట
కుణవనోతన రూపా శ్చ ర్మచాా ప్ప్తషప
ో తో పమాః
జ్కు: కళ0 చ్ కమ్తర్నా న్ప్ను శాచ ౭పస రో కణ: ౧౬
ేవ ునతపయో నేు: పుషర ప్వుష్ట ో శ్చ క్త రా త్య
ఉతస వ శ్చ మ్హాన్ ఆస్వత్ అయోత్యా యామ్ జ్నాకులః ౧౭
రత్యా శ్చ జ్న్ సమార త్య న్ట న్ర తక సమ్యక లా:
క్తయన శ్చ విర్నవిణోా వాతన శ్చ తత్య పరి<లన్క =తల్>ైత : ౧౮
ప్పేయా0 శ్చ తౌ ర్నజా తూత మాకత వమితనామ్
ప్పాహీ ణేప్తా తౌ వితమ్
త కో తనాని సహప్సశ్: ౧౯
అతీతా ఏక్తతశా౭హమ్ ు నామ్ కరీ తత్య అకరోత్
జ్యా షమ్
ో ర్నమ్మ్ మ్హాత్యీ న్మ్ పరతమ్ కైకయీ సుతమ్ ౨0
సౌమిప్తిమ్ లక్షీ ణమ్ ఇతి శ్ప్ుకా మ్ అపరమ్ తత్య
వస్మషఃో పరమ్ ప్పీతో నామాని ప్కుతవామ్ సత్య
త
౨౧
ప్పాహీ ణన్ ప్తజ్యా మాస పౌర్నన్ జాన్పత్యన్౭ి
అతత్య ప్త్యర హీ ణనా0 చ్ ర్నౌా క మ్మితమ్ పు
ేష్వమ్ జ్న్ీ ప్క్వయాతీని సరా కర్నీ ణా ౭క్తరయత్ ౨౨
ేష్వమ్ కేుర్ ఇవ జ్యా ష్టో ర్నమో రతికరః ిుః
పపూవ పూయో పూత్యనామ్ సా యమూర : ఇవ సమ్ీ తః ౨౩
సర్షా వేతవితః ూర్నః సర్షా లోక హిే రత్యః
సర్షా జాఞనోప సమ్ర నాా ః సర్షా సమ్యతిత్య కుణైః ౨౪
ేష్వమ్ అి మ్హాేజా ర్నమ్ః సతా పర్నప్కమ్ః
ఇష ో సస రా సా లోక సా శ్శామ్క ఇవ నిరీ లః ౨౫
కజ్ సక మేత౭శ్ా ప్పుషే ో చ్ రత చ్ర్నా సు సమ్ీ తః
తనర్షా ే చ్ నిరతః ిప్ు ుప్ూషణే రత : ౨౬
పాలాా త్ ప్పప్పుతి సుస్మా కోత లక్షీ ణో లక్షిీ

వర తన్ః

ర్నమ్ సా లోక ర్నమ్ సా ప్పాు : జ్యా ష ో సా నితా శ్ః ౨౭
సరా ప్ియ కర సస
త ా ర్నమ్స్వా ౭ి శ్రీరతః
లక్షీ ణో లక్షిీ సమ్ర నోా పహిః ప్పాణ ఇవా౭పరః ౨౮
న్ చ్ ేన్ వినా నిప్త్యమ్ లపే పుర్మష్టతమ్
త ః
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ప్మ్యషమ్
ో అన్ా మ్ ఉపాన్నతమ్ అశాా తి న్ హి తమ్ వినా ౨౯
యత్య హి హయమ్ ఆరూటో ప్మ్యకయామ్ యాతి ర్నకవః
తతైన్మ్ ప్పుషతో
ో పేా తి స తనః పరిపాలయన్ ౩0
పరత స్వా ౭ి శ్ప్ుకోా లక్షీ ణ అవరజ్ఞ హి సః
ప్పాణైః ప్ియతరో నితా మ్ తసా చ్ ఆస్వత్ తత్య ప్ియః ౩౧
స చ్ురిర : మ్హాపాకైః పుత్త్తై: తశ్రతః ప్ియైః
పపూవ పరమ్ ప్పీతో ేవై: ఇవ ిత్యమ్హః ౩౨
ే యత్య జాఞన్ సమ్ర నాా ః సర్షా సమ్యతిత్య కుణైః
ప్హీమ్న్ఃత కీరి తమ్న్ త శ్చ సరా జాఞ తీరక

తరిశ న్ః ౩౩

ేష్వ మేవమ్ పపావానామ్ సర్షా ష్వమ్ తీప త ేజ్స్వమ్
ిత్య తశ్రతో ప్ుష్టో ప్పహీ లోక్తతిప్త యత్య ౩౪
ే చా౭ి మ్నజ్ వాా ప్క్త వైతిక్త౭తా యనే రత్య:
ిప్ు ుప్ూషణ రత్య తనర్షా ే చ్ నిష్టత్య
ో : ౩౫
అత ర్నజా తశ్రత స్నష్వ
త మ్ త్యర ప్క్వయామ్ ప్పతి
చిమ్తయా మాస తర్నీ త్యీ స్కపాత్యా య: సపామ్తవ: ౩౬
తసా చిమ్తయ మాన్సా మ్త్త్మిత మ్ేా మ్హాతీ న్:
అపాా ౭౭కచ్చ న్ మ్హా ేజ్ఞ విశాా మిప్తో మ్హామ్యని: ౩౭
స ర్నజ్ఞఞ తరశ నా౭౭క్తమ్పే త్యా ర్న౭తా క్ష్యన్ ఉవాచ్ హ
శీప్కమ్ ఆక్తా త మామ్ ప్పాపమ్
త కౌశికమ్ క్తతిన్: సుతమ్ ౩౮
త ప్రచ త్యా వచ్న్మ్ తసా ర్నజ్ వేశ్ీ ప్పుప్ువు:
సప్మార మ్త మ్న్స: సర్షా ేన్ వాకేా న్ చోతిత్య: ౩౯
ే కత్యా ర్నజ్ పవన్మ్ విశాా మితమ్ ర్మష్టమ్ తత్య
ప్పాపమ్
త ఆవేతయా మాసు: ప్నపాయై ఇక్ష్యా కవే తత్య ౪0
ేష్వమ్ తత్ వచ్న్మ్ ప్ుత్యా స పురోత్య: సమాహిత:
ప్పుా జ్క్త
జ మ్ సత్త్మ్యహష్టో ప్పహాీ ణమ్ ఇవ వాసవ: ౪౧
స ప్ుష్వోా జ్ా లితమ్ తీపా త తపసమ్ సమిశ త ప్వతమ్
ప్పప్ుష ో వతనో ర్నజా తతో౭రక ా మ్ ఉపహారయత్ ౪౨
స ర్నజ్:ఞ ప్పతిప్కుహాా ౭రక ా మ్ శాత్త్స త ప్ుషేణ
ో కరీ ణ
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కుశ్లమ్ అవా యమ్ చైవ పరా ప్పుచ్చ న్ న్ర్న౭తిపమ్ ౪౩
పుర్ష కోే జ్న్పే పాన్ తవేషు సుప్ుుస చ్
కుశ్లమ్ కౌశికో ర్నజ్ఃఞ పరా ప్పుచ్చ త్ సుత్యరిీ క: ౪౪
ఆి ే సన్ా త్య సస ర్షా స్వమ్మాత రిపవో జిత్య: ?
తైవమ్ చ్ మానష0 చా౭ి కరీ ే స్వతా నష్టత
ో మ్ ? ౪౫
వస్మషమ్
ో చ్ సమాకమ్ా కుశ్లమ్ మ్యని పుమ్క వః
ర్మషీమ్శ చ త్యన్ యత్య నాా యమ్ మ్హాపాక్తన్ ఉవాచ్ హ ౪౬
ే సర్షా ప్ుష ో మ్న్స సస
త ా ర్నజ్ఞఞ నివేశ్న్మ్
వివిుః పూజిత్య సప్త త నిషేు శ్చ యత్య౭ర హతః ౪౭
అత ప్ుష ో మ్నా ర్నజా విశాా మిప్తమ్ మ్హామ్యనిమ్
ఉవాచ్ పరమోత్యరో ప్ుష ో సమ్
త అిపూజ్యన్ ౪౮
యత్య౭ప్మ్యత సా సప్మార ి:త యత్య వర ేమ్ అనూతకే
యత్య సప్ుశ్ త్యర్షషు పుప్త జ్నాీ ప్పజ్సా చ్ ౪౯
ప్పన్ష ో సా యత్య లాప్త యత్య హరోే మ్హోతయే
తత్య ఏవ ఆకమ్న్మ్ మ్నేా స్వా కతమ్ ే మ్హామ్యనే ౫0
కమ్ చ్ ే పరమ్మ్ క్తమ్మ్ కరోమి క్వమ్య హరి ేతః
పాప్త పూతోస్మ మే ప్పహీ న్ తిష్వోా ప్పాప్తతస్మ కౌశిక ౫౧
అతా మే సపలమ్ జ్న్ీ జీవితమ్ చ్ సుజీవితమ్
పూరా మ్ ర్నజ్రి ే శ్పేన్
త తపస్వ తోా తిత ప్పపః ౫౨
ప్పహీ రి ే తా మ్ అనప్పాపఃత పూజ్ఞా స్మ పుత్య మ్యా ౫౩
తత్ అుర తమ్ ఇతమ్ ప్పహీ న్ పవిప్తమ్ పరమ్మ్ మ్మ్
ుప క్షేప్త కతశాచ ౭ హమ్ తవ సమ్తరశ నాత్ ప్పప్త ౫౪
ప్పూహి యత్ ప్పారి తతమ్ ుపా మ్ క్తరా మ్ ఆకమ్న్మ్ ప్పతి
ఇచాచ మ్ అనప్కుహీతోహమ్ తా త౭ర త పరిప్వుతయే
త
౫౫
క్తరా సా న్ విమ్రశ మ్ చ్ కనతమ్ అర హస్మ కౌశిక
కర్నత చ్ అహమ్ అేషేణ తైవతమ్ హి పవాన్ మ్మ్ ౫౬
మ్మ్ చ్ అయమ్ అనప్పాప్తత మ్హాన్౭పుా తయో తిా జ్
తవ ఆకమ్న్జ్: ప్కుతోస ా తరీ శ్చ అనతమో
త
మ్మ్ ౫౭
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ఇతి ప్ుతయ సుకమ్ నిశ్మ్ా వాకా మ్
ప్ుతి

సుకమ్ ఆతీ వత్య విన్నతమ్ ఉక తమ్

ప్పతిత కుణ యశా కుణై: విశిషఃో
పరమ్ ర్మష్టః పరమ్మ్ జ్క్తమ్ హర ేమ్ ౫౮
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

అష్వోతశ్ సస రక ః

ఏకోన వి0శ సస ర్క ః
త ప్రచ త్యా ర్నజ్ స్మమ్హ సా వాకా మ్ అుర త విసర
త మ్
ప్ుష ో రోమా మ్హాేజా విశాా మిప్తోపా పాషత ౧
సప్ుశ్మ్ ర్నజ్ శారూతల తవైతత్ పువి న్ అన్ా తః
మ్హా వమ్శ

ప్పసూత సా వస్మష ో వా పేశిన్ః ౨

యత్ ు మే ప్ుత్ కతమ్ వాకా మ్ తసా క్తరా సా నిశ్చ యమ్
కుర్మషా ర్నజ్ శారూతల పవ సతా

ప్పతిప్శ్వా: ౩

అహమ్ నియమ్మ్ ఆతిషే ో స్మతా త ౭ర తమ్ పుర్మషర ేప
తసా వికా కరౌ ౌా ు ర్నక్షసౌ క్తమ్ రూిణౌ ౪
ప్వే మే పుశ్ శీచ ర్ష ణ సమాపాతా మ్ ర్నక్షస్వ విమ్ప
మారీచ్ శ్చ సుపాు శ్చ వీరా వనౌత సు శిక్షిౌ
ౌ మామ్స ర్మతిరౌకేణ వేతిమ్ త్యమ్ అపా వర ేత్యమ్ ౫
అవతూే తత్య పూే తస్మీ న్ నియమ్ నిశ్చ యే
ప్కుత ప్శ్మో నిర్మత్యస హ సస్వ
త ీ త్ ేశాత్ అపాప్కమే ౬
న్ చ్ మే ప్కోతమ్ ఉప్తస షుోమ్ పుతి:త పవతి పారి తవ
తత్య పూత్య హి స్వ చ్ర్నా న్ శాప సప్త త మ్యచ్ా ే ౭
సా పుప్తమ్ ర్నజ్ శారూతల ర్నమ్మ్ సతా పర్నప్కమ్మ్
క్తక పక్ష తరమ్ ూరమ్ జ్యా షమ్
ో మే త్యుమ్ అర హస్మ ౮
శ్కోత హేా ష మ్యా కుప్తత తివేా న్ స్నా న్ ేజ్స్వ
ర్నక్షస్వ యే వికర్నతర స్నష్వ
త మ్ అి వినాశ్నే ౯
ప్ేయ శ్చ అస్యీ ప్పత్యస్వా మి పు రూపమ్ న్ సమ్శ యః
ప్తయాణమ్ అి లోక్తనామ్ యేన్ క్తా తిమ్ కమిషా తి ౧0
న్ చ్ ౌ ర్నమ్మ్ ఆస్వతా శ్కౌత స్వతుమ్ కతమ్చ న్
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న్ చ్ ౌ ర్నకవాత్ అనోా హనతమ్ ఉతస హే పుమాన్ ౧౧
వీరోా తిస కౌత హి ౌ పాపౌ క్తల పాశ్ వశ్మ్ కౌ
ర్నమ్ సా ర్నజ్ శారూతల న్ పర్నా పౌత మ్హాతీ న్ః ౧౨
న్ చ్ పుప్త ప్కుతమ్ స్నా హమ్ కర్మతమ్ అర హస్మ పారి తవ
అహమ్ ే ప్పతిజానామి హౌ ౌ వితి త ర్నక్షసౌ ౧౩
అహమ్ వేతిీ మ్హాత్యీ న్మ్ ర్నమ్మ్ సతా పర్నప్కమ్మ్
వస్మష్టోి మ్హా ేజా యే చ్ ఇమే తపస్మ స్మత్య
త ః ౧౪
యతి ే తరీ లాపమ్ చ్ యశ్ శ్చ పరమ్మ్ పువి
స్మర
త మ్ ఇచ్చ స్మ ర్నజ్యత్త్న్ త ర్నమ్మ్ మే త్యుమ్ అర హస్మ ౧౫
యతి అపా నజాఞమ్ క్తకుతస ి తతే తవ మ్త్త్నిణ
త ః
వస్మష ో ప్పమ్యక్తః సర్షా తతో ర్నమ్మ్ విసర జయ ౧౬
అిప్పేతమ్ అసమ్స కమ్
త ఆతీ జ్మ్ త్యుమ్ అర హస్మ
తశ్ ర్నప్తమ్ హి యజ్ ఞ సా ర్నమ్మ్ ర్నజీవ లోచ్న్మ్ ౧౭
న్ అేా తి క్తలో యజ్ ఞ సా యత్య అయమ్ మ్మ్ ర్నకవ
తత్య కుర్మషా పప్తమ్ ే మా చ్ ోకే మ్న్ః ప్కుత్యః ౧౮
ఇేా వమ్ ఉక్తతా తర్నీ త్యీ తర్నీ ౭ర త సహితమ్ వచ్ః
విరర్నమ్ మ్హాేజా విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః ౧౯
స త నిా శ్మ్ా ర్నజ్యత్త్మోత విశాా మిప్త వచ్ ుశ పమ్
ోకమ్౭పా కమ్ తీప్త వమ్ వా షీతత పయా౭నిా తః ౨0
ఇతి ప్ుతయ మ్నో విత్యరణమ్
మ్యని వచ్న్మ్ తత్ అతీవ ుప్ువాన్
న్రపతి: అకమ్త్ పయమ్ మ్హత్
వా తిత మ్నాః ప్పచ్చాల చ్ ఆసనాత్ ౨౧
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ఏకోన్వి0శ్ సస రక ః

విమ్శ సస ర్క ః
తప్రచ త్యా ర్నజ్ శారూతలో విశాా మిప్త సా పాష్టతమ్
మ్యహూర తమ్ ఇవ నిఃసస మ్జఞః సమాజఞవాన్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౧
ఊన్ ష్టటశ్ వరోే మే ర్నమో ర్నజీవ లోచ్న్ః
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న్ యుత త యోకా త్యమ్ అసా పశాా మి సహ ర్నక్షస్యః ౨
ఇయమ్ అక్షౌహిణీ పూర్నణ యస్వా ౭హమ్ పతిరీశ్ా రః
అన్యా సప్మ్యా తో కత్యా యోత్యత౭హమ్ తై రిా శాచ్రైః ౩
ఇమే ూర్న శ్చ విప్క్తనాత ప్పుత్యా మేత్త్స త విశారత్యః
యోక్తా రక్షోకణై రోా ుతమ్ న్ ర్నమ్మ్ నేుమ్ అర హస్మ ౪
అహమ్ ఏవ తన ష్వర ణి రోక పాత సమ్ర మూర తని
యావత్ ప్పాణన్ తరిష్వా మి త్యవత్ యోేస ా నిశాచ్రైః ౫
నిరిా క్తా ప్వత చ్ర్నా స్వ పవిషా తి సురక్షిత్య
అహమ్ తప్త ఆకమిష్వా మి న్ ర్నమ్0 నేుమ్ అర హస్మ ౬
పాలో హి అప్కుత వితా శ్చ న్ చ్ వేతి త పలా పలమ్
న్ చ్ అత్త్స త పల సమ్యా కోత న్ చ్ యుత త విశారతః ౭
న్ చ్ అసౌ రక్షస్వమ్ యోకా ః కూట యుత్యత హి ే ప్ువమ్
విప్పయుకోత హి ర్నమేణ మ్యహూర తమ్ అి న్ ఉతస హే
జీవిుమ్ మ్యని శారూతల న్ ర్నమ్మ్ నేుమ్ అర హస్మ ౮
యతి వా ర్నకవమ్ ప్పహీ న్ నేుమ్ ఇచ్చ స్మ సుప్వత
చ్ురఙ్క సమాయుక తమ్ మ్యా చ్ సహితమ్ న్య ౯
షష్ట ో రా ర ే సహప్స్వణి జాత సా మ్మ్ కౌశిక
ప్కుప్చేచ ణ ఉత్యర తిత శ్చ అయమ్ న్ ర్నమ్మ్ నేుమ్ అర హస్మ ౧0
చ్ుర్నణమ్ ఆతీ జానామ్ హి ప్పీతిః పరమిక్త మ్మ్
జ్యా షమ్
ో తరీ ప్పత్యన్మ్ చ్ న్ ర్నమ్మ్ నేుమ్ అర హస్మ ౧౧
క్వమ్ వీర్నా ర్నక్షస్వ స్న త చ్ కసా పుప్త్య శ్చ కే చ్ ే
కతమ్ ప్పమాణః కే చ్ ఏత్యన్ రక్షని త మ్యని పుమ్క వ ౧౨
కతమ్ చ్ ప్పతి కర తవా మ్ ేష్వమ్ ర్నమేణ రక్షస్వమ్
మామ్కై: వా పలై: ప్పహీ న్ మ్యా వా కూట యోతినామ్ ౧౩
సరా మ్ మే శ్మ్స పకవన్ కతమ్ ేష్వమ్ మ్యా రణే
స్వతతవా మ్ ుష ో పావానామ్ వీరోా తిస క్తత హి ర్నక్షస్వః ౧౪
తసా త తా చ్న్మ్ ప్ుత్యా విశాా మిప్తోపా పాషత
పౌలసా త వమ్శ ప్పపవో ర్నవణో నామ్ ర్నక్షసః ౧౫
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స ప్పహీ ణ తత త వర: త్త్తైలోకా మ్ పాతే ప్పుశ్మ్
మ్హా పలో మ్హా వీరోా ర్నక్షస్య: పుి: ప్వుతః ౧౬
ప్ూయే హి మ్హా వీరోా ర్నవణో ర్నక్షస్వ౭తిపః
స్వక్ష్యత్ వైప్శ్వణ ప్పాత్య పుప్తో విప్శ్వస్క మ్యనేః ౧౭
యత్య సా యమ్ న్ యజ్ ఞ సా వికా కర్నత మ్హాపలః
ేన్ సమోచ తిౌ ౌ ు ర్నక్షసౌ సుమ్హా పలౌ ౧౮
మారీచ్ శ్చ సుపాు శ్చ యజ్ ఞ వికా మ్ కరిషా తః
ఇుా కోత మ్యనినా ేన్ ర్నజ్ఞవాచ్ మ్యనిమ్ తత్య ౧౯
న్ హి శ్కోతస్మీ సప్మాక మే స్వతుమ్ తసా ుర్నతీ న్ః
స తా మ్ ప్పస్వతమ్ తరీ జ్ ఞ కుర్మషా మ్మ్ పుప్తకే ౨0
మ్మ్ చ్ ఏవా అలర పాకా సా తైవతమ్ హి పవాన్ కుర్మ:
ేవ త్యన్వ కన్ర్న
త ా యక్ష్యః పతక పన్ా క్తః ౨౧
న్ శ్క్తత ర్నవణమ్ స్కటుమ్ క్వమ్ పున్: మాన్వా యుతి
స హి వీరా వత్యమ్ వీరా మ్ ఆతే త యుతి ర్నక్షసః ౨౨
ేన్ చా౭హమ్ న్ శ్కోతస్మీ సమోా ుతమ్ తసా వా పలైః
సపలో వా మ్యని ప్ేష ో సహితో వా మ్మ్ ఆతీ

ః ౨౩

కతమ్ అి అమ్ర ప్పకా మ్ సప్మాక మాణమ్ అకోవితమ్
పాలమ్ మే తన్యమ్ ప్పహీ న్ నవ త్యస్వా మి పుప్తకమ్ ౨౪
అత క్తలోపమ్ప యుే త సుౌ సునోతప సున్యో
త
ః
యజ్ ఞ వికా కరౌ ౌ ే నవ త్యస్వా మి పుప్తకమ్ ౨౫
మారీచ్ శ్చ సుపాు శ్చ వీరా వనౌత సు శిక్షిౌ
తయో: అన్ా తర్షణ అహమ్ యోత్యతస్వా మ్ ససుప్ు తక ణః ౨౬
ఇతి న్రపతి జ్లర నాత్ తిా జ్యత్త్మ్తమ్ ;
కుశిక సుతమ్ సుమ్హాన్ వివేశ్ మ్నా :
సు ుత ఇవ మ్కే అక్వా : ఆజ్ా స్మక:త
సమ్పవ జ్ా జ లితో మ్హరి ే వహిా : ౨౭
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

విమ్శ సస రక ః

ఏక విమ్శ సస ర్క ః
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తత్ ప్ుత్యా వచ్న్మ్ తసా స్నా హ పర్నా కులాక్షరమ్
సమ్నా ః కౌశికో వాకా మ్ ప్పుా వాచ్ మ్హీపతిమ్ ౧
పూరా మ్ అర తమ్ ప్పతిప్ుతా ప్పతిజాఞమ్ హాుమ్ ఇచ్చ స్మ
ర్నకవాణమ్ అయుకోయ
త మ్ కులస్వా సా విపరా యః ౨
యతితమ్ ే క్షమ్మ్ ర్నజ్న్ కమిష్వా మి యత్య ఆకతమ్
మిత్యా ప్పతిజ్ఃఞ క్తకుతస ి సుకీ పవ స పాన్వ
త ః ౩
తసా రోష పరీత సా విశాా మిప్త సా తీమ్తః
చ్చాల వసుత్య ప్కుత్యస ా వివేశ్ చ్ పయమ్ సుర్నన్ ౪
ప్తస త రూపమ్ ు విజాఞయ జ్కత్ సరా మ్ మ్హాన్ ర్మష్టః
ప్నపతిమ్ సుప్వతో తీరో వస్మష్టో వాకా మ్ అప్పవీత్ ౫
ఇక్ష్యా కూణమ్ కులే జాతః స్వక్ష్యత్ తరీ ఇవా౭పరః
ప్ుతిమాన్ సుప్వతః శీమాన్
మా
న్ తరీ మ్ హాుమ్ అర హస్మ ౬
ప్తిషు లోకేషు విక్తా తో తర్నీ త్యీ ఇతి ర్నకవ
సా తరీ మ్ ప్పతిపతా సా న్ అతరీ మ్ వోటుమ్ అర హస్మ ౭
సప్మ్యశ తా ఏవమ్ కరిష్వా మి ఇతి అకుర్నా ణ సా ర్నకవ
ఇష్వోపూర త వతో పూయాత్ తస్వీ త్ ర్నమ్మ్ విసర జయ ౮
ప్కుత్య౭ త్త్సమ్
త అప్కుత్య౭త్త్సమ్
త వా న్ ఏన్మ్ శ్క్షా ని త ర్నక్షస్వః
కుపమ్
త కుశిక పుప్ేణ జ్ా లనేన్ అప్మ్యతమ్ యత్య ౯
ఏష విప్కహవాన్ తరీ ఏష వీరా వత్యమ్ వరః
ఏష పుత్యతా ౭తికో లోకే తపస శ్చ పర్నయణమ్ ౧0
ఏష్టత్త్స్వతన్ వివిత్యన్ వేతి త త్త్తైలోకేా స చ్ర్న౭చ్ర్ష
నన్మ్ అన్ా ః పుమాన్ వేతి త న్ చ్ వేతస ా ని త కేచ్న్ ౧౧
న్ ేవా న్ ర ేయః కేచిన్ న్ అసుర్న న్ చ్ ర్నక్షస్వః
కన్ర
త ా యక్ష ప్పవర్నః స క్వన్ా ర మ్హోరక్తః ౧౨
సర్నా ౭త్త్స్వతణి ప్పుశాశ్ా సా పుప్త్యః పరమ్ త్యరిీ క్తః
కౌశిక్తయ పుర్న తత్యత యత్య ర్నజ్ా మ్ ప్పశాసతి ౧౩
ేి పుప్త్యః ప్పుశాశ్ా సా ప్పజాపతి సుత్య సుత్యః
న్ ఏక రూపా మ్హావీర్నా తీిమ్
త నోత జ్యావహాః ౧౪
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జ్యా చ్ సుప్పపా చైవ తక్ష కనేా సుమ్తా మే
ే సువాే అత్త్స త శ్త్త్స్వతణి శ్తమ్ పరమ్ పాసా రమ్ ౧౫
పఞ్చచ శ్తమ్ సుత్యన్ లేపే జ్యా నామ్ పర్నన్ పుర్న
వత్యయ అసుర స్యనాా న్ అప్పమేయాన్ క్తమ్ రూిణః ౧౬
సుప్పపా జ్న్యత్ చ్ అి పుప్త్యన్ పఞ్చచ శ్తమ్ పున్ః
సమాహర్నన్ నామ్ ురర్న
త ే న్ ుర్నప్కమాన్ పల్మయసః ౧౭
త్యని చ్ అత్త్స్వతణి వేతి త ఏష యత్యవత్ కుశిక్త౭౭తీ జ్ః
అపూర్నా ణమ్ చ్ జ్న్నే శ్కోత పూయ శ్చ తరీ విత్ ౧౮
ఏవమ్ వీరోా మ్హాేజా విశాా మిప్తో మ్హా తపాః
న్ ర్నమ్ కమ్నే ర్నజ్న్ సమ్శ యమ్ కర్మతమ్ అర హస్మ ౧౯
ేష్వమ్ నిప్కహణే శ్క:త సా య0 చ్ కుశిక్త౭౭తీ జ్:
తవ పుప్త హిత్య౭ర్నతయ త్యా మ్ ఉపేతా అియాచ్ే ౨0
ఇతి మ్యని వచ్నాత్ ప్పసన్ా చితోత ;
రకు ప్వుషప సుత మ్యమోత పాసా ర్నమ్క :
కమ్న్ మ్ి ర్మరోచ్ ర్నకవ సా ;
ప్పతిత యశా: కుశిక్త౭౭తీ జాయ పుత్యతా ౨౧
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ఏక విమ్శ సస రక ః

త్వి విమ్శ సస ర్క ః
తత్య వస్మషే ో ప్పువతి ర్నజా తశ్రతః సా యమ్
ప్పప్ుష ో వతనో ర్నమ్మ్ ఆజుహావ స లక్షీ ణమ్ ౧
ప్కుత సా సా త ౭యన్మ్ మాప్త్య ిప్త్య తశ్రేన్ చ్
పురోతస్వ వస్మషేన్
ో మ్ఙ్క ళై: అిమ్త్త్నిత
త మ్ ౨
స పుప్తమ్ మూరి తా ఉపాప్క్తయ ర్నజా తశ్రతః ప్ియమ్
తౌ కుశిక పుప్త్యయ సుప్పీే న్ అన్ త ర్నతీ నా ౩
తతో వాయుః సుక సర రోశ విరజ్స్కక వవౌ తత్య
విశాా మిప్త కతమ్ ర్నమ్మ్ ప్ుష్వోా ర్నజీవ లోచ్న్మ్ ౪
పుషర ప్వుష్ట:ో మ్హత్యా ౭౭స్వత్ ేవ ుని
త నిసా న్ః
శ్ఙ్క ుని
త నిరోక షః ప్పయాే ు మ్హాతీ ని ౫
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విశాా మిప్తో యయౌ అప్కే తతో ర్నమో మ్హాయశాః
క్తక పక్ష తరో తన్నా తమ్ చ్ సౌమిప్తి: అన్ా క్తత్ ౬
కలాినౌ తనష్వర ణీ ోపయానౌ తిో తశ్
విశాా మిప్తమ్ మ్హాత్యీ న్మ్ ప్తి శీర్నే వివ పన్ా కౌ ౭
అనజ్కీ ు: అక్షుప్ౌ ిత్యమ్హమ్ ఇవ అశిా నౌ
తత్య కుశిక పుప్తమ్ ు తనష్వర ణీ సా లప్మ్యక ౌ ౮
పత త కోత్యఙ్కక లి ప్త్యణౌ కటక వనౌత మ్హా ుా తీ
కుమారౌ చార్మ వపుషౌ ప్పాతరౌ ర్నమ్ లక్షీ ణౌ ౯
అనయాౌ ప్శియా తీపౌత ోపయేత్యమ్ అనిమితౌ
స్వతణ్టమ్ ేవమ్ ఇవాచిన్ా త మ్ కుమారౌ ఇవ పావకీ ౧0
అతా ౭ర త యోజ్న్మ్ కత్యా సరయాా తక్షిణే తటే
ర్నమేతి మ్ుర్న వాణీమ్ విశాా మిప్తోపా పాషత ౧౧
ప్కుహాణ వతస సలిలమ్ మా పూత్ క్తల సా పరా యః
మ్త్త్న్ప్త క్తమ్మ్ ప్కుహాణ తా మ్ పలామ్ అతిపలామ్ తత్య ౧౨
న్ ప్శ్మో న్ జ్ా రో వా ే న్ రూప సా విపరా యః
న్ చ్ సుపమ్
త ప్పమ్తమ్
త వా తర ేయిషా ని త నప్ర్మత్యః ౧౩
న్ పాహోా ః సప్ుో వీర్షా ప్పుతివాా మ్ అస్మ త కశ్చ న్
ప్తిషు లోకేషు వై ర్నమ్ న్ పవేత్ సప్ుశ్ సవ
త ౧౪
న్ సౌపాకేా న్ త్యక్షిణేా న్ జాఞనే పుతి త నిశ్చ యే
న్ ఉతర్ష
త ప్పతి వకవేా
త సమో లోకే తవా౭న్క ౧౫
ఏతత్ విత్యా తా యే లపే త పవిత్య నాస్మ త ే సమ్ః
పలా చ్ అతిపలా చైవ సరా జాఞన్ సా మాతరౌ ౧౬
క్షుతిర పాస్న న్ ే ర్నమ్ పవిషా ే న్రోతమ్
త
పలామ్ అతిపలామ్ చైవ పటతః పతి ర్నకవ
విత్యా తా యమ్ అతీయానే యశ్ శాచ ౭పా ులమ్ పువి ౧౭
ిత్యమ్హ సుే హి ఏే విేా ేజ్ః సమ్నిా ే
ప్పత్యుమ్ తవ క్తకుతస ి సప్ుశ్ సా త మ్ హి త్యరిీ క ౧౮
క్తమ్మ్ పు కుణః సర్షా తా యి ఏే న్ అప్త సమ్శ యః
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పాల కామ్ట
తపస్వ సప్మ్యర ే చ్ ఏే పు రూపే పవిషా తః ౧౯
తతో ర్నమో జ్లమ్ ప్సుర ష్వోా ప్పప్ుష ో వతన్ః ుచిః
ప్పతిజ్ప్క్తహ ే విేా మ్హర్ష ే: పావిత్యతీ న్ః ౨0
విత్యా సమ్యతితో ర్నమ్ః ుుపే పూరి విప్కమ్ః
సహప్స రశిీ : పకవాన్ శ్రతీవ తివాకర: ౨౧
కుర్మ క్తర్నా ణి సర్నా ణి నియుజ్ా కుశిక్త౭౭తీ జ్య
ఊషు స్వతమ్ రజ్న్నమ్ తప్త సరయాా మ్ సు సుకమ్ ప్తయః ౨౨
తశ్రత సూన సతమా
త పాా మ్ ;
ప్ుణ శ్యనే అనచిే సహ ఉష్టత్యపాా మ్
కుశిక సుత వచో లాలిత్యపాా మ్ ;
సుకమివ స్వ విపపౌ విపావరీ చ్ ౨౩
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

త్యా విమ్శ సస రక ః

ప్తయో విమ్శ సస ర్క ః
ప్పపాత్యయామ్ ు శ్రా ర్నా మ్ విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః
అపా పాషత క్తకుౌస ి శ్యాన్మ్ పర ణ సమ్స ిర్ష ౧
కౌసలాా సుప్పజా ర్నమ్ పూర్నా సమాతా ప్పవర తే
ఉతిష
త ో న్ర శారూతల కర తవా మ్ తైవమ్ ఆహిా కమ్ ౨
తసా ర్మషే: పరమ్ ఉత్యరమ్ వచ్ః ప్ుత్యా ప్నపాతీ జౌ
స్వా త్యా ప్కుతోతకౌ వీరౌ జ్యపుః పరమ్మ్ జ్పమ్ ౩
ప్కుత్యహిా కౌ మ్హా వీరౌా విశాా మిప్తమ్ తప్త తన్మ్
అివాతా అిసత్త్మ్యహషౌో కమ్నాయ ఉపతసు
త ః ౪
ౌ ప్పయాౌ మ్హా వీరౌా తివాా మ్ ప్తిపతక్తమ్ న్తీమ్
తప్ుశాే తత సప్త త సరయాా ః సమ్క మే ుపే ౫
తప్త ఆప్శ్మ్ పతమ్ పుణా మ్ ర్మషీణమ్ ఉప్క ేజ్స్వమ్
పు వర ే సహప్స్వణి తపా త్యమ్ పరమ్మ్ తపః ౬
తమ్ ప్ుష్వోా పరమ్ ప్పీౌ ర్నకవౌ పుణా మ్ ఆప్శ్మ్మ్
ఊచ్ు సమ్
త మ్హాత్యీ న్మ్ విశాా మిప్తమ్ ఇతమ్ వచ్ః ౭
కసా అయమ్ ఆప్శ్మ్ః పుణా ః కో న అస్మీ న్ వసే పుమాన్
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పకవన్ ప్ోుమ్ ఇచాచ వః పరమ్ కౌతూహలమ్ హి నౌ ౮
తయో స త తా చ్న్మ్ ప్ుత్యా ప్పహసా మ్యని పుమ్క వః
అప్పవీత్ ప్ూయత్యమ్ ర్నమ్ యస్వా ౭యమ్ పూరా ఆప్శ్మ్ః ౯
కన్రో
త ర మూరి తమాన్ ఆస్వత్ క్తమ్ ఇుా చ్ా ే పుతైః
తపసా న్మ్
త ఇహ స్వతణ్టమ్ నియమేన్ సమాహితమ్ ౧0
ప్కుత ఉత్యా హమ్ ు ేవేశ్మ్ కచ్చ న్మ్
త స మ్ర్మ తక ణమ్
తర ేయా మాస ుర్షీ త్య ుప్మ్యక త శ్చ మ్హాతీ నా ౧౧
తక త సా తసా రౌప్ేణ చ్క్షుష్వ రకు న్న్న్
త
వా శీరా న్ త శ్రీర్నత్ స్వా త్ సరా క్తప్త్యణి ురీ ేః ౧౨
తసా క్తప్తమ్ హతమ్ తప్త నిరకత సా
త మ్హాతీ నా
అ శ్రీరః ప్కుతః క్తమ్ః ప్కోత్యత్ ేవేశ్ా ర్షణ హి ౧౩
అన్ఙ్క ఇతి విక్తా త సత్య
త ప్పప్పుతి ర్నకవ
స చ్ అఙ్క విషయః శీమాన్
మా
యప్త్య౭ఙ్క మ్ స మ్యమోచ్ హ ౧౪
తస్వా ౭యమ్ ఆప్శ్మ్ః పుణా స త స్నా మే మ్యన్యః పుర్న
శిష్వా తరీ పర్న నితా మ్ ేష్వమ్ పాపమ్ న్ వితా ే ౧౫
ఇహా౭తా రజ్న్నమ్ ర్నమ్ వస్నమ్ ుప తరశ న్
పుణా యోః సరితో: మ్ేా శ్ా : తరిష్వా మ్హే వయమ్ ౧౬
అికచాచ మ్హే సర్షా ుచ్య: పుణా మా౭౭ప్శ్మ్మ్
స్వా త్య శ్చ ప్కుత జ్పాా శ్చ ుత హవాా న్రోతమ్
త
౧౭
ేష్వమ్ సమ్ా తత్యమ్ తప్త తప్త తీర్షక ణ చ్క్షుష్వ
విజాఞయ పరమ్ ప్పీత్య మ్యన్యో హర ేమ్ ఆకమ్న్ ౧౮
అరక ా మ్ పాతా మ్ తత్య౭౭తితా మ్ నివేతా కుశిక్త౭౭తీ జ్య
ర్నమ్ లక్షీ ణయోః పశాచ త్ అకురా న్ అతితి ప్క్వయామ్ ౧౯
సత్యక రమ్ సమ్౭న ప్పాపా కత్యి: అిరఞ్జయన్
యత్య౭ర హ మ్జ్పన్ సమాతా మ్ ర్మషయ స్న త సమాహిత్య: ౨0
తప్త వాస్మి: ఆన్నత్య మ్యనిి: సుప్వతై: సహ
న్ా వసన్ సుసుకమ్ తప్త క్తమా౭౭ప్శ్మ్ పే తత్య ౨౧
కత్యి రి ర్నమాి రి ర్నమ్ప ప్నపాతీ జౌ
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పాల కామ్ట
రమ్యా మాస తర్నీ త్యీ కౌశికో మ్యని పున్క వః ౨౨
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ప్తయో విమ్శ సస రక ః

చుర్ విమ్శ సస ర్క ః
తతః ప్పపాే విమ్లే ప్కుత ఆహిా కమ్ అరిమ్తమ్ప
విశాా మిప్తమ్ పురప్సుక తా న్త్యా : తీరమ్ ఉపాకౌ ౧
ే చ్ సర్షా మ్హాత్యీ నో మ్యన్యః సమిశ త ప్వత్యః
ఉపస్వతపా ుపామ్ నావమ్ విశాా మిప్తమ్ అత్య౭ప్పువన్ ౨
ఆరోహు పవాన్ నావమ్ ర్నజ్ పుప్త పురప్సుక తః
అరిషమ్
ో కచ్చ పనాతన్మ్ మా పూత్ క్తల విపరా యః ౩
విశాా మిప్త సే
త ుా క్తతా త్యన్ ర్మషీన్ అిపూజ్ా చ్
తత్యర సహిత స్వతపాా మ్ సరితమ్ స్వకరమ్ కమామ్ ౪
తత: ుప్శావ వై శ్పమ్
త అతి సప్మ్మ్ర వరి తతమ్
మ్తా మ్ ఆకమ్ా తోయ సా సహ ర్నమ్: కన్నయస్వ ౫
అత ర్నమ్ః సరి న్ీ ేా పప్పచ్చ మ్యని పుఙ్క వమ్
వారిణో ితా మాన్ సా క్వమ్ అయమ్ ుమ్యలో తా నిః ౬
ర్నకవ సా వచ్ః ప్ుత్యా కౌతూహల సమ్నిా తమ్
కతయా మాస తర్నీ త్యీ తసా శ్ప త సా నిశ్చ యమ్ ౭
కైలాస పరా ే ర్నమ్ మ్న్స్వ నిరిీ తమ్ సరః
ప్పహీ ణ న్ర శారూతల ేన్ ఇతమ్ మాన్సమ్ సరః ౮
తస్వీ త్ సుప్స్వవ సరసః స్వ అయోత్యా మ్ ఉప కూహే
సరః ప్పప్వుత్యత సరయూః పుణా ప్పహీ సర ుచ ా త్య ౯
తస్వా ౭యమ్ అులః శ్ప్తత జాహా వీమ్ అివర తే
వారి సమోేపజ్ఞ ర్నమ్ ప్పణమ్మ్ నియతః కుర్మ ౧0
త్యపాా మ్ ు ౌ వుపౌ ప్కుత్యా ప్పణమ్మ్ అతి త్యరిీ కౌ
తీరమ్ తక్షిణమ్ ఆస్వతా జ్కీ ు: లకు విప్కమ్ప ౧౧
స వన్మ్ కోర సమాక శ్మ్ ప్ుష్వోా ప్నపవర్న౭౭తీ జ్ః
అవిప్పహతమ్ ఐక్ష్యా కః పప్పచ్చ మ్యని పుమ్క వమ్ ౧౨
అహో వన్మ్ ఇతమ్ ురక మ్ జిలిక్త
ల కణ నాతితమ్
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ప్యరవైః శాా పతైః కీర ణమ్ శ్కున్త: త్యర్మణ రవైః ౧౩
నానా ప్పక్తరైః శ్కున: వాశ్ా తిర : ప్యరవ సా నః
స్మమ్హ వాా ప్క వర్నహై శ్చ వారణై శాచ ౭ి ోితమ్ ౧౪
తవ అశ్ా కర ణ కకుప్య: ిలా తినతక పాటలైః
సమ్పక ర ణమ్ పతరీి శ్చ క్వమ్ న ఏతత్ త్యర్మణమ్ వన్మ్ ౧౫
తమ్ ఉవాచ్ మ్హా ేజా విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః
ప్ూయత్యమ్ వతస క్తకుతస ి యసా ఏతత్ త్యర్మణమ్ వన్మ్ ౧౬
ఏౌ జ్న్పౌ స్వర ౌ పూరా మ్ ఆస్వతమ్ న్రోతమ్
త
మ్లత్య శ్చ కరూష్వ శ్చ ేవ నిర్నీ ణ నిరిీ ౌ ౧౭
పుర్న ప్వుప్త వే ర్నమ్ మ్లేన్ సమ్౭ిపులతమ్
క్షుత్య చైవ సహప్స్వక్షమ్ ప్పహీ హత్యా సమా విశ్త్ ౧౮
తమ్ ఇత్త్న్మ్
త స్వా పయన్ ేవా ర్మషయ శ్చ తప్త తనాః
కలశ్చః స్వా పయా మాసు: మ్లమ్ చా౭సా ప్పమోచ్యన్ ౧౯
ఇహ పూమాా మ్ మ్లమ్ తత్యతా తత్యతా కరూశ్మ్ ఏవ చ్
శ్రీరజ్మ్ మ్హేత్త్న్ త సా తతో హర ేమ్ ప్పపేతిర్ష ౨0
నిరీ లో నిషక రూశ్ శ్చ ుచి: ఇత్త్నోత యత్య పవత్
తౌ ేశ్ సా సుప్పీతో వరమ్ ప్పపు: అనతమ్
త మ్ ౨౧
ఇమ్ప జ్న్పౌ స్వర ౌ క్తా తిమ్ లోకే కమిషా తః
మ్లత్య శ్చ కరూశా శ్చ మ్మా౭ఙ్క మ్ల త్యరిణౌ ౨౨
స్వు స్వతిా తి తమ్ ేవాః పాకశాసన్మ్ అప్పువన్
ేశ్ సా పూజామ్ త్యమ్ ప్ుష్వోా ప్కుత్యమ్ శ్ప్కేణ తీమ్త్య ౨౩
ఏౌ జ్న్పౌ స్వర ౌ తీరక క్తలమ్ అరిమ్తమ్
మ్లత్య శ్చ కరూశా శ్చ మ్యతిౌ తన్ త్యన్ా తః ౨౪
కసా చి తా ౭త క్తల సా యక్ష్మ వై క్తమ్ రూిణీ
పలమ్ నాక సహప్స సా త్యరయన్న త తత్య హా పూత్ ౨౫
త్యటక్త నామ్ పప్తమ్ ే పార్నా సున్ త సా తీమ్తః
మారీచో ర్నక్షసః పుప్తో యస్వా ః శ్ప్క పర్నప్కమ్ః ౨౬
ప్వుత త పాు రీ హా వీరోా విపులా౭౭సా తన: మ్హాన్
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ర్నక్షస్క ప్యరవా౭౭క్తరో నితా మ్ ప్త్యసయే ప్పజాః ౨౭
ఇమ్ప జ్న్పౌ నితా మ్ వినాశ్యతి ర్నకవ
మ్లత్యమ్ శ్చ కరూశా0 శ్చ త్యటక్త ుష ో చారిణీ ౨౮
స్నయమ్ పనాతన్మ్ ఆప్వుతా వసతి అర త యోజ్నే
అత ఏవ చ్ కన్వ
త ా మ్ త్యటక్తయా వన్మ్ యతః ౨౯
సా పాు పలమ్ ఆప్శితా జ్హి ఇమామ్ ుష ో చారిణీమ్
మ్నిా యోక్తత్ ఇమ్మ్ ేశ్మ్ కుర్మ నిషక ణక
ో మ్ పున్ః ౩0
న్ హి కశిచ త్ ఇమ్మ్ ేశ్మ్ శ్కోత హి ఆకనతమ్ ఈప్ుశ్మ్
యక్షిణా కోరయా ర్నమ్ ఉత్యస తితమ్ అసహా యా ౩౧
ఏతత్ ే సరా మ్ ఆక్తా తమ్ యత్య ఏతత్ త్యర్మణమ్ వన్మ్
యక్ష్యా చ్ ఉత్యస తితమ్ సరా మ్ అత్యా ౭ి న్ నివర తే ౩౨
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

చ్ురిా మ్శ సస రక ః

రమ్చ వి0శ సస ర్క ః
అత తసా అప్పమేయ సా మ్యనే: వచ్న్మ్ ఉతమ్
త మ్
ప్ుత్యా పుర్మష శారూతలః ప్పుా వాచ్ ుపామ్ క్వరమ్ ౧
అలర వీర్నా యత్య యక్ష్యః ప్ూయనేత మ్యని పుమ్క వ
కతమ్ నాక సహప్స సా త్యరయతి అపలా పలమ్ ౨
విశాా మిప్తోప్పవీత్ వాకా మ్ ప్ుణ్ట యేన్ పలోతర్న
త
వర త్యన్ ప్కుతమ్ వీరా మ్ త్యరయతి అపలా పలమ్ ౩
పూరా మ్ ఆస్వన్ మ్హా యక్షః సుకేు: నామ్ వీరా వాన్
అన్పతా ః ుపా౭౭చారః స చ్ ేపే మ్హత్ తపః ౪
ిత్యమ్హ సుత సుప్పీత సస
త ా యక్ష పే సత్య
త
కనాా రతా మ్ తౌ ర్నమ్ త్యటక్తమ్ నామ్ నామ్తః ౫
తౌ నాక సహప్స సా పలమ్ చా౭స్వా ః ిత్యమ్హః
న్ ు ఏవ పుప్తమ్ యక్ష్యయ తౌ ప్పహాీ మ్హాయశాః ౬
త్యమ్ ు జాత్యమ్ వివరన్న
త మ్
త రూప యౌవన్ శాలిన్నమ్
జ్ర జ పుప్త్యయ సునాతయ తౌ పార్నా మ్ యశ్స్మా న్నమ్ ౭
కసా చిత్ ు అత క్తలసా యక్ష్మ పుప్తమ్ అజాయత
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మారీచ్మ్ నామ్ ురర
త ేమ్ యః శాపాత్ ర్నక్షస్క అపవత్ ౮
సునేత ు నిహే ర్నమ్ స్వ అకసా త మ్ ర్మష్ట సతమ్
త మ్
త్యటక్త సహ పుప్ేణ ప్పతర ేయిుమ్ ఇచ్చ తి ౯
పక్ష్యర తమ్ జాత సప్మ్మార కరన్న
జ త స్వ అపా త్యవత
ఆపతమ్పతమ్ ు త్యమ్ ప్ుష్వోా అకస్కతా పకవాన్ ర్మష్ట : ౧0
ర్నక్షసతా మ్ పజ్స్నా తి మారీచ్మ్ వాా జ్హార సః
అకసా త ః పరమ్ ప్కుత:త త్యటక్తమ్ అి శ్పవా
త న్ ౧౧
పుర్మష్వతీ మ్హా యక్ష్మ విరూపా విప్కుత ఆన్నా
ఇతమ్ రూపమ్ విహాయ అత త్యర్మణమ్ రూపమ్ అసుత ే ౧౨
స్యష్వ శాప ప్కుత్యమ్ అమ్ర్నే త్యటక్త ప్కోత మూరిచ త్య
ేశ్మ్ ఉత్యస తయతి ఏన్మ్ అకసా త చ్రితమ్ ుపమ్ ౧౩
ఏనామ్ ర్నకవ ుప్ర్మా త్యతమ్ యక్ష్మమ్ పరమ్ త్యర్మణమ్
కో ప్పాహీ ణ హిత్యర్నతయ జ్హి ుష ో పర్నప్కమామ్ ౧౪
న్ హి ఏనామ్ శాప సప్మ్యస ష్వోమ్ కశిచ త్ ఉతస హే పుమాన్
నిహనతమ్ ప్తిషు లోకేషు త్యా మ్ ర్మే రకు న్న్న్
త ౧౫
న్ హి ే త్త్స్వ త వత ప్కుే ప్కుణ క్తర్నా న్రోతమ్
త
చాురా ర ణా హిత్యర్నతయ కర తవా మ్ ర్నజ్ సూననా ౧౬
ప్నశ్మ్శ మ్ అప్నశ్మ్స మ్ వా ప్పజా రక్షణ క్తరణత్
పాతకమ్ వా సతోషమ్ వా కర తవా మ్ రక్షత్య సత్య ౧౭
ర్నజ్ా పార నియుక్తతనామ్ ఏష తరీ ః సనాతన్ః
అతర్నీ ా మ్ జ్హి క్తకుతస ి తరోీ హి అస్వా మ్ న్ వితా ే ౧౮
ప్ూయే హి పుర్న శ్ప్కో విరోచ్న్ సుత్యమ్ ప్నప
ప్పుతివీమ్ హనతమ్ ఇచ్చ న్నమ్
త మ్న్ర్న
త మ్ అపా సూతయత్ ౧౯
విషుణనా చ్ పుర్న ర్నమ్ ప్పుకు పతీా ప్ుట ప్వత్య
అనిత్త్న్మ్
త లోకమ్ ఇచ్చ న్న త క్తవా మాత్య నిషూతిత్య ౨0
ఏతై: చ్ అనా శ్చ పుపీ ర్నజ్ పుత్త్తైః మ్హాతీ ిః
అతరీ సహిత్య నారోా హత్యః పుర్మష సతమై
త ః ౨౧
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

పమ్చ వి0శ్ సస రక ః
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షట్వి 0శ సస ర్క ః
మ్యనేర్ వచ్న్మ్ అకీపమ్
ల
ప్ుత్యా న్ర వర్న౭౭తీ జ్ః
ర్నకవః ప్పాఞ్జలి రూర త్యా ప్పుా వాచ్ ప్ుట ప్వతః ౧
ిు రా చ్న్ నిర్ష తశాత్ ిు రా చ్న్ కౌరవాత్
వచ్న్మ్ కౌశిక సా ఇతి కర తవా మ్ అవిశ్ఙ్క యా ౨
అనశిష్టో అస్మీ అయోత్యా యామ్ కుర్మ మ్ేా మ్హాతీ నా
ిప్త్య తశ్రే న్ అహమ్ న్ అవజ్యయ
ఞ మ్ చ్ తత్ వచ్ః ౩
స్కహమ్ ిు రా చ్ః ప్ుత్యా శాసనాత్ ప్పహీ వాతిన్ః
కరిష్వా మి న్ సమేతహ: త్యటక్త వతమ్ ఉతమ్
త మ్ ౪
కో ప్పాహీ ణ హిత్యర్నతయ ేశ్ సా అసా సుక్తయ చ్
తవ చైవ అప్పమేయ సా వచ్న్మ్ కర్మతమ్ ఉతా తః ౫
ఏవమ్ ఉక్తతా తనరీ ేా పత్యతా మ్యష్టమ్
ో అరిమ్తమ్ః
జాా శ్పమ్
త అకరోత్ తీప్వమ్ తిశ్ః శ్పేన్
త పూరయన్ ౬
ేన్ శ్పేన్
త విప్తస్వత: త్యటక్త వన్ వాస్మన్ః
త్యటక్త చ్ సు సప్మ్యక త్యత ేన్ శ్పేన్
త మోహిత్య ౭
తమ్ శ్పమ్
త అినిత్యా య ర్నక్షస్వ ప్కోత మూరిచ త్య
ప్ుత్యా చ్ అపా ప్తవత్ వేక్తత్ యతః శ్ప్తత వినిప్సుస తః ౮
త్యమ్ ప్ుష్వోా ర్నకవః ప్కుత్యతమ్ విప్కుత్యమ్ విప్కుత ఆన్నామ్
ప్పమాణే న్ అతి ప్వుత్యతమ్ చ్ లక్షీ ణమ్ స్కపా పాషత ౯
పశ్ా లక్షీ ణ యక్షిణా ప్యరవమ్ త్యర్మణమ్ వపుః
ిేా రన్ తరశ నాత్ అస్వా పీర్మణమ్ ప్ుతయాని చ్ ౧0
ఏనామ్ పశ్ా ుర్నతర్నేమ్ మాయా పల సమ్నిా త్యమ్
వినిప్వుత్యతమ్ కరోమి అతా ప్ుత

కర్నణ౭ప్క నాస్మక్తమ్ ౧౧

న్ హి ఏనామ్ ఉతస హే హనతమ్ త్త్స్వ త సా పావేన్ రక్షిత్యమ్
వీరా మ్ చ్ అస్వా కతిమ్ చా౭ి హనిష్వా మ్పతి మే మ్తిః ౧౨
ఏవమ్ ప్పువాణే ర్నమే ు త్యటక్త ప్కోత మూరిచ త్య
ఉతా మ్ా పాహూ కరన్న
జ త ర్నమ్మ్ ఏవ అపా త్యవత ౧౩
విశాా మిప్త సుత ప్పహీ రి ే: ుమాక ర్షణ అిపర తస ా త్యమ్
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సా స్మ త ర్నకవయో: అసుత జ్యమ్ చైవా౭పా పాషత ౧౪
ఉుతనాా నా రజ్ఞ కోరమ్ త్యటక్త ర్నకవౌ ఉపౌ
రజ్ఞ మేకేన్ మ్హత్య మ్యహూర తమ్ స్వ వా మోహయత్ ౧౫
తతో మాయా0 సమాస్వతయ శిలా వర్ష ేణ ర్నకవౌ
అవాక్వరత్ సుమ్హత్య తత: రప్కోత ర్నకవ: ౧౬
శిలా వర ేమ్ మ్హత్ తస్వా శ్ర వర్ష ేణ ర్నకవ:
ప్పతిహతోా ప త్యవమాత ా : కరౌ చిచేచ త పప్తిి: ౧౭
తత శిచ న్ా పుజా0 ప్శామాతమ్ అపాా ే పరికర జతీమ్
సౌమిప్తి: అకరోత్ ప్కోత్యత్ ప్ుత కర్నణ౭ప్క నాస్మక్తమ్ ౧౮
క్తమ్రూప తర్న సతా : ప్కుత్యా రూపాణి అనేకశ్ః
అమ్తర్నతన్మ్ కత్య యక్ష్మ మొహయమిత సా మాయయా
అశ్ీ వర ేమ్ విమ్యన్చ మ్పత ప్యరవమ్ విచ్చార స్వ ౧౯
తత: ౌ అశ్ీ వర్ష హణ కీరా మాణౌ సమ్మ్తత:
ప్ుష్వోా క్తతి సుత: శీమాన్
మా
ఇతమ్ వచ్న్ మ్౭ప్పవీత్ ౨0
అలమ్ ే ప్కుణయా ర్నమ్ పాపా ఏష్వ ుష ో చారిణీ
యజ్ ఞ వికా కరీ యక్ష్మ పుర్న వర తతి మాయయా ౨౧
వతా త్యమ్ త్యవత్ ఏవ ఏష్వ పుర్న సమాతా ప్పవర తే
రక్ష్యమిస సమాతా క్తలేషు ురర్న
త ే ణి పవమిత వై ౨౨
ఇతి ఉక త సుత తత్య యక్ష్మమ్ అశ్ీ ప్వుష్వోా అివర ేతీమ్
తరశ యన్ శ్ప త వేతితా మ్ త్యమ్ ర్మరోత స స్వయకై: ౨౩
స్వ ర్మత్యత శ్ర జాలేన్ మాయా పల సమ్నిా త్య
అిుప్త్యవ క్తకుతస ిమ్ లక్షీ ణమ్ చ్ వినేుషీ ౨౪
త్యమ్ ఆపతన్నమ్
త వేకేన్ విప్క్తనాతమ్ అశ్న్నమ్ ఇవ
శ్ర్షణ ఉరస్మ వివాా త స్వ పపాత మ్మార చ్ ౨౫
త్యమ్ హత్యమ్ పీమ్ సమాక శామ్ ప్ుష్వోా సుర పతి సత్య
త
స్వు స్వతిా తి క్తకుతస ిమ్ సుర్న శ్చ సమ్పూజ్యన్ ౨౬
ఉవాచ్ పరమ్ ప్పీతః సహప్స్వక్షః పురమ్తరః
సుర్న శ్చ సర్షా సత్త్మ్యహష్వో విశాా మిప్తమ్ అత్య౭ప్పువన్ ౨౭
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మ్యనే కౌశికే పప్తమ్ ే సహ ఇత్త్నాతః సర్షా మ్ర్మ తక ణః
తోష్టత్యః కరీ ణ అనేన్ స్నా హమ్ తరశ య ర్నకవే ౨౮
ప్పజాపే: ప్పుశాశ్ా సా పుప్త్యన్ సతా పర్నప్కమాన్
తప్త పల ప్పుత్యన్ ప్పహీ న్ ర్నకవాయ నివేతయ ౨౯
పాప్త పూత శ్చ ే ప్పహీ న్ తవ అనకమ్నే ప్ుతః
కర తవా మ్ చ్ మ్హత్ కరీ సుర్నణమ్ ర్నజ్ సూననా ౩0
ఏవమ్ ఉక్తతా సుర్నః సర్షా ప్ుష్వో జ్కుీ : యత్య౭౭కతమ్
విశాా మిప్తమ్ పురప్సుక తా తతః సమాతా ప్పవర తే ౩౧
తతో మ్యని వరః ప్పీత: త్యటక్త వత తోష్టతః
మూరి తా ర్నమ్మ్ ఉపాప్క్తయ ఇతమ్ వచ్న్మ్ అప్పవీత్ ౩౨
ఇహ అతా రజ్న్నమ్ ర్నమ్ వస్నమ్ ుప తరశ న్
శ్ా ః ప్పపాే కమిష్వా మ్: తత్ ఆప్శ్మ్ పతమ్ మ్మ్ ౩౩
విశాా మిప్త వచ్: శ్శ త్యా ప్ుష్టో తశ్రత్య౭౭తీ జ్ః
ఉవాస ర్నజ్న్నమ్ తప్త త్యటక్తయా వనే సుకమ్ ౩౪
మ్యక త శాపమ్ వన్మ్ తత్ చ్ తస్మీ న్ ఏవ తత్ అహని
రమ్ణీయ0 విపప్పాజ్ యత్య చైప్త రతమ్ వన్మ్ ౩౫
నిహతా త్యమ్ యక్ష సుత్యమ్ స ర్నమ్:
ప్పశ్శ్ా మాన్: సుర స్మత త సమైక :
ఉవాస తస్మీ న్ మ్యనినా సహ ఏవ
ప్పపాత వేళా0 ప్పతిప్తతా మాన్: ౩౬
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

షటిా 0శ్ సస రక ః

సర త వి0శ సస ర్క ః
అత త్యమ్ రజ్న్నమ్ ఉషా విశాా మిప్తో మ్హాయశాః
ప్పహసా ర్నకవమ్ వాకా మ్ ఉవాచ్ మ్ుర్న౭క్షరమ్ ౧
పరిుష్టోస్మీ పప్తమ్ ే ర్నజ్ పుప్త మ్హాయశ్ః
ప్పీత్యా పరమ్యా యుకోత తత్యమ్ా ౭త్త్స్వతణి సరా శ్ః ౨
ేవా౭౭సుర కణన్ వా౭ి సకన్ త రోా రక్తన్ అి
యై: అమిప్త్యన్ ప్పసహాా ౭౭జౌ వశీ ప్కుతా జ్యిషా స్మ ౩
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త్యని తివాా ని పప్తమ్ ే తత్యమ్ా ౭త్త్స్వతణి సరా శ్ః
తణ ో చ్ప్కమ్ మ్హ తివ
త ా మ్ తవ త్యస్వా మి ర్నకవ ౪
తరీ చ్ప్కమ్ తతో వీర క్తల చ్ప్కమ్ తతైవ చ్
విషుణ చ్ప్కమ్ తత్య అుా ప్కమ్ ఐత్త్న్మ్
త చ్ప్కమ్ తతైవ చ్ ౫
వప్జ్మ్ అత్త్సమ్
త న్ర ప్ేష ో శ్చవమ్ ూల వరమ్ తత్య
అత్త్సమ్
త ప్పహీ శిర శ్చచ వ ఐషీకమ్ అి ర్నకవ
తత్యమి ే మ్హా పాహో ప్పాహీ మ్ అత్త్సమ్
త అనతమ్
త మ్ ౬
కే ేా చైవ క్తకుతస ి మోతకీ శికరీ ఉపే
ప్పతీపే త న్ర శారూతల ప్పయచాచ మి ప్నపా౭౭తీ జ్ ౭
తరీ పాశ్మ్ అహమ్ ర్నమ్ క్తల పాశ్మ్ తతైవ చ్
పాశ్మ్ వార్మణమ్ అత్త్సమ్
త చ్ తత్యమి అహమ్ అనతమ్
త మ్ ౮
అశ్న్న ేా ప్పయచాచ మి ుష్వక త్త్ర్ష త రకు న్న్న్
త
తత్యమి చ్ అత్త్సమ్
త ప్యనాకమ్ అత్త్సమ్
త నార్నయణమ్ తత్య ౯
ఆకేా యమ్ అత్త్స త తయితమ్ శికరమ్ నామ్ నామ్తః
వాయవా మ్ ప్పతమ్మ్ నామ్ తత్యమి తవ ర్నకవ ౧0
అత్త్సమ్
త హయ శిరో నామ్ ప్కౌఞ్చ మ్ అత్త్సమ్
త తతైవ చ్
శ్క్వ త తా యమ్ చ్ క్తకుతస ి తత్యమి తవ చా౭న్క ౧౧
కఙ్కక లమ్ మ్యసలమ్ కోరమ్ క్తపాలమ్ అత కఙ్క ణమ్
వత్య౭ర తమ్ ర్నక్షస్వ యాని తత్యమి ఏత్యని సరా శ్ః ౧౨
వైత్యా తరమ్ మ్హా౭త్త్సమ్
త చ్ న్న్న్
త మ్ నామ్ నామ్తః
అస్మ రతా మ్ మ్హా పాహో తత్యమి ప్నవర్నతీ జ్ ౧౩
క్తన్ర
త ా మ్ అత్త్సమ్
త తయితమ్ మాన్వమ్ నామ్ నామ్తః
ప్పస్వా పన్ ప్పశ్మ్నే తతిీ సౌరమ్ చ్ ర్నకవ ౧౪
తరర ణమ్ ోషణమ్ చైవ సమాతపన్ విలాపనే
మ్తన్మ్ చైవ ురర
త ేమ్ కన్ర
త ర తయితమ్ తత్య ౧౫
ప్యశాచ్మ్ అత్త్సమ్
త తయితమ్ మోహన్మ్ నామ్ నామ్తః
ప్పతీచ్చ న్ర శారూతల ర్నజ్ పుప్త మ్హాయశ్ః ౧౬
త్యమ్సమ్ న్ర శారూతల సౌమ్న్మ్ చ్ మ్హా పల
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సమ్ా ర తమ్ చైవ ురర
త ేమ్ మ్పసలమ్ చ్ ప్నపాతీ జ్ ౧౭
సతా మ్ అత్త్సమ్
త మ్హా పాహో తత్య మాయాతరమ్ పరమ్
కోరమ్ ేజ్ః ప్పపమ్ నామ్ పర ేజ్ఞపకర ేణమ్ ౧౮
సౌమాా ౭త్త్సమ్
త శిశిరమ్ నామ్ తా షుో ర౭త్త్సమ్
త సుత్యమ్న్మ్
త్యర్మణమ్ చ్ పకస్వా ౭ి శీేషుమ్ అత మాన్వమ్ ౧౯
ఏత్యన్ నామ్ మ్హా పాహో క్తమ్ రూపాన్ మ్హా పలాన్
ప్కుహాణ పరమోత్యర్నన్ క్షిప్పమ్ ఏవ ప్నపాతీ జ్ ౨0
స్మత
త సుత ప్పాఙ్కీ కో పూత్యా ుచి ర్మీ ని వర సత్య
త
తౌ ర్నమాయ సుప్పీతో మ్త్త్న్ త ప్క్తమ్మ్ అనతమ్
త మ్ ౨౧
సరా సప్మ్క హణమ్ యేష్వమ్ తైవతైర౭ి ుర లపమ్
త్య న్ా ౭త్త్స్వతణి తత్య విప్ప్త ర్నకవాయ న్ా వేతయత్ ౨౨
జ్పతసుత మ్యనే సస
త ా విశాా మిప్త సా తీమ్తః
ఉపతసుత: మ్హా౭ర్నహణి సర్నా ణా ౭త్త్స్వతణి ర్నకవమ్ ౨౩
ఊర శ్చ మ్యతిత్య ర్నమ్మ్ సర్షా ప్పాఞ్జలయ సత్య
త
ఇమే సీ పరమోత్యర్నః క్వమ్క ర్న సవ
త ర్నకవ ౨౪
ప్పతిప్కుహా చ్ క్తకుతస ిః సమాలపా చ్ పాణినా
మ్న్స్వ మే పవిషా తా మ్ ఇతి త్యని అపా చోతయత్ ౨౫
తతః ప్పీత మ్నా ర్నమో విశాా మిప్తమ్ మ్హా మ్యనిమ్
అివాతా మ్హాేజా కమ్నా య ఉపచ్ప్కమే ౨౬
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

సప త వి0శ్ సస రక ః

అష్టట వి0శ సస ర్క ః
ప్పతిప్కుహా తతోత్త్స్వతణి ప్పప్ుష ో వతన్ః ుచిః
కచ్చ న్ ఏవ చ్ క్తకుతోస ి విశాా మిప్తమ్ అత్య౭ప్పవీత్ ౧
ప్కుహీత్య౭త్త్స్కతస్మీ పకవన్ ుర్నతర ేః సురైర౭ి
అత్త్స్వతణమ్ ు అహమ్ ఇచాచ మి సమాహరమ్ మ్యని పుమ్క వ ౨
ఏవమ్ ప్పువతి క్తకుేస ి విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః
సమాహరమ్ వాా జ్హార్న౭త ప్ుతిమాన్ సుప్వతః ుచిః ౩
సతా వన్మ్
త సతా కీరి తమ్ ప్ుషమ్
ో రపసమ్ ఏవ చ్
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ప్పతిహారతరమ్ నామ్ పర్న ఙ్కీ కమ్ అవా ఙ్కీ కమ్ ౪
లక్ష్యా అలక్ష్యా : విషమ్ప చైవ ప్ుట నాప సునాపకౌ
తశాక్ష శ్త వత్త్కౌత చ్ తశ్ శీర ే శ్తోతరౌ ౫
పతీ నాప మ్హానాపౌ ునతనాప సునాపకౌ
జ్ఞా తిషమ్ ప్కుశ్న్మ్ చైవ నర్నశ్ా విమ్లా వుపౌ ౬
యౌకన్ర
త హరిప్ౌ చ్ తైతా ప్పమ్తనౌ తత్య
స్వరిచ స్వీ ల్మ ప్ుతిర్నీ ల్మ ప్వుతి త మాన్ ర్మచిర సత్య
త
౭
ిప్ు సౌమ్న్సమ్ చైవ వితూత మ్కర్న వుపౌ
కరవీరకరమ్ చైవ తన్ త్యనౌా చ్ ర్నకవ ౮
క్తమ్ రూపమ్ క్తమ్ ర్మచిమ్ మోహమ్ ఆవరణమ్ తత్య
ప్జుమ్ర కమ్ సరా నాపమ్ చ్ సనాతన్ వరణౌ తత్య ౯
ప్పుశాశ్ా తన్యాన్ ర్నమ్ పాసా ర్నన్ క్తమ్ రూిణః
ప్పతీచ్చ మ్మ్ పప్తమ్ ే పాప్త పూతోస్మ ర్నకవ ౧0
పాట మిేా వ క్తకుతస ి : ప్పప్ుషే ో న్ అన్ర్న
త తీ నా
తివా పాసా ర ేహా శ్చ మూరి త మ్న్ఃత సుక ప్పత్యః ౧౧
కేచిత్ అమాక ర సప్ుశా: కేచిత్ తూమోపమ్ సత్య
త
చ్త్త్మాత౭రక సప్ుశా: కేచిత్ ప్పహా అమ్జలి పుటా: తత్య ౧౨
ర్నమ్మ్ ప్పాఞ్జలయో పూత్యా ౭ప్పువన్ మ్ుర పాష్టణః
ఇమే సీ న్ర శారూతల శాతి క్వమ్ కరవామ్ ే ౧౩
మాన్స్వః క్తరా క్తలేషు స్వహాయా మ్ మే కరిషా త
కమ్ా త్యమ్ ఇతి త్యన్ ఆహ యేషమ్
ో రకు న్న్న్
త ః ౧౪
అత ే ర్నమ్మ్ ఆమ్త్త్న్ా త ప్కుత్యా చా౭ి ప్పతక్షిణమ్
ఏవమ్ అసుత ఇతి క్తకుతస ిమ్ ఉక్తతా జ్కుీ రా త్య౭౭కతమ్ ౧౫
స చ్ త్యన్ ర్నకవో జాఞత్యా విశాా మిప్తమ్ మ్హామ్యనిమ్
కచ్చ న్ ఏవ అత మ్ురమ్ శ్క్ష
ల ణ మ్ వచ్న్మ్ అప్పవీత్ ౧౬
క్వమ్ ఏతన్ మేక సమాక శ్మ్ పరా త సా అవితూరతః
ప్వుక్ష షణమ్
ో ఇతో పాతి పరమ్ కౌతూహలమ్ హి మే ౧౭
తరశ న్నయమ్ ప్మ్యక ఆకీర ణమ్ మ్నోహరమ్ అతీవ చ్
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నానా ప్పక్తరైః శ్కున: వలుక నాతై: అలప్మ్యక తమ్ ౧౮
నిప్సుస త్య సీ మ్యని ప్ేష ో క్తనాతర్నత్ రోమ్ హర ేణత్
అన్యా ు అవకచాచ మి ేశ్ సా సుకవతయా
త
౧౯
సరా మ్ మే శ్మ్స పకవన్ కసా ఆప్శ్మ్పతమ్ ు ఇతమ్
సప్మార పాత : యప్త ే పాపా: ప్పహీ క్తా : ుష ో చారిణః ౨0
తవ యజ్ ఞ సా విక్తా య ుర్నత్యీ నో మ్హా మ్యనే
పకవన్ తసా కో ేశ్: స్వ యప్త తవ యాజికీ
ఞ ౨౧
రక్షితవాా ప్క్వయా ప్పహీ న్ మ్యా వత్యా : చ్ ర్నక్షస్వ:
ఏత తస రా మ్ మ్యని ప్ేష ో ప్ోు మిచాచ మి అహమ్ ప్పప్త ౨౨
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

అష్వో వి0శ్ సస రక ః

ఏకోన ప్త్వ 0శ సస ర్క ః
అత తసా అప్పమేయసా తత్ వన్మ్ పరిప్పుచ్చ తః
విశాా మిప్తో మ్హాేజా వాా క్తా ుమ్ ఉపచ్ప్కమే ౧
ఇహ ర్నమ్ మ్హా పాహో విషుణ: ేవవర ప్పపు:
వర్నేణి సుపహూని ఇహ తత్య యుక శాత్యని చ్ ౨
తపశ్చ రణ యోక్త౭ర తమ్ ఉవాస సుమ్హాతపా:
ఏష పూరా ఆప్శ్మో ర్నమ్ వామ్న్ సా మ్హాతీ న్ః ౩
స్మత్యత౭౭ప్శ్మ్ ఇతి క్తా తః స్మతోత హి అప్త మ్హాతపాః
ఏతస్మీ న్ ఏవ క్తలే ు ర్నజా వైరోచ్నిర్ పలిః ౪
నిరి జతా తైవత కణన్ స ఇత్త్మాతన్ స మ్ర్మ తక ణన్
క్తరయా మాస తత్ ర్నజ్ా మ్ ప్తిషు లోకేషు విప్ుతః ౫
యజ్మ్
ఞ చ్క్తర సుమ్హాన్ అసుర్షత్త్నోత మ్హా పల:
పలే సుత యజ్మాన్ సా ేవాః స అక్వా పురోకమాః
సమాకమ్ా సా యమ్ చైవ విషుణమ్ ఊర: ఇహా౭౭ప్శ్మే ౬
పలి: వైరోచ్ని: విష్టణ యజ్ే యజ్మ్
ఞ ఉతమ్
త మ్
అసమాపే త ప్కౌ తస్మీ న్ సా క్తరా మ్ అిపతా త్యమ్ ౭
యే చ్ ఏన్మ్ అివరనే
త త యాచిత్యర ఇత సత
త ః
యత్ చ్ యప్త యత్యవత్ చ్ సరా మ్ ేపా ః ప్పయచ్చ తి ౮
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స తా మ్ సుర హిత్యర్నతయ మాయా యోకమ్ ఉపాప్శితః
వామ్న్తా మ్ కతో విష్టణ కుర్మ కలాా ణమ్ ఉతమ్
త మ్ ౯
ఏతస్మీ న్ అమ్తర్ష ర్నమ్ క్తశ్ా ప్త అక్వా సమ్ ప్పప:
అతిత్యా సహితో ర్నమ్ తీపా మాన్ ఇవ ఓజ్స్వ ౧0
ేవీ సహాయో పకవాన్ తివా మ్ వర ే సహప్సకమ్
ప్వతమ్ సమాపా వరతమ్ ుష్వోవ మ్ుసూతన్మ్ ౧౧
తప్తమ్య0 తప్తర్నశిమ్ తప్తమూరి తమ్ తపాతీ కమ్
తపస్వ త్యా మ్ సుతపేన్
త పశాా మి పుర్మష్టతమ్
త మ్ ౧౨
శ్రీర్ష తవ పశాా మి జ్కత్ సరా మిత0 ప్పప్త
తా మ్ అనాతి: అనిర్ష తశ్ా : త్యా మ్ అహమ్ శ్రణమ్ కత: ౧౩
తమ్ ఉవాచ్ హరి: ప్పీత: క్తశ్ా పమ్ తూత కలీ షమ్
వరమ్ వరయ పప్తమ్ ే వర్న౭రోహ౭స్మ మ్తమ్ మ్మ్ ౧౪
తత్ ప్ుత్యా వచ్న్మ్ తసా మ్రీచో క్తశ్ా ప్త౭ప్పవీత్
అతిత్యా ేవత్యనామ్ చ్ మ్మ్ చ్ ఏవ అనయాచ్త: ౧౫
వర వరత సుప్పీతో త్యు మ్౭ర హస్మ సుప్వత
పుప్తతా మ్ కచ్చ పకవన్ అతిత్యా మ్మ్ చా౭న్క ౧౬
ప్పాత్య పవ యవీయాన్ తా మ్ శ్ప్క సా అసుర సూతన్
ోక్త౭౭ర్నతనామ్ ు ేవానామ్ స్వహాయా మ్ కర్మత మ్ర హస్మ ౧౭
అయమ్ స్మత్యత౭౭ప్శ్మో నామ్ ప్పస్వత్యత్ ే పవిషా తి
స్మే త కరీ ణి ేవేశ్ ఉతిష
త ో పకవన్ ఇతః ౧౮
అత విషుణర్ మ్హాేజా అతిత్యా మ్ సమ్జాయత
వామ్న్మ్ రూపమ్ ఆస్వతయ వైరోచ్నిమ్ ఉపాకమ్త్ ౧౯
ప్తీన్ పాత్యన్ అత ిక్షిత్యా ప్పతిప్కుహా చ్ మాన్త:
ఆప్కమ్ా లోక్తన్ లోక్త౭౭త్యీ సరా పూత హిే రతః ౨0
మ్హేత్త్నాతయ పున్ః ప్పాత్యత్ నియమ్ా పలిమ్ ఓజ్స్వ
త్త్తైలోకా మ్ స మ్హా ేజా శ్చ ప్కే శ్ప్క వశ్మ్ పున్ః ౨౧
ేన్ ఏష పూరా మ్ ఆప్క్తన్ త ఆప్శ్మ్ః ప్శ్మ్ నాశ్న్ః
మ్యా౭ి పక్తతా తసా ఏవ వామ్న్ సా ఉపపుజ్ా ే ౨౨
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ఏన్మ్ ఆప్శ్మ్మ్ ఆయాని త ర్నక్షస్వ వికా క్తరిణః
అప్త ే పుర్మష వాా ప్క హన్వా
త ా ుష ో చారిణః ౨౩
అతా కచాచ మ్హే ర్నమ్ స్మత్యతప్శ్మ్మ్ అనతమ్
త మ్
తత్ ఆప్శ్మ్ పతమ్ త్యత తవా౭ి తత్ యత్య మ్మ్ ౨౪
ఇతి ఉక్తతా పరమ్ ప్పీతో ప్కుహా ర్నమ్మ్ సలక్షీ ణమ్
ప్పవిశ్న్ ఆప్శ్మ్ పతమ్ వా రోచ్త మ్హా మ్యని :
శ్శీవ కత న్నహార: పున్రా సు సమ్నిా త : ౨౫
తమ్ ప్ుష్వోా మ్యన్యః సర్షా స్మత్యతప్శ్మ్ నివాస్మన్ః
ఉతర తోా తర తా సహస్వ విశాా మిప్తమ్ అపూజ్యన్ ౨౬
యత్య అర హమ్ చ్ప్క్వర్ష పూజామ్ విశాా మిప్త్యయ తీమ్ే
తతైవ ర్నజ్ పుప్త్యపాా మ్ అకురా న్ అతితి ప్క్వయామ్ ౨౭
మ్యహూర తమ్ అత విప్శానౌత ర్నజ్ పుప్ౌ అరిమ్తమ్ప
ప్పాఞ్జల్మ మ్యని శారూతలమ్ ఊచ్తూ రకు న్న్నౌ
త
౨౮
అతా ఏవ తీక్ష్యమ్ ప్పవిశ్ పప్తమ్ ే మ్యని పుమ్క వ
స్మత్యతప్శ్మోయమ్ స్మతఃత స్వా త్ సతా మ్ అసుత వచ్ సవ
త ౨౯
ఏవమ్ ఉకోత మ్హాేజా విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః
ప్పవివేశ్ తత్య తీక్ష్యమ్ నియతో నియేత్త్నియ
త ః ౩0
కుమారౌ అి త్యమ్ ర్నప్తిమ్ ఉష్టత్యా సుసమాహిౌ
ప్పపాత క్తలే చ్ ఉత్యతయ పూరా మ్ సమాతా మ్ ఉపాసా చ్ ౩౧
ప్సుర ష్టోతకౌ ుచీ జ్పా 0 సమాపా నియమేన్ చ్
ుత అక్వా హోప్తమ్ ఆస్వన్మ్ విశాా మిప్తమ్ అవన్త్య
త మ్ ౩౨
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ఏకోన్ ప్తి0శ్ సస రక ః

ప్త్వ0శ సస ర్క ః
అత ౌ ేశ్క్తలజౌఞ ర్నజ్ పుప్ౌ అరిమ్తమ్ప
ేే క్తలే చ్ వాకా జ్ఞఞ అప్పూత్యమ్ కౌశికమ్ వచ్ః ౧
పకవన్ ప్ోుమ్ ఇచాచ వో యస్మీ న్ క్తలే నిశాచ్రౌ
సప్మ్క్షణీయౌ ౌ ప్పహీ న్ అతివర్ష తత తత్ క్షణమ్ ౨
ఏవమ్ ప్పువాణౌ క్తకుౌస ి తా రమాణౌ యుయుతస యా
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సర్షా ే మ్యన్యః ప్పీత్యః ప్పశ్శ్మ్యస : ప్నపాతీ జౌ ౩
అతా ప్పప్పుతి షప్టాప్తమ్ రక్షతమ్ ర్నకవౌ యువామ్
తీక్ష్యమ్ కతో హి ఏష మ్యనిః మ్పనితా మ్ చ్ కమిషా తి ౪
ౌ ు తతా చ్న్మ్ ప్ుత్యా ర్నజ్ పుప్ౌ యశ్స్మా నౌ
అనిప్ౌ షట్ అహో ర్నప్తమ్ తప్త వన్మ్ అరక్షత్యమ్ ౫
ఉపాస్వమ్ చ్ప్కు: వీరౌ మ్ౌత పరమ్ తనిా నౌ
రరక్షుర్ మ్యనివరమ్ విశాా మిప్తమ్ అరిమ్తమ్ప ౬
అత క్తలే కే తస్మీ న్ షషే ో అహని సమాకే
సౌమిప్తమ్ అప్పవీత్ ర్నమో యతోత పవ సమాహితః ౭
ర్నమ్ సా ఏవమ్ ప్పువాణ సా తా రిత సా యుయుతస యా
ప్పజ్జాా ల తతో వేతిః స్కపాత్యా య పురోహిత్య ౮
స తరర చ్మ్స ప్సుక్తక స సమిత్ కుసుమోచ్చ యా
విశాా మిప్ేణ సహిత్య వేతి ర జజాా ల స ర్మతిా జా ౯
మ్త్త్న్వ
త త్ చ్ యత్య నాా యమ్ యజ్ఞఞ అసౌ సప్మ్ర వర తే
ఆక్తే చ్ మ్హాన్ శ్పఃత ప్పాుర్ ఆస్వత్ పయాన్కః ౧0
ఆవారా కకన్మ్ మేకో యత్య ప్పాప్వుష్ట నిరక తః
తత్య మాయామ్ వికుర్నా ణౌ ర్నక్షసౌ అపా త్యవత్యమ్ ౧౧
మారీచ్ శ్చ సుపాు శ్చ తయో: అనచ్ర్న సత్య
త
ఆకమ్ా పీమ్ సమాక శా ర్మతిర ఓక్తన్ అవాప్సుజ్న్ ౧౨
త్యమ్ ేన్ ర్మతిర ఔకేణ వేతిర్ జ్జాజా ల మ్మిోత్య
సహస్వ అిప్ుతో ర్నమ్: త్యన్ అపశ్ా త్ తతో తివి ౧౩
ౌ ఆపతనౌత సహస్వ ప్ుష్వోా ర్నజీవ లోచ్న్ః
లక్షీ ణమ్ ు అి సప్మేర క్షా ర్నమో వచ్న్మ్ అప్పవీత్ ౧౪
పశ్ా లక్షీ ణ ుప్ర్మా త్యతన్ ర్నక్షస్వన్ ిశిత అశ్నాన్
మాన్వా౭త్త్స త సమాతూత్యన్ అనిలేన్ యత్య కనాన్ ౧౫
మాన్వమ్ పరమోత్యరమ్ అత్త్సమ్
త పరమ్ పాసా రమ్
చిక్షేప పరమ్ ప్కుతోత మారీచ్ ఉరస్మ ర్నకవః ౧౬
స ేన్ పరమా౭త్త్స్నణ
త మాన్వేన్ సమాహితః
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సమూర ర ణమ్ యోజ్న్ శ్తమ్ క్షిపఃత స్వకర సమ్ర ివే ౧౭
విచేతన్మ్ వికూరన్
ణ మ్
త శీేషు పల పీటితమ్
నిరసమ్
త ప్ుశ్ా మారీచ్మ్ ర్నమో లక్షీ ణమ్ అప్పవీత్ ౧౮
పశ్ా లక్షీ ణ శీేషుమ్ మాన్వమ్ తరీ సమిహతమ్
మోహయిత్యా న్యతి ఏన్మ్ న్ చ్ ప్పాణైర్ వియుజ్ా త ౧౯
ఇమాన్ అి వతిష్వా మి నిప్ర్మక ణన్ ుష ో చారిణః
ర్నక్షస్వన్ పాప కరీ స్వతన్ యజ్ ఞ క్తా న్ ర్మతిర అశ్నాన్ ౨0
స0ప్కుహా అత్త్సమ్
త తతో ర్నమో తివా మ్ ఆకేా యమ్ అుర తమ్
సుపాు ఉరస్మ చిక్షేప స వితఃత ప్పాపతత్ పువి ౨౧
ేష్వన్ వాయవా మ్ ఆత్యయ నిజ్క్తన్ మ్హాయశాః
ర్నకవః పరమోత్యరో మ్యన్ననామ్ మ్యతమ్ ఆవహన్ ౨౨
స హత్యా ర్నక్షస్వన్ సర్నా న్ యజ్ ఞ క్తా న్ రకు న్న్న్
త ః
ర్మష్టిః పూజిత: తప్త యేత్త్నోత విజ్యే పుర్న ౨౩
అత యజ్య ఞ సమాపే త ు విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః
నిర్ ఈతిక్త తిో ప్ుష్వోా క్తకుతస ిమ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౨౪
ప్కుత్య౭రోత అస్మీ మ్హాపాహో ప్కుతమ్ కుర్మ వచ్: తా యా
స్మత్యత౭౭ప్శ్మ్మ్ ఇతమ్ సతా మ్ ప్కుతమ్ ర్నమ్ మ్హాయశ్ః
స హి ర్నమ్మ్ ప్పశ్సా ఏవమ్ త్యపాా మ్ సమాతా మ్ ఉపాకమ్త్ ౨౫
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ప్తి0శ్ సస రక ః

ఏక ప్త్వ0శ సస ర్క ః
అత త్యమ్ రజ్న్నమ్ తప్త ప్కుత్యరౌత ర్నమ్ లక్షీ ణౌ
ఊషు: మ్యతిౌ వీరౌ ప్పప్ుషే ో న్ అన్ర్న
త తీ నా ౧
ప్పపాత్యయామ్ ు శ్రా ర్నా మ్ ప్కుత పౌర్నా ౭హిణక ప్క్వయౌ
విశాా మిప్తమ్ ర్మషీమ్ చ్ అనాా న్ సహిౌ అిజ్కీ ుః ౨
అివాతా మ్యని ప్ేషమ్
ో జ్ా లన్మ్
త ఇవ పావకమ్
ఊచ్ు: మ్ురోత్యరమ్ వాకా మ్ మ్ుర పాష్టణౌ ౩
ఇమ్ప సీ మ్యని శారూతల క్వమ్క రౌ సమ్యపస్మౌ
త
ఆజాఞపయ యేషమ్
ో వై శాసన్మ్ కరవావ క్వమ్ ౪
Page 74 of 170

పాల కామ్ట
ఏవమ్ ఉక్తత తత స్వతపాా మ్ సరా ఏవ మ్హర ేయః
విశాా మిప్తమ్ పురప్సుక తా ర్నమ్మ్ వచ్న్మ్ అప్పువన్ ౫
మైతిల సా న్ర ప్ేష ో జ్న్క సా పవిషా తి
యజ్ఃఞ పరమ్ తరిీ ష ో సప్త త యాస్వా మ్హే వయమ్ ౬
తా మ్ చైవ న్ర శారూతల సహ అస్వీ ి: కమిషా స్మ
అుర తమ్ చ్ తన రతా మ్ తప్త తా మ్ ప్తషుోమ్ అర హస్మ ౭
తత్ హి పూరా మ్ న్ర ప్ేష ో తతమ్
త సతస్మ తైవతైః
అప్పమేయ పలమ్ కోరమ్ మ్కే పరమ్ పాసా రమ్ ౮
న్ అసా ేవా న్ కన్ర్న
త ా న్ అసుర్న న్ చ్ ర్నక్షస్వః
కర్మతమ్ ఆరోపణమ్ శ్క్తత న్ కతమ్చ న్ మానష్వః ౯
తనషసా తసా వీరా మ్ హి జిజాఞసనోత మ్హీక్షితః
న్ ేకుర్ ఆరోపయిుమ్ ర్నజ్ పుప్త్య మ్హాపలాః ౧0
తత్ తన: న్ర శారూతల మైతిల సా మ్హాతీ న్ః
తప్త ప్తక్షా స్మ క్తకుతస ి యజ్మ్
ఞ చ్ అుర త తరశ న్మ్ ౧౧
తత్ హి యజ్ ఞ పలమ్ ేన్ మైతిలేన్ ఉతమ్
త మ్ తనః
యాచితమ్ న్ర శారూతల సునాపమ్ సరా తైవతైః ౧౨
ఆయాకపూతమ్ ప్నపేః తసా వేశ్ీ ని ర్నకవ
అరిచ తమ్ వివితై రక ్త రూతప్య శాచ ౭కర్మ కమితి: ౧౩
ఏవమ్ ఉక్తతా మ్యనివరః ప్పస్వతన్మ్ అకరోత్ తత్య
స ర్మష్ట సమ్క ః సక్తకుతస ి ఆమ్త్త్న్ా త వన్ ేవత్యః ౧౪
సా స్మ త వోసుత కమిష్వా మి స్మతఃత స్మత్యత౭౭ప్శ్మాత్ అహమ్
ఉతర్ష
త జాహా వీ తీర్ష హిమ్వన్మ్
త శిలోచ్చ యమ్ ౧౫
ప్పతక్షిణమ్ తతః ప్కుత్యా స్మత్యతప్శ్మ్మ్ అనతమ్
త మ్
ఉతర్న
త మ్ తిశ్మ్ ఉతిశ్
త ా ప్పస్వతుమ్ ఉపచ్ప్కమే ౧౬
తమ్ ప్వజ్న్మ్
త మ్యనివరమ్ అన్ా క్తత్ అనస్వరిణమ్
శ్కటీ శ్త మాప్తమ్ ు ప్పయాణే ప్పహీ వాతినామ్ ౧౭
ప్మ్యక పక్షి కణ శ్చచ వ స్మత్యతప్శ్మ్ నివాస్మన్ః
అనజ్కుీ ర్ మ్హాత్యీ న్మ్ విశాా మిప్తమ్ మ్హా మ్యనిమ్
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నివర తయా మాస తత: స పక్షి సమాక న్ ప్మ్యక్తన్౭ి ౧౮
ే కత్యా తూరమ్ అత్యా న్మ్ లమ్ర మానే తివాకర్ష
వాసమ్ చ్ప్కుర్ మ్యని కణః ోణ కూలే సమాహిత్యః ౧౯
ే అసమ్
త కే తిన్కర్ష స్వా త్యా ుత ుత్యశ్నాః
విశాా మిప్తమ్ పురప్సుక తా నిషేుర్ అమిత ఓజ్సః ౨0
ర్నమోి సహ సౌమిప్తి: మ్యన్నమ్ త్యన్ అిపూజ్ా చ్
అప్కతో నిషస్వత్య౭త విశాా మిప్త సా తీమ్తః ౨౧
అత ర్నమో మ్హాేజా విశాా మిప్తమ్ మ్హా మ్యనిమ్
పప్పచ్చ మ్యని శారూతలమ్ కౌతూహల సమ్నిా తః ౨౨
పకవన్ క: న అయమ్ ేశ్ః సప్మ్యత త వన్ ోితః
ప్ోుమ్ ఇచాచ మి పప్తమ్ ే వకుతమ్ అర హస్మ తతా త తః ౨౩
చోతితో ర్నమ్ వాకేా న్ కతయా మాస సుప్వతః
తసా ేశ్ సా నిక్వలమ్ ర్మష్ట మ్ేా మ్హాతపాః ౨౪
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ఏక ప్తి0శ్ సస రక ః

త్వి ప్త్వ0శ సస ర్క ః
ప్పహీ యోనిర్ మ్హాన్ ఆస్వత్ కుో నామ్ మ్హాతపాః
అక్వష
ల ో ప్వత తరీ జ్:ఞ సజ్న్
జ ప్పతిపూజ్క: ౧
స మ్హాత్యీ కుల్మనాయామ్ యుక్తతయామ్ సుమ్హా పలాన్
వైతర్నర ా మ్ జ్న్యా మాస చ్ురః సప్ుశాన్ సుత్యన్ ౨
కుశామ్ర మ్ కుశ్నాపమ్ చ్ ఆతూర తరజ్సమ్ వసుమ్
తీి త యుక్తతన్ మ్హో త్యస హాన్ క్షప్త తరీ చికీర ేయా ౩
త్యన్ ఉవాచ్ కుశ్ః పుప్త్యన్ తరిీ ష్వోన్ సతా వాతిన్ః
ప్క్వయత్యమ్ పాలన్మ్ పుప్త్య తరీ మ్ ప్పాపస ా త పుషక లమ్ ౪
కుశ్ సా వచ్న్మ్ ప్ుత్యా చ్త్యా రో లోక సమ్ీ త్యః
నివేశ్మ్ చ్ప్క్వర్ష సర్షా పుర్నణమ్ ప్నవర్న: తత్య ౫
కుశామ్ర సుత మ్హాేజాః కౌశామ్పర మ్ అకరోత్ పురీమ్
కుశ్నాప సుత తర్నీ త్యీ పరమ్ చ్ప్కే మ్హోతయమ్ ౬
ఆతూర తరజ్స్క ర్నమ్ తర్నీ రణా మ్ మ్హీపతిః
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చ్ప్కే పుర వరమ్ ర్నజా వసుశ్చ ప్కే క్వరిప్వజ్మ్ ౭
ఏష్వ వసుమ్తీ ర్నమ్ వస్క: తసా మ్హాతీ న్ః
ఏే శ్చల వర్నః పఞ్చ ప్పక్తశ్నేత సమ్న్త
త ః ౮
సుమాకతీ న్తీ రమాా మాకత్యన్ విప్ుత్య యయౌ
పఞ్చచ నామ్ శ్చల మ్యక్తా నామ్ మ్ేా మాలా ఇవ ోపే ౯
స ఏష్వ హి మాకతీ ర్నమ్ వస్క: తసా మ్హాతీ న్ః
పూర్నా ౭ి చ్రిత్య ర్నమ్ సుక్షేప్త్య ససా మాలిన్న ౧0
కుశ్నాప సుత ర్నజ్రి ేః కనాా శ్తమ్ అనతమ్
త మ్
జ్న్యా మాస తర్నీ త్యీ ప్కుత్యచాా మ్ రకు న్న్న్
త ౧౧
త్య: ు యౌవన్ శాలినోా రూపవతా ః సా లప్మ్యక త్యః
ఉత్యా న్ పూమిమ్ ఆకమ్ా ప్పాప్వుషీవ శ్తప్హత్యః ౧౨
క్తయనోతా ప్నతా మానా శ్చ వాతయన్ా త శ్చ ర్నకవ
ఆమోతమ్ పరమ్మ్ జ్కుీ : వర ఆపరణ పూష్టత్యః ౧౩
అత త్య: చార్మ సర్నా ౭ఙ్కక ా రూపేణ అప్పతిమా పువి
ఉత్యా న్ పూమిమ్ ఆకమ్ా త్యర్న ఇవ కనా౭న్ తర్ష ౧౪
త్యః సరా కుణ సమ్ర నాా రూప యౌవన్ సమ్యా త్యః
ప్ుష్వోా సర్నా తీ కో వాయు: ఇతమ్ వచ్న్మ్ అప్పవీత్ ౧౫
అహమ్ వః క్తమ్యే సర్నా పార్నా మ్మ్ పవిషా త
మానష: తా జ్ా త్యమ్ పావో తీరక మ్ ఆయు: అవాపస ా త ౧౬
చ్లమ్ హి యౌవన్మ్ నితా మ్ మానషేషు విేషత:
అక్షయా మ్ యౌవన్మ్ ప్పాపౌత అమ్రా శ్చ పవిషా తః ౧౭
తసా తత్ వచ్న్మ్ ప్ుత్యా వాయో: అక్వష
ల ో కరీ ణః
అపహాసా తతో వాకా మ్ కనాా శ్తమ్ అత్య౭ప్పవీత్ ౧౮
అన్:త చ్రస్మ పూత్యనామ్ సర్షా ష్వమ్ తా మ్ సురోతమ్
త
ప్పపావజాఞ : చ్ ే సర్నా ః క్వమ్ అస్వీ న్ అవమ్న్ా స్న ౧౯
కుశ్నాప సుత్యః ేవమ్ సర్నా ః సమ్స్వత సురోతమ్
త
స్వతనాత్ చాచ ా వయిుమ్ ేవమ్ రక్ష్యమ్: ు తప్త వయమ్ ౨0
మా పూత్ స క్తలో ుర్షీ తః ితరమ్ సతా వాతిన్మ్
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న్ అవమ్న్ా సా సా తర్షీ ణ సా యమ్ వరమ్ ఉపాసీ హే ౨౧
ిత్య హి ప్పపు: అస్వీ కమ్ తైవతమ్ పరమ్మ్ హి సః
యసా నో త్యసా తి ిత్య స నో పర్నత పవిషా తి ౨౨
త్యస్వమ్ తత్ వచ్న్మ్ ప్ుత్యా వాయుః పరమ్ కోపన్ః
ప్పవిశ్ా సరా క్తప్త్యణి పపఞ్జ పకవాన్ ప్పపుః ౨౩
త్యః కనాా వాయునా పక్తా వివిు: ప్నపే: ప్కుహమ్
ప్పాపతన్ పువి సప్మార మాత : స లజ్ జ స్వస ౭ప్సస లోచ్నా: ౨౪
స చ్ త్య తయిత్య తీనా: కనాా : పరమ్ ోపనా:
ప్ుష్వోా పక్తా సత్య
త ర్నజా సప్మార న్ త ఇతమ్ అప్పవీత్ ౨౫
క్వమ్ ఇతమ్ కతా త్యమ్ పుప్తా ః కో తరీ మ్ అవమ్న్ా ే
కుపాజ : కేన్ ప్కుత్య సస ర్నా వేషనో
ో త ా నా౭ిపాషత
ఏవమ్ ర్నజా వినిశ్ా శ్ా సమాతిమ్ సమ్తే తత: ౨౬
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

త్యా ప్తి 0శ్ సస రక ః

ప్తయ స్త్రమ్
త శ సస ర్క ః
తసా తతా చ్న్మ్ ప్ుత్యా కుశ్నాప సా తీమ్తః
శిరోి : చ్రణౌ ప్సుర ష్వోా కనాా శ్తమ్ అపాషత ౧
వాయుః సర్నా ౭౭తీ కో ర్నజ్న్ ప్పతర ేయిుమ్ ఇచ్చ తి
అుపమ్ మారక మ్ ఆస్వతయ న్ తరీ మ్ ప్పతా వేక్షే ౨
ిప్ుమ్తా ః సీ పప్తమ్ ే సా చ్చ నేత న్ వయమ్ స్మత్య
త ః
ితరమ్ నో ప్వుణీషా తా మ్ యతి నో త్యసా ే తవ ౩
ేన్ పాప అనపనేన్
త వచ్న్మ్ న్ ప్పతీచ్చ త్య
ఏవమ్ ప్పువన్ా త ః సర్నా ః సీ వాయునా నిహత్య ప్పుశ్మ్ ౪
త్యస్వమ్ త తా చ్న్మ్ ప్ుత్యా ర్నజా పరమ్ త్యరిీ కః
ప్పుా వాచ్ మ్హాేజాః కనాా శ్తమ్ అనతమ్
త మ్ ౫
క్ష్యన్మ్
త క్షమావత్యమ్ పుప్తా ః కర తవా మ్ సుమ్హత్ ప్కుతమ్
ఐకమ్తా మ్ ఉపాకమ్ా కులమ్ చ్ అవేక్షితమ్ మ్మ్ ౬
అలమాక రో హి నారీణమ్ క్షమా ు పుర్మష సా వా
ుషక రమ్ తత్ చ్ వః క్ష్యన్మ్
త ప్తితేషు విేషతః ౭
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యాప్ుశీ: వః క్షమా పుప్తా ః సర్నా స్వమ్ అవిేషతః
క్షమా త్యన్మ్ క్షమా యజ్ఃఞ క్షమా సతా మ్ చ్ పుప్తిక్తః ౮
క్షమా యశ్ః క్షమా తరీ ః క్షమాయామ్ విష్టత
ో మ్ జ్కత్
విప్సుజ్ా కనాా ః క్తకుతస ి ర్నజా ప్తితశ్ విప్కమ్ః ౯
మ్త్త్న్జ్ఞ
త ఞ మ్త్త్న్యా
త
మాస ప్పత్యన్మ్ సహ మ్త్త్నిి
త ః
ేే క్తలే చ్ కర తవా మ్ సప్ుే ప్పతిపాతన్మ్ ౧0
ఏతస్మీ నేా వ క్తలే ు చూళీ నామ్ మ్హా మ్యనిః
ఊర తా ర్షత్యః ుపాచారో ప్పాహీ మ్ తప ఉపాకమ్త్ ౧౧
తపా న్మ్
త తమ్ ర్మష్టమ్ తప్త కన్రీ
త ా పర్మా పాసే
స్కమ్త్య నామ్ పప్తమ్ ే ఊరిీ ళా తన్యా తత్య ౧౨
స్వ చ్ తమ్ ప్పణత్య పూత్యా ుప్ూషణ పర్నయణ
ఉవాస క్తలే తరిీ ష్వో తస్వా స్ ుష్టో అపవత్ కుర్మః ౧౩
స చ్ త్యమ్ క్తల యోకేన్ ప్ప్తవాచ్ రకు న్న్న్
త
పరిుష్టోస్మీ పప్తమ్ ే క్వమ్ కరోమి తవ ప్ియమ్ ౧౪
పరిుషమ్
ో మ్యనిమ్ జాఞత్యా కన్రీ
త ా మ్ుర సా ర్న
ఉవాచ్ పరమ్ ప్పీత్య వాకా జాఞ వాకా కోవితమ్ ౧౫
లక్ష్యీ ా సమ్యతితో ప్పాహాీ ా ప్పహీ పూతో మ్హాతపాః
ప్పాహేీ ణ తపస్వ యుకమ్
త పుప్తమ్ ఇచాచ మి త్యరిీ కమ్ ౧౬
అపతి శ్చ అస్మీ పప్తమ్ ే పార్నా చ్ అస్మీ న్ కసా చిత్
ప్పాహేీ ణ ఉపకత్యయా: చ్ త్యుమ్ అర హస్మ మే సుతమ్ ౧౭
తస్వా ః ప్పసనోా ప్పహీ రి ే: తౌ పుప్తమ్ అనతమ్
త మ్
ప్పహీ తత త ఇతి క్తా తమ్ మాన్సమ్ చూళిన్ః సుతమ్ ౧౮
స ర్నజా ప్పహీ తత త సుత పురీమ్ అతా వసత్ తత్య
క్తమిర లాా మ్ పరయా లక్ష్యీ ా ేవ ర్నజ్ఞ యత్య తివమ్ ౧౯
స పుతిమ్
త ప్కుతవాన్ ర్నజా కుశ్నాపః సుత్యరిీ కః
ప్పహీ తత్యతయ క్తకుతస ి త్యుమ్ కనాా శ్తమ్ తత్య ౨0
తమ్ ఆహూయ మ్హాేజా ప్పహీ తతమ్
త మ్హీపతిః
తౌ కనాా శ్తమ్ ర్నజా సుప్పీే న్ అన్ర్న
త తీ నా ౨౧
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యత్య ప్కమ్మ్ తతః పాణిమ్ జ్ప్క్తహ రకు న్న్న్
త
ప్పహీ తతోత మ్హీపాల స్వతస్వమ్ ేవపతి: యత్య ౨౨
ప్సుర ష ో మాప్ే తతః పాణౌ వికుపాజ వికత జ్ా ర్నః
యుక్తతః పరమ్యా లక్ష్యీ ా పపుః కనాా శ్తమ్ తత్య ౨౩
స ప్ుష్వోా వాయునా మ్యక్తతః కుశ్నాప్త మ్హీపతిః
పపూవ పరమ్ ప్పీతో హర ేమ్ లేపే పున్ః పున్ః ౨౪
ప్కుతోత్యా హమ్ ు ర్నజాన్మ్ ప్పహీ తతమ్
త మ్హీపతిః
స త్యరమ్ ప్పేషయా మాస స్కపాత్యా య కణమ్ తత్య ౨౫
స్కమ్త్య౭ి సుసత్త్మ్యహష్వో పుప్త సా సప్ుశీమ్ ప్క్వయామ్
యత్య నాా యమ్ చ్ కన్రీ
త ా సుా ష్వ: త్యః ప్పతా న్న్త
త
ప్సుర ష్వోా ప్సుర ష్వోా చ్ త్య: కనాా : కుశ్నాపమ్ ప్పశ్సా చ్ ౨౬
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ప్తయ త్త్స్మమ్
త శ సస రక ః

చు స్త్రమ్
త శ సస ర్క ః
ప్కుత ఉత్యా హే కే తస్మీ న్ ప్పహీ తే త చ్ ర్నకవ
అపుప్తః పుప్త లాపాయ పౌప్తీమ్ ఇష్టమ్
ో అకలర యత్ ౧
ఇష్వోా మ్ ు వర తమానాయామ్ కుశ్నాపమ్ మ్హీపతిమ్
ఉవాచ్ పరమ్ ప్పీతః కుో ప్పహీ సుత సత్య
త
౨
పుప్త : ే సప్ుశ్ః పుప్త పవిషా తి సుత్యరిీ కః
క్తతిమ్ ప్పాపస ా స్మ ేన్ తా మ్ కీరి తమ్ లోకే చ్ శాశ్ా తీమ్ ౩
ఏవమ్ ఉక్తతా కుో ర్నమ్ కుశ్నాపమ్ మ్హీపతిమ్
జ్క్తమ్ ఆక్తశ్మ్ ఆవిశ్ా ప్పహీ లోకమ్ సనాతన్మ్ ౪
కసా చిత్ ు అత క్తల సా కుశ్నాప సా తీమ్తః
జ్జ్య ఞ పరమ్ తరిీ ష్టో క్తతి: ఇతి ఏవ నామ్తః ౫
స ిత్య మ్మ్ క్తకుతస ి క్తతిః పరమ్ త్యరిీ కః
కుశ్ వమ్శ ప్పసూతోస్మీ కౌశికో రకు న్న్న్
త ౬
పూరా జా పక్వన్న చా౭ి మ్మ్ ర్నకవ సుప్వత్య
నామాా సతా వతీ నామ్ ర్మచీకే ప్పతిపాతిత్య ౭
స శ్రీర్న కత్య సా రక మ్ పర్నతరమ్ అనవరి తన్న
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కౌశికీ పరమోత్యర్న స్వ ప్పప్వుత్యత చ్ మ్హా న్తీ ౮
తివాా పుణా ఉతక్త రమాా హిమ్వన్మ్
త ఉపాప్శిత్య
లోక సా హిత క్తమా౭ర తమ్ ప్పప్వుత్యత పక్వన్న మ్మ్ ౯
తతోహమ్ హిమ్వ త్యర ర్షశ ా వస్వమి నియతః సుకమ్
పక్వనాా ః స్నా హ సమ్యా కఃత కౌశిక్తా రకు న్న్న్
త ౧0
స్వ ు సతా వతీ పుణా సేా తర్షీ ప్పతిష్టత్య
ో
పతిప్వత్య మ్హా పాక్త కౌశికీ సరిత్యమ్ వర్న ౧౧
అహమ్ హి నియమాత్ ర్నమ్ హిత్యా త్యమ్ సమ్యపాకతః
స్మత్యతప్శ్మ్మ్ అనప్పాపా స్మతోతస్మీ తవ ేజ్స్వ ౧౨
ఏష్వ ర్నమ్ మ్మ్ ఉతర తిఃత సా సా వమ్శ సా కీరి తత్య
ేశ్ సా చ్ మ్హా పాహో యన్ మామ్ తా మ్ పరిప్పుచ్చ స్మ ౧౩
కతో అర త ర్నప్తః క్తకుతస ి కత్యః కతయతో మ్మ్
నిప్త్యమ్ అపేా హి పప్తమ్ ే మా పూత్ వికోా అతా ని ఇహ న్ః ౧౪
నిషర నాత : తరవః సర్షా నిల్మనా ప్మ్యక పక్షిణః
నేన్ తమ్స్వ వాా పాత తిశ్ శ్చ రకు న్న్న్
త ౧౫
శ్న: వియుజ్ా ే సమాతా న్ప్త నేత్త్తై: ఇవ ఆప్వుతమ్
న్క్షప్త త్యర్న కహన్మ్ జ్ఞా తిరిర : అవపాసే ౧౬
ఉతిష
త తి
ో చ్ శీత్యమ్యశ ః శ్శీ లోక తమో నతః
హాలతయన్ ప్పాణినామ్ లోకే మ్నామిస ప్పపయా విప్త ౧౭
నశాని సరా పూత్యని ప్పచ్రని త తత సత
త ః
యక్ష ర్నక్షస సమాక శ్చ రౌప్త్య శ్చ ిశిత అశ్నాః ౧౮
ఏవమ్ ఉక్తతా మ్హాేజా విరర్నమ్ మ్హా మ్యనిః
స్వు స్వతిా తి తమ్ సర్షా మ్యన్యో: హి అపా పూజ్యన్ ౧౯
కుశిక్తనామ్ అయమ్ వమోశ మ్హాన్ తరీ పర సత్య
త
ప్పహోీ పమా మ్హాత్యీ న్: కుశ్ వమాశ ా న్రోతమా
త : ౨0
విేషేణ పవాన్ ఏవ విశాా మిప్తో మ్హా యశా:
కౌశికీ సరిత్యమ్ ప్ేష్వో కులో తోా తకరీ తవ ౨౧
ఇతి తై: మ్యని శారూతలై: ప్పశ్స:త కుశిక్త౭౭తీ జ్:
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నిప్త్యమ్ ఉపాకమ్త్ శీమాన్
మా
అసమ్
త క త ఇవ అమ్యశ మాన్ ౨౨
ర్నమోి సహ సౌమిప్తిః క్వమిచ త్ ఆకత విసీ యః
ప్పశ్సా మ్యని శారూతలమ్ నిప్త్యమ్ సమ్యప స్నవే ౨౩
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

చ్ు త్త్స్మమ్
త శ సస రక ః

రమ్చ ప్త్వమ్శ సస ర్క ః
ఉపాసా ర్నప్తి ేషమ్ ు ోణ కూలే మ్హరి ేిః
నిశాయామ్ సుప్పపాత్యయామ్ విశాా మిప్తోపా పాషత ౧
సుప్పపాత్య నిశా ర్నమ్ పూర్నా సమాతా ప్పవర తే
ఉతిష
త ో ఉతిష
త ో పప్తమ్ ే కమ్నాయ అిరోచ్య ౨
తత్ ప్ుత్యా వచ్న్మ్ తసా ప్కుత్యా పౌర్నా హిణకీమ్ ప్క్వయామ్
కమ్న్మ్ రోచ్యా మాస వాకా మ్ చ్ ఇతమ్ ఉవాచ్ హ ౩
అయమ్ ోణః ుప జ్లో క్తతః పులిన్ మ్ణిత
ో ః
కతర్షణ పత్య ప్పహీ న్ సమ్తరిష్వా మ్హే వయమ్ ౪
ఏవమ్ ఉక త సుత ర్నమేణ విశాా మిప్తో అప్పవీత్ ఇతమ్
ఏష పనాత మ్యా ఉతిష్ట
త ో యేన్ యాని త మ్హర ేయః ౫
ఏవమ్ ఉక్తతా మ్హర ేయో విశాా మిప్ేణ తీమ్త్య
పశ్ా మ్త: ే ప్పయాత్య వై వనాని వివిత్యని చ్ ౬
ే కత్యా తూరమ్ అత్యా న్మ్ కే అర త తివస్న తత్య
జాహా వీమ్ సరిత్యమ్ ప్ేష్వోమ్ తప్ుు: మ్యని స్నవిత్యమ్ ౭
త్యమ్ ప్ుష్వోా పుణా సలిలామ్ హమ్స స్వరస స్నవిత్యమ్
పపూవు: మ్యతిత్యః సర్షా మ్యన్యః సహ ర్నకవాః ౮
తస్వా : తీర్ష తత: చ్ప్కు: ే ఆవాస పరిప్కహమ్
తతః స్వా త్యా యత్య నాా యమ్ సమ్తరర ా ిప్ు ేవత్యః ౯
ుత్యా చైవ అక్వా హోప్త్యణి ప్పాశ్ా చ్ అప్మ్యతవత్ హవిః
వివిు: జాహా వీ తీర్ష ుచౌ మ్యతిత మాన్స్వః ౧0
విశాా మిప్తమ్ మ్హాత్యీ న్మ్ పరివారా సమ్న్త
త ః
సప్మ్ర ప్ుష ో మ్నా ర్నమో విశాా మిప్తమ్ అత అప్పవీత్ ౧౧
పకవన్ ప్ోుమ్ ఇచాచ మి కఙ్కక మ్ ప్తి పతక్తమ్ న్తీమ్
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త్త్తైలోకా మ్ కతమ్ ఆప్కమ్ా కత్య న్త న్తీ పతిమ్ ౧౨
చోతితో ర్నమ్ వాకేా న్ విశాా మిప్తో మ్హా మ్యనిః
ప్వుతిమ్
త జ్న్ీ చ్ కఙ్కక యా వకుతమ్ ఏవ ఉపచ్ప్కమే ౧౩
శ్చలేత్త్నోత హిమ్వాన్ నామ్ త్యతూనామ్ ఆకరో మ్హాన్
తసా కనాా తా యమ్ ర్నమ్ రూపేణ అప్పతిమ్మ్ పువి ౧౪
యా మేర్మ ుహిత్య ర్నమ్ తయో: మాత్య సుమ్తా మా
నామాా మ్నోరమా నామ్ పతీా హిమ్వతః ప్ియా ౧౫
తస్వా మ్ కఙ్క ఇయమ్ అపవన్ జ్యా ష్వో హిమ్వతః సుత్య
ఉమా నామ్ తిా తీయా అపూత్ కనాా తసా ఏవ ర్నకవ ౧౬
అత జ్యా ష్వోమ్ సుర్నః సర్షా ేవత్య౭ర త చికీర ేయా
శ్చలేత్త్న్మ్
త వరయామాసు: కఙ్కక మ్ ప్తి పతక్తమ్ న్తీమ్ ౧౭
తౌ తర్షీ ణ హిమ్వాన్ తన్యామ్ లోక పావన్నమ్
సా చ్చ న్ త పతక్తమ్ కఙ్కక మ్ త్త్తైలోకా హిత క్తమ్ా యా ౧౮
ప్పతిప్కుహా తతో ేవా: ప్తిలోక హిత క్తరిణః
కఙ్కక మ్ ఆత్యయ ే అకచ్చ న్ ప్కుత్యర్ష తన్ అన్ర్న
త తీ నా ౧౯
యా చ్ అనాా శ్చల ుహిత్య కనాా ఆస్వత్ రకు న్న్న్
త
ఉప్కమ్ స్వ ప్వతమ్ ఆస్వతయ తప: ేపే తప్తతనా ౨0
ఉప్కేణ తపస్వ యుక్తతమ్ తౌ శ్చలవరః సుత్యమ్
ర్మప్త్యయ అప్పతిరూపాయ ఉమామ్ లోక న్మ్ప్సుక త్యమ్ ౨౧
ఏే ే శ్చల ర్నజ్ సా సుే లోక న్మ్ప్సుక ే
కఙ్కక చ్ సరిత్యమ్ ప్ేష్వో ఉమా ేవీ చ్ ర్నకవ ౨౨
ఏతత్ ే సరా మ్ ఆక్తా తమ్ యత్య ప్తి పతక్త న్తీ
కమ్ కత్య ప్పతమ్మ్ త్యత కతిమ్ కతిమ్త్యమ్ వర ౨౩
స ఏష్వ సుర న్తీ రమాా శ్చలేత్త్న్ త సా సుత్య తత్య
సుర లోకమ్ సమారూటా విపాపా జ్ల వాహిన్న ౨౪
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

పమ్చ ప్తిమ్శ సస రక ః

షట్ ప్త్వమ్శ సస ర్క ః
ఉక త వాకేా మ్యనౌ తస్మీ న్ ఉపౌ ర్నకవ లక్షీ ణౌ
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ప్పతిన్న్ా త కత్యమ్ వీరౌ ఊచ్ు: మ్యని పుమ్క వమ్ ౧
తరీ యుక తమ్ ఇతమ్ ప్పహీ న్ కతితమ్ పరమ్మ్ తా యా
ుహిుః శ్చల ర్నజ్ సా జ్యా ష్వోయ వకుతమ్ అర హస్మ ౨
విసర
త మ్ విసర
త జ్ఞఞ అస్మ తివా మానష సమ్ర వమ్
ప్తీన్ పతో హేునా కేన్ పాలవయే లోలక పావన్న ౩
కతమ్ కఙ్కక మ్ ప్తి పతక్త విప్ుత్య సరిత్ ఉతమా
త
ప్తిషు లోకేషు తరీ జ్ ఞ కరీ ిః కైః సమ్నిా త్య ౪
తత్య ప్పువతి క్తకుేస ి విశాా మిప్త: తప్త తన్ః
నిక్వలేన్ కత్యమ్ సర్నా మ్ ర్మష్ట మ్ేా న్ా వేతయత్ ౫
పుర్న ర్నమ్ ప్కుత ఉత్యా హః న్నల కణోో మ్హా తపాః
ప్ుష్వోా చ్ ప్సుర హయా ేవీమ్ మైునా య ఉపచ్ప్కమే ౬
శితి కణస
ో ా ేవ సా తివా మ్ వర ే శ్తమ్ కతమ్
న్ చా౭ి తన్యో ర్నమ్ తస్వా మ్ ఆస్వత్ పరమ్తప ౭
తతో ేవాః సమ్యతిా క్తా ః ిత్యమ్హ పురోకమాః
యత్ ఇహ ఉతర తా ే పూతమ్ క: తత్ ప్పతిసహిషా ే ౮
అికమ్ా సుర్నః సర్షా ప్పణిపతా ఇతమ్ అప్పువన్
ేవేవ మ్హాేవ లోకస్వా ౭సా హిే రత ౯
సుర్నణమ్ ప్పణిపాేన్ ప్పస్వతమ్ కర్మతమ్ అర హస్మ
న్ లోక్త త్యరయిషా ని త తవ ేజ్ః సురోతమ్
త
౧0
ప్పాహేీ ణ తపస్వ యుకోత ేవాా సహ తప శ్చ ర
త్త్తైలోకా హిత క్తమా౭ర తమ్ ేజ్: ేజ్స్మ త్యరయ
రక్ష సర్నా న్ ఇమా నోలక్తన్ న్ అలోకమ్ కర్మతమ్ అర హస్మ ౧౧
ేవత్యనామ్ వచ్ః ప్ుత్యా సరా లోక మ్హేశ్ా రః
పాటమ్ ఇతి అప్పవీత్ సర్నా న్ పున్శ్చ ఇతమ్ ఉవాచ్ హ ౧౨
త్యరయిష్వా మి అహమ్ ేజ్: ేజ్స్మ ఏవ సహ ఉమ్యా
ప్తితశాః ప్పుతివీ చైవ నిర్నా ణమ్ అతికచ్చ ు ౧౩
యత్ ఇతమ్ క్షుితమ్ స్వతనాత్ మ్మ్ ేజ్ఞ హి అనతమ్
త మ్
త్యరయిషా తి క: తత్ మే ప్పువనత సుర సతమా
త ః ౧౪
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ఏవమ్ ఉక్తత : తతో ేవాః ప్పతూా ర: ప్వుషప తా జ్మ్
యత్ ేజ్ః క్షుితమ్ హి ఏతత్ తత్ తర్న త్యరయిషా తి ౧౫
ఏవమ్ ఉక తః సురపతిః ప్పమ్యమోచ్ మ్హీ తలే
ేజ్స్వ ప్పుతివీ యేన్ వాా పాత స క్వరి క్తన్నా ౧౬
తతో ేవాః పున్: ఇతమ్ ఊర శ్చ అత ుత్యశ్న్మ్
ప్పవిశ్ తా మ్ మ్హాేజ్ఞ రౌప్తమ్ వాయు సమ్నిా తః ౧౭
తత్ అక్వా నా పున్: వాా పమ్
త సమాజతః ేా త పరా తః
తివా మ్ శ్రవణమ్ చైవ పావక ఆతితా సనిా పమ్ ౧౮
యప్త జాతో మ్హాేజాః క్తరి తకేయో అక్వా సమ్ర వః
అతో మామ్ చ్ శివమ్ చైవ ేవాః సరి ే కణ: తత్య ౧౯
పూజ్యా మాసు: అతా ర తమ్ సుప్పీత మ్న్స: తతః
అత శ్చల సుత్య ర్నమ్ ప్తితశాన్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౨0
సమ్నా : అశ్పత్ సర్నా న్ ప్కోత సప్మ్క త లోచ్నా
యస్వీ న్ నివారిత్య చైవ సమ్క త్య పుప్త క్తమ్ా యా ౨౧
అపతా మ్ స్నా షు త్యర్షషు తస్వీ న్ న్ ఉత్యర తయిషా త
అతా ప్పప్పుతి యుష్వీ కమ్ అప్పజాః సనత పతా యః ౨౨
ఏవమ్ ఉక్తతా సుర్నన్ సర్నా న్ శ్శాప ప్పుతివీమ్ అి
అవనే న్ ఏక రూపా తా మ్ పు పార్నా పవిషా స్మ ౨౩
న్ చ్ పుప్త ప్కుత్యమ్ ప్పీతిమ్ మ్త్ ప్కోత కలుషీ ప్కుత్య
ప్పాపస ా స్మ తా మ్ సుుర్షీ ే మ్మ్ పుప్తమ్ అనిచ్చ తీ ౨౪
త్యన్ సర్నా న్ ప్వీళిత్యన్ ప్ుష్వోా సుర్నన్ సుర పతి: తత్య
కమ్నా య ఉపచ్ప్క్తమ్ తిశ్మ్ వర్మణ పాలిత్యమ్ ౨౫
స కత్యా తప ఆతిషత్
ో పార్షశ ా తసా ఉతర్ష
త క్వర్షః
హిమ్వత్ ప్పపవే ప్ుఙ్కక సహ ేవాా సహ మ్హేశ్ా రః ౨౬
ఏష ే విసరో
త ర్నమ్ శ్చల పుత్ర్నా నివేతితః
కఙ్కక యాః ప్పపవమ్ చైవ ప్ుణ్ట మే సహ లక్షీ ణ: ౨౭
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

షట్ ప్తిమ్శ సస రక ః

సర త ప్త్వమ్శ సస ర్క ః
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తపా మానే తప్త ేవే ేవాః సరి ేకణః పుర్న
స్ననాపతిమ్ అపీపస న్ఃత ిత్యమ్హమ్ ఉపాకమ్న్ ౧
తతో అప్పువన్ సుర్నః సర్షా పకవన్మ్
త ిత్యమ్హమ్
ప్పణిపతా సుర్న: సర్షా స ఇత్త్నాతః స అక్వా పురోకమాః ౨
యేన్ స్ననాపతి: ేవ తతోత పకవత్య పుర్న
స తపః పరమ్ ఆస్వతయ తపా ే సీ సహ ఉమ్యా ౩
యత్ అప్త అన్న్ర
త మ్ క్తరా మ్ లోక్తనామ్ హిత క్తమ్ా యా
సమిా తతస ా విత్యన్జ్ ఞ తా మ్ హి న్ః పరమా కతిః ౪
ేవత్యనామ్ వచ్ః ప్ుత్యా సరా లోక ిత్యమ్హః
స్వన్ా త యన్ మ్ురై: వాకైా : ప్తితశాన్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౫
శ్చల పుత్ర్నా యత్ ఉక తమ్ తన్ న్ ప్పజాసా త పతిా షు
తస్వా వచ్న్మ్ అక్వష
ల మ్
ో సతా మ్ ఏవ న్ సమ్శ యః ౬
ఇయమ్ ఆక్తశ్క్త కఙ్కక యస్వా మ్ పుప్తమ్ ుత్య౭శ్న్ః
జ్న్యిషా తి ేవానామ్ స్ననాపతిమ్ అరిమ్తమ్మ్ ౭
జ్యా ష్వో శ్చలేత్త్న్ త ుహిత్య మాన్యిషా తి తమ్ సుతమ్
ఉమాయా: తత్ పుమ్తమ్ పవిషా తి న్ సమ్శ యః ౮
తత్ ప్ుత్యా వచ్న్మ్ తసా ప్కుత్యర్నత రకు న్న్న్
త
ప్పణిపతా సుర్నః సర్షా ిత్యమ్హమ్ అపూజ్యన్ ౯
ే కత్యా పరా తమ్ ర్నమ్ కైలాసమ్ త్యు మ్ణిత
ో మ్
అక్వా మ్ నియోజ్యా మాసుః పుప్త్యర తమ్ సరా ేవత్యః ౧0
ేవ క్తరా మ్ ఇతమ్ ేవ సమాతతస ా ుత్యశ్న్
శ్చలపుత్ర్నా మ్ మ్హాేజ్ఞ కఙ్కక యామ్ ేజ్ ఉప్ుస జ్ ౧౧
ేవత్యనామ్ ప్పతిజాఞయ కఙ్కక మ్ అపేా తా పావకః
కరర మ్ త్యరయ వై ేవి ేవత్యనామ్ ఇతమ్ ప్ియమ్ ౧౨
తసా త తా చ్న్మ్ ప్ుత్యా తివా మ్ రూపమ్ అత్యరయత్
స తస్వా మ్హిమామ్ ప్ుష్వోా సమ్నాతత్ అవకీరా త ౧౩
సమ్న్త
త : తత్య ేవీమ్ అపా ష్టఞ్చ త పావకః
సరా

ప్స్కత్యమిస పూర్నణని కఙ్కక యా రకు న్న్న్
త ౧౪
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తమ్ ఉవాచ్ తతో కఙ్కక సరా

ేవ పురోహితమ్

అశ్క్తత త్యరణే ేవ తవ ేజ్ః సమ్యతత
త మ్
తహా మానా అక్వా నా ేన్ సప్మ్ర వా తిత చేతనా ౧౫
అత అప్పవీత్ ఇతమ్ కఙ్కక మ్ సరా ేవ ుత్య౭శ్న్ః
ఇహ హైమ్వే పాే కరోర యమ్ సనిా వేశ్ా త్యమ్ ౧౬
ప్ుత్యా ు అక్వా వచో కఙ్కక తమ్ కరర మ్ అతి పాసా రమ్
ఉతస సర జ మ్హాేజ్: ప్స్కతోప్తా హి తత్య౭న్క ౧౭
యత్ అస్వా నిరక తమ్ తస్వీ త్ తప త జామూర న్త ప్పపమ్
క్తఞ్చ న్మ్ తరణీమ్ ప్పాపమ్
త హిరణా మ్ అమ్లమ్ ుపమ్ ౧౮
త్యప్మ్మ్ క్తర్నేాయసమ్ చైవ తైక్ష్యణా త్ ఏవ అిజాయత
మ్లమ్ తస్వా పవత్ తప్త ప్తపు స్వసకమ్ ఏవ చ్ ౧౯
తత్ ఏతత్ తరణీమ్ ప్పాపా నానా త్యు: అవర తత
నిక్షిప త మాప్ే కర్షర ు ేజ్ఞి: అిర0జితమ్ ౨0
సరా మ్ పరా త సన్ా తమ్
త సౌవర ణమ్ అపవత్ వన్మ్
జాత రూపమ్ ఇతి క్తా తమ్ తత్య ప్పప్పుతి ర్నకవ ౨౧
సువర ణమ్ పుర్మష వాా ప్క ుత్య౭శ్న్ సమ్ ప్పపమ్
ప్ుణ ప్వుక్ష లత్య కులీ మ్ సరా మ్ పవతి క్తమ్చ న్మ్ ౨౨
తమ్ కుమారమ్ తతో జాతమ్ స ఇత్త్నాతః సహ మ్ర్మతక ణః
క్ష్మర సమార వన్ అర్నతయ ప్కుతిక్త
త ః సమ్యోజ్యన్ ౨౩
త్యః క్ష్మరమ్ జాత మాప్తసా ప్కుత్యా సమ్యమ్ ఉతమ్
త మ్
తుః పుప్తో అయమ్ అస్వీ కమ్ సర్నా స్వమ్ ఇతి నిశిచ త్యః ౨౪
తత సుత ేవత్యః సర్నా ః క్తరి తకేయ ఇతి ప్పువన్
పుప్త: త్త్తైలోకా విక్తా తో పవిషా తి న్ సమ్శ యః ౨౫
ేష్వమ్ తత్ వచ్న్మ్ ప్ుత్యా సక న్ా మ్ కరర పరిప్సవే
స్వా పయన్ పరయా లక్ష్యీ ా తీపా మాన్మ్ ఇవా౭న్లమ్ ౨౬
సక న్ త ఇతా ౭ప్పువన్ ేవాః సక న్ా మ్ కరర పరిప్సవాత్
క్తరి తకేయమ్ మ్హాపాకమ్ క్తకుతస ి జ్ా లనోపమ్మ్ ౨౭
ప్పాురూర తమ్ తతః క్ష్మరమ్ ప్కుతిక్త
త నామ్ అనతమ్
త మ్
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షణణమ్ షటా౭౭న్నో పూత్యా జ్ప్క్తహ సన్
త జ్మ్ పయః ౨౮
ప్కుహీత్యా క్ష్మరమ్ ఏక అహాా సుకుమార వపు: తత్య
అజ్యత్ స్నా న్ వీర్షా ణ తైతా స్యన్ా కణన్ విపుః ౨౯
సుర స్ననా కణ పతిమ్ తత: తమ్ అమ్ల ుా తిమ్
అపా ష్టఞ్చ న్ సుర కణః సమేత్యా ౭క్వా పురోకమాః ౩0
ఏష ే ర్నమ్ కఙ్కక యా విసరో
త అిహితో మ్యా
కుమార సమ్ర వ: చ్ ఏవ తన్ా ః పుణా సతై
త వ చ్ ౩౧
పక త శ్చ య: క్తరి తకేయే క్తకుస త పువి మాన్వ:
ఆయుష్వీ న్ పుప్త పౌత్త్తై శ్చ సక మ్త స్వలోకా త్యమ్ ప్వజ్యత్ ౩౨
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

సప త ప్తిమ్శ సస రక ః

అషట ప్త్వమ్శ సస ర్క ః
త్యమ్ కత్యమ్ కౌశికో ర్నమే నివేతా మ్ుర్న౭క్షరమ్
పున్: ఏవ అపరమ్ వాకా మ్ క్తకుతస ిమ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౧
అయోత్యా ౭తిపతిః ూరః పూరా మ్ ఆస్వత్ న్ర్న౭తిపః
సకరో నామ్ తర్నీ త్యీ ప్పజా క్తమ్ః స చ్ అప్పజ్ః ౨
వైతరర ుహిత్య ర్నమ్ కేశిన్న నామ్ నామ్తః
జ్యా ష్వో సకర పతీా స్వ తరిీ ష్వో సతా వాతిన్న ౩
అరిషనే
ో మి ుహిత్య రూపేణ అప్పతిమా పువి
తిా తీయా సకర సా ఆస్వత్ పతీా సుమ్తి సమిజఞక్త ౪
త్యపాా మ్ సహ తత్య ర్నజా పతీా పాా మ్ తపవా
త న్ తపః
హిమ్వన్మ్
త సమాస్వతా ప్పుకు ప్పప్సవణే క్వరౌ ౫
అత వర ే శ్ే పూర్ష ణ తపస్వ ఆర్నతితో మ్యనిః
సకర్నయ వరమ్ ప్పాత్యత్ ప్పుకుః సతా వత్యమ్ వరః ౬
అపతా లాపః సుమ్హాన్ పవిషా తి తవా౭న్క
కీరి తమ్ చ్ అప్పతిమామ్ లోకే ప్పాపస ా స్న పుర్మషర ేప ౭
ఏక్త జ్న్యిత్య త్యత పుప్తమ్ వమ్శ కరమ్ తవ
షష్ట ో ; పుప్త సహప్స్వణి అపర్న జ్న్యిషా తి ౮
పాషమాణమ్ మ్హాత్యీ న్మ్ ర్నజ్ పౌా ా ప్పస్వతా తమ్
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ఊచ్ుః పరమ్ ప్పీే ప్కుత అఞ్జలి పుటే తత్య ౯
ఏకః కస్వా ః సుతో ప్పహీ న్ క్త పహూన్ జ్న్యిషా తి
ప్ోుమ్ ఇచాచ వహే ప్పహీ న్ సతా మ్ అసుత వచ్: తవ ౧0
తయో: తత్ వచ్న్మ్ ప్ుత్యా ప్పుకుః పరమ్ త్యరిీ కః
ఉవాచ్ పరమామ్ వాణీమ్ సా చ్చ నోత అప్త వితీయత్యమ్ ౧౧
ఏకో వమ్శ కరో వ అసుత పహవో వా మ్హా పలాః
కీరి తమ్నోత మ్హోత్యస హాః క్త వా కమ్ వరమ్ ఇచ్చ తి ౧౨
మ్యనే సుత వచ్న్మ్ ప్ుత్యా కేశిన్న రకు న్న్న్
త
పుప్తమ్ వమ్శ కరమ్ ర్నమ్ జ్ప్క్తహ ప్నప సనిా ౌ ౧౩
షష్ట :ో పుప్త సహప్స్వణి సుపర ణ పక్వన్న తత్య
మ్హోత్యస హాన్ కీరి తమ్తో జ్ప్క్తహ సుమ్తిః సుత్యన్ ౧౪
ప్పతక్షిణమ్ ర్మష్టమ్ ప్కుత్యా శిరస్వ అిప్పణమ్ా చ్
జ్క్తమ్ సా పురమ్ ర్నజా సపార్నా రకు న్న్న్
త ౧౫
అత క్తలే కే తస్మీ న్ జ్యా ష్వో పుప్తమ్ వా జాయత
అసమ్ఞ్జ ఇతి క్తా తమ్ కేశిన్న సకర ఆతీ జ్మ్ ౧౬
సుమ్తి సుత న్రవాా ప్క కరర ుమ్ర మ్ వా జాయత
షష్టఃో పుప్త సహప్స్వణి ుమ్ర పేత్యత్ వినిప్సుస త్యః ౧౭
ప్కుత పూర్ష ణషు కుమేర షు త్యప్తా : త్యన్ సమ్వర తయన్
క్తలేన్ మ్హత్య సర్షా యౌవన్మ్ ప్పతిపేతిర్ష ౧౮
అత తీర్షక ణ క్తలేన్ రూప యౌవన్ శాలిన్ః
షష్టఃో పుప్త సహప్స్వణి సకర సా అపవన్ తత్య ౧౯
స చ్ జ్యా ష్టో న్ర ప్ేష ో సకర సా ఆతీ సమ్ర వః
పాలాన్ ప్కుహీత్యా ు జ్లే సరయాా రకు న్న్న్
త
ప్పక్షిపా ప్పహసన్ నితా మ్ మ్జ్త
జ : త్యన్ సమ్పక్షా వై ౨0
ఏవమ్ పాప సమాచార: సజ్న్
జ ప్పతిపాతక:
పౌర్నణమ్ అహిే యుకఃత పుప్తో నిర్నా స్మతః పుర్నత్ ౨౧
తసా పుప్త : అమ్యశ మాన్ నామ్ అసమ్ఞ్జ సా వీరా వాన్
సమ్ీ తః సరా లోక సా సరా స్వా ౭ి ప్ియమ్ వతః ౨౨
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తతః క్తలేన్ మ్హత్య మ్తిః సమ్ి జాయత
సకర సా న్ర ప్ేష ో యజ్యయమ్ ఇతి నిశిచ త్య ౨౩
స ప్కుత్యా నిశ్చ యమ్ ర్నజా స ఉపాత్యా య కణ సత్య
త
యజ్ ఞ కరీ ణి వేతజ్ఞఞ యషుోమ్ సమ్యపచ్ప్కమే ౨౪
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

అష ో ప్తిమ్శ సస రక ః

ఏకోన చత్వి రిమ్శ సస ర్క
విశాా మిప్త వచ్ః ప్ుత్యా కత్య అమేత రకు న్న్న్
త
ఉవాచ్ పరమ్ ప్పీతో మ్యనిమ్ తీపమ్
త ఇవా౭న్లమ్ ౧
ప్ోుమ్ ఇచాచ మి పప్తమ్ ే విసర్ష
త ణ కత్యమ్ ఇమామ్
పూరా జ్ఞ మే కతమ్ ప్పహీ న్ యజ్మ్
ఞ వై సమ్యపాహరత్
విశాా మిప్త సుత క్తకుతస ిమ్ ఉవాచ్ ప్పహసన్ ఇవ ౨
ప్ూయత్యమ్ విసరో
త ర్నమ్ సకర సా మ్హాతీ న్ః
శ్మ్క ర శ్ా ురో నామ్ హిమ్వాన్ అచ్లోతమ్
త ః ౩
విన్ా త పరా తమ్ ఆస్వతా నిరీక్షేే పరసర రమ్
తయో: మ్ేా ప్పప్వుతోత అపూత్ యజ్ఃఞ స పుర్మష్టతమ్
త
౪
స హి ేో న్ర వాా ప్క ప్పశ్స్కత యజ్ ఞ కరీ ణి
తసా అశ్ా చ్ర్నా మ్ క్తకుతస ి ప్ుట తనాా మ్హారతః ౫
అమ్యశ మాన్ అకరోత్ త్యత సకర సా మ్ే స్మత
త ః
తసా పరా ణి తమ్ యజ్మ్
ఞ యజ్మాన్ సా వాసవః ౬
ర్నక్షస్వమ్ తనమ్ ఆస్వతయ యజియ
ఞ
అశ్ా మ్ అపాహరత్
ప్హియమాణే ు క్తకుతస ి తస్మీ న్ అేా మ్హాతీ న్ః ౭
ఉపాత్యా య కణః సర్షా యజ్మాన్మ్ అత్య ప్పువన్
అయమ్ పరా ణి వేకేన్ యజియ
ఞ
అోా అపన్నయే ౮
హర్నతరమ్ జ్హి క్తకుతస ి హయ శ్చ ఏవ అపన్నయత్యమ్
యజ్ ఞ చిచ ప్తమ్ పవతి ఏతత్ సర్షా ష్వమ్ అశివాయ న్ః ౯
తత్ తత్య ప్క్వయత్యమ్ ర్నజ్న్ యత్య అచిచ ప్తః ప్కుతో పవేత్
ఉపాత్యా య వచ్ః ప్ుత్యా తస్మీ న్ సతస్మ పారి తవః ౧0
షష్టమ్
ో పుప్త సహప్స్వణి వాకా మ్ ఏతత్ ఉవాచ్ హ
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కతిమ్ పుప్త్య న్ పశాా మి రక్షస్వమ్ పుర్మషర ేపాః ౧౧
మ్త్త్న్ త పూతై: మ్హాపాకై: ఆస్మతో
త హి మ్హా ప్కుః
తత్ కచ్చ త విచిన్ా తా మ్ పుప్తక్త పప్తమ్౭సుత వః ౧౨
సమ్యప్త మాలిన్నమ్ సర్నా మ్ ప్పుతివీమ్ అనకచ్చ త
ఏక ఏకమ్ యోజ్న్మ్ పుప్త్య విస్వతరమ్ అికచ్చ త ౧౩
యావత్ ురక సమ్తరశ : త్యవత్ కన్త మేతిన్నమ్
తమ్ ఏవ హయ హర్నతరమ్ మారక మాణ మ్మ్ ఆజ్యా
ఞ
౧౪
తీక్షితః పౌప్త సహితః స్కపాత్యా య కణో హి అహమ్
ఇహ స్వతస్వా మి పప్తమ్ వో యావత్ ురక తరశ న్మ్ ౧౫
ఇుా క్తతా ప్ుష ో మ్న్స్క ర్నజ్ పుప్త్య మ్హాపలాః
జ్కుీ : మ్హీ తలమ్ ర్నమ్ ిు: వచ్న్ యత్త్నిత్య
త ః ౧౬
యోజ్నాయామ్ అవిస్వతరమ్ ఏకైకో తరణీ తలమ్
ిిుః పుర్మష

వాా ప్క వప్జ్ సర రశ సమై: న్కై : ౧౭

ూలై: అశ్ని కలైర శ్చ హలై శాచ ౭ి సుత్యర్మణైః
ితా మానా వసుమ్తీ న్నాత రకు న్న్న్
త ౧౮
నాక్తనామ్ వతా మానానామ్ అసుర్నణమ్ చ్ ర్నకవ
ర్నక్షస్వనామ్ చ్ ురర
త ేః సత్యతా నామ్ నిన్తోపవత్ ౧౯
యోజ్నానామ్ సహప్స్వణి షష్టమ్
ో ు రకు న్న్న్
త
ిిు: తరణీమ్ వీర్న రస్వ తలమ్ అనతమ్
త మ్ ౨0
ఏవమ్ పరా త సమార తమ్ జ్మూర తీా పమ్ ప్నపా౭౭తీ జాః
కన్నోత ప్నప శారూతల సరా తః పరిచ్ప్కమ్యః ౨౧
తతో ేవాః స కన్ర్న
త ా ః స అసుర్నః సహ పన్ా క్తః
సప్మార న్ త మ్న్సః సర్షా ిత్యమ్హమ్ ఉపాకమ్న్ ౨౨
ే ప్పస్వతా మ్హాత్యీ న్మ్ విషణ ణ వతనా: తత్య
ఊరః పరమ్ సత్త్మ్తస్వతః ిత్యమ్హమ్ ఇతమ్ వచ్ః ౨౩
పకవన్ ప్పుతివీ సర్నా కన్ా ే సకర ఆతీ

ః

పహవ శ్చ మ్హాత్యీ నో వతా నేత తల వాస్మన్: ౨౪
అయమ్ యజ్ ఞ హరో౭స్వీ కమ్ అనేన్ ోా

అపన్నయే
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ఇతి ే సరా పూత్యని నికా ని త సకర ఆతీ జా: ౨౫
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ఏకోన్ చ్త్యా రిమ్శ సస రక :

చత్వి రిమ్శ సస ర్క :
ేవత్యనామ్ వచ్ః ప్ుత్యా పకవాన్ వై ిత్యమ్హః
ప్పుా వాచ్ సుసత్త్మ్తస్వతన్ ప్కుత్యన్ త పల మోహిత్యన్ ౧
యసా ఇయమ్ వసుత్య ప్కుత్యస ా వాసుేవ సా తీమ్తః
క్తిలమ్ రూపమ్ ఆస్వతయ త్యరయతి అనిశ్మ్ తర్నమ్ ౨
తసా కోపా౭క్వా నా తక్తత పవిషా మిత ప్నపాతీ జా:
ప్పుతివాా శాచ ౭ి నిర్షర తో ప్ుష ో ఏవ సనాతన్ః ౩
సకర సా చ్ పుప్త్యణమ్ వినాో తీరక తరిశ నామ్
ిత్యమ్హ వచ్ః ప్ుత్యా ప్తయ: ప్తిమ్శ త్ అరిమ్తమ్ ౪
ేవాః పరమ్ సత్త్మ్యహష్వోః పున్: జ్కుీ : యత్య౭౭కతమ్
సకర సా చ్ పుప్త్యణమ్ ప్పాుర్ ఆస్వన్ మ్హాతీ నామ్ ౫
ప్పుతివాా మ్ ితా మానాయామ్ నిర్నక త సమ్ నిసస ా న్ః
తతో ిత్యతా మ్హీమ్ సర్షా

ప్కుత్యా చా౭ి ప్పతక్షిణమ్ ౬

సహిత్యః సకర్నః సర్షా ితరమ్ వాకా మ్ అప్పువన్
పరిప్క్తనాత మ్హీ సర్నా సతా త వన్ త శ్చ సూతిత్యః ౭
ేవ త్యన్వ రక్ష్యమిస ిశాచ్ ఉరక క్వన్ా ర్నః
న్ చ్ పశాా మ్హే అశ్ా మ్ తమ్ అశ్ా హర్నతరమ్ ఏవ చ్ ౮
క్వమ్ కరిష్వా మ్ పప్తమ్ ే పుతి:త అప్త విచారా త్యమ్
ేష్వమ్ తత్ వచ్న్మ్ ప్ుత్యా పుప్త్యణమ్ ర్నజ్ సతమ్
త ః ౯
సమ్నా : అప్పవీత్ వాకా మ్ సకరో రకు న్న్న్
త
పూయః కన్త పప్తమ్ వో నిరిర తా వసుత్య తలమ్ ౧0
అశ్ా

హర్నతరమ్ ఆస్వతా ప్కుత్యర్నత శ్చ నివర తత

ిు: వచ్న్మ్ ఆస్వతయ సకర సా మ్హాతీ న్ః ౧౧
షష్టఃో పుప్త సహప్స్వణి రస్వ తలమ్ అిప్తవన్
కన్ా మానే తత: తస్మీ న్ తప్ుుః పరా తోపమ్మ్ ౧౨
తిశా కజ్మ్ విరూపాక్షమ్ త్యరయన్మ్
త మ్హీ తలమ్
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స పరా త వనామ్ ప్కుత్యస ా మ్ ప్పుతివీమ్ రకు న్న్న్
త ౧౩
శిరస్వ త్యరయా మాస విరూపాక్షో మ్హా కజ్ః
యత్య పరా ణి క్తకుతస ి విప్శ్మా౭ర తమ్ మ్హా కజ్ః ౧౪
కేత్యత్ చాలయే శీర ేమ్ పూమి కమ్ర సత్య
త పవేత్
తమ్ ే ప్పతక్షిణమ్ ప్కుత్యా తిశా పాలమ్ మ్హా కజ్మ్ ౧౫
మాన్యనోత హి ే ర్నమ్ జ్కుీ : ిత్యతా రస్వ తలమ్
తతః పూర్నా మ్ తిశ్మ్ ిత్యతా తక్షిణమ్ ిిుః పున్ః ౧౬
తక్షిణస్వా మ్ అి తిశి తప్ుు: ే మ్హా కజ్మ్
మ్హాపతీ మ్ మ్హాత్యీ న్మ్ సుమ్హా పరా తో పమ్మ్ ౧౭
శిరస్వ త్యరయన్మ్
త ే విసీ యమ్ జ్కుీ : ఉతమ్
త మ్
తతః ప్పతక్షిణమ్ ప్కుత్యా సకర సా మ్హాతీ న్ః ౧౮
షష్టఃో పుప్త సహప్స్వణి పశిచ మామ్ ిిుర్ తిశ్మ్
పశిచ మాయామ్ అి తిశి మ్హాన్మ్
త అచ్లోపమ్మ్ ౧౯
తిశా కజ్మ్ సౌమ్న్సమ్ తప్ుు: ే మ్హాపలాః
తమ్ ే ప్పతక్షిణమ్ ప్కుత్యా ప్పుష్వోా చా౭ి నిర్నమ్యమ్ ౨0
కన్న్ఃత సమ్యపప్క్తనాత తిశ్మ్ హైమ్వతీమ్ తత్య
ఉతర
త స్వా మ్ రకు ప్ేష ో తప్ుు: హిమ్ పాణ్టోరమ్ ౨౧
పప్తమ్ పప్ేణ వపుష్వ త్యరయన్మ్
త మ్హీమ్ ఇమామ్
సమాలపా తతః సర్షా ప్కుత్యా చ్ ఏన్మ్ ప్పతక్షిణమ్ ౨౨
షష్టఃో పుప్త సహప్స్వణి ిిుర్ వసుత్య తలమ్
తతః ప్పాక్ ఉతర్న
త మ్ కత్యా స్వకర్నః ప్పతిత్యమ్ తిశ్మ్ ౨౩
రోష్వత్ అపా కన్న్ సర్షా ప్పుతివీమ్ సకర్న౭౭తీ జాః
ే ు సర్షా మ్హాత్యీ నో పీమ్ వేక్త మ్హాపలా: ౨౪
తప్ుుః కిలమ్ తప్త వాసుేవమ్ సనాతన్మ్
హయమ్ చ్ తసా ేవ సా చ్రన్మ్
త అవితూరతః ౨౫
ప్పహర ే మ్ులమ్ ప్పాపాత : సర్షా ే రకు న్మ్తన్
ే తమ్ హయ హరమ్ జాఞత్యా ప్కోత పర్నా కులేక్షణః ౨౬
కనిప్త లామ్క ల తర్న నానా ప్వుక్ష శిలా తర్న:
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అపా త్యవన్ త సప్మ్యక త్యత : తిష ో తిషేతి
ో చాప్పువన్ ౨౭
అస్వీ కమ్ తా మ్ హి ురకమ్ యజీయ
ఞ మ్ ప్ుతవాన్ అస్మ
ుర్షీ త: తా మ్ హి సప్మార పాతన్ వితి త న్ః సకర్న౭౭తీ జాన్ ౨౮
ప్ుత్యా తత్ వచ్న్మ్ ేష్వమ్ కిలో రకు న్న్న్
త
రోషేణ మ్హత్య ఆవిష్టో ుమాక రమ్ అకరోత్ తత్య ౨౯
తత: ేన్ అప్పమేయేణ కిలేన్ మ్హాతీ నా
పసీ ర్నశీ ప్కుత్యః సర్షా క్తకుతస ి సకర్న౭౭తీ జాః ౩0
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

చ్త్యా రిమ్శ సస రక :

ఏక చత్వి రిమ్శ సస ర్క :
పుప్త్యన్ చిర కత్యన్ జాఞత్యా సకరో రకు న్న్న్
త ౧
న్పాతరమ్ అప్పవీత్ ర్నజా తీపా మాన్మ్ సా ేజ్స్వ
ూర శ్చ ప్కుత వితా శ్చ పూరైా : ులోా స్మ ేజ్స్వ
ిప్తూణమ్ కతిమ్ అనిా చ్చ యేన్ చ్ అోా అపహారితః ౨
అన్రౌ
త ర మాని సత్యతా ని వీరా వని త మ్హాని త చ్
ేష్వమ్ తా మ్ ప్పతిక్తత్య౭ర తమ్ స అస్మమ్ ప్కుహీష
ణ ా క్తర్మీ కమ్ ౩
అివాతా అివాత్యా న్ తా మ్ హత్యా వికా కర్నన్ అి
స్మత్యత౭ర తః సన్ నివర తసా మ్మ్ యజ్స
ఞ ా పారకః ౪
ఏవమ్ ఉకోత అమ్యశ మాన్ సమ్ా క్ సకర్షణ మ్హాతీ నా
తన: ఆత్యయ కటక మ్ చ్ జ్క్తమ్ లకు విప్కమ్ః ౫
స క్తతమ్ ిప్ుి: మారక మ్ అన్రౌ
త ర మ్మ్ మ్హాతీ ిః
ప్పాపతా త న్ర ప్ేష ో ేన్ ర్నజాఞ౭ిచోతితః ౬
తైతా త్యన్వ రక్షోిః ిశాచ్ పతకోరకైః
పూజ్ా మాన్మ్ మ్హాేజా తిశాకజ్మ్ అపశ్ా త ౭
స తమ్ ప్పతక్షిణమ్ ప్కుత్యా ప్పుష్వోా చైవ నిర్నమ్యమ్
ిప్తూన్ స పరిపప్పచ్చ వాజి హర్నతరమ్ ఏవ చ్ ౮
తిశాకజ్ సుత తత్ ప్ుత్యా ప్పీత్యా ఆహ అమ్యశ మ్తో వచ్ః
అసమ్మ్జ ప్కుత్యర త: తా మ్ సహ అశ్ా ః శీప్కమ్ ఏషా స్మ ౯
తసా త తా చ్న్మ్ ప్ుత్యా సర్నా న్ ఏవ తిశాకజాన్
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యత్య ప్కమ్మ్ యత్య నాా యమ్ ప్పషుోమ్ సమ్యపచ్ప్కమే ౧0
తై శ్చ సరైా : తిశాపాలై: వాకా జ్:తఞ వాకా కోవితైః
పూజితః స హయ శ్చచ వ కనాత అస్మ ఇతా ౭ిచోతితః ౧౧
ేష్వమ్ తత్ వచ్న్మ్ ప్ుత్యా జ్క్తమ్ లకు విప్కమ్ః
పసీ ర్నశీ ప్కుత్య యప్త ితర సస
త ా స్వకర్నః ౧౨
స ుఃకవశ్మ్ ఆపన్ా : ు అసమ్మ్జ సుత సత్య
త
రప్కోశ్ పరమ్ ఆర త: ు వత్యత్ ేష్వమ్ సుుఃక్వతః ౧౩
యజీయ
ఞ మ్ చ్ హయమ్ తప్త చ్రన్మ్
త అవితూరతః
తతరశ పుర్మష వాా ప్కో ుఃక ోక సమ్నిా తః ౧౪
స ేష్వమ్ ర్నజ్ పుప్త్యణమ్ కర్మత క్తమో జ్ల ప్క్వయామ్
సలిలా౭రీ త మ్హాేజా న్ చ్ అపశ్ా త్ జ్లా౭౭శ్యమ్ ౧౫
విస్వరా నిపుణమ్ ప్ుష్టమ్
ో తతో అపశ్ా త్ కక్త౭తిపమ్
ిప్తూణమ్ మాులమ్ ర్నమ్ సుపర ణమ్ అనిలోపమ్మ్ ౧౬
స చైన్మ్ అప్పవీత్ వాకా మ్ వైన్ేయో మ్హాపలః
మా ుచ్ః పుర్మష వాా ప్క వతోయమ్ లోక సమ్ీ తః ౧౭
కిలేన్ అప్పమేయేన్ తక్తత హి ఇమే మ్హా పలాః
సలిలమ్ న్ అర హస్మ ప్పాజ్ ఞ త్యుమ్ ఏష్వమ్ హి లౌక్వకమ్ ౧౮
కఙ్కక హిమ్వతో జ్యా ష్వో ుహిత్య పుర్మషర ేప
తస్వా మ్ కుర్మ మ్హాపాహో ిప్తూణమ్ ు జ్ల ప్క్వయామ్ ౧౯
పసీ ర్నశీ ప్కుత్యన్ ఏత్యన్ పావయే లోలక పావన్న
తయా క్వన్ా
ల మ్ ఇతమ్ పసీ కఙ్క యా లోక క్తన్యా
త
షష్టమ్
ో పుప్త సహప్స్వణి సా రక లోకమ్ న్యిషా తి ౨0
నిరక చ్చ చ్ అశ్ా మ్ మ్హాపాక సప్మ్యక హా పుర్మషర ేప
యజ్మ్
ఞ ప్యత్యమ్హమ్ వీర నిరా ర తయిుమ్ అర హస్మ ౨౧
సుపర ణ వచ్న్మ్ ప్ుత్యా స్క అమ్యశ మాన్ అతి వీరా వాన్
తా రితమ్ హయమ్ ఆత్యయ పున్ర్ ఆయాన్ మ్హాయశాః ౨౨
తతో ర్నజాన్మ్ ఆస్వతా తీక్షితమ్ రకు న్న్న్
త
న్ా వేతయత్ యత్య ప్వుతమ్
త సుపర ణ వచ్న్మ్ తత్య ౨౩
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తత్ ప్ుత్యా కోర సమాక శ్మ్ వాకా మ్ అమ్యశ మ్తో ప్నపః
యజ్మ్
ఞ నిరా ర తయా మాస యత్య కలర మ్ యత్య వితి ౨౪
సా పురమ్ చ్ అకమ్త్ శీమాన్
మా
ఇష ో యజ్ఞఞ మ్హీపతిః
కఙ్కక యా శ్చ ఆకమే ర్నజా నిశ్చ యమ్ న్ అతా కచ్చ త ౨౫
అప్కుత్యా నిశ్చ యమ్ ర్నజా క్తలేన్ మ్హత్య మ్హాన్
ప్తిమ్శ తా ర ే సహప్స్వణి ర్నజ్ా మ్ ప్కుత్యా తివమ్ కతః ౨౬
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ఏక చ్త్యా రిమ్శ సస రక :

త్వి చత్వి రిమ్శ సస ర్క :
క్తల తరీ మ్ కే ర్నమ్ సకర్ష ప్పప్కుతీ జ్నాః
ర్నజాన్మ్ రోచ్యా మాసు: అమ్యశ మ్న్మ్
త సుత్యరిీ కమ్ ౧
స ర్నజా సుమ్హాన్ ఆస్వత్ అమ్యశ మాన్ రకు న్న్న్
త
తసా పుప్తో మ్హాన్ ఆస్వత్ తిల్మప ఇతి విప్ుతః ౨
తస్మీ న్ ర్నజ్ా మ్ సమావేశ్ా తిల్మపే రకు న్న్న్
త
హిమ్వత్ శికర్ష రమేా తప: ేపే సుత్యర్మణమ్ ౩
త్యా ప్తిమ్శ చ్చ సహప్స్వణి వర్నేణి సుమ్హాయశాః
తప్త వన్ కతో ర్నజా సా రక మ్ లేపే తప్త తన్ః ౪
తిల్మప సుత మ్హాేజాః ప్ుత్యా ప్యత్యమ్హమ్ వతమ్
ుఃకోప హతయా పుత్యతా నిశ్చ యమ్ న్ అతా కచ్చ త ౫
కతమ్ కఙ్కక అవతరణమ్ కతమ్ ేష్వమ్ జ్ల ప్క్వయా
త్యరయేయమ్ కతమ్ చ్ ఏత్యన్ ఇతి చినాత పరోపవత్ ౬
తసా చిన్య
త తో నితా మ్ తర్షీ ణ వితిత్య౭౭తీ న్ః
పుప్తో పకీరతో నామ్ జ్జ్య ఞ పరమ్ త్యరిీ కః ౭
తిల్మప: ు మ్హాేజా యజ్:తఞ పుి: ఇషవా
ో న్
ప్తిమ్శ తా ర ే సహప్స్వణి ర్నజా ర్నజ్ా మ్ అక్తరయత్ ౮
అకత్యా నిశ్చ యమ్ ర్నజా ేష్వమ్ ఉతర
త ణమ్ ప్పతి
వాా తినా న్ర శారూతల క్తల తరీ మ్ ఉపేయివాన్ ౯
ఇత్త్న్ త లోకమ్ కతో ర్నజా స్వా ౭౭రి జే న్ ఏవ కరీ ణ
ర్నజ్యా పకీరతమ్ పుప్తమ్ అిష్టచ్ా న్రర ేపః ౧0
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పకీరత సుత ర్నజ్రి ే: త్యరిీ కో రకు న్న్న్
త
అన్పతోా మ్హాేజాః ప్పజా క్తమ్ః స చ్ ప్పజా: ౧౧
మ్త్త్మితషు ఆత్యయ తప్త్యజ్ా మ్ కమ్క అవతరణే రత:
స తప్త తీరక మ్ ఆతిషత్
ో కోకర్ష ణ రకు న్న్న్
త ౧౨
ఊర తా పాుః పఞ్చ తపా మాస ఆహారో జిేత్త్నియ
త ః
తసా వర ే సహప్స్వణి కోర్ష తపస్మ తిషత
ో ః ౧౩
అతీత్యని మ్హా పాహో తసా ర్నజ్ఞఞ మ్హాతీ న్:
సుప్పీతో పకవాన్ ప్పహాీ ప్పజానామ్ పతి: ఈశ్ా రః ౧౪
తతః సురకణైః స్వర తమ్ ఉపాకమ్ా ిత్యమ్హః
పకీరతమ్ మ్హాత్యీ న్మ్ తపా మాన్మ్ అత్య౭ప్పవీత్ ౧౫
పకీరత మ్హాపాక ప్పీత స్నహ
త మ్ జ్నేశ్ా ర
తపస్వ చ్ సుతపేన్
త వరమ్ వరయ సుప్వత ౧౬
తమ్ ఉవాచ్ మ్హాేజాః సరా లోక ిత్యమ్హ:
పకీరతో మ్హాపాకః ప్కుత్యఞ్జలి: అవస్మత
త ః ౧౭
యతి మే పకవన్ ప్పీతో యతి అస్మ త తపసః పలమ్
సకర సా ఆతీ జాః సర్షా మ్తఃత సలిలమ్ ఆపుా యుః ౧౮
కఙ్కక యాః సలిల క్వనేా
ల
పసీ ని ఏష్వమ్ మ్హాతీ నామ్
సా రక మ్ కచేచ యు: అతా న్మ్
త సర్షా మే ప్పిత్యమ్హాః ౧౯
ేయా చ్ సమ్తతి: ేవ న్ అవస్వేత్ కులమ్ చ్ న్ః
ఇక్ష్యా కూణమ్ కులే ేవ ఏష మే అసుత వరః పరః ౨0
ఉక త వాకా మ్ ు ర్నజాన్మ్ సరా లోక ిత్యమ్హః
ప్పుా వాచ్ ుపామ్ వాణీమ్ మ్ుర్నమ్ మ్ుర్న౭క్షర్నమ్ ౨౧
మ్నోరతో మ్హాన్ ఏష పకీరత మ్హారత
ఏవమ్ పవు పప్తమ్ ే ఇక్ష్యా కు కుల వర తన్ ౨౨
ఇయమ్ హైమ్వతీ కఙ్కక జ్యా ష్వో హిమ్వతః సుత్య
త్యమ్ వై త్యరయిుమ్ శ్కోత హర: తప్త నియుజ్ా త్యమ్ ౨౩
కఙ్కక యాః పతన్మ్ ర్నజ్న్ ప్పుతివీ న్ సహిషా తి
త్యమ్ వై త్యరయిుమ్ వీర న్ అన్ా మ్ పశాా మి ూలిన్ః ౨౪
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తమ్ ఏవమ్ ఉక్తతా ర్నజాన్మ్ కఙ్కక మ్ చ్ ఆపాషా లోక ప్కుత్
జ్క్తమ్ ప్తితివమ్ ేవః సహ సరైా : మ్ర్మ తక ణైః ౨౫
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

తిా చ్త్యా రిమ్శ సస రక :

ప్త్వ చత్వి రిమ్శ సస ర్క :
ేవ ేవే కే తస్మీ న్ స్క అఙ్కక ష ో అప్క నిపీటిత్యమ్
ప్కుత్యా వసుమ్తీమ్ ర్నమ్ సమ్ా తస రమ్ ఉపాసత ౧
అత సమ్ా తస ర్ష పూర్ష ణ సరా లోక న్మ్ప్సుక తః
ఉమా పతిః పు పతీ ర్నజాన్మ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౨
ప్పీత: ేహమ్ న్రప్ేష ో కరిష్వా మి తవ ప్ియమ్
శిరస్వ త్యరయిష్వా మి శ్చల ర్నజ్ సుత్యమ్ అహమ్ ౩
తతో హైమ్వతీ జ్యా ష్వో సరా లోక న్మ్ప్సుక త్య
తత్య స్వ అతిమ్హత్ రూపమ్ ప్కుత్యా వేకమ్ చ్ ుసస హమ్
ఆక్తశాత్ అపతత్ ర్నమ్ శివే శివ శిరస్మ ఉత ౪
అచిమ్తయ చ్చ స్వ ేవీ కమాక పరమ్ ుర తర్న
విశామి అహమ్ హి పాత్యళమ్ ప్ోతస్వ ప్కుహా శ్మ్క రమ్ ౫
తస్వా : అవలేపన్మ్ జాఞత్యా ప్కుత త సుత పకవాన్ హరః
తిరోపావయిుమ్ పుతిమ్
త చ్ప్కే ప్తి న్యన్: తత్య ౬
స్వ తస్మీ న్ పతిత్య పుణా పుణేా ర్మప్త సా మూర తని
హిమ్వత్ ప్పతిమే ర్నమ్ జ్టా మ్మ్ోల కహాా ర్ష ౭
స్వ కతమిచ న్ మ్హీమ్ కమ్యతమ్ న్ శ్కోా త్ యతా మా౭౭స్మత్య
త
నవ స్వ నిరక మ్న్మ్ లేపే జ్టా మ్ణల
ో మోహిత్య ౮
తప్త ఏవ ఆపప్మ్ర మ్త్ ేవీ సమ్ా తస ర కణన్ పహూన్
త్యమ్ అపశ్ా న్ పున్: తప్త తప: పరమ్మా౭౭స్మత
త : ౯
అనేన్ తోష్టత శ్చ ఆస్వత్ అతా ర తమ్ రకు న్న్న్
త
విససర జ తతో కఙ్కక మ్ హరో ినత సరః ప్పతి ౧0
తస్వా మ్ విప్సుజ్ా మానాయామ్ సప త ప్స్కత్యమిస జ్జిర్ష
ఞ
హాలతిన్న పావన్న చైవ న్ళిన్న చ్ తత్య అపర్న ౧౧
తిప్స : ప్పాచీమ్ తిశ్మ్ జ్కుీ : కమాక శివ జ్లా: ుపా:
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సుచ్క్షు: శ్చ ఏవ స్వత్య చ్ స్మనత: చ్ ఏవ మ్హా న్తీ ౧౨
తిప్స: ఏత్య తిశ్మ్ జ్కుీ : ప్పతీచీమ్ ు ుప్తతక్త:
సపమ్ప
త చ్ అన్ా క్తత్ త్యస్వమ్ పకీరత రతమ్ తత్య ౧౩
పకీరతో౭ి ర్నజ్రి ే: తివా మ్ సా మ్తన్మ్ ఆస్మత
త :
ప్పాయాత్ అప్కే మ్హా ేజా కమాక తమ్ చ్ అి అనప్వజ్త్ ౧౪
కకనాత్ శ్మ్క ర శిర: తతో తరణిమ్ ఆకత్య
వా సరర త జ్లమ్ తప్త తీప్వ శ్ప త పురప్సుక తమ్ ౧౫
మ్తస ా కచ్చ ప సమైక శ్చ శిమ్యశ మార కణై: తత్య
పతతిర : పతితై శ్చ అనా : వా రోచ్త వసుమ్తర్న ౧౬
తతో ేవరి ే కన్ర్న
త ా యక్ష్యః స్మత త కణ: తత్య
వా లోకయన్ త ే తప్త కకనాత్ క్తమ్ కత్యమ్ తత్య ౧౭
విమాన: న్కర ఆక్తరై: హయై: కజ్ వరై: తత్య
పారిపవ
ల కత్య: చా౭ి ేవత్య: తప్త విష్టత్య
ో ః ౧౮
తత్ అుర తతమ్మ్ లోకే కఙ్కక పతన్మ్ ఉతమ్
త మ్
తిప్ుక్షవో ేవకణః సమేయు: అమిత ఓజ్సః ౧౯
సమ్ర తతిర ః సుర కణై: ేష్వమ్ చ్ ఆపరణ ఓజ్స్వ
శ్త ఆతితా మ్ ఇవ ఆపాతి కకన్మ్ కత తోయతమ్ ౨0
శిమ్యశ మార ఉరక కణై: మ్పన: అి చ్ చ్ఞ్చ లైః
విుా తిర : ఇవ విక్షిప్త:త ఆక్తశ్మ్ అపవత్ తత్య ౨౧
పాణ్టోరైః సలిల ఉతీర ట్పః కీరా మాణైః సహప్సత్య
శారత అత్త్ప్య: ఇవ ఆకీర ణమ్ కకన్మ్ హమ్స

సమ్ర ివైః ౨౨

కా చిత్ త్త్ుతత తరమ్ యాతి కుటిలమ్ కా చిత్ ఆయతమ్
విన్తమ్ కా చిత్ ఉతూతతమ్ కా చిత్ యాతి శ్నః శ్నః ౨౩
సలిలే నవ సలిలమ్ కా చిత్ అపాా హతమ్ పున్ః
మ్యుర్ ఊర తా పతమ్ కత్యా పపాత వసుత్య తలమ్ ౨౪
త చ్చ మ్క ర శిరో ప్పషమ్
ో ప్పషమ్
ో పూమి తలే పున్ః
వా రోచ్త తత్య తోయమ్ నిరీ లమ్ కత కలీ షమ్ ౨౫
తప్త ేవరి ే కన్ర్న
త ా వసుత్య తల వాస్మన్ః
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పవ అఙ్క పతితమ్ తోయమ్ పవిప్తమ్ ఇతి పప్సుర ుః ౨౬
శాపాత్ ప్పపతిత్య యే చ్ కకనాత్ వసుత్య తలమ్
ప్కుత్యా తప్త్య౭ిషేకమ్ ే పపూవు: కత కలీ ష్వః ౨౭
తూత పాపాః పున్: ేన్ తోయేన్ అత అనిా త్య
పున్: ఆక్తశ్మ్ ఆవిశ్ా స్వా న్ లోక్తన్ ప్పతిపేతిర్ష ౨౮
మ్యమ్యే మ్యతితో లోక: ేన్ తోయేన్ సుపాసా త్య
ప్కుత్య౭ిషేకో కఙ్కక యామ్ పపూవ వికత క లమ్ః ౨౯
పకీరతోి ర్నజ్రి ే: తివా మ్ సా న్న్
త మ్ ఆస్మత
త ః
ప్పాయాత్ అప్కే మ్హాేజా: తమ్ కఙ్కక ప్పుషతో
ో
అన్ా క్తత్ ౩0
ేవాః సరి ేకణః సర్షా తైతా త్యన్వ ర్నక్షస్వః
కన్ర
త ా యక్ష ప్పవర్నః సక్వన్ా ర మ్హోరక్తః ౩౧
సర్నర : చ్ అపస రస్క ర్నమ్ పకీరత రత్య౭నక్తః
కఙ్కక మ్ అన్ా కమ్న్ ప్పీత్యః సర్షా జ్ల చ్ర్న: చ్ యే ౩౨
యతో పకీరతో ర్నజా తతో కఙ్కక యశ్స్మా న్న
జ్క్తమ్ సరిత్యమ్ ప్ేష్వో సరా

పాప వినాశిన్న ౩౩

తతో హి యజ్మాన్ సా జ్హోా : అుర త కరీ ణ:
కమాక సమార ివయా మాస యజ్ ఞ వాటమ్ మ్హాతీ న్: ౩౪
తస్వా అవలేపన్మ్ జాఞత్యా ప్కుతోత జ్ుా : చ్ ర్నకవ
అిపత్ ు జ్లమ్ సరా మ్ కమాక యా: పరమ్ అుర తమ్ ౩౫
తతో ేవా: సకమ్తర్నా ర్మషయ శ్చ సువిస్మీ త్య:
పూజ్యమిత మ్హాత్యీ న్మ్ జ్ుా మ్ పుర్మష సతమ్
త మ్ ౩౬
కమాక మ్ చా౭ి న్యమిత సీ ుహిప్ు ేా మ్హాతీ న్:
తత: ుష్టో మ్హాేజా ప్ోశ ప్త్యపాా మ్ అప్సుజ్ ుర న్ః ౩౭
తస్వీ త్ జ్ుా సుత్య కమాక ప్ప్తచ్ా ే జాహా వీతి చ్
జ్క్తమ్ చ్ పున్ రక మాక పకీరత రత్య౭నక్త ౩౮
స్వకరమ్ చా౭ి సప్మార పాత స్వ సరిప్తర వర్న తత్య
రస్వ తలమ్ ఉపాకచ్చ త్ స్మతా ౭ర తమ్ తసా కరీ ణ : ౩౯
పకీరతో౭ి ర్నజ్రి ే: కమాక మ్ ఆత్యయ యతా త:
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ిత్యమ్హాన్ పసీ ప్కుత్యన్ అపశ్ా త్ తీన్ చేతన్: ౪0
అత తత్ పసీ నామ్ ర్నశిమ్ కమాక సలిలమ్ ఉతమ్
త మ్
పాలవయత్ తూత పాపాీ న్: సా రక మ్ ప్పాపాత రకూతమ్
త
౪౧
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ప్తి చ్త్యా రిమ్శ సస రక :

చు శచ త్వి రిమ్శ సస ర్క :
స కత్యా స్వకరమ్ ర్నజా కఙ్క యా అనకత: తత్య
ప్పవివేశ్ తలమ్ పూమే: యప్త ే పసీ స్వత్ ప్కుత్యః ౧
పసీ ని యత్య ఆపులే ర్నమ్ కఙ్కక యాః సలిలేన్ వై
సరా లోక ప్పపు: ప్పహాీ ర్నజాన్మ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౨
త్యరిత్య న్ర శారూతల తివమ్ యాత్య శ్చ ేవవత్
షష్టఃో పుప్త సహప్స్వణి సకర సా మ్హాతీ న్ః ౩
స్వకర సా జ్లమ్ లోకే యావత్ స్వతసా తి పారి తవ
సకర సా ఆతీ జా: త్యవత్ సా ర్షక స్వతసా ని త ేవవత్ ౪
ఇయమ్ చ్ ుహిత్య జ్యా ష్వో తవ కఙ్కక పవిషా తి
తా త్ ప్కుేన్ చ్ నామాా వై లోకే స్వతసా తి విప్ుత్య ౫
కఙ్కక ప్తిపతక్త నామ్ తివాా పాకీరతీ ఇతి చ్
ప్తి పతో పావయని త ఇతి తత త్త్స్మప
త తక్త ప్సుీ త్య ౬
ిత్యమ్హానామ్ సర్షా ష్వమ్ తా మ్ అప్త మ్నజాతిప
కుర్మషా సలిలమ్ ర్నజ్న్ ప్పతిజాఞమ్ అపవర జయ ౭
పూరా కేణ హి ే ర్నజ్న్ ేన్ అతియశ్స్వ తత్య
తరిీ ణమ్ ప్పవర్షణ౭త న్ ఏష ప్పాప్తత మ్నోరతః ౮
తతైవ అమ్యశ మ్త్య త్యత లోకే అప్పతిమ్ ేజ్స్వ
కఙ్కక మ్ ప్పార తయత్య నేుమ్ ప్పతిజాఞ న్ అపవరి జత్య ౯
ర్నజ్రి ేణ కుణవత్య మ్హరి ే సమ్ ేజ్స్వ
మ్త్ ులా తపస్వ చైవ క్షప్త తరీ స్మే
త న్ చ్ ౧0
తిల్మపేన్ మ్హాపాక తవ ిప్త్య అతి ేజ్స్వ
పున్ రా శ్ఙ్కక త్య నేుమ్ కఙ్కక మ్ ప్పార తయత్య౭న్క ౧౧
స్వ తా యా సమ్తిప్క్తనాత ప్పతిజాఞ పుర్మషర ేప
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ప్పాప్తతస్మ పరమ్మ్ లోకే యశ్ః పరమ్ సమ్ీ తమ్ ౧౨
యత్ చ్ కఙ్కక ౭వతరణమ్ తా యా ప్కుతమ్ అరిమ్తమ్
అనేన్ చ్ పవాన్ ప్పాప్తత తరీ సా ఆయతన్మ్ మ్హత్ ౧౩
పాలవయసా తా మ్ ఆత్యీ న్మ్ న్రోతమ్
త సత్య ఉచిే
సలిలే పుర్మష వాా ప్క ుచిః పుణా పలో పవ ౧౪
ిత్యమ్హానామ్ సర్షా ష్వమ్ కుర్మషా సలిల

ప్క్వయామ్

సా స్మ త ే అసుత కమిష్వా మి సా మ్ లోకమ్ కమ్ా త్యమ్ ప్నప ౧౫
ఇతి ఏవమ్ ఉక్తతా ేవేశ్ః సరా లోక ిత్యమ్హః
యత్య ఆకతమ్ తత్య అకచ్చ త్ ేవ లోకమ్ మ్హాయశాః ౧౬
పకీరతో అి ర్నజ్రి ేః ప్కుత్యా సలిలమ్ ఉతమ్
త మ్
యత్య ప్కమ్మ్ యత్య నాా యమ్ స్వకర్నణమ్ మ్హాయశాః ౧౭
ప్కుతోతకః ుచీ ర్నజా సా ర్నజ్ా మ్ ప్పవివేశ్ హ
సప్మ్యత్యత౭రోత న్ర ప్ేష ో సా ర్నజ్ా మ్ ప్పశ్శాస హ ౧౮
ప్పమ్యమోత చ్ లోక సమ్
త ప్నపమ్ ఆస్వతా ర్నకవ
న్ష ో ోకః సప్మ్యత్యత౭రోత పపూవ వికత జ్ా రః ౧౯
ఏష ే ర్నమ్ కఙ్కక యా విసరో
త
అిహితో మ్యా
సా స్మ త ప్పాపుా హి పప్తమ్ ే సమాతా క్తలో అతివర తే ౨0
తన్ా మ్ యశ్సా మ్ ఆయుషా మ్ పుప్తా మ్ సా రక ా మ్ అతీవ చ్
య: ప్శావయతి విప్పేషు క్షప్తియేషు ఇతర్షషు చ్ ౨౧
ప్పీయనేత ితర: తసా ప్పీయనేత తైవత్యని చ్
ఇతమ్ ఆక్తా న్మ్ అవా ప్కో కఙ్కక అవతరణమ్ ుపమ్ ౨౨
య ప్ుశ ణోతి చ్ క్తకుస త సర్నా న్ క్తమాన్ అవాపుా యాత్
సర్షా పాపా: ప్పణశ్ా ని త ఆయు: కీరి త శ్చ వర తే ౨౩
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

చ్ు శ్చ త్యా రిమ్శ సస రక ః

రమ్చ చత్వి రిమ్శ సస ర్క ః
విశాా మిప్త వచ్ః ప్ుత్యా ర్నకవః సహ లక్షీ ణః
విసీ యమ్ పరమ్మ్ కత్యా విశాా మిప్తమ్ అత్య౭ప్పవీత్ ౧
అతా ౭ుర తమ్ ఇతమ్ ప్పహీ న్ కతితమ్ పరమ్మ్ తా యా
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కఙ్కక అవతరణమ్ పుణా మ్ స్వకర సా చ్ పూరణమ్ ౨
తసా స్వ శ్రా రీ సర్నా సహ సౌమిప్తిణ తత్య
జ్క్తమ్ చిన్యా
త
న్సా విశాా మిప్త కత్యమ్ ుపామ్ ౩
తతః ప్పపాే విమ్లే విశాా మిప్తమ్ మ్హామ్యనిమ్
ఉవాచ్ ర్నకవో వాకా మ్ ప్కుత ఆహిా కమ్ అరిమ్తమ్ః ౪
కత్య పకవతీ ర్నప్తిః ప్ోతవా మ్ పరమ్మ్ ప్ుతమ్
క్షణ పూేవ స్వ ర్నప్తిః సప్మ్యా ేయ
త మ్ మ్హాతపః ౫
ఇమామ్ చిన్య
త తః సర్నా మ్ నిక్వలేన్ కత్యమ్ తవ
తర్నమ్ సరిత్యమ్ ప్ేష్వోమ్ పుణా మ్ ప్తిపతక్తమ్ న్తీమ్ ౬
నౌ: ఏష్వ హి సుక ఆస్వర్న
త ణ ర్మషీణమ్ పుణా

కరీ ణమ్

పకవన్మ్
త ఇహ ప్పాపమ్
త జాఞత్యా తా రితమ్ ఆకత్య ౭
తసా తత్ వచ్న్మ్ ప్ుత్యా ర్నకవ సా మ్హాతీ న్ః
సమాతరమ్ క్తరయా మాస సరి ే సమ్క ః స ర్నకవః ౮
ఉతర
త మ్ తీరమ్ ఆస్వతా సమూర జ్ా రి ేకణమ్ తత్య
కఙ్కక కూలే నివిష్వో: ే విశాలామ్ తప్ుుః పురీమ్ ౯
తతో మ్యనివర: తూర ణమ్ జ్క్తమ్ సహ ర్నకవః
విశాలామ్ న్కరీమ్ రమాా మ్ తివాా మ్ సా రక ఉపమామ్ తత్య ౧0
అత ర్నమో మ్హా ప్పాజ్ఞఞ విశాా మిప్తమ్ మ్హా మ్యనిమ్
పప్పచ్చ ప్పాఞ్జలి: పూత్యా విశాలామ్ ఉతమా
త మ్ పురీమ్ ౧౧
కతరో ర్నజ్ వమోశ యమ్ విశాలాయామ్ మ్హామ్యనే
ప్ోుమ్ ఇచాచ మి పప్తమ్ ే పరమ్ కౌతూహలమ్ హి మే ౧౨
తసా తత్ వచ్న్మ్ ప్ుత్యా ర్నమ్ సా మ్యని పుమ్క వః
ఆక్తా ుమ్ తత్ సమార్షపే విశాల సా పుర్నతన్మ్ ౧౩
ప్ూయత్యమ్ ర్నమ్ శ్ప్క సా కత్యమ్ కతయతః ుపామ్
అస్మీ న్ ేే హి యత్ ప్వుతమ్
త ప్ుణ్ట తేా త న్ ర్నకవ ౧౪
పూరా మ్ ప్కుత యుకే ర్నమ్ తిేః పుప్త్య మ్హాపలాః
అతిే శ్చ మ్హాపాక్త వీరా వన్ఃత సుత్యరిీ క్తః ౧౫
తత: ేష్వమ్ న్ర ప్ేష ో పుతి:త ఆస్వన్ మ్హాతీ నామ్
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అమ్ర్న నిర జర్న శ్చచ వ కతమ్ స్వా మ్ నిర్నమ్యాః ౧౬
ేష్వమ్ చిన్య
త త్యమ్ ర్నమ్ పుతి:త ఆస్వన్ మ్హాతీ నామ్
క్ష్మర ఉత మ్తన్మ్ ప్కుత్యా రసమ్ ప్పాపాస ా మ్ తప్త వై ౧౭
తతో నిశిచ తా మ్తన్మ్ యోత్త్కమ్
త ప్కుత్యా చ్ వాసుక్వమ్
మ్నాతన్మ్ మ్న్ర
త మ్ ప్కుత్యా మ్మ్నత: అమిత ఓజ్సః ౧౮
అత వర ే సహప్స్నణ యోత్త్క త సరర శిర్నమిశ చ్
వమ్నోత అతి విషమ్ తప్త తతమ్యశ రక కన శిశ లా: ౧౯
ఉతర పాతమ్ అక్వా సమాక శ్మ్ హాలాహల మ్హా విషమ్
ేన్ తకమ్
త జ్కతస రా మ్ స ేవా సుర మానషమ్ ౨0
అత ేవా మ్హాేవమ్ శ్మ్క రమ్ శ్రణ౭రి తన్:
జ్కుీ : పుపతిమ్ ర్మప్తమ్ ప్త్యహి ప్త్యహీతి ుషుోవు: ౨౧
ఏవమ్ ఉక త సతో
త ేవై: ేవ ేవేశ్ా ర: ప్పపు:
ప్పాుర్న౭౭స్వత్ తతో అత్త్తై ఏవ శ్మ్క చ్ప్క తరో హరి: ౨౨
ఉవాచ్ ఏన్మ్ స్మీ తమ్ ప్కుత్యా ర్మప్తమ్ ూల ప్పుతమ్ హరి:
తైవతై: మ్తా మానో ు యత్ పూరా మ్ సమ్యపస్మత
త మ్ ౨౩
తత్ తా తీయమ్ హి సుర ప్ేష ో సుర్నణమ్ అప్కతో హి యత్
అప్క పూజామ్ ఇమామ్ మ్త్యా ప్కుహాణ ఇతమ్ విషమ్ ప్పప్త
ఇతి ఉక్తతా చ్ సుర ప్ేష :ో తప్త ఏవ అన్రీ
త తయత ౨౪
ేవత్యనామ్ పయమ్ ప్ుష్వోా ప్ుత్యా వాకా మ్ ు శారి ిణ:
హాలాహల విషమ్ కోరమ్ స జ్ప్క్తహ అప్మ్యతోపమ్మ్ ౨౫
ేవాన్ విప్సుజ్ా ేవేో జ్క్తమ్ పకవాన్ హర:
తతో ేవా: అసుర్న: సర్షా మ్మ్మూత రకు న్మ్తన్ ౨౬
ప్పవివేశ్ అత పాత్యళమ్ మ్మాతన్: పరా తో౭న్క
తతో ేవా: సకన్ర్న
త ా : ుషుోవు: మ్ుసూతన్మ్ ౨౭
తా మ్ కతి సస రా పూత్యనామ్ విేషేణ తివౌకస్వమ్
పాలయ అస్వీ న్ మ్హా పాహో క్వరిమ్ ఉతర్మ
త తమ్ అర హస్మ ౨౮
ఇతి ప్ుత్యా ప్ుషీకేశ్: క్తమ్టమ్ రూపమ్ ఆస్మత
త :
పరా తమ్ ప్పుషత
ో : ప్కుత్యా శిేా తప్త ఓషౌ హరి: ౨౯
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పరా త అప్కే ు లోక్తత్యీ హస్నన్
త ఆప్కమ్ా కేశ్వః
ేవానామ్ మ్తా తః స్మత్య
త ా మ్మ్మ్త పుర్మష్టతమ్
త : ౩0
అత వర ే సహప్స్నణ స తమ్ో: స కమ్మ్ోలు:
పూరా మ్ తన్ా న్రి
త : నామ్ అపస ర్న శ్చ సువరచ సః ౩౧
అపుస నిరీ తనాత్ ఏవ రస్వత్ తస్వీ త్ వర త్త్స్మయ
త ః
ఉేర ు: మ్నజ్ ప్ేష ో తస్వీ త్ అపస రస్కపవన్ ౩౨
షష్టఃో కోటోా అపవన్ త్యస్వమ్ అపస ర్నణమ్ సువరచ స్వమ్
అసమేక ా యా సుత క్తకుతస ి యా: త్యస్వమ్ పరిచారిక్తః ౩౩
న్ త్యః సీ ప్పతిప్కుహని
ణ త సర్షా ే ేవ త్యన్వాః
అప్పతి ప్కహణత్ ఏవ త్య చ్ సర్నా స్వత్యరణః ప్సుీ త్యః ౩౪
వర్మణ సా తతః కనాా వార్మణీ రకు న్న్న్
త
ఉతర పాత మ్హాపాక్త మారక మాణ పరిప్కహమ్ ౩౫
తిేః పుప్త్య న్ త్యమ్ ర్నమ్ జ్ప్కుు: వర్మణ ఆతీ జామ్
అతిే: ు సుత్య వీర జ్ప్కుు: త్యమ్ అనినిత్య
త మ్ ౩౬
అసుర్న: ేన్ తైేయాః సుర్న: ేన్ అతిేః సుత్యః
ప్ుష్వోః ప్పమ్యతిత్య శాచ ౭౭సన్ వార్మణీ ప్కహణత్ సుర్నః ౩౭
ఉచైచ ప్శ్వా హయ ప్ేష్టో మ్ణి రతా మ్ చ్ కౌమ్యస ిపమ్
ఉతతిషన్
ో న్ర ప్ేష ో తతైవ అప్మ్యతమ్ ఉతమ్
త మ్ ౩౮
అత తసా ప్కుే ర్నమ్ మ్హాన్ ఆస్వత్ కుల క్షయః
అతిే: ు తతః పుప్త్య తిేః పుప్త్యన్ అసూతయన్ ౩౯
ఏకతో అపాా క్తమ్న్ సర్షా అసుర్న ర్నక్షస్య సస హ
యుత త మాస్వత్ మ్హా కోరమ్ వీర త్త్తైలోకా మోహన్మ్ ౪0
యత్య క్షయమ్ కతమ్ సరా మ్ తత్య విషుణ: మ్హాపలః
అప్మ్యతమ్ స: అహరత్ తూర ణమ్ మాయామ్ ఆస్వతయ మోహిన్నమ్ ౪౧
యే కత్య అిమ్యకమ్ విషుణమ్ అక్షయమ్ పుర్మష్టతమ్
త మ్
సమిర ష్వో : ే తత్య యుే త విషుణనా ప్పప విషుణనా ౪౨
అతిే: ఆతీ జా వీర్న తిే: పుప్త్యన్ నిజ్క్వా ర్ష
తస్మీ న్ కోర్ష మ్హా యుే త తైేయా అతిత్యా యో: ప్పుశ్మ్ ౪౩
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నిహతా తితి పుప్త్యన్ ు ర్నజ్ా మ్ ప్పాపా పురమ్తరః
శ్శాస మ్యతితో లోక్తన్ సరి ే సమాక న్ స చారణన్ ౪౪
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

పమ్చ చ్త్యా రిమ్శ సస రక ః

షటచ త్వి రిమ్శ సస ర్క ః
హేషు ేషు పుప్ేషు తితిః పరమ్ ుఃక్వత్య
మారీచ్మ్ క్తశ్ా పమ్ ర్నమ్ పర్నతరమ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౧
హత పుప్త్య౭స్మీ పకవన్ తవ పుత్త్తై: మ్హాపలైః
శ్ప్క హనాతరమ్ ఇచాచ మి పుప్తమ్ తీరక

తప్త౭రి జతమ్ ౨

స్వ అహమ్ తప శ్చ రిష్వా మి కరర మ్ మే త్యుమ్ అర హస్మ
ఈప్ుశ్మ్ శ్ప్క హనాతరమ్ తా మ్ అనజాఞుమ్ అర హస్మ ౩
తస్వా : త తా చ్న్మ్ ప్ుత్యా మారీచ్ః క్తశ్ా ప సత్య
త
ప్పుా వాచ్ మ్హాేజా తితిమ్ పరమ్ ుఃక్వత్యమ్ ౪
ఏవమ్ పవు పప్తమ్ ే ుచి రర వ తప్త తనే
జ్న్యిషా స్మ పుప్తమ్ తా మ్ శ్ప్క హనాతరమ్ ఆహవే ౫
పూర్ష ణ వర ే సహప్స్న ు ుచి: యతి పవిషా స్మ
పుప్తమ్ త్త్తైలోకా పర్నతరమ్ మ్త:త తా మ్ జ్న్యిషా స్మ ౬
ఏవమ్ ఉక్తతా మ్హాేజాః పాణినా స మ్మార జ త్యమ్
సమాలపా తతః సా స్వ త ుా క్తతా స తపస్న యయౌ ౭
కే తస్మీ న్ న్ర ప్ేష ో తితిః పరమ్ హరి ేత్య
కుశ్పవ
ల న్మ్ ఆస్వతా తప: ేపే సుత్యర్మణమ్ ౮
తప: తస్వా మ్ హి కురా త్యా మ్ పరిచ్ర్నా మ్ చ్క్తర హ
సహప్స్వ౭క్షో న్ర ప్ేష ో పరయా కుణ సమ్ర త్య ౯
అక్వా మ్ కుశాన్ క్తషమ్
ో అపః పలమ్ మూలమ్ తతైవ చ్
న్ా వేతయత్ సహప్స్వక్షో యత్ చ్ అన్ా త్ అి క్తమిేతమ్ ౧0
క్తప్త సమాా హన శ్చచ వ ప్శ్మ్ అపన్యన సత్య
త
శ్ప్కః సర్షా షు క్తలేషు తితిమ్ పరిచ్చార హ ౧౧
అత వర ే సహప్స్న ు తశ్ ఊనే రకు న్న్న్
త
తితిః పరమ్ సప్మ్పర త్య సహప్స్వ౭క్షమ్ అత్య౭ప్పవీత్ ౧౨
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యాచిేన్ సుర ప్ేష ో తవ ిప్త్య మ్హాతీ నా
వరో వర ే సహప్స్వ౭నేత తతోత మ్మ్ సుతమ్ ప్పతి ౧౩
తప: చ్రనాతా వర్నేణి తశ్ వీరా వత్యమ్ వర
అవశిష్వోని పప్తమ్ ే ప్పాతరమ్ ప్తక్షా స్న తతః ౧౪
తమ్ అహమ్ తా ప్ుక ే పుప్త సమాత్యస్నా జ్యోుస కమ్
త్త్తైలోకా విజ్యమ్ పుప్త సహ ప్తక్షా స్మ విజ్ా రః ౧౫
ఏవమ్ ఉక్తతా తితిః శ్ప్కమ్ ప్పాపే త మ్తా మ్ తివాకర్ష
నిప్తయా అపప్ుత్య ేవీ పాౌ ప్కుత్యా అత శీర ేతః ౧౬
ప్ుష్వోా త్యమ్ అుచిమ్ శ్ప్కః పాతతః ప్కుత మూర తజామ్
శిరః స్వతనే ప్కుౌ పాౌ జ్హాస చ్ మ్యమోత చ్ ౧౭
తస్వా ః శ్రీర వివరమ్ వివేశ్ చ్ పురమ్తరః
కరర మ్ చ్ సపత్య
త ర్నమ్ ిపేత పరమ్ ఆతీ వాన్ ౧౮
ితా మాన్: తతో కరోర వప్జ్యణ శ్త పరా ణ
ర్మరోత సుసా రమ్ ర్నమ్ తతో తితి: అపుతా త ౧౯
మా ర్మతో మా ర్మత: చ్ ఇతి కరర మ్ శ్ప్కో అపా పాషత
ిపేత చ్ మ్హా ేజా ర్మతన్మ్
త అి వాసవః ౨0
న్ హన్వో
త ా న్ హన్వ
త ా ఇతి ఏవమ్ తితి: అప్పవీత్
నిషర పాత తతః శ్ప్కో మాు: వచ్న్ కౌరవాత్ ౨౧
ప్పాఞ్జలి: వప్జ్ సహితో తితిమ్ శ్ప్కో అపా పాషత
అుచి: ేవి సుపాత౭స్మ పాతయోః ప్కుత మూర తజా ౨౨
తత౭న్ర
త మ్ అహమ్ లపాతా శ్ప్క హనాతరమ్ ఆహవే
అిన్మ్
త సపత్య
త ేవి తన్ మే తా మ్ క్షనతమ్ అర హస్మ ౨౭
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

షటచ త్యా రిమ్శ సస రక ః

సర త చత్వి రిమ్శ సస ర్క ః
సపత్య
త ు ప్కుే కర్షర తితిః పరమ్ ుఃక్వత్య
సహప్స్వక్షమ్ ుర్నతర ేమ్ వాకా మ్ స అనన్యా అప్పవీత్ ౧
మ్మ్ అపర్నత్యత్ కరోర అయమ్ సపత్య
త విపల్మ ప్కుతః
న్ అపర్నతో అస్మ త ేవేశ్ తవ అప్త పల సూతన్ ౨
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ప్ియమ్ ు కర్మతమ్ ఇచాచ మి మ్మ్ కరర విపరా యే
మ్ర్మత్యమ్ సపమ్
త సపాతనామ్ స్వతన్ పాలా పవనత ఇమే ౩
వాత సక నాత ఇమే సప త చ్రనత తివి పుప్తక్తః
మార్మత్య ఇతి విక్తా త్య తివా రూపా మ్మ్ ఆతీ జాః ౪
ప్పహీ లోకమ్ చ్రు ఏక: ఇత్త్న్ త లోకమ్ తత్య అపరః
తివా వాయు: ఇతి క్తా త: ప్ుతీయోి మ్హాయశాః ౫
చ్త్యా ర: ు సుర ప్ేష ో తిో వై తవ శాసనాత్
సమ్చ రిషా ని త పప్తమ్ ే ేవ పూత్య మ్మ్ ఆతీ జాః ౬
తా ప్ుక ే న్ ఏవ నామాా చ్ మార్మత్య ఇతి విప్ుత్యః
తస్వా : తతా చ్న్మ్ ప్ుత్యా సహప్స్వక్షః పురమ్తరః ౭
ఉవాచ్ ప్పాఞ్జలి: వాకా మ్ తితిమ్ పల నిషూతన్ః
సరా మ్ ఏతత్ యతోక తమ్ ే పవిషా తి న్ సమ్శ యః ౮
విచ్రిషా ని త పప్తమ్ ే ేవ పూత్య: తవా౭౭తీ జాః
ఏవమ్ ౌ నిశ్చ యమ్ ప్కుత్యా మాత్య పుప్ౌ తప్త వనే ౯
జ్కీ ు: ప్తితివమ్ ర్నమ్ ప్కుత్య౭రౌత ఇతి న్ః ప్ుతమ్
ఏష ేశ్ః స క్తకుతస ి మ్హేత్త్నాతత్ అుా ష్టతః పుర్న ౧0
తితిమ్ యప్త తపః స్మత్యతమ్ ఏవమ్ పరిచ్చార సః
ఇక్ష్యా కో సుత న్ర వాా ప్క పుప్తః పరమ్ త్యరిీ కః ౧౧
అలమ్యర స్వయామ్ ఉతర నోా విశాల ఇతి విప్ుతః
ేన్ చ్ ఆస్వత్ ఇహ స్వతనే విశాలే ఇతి పురీ ప్కుత్య ౧౨
విశాల సా సుతో ర్నమ్ హేమ్చ్త్త్నోత మ్హాపలః
సుచ్త్త్న్ త ఇతి విక్తా తో హేమ్చ్త్త్నాతత్ అన్న్ర
త ః ౧౩
సుచ్త్త్న్ త తన్యో ర్నమ్ తూప్మాశ్ా ఇతి విప్ుతః
తూప్మాశ్ా తన్య శాచ ౭ి ప్సుమ్జయః సమ్పతా త ౧౪
ప్సుమ్జయ సా సుతః శీమాన్
మా
సహేవః ప్పత్యపవాన్
కుశాశ్ా ః సహేవ సా పుప్తః పరమ్ త్యరిీ కః ౧౫
కుశాశ్ా సా మ్హాేజాః స్కమ్తతఃత ప్పత్యపవాన్
స్కమ్తత త సా పుప్త సుత క్తకుతస ి ఇతి విప్ుతః ౧౬
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తసా పుప్తో మ్హాేజాః సప్మ్ర తి ఏష పురీమ్ ఇమామ్
ఆవసత్ అమ్రప్పకా ః సుమ్తి: నామ్ ుర జయః ౧౭
ఇక్ష్యా కో సుత ప్పస్వేన్ సర్షా వైశాలిక్త ప్నపాః
తీర్నక ౭౭యుష్ట మ్హాత్యీ నో వీరా వన్ఃత సుత్యరిీ క్తః ౧౮
ఇహ అతా రజ్న్నమ్ ర్నమ్ సుకమ్ వత్యస ా మ్హే వయమ్
శ్ా ః ప్పపాే న్రప్ేష ో జ్న్కమ్ ప్తషుోమ్ అర హస్మ ౧౯
సుమ్తి సుత మ్హాేజా విశాా మిప్తమ్ ఉపాకతమ్
ప్ుత్యా న్ర వర ప్ేషఃో ప్పత్యా కచ్చ న్ మ్హాయశాః ౨0
పూజామ్ చ్ పరమామ్ ప్కుత్యా స్కపాత్యా యః సపాన్వ
త ః
ప్పాఞ్జలిః కుశ్లమ్ ప్పుష్వోా విశాా మిప్తమ్ అత్య ప్పవీత్ ౨౧
తనోా ౭స్మీ అనప్కుహీతోస్మీ యసా మే విషయమ్ మ్యనే
సప్మార ప్తత తరశ న్మ్ చైవ నా౭స్మ త తన్ా తరో మ్యా ౨౨
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

సప త చ్త్యా రిమ్శ సస రక ః

అషట చత్వి రిమ్శ సస ర్క ః
ప్పుష్వోా ు కుశ్లమ్ తప్త పరసర ర సమాకమే
కత్య అనేత సుమ్తి: వాకా మ్ వాా జ్హార మ్హా మ్యనిమ్ ౧
ఇమ్ప కుమారౌ పప్తమ్ ే ేవ

ులా

పర్నప్కమ్ప

కజ్ స్మమ్హ కతీ వీరౌ శారూతల ప్వుషప్త పమ్ప ౨
పతీ పప్త విశాలా౭క్షౌ కటక

తూణీ తనర తరౌ

అశిా నావివ రూపేణ సమ్యపస్మత
త యౌవనౌ ౩
యప్ుచ్చ యా ఏవ క్తమ్ ప్పాపౌత ేవ లోక్తత్ ఇవా౭మ్రౌ
కతమ్ పత్యర ా మ్ ఇహ ప్పాపౌత క్వమ్౭ర తమ్ కసా వా మ్యనే ౪
పూషయనౌత ఇమ్మ్ ేశ్మ్ చ్త్త్న్ త సూరౌా ఇవా౭మ్ర రమ్
పరసర రసా సప్ుశౌ ప్పమాణ ఇఙ్కక త చేష్టతై
ో ః ౫
క్వమ్౭ర తమ్ చ్ న్ర ప్ేషౌో సప్మార పౌత ురక మే పతి
వర ఆయుత తరౌ వీరౌ ప్ోుమ్ ఇచాచ మి తతా త తః ౬
తసా తతా చ్న్మ్ ప్ుత్యా యత్య ప్వుతమ్
త న్ా వేతయత్
స్మత్యత౭౭ప్శ్మ్ నివాసమ్ చ్ ర్నక్షస్వనామ్ వతమ్ తత్య ౭
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విశాా మిప్త వచ్ః ప్ుత్యా ర్నజా పరమ్ హరి ేతః
అతితీ పరమ్ప ప్పాపౌత పుప్ౌ తశ్రత సా ౌ ౮
పూజ్యా మాస వితివత్ సత్యక ర్న౭రౌహ మ్హా పలౌ
తతః పరమ్ సత్యక రమ్ సుమ్ేః ప్పాపా ర్నకవౌ ౯
ఉషా తప్త నిశామ్ ఏక్తమ్ జ్కీ ు: మితిలామ్ తతః
త్యమ్ ప్ుష్వోా మ్యన్యః సర్షా జ్న్క సా పురీమ్ ుపామ్ ౧0
స్వు స్వతిా తి శ్మ్స నోత మితిలామ్ సమ్పూజ్యన్
మితిల ఉప వనే తప్త ఆప్శ్మ్మ్ ప్ుశ్ా ర్నకవః ౧౧
పుర్నణమ్ నిర జన్మ్ రమ్ా మ్ పప్పచ్చ మ్యని పుమ్క వమ్
శీమ్త్
మా
ఆప్శ్మ్ సమాక శ్మ్ క్వమ్ న ఇతమ్ మ్యని వరి జతమ్ ౧౨
ప్ోుమ్ ఇచాచ మి పకవన్ కసా అయమ్ పూరా ఆప్శ్మ్ః
తప్రచ త్యా

ర్నకవేణోక తమ్ వాకా మ్ వాకా విశారతః ౧౩

ప్పుా వాచ్ మ్హాేజా విశ్ా మిప్తో మ్హా మ్యనిః
హన్ త ే కతయిష్వా మి ప్ుణ్ట తేా త న్ ర్నకవ ౧౪
యసా ఏతత్ ఆప్శ్మ్పతమ్ శ్పమ్
త కోపాన్ మ్హాతీ నా
కౌతమ్ సా న్ర ప్ేష ో పూరా మ్ ఆస్వత్ మ్హాతీ న్ః ౧౫
ఆప్శ్మో తివా సమాక శ్ః సురై: అి సుపూజితః
స చ్ ఇహ తప ఆతిషత్
ో అహలాా సహితః పుర్న ౧౬
వర ే పూక్తని అనేక్తని ర్నజ్ పుప్త మ్హాయశ్ః
తసా అన్ర
త మ్ వితిత్యా ు సహప్స్వక్షః శ్చీ పతిః ౧౭
మ్యని వేష తరో పూత్యా అహలాా మ్ ఇతమ్ అప్పవీత్
ర్ము క్తలమ్ ప్పతీక్షనేత న్ అరి తన్ః సుసమాహిే ౧౮
సమ్క మ్మ్ ు అహమ్ ఇచాచ మి తా యా సహ సుమ్తా మే
మ్యని వేషమ్ సహప్స్వ౭క్షమ్ విజాఞయ రకు న్న్న్
త ౧౯
మ్తిమ్ చ్క్తర ుర్షీ త్య ేవర్నజ్ కుతూహలాత్
అత్య ప్పవీత్ న్ర ప్ేష ో ప్కుత్యర్ష తన్ అన్ర్న
త ౭౭తీ నా ౨0
ప్కుత్య౭రోతస్మ సుర ప్ేష ో కచ్చ శీప్కమ్ ఇతః ప్పప్త
ఆత్యీ న్మ్ మామ్ చ్ ేవేశ్ సరా త్య రక్ష మాన్త ౨౧
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ఇత్త్న్ త సుత ప్పహసన్ వాకా మ్ అహలాా మ్ ఇతమ్ అప్పవీత్
సుప్ోణి పరిుష్టోస్మీ కమిష్వా మి యత్య౭౭కతమ్ ౨౨
ఏవమ్ సమ్క మ్ా ు తయా నిశ్చ ప్క్తమ్ ఉటజాత్ తతః
స సప్మ్ర మాత్ తా రన్ ర్నమ్ శ్మిక తో కౌతమ్మ్ ప్పతి ౨౩
కౌతమ్మ్ సమ్తతరశ అత ప్పవిశ్ని త మ్హా మ్యనిమ్
ేవ త్యన్వ ురర
త ేమ్ తప్తపల సమ్నిా తమ్ ౨౪
తీర త ఉతక పరిక్వన్ా
ల మ్ తీపా మాన్మ్ ఇవా౭న్లమ్
ప్కుహీత సమితమ్ తప్త స కుశ్మ్ మ్యని పుఙ్క వమ్ ౨౫
ప్ుష్వోా సురపతి: ప్తస్కత విషణ ణ వతనోపవత్
అత ప్ుష్వోా సహప్స్వ౭క్షమ్ మ్యని వేష తరమ్ మ్యనిః ౨౬
ుప్ర్మా తమ్
త ప్వుత త సమ్ర నోా రోష్వత్ వచ్న్మ్ అప్పవీత్
మ్మ్ రూపమ్ సమాస్వతయ ప్కుతవాన్ అస్మ ురీ ే ౨౭
అకర తవా మ్ ఇతమ్ తస్వీ త్ విపల: తా మ్ పవిషా తి
కౌతమేన్ ఏవమ్ ఉక తసా స రోషేణ మ్హాతీ నా ౨౮
పేతు: ప్వుషణౌ పూమ్ప సహప్స్వక్ష సా తతణ
ే త్
తత్య శ్పాతా స వై శ్ప్కమ్ పార్నా మ్ అి చ్ శ్పవా
త న్ ౨౯
ఇహ వర ే సహప్స్వణి పహూని తా మ్ నివశిషా స్మ
వాయు పక్ష్య నిర్న౭౭హార్న తపా న్న త పసీ శాయిన్న ౩0
అప్ుశాా సరా పూత్యనామ్ ఆప్శ్మేస్మీ న్ నివతస ా స్మ
యత్య ు ఏతత్ వన్మ్ కోరమ్ ర్నమో తశ్రత్య౭౭తీ జ్ః ౩౧
ఆకమిషా తి ురర
త ే: తత్య పూత్య పవిషా స్మ
తసా ఆతిేా న్ ుప్ర్మా ే త లోప మోహ వివరి జత్య ౩౨
మ్తస క్తే మ్యత్య యుక్తత సా మ్ వపు: త్యరయిషా స్మ
ఏవమ్ ఉక్తతా మ్హాేజా కౌతమో ుష ో చారిణీమ్ ౩౩
ఇమ్మ్ ఆప్శ్మ్మ్ ఉప్ుస జ్ా స్మత త చారణ స్నవిే
హిమ్వత్ శికర్ష రమేా తప స్నపే
త మ్హాతపాః ౩౪
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

అష ో చ్త్యా రిమ్శ సస రక ః

ఏకోన రమ్చచ శ సస ర్క ః
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పాల కామ్ట
అపల సుత తతః శ్ప్కో ేవాన్ అక్వా పురోకమాన్
అప్పవీత్ ప్తస త

వతన్ః సరి ే సమాక న్ సచారణన్ ౧

కురా త్య తపస్క వికా మ్ కౌతమ్ సా మ్హాతీ న్ః
ప్కోతమ్ ఉత్యర తా హి మ్యా సుర క్తరా మ్ ఇతమ్ ప్కుతమ్ ౨
అపలోస్మీ ప్కుత: ేన్ ప్కోత్యత్ స్వ చ్ నిర్నప్కుత్య
శాప మోక్షేణ మ్హత్య తప్త అసా అపప్ుతమ్ మ్యా ౩
తస్వీ త్ సురవర్నః సర్షా సరి ేసమాక ః స చారణః
సుర స్వహా కరమ్ సర్షా సపలమ్ కర్మతమ్ అర హత ౪
శ్తప్కతో: వచ్ః ప్ుత్యా ేవాః స అక్వా పురోకమాః
ిప్ు ేవాన్ ఉపేతా ఆుః సహ సరైా : మ్ర్మ తక ణైః ౫
అయమ్ మేషః స ప్వుషణః శ్ప్కో హి అప్వుషణః ప్కుతః
మేష సా ప్వుషణౌ ప్కుహా శ్ప్క్తయ ఆు ప్పయచ్చ త ౬
అపల సుత ప్కుతో మేషః పర్నమ్ ుష్టమ్
ో ప్పత్యసా తి
పవత్యమ్ హర ేణ౭ర్నతయ యే చ్ త్యసా ని త మాన్వాః ౭
అక్షయమ్ హి పలమ్ ేష్వమ్ యూయమ్ త్యసా త పుషక లమ్
అకేా సుత వచ్న్మ్ ప్ుత్యా ిప్ు ేవాః సమాకత్యః
ఉత్యర టా మేష ప్వుషణౌ సహప్స్వక్షే న్ా వేశ్యన్ ౮
తత్య ప్పప్పుతి క్తకుతస ి ిప్ు ేవాః సమాకత్యః
అపలాన్ పుఞ్జే మేష్వన్ పలై: ేష్వమ్ అయోజ్యన్ ౯
ఇత్త్న్ త సుత మేష ప్వుషణ: తత్య ప్పప్పుతి ర్నకవ
కౌతమ్ సా ప్పపావేన్ తపస శ్చ మ్హాతీ న్ః ౧0
తత్ ఆకచ్చ మ్హాేజ్ ఆప్శ్మ్మ్ పుణా కరీ ణః
త్యరయ ఏనామ్ మ్హాపాక్తమ్ అహలాా మ్ ేవ రూిణీమ్ ౧౧
విశాా మిప్త వచ్ః ప్ుత్యా ర్నకవః సహ లక్షీ ణః
విశాా మిప్తమ్ పురప్సుక తా ఆప్శ్మ్మ్ ప్పవివేశ్ హ ౧౨
తతరశ చ్ మ్హాపాక్తమ్ తపస్వ తోా తిత ప్పపామ్
లోకై: అి సమాకమ్ా ురిా రీక్ష్యా మ్ సుర్న౭సురైః ౧౩
ప్పయత్యా త్ నిరిీ త్యమ్ త్యప్త్య తివాా మ్ మాయా మ్యీమ్ ఇవ
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పాల కామ్ట
తూమేన్ అి పరీత అఙ్కక మ్ పూర ణ చ్త్త్న్ త ప్పపామ్ ఇవ ౧౪
స ుష్వర ఆప్వుత్యమ్ స అప్పామ్ పూర ణ చ్త్త్న్ త ప్పపామ్ ఇవ
మ్ేా

అమ్ర స్క ుర్నతర్నేమ్ తీపాతమ్ సూరా ప్పపామ్ ఇవ

స హి కౌతమ్ వాకేా న్ ురిా రీక్ష్యా పపూవ హ ౧౫
ప్తయాణమ్ అి లోక్తనామ్ యావత్ ర్నమ్ సా తరశ న్మ్
శాపసా అన్ త మ్యపాకమ్ా ేష్వమ్ తరశ న్మ్ ఆకత్య ౧౬
ర్నకవౌ ు తత సస్వ
త ా ః పాౌ జ్ప్కుహు సత్య
త
సీ రన్న త కౌతమ్ వచ్ః ప్పతిజ్ప్క్తహ స్వ చ్ ౌ ౧౭
పాతా మ్ అరక ా మ్ తత్య ఆతితా మ్ చ్క్తర సుసమాహిత్య
ప్పతిజ్ప్క్తహ క్తకుతోస ి వితి ప్ుషేన్
ో కరీ ణ ౧౮
పుషర ప్వుష్ట :ో మ్హత్ ఆస్వత్ ేవ ుని
త నిసా నః
కన్ర
త ా అపస రస్వమ్ చా౭ి మ్హాన్ ఆస్వత్ సమాకమ్ః ౧౯
స్వు స్వతిా తి ేవా: త్యమ్ అహలాా మ్ సమ్పూజ్యన్
తప్తపల విుత త అమ్పక మ్ కౌతమ్ సా వశా౭నక్తమ్ ౨0
కౌతమోి మ్హాేజా అహలాా సహితః సుకీ
ర్నమ్మ్ సమూర జ్ా వితివత్ తప స్నపే
త మ్హాతపాః ౨౧
ర్నమోి పరమామ్ పూజామ్ కౌతమ్ సా మ్హామ్యనేః
సక్తశాత్ వితివత్ ప్పాపా జ్క్తమ్ మితిలామ్ తతః ౨౨
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ఏకోన్ పమాచ శ్ సస రక ః

రమ్చచ శ సస ర్క ః
తతః ప్పాక్ ఉతర్న
త మ్ కత్యా ర్నమ్ః సౌమిప్తిణ సహ
విశాా మిప్తమ్ పురప్సుక తా యజ్ ఞ వాటమ్ ఉపాకమ్త్
ర్నమ్ సుత మ్యని శారూతలమ్ ఉవాచ్ సహ లక్షీ ణః ౧
స్వతీా యజ్ ఞ సప్మ్యతి త రి హ జ్న్క సా మ్హాతీ న్ః
పహూని ఇహ సహప్స్వణి నానా ేశ్ నివాస్మనామ్ ౨
ప్పాహీ ణనామ్ మ్హాపాక వేత్య౭తా యన్ శాలినామ్
ర్మష్ట వాటా శ్చ ప్ుశ్ా నేత శ్కటీ శ్త సమ్యక లాః ౩
ేో వితీయత్యమ్ ప్పహీ న్ యప్త వత్యస ా మ్హే వయమ్
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పాల కామ్ట
ర్నమ్ సా వచ్న్మ్ ప్ుత్యా విశాా మిప్తో మ్హా మ్యనిః ౪
నివేశ్మ్ అకరోత్ ేే వివికే త సలిలా౭౭యుే
విశాా మిప్తమ్ మ్యని ప్ేషమ్
ో ప్ుత్యా స ప్నపతి సత్య
త
౫
శ్త్యన్న్మ్
త పురప్సుక తా పురోహితమ్ అనినిత
త మ్
ప్పుా జ్క్త
జ మ్ సహస్వ విన్యేన్ సమ్నిా త: ౬
ర్మతిా జ్ఞి మ్హాత్యీ న్ సుత అరక ా మ్ ఆత్యయ సతా రమ్
విశాా మిప్త్యయ తర్షీ ణ తు: మ్త్త్న్ త పురప్సుక తమ్ ౭
ప్పతిప్కుహా ు త్యమ్ పూజామ్ జ్న్క సా మ్హాతీ న్ః
పప్పచ్చ కుశ్లమ్ ర్నజ్ఞఞ యజ్ ఞ సా చ్ నిర్నమ్యమ్ ౮
స త్యమ్ శాచ ౭ి మ్యన్నన్ ప్పుష్వోా స్కపాత్యా య పురోతసః
యత్య నాా యమ్ తతః సరైా ః సమాకచ్చ త్ ప్పప్ుషవా
ో న్ ౯
అత ర్నజా మ్యని ప్ేషమ్
ో ప్కుత్యఞ్జలి: అపాషత
ఆసనే పకవాన్ ఆస్వతమ్ సహ ఏి: మ్యని సతమై
త ః ౧0
జ్న్క సా వచ్ః ప్ుత్యా నిషస్వత మ్హా మ్యనిః
పురోత్య ర్మతిా జ్ శ్చచ వ ర్నజా చ్ సహ మ్త్త్నిి
త ః ౧౧
ఆసనేషు యత్య నాా యమ్ ఉపవిష్వోన్ సమ్న్త
త ః
ప్ుష్వోా స ప్నపతి సప్త త విశాా మిప్తమ్ అత్య౭ప్పవీత్ ౧౨
అతా యజ్ ఞ సప్మ్యతి:త మే సపలా తైవతైః ప్కుత్య
అతా యజ్ ఞ పలమ్ ప్పాపమ్
త పకవ తర
త శ నాత్ మ్యా ౧౩
తనోా

అస్మీ అనప్కుహీతో అస్మీ యసా మే మ్యని పుమ్క వ

యజ్ ఞ ఉపసతన్మ్ ప్పహీ న్ ప్పాప్తత అస్మ మ్యనిిః సహ ౧౪
త్యా తశా౭హమ్ ు ప్పహీ ర్ష ే తీక్ష్యమ్ ఆు: మ్న్నష్టణః
తతో పాక్త౭రి తనో ేవాన్ ప్తషుోమ్ అర హస్మ కౌశిక ౧౫
ఇుా క్తతా మ్యని శారూతలమ్ ప్పప్ుష ో వతన్ సత్య
త
పున్: తమ్ పరిపప్పచ్చ ప్పాఞ్జలిః ప్పయతో ప్నపః ౧౬
ఇమ్ప కుమారౌ పప్తమ్ ే ేవ ులా పర్నప్కమ్ప
కజ్ స్మమ్హ కతీ వీరౌ శారూతల ప్వుషప ఉపమ్ప ౧౭
పతీ పప్త విశాలా౭క్షౌ కటక తూణీ తనర తరౌ
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పాల కామ్ట
అశిా నా వివ రూపేణ సమ్యపస్మత
త యౌవనౌ ౧౮
యప్ుచ్చ యైవ క్తమ్ ప్పాపౌత ేవ లోక్తత్ ఇవ అమ్రౌ
కతమ్ పత్యర ా మ్ ఇహ ప్పాపౌత క్వమ్౭ర తమ్ కసా వా మ్యనే ౧౯
వర ఆయుత తరౌ వీరౌ కసా పుప్ౌ మ్హా మ్యనే
పూషయనౌత ఇమ్మ్ ేశ్మ్ చ్త్త్న్ త సూరౌా ఇవ అమ్ర రమ్ ౨0
పరసర రసా సప్ుశౌ ప్పమాణ ఇఙ్కక త చేష్టతై
ో ః
క్తక పక్షతరౌ వీరౌ ప్ోుమ్ ఇచాచ మి తతా త తః ౨౧
తసా త తా చ్న్మ్ ప్ుత్యా జ్న్క సా మ్హాతీ న్ః
న్ా వేతయన్ మ్హాత్యీ నౌ పుప్ౌ తశ్రత సా ౌ ౨౨
స్మత్యతప్శ్మ్ నివాసమ్ చ్ ర్నక్షస్వనామ్ వతమ్ తత్య
త చాచ ౭౭కమ్న్మ్ అవా ప్కమ్ విశాలాయా శ్చ తరశ న్మ్ ౨౩
అహలాా

తరశ న్మ్ చైవ కౌతమేన్ సమాకమ్మ్

మ్హా తనష్ట జిజాఞస్వమ్ కర్మతమ్ ఆకమ్న్మ్ తత్య ౨౪
ఏతత్ సరా మ్ మ్హాేజా జ్న్క్తయ మ్హాతీ నే
నివేతా విరర్నమ్ అత విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః ౨౫
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

పమాచ శ్ సస రక ః

ఏక రమ్చచ శ సస ర్క ః
తసా త తా చ్న్మ్ ప్ుత్యా విశాా మిప్త సా తీమ్తః
ప్ుష ో రోమా మ్హాేజాః శ్త్యన్నోత మ్హాతపాః ౧
కౌతమ్ సా సుతో జ్యా ష:ో తపస్వ తోా తిత ప్పపః
ర్నమ్ సమ్తరశ నాత్ ఏవ పరమ్ విసీ య మాకతః ౨
స ౌ నిషణౌణ సప్మేర క్షా సుక్త౭౭స్వనౌ ప్నపా౭౭తీ జౌ
శ్త్యన్నోత మ్యని ప్ేషమ్
ో విశాా మిప్తమ్ అత అప్పవీత్ ౩
అి ే మ్యని శారూతల మ్మ్ మాత్య యశ్స్మా న్న
తరిశ త్య ర్నజ్ పుప్త్యయ తప్త తీరక మ్ ఉపాకత్య ౪
అి ర్నమే మ్హాేజా మ్మ్ మాత్య యశ్స్మా న్న
వనా : ఉపాహరత్ పూజామ్ పూజా౭ర్ష హ సరా ేహినామ్ ౫
అి ర్నమాయ కతితమ్ యత్య ప్వుతమ్
త పుర్నతన్మ్
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మ్మ్ మాు: మ్హాేజ్ఞ ేవేన్ ుర౭నష్టత
ో మ్ ౬
అి కౌశిక పప్తమ్ ే కుర్మణ మ్మ్ సమ్క త్య
మాత్య మ్మ్ మ్యని ప్ేష ో ర్నమ్ సమ్తరశ నాత్ ఇతః ౭
అి మే కుర్మణ ర్నమ్ః పూజితః కుశిక్త౭౭తీ జ్
ఇహ ఆకతో మ్హాేజాః పూజామ్ ప్పాపా మ్హాతీ న్ః ౮
అి శానేన్
త మ్న్స్వ కుర్మ: మే కుశిక్త౭౭తీ జ్
ఇహ ఆకేన్ ర్నమేణ పూజిేన్ అివాతితః ౯
తత్ ప్ుత్యా వచ్న్మ్ తసా విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః
ప్పుా వాచ్ శ్త్యన్న్మ్
త వాకా జ్ఞఞ వాకా కోవితమ్ ౧0
న్ అతిప్క్తన్మ్
త మ్యనిప్ేష ో యత్ కర తవా మ్ ప్కుతమ్ మ్యా
సమ్క త్య మ్యనినా పతీా పారక వేణ ఇవ ర్షణ్టక్త ౧౧
తత్ ప్ుత్యా వచ్న్మ్ తసా విశాా మిప్త సా పాష్టతమ్
శ్త్యన్నోత మ్హాేజా ర్నమ్మ్ వచ్న్మ్ అప్పవీత్ ౧౨
స్వా కతమ్ ే న్రప్ేష ో తిష్వోా ప్పాప్తత అస్మ ర్నకవ
విశాా మిప్తమ్ పురప్సుక తా మ్హరి ేమ్ అపర్నజితమ్ ౧౩
అచిన్ా త కర్నీ తపస్వ ప్పహీ రి ే: అుల ప్పపః
విశాా మిప్తో మ్హాేజా వేతా మ్ వేతిస ఏన్మ్ పరమామ్ కతిమ్ ౧౪
న్ అస్మ త తన్ా తరో ర్నమ్ తా తోత అనోా పువి కశ్చ న్
కోపాత కుశిక పుప్త: ే యేన్ తపమ్
త మ్హ తప
త ః ౧౫
ప్ూయత్యమ్ చ్ అిత్యస్వా మి కౌశిక సా మ్హాతీ న్ః
యత్య పలమ్ యత్య ప్వుతమ్
త తనేీ నికతతః ప్ుణ్ట ౧౬
ర్నజా అపూత్ ఏష తర్నీ త్యీ తీరక క్తలమ్ అరిమ్తమ్ః
తరీ జ్ఃఞ ప్కుత

వితా శ్చ ప్పజానామ్ చ్ హిే రతః ౧౭

ప్పజాపతి సుత: ు ఆస్వత్ కుో నామ్ మ్హీపతిః
కుశ్ సా పుప్తో పలవాన్ కుశ్నాపః సుత్యరిీ కః ౧౮
కుశ్నాప సుత: ు ఆస్వత్ క్తతి: ఇతి ఏవ విప్ుతః
క్తేః పుప్తో మ్హాేజా విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః ౧౯
విశ్ా మిప్తో మ్హాేజాః పాలయా మాస మేతిన్నమ్
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పు వర ే సహప్స్వణి ర్నజా ర్నజ్ా మ్ అక్తరయత్ ౨0
కత్యచిత్ ు మ్హాేజా యోజ్యిత్యా వరూతిన్నమ్
అక్షౌహిణీ పరిప్వుతః పరిచ్ప్క్తమ్ మేతిన్నమ్ ౨౧
న్కర్నణి చ్ ర్నత్త్ష్వోణి సరిత శ్చ తత్య క్వరీన్
ఆప్శ్మాన్ ప్కమ్ో ర్నజా విచ్రన్ ఆజ్క్తమ్ హ ౨౨
వస్మష ో సా ఆప్శ్మ్ పతమ్ నానా పుషర పల ప్ుమ్మ్
నానా ప్మ్యక కణ కీర ణమ్ స్మత త చారణ స్నవితమ్ ౨౩
ేవ త్యన్వ కన్ తరైా ః క్వన్ా రై: ఉపోితమ్
ప్పశాన్ త హరిణ కీర ణమ్ తిా జ్ సమ్క నిషేవితమ్ ౨౪
ప్పహీ రి ే కణ సమ్పక ర ణమ్ ేవరి ే కణ స్నవితమ్
తప: చ్రణ సమిస తత: అక్వా కలైర : మ్హాతీ ిః ౨౫
సతతమ్ సమ్యక లమ్ శీమ్త్
మా
ప్పహీ కలైర : మ్హాతీ ిః
అపర కర్
త ే వాయు పక త ే శ్చ శీర ణ పర ణ అశ్న: తత్య
పల మూల అశ్న: త్యన్త: జిత రోషై: జిే త్త్నియై
త ః ౨౬
ర్మష్టి: వాలక్వలైా శ్చ జ్ప హోమ్ పర్నయణైః
అనా : వైక్తన్స్య శ్చచ వ సమ్మాతత్ ఉపోితమ్ ౨౭
వస్మష ో సా ఆప్శ్మ్ పతమ్ ప్పహీ లోకమ్ ఇవా౭పరమ్
తతరశ జ్యత్యమ్ ప్ేష ో విశాా మిప్తో మ్హాపలః ౨౮
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ఏక పమాచ శ్ సస రక ః

త్వి రమ్చచ శ సస ర్క ః
తమ్ ప్ుష్వోా పరమ్ ప్పీతో విశాా మిప్తో మ్హాపలః
ప్పణతో విన్యాత్ వీరో వస్మషమ్
ో జ్పత్యమ్ వరమ్ ౧
స్వా కతమ్ తవ చ్ ఇుా కోత వస్మషేన్
ో మ్హాతీ నా
ఆసన్మ్ చ్ అసా పకవాన్ వస్మష్టో వాా తిేశ్ హ ౨
ఉపవిష్వోయ చ్ తత్య విశాా మిప్త్యయ తీమ్ే
యత్య నాా యమ్ మ్యని వరః పల మూలమ్ ఉపాహరత్ ౩
ప్పతిప్కుహా చ్ త్యమ్ పూజామ్ వస్మష్వోత్ ర్నజ్ సతమ్
త ః
తప్త అక్వా హోప్త శిషేా షు కుశ్లమ్ పరా ప్పుచ్చ త ౪
Page 117 of 170

పాల కామ్ట
విశాా మిప్తో మ్హాేజా వన్సర తి కణే తత్య
సరా ప్త కుశ్లమ్ చ్ ఆహ వస్మష్టో ర్నజ్ సతమ్
త మ్ ౫
సుక ఉపవిషమ్
ో ర్నజాన్మ్ విశాా మిప్తమ్ మ్హాతపాః
పప్పచ్చ జ్పత్యమ్ ప్ేష్టో వస్మష్టో ప్పహీ ణః సుతః ౬
కచిచ త్ ే కుశ్లమ్ ర్నజ్న్ కచిచ త్ తర్షీ ణ రమ్జయన్
ప్పజాః పాలయస్న వీర ర్నజ్ ప్వుేన్
త త్యరిీ క ౭
కచిచ త్ ే సుప్పుత్య ప్పుత్యా ః కచిచ త్ తిషని
ో త శాసనే
కచిచ త్ ే విజిత్యః సర్షా రిపవో రిపు సూతన్ ౮
కచిచ త్ పలే చ్ కోే చ్ మిప్ేషు చ్ పరమ్తప
కుశ్లమ్ ే న్ర వాా ప్క పుప్త పౌప్ే తవా౭న్క ౯
సరా ప్త కుశ్లమ్ ర్నజా వస్మషమ్
ో ప్పుా త్యహరత్
విశాా మిప్తో మ్హాేజా వస్మషమ్
ో విన్యా౭నిా తః ౧0
ప్కుత్యా ఉపౌ సుచిరమ్ క్తలమ్ తరిీ షౌో త్యః కత్యః ుపాః
మ్యత్య పరమ్యా యుకౌత ప్పీయేత్యమ్ ౌ పరసర రమ్ ౧౧
తతో వస్మష్టో పకవాన్ కత్య౭నేత రకు న్న్న్
త
విశాా మిప్తమ్ ఇతమ్ వాకా మ్ ఉవాచ్ ప్పహసన్ ఇవ ౧౨
ఆతితా మ్ కర్మతమ్ ఇచాచ మి పలసా అసా మ్హాపల
తవ చై వ అప్పమేయ సా యత్య౭ర హమ్ సప్మ్ర తీచ్చ మే ౧౩
సప్తిక యామ్ ు పవాన్ ఏత్యమ్ ప్పతీచ్చ ు మ్యా ప్కుత్యమ్
ర్నజ్న్ తా మ్ అతితి ప్ేషఃో పూజ్న్నయః ప్పయతా తః ౧౪
ఏవమ్ ఉకోత వస్మషేన్
ో విశాా మిప్తో మ్హామ్తిః
ప్కుతమ్ ఇతా ౭ప్పవీత్ ర్నజా ప్ియ వాకేా న్ మే తా యా ౧౫
పల మూలేన్ పకవన్ వితా ే యత్ తవా౭౭ప్శ్మే
పాేా న్ ఆచ్మ్న్నయేన్ పకవ తర
త శ నేన్ చ్ ౧౬
సరా త్య చ్ మ్హా ప్పాజ్ ఞ పూజా అర్ష హణ సుపూజితః
కమిష్వా మి న్మ్: ే అసుత మైప్ేణ ఈక్షసా చ్క్షుష్వ ౧౭
ఏవమ్ ప్పువన్మ్
త ర్నజాన్మ్ వస్మషఃో పున్: ఏవ హి
న్ా మ్త్త్న్య
త త తర్నీ త్యీ పున్ః పున్: ఉత్యర తీః ౧౮
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పాటమ్ ఇేా వ క్తేయో వస్మషమ్
ో ప్పుా వాచ్ హ
యత్య ప్ియమ్ పకవత: తత్య అసుత మ్యని సతమ్
త
౧౯
ఏవమ్ ఉకోత మ్హాేజా వస్మష్టో జ్పత్యమ్ వరః
ఆజుహావ తతః ప్పీతః కలాీ షీమ్ తూత కలీ షః ౨0
ఏహి ఏహి శ్పలే క్షిప్పమ్ ప్ుణ్ట చా౭ి వచో మ్మ్
సపల సా అసా ర్నజ్ర్ష ేః కర్మతమ్ వా వస్మతోసీ ా ౭హమ్
ప్తజ్నేన్ మ్హా౭ర్ష హణ సత్యక రమ్ సమిా తతస ా మే ౨౧
యసా యసా యత్య క్తమ్మ్ ష ప్టస్నషు అిపూజితమ్
తత్ సరా మ్ క్తమ్ుక్ క్షిప్పమ్ అివర ే ప్కుే మ్మ్ ౨౨
రస్నన్ అనేా న్ పానేన్ లేహా చోషేా ణ సమ్యా తమ్
అనాా నామ్ నిచ్యమ్ సరా మ్ ప్సుజ్సా శ్పలే తా ర ౨౩
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

తిా పమాచ శ్ సస రక ః

ప్త్వ రమ్చచ శ సస ర్క ః
ఏవమ్ ఉక్తత వస్మషేన్
ో శ్పలా శ్ప్ు సూతన్
వితే క్తమ్ుక్ క్తమాన్ యసా యసా యత్య ఈిస తమ్ ౧
ఇక్షూన్ మ్తూన్ తత్య లాజాన్ మైర్షయాన్ చ్ వర ఆసవాన్
పానాని చ్ మ్హా౭ర్నహణి పక్ష్యా మ్ శ్చ ఉచాచ వచాన్ తత్య ౨
ఉష ణ ఆటా సా ఓతన్సా అప్త ర్నశ్యః పరా తోపమాః
ప్మ్యష్వో౭నాా ని చ్ సూపా శ్చ తతి కులాా : తతై వ చ్ ౩
నానా స్వా ు రస్వనామ్ చ్ ష్వటపానామ్ తతైవ చ్
పాజ్నాని సుపూర్నణని కౌటాని చ్ సహప్సశ్ః ౪
సరా మ్ ఆస్వత్ సు సమ్యతషమ్
ో ప్ుష ో పుష ో జ్నా యుతమ్
విశాా మిప్త పలమ్ ర్నమ్ వస్మషే ో న్ అితరిర తమ్ ౫
విశాా మిప్తోి ర్నజ్రి ే: ప్ుష ో పుష:ో తత్య అపవత్
స అన్ఃత పుర వరో ర్నజా సప్పాహీ ణ పురోహితః ౬
సఅమాతోా మ్త్త్ని త సహితః సప్పుతా ః పూజిత: తత్య
యుకఃత పరమ్ హర్ష ేణ వస్మషమ్
ో ఇతమ్ అప్పవీత్ ౭
పూజితోహమ్ తా యా ప్పహీ న్ పూజా౭ర్ష హణ సుసప్ుక తః
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ప్ూయత్యమ్ అిత్యస్వా మి వాకా మ్ వాకా విశారత
కవామ్ శ్త సహప్స్నణ తీయత్యమ్ శ్పలా మ్మ్ ౮
రతా మ్ హి పకవన్ ఏతత్ రతా హారీ చ్ పారి తవః
తస్వీ త్ మే శ్పలామ్ ేహి మ్మ్ ఏష్వ తరీ తో తిా జ్ ౯
ఏవమ్ ఉక త సుత పకవాన్ వస్మష్టో మ్యని సతమ్
త ః
విశాా మిప్ేణ తర్నీ త్యీ ప్పుా వాచ్ మ్హీపతిమ్ ౧0
న్ అహమ్ శ్త సహప్స్నణ న్ అి కోటి శ్తై: కవామ్
ర్నజ్న్ త్యస్వా మి శ్పలామ్ ర్నశిపీ రజ్తసా వా ౧౧
న్ పరిత్యా కమ్ అర్నహ ఇయమ్ మ్త్ సక్తశాత్ అరిమ్తమ్
శాశ్ా తీ శ్పలా మ్హా మ్ కీరి త: ఆతీ వతో యత్య ౧౨
అస్వా మ్ హవా మ్ చ్ కవా మ్ చ్ ప్పాణ యాప్త్య తతైవ చ్
ఆయతమ్
త అక్వా హోప్తమ్ చ్ పలి: హోమ్: తతైవ చ్ ౧౩
స్వా హాక్తర వషటాక రౌ విత్యా శ్చ వివిత్య: తత్య
ఆయతమ్
త అప్త ర్నజ్ర్ష ే సరా మ్ ఏతన్ న్ సమ్శ యః ౧౪
సరా సా మ్ ఏతత్ సేా న్ మ్మ్ ుష్ట ో కరీ సత్య
క్తరణై: పుపీ ర్నజ్న్ న్ త్యస్నా శ్పలామ్ తవ ౧౫
వస్మషే ో న్ ఏవమ్ ఉకసు
త త విశాా మిప్తోప్పవీత్ తతః
సప్మ్పత
త రమ్ అతా ర తమ్ వాకా మ్ వాకా
హైరణా

కక్ష్యా

విశారతః ౧౬

త్త్కైవేయాన్ సువర ణ అఙ్కక శ్ పూష్టత్యన్

తత్యమి కుమ్జర్నణమ్ ే సహప్స్వణి చ్ుర తశ్ ౧౭
హైరణా నామ్ రత్యనామ్ చ్ ేా త అశాా నామ్ చ్ుర్మా జామ్
తత్యమి ే శ్త్యని అషౌో క్వఙ్కక ణీక విపూష్టత్యన్ ౧౮
హయానామ్ ేశ్ జాత్యనామ్ కులజానామ్ మ్హౌజ్స్వమ్
సహప్సమ్ ఏకమ్ తశ్ చ్ తత్యమి తవ సుప్వత ౧౯
నానా వర ణ విపక్తతనామ్ వయస్వతనామ్ తతైవ చ్
తత్యమి ఏక్తమ్ కవామ్ కోటిమ్ శ్పళా తీయత్యమ్ మ్మ్ ౨0
యావత్ ఇచ్చ స్మ రతా మ్ వా హిరణా మ్ వా తిా జ్ఞతమ్
త
త్యవత్ తత్యమి తత్ సరా మ్ శ్పళా తీయత్యమ్ మ్మ్ ౨౧
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ఏవమ్ ఉక త సుత పకవాన్ విశాా మిప్ేణ తీమ్త్య
న్ త్యస్వా మి ఇతి శ్పళామ్ ప్పాహ ర్నజ్న్ కతమ్చ న్ ౨౨
ఏతత్ ఏవ హి మే రతా మ్ ఏతత్ ఏవ హి మే తన్మ్
ఏతత్ ఏవ హి సరా సా మ్ ఏతత్ ఏవ హి జీవితమ్ ౨౩
తరశ : చ్ పౌర ణ మాస: చ్ యజాఞశ్చచ వా౭ప త తక్షిణః
ఏతత్ ఏవ హి మే ర్నజ్న్ వివిత్య శ్చ ప్క్వయా సత్య
త
౨౪
అతో మూలాః ప్క్వయాః సర్నా మ్మ్ ర్నజ్న్ న్ సమ్శ యః
పహూనామ్ క్వమ్ ప్పలాపేన్ న్ త్యస్నా క్తమ్ తోహిన్నమ్ ౨౫
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ప్తి పమాచ శ్ సస రక ః

చు: రమ్చచ శ సస ర్క ః
క్తమ్ ేనమ్ వస్మష్టోి యత్య న్ తా జ్ే మ్యనిః
తత్య అసా శ్పళామ్ ర్నమ్ విశాా మిప్తో అన్ా కర ేత ౧
న్నయమానా ు శ్పళా ర్నమ్ ర్నజాఞ మ్హాతీ నా
ుఃక్వత్య చిన్యా
త
మాస ర్మతన్న త ోక కరిశ త్య ౨
పరితా క్తత వస్మషేన్
ో క్వమ్ అహమ్ సుమ్హాతీ నా
యా అహమ్ ర్నజ్ ప్పుతై: తీనా ప్హియేయమ్ ప్పుశ్ ుఃక్వత్య ౩
క్వమ్ మ్యా అపప్కుతమ్ తసా మ్హర్ష ే: పావిత్య౭౭తీ న్ః
యన్ మామ్ అనాకసమ్ పక్తతమ్ ఇష్వోమ్ తా జ్తి త్యరిీ కః ౪
ఇతి స్వ చిన్యి
త త్యా ు నిశ్ా సా చ్ పున్ః పున్ః
జ్క్తమ్ వేకేన్ తత్య వస్మషమ్
ో పరమ్ ఓజ్సమ్
నిరూతయ త్యమ్ తత్య ప్పుత్యా న్ శ్తశ్ః శ్ప్ు సూతన్ ౫
జ్క్తమ్ అనిల వేకేన్ పాత మూలమ్ మ్హాతీ న్ః
శ్పలా స్వ ర్మతన్న త చ్ ప్కోశ్న్న త చ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౬
వస్మష ో సా అప్కతః స్మత్య
త ా మేక ుని
త ర్నవిణీ
పకవన్ క్వమ్ పరితా క్తత తా యా అహమ్ ప్పహీ ణః సుత ౭
యస్వీ త్ ర్నజ్ ప్పుత్య మామ్ హి న్యనేత తా తస క్తశ్తః
ఏవమ్ ఉక త సుత ప్పహీ రి ే: ఇతమ్ వచ్న్మ్ అప్పవీత్ ౮
ోక సమ్తప త ప్ుతయామ్ సా స్వరమ్ ఇవ ుఃక్వత్యమ్
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న్ త్యా మ్ తా జామి శ్పళే నా౭ి మే అపప్కుతమ్ తా యా ౯
ఏష త్యా మ్ న్యే ర్నజా పలాన్ మ్తోత మ్హాపలః
న్ హి ులా మ్ పలమ్ మ్హా మ్ ర్నజా ు అతా విేషతః ౧0
పల్మ ర్నజా క్షప్తియ శ్చ ప్పుతివాా ః పతి: ఏవ చ్
ఇయమ్ అక్షౌహిణీ పూర్నణ సవాజి రత సమ్యక లా ౧౧
హస్మ త తా జ్ సమాకీర్నణ ేన్ అసౌ పలవతర
త ః
ఏవమ్ ఉక్తత వస్మషేన్
ో ప్పుా వాచ్ విన్నతవత్ ౧౨
వచ్న్మ్ వచ్న్జాఞ స్వ ప్పహీ రి ేమ్ అమిత ప్పపమ్
న్ పలమ్ క్షప్తియ సా ఆు: ప్పాహీ ణో పలవతర
త ః ౧౩
ప్పహీ న్ ప్పహీ

పలమ్ తివా మ్ క్షప్త్య ుత పలవతర
త మ్

అప్పమేయ పలమ్ ుపా మ్ న్ తా యా పలవతర
త ః ౧౩
విశాా మిప్తో మ్హా వీరా :

ేజ్: తవ ుర్నసతమ్

నియుఙ్ా ే మామ్ మ్హాేజ్:

తా త్

ప్పహీ

పల సప్మ్యర త్యమ్ ౧౪

తసా తరర మ్ పలమ్ యతా మ్ నాశ్యామి ుర్నతీ న్ః
ఇుా క త సుత తయా ర్నమ్ వస్మషఃో సుమ్హాయశాః ౧౫
ప్సుజ్ సా ఇతి తత్య ఉవాచ్ పలమ్ పరపలార తన్మ్
తసా త తా చ్న్మ్ ప్ుత్యా సురి: స్వ అప్సుస జ్త్ తత్య ౧౬
తస్వా ుమార రవాత్ ఉప్ుస ష్వోః పపవా
ల ః శ్తో ప్నప
నాశ్యని త పలమ్ సరా మ్ విశాా మిప్త సా పశ్ా తః ౧౭
పలమ్ పక్తా తతో ప్ుష్వోా రే న్ అప్కమ్ా కౌశిక:
స ర్నజా పరమ్ ప్కుతఃత ప్కోత విస్వర రిత ఈక్షణః ౧౯
పపవా
ల న్ నాశ్యా మాస శ్త్త్్ త : ఉచాచ వచై : అి
విశాా మిప్త అరి తత్యన్ ప్ుష్వోా పహలవాన్ శ్తశ్: తత్య ౨0
పూయ ఏవ అప్సుజ్త్ కోర్నన్ శ్క్తన్ యవన్ మిప్శిత్యన్
తై: ఆస్వత్ సప్మ్యా త్య పూమిః శ్కై: యవన్ మిప్శితైః ౨౧
ప్పపావతిర : మ్హా వీరైా : హేమ్ క్వఞ్జలక సనిా ప్యః
తీరక అస్మ పటిస
ో తరై: హేమ్ వర ణ అమ్ర ర ఆప్వుతైః
నిరకత మ్
త తత్ పలమ్ సరా మ్ ప్పతీప్త:త ఇవ పావకైః

౨౨
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తతో అత్త్స్వతణి మ్హాేజా విశాా మిప్తో మ్యమోచ్ హ
తై: తై: యవన్ క్తమోర జా: పపవా
ల : చ్ ఆకుల్మ ప్కుత్య : ౨౩
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

చ్ు: పమాచ శ్ సస రక ః

రమ్చ రమ్చచ శ సస ర్క ః
తత: త్యన్ ఆకులాన్ ప్ుష్వోా విశాా మిప్త అత్త్స త మోహిత్యన్
వస్మష:ో చోతయా మాస క్తమ్ ుక్ ప్సుజ్ యోకతః ౧
తస్వా ుమార రవాత్ జాత్యః క్తమోర జా రవి సనిా పాః
ఊతస: ు అత సమాజత్యః పపవా
ల ః శ్త్త్స త పాణయః ౨
యోని ేశా చ్చ యవన్ః శ్ప్కు ేశాత్ శ్క్త: తత్య
రోమ్ కూపేషు చ్ మేలచాచ హారీత్యః స క్వర్నతక్తః ౩
తై: తత్ నిషూతితమ్ స్యన్ా మ్ విశ్ా మిప్త సా తత్ క్షణత్
స పత్యతి కజ్మ్ స అశ్ా మ్ స రతమ్ రకు న్న్న్
త ౪
ప్ుష్వోా నిషూతితమ్ స్యన్ా మ్ వస్మషేన్
ో మ్హాతీ నా
విశాా మిప్త సుత్యనామ్ చ్ శ్తమ్ నానా విత ఆయుతమ్ ౫
అపా త్యవత్ సుసప్మ్యక తమ్
త వస్మషమ్
ో జ్పత్యమ్ వరమ్
ుమాక ర్షణ ఏవ త్యన్ సర్నా న్ నిర తత్యహ మ్హాన్ ర్మష్టః ౬
ే స అశ్ా రత పాత్యత్య వస్మషేన్
ో మ్హాతీ నా
పస్వీ ప్కుత్య మ్యహూర్ష తన్ విశాా మిప్త సుత్య: తత్య ౭
ప్ుష్వోా వినాశిత్యన్ పుప్త్యన్ పలమ్ చ్ సుమ్హాయశాః
స ప్వీట: చిన్యా
త
౭౭విష్టో విశాా మిప్తో అపవత్ తత్య ౮
సమ్యప్త ఇవ నిర్షా కో పకా తత్త్మ్ేర ఇవోరకః
ఉపరక త ఇవా౭౭తితా ః సతోా నిప్షర పత్యమ్ కతః ౯
హత పుప్త పలో తీనో లూన్ పక్ష ఇవ తిా జ్ః
హత తరోర హత ఉత్యస హో నిర్షా తమ్ సమ్పతా త ౧0
స పుప్తమ్ ఏకమ్ ర్నజాా య పాలయేతి నియుజ్ా చ్
ప్పుతివీమ్ క్షప్త తర్షీ ణ వన్మ్ ఏవ అన్ా పతా త ౧౧
స కత్యా హిమ్వ త్యర రశ ా మ్ క్వన్ా రోరక స్నవితమ్
మ్హా ేవ ప్పస్వత్య౭ర తమ్ తప స్నపే
త మ్హాతపాః ౧౨
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కేన్చిత్ అత క్తలేన్ ేవేో ప్వుషప తా జ్ః
తరశ యా మాస వరతో విశాా మిప్తమ్ మ్హా పలమ్ ౧౩
క్వమ్౭ర తమ్ తపా స్న ర్నజ్న్ ప్పూహి యత్ ే వివక్షితమ్
వరతో అస్మీ వరో య: ే క్తఙ్కత
ే ః స్క అితీయత్యమ్ ౧౪
ఏవమ్ ఉక త సుత ేవేన్ విశాా మిప్తో మ్హాతపాః
ప్పణిపతా మ్హా ేవమ్ ఇతమ్ వచ్న్మ్ అప్పవీత్ ౧౫
యతి ుష్టో మ్హా ేవ తనర్షా తో మ్మా౭న్క
స్వమోక పామ్క ఉపనిషతః స రహసా ః ప్పతీయత్యమ్ ౧౬
యాని ేవేషు చ్ అత్త్స్వతణి త్యన్వేషు మ్హరి ేషు
కన్ర
త ా యక్ష రక్షసుస ప్పతిపానత మ్మా౭న్క ౧౭
తవ ప్పస్వత్యత్ పవు ేవ ేవ మ్మ్ ఈిస తమ్
ఏవమ్ అస్మా త తి ేవేో వాకా మ్ ఉక్తతా కత సత
త : ౧౮
ప్పాపా చ్ అత్త్స్వతణి ర్నజ్రి ే: విశాా మిప్తో మ్హాపలః
తర్షర ణ మ్హత్య యుకోత తరర పూరోణ అపవత్ తత్య ౧౯
వివర తమానో వీర్షా ణ సమ్యప్త ఇవ పరా ణి
హతమ్ ఏవ తత్య మేనే వస్మషమ్
ో ర్మష్ట సతమ్
త మ్ ౨0
తతో కత్యా ఆప్శ్మ్ పతమ్ మ్యమోచ్ అత్త్స్వతణి పారి తవః
యై: తత్ తప్త వన్మ్ సరా మ్ నిరకత మ్
త చ్ అత్త్స త ేజ్స్వ ౨౧
ఉతీరా మాణమ్ అత్త్సమ్
త తత్ విశాా మిప్త సా తీమ్తః
ప్ుష్వోా విప్పప్ుత్య పీత్య మ్యన్యః శ్తో తిశ్ః ౨౨
వస్మష ో సా చ్ యే శిష్వా : తతైవ ప్మ్యక పక్షిణః
విప్తవని త పయాత్ పీత్య నానా తికర ా ః సహప్సశ్ః ౨౩
వస్మష ో సా ఆప్శ్మ్ పతమ్ ూన్ా మ్ ఆస్వత్ మ్హాతీ న్ః
మ్యహూర తమ్ ఇవ నిఃశ్పమ్
త ఆస్వత్ ఈరిణ సనిా పమ్ ౨౪
వతతో వై వస్మష ో సా మా ప్యషేతి
ో మ్యుర్ మ్యుః
నాశ్యామి అతా క్తేయమ్ న్నహారమ్ ఇవ పాసక రః ౨౫
ఏవమ్ ఉక్తతా మ్హాేజా వస్మష్టో జ్పత్యమ్ వరః
విశాా మిప్తమ్ తత్య వాకా మ్ సరోషమ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౨౬
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ఆప్శ్మ్మ్ చిర సప్మ్యా తమ్
త యత్ వినాశితవాన్ అస్మ
ుర్నచారో అస్మ యన్ మూట తస్వీ త్ తా మ్ న్ పవిషా స్మ ౨౭
ఇతి ఉక్తతా పరమ్ ప్కుతోత తణమ్
ో ఉతా మ్ా సతా రః
వితూమ్ ఇవ క్తలాక్వా : యమ్ తణమ్
ో ఇవా౭పరమ్ ౨౮
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

పమ్చ పమాచ శ్ సస రక ః

షటప మ్చచ శ సస ర్క ః
ఏవమ్ ఉకోత వస్మషేన్
ో విశాా మిప్తో మ్హాపలః
ఆకేా యమ్ అత్త్సమ్
త ఉతిప
ే ా తిష ో తిషేతి
ో చ్ అప్పవీత్ ౧
ప్పహీ తమ్ోమ్ సమ్యతిప
ే ా క్తల తమ్ోమ్ ఇవా౭పరమ్
వస్మష్టో పకవాన్ ప్కోత్యత్ ఇతమ్ వచ్న్మ్ అప్పవీత్ ౨
క్షప్త పనోత స్మతో
త అస్మీ ఏష యత్ పలమ్ తత్ వితరశ య
నాశ్యామి అతా ే తరర మ్ శ్త్త్స త సా తవ క్తతిజ్ ౩
కా చ్ ే క్షప్తియ పలమ్ కా చ్ ప్పహీ పలమ్ మ్హత్
పశ్ా ప్పహీ పలమ్ తివా మ్ మ్మ్ క్షప్తియ పామ్స న్ ౪
తసా అత్త్సమ్
త క్తతి పుప్త సా కోరమ్ ఆకేా యమ్ ఉతమ్
త మ్
ప్పహీ తణేన్
ో తత్ శాన్మ్
త అకేా : వేక ఇవా౭మ్ర స్వ ౫
వార్మణమ్ చైవ రౌప్తమ్ చ్ ఐత్త్న్మ్
త పాుపతమ్ తత్య
ఐషీకమ్ చా౭ి చిక్షేప ర్మష్టతో క్తతి న్న్న్
త ః ౬
మాన్వమ్ మోహన్మ్ చైవ క్తన్ర
త ా మ్ స్వా పన్మ్ తత్య
ప్జుమ్ర ణమ్ మాతన్మ్ చైవ సమాతపన్ విలాపనే ౭
ోషణమ్ త్యరణమ్ చైవ వప్జ్మ్ అత్త్సమ్
త సుుర జయమ్
ప్పహీ పాశ్మ్ క్తలపాశ్మ్ వార్మణమ్ పాశ్మ్ ఏవ చ్ ౮
ినాక్త౭త్త్సమ్
త చ్ తయితమ్ ుష్వక త్త్ర్ష త అశ్న్న తత్య
తణోత్త్సమ్
త అత ప్యశాచ్మ్ ప్కౌఞ్చ మ్ అత్త్సమ్
త తతైవ చ్ ౯
తరీ చ్ప్కమ్ క్తలచ్ప్కమ్ విషుణచ్ప్కమ్ తతైవ చ్
వాయవా మ్ మ్తన్మ్ చైవ అత్త్సమ్
త హయశిర సత్య
త
౧0
శ్క్వ త తా యమ్ చ్ చిక్షేప కఙ్కక లమ్ మ్యసలమ్ తత్య
వైత్యా తరమ్ మ్హాత్త్సమ్
త చ్ క్తలాత్త్సమ్
త అత త్యర్మణమ్ ౧౧
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ప్తిూలమ్ అత్త్సమ్
త కోరమ్ చ్ క్తపాలమ్ అత కఙ్క ణమ్
ఏత్యని అత్త్స్వతణి చిక్షేప సర్నా ణి రకు న్న్న్
త ౧౨
వస్మషే ో జ్పత్యమ్ ప్ేషే ో తత్ అుర తమ్ ఇవా౭పవత్
త్యని సర్నా ణి తణేన్
ో ప్కసే ప్పహీ ణః సుతః ౧౩
ేషు శానేషు
త ప్పహాీ త్త్సమ్
త క్షిపవా
త న్ క్తతి న్న్న్
త ః
తత్ అత్త్సమ్
త ఉతా తమ్ ప్ుష్వోా ేవాః స అక్వా పురోకమాః ౧౪
ేవర ేయ శ్చ సప్మార నాత కన్ర్న
త ా ః స మ్హో రక్తః
త్త్తైలోకా మ్ ఆస్వత్ సత్త్మ్తసమ్
త ప్పహాీ త్త్స్న త సమ్యతీరిే ౧౫
తత్ అి అత్త్సమ్
త మ్హా కోరమ్ ప్పాహీ మ్ ప్పాహేీ ణ ేజ్స్వ
వస్మష్టో ప్కసే సరా మ్ ప్పహీ తణేన్
ో ర్నకవ ౧౬
ప్పహాీ త్త్సమ్
త ప్కసమాన్సా వస్మష ో సా మ్హాతీ న్ః
త్త్తైలోకా మోహన్మ్ రౌప్తమ్ రూపమ్ ఆస్వత్ సుత్యర్మణమ్ ౧౭
రోమ్ కూపేషు సర్షా షు వస్మష ో సా మ్హాతీ న్ః
మ్రీచ్ా ఇవ నిషేర ు: అకేా : తూమ్ ఆకుల అరిచ షః ౧౮
ప్పాజ్ా లత్ ప్పహీ తణ ో శ్చ వస్మష ో సా కర ఉతా తః
వితూమ్ ఇవ క్తలాక్వా : యమ్ తణ ో ఇవా౭పరః ౧౯
తతో అసుతవన్ మ్యని కణ వస్మషమ్
ో జ్పత్యమ్ వరమ్
అమోకమ్ ే పలమ్ ప్పహీ న్ ేజ్ఞ త్యరయ ేజ్స్వ ౨0
నిప్కుహీత: తా యా ప్పహీ న్ విశాా మిప్తో మ్హాతపాః
ప్పస్వత జ్పత్యమ్ ప్ేష ో లోక్తః సనత కత వా త్యః ౨౧
ఏవమ్ ఉకోత మ్హాేజాః శ్మ్మ్ చ్ప్కే మ్హాతపాః
విశాా మిప్తోి నిప్కుతో వినిశ్శ ా సా ఇతమ్ అప్పవీత్ ౨౨
తిక్ పలమ్ క్షప్తియ పలమ్ ప్పహీ ేజ్ఞ పలమ్ పలమ్
ఏకేన్ ప్పహీ తణేన్
ో సర్నా ౭త్త్స్వతణి హత్యని మే ౨౩
తత్ ఏతత్ సమ్వేక్షా అహమ్ ప్పసన్ా ఇత్త్నియ
త
మాన్సః
తప్త మ్హత్ సమాస్వతస్నా యత్ వై ప్పహీ తా క్తరకమ్ ౨౪
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

పమ్చ పమాచ శ్ సస రక ః

సర త రమ్చచ శ సస ర్క ః
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తతః సమ్తప త ప్ుతయః సీ రన్ నిప్కహమ్ ఆతీ న్ః
వినిశ్శ ా సా వినిశ్శ ా సా ప్కుత వైరో మ్హాతీ నా ౧
స తక్షిణమ్ తిశ్మ్ కత్యా మ్హిష్వా సహ ర్నకవ
తత్యప పరమ్మ్ కోరమ్ విశాా మిప్తో మ్హాతపాః ౨
పల మూల అశ్నో త్యన్:త చ్చార పరమ్మ్ తపః
అత అసా జ్జిర్ష
ఞ పుప్త్యః సతా తరీ పర్నయణః
హవిషా నోత మ్ుషా నోత ప్ుటనేప్తో మ్హారతః ౩
పూర్ష ణ వర ే సహప్స్న ు ప్పహాీ లోక ిత్యమ్హః
అప్పవీత్ మ్ురమ్ వాకా మ్ విశాా మిప్తమ్ తప్త తన్మ్ ౪
జిత్య ర్నజ్రి ే లోక్త: ే తపస్వ కుశిక్త౭౭తీ జ్
అనేన్ తపస్వ త్యా మ్ హి ర్నజ్రి ే: ఇతి వితీ హే ౫
ఏవమ్ ఉక్తతా మ్హాేజా జ్క్తమ్ సహ తైవతైః
ప్తివిషప
ో మ్ ప్పహీ లోకమ్ లోక్తనామ్ పరమేశ్ా రః ౬
విశాా మిప్తోి తత్ ప్ుత్యా ప్హియా క్వమిచ త్ అవాఙ్కీ కః
ుఃకేన్ మ్హత్య ఆవిషఃో స మ్నా : ఇతమ్ అప్పవీత్ ౭
తప శ్చ సుమ్హ తప
త మ్
త ర్నజ్రి ే: ఇతి మామ్ విుః
ేవాః సరి ేకణః సర్షా న్ అస్మ త మ్నేా తపః పలమ్ ౮
ఇతి నిశిచ తా మ్న్స్వ పూయ ఏవ మ్హాతపాః
తప: చ్క్తర క్తకుతస ి పరమ్మ్ పరమ్ ఆతీ వాన్ ౯
ఏతస్మీ న్ ఏవ క్తలే ు సతా వాతీ జిేత్త్నియ
త ః
ప్తిశ్ఙ్కక : ఇతి విక్తా త ఇక్ష్యా కు కుల న్న్న్
త ః ౧0
తసా పుతిఃత సమ్యతర నాా యజ్యయమ్ ఇతి ర్నకవ
కచేచ యమ్ సా శ్రీర్షణ ేవానామ్ పరమామ్ కతిమ్ ౧౧
స వస్మషమ్
ో సమాహూయ కతయా మాస చినిత
త మ్
అశ్కా మ్ ఇతి చ్ అి ఉకోత వస్మషేన్
ో మ్హాతీ నా ౧౨
ప్పత్యా క్తా తో వస్మషేన్
ో స యయౌ తక్షిణమ్ తిశ్మ్
తత: స తత్ కరీ స్మతా త ర తమ్ పుప్త్యన్ తసా కతో ప్నప: ౧౩
వాస్మష్వో తీరక తపస: తప్త యప్త హి ేిర్ష
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ప్తిశ్ఙ్కక ః సుమ్హాేజాః శ్తమ్ పరమ్ పాసా రమ్ ౧౪
వస్మష ో పుప్త్యన్ తప్ుే తపా మానాన్ యశ్స్మా న్ః
స్కికమ్ా మ్హాత్యీ న్ః సర్నా న్ ఏవ కురోః సుత్యన్ ౧౫
అివాతా ఆనపూర్షా ా ణ ప్హియా క్వమిచ త్ అవాఙ్కీ కః
అప్పవీత్ సుమ్హాేజాః సర్నా న్ ఏవ ప్కుత్యఞ్జలిః ౧౬
శ్రణమ్ వః ప్పపేా హమ్ శ్రణా న్ శ్రణకతః
ప్పత్యా క్తా తోస్మీ పప్తమ్ వో వస్మషేన్
ో మ్హాతీ నా ౧౭
యషుో క్తమో మ్హా యజ్మ్
ఞ తత్ అనజాఞుమ్ అర తత
కుర్మ పుప్త్యన్ అహమ్ సర్నా న్ న్మ్ప్సుక తా ప్పస్వతయే ౧౮
శిరస్వ ప్పణతో యాచే ప్పాహీ ణన్ తపస్మ స్మత్య
త న్
ే మామ్ పవన్ఃత స్మతా త ౭ర తమ్ యాజ్యనత సమాహిత్యః
సశ్రీరో యత్య హమ్ హి ేవ లోకమ్ అవాపుా యామ్ ౧౯
ప్పత్యా క్తా తో వస్మషేన్
ో కతిమ్ అనాా మ్ తప్త తనాః
కుర్మ పుప్త్యన్ ర్మే సర్నా న్ నా౭హమ్ పశాా మి క్తమ్చ న్ ౨0
ఇక్ష్యా కూణమ్ హి సర్షా ష్వమ్ పురోత్యః పరమా కతిః
పురోతస: ు విత్యా మ్స : త్యరయమిత సత్య ప్నపాన్
తస్వీ త్ అన్న్ర
త మ్ సర్షా పవనోత తైవతమ్ మ్మ్ ౨౧
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

సప త పమాచ శ్ సస రక ః

అషట రమ్చచ శ సస ర్క :
తత: ప్తిశ్ఙ్కక : వచ్న్మ్ ప్ుత్యా ప్కోత సమ్నిా తమ్
ర్మష్ట పుప్త శ్తమ్ ర్నమ్ ర్నజాన్మ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౧
ప్పత్యా క్తా తోస్మ ుర్మర ే త కుర్మణ సతా

వాతినా

తమ్ కతమ్ సమ్తిప్కమ్ా శాక్త అన్ర
త మ్ ఉపేయివాన్ ౨
ఇక్ష్యా కూణమ్ హి సర్షా ష్వమ్ పురోత్యః పరమో కుర్మ:
న్ చ్ అతిప్కమిుమ్ శ్కా మ్ వచ్న్మ్ సతా వాతిన్ః ౩
అశ్కా మ్ ఇతి చ్ ఉవాచ్ వస్మష్టో పకవాన్ ర్మష్టః
తమ్ వయమ్ వై సమాహర్మతమ్ ప్కుమ్ శ్క్తతః కతమ్ తవ ౪
పాలిశ్: తా మ్ న్ర ప్ేష ో కమ్ా త్యమ్ సా పురమ్ పున్ః
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యాజ్నే పకవాన్ శ్క:త త్త్తైలోకా సా అి పారి తవ
అవమాన్మ్ చ్ తత్ కర్మతమ్ తసా శ్క్ష్యా మ్హే కతమ్ ౫
ేష్వమ్ తత్ వచ్న్మ్ ప్ుత్యా ప్కోత పర్నా కుల అక్షరమ్
స ర్నజా పున్: ఏవ ఏత్యన్ ఇతమ్ వచ్న్మ్ అప్పవీత్ ౬
ప్పత్యా క్తా తోస్మీ కుర్మణ కుర్మ పుత్త్తై: తతైవ చ్
అనాా మ్ కతిమ్ కమిష్వా మి సా స్మ త వోసుత తప్తతనాః ౭
ర్మష్ట పుప్త్య: ు తత్ ప్ుత్యా వాకా మ్ కోర అిసమిహతమ్
ేపుః పరమ్ సప్మ్యక త్యత: చ్ణో ళతా మ్ కమిషా స్మ ౮
ఏవమ్ ఉక్తతా మ్హాత్యీ నో వివిు: ే సా మ్ ఆప్శ్మ్మ్
అత ర్నత్ర్నా మ్ వా తీత్యయామ్ ర్నజా చ్ణో ళత్యమ్ కతః ౯
న్నల వత్త్స త తరో న్నలః పర్మష్ట తా స త మూర తజ్ః
చితా మాలా అనలేప శ్చ ఆయస ఆపరణోపవత్ ౧0
తమ్ ప్ుష్వోా మ్త్త్నిణ
త ః సర్షా తా క్తతా చ్ణో ళ రూిణమ్
ప్పాప్తవన్ సహిత్య ర్నమ్ పౌర్న యే అసా అనక్తమిన్ః ౧౧
ఏకో హి ర్నజా క్తకుతస ి జ్క్తమ్ పరమ్ ఆతీ వాన్
తహా మానో తివా ర్నప్తమ్ విశాా మిప్తమ్ తప్త తన్మ్ ౧౨
విశాా మిప్త: ు తమ్ ప్ుష్వోా ర్నజాన్మ్ విపల్మ ప్కుతమ్
చ్ణో ళ రూిణమ్ ర్నమ్ మ్యనిః క్తర్మణా మ్ ఆకతః ౧౩
క్తర్మణా త్ స మ్హాేజా వాకా మ్ పరమ్ త్యరిీ కః
ఇతమ్ జ్క్తత పప్తమ్ ే ర్నజాన్మ్ కోర తరశ న్మ్ ౧౪
క్వమ్ ఆకమ్న్ క్తరా మ్ ే ర్నజ్ పుప్త మ్హాపల
అయోత్యా అతిపే వీర శాపాత్ చ్ణో ళత్యమ్ కతః ౧౫
అత తత్ వాకా మ్ ఆకర ణా ర్నజా చ్ణో ళత్యమ్ కతః
అప్పవీత్ ప్పాఞ్జలి: వాకా మ్ వాకా జ్ఞఞ వాకా కోవితమ్ ౧౬
ప్పత్యా క్తా తోస్మీ కుర్మణ కుర్మ పుత్త్తై: తత్య ఏవ చ్
అన్వాపా ఏవ తమ్ క్తమ్మ్ మ్యా ప్పాప్తత విపరా యః ౧౭
సశ్రీరో తివమ్ యాయామి ఇతి మే సౌమ్ా తరశ న్
మ్యా చ్ ఇషమ్
ో ప్కు శ్తమ్ తచ్చ న్ అవాపా ే పలమ్ ౧౮
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అప్నతమ్ నోక త పూరా మ్ మే న్ చ్ వక్షేా కత్య చ్న్
ప్కుప్చేచ షు అి కతః సౌమ్ా క్షప్త తర్షీ ణ ే శ్పే ౧౯
యజ్:తఞ పు వితై: ఇషమ్
ో ప్పజా తర్షీ ణ పాలిత్యః
కురవ శ్చ మ్హాత్యీ న్ః శీల ప్వుేన్
త తోష్టత్యః ౨0
తర్షీ ప్పయతమాన్ సా యజ్మ్
ఞ చ్ ఆహర్మతమ్ ఇచ్చ తః
పరితోషమ్ న్ కచ్చ ని త కురవో మ్యని పుమ్క వ ౨౧
తైవమ్ ఏవ పరమ్ మ్నేా పౌర్మషమ్ ు నిరర తకమ్
తైవేన్ ఆప్కమ్ా ే సరా మ్ తైవమ్ హి పరమా కతిః ౨౨
తసా మే పరమార తసా ప్పస్వతమ్ అిక్తఙ్త
ే ః
కర్మతమ్ అర హస్మ పప్తమ్ ే తైవ ఉపహత కరీ ణః ౨౩
న్ అనాా మ్ కతిమ్ కమిష్వా మి న్ అన్ా ః శ్రణమ్ అస్మ త మే
తైవమ్ పుర్మష క్తర్షణ నివర తయిుమ్ అర హస్మ ౨౪
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

అష ో పమాచ శ్ సస రక :

ఏకోన షష్టత
ట మ్ సస ర్క :
ఉక త వాకా మ్ ు ర్నజాన్మ్ ప్కుపయా కుశి క్తతీ జ్ః
అప్పవీత్ మ్ురమ్ వాకా మ్ స్వక్ష్యత్

చ్ణో ళ రూిణమ్ ౧

ఇక్ష్యా కో స్వా కతమ్ వతస జానామి త్యా మ్ సుత్యరిీ కమ్
శ్రణమ్ ే పవిష్వా మి మా ప్యషీ: ప్నప పుమ్క వ ౨
అహమ్ ఆమ్త్త్న్యే
త
సర్నా న్ మ్హరీ ేన్ పుణా కరీ ణః
యజ్ ఞ స్వహా కర్నన్ ర్నజ్న్ తతో యక్షా స్మ నిప్ర్మా తః ౩
కుర్మ శాప ప్కుతమ్ రూపమ్ యత్ ఇతమ్ తా యి వర తే
అనేన్ సహ రూపేణ సశ్రీరో కమిషా స్మ ౪
హస త ప్పాపమ్
త అహమ్ మ్నేా సా రక మ్ తవ న్ర్షశ్ా ర
య: తా మ్ కౌశికమ్ ఆకమ్ా శ్రణా మ్ శ్రణమ్ కతః ౫
ఏవమ్ ఉక్తతా మ్హా ేజాః పుప్త్యన్ పరమ్ త్యరిీ క్తన్
వాా తిేశ్ మ్హాప్పాజాఞన్ యజ్ ఞ సమార ర క్తరణత్
సర్నా న్ శిష్వా న్ సమాహూయ వాకా మ్ ఏతత్ ఉవాచ్ హ ౬
సర్నా న్ ర్మష్ట వర్నన్ వాశిష్వోన్ ఆన్యతా మ్ మ్మ్ ఆజ్యా
ఞ
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సశిష్వా న్ సుప్ుత: చైవ స ర్మతిా జ్: సుపుప్ుత్యన్ ౭
యత్ అనోా వచ్న్మ్ ప్పూయాత్ మ్త్ వాకా పల చోతితః
తత్ సరా మ్ అక్వలేన్ ఉక తమ్ మ్మ్ ఆకేా యమ్ అనాప్ుతమ్ ౮
తసా తత్ వచ్న్మ్ ప్ుత్యా తిో జ్కుీ : తత్ ఆజ్యా
ఞ
ఆజ్కుీ : అత ేేపా ః సర్షా ప్తా ప్పహీ వాతిన్ః ౯
ే చ్ శిష్వా ః సమాకమ్ా మ్యనిమ్ జ్ా లిత ేజ్సమ్
ఊర శ్చ వచ్న్మ్ సర్షా సర్షా ష్వమ్ ప్పహీ వాతినామ్ ౧0
ప్ుత్యా ే వచ్న్మ్ సర్షా సమాయాని త తిా జాతయః
సరా ేేషు చ్ ఆకచ్చ న్ వర జయిత్యా మ్హోతయమ్ ౧౧
వాస్మషమ్
ో తత్ శ్తమ్ సరా మ్ ప్కోత పర్నా కుల అక్షరమ్
యత్ ఆహ వచ్న్మ్ సరా మ్ ప్ుణ్ట తా మ్ మ్యని పుమ్క వ ౧౨
క్షప్తియో యాజ్కో యసా చ్ణో ళ సా విేషతః
కతమ్ సతస్మ ప్తక్తతరో హవి: తసా సురర ేయః ౧౩
ప్పాహీ ణ వా మ్హాత్యీ నో పుక్తతా చ్ణో ళ ప్తజ్న్మ్
కతమ్ సా రక మ్ కమిషా ని త విశాా మిప్ేణ పాలిత్యః ౧౪
ఏతత్ వచ్న్మ్ నషుోరా మ్ ఊరః సప్మ్క త లోచ్నాః
వాస్మష్వో మ్యని శారూతల సర్షా ే సమ్హోతయాః ౧౫
ేష్వమ్ తతా చ్న్మ్ ప్ుత్యా సర్షా ష్వమ్ మ్యని పుమ్క వః
ప్కోత సప్మ్క త న్యన్ః సరోషమ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౧౬
యే తూషయని త అుషమ్
ో మామ్ తప ఉప్కమ్ సమాస్మత
త మ్
పస్వీ పూత్య ుర్నత్యీ నో పవిషా ని త న్ సమ్శ యః ౧౭
అతా ే క్తల పాేన్ న్నత్య వైవసా త క్షయమ్
సప త జాతి శ్త్యని ఏవ ప్మ్యతపాః సనత సరా శ్ః ౧౮
శ్ా మామ్స నియత ఆహార్న మ్యష్టక్త
ో నామ్ నిప్ర్మక ణః
విప్కుత్య శ్చ విరూపా శ్చ లోక్తన్ అనచ్రనత ఇమాన్ ౧౯
మ్హోతయ శ్చ ుర్మర తి:త మామ్ అతూషా మ్ హి అతూషయత్
తూష్టత: సరా లోకేషు నిష్వతతా మ్ కమిషా తి ౨0
ప్పాణ అతి పాత నిరతో నిర౭నప్కోశ్త్యమ్ కతః
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పాల కామ్ట
తీరక క్తలమ్ మ్మ్ ప్కోత్యత్ ురక తిమ్ వర తయిషా తి ౨౧
ఏత్యవత్ ఉక్తతా వచ్న్మ్ విశాా మిప్తో మ్హాతపాః
విరర్నమ్ మ్హాేజా ర్మష్ట మ్ేా మ్హామ్యనిః ౨౨
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ఏకోన్ షష్టత
ో మ్ సస రక ః

షష్టత
ట మ్ సస ర్క :
తప్తపల హత్యన్ ప్కుత్యా వాస్మష్వోన్ స మ్హోతయాన్
ర్మష్ట మ్ేా మ్హాేజా విశాా మిప్తోపా పాషత ౧
అయమ్ ఇక్ష్యా కు త్యయాత:

ప్తిశ్ఙ్కక : ఇతి విప్ుతః

తరిీ ష ో శ్చ వత్యన్ా శ్చ మామ్ చైవ శ్రణమ్ కతః ౨
ేన్ అనేన్ శ్రీర్షణ ేవ లోక జికీషయా
యత్య అయమ్ సా శ్రీర్షణ ేవ లోకమ్ కమిషా తి ౩
తత్య ప్పవర తా త్యమ్ యజ్ఞఞ పవతిర శ్చ మ్యా సహ
విశాా మిప్త వచ్ః ప్ుత్యా సరా ఏవ మ్హర ేయః ౪
ఊరః సమేతా సహిత్య తరీ జాఞ తరీ
అయమ్ కుశిక

సమిహతమ్

త్యయాతో మ్యనిః పరమ్

కోపన్ః ౫

యత్ ఆహ వచ్న్మ్ సమ్ా క్ ఏతత్ క్తరా మ్ న్ సమ్శ యః
అక్వా కలోర హి పకవాన్ శాపమ్ త్యసా తి రోష్టతః ౬
తస్వీ త్ ప్పవర తా త్యమ్ యజ్ఃఞ సశ్రీరో యత్య తివమ్
కచేచ త్ ఇక్ష్యా కు త్యయాతో విశాా మిప్త సా ేజ్స్వ ౭
తతః ప్పవర తా త్యమ్ యజ్ఃఞ సర్షా సమ్తి తిషే
ో
ఏవమ్ ఉక్తతా మ్హర ేయ: చ్ప్కు: త్య: త్యః ప్క్వయా: తత్య ౮
యాజ్క శ్చ మ్హాేజా విశాా మిప్తోపవత్ ప్కౌ
ర్మతిా జ్ శ్చ ఆనపూర్షా ా ణ మ్త్త్న్వ
త త్ మ్త్త్న్ త కోవిత్యః ౯
చ్ప్కుః సర్నా ణి కర్నీ ణి యత్య కలర మ్ యత్య వితి
తతః క్తలేన్ మ్హత్య విశాా మిప్తో మ్హాతపాః ౧0
చ్క్తర ఆవాహన్మ్ తప్త పాక్త౭ర తమ్ సరా ేవత్యః
న్ అపాా కమ్న్ తత్య౭౭హూత్య పాక్త౭ర తమ్ సరా ేవత్యః ౧౧
తతః ప్కోత సమావిష్టో విశ్ా మిప్తో మ్హా మ్యనిః
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ప్సువమ్ ఉతా మ్ా సప్కోత: ప్తిశ్ఙ్కక మ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౧౨
పశ్ా మే తపస్క వీరా మ్ స్వా ౭౭రి జత సా న్ర్షశ్ా ర
ఏష త్యా మ్ సా శ్రీర్షణ న్యామి సా రక మ్ ఓజ్స్వ
ుప్ష్వర పమ్ సా శ్రీర్షణ తివమ్ కచ్చ న్ర్న౭తిప ౧౩
స్వా ౭౭రి జతమ్ క్వమిచ త్ అి అస్మ త మ్యా హి తపసః పలమ్
ర్నజ్న్ తా మ్ ేజ్స్వ తసా స శ్రీరో తివమ్ ప్వజ్ ౧౪
ఉక త వాకేా మ్యనౌ తస్మీ న్ స శ్రీరో న్ర్షశ్ా రః
తివమ్ జ్క్తమ్ క్తకుతస ి మ్యన్ననామ్ పశ్ా త్యమ్ తత్య ౧౫
ేవ లోక కతమ్ ప్ుష్వోా ప్తిశ్ఙ్కక మ్ పాకశాసన్ః
సహ సరైా ః సురకణై: ఇతమ్ వచ్న్మ్ అప్పవీత్ ౧౬
ప్తిశ్ఙ్కక కచ్చ పూయ: తా మ్ న్ అస్మ సా రక ప్కుత్య౭౭లయః
కుర్మ శాపహతో మూట పత పూమిమ్ అవాక్వచ ర్నః ౧౭
ఏవమ్ ఉకోత మ్హేత్త్నేణ
త ప్తిశ్ఙ్కక : అపతత్ పున్ః
విప్కోశ్మాన్: ప్త్యహీతి విశాా మిప్తమ్ తప్త తన్మ్ ౧౮
తత్ ప్ుత్యా వచ్న్మ్ తసా ప్కోశ్మాన్ సా కౌశికః
రోషమ్ ఆహారయ తీప్త వమ్ తిష ో తిషేతి
ో చ్ అప్పవీత్ ౧౯
ర్మష్ట మ్ేా స ేజ్స్వా ప్పజాపతి: ఇవా౭పరః
ప్సుజ్న్ తక్షిణ మారక స్వతన్ సపరీ
త ేన్ అపర్నన్ పున్ః ౨0
న్క్షప్త మాలామ్ అపర్నమ్ అప్సుజ్త్ ప్కోత మూరిచ తః
తక్షిణమ్ తిశ్మ్ ఆస్వతయ మ్యని మ్ేా మ్హాయశాః ౨౧
ప్సుష్వోా న్క్షప్త వమ్శ మ్ చ్ ప్కోేన్ కలుషీ ప్కుతః
అన్ా మ్ ఇత్త్న్మ్
త కరిష్వా మి లోకో వా స్వా త్ అనిత్త్న్క
త ః ౨౨
తైవత్యన్ అి స ప్కోత్యత్ ప్సషుోమ్ సమ్యప చ్ప్కమే ౨౩
తతః పరమ్ సప్మార నాతః సరి ే సమాక ః సుర అసుర్న:
విశాా మిప్తమ్ మ్హాత్యీ న్మ్ ఊరః స్వ౭నన్యమ్ వచ్ః ౨౪
అయమ్ ర్నజా మ్హా పాక కుర్మ శాప పరిక్షతః
స శ్రీరో తివమ్ యాుమ్ న్ అర హతి ఏవ తప్త తన్ ౨౫
ేష్వమ్ తతా చ్న్మ్ ప్ుత్యా ేవానామ్ మ్యని పుమ్క వః
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పాల కామ్ట
అప్పవీత్ సుమ్హత్ వాకా మ్ కౌశికః సరా ేవత్యః ౨౬
సశ్రీరసా పప్తమ్ వ: ప్తిశ్ఙ్కక : అసా పూపేః
ఆరోహణమ్ ప్పతిజాఞతమ్ న్ అప్నతమ్ కర్మతమ్ ఉతస హే
సరోక సుత స శ్రీరసా ప్తిశ్ఙ్కక : అసా శాశ్ా తః ౨౭
న్క్షప్త్యణి చ్ సర్నా ణి మామ్క్తని ప్ువాణా ౭త
యావత్ లోక్త తరిషా ని త తిషని
ో త ఏత్యని సరా శ్ః ౨౮
మ్ప్ుక త్యని సుర్నః సర్షా తత్ అనజాఞుమ్ అర హత
ఏవమ్ ఉక్తతః సుర్నః సర్షా ప్పతూా ర: మ్యని పుమ్క వమ్ ౨౯
ఏవమ్ పవు పప్తమ్ ే తిషని
ో త ఏత్యని సరా శ్ః
కకనే త్యని అనేక్తని వైశాా న్ర పత్యత్ పహిః ౩0
న్క్షప్త్యణి మ్యని ప్ేష ో ేషు జ్ఞా తిషుే జాజ్ా లన్
అవాఙ్ శిర: ప్తిశ్ఙ్కక శ్చ తిషు
ో అమ్ర సనిా పః ౩౧
అనయాసా మిత చ్ ఏత్యని జ్ఞా తీమిే ప్నప సతమ్
త మ్
ప్కుత్యర తమ్ కీరి తమ్మ్తమ్ చ్ సా రక లోక కతమ్ యత్య ౩౨
విశాా మిప్త సుత తర్నీ త్యీ సరా ేవై: అిషుోతః
ర్మష్టి శ్చ మ్హాేజా పాటమ్ ఇత్యా ౭౭హ ేవత్యః ౩౩
తతో ేవా మ్హాత్యీ నో మ్యన్య శ్చ తప్త తనాః
జ్కుీ : యత్య ఆకతమ్ సర్షా యజ్స
ఞ ా అనేత న్రోతమ్
త
౩౪
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

షష్టత
ో మ్ సస రక :

ఏక షష్టత
ట మ్ సస ర్క :
విశాా మిప్తో మ్హాత్యీ అత ప్పస్మత్య
త న్ ప్పేక్షా త్యన్ ర్మషీన్
అప్పవీత్ న్ర శారూతల సర్నా న్ త్యన్ వన్ వాస్మన్ః ౧
మ్హా వికా ః ప్పప్వుతోతయమ్ తక్షిణమ్ ఆస్మతో
త తిశ్మ్
తిశ్మ్ అనాా మ్ ప్పపత్యస ా మ్: తప్త తపాస ా మ్హే తపః ౨
పశిచ మాయామ్ విశాలాయామ్ పుషక ర్షషు మ్హాతీ న్ః
సుకమ్ తప: చ్రిష్వా మ్ః పరమ్ తత్ హి తప్త వన్మ్ ౩
ఏవమ్ ఉక్తతా మ్హా ేజాః పుషక ర్షషు మ్హామ్యనిః
తప ఉప్కమ్ ుర్నతర ేమ్ ేపే మూల పలా౭శ్న్ః ౪
Page 134 of 170

పాల కామ్ట
ఏతస్మీ నేా వ క్తలే ు అయోత్యా ౭తిపతి: ప్నపః
అమ్ర రీష ఇతి క్తా తో యషుోమ్ సమ్యప చ్ప్కమే ౫
తసా వై యజ్మాన్ సా పుమ్ ఇత్త్నోత జ్హార హ
ప్పణషే ో ు పశౌ విప్ప్త ర్నజాన్మ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౬
పు: అతా ప్ుతో ర్నజ్న్ ప్పణష:ో తవ ురా యాత్
అరక్షిత్యరమ్ ర్నజాన్మ్ కా ని త తోష్వ న్ర్షశ్ా ర ౭
ప్పాయశిచ తమ్
త మ్హత్ ఏతత్ న్రమ్ వా పుర్మషర ేప
ఆన్యసా పుమ్ శీప్కమ్ యావత్ కరీ ప్పవర తే ౮
ఉపాత్యా య వచ్ః ప్ుత్యా స ర్నజా పుర్మషర ేప
అనిా యేష మ్హా పుతిఃత పుమ్ కోిః సహప్సశ్ః ౯
ేశాన్ జ్న్పత్యమ్ త్యన్ త్యన్ న్కర్నణి వనాని చ్
ఆప్శ్మాణి చ్ పుణా ని మారక మాణో మ్హీపతిః ౧0
స పుప్త సహితమ్ త్యత సపారా మ్ రకు న్న్న్
త
ప్పుకుుమేక సమాస్వన్మ్ ర్మచీకమ్ సమ్తతరశ హ ౧౧
తమ్ ఉవాచ్ మ్హాేజాః ప్పణమ్ా అిప్పస్వతా చ్
ప్పహీ రి ేమ్ తపస్వ తీపమ్
త ర్నజ్రి ే: అమిత ప్పపః ౧౨
ప్పుష్వోా సరా ప్త కుశ్లమ్ ర్మచీకమ్ తమ్ ఇతమ్ వచ్ః
కవామ్ శ్త సహప్స్నణ విప్కీణీషే సుతమ్ యతి ౧౩
పో: అర్ష త మ్హాపాక ప్కుత ప్కుతోా స్మీ పారక వ
సర్షా పరికత్య ేశా యజీయ
ఞ మ్ న్ లపే పుమ్ ౧౪
త్యుమ్ అర హస్మ మూలేా న్ సుతమ్ ఏకమ్ ఇతో మ్మ్
ఏవమ్ ఉకోత మ్హాేజా ర్మచీక: ు అప్పవీత్ వచ్ః ౧౫
నాహమ్ జ్యా షమ్
ో న్ర ప్ేషమ్
ో విప్కీణీయామ్ కతమ్చ న్
ర్మచీక సా వచ్ః ప్ుత్యా ేష్వమ్ మాత్య మ్హాతీ నామ్ ౧౬
ఉవాచ్ న్ర శారూతలమ్ అమ్ర రీషమ్ తపస్మా న్న
అ విప్కేయమ్ సుతమ్ జ్యా షమ్
ో పకవాన్ ఆహ పారక వ: ౧౭
మ్మ్ అి తయితమ్ వితి త కనిషమ్
ో ున్కమ్ ప్నప
తస్వీ త్ కన్నయమ్స మ్ పుప్తమ్ న్ త్యస్నా తవ పారి తవ ౧౮
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ప్పాయేణ హి న్ర ప్ేష ో జ్యా ష్వోః ిప్ుషు వలపా
ల ః
మాప్తూణమ్ చ్ కన్నయామ్స : తస్వీ త్ రక్షే కన్నయసమ్ ౧౯
ఉక త వాకేా మ్యనౌ తస్మీ న్ మ్యని పత్యా ా మ్ తతైవ చ్
ున్ేశ ప: సా యమ్ ర్నమ్ మ్తా మో వాకా మ్ అప్పవీత్ ౨0
ిత్య జ్యా షమ్
ో అ విప్కేయమ్ మాత్య చ్ ఆహ కన్నయసమ్
విప్కీతమ్ మ్తా మ్మ్ మ్నేా ర్నజ్న్ పుప్తమ్ న్యసా మామ్ ౨౧
కవామ్ శ్త

సహప్స్నణ ున్ేశ పమ్ న్ర్షశ్ా రః

ప్కుహీత్యా పరమ్ ప్పీతో జ్క్తమ్ రకు న్న్న్
త ౨౨
అమ్ర రీష సుత ర్నజ్రీ ే రతమ్ ఆరోపా సతా రః
ున్ేశ పమ్ మ్హాేజా జ్క్తమ్ ఆు మ్హాయశాః ౨౩
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ఏక షష్టత
ో మ్ సస రక :

త్వి షష్టత
ట మ్ సస ర్క :
ున్ేశ పమ్ న్రప్ేష ో ప్కుహీత్యా ు మ్హాయశాః
వా ప్శామ్ా త్ పుషక ర్ష ర్నజా మ్త్యా హేా రకు న్న్న్
త ౧
తసా విప్శ్మ్మాణ సా ున్ేశ ప్త మ్హాయశాః
పుషక ర క్షేప్తమ్ ఆకమ్ా విశాా మిప్తమ్ తతరశ హ ౨
తపా మ్తమ్ ర్మష్టి: స్వర తమ్ మాులమ్ పరమ్ ఆుర:
విషణ ణ వతనో తీన్: ప్ుషయా
ణ
చ్ ప్శ్మేణ చ్ ౩
పపాత అఙ్కక మ్యనే ర్నమ్ వాకా మ్ చ్ ఇతమ్ ఉవాచ్ హ
న్ మే అస్మ త మాత్య న్ ిత్య జాఞతయో పాన్వా
త ః కుతః ౪
ప్త్యుమ్ అర హస్మ మామ్ సౌమ్ా తర్షీ ణ మ్యని పుమ్క వ
ప్త్యత్య తా మ్ హి మ్యని ప్ేష ో సర్షా ష్వమ్ తా మ్ హి పావన్ః ౫
ర్నజా చ్ ప్కుత క్తరా : స్వా త్ అహమ్ తీర్నక యు: అవా యః
సా రక లోకమ్ ఉపాశీా యామ్ తప: తపాతా హి అనతమ్
త మ్ ౬
తా మే నాతో హి అనాత సా పవ పవేా న్ చేతస్వ
ిత్య ఇవ పుప్తమ్ తర్నీ తీ న్ ప్త్యుమ్ అర హస్మ క్వలిర ష్వత్ ౭
తసా తతా చ్న్మ్ ప్ుత్యా విశాా మిప్తో మ్హాతపాః
స్వన్ా త యిత్యా పు వితమ్ పుప్త్యన్ ఇతమ్ ఉవాచ్ హ ౮
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యప్ుక ే ితరః పుప్త్యన్ జ్న్యని త ుప అరి తన్ః
పర లోక హిత్య౭ర్నతయ తసా క్తలోయమ్ ఆకతః ౯
అయమ్ మ్యని సుతో పాలో మ్తఃత శ్రణ మిచ్చ తి
అసా జీవిత మాప్ేణ ప్ియమ్ కుర్మత పుప్తక్తః ౧0
సర్షా సుప్కుత కర్నీ ణః సర్షా తరీ పర్నయణః
పు పూత్య న్ర్షత్త్న్ త సా ప్ుిమ్
త అకేా ః ప్పయచ్చ త ౧౧
నాతవాన్ చ్ ున్ేశ పొ యజ్ ఞ శ్చ అవికా తో పవేత్
ేవత్య: తరిర త్య: చ్ సుా : మ్మ్ చా౭ి ప్కుతమ్ వచ్ః ౧౨
మ్యనే: ు వచ్న్మ్ ప్ుత్యా మ్ుషా న్ త ఆతయః సుత్యః
స అిమాన్మ్ న్ర ప్ేష ో సల్మలమ్ ఇతమ్ అప్పువన్ ౧౩
కతమ్ ఆతీ సుత్యన్ హిత్యా ప్త్యయస్నన్ా సుతమ్ విప్త
అక్తరా మ్ ఇవ పశాా మ్ః శ్ా మామ్స మ్ ఇవ ప్తజ్నే ౧౪
ేష్వమ్ తతా చ్న్మ్ ప్ుత్యా పుప్త్యణమ్ మ్యని పుమ్క వః
ప్కోత సప్మ్క త న్యనో వాా హర్మతమ్ ఉపచ్ప్కమే ౧౫
నిస్వస తా సమ్ ఇతమ్ ప్ప్తకమ్
త తర్నీ త౭ి వికరి హతమ్
అతిప్కమ్ా ు మ్త్ వాకా మ్ త్యర్మణమ్ రోమ్ హర ేణమ్ ౧౬
శ్ా మామ్స ప్తజిన్ః సర్షా వాస్మష్వో ఇవ జాతిషు
పూర ణమ్ వర ే సహప్సమ్ ు ప్పుతివాా మ్ అనవతస ా త ౧౭
ప్కుత్యా శాప సమాయుక్తతన్ పుప్త్యన్ మ్యనివర సత్య
త
ున్ేశ పమ్ ఉవాచ్ ఆర తమ్ ప్కుత్యా రక్ష్యమ్ నిర్నమ్యమ్ ౧౮
పవిప్త పాశ్చ: పతోత రక త మాలా అనలేపన్ః
వైషవ
ణ మ్ యూపమ్ ఆస్వతా వాక్వర : అక్వా మ్ ఉత్యహర ౧౯
ఇమే ు క్తే ేా తివేా క్తయేత్య మ్యని పుప్తక
అమ్ర రీష సా యజ్య ఞ అస్మీ న్ తతః స్మతిమ్
త అవాపస ా స్మ ౨0
ున్ేశ ప్త ప్కుహీత్యా ే ేా క్తే సుసమాహితః
తా రయా ర్నజ్ స్మమ్హమ్ తమ్ అమ్ర రీషమ్ ఉవాచ్ హ ౨౧
ర్నజ్ స్మమ్హ మ్హా సతా త శీప్కమ్ కచాచ వహే వయమ్
నివర తయసా ర్నజ్యత్త్న్ త తీక్ష్యమ్ చ్ సమ్యపావిశ్ ౨౨
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తత్ వాకా మ్ ర్మష్ట పుప్త సా ప్ుత్యా హర ే సమ్యుస కః
జ్క్తమ్ ప్నపతిః శీప్కమ్ యజ్ ఞ వాటమ్ అతత్త్నిత
త ః ౨౩
సతసా అనమ్ే ర్నజా పవిప్త ప్కుత లక్షణమ్
పుమ్ రక త అమ్ర రమ్ ప్కుత్యా యూపే తమ్ సమ్పన్య
త త్ ౨౪
స పతోత వాక్వర : అక్ర్నా ి: అిుష్వోవ వై సురౌ
ఇత్త్న్మ్
త ఇత్త్న్ త అనజ్మ్ చైవ యత్యవత్ మ్యని పుప్తకః ౨౫
తతః ప్పీతః సహప్స్వక్షో రహసా సుతతి తరిర తః
తీరక మ్ ఆయు: తత్య ప్పాత్యత్ ున్ేశ పాయ ర్నకవ ౨౬
స చ్ ర్నజా న్ర ప్ేష ో యజ్ ఞ సా చ్ సమాపవా
త న్
పలమ్ పు కుణమ్ ర్నమ్ సహప్స్వక్ష ప్పస్వతజ్మ్ ౨౭
విశాా మిప్తోి తర్నీ త్యీ పూయ: ేపే మ్హాతపాః
పుషక ర్షషు న్ర ప్ేష ో తశ్ వర ే శ్త్యని చ్ ౨౮
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

తిా షష్టత
ో మ్ సస రక :

ప్త్వ షష్టత
ట మ్ సస ర్క :
పూర్ష ణ వర ే సహప్స్న ు ప్వత స్వా తమ్ మ్హామ్యనిమ్
అపాా కచ్చ న్ సుర్నః సర్షా తపః పల చికీర ేవః ౧
అప్పవీత్ సుమ్హా ేజా ప్పహాీ సు ర్మచిరమ్ వచ్ః
ర్మష్ట : తా మ్ అస్మ పప్తమ్ ే స్వా రి జతైః కరీ ిః ుప్యః
తమ్ ఏవమ్ ఉక్తతా ేవేశ్: ప్తితివమ్ పున్: అపా క్తత్ ౨
విశాా మిప్తో మ్హాేజా పూయ: ేపే మ్హ తప
త ః
తతః క్తలేన్ మ్హత్య మేన్క్త పరమ్ అపస ర్నః ౩
పుషక ర్షషు న్ర ప్ేష ో స్వా ుమ్ సమ్యప చ్ప్కమే
త్యమ్ తతరశ మ్హాేజా మేన్క్తమ్ కుశిక్త౭౭తీ జ్ః ౪
రూపేణ ప్పతిమామ్ తప్త విుా తమ్ జ్లే యత్య
ప్ుష్వోా కన్ర
త ర వశ్కో మ్యని: త్యమ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౫
అపస రః స్వా కతమ్ ేసుత వస చ్ ఇహ మ్మా౭౭ప్శ్మే
అనప్కుహీష
ణ ా పప్తమ్ ే మ్తనేన్ సు మోహితమ్ ౬
ఇుా క్తత స్వ వర్నరోహా తప్త వాసమ్ అత్య కరోత్
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తస్వా మ్ వసనాతా మ్ వర్నేణి పఞ్చ పఞ్చ చ్ ర్నకవ ౭
తపస్క హి మ్హా వికోా విశాా మిప్తమ్ ఉపాకతః
విశాా మిప్త ఆప్శ్మే సౌమ్ా సుకేన్ వా తిచ్ప్కమ్యః
అత క్తలే కే తస్మీ న్ విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః ౮
సప్వీళ ఇవ సప్మ్యా త:త చినాత ోక పర్నయణః
పుతి:త మ్యనేః సమ్యతర నాా స అమ్ర్నే రకు న్న్న్
త ౯
సరా మ్ సుర్నణమ్ కరీ ఏతత్ తప్త అపహరణమ్ మ్హత్
అహో ర్నప్త్య అపేేన్ కత్యః సమ్ా తస ర్న తశ్ ౧0
క్తమ్ మోహా౭ి పూతసా వికోా యమ్ ప్పుా పస్మత
త ః
వినిశ్శ ా సన్ మ్యనివరః పశాచ త్యతపేన్ ుఃక్వతః ౧౧
పీత్యమ్ అపస రసమ్ ప్ుష్వోా వేపన్నమ్
త ప్పాఞ్జలిమ్ స్మత్య
త మ్
మేన్క్తమ్ మ్ురై: వాకైా : విప్సుజ్ా కుశిక్త౭౭తీ జ్ః ౧౨
ఉతర
త మ్ పరా తమ్ ర్నమ్ విశాా మిప్తో జ్క్తమ్ హ
స ప్కుత్యా నష్టకీ
ో మ్ పుతిమ్
త జ్యు క్తమో మ్హాయశాః ౧౩
కౌశికీ తీరమ్ ఆస్వతా తప స్నపే
త సుత్యర్మణమ్
తసా వర ే సహప్సమ్ ు కోరమ్ తప ఉపాసతః ౧౪
ఉతర్ష
త పరా ే ర్నమ్ ేవత్యనామ్ అపూత్ పయమ్
అమ్త్త్న్య
త న్ సమాకమ్ా సర్షా సరి ేకణః సుర్నః ౧౫
మ్హరి ే శ్పమ్
త లపత్యమ్ స్వతా యమ్ కుశిక్త౭౭తీ జ్ః
ేవత్యనామ్ వచ్ః ప్ుత్యా సరా లోక ిత్యమ్హః ౧౬
అప్పవీత్ మ్ురమ్ వాకా మ్ విశాా మిప్తమ్ తప్తతన్మ్
మ్హర్ష ే స్వా కతమ్ వతస తపస్వ ఉప్కేణ తోష్టతః ౧౭
మ్హతా త మ్ ర్మష్ట మ్యకా తా మ్ తత్యమి తవ కౌశిక
ప్పహీ ణః స వచ్ః ప్ుత్యా సరా లోకేశ్ా ర సా హ ౧౮
న్ విషణోణ న్ సమ్యతష్టో విశాా మిప్త: తప్త తన్:
ప్పాఞ్జలిః ప్పణతో పూత్యా ప్పుా వాచ్ ిత్యమ్హమ్ ౧౯
ప్పుా వాచ్ తతో వాచ్మ్ విశాా మిప్తో మ్హా మ్యని:
మ్హరి ే శ్పమ్
త అులమ్ స్వా రి జతైః కరీ ిః ుప్యః ౨0
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యతి మే పకవాన్ ఆహ తతోహమ్ విజిేత్త్నియ
త ః
తమ్ ఉవాచ్ తతో ప్పహాీ న్ త్యవత్ తా మ్ జిేత్త్నియ
త ః ౨౧
యతసా మ్యని శారూతల ఇుా క్తతా ప్తితివమ్ కతః
విప్ప స్మే
త షు ేవేషు విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః ౨౨
ఊర తా పాు: నిర్నలమోర వాయు పక్ష సప
త శ్చ రన్
కర్షీ పఞ్చ తపా పూత్యా వర్నేసు ఆక్తశ్ సప్మ్శ యః ౨౩
శిశిర్ష సలిల స్వతయీ ర్నప్తి అహని తప్త తన్ః
ఏవమ్ వర ే సహప్సమ్ హి తప్త కోరమ్ ఉపాకమ్త్ ౨౪
తస్మీ న్ సమ్తపా మానే ు విశాా మిప్ే మ్హామ్యనౌ
సప్మ్ర మ్ః సుమ్హాన్ ఆస్వత్ సుర్నణమ్ వాసవ సా చ్ ౨౫
రమార మ్ అపస రసమ్ శ్ప్కః సహ సరైా : మ్ర్మతక ణైః
ఉవాచ్ అతీ హితమ్ వాకా మ్ అహితమ్ కౌశిక సా చ్ ౨౬
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ప్తి షష్టత
ో మ్ సస రక :

చు షష్టష్టత
ట మ్ సస ర్క :
సుర క్తరా మ్ ఇతమ్ రమేర కర తవా మ్ సుమ్హత్

తా యా

లోపన్మ్ కౌశికసా ఇహ క్తమ్ మోహ సమ్నిా తమ్ ౧
తత్య ఉక్తత స్వ అపస ర్న ర్నమ్ సహప్స్వక్షేణ తీమ్త్య
ప్వీళిత్య ప్పాఞ్జలి: పూత్యా ప్పుా వాచ్ సుర్షశ్ా రమ్ ౨
అయమ్ సుర పే కోరో విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః
కోరమ్ ఉప్ుస జ్ే ప్కోతమ్ మ్యి ేవ న్ సమ్శ యః ౩
తతో హి మే పయమ్ ేవ ప్పస్వతమ్ కర్మతమ్ అర హస్మ
ఏవ మ్యక త సయా
త
ర్నమ్ రమ్ర యా పీతయా తత్య ౪
త్యమ్ ఉవాచ్ సహప్స్వక్షో వేపమానామ్ ప్కుత్య౭ఞ్జలిమ్
మా ప్యషీ రమేర పప్తమ్ ే కుర్మషా మ్మ్ శాసన్మ్ ౫
కోక్వలో ప్ుతయ ప్క్తహీ మాతవే ర్మచిర ప్ుమే
అహమ్ కన్ర
త ర సహితః స్వతస్వా మి తవ పారశ ా తః ౬
తా మ్ హి రూపమ్ పు కుణమ్ ప్కుత్యా పరమ్ పాసా రమ్
తమ్ ర్మష్టమ్ కౌశికమ్ రమేర పేతయసా తపస్మా న్మ్ ౭
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స్వ ప్ుత్యా వచ్న్మ్ తసా ప్కుత్యా రూపమ్ అనతమ్
త మ్
లోపయా మాస లలిత్య విశాా మిప్తమ్ ుచి స్మీ త్య ౮
కోక్వల సా చ్ ుప్శావ వలుక వాా హరతః సా న్మ్
సప్మ్ర ప్ుషేన్
ో మ్న్స్వ తత ఏనామ్ ఉతైక్షత ౯
అత తసా చ్ శ్పేన్
త కీే న్ అప్పతిమేన్ చ్
తరశ నేన్ చ్ రమార యా మ్యనిః సమేతహమ్ ఆకతః ౧0
సహప్స్వక్ష సా తత్ కరీ విజాఞయ మ్యని పుమ్క వః
రమార మ్ ప్కోత సమావిషఃో శ్శాప కుశిక్త౭౭తీ జ్ః ౧౧
యన్ మామ్ లోపయస్న రమేర క్తమ్ ప్కోత జ్యైష్టణమ్
తశ్ వర ే సహప్స్వణి శ్చల్మ స్వతసా ౭స్మ ురర కే ౧౨
ప్పాహీ ణః సుమ్హాేజా సప్త
త పల సమ్నిా తః
ఉతరి
త షా తి రమేర త్యా మ్ మ్త్ ప్కోత కలుషీ ప్కుత్యమ్ ౧౩
ఏవమ్ ఉక్తతా మ్హాేజా విశాా మిప్తో మ్హా మ్యనిః
అశ్కుా వన్ త్యరయిుమ్ కోపమ్ సమాతపమ్ ఆకతః ౧౪
తసా శాపేన్ మ్హత్య రమార శ్చల్మ తత్య అపవత్
వచ్ః ప్ుత్యా చ్ కన్రో
త ర మ్హర్ష ేః స చ్ నిరక తః ౧౫
కోపేన్ స మ్హాేజా సప్త
త ౭ప హరణే ప్కుే
ఇత్త్నియై
త : అజితై ర్నమ్ న్ లేపే శానిమ్
త ఆతీ న్ః
పపూవ అసా మ్న్ శిచ మాత తప్త౭ప హరణే ప్కుే ౧౬
న్ ఏవ ప్కోతమ్ కమిష్వా మి న్ చ్ వక్షేా కతమ్చ న్
అతవా న్ ఉచ్చ ా స్మష్వా మి సమ్ా తస ర శ్త్యన్ా ౭ి ౧౭
అహమ్ హి ోషయిష్వా మి ఆత్యీ న్మ్ విజిేత్త్నియ
త :
త్యవత్ యావత్ హి మే ప్పాపమ్
త ప్పాహీ ణా మ్ తపస్వ ఆరి జతమ్ ౧౮
అనచ్చ ా స న్ా పుమాజన్: తిషేయ
ో మ్ శాశ శ్ా తీ సస మా:
న్ హి మే తపా మాన్సా క్షయమ్ యాసా మిత మూర తయ: ౧౯
ఏవమ్ వర ే సహప్ససా తీక్ష్యమ్ స మ్యని పుమ్క వ:
చ్క్తర అప్పతిమామ్ లోకే ప్పతిజాఞమ్ రకు న్మ్తన్ ౨0
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

చ్ు షష్ట
ే త
ో మ్ సస రక :
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రమ్చ షష్టత
ట మ్ సస ర్క :
అత హైమ్వతీమ్ ర్నమ్ తిశ్మ్ తా క్తతా మ్హా మ్యనిః
పూర్నా మ్ తిశ్మ్ అనప్పాపా తపస్ ేపే సుత్యర్మణమ్ ౧
మ్పన్మ్ వర ే సహప్ససా ప్కుత్యా ప్వతమ్ అనతమ్
త మ్
చ్క్తర అప్పతిమ్మ్ ర్నమ్ తపః పరమ్ ుషక రమ్ ౨
పూర్ష ణ వర ే సహప్స్న ు క్తష ో పూతమ్ మ్హా మ్యనిమ్
వికైా : పుి: ఆతూతమ్ ప్కోతో న్ అన్ర
త మ్ ఆవిశ్త్ ౩
స ప్కుత్యా నిశ్చ యమ్ ర్నమ్ తప ఆతిషత్
ో అవా యమ్
తసా వర ే సహప్ససా ప్వే పూర్ష ణ మ్హా ప్వత: ౪
ప్తకుతమ్ ఆరపవా
త న్ అన్ా మ్ తస్మీ న్ క్తలే రకూతమ్
త
ఇత్త్మోత తిా జాతి: పూత్యా తమ్ స్మత త మ్న్ా మ్ అయాచ్త ౫
తస్యీ తత్యా తత్య స్మతమ్
త సరా మ్ విప్పాయ నిశిచ త:
నిే ేష్టే అనేా పకవాన్ అపుక్తతా ఇవ మ్హాతపా: ౬
న్ క్వమిచ త్ అవతత్ తతిా ప్పమ్ మ్పన్ ప్వతమ్ ఉపస్మత
త :
అత వర ే సహప్సమ్ వై న్ ఉచ్చ ా సన్ మ్యని పుమ్క వ: ౭
తసా అనచ్చ ా స మాన్సా మూరి తా తూమో వా జాయత
త్త్తైలోకా మ్ యేన్ సప్మార మ్తమ్ ఆతీిత మివా౭పవత్ ౮
తతో ేవాః సకన్ర్న
త ా ః పన్ా క్త సుర ర్నక్షస్వః
మోహిత్య: ేజ్స్వ తసా తపస్వ మ్న్ త రశ్ీ యః ౯
కశ్ీ ల ఉపహత్యః సర్షా ిత్యమ్హమ్ అత్య౭ప్పువన్
పుిః క్తరణై: ేవ విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః ౧0
లోితః ప్కోతిత శ్చచ వ తపస్వ చ్ అివర తే
న్ హి అసా ప్వుజిన్మ్ క్వమిచ త్ ప్ుశ్ా ే సూక్షీ మ్ అపా ౭త ౧౧
న్ తీయే యతి ు అసా మ్న్స్వ యత్ అపీిస తమ్
వినాశ్యతి త్త్తైలోకా మ్ తపస్వ సచ్ర్న౭చ్రమ్ ౧౨
వాా కులా శ్చ తిశ్ః సర్నా న్ చ్ క్వమిచ త్ ప్పక్తశ్ే
స్వకర్నః క్షుిత్యః సర్షా విశీరా నేత చ్ పరా త్యః ౧౩
ప్పకమ్ర ే చ్ ప్పుతివీ వాయు: వాతి ప్పుశా౭౭కులః
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ప్పహీ న్ న్ ప్పతిజాన్నమో నాస్మకో
త జాయే జ్న్: ౧౪
సమూీ ట మివ త్త్తైలోకా మ్ సప్మ్ర క్షుిత మాన్సమ్
పాసక రో నిప్షర ప శ్చచ వ మ్హర్ష ే: తసా ేజ్స్వ ౧౫
పుతిమ్
త న్ కుర్మే యావత్ నాే ేవ మ్హామ్యనిః
త్యవత్ ప్పస్వతో పకవాన్ అక్వా రూప్త మ్హాుా తిః ౧౬
క్తలా౭క్వా నా యత్య పూరా మ్ త్త్తైలోకా మ్ తహా ేక్వలమ్
ేవ ర్నజ్ా మ్ చికీర్ష ేత తీయత్యమ్ అసా యన్ మ్తమ్ ౧౭
తతః సుర కణః సర్షా ిత్యమ్హ పురోకమాః
విశాా మిప్తమ్ మ్హాత్యీ న్మ్ వాకా మ్ మ్ురమ్ అప్పువన్ ౧౮
ప్పహీ ర్ష ే స్వా కతమ్ ేసుత తపస్వ సీ సుతోష్టత్యః
ప్పాహీ ణా మ్ తపస్వ ఉప్కేణ ప్పాపవా
త న్ అస్మ కౌశిక ౧౯
తీరక మ్ ఆయు శ్చ ే ప్పహీ న్ తత్యమి స మ్ర్మ తక ణః
సా స్మ త ప్పాపుా హి పప్తమ్ ే కచ్చ సౌమ్ా యత్య సుకమ్ ౨0
ిత్యమ్హ వచ్ః ప్ుత్యా సర్షా ష్వమ్ చ్ తివౌకస్వమ్
ప్కుత్యా ప్పణమ్మ్ మ్యతితో వాా జ్హార మ్హామ్యనిః ౨౧
ప్పాహీ ణా మ్ యతి మే ప్పాపమ్
త తీరక మ్ ఆయు సతై
త వ చ్
ఓమాక రోత వషటాక రో వేత్య శ్చ వరయనత మామ్ ౨౨
క్షప్త వేతవిత్యమ్ ప్ేష్టో ప్పహీ

వేత విత్యమ్ అి

ప్పహీ పుప్తో వస్మష్టో మామ్ ఏవమ్ వతు ేవత్యః ౨౩
యతి అయమ్ పరమ్ః క్తమ్ః ప్కుతో యానత సురర ేపాః
తతః ప్పస్వతితో ేవై: వస్మష్టో జ్పత్యమ్ వరః ౨౪
సకా మ్ చ్క్తర ప్పహీ రి ే: ఏవమ్ అస్మా త తి చా౭ప్పవీత్
ప్పహీ రి ే తా మ్ న్ సమేతహః సరా మ్ సమ్ర తస ా ే తవ ౨౫
ఇుా క్తతా ేవత్య శాచ ౭ి సర్నా జ్కుీ : యత్య౭౭కతమ్
విశాా మిప్తోి తర్నీ త్యీ లపాతా ప్పాహీ ణా మ్ ఉతమ్
త మ్

౨౬

పూజ్యా మాస ప్పహీ రి ేమ్ వస్మషమ్
ో జ్పత్యమ్ వరమ్
ప్కుత క్తమో మ్హీమ్ సర్నా మ్ చ్చార తపస్మ స్మత
త ః ౨౭
ఏవమ్ ు అనేన్ ప్పాహీ ణా మ్ ప్పాపమ్
త ర్నమ్ మ్హాతీ నా
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ఏష ర్నమ్ మ్యని ప్ేష ో ఏష విప్కహవాన్ తపః ౨౮
ఏష తరీ ః పరో నితా మ్ వీరా సా ఏష పర్నయణమ్
ఏవమ్యక్తతా మ్హా ేజా విరర్నమ్ తిా జ్ఞతమ్
త : ౨౯
శ్త్యన్న్ త వచ్ః ప్ుత్యా ర్నమ్ లక్షీ ణ సనిా ౌ
జ్న్కః ప్పాఞ్జలి: వాకా మ్ ఉవాచ్ కుశిక్త౭౭తీ జ్మ్ ౩0
తనోా

అస్మీ

అనప్కుహీతోస్మీ యసా మే మ్యని పుమ్క వ

యజ్మ్
ఞ క్తకుతస ి సహితః ప్పాపవా
త న్ అస్మ త్యరిీ క ౩౧
పావితోహమ్ తా యా ప్పహీ న్ తరశ నేన్ మ్హామ్యనే
విశాా మిప్త మ్హాపాక ప్పహీ రీ ేణమ్ వర ఉతమ్
త
౩౨
కుణ పు విత్యః ప్పాపాత : తవ సమ్తరశ నాత్ మ్యా
విస తర్షణ చ్ ే ప్పహీ న్ కీర తా మాన్మ్ మ్హ తప
త ః ౩౩
ప్ుతమ్ మ్యా మ్హా ేజ్ఞ ర్నమేణ చ్ మ్హాతీ నా
సతస్యా ః ప్పాపా చ్ సతః ప్ుత్య: ే పహవో కుణః ౩౪
అప్పమేయమ్ తప: ుపా మ్ అప్పమేయమ్ చ్ ే పలమ్
అప్పమేయా కుణశ్చచ వ నితా మ్ ే కుశిక్త౭౭తీ జ్ ౩౫
ిత్యమ్హ సా చ్ యత్య, యత్య చైవ హి ఉమాపే :
ప్ుి:త ఆశ్చ రా పూత్యనామ్ కత్యనామ్ నా౭స్మ త మే విప్త ౩౬
కరీ క్తలో మ్యని ప్ేష ో లమ్ర ే రవి మ్ణల
ో మ్
శ్ా ః ప్పపాే మ్హాేజ్ఞ ప్తషుోమ్ అర హస్మ మామ్ పున్ః ౩౭
స్వా కతమ్ తపస్వమ్ ప్ేష ో మామ్ అనజాఞుమ్ అర హస్మ
ఏవమ్ ఉక్తతా మ్యని ప్ేషమ్
ో వైేహో మితిలా౭తిపః ౩౮
ప్పతక్షిణమ్ చ్క్తర ఆు స ఉపాత్యా యః స పాన్వ
త ః
విససర జ ఆు జ్న్కమ్ ప్పీతమ్ ప్పీత మ్న్ సత్య
త
౩౯
విశాా మిప్తోి తర్నీ త్యీ సహ ర్నమ్ః స లక్షీ ణః
సా మ్ వాటమ్ అిచ్ప్క్తమ్ పూజ్ా మానో మ్హరి ేిః ౪0
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

పమ్చ షష్టత
ో మ్ సస రక :

షట్ షష్టత
ట మ్ సస ర్క :
తతః ప్పపాే విమ్లే ప్కుత

కర్నీ న్ర్నతిపః
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విశాా మిప్తమ్ మ్హాత్యీ న్మ్ ఆజుహావ స ర్నకవమ్ ౧
తమ్ అరచ యిత్యా తర్నీ త్యీ శాత్త్స త

ప్ుషేిో న్ కరీ ణ

ర్నకవౌ చ్ మ్హాత్యీ నౌ తత్య వాకా మ్ ఉవాచ్ హ ౨
పకవన్ స్వా కతమ్ ేసుత క్వమ్ కరోమి తవా౭న్క
పవాన్ ఆజాఞపయు మామ్ ఆజాఞప్తా పవత్య హి అహమ్ ౩
ఏవమ్ ఉక తః స తర్నీ త్యీ జ్న్కేన్ మ్హాతీ నా
ప్పుా

వాచ్ మ్యని: వీరమ్ వాకా మ్ వాకా

పుప్ౌ తశ్రత

విశారతః ౪

సా ఇమ్ప క్షప్తియౌ లోక విప్ుౌ

ప్తషుో క్తమ్ప తనః ప్ేషమ్
ో యత్ ఏతత్ తా త యి తిషతి
ో ౫
ఏతత్ తరశ య పప్తమ్ ే ప్కుత క్తమ్ప ప్నపా౭౭తీ జౌ
తరశ నాత్ అసా తనష్ట యత్య ఇషమ్
ో ప్పతియాసా తః ౬
ఏవమ్ ఉక త సుత జ్న్కః ప్పుా వాచ్ మ్హా మ్యనిమ్
ప్ూయత్యమ్ అసా తనష్ట యత్ అర తమ్ ఇహ తిషతి
ో ౭
ేవర్నత ఇతి క్తా తో నిమేః షష్టో మ్హీపతిః
నాా స్కయమ్ తసా పకవన్ హస్న త తతోత మ్హాతీ నా ౮
తక్ష యజ్ ఞ వే పూరా మ్ తన: ఆయమ్ా వీరా వాన్
ర్మప్త సుత ప్తితశాన్ రోష్వత్ సల్మలమ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౯
యస్వీ త్ పాక్త౭రి తనో పాక్తన్ న్ అకలర యత మే సుర్నః
వర అఙ్కక ని మ్హార్నహణి తనష్వ శాతయామి వః ౧0
తతో విమ్న్సః సర్షా ేవా వై మ్యని పుమ్క వ
ప్పస్వతయని త ేవేశ్మ్ ేష్వమ్ ప్పీతోపవత్ పవః
ప్పీతి యుకఃత స సర్షా ష్వమ్ తౌ ేష్వమ్ మ్హాతీ నామ్ ౧౧
తత్ ఏతత్ ేవ ేవ సా తనూ రతా మ్ మ్హాతీ న్ః
నాా స పూతమ్ తత్య న్ా సమ్
త అస్వీ కమ్ పూరా కే విప్త ౧౨
అత మే ప్కుషతః క్షేప్తమ్ లాఙ్క లాత్ ఉతిత్య
త మ్మ్
క్షేప్తమ్ ోతయత్య లపాతా నామాా స్వత్య ఇతి విప్ుత్య ౧౩
పూతలాత్ ఉతిత్య
త స్వ ు వా వర తత మ్మ్ ఆతీ జా
వీరా ులేక తి మే కనాా స్వతిత్య ఇయమ్ అయోనిజా ౧౪
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పూతలాత్ ఉతిత్య
త మ్ త్యమ్ ు వర తమానామ్ మ్మ్ ఆతీ జామ్
వరయా మాసు: ఆకమ్ా ర్నజానో మ్యని పుమ్క వ ౧౫
ేష్వమ్ వరయత్యమ్ కనాా మ్ సర్షా ష్వమ్ ప్పుతివీ క్షిత్యమ్
వీరా ులేక తి పకవన్ న్ తత్యమి సుత్యమ్ అహమ్ ౧౬
తతః సర్షా ప్నపతయః సమేతా మ్యని పుమ్క వ
మితిలామ్ అపుా పాకమ్ా వీరా మ్ జిజాఞసవ సత్య
త
౧౭
ేష్వమ్ జిజాఞస మానానామ్ శ్చవమ్ తన: ఉపాప్ుతమ్
న్ ేకు: ప్కహణే తసా తనష: తోలనేి వా ౧౮
ేష్వమ్ వీరా వత్యమ్ వీరా మ్ అలర మ్ జాఞత్యా మ్హామ్యనే
ప్పత్యా క్తా త్య ప్నపతయ: త నిా ప్తే తప్తతన్ ౧౯
తతః పరమ్ కోపేన్ ర్నజానో మ్యని పుమ్క వ
అర్మన్న్
త మితిలామ్ సర్షా వీరా సమేతహ మాకత్యః ౨0
ఆత్యీ న్మ్ అవతూతమ్ ే విజాఞయ మ్యని పుమ్క వ
రోషేణ మ్హత్య ఆవిష్వోః పీటయన్ మితిలామ్ పురీమ్ ౨౧
తతః సమ్ా తస ర్ష పూర్ష ణ క్షయమ్ యాత్యని సరా శ్ః
స్వతనాని మ్యని ప్ేష ో తతోహమ్ ప్పుశ్ ుఃక్వతః ౨౨
తతో ేవ కణన్ సర్నా న్ తపస్వ ఆహమ్ ప్పస్వతయమ్
తు శ్చ పరమ్ ప్పీత్య శ్చ ురఙ్క పలమ్ సుర్నః ౨౩
తతో పక్తా ప్నపతయో హన్ా మానా తిో యయుః
అవీర్నా వీరా సమితక్తత స ఆమాత్యా ః పాప కరీ ణః ౨౪
తత్ ఏతత్ మ్యని శారూతల తనః పరమ్ పాసా రమ్
ర్నమ్ లక్షీ ణయో శాచ ౭ి తరశ యిష్వా మి సుప్వత ౨౫
యతి అసా తనష్ట ర్నమ్ః కుర్నా త్ ఆరోపణమ్ మ్యనే
సుత్యమ్ అయోనిజామ్ స్వత్యమ్ తత్యా మ్ త్యశ్రే: అహమ్ ౨౬
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

షట్ షష్టత
ో మ్ సస రక :

సర త షష్టత
ట మ్ సస ర్క :
జ్న్క సా వచ్ః ప్ుత్యా విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః
తన ర తరశ య ర్నమాయ ఇతి హోవాచ్ పారి తవమ్ ౧
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తతః స ర్నజా జ్న్కః సచివాన్ వాా తిేశ్ హ
తన: ఆన్నయత్యమ్ తివా మ్ కన్ త మాలా విపూష్టతమ్ ౨
జ్న్కేన్ సమాతిష్వోః సచివాః ప్పావిశ్న్ పురీమ్
త తన
త ః పురతః ప్కుత్యా నిర జకుీ ః పారి తవా౭౭జ్యా
ఞ
౩
ప్నణమ్ శ్త్యని పఞ్చచ శ్త్ వాా యత్యనామ్ మ్హాతీ నామ్
మ్మూజష్వమ్ అష ో చ్ప్క్తమ్ త్యమ్ సమూు స్న త కతమ్చ న్ ౪
త్యమ్ ఆత్యయ ు మ్మూజష్వమ్ ఆయస్వమ్ యప్త తత్ తనః
సురోపమ్మ్ ే జ్న్కమ్ ఊర: ప్నపతి మ్త్త్నిణ
త ః ౫
ఇతమ్ తనరా రమ్ ర్నజ్న్ పూజితమ్ సరా ర్నజ్ిః
మితిలా౭తిప ర్నజ్యత్త్న్ త తరశ న్నయమ్ యత్ ఇచ్చ స్మ ౬
ేష్వమ్ ప్నప్త వచ్ః ప్ుత్యా ప్కుత్య౭ఞ్జలి: అపాషత
విశాా మిప్తమ్ మ్హాత్యీ న్మ్ ౌ చ్ ఉపౌ ర్నమ్ లక్షీ ణౌ ౭
ఇతమ్ తనరా రమ్ ప్పహీ న్ జ్న్కై: అిపూజితమ్
ర్నజ్ి శ్చ మ్హా వీరైా : అశ్కా మ్ పూరిుమ్ పుర్న ౮
న్ ఏతత్ సుర కణః సర్షా న్ అసుర్న న్ చ్ ర్నక్షస్వః
కన్ర
త ా యక్ష ప్పవర్నః స క్వన్ా ర మ్హోరక్తః ౯
కా కతి: మానష్వణమ్ చ్ తనష్టసా ప్పపూరణే
ఆరోపణే సమాయోకే వేపనే తోలనేి వా ౧0
త ేతత్ తనష్వమ్ ప్ేషమ్
ో ఆన్నతమ్ మ్యని పుమ్క వ
తరశ య ఏతన్ మ్హాపాక అన్యో ర్నజ్ పుప్తయోః ౧౧
విశాా మిప్త సుత తర్నీ త్యీ ప్ుత్యా జ్న్క పాష్టతమ్
వతస ర్నమ్ తనః పశ్ా ఇతి ర్నకవమ్ అప్పవీత్ ౧౨
ప్పహీ ర్ష ే: వచ్నాత్ ర్నమో యప్త తిషతి
ో త తన
త ః
మ్మూజష్వమ్ త్యమ్ అపాప్వుతా ప్ుష్వోా తన: అత్య౭ప్పవీత్ ౧౩
ఇతమ్ తనరా రమ్ ప్పహీ న్ సప్మ్యస ర శామి ఇహ పాణినా
యతా వాన్ చ్ పవిష్వా మి తోలనే పూరణేి వా
పాటమ్ ఇేా వ తమ్ ర్నజా మ్యనిశ్చ సమ్పాషత ౧౪
ల్మలయా స తన: మ్ేా జ్ప్క్తహ వచ్నాత్ మ్యనేః
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పశ్ా త్యమ్ ప్న సహప్స్వణమ్ పహూనామ్ రకు న్న్న్
త ః
ఆరోపయత స తర్నీ త్యీ సల్మలమ్ ఇవ తతన
త ః ౧౫
ఆరోపయిత్యా మ్పరీా మ్ చ్ పూరయా మాస వీరా వాన్
తత్ పపఞ్జ తన: మ్ేా న్ర ప్ేష్టో మ్హాయశాః ౧౬
తసా శ్ప్తత మ్హాన్ ఆస్వత్ నిర్నక త సమ్ నిసస ా న్ః
పూమి కమ్ర శ్చ సుమ్హాన్ పరా తసా ఇవ తీరా తః ౧౭
నిపేు శ్చ న్ర్నః సర్షా ేన్ శ్పేన్
త మోహిత్యః
వర జయిత్యా మ్యని వరమ్ ర్నజాన్మ్ ౌ చ్ ర్నకవౌ ౧౮
ప్పతి ఆశ్ా స్కత జ్నే తస్మీ న్ ర్నజా వికత స్వతా సః
ఉవాచ్ ప్పాఞ్జలి: వాకా మ్ వాకా జ్ఞఞ మ్యని పుమ్క వమ్ ౧౯
పకవన్ ప్ుష ో వీరోా మే ర్నమో తశ్రత్య౭౭తీ జ్ః
అతా ుర తమ్ అచిన్ా త మ్ చ్ అతరిక తమ్ ఇతమ్ మ్యా ౨0
జ్న్క్తనామ్ కులే కీరి తమ్ ఆహరిషా తి మే సుత్య
స్వత్య పర్నతరమ్ ఆస్వతా ర్నమ్మ్ తశ్రత్య౭౭తీ జ్మ్ ౨౧
మ్మ్ సత్యా ప్పతిజాఞ చ్ వీరా ులేక తి కౌశిక
స్వత్య ప్పాణై: పుమ్త్య ేయా ర్నమాయ మే సుత్య ౨౨
పవతో అన మ్ే ప్పహీ న్ శీప్కమ్ కచ్చ నత మ్త్త్నిణ
త ః
మ్మ్ కౌశిక పప్తమ్ ే అయోత్యా మ్ తా రిత్య రతైః ౨౩
ర్నజాన్మ్ ప్పప్శితై: వాకైా : ఆన్యనత పురమ్ మ్మ్
ప్పత్యన్మ్ వీరా ులాక యా: కతయనత చ్ సరా శ్ః ౨౪
మ్యని కుపౌత చ్ క్తకుౌస ి కతయనత ప్నపాయ వై
ప్పీయమాణమ్ ు ర్నజాన్మ్ ఆన్యనత సు శీప్కక్తః ౨౫
కౌశిక శ్చ తేతి ఆహ ర్నజా చ్ ఆపాషా మ్త్త్నిణ
త ః ౨౬
అయోత్యా మ్ ప్పేషయా మాస తర్నీ త్యీ ప్కుత శాసనాత్
యత్య ప్వుతమ్
త సమాక్తా ుమ్ ఆనేుమ్ చ్ ప్నపమ్ తత్య ౨౭
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

సప త షష్టత
ో మ్ సస రక :

అషట షష్టత
ట మ్ సస ర్క :
జ్న్కేన్ సమాతిష్వో తూత్య : ే క్తలన్ త వాహనాః
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ప్తి ర్నప్తమ్ ఉష్టత్య మార్షక ే అయోత్యా మ్ ప్పావిశ్న్ పురీమ్ ౧
( ర్నజ్ఞఞ పవన్మ్ ఆస్వతా త్యా రస్వతన్ ఇతమ్౭ప్పువన్
శీప్కమ్ నివేతా త్యమ్ ర్నజ్య ఞ తూత్య నోా జ్న్క సా చ్
ఇుా

క్తతా త్యా రపాలా: ే ర్నకవాయ న్ా వేతయన్ )

ే ర్నజ్ వచ్నాత్ తూత్య ర్నజ్ వేశ్ీ ప్పవేశిత్యః
తప్ుు: ేవ సమాక శ్మ్ ప్వుతమ్
త తశ్రతమ్ ప్నపమ్ ౨
పత త అఞ్జలి పుటాః సర్షా తూత్య వికత స్వతా స్వః
ర్నజాన్మ్ ప్పయత్య వాకా మ్ అప్పువన్ మ్ుర్న౭క్షరమ్ ౩
మైతిలో జ్న్కో ర్నజా స అకా హోప్త పురప్సుక తమ్
కుశ్లమ్ చ్ అవా యమ్ చైవ స్కపాత్యా య పురోహితమ్ ౪
మ్యుర్ మ్యుర్ మ్ురయా స్నా హ సమ్యా కయా
త
క్వర్న
జ్న్క: త్యా మ్ మ్హార్నజ్ ప్పుచ్చ ే సపురసస రమ్ ౫
ప్పుష్వోా కుశ్లమ్ అవా ప్కమ్ వైేహో మితిలా౭తిపః
కౌశిక్త౭నమ్ే వాకా మ్ పవన్మ్
త ఇతమ్ అప్పవీత్ ౬
పూరా మ్ ప్పతిజాఞ వితిత్య వీరా ులాక మ్మా౭౭తీ జా
ర్నజాన్ శ్చ ప్కుత్య౭మ్ర్నే నిరీా ర్నా విమ్యకీ ప్కుత్యః ౭
స్నయమ్ మ్మ్ సుత్య ర్నజ్న్ విశాా మిప్త పురసస రైః
యప్ుచ్చ యా ఆకతై; వీరై: నిరి జత్య తవ పుప్తకైః ౮
త చ్చ ర్నజ్న్ తనర్ తివా మ్ మ్ేా పకా మ్ మ్హాతీ నా
ర్నమేణ హి మ్హా ర్నజ్ మ్హత్యా మ్ జ్న్ సమ్స తి ౯
అస్యీ ేయా మ్యా స్వత్య వీరా ులాక మ్హాతీ నే
ప్పతిజాఞమ్ తర్మతమ్ ఇచాచ మి తత్ అనజాఞుమ్ అర హస్మ ౧0
స్కపాత్యా యో మ్హార్నజ్ పురోహిత పురప్సుక తః
శీప్కమ్ ఆకచ్చ పప్తమ్ ే ప్తషుోమ్ అర హస్మ ర్నకవౌ ౧౧
ప్పీతిమ్ చ్ మ్మ్ ర్నజ్యత్త్న్ త నిరా ర తయిుమ్ అర హస్మ
పుప్తయో: ఉపయో: ఏవ ప్పీతిమ్ తా మ్ అి లపస ా స్న ౧౨
ఏవమ్ విేహా౭తిపతి: మ్ురమ్ వాకా మ్ప్పవీత్
విశాా మిప్త అపా నజాఞతః శ్త్యన్న్ త మ్ే స్మత
త ః ౧౩
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( ఇుా క్తతా విరత్య తూత్య ర్నజ్ కౌరవ శ్మిక త్య:)
తూత వాకా మ్ ు త ప్రచ త్యా ర్నజా పరమ్ హరి ేతః
వస్మషమ్
ో వామ్ేవమ్ చ్ మ్త్త్నిణో
త
అనాా మ్ శ్చ స్కప్పవీత్ ౧౪
కుపఃత కుశిక పుప్ేణ కౌసలాా న్న్ త వర తన్ః
లక్షీ ణేన్ సహ ప్పాప్త్య విేహేషు వసతి అసౌ ౧౫
ప్ుష ో వీరా సుత క్తకుతోస ి జ్న్కేన్ మ్హాతీ నా
సప్మ్ర త్యన్మ్ సుత్యయా౭సుత ర్నకవే కర్మత మిచ్చ తి ౧౬
యతి వో రోచ్ే ప్వుతమ్
త జ్న్క సా మ్హాతీ న్ః
పురీమ్ కచాచ మ్హే శీప్కమ్ మా పూత్ క్తల సా పరా యః ౧౭
మ్త్త్నిణో
త
పాటమ్ ఇత్యా ుః సహ సరైా : మ్హరి ేిః
సుప్పీత శ్చ అప్పవీత్ ర్నజా ోా యాప్ేతి స మ్త్త్నిణ
త ః ౧౮
మ్త్త్నిణ
త స్వత న్ా ర్షత్త్న్ త సా ర్నప్తిమ్ పరమ్ సప్ుక త్యః
ఊషు స్న త ప్పమ్యతిత్యః సర్షా కుణైః సరైా ః సమ్నిా త్యః ౧౯
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

అష ో షష్టత
ో మ్ సస రక :

ఏకోన సరత్వ
త మ్ సస ర్క :
తతో ర్నత్ర్నా మ్ వా తీత్యయామ్ స్కపాత్యా యః స పాన్వ
త ః
ర్నజా తశ్రతో ప్ుషఃో సుమ్త్త్న్మ్
త ఇతమ్ అప్పవీత్ ౧
అతా సర్షా తనాతా క్ష్య తన్మ్ ఆత్యయ పుషక లమ్
ప్వజ్నత అప్కే సువిహిత్య నానా రతా సమ్నిా త్యః ౨
చ్ురఙ్క పలమ్ చా౭ి శీప్కమ్ నిర్నా ు సరా శ్ః
మ్మ్ ఆజాఞ సమ్క్తలమ్ చ్ యాన్మ్ యుకీ మ్ అనతమ్
త మ్ ౩
వస్మష్టో వామ్ేవ శ్చ జాపాలి: అత క్తశ్ా పః
మారక ణేయ
ో : సుతీర్నక ౭౭యు: ర్మష్టః క్తత్యా యన్ సత్య
త
౪
ఏే తిా జాః ప్పయానత అప్కే సా న్న్
త మ్ యోజ్యసా మే
యత్య క్తల అతా యో న్ స్వా త్ తూత్య హి తా రయని త మామ్ ౫
వచ్నా ుత న్ర్షత్త్న్ త సా స్వ స్ననా చ్ురఙ్కక ణీ
ర్నజాన్మ్ ర్మష్టిః స్వర తమ్ ప్వజ్న్మ్
త ప్పుషతో
ో న్ా క్తత్ ౬
కత్యా చ్ుర౭హమ్ మారక మ్ విేహాన్ అపుా పేయివాన్
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ర్నజా ు జ్న్కః శీమాన్
మా
ప్ుత్యా పూజామ్ అకలర యత్ ౭
తతో ర్నజాన్మ్ ఆస్వతా ప్వుతమ్
త తశ్రతమ్ ప్నపమ్
జ్న్కో మ్యతితో ర్నజా హర ేమ్ చ్ పరమ్మ్ యయౌ
ఉవాచ్ చ్ న్ర ప్ేష్టో న్ర ప్ేషమ్
ో మ్యత్య౭నిా త : ౮
స్వా కతమ్ ే మ్హార్నజ్ తిష్వోా ప్పాప్తతస్మ ర్నకవ
పుప్తయో: ఉపయోః ప్పీతిమ్ లపస ా స్న వీరా నిరి జత్యమ్ ౯
తిష్వోా ప్పాప్తత మ్హాేజా వస్మష్టో పకవాన్ ర్మష్టః
సహ సరైా ; తిా జ్ ప్ేష్టత ో ; ేవై రివ శ్తప్కుః ౧0
తిష్వోా మే నిరి జత్య విక్తా తిష్వోా మే పూజితమ్ కులమ్
ర్నకవైః సహ సమ్ర నాతత్ వీరా ప్ేష్టత :ో మ్హాతీ ిః ౧౧
శ్ా ః ప్పపాే న్ర్షత్త్న్ త తా మ్ సమ్ా ర తయిుమ్ అర హస్మ
యజ్ ఞ సా అనేత న్ర ప్ేష ో వివాహమ్ ర్మష్ట సమ్ీ తమ్ ౧౨
తసా తతా చ్న్మ్ ప్ుత్యా ర్మష్ట మ్ేా న్ర్న౭తిపః
వాకా మ్ వాకా విత్యమ్ ప్ేషఃో ప్పుా వాచ్ మ్హీపతిమ్ ౧౩
ప్పతిప్కహో త్యప్ు వశ్ః ప్ుతమ్ ఏతత్ మ్యా పుర్న
యత్య వక్షా స్మ తరీ జ్ ఞ తత్ కరిష్వా మ్హే వయమ్ ౧౪
తరిీ షమ్
ో చ్ యశ్సా మ్ చ్ వచ్న్మ్ సతా వాతిన్ః
ప్ుత్యా విేహా౭తిపతిః పరమ్ విసీ యమ్ ఆకతః ౧౫
తతః సర్షా మ్యని కణః పరసర ర సమాకమే
హర్ష ేణ మ్హత్య యుక్తత : త్యమ్ నిశామ్ అవసన్ సుకమ్ ౧౬
ర్నజా చ్ ర్నకవౌ పుప్ౌ నిశామ్ా పరిహరి ేతః
ఉవాస పరమ్ ప్పీతో జ్న్కేన్ సుపూజితః ౧౭
జ్న్కోి మ్హాేజాః ప్క్వయా తర్షీ ణ తతా త విత్
యజ్ ఞ సా చ్ సుత్యపాా మ్ చ్ ప్కుత్యా ర్నప్తిమ్ ఉవాస హ ౧౮
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ఏకోన్ సపతి
త మ్ సస రక :

సరత్వ
త మ్ సస ర్క :
తతః ప్పపాే జ్న్కః ప్కుత

కర్నీ మ్హరి ేిః

ఉవాచ్ వాకా మ్ వాకా జ్ఃఞ శ్త్యన్న్మ్
త పురోహితమ్ ౧
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ప్పాత్య మ్మ్ మ్హా ేజా యవీయాన్ అతి త్యరిీ కః
కుశ్తా జ్ ఇతి క్తా తః పురీమ్ అతా వసత్ ుపామ్ ౨
వార్నా పలక పరా నాతమ్ ిపన్ ఇక్షుమ్తీమ్ న్తీమ్
స్వమాక శాా మ్ పుణా సమాక శామ్ విమాన్మ్ ఇవ పుషర కమ్ ౩
తమ్ అహమ్ ప్తషుోమ్ ఇచాచ మి యజ్ ఞ కోపాత స మే మ్తః
ప్పీతిమ్ స్కి మ్హా ేజా ఇమాీ మ్ ప్తక్తత మ్యా సహ ౪
( ఏవమ్ ఉక్తతా ు వచ్న్మ్ శ్త్యన్మ్త సా సనిా ౌ
ఆకత్య: కేచిత్ అవా ప్క్త జ్న్క: త్యన్ సమాతిశ్త్ )
శాసనాత్ ు న్ర్షత్త్న్ త సా ప్పయయుః శీప్క వాజిిః
సమానేుమ్ న్ర వాా ప్కమ్ విషుణమ్ ఇత్త్నాత౭౭జ్యా
ఞ
యత్య ౫
( స్వమాక శాా మ్ ే సమాకతా తప్ుు శ్చ కుశ్తా జ్మ్
న్ా వేతయన్ యత్య ప్వుతమ్
త జ్న్క సా చ్ చినిత
త మ్
త ప్ుా తమ్
త ప్నపతి: ప్ుత్యా తూత ప్ేష్టత:ో మ్హా పలై: )
ఆజ్యా
ఞ
ు న్ర్షత్త్న్ త సా ఆజ్క్తమ్ కుశ్తా జ్ః
స తతరశ మ్హాత్యీ న్మ్ జ్న్కమ్ తరీ వతస లమ్ ౬
స్కివాతా శ్త్యన్న్మ్
త ర్నజాన్మ్ చా౭ి త్యరిీ కమ్
ర్నజా౭ర హమ్ పరమ్మ్ తివా మ్ ఆసన్మ్ చ్ అతా రోహత ౭
ఉపవిష్వో వుపౌ ౌ ు ప్పాతరౌ అమిత ఓజ్సౌ
ప్పేషయా మాస ు: వీరౌ మ్త్త్ని త ప్ేషమ్
ో సుత్యమ్న్మ్ ౮
కచ్చ మ్త్త్నిప
త ే శీప్కమ్ ఐక్ష్యా కుమ్ అమిత
ఆతీ

ప్పపమ్

ః సహ ురర
త ేమ్ ఆన్యసా స మ్త్త్నిణ
త మ్ ౯

ఔపక్తరా మ్ స కత్యా ు రకూణమ్ కుల వర తన్మ్
తతరశ శిరస్వ చ్ ఏన్మ్ అివా తా ఇతమ్ అప్పవీత్ ౧0
అయోత్యా ౭తిపే వీర వైేహో మితిలా౭తిపః
స త్యా మ్ ప్తషుోమ్ వా వస్మతః స్కపాత్యా య పురోహితమ్ ౧౧
మ్త్త్ని త ప్ేష ో వచ్ః ప్ుత్యా ర్నజా సరి ే కణ సత్య
త
స పనత: అకమ్త్ తప్త జ్న్కో యప్త వర తే ౧౨
స ర్నజా మ్త్త్ని త సహితః స్కపాత్యా యః స పాన్వ
త ః
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వాకా మ్ వాకా విత్యమ్ ప్ేష్టో వైేహమ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౧౩
వితితమ్ ే మ్హా ర్నజ్ ఇక్ష్యా కు కుల తైవతమ్
వక్తత సర్షా షు ప్కుేా షు వస్మష్టో పకవాన్ ర్మష్టః ౧౪
విశాా మిప్త అపా నజాఞతః సహ సరైా : మ్హరి ేిః
ఏష వక్షా తి తర్నీ త్యీ వస్మష్టో మే యత్య ప్కమ్మ్ ౧౫
ఏవ మ్యక్తతా న్ర ప్ేషే ో ర్నజాఞమ్ మ్ేా మ్హాతీ నామ్
తూషీమ్
ణ పూే తశ్రే వస్మష్టో పకవాన్ ర్మష్టః
ఉవాచ్ వాకా మ్ వాకా జ్ఞఞ వైేహమ్ స పురోతసమ్ ౧౬
అవా క త ప్పపవో ప్పహాీ శాశ్ా తో నితా అవా యః
తస్వీ న్ మ్రీచిః సమ్జ్య
జ ఞ మ్రీచేః క్తశ్ా పః సుతః ౧౭
వివస్వా న్ క్తశ్ా పాత్ జ్జ్య ఞ మ్న: వైవసా తః ప్సుీ తః
మ్నః ప్పజాపతిః పూరా మ్ ఇక్ష్యా కు సుత మ్నోః సుతః ౧౮
తమ్ ఇక్ష్యా కుమ్ అయోత్యా యామ్ ర్నజాన్మ్ వితి త పూరా కమ్
ఇక్ష్యా కో సుత సుతః శీమాన్
మా
కుక్షి: ఇేా వ విప్ుత : ౧౯
కుక్షే: అత ఆతీ జ్: శీమాన్
మా
వికుక్షి: ఉతపతా త
వికుక్షే సుత మ్హా ేజా పాణః పుప్తః ప్పత్యపవాన్ ౨0
పాణ సా ు మ్హా ేజా అన్రణా ః ప్పత్యపవాన్
అన్రణా త్ ప్పుు: జ్జ్య ఞ ప్తిశ్ఙ్కక సుత ప్పుతోః సుతః ౨౧
ప్తిశ్ఙ్కక : అపవత్ పుప్తో ునతమారో మ్హాయశాః
ునతమార్నత్ మ్హాేజా యువనాోా మ్హారతః ౨౨
యువనాశ్ా సుతః శీమాన్
మా
మానాతత్య ప్పుతివీ పతిః
మానాతు సుత సుతః శీమాన్
మా
సుసమిత: ఉతపతా త ౨౩
సుసమేత: అి పుప్ౌ ౌా ప్ువసమితః ప్పస్నన్జిత్
యశ్స్వా ప్ువసమేత సుత పరతో నామ్ నామ్తః ౨౪
పరత్యత్ ు మ్హాేజా అస్మతో నామ్ జాతవాన్
యసా ఏే ప్పతి ర్నజాన్ ఉపపతా మ్త శ్ప్తవ :
హైహయ త్యలజ్మాక శ్చ ూర్న శ్చ శ్శి ిమ్తవ : ౨౫
త్యమ్ సుత ప్పతి యుతా త నా యుే త ర్నజా ప్పవాస్మత : ౨౬
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హితవమ్తమ్ ఉపాకమ్ా ప్పుకు ప్పప్సవణే వసత్
అస్మతో అలర పలో ర్నజా మ్త్త్మితి సస హిత: తత్య
ేా చ్ అసా పార్షా కరిర ణౌా పపూవు: ఇతి ప్ుతమ్ ౨౭
ఏక్త కరర వినాశాయ సపతైా ా సకరమ్ తౌ ౨౮
తత : శ్చల వరమ్ రమ్ా మ్ పపూవ అిరతో మ్యని :
పారక వ: చ్ా వనో నామ్ హితవమ్తమ్ ఉపాప్శిత : ౨౯
తప్త ఏక్త ు మ్హా పాక్త పారక వమ్ ేవ వరచ సమ్
వవమేత పతీ పప్త్యక్ష్మ క్తమ్ేమ్పత సుతమ్ ఆతీ న్ :
తమ్ ర్మష్టమ్ స్వ అపుా పాకమ్ా క్తళిమ్పత చ్ అపా వాతయత్ ౩0
స త్యమ్ అపా వతత్ విప్ప: పుప్ేపుస మ్ పుప్త జ్న్ీ ని ౩౧
తవ కుక్షౌ మ్హా పాకే సుపుప్త: సుమ్హాపల:
మ్హా వీరోా మ్హా ేజా అచిర్నత్ సమ్జనిషా తి
కర్షణ సహిత ప్శీశ మాన్ మా ుచ్: కమ్లేక్షణే ౩౨
చ్ా వన్మ్ ు న్మ్ ప్సుక తా ర్నజ్ పుప్తీ పతిప్వత్య
పతి ోక్త౭ుర్న తస్వీ త్ పుప్తమ్ ేవీ వా జాయత ౩౩
సపత్యా ా ు కర: తస్యా తతోత కరర జిక్తమాా సయా
సహ ేన్ కర్షణ ఏవ జాతః స సకరోపవత్ ౩౪
సకర సా అసమ్ఞ్జ సుత అసమ్ఞ్చజత్ అత అమ్యశ మాన్
తిల్మప్త అమ్యశ మ్తః పుప్తో తిల్మప సా పకీరతః ౩౫
పకీరత్యత్ కకుతస ి శ్చ కకుతస ి సా రకు సుస త: ౩౬
రకో సుత పుప్త: ేజ్స్వా ప్పప్వుతఃత పుర్మష్వతకః
కలాీ ష పాతో హి అపవత్ తస్వీ త్ జాత సుత శ్ఙ్క ణః ౩౭
సుతరశ న్ః శ్ఙ్క ణ సా అక్వా వర ణః సుతరశ నాత్
శీప్కక: ు అక్వా వర ణ సా శీప్కక సా మ్ర్మః సుతః ౩౮
మ్రోః ప్పుప్ుక: ు ఆస్వత్ అమ్ర రీషః ప్పుప్ుక్తత్
అమ్ర రీష సా పుప్తోపూత్ న్ుషః ప్పుతి వీపతిః ౩౯
న్ుష సా యయాతి సుత నాపాక సుత యయాతిజ్ః
నాపాక సా పపూవ అజ్: అజాత్ తశ్రతోపవత్ ౪0
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అస్వీ త్ తశ్రత్యత్ జాౌ ప్పాతరౌ ర్నమ్ లక్షీ ణౌ
ఆతి వమ్శ విుత్యతనామ్ ర్నజాఞమ్ పరమ్ తరిీ ణమ్
ఇక్ష్యా కు కుల జాత్యనామ్ వీర్నణమ్ సతా వాతినామ్ ౪౧
ర్నమ్ లక్షీ ణయో: అర్ష త తా త్ సుే వరయే ప్నప
సప్ుశాపాా మ్ న్ర ప్ేష ో సప్ుే త్యుమ్ అర హస్మ ౪౨
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

సపతి
త మ్ సస రక :

ఏక సరత్వ
త మ్ సస ర్క :
ఏవమ్ ప్పువాణమ్ జ్న్కః ప్పుా వాచ్ ప్కుత్య౭ఞ్జలిః
ప్ోుమ్ అర హస్మ పప్తమ్ ే కులమ్ న్ః పరికీరి తతమ్ ౧
ప్పత్యనే హి మ్యని ప్ేష ో కులమ్ నిర౭వేషతః
వక తవా మ్ కుల జాేన్ త నిా ప్తత మ్హా మ్యనే ౨
ర్నజా అపూత్ ప్తిషు లోకేషు విప్ుతః స్నా న్ కరీ ణ
నిమిః పరమ్ తర్నీ త్యీ సరా

సతా త వత్యమ్ వరః ౩

తసా పుప్తో మితి: నామ్ మితిలా యేన్ నిరిీ త్య
ప్పతమో జ్న్కో నామ్ జ్న్క్తత్ అి ఉత్యవసుః ౪
ఉత్యవస్క: ు తర్నీ త్యీ జాతో వై న్నివ
త ర తన్ః
న్నివ
త ర తన్ పుప్త సుత సుకేు: నామ్ నామ్తః ౫
సుకేతో: అి తర్నీ త్యీ ేవర్నతో మ్హాపలః
ేవర్నత సా ర్నజ్ర్ష ే: ప్పుహప్తత ఇతి ప్ుతః ౬
ప్పుహప్తత సా ూరో అపూత్ మ్హావీరః ప్పత్యపవాన్
మ్హావీర సా ప్ుతిమాన్ సుప్ుతిః సతా విప్కమ్ః ౭
సుప్ుే: అి తర్నీ త్యీ ప్ుష ోకేుః సుత్యరిీ కః
ప్ుష ోకేతో సుత ర్నజ్ర్ష ే: హరా శ్ా ఇతి విప్ుతః ౮
హరా శ్ా సా మ్ర్మః పుప్తో మ్రోః పుప్తః ప్పతీన్క
త ః
ప్పతీన్క
త సా తర్నీ త్యీ ర్నజా కీరి తరతః సుతః ౯
పుప్తః కీరి తరత స్వా ౭ి ేవమ్పట ఇతి ప్సుీ తః
ేవమ్పట సా విపుతో విపుత సా మ్హీప్తకః ౧0
మ్హీప్తక సుతో ర్నజా కీరి తర్నతో మ్హాపలః
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కీరి తర్నత సా ర్నజ్ర్ష ే: మ్హారోమా వా జాయత ౧౧
మ్హారోమ్ణ సుత తర్నీ త్యీ సా ర ణరోమా వా జాయత
సా ర ణరోమ్ణ సుత ర్నజ్ర్ష ే: ప్హసా రోమా వా జాయత ౧౨
తసా పుప్త తా యమ్ జ్జ్య ఞ తరీ జ్ ఞ సా మ్హాతీ న్ః
జ్యా ష్టోహమ్ అనజ్ఞ ప్పాత్య మ్మ్ వీరః కుశ్తా జ్ః ౧౩
మామ్ ు జ్యా షమ్
ో ిత్య ర్నజ్యా స్కిష్టచ్ా న్ర్నతిపః
కుశ్తా జ్మ్ సమావేశ్ా పారమ్ మ్యి వన్మ్ కతః ౧౪
ప్వుే త ితరి సా ర్నా ే తర్షీ ణ ురమ్ ఆవహమ్
ప్పాతరమ్ ేవ సమాక శ్మ్ స్నా హాత్ పశ్ా న్ కుశ్తా జ్మ్ ౧౫
కసా చిత్ ు అత క్తలసా స్వమాక శాా త్ అకమ్త్ పుర్నత్
సుతనాా వీరా వాన్ ర్నజా మితిలామ్ అవరోతకః ౧౬
స చ్ మే ప్పేషయా మాస శ్చవమ్ తన: అనతమ్
త మ్
స్వత్య కనాా చ్ పత్యీ క్ష్మ మ్హా మ్ వై తీయత్యమ్ ఇతి
తసా అప్పత్యనాత్ ప్పహీ ర్ష ే యుతమ్
త ఆస్వన్ మ్యా సహ ౧౭
స హతో అిమ్యకో ర్నజా సుతనాా ు మ్యా రణే
నిహతా తమ్ మ్యని ప్ేష ో సుతనాా న్మ్ న్ర్నతిపమ్ ౧౮
స్వమాక ేా ప్పాతరమ్ ూరమ్ అపా ష్టఞ్చ మ్ కుశ్తా జ్మ్
కన్నయాన్ ఏష మే ప్పాత్య అహమ్ జ్యా ష్టో మ్హా మ్యనే ౧౯
తత్యమి పరమ్ ప్పీతో వౌా ే మ్యని పుమ్క వ
స్వత్యమ్ ర్నమాయ పప్తమ్ ే ఊరిీ ళామ్ లక్షీ ణయ చ్ ౨0
వీరా ులాక మ్ మ్మ్ సుత్యమ్ స్వత్యమ్ సుర సుతోపమామ్
తిా తీయామ్ ఊరిీ ళామ్ చైవ ప్తి: వత్యమి న్ సమ్శ యః ౨౧
తత్యమి పరమ్ ప్పీతో వౌా ే రకు న్న్న్
త ౨౨
ర్నమ్ లక్షీ ణయో ర్నజ్న్ కోత్యన్మ్ క్తరయసా హ
ిప్ు క్తరా మ్ చ్ పప్తమ్ ే తతో వైవాహికమ్ కుర్మ ౨౩
మ్క్త హి అతా మ్హా పాహో ప్ుతీయే తివస్న ప్పప్త
పలుక నాా మ్ ఉతర్ష
త ర్నజ్న్ తస్మీ న్ వైవాహికమ్ కుర్మ ౨౪
ర్నమ్ లక్షీ ణయో: అర్ష త త్యన్మ్ క్తరా మ్ సుకోతయమ్ ౨౫
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ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ఏక సపతి
త మ్ సస రక :

త్వి సరత్వ
త మ్ సస ర్క :
తమ్ ఉకవ
త న్మ్
త వైేహమ్ విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః
ఉవాచ్ వచ్న్మ్ వీరమ్ వస్మష ో

సహితో ప్నపమ్ ౧

అచినాతా ని అప్పమేయాని కులాని న్ర పుమ్క వ
ఇక్ష్యా కూణమ్ విేహానామ్ న్ ఏష్వమ్ ులోా స్మ త కశ్చ న్ ౨
సప్ుో తరీ సమ్ర న్ఃత సప్ుో రూప సమ్ర త్య
ర్నమ్ లక్షీ ణయో ర్నజ్న్ స్వత్య చ్ ఊరిీ ళయా సహ ౩
వక తవా మ్ చ్ న్ర ప్ేష ో ప్ూయత్యమ్ వచ్న్మ్ మ్మ్
ప్పాత్య యవీయాన్ తరీ జ్ ఞ ఏష ర్నజా కుశ్తా జ్ః ౪
అసా తర్నీ తీ నో ర్నజ్న్ రూపేణ అప్పతిమ్మ్ పువి
సుత్య తా యమ్ న్ర ప్ేష ో పతా ా ౭ర తమ్ వరయామ్హే ౫
పరత సా కుమార సా శ్ప్ుకా సా చ్ తీమ్తః
వరయేమ్ సుే ర్నజ్న్ తయో: అర్ష త మ్హాతీ నోః ౬
పుప్త్య తశ్రత సా ఇమే రూప యౌవన్ శాలిన్ః
లోక పాలోపమాః సర్షా ేవ ులా పర్నప్కమాః ౭
ఉపయో: అి ర్నజ్యత్త్న్ త సమ్ర నేన్
త అనపతా త్యమ్
ఇక్ష్యా కోః కులమ్ అవా ప్కమ్ పవతః పుణా కరీ ణః ౮
విశాా మిప్త వచ్ః ప్ుత్యా వస్మష ో సా మ్ే తత్య
జ్న్కః ప్పాఞ్జలి: వాకా మ్ ఉవాచ్ మ్యని పుమ్క వౌ ౯
కులమ్ తన్ా మితమ్ మ్నేా యేష్వమ్ ౌ మ్యని పుమ్క వౌ
సప్ుశ్మ్ కుల సమ్ర న్మ్
త యత్ ఆజాఞపయతః సా యమ్ ౧0
ఏవమ్ పవు పప్తమ్ వః కుశ్తా జ్ సుే ఇమే
పౌా ా పజ్యత్యమ్ సహిౌ శ్ప్ుకా పరౌ ఉపౌ ౧౧
ఏక అహాా ర్నజ్ పుప్తీణమ్ చ్తప్సూణమ్ మ్హా మ్యనే
పాణీన్ ప్కుహన
ణ త చ్త్యా రో ర్నజ్ పుప్త్య మ్హా పలాః ౧౨
ఉతర్ష
త తివస్న ప్పహీ న్ పలుక న్నపాా మ్ మ్న్నష్టణః
వైవాహికమ్ ప్పశ్మ్స ని త పకో యప్త ప్పజాపతిః ౧౩
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ఏవమ్ ఉక్తతా వచ్ః సౌమ్ా మ్ ప్పుా త్యతయ ప్కుత్యఞ్జలిః
ఉపౌ మ్యని వరౌ ర్నజా జ్న్కో వాకా మ్ అప్పవీత్ ౧౪
పరో తరీ ః ప్కుతో మ్హా మ్ శిష్టా స్మీ పవతోః సత్య
ఇమాని ఆసన్ మ్యక్తా ని ఆసా త్యమ్ మ్యని పుమ్క వౌ ౧౫
యత్య తశ్రత సా ఇయమ్ తత్య అయోత్యా పురీ మ్మ్
ప్పపుేా న్ అస్మ త సమేహో
త
యత్య౭ర హమ్ కర్మతమ్ అర హతః ౧౬
తత్య ప్పువతి వైేహే జ్న్కే రకు న్న్న్
త ః
ర్నజా తశ్రతో ప్ుషఃో ప్పుా వాచ్ మ్హీపతిమ్ ౧౭
యువామ్ అసమేక ా య కుణౌ ప్పాతరౌ మితిలేశ్ా రౌ
ర్మషయో ర్నజ్ సమాక శ్చ పవత్యర ా మ్ అిపూజిత్యః ౧౮
సా స్మ త ప్పాపుా హి పప్తమ్ ే కమిష్వా మ్: సా మ్ ఆలయమ్
ప్శాత త కర్నీ ణి సర్నా ణి విత్యసా ఇతి చా౭ప్పవీత్ ౧౯
తమ్ ఆప్పుష్వోా న్రపతిమ్ ర్నజా తశ్రత సత్య
త
మ్యన్నత్త్నౌత ౌ పురప్సుక తా జ్క్తమ్ ఆు మ్హా యశాః ౨0
స కత్యా నిలయమ్ ర్నజా ప్శాతమ్
త ప్కుత్యా విత్యన్తః
ప్పపాే క్తలా మ్ ఉత్యతయ చ్ప్కే కోత్యన్మ్ ఉతమ్
త మ్ ౨౧
కవామ్ శ్త సహప్స్వణి ప్పాహీ ణేప్తా న్ర్నతిపః
ఏక ఏకో తౌ ర్నజా పుప్త్యన్ ఉతిశ్
త ా తరీ తః ౨౨
సువర ణ ప్ుఙ్కక ః సమ్ర నాా ః స వత్యస ః క్తమ్స ా తోహనాః
కవామ్ శ్త సహప్స్వణి చ్త్యా రి పుర్మషర ేపః ౨౩
వితమ్
త అన్ా త్ చ్ సుపు తిా జ్యప్తా రకు న్న్న్
త ః
తౌ కోత్యన్మ్ ఉతిశ్
త ా పుప్త్యణమ్ పుప్త వతస లః ౨౪
స సుతైః ప్కుత కోత్యన: ప్వుత సుత ప్నపతి సత్య
త
లోకపాలైర్ ఇవాపాతి ప్వుతః సౌమ్ా ః ప్పజాపతిః ౨౫
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

తిా సపతి
త మ్ సస రక :

ప్త్వ సరత్వ
త మ్ సస ర్క :
యస్మీ న్ ు తివస్న ర్నజా చ్ప్కే కోత్యన్మ్ ఉతమ్
త మ్
తస్మీ న్ ు తివస్న ూరో యుత్యజిత్ సమ్యపేయివాన్ ౧
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పుప్తః కేకయ ర్నజ్ సా స్వక్ష్యత్

పరత మాులః

ప్ుష్వోా ప్పుష్వోా చ్ కుశ్లమ్ ర్నజాన్మ్ ఇతమ్ అప్పవీత్ ౨
కేకయా౭తిపతీ ర్నజా స్నా హాత్ కుశ్లమ్ అప్పవీత్
యేష్వమ్ కుశ్ల

క్తమోస్మ ేష్వమ్ సప్మ్ర తి అనామ్యమ్ ౩

సా ప్స్వయమ్ మ్మ్ ర్నజ్యత్త్న్ త ప్తషుో క్తమో మ్హీపతిః
తత౭ర తమ్ ఉపయాతోహమ్ అయోత్యా మ్ రకు న్న్న్
త ౪
ప్ుత్యా ు అహమ్ అయోత్యా యామ్ వివాహా౭ర తమ్ తవ ఆతీ జాన్
మితిలామ్ ఉపయాత్యన్ ు తా యా సహ మ్హీపే ౫
తా రయా అపుా ప యాతోహమ్ ప్తషుో క్తమ్ః సా సు: సుతమ్
అత ర్నజా తశ్రతః ప్ియ అతితిమ్ ఉపస్మత
త మ్ ౬
ప్ుష్వోా పరమ్ సత్యక రైః పూజా౭ర హమ్ సమ్పూజ్యత్
తత: త్యమ్ ఉష్టతో ర్నప్తిమ్ సహ పుత్త్తై: మ్హాతీ ిః ౭
ప్పపాే పున్: ఉత్యతయ ప్కుత్యా కర్నీ ణి కరీ విత్
ర్మషీన్ తత్య పురప్సుక తా యజ్ ఞ వాటమ్ ఉపాకమ్త్ ౮
యుకే త మ్యహూర్ష త విజ్యే సరా ఆపరణ పూష్టతైః
ప్పాప్ుిః సహితో ర్నమ్ః ప్కుత కౌుక మ్ఙ్క ళ:
వస్మషమ్
ో పురతః ప్కుత్యా మ్హరీ ేన్ అపర్నన్ అి ౯
ిు: సమ్పప మా౭౭ప్శితా తసౌత పాప్ుి: ఆప్వుత:
వస్మష్టో పకవాన్ ఏతా వైేహమ్ ఇతమ్౭ప్పవీత్ ౧0
ర్నజా రశ్రతో ర్నజ్న్ ప్కుత కౌుక మ్ఙ్క ళైః
పుత్త్తై: న్రవర ప్ేష ో త్యత్యరమ్ అి క్తఙ్ే
ే ౧౧
త్యప్ు ప్పతిప్కహీప్ుపాా మ్ సర్నా ౭ర్నతః ప్పపవని త హి
సా తరీ మ్ ప్పతి పతా సా ప్కుత్యా వైవాహా మ్ ఉతమ్
త మ్ ౧౨
ఇుా కఃత పరమోత్యరో వస్మషేన్
ో మ్హాతీ నా
ప్పుా వాచ్ మ్హాేజా వాకా మ్ పరమ్ తరీ విత్ ౧౩
కః స్మత
త ః ప్పతిహారో మే కసా ఆజాఞ సప్మ్ర తీక్షా ే
సా ప్కుహే కో విచారోస్మ త యత్య ర్నజ్ా మ్ ఇతమ్ తవ ౧౪
ప్కుత కౌుక సరా స్వా వేతి మూలమ్ ఉపాకత్యః
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మ్మ్ కనాా మ్యని ప్ేష ో తీపాత వహేా : ఇవ అరిచ షః ౧౫
సజ్ఞజహమ్ తా త్ ప్పతీక్షోస్మీ వేత్యా మ్ అస్వా మ్ ప్పతిష్టత
ో ః
అవికా మ్ కుర్మత్యమ్ ర్నజా క్వమ్౭ర తమ్ హి విలమ్ర ే ౧౬
తత్ వాకా మ్ జ్న్కే న్ ఉక తమ్ ప్ుత్యా తశ్రత: తత్య
ప్పవేశ్యా మాస సుత్యన్ సర్నా న్ ర్మష్ట కణన్ అి
తతో ర్నజా విేహానామ్ వస్మషమ్
ో ఇత మ్ప్పవీత్ ౧౭
క్తరయసా ర్మషే సర్నా న్ ర్మష్టి సస హ త్యరిీ క
ర్నమ్ సా లోక ర్నమ్ సా ప్క్వయామ్ వైవాహికీమ్ విప్త ౧౮
తత్య ఇతి ఉ క్తతా ు జ్న్కమ్ వస్మష్టో పకవాన్ ర్మష్ట: ౧౯
విశాా మిప్తమ్ పురప్సుక తా శ్త్యన్మ్తమ్ చ్ త్యరిీ కమ్
ప్పపా మ్ేా ు వితివత్ వేతీమ్ ప్కుత్యా మ్హా తపా: ౨0
అలమ్ చ్క్తర త్యమ్ వేతిమ్ కమ్త పుషైర ః సమ్మ్తతః
సువర ణ పాలిక్తి శ్చ చిప్త కుమైర శ్చ స అమ్యక రై: ౨౧
అత అమ్యక ర ఆట్పా : శ్ర్నవై: చ్ తూప పాత్త్తై: స తూపకై:
శ్మ్క పాత్త్తై: ప్సువై ప్సుస క్వర : పాత్త్తై : అర్నక ా ి పూరితై: ౨౨
లాజ్ పూర త ణ శ్చ పాప్తీి: అక్షతై: ఆి సప్మ్యస క తై :
తరైర : సమై: సమాస్వర
త ా వితివత్ మ్త్త్మ్త పూరా కమ్ ౨౩
అక్వా మ్ ఆత్యయ వేత్యా మ్ ు వితి మ్త్త్మ్త పుర ప్సుక తమ్
జుహావ అకౌా మ్హా ేజా వస్మష్టో పకవాన్ ర్మష్ట: ౨౪
తత: స్వత్యమ్ సమాన్నయ సరా ఆపరణ పూష్టత్యమ్
సమ్క్షమ్ అకేా సమాస ిపా ర్నకవ అిమ్యకే తత్య
అప్పవీత్ జ్న్కో ర్నజా కౌసలాా న్న్ త వర తన్మ్ ౨౫
ఇయమ్ స్వత్య మ్మ్ సుత్య సహ తరీ చ్రీ తవ
ప్పతీచ్చ చ్ ఏనామ్ పప్తమ్ ే పాణిమ్ ప్కుహీష
ణ ా పాణినా ౨౬
పతిప్వత్య మ్హా పాక్త చాయ ఏవ అనకత్య సత్య
ఇతి ఉక్తతా ప్పాక్షిపత్ ర్నజా మ్త్త్మ్త పూతమ్ జ్లమ్ తత్య ౨౭
స్వు స్వతిా తి ేవానామ్ ర్మషీణమ్ వతత్యమ్ తత్య
ేవ ుమ్యి
త నిరోక ష : పుషర వర ే: మ్హాన్ అపూత్ ౨౮
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ఏవమ్ తత్యా తత్య స్వత్యమ్ మ్త్త్మోతతక పురప్సుక త్యమ్
అప్పవీత్ జ్న్కో ర్నజా హర్ష ేణ అిపరిపులత : ౨౯
లక్షీ ణ ఆకచ్చ పప్తమ్ ే ఊరిీ ళామ్ ఉతా త్యమ్ మ్యా
ప్పతీచ్చ పాణిమ్ ప్కుహీష
ణ ా మా పూత్ క్తలసా పరా యః ౩0
తమ్ ఏవమ్ ఉక్తతా జ్న్కో పరతమ్ చ్ అపా పాషత
ప్కుహాణ పాణిమ్ మాణవా
ో ా ః పాణినా రకు న్న్న్
త ౩౧
శ్ప్ుకా మ్ చా౭ి తర్నీ త్యీ అప్పవీత్ జ్న్కేశ్ా రః
ప్ుతకీర్నతా మ్హా పాహో పాణిమ్ ప్కుహీష
ణ ా పాణినా ౩౨
సర్షా పవన్ఃత సౌమాా శ్చ సర్షా సుచ్రిత ప్వత్యః
పతీా ిః సనత క్తకుత్యస ి మా పూత్ క్తలసా పరా యః ౩౩
జ్న్క సా వచ్ః ప్ుత్యా పాణీన్ పాణిి: అప్సుర శ్న్
చ్త్యా ర: స్న త చ్తప్సూణమ్ వస్మష ో సా మ్ే స్మత్య
త ః ౩౪
అక్వా మ్ ప్పతక్షిణమ్ ప్కుత్యా వేతిమ్ ర్నజాన్మ్ ఏవ చ్ ౩౫
ర్మషీన్ చైవ మ్హాత్యీ న్ః సహ పార్నా రకూతమా
త ః
యతోకేన్
త తత్య చ్ప్కు: వివాహమ్ వితి పూరా కమ్
క్తకు్:త చ్ ప్కుహీేషు లలిేషు చ్ పాణి షు
పుషర ప్వుష్ట :ో మ్హతి ఆస్వత్ అన్రి
త క్ష్యత్ సుపాసా ర్న ౩౬
తివా ుని
త నిరోక షై: కీత వాతిప్త నిసా నః
న్ప్ను: చ్ అపస రః సమాక కన్ర్న
త ా శ్చ జ్కుః కలమ్ ౩౭
వివాహే రకు మ్యక్తా నామ్ తత్ అుర తమ్ అప్ుశ్ా త ౩౮
ఈప్ుే వర తమానే ు తూరా ఉుక ష ో నినాతిే
ప్తి: అక్వా మ్ ే పరిప్కమ్ా ఊు: పార్నా మ్హౌజ్సః ౩౯
అతోపక్తర్నా మ్ జ్కుీ స్న త సత్యర్న రకు న్న్నా
త :
ర్నజా౭పా నయయౌ పశ్ా న్ సరి ే సమ్క ః సపాన్వ
త ః ౪0
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

ప్తి సపతి
త మ్ సస రక :

చు సస రత్వ
త మ్ సస ర్క :
అత ర్నత్ర్నా మ్ వా తీత్యయామ్ విశాా మిప్తో మ్హామ్యనిః
ఆప్పుచ్చ ా ౌ చ్ ర్నజానౌ జ్క్తమ్ ఉతర
త
పరా తమ్ ౧
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ఆశీరిర : పూరయిత్యా చ్ కుమార్నమ్ శ్చ స ర్నకవాన్
విశాా మిప్తో కే ర్నజా వైేహమ్ మితిలా౭తిపమ్
ఆప్పుష్వోా

అత జ్క్తమ్ ఆు ర్నజా తశ్రతః పురీమ్ ౨

కచ్చ మ్తమ్ తమ్ ు ర్నజాన్మ్ అన్ా కచ్చ న్ న్ర్నతిప:
అత ర్నజా విేహానామ్ తౌ కనాా తన్మ్ పు ౩
కవామ్ శ్త సహప్స్వణి పహూని మితిలేశ్ా రః
కమ్ర ళానామ్ చ్ మ్యక్తా నామ్ క్షౌమ్ కోటా ౭మ్ర ర్నణి చ్ ౪
హస్మ త అశ్ా రత పాత్యతమ్ తివా రూపమ్ సా లప్మ్యక తమ్
తౌ కనాా ిత్య త్యస్వమ్ త్యస్వ త్యసమ్ అనతమ్
త మ్ ౫
హిరణా సా సువర ణ సా మ్యక్తతనామ్ విప్ుమ్సా చ్
తౌ పరమ్ సత్త్మ్యహషఃో కనాా తన్మ్ అనతమ్
త మ్ ౬
తత్యతా పు తన్మ్ ర్నజా సమ్౭నజాఞపా పారి తవమ్
ప్పవివేశ్ సా నిలయమ్ మితిలామ్ మితిలేశ్ా రః ౭
ర్నజా౭ి అయోత్యా ౭తిపతిః సహ పుత్త్తై: మ్హాతీ ిః
ర్మషీన్ సర్నా న్ పురప్సుక తా జ్క్తమ్ స పలా౭నకః ౮
కచ్చ న్మ్
త ు న్ర వాా ప్కమ్ సరి ే సమ్క మ్ స ర్నకవమ్
కోర్నః సీ పక్షిణో వాచో వాా హరని త తత సత
త ః ౯
పౌమా: చైవ ప్మ్యక్తః సర్షా కచ్చ ని త సీ ప్పతక్షిణమ్
త్యన్ ప్ుష్వోా ర్నజ్ శారూతలో వస్మషమ్
ో పరా ప్పుచ్చ త ౧0
అసౌమాా ః పక్షిణో కోర్న ప్మ్యక్త శాచ ౭ి ప్పతక్షిణః
క్వమ్ ఇతమ్ ప్ుతయ ఉతక మిర మ్నో మ్మ్ విషీతతి ౧౧
ర్నజ్ఞఞ తశ్రతసా తత్ ప్ుత్యా వాకా మ్ మ్హాన్ ర్మష్టః
ఉవాచ్ మ్ుర్నమ్ వాణీమ్ ప్ూయత్యమ్ అసా యత్ పలమ్ ౧౨
ఉపస్మత
త మ్ పయమ్ కోరమ్ తివా మ్ పక్షి మ్యక్తత్ రా తమ్
ప్మ్యక్తః ప్పశ్మ్యని త ఏే సమాతప: తా జ్ా త్యమ్ అయమ్ ౧౩
ేష్వమ్ సమ్ా తత్యమ్ తప్త వాయుః ప్పాుర్ పపూవ హ
కమ్ర యన్ మేతిన్నమ్ సర్నా మ్ పాతయన్ చ్ ప్ుమాన్ ుపాన్ ౧౪
తమ్స్వ సప్మ్యా తః సూరా ః సర్షా న్ వేుషుర్ తిశ్ః
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పసీ నా చ్ ఆప్వుతమ్ సరా మ్ సమూీ టమ్ ఇవ తత్ పయమ్ ౧౫
వస్మష ో ర్మషయ: చ్ అనేా ర్నజా చ్ స సుత సత్య
త
స సమాజఞ ఇవ తప్త ఆసన్ సరా మ్ అన్ా త్ విచేతన్మ్ ౧౬
తస్మీ న్ తమ్స్మ కోర్ష ు పసీ చ్చ న్ా ఇవ స్వ చ్మూః
తతరశ పీమ్ సమాక శ్మ్ జ్టా మ్ణల
ో త్యరిణమ్ ౧౭
పారక వమ్ జామ్తకా ా మ్ తమ్ ర్నజ్ ర్నజ్ విమ్ర తన్మ్
కైలాసమ్ ఇవ ురర
త ేమ్ క్తలాక్వా మ్ ఇవ ుసస హమ్ ౧౮
జ్ా లన్మ్
త ఇవ ేజ్ఞి: ురిా రీక్షా మ్ ప్పుతక జనః
సక నేత చ్ ఆసజ్ా పరుమ్ తన: విుా తక ణోపమ్మ్ ౧౯
ప్పప్కుహా శ్ర మ్యకా మ్ చ్ ప్తిపురకా మ్ యత్య హరమ్
తమ్ ప్ుష్వోా పీమ్ సమాక శ్మ్ జ్ా లన్మ్
త ఇవ పావకమ్ ౨0
వస్మష ో ప్పమ్యక్త విప్పా జ్ప హోమ్ పర్నయణః
సమ్క త్య మ్యన్యః సర్షా సమ్జజ్లుర : అతో మితః
కచిచ త్ ిప్ు వత అమ్రీ ే క్షప్తమ్ న్ ఉత్యస తయిషా తి ౨౧
పూరా మ్ క్షప్త వతమ్ ప్కుత్యా కత మ్నా : కత జ్ా రః
క్షప్తసా ఉత్యస తన్మ్ పూయో న్ కలు అసా చికీరి ేతమ్ ౨౨
ఏవమ్ ఉక్తతా అరక ా మ్ ఆత్యయ పారక వమ్ పీమ్ తరశ న్మ్
ర్మషయో ర్నమ్ ర్నమేతి మ్ుర్నమ్ వాచ్మ్ అప్పువన్ ౨౩
ప్పతిప్కుహా ు త్యమ్ పూజామ్ ర్మష్ట తత్యతమ్ ప్పత్యపవాన్
ర్నమ్మ్ త్యశ్రతిమ్ ర్నమో జామ్తకోా ా పా పాషత ౨౪
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

చ్ు సస పతి
త మ్ సస రక :

రమ్చ సరత్వ
త మ్ సస ర్క :
ర్నమ్ త్యశ్రే వీర వీరా మ్ ే ప్ూయేుర తమ్
తనష్ట పేతన్మ్ చైవ నిక్వలేన్ మ్యా ప్ుతమ్ ౧
తత్ అుర తమ్ అచిన్ా త మ్ చ్ పేతన్మ్ తనష: తయా
తత్ ప్ుత్యా ౭హమ్ అనప్పాప్తత తనర్ ప్కుహా పరమ్ ుపమ్ ౨
తత్ ఇతమ్ కోర సమాక శ్మ్ జామ్తకా ా మ్ మ్హత్ తనః
పూరయసా శ్ర్షణ ఏవ సా పలమ్ తరశ యసా చ్ ౩
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తత్ అహమ్ ే పలమ్ ప్ుష్వోా తనష్టసా ప్పపూరణే
తా న్ా త యుతమ్
త ప్పత్యస్వా మి వీరా శాలకా మ్ ఇతమ్ తవ ౪
తసా తతా చ్న్మ్ ప్ుత్యా ర్నజా తశ్రత సత్య
త
విషణ ణ వతనో తీన్ః ప్పాఞ్జలి: వాకా మ్ అప్పవీత్

౫

క్షప్త రోష్వత్ ప్పశాన్:త తా మ్ ప్పాహీ ణ సా మ్హాయశాః
పాలానామ్ మ్మ్ పుప్త్యణమ్ అపయమ్ త్యుమ్ అర హస్మ ౬
పారక వాణమ్ కులే జాతః స్వా త్యా య ప్వత శాలినామ్
సహప్స్వక్షే ప్పతిజాఞయ శ్త్త్సమ్
త ప్పక్షిపవా
త న్ అస్మ ౭
స తా మ్ తరీ పరో పూత్యా క్తశ్ా పాయ వసుమ్తర్నమ్
తత్యతా వన్మ్ ఉపాకమ్ా మ్హేత్త్న్ త ప్కుత కేతన్ః ౮
మ్మ్ సరా వినాశాయ సప్మార ప:త తా మ్ మ్హా మ్యనే
న్ చ్ ఏకస్మీ న్ హే ర్నమే సర్షా జీవామ్హే వయమ్ ౯
ప్పువతి ఏవమ్ తశ్రే జామ్తకా ా ః ప్పత్యపవాన్
అనాప్ుతైా వ తత్ వాకా మ్ ర్నమ్మ్ ఏవ అపా పాషత ౧0
ఇమే ేా తనషీ ప్ేషే ో తివేా లోక్త౭ి విప్ుే
ప్ుటే పలవతీ మ్యకేా సుప్కుే విశ్ా కరీ ణ ౧౧
అతిప్సుషమ్
ో సురై: ఏకమ్ ప్తా మ్ర క్తయ యుయుతస వే
ప్తిపురకా మ్ న్ర ప్ేష ో పకా మ్ క్తకుతస హ యత్ తా యా ౧౨
ఇతమ్ తిా తీయమ్ ురర
త ేమ్ విష్టణ: తతమ్
త సురోతమై
త ః
తత్ ఇతమ్ వైషవ
ణ మ్ ర్నమ్ తన: పరమ్ పాసా రమ్
సమాన్ స్వరమ్ క్తకుతస ి రౌప్ేణ తనష్వ ు ఇతమ్ ౧౩
తత్య ు ేవత్యః సర్నా ః ప్పుచ్చ ని త సీ ిత్యమ్హమ్
శితి కణ ో సా విష్టణ శ్చ పలా పల నిరీక్షయా ౧౪
అిప్పాయమ్ ు విజాఞయ ేవత్యనామ్ ిత్యమ్హః
విరోతమ్ జ్న్యా మాస తయోః సతా వత్యమ్ వరః ౧౫
విరోే చ్ మ్హత్ యుతమ్
త అపవత్ రోమ్ హర ేణమ్
శితి కణ ో సా విష్టణ శ్చ పరసర ర జికీష్టణోః ౧౬
తత్య ు ప్జుమిర తమ్ శ్చవమ్ తన: పీమ్ పర్నప్కమ్మ్
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ుమాక ర్షణ మ్హా ేవః సమి
త ర తోత ప్తిలోచ్న్ః ౧౭
ేవై: తత్య సమాకమ్ా సరి ే సమైక ః స చారణైః
యాచిౌ ప్పశ్మ్మ్ తప్త జ్కీ ు: ౌ సురోతమ్ప
త
౧౮
ప్జుమిర తమ్ తత్ తన: ప్ుష్వోా శ్చవమ్ విషుణ పర్నప్కమైః
అతికమ్ మేనిర్ష విషుణమ్ ేవాః సరి ే కణ సత్య
త
౧౯
తనూ ర్మప్త

సుత సప్మ్యక తోత విేహేషు మ్హా యశాః

ేవర్నత సా ర్నజ్ర్ష ే: తౌ హస్న త స స్వయకమ్ ౨0
ఇతమ్ చ్ వైషవ
ణ మ్ ర్నమ్ తనః పర పురమ్ జ్యమ్
ర్మచీకే పారక వే ప్పాత్యత్ విషుణః స నాా సమ్ ఉతమ్
త మ్ ౨౧
ర్మచీక సుత మ్హాేజాః పుప్త సా అప్పతికరీ ణః
ిు: మ్మ్ తౌ తివా మ్ జ్మ్తకేా : మ్హాతీ న్ః ౨౨
న్ా స త శ్త్త్స్న త ితరి మే తప్త పల సమ్నిా ే
అర్మజనో వితే ప్మ్యుా మ్ ప్పాప్కుత్యమ్ పుతిమ్
త ఆస్మత
త ః ౨౩
వతమ్ అప్పతిరూపమ్ ు ిుః ప్ుత్యా సుత్యర్మణమ్
క్షప్తమ్ ఉత్యస తయన్ రోష్వత్ జాతమ్ జాతమ్ అనేకశ్ః ౨౪
ప్పుతివీమ్ చ్ అక్వలామ్ ప్పాపా క్తశ్ా పాయ మ్హాతీ నే
యజ్ ఞ సా అనేత తత్య ర్నమ్ తక్షిణమ్ పుణా కరీ ణే ౨౫
తత్యతా మ్హేత్త్న్ త నిలయ: తప్త పల సమ్నిా తః
( స్మతో
త ౭స్మీ తస్మీ న్ తపా న్ వై సుసుకమ్ సుర స్నవిే
అతా ు ఉతమ్
త వీర్షా ణ తా యా ర్నమ్ మ్హా పల )
ప్ుతవాన్ తనష్ట పేతమ్ తతోహమ్ ప్ుతమ్ ఆకతః ౨౬
తత్ ఇతమ్ వైషవ
ణ మ్ ర్నమ్ ిప్ు ప్యత్యమ్హమ్ మ్హత్
క్షప్త తరీ మ్ పురప్సుక తా ప్కుహీష
ణ ా తనర్మతమ్
త మ్ ౨౭
యోజ్యసా తనః ప్ేషే ో శ్రమ్ పర పురమ్ జ్యమ్
యతి శ్కోా ష్ట క్తకుతస ి తా న్ా త మ్ త్యస్వా మి ే తతః ౨౮
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

పమ్చ సపతి
త మ్ సస రక :

షట్ సరత్వ
త మ్ సస ర్క :
ప్ుత్యా తత్

జామ్తకా ా సా వాకా మ్ త్యశ్రతి

సత్య
త
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కౌరవాత్ యత్త్నిత
త
కతః ితూ ర్నమ్మ్ అత్య ప్పవీత్ ౧
ప్ుతవాన్ అస్మీ యత్ కరీ ప్కుతవాన్ అస్మ పారక వ
అనర్మనాతా మ్హే ప్పహీ న్ ిు: ఆప్నణా మ్ ఆస్మత
త ః ౨
వీరా

హీన్మ్ ఇవా౭శ్క తమ్ క్షప్త తర్షీ ణ పారక వ

అవజానాస్మ మే ేజ్ః పశ్ా మే అతా పర్నప్కమ్మ్ ౩
ఇతి ఉక్తతా ర్నకవః ప్కుతోత పారక వ సా వర్న యుతమ్
శ్రమ్ చ్ ప్పతిసప్మ్యక హా హస్వతత్ లకు పర్నప్కమ్ః ౪
ఆరోపా స తనూ ర్నమ్ః శ్రమ్ సజ్ా మ్ చ్క్తర హ
జామ్తకా ా మ్ తతో ర్నమ్మ్ ర్నమ్ః ప్కుతోతప్పవీత్ వచ్ః ౫
ప్పాహీ ణో అస్మ ఇతి పూజ్ఞా మే విశాా మిప్త ప్కుేన్ చ్
తస్వీ త్ శ్కోత న్ ే ర్నమ్ మోకుతమ్ ప్పాణ హరమ్ శ్రమ్ ౬
ఇమామ్ వా తా త్ కతిమ్ ర్నమ్ తప్తపల సమారి జత్యన్
లోక్తన్ అప్పతిమాన్ వా౭ి హనిష్వా మి యత్ ఇచ్చ స్మ ౭
న్ హి అయమ్ వైషవో
ణ తివా ః శ్రః పర పురమ్ జ్యః
మోకః పతతి వీర్షా ణ పల తరర వినాశ్న్ః ౮
వర్న౭౭యుత తరమ్ ర్నమ్ ప్తషుోమ్ సరి ే కణః సుర్నః
ిత్యమ్హమ్ పురప్సుక తా సమేత్య: తప్త సమ్క శ్ః ౯
కన్ర
త ా అపస రస శ్చచ వ స్మత త చారణ క్వన్ా ర్నః
యక్ష ర్నక్షస నాక్త శ్చ తత్ ప్తషుోమ్ మ్హత్ అుర తమ్ ౧0
జ్టీ ప్కుే తత్య లోకే ర్నమే వర తనర తర్ష
నిరీా రోా జామ్తకోా ా

అసౌ రమో ర్నమ్మ్ ఉతైక్షత ౧౧

ేజ్ఞి: హత వీరా త్యా త్ జామ్తకోా ా జ్టీ ప్కుతః
ర్నమ్మ్ కమ్ల పప్త్యక్షమ్ మ్న్మ్
త మ్న్మ్
త ఉవాచ్ హ ౧౨
క్తశ్ా పాయ మ్యా తత్యత యత్య పూరా మ్ వసుమ్తర్న
విషయే మే న్ వసవ
త ా మ్ ఇతి మామ్ క్తశ్ా ప్తప్పవీత్ ౧౩
స్కహమ్ కుర్మ వచ్ః కురా న్ ప్పుతివాా మ్ న్ వస్న నిశామ్
ప్కుత్య ప్పతిజాఞ క్తకుతస ి ప్కుత్య వై క్తశ్ా పసా హి ౧౪
తత్ ఇమామ్ తా మ్ కతిమ్ వీర హనతమ్ న్ అర హస్మ ర్నకవ
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మ్నో జ్వమ్ కమిష్వా మి మ్హేత్త్న్మ్
త పరా తో తమ్
త మ్ ౧౫
లోక్త: ు అప్పతిమా ర్నమ్ నిరి జత్య: తపస్వ మ్యా
జ్హి త్యన్ శ్ర మ్యకేా న్ మా పూత్ క్తలసా పరా యః ౧౬
అక్షయా మ్ మ్ు హనాతరమ్ జానామి త్యా మ్ సుర్షశ్ా రమ్
తనష్టసా పర్నమ్ర్నశ త్ సా స్మ త ేసుత పరమ్తప ౧౭
ఏే సుర కణః సర్షా నిరీక్షనేత సమాకత్యః
త్యా మ్ అప్పతిమ్ కర్నీ ణమ్ అప్పతితా న్ా త మ్ ఆహవే ౧౮
న్ చ్ ఇయమ్ మ్మ్ క్తకుతస ి ప్వీటా పవిుమ్ అర హతి
తా యా త్త్తై లోకా నాేన్ యత్ అహమ్ విమ్యకీ ప్కుతః ౧౯
శ్రమ్ అప్పతిమ్మ్ ర్నమ్ మోకుతమ్ అర హస్మ సుప్వత
శ్ర మోక్షే కమిష్వా మి మ్హేత్త్న్మ్
త పరా తో తమ్
త మ్ ౨0
తత్య ప్పువతి ర్నమే ు జామ్తకేా ా ప్పత్యపవాన్
ర్నమో త్యశ్రతిః శీమాన్
మా
చిక్షేప శ్రమ్ ఉతమ్
త మ్ ౨౧
స హత్యన్ ప్ుశ్ా ర్నమేణ స్వా న్ లోక్తన్ తపస్వ౭౭రి జత్యన్
జామ్తకోా ా జ్క్తమ్ ఆు మ్హేత్త్మ్తమ్ పరా తోతమ్
త మ్ ౨౨
తతో వితిమిర్నః సర్నా తిశా చ్ ఉప తిశ్ సత్య
త
సుర్నః సరి ే కణ ర్నమ్మ్ ప్పశ్శ్మ్యస : ఉత్య౭౭యుతమ్ ౨౩
ర్నమ్మ్ త్యశ్రతిమ్ ర్నమో జామ్తకా ా ః ప్పశ్సా చ్
తతః ప్పతక్షిణీ ప్కుతా జ్క్తమ్ ఆతీ కతిమ్ ప్పపుః ౨౪
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా పాలక్తమేో

షట్ సపతి
త మ్ సస రక :

సర త సరత్వ
త మ్ సస ర్క :
కే ర్నమే ప్పశాన్ త ఆత్యీ ర్నమో త్యశ్రతి: తనః
వర్మణయ అప్పమేయాయ తౌ హస్న త స స్వయకమ్ ౧
అివాతా తతో ర్నమో వస్మష ో ప్పమ్యక్తన్ ర్మషీన్
ితరమ్ విహా లమ్ ప్ుష్వోా ప్ప్తవాచ్ రకు న్న్న్
త ః ౨
జామ్తకోా ా కతో ర్నమ్ః ప్పయాు చ్ురమిక ణీ
అయోత్యా అిమ్యకీ స్ననా తా యా నాేన్ పాలిత్య ౩
( సమితశ్సా మ్హా ర్నజ్ స్ననామ్ తా త్ శాసనే స్మత్య
త మ్
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శాశ్న్మ్ క్తమ్ేే స్ననా చాతక్తళి: జ్లమ్ యత్య)
ర్నమ్ సా వచ్న్మ్ ప్ుత్యా ర్నజా తశ్రతః సుతమ్
పాుపాా మ్ సమ్ర రిషా జ్ా మూరి తా చ్ ఆప్క్తయ ర్నకవమ్ ౪
కతో ర్నమ్ ఇతి ప్ుత్యా ప్ుషఃో ప్పమ్యతితో ప్నపః
పున్: జాతమ్ తత్య మేనే పుప్తమ్ ఆత్యీ న్మ్ ఏవ చ్
చోతయా మాస త్యమ్ స్ననామ్ జ్క్తమ్ ఆు తతః పురీమ్ ౫
పత్యక్త తా జిన్నమ్ రమాా మ్ తూరోా ుక ష ో నినాతిత్యమ్
స్మక త ర్నజ్ పత్యమ్ రమాా మ్ ప్పకీర ణ కుసుమోతక ర్నమ్ ౬
ర్నజ్ ప్పవేశ్ సుమ్యకైః పౌరై: మ్ఙ్క ళ వాతిిః
సమూర ర్నణమ్ ప్పావిశ్త్ ర్నజా జ్నౌకైః సమ్లప్మ్యక త్యమ్ ౭
పౌరై: ప్పుా తక తో తూరమ్ తిా

శ్చ పుర వాస్మి:

పుత్త్తై: అనకత: ప్శీశ మాన్ శీమ్తిర
మా
శ్చ మ్హా యశా: ౮
ప్పవివేశ్ ప్కుహమ్ ర్నజా హిమ్వత్ సప్ుశ్మ్ పున్ :
న్న్మ్త సా జ్నో ర్నజా ప్కుహే క్తమై: సుపూజిత: ౯
కౌసలాా చ్ సుమిప్త్య చ్ కైకేయీ చ్ సుమ్తా మా
వతూ ప్పతిప్కహే యుక్తత యా శాచ ౭నాా ర్నజ్ యోష్టతః ౧0
తతః స్వత్యమ్ మ్హాపాక్తమ్ ఊరిీ లామ్ చ్ యశ్స్మా న్నమ్
కుశ్తా జ్ సుే చ్ ఉపే జ్ప్కుు: ప్నప పతా యః ౧౧
మ్ఙ్క ళ ఆలాపన: హోమై: ోిత్యః క్షౌమ్ వాససః
ేవత ఆయతనాని ఆు సర్నా స్వతః ప్పతా పూజ్యన్ ౧౨
అివాతా అివాత్యా న్ చ్ సర్నా ర్నజ్ సుత్య సత్య
త
( సా సా మ్ ప్కుహమ్ అత ఆస్వతా కుపేర పవనోపమ్మ్
కోి ర తన శ్చ త్యనా శ్చ తరర యిత్యా తిా జ్ఞతమా
త న్)
ర్షమిర్ష మ్యతిత్యః సర్నా పత్త్ర్మి
త ః సహిత్య రహః ౧౩
కుమార్న: చ్ మ్హాత్యీ నో వీర్షా ణ అప్పతిమా పువి ౧౪
ప్కుత త్యర్నః ప్కుత అత్త్స్వత శ్చ స తనాః స సుప్ు జ్నా
జ ః
ుప్ూషమాణః ితరమ్ వర తయని త న్రర ేపాః ౧౫
( క్తలే క్తలే ు న్నతిజాఞ : తోషయమోత కుర్మమ్ కుణైః)
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కసా చిత్ అత క్తలసా ర్నజా తశ్రత సుస తమ్
పరతమ్ కైకయీ పుప్తమ్ అప్పవీత్ రకు న్మ్తన్: ౧౬
అయమ్ కేకయ ర్నజ్ సా పుప్తో వసతి పుప్తక
త్యా మ్ నేుమ్ ఆకతో వీర యుత్యజిత్ మాుల సవ
త ౧౭
ప్పారి తత: ేన్ తరీ జ్ ఞ మితిలాయామ్ అహమ్ తత్య
ర్మష్ట మ్ేా ు తసా తా మ్ ప్పీతిమ్ కర్మతమ్ ఇహా౭ర హస్మ ౧౮
ప్ుత్యా తశ్రతసా ఏతత్ పరత: కైకయీ సుత:
అివాతా కుర్మమ్ ర్నమ్మ్ పరిషా జ్ా చ్ లక్షీ ణమ్
కమ్నాయ అిచ్ప్క్తమ్ శ్ప్ుకా సహిత సత్య
త
౧౯
ఆప్పుచ్చ ా ితరమ్ ూరో ర్నమ్మ్ చ్ అక్వష
ల ో క్తరిణమ్
మాప్తూ శాచ ౭ి న్ర ప్ేష ో శ్ప్ుకా సహితో యయౌ ౨0
కే ు పరే ర్నమో లక్షీ ణ శ్చ మ్హాపల:
ితరమ్ ేవ సమాక శ్మ్ పూజ్యా మాసు సత్య
త
౨౧
ిు: ఆజాఞమ్ పురప్సుక తా పౌర క్తర్నా ణి సరా శ్:
చ్క్తర ర్నమో తర్నీ త్యీ ప్ియాణి చ్ హిత్యని చ్ ౨౨
మాప్ుప్తా మాప్ు క్తర్నా ణి ప్కుత్యా పరమ్ యత్త్మితత:
కురూణమ్ కుర్మ క్తర్నా ణి క్తలే క్తలే౭న్ా వైక్షత ౨౩
ఏవమ్ తశ్రత ప్పీతో ప్పాహీ ణ నకమా సత్య
త
ర్నమ్ సా శీల ప్వుేన్
త సర్షా విషయ వాస్మన్: ౨౪
ేష్వమ్ అతి యశా లోకే ర్నమ్ః సతా పర్నప్కమ్ః
సా యమూర : ఇవ పూత్యనామ్ పపూవ కుణవ తర
త ః ౨౫
ర్నమ్ సుత స్వతయా స్వర తమ్ విజ్హార పహూన్ ర్మతూన్
మ్న్స్వా తతక తమాన్సా

సస్వ
త ా నితా మ్ ప్ుతి సమ్రిర తః ౨౬

ప్ియా ు స్వత్య ర్నమ్ సా త్యర్నః ిప్ు ప్కుత్య ఇతి
కుణత్ రూప కుణ చాచ ౭ి ప్పీతి: పూయో౭పా వర తత ౨౭
తస్వా శ్చ పర్నత తిా కుణమ్ ప్ుతయే పరివర తే
అన్ త ర్నజతమ్ అి వా కమ్
త ఆక్తా తి ప్ుతయమ్ ప్ుత్య ౨౮
తసా పూయో విేషేణ మైతిల్మ జ్న్క్త తీ జా
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ేవత్యిః సమా రూపే స్వత్య శీ మా: ఇవ రూిణీ ౨౯
తయా స ర్నజ్రి ే సుతోిర్నమ్యా ;
సమేయివాన్ ఉతమ్
త ర్నజ్ కన్ా యా
అతీవ ర్నమ్ః ుుపేతి క్తమ్యా ;
విపుః ప్శియా విషుణ: ఇవ అమ్ర్షశ్ా రః ౩0
ఇత్యా ర్ష ే శీమ్ప్త్యమాయణే,
మా
ఆతి క్తవేా , శీమ్త్యా
మా
ల్మీ కీయే, చ్ురిా మ్శ త్
సహప్స్మక్తయామ్, సమిహత్యయామ్, పాలక్తమేో,

సప త సపతి
త మ్ సస రక :

చ్రితమ్ రకునాత సా శ్తకోటి ప్పవిసర
త మ్,
ఏకైక మ్క్షరమ్ ప్ప్తకమ్
త మ్హా పాతక నాశ్న్మ్ .
యత౭క్షర పత ప్పషమ్
ో మాప్త్య హీన్మ్చ

యత్ పవేత్

త తస రా మ్ క్షమ్ా త్యమ్ ేవ నార్నయణ న్మోసుతే.
పాలక్తమ్ో: సమాప:త
శీ మా స్వత్య ర్నమ్చ్త్త్మాత౭రర ణ మ్సుత
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